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دام ،طیور و آبزیان
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خبــــر
مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیالت خبرداد

رشد  ۳۳درصدی صید فانوس ماهیان
در آبهای عمان

مدیرکل دفتر امور صید و صیادی س��ازمان ش��یالت ایران از صید  ۲۶هزار و
 ۵۴۸تُن فانوس ماهی در آبهای دریای عمان در  ۱۱ماهه امس��ال خبر داد
و گفت :این رقم در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال گذشته رشد  ۳۳درصدی
را نشان میدهد.
به گزارش «سبزینه» به نقل از وزارت جهاد کشاورزی ،مختار آخوندی افزود:
صید فانوس ماهیان در س��الهای گذشته به عنوان یکی از مهمترین اهداف
توسعهای س��ازمان ش��یالت ایران در چارچوب تحقق اهداف سیاستهای
اقتصاد مقاومتی مطرح شده است.
وی اضافه کرد :فانوس ماهیان از گونههای میانزی دریای عمان محس��وب
میشوند و این ذخایر در اعماق بیش از  ۲۰۰متر و فاصله  ۱۲مایلی از ساحل
زیست میکنند.
ب��ه گفت��ه آخون��دی ،فان��وس ماهی��ان از جمل��ه ذخای��ر ارزش��مند
دریای عمان محس��وب می شوند که به دلیل رشد سریع و عمر کوتاه کمتر
از یک سال میتوانند در توسعه بیش از پیش شیالت نقش مهمی ایفا کنند.
مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیالت ایران گفت :طبق مطالعات
صورت گرفته از سوی موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،میانگین حجم
توده زنده فانوس ماهیان دریای عمان دو میلیون و  ۳۰۰هزار تُن اس��ت که
بر این اس��اس ظرفیت صید ساالنه  ۲۰۰تا  ۳۰۰هزار تن از آن برای صیادان
وجود دارد.
این مقام مس��ئول در س��ازمان شیالت ایران معتقد اس��ت طبق چشمانداز
تعیینشده تا پایان برنامه ششم توسعه میزان صید فانوس ماهیان ظرف دو
سال آینده باید به  ۷۰هزار تُن برسد.
آخوندی با اش��اره به اینکه صی��د فانوس ماهیان در س��ال  ،۹۲چهار هزار
و  ۱۲۵تُ��ن ب��وده که این رقم در  ۱۱ماهه امس��ال به  ۲۶ه��زار و  ۵۴۸تن
رسیده ،گفت :امسال  ۹۰فروند شناور ویژه صید فانوس ماهیان در آبهای
دریای عمان به صید این گونه ماهیان اشتغال داشتند.
به گفته مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیالت ایران ،امسال انتظار
میرود صید فانوس ماهیان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۳
درصدی را ثبت کند.
وی افزود :براساس اقدامات مدیریتی صورت گرفته از سوی سازمان شیالت
ایران ،صید هدف از  ۶۰درصد در سالهای گذشته به  ۷۰درصد در سال  ۹۷و
 ۸۱درصد در  ۱۱ماهه امسال رسیده که این امر حاکی از صید هدفمند است.
آخوندی با اش��اره به اینکه اکنون گونههای یال اسبی و شبه شوریده ،صید
ضمنی فانوس ماهیان محس��وب میشوند ،گفت :بر اساس برنامهریزیهای
صورت گرفته تالش میشود تا میزان صید ضمنی به  ۱۰درصد کاهش یابد.
وی نصب سیستم پایش آنالین کنترل شناورها ،استقرار ناظر مقیم از سوی
ش��یالت جهت کنترل مداوم صید در شناورها ،کنترل تخلیه صید و اعمال
برنامه مدیریتی صید ضمنی را از جمله اقدام های مهم این سازمان برشمرد
و گفت :به منظور کنترل و نظارت و جلوگیری از بروز تخلف توسط صیادان،
صید فانوس ماهیان از سوی سازمان شیالت ایران اعمال میشود.
مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیالت ایران ،توسعه فعالیتهای
شیالتی در س��واحل مکران ،اشتغالزایی بومیان س��اکن سواحل جنوبی و
کاهش وابستگی به واردات پودر ماهی ،ارزآوری و جلوگیری از خروج ارز را از
مهمترین اهداف توسعه صید فانوس ماهیان بیان کرد.
وی گف��ت :بیشترین کاربرد فانوس ماهیان اکنون در قالب پودر ماهی برای
مصارف دام و طیور است و تالش میشود با واردسازی این گونه ماهی به سبد
مصرف انسانی در قالب چیپس و پروتئین خشک و یا نیز در قالب محصوالت
خمیری و صنعتی ،ارزش افزوده آن را افزایش دهیم.

رئیس گروه ماهیان زینتی و سایر آبزیان سازمان شیالت ایران:

خط
رویخط
روی

ماهی قرمز ناقل ویروس کرونا نیست
سبزینه

اخیراً در فضای مجازی

شایعاتی پخش شده است که

ماهی قرمز میتواند ناقل ویروس
کرونا باشد که این موضوع را قوی ًا
تکذیب میکنیم ،زیرا سازمان

دامپزشکی به عنوان متولی بهداشت
و بیماریهای حیوانات ،با شیوع

ویروس کرونا واردات هرنوع ماهی
زینتی به کشور را از چین ممنوع
کرده است

در س��فره هفت س��ین ایرانی عالوه بر سنجد،
س��منو ،سرکه ،س��یر ،سماق ،س��که ،سیب و
در نهایت س��بزه ،ماهی قرم��ز نیز از دیرباز راه
خود را باز کرده و به گفته برخی مورخان نماد
جریان زندگی و سرزندگی است.
ب��ر س��ر اینکه ماه��ی قرمز ی��ا ماهی گلی
در هفتس��ین باش��د یا ن��ه ،م��ردم آن را
خریداری کنند یا نه ،مناقش��اتی بس��یاری
میان برخ��ی افراد و فعاالن محیط زیس��ت
وج��ود دارد؛ ب��ه طوری ک��ه برخ��ی افراد
معتقدن��د به طور کل نبای��د آنها را خرید،
زیرا به دلیل نگهداری نامناس��ب بعد از چند
روز تلف میش��وند و از طرفی ناقل بیماری

 5هزار سبد تخم نوغان میان متقاضیان
استان همدان توزیع خواهد شد

مدیر امور طیور س��ازمان جهاد کشاورزی اس��تان همدان گفت :با توجه
موفقیتآمیز بودن اجرای طرح توسعه نوغانداری در همدان ،پنجهزار سبد
تخم نوغان میان متقاضیان اس��تان همدان توزیع خواهد شد .بهگزارش
«س��بزینه» ،علیرضا قراگوزلو با تأکید بر گس��ترش صنعت نوغانداری در
اس��تان همدان گفت :صنعت نوغان��داری دارای پتانس��یل فراوان جهت
اش��تغالزایی و درآمدزایی برای بهرهبرداران این صنعت است .وی افزود:
سازمان جهاد کشاورزی استان همدان جهت گسترش صنعت نوغانداری
در استان و یاریرسانی به بهرهبرداران این صنعت طرحی را از سال  94آغاز
کرده که شامل آموزش بهرهبرداران و نیز توزیع نهال توت و تخم نوغان در
میان آنها است .بر این اساس ،سازمان جهاد کشاورزی همدان به صورت
منظم اقدام به برگزاری دورههای آموزشی برای متقاضیان کرده که موجب
تعمیق و گسترش این صنعت در استان شده است.
قراگوزلو اظهار داشت :در سال جاری چهار هزار اصله و از سال  94تا کنون
 20هزار اصله نهال توت در بین بهرهبرداران در س��طح استان توزیع شده
است .همچنین در اردیبهشت ماه سال آینده پنج هزار سبد تخم نوغان نیز
در میان متقاضیان توزیع خواهد شد.
مدیر امور طیور س��ازمان جهاد کش��اورزی استان همدان طرح گسترش
نوغانداری در اس��تان را موفقیتآمیز دانس��ت و عن��وان کرد :این صنعت
ظرفیت باالیی جهت کارآفرینی و درآمدزایی به خصوص برای روستاییان
و افراد با سرمایه اندک دارد و شاغالن این بخش با سرمایه اندک میتوانند
به درآمد قابل قبولی دست یابند.

استانهای کش��ور چون گیالن ،قزوین ،البرز
و تهران تولید میشوند.
وی با بیان اینکه در سال بالغ بر  ۲۵۰میلیون
قطعه ماهی زینتی در کش��ور تولید میشود،
اظهار ک��رد :بیش از  ۸۰درص��د این ماهیان
زینتی در داخل کش��ور تولی��د و کمتر از ۲۰
درصد که آن هم گونههای خاصی هس��تند،
از س��ایر کش��ورها وارد میش��وند .همچنین
از ای��ن  ۲۵۰میلیون قطعه ماهی بخش��ی به
کش��ورهای همس��ایه یعنی عراق ،حاش��یه
جنوب خلیج فارس،افغانس��تان و ارمنستان
نیز صادر میشود.

سپیده رشیدپورایی

با نزدیکش��دن به ایام عی��د و خرید برخی از
اقالم متناس��ب با آیین که��ن ایرانی از جمله
ماهی قرمز ،این سوال مطرح است که با توجه
به شیوع کرونا در ایران آیا ماهی قرمز میتواند
منشأ آلودگی این ویروس باشد یا نه؟
در آس��تانه سال نو هس��تیم؛ ایامی که اگرچه
ای��ن روزها تح��ت تأثیر وی��روس کرونا از تب
و ت��اب افتاده و بس��یاری از بازارها را بیرمق
کرده اس��ت ،ولی در دل بس��یاری از ایرانیها
هنوز شوق آغاز فصل بهار و چیدن سفره هفت
سین در کنار خانواده وجود دارد.
چیدن سفره هفت سین سنت دیرینه ایرانیان
اس��ت و هرکجای دنیا که باش��ند ،برای آنها
نوروز و رس��م و رسوم عید از جایگاه و اهمیت
ویژهای برخوردار است و سعی میکنند تا حد
ممکن حتی مختص��ر و کوچک به آن پایبند
باشند و رسوم را به جا آورند.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی همدان:

نیز هس��تند .برخی دیگر معتقدند زیستگاه
اصلی ماهی قرمز شرق آسیا از جمله چین و
ن گونه برای محیطزیس��ت
ژاپن اس��ت و ای 
کش��ور غیربومی بوده و به تنوع زیس��تی و
گونهه��ای بومی آس��یب میزن��د و یا مردم
بهطور کل ماهی قرمز نخرند یا اگر خریداری
کردن��د ،در آبهای آزاد رها نکنند .با وجود
این اما برخی افراد عالقه بس��یاری به ماهی
قرم��ز دارند و معتقدند ای��ن ماهی باید پای
سفره هفتسینشان باشد.
اخیرا ً اما موضوعی در فضای مجازی مطرح
ش��ده که چون ماهیهای قرم��ز وارداتی از
چین هس��تند و این کشور نیز مبدأ شیوع
وی��روس کروناس��ت ،پ��س احتم��ال دارد
ماهی��ان نیز ناق��ل ویروس کرونا باش��ند؛
موضوعی که افکار عمومی را به خود جلب
و بسیاری را نگران کرد که حاال باید ماهی
قرمز بخرند یا نه؟
در این راس��تا علیرض��ا رحمانی ،رئیس گروه
ماهیان زینتی و س��ایر آبزیان سازمان شیالت
ایران ،ضمن رد این ش��ایعات و با بیان اینکه
ماهی قرمز کام ً
ال تولید داخل است ،به ایسنا
گف��ت :اخیرا ً در فضای مجازی ش��ایعاتی
پخش ش��ده است که ماهی قرمز میتواند
ناقل ویروس کرونا باش��د که این موضوع را
قویاً تکذیب میکنیم ،زیرا سازمان دامپزشکی
به عن��وان متول��ی بهداش��ت و بیماریهای
حیوان��ات ،با ش��یوع وی��روس کرون��ا واردات
هرنوع ماهی زینتی به کشور را از چین ممنوع
کرده اس��ت .اگر هم نیازی به واردات باشد ،از
کشورهای دیگر چون مالزی ،سنگاپور و ...این

واردات انجام میش��ود و کنترل دقیقی روی
آنه��ا انجام و در صورت مش��اهده بیماری از
ورود آنها به کشور جلوگیری میشود.
رحمان��ی با تأکید براینکه خ��ود ماهی قرمز
ناقل ویروس کرونا به انس��ان نیس��ت ،گفت:
این اطمینان را به م��ردم میدهیم که ماهی
قرمز هیچ مش��کلی از نظر بیم��اری ندارد ،اما
بایستی حتماً در جابهجایی و حمل آن نکات
بهداش��تی هم توسط فروش��نده و هم توسط
خریدار رعایت شود.
رئی��س گروه ماهی��ان زینتی و س��ایر آبزیان
س��ازمان ش��یالت ایران با بیان اینکه ماهی
قرمز بیش از  ۸۰س��ال اس��ت که وارد کشور
ش��ده و به عبارتی دیگر بومی کش��ور اس��ت،
اظهار کرد :ماهی قرمز شب عید بههیچ عنوان
از خارج از کش��ور وارد نمیش��ود.
همه ای��ن ماهیه��ا تولید
داخل هس��تند و
در برخ��ی

 ماهی قرمز را چگونه باید نگهداری کنیم؟
رئی��س گروه ماهی��ان زینتی و س��ایر آبزیان
سازمان شیالت ایران با بیان اینکه هر موجود
زندهای شرایط نگهداری خاصی دارد که اگر
این شرایط تأمین نشود ،مخاطراتی برای آن
موجود زنده ایجاد خواهد ش��د ،گفت :دمای
آبی که بایس��تی ماهی قرمز در آن نگهداری
ش��ود ،باید حداقل  ۲۰ت��ا حداکثر  ۲۸درجه
س��انتیگراد باش��د ،بهطوری که بایستی آب
شرب معمولی  ۲۴تا  ۴۸ساعت در ظرف درباز
باقی بماند تا کلر از آن خارج ش��ده و س��پس
نسبت به تعویض آب تنگ ماهی اقدام کرد.
وی ادام��ه داد :غذای ماهی نیز باید به صورت
غذای کنسانتره و مخصوص ماهیان گرمآبی
از فروش��گاههای معتب��ر تهیه ش��ود؛ ضمن
اینکه بایس��تی غذا بسیار ریز ش��ود تا برای
ماهی قابل اس��تفاده باشد .همچنین توصیه
میش��ود نان خشک ،س��بزی و کاهو و نظایر
آن نیز به ماهی داده نش��ود و ترجیحاً
از همان غذای مخصوص ماهی استفاده
ش��ود و روزی یک یا دو روز یکبار نیز
کفایت میکند.
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مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران خبرداد

عرضه  ۲۰هزار تن گوشت قرمز
و مرغ منجمد در روزهای پایانی سال

مدیرکل پش��تیبانی امور دام اس��تان تهران از توزیع  ۲۰هزارتن گوشت
قرمز و مرغ منجمد طی روزهای پایانی سال در کشور خبر داد .بهگزارش
«سبزینه» به نقل از فارس ،رضا سالمی گفت :ستاد تنظیم بازار مصوب
کرد  10هزار تن گوش��ت گوس��اله منجمد و  10هزار تن گوش��ت مرغ
منجمد در روزهای پایانی سال از طریق فروشگاههای زنجیرهای ،سازمان
می��وه و ترهبار ،تعاونیهای مصرف اتکا ،فرهنگی��ان ،امکان ،تعاونیهای
مصرف محلی و ادارات سراسر کشور توزیع شود .مدیرکل پشتیبانی امور
دام استان تهران گفت :با توجه به موضوع شیوع بیماری کرونا و حضور
کمتر مردم در مکانهای عمومی ،اصناف سطح شهر نیز درگیر این طرح
شدند تا محصوالت مزبور را با شرایط راحتتری به دست مصرفکنندگان
برسانند .وی افزود :گوشت گوساله منجمد وارداتی (سردست بدون
استخوان) با قیمت  38هزار تومان و مرغ منجمد به قیمت 11
هزار و 600تومان در اختیار اصناف قرار میگیرد و واحدهای
صنفی هم موظفند به ترتیب گوشت قرمز و مرغ منجمد را با نرخهای
 40و 12هزار تومان به مصرفکنندگان عرضه کنند .سالمی تصریح
کرد :قیمت مصوب مرغ گرم نیز 12هزار و 900تومان است که در میادین
میوه و ترهبار و س��ایر مراکز توزیع و عرضه میشود .وی ادامه داد :بهطور
کلی از مجموع  10هزار تن گوشت قرمزی که ستاد تنظیم بازار مصوب
کرده ،سه هزار تن مربوط به استان تهران است.
مدیرکل پش��تیبانی امور دام اس��تان تهران اظهارداشت :مصرف روزانه
گوشت قرمز استان تهران در شرایط عادی  350تا  400تن است.
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سبزینه را آنالین
ببینید و بخوانید
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