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دام ،طیور و آبزیان
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روی خط

بازار داغ قاچاق گوسفند
از ایران به عراق

رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی تهران گفت :در حال حاضر قیمت هر
کیلو گوس��فند زنده در بازار تهران  40هزار تومان اس��ت ک��ه اگر وارد بازار
عراق شود ،به  90هزار تومان میرسد .این عامل باعث شده تا شاهد خروج
غیرمجاز دام زنده از ش��هرهای اشنویه و پیرانشهر به سمت بازار سلیمانیه
عراق باشیم.بهگزارش «س��بزینه» به نقل از ایلنا ،علیاصغر ملکی در مورد
آخرین وضعیت بازار گوشت گوسفندی گفت :در هفته گذشته شاهد افزایش
چهار هزار تومانی قیمت گوش��ت گوسفندی بودیم که دلیل آن کمبود دام
زنده بود .با توجه به اینکه در اوایل ماه قرارداریم ،تقاضا برای گوشت افزایش
یافته و این امر باعث افزایش قیمت ش��ده است.وی ادامه داد :درحال حاضر
هر کیلو گوشت گوسفندی  88تا  90هزار تومان به فروشنده عرضه میشود
که با احتس��اب  10درصد سود فروشنده با قیمت تقریباً  98هزار تومان به
دست مصرفکننده میرس��د .همچنین افزایش قیمت مرغ باعث افزایش
تقاضا شده اس��ت که امیدواریم بازار آن آرامتر شود.رئیس اتحادیه گوشت
گوسفندی تهران متذکر شد :خوشبختانه در فصلی هستیم که شرایط تغذیه
برای دامها و عرضه آن مناس��ب است ،اما با توجه به اطالعاتی که به دست
آوردهایم ،ش��اهد افزایش قاچاق دام از مرزهای غربی به بازار عراق هستیم.
ملکی افزود :وقتی اختالف  50هزار تومانی در دو بازار وجود داش��ته باشد،
طبیعی اس��ت که دامدار با پذیرش ریسک آن اقدام به فروش در بازار عراق
میکند .همچنین دامدار هزینه حمل ،مراجعه به دامپزشکی و هزینههای
بین راهی را نمیپردازد .این امر باعث ایجاد کمبود در بازار میشود که نباید
این گونه باشد و باید مراجع قانونی این موضوع را پیگیری کنند.

اقدامغیرقانونیانسانی
عاملتلفشدنآبزیاندرسدخداآفرین

مدیرکل دامپزش��کی آذربایجان شرقی با بیان اینکه طبق شواهد میدانی
اقدام غیرقانونی انسانی عامل تلفات گونههای متعدد آبزیان در سد خداآفرین
است ،گفت :با قاطعیت میگوییم گونههای متعدد آبزیان سد خداآفرین در
اثر بیماری تلف نش��دهاند.بهگزارش «سبزینه» به نقل از ایسنا ،امیرحسین
به��داد در خصوص آخرین وضعیت تلفات آبزیان در س��د خداآفرین اظهار
کرد :به محض مطلعش��دن در هشتم تیرماه ،رئیس دامپزشکی شهرستان
خداآفرین و اکیپی از س��وی اداره بهداشت و مبارزه با بیماریهای آبزیان به
محل اعزام ش��دند و بازدید میدانی و نمونهبرداری از محل انجام دادند.وی
افزود :بازدید میدانی مجدد از حاشیه پاییندست و پشت سد در ساعات اولیه
نهم تیرماه نیز انجام شد و نتیج ه این دو بازدید نشان داد تلفات جدید ماهی
در محل مشاهده نشده است و تمامی تلفات مربوط به چند روز گذشته بوده.
بهداد ادامه داد :با توجه به اینکه تلفات جدید در س��د وجود نداشت ،بحث
وجود بیماری در این محل رد میش��ود؛ چرا ک��ه در صورت وجود بیماری
تلف��ات آبزیان در این محل ادامه مییافت.وی با اش��اره به تلفات آبزیان در
سد خداآفرین تشریح کرد :ماهیهای کوچک و ریز (غیرقابل استفاده برای
خوراک انسان) ،گاماروس(نوعی سخت پوست) ،مار ،خرچنگ ،میگو و ملخ
در این س��د تلف ش��ده بودند.مدیرکل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی
با اش��اره به یکی از نتایج گزارش میدانی از محل تلفات آبزیان ،افزود :نبود
ماهیهای بزرگ مورد استفاده برای خرید و فروش در بین آبزیان تلف شده،
نشان میدهد صیدی غیرمجاز در محل انجام شده است که احتمال میرود
عامل انسانی برای صید غیرمجاز از سم یا جریان الکتریسیته استفاده کرده
است و آبزیان به درد نخور با این کار تلف شدهاند.وی افزود :در ادام ه بررسیها
چندین قطعه میگوی بیحال جهت انجام آزمایش��ات الزم صیده کردی م تا
نتایج قطعی را برای مثبت یا منفی بودن بیماری میکروبی اعالم کنیم.

حفظ ذخایر دریایی ،ایجاد فرصت برای بازسازی ذخایر و اشتغالزایی از مزایای پرورش ماهیدرقفس است

پرورشماهیدرقفسظرفیتیبرایجهشتولید

سبزینه

سلطانعلی زینلی

پرورش ماهیدرقفس از شیوههای نوین آبزیپروری است که کاهش
هزینه نس��بت به پرورش ماهی در استخرهای خاکی با دستگاههای
مداربس��ته ،مدیریت آسانتر و کمهزینهتر ،س��هولت در مشاهده و
بررس��ی میزان تغذیه ماهی و سهولت و اقتصادی بودن درمان علیه
انگلها و بیماریها در مقایس��ه با اس��تخرهای خاکی از مزایای آن
اس��ت .گفتنی اس��ت درپی کاهش منابع و ذخایر آبزیان دریایی در
خلیج فارس و خالیش��دن تور صیادان ساحلنش��ین جنوب کشور
از ماهی و میگو و به خطر افتادن حرفه و معیش��ت آنان در سالهای
اخیر ،دولت و سازمان شیالت ایران با رویکرد حفظ مشاغل و اقتصاد
و درآمد این بخش و ایجاد فرصت تنفس و احیای زیس��تگاهها و باز
تولید ذخایر آبزیان دریایی ،طرح پرورش ماهیدرقفس را با تمهیدات
و تسهیالت حمایتی راهاندازی کردهاند.بهرهبرداری بیش از ظرفیت
از مناب��ع آبزی��ان خلیج فارس با اس��تفاده از روشه��ا و ادوات صید
مخرب در دهههای اخیر و آلودگیهای زیستمحیطی باعث کاهش
ذخایر دریایی ،تخریب زیس��تگاهها و صیدگاهها و افزایش تالشها و
هزینههای صید و کاهش درآمد صیادان در س��الهای اخیر در بنادر
جنوبی بهویژه اس��تان بوشهر شدهاست .کاهش ذخایر دریایی باعث
ش��ده تا صیادان برای کس��ب روزی و درآمد ناچار به تالش بیشتر
و طیکردن مس��یرهای طوالنی برای دسترس��ی ب��ه صیدگاه بهتر
ناخواس��ته به مرز آبی کشورهای همسایه وارد شوند که توقیف آنان،
تحمل سالها زندانیشدن در کشورهای همسایه و گاهی هم تلفات
و صدمه جانی بر اثر تیراندازی نیروهای گارد ساحلی به سمت آنها
را در پی داشته است.عالوه براین سفرهای چند روزه به دوردستهای
دریا و تغییر ش��رایط جوی و متالطم و مواجشدن خلیج فارس جان
ش��مار زیادی از صیادان اس��تان بوشهر را در سالهای اخیر گرفته و
خانوادههای زیادی از این قشر را بیسرپرست و یتیم کردهاست.
از طرفی برخی صیادنماهای متخلف نیز به علت کاهش ذخایر دریایی به
صورت غیرمجاز و قاچاقی با استفاده از روشها و ادوات مخرب صید برای
برداشت بیشتر خلیج فارس را شخم میزنند و زیستگاهها و صیدگاههای
آسیبدیده از آلودگی زیستمحیطی و فعالیتهای استخراجی معادن و
برداشتهای بیرویه را بهطور کلی نابود میکنند ،بهطوریکه برای نسل
آینده چیزی نمیگذارند.صنعت پرورش ماهی در قفس در س��الهای
اخیر بجد توسط دولت تدبیر و امید مورد حمایت همه جانبه قرار گرفته
و می��زان تولید و اش��تغال و درآمد باال ،مقرون بهصرف��ه و پایین بودن
هزینههای ثابت ،اعمال مدیریت آس��انتر در مقایس��ه با سایر روشها،
پ��رورش در محیط طبیعی و نزدیک بودن طعم و مزه ماهی تولیدی به
صید دریایی ،تنوع گونهای و امکان اس��تفاده از گونههای مختلف ماهی
از مزایای این نوع پرورش اس��ت.همچنین با توس��عه این صنعت ،برای
اکوسیستم دریا نیز فرصت بازسازی زیستگاهها و تجدید ذخایر و منابع
آبزیان ایجاد میشود و در سال جهش تولید این طرح میتواند بهترین
امکان برای افزایش تولید ،اش��تغال و ارزآوری باش��د.پرورش ماهی در
قفس یکی از روشهای متداول است که در سالهای گذشته با توجه به
مزایای خاص خود مورد توجه بیشتر کشورهای دنیا قرار گرفته و در این
روش قفسهایی با شکلها و جنسهای مختلف بنا به شرایط محیطی
و منطقهای و گونههای مدنظر استفادهاست و ساالنه بیش از یک میلیون
س تولید میش��ود.در استان
تن انواع مختلف ماهی از طریق پرورش قف 
بوش��هر صنعت پرورش ماهی در قفس یک بار به صورت آزمایش��ی در

مصونیت در برابر تحریمها

رئیس گروه پرورش ماهی در قفس اداره کل ش��یالت اس��تان بوش��هر درباره تأمین قفس و برخی دیگر از لوازم صنعت پرورش ماهی در قفس
گفت :در گذشته با کشور نروژ کار میکردیم ،اما در این شرایط تحریم تجهیزات مورد نیاز خود را از کشورهای آسیایی و بخش دیگری از نیازها
از جمله لولههای پلیاتیلن از شرکتهای داخل کشور تأمین میشود .رضایی گفت :هر چند شرایط جدید باعث افزایش هزینههای طرحهای
پرورش ماهی در قفس شده ،اما با توجه به قیمت دالر و صادرات ماهی ،در کمتر از چند ماه بازگشت سرمایه انجام میشود و در برابر تحریمها
مصونیت دارد.رضایی یادآور ش��د :بزرگترین مجموعه تأمینکننده بچه ماهی کش��ور با عنوان شرکت راموز در استان بوشهر فعال است و بچه
ماهی مورد نیاز با وزن زیر یکگرم از استرالیا وارد ،دراین شرکت به وزن مناسب رسانده و در قفسها ذخیره میشود.رضایی گفت :با تأمین بچه
ماهی سیباس در داخل کشور دیگر ارز دولتی برای تأمین آن از خارج پرداخت نمیشود و به این وسیله صنعت پرورش ماهی در قفس مانند
صنعت قزلآال دیگر به کشورهای خارجی وابسته نخواهد بود.وی اضافه کرد :در زمان حاضر یک مجموعه تکثیر بچه ماهی به نام هشتم شهریور
در رودحله به بخش خصوصی واگذار و این شرکت متعهد شده در مدت چهار یا پنج سال به بهرهبرداری برسد .در زمان حاضر این مجموعه به
شکل محدود مولد دارد و تکثیر در حد محدود انجام میشود.رضایی یادآور شد :این مجموعه ظرفیت تولید ماهانه یک میلیون قطعه بچه ماهی
را دارد و همسو با مجوزهایی که برای بخش خصوصی صادر شده ،انتظار میرود تا آخر سال یک مجموعه به بهرهبرداری برسد .به این شکل عالوه
بر اینکه قیمت بچه ماهی کاهش مییابد ،مالحظههای بهداشتی انجام و از شیوع بیماری که منجر به خسارت میشود نیز پیشگیری میشود.
 ۱۳۸۴در بندر کنگان اجرا ش��د و به تولید رس��ید ،اما بیش از  ۱۰سال
متوقف ش��د تا اینکه این طرح به صورت جدی از سال  ۹۵مورد توجه
قرار گرفت و در سال  ۹۶به بهرهبرداری رسید.در زمان حاضر چهار طرح
پرورش ماهی در قفس با  ۲۸قفس در استان بوشهر فعال است و کل
سرمایهگذاری ثابت انجام شده در این بخش بیش از  ۷۵میلیارد تومان
است که بخشی سرمایه ثابت و بخشی نیز تسهیالت است .با توجه به
اینکه در زمان حاضر از گونه سیباس آسیایی در صنعت پرورش ماهی
در قفس در استان بوشهر استفاده میشود ،به ازای هر یک کیلوگرم از
این ماهی  4/8دالر درآمد ارزی حاصل میشود.
ذخایر ماهیان بومی رو به انقراض است
یک صیاد بوشهری گفت :امروز برای بهرهبرداری بیشتر از دریا تالش
صیادی و اس��تفاده از انواع ادوات صید و صیادی افزایش یافتهاست و

این امر باعث ش��ده تا تنها رمقهای باقی مانده از دریا نیز به واسطه
صید غی��ر اصولی از بین برود.عبدالرس��ول غریب��ی در گفتوگو با
ایرنا افزود :خلیج فارس قابلیت تجدیدش��وندگی دارد ،اما به واسطه
تغییرات طبیعی دریا فش��ار زیادی را متحمل میش��ود ،به گونهای
که امروز ذخایر ماهیهای بومی از جمله حلوای سفید ،صبور ،قباد،
راشگو و سنگسر نزدیک به انقراض است و یا در دوره خطرناکی قرار
دارد.وی درباره پرورش ماهی در قفس گفت :این صنعت در سواحل
قشم و کیش در استان هرمزگان شرایط فراهمتری دارد ،اما در استان
بوشهر این پروژه باید با مطالعه بیشتر در خورهای داخلی اجرا شود.
غریب��ی اضافه کرد :ب��ا توجه به اینکه دریا در فق��ر کامل و با خطر
انقراض گونهها روبهرو است ،در کنار مدیریت صید باید به پروژههای
تکثی��ر و پرورش بیشتر پرداخته ش��ود تا ب��ه دریا فرصت تنفس و
بازسازی زیستگاهها داده شود.

پرورش ماهیدرقفس بهترین طرح برای نجات دریا است
رئیس گروه پرورش ماهی در قفس اداره کل ش��یالت اس��تان بوشهر
هم گفت :در ش��رایطی که ذخایر دریایی سال به سال به واسطه صید
غیراصولی و ترال با چشمه ریز کم و به بستر دریا با همه گونههای آبزی
آس��یب وارد میشود ،صنعت پرورش ماهی در قفس میتواند بهترین
طرح برای نجات دریا باشد.حامد رضایی افزود :امروز به دلیل خالیبودن
صیدگاهها ،صیادان برای صید خوب و مفید مجبور هستند به عمق دریا
بروند ،اما باز هم صید مطلوبی ندارند و یا در این گیر و دار به اشتباه وارد
مرز آبی کشورهای همسایه میشوند و سالها به دلیل ورود به مرز آبی
آنها در زندان به س��ر میبرند .در این شرایط صنعت پرورش ماهی در
قفس میتواند جایگزین خوبی برای این کار سخت و زیانآور باشد.وی
اضافه کرد :در صید و صیادی نمیتوان انتظار داشت که سال بعد صید
بیشتر و عملکرد بهتری داشت ،اما در آبزیپروری میشود این انتظار
را داشت که تولید س��ال آینده را افزایش داد.این کارشناس بیان کرد:
پرورش ماهی در قفس یک صنعت دائمی و بدون محدودیت است که
در همه ماههای سال میتوان در این صنعت کار کرد .همچنین یکی از
قابلیتهای این صنعت فعالیت در آبهای کمعمق و نزدیک به ساحل
است که به مراتب خطرهای ناشی از صید را ندارد و اشتغالزایی خوب و
ارزآوری باالیی دارد.رضایی یادآور شد :با این وجود پیشنهاد میشود از
فروردین تا آذر به کار در صنعت پرورش ماهی در قفس پرداخته شود.
برخالف پرورش میگو که با کاهش دما با مشکالتی روبهرو میشود ،به
دلیل داشتن الیه حرارتی در دریا این محدودیت در این صنعت وجود
ندارد و افزایش و کاهش دما مشکلی در تولید ایجاد نمیکند.
صنعتی که با نفت برابری میکند
وی افزود :در زمان حاضر از ماهی سیباس آسیایی که گونهای شناخته
ش��ده در دنیا اس��ت و بازار خوبی در حوزه خلیج فارس ،آمریکا و اروپا
دارد ،در صنعت پرورش ماهی در قفس در اس��تان بوش��هر اس��تفاده
میشود.رضایی یادآور شد :پیشبینی  ۶۰هزار تن تولید ماهی سیباس
در اس��تان بیانگر صادرات این گونه اس��ت که در زمان حاضر بیشتر
تولید به کشورهای قطر ،کویت ،عمان و روسیه صادر میشود.این مقام
مسئول گفت :در زمان حاضر صنعت پرورش ماهی در قفس در کشور
نروژ با صنعت نفت آنها برابری میکند؛ پس برای حفظ ذخایر دریایی،
ایجاد فرصت برای بازسازی ذخایر و اشتغال پایدار باید از تجارب این
کشورها در آبزیپروری در دریا بهره برد.رئیس گروه پرورش ماهی در
قفس اداره کل ش��یالت استان بوش��هر گفت :این صنعت تجهیزات و
تأسیس��ات مناسبی ندارد و به همین دلیل با افزایش تجهیزات امکان
افزای��ش تولید محصول وجود دارد .این درحالی اس��ت که در صنعت
پ��رورش میگو این کار بهراحتی انجام نمیش��ود.رضایی ادامه داد :در
چند سال گذشته نگاه ش��یالت در زمینه توسعه آبزیپروری تنها به
میگو معطوف نشده ،بلکه دراین زمینه به انواع فعالیتهای آبزیپروری
از جمله پرورش ماهی در قفس پرداخته شدهاست.وی گفت :در زمان
حاضر  ۵۹مجوز پرورش ماهی در قفس با ظرفیت  ۶۲هزار تن ظرفیت
اس��می در اس��تان صادر شده که از این ش��مار تاکنون چهار طرح به
بهرهبرداری رسیدهاس��ت و تالش میشود با اجرای طرحهای مختلف
به برنامه پیشبینی ش��ده برسیم.رضایی افزود :هرچند استان بوشهر
در این ش��رایط از برنامه پیشبینی ش��ده در بخش پرورش ماهی در
قفس عقب اس��ت ،اما تالش میش��ود با اج��رای طرحهای مختلف و
سرمایهگذاری مناسب  ۳۰درصد این ظرفیت تحقق یابد.

