
ضوابط و اقتصاد توليدي را دوباره بازتعريف مي كرد 
و ميزان پشتوانه توليد پايدار صادرات را مورد توجه 
قرار مي داد.  قرباني افزود: نگاه شيالت بيشتر براي 
ارائه آمار اشتغال است و هيچ سياست گذاري ای براي 

بهره وري در توليد ندارد. 
  آمارهاي شيالت براساس خوداظهاري است
خانم رفيعي، مدير دپارتمان محيط زيس��ت مركز 
پژوهش��ي آرا كه در اين نشس��ت حضور داشت، از 
سياس��ت هاي اين س��ازمان انتقاد ك��رده و گفت: 
متأس��فانه ش��يالت نمي تواند و نمي خواهد آمار و 
اطالعات مربوط به توليد ماهي را ارائه كند و غالب 
آمارها براساس خود اظهاري انجام گرفته است؛ اصوالً 
س��اختار موجود در سازمان ش��يالت و دامپزشكي 
توانايي ارائه آمارهاي دقيق از واحدهاي توليدي را 

ندارد و اين مسئله بر نابساماني ها افزوده است. 
وي افزود: در مورد واردات تخ��م ماهي، بيماري ها 
و نحوه عملكرد س��ازمان هاي ذيربط نيز انتقاداتي 
وجود دارد كه متأس��فانه ش��اهد اين مدعا، وجود 
بيماري ه��ا و تعطيلي بي��ش از 60 درص��د مزارع 
پرورش ماهي و ورشكس��تگي آنها است. متأسفانه 
سود حاصل از واردات تخم ماهي حدود 200 درصد 
است كه س��رمايه اوليه اي هم براي واردات آن نياز 
نيست؛ چراكه وارد كنندگان انحصاري آن با دريافت 
پيش پرداخت از خريداران به نوعي با سرمايه ديگران 
فعاليت مي كنند.  رفيع��ي درخصوص چرايي علت 
واردات تخم ماهي به ايران گفت: متأس��فانه بعد از 
اينكه صنعت ب��ا عدم همكاري دولت مواجه ش��د، 
برخي از اعضاي اتحاديه و س��اير اف��راد تكثير تخم 

تصميم گرفتند تا تخم را از كش��ورهاي ديگر وارد 
كنند، يعني متوجه ش��دند ك��ه مي توانند از خارج 
تخم را وارد كنند و اين كار در دهه 80 از سوي بعضي 
توليدكنندگان شروع شد. در نتيجه چنين اقدامي 
و تصميم گيري حدود 80 مركز تكثير از 127 مركز 
معدوم شدند؛ تخم ماهي هايي را وارد  كردند كه اين 
تخم ها هم آلودگي داش��ته و هم نظارتي روي آنها 
نبود، با واردات و مس��ائل مطرح ش��ده كه در طول 
زمان واقع شد حدود 80 مزرعه به تعطيلي كشيده 
ش��د. در اين ميان برخي هم مجوز تكثير دارند، اما 

عماًل مولدي براي آنها وجود ندارد. 
قرباني گفت: در م��ورد توليد تخم ماه��ي و ميزان 
نيازهاي كش��ور بايد گفت كه تولي��د تخم با 127 
مزرعه اي كه در داخل كشور وجود داشت به اندازه اي 

انجام مي گرفت ك��ه همه برنامه ه��ا متعادل پيش  
مي رفت و با توجه به نيازها همه چيز مشخص بود، 
اما بعد از واردات و سير صعودي آن ما از 800 كيلو 
واردات تخم ماهي در س��ال 83 به حدود 27 تن در 

سال 95 رسيديم. 
قرباني گفت: نحوه واردات تخم ماهي به گونه اي بود 
كه در ابتدا حدود 5 ميليون تخم ماهي وارد كشور 
مي شد، اما بعد از آن و در سال 95 اين رقم به 400 
ميليون تخم ماهي رس��يد كه البته اين واردات نيز 
رسمي و قانوني انجام مي گيرد! البته شايعاتي مطرح 
است كه با توجه به س��ود باالي واردات تخم ماهي، 
اين محصول به صورت قاچاق نيز از مبادي ورودي 
قانوني و بعضاً غير قانوني وارد كشور مي شود كه آنها 
از نظارت موجود دامپزشكي هم خارج است. با اين 
حجم واردات انبوه اگر ما توليد واقعي ماهي قزل آال 
در كش��ور را 80 هزار تن در نظر بگيريم، نياز كشور 
160 ميليون تخم ماهي است، اما اكنون حدود 400 

ميليون تخم ماهي وارد مي شود!
فرهي همچنين گفت: س��ال 83 ك��ه حدود 810 
كيلو تخم ماه��ي وارد كردند توليد گوش��ت ماهي 
در كش��ور 27 هزار تن بوده اس��ت؛ سال 95 حدود 
400 ميليون تخم وارد شده كه حدود 90 هزار تن 
توليد شده يعني حدود 30 برابر افزايش واردات تخم 
ماهي داش��ته ايم، اما فقط حدود س��ه برابر افزايش 
توليد انجام گرفت.  درب��اره واردات تخم ماهي هم 
اين محصول در مبدأ دان��ه اي 50 تومان خريداري 
مي ش��ود و هزينه هاي گمركي و حمل و نقل هم به 
25 تومان نمي رس��د، اما قيمت گذاري در كشور بر 
مبناي توافق پنج نفره واردكنندگان كه با ش��يالت 
انجام داده اند 125 تومان در نظر گرفته شده است كه 
البته اين واردكنندگان سرمايه گذاري در اين حوزه 
هم ندارند؛ چراكه ابتدا پول تخم ماهي وارداتي را از 
شما دريافت مي كنند.  متأسفانه اتحاديه دقيقاً در 
اينجا آلوده مي شود؛ دو نفر از اعضاي هيئت مديره 
اتحاديه، خودش��ان وارد كننده رسمي تخم ماهي 
قزل آال شده اند و حتي يكي از آنها وارد كننده تخم ها 
با عنوان يك شركت فرانسوي است و البته نماينده 
كل صنعت در دامپزش��كي هم محسوب مي شود! 
متأسفانه متوليان امر استراتژي و آمايش سرزمين 

ندارند كه بايد به اين مهم توجه شود. 

فعاالن صنعت پ�رورش ماهي به سياس�ت هاي انحص�اري و وارداتي 
س�ازمان ش�يالت انتقاد دارند و معتقدند: ۶۰ درصد از مزارع پرورش 
ماهي كش�ور در آس�تانه تعطيلي و ورشكس�تگي هس�تند و به رغم 
وجود تخم ماهي در داخل كش�ور، ۴۰۰ ميليون تخم ماهي به صورت 
انحصاري توسط پنج نفر، سال گذشته وارد كشور شده و اين تخم هاي 
وارداتي ناقل بيماري بوده و موجب آلوده شدن مزارع ماهي مي شود. 
ايران  با وجود برخورداري از سابقه بسيار طوالني در صنعت پرورش ماهي 
قزل آال، امروز در بدترين شرايط ممكن در اين صنعت قرار دارد، اما داليل 
و چرايي دچار شدن واحدهاي توليدي ماهي قزل آالي كشور به وضعيت 

بحراني امروز نيز در جاي خود بسيار قابل تأمل و البته تأسف بار است. 
اكنون س��ازمان ش��يالت تنها رويه اي را كه در اين حوزه در پيش گرفته، 
توس��عه كمي و اعطاي پروانه هاي بهره برداري جديد اس��ت و اين توسعه 
كمي بدون كوچك ترين توجه به آمايش س��رزميني در جريان است. اين 
در حاليست كه بس��ياري از واحدهاي قديمي اين صنعت، امروز به داليل 
مختلف از جمله آلوده شدن اكثر واحدهاي پرورش ماهي قزل آال به ويروس 
و به دليل بهاي تمام شده بس��يار باال يا ورشكسته ش��ده اند يا در آستانه 

ورشكستگي قرار دارند. 
از س��وي ديگر واردات رس��مي بي رويه و قاچاق »ماهي تيالپيا« به كشور 
عماًل حكم تير خالص به واحدهاي پرورش قزل آالي كشور را داشته است؛ 
چراكه واحدهاي توليدي در طي اين سال ها به داليل مختلفي مانند اعطاي 
مجوزهاي خرد پرتعداد، حمايت نكردن جدي و واقعي از س��وي شيالت، 
توجه نكردن شيالت به تكنولوژي هاي روز دنيا در اين صنعت و بي تحركي 
مطلق در توسعه كيفي و افزايش بهره وري واحدهاي توليد قزل آال، تلفات 
بسيار باالي واحدهاي توليدي به دليل آلودگي تخم هاي وارداتي، آلودگي 
مزارع پرورش  ماهي به ويروس هاي خارجي، ناتواني مالي پرورش دهندگان 
قزل آال از خريد تجهيزات روز دنيا و به كارگيري تكنولوژي هاي نوين اين 
صنعت، بهره وري بسيار پايين اين واحدها به دليل وابستگي به شيوه هاي 
توليد به سبك دهه 40 و... باعث بحراني شدن وضعيت فعاالن اين حوزه در 
اين سال ها شده است، به گونه اي كه در حال حاضر 60 درصد مزارع پرورش 

ماهي قزل آالي كشور، تعطيل و ورشكسته شده اند. 
متأسفانه اين وضعيت وخيم در پي واردات ماهي تيالپيا، صنعت پرورش 
ماهي كشورمان را به لبه پرتگاه برده است و در اين شرايط نيز صرفاً شاهد 

اعطاي مجوزهاي جديد به متقاضيان جديد از سوي متوليان امر هستيم!
روح اهلل فرهي، از مزرعه داران برجسته كشور در ميزگرد تخصصي تسنيم، 
درخصوص صدور مجوزه��اي دو منظوره پرورش ماه��ي گفت: در مورد 
مجوزها نيز بايد به عملكرد سازمان شيالت كشور اشاره اي داشته باشيم؛ 
اما پروانه براي مزارع دو منظوره كه با آب چاه هاي مس��تقر در زمين هاي 
كشاورزي صادر شده است، مي تواند مشكالتي نظير تشديد خطر بحران آب 
و حتي شوري خاك در مناطقي كه آب لب شور وجود دارد را به دنبال داشته 
باشد كه بايد در اين زمينه هم دقت كافي صورت گيرد. ضمن اينكه وزارت 
كار نيز براي پرورش ماهي خانگي تسهيالت و پروانه الزم را ارائه مي دهد كه 
البته اين روش صدور پروانه ناشي از نبود برنامه منظم در توسعه و استراتژي 
توسعه اي است كه موجب تفاوت فاحش در قيمت تمام شده خواهد شد و 
اين مسئله نيز سرمايه گذاري هاي انجام شده را به خطر مي اندازد و باعث 
رقابت ناسالم مي شود.  فرهي ا فزود: سازمان شيالت اتحاديه سراسري را به 
مديريت خود درآورده  است؛ از حدود 18 سال قبل تاكنون سه نفر از اعضاي 
هيئت مديره آن ثابت مانده اند و تعداد اعضاي موجود اتحاديه از 19 عضو 

به 14 عضو تقليل پيدا كرده است. 
  عدم سياست گذاري شيالت براي بهره وري در توليد

دامپزشك و متخصص تكثير و اصالح ژنتيك قزل آال نيز در اين نشست از 
عدم سياست گذاري شيالت براي بهره وري توليد خبر داد و گفت: در زمينه 
صادرات محصوالت نيز متأسفانه سازمان شيالت هنوز بازار هدف صادراتي 
و نگاه صادراتي براي توليد ماهي ها تعريف نكرده و س��از و كار توليد آن را 
ندارد؛ چراكه اگر اين تعريف را در توليد انجام مي داد بايد ساختار مجوزها، 
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۶۰ درصد مزارع پرورش ماهي درآستانه ورشكستگي

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

19681كشتوصنعتپياذر
5290251سيمانكرمان

200794پشمشيشهايران
5904273توريستيورفاهيآبادگرانايران

2343108لبنياتپاك
162274توليديمهرام
279791228سيمانداراب

118051سرمايهگذاريخوارزمي
84736كارتنايران

5409228سرمايهگذاريصنعتبيمه
2651101سرمايهگذاريتوسعهصنعتيايران

155657سرمايهگذاريپرديس
122044محورسازانايرانخودرو

177458پتروشيميفناوران
21666696نوردآلومينيوم

142340سرمايهگذاريخوارزمي
83423قندمرودشت

4608126سرمايهگذاريشاهد
141937پارسخودرو

82521عمرانوتوسعهفارس
241858قندلرستان

5811139توليديكاشيتكسرام
250058شكرشاهرود
205147پالسكوكار

84219دادهپردازيايران
398585كارخانجاتتوليديشهيدقندي

205443لعابيران
486396سراميكهايصنعتياردكان

256649صنايعشيمياييسينا
9556181قندنيشابور

247146گروهصنعتيبوتان
374964ذغالسنگنگينطبس

268045بينالملليمحصوالتپارس
215533پتروشيميشيراز

226033گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
419460قطعاتاتومبيلايران

141020سايپاديزل
72510آلومينيومايران

177524پتروشيميپرديس
637684سيمانداراب
114415سختآژند
249832قنداصفهان

8907113تجارتالكترونيكپارسيان
325039پااليشنفتتهران

320338نيرومحركه
180421كاشيپارس

580867كنترلخوردگيتكينكو
861590ليزينگايران

106510سرمايهگذاريصنعتنفت
160115توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

241422آسانپرداختپرشين
13464116پااليشنفتتبريز

558846واسپاريملت
121910پااليشنفتاصفهان

318026كمكفنرايندامين
127910سرمايهگذاريپارستوشه

335824كارخانجاتقندقزوين
438931سرمايهگذاريمسكن

7105شهدايران
231216مهركامپارس
12268پارسخزر

882257بهپرداختملت
18455119سيمانشرق

9366فرآوريموادمعدنيايران
1306479نفتسپاهان

843349ايرانخودروديزل
7194آهنگريتراكتورسازيايران

381420ايركاپارتصنعت
10405حملونقلتوكا

19069گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو
251311سيمانشاهرود

13966قندثابتخراسان
20068پاكسان

427717سرمايهگذاريصنعتومعدن
10204سرمايهگذاريآتيهدماوند

23619حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(
344213تامينماسهريختهگري

319612بيمهآسيا
15355قندنقشجهان
667321سيمانسپاهان

10313مارگارين
24227ايرانخودرو

24487گروهپتروشيميس.ايرانيان
14124موتورسازانتراكتورسازيايران

804922كويرتاير
389810صنايعالستيكيسهند

27607نيروترانس
41239صنايعكاغذسازيكاوه
33207پااليشنفتبندرعباس

كارشناسان از سياست هاي وارداتي سازمان شيالت انتقاد كردند 
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