رئیس سازمان شیالت ایران:

کاهش میزان واردات شیالتی از  9میلیون
دالر به  3میلیون دالر رسید
حسنصالحیرئیسسازمانشیالت
ایران به بیان دستاوردهای این سازمان در
راستای اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت:
ارتقای سهم آبزیان در امنیت غذایی
کشور از طریق فعالیت های صید ،صیادی
و پرورش انواع آبزیان ،بهبود شاخصه
های بهره وری با گسترش تحقیقات
کاربردی همراه با گسترش دانش فنی از
دستاوردهایمهمسازمان است.
حسن صالحی در گفت وگو با «سبزینه»با اشاره به موفقیت
های حاصل شده در بخش های مختلف کشاورزی در
دولت تدبیر و امید ،بیان داشت :امسال در سایه تالش
های انجام شده ،میزان واردات کشور در زمینه تولیدات
شیالتی از بیش از نه میلیون دالر به کمتر از سه میلیون
دالر می رسد که این موفقیت به برکت خودباوری به دست
آمده است.
او با بیان این که ایران دارای قابلیت های فراوان برای رشد
و توسعه صنعت دریایی و شیالت و آبزیان است اظهار کرد:
سازمان شیالت ایران ماموریت سیاست گذاری ،برنامه
ریزی و نظارت بر بهره برداری پایدار از ذخایر و منابع آبی
کشور را بر عهده دارد.
صالحی با اشاره به دیگر دستاوردهای سازمان خاطرنشان
کرد :جلب مشارکت های غیردولتی در برنامه ریزی و
اجرای فرآیندهای مدیریت شیالتی ،اعمال مدیریت و
اصالح روش های صید با توجه به منابع برداشت شده
و یا کمتر برداشت شده از دستاوردهای دیگر این سازمان
است.
او به گسترش سرمایه گذاری های زیربنایی در امر صیادی
اشاره کرد و افزود :این سرمایه گذاری ها باعث توسعه آبزی
مصرفی با هدف جامعه ای سالم و پویا می شود.
او به ارتقای استانداردهای تولید محصوالت شیالتی اشاره
کرد و عنوان کرد :این استانداردها از مرحله صید تا مصرف
گسترش فعالیت های شیالتی به منظور اشتغال زایی و
رونق اقتصادی و اجتماعی ،ارتقای دانش فنی و مهارت
جوامع صیادی و آبزی پروری می شود.
به بیان صالحی تولید ماهی در قفس های دریایی ،پرورش
ماهیان گرم آبی و سردآبی در استان های غیرساحلی
کشور و سایر فعالیت های متنوع آبزی پروری می تواند
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سهم بسزایی در تولید پروتئین دریایی ،اشتغال زایی و
ارزآوری در اقتصاد مقاومتی داشته باشد.
رئیس سازمان شیالت ایران به اهداف برنامه های سازمان
که در راستای اقتصاد مقاومتی است پرداخت و تصریح کرد:
توسعه زیستگاه های مصنوعی در کنار بهبود کیفیت در
تولید و عرضه آبزیان ،توجه به شیوه های نوین آبزی پروری
به ویژه پرورش ماهیان دریایی در قفس و ساحل است.
او همچنین در ادامه این گفت وگو به مهم ترین اهداف
سازمان در دولت تدبیر و امید پرداخت و بیان داشت:
توسعه همکاری های منطقه ای در دریای خزر ،خلیج
فارس ،دریای عمان و اقیانوس هند با عضویت در کمیسیون
منابع زنده دریای خزر و نیز ممنوعیت افزایش شناورهای
صیادی ،مدیریت بر ابزار صید ،اعمال فصول ممنوعیت
صید برای گونه های آبزی در معرض خطر ،کنترل و نظارت
بر صید خُ رد و پایش مستمر پارامترهای وضعیت ذخیره
در صید خُ رد است.
صالحی تصریح کرد :شیالت و آبزیان کشور در سالهای
اخیر وارد مرحلهای پویا و متفاوت شده است و توانستهایم
صادرات خاویار پرورشی را داشته باشیم و از طرفی تولید
در مزارع و سایتهای پرورشی ماهی و میگو نیز با افزایش
روبرو شده است که این امر از اهمیت باالیی در حوزه
ارزآوری برخودار است.
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