
پرورش میگو فاز 1 و فاز 2 در سطوح 4000 و 6000 هکتاری 
)مجموع سطوح 2 فاز: 10000 هکتار به عنوان بزرگ ترین 
مجتمع پرورش میگو در کشور و تنها مجتمع پرورش 
میگو در شمال کشور( در شمال غرب استان، در اراضی 
لم یزرع، کم بازده و شوره زار شمال گمیشان با اهداف 
جذب سرمایه، تولید، اشتغال و کارآفرینی و توسعه عادالنه 
و متوازن در مناطق محروم و مرزی استان گلستان شکل 

گرفته است.
امید 560 میلیارد  به گزارش جام جم در دولت تدبیر و 
ریال سرمایه گذاری از سوی بخش دولتی در راستای ایجاد 
زیرساخت های مجتمع ده هزار هکتاری میگوی گمیشان 
)فاز اول و دوم ( انجام گرفته است و دراین مسیر تا کنون 
825 میلیارد ریال نیز از سوی بخش خصوصی در این 

مجتمع سرمایه گذاری شده است. 
آبی  منابع  از  وری  بهره  :افزایش  جم  جام  گزارش  به   
دریایی در اراضی ساحلی کم بازده )کشاورزی( با اجرای 
عملیات عمرانی و احداث تاسیسات زیربنایی مجتمع 
میگو گمیشان از سال 1379 در دستور کار قرار دارد و این 
شروع حرکت به سمت تولید بیش از 17000 تن میگو و 
به کارگیری ده هزار هکتار از اراضی با هدف ایجاد با بیش 

از هشت هزار شغل به طور مستقیم و غیرمستقیم بود. 
در این راستا اقداماتی زیرساختی از جمله احداث کانال های 
آبرسانی از دریا به مجتمع میگو، انتقال و اتصال شبکه 
سراسری برق به مجتمع میگو و تغییر گونه پرورشی سفید 
هندی به وانامی می باشد. فاز اول پروژه ده هزار هکتاری به 

مساحت چهار هزار هکتار است. 
این مجتمع با 2880 هکتار مزرعه شامل 144 مزرعه بیست 
هکتاری و با مساحت مفید 2300 هکتار استخر طراحی 
و عملیات اجرایی آن در سال 1380 آغاز گردید. در زمان 
کلنگ زنی و شروع عملیات اجرایی که در سال 1380 رخ 
داد، هدف این مجموعه تولید هفت هزار تن میگو در سال 
و اشتغال 3450 نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم بود که 
از سال 1392 تاکنون به همت تالشگران دولت تدبیر و امید 
میزان تولید میگو در مجتمع میگو فاز اول از 386 تن به 
1273 تن افزایش یافته و میزان اشتغالزایی در این مجتمع از 

سال 1392 تاکنون به 8521 نفر رسیده است. 
همزمان با سفر ریاست محترم جمهور و هیات دولت به 
استان گلستان در دی 1397، آغاز عملیات اجرایی فاز دوم 
بزرگ ترین مجتمع پرورش میگو در کشور به مساحت 
شش هزار هکتار و با هدف تولید حدود 20 هزار تن میگو 
در سال و اشتغال زایی حدود 5175 نفر به طور مستقیم و 
غیرمستقیم و بهره برداری اولین مرکز تکثیر میگو در شمال 
کشور با ظرفیت 100 میلیون قطعه در شهرستان گمیشان 
کلنگ زنی و افتتاح گردید. اداره کل شیالت استان گلستان 
در راستای تکمیل و زنجیره تولید آبزیان و همگام بودن 
حلقه ها از تولید و فرآوری محصول تا بازار فروش از سال 
1392 تاکنون مراکز عمل آوری و بسته بندی را به 8 واحد 
رسانده و با توجه به گسترش تولید و وجود تقاضا در 
بازار جهانی شیالت استان گلستان با حمایت و همکاری 
دفتر هماهنگی افتصادی استانداری گلستان و دستگاه های 
مربوطه و همچنین بخش خصوصی تا حد امکان صادرات 
محصوالت  شیالتی را آسان کرده و تا حصول  نتیجه 

پیگیری می نماید.
 ادامه در صفحه 2

سرمایه گذاری 560 میلیاردریالی
 در زیرساخت های شیالت گلستان 

اسناد  در  شده  تبیین  اهداف  راستای  در  گلستان  شیالت  شاخص  پروژه های 
باالدستی، برنامه های پنج ساله، سیاست های اقتصاد مقاومتی و رویکرد حمایت 
از تولیدات داخلی، رونق و جهش تولید در دولت تدبیر و امید، روند رو به رشد 
جمعیت کشور همراه با کاهش ذخایر دریا و افزایش تقاضا برای مصرف ماهی و 
سایر آبزیان، توسعه آبزی پروری را به عنوان یک ضرورت جدی مطرح می سازد که 
ضمن ایجاد امنیت غذایی، اشتغال مولد و محرومیت زدایی به لحاظ تاثیرگذاری 

در ابعاد مختلف توسعه اقتصادی نیز می تواند حائز اهمیت باشد.

به گزارش جام جم فعالیت های آبزی پروری می تواند به عنوان یک شاخص مهم تولیدی 
و اقتصادی در استان مطرح گردد. استان گلستان با مساحتی بالغ بر 22033 کیلومتر مربع 
در جلگه شرقی دریای خزر، 1/34 درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده 
است. موقعیت خاص منطقه با وجود سه حوزه آبریز مهم شامل: گرگانرود، اترک، قره 
سو و اکوسیستم های منحصر به فرد آبی شامل: خلیج گرگان، تاالب های گمیشان، 
آجی گل، آالگل و آلماگل که شرایطی مستعد جهت توسعه آبزی پروری را پدید 
آورده است. وجود اراضی کم بازده وسیع در منطقه ساحلی گمیشان و حاشیه اترک 
و همچنین وجود تعداد زیاد چاه های کشاورزی جهت استفاده از آب سرریز آن ها نیز 
شرایط مناسبی را جهت توسعه آبزی پروری ایجاد نموده است. از آنجایی که یکی 
از چالش های دنیای امروز فقدان آب شیرین می باشد استان گلستان با برخورداری از 
امکانات و استعدادهای متنوع در زمینه آبزی پروری با استفاده از آب های نامتعارف 
)شور و آب شیرین( می تواند نقش بسزایی در حل این چالش و ایجاد امنیت غذایی 
ایفا نماید. بر همین اساس شیالت استان همسو با سیاست های کالن جهش تولید 
کشور به منظور تامین امنیت غذایی و تولید محصوالت راهبردی، پروژه هایی به شرح 

ذیل را معرفی نموده است: 
1-پرورش ماهی در دریا )طرح قفس و پن(

2-احداث زیرساخت های مجتمع پرورش میگوی گمیشان )تاکیدات ریاست محترم 
جمهور در سال 1397(

3-احداث زیرساخت های مجتمع پرورش ماهیان خاویاری )تاکیدات ریاست محترم 
جمهور در سال 1397(  

4-پرورش ماهیان خاویاری در مزارع منفرد
5-استفاده دومنظوره از آب چاه های کشاورزی برای تولید ماهی.
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 استفاده دومنظوره 
از آب چاه هاي كشاورزي
 يك اولويت است

 مدیر کل شیالت گلستان گفت: چاه هاي کشاورزي مجاز که 
در حاشیه جاده و راه هاي اصلي قرار دارند باید به عنوان یک 
اولویت در شهرستان ها مورد توجه قرار گیرند به طوري که در 
هر شهرستان حداقل 2 حلقه چاه در این محدوده ها باید فعال 
شود مدیر کل شیالت گلستان گفت: چاه هاي کشاورزي مجاز 
که در حاشیه جاده و راه هاي اصلي قرار دارند باید به عنوان یک 
اولویت در شهرستان ها مورد توجه قرار گیرند به طوري که در 

این محدوده ها  هر شهرستان حداقل 2 حلقه چاه در 
باید فعال شود.

اداره کل  از روابط عمومي  نقل  به  به گزارش جام جم 
در  علوي  قدس  سیدجواد  مهندس  گلستان  شیالت 
جلسه جهش تولید شیالت استان اظهار کرد: در جهت 
بانکي  تسهیالت  تولید،  جهش  برنامه هاي  پیشبرد 
آبزیان  پرورش  مزارع  نمودن  مکانیزاسیون  راستاي  در 

مجتمع پرورش ماهیان خاوياری گمیشان 
مطالعات اجرایی مجتمع پرورش ماهیان خاویاری گمیشان 
با هدف تولید 4000 تن گوشت ماهیان خاویاری و 300 تن 
خاویار در مساحت 500 هکتار )بزرگترین مجتمع پرورش 
ماهیان خاویاری دنیا(به اتمام رسید و عرضه این مجتمع به 
شرکت شهرک های کشاورزی واگذار گردید تا از طریق این 
شرکت به سرمایه گذاران بخش خصوصی واگذار شود و در 
مرحله اول اشتغالی حدود 2400 نفر مستقیم و غیر مستقیم 

با هزینه احداث 300 میلیارد تومان دارد.
در  که  هکتاری   500 مجتمع  این  در  جام جم  گزارش  به 
گمیشان قرار دارد پس ازبهره برداری 4000 تن گوشت ماهی 
خاویار و 300 تن خاویار تولید خواهد شد که از این مقدار 
98درصد آن به صادرات اختصاص دارد که همین موضوع 
باعث ارز آوری و افزایش درآمد غیرنفتی می شود و از دیگر 
مزایای این پروژه می توان به تامین گوشت خاویاری مورد 
نیاز داخل و حفظ جایگاه ایران در بازار جهانی اشاره کرد.

همچنین در مبحث مزارع منفرد در نقاط مختلف استان با 
رشدی 1250 درصدی روبرو هستیم که تولید را از 4 تن از 

سال 92 به 50 تن در سال 98 رسانده است. 

پرورش ماهیان خاوياری در مزارع منفرد
با توجه به کاهش ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر، 
پرورش ماهیان خاویاری با هدف توسعه آبزی پروری اراضی 
ساحلی در راستای افزایش میزان دسترسی به آبزیان، افزایش 
صادرات محصوالت آبزی پروری و ارزآوری برای کشور و استان، 
حفظ برند استان با پرورش گونه های بومی با ارزش ماهیان 
خاویار، افزایش تولید آبزیان پرورشی، افزایش بهره وری از منابع 
آبی دریایی در اراضی ساحلی شیالت استان نسبت به صدور 
مجوز برای مزارع منفرد و پیگیری احداث مزارع مجتمع اقدام 
نموده که مطالعات ارزیابی )مکانی و زیستی( حدود 400 هکتار 
از اراضی مستعد در شمال رودخانه گرگانرود )خواجه نفس( 
که فاز اول آن به مساحت 220 هکتار به ظرفیت تولید 400 
تن گوشت شناسایی گردید و مطالعات اجرایی پروژه در حال 
انجام می باشد. در حال حاضر 4 مزرعه فعال و 3 مزرعه در 
حال احداث به صورت منفرد در استان  موجود است که بالغ 
بر 50 تن گوشت و حدود 100 کیلوگرم خاویار تولید می نمایند 
و به منظور توسعه این مزارع جهت دریافت تسهیالت بانکی 
کم بهره به میزان 45 میلیارد ریال اقدام گردیده است. با تحقق 
این مهم دستیابی به تولید بیش از 400 تن گوشت ماهیان 
خاویاری و خاویار در افق 1404 در استان با ایجاد اشتغال مولد 
240 فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم به همراه احداث 
و راه اندازی مرکز تکثیر انواع ماهیان خاویاری، احداث و راه 
اندازی مرکز تخصصی تولید غذایی مورد نیاز ماهیان خاویاری 
اندازی مرکز فرآوری و بسته بندی ماهیان  و احداث و راه 
خاویاری از دیگر دستاوردهای این طرح می باشد. از اهداف و 
مزایای پرورش ماهی خاویاری در مزارع منفرد می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
1.حفظ ذخایر تاس ماهیان دریای خزر از طریق کاهش فشار 

صید بر ذخایر طبیعی

به محصوالت  تنوع بخشی  و  نیاز  مورد  پروتئین  2.تامین 
شیالتی

3.تامین گوشت و خاویار مورد نیاز کشور از طریق توسعه 
آبزی پروری ماهیان خاویاری

4.حفظ جایگاه خاویار ایران در بازار جهانی
5.کسب درآمد ارزی )افزایش درآمد غیرنفتی(

6.ایجاد زمینه اشتغال فارغ التحصیالن علوم شیالتی
7.فعال نمودن صنایع تبدیلی و بسته بندی وابسته با هدف 

ارتقای ارزش افزوده محصول.

تکثیر ماهیان خاوياری و استخوانی
تکثیر ماهیان خاویاری و استخوانی در مراکز بازسازی ذخایر 
استان به عنوان یک هدف راهبردی در مجموعه شیالت استان 
گلستان در راستای پایداری صید و  صیادی، انجام می پذیرد. 
با توجه به شرایط خاص ماهیان خاویاری و استخوانی دریای 
خزر و تهدیدات موجود برای حیات این نوع آبزیان و خطر 
انقراض، تالش مستمر و البته هزینه بری را برای حمایت از 
این نوع آبزیان در قالب مراکز بازسازی ذخایر استان )3 مرکز( 
در حال پیگیری و برنامه ریزی است.  طی سال های دولت 
یازدهم  و دوازدهم با افزایش بیش از 103 درصدی از سال 92 
با ظرفیت38/500/000 بچه ماهی به 78/000/000 بچه ماهی 
در سال 98 افزایش یافته است که سهم قابل توجهی در توجه 
به ذخایر آبزیان در دریای خزر و بازسازی و حمایت از این 

ذخایر صورت پذیرفته است.

پرورش ماهی در دريا )طرح قفس و پن(
پرورش ماهی در قفس طی دو دهه اخیر به عنوان یکی از 
ظرفیت های توسعه آبزی پروری کشور مطرح بوده است. در 
ابتدای دهه 90 با استقرار قفس های کوچک در محیط های 
آبی نظیر دریاچه پشت سدها )سد گلستان( تا سال 1395 
بالغ بر 100 تن تولید در پشت سد گلستان انجام شد. با 

تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی و تولید 
و اشتغال در سال 1395 پرورش ماهی در قفس به عنوان 
پروژه ملی و شاخص اقتصاد مقاومتی در استان های ساحلی 
و در محیط دریایی با هدف ارتقای سهم محصوالت شیالتی 
در تامین امنیت غذایی کشور، بهره برداری از آب های دریایی 
کشور به دلیل محدودیت استفاده از منابع آب شیرین، توسعه 
آبزی پروری دریایی به منظور کاهش فشار بر صید و حفظ 
پرورشی،  آبزیان  تولید  افزایش  اقتصادی،  باارزش  گونه های 
افزایش بهره وری از منابع آبی دریایی و توسعه آبزی پروری 
دریایی به منظور کاهش بر صید و حفظ گونه های باارزش 
اقتصادی و نیز ایجاد اشتغال پایدار گسترش یافته است. با 
توجه به مطالعات امکان سنجی و مکان یابی پرورش ماهی 
در قفس، سهم استان گلستان 700 تن می باشد. در حال 
حاضر 35 متقاضی برای پیشبرد این هدف شناسایی شده 
و اعالم آمادگی کرده اند. در همین راستا پروانه تاسیس برای 
برنامه در سال 1399  1750 تن صادر شده است و طبق 
نسبت به تولید 150 تن انواع ماهیان بومی دریای خزر اقدام 
خواهد شد. از مزایای پرورش ماهی در قفس و پن می توان به: 

•کاهش هزینه های تولید،بهره برداری مناسب از منابع آب
• تولیدگوشت با کیفیت و طعم مشابه با آب های طبیعی

•تولید بیشتر و ارزان تر در مقایسه با سیستم های پرورشی 
دیگر

•امکان استفاده چندمنظوره از منابع آبی
•امکان پرورش گونه های متنوع و مدیریت نسبتا آسان تر در 

مقایسه با سیستم های پرورشی دیگر
اشاره کرد. همچنین الزم به ذکر است در سال های 1392 الی 
1400 پرورش ماهی در قفس و پن باعث ایجاد اشتغال برای 
227 نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم و تولید 723 تن انواع 

ماهی شده است.
پرورش ماهی با استفاده دومنظوره از آب چاه های کشاورزی:

استان گلستان مبتکر، پیشگام و پیشرو در زمینه پرورش 

از چاه های آب کشاورزی است.  استفاده  با  ماهی 
موجب  کشاورزی  چاه  حلقه  حدود 18000  وجود 
گردید تا با استفاده بهینه از این منابع در قالب پرورش 
ماهی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی با هدف 
افزایش سرانه درآمد کشاورزان و ساکنین روستاها، 
شهرها،  به  روستانشینان  مهاجرت  از  جلوگیری 
استفاده بهینه از آب های زیرزمینی، ترویج آبزی پروری 
پروتئین سفید  تولید  افزایش  مناطق روستایی،  در 

)گوشت سفید(
 مورد نیاز جامعه، افزایش بهره وری از منابع آب های 
)بهینه  استان  در  کشاورزی  چاه های  و  زیرزمینی 
سازی مصرف آب در تولید ماهی( اقدام گردد.در این 
طرح، با تعبیه مزارع محدود در سر گذر آب از مبدا 
)استحصال از چاه( تا مقصد )مزرعه( می توان بدون 
اضافه برداشت و تنها با ذخیره آب در فصل کشاورزی 
حجم قابل توجهی به میزان تولید آبزیان در سطح 
استان افزود. در همین راستا در طی سال های اخیر با 
فرهنگ سازی و ترویج استفاده دومنظوره از چاه های 
استان  کشاورزان  یاری  و  کمک  با  کشاورزی  آب 
مبادرت به پرورش ماهی در استخرهای احداثی در 
مجاورت چاه های کشاورزی نموده است که تا پایان 
سال 1398 تعداد چاه فعال 235 با سطح زیرکشت 
59.5 هکتار تولیدی بر بالغ 464 تن را رقم زده است. 
الزم به ذکر است که در سال 1392 تولید از محل این 
طرح صفر تن بوده است.همچنین مقرر شده است 
طرح سه ساله نهضت جهش تولید در قالب قرارگاه 
امنیت غذایی شهید ساجدی سپاه نینوا گلستان به 
تعداد 1068 استخر و با تولید 2136 تن ماهی )گرم 
آبی و سرد آبی( در کنار چاه های مجاز استان و با 

اشتغال 1068 نفر انجام شود.

تکثیر ماهیان زينتی:
این روزها به دلیل افزایش تنش ها، آپارتمان نشینی، 
تراکم جمعیت و هزاران دلیل استرس زای دیگر و با 
توجه به خواص آرام بخشی آکواریوم در منازل و کم 
دردسر بودن نگهداری ماهی زینتی در منزل، نسبت 
به سایر جانوران، بازار تقاضای این گونه از آبزیان در 
سراسر جهان رو به گسترش روزافزون است. از این 
رو تکثیر ماهیان زینتی به عنوان یکی از نیازهای 
اجتماعی و فرهنگی جامعه شناخته می شود. الزم 
به ذکر است ساالنه 200 میلیون قطعه ماهی زینتی 
در ایران تولید می شود که سهم استان گلستان در 
سال 1398 برابر 3240000 قطعه میباشد که رشدی 
11 درصدی را نسبت به زمان مشابه در سال 1392 

نشان می دهد.

تعديل جامعه صیادان استان گلستان
یکی از اقدامات اساسی دولت تدبیر و امید در بخش 
شیالت و صید و صیادی در راستای افزایش سرانه 

پرورش ماهیان خاویاری در گلستان 

 

تولید در مجتمع پرورش میگو فاز 1 استان گلستان با رشد 850 درصدی از 304 
تن در سال 92 به 585 تن در سال 97 رسید که البته در سال 98 با توجه به 
درگیر شدن مزارع پرورش میگوی استان به بیماری لکه سفید )یکی از بیماری های 
شایع در پرورش میگو بیماری لکه سفید می باشد. میگوهای آلوده به این ویروس، 
پالک های سفید رنگی را در قسمت کاراپاس میگو از خود به جای می گذارند 
و به همین دلیل بیماری را به علت رسوب و عدم جذب کلسیم، لکه سفید 
می نامند( با کاهش عمده ای روبرو بوده ایم که در این سال به میزان 405 تن 
می باشد )رشدی 33 درصدی 92 به 93( الزم به ذکر است سال بعد از بیماری 
لکه سفید در مجتمع های میگوی کشور و حتی در دنیا بیشترین ریسک برای 

پرورش میگو می باشد که باید تولید را در کنار بیماری انجام بدهند که 
به لطف خداوند و به همت میگو پروران با رعایت پروتکل های بهداشتی 
و فنی، پرورش میگو در سال جاری )99( با اختیاری بودن پرورش تعداد 
24/5 مزرعه در سطح مفید 382 هکتار در مجتمع گمیشان از 99/3/14 
با ذخیره سازی بچه میگو شروع گردید که در حال حاضر با گذشت 74 
روز و رسیدن وزن میگو به حدود 18ـ  17 گرم بدون حادث شدن بیماری 
می توان گفت برای اولین بار در کشور که شرایط برای صید می باشد یک 
موفقیت بزرگ بوده و برای سال آینده می توان پیش بینی کرد که تولید در 
مجتمع گمیشان به صورت جهشی باال خواهد رفت )حدود 5000 تن( 

ادامه از صفحه 1

سرمايه گذاری
 560 میلیارد ريالی در زير ساخت های

 شیالت گلستان 
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آبزي پروران  به  و...(  هواده  بندها،  دنباله  تراکتور،  )خرید 
قید فوریت در  با  باید  این موضوع  تعلق می  گیرد که 
سهمیه  به  اشاره  با  وي  گردد.  پیگیري  شهرستان ها 
تراکتور هر مزرعه اذعان داشت: هر مزرعه 20 هکتاري 
میگو و مزارع 10 هکتاري گرمابي یک دستگاه تراکتور 
4 سیلندر و مزارع باالي 20 هکتار تا 100 هکتار یک 
دارند.مهندس  سهمیه  سیلندر  شش  تراکتور  دستگاه 

قدس علوي با تاکید بر اهمیت راه اندازي طرح پرورش ماهیان 
خاویاري در استان خاطرنشان کرد: حداقل 2 طرح پرورش ماهیان 
خاویاري مزارع منفرد براي هر شهرستان به عنوان اولویت قرار 
گرفته که روساي هر شهرستان باید پیگیري هاي الزم را  در راه 
اندازي این طرح ها داشته باشند. مدیر کل شیالت گلستان در 
را  پروري  آبزي  طرح هاي  متقاضیان  به  تسهیالت  اعطاي  پایان 
شهرستان ها،  شیالت  مسئوالن  گفت:  و  دانست  مهم  امر  یک 

جهت  را  الزم  همکاري  آبزي پروري  و  برنامه ریزي  معاونت 
بهره مندي متقاضیان از تسهیالت مورد نیاز جهت راه اندازي و 
اجراي طرح هاي آبزي پروري شامل پرورش میگو، ماهیان خاویاري، 
پرورش ماهي در قفس و پن و پرورش ماهي با استفاده از آب 
جلسه  این  در  است  باشند.گفتني  داشته  کشاورزي،  چاه هاي 
معاون آبزي پروري، معاون برنامه ریزي و هر یک از روساي شیالت 
شهرستان هاي استان گزارشي از فعالیت هاي خود را ارائه نمودند.

صید صیادان مجاز استان گلستان، تعدیل جامعه 
صیادی استان بوده است.طی مصوبه ای در سال 
الزم  مبالغ  به شرح"پرداخت  وزیران  هیات   1387
جهت بازپس گیری کارت صیادی و مجوز صید 
و ابطال آن ها به منظور تعدیل شرکت های تعاونی 
پیمانکاری  و  تعاونی  و شرکت های  پره  صیادی 
صید ماهیان خاویاری و اقتصادی نمودن فعالیت 
آنها در چارچوب قوانین" اداره کل شیالت استان 
گلستان توانست در سال 1398 مبلغ 240 میلیارد 
استان  اعتبار جهت تعدیل جامعه صیادی  ریال 
)پره و خاویاری( تامین نماید. در روزهای پایانی 
سال 1398 جلسه ای در سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان با حضور جمعی از مدیران استانی 
برگزار شد و مقرر گردید تعدیل جامعه صیادی 
استان به تعداد 857 نفر )250 نفر صیاد خاویاری 
و 607 نفر صیاد پره( صیاد با میانگین سنی 60 
سال به باال و از کار افتاده با سرانه پرداخت به 
کار  دستور  در  ریال  میلیون   280 مبلغ  نفر  هر 
اداره کل شیالت استان قرار بگیرد و این مهم در 
روزهای پایانی سال 1398 محقق گردید. این طرح 
در راستای بهبود معیشت جامعه صیادی استان، 
رعایت استانداردهای صید و صیادی و همچنین 
بهبود ذخایر ماهیان خاویاری و استخوانی، میزان 
سرانه صید استان را در سال 92 از 301 کیلوگرم 
به ازای هر نفر به 455 کیلو ـ نفر در سال 98 
رسانده است که ضریب رشدی معادل 51 درصد 
)میزان صید مجاز صیادان در  نشان می دهد.  را 
سال 92 برابر 434 تن بوده که این رقم در سال 
98 به 360 تن رسید که شاهد کاهش 17 درصدی 
در این زمینه بوده ایم.( الزم به ذکر است آخرین 
تعدیل صیادان در سال 91 به تعداد 100 نفر و 
از  که  بود  انجام شده  ریال  میلیارد  اعتبار 10  با 
نظر تعداد صیادان سال 99 نسبت به سال 91 به 
میزان 757 درصد افزایش و از نظر مبلغ اعتبار 
سال 91 نسبت به سال 99، 2300 درصد افزایش 
جهاد  وزیر  راستا،  همین  در  ایم.  بوده  شاهد  را 
کشاورزی آقای دکتر خاوازی با ارسال لوح تقدیری 
به  استان گلستان  از زحمات مدیر کل شیالت 
پاس پیگیری های به عمل آمده در جهت تامین و 
تخصیص اعتبارات مورد نیاز اجرای طرح تعدیل 

صیادان قدردانی به عمل آورد.

پرورش ماهیان گرمابی
با توجه به ظرفیت تولید ماهیان گرمابی و شرایط 
مساعد استان طی سال های 92 تا 98 حدود 6000 
تن به ظرفیت تولید ماهیان گرمابی استان اضافه 
شده است که رشدی 42 درصدی را از میزان 17605 
تن در سال 92 تا 18359 تن در سال 98 رسیده 
استان  مساعد  شرایط  و  استعداد  علیرغم  است. 
شرایط و تنش آبی استان یکی از محدودیت های 
عمده در افزایش سطح مزارع و سطح تولید ماهیان 

گرمابی در استان گلستان می باشد. 

پرورش ماهیان سردابی
 شرایط مناسب استان گلستان در مجاورت نقاط 
مرتفع، دشت، صحرا و دریا در این استان شرایط و 
استعداد ویژه ای برای تولید و پرورش انواع آبزیان 

را در جای جای استان گلستان مهیا کرده است. در زمینه 
 523 از   1392 سال  در  تولید  میزان  نیز  سردابی  ماهیان 
تن به 952 تن در سال 98 رسیده است که افزایش 82 

درصدی را شامل می شود.

اهم عملکرد یگان حفاظت منابع آبزیان استان 
گلستان در حیطه مسئولیت در دولت تدبیر و امید

 از سال 92 الی 99

الف: اقدامات ستادی
)ماهیان  ارزش  با  آبزیان  ذخایر  اهمیت حفظ  به  توجه  با 
خاویاری و استخوانی( دریای خزر ستاد ساماندهی صید و 
صیادان غیرقانونی در ذیل شورای تامین استان تشکیل که 
امنیتی و  نام های فرهنگی،  به  این ستاد دارای سه کمیته 
اقتصادی در خصوص حمایت همه جانبه از جلوگیری صید 
غیرمجاز و قاچاق ماهیان خاویاری در استان با دبیری اداره کل 
شیالت استان بوده که مقامات سیاسی، قضایی و فرهنگی 
و ائمه جماعات عضو بوده و با توجه به مطالب مطروحه 
در جلسات شرکت می نمایند که خوشبختانه مصوبات 
تاثیرگذاری اتخاذ و در حال پیگیری می باشند و در همین 
راستا یگان حفاظت شیالت با توجه به امکانات موجود و 

وظایف ذاتی خود در دریا انجام وظیفه می نمایند.

ب: مبارزه با روش های صید مخرب و صید غیرمجاز
یگان حفاظت منابع آبزیان شیالت استان با هدف جلوگیری 
از صید غیرمجاز ماهیان خاویاری و استخوانی و ممانعت 
سال  ابتدای  از  خزر،  دریای  آبزی  ذخایر  آسیب دیدگی  از 
92 اقدامات متعددی را انجام داده  است که از آن جمله 
می توان به انجام عملیات مشترک با دریابانی و بهره برداران 
از دریا و همچنین پلیس آگاهی و اداره بازرگانی اشاره کرد 
از اهم اقدامات آن می توان به حفظ محیط زیست  و ترویج 
فرهنگ حفظ ذخایر آبزی، استفاده از ظرفیت ائمه جمعه و 
جماعات اهل تسنن و تشیع، صدا و سیما، مطبوعات و 
خبرگزاری ها ، تشکیل یگان ویژه و تجهیز 6 فروند شناور 
سنگین ،بازرسی های دوره ای از بازار و همچنین شناورهای 

صیادی و. ... اشاره داشت. 

ج: طرح و پیگیری تامین اعتبار تملکی در راستای 
يگان  شناورهای  تجهیز  و  عملیاتی  توان  تقويت 

حفاظت شیالت استان گلستان
1-جذب و هزینه تامین اعتبار تملکی به مبلغ 6928650000 

ریال از سال 1392 الی 1396.
2-خرید هشت دستگاه خودرو مزدا دوکابین، دو دستگاه 
فروند شناور 25  پنج  موتورسیکلت،  پنج دستگاه  تراکتور، 
فوتی 400 قوه اسب، یک فروند شناور 23 فوتی 200 قوه 
اسب تندرو با تجهیزات ناوبری، حفاظتی و امنیتی شامل 
)دوربین های حرارتی و دید در روز، عینک، جلیقه نجات، 
تونفا، سامانه شبیه  الکتریکی، سپر ضد شورش،  شوکر 
سازی تیراندازی کپسول آتش نشانی، افشانه، کاله ایمنی 
و غیره( از سوی شیالت ایران و تحویل به یگان حفاظت 

شیالت استان گلستان.
3-خرید سالح و مهمات به اندازه مورد نیاز و برگزاری 

دوره آموزشی تیراندازی نیروهای یگان
تجهیزات  و  مخابراتی  سیم  بی  دستگاه   70 4-خرید 
وسایل مخابراتی جهت نصب سیستم دوربین مدار بسته

5- تامین سرباز وظیفه ساالنه حداقل 15 نفر جهت کمک 
به نیروهای یگان حفاظت از سوی سازمان شیالت ایران.

6-طرح و پیگیری الزم از اداره کل استان گلستان مبنی بر 
خرید و تجهیز الیروب شناوری از منابع طبیعی.

حفاظت  يگان  كشفیاتی  و  عملیاتی  اقدامات  ت: 
شیالت استان گلستان

انجام بیش از 39692 عملیات گشتی و ایست بازرسی، 
شناور،  بدنه  و  قایق  موتور  دستگاه   426 توقیف 
دستگیری 565 صیاد غیرمجاز و رهاسازی 7464 ماهی 

 310574 آوری  جمع  و  کشف  دریا،  به  زنده  خاویاری 
غیرمجاز،  استخوانی و غضروفی  دام های مخرب  رشته 
غضروفی  و  استخوانی  ماهی  کیلوگرم   5334 کشف 
کشف  غیرمجاز،  لنگر  شاخه   6969 کشف  غیرمجاز، 
لیتر  105 دستگاه جی پی اس غیرمجاز، کشف 2952 
بنزین غیرمجاز، جمع آوری 432 باب کومه های صیادی 
غیرمجاز و تشکیل و ارسال 2576 فقره پرونده قضایی 

به دادگاه.
توضیحات: مجموع خسارت وارده به صیادان غیرمجاز 

به طور تقریبی 30 میلیارد تومان برآورد می شود.

که با صادرات 80 درصدی میگو، باعث ارزآوری به مبلغ 24 میلیون دالر 
برای استان وکشور خواهد شد.  در صورت تکمیل زیرساخت های اصلی 
از محل اعتبارات دولتی و زیرساختهای فرعی و مزارع پرورشی توسط 
سرمایه گذاران بخش خصوصی این فاز )4000 هکتاری( در سال 1401 
به طور کامل به بهره برداری خواهد رسید  و با تولید 6900 تن میگو با 
اشتغال زایی 4140 نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم که ارز آوری به 
مبلغ 33 میلیارد دالر حاصل خواهد شد. همچنین با توجه به مشکل 
بیماری لکه سفید در گمیشان، امسال تنها مرکز تولید بچه میگوی 
استان نتوانست سهمی در تامین الرو مورد نیاز مجتمع میگو گمیشان 

داشته باشد. 7 مرکز مورد تایید دامپزشکی در جنوب کشور نیز در زمان مورد 
نظر نتوانستند الرو مورد نیاز مزارع پرورش میگوی گمیشان را تامین نمایند. 
به همین علت تعداد مزارع پیش بینی شده در زمینه ذخیره سازی پست الرو 
قبیل  از  موضوعاتی  با  مختلفی  آموزشی  دوره های  یافت. همچنین  کاهش 
پیشگیری و رعایت اصول بهداشتی، مدیریت صحیح مزارع و تولید در کنار 
بیماری )با محوریت بیماری لکه سفید( جهت باالبردن سطح علمی و آگاهی 
پرورش دهندگان و تمامی عوامل فعال در مجتمع پرورش میگو گمیشان از 

سوی شیالت استان برگزار شده است. 
همچنین پرورش میگو در فاز 2 نیز در سطح 6000 هکتاری به عنوان طرح 

توسعه فاز 1 در استان و در قالب واگذاری به شرکت شهرک های کشاورزی 
برنامه ریزی شده است در سال جاری بالغ بر 150 میلیارد ریال جهت انجام 
زیرساخت های فاز 2 تخصیص داده شده است که احداث کانال اصلی از دریا 
به فاز 2 می باشد. با راه اندازی فاز 2 تولید حدود 22000 تن میگو و اشتغال 
مستقیم و غیرمستقیم 6210 نفر محقق خواهد گردید که با بهره برداری دو 
فاز 1 و 2 )10000 هکتار( حدود 29000 تن تولید میگو و با اشتغالی حدود 
10000 نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد. و همچنین 
بستر 37 هزار میلیارد ریالی سرمایه گذاری در 220 مزرعه 20 هکتاری این فاز 

ایجاد شده است. 

نمودار خطی میزان تولید ماهی در دريا) قفس و پن ( در دولت تدبیر و امید : در سال 94 به دلیل خشکسالی تولید در دريا انجام نپذيرفت   

نمودار خطی میزان تولید ماهی خاوياری در مزارع منفرد در دولت تدبیر و امید 

نمودار خطی میزان تولید میگو در دولت تدبیر و امید : در سال 98 به دلیل بیماری لکه سفید میزان تولید كاهش يافته بود
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