
اقتصادی 6
گروه اقتصادی - اســتان هرمزگان با ۲۲ 
بندر صیادی »با سعیدو، درگهان، بندرصلخ، 
سوزا، رمچاه در قشم، کنگ، بستانه و و حسینه 
بندرلنگه، کوهســتک و خورآذینی سیریک، 
چیروئیه، زیارت و جواداالئمه پارسیان، الوان، 
کالهی میناب، گوگســر و کوه مبارک و خور 
جاسک، خمیر، باهنرو پشت شهر بندرعباس و 
بندرصیادی هرمز« و بهره مندی از ۴هزارو۵۰۰ 
فروند شــناور صیادی، صید ســاالنه افزون 
بر۲۷۰هزار تن انواع آبزی، ۳۰درصد بندرهای 
صیادی و ۳۶ درصد صید انواع آبزیان کشور را 
به خود اختصاص داده که این آمارها نشــان از 
جایگاه و اهمیت فعالیت های شیالتی این استان 
در کشور دارد. فرصت های سرمایه گذاری در 
بخش های مختلف هرمزگان متنوع می باشد اما 
در بخش شــیالت، صید و صیادی و پرورش 
آبزیان یکی از راه های تبدیل فرصت  به ثروت 
به ویــژه در قالب طرح های ســرمایه گذاری 
شــیالتی در اســتان هرمزگان است. از طرفی 
زنجیره تولید، سرمایه گذاری و اشتغال موجود 
در هرمزگان موجب شــده در راستای توسعه 
فعالیت این استان توانمندی در زمینه پرورش 
میگو و ماهی در قفس در دستورکار مسووالن 
قرار گیرد و بخشــی از ظرفیت  های دریایی از 
جمله آبزی پــروری به مرحله اجرا درآمده  که 
توجه و ســرمایه گذاری در این زمینه  می تواند 
تحــوالت اقتصادی را در ایــن صنعت برای 
اســتان و کشــور به ارمغان آورد که اثرات آن 
سالیان سال ادامه داشته باشد. درسال »تولید ، 
پشتیبانی ها ومانع زدایی ها« توجه به شکوفایی 
و رونق اقتصاد دریا محور از محورهای اصلی 
توسعه هرمزگان محسوب می شود و از همین 
رو پــرورش ماهی و میگو و تجارت از طریق 
دریا در راستای تحقق این اقتصاد در دستور کار 

شیالت و جهاد کشاورزی قرار دارد.
پیشــتازی هرمزگان در پرورش 

ماهی در قفس
در ایران سابقه زیادی در طرح»پرورش 
ماهی در قفس« ثبت نشــده، اما پرورش این 
نوع آبزی از سال های ۱۳۶۱ با پرورش ماهی در 
قفس در سد» دز« استان خوزستان به صورت 
آزمایشی آغاز و در سال ۱۳۶۴ تولید آن در این 
دریاچه شروع شد و در سال ۱۳۶۹ نیز با بسته 
شدن قراردادی بین شیالت ایران و یک شرکت 
نروژی در دریای خزر و دریای عمان شــکل 
جدی تری به خود گرفت و طرح پرورشی آن 
در استان هرمزگان به ظرفیت ۱۸۰ تن اجرا شد 
و همچنان ادامه دارد. تا دیروز یک صیاد باید با 
شناور به دنبال ماهی در دریا بود و حتی ماهی 
چندانی نیز به تور او نمی آمد به تعبیری با صید 
ماهیان جنوب توسط کشتی های بزرگ صید 
به صیادان خرده پا نمی رســد، اما صید ماهی 
در قفــس به روش علمی و تضمین شــده که 
صیادان با رهاســازی بچه ماهی در قفس ها در 
یک دوره خاص ۶تا ۸ماهه پس از بالغ شــدن 
ماهیان یکجا برداشــت می کنند، در سال های 
اخیــر به ویژه روزنه های امید را در دل صیادان 
این منطقه روشــن کرده است. پرورش ماهی 
درقفس در اســتان هرمزگان که امروز در بین 
استان های ساحلی این نوع صید مقام نخست 
در اختیارصیادان است، عالوه بر اینکه تجارتی 
پرسود و کم هزینه محسوب می شود، به عنوان 
یکی از فرصت های مناســب سرمایه گذاری 
درحوزه شــیالت محسوب می شــود که به 
صورت آزمایشی از سال ۸۶ در جزیره هنگام 
و بندر آفتاب اجرایی شد. درحال حاضر استان 
هرمزگان ساالنه ۴هزار و ۵۰۰ تن ماهی پرورشی 
در دریا تولید می کند که ۵۰ درصد تولید ماهیان 
پرورشی در کشور را شامل می شود  که صد البته 
سهم هرمزگان با وجود داشتن سواحل طوالنی 
و دسترســی به آبهای آزاد بسیار ناچیز است. 
رییس گروه پروش ماهیان دریایی شــیالت 
هرمزگان دراین باره گفت: این استان به واسطه 
گســتردگی دریا و جزیره ها و وجود ۵۳ واحد 
قفس عالوه بر صیدهای عادی و اســتخرهای 
پرورش آبزیان درســاحل، در تولید پرورش 
ماهی در قفس در کشــور پیشرو است. ایرج 
قایینی افزود: در چندساله اخیر طرح پرورش 
ماهــی در قفس به عنوان شــاخص ارزیابی 
فعالیت های شیالتی و مهم ترین طرح اقتصاد 
مقاومتی شیالت محسوب می شود. وی ادامه 
داد: این طرح عالوه بر اشتغال جامعه صیادی در 
آبزی پروری موجب کاهش برداشت از ذخایر 
طبیعی آبزیان می شود و نقش موثری در حفظ 
این ذخایر خواهد داشت. رییس گروه پروش 
ماهیان دریایی شــیالت هرمزگان یادآورشد: 
بازســازی ذخایر آبزیان نقش مهمی در ایجاد 
اشــتغال پایدار صیادان ایفا کرده اما با توجه به 
اینکه این ذخایــر درخطر نابودی قرار گرفته، 
توجه به این موضوع بســیار مهم است. قایینی 
عنوان کرد: یکــی از برنامه های اولویت دار در 
راســتای حفظ ذخایر طبیعی آبزیان دریایی به 
مشــارکت تعاونی های صیادی در اجرای آن 
اشاره کرد و افزود: در سال های اخیر با افزایش 
صید بی رویه و کاهــش ذخایر برخی آبزیان، 
لزوم توسعه طرح های مرتبط با پرورش ماهی 

در قفس در هرمزگان دوچندان شده است.
پرورش  اصلــی  بندرلنگه؛قطب 

ماهی در قفس کشور
بندرلنگه مهم ترین قطب رشــد پرورش 
میگو و ماهی در قفس در کشور و صادر کننده 
اصلی صدف  های خوراکــی در خلیج فارس 
اســت. این شهرستان عالوه بر اینکه در حوزه 
کشتی سازی و خطوط کشتی رانی ظرفیت های 
سرمایه گذاری مناســبی دارد، به عنوان مسیر 
ترانزیتی غرب هرمزگان نقش جدی در اقتصاد 

هرمزگان ایفا می کند و باید برای ایجاد صنعت 
فــرآوری میگو و ماهی در آن کار جدی انجام 
شــود ضمن اینکه باید از صیــد بی قاعده در 
این شهرســتان نیز با جدیت جلوگیری شود. 
درحال حاضر شهرک صنعتی بندرلنگه رونق 
زیادی ندارد که به اعتقاد کارشناســان دلیل آن 
ایجاد نشــدن ارزش افزوده در بخش شیالت 
اســت که با اجرا شــدن آن این شــهرک نیز 
رونق می گیرد. از طرفی شهرستان بندرلنگه با 
برخورداری از ۶۰هزار تن ظرفیت تولید ماهی 
در قفــس می تواند در آینده ای نزدیک به یکی 

از قطب های تولید ماهیان دریایی تبدیل شود.
آذرماه سال ۹۷ مرکز نرسری )بزرگترین 
مزرعــه پرورش ماهــی در دریای خاورمیانه 
در منطقــه گــرزه شهرســتان بندرلنگــه( با 
ســرمایه گذاری افزون بــر ۳۹۰ میلیارد ریال 
وظرفیت تولید افزون بر ۱۰ میلیون قطعه بچه 
ماهی شانک و ســوف دریایی به بهره برداری 
رسید و عملیات کارخانه فرآوری و مرکز تکثیر 
این مزرعه نیز آغاز شــد. از دیگر ظرفیت های 
مهم شهرســتان بندرلنگه در توسعه طرح های 
پرورش ماهــی در قفس در این شهرســتان 
می توان به نصــب قفس های پرورش ماهیان 
دریایــی با ظرفیت ۵۰۰ تــن در بندر صیادی 
چیروئیه اشــاره کرد که به همــت صیادان و 
متخصصــان جــوان انجام شــده و عالوه بر 
جلوگیری خروج ارز از  کشــور، هزینه های 
آن نیز نسبت به مشــابه خارجی با ۵۰ درصد 
کاهش همراه بوده است. آغاز آبگیری آزمایشی 
مجتمع پرورش میگوی هزار هکتاری حسینه 
بندرلنگه توسط بخش خصوصی نیز از دیگر 
ظرفیت های شیالتی است که با زیرکشت رفتن 
۴۰۰ هکتــار آن افزون بر هزار و ۲۰۰تن میگو 
تولید خواهد شــد که زمینه اشتغال ۳۰۰ نفر را 
فراهم می سازد. مدیرکل شیالت هرمزگان در 
این باره گفـت: با اقدام های انجام شده در زمینه 
افزایش ظرفیت تولید ماهی در قفس، بندرلنگه، 
کنگ، چیروییه و پارسیان در آینده ای نزدیک به 
یکی از قطب های تولید ماهیان دریایی تبدیل 
شــوند. عبدالرسول دریایی با اشــاره به آغاز 
به کار طرح بهسازی بازوی غربی بندرصیادی 
کنگ،ادامه داد: این طرح از محل اعتبارات ملی 
افــزون بر ۳۷۰ میلیارد ریال انجام می شــود و 
درحــال حاضر این بندر به حدود ۳۰۰ فروند 
شــناوری صیــادی و افزون بــر ۲ هزار صیاد 
خدمات رســانی می کند. به گفته وی، خدمت 
رســانی هرچه بیشتر در بنادر صیادی استان به 
جامعه صیادی در دستور کار شیالت هرمزگان 
قرار دارد و در تالش هستیم در قالب طرح های 
پیشنهادی ۱۴۰۰ و با تامین اعتبار الزم، توسعه 
و ساماندهی بندر صیادی حسینه در دستور کار 

قرار گیرد.
بــرای  ریــال  ۵۰هزارمیلیــارد 
راه اندازی پــرورش میگوی بندرلنگه 

سرمایه گذاری می شود
رایزنــی نهایــی برای عملیاتی شــدن 
بزرگ ترین طــرح پرورش میگوی کشــور 
با ســرمایه گذاری ۵۰ هزار میلیــارد ریال در 
مهرگان بندرلنگه خرداد ماه امســال انجام شد. 
استاندارهرمزگان در نشست مشترک بررسی 
روند جذب سرمایه گذار برای راه اندازی طرح 
پــرورش میگوی بندرلنگه بــا اعضای هیات 
مدیره شــرکت شهرک های کشاورزی کشور 
افزود: با راه اندازی این طرح، ســاالنه نزدیک 
به ۸۰ هزار تن محصول تولید خواهد شــد و 
زمینه اشــتغال مستقیم بیش از پنج هزار و ۴۰۰ 
نفر را فراهم می شــود. به گفته فریدون همتی، 
موسســه اقتصادی کوثر وابسته به بنیاد شهید 
بــرای اجرا و بهره برداری از ســایت ۹ هزار و 
۳۷۰ هکتــاری پرورش میگوی مهرگان اعالم 

آمادگی کرده است.
ضــرورت احیا ماهــی خاویاری 

دربوموسی
بوموســی؛ این شهرستان سوق الجیشی 
که مجموعه ای از جزیرهای کشــور در استان 
هرمزگان است، ۹۷ کیلومتر خط مرزی دارد و 
بیش از ۴۰ درصد صادرات نفت جهان از کنار 
آن می گذرد. شهرســتان بوموسی از مجموعه 
جزیــره های بوموســی، تنب بــزرگ، تنب 
کوچک، سیری، فارور و فاروان تشکیل شده و 
بیشتر مردم بومی این منطقه به فعالیت های صید 
و صیادی اشتغال دارند. امام جمعه بوموسی در 
دیدار رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی هرمزگان 
اظهارداشت: در این جزیره شیالت و ماهی گیری 
رواج دارد که باید در این زمینه سرمایه گذاری 
شود. حجت االســالم محمد پاک نژاد در این 
دیدار افزود: می توان با بررسی و مطالعات بیشتر 
به عنوان تولیدکنندگان پرقدرت محصوالت با 
کیفیت دریایی از موانع اقتصادی پیش رو عبور 
کرد و به قطب صنایع بزرگ شیالتی در منطقه 
تبدیل شد. رضا پوربابایی، فرماندار بوموسی 
نیز با اشــاره به ظرفیت های بزرگ این جزیره 
درحوزه دریا گفت: ســرمایه گذاری درحوزه 
اقتصــاد دریامحور می تواند آینده روشــن و 
تضمین شــده ای را برای منطقه ترســیم کند. 
رییس دانشــگاه آزاد هرمزگان نیز راه اندازی 
صنایع دریامحور را راهی برای توســعه رونق 
اقتصــادی در جزیره ابوموســی عنوان کرد و 
گفت: این جزیره باید با حفظ اســتانداردهای 
زیســت محیطی و ذخیره گاه های طبیعی دریا 
به منبع بزرگ اقتصادی و تولیدات شــیالتی و 
دریایی مبدل شود. احسان کامرانی، از پیگیری و 
طرح توسعه دریامحور در جزیره بوموسی خبر 
داد و بیان داشت: صید ماهی خاویاری و استفاده 
آن در این شهرستان زیاد است اما چون برنامه 
ریزی درستی انجام نشده، میزان آن کاهش یافته 

که می توان با سرمایه گذاری اصولی، صادرات 
خاویار را در این شهرستان را افزایش داد.

جایگاه "شــهر نخــل و خرما" در 
تولید و پرورش آبزیان

حاجی آبــاد معروف به "شــهر نخل و 
خرمــا" با حــدود ۶۶ هزار نفــر جمعیت در 
فاصله ۱۶۰ کیلومتری شمال بندرعباس یکی از 
شهرستان های هرمزگان هرچند از مناطق ساحل 
و منابع آبی شیرین دور می باشد، اما عالقه مندان 
و فعاالن حوزه شــیالتی از سرمایه گذاری در 

بخش پرورش آبزیان آب شــیرین و لب شور 
نیز غافل نمانده است.   آبان ماه سال گذشته)۹۹( 
برای نخستین بار برداشت ماهیان خاویاری از 
نوع "اســترلیاد" دریک مزرعه کشاورزی در 
حاجی آباد آغاز شد. تولید بچه ماهیان استرلیاد 
ســه ســال پیش با حمایت دفتر بازسازی و 
حفاظت از ذخایر ژنتیکی شیالت ایران از مرکز 
بازســازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان 
خاویاری شــهید دکتر بهشــتی -گیالن برای 
بررســی امکان پرورش اینگونه ارزشمند در 
شرایط اقلیمی هرمزگان به استخرهای پرورش 
ماهیان خاویاری در شهرستان حاجی آباد منتقل 
شد. امکان سنجی پرورش ماهی خاویاری در 
شهرهای غیرساحلی، استفاده چندمنظوره از 
منابع آب شیرین، افزایش بهره وری و فعال سازی 
ظرفیت های جدید توسعه آبزی پروری استان 
همراه با کشــاورزی، ایجــاد تنوع گونه ای در 
پرورش آبزیــان، افزایش بهره وری و تولید و 
معیشت کشاورزان از مزیت های اجرای طرح 
پرورش ماهی خاویاری است. مدیرکل شیالت 
هرمزگان برخورداری شهرستان حاجی آباد از 

رودخانه ها، زمین های باتالقی مستعد پرورش 
آبزیان، اســتخرهای ذخیره آب کشــاورزی 
منطقه و ســدهای آبخیزداری شهرســتان را 
از ظرفیت های زیرســاختی آبزی پروری این 
شهرســتان عنوان کرد. عبدالرســول دریایی 
گفت: برداشــت ماهی خاویاری پرورشی از 
حاجی آباد و در روســتاهای جایین و طارم از 
موفقیت هــای مهم این شهرســتان در حوزه 
آبزی پروری اســت. وی ادامــه داد: کیفیت و 
ضریب تولید ماهیان تولید شده در حاجی آباد 
بســیار باالتر از حد مناسب و نقطه قوتی برای 
صنعت آبزی پروری در این شهرستان است. به 
گفته دریایی، بخش مرکزی حاجی آباد، باغات، 
منطقه شهدادی، سیرمند و فارغان از منطقه های 

مستعد آبزی پروری دراین شهرستان هستند.
نقش هرمزگان در صادرات آبزیان

اســتان هرمزگان رتبه نخست پرورش 
ماهــی را در کشــور دارد و ســال ۹۸ نیز پنج 
هــزار و ۹۰۵ تــن ماهی در قفس در اســتان 
هرمزگان تولید شد. مدیرکل شیالت هرمزگان 
دی ماه ســال گذشــته نیز در نشست با رییس 
نمایندگی وزارت امور خارجه در بندرعباس 
گفت: هرمزگان رتبــه اول صادرات آبزیان به 
کشورهای آســیایی و اروپایی را دارد که باید 
به بازارهای جهانی )قاره های آفریقا و آمریکا( 
نیز گسترش یابد. به گفته عبدالرسول دریایی، 

با تالش های صورت گرفته شیالت این استان 
در زمان شیوع ویروس کرونا نیز صادرات قابل 
توجهی به کشورهای آسیایی و اروپایی داشت 
و توانست رتبه اول کشور را به خود اختصاص 
دهــد. وی گفت: در حال حاضــر  آبزیان به 
صورت منجمد و خشــک صادر می شــود و 
آبزیان تازه با توجه به نیاز مصرف در بازارهای 

داخلی، به کشورهای دیگر صادر نمی شود.
و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه  رییــس 
صادرکنندگان درهرمزگان هفتم تیر امسال در 

نشست مدیرکل شیالت با سرکنسول قزاقستان 
در بندرعباس اظهارداشت: خلیج فارس یکی 
از دریاهای غنی از نظر تنوع گونه ای زیســت 
محیطــی انواع آبزیان اســت. مهرداد بازرگان 
ادامه داد: به دلیل فضای مناسب برای پرورش 
انواع آبزیان مثل ماهی،میگو، خرچنگ )باهدف 
صادرات(، البستر و گونه های مختلف آبزیان 
دارای ارزش اقتصادی است که این مهم سبب 
شده هرمزگان در زمینه صید و صیادی، پرورش 
آبزیان، فرآوری و بسته بندی گونه های دریایی 
تجربه ای درخشــان داشــته باشد. وی افزود: 
افزون بر ۳۰ ســال روی پرورش میگو فعالیت 
می کنیم و دارای یک رکورد بســیار خوبی در 
تولید میگو هستیم که این مهم می تواند یکی از 
محورهای خوب برای دو طرف باشد. بارزگان 
از تجارت و ســرمایه گذاران قزاقســتانی ها 
در اســتان هرمزگان اســتقبال کــرد و گفت: 
شــرکت های ایرانی دارای کد بازارهای اروپا 
هستند و با داشتن ای سی کد نیاز به هیچ گونه 
بررســی سابقه شرکت نســبت به وارد کردن 

محصول مورد نظر به بازار اروپا ندارند.

هرمزگان تامیــن کننده نیازهای 
شیالتی قزاقستان

مدیرکل شیالت هرمزگان نیز با بیان اینکه 
این استان می تواند تامین کننده نیازهای شیالتی 
قزاقســتان باشد، خواســتار ایفای ارتباطات 
فراملی اقتصادی اتحادیه های شــیالتی شد. 
دریایی گفت: در بخش پرورش آبزیان دریایی، 
پرورش جلبک، پرورش ماهی دریایی یا ماهی 
در قفس و پرورش میگو در مجموع ا۵۵ هزار 
تن در اســتان هرمزگان تولید شده است. وی 
افزود: استان هرمزگان با تولید آبزیان پرورشی 
به رغم تامین مصرف بازارهای داخلی، ساالنه 
بالغ بر ۷۰ هزار تن محصوالت آبزی مانند ماهی 
یال اسبی که در داخل کشور مصرف نمی شوند 
به کشــورهای اروپایی، آســیایی، کشورهای 

حوزه خلیج فارس و روسیه صادر می کند.
جایــگاه هرمــزگان در تولیــد و 

صادرات میگو
صنعت پرورش میگو یکی از مهم ترین 
صنایــع درآمــدزا با ارزش اقتصــادی باال در 
جایــگاه باالیی قرار دارد و با توجه به ظرفیت 
خوب صادراتی این صنعت، میگوی پرورشی 
یکــی از موضوع های مهم در آبزی پروری این 
استان به شمار می آید. پرورش دهندگان میگو 
در این اســتان بخشــی مهم از تولید خود را به 
کشــورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای 

آســیایی و اروپایی صادر می کنند. سایت های 
تیاپ شــمالی و جنوبی میناب، سایه خوش و 
مقــام در بندرلنگه و هنگام در قشــم از جمله 
ســایت های بهره برداری شده پرورش میگو با 
مجموع ۲هزارو ۷۳۷ هکتار)سطح مفید قابل 
کشت( در سال ۹۲ هستند و از سایت های دارای 
زیرساخت آماده و توسعه جدید پرورش میگو 
نیز می توان به  ســایت های ســیریک، حسینه 
بندرلنگه، یکدار جاسک و کولغان بندرعباس 
اشاره کرد که سهم مهمی در کشت، نگهداری 

و برداشــت انواع آبزیان دارند. در شهرســتان 
بندرعباس نیز درحال حاضــر افزون بر ۱۷۰ 
میلیون قطعه بچه میگو ذخیره ســازی شده که 

همگی از گونه وانامی هستند.
پــرورش میگــو در ۲ هــزارو 

۸۳۰هکتار درقالب ۱۵سایت
افزون بر ۲ هزار و ۸۳۰ هکتار از زمین های 
پرورش میگو در هرمزگان با ۱۵ سایت و ۲۳۹ 
مزرعه زیر کشت رفته و هم اکنون ۱۷ مرکز تکثیر 
میگو در این اســتان فعال می باشد که یک هزار 
و ۴۰۰ میلیــون قطعه بچه میگو تولید کرده اند 
و از این تعداد ۳۲۰ میلیون قطعه به استان های 
دیگر صادر شــده است. استاندارهرمزگان در 
نشســت اخیر با شورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی استان هرمزگان اظهارداشت: 
بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته برای تولید 
۱۰۰ هزار تن میگوی پرورشــی تا سال ۱۴۰۰ 
در این منطقه هدف گذاری شده است. فریدون 
همتی ادامه داد: طبــق برنامه ریزی های انجام 
شده، تا پایان برنامه ششم توسعه باید به تولید 
۲۰۰ هزار تن میگوی پرورشــی درهرمزگان 

برسیم. وی تصریح کرد: با رسیدن به رقم تولید 
۲۰۰ هزار تن میگوی پرورشی در هرمزگان تنها 
از این طریق بیش از یک میلیارد دالر صادرات 
خواهیم داشت و این نشان می دهد که پرورش 
میگو یک ظرفیت عظیم در راســتای ارزآوری 
و اشتغال و دارای مزیت های اقتصادی فراوان 

برای هرمزگان است. 
اســتاندار هرمزگان درخصوص اجرای 
طرح هــای پرورش میگو نیز گفت: اولویت ما 
به کارگیری نیروهای بومی استان برای اشتغال 
در این طرح هاست و طبق برنامه ریزی صورت 
گرفته ساکنان روستاها با تشکیل تعاونی های 
مختلــف در این طرح ها مشــارکت می کنند. 
همتی ۳۱ خرداد امســال درحاشیه آیین افتتاح 
۲۱ طــرح در جزیره کیــش نیز گفت: درحال 
حاضر نزدیک به ۹ هزار هکتار سطح زیرکشت 
میگو در هرمزگان عملیاتی شده است و بیش 
از ۱۰ هزار هکتار دیگر نیز در دســت احداث 
است که تا پایان مردادماه امسال ۲ هزار هکتار 
از این میزان به بهره برداری می رســد. به گفته 
وی، ســایت جدید ۹ هزار هکتاری پرورش 
میگوی در مهرگان شهرســتان بندرلنگه نیز با 
ســرمایه گذاری ۴۰ تا ۵۰ میلیارد ریالی بخش 
خصوصی در مراحل پایانی واگذاری قرار دارد 
که می تواند بزرگترین سایت پرورش میگوی 
ایران باشــد. اســتاندار هرمزگان، میزان تولید 

میگوی پرورشــی در این اســتان را حدود ۳۲ 
هزار تن اعالم و پیش بینی کرد تا پایان ســال 
۱۴۰۰ میــزان تولیدات این اســتان به ۵۰ هزار 
تن و تا پایان ســال ۱۴۰۱ به حدود ۱۰۰ هزار 

تن برسد.
تولید الرو مورد نیاز صنعت تکثیر 

میگو
مدیرکل شیالت هرمزگان معتقد است: 
تامیــن میگو مولــد عاری و مقــاوم در برابر 
بیماری از اهمیت ویژه ای برای صنعت تکثیر و 
پرورش میگو برخوردار است و تداوم حرکت 
در صنعــت تکثیر و پــرورش نیازمند توجه 
و کار تحقیقاتی اســت. دریایی مهرماه ســال 
گذشته)۹۹( در کمیته فنی تکثیر میگوی شیالت 
هرمزگان در جمع  رئیس پژوهشکده اکولوژی 
خلیج فارس و دریای عمان، مدیرکل دفتر امور 
میگوی آبزیان آب شور سازمان شیالت ایران 
و جمعی از نمایندگان ســازمان شیالت ایران 
اظهارداشت: استفاده از تجربیات شکست های 
کشــورهای دیگر در صنعت تکثیر و پرورش 
میگو دلیلی برای نیاز به ورود میگو مولد عاری 
از بیماری است. وی گفت: واردات مولد میگو 
و رفع موانع آن نیز با محوریت بخش خصوصی 
و در موزات آن حرکت در مسیر خود کفایی در 
تولید مولد میگوی سالم و عاری ازبیماری باید 
هرچه سریع تر عملیاتی و تحقق یابد  . مدیرکل 
شــیالت هرمزگان با بیان اینکه در حال حاضر 
۸۵ درصــد مولد میگوی موردنیاز در صنعت 
پــرورش میگوی جهان به صــورت وارداتی 
از کشــورهای آمریکا و تایلند تامین می شود، 
افزود: در این خصوص ۳ مجوز برای راه اندازی 
مرکز اصالح نــژاد و میگوی عاری از بیماری 
صادر شــده اســت. دریایی، ایجاد طرح های 
پرورش میگوی مولد یا مادر و تخم گذار که از 
اصلی ترین حلقه بنیادی پرورش میگو و به ویژه 
تولید میگوی مولد عــاری از بیماری و مقاوم 
به بیماری که در ســطح جهان به spf شناخته 
می شود را از فعالیت های مهم و دارای ظرفیت 

سرمایه گذاری این صنعت عنوان کرد.
ســرمایه گذاری  فرصت هــای 

هرمزگان برای تولید کرم خونی
تولید کرم خونی که در تعذیه میگوی مولد 
مورد استفاده قرار می گیرد از جمله فرصت های 
سرمایه گذاری در صنعت تکثیر و پرورش میگو 
محسوب می شود و به دلیل اهمیت تجاری و 
اقتصادی نرئیس، تالش های زیادی در راستای 
تولید انبوه این موجود صورت گرفته است. کرم 
خونی یا کرم نرئیس از جمله موجوداتی هستند 
که پروتئین و اســیدهای چرب بسیار باالیی 
دارنــد و به عنوان غذایــی ویژه برای مولدین 
میگــو در مراکز تکثیــر و پروش میگو کاربرد 
دارد. مدیرکل شــیالت هرمزگان دی ماه سال 
گذشته)۹۹( در بازدید از نخستین مرکز درحال 
ساخت تکثیر و پرورش کرم خونی کشور در 
بندرعباس گفت: کرم خونی یکی از نهاده های 
مهم و تاثیرگذار در تغذیه مولد میگو اســت و 
بدون شک با راه اندازی این مرکز شاهد بهبود 
کیفی و کمی در صنعت تکثیر و پرورش میگو 
خواهیم بــود. دریایی با بیان اینکه واردات هر 
کیلوگرم کرم خونی در حال حاضر افزون بر سه 
میلیون ریال هزینه دارد، بیان داشت: راه اندازی 
این مرکز عالوه بر تامین نیاز کشــور از خروج 
ارز نیز جلوگیری خواهد کرد. مدیرکل شیالت 
هرمزگان ابرازامیدواری کرد که با نتیجه بخش 
بودن پیشرفت های مورد انتظار در این صنعت 
شاهد خودکفایی و حتی صادرات فرآورده های 
کرم خونی به دیگر کشورهای نیازمند باشیم. 
وی از اســتان هرمزگان به عنوان استان پیشرو 
در نوآوری و توســعه فعالیت های نوین آبزی 
پروری نام برد وادامه داد: این اســتان گام های 
خوبی در تکثیر و پروش آبزیان و فعالیت های 
شــیالتی برداشته است و فعالیت های اخیر در 
حوزه های شــیالتی همچون پرورش ماهیان 
خاویاری، تکثیر و پــروش جلبک، ماهی در 
دریا و کرم خونی نشــان از نوآوری و پویایی 

در شیالت هرمزگان دارد.
هرمــزگان، مســتعد در پرورش 

جلبک های دریایی
در حــال حاضر بهره برداری از جلبک ها 
در ابعاد صنعتی، کشاورزی، دارویی و غذایی 
بسیار گســترش یافته و فن آوری مدرن برای 
تولید و بهره بــرداری از آنها در کشــورهای 
صنعتی و پیشــرفته جهان مورد استفاده قرار 
مــی گیرد. جلبک ها یا همــان گیاهان دریایی 
کاربرد وســیعی در تامین مکمل های غذایی 
و دارویــی بــرای انســان و دام دارنــد و در 
پژوهش های زیستی، تصفیه آب و تامین غذا 
بــرای آبزیان پرورشــی نیز نقش ایفا می کنند 
و امروز هرمزگان مســتعدترین اســتان برای 
ســرمایه گذاری پربازده به منظور پرورش این 
محصول اســت. کارشناسان حوزه تحقیقاتی 
شیالتی از خورها و سواحل گلی و ماسه ای با 
قدرت آبگیری باال به عنوان بهترین مکان جهت 
تولیــد و پرورش جلبک نــام برده و معتقدند 
بهترین زمان در برای پرورش طبیعی این گیاه 
در هرمزگان چهار ماه در سال، یعنی اوایل دی 
تا پایان فروردین ماه اســت. سواحل هرمزگان 
از جمله "سواحل بوستانو" که در ۱۵ کیلومتری 
غرب شهر بندرعباس به عنوان زیستگاه اصلی 
جلبــک دریایی )گیاه دریایی( در این اســتان 
نام برده می شــود، به عنوان مناسب ترین مکان 
برای تولید و پرورش جلبک دریایی هســتند. 
خلیج فارس شامل جزایر متعددی است که این 
جزیره ها از لحاظ سواحل صخره های ماسه ای 
و مرجانی متفاوت هســتند و در سواحل جزر 
و مــدی این جزایر جلبک های دریایی زیادی 

وجود دارد. اولین مطالعات درباره جلبک های 
دریایی خلیج فارس مربوط به سال ۱۴۵۴ می 
باشد که در آن شش گونه از خانواده جلبک های 
قهوه ای و سه گونه از خانواده جلبک های قرمز 
ســواحل جزیره خارک معرفی شــده است. 
بیشترین مطالعات درباره جلبک های دریایی 
خلیــج فــارس در ایران، ســال های ۱۹۰۴ و 
۱۹۰۰ میالدی انجــام گرفت که ۱۴۹ گونه از 
جلبک هــای دریایی ســواحل خلیج فارس 
شناسایی شد و از این تعداد ۱۵۳ گونه مربوط 
به جلبک های سبز، قهوه ای و قرمز بوده است.

بررسی کارشناسان شیالت در هرمزگان 
در ســال های اخیــر که در قالــب طرح های 
تحقیقاتی انجام شــده بیانگر آن است که این 
اســتان از شرایط الزم را برای تولید و پرورش 
انــواع جلبک برخوردار اســت. در یک دهه 
گذشــته با بهره گیری از تجــارب بعضی از 
کشورهای پیشــرو و برتر در تولید جلبک از 
جمله ایتالیا، هند و ژاپن، چند طرح تحقیقاتی 
در زمینه پرورش جلبــک دریایی به صورت 

آزمایشی در شرق این استان انجام شده است.
از طرفی آزمایش های انجام شــده روی 
مواد استحصالی از جلبک پرورشی »پرسیکا« 
نیز برتری سواحل هرمزگان در زمینه پرورش و 
تولید جلبک را نسبت به دیگر نقاط کشور ثابت 
کرده اســت. امروزه از جلبک ها بین ۴۰ تا ۵۰ 
نوع محصول با کاربری های مختلف در زمینه 
تولید مواد غذایی، بهداشتی و دارویی استفاده 
می شود و طبق آزمایش هایی که اداره شیالت 
هرمزگان به دست آورده، از هر چهار کیلوگرم 
جلبک خیس یک کیلوگرم جلبک خشک و از 
هر ۱۰  کیلوگرم جلبک خیس نیز می توان یک 
کیلوگرم »آگار« که در صنایع غذایی، دارویی 
و بهداشــتی کاربرد و متقاضیان فراوانی دارد، 
اســتفاده کرد. براساس تحقیقات انجام شده از 
هر هکتار مزرعه و یا کانال انتقال آب پرورش 
میگــو در هرمزگان طی یــک دوره ۴۵ روزه 
نزدیک به ۲۰ تن جلبــک دریایی تر، تولید و 
برداشت کرد که این رقم در کشور اندونزی که 
از دمای مناسب تری برخوردار است به حدود 

۵۰ تن می رسد.
شناسایی ۵۰ گونه جلبک دریایی 

در هرمزگان
رئیــس مرکــز تحقیقــات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان گفت: ۳۴۷ 
جلبک در این استان شناسایی شده که ۵۰ گونه 
آن صنعتی و دارویی است. عبدالحمید حاجبی 
افزود: تاکنون ۳۴۷ گونه جلبک شناسایی شده 
که در هرباریوم اختصاصی جلبک های دریایی 
این مرکز نگهداری می شود و از این تعداد، ۱۶۷ 
گونه جلبک قرمز، ۷۹ گونه جلبک ســبز، ۸۰ 
گونه جلبک قهوه ای، ۱۵ گونه جلبک سبزآبی 
و ۶ گونــه جلبک دیاتومه اســت. وی افزود: 
همچنین ۴۴ طرح تحقیقاتی و دانشجویی در 
رابطه با موضوعات مختلف جلبک ها شامل، 
۱۳ گیاه شناســی جلبک ها، ۷ طرح مطالعات 
اکولوژیک، ۱۲ طرح اثرات دارویی و مواد مؤثر 
جلبک ها، ۹ طرح کشت و پرورش جلبک ها و 
طرح تأثیر جلبــک به عنوان اثرات کودی این 
گیاه دریایی انجام شده است. به گفته حاجبی، 
از ســال ۹۲ نیز طرح ملی تدوین خانواده های 
جلبکی آب های دریای خلیج فارس و دریای 
عمان با تلفیق مطالعات تاکســونومی مدرن و 
کالسیک انجام و در استان های هرمزگان، بوشهر 
و سیستان و بلوچســتان اجرا شده است. این 
متخصص رشته بیولوژیک ادامه داد: جلبک ها 
از مرز بوشهر تا مرز پاکستان با هدف نمونه های 
جلبکی منطقه جمع آوری و شناسایی می شود 
و روش شناســایی آن به صورت مطالعات بر 
اساس شکل ظاهری و خصوصیات مولکولی 
است. ربیعی عنوان کرد: حاصل این مطالعات 
شناسایی دقیق تر گونه های جدید برای خلیج 
فارس و دریای عمان بوده است که هر پنج سال 
یکبار تمدید می شــود. اخیرا نیز پژوهشگران 
گروه زیست شناسی دانشــکده علوم و فنون 
دریایی دانشــگاه هرمزگان با ساخت یک کرم 
حــاوی عصاره نوعی جلبک قهوه ای، توانایی 
محافظت نوری یا SPF آن را مورد بررســی 
قرار دادنــد. یافته های این مطالعه، تابســتان 
ســال جاری به صورت مقاله علمی با عنوان 
»نقش فلورتانن مشتق شده از جلبک قهوه ای 
به عنوان عامل محافظت کننده در برابر اشــعه 
ماورای بنفش و استرس اکسیداتیو« در مجله 
طب دریا، منتشــر شده است. استان هرمزگان 
با ۲ هــزار و ۲۰۰کیلومتر مرز آبی و دریایی با 
۱۳ جزیــره بیش ترین فعالیت صید و صیادی 
در کشور را دارد و با ۳۱۳ هزار تن در سال رتبه 
اول صید و صیادی کشور را به خود اختصاص 
داده اســت. هرمزگان با داشتن هزاران هکتار 
زمین مستعد در طول یک هزار و ۴۰۰ کیلومتر 
مرز خاکــی و همچنین جزایر چهارده گانه آن 
در خلیج فارس و دریای عمان عالوه بر ایجاد 
اشــتغال هزاران نفر از متقاضیان فعالیت های 
شــیالتی می تواند زمینه های سرمایه گذاری و 
صــادرات در تولید و پرورش آبزیان را فراهم 
سازد. اما اســتانی که ۱۰۳هزار کیلومتر مربع 
مســاحت دارد و از این میزان ۷۶هزار کیلومتر 
مربع آب خشــکی و۳۱هزار کیلومتر مربع آن 
دریا و جزیره ها را تشکیل داده، برای هر بخش 
طرح هــای خاصی نیاز به تعریف و اجرا دارد، 
هرچنــد که البته تالش هــای خوبی در حوزه 
طرح های ســرمایه گذاری صورت گرفته اما 
برخی ازاین طرح ها با نیاز استان متناسب سازی 
نشده و الزم است برای جلوگیری از هدررفت 
بودجه ها و اعتبارات، مطالعات بهتری برروی 

آن ها صورت بگیرد.

بندرلنگه مهم ترین قطب رشد پرورش میگو و ماهی در قفس در کشور و صادر کننده اصلی صدف  های 
خوراکــی در خلیج فارس اســت. این شهرســتان عالوه بر اینکه در حوزه کشــتی ســازی و خطوط 
کشــتی رانی ظرفیت های سرمایه گذاری مناســبی دارد، به عنوان مسیر ترانزیتی غرب هرمزگان نقش 
جــدی در اقتصاد هرمــزگان ایفا می کند و باید بــرای ایجاد صنعت فرآوری میگــو و ماهی در آن کار 
جدی انجام شــود ضمن اینکه باید از صید بی قاعده در این شهرســتان نیز با جدیت جلوگیری شــود. 
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