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توسعه صنعت پرورش میگو وارد مرحله جدیدی شده است و الزم است -

در این مرحله با یک برنامه مدون روند توسعه را مدیریت کرد و مشکالت 

مین منظور ه به صنعت بصورت سیستمی مورد بررسی قرار گیردو

 از قبل مرحله 3 هر در میگو جامع برنامه گردید که نسبت به تهیهررمق

 تولید اقدام شود. پس و تولید تولید،

 

 جهاد شیالت، کل اداره حضور با

 و برنامه کشاورزی،سازمان

 اقتصادی کل اداره بودجه،

 بازرگانی، اتاق استانداری،

 که اداراتی سایر و آبزیان اتحادیه

 .باشند داشته حضور است الزم

 استانی
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 به ویتنام و هندوستان نظیر ما رقیب کشورهای از آبزیان واردات تعرفه

 و شده گرفته نظر در صفر تعرفه اکوادور برای و باشدمی%  4 /2  اروپا

 قدرت این. است درصدی 12 ی تعرفه مستلزم ما کشور از واردات لیکن

 .شود می شناخته مهم مانع یک عنوان به و کرده کم را ما رقابت

 به اتاق ایران پیگیریهای الزم برای اقداماتمقرر گردید با ارسال نامه ای 

معاونت اقتصادی استاندار، اتاق 

 بازرگانی

 و شیالت هرمزگان

ملی و  

 استانی

 هرمزگانگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 

 11:00 ساعت خاتمه: 9:00 ساعت شروع : 26/04/98تاریخ جلسه :  25شماره نشست :
سالن جلسات محل نشست: 

 استانداری

 دستور جلسه

 

 دستور جلسه:    

 

و انتخابات   1397 سال در گفتگو شورای فعایت از اجمالی گزارشی ارائه  -1

 پیش رو و هیات نمایندگان

 بازرگانی حوزه در میگو پرورش صنعت مشکالت بررسی  -2
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 برای خارجه امور وزارت توسط مقصد کشورهای با رایزنی و دیپلماتیک

 واردات بعمل آید. تعرفه کاهش

 شیالت و اتاق چین، کشور به  تاًکید صادرات هدف بازار مورد در-

 با یا و ایران در چین سفیر و استاندار حضور با موضوع کنند بررسی

 و تعرفه کاهش موضوع جلسه و بازدید و استان به چین سفیر از دعوت

 .شود تشکیل و بررسی صادرات در تسهیل
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 عرصه در اقتصادی مزیت یک عنوان به ایران در میگو تولید صنعت

 مناسبی سرعت با اخیر سالهای طی در را خود پیشرفت روند صادرات

 اولیه مراحل در نوپا صنایع دیگر همانند صنعت این اما.است داده بهبود

 عنوان به صنعت این به استراتژیک توجه.باشد می حمایت نیازمند رشد

 .نماید ایجاد را آن شکوفایی های زمینه تواند می نوزاد صنعت یک

 مجلس به گزارشی ارسال با استان شیالت سازمان گردید مقرر

 اقدام هدف این تحقق راستای در دولت هیات و اسالمی شورای

 .نماید

 

 ملی سازمان شیالت

4 

 شرکت توسط دریایی نقل و حمل در آمده وجود به مشکالت دلیل به

 افزایش صادرات هزینه کانتینر حمل قیمت افزایش و نقل و حمل های

 رفتن باال علیرغم میگو جهانی قیمت ثبات یا و آمدن پایین .است یافته

 .است داده کاهش را صادرکنندگان رقابتی توان عمال تولید های هزینه

 به ماهانه حاضر حال در تولید رشد میزان توجه با میدهد نشان براوردها

 بودن باال و کانتینر باشد فقدان می نیاز یخچالی کانتینر 200 تعداد

 حاضر حال در .باشد می جدی مشکالت از یکی آن از استفاده هزینه

 به مجدد صادرات با و شود منتقل امارات یا و عمان به باید ما کاالی

 .برسد هدف کشورهای

 و بنادر کل اداره یخچالی کانتینرهای حمل هزینه بودن باال به توجه با-

 آبزیان اتحادیه و اتاق اسالمی،شیالت، جمهوری کشتیرانی ، دریانوردی

 خرید به نیاز صورت در دهند ارائه را خود برنامه و بررسی را موضوع

 ماه یک تا حداگثر و  انجام داخل الویت با ارزی و ریالی تسهیالت تامین

با  دریانوردی و بنادر کل اداره

 جمهوری کشتیرانی همکاری

 و اتاق بازرگانی اسالمی،شیالت،

 آبزیان اتحادیه

 ملی
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 مسئولیت شود مشخص استان سیاست و مانجا جلسه بندی جمع آینده

 .است دریانوردی و بنادر کل اداره عهده به کار
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 افزایش مبادالت غیر رسمی  برای را زمینه گذشته سال در ارز نرخ رشد

 باعث اینکه بر عالوه رسمی غیر بازار میگو عرضه .است کرده فراهم میگو

 به را کشور به ورودی افزوده ارزش شود می صادراتی قیمت کاهش

 می بین از را قانونی صادرات رقابتی توان عمال و دهد می کاهش شدت

 را صادرات بخش در فعالیت و شکوفایی های زمینه مدت بلند در و برد

 .دهد می کاهش

مقرر گردید سازمان صنعت معدن و تجارت استان با همکاری اتاق 

شیالت استان با تشکیل کارگروهی زمینه های  اداره کلبازرگانی و 

 تشکیل کنسرسیوم میگو را فراهم اورند.

 تشکیل و صادراتی تشویقی سیاستهای اتخاذ: پیشنهاد

 صادراتی کنسرسیوم

 تجارت و معدن صنعت سازمان

 و بازرگانی اتاق همکاری با استان

 شیالت سازمان

 استانی
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 بخش متاسفانه اخیر سالهای در میگو  تولید در مناسب رشد علیرغم

 و است نداشته رشد صنعت در مهم های هقحل از یکی بعنوان بندی بسته

 در و باشد نمی برخوردار مناسبی کیفیت از فعلی های بندی بسته

 می تحمیل صادرکننده بر را زیادی هزینه خارجی بازار از تامین صورت

 .کند

 سرمایه برای الزم های زمینه آوردن فراهم مقرر گردید برای 

 بخش مطالعات و اقدامات الزم انجام شود. این در خارجی گذاری

 -معاونت اقتصادی استانداری

 سازمان صمت 
 استانی 
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در حال حاضر سرانه مصرف داخلی میگو بسیار کمتر از استاندارد جهانی 

 40است. در حالیکه مصرف سرانه بعضی از کشورهای اروپایی به 

گرم  300رسد در کشور ما مصرف سرانه کمتر از  کیلوگرم در سال می

 است.

پیشنهاد: اختصاص بخشی از یارانه های تامین مواد  و نهاده های 

 تولید پروتئین در کشور به تولید میگو 

 ارسال نامه به هیئت محترم وزیران

 ملی  سازمان صمت -اتاق بازرگانی
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 ، استان نیاز از الزم مطالعه خونی کرم تکثیر مرکز تولید مورد در-

 با کارشناسی جلسات و مشخص پیشگام کشورهای و جهانی اطالعات

 بازرگانی، اتاق کشاورزی،شیالت جهاد ادارات حضور و شیالت مسئولیت

 پس و تشکیل استانداری اقتصادی کل اداره و آبزیان،دامپزشکی اتحادیه

 شود اتخاذ مقتضی تصمیم بندی جمع از

 اتاق کشاورزی،شیالت جهاد

 اتحادیه بازرگانی،

 کل اداره و آبزیان،دامپزشکی

 استانداری اقتصادی

 استانی
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 از "مقاوم"عاری میگوی مولد تولید مرکز)  SPF مرکز احداث مورد در-

 باشد،سپس داشته ایران شیالت با الزم استان هماهنگی شیالت( بیماری

 .شود اقدام گذار سرمایه انتخاب به نسبت و انجام نمایی جا

 استانی شیالت

 


