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 09/06/1400 تاریخ تهیه گزارش  رویه های اجرایی شناسه

 انیو خوراک آبز یرو در صنعت پودر ماه شیمشکالت پ یبررس موضوع عنوان

     پودر ماهی استان هرمزگاناتحادیه شرکت های تعاونی تامین نیاز و تولیدکنندگان  مرجع طرح موضوع

 شرح موضوع

توسعه آبزی  توجه به باپودر ماهی به عنوان منبع غنی پروتئین در تغذیه دام، طیور و آبزیان نقش بسزایی دارد. 

افزایش تولید و صادرات  و اهمیت آن  و و با توجه به مصرف آبزیانه ی، تقاضای پودر ماهی افزایش یافتپرور

و ارسال مواد خام استان با کمبود پودر ماهی بدلیل صادرات  آیزی از اهمیت ویژه ای بر خوردار شده است لذا

صادرات پودر ماهی توسط واحدهای تولیدی مجاز معرفی شده : گمرک  به خارج استان مواجهه شده است.

ر ماهی را اعالم کرد. بر اساس این بخشنامه، صادرات پودر ای، صادرات پودجمهوری اسالمی ایران در بخشنامه

شرکت( پس از تایید سیستمی  ۴۸توسط واحدهای تولیدی مجاز معرفی شده )  ۲۳۰۱۲۰۰۰ماهی تحت تعرفه 

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت،فرآوری و توسعه آبزیان سازمان شیالت از حیث کنترل میزان و سقف صادرات و 

اساسی در صادراتی که برای کارخانه های تولیدی الزامی می باشد و بایستی تدابیر  .تصادرکننده آن مجاز اس

 صادرات مواد خام ) پودر ماهی ( مشکالت زیادی را ایجاد کرده است.  این مورد اندیشیده شود.

      -155تامین خوراک مورد نیاز شرکت ها آبزی پرور بایستی در اولویت قرار بگیرد. طی نامه واصله به شماره 

میگو اتحادیه تامین نیاز تولیدکنندگان پودر ماهی استان و  همچنین جلسه میز  17/05/1400مورخ  400

نین با حضور مدیران استانی سازمان صمت، جهاد کشاورزی و سازمان شیالت و ... و همچ 03/06/1400مورخ 

نون مشکالت این موضوع حل که تا کبخش خصوصی برگزار گردیده  و موضوع مطرح و بررسی شده است 

 نگردیده است.

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

و  یرو در صنعت پودر ماه شیمشکالت پ یبررسبا بررسی و کارشناسی و  تشکیل کارگروه موضوع 

 :گردیدهباعث ایجاد مشکالتی به شرح که  انیخوراک آبز

با توجه به اعالم اتحادیه شرکت تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان پودر ماهی استان با صدور مجوز صادرات 

پودر ماهی خشک مواد اولیه کارخانه های موجود را به  نابودی کشانده است طبق آمار تولید سال های قبل 

هزار تن رسیده  15به  1399سال  تن پودر ماهی تولید شده که در 40از صادرات سااله در استان بالغ بر 

است که در آستانه ورشکستگی کامل کارخانجات موجود می باشد. و از طرفی کارخانه های تولید غذای 

آبزیان با کمبود شدید پودر ماهی جهت تولید غذاروبه شده اند. و با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقالب 

 خالف این کار دارد صورت میگیرد .  مبنی بر جلوگیری از صادرات مواد اولیه خام
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جلسه بندی جمع

به تاریخ  کارشناسی

09/06/1400 

سه کارگروه با نماینده  صنعت، معدن و تجارت جل شکی، سازمان  ا و ب   ، بندر باهنرسازمان دامپز

صی صو ضور بخش خ سات اتاق برگزار گردید، در  09/06/1400خ تاری در  ح مقرر گردید سالن جل

 مورد بررسی قرار گیرد. ی دولت و بخش خصوصیجلسه اصلی شورای گفتگو درموضوع 

با توجه به اهمیت پودر ماهی در چرخه صننننعت : اسککتان یدامپزشککک ندهینما یدکتر بهارجناب آقای 

آبزیان و تامین پروتئین مورد نیاز استانها و مصرف انسانی آن برای دامپزشکی مهم بوده و به همین دلیل برای 

شته هر  سال گذ شود و در  شور  50محموله ای آزمایش کنترل کیفیت انجام می  نوع نمونه آزمایش برای ک

ساس سیستم حسب دامپزشکی قادر خواهیم بود تعداد انجام  شات بر ا ست و برای تقلیل آزمای سه رفته ا فران

صوص خ شود. در خ صرفه جویی  شها را کمتر کنیم تا در هزینه های تولید کنندگان  روج پودر ماهی در آزمای

اسنتان هرمزگان هم نیز مانند خروج ررو از مراکز تکییر از اسنتان هرمزگان به سنایر اسنتانها توسنط اتحادیه 

 آبزیان استان هرمزگان مدیریت و با الویت مصرف در کارخانجات و کارگاه های مورد نیاز استان مدیریت شود

تامین نیاز تولید کنندگان پودر ماهی اسککتان  اتحادیه تعاونیمحترم جناب آقای ابراهیمی رئیس 

درصد دوره پرورش میگو سپری شده است ولی کارخانجات تولید خوراک  70تا  60در سال جاری حدود  هرمزگان:

شک  سفانه ماهی خ ستند.  متا شکل برخورده اند و رو به تعطیلی ه به دلیل عدم وجود مواد اولیه مانند پودر ماهی به م

شننیالت و دامپزشننکی به صننورت غیر بهداشننتی و با نمک فراوان تولید  به خارج اسننتان و  بعضننی از  با وجود مخالفت

کشورها صادر می شود و انتظار داریم حداقل گمرک از این خروج جلوگیری کند. بخش اعظم رکود در صنعت پرورش 

 .باشدمیگو بدلیل تولید نامناسب خوراک میگو بدلیل پایین بودن کیفیت پودر ماهی می 

هیچگونه صادرات ماهی  جناب آقای علی محمدی، سرپرست محترم امور بندری اسکله شهید با هنر :

شیالت و ارگانهای زی شکی،  شک بدون مجوز از اداره دامپز صورت  ربط از مبادی تحت کنترل گمرک باهنرخ

نگرفته اسننت. و تمام صننادرات با مجوزهای رزم انجام گردیده اسننت. لذا دغدغه کارخانجات خوراک آبزیان و 

 پودر ماهی بسیار منطقی می باشد. 

مسنننایل و : نایب رئیس اتحادیه آبزیان هرمزگان و رئیس کمیسککیون غذا و نهاده های آبزیان هرمزگان

غذا بدلیل کمبود مواد اولیه دچار مشکل هستیم و از اینکه مقادیری مشکالت کارگاه پودرماهی و کارخانجات 

از این محصننورت به خارج اسننتان و بعضننا صننادرات صننورت میگیرد، اقدامات هدفمندی باید صننورت پذیرد، 

ستان خارج می گردد  صورت خام و مواد اولیه از ا شد به  صادراتی که خود خوراک کارگاه های تولیدی می با

ی تولیدی صننندمات جبران ناپذیری وارد می نماید این نوع صنننادرات مفهومی ندارد و در  چرخه به کارگاهها

 .تولید و اقتصاد میگوی پرورشی تاثیرات نامطلوبی دارد

 جمع بندی جلسه انجام شد و مقرر شد در جلسه اصلی شورا مطرح و پیگیری کردد.در پایان  
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 پیشنهادات

و خوراک  یرو در صنعت پودر ماه شیمشکالت پبررسی پیشنهادات کمیته کارگروه  در خصوص 

 :به شرح ذیل صورت گرفت  انیآبز

با توجه به کمبود شدید خوراک میگو در مزارع پرورشی استان و نیاز پیشنهاد میگردد   -1

شده و مبرم به پودر ماهی جهت پیشگیری از بروز بحران احتمالی از خروج ماهی خشک 

یا منجمد تحت هر عنوانی اعم از ماهی ضایعاتی، کود باغی به منظور تامین مواد اولیه 

ک آبزیان استان جلوگیری بعمل آید، جهاد کشاورزی، کارخانجات پودر ماهی و خورا

 دامپزشکی ، شیالت و گمرک از دادن هرگونه مجوز  خروج خوداری نمایند.

جهادکشاورزی، دامپزشکی، شیالت، اتحادیه آبزیان و پیشنهاد میگردد کمیته ای متشکل از  -2

با توجه به تاثیرات مخرب استفاده از نمک های صنعتی و استفاده نماینده اتاق تشکیل و 

بیش از حد آن در سالمت انسان و تاثیرات منفی بر محیط زیست و صنعت آبزی پروری 

شاهده نمک در پودر ماهی ، افزودن نمک به ماهی ممنوع و در صورت تخلف و استفاده و م

 و ماهیان خشک شده با نظارت دستگاه های زیربط معدوم گردند.

جهت کنترل و نظارت و با هدف تامین پودر ماهی و ماهی خشک شده  پیشنهاد میگردد -3

با الویت کارگاه های پودر ماهی و کارخانجات تولید خوراک آبزیان، صادرات و خروج آن 

از استان هرمزگان پس از در یافت مجوز کیفیت و تایید ادارات دامپزشکی و شیالت 

 مزگان انجام شود.هرمزگان با هماهنگی و تایید اتحادیه آبزیان هر
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فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

 

  شرکت تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان پودر ماهی  17/05/1400مورخ   400-155نامه شماره

 استان هرمزگان

  با حضور مسئوالن استان  03/06/1400نشست میز میگو مورخ 

  30/06/1399مورخ  754192/99بخشنامه شماره  

 


