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 دستور کار جلسه:

 ارائه برنامه های اداره کل شیالت در حوزه آبزیان  -

  برنامه های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص کنترل رواناب های سطحی رائها -

 اهم موارد مطروحه:
اداره کل   برنامه های  نموده و بیان داشتند کهارائه را در این جلسه ابتدا آقای دکتر عوض پور رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی دستور کار جلسه   

 و با نظر اعضای جلسه مقرر شد اصالحاتی در آن صورت گیرد.است  مطرح شده قب شیالت در جلسات 

ساله تنظیم شلود و در ایلن رابطله     2در جلسه قب  مقرر شد که طرح ارتقاء ظرفیت آبزیان برای یک برنامه  شیالت:محترم آقای زنده بودی مدیر کل 

 00اجرای طرح در نظر گرفته شود. در حال حاضر اراضی مستعد ساحلی برای پلرور  آبزیلان    امکانات و ظرفیت های فعلی احصاء و کلیه ملزومات و نیازهای
هلزار تلنظ ظرفیلت     63هزار هکتار آن به بهره برداری رسیده است. پتانسی  تولید ماهی در قفلس   7هزار هکتار آن واگذار شده و  13هزار هکتار می باشد که 

بخش شلام  تولیلد مییلوی     0هزار تن است. طرح ارتقاء ظرفیت آبزیان در  02 ها سردخانه ظ ظرفیتهزار تن 13ی ( تولید آبزیان در آبهای داخلی ) غیر ساحل
هزار تلنظ ملاهی    11که طی برنامه ششم در نظر است به  هزار تن است 12پرورشی ظ تولید ماهی پرورشی و سایر آبزیان اجرا می شودظ تولید مییوی پرورشی 

تن است که پیش بینی می شود  17033در حاضر  یتن برسد. مجموع تولید آبزیان پرورش 233تن به  2سایر آبزیان از  هزار تن و  11ه هزار تن ب 0پرورشی از 
ایجاد مزارع ساحلی جدید و غیر سلاحلی و تولیلد    افزایش بهره وری مزارع موجودظ یتن برسد برای افزایش مییوی پرورش 63133که در پایان برنامه ششم به 

 00هلزار تلن بله     12تن در هکتار برسد در اینصورت تولیلد از   2تن در هکتار تولید دارند که باید به  0.2ییوی متراکم مد نظر است. مزارع موجود با ظرفیت م
تار دست یافتله انلد. مزارعلی    تن در هک 1هزار تن می رسد . برخی از پرور  دهندگان این خیز را برداشته اند و با برق دار کردن مزارع مییو به تولید متوسط 

تن تولید را افزایش خواهد داد. تولید مییو بصورت فوق متراکم در شهرک های شلیالتی ماننلد    10233جدیدی که در دست واگذاری می باشد تا پایان برنامه 
برنامه محقل   این تن در طول  1033یز تولید مییو تا یان برنامه ششم خواهد داشت. در مزارع غیر ساحلی ناتن در هکتار تولید تا پ 02شهرک صنعتی دلوار تا 

تن و پرور  ماهی در سیستم مدار هزار  0تن به  23هزار تنظ ماهی در استخر ساحلی از  11برنامه به تولید پایان تا می شود. در پروژه پرور  ماهی در قفس 
ه هلا و  دتن در سال پیش بینی شده است . نها 2 ا ظ جلبک دریایی ظ قورباغه و غیره یتن خواهیم رسید. تولید سایر آبزیان شام  آرتم 1233تن به  023بسته از 

ه هلا نیلز بله    دو صنایع بسته بندی و سایر نهلا  هاظ کارگاهظ سوختعوام  تولید غذای مییو ظ دارو ظ زمین مورد نیاز ظ آب شرب سایت های پرور  مییو ظ برق
 تفکیک هر پروژه ارائه شده است.

 1کارخانله بله    1مرکلز ظ کارخانله خلوراک آبزیلان از      6مرکز به  0مرکز ظ مراکز تکثیر ماهی از  01مرکز به  12مراکز تکثیر مییو از پیش بینی شده است که 
کلینیلک   0ی مییو از شرکتظ کلینیک های تشخیص بیماریها 1شرکت به  0ناظر بر تولید از  واحد شرکت های مشاوره 01واحد به  03ه از کارخانه ظ سرد خان

 1033دفتر و برگزاری دوره های آموزشی برای کارشناسانظ مدیرانظ کارگران و سرکارگران ملزارع از   11دفتر به  2کلینیکظ دفاتر فرو  و بازار یابی از  11به 
ملی  جلاری  میلیارد ریلال اعتبلار    6003ل اعتبار سرمایه ای و میلیارد ریا 1003. اعتبار مورد نیاز این برنامه برسدنفر روز تا پایان برنامه ششم  1033نفر روز به 

هزار تن خواهلد   11هزار تن به  10صادرات مییو از با اجرای این برنامه میلیارد ریال از اعتبار سرمایه ای بایستی از منابع عمومی دولت تامین شود.  103باشد 
الزامات اجرای این طرح پایین آمدن سود تسهیالت از طری  کمک های فنلی و اعتبلاریظ    . ازداشتخواهد  اتیصادرکیفیت درصد  13رسید و مییوی تولیدی 

حمایت قلرار  اعطاء مشوق های صادراتی به صادرکنندگانظ اصالح نظام بیمه ای به گونه ای که همه مراح  مختلف تولید و گونه های مختلف آبزیان را تحت 
 دهد. 

شعار منابع طبیعی حفاظتظ احیاءظ توسعه و در نهایت بهره برداری است در اقتصاد  طبیعی و آبخیزداری:منابع محترم مهندس مهاجری مدیر کل 

لی در استان عالوه بر مقاومتی بهره برداری آخرین اولویت می باشد . در برنامه های ملی فقط پروژه های آبخیزداری و بیابان زدایی را مد نظر قرار داده اند و
یزداریظ رد دییری نیز در اولویت قرار دارد. ایشان تعاریفی از اقتصاد مقاومتی در منابع طبیعی ارائه کردند و تأمین آب مورد نیاز از طری  آبخاین پروژه هاظ موا

 03داشتند که در استان  اقتصادی کردن مرانع از طری  گیاهان داروییظ جنی  کاری و بیابان زدایی را از جمله اقدامات موثر در اقتصاد مقاومتی دانستند و بیان
وزه های میلیون متر مکعب بیالن منفی آب وجود دارد که بایستی از طری  ساماندهی و مدیریت آبهای سطحی این تراز منفی جبران شود. مدیریت جامع ح

 وت اجرا می شود.هزار هکتار بصورت پایل 03شهرستان بوشهر ظ تنیستان و دشتستان در سطح  0آبخیزداری در استان شروع شده و در 
. در طی برنامه ششم در حدود یک میلیون ه مدیریت جامع آبخیز به شهر برسدهمه دستیاههای خدمات رسان بایستی با هم هماهنیی داشته باشند تا برنام

ک گیاهان دارویی در مراتع جهت هکتار از اراضی استان تحت عملیات آبخیزداریظ آبخوان داری و پخش سیالب قرار می گیرد . طی این برنامه کشت ارگانی
 . ربن بصورت مشارکتی اجرا خواهد شدظ طرح ترسیب کوگیری از فشار بیش از حد بر آنهاجل

: اصالح و ارائه برنامه شیالت جای تقدیر دارد . هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزیمحترم آقای دکتر درویشی معاون 

د . از لحاظ اقتصادی هم باید برنامه را مورد ارزیابی قرار داد به نتا حدودی ریسک را بپذیر هامحتاطانه نوشته شده است و جا دارد دستیاهلیکن این طرح بسیار 



 یا خیر. عنوان مثال آیا سود حاصله از تولید مییوی پرورشی در فص  زمستان جذابیت الزم برای حضور افراد را ایجاد خواهد نمود

در اقتصاد مقاومتی باید مباحث مربوط به بیمه زیر ساخت  دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری:محترم مدیر کل آقای شجاعی 

 ها و صادرات مدنظر قرار گیرد تا برنامه به عقب برنیردد. 
یف واگذاری زمین به متقاضیان مشخص شود طی سالهای در پایان آقای دکتر ساالری استاندار محترم استان بیان داشتند که در حوزه آبزی پروری بایستی تکل

توافقات انجام شده این زمین ها بایستی به گذشته پهنه بندی زمین ها انجام شده و زمین هایی که مستعد آبزی پروری بوده اند شناسایی شده اند و مطاب  
احراز توانمندی متقاضیان مهمترین بخش از کار واگذاری  ظتفاق تاکنون نیفتاده استکه بتوانند زنجیره کام  تولید را انجام دهند واگذاری شود که این ا افرادی
مدیریت  کارگروه شیالت با همکاری اداره ک  شیالتظ اداره ک  دامپزشکیظ معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداریظ سازمان جهاد کشاورزیظ ظاست

معادن و کشاورزی تشکی  شود و سایر دستیاه های اجرایی استان و بخش خصوصی مرتبط با شیالت هم با این امور اراضی و نماسنده اتاق بازرگانی صنایعظ 
ند مورد ی که تمای  به این کار دارانبرای تمام فص  شدن استفاده از سایت های پرور  مییوظ اقدامات الزم صورت گیرد و بهره بردار گروه همکاری نمایند.
 هدف ما در درجه اول ایجاد فرصت های شغلی است. تقویت صندوق حمایت از بخش کشاورزی صرفاً برای توسعه گلخانه ها و آبزی حمایت قرار گیرند. زیرا

 موارد نیازمند به اصالح بایستی احصا و مورد پیییری قرار گیرد. زمربوط به بیمه آبزیان نی پروری ضروری است و در خصوص مباحث
داره ک  منابع طبیعی بایستی بازنیری صورت گیرد و اهداف به صورت کمی و ملموس مشخص شود و اینکه چه اقداماتی با چه در گزار  ارائه شده از سوی ا

و در چه محلی باید صورت گیرد و دستاوردهای این اقدامات نیز به صورت کمی در قالب آیتم های اقتصادی نظیر تاثیر بر معیشت مردم مشخص اعتباری 
ص استان نیز انتظار می رود این بخش ورود بیشتری داشته باشد به عنوان مثال آب تصفیه خانه فاضالب بوشهر که انتظار می رود این شود. در مسائ  خا

 ائه دهد.ی طرح چیونیی استفاده از آن را اراداره ک  منابع طبیع ظبخش ورود بیشتری داشته باشد
 زیر به تصویب رسید. در خاتمه پس از تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه موارد

  
 

 مصوبات: مقرر گردید: 
 تاریخ انجام دستیاه پیییری کننده عنوان مصوبه ردیف

1 
و ملواردی کله    شلود  مقرر شد اعتبارات الزم برای طرح ارتقاء ظرفیت آبزی پروری بلازنیری 
 بخش خصوصی قادر به انجام آن می باشد به آن بخش واگذار گردد.

 16/36/66 اداره ک  شیالت

0 
مشخص شود تا از طری  منابع اعتباری طرح ارتقاء ظرفیت آبزی پروری به صورت شهرستانی 

 ان ها مورد پیییری قرار گیرد.تکمیته برنامه ریزی شهرس
 16/36/66 اداره ک  شیالت

 کارگروه ویژه ای با هدف تسهی  سرمایه گذاری در شیالت تشکی  شود. 0
 اداره ک  شیالت

مدیریت و معاونت توسعه 
 منابع انسانی

16/36/66 

1 
طرح ارتقاء ظرفیت آبزی پروری در اختیار بخش خصوصی جهت ارائه دیدگاه ها و نظرات این 

 بخش قرار گیرد.

 اداره ک  شیالت 
اتاق بازرگانی صنایعظ معاون و 

 کشاورزی
00/36/66 

2 
موارد توسط اداره ک  شیالت کلیه مشکالت مربوط به بیمه آبزیان اعم از دامنه شمول و سایر 
 جمع بندی شده و به صورت مکتوب به استانداری ارسال شود.

 اداره ک  شیالت
 استانداری

12/36/66 

6 
و به تفکیلک هلر شهرسلتان در جلسلات      مبسوطهای آبخیزداری به صورت  پروژهطرح ها و 

 آینده مورد بررسی قرار گیرد.
اداره ک  منابع طبیعی و 

 آبخیزداری
00/36/66 

 
 

 

 


