ﭘﯿـﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﺑﺮداﺷـﺖ  ۱۴ﻫـﺰار ﺗـﻦ
ﻣﯿﮕﻮی ﭘﺮورﺷﯽ در ﻣﯿﻨﺎب
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﺧﻠﯿﻞ ﺣﯿﺪری رﺋﯿﺲ اداره ﺷﯿﻼت
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﻨﺎب در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﯿﻨﺎب ﺟﻨﻮب ﮔﻔﺖ :ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯿﮕﻮ در
ﻣﯿﻨﺎب از آﺑﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ دی اداﻣﻪ دارد و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ  ۱۴ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﯿﮕﻮ در ﻣﯿﻨﺎب ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد.
ﺣﯿﺪری ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :از آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯿﮕﻮی ﭘﺮورﺷﯽ در ﻣﯿﻨﺎب
ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۹ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﯿﮕﻮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯿﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ ﻣﺰرﻋﻪ داران و اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻫﻮا دﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﭘﺎرﺳﺎل  ۴۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دارد.
رﺋﯿﺲ ﺷﯿﻼت ﻣﯿﻨﺎب اﻓﺰود :ﻣﯿﮕﻮﻫﺎی ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی،
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭼﯿﻦ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﺗﺎﯾﻮان ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و
اﻣﺎرات ﻫﻢ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.

رﺋﯿﺲ ﺷﯿﻼت ﻣﯿﻨﺎب ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اداره ﮐﻞ
ﺷﯿﻼت ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺷﯿﻼت ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﻨﺎب اﯾﻦ ﻣﻬﻢ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ
ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 80درﺻﺪ ﻣﺰارع
ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺣﯿﺪری ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮی ﺗﯿﺎب ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺷﻬﺮﺳﺎن ﻣﯿﻨﺎب در ﺳﺎل  96ﺑﺎ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﯾﮏ ﻫﺰار و  900ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎﻟﻎ
ﺑﺮ  9ﻫﺰار و  470ﺗﻦ ﻣﯿﮕﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ  62در ﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮕﻮی
اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اداره ﺷﯿﻼت ﻣﯿﻨﺎب ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯿﮕﻮی اﯾﺮان از
ﺳﺎل  1370در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻼﻫﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﻨﺎب آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﻨﺎب ﻫﻤﻮاره در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ ﭘﯿﺸﺮو ﺑﻮده
اﺳﺖ.
ﺣﯿﺪری از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻦ آوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی
ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮕﻮ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ،ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﺤﺼﻮل ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻣﯿﮕﻮ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آﻣﺎده ﺳﺎزی در
دورهﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ و اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﺑﺤﺮاﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن در اﺳﺘﺨﺮﻧﺎم ﺑﺮد.
ﺣﯿﺪری اﻓﺰود ۱۱۵ :ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ در دو ﺳﺎﯾﺖ ﺗﯿﺎب ﺷﻤﺎﻟﯽ و
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﻨﺎب وﺟﻮد دارد.
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯿﮕﻮ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﯿﻦ  ۳۵ﺗﺎ  ۴۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

