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» چکیده «   
صنعت کنسرو ماهی به دلیل اشتغال زایی قابل توجه و تولید محصولی سالم و مغذي با ماندگاري باال و دسترسی   

آن به    اهمیت استراتژیکآسان و نقش اساسی آن در تأمین امنیت غذایی جامعه بویژه اقشار متوسط به پایین و نیز  
جمله جنگ و بالیاي طبیعی، باید به صورت ویژه مورد  در مواقع بحران از    ذخایر مراکز نظامی و امداديعنوان   

 توجه و حمایت قرار گردد. 

  درصد کارخانجات کنسرو   20به دلیل چالش ها و مشکالت فراروي این صنعت در حال حاضر تنها حدود 

 خود مشغول به فعالیت هستند.  سومماهی کشور با ظرفیت حدود یک 

ی بسیار پایین بوده و از این حیث ایران در جایگاه صدم جهان قرار دارد  مصرف سرانه ماهی در کشور در مقیاس جهان
اما مصرف سرانه کنسرو ماهی در کشور در مقیاس جهانی از جایگاه مناسبی برخورداراست به گونه اي که ایران از این  

داخل تون  ماهی  کنسرو  خوشایند  طعم  دلیل  به  امر  این  گیرد.  می  قرار  جهان  چهارم  رتبه  در  کوشش  حیث  و  ی 
تولیدکنندگان در تولید محصولی متناسب با ذائقه مردم و تنوع بخشی در محصوالت ایجاد شده است اما قیمت مناسب  

شوربختانه در سال هاي اخیر به دلیل افزایش قیمت  کنسرو ماهی را نیز در این میان نباید از نظر دور داشت.  
تون، تولید و مصرف کنسرو ماهی در کشوراز میزان    مصرف کننده کنسرو ماهی ناشی از افزایش قیمت ماهی 

 میلیون کنسرو کاهش پیدا کرده است.  300میلیون کنسرو به زیر  600ساالنه حدود 

با مطالعه  آمار و اطالعات موجود می توان دریافت که میزان واردات تون ماهیان ارتباط معناداري با کاهش قیمت ماهی  
قیمت مصرف کننده کنسرو ماهی تون داشته است. در سالهایی که امکان واردات  تون صید داخل و در نتیجه کاهش  

تون ماهیان با قیمت مناسب فراهم بوده است، قیمت مصرف کننده کنسرو ماهی ثبات داشته و تولید و مصرف این  
 محصول نیز افزایش چشمگیري یافته است.  

ضروري است که بخشی از ارز آوري این    می باشد  تراز تجاري صنعت آبزیان کشور در مجموع مثبتاز آنجا که  
 صنعت، به واردات تون ماهیان اختصاص یابد. 

و توجه    سامانه جامع ردیابی تون ماهیاناز طریق راه اندازي    سامان بخشی کمی و کیفی صید داخلی تون ماهیان 
 است. ویژه به صادرات کنسرو ماهی نیز در این میان از اهمیت بسزایی برخوردار 

 مورد اشاره قرار گرفته است.     انتهائی گزارشچند راهکار عملیاتی جهت حل بحران صنعت کنسرو ماهی کشور در صفحه  
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»اهمیت صنعت کنسرو ماهی«  
یعنی    امروزه اقتصاد  بزرگ  بخش  دو  توسعه  در  آن  مهم  نقش  دلیل  به  کنسروسازي،  جمله صنعت  از  تبدیلی  صنایع 

 کشاورزي و صنعت، از جایگاه ویژه اي برخوردار می باشد. 

مهم  دستاورد    اهش ضایعات، تأمین امنیت غذائی جامعه و ده ها ک وسعه متوازن کشاورزي و صنعت،  تاشتغال قابل توجه،  
 زمره موارد اهمیت این صنعت برشمرد. دیگر را می توان در 

چــرا کــه کنســرو مــاهی یکــی از ســالمترین   را بایــد در جایگــاهی ممتــاز قــرار داد  در این میان صنعت کنســرو مــاهی
محصوالت صــنایع غــذائی کشــور محســوب مــی شــود، زیــرا مــاده اولیــه اصــلی ایــن محصــول را مــاهی تشــکیل مــی 

فرآینـد تولیـد کنسـرو مـاهی،   همچنــین در.  شــودمــی    یــاد  ســالمتی  غــذاي  آن تحت عنــوان  همواره ازدهد که  
 حرارتی(استریلیزاسیون)به هیچگونه ماده نگهدارنده اي نیاز نمی باشد.  به دلیل وجود فرآیند

، از دیگر مزایاي  فارغ از زمان و مکانماندگاري باال، قابلیت حمل و نقل آسان و در دسترس بودن در همه شرایط،  
 .کنسرو ماهی محسوب می شود

این صنعت از یک سو موجبات توسعه و رونق حلقه پیشین یعنی صید وصیادي را فراهم می سازد و از دیگر سو، با تولید  
براي اقشار متوسط به پائین جامعه    امنیت غذائی و تأمین پروتئین ارزانمهمی در    ، نقش سالم و مقوي  ی محصول

 به عنوان حلقه پسین، ایفا می نماید.  

بیشتر  کند، بویژه از آنجا که  دو چندان می    اهمیت آن را اشتغال زایی قابل توجه این صنعت ویژگی بارز دیگري است که  
 مستقر شده اند. مناطق کمتر برخوردار کشور در  کنسرو ماهی کارخانجات  

در مواقع بحرانی    ) ذخایر مراکز نظامی و امدادي (به عنوان  کنسرو ماهی  نقش استراتژیک   ، در کنار همه این ویژگی ها 
 از قبیل جنگ و بالیاي طبیعی نیز نباید مورد غفلت واقع شود. 

ت کنسروي بویژه کنسرو ماهی که به عنوان یک غذاي  و اهمیت مصرف محصوال 19بیماري کووید  جهانی  بحراناخیراً  
ایفا کند، شایستگی این صنعت را جهت توجه بیشتر و    تأمین امنیت غذائی کامل می تواند نقش مهمی در   جامعه 

 حمایت ویژه به اثبات رساند. 

که ماهی تون مانند ماهی سفید یا ماهی سالمون، یک کاالي لوکس و الکچري محسوب   خالصه آن
ضمن ایجاد اشتغال قابل توجهی در مناطق محروم کشور، به مصرف اقشار  شود بلکه ماهی تون   نمی

 ضعیف جامعه می رسد. 
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 «وضعیت موجود»
کارخانه تولید کنسـرو ماهی با ظرفیت تولید سـاالنه بیش از  135بر اسـاس آمارهاي موجود، در حال حاضـر بیش از 

بویژه در  ،  میلیون قوطی کنسرو در کشور وجود دارد که شوربختانه به دلیل شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد کشور  900
ال تان امـس ومحدود یک  و آنهم تنها با  کارخانه 30کمتر از تنها    تابـس غول به فعالیت  ظرفیت  ـس تند.  خود مـش هـس

 .آمده است  1پراکندگی کارخانجات کنسرو ماهی در سطح کشور در جدول شماره  

 

 تعداد واحد  استان 
 28 سیستان و بلوچستان 

 23 خوزستان 
 12 مازندران 
 10 اصفهان 
 10 هرمزگان
 8 تهران 
 8 بوشهر 
 7 گیالن
 7 یزد

 7 قزوین 
 5 فارس 
 3 ایالم 

 2 آذربایجان غربی
              1   هرکدام                                قم،کردستان،مرکزي،لرستان،اردبیل،آذربایجان شرقی 

  
) 1(جدول شماره:     
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» مصرف سرانه«  
  ، ایران پس از اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادا با حدود یک کیلوگرم ، FAO بر اساس برآوردهاي برخی منابع و اطالعات

  کانادا ، و براي  8/1، ایالت متحده 7/2این رقم براي اتحادیه اروپا  باالترین مصرف سرانه کنسرو ماهی تون را داراست. 
    .کیلوگرم است 1/  5حدود 

و    آنچانکه مالحظه می شود سرانه مصرف کنسرو ماهی در ایران به نسبت سرانه مصرف جهانی قابل توجه می باشد 
 کشور حدود نصف سرانه مصرف جهانی است.  دره مصرف ماهی سراناین در حالی است که 

و مصرف سرانه    ه استکیلوگرم بود  1/12حدود    1397در سال    در ایران  مصرف سرانه ماهی  ، بر اساس آمار رسمی
  کیلوگرم گزارش شده است.  2/20حدود  2018جهانی ماهی در سال 

می   جهان ایران در مقدار مصرف سرانه آبزیان رتبه صدم  جایگاهنشان می دهد     FAOآمارهاي تجمیعی 
قرار دارد.  باشد،   بنابراین نقش  این در حالی است که ایران از نظر سرانه مصرف کنسرو ماهی در رتبه چهارم دنیا 

انکار ناپذیر  در نتیجه افزایش سرانه مصرف ماهی    و  آشتی دادن ذائقه مردم با مصرف ماهیدر    صنعت کنسرو ماهی
از اولویت هاي دولت و  همواره    ، شت قرمزجایگزین گومصرف ماهی به عنوان    ترویج  می شود   می نماید. یادآور

 مورد تأکید وزارت بهداشت و سازمان شیالت ایران بوده است. 

میلیون کنسرو ماهی در کشور تولید    600تا    500ساالنه حدود    ،  96تا  93بر اساس برآوردهاي موجود در سالهاي  
  کنسرو ماهی،   به بعد به دلیل افزایش قیمت ماهی و در نتیجه افزایش قیمت مصرف کننده  97اما از سال    ،شده است

 .میلیون کنسرو در سال کاهش یافته است 300تیراژ تولیدي سیر نزولی یافته و بر اساس تخمین هاي فعلی به زیر 

با توجه به   نیز اقدامات اثر بخش    استقبال اکثریت جامعه از طعم کنسرو ماهی توناین در حالی است که  و 
تولیدکنندگان در ترویج بیشتر مصرف کنسرو ماهی از جمله استفاده از درب آسان باز شو و تنوع بخشی محصوالت  

فلفل، لوبیا ماهی و.....) و با عنایت به ظرفیت    کنسرو ماهی با طعم هاي مختلف (روغن زیتون، شویدي، فلفلی، سیر و 
 میلیون کنسرو ماهی در کشور دور از دسترس نمی باشد.  800سازي خوب کشور، امکان تولید بیش از 

چنانچه میانگین قیمت خرید هر کیلوگرم ماهی   نکته مهم در این میان قیمت مصرف کننده کنسرو ماهی می باشد.
و  94،93)، در سالهاي  3یز متوسط قیمت مصرف کننده کنسرو ماهی (جدول شماره) و ن 2صید داخل(جدول شماره

تولید و مصرف کنسرو  افزایش    که این خود به    ورد توجه قرار گیرد، ثبات نسبی قابل توجهی به چشم می خورد م  95
راجع ذیربط،  به بعد به دلیل تصمیمات اشتباه م  97اما شوربختانه از سال    ماهی در این سالها منجر شده است.

و در نتیجه این غذاي کامل و سالم به دلیل افزایش قابل توجه قیمت مصرف کننده    روند جهت معکوس یافته  این
 به تدریج از سبد مصرف و سفره اقشار متوسط به پائین جامعه حذف شده است. 
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 ) 2(جدول شماره  

 

 

 میانگین قیمت مصرف کننده(ریال)  سال   
٢٠٠٠٠٠ ١٣٩٩ 
١٤٠٠٠٠ ١٣٩٨ 
٨٥٠٠٠ ١٣٩٧ 
٦٧٠٠٠ ١٣٩٦ 
٦٠٠٠٠ ١٣٩٥ 
٥٩٠٠٠ ١٣٩٤ 
٥٩٠٠٠ ١٣٩٣ 
٥٦٠٠٠ ١٣٩٢ 
٥١٠٠٠ ١٣٩١ 

 )   3(جدول شماره                            
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 کلید حل مشکل» : تسهیل واردات تون ماهیان  «   
 

1398الی    1392میزان واردات انواع تون ماهیان طی سالهاي        

 
    

 ارزش (دالر)  مقدار(تن) سال

1392               ٥٧٬٤٤٧٬٦٨٨                          ٢٨٬٨٣٥  

1393                ٩٩٬٥٦٣٬٨١٣                           ٤٨٬٩٤٥  

1394                 ٧٢٬٠٦٩٬٦٣٤                            ٤٠٬٢٥٥  

1395                ٩٧٬١٣٢٬٣٣٤                           ٥٤٬٦٨٩  

1396                 ٦٤٬٧٠٠٬٨٢٤                            ٣٦٬٢٠٧  

1397                 ٣٧٬٩٤٨٬١١٦                            ٢٠٬٣٨٢  

1398                 ٤٢٬١٣٩٬٠١١                              ٢٢٬٠٣٢  
  ٤٧١٬٠٠١٬٤٢٠                            ٢٥١٬٣٤٥              جمع کل

 )4(جدول شماره                                                                

 

به راحتی می توان دریافت که    3و2در جداول شماره    با مقایسه آمار و اطالعات موجود و    4با توجه به جدول شماره   
بین میزان تولید ساالنه و سرانه مصرف کنسروماهی در کشور و قیمت ماهی تون و قیمت مصرف کننده کنسرو ماهی  

  95و  94،93چنانچه مالحظه می شود در سالهاي    و میزان واردات تون ماهیان ارتباط مستقیم و معناداري وجود دارد.
  ثبات نسبی نیز    قیمت ماهی تون و قیمت مصرف کننده کنسرو ماهی تون  ،ن واردات تون ماهیان بیشتر بودهمیزا  که

علی رغم تخصیص ارز قابل توجهی به واردات گوشت و نهاده هاي  به بعد،  97اما از سال  است. داشته بیشتري
و به دلیل کاهش میزان واردات تون ماهیان و عدم تخصیص  واردات تون ماهیان مورد بی مهري واقع شده   مرغ،

قیمت مصرف کننده کنسرو    افزایش   ارز با قیمت مناسب، شاهد تالطم بی سابقه اي در قیمت ماهی تون و در نتیجه 
 ماهی تون بوده ایم.

  تثبیت قیمت ماهی تونو    تعادل بازارر تعیین کننده اي در  ، نقش بسیاواردات تون ماهیانبه عبارت دیگر میزان  
که این امر خود به رونق این صنعت و حفظ اشتغال    و در نتیجه قیمت مصرف کننده کنسرو ماهی تون ایفا می نماید

بنابراین ضروري    خواهد انجامید.  غذائی کامل و سرشار از پروتئینموجود و نیز دسترسی اقشار فرودست جامعه به  
، تمهیدات و اقدامات ویژه اي  تسهیل واردات تون ماهیان و حتی االمکان با نرخ ارز مناسباست که در زمینه  

   صورت پذیرد.
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 »تراز تجاري صنعت آبزیان در کشور مثبت است«

 
برابر ارزش    5/5و    5/7به ترتیب    98و  97ارزش صادرات آبزیان در سالهاي    6و   5بر اساس جداول شماره  

ارزش صادرات آبزیان   واردات آبزیان بوده و ارزش واردات تون ماهیان طی این سالها حدود یک سیزدهم
بنابراین مالحظه می شود در صورتیکه حدود یک دهم ارزش صادرات آبزیان کشور صرف واردات    . کشور بوده است

 یی خواهد یافت.  پیش رو رها بحرانتون ماهیان گردد این صنعت تا حدود زیادي از 

 

 98و 97میزان و ارزش محصوالت وارداتی آبزیان طی سالهاي                                   

 

   )5شماره (جدول
 

 

 ردیف 
انواع محصوالت  

 وارداتی 

 درصد تغییرات  1397ماهه سال  12 1398ماهه سال  12
 وزن
 (تن)

 ارزش 
 (دالر)

 سهم محصوالت
 (درصد) 

 وزن
 (تن)

 ارزش 
 (دالر)

 محصوالتسهم 
 (درصد) 

 ارزش  وزن

 ارزش  وزن ارزش  وزن

 ماهیان زینتی  1
133 772488 6 /0  6 /0  86 817893 3 /0  2 /1  54 5-  

26/ 1 8997677 3996 انواع ماهیان  2  1 /16  2831 10605901 2 /9  1 /15  41 15-  

 ماهیان تون  3
21979 41739011 3 /66  3 /22  20382 37948116 5 /66  54 7 9 

4 
ماهی قزا آال تخم 

 چشم زده 
46 7922439 2 /0  5 30 5874115 1 /0  4 /8  53 34 

 میگو مولد 5
- - - - - - - -   

1/ 2 4181659 369 سایر آبزیان  6  4 /2  331 2364125 1 /1  4 /3  11 76 

 - - 0 0 920 0 - - - - انواع کنسرو  7

 پودر ماهی  8
- - - - - - - - - - 

5/ 2 18235985 3090 خوراك آبزیان 9  5 /32  6895 10475490 5 /22  9 /14  55-  74 

 آگارآگار  10
166 1996734 4 /0  4 /1  44 973579 1 /0  4 /1  277 105 

0/ 1 8688421 19 تخم الرو بچه ماهی 11  6 /19  28 1169309 1 /0  7 /1  32-  643 

 جمع کل
29798 98341827 100 100 30627 70229448 100 100 2- 40 



 

۹ 
 

 

 

 .....» به خاطر یک مشت دالر«
میلیون دالر بوده است که اگر با برنامه    500و در شرایط سخت تحریم اقتصادي کشور، ارزش صادرات آبزیان بالغ بر    98در سال  

کنسرو  اختصاص می یافت، صنعت  به واردات تون ماهیان    99میلیون دالر در سال    50ریزي دقیق حدود یک دهم آن یعنی تنها  
 ماهی در چنین بحران عظیمی گرفتار نمی شد. 

  98میلیون دالر و در سال    18بیش از    97نکته مهم دیگر آنکه در همین شرایط دشوار ارزش صادرات کنسرو ماهی در سال  
 میلیون دالر بوده است. 15حدود 

 

 98و97میزان و ارزش محصوالت صادراتی آبزیان طی سالهاي 

 

 ) 6(جدول شماره 

 ردیف 
محصوالت  انواع 

 صادراتی 

 درصد تغییرات  1397ماهه سال  12 1398ماهه سال  12
 وزن
 (تن)

 ارزش 
 (دالر)

 سهم محصوالت
 (درصد) 

 وزن
 (تن)

 ارزش 
 (دالر)

 سهم محصوالت
 (درصد) 

 ارزش  وزن

 ارزش  وزن ارزش  زنو

 ماهیان زینتی  1
153 2677500 1 4 /0  141 2509800 1 /0  48 /0  8 6 

54/ 1 281027340 77418 59 60 319140000 88650 انواع ماهیان  2  19 /53  14 13 

 خانواده ماهیان تون 3
6683 19046550 4 5 /3  4023 11465550 8 /2  1 /2  66 66 

27/ 1 20 146515000 29303 میگو 4  31885 159106150 3 /22  1 /30  8-  7-  

 سایر آبزیان  5
3513 12295500 2 2 /2  14519 51252070 1 /10  7 /9  75-  76-  

2/ 7 2 14952000 3115 انواع کنسرو  6  3810 18364200 7 /2  4 /3  18-  18-  

0/ 822 خاویار  7  1764012 0 3 /0  38 /0  815810 0 1 /0  53 116 

 پودر ماهی  8
- - - - 2 2060 0 0 - - 

0/ 8 9 4698818 14540 خوراك آبزیان 9  11204 3473240 8 /7  6 /0  29 35 

10 
قزل آال براي اصالح  
 نژاد و تکثیر و پرورش 

7 37879 0 0 5 32450 0 01 /0  40 16 

11 

سایر ماهی هاي قزل 
آال بجز براي اصالح  

نژاد و تکثیر و پرورش  
 و تخم چشم زده 

- - - - 96 290880 1 /0  06 /0  - - 

 - - - - - - - - - - الرو و بچه ماهی تخم  12

 جمع کل
145965 538906342 100 100 143103.38 528339551 100 100 2 1 



 

۱۰ 
 

 » وضعیت صید داخلی تون ماهیان «
شناور صیادي در زمینه صید تون ماهیان در کشور وجود دارد که البته   1000حدود  موجودبر اساس آمارهاي 

 تعدادي از این شناور ها به دالیل مختلف از چرخه فعالیت خارج شده است.  

در مرحله اول صید در این سال    1398بر اساس گزارش معتبر و دقیق معاونت صید اداره کل شیالت چابهار در سال  
استان سیستان و بلوچستان    بنادراقدام به صید و تخلیه ماهی در  شناور برودتی    436ر یخی و تعداد  شناو  340تعداد  

اول صید سال   مرحله  در  فعال  تعداد شناورهاي  ترتیب  این  به  اند.  است که    776حدود    1398نموده  بوده  شناور 
جمعاً در مرحله اول صید این سال  تن    50تن و شناورهاي برودتی با متوسط صید    20شناورهاي یخی با متوسط صید  

شناور یخی با متوسط صید    270به    1398تن ماهی تون صید کرده اند. این آمار در مرحله دوم صید در سال    28600
تعداد    1398تن کاهش یافته است. بنابراین در مرحله دوم صید سال    30شناور برودتی با متوسط صید    387و  تن    15

ماهی صید کرده اند. همچنین برآورد میزان صید تون ماهیان در مرحله سوم این فصل    تن  15600شناور، حدود    657
هزار تن ماهی تون در فصل    70در خوشبینانه ترین حالت حدود  تن بوده است. بنابراین    16000صید حدود  

یان صید شده و این در حالی است که سازمان شیالت ایران ساالنه میزان صید داخلی تون ماه  98- 99صید  
 هزار تن برآورد می نماید.   200تا  150را بین 

 
 

 99و ابتداي    98برآورد مرحله سوم صید انتهاي    1398مرحله دوم صید سال    1398مرحله اول صید سال  

 متوسط صید  تعداد  
  

 تعداد
متوسط  

 متوسط صید  تعداد   صید

شناور  
 20 340 یخی 

 
270 15   _ _ 

شناور  
 50 436 برودتی 

 
387 30   _ _ 

 28600 776 جمع 
 

657 15660   _ 16000 

 ) 7(جدول شماره 



 

۱۱ 
 

 »لزوم سامان بخشی صید داخل«
بهره  ز فرصت بسیار خوبی جهت اکشور عزیزمان ایران بواسطه دسترسی به آبهاي آزاد بویژه دریاي عمان و اقیانوس هند، 

برداري از منابع طبیعی تون ماهیان برخوردار است اما شوربختانه از این فرصت طالئی خداداد، به دلیل عدم رشد و توسعه  
صنعت صید و صیادي کشور نتوانسته ایم به شکل شایسته اي بهره ببریم. ایران از جمله معدود کشورهاي دنیاست که از  

و جاي    این روش صید در دنیا منسوخ شدهبهره می برد.    نروش سنتی و قدیمی گوشگیر جهت صید تون ماهیا
روش صید گوشگیر به دلیل ماندن  النگ الین و یا قالب داده است.  ین، پرسا همچون  صید  نوین خود را به روش هاي 

 ماهی در تورهاي انتظاري، افت کیفی ماهی را در پی خواهد داشت.  

مجهز هستند که البته    تجهیزات انجماد ماهیتعدادي از شناورهاي صیادي که به شناورهاي برودتی معروف هستند به 
یز عامل مهم دیگري در افت کیفیت و ایجاد  این امر ن  در اغلب موارد از ظرفیت و کارآیی الزم برخوردار نمی باشند

 فساد در تون ماهیان صید داخل محسوب می شود.

همچنین هیچ روش مؤثري از سوي سازمان شیالت ایران و سازمان دامپزشکی کشور به منظور کنترل کیفیت و سالمت  
 .والت این صید دامن می زندکه این عدم نظارت خود به مشکالت کمی و کیفی محص  ندارد تون ماهیان صید داخل وجود  

هیالت ویژه  یادي از تـس ناورهاي ـص ود کلیه ـش همیهیادآور می ـش وخت   ـس یار پائینـس و معادل   یارانه اي با قیمت بـس
دارد که با  چنان جذابیت ـسودي    ختتقریبی یک پنجم قیمت جهانی برخوردار می باـشند که گاهی مابه التفاوت نرخ ـسو

 کاهش میزان صید اثر بگذارد.   بربه کشورهاي همسایه، می تواند   سوخت قاچاقوسوسه ایجاد  

براي کنترل و جلوگیري    ایجاد یک سامانه جامعاز طریق    سامان بخشی کمی و کیفی صید داخلی تون ماهیانبنابراین  
مهمترین مطالبات صنعت کنسرو ماهی از متولیان مربوطه از جمله  از هدر رفت منابع ریالی، ارزي و سرمایه انسانی کشور  

 می باشد. بدین منظور توجه به موارد زیر می تواند راهگشا باشد:

 ینر اي صیادي پرساارائه تسهیالت ارزان قیمت به منظور تأمین شناوره •

 ترویج روش صید النگ الین  •

 ظرفیت تونل هاي انجماد شناورهاي برودتی متناسب با ظرفیت صید افزایش  •

 بروز رسانی تجهیزات انجماد تونل هاي انجماد و انبارهاي سرد شناورها و تجهیز آنها به ترموگراف •

افزایش مراحل صید در یک فصل را  تجهیز شناورهاي برودتی به موتور محرکه با قدرت بیشتر که امکان   •
 فراهم سازد از جمله امکان صید در فصل مونسون 

در صورت امکان استفاده از شناورهاي جمع آوري در دریا به منظور به حداقل رساندن رفت و آمد شناورهاي   •
 صیادي 

 آموزش ناخدا و خدمه شناورها در زمینه بهینه سازي روشهاي صید و انجماد  •

ردیابی   • و  و  کنترل  این  کمی  تنبیه در  و  از مکانسیم تشویق  بهره گیري  و  کیفی محصول ماهی شناورها 
 خصوص 



 

۱۲ 
 

   
 »بهره گیري از ظرفیت صادرات کنسرو ماهی«

موقعیت جغرافیایی ایران و دسترسی به آبهاي آزاد و زیستگاه اصلی تون ماهیان، مزیت رقابتی قابل توجهی در سطح  
این   از  بهره گیري  با  تا  نموده است  ایجاد  ایران  براي  به منطقه  مزیت رقابتی در زمینه صادرات کنسرو ماهی 

همسایه مانند عراق، افغانستان، ترکیه و کشورهاي  بازار مصرف کشورهاي    .فعاالنه تر عمل نماید  منطقه  کشورهاي
میلیون نفر، فرصت بی نظیري براي صادرات کنسرو    500تازه استقالل یافته حاشیه شمالی کشور با جمعیتی بالغ بر  

ماهی فراهم نموده است که می توان با برنامه ریزي دقیق و با توجه به نزدیکی فرهنگی با مردم این مناطق و مطلوب  
 ن طعم کنسرو ماهی کشور از این فرصت به بهترین نحو ممکن بهره برد.بود

 هزینه حمل از ایران تا این بازارهاي هدف نیز بسیار مقرون به صرفه تر از سایر تولیدکنندگان آسیاي دور می باشد.  

که می تواند    ، تنها مجالی است استفاده بهینه از ظرفیت صادرات کنسرو ماهی با توجه به کاهش ارزش پول ملی،  
 تهدید فعلی را به فرصتی بی بدیل تبدیل نماید. 

 

 
 

 



 

۱۳ 
 

 » راهکارهاي عملیاتی نجات صنعت کنسرو ماهی کشور«
 تسهیل واردات تون ماهیان و در صورت امکان تخصیص ارز با قیمت ارزانتر از بازار آزاد  •
 از طریق ایجاد سامانه جامع ردیابی تون ماهیان  سامان بخشی صید داخلی تون ماهیان از لحاظ کمی و کیفی •
 کنترل و نظارت بر قیمت تون ماهیان صید داخل با توجه به تخصیص سوخت یارانه اي به شناورهاي صیادي  •

 با توجه به افزایش قیمت دالر، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به منظور جلوگیري از فروش ماهی تون در دریا  •

 پرساینر به منظور استفاده بهینه از سهمیه ایران در آبهاي بین المللی تقویت ناوگان  •
تالش در جهت پیشگیري از افزایش قیمت تمام شده و قیمت مصرف کننده کنسرو ماهی به منظور   •

 پیشگیري از خروج این کاال از سبد مصرف کاال در اقشار متوسط به پائین جامعه 
جامعه از طریق آگاهی بخشی در خصوص سالم بودن این   کوشش در جهت ترویج مصرف کنسرو ماهی در •

 استفاده از مواد نگهدارنده به  محصول و عدم نیاز

با توجه به طعم خوشایند و دلپذیر کنسرو ماهی تون ساخت ایران و با توجه به کاهش ارزش پول ملی،   •
 استفاده بهینه از فرصت صادرات کنسرو ماهی تون 

 کاالي حمایتی دولت به اقشار آسیب پذیر قرار دادن کنسرو ماهی در سبد  •
کنترل و نظارت بر محصوالت کنسرو ماهی کشور از نظر کیفیت و سالمت و حتی االمکان رتبه بندي صنایع   •

و استانداردهاي ملی و بین المللی و کیفیت محصوالت   GMPبر اساس رعایت اصول و کارخانجات این حوزه
 تولیدي 

 

 

 دوستانی که ما را در تهیه این گزارش یاري دادند سپاسگزاري می کنیم. درپایان از تمامی 

 و مهندس قربانی یاريصفی دفتر بهبود کیفیت سازمان شیالت ایران: آقایان دکتر گلشاهی ، مهندس 

 اداره کل شیالت چابهار: آقایان مهندس دائمی و مهندس امیري 

 می، دکتر خدائی، مهندس بابائی و مهندس شریعتی اتحادیه تولید و تجارت آبزیان: آقایان مهندس معصو

 آقایان مهاجر،فضلی، پرتو، بردستانی و ........ 

                                                                                                                

 پایان

 

 


