
سرمایه اولیه؛ 800میلیون تومان
هزینه 800میلی�ون تومانی برای ایجاد ی�ک مزرعه تولید و 

تکثیر میگو صرف این موارد می ش�ود: عملیات خاکبرداری، 
س�اخت اس�تخر، س�اخت کانال ها، ایجاد ایس�تگاه پمپاژ، 

سیستم برق کشی، دستگاه هواده، استخدام نیروی انسانی، 
خرید بچه میگو، حمل و نقل و سرتینگ و بسته بندی اولیه. 

40تن میگو از مزرعه 20هکتاری
س�رمایه گذار باید بازار را بشناسد تا تولید باکیفیتی 

داش�ته باشد و بازار فروش مناس�بی به دست بیاورد تا 
س�رمایه اش از بین  نرود. از یک مزرع�ه 20هکتاری تا 

40تن میگو برداش�ت می ش�ود و اگ�ر بازارهایی برای 
فروش�ش در نظر نگرفته باش�ید، در نهای�ت به ضرر 

احتمالی سرمایه گذار منجر می شود. 

 250میلیون تومان
تسهیالت اداره شیالت

عدم داشتن آشنایی فنی و علمی با مراحل مختلف 
پرورش میگو از ریس�ک های س�رمایه گذاری در این 

حوزه اس�ت. چنانچ�ه اف�رادی صرفاً ب�رای دریافت 
تس�هیالت 250میلی�ون تومان�ی اداره ش�یالت ب�ه 

راه اندازی مزرعه میگو اق�دام کردند. به همین دلیل 
بسیاری از اس�تخرهای پرورش میگو بدون استفاده 

باقی مانده است. 

اروپا مقصد صادراتی شاه  میگوی 
آذربایجان غربی

کشورهای اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، سوییس 
و ارمنستان از مهم ترین مقاصد صادراتی شاه میگوی 

تولید شده در این استان هستند. پیش بینی می شود 
تا پایان س�ال  جاری حدود 85 تن شاه میگو از دریاچه 

پش�ت سد ارس صید و به کش�ورهای اروپایی صادر 
شود که ارزآوری قابل توجهی عاید این استان می کند. 

ارزآوری شاه میگوی ایرانی
میزان ارزآوری ساالنه شاه میگو بیش از 30میلیارد 
ری�ال اس�ت. ش�اه میگوی دراز آب ش�یرین دریاچه 
پش�ت س�د ارس، جان�داری مخت�ص مناب�ع آبی در 
آذربایجان غربی اس�ت. الزم به ذکر است که 70نفر از 
صیادان محلی در قالب پنج شرکت بهره بردار نسبت به 

صید این موجود ارزشمند مبادرت کرده اند. 

پیشتازان بازار میگو
چین بزرگ تری�ن تولیدکننده ماهی پرورش�ی در 
س�ال 2015 اس�ت. البته الزم به ذکر است که شیوع 
بیم�اری EMS در میان میگوهای پرورش�ی از جمله 
دالیل اصلی رکود این بازار در کشورهایی مانند چین، 
ویتن�ام و تایلند بوده ک�ه تولید این میگو را با چالش 

مواجه کرده است. 

پرورش میگو در آمریکای الیتن
در کش�ورهای آمری�کای التین بیم�اری EMS تا 
حدی با موفقیت مهار شده ، خصوصاً در مکزیک و به 

همین دلیل تولید میگو در این کش�ور در سال 2015 
رش�د چشمگیری داشته و به 9هزار تن رسیده است 

به طوری که افزایش�ی 35درصدی را نس�بت به سال 
قبل نشان می دهد. 

 چرخه اقتصادی میگو 
در بازار بین المللی

براساس گزارش های موجود، حجم فروش میگو در 
سه ماهه اول سال 2015 در بازار بین المللی در مقایسه 

با س�ال قبل افزای�ش یافته و این در حالی اس�ت که 
قیمت صادراتی میگو بین 20 تا 30درصد در مقایسه با 

سه ماهه اول در سال 2014 کاهش یافته است. 

بزرگ ترین واردکنندگان میگو
آمری�کا و کان�ادا بزرگ تری�ن واردکنن�دگان میگو 

هس�تند. همچنین در برخی بازاره�ای اتحادیه اروپا 
مانند اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، انگلستان، هلند و آلمان، 

ص�ادرات این غذای دریایی افزایش پیدا کرده اس�ت. 
ژاپ�ن، چین، س�نگاپور، تایوان و اس�ترالیا نیز از جمله 

مشتریان دائمی میگو هستند. 

روند صادرات میگو
در س�ال 2015، اکوادور با تولید حدود 90هزارتن میگو، 

بزرگ ترین صادرکننده میگو در س�ه ماهه نخس�ت سال 
مذکور بوده و هند با تولید 75هزار تن، دومین صادرکننده 

ب�زرگ این غذای دریایی اس�ت. همچنین ص�ادرات میگو از 
کش�ورهای اندونزی و تایلند با تولی�د 35هزارتنی تا 10درصد 

افزایش یافته است. 
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تولید و تکثیر میگو که از س�ال 72 در ایران آغاز شده، از جمله 
بخش های استراتژیک تولید در ایران به شمار می رود. دلیل اینکه 
ای�ن نوع تولی�د در حوزه آبزی�ان را تولیدی اس�تراتژیک معرفی 
می کنند، این اس�ت که پرورش این آبزی ب�ا حداقل امکانات و در 
مناط�ق معموالً کم  برخ�وردار صورت می گیرد. ب�ه این صورت که 
زمینی که مزارع میگو در آن ایجاد می شود معموالً زمین غیرقابل 
کش�ت برای کشاورزی اس�ت و از جمله زمین های ش�ور به شمار 
می رون�د. این امر به وی�ژه در مناطق جنوبی کش�ور مصداق دارد. 
همچنین آب مورد اس�تفاده برای پرورش این آبزی نیز آب ش�ور 
اس�ت که ن�ه قابل خوردن و نه برای کش�اورزی مناس�ب اس�ت، 
بنابراین این نوع تولید به حفظ منابع زیستی و مالی کمک می کند 

که جایگاهی استراتژیک برایش ایجاد کرده است. 

 »فرصت امروز« بازار ایران و جهان آبزیان را بررسی می کند

 میگو؛ آبزی محبوب 
همه مردم جهان

محل استقرار میگوها
در ح�ال حاضر پرورش میگو در اس�تان های بوش�هر، خوزس�تان، هرمزگان، 

سیستان وبلوچستان و طی یکی دو سال اخیر در استان گلستان انجام می شود. زمین های 
لم یزرع و آب ش�ور برای پرورش میگو استفاده می شود. به طور کلی احداث مزرعه پرورش میگو در 

کنار خطوط ساحلی صورت می گیرد. 

صادرات 13هزار تنی میگو
طی س�ال های اخیر سرمایه گذاری های گسترده ای در دو بخش تولید 

و عمل آوری و توزیع میگو در ایران انجام ش�ده اس�ت. رشد و توسعه تولید 
و تکثی�ر میگو در مزارع پرورش میگو نه تنها بازار داخلی را پوش�ش داده، بلکه 

صادرات بیش از 13هزار تنی در سال 95 را به ارمغان آورده است. 

ارزآوری چندده میلیون دالری
56میلیون دالر آورده ارزی میگو در س�ال گذش�ته بوده 

است. تولید و پرورش میگو در ایران براساس استانداردهای 
روز دنیا ص�ورت می گیرد و پرورش این آب�زی در ایران 

براساس استانداردهای  »EC« انجام می شود و به دلیل 
همین استانداردس�ازی، رش�د قابل توجهی در حوزه 

پرورش و تولید میگو داشته ایم. 

مشتریان میگوی ایران
میگ�وی ای�ران خواه�ان زیادی در کش�ورهای 

مختلف دارد. کش�ورهایی از قاره هایی چون اروپا، 
آمریکا، اقیانوسیه و آسیا مشتریان میگوی ایران 

هس�تند. حتی کشور چین که به عنوان مهم ترین 
و بزرگ ترین تولیدکننده آبزی در دنیا ش�ناخته 

می شود در حال حاضر از مشتریان بزرگ میگوی 
ایران به شمار می رود. 

18هزارتن؛ تولید ساالنه میگوی 
پرورشی

بنابر آمار موجود در مورد مصرف داخلی میگو، 
از حدود 18ه�زار تن میگوی پرورش�ی در طول 

س�ال 94، 5هزار تن در بازار داخلی مصرف شده 
اس�ت. از طرفی از س�ال 93 نیز حدود 5هزار تن 
میگ�وی پرورش�ی وارد بازار داخلی در س�ال 94 

شده و به مصرف رسیده است. 

125واحد فرآوری میگو 
بیش از 125واحد فرآوری میگو در کشور ایجاد 
ش�ده که 80واح�د در اس�تان های تولیدکننده و 
پرورش دهنده میگو ایجاد ش�ده اند. در هر شیفت 
کاری این واحدهای فرآوری حداقل 30نفر مشغول 
به کار هستند و اشتغال زایی در هر شیفت در فصل 

برداشت به 60نفر نیز افزایش می یابد. 

اشتغال زایی کارخانه های غذای آبزیان
در ح�ال حاضر 24کارخان�ه  تولید غ�ذای آبزیان 
در ای�ران فعالی�ت می کنن�د. همچنین ش�ش واحد 
تولید خوراک میگ�و را انجام می دهند. به لحاظ میزان 

اش�تغال زایی باید گف�ت که در کوچک تری�ن واحدها 
حداقل 35نفر کار می کنند و در واحدهای بزرگ به طور 

متوسط 125نفر مشغول به کار هستند. 

میگو؛ هدیه بخش خصوصی
تولید میگو با کمترین اتکا به منابع ملی انجام می ش�ود. 

همچنین طی دو سال اخیر تسهیالت بانکی برای تولید میگو 
حداقل بوده. 99درصد از سرمایه گذاری در این بخش با اتکا به 

آورده ه�ای مالی بخش خصوصی بوده و می توان پرورش میگو را 
آورده بخش خصوصی برای اقتصاد ایران دانست. 

امکان 2/5 برابر افزایش 
تولی�د 18ه�زار تنی میگو می تواند ت�ا 2.5 برابر افزای�ش یابد چون هم 

زمینه های تولید میگو در ایران فراهم است و هم وضعیت فعلی بازارهای داخلی 
و خارجی نش�ان می دهد که هر چقدر تولید کنیم مش�تری برای فروش�ش داریم. 

روسیه از مشتریان و خواهندگان پروپاقرص میگوی ایران است. 

گردش مالی بازار میگو در ایران
گردش مالی و سرمایه در گردش بازار میگو در ایران قابل توجه است. برای تولید هر کیلوگرم میگو 11هزار تومان هزینه می شود. 

اگر 11هزار تومان را در 18هزار تن ضرب کنیم، عدد 198میلیارد تومان به دست می آید که سرمایه در گردش برای تولید میگو 
در ایران را نشان می دهد. 

12هزار هکتار؛ مساحت استخرهای میگو
در حال حاضر حدود 180هزار هکتار زمین در کشورمان مستعد پرورش میگو شناخته شده که از این 

میزان حدود 150هزار هکتار مشخص و مزارع در آنها احداث و مابقی نیز در دست اقدام است. از 
این مقدار نیز حدود 12هزار هکتار استخر پرورش میگو ساخته شده است. 


