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طرح توسعه آبزی پروری با الویت 
پرورش ماهی در قفس 



تامین امنیت غذایی کشور و ارتقاء سالمت جامعه-1
.از کاهش ذخایر آبزیان بر اثر صید بی رویه پیشگیری -2
محدودیت منابع آبهای داخلی -3
دریایی و سواحل جزایرکشورکیلومتر سواحل 5000بیش از وجود -4
مشاوران داخلی و انواع ماهیان درقفس براساس مطالعاتتولید یک میلیون تن تولید پتانسیل  -5

خارجی
تولید پایدار ایجاد  -6
جلوگیری از صید غیر مجاز ایجاد اشتغال پایدار و مستمر و -7
.توسعه صادرات غیر نفتیآوری از طریق ارز -8
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ضرورت توجه به پرورش ماهی در قفس و مزایای آن: الف



.کشوری تاکیدات مقام معظم رهبری  مبنی بر تحقق اقتصاد مقاومتی و تامین امنیت غذای-1
.کشاورزی پرورش ماهی در قفس در اولویت کارهای بخش گرفتن طرح قرار -2َ 
ورود  به کارهای نو و نصر در جهاد روحیه باالی جهادی در موسسه و شرکت های -3

(هرکجا الزم  باشد با روحیه و فرهنگ جهادی وارد می شویم)ضرورتها
هاد نصرتجربه موفق پرورش ماهیان خاویاری و میگو درپنج سال گذشته توسط دو شرکت ج-4
وجود شبکه وسیع و بزرگ جهاد نصر در کشور و ارتباط منطقی با انها-5
در موسسه و ها توانمندینیروی انسانی متخصص و مدیریت کیفی و وجود امکانات و پتانسیل  -6

نصرشرکتهای جهاد 

وظایف بخش با نصر در یک حرکت برنامه محور و هماهنگ در این راستا موسسه جهاد 
رکت بر ش( ترویج)نظارتوحمایتهدایتریزی ،سازماندهی ،برنامهکشاورزی با ایفای نقش 
پروری توسعه آبزیدر انتظارات بنگاه خصوصی خود را طبق عملکرد های جهاد نصر استراتژی 

.عملیاتی نموده استخصوصا پرورش ماهی در قفس 
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دالیل ورود موسسه جهاد نصر به پرورش ماهی در قفس : ب 



فی مابین موسسه جهاد نصر و 92/10/24نامه ای در تاریخ به منظور اجرایی نمودن اهداف توسعه آبزی پروری تفاهم

.  به شرح مفاد اصلی زیر در آمده و ابالغ گردیده است 94/3/25سازمان شیالت ایران تهیه گردید و طی اصالحیه مورخ 

(1404افق )چشم انداز ده ساله -1

هزارتن انواع آبزیان80000تولید سالیانه -2

سدهاقفس در آبهای دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان و دریاچه هزار تن ماهی در 60تولید سالیانه 1-2

تن خاویار 100واستحصال هزار تن گوشت ماهیان خاویاری 10تولید سالیانه 2-2

هزار تن میگو در آبهای ساحلی شمال و جنوب کشور10تولید سالیانه 3-2

ایالمو دشتهای خوزستان هزار هکتاری 550و استعداد یابی پرورش آبزیان در اراضی طرح مطالعه 4-2
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رانمابین موسسه جهاد نصر و سازمان شیالت ایهمکاری فی تفاهم نامه :ج 



ایجاد ساختار مجری طرح آبزی پروری و به کار گیری افراد متخصص،مجرب و با انگیزه در زمینه های -1
مختلف طرح

به منظور تحقق اهداف برنامه ( برون سپاری)استفاده از ظرفیتهای بیرون از موسسه و شرکتهای جهاد نصر-2
ابزی پروری موسسه از جمله بکار گیری مهندسین مشاور در مدیریت طرح

ایجاد شرکتهای تخصصی آبزی پروری وجذب نیروهای متخصص توسط شرکتهای زیرمجموعه موسسه -3
نروژ،ایتالیا،یونان،ترکیه ، چین و)اعزام تیمهای مدیریتی و کارشناسی به کشورهای دارای دانش و تجربه -4

همچنین نشستها و همایش ها در نمونه های موفق داخلی برای بازدید و بنچ مارک(روسیه
ایجاد بستر مناسب برای تحقق زنجیره ارزش و تولید دانش بنیان-5
استفاده از ظرفیتهای تولیدی و منابع نیروی انسانی داخل کشور برای انتقال دانش و فن آوری کشورهای-6

پیشرو به منظور بومی سازی ساخت تجهیزات پیشرفته در زمینه های مختلف زنجیره تولید
کسب شناخت الزم با تکیه بر مطالعات و تحقیقات در کلیه زمینه های  فعالیت آبزی پروری-7

بینی زنجیره تولید  به صورت کاملپیش -8
طرحبینی اعتبارات  مورد نیاز اجرای پیش -9

گسترنصران اعمال هماهنگی و یکپارچگی در مدیریت زنجیره تولید از طریق تشکیل شرکت تخصصی آبزی-10
 (A.G.N )به سهامداری شرکتهای جهاد نصر
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آبزی پروری موسسه جهاد نصراقدامات اجرایی طرح :د 



(نفر)اشتغال(تن)اهداف کمی موضوعردیف
پرورش ماهیان دریایی دراشتغال برنامه 1

قفس 
(نفرتن یک20هر )نفر 3000تن60000

(نفرتن یک5هر )نفر 2000تن10000ماهیان خاویاری اشتغال برنامه 2

(نفرتن یک8هر )نفر 1340تن 10000اشتغال میگوی پرورشی  برنامه 3

نفر6340تن80000اشتغال در تولید4
نفر980-و میگوبرنامه تكثیر انواع ماهی5
(نفرتن یک200هر )نفر  100000500برنامه احداث كارخانجات خوراك آبزیان6

(نفرتن یک53هر )نفر 800001500برنامه اشتغال فرآوری و بسته بندی 7

نفر20-اشتغال احداث مركز پژوهش 8
نفر50-تجهیزات و تاسیسات برنامه احداث واحد9

نفر3050-پشتیبانی جمع اشتغال در10
نفر9390-جمع كل اشتغال مستقیم 11
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ساله پرورش ماهی در قفس، ماهیان خاویاری،  میگوی 10اشتغال مستقیم 
پرورشی  وصنایع جانبی 

 هزار نفر اشتغال ایجاد می نماید30با در نظر گرفتن اشتغال غیر مستقیم این طرح تا



چه ماهی ،غذا لنگر،قفس،تور، غذا ، ب) به منظور پشتیبانی ساحل به دریا و بالعکس با هدف حمل 
در هر پروژه... و جابجایی کارکنان و نصب و جمع آوری تورها و صید و حمل ماهی و ... ( و 

به همین نیازمند یک شناور کار آمد با حد اقل آبخور و دارای تجهیزات مناسب می باشیم که
به ارزش بیست وپنج میلیارد ریال را ساخته و آب 6*14منظور یک فروند شناور به ابعاد 

.اندازی نموده است 
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پشتیبانشناور ساخت 
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