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دبیرانجمن صنفی کارخانجات خوراك دام و (فریدون کافی -)مدیر امور شیالت سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان رضوي(شهرکی ناصر:حاضرین جلسه
رئیس (حسن غفوریان-)سترپاژگآبزي مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزي (مهدي کیاستی -)پرورش دهنده(یی مهدي عباسی دلو-)طیور استان خراسان رضوي

مدیریت شیالت و (سید کمال قرقچیان-)اتحادیه تعاونی هاي آبزي پرورنائب رئیس (وحید منصوریان-)رکت تعاونی کشاورزي آبزي گسترپاژهیئت مدیره ش
آبزي (راد احمد نخعی-)ي استاناآب منطقهکارشناس مسئول (مجتبی جمال محبی - )اتحادیه مرغداران مرغ تخمگذار(محسن سرخ پوش- )آبزیان استان

علی -)کارشناس شیالت(هادي عزتی - ) مشاور ریاست سازمان جهاد کشاورزي(محسن برخوردار- )مدیرعامل اتحادیه مرغ گوشتی استان(کاشکی...ولی ا-)پروري
)خراسان رضويمسئول فنی اتحادیه گاوداران و دامداران استان(جاللی

رئیس هیئت مدیره و (آقاي کاضم رضایی -)یه مرغداران مرغ تخم گذارخراسان رضويرئیس هیئت مدیره و تولیدکننده اتحاد(آقاي دکتر بهاري: غایبین جلسه
-)مدیر عامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار خراسان رضوي(آقاي مهندس موسوي نژاد-)تولید کننده اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوي

آقاي مهندس -)مدیرعامل اتحادیه عشایري خراسان رضوي(آقاي مهندس قرایی-)اسان رضويمدیرعامل اتحادیه دامداران خر(آقاي مهندس سلیمی 
مدیرعامل اتحادیه صنعت دامپروري خراسان (آقاي مهندس هراتی- )مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراك دام و طیور و آبزیان خراسان رضوي(ساالرپیشه

)ن گوشتیدبیر انجمن صنفی مرغدارا(آقاي سلطان محمدي) رضوي
خالصه مطالب عنوان شده
آبزي پروري استانبررسی مسائل و مشکالت 

در ابتداي جلسه رئیس محترم کمیته دام و طیور و آبزیان جناب آقاي صراف ضمن عرض خیر مقدم به اعضاء محترم حاضر در جلسه فرمودن
مصرف و پاییندر کشور ما به ویژه در استان خراسان رضوي سرانهشود درحالی که بیش از نصف پروتئین جهان ازطریق آبزي پروري تأمین می

و در ادامه مسئولین شیالت  استان و بهره برداران مشکالت خود را در خصوص تولیدات از مشکالت عمده آبزي پروران استتولید پر هزینه 
.دندعنوان نمو
پرورينداشتن تشکلی منسجم و قوي درخصوص آبزي
هاي زینتیمشکالت درخصوص صدور مجوز ماهی
عدم وجود کارگاهی جهت فرآوري و عمل آوري ماهی
در حالی که براي سایر تولیدات دامی و طیور یارانه در نظر گرفته شده است اما عدم حمایت کافی دولت از تولید کنندگان و آبزي پروران ،

دولت نگاه تولیدات لوکس به صنعت شیالت دارد 
الزم را جهت تولید خوراك شیالت کارخانجات استان مجوزات تعدادي ازبا توجه به اینکه،ك شیالت در استانانبود کارخانه تولید خور

یافت کرده است اما تا کنون بهره و یکی از کارخانجات حتی ارز دولتی براي واردات ماشین آالت تولید خوراك شیالت دراندرا اخذ کرده
.برداري نشده است

ی براي این صنف وجود ندارداي مستقلها اتحادیههاي زینتی به دلیل کم بودن تعداد آنهاي ماهیفروشگاه
جهت جذب گردشگر تأسیس آکواریوم طبیعی بسیار مفید خواهد بود، نیاز به سرمایه گذار دارد .

:تصمیمات اتخاذ شده

بسیار ضروري است آبزي پروريیل تشکلی واحد، مسنجم براي صنعت تشک
 تأسیس بازار روز ماهی در مشهد و استان خراسان رضوي
اي جهت بررسی مشکالت آب بهره برداران با سازمان آب منطقهجهت برگزاري جلسههماهنگی

جسله بعدي
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هاها و اتحادیهشرکت تعاونییکپارچگی ها و بررسی وضعیت تشکل:دستور جلسه


