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رونمایی از پروژه پایلوت مولدسازی میگوی کروما در چابهار

بــه گـزارش رواب ــط عموم ــی موسس ــه تحقیقــات علوم ش ــیالتی
کشــور ،دکت ــر حس ــین جعف ــری ،معــاون پژوهــش و فنــاوری ســازمان
تحقیقــات ،آمــوزش و ترویــج کشــاورزی ،در م راســم رونمایــی از
میگــوی کرومــا در مرکــز تحقیقــات ش ــیالتی آبهــای دور -چابهــار،
ضمــن گ رامیداشــت هفتــه دولــت ،گفــت :طب ــق ب رنامــه وزارت جهاد
کشــاورزی ،تولی ــد میگــو در کشــور بایــد توســعه یابــد .بناب رایــن الزم
اســت توســعه آبــزی پ ــروری و محصــوالت ش ــیالتی بــه طــور جــدی
پیگی ــری شــود.
وی ،افــزود :بــا توجــه بــه ظرفی ــت هــای کشــور ،ایــن عــدد دســت
یافتن ــی اســت کــه البتــه الزم اســت محققــان علوم ش ــیالتی کشــور
بــا درایــت و دانش ــی کــه دارنــد ،خــأ هــا را شناســایی ک ــرده و در
راه حــل مشــکالت ،بی ــش از پی ــش بکوشــند.
دکت ــر جعف ــری ،بــا اشــاره بــه بحــث بوم ــی ســازی و آداپتــه ک ــردن
میگــوی کرومــا بــا ش ـرایط اقلیم ــی کشــور ،عنــوان ک ــرد :بــا توســعه
ایــن گونــه جدیــد ،برداشــت میگــو بــدون نی ــاز بــه س ــرمایه گــذاری
در ایجــاد ظرفی ــت جدیــد ،افزایــش یافتــه و کمــک بزرگ ــی ب ـرای
معیشــت س ــرمایه گــذاران خواهــد بــود .ضمــن اینکــه بــا توجــه بــه
ویژگ ــی هــای خــاص و بــازار پس ــند بــودن میگــوی کرومــا ،صــادرات
و درآمدهــای ارزی نی ــز رونــق بیشــتری خواهــد گرفــت.
وی ،ابــراز امیــدواری کــرد کــه
در آینــده نزدیــک ،بــا توســعه
ایــن گونــه و انتقــال دانــش
فنــی پــرورش آن بــه بهــره
ب ــرداران ،شــاهد رشــد روزافــزون
صنعــت میگــو باشــیم.
دکتــر جعفــری ،در پایــان از
تــاش هــای دکتــر بهمنــی،
رئیــس موسســه و محققــان
مرکــز تحقیقــات شــیالتی

آبهــای دور -چابهــار ،تقدیــر کــرد.
س ــپس دکت ــر بهمن ــی ،با بی ــان اینکــه از ســال  ۱۳۹۸محققــان علوم
ش ــیالتی کشــور بــه دنب ــال معرف ــی گونــه جدیــد و دســتیابی بــه
بیوتکنی ــک پ ــرورش میگــوی مقــاوم بــه اســترس دمای ــی و برخ ــی
بیمــاری هــا در کشــور بودنــد ،گفــت :دلی ــل اصل ــی ایــن ام ــر ،ب ــروز
بیمــاری لکــه ســفید میگــو در ســال  ۱۳۹۸در منطقــه گمیشــان و
تحمی ــل خس ــارت هــای بس ــیار ب ـرای س ــرمایه گــذاران بــود .ضمــن
اینکــه بخــش اعظــم میگــو در همــان ســال بــه دلیــل کاهــش
ناگهان ــی دمــا از بی ــن رفــت.
دکت ــر بهمن ــی ،تصریــح ک ــرد :ایــن در حال ــی اســت کــه میگــوی
اصــاح نــژاد شــده کرومــا کــه بــا اخــذ مجوزهــای الزم از
ســازمان دامپزشــکی ،ســازمان حفاظــت محی ــط زیس ــت کشــور و
ســازمان ش ــیالت ای ـران ب ـرای نخس ــتین بــار بــه همــت موسس ــه
تحقیقــات علــوم ش ــیالتی از ف رانس ــه وارد کشــور شــد و م راحــل
قرنطینــه ،آداپتاســیون و نرســری آن بــا تــاش محققــان مرکــز
تحقیقــات شــیالتی آبهــای دور -چابهــار ،بــا موفقیــت ســپری
شــد ،م ــی توانــد ط ــی  ۳تــا  ۵ســال آینــده ،جایــگاه مناس ــبی
در صنعــت میگــوی کشــور پی ــدا کنــد و درآمــد ارزی مطلــوب و
قابــل توجه ــی داشــته باشــد .ایــن مقــام مس ــئول ،ادامــه داد :در
ســال گذشــته  ۵۸هــزار تــن
میگــو در کشــور تولیــد شــد
کــه درآمــد قابــل توجهــی
ب ـرای کشــور بــه ارمغــان آورد.
در صــورت پــرورش میگــوی
کرومــا در نیمــه دوم ســال،
بــه ویــژه در مناطق ــی کــه دمــا
پایی ــن ت ــر اســت ،ایــن تولی ــد
بــه میــزان قابــل مالحظــه ای
افزایــش خواهــد یافــت.
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حضور فعال موسسه در نمایشگاه دستاوردهای حوزه کشاورزی

بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه تحقیقــات علوم شــیالتی
کشــور ،ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش و ترویــج کشــاورزی ،بــه
مناســبت هفتــه دولــت ،نمایشــگاهی را از دســتاوردهای موسســات
زیرمجموعــه خــود برگــزار کــرد.
در نمایشــگاه دســتاوردهای حــوزه کشــاورزی دولــت ســیزدهم،
عــاوه بــر حضــور تمامــی موسســات تحقیقاتــی ،بانــک کشــاورزی،
صنــدوق بیمــه کشــاورزی و برخــی از مراکــز ملــی تحقیقاتــی
حضــور داشــته و آخریــن دســتاوردهای خــود را بــه نمایــش
گذاشــته انــد.
موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور نیــز بــا حضــور پررنــگ
در ایــن نمایشــگاه ،بــه روزتریــن دســتاوردهای خــود را در معــرض

دیــد بازدیدکننــدگان قــرار داد .بیوســیالژ ماهیــان گرمابــی و
ســردآبی ،کیــت هــای تشــخیص بیمــاری ویروســی میگــو و قــزل
آال ،واکســن کشــته دوگانــه اســترپتوکوکوزیس یرســینوزیس،
معرفــی جیــره اقتصــادی فرمولــه شــده ماهــی کپــور بــا پروتئیــن
کنجالــه کنجــد ،ناپلــی گارد و آرتمیــا گارد از جملــه دســتاوردهای
موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور اســت کــه در ایــن
نمایشــگاه بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت.
عالقــه منــدان بــرای بازدیــد از ایــن نمایشــگاه ،بــه ســاختمان
جدیــد وزارت جهــاد کشــاورزی ،طبقــه همکــف مراجعــه کردنــد.
گفتنــی اســت نمایشــگاه نامبــرده ،تــا تاریــخ  ۷شــهریور ۱۴۰۱
ادامــه داشــت.
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برگزاری رویداد نمایشگاهی شرکت های دانش بنیان شیالتی

بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی
کشــور ،دکتــر بهمنــی ،رئیــس موسســه در افتتاحیــه ایــن رویــداد با
اشــاره بــه اهمیــت ســامت تغذیــه جامعــه و دسترســی آحــاد مــردم
بــه غــذای ســالم ،گفــت :طبــق برنامــه ســاالنه بایــد بــه تولیــد دو
و نیــم میلیــون تــن محصــوالت شــیالتی برســیم .در همیــن راســتا
ارتقــای مصــرف و افزایــش بهــرهوری محصــوالت شــیالتی بســیار
ضــروری اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت هــای دانــش بنیــان مــی تواننــد
نقشــی موثــر در ایــن راســتا داشــته باشــند ،افــزود :نتایــج بخشــی از
مطالعــات محققــان موسســه بــه شــرکتهای دانشبنیــان واگــذار
شــده و بخشــی هــم آمــاده واگــذاری اســت .بــه همیــن منظــور از
طــرف موسســه ،بســته هــای حمایتــی بــرای شــرکت هــای دانــش
بنیــان پیشبینــی شــده کــه میتوانــد بــه حرکــت ایــن شــرکت
هــا ســرعت ببخشــد.

ایشــان بــا بیــان اینکــه پژوهــش در موضــوع هوشــمند ســازی ،مدت
هاســت کــه در موسســه آغــاز شــده ،تاکیــد کــرد :نقــش آفرینــی در
حــوزه شــیالت ،تنهــا بــا همــکاری بخــش دولتــی و بخــش خصوصی
بــه ویــژه شــرکت هــای دانــش بنیــان ،امــکان پذیــر اســت .گــواه آن
هــم بهــره وری تعــداد زیــادی شــرکت دانــش بنیــان اســت کــه بــا
همــکاری بــا موسســه ،بــه موفقیــت رســیده انــد.
ایــن مقــام مســئول در ادامــه ،عنــوان کــرد :بــه جــز بــازار و تجــارت
در حــوزه شــیالت ،بخــش هایــی ماننــد صیــد و صیــادی ،آبــزی
پــروری و تولیــد فــرآورده هــای شــیالتی ،از مــوارد مهمــی اســت
کــه بایــد بــه آنهــا توجــه شــود .در عرصــه فــرآوری ،مرکــز ملــی
تحقیقــات فــرآوری آبزیــان در انزلــی ،پــس از ســال هــا رکــود،
طــی دو ســال گذشــته مجــددا فعالیــت خــود را آغــاز کــرده و
پایــگاه خوبــی بــرای یــاری رســانی بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان
محســوب مــی شــود.
وی در پایــان گفــت :بــه همــت محققــان موسســه ،پیش رویــداد کار
آفرینــی و دانــش بنیــان شــیالت ،اتفــاق مهمــی در عرصــه شــیالت
اســت کــه طــی  ۱۹و  ۲۰شــهریور امســال برگــزار مــی شــود و در
ســه مرحلــه اجــرا خواهــد شــد .امیــد مــی رود بتــوان بــا برگــزاری
ایــن رویــداد ،بخــش قابــل توجهــی از مشــکالت عرصــه شــیالت را
حــل کنیــم.
گفتنــی اســت در ایــن رویداد نمایشــگاهی ،موسســه تحقیقــات علوم
شــیالتی کشــور نیــز حضــور داشــته و محصــوالت و دســتاوردهای
خــود را بــه عرصــه نمایــش گذاشــته اســت .ایــن رویــداد بــه مــدت
یــک روز در تاریــخ  ۱شــهریورتــا ســاعت  ۱۸ادامــه داشــت.

برگزاری مراسم تجلیل از کارمند نمونه در هفته دولت

بــه گـزارش رواب ــط عموم ــی موسس ــه تحقیقــات علوم ش ــیالتی
کشــور ،بــه مناس ــبت هفتــه دولــت از کارمنــدان نمونــه  ،بــا حضور
رئیــس موسســه ،معاونیــن و همــکاران بــه صــورت حضــوری و
وبینــاری در ســالن جلســات تجلیــل گردیــد .دکتــر محمــود
بهمنــی ،رئیــس موسســه ،در ایــن م راســم ،ضمــن گ رامیداشــت
هفتــه دولــت و یــاد شــهیدان رجایــی و باهنــر و تبریــک بــه

تمام ــی همــکاران ســتاد ،پژوهشــکده هــا و م راکــز تابعــه گفــت:
بــدون شــک ،حاصــل تــاش هــای ب ــی وقفــه تمام ــی کارمنــدان
اســت کــه م ــی توانی ــم بــه جایــگاه هــای موفق ــی برس ــیم .ط ــی
ایــن م راســم لــوح س ــپاس از ط ــرف دکت ــر بهمن ــی بــه همــکاران
اهــدا شــد کــه متــن آن بــه ش ــرح ذیــل م ــی باشــد:
ســربلندی موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور مرهــون
تــاش پرشــور و کارآمــد کارکنان ــی چــون جنابعال ــی م ــی باشــد
کــه بــا همــه تــوان ،مهــارت ،تخصــص و تعهــد ب ـرای رس ــیدن بــه
اهــداف عالی ــه ایــن مجموعــه مخلصانــه و بــا کوشــش ف ـراوان و
جانفشــانی در ایــن راه کوتاه ــی ننمــوده ایــد.
ایــن لــوح ،بازتــاب کوچک ــی از س ــپاس و قدردان ــی ب ـرای خدمــات
صادقانــه و اثــر بخشــی تــاش هــای صمیمانــه تــان در انجــام
دقی ــق وظایــف محولــه م ــی باشــد .پرتــو تابنــاک لطــف احدیــت
همــواره روشــنی بخــش راهتــان بــاد.
در پایــان نی ــز روســای پژوهشــکده هــا و م راکــز کــه بــه صــورت
مجــازی در جلســه حضــور داشــتند و از تــاش هــای همــکاران
تشــکر و قدردانــی کردنــد و همچنیــن نظــرات و پیشــنهادات
خــود را بیــان نمودنــد.

4

موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

کاهش هزینههای تولید شیالت با اجرای مکانیزاسیون اقتصادی
بــه نوع ــی تنظی ــم کننــد تــا بــه مکانی زاس ــیون اقتصــادی برســند
نهتنهــا بــه نفــع خودشــان بلکــه بــه نفــع تولیدکننــدگان
خواهــد بــود ،زیــرا در سیســتمهای پرورشــی اگــر از تکنولــوژی
روز اســتفاده نشــود ممکــن اســت مشــکالتی ایجــاد شــود.
وی بــا بی ــان اینکــه در دنی ــا نی ــز موفقی ــت بخشهــای خصوص ــی
در تولیــد آبزیــان متکــی بــه مکانی زاســیون اســت ،ادامــه داد:
اکنــون حضــور شــرکتهای دانــش بنیــان فعــال در نمایشــگاه
شــیالت بیانگــر ارائــه دســتاوردهای بومــی ســازی شــده یــا
مهندســی معکــوس فناوریهــای اســتفاده شــده در خــارج از
کشــور اســت کــه م یتوانــد بــه ایــن صنعــت کمــک کنــد.
رییــس موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور اظهــار
داشــت :بناب رایــن اکنــون بــه دنب ــال ایــن هس ــتیم بتوانی ــم یــک
هــم افزایــی و همســوئی بیــن تحقیقــات شــیالت ،شــرکتهای
بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه تحقیقــات علــوم دانــش بنیــان و بخــش خصوصــی ایجــاد کنیــم تــا حداکثــر
شــیالتی کشــور ،بــه نقــل از ایرنــا« ،محمــود بهمنــی» در بهــرهوری در تولیــد آبزیــان کــه منتهــی بــه افزایــش ســرانه
م راســم افتتاحیــه نمایشــگاه شــرکتهای دانــش بنیــان فعــال مصــرف شــود ،داشــته باشــیم.
در ح ــوزه ش ــیالت در جمــع خبرنــگاران ،افــزود :یک ــی از مباحــث
مهــم بــرای افزایــش تولیــد ،توســعه مکانی زاســیون اقتصــادی کاهش واردات تیالپیا /تولید در  ۴اســتان کشور
در بخــش ش ــیالت اســت تــا بتوانی ــم تولی ــد را در واحــد ســطح بهمنــی تصریــح کــرد :مقــرر شــده در ســه جلســه متوالــی در
افزایــش بدهیــم .بــه گفتــه وی ،طبــق آمارهــا بیــن  ۶۰تــا  ۷۰انتهــای شــهریور ،مه ــر و آبــان تحــت عنــوان رویدادهــای کس ــب
درصــد هزینــه تولی ــد آبزیــان مربــوط بــه غــذا آنهــا اســت و اگ ــر و کار ش ــیالتی توســط موسس ــه تحقیقــات ش ــیالت بــا همــکاری
بتوانی ــم در ایــن بخــش بــه خودکفای ــی برس ــیم بــه طــور قطــع ســازمان ش ــیالت ،معاونــت علم ــی فنــاوری ریاســت جمه ــوری و
ایــن موضــوع م یتوانــد گام بزرگــی در افزایــش تولیــد باشــد .وزارت جهــاد کشــاورزی برگ ـزار م یشــود بتوانی ــم همــه مشــکالت
رییــس موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور بــا بیــان و نیازهــای تولی ــد را در کشــور احصــا و بــا کمــک ش ــرکت هــای
اینکــه در ایــن بخــش بحــث بهــرهوری آب نیــز مطــرح اســت ،دانــش بنیــان آنهــا را حــل و فصــل کنیــم .رییــس موسســه
اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه اینکــه منابــع آب ش ــیرین محــدود تحقیقــات علــوم ش ــیالتی کشــور دربــاره تولی ــد ماه ــی تیالپی ــا
اســت ،بایــد از ســایر منابــع آبــی ماننــد آبهــای دریایــی در گفــت :ب ــر اســاس مج ــوز ســازمان محی ــط زیس ــت کشــور ،تیالپی ــا
در چهــار اســتان ســمنان ،قــم ،خ راســان جنوب ــی و یــزد کمــاکان
پــرورش ماهــی در قفــس اســتفاده کنیــم.
وی اضافــه کــرد :همچنیــن بــرای گونههایــی کــه در آبهــای ســابق بــه صــورت پرورشــی تولیــد م یشــود.
ش ــیرین زندگ ــی م یکننــد نی ــز ض ــروری اســت کــه از روشهــای وی اظهــار داشــت :طب ــق آمارهــا ســال گذشــته  ۷۰۵تــن ماه ــی
تیالپیــا در کشــور تولیــد و روانــه بــازار شــد کــه ایــن آمــار
به ــرهوری آب اســتفاده کنی ــم.
بهمنــی گفــت :شــرکتهایی کــه بتواننــد قیمتهــای خــود را بیانگــر کاهــش واردات تیالپیــا اســت.

جلسه تودیع در مرکز گرگان با حضور رئیس مرکز و همکاران
بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز تحقیقــات ذخایــر آبزیــان
آبهــای داخلــی -گــرگان ،جلســه تودیــع رئیــس امــوراداری و
پشــتیبانی مرکــز در ســالن کنف رانــس برگــزار گردیــد .دکتــر
آقای ــی مقــدم ،رئی ــس مرکــز در بیانات ــی از مهنــدس حس ــن زمانی
در طــول مس ــئولیت امــور اداری مرکــز تقدی ــر و تشــکر ک ــرد و
بــرای ایشــان در ادامــه فصــل جدیــد زندگــی آرزوی موفقیــت
نمــود و لــوح تقدی ــر بــه س ــبب بازنشس ــتگی بــه وی اهــدا شــد.
ســایر همــکاران نیــز ضمــن اظهــار تشــکر و قدردانــی ،آرزوی
موفقیــت و ســامتی کردنــد.
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حضور موسسه در نمایشگاه شرکت های دانش بنیان در حوزه شیالت

بــه گـزارش رواب ــط عموم ــی موسس ــه تحقیقــات علــوم ش ــیالتی
کشــور ،رویــداد نمایشــگاهی ش ــرکت هــای دانــش بنی ــان در ح ــوزه
شــیالت بــه مــدت یــک روز ( تاریــخ  ۱شــهریورماه  ) 1401در
محــل دائم ــی نمایشــگاه هــای بی ــن الملل ــی ته ـران برگـزار و مــورد
اســتقبال عمــوم عالقــه منــدان ق ـرار گرفــت.
در ایــن رویــداد نمایشــگاهی ،موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی
کشــور بــا ارائــه محصــوالت و دســتاوردهای متنــوع خــود ،مشــارکتی
فعــال داشــت.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی وزارت جهــاد کشــاورزی ،ســورنا
ســتاری ،معــاون علم ــی و فنــاوری رئی ــس جمهور در حاش ــیه م راســم
افتتاحیــه نمایشــگاه شــرکتهای دانشبنیــان شــیالتی در جمــع
خب رنــگاران اظهــار ک ــرد :تعــداد ش ــرکتهای دانشبنی ــان در ح ــوزه
کشــاورزی کــم اســت و کمت ــر از  ۴درصــد از ش ــرکتهای مــا در ایــن
حــوزه فعالیــت م یکننــد.
معــاون علم ــی و فنــاوری رئیس جمه ــور گفت :یک ــی از اهــداف ما در
ســال جــاری توســعه ش ــرکتهای دانشبنی ــان در ح ــوزه کشــاورزی
بــه خصــوص ش ــیالت بــوده اســت .وی افــزود :یک ــی از اهــداف مــا در
ســال جــاری توســعه ش ــرکتهای دانشبنی ــان در ح ــوزه کشــاورزی
بــه خصــوص ش ــیالت بــوده اســت.
ســتاری بــا اشــاره بــه ســند ابــاغ شــده در هیــات دولــت بــرای
توســعه بخــش دانشبنی ــان گفــت :اتفاقــات خوب ــی در ایــن  ۵مــاه
رقــم خــورده اســت و کمیتــه پیگی ــری در ایــن زمینــه ایجــاد شــده
اســت .وی ادامــه داد :در ایــن مــدت ش ــرکتهای بس ــیاری بــه ح ــوزه
دانشبنیــان پیوســتهاند و ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی در
ایــن ح ــوزه بــه م ــرور جــذب شــده اســت.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور خاط رنشــان کــرد :بــا
پیگیریهــای وزارت جهــاد کشــاورزی بــه خصــوص ســازمان ش ــیالت،
شــرکتهای بســیاری در بخــش دانشبنیــان کشــاورزی جــذب
شــدهاند و امیدواریــم اتفاقــات خوبــی رقــم بخــورد.
ســتاری بــا بی ــان اینکــه ح ــوزه دریــا در ای ـران مغفــول مانــده اســت،
گفــت :ح ــوزه ش ــیالت جــای کار بس ــیاری دارد ،بکر اســت و تکنولوژی
بــه راحت ــی م یتوانــد در ایــن ح ــوزه رســوخ پی ــدا کنــد.
دکت ــر بهمن ــی ،رئی ــس موسس ــه تحقیقــات علــوم ش ــیالتی کشــور
نی ــز در آئی ــن افتتاحی ــه ایــن رویــداد ،ط ــی ســخنانی بــا اشــاره بــه

اهمی ــت ســامت تغذیــه جامعــه و دسترس ــی آحــاد م ــردم بــه غــذای
ســالم ،اظهــار داشــت :طب ــق ب رنامــه ســاالنه بایــد بــه تولی ــد دو و
نی ــم میلی ــون تــن محصــوالت ش ــیالتی برس ــیم .در همی ــن راســتا
ارتقــای مصــرف و افزایــش بهــرهوری محصــوالت شــیالتی بســیار
ض ــروری اســت .وی بــا اشــاره بــه اینکــه ش ــرکت هــای دانــش بنی ــان
مــی تواننــد نقشــی موثــر در ایــن راســتا داشــته باشــند ،افــزود:
نتایــج بخشــی از مطالعــات محققــان موسســه بــه شــرکتهای
دانشبنیــان واگــذار شــده و بخشــی هــم آمــاده واگــذاری اســت.
بــه همی ــن منظــور از ط ــرف موسس ــه ،بس ــته هــای حمایت ــی ب ـرای
شــرکت هــای دانــش بنیــان پی شبینــی شــده کــه م یتوانــد بــه
حرکــت ایــن ش ــرکت هــا س ــرعت ببخشــد.
نامبــرده بــا بیــان اینکــه پژوهــش در موضــوع هوشــمند ســازی،
مــدت هاســت کــه در موسس ــه آغــاز شــده اســت ،تاکی ــد ک ــرد :نقش
آفرین ــی در ح ــوزه ش ــیالت ،تنهــا بــا همــکاری بخــش دولت ــی و بخش
خصوص ــی بــه ویــژه ش ــرکت هــای دانــش بنی ــان ،امــکان پذیر اســت.
گــواه آن هــم به ــره وری تعــداد زیــادی ش ــرکت دانــش بنی ــان اســت
کــه در همــکاری بــا موسس ــه ،بــه موفقی ــت رس ــیده انــد.
ایــن مقــام مس ــئول در ادامــه عنــوان ک ــرد :بــه جــز بــازار و تجــارت
در حــوزه شــیالت ،بخــش هایــی ماننــد صیــد و صیــادی ،آبــزی
پ ــروری و تولی ــد ف ــرآورده هــای ش ــیالتی ،از مــوارد مهم ــی اســت کــه
بایــد بــه آنهــا توجــه شــود .در عرصــه ف ــرآوری ،مرکــز مل ــی تحقیقات
ف ــرآوری آبزیــان در انزل ــی ،پ ــس از ســال هــا رکــود ،ط ــی دو ســال
گذشــته مجــددا فعالی ــت خ ــود را آغــاز ک ــرده و پایــگاه خوب ــی ب ـرای
یــاری رســانی بــه ش ــرکت هــای دانــش بنی ــان محس ــوب م ــی شــود.
وی در پایــان گفــت :بــه همــت محققــان موسس ــه ،پی ــش رویــداد کار
آفرین ــی و دانــش بنی ــان ش ــیالت ،اتفــاق مهم ــی در عرصــه ش ــیالت
اســت کــه ط ــی  ۱۹و  ۲۰شــهریور امس ــال برگ ـزار م ــی شــود و در
ســه مرحلــه اج ـرا خواهــد شــد .امی ــد م ــی رود بتــوان بــا برگ ـزاری
ایــن رویــداد ،بخــش قابــل توجه ــی از مشــکالت عرصــه ش ــیالت را
حــل کنی ــم.
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بــه گــزارش روابــط عمومــی
موسســه تحقیقــات علــوم
شــیالتی کشــور ،دکتــر محمــود
بهمنــی ،در رویــداد کارآفرینــی
نوآورانــه دانــش بنی ــان و اشــتغال
آفریــن حــوزه شــیالت کــه در
ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش و
ترویــج کشــاورزی برگــزار شــد،
بــا اشــاره بــه شــعار ســال مبن ــی
ب ــر تولی ــد دانــش بنی ــان اشــتغال
آفریــن ،گفــت :موسس ــه تحقیقات
علوم ش ــیالتی کشــور بــا  ۱۳مرکز
و پژوهشــکده تابعــه قدمت ــی ۱۰۴
ســاله دارد که دارای  ۹۱آزمایشــگاه
مرجــع تخصص ــی  ۱۰۵۳دســتگاه
پیش ــرفته آزمایشــگاهی و نــاوگان شــناورهای تحقیقات ــی مجهز اســت.
تبیی ــن ض ــرورت نــوآوری در ش ــیالت بــا محوریــت نیازهــای کنون ــی،
احصــای مشــکالت و نیازهــای فناورانــه تولیدکننــدگان ،پــرورش
دهنــدگان و ذینفعــان در صنعــت ش ــیالت کشــور ،شناســایی ایــده
پ ــردازان و نــوآوران ،آشکارســازی فرصــت هــای نهفتــه و پنهــان در حوزه
تخصصــی شــیالت و حوزههــای بی نرشــتهای بــرای شــکلگیری
شــرکتهای دانشبنیــان ،تســهیل ارتبــاط موثــر بیــن فعــاالن
نــوآوری در بخــش ش ــیالت ،حمایــت از ایــده هــای منتخــب در جهــت
ایجــاد کس ــب و کارهــای دانــش بنی ــان و تولید ث ــروت پایدار ،تشــکیل
بانــک دســتاوردهای پژوهش ــی کارب ــردی در حــوزه ش ــیالت و آبزیــان،
ف راهــم ســازی مقدمــات جهــت بازاریابی و فروش دســتاوردها و توســعه
ش ــرکت هــای دانــش بنی ــان از جملــه اهــداف ایــن رویــداد اســت کــه
دکت ــر بهمن ــی بــه آنهــا اشــاره ک ــرد.
دکت ــر بهمن ــی در مــورد م راحــل برگ ـزاری رویــداد ،افــزود :بخــش اول
شــامل پی ــش رویــداد اســت کــه نیازســنجی فناورانــه صنعت ش ــیالت
در آن انجــام م یشــود؛ بخــش دوم رویــداد اصلــی اســت کــه تیــم
ســازی و توســعه ایــده صــورت مــی گیــرد و بخــش ســوم مرحلــه
نهای ــی اســت کــه پی ــش شــتابدهی و جــذب در آن اتفــاق خواهــد
افتــاد.
رئی ــس موسس ــه تحقیقــات علوم ش ــیالتی کشــور در مــورد مخاطبین
رویــداد ،گفــت :فعــاالن دارای ایدههــای فناورانــه ،پژوهشــگ ران و
محققــان پژوهشــکده هــا و م راکــز علم ــی و پژوهش ــی ،اعضــای هی ــات
علمــی دانشــگاه هــا ،فــارغ التحصیــان ،دانشــجویان رشــتههای
م رتب ــط ،انجمنهــای علم ــی ،ش ــرکت هــای دانــش بنی ــان کل کشــور،
ش ــرکت هــای فنــاور عضــو م راکــز رشــد و پــارک هــای علــم و فنــاوری
کل کشــور ،اســتارتاپها و فنــاوران ه ــر ح ــوزه نی ــاز فناورانــه ،فعــاالن
صنعــت شــیالت (بهرهبــرداران ،تولیــد کننــدگان ،کارخانــه هــای
خ ــوراک آبزیــان ،کارخانــه هــای ف ــرآوری ،اتحادیههــا ،ســازمان ش ــیالت
ای ـران و ...از جملــه مخاطــب ایــن رویــداد بــه شــمار م یرونــد.

دکت ــر بهمن ــی ،در ســخنان خ ــود
در مــورد بخــش دوم رویــداد،
گفــت :ارزیابــی ایــده هــای
نوآورانــه و فناورانــه در ســاختار و
الگوهــای تعریــف شــده ،داوری
و مشــاوره ،ارســال بــه ســامانه،
اصالحــات ،راهنمایــی و هدایــت
یــا منتورینــگ ،ارزیابــی نهایــی
و تقدیــر از طــرح هــای ب رتــر در
ایــن بخــش رویــداد اتفــاق خواهــد
افتــاد .دکت ــر بهمن ــی ،عنــوان کرد:
هدایــت تی ــم هــای منتخــب بــه
صاحبــان ایــده فناورانــه بــرای
تکمیــل محصــول یــا خدمــت،
ارائــه تعــدادی از ط ــرح هــا پ ــس از
تکمی ــل بــه س ــرمایه گــذاران ،صنــدوق هــای تامی ــن مال ــی و پــارک
هــای علــم و فنــاوری در جهــت ایجــاد ش ــرکت هــای فنــاور و نهایت ـاً
دانــش بنی ــان ،ارائــه تعــدادی از ط ــرح هــا بــه صاحب ــان صنعــت در
قالــب مشــارکت ف ــروش و واگــذاری ،از م راحــل بخــش ســوم رویــداد بــه
شــمار مــی رود.
گفتن ــی اســت ،رویــداد کارآفرین ــی نوآورانــه دانــش بنی ــان و اشــتغال
آف ریــن حــوزه شــیالت کــه در مرحلــه اول در ســازمان تحقیقــات
آمــوزش و ترویــج کشــاورزی برگـزار م ــی شــود کــه دو روز پذی ـرای ایــده
پ ــردازان و فعــاالن صنعــت خواهــد بــود.
ایــن رویــداد بــه صــورت حضــوری و مجــازی برگــزار شــده و م راکــز
و پژوهشــکده هــای تابعــه موسس ــه،دکتر خی رالدیــن ،معــاون فنــاوری
و نــوآوری وزارت علوم،دکتــر منــادی ،رئیــس کمیســیون آمــوزش و
تحقیقــات مجل ــس شــورای اســامی ،دکت ــر بهشــتی ،رئی ــس مرکــز
ط ــرح هــای کالن مل ــی فنــاوری معاونــت علم ــی و فنــاوری ریاســت
جمه ــوری در آن حضــور داشــتند .ضمن اینکه دانشــگاهها و موسس ــات
پژوهش ــی ،دفات ــر معاونــت علم ــی ریاســت جمهوری ،ســازمان ش ــیالت
ای ـران و ادارات کل تابعــه آن ،پــارک هــای علــم و فنــاوری ،اتحادیــه ها و
تشــکل هــا و شــتاب دهنــده هــا و ش ــرکت هــای دانــش بنی ــان و فناور
از واحدهــای همــکار ایــن رویــداد هس ــتند.

موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

گزارش تصویری رویداد کارآفرینی نوآورانه دانش بنیان و اشتغال آفرین حوزه شیالت

7

موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

8

اربعین
حسینی
تسلیت باد
بازدید از مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان -یونیدو

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز ملــی تحقیقــات فــرآوری
آبزیــان -یونی ــدو ،روز پنجشــنبه مصــادف بــا دومی ــن روز از هفتــه
دولــت ،مهنــدس حس ــینی ،معــاون وزی ــر و رئی ــس ســازمان ش ــیالت
ای ـران بــه اتفــاق مهنــدس تق ــی نصی ــری ،مدی ــرکل ش ــیالت گی ــان
و هم راهــان ،از خــط تولیــد و آزمایشــگاههای تخصصــی مرکــز
بازدیــد نمودنــد .س ــپس نشس ــتی بــا حضــور مهنــدس حس ــینی
و مهنــدس تقــی نصیــری ،دکتــر حافظیــه ،معــاون پژوهــش
و فنــاوری موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور و ســایر
هم راهــان برگــزار شــد .ابتــدا ،دکتــر جلیلــی ،رئیــس مرکــز و
مهنــدس عب ــودی مدیرعامــل ش ــرکت المــاس آدریــن پــارس ضمــن
خیرمقــدم و تقدیــر از حضــور مقامــات عالــی شــیالتی کشــور و
اســتان ،بــه ترتی ــب ،در خصــوص ســوابق و پژوهــش هــای انجــام
شــده توســط مرکــز در ح ــوزه هــای هندلینــگ و حفــظ کیفی ــت،
تنــوع بخشــی غذاهــای دریایــی ،و تولیــد محصــوالت زیســتی از
منابــع ش ــیالتی ،همچنی ــن فعالی تهــای ش ــرکت المــاس آدریــن
پــارس در زمینــه تولی ــد محصــوالت متنــوع آمــاده طب ــخ و مص ــرف،
ترویــج آبــزی مصرف ــی ،صــادرات فرآوردههــای ماه ــی ،بــا مشــارکت
مرکــز ،بــه اختصــار توضیحات ــی ارائــه گردیــد .مهنــدس حس ــینی
در ایــن نشس ــت ضمــن تقدی ــر از اقدامــات مشــارکتی انجــام شــده
توســط بخــش هــای خصوصــی و دولتــی کــه جهــت پیشــبرد

سیاســت هــای کنون ــی جامعــه در ایجــاد امنی ــت غذای ــی و تولی ــد
غــذای ســالم پیشــگام هس ــتند اظهــار داشــت ،مدیریــت و تجــاری
ســازی دانــش موجــود در ح ــوزه آبــزی مصرف ــی از اهــم موضوعــات
م ــی باشــد کــه بایــد توجــه ویــژه گ ــردد .همچنی ــن تعیی ــن بــازار و
ســهم بــازار کار بایــد مــورد ارزیاب ــی ق ـرار گی ــرد .بــا توجــه بــه آمــار
فائــو در تجــارت آبزیــان ،پروتئی ــن آبزیــان ســهم  49درصــدی دارد و
ب ـرای تامی ــن غــذای بش ــر ،الج ــرم بایــد وارد ح ــوزه آبزیــان شــویم و
در تامی ــن امنی ــت غذای ــی بایس ــتی مح ــور ارزان ســازی را تقویــت
کــرده ،ذهنیــت جامعــه را از تجمالتــی بــودن غذاهــای دریایــی،
بــا تولی ــد ف ــرآورده هــای دریای ــی ارزان قیمــت تغیی ــر داده و ب ـرای
جهــش تولیــد و تحــول ایجــاد شــده در جامعــه ،بایــد از حالــت
ســنتی غذاهــا خــارج شــد و بایــد بــه غذاهای ــی همچ ــون فس ــت
فودهــا بــر پایــه ماهــی (توجــه بــه عالئــق جامعــه) نفــوذ کــرد.
گونــه هــای ارزشــمندی همچ ــون ســاردین و کیلــکا ،بیشــتر مــورد
توجــه قــرار گرفتــه و بایــد افزایــش ســهم مصــرف انســانی ایــن
گونــه هــا از اهــداف تولی ــد باشــد .خوش ــبختانه صــادرات آبزیــان در
ایــران نســبت بــه دیگــر محصــوالت کشــاورزی وضعیــت بهتــری
دارد و مــا ب ـرای ترویــج آبــزی مصرف ــی راهکارهای ــی شــامل :ســایت
هــا و فضاهــای مجــازی ،نمایشــگاه هــای دائــم محصــوالت و در
اولویــت ق ـراردادن ترویــج آبــزی مصرف ــی در ســندها و تفاهــم نامــه
هــای منعقــده بــا بخــش خصوص ــی را در اختی ــار داریــم.
وی همچنی ــن افــزود س ــرمایه گذارهــا بــه عنــوان نی ــروی محرکــه
قابــل احت ـرام بــوده و همــکاری م راکــز تحقیقات ــی در ح ــوزه آبزیــان
بــا بخــش خصوصــی و ســرمایه گــذار بایــد منطبــق برپایــداری
س ــرمایه گــذاری ،جایگزین ــی غــذای ســالم و محصــول ارزان قیمــت
باشــد و در حــوزه فرهنــگ ســازی آبــزی مصرفــی در کنــار آنهــا
باش ــیم .در برخ ــی از اســتان هــا کــه اطالعــات کاف ــی از تنــوع طب ــخ
و مصــرف ماهــی وجــود نــدارد مــی تــوان بــا برگــزاری جشــنواره
هــای مل ــی و اعـزام اف ـراد از اســتان هــای ســاحلی ،آبــزی مصرف ــی
را ترویــج داد.
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روند توسعه پرورش میگو در استان گلستان

ذی رب ــط طرفی ــن در دفت ــر مدی ــر کل ش ــیالت اســتان گلس ــتان برگـزار
شــد .ابتــدا مهنــدس جب ــاری ،مدی ــر کل ش ــیالت اســتان ،در خصــوص
اهمیــت پــرورش میگــو در اقتصــاد اســتان و ضــرورت حمایــت
تحقیقات ــی از ایــن صنعــت صحب ــت ک ــرد و عنوان داشــت که مس ــئله
تکثی ــر میگــو در اســتان اولویت اول ش ــیالت در اســتان اســت .س ــپس
دکت ــر آقای ــی مقــدم ،رئی ــس مرکــز تحقیقــات ذخای ــر آبزیــان آبهــای
داخل ــی ب ــر عــزم مرکــز در هم راه ــی ش ــیالت در ایــن زمینــه اشــاره
داشــت .در ادامــه دکت ــر دشــتیان نس ــب ،رئی ــس پژوهشــکده میگــوی
کشــور ،از آمادگــی و توانایــی پژوهشــکده در حمایــت تحقیقاتــی و
اج ـرای پ ــروژه تکثی ــر در اســتان صحب ــت نمــود .تب ــادل نظ ــر بی ــن
بــه گـزارش رواب ــط عموم ــی مرکــز تحقیقــات ذخای ــر آبزیــان آبهای حضــار صــورت گرفــت و مق ــرر شــد کــه پژوهشــکده میگــو پروپوزال ــی
داخلی-گــرگان ،جلســه ای بــا محوریــت توســعه پــرورش میگــو بــا ب ـرای ایــن موضــوع تهی ــه و اداره کل ش ــیالت موضــع تامی ــن اعتب ــار
حضــور رئی ــس مرکــز ،رئیس پژوهشــکده میگوی کشــور و کارشناســان را پیگی ــری نماینــد و در قالــب یــک تی ــم اج ـرای کار را آغــاز نماینــد.

نشست مشترک پژوهشکده اکولوژی دریای خزر -ساری
و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
بــه گــزارش روابــط عمومــی
پژوهشــکده اکولــوژی دریــای
خــزر -ســاری ،در راســتای ایجــاد
عقــد تفاهم نامــه و انجــام فعالیت
های مشــترک در حوزه بهداشــت
عمومــی و تاثیــرات تغییــر اقلیــم
بــر ســامت دکتــر نصرالــه زاده،
رئیــس و دکتــر صفــری ،معاونــت
پژوهشــی و خانــم دکتــر قیاســی،
رئیس بخــش بهداشــت و بیماری

هــای آبزیــان پژوهشــکده بــا ارائــه زمینــه هــای مشــترک تحقیقاتــی
پژوهشــکده اکولــوژی دریــای خــزر و نیــز عقــد تفاهــم نامــه بــا رئیــس
مرکــز تحقیقــات علــوم بهداشــتی ،معاون آموزشــی دانشــکده بهداشــت
و جمعــی از اســاتید دانشــکده بهداشــت عضــو کارگــروه تغییــر اقلیم بر
ســامت دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران جلســه ای برگــزار شــد .در
ایــن جلســه بــر برخــی از موضوعــات تحقیقی مشــترک توافــق گردید و
مقــرر شــد عناویــن ایــن فعالیت هــا ،شــرح مختصــری از اهمیــت آن و
نیــز اهــداف مــورد نظــر در قالــب یــک فــرم اولیــه به مرکــز جهــت ارائه
بــه رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران و ادامــه فعالیــت هــای
مشــترک ارائــه گــردد.

برگزاری سخنرانی علمی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی -گیالن

بــه گــزارش
روابــط عمومــی
پژوهشــکده آبــزی
آبهــای
پــروری
داخلــی كشــور-
گیــان ،ســخن رانی
علم ــی تحــت عنــوان
ماهــی
«ســس
ســربزرگ ،گونــه
مســتعد پــرورش در
اســتخرهای گرمابــی» توســط دکتــر ســیدفخ رالدین میرهاشــمی
نس ــب از اعضــای هیئــت علم ــی پژوهشــكده آبــزی پ ــروری كشــور،
در محــل ســالن همایــش پژوهشــكده ارايــه گردیــد .خانــواده کپ ــور
ماهی ــان ( ،)Cyprinidaeاز مع ــروف تریــن گونــه هــای پرورش ــی

گــروه ماهیــان گرمابــی هســتند کــه در بســیاری از کشــورهای
جهــان از جملــه ای ـران پ ــرورش داده می شــوند .تنــ ــوع بخشــ ــی
بــ ــه آبزيــ ــان پرورشــ ــی بــه عنـ ــوان يـ ــک ضـ ــرورت همـ ــواره
مـ ــورد تأکيـ ــد محققین و صاحـ ــب نظـ ـران شیالتی کشـ ــور می
باشــد .در بیــن خانــواده کپورماهیــان ،ســس ماهــی ســرگنده
 -1773 ,Luciobarbus capito Güldenstaedtکــه از گونــه
هــای بومــی و اقتصــادی کشــور اســت ،بــا داشــتن خصوصیــات
مطلوب ــی همچــون قابلی ــت سازگارشــدن بــا محی ــط اســتخر ،تحمل
بــاالی نوســانات فیزیکــی و شــیمیایی آب اســتخر ،برخــورداری از
رژیــم غذای ــی متنــوع و امــکان اســتفاده از ســطوح مختلــف غذای ــی
اســتخر ،عــادت پذیــری بــه غــذای دســتی ،مقاومــت در ب رابــر
آلودگ ــی هــا ،بــازار پس ــندی و قیمــت ف ــروش مناســب بــه عنــوان
یک ــی از بهتریــن گزینــه هــای مس ــتعد پرورش تــوام در اســتخرهای
گرمابــی بــه شــمار مــی رود.
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برگزاری دوره آموزشی تحت عنوان « نقش مدیریت خاک بستر در آبزی پروری»
توسط پژوهشگر انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری

بــه گــزارش روابــط عمومی
انســتیتو تحقیقــات بیــن
المللی ماهیــان خاویــاری ،دوره
آموزشــی بــا عنــوان «نقــش
مدیریــت خــاک بســتر در آبزی
پــروری» توســط دکتــر زهــره
رمضانپــور ،عضــو هیــأت علمــی بخــش بــوم شناســی برگــزار شــد.
مــدرس ایــن دوره ابتــدا بــا اشــاره بــه اهمیــت ایجــاد و حفــظ بســتر
مناســب در مدیریــت اســتخرهای پــرورش ماهــی pH ،و مــواد آلــی
خــاک ،از بیــن رفتــن الیــه اکســید شــده و تجمــع رســوبات نــرم را از
مهمتریــن مــوارد در مدیریــت خــاک بســتر اســتخرها عنــوان کردنــد.
ایشــان در ادامــه افزودنــد اســتخرداران بایــد تــاش کننــد تــا مانــع

پیشــرفت مشــکالت کیفیــت خــاک بســتر شــوند .دکتــر رمضانپــور
ســپس موضوعــات مربــوط بــه مدیریــت اســتخرهای جدیــد و قدیمی
را عنــوان نمــود و خاطرنشــان کرد در اســتخرهای جدیــد ،کمبودهای
خــاک بایــد شناســایی و رفــع شــود تــا از تشــکیل خــاک هــای فقیــر
و بــا کیفیــت پاییــن جلوگیــری شــود و در اســتخرهای قدیمــی نیــز
چنانچــه مشــکل کیفیــت خــاک داشــته باشــیم ،ابتــدا بایــد مشــکل
را مرتفــع و ســپس بــا اعمــال مدیریــت مانــع از پیشــرفت آن شــد.
در ایــن دوره آموزشــی فراگیــران ضمــن بازدیــد و نمونــه بــرداری
از بســتر یکــی از اســتخرهای خاکــی مرکــز بازســازی و حفاظــت از
ذخایــر ژنتیکــی ماهیــان خاویــاری شــهید دکتــر بهشــتی و آنالیــز
بافــت خــاک آن در آزمایشــگاه ،بــا برخــی روش هــا جهــت محافظــت
از کیفیــت خــاک آشــنا شــدند.

برگزاری روز مزرعه و انتقال یافته پژوهشی

بــه گـزارش رواب ــط عموم ــی پژوهشــکده آبزی پ ــروری آبهــای داخلی
کشــور -گی ــان ،روز ســه شــنبه  ۸شــه ریور مــاه  ۱۴۰۱گردهمای ــی روز
مزرعــه بــه منظــور انتقال یافته پژوهش ــی بــا عنـوان «بیوتکنیک تکثیر
و پ ــرورش انب ــوه دافن ــی ماگنــا ،ش ــیوه جمــع آوری و تولي ــد سیس ــت «
توســط دکت ــر س ــید محمــد صلواتی ــان و بــا حضــور کارشناســان و بهره
ب ــرداران ش ــیالتی در پژوهشــکده برگـزار شــد .در ایــن کارگاه ش ــیوه های
کشــت و پ ــرورش مت راکــم دافن ــی و روش هــای جمــع آوری و نگهـداری
سیس ــت ایــن جان ـدار ارزشــمند ش ــیالتی بــه ش ــرکت کننــدگان ارایــه
گردیــد .دافن ــی هــا بــه عن ـوان غ ـذای آغازیــن در تغذیــه و پ ــرورش الرو
انـواع آبزیــان از اهمی ــت بس ــیار باالی ــی برخ ــور دارنــد .یک ــی از مشــکالت
مجتمــع هــای تکثی ــر و تولی ــد بچــه ماه ــی ،تامی ــن دافن ــی هــای مورد
نی ــاز در یــک دوره محــدود (خــارج از فصــل تکثی ــر دافن ــی) م ــی باشــد،
بدیــن منظــور بــا ف راهــم نمــودن ش ـرایط ایــده آل در داخل آزمایشــگاه و
یــا سیس ــتم گلخانــه ای و بــا کنت ــرل فاکتورهــای فی زیکی و ش ــیمیایی
نظی ــر درجــه ح ـرارت داخــل ســالن ،درجــه ح ـرارت آب ،می زان اس ــیدیته،

میــزان اکســیژن محلــول در
آب ،ه وادهــی و اضافــه نمــودن
موادمغــذی از ط ریــق انــواع
کودهــای حی وانــی ،شــیمیایی
و مخمــر نانوایــی مــی تــوان
بــه کشــت انب ــوه دافن ــی ب ـرای
تغذیــه الرو ماهی ــان دســت پی ـدا
ک ــرد .در ایس ــتگاه تحقیقــات تخصص ــی تغذیــه و غ ـذای زنــده آبزیــان
پژوهشــکده پ ــس از یــک دوره  25روزه ت راکــم باالی ــی از دافن ــی هــا تولید
و برداشــت شــد .غذاده ــی الروهــا بــا دافن ــی عــاوه ب ــر نقش تغذیــه ای و
افزایــش راندمــان تولی ــد در می ـزان بقــاء و پایـداری الروهــا نیز موث ــر بوده
و می ـزان بقــای الروهــا را بــه بی ــش از  90درصــد م ــی رســاند .در پایــان
کار کشــت مت راکــم دافن ــی م ــی تـوان سیس ــت هــای حاصله را توســط
الــک هــای  100میک ــرون جمــع آوری و ب ـرای پ ــرورش ســال بعــد بــه
صــورت خشــک یــا در محی ــط آب ــی نگه ـداری نمــود.

نشست کارگروه اقتصادی

بــه گــزارش روابــط عمومــی انســتیتو تحقیقات
بیــن المللــی ماهیــان خاویــاری ،دومیــن نشســت
کارگــروه اقتصــادی بــا حضــور مدیریــت و جمعــی
از اعضــای هیــات علمــی ،محققیــن و کارشناســان
برگــزار شــد .در ایــن جلســه در خصــوص محورهــای مختلفــی نظیــر
بررســی راهکارهــای حمایــت از واحدهــای فنــاور و شــرکت هــای دانش
بنیــان ،سیاســت گــذاری هــای انســتیتو در خصــوص ترویــج فنــاوری،
امکانــات قابــل تخصیــص بــه واحدهــای فنــاور ،ارائــه الگــوی قــراردادی
بــرای عقــد قــرارداد بــا شــرکت هــای دانــش بنیــان ،تهیــه بروشــور از
امکانــات قابــل واگــذاری انســتیتو بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان و

موضوعــات مرتبــط تبــادل نظر شــد .اعضای کارگــروه حاضر در جلســه،
در خصــوص مشــکالت شــرکت هــای دانــش بنیــان و ضــرورت تدویــن
نقشــه راه ،توســعه هوشــمند ،شــرکت های دانــش بنیان خانگــی ،اعالم
نیازمنــدی هــای انســتیتو بــه شــرکت هــا ،فرصــت هــای مطالعاتــی در
شــرکت هــای دانــش بنیــان ،نقطــه نظــرات کارشناســی خــود را ارائــه
نمودنــد .دکتــر شــناور ،رئیــس انســتیتو نیــز طــی ســخنانی ضمــن
تاکیــد بــر ضــرورت بــرآورد امکانــات انســتیتو در راســتای همــکاری بــا
شــرکت هــای دانــش بنیــان ،مــواردی را نیــز در خصــوص نحــوه تنظیم
قراردادهــای همــکاری بــا شــرکت هــای دانــش بنیــان و ایجــاد فضــای
تعاملــی بــا فــارغ التحصیــان رشــته شــیالت بیــان کــرد.
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انتصاب

بــه گــزارش روابــط عمومــی
موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی
کشــور ،دکتــر محمــود بهمنــی بــا
حکــم دکتــر خیــام نکویــی ،رئیــس
ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش و
ترویــج کشــاورزی بــه عنــوان دبیــر
شــورای راهبــردی تحقیقــات علــوم
شــیالتی کشــور منصــوب شــد.
در این حکم آمده اســت:
بــا عنایــت بــه تاکیـــد مقــام عالــی وزارت در خصــوص ضـــرورت
رفــع نیازهــای پژوهشـــی حــوزه شــیالت و آبــزی پــروری کشـــور
و در راســـتای اجــرای مصـــوبه بیســت و ســومین جلســه شــورای
معـــاونین سازمـــان تحقیقـــات ،آمــوزش و ترویــج کشــاورزی
مــورخ  28خــرداد  1401بــه موجــب ایــن ابــاغ جنابعالــی بــه
عنــوان «دبیــر شــورای راهبــردی تحقیقــات علــوم شــیالتی
کشــور»منصوب مــی شــوید .وظیفــه اصـــلی ایــن شــورا اتخــاذ
راهبردهــای الزم واثــر بخــش در جهــت تســـهیل نفــوذ دانــش و
فنـــاوری در حــوزه هــای مرتبـــط با شــیالت ،از طریـــق هـــدایت
و بهــره گیــری از کلیــه ظرفیــت هـــای تحقیقـــاتی و تولیـــدی
کشـــور و نیــز احصـــاء اولویــت هـــای تحقیقـــاتی در ایــن حــوزه
بــه منظــور تحقــق برنـــامه تحــول دولــت مــی باشـــد .بـــدیهی
اســت مصوبــات شــورای راهبــردی بــرای مؤسســات و مراکــز
تابعــه ســازمان الزم االجراســت .امیـــد اســت بـــا اســـتعانت از
خداونـــد متعـــال ،بهــره گیــری از تــوان علمــی اعضــای شــورا و
بــه کارگیــری ظرفیــت عظیــم نیــروی انســانی فعــال در زمینــه
تحقیقــات شــیالت در انجــام وظایــف محولــه موفــق و مؤیــد
باشــید.

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز ملــی تحقیقــات
فــرآوری آبزیــان -یونیــدو ،کارگاه آموزشــی بــا عنــوان
"نحــوه کار بــا ســامانه مدیریــت درخواســت هــای امــور
پژوهشــی ،آموزشــی و ترویجــی (ســمپات)" توســط خانــم
دکتــر خدامــی ،مدیــر بخــش امــور پژوهشــی موسســه
تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور در ســالن جلســات و بعــد
از ،بازدیــد خــط تولیــد و آزمایشــگا ههای تخصصــی مرکــز،
در ارتبــاط بــا نحــوه کار بــا ســمپات (ارســال شناســنامه
هــای پژوهشــی ،ثبــت گــزارش هــای نهایــی و ارزیابــی
عملکــرد) بــا حضــور محققیــن مرکــز انجــام گردیــد .ابتــدا
دکتــر جلیلــی ،رئیــس مرکــز ضمــن خیرمقــدم در خصــوص
مشــکالت پژوهشــی مرکــز در ارتبــاط بــا کارشناســان
غیرمحقــق ،گــردش کار پــروژه هــای تحقیقاتــی و گــزارش
هــای نهایــی پــروژه هــا توضیحاتــی ارائــه نمــود .در ادامــه
دکتــر خدامــی در مــورد شــرایط تغییــر وضعیــت همــکاران
بــه محقــق غیرهیــات علمــی در هــر مرکــز و نحــوه نوشــتن
فــرم "ب" و اســناد پــروژه هــا منطبــق بــا اســتانداردهای
ســمپات ،مفاهیــم بروندادهــای پــروژه هــا ،گــردش کار
گــزارش هــای نهایــی پــروژه هــا ،شــیوه و ضوابــط انتخــاب
داورهــای پــروژه ،آشــنایی بــا کارگــروه هــای موجــود در
مراکــز تابعــه و ســتاد موسســه ،زمانبنــدی ارســال گــزارش
نهایــی ،رعایــت عوامــل موثــر بــر جلوگیــری از معوقــه شــدن
پــروژه هــا ،نامــه هــای تاییدیــه مــورد نیــاز ،آشــنایی بــا
مفاهیــم تجــاری ســازی پــروژه هــا و بروندادهــای ترویجــی،
ســهم طرفیــن قــرارداد در قراردادهــای منعقــده در پــروژه
هــای مشــترک ،همچنیــن ویژگــی هــا و امتیــازات گزارشــات
علمــی -فنــی و تحلیلــی ،توضیحــات الزم را ارائــه داد .در
پایــان دوره ،نقطــه نظــرات محققیــن مرکــز در خصــوص
مشــکالت موجــود در بارگــذاری اســناد و گــزارش هــای
نهایــی پــروژه هــا ،کارگــروه هــای موجــود و پســت هــای
مربوطــه مطــرح و توســط دکتــر خدامــی پاســخ هــای الزم
داده شــد.
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بــه گــزارش
عمومــی
روابــط
مرکــز تحقیقــات
ذخایــر آبزیــان آبهــای
داخلــی -گــرگان ،روز
مزرعــه بــا عنــوان
"بیمــاری مــرگ
زودرس و الزامــات
مدیریتی و زیرساختی
در مــزارع پــرورش میگــو" توســط مرکــز و بــا همــکاری اداره کل
شــیالت ،اداره کل دامپزشــکی و فرمانــداری گمیشــان در ســالن
جلســات فرمانــداری گمیشــان برگــزار شــد .دکتــر دشــتیان نســب،
رئیــس پژوهشــکده میگــوی کشــور  -بوشــهر ،ســخنرانی خــود را
تحــت عنــوان "بیمــاری باکتریایــی نکــروز حــاد هپاتوپانکــراس و
الــزام تغییــرات ســاختاری و مدیریتــی" شــروع کــرد .وی در ارائــه
خــود پــس از ذکــر مقدمــه ای از پــرورش آبزیــان و تاریخچــه ایــن
بیمــاری بــه عالئــم بالینــی و عوامــل ایجــاد کننــده آن (باکتــری
مســلح شــده بــه یــک نــوع پالســمید حــاوی دو نــوع ژن PirA/B
کــه تولیــد ســم مــی کنــد) و شــرایطی محیطــی کــه باعــث بلــوم
بیمــاری میشــود (دمــای بــاالی  28-30درجه ســانتیگراد و شــوری
هــای باالتــر از  25-30 pptو  )...و خصوصیــات عامــل بیماریــزا
صحبــت کــرد و در ادامــه در مــورد لــزوم تغییــرات مــورد نظــر
ســاختاری و مدیریتــی گفــت؛ از جملــه کوچــک شــدن اســتخرها
در حــد  1000تــا  3000مترمربــع ،خروجــی مرکــزی ،تشــدید
هوادهــی ،اســتفاده از غــذای باکیفیــت ،غذادهــی اتوماتیــک (تعــداد

دفعــات بیشــتر غذادهــی بــا مقــدار غــذای کمتــر در هــر بــار)،
مدیریــت غذادهــی (اجتنــاب از غذادهــی بیــش از حــد) ،کوتاهتــر
کــردن دوره پــرورش بــا اســتفاده از نرســری ،اســتفاده از پروبیوتیک
هــا و اســتفاد از آب بــا کیفیــت (فیلتراســیون و تریتمنــت کــردن
آب) ،بهبــود ژنتیکــی رشــد ،هوادهــی از کــف را تشــریح نمــود .پس
از آن تعــدادی از کارشناســان مــزارع پرورشــی و پــرورش دهنــدگان
ســؤاالتی در زمینــه ایــن بیمــاری و مســائل دیگــر مثــل اختــاف
ســایز بوجــود آمــده در اســتخرهای پــرورش کــه جویــای دالیــل
احتمالــی آن بودنــد ،جوابگــو نبــودن کانــال هــای زهکــش در زمــان
صیــد ،جوابگــو نبــودن کارگاه هــای عمــل آوری اســتان بــرای صیــد
همزمــان چنــد مزرعــه مطــرح کردنــد کــه دکتــر دشــتیان نســب
و دکتــر نصیــری پاســخگوی ســؤاالت بودنــد (در مــورد اختــاف
ســایز بوجــود آمــده احتمــال داده شــد علــت آن بیمــاری انگلــی
 EHPباشــد کــه برانــش هــا را درگیــر مــی کنــد و باعــث کاهــش
رشــد و اختــاف ســایز مــی شــود ولــی باعــث تلفــات نمــی شــود،
البتــه بــه لــزوم نمونــه بــرداری و آزمایــش هــای تکمیلــی تاکیــد
شــد) و همچنیــن آقــای دکتــر فکــوری (مســئول بخــش بهداشــت
آبزیــان اداره کل دامپزشــکی اســتان) و دکتــر ســقلی (معاونــت
آبــزی پــروری اداره کل شــیالت اســتان گلســتان) توضیحــات
تکمیلــی را دادنــد و هشــدار داده شــد کــه هــر چــه زودتــر و قبــل
از وقــوع ســرما صیــد شــروع شــود چــون کــه کارگاه هــای عمــل
آوری محدودیــت دارنــد و روزانــه تــا حــد خاصــی میگــو مــی تواننــد
تحویــل بگیرنــد و بــا توجــه بــه انتظــار افزایــش تولیــد نســبت بــه
ســال قبــل بهتــر اســت هــر چــه زودتــر مزارعــی کــه ســایز مناســب
دارنــد شــروع بــه صیــد و عمــل آوری نماینــد.

بازدید از مزرعه پرورش ماهی در شهرستان بابل

بــه گـزارش رواب ــط عموم ــی پژوهشــکده اکولــوژی دریــای خــزر-
ســاری ،دکتــر صفــری ،معــاون پژوهشــی بــه همــراه کارشناســان
بخــش اکولــوژی پژوهشــکده از مزرعــه پــرورش ماهــی (آقــای
میناگ ــر) واقــع در شهرســتان بابــل بازدیــد کردنــد .یک ــی از مزیــت
هــای ایــن مزرعــه اســتفاده از سیس ــتم آب در گ ــردش بــا اســتفاده

از گی ــاه ســنبل آب ــی در محی ــط کامــا کنت ــرل شــده م ــی باشــد.
منب ــع تامی ــن آب ایــن مزرعــه ســه حلقــه چــاه اســت کــه بعــد از
ورود بــه اســتخر بتن ــی بــه مس ــاحت  2000مت ــر م ربــع ،قس ــمتی
ب ـرای مـزارع ب رنــج و قس ــمتی ب ـرای آبی ــاری درختــان و مـزارع علوفــه
(جهــت تغذیــه دام) مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد و مجــددا از
تانــک هــای حــاوی ســنبل آبــی (بــه صــورت ثقلــی) عبــور داده
شــده و بعــد از تصفی ــه و حــذف آالینــده هــا مجــددا بــه اســتخر
وارد م ــی شــود .در ســایت مذکــور بــا حداقــل آب ورودی ،همزمــان
پــرورش ماهــی ،اردک ،ب رنــج و دام انجــام شــده و حداکثــر بهــره
وری از منب ــع آب ــی م ــی شــود و از ط ــرف دیگ ــر بــا اســتفاده کنت ــرل
شــده از گی ــاه ســنبل آب ــی تصفی ــه آب صــورت م ــی گی ــرد .الزم بــه
ذک ــر اســت در اســتخر بتن ــی ماهی ــان کپ ــور ،آمــور ،کول ــی و غی ــره
پــرورش داده مــی شــود .بــه منظــور ارزیابــی و کارایــی سیســتم
مــورد نظ ــر ،نمونــه ب ــرداری از آب چــاه ،اســتخر ،ورودی و خروج ــی
و همچنیــن گیــاه و ماهــی انجــام شــد ،تــا بررســی فاکتورهــای
فیزیکوش ــیمیایی و باقیمانــده فلـزات ســنگین و ســایر آالینــده هــا
انجــام گی ــرد.
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جلسه مشترک پژوهشکده اکولوژی دریای خزر با اداره کل شیالت استان مازندران
بــه گــزارش روابــط عمومــی
پژوهشــکده اکولــوژی دریــای خــزر-
ســاری ،جلس ــه ای در خصــوص ط ــرح
پــرورش میگــو در بانــک زمیــن
شهرســتان بهشــهر بــا دکت ــر نص رالــه
زاده ،رئی ــس ،دکت ــر صف ــری ،مهنــدس
اللوی ــی معاونی ــن تحقیقات ــی و ب رنامه
ریــزی و پشــتیبانی پژوهشــکده
و مهنــدس منعمــی ،معــاون آبــزی پــروری ،مهنــدس حســین
زاده ،مســؤل دفتــر پــرورش ماهــی در قفــس و مهنــدس طبــری،
کارشــناس مس ــؤل پ ــرورش ماه ــی در قفس اداره کل ش ــیالت اســتان
مازنــدران در دفت ــر مدیریــت پژوهشــکده برگـزار شــد .در ایــن جلس ــه
پی رامــون مصوبــه ســفر رئی ــس جمه ــور ب ـرای ط ــرح پ ــرورش میگــوی
وانام ــی بــه صنعــت آبــزی پ ــروری اســتان مازنــدران ،چالــش هــا و
راهکارهــای موج ــود در ایــن راه ،بی ــان شــد .دکت ــر نص رالــه زاده ضمــن
خی ــر مقــدم و خــوش آمدگوی ــی بــه مهمانــان ،مطالعــات و اقدامــات
انجــام شــده در ســال هــای اخیــر و موفقیــت پروژههــای پــرورش
میگــو وانام ــی بــا آب لــب شــور دریــای خــزر در اســتخرهای بتن ــی و
خاک ــی پژوهشــکده را ش ــرح داد و اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه نتایــج
بدســت آمــده و دســتیابی بــه اوزان بــاالی میگــو در طــول پ ــرورش ۳
ماهــه ،اســتان مازنــدران بــه لحــاظ دارا بــودن ش ـرایط مطلــوب دمایی
وشــوری مناســب آب دریــای خــزر و وج ــود اراض ــی در نــوار ســاحلی
اســتان ،م ــی توانــد بــه یک ــی از قطــب هــای پ ــرورش میگــوی شــمال
کشــور تبدیــل شــود .مهنــدس منعمــی ،نگ رانــی هــای ســازمان

مطب ــوع خ ــود را در مــورد خط ـرات زیس ــت محیط ــی و موانــع موجود
در راه تکثی ــر و مولــد ســازی میگــو عنــوان ک ــرد و گفــت :ب ـرای انجام
اصول ــی و رفــع نگ ران ــی هــای موج ــود ،نی ــاز بــه مطالعــات جامــع ت ــر
و انجــام فــاز فارم ــی اســت تــا بتــوان ایــن گونــه را بــه مـزارع پ ــرورش
معرف ــی ک ــرد کــه البتــه در ایــن زمینــه اقدامات ــی جهــت تامی ــن
اعتب ــار و دريافــت مجوزهــای قانون ــی درحــال انجــام اســت .ایشــان فاز
صف ــر ایــن ط ــرح را تامی ــن اعتب ــار جهــت ارزیاب ــی زیس ــت محیط ــی،
فــاز اول را ایجــاد زی ــر ســاخت جهــت مطالعــات آزمایش ــی پ ــرورش
میگــو در گلخانــه و فــاز دوم را معرف ــی بــه مـزارع بخــش خصوص ــی
و تخصی ــص زمی ــن هــای مس ــتعد اســتان بــه متقاضی ــان پ ــرورش
میگــو اعــام کــرد کــه الزمــه ایــن امــر را امضــای موافقــت نامــه
بی ــن پژوهشــکده اکولــوژی دریــای خــزر و اداره کل ش ــیالت اســتان
مازنــدران دانس ــت و اظهــار امی ــدواری ک ــرد ایــن جلس ــه مقدمــه ای
ب ـرای همــکاری هــای بیشــتر بی ــن تحقیقــات و اداره کل ش ــیالت
باشــد .در ادامــه دکت ــر نص رالــه زاده زیرســاختها و امکانــات موج ــود
در پژوهشــکده جهــت انجــام طــرح هــای تحقیقاتــی تکمیلــی را
معرف ــی ک ــرد کــه م ــی توانــد در کنــار تج ربــه گ رانقــدر محققی ــن
ایــن پژوهشــکده در حیطــه پ ــرورش میگــو بس ــیار موث ــر و مفی ــد
باشــد .در نهایــت مق ــرر گردیــد ط ــرح اولی ــه بــا همــکاری کارشناســان
پژوهشــکده و اداره کل ش ــیالت اســتان مازنــدران آمــاده شــود تــا پس
از تایی ــد وارد فــاز اج رای ــی گ ــردد .در پایــان مهمانــان از ط ــرح هــای
تحقیقات ــی در حــال اج ـرای پژوهشــکده نظی ــر پ ــرورش مت راکــم بچه
ماه ــی آمــور بــا غــذای پلی ــت شــده و پ ــرورش مت راکــم میگــو وانامی
بــا سیس ــتم بیوفــاک بازدیــد کردنــد کــه مــورد توجــه ق ـرار گرفــت.

برگزاری کارگاه آموزشی -ترویجی

قدردانی رئیس سازمان شیالت ایران از دکتر بهمنی

بــه گــزارش روابــط
عمومــی پژوهشــکده میگــوی
کشــور -بوشــهر ،کارگاه
آموزش ــی -ترویج ــی بــا عنــوان
«ارتقــا مهــارت هــای فنــی
در مــزارع پــرورش میگــو» در
ســایت الگوی ــی گنــاوه برگــزار
گردیــد .دکتــر محمــد خلیــل پذیــر از پژوهشــکده بــه اتفــاق
دکتــر علــی قــوام پــور از شــیالت اســتان بوشــهر ،مجریــان
ســایت جامــع الگوی ــی ســال  ۱۴۰۱در شهرســتان گنــاوه بودنــد.
در راســتای اهــداف تعریــف شــده ب ـرای ســایت الگوی ــی ،در ایــن
کارگاه یــک روزه ،دو موضــوع «مدیریــت پیشــگیری از بیمــاری
در مــزارع پــرورش میگــو بــا تاکیــد بــر بیمــاری AHPND
 ، WSSVو مدیریــت برداشــت میگــو بــا هــدف کاهــش
ضایعــات ،را ب ـرای حاض ـران بی ــان شــد .هــدف از ارایــه ایــن دوره
هــا افزایــش ارتقــا مهــارت هــای فن ــی فعالی ــن صنعــت میگــو،
ســرکارگ ران و کارگــران مــزارع مــی باشــد.

بــه گــزارش روابــط
عمومــی موسســه تحقیقــات
علــوم شــیالتی کشــور ،در
ایــن تقدیــر نامــه آمــده
اســت :ب یشــک برگــزاری
رویــداد علمــی «ارائــه
نیازهــای فناورانــه شــیالت
و آبزیــان» در اول شــهریور مــاه  ۱۴۰۱یکــی از موثــر تریــن
و ماندگارتریــن فعالیــت هــای انجــام شــده در زمینــه
توســعه پایــدار شــیالت بــوده اســت کــه حاصــل همراهــی
و همــکاری جنابعالــی ،معاونیــن و همــکاران محتــرم در
ســخنران یها ارائــه پاورپوینــت هــا و حضــور در پنلهــای
رویــداد میباشــد.
در ایــن راســتا مراتــب تقدی ــر و تشــکر خ ــود را از جنابعال ــی
و همــکاران محت ــرم آن موسس ــه اعــام م ینمایــم.
ســامتی و موفقیــت روز افزونتــان را از درگاه خداونــد
متعــال خواســتارم.

موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

14

برگزاری نشست تخصصی بخش بوم شناسی
بــه گ ـزارش رواب ــط
عمومــی پژوهشــکده
اکولــوژی خلی ــج فــارس
و دریــای عمــان-
بندرعبــاس ،نشســت
تخصصــی بخــش بــوم
شناســی بــا حضــور
دکتــر پورنــگ رئیــس
بخــش بــوم شناســی
موسســه تحقیقــات
علــوم شــیالتی کشــور ،دکتــر مرتضــوی ،رئیــس پژوهشــکده،
معــاون تحقیقات ــی ،دکت ــر س ـراجی ،رئی ــس بخــش بــوم شناس ــی،
کارشناســان و محققی ــن م ربوطــه بــه منظــور بررس ــی پ ــروژه هــا و
عملک ــرد بخــش برگ ـزار گردیــد .ابتــدا دکت ــر س ـراجی در خصــوص
 8مــورد پ ــروژه هــای خاتمــه یافتــه در ســال  1400و  6ماهــه اول
ســال جــاری و همچنی ــن  3پ ــروژه فعــال در بخــش بــوم شناس ــی
توضیحات ــی را ارائــه داد و ق راردادهــای پژوهش ــی فعــال ســال 1401
را کــه شــامل :قــرارداد بــا شــرکت مکیــن ،بنــادر و کشــتی رانی
(اث ـرات آبس ــپاری رســوبات برداشــت شــده از اســکله هــای تجــاری
و مس ــاف ربری بندرعب ــاس ب ــر زیس ــت بــوم هــای حس ــاس ش ــیالتی
و زیســت محیطــی) ،قــرارداد بــا اداره کل شــیالت هرمــزگان
(ارزیاب ــی آلودگ ــی خ ــور تی ــاب) و اداره کل منابــع طبیع ــی اســتان

هرمــزگان (ارزیابــی آلودگــی ســواحل بندرعبــاس) اعــام نمــود.
دکت ــر س ـراجی در بخــش دیگ ــری از ســخنان خ ــود در رابطــه بــا
ق راردادهــای پژوهشــی در دســت پیگیــری ســال  ،1401پیگیــری
ســاالنه موافقــت نامــه هــای اســتانی ،مقــاالت منتشــر شــده
منتــج از اجــرای پــروژه هــای تحقیقاتــی ،ســمینارها و نشســت
هــای علمــی برگــزار شــده در فضــای مجــازی توســط همــکاران
و محققیــن بخــش بــوم شناســی پژوهشــکده ،ارائــه  8مقالــه در
ژورنــال هــا و مجــات داخل ــی و بی ــن الملل ــی و  2مــورد ســخن رانی
تخصصــی توســط محققیــن بخــش ،ارائــه مقالــه در کنف رانــس
جلب ــک شناس ــی دانشــگاه منابــع طبیع ــی ک ــرج ،فعالی ــت هــای
آزمایشــگاهی شــامل :ســنجش پارامترهــای فلـزات ســنگین ،آنالی ــز
هیدروک ربورهــای نفت ــی ،ســنجش پارامترهــای مــواد مغــذی شــامل:
نیتــرات ،نیتریــت ،فســفات و آمونیــاک -کلروفیــل -موادآلــی و
دانــه بنــدی ،ســنجش پارامترهــای پالنکتــون گیاهــی ،جانــوری،
ایکتیوپالنکتــون و ســنجش نمونــه هــای ماکروبنتوزهــا ،همــکاری با
ســایر بخــش هــای پژوهشــکده ،همــکاری بــا ســازمان دامپزشــکی،
پــرورش دهنــدگان میگــو ،شــیالت و محیــط زیســت برشــمرد و
در پایــان ایشــان مشــکالت بخــش مذکــور را عــدم تخصی ــص بــه
موقــع بودجــه پــروژه هــا ،عــدم تخصیــص بودجــه کافــی بــرای
کالیب راس ــیون ،تعمی ــر و س ــرویس دســتگاهها (ماکروویــو ،آب مقط ــر
گی ــری ،میکروســکوپ) کمب ــود نی ــروی کارشناس ــی در آزمایشــگاه و
عملیــات میدانــی و کمبــود نیــروی خدماتــی برشــمرد.

برگزاری کمیته فنی میگو

بــه گــزارش روابــط
عمومــی مرکــز تحقیقــات
ذخایــر آبزیــان آبهــای
داخلــی -گــرگان ،کمیتــه
فنــی میگــو بــا حضــور
مدیــران کل شــیالت،
میگــوی ســازمان شــیالت
ایــران و دامپزشــکی،
رئیــس مرکــز ،رئیــس
شــرکت تعاونــی میگــو
پــروران گلســتان و کارشناســان اداره کل شــیالت در محــل اداره کل
شــیالت برگــزار گردیــد .در ایــن جلســه ابتــدا مهنــدس وشــتانی
گزارشــی از رونــد پــرورش میگــو را بیــان کــرد و گفــت :در ایــن دوره
 100مزرعــه بــا مســاحت تقریبــی  1542هکتــار کشــت گردیــد.
261میلیــون الرو ذخیــره ســازی شــد .میانگیــن تولید در هکتــار 2450
کیلوگــرم ،میانگیــن وزن فــردی برداشــت  17گــرم ،پیشبینــی تولیــد
حــدود  3600تــن و میــزان اشــتغالزایی  2700نفــر بــه طــور مســتقیم
و غیــر مســتقیم بــود .مهنــدس جیــران میــزان برداشــت میگــو تاکنون
را  88تــن و غــذای مصرفــی را حــدود  2000تــن اعــام کــرد .مهنــدس

پاســندی مشــکل کاهــش ســطح آب را دغدغــه کنونی پــرورش دهنده
گان عنــوان کــرد و مهنــدس قدمــی ،مدیرعامــل شــرکت تعاونــی
نیزبیــان داشــت جــدول برنامــه کشــت و برداشــت تنظیــم شــده و
پــرورش دهنــده گان بایــد بــا رســیدن میگــو بــه وزن بــازاری اقــدام بــه
برداشــت نماینــد .نماینــده دامپزشــکی نیــز ماشــین کــد دار را شــرط
نقــل و انتقــال بیــان کــرد و درخصــوص برداشــت بــه موقع تاکیــد کرد.
دکتــر آقایــی مقــدم در خصــوص برگــزاری  2کارگاه روز مزرعــه ،یــک
کارگاه ترویجــی ،یــک کارگاه وبینــاری بــا  4عنــوان در این دوره توســط
مرکــز توضیحاتــی ارائــه کــرد و گفــت :در خصــوص پــروژه پایــش کمی
وکیفــی ،بهداشــتی ،پســاب و عوامــل زنــده از بیمــاری مــزارع میگــو بــا
همــکاری دامپزشــکی و شــیالت آمادگــی دارد .دکتــر کاووســی ،مدیــر
کل دامپزشــکی اســتان نیــز ضمــن تشــکر از تمــام تــاش های دســت
انــدرکاران در خصــوص نظــارت بــر ذخیــره ســازی و برداشــت براســاس
دســتورالعمل دامپزشــکی و مصوبــه کمیتــه فنــی تاکیــد نمــود .در
پایــان دکتــر جبــاری درخصــوص نظــارت دقیــق کارشناســان شــیالت
درمراکــز عمــل آوری و میــزان برداشــت مــزارع تاکیــد نمــود و در
خصــوص موضــوع کانــال آبرســان بیــان داشــت ،الیروبــی کانــال اصلــی
و بــاز کــردن کانــال قبلــی در دســتور کار اســت و مشــکلی در ایــن
خصــوص ایجــاد نخواهــد شــد.
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برگزاری سخنرانی علمی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور -گیالن
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده آبــزی پــروری آبهــای داخلــی كشــور -گیــان،
ســخنرانی علمــی تحــت عنــوان «اثــر رهاســازی ماهــی در بهبود کیفیــت آب دریاچــه چیتگر»
توســط دکتــر علیرضــا میرزاجانــی از اعضــای هیئــت علمــی پژوهشــكده برگــزار شــد .در ایــن
ســخنرانی نقــش رهاســازی ماهــی و مدیریــت شــیالتی دریاچــه در بهبــود کیفیــت آب مــورد
ارزیابــی قــرار گرفــت .بــرای بهبــود وضعیــت کیفــی آبهــا بــا ایجــاد تاسیســات تصفیــه آب
ســاالنه میلیاردهــا تومــان هزینــه میگــردد و ایــن در حالیســت کــه بــا اعمــال مدیریــت صحیح
شــیالتی عــاوه بــر ایجــاد شــغلهای مرتبــط و فعالیــت اکوتوریســم ،میتــوان از صــرف
هزینــه هــای مرتبــط بــا پاالیــش آب جلوگیــری کــرد .در بررســی دریاچــه چیتگــر نشــان داده
شــد کــه حــدود  ۴۴۰کیلوگــرم فســفر وارد دریاچــه شــد .فعالیــت تصفیــه خانــه  ۳۲درصــد از
فســفر دریاچــه را حــذف نمــوده در حالیکــه ماهیــان اقتصــادی موجــود در دریاچــه و ماهیانــی
کــه از دریاچــه صیــد شــدند  ۳۰درصــد فســفر موجــود را در خــود ذخیــره کردنــد کــه قابــل
بهــره بــرداری مــی باشــد ۳۸ .درصــد باقیمانــده فســفر بــه صــورت محلــول در آب ،ذخیــره
شــده در موجوداتــی مثــل پالنکتــون ،پریفیتــون و ماهیــان هــرز دریاچــه میباشــد .نقــش
ماهیــان اقتصــادی دریاچــه در بهبــود کیفیــت آب دریاچــه همتــراز بــا تصفیــه خانــه نتیجــه
گیــری شــده اســت.

برگزاری وبینار تخصصی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور -گیالن
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده آبــزی پــروری آبهــای داخلــی کشــور -گیــان ،وبینار
تخصصــی بــا عناویــن «آشــنایی بــا تکثیــر و پــرورش ریزجلبکهــا و کاربــرد آنهــا در آبــزی پــروری»
و «طراحــی و ســاخت سیســتم فایکولــب و کشــت انبــوه جلبــک هــای اقتصــادی» بــه میزبانــی شــبکه
آمــوزش کشــاورزی اســتان گیــان و بــا مشــارکت پژوهشــکده توســط دکتــر ســیدمحمد صلواتیــان و
بــا حضــور کارشناســان و بهــره بــرداران شــیالتی برگــزار گردیــد .ابتــدا ایشــان بــه بیــان رده بنــدی
سیســتماتیک شــاخههای جلبکــی و کاربــرد آنهــا در آبــزی پــروری اشــاره کــرد ســپس بــه طراحــی
و ســاخت سیســتم فایکولــب و کشــت انبــوه جلبــک هــای اقتصــادی پرداخــت .هــدف از تاســیس
آزمایشــگاه کشــت جلبــک یــا فایکولــب تشــکیل بانــک ژن جلبکــی و آزمایشــات مختلــف تاثیــر ســموم
(آزمایشــات  )Lc50بــر روی موجــودات مختلــف زنجیــره غذایــی (فیتوپالنکتــون هــا ،زئوپالنکتونهــا
و ماهیــان) و همچنیــن انجــام پایــان نامههــای دانشــجویی در مقاطــع کارشناســی ،کارشناســی ارشــد
و دکتــرا مــی باشــد .هــر باریــوم جلبکــی یعنــی ایجــاد شناســنامه جلبکــی ،بدیــن منظــور جلبــک
هــای خــاص آب شــیرین (تــاالب -رودخانــه -اســتخر) جداســازی یــا خالــص ســازی شــده و در دو
محیــط کشــت مایــع و جامــد (محیــط کشــت آگار) کشــت داده مــی شــوند تــا از یــک طــرف بانــک
ژنــی جلبکهــا را تهیــه نمــوده و از ســویی اجــرای آزمایشــات مختلــف در خصــوص بیولــوژی آبهــای
شــیرین ،اکولــوژی ،مصــرف در غــذای زنــده و اســتفاده هــای جنبــی از فیتوپالنکتونهــا را دارا باشــند.
در حــال حاضــر آزمایشــگاه فایکولــب پژوهشــکده بــا دارا بــودن اســتوک بیــش از  15گونــه جلبکــی
مشــغول بــه فعالیــت بــوده و توســط خانــم دکتــر روفچایــی مدیریــت مــی شــود.
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برگزاری وبینار ترویجی با عنوان «بارورسازی عملیاتی استخرهای پرورش ماهیان گرمابی»
بــه گـزارش رواب ــط عموم ــی پژوهشــکده آبزی پ ــروری آبهــای داخلی کشــور -گی ــان ،وبینار
ترویج ــی بــا عنـوان «بارورســازی عملیاتی اســتخرهای پ ــرورش ماهی ــان گرمابی» توســط دکتر
س ــیدفخ رالدین میرهاشــمی نس ــب ،عضــو هیات علم ــی پژوهشــکده در ســامانه وب کنف رانس
ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش و ترویــج کشــاورزی برگـزار شــد .مطالب ــی کارب ــردی و ترویج ــی بــا
موضــوع تاثی ــر کودده ــی ب ــر حاصلخی ــزی مـزارع پ ــرورش ماهی ــان گرماب ــی ،آشــنایی بــا انـواع
کودهــای رایــج در مـزارع گرماب ــی ،محاس ــبه مقـدار کودهــای پایــه ،آغــازی و مصرف ــی در حی ــن
دوره پ ــرورش ،روشهــای آمــاده ســازی و پخــش ان ـواع کودهــای رایــج در اســتخرهای پ ــرورش
ماهی ــان گرماب ــی و مالحظــات بهداشــتی در زمــان مص ــرف آنهــا در ایــن دوره ارائــه گردیــد.

بازدید از انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری
گــزارش
بــه
عمومــی
روابــط
انســتیتو تحقیقــات
بیــن المللــی ماهیــان
خاویــاری ،جلســه ای
بــا حضــور ســجاد ده
ده جانــی ،مدیــر کل
بازرس ــی اســتان گی ــان
و هی ــأت هم ـراه ،دکت ــر
شــناور ،معــاون ب رنامــه
ریــزی و پشــتیبانی و مس ــئولین بخــش هــای تحقیقات ــی و ســتادی
انســتیتو ،دکتــر ناصــر کرمــی راد ،مدیــر کل دفتــر بازســازی و
حفاظــت از ذخایــر ژنتیکــی آبزیــان شــیالت ایــران ،مهنــدس
تق ــی نصی ــری ،مدی ــرکل و روســای م راکــز بازســازی ذخای ــر ش ــیالت
اســتان گی ــان در ســالن کنف ران ــس انس ــتیتو برگـزار گردیــد .دکت ــر
شــناور ،رئی ــس انس ــتیتو ،ضمــن ع ــرض خی ــر مقــدم خالصــه ای
از امکانــات ،توانمنــدی هــا و دســتاوردهای حاصــل از طــرح هــا
و پــروژه هــای تحقیقاتــی انســتیتو را بــرای میهمانــان حاضــر،
تش ــریح نمــود .ایشــان ضمــن بی ــان اهمی ــت حفــظ ذخایر ارزشــمند
ماهیــان خاویــاری دریــای خــزر و برخــی از فوایــد و ارزش غذایــی
و مقبولیــت ب رنــد خاویــار ایــران در بازارهــای جهانــی ،بــا اشــاره
بــه برخ ــی از وظائــف و رســالت هــای ســازمانی انس ــتیتو همچ ــون

نظــارت و پایــش ذخای ــر و توســعه آبــزی پ ــروری ماهی ــان خاویــاری
در کشــور ،حفــظ بانــک ژن ماهی ــان خاویــاری بــه منظــور احی ــای
ذخای ــر ژنتیک ــی در حــال انق ـراض ایــن ماهی ــان را از دیگ ــر اقدامــات
اث ربخــش انس ــتیتو تحقیقــات بی ــن الملل ــی ماهی ــان خاویــاری در
طــی ســال هــای اخیــر توصیــف کــرد .دکتــر کرمــی راد ،مدیــر
کل دفت ــر بازســازی و حفاظــت از ذخای ــر ژنتیک ــی آبزیــان ش ــیالت
ایــران ،ضمــن قدردانــی از اقدامــات انجــام شــده در انســتیتو
افزودنــد حفــظ و ح راســت ایــن م راکــز و ذخایــر آبزیــان دریــای
خــزر بــه عنــوان انفــال ب ــر عهــده مــا گذاشــته شــده اســت کــه بــا
توجــه بــه کاهــش تخصی ــص اعتب ــار و کمب ــود نی ــروی انس ــانی در
م راکــز بازســازی ذخای ــر ماهی ــان خاویــاری در اســتانهای شــمالی
بــا چالش ــی بــزرگ و جــدی روب ــرو هس ــتیم و نی ــاز بــه مس ــاعدت
ویــژه م ــی باشــد .در ادامــه آقــای ده ده جان ــی ،مدی ــر کل بازرس ــی
اســتان گیــان از اقدامــات و فعالیــت هــای انســتیتو بــه عنــوان
پشــتیبان صنعــت آبــزی پ ــروری ماهی ــان خاویــاری قدردان ــی نمــود.
ایشــان در خصــوص کمبــود نیــروی انســانی ،عــدم تخصیــص
اعتب ــار مکف ــی و یــا واگــذاری هــای نس ــنجیده عرصــه هــای دولت ــی
نی ــز ق ــول مس ــاعد دادنــد تــا پ ــس از انجــام مکاتب ــات الزم ،در حــد
مقــدورات حــل و فصــل گ ــردد .در پایــان میهمانــان از بخــش هــای
مدیریــت ذخای ــر ،ژنتی ــک و آبــزی پ ــروری انس ــتیتو بازدیــد نمودنــد
و از نزدیــک در جریــان برخ ــی از فعالی ــت هــای پژوهش ــی و اقدامــات
انجــام شــده قــرار گرفتنــد.

دومین نشست پژوهشکده اکولوژی دریای خزر -ساری
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده اکولــوژی دریــای خــزر -ســاری ،در راســتای انجــام
فعالیــت هــای مشــترک در حــوزه بهداشــت عمومــی و تاثیــرات تغییــر اقلیــم بــر ســامت
و ب راســاس توافقــات انجــام شــده دکتــر صفــری ،معــاون پژوهشــی و خانــم دکتــر قیاســی،
رئی ــس بخــش بهداشــت و بیمــاری هــای آبزیــان پژوهشــکده بــا ارائــه ســه پروپــوزال تحقیقات ــی
آبزیــان در جلس ــه ای بــا حضــور روســای دانشــکده هــای بهداشــت و داروســازی ،رئی ــس مرکــز
تحقیقــات علــوم بهداشــتی ،معــاون آموزش ــی دانشــکده بهداشــت و جمع ــی از اســاتید دانشــکده
بهداشــت عضــو کارگ ــروه تغیی ــر اقلی ــم ب ــر ســامت دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران ش ــرکت داشــتند .ط ــی ایــن جلس ــه کلی ــات
ســه پروپــوزال پــس از ارائــه ،تاییــد شــد و مقــرر گردیــد پــس از انجــام اصالحــات پیشــنهاد شــده ،در جلســه قــرارگاه امنیــت
غذای ــی و ســامت دانشــگاه مط ــرح و نهای ــی گ ــردد.
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بازدید از موسسه واکسن و سرم سازی رازی شعبه جنوب کشور -شیراز

بــه گــزارش روابــط عمومــی
پژوهشــکده آبــزی پــروری
آبهــای جنــوب کشــور -اهــواز،
پیــرو تفاهــم نامــه مشــترک بیــن
پژوهشــکده و موسســه واکســن و
ســرم ســازی رازی شــعبه جنــوب
کشــور -شــیراز در دســتیابی بــه واکســن ماهیــان گرمابــی ،دکتــر
حســین هوشــمند ،رئیــس پژوهشــکده و دکتــر مینــا آهنگــرزاده
مجــری طــرح مشــترک واکســن ماهیــان گرمابــی و رئیــس بخــش
بهداشــت بیمــاری هــای آبزیــان پژوهشــکده ضمــن بازدیــد از

بخــش هــای مختلــف موسســه ،دیــداری صمیمانــه بــا دکتــر علــی
شــیرازی نــژاد و دکتــر نــادر قلعــه گالب ،رئیــس و معــاون موسســه
واکســن و ســرم ســازی رازی داشــتند .در ایــن دیــدار هــر دو طــرف
بــر تــداوم همــکاری در حــوزه واکســنهای آبزیــان و ورود بــه
حــوزه هــای دانــش بنیــان در زمینــه تولیــد کیــت هــای تشــخیص
بیمــاری هــای آبزیــان ،واکســن هــای ویروســی همچنیــن ســهولت
دسترســی بــه دانــش و امکانــات توافــق کردنــد .در پایــان دکتــر
هوشــمند ،از دکتــر شــیرازی نــژاد بــرای بازدیــد از رونــد اجــرای
پــروژه و همچنیــن بخــش هــای مختلــف پژوهشــکده و ایســتگاه
تحقیقاتــی ماهیــان دریایــی بنــدر امــام خمینــی دعــوت نمــود.

سخنرانی علمی -تخصصی در پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان -بندرعباس

بــه گــزارش روابــط
پژوهشــکده
عمومــی
اکولــوژی خلیــج فــارس
و دریــای عمــان-
بندرعبــاس ،ســخنرانی
علمــی ،تخصصــی تحــت
عنــوان «انتخــاب گونــه ای مناســب جهــت تکثیــر و پــرورش
ماهیــان دریایــی در خلیــج فــارس و دریــای عمــان» بــه صــورت
مجــازی توســط دکتــر بهــزاد ســروی ،عضــو هیــات علمــی
پژوهشــکده و بــا حضــور تعــداد زیــادی از محققیــن ،صاحــب
نظــران و پــرورش دهنــدگان ماهــی در قفــس در تاریــخ برگــزار
گردیــد .ابتــدا دکتــر مرتضــوی ضمــن خــوش آمدگویــی بــه
شــرکت کننــدگان ،پــرورش در قفــس را یکــی از برنامــه هــای
اساســی ســازمان شــیالت کشــور دانســت کــه موسســه تحقیقــات
علــوم شــیالتی کشــور هــم در ایــن زمینــه برنامــه هــای گســترده
ای در شــمال و جنــوب کشــور در دســت اقــدام و اجــرا دارد .وی
گفــت :در جنــوب کشــور هــم در پژوهشــکده یکــی از پــروژه هــای
در دســت اجــرا بحــث هــای مرتبــط بــا تکثیــر گونــه هــای بومــی
بــه منظــور معرفــی بــه قفــس هــای پــرورش ماهــی مــی باشــد .در
ایــن راســتا تیمــی از همــکاران مــا در ایســتگاه بنــدر لنگــه در ایــن
زمینــه فعــال هســتند و امــروز دکتــر ســروی در ارتبــاط بــا انتخاب
گونــه ای بــا اســتفاده از معیارهــای علمــی صحبــت خواهنــد کــرد
کــه امیــدوارم ایــن ســمینارها و نشســت هــا مــا را بــرای انتخــاب
بهتــر گونــه هــای دریایــی پرورشــی بومــی هدایــت نمایــد و ایــن
نشســت هــا بتوانــد بــرای توســعه پایــدار آبــزی پــروری در کشــور
مفیــد واقــع گــردد .ســپس دکتــر ســروی بــا اشــاره بــه صنعــت
نوپــای پــرورش ماهــی در قفــس در ایــران ،گفــت :تامیــن بچــه
ماهیــان ،گلــوگاه ایــن صنعــت محســوب مــی شــود .بنابرایــن
انتخــاب گونــه مناســب جهــت تکثیــر و پــرورش کلیــد اســتمرار
و موفقیــت ایــن صنعــت اســت .بــر اســاس آمــار منتشــر شــده از
ســالنامه شــیالت ایــران ،در ســال  1398از مجمــوع کل آبزیــان

تولیــد شــده  89درصــد بــا اســتفاده از منابــع آب شــیرین و تنهــا
 11درصــد بــا اســتفاده از منابــع آب شــور تولیــد شــده انــد .بــا
توجــه بــه کاهــش نــزوالت جــوی در ســال هــای اخیــر و مواجــه
شــدن آبــزی پــروری بــا چالــش جــدی کــم آبــی و نقــش تولیــد
آبزیــان در تغذیــه و ســامت جامعــه و افزایــش و توســعه پایــدار
آبــزی پــروری یکــی از راه هــای مناســب ،اســتفاده از ظرفیــت
هــای تولیــد و پــرورش آبزیــان دریایــی مــی باشــد کــه در برنامــه
هفتــم توســعه تولیــد بیــش از  400هــزار تــن ماهــی از طریــق
پــرورش در قفــس پیــش بینــی شــده اســت .دکتــر ســروی گفــت:
الرو ماهیــان از لحــاظ تکاملــی ،دو گــروه مــی باشــند ،الرو هــای
تکامــل یافتــه (آزاد ماهیــان ،قــزل آال ،ماهیــان خاویــاری) و الرو
هــای تکامــل نیافتــه کــه الرو اکثــر ماهیــان دریایــی در گــروه
اخیــر قــرار مــی گیرنــد .وی در ادامــه مقایســه ای بیــن الرو
ماهیــان دریایــی را وابســتگی آنهــا بــه غــذای زنــده در هفتــه
هــای آغازیــن بعــد از تفریــخ بیــان کــرد کــه دلیــل آن را نیــز
عــدم شــکل گیــری معــده و ترشــح ناکافــی آنزیــم هــای گوارشــی
دانســت .طوالنــی بــودن دوره اســتفاده از غــذای زنــده در مراحــل
اولیــه ســبب افزایــش هزینــه تولیــد و بــاال بــودن ریســک پــرورش
الرو هــا مــی گــردد .بــرای حــل ایــن مشــکل دو رویکــرد تغذیــه
ای و انتخــاب گونــه مناســب وجــود دارد کــه موضــوع بحــث
حاضــر مــی باشــد .در ادامــه ایشــان پــرورش ماهــی در قفــس
را نیازمنــد دو گونــه تأسیســات ســاحلی (هچــری) و تأسیســات
دریایــی (قفــس) بیــان کــرده و از منظــر تکثیــر ،گونــه مناســب
را دارای قابلیــت تخــم ریــزی در شــرایط اســارت و ســیکل کوتــاه
تبدیــل الرو بــه بچــه ماهــی بــا بازماندگــی قابــل قبــول و از نظــر
پــرورش دارای رشــد ســریع و رســیدن بــه وزن مناســب جهــت
ارائــه بــه بــازار بیــان کــرد .ســایر فاکتــور هــای دخیــل در انتخــاب
گونــه هــای مناســب را شــامل بــازار پســندی ،ظاهــر زیبــا ،دوره
کوتــاه مولــد ســازی ،کوتــاه بــودن طــول دوره پــروار بنــدی و
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روش پــرورش کــه هــم اکنــون عمــده تریــن روش ،پــرورش در
قفــس اســت اظهــار نمــود .در ادامــه مراحــل تکامــل دســتکاه
گــوارش در جنیــن ،الرو و بچــه ماهیــان را توصیــف و گفــت:
گونــه هــای حاضــر جهــت تکثیــر و پــرورش در جنــوب ایــران
شــامل :شــانک زرد بالــه ،صبیتــی ،شــانک ســرطالیی ،ســی بــس
آســیایی  ،)Asian Sea Bassهامــور و ســوکال) مــی باشــند.
وی گونــه هــای شــانک زرد بالــه ،صبیتــی و هامــور معمولــی
را دارای بازدهــی متوســط در هچــری بــه علــت طوالنــی بــودن
مــدت تکامــل دســتگاه گــوارش و بازدهــی ضعیــف بــه علــت
زمــان بــر بــودن پــروار بنــدی در قفــس ذکــر کــرد .همچنیــن
گونــه هــای ســی بــس آســیایی و شــانک ســرطالیی را گونــه
هــای اگزوتیــک دانســت .دکتــر ســروی در ادامــه بــه معرفــی
گونــه هــای ارزشــمند دارای رشــد ســریع از جملــه خانــواده
گیــش ماهیــان شــامل Queenfish، Scad، Trevally،
 Pompanoو  Jackکــه مــورد اخیــر در ایــران بــا نــام شــاه
ماهــی ،گیــش دم زرد ،دنــدان فیلــی و کبوتــر ماهــی معــروف
هســتند را از بهتریــن جنــس هــای ایــن خانــواده و هــدف مطالعــه
خــود ذکــر کــرد .ایــن جنــس دارای چهــار گونــه تجــاری مهــم
مــی باشــد کــه در نقــاط مختلــف جهــان تکثیــر و پــروار بنــدی
شــده اســت .در خلیــج فــارس دو گونــه  Seriola Dumeriliو
 Seriola Lalandiوجــود دارد کــه هــدف ایــن وبینــار معرفــی
گونــه الالنــدی مــی باشــد .ایشــان در خصــوص زیســت شناســی
گونــه مذکــور توضیحاتــی ارائــه داد و نســبت بــه مقایســه گونــه
هــای مطــرح شــده در ایــران جهــت تکثیــر و پــرورش ماهیــان
دریایــی بــا یکدیگــر از جنبــه هــای مختلــف ماننــد :فاکتورهــای
دوره پــرورش ،مراحــل تکاملــی دســتگاه گــوارش الروهــا ،ســرعت
رشــد و وزن قابــل ارائــه بــه بــازار ،محبوبیــت و قیمــت جهانــی،
مقایســه ســن بلــوغ مولدیــن ،انتقــال جنســی ،میــزان هــم آوری
و هورمــون تراپــی پرداختــه و جمــع بنــدی از مقایســه بیــن گونــه
هــای مختلــف را ارائــه نمــود و مزایــای گونــه شــاه ماهــی جهــت
تکثیــر و پــرورش را شــامل:

تکثیر آسان در شرایط اسارت بدون نیاز به تزریق هورمونرشد سریع در زمان پرورش در قفسکوتاه بودن دوره تبدیل الرو به بچه ماهیامکان تکثیر در استخر های بتنیو کیفیــت بســیار بــاالی گوشــت و وجــود تقاضــای جهانــی بــرای ایــن
گونــه اظهــار کــرد و عمــده عیــب آن را ســخت بــودن تهیــه مولدیــن
نــام بــرد .عمــده کشــورهای تولیــد کننــده شــاه ماهــی در شــرق آســیا
را چیــن ،کــره ،تایــوان ،ژاپــن (بزرگتریــن تولیــد کننــده و مصــرف
کننــده ایــن جنــس در جهــان) ،نیوزیلند و اســترالیا ،کشــورهای منطقه
مدیترانــه ،مراکــش و تونس در آفریقــا ،ایاالت متحده ،مکزیک ،شــیلیدر
قــاره آمریــکا و امــارات و عربســتان در خاورمیانــه مــی باشــند .وی یکــی
از برنامــه هــای تولیــد ایــن گونــه را بــا عنــوان آبــزی پــروری در بیابــان
( )Desert Aquacultureبــا هدایــت پروفســور Sagiv Kolkoski
در کشــور هــای عربســتان ،شــیلی و اســرائیل بیــان کردنــد کــه شــاه
ماهــی بــه عنــوان گونــه اصلــی در ایــن برنامــه مطــرح اســت .همچنین
در ادامــه مزایــا و معایــب گونــه هــای Mahi Mahi، Threadfins،
Yellowfin Tuna، Mangrove Red Snapper، Croaker،
 Silver Pomfret، Silver Pompano، Grey Mulletو
 Milkfishبرشــمرد و گفــت :گونــه ای کــه مــی توانــد مــا را بــه اهداف
پیــش بینــی شــده در برنامــه هفتــم توســعه در افزایــش تولیــد ماهــی
از طریــق پــرورش در قفــس برســاند گونــه شــاه ماهــی خواهــد بــود
کــه در ســال هــای آینــده در تکامــل آبــزی پــروری در جهــان نقــش
اساســی خواهــد داشــت بــه گونــه ای کــه بســیاری از کشــورهای جهان
بــه ســرعت در حــال رو آوردن بــه تکثیــر و پــرورش ایــن گونــه مــی
باشــند و بــا توجــه بــه اینکــه موسســه تحقیقــات علوم شــیالتی کشــور
متولــی مطالعــات و فعالیــت هــای علمــی آبــزی پــروری در کشــور مــی
باشــد پیشــنهاد مــی گــردد ،پــروژه ای در ایــن رابطــه تدویــن گردیــده
تــا طــی یــک دوره پنــج ســاله بتــوان بــه تکنولــوژی تکثیــر و پــرورش
ایــن گونــه در شــرایط اســارت دســت یافــت .در پایــان دکتــر ســروی
بــه ســواالت مطــرح شــده از طــرف شــرکت کننــدگان کــه متشــکل از
پــرورش دهنــدگان ،کارشناســان و محققیــن شــیالت ،محیــط زیســت،
پژوهشــکده هــا و مراکــز تحقیقاتــی ،دانشــگاه هــا ،دانشــجویان و ســایر
شــرکت کننــدگان بــود ،پاســخ داد.

بازدید رئیس مرکز گرگان از مرکزعمل آوری شیل آبزی گلستان
بــه گــزارش روابــط عمومــی
مرکــز تحقیقــات ذخایــر آبزیــان
آبهــای داخلــی -گــرگان ،بــا آغــاز
صیــد میگــو از  1540هکتــار مــزارع
میگــوی ســایت میگــوی گمیشــان،
دکت ــر آقای ــی مقــدم ،رئی ــس مرکــز از
مرکــز عمــل آوری ش ــیل آبــزی گلس ــتان بازدیــد بــه عمــل آورد .در
ایــن بازدیــد مهنــدس دیانــی ،رئیــس هیــات مدیــره شــرکت در
خصــوص م راحــل عمــل آوری گفــت :ابتــدا طــی حــدود  45روز

صی ــد ،میگــو هــا شس ــته ،ســورت ،بس ــته بنــدی و منجمــد م ــی
شــوند .س ــپس بــا پایــان یافتــن صی ــد ،ب راســاس نــوع نی ــاز بــازار
هــدف مجــددا یــخ زدای ــی و طب ــق نظ ــر ســفارش دهنــده پوســت
کنــی ،روده گیــری ،وکیــوم یــا بســته بنــدی مــی شــوند .ایــن
م راحــل بــا نظــارت دقی ــق ش ــیالت و دامپزشــکی انجــام م ــی شــود.
دکتــر آقایــی مقــدم آمادگــی مرکــز را در همــکاری ،تحقیقــات
نویــن در عرصــه بهــره بــرداری از ضایعــات میگــو اعــام نمــود.
شــرکت شــیل آبــزی گلســتان یکــی از م راکــز موفــق در عرصــه
عمــل آوری و صــادرات مــی باشــد.
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برگزاری جلسه کمیته صید
بــه گــزارش روابــط عمومــی
پژوهشــکده اکولــوژی دریــای خزر-
ســاری ،جلســه کمیتــه صیــد
پژوهشــکده بــه منظــور بررســی
و بازبینــی مفــاد دســتورالعمل
صیــد و بهرهبــرداری از ذخایــر
ماهیــان اســتخوانی در فصــل
صیــد  1402ـ  1401در ســازمان شــیالت ایــران برگــزار شــد .در
ایــن جلس ــه دکت ــر فضل ــی بــه نمایندگ ــی از موسس ــه تحقیقــات
علــوم ش ــیالتی کشــور ،گزارش ــی از وضعی ــت صی ــد و ذخای ــر ماهیان
اســتخوانی ارائــه نمــود .در ایــن گ ـزارش بــه رونــد نزول ــی ذخای ــر
ماه ــی ســفید و کفــال طالی ــی در چنــد ســال اخی ــر ،افزایش بس ــیار

زیــاد ف راوان ــی ماهی ــان ســفید نابالــغ در  16روز تمدیــد زمــان صی ــد
ماهی ــان در پایــان فصــل صی ــد گذشــته ،لــزوم بازبین ــی در تاریــخ
ش ــروع و پایــان فصــل صی ــد ،توجــه بــه ســقف مجــاز برداشــت از
ذخای ــر ماهی ــان مهــم و اقتصــادی ،رعایــت اســتانداردهای تعیی ــن
شــده ب ـرای ادوات صی ــادی و همچنی ــن کاهــش مــدت زمــان صی ــد
روزانــه اشــاره شــد .پ ــس از ارائــه گ ـزارش معاونی ــن صی ــد و بنــادر
ماهیگی ــری اســتانهای گی ــان ،مازنــدران و گلس ــتان مق ــرر گردیــد
کــه تاریــخ ش ــروع و پایــان زمــان صی ــد مــورد بازبین ــی ق ـرار گرفتــه
و اصالحــات الزم در دســتورالعمل صیــد و بهرهبــرداری از ذخایــر
ماهی ــان اســتخوانی شــمال کشــور ب ــر اســاس یافتــه هــای علم ــی
و پیشــنهادات ارائــه شــده اعمــال شــده و بــه تمام ــی ش ــرکتهای
تعاون ــی صی ــادی پ ــره در شــمال کشــور ابــاغ گ ــردد.

بازدید از کارخانه توربافی
بــه گــزارش روابــط عمومــی
مرکــز تحقیقــات ش ــیالتی آبهــای
دور -چابهــار ،دکت ــر اشــکان اژدری،
رئیــس مرکــز بــه همــراه دکتــر
هاشــمی و آقــای رحیم ــی ،رئیس
بخــش بیولــوژی و ارزیاب ــی ذخای ــر
و مســئول ح راســت مرکــز از
کارخانــه تــور باف ــی ماه ــور بافــان بلــوچ در پیک ــره صنعت ــی منطقــه
آزاد چابهــار کــه تــور هــای صیــادی مختلــف بــه خصــوص تــور
صی ــد تــون ماهی ــان را تولی ــد م ــی کنــد ،بــا کارشناســان کارخانــه
در خصــوص مــوارد فن ــی تــور صی ــد تــون ماهی ــان بــا تأکی ــد ب ــر
استانداردســازی و رعایــت الزامــات بحــث و گفتگــو کردنــد .از جملــه
مشــکالت مط ــرح شــده کارخانــه ،قطع ــی مک ــرر ش ــبکه ب ــرق بــود

کــه منجــر بــه نقــص فنــی دســتگاه هــای توربافــی مــی شــود
و همچنیــن وجــود قاچــاق تــور هــای مختلــف صیــادی اســت
کــه تولی ــد در کارخانــه را دچــار مشــکل م ــی کنــد .دکت ــر اژدری و
هم راهــان در خصــوص اســتاندارد ســازی و امــکان تولی ــد تــور بــا
مارک ــر مشــخص (مخصــوص کشــور ای ـران) کــه قابــل رهگی ــری در
خصــوص تورهــای صی ــادی گــم شــده و رهــا شــده در آبهــای آزاد
کــه از الزمــات  IOTCب ـرای کشــورهایی عضــو کمیس ــیون اســت،
تبــادل نظــر کردنــد .پیشــنهاد گردیــد تیــم فنــی بــا همــکاری
مرکــز تحقیقــات ش ــیالتی آبهــای دور در ایــن خصــوص پیگی ــری
و اقدامــات الزم را انجــام دهنــد .در پایــان بازدیــد کننــدگان از
عــدم تولی ــد تــور منوفیالمنــت توســط کارخانــه و رعایــت مناســب
اســتاندارهای کارگاهــی قدردانــی و بــر همــکاری بیشــتر تأکیــد
کردنــد.

شرکت در رویداد کارآفرینی نوآورانه دانش بنیان و اشتغال آفرین حوزه شیالتی

بــه گــزارش
روابــط عمومــی
مرکــز تحقیقــات
شــیالتی آبهــای
دور -چابهــار ،دکتــر
اشــکان اژدری در
رویــداد
پیــش
کارآفرینــی نوآورانــه
دانــش بنیــان و
اشــتغال آفریــن
ح ــوزه ش ــیالتی کــه در ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش و ترویــج
کشــاورزی برگــزار شــد ،ش ــرکت ک ــرد .در ایــن رویــداد کــه در
ح ــوزه نیازهــای فناورانــه ح ــوزه ش ــیالت و آبزیــان در کارگ ــروه

هــای مختلــف دســته بنــدی شــده دکتــر اژدری ضمــن
مشــارکت علمــی در پنــل میگــو و صیــد و صیــادی بــه
عنــوان رئی ــس کارگ ــروه جلب ــک ،پنــل آن کارگ ــروه را مدیریــت
ک ــرد و بــه صــورت برخــط و حضــوری بــا بی ــش از  ۱۳۰ش ــرکت
کننــده ،بــه نیازهــای فناورانــه در حــوزه ماکــرو جلبــک و
میکــرو جلبــک؛ آرتمیــا؛ زالــو پرداخــت و بعــد از شــنیدن
نظــر حضــار و اعضــای پنــل جمــع بنــدی جلســه را انجــام
داد .همچنیــن دبیــر ایــن کارگــروه دکتــر غفــاری مــوارد را
جهــت برنامــه ریــزی هــای بعــدی مســتند و صورتجلســه را
بــا  ۲۲نیــاز فناورانــه تنظیــم کــرد .در پایــان خانــم دکتــر
امین ــی ،رئی ــس بخــش اکولــوژی مرکــز کــه بــه عنــوان ناظ ــر
جلســه بــود ضمــن تشــکر از شــرکت کننــدگان از اعضــای
پنــل نیــز قدردانــی کــرد.
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حضور در پیش رویداد کارآفرینی حوزه شیالتی و تشکیل نشست پنل ماهیان گرمابی
بــه گــزارش روابــط
عمومــی پژوهشــکده آبــزی
پ ــروری آبهــای داخل ــی کشــور،
در روز یکشــنبه مــورخ 20
شــهریور  1401پنــل تخصص ــی
ماهیــان گرمابــی و تیالپیــا
در راســتای پیــش رویــداد کارآفرینــی نوآورانــه دانــش بنیــان و
اشــتغال آفریــن حــوزه شــیالت ،بــا حضــور بیــش از یکصــد نفــر
از صاحب ــان صنعــت ،ش ــرکت هــای دانــش بنی ــان ،رئی ــس اتحادیــه
پ ــرورش دهنــدگان ماهی ــان گرماب ــی کشــور ،رئی ــس اتحادیــه ماهی ــان
گرمابــی اســتان گیــان ،پــرورش دهنــدگان بــزرگ اســتان هــای
تهــران ،گیــان ،خوزســتان ،گلســتان ،مازنــدران و یــزد ،نماینــدگان

ســازمان ش ــیالت و محققی ــن موسس ــه تحقیقــات علــوم ش ــیالتی
کشــور در ســالن شــهید شــاه حس ــینی(فجر) ســازمان تحقیقــات،
ترویــج و آمــوزش کشــاورزی بــه صــورت حضــوری و مجــازی برگ ـزار
گردیــد .در ایــن پنــل تخصص ــی ،دکت ــر محمد صی ــاد بوران ــی( رئیس
پنــل) ،دکت ــر محــدث قاســمی(دبیر) ،دکت ــر ش ــریفیان (ناظ ــر) ودکت ــر
س ــیدعلیخانی (نماینــده ســازمان اج رای ــی) حضــور داشــته و نیازهــای
فناورانــه ارائــه شــده توســط ســخن رانان و ش ــرکت کننــدگان در ح ــوزه
ماهی ــان گرماب ــی و تیالپی ــا را احصــاء و جمع بنــدی نمودنــد .نیازهای
فناورانــه دریافــت شــده در ایــن پی ــش رویــداد پس از بررس ــی توســط
کارگ ــروه هــای تخصص ــی در اختی ــار ش ــرکت هــای دانــش بنی ــان ق رار
خواهــد گرفــت .در پایــان از حضــور و مشــارکت ش ــرکت کننــدگان
تقدیــر و تشــکر بــه عمــل آمــد.
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سخنرانی رییس سازمان شیالت ایران در رویداد کارآفرینی حوزه شیالت
بــه گــزارش روابــط عمومــی
موسســه تحقیقــات علــوم
ش ــیالتی کشــور ،ریی ــس ســازمان
شــیالت ایــران و معــاون وزیــر
جهادکشــاورزی ،در رویــداد
کارآفرین ــی نوآورانــه دانــش بنی ــان
و اشــتغال آفریــن حــوزه شــیالت
کشــور بــا اشــاره بــه ظرفیــت  ۱.۷میلیــارد دالر بــازار آزاد شــده
روس ــیه و اوک رایــن گفــت :بایــد بتــوان بــا تکی ــه ب ــر تولی ــد داخــل
و راهبردهــای دانــش محــور ،ظرفیــت هــای صادراتــی را افزایــش
دهیــم.
مهنــدس ســید حســین حســینی بــا بیــان اینکــه اگــر در
ش ــیالت بــه اف رایــش تولی ــد رس ــیدهایم بــا رســوخ علــم و دانــش و
بحثهــای دانــش بنیان ــی بــه ح ــوزه ش ــیالت بــوده اســت ،گفــت:
وقتــی  ۴۹درصــد بحثهــای تجاریســازی پروتئی نهــا در دنیــا
بــه آبزیــان م ربــوط م یشــود ایــن یعن ــی بخــش مهم ــی از غــذای
م ــردم بــه آبزیــان م ربــوط م ــی شــود.
وی ادامــه داد :اگــر در تولیــدات غــذا بــه دنبــال ظرفی تهــای

پایــدار نباش ــیم و در راســتای پایدارســازی امنی ــت غذای ــی اقدام ــی
انجــام ندهی ــم عمــا کار خاص ــی صــورت نگرفتــه اســت.
رئی ــس ســازمان ش ــیالت کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه دســتورات مقام
معظــم رهب ــری و رئی ــس جمهــوری س ـرلوحه کار ســازمان ش ــیالت
اســت ،گفــت :ایــن دســتورات شــامل دانــش بنی ــان ک ــردن بخــش
کشــاورزی ،اشــتغال آفرین ــی ،تامی ــن امنی ــت غذای ــی پایــدار اســت.
بــه گفتــه وی پروتئی ــن آبزیــان در مقایس ــه بــا ســایر پروتئی نهــا
قیمتهــای باالتــری دارد کــه بایســتی ارزانســازی شــود.
وی همچنیــن بــه افزایــش بهــرهوری در آبهــای شــیرین ،توســعه
ســواحل و تولی ــد گونههــای مختلــف بچــه ماه ــی نی ــز اشــاره ک ــرد.
حس ــینی بــا اشــاره بــه اینکــه تولیدکننــدگان مــا نبایــد نگ ـران بــازار
محصــول تولی ــدی خــود باشــند ،گفــت :ایــن اتفــاق ناگــواری اســت
کــه محصــول تولی ــدی تولیدکننــدگان مــا روی دســت آنهــا بمانــد و
تولیدکننــده دچــار زیــان شــود.
مهنــدس حس ــینی در پایــان گفــت :زمــان آزمــون و خطــا عب ــور
کــرده و مــا نیازمنــد تولیــد هســتیم .بایــد بــه خــود اتکایــی
برســیم .بعــد از امنیــت نظامــی ،امنیــت غــذا تعییــن کننــده و
اســت راتژیک اســت.

بازدید از مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور -تنکابن

بــه گــزارش
روابــط عمومــی
مرکــز تحقیقــات
ماهیــان ســردآبی
کشــور بــه نقــل
از روابــط عمومــی
شــیالت اســتان
مازندران،
ســیدمحمود حســینی پــور ،اســتاندارمازندران یکشــنبه ۲۰
شــهریور مــاه در راســتای پیگیــری اقدامــات صــورت گرفتــه
در زمینــه مصوبــات ســفر ســال گذشــته ریاســت جمهــوری
بــه اســتان مازنــدران از مرکــز تحقیقــات ماهیــان ســردآبی در
منطقــه دوهــزار شهرســتان تنکابــن بازدیــد نمودنــد .در ایــن
بازدیــد کــه قاســم کریــم زاده ،مدیــرکل شــیالت مازنــدران نیــز
حضــور داشــت ،خانــم ســلطنت نجــار لشــکری ،رئیــس مرکــز
گزارشــی از وضعیــت و فعالیتهــای تحقیقاتــی و پژوهشــی و
پیگیــری اعتبــارات مصــوب ۵/۳۲میلیــارد تومانــی هیــات دولــت
ارائــه داد .قاســم کریــم زاده ،مدیــرکل شــیالت مازنــدران نیــز
بــر بهــره گیــری از یافتههــای پژوهشــی و تحقیقاتــی و دانــش
بنیــان ایــن مرکــز در طرحهــای شــیالتی تاکیــد کــرد و افــزود:
تجربــه نشــان داده اســت هــر دســتگاه اجرایــی کــه بــا مراکــز
پژوهشــی و تحقیقاتــی در اجــرای طــرح هــای حــوزه فعالیتــی
بهــره جســت ،موفــق عمــل نمــوده و تمــام تــاش مــا اینســت
تعامــل و پیونــد میــان دســتگاه اجرایــی شــیالت و ایــن مرکــز

تحقیقاتــی هرچــه بیشــتر گســترش یابــد .ســیدمحمود حســینی
پــور ،اســتاندار مازنــدران هــم در پایــان بازدیــد از ایــن مرکــز،
ظرفیتهــای شــیالتی اســتان در بخــش هــای مختلــف اعــم
از منابــع آبهــای داخلــی و منایــع دریایــی را بــاال و مطلــوب
دانســت و بــر گســترش تولیــدات شــیالتی صــادرات محــور تاکیــد
کــرد و افــزود :در ســالی کــه از ســوی مقــام معظــم رهبــری ،بــه
ســال تولیــد ،دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن مزیــن شــده اســت،
توســعه و حمایــت از مراکــز تحقیقاتــی و پژوهشــی دانــش بنیــان
از جملــه سیاســتهای دولــت اســت و بازدیــد امــروز مــا هــم
درهمیــن راســتا صــورت گرفتــه و تــاش همــه مــا اینســت کــه بــا
بررســی و بازدیدهــای میدانــی موانــع و کاســتیهای پیــش روی
فعالیــت هــای دانــش بنیــان را مرتفــع ســازیم.
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موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

برگزاری جلسه هماهنگی رویداد کارآفرینی ،نو آورانه دانش بنیان و اشتغال آفرین حوزه شیالت

بــه گـزارش رواب ــط عموم ــی موسس ــه تحقیقــات علــوم ش ــیالتی
کشــور ،دکتــر یوســفی ،بــا بیــان توضیــح مختصــری در ارتبــاط
بــا چگونگ ــی برگ ـزاری پی ــش رویــداد در  19و  20شــهریور امس ــال،
گفــت :از  180نی ــاز فناورانــه بــه دســت آمــده پ ــس از بررس ــی هــا و
کارشناس ــی هــای انجــام گرفتــه 168 ،مــورد انتخــاب شــد.
وی ،افــزود :نیازهــای احصــا شــده در ف ــرم هــای م ربوطــه در ســایت
رویــداد بارگـزاری خواهــد شــد و یــک نس ــخه از آن ب ـرای پــارک هــای
علــم و فنــاوری ،شــرکت هــای دانــش بنیــان و شــتاب دهنــده،
دانشــگاهها و ســایر مجموعــه هــای ذی رب ــط ،ارســال م ــی شــود.
دکت ــر یوســفی ،بــا بی ــان اینکــه ط ــی برگ ـزاری پی ــش رویــداد در دو
روز متوال ــی ،در مجمــوع بی ــش از  700نف ــر بــه صــورت حضــوری و
وبینــاری ش ــرکت کردنــد ،عنــوان ک ــرد :شــاخص هــای داوری ب ـرای
احصــای نیازهــا ،تعیی ــن شــده و بــزودی جلس ــات توجیه ــی و کارگاه
هــای آموزش ــی ب ـرای داوران برگ ـزار خواهــد شــد تــا در مرحلــه دوم،
یعن ــی رویــداد اصل ــی نس ــبت بــه بررس ــی و تایی ــد نهای ــی راه حــل
نیازهــا اقــدام شــود.
س ــپس دکت ــر حافظی ــه معــاون پژوهــش و فناوری موسس ــه ،گزارش ــی
از آمــار و ارقــام نیازهــا در زی ربخــش هــای مختلــف ش ــیالت ،ارائــه داد.
طبــق ایــن گــزارش 22 ،عنــوان در حــوزه ســردآبی 15 ،عنــوان در
حــوزه صیــد و صیــادی 24 ،عنــوان در حــوزه فــرآوری آبزیــان16 ،
عنــوان در ح ــوزه قف ــس 7 ،عنــوان در ح ــوزه آی ت ــی 22 ،عنــوان در
حــوزه جلب ــک و ســایر آبزیــان 21 ،عنــوان در حــوزه ماهی ــان خاویاری،
 30عنــوان در ح ــوزه ماهی ــان گرماب ــی و  11عنــوان در ح ــوزه میگــو
نهای ــی شــده اســت.
در ادامــه دکت ــر حس ــین زاده معــاون ترویــج و انتقــال یافتــه هــای
علم ــی موسس ــه ،بــا اشــاره بــه محقــق شــدن اهــداف اولی ــه رویــداد
و احصــای مشــکالت زی ربخــش هــای مختلــف ش ــیالتی ،گفــت :بایــد
رویــه یکس ــانی در گزینــش و ارزیاب ــی نیازهــا اتخــاذ شــود تــا ب رنامــه
ریــزی هــا طب ــق اهــداف تعیی ــن شــده محقــق گ ــردد .بناب رایــن اگ ــر
بــه درســتی بدانی ــم کــه در انتهــای ایــن کار بــزرگ ،بــه دنب ــال چــه
چی ــزی هس ــتیم ،بــدون شــک هدفمندت ــر و مــدون ت ــر در ایــن راه
قــدم خواهی ــم برداشــت.
وی ،تاکی ــد ک ــرد :در نظ ــر گرفتــن ایــن نکتــه بس ــیار ض ــروری اســت
کــه بدانی ــم چنــد ش ــرکت دانــش بنی ــان م ــی تواننــد ایــن مشــکالت

را حــل کننــد و چــه ش ــرکت های جدیــدی م ــی تواننــد از دل همین
مس ــائل و ب ـرای برط ــرف ک ــردن مصائــب به ــره ب ــرداران ،متولد شــوند.
س ــپس دکت ــر بهمن ــی رئی ــس موسس ــه ،ضمــن قدردان ــی از زحمــات
تمام ــی دســت انــدرکاران برگـزاری پی ــش رویــداد ،آن را اتفاق ــی بــزرگ
در عرصــه ش ــیالت دانس ــت و گفــت :ایــن اتفــاق م ــی توانــد گام ــی
مهــم در راســتای حــل مشــکالت به ــره ب ــرداران و س ــرمایه گــذاران
بخــش خصوص ــی بــوده و ارتقــای به ــره وری در ایــن عرصــه را رقــم
بزنــد.
وی ،افــزود :بعــد از یافتــن راه حــل ب ـرای نیازهــای احصا شــده ،در گام
ســوم الزم اســت انتقــال فنــاوری ب ـرای به ــره ب ــرداران صــورت بگی ــرد.
ایــن انتقــال مــی توانــد بــا کمــک شــرکت هــای دانــش بنیــان،
موسس ــات تحقیقــات و حت ــی دانشــگاه هــا انجــام شــود.
دکت ــر بهمن ــی ،بــا اشــاره بــه مکلــف شــدن بخــش اج ـرا مبن ــی ب ــر
افزایــش تولی ــد محصــوالت ش ــیالتی تــا ســال  ،1404ادامــه داد :ایــن
موضــوع ،وظیفــه بخــش تحقیقــات را بــه عنــوان شــتاب دهنــده
تولی ــد و بــازوی دانش ــی بخــش اج ـرا را دوچنــدان م ــی کنــد .زی ـرا
افزایــش تولی ــد و به ــره وری ،بــدون بــه کارگی ــری علــم و دانــش روز در
م ـزارع امــکان پذی ــر نیس ــت.
وی ،بی ــان ک ــرد :حت ــی اگ ــر  10درصــد ایــن مشــکالت احصــا شــده ،با
تــاش هــای فناورانــه و دانــش بنی ــان ،حــل شــوند ،بناب رایــن بــه طور
میانگی ــن  16/8نی ــاز فناورانــه ،آمــاده انتقــال بــه بخــش خصوص ــی
خواهیم داشــت.
دکت ــر بهمن ــی ،اب ـراز امی ــدواری ک ــرد :بــا پایــان رس ــیدن ایــن پکی ــج
ســه مرحلــه ای ،انتظــار م ــی رود می ـزان تولی ــد در بخش ش ــیالت ،به
تناســب حــل مشــکالت شناســایی شــده ،افزایــش پی ــدا کنــد .ضمن
اینکــه در خــال آن نی ــز تعــدادی ش ــرکت دانــش بنی ــان جدیــد نی ــز
فعالی ــت خــود را آغــاز م ــی کنــد کــه ایــن موضــوع ،یک ــی از اهــداف
مهــم وزارت جهــاد کشــاورزی نی ــز هس ــت .البتــه دســتیابی بــه ایــن
اهــداف میس ــر نخواهــد شــد مگ ــر بــا همــکاری و همی ــاری تمــام
بخــش های ــی کــه در عرصــه ش ــیالت ،فعالی ــت م ــی کننــد.
ســپس دکتــر شــاه والیتــی ،معــاون دفتــر اقتصــادی وزارت جهــاد
کشــاورزی کــه بــه صــورت حضــوری در جلســه شــرکت کــرد ،در
ارتب ــاط بــا نح ــوه پرداخــت تس ــهیالت بــه ش ــرکت هــای دانــش بنیان
و تبص ــره هــای موج ــود در ایــن مس ــیر ،توضیحات ــی را ارائــه داد.
دکت ــر شــاه والیت ــی ،رکــن اصل ــی ب ـرای دریافــت تس ــهیالت را امــکان
به ــره منــدی ط ــرح یــا ایــده دانــش بنی ــان ب ـرای قطــع وابس ــتگی بــه
خــارج ،در یک ــی از عرصــه هــای تولی ــد دانس ــت و ب ــر اشــتغالزا بــودن
آنهــا بــه ویــژه ایــده های ــی کــه بــه روســتا و عشــایر م ربــوط م ــی
شــوند ،تاکی ــد ک ــرد.
وی ،گفــت :بــا نگاه ــی اجمال ــی بــه صنعــت ش ــیالت ،ایــن موضــوع
کامــا واضــح اســت کــه در ایــن عرصــه ،ظرفیــت هــای بالقــوه
ف راوان ــی وج ــود دارد کــه اتفاقــا اقتصــاد مح ــور نی ــز هس ــتند .بناب راین،
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ادامه از صفحه 20
بخــش ش ــیالت م ــی توانــد بــا ط ــرح ایــده هــای نــو و اشــتغال آفرین،
تســهیالت خوبــی را دریافــت کنــد .ضمــن اینکــه زمــان دریافــت
تس ــهیالت از ایــن مس ــیر کوتــاه ت ــر از بانــک هــا بــوده و تــا ســه
ســال بــدون تس ــویه حس ــاب ،در اختی ــار به ــره ب ــردار ق ـرار م ــی گیرد.
ســپس دکتــر ولــدان رئیــس پــارك علــم و فنــاوری كشــاورزی
و منابــع طبیعــی كشــور ،بــا ابــراز خرســندی از نتیجــه ایــده آل
مرحلــه نخســت پیــش رویــداد ،جامعــه مخاطبــان ایــن اتفــاق را
بس ــیار گس ــترده دانس ــت و ب ــر شناســایی نــوع نگ ــرش و اهــداف آنهــا
تاکیــد کــرد تــا در مرحلــه داوری ،ایــن مــوارد لحــاظ گــردد.
مهنــدس تکریم ــی مشــاور موسس ــه ،ســخن ران دیگ ــری بــود کــه بــا
کالبدشــکافی اهــداف کیف ــی و کم ــی رویــداد ،صحب ــت هــای خ ــود
را آغــاز ک ــرد .وی اهــداف کیف ــی را شــامل ایجــاد اعتمــاد در بخــش
خصوصــی و ایــده پــردازان و ســرمایه گــذاران ،شــبکه ســازی در
بخــش ش ــیالت و مــواردی از ایــن دســت معرف ــی ک ــرد و گام دوم را
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بــه م راتــب مهــم ت ــر و حس ــاس ت ــر دانس ــت.
وی ،ضمــن گــروه بنــدی مخاطبــان ایــن رویــداد ،افــزود :برگــزاری
نشســت هــای نزدیــک تــر در قالــب کمیتــه هــای عملیاتــی و
تــدارک مکان ــی بــه منظــور پاســخگویی بــه ابهامــات شــرکت
کننــدگان ،دو موضوع ــی اســت کــه بایــد بــه آن
توجــه داشــت.
در ادامــه جلســه ،خانــم دکتــر هاشــمی
از معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمه ــوری ،دکت ــر شــاه پس ــند قائــم مقــام
اتحادیــه س راســری صیــادان
کشــور و برخــی از شــرکت
کنندگانــی کــه بــه صــورت
برخــط در جلســه حضــور
داشــتند ،نقطــه نظــرات
خــود را در ایــن خصــوص
عنــوان کردنــد.

برگزاری دومین نشست شورای هماهنگی بخش کشاورزی پژوهشکده بندرعباس

بــه گـزارش رواب ــط عموم ــی پژوهشــکده اکولــوژی خلیج فــارس و
دریــای عمــان ،دومی ــن نشس ــت شــورای هماهنگ ــی بخش کشــاورزی
بــا حضــور مهنــدس مویدی ریاســت ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان
هرمــزگان ،دکت ــر مرتضــوی رئیس پژوهشــکده ،روســا و معاونین م راکز
تحقیقات ــی اســتانی تابعــه وزارت جهاد کشــاورزی ،مدی ـران کل ادارات
تابعــه جهــاد بــه منظــور بررس ــی دســتورالعمل هــا و عملک ــرد بخش
کشــاورزی و بررســی فعالیــت هــا و گــزارش عملکــرد پژوهشــکده
اکولــوژی خلی ــج فــارس و دریــای عمــان در محــل ســالن جلس ــات
پژوهشــکده برگـزار شــد.
ابتــدا حــاج آقــا ش ــریفی نماینــده ول ــی فقی ــه در جهــاد اســتان در
خصــوص اتفاقــات واقعــه ک ربــا ،ایــام اربعی ــن حس ــینی و راهپیمایی
ایــن روز ،پیــام مقــام معظــم رهبــری در خصــوص تمــدن نویــن
اســامی و فعالیــت هــای وزارت جهــاد کشــاورزی در ایــن راســتا
ســخنانی را بی ــان نمــود .در ادامــه دســتورات و ب رنامــه هــای جلس ــه
مــورد بررســی و تصویــب قــرار گرفــت .ســپس دکتــر مرتضــوی
ضمــن خوشــامدگویی بــه تش ــریف فرمای ــی مدی ـران و کارشناســان
اســتان ،گــزارش مفصلــی از محورهــای فعالیــت ایــن پژوهشــکده

شــامل فعالی ــت هــای پژوهش ــی و فنــاوری ،ترویــج و انتقــال یافتــه
هــای علمــی و ارتباطــات بیــن الملــل ارائــه نمــود .وی افــزود :از
ســال گذشــته تــا کنــون تعــداد  30طــرح و پــروژه تحقیقاتــی
در پژوهشــکده ،جــاری م ــی باشــد کــه در برگی رنــده اولویــت هــای
پژوهش ــی موسس ــه تحقیقــات علــوم ش ــیالتی در اســتان هرمــزگان
و همچنیــن فعالیــت هــای تحقیقاتــی ســفارش محــور از ســوی
ســازمان هــای اج رای ــی ،بخــش خصوص ــی و مشــترک بــا دانشــگاه
هــای ش ــی راز و شــهید بهشــتی م ــی باشــد.
در ادامــه ،دکت ــر مرتضــوی دســتاوردهای مهــم پژوهشــکده در ســال
جــاری شــامل جمــع آوری ،اهل ــی و مولــد ســازی ماه ــی ســوکال در
ش ـرایط اســارت و همچنی ــن تولی ــد پروبیوتی ــک میگــوی پرورش ــی
حــاوی ســویه هــای بوم ــی استرپتومایس ــس بــا قابلی ــت بازدارندگ ــی
در مقابــل بیماریهــای میکروبــی را تشــریح نمــود .وی ،برگــزاری
ب رنامــه انتقــال یافتــه هــای علم ــی ،کارگاههــای آموزش ــی و اج ـرای
ســایت و مــزارع الگویــی را از مهمتریــن فعالیــت هــای ترویجــی
پژوهشــکده اکولــوژی خلی ــج فــارس و دریــای عمــان معرف ــی ک ــرد.
در ادامــه مشــکالت موج ــود و پیشــنهادات در خصوص بهب ــود فرآیند
اج ـرای فعالی ــت هــای پژوهش ــی/ترویجی و دســتیابی حداکث ــری بــه
اهــداف و اولویــت هــای تحقیقاتــی مطــرح گردیــد و اشــاره نمــود
کــه پژوهشــکده اکولــوژی خلیــج فــارس و دریــای عمــان از ســال
 1396تــا  1399بــه صــورت پیاپ ــی موفــق بــه کس ــب رتب ــه هــای برتر
در ارزیاب ــی عملک ــرد پژوهشــکده هــا و م راکــز وابس ــته بــه موسس ــه
گردیــده اســت .در پایــان جلســه ،دکتــر مرتضــوی بــه تشــریح
وضعی ــت اعتب ــارات ط ــرح و پ ــروژه هــای جــاری و موافقــت نامــه هــای
اســتانی و ترکیــب چــارت تشــکیالتی و کمبــود نیــروی انســانی
متخصــص در حــال حاض ــر و ط ــی پنــج ســال آینــده پرداخــت.
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آزاد شدن فصل صید میگوی دریایی تا اطالع ثانوی
بــه گــزارش روابــط عمومــی
مرکــز تحقیقــات ش ــیالتی آبهــای
دور -چابهــار ،ب راســاس نظــر
کمیتــه صـ ــید اسـ ــتان در تاریــخ
 15شــه ریور  1401جهــت بررسـ ــی
وضـ ــعیت صی ــد میگــو در اســتان سیس ــتان و بلوچس ــتان و طب ــق
برآوردهــا و بازدیـ ــد هــاي انجــام شـ ــده توســط این مرکــز ،با آزادســازي

فصــل صـ ــید میگــو تــا اطالع ــی ثانــوی و از تاریـ ــخ  20شــهریور 1401
بــا ش ـرایط زی ــر موافقــت شــد .صــدور مج ــوز ب ـراي اف ـراد مشــخص،
ارائــه دقی ــق آمــار صی ــد و تخلی ــه روزانــه میگــو بــه مرکــز و ممنوعیت
صی ــد در زمــان مشــخص کــه ب راســاس می ـزان صی ــد و تخلی ــه میگــو
توســط ایــن مرکــز اعــام م ــی شــود .در پایان تأکیـ ــد شــد کــه جهت
اطمینــان از حفــظ ذخی ــره و تــداوم صـ ــید میگــو ب ـراي ســال هــاي
آینــده آمــار می ـزان صـ ــید و تــاش صی ــادي روزانــه محاس ــبه گ ــردد.

انتصاب دکتر محمود بهمنی به عنوان عضو کمیته برنامه ریزی برنامه هفتم توسعه سازمان شیالت ایران
بــه گــزارش روابــط عمومــی
موسس ــه تحقیقات علوم ش ــیالتی
کشــور ،در ایــن حکــم آمــده اســت:
بــا عنایــت بــه اینکــه ب رنامــه هفتم
توســعه توســط دولــت محت ــرم در
حــال تدویــن شــدن م یباشــد ،بدیــن وس ــیله جنابعال ــی بــه عنــوان
«عضــو کمیتــه ب رنامــه ریــزی ب رنامــه هفتــم توســعه ســازمان ش ــیالت

ای ـران» منصــوب م یشــوید .امی ــد اســت بــا تــاش و جدیــت و حضــور
فعــال در جلســات کمیتــه همــکاری و تعامــل بــا ســایر اعضــای
کمیتــه زی ــر کمیتــه هــا و کارگروههــای تخصص ــی مل ــی و اســتانی
در راســتای تدویــن ب رنامههــای واقعگ رایانــه و منطب ــق ب ــر ظرفی ــت
هــا و پتانس ــیل هــای توســعه فعالی ــت هــای ش ــیالتی در آب هــای
ب هــای ف راس ــرزمینی و در راســتای ب رنامه تحولی
تحــت حاکمی ــت و آ 
بخــش کشــاورزی موفــق و مویــد باش ــید.

برگزاری پنجاه و نهمین جلسه شورای پژوهشی در موسسه

بــه گــزارش روابــط عمومــی
موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی
کشــور ،دکت ــر بهمن ــی در آغاز جلس ــه،
ضمــن قدردانــی از همــکاران ،گفــت:
دســتیابی بــه تعهــدات موسس ــه بدون
تــاش محققــان و همــکاران ،مجموعــه
ســازمان ش ــیالت ،دانشــگاه هــا و تمام ــی ارگان هــا و مجموعــه هــای
ذی ربــط ،میســر نخواهــد بــود.
وی افــزود :تشــکیل شــورای راهب ــردی تحقیقــات ش ــیالت کــه توســط
ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش و ترویــج کشــاورزی ابــاغ شــده اســت،
م ــی توانــد شــورای بس ــیار موث ــر و پ رثم ــری ب ـرای حوزه ش ــیالت باشــد
و حت ــی قــادر اســت در بهب ــود تدویــن ب رنامــه هفتــم توســعه نی ــز اث ــر
مثبت ــی بگــذارد .در ادامــه دکت ــر حافظی ــه ،گـزارش کامل ــی از عملک ــرد
معاونــت پژوهــش و فنــاوری موسس ــه در  6ماهــه اول ســال جــاری ارائه
ک ــرد کــه معرف ــی اعضــای کمیتــه علم ــی فن ــی ،مصوبــات جلس ــات،
ط ــرح هــا و پ ــروژه هــای در حــال اج ـرای ســال  ،1401وضعی ــت ط ــرح
و پــروژه هــا در راســتای اولویــت هــای ســال جــاری بــه تفکیــک
پژوهشــکده هــا و م راکــز ،ط ــرح هــا و پ ــروژه هــای مشــترک ،اعتب ــار
پرداختــی پــروژه هــای مســتقل ،عناویــن طــرح هــا و پــروژه هــای
ابالغ ــی ســال  ،1401وضعی ــت گزارشــات نهای ــی فروســت شــش ماهــه
بــه تفکی ــک برونــداد در بخــش هــا و مقــاالت و کتــاب هــای منتش ــر
شــده از مهمتریــن آنهــا بودنــد.
دکت ــر حافظی ــه همچنی ــن در ارتب ــاط بــا رویــداد برگـزار شــده توســط
موسس ــه در ابتــدای هفتــه جــاری ،عنــوان ک ــرد :بی ــش از  280عنــوان

نی ــاز احصــا شــده کــه بی ــش از  100مــورد آن قابلی ــت مط ــرح شــدن در
رویــداد اصل ــی را دارد و م ــی توانــد متناظ ــر بــا ه ــر نی ــاز ،یــک ش ــرکت
دانــش بنی ــان را ب ـرای رفــع آن پی ــدا ک ــرد.
ســپس دکتــر حســین زاده ،گــزارش عملکــرد معاونــت ترویــج و
انتقــال یافتــه هــای علم ــی موسس ــه را ارائــه ک ــرد .اج ـرای سیاســت
هــای الگوی ــی در  12ســایت ،برگ ـزاری  281مــورد روز مزرعــه ،برگ ـزاری
 482کارگاه آموزش ــی ترویج ــی 115 ،مــورد ب رنامــه انتقــال یافتــه هــای
تحقیقات ــی ،در اختی ــار ق ـرار گرفتــن  15اپلیکیشــن کارب ــردی ب ـرای
به ــره ب ــرداران ،همــکاری بــا ش ــرکت هــای دانــش بنی ــان و پارک زیس ــت
فنــاوری خلی ــج فــارس قشــم ،برگـزاری  2نشس ــت کارگروه کارشناســان
خب ــره منتخــب موسس ــه و برگـزاری کارگاه آموزش ــی کامفــار از مــواردی
بــود کــه دکت ــر حس ــین زاده در گ ـزارش خ ــود عنــوان ک ــرد .س ــپس
دکت ــر قائدنی ــا ،آخریــن وضعی ــت اعتب ــارات و عملک ــرد معاونــت ب رنامــه
ریــزی و پشــتیبانی را گ ـزارش نمــود .وی در ایــن گ ـزارش از عملک ــرد
 5ماهــه درآمــد اختصاص ــی ســال  1401بــه تفکی ــک موضــوع ،م راکــز
و پژوهشــکده هــا ،پرداخت ــی بابــت اج ـرای پ ــروژه هــای تحقیقات ــی،
تعهــد پرداخــت اعتب ــار موسس ــه و تعهــدات م راکــز و پژوهشــکده هــا،
درآمــد اختصاص ــی ،عملک ــرد ادواری ،صــورت هــای مالی ،ثب ــت اطالعات
در ســامانه هــای الکترونیک ــی ،صــورت پرداخــت تنخ ــواه بــه م راکــز
و پژوهشــکده هــا ،پرداخــت پــاداش بازنشس ــتگان ،اج ـرای  14عنــوان
دوره آموزشــی ،امــور شــناورها ،مستندســازی امــاک غیرمنقــول و
فعالی ــت هــای اداره حقوق ــی ،پ ــرده برداشــت .در پایــان ،حضــار نظ ـرات
و پیشــنهادات خ ــود را در خصــوص عملک ــرد معاونــت هــا مط ــرح و در
نهایــت بــه بحــث و تب ــادل نظ ــر پرداختنــد.

25

موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

نهمین آزمون فراگیر استخدامی دستگاههای اجرایی
بــه گــزارش روابــط
موسســه
عمومــی
تحقیقــات علــوم شــیالتی
کشــور ،کمیتــه بررســی
مــدارک پذیرفتــه شــدگان
چنــد بــرار ظرفیــت
رشــتهمحلهای
در
تخصصــی تعییــن شــده در نهمیــن آزمــون ف راگی راســتخدامی
دســتگاههای اج رایــی ،بــرای ســتاد موسســه تحقیقــات علــوم
شــیالتی ،پژوهشــکدهها و م راکــز تحقیقاتــی تابعــه ،راس
ســاعت  ۸صب ــح روز چهارشــنبه  ۲۳شــهریور مــاه ســال جــاری،
بــا حضــور مســئوالن مربوطــه آغــاز بــه کار نمــود.
در ایــن کمیتــه ،مــدارک و مســتندات ارائــه شــده از ســوی
 ۱۹نفــر از پذیرفتهشــدگان ،بــر اســاس اولویــت م راجعــه بــه
موسس ــه ،توســط محمودرضــا آذین ــی در جایــگاه رئی ــس کمیتــه
بررس ــی مــدارک ،فرشــته آلعلی ــزاده بــه عنــوان دبی ــر ،محمدرضــا

فایض ــی بــا ســمت نماینــده ح راســت و سیدحس ــین می ـران ،بــه
عنــوان نماینــده حقوق ــی کمیتــه مذکــور ،مــورد بررس ــی دقی ــق
و صحتســنجی فیزیکــی و ســامانهای قــرار گرفــت.
در ایــن می ــان ،دکت ــر قائدنی ــا ،معــاون برنامهریــزی و پشــتیبانی
موسســه ،از فرآینــد بررســی مــدارک پذیرفتــه شــدگان بازدیــد
بــه عمــل آورد و کمیتــه راس ســاعت  ۱۷همــانروز بــا بررس ــی
مــدارک آخریــن نف ــر م راجعــه کننــده ،بــه کار خ ــود خاتمــه داد.
پیــش از ایــن نیــز مهنــدس خشــنود ،مدیــرکل دفتــر منابــع
انســانی و نوســازی اداری ،در مصاحبــه اختصاصــی بــا روابــط
عموم ــی ســازمان تحقیقــات آمــوزش و ترویــج کشــاورزی از آغــاز
بــه کار فرآینــد اج رایــی اخــذ مــدرک و مصاحبــه از پذیرفتــه
شــدگان نهمیــن آزمــون ف راگیــر اســتخدامی دســتگاههای
اج رای ــی در ســازمان تحقیقــات آمــوزش و ترویــج کشــاورزی و ۱۲
موسســه وابســته و تابعــه ،از جملــه موسســه تحقیقــات علــوم
شــیالتی کشــور ،از روز چهارشــنبه  ۲۳شــهریور ســال جــاری
خبــر داده بــود.

بازدید استاندار بوشهر از پژوهشکده میگوی کشور

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده میگــوی کشــور-
بوشــهر ،اســتاندار بوشــهر بــه اتفــاق معــاون توســعه اســتانداری
ب ـرای بررس ــی وضعی ــت مکان ــی و محــدوده گــذر قابــل توســعه
پی رامــون محــل ،از پژوهشــکده میگــو و مرکــز تحقیقــات و
آمــوزش کشــاورزی ،بازدیــد کــرد .در ایــن بازدیــد عــاوه بــر
دکتــر جعفــری معــاون توســعه و برنامــه ریــزی از اســتانداری
بوشــهر ،دکت ــر گلس ــتانه معــاون برنامهریــزی ،دکت ــر برنــا معــاون
آموزشــی ،مهنــدس برومنــد مســئول امــور حقوقــی همگــی از
مرکــز آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیع ــی بوشــهر نی ــز حضــور
داشــتند.
دکت ــر دشــتیان نس ــب ریی ــس پژوهشــکده ،در بــدو ورود برخ ــی
از برنامههــای پژوهشــی در حــال اجــرای پژوهشــکده میگــوی

کشــور را بــه اطــاع ایشــان رســاند.
اســتاندار بوشــهر در بررس ــی میدان ــی از محــل گــذر  ۳۵مت ــری
مجــاور پژوهشــکده میگــو کــه عملی ــات توســعه آن آغــاز شــده
اســت ،تاکی ــد ک ــرد ایــن عملی ــات م ــی بایس ــت هم ـراه بــا تثبیت
موقعی ــت و ارزش افــزوده ب ـرای ایــن مرکــز تحقیقات ــی باشــد .بــا
توجــه بــه سیاســت هــای کالن اســتان در ح ــوزه ش ــیالت و آبــزی
پــروری و ســوابق ارزشــمند پژوهشــکده ،نیازهــای آموزشــی و
ترویجــی مــی بایســت از مســیر حفــظ و توســعه پژوهشــکده
میگــوی کشــور و مرکــز تحقیقــات و آمــوزش منابــع طبیعــی
اســتان بوشــهر ادامــه یابــد .الزم بــه ذکــر اســت ایــن گــذر
جدیــد ،هم ـراه بــا اهــداف توســعه ای بخــش خصوص ــی در کنــار
ســاحل مــی باشــد .از ایــن رو اســتاندار بوشــهر تاکیــد کــرد:
در کنــار گشــایش مســیر از ایــن جــاده ،همچنــان پژوهشــکده
میگــوی کشــور و مرکــز تحقیقــات و آمــوزش منابــع طبیعــی،
جایــگاه مح ــوری خــود را در منطقــه داشــته و در اصــاح و حفــظ
و توســعه ایــن محــدوده مشــارکت کننــد .اســتاندار بوشــهر بــا
اشــاره بــه ســهم  ۵۰درصــدی اســتان در تولی ــد میگــوی کشــور
و گســترش پــرورش ماهــی در قفــس ،اظهــار امیــدواری کــرد
کــه ارزش افــزوده ایــن گــذر ،موجــب رونــق بیشــتر اقدامــات
پژوهش ــی گ ــردد.
در پایــان اســتاندار بوشــهر از مســئولین پژوهشــکده و مرکــز
تحقیقــات کشــاورزی درخواســت ک ــرد کــه برنامــه هــای فعل ــی
و آتــی خــود را ارائــه دهنــد و قــول مســاعدت در برنامههــای
پژوهشــی و آموزشــی در زمینــه شــیالت بــه عنــوان یکــی از
پتانســیل هــای بســیار مهــم اســتان بوشــهر را داد.
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نشست مشترک مدیر تحقیق و توسعه سازمان اتکا با رییس و معاونین پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
بــه گــزارش روابــط
پژوهشــکده
عمومــی
اکولــوژی دریــای خــزر ،در
راســتای آشــنایی بــا فعالیت
هــای تحقیقات ــی بــا قابلیت
تجــاری ســازی ،جلســه
مشــترکی بیــن مدیــر
تحقیــق و توســعه ســازمان
اتــکا و ریاســت و معاونیــن
پژوهشــکده اکولــوژی دریــای خــزر در ســالن کنف ران ــس پژوهشــکده
برگــزار شــد .در ابتــدای ایــن جلســه دکتــر نص رالــه زاده ریاســت
محت ــرم پژوهشــکده ،بــه مهمانــان خی ــر مقــدم گفتــه و در ادامــه
دکتــر صفــری ،معــاون پژوهشــی ،بــه معرفــی اجمالــی ،امکانــات
موج ــود ،توانمنــدی هــا و پ ــروژه هــای اج ـرا شــده بــه خصــوص پروژه
هــای منته ــی بــه تولی ــد محصــول ماننــد تولی ــد بیوس ــیالژ ،تولی ــد
نوش ــیدنی ب ــر پایــه میک ــرو جلب ــک و خاویــار ماه ــی ســفید کــه
توســط محققیــن ایــن پژوهشــکده انجــام شــد ،پرداخــت.

س ــپس مهنــدس فاضل ــی ،مدی ــر تحقی ــق و توســعه ســازمان اتــکا
ضمــن تشــکر از ارائــه مطالــب ،عنــوان ک ــرد :بــا توجــه بــه پتانس ــیل
هــای حــال حاض ــر در مجموعــه ســازمان اتــکا بــه خصــوص کارخانه
کنس ــرو ماه ــی قائمشــهر کــه از قدیم ــی تریــن کارخانجــات کنس ــرو
ســازی ایــران اســت و همچنیــن دارا بــودن مــزارع پــرورش ماهــی
و م ــرغ و کارخانجــات ف ــرآوری و تولی ــد ســایر مــواد غذای ــی ،روزانــه
مقادیــر زیــادی ضایعــات ماهــی و کشــتارگاهی جمــع آوری مــی
شــود کــه تبدیــل آن بــه بیوســیالژ مــی توانــد گزینــه مناســبی
ب ـرای همــکاری بی ــن ایــن دو ارگان باشــد تــا از تخصــص و دانــش
فن ــی بــه دســت آمــده توســط پژوهشــگ ران جهــت بهب ــود کیفی ــت
و کاهــش هزینــه هــای تولیــد و تجــاری ســازی ایــن دســتاوردها
بهرمنــد گردنــد.
گفتن ــی اســت مق ــرر شــد پ ــس از بازدیــد همــکاران پژوهشــکده از
کارخانــه کنس ــرو ماه ــی ایــن ســازمان ،تفاهــم نامــه همــکاری منعقد
گ ــردد.
در پایــان ایــن جلس ــه مهمانــان از خــط تولی ــد بیوس ــیالژ و پ ــروژه
پ ــرورش میگــو بــا سیس ــتم بیوفــاگ بازدیــد کردنــد.

ممنوعیت صید میگوی ببری در آب های صیدگاه بحرکان

بــه گــزارش روابــط عمومــی
پژوهشــکده آبــزی پــروری آب هــای
جنــوب کشــور -اهــواز ،بــا اســتناد
بــه مصوبــه کمیتــه مدیریــت صیــد
شــیالت خوزســتان ،صیــد میگــوی
ببــری در صیــدگاه بحــرکان واقــع در
آب هــای خوزســتان و مشــترک بــا صی ــدگاه هــای بوشــهر از تاریــخ
بیس ــت و نهــم شــهریورماه ســال جــاری تــا اطــاع بعــدی ممنــوع
اعــام مــی گــردد.
ایــن ممنوعیــت بــه منظــور بازســازی ذخایــر میگــو ببــری مــی

باشــد .بدیــن منظــور ،هرگونــه صیــد ،جابجایــی میگــو ببــری و
حمــل ادوات صی ــد میگــو ،در بنــادر صی ــادی خوزســتان و صی ــدگاه
هــای بح ــرکان ممنــوع م ــی باشــد و در صــورت عــدم رعایــت ،یــگان
حفاظــت از منابــع آبزیــان ملــزم بــه برخ ــورد قانون ــی بــا متخلفــان
خواهــد بــود.
گفتن ــی اســت ،تعیی ــن زمــان ممنوعی ــت و آزادســازی صی ــد آبزیــان
از جملــه پــروژه هــای حاکمیتــی اســت کــه توســط پژوهشــکده
آبــزی پــروری آبهــای جنــوب کشــور بــرای آبزیــان اقتصــادی بــا
انجــام گشــت هــای تحقیقات ــی و جمــع آوری اطالعــات مــورد نظ ــر
در فصــول مختلــف در صی ــدگاه هــای اســتان انجــام م ــی گی ــرد.
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برگزاری اولین جلسه شورای راهبردی تحقیقات شیالت

بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه تحقیقــات علــوم
شــیالتی کشــور ،در تاریــخ  ۲۸شــهریور  ۱۴۰۱در ســازمان
تحقیقــات ،آمــوزش و ترویــج کشــاورزی ،اولیــن جلســه شــورای
راهبــردی تحقیقــات شــیالت برگــزار شــد.
در ایــن جلس ــه معــاون وزی ــر و ریی ــس ســازمان تحقیقــات ،آموزش
و ترویــج کشــاورزی و ســازمان ش ــیالت ای ـران بــه هم ـراه معاونی ــن
دو ســازمان و روســای پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی،
موسس ــه واکس ــن و س ــرم ســازی رازی ،موسس ــه تحقیقــات فن ــی
و مهندســی کشــاورزی ،موسســه آمــوزش و ترویــج کشــاورزی و
موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور حضــور داشــتند.
ط ــی تصمیمــات انجــام گرفتــه ،رئی ــس ســازمان ش ــیالت ای ـران،
بــه عنــوان رئی ــس شــورای راهب ــردی و رئی ــس موسس ــه تحقیقــات
علــوم ش ــیالتی کشــور بــه عنــوان دبی ــر شــورا وظیفــه پیگی ــری
مصوبــات شــورا برعهــده داشــته و روســای موسس ــات تحقیقات ــی
حاض ــر و معــاون پژوهــش و فنــاوری ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش
و ترویــج کشــاورزی بــه عنــوان اعضــای ثابــت از طــرف ســازمان
معرف ــی شــدند.
مقــرر گردیــد در جلســات منظــم اعضــای شــورا ،نســبت بــه
افزایــش نفــوذ دانــش در تولیــد و توســعه جهــادی محصــوالت
شــیالتی برنامــه  ۱۴۰۴وزیــر جهــاد کشــاورزی اقــدام شــود.

انتشار بروشور ترویجی توسط محققین دانشگاه کردستان و مرکز یاسوج
بــه گــزارش مرکــز تحقیقــات
ژنتی ــک و اصــاح نــژاد ماهیان س ــردآبی
شــهید مطهــری یاســوج ،بروشــور
ترویج ــی ،زیس ــت شناس ــی و اهمی ــت
غذای ــی ش ــیرونومیده در آبــزی پ ــروری
توســط خانــم ســرور همتــی و بــا
همــکاری دکتــر اســماعیل کاظمــی و ســایر همــکاران ،در تــاالر
ترویــج دانــش و فنــون کشــاورزی ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش و
ترویــج کشــاورزی منتش ــر گردیــد .خانــواده ک ــرم هــای خون ــی یــا
ش ــیرونومیده مهمتریــن گ ــروه از حش ـرات آبــزی م ــی باشــند کــه در
همــه انــواع محی ــط هــای آب ــی گس ــترش و پ راکندگ ــی دارنــد .برخی

از الروهــای شــیرونومیده بــه دلیــل قرمــز بــودن بــدن ،بــه کــرم
هــای خون ــی مع ــروف شــده انــد کــه دلی ــل آن حضــور هموگلوبی ــن
در همولنــف آنهــا مــی باشــد .بناب رایــن وجــود هموگلوبیــن در
ایــن ک ــرم هــا آنهــا را در تامی ــن اکس ــیژن از آب هــای بــا کمب ــود
اکس ــیژن توانــا ســاخته اســت .الروهــای ش ــیرونومیده منب ــع خوب ــی
از ویتامی ــن هــا ،مــواد مغــذی و آهــن م ــی باشــند کــه بــه صــورت
منجمــد در آبــزی پ ــروری اســتفاده م ــی شــوند .در آبــزی پ ــروری این
الروهــا م ــی تواننــد بــه عنــوان غــذای زنــده ب ـرای الرو ماه ــی بــه
ویــژه ماهی ــان زینت ــی اســتفاده شــوند .افزایــش جمعی ــت الروهــای
ش ــیرونومیده در اســتخرهای پ ــرورش ماه ــی م ــی توانــد متضمــن
افزایــش تولی ــد و ارتقــاء کیفی ــت گوشــت ماهی ــان پرورش ــی باشــد.
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برگزاری شورای مدیران موسسه

بــه گـزارش رواب ــط عموم ــی موسس ــه تحقیقــات علــوم ش ــیالتی کشــور ،در ابتــدای جلس ــه ،دکت ــر ش ــریف روحان ــی قائــم مقــام موسس ــه،
بــا اشــاره بــه نامگــذاری ســال جــاری بــه عنــوان ســال تولی ــد ،دانــش بنی ــان و اشــتغال آفریــن ،گفــت :برگ ـزاری رویــداد فناورانــه دانــش
بنی ــان و اشــتغال آفریــن ح ــوزه ش ــیالت کــه بــا همــت موسس ــه تحقیقــات علــوم ش ــیالتی کشــور برگـزار شــد ،در م راحــل پایان ــی بــه نتایــج
ارزشــمندی ختــم م ــی شــود کــه در راســتای بحــث جهــش تولی ــد و ب رنامــه تحول ــی وزارت جهــاد کشــاورزی اســت.
دکت ــر ش ــریف روحان ــی ،تبیی ــن الزامــات و زیرســاخت هــای الزم ب ـرای تحقــق شــعار ســال را از مهمتریــن وظایف حوزه های پژوهش ــی دانس ــت
و بــا اشــاره بــه دو رویک ــرد ســازمان فائــو مبن ــی ب ــر تــاب آوری در آبــزی پ ــروری و پایــداری در به ــره ب ــرداری از منابــع آب ــی و ماهیگی ــری ،عنــوان
ک ــرد :ایــن دو موضــوع ،بایــد رمــز فعالی ــت هــای محققــان عرصــه ش ــیالت باشــد .چ ـرا کــه ایــن رویکردهــا جهان ــی هس ــتند و بایــد ب ـرای آنهــا
ب رنامه داشــت.
ایــن مقــام مس ــئول ،ضمــن تش ــریح سیاســت هــای کل ــی ب رنامــه هفتــم توســعه ،از مــوارد مهــم آن کــه در عی ــن حــال بــا عرصــه ش ــیالت،
ارتباط ــی تنگاتنــگ دارد ،نــام ب ــرد .اولویــت پیش ــرفت اقتصــادی تــوام بــا عدالــت ،رس ــیدن بــه ن ــرخ رشــد  8درصــدی بــا افزایــش به ــره وری،
موضــوع امنی ــت غذای ــی ،تولی ــد حداقــل  90درصــد اقــام خوراک ــی موردنی ــاز در داخــل کشــور هم ـراه بــا حفــظ و ارتقــای ذخای ــر ژنتیک ــی و
افزایــش ســامت مــواد غذای ــی ،اصــاح الگــوی کشــت ،اســتق رار نظــام مدیریــت یکپارچــه منابــع آب ــی ،افزایــش به ــره وری بــه می ـزان  5درصــد
در آب کشــاورزی ،افزایــش ارزش افــزوده از طریــق تکمی ــل زنجی ــره ارزش و تحقــق سیاســت هــای آمایــش س ــرزمینی از جملــه ایــن سیاســت
هــای ابالغ ــی اســت.
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گزارش عملکرد  6ماهه اول پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان  -بندرعباس در سال جاری
دکتــر مرتضــوی ،رئیــس پژوهشــکده اکولــوژی خلیــج فــارس و دریــای عمــان ،گــزارش عملکــرد پژوهشــکده را طــی  6ماهــه نخســت ســال
جــاری ارائــه داد .تعــداد  3طــرح و  21پــروژه شــاخص و یــک یافتــه قابــل ترویــج از جملــه دســتاوردهای شــاخص پژوهشــکده اســت کــه دکتــر
مرتضــوی بــه آنهــا اشــاره کــرد .وی بــا بیــان اینکــه  62.5درصــد طــرح و پــروژه هــای ایــن پژوهشــکده ،ســفارش محــور هســتند ،افــزود :در عرصه
فنــاوری 5 ،یافتــه قابــل تجــاری بــه ثبــت رســیده و در حــوزه انتشــارات 13 ،مقالــه علمی پژوهشــی داخلــی و خارجــی از محققان پژوهشــکده طی
مــدت مذکــور چــاپ شــد .حضــور در دوره و کارگاه آموزشــی بیــن المللــی داخلــی ،گرنــت تحقیقــات ملــی در ارتبــاط با طــرح ســوکال و پیگیری 4
مــورد اختراعــات و اکتشــافات ،از دیگــر مــواردی بــود کــه دکتــر مرتضــوی از آنهــا پــرده برداشــت .وی عنــوان کــرد :تولیــد  15قطعــه خیــار دریایی
و  15ســویه باکتــری در بخــش تولیــد فــرآورده هــای بیولوژیــک فناورانــه ،تولیــد  20قطعــه بچــه ماهــی ســوکال و یــک هــزار و  700قطعــه بچــه
میگــو در بخــش تولیــد و تکثیــر هســته هــای اولیــه آبزیــان انجــام گرفته اســت.
دکتــر مرتضــوی ،هــر یــک از عناویــن طــرح یــا پــروژه هــای پژوهشــکده را توضیــح و ادامــه داد :اجــرای پــروژه هــای حاکمیتــی و مشــتری مــدار،
تقویــت ارتباطــا ت بــا ســازمان هــای اجرایــی  /تحقیقاتــی  /بخــش خصوصــی و تعاونــی های صیــادی ،فعالیت هــای مرتبط بــا تولید دانــش بنیان
و تجــاری ســازی دســتاوردها ،ترویــج یافتــه هــای علمــی مســتخرج از پــروژه هــای تحقیقاتــی خاتمــه یافتــه ،تقویــت روابــط بیــن الملل بــا تاکید
بــر منطقــه خلیــج فــارس و بهبــود کیفیــت خدمــات آزمایشــگاهی از جملــه رویکــرد فعالیــت هــای پژوهشــکده اکولــوژی خلیــج فــارس و دریــای
عمــان در ســال  1401اســت .وی بــا توضیــح جــدول قراردادهــای پژوهشــی در دســت پیگیــری ســال  1401و فعالیــت هــای پژوهشــی اســتانی،
گفــت :تصویــب طــرح ســوکال در معاونــت علمــی و فنــاروی ریاســت جمهــوری ،دســتیابی بــه ذخیــره مولدیــن میگــوی ســفید غربــی با ســامت
بــاال ،تولیــد پروبیوتیــک میگــوی پرورشــی حــاوی ســویه هــای بومــی استرپتومایســس بــا قابلیــت بازدارندگــی در مقابــل بیماریهــای میکروبــی،
غربالگــری و شناســایی ترکیبــات طبیعــی سیتوتوکســیک از قــارچ هــای مرتبــط با اســفنج هــای غالب خلیــج فــارس و تولید آنزیــم لیپــاز از امعاء
و احشــاء تــون ماهیــان از پــروژه هــای جــاری بــا بروندادهــای دارای قابلیــت تجــاری ســازی اســت.
دکتــر مرتضــوی ،اضافــه کــرد :تکثیــر وپــرورش خیــار دریایــی اســکبرا  ،Holothuria scabraتولیــد انبــوه صــدف دوکفــه ای خوراکــی کوکوالتــا
 Saccostrea cucullataدر دریــا ،تکثیــر و پــرورش الرو صــدف مرواريــد ســاز لــب ســیاه  Pinctada margaritiferaو تولیــد صدفچــه ،تفریــخ تخــم
ماهــی مرکــب  Sepia pharaonisو پــرورش نــوزادان حاصلــه ،تولیــد ژالتیــن از ضایعــات تــون ماهیــان ،تولیــد فــرآورده میکروبــی عامــل بازدارنــده در
مقابــل عارضــه لکــه ســیاه میگــوی پرورشــی ،تولید فــرآورده میکروبــی عامل کنترل زیســتی شــکوفایی جلبکی مضر ،کلکســیون میکروارگانیســم
هــای زیســت فعــال بومــی خلیــج فارس و دریــای عمان و تولیــد آنالوگ جدیــد داروی ضــد ســرطان  Olivomycin Aاز باکتــری بومــی Streptomyces
 ،85 sp. strain SPاز جملــه تجــاری ســازی دســتاوردهای پــروژه هــای خاتمــه یافتــه بــه شــمار مــی رود .معرفــی دســتاوردهای دارای قابلیت تجاری
ســازی در ســطح اســتان ،انــوع فعالیــت هــای پژوهشــی ،همــکاری بــا مرکــز نخبــگان اســتان هرمــزگان ،مشــارکت در برگــزاری نشســت هــای
علمــی تخصصــی و مشــارکت در کارگــروه هــای تخصصــی شــیالتی اســتان هرمــزگان ،از دیگــر مــواردی بــود کــه دکتــر مرتضــوی بــه آنها اشــاره
کــرد .در ادامــه وی ،چالــش هــای پیــش روی پژوهشــکده را نــام بــرد و بــه پیــش بینــی دســتاوردهای ســال  1401پرداخــت .بــه گفتــه دکتــر
مرتضــوی ،برگــزاری  57نفــر روز مزرعــه ،برگــزاری  736نفــر روز کارگاه آموزشــی ترویجــی 240 ،نفــر ســاعت بازدیــد ترویجــی در طــرح یــاوران
تولیــد و ایجــاد یــک ســایت الگویــی ترویجــی ،از مهمتریــن دســتاوردهای ترویجی این پژوهشــکده اســت .وی پــس از تشــریح اقدامات انجام شــده
درخصــوص مدیریــت فنــاوری و ارتبــاط بــا صنعــت ،بــه توضیــح درآمــد ناشــی از فــروش دانــش فنــی و طــرح هــای اشــتغالزایی منتــج از اجــرای
طــرح هــای تحقیقاتــی ،پرداخــت و در پایــان مشــکالت پیــش روی پژوهشــکده را نــام بــرد .دکتــر حافظیــه ،معــاون پژوهــش و فنــاوری موسســه،
ضمــن تشــکر از دکتــر مرتضــوی ،بــر لــزوم تاســیس شــرکت دانــش بنیــان توســط آن مجموعــه ،تاکیــد کــرد و گفــت :طبــق اعــام وزیــر جهــاد
کشــاورزی ،بایــد شــرکت هــای دانــش بنیــان در حــوزه کشــاورزی بــه ویــژه بخــش شــیالت تقویــت شــوند .توجه بیشــتر به پــروژه هــای تحقیقی
ترویجــی ،انجــام بیشــتر فعالیــت هــای مشــترک بــا دیگــر مجموعه هــا و توجه بــه دســتور رییس ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش و ترویج کشــاورزی
مبنــی بــر پاســخگویی بــه نیازهــای بخــش اجــرا از دیگــر مــواردی بــود
کــه دکتــر حافظیــه بــر آنهــا تاکیــد کــرد .در ادامــه دکتــر تقــوی مشــاور
موسســه ،دکتــر حســینزاده معــاون ترویــج و انتقــال یافتــه هــای علمــی
و دکتــر قائدنیــا معــاون برنامــه ریــزی و پشــتیبانی موسســه نیــز نظــرات
و پیشــنهادات خــود را عنــوان کردنــد .ســپس دکتــر بهمنــی رئیــس
موسســه ،بــر اثربخــش بــودن بروندادهــا و متناســب بــودن آن بــا نیازهای
بخــش خصوصــی ،تاکیــد کــرد و گفــت :بــا تشــکیل شــورای راهبــردی
تحقیقــات شــیالت ،همــکاری هــای موسســه بــا ســازمان شــیالت ایــران
نزدیــک تــر از گذشــته خواهــد شــد .وی ،در ارتبــاط بــا هزینه شــناورهای
تحقیقاتــی فــردوس و گیــان ،ســخنانی را مطــرح و ابــراز امیــدواری کــرد
کــه بتــوان ردیــف هــای اعتبــاری ویــژه بــرای آن جــذب کــرد.
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گزارش عملکرد  6ماهه اول پژوهشکده میگوی کشور -بوشهر در سال جاری
دکتــر دشــتیان نســب رئیــس پژوهشــکده میگــوی کشــور ،گفــت:
یــک طــرح شــاخص و  12پــروژه کــه  11مــورد آن کاربــردی توســعه ای
اســت ،از دســتاوردهای کالن پژوهشــکده طــی  6مــاه گذشــته محســوب
مــی شــود.
وی ،افــزود :ثبــت  3گــزارش نهایــی فروســت دار ،چــاپ  16مقالــه علمــی
پژوهشــی داخلــی و خارجــی و یــک مقالــه ترویجــی ،یــک مــورد عقــد
تفاهمنامــه و قراردادهــای بیــن المللــی و دو مــورد گرنــت تحقیقــات ملی
و تولیــد  150هــزار بچــه میگــوی وانامــی در راســتای تولیــد و تکثیــر
هســته هــای اولیــه آبزیــان از دیگر دســتاوردهای مهم پژوهشــکده اســت.
دکتــر دشــتیان نســب ،پس از تشــریح پــروژه های تحقیقاتی پژوهشــکده
میگــوی کشــور ،بــه توضیــح برنامــه تنــوع گونــه اي میگــوی پرورشــی
ایــران ،تعییــن زمــان بهینــه آغــاز فصــل مجــاز صیــد میگــو در اســتان بوشــهر ،مولــد ســازی میگــوی وانامــی بــا ســامت بــاال و خســارت هــای
صیــد میگــو بــر منافــع اقتصــادی جامعــه صیــادی پرداخــت.
برگــزاری  183نفــر روز آمــوزش در قالــب برنامــه روز مزرعــه 152 ،نفــر روز آمــوزش در قابــل کارگاه آموزشــی ترویجــی 2 ،مــورد بازدیــد طــرح
یــاوران تولیــد ،برگــزاری  4نشســت ترویجــی بــا اتحادیــه ها و برگــزاری  2جلســه کارگــروه ترویــج ،از مهمترین دســتاوردهای ترویجی پژوهشــکده
بــه شــمار مــی رود کــه دکتــر دشــتیان نســب بــه آنهــا اشــاره کــرد.
دکتــر بهمنــی رئیــس موسســه ،گفــت :بایــد الزاماتــی کــه بــرای تامیــن نهــاده و زیرســاخت جهــت رســیدن بــه اهــداف تولیــد میگــو در کشــور
مــورد نیــاز اســت ،تهیــه شــود.
ایــن مقــام مســئول ،پیگیــری برنامــه تحولــی توســعه شــیالت در حــوزه میگــو و نهضــت تولیــد میگــو از بعــد دانشــی در  4اســتان جنوبــی و یــک
اســتان شــمالی (گلســتان) را از دیگــر وظایــف پژوهشــکده میگوی کشــور برشــمرد.
گزارش عملکرد  6ماهه اول پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور – اهواز در سال جاری
دکتــر حســین هوشــمند رئیــس پژوهشــکده آبــزی پــروری جنــوب کشــور ،گفــت :تعــداد  2طــرح شــاخص 16 ،پــروژه شــاخص و  3گــزارش نهایی فروســت
دار بــرای ایــن پژوهشــکده بــه ثبــت رســیده اســت.
وی ،افــزود 4 :پــروژه بنیــادی 4 ،پــروژه مقدماتــی 5 ،پــروژه کاربــردی توســعه ای و  3پــروژه کاربــردی فناورانــه و  3دســتاورد شــاخص قابــل تجــاری در ایــن
تقســیم بنــدی قــرار مــی گیــرد.
بــه گفتــه دکتــر هوشــمند ،چــاپ  5مقالــه علمــی پژوهشــی خارجــی در مجــات مختلــف ،چــاپ یــک کتــاب معتبــر داخلــی و چــاپ یــک مقالــه علمــی
ترویجــی ،از جملــه فعالیــت هــای انتشــاراتی پژوهشــکده اســت.
دکتــر هوشــمند در ادامــه بــه تشــریح عناویــن طــرح هــا و پــروژه هــا پرداخــت و گفــت :مولدســازی ماهــی بــاس دریایــی آســیایی در ایســتگاه تحقیقاتــی
ماهیــان دریایــی بنــدر امــام خمینــی (ره) از مهمتریــن دســتاوردهای پژوهشــکده اســت.
برگــزاری  128نفــر روز آمــوزش در قالــب کارگاه آموزشــی ترویجــی 7 ،برنامــه بازدیــد طــرح یــاوران تولیــد و برگــزاری  2جلســه کارگــروه ترویــج ،از مهمتریــن
فعالیــت هــای ترویجــی پژوهشــکده اســت کــه دکتــر هوشــمند از آنهــا پــرده برداشــت.
دکتــر بهمنــی رئیــس موسســه ،گفــت :امســال شــاهد رونمایــی از تولیــد انبــوه
الرو ماهــی ســیبس در آن پژوهشــکده بودیــم .ایــن موضوعــی اســت کــه احتیــاج
بــه تــداوم دارد و دانــش فنــی آن نیــز بایــد بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــود.
بنابرایــن الزم اســت زیرســاخت هــای انتقــال دانــش فنــی ایــن دســتاورد توســط
پژوهشــکده فراهــم گــردد.
پایــش ماهــی تیالپیــا در اســتان ،رفــع موانــع زیســت محیطــی ماهــی کپــور
هنــدی ،توجــه بــه کپورماهیــان بومــی اســتان (باربــوس ماهیــان) و برنامــه
ریــزی بــرای کشــت تــوام ماهیــان گرمابــی از دیگــر مــواردی بــود کــه دکتــر
بهمنــی در اولویــت بنــدی وظایــف پژوهشــکده از آنهــا نــام بــرد.
در پایــان ،دکتــر حافظیــه معــاون پژوهــش و فنــاوری موسســه و دکتــر قائدنیــا
معــاون برنامــه ریــزی و پشــتیبانی موسســه ،نظــرات و پیشــنهادات خــود را
عنــوان کردنــد.
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ـکده آبزی پروری آبهای داخلی  -انزلی در سال جاری
گزارش عملکرد  6ماهه اول پژوهشـ
دکتــر صیــاد بورانــی رئیــس پژوهشــکده آبــزی پــروری
آبهــای داخلــی ،گفــت 2 :طــرح شــاخص 15 ،پــروژه شــاخص و
یــک یافتــه قابــل ترویــج ،از اهــم فعالیــت هــای ایــن پژوهشــکده
در زمــان مذکــور بــه شــمار مــی رود کــه در ایــن میــان  5پــروژه
بنیــادی ،یــک پــروژه مقدماتــی 2 ،پــروژه کاربــردی توســعه ای و
 7پــروژه کاربــردی فناورانــه هســتند .ضمــن اینکــه  3دســتاورد
ایــن پژوهشــکده قابــل تجــاری ســازی اســت.
 5گــزارش نهایــی فروســت دار ،چــاپ  8مقالــه علمــی پژوهشــی
داخلــی خارجــی ،چــاپ یــک مقالــه علمــی ترویجــی ،چــاپ 2
کتــاب معتبــر داخلــی ،شــرکت در  4کنفرانــس معتبــر بیــن
المللــی و دریافــت یــک نشــان ملــی از دیگــر فعالیــت هــای
انتشــاراتی و افتخــارات پژوهشــکده بــه شــمار مــی رود.
وی پــس از تشــریح عناویــن طــرح هــا و پــروژه هــای پژوهشــکده متبــوع خــود ،تولیــد ماهــی ســفید بــا میانگیــن وزن  50گــرم بــا
غــذای دســتی ،تولیــد غــذای آمــور بــه صــورت آزمایشــی ،اســتفاده از پــودر جلبــک نانــو کلروپســیس جهــت تغذیــه غــذای زنــده
مصرفــی الرو فیــل ماهــی و بیوتکنیــک تکثیــر و پــرورش انبــوه دافنــی ماگنــا ،شــیوه جمــع آوری سیســت و نگهــداری آن و ...را
از مهمتریــن دســتاوردهای ســال جــاری پژوهشــکده دانســت.
برگــزاری یــک روز مزرعــه ،یــک کارگاه آموزشــی ترویجــی و  7نشســت ترویجــی بــا اتحادیــه هــا از جملــه فعالیــت هــای ترویجــی
پژوهشــکده اســت کــه دکتــر صیــاد بورانــی از آنهــا پــرده برداشــت.
در ادامــه دکتــر بهمنــی رئیــس موسســه ،گفــت :انتظــار مــی رود در دســتاوردهای ارائــه شــده در ســال جــاری ،تحققــی در ســطح
ملــی دیــده شــود و اثربخشــی آن نمــود داشــته باشــد.
تعییــن تکلیــف کیــت تشــخیص  ،VHSتعییــن تکلیــف فعالیــت هــای مربــوط بــه کپــور تاتــا ،حضــور در ســایر اســتان هــا بــا توجــه
بــه در اختیــار داشــتن طــرح هــای خاصــی کــه پژوهشــکده داراســت ،از دیگــر توصیــه هــای دکتــر بهمنــی بــود.
در ادامــه ،دکتــر حافظیــه معــاون پژوهــش و فنــاوری موسســه و دکتــر قائدنیــا معــاون برنامــه ریــزی و پشــتیبانی موسســه نظــرات
و پیشــنهادات خــود را بیــان کردنــد.
ـت مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی  -گرگان در سال جاری
گزارش عملکرد  6ماهه نخسـ
دکتــر آقایــی مقــدم ،گفــت :انجــام  5پــروژه ،یــک یافتــه قابــل ترویــج ،یــک گــزارش نهایــی فروســت دار و چــاپ دو مقالــه علمــی پژوهشــی معتبــر
داخلــی و خارجــی از جملــه دســتاوردهای ایــن مرکــز بــه شــمار مــی رود.
بررســی اثــرات نمــک و پروبیوتیــک تــک ســل در جیــره غذایــی بــر بقــاء بچــه ماهــی نــورس کپــور ( )Cyprinus carpioدر برابــر تنــش ناگهانــی
شــوری ،بررســی امــکان تکثیــر مصنوعــی ماهــی پنگوســی مخطــط ( )P. hypophthalmusو تاثیــر غنیســازی ناپلــی آرتمیــا بــا ویتامینهــای  Cو
 Eبــر شــاخصهای رشــد و بازماندگــی الروهــای آن ،بررســي مقايســه اي تكثيــر طبيعــي و مصنوعــي گربهماهــی بالــه بادبانــی (Pterygoplichthys
 ،).sppبررســي و ارزيابــي وضعيــت اقتصــادي اجتماعــي صيــد پــره در
محــدوده اســتان گلســتان و بررســی خصوصيــات توليــد مثلــی کپــور و
کلمــه در پــره هــای صیــادی ســواحل ایرانــی دریــای خــزر 1398-1400از
مهمتریــن پــروژه هــای مرکــز بــود کــه دکتــر آقایــی مقــدم بــه تفکیــک آنهــا
را تشــریح کــرد.وی در ارتبــاط بــا فعالیــت هــای ترویجــی ،گفــت :دو برنامــه
روز مزرعــه 6 ،بازدیــد طــرح یــاوران تولیــد و برگــزاری  4دوره آموزشــی
کارشناســان پهنــه ،از مهمتریــن فعالیــت هــای ترویجــی مرکــز اســت.
در پایــان دکتــر حافظیــه ،ضمــن تشــکر از رییــس و همــکاران مرکــز ،نظــرات
و پیشــنهادات خــود را در خصــوص عملکــرد ارایــه شــده بیــان کــرد.
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گزارش عملکرد  6ماهه اول پژوهشکده اکولوژی دریای خزر  -ساری در سال جاری
دکتــر نصرالــه زاده رئیــس پژوهشــکده اکولــوژی دریــای خــزر ،گفت:
 3طــرح شــاخص 16 ،پــروژه شــاخص و  3گــزارش نهایــی فرورســت دار
در کارنامــه پژوهشــکده طــی  6ماهــه نخســت ســال جــاری بــه ثبــت
رســیده اســت .وی ،افــزود :در ایــن میــان  7پــروژه بنیــادی 6 ،پــروژه
کاربــردی توســعه ای و  3پــروژه کاربــردی فناورانــه وجــود دارد کــه در
نهایــت دســتیابی بــه  3فنــاوری قابــل تجــاری حاصــل تــاش محققــان
پژوهشــکده اســت .چــاپ  16مقالــه علمــی پژوهشــی معتبــر داخلــی و
خارجــی ،چــاپ یــک کتــاب معتبــر ،چــاپ یــک مقالــه علمــی ترویجــی،
حضــور در یــک کنفرانــس و یــک اجــاس معتبــر بیــن المللــی ،از دیگــر
فعالیــت هــای ایــن پژوهشــکده به شــمار مــی رود که دکتــر نصرالــه زاده
بــه آنهــا اشــاره کــرد .وی پــس از تشــریح پــروژه هــا و طــرح هــای ایــن
پژوهشــکده ،در ارتبــاط بــا پیــش بینــی دســتاورد ســال  ،1401عنــوان کــرد :بــذر واکســن کشــته ســه گانــه اســترپتوکوکوزیس ،یرســینوزیس و
الکتوکوکوزیــس بــه منظــور اســتفاده در ماهــی قــزل آال ،دســتیابی بــه دانــش فنــی کــود ارگانیــک از ضایعــات ماهــی قــزل آال و کپور و دســتیابی
بــه دانــش فنــی عصــاره نانــو کپســوله گیــاه آقطــی بــه منظــور اســتفاده در آبــزی پــروری ،ســه دســتاوردی اســت کــه پیــش بینــی مــی شــود
در ســال جــاری دســتیابی بــه آنهــا مقــدور باشــد .بــه گفتــه دکتــر نصرالــه زاده ،برگــزاری دو کارگاه آموزشــی ترویجــی ،برگــزاری  3دوره آمــوزش
کارشناســان پهنــه ،یــک نشســت بــا اتحادیــه هــا و برگــزاری یــک کارگــروه ترویــج ،از فعالیــت هــای ترویجــی این پژوهشــکده به شــمار مــی رود.
دکتــر بهمنــی رئیــس موسســه ،پیگیــری بحــث صیــد کیلــکا در اعمــاق دریــای خــزر و مشــارکت بــرای انجــام گشــت هــا در ایــن خصــوص،
مطالعــات خــزری بــا اســتفاده از تمــام مراکــز تحقیقاتــی ،دانشــگاه هــا و حتی دســتگاه هــای خــارج از وزارتخانــه با محوریــت پژوهشــکده اکولوژی
دریــای خــزر و تعییــن تکلیــف کشــتی گیــان را بــرای پژوهشــکده ضــروری دانســت .وی ،بــا اشــاره بــه تشــکیل شــورای راهبــردی تحقیقــات
شــیالت ،گفــت :در ایــن راســتا مقــرر شــده کــه  70درصــد پــروژه های تحقیقاتــی موسســات در راســتای رفــع نیازهای بخــش اجرا و پاســخگویی
بــه معضــات مطــرح شــده باشــد .بنابرایــن پژوهشــکده ســاری هــم بایــد در بحــث هــای مختلــف ایــن حــوزه ورود کنــد .بررســی آلودگــی هــا در
ســه اســتان شــمالی و رودخانــه هــا ،تعییــن تکلیــف واکســن ،کــود ارگانیــک و ...نیــز از دیگــر مــواردی بــود کــه دکتــر بهمنــی ضــرورت پیگیــری
آن را بــرای پژوهشــکده ســاری مهــم دانســت.
گزارش عملکرد  6ماهه اول مرکز تحقیقات آرتمیای کشور  -ارومیه در سال جاری
دکتــر نکویــی فــرد رئیــس مرکــز تحقیقــات آرتمیــای کشــور  -ارومیــه ،گفــت :طــی  6مــاه نخســت ســال جــاری 3 ،مقالــه علمــی پژوهشــی معتبــر داخلــی و
خارجــی از همــکاران مرکــز بــه چــاپ رســیده و یــک طــرح شــاخص 12 ،پــروژه شــاخص 4 ،یافتــه قابــل ترویــج ،جــزو دســتاوردهای مرکــز بــوده کــه یــک مــورد از
ایــن تعــداد ،بنیــادی 8 ،مــورد کاربــردی توســعه ای و ســه مــورد کاربــردی فناورانــه اســت.
دکتــر نکویــی فــرد ،افــزود :بررســی تاثيــر مکانيزاســيون بــر پســاب مــزارع دو منظــوره پــرورش ماهــی قــزل آالی رنگيــن کمــان اســتان مرکــزی ،بررســی کارآیــی
مکانیزاســیون بــر ســطوح مختلــف امنیــت زیســتی مــزارع دومنظــوره پــرورش ماهــی قــزل آالی رنگیــن کمــان اســتان مرکــزی ،بررســی اثــر ویتامیــن Eبــر
شــاخصهای فســاد زیتــوده آرتمیــا اورمیانــا طــی نگهــداری در شــرایط انجمــاد ( -18درجــه ســانتیگراد) ،بررســی شــاخص هــای رشــد و پاســخ هــای ایمنــی بچــه
ماهــی قــزل آالی رنگیــن کمــان تغذیــه شــده بــا عصــاره هیدروالکلــی جلبــک اســپیرولینا ،پایــش ذخایر آرتميــای دریاچــه اروميــه و تعييــن ارتبــاط آن بــا پارامترهای
اکولوژیــک و بررســی و تعییــن بــازده اقتصــادی ،ســهم هزینــه هــا و قیمــت تمــام
شــده توليــد در مــزارع پــرورش ماهــی قــزلآالی رنگيــن کمــان از مهمتریــن پــروژه
هــای مرکــز اســت .برگــزاری  3روز مزرعــه ،یــک کارگاه آموزشــی 4 ،بازدیــد طــرح
یــاوران تولیــد 3 ،نشســت ترویجــی و  3جلســه کارگــروه ترویــج ،از فعالیــت هــای
بخــش ترویــج مرکــز اســت کــه دکتــر نکویــی بــه آنهــا اشــاره کــرد .در پایــان دکتر
حافظیــه معــاون پژوهــش و فنــاوری موسســه ،ضمــن تشــکر از حضــور فعــال رئیس
مرکــز در ســایر نقــاط بــا توجــه بــه محدودیــت های موجــود ،نظــرات و پیشــنهادات
خــود را بــرای بهبــود فعالیــت هــای مرکــز عنــوان کرد.ریــزی بــرای کشــت تــوام
ماهیــان گرمابــی از دیگــر مــواردی بــود کــه دکتــر بهمنــی در اولویــت بنــدی
وظایــف پژوهشــکده از آنهــا نــام بــرد .در پایــان ،دکتــر حافظیــه معــاون پژوهــش
و فنــاوری موسســه و دکتــر قائدنیــا معــاون برنامــه ریــزی و پشــتیبانی موسســه،
نظــرات و پیشــنهادات خــود را عنــوان کردنــد.
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گزارش عملکرد  6ماهه اول انستیتو بین المللی تحقیقات ماهیان خاویاری در سال جاری
دکتــر شــناور ماســوله رئیــس انســتیتو بیــن المللــی تحقیقــات
ماهیــان خاویــاری -رشــت ،گفــت 3 :طــرح شــاخص 35 ،پروژه شــاخص،
 6گــزارش نهایــی فروســت دار ،یــک یافتــه قابــل ترویــج و  6یافتــه در
مرحلــه داوری ،از جملــه اهــم فعالیــت هــای انســتیتو بــه شــمار مــی رود
کــه در ایــن میــان 33 ،پــروژه کاربــردی توســعه ای و  2پــروژه کاربــردی
فناورانــه اســت.
وی ،افــزود :چــاپ  12مقالــه علمــی پژوهشــی معتبــر داخلــی و خارجــی،
چــاپ یــک مقالــه علمــی ترویجــی ،شــرکت در یــک کنفرانــس معتبــر
بیــن المللــی ،حضــور در  3دوره کارگاه آموزشــی بیــن المللــی داخلــی،
 2مــورد ارتبــاط بــا ســازمان هــا و کنوانســیون هــای بیــن المللــی و یــک
مــورد فرصــت پژوهشــی و مطالعاتــی از دیگر دســتاوردهای انســتیتو بین
المللــی تحقیقــات ماهیــان خاویــاری ،محســوب مــی شــود.
طــرح بررســی اثــرات پروبیوتیــک هــای اختصاصــی روی فاکتورهــای رشــد ،خونشناســی ،بیوشــیمیایی و ایمنــی تاســماهیان پرورشــی و طــرح
بررســی امــکان ایجــاد راهــروی امــن جایگزیــن رودخانــه ســفید رود بــرای رهــا کــردن بچــه ماهیــان خاویــاری در ســواحل جنوبــی دریــای خــزر-
اســتان گیــان ،دو دســتاورد مهــم انســتیتو در  6ماهــه نخســت ســال جــاری اســت کــه دکتــر شــناور ماســوله بــه آنهــا اشــاره کــرد.
وی ،ادامــه داد :آمــوزش  50نفــر روز در قالــب روز مزرعــه ،آمــوزش  330نفــر روز در قالــب کارگاه آموزشــی ترویجــی و برگزاری یک جلســه کارگروه
ترویجــی ،از دســتاوردهای ترویجی انســتیتو به شــمار مــی رود.
بررســی عــادت پذیــری الرو ماهیــان خاویــاری (تاســماهی ایرانــی ،ازون بــرون ،فیــل ماهــی و ســیبری) در زمــان تغذیــه از غــذای زنــده (الرو
شــیرونومیده و زی تــوده آرتمیــا) بــه غــذای کنســانتره ،بررســی عــادت پذیــری الرو فیــل ماهــی ( )Huso husoدر زمــان تغذیــه از غذاهــای
زنــده شــیرونومیده و بیومــس آرتمیــا بــه غــذای کنســانتره ،بررســی عــادت پذیــری الرو تــاس ماهــی ایرانــی در زمــان تغذیــه از غذاهــای زنــده
(الرو شــیرونومیده و بیومــس آرتمیــا) بــه غــذای کنســانتره ،بررســی عــادت پذیــری الرو تاســماهی ســیبری در زمــان تغذیــه از غذاهای زنــده (الرو
شــیرونومیده و بیومــس آرتمیــا) ،طــرح جامــع افزايــش راندمــان کمــي و کيفــي توليــد بچــه ماهيــان خاويــاري در کشــور (فــاز اول فيــل ماهــي) و
اســتحصال خاویــار از مولدیــن زنــده ماهیــان خاویــاری بــه روش زنــده بــا بکارگیــری روش ریزبــرش مجــرای تخمــک بــر ،بخشــی از عناویــن طرح
یــا پــروژه هایــی بــود کــه دکتــر شــناور ماســوله بــه آنهــا اشــاره کــرد.
دکتــر حافظیــه معــاون پژوهــش و فنــاوری موسســه ،گفــت :الزم اســت جهــت گیــری برنامه هــای انســتیتو در راســتای توســعه ماهیــان خاویاری
باشــد تــا بــه اهــداف تعییــن شــده (تولیــد  20هــزار تــن گوشــت و  100تــن خاویــار) در ســال هــای آتــی برســیم.
در ادامــه دکتــر بهمنــی رئیــس موسســه ،کیفیــت تولیــد خاویــار پرورشــی بســیار بااهمیــت دانســت تــا برنــد خاویــار ایــران دچــار مشــکل نشــود.
بنابرایــن ضــروری اســت انســتیتو بــرای ایــن موضوع بــا همــکاری مجموعه های بیــن المللــی اســتانداردهایی را تعیین کنــد .همچنین الزم اســت
از تجربیــات خوبــی کــه روس هــا و چینــی هــا در ایــن زمینــه دارنــد اســتفاده شــود تــا شــاهد اثربخشــی بیشــتر انســتیتو در ســطح ملی باشــیم.
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گزارش عملکرد  6ماهه نخست مرکز تحقیقات شیالتی آبهای دور -چابهار در سال جاری
دکتــر اشــکان اژدری رئیــس مرکــز تحقیقــات شــیالتی آبهــای دور
چابهــار ،گفــت 2 :طــرح شــاخص 15 ،پــروژه شــاخص 2 ،گــزارش نهاییفروســت دار و یــک یافتــه قابــل ترویــج از دســتاوردهای کالن مرکــز بــه
شــمار مــی رود کــه از ایــن تعــداد 3 ،پــروژه بنیــادی 2 ،پــروژه مقدماتــی،
 3پــروژه کاربــردی توســعه ای و  7پــروژه کاربــردی فناورانــه هســتند.
دکتــر اژدری ،افــزود :چــاپ  5مقالــه علمــی پژوهشــی معتبــر داخلــی و
خارجــی ،حضــور در یــک اجــاس بیــن المللــی ،بازدیــد نماینده ســفارت
چیــن از مرکــز ،تولیــد  100قطعــه بچــه ماهــی کفــال خاکســتری ،تولید
یکهــزار و  530قطعــه بچــه میگــو از دیگــر دســتاوردهای مرکــز اســت.
زیســت ســنجی دو طــرح تــون ماهیان و صــدف حلزونی بابیلون اســپیرال
از طــرح هــای مصــوب مرکــز ،طراحــي ،ســاخت و ارزيابــي کشــت و پــرورش اقتصــادي ريزجلبــک  Dunaliella spدر سيســتم اســتخرهاي رو
بــاز در اســتان هــاي سيســتان و بلوچســتان ،ســواحل چابهــار و آذربايجــان شــرقي ،ســواحل شــرقي درياچــه اروميــه ،پــروژه پایلــوت بومی ســازی
و آداپتاســیون و مولدســازی میگــوی کرومــا در چابهــار و قــرارداد ســاخت ،حمــل و اســتقرار زیســتگاه مصنوعــی در خلیــج فــارس چابهــار بــا اداره
کل شــیالت اســتان سیســتان و بلوچســتان ،از دیگــر مــواردی اســت کــه رئیــس مرکــز تحقیقــات شــیالتی آبهــای دور چابهــار بــه آنها اشــاره کرد.
وی ،عنــوان کــرد :برگــزاری  156نفــر کارگاه آموزشــی ترویجــی و  18مــورد بازدیــد ترویجــی در طــرح یــاوران تولیــد از مهمتریــن فعالیــت هــای
ترویجــی مرکــز تحقیقــات شــیالتی آبهــای دور چابهــار بــه شــمار مــی رود .دکتــر بهمنــی رئیس موسســه ،با اشــاره بــه رونمایــی از میگــوی کروما
گفــت :بحــث توســعه ســواحل مکــران یکــی از سیاســت هایــی اســت کــه بســیار بــه آن توجــه مــی شــود .بنابرایــن الزم اســت مرکــز ،وقــت ویــژه
ای بــرای ایــن منظــور گذاشــته و در توســعه و اشــتغال آفرینــی در آن منطقــه کوشــا باشــد .الزم اســت وقــت ویــژه جهــت توســعه ســواحل مکران
کــه از موضوعــات قابــل توجــه مقــام معظــم رهبــری اســت در نظــر گرفتــه شــود .وی ،ادامــه داد :پروژه مشــترک با ســازمان شــیالت ایــران و مرکز
ملــی فــرآوری آبزیــان در خصــوص صیــد ،فــرآوری ،ارتقــا کیفیــت ،پرواربنــدی و پــرورش تــون ماهیــان با همــکاری پژوهشــکده بندعبــاس مدنظر
قــرار بگیــرد تــا بروندادهــای اثربخشــی را از مرکز شــاهد باشــیم.
گزارش عملکرد  6ماهه نخست مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان  -انزلی در سال جاری
دکتــر حســن جلیلــی رئیــس مرکــز ملــی تحقیقــات فــرآوری آبزیــان  -انزلــی ،گفــت :یــک طــرح شــاخص و  11پــروژه شــاخص ،از مهمترین
دســتاوردهای مرکــز بــوده کــه در ایــن میــان یــک پــروژه کاربــردی توســعه ای و  10پــروژه کاربــردی فناورانــه اســت .وی ،افــزود :چــاپ  5مقاله در
مجــات ترویجــی ،چــاپ یــک مقالــه علمــی و پژوهشــی معتبر ،چــاپ یک عنــوان کتــاب و حضــور در یــک کارگاه آموزشــی بین المللــی خارجی،
از دیگــر دســتاوردهای مرکــز محســوب مــی شــود .دکتــر جلیلــی ،اضافــه کــرد :دســتيابی بــه دانــش فنــی توليــد کنســرو فراســودمند ماهــی تون
بــا اســتفاده از ژالتيــن هيدروليــز شــده حاصــل ازاســتخوان هــای ســر تــون ماهيــان (مــازاد فرآینــد توليــد کنســرو) ،اســتخراج کالژن از پوســت
کپــور ماهیــان پرورشــی ( )Cyprinidaeو بــه کارگیــری آن در تهیــه کــرم پوســتی و بررســی امــکان تولیــد مکملهــای امــگا  3از ماهیــان ریــز
انــدام (کیلــکا ،ســاردین و موتــوماهیــان) بــه منظــور مصــارف دارویــی بــا بهینهســازی نســبت اســیدهای چــرب  DHA+EPAاز پــروژه هــای
اجــرا شــده مرکــز در ســال جــاری اســت .برگــزاری یــک روز مزرعــه ،برگــزاری  8کارگاه آموزشــی ترویجــی و یــک طرح یــاوران تولیــد ،از مهمترین
دســتاوردهای ترویجــی مرکــز ملــی تحقیقــات فــرآوری آبزیــان اســت کــه دکتر جلیلــی آنها را تشــریح کــرد .دکتر بهمنــی رئیس موسســه ،گفت:
فرصــت بســیار مغتنمــی بــرای مرکــز بعــد از ســالها در قالــب قــرارداد
مشــترک بــا بخــش خصوصــی فراهــم شــد کــه امیــد مــی رود نقــش
ملــی مرکــز را بیــش از پیــش ببینیــم .امــا ایجــاد مرکــز نــوآوری در حــوزه
فــرآوری بایــد بــه طــور جدی دنبال شــود کــه نظــر و درخواســت دکتر خیام
نکویــی هــم هســت .مرکــز یونیــدو در حــوزه تــون ماهیــان ،خیــار دریایــی و
جلبــک مــی توانــد بــا مرکــز چابهــار همــکاری داشــته باشــد کــه مــی تواند
بــاب جدیــدی در تولیــد محصــوالت شــیالتی بــاز کند .همچنیــن همکاری
بــا مرکــز یــزد جهــت تولیــد محصــوالت جدیــد از تیالپیا ضــروری اســت.
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عملکرد  6ماهه نخست مرکز ملی تحقیقات آبزیان آبهای شور  -یزد در سال جاری
دکتــر قائــدی رئیــس مرکــز ملــی تحقیقــات آبزیــان آبهــای شــور
 یــزد ،گفــت :در ایــن مرکــز طــی  6ماهــه اول ســال جــاری  3پــروژهشــاخص بــه انجــام رســیده کــه هــر ســه در گــروه پــروژه هــای کاربــردی
توســعه ای قــرار دارنــد .وی ،افــزود :دســتاورد پــرورش تیالپیا در سیســتم
آکواپونیــک و بیوفــاک ،از دســتاوردهایی اســت کــه قابــل تجاری بــوده و
بخــش خصوصــی مــی توانــد از آن بهــره منــد شــود.
چــاپ یــک عنــوان کتــاب معتبــر ،چــاپ یــک مقالــه علمــی ترویجــی،
چــاپ  3مقالــه علمــی پژوهشــی معتبــر داخلــی و خارجــی ،از دیگــر
مــواردی بــود کــه دکتــر قائــدی بــه آنهــا اشــاره کــرد .وی در ارتبــاط بــا
طــرح هــا یــا پــروژه هــای اجرایــی در مرکــز متبــوع خــود ،عنــوان کــرد:
مقایســه عملکــرد رشــد و بازماندگــی  5ســویه وارداتی تیالپیــا در آب لب
شــور ،اثــر ســطوح مختلــف پروتئیــن بــر کارایــی مولدیــن تیالپیــا در سیســتم بیوفــاک و ارزیابــی و مقایســه عملکــرد تکثیــر نژادهــای وارداتــی
تیالپیــای نیــل ،از جملــه پــروژه هــای اجــرا شــده در مرکــز هســتند .برگــزاری یــک کارگاه آموزشــی ترویجــی و  2بازدیــد طــرح یــاوران تولیــد نیز
از جملــه فعالیــت هــای ترویجــی مرکــز ملــی تحقیقــات آبزیــان آبهــای شــور  -یــزد بــه شــمار مــی رود کــه دکتــر قائــدی ،آنهــا را معرفــی کــرد.
دکتــر حافظیــه معــاون پژوهــش و فنــاوری موسســه ،گفــت :اگــر مرکــز در تحقیقــات آینــده کاری کنــد کــه وزن ماهــی را افزایــش دهــد چه بســا
اثربخشــی مطلوبــی در تولیــد فیلــه خواهیــم داشــت کــه الزم اســت بــه عنــوان یــک مــدل بــه آن توجه شــود.
دکتــر حســین زاده معــاون ترویــج و انتقــال یافتــه هــای علمــی موسســه ،در مجمــوع اســناد باالدســتی و ابالغیــه هــای صــورت گرفتــه ،آنچــه
کــه طبــق قانــون و بــا رعایــت مســائل زیســت محیطــی انجــام شــود ،مــی توانــد بــه توســعه تیالپیــا منتهــی شــده و مرکــز قــادر اســت در ایــن
چارچــوب ،وظایــف خــود را انجــام دهــد.
دکتــر بهمنــی رئیــس موسســه ،تاکیــد کــرد :بــا توجــه بــه شــرایط حاکم بر کشــور نســبت بــه تیالپیــا ضــرورت دارد مرکــز یــزد ،هــم در مطالعات
ترویجــی و هــم تحقیقــی ،در رابطــه بــا توجیــه ارزش هــای غذایــی تیالپیــا ،فــرآوری و تولیــد محصــوالت غذایــی جدیــد بــا همــکاری مرکــز ملی
تحقیقــات فــرآوری آبزیــان ورود کــرده و نتایــج آن بــه صــورت کامــا علمی منتشــر شــود.
وی ،افــزود :مرکــز یــزد ،تنهــا مربــوط بــه تیالپیــا نیســت ،بلکــه بــه حــوزه آبزیــان آب هــای شــور نیــز مــی توانــد ورود کنــد .بنابرایــن بایــد برنامــه
ریــزی جهــت ایــن منظــور انجــام گیــرد .همچنیــن بحــث تعیین تکلیــف سیســتم بایوفالگ ،سیســتم پــرورش گلخانــه ای و ضــرورت پــرورش در
 4اســتانی کــه مجــوز ســازمان محیــط زیســت دارنــد ،الزم اســت پیگیــری شــود .دکتــر بهمنــی ،در ارتبــاط بــا شــرایط ســاختمان مرکــز در بافــق
یــزد نیــز نظــرات خــود را مطــرح و ابــراز امیــدواری کــرد کــه ایــن مشــکل بــا تــاش دســت انــدرکاران ،برطــرف خواهــد شــد.
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گزارش عملکرد  6ماهه نخست مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور  -تنکابن در سال جاری
دکتــر ســلطنت نجــار لشــگری رئیــس مرکــز تحقیقــات ماهیــان ســردآبی کشــور ،گفــت:
چــاپ و پذیــرش  5مقالــه علمــی و پژوهشــی معتبــر داخلــی و خارجــی ،یــک طــرح و  3پــروژه
شــاخص ،یــک یافتــه قابــل ترویــج ،یــک گــزارش نهایــی فروســت دار ،در ایــن مرکــز طــی
مــدت مذکــور بــه انجــام رســیده کــه از ایــن تعــداد ،یــک پــروژه کاربــردی توســعه ای و 2
پــروژه نیــز بنیــادی اســت .انجــام یــک پــروژه مشــترک بیــن المللــی ،حضــور در  3کنفرانــس
معتبــر بیــن المللــی 3 ،مــورد ارتبــاط بیــن المللــی و یــک فرصــت پژوهشــی و مطالعاتــی ،از
دیگــر دســتاوردهای مرکــز تحقیقــات ماهیــان ســردآبی کشــور بــود کــه دکتــر نجــار لشــگری
بــه آنهــا اشــاره کــرد .وی ،افــزود :تولیــد ماهــی قــزل آالی رنگیــن کمــان عــاری از عوامــل
بیماریــزای خــاص ( -)SPFفــاز دوم ،بررســي جايــگاه هــاي صفــات کمــي مرتبــط بــا صفــت
رســيدگي جنســي و کوواريانــس آن بــا مراحــل اوليــه رشــد در ماهــي قــزل آالي رنگيــن کمان
( )Oncorhynchus mykissپرورشــي ،بررســی اثــرات فیزیولوژیــک هورمــون تیروکســین در بیــان ژن گیرنــده هــای هورمون تیروئیــد در تخم
و الروهــای ماهــی آزاد دریــای خــزر ( )Salmo caspiusو ارزيابــي کارايــي اينترنــت اشــياء در مراکــز تکثيــر ماهيــان ســردآبي از پــروژه هــای
ســال جــاری اســت کــه در مرکــز انجــام گرفــت .برگــزاری یک طــرح تحقیقاتــی ترویجــی ،برگــزاری  7کارگاه آموزشــی ترویجــی 12 ،طرح یــاوران
تولیــد و برگــزاری  2جلســه کارگــروه ترویــج ،از مهمتریــن فعالیــت هــای ترویجــی مرکــز بــه شــمار مــی رود کــه دکتــر نجــار لشــگری ،بــه آنهــا
اشــاره کــرد .دکتــر حســین زاده معــاون ترویــج و انتقــال یافتــه هــای علمــی موسســه ،گفــت :از ظرفیــت هــای نــاکا بیشــتر اســتفاده شــود .البتــه
برخــی محدودیــت هــا وجــود دارد امــا ایــران بــه لحــاظ توانمنــدی ،در نــاکا بــه ویــژه در حــوزه ماهیــان ســردآبی جایــگاه قابــل قبولــی دارد .شــما
تیــم بســیار خوبــی داریــد و الزم اســت حضــور مرکــز در حــوزه نــاکا قــوی تــر عمــل کنــد و برنامــه هــا ارائــه شــود تــا حمایــت هــای الزم نیــز از
موسســه صــورت بگیــرد .دکتــر بهمنــی رئیــس موسســه ،بــا اشــاره بــه وقــوع ســیل در تنکابن و خســارت هــای آن بــه مرکــز ،رهنمودهــای الزم را
جهــت دریافــت اعتبــارات تملکــی و اســتانی بــه منظــور فراهــم کــردن زیرســاخت هــا ارائــه داد و ابــراز امیــدواری کــرد کــه در آینــده ای نزدیــک
بــه ایــن مهــم دســت پیــدا کنیــم .طــرح مجــدد موضوع پــروژه چشــمه کیلــه در کمیته علمــی فنی ،تعییــن تکلیــف طــرح کالن  SPFقــزل آال،
هزینــه هــای نگهــداری ماهیــان موجــود در مرکــز ،انجــام پــروژه هــای مربــوط بــه ماهیــان ســردآبی و ارتبــاط آن بــا مرکــز تنکابن ،تغییر ســاختار
موسســه و مراکــز و پژوهشــکده هــای تابعــه آن ،توصیــه هــای مربــوط بــه همــکاری با نــاکا و ارتباطات علمــی در قالــب برگــزاری کارگاه هــا و دوره
هــای آموزشــی ،از دیگــر مــواردی بــود کــه دکتــر بهمنــی بــر آنهــا تاکیــد کــرد.
گزارش عملکرد  6ماهه نخست مرکز یاسوج در سال جاری
دکتــر میثــم صالحــی مرکــز تحقیقــات ژنتیــک و اصــاح نــژاد ماهیــان ســردآبی شــهید مطهــری یاســوج ،گفــت 2 :طــرح شــاخص 10 ،پــروژه
شــاخص ،در مرکــز انجــام شــده کــه در ایــن میــان  2پــروژه بنیــادی و  8پــروژه نیــز مقدماتــی اســت .وی ،بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای ایجاد مرکز رشــد
بــا مرکــز تحقیقــات آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان و پــارک علــم و فنــاوری اســتان ،رایزنــی صــورت گرفتــه ،افــزود :یــک یافتــه قابــل
ترویــج ،چــاپ  6مقالــه علمــی و پژوهشــی معتبــر داخلــی و خارجــی ،چاپ یک عنــوان کتــاب ،حضــور در  5کنفرانس معتبر بیــن المللــی و  5کارگاه
آموزشــی بیــن المللــی خارجــی و حضــور در  2کارگاه آموزشــی بیــن المللــی داخلــی از دیگــر مــواردی اســت کــه جــزو فعالیــت های مرکز محســوب
می شــود.
دکتــر صالحــی ،پــس از تشــریح پــروژه هــای مربــوط بــه فــرآورده هــای بیولوژیــک فناورانــه و تولیــد و تکثیر هســته هــای اولیه آبزیــان ،عنــوان کرد:
دســتیابی بــه فــن آوری اســتحصال تخــم بــه روش پنئوماتیــک در مراکــز تکثیر ماهی و دســتیابی
بــه تکنیــک رقیــق ســازی اســپرم نــر ماهــی نئومیــل و افزایــش درصــد لقــاح و تولیــد ماهــی تــک
جنــس تمــام مــاده ،دو دســتاورد مهــم مرکــز در ســال جــاری بــه شــمار مــی رود .ایجــاد  2ســایت
الگویــی ،برگــزاری  4برنامــه انتقــال یافتــه هــای علمــی ،یــک کارگاه آموزشــی ترویجــی 8 ،بازدیــد
طــرح یــاوران تولیــد 6 ،دوره آمــوزش کارشناســان پهنــه و برگــزاری  4جلســه کارگــروه ترویــج از
دســتاوردهای ترویجــی مرکــز اســت کــه دکتر صالحــی آنهــا را معرفی کــرد .دکتر حافظیــه معاون
پژوهــش و فنــاوری موسســه ،گفــت :در آن مرکــز ظرفیــت ویــژه ای بــرای اصــاح نــژاد وجــود دارد
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کــه محققــان مــی تواننــد در ایــن راســتا از ایــن پتانســیل اســتفاده کننــد .دکتــر حســین زاده معــاون ترویــج و انتقــال یافتــه هــای علمی موسســه ،از
فعالیــت هــای ترویــج و انجــام پــروژه هــای تحقیقــی  -ترویجــی مرکــز تقدیــر و ابـراز امیــدواری کــرد تمــام مراکز بــه این امــر توجه ویژه داشــته باشــند.
دکتــر بهمنــی رئیــس موسســه ،گفــت :مرکز یاســوج علیرغم تمــام محدودیــت ها دارای نقشــی ملی اســت .بــه ویژه بـرای اصالح نـژاد ماهیان ســردآبی
کــه الزم اســت بــه اجماعــی کلــی بــا مجموعــه هــای ذی ربــط برســیم و در  6ماهــه دوم بــا محوریت ایــن مرکز ،بحــث اصالح نـژاد را آغــاز کنیم.
وی ادامــه داد :قـرارداد مشــترک مرکــز بــا ســازمان اتــکا عملیاتــی شــده کــه گامــی رو بــه جلــو بـرای پژوهــش هــای آتــی مرکــز اســت و امیــد مــی رود
بــا هدایــت دکتــر صالحــی ،ایــن همــکاری مشــترک بــه بهترین شــکل ممکــن پیــش رود .چراکه نمــود اثربخشــی همــکاران در این پــروژه بســیار مهم
اســت .دکتــر بهمنــی ،بــا توجــه بــه وقــوع ســیل در مرکز تنکابــن ،تاکید کــرد :شـرایط انجــام پــروژه در منطقه تنکابن ســخت شــده و با توجه بــه انتقال
تعـدادی مولــد بــه مرکــز یاســوج ،حتمــا از محققــان مرکــز تنکابــن بـرای اجرای پــروژه مشــترک با اتکا اســتفاده شــود.
جمع بندی دکتر بهمنی در جلسه گزارش عملکرد
دکتــر بهمنــی ،بــا اشــاره بــه برنامــه هفتــم توســعه کــه دریامحــور اســت ،گفــت :موضوعــات ایــن برنامــه ســه بخــش اصلــی دارد .یکــی
موضوعــات بحــران زای آتــی و آب و امنیــت غذایــی؛ دوم ،ابرپــروژه هــا اســت کــه بایــد توســعه مکــران در ایــن حــوزه مــورد توجــه قــرار بگیــرد و
تنهــا مربــوط بــه مرکــز چابهــار نیســت .موضــوع ســوم ،پیشــران هاســت کــه مهمتریــن آنهــا اقتصــاد دریــا اســت.
وی ،افــزود :مــا بــا پدیــده ای بــه نــام تغییــر اقلیــم مواجــه هســتیم و این معضــل در تمــام دنیا مشــاهده می شــود .بنابراین الزم اســت پژوهشــکده
هــا و مراکــز تابعــه موسســه بــه ایــن موضــوع ورود کــرده و بــرای بهبــود وضعیــت فعالیت هــای تحقیقاتــی انجام دهنــد .دکتــر بهمنــی ،در ارتباط
بــا دســتاوردها عنــوان کــرد :حــدود  25دســتاورد طــی گــزارش عملکــرد مراکــز و پژوهشــکده هــا ارائــه شــده کــه بایــد دارای خصوصیاتــی ماننــد
اثربخشــی ،ســودمندی ،کارا بــودن ،متناســب بــودن بــا نیازهــای جامعــه و ســودمند بــودن باشــد .موسســه بایــد بــه ســمتی حرکــت کنــد کــه از
طریــق عنــوان و پیوســت ،نقــش و اثربخشــی آن از نظــر کمــی و کیفــی مشــخص بــوده و تعییــن کنــد کــه چــه مشــکلی از شــیالت کشــور حــل
خواهــد کــرد .بنابرایــن انتظــار از مراکــز و پژوهشــکده هــا بســیار بیشــتر اســت زیــرا ظرفیــت هــای بالقــوه باالیــی در آنهــا وجــود دارد .ایــن مقــام
مســئول ،اضافــه کــرد :دشــواری هــای کار تحقیقاتــی بــر کســی پوشــیده نیســت .امــا در این میــان ،افــرادی هســتند که کارهای ســنگین تــری را
بــه دوش مــی کشــند .بنابرایــن در بحــث ارزشــگذاری هــا افــراد تالشــگر و برجســته بایــد مــورد تشــویق قــرار بگیرند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دســتاوردها مــی توانــد در شــورای راهبــردی تحقیقــات شــیالت مطــرح و بــر اســاس آن تصمیــم گیــری هــا انجــام گیرد،
ادامــه داد :ایــن شــورا بعــد از شــورای تحقیقــات راهبــردی در بخــش هــای مختلــف ،بــرای تحقــق برنامــه هــا و اولویــت هــای بهــره وری در حــوزه
شــیالت تشــکیل شــد کــه  5موسســه زیرمجموعــه آن هســتند .دکتــر بهمنــی ،گفــت :برنامــه بازدید از هــر مرکز یــا پژوهشــکده ای که دســتاورد
بهتــر بــا اثربخشــی بیشــتری داشــته باشــد ،توســط تیــم شــورای راهبردی تحقیقــات شــیالت انجــام خواهــد گرفــت .وی ،افــزود :یکــی از کارهای
بــزرگ محققــان موسســه ،برگــزاری رویــداد کارآفرینــی دانــش بنیــان و نوآورانــه حــوزه شــیالت بــود .حــدود  700نفــر در ایــن رویــداد شــرکت
کردنــد و حــدود  168نیــاز فناورانــه احصــا شــد .مــی تــوان از ایــن فرصــت اســتفاده کــرد و تعــداد زیــادی از ایــن نیازهــا توســط محققان موسســه
پوشــش داده شــود؛ هــم دســتاوردهایی کــه اکنــون قابــل ارائــه اســت و هــم دســتاوردهایی کــه در  6ماهــه دوم ســال ،عرضــه مــی شــوند .در ایــن
راســتا واگــذاری دانــش فنــی در فــاز ســوم رویــداد بســیار مهــم اســت و بــرای آن بایــد تــاش ویــژه ای انجــام گیــرد.
دکتــر بهمنــی در بخــش دیگــری از ســخنانش ،بیــان کــرد :بایــد نــگاه مــان را در  6ماهــه دوم ارتقــا داده و نگاهــی اکوسیســتمی داشــته باشــیم.
رعایــت اخــاق در مدیریــت و پژوهــش ،شــاخصه اصلــی یــک محقــق اســت و مدیــران مراکــز و پژوهشــکده هــا بایــد در درجــه نخســت ،محقــق
باشــند وگرنــه مدیــر موفقــی نخواهنــد بــود .نــگاه مــا در موسســه نگاهــی فراموسســه ای اســت و در این راســتا فعالیت های مشــترکی بــا مجموعه
هــای مختلــف داشــته ایــم کــه بایــد ارتقــا پیــدا کند.
توجــه بــه موضوعــات بیــن الملــل ،مســائل مربــوط به کشــتی فــردوس ،هزینه هــای آن و کســب مجوزهــای الزم بــرای انجــام کارهــای تحقیقاتی،
ضــرورت ورود پژوهشــکده هــای ســاری و انزلــی بــرای ورود بــه بحــث کشــتی گیــان و دریافت اعتبــارات اســتانی ،اخذ برنامــه مراکز و پژوهشــکده
هــا و اولویــت بنــدی فعالیــت هــا ،حــل مشــکل افزایــش هزینــه هــای نگهــداری آبزیــان ،تخصیــص اعتبــار بــرای طــرح ترویجــی یــاوران تولیــد،
ارزیابــی مجــدد مراکــز و پژوهشــکده هــا ،تفاهمنامــه ســه جانبه ســازمان تحقیقات ،آمــوزش و ترویــج کشــاورزی برای جــذب نیروهای پســادکترا،
جبــران زحمــات پــروژه هــای خــاص ،برگــزاری کارگاه هــا و جلســات ســخنرانی ،تمدیــد ایــزو بــرای آزمایشــگاه هــا ،نحــوه عقــد قــرارداد بــا بخش
خصوصــی ،مستندســازی اراضــی مراکــز و پژوهشــکده هــا ،همــکاری موثــر بــا ســازمان هــا و مجموعــه هــای مرتبــط با شــیالت ،چگونگــی اجرای
طــرح هــای کالن و برگــزاری نشســت هیــات علمــی بــه صــورت ماهانــه بــرای مراکــز و پژوهشــکده هــا از دیگــر مــواردی بــود کــه دکتــر بهمنــی
آنهــا را تشــریح کرد.

