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بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه تحقیقــات علــوم 
شــیالتی کشــور، در رویــداد کارآفرینــی نوآورانــه دانش بنیــان 
ــاب  ــد انتخ ــه رون ــاره ب ــا اش ــیالت ب ــوزه ش ــتغال آفرینی ح و اش
ــب  ــاوری در قال ــوزه فن ــیالتی در ح ــر ش ــای برت ــا و طرح ه ایده ه
ــوزه  ــازی ح ــاله در فعال س ــک س ــای ی ــت: تالش ه ــداد گف ــن روی ای
ــش  ــا و بخ ــا، اتحادیه ه ــک تولیدکننده ه ــا کم ــیالت ب ــت ش صنع
ــر و  خصوصــی منجــر بــه شناســایی و معرفــی ۹ ایــده و طــرح برت
ــیالت شــده  ــه ش ــای فناوران ــوزه نیازه ــه در ح ــاد ۳۶ تفاهم نام انعق
ــر  ــات، دبی ــازمان ت ــس س ــور ریی ــا حض ــورد آن ب ــروز ۱۱ م ــه ام ک
ــوری و  ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــی معاون ــت غذای امنی

ــدند. ــا ش ــران امض ــیالت ای ــازمان ش ــس س ریی
ــور  ــب ۹ مح ــه در قال ــاز فناوران ــزود: ۱۷۷ نی ــی اف ــود بهمن محم
تخصصــی طــی امســال بــا کمــک فعــاالن صنعــت شــیالت کشــور، 
بهره بــرداران و ذی نفعــان، ســازمان شــیالت و کاروان ترویجــی 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــش ب ــن بخ ــه ای ــای فناوران ــع نیازه ــتای رف در راس
ماهیــان  زمینه هــای  در  جملــه  از  دانش بنیــان  شــرکت های 
ســردابی، گرمابــی، میگــو، جلبــک و ســایر آبزیــان، فــرآوری آبزیــان، 

ــدند. ــا ش ــس احص ــی در قف ــرورش ماه ــادی و پ ــد و صی صی
وی اظهــار داشــت: پــس از بررســی، ایــن نیازهــای فناورانه بــه مراکز 
ــوری،  ــاوری ریاســت جمه ــی و فن ــت علم ــف همچــون معاون مختل
ــات  ــگاه ها و موسس ــوم، دانش ــاوری، وزارت عل ــم و فن ــای عل پارک ه
ــر  ــرح برت ــده و ط ــت ۸۸ ای ــه در نهای ــدند ک ــالم ش ــی اع تحقیقات
ــیالت را از  ــوزه ش ــه ح ــای فناوران ــع نیازه ــتای رف ــه در راس فناوران
ــروه  ــکیل کارگ ــس از تش ــه پ ــم ک ــت کردی ــی دریاف ــع علم مجام
ــده، ۴۰  ــن ش ــاخص های تعیی ــاس ش ــر اس ــی ب ــی و ارزیاب تخصص
ایــده پذیرفتــه و از بیــن آن ۹ ایــده و طــرح برتــر شناســایی شــدند.

ــت  ــز در هف ــی نی ــش خصوص ــا بخ ــرارداد ب ــت: ۳۷ ق ــی گف بهمن
محــور از جملــه انتقــال دانــش فنــی، مشــارکت در تکمیــل 
و توســعه فنــاوری، مشــارکت در تولیــد محصــوالت فناورانــه و 
خدمــات فناورانــه دانش بنیــان، حمایــت از اشــتغال پایــدار و 

ــتند. ــه هس ــول فناوران ــروش محص ف
ــن قراردادهــا را بســیار مهــم و در راســتای اهــداف  وی برخــی از ای

ــد. ــور خوان ــیالت کش ــی ش ــای تحول ــور و برنامه ه کش
رییــس موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی قــرارداد در حــوزه انتقال 

ــیایی و  ــی آس ــاس دریای ــی ب ــرورش ماه ــر و پ ــی تکثی ــش فن دان
ــی  ــازی و به گزین ــر و مولدس ــی تکثی ــش فن ــال دان ــرارداد انتق ق
ــم  ــای مه ــه قرارداده ــی را از جمل ــه صبیت ــی از گون ــان دریای ماهی

ــرد. ــوان ک عن
گفتنــی اســت؛ در رویــداد کارآفرینــی نوآورانــه دانش بنیــان و 
ــر بخــش  اشــتغال آفرینی حــوزه شــیالت، از تعــدادی از فنــاوران برت
شــیالتی بــا اهــدای لــوح، تقدیــر شــد، همچنیــن در حاشــیه ایــن 
رویــداد، نمایشــگاهی بــا حضــور ۱۷ شــرکت دانش بنیــان در حــوزه 

شــیالت برپــا شــد.
ــوزش  ــات،  آم ــازمان تحقیق ــس س ــر و رئی ــاون وزی ــه، مع در ادام
و ترویــج آن کشــاورزی گفــت: از مولفه هــای امنیــت غذایــی، 
دسترســی اقتصــادی اســت و محصــوالت شــیالتی در ایــن زمینــه 
نیــاز بــه تحقیــق و توســعه دارد کــه بــرای رفــع ایــن چالــش بایــد 

ــم. ــاوری بگذری ــش و فن ــیر دان از مس
نوآورانــه  کارآفرینــی  رویــداد  در  خیام نکویــی  ســیدمجتبی 
دانش بنیــان و اشــتغال آفرین حــوزه شــیالت، تامیــن امنیــت 
ــت:  ــد و گف ــاورزی خوان ــاد کش ــم وزارت جه ــالت مه ــی را رس غذای
ــا،  ــور م ــت و در کش ــالت دولت هاس ــع رس ــی در واق ــت غذای امنی
عمــود خیمــه امنیــت غذایــی در وزارت جهــاد کشــاورزی قــرار دارد.
وی افــزود: ســازمان تــات بــرای دســتیابی پایــدار بــه امنیــت غذایــی 
همــه ظرفیت هــا را در حــوزه پژوهــش، آمــوزش و ترویج ســازماندهی 
ــدار  ــت و اقت ــه حاکمی ــیدن ب ــرای رس ــروز ســازمان ب ــد و ام می کن

غذایــی نیازمنــد انقــالب در بهــره وری بخــش کشــاورزی اســت.
ــا اشــاره  ــج کشــاورزی ب رئیــس ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و تروی
بــه برآوردهــای افزایــش جمعیــت در ســال ۱۴۳۰ گفــت: با احتســاب 
آرا در افزایــش جمعیــت بــه ۱۰۳ میلیــون نفــر در ۴۰ ســال آینــده، 
نیــاز غذایــی جامعــه بــه ۱۸۰ میلیــون تــن افزایــش خواهــد یافــت 
یعنــی بــا ۱۲۵ میلیــون تــن تولیــد فعلــی بایــد در افــق ۱۴۰۶ بــه 
۱۴۰، در ســال ۱۴۱۰ بــه ۱۵۰ و در ســال ۱۴۳۰ بــه ۱۸۰ میلیــون تــن 

دســت یابیــم تــا بتوانیــم امنیــت غذایــی پایــدار را فراهــم کنیــم.
وی بــا بیــان ایــن کــه بهــره وری ســبد غذایــی مــردم از محصــوالت 
شــیالتی را در حــال حاضــر قابــل قبــول نیســت، افــزود: فراهمــی، 
ــت  ــه امنی ــار مولف ــداری؛ چه ــالمت و پای ــادی، س ــی اقتص دسترس
غذایــی اســت و تولیــدات شــیالتی مــا در دسترســی اقتصــادی بــا 
ــد ارزان ســازی  ــع آن بای ــرای رف ــد کــه ب چالش هــای جــدی مواجه ان
ــه  ــی اســت ک ــرد و بدیه ــرار گی ــن محصــوالت در دســتور کار ق ای

ــا بکارگیــری علــم و فنــاوری قابــل تحقــق اســت. ارزان ســازی ب
ــوع  ــژاد و تن ــالح ن ــزی، اص ــی آب ــش خوراک  ده ــی کاه خیام نکوی
شــیالتی  فرآورده هــای  ارزان ســازی  مولفه هــای  از  را  شــیالتی 
ــی در  ــف ماه ــای مختل ــاص گونه ه ــا اختص ــت: ب ــمرد و گف برش
ــی  ــه، ضمــن فراهم  ســازی دسترس ــای جامع ــی دهک ه ــبد غذای س
ــرف  ــش مص ــا افزای ــیالتی؛ ب ــای ش ــه فرآورده ه ــردم ب ــادی م اقتص

برگزاری رویداد دانش بنیان حوزه شیالت 
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محصوالت آبزی، سالمت آحاد جامعه نیز تامین می شود.
معــاون وزیــر در ســازمان تــات خاطرنشــان کــرد: محصوالت شــیالتی 
ــوردار  ــزوده بیشــتری برخ ــا از ارزش اف ــه ســایر پروتئین ه ــبت ب نس
اســت و تمــام اجــزای آن قابــل اســتفاده اســت، ایــن در حالی اســت 
کــه ســهم شــیالت از ۱۲۵ میلیــون تــن غــذای تولیــدی کشــور، ۱.۳ 
درصــد را شــامل می شــود و ایــن میــزان بایــد بــه ۳ درصــد افزایــش 
ــی  ــت بخــش خصوص ــازی ظرفی ــا متناسب س ــم ب ــن مه ــد و ای یاب
ــازماندهی  ــه س ــی و برنام ــای اجرای ــار حوزه ه ــگاهی در کن و دانش

شــده در بــازه زمانــی ۴ ســاله قابــل دسترســی اســت.
ــالمت  ــای س ــی و ارتق ــروت مل ــش ث ــه، افزای ــی در ادام خیام نکوی
جامعــه را از مزایــای محصــوالت شــیالتی خوانــد و گفــت: بــا تحــول 
ــت بیمــاری  ــد واکســن و کی ــر تولی ــان و تمرکــز ب در خــوراک آبزی
ــتخراج  ــک  و اس ــک و ماکروجلب ــواع میکروجلب ــرورش ان ــان و پ آبزی

ــم. ــا می دهی ــزوده را ارتق ــه، ارزش اف رنگدان
ــای  ــورد تقاض ــه م ــی ک ــان زینت ــر ماهی ــز ب ــه وی، تمرک ــه گفت ب
ــت  ــک ظرفی ــوان ی ــه عن ــد ب ــت، می توان ــه ماس ــراوان در منطق ف
ــورد  ــور م ــیالت کش ــات ش ــه تحقیق ــط موسس ــروت توس ــد ث تولی
توجــه قــرار گیــرد و نیــز فــرآوری محصــوالت شــیالتی بــرای تولیــد 
صنایــع آرایشــی و بهداشــتی از مــوارد قابــل بررســی در ایــن زمینــه 

اســت.
در بخــش دیگــری از ایــن مراســم،  معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان 
ــرمایه گذاری در  ــا س ــیالت ب ــت ش ــر توســعه صنع ــران ب ــیالت ای ش
ــت: توســعه  ــرد و گف ــد ک ــا تاکی ــات و دانش بنیان ه بخــش تحقیق
تحقیقــات موتــور محــرک بهــره وری و عاملــی مهــم بــرای دســتیابی 
ــق و توســعه  ــه در بخــش تحقی ــی اســت و هزین ــت غذای ــه امنی ب

ــود. ــوب می ش ــرمایه گذاری محس ــی س ــود نوع خ
ــان  ــه دانش بنی ــی نوآوران ــداد کارآفرین سیدحســین حســینی در روی
ــال ۲۰۲۰ در  ــت: در س ــار داش ــیالت اظه ــوزه ش ــتغال آفرین ح و اش
ــر  دنیــا میــزان ســرمایه گذاری در بخــش تحقیــق و توســعه بالــغ ب
۱۷۰۰ میلیــارد دالر بــود، بنابرایــن اگــر خواهــان پیشــرفت هســتیم 
ــا  ــم ب ــا بتوانی ــم ت ــه کنی ــعه هزین ــق و توس ــوزه تحقی ــد در ح بای
ــع، از  ــالف مناب ــری از ات ــه ضمــن جلوگی ــد محصــول دانش پای تولی

ــم. ــه کنی ــتفاده بهین ــته ها اس داش
و  می  کننــد  ورود  اســتراتژی  حــوزه  در  دولت هــا  افــزود:  وی 
بنگاه هــای خصوصــی در حــوزه تجــاری و اقتصــادی وارد می شــوند 
ــرد کــه در  و ایــن چرخــه در کشــور مــا از نقــص نســبی رنــج می ب

صــورت اقتصــادی شــدن تولیــد و بــازار مناســب، عرصــه فعالیــت 
بــه  و شــرکت های خصوصــی گســترده تر می شــود،  بنگاه هــا 
روایتــی تولیــد هوشــمند اســت و بــه دنبــال بــازار پررونــق راه خــود 

را می گشــاید.
معــاون وزیــر در ســازمان شــیالت ایــران بــا بیــان ایــن کــه تحقیق و 
توســعه موتــور محرکــه بهــره وری و عاملــی مهــم بــرای دســتیابی به 
امنیــت غذایــی اســت و هــر هزینــه ای در مســیر تحقیــق و توســعه 
ــرد:  ــی ســرمایه گذاری محســوب می شــود، خاطرنشــان ک خــود نوع
ــددی در آن  ــای متع ــترده و دانش ه ــی گس ــیالت صنعت ــت ش صنع
ــت  ــات در صنع ــدازه تحقیق ــر ان ــن ه ــت، بنابرای ــت اندرکار اس دس
ــی  ــور پررنگ ــان حض ــای دانش بنی ــد و روش ه ــعه یاب ــیالت توس ش
ــعه  ــت توس ــن صنع ــد در ای ــال آن تولی ــه دنب ــد، ب ــته باش داش
ــه طــور  ــق و توســعه ب ــج، تحقی ــد در حــوزه تروی ــذا بای ــد، ل می یاب

جــدی وارد شــویم.
ــا را ۵۷۰ گونــه اعــالم کــرد و  حســینی تنــوع گونــه ای ماهیــان دنی
گفــت: فقــط ۲۰ گونــه ماهــی در ایــران پــرورش می یابــد عــالوه بــر 
آن ۲۵۰ گونــه ماهیــان زینتــی بــا پتانســیل ارزآوری در کشــور داریــم 
کــه ایــن رقــم در دنیــا بــه ۲۷۰۰ گونــه می رســد برایــن اســاس در 

موضــوع تنــوع گونــه ای جــای کار بســیار اســت.
بــه گفتــه وی، ایــران در تولیــد قــزل آال جــزو رتبه هــای اول 
دنیاســت و در تولیــد گونــه ای از میگــو بــا تولیــد ۵.۵ میلیــارد الرو 

ــیم. ــی برس ــه خوداتکای ــته ایم ب توانس
ــون  ــرد: از ۱۲۴ میلی ــح ک ــیالت تصری ــازمان ش ــر در س ــاون وزی مع
ــزی  ــان آب ــن گیاه ــون ت ــا، ۳۶ میلی ــروری در دنی ــد آبزی پ ــن تولی ت
ــن عرصــه، بخشــی  ــه ای ــا ورود ب ــم ب و جلبک هاســت کــه می توانی
از مشــکالت در نهاده هــا و خــوراک بهداشــتی و انســانی را برطــرف 

کنیــم.
ــان ایــن کــه از ابتــدای دولــت ســیزدهم تاکنــون جــذب  ــا بی وی ب
ســرمایه در صنعــت شــیالت از ۲۲ هــزار میلیــارد ریــال بــه ۲۸ هــزار 
میلیــارد ریــال رســیده اســت، گفــت: هــدف مــا رســوخ دانــش بــه 
صنعــت شــیالت کشــور و دانش بنیــان کــردن آن اســت تــا بتوانیــم 
بــا بیوتکنیــک، نانوتکنیــک و ســایر دانش هــا نیازمندی هــای 

ــا را تامیــن کنیــم. کشــور در دری
بــه گفتــه ایــن مقــام مســوول، در بحــث هدفمنــد کــردن تحقیقات 
و منطبــق کــردن آن بــا نیــاز اجــرا، شــورای عالــی راهبــردی 
تحقیقــات را تشــکیل داده ایــم و همچنیــن بــه دلیــل چندوجهــی 
ــات  ــر موسس ــت دیگ ــیالت، ظرفی ــت ش ــش صنع ــاز دان ــودن نی ب

ــه اســت. ــرار گرفت ــی ق ــورد ارزیاب م
نیــاز  عنــوان  از ۳۵۰  وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت:  معــاون 
ــا ۵۰  ــدود ۴۰ ت ــیالت، ح ــت ش ــده در صنع ــا ش ــان احص دانش بنی
عنــوان نهایــی شــده و بــرای عملیاتــی شــدن در دســت اقــدام قــرار 
ــم سیاســت  ــی و ه ــم اهــداف دســتگاه اجرای ــه اســت کــه ه گرفت
کالن وزارت جهــاد کشــاورزی در آنهــا مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت.
ــا اشــاره بــه پتانســیل صنعــت شــیالت و تطبیــق آن بــا هــر  وی ب

ادامه در صفحه ۳
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ــت  ــا قابلی ــو ب ــد میگ ــکر تولی ــاب نیش ــت: در پس ــرایطی گف ش
ــان  ــگاه دانش بنی ــت و ن ــا هم ــی ب ــه ۳۷۰ تن ــادرات در ۴ مزرع ص
ــن روش صــورت  ــا همی ــز ب ــا نی ــد آرتمی ــز تولی ایجــاد شــده و نی
ــی دانــش  ــه پیچیدگ ــا توجــه ب ــا ایــن صنعــت ب گرفتــه اســت ام
ــد  ــای بلن ــتن گام ه ــد برداش ــیالتی نیازمن ــات ش ــی تحقیق و گران
ــی  ــرای ارزیاب ــی ب ــن شــناور تحقیقات ــه ای کــه تامی ــه گون اســت ب
ــار  ــروژه اعتب ــدازه ۵ پ ــه ان ــوب کشــور ب ــای جن ــی در آب ه معمول

ــاز دارد. نی
حســینی تصریــح کــرد: اگــر بخواهیــم جهشــی در صنعت شــیالت 
ــه  ــن ب ــد رفت ــه ای، نیازمن ــوع گون ــر تن ــالوه ب ــیم، ع ــته باش داش
ــش  ــری از دان ــا ضمــن بهره گی ــا و ســواحل هســتیم ت ســمت دری
ــواد ســازه  ــرم و م ــش اســتقرار ســازه، مــدل، ف ــوژی از دان بیوتکنول
ــی کشــور بــا توجــه  اســتفاده کــرده و در نقــاط مختلــف پهنــه آب

ــواص  ــود در آب و خ ــی موج ــواد معدن ــوری و م ــزان ش ــه می ب
ــا  ــق ب ــازه های منطب ــودن( از س ــواج ب ــی )م ــیمیایی و فیزیک ش
شــرایط بــرای تولیــد و آبزی پــروری بهره منــد شــویم، نمونــه 
ــش  ــاه پی ــک م ــش و ی ــم آزمای ــرارگاه خات ــط ق ــروق توس نیمه مغ
محصــول آن برداشــت شــد و قفــس شــناوری کــه بــا پــس روی آب 

ــت. ــات اس ــت اقدام ــن دس ــد از ای ــق داده ش ــتان تطبی در گلس
گفتنــی اســت؛ در رویــداد کارآفرینــی نوآورانــه دانش بنیــان و 
اشــتغال آفرینی حــوزه شــیالت، از تعــدادی از فنــاوران برتــر بخــش 
شــیالتی بــا اهــدای لــوح، تقدیــر شــد، همچنیــن در حاشــیه ایــن 
رویــداد، نمایشــگاهی بــا حضــور ۱۷ شــرکت دانش بنیــان در حــوزه 

شــیالت برپــا شــد.

برای تماشای موشن گرافیک رویداد، اینجا کلیک کنید
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ــوم  ــات عل ــه تحقیق ــی موسس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی  ــت تخصص ــی و نشس ــن گردهمای ــور، در اولی ــیالتی کش ش
مدیــران روابــط عمومــی موسســه هــا و مراکــز تحقیقــات 
آمــوزش  تحقیقــات،  منابــع طبیعــی ســازمان  و  کشــاورزی 
برتــر  عمومــی  روابــط  مســئوالن  از  کشــاورزی،  ترویــج  و 

زیرمجموعــه ســازمان، تقدیــر بــه عمــل آمــد.
ــی  ــام خمین ــی ام ــوزش عال ــز آم ــه در مرک ــی ک ــن گردهمای ای
برگــزار گردیــد، بــا حضــور دکتــر خیــام نکویــی رئیــس ســازمان 
تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی، دکتــر رضــازاده رئیــس 
ــس  ــد رئی ــر دالون ــاد کشــاورزی، دکت ــی وزارت جه ــط عموم رواب
ــی  ــط عموم ــئوالن رواب ــی مس ــازمان و تمام ــی س ــط عموم رواب

ــه کار کــرد و طــی دو روز ادامــه دارد. هــای تابعــه، آغــاز ب
ــه  ــای صــورت گرفت ــی ه ــر اســاس ارزیاب ــه و ب ــن جلس ــی ای ط
در بخــش برگــزاری نمایشــگاه، اطــالع رســانی و فضــای مجــازی، 
ــه،  ــی موسس ــط عموم ــس رواب ــطوره دوســتدار رئی ــر مس از دکت

ــر شــد. ــر، تقدی ــه عنــوان یکــی از اعضــای برت ب
ســازمان  رییــس  و  وزیــر  معــاون  نکویــی  خیــام  دکتــر 
تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی در جمــع مدیــران 
ــی  ــکات مهم ــه ن ــز ب ــات و مراک ــای موسس ــی ه ــط عموم رواب
ــم  ــش مه ــگاه و نق ــن جای ــود: تبیی ــاره نم ــل اش ــرح ذی ــه ش ب
ــی  ــط عموم ــه رواب ــاورزی وظیف ــش کش ــات در بخ ــازمان ت س

ــواده بــزرگ ســازمان تــات اگــر اتحــاد، انســجام  هاســت. در خان
ــی نباشــد، اهــداف محقــق نخواهــد شــد.  و وحــدت و یکپارچگ
نقــش روابــط عمومــی هــا در روشــنگری افــکار عمومــی و 
ــه  ــات وظیف ــازمان ت ــای س ــازی. ارتق ــی س ــنجی و آگاه افکارس
ــی عشــق اســت. برخــط  ــط عموم همــه ماســت. الزمــه کار رواب
تریــن حــوزه شــما هســتید. ایــن جلســه، هــم اندیشــی اســت، 
ــی  ــه نتیجــه مطلوب ــد و ب ــد، مشــارکت کنی ــکار بدهی ــد راه بای
ــناخت  ــه ش ــی در زمین ــات خوب ــا، اتفاق ــتان ه ــیم. در اس برس
ــه  ــأله درج ــوان مس ــه عن ــات ب ــازمان ت ــت س ــگاه و اهمی جای
یــک اســتان، رقــم خــورده اســت. اگــر راهبــرد درســتی داشــته 
ــط  ــا اثربخــش اســت. ســخت تریــن کار رواب باشــیم اقدامــات م
ــش و توانمنــدی  ــد در همــه زمینــه هــا دان ــی اســت. بای عموم

ــید. ــته باش داش
ــز  ــس مرک ــاورزی و ریی ــاد کش ــر جه ــاور وزی ــازاده، مش ــر رض دکت
روابــط عمومــی و اطــالع رســانی وزارت جهادکشــاورزی بیــان کــرد: 
ــی مهمتریــن و قــوی تریــن جایــگاه کاری  ــط عموم مجموعــه رواب

ــگاه را هــم  ــن جای ــت ای ــدر و منزل ــد ق را داراســت. بای
ــران باالدســتی. ــم هــم مدی خــود بدانی

ــم  ــدف ه ــا ه ــش ب ــن همای ــت ای ــر اس ــایان ذک ش
ــی  ــای ارتباط ــت ه ــاذ سیاس ــی و اتخ اندیش
بــرای توســعه بخــش کشــاورزی، امنیــت 

و  هماهنگــی  ایجــاد  و  کشــور  غذایــی 
ــا و  ــت ه ــرای سیاس ــه در اج ــدت روی وح
برنامه هــای رســانه ای ســازمان تــات طــی 
دو روز چهارشــنبه و پنــج شــنبه مــورخ 

برگــزار مــی  اســفند مــاه ۱۴۰۱  ۱۰ و ۱۱ 
ــی  ــی تخصص ــن دوره آموزش ــود. همچنی ش
مهندســی ارتباطــات هوشــمند در حاشــیه 

ــد. ــزار گردی ــی برگ ــن گردهمای ای

گــزارش  بــه 
عمومــی  روابــط 
ــات  انســتیتو تحقیق
المللــی  بیــن 
ماهیــان خاویــاری، 
جبــار  مهنــدس 
ــس  ــت در مجل ــتان رش ــردم شهرس ــده م ــژاد، نماین ــی ن کوچک
ــا  ــتی ب ــتیتو و نشس ــور در انس ــن حض ــالمی ضم ــورای اس ش

ــی  ــتم گردش ــروری، سیس ــزی پ ــش آب ــن، از بخ ــس و معاونی رئی
آب و فعالیــت هــای عمرانــی انجــام شــده بازدیــد نمــود و 
قــرار  اجــرا  تحقیقاتــی در دســت  پــروژه هــای  در جریــان 
ــن  ــتیتو آخری ــس انس ــناور، رئی ــر ش ــدار دکت ــن دی ــت. در ای گرف
ــتیبانی و  ــتای پش ــن را در راس ــی محققی ــتاوردهای تحقیقات دس
ــود  ــریح نم ــاری تش ــان خاوی ــروری ماهی ــزی پ ــت آب ــای صنع ارتق
ــورای  ــس ش ــدگان مجل ــژه نماین ــای وی ــت ه ــتار حمای و خواس

اســالمی از ایــن صنعــت نوپــا شــدند.

انتخاب روابط عمومی موسسه به عنوان یکی از اعضای برگزیده سازمان تات

بازدید از انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری



موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

روابــط  گــزارش  بــه 
ــی انســتیتو تحقیقات  عموم
ماهیــان  المللــی  بیــن 
دوازدهمیــن  خاویــاری، 
جلســه شــورای پژوهشــی 
انســتیتو بــا حضــور رئیــس، 
معــاون پژوهــش و فنــاوری و اعضــای شــورا بــا دســتور کار 
بررســی وضعیــت اجــرای پــروژه هــای در دســت اجــرا و تکمیــل 
ــت  ــه در نشس ــت ارائ ــتیتو جه ــاالنه انس ــرد س ــزارش عملک گ
ــور  ــیالتی کش ــوم ش ــات عل ــه تحقیق ــران مؤسس ــورای مدی ش
ــاوری  ــاون پژوهــش و فن ــر محســنی، مع ــدا دکت ــزار شــد. ابت برگ
ــان  ــه را بی ــث در جلس ــل بح ــوارد قاب ــه ای از م ــتیتو خالص انس
ــا  کــرد. ســپس دکتــر شــناور، رئیــس انســتیتو طــی ســخنانی ب
ــه  ــران مؤسس ــورای مدی ــت ش ــودن نشس ــش ب ــه در پی ــاره ب اش
تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور، نســبت بــه لــزوم ارائــه 
گــزارش دقیــق و کامــل از فعالیــت هــا و اقدامــات انجــام شــده 
ــود  ــخنان خ ــان در س ــرد. ایش ــد ک ــر تاکی ــای اخی ــی ماه ه ط
تصریــح نمــود محققیــن بایــد از پــروژه هــای مســتقل بــه 
ســمت پــروژه هــای خــاص و کاربــردی حرکــت کــرده و مشــکلی 
ــا  ــد را افزایــش دهنــد. وی ب از صنعــت را مرتفــع  نماینــد و تولی

توجــه بــه زیــر ســاخت هــا و فنــاوری هــای موجــود تاکیــد کــرد، 
ــی خــود  محققــان بایــد ضمــن بازنگــری فعالیــت هــای تحقیقات
نســبت بــه ارتقــای فعالیــت هــا و ارائــه ایــده هــای نویــن و مــورد 
ــاون پژوهــش  ــنی، مع ــر محس ــد. دکت ــدام نماین ــت اق ــاز صنع نی
ــی  ــای تحقیقات ــروژه ه ــرد، پ ــد ک ــز تاکی ــتیتو نی ــاوری انس و فن
ــی  ــت هــای علم ــه ظرفی ــا کلی ــرد مشــارکت و تعامــل ب ــا رویک ب
ــرآورده نمــودن نیازهــای احصــاء شــده از ســازمان  و در راســتای ب
ــان  ــک از محقق ــر ی ــد ه ــه افزودن ــد. در ادام ــران باش ــیالت ای ش
ــند و  ــی باش ــش خصوص ــا بخ ــرارداد ب ــد ق ــال عق ــه دنب ــد ب بای
ــل  ــداد قاب ــی برون ــای تحقیقات ــروژه ه ــا و پ ــرح ه ــی ط خروج
ارائــه بــه صنعــت داشــته باشــد. در ادامــه مهنــدس جلیــل پــور، 
مدیــر بخــش خدمــات فنــی و تحقیقاتــی انســتیتو ضمــن 
ــس  ــش نوی ــرا و پی ــای در دســت اج ــروژه ه ــت پ ــریح وضعی تش
گــزارش عملکــرد ســال ۱۴۰۱ را بــه منظــور بحــث و تبــادل نظــر 
ــم  ــز خان ــه نی ــی جلس ــش پایان ــود. در بخ ــه نم ــه ارائ در جلس
دکتــر باقــر زاده، عضــو هیــأت علمــی بخــش بهداشــت و بیمــاری 
ــای  ــتفاده از اعض ــوه اس ــه نح ــن نام ــوص آیی ــتیتو در خص انس
هیــأت علمــی جدیدالــورود و چگونگــی اســتفاده از فرصــت 
ــوزش  ــات، آم ــازمان تحقیق ــی س ــأت علم ــی اعضــای هی مطالعات

ــرد. ــان ک ــواردی را بی ــاورزی م ــج کش و تروی

دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری

۵

بــه گــزارش روابــط 
انســتیتو  عمومــی 
ــی  ــن الملل ــات بی تحقیق
روز  خاویــاری،  ماهیــان 
دوشــنبه ۱ اســفند ۱۴۰۱، 
جمعــی از دانــش آمــوزان 
ــا  ــت ب ــهر رش ــه ش ــاران اندیش ــه ب ــه دختران ــم مدرس ــه شش پای
ــا  ــور آشــنایی ب ــه منظ ــن مربوطــه ب ــت و معلمی ــی مدیری همراه

فعالیــت هــای تحقیقاتــی و ضــرورت توجــه بــه فرهنــگ حفاظــت 
از ذخایــر ارزشــمند ماهیــان خاویــاری از بخــش هــای آبــزی 
پــروری، اکولــوژی و بانــک ژن انســتیتو بازدیــد کردنــد و از نزدیــک 
ــاری آشــنا  ــان خاوی ــا ماهی ــط ب ــت هــای پژوهشــی مرتب ــا فعالی ب
شــدند. کارشناســان بخــش هــای مذکــور ضمــن ارائــه توضیحــات 
ــه ســواالت  ــی بخــش مربوطــه ب فعالیــت هــای علمــی و تحقیقات
ــش  ــرای دان ــر ب ــن ام ــه ای ــد ک ــخ گفتن ــز پاس ــوزان نی ــش آم دان
ــت. ــرار گرف ــورد توجــه شــان ق ــوده و م ــیار جــذاب ب ــوزان بس آم

گــزارش  بــه 
مرکــز  عمومــی  روابــط 
شــیالتی  تحقیقــات 
چابهــار،  دور-  آبهــای 
و  گســترش  جهــت  در 
ترویــج فرهنــگ غــذای 
ــه همــراه  ــان کارشناســان و مروجیــن مرکــز ب ســالم و مصــرف آبزی
کارشناســان اداره کل شــیالت اســتان سیســتان و بلوچســتان، 
منابــع طبیعــی  و  آمــوزش کشــاورزی  و  تحقیقــات  پردیــس 
ــران زمیــن  شهرســتان چابهــار در نمایشــگاه طالیــه داران شــکوه ای
ــه  ــه ب ــگاه ک ــن نمایش ــد. در ای ــور یافتن ــران حض ــواحل مک در س
مــدت ۵ روز در شهرســتان چابهــار برگــزار گردیــد، توانمنــدی هــای 

ــد  ــرض دی ــیالت در مع ــاورزی و ش ــه کش ــتان از جمل ــف اس مختل
ــرار داده شــد. یکــی از غرفــه هــای ایــن نمایشــگاه غرفــه  عمــوم ق
طبــخ و عرضــه آبزیــان ســالم از جملــه ماهــی گیــدر بوده کــه مورد 
اســتقبال عمــوم شــرکت کننــدگان قــرار گرفــت. شــایان ذکــر اســت 
ــار رســمی ســازمان شــیالت  ــر اســاس آم ــان ب ــرانه آبزی مصــرف س
ایــران حــدود ۱۳ کیلوگــرم بــوده و فاصلــه زیــادی بــا مصــرف ســرانه 
ــن  ــرف پروتئی ــا مص ــان تنه ــرف آبزی ــان دارد. مص ــان در جه آبزی
ــی نیســت بلکــه گســترش و ارتقــای ســطح ســالمت جامعــه  غذای
ــزی  ــه ری ــی و برنام ــت غذای ــث امنی ــروز بح ــال دارد. ام ــه دنب را ب
بــرای تحقــق آن یکــی از مهمتریــن اولویــت گســترش صــادرات در 
کشــور بــوده و افزایــش مصــرف آبزیــان یــک از مهــم تریــن شــاخص 

ــود. ــی ش ــوب م ــای آن محس ه

بازدید دانش آموزان از انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری

نمایشگاه طالیه داران شکوه ایران زمین در سواحل مکران
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بــه گــزارش روابــط عمومی 
پژوهشــکده میگــوی کشــور- 
ــس  ــگاه ایرانفک ــهر، نمایش بوش
ــن  ــر نوی ــد شــرکت چت ــا تولی ب
آمــوزان لیــان )فرانو ( از شــرکت 
هــای دانــش بنیــان مســتقر در 
ــج  ــاوری خلی ــم و فن ــارک عل پ
ــارکت  ــا مش ــهر و ب ــارس بوش ف
شــتابدهنده  پــارک،  ایــن 
ایده بــان، اســتانداری بوشــهر، 
نمایشــگاه بیــن المللــی بوشــهر، ســازمان صمــت، شــهرک 
صنعتــی اســتان بوشــهر، اداره کل شــیالت اســتان بوشــهر و 
پژوهشــکده میگــوی کشــور بــا حضــور شــرکت های فنــاور، 
ــتان،  ــهر، خوزس ــتان های بوش ــده از اس ــد کنن ــان و تولی دانش بنی
ــر  ــه و بوی ــارس، کهگیلوی ــتان، ف ــتان و بلوچس ــزگان، سیس هرم
ــان،  ــم، کرم ــان، اراک، ق ــاری، اصفه ــال و بختی ــد، چهارمه احم
خراســان  غربــی،  آذربایجــان  البــرز،  تهــران،  همــدان،  یــزد، 
ــدت  ــه م ــهر ب ــی بوش ــن الملل ــگاه بی ــل نمایش ــوی، در مح رض
ــا،  ــرکت کننده ه ــت ش ــای فعالی ــد. زمینه ه ــزار  ش ــار روز برگ چه
ــتخر و  ــاخت اس ــا س ــط ب ــزات مرتب ــی، تجهی ــای دریای قفس ه
ــا  ــط ب ــزات مرتب ــرق، تجهی ــو ب ــرق و تابل ــا ب ــط ب ــزات مرتب تجهی
ــی،  ــا غذاده ــط ب ــزات مرتب ــاالت، تجهی ــه و اتص ــپ(، لول آب )پم
ــرآوری  ــی، ف ــه و ضدعفون ــی، تصفی ــا هواده ــط ب ــزات مرتب تجهی
ــایر  ــو و س ــی و میگ ــذای ماه ــد غ ــیالتی، تولی ــوالت ش محص
آبزیــان، پــرورش و تکثیــر جلبک هــا، آرتیمــا، روتیفــر، کــرم 
ــود  ــک، بهب ــه، پروبیوتی ــای ویتامین ــدف، مکمل ه ــس و ص نرئی
ــان و  ــت آبزی ــا برداش ــط ب ــزات مرتب ــاک، تجهی ــده آب و خ دهن
ــان در روز  ــود. همزم ــان ب ــرورش آبزی ــزارع پ ــازی در م هوشمندس
ــاز شــد. جشــن  ــی میگــو آغ ــز مل دوم نمایشــگاه ایرانفکــس، می
شــکرانه پایــان برداشــت میگــو و جشــنواره برگزیــده هــای 
صنعــت شــیالت در بخش هــای تکثیــر، پــرورش، صــادرات، 
ــرورش ماهــی در قفــس و نــوآوری نیــز در روز ســوم نمایشــگاه  پ
برگــزار شــد. در ایــن نمایشــگاه آبزیــان و صنایــع شــیالتی، 

اجــرای پنل هــای تخصصــی بیمــاری AHPND، مدیریــت آب و 
بســتر، فــرآوری و بــازار، مکانیزاســیون و پــرورش ماهــی در قفــس 
ــارکت  ــا مش ــت، ب ــن صنع ــان ای ــرداران و کارشناس ــرای بهره ب ب
ــود. احمــد محمــدی  ــراه ب ــان پژوهشــکده هم ــن از محقق ســه ت
ــی  ــه نمایشــگاه تخصص ــن افتتاحی زاده، اســتاندار بوشــهر در آیی
ــی  ــن الملل ــران در محــل نمایشــگاه هــای بی ــع شــیالت ای صنای
ــای  ــاختی و نوآوری ه ــرات زیرس ــا تغیی ــرد: ب ــار ک ــهر اظه بوش
ــرورش دهنــدگان غــذای میگــو  ــروی، پ نویــن در صنعــت آبــزی پ
از ۲۸هــزار تــن در ســال۱۴۰۰ بــه ۳۶ هزارتــن در ســال۱۴۰۱ 
ــی در ایــن حــوزه اســت و  ــل توجه ــد کــه آمــار قاب افزایــش دادن
ــرات مثبــت زیرســاخت ها  ــرورش میگــو و تغیی ــد خــوب پ ــا رون ب
ــد  ــد تولی ــار واح ــده ۱۵۰۰ هکت ــال آین ــه در س ــم ک ــد داری امی
ــهر  ــتاندار بوش ــود. اس ــزوده ش ــی اف ــای کنون ــه واحده ــد ب جدی
خبــر داد عــالوه بــر کارخانه هــای بــزرگ تولیــد غــذای آبزیــان در 
اســتان بوشــهر، کلنــگ زنــی ســه کارخانــه دیگــر در ایــن زمینــه 
ــت کارخانه هــای  ــر اهمی انجــام شــده اســت. اســتاندار بوشــهر ب
اســتاندارد غــذای بــا کیفیــت آبزیــان، افزایــش بهــره وری و 
ــردخانه، پخــت و  ــاوری و س ــرورش میگــو، فن ــر پ شــگردهای بهت
پــز و صــادرات بهینــه تاکیــد کــرد و از تولیدکننــدگان و عوامــل 
ــت  ــی خواس ــو و ماه ــرورش میگ ــان و پ ــت آبزی ــر در صنع موث
تجــارب موفــق خــود را بــه بقیــه انتقــال دهنــد. اســتاندار بوشــهر 
ــه  ــد ب ــان گفــت: توجــه شــما بای ــه تولیدکننــدگان آبزی خطــاب ب
ــان در ایــن  ــه آبزی ــاز ب ــا نی حوضچه هــای میگــو بیشــتر باشــد ت
زمینــه از طریــق حوضچه هــا تامیــن شــود و البتــه ایــن امــر بــا 
افزایــش بهــره روی همــراه باشــد نــه بــا افزایــش واحدهــای مــزارع، 
ــرورش  ــه پ ــی در زمین ــدات مل ــر رســاندن تولی ــه حداکث چــون ب
میگــو از طریــق افزایــش بهــره وری ممکــن اســت. محمــدی زاده 
ــارس  ــج ف ــور در خلی ــوب کش ــای خ ــرد: از ظرفیت ه ــار ک اظه
ــه  ــس اســت ک ــی در قف ــرورش ماه ــت پ ــران، ظرفی ــوب ای و جن
ــرورش  ــای پ ــه روش ه ــه بقی ــبت ب ــری نس ــه کمت ــیار هزین بس
ــی  ــت اصل ــا در محوری ــی ب ــان دریای ــی دارد. در حوضــه آبزی ماه
ــد  ــان، رون ــب آبزی ــذای مناس ــدگان و غ ــرورش دهن ــرار دادن پ ق
ــرد. ــی ک ــره وری را خــوب ارزیاب ــدات و افزایــش به گســترش تولی

نمایشگاه تخصصی صنایع شیالتی ایران در بوشهر

بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور، بــا عنایــت 
ــی  ــزارع پرورش ــی م ــراس در برخ ــاد هپاتوپانک ــروز ح ــاری نک ــیوع بیم ــروز و ش ــه ب ب
ــه منظــور  ــی، ب ــی آت ــر آن در ســال زراع میگــوی کشــور و احتمــال شــیوع گســترده ت
هــم اندیشــی و ارائــه نقطــه نظــرات کارشناســی در ایــن زمینــه، جلســه ای بــه صــورت 
ــه  ــان موسس ــای آبزی ــاری ه ــت و بیم ــش بهداش ــای بخ ــور اعض ــا حض ــاری و ب وبین
ــد.  ــوم شــیالتی کشــور، روســا و کارشناســان پژوهشــکده هــا برگــزار گردی تحقیقــات عل
ــع  ــت جم ــی، در نهای ــای کارشناس ــرات و راهکاره ــه نظ ــس از ارائ ــه، پ ــن جلس در ای
بنــدی نقطــه نظــرات پیشــنهادی و نهایــی بــه منظــور ارائــه بــه ســازمان شــیالت ایــران 

ــت. صــورت پذیرف

برگزاری جلسه در خصوص پرورش آبزیان در پن
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ــای دور -  ــیالتی آبه ــات ش ــز تحقیق ــی مرک ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــتان  ــی اســتاندار سیس ــاق کرم ــه اتف ــر کشــور ب ــدی وزی ــد وحی ــار، احم چابه
ــاون  ــپاهی مع ــتاندار، س ــی-اجتماعی اس ــاون سیاس ــری مع ــتان، بام و بلوچس
اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان چابهــار، حســینی رئیــس ســازمان جهــاد 
ــترک  ــه مش ــوری از غرف ــتانی و کش ــئولین اس ــایر مس ــتان و س ــاورزی اس کش
ــه داران  ــنواره طالی ــتان در جش ــتان و بلوچس ــیالت سیس ــز و اداره کل ش مرک
شــکوه خلیــج فــارس در ســواحل مکــران بازدیــد کردنــد. در ایــن بازدیــد دانــش 
ــا متــن خوشــامدگویی و ســپس  ــی هــدف، ابتــدا ب ــر انتفاع آمــوز مدرســه غی
ظرفیــت هــای شــیالتی اســتان و ترویــج مصــرف غــذای غیــر کنســروی ماهــی 
تــون »گیــدر«  آمــاده شــده توســط مرکــز را بــرای وزیــر و مهمانــان ارائــه کــرد.

بازدید وزیر کشور از غرفه مشترک اداره کل شیالت سیستان و بلوچستان
و مرکز چابهار در جشنواره طالیه داران سواحل مکران

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده اکولــوژی دریــای 
ــده  ــری پرون ــور پیگی ــه منظ ــه ب ــفر ک ــن س ــاری، در ای ــزر- س خ
تصــرف اراضــی پژوهشــکده و همچنیــن دیــدار و گفتگــو بــا پرســنل 
ــور مســئول  ــی پ پژوهشــکده صــورت گرفــت، حجــت االســالم حاج
ــاد کشــاورزی اســتان  ــه در ســازمان جه ــی فقی ــی ول ــر نمایندگ دفت

ــد. ــی کردن ــان را همراه ــز ایش نی
ــد  ــی بازدی ــه بخــش هــای تحقیقات ــه از کلی ــر حافظی در ابتــدا دکت
ــرار  ــی ق ــای تحقیقات ــروژه ه ــام پ ــد انج ــک در رون ــت و از نزدی داش
ــش از  ــر بخ ــان ه ــای کارشناس ــت ه ــنیدن صحب ــا ش ــت و ب گرف
ــا  ــد و نهایت ــه آگاه ش ــن زمین ــود در ای ــکالت موج ــا و مش کمبوده
ــوزانه  ــالش دلس ــن و ت ــات محققی ــکر از زحم ــن تش ــان ضم ایش

ــاری در انجــام  ــی و اعتب ــا وجــود کاســتی هــای مال همــکاران کــه ب
پــروژه هــای تحقیقاتــی و ارائــه بــه موقــع گــزارش انجــام وظیفــه می 

ــر را داد. ــع حاض ــع موان ــرای رف ــری ب ــول پیگی ــد، ق کنن
در ادامــه ایــن ســفر دکتــر بهمنــی، دکتــر حافظیــه و حجت االســالم 
ــالن  ــن پژوهشــکده در س ــاق ریاســت و معاونی ــه اتف ــور ب ــی پ حاج
کنفرانــس حضــور پیــدا کردنــد و نشســت صمیمانــه ای را بــا حضور 
ــر  ــه پرســنل پژوهشــکده داشــتند. در ابتــدای ایــن جلســه دکت کلی
ــه  ــان ب ــکر از میهمان ــن تش ــکده، ضم ــس پژوهش ــه زاده رئی نصرال
خاطــر ایــن ســفر بــه آنهــا خیــر مقــدم گفــت و گــزارش مختصــری 
از فعالیــت هــای اخیــر را خدمــت رئیــس موسســه ارائــه داد. ســپس 
دکتــر بهمنــی، ضمــن گرامیداشــت نــام و یاد مرحــوم دکتــر رمضانی 
و ســایر همــکاران از دســت رفته ســخنان خــود را آغاز کــرد و در ادامه 
ایــن جلســه شــنونده درد دلهــا و مشــکالت پرســنل پژوهشــکده بــود. 
ــرح  ــواالت مط ــرای س ــی را ب ــات و راهکارهای ــن توضیح وی، همچنی
شــده ارائــه داد. ایشــان بعــد از جلســه عمومــی بــه صــورت فــرد بــه 

فــرد پذیــرای همــکاران بــوده و از مشــکالت آنهــا مطلــع شــد.
ــه همــراه معــاون موسســه،  ــان ایــن ســفر رئیــس موسســه ب در پای
ریاســت و معاونیــن پژوهشــکده اکولــوژی دریــای خــزر، ضمــن حضور 
ــان  ــواده ایش ــا خان ــک ب ــی از نزدی ــر رمضان ــوم دکت ــزل مرح در من
مالقــات کردنــد و بــا ابــراز همــدردی و آرزوی آرامــش روح آن مرحــوم، 

ــر کردنــد. ــرای ســالمتی و طــول عمــر بازمانــدگان دعــای خی ب

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــای  ــیالتی آبه ــات ش ــز تحقیق مرک
ــت  ــوت کش ــروژه پایل ــار، پ دور- چابه
جلبــک قرمــز گراســیالریا در اســتخر 
مانــداب )Lagon( مــزارع پــرورش 
میگــو شــرکت کشــت و صنعــت 
ــت  ــم جه ــه گوردی ــران در منطق مک

ــرورش میگــو از دو  ــن جلبــک در پســاب پ ــرورش ای ــوه پ توســعه انب
منظــر تولیــد جلبــک و پاالیــش پســاب در راســتای قــرار داد فــی مــا 
بیــن مرکــز تحقیقــات شــیالتی آبهــای دور و شــرکت کشــت و صنعت 
مکــران انجــام شــد. در ایــن بازدیــد یــک روزه کشــت انجام شــده قبلی 
ــرار گرفــت و نشــا کاری جدیــد نیــز انجــام  ــی وضعیــت ق مــورد ارزیاب
شــد، هــم اکنــون بازدیــد هفتگــی و ادامــه کشــت بــا جلبــک ســبز در 

ــی شــود. ــال م ــور جــدی دنب ــه ط ــوده و ب ــه کاری ب برنام

بازدید رئیس و معاون پژوهشی موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور از پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

پروژه پایلوت کشت جلبک قرمز گراسیالریا در استخر مانداب
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ــده  ــه ش ــه ارائ ــاری، مقال ــزر- س ــای خ ــوژی دری ــکده اکول ــی پژوهش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــیمیایی آب،  ــات فیزیکوش ــی خصوصی ــه برخ ــوان »مطالع ــا عن ــه زاده ب ــن نصرال ــر حس توســط دکت
پیرامــون پــرورش ماهــی در قفــس دریــای خــزر- ســواحل ایــران، مطالعــه مــوردی منطقــه نوشــهر« 
ــد، از  ــه گردی ــروری ارائ ــزی پ ــه ای آب ــی- منطق ــش مل ــن همای ــه صــورت ســخنرانی در دومی ــه ب ک
ــی و  ــی، ارزیاب ــوم شناس ــروه ب ــر در گ ــه برت ــوان مقال ــه عن ــش ب ــن همای ــی ای ــه علم ــرف کمیت ط

ــده شــد. ــر برگزی بازســازی ذخای

دومین همایش ملی منطقه ای آبزی پروری

۸

ــان  ــر آبزی ــات ذخای ــز تحقیق ــی مرک ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــر  ــور دکت ــا حض ــه ب ــات ک ــن مالق ــرگان، در ای ــی- گ ــای داخل آبه
آقایــی مقــدم، رئیــس مرکــز و مهنــدس منصــوری، مســئول 
ــزار  ــرگان برگ ــوآوری گ ــه ن ــز در محــل کارخان آزمایشــگاه هــای مرک
ــای  ــدم، محوره ــرض خیرمق ــن ع ــی ضم ــر عمران ــدا دکت ــد، ابت ش

را توضیــح داد و گفــت: کارخانــه،  نــوآوری  فعالیــت کارخانــه 
ــش  ــای دان ــرکت ه ــار ش ــی در اختی ــات ارتباط ــاخت و امکان زیرس
ــرار مــی دهــد. در ایــن فضــا ارتباطــات شــرکت هــا باهــم  بنیــان ق
ــا  ــا مجــاورت دائــم ب تســهیل شــده و پــارک علــم و فنــاوری نیــز ب
آنهــا ضمــن تســریع در رفــع موانــع تولیــد، در شــکل دهــی ارتبــاط 
شــرکت هــا و ارگان هــا اثــر بخــش خواهنــد بــود. دکترآقایــی مقــدم 
ــان  ــز بی ــای مرک ــا و زیرســاخت ه ــدی ه ــان توانمن ــز ضمــن بی نی
داشــت: در ایــن راســتا در اســتان نیــز جلســات متعــدد بــا شــرکت 
هــا و پــارک گذاشــته شــده و نیازهــای بخــش خصوصــی به شــرکت 
ــل  ــی کام ــز آمادگ ــود، مرک ــه نم ــت. وی اضاف ــده اس ــه ش ــا ارائ ه
جهــت ارائــه خدمــات علمــی، مشــاوره ای و زیرســاختی بــه شــرکت 
ــا  ــتمر ب ــات دوره ای و مس ــود جلس ــنهاد نم ــته و پیش ــا را داش ه
پــارک علــم و فنــاوری و شــرکت هــای دانــش بنیــان برگــزار گــردد 
کــه مــورد اســتقبال رئیــس کارخانــه نــوآوری گلســتان قــرار گرفــت.

روابــط  گــزارش  بــه 
ــات  ــز تحقیق ــی مرک عموم
دور-  آبهــای  شــیالتی 
دکتــر  خانــم  چابهــار، 
بخــش  رئیــس  داوودی، 
بهداشــت و بیمــاری آبزیــان 
ــرورش میگــوی کرومــا )میگــوی  دامپزشــکی اســتان از وضعیــت پ
ــن  ــرد. در ای ــد ک ــز بازدی ــروری مرک ــزی پ ــوس( کارگاه آب ژاپونیک
بازدیــد مهنــدس آژنــگ، رئیــس بخــش آبــزی پــروری توضیحاتــی 

در مــورد وضعیــت پــرورش میگــوی کرومــا از قبیــل تعــداد و وزن 
ــه  ــت روزان ــی آب و ثب ــت کیف ــی و وضعی ــه غذاده ــا، برنام میگوه
ــر میگــوی  ــرای تکثی ــه ب فاکتورهــای فیزیکوشــیمیایی آب و برنام
ــن  ــر داوودی همچنی ــم دکت ــرد. خان ــان ک ــخنانی بی ــا س کروم
ــا  ــوی کروم ــاری میگ ــت و بیم ــت بهداش ــورد وضعی ــی در م نکات
ــی  ــای اخطارکردن ــاری ه ــخیصی بیم ــای تش ــت ه ــام تس و انج
ــن  ــر ای ــودن تکثی ــان نب ــر و همزم ــل از تکثی ــازمان OIE قب س
ــا تکثیــر میگــوی وانامــی و مــکان ذخیــره ســازی پســت  میگــو ب

ــرد. ــراد ک ــه ای ــن گون الرو ای

دیدار رئیس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان با رئیس کارخانه نوآوری گرگان

بازدید نماینده دامپزشکی استان از وضعیت پرورش میگوی کروما



۹موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

ــای  ــوژی دری ــط عمومــی پژوهشــکده اکول ــه گــزارش رواب ب
ــران و روســای پژوهشــکده  خــزر- ســاری، جلســه شــورای مدی
ــور  ــیالتی کش ــوم ش ــات عل ــه تحقیق ــه موسس ــز تابع ــا و مراک ه

ــاری برگــزار شــد. ــه صــورت وبین ب
ــرد  ــزارش عملک ــه گ ــرای ارائ ــاله ب ــر س ــه ه ــه ک ــن جلس در ای
ــه  ــر نصرال ــود دکت ــی ش ــزار م ــران برگ ــط مدی ــی توس پژوهش
ــط  ــده توس ــام ش ــات انج ــا و اقدام ــت ه ــریح فعالی ــه تش زاده ب
محققیــن و کارشناســان در طــول ســال ۱۴۰۱ پرداخــت و 
گــزارش خــود را بــرای رئیــس موسســه و ســایر حاضریــن ارائــه 

ــرد. ک
ــکده  ــس پژوهش ــخنان رئی ــه در س ــی ک ــت های ــه فعالی از جمل
ــروژه در  ــرح و ۱۸ پ ــرای ۲ ط ــه اج ــوان ب ــی ت ــد م ــر ش ذک
ــاپ  ــروژه، چ ــی پ ــزارش نهای ــذ ۶ فروســت گ ــدام، اخ دســت اق
۱۹ مقالــه علمــی در مجــالت معتبــر خارجــی، چــاپ ۳۰ مقالــه 
در مجــالت علمــی پژوهشــی داخلــی، چــاپ ۶ مقالــه ترویجــی، 
ــد  ــازی، عق ــاری س ــت تج ــا قابلی ــه ب ــرح فناوران ــرای ۳ ط اج
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــد دانش ــز رش ــا مرک ــی ب ــرارداد پژوهش ۳ ق
ــی  ــن الملل ــای بی ــس ه ــورد حضــور در کنفران ــدران، ۱۸ م مازن
ــی  ــن الملل ــون بی ــور در کمیس ــن حض ــه و همچنی ــه مقال و ارائ

ــرد. ــای خــزر اشــاره ک ــده دری ــع زن مناب
ــد  ــده و درص ــام ش ــات انج ــریح اقدام ــه تش ــان ب ــن ایش همچنی
ــرا  ــت اج ــای در دس ــروژه ه ــدام از پ ــر ک ــی ه ــرفت فیزیک پیش
پرداخــت و ضمــن ارائــه خالصــه نتایــج بدســت آمــده، از 

میــزان اعتبــارات مصــوب و 
ــروژه  ــر پ ــه ه ــص یافت تخصی
در ســال ۱۴۰۱ ســخن گفــت.
 ۳۹۱ گذشــته  ســال  در  وی 
محــل  از  تومــان  میلیــون 
خدمــات  انجــام  قــرارداد 

ــرای پژوهشــکده درآمــد زایــی شــد و همچنیــن  آزمایشــگاهی ب
۱۱ قــرارداد پژوهشــی دیگــر نیــز در دســت پیگیــری اســت کــه 

بعضــی از آنهــا در مرحلــه عقــد قــرارداد مــی باشــد.
ــال ۱۴۰۳،  ــا س ــت ت ــط زیس ــد محی ــگاه معتم ــد آزمایش تمدی
ارتقــاء جایــگاه آزمایشــگاه هــای پژوهشــکده بــه ســطح توانمنــد، 
کســب مقــام برتــر رابــط آزمایشــگاه از دیگــر افتخــارات کســب 

ــود. شــده پژوهشــکده در ســال جــاری ب
همچنیــن برگــزاری ۶ دوره کارگاه آموزشــی ترویجــی بــرای 
بهــره بــرداران و مروجیــن، اجــرای ۲ طــرح ترویجــی و حمایــت 
ــی  ــای پژوهشــکده م ــت ه ــان از فعالی ــش بنی از دو شــرکت دان

ــه زاده تشــریح شــد. ــر نصرال باشــد کــه توســط دکت
ــتیبانی  ــی و پش ــکالت پژوهش ــه مش ــزارش ب ــن گ ــان ای در پای
ــد. ــه گردی ــع آن ارائ ــرای رف ــنهاداتی ب ــد و پیش ــاره ش ــز اش نی
رئیــس پژوهشــکده در انتهــای صحبــت هــای خــود بــه پرســش 
ــالش  ــات و ت ــن از زحم ــخ داد و همچنی ــن پاس ــای حاضری ه
هــای یــک ســاله همــکاران کــه بــرای تحقــق اهــداف و سیاســت 

ــر و تشــکر کــرد. هــای پژوهشــکده فعالیــت مــی کننــد تقدی

ارائه گزارش عملکرد سال 1۴۰1 توسط رئیس پژوهشکده ساری

روابــط  گــزارش  بــه 
تحقیقــات  موسســه  عمومــی 
ــر  ــور، دکت ــیالتی کش ــوم ش عل
موسســه  رئیــس  بهمنــی، 
گــزارش  جلســه  ابتــدای  در 
و  مراکــز  ســاالنه  عملکــرد 
پژوهشــکده هــای تابعــه، گفــت: 
در ســال جــاری دو اتفــاق مهــم در حــوزه تحقیقــات شــیالت افتــاد 
کــه امیــد مــی رود در آینــده ای نزدیــک، نتایــج آن در عرصــه هــای 

تولیــد، نمایــان شــود.
ــازمان  ــت س ــه سیاس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی، ب ــود بهمن ــر محم دکت
تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی، ایجــاد هــم افزایــی 
ــزود:  ــت، اف ــی اس ــات تحقیقات ــن موسس ــکاری بی ــعه هم و توس
ــات  ــات شــیالت، یکــی از اتفاق ــردی تحقیق تشــکیل شــورای راهب
مهمــی بــود کــه در ســال جــاری بــا دســتور دکتــر خیــام نکویــی، 
شــکل گرفــت و تعــدادی از موسســات نیــز در آن عضــو هســتند.
وی، از برگــزاری رویــداد کارآفرینــی نوآورانــه دانش بنیان و اشــتغال 
آفریــن حــوزه شــیالت، بــه عنــوان دومیــن اتفــاق مهــم ســال جاری 
نــام بــرد و عنــوان کــرد: در فــاز نهایــی ایــن رویــداد، قراردادهــای 

مهمــی بیــن مراکــز و پژوهشــکده هــا بــا بخــش خصوصــی منعقــد 
ــیالت،  ــوزه ش ــرای حــل مشــکالت ح ــا ب ــه اثربخشــی آنه ــد ک ش

بســیار جــای امیــدواری دارد.
دکتــر بهمنــی، تاکیــد کــرد: محققــان حــوزه شــیالت، از ایــن پــس 
بایــد بــه فکــر عملیاتــی شــدن تفاهــم نامــه هــا و قراردادهــای منعقد 
شــده بــا بخــش خصوصــی بــوده و گــزارش عملکــرد خروجــی آنهــا 

در ســال آینــده بــا نگاهــی مســئوالنه مــورد توجــه قــرار گیــرد.
رئیــس موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور، ادامــه داد: هفتــه 
آینــده نشســت گــزارش عملکــرد موسســات تحقیقاتــی در ســازمان 
تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی برگــزار مــی شــود کــه در 
ــوزه  ــان ح ــه محقق ــان، از جمل ــمند محقق ــتاوردهای ارزش آن دس

شــیالت، معرفــی مــی شــود.
وی، در پایــان گفــت: الزم اســت مراکــز و پژوهشــکده هــای تابعــه 
موسســه، بیــش از پیــش تــالش کننــد تــا بــه اهــداف مــورد نظــر 
ــکاران،  ــی هم ــت تمام ــوب اس ــه مطل ــن اینک ــم. ضم ــت یابی دس

ــه، خــود را پاســخگو بداننــد. ــه انجــام وظایــف محول نســبت ب
ــدام،  ــر ک ــا ه ــکده ه ــز و پژوهش ــای مراک ــه، روس ــن جلس در ای
ــا در  ــه متعاقب ــد ک ــی دهن ــه م ــود را ارائ ــرد خ ــی از عملک گزارش

ــد. ــد ش ــانی خواه ــالع رس ــه، اط ــدی موسس ــار بع اخب

جلسه گزارش عملکرد ساالنه مراکز و پژوهشکده ها
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بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه تحقیقــات علــوم 
ــش  ــی و چال ــی »دیپلماس ــس مل ــن کنفران ــیالتی کشــور، اولی ش
ــم  اســفند  ــی«، روز یکشــنبه هفت ــت محیط ــرزی زیس ــای فرام ه
ــس  ــیخ االســالمی، رئی ــن ش ــد حس ــر محم ــا حضــور دکت ۱۴۰۱ ب
مرکــز مطالعــات سیاســی و بیــن المللــی وزارت خارجــه و دکترعلی 
ــش  ــاج بخ ــم ت ــت، خان ــط زیس ــازمان محی ــس س ــالجقه، رئی س
ــل  ــن المل ــاون بی ــی مع ــر نجف ــی، دکت ــازمان هواشناس ــس س رئی
ــگران در  ــا و پژوهش ــگاه ه ــتادان دانش ــی از اس ــی و جمع و حقوق
ــور  ــی وزارت ام ــن الملل ــی و بی ــات سیاس ــز مطالع ــل مرک مح
ــس  ــالمی، رئی ــیخ االس ــن ش ــد حس ــد. محم ــزار ش ــه برگ خارج
ــی وزارت خارجــه در ابتــدا  مرکــز مطالعــات سیاســی و بیــن الملل
ــی  ــت محیط ــری زیس ــت: پیگی ــش گف ــن همای ــوص ای در خص
بــدون همدلــی و همــکاری همــه نهادهــای دولتــی ممکــن 
ــی شــده در ۶ ماهــه  ــود. بســیار خوشــحالم مســیر ط نخواهــد ب
ــا هــدف  ــس ب ــن کنفران ــپری شــد. ای ــه س ــن زمین گذشــته در ای
ــه  ــی شــکل گرفت ــت محیط ــی زیس ــه توســعه دیپلماس کمــک ب
اســت. افزایــش ســطح آگاهــی عمومــی و افزایــش مشــارکت ملــی 
ــش  ــن همای ــداف ای ــر اه ــی دیگ ــت محیط ــای زیس در چالش ه
ــا  ــده و ب ــن ش ــداف تعیی ــوب اه ــه در چارچ ــت. وزارت خارج اس
ــش  ــر نق ــی ب ــران مبن ــی ای ــات عال ــن مقام ــه فرامی ــت ب عنای
ــه در مســائل زیســت محیطــی، ابتــکار برگــزاری  ــی وزارتخان آفرین
ایــن همایــش را در دســتور کار قــرار داد. وی ادامــه داد: نخســتین 
کنفرانــس دیپلماســی و مقابلــه بــا چالش هــای زیســت محیطــی 
ــالت  ــود. معض ــزار می ش ــف برگ ــازمان های مختل ــکاری س ــا هم ب
ــی  ــی دریای ــی و آلودگ ــرات آب و هوای ــه تغیی ــوط ب ــات مرب و تبع
ــر حــل و فصــل  موضوعــات مهمــی اســت کــه دولــت ســیزدهم ب
آنــان اهتمــام جــدی دارد. کنفرانــس ملــی بــا رویکــرد آینــده نگرانه 
ــات جدیــدی  ــرارو در صــدد ایجــاد ادبی ــداز ف ــه چشــم ان ــگاه ب و ن

ــی کشــور  ــه منظــور تحقــق اهــداف در ســطوح مختلــف مدیریت ب
ــتای  ــط در راس ــای ذی رب ــش ه ــه و بخ ــد. وزارت خارج می باش
ــی انجــام شــده  ــا هــم افزای اهــداف کنفرانــس حاضــر امیدوارنــد ب
ــن  ــا بی ــه ای و ی ــطوح منطق ــده در س ــال آین ــی را در س کنفرانس
ــراز  ــان اب ــات در پای ــز مطالع ــس مرک ــد. رئی ــزار نماین ــی برگ الملل
ــن و نقطــه عطــف  ــس گام آغازی ــن کنفران ــه ای ــرد ک ــدواری ک امی
مهمــی در میــز حــل چالــش هــای فرامــرزی در حوزه هــای 

ــد. ــی باش ــت محیط ــف زیس مختل
در ایــن کنفرانــس قریــب پنجــاه ســخنران از دانشــگاه هــا، 
ــی مشــارکت  موسســات و مراکــز پژوهشــی و ســازمان هــای اجرائ
داشــته و بــه ارائــه موضوعــات گوناگــون در چهــار میزگــرد 

تخصصــی  ایــن همایــش یــک روزه پرداختنــد.
چهــار میزگــرد تخصصــی ایــن کنفرانــس ملــی شــامل: دیپلماســی 
ــا  ــه ب ــای مقابل ــی و راهکاره ــی، دیپلماس ــرات آب و هوائ و تغیی
گــرد و غبــار، دیپلماســی و مدیریــت پایــدار رودخانــه هــا و منابــع 
ــپین،  ــای کاس ــای دری ــی ه ــی و آلودگ ــترک و دیپلماس ــی مش آب
ــات  ــه تحقیق ــه از موسس ــود ک ــان ب ــای عم ــارس و دری ــج ف خلی
ــر  ــرا و دکت ــه زه ــل ذری ــید جلی ــر س ــیالتی کشــور دکت ــوم ش عل
ــای  ــی ه ــرد آلودگ ــخنران در میزگ ــوان س ــه عن ــی ب ــن فضل حس
ــای  ــخنرانی ه ــه س ــه ارائ ــته و ب ــارکت داش ــپین مش ــای کاس دری

ــد. ــود پرداختن خ
ــر  ــی ب ــوان » نگاه ــا عن ــود را ب ــخنرانی خ ــرا  س ــه زه ــر ذری دکت
ــره  ــا و به ــپین، راهکاره ــاي کاس ــی دری ــت محیط ــالت زیس معض
گیــري از ابزارهــاي دیپلماتیــک موجــود در رفــع معضــالت کنونــی 

ــد. ــه نمودن آن«  ارائ
همچنیــن دکتــر فضلــی نیز ســخنرانی خــود را بــا عنوان » بررســی 
چالــش هــاي زیســت محیطــی و وضعیــت منابــع شــیالتی دریــاي 

خــزر« در میزگــرد آلودگــی هــای دریــای کاســپین ارائــه نمودند.

حضور دو عضو هیات علمی موسسه در کنفرانس ملی »دیپلماسی و چالش های فرامرزی زیست محیطی«

۱۰  
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بــه گــزارش روابــط عمومی موسســه تحقیقات 
علــوم شــیالتی کشــور، در ایــن پیــام آمــده اســت: 
بــا نهایــت تأســف و تأثــر درگذشــت همــکار 
بازنشســته عزیزمــان »دکتــر شــهروز بــرادران 
نویــری« را بــه جامعــه شــیالتی، همــکاران محتــرم 
موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی بویژه انســتیتو 

تحقیقــات بیــن المللــی ماهیان خاویــاری و خانــواده محتــرم آن مرحوم، 
تســلیت عــرض مــی نمایــم. هرچنــد کــه تــاب فــراق و هجــران ســخت 
و دشــوار اســت، لیکــن تقدیــر الهــی را جــز صبــر و بردبــاری چــاره ای 
ــرای آن مرحــوم، غفــران واســعه الهــی و  ــزرگ ب ــد ب نیســت. از خداون
بــرای بازمانــدگان ، صبــری جمیــل و اجــری جزیــل، مســئلت دارم. روح 

بزرگشــان شــاد و یادشــان همــواره گرامــی بــاد.

مرکــز  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــق  ــه، طب ــور- ارومی ــای کش ــات آرتمی تحقیق
ــرکت  ــناس ش ــی کارش ــای قبل ــی ه هماهنگ
ــران،  ــق ته ــی دقی ــدازه شناس ــگامان ان پیش
ــگاهی  ــزات آزمایش ــدد از تجهی ــداد ۱۳ ع تع
ایــن مرکــز از جملــه دســتگاه هدایــت ســنج، pH متــر، ســانتریفیوژ، 
اتــوکالو، آون، بــن مــاری، انکوباتــور را بــه منظــور کنتــرل صحــت و 

دقــت پارامترهــای کمــی و کیفــی دســتگاه هــای آزمــون و وســایل 
انــدازه گیــری جهــت اطمینــان از تطابــق انــدازه گیــری هــای انجــام 
شــده بــا اســتاندارد هــای جهانــی کالیبــره و آمــاده انجــام کار بررســی 
نمودنــد. قابــل ذکــر اســت آزمایشــگاه هــای مرکــز تحقیقــات آرتمیای 
ــردی  ــای راهب ــاو ری ه ــبکه فن ــای ش ــگاه ه ــو آزمایش ــور عض کش
ــط  ــای معتمــد محی ــوده و جــزء آزمایشــگاه ه ــوری ب ریاســت جمه

ــی باشــند. زیســت اســتان م

پیام تسلیت دکتر بهمنی، به مناسبت در گذشت همکار بازنشسته گرامی، دکتر شهروز برادران نویری

کالیبراسیون تجهیزات در مرکز تحقیقات آرتمیای کشور- ارومیه

۱۱

ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
پــروری  آبــزی  پژوهشــکده 
آبهــای داخلــی کشــور- گیــالن، 
دکترصیادبورانی، رئیس پژوهشــکده 
گفــت: ۲ طــرح شــاخص و ۱۸ پروژه 
شــاخص در پژوهشــکده انجام شــده 
کــه در ایــن میــان ۷ پــروژه بنیــادی 
یــک پــروژه کاربــردی توســعه ای خــاص، ۴ پــروژه کاربــردی توســعه 
ای غیرخــاص، ۲پــروژه کاربــردی فناورانــه خــاص و ۴ پــروژه کاربــردی 
فناورانــه غیرخــاص اســت. وی در ادامــه افــزود: یک یافته قابــل ترویج، ۳ 
فنــاوری قابــل تجاری، چــاپ ۳۴ مقالــه علمی و پژوهشــی معتبر داخلی 
و خارجــی، چــاپ ۹ مقالــه ترویجــی، چــاپ ۲ عنــوان کتــاب، حضــور در 
۲۹ کنفرانــس معتبــر بیــن المللــی، یــک مجلــه ترویجی فعــال، حضور 
در یــک اجــالس بیــن المللــی، برگــزاری یــک دوره و کارگاه آموزشــی 
بیــن المللــی داخلی، حضــور همــکاران در کارگاه آموزشــی بیــن المللی 
داخلــی )۱۸ مــورد کارگاه( و ۷ نشســت برگــزار شــده از دیگــر مــواردی 
اســت کــه جــزو فعالیــت هــای پژوهشــکده محســوب مــی شــود. دکتر 
صیــاد بورانــی، پــس از تشــریح پــروژه هــای مربوط بــه این پژوهشــکده، 
عنــوان کــرد: تولیــد ماهــی ســفید تــا وزن حــدود ۱۰۰گــرم بــا غــذای 
دســتی، تولیــد غــذای آمــور بــه صــورت آزمایشــی، بیوتکنیــک تکثیر و 
پــرورش انبــوه دافنــی ماگنــا، شــیوه جمــع آوری سیســت و نگهــداری 
آن، تولیــد پیــش مولــد و مولــد ماهــی آزاد در قفــس هــای مســتقر در 
ســواحل اســتان گیــالن و انجــام عملیــات تکثیــر از مولدیــن حاصلــه، 
انجــام موفقیــت آمیــز تکثیــر و پــرورش ماهــی کپــور تاتــا در شــرکت 
هــای تعاونــی تکثیــر و پــرورش ماهیــان گرمابی اســتان گیــالن )تعاونی 
ــی ســس در  ــداری ماه ــظ و نگه ــی گوشــت(، حف ۱۲ و شــرکت ماه

شــرایط محصــور و مولدســازی تعــدادی از آنهــا )حداکثــر وزن نهایــی ۴ 
کیلوگــرم(، تولیــد نمونــه آزمایشــگاهی پروبیوتیــک از ماهــی کپــور تاتا، 
معرفــی وزن مناســب بچــه ماهیــان ســفید جهــت رهاســازی در مناطق 
ــتاورد پژوهشــکده  ــن دس ــزر از مهمتری ــای خ ــاحلی دری ــی و س مصب
ــک  ــی، ی ــی رود. ایجــاد ۲ ســایت الگوی ــه شــمار م در ســال جــاری ب
ــرح  ــد ط ــی، ۱۷ بازدی ــی ترویج ــه، ۴ کارگاه آموزش ــه روز مزرع برنام
یــاوران تولیــد، ۹ نشســت ترویجــی بــا اتحادیــه هــا، ۳ جلســه کارگــروه 
ترویــج ، ۸ دســتاورد قابــل تجــاری منتــج از پــروژه هــا، ۱۳ تفاهــم نامــه 
ــی از  ــروش فن ــورد ف ــی و ۱۲ م ــش فن ــال دان ــرارداد انتق ترویجــی و ق
دســتاوردهای ترویجــی پژوهشــکده اســت که دکتــر صیادبورانــی آنها را 
معرفــی کــرد. دکتــر شــریف روحانــی، مشــاور رئیــس موسســه، ضمــن 
تشــکر از فعالیــت هــای پژوهشــکده در ســال ۱۴۰۱ ، جهــت پیشــبرد 
اهــداف پژوهشــی، ترویجــی، فنــاوری و آموزشــی بــه اهمیــت موضوعات 
فعالیــت هــای پژوهشــکده در عرصــه ملــی و در حــوزه تــاالب بندرانزلی 
رهنمودهایــی ارائــه کــرد. دکتــر حســین زاده، معــاون ترویــج و انتقــال 
یافتــه هــای علمــی موسســه، از فعالیــت هــای ترویــج و انجــام پــروژه 
هــای تحقیقــی - ترویجــی پژوهشــکده تقدیــر نمــود و فعالیــت هــای 
صــورت گرفتــه در ترویــج پژوهشــکده را الگویــی بــرای اجــرای فعالیــت 
هــای ترویجــی دانســت و ابــراز امیــدواری کــرد تمــام مراکــز بــه ایــن 
امــر توجــه ویــژه داشــته باشــند. دکتــر قائدنیــا، معــاون برنامــه ریــزی 
ــی  ــالش هــای پژوهشــکده در خصــوص پ و پشــتیبانی موسســه، از ت
گیــری امــورات جــاری کشــتی گیــالن و پیگیری اســناد مالکیــت اموال 
غیرمنقــول تشــکر و قدردانــی نمــود و خواســتار ایجــاد یــک همــکاری 
مشــترک تحقیقاتــی تولیــدی و ترویجــی با شــرکت هــای دانــش بنیان 
و شــرکت هــای فنــاور بــه منظــور درآمدزایــی در ایســتگاه تحقیقاتــی 

شــولم شــد.

گزارش عملکرد ساالنه پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور- گیالن
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بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده اکولــوژی دریــای خــزر- 
ســاری، دکتــر فتــح اهلل پــور، رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریزی 
اســتان مازنــدران و هیئــت همــراه از پژوهشــکده بازدیــد کردنــد. در 
ایــن دیــدار و جلســه ای کــه بــه همیــن منظــور در ســالن کنفرانــس 
ــی و اداری  ــای تحقیقات ــش ه ــئولین بخ ــن و مس ــور معاونی ــا حض ب
پژوهشــکده برگــزار شــد، ابتــدا رئیــس پژوهشــکده، دکتر نصرالــه زاده 
ضمــن خیــر مقــدم بــه مهمانــان خالصــه ای از تاریخچــه، امکانــات، 
توانمنــدی هــا، فعالیــت هــای تحقیقاتــی انجــام شــده در ســال هــای 
اخیــر را ارائــه داد و در ادامــه چالــش هــا و خطــرات زیســت محیطــی 
تهدیــد کننــده دریــای خــزر و عوامــل موثــر در کاهــش میــزان صیــد 

و ذخایــر آبزیــان را بــه ســمع و نظــر مهمانــان رســاند.
معرفــی یافتــه هــا و دســتاوردهای شــاخص پژوهشــکده نظیــر پرورش 

متراکــم ماهــی بــا سیســتم بیوفــالگ، پــرورش میگــوی وانامی بــا آب 
لــب شــور دریــای خــزر، تهیــه بیوســیالژ از ضایعــات آبزیــان، تولیــد 
پپتــون، اســتخراج امــگا ۳ از کیلــکا و نوشــیدنی هــای بــر پایــه جلبک 
اســپرولینا، از دیگــر ســخنان رئیــس پژوهشــکده بــرای حاضریــن بــود.
ــش  ــای بخ ــان از نیازه ــت هایش ــه صحب ــه زاده در ادام ــر نصرال دکت
ــا و  ــایر ارگان ه ــتر س ــارکت بیش ــکاری و مش ــزوم هم ــات و ل تحقیق
ســازمان هــای ذیربــط بــا دریــای خــزر، محیــط زیســت و آبزی پــروری 
بــرای اجــرای بهتــر پــروژه هــای تحقیقاتــی و اســتفاده بهینــه از داده 
ــای کالن و خــرد  ــات در طــرح ه ــن تحقیق ــده از ای ــای بدســت آم ه
حاکمیتــی گفــت و تاثیــر مثبت ایــن همــکاری را در پیشــگیری از ضرر 

و زیــان هــای احتمالــی یــا اجــرای بهتــر طــرح هــا شــرح دادنــد.
ــس  ــات رئی ــکر از توضیح ــن تش ــور ضم ــح اهلل پ ــر فت ــه دکت در ادام
ــذار  ــر گ ــای تاثی ــروژه ه ــرای پ ــندی از اج ــراز خرس پژوهشــکده و اب
و اشــتغالزا در ایــن مرکــز بــه لــزوم تعامــل و همــکاری بیشــتر بیــن 
ســازمان هــای مرتبــط تاکیــد کردنــد تــا نتایــج ایــن تــالش هــا بــرای 

جامعــه هــدف مثمــر ثمــر قــرار گیــرد.
در پایــان مهمانــان ضمن بازدیــد از بخش های تحقیقاتی و ســاختمان 
قدیمــی شــیالت به لــزوم اســتمرار این جلســات اشــاره کردنــد و مقرر 
شــد درهفتــه آینده نشســتی بــا مســئولین ســازمان مدیریــت و برنامه 
ــه کاملتــر طــرح هــای اشــتغالزا و فنــاور در  ــرای ارائ ریــزی اســتان ب
ــات  ــل آن در جلس ــود و ماحص ــزار ش ــت برگ ــازمان مدیری ــل س مح

اســتانداری مازنــدران ارائــه گــردد.

بازدید از پژوهشکده اکولوژی دریای خزر- ساری
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ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــان  ــر آبزی ــات ذخای ــز تحقیق مرک
ــزارش  ــرگان، گ ــی- گ ــای داخل آبه
ــق  ــز از طری ــرد ســاالنه مرک عملک
ــر  ــط دکت ــس توس ــو کنفران ویدی
ــود  ــر محم ــه، دکت ــس موسس ــر رئی ــمع و نظ ــه س ــدم ب ــی مق آقای
حافظیــه، معــاون پژوهشــی موسســه دکتــر قائدنیــا، دکتر حســین زاده 
و دکتــر شــریف روحانــی، قائــم مقــام موسســه رســید. در ایــن گــزارش 
مرکــز در ســالجاری ۵ پــروژه داشــته کــه یــک پــروژه در خصــوص تنــوع 
زیســتی و ذخایــر ژنتیکــی و ســه پــروژه در زمینــه مدیریت اقتصــادی و 
ترویجــی یــک پــروژه دارای گــزارش نهایــی فروســت دار بــود و در زمینــه 
ــه )  ــه ) Q۱ ( و دو مقال ــی یــک مقال ــی پژوهشــی خارج مقــاالت علم
Q2 ( در زمینــه امنیــت غذایــی و همچنیــن یــک یافتــه قابــل ترویــج 
)منــدرج در کتــاب یافتــه هــای قابــل ترویــج یــا مــورد تاییــد دفتــر امور 
پژوهشــی( بــود. پژوهــش بنیــادی یــک مــورد و پــروژه کاربــردی توســعه 
ــر خــاص  ــردی توســعه ای غی ــروژه کارب ای خــاص نیــز یــک مــورد و پ
ــی مــروری  ــی دارای فروســت ۳مــورد نشــریات فن ۳ مــورد گــزارش نهای
 )Q۱( یــک مــورد مقــاالت علمــی پژوهشــی خارجــی ) دارای فروســت(
ــک  ــی ) Q ۳ ( ی ــی خارج ــی پژوهش ــاالت علم ــورد ) Q2 ( و مق دو م
مــورد بــه نشــر رســید. یافتــه قابــل ترویــج بــه نشــر رســیده نیــز یــک 
مــورد بــوده اســت. نشــریات فنــی مــروری دارای فروســت یــک مــورد و 
مقــاالت علمــی و پژوهشــی معتبــر داخلــی و خارجــی پنــج مــورد بــه 
نشــر رســیده انــد. ۱۵ مقالــه نیــز در مجــالت ترویجی منتشــر شــد. در 
ــی نیــز یــک مــورد حضــور در کنفرانــس  زمینــه تعامــالت بیــن الملل
ــن  ــی بی ــزاری دوره و کارگاه آموزش ــی. در برگ ــن الملل ــر بی ــای معتب ه

ــی یــک مــورد بــوده اســت. ــی داخل الملل

مشکالت پژوهشی:
ــا  ــاخت ه ــر س ــودگی زی ــتقل، فرس ــی مس ــارات پژوهش ــود اعتب کمب
ــود  ــره ســو و آزمایشــگاه هــای مرکــز، کمب ــزات در ایســتگاه ق و تجهی
ــز و  ــدی مرک ــه من ــه وظیف ــه ب ــا توج ــص ب ــانی متخص ــروی انس نی
ــر اداره کل شــیالت در  نیازهــای پژوهشــی اســتان، عــدم همــکاری موث
ــا بخــش خصوصــی و عــدم در  ــاط ب ــارات از اســتان و ارتب جــذب اعتب
ــروری در  ــزی پ ــرار گرفتــن پژوهــش هــای حــوزه شــیالت آب ــت ق اولوی

ــای کالن اســتان ــه ه برنام
فعالیت های ترویجی و تجاری ۱۴۰۱ مرکز:

برنامــه روز مزرعــه ۳ مــورد ۱۴۹ نفــر آمــوزش- کارگاه آموزشــی ترویجی 
۴ مــورد ۲۳۴ نفــر روز آمــوزش- بازدیــد طــرح یــاوران تولیــد ۲۵ 
مــورد- دوره آموزشــی کارشناســان پهنــه ۷ مــورد ۳۰ نفــر روز آمــوزش- 
ــا  ــی ب ــت ترویج ــورد- نشس ــا ۲ م ــه ه ــا اتحادی ــی ب ــت ترویج نشس
اتحادیــه هــا و جلســات ترویجــی و کارگــروه هــا همچنیــن مدیریــت 
مــزارع پــرورش میگــو و مدیریــت تغذیــه در قفس توســط کارشناســان 
پهنــه، مدیــران و محققیــن، نشســت بــا اتحادیــه و پــرورش دهنــدگان 
ماهیــان گرمابی شــرق گلســتان برگــزاری دوره و کارگاه آموزشــی درباره 
پــرورش میگــو بــا همــکاری پژوهشــکده میگوی کشــور و پژوهشــکده 
ــای  ــالش ه ــه از ت ــر حافظی ــت دکت ــزر. در نهای ــای خ ــوژی دری اکول
ــا نیــز  ــر  قائــد نی مدیریــت و همــکاران مرکــز تشــکر نمودنــد و دکت
بــا تشــکر از زحمــات همــکاران توضیحاتــی ارائــه نمودنــد همچنیــن 
دکتــر حســین زاده از تعامــل مثبــت مرکــز بــا ســایر پژوهشــکده هــا 
و مراکــز قــدر دانــی نمــود و دکتــر شــریف روحانــی از فعالیــت هــای 
ــی در  ــه های ــی و توصی ــی قدردان ــان تزئین ــوص ماهی ــز در خص مرک
خصــوص ورود بیشــتر مرکــز در زمینــه پــرورش ماهیــان خاویــاری در 

پــن در خلیــج گــرگان ارائــه نمــود.

گزارش عملکرد ساالنه مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی- گرگان 

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز تحقیقــات ماهیان ســردآبی 
کشــور- تنکابــن، خانــم دکتــر لشــگری رئیــس مرکــز گفــت: یــک 
طــرح شــاخص خــاص و ســه پــروژه شــاخص کــه دو مــورد بنیــادی 
ــی باشــند، در مرکــز  ــردی توســعه ای خــاص م و یــک مــورد کارب

انجــام شــده اســت.
ــرای ایجــاد مرکــز رشــد بــا پــارک علــم  وی، بــا اشــاره بــه اینکــه ب
ــک  ــزود: ی ــه، اف ــی صــورت گرفت ــدران، رایزن ــاوری اســتان مازن و فن
ــی  ــی و پژوهش ــه علم ــت مقال ــاپ هش ــج، چ ــل تروی ــه قاب یافت
ــریه  ــه نش ــی و س ــزارش نهای ــک گ ــی، ی ــی و خارج ــر داخل معتب
فنــی و مــروری دارای شــماره فروســت، حضــور در ســه کنفرانــس 
ــی  ــر مل ــس معتب ــک کنفران ــور در ی ــی، حض ــن الملل ــر بی معتب
ــر  ــی از دیگ ــی داخل ــن الملل ــی بی ــور در ۶ کارگاه آموزش و حض
ــی  ــوب م ــز محس ــای مرک ــت ه ــزو فعالی ــه ج ــت ک ــواردی اس م
شــود. ایشــان، پــس از تشــریح پــروژه هــای در حــال اجــرا، عنــوان 
کــرد: تقویــت سیســتم ایمنــی ماهــی قــزل آال رنگیــن کمــان بــا 

مکمــل غذایــی عصــاره 
گیــاه  دو  خشــک 
مرزنگــوش و صبــرزرد و 
ــه تغییرات  دســتیابی ب
بیــان ژن هــای گیرنــده 
آلفــا و بتــا هورمــون 
تیروکســین در تخــم و 
ــای  ــی آزاد دری الرو ماه

ــم  ــتاورد مه ــه زرده، دو دس ــذب کیس ــا ج ــاح ت ــان لق ــزر از زم خ
ــد. ــی رون ــمار م ــه ش ــاری ب ــال ج ــز در س مرک

برگــزاری چهــار برنامــه انتقــال یافتــه هــای علمــی، دو برنامــه روز 
ــاوران  ــرح ی ــد ط ــی، ۲۳ بازدی ــی ترویج ــه، ۲۷ کارگاه آموزش مزرع
ــتاوردهای  ــج از دس ــروه تروی ــه کارگ ــزاری ۲ جلس ــد و برگ تولی
ترویجــی مرکــز اســت کــه خانــم دکتــر لشــگری آنهــا را معرفــی 

کــرد.

گزارش عملکرد مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور- تنکابن 



موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

ــزی پــروری آبهــای  ــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده آب ب
ــات  ــا موسســه تحقیق ــاری ب ــواز، در جلســه وبین ــوب کشــور- اه جن
علــوم شــیالتی کشــور، دکتــر حســین هوشــمند رئیــس پژوهشــکده 
ــرح  ــه ط ــه س ــود. وی ب ــه نم ــال ۱۴۰۱ را ارائ ــرد س ــزارش عملک گ
خــاص در محورهــای امنیــت غذایــی و منابــع طبیعــی، آب و خــاک 
ــی، تنــوع زیســتی  ــروژه شــاخص در محورهــای امنیــت غذای و ۱۵ پ
و حفــط ذخایــر ژنتیکــی، منابــع طبیعــی، آب و خــاک کــه در ایــن 
ــا  ــان آنه ــه از می ــود ک ــاره نم پژوهشــکده در حــال انجــام اســت اش
چهــار پــروژه بنیــادی، ســه پــروژه مقدماتــی، پنــج پــروژه کاربــردی 
توســعه ای خــاص، یــک پــروژه کاربــردی فناورانــه خــاص و دو پــروژه 
کاربــردی فناورانــه غیرخــاص مــی باشــند. هوشــمند بــه انعقــاد ســه 
قــرار داد پژوهشــی، یــک قــرارداد انتقــال دانــش فنــی، ســه تفاهــم 
نامــه و یــک قــرارداد مشــارکت اشــاره نمــود و مولدســازی ماهــی باس 
دریایــی آســیایی در ایســتگاه تحقیقاتــی ماهیــان دریایــی بنــدر امــام 
ــم پژوهشــکده در ســال جــاری  ــی )ره( را از دســتاوردهای مه خمین
برشــمرد کــه رونمایــی آن بــا حضــور معــاون وزیــر، رئیــس موسســه 
و معــاون اســتاندار انجــام شــد. همچنیــن برگــزاری دومیــن همایــش 
ملــی منطقــه ای آبــزی پــروری بــا ارائــه ۱۲۱ مقالــه در ۱۱ محــور را 
دیگــر دســتاورد پژوهشــکده خواند. هوشــمند افــزود: در حــوزه فناوری 

ســه دســتاورد ایــن پژوهشــکده در زمینــه هــای واکســن باکتریایــی، 
مولدســازی ماهــی بــاس دریایــی آســیایی و جیــره غذایــی اقتصــادی 
قابلیــت تجــاری شــدن دارنــد. دکتــر هوشــمند گفــت: پنــج گــزارش 
نهایــی موفــق بــه اخــذ فروســت شــده اســت و چــاپ تعــداد ۳۱ مقاله 
ــه  ــی و ارائ ــی و داخل ــر خارج ــالت معتب ــی در مج ــی و پژوهش علم
۱۲ مقالــه در کنفرانــس معتبــر بیــن المللــی از دیگــر فعالیــت هــای 
پژوهشــی مــی باشــند. برگــزاری یــک برنامــه روز مزرعــه، ۲۰ کارگاه 
آموزشــی ترویجــی، ۷ بازدیــد طــرح یــاوران تولیــد، ۵ دوره آمــوزش 
کارشناســان پهنــه، دو نشســت ترویجــی بــا اتحادیه هــا و برگــزاری دو 
جلســه کارگــروه ترویــج از دســتاوردهای ترویجــی پژوهشــکده اســت 
کــه دکتــر هوشــمند آنهــا را معرفــی کــرد. دکتــر حافظیــه، معــاون 
پژوهــش و فنــاوری موسســه ضمــن ســپاس از پژوهشــکده بــه دلیــل 
ــه شــده  ــودن فعالیــت هــای پژوهشــی و دســتاوردهای ارائ ــه روز ب ب
توســط همــکاران، فعالیــت هــای صــورت گرفتــه در حــوزه واکســن 
را اتفاقــی بســیار خــوب برشــمرد کــه حمایــت موسســه را بــه دنبــال 
خواهــد داشــت. همچنیــن ایشــان بــه دســتاورد مهــم تولیــد محصول 
دانــش بنیــان مولدیــن بــاس دریایــی و بچــه ماهــی دریایــی بــاس و 
صبیتــی اشــاره نمــود. دکتــر حســین زاده، معــاون ترویــج و انتقــال 
یافتــه هــای علمــی موسســه، فعالیــت هــای ترویجــی پژوهشــکده را 
بســیار پررنــگ و حائــز اهمیــت برشــمرد و تعامــل خــوب بــا بخــش 
خصوصــی، ســازمان جهــاد کشــاورزی و اداره کل شــیالت اســتان را 
ــالش  از ویژگــی هــای خــوب پژوهشــکده دانســت و گفــت: همــه ت
محققــان در جهــت رســوخ دانــش بــه عرصــه اســت کــه ایــن مهــم 
در پژوهشــکده بــه خوبــی دنبــال مــی شــود. دکتــر شــریف روحانــی، 
قائــم مقــام رئیس موسســه نیــز تعامــل بیــن پژوهشــکده و ادارات کل 
اجرایــی اســتان را از محاســن آن خوانــد و بــر پیگیــری معرفــی کپــور 

ماهیــان هنــدی بــه صنعــت آبــزی پــروری تاکیــد نمــود.

ــان  ــی آبزی ــات مل ــز تحقیق ــی مرک ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــدی، رئیــس مرکــز گفــت:  آب هــای شــور- بافــق یــزد، دکتــر قائ
یــک طــرح مصــوب مشــتمل بــر ۳ پــروژه، یــک طــرح دانشــجویی، 
یــک پــروژه دانشــجویی، یــک پــروژه خــاص و ۲ پــروژه غیرخــاص 
ــت  ــا قابلی ــروژه ب ــزود: ۲ پ ــت. وی اف ــده اس ــام ش ــز انج در مرک
تجــاری ســازی، چــاپ ۳ مقالــه علمــی و پژوهشــی معتبــر داخلــی 

و خارجــی، چــاپ ۲ عنــوان کتــاب، ســه فصــل از کتــاب، مشــارکت 
در نمایشــگاه هفتــه پژوهــش اســتان و ارائــه ۲ مقالــه در کنفرانــس 
بیــن المللــی داخلــی از دیگــر مــواردی اســت کــه جــزو فعالیــت 
هــای مرکــز محســوب مــی شــود. ســپس دکتــر قائــدی، به تشــریح 
پــروژه هــای مربــوط بــه مقایســه قابلیــت تکثیــر و پرورش ۵ ســویه 
ــتم  ــویه GIFT در سیس ــر س ــت تکثی ــی قابلی ــی و ارزیاب واردات
ــی، ۲  ــی ترویج ــزاری ۱۲ کارگاه آموزش ــت. برگ ــالک پرداخ بیوف
بازدیــد طــرح یــاوران تولیــد و برگــزاری ۵ جلســه کارگــروه ترویــج 
از دســتاوردهای ترویجــی مرکــز اســت کــه توســط دکتــر قائــدی 
معرفــی گردیــد.  وی ادامــه داد: موافقــت نامــه طــرح ملــی "تولیــد 
ــا" مشــترک مرکــز  ــن بهگزیــن شــده و SPF ماهــی تیالپی مولدی
ــان آب هــای شــور، موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی  ملــی آبزی
کشــور و معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ابــالغ شــده 
ــره وری و توســعه  ــش به ــه ســوی افزای ــم ب ــی مه ــه گام اســت ک

تیالپیــا محســوب مــی شــود.

۱۴

گزارش عملکرد سال 1۴۰1 پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور- اهواز

گزارش عملکرد مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور- بافق یزد
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ــر  ــدو، دکت ــان- یونی ــرآوری آبزی ــات ف ــی تحقیق ــز مل ــی مرک ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــان  ــه داد. ایش ــاری را ارائ ــال ج ــرد س ــزارش عملک ــز، گ ــت مرک ــی سرپرس ــن جلیل ــید حس س
گفــت: یــک طــرح خــاص، ۱۱ پــروژه خــاص، در مرکــز در حــال اجراســت کــه در ایــن میــان 
یــک پــروژه کاربــردی توســعه ای غیرخــاص و ۹ پــروژه کاربــردی فناورانــه خــاص و یــک پــروژه 
ــر  ــی معتب ــی و پژوهش ــه علم ــاپ ۱۵ مقال ــزود: چ ــت وی اف ــاص اس ــه غیرخ ــردی فناوران کارب
ــی و  ــن الملل ــر بی ــس معتب ــور در ۳ کنفران ــاب، حض ــوان کت ــاپ دو عن ــی، چ ــی و خارج داخل
یــک کارگاه آموزشــی بیــن المللــی خارجــی و حضــور در یــک کارگاه آموزشــی بیــن المللــی داخلــی از دیگــر مــواردی اســت 
کــه جــزو فعالیــت هــای مرکــز محســوب مــی شــود. دکتــر جلیلــی، پــس از تشــریح پــروژه هــای مربــوط بــه مرکــز، عنــوان 
ــز شــده حاصــل  ــن هیدرولی ــتفاده از ژالتی ــا اس ــون ب ــی ت ــد کنســرو فراســودمند ماه ــی تولی ــش فن ــه دان ــتیابی ب ــرد: دس ک
ــان پرورشــی  ــور ماهی ــد کنســرو(، اســتخراج کالژن از پوســت کپ ــد تولی ــازاد فرآین ــان )م ــون ماهی از اســتخوان هــای ســر ت
ــی  ــمار م ــه ش ــاری ب ــال ج ــز در س ــم مرک ــتاورد مه ــتی، دو دس ــرم پوس ــه ک ــری آن در تهی ــه کارگی )Cyprinidae( و ب
رود. برگــزاری ۳ برنامــه انتقــال یافتــه هــای علمــی، یــک برنامــه روز مزرعــه، ۸ کارگاه آموزشــی ترویجــی، ۲ بازدیــد طــرح 
ــه  ــوا ب ــد محت ــورد تولی ــه و ۲۷ م ــک دوره آموزشــی کارشناســان پهن ــه هــا، ی ــا اتحادی ــد، ۴ نشســت ترویجــی ب ــاوران تولی ی
ــارس معرفــی شــد.  ــا شــرکت المــاس آدریــن پ ــرارداد انتقــال دانــش فنــی ب عنــوان دســتاوردهای ترویجــی مرکــز و یــک ق
در ادامــه گــزارش، عملکــرد مربــوط بــه حــوزه پژوهــش و اطالعــات علمــی از جملــه قراردادهــای پژوهشــی، ســخنرانی هــای 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــت ه ــروه پژوهشــی و فعالی ــت و بخــش خصوصــی، کارگ ــان صنع ــا صاحب ــای تخصصــی ب علمــی، نشســت ه
حــوزه روابــط عمومــی ارائــه شــد. در پایــان جلســه، دکتــر حافظیــه، معــاون پژوهشــی موسســه ضمــن تشــکر و قدردانــی از 
ــه پیشــرفت مرکــز در راســتای عملکــرد علمــی- پژوهشــی اشــاره  ــه شــده و حمایــت موسســه از مرکــز، ب فعالیــت هــای ارائ
ــج  ــوزه تروی ــن در ح ــرات توضیحــات الزم را داد. همچنی ــزات و تعمی ــارات آزمایشــگاهی و تجهی ــا اعتب ــاط ب ــود و در ارتب نم
ــای  ــت ه ــه نشس ــوی در زمین ــرد ق ــرای عملک ــان ب ــرآوری آبزی ــات ف ــی تحقیق ــز مل ــه مرک ــائلی از مجموع ــر مس ــم دکت خان
ترویجــی، تولیــد محتــوا و فعالیــت هــای ترویجــی تشــکر نمــود. دکتــر شــریف روحانــی، مشــاور رئیــس موسســه بــر احیــای 
کارگــروه فــرآوری و هــم افزایــی ظرفیــت علمــی مرکــز بــا کمــک اســاتید دانشــگاه هــا و بخــش خصوصــی تاکیــد داشــت و 
ــه  ــا توجــه ب ــز جثــه شــدند و ب ــا مراکــز جنــوب در زمینــه مصــرف انســانی ماهیــان ری خواســتار همــکاری هــای مشــترک ب
بــازار، ماهیــان تیالپیــا، خاویــاری و میگــو در زمــره تحقیقــات پژوهشــی در همــکاری هــای مشــترک قــرار گیــرد و هــدف از 

ــی اعــالم کــرد. ــردی کــردن دســتاوردهای تحقیقات ســرمایه گــذاری هــای بخــش خصوصــی را کارب

بــه گــزارش روابــط عمومــی انســتیتو تحقیقــات بیــن المللــی ماهیــان خاویــاری، ســخنرانی 
علمــی بــا عنــوان »اســترس در آبزیــان« توســط دکتــر اســماعیل حســین نیــا، محقــق انســتیتو 
بــه صــورت وبینــاری برگــزار شــد. در ایــن ســخنرانی کــه بــا حضــور جمعــی از کارشناســان و 

ــا طــی ســخنانی اســترس را یکــی از  ــر حســین نی ــد، دکت ــزار گردی ــوم شــیالتی سراســر کشــور در شــبکه شــاک برگ ــن عل محققی
ــان را در تمامــی مراحــل زندگــی تحــت تاثیــر قــرار دهــد.  ــد همــه آبزی عوامــل اصلــی در ایجــاد بیمــاری ذکــر کــرد کــه مــی توان
ایشــان ادامــه داد کیفیــت آب و غــذا از مهمتریــن عوامــل ایجــاد اســترس در مــزارع پــرورش ماهــی بــوده کــه مــی تــوان بــا مدیریــت 
ــتیتو  ــق انس ــود. محق ــگیری نم ــان پیش ــا در آبزی ــی آنه ــوارض منف ــادی از ع ــدود زی ــا ح ــل ت ــن عوام ــردن ای ــه ک ــح و بهین صحی
تحقیقــات بیــن المللــی ماهیــان خاویــاری همچنیــن کودهــای شــیمیایی، حشــره کــش هــا، شــوینده هــای ســنتزی، فلــزات ســنگین 
ــواد در  ــن م ــرای اســتفاده ای ــت درســتی ب ــد مدیری ــح نمــود بای ــوان کــرد و تصری و آلودگــی نفتــی از دیگــر عوامــل اســترس زا عن

مــزارع آبــزی پــروری اعمــال گــردد تــا از آلــوده شــدن منابــع آبــی و زیســتگاه هــای آبزیــان، جلوگیــری شــود.

گزارش عملکرد مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان- یونیدو

برگزاری سخنرانی علمی در انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری 
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بــه گــزارش روابــط عمومــی انســتیتو تحقیقــات بیــن 
المللــی ماهیــان خاویــاری، دکتــر شــناور رئیــس انســتیتو، 
ــران مؤسســه  ضمــن حضــور در جلســه شــورای هماهنگــی مدی
ــع از  ــل و جام ــی کام ــور، گزارش ــیالتی کش ــوم ش ــات عل تحقیق
ــرای  ــال ۱۴۰۱،  ب ــده در س ــام ش ــات انج ــا و اقدام ــت ه فعالی
ــور  ــا حض ــه ب ــت ک ــن نشس ــود. در ای ــه نم ــورا ارائ ــای ش اعض
معاونیــن پژوهــش و فنــاوری و برنامــه ریــزی انســتیتو بــه 
صــورت وب کنفرانــس برگــزار شــد. دکتــر شــناور طــی ســخنانی 
ــه  ــه یافت ــرا، خاتم ــت اج ــای دردس ــروژه ه ــت پ ــن وضعی آخری
و بروندادهــای مربوطــه، مقــاالت علمــی پژوهشــی و کتــب 
ــه  ــده، یافت ــد ش ــای منعق ــا و قرارداه ــه ه ــم نام ــره، تفاه منتش
ــی  ــای آموزش ــج، کارگاه ه ــازی و تروی ــاری س ــل تج ــای قاب ه
ــا و  ــگاه ه ــور در نمایش ــن، حض ــط محققی ــده توس ــزار ش برگ
فــن بازارهــای ملــی و اســتانی، تعامــالت بیــن المللــی، فعالیــت 
هــای ترویجــی و در نهایــت وضعیــت اعتبــارات و نیــروی انســانی 

ــود. ــه نم ارائ
ــح نمــود در ســال ۱۴۰۱ ســه   ایشــان در ســخنان خــود تصری
طــرح و ۱۳ پــروژه شــاخص در انســتیتو انجــام شــده و ۹ پــروژه 
ــه ثبــت  ــق ب ــی موف ــزارش نهای ــن و داوری گ ــس از تدوی ــز پ نی
ــوع  ــه از مجم ــت ک ــان داش ــه بی ــت. در ادام ــده اس ــت ش فروس
ــروژه  ــرا، ۹ پ ــروژه در دســت اج ــاری ۱۴ پ ــال ج ــروژه س ۳۶ پ
ــت.  ــده اس ــت ش ــت موق ــروژه ثب ــیزده پ ــه  و س ــه یافت خاتم

رئیــس انســتیتو بــا بیــان خالصــه ای از  فعالیــت هــای 
ــی در  ــای تحقیقات ــروژه ه ــا پ ــاط ب ــی در ارتب اجرای

دســت اجــرا، نتایــج و دســتاوردها و مشــکالت 
ــک  ــه تفکی ــور را ب ــای مذک ــروژه ه ــی پ اجرای

نمــود.  تشــریح  تحقیقاتــی  هــای  بخــش 
ــات  ایشــان همچنیــن ضمــن تشــریح اقدام
انجــام شــده در خصــوص اســتاندارد ســازی 

ــزات  ــد تجهی ــا و خری ــگاه ه ــز آزمایش و تجهی
ــارات  ــاز از محــل اعتب ــورد نی زیرســاختی و م
ریاســت جمهــوری، شــش دســتاورد شــاخص 
ــه  ــی خاتم ــای تحقیقات ــروژه ه ــل از پ حاص
معرفــی  شــامل   ۱۴۰۱ ســال  در  یافتــه 

ــه هــای فیلماهــی، تاســماهی  پروبیوتیــک هــای اختصاصــی گون
ــه صنعــت، معرفــی  ــرون ب ــی  و ازون ب ســیبری، تاســماهی ایران
رودخانــه  هــای جایگزیــن رودخانــه ســفیدرود جهــت رهاســازی 
بچــه ماهیــان خاویــاری، امــکان رهاســازی  بچــه ماهیــان ازون 
ــرورش  ــماند پ ــتفاده از  پس ــزر، اس ــای خ ــب دری ــرون در مص ب
ــد  ــس، تولیـ ــرم نرئی ــرورش ک ــه و پ ــت تغذی ــی جه ــل ماه فی
ــاری، ایجــاد  ــان خاوی ــی ماهی ــره اختصاصــی  و بوم تجــاری جی
ــه  ــرای اعضــای شــورا ارائ الیــن تمــام مــاده تــاس ماهیــان را ب
ــکالت  ــه ای از مش ــه گوش ــاره ب ــا اش ــناور ب ــر ش ــود. دکت نم
ــه  ــواد اولی ــده م ــت فزاین ــش قیم ــر افزای ــش نظی ــوزه پژوه ح
و  تکنســین  پژوهشــی، کمبــود  فعالیــت هــای  نیــاز  مــورد 
ــی  ــای ارزیاب ــت ه ــتمرار گش ــدم اس ــی، ع ــناس تحقیقات کارش
ــی  ــای ترویج ــت ه ــوزه فعالی ــد در ح ــی افزودن ــر دریای ذخای
حــدود ۸۰۰ نفــر روز آمــوزش طــی ۲۴ عنــوان کارگاه آموزشــی 
ــد  ــورد بازدی ــروران، ۵ م ــزی پ ــن و آب ــرای محققی ــی ب ترویج
دانــش آمــوزی در راســتای ترویــج فرهنــگ حفاظــت از ذخایــر 
و آبــزی پــروری ماهیــان خاویــاری و برگــزاری روز مزرعــه 
خاویــاری بــا حضــور آبــزی پــروران و بهــره بــرداران زیــر 
ــن  ــت. همچنی ــده اس ــام ش ــتیتو انج ــاری در انس ــش خاوی بخ
ــش شــبکه  ــه روی ــن انســتیتو در برنام ــر از محققی حضــور دو نف
سراســری آمــوزش ســیما را از دیگــر اقدامــات انســتیتو در 
راســتای تببیــن فعالیــت هــای تحقیقاتــی انجــام شــده در 

ــت. ــاری دانس ــوزه خاوی ح
ــوم  ــات عل ــس مؤسســه تحقیق ــن و مشــاور رئی ــه معاونی در ادام
ــی  ــداد کارآفرین ــزاری روی ــه برگ ــه ب ــا توج ــور، ب ــیالتی کش ش
فناورانــه، دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن حــوزه شــیالت طــی 
ســخنانی خاطرنشــان کردنــد کــه در تدویــن پــروژه هــای 
ــی،  ــوع ژنتیک ــر تن ــی نظی ــال ۱۴۰۲،  مباحث ــی در س تحقیقات
ــروری،  ــزی پ ــزارع آب ــاری م ــان خاوی ــی ماهی ــنامه ژنتیک شناس
ــار،  ــت خاوی ــت و کیفی ــای کمی ــور، ارتق ــای نوظه ــاری ه بیم
برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی بــا شــبکه آبــزی پــروری آســیا 
ــرزمینی  ــش س ــاکا( و آمای ــیه )ن و اقیانوس
ماهیــان  پــروری  آبــزی  توســعه 
ــورد  ــور م ــاری در کش خاوی
ــرار  ــدی ق ــه ج توج

ــرد. گی

گزارش عملکرد انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری
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روابــط  گــزارش  بــه 
ــات  ــتیتو تحقیق ــی انس عموم
ماهیــان  المللــی  بیــن 
خاویــاری، در آییــن پیــش 
قدردانــی  و  فیلــم  نمایــش 
از عوامــل مؤثــر و ســازنده 
بــا  مهــر،  دریــای  مســتند 
ــم، از نقــش آفرینــی  ــوح ســپاس و تندیــس یادمــان فیل اهــدای ل
دکتــر علیــزاده، عضــو هیــأت علمــی و مدیــر بخــش بــوم شناســی 
انســتیتو در فیلــم مذکــور تقدیــر بــه عمــل آمــد. در ایــن مراســم 
کــه بــه همــت اتــاق بازرگانــی اســتان گیــالن برگــزار شــد دکتــر 
ــاورزی  ــادن و کش ــع، مع ــاق بازرگانی،صنای ــس  ات ــوش، رئی تیزه
ایــران و روســیه،  بازرگانــی مشــترک  اتــاق  گیــالن، رئیــس 
ــه در  ــور خارج ــی وزارت  ام ــس نمایندگ ــی، رئی ــدس داداش مهن
ــی  ــل فن ــالن و عوام ــاق گی ــه ات ــات رئیس ــای هی ــالن، اعض گی
ــر  ــای مه ــتند دری ــت  مس ــی اس ــتند. گفتن ــور داش ــم حض فیل

ــتراخان  ــالن و آس ــوردی گی ــارت و دریان ــخ تج ــینه تاری ــا پیش ب
ــمندان  ــاتید و اندیش ــران و اس ــگران ای ــان پژوهش ــر گفتم از منظ
دانشــگاه هــای بیــن المللــی آســتراخان بــه ایــن حــوزه همزیســتی 
مشــترک پرداختــه و در ایــن راســتا بــه جمــع آوری و ارایــه اســناد 
مکتــوب و مســتندات تصویــری موجــود در گیــالن و مــوزه هــای 
ــم  ــن فیل ــا ای ــدام نمــوده ت شــیالت و مردم شناســی آســتراخان اق
ــی  ــگ و تامل ــه درن ــژه ای ب ــی وی ــا ســند پژوه پژوهــش محــور ب
ژرف تــر نســبت بــه موضوعــات مطــرح شــده توجــه داشــته باشــد.
و  کننــده  تهیــه  نــادر معصومــی  نیــوز  معیــن  از  نقــل  بــه 
ــری از  ــزارش مختص ــه گ ــن ارای ــور ضم ــتند مذک ــردان مس کارگ
رونــد تولیــد خاطــر نشــان کــرد در تهیــه ایــن فیلــم مــدت یــک 
ســال کار پژوهــش و آمــاده ســازی طــرح فیلمنامــه و یــک ســال 
نیــز تصویربــرداری آن بــه طــول انجامیــد کــه پــس از ســه مــاه 
ــدف  ــه ه ــرای جامع ــش آن ب ــخه نمای ــذاری نس ــن و صداگ تدوی
ــه  ــه ای در نظــر گرفت ــام در دو قســمت ۴۵ دقیق ــان ع و مخاطب

شــده اســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز تحقیقــات شــیالتی آبهــای 
دور- چابهــار، دکتــر اژدری رئیــس مرکــز گــزارش عملکــرد مرکــز 
ــه داد. وی  ــای دور در ســال جــاری را ارائ ــات شــیالتی آبه تحقیق
ــت  ــام اس ــال انج ــردی در ح ــروژه کارب ــرح و ۱۵ پ ــت: ۲ ط گف
ــروژه هــای اجــرا شــده دو فقــره در حــال داوری و  همچنیــن از پ
ــه  ۲ فقــره گــزارش فروســت را گرفتــه اســت. همچنیــن ایشــان ب
همــکاری رســانه ای بــا شــبکه تلویزیونــی هامــون و تهیــه مســتند 
از پــروژه هــا و برگــزاری دو جلســه کارگــروه ترویجــی و دو تفاهــم 
نامــه همــکاری بــا شــرکت هــای افــروز شــیمی در مــورد خدمــات 
آزمایشــگاهی و شــرکت بادبــان درخصــوص هوشــمند ســازی 
ــان  ــش بنی ــات دان ــه خدم ــورد ارائ ــن ۵ م ــو و همچنی ــزارع میگ م
ــکاری  ــا هم ــا ب ــوی کروم ــرورش میگ ــوت پ ــرای پایل ــل اج از قبی
ــرو  ــت ماک ــتی و کش ــل زیس ــش عوام ــا و پای ــن دری ــرکت مکی ش
ــا همــکاری شــرکت کشــت و صنعــت مکــران و ســاخت  جلبــک ب
ــیالت  ــکاری اداره کل ش ــا هم ــال ب ــف ب ــی و ری ــتگاه مصنوع زیس
ــر  ــرد. دکت ــاره ک ــزون اش ــره حل ــت ذخی ــی وضعی ــتان و بررس اس
ــذای میگــو از جلبــک هــای  ــد پرمیکــس غ ــن تولی اژدری همچنی
ــی  ــم زمان ــت و تقوی ــل برداش ــاز  قاب ــقف مج ــن س ــی، تعیی دریای
ــز  ــوه ری ــد انب ــی تولی ــش فن ــه دان ــی و ارائ ــزون دریای ــد حل صی
ــال  ــای امس ــتاورد ه ــت را از دس ــک دوس ــیانوفیت نم ــک س جلب

ــر شــمرد. مرکــز ب
وی افــزود: ۱۶ مقالــه علمــی و پژوهشــی معتبــر داخلــی و خارجــی، 
چــاپ یــک عنــوان کتــاب، حضــور در یــک اجــالس بیــن المللــی 
ــوح و  ــی و ۵ ل ــی داخل ــن الملل و حضــور در ۲ کارگاه آموزشــی بی
جایــزه ملــی از دیگــر مــواردی اســت کــه جــزو فعالیــت هــای مرکز 

محســوب مــی شــود. 
برنامــه   ۵ برگــزاری 
هــای  یافتــه  انتقــال 
کارگاه  یــک  علمــی، 
آموزشــی ترویجــی، ۲۰ 
ــاوران  ــرح ی ــد ط بازدی
دوره  یــک  تولیــد، 

آمــوزش کارشناســان پهنــه و برگــزاری ۳ جلســه کارگــروه ترویــج 
از دســتاوردهای ترویجــی مرکــز اســت.

دکتــر حافظیــه معــاون پژوهــش و فنــاوری مؤسســه، گفــت: تعــداد 
پــروژه هــا ۱۳ فقــره در حــال اجــرا اعــالم شــد، بــه دلیــل آنکــه بــر 
اســاس آخریــن اطالعــات ۳ فقــره پــروژه ثبــت موفــق انجــام شــده 
اســت کــه از لیســت در حــال اجــرا بایــد حــذف شــود. همچنیــن 
ایشــان گفــت: مرکــز تحقیقــات شــیالتی آبهــای دور چابهــار 
باالتریــن میــزان جــذب اعتبــار را بیــن مراکــز تحقیقاتــی داشــته 
اســت و ضــرورت دارد بــه علــت پویایــی و فعــال بــودن همــکاران 
ــی شــود.  ــش بین ــی برایشــان پی ــل قبول ــای قاب ــز اعتباره آن مرک
وی افــزود: بــا توجــه بــه ظرفیــت بالقــوه در حــوزه تــون ماهیــان 
الزم اســت تــالش بیشــتری صــورت گیــرد و صیــادان بــه سیســتم 
صیــد النــگ الیــن مجهــز شــوند و در حفــظ و نگهــداری آبزیــان 

پــس از صیــد برنامــه ریــزی شــود.
ــام  ــی انج ــات ترویج ــه از اقدام ــج مؤسس ــوزه تروی ــن ح همچنی
ــرای  ــز ب ــت مرک ــت: الزم اس ــوده و گف ــت نم ــالم رضای ــده اع ش
تأمیــن اعتبــار ترویجــی بــا معاونــت ترویــج مکاتبــه داشــته باشــد 

ــد. ــت کن ــده دریاف ــام ش ــات انج ــرای اقدام ــل ب ــار مکم و اعتب

تقدیر از عضو هیات علمی انستیتو در آیین پیش نمایش مستند دریای مهر

گزارش عملکرد مرکز تحقیقات شیالتی آبهای دور چابهار

۱۷
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بــه گــزارش روابــط عمومــی مؤسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی 
کشــور، ۳ عنــوان کتــاب بــا تــالش محققیــن عرصــه علوم شــیالتی 
ــیالتی  ــوم ش ــات عل ــه تحقیق ــی موسس ــات علم ــش اطالع و بخ

کشــور منتشــر شــد.
عناوین کتاب ها به شرح ذیل می باشد:

ــر  ــم: دکت ــی، مترج ــرآوری ماه ــای ف ــن آوری  ه ــا در ف - رویکرده

ســیدصابر مســتولی زاده
ــی  ــه جنوب ــوبات حوض ــیمیایی آب و رس ــای فیزیکوش ــی ه - ویژگ
ــالهای ۱۳۷۳-۱۳۹۸(،  ــات س ــران )مطالع ــواحل ای ــزر- س ــای خ دری
مؤلفــان: دکتــر حســن نصرالــه  زاده ســاروی، مهنــدس آســیه 

ــدی ــا واح ــدس فریب ــوق، مهن مخل
ــای  ــان: ابزاره ــن  کم ــزل  آالی رنگی ــی ق ــاه ماه ــای رف - شــاخص  ه
ــر  ــودی، دکت ــه محم ــر رقی ــان: دکت ــی، مترجم ــاه ماه ــنجش رف س

ــه ــود حافظی ــر محم ــن زاده، دکت ــه حس محبوب
ــد  ــن ارجمن ــه محققی ــک ب ــه، ضمــن تبری ــی موسس ــط عموم رواب

ــئلت دارد. ــان مس ــتر را برایش ــات بیش ــه، آرزوی توفیق ــن عرص ای

 انتشار 3 عنوان کتاب

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
خلیــج  اکولــوژی  پژوهشــکده 
ــن  ــای عمــان، در ای ــارس و دری ف
ــس  ــر مرتضــوی رئی جلســه دکت
خلیــج  اکولــوژی  پژوهشــکده 
فــارس و دریــای عمــان گزارشــی 
ــه  ــف ارائ ــرد ســال ۱۴۰۱ پژوهشــکده در بخــش هــای مختل از عملک
ــی  ــروژه تحقیقات ــر مرتضــوی ۱۸ طــرح و پ ــه اعــالم دکت ــرد. بنــا ب ک
در ســال جــاری در دســت اجــرا اســت کــه در ۴ محــور آبــزی پــروری 
ــن  ــاوری تدوی ــت فن ــان، زیس ــر آبزی ــی ذخای ــوژی، ارزیاب ــی، اکول دریای
ــای  ــروژه ه ــا و پ ــرح ه ــی از ط ــده اســت. بخــش مهم ــف ش و تعری
تحقیقاتــی مشــتری مــدار و مطابــق بــا نیازهــای جامعــه بهــره بــردار 
ــاص و ۳۰  ــا خ ــروژه ه ــد پ ــه ۷۰ درص ــوری ک ــه ط ــده، ب ــن ش تدوی
درصــد مســتقل اســت. دکتــر مرتضــوی ضمــن اشــاره بــه انتشــارات 
پژوهشــکده خاطرنشــان ســاخت: در ســال جاری ۹ گزارش تحقیقاتی 
ــه  ــر آن ۴۹ مقال ــالوه ب ــد و ع ــرده ان ــت ک ــت دریاف ــر و فروس منتش
ــاپ  ــی چ ــی– پژوهش ــی و علم ــن الملل ــالت بی ــی در مج تحقیقات
ــت  ــکده در مدیری ــش پژوهش ــه نق ــان ب ــه ایش ــت. در ادام ــده اس ش
ــرد: در ســال ۱۴۰۱  ــش هــای اســتانی پرداخــت و خاطرنشــان ک چال
ســایت هــای پــرورش میگــوی اســتان درگیــر مــرگ و میــر بــوده انــد 
و در ایــن راســتا پژوهشــکده ضمــن اســتقرار در ســایت هــای مرتبــط 
و انجــام آزمایشــات تخصصــی بــه تدویــن گــزارش و ارائــه راهکارهــای 
ــی و پایــش زیســتگاه  ــی پرداختــه اســت. موضــوع مــکان یاب مدیریت
هــای مصنوعــی دریایــی بــه منظــور بازســازی ذخایــر آبزیــان یکــی از 
محورهــای اصلــی فعالیــت پژوهشــکده بــوده بــه طــوری که در ســال 
جــاری محــدوده دریایــی مناســب جهــت اســتقرار ســازه هــا در آبهای 
غــرب )بندرلنگــه( مرکــزی )جزیــره قشــم( و شــرق اســتان )ســیریک و 
جاســک( در قالــب همــکاری مشــترک بــا ســازمان مدیریــت و برنامــه 
ریــزی و اداره کل شــیالت اســتان در دســت اجراســت. بنــا بــه اعــالم 
ــا بخــش  رییــس پژوهشــکده یکــی از رویکردهــا توســعه همــکاری ب
خصوصــی و دولتــی و ارائــه خدمــات پژوهشــی می باشــد و در ســال 

ــی  ــی و دولت ــای خصوص ــش ه ــا بخ ــی ب ــرارداد پژوهش ــاری ۹ ق ج
ــا بخــش  ــط ب ــتای حــل مشــکالت مرتب ــه در راس ــد شــده ک منعق
شــیالت در اســتان مــی باشــد. ایشــان بــه فعالیــت هــای ترویجی در 
راســتای افزایــش ضریــب نفــوذ دانــش بیــن جوامــع بهــره بردار اشــاره 
و خاطرنشــان کــرد: در ســال جــاری ۲ برنامــه انتقــال یافتــه بــا ۳۱۲ 
ــد.  ــا ۱۱۲ نفرســاعت انجــام گردی ــه ب ــه روز مزرع نفرســاعت و ۲ برنام
ــم و  ــارک هــای عل ــا دانشــگاهها، پ ــی ب ــه علم ــم نام ــاد ۵ تفاه انعق
فنــاوری وســایر ســازمان هــا بخــش دیگــری از عملکــرد پژوهشــکده 

ــی رود. ــه شــمار م در ســال ۱۴۰۱ ب
ــود  ــژه کمب ــه وی ــکده ب ــش روی پژوهش ــکالت پی ــه مش ــان ب ایش
نیــروی انســانی اشــاره و درخواســت کــرد در معمــاری مجدد ســاختار 
ســازمانی بــه ایــن موضــوع رســیدگی جــدی شــود. در انتهــای گزارش 
دکتــر مرتضــوی از عنایــت خــاص و حمایــت هــای رییــس موسســه، 
معاونیــن، مشــاورین، مدیــران واحدهــای ســتادی موسســه و همکاران 

خــدوم، فعــال و باانگیــزه پژوهشــکده تشــکر و قدردانــی کــرد.
دکتــر حافظیــه معــاون پژوهــش و فنــاوری موسســه، پژوهشــکده را از 
جنبــه هــای مختلــف یکــی از بهتریــن پژوهشــکده هــای وابســته به 
ــی تعهــدات و برنامــه هــای  موسســه برشــمرد بــه طــوری کــه تمام
مصــوب را اجــرا کــرده و ضمن تشــکر از زحمــات مدیریت پژوهشــکده 
بــه جهــت اقدامــات ارزشــمند، نکاتــی را درخصــوص ضــرورت توجــه 
بیشــتر بــه موضــوع پــرورش ماهــی در قفــس یــادآوری کــرد. دکتــر 
شــریف روحانــی مشــاور رئیــس موسســه ضمــن قدردانــی از اقدامــات 
و فعالیــت هــای شــاخص انجــام شــده پیگیــری اجــرای طــرح کالن 
ــر  ــه دکت ــی ســوکال را خواســتار شــد. در ادام ــرورش ماه ــر و پ تکثی
حســین زاده فعالیــت هــای ترویجــی انجــام شــده را مثبــت ارزیابــی 

و خواســتار تــداوم آن شــد.
در انتهــای جلســه بررســی عملکــرد پژوهشــکده هــا و مراکز وابســته 
دکتــر بهمنــی رییــس موسســه، طــی ســخنانی پژوهشــکده اکولوژی 
خلیــج فــارس و دریــای عمــان را یکــی پژوهشــکده هــای پیشــگام و 
ــات  ــا امکان ــط دانســت کــه ب موفــق در زمینــه پژوهــش هــای مرتب

محــدود فعالیــت هــای شــاخص و ارزشــمندی را انجــام داده اســت.

گزارش عملکرد ساالنه پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان



۱۹موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

روابــط  گــزارش  بــه 
ــات  ــز تحقیق ــی مرک عموم
ذخایــر آبزیــان آبهــای داخلی 
جلســه  دومیــن  گــرگان، 
ــا  ــن ب ــان در پ ــرورش آبزی پ
معــاون  رییــس،  حضــور 
ــش  ــئول بخ ــی، مس پژوهش
اکولــوژی مرکــز تحقیقــات آبزیــان آبهــای داخلــی گــرگان و کارشــناس 
مســئول پــرورش آبزیــان در قفــس اداره کل شــیالت اســتان گلســتان 

در محــل مرکــز برگزارگردیــد.
ــی مقــدم ضمــن عــرض خیرمقــدم  ــر آقای در ایــن جلســه ابتــدا دکت

ــود  ــن دراســتان اشــاره نم ــای مناســب پ ــه ه ــزوم انتخــاب گون ــه ل ب
وگفــت: درایــن راســتا بــا توجه بــه مذاکــرات جلســه اول، بــا هماهنگی 
ــی  ــه بچــه ماه ــه تهی ــدام ب ــوان اق ــی ت ــار م ــات چابه ــز تحقیق مرک
کفــال خاکســتری نمــود. ســپس دکترحســینی نیــز درخصــوص نحوه 
انتقــال و پــرورش در مزرعــه حــد واســط در اســتان توضیحاتــی داد و 
ــا وجــود اعــالم آمادگــی بخــش خصوصــی  گفــت: درایــن خصــوص ب
در مشــارکت در تولیــد، اداره کل شــیالت نیــز بایــد اعتبــارات اســتانی 
ــز ضمــن  ــن نی ــدس موم ــرد. مهن ــکار گی ــورد جــذب و ب ــن م را درای
تشــکر از برگــزاری جلســه، پیشــنهاد کــرد بازدیــدی از پن متحــرک در 
دریــا توســط مرکــز تحقیقــات صــورت گیــرد. نحــوه عقــد قــرارداد ســه 

جانبــه و اجــرای پــروژه بــه بعــد از بازدیــد موکــول گردیــد.

ــط  ــزارش رواب ــه گ ب
پژوهشــکده  عمومــی 
آبهــای  پــروری  آبــزی 
ــی کشــور- گیــالن،  داخل
تبــادل  راســتای  در 
تفاهــم  و  اطالعــات 
دوجانبــه،  همــکاری 
مشــترکی  جلســه 
مهنــدس  حضــور  بــا 
گروهــی،  دانیــال 
ــر محمــد  ــر شــهید انصــاری، دکت سرپرســت مرکــز بازســازی ذخای

صیادبورانــی، رئیــس پژوهشــکده، معاونیــن، پژوهشــگران و جمعــی 
ژنتیکــی ماهیــان  بازســازی ذخایــر  از کارشناســان در مرکــز 
ــا  ــن نشســت ب اســتخوانی شــهید انصــاری رشــت برگــزار شــد. ای
هــدف هــم افزایــی و همــکاری بیشــتر تشــکیل گردیــد و طرفیــن 
از برنامــه ریــزی بــرای دســتیابی بــه نتایــج موثــر و کاربــردی بــرای 
ــر  ــی ماننــد: تکثی ــژه در مباحث ــه وی رفــع چالــش هــای موجــود ب
ــرار دارنــد گفتگــو  ماهیــان مــاش، ســس کــه در خطــر انقــراض ق
کردنــد. در پایــان جلســه مقــرر گردیــد کــه تفاهــم نامــه همــکاری 
ــان  ــی ماهی ــر ژنتیک ــازی ذخای ــز بازس ــکده و مرک ــن پژوهش بی
اســتخوانی شــهید انصــاری رشــت در ابعــاد مختلــف تنظیــم و بــه 

امضــا طرفیــن برســد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــای  ــیالتی آبه ــات ش ــز تحقیق مرک
و  فنــی  کارگــروه  چابهــار،  دور- 
ــز  ــو در مرک ــرورش میگ بهداشــتی پ
ــا  ــای دور ب ــیالتی آبه ــات ش تحقیق
ــز،  ــس مرک ــر اژدری رئی ــور دکت حض
رئیســی سرپرســت اداره کل شــیالت اســتان، دکتــر حســینی رئیــس 
دامپزشــکی شهرســتان چابهــار، ناصــری معــاون آبــزی پــروری اســتان، 
ــان  ــاری آبزی ــت و بیم ــش بهداش ــئول بخ ــر داوودی مس ــم دکت خان
اســتان، جعفــری مســئول اداره بــرق شهرســتان چابهار و دبیــر انجمن 

ــد. ــزار ش ــو برگ ــزارع میگ ــران م ــان و مدی ــی، کارشناس صنف
در ایــن جلســه دکتــر اژدری رئیــس مرکــز بــه ضــرورت پایــش بیمــاری 
AHPND و عالئــم و نحــوه کنتــرل ایــن بیمــاری پرداخــت. در ادامــه 
ســید جــوادی دبیــر انجمــن صیفــی پــرورش میگــو و کارشناســان به 
ــزارع و مشــکالت  ــاده ســازی م ــت آم ــزی و وضعی ــدی الرو ری ــان بن زم

ــت  ــل وضعی ــر از قبی ــی گوات ــرورش میگــوی شــهید صنعت ســایت پ
قطعــی بــرق و نبــود زیرســاخت بــرق، وضعیــت راه هــا، شــرایط بیمــه 
ــرق  ــئول ب ــری مس ــدس جعف ــت. مهن ــروران پرداخ ــزی پ ــذاری آب گ
ــیم  ــر از س ــره و ۴ کیلومت ــش از ۳۰۰ مق ــرد: بی ــوان ک ــتان عن شهرس
ــر تعویــض شــده اســت و تــا ســال آینــده مابقــی  ــرق در گوات هــای ب
ســیم هــا و مقــره هــای دچــار مشــکل تعویــض خواهنــد شــد. خانــم 
دکتــر داوودی بــه شــرایط و وضعیــت آمــاده ســازی مــزارع و پیگیری در 
مــورد مســئول فنــی، کیــت AHPND و تســت هــای آزمایشــگاهی 
روی مولدیــن و تســت هــای قبــل از خــروج الرو اشــاره کــرد. رئیســی 
ــه  ــران ب ــت مک ــت و صنع ــرکت کش ــوی ش ــرورش میگ ــناس پ کارش
ــت  ــون پس ــل ۱۵ میلی ــده از قبی ــال آین ــو در س ــد میگ ــه تولی برنام
الرو در کــراپ اول و ۲۵ میلیــون در کــراپ دوم پرداخــت و ناصــری بــه 
پیگیــری نامــه امــور اراضــی جهــت رفــع مشــکالت آبزی پــروران اشــاره 
کــرد. در پایــان رئیســی سرپرســت اداره کل شــیالت اســتان بــه رفــع 

ــروران تأکیــد کــرد. مشــکالت آبــزی پ

 برگزاری دومین جلسه پرورش آبزیان در پن استان گلستان

نشست تخصصی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی 
و مرکز بازسازی ذخایر ژنتیکی ماهیان استخوانی شهید انصاری رشت

برگزاری جلسه کارگروه فنی و بهداشتی پرورش میگو



موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ۲۰

بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی 
کشــور، دکتــر بهمنــی، ضمــن تاکیــد بــر رعایــت اخــالق مــداری، از 
همــت و تــالش تمامــی محققــان و همــکاران قدردانــی کــرد و اهــداف 
ــات،  ــازمان تحقیق ــای کالن س ــت ه ــتای سیاس ــه را در راس موسس

آمــوزش و ترویــج کشــاورزی و وزارتخانــه متبــوع دانســت.
دکتــر بهمنــی، تاکیــد کــرد: انعکاس صحیــح و درســت از دســتاوردها، 
فراهــم کــردن زیرســاخت هــا در حــوزه مستندســازی و ارتقــای بهــره 
ــزوم هماهنگــی بخــش ترویــج و پژوهــش در موسســه،  وری و نیــز ل

بســیار ضــروری و اجتنــاب ناپذیــر اســت.
ــه دانــش بنیــان  ــداد کارآفرینــی نوآوران ــه گفتــه وی، برگــزاری روی ب
اشــتغال آفریــن در حــوزه شــیالت، بــرای موسســه تجربــه مطلــوب و 
اثربخشــی بــود کــه بیــش از ۳۷ قــرارداد و ۵ تفاهمنامــه در خــالل آن 
بــه امضــا رســید. البتــه این اتفــاق، حاصــل کار تیمــی همــکاران بود و 

نیــاز اســت در ســال آینــده اثربخشــی و خروجــی ایــن قراردادهــا ارائه 
شــود و مدیــران مراکــز و پژوهشــکده هــا بــرای خروجــی رویــداد در 
قالــب آبــزی پــروری، صیــد و صیــادی و فــرآوری برنامــه ریــزی کنند. 
ــا نخبــگان در  ــگاه آینــده پژوهــی و اســتمرار نشســت ب همچنیــن ن

ســال آتــی، بایــد جــزو اولویــت هــا قــرار بگیــرد.
رئیــس موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور، ضمــن تاکیــد بــر 
ضــرورت هــم افزایــی و همســویی مراکــز و پژوهشــکده هــا، گفــت: 
تشــکیل شــورای راهبــردی تحقیقــات شــیالت، باعــث شــفاف ســازی 
و بــاال بــردن نقــش و جایــگاه همــکاران تحقیقاتــی خواهــد شــد. در 
ایــن شــورا، اولویــت هــای پژوهشــی موسســات تحقیقاتــی ذیربــط در 

۵ کارگــروه تخصصــی مــورد بررســی و بــه تصویــب رســید. 
ــم توســعه در  ــه هفت ــن برنام ــان، جــدی گرفت ــوزش کارکن ــزوم آم ل
بخــش شــیالت، درآمدزایــی مراکــز و پژوهشــکده هــا، صرفــه جویی و 
پیــش بینــی درســت هزینــه کردها، حرکــت گام بــه گام ترویــج همراه 
بــا بخــش پژوهشــی، انعــکاس فعالیــت هــای ترویجــی در قالــب روز 
مزرعــه، کاروان ترویجــی و یــاوران تولیــد، از دیگــر مــواردی بــود کــه 

دکتــر بهمنــی بــه آنهــا اشــاره کــرد.
وی در پایــان، ضمــن تشــکر و قدردانــی از تمامــی همــکاران ســتادی، 
مراکــز و پژوهشــکده هــا کســب افتخــارات مختلــف بــرای موسســه را 
حاصــل تــالش همــه همــکاران دانســت و ابــراز امیــدواری کــرد کــه 
ــات  ــرای تحقیق ــه ای ب ــل مالحظ ــای قاب ــده، پیشــرفت ه ــال آین س

شــیالت، رقــم بخــورد.

جمع بندی سخنان دکتر بهمنی در آخرین روز جلسه شورای مدیران

ــط  ــزارش رواب ــه گ ب
ــز تحقیقات  ــی مرک عموم
ماهیــان ســردآبی کشــور- 
ــزاری  ــرو برگ ــن، پی تنکاب
اندیشــی  هــم  جلســه 
ــر و  ــعه تکثی ــرای توس ب
ــمند  ــه ارزش ــرورش گون پ
ــزر  ــای خ ــی آزاد دری ماه
در راســتای توســعه آبــزی پــروری دریایــی و تحقــق اهــداف برنامــه 
ــروری  ــزی پ ــاون آب ــط مع ــاورزی توس ــاد کش ــی وزارت جه تحول
ــرز جــدي، مجــری توســعه  ــران، مهنــدس رنگ ســازمان شــیالت ای
پــرورش ماهــی در قفــس ســازمان شــیالت ایــران؛ مهنــدس 
ــروری اداره کل شــیالت اســتان مازنــدران  منعمــی، معــاون آبــزی پ
ــن  ــتان تنکاب ــیالت شهرس ــس اداره ش ــان، رئی ــدس جوربنی و مهن
ــگری،  ــر لش ــم دکت ــدا خان ــد. در ابت ــد نمودن ــز بازدی ــن مرک از ای
ــری از  ــزارش مختص ــامدگویی گ ــن خوش ــز ضم ــن مرک ــس ای رئی
ــت  ــده و در دس ــام ش ــاخص انج ــی ش ــای تحقیقات ــت ه فعالی
ــود. در  ــه نم ــای خــزر ارائ ــی آزاد دری ــوزه ماه ــز در ح ــرای مرک اج
ــل  ــرورش نس ــت پ ــرورت و قابلی ــت، ض ــوص اهمی ــه در خص ادام

ــرورش ماهــی مســتقر  ــی شــده ایــن ماهــی در قفــس هــای پ اهل
در دریــای خــزر، نــوع، محــل و عمــق اســتقرار قفــس هــا، تعــداد 
ــی آزاد  ــر ماه ــال حاض ــدگان ح ــرورش دهن ــدگان و پ ــر کنن تکثی
ــد تخــم  ــش از یــک مرکــز تولی ــای خــزر، در نظــر گرفتــن بی دری
ــط  ــد واس ــه ح ــک مزرع ــش از ی ــی و بی ــه ماه ــم زده و بچ چش
ــی  ــزر، ردیاب ــای خ ــرواری آزاد دری ــش پ ــی پی ــد ماه ــت تولی جه
ــت  ــازی و حفاظ ــز بازس ــط مرک ــده توس ــازی ش ــان آزاد رهاس ماهی
از ذخایــر ژنتیکــی آزاد ماهیــان شــهید باهنــر کالردشــت بحــث و 
تبــادل نظــر شــد. در پایــان بازدیــد از ســایت هــای تولیــد ماهــی 
ــاص  ــاری زای خ ــل بیم ــاری از عوام ــان ع ــن کم ــزل آالی رنگی ق
ــد  ــرر گردی ــد و مق ــام ش ــزر انج ــای خ ــی آزاد دری ــرورش ماه و پ
ــل از  ــترکی قب ــات مش ــزاری جلس ــا برگ ــران ب ــیالت ای ــازمان ش س
ــا حضــور صاحــب نظــران مؤسســه تحقیقــات  آغــاز ســال ۱۴۰۲ ب
علــوم شــیالتی کشــور )مرکــز تحقیقــات ماهیــان ســردآبی کشــور، 
ــروری  ــزی پ ــکده آب ــزر و پژوهش ــای خ ــوژی دری ــکده اکول پژوهش
ــرورش دهنــدگان  ــی آزاد، پ ــد کننــدگان ماه ــی(، تولی آبهــای داخل
ماهــی در قفــس برنامــه ریــزی هــای الزم را جهــت معرفــی ماهــی 
ــتقر در  ــی مس ــرورش ماه ــای پ ــس ه ــه قف ــز ۱۴۰۲ ب آزاد در پایی

ــد. ــای خــزر انجــام ده دری

توسعه تکثیر و پرورش ماهی آزاد دریای خزر



موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

روابــط  گــزارش  بــه 
آبــزی  پژوهشــکده  عمومــی 
جنــوب  هــای  آب  پــروری 
کشــور- اهــواز، دکتــر هوشــمند 
رئیــس پژوهشــکده در جلســه 
تــات  شــورای  اندیشــی  هــم 
ــور  ــزی و ام ــه ری ــت برنام ــی، معاون ــم کریم ــی رح ــت عل ــه ریاس ب
ــران  ــا حضــور مدی اقتصــادی ســازمان جهادکشــاورزی خوزســتان ب
ــی و پژوهشــکده هــا در محــل ســالن  کل، روســای مراکــز تحقیقات
ــفندماه  ــخ ۱۵ اس ــاد در تاری ــازمان جه ــلیمانی س ــردار س شــهید س

ســال جــاری حضــور یافــت.

ــا دســتور سیاســت گــذاری، ضــرورت امــر و  ــن جلســه کــه ب در ای
تبییــن خــط مشــی شــورا، تشــکیل دبیرخانــه تشــکیل شــد، اولویت 
هــای پژوهشــی و چالــش هــا مــورد بررســی قــرار گرفــت. همچنیــن 
مقــرر گردیــد دبیرخانــه مرکزی شــورا در مرکــز تحقیقــات و آموزش 

کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان مســتقر باشــد.
ــات،  ــورای ت ــازمان ش ــادی س ــور اقتص ــزی و ام ــه ری ــاون برنام مع
مراکــز تحقیقــات را یکــی از بهتریــن مــکان هــا بــرای ارتبــاط بهتــر 
ــر ارتبــاط و همــکاری هــر  ــد و ب بیــن دســتگاه هــای اجرایــی خوان
ــه تاکیــد نمــود  ــات و دبیرخان چــه بیشــتر بیــن اعضــای شــورای ت
و اظهــار داشــت: نیازهــای پژوهشــی دســتگاه هــا بایــد در اولویــت 

قــرار گیرنــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــروری آب  ــزی پ ــکده آب پژوهش
هــای جنــوب کشــور- اهــواز، 
ــرداد محمــدی دوســت،  دکترمه
شــیالت  کل  اداره  سرپرســت 
 ۱۵ تاریــخ  در  خوزســتان 
ــد  ــن بازدی ــد نمــود. ای اســفندماه ســال جــاری از پژوهشــکده بازدی
ــکده و  ــن پژوهش ــی بی ــم اندیش ــه ه ــزاری جلس ــور برگ ــه منظ ب
اداره کل شــیالت صــورت گرفــت. دکتــر محمــدی دوســت ارتبــاط 
بیشــتر پژوهشــکده و اداره کل شــیالت را بــرای حرکــت هــم راســتا 
و رســیدن بــه نتیجــه مطلــوب بــرای بررســی دغدغــه هــای صنعــت 

شــیالت اســتان و رفــع مشــکالت آن ضــروری خوانــد. وی خواســت 
ــا  ــود ت ــانده ش ــان رس ــوش محقق ــه گ ــرا ب ــای بخــش اج ــا نیازه ت
پــروژه هــا هدفمندتــر و بــا هزینــه کمتــر انجــام گردنــد. همچنیــن 
از ســر گیــری فعالیــت کمیتــه هــای منتخــب شــیالتی را خواســتار 

شــد.
دکتــر هوشــمند، رئیــس پژوهشــکده نیــز ضمــن صحــه گــذاری بــر 
گفتــه هــای ایشــان، بــه انجــام پژوهــش هــا بــا توجــه بــه اولویــت 
هــا در ســطح ملــی در شــورای راهبــردی تحقیقــات شــیالت اشــاره 
نمــود و تشــکیل یــک کمیتــه هماهنگــی تحقیــق و اجــرا بــه جــای 
کمیتــه هــای جداگانــه را پیشــنهاد داد. در پایــان، وضعیــت پــروژه 

هــای مشــترک مــورد بررســی قــرار گرفــت.

حضور دکتر هوشمند، رئیس پژوهشکده در جلسه شورای تات استان

بازید از پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور- اهواز

۲۱

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی 
کشــور، از ســوی مدیــر کل دفتــر 
ــات،  ــازمان تحقیق ــادی س ــور اقتص ام
از  کشــاورزی،  ترویــج  و  آمــوزش 
مهنــدس سوســن  خانــم  خدمــات 
شــاهرخی، در کمیتــه بررســی تعرفــه 
فناورانــه  محصــوالت  و  خدمــات 
ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج 

ــد. ــل آم ــه عم ــر ب ــاورزی تقدی کش
در این تقدیرنامه آمده است :

سرکارخانم مهندس سوسن شاهرخی
رئیــس محتــرم گــروه اســتاندارد ســازی و نظــارت فنــی آزمایشــگاه 

هــای موسســه تحقیقات شــیالت کشــور
باسالم و احترام

بدینوســیله مراتــب ســپاس خــود را از تــالش و زحمــات ارزشــمند 
ــه، مشــارکت فعــال و حســن همــکاری ســرکار عالیــه در  و صادقان
کمیتــه »بررســی تعرفــه خدمــات و محصــوالت فناورانــه ســازمان 
تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی« مربــوط بــه تعرفــه هــای 
ــزت و  ــان دوام ع ــی دارم. از درگاه ایزدمن ــم م ــال ۱۴۰۱ تقدی س
ــداف  ــبرد اه ــواردر پیش ــر آن بزرگ ــور و تاثی ــداوم حض ــالمت، ت س
ــران  ــریف ای ــت ش ــاط مل ــی و نش ــت زندگ ــازمان، کیفی ــه س عالی
رادر ســال »تولیــد، دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن« مســئلت مــی 

نمایــم.
علیرضا نیکویی

مدیرکل دفتر امور اقتصادی

تقدیر از گروه استانداردسازی و نظارت فنی آزمایشگاه های موسسه
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ــی  ــط عموم ــزارش روب ــه گ ب
ــان  ــر آبزی ــات ذخای ــز تحقیق مرک
در  گــرگان،  داخلــی-  آبهــای 
مهنــدس  ابتــدا  بازدیــد  ایــن 
ــدم  ــرض خیرمق ــن ع ــاض ضم فی
پــن  خصــوص  در  توضیحاتــی 
ارائــه  متحــرک طراحــی شــده 
ــق  ــر و عم ــر ۳۰ مت ــن دارای قط ــن پ ــت: ای ــد. ایشــان گف گردی
ــر  ــرم در مت ــو گ ــن )۲۰ کیل ــا ۶۰ ت ــت آن ۵۰ ت ــر و ظرفی ۴ مت
ــت  ــی باشــد و طــوری طراحــی شــده اســت کــه قابلی ــع( م مرب
ــزل آالی  ــداد ۸۰۰۰ ق ــر تع ــال حاض ــکان را دارد. درح ــر م تغیی
ــه  ــده ک ــی ش ــن معرف ــه پ ــرم ب ــه وزن ۲۵۰ گ ــان ب ــن کم رنگی
ــر  ــرم رســیده اســت. دکت ــه وزن متوســط ۶۵۰ گ ــی ۵۰ روز ب ط

ــان  ــات ایش ــر از زحم ــن تقدی ــز ضم ــس مرک ــدم، رئی ــی مق آقای
ــه  ــتانه گون ــیل کشــت تابس ــا پتانس ــن ه ــن پ ــان داشــت: ای بی
ــا  ــوان ب ــی ت ــته و م ــتری را داش ــال خاکس ــر کف ــی نظی های
ــتورالعمل  ــی و دس ــش فن ــه دان ــاله ب ــا ۵ س ــه ۳ ت ــک برنام ی
پــرورش بــه طــور کامــل دســت یافــت. مهنــدس مومــن، رئیــس 
ــتفاده  ــر اس ــد ب ــن تاکی ــز ضم ــیالت نی ــس اداره کل ش اداره قف
ــتان  ــیالت اس ــی اداره کل ش ــیل، آمادگ ــن پتانس ــه از ای بهین
ــالم  ــتان اع ــارات الزم از اس ــذب اعتب ــری ج ــوص پیگی را درخص
ــدادی از  ــد، تع ــت رش ــالمت و کیفی ــی س ــت بررس ــود. جه نم
ــر فاضــل زیســت  ــر حســینی و دکت ــد توســط دکت ــان صی ماهی
ــس  ــم از قف ــدی ه ــان بازدی ــد. در پای ــریح گردیدن ســنجی و تش
ــا  ــس ه ــن قف ــد. در ای ــل آم ــه عم ــی ب ــدس رحمان ــای مهن ه
بچــه ماهــی، ماهیــان جــوان و پــرواری در حــال پــرورش بودنــد.

بــه گــزارش روابط عمومی پژوهشــکده 
اکولــوژی دریــای خــزر- ســاری، بــه منظــور 
فراهــم نمــودن بســتر مناســب بــرای 
توســعه پژوهش هــای کاربردی و مشــارکت 
دانــش آموختــگان و اســاتید عالقمنــد 
دانشــگاه هــا تفاهــم نامــه همــکاری بیــن 
ــارس  ــی پ ــرکت مهندس ــکده و ش پژوهش

ــید. ــا رس ــه امض کاوش ب
ــد  ــرف متعه ــه دو ط ــم نام ــن تفاه در ای
ــه،  ــائل جامع ــل مس ــه ح ــک ب ــناخت و کم ــدف ش ــا ه ــدند ب ش
ــدار  ــتغال پای ــت اش ــازی الزم جه ــروری و بسترس ــزی پ ــت آب صنع
ــر  ــا یکدیگ ــر ب ــوارد زی ــا در م ــگان دانشــگاه ه ــش آموخت ــرای دان ب

ــد: ــکاری نماین هم
۱- همکاری پژوهشی و آموزشی مورد نیاز در حوزه آبزی پروری

۲-آمــاده ســازی بســتر مناســب بــرای همــکاری و توســعه پژوهــش 
هــای کاربــردی

ــدف حــل مشــکالت  ــا ه ــا ب ــردن پژوهــش ه ــور ک ــئله مح ۳-مس
ــروری ــزی پ ــوزه آب ــه در ح جامع

ــزی  ــوزه آب ــد ح ــعه روزآم ــد و توس ــدف رش ــا ه ــی ب ــده پژوه ۴-آین
ــروری پ

۵-همــکاری در اســتفاده از پتانســیل هــای موجــود در پژوهشــکده 
در جهــت ارتقــاء بهــره وری آبــزی پــروری

۶-ارتبــاط گســترده بــا مراکــز علمــی داخلــی و خارجــی در جهــت 
رشــد و ارتقــای بهــره وری حــوزه آبــزی پــروری

ــرای مــدت ۵ ســال دارای اعتبــار اســت و بــا ۸  ایــن تفاهــم نامــه ب
مــاده و دو تبصــره بــه امضای دکتــر نصرالــه زاده، رئیس پژوهشــکده 
ــارس  ــی پ ــرکت مهندس ــل ش ــر عام ــا، مدی ــمی کبری ــر قاس و دکت

کاوش رســید.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
پژوهشــکده اکولــوژی خلیــج فــارس 
بندرعبــاس،  عمــان-  دریــای  و 
اســتان   GIS کارگــروه  نشســت 
ــته در  ــه گذش ــی هفت ــزگان ط هرم

پژوهشــکده برگــزار گردیــد.
ــوش  ــن خ ــروه ضم ــر کارگ ــی، دبی ــدس دهقان ــم مهن ــدا خان ابت

آمدگویــی بــه اعضــا، دســتورات جلســه را  شــامل:
۱(عوامل موثر در مکانیابی زیستگاه های مصنوعی

۲(معرفی پایگاه داده های شرکت آب و فاضالب هرمزگان
بیــان نمودنــد. ســپس دکتــر ســاالرپور بــه تشــریح نقــش و فعالیــت 

هــای پژوهشــکده پرداخــت و توضیحاتــی در خصــوص فعالیــت هــا 
و کاربــرد GIS  در پــروژه هــای تحقیقاتــی و ســوابق پژوهــش هــای 

انجــام گرفتــه در پژوهشــکده  را ارایــه نمودنــد.
ــی  ــکان یاب ــر در م ــل موث ــش عوام ــه نق ــزادی ب ــر به ــه دکت در ادام
ــی GIS در  ــای مکان ــتفاده داده ه ــی و اس ــای مصنوع ــتگاه ه زیس
ــی  ــای مصنوع ــتگاه ه ــداث زیس ــرای اح ــب ب ــکان مناس ــاب م انتخ
اشــاره نمودنــد. در بخــش دیگــری از ایــن نشســت مهنــدس زارعــی 
ــی آب  ــگاه داده هــای مکان ــه تشــریح پای از شــرکت آب و فاضــالب ب
ــی  ــتانی و مل ــه SDI اس ــال آن ب ــای اتص ــت ه ــالب و قابلی و فاض
پرداخــت. در پایــان بــه ســواالت ارایــه شــده در خصــوص موضوعــات 

ــد. ــخ داده ش ــه پاس جلس

بازدید رئیس مرکز گرگان از تنها پن متحرک منحصر به فرد در دریای خزر

امضای تفاهم نامه همکاری با شرکت مهندسی پارس کاوش

 برگزاری جلسه کارگروه جی آی اس استان هرمزگان
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ــهید  ــردآبی ش ــان س ــژاد ماهی ــک و اصــالح ن ــات ژنتی ــز تحقیق ــی مرک ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مطهــری یاســوج، دکتــر صالحــی اردکانــی رئیــس مرکــز گفــت: ۳ طــرح شــاخص خــاص و ۱۷ مــورد پروژه 

تحقیقــی در مرکــز انجــام شــده اســت.
وی، بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای ایجــاد مرکــز رشــد بــا پــارک علــم و فنــاوری اســتان کهگیلویــه و بویراحمد 
ــی، ۷ مقالــه  ــی صــورت گرفتــه و قــراردادی نیــز امضــاء گردیــده اســت، افــزود: ۶ مقالــه بیــن الملل رایزن
فارســی، ۲ عنــوان کتــاب چــاپ شــده ،۲ فقــره گــزارش علمــی دارای فروســت، ۱۱ قــرارداد فــروش دانــش 

فنــی از دیگــر مــواردی اســت کــه جــزو فعالیــت هــای مرکــز محســوب مــی شــود.
ایشــان، همچنیــن ۱ مــورد یافتــه قابــل ترویــج ، دو مــورد دســتاورد مهــم مرکــز در ســال جــاری، برگــزاری ۲ مــورد برنامــه هفتــه انتقــال یافتــه 
هــای علمــی، ۴ مــورد بازدیــد طــرح یــاوران تولیــد و برگــزاری ۴ جلســه کارگــروه ترویــج، دو مــورد دســتورالعمل ترویجــی و بروشــور ترویجــی 
دارای فروســت ، ۱ مــورد کارگاه آموزشــی ترویجــی از دســتاوردهای ترویجــی مرکــز اســت کــه آقــای دکتــر صالحــی اردکانــی آنهــا را معرفــی کرد.

گزارش عملکرد مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج

۲۳

ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مرکــز تحقیقــات ذخایــر آبزیــان 
ــن  ــرگان، در ای ــی- گ ــای داخل آبه
جلســه ابتــدا دکتــر جبــاری، مدیــر 
کل شــیالت اســتان گزارشــی از 
ــود و  ــه نم ــال ۱۴۰۱ ارائ ــد س تولی
بیــان داشــت: امســال ۱۰۰مزرعــه فعــال بــوده و با وجــود بــروز بیماری 
لکــه ســفید بــه تولیــد ۳۰۸۰ تــن میگــو رســیده کــه ۸۰ درصــد آن 
بــه کشــورهای دیگــر صــادر گردیــد. ایــن فعالیــت ۲۴۰۰ نفر اشــتغال 
زایــی داشــته و پیــش بینــی ســال جدیــد ۳۶۰۰ تــن تولیــد و حــدود 
ــی،  ــود. در ادامــه مهنــدس قدم ــی خواهــد ب ــر اشــتغال زای ۲۶۰۰ نف
ــود را در بخــش  ــروران مشــکالت خ ــو پ ــه میگ ــل اتحادی ــر عام مدی
حقوقــی ارائــه نمــود و گفــت: ســه خواســته اساســی اتحادیــه، قیمت 
ــداث  ــی اح ــرفت فیزیک ــای پیش ــاخص ه ــالح ش ــی، اص ــاره اراض اج
ــی  ــروران اســت. قدم مــزارع، درخواســت واگــذاری مــزارع بــه میگــو پ
ــرد و  ــاره ک ــع اش ــای مجتم ــاخت ه ــت زیرس ــه درخواس ــه ب در ادام
ــتر  ــر در بس ــامانه آبگی ــداث س ــان، اح ــال آبرس ــی کان ــت: الیروب گف
ــی،  ــت راه دسترس ــاز ۲، مرم ــا ف ــای مشــترک ب ــاخت ه ــا، زیرس دری

پســت بــرق، بیــل بــارج و تامیــن آب شــرب و گاز رســانی بــه ســایت 
ــروران اســت. ــو پ ــای میگ ــر خواســته ه از دیگ

ــای  ــی در خصــوص شــاخص ه ــور اراض ــر ام ــور، مدی ــدس علیپ مهن
پیشــرفت فیزیکــی گفــت: این شــاخص هــا بر اســاس احداث اســتخر 
ــکار ارزش  ــروی کار و آغــاز ب ــرق و آب، نی و حوضچــه، فضــای ســبز، ب
گــذاری مــی شــود کــه فضــای ســبز در ایــن مبنــا ۲۵ درصــد تعییــن 
شــده اســت. در ادامــه مهنــدس معدنــی در خصــوص نحــوه واگــذاری 
ــی  ــی توضیحات ــرفت فیزیک ــا و شــاخص پیش ــرح ه ــرای ط ــی ب اراض
ــز در خصــوص مرمــت  ــدار گمیشــان نی داد. مهنــدس ســقلی، فرمان
جــاده دسترســی، گاز رســانی بــه ســایت و آب شــرب توضیحاتــی داده 
و گفــت: گاز رســانی حــدود ۹۵ درصــد پیشــرفت داشــته و در حــال 
حاضــر مرمــت جــاده بــه صــورت لکــه گیــری در حــال انجــام اســت. 
ســپس مهنــدس قدمــی در خصــوص تخصیــص اعتبــارات پژوهشــی 
ــن آوری هــای  ــره وری، مکانیزاســیون و ف ــود به از اســتان جهــت بهب

نویــن در عرصــه تولیــد میگــو تاکیــد نمــود.
ــی  ــراز قدردان ــن اب ــتان ضم ــتاندار گلس ــه، اس ــر زنگان ــان دکت در پای
ــی مرتبــط، در  ــرورش دهنــدگان و دســتگاه هــای اجرای از زحمــات پ

ــی داد. ــود توضیحات خصــوص مشــکالت موج

برگزاری جلسه کمیته فنی میگو با حضور استاندار گلستان



موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ۲۴

گــزارش  بــه 
عمومــی  روابــط 
تحقیقــات  موسســه 
علــوم شــیالتی کشــور، 
بــا  عیدانــه  جلســه 
همــکاران  حضــور 
حالــی  در  موسســه 
ــاع  ــال دف ــت س ــهدای هش ــالل آن از ش ــه در خ ــد ک ــزار گردی برگ
ــازه  ــکاران ت ــری از هم ــرادران نوی ــر ب ــوم دکت ــز مرح ــدس و نی مق
ــا  ــی ماهیــان خاویــاری، ب درگذشــته انســتیتو تحقیقــات بیــن الملل

احتــرام یــاد شــد.
ــی از  ــه، گزارش ــی موسس ــاون پژوهش ــه مع ــر حافظی ــدا دکت در ابت
دســتاوردهای محققــان ایــن مجموعــه ارائــه کــرد کــه شــکل گیــری 
ــی از طــرح مولدســازی  شــورای راهبــردی تحقیقــات شــیالت، رونمای
ــی آن،  ــاز تحقیقات ــاز ف ــا و آغ ــوی کروم ــیایی، واردات میگ ــاس آس ب
ــرورش در قفــس و برگــزاری رویــداد  ــرای پ ــی ب ــر ماهــی صبیت تکثی

ــود. ــوارد آن ب ــن م ــان حــوزه شــیالت، از مهمتری ــش بنی دان
ســپس دکتــر قائدنیــا معــاون برنامــه ریزی و پشــتیبانی موسســه، در 
ارتبــاط بــا مقایســه اعتبــارات مصــوب و عملکــرد موسســه، عملکــرد 
ــک  ــه تفکی ــق ب ــزان تحق ــد و می ــغ تعه ــی، مبل ــد اختصاص درآم

مراکــز و پژوهشــکده هــا، اعتبــار پرداختــی بــرای اجــرای پــروژه هــای 
تحقیقاتــی و مهمتریــن دســتاوردهای معاونــت تابعــه طــی ۲ ســال 

ــه داد. ــر، گــزارش مبســوطی را ارائ اخی
ــه هــای  ــال یافت ــج و انتق ــاون تروی ــر حســین زاده مع ــه دکت در ادام
علمــی موسســه، برگــزاری طــرح راهیــان پیشــرفت در حــوزه شــیالت 
ــداد  ــار در کشــور، برگــزاری روی ــرای نخســتین ب در اســتان بوشــهر ب
فناورانــه و دانــش بنیــان حــوزه شــیالت، برگــزاری روز مزرعــه، احصــای 
۱۶۰ مشــکل بهــره بــرداران در قالــب یــاوران تولیــد و فعالیــت قابــل 
ــج،  ــش تروی ــتاوردهای بخ ــم دس ــی را از اه ــارات ترویج ــه انتش توج
ــا تبریــک مجــدد  ــس موسســه، ب ــی رئی ــر بهمن ــرد. دکت ــی ک معرف
ــرز  ــن م ــهدای ای ــتگان و ش ــت درگذش ــعبانیه و گرامیداش ــاد ش اعی
ــار رمضــان را  ــا به ــارن آن ب ــار و تق ــک شــدن فصــل به ــوم، نزدی و ب
ــه  ــالش همــکاران موسســه، جهــت رســیدن ب ــک گفــت و از ت تبری

ــرد. ــی ک اهــداف مــورد نظــر، تشــکر و قدردان
ــش  ــا بخ ــات ب ــش تحقیق ــن بخ ــاط بی ــن ارتب ــوت گرفت ــر ق وی، ب
خصوصــی و دانشــگاه، تاکیــد کــرد و از همــکاران خواســت تا برای ســال 
آینــده از هــم اکنــون دســتاوردها مهــم و شــاخص را پیــش بینــی کنند.
ــر از  ــالی پ ــال ۱۴۰۲ س ــه س ــرد ک ــان آرزو ک ــی، در پای ــر بهمن دکت
ــز کل  ــیالت و نی ــات ش ــش تحقیق ــرای بخ ــروزی ب ــت و پی موفقی

ــد. ــور باش کش

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
آبهــای  پــروری  آبــزی  پژوهشــکده 
ــا  ــه ب ــواز، دو برنام جنــوب کشــور- اه
ــان اســتان  ــا آبزی عناویــن »آشــنایی ب
خوزســتان« و »اهمیــت آمارگیــری در 
صیــد آبزیــان« حاصــل از یافتــه هــای 
تحقیقاتــی بخــش ارزیابــی ذخایــر 
ــالن  ــل س ــازی در مح ــوری و مج ــورت حض ــه ص ــکده ب پژوهش
ــتان  ــتان در شهرس ــیالت خوزس ــد ش ــت صی ــات معاون اجتماع
آبــادان برگــزار گردیــد. در ایــن دو دوره کــه ۲۰ نفــر از همــکاران 
ــه  ــادی اســتان ب ــی هــای صی ــر شــیالت خوزســتان و تعاون آمارگ
صــورت حضــوری و کارشناســان و محققــان شــیالت و پژوهشــکده 
ــدس  ــدا مهن ــتند، ابت ــرکت داش ــازی در آن ش ــورت مج ــه ص ب
ــه  ــپس گون ــتان و س ــان اس ــوژی آبزی ــخصات و بیول ــاری مش انص

هــای موجــود در طــرح آمــار صیــد را تشــریح نمــود. ایــن دوره بــا 
پرســش و پاســخ و ارائــه پیشــنهادهایی توســط آمارگــران همــراه 
ــتند  ــق داش ــر آن تواف ــگان ب ــه هم ــائلی ک ــی از مس ــود و یک ب
ایجــاد منطقــه حفاظــت شــده در خوریــات بنــدر امــام بــه 
منظــور اجــازه تخمریــزی بــه آبزیــان بــه عنــوان یکــی از مناطــق 
ــاری  ــدس انص ــود. در دوره دوم، مهن ــتان ب ــی اس ــم نوزادگاه مه
ــی  ــای آن توضیحات ــش ه ــری و چال ــت آمارگی در خصــوص اهمی
ــت  ــن، فرص ــمرد. همچنی ــف آن را برش ــاط ضع ــود و نق ــه نم ارائ
ــش  ــد پی ــار صی ــح آم ــع آوری صحی ــق جم ــه از طری ــی ک های
روی جامعــه صیــادی قــرار مــی گیــرد آخریــن مطلبــی بــود کــه 
ــرای  ــد ب ــنهاد گردی ــه پیش ــد. در خاتم ــرح ش ــن دوره مط در ای
ــی یــک  ــان، یــک گشــت دریای ــا آبزی آشــنایی بیشــتر آمارگــران ب
ــی  ــوژی و ارزیاب ــش بیول ــکاران بخ ــان و هم ــاق آن ــه اتف روزه ب

ــردد. ــرا گ ــزی و اج ــه ری ــکده برنام ــر پژوهش ذخای

برگزاری جلسه عیدانه با حضور همکاران موسسه
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۲۵موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

روابــط  گــزارش  بــه 
ــزی  ــکده آب ــی پژوهش عموم
داخلــی  آبهــای  پــروری 
جلســه  گیــالن،  کشــور- 
تکثیــر طبیعــی ماهیــان 
در رودخانــه خالــه ســرای 
تالــش اســتان گیــالن در 
ســالن جلســات معاونــت 
ــری  ــادر ماهیگی ــد و بن صی
ــور  ــا حض ــالن ب ــیالت گی ش
ــد،  ــت صی ــان معاون ــش، کارشناس ــتان تال ــیالت شهرس ــس ش رئی
ــا  ــکده ب ــن پژوهش ــق ای ــان و محق ــت آبزی ــگان حفاظ ــین ی جانش
ــه  ــان در رودخان ــی ماهی ــر طبیع ــرح تکثی ــرای ط ــوه اج هــدف نح
خالــه ســرای تالــش بــه عنــوان رودخانــه ســبز الگویــی برگــزار شــد، 

حضــور یافــت. ابتــدا، حاضریــن بــه بیــان دیــدگاه هــای خــود دربــاره 
ــتان  ــیالت شهرس ــت ش ــپس مدیری ــد. س ــه پرداختن ــوع جلس موض
ــه  ــی در رودخان ــر طبیع ــرح تکثی ــرای ط ــال اج ــه امس ــش ک تال
ــکاری  ــتار هم ــد خواس ــی نمای ــال م ــور جــدی دنب ــه ط ــر را ب لمی
بیشــتر یــگان حفاظــت آبزیــان و بــه خصــوص پژوهشــکده شــد. بــا 
ــی  ــر طبیع ــی جهــت تکثی ــه ســبز الگوی ــه اینکــه رودخان توجــه ب
ماهیــان اولیــن بــار توســط ایــن پژوهشــکده در ســال ۱۳۹۸مطــرح 
ــروژه هــای ترویجــی ایــن  ــی از پ ــه عنــوان یک ــود ب ــرار ب ــد، ق گردی
پژوهشــکده در ســال ۱۳۹۸ و۱۳۹۹ اجــرا گــردد کــه بدلیــل شــیوع 
ــی  ــفانه اجرای ــار الزم متاس ــص اعتب ــدم تخصی ــا و ع ــاری کرون بیم
ــت موضــوع و  ــه اهمی ــا توجــه ب ــد کــه ب ــان مقررگردی نشــد. در پای
ســابقه اجــرای ایــن طــرح در رودخانــه خالــه ســرا )از ســال ۱۳۹۳( ، 
طرفیــن در زمینــه ترویجــی نمــودن ایــن طــرح اقــدام جــدی تــری 

ــرد. ــورت گی ص

بــه گــزارش روابــط 
ــی مرکــز تحقیقــات  عموم
آبهــای  آبزیــان  ذخایــر 
ــت  ــرگان، نشس ــی- گ داخل
اتحادیــه  بــا  تخصصــی 
اســتان  پــروران  میگــو 
گلســتان برگــزار شــد. در ایــن جلســه ابتــدا مهنــدس فیلــه کــش در 
ــر  ــرورش میگــو در اســتان گفــت: تکثی خصــوص نیــاز هــای جــدی پ
میگــوی وانامــی، گونــه های جایگزیــن و برنامه ریزی دو کشــت در ســال 
و مشــکل بیمــاری کــه همراهی مجدانه تحقیقــات اســتان را می طلبد. 
در ادامــه مهنــدس قدمــی، مدیــر عامــل اتحادیــه آمادگــی کامــل جهت 

هرگونــه مشــارکت در پــروژه هــای تحقیقاتــی را بیالن کرد. ســپس دکتر 
آقایــی مقــدم بیــان داشــت: طــرح مولدســازی میگــوی کروما در دســتور 
کار موسســه تحقیقات علوم شــیالتی کشــور بــوده و بــه همین منظور 
تعــداد میگــوی کرومــا در مرکــز تحقیقــات چابهــار نگهــداری می شــود. 
ایــن میگــو قابلیــت کشــت در نیمــه دوم ســال را داراســت و مــی توانــد 
گزینــه خوبــی برای اســتان باشــد. وی در خصــوص گونه هــای جایگزین 
نیــز اضافــه نمــود کفــال خاکســتری گزینه مناســبی بــرای کشــت توام 
بــا میگــوی وانامــی و یــا کشــت جایگزیــن می باشــد کــه در این راســتا 
مذاکراتــی بــا پــرورش دهنــده هــای میگــو در اســتان جهــت مشــارکت 
در پژوهــش، و بــا مرکــز چابهــار جهــت تهیــه بچــه ماهــی مــورد نیــاز 

ــه اســت. صــورت پذیرفت

حضور پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در جلسه تکثیر طبیعی ماهیان

نشست تخصصی با اتحادیه میگو پروران استان گلستان

ــن جشــنواره  ــرگان، اولی ــی- گ ــای داخل ــان آبه ــر آبزی ــات ذخای ــز تحقیق ــی مرک ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه روش هــای  ــخ شــده ب ــان طب ــن جشــنواره آبزی ــد. در ای ــی برگــزار گردی ــاالر اســعد گرگان ــان در ت ــخ آبزی طب
ــان شــهرهای مختلــف  ــی آبزی ــدات غذای ــج تولی ــا هــدف تروی ــه مناطــق اســتان گلســتان و ب گوناگــون از کلی
ــرار گرفــت همچنیــن از بزرگتریــن  ــی فرهنــگ و الگــوی مصــرف بیشــتر آبزیــان در معــرض نمایــش ق و معرف

ــی شــد.     ــی رو نمای ســاندویج میگــو و ماه

 حضور رئیس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی- گرگان، در اولین جشنواره طبخ آبزیان
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روابــط  گــزارش  بــه 
پژوهشــکده  عمومــی 
هــای  آب  پــروری  آبــزی 
اهــواز،  کشــور-  جنــوب 
ــداد  ــکده در روی ــن پژوهش ای
اســتانی کشــاورزی دیجیتال، 
کاال  تخصصــی  نمایشــگاه 
در  فناورانــه  خدمــات  و 
ــوزش  ــات و آم ــز تحقیق مرک
کشــاورزی و منابــع طبیعــی خوزســتان در تاریــخ ۲۱ و ۲۲ اســفندماه 

یافــت. حضــور  جــاری  ســال 
پژوهشــکده در ایــن رویــداد، دســتاوردهای مهــم پژوهشــی از جملــه 

ــس-  ــی واالن ویبریوزی واکســن هــای کشــته شــده آئروموناســی و پل
اســترپتوکوکوزیس، مونــوواالن ویبروزیــس و همچنیــن گــزارش هــای 
ــه همــراه  ــر گــذار را ب ــروژه هــای شــاخص و اث ــی طــرح و پ تحقیقات
نمایــش فیلــم معرفــی نمود. گفتنی اســت، ایــن نمایشــگاه در دو روز 
بــا حضــور غرفــه هایــی از مراکز آموزشــی و پژوهشــی اســتان شــامل: 
دانشــگاه هــا و پژوهشــکده هــا و شــرکت هــای فنــاور و دانــش بنیــان 
برگــزار شــد کــه معاونــت هــای مختلــف ســازمان جهــاد کشــاورزی، 
رئیــس پژوهشــکده خرمــا و میــوه های گرمســیری، معــاون پژوهش و 
فنــاوری پژوهشــکده آبــزی پــروری آب هــای جنــوب کشــور، مدیرعامل 
صنــدوق توســعه بخــش کشــاورزی اســتان خوزســتان، رئیــس پــارک 
علــم و فنــاوری اســتان، روســای خدمــات کشــاورزی شهرســتان هــای 

مختلــف اســتان و نماینــدگان دانشــگاه هــا از آن بازدیــد نمودنــد.

رویداد استانی کشاورزی دیجیتال، نمایشگاه تخصصی کاال و خدمات فناورانه

روابــط  گــزارش  بــه 
ــات  ــز تحقیق ــی مرک عموم
دور-  آبهــای  شــیالتی 
دوره  ایــن  چابهــار، 
ــی  ــرو هماهنگ ــی پی آموزش
گرفتــه  صــورت  هــای 
بــا اداره کل دامپزشــکی اســتان در راســتای اجــرای برنامــه 
ــه  ــه نزدیــک شــدن ب ــا عنایــت ب هــای آموزشــی - ترویجــی و ب
ــه منظــور  ــی ۱۴۰۲ و ب ــو در ســال زراع ــرورش میگ ــاز دوره پ آغ
آشــنایی بــا راه هــای پیشــگیری از بــروز و شــیوع بیمــاری 
ــول دوره  ــد در ط ــد و بازپدی ــای نوپدی ــی و باکتری ــای ویروس ه

ــس  ــکان اژدری رئی ــر اش ــس دکت ــور و تدری ــا حض ــرورش، ب پ
مرکــز تحقیقــات شــیالتی آبهــای دور چابهــار، کارشناســان 
ــر برگــزار  ــرورش میگــوی گوات ــرداران مــزارع پ ــره ب مربوطــه و به

ــد. ش
هــدف از برگــزاری ایــن دوره آموزشــی، ارتقــای ســطح آگاهــی و 
ــر  ــوی گوات ــرورش میگ ــرداران پ ــره ب ــی کارشناســان و به آموزش
ــد  ــد و بازپدی ــای نوپدی ــاری ه ــواع بیم ــی ان ــوص معرف در خص
ــراس  ــاد هپاتوپانک ــی ح ــروز عفون ــاری نک ــر بیم ــد ب ــا تأکی ب
ــاری،  ــن بیم ــر ای ــان از نظ ــران و جه ــت ای AHPND، وضعی
ــه بیمــاری و راه هــای پیشــگیری  ــرایط میگوهــای مســتعد ب ش

ــوده اســت. ــو ب ــای میگ ــاری ه ــواع بیم از ان

برگزاری دوره آمورزشی بیماری نکروز عفونی حاد هپاتوپانکراس میگو در مرکز تحقیقات چابهار



پیام دکتر محمود بهمنی به مناسبت عید نوروز

َّْیــِل َو النََّهــاِر یَــا  ِّــَر الل ِّــَب الُْقُلــوِب َو اْلَْبَصــاِر یـَـا ُمَدب »یَــا ُمَقل
ْل َحالََنــا إِلـَـی أَْحَســِن الَْحــاِل« لَ الَْحــْولِ َو اْلَْحــَوالِ َحــوِّ ُمَحــوِّ

ــا  ــارن ب ــه مق ــراوت ک ــر ط ــار پ ــو و به ــال ن ــول س حل
اعیــاد شــعبانیه و رمضــان دل هــا بــوده و نشــانه قــدرت 
الیــزال الهــی و تمدیــد حیــات طبیعــت می باشــد، یــاد آور 
خادمــان  و  پژوهشــگران  فداکاری هــای  و  ایثــار 
ــاع  ــنگر دف ــه در س ــت ک ــور اس ــیالت کش ــه ش عرص
از امنیــت غذایــی، ضامــن اســتقالل، آزادی و پیشــرفت 
ــت را  ــیله فرص ــن وس ــند. بدی ــان می باش ــن عزیزم میه
غنیمــت شــمرده، ضمــن تقدیــر از تالش هــای خســتگی 
ناپذیــر همــکاران گرامــی، فرارســیدن ســال نــو و بهــار 
پرطــراوت را خدمــت کلیه عزیــزان و خانــواده  معزز 
آنــان تبریــک و تهنیــت عــرض نمــوده، از درگاه ایــزد 
ــتر را  ــای بیش ــزون و موفقیت ه ــق روزاف ــان، توفی من
ــوم  ــات عل ــه تحقیق ــمند موسس ــه ارزش ــرای مجموع ب

ــم. ــئلت می نمای ــور مس ــیالتی کش ش
دکتر محمود بهمنی
رئیس موسسه

پیام تبریک رئیس موسسه به مناسبت عید نوروز
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حلــول ســال نــو و بهــار پــر طــراوات کــه 
ــا  ــان دله ــاد شــعبانیه و رمض ــا اعی ــارن ب مق
و  الهــی  الیــزال  قــدرت  نشــانه  و  بــوده 
ــادآور  ــی باشــد، ی ــات طبیعــت م ــد حی تمدی
ــگران و  ــای پژوهش ــداکاری ه ــار و ف ایث
خادمــان عرصــه شــیالت کشــور اســت 
کــه در ســنگر دفــاع از امنیــت غذایــی، 
ضامــن اســتقالل، آزادی و پیشــرفت میهــن 
عزیزمــان مــی باشــند. بدین وســیله فرصت 
را غنیمــت شــمرده، ضمــن تقدیــر از تالش 
ــی،  ــر همــکاران گرام هــای خســتگی ناپذی
فرارســیدن ســال نــو و بهار پرطــراوت را 
ــزز  ــواده مع ــزان و خان ــه عزی ــت کلی خدم
آنــان تبریــک و تهنیــت عــرض نمــوده، از 
ــق روزافــزون و  ــان، توفی ــزد من درگاه ای
موفقیــت هــای بیشــتر را بــرای مجموعــه 
علــوم  تحقیقــات  موسســه  ارزشــمند 

ــم.  ــی نمای ــئلت م ــور مس ــیالتی کش ش

محمود بهمنی 
رئیس موسسه 

َّْیِل َو النََّهاِر یَا  َِّر الل ْبَصاِر یَا ُمَدب َِّب الُْقُلوِب َو اْلَ یَا ُمَقل
ْل َحالََنا إِلَی أَْحَسِن الَْحاِل َل الَْحْوِل َو اْلَْحَواِل َحوِّ ُمَحوِّ


