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 برخی از خسارات وارده به واحدهای آبزی پروری



 برخی از خسارات وارده به واحدهای آبزی پروری



 برخی از خسارات وارده به واحدهای آبزی پروری



 برخی از خسارات وارده به واحدهای آبزی پروری



 اهتمام مسئولین به کمک فوری به خسارت دیدگان



ارائه  ایجاد سامانه اختصاصی برای، اخبار، فعالیت ها، و 

 در سایت موسسه... راهکارها و دستورالعملها و بروشورها و 
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 برنامه های کوتاه مدت مورد نیاز در حوزه شیالت

 دهندگان پرورش به فوری ترویجی پیامک ارسال •

 عاجل اقدامات انجام جهت ترویجی-آموزشی برگ تک ارائه•

 مجدد شروع برای اولیه خسارت تعیین•

 (بهره کم و عوض بال ) بازسازی وام اعطای•

 مجدد شروع برای نیاز مورد الرو و ماهی بچه تامین•

 مشکالت، دریافت منظور به مساجد در دیده آسیب پروران آبزی با نشست برگزاری•

 ... تجربیات، انتقال و همفکری دادن، دلگرمی

 ... یا غذا یا پروران آبزی کودکان برای بازی اسباب های بسته ارائه•

  از خروج راهکارهای مورد در پاسخگویی برای پروران آبزی به تلفن شماره یک ارائه•

 پیامک طریق از بحران



 برنامه های کوتاه مدت مورد نیاز در حوزه شیالت

 :برای فنی های دستورالعمل ارائه•

 سیل از ناشی الی و گل از مزارع پاکسازی -

 استخرها و ورودیها بازسازی نحوه -

 فصل به توجه با پرورش دوره مجدد شروع چگونگی -

 گل و سیل از پس انتظار مورد بیماریهای از پیشگیری جهت بهداشتی مدیریت -

 آلودگی

 شده تلف ماهیهای سازی معدوم نحوه-

 .باشد پروران آبزی به پاسخگویی مسئول مدتی برای مراکز از همکار یک•



 برنامه های کوتاه مدت مورد نیاز در حوزه شیالت

 پروری آبزی مخصوص -آن از بعد و حین قبل، اقدامات ;سیل بروشور تهیه•

 نمونه ای از یک بروشور عمومی مرتبط با اقدامات در زمان سیل



 برنامه های کوتاه مدت مورد نیاز در حوزه شیالت

 پروری آبزی مخصوص -آن از بعد و حین قبل، اقدامات ;سیل بروشور تهیه•

 نمونه ای از یک بروشور عمومی مرتبط با اقدامات در زمان سیل



 برنامه های میان مدت و بلند مدت مورد نیاز در حوزه شیالت

 بازسازی جهت دیده آسیب مزارع دقیق خسارت برآورد •

 آینده در احتمالی سیلهای با مقابله برای دیده آسیب کمتر مزارع سازی مستحکم•

 سرزمین آمایش ملی ضوابط گرفتن نظر در با جدید مزارع جانمایی•

 شده حادث تولید کاهش جبران جهت الرو و ماهی بچه تولید افزایش•

 .شود ایجاد پروران آبزی برای الزم اقدامات و سیل هشدار سامانه•

  اصول گرفتن نظر در با جدید مزارع جانمایی و شود تخریب سیالب در گرفته قرار مزارع•

   مجدد آسیب از پیشگیری

 ماهی پرورش به آسیب میزان اساس بر ها رودخانه بندی پهنه•

 ماهی پرورش مزارع در سیل مدیریت اپلیکیشن تهیه•

 سیل با مقابله مزامین با ...هفتگی، برنامه جامدادی، کش، خط تهیه•


