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دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ روز ﻣﻠﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس،ﺮوز ﺷﻨﺒﻪ ﯾﺎزدﻫﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻓﺮﺷﭽﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ درﯾﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﺸﻮر و دﮐﺘﺮ دﻟﺸﺐ رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن
ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺟﻤﻌﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﻤﻦ ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺗﻌﺪادی از داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺳﺎﻟﻦ
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.
در اﺑﺘﺪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮی ﻫﻤﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﺮود ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﺪ.ﺳﭙﺲ دﮐﺘﺮ دﻟﺸﺐ رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ.
وی در اﺑﺘﺪای ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻓﺮﺷﭽﯽ و ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ اراﯾﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از
وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﭘﺮداﺧﺖ.اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺑﻪ
اﻧﻮاع اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ،ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﺣﺮا،ﺰﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه،ﻤﺮﺟﺎن ﻫﺎ  ،ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ و…
اﺷﺎره ﮐﺮد.در اداﻣﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﺑﻪ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﭘﺴﺎﺑﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ،ﻨﺸﺖ رادﯾﻮ اﮐﺘﯿﻮ و ﺻﯿﺪ ﺑﯽ روﯾﻪ اﺷﺎره
ﮐﺮد.ﺳﭙﺲ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ اﻧﻮاع ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﺷﺎﻣﻞ :ﺻﯿﺪ ﺑﯽ
روﯾﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﺰی ،روﺷﻬﺎی ﺻﯿﺪ آﺳﯿﺐ رﺳﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﯿﺪ ﺗﺮﯾﺎل،ﮑﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﮐﻮﺳﻪ
ﻣﺎﻫﯿﺎن،ﻮرود ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺑﻮﻣﯽ و ﺗﮑﺜﯿﺮ آﻧﺎن در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس)اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻪ آﺑﻬﺎی ﺧﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ(،ﺘﻐﯿﯿﺮات آب
و ﻫﻮاﯾﯽ و ﮔﺮم ﺷﺪن آب ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس،ﺘﺨﻠﯿﻪ ﺑﺪون ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ درﯾﺎ ،ﺗﺨﻠﯿﻪ زه آﺑﻬﺎی
ﮐﺸﺎورزی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﻤﻮم و آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ درﯾﺎ،ﺘﺨﺮﯾﺐ ﺳﺎﺣﻞ و ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن درﯾﺎ و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و
اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺳﺎﺣﻞ،ﭙﺴﺎب ﻫﺎ و ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎی ﺷﻬﺮی،ﻠﺠﻦ و ﮔﻞ و ﻻی ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
ﺧﺸﮑﯽ و ورود آن ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس،ﭙﺴﺎب ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻦ ﻫﺎ،ﻤﻮاد زاﺋﺪ و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
ﺟﺎﻣﺪ و ورود آن از راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ درﯾﺎ،ﺂﻟﻮدﮔﯽ ﺣﺮارﺗﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺨﻢ رﯾﺰی ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻧﺪاران درﯾﺎﯾﯽ،ﻮرود اﻧﻮاع ﺳﻤﻮم ﺑﻪ درﯾﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﺎرچ ﮐﺶ ﻫﺎ و
ﺣﺸﺮه ﮐﺶ ﻫﺎ ،آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﻔﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺮدد ﺷﻨﺎورﻫﺎ،ﺂﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ،ﺒﺎزﮔﺸﺖ آب ﺗﻮازن ﮐﺸﺘﯽ
ﻫﺎ ﺑﻪ درﯾﺎ)اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آب ﺗﻮازن ﯾﮏ ﻧﻔﺘﮑﺶ  ۰۰۵ﻫﺰار ﺗﻨﯽ،ﻤﯿﺰان ﻧﻔﺘﯽ را ﮐﻪ
از اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ درﯾﺎ وارد ﻣﯿﺸﻮد ﺣﺪود  ۰۰۵۱ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ داﻧﺴﺖ(،ﺂﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ،ﺒﺮﺷﮑﺎری
و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪ درﯾﺎ و ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﯽ،ﻼﯾﺮوﺑﯽ درﯾﺎ و ﺑﺎﻻ آﻣﺪن رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪه در
ﮐﻒ درﯾﺎ و رﻧﮓ ﻫﺎی ﺿﺪ ﺧﺰه و ﺿﺪ زﻧﮓ را از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ درﯾﺎﯾﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
داﻧﺴﺖ.وی در اداﻣﻪ اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ درﯾﺎﯾﯽ را ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﻣﻮاردی ﭼﻮن:
ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ،ﺎﺣﯿﺎی اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه،ﺠﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺮدم و ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد،ﺎرﺗﻘﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ درﯾﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ،ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺖ ﻣﻨﺸﺄ
ﺧﺸﮑﯽ و درﯾﺎﯾﯽ،ﺎﺟﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ زﯾﺴﺖ ﺑﻮم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ،ﺴﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎﯾﺶ ﺣﻮزه ﻫﺎی
درﯾﺎﯾﯽ ،اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار،ﺘﺸﮑﯿﻞ ﻣﺮﮐﺰ داده و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺣﻠﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.
ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﮐﺘﺮ ﻓﺮﺷﭽﯽ در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس؛ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﺮدم
در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس؛ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﻣﻠﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻫﻤﺖ اداره ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ
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ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ ،دﮐﺘﺮ ﻓﺮﺷﭽﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺿﻤﻦ ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ،ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ واژه ﻏﻔﻠﺖ ،آﻏﺎز ﮐﺮد.وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان از ﺳﺎل  ۸۱۵ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ،ﮐﺸﻮری
درﯾﺎ ﻣﺤﻮر ﺑﻮده و از آن زﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﺷﯿﺎ و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﯾﺎی ﭘﺎرس persian
 golfﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی در ﺳﺎل  ۳۷۹۱ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ درﯾﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﯽ دﻋﻮت ﮐﺮد،ﯿﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ درﯾﺎﯾﯽ در دﻧﯿﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﺑﻮد و در اﺛﺮ
اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻦ آن،ﻤﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﺎﻣﮕﺬاری آن ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﮐﺸﻮر
ﻋﺮﺑﯽ وارد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺷﺪ.از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﺷﺎر ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺘﺎﻗﺸﺎت
ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﻤﮑﺎری زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ،ﻤﻨﺎﻃﻖ ﻧﻮزده ﮔﺎﻧﻪ درﯾﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎن
ﺑﺮای ﺗﻮاﻓﻖ و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻨﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ
راﭘﻨﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺎم ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﯾﻮ ان دی ﭘﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن آی ام او ﻫﻤﻮاره
ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود.اﯾﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ و ﯾﺎ ﺳﻤﯿﻨﺎری ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ در آن
ﻧﺎم ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد.ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﯾﺸﺎن ﺗﻌﻬﺪ در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﻄﻘﻪ راﭘﻨﯽ ﺟﺪای از
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻣﻨﻄﻘﻪ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﻮد درﺻﺪ
ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎن از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ  ۰۶درﺻﺪ آﻧﻬﺎ از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﯿﮕﺬرد و ﺗﻌﺪاد ﺳﯽ و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار
و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﮐﺸﺘﯽ در ﺳﺎل از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی
دﻧﯿﺎ ﻣﻌﺎدل ﭼﻬﻞ و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار دﻻر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ارزش اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.وی در اداﻣﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺎآراﻣﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای اﻧﺮژی ﺟﻬﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺷﺼﺖ درﺻﺪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده و
ﻫﺴﺖ.اﯾﺸﺎن ﻧﮕﺎه دﻧﯿﺎ را از ﻟﺤﺎظ اﻧﺮژی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎآراﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ داﻧﺴﺖ و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻧﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺎ
روﯾﮑﺮدﻫﺎ و رﻓﺘﺎر ﺧﻮد اﻣﻨﯿﺖ آن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ.در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ داﻧﺴﺖ ﺗﺎ آﻟﻮدﮔﯽ از ﻣﯿﺎن رود.وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی
اﺧﯿﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﻀﻮر درﯾﺎ ﺷﺪه اﯾﯿﻢ و ﺑﻪ ﯾﺎد آوردﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺸﻮری درﯾﺎ ﻣﺤﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻏﻔﻠﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﯾﺎ ﻣﺤﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﺎ وزارت اﻣﻮر درﯾﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اداره اﻣﻮر درﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮد.اﻣﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪی ﺑﺮای اداره اﻣﻮر درﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻧﺪارﯾﻢ.ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺠﺪه ارﮔﺎن درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ
ﻧﺤﻮی ﺑﺎ درﯾﺎ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ارﮔﺎﻧﻬﺎ ﺟﺰ در روزﻫﺎی ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻃﻮل ﺳﺎل ارﺗﺒﺎط و
ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺷﮑﻞ
ﮔﯿﺮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮارت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺎ در ﺧﺸﮑﯽ و درﯾﺎ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ اﻣﺜﺎل
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر،ﻘﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮارت ﺧﺸﮑﯽ از درﯾﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ آن در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺣﻮزه درﯾﺎ را ﺑﺘﻮان دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد.وی در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺮارت ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﮐﻮﯾﺖ و ﻧﯿﺰ از اﻋﻀﺎی آی ام او ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻟﻨﺪن ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻟﻨﺪن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم داده اﺳﺖ.وی در اداﻣﻪ در
ﺧﺼﻮص وﺟﻮد دﺧﺎﯾﺮ ﻧﻔﺘﯽ در درﯾﺎ،ﻨﻔﺖ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻔﺮﯾﻦ و ﻫﻢ ﭘﺎداش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮ و ﻋﺪم ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از دﯾﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی درﯾﺎ ﻣﯿﺸﻮد .وی
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان،ﺎز ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ داروﻫﺎی درﻣﺎن اﯾﺪز و ﺳﺮﻃﺎن
در دﻧﯿﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی درﯾﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ روﻧﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ درﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻨﺒﻊ ذﺧﯿﺮه ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﯾﺎ ﺷﯿﻼت ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ اﯾﯿﻢ و از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ آن ﻏﺎﻓﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ .وی در اداﻣﻪ
اﻓﺮود ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ زﯾﺴﺖ درﯾﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ و ﯾﮏ ﺳﻤﺖ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯿﭙﺬﯾﺮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی در اﯾﻦ اﻣﺮ وﺟﻮد دارد.اﯾﺸﺎن در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﯾﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ
ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در اﺳﻨﺎد ﻣﻠﯽ،ﻤﺴﺎﯾﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ در
ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻌﻪ درﯾﺎﯾﯽ و ﻓﻦ آوری درﯾﺎﯾﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی درﯾﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ درﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در آن
ﺳﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺸﻢ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﻨﺪﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻮل ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.وی در ﺧﺼﻮص ﺑﺮآورد زﯾﺎن زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و ﺟﻨﮓ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس،ﻌﺪم وﺟﻮد ﭘﺎﯾﺶ ﻣﻨﻈﻢ و
ﻣﺴﺘﻨﺪ را دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص اﺛﺒﺎت زﯾﺎن وارد ﺷﺪه و درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺴﺎرت داﻧﺴﺖ .وی در اداﻣﻪ
ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺎر ﻣﻬﻢ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺨﺼﺺ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ زﯾﺴﺖ درﯾﺎﯾﯽ در ﺣﺎل اﺟﺮا ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ را
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ﺑﺮﺷﻤﺮد:
 .۱ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﺳﻮاﺣﻞ و درﯾﺎﻫﺎ
 .۲ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دار ﺷﺪن ﺟﺰاﯾﺮ ﮐﺸﻮر
 .۳اﻧﺠﺎم ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻈﻢ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
 .۴ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪی اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
 .۵ﺑﺎزﻧﮕﺮی در آﻣﺎﯾﺶ ﻗﺒﻠﯽ و دﺧﯿﻞ ﮐﺮدن دﯾﺪﮔﺎه اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻤﯽ در ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾﺶ
 .۶ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ارﮔﺎن ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﺸﺎن در ﺷﺶ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮐﺸﻮر در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪی و
آﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻤﯽ از اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .وی ﻻﯾﺮوﺑﯽ از ﺧﻮرﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ را ﺑﺮ
ﺧﻼف ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی داﻧﺴﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ آن را ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل
درﯾﺎ را ﺑﺪون ﻣﺠﻮزﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﯽ
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﻧﺴﺖ.وی دوره ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﻮزه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ داﻧﺴﺖ و ﻧﻘﺶ ﺗﺸﮑﻞ
ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ را ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﺷﻤﺮد.
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