اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻋﻄﺎی ﻣﺠﻮزﺻﯿﺪﺗﺮال
ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺑﻮﻣﯿـﺎن
ﻣﺠـﻮز داده ﺷـﻮد  /ﻋـﺪم اﺳـﺘﻘﺒﺎل
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ ﻫﺎ از ﻣﺠﻮز ﺻﯿﺪ ﻓﺎﻧﻮس
ﻣﺎﻫﯿﺎن
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﯿﻼﺗﯽ ﺑﻪ
رﯾﺎﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ30آﺑﺎن 99ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﻤﯿﻪ رﻓﯿﻌﯽ
رﯾﯿﺲ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺴﯿﻦ رﯾﯿﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ ﺷﺮق ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻓﺮﯾﺪون ﻫﻤﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ وزارت ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺑﻼغ ﻣﺼﻮﺑﻪ ای ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت ﺷﺪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ ﯾﮑﺎﯾﮏ ﻣﻮاردی ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎی ﮐﺎر را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎورد اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :از
ﺑﺒﺮﯾﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺻﯿﺪ ﺗﺮال ﺑﻪ
وآﺳﯿﺐ
ﺑﺪﻫﻨﺪ

ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﺑﻬﺎی دور
ﺛﺮوت ﺧﻮﺑﯽ در آﻧﺠﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی
در ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی
ﺧﺼﻮص
ﮐﻤﺘﺮی را ﺑﻪ درﯾﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم در راﺳﺘﺎی روﻧﻖ
ﺑﺎﯾﺪ ﺻﯿﺪ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﮐﻨﻨﺪ و دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ
ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ در درﯾﺎ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد:
وﺻﯿﺎدان ﻣﺤﻠﯽ ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎ
ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن در ﮐﻨﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﯿﺎدی

ﻫﻤﺘﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ درﯾﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ذﺧﺎﯾﺮ
درﯾﺎﯾﯽ ،رﻫﺎﺳﺎزی ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯽ و ﻣﯿﮕﻮ در ﻓﺼﻮﻟﯽ از ﺳﺎل ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺮﺧﯽ ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﺰی ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ
ﻓﺎرس و درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻮد.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد:

اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﯿﺪ ﺗﺮال در ﭼﺎرﭼﻮب

ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد،اﯾﻦ ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ
در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻮﻣﯽ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﺻﯿﺎدی ﺳﺒﮏ ،در ﻣﺤﺪوده ﻓﻨﯽ ﻣﺠﺎز ﺻﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﻨﺎورﻫﺎ،
ﺻﯿﺪ ﮐﻢ ﺷﺪه و ﻣﯽ
ﺗﻮان اﯾﻦ ﺻﯿﺎدان را در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در
ﻣﺤﺪوده ﻫﺎی ﺻﯿﺪ ﺗﺮال وﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﺘﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت اراﺋﻪ ﺷﺪه و اﮔﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﻫﺎی
اﺳﺘﺎن وارد اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از درﯾﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻫﻢ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮای آن ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑﯿﺶ از 20ﻣﺠﻮز ﺻﯿﺪ ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﯿﺎن از ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت ﺑﺮای
اﺳﺘﺎن اﺧﺬ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻮﻣﯽ ﻫﺎ واﮔﺬار ﺷﻮد اﻣﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯽ ﻧﺸﺪ؛ اﮔﺮ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﻮد ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﺠﻮزﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﻮﻣﯽ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﻪﺧﺼﻮص
در ﺣﻮزه ﺟﺎﺳﮏ ﺑﺪﻫﯿﻢ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دوﻟﺖ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺑﻪ واﮔﺬاری ﻣﺠﻮز ﺻﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﻮﻣﯿﺎن ﻣﺼﺮ ّ اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ وﺷﯿﻼت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺠﺮی اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺑﻮﻣﯿﺎن ﺣﻮزه درﯾﺎ رﻗﻢ ﺑﺨﻮرد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

