ﻣﺮگ ﺧﺎﻣﻮش درﯾﺎ ﺑﺎ ورود ﺑﯽ ﺣﺪ
و ﺣﺼـﺮ ﭘﺴـﺎب ﻫـﺎ /روزاﻧـﻪ ۷۰۰
ﻟﯿﺘﺮ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ
و ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺑـﻪ ﺧﻠﯿـﺞ ﻓـﺎرس ﺳـﺮازﯾﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری ﺑﯿﺶ از
ﻫﺰار و  400ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﯽ ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎی درﯾﺎ ﻣﺤﻮر ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻨﺎدر ،ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ و
ﺻﻨﺎﯾﻊ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﺗﺠﺎرت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه ﻧﻘﺶ درﯾﺎ در ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﯿﻦ و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و درﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﻫﺎ و ﺗﺠﺎر
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ از اﯾﺠﺎدﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
ﮐﻼن و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﺑﯽ روﯾﻪ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﻣﺮگ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ،ﺑﺮوز ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ،ورود آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و
ﻫﺠﻮم ﺟﺎﻧﺪاران ﻣﻮزی ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ از ﺟﻤﻠﻪ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺑﺎرزی ﺑﻮده ﮐﻪ در
ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﺑﺮ درﯾﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را ﺑﺮای ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﯾﺎب ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.

ورود ﺑﯽ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ درﯾﺎ
ﺗﺮاژدی ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ ورود ﺑﯽ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ در
ﮐﻪ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻠﯽ ﭘﺎﯾﺪار در ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺷﺪه
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و دوﺳﺘﺪاران ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﺮای ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺤﺮاﻧﯽ
اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺳﺎل  1394ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در
ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﻤﺎدﯾﻦ و اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﻠﻂ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻮﻟﻪ ورودی ﻓﺎﺿﻼب
ﺑﻪ درﯾﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ اﺑﻌﺎد
اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺟﻠﺐ ﺳﺎزد.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ
اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ؛ اﻣﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻗﺪاﻣﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ورود ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ درﯾﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﻨﺪری
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺎﻫﺪ ورود ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ درﯾﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس دارای ﻫﻔﺖ ﺧﻮر ﺷﯿﻼت ،ﮔﻮرﺳﻮزان ،دوﻫﺰار ،ﺳﻨﮓ ﮐﻦ،ﮔﻠﺰار
ﺷﻬﺪا ،ﺣﺴﯿﻦ آﺑﺎد و ﮐﭙﺸﮑﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ زﻣﯿﻦ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وﺟﻮد ﺳﯿﻼب ﺑﻌﺪ از ﺑﺎران ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه
اﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺪم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﻤﻊ زﺑﺎﻟﻪ و
ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻦ اﻣﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺳﻄﺢ
ﺷﻬﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ درﯾﺎ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮدﮔﯽ درﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
رود ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﻣﺴﺌﻮﻻن اداره آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم
اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﻃﺮح ﺟﻤﻊ آوری ﻓﺎﺿﻼب در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﻮاره ﭘﺴﺎب ﻫﺎی
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ درﯾﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮرﻫﺎی ﺷﻬﺮ
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﺷﺪت و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

ورود ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﻨﺎن در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻠﯽ ﭘﺎﯾﺪار

ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
ﺳﺮﮔﺸﺎده از دادﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺟﺪی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪه
اﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس آﻣﺪه اﺳﺖ :از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤﻮم اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﺎ ورود ﻗﺎﻃﻊ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ
روﯾﻪ ﻏﻠﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﯾﺎن دﻫﯿﺪ و ﺟﻠﻮی ﻧﻘﺾ ﻓﺎﺣﺶ ﻗﺎﻧﻮن را
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن
ورود 700ﻟﯿﺘﺮ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﺴﺎب ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ درﯾﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی
درﯾﺎ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ را ﺑﺮای ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﯿﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﻮردن ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻔﺮه ﻫﺎی
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎﺳﯽ ﻫﺎ ﺑﻮده اﻣﺮوز ﻣﯿﻞ و رﻏﺒﺖ ﺑﺮای ﺧﻮردن آن ﮐﻤﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد و ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ در ﺳﺎﺣﻞ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزی
ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ارﻣﻐﺎﻧﯽ از ورود ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ درﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
از ﯾﮏ ﻃﺮف ورود ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ درﯾﺎ و ﻃﺮف دﯾﮕﺮ درﯾﺎ
ﺧﻮاری ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ درﯾﺎ ﺗﯿﺸﻪ ای ﺑﺮ رﯾﺸﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺮوژه ﺗﺨﺮﯾﺐ وﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزی ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس از ﻧﻮار ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ
ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﻬﺴﺎزی و اﺣﺪاث ﭘﯿﺴﺖ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد و ﺣﺎﻻ از ﭘﻼژ ﺑﺎﻧﻮان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﯽ
ﻓﺮوﺷﺎن ،ﺑﻨﺪر ﺻﯿﺎدی و ﺗﺎﻻر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ و آﮐﻮارﯾﻮم
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﺣﺮﯾﻢ  ۶۰ﻣﺘﺮی درﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ را ﻃﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از ﻃﺮﯾﻖ
اﻧﮕﺎر دوﻟﺘﻤﺮدان ﭘﻨﺒﻪ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از درﯾﺎﺧﻮاری

درﯾﺎ ﺧﻮاری ﺑﺎر ﻫﺎ از ﺳﻮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ
ﺗﺮﯾﺒﻮن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﻣﺎ
ﻣﺤﮑﻤﯽ را در ﮔﻮش ﺧﻮد ﻓﺮو ﮐﺮده و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ورود روزاﻧﻪ  700ﻟﯿﺘﺮ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﺴﺎب ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
اﺣﻤﺪ ﻣﺮادی ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،ﻗﺸﻢ ،اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ،ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد و
ﺧﻤﯿﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دو ﻫﺰار و 889
ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺟﺎﻧﻮری در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس درﮔﯿﺮ ﻓﺎﺿﻼب و آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺘﯽ آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ورود ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ،ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﺮدد ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺴﺖ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺮژی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ورود روزاﻧﻪ  700ﻟﯿﺘﺮ در
ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﺴﺎب ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺮاه ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺸﺖ ﺳﺎل درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺸﻮد ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ،آﺑﺰﯾﺎن و ﺣﯿﺎت درﯾﺎ را در ﻣﻌﺮض
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد و آﯾﻨﺪه ﺗﺎرﯾﮑﯽ در اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺮاه ﺑﺰرگ
ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺮادی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺼﺮف  300ﻟﯿﺘﺮ آب ﺷﺮب در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮای آﺑﯿﺎری
ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :از ﭘﺴﺎب ﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای آﺑﯿﺎری
ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻪ

درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :آب ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس از ﻃﺮﯾﻖ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﺰد ،ﺳﯿﺮﺟﺎن و
اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻮری و ﭘﺴﺎب ﻧﺎﺷﯽ از آن
آﺳﯿﺐ ﻫﺎی زﯾﺎﻧﺒﺎری را ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ درﯾﺎ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در
اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ورود ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،ﻗﺸﻢ ،اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ،ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد و ﺧﻤﯿﺮ در ﻣﺠﻠﺲ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﺮدد ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ ﻧﻔﺘﯽ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎی
ﻋﻤﺎن ﻧﯿﺰ زﻣﯿﻨﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﻦ آﺑﺮاه را رﻗﻢ زده اﺳﺖ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺗﺮدد آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻣﺮادی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻼء ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
در ﺣﺮﯾﻢ درﯾﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن،
ﻓﺎﺻﻠﻪ  60ﻣﺘﺮی درﯾﺎ ﺣﺮﯾﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻼء ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﺮده و
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز درﯾﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده اﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی زﯾﺴﺖ

ﻣﺤﯿﻄﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺖ و
ﮐﺎرآﻣﺪی را ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ درﯾﺎ آﺳﯿﺐ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﺮان در اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺴﺖ
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻈﺎرت ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﻋﻠﯽ ای ﺣﺎل ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ
درﯾﺎ ﻗﺪم ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﺑﯿﻮن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
آن را ﺳﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺷﺎﻫﺪ
ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ در آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻤﺖ
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/
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