اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﻣﺎﯾﺶ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﺣﺒﯿﺐ ﻣﺴﯿﺤﯽﺗﺎزﯾﺎﻧﯽ در ﺟﻠﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎد
درﯾﺎﻣﺤﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺮﮔﺰار
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﯽ در ﺣﻮزه
ﺷﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻧﺠﺎم
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،آﻣﺎﯾﺶ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺣﻔﻆ
زﯾﺴﺖﺑﻮمﻫﺎ و اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺟﺮای اﯾﻦ
ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻋﻮاﻗﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎک و وﯾﺮان ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.
وی اﻗﻠﯿﻢ و آبوﻫﻮای ﻣﺘﻨﻮع اﯾﺮان در ﺑﯿﺸﺘﺮ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ را ﺷﮑﻨﻨﺪه
ﺧﻮاﻧﺪ و اﻓﺰود :اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻮﯾﺎ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﯿﻞ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺮار ﺟﻤﻌﯿﺖ از آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﺷﺎر در
ﮐﺸﻮر و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد درﯾﺎ ﻣﺤﻮر
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ و وﯾﮋه در ﺟﻬﺎن درﺧﺸﯿﺪ ﺑﻪﺷﺮط آﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ
ﻫﺸﺪارﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ را ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ
ﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﺴﯿﺤﯽﺗﺎزﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻄﻠﻮب و ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮدن ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﯽ و
درﯾﺎﯾﯽ اﯾﺮان اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
درﯾﺎﯾﯽ و ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ و ﺷﮑﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوه
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع در ﺣﻮزه درﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهوری ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،اﻣﺮی ﺿﺮوری و اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و
ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﮔﺎﻫﯽ ﺳﻮءﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺸﺪارﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ
ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﺎﺑﻮدی اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ و ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس را
رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﻓﻼت ﻣﺮﮐﺰی از ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
درﺳﺖ و دﻗﯿﻖ ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺪف از ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺪﯾﺸﮑﺪه اﻗﺘﺼﺎد درﯾﺎﻣﺤﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟
رﺋﯿـﺲ داﻧﺸﮕـﺎه آزاد اﺳﻼﻣـﯽ اﺳـﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن ﻧﯿـﺰ ﻫـﺪف از ﺗﺸﮑﯿـﻞ
اﻧﺪﯾﺸﮑﺪه اﻗﺘﺼﺎد درﯾﺎﻣﺤﻮر را اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﮐﻨﺎر ﭘﺎﯾﺶ
ﭘﺮوژهﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺣﻮزه درﯾﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از
ﻧﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻧﺪﯾﺸﮑﺪه ﻧﻈﺎرت و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داﻧﺶ
روز ﺑﻮده و در ﮐﻨﺎر ﺑﺎﻻﺑﺮدن راﻧﺪﻣﺎن و ﺑﻬﺮهوری ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﻣﻨﺎﺑﻊ درﯾﺎﯾﯽ در ﺣﻔﻆ و اﺣﯿﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض
ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.

اﺣﺴﺎن ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه درﯾﺎ را ﺑﺮای رﺷﺪ
اﻗﺘﺼـﺎد ﮐﺸـﻮر ﻣﻬـﻢ و ﺣﯿـﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻧـﺪ و ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐـﺮد :ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮای
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ درﯾﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﻣﺪوﻧﯽ در
ﺣﻮزه ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ ،ﺗﻮرﯾﺴﻢ ،ﭘﺮورش آﺑﺰﯾﺎن و ..ﺑﻪدرﺳﺘﯽ و ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﺪون آﺳﯿﺐرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد،
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

وی ﻧﻘﺶ اﻧﺪﯾﺸﮑﺪه اﻗﺘﺼﺎد درﯾﺎﻣﺤﻮر را اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺮونرﻓﺖ از ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ داﻧﺴﺖ و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﺸﮑﯿﻞ
اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮑﺪه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎدان ﻣﺠﺮب داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺣﻮزه ﺷﯿﻼت،
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،اﻗﺘﺼﺎدی و… ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺸﺎوره دﻫﻨﺪه ﺑﺮای اﺣﯿﺎ و
ﺑﻬﺮهوری ﺻﺤﯿﺢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻮاﻫﺐ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺑﺴﯿﺞ اﺳﺎﺗﯿﺪ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی اﻧﺪﯾﺸﮑﺪه ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﻧﻈﺎرت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮ اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد درﯾﺎﻣﺤﻮر را ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ و
ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

