ﺗﺤﻠﯿـﻞ و رﯾﺸـﻪ ﯾـﺎﺑﯽ  ۳۱ﺳـﺎﻧﺤﻪ
درﯾــﺎﯾﯽ ﺣــﺎدث ﺷــﺪه درآﺑﻬــﺎی
ﻫﺮﻣﺰﮔــﺎن /ﺑﺮﮔــﺰاری وﺑﯿﻨــﺎر
درﺳـــﻬﺎی آﻣـــﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑـــﺮای
درﯾﺎﻧﻮردان ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮاﻧﺢ
ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ “ﻋﻠﯽ رﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪی ﮐﺮﺟﯽ ران ” ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ و ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺳﻮاﻧﺢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻞ و
رﯾﺸﻪ ﻫﺎ ی ﺑﺮوز ﺳﻮاﻧﺢ درﯾﺎﯾﯽ اﻋﻢ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری،
ﻧﺮم اﻓﺰاری و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ۳۱
ﻣﻮرد ﺳﺎﻧﺤﻪ در ﺣﻮزه درﯾﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ  ۱۸ﻣﻮرد آن
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻟﻨﺞ ﻫﺎی ﺑﺎری و ﺻﯿﺎدی ۶ ،ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ،
 ۳ﻣﻮرد ﻟﻨﺪﯾﻨﮓ ﮐﺮاﻓﺖ  ۲ ،ﻣﻮرد ﯾﺪک ﮐﺶ و ﺑﺎرج و  ۲ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻫﻢ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﯾﻖ و ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ .
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﻮاﻧﺢ درﯾﺎﯾﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
آﺗﺶ ﺳﻮزی و آﺑﮕﺮﻓﺘﮕﯽ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ ازﺳﻮاﻧﺢ درﯾﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .
وی اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭗ ﮐﻒ ﮐﺶ ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ ،ﺿﻌﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ
ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻ ،ﻋﺪم ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ،ﻣﻬﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ،
ﺑﺎرﭼﯿﻨﯽ ﻏﯿﺮ اﺻﻮﻟﯽ ،ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﻌﺎدل ،ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل
اﯾﻤﻨﯽ درﯾﺎﻧﻮردی از ﺟﺎﻧﺐ درﯾﺎﻧﻮردان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ درﯾﺎﻧﻮردی
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺟﻮی ﺑﺮای ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺒﮏ را ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ و
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﺮای ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﻣﺘﺮدد در اﺳﺘﺎن ﺑﺮﺷﻤﺮد .
ﻣﺤﻤﺪی ﮐﺮﺟﯽ ران ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاﻧﺢ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ ﺑﺮ  ۳۱ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑﻮﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻮاره
ﺗﻼش ﻧﻤﻮده ﺑﺎ رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﺣﻮادث و ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و اﻧﺠﺎم
اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ ﻣﻮﺛﺮ ،راه ﮔﺸﺎی اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺟﻬﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ اﯾﻤﻨﯽ درﯾﺎﻧﻮردی ،اﯾﻤﻨﯽ ﺟﺎن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ،اﯾﻤﻨﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ

از ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ درﯾﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪی ﮐﺮﺟﯽ ران ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺮوز ﺳﻮاﻧﺢ درﯾﺎﯾﯽ در
اﺳﺘﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ درﯾﺎﻧﻮردان ،درﺳﺎل ﺟﺎری ﻫﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﻧﮑﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی و درﺳﻬﺎی آﻣﻮﺧﺘﻨﯽ از ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﻮﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺣﺼﺎء
وﮔﺮدآوری ﺷﺪه و ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف در ﻗﺎﻟﺐ
وﺑﯿﻨﺎر آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﻮاﻧﺢ درﯾﺎﯾﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ
اداره ﮐﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

