ﻣﺮگ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﺎﺳﮏ
ﺗﮑﺮار ﺷﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛در ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ روز از ﺳﺎل ۱۴۰۰
اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻓﯿﻠﻢ از ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺟﺎﺳﮏ ﺧﺒﺮ ﺳﺎز ﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در دو
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮد .در اوﻟﯿﻦ اﻇﻬﺎر
ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﻔﺘﯽ را ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﺿﯿﺎت ﻣﺮگ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد و ﭘﺲ
ـﻪ
ـﯿﺎدی و ﺑـ
ـﺎﯾﻖ ﺻـ
ـﺪن ﻗـ
ـﺮق ﺷـ
ـﻮع ﻏـ
ـﻦ ﻣﻮﺿـ
ـﺎ رد اﯾـ
ـﺎﻋﺖ ﺑـ
از  ۴۸ﺳـ
ﺳﺎﺣﻞ آﻣﺪن ﺻﯿﺪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن را ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺷﯿﻼت ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻫﻢ ادﻋﺎی ﻏﺮق ﺷﺪن ﺷﻨﺎور
ﺻﯿﺎدی را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد و ﻋﻠﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻻﺷﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن را ﺳﺎﺣﻞ را
ﺗﻨﻬﺎ ﺻﯿﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ را رد ﮐﺮد.
ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه اﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺠﺪد ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﺳﺎﺣﻞ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﯾﮏ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺟﺪی در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﺳﺎﻧﻪای ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪ.
ﺗﮑﺮار ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﺟﺎﺳﮏ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺟﺎﺳﮏ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻋﺼﺮ دﯾﺮوز در ﺳﺎﺣﻞ ﺟﺎﺳﮏ
ﮐﻬﻨﻪ در ﻏﺮب ﺷﻬﺮ ﺟﺎﺳﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﮔﺮﺑﻪﻣﺎﻫﯽﻫﺎ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺷﺎﻫﺪان
ﻋﯿﻨﯽ آن را دردﻧﺎکﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻃﻮل اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ را ﺣﺪود ۸
ﺗﺎ  ۱۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زدهاﻧﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ رادﻣﻬﺮ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺘﻮاﻟﯽ در ﻓﺮودﯾﻦ اﻣﺴﺎل
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﺣﻞ ﺟﺎﺳﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﮔﺮﺑﻪﻣﺎﻫﯽﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻋﺼﺮ دﯾﺮوز در ﺳﺎﺣﻞ ﺟﺎﺳﮏ ﮐﻬﻨﻪ در ﻏﺮب
ﺷﻬﺮ ﺟﺎﺳﮏ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺷﺎﻫﺪان ﻋﯿﻨﯽ آن را دردﻧﺎکﺗﺮ از
ﻗﺒﻞ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻃﻮل اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ را ﺣﺪود  ۸ﺗﺎ  ۱۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ
زدهاﻧﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﺎﺳﮏ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻣﻮارد را از ﻃﺮﯾﻖ
ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﻢ.
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