ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻻزم درﺑﺎره ﻃﺮح ﺗﮑﺜﯿﺮ
ﻣﯿﮕﻮی دﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و آﺑﺨﯿﺰداری اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اداره ﮐﻞ
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻻزم درﺑﺎره ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﯿﮕﻮی )ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﺮ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺳﺎﺣﻞ(
ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺣﺮا دﯾﺮ اﺟﺮا ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ؛
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮی اﻓﺰود :اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ دوﻟﺘﯽ از
ﻗﺒﯿﻞ ﺟﺎده ،ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز وآب ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻨﻮط ﺑﻪ وارد ﻧﺸﺪن ﺧﺴﺎرت و ﯾﺎ
ﺟﺒﺮان آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪای از درﺧﻮاﺳﺖ و ﯾﺎ
اﻋﻼم ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﯿﮕﻮ در ﻣﺠﺎورت ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺣﺮا ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﯾﺮ در
روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻋﺘﺮاض دوﺳﺖ داران ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از اﯾﻦ ﻃﺮح
ﺷﺪهاﺳﺖ.

آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاضﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﻠﻘﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی
ﺣﺮا در اﻃﺮاف اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﺳﺖداران ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در روز
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻃﺮح ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﯿﮕﻮ در ﻣﺤﺪوده ذﺧﯿﺮه ﮔﺎﻫﯽ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی
ﺣﺮا ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ درﻣﺠﺎورت آن ﻗﺮار دارد ﮐﻪ درﮐﺎرﮔﺮوه اﻣﻮر زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ
اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺼﻮب ﺷﺪه اﻣﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺠﻮزی ﺑﺮای اﺟﺮای آن
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪهاﺳﺖ.

ﻣﻨﺘﻈﺮی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻔﻆ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺣﺮا ،در زﻣﺎن
ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و آﺑﺨﯿﺰداری اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺣﺎل
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ روی روﯾﺸﮕﺎه و ﻣﺤﺪوده ذﺧﯿﺮه
ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ وآﺑﺨﯿﺰداری اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ و
ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﮔﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح روی روﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺣﺮا ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﻘﯿﻦ اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

وی ﮔﻔﺖ :ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺣﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﯿﺮه ﮔﺎه ﻃﺒﯿﻌﯽ دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ذﺧﯿﺮه ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوری اﺳﺖ.

ﻣﻨﺘﻈﺮی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،اﺣﺪاث ﺟﺎدهﻫﺎ و راه در ﺧﻮرﻫﺎ
و ﭘﻞ ﺳﺎزیﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺻﻮﻟﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺣﺮا ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ زﯾﺎدی روی
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﯽﮔﺬارد.

وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻓﻨﯽ و
ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺟﺮا ﺷﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻌﺎون
وزﯾﺮ و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ،ﻣﺮاﺗﻊ و آﺑﺨﯿﺰداری در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از
روﯾﺸﮕﺎه ﺣﺮا در ﺑﻨﺪر دﯾﺮ اﻗﺪامﻫﺎی ﻻزم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود
ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻃﺮحﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪای اﯾﻦ اﻟﺰامﻫﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻨﺘﻈﺮی اداﻣﻪ داد :ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺟﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﺷﺘﻐﺎل ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﺻﺎدرات را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻻزم و
ﺿﺮوری اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﯾﺎ ﻧﺎﺑﻮدی
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد.

وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم و ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺣﺮا ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و
ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﮏ دوﻟﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار دارد
و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اﯾﻦ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع
اﺳﺖ.

ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﯾﻦ اداره ﮐﻞ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﻈﺮ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ و
ﺗﺼﺮف ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﻠﯽ و ﻧﯿﺰ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﺟﺒﺮان ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺣﺮا ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ  ۶۶۰ﻫﮑﺘﺎر ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺣﺮا در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان  ۳۶۰ﻫﮑﺘﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺎﺑﻘﯽ دﺳﺖ ﮐﺎﺷﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ  ۳۳۰ﻫﮑﺘﺎر از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﺮا در ﻧﺎﯾﺒﻨﺪ ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ و  ۳۰ﻫﮑﺘﺎر
در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﯾﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﻣﺎﻧﮕﺮو
در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ
ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی دﺳﺖ ﮐﺎﺷﺖ ﺣﺮا
در زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﮐﻢ
دﯾﻠﻢ ،ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ و ﮐﻨﮕﺎن

و آﺑﺨﯿﺰداری اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﻋﻤﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﯾﺮ ،ورودی ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺑﻨﺪر رﯾﮓ،
ﻏﺮس ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺮﻧﺎ

