رﺋﯿـﺲ اﻣـﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠـﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن
ﺷﯿﻼت اﯾﺮان :ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﯿﺪ ﺗﺠﺎری
ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎر در ﺧﺰر ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﺪ
رﺋﯿﺲ اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر
ﺳﺎﺣﻠﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر ،ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﯿﺪ ﺗﺠﺎری ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری در اﯾﻦ درﯾﺎ
را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻣﯿﻼدی ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت اﯾﺮان،
ﻣﺮﺗﻀــﯽ ﻣﻬﺮانﭘــﻮر در ﭘﺎﯾــﺎن »دوﻣﯿــﻦ اﺟﻼس ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﺣﻔــﺎﻇﺖ و
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه آﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر« ﮐﻪ در ﺑﺎﮐﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ،
اﻓﺰود :ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﯿﺪ ﺗﺠﺎری ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری از ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﻣﯿﻼدی آﻏﺎز
ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﯾﺎدآوری ﮐﺮد :ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﻣﯿﻼدی در ﺟﻠﺴﻪ
روﺳﺎی ﺟﻤﻬﻮری ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺣﻠﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر در ﺑﺎﮐﻮ ،ﺻﯿﺪ ﺗﺠﺎری
ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری ﺑﺮای ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪ و ﻫﺮ ﺳﺎل ﻫﻢ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻬﺮانﭘﻮر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در اﺟﻼس اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ

ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻣﯿﻼدی ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﯿﺪ ﺗﺠﺎری ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری اداﻣﻪ
ﯾﺎﺑﺪ و در ﺟﻠﺴﻪ آﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری درﯾﺎی ﺧﺰر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﮔﺰارش
اراﯾﻪ ﺷﺪه در اﺟﻼس ﺑﺎﮐﻮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،وﺿﻌﯿﺖ ذﺧﺎﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﻣﻬﺮانﭘﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺷﺪ در ﮐﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد ،اﻓﺰود :از اﺑﺘﺪای ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﯿﺪ
ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری ﺑﻨﺎ ﺑﻮد ﺳﺎزوﮐﺎر اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و در اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ در اﺟﻼس ﮐﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻧﯿﻤﻪ اول
ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻣﯿﻼدی در روﺳﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ
و اﯾﻦ ﺳﺎز و ﮐﺎر اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﻢ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت اﯾﺮان اﻓﺰود :ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺻﯿﺪ ﺳﺎل ۲۰۱۹
ﻣﯿﻼدی ﺑﺮای ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری و ﮐﯿﻠﮑﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای اﻫﺪاف
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزی ذﺧﺎﯾﺮ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﻗﺮار ﺷﺪ ﺻﯿﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ذﺧﺎﯾﺮ و
اﻣﻮر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﯿﺪ ﺗﺠﺎری اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻣﻤﻨﻮن اﺳﺖ و در ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺟﻼس ﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎدرات ﺧﺎوﯾﺎر و ﮔﻮﺷﺖ
اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮای ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻣﯿﻼدی ﺻﻔﺮ و ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﻣﻬﺮانﭘﻮر درﺑﺎره ﻧﺘﺎﯾﺞ دوﻣﯿﻦ اﺟﻼس ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه آﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر در ﺑﺎﮐﻮ ،ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ
ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه درﯾﺎی ﺧﺰر در آﺳﺘﺎراﺧﺎن
روﺳﯿﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺟﻼس روﺳﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﻣﻀﺎ و ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ آن ﭘﺎرﺳﺎل اﺟﻼس ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
رﯾﯿـﺲ ﮔـﺮوه اﻣـﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠـﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺷﯿﻼت اﯾـﺮان اﻓـﺰود :اﺟـﺮای
ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺻﯿﺪ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز آﺑﺰﯾﺎن در درﯾﺎی ﺧﺰر ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺳﻪ ﺟﻠﺴﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ ،در اﺟﻼس ﺑﺎﮐﻮ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﺬاﮐﺮات در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اداﻣﻪ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

وی اﻓﺰود :در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﯾﮏ ﮐﺎر ﮔﺮوه در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ و
ﺑﻨﺎ ﺷﺪ و در ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻣﯿﻼدی اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮔﺮوه
در روﺳﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ،ﮔﺰارش ﮐﺸﻮرﻫﺎ درﺑﺎره ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﯿﺎدی و ﺑﺎزﺳﺎزی ذﺧﺎﯾﺮ در
ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﻣﯿﻼدی را از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دوﻣﯿﻦ اﺟﻼس ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه آﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر را
اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻬﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﺰر
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺷﯿﻼﺗﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد و در ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻬﺘﺮی
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﮔﺮوه اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ
اﺟﻼس ﻣﺼﻮب ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن از اﯾﻦ ﭘﺲ در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﺜﻞ ﻓﺎﺋﻮ ،ﺳﺎﯾﺘﺲ و ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺗﻬﺮان ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻬﺮانﭘﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻣﯿﻼدی ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ،رﯾﺎﺳﺖ دوره ای ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن در اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی در ﺑﺎره ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﻆ
ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه آﺑﯽ ﺧﺰر ﮔﻔﺖ :در ﭘﺮوﺗﮑﻞ دوﻣﯿﻦ اﺟﻼس اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن از
ﻫﻤﮑﺎری و ﮐﻤﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺨﺼﻮص ﻓﺎﺋﻮ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﺰر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻬﺮانﭘﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﺋﻮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ذﺧﺎﯾﺮ
آﺑﺰی درﯾﺎی ﺧﺰر ﻃﺮﺣﯽ ﻫﻢ دارد و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه آﺑﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر از اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ،ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،روﺳﯿﻪ ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن و
ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،ﻃﯽ روزﻫﺎی ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه درﯾﺎی ﺧﺰر و ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک
در »دوﻣﯿﻦ اﺟﻼس ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه آﺑﯽ
ﮔﺮدﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ.
درﯾﺎی ﺧﺰر« در ﺑﺎﮐﻮ

