“ﮐﻼﻫـﯽ”؛ ﺑﻨـﺪری ﺑـﺪون اﻣﮑﺎﻧـﺎت
اﻃﻔـﺎء ﺣﺮﯾـﻖ /در ﺻـﻮرت آﺗﺶﺳـﻮزی
ﺗﻤﺎم ﺷﻨﺎورﻫﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﮐﻨﺎر
ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﯿﻠﮕﻮن ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﺷﻐﻞ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﺳﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺮی )ﺻﯿﺎدی( اﺳﺖ.
ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ و اﻣﺮار ﻣﻌﺎش اﻫﺎﻟﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن از دﯾﺮﺑﺎز ﺻﯿﺎدی ﺑﻮده و
اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺴﺮ از
دوران ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﭘﺪر ﺑﻪ درﯾﺎ ﻣﯽ روﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﻦ و ﻓﻮت ﺻﯿﺎدی را
ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ.
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﯽ ،ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ای ﺻﯿﺪ ،ﺗﻨﻮع روش
ﺻﯿﺪ ،ﺑﻌﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﺻﯿﺪ و ﺻﯿﺎدی در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس،
ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ،ﮐﯿﺶ ،ﻣﯿﻨﺎب ،ﺳﯿﺮﯾﮏ و ﺟﺎﺳﮏ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﯿﺎدی در
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.
درﯾﺎ ﻧﻮردی و ﺻﯿﺎدی ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﯿﻨﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ؛
اﻣﺎ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺻﯿﺎدان از ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻘﺸﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮔﻼﯾﻤﻨﺪﻧﺪ.
ﺣﺎل ﻧﺎﺧﻮش ﺻﯿﺎدان در روزﻫﺎی ﮔﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻼﺣﯽ ﯾﮑﯽ از ﺻﯿﺎدان ﻣﯿﻨﺎﺑﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻫﺮﻣﺰ ﮔﻔﺖ:
ﺑﻨﺪرﮐﻼﻫﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺎدرﻣﻬﻢ ﺻﯿﺎدی ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﺎن ﻫﺴﺖ اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﺎ
دارا ﺑﻮدن ﺑﯿﺶ از  ۹۰ﻓﺮوﻧﺪ ﻟﻨﺞ ﺻﯿﺎدی ۴۰۰ ،ﻓﺮوﻧﺪ ﻗﺎﯾﻖ ﺻﯿﺎدی ﻓﺎﻗﺪ
ﻣﻮج ﺷﮑﻦ و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺻﯿﺎد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﺑﻨﺪر ﮐﻼﻫﯽ ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد :ﺻﯿﺎدان اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﻘﺎت ﻓﺮاوان از ﺧﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺪ اﻣﮑﺎن رﻓﺘﻦ ﺑﻪ درﯾﺎ وﺟﻮد دارد.

ﺑﻨﺪر ﮐﻼﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ ﻧﺪارد
ﻣﻼﺣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ در ﺑﻨﺪر ﮐﻼﻫﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد،
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺣﺮﯾﻘﯽ در ﯾﮑﯽ از ﺷﻨﺎورﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮد آب
ﮐﺎﻓﯽ در ﺧﻮر و اﯾﻨﮑﻪ اﻣﮑﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎورﻫﺎ و ﺟﺪا ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ از
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻋﻈﯿﻤﯽ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺗﻤﺎم ﺷﻨﺎورﻫﺎ در آﺗﺶ

ﺳﻮزی از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻮع ﺻﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﯿﺎدان ﺑﻨﺪر ﮐﻼﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﮕﻮ ،ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﺠﺎری و ﺗﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﺻﯿﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﺎﺣﻠﯽ
ﻣﺜﻞ ﮔﺎرﯾﺰ و ﺳﺎردﯾﻦ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺻﯿﺎد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد:ﮔﺮاﻧﯽ ادوات ﺻﯿﺪ و ﺻﯿﺎدی و
ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺷﻨﺎورﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﺒﻮد ذﺧﺎﯾﺮ درﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺻﯿﺪ
ﺑﯽ روﯾﻪ و ﻫﺠﻮم ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻪ وارد ﺻﯿﺪﮔﺎه ﺻﯿﺎدان ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺻﯿﺪ و ﮔﺮاﻧﯽ آن ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺻﯿﺎدان ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﺮ ﺧﻮرد ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺧﻠﯿﻞ ﺣﯿﺪری ،رﯾﯿﺲ ﺷﯿﻼت در ﻣﯿﻨﺎب ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﻨﺎب دارای ﺳﻪ ﺑﻨﺪر ﺻﯿﺎدی
ﺗﯿﺎب،ﮐﻼﻫﯽ و ﮐﺮﮔﺎن و ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺻﯿﺎدی در ﺑﻨﺪر ﮐﻼﻫﯽ اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﺑﻨﺪر ﺷﯿﻼت ﻣﯿﻨﺎب ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻃﺮف ﺻﯿﺎدان
اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮﻣﺘﺨﻠﻒ ﺻﯿﺎد ﺑﺎﺷﺪ در ﮐﻤﺴﯿﻮن ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺻﯿﺎدی
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ده روز ﻣﺠﻮز ﺻﯿﺪ ﺗﻮﻗﯿﻒ و اﺟﺎزه ﺧﺮوج و ﺻﯿﺪ

داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ
و ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﺠﻮز ﺻﯿﺪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد اﮔﺮ ﺻﯿﺎد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ادوات ﺻﯿﺪ ﺗﻮﻗﯿﻒ و ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺣﯿﺪری اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺻﯿﺪ ﻣﯿﮕﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎ اﻋﻼم و ﺗﺨﻤﯿﻦ
ذﺧﺎﺋﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﮐﻮﻟﻮژی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﻋﻼم دﻗﯿﻖ زﻣﺎن ﺻﯿﺪﻣﺸﺨﺺ ،در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮔﺮﮔﻮری ﺻﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺧﻠﯿﻞ ﺣﯿﺪری در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن
از ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻼت ﻣﺪون و
ﺑﻌﻨﻮان دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎرﺗﯽ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﯾﺎ ﺗﻌﺎوﻧﯿﻬﺎی ﺻﯿﺎدی
ﺑﺮ ﺻﯿﺪ و ﺻﯿﺪﮔﺎﻫﻬﺎ را دارد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﺠﻮز ﺻﯿﺪ و ﺳﻮﺧﺖ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﯿﺎدان ﻣﯽ دﻫﺪ و
دارد و ﺑﻨﺎدر ﺻﯿﺎدی در اﺧﺘﯿﺎر
اﺳﺖ و ﺷﯿﻼت ﻧﻘﺶ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت

