ﻫﻨﻮز  ۲۰ﻓﺮوﻧﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﭼﯿﻨﯽ در آب
ﻫﺎی ﺟﻨﻮب آﺑﺰﯾﺎن را ﻣﯽ ﺑﻠﻌﻨﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎن
ﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺠﻮاری اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ دو درﯾﺎی ﺑﺰرگ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و
ﻋﻤﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرداری ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻫﺰار و  500ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﯽ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه زﻧﺪﮔﯽ و اﻣﺮار و ﻣﻌﺎش ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ ﺧﻄﻪ ﺑﺎ درﯾﺎ ﮔﺮه
ﺑﺨﻮرد.
از ﻗﺪﯾﻢ اﻻﯾﺎم درﯾﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﯿﻦ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ
ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ ﺧﻄﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﯿﺎد ﺑﻮدﻧﺪ و
ﯾﺎ ﺗﺠﺎرت از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﻧﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﺻﯿﺎدی ،ﺷﻐﻞ آﺑﺎ و اﺟﺪادی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ ﻫﺎ
ﺻﯿﺎدی ﺷﻐﻞ آﺑﺎ و اﺟﺪادی درﯾﺎدﻻن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ را
ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺛﯿﻪ ای از ﺑﺮزﮔﺎن ﺧﻮد ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ؛ ﻣﺮدﻣﺎن ﺟﻨﻮب ﻫﺮ روز
ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا دل ﺑﻪ درﯾﺎ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و روزی ﺧﻮد را از درﯾﺎی
ﺑﯿﮑﺮان ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺮدﻣﺎن ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﮐﻪ درﯾﺎ را ﻣﻮﻫﺒﺘﯽ اﻟﻬﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ آن را ﻣﻘﺪس
داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار و آﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﯾﺎ
ﻧﺎﺑﻮدی اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ درﯾﺎ ﻧﺸﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﯿﺪ ﻣﺸﺘﺎ ،ﺻﯿﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻮر،
ﺻﯿﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﺮ ﮔﻮر و… دل ﺑﻪ درﯾﺎ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻢ رﯾﺰی
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻃﺮح درﯾﺎ ﺑﺴﺖ را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در
آن اﯾﺎم ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﯾﺎ ﺑﺮوﻧﺪ.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﭘﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺳﻔﺮه ﻫﺎی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﻮد و
ﺑﺎ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار از ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﻮی ﺗﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﯽ رﺳﯿﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ
وﻋﺪه در ﻫﻔﺘﻪ را ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﻣﺎﻫﯽ و ﯾﺎ ﻣﯿﮕﻮ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
از ﺳﺎل  1386ﺑﺎ ورود ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ آب ﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎی
ﻋﻤﺎن و ﺻﯿﺪ ﺑﯽ روﯾﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻢ ﮐﻢ ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﻻﮐﭽﺮی ﺑﺮای ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﯿﻨﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺻﯿﺎدان
ﺑﻮﻣﯽ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ درﯾﺎ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن

ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ راﻧﺖ در آب ﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﯿﺪ ﺗﺮال ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﺣﻀﻮر ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﺗﺮال در
ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﻮﺿﻮع را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ اﻫﺮم ﻓﺸﺎر رﺳﺎﻧﻪ
ﻫﺎ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﯿﻼﺗﯽ ﺷﺪ.
ﺻﯿﺪ ﺗﺮال ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﺎی ﺻﯿﺎدی اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺸﻮر ﻫﺎ اﯾﻦ روش را ﻣﻨﺴﻮخ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ راﻧﺖ در آب
ﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺻﯿﺪ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را در ﮐﻒ درﯾﺎ
ﺑﻮد را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﻮﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ای ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﯽ
ﻫﺎﯾﺸﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ در آب ﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﺻﯿﺎدان روز ﺑﻪ روز
ﺑﯿﮑﺎرﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎری داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ زده ﺑﻮدﻧﺪ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ را
اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ارﺗﺶ وارد ﻣﯿﺪان ﺷﺪ و
ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺎ ﺑﻮد و ﯾﺎ ﺑﺎ راﻧﺖ ﻣﺠﻮز
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ را از رده ﺧﺎرج ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻮر اﻣﯿﺪی در ﻣﯿﺎن ﺻﯿﺎدان
ﺑﻮﻣﯽ دﻣﯿﺪه ﺷﺪ.
ﺣﻀﻮر ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ و ﻏﻔﻠﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن دو ﻟﺒﻪ ﺗﯿﺰ ﻗﯿﭽﯽ ﺑﺮای ﮔﺮاﻧﯽ
ﻣﺎﻫﯽ
ﺣﻀﻮر ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن روز ﺑﻪ روز ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻫﯽ در اﯾﻦ ﺧﻄﻪ از ﺟﻨﻮب ﺷﺪ و ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﯿﻨﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ
ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎی دﯾﮕﺮ روی آورﻧﺪ.
اﺣﻤﺪ ﻣﺮادی ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻓﺮوﻧﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﭼﯿﻨﯽ در درﯾﺎی ﻋﻤﺎن و ﺧﯿﻠﺞ
ﻓﺎرس ﻣﺎﻫﯿﺎن و آﺑﺰﯾﺎن را ﻣﯽ ﺑﻠﻌﻨﺪ و اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ
ﺑﺎ ﻟﻐﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻌﺪادی از ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ ۲ ،ﻫﺰار ﺻﯿﺎد ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺮژی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺻﯿﺪ ﺑﯽ روﯾﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎﻫﯽ در ﺗﻤﺎم ﺑﺎزارﻫﺎی اﯾﺮان ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻓﺰود:
ﯾﻘﯿﻦ دارم راﻧﺘﯽ در ﮐﺎر اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﺮان اﮐﺜﺮا ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن

ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت ﻣﺠﻮز اﯾﻦ ﻧﻮع ﺻﯿﺪﻫﺎ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎر درﯾﺎ
آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺑﺎ راﻧﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز رﮔﻪ ﻫﺎﯾﯽ از آن راﻧﺖ وﺟﻮد دارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ
وﺟﻮد ﻟﻐﻮ ﻣﺠﻮز  ۱۶ﻓﺮوﻧﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﭼﯿﻨﯽ اﺳﻨﺎد و ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اداﻣﻪ
ﺣﻀﻮر ﻣﺤﺪود آنﻫﺎ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﮏ ﺑﻪ دﺳﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:
زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺠﻢ وﺳﯿﻌﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺪون آﺳﯿﺐ ﺑﻪ درﯾﺎ ﻧﺼﯿﺐ ﺻﯿﺎدان ﺑﻮﻣﯽ و ﺳﻨﺘﯽ
ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻫﻢ در دل درﯾﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎ ۲۰
ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﻣﺮادی ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻨﮑﻪ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺑﺘﺪا
ﻣﻨﮑﺮ وﺟﻮد ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ در ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن
ﮐﺮد :ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ارﺗﺶ ،ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ۱۶ﻓﺮوﻧﺪ از
 ۳۵ﮐﺸﺘﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﻃﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﺤﺪودﺗﺮ
و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺻﯿﺎدان ﺑﻮﻣﯽ ﮐﻤﯽ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

