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موسي بلوچ ،صیاد نمونه شهرستان کنارک خواستار شد

اعطایتسهیالتکمبهره بهصیادان

معرفي صيادان نمونه ،از بخشهاي مراسم
تجليل از كشاورزان برتر كشور است .يكي از
اين صيادان ،ناخدا موسي بلوچ ،صياد نمونه
شهرستان كنارك از توابع استان سيستان
و بلوچستان است كه از بين  400ناخداي
آبهاي دور ،براي تجليل انتخاب شده است.
صياد نمونه شهرستان كنارك در گفتوگو با
سبزينه با اشاره به اينكه در تشخيص صيدگاهها
از ساير صيادان موفقتر بوده است ،گفت :امكانات
و تجهيزات خاصي ندارم و به روش سنتي
عمل ميكنم.
موسي بلوچ درباره داليل انتخابش به عنوان
صياد نمونه افزود :در تمام دنيا برخي مناطق آبي
را كه محل وجود ذخاير است براي رصد آنها و
تخمين جابهجايي گونهها نشانگذاري ميكنند
و در كشور ما نيز همينطور است .صياداني كه

اين گونهها را در تور خود ببينند ،موظف به
تحويل آن به مركز شيالت هستند که كمتر
کسی اين كار را انجام ميدهد.
اين صياد نمونه با تاكيد بر اينكه در تمام موارد،
اينگونهها را به سازمان تحويل داده است ،افزود:
همچنين بازگرداندن گونههاي حفاظت شده
به آب در انتخاب كشاورز نمونه موثر است و
اينگونهها را همواره از تور به آب بازگرداندهام.
بلوچ كه از ميان  400ناخداي آبهاي دور به
عنوان صياد برتر انتخاب شده ،خاطرنشان
ساخت :سازمان شيالت دفترچههاي الگ
بوك را كه مربوط به ثبت فعاليتهاي روزانه
است در اختيار صيادان قرار داده و نظم مربوط
به پر كردن روزانه اين دفترچهها نيز يكي از
مالكهاي ديگر انتخاب نمونههاست.
وي همچنين درباره اهميت رعايت مسائل
زيستمحيطي اظهار داشت :رها نكردن
روغنهاي سوخته در آب و بازگرداندن آن به

بندر يكي از مباحث مهم اعالم شده از سوي
سازمان شيالت است.

رعایت محدودههای آبی بینالمللی

صياد نمونه شهرستان كنارك موفقيت در رعايت
محدوده آبهاي دريايي در شرايطي كه خطر
مواجه شدن با دزدان دريايي به مشكالت پيچيده
كشوري ميانجامد يكي ديگر از مالكهاي
انتخاب دانست و گفت :الزم است صيادان در
نزديك شدن به محدوده ابهاي دريايي مراقب
باشند .اين ناخدا درباره امتيازات در نظر گرفته
شده از سوي وزارت جهاد كشاورزي براي صيادان
نمونه اظهار داشت :وقتي فردي از يك مجموعه
به عنوان فرد برتر انتخاب ميشود بطور حتم
براي خودش و منطقه مورد نظر امتيازاتي به
ارمغان مياورد .امتيازات صيادان نيز مسائلي از
قبيل اعطاي تسهيالت كم بهره ،يا تعلق گرفتن
ميزان بيشتري از سوخت است.
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