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استان ها

پیامد شهادت دو صیاد بلوچ | امارات ۳۰۰ هزار درهم دیه داد
نماینده مردم جنوب بلوچستان در مجلس شورای اسالمی گفت: ۳۰۰ هزار درهم دیه از امارات بابت تیراندازی و کشته شدن ۲ صیاد بلوچستان گرفتیم و

شکایت از سازمان شیالت بابت صید ترال هم به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شده است.

به گزارش همشهری آنالین به نقل از تسنیم، معین الدین سعیدی در نشست خبری با خبرنگاران درباره پیگیری روند آزادی صیادان دربند اظهار داشت:
متاسفانه در سال های گذشته تعداد زیادی از صیادان حوزه انتخابیه در چابهار، نیکشهر، قصرقند، دشتیاری و کنارک در بند دولت های مختلف کشورها،

گروه های تروریستی یا دزدان دریایی درآمده اند.

وی افزود: از ابتدای ورود به عرصه نمایندگی، پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار دادم و با وزیر خارجه هم جلسه داشتیم. درحال جمع آوری
اطالعات همه صیادانی هستیم که یا در زندان های خارج اسیرند یا دربند گروه های دزدان دریایی و تروریستی هستند. از همه مردم و کسانی که به نوعی

در این موضوع دخیل هستند و اطالعاتی از صیادان دربند دارند درخواست می کنیم اطالعات را به ما بدهند تا تجمیع و پیگیری شود.

نماینده مردم جنوب بلوچستان در مجلس تصریح کرد: در جریان هستید مردادماه امسال هم گارد ساحلی امارات به لنج ایرانی که صیادان بلوچ در آن کار
می کردند تیراندازی کرد که متاسفانه به شهادت دو تن از عزیزان صیاد ما انجامید. با پیگیری های انجام شده با توجه به آنکه این تیراندازی در ماه حرام

انجام شده بود، امارات محکوم شد و ۳۰۰ هزار درهم دیه بابت صیادان شهید پردخت کرد.

سعیدی که عضو مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان است، در پاسخ به سئوالی درباره صید ترال هم گفت: صید ترال مخرب است و دودش هم در
چشم صیاد می رود هم در چشم دوستدار محیط زیست. شکایت از این روش صید و سازمان شیالت به عنوان متولی مجوزهای آن به کمیسیون اصل ۹۰

مجلس ارسال شده و امیدواریم بتوانیم با نوع نگاهی که هم اکنون در قوه قضاییه وجود دارد، این نوع روش صید را ممنوع کنیم.

سیستان و بلوچستان /

وب گردی

ارزان و لوکس به محل کار خود بروید (فرم را پر کنید)

پول خریدن لپ تاپ نداری؟ لپ تاپ خودت رو درست کن!

این 5 گیاه، استخوان هایتان را مقاوم تر می کنند!

چه نوع دردهایی نشان دهنده ابتال بیماری پوکی استخوان است؟

داستانی برای اسم زیبای هر کودک! هدیه خاص روز کودک!
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