رﻓﻊ ﺗﺼﺮف از  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻫﻔﺘﺼﺪ
ﻫـﺰار ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ از اراﺿـﯽ ﻣﻠـﯽ
اﺳـﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن /ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ﺑﯿـﺶ
از ۲۷۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد رﯾـﺎل ﺑـﻪ ﺑﯿـﺖ
اﻟﻤﺎل
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺤﯽ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل در اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن از رﻓﻊ ﺗﺼﺮف ﺑﯿﺶ از  3ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
از اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ از اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل ﺧﺒﺮ داد.
وی ﺑـﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑـﻪ ارزش ﺗﻘﺮﯾـﺒﯽ اراﺿـﯽ اﻋـﺎده ﺷـﺪه ﺑﯿـﺶ از 270
ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻓﺰود :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﻗﻀﺎﯾﯽ  22ﻣﻮرد ﻗﻠﻊ
و ﻗﻤﻊ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در ﻫﻔﺖ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل در اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ از اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل ﺗﻌﺪاد  154ﭘﺮوﻧﺪه در ﺣﻮزه
ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل و اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ در دﺳﺘﮕﺎه
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد  :از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  146ﻓﻘﺮه
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور رأی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺻﺎﻟﺤﯽ در اداﻣﻪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و
ﻧﻈﺎرﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺨﺮﯾﺐ ،ﺗﺼﺮف و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ
ﻣﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد و اﻗﺪام ﺳﺮﯾﻊ ،ﻗﺎﻃﻊ
و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮدهﮐﻨﻨﺪه
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻧﻮار
ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻧﻔﺎل در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ از
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮض و آﻟﻮدﮔﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﯿﺎﻧﺖ از اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺘﺎبﺑﺨﺸﯽ و
ﻫﺪفﮔﺬاری در ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖﻫﺎ اذﻋﺎن ﮐﺮد :در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻣﻔﺎد
ﻗﺎﻧﻮن؛ ﻣﻮاردی ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖﻫﺎ ،ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ دﻋﺎوی ،اراﺋﻪ

دﻓﺎﻋﯿﺎت ﻣﺴﺘﺪل و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی از دﻻﯾﻞ و ﻣﻮارد ادﻋﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺠﺎوزان و اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ راﻫﮕﺸﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮ اﻫﺘﻤﺎم وﯾﮋه
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﺘﺎب
ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ روﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﮐﺮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

