ﺻــﯿﺎدان ﻫﺮﻣﺰﮔــﺎﻧﯽ از ﺻــﺪور
ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺻﯿﺪ ﺗﺮال ﮔﻼﯾﻪ دارﻧﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﺋﯿﺴﯽ
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺷﻮرای اداری اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺳﺮان ﺳﻪ ﻗﻮه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺣﺠﺖ را ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ در ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻤﺎم ﮐﺮدﻧﺪ.
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وی اﻓﺰود؛ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از اﺧﺘﯿﺎرات ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و
ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪاﻣﺎ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﺎری ﺧﻮد ﺣﻞ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد؛ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﮔﺎم دوم اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺨﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﺎم اول اﻧﻘﻼب ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ دوﺑﺎره
ﺗﮑﺮار ﺷﻮد زﯾﺮا ﻧﻬﺎل ﻧﻮﭘﺎی اﻧﻘﻼب ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ذرﺧﺖ ﺗﻨﻮﻣﻨﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺛﻤﺮات آن ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺣﻞ
ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ را در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ
اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ » :ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ ﻧﺸﺪﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﻧﺪارﯾﻢ.
رﺋﯿﺴﯽ ،ﺿﺮورت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن را در ﮔﺮو وﺣﺪت و اﻧﺴﺠﺎم ﻣﺪﯾﺮان و
ﻣﺮدم داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﯿﺪ در
اﯾﻦ اﺳﺘﺎن آﻏﺎزﺷﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﯾﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺴﺖ ﺷﻮد.
وی ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﻗﺘﺼﺎد درﯾﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﮑﺎری در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻣﺎ در دوران ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪﺑﺮ
داﺷﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ از وﺟﻮد آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎم ﺑﺮد و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻪ اﺣﺴﺎس
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻣﯿﺪان
دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ورود ﮐﻨﻨﺪ ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻤﺎﯾﺖ

ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
رﺋﯿﺴﯽ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﯿﺪ ﺗﺮال و اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
درﯾﺎﯾﯽ و ﺻﯿﺎدان اﺷﺎره و ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﻣﺮوز دﯾﺪاری ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯽ از
ﺻﯿﺎدان داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺻﯿﺪ ﺗﺮال ﮔﻼﯾﻪ داﺷﺘﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺻﺎدرﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
درﯾﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﭙﺎه ﺟﻤﻊآوری
ﺷﺪﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق،
ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺮ و ﻣﺮزﻧﺸﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮی
اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد؛ ﻣﺮدم ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﻔﺎف ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺣﺪود  13ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺎﭼﺎق وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺑﺨﺸﯽ از آن در اﺳﺘﺎن و ﻣﺎﺑﻘﯽ در ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

