ـﺎﯾﯽ
ـﺘﮕﺎه ﻗﻀـ
ـﺎﻫﻪ دﺳـ
ـﺖ ﯾﮑﻤـ
ﻣﻬﻠـ
ـﻒ
ـﻦ ﺗﮑﻠﯿـ
ـﺮای ﺗﻌﯿﯿـ
ـﺎن ﺑـ
ﻫﺮﻣﺰﮔـ
ـﻪ آزاد
ـﻂ ﻣﻨﻄﻘـ
ـﺎ ﺗﻮﺳـ
واﮔﺬاریﻫـ
ﻗﺸــﻢ /دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾــﯽ در
ﮐﻮﺗـﺎﻫﺘﺮﯾﻦ زﻣـﺎن ﻣﻤﮑـﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻣﻼک ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛رﯾﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺟﻠﺴﻪ
ﺷﻮرای ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل در اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺘﺠﺎوزان ﺑﻪ اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮان دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺟﺪﯾﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل در ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ،
ﮔﺸﺖﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺤﯽ در اداﻣﻪ اﻓﺰود :ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﺸﻮرک و ﭼﻬﭽﮑﻮر در ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮ
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزهﻫﺎ ﻣﻮرد ﻃﻤﻊ ﻣﺘﺼﺮﻓﺎن ﻗﺮار دارد ﻟﺬا
اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪاوم ﯾﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺴﮑﻦ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺸﺖﻫﺎی ﻧﻈﺎرت در اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺿﺮورﺗﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ :اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺮح ﮐﺎداﺳﺘﺮ )ﻧﻘﺸﻪ ﺣﺪﻧﮕﺎر( ،ﺑﺴﺘﺮ
ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده و دﺳﺖ اﻧﺪازی ﺑﻪ اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ و دوﻟﺘﯽ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد
ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاﺳﺖ در ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻣﻼک ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری
ﻣﺪارک ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ،در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک
اﺳﺘﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﻌﺮض ﺑﻪ اﯾﻦ اراﺿﯽ ،از
ﻃﺮح دﻋﺎوی ﺑﯿﺸﺘﺮ در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در اداﻣﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ از اﻗﺪاﻣﺎت
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ در ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﻗﻀﺎﯾﯽ؛ ﻧﻈﺎرت
ﺑﺮ اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﺮک ﻓﻌﻞ ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺖ،
از اﯾﻦ رو ﻻزم اﺳﺖ اداره ﮐﻞ ﺑﺎزرﺳﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺪﯾﺪ

ﻧﻈﺎرتﻫﺎ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺘﻮﻟﯽ در ﺣﻮزه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﺼﺮﻓﺎت
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ رﺻﺪ ﻧﻤﻮده ،ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮای
ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮک ﻓﻌﻞ و ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ،زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.
ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮐﺎﻧﺎل ﮐﺸﯽ و ﻧﺼﺐ ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه در اراﺿﯽ و اﻣﺎﮐﻨﯽ
ﮐﻪ در ﺧﻄﺮ ﺗﻌﺮض ﻗﺮار دارﻧﺪ ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ
ﻣﻔﯿﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در ﺧﺼﻮص رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع واﮔﺬاری اراﺿﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻗﺸﻢ و ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه
آﯾﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﯾﻦ واﮔﺬاریﻫﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﮐﺮد :اوﻟﻮﯾﺖ در ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﺎده ۱۰۰؛ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺘﻤﻮﻟﯿﻦ و ﺻﺎﺣﺒﺎن زر و زور و ﻗﺪرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل در اراﺿﯽ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﯿﻦ در ﺟﺰاﯾﺮ ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ واﮔﺬاری و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﺷﯿﻼﺗﯽ در
ﺟﺰاﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ
ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺐ وارد ﻧﺸﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

