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تدابیری مناسب برای جلوگیری از جرایم انتخاباتی اتخاذ خواهد شد
رئیس کل دادگســتری استان اصفهان گفت :تدابیری مناســب برای پیش بینی بموقع،
پیشگیری بهنگام و برخورد قانونی سریع و ...

تفاهم نامه طرح ملی نشانی
استاندارد مکان محور
در بوشهر امضا شد

تفاهم نامه طرح ملی نشــانی اســتاندارد مکان
محور( )G-NAFروز چهارشــنبه در آیینی توسط
اســتاندار بوشــهر و مدیرعامل شــرکت پست
جمهوری اسالمی ایران به امضا رسید.
بــه گــزارش ایرنــا ،مدیرکل پســت اســتان
بوشــهر دراین آیین گفت :هــدف از امضای این
تفاهم نامه اســتاندارد سازی نشانی امالک ،آسان
سازی دسترسی به نشانی اماکن از طریق سامانه های
تحت وب ،ایجاد امکان ســرویس مبتنی برنقشه
و بهره برداری دســتگاههای اجرایی از نشــانی
استاندارد در این استان است.
عنایت اهلل مقیمی اضافه کرد :دسترســی ســریع
و آسان به نشانی اســتاندارد یا مکان جغرافیایی،
امکان جانمایی مکان ،ســرویس دهی ســریع و
مطمئن در حــوادث و یا مدیریــت بحران ،ایجاد
سرویس تایید و اســتعالم نشانی مبتنی بر نقشه
برای سازمانها و دستگاههای متقاضی و جلوگیری
از درج و ثبت نشــانی های نامعتبر در پرونده ها و
بانکهای اطالعاتی ســازمانها از جمله مزایای این
طرح است.
وی در باره سامانه یکپارچه و جامع برای مدیریت
بهینه امور امالک شــهری و روســتایی گفت :این
سامانه یک زیرساخت قدرتمند نرم افزاری برپایه
 GISاســت که همــه عملیات مربــوط به صدور
مجوزهای ساختمانی در شهرداری ها و دهیاری ها
در بســتر فرایندهای استاندارد و گردش کار بهینه
انجام می شود.
وی یادآور شــد :در استان بوشــهر 520هزار و
 459رکورد اطالعاتی ثبت شــده که از این تعداد
 28درصد روستایی و  72درصد شهری است.
وی اضافه کــرد 344 :هزار و 415ســاختمان و
444مکان گذاری در استان بوشهر صورت گرفته
است.
مقیمــی گفت :براســاس برنامه ریزیها امســال
شرکت پست اســتان بوشهر  244هزار ساختمان
باید جانمایی کند کــه تاکنون  42درصد اطالعات
جانمایی شده اســت و مابقی نیز بزودی جانمایی
می شود.
وی در بــاره به هنگام ســازی اطالعات گفت :از
520هزار و  459رکــورد اطالعاتی  68درصد به
هنگام اســت و مابقی نیز با انعقــاد تفاهم نامه با
بخش خصوصی به هنگام می شود.
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فروش زمین های در مالکیت این شــهرداری موجب بازگشایی شمار
زیادی گذر می شود
شهردار بوشهر گفت :فروش زمین های در اختیار این شهرداری موجب بازگشایی ...
استاندار بوشهر خبر داد:

اتصال همه دستگاههای اجرایی بوشهر
با شبکه فیبر نوری اختصاصی

اســتاندار بوشــهر گفــت :همــه دســتگاههای
اجرایــی اســتانی و شهرســتان بوشــهر بــا شــبکه
فیبــر نــوری اختصاصــی بــه هــم متصــل
میشــو ند .
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،مصطفــی ســاالری
پیــش از ظهــر چهارشــنبه در نشســت شــورای
اداری اســتان بوشــهر اظهــار داشــت :بــا توجــه
بــه موفقیتهــای کشــور در توافــق هســتهای و
برجــام ،بایــد برنامهریزیهــای مــا در راســتای
ایجــاد آمادگــی بــرای شــرایط پســاتحریم باشــد و

اســتاندار بوشــهر بــه برنامهریــزی صــورت گرفتــه
بــرای ایجــاد ســامانه اطالعــات مکانــی اشــاره
کــرد و ادامــه داد :نقشــههای جدیــد اســتان در
ایــن سیســتم بارگــذاری میشــود و همــه ادارات
اطالعــات مکانــی را بــر روی آن بارگــذاری
میکننــد و هــر دســتگاه بــه اطالعــات مــورد نیــاز
و طبقهبنــدی شــده دسترســی خواهــد داشــت.
اجرای طرح کاداستر و آمایش سرزمینی
وی بــه اجــرای طــرح کاداســتر در اســتان اشــاره
کــرد و افــزود :اراضــی ملــی و اراضــی کشــاورزی

بــا برنامهریــزی بهتــر بــرای ایــن تغییــرات آمــاده
شــویم.وی از تــاش بــرای جــذب ســرمایهگذار در
اســتان بوشــهر خبــر داد و اضافــه کــرد :بایــد فضــا
را بــرای حضــور ســرمایه گــذاران توانمنــد فراهــم
ســازیم و موانــع موجــود را رفــع کنیــم.

در ایــن طــرح تعییــن مــکان شــده و بــه صــورت
برخــط قابــل مشــاهده خواهــد بــود .ایــن طــرح
تامیــن اعتبــار شــده و اجــرای آن آغاز شــده اســت.
ســاالری همچنیــن بــا اشــاره بــه انجــام طــرح
کاداســتر شــهری در اســتان ،بیــان کــرد :همــه

شهردار اصفهان :مسئوالن با سرمایه گذاری
خارجی آشنا نیستند

شــهردار اصفهــان گفــت :مســئوالن اصفهــان بــه خوبــی
بــا ســرمایه گــذاری آشــنا نیســتند.
بــه گــزارش ایرنــا ،روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی
اصفهــان روز چهارشــنبه بــه نقــل از مهــدی جمالــی نــژاد
افــزود :بــا وجــود اینکــه اصفهــان در میهمــان نــوازی
زبانــزد اســت امــا در ایجــاد فضــای ســرمایه گــذاری و
بهــره گیــری از ادبیــات ویــژه آن موفــق نبــوده اســت.
شــهردار اصفهــان در دیــدار بــا رییــس اتــاق بازرگانــی
اصفهــان گفــت :بــه دلیــل آشــنا نبــودن مســووالن

آن سو

شهردار بوشهر :فروش زمین های در مالکیت این شهرداری
موجب بازگشایی شمار زیادی گذر می شود

شـهردار بوشـهر گفـت :فروش زمیـن هـای در اختیار این
شـهرداری موجب بازگشـایی تعـداد زیادی گذر در سـطح
شـهر بوشـهر می شود.
بـه گـزارش ایرنـا ،شـهردار بوشـهر روز چهارشـنبه در
نشسـت بررسـی پـروژه های عمرانی شـهر بوشـهر گفت:
محـل سـکونت شـماری از شـهروندان بوشـهری در گذر
واقـع شـده و همین امـر موجب مشـخص نبـودن تکلیف
آنهـا در چند سـال گذشـته شـده اسـت.
وی بیـان کـرد :چنانچه شـورا برای فـروش زمین های در
مالکیـت شـهرداری اختیار تام به شـهرداری بوشـهر بدهد
قـادر به بازگشـایی تعـداد زیادی از معابر خواهیم شـد.
میگلـی نـژاد عنـوان کـرد :اینکـه بازگشـایی گذرهـا بخواهد بـا واگـذاری زمین معـوض به شـهروندان همراه شـود
نتیجـه آن تنهـا بازگشـایی سـه تـا پنج گذر اسـت.
وی تصریـح کـرد :در صورتـی کـه زمینـه بـه مزایـده گذاشـتن زمین هـای در اختیـار شـهرداری فراهم شـود میزان
درآمـد زیـادی بـرای شـهرداری بـه دنبـال خواهد داشـت و می تـوان تا پایان سـال جاری شـمار زیـادی از گذرهای
سـطح شهر بوشـهر را بازگشـایی کرد.
شـهردار بوشـهر یـادآور شـد :میـزان اعتبـار گذاشـته شـده بـرای بازگشـایی گذرهـای بوشـهر در سـال جـاری
 30میلیارد ریال است که بخشی زیادی از آن تخصیص پیدا کرده است.
وی در ارتبـاط بـا آسـفالت کوچـه هـای خاکی شـهر بوشـهر نیز یادآور شـد 20 :درصد حق مشـارکت شـهروندان در
آسـفالت کوچـه هـا نزدیـک بـه دو میلیـارد ریـال اسـت و بـا توجه بـه اندک بـودن ایـن اعتبار شـورا مـی تواند قید
ایـن  20درصـد مشـارکت را بزنـد تـا آسـفالت کوچـه ها به طـور کامـل رایگان انجام شـود.
عضـو شـورای شـهر بوشـهر نیـز در این نشسـت با اشـاره به ضـرورت افزایش مراکز آتش نشـانی در شـهر بوشـهر
گفـت :محلـه هـای تنگک (محله های جنوبی شـهر بوشـهر) فاقد ایسـتگاه آتش نشـانی هسـتند و همیـن امر ایجاد
مرکـز آتـش نشـانی در این نقطه از شـهر را افزایش داده اسـت.
زهـرا رضایـی بیـان کـرد :همچنیـن با توجـه به درخواسـت های شـهروندان مسـتقر در تنگک سـوم بـرای افزایش
میـزان خدمـات دهـی سـازمان اتوبوسـرانی بایـد زمینه ایجاد یـک ایسـتگاه اتوبوسـرانی در آن محله فراهم شـود.
وی در ارتبـاط بـا اسـتخدام نیـرو در شـهرداری نیـز گفـت :چنانچه این شـهرداری قصد جـذب نیروی جدیـد را دارد
بایـد از طریـق فراخـوان عمومـی اقـدام بـه این امـر کند تا حـق و حقوق شـهروندان ضایع نشـود.
رضایـی عنـوان کـرد :افـرادی نیـز به منظـور کارآموزی وارد شـهرداری شـده انـد که این امـر نیز بـدون طی کردن
مرحلـه هـای قانونی تخلف محسـوب می شـود.
دیگـر عضـو شـورای اسلامی شـهر بوشـهر نیز با تاکیـد بر جلوگیـری از تعطیل شـدن پـارک بانوان گفـت :با توجه
بـه اینکـه در آسـتانه فصل سـرد سـال قـرار داریـم ولی این موضـوع نبایـد منجر به تعطیلـی پارک بانوان شـود.
نـدا عبـداهلل زاده یـادآور شـد :عصرها شـمار زیـادی از بانوان در پالژ بـه تفریح مـی پردازند که چنانچـه پالژ تعطیل
شـود این مـکان از آنها گرفته خواهد شـد.
نایـب رئیس شـورای شـهر بوشـهر نیز در این نشسـت گفـت :در ارتباط با افزایـش ظرفیت های گردشـگری دریایی
بوشـهر تاکنـون قـول های زیادی به شـهروندان داده شـده که برخی از آنها عملی نشـده اسـت.
مهـرزاد آسـایش عنـوان کـرد :پـروژه هـای فانـوس دریایـی و فـواره آبـی دریایـی از جملـه پـروژه هایی اسـت که
مـی توانـد بـه افزایـش ظرفیت گردشـگری این شـهر بندری کمـک کند ولـی باوجود قـول هایی که تاکنـون برای
اجـرای آنها داده شـده این مهم اجرایی نشـده اسـت.
وی اظهـار کـرد :امروزه بسـیاری از شـهرهای بنـدری جهان با ظرفیت های ایجاد شـده تبدیل به قطب گردشـگری
شـده اند ولی در بوشـهر هنوز زیرسـاخت های مناسـب این صنعت فراهم نشـده اسـت.
آسـایش بـا تاکیـد بـر اجـرا شـدن طـرح جامع سـاحل بوشـهر بیان داشـت :ایـن طـرح در طول سـال هـای زیادی
مطـرح شـده ولـی تاکنـون نتیجه ای برای شـهروندان بوشـهری نداشـته اسـت.
آسـایش گفـت :بـا کارکـرد مناسـب در حوزه گردشـگری دریایی عالوه بر زیبا شـدن منظر شـهری بوشـهر می توان
بـه افزایـش شـغل در قالب طرح های گردشـگری نیـز کمک کرد.
وی یادآورشـد :معرفـی بسـته هـای سـرمایه گـذاری شـهر بوشـهر همـراه بـا ایجـاد مکانیـزم الزم بـرای حمایت از
سـرمایه گـذاران مـی توانـد زمینـه اجـرای طرح هـای گردشـگری متنوعـی را فراهـم کند.

بــا ادبیــات ســرمایه گــذاری بســیاری از هیــات هــای
تجــاری و مســئوالن بلنــد پایــه کشــورهای دیگــر بــه
اصفهــان مــی آینــد امــا بازخــورد اقتصــادی مناســبی
بــرای اصفهــان ایجــاد نمــی شــود .
جمالــی نــژاد تاکیــد کــرد :گردشــگری حلقــه مفقــوده
اقتصــاد شــهر اصفهــان اســت کــه بــا همــکاری همــه
بخــش هــا از مــردم گرفتــه تــا اســتاندار الزم اســت در
ایــن مســیر اقــدام موثــری انجــام گیــرد.
وی بــا بیــان اینکــه بــا تصویــب برجــام بســترهای

نقــل و انتقــاالت در سیســتم ثبــت میشــود و
بــرای شناســایی مالکیتهــا کمــک خواهــد کــرد.
وی در ادامــه از اجــرای طــرح آمایــش ســرزمینی در
اســتان بوشــهر خبــر داد و خاطرنشــان کــرد :همــه
دســتگاهها بایــد در اجــرا و پیادهســازی ایــن ســند
مشــارکت کنند.
اســتاندار بوشــهر اضافــه کــرد :طــرح توزیــع
پروژههــای روســتایی نیــز در همــه روســتاهای
اســتان انجــام خواهــد شــد و برنامــه توســعه
یــک ســاله و پنــج ســاله روســتاها اســتخراج
خواهــد شــد.
اجــرای طــرح زیرســاخت تبــادل
اطالعــات اســتان بوشــهر
وی از اجــرای طــرح زیرســاخت تبــادل اطالعــات
اســتان بوشــهر خبــر داد و بیــان کــرد :همــه
دســتگاههای اســتان و شهرســتانی بوشــهر بــا
شــبکه فیبــر نــوری اختصاصــی بــه هــم متصــل
خواهنــد شــد.
ســاالری افــزود :امنیــت و تســهیل در دسترســی،
ســرعت باالتــر و تضمیــن امنیــت مــورد نیــاز
بــرای ارســال و بارگــذاری اطالعــات از جملــه
مزایــای ایــن شــبکه اختصاصــی خواهــد بــود.
وی گفــت :ایــن طــرح بیــش از  ۵۰۰میلیــارد ریــال
هزینــه در پــی خواهــد داشــت ولــی بــا توجــه
بــه اینکــه نــرخ هزینههــای ارســال و دریافــت
اطالعــات بــرای ادارات کاهــش خواهــد یافــت،
به صرفه خواهد بود.
اســتاندار بوشــهر بــا بیــان اینکــه بوشــهر یکــی
از اســتانهای پیشــتاز کشــور در زمینــه خدمــات
پســتی اســت ،اضافــه کــرد :بایــد اطالعرســانی
دقیــق بــرای مــردم انجــام شــود تــا مــردم در
جریــان خدمــات پســتی قــرار بگیرنــد.
حضــور گردشــگر در ایــران فراهــم شــده اســت افــزود:
بایــد دســتگاه هــا بــا ادبیــات ســرمایه گــذاری آشــنا
شــوند تــا بتوانیــم در زمینــه ســرمایه گــذاری در اصفهــان
فعــال شــویم.رییس اتــاق بازرگانــی اصفهــان نیــز در ایــن
دیــدار گفــت :همــکاری اتــاق بازرگانــی و شــهرداری
اصفهــان زمینــه توســعه شــهر اصفهــان را در ابعــاد
گوناگــون فراهــم مــی ســازد.
ســیدعبدالوهاب ســهل آبــادی افــزود :توســعه اقتصــادی
اســتان کــه منجــر بــه توســعه ســایر بخــش هــا
مــی شــود نیــاز بــه همــکاری و هــم افزایــی بخــش
خصوصــی ،دولتــی و عمومــی دارد .
در ایــن دیــدار ،تفاهمنامــه همــکاری اتــاق بازرگانــی و
شــهرداری اصفهــان بــه امضــای طرفیــن رســید.

خروج قاچاق از مرزهای هرمزگان  ۷۰درصد کاهش یافته است
فرمانده مرزبانی ناجا گفت :آمارها نشــان می دهد بیش از  ۷۰درصد خروجی قاچاق
از مرزهای استان هرمزگان کاهش یافته است ...

ایران امروز

عزاداری وتوزیع آش نذری در روز نوجوان وشهادت حضرت قاسم (ع) در مدارس اصفهان

استاندار بوشهر:

تدوین برنامههای اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر با نظر کارشناسان
مدیـرکل امـور اجتماعـی و فرهنگـی اسـتانداری بوشـهر گفـت :برنامههـای
فرهنگـی و اجتماعـی اسـتان بوشـهر بـا نظـر کارشناسـان فرهنگـی تدویـن
میشـود.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،حجـت االسلام حسـین رزمجـو در نشسـت
هـم اندیشـی بـا کارشناسـان فرهنگـی اسـتان بوشـهر اظهـار داشـت :دولت
یازدهـم توجـه ویـژهای به مسـائل فرهنگی و اجتماعـی دارد و در این راسـتا
برنامههـای مختلفـی اجـرا میشـود.
وی اضافـه کـرد :توسـعه عدالـت اجتماعـی و رعایـت حقـوق شـهروندی در
جامعـه از دسـتاوردهای مهـم تالش دولت بـرای فعالیت در حوزه سـرمایههای اجتماعی و کاهش آسـیبهای
اجتماعـی اسـت.مدیرکل امـور اجتماعـی و فرهنگـی اسـتانداری بوشـهر تصریح کـرد :الگوهای بومـی باید در
تدویـن برنامههـای فرهنگـی و اجتماعـی برنامه ششـم توسـعه مـورد توجه قـرار بگیرد.
حجتاالسلام رزمجـو بـا تاکیـد بـر لـزوم اسـتفاده از نظـرات کارشناسـان فرهنگـی اسـتانها در تدویـن
برنامههـای فرهنگـی و اجتماعـی شـد و بیـان کرد :باید مشـارکت اسـتانها در این زمینه جلب شـود تا شـاهد
توسـعه فرهنگـی و اجتماعی کشـور باشـیم.
وی بـه سـابقه فرهنگـی و اجتماعـی اسـتان بوشـهر اشـاره کـرد و ادامـه داد :اسـتان بوشـهر پتانسـیل باالی
فرهنگـی و اجتماعـی دارد و در تدویـن برنامههـا و موضوعـات فرهنگـی باید به کارشناسـان فرهنگی اسـتان
توجه شـود.

رئیس کل دادگستری اصفهان:

تدابیری مناسب برای جلوگیری از
جرایم انتخاباتی اتخاذ خواهد شد

رئیــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان گفــت:
تدابیــری مناســب بــرای پیــش بینــی بموقــع،
پیشــگیری بهنــگام و برخــورد قانونــی ســریع و
خــارج از نوبــت بــا هــدف کاهــش تخلفــات و
جرایــم انتخاباتــی اتخــاذ خواهــد شــد.
بــه گــزارش روز چهارشــنبه ایرنــا ،احمــد
خســروی وفــا در اولیــن جلســه ســتاد پیشــگیری
از جرایــم و تخلفــات انتخاباتــی اســتان اصفهــان

برگــزار خواهــد شــد ،مســئولیت و فعالیــت ســتاد
پیشــگیری جرایــم انتخاباتــی اســتان را مهــم تــر
از دوره هــای گذشــته ارزیابــی کــرد و از اعضــای
ایــن ســتاد خواســت بــه وظایــف قانونــی خــود
دقیــق تــر عمــل کننــد.
وی تصریــح کــرد :فعالیــت و عملکــرد ســتادهای
پیشــگیری از جرایــم انتخاباتــی در راســتای
تقویــت ،تعامــل ،هماهنگــی و هــم افزایــی

بــا تاکیــد بــر ترویــج قانــون مــداری از طریــق
تشــریح و توضیــح مــواد قانونــی و تســریع
در رســیدگی و پیشــگیری بموقــع از جرایــم
انتخاباتــی ،ارتقــای هماهنگــی بــا مســئوالن
هیــات نظــارت اســتان و شهرســتان را نیــز
خواســتار شــد.
وی بــا اشــاره بــه ابتــکار قــوه قضائیــه در
تشــکیل ســتاد پیشــگیری از جرایــم انتخاباتــی،
گفــت :آثــار و بــرکات خوبــی از فعالیــت ســتاد
پیشــگیری از جرایــم و تخلفــات انتخاباتــی در
چنــد ســال گذشــته بدســت آمــد کــه قانونگــذار
را بــر آن داشــت تــا بــا وضــع مــاده قانونــی
(مــاده  )67بحــث پیشــگیری از وقــوع جرایــم
انتخاباتــی را نهادینــه کنــد.
رئیــس کل دادگســتری اســتان بــا اشــاره بــه در
پیــش بــودن انتخابــات مجلس شــورای اســامی
و خبــرگان رهبــری کــه در اســفند ســالجاری

بــا ســایر نهادهــای قانونــی مســئول اســت و
فعالیــت اجرایــی و نظارتــی ایــن دســتگاهها بــا
ســایر دســتگاههای مســئول در تضــاد نیســت.
خســروی وفــا اضافــه کــرد :ســتاد پیشــگیری از
جرایــم انتخاباتــی اســتان اصفهــان از ظرفیت ها
و قابلیــت هــای نهادهــا ،دســتگاهها و بخــش ها
در برنامــه ریــزی و اجــرای تدابیــر پیشــگیرانه
اســتفاده خواهــد کــرد.
وی بــا تشــریح وظایــف ســتاد پیشــگیری از
جرایــم انتخاباتــی اســتان اصفهــان اظهارکــرد:
بیشــتر تصمیمــات و برنامــه ریــزی ایــن ســتاد
بــر اقدامــات پیشــگیری از وقــوع جرایــم
انتخاباتــی متمرکــز مــی باشــد و ارتقــای
آگاهــی هــای عمومــی و اختصاصــی پیشــگیرانه
از جرایــم انتخاباتــی بــه عنــوان یــک اصــل
ضــروری در نظــر گرفتــه شــده اســت.
رئیــس ســتاد پیشــگیری از وقــوع جــرم و
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تخلفــات انتخاباتــی اســتان اصفهــان در ادامــه با
تشــریح جرایــم و تخلفــات انتخاباتــی ،خواســتار
نظــارت جــدی و حضــور فعــال اعضــای ایــن
ســتاد در حــوزه پیشــگیری از وقــوع تخلفــات
انتخاباتــی شــد.
وی اســتفاده از ظرفیــت صــدا ســیما و ســایر
نهادهــای اطــاع رســان را در ایــن زمینــه بســیار
مهــم و تاثیرگــذار دانســت و بــر تدویــن جرایــد
اطــاع رســان و تهیــه بســته هــای آموزشــی
پیرامــون جرایــم انتخاباتــی تاکیــد کــرد.
مرحلــه نخســت دهمیــن دوره انتخابــات مجلــس
شــورای اســامی همزمــان بــا انتخابــات
پنجمیــن دوره مجلــس خبــرگان رهبــری روز
جمعــه  ۷اســفند در سراســر کشــور برگــزار
خواهــد شــد.
تعــداد نماینــدگان اســتان اصفهــان در پنجمیــن
دوره مجلــس خبــرگان رهبــری از پنــج بــه
 6نفــر افزایــش یافتــه اســت و  20نماینــده از
اســتان اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی
کــه یکــی از آنهــا نماینــده اقلیــت ارامنــه اســت،
حضــور دارنــد.
انتخابــات امســال در  15حــوزه اصلــی در اســتان
اصفهــان انجــام مــی شــود و برخــی حــوزه هــا
شــامل چنــد شهرســتان اســت.
همزمــان با ایــن انتخابات ،انتخابــات میاندوره ای
شــوراهای اســامی در  30روســتا و شــهر
« جوشــقان قالــی » در شهرســتان کاشــان
برگــزار خواهــد شــد.
بــر اســاس قانــون اساســی جمهــوری اســامی
ایــران بایــد تعــداد نماینــدگان دهمیــن دوره
مجلــس شــورای اســامی ،بــه  ۳۱۰نفــر یــا
بیشــتر افزایــش یابــد.
بــرای تشــکیل نهمیــن دوره مجلــس
شــورای اســامی کــه انتخابــات آن در ســال
۱۳۹۰برگــزار شــد بایــد  20نفــر بــه شــمار
نماینــدگان ایــن مجلــس افــزوده مــی شــد کــه
در آن دوره ،الیحــه افــزودن  20نماینــده بــه
تعــداد نماینــدگان فعلــی از طــرف دولــت دهــم
بــه مجلــس هشــتم ،ارائــه نشــد بــه همیــن
خاطــر بایــد ایــن دوره ،تعــداد نماینــدگان 20
نفــر افزایــش یابــد.

فرمانده مرزبانی ناجا:

خروج قاچاق از مرزهای هرمزگان
 ۷۰درصد کاهش یافته است

فرمانـده مرزبانـی ناجـا گفـت :آمارهـا نشـان
مـی دهـد بیـش از  ۷۰درصـد خروجـی قاچـاق از
مرزهـای اسـتان هرمـزگان کاهـش یافتـه اسـت.
بـه گـزارش خبرنگار مهر ،سـردار سـرتیپ قاسـم
رضایـی پیـش از ظهـر چهارشـنبه در آئیـن تکریم
فرمانـده سـابق و معارفـه فرمانـده جدیـد دریابانی
اسـتان هرمـزگان بـا تاکیـد بـر ضـرورت توجـه به
عبـرت های عاشـورا ،عنـوان کرد :انقالب اسلامی
ایـران اهـداف مـادی و معنـوی اسـتکبار را به خطر
انداختـه و پـس زده اسـت و ایـران اسلامی بـه
واسـطه عاشـورایی بـودن هماننـد دُر ،در جهـان
می درخشد.
وی ادامـه داد :عبـرت های عاشـورا بایـد در زندگی
ما جاری باشـد چـون با تهدیدات بسـیار فـراوان و
پیچیده ای مواجه هسـتیم.
فرمانـده مرزبانـی ناجـا افـزود :امـروز اگر دشـمن
قـدرت و جـرات تهدیـد نظامـی کشـور مـا را ندارد
امـا از تهدیـدات دیگـری وارد شـده و بایـد توجـه
داشـته باشـیم کـه عاشـورا مکمـل بعثـت و دلیـل
اصلـی تـداوم اسلام اسـت.
سـردار رضایـی در بخش دیگـری از سـخنان خود
هرمـزگان را جزء اسـتان های موفـق در هماهنگی و
مدیریـت جامع در پشـتیبانی از دریابانی دانسـت و
بیـان داشـت :این اسـتان با داشـتن بیـش از هزار
کیلومتـر مـرز و قـرار گرفتـن در کنـار خلیـج فارس
بـه عنـوان نقطه اسـتراتژیک جهـان ،نگهبـان این
منطقـه مهم اسـت.
وی با اشـاره با قاچاق مواد مخدر و دیگر شـرارت ها
در مرزهـای آبی اسـتان هرمزگان ،تصریـح کرد :در
کنـار همـه تهدیدات شـاهد دسـتاوردهای خوبی در
هرمزگان هسـتیم.
فرمانـده مرزبانـی ناجـا گفـت :یکـی از تهدیـدات
مهـم در هرمـزگان پدیـده قاچـاق و بـه خصـوص
قاچـاق سـوخت بـوده اسـت کـه بـا تلاش
صـورت گرفتـه ،آمارهـا نشـان مـی دهـد بیـش
از  ۷۰درصـد خروجـی قاچـاق از مرزهـای ایـن
اسـتان کاهـش یافتـه اسـت.در این آئین سـرهنگ
علـی میرشمسـی با حکم سـردار سـرتیپ حسـین
اشـتری فرمانـده نیـروی انتظامی کشـور بـه عنوان
فرمانـده جدیـد دریابانـی هرمـزگان معرفـی و از
زحمـات سـرهنگ احمـد دادسـتانی فرمانده سـابق
دریابانـی هرمـزگان تقدیـر شـد.

