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جانشینفرماندهانتظامیبوشهر:

محمولهبزرگلوازمیدکیقاچاقدرکنگانتوقیفشد
جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر از توقیف یک دستگاه کامیون حامل ۲۵میلیارد ریال انواع لوازم یدکی قاچاق
در کنگان خبر داد .سرهنگ حیدر سوسنی در بیان جزئیات این خبر گفت :در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه
و برخورد قاطع با پدیده شوم قاچاق ،مأموران پلیس آگاهی شهرستان کنگان با تشدید کنترل خودروهای عبوری
به یک دستگاه کامیون کمپرسی مظنون و آن را متوقف کردند .وی افزود :در بازرسی از قسمت بار این خودرو۱۴ ،
پالت انواع لوازم یدکی قاچاق فاقد هرگونه مدارک گمرکی کشف شد .جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت:
ارزش این محموله طبق نظر کارشناسان  ۲۵میلیارد ریال اعالم و یک نفر در این زمینه دستگیر شد.

خبـــــر
امامجمعهبوشهر:

فرهنگ امیدواری در جامعه
ترویجشود
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با
تاکید بر لزوم ارائه راهکارهای الزم برای دوری
از منکرها و ترویج معروفها گفت :فرهنگ
امیدواری در جامعه ترویج شود.
آیتاهلل غالمعلی صفایی بوشهری در جلسه ستاد
احیا امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر
اظهار داشت :اجرای برنامههای مختلف در راستای
ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر یک
ضرورت است.
وی احیای فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر
را به عنوان فلسفه قیام عاشورای حسینی عنوان کرد
و ادامه داد :باید در جامعه به خوبی فرهنگ امر به
معروف و نهی از منکر در ابعاد مختلف تبیین شود.
امام جمعه بوشهر خواستار شناساندن فریضه الهی
و ارائه راهکارهای الزم برای دوری از منکرها و
ترویج معروفها شد و بیان کرد :ترویج فرهنگ
امیدواری در جامعه از دیگر مسائلی است که باید
به خوبی در دستور کار باشد.وی به تالشهای
دشمنان برای فاصلهانداختن بین مردم و مسئوالن
اشاره کرد و ادامه داد :دشمن به دنبال ایجاد
فاصله بین مردم و نظام است و مسئوالن باید با
ارائه خدمات صادقانه و اقدامات جهادی به مردم
خدماتدهی کنند.آیتاهلل صفایی بوشهری با بیان
اینکه عملکرد درست مسئوالن مردم را نسبت
به نظام امیدوار میکند اضافه کرد :عامل توقف
بسیاری از طرحها و پروژهها عدم جدیت مسئوالن
است.وی بیان کرد ۲۵ :شهریورماه امسال همایش
سالمت اجتماعی و اداری در بوشهر برگزار
میشود که خدمت صادقانه ،جهادی و همراه با
اخالق اسالمی باید به عنوان خروجی این همایش
باشد.

مجوز پرورش  60هزار تن ماهی
در بوشهر صادر شد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت:
در زمان حاضر مجوز طرح های پرورش 60
هزارتن ماهی در قفس در این استان صادر و از این
میزان تاکنون  16هزار تن اجرا شده است.
محمد تقی منوچهری روز سه شنبه درگفت وگو با
ایرنا افزود :در این ارتباط سه هزار و  840تن قفس
در استان بوشهر نصب شده که تولید سال گذشته
استان در این بخش به  2هزار تن رسید و پیش بینی
می شود امسال میزان تولید به پنج هزار تن برسد.
وی بیان کرد :پرورش ماهی در قفس یکی از طرح
های شاخص وزارت جهاد کشاورزی است که
در بحث اقتصاد مقاومتی دنبال می شود و تاکنون
استقبال خوبی در این استان از این طرح شده است.
منوچهری بیان کرد :نگاه شیالت در زمینه توسعه
آبزی پروری تنها به میگو معطوف نشده بلکه به
انواع فعالیت های این بخش توجه دارد که پرورش
ماهی در قفس از این جمله است .وی در باره
پرورش میگو گفت :سال گذشته سه هزار و 573
هکتار برای پرورش میگو در استان بوشهر واگذار
شده که تاکنون سایت رود شور دلوار  3و شیف
جدید (سایت بامداد) از جمله سایت های جدیدی
است که با توجه به توسعه مکانیزاسیون و کشت
متراکم به افزایش برداشت به میزان پنج تن در هکتار
رسیده است .منوچهری اضافه کرد :در زمان حاضر
یکهزار و  600هکتار نیز زمین برای پرورش میگو
در نیمه دوم سال جاری شامل مجتمع دیلم ،موند،
دیر و دلوار واگذار می شود .امسال یک میلیارد و
 200میلیون قطعه بچه میگو درسطح چهار هزار و
 700هکتار از استخرهای این استان ذخیره سازی
و تولید  18هزار تن میگوی پرورشی برنامه ریزی
شده است .وی در بخش دیگری از سخنان خود
با اشاره به کسب رتبه برتر سازمان جهاد کشاورزی
استان بوشهر در جشنواره شهید رجایی امسال
گفت :این سازمان در شاخص های عمومی که
شامل اصالح ساختار سازمانی ،توسعه دولت
الکترونیک ،مدیریت سرمایه انسانی ،شفافیت و
مدیریت مالی ،بهبود فضای کسب و کار ،ارتقای
سالمت اداری ،مسئولیت پذیری و سایر موارد هزار
امتیاز دارد که این سازمان موفق به کسب امتیاز الزم
در این بخش شده است .منوچهری یادآور شد:
در این بخش نیز سازمان جهاد کشاورزی موفق
شد در شاخص های اختصاص که شامل آب،
خاک ،زراعت ،دام ،بازرگانی ،صنایع ،حفظ نباتات
و ترویج نیز که هزار امتیاز است موفق شد امتیاز
الزم را کسب کند و جزو دستگاه های برتر در این
جشنوارهمعرفی شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر :

اسکله کانتیرنی بوشهر با اعتبار ۹۰میلیارد تومان
توسط بخش خصوصی ساخته شد

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
با اشاره به مشارکت بخش خصوصی در
اجرای طرحهای بندری در استان گفت:
اسکلهکانتینریمجتمعبندرینگینبوشهر
با اعتباری افزون بر  ۹۰میلیارد تومان توسط
بخشخصوصیساختهشدهاست.
سیاوش ارجمندزاده در بازدید سرمایه
گذاراناتریشیازبندربوشهروظرفیتهای
مجتمع بندری نگین ضمن تشریح
زیرساختهای تجاری و طرحهای
توسعهایبنادراستانبهظرفیتهایموجود
وفرصتهایسرمایهگذاریدربندربوشهر
بهعنواناصلیترینبندرتجاریاستاناشاره
کرد .وی از اجرای طرح توسعه بندر بوشهر
و تبدیل آن به یک بندر مدرن و هوشمند،
در جزیره نگین خبرداد و اظهار داشت :با
سرمایهگذاری سازمان بنادر و دریانوردی
در زمینه زیر ساختها و بخش خصوصی
در زمینه روبناها و تجهیزات ،فرصت بسیار
خوبی را برای سرمایهگذارهای داخلی و
خارجی مهیا شده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با
بیان اینکه زیر ساختها الزم اعم از آب،
برق،گاز و تلفن در مجتمع بندری نگین در
حال اجراء است گفت :در این راستا اسکله
کانتینری مجتمع بندری نگین بوشهر با
اعتباری افزون بر  90میلیارد تومان توسط
بخشخصوصیساختهشدهاست.
ارجمندزاده با بیان اینکه عمق تعیین شده

برایپایاسکلهمجتمعبندرینگین 12متر
هدف گذاری شده افزود :این برنامه برای
فراهمشدنپهلوگیریکشتیهاییباظرفیت
تا  50هزار تن طراحی شده است.
وی از اختصاص  30میلیارد تومان برای
الیهروبی اسکله نگین خبرداد و بیان کرد:
عملیات الیهروبی پای اسکله مجتمع
بندری نگین بوشهر با اعتباری افزون بر
 30میلیارد تومان در حال اجرا است.
ارجمندزاده پیشرفت فیزیکی عملیات
الیهروبی پای اسکله مجتمع بندری نگین
بوشهر را مورد اشاره قرار داد و خاطر نشان
کرد :این عملیات با پیشرفت  70درصدی
هم اینک در حال انجام است و تا دو ماه
آیندهبهبهرهبرداریمیرسد.مدیرکلبنادرو
دریانوردی استان بوشهرتاکید کرد :عملیات
الیروبی کانال دسترسی بندر بوشهر نیز با
هزینه 150میلیارد تومان تا پایان سال انجام
میشود که با انجام این مهم عمق این کانال
به  10.8متر افزایش مییابد .ارجمندزاده با
اشاره به اینکه بندر بوشهر بهعنوان یک
بندر نسل سومی در مجتمع بندری نگین
طراحی شده اظهار داشت :اداره کل بنادر
و دریانوردی استان بوشهر آماده هرگونه
همکاریباسرمایهگذارانداخلیوخارجی
در راستای سرمایه گذاری در مجتمع بندری
نگین است و این درحالیست که آینده بندر
بوشهر بهعنوان یک بندر نسل سومی در
مجتمعبندرینگین طراحیشدهاست.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری بوشهر :

هیچ معروفی باالتر از تقویت اتحاد
در جامعه نیست

خــبر

رئیس سازمان مدیریت بوشهراز آغاز عملیات
اجرایی راهآهن بوشهر -شیراز تا دو ماه
آینده خبرداد

اخبار اعداد

رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستانبوشهر
گفت :با انتخاب پیمانکاران و تجهیز کارگاه پروژه
راه آهن بوشهر  -شیراز ،عملیات اجرایی این
پروژه تا دو ماه آینده آغاز می شود.
رضا عوضپور ظهر سهشنبه در نشست خبری با
اشاره به نتایج سرشماری سال  ۹۵در استان بوشهر
اظهار داشت :بر اساس این سرشماری ،نرخ رشد
جمعیت در استان  ۲.۴۱بوده در حالی که نرخ
رشد کشور  ۱.۲۴بوده است.
وی در مورد ترکیب جمعیت بوشهر بر اساس
سرشماری سال  ۹۵بیان داشت ۲۶.۲ :درصد از
جمعیت استان بین صفر تا  ۱۴سال ۶۹.۵ ،درصد
جمعیت بین  ۱۵تا  ۶۴سال و  ۴.۲درصد جمعیت
استان هم بیش از  ۶۵سال سن دارند.
رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستانبوشهر
با بیان اینکه بر اساس سرشماری سال  ،۹۵مردم
استان بوشهر نسبت به سال  ۹۰شهرنشین تر
شدهاند ،بیان کرد :در حالی که در سال ۶۸.۳ ،۹۰
درصد جمعیت استان شهرنشین بودند این رقم در
سال  ۹۵به  ۷۱.۹درصد رسید .عوض پور گفت:
همچنین در سال  ۴.۲ ،۹۰نفر جمعیت در هر
خانواده بوشهری ثبت شده این رقم در سرشماری
سال  ۹۵به  ۳.۵نفر در هر خانواده رسیده است.
وی در مورد وضعیت نسبت جنسیتی در استان
بوشهر تصریح کرد :در سال  ۹۰به ازای هر ۱۱۹
مرد  ۱۰۰زن وجود داشت اما این رقم در سال ۹۵
به  ۱۱۴مردم به ازای  ۱۰۰زن رسیده است.
رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستانبوشهر
با بیان اینکه نرخ باسوادی استان از  ۸۳.۶در سال
 ۹۰به  ۸۹.۲درصد در سال  ۹۵رسیده است،
گفت :این رقم در کل کشور  ۸۷.۶درصد است
و نشان می دهد نرخ باسوادی استان بوشهر نسبت
به میانگین کشور باالتر است.
عوض پور گفت :بر اساس سرشماری سال ۹۰

میزان امید به زندگی در بین مردان بوشهری ۷۱
سال و زنان  ۷۳.۵سال بوده در حالی که میانگین
کشوری برای مردان  ۷۲.۵و برای زنان  ۷۵.۵است.
تورم  ۷.۷درصدی در بوشهر
وی در مورد آمار نرخ تورم شهری تا پایان مرداد
ماه در استان بوشهر گفت :نرخ تورم شهری در
بوشهر تا پایان مرداد ماه  ۷.۷درصد بوده در حالی
که این رقم در میانگین کشور  ۹.۸درصد بوده که
نشان می دهد تورم در استان بوشهر از میانگین
کشور هم کمتر است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بوشهر
ادامه داد :همچنین میانگین سطح عمومی قیمت ها
در کل مناطق شهری استان بوشهر در این مدت
 ۵.۸درصد افزایش داشته است یعنی سبد هزینه
هر خانوار بوشهری ۵.۸درصد گران تر شده است.
عوض پور اظهار داشت :سند توسعه برنامه ششم
توسعهبرای ۱۰شهرستاناستانبوشهرتدوینشده
است ضمن اینکه استان بوشهر به عنوان پایلوت
اجرای طرح نظام نوآوری منطقهای برای برنامه
ریزی توسعه علم و فناوری در کشور انتخاب شده
است.وی در پاسخ به سوالی در مورد تسهیالت
اشتغال روستایی بیان کرد :سهمیه استان بوشهر در
این بخش  ۲۰۰میلیارد تومان بوده که تاکنون ۸۹
میلیارد تومان آن جذب شده است و برآورد شده با
این میزان تسهیالت ۱۲۷۰شغل ایجاد شود.
رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستانبوشهر
در مورد تسهیالت بخش اشتغال فراگیر هم گفت:
سهمیه استان بوشهر در این بخش در مرحله اول
 ۹۴میلیارد تومان بوده که تاکنون  ۲۶میلیارد تومان
آن جذب شده و برآورد می شود  ۶۵۰شغل ایجاد

شود.
تکمیل طرح های عمرانی
عوضپور با بیان اینکه برای تکمیل طرح های
عمرانی در کل کشور ۴۰۰هزار میلیارد تومان اعتبار
نیاز است ،خاطرنشان کرد :برای تکمیل طرح های
عمرانی در استان بوشهر هم  ۷هزار میلیارد تومان
اعتبار نیاز داریم که شامل طرح های عمده از جمله
آزادراه ،راه آهن ،بیمارستان و  ...می شود.
وی در مورد پروژه راه آهن بوشهر  -شیراز با
قدردانی از پیگیریهای ویژه استاندار و نمایندگان
مردم در مجلس گفت :هم اکنون  ۱۱۸میلیارد
تومان اعتبار برای آغاز این طرح تامین شده است.
عوض پور ادامه داد :پیمانکاران این پروژه شامل
شرکت توسعه راههای پارس و آبادراهان پارس
هستند و عملیات اجرایی این پروژه هم تا دو ماه
آینده آغاز می شود.
وی افزود :پروژه راه آهن بوشهر  -شیراز یک
پروژه ملی است که  ۴۵۰کیلومتر طول دارد و ۲۰۰
کیلومتر آن در استان بوشهر اجرا خواهد شد ،در
حالی که این پروژه فاینانس خارجی از کشور چین
دارد و روال اداری آغاز به کار فاینانس خارجی
زمان بر بود ما خودمان با اعتباراتی که داشتیم کار
را آغاز خواهیم کرد تا زمانی که اعتبارات فاینانس
هم تزریق شود.وی با بیان اینکه سرمایه گذاری
اولیه این پروژه بر اساس نرخ یوان چین حدود
 ۳هزار میلیارد تومان می شود ،گفت :تاکنون ۳۰
درصد تخصیص از اعتبار  ۱۱۸میلیارد تومانی
را دریافت کردیم و  ۷۰درصد باقی مانده هم تا
آبانماه دریافت خواهیم کرد و عملیات اجرایی این
پروژه را تا دو ماه آینده آغاز می کنیم.

 ۴۲۴میلیارد تومان به دهیاریها و شهرداریها بوشهر پرداخت شد
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر گفت۴۲۴ :
میلیارد تومان سال گذشته اعتبارات ارزش افزوده به
دهیاریهایاستانبوشهرپرداختشد.
مهرداد ستوده در آیین معارفه مدیرکل امور مالیاتی
استان بوشهر اثربخشی و تاثیرگذاری امور مالیاتی در
توسعه استان را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت:
امور مالیاتی نقش مهمی در طرحهای توسعهای و
برنامهریزی و توسعه زیرساختهای شهرها و
روستاهایاستاندارد.
وی با بیان اینکه سال گذشته  415میلیارد تومان
نقدینگیاستانبوشهربرایاجرایپروژههایعمرانی
پرداخت شد گفت :این در حالی است که 424
میلیارد تومان اعتبارات ارزش افزوده به دهیاریها و
شهرداریهایاستانبوشهرپرداختشد.
ستوده با بیان اینکه ارزش طرحهای افتتاح شده به
مناسبت هفته دولت امسال در مقایسه با سال گذشته

دو برابر بود خاطر نشان کرد :این طرحها به بیش از
یک هزار میلیارد تومان رسید هر چند این اقدامات
در مقابل عظمت مردم ناچیز است اما بی انصافی
است اگر خدمات انجام شده در دولت را به خوبی
بیان نکنیم.
وی با بیان اینکه توقع داریم امور مالیاتی با جدیت،
قانون محوری و برنامه محوری کار خود را پیش

ببرد ،بیان کرد :یکی از موضوعاتی که در امور مالیاتی
بایددنبالشود ،اخذاعدالنهمالیاتازمودیانحقیقی
و خصوصی است که انتظار داریم اداره کل امور
مالیاتیاینموضوعراپیگیریکند.
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با بیان اینکه
وصول درآمد از محل مالیات های دریافتی باید
توسط امور مالیاتی دنبال شود ،گفت :جلوگیری از
فرار مالیاتی باید در دستور کار جدی اداره کل امور
مالیاتی قرار گیرد به ویژه اینکه باید فرار مالیاتی برای
کسانی با جدیت دنبال شود که آثاری از آنان نداریم.
وی با تبریک انتصاب غالمرضا احمدپری به عنوان
مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر افزود :امروز به
واسطه نظام مقدس جمهوری اسالمی با لطف مردم
ورهبریداهیانهمقاممعظمرهبری،منبهعنوانیک
روستایی به عنوان مسئول در خدمت مردم هستم و
این فرصت را باید قدر بدانیم.

صید در آبهای جنوب به چینیها سپرده نشده ،فقط کشتیها چینی هستند

معاون سیاسی و امنیتی استانداری بوشهر
گفت :در شرایطی که دشمنان در پی ایجاد
اختالف و فاصله انداختن بین مردم و نظام
اسالمیهستندهیچمعروفیباالترازتقویت
اتحاد و انسجام در جامعه نیست.
مجید خورشیدی در همایش طالیهداران
تبلیغ افزود :باتوجه به اینکه یکی از
مشکالت کنونی جامعه فاصله گرفتن از
معروفهاست مبلغان دینی در تبلیغ خود به
بزرگترین معروف یعنی وحدت و انسجام
بینمسلمینبپردازند.
وی با گرامیداشت فرا رسیدن ماه محرم
اظهارداشت :محبت مردم مومن و مسلمان
به خاندان ائمه اطهار(ع) در ماه محرم به اوج
میرسد چراکه امام حسین(ع) و شهدای
دشت کربال در قلوب همه مسلمانان قرار
دارد .معاون سیاسی و امنیتی استانداری
بوشهر گفت :بدعتهایی که با اهداف قیام
عاشورا و ماه محرم منافات دارد باید کنار
زده شود .خورشیدی با بیان اینکه بدعت با
نوآوری را دو مقوله متفاوت است تصریح
کرد :بین نوآوری و بدعت مرز و حدود
ظریفی وجود دارد که با بصیرت افزایی باید

این مهم مورد توجه قرار بگیرد تا خرافات
وارد مراسمها نشود.
وی افزود :سنت نیکو عزاداری قیام عاشورا
قرنها در قلوب مسلمانان جای دارد که سینه
به سینه منتقل شده و هر سال قیام عاشورای
حسینی بیشتر در دل مردم جای میگیرد.
خورشیدی یادآور شد :احیای فریضه الهی
امر به معروف و نهی از منکر از اهداف قیام
عاشورای حسینی است که باید در این راستا
تالش بیشتری شود .معاون سیاسی و امنیتی
استانداری بوشهر گفت :امر به معروف در
موضوعات مختلف کاربرد و نقش مهمی در
جلوگیری از بسیاری از ناهنجاریها دارد که
نادیده گرفته میشود .وی افزود :محرم برای
مسلمانان یک نعمت است که باید قدر آن
را در ابعاد گوناگون بدانند چراکه این فلسفه
قیام عاشورا در رسیدن جامعه به سعادت،
کمال و پیشرفت بسیار مهم است.
خورشیدی یادآورشد:همدلی و اتحادی
که در استان بوشهر وجود دارد زبانزد عام
و خاص شده بهگونهای که برادران اهل
سنت همانند شیعیان در مراسم ماه محرم
و نذورات آن را مورد توجه قرار میدهند.

هیات رئیسه فراکسیون امید برای بررسی نحوه
صید در آبهای جنوب برگزار و مقرر شد
جلسات بعدی در این رابطه پس از جمعآوری
اطالعاتبیشترادامهیابد.
بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید با اعالم
این خبر به ایسنا گفت :پیرو پیگیری چند نفر از
اعضای فراکسیون امید از جمله آقای ذوالقدر
نماینده هرمزگان و خانم ذوالقدر نماینده تهران،
هیات رئیسه فراکسیون امید به ریاست دکتر عارف
و با حضور آقایان سعادت و خدری نمایندگان
استان بوشهر جلسهای را برای بررسی مشکالت
صیادان در دریای عمان و نحوه صید فانوس ماهی
برگزار کرد.وی افزود :در این جلسه که با حضور
معاون پارلمانی وزارت جهاد کشاورزی ،اتحادیه
صیادان ،معاون سیاسی استاندار هرمزگان ،فرماندار
جاسک ،رئیس شورای شهر سیریک و نماینده
شیالت برگزار شد در مورد مزایا و معایب این صید
بحثهایی صورت گرفت .پیش از این گفته شده
بود که قرارداد دراز مدتی با چینیها برای صید این
نوع خاص از ماهی منعقد شده اما در این جلسه
عنوان شد که این صید به چینیها سپرده نشده و
تنهاکشتیهاچینیهستند.
این نماینده مجلس ،با بیان این که طبق گفته
کارشناسان محیط زیست این نوع صید در
دنیا منسوخ شده ،اضافه کرد :در این باره پاسخ
مشخصی داده نشد که آیا این قراردادها با حمایت
سازمانمحیطزیستبستهشدهیاخیر؟بههرحال
تخلف در نحوه صید قابل انکار نیست .اما با توجه
به بعضی از اطالعات ضد و نقیضی که در این
جلسه مطرح شد قرار شد اطالعات کامل در این

باره جمع آوری و موضوع پیگیری شود.
سخنگویفراکسیونامیدمجلسبابیاناینکهقرار
است به پیشنهاد دکتر عارف جلسه دیگری برای
جمع بندی مشکالت صیادان برگزار شود ،اضافه
کرد :انشاءاهلل در جلسات آتی این مشکالت را
پس از دریافت اطالعات کامل مورد بررسی قرار
میدهیم تا اگر نیاز به حمایت قانونی یا اصالح
قوانین است نسبت به آن اقدام شود .چرا که به
هر حال صید دریایی برای بهرهبرداری کشور الزم
است اما نباید این فرصت تبدیل به تهدید زیست
محیطییامنافعصیادانوبومیهایمنطقهشود.
وی همچنین اضافه کرد :برخی از حاضرین در
جلسه همچنین گفتند که احتماال موضوع را به
عنوان شکایت در کمیسیون اصال  ۹۰مطرح
خواهیم کرد که در این صورت ما در کمیسیون
اصل ۹۰قراردادهای احتمالی را استخراج خواهیم
کرد و نظارت بر نحوه صید را اعمال خواهیم کرد.
سیده فاطمه ذوالقدر عضو دیگر فراکسیون امید

نیز در همین رابطه به ایسنا گفت :در این جلسه
مطرح شد که این نوع ماهی باید به لحاظ اقتصادی
صید شود زیرا خوراک ماهیهای پرورشی است
همچنین گفتند که قراردادها بسته شده و کشتیها
مجوز گرفته و سیستم صید هم کنترل میشود اما
صیادانتخلفهاییراعنوانمیکردندازجملهاین
که برخی گونههای دیگر هم صید میشود واضح
نیستکهاینصیدکجاتخلیهمیشود.
وی اضافه کرد :همچنین قرار شد فراکسیون امید
جلسات دیگری را با حضور دکتر عارف برای
بررسی مشکالت صیادات با حضور نمایندگان
شیالت و محیط زیست برگزار کند .یکی از نکاتی
کهازسویاستانداریهرمزگانعنوانشدضرورت
توجه شیالت مرکز به هرمزگان ،تقویت آن و رفع
مشکالت بود .عالوه بر این که بر ضرورت رفع
ایرادقراردادهاوشفافشدنقراردادهانیزتاکیدشد
لزوم توجه به مسائل زیست محیطی در این رابطه
مورد اشاره گرفت.

