ﻣﻮج ﻓﻘﺮ و ﺑﯿﮑﺎری ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﯿﻨﺎن
ﻫـﺮ روز ﻃﻮﻓـﺎﺗﯽ ﺗـﺮ از دﯾـﺮوز/
ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ
ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻓﻘﺮ واﻗﻌﻴﺘﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي،
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎي
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ آن ،ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﻲ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﻟﻴﺎن زﻳﺎد از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ و
ارزﻳﺎﺑﻲ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﻘﺪاري ،ﻫﻨﻮز ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ راﻫﺒﺮد ﺟﻬﺎﻧﻲ و
دﻏﺪﻏﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺟﺎي ﺗﺄﻣﻞ دارد .ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪد
وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ و دروازه ﺗﺠﺎرت ﮐﺸﻮر ازﻧﻈﺮ ﻓﻘﺮ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻓﻘﺮ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺪي ﺗﺮ دارد.
ﺑﺮاي اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﻓﻘﺮزداﻳﻲ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻮب ﭘﻴﺎده ﮐﺮد
در ﮔﺎم اول ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﻮرم را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و
ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ درآﻣﺪ در ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد.

ﻓﻘﺮ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ آن ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎدی زاده در دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺻﻤﺖ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻی اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺣﻮزه ﻣﻌﺎدن ﮔﻔﺖ:
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ و ﻣﻌﺎدن
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ دارد ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎﯾﺶ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن را در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺴﺘﻘﺮ در آن ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺧﺒﺮی از اﺣﯿﺎ ﻣﻌﺎدن اﯾﻦ اﺳﺘﺎن
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی زﻣﯿﻨﻪ اﺣﯿﺎ ﻣﻌﺎدن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی
اﺳﺘﺎن ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﭼﻬﺮه اﺳﺘﺎن زدوده ﺷﻮد ﮔﻔﺖ:
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﻢ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎری دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻘﺮ اﺳﺘﺎن را ﮐﺎﻫﺶ
داد.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻋﺒﺎدی زاده ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس

ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻓﺰود :ﺷﺮاﯾﻂ
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ آن ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ روال ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﭘﯿﺶ
رود ﮐﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ و اﺷﺘﻐﺎل
زاﯾﯽ آﻧﻬﺎ ،ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻋﺒﺎدی زاده ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻣﯿﺪوارم در ﺳﺎل ﻫﺎی آﯾﻨﺪه
ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﭘﯿﺶ رود ﮐﻪ در آﻣﺎر ﮐﺸﻮری ﺟﺰء ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎن ﻓﻘﯿﺮ
ﮐﺸﻮر ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ.

درآﻣﺪ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن وﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﺎز ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد
اﺣﻤﺪ ﻣﺮادی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺑﺎ ﻫﺮﻣﺰ ﮔﻔﺖ :آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ۸۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺪادادی ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از  ۴۲ﺳﺎل از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز در ﻓﻘﺮ و
ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ.
ﻣﺮادی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ارﮐﺎن اﯾﻦ ﺑﺎور را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﺪن
ﻣﻨﻈﺮه ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ﻋﺪم ﺗﻼش در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ
ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺮادی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﮑﻠﯿﻔﺸﺎن در ﺧﺼﻮص ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ

درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﻧﺪ اﻻن ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎ در رﻓﻊ ﻓﻘﺮ اﯾﻦ ﻧﺒﻮد.
ﻣﺮادی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎزاد ﺑﺮ درآﻣﺪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،اداﻣﻪ داد:
دوﻟﺖ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﻃﺮح ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻣﺮدم
اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ آن ﻧﺮﺳﺪ و ﻓﻘﺮ ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد و ﻣﺎزاد درآﻣﺪ از
ﻣﺎﻟﯿﺎت اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺮدم ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﺎز ﻧﻤﯽ
ﮔﺮدد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﮔﺮ در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل دوم ﻋﻤﺮ دوﻟﺖ ،ﻣﺎزاد درآﻣﺪ اﺳﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽ ﺷﺪ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺸﺖ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺣﺮف را ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺎری ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ،
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺣﻀﻮرم ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽ و ﺗﻼﺷﻢ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﻗﺸﺮ ﻣﺤﺮوم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﮕﯿﺮم و ﺑﻪ ﻧﻮﮐﺮی ام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم
اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.

رﺳﺎﻟﺖ ﻗﺮارﮔﺎه ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺳﭙﺎه در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺮﭼﯿﺪن ﭼﻬﺮه ﻓﻘﺮ از اﺳﺘﺎن
اﺳﺖ
ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎراﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﺮارﮔﺎه ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره ﻧﯿﺮوی زﻣﯿﻨﯽ ﺳﭙﺎه

ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﻫﺪف ﻗﺮارﮔﺎه رﻓﻊ ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖزداﯾﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻗﺸﺮ آﺳﯿﺐ
دﯾﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺮوز ﻫﻢ وﻇﯿﻔﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ اﻗﺸﺎر آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮوﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﮐﺎری اﯾﻦ ﻗﺮارﮔﺎه در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺮﭼﯿﺪن ﭼﻬﺮه
ﻓﻘﺮ از اﺳﺘﺎن اﺳﺖ اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم اﺳﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﺎدم در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻏﺒﺎر ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ
را از ﭼﻬﺮه اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺰداﯾﯿﻢ و ﺷﺎﻫﺪ آﺑﺎداﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺤﺮوم اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺑﺎﻻ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن وﺟﻮد دارد
ﻋﻠﯽ اﻟﻬﯿﺎری ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﻓﻘﺮ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﯽ ،ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:
دﻫﺴﺘﺎن »ﭘﯽ وﺷﮏ« در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﺎﺳﮏ» ،ﺑﺸﺎﮔﺮد«» ،ﺗﻮﮐﻬﻮر ﻫﺸﺘﺒﻨﺪی«،
»ﺟﻐﯿﻦ«» ،ﻓﯿﻦ«» ،ﺳﯿﺎﻫﻮ« از ﻣﺤﺮوم ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ در آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻓﻘﺮ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  60درﺻﺪ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن اﻣﺪاد
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت وزارت
ﮐﺸﻮر ،ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﯿﻦ اﻋﺪاد ﺷﺶ ﺗﺎ  9اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:

ﻫﻤﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎی دارای ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ در ﻣﺤﺪوده ﺟﻨﻮب
ﮐﺮﻣﺎن ،ﺷﺮق ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﻏﺮب ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ و
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺟﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ
ﺑﺎﻻ دارد.
وی ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﻘﺮا و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ درﺳﺘﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺟﺎﻣﻌﻪ در
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
 ۱۰۰درﺻﺪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ  ۸ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ در ﮐﺸﻮر
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺖ
ﺣﺴﯿﻦ رﺋﯿﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺷﺮق ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻫﺮﻣﺰ ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ دارد اﻣﺎ
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی آن ﻣﻠﯽ اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺷﺮق ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
ﺻﻨﺎﯾﻊ،ﻣﻌﺎدن ،ﺟﺰاﯾﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر
ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارﻧﺪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﮐﻤﺘﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و  ۹۰درﺻﺪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﺎی  ۶و  ۷ﻧﯿﺰ در
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن وﺟﻮد دارد.
رﺋﯿﺴﯽ اداﻣﻪ داد ۱۰۰ :درﺻﺪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ  ۸ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺷﺮق ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد۵۰ :
درﺻﺪ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن در ﺣﻮزه ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن دﭼﺎر ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
رﺋﯿﺴﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺷﺮق ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﯾﺎ ﺳﺮﭘﻨﺎه
ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ در ﻓﻀﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺴﮑﻦ
ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ ﺷﻮد و اﮔﺮ
ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖ
درﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺷﺮق ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۲درﺻﺪی ﺑﻮدﺟﻪ در اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﺎل ﺟﺎری
ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد ﮐﺸﻮر ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻧﮕﺎه ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن روﺑﺮو ﺷﻮﯾﻢ.
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