اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان در ﺑﻮدﺟﻪ  ۱۴۰۱ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۹۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ،ﻣﻌﯿﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺳﻌﯿﺪی در ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻠﻨ اﻣﺮوز )ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  22دی ﻣﺎه( ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ،
در ﺗﺬﮐﺮ ﺷﻔﺎﻫ ﮔﻔﺖ :از رأی ﻗﺎﻃ ﻫﻤﺎران ﺑﻪ ﻃﺮح اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮب دوﻟﺖ ،ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران،
ارﺗﺶ ،ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺟﻬﺎدی و ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن در ﺳﯿﻞ اﺧﯿﺮ ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺳﭙﺎﺳﺰارم ،اﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺤﯿﻒ راه در اﯾﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﺧﺴﺎرت وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ وزارت راه و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ! در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻧﯿ ﺷﻬﺮ ،ﮐﻨﺎرک و ﻗﺼﺮﻗﻨﺪ در ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎزدﻫﻢ اداﻣﻪ داد :ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی
اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻋﺘﺒﺎرات آن در ﺑﻮدﺟﻪ  1401ﻓﻘﻂ  10درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻗﻄﺮه ﭼﺎﻧ ﺑﻮدﺟﻪ ،ﻫﯿ اﺗﻔﺎﻗ در اﯾﻦ ﭘﻬﻨﻪ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﻘﻼﺑ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﺼﺮاﻧﻪ
ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ اﻋﺘﺒﺎرات اﯾﻦ ردﯾﻒ را ﺣﺪاﻗﻞ  90درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﺮار ﺑﺤﺮان ﻫﺎ و ﺳﻮاﻧ ﻃﺒﯿﻌ در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺿﺮورت دارد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان و
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﻌﯿﺪی اﻓﺰود :اﯾﺠﺎد داﻧﺸﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻗﻮل اﮐﯿﺪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻮد ،آﻗﺎی رﺋﯿﺴ؛ ﻣﺮدم ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﺷﻤﺎ را
ﺻﺎدق اﻟﻮﻋﺪه ﻣ داﻧﻨﺪ ،اﻣﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔ و ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت روز ﺑﻪ روز ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣ ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﺧﻮد
را ﺟﺎی اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﻤ ﮔﺬارﯾﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﯿﺎدی ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺻﯿﺪ ﺑﺮای ﻗﺎﯾﻖ و ﻟﻨ ﺻﯿﺎدی
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺻﺒﺮ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺣﺪی ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺳﻌﯿﺪی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﯾﻌﻨ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺗﻮﻟﯿﺪ؛ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺎ ﻗﺼﻪ ﺳﻨﺪر و دارا
ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﯾﻢ ،از ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺣﺎﯾﺖ ﻣﻬﺮ و وﻓﺎ ﻧﭙﺮس/.

