ﺗﺤﻤـﻞ رﻧـﺞ زﻧـﺪﮔﯽ در ﮐﻨـﺎر ﺑﻤـﺐ
ﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮک /ﻓﺮوش ﺑﻨﺰﯾﻦ راﻫﮑﺎری
ﺑﺮای ﻓﺮار از ﺑﯿﮑﺎری
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺳﺮ ﻓﺼﻞ
ﻫﺎی ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺟﻮاﻣﻊ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺗﻼش ﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن دوﺟﻨﺪان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﮑﻼت و آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﻘﺮ ،ﻣﻬﺎﺟﺮت،ﻃﻼق ،ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﻧﺸﯿﻨﯽ ،ﻗﺎﭼﺎق و… .راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻐﻠﯽ و ﯾﺎ ﻧﺮخ
ﺑﺎﻻی ﺑﯿﮑﺎری در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای دارﻧﺪ.
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺣﻮزه ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز ،ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺑﻨﺎدر از اﻣﺘﯿﺎزات
اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﯿﺞ ﻧﻘﻄﻪ از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺟﺎ و
ﺑﺎ ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎﻧﯽ در اراﺋﻪ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻮده اﯾﻢ.
ﺑﯿﮑﺎری و ﻧﺒﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮری و اﺳﺘﺎن در دوران ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی
ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن را در ﻣﻨﮕﻨﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.

در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﯾﺪک ﻣﯽ ﮐﺸﺪ زﻧﺎن ،ﻣﺮدان وﺣﺘﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن وﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ روزی ﺣﻼل در ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﺑﺴﺎط ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ
ﮐﺮده اﻧﺪ.
در ﺟﺎی ﺟﺎی اﯾﻦ
ﭼﻬﺮه آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﻪ اﻫﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺧﻄﻪ از ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر
ﺷﻬﺮ ﺑﺴﯿﺎر دردآور اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره روﯾﺎﻫﺎی زﯾﺒﺎی دوران
ﺗﺤﺼﯿﻞ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺮای ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎزی ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﮐﺎذب ﺗﻦ داده اﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ
ﭘﯿﺶ روی ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻮان و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﻼش ﺑﺎﯾﺪ در
ﺣﺎل اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺸﺮ ﺟﻮان ﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﺘﺰﯾﻦ ﻓﺮوﺷﯽ روی آورده
اﻧﺪ.

ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮآﻏﺎز ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻮﺟﻮان ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺎ ﺟﻮان و ﭘﯿﺮ روز ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﮔﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻤﺐ ﻫﺎی
ﻣﺘﺤﺮک ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﺳﯽ ﺷﺐ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭼﺮاغ اﻣﯿﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺧﻮد را روﺷﻦ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﻪ داری ﮔﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و
در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺟﺎن ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻓﺮوﺷﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی آن ﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺷﺪت ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺸﺴﺘﻦ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ در ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ دﯾﺪ و ﻧﺒﻮد ﺗﻮان ﺟﺴﻤﯽ ﻻزم ﺧﻄﺮات ﺑﯿﺸﻤﺎری را ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻧﺎن
ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﻋﺪه ای از ﻫﻢ وﻃﻨﺎن ﻓﺮوش ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاد زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺴﻦ در
ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﮔﺎز را ﺷﯿﻮه ای
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ داﻧﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎﻧﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻻﯾﻪ ﭘﻨﻬﺎن
ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺣﻤﺪ
رﻗﻤﯽ
ﮐﺮد:
ﺧﻮاب
300
اﺳﺖ.

ﻣﺮادی ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮخ ﺗﮏ
ﯾﮏ ﺗﻮﻫﻢ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر
 8.4درﺻﺪی ﺑﯿﮑﺎری در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن آﻣﺎرﻫﺎی ﺗﮏ رﻗﻤﯽ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری در اﺳﺘﺎن در ﻋﺎﻟﻢ
ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری در اﺳﺘﺎن ﺑﺎﻻی  26درﺻﺪ اﺳﺖ و
ﻫﺰار ﺟﻮان ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده ﺑﯿﮑﺎر در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

