ﺗـﻮرم؛ رﻫﺂورد دوﻟـﺖ روﺣـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ در روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ آﻣﺎر
اﯾﺮان از آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در  ۱۲ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮر
ﺧﺒﺮ داد.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در  ۱۲ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ
ﺑﻪ ﻣﺮداد ﻣﺎه  ۹۹ﺑﻮدﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻧﺸﺎن از آن دارد ﮐﻪ ﭼﻪ
ﻣﯿﺰان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ اﺳﺖ.
ﻋﺪدی ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﺑﺮای ﺗﻮرم در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﮔﻔﺘﻪ  ۳۱.۱اﺳﺖ اﻣﺎ آ ﻧﭽﻪ
در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎزار ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﻮده از اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از دوﻟﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ،دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ رﮐﻮردار ﺗﻮرم ﺑﯿﺶ از 40
درﺻﺪی در اﯾﺮان اﺳﺖ؛ ﻃﯽ  24ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﻮرم در ﻫﯿﭻ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از
 40درﺻﺪ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
واﻗﻌﺎً دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮدم ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﯽآورد از ﯾﮏ ﺳﻮ
ﮔﺮاﻧﯽ و ﺗﻮرم ﮐﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ در ﻋﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﻨﺎس و ﮐﺎﻻﻫﺎ
دارد و ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﺪا در آﻣﺪن ﻣﺠﺪد ﺳﺎز ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺎرس ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ در ﺟﻠﺴﻪ ی
درآن ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻟﺤﺎق ﺑﺨﺸﯽ
ازﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﻻر داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ درﯾﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

آری واﻗﻌﺎً ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ ﻫﺎ روزﮔﺎر ﺳﯿﺎﻫﯽ را ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮدم روز
ﺑﻪ روز ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﯾﺎ ﺣﻖ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز ،درﯾﺎ ،ﺟﺰﯾﺮه ،ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﺳﻬﻢ۴۰
درﺻﺪی در ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ؟
ﮔﺮﭼﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی دوﻟﺖ در ﺧﺼﻮص ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﻘﻂ ﺻﺮﻓﺎً ﯾﮏ ﺣﺮف
ﻣﺎﻧﺪه و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﯿﻢ آن ﻣﯽ رود ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺗﻮرم ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮ
روﺑﻪ رو ﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﺎﻻ اﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﻫﻤﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻠﺞ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ روزﻫﺎﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی
ﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ دوﻟﺖ در ﻧﻔﺲ ﻫﺎی اﺧﺮش اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻋﻘﯿﻞ رﺋﯿﺴﯽ
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

