ﻋـﺪم اﻋﺘﺒـﺎر ﺑـﺮای  ۷ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ
روﮐـﺶ آﺳـﻔﺎﻟﺖ ﻣـﺮدم را ﺑـﻪ ﺳـﺘﻮه
آورد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ روﺳﺘﺎی ﮐﺸﺎر از ﺗﻮاﺑﻊ دﻫﺴﺘﺎن
ﮐﻬﻮرﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻤﯿﺮ و ﻫﻤﺠﻮار ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﺎزﯾﺎن ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺮدد ﻫﺎی ﻣﺤﻮر ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ ﮐﺸﺎر-اﻧﮕﻮران ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی
ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت
زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ،زﯾﺮ ﺑﺎر ﺗﺮدد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺮاﯾﯽ ﻫﺎی زﯾﺎدی را در
اذﻫﺎن ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از
ﺗﺼﺎدﻓﺎت را ﭼﻪ ﭼﯿﺰی رﻗﻢ زده اﺳﺖ؟
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﺼﺎدﻓﺎت را ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﮐﺸﺎر ﺑﺘﻮان ﺑﻪ آن داﻣﻦ زد زﯾﺮا ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮداری ﻣﻨﺎﺳﺐ
از راه روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﺼﺎدﻓﺎت و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻫﻤﺸﻬﺮﯾﺎنﺷﺎن
ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﻬﺴﺎزی راه روﺳﺘﺎی ﮐﺸﺎر از ﺳﺎل  1398ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ

ﻧﺎﺻﺮ ﻫﻤﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﻣﺤﻠﯽ روﺳﺘﺎی ﮐﺸﺎر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار و ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ راه ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻬﺴﺎزی راه روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺸﺎر-اﻧﮕﻮران و روﺳﺘﺎﻫﺎی
اﻃﺮاف آن ازﺳﺎل  1398ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺮدﻣﯽ از ﻣﺴﻮوﻻن در دﺳﺖ
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ وﻋﺪه ﻫﺎی ﻣﺴﻮوﻻن راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺒﺮد ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  99ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﯿﻞ ﺻﻌﻮدی آﻣﺎر ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻧﮕﺎه ﻣﺴﺌﻮﻻن
را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد.
ﻫﻤﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﻫﺎی رﺳﻤﯽ و اداری ﺑﺎزﺳﺎزی
اﯾﻦ ﺟﺎده ﻣﻬﻢ روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺸﺎر از دی ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎز
ﺷﺪ ،اﻓﺰود :ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻤﯿﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی
اداره راﻫﺪاری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺼﻮب ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﮐﺸﺎر ﺗﺎ اﻧﮕﻮران
ﺗﺮﻣﯿﻢ و روﮐﺶ آﺳﻔﺎﻟﺖ آن ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪ روﺳﺘﺎی ﮐﺸﺎر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ  7اﻟﯽ
10ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮاﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻃﺮاف ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎر اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد روﮐﺶ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ
ﺟﺎده ﻣﻬﻢ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻮد.

ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  15ﮐﺸﺘﻪ و  45ﻣﺼﺪوم در ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﺎر

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻃﻮل دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  15ﮐﺸﺘﻪ و
 45ﻣﺼﺪوم در اﯾﻦ ﺟﺎده ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ
ﺣﺎدﺛﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺸﺎر
ﺑﻮد ،دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ.
ﻫﻤﺖ ،ﻋﻠﺖ ﻓﻮت اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی ﺟﻮان داﻧﺸﺠﻮی داروﺳﺎزی داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﺷﻬﺮ
را ﺣﺎدﺛﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ در اﯾﻦ ﺟﺎده ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻨﻮان و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
اﯾﻦ ﻓﺮد ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻮن رﯾﺰی داﺧﻠﯽ ﺟﺎن ﺑﻪ ﺟﺎن آﻓﺮﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﺤﻠﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎ
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﮐﺎر واﮔﺬار ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم 7
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ روﮐﺶ ،ﺟﺎده ﻧﻔﺴﯽ ﺗﺎزه ﮔﯿﺮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮﯾﺐ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺣﻀﻮر ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت راه ﺳﺎزی در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﮕﻮران ﻣﯽ
ﮔﺬرد اﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻬﺴﺎزی آﻏﺎز ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎده از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ،ﻧﺎﺋﺐ رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ روﺳﺘﺎی اﻧﮕﻮران در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺣﺪود  ۲ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺟﺎده ﺑﯿﻦ اﻧﮕﻮران و ﮐﺸﺎر
ﻓﺎﻗﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﯿﺶ از دوﺑﺎر از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺒﻮر
ﮐﻨﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺟﻠﻮﺑﻨﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
وی اﻓﺰود :ﺧﻄﺮ ﺗﺮدد در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف
ﺟﺎده ﮐﻼ ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و دارای ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر و ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﺑﺮای ﺗﺮدد ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ دﻗﯿﻘﺎ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎﻻﯾﯽ و ﺳﺮازﯾﺮی اﺳﺖ و ﺑﻮﻣﯿﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺷﻨﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺎﻗﺪ دﯾﺪ ﺑﻪ
ﺟﻠﻮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺧﻮدرو ،ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﺑﺮای ﺗﺮدد ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ
روﺑﻪ روﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮرد و دﭼﺎر ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺗﺼﺎدف ﺷﺪه و ﺟﺎن ﺧﻮد را ازدﺳﺖ
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ روﺳﺘﺎی اﻧﮕﻮران اداﻣﻪ داد :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺗﺼﺎدف رخ داده و ﺗﻌﺪادی از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ داﻏﺪار ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻃﯽ ﭼﻨﺪ روز اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺨﺒﻪ روﺳﺘﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎر در
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺗﺼﺎدف از دﺳﺖ دادﯾﻢ.

ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮدش اﺳﺖ

ﺑﺎﻫﻨﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﮐﺮار اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪر ﺧﻤﯿﺮ و ﺣﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻨﯽ در ﻣﯿﺎن
ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و ﻗﺮار ﺷﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻫﻔﺖ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ،ﺗﻤﺎم
ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﭼﻨﯿﻦ اذﻋﺎن
دارد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت از اداره ﮐﻞ راﻫﺪاری اﺳﺘﺎن
ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوژه ﻧﯿﺴﺖ.
رﯾﯿـﺲ ﺷـﻮرای اﺳﻼﻣـﯽ روﺳـﺘﺎی اﻧﮕـﻮران ﺑﯿـﺎن ﮐـﺮد :اﯾـﻦ ﺷﺮﮐـﺖ
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ،آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺟﺎده ﻫﻔﺖ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮرم و ﮔﺮاﻧﯽ
ﺑﻪ دو ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺴﺖ دﯾﺪ ﺗﺮاژدی ﺗﻠﺨﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﺳﺎل در ﺟﺎده
ﮐﺸﺎر-اﻧﮕﻮران ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ در روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﮑﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺴﻮوﻻن آﺳﺘﯿﻦ ﻫﻤﺖ را ﺑﺎﻻ زده و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

