ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ ﻫﯿـﭻ؛ ﺳـﻬﻢ ﺳﺎﮐﻨـﺎن ﻣﺴـﮑﻦ
ﻣﻬﺮ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﻬﺮی
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻗﻄﺎر ﺑﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺳﻔﺮ
ﮐﻨﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪی را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮج
ﻫﺎی ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﮐﺸﯿﺪه در ﺷﻬﺮی ﭘﺮ از دود و ﻏﺒﺎر ﻗﺪم ﺑﺮدارﯾﺪ ،در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﺨﻞ ﻫﺎی ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ زرد ﺧﻮد ﺧﻮرﺷﯿﺪ
دﻟﻬﺎی ﻣﺮدم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯿﻮه ﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻨﮑﺎی وﺟﻮد را
در ﭘﯽ دارد و ﺗﺮﺷﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺟﻨﻮب ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل زﯾﻨﺖ ﺑﺨﺶ ﺳﻔﺮه
ﻫﺮ ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺎن اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮازان ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺧﻄﻪ از اﯾﺮان زﯾﺒﺎ اﮔﺮﭼﻪ ﺟﺰء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ و
ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﺮان از ﻣﺮز ﻫﺰار را ﻧﯿﺰ رد ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻟﻘﺐ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان را ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ و از اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی آن ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار
ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف
ﺑﻪ ﺷﻬﺮک ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ)ص( اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن را ﺧﺎﻧﻪ دار و ﮐﻠﯿﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه
آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﺗﻘﺪﯾﻢ آﻧﻬﺎ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺎﻻ از آن ﺳﺎل ﻫﺎ زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﻋﺪه ای ﺧﺎﻧﻪ دار ،ﻋﺪه ای ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ و ﻋﺪه ای ﻧﯿﺰ آن را ﺑﻪ
دﯾﮕﺮان ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ را از
ﮐﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ و ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺮﺧﻮردار ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮک ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ)ص( در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻫﺮﻣﺰ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در اﺑﺘﺪا ﺷﻬﺮک ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ)ص( وﺿﻊ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﻔﻨﺎﮐﯽ داﺷﺖ
آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﺧﺮاب ﺑﻮد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ
اﮐﻨﻮن آن را درﺳﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﻬﺮک ﺷﻮد.
ﺗﺼﻮرم ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در روﺳﺘﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﻣﯿﺮزاﯾﯽ اﻓﺰود :اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮک ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ

ﻫﺎی آن ﮐﻢ اﺳﺖ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺷﺪت ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺖ و ﺑﺮای رﻓﺖ و آﻣﺪ در ﺷﺐ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺗﺼﻮرم ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در روﺳﺘﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
ﻓﺮﯾﺒﺎ ﻣﺤﻤﺪی ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت آن ﺷﻬﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ
ﺷﻬﺮک ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ)ع( ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮی ﻧﺪارد ،ﺣﺘﯽ ﺑﺮای
ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﭘﺎرک ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﻮﺳﺘﺎن در ﺧﻮری وﺟﻮد
ﻧﺪارد ،ﻧﺰدﯾﮑﯽ آن ﺑﻪ راه آﻫﻦ و دوری ﺷﻬﺮک از ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﻀﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﮐﯽ و ﺧﺎﻟﯽ از ﮔﻞ وﮔﯿﺎه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﻤﺪی اﻓﺰود :ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ آن از
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،روزﻫﺎی اوﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ آﻣﺪه ﺑﻮدم ﺗﺼﻮرم ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ آن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ
ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدم ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻫﺴﺘﻢ.
ﺳﯿﺎوش ﻗﺎدری ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮک ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ )ص( اﺳﺖ در ﮔﻔﺖ و
ﮔﻮ ﺑﺎ ﻫﺮﻣﺰ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺷﻬﺮک ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ ورودی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪی دارد،
ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری روﺑﻪ روﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
درﺑﺴﺖ ﯾﺎ ﺑﺎ آژاﻧﺲ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﻨﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﺷﻬﺮک ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ در ﺷﺎن ﻧﺎم ﺑﺰرگ و
ﻣﺒﺎرک آن ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﻣﺴﻮﻟﯿﻦ از ﻧﺎم ﺑﺰرگ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،اﻣﺎﻣﺎن ﯾﺎ ﺷﻬﯿﺪان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎن آﻧﻬﺎ را
ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎم و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺑﯽ ﻣﻮرد اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ
در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺠﯿﺪ ﻋﺴﮑﺮی زاده ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺷﻬﺮک ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ)ص( اﺳﺖ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮداری و
ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﻓﺰود:
ﻃﺮح ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس از ﺳﺎل  1369ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و
اﻧﮕﯿﺰه و اراده ای ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻃﺮح وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺳﮑﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری
و ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﻧﺪارﯾﻢ.

ﻋﺴﮑﺮی زاده اداﻣﻪ داد :از ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی واﺳﺘﺎﻧﺪاری درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﭘﺎرک ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره درﺷﻤﺎل ﺑﻠﻮار ﺷﻬﯿﺪ
رﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  150ﻫﮑﺘﺎر در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻬﺮداری ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ در
ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری و ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﮑﺎن ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن و
ﮔﺮدﺷﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﯿﻢ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

