ﻗـﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐـﻪ ﻣﺼـﻮب ﻣـﯽ ﺷـﻮد اﻣـﺎ
اﺟﺮا ﻧﻪ!!
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛» ﻗﻠﯿﺎن« ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪار ﺗﺮﯾﻦ
دﺧﺎﻧﯿﺎت در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود؛ در ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﺘﺎن ﻫﺎی
ﮐﺸﻮر ﻗﻠﯿﺎن ﮐﺸﯿﺪن ﺟﺰء ﻻﯾﻨﻔﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود
ﮐﻪ ﮔﺎه ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ﻗﻠﯿﺎن ﮐﺸﯽ در ﺟﻨﻮب
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻫﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن »ﻗﻠﯿﺎن ﮐﺸﯽ« در ﻓﺮﻫﻨﮓ و زﻧﺪﮔﯽ آن ﻫﺎ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در زﻣﺎن ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮدم ﺗﻨﺒﺎﮐﻮی ﻗﻠﯿﺎن ﻫﺎ را از ﺑﺎﻏﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺖ
ﺷﺪه و ﮐﺎﻣﻼ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻮد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؛ اﻣﺎ در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ
روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻗﻠﯿﺎن ﻫﺎی ﻣﯿﻮه ای ،ﺿﯿﺎن اﯾﻦ
دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﯾﮑﯽ از درﮔﯿﺮ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ »ﻗﻠﯿﺎن ﮐﺸﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ
در ﺣﺎل ﻣﺼﻮب ﮐﺮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﺸﻤﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از آن ﻫﺎ
ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻠﯿﺎن ﻫﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﻣﯿﻮه ای ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ در
ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻓﯿﺸﺎپ ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﭘﺨﺶ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻓﺮوش
ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﻪ ﺷﺪت داغ ﮐﺮده اﺳﺖ.
دود ﻗﻠﯿﺎن ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﻮی ﺷﺮﺟﯽ
دود ﻗﻠﯿﺎن ﻫﺎ ﺑﻠﻮار ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس را ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮ و
اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎرک ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻗﻠﯿﺎن ﻫﺎ ﭘﺮ زرق و ﺑﺮق ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺪف آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،داﻧﺶ
آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﺮﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﺻﺮف ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.

ﭘﯿﺎده روی در ﺳﺎﺣﻠﯽ آرام ﺑﺎ ﺑﻮی ﺷﺮﺟﯽ و درﯾﺎ در ﺳﺎﯾﻪ ﻧﺒﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ آرزوﯾﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺴﯿﺎری
از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی زﯾﺒﺎ ﺗﺮ را در آن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
ﺑﺰگ ﻗﻠﯿﺎن ﮐﺸﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎده روﻫﺎی ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،ﻣﺒﻠﻎ اﺻﻠﯽ ﻗﻠﯿﺎن ﮐﺸﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻗﻠﯿﺎن ﻫﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﯿﺎده رو ﻫﺎ را اﺷﻐﺎل و ﺣﺘﯽ
ﺻﻨﺪﻟﯽ و ﻧﯿﻤﮑﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ دﮐﺎن ﺧﻮد ﮐﺮده و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد
ﭘﺎﺗﻮق ﻫﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺳﺎﻟﻢ ،ﻓﻀﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺠﺎد
ﮐﺮده اﻧﺪ.
راه ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﮐﻪ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮐﻪ از »
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﻀﻮر ﻗﻠﯿﺎن ﻓﺮوش ﻫﺎ در ﺳﺎﻋﺎت ﺑﯿﻦ 16اﻟﯽ  «22ﺧﺒﺮ داده
ﺑﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﭼﺴﭗ زﺧﻢ روی ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ ﮐﺎر ﺳﺎز ﻧﺒﻮده ،و
ﻗﻠﯿﺎن ﻓﺮوﺷﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل ﮐﺎﺳﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﺣﻤﺪ ﺷﻬﺪادی ،ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎﺳﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﮕﺎر ﻫﺮﻣﺰ ،ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﻗﺪم زدن ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ
ﻣﯽ آﯾﯿﻢ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻠﻮار ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﮑﺎن
ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :ﺑﻮی ﻧﺎ ﻣﻄﺒﻮع ﺧﻮر ﻫﺎ و دود ﻗﻠﯿﺎن ﻟﺬت ﭘﯿﺎده روی در
ﺳﺎﺣﻞ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و اﯾﻦ ﻣﮑﺎن را ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﻋﻼم ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از ﺣﻀﻮر ﻗﻠﯿﺎن ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎ
در ﭘﺎرک ﺳﺎﺣﻠﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ،اﻓﺮادی در ﺣﺎل ﻋﺮﺿﻪ
ﻗﻠﯿﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻀﺎی ﻧﺎ اﻣﻨﯽ را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ اﯾﺠﺎد
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﻬﺪادی اداﻣﻪ داد :ﻋﺮﺿﻪ دﺧﺎﻧﯿﺎت در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻤﻨﻮع
ﺑﻮده اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻗﻠﯿﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺳﺎن در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻗﺮار داده ﺷﺪه
و ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻮدن ﻗﻠﯿﺎن ﻫﺎ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺟﺪای از
ﺑﺤﺚ ﻣﻀﺮات دود اﯾﻦ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎن زا ،ﻋﺮﺿﻪ ﻗﻠﯿﺎن ﻫﻢ در اﻣﺎﮐﻦ
ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﺟﺪی
ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎﺳﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ
وﻋﺪه ﺟﻤﻊ آوری ﻗﻠﯿﺎن ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎ آﻣﺪه و رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻗﻠﯿﺎن ﻫﺎ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و روز ﺑﻪ روز اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی را درﮔﯿﺮ ﺧﻮد ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﻬﺪادی در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﻮان ﺟﻤﻊ آوری ﻗﻠﯿﺎن
ﻫﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آن ﻫﺎ در اﻣﮑﺎن ﺳﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه از،
ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻠﯿﺎن ﮐﺸﯽ در ﻣﯿﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﺮاﮐﺰ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/ح

