ﺗﻼش وزﯾـﺮ ﺑـﺮای ﺣـﻞ دﻏـﺪﻏﻪ ﻣـﺮدم
ﺑﺸﺎﮔﺮد ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ» ﺳﯿﻞ« ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻣﯿﻬﻤﺎن ﻣﺮدم در ﺷﺮق ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺸﺎﮔﺮد ﺑﻮده اﺳﺖ؛
در ﺑﺎرش ﮐﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰارو  650ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺟﺎده ﻫﺎی
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺸﺎﮔﺮد ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺨﺶ ﮔﺎﻓﺮ و ﭘﺎراﻣﻨﺪ و ﺣﻮزه دراﺑﺴﺮ از
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﻬﺴﺎزی اﺳﺎﺳﯽ دارد.
رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮ آب ﺟﮕﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و ﻃﻐﯿﺎن ،ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﺶ از 56
روﺳﺘﺎ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪاﻏﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
داﺳﺘﺎن ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد
و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺟﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ را در ﺧﻮد ﯾﺎ در روﺳﺘﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺪود
ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻤﺮ ﻗﻮل و ﻗﺮار ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ دوﻟﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ
و ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ وﻋﺪه ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻞ ﺑﺮ رود ﺧﺎﻧﻪ ﺟﮕﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ
آﯾﺪ و ﻣﯽ رود و ﻣﺮدم ﺳﺎل ﻫﺎ اﺳﺖ در اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ وﻋﺪه » ﻧﻬﻀﺖ راه ﺳﺎزی« ﺑﻪ ﺑﺸﺎﮔﺮد
ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،از اﯾﺠﺎد ﭘﻞ ﻣﻮﻗﺖ و ﯾﮏ ﭘﻞ داﯾﻤﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ رود
ﺧﺎﻧﻪ ﺟﮕﯿﻦ ﺧﺒﺮ داد.

اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺰود :اﯾﻦ ﭘﻞ ﺑﺎ  12دﻫﻨﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل  120ﻣﺘﺮ و اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ
ﺑﺮ  12ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﻪ ﻣﺪت دوﺳﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺖ
ﭘﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺑﺸﺎﮔﺮد در ﺗﺎرﯾﺦ  14ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه آﻏﺎز ﺷﺪ
و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  9روز ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ اﯾﻦ ﭘﻞ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ اﻣﯿﺪی ﺑﺮای ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﮔﺎﻓﺮ و
ﭘﺎراﻣﻨﺪ ﺑﺸﺎﮔﺮد ﺑﻮد ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ راه ﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺪود ﺷﺪه
و ﻋﺒﻮر ﻣﺮور ﺑﺮای روﺳﺘﺎ ﻧﺸﻨﯿﺎن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت اﺣﺪاث ﭘﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای روی اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺮدم

ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺷﺎن از ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
روز ﻫﺎی آﯾﻨﺪه رواﻧﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺟﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺎﺷﺪ و از اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﻧﺪ.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻞ داﯾﻤﯽ و در ﮐﻨﺎر آن ﯾﮏ ﭘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ
ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﻣﺮور راﺣﺖ ﻣﺮدم ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ آﻏﺎز ﺷﻮد و ﻋﻤﺮ ﭘﻞ داﯾﻤﯽ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ آن ﺷﻮد.
زﯾﻨﺐ راﻫﺪار ،ﺑﺎﻧﻮی ﺳﺎﮐﻦ در ﺑﺨﺶ ﮔﺎﻓﺮ و ﭘﺎراﻣﻨﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺸﺎﮔﺮد،
در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻫﺮﻣﺰ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮدم
ﺑﺮای اﺣﺪاث اﯾﻦ ﭘﻞ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در زﻣﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺳﺎل  1387ﺣﺪود ﻫﻔﺖ
ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان را آب ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد ﮐﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻏﺮق و
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :از ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻗﻮل و ﻗﺮار ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮای اﺣﺪاث اﯾﻦ ﭘﻞ ﺷﺪت
ﮔﺮﻓﺖ؛ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  12ﺳﺎل ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را در
ﺳﺎﯾﻪ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺪاث اﯾﻦ ﭘﻞ از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی ﺑﺸﺎﮔﺮدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻞ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻗﻮل وزﯾﺮ ﯾﮏ ﭘﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ
ﺟﮕﯿﻦ اﺣﺪاث ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ آب آن را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺑﺮد.
راﻫﺪار ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮔﺎﻓﺮ و
ﭘﺎراﻣﻨﺪ ﻣﺴﺪود اﺳﺖ و ﻣﺎ در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎز ﺷﺪن ﺟﺎده و ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮدن ﺳﯿﻞ
ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

