اﻣﯿﺮ ﻓﺘﺤﯿﺎن ﻧﺴﺐ :ﺗﭙﻪ ﮐﺎرﮐﺎﺳﯽ،
ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻠﯽ ﺑـﺮای اﺛﺒـﺎت ﺗـﺎرﯾﺦ
ﻫﻤﺪان اﺳﺖ
اﻧﺴﺎنﻣﺤﻮری؛ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻬﺮداری

ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ »ﺗﭙﻪ ﭘﯿﺴﺎ« ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ ﭘﺮوﯾﺰ
اذﮐﺎﯾﯽ ،ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺒﺎس ﺻﻮﻓﯽ ،رﺿﻮان ﺳﻠﻤﺎﺳﯽ ،ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻤﯿﺪ ﺑﺎداﻣﯽ ﻧﺠﺎت،
ﻣﻬﻨﺪس اﻣﯿﺮ
ﻓﺘﺤﯿﺎنﻧﺴـﺐ و ﻣﻬﻨـﺪس ﻣﺠﯿـﺪ ﯾﻮﺳـﻔﯽ ﻧﻮﯾـﺪ و ﺟﻤﻌـﯽ از ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎران و
دوﺳﺘﺪاران ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان و
ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ آن ،ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  25دیﻣﺎه در دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﻤﺪان ﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان ،در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻬﻨﺪس اﻣﯿﺮ ﻓﺘﺤﯿﺎنﻧﺴﺐ؛ ﻣﻌﺎون
ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری ﺷﻬﺮدار ﻫﻤﺪان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﻮب و
ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﺷﻬﺮﻣﺎن در ﺣﺎل اﻓﺘﺎدن اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد 5 :ﺳﺎل اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ
ﻣﺠﻮز ﺑﺮجﺳﺎزی در ﻫﻤﺪان ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .وی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﻮﻋﯽ ارزش
ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻋﺪد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی
ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺷﻬﺮداری ﻫﻤﺪان ﺑﻪ
ﭘﯿﺎدهراﻫﺴﺎزی و اﻧﺴﺎنﻣﺤﻮری روی آورده اﺳﺖ .در ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ،اﺣﺪاث ﺑﻠﻮار ﺟﺪﯾﺪ و ﺷﮑﺎﻓﺖ
ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﻧﺪارﯾﻢ .ﻓﺘﺤﯿﺎن ﻧﺴﺐ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﺼﻮب ﻣﯽﺷﻮد را ﺷﻬﺮ اﻧﺴﺎنﻣﺤﻮر ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﭘﺎک
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :اوﻟﻮﯾﺖ اول در اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ.

وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎدهراه اﮐﺒﺎﺗﺎن دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ،ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻮده و اردﯾﺒﻬﺸﺖ  99وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺎدهراه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﺎر ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

اﻣﯿﺮ ﻓﺘﺤﯿﺎنﻧﺴﺐ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺎوری ﺑﺮای
ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎزار ﻫﻤﺪان و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی آن ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺤﺚ
آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎزار
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎاﯾﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺑﺮ روی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ آن ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

وی اﻓﺰود :در ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺟﺪﯾﺪ ،ﭘﯿﺎدهراه اﮐﺒﺎﺗﺎن
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮیاش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻃﺮﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ وﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﺎ ﻣﺴﯿﺮی ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ﻣﯿﺪان
آراﻣﮕﺎه ﺗﺎ ﻣﯿﺪان ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

ﻣﻬﻨﺪس
ﻓﺘﺤﯿﺎن ﻧﺴﺐ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻬﺮداری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺮد،
ﮔﻔﺖ :ﭘﺸﺖ ﺷﻬﺮک ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﺑﺎغوﯾﻼ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار آن
ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺘﺤﯿﺎن ﻧﺴﺐ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺤﺚ ﺷﻬﺮ دوﺳﺘﺪار ﮐﻮدک
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻤﺪان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺑﻮده ﮐﻪ در
ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﻠﻮت ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﺛﺮات آن را ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ.

در ﺑﺤﺚ ﺗﭙﻪ ﮐﺎرﮐﺎﺳﯽ )ﭘﯿﺴﺎ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﻗﺪﻣﺖ آن از ﺗﭙﻪ ﻫﮕﻤﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و از ﺳﺎل  1377ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه

اﻣﺎ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽﻫﺎی
زﯾﺎدی ﺑﻪ آن ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﻔﺎریﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ
ﺳﺎﻟﻬﺎ در آن اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﺟﻪای ﺑﺮای آن دﯾﺪه ﺷﺪه و ﻋﺰﻣﯽ راﺳﺦ
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آن وﺟﻮد
دارد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺎ ﻃﺮح را ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺮدهاﯾﻢ
و ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﯾﻢ
و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺎل ﻣﺼﻮﺑﺎت آن را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و از ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎر
را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ.

