ﭘﻞ ﻣﻌﻠﻖ – آﻣﻞ
ﭘﻞ ﻓﻠﺰی ﯾﺎ ﭘﻞ ﻣﻌﻠﻖ آﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره ﭘﻬﻠﻮی اﺳﺖ و در آﻣﻞ ،داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ،ﺟﻨﺐ ﭘﻞ دوازده ﭼﺸﻤﻪ واﻗﻊ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﭘﻞ ﻣﻌﻠﻖ دو
ﭘﻞ ﻣﻌﻠﻖ ﯾ ﺳﺎن ﮐﻨﺎر ﻫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ از ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﺎ ﺷﻮه و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﻮرﯾﺴﺘ ﺷﻬﺮ آﻣﻞ و اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد .ﯾ از
اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﭘﻞﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮان اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﭘﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻞ ﻣﻌﻠﻖ ﻫﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ آن را ﭘﻞ ﻣﻌﻠﻖ
ﻣﺧﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی زﯾﺮﯾﻦ آن ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﯿﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﻮد ﮐﻤﺎﻧﻬﺎﯾ ﺑﺎﻻی آن را ﻧﻪ ﻣدارﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﻞ را ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن آﻟﻤﺎﻧ
ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزه اﯾﻦ ﭘﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾ ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮاﻧ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺛﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۵۳/۱۲/۰۳ﺑﺎ ﺷﻤﺎرۀ ﺛﺒﺖ  ۱۵۲۴ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾ از آﺛﺎر ﻣﻠ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎﻧﺎت
وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺎﻧﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﻔﺮﯾﺤ،ﮔﺮدﺷﺮی ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،اﺳﺎن در ﮐﻨﺎر و زﯾﺮ اﯾﻦ ﭘﻞ در ﻓﻀﺎﯾ ﺑﺎز ﭘﺎرک ﺑﺰرگ ﺷﻬﺮ و
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز واﻗﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮان و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮔﺮدﺷﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻢ ﻣﺎﻧ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان و
ﮔﺮدﺷﺮان ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﯿﻠﻪ ﺧﻮد را در ﭘﺎرﮐﯿﻨ زﯾﺮ ﭘﻞ ﭘﺎرک ﻧﻤﻮده و در آراﻣﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ.و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺘﻞ
ﺷﻬﺮداری آﻣﻞ ﻫﻢ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﭘﻞ ﻫﺎ ﻗﺮار دارد،از دﯾﺮ اﻣﺎﻧﺎت ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮان از ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﮐﻨﺎری و ﻓﻀﺎی ﭘﺎرک دﯾﺮ ﮐﻨﺎری آن
اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﺠﻮار ﭘﻞ دوازده ﭼﺸﻤﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت:
ﭘﻞ ﻣﻌﻠﻖ آﻣﻞ در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۳۱۵ ‐۱۸ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن آﻟﻤﺎﻧ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑ ﺑﻪ ﺷﺮﻗ ﺷﻬﺮ آﻣﻞ و ﺑﺮ روی رودﺧﺎﻧﻪ
ﮐﺒﯿﺮ ﻫﺮاز ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﭘﻞ ﻃ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾ اﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﭘﻞ را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻋﻼم داﺷﺘﻪ اﻧﺪ وﻟ از آن
زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪ وﻋﺪه ﻫﺎﯾ از ﺳﻮی از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻫﺴﺘﯿﻢ  ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﻗﺮار ﺑﻮد ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم
ﭘﻞ ﭼﻬﺎرم ،ﭘﻞ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﺤﻞ ﺗﺮدد ﻋﺎﺑﺮان ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﯿﺮد  .اﻣﺎ ﭘﻞ ﭼﻬﺎرم ﭼﻨﺪ
ﺳﺎﻟ اﺳﺖ درﺳﺖ ﺷﺪه وﻟ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮ روی ﭘﻞ ﻣﻌﻠﻖ اداﻣﻪ دارد .ﻟﺬا ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ دارد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ راﻫﭙﯿﻤﺎﺋ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
اﺣﺘﻤﺎل رﯾﺰش از ﻣﺴﯿﺮ دﯾﺮی اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد!
ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ ﭘﻞ ﻣﻌﻠﻖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻤﺒﻞ ﺷﻬﺮ آﻣﻞ دارای ارزش ﺗﺎرﯾﺨ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻔﻆ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد ﻓﺮﻫﻨ و اﺟﺘﻤﺎﻋ
ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﻣ ﻃﻠﺒﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﻬﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﻫﻤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺪای ﻧﺎﮐﺮده ﺑﺮاﺛﺮ
ﺑ ﺗﻮﺟﻬ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮگ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋﺰﯾﺰ آﻣﻠ ﺑﺮ اﺛﺮ رﯾﺰش ﭘﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ.

