ﺑﻮﺳـﺘﺎن ۱۷ﻫﮑﺘـﺎری دﻓـﺎع ﻣﻘـﺪس
اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد /اﺣﺪاث ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ
ﺳﺎﺣﻠﯽ در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
ﺑﻪ

ﮔﺰارش

ﺷﺒﮑﻪ

اﻃﻼع

رﺳﺎﻧﯽ

ﻫﺮﻣﺰ؛دﮐﺘﺮ

ﻓﺮﯾﺪون

ﻫﻤﺘﯽ

اﺳﺘﺎﻧﺪار

ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﺟﻤﻌﻪ در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﺮوژه اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺎرک
17ﻫﮑﺘﺎری در ﺷﺮق ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح،
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺎﻻر ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻧﯿﺰ درون ﻣﺤﻮﻃﻪ اﯾﻦ ﭘﺎرک و
ﺑﺪون ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪن از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﺳـﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﻣـﺮوز در ﺑﺎزدﯾـﺪ از ﺑﻠـﻮار ﺳـﺎﺣﻠﯽ
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس از اﺟﺮای ﺑﻠﻮار وﯾﮋه ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺧﺒﺮ داد و
اﻓﺰود :ﻃﯽ ﺑﺎزدﯾﺪی ﮐﻪ در ﺳﺎل  96از ﺑﻠﻮار ﺳﺎﺣﻠﯽ داﺷﺘﯿﻢ ،ﺑﺮ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎﺣﻞ و درﯾﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ وﯾﮋه داﺷﺘﯿﻢ و ﻣﻘﺮر ﺷﺪ
ﺑﻠﻮاری ﺑﻪ ﻃﻮل 24ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ وﯾﮋه ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺣﺪاث ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد10 :ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﻠﻮار ﺗﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﭘﺮوژه از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ 70درﺻﺪی ﺑﺮﺧﻮردر اﺳﺖ و500
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای اﺟﺮای آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﻋﺘﺒﺎر دوﻟﺘﯽ ،ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزی ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی
اﻋﺘﺒﺎری ﮐﻤﮏ ﻻزم ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﻓﺘﺘﺎح و ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺮدم و ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻋﺮض اﯾﻦ ﺑﻠﻮار 112ﻣﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻻﯾﻦ ﻫﺎی ﺗﻨﺪرو ،ﮐﻨﺪ رو،
ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﺧﺎص و اﺟﺮای ﻧﻮر وﯾﮋه در اﯾﻦ ﺑﻠﻮار اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ در ﮐﺸﻮر،
ﻣﺮدم و ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺰاﯾﺎی آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﺘﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺟﺮای ﯾﮏ ﭘﺎرک دﯾﮕﺮ در ﻣﺤﺪوده ﺑﻠﻮار
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :اﯾﻦ ﭘﺎرک
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎرک ﺷﻬﺮی ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ و ﺑﺎ ﻋﺮض
ﺑﯿﻦ  200ﺗﺎ  300ﻣﺘﺮ و ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺑﻠﻮار ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺣﺪاث ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﭘﺮوژه ،ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺟﺎذﺑﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﺸﻮر در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﺮدم

ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮﺑﺮداری اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﺪه اﺣﺪاث ﺷﻬﺮی ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺤﺪوده
ﺑﻠﻮار ﺟﺎده ﻣﯿﻨﺎب و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺟﺮای
اﯾﺪه اﺣﺪاث ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺎغ وﯾﻼ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ راﯾﺰﻧﯽ ﻻزم در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ﺑﺎ وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
دوﻟﺖ اﯾﻦ اﯾﺪه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮﺳﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ
ﮐﻪ در ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدﯾﻢ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺪﯾﺮان دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ،
ﺷﻬﺮداری و ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری و ﻣﺪﯾﺮان
ﻓﻨﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه ،اداره ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ در راﺳﺘﺎی
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

