ﻣﺤﺪودﯾﺖ  ۶۰درﺻﺪی ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺎﻓﺮ
در ﭘﺮوازﻫﺎی ﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻟﻐﻮ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﯿﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺎک ﻧﮋاد ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻮﻣﻮﺳﯽ در ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎی
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ  ۶۰درﺻﺪی در ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺎﻓﺮ
در ﭘﺮوزاﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻮﻣﻮﺳﯽ در اﯾﺎم ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ؛ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۹۵درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﻮﺳﯽ واﮐﺴﻦ ﺿﺪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ را
ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮده اﻧﺪ و زﻣﺎن ﭘﺮواز ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاﻫﺎن ﻟﻐﻮ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻟﻐﻮ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﮐﻪ
ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاوان و ﺳﺨﺘﯿﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﻮﺳﯽ در ﺑﺨﺶ ﺗﺮاﺑﺮی ﻫﻮاﯾﯽ،
اﻓﺰود :ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﭘﺮواز ﻣﺮدم را ﺑﻌﻀﺎ آزار ﻣﯽ دﻫﺪ و
اﻧﺘﻘﺎدات ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ،ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ در اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﻪ
ﻣﺮدم از ﭘﺮواز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺮﺧﯽ
از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ رﻓﻊ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﭘﺮواز ،ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن
و ﻣﺮدم رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮاد دﻫﻨﺪ.

اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اداره ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن در
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ورزش؛ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم ،ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮﻣﻮﺳﯽ
ﻧﯿﺰ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن از اﻣﮑﺎﻧﺎت و زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ورزﺷﯽ
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻮﯾﮋه
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻮزه ورزش ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﻣﻮﺳﯽ
ﺷﺪ.

ﺧﻄﯿﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم در ﺣﻮزه ﻣﺴﮑﻦ،

ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ در اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎﻧﯽ و
ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ و اﺗﻤﺎم ﻓﺎز ﺳﻮم ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎزل ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در
ﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺷﺪ.

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﭘﺎک ﻧﮋاد در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ
از ﺷﻬﺮداری در ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ ﻣﯿﻼد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( و ﻫﻔﺘﻪ وﺣﺪت ،ﮔﻔﺖ:
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﺎم ﺣﺰن و اﻧﺪوه اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﺎم ﺷﺎدی اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺷﺎد ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﻋﯿﺎد و وﻻدت
اﺋﻤﻪ را ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻬﺎی ﺑﺎﺷﮑﻮه ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪارﯾﻢ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم و ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن از ﻓﻨﺎوری
ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی؛ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿﻖ زﻣﯿﻨﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺮدم از ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی را در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﯿﻪ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﻬﺎی ﺳﻮﺧﺖ
ﮐﺸﻮر ،ﺿﻤﻦ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﯾﻦ اﻗﺪام ،اﻓﺰود :اﯾﻦ اﻗﺪام ﻟﺰوم ﻫﻮﺷﯿﺎری
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ در ﺣﻮزه ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺸﻮر را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ
ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

