ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ
و اﻓﺘﺘﺎح ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ آﺑﻔﺎ،
ﺷﻬﺮدار ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۴ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ادارات و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت
ﻫﺎی ورزﺷﯽ ،ﺿﻤﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﺮزده از ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی اﺳﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن واﻗﻊ در ﺷﻬﺮک ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺧﯿﺮ
ﺣﺪود دو ﺳﺎﻟﻪ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ ورزﺷﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺮد.

وی در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
آﻣـﺪه در اﻓﺘﺘـﺎح و راه اﻧـﺪازی ﺳـﺎﻟﻦ
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ،
اﺷﺎره ﮐﺮد و ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﻗﺒﻮل ﺑﻮدن ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﺗﯿﺮاﻧـﺪازی ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈـﻢ
ﻋﺪم ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت،
ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از

ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪاث اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﯽ ،ﺗﺴﺮﯾﻊ در روﻧﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ
و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آن ﺿﺮورﺗﯽ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ در اداﻣﻪ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮباﻻﺟﻞ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﯿﺮ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ورزﺷﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺧﺒﺮ داد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در راﺳﺘﺎی دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﻈﺎرت
و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ ،ﻃﯽ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻞ آب و ﺑﺮق و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزی اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ
ورزﺷﯽ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ،آﺑﻔﺎ و ﺷﻬﺮداری ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آن ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﯿﺮاﻧﺪازی
ﺗﻮﺳﻂ اداره ﮐﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن آﻏﺎز ﺷﻮد.

رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺳﺎﻟﻦ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس را ﯾﮑﯽ از ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ورزﺷﯽ اﺳﺘﺎن ذﮐﺮ ﮐﺮد و ﺑﯿﺎن
داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد
ﺳﺮاﻧﻪ ورزﺷﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ورزﺷﯽ در ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮک
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ ،دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺷﻬﺮ
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ورزﺷﯽ
از ﻣﯿﺰان ﻣﺸﮑﻼت و آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ.
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