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   اقتصاد کیش- معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری هرمزگان گفت: 
انتخاب فرماندار شهرستان بشاگرد از بین جوانان مستعد شهرستان ثمره اعتماد دولت 

سیزدهم به جوانان است.
علی رئوفی در آئین تکریم و معارفه فرماندار شهرستان بشاگرد که با حضور مدیر کل 
حراست استانداری، امام جمعه بشاگرد، اعضای شورای اداری و تامین شهرستان، 
معتمدین، بزرگان و ریش سفیدان محلی برگزار شد با اشاره به اهمیت این شهرستان، 

عنوان کرد: بشاگرد در استان هرمزگان نماد تدین و والیت مداری است.
وی افــزود: ویژگی خاص دیگر مردم بشــاگرد ارادت ویژه به خاندان عصمت و 
طهارت است که زبان زد عام و خاص است و سند این ارادت به اهل بیت در آثار 

تاریخی و سنگ نوشته ها موجود است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با اشاره به انتصاب سرپرست 
جدید فرمانداری شهرستان بشاگرد، تصریح کرد: انتخاب فرماندار شهرستان بشاگرد 
از بین نیروهای توانمند شهرستان فرصتی است که نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران برای رشد و اعتالی جوانان این مرز و بوم قرار داده است و باید با عملکرد و 
کارآمدی مناســب قدر این اعتماد را دانست و با وحدت و همدلی زمینه موفقیت 

فرماندار جوان شهرستان فراهم شود.
رئوفی خاطرنشان کرد: اعتماد دولت سیزدهم به جوانان بشاگردی را باید قدر دانست 
و با وحدت و همگرایی زمینه برای حضور سایر جوانان مستعد بشاگردی در سایر 
مناصب مدیریتی اســتان بیش از پیش مهیا کرد. به سفارش امیر المونین علی )ع( 

فرمانداران سعه صدر را سر لوحه کار خود قرار دهند و همه مردم را تکریم کنند.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری هرمزگان، با اشاره به روند توسعه 
شهرستان بشاگرد، خاطرنشان کرد: به برکت نظام مقدس جمهوری اسالمی بشاگرد 
قبل و بعد از انقالب قابل مقایسه نیست و عالوه بر گسیل امکانات مختلف به این 
شهرستان شاهد حضور نیروهای توانمند این شهرستان در مناطق مختلف استان 

هستیم.
رئوفی افزود: بشاگرد به سطحی از رشد علمی رسیده است که شاهد تربیت پزشک 
و نیروهای متخصص مورد نیاز بخش های مختلف از بین جوانان این خطه هستیم. با 
وحدت، همدلی و دوری از حواشی مسیر رشد و توسعه بشاگرد را بیش از پیش مهیا 
کنیم و در تحقق این مهم بزرگان، معتمدین و متنفذین بشاگردی نقش بسزایی دارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: مردم در 
شرایط سخت اقتصادی، شیوع کرونا، خشکسالی و...  بسر می برند و ضروری است 

فرمانداران با بسیج امکانات در مسیر کاهش مشکالت آنها گام بر دارند.
رئوفی تصریح کرد: فرمانداران نمایندگان عالی نظام در شهرستان ها هستند و این امر 
اهمیت جایگاه آنها را برای خدمت رسانی به مردم دو چندان کرده است. فرمانداران 
و مدیران از نقد های سازنده استقبال کنند و بسیاری از نقدهای سازنده راهگشای حل 

مشکالت مردم و یاری کننده مدیران در پیشبرد و اصالح امور است.
در این آئین یعقوب دادعلی زاده به سمت سرپرست جدید فرمانداری شهرستان 
بشاگرد معرفی و از زحمات احمد محمودی فرماندار سابق این شهرستان با اهدا 

لوح سپاس تقدیر بعمل آمد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان:

انتخاب فرماندار ازبین جوانان منطقه  
نشانه اعتماددولت به جوانان بومی  است

اقتصاد کیش-  مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان گفت: کاهش آسیب های 
اجتماعی در جامعه با گسترش فرهنگ پیشگیری امکان پذیر است.

رضا کمالی زرکانی ضمن تاکید بر اثرگذاری فعالیت های فرهنگی - هنری گفت: 
هنر بواســطه استفاده از عناصر زیبایی می تواند تاثیر عمیق و شگرفی بر مخاطب 
بگذارد و به همین دلیل است که همیشه برای فرهنگ سازی عمومی در حوزه های 

مختلف فرهنگ و هنر بهترین و سریع ترین گزینه است.
وی افزود: آسیب های اجتماعی گستره وسیعی را شامل می شود که در حوزه باید 
به صورت تخصصی پژوهش و آمارگیری های میدانی انجام و سپس بر اساس آن 

طرح اجرایی مناسب تدوین و اجرایی شود.
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی هرمزگان اضافه کرد : اولویت بندی آسیب 
های اجتماعی از مهمترین بخش های تصمیم گیری است و بسیاری از ادارات و 
سازمان ها بر اساس ماموریت خود اولویت های متفاوتی را مدنظر قرار می دهند 
و این پراکندگی برنامه ها باعث کاهش تاثیرگذاری و ناقص شدن چرخه کاهش 

آسیب های اجتماعی می شود.
گفتنی است : در این نشست ادارات و سازمان های مختلف فرهنگی -  هنری استان 
هرمزگان طرح و پیشــنهادات خود را ارائه کردند که پس از بررســی مقرر گردید 

طرح های انتخابی برای ارائه به وزارتخانه بازنگری و اصالح نهایی شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان:

کاهش آسیب های اجتماعی با گسترش 
فرهنگ پیشگیری امکان پذیر است دولت مشکل سند زمین های مردم هرمزگان 

را حل کند

حجت االســالم محمد عبادی زاده در دیدار با مدیرکل 
ثبت اسناد و امالک هرمزگان و اعضای انجمن سردفتر 
داران استان اظهارداشت: طبیعتاً وقتی یک خدمتی عرضه 
می شود مردم جامعه پیشــینه آن را نمی بینند و این امر 
هم طبیعی است که مردم فقط خروجی کار را مشاهده 
می کنند اما ما می دانیم که برای هر خدمت جدیدی که 
ارائه خواهد شــد چه تالش هایی پشت صحنه انجام 

می شود.
وی افزود: متاســفانه یکی از مسائلی که در کشور داریم 
و هنوز حل نشــده نگاه جزیره ای به مسائل و خدمات 
سازمان ها است؛ وزرا همین نگاه را نسب به دستگاه های 
زیر مجموعه خودشان دارند از این رو در حل مسائل بین 
دستگاهی و بین بخشی با مشکل روبرو می شوند؛ تاکنون 
شــاهد نمونه های فروانی بودیم بعنوان مثال خط لوله 
گازی از شهر بندرعباس رد شده است از داخل شهر عبور 
می کند در حالی که باید این خط به خارج از شهر منتقل 

شود ولی وقتی نگاه می کنیم می بینیم حل این مشکل یک 
معادله پیچیده چند مجهولی اســت چرا که وقتی سراغ 
اداره گاز می رویم می گویند در حیطه اختیارات مسکن 
و شهرسازی است؛ سراغ مسکن و شهرسازی می رویم 

می گوید شرکت گاز باید رسیدگی کند.
امام جمعه بندرعباس تصریح کرد: در بخش خورها هم 
همین مشــکل را داشتیم؛ دستگاهی موضوع را به منابع 
طبیعی پاس می داد، منابع طبیعی به آب منطقه ای ارجاع 
می داد و آب منطقه ای هم توپ را در زمین شهرداری ها 

می انداخت.
حجت االسالم عبادی زاده بیان داشت: یکی از مشکالتی 
که باید رئیس دولت که نقش هماهنگ کننده بین همه 
دســتگاه ها را دارد دنبال کند بازکردن همین گلوگاه ها 
است که با اهتمام به آن زمینه های بسیاری حل و ارزش 

افزوده وا شتغال و توسعه ایجاد می شود.
وی ادامه داد: یکی از مشکالت شهر بندرعباس همین 

مشکالت بین دستگاهی است که این ها باید رصد شود، 
من هم یکی از وظایف خودم می دانم و از طریق استاندار 

آنها را پیگیری می کنم.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان تاکید کرد: دولت برای 
رفاه و آسایش مردم هر مقدار که به سمت سیستم های 
مکانیزه برود هم کار خود و هم کار مردم آسان تر می شود 

و همچنین شفافیت نیز در این حوزه ایجاد می شود.
وی ادامه داد: یکی از مشکالتی که مردم در هرمزگان با 
آن روبرو هستند تصرف زمین هایی که عمدتاً در بخش 
کشاورزی و باغات از ۳۰ سال و ۴۰ سال پیش است؛ که 
آن زمان در زمین هایی کشاورزی صورت گرفته درختی 
کشــت شده حال که این درخت بزرگ شده است یک 
دفعه از منابع طبیعی می روند و می گویند شــما تصرف 
عدوانــی کرده ایــد و قاضی هم حکم قلع و قمع صادر 

می کند.
حجت االســالم عبادی زاده گفت: در این زمینه عمده 
مشکالت در بحث اسناد است؛ در شهرستان حاجی آباد 
تعداد زیادی از مردم این مشکل را داشتند اما اگر این مردم 
از همان اول هدایت می شــدند برای اخذ سند همچین 

مشکالتی هم ایجاد نمی شد.
امام جمعه بندرعباس عنوان کرد: مشکل اسناد مالکیت 
در زمین های مسکونی شهر بندرعباس در محله خواجه 
عطا هم وجود دارد که بعد از چندین ســال سکونت 
مــردم در این محله یک نهــاد حاکمیتی آمده و روی 
زمین های این منطقه دســت گذاشته که متعلق به من 
است؛ این مسائل باید فرهنگسازی شود و مردم توجیه 
شــوند چرا که ۹۹ درصد افرادی که با مشکل روبه رو 
شده اند در انجام روال قانونی تعلل کرده اند و علت آن 
هم این است که ما نتوانستیم فرهنگسازی درستی در 

این حوزه انجام دهیم.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان:

        اقتصاد کیش -  نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: دولت مشکل سند زمین های مردم هرمزگان را حل کند.

اقتصاد کیش - مهدی دوستی استاندار هرمزگان با صدور حکمی جداگانه محمد 
زرنگاری را به سمت سرپرست بخشداری هرمز بندرعباس و علی شهمرادی را به 

سمت سرپرست بخشداری سندرک میناب منصوب کرد.
محمد زرنگاری از نیروهای استانداری هرمزگان، بومی جزیره هرمز و از ایثارگران 
اســت که پیش از این بخشدار شــمیل از توابع شهرستان بندرعباس بود و سوابق 
مدیریتی و اجرایی مختلف از جمله معاون عمرانی فرمانداری شهرستان بندرخمیر، 
بخشدار مرکزی شهرستان بندرخمیر، بخشدار شهاب از توابع شهرستان قشم، رییس 
شورای اسالمی شهر هرمز، عضو شورای اسالمی  هرمزگان، نماینده استان هرمزگان 

در شورای عالی استان ها و شهردار هرمز را در کارنامه دارد.
علی شــهمرادی نیز مدرس دانشگاه های دولتی و مدارس مقطع متوسطه است که 
سوابق مختلف مدیریتی و اجرایی همچون معاون پرورشی و فرهنگی اداره آموزش 
و پرورش منطقه سندرک، رییس سازمان دانش آموزی منطقه سندرک و نایب رییس 

هیأت نظارت بر انتخابات بخش سندرک را در کارنامه دارد.

با حکم استاندار هرمزگان؛

بخشداران هرمز و سندرک میناب 
منصوب شدند

اقتصاد کیش -  رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور کارت هوشمند ضابطین 
قضایی در استان خبر داد.

مجتبی قهرمانی اظهار داشت: با پیگیری های بعمل آمده، برای نخستین بار در کشور 
برای ضابطین قضایی اســتان هرمزگان، کارت های شناسایی هوشمند صادر شده 
اســت و بر این اســاس تاکنون ۶۰۰ نفر از ضابطین عام کارت های خود را دریافت 

کرده اند.
وی افــزود: با توجه به ماده ۳۰قانون آیین دادرســی کیفــری، احراز عنوان ضابط 
دادگستری، عالوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت های الزم 
با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه 
ضابطان دادگستری است و تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص 

فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه افراد آموزش دیده این کارت ها را 
دریافت خواهند کرد، خاطر نشان کرد: انسجام و شفافیت در عملکردها،متحدالشکل 
بودن، جلوگیری از اطاله دادرسی و تخصصی شدن رسیدگی به پرونده های قضایی 

متناسب با پلیس های تخصصی از جمله برکات صدور این کارت است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان عنوان کرد؛

صدور کارت هوشمند ضابطین قضایی 
در هرمزگان

جهت دریافت آخرین اخبار
 و رویدادهای کیش و منطقه به 

پایگاه خبری،تحلیلی  اقتصاد کیش 
به نشانی زیر مراجعه نمایید
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بی توجهی به پروتکلهای بهداشتی مساوی با اوج گیری 
اومیکرون درهرمزگان است

 رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  :

اقتصــاد کیش -    رییس دانشــگاه علوم پزشــکی 
هرمزگان گفت: با توجه به ســرعت و قدرت انتشار و 
انتقال سویه اومیکرون، به طور یقین شمار موارد ابتال به 
آن در هرمزگان بیش از پنج نفر اســت و بی توجهی به 
پروتکلهای بهداشتی مساوی با اوج گیری این ویروس 

در استان است.
دکتر حسین فرشیدی اعالم کرد: به دنبال بهبود وضعیت 
بیماری کرونا در هرمزگان، شماری از مردم استان با عادی 
انگاری شرایط و کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی، 

زمینه ساز ورود اومیکرون به استان شدند.
وی تصریــح کرد: در صورتی که مــردم پروتکلهای 
بهداشتی را رعایت نکنند ، به طور یقین باید منتظر اوج 

گیری اومیکرون در هرمزگان باشیم.
 دکتر فرشــیدی بیان داشــت: بارها اعــالم کردیم که 

واکسیناسیون به تنهایی نمی تواند مانع ابتال به کرونا شود 
و باید حتما عالوه بر واکسیناسیون، پروتکلهای بهداشتی 
را نیز با جدیت رعایت کرد که ابتالی سه نفر از کسانی 
که هر دو دز واکســن را تزریق کرده بودند به ویروس 

اومیکرون موید این موضوع است.
رییس دانشگاه علوم پزشــکی هرمزگان خاطرنشان 
کرد: در صورتی که مردم واکسیناســیون را انجام داده و 
پروتکلهای بهداشتی را نیز با جدیت رعایت کنند، می 
توان از شیوع باالی اومیکرون در استان پیشگیری کرد.

وضعیت عمومی مبتالیــان به اومیکرون در هرمزگان 
مناسب است

رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در بخش دیگری 
از صحبتهای خود وضعیت عمومی مبتالیان به اومیکرون 
در استان را مساعد عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در 

شبانه روز گذشته فوتی جدید کرونا در هرمزگان اعالم 
نشده و آمار فوتی ها همان ۲ هزار و ۴۵۷ نفر است.

دکتر فرشیدی بیان داشت: با بستری شدن ۳۲ نفر مبتالی 
جدید به کرونا در بیمارســتان های هرمزگان، آمار کل 
بســتری ها به ۷۸ نفر رسید که ۱۶ نفر از آنها در بخش 
مراقبت های ویژه بســتری هستند و حال ۳ نفر از آنها 

وخیم گزارش شده است.
وی با تاکید بر همکاری هر چه بیشــتر مردم در انجام 
واکسیناسیون و رعایت پروتکلهای بهداشتی ، گفت: 
برای جلوگیری از ابتال به سویه اومیکرون نیز همچون 
جهش های گذشته باید از ماسک )ترجیحا ماسک دو 
الیه استاندارد که به طور کامل ثابت شود( استفاده کرد و 
فاصله فیزیکی حداقل یک و نیم الی دو متری و شست 

وشوی مداوم دست ها مورد توجه قرار بگیرد.
ســازمان بهداشت جهانی سویه جدید ویروس کرونا 

در آفریقای جنوبی را اومیکرون نام گذاری کرده است.
جهش های کروموزومی سویه جدید کرونا دو برابر دلتا 
ویروس و سرعت انتشار آن بسیار باالست، این سویه 
جدید اکنون در مکزیک، هنگ کنگ و اســرائیل شیوع 
یافته و کشــورهای جهان همه گیری این سویه را برای 

دنیا خطرناک ارزیابی می کنند.
سویه جدید اومیکرون ۵۰۰ برابر سرعت سرایت پذیری 
بیشتری نسبت به سویه های قبلی این ویروس داشته و 
تاکنون ۵۰ جهش گزارش شده که ۳۰ جهش کلیدی و 

قدرت انتقال بسیار باالیی دارد.
مبتالیان به اومیکرن در هرمزگان در بازه سنی ۲۲ تا ۴۴ 
سال بوده و سه نفر از آنها آقا و دو نفر نیز خانم و ساکن 

بندرعباس و بستک هستند.

ماشین آالت پیمانکاران در اختیار ستادبحران قرار گیرد
فرماندار پارسیان:

اقتصــاد کیش -    فرماندار پارســیان با 
توجه به ورود ۲ سامانه قدرتمند بارشی به 
هرمزگان در پایان هفته جاری گفت: ستاد 
مدیریت بحران شهرستان پارسیان در حال 
آماده باش اســت و تمامی ماشین آالت 
پیمانکاران و سنگ شکن ها باید در اختیار 

این ستاد قرارگیرد.
مجتبــی رضاپور ســردره در نشســت 
فوق العاده ستاد مدیریت بحران شهرستان 
پارســیان افزود: هر پیمانکاری با ســتاد 
مدیریت بحران همکاری نکند، سوخت 

ماشین آالت آن ها تایید نخواهد شد.
وی در ادامــه با بیــان اینکه مرخصی و 
ماموریت مدیران دســتگاه های اجرایی 
پارســیان تا پایان بارندگی کنسل است، 
بیان داشت: بخشــداران بخش مرکزی 
و کوشــکنار از ظرفیت سنگ شکن ها و 
صنایع اســتفاده کنند و نقاط حادثه خیز و 

ضعف محور و بخش را برطرف نمایند.
فرماندار پارسیان با اشاره به سیل سال ۹۸ و 
تجربه تلخ در جاده سرکوه شنبه که منجر به 
فوت چند نفر شد، تاکید کرد: با همکاری 

دادستان شهرستان پارسیان و المرد فارس 
محور ســرکوه شــنبه تا بعد از بارندگی 

مسدود شود.
رضاپور ســردره با اشاره به  سیل گذشته 
و همراهــی و همدلی مــردم و اداره های 
مخابرات، برق و آب و راه و اعضای ستاد 
افــزود: اتحاد، همکاری و همدلی مردم و 
بسیج در سیل۲۶  آذر ۹۸ رمز موفقیت بود.
وی همچنین با اشاره به موقعیت جغرافیایی 
و خاص شهرستان پارسیان به برنامه ریزی 
های منظم و ایجاد ساز و کار تصمیم گیری 
مناسب در امور مدیریت بحران به منظور 
پیشگیری، کنترل و نظارت دقیق در اینگونه 
از حوادث طبیعی را امری ضروری دانست 
و گفت: انتظار می رود مدیران دستگاه های 
اجرایی در شهرســتان با دقت و سرعت 
عمل نسبت به شناسایی و پیگیری نقاط 
بحرانی و حادثه خیز تالش کرده و روسای 

اداره ها خود پیگیر امورات باشند.
فرماندار پارسیان با تاکید بر اینکه مردم در 
زمان بارندگی از حضور در مسیل ها  کنار 
رودخانه ها و در مناطق کوهستانی پرهیز 

کنند، افزود: مدیران توانمند افرادی هستند 
که بتوانند در شرایط های بحرانی بهترین 
تصمیم ها را گرفته تا از میزان خسارت های 

جانی و مالی بکاهند
وی با تاکید بر لزوم آماده باش کامل اعضای 
ســتاد مدیریت بحران در صورت وقوع 
هرگونه بحران احتمالی، ضمن بررســی 
آخریــن وضعیت رودخانه ها و بســتر 
رودخانه از اقدام های موثر و پیشــگیرانه 
امــور منابع و شــهرداری و راهداری در 
خصوص الیروبی و ساماندهی رودخانه 
و پل ها تشکر نمود و درخواست ادامه روند 

آن را داشت.
رضاپور ســردره از اداره های راهداری، 
شهرداران  و اعضای ستاد مدیریح بحران 
شهرســتان پارســیان درخواست اتخاذ 
تمهیدات الزم جهت پیشــگیری از بروز 
هرگونه شرایط  بحرانی درپی بارش شدید 
باران در منطقه داشت و به بخشداران نیز 
تاکید نمود با همکاری دهیاران اقدام الزم را 
در خصوص اطالع رسانی شرایط جوی 
روزهای آینده به مردم منطقه معمول دارند.

اقتصاد کیش -  مدیرعامل شــرکت توســعه بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم از 
افزایش مسیرهای پروازی این جزیره با هدف رونق گردشگری و اقتصادی خبر 
داد.  هادی نعیمیان با اعالم این خبر گفت: پرواز گرگان – قشم – گرگان که از روز 
پنجشنبه ۱۶ دی ماه رسما آغاز بکار می کند، هرهفته روزهای یکشنبه و پنجشنبه با 

هواپیمای شرکت هواپیمایی پارس ایر انجام می شود.
وی ادامه داد: گرگان مرکز اســتان گلستان در جوار سه استان مازندران، خراسان 
شمالی و استان سمنان)شاهرود( مناسب ترین نقطه وصل این سه استان به قشم 
محسوب می شود و بطور قطع نقش موثری در توسعه روابط فعاالن اقتصادی این 

استان ها با فعاالن اقتصادی منطقه آزاد قشم خواهد داشت.
به گفته نعیمیان از روز پنجشــنبه ۱۶ دی ماه  در مســیر تهران – قشم – تهران نیز 
در روزهای پنج شنبه، جمعه و یکشنبه پروازهای این شرکت هواپیمایی برقرار 
خواهد شــد و همچنین هواپیمایی آتا نیز از ۱۲ آذرماه در روزهای جمعه مســیر 
تبریز- قشم- تبریز را اضافه کرده  و پیش از این نیز شرکت هواپیمایی فالی پرشیا 
از ۲۷ آذر ماه در مسیر تهران – قشم - تهران در روزهای شنبه، یکشنبه و پنج شنبه 

اقدام به برقراری پرواز کرده است

مسیرهای پروازی قشم افزایش می یابد

اقتصاد کیش -   شهردار بندرعباس از آماده باش کامل نواحی مناطق و مدیریت 
بحران و پدافند غیرعامل و آتش نشانی شهرداری بندرعباس برای پیشگیری از 

مشکالت بارندگی های شدید در پیش رو خبر داد. 
مهدی نوبانی افزود: با اعالم سازمان هواشناسی مبنی بر وقوع احتمالی طوفان و 
باران شدید در روزهای آینده، شهرداری بندرعباس تالش کرده تا به جهت کاهش 
خسارت احتمالی از بارش باران، نیروهای ستاد رابا آمادگی کامل به صورت آماده 

باش درآورد.
 شــهردار بندر عباس اظهار کرد: ستاد بحران شهرداری بندرعباس برای مقابله با 
بحران در بارش احتمالی در سطح این شهر با اکیپ کامل نیروی انسانی به همراه 

تجهیزات کامل به حالت آماده باش درآمد.
 وی بیان کرد: برخی از برنامه های شهرداری از قبیل هرس سرشاخه های درختان 
،الیروبی خورها، پاکسازی کانالها، بهسازی آبراه ها و مسیر آبهای سطحی برای 

رفع احتمالی خطر در روزهای گذشته انجام شد،
همچنین بازدید از برخی مکان های پرخطر سطح شهر نیز صورت پذیرفته که با 
توجه به احتمال بارش شدید اکیپ نیروهای انسانی در دوازده ناحیه دسته بندی و 
سازماندهی شدند تا در صورت وقوع شرایط بحرانی با آمادگی کامل وارد عمل 

شوند.
نوبانی خاطرنشان کرد: ایستگاه های آتش نشانی نیز همانند گذشته با تمام توان و 

تجهیزات موجود در حال آماده باش کامل بسر می برند.
 شهردار در پایان از همه همشهریان درخواست کرد در هنگام بارش شدید باران 
از تردد غیر ضروری پرهیز کرده و همچنین از پارک خودرو در مجاورت خورها، 

کانال های دفع آبهای سطحی و درختان خودداری
کرده و درصورت بروز هرگونه مشــکلی با ســامانه ۱۳۷ شهرداری یا ۱۲۵ آتش 
نشانی تماس حاصل نمایند تا با همکاری متقابل مشکالت احتمالی رفع و یا به 

حداقل برسد

شهردار بندرعباس خبر داد:

آماده باش ستاد بحران شهرداری بندرعباس برای 
مقابله با بحران احتمالی بارندگی های شدید


