ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪارس ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ در ﭘﯽ ﺑﺎرش ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎران در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺴﺪاد راه ﻫﺎی ﻣﻮﺻﻼﺗﯽ و آﺑﮕﺮﻓﺘﮕﯽ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎ در روزﻫﺎی ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ ،دوﺷﻨﺒﻪ و ﺳﻪ
ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺸﺪار ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﻤﺎم
دﺳﺘﮑﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﺎده ﺑﺎش ﮐﺎﻣﻞ در آﻣﺪه اﺳﺖ.
اداره ﮐﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در اﻃﻼﻋﯿﻪ ای اﻋﻼم ﮐﺮد:
ﻣﺪارس اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﯾﺮ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺻﺪور ﻫﺸﺪار ﺳﻄﺢ ﻗﺮﻣﺰ ﺟﻮی و درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﻗﻮع ﺑﺎرش ﻫﺎی ﺳﯿﻞ
آﺳﺎ و وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻮی در ﺳﺮاﺳﺮ اﺳﺘﺎن ،ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺘﺎد
ﭘﯿﺸﮕﯿـﺮی ،ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪﻫﯽ ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﺑﺤـﺮان اﺳـﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎ و ﺿﺮورت
ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺿﻤﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﻣﺪارس را ﺗﻌﻄﯿﻞ
اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارس ﺷﯿﻔﺖ ﺻﺒﺢ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪ
ﻋﺰﯾﺰاﻟﻠﻪ ﮐﻨﺎری ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از دﯾﺸﺐ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ آب ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ و اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﺮای ﺗﺮدد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ و ﺑﺎ اﻋﻼم ﺳﺘﺎد
ﺑﺤﺮان اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارس ﺷﯿﻔﺖ ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وی در اداﻣﻪ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮاﺳﺖ از ﺗﺮدد ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺿﺮور در ﺷﻬﺮ
ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارس ﺟﺰﯾﺮه ﻫﺮﻣﺰ اﻣﺮوز ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺟﺰﯾﺮه ﻫﺮﻣﺰ اﻏﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺸﺪار ﺟﻮی
ﺷﻤﺎره  ۴۹اداره ﮐﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن )ﺳﻄﺢ ﻗﺮﻣﺰ ( و ﺑﺎ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺘﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﺨﺶ ﻫﺮﻣﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﻀﻮری ﻣﺪارس ﮐﻠﯿﻪ
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
و ﭘﺮورﺷﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

درﺿﻤﻦ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت داﺧﻠﯽ ﻧﻮﺑﺖ اول ﻣﺪارس در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ
 ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ﻟﻐﻮ و در ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﺪارس اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎران ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺪارس ﺑﺸﺎﮔﺮد را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮد
ﯾﻌﻘﻮب دادﻋﻠﯽ زاده ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺑﺸﺎﮔﺮد اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﻤﻪ ﻣﺪارس
ﺑﺸﺎﮔﺮد ﺗﺎ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۱۴دی ﻣﺎه ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :آﺑﮕﺮﻓﺘﮕﯽ و ﺷﺪت ﺑﺎران و ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ راﻫﻬﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺑﺸﺎﮔﺮد ۵ ،روﺳﺘﺎ در ﺑﺨﺶ ﮔﺎﻓﺮ و ﭘﺎراﻣﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻃﻐﯿﺎن رودﺧﺎﻧﻪ و ﻗﺮارﮔﯿﺮی در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﯿﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪهاﻧﻨﺪن و راه
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﮔﺎﻓﺮ و ﭘﺎراﻣﻮن ﻧﯿﺰ از ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دادﻋﻠﯽ زاده ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺎرشﻫﺎی ﺳﯿﻼﺑﯽ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺳﺒﺐ
ﻃﻐﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺸﺎﮔﺮد ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺻﻮرت ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪارس ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﻫﺮﻣﺰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

