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کشتغلهشرقاصفهان
خوراکدامشد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان در حالی از 
کاهش خروجی ســد زاینده ر ود با اتمام نوبت چهارم توزیع 
۱۰روزه آب برای اراضی شرق اصفهان خبر داد که تنش های 
آبی و آب اندک اختصاص یافته برای آبیاری حدود یک پنجم 

از کشت انجام شده را خوراک دام کرد.

نوبتپنجمآبیاری،خردادماه
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان با بیان اینکه 
آب به میزان الزم و به ضرورت در حال رهاسازی است، گفت: 
پس از اتمام دوره توزیع آب، دریچه های ســد در وقت مقرر 

بسته می شود.
مهران زینلیان مرحله پنجم توزیع آب برای کشت کشاورزی 
شرق و نیز نوبت دوم رهاسازی آب برای باغ های غرب اصفهان 
را خرداد دانســت و افزود: قرار است طی ۲، 3نوبت آب برای 
باغ های غرب اصفهان رهاسازی شــود و در مجموع حدود 

۱۰۰میلیون مترمکعب به این منطقه اختصاص یابد.

امیدواریبهآبیاریآخر
عضو هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان هم با ابراز 
امیدواری از   اینکه کشت غله شرق اصفهان تا ۱۵خرداد به 
ثمر برسد، گفت: بعد از کاهش خروجی سد از ۲۶اردیبهشت  
زاینده رود 7روز بســته می شــود و سپس از ســوم خرداد 
تحویل حقابه ۱۰روزه کشــاورزان در نوبــت پنجم انجام 
می شود که امیدواریم تا ۱۵خرداد کشت غله به نتیجه برسد.

حســین وحیدا تأکید کرد: کشــت های صورت گرفته در 
شــرق اصفهان مرغوب نیســت و بخشــی از اراضی شرق 
اصفهان چــرای دام و بخشــی دیگر دچار تنش شــد، اما 
امیدواریم در نوبت پنجم تحویل حقابه کشت ها به ثمر برسد.

زمینهاسیرابنشد
عضو هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان هم با تأیید 
این موضوع به همشهری می گوید: در 4مرحله آبیاری صورت 
گرفته، میزان آب به قدری که بتواند کشت های انجام شده را 

سیراب کند، نبوده است.
حسین محمدرضایی توضیح می دهد: در مجموع به دلیل 
تنش های آبی به طور میانگین ۲۵درصد زمین های شــرق 
اصفهان زیرکشت غله رفته بود که کشاورزان از روی ناچاری 
و به دلیل کمبود آب تقریبا یک پنجم از این میزان را خوراک 

دام کردند تا بتوانند بقیه کشت خود را نجات دهند.
او با بیان اینکه آب نوبت پنجم آبیاری در میان کشــاورزان 
به دوناب مشهور اســت، گفت:  آبیاری مرحله آخر اهمیت 
زیادی دارد و کشــاورزان معتقدند اگر این آب کم باشــد، 
گندم دانه نمی گیرد. فصل برداشــت گندم کشت شده در 
شــرق اصفهان تیر امسال اســت، اما محصول کشت شده 
 به گفته عضو هیأت مدیره نظام صنفی کشــاورزان اصفهان

مرغوب نیست.
او در این باره می گوید: غله باید در آبان کشت می شد، اما بهمن 
انجام شد و از سوی دیگر تنش آبی و کاهش بارندگی ها هم 

موجب شد کشت مطلوبی در شرق اصفهان نداشته باشیم.

   
خروجی سد زاینده رود به منظور توزیع مرحله چهارم آبیاری 
برای کشت کشاورزان شرق اصفهان از بامداد ۱۶اردیبهشت 
افزایش یافت و از ۲۶اردیبهشــت نیز بسته شــد. تاکنون 
 4نوبت ۱۰ تا ۱روزه آب برای کشت شرق اصفهان رهاسازی

شده است.

اصفهانپیگیری

بهمن امیری مقدم  
استاندار کرمانشاه  

دوشــنبه یــا سه شــنبه هفتــه آینــده دفتــر 
منطقه آزاد در قصرشــیرین افتتاح خواهد 
شــد که امــور اجرایــی طــرح جامــع منطقه 
و همچنیــن مقدمــات کاری و دعــوت از 
ســرمایه گذاران انجــام شــود. ایــن رخــداد 
اقتصــادی شــیرین رونــق اقتصــادی را بــه 
همراه دارد و راه ســرمایه گذاری در منطقه 
را هموار می کنــد. راه های ارتباطــی به ویژه 
ویــژه  امتیازهــای  از  ریلــی  حمل ونقــل 

قصرشیرین برای سرمایه گذاری است.

نقل قول خبر

خریدتضمینی۳۳هزارتن
گندمدرهرمزگان

مدیرتعــاون روســتایی هرمــزگان از خریــد 
بیش از 33هــزار تن گندم بــا قیمت تضمینی 
در هرمــزگان خبــر داد و گفــت: ارزش ریالی 
گندم هــای خریداری شــده از گنــدم کاران به 

3۸43میلیارد و3۰۰میلیون ریال می رسد.
 به گزارش ایسنا، ســیروس اسدپور اظهار کرد: از 
نیمه فروردین امسال که خرید تضمینی گندم در 
مناطق شمالی و غربی استان شهرستان حاجی آباد 
و پارسیان شروع شــد تا دیروز 33هزار و4۲۰تن 
گندم تولیــد داخلــی از کشــاورزان هرمزگانی 
خریداری شده است. به گفته وی، خرید در 4مرکز 
شهرستان حاجی آباد ادامه دارد و خرید تضمینی 
گندم در شهرســتان های میناب، رودان، بستک 
و پارسیان روزهای پایانی خود را سپری می کند. 
مدیر تعاون روســتای هرمزگان بیشترین مقدار 
گندم خریداری شــده را مربوط به شهرســتان 
حاجی آباد بــا ۲7هزار تن دانســت و اظهار کرد: 
پس از حاجی آباد، شهرستان های رودان، میناب 
و بســتک با بیش از ۵هزار تن خرید در رتبه های 
بعدی خرید استان قرار دارند. اسدپور با بیان اینکه 
بیش از 7۰درصد از مطالبات گندمکاران پرداخت 
شده اســت، تأکید کرد: امســال براساس مصوبه 
شورای اقتصاد هر کیلوگرم گندم معمولی با افت 
مفید 4درصد و افت غیرمفیــد ۲درصد به مبلغ 
۱۱۵هزار ریال و گندم دوروم ۱۱هزار و ۹۲۰ریال 

خریداری می شود.

خبر کوتاه 

 سرپرســت اداره ایمنــی، ترافیــک و حریــم 
راه هــای اداره  کل راهــداری و حمل ونقــل 
گفــت:  سیستان و بلوچســتان  جــاده ای 
ســال گذشــته 4500تابلو و عالئــم ایمنی در 
اســتان تهیه و نصب شــد. به گــزارش ایرنا، 
امین سنچولی  اظهار کرد: این عالئم شامل 
تابلوهــای اخطــاری، اطالعاتی، مســیرنما و 
انتظامی بوده است. به گفته وی، نصب تابلو 
و عالئم ایمنــی برای افزایــش ضریب ایمنی 
راه هــا، ارتقــای ایمنــی جاده هــای ارتباطی و 
همچنین کاهش تصادفات انجام می شود.

4500
تابلو

عدد خبر

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت 
آب منطقــه ای البــرز گفــت: بررســی های 
آماری بیانگــر کاهــش ۲۲ تــا ۳5درصدی 
ذخایــر آب ســد های ایــن اســتان نســبت 
به مدت مشابه سال قبل است. به گزارش 
باشــگاه خبرنــگاران جوان، ســعید نقدی 
گفت: ۶5درصد ظرفیت ســد کرج از آب 
پــر و نســبت به مــدت مشــابه ســال قبل 
۳5درصــد پایین تــر اســت. به گفتــه وی، 
ســال گذشــته در همین مــدت ۹۸درصد 

ظرفیت سد کرج پر از آب بود.

۳5
درصد

البرز

سرپرســت اداره کل مدیریــت بحــران 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به سرمازدگی 
باغ هــا و مزارع این اســتان گفت: خســارت 
ســرمازدگی ۲۳۸0میلیــارد تومــان بــرآورد 
شــده اســت. بــه گــزارش تســنیم، خســرو 
کیانی اظهــار کرد: مابقــی حــوادث ازجمله 
رعــد و بــرق و ســیل های محــدود نیــز حدود 
ســه و نیم میلیارد تومــان خســارت برجــای 
گذاشتند. به گفته وی، ۸0درصد حق بیمه با 
دولت و ۲0درصد با کشاورز و دامدار است.

2۳80
میلیارد

لوبختیاری
چهارمحا

بلوچستان
سیستانو

برداشت محصول در جازموریان
شغل اصلی مردم منطقه جازموریان در جنوب کرمان 

کشاورزی است. در این منطقه محصوالت زراعی شامل 
گوجه فرنگی، هندوانه و سیب زمینی کشت و برداشت 

می شود.  در فصل برداشت محصول»فروردین تا 
اردیبهشت« زنان هم در گرمای طاقت فرسای جنوب که 
تا 45درجه هم می ر سد پابه پای مردان فعالیت می کنند. 

منبع: ایرنا  

کرمانعکس خبر

هرمزگان

 
 آن طور که اطالعات سازمان هواشناسی نشان 
می دهد روز گذشته ۱۶اســتان کشور با پدیده 
گرد و خاک و ریزگرد مواجه بودند که این شرایط 
هشدار سطح نارنجی را در این استان ها رقم زد؛ 
خوزستان، ایالم، بوشهر، کرمانشاه، کردستان، 
نیمه جنوبی آذربایجان غربی، لرستان، همدان، 
مرکزی، قم، یزد، اصفهان، خراســان شمالی، 
سمنان، البرز و تهران سه شنبه )۲7اردیبهشت( 
شــاهد بروز گردوغبار بودند. امروز )چهارشنبه 
۲۸اردیبهشت( هم هشدار ســطح نارنجی در 
استان های خوزستان، بوشهر، ایالم و کرمانشاه 

برقرار است.

تعطیلیمدارسوادارهها
توده گردوغباری که آســمان اغلب استان های 
کشور را تیره کرده، از روز یکشنبه هفته جاری 
)۲۵اردیبهشت( وارد کشور شد. شرایط بحرانی 
ایجاد شــده در پی فعالیت این توده و افزایش 
شاخص آالیندگی در بسیاری از شهرها به ویژه 
در غــرب و جنوب غرب کشــور موجب شــد 
کارگروه های اضطرار آلودگی هوا در اســتان ها 
جلســه برگزار کنند. با توجه بــه تصمیم های 
صورت گرفته کارگروه ها روز گذشته مدارس و 
اداره های بسیاری از شهرهای کشور در نتیجه 
گردوخاک تعطیل اعالم شدند. بنابراین تصمیم، 
مدارس، دانشگاه ها و اداره های تهران، بوشهر، 
خوزستان، همدان، لرســتان، ایالم، کردستان، 
البرز، آذربایجان غربی، اصفهان، قم، کرمانشاه 
و مرکزی تعطیل شدند و یا کار خود را با تأخیر 

آغاز کردند یا به صورت مجازی فعالیت کردند.

ادامههشدارنارنجیبرای4استان
کارشناس سازمان هواشناسی کشور با بیان اینکه 
گرد و خاک همچنان در هوای استان های مرزی 
و مرکزی تداوم دارد از ادامه هشدار سطح نارنجی 
در 4استان خبر می دهد و به همشهری می گوید: 
امروز گرد و خاک در خوزســتان، بوشهر، ایالم 
و کرمانشــاه ادامه دارد و با وجود تداوم شاخص 
آلودگی در کل کشور اما کیفیت هوا در استان های 
مرزی بسیار ناسالم خواهد بود. کبری رفیعی با 
بیان اینکه برای روز پنجشــنبه با کاهش گرد و 
خاک اوضاع در استان های مختلف بهبود می یابد، 
می افزاید: با وجود این برای روز پنجشنبه هم در 
استان های بوشهر، آذربایجان غربی، کردستان، 
کرمانشاه، ایالم، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، 
یزد، سمنان، خراسان جنوبی، شمال سیستان و 
بلوچستان و بخش های شــرقی کرمان هشدار 
سطح زرد صادر شده اســت و شاهد تداوم گرد و 

خاک خواهیم بود.  

گردوخاکدرخوزستان۲۲برابرحدمجاز
خوزســتان که به دلیل هم مرز بودن با عراق و 

وجود کانون هــای داخلی ریزگرد بســیاری از 
روزها را با این پدیده دست وپنجه نرم می کند، در 
روزهای اخیر هم اوضاع بحرانی ای داشت. میزان 
گرد و خاک در خوزستان صبح روز سه شنبه به 
بیش از ۲۲برابر حد مجاز رســید؛ شرایطی که 
امروز هم در این اســتان پایدار اســت و فردا با 

شدت کمتری ادامه خواهد داشت.
محمــد جــواد اشــرفی، مدیــرکل حفاظت 
محیط زیســت خوزســتان میــزان گــرد و 
خــاک روز گذشــته را در شوشــتر3333، 
امیدیه3۱4۰، بهبهان۲۸۸۶، هندیجان۲777، 
اندیمشــک۲43۹، اهــواز۲737، بنــدر 
ماهشــهر۲4۶۹،  امام خمینــی۲۶۰۱، 
شوش۲۲4۰، مسجدسلیمان۲۱۱۹ و شادگان 

۲۱۱۰میکروگرم بر مترمکعب اعالم کرد.
به گفتــه او، ایــن میــزان در آبــادان۱۹۰۰، 
آزادگان۱۶۵۸و   دشــت  گتونــد۱۶۸۰، 
حمیدیه۱۵۸۶ میکروگرم بــر مترمکعب ثبت 
شد درحالی که حد مجاز و استاندارد گرد و خاک 

۱۵۰میکروگرم بر مترمکعب است.
خوزســتان حدود یــک میلیــون و ۲4۰هزار 
هکتار بیابان دارد که از ایــن میزان، 3۵۰هزار 
هکتار کانون  گردوغبار بــا پراکنش در 7نقطه 
هســتند؛ ۵۰هــزار هکتــار در هورالعظیــم، 
۲۸هزارو۱۸4هکتــار شــمال خرمشــهر، 
۱۵هزارو۶۲۰هکتار در شــرق اهواز، ۱۱۲هزار 
هکتار در جنوب و جنوب شــرق اهواز، ۸۶هزار 
هکتار از بنــدر امام تا امیدیــه، 3۱هزار هکتار 
در ماهشــهر و هندیجان و ۱۸هزار هکتار شرق 
هندیجان که تبعات سوء خود را بر زندگی مردم 
گذاشته اند. این در شرایطی است که ریزگردهای 
خارجی هم بر این کانون ها اضافه شده اند و کام 

خوزستانی ها را بیش از پیش تلخ کرده اند.
این استان از ابتدای سال تا روز گذشته، 4۰روز 
خطرناک، ۲۱روز بسیار ناسالم و ۸۰روز ناسالم 
را در ایســتگاه های پایش شهرستان های خود 
ثبت کرده اســت درحالی که در مدت مشــابه 
ســال گذشــته فقط ۲روز هوای خطرناک در 

دشت آزادگان و گتوند ثبت شده بود.
)هر ایستگاه در یک شهرستان قرار دارد و ممکن 
است هوای خطرناک همزمان در چند ایستگاه 

برای یک روز ثبت شده باشد.(
اهواز بیشــترین درگیری را با ریزگردها در این 
اســتان دارد به طوری که با ثبت 7روز آلودگی 
هوا در حد خطرنــاک، در رده باالی جدول قرار 
گرفته و بعد از آن بهبهان و ماهشهر با ۶روز هوای 
خطرناک قرار دارند. این در حالی اســت که هر 
3شهر سال گذشته در مدت مشابه هیچ روزي 

هوای آلوده در حد خطرناک نداشته اند.
به گفته معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی 
جندی شاپور اهواز، این شــرایط موجب شده 
است  ۶۵3بیمار دارای عالئم تنفسی روز گذشته 

به مراکز درمانی خوزستان مراجعه کنند.
حبیب حی بر توضیح می دهد که از این تعداد، 
۵۹۱نفر به صورت سرپایی درمان شده و ۵4نفر 
در بخش های عادی بیمارستان ها بستری شدند. 

۱۶نفر نیز در بخش های ویژه بستری شده اند.

بوشهریهاتاپنجشنبهنفستنگیدارند
بوشهر از اســتان هایی است که امسال بیشتر از 
سال های گذشــته در معرض تهدید ریزگردها 
قرار گرفته. با وجود اینکه این اســتان جنوبی 
۱۶کانون داخلی ریزگرد دارد، اما وزش بادهای 
شــدید در عراق و هجوم ریزگردهای خارجی 
از نوار غربی و جنوبی به کشــور این اســتان را 
در همسایگی خوزســتان بیشــتر از همیشه 

درگیر کرده است. کارشناس اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان بوشهر با بیان اینکه غلظت 
ریزگردها در بوشــهر، گناوه، کنــگان و دیلم 
شــرایط جوی این شهرســتان ها را در شرایط 
خطرناک قرار داده اســت، می گوید: براساس 
داده های آماری ایستگاه های سنجش آلودگی 
هوا میزان ریزگردها در شــهر بوشــهر دیروز 
۱۰7۰، گنــاوه۲۸3۹، دیلــم۲۰۰۶ و کنگان 
۵۶4میکروگرم بــر مترمکعب گزارش شــد. 
همچنین در شهر برازجان نیز با توجه به غلظت 
3۶۶میکروگرم بر مترمکعب شرایط جوی در این 

شهرستان نیز بسیار ناسالم گزارش شده است.
علیرضا مصلحیان با بیان اینکه میزان ریزگردها 
در بوشهر۱۱، گناوه۱۹، دیلم۱3 و برازجان ۲برابر 
استاندارد جهانی اعالم شــده است، می افزاید: 
کانون گردوغبار فرامرزی و از کشورهای عراق و 
عربستان و در استان بوشهر از طرف خوزستان 
گزارش شــده اســت. به گفته وی، گرد وخاک 
تا بعدازظهر روز پنجشــنبه در اســتان برقرار 
است و به همین دلیل هشدار سطح زرد در این 
روز صادر شــده. کورش دهقان، مدیرکل دفتر 
مدیریت بحران استانداری بوشــهر هم با بیان 
اینکه مــدارس، دانشــگاه ها و اداره های حوزه 
ستادی ۹شهرستان  روز گذشته تعطیل شدند، 
می گوید: براســاس اعالم اداره کل هواشناسی 
استان بوشــهر جهت وزش باد غالب به گونه ای 
است که انتظار می رود به مرور غلظت گردوغبار 
در این اســتان کاهش یابد. بوشهر در سال های 
گذشــته هم کمابیش با پدیده ریزگرد دست 
و پنجه نــرم می کرد به طوری کــه طبق اعالم 
مسئوالن این استان، 7۰درصد از عوامل روزهای 
غبارآلود این استان کانون های داخلی و مابقی 
از خوزستان و کشور عراق هستند. کانون های 
گردوغبار بوشهر واقع در جنوب، مرکز و شمال 
این استان است که مهم ترین و تأثیرگذارترین 
آنها در بحث کانون هــای گردوغباری واقع در 
منطقه حله است که شهر بوشهر را متاثر می کند. 

کرمانشاه،درمعرضتهدیدکانونهایداخلی
کرمانشــاه در نوار مــرزی غرب کشــور و در 
همســایگی عراق هم اوضاع بهتری نسبت به 
خوزستان یا بوشهر ندارد، این استان با داشتن 
37۱کیلومتر مرز با عراق یکی از اســتان های 
درگیر با گــرد و خاک اســت که بیشــتر ایام 
ســال به ویژه در شهرســتان های قصرشیرین، 
ســرپل ذهاب و گیالنغرب با این معضل دست 
 و پنجه نــرم می کند. این اســتان طی روزهای 
گذشته هم شــرایط خوبی نداشــت به طوری 
که هوای ۵شهرســتان آن بحرانی اعالم شــد. 
سرپرســت اداره کل حفاظت محیط زیســت 
کرمانشاه در این باره می گوید: شاخص ساعتی 
کیفیت هــوا روز گذشــته در ایســتگاه های 
قصرشیرین، ســرپل ذهاب، اســالم آباد غرب، 
کرمانشاه و کنگاور در وضعیت قهوه ای )خطرناک 
بحران( ثبت شد. به گفته احد جلیلیان، در همین 
زمان ایســتگاه پاوه عدد شــاخص۱۹۶ یعنی 

وضعیت قرمز، هشدار و ناسالم بود.
بنا بر اعالم مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم 
پزشکی کرمانشاه، روز گذشــته به دنبال نفوذ 
گردوغبار به فضای اســتان 4۸4بیمار تنفسی 
و قلبی را به اورژانس بیمارســتان های اســتان 
کشــاند. مهدی محمدی می گوید: از این تعداد 
۵4 نفرکــودک بوده اند که به دلیل مشــکالت 
تنفســی غیرعفونی به بیمارستان دکتر محمد 

کرمانشاهی مراجعه کرده اند.
گرچه بیشترین آسیب از ریزگردهای خارجی 

به کرمانشاه می رسد، اما همین چند روز پیش 
بود که معاون محیط زیست کرمانشاه در تذکری 
اعالم کرد ادامه کشت دوم منجر به ایجاد کانون 

ریزگرد داخلی در این استان خواهد شد.
معاون محیط طبیعی محیط زیســت کرمانشاه 
با بیــان اینکه در شــرایط کنونی کشــت دوم 
محصوالت کشاورزی منطقی به نظر نمی رسد، 
می گوید: ادامه کشت دوم خطر ایجاد کانون های 

ریزگرد را به همراه دارد.
فرشاد فتاحی می افزاید: وقتی که اراضی کشور 
به دلیل اســتفاده نادرســت لم یزرع شود و از 
ســوی دیگر منابع آب را هم از دست بدهیم و 
زمین خشک شــود، با وزش باد خاکی که دیگر 
 انسجام ندارد بلند شده و به شکل ریزگرد وارد

هوا می شود.

گردوغباردرایالمرقیقمیشود
ایالم هم در همسایگی کرمانشاه و خوزستان و 
در مرز با کشور عراق، آسیب زیادی از ریزگردها 
دیده است. هرچند در این استان 4۲۰هزار هکتار 
اراضی بیابانی مستعد تولید گردوغبار وجود دارد 
که از این میزان بیش از ۱4۰هزار هکتار به عنوان 
کانون بحران شناسایی شــده اند، اما تعطیلی 
مدارس، کاهش دید افقی و اختالل در پروازهای 
فرودگاهی چند روز گذشته این استان ناشی از 

ریزگردهای عراقی است.
رئیس گروه پیش بینی هواشناسی استان ایالم با 
وجود هشدار سطح نارنجی که برای امروز در این 
استان صادر شده است، می گوید:  این گردوغبار 

از غروب روز گذشته تا حدی رقیق شده است.
مجتبی میهن پرســت توضیــح می دهد: توده 
کنونی که باعث افت کیفی هوا و دید افقی شده 
یک توده جدید نیست، بلکه ته مانده گردوغبار 
روز دوشنبه در استان است. به علت وزش باد در 
نوار مرزی، باقیمانده توده گردوغبار سه َشــنبه 
وارد استان شد و هوا را تحت تأثیر قرار داد و آثار 
آن تا امروز هم در آسمان وجود دارد، اما نسبت 

به روز گذشته رقیق تر خواهد بود.
گرد و خاک در ایالم، دید افقی در شهرستان های 
مهران و دهلران را تا ۱۰۰متر، دره شــهر۲۰۰ و 
ســیروان و آبدانان 3۰۰متر کاهش داد. غلظت 
گردوغبار در شهرستان مهران به حدی بود که 

روز دوشنبه به بیش از ۶7برابر حد مجاز رسید.
از ابتدای ســال جاری تاکنون ۱۹روز آلوده به 

گردوغبار در استان ایالم ثبت شده است.

   
صادق ضیائیان، مدیرکل پیش بینی و هشــدار 
سازمان هواشناسی تأکید می کند شرایط جوی 
برای تشکیل مجدد این پدیده در کشور از بین 
رفته است. با وجود استمرار پدیده گرد و خاک 
در آسمان ایران اما هنوز پیش بینی دقیقی برای 

جمعه و هفته آینده نشده است. 

 نیمی از ایران، درگیر ریزگرد
   بیش از نیمی از استان های ایران از ابتدای 

هفته جاری درگیر گرد و خاک هستند
   امروز هشدار نارنجی برای 4 استان  خوزستان، 

بوشهر، ایالم و کرمانشاه صادر شده است
   با توجه به پیش بینی ها گرد و خاک و 
ریزگردها کمابیش تا پنجشنبه تداوم دارند

سیدهزهراعباسیگزارش
خــــوزســــــتان، ایـــــــــام، بــــوشهــــــــــر، روزنامه نگار

 کرمانشــاه، کردســتان، نیمــه جنوبــی
 آذربـــــــایجــــــــــــــان غربــی، لرســتان،
 همــدان، مرکزی، قــم، یــزد، اصفهان، 
خراسان شمالی، سمنان، البرز و تهران 
سه شنبه )27اردیبهشت( شاهد بروز 

گرد و غبار بودند 

 میزان گــرد و خــاک در خوزســتان صبح 
روز سه شــنبه بــه بیــش از 22برابــر حد 
مجاز رسید؛ شــرایطی که امروز هم در 
این استان پایدار است و فردا با شدت 

کمتری ادامه خواهد داشت

کرمانشاه
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استاندار ایالم 

همه مدیــران باید با جدیــت مصوبات 
ســفر ریاســت جمهــوری بــه اســتان را 
پیگیــری کننــد تــا همــه تعهــدات ایــن 
ســفر به طور کامل اجرا شــود. اولویت 
مهم تخصیص اعتبــار بــا پروژه های با 
پیشرفت فیزیکی باالســت و در میان 
آنها، پروژه بیمارستان ۳۷۶تختخوابی 
به عنوان یک پــروژه مهــم و اولویت دار 
بایــد تــا پایــان خــرداد امســال بــه 

بهره برداری برسد. 

وحید داعی  
مدیرکل راه و شهرسازی  خراسان جنوبی 

 بنابر اعالم وزارت راه و شهرسازی، خراسان 
جنوبــی در ارزیابــی عملکرد طــرح نهضت 
ملی مســکن بین اســتان های کشــور رتبه 
دوم را به دســت آورده اســت. ایــن رتبــه 
براســاس شــاخص هایی ازجملــه نســبت 
تامین زمین »بدون خودمالکان«به برنامه 
ابالغی، نســبت متقاضیان تعیین تکلیف 
شده به کل متقاضیان ثبت نامی و نسبت 
تعــداد واحدهــای دارای شــروع عملیــات 
اجرایی پروژه ها به زمین تامین شده توسط 

آن استان، تعیین شده است. 


