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آتش در جان نخلستان هاي بوشهر 
ــتان هاي منطقه آبپخش استان  بخش هاي وسيعي از نخلس
ــنبه طعمه حريق شده هنوز به طور كامل  ــهر كه از روز سه ش بوش
ــت.علي مردانلو بخشدار آبپخش دراين باره گفت:  مهار نشده اس
ــاعت 12و 30 دقيقه سه شنبه در حومه روستاي  ــوزي از س آتش س
ــاد از نيزارهاي كنار  ــدت وزش ب ــد و بر اثر ش ــم درواهي آغاز ش چ
نخلستان به درون باغ ها كشيده شد و شش هكتار از نخلستان ها را 
در برگرفت.وي افزود: گرچه به دليل وزش باد، مهار آتش به طول 
انجاميد، اما با تالش و حضور بموقع نيروي آتش نشاني و همچنين 

مردم منطقه آتش تقريبا مهار شده است.
به گفته وي، به دليل وزش باد و گستردگي منطقه آتش سوزي، 
ــي رخ مي دهد، از اين رو تمام نيروها منطقه را  همچنان جرقه هاي

ترك نكرده و آماده باش هستند تا مهار كامل صورت گيرد.
ــتان ها  مردانلو تصريح كرد: ناهموار بودن اراضي داخل نخلس
ــكل ديگري است كه خودروهاي آتش نشاني را با مشكالتي  مش
 روبه رو كرد، اما در حال برنامه ريزي هستيم كه هرچه زودتر آتش
 به طور كامل مهار شود تا خسارت كمتري متوجه نخلداران شود.

وي دليل آتش سوزي را نامعلوم ذكر كرد و گفت: بررسي دليل 
آتش سوزي اكنون توسط كارشناسان در حال انجام است./ ايرنا

 تكميل آزادراه رشتـ  قزوين
 سرعت مي گيرد

ــور از اختصاص  ــازمان مديريت و برنامه ريزي كش رئيس س
ــريع در تكميل 11 كيلومتر باقيمانده  ــارد تومان براي تس 60 ميلي
ــتـ  قزوين خبر داد.محمدباقر نوبخت گفت: در بودجه  آزادراه رش
ــار براي اجراي اين پروژه  ــال آينده نيز 300 ميليارد تومان اعتب س
ــت.وي همچنين با اشاره به اين كه براي ادامه  اختصاص يافته اس
ساخت راه آهن به آستارا مذاكراتي با سرمايه گذاران چين و روسيه 
شده است، تصريح كرد: مطالعات ساخت آزادراه و راه آهن رشتـ  

قائمشهر نيز آغاز شده است./ ايسنا

 خشكسالي شديد
 در چند شهر كرمانشاه

ــي استان كرمانشاه گفت: در دي ماه برخي  مديركل هواشناس
شهرهاي كرمانشاه خشكسالي بسيار شديد را تجربه كردند.

محسن قاسمي افزود: اين عدد نسبت به سال گذشته 30 درصد 
و نسبت به بلندمدت 11 درصد كاهش داشته  است.وي با اشاره به 
ــديد بارندگي هاي امسال خصوصا در آذر و دي تصريح  كاهش ش
ــته 40 و نسبت به بلندمدت ــال گذش ــبت به س  كرد: در آذر ماه نس

ــال گذشته 43 و نسبت به بلندمدت  ــبت به س  6 درصد و در دي نس
ــالي  ــرايط خشكس ــتيم كه اين ش 67 درصد كاهش بارندگي داش
ــمي  ــتان رقم زده است.قاس را در آذر و دي براي نقاط مختلف اس
عنوان كرد: در آذر ماه در كرمانشاه، روانسر، اسالم آبادغرب، سنقر 
و كرند خشكسالي ماليم داشتيم. در دي نيز در كرمانشاه، كنگاور، 
ــالي بسيار شديد، در روانسر، پاوه و  سرپل ذهاب و صحنه خشكس
كرندغرب خشكسالي شديد و در هرسين، سنقر و اسالم آبادغرب 

خشكسالي ماليم وجود داشت./ ايسنا

سختى حفاظت از سمندر لرستاني
ــت لرستان گفت: قاچاق سمندر  مديركل حفاظت محيط زيس

لرستاني حفاظت از آن را با مشكل روبه رو كرده است. 
مهرداد فتحي بيرانوند  با بيان اين كه  طي سال هاي اخير و در 
دولت و تدبير و اميد با تالش رئيس سازمان حفاظت محيط زيست 
زيستگاه سمندر لرستاني به پناهگاه حيات وحش ارتقا يافت، افزود:  
ــتاندار به مسائل محيط زيست دارند، دستوراتي را  با توجهي كه اس
براي رفع موانع اين زيستگاه مهم جانوري صادر كرده اند، بر همين 
اساس براي رفع موانع بخصوص مشكالت مالي زيستگاه سمندر 
ــتاني تمهيداتي در نظر گرفته شده تا در اعتبارات سال آينده،  لرس

بودجه استان مورد توجه ويژه قرار گيرد. 
مديركل حفاظت محيط زيست استان افزود: زيستگاه سمندر 
لرستاني در حالي به پناهگاه حيات وحش ارتقا يافته كه مشكالتي 
ــي، كمبود امكانات، تجهيزات  ــگاه محيط بان همچون فقدان پاس
ــديد منابع آبي، خشكسالي  حفاظتي، نيروي محيط بان، كمبود ش
ــوي اهالي محلي منطقه و  ــتحصال آب زيستگاه از س پياپي و اس
ــكل  ــر قاچاق اين گونه آندميك بوده كه كار را مش ــه مهم ت از هم

ساخته است /ايسنا

ايران زمين

كوچ بهاره عشاير سال آينده زودتر آغاز مي شود
ــرايط آب و هوايي و نبود بارندگي، كوچ بهاره  ــور گفت: با توجه به ش ــاير كش مديركل دفتر امور عش
ــاله ورود به مراتع ييالقي آغاز و از پانزدهم ارديبهشت به  ــاير 15 روز زودتر از زمان هرس ــال آينده عش س

سي ويكم فروردين 94 تغيير خواهد كرد.
سيدعلي خليل پور در گفت وگو با ايرنا افزود: با توجه به مشكالت خشكسالي و كم آبي درصدد هستيم 
ــيم كه در اين زمينه تاكنون  ــان باش ــاير كوچ رو، همراهش ــير عش كه با ايجاد اتراقگاه هايي در طول مس

اتراقگاه هايي نيز در استان فارس ايجاد شده است.
وي يكي از نيازهاي اساسي عشاير در جريان كوچ بهاره را آب و علوفه دام و نهاده هاي مورد نياز جامعه 

عشايري عنوان كرد كه بايد در اين اتراقگاه ها فراهم شود تا عشاير ناچار به حركت پيوسته نباشند.
خليل پور تصريح كرد: استان هاي داراي جمعيت عشاير كوچ رو اتراقگاه هايي ولو تجهيز نشده، در نظر 

بگيرند تا دامداران بتوانند در مسير، برنامه كوچ را تنظيم كنند و با مشكل روبه رو نشوند.
مديركل دفتر امور عشاير كشور با بيان اين كه جلسه هماهنگي تقويم كوچ به منظور ايجاد تعادل بين 
ــالق و ييالق تردد مي كنند و هر ساله برگزار مي شود، يادآور  ــت كه در بين قطب هاي قش تعداد دامي اس
شد: عشاير دامدار كوچ رو در طول مسير براي ورود و خروج از منطقه اي به منطقه ديگر، بايد هماهنگي 

را انجام دهند و براي زمان ورود و خروج، پروانه چرا براي آنان صادر شود.
به گفته وي، بر اساس گزارش هاي دريافتي از استان ها امسال ميزان بارندگي در دو منطقه ييالق و 
قشالق، در شش استان درگير كوچ، كمتر از ميانگين ساالنه اين مناطق بوده است و با توجه به خشكسالي 
ــش گياهي مراتع در كشور آمادگي چرا را ندارد و آنچه از دست ما برمي آيد حمايت از جامعه  ــال، پوش امس

بهره بردار مراتع است.
ــتان ها و شركت هاي فعال در زمينه  ــتگاه هاي اجرايي در اس ــاره به اين كه حمايت دس خليل پور با اش
كشاورزي براي كمك به اين قشر در زمينه تامين نهاده هاي مورد نياز عشاير، علوفه و آب ضرورت دارد، 
افزود: با توجه به شرايط كاهش بارندگي امسال پيش بيني ما 20 تا 30 درصد دام مازاد بر ظرفيت مراتع 
كشور است كه در مناطق عشايري بخشي از علوفه مورد نياز دام ها به صورت دستي قابل تامين و بخش 

ديگر بايد از مرتع خارج و كشتار يا زمينه صادرات آنها فراهم شود.

معاون سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
ــاماندهي سيماي شهري حريم گنبد و حفظ  از اجراي طرح س
هويت ايرانيـ  اسالمي گنبد جهاني سلطانيه خبر داد و گفت: 
با توجه به تجربيات گذشته براي حل مشكل ساخت و ساز در 
اين شهر، طرح تفصيلي تهيه خواهد شد كه در آن برنامه هاي 
ــم اندازهاي آينده و همه مسائل از  ميان مدت و بلندمدت و چش
ــتي و طبيعي به سمت  ديدگاه هاي مختلف مانند ميراث زيس

توسعه پايدار ديده شود.
به گزارش ايسنا، محمدحسن طالبيان در خصوص قاچاق 
ــان كرد: توجه ويژه اي  ــياي تاريخي از كشور نيز خاطرنش اش
ــت، به گونه اي كه با  ــده اس ــطح جهاني ش به فعاليت هاي س
ــه 349 قطعه از بزرگ ترين محموله  فعاليت هاي انجام گرفت
قاچاق كشور كه مربوط به قطعه هاي تاريخي ساوجبالغ است 
ــد و در بازگرداندن 30 هزار قطعه الواح  به كشور بازگردانده ش
ــه چغاميش نيز در حال حل  ــيد و الواح منطق گلي تخت جمش
ــت.وي تصريح كرد: با توجه به تعهدات يونسكو، از  ــدن اس ش

ــت كه در اين زمينه با اين  ــت شده اس ــورها درخواس همه كش
ــته باشند. همچنين براي جلوگيري از  سازمان همكاري داش
قاچاق قطعه هاي تاريخي كارگاه هاي ويژه با يگان حفاظت و 
نيروي انتظامي برگزار شده است كه اميدواريم با كمك گرفتن 

از تجربيات جلوي اين اقدام گرفته شود. 
وي با بيان اين كه در داخل كشور نيز اخيراً بيش از 59 هزار 
قلم شيء تاريخي در تهران كشف شد كه بيش از 11 هزار قطعه 
ــلجوقي، ايلخاني قبل از اسالم و بعد از  مربوط به دوره هاي س
ــت، يادآور شد: در بين آثار كشف شده سكه اي  اسالم بوده  اس
براي يادبود امام رضا(ع) مربوط به دوره صفويه قرار داشت كه 
به موزه خراسان انتقال يافت و اميدواريم بتوان با كمك مردم 
ــه براي جلوگيري از  ــا را براي قاچاقچيان ناامن كرد. البت فض
ــياي تاريخي براي يگان حفاظت تجهيزاتي در نظر  قاچاق اش
ــده و در برنامه ششم توسعه نيز به اين موضوع توجه  گرفته ش
ــده است؛ زيرا در كل دنيا اين نوع قاچاق تجارتي غيرقانوني  ش

بوده و همه كشورها با آن مبارزه مي كنند.

بازگرداندن 349 قطعه شيء تاريخي قاچاق به كشور

 جاده كرجـ  چالوس
 فردا يكطرفه مي شود

ــمال به جنوب  ــير ش ــتان البرز گفت: مس رئيس پليس راه اس
ــارم بهمن ــت و چه ــه بيس ــوس از روز جمع ــرجـ  چال ــاده ك  ج

 يكطرفه مي شود.
ــاعت 13 روز جمعه تردد  ــزود: از س ــرهنگ رضا اكبري اف س
ــمال ممنوع است و  ــمت ش خودروها از ميدان اميركبير كرج به س
محدوديت تا ساعت 2 بامداد شنبه بيست وپنجم بهمن ادامه دارد.
ــد: حركت انواع وسايل نقليه از ساعت 16 روز جمعه  وي يادآور ش
ــت وچهارم بهمن تا ساعت 2 بامداد شنبه از منطقه مرزن آباد  بيس

(دزدبن) به سمت كرج نيز يكطرفه خواهد بود.
به گزارش ايرنا، اكبري با اشاره به اعمال محدوديت ترافيكي 
در مسير هراز يادآورشد: تردد تمام كاميون ها و كاميونت به استثناي 
خودروهاي حامل مواد سوختي و فاسدشدني از ساعت 6 صبح تا 
ــت. همچنين در جاده  ــنبه و جمعه ممنوع اس 24 روزهاي پنجش
فيروزكوه تردد تمامي تريلرها به استثناي خودروهاي حامل مواد 
سوختي و فاسد شدني از ساعت 6 صبح تا 24 جمعه بيست وچهارم 

بهمن از تهران به قائمشهر و برعكس ممنوع است.
به گفته وي، اگر بار ترافيكي در مسير ياد شده در ساعات تعيين 
ــده كم نشود، ساعت محدوديت افزايش خواهد يافت و در اين  ش
ــاده كرجـ  چالوس ممنوع  ــردد انوع تريلر و كاميون در ج ــدت ت م
ــتان البرز خاطرنشان كرد: ممنوعيت  ــت. رئيس پليس راه اس اس
تردد موتورسيكلت نيز تا پايان محدوديت در مسير كرجـ  چالوس 
ــرما و  و برعكس ادامه دارد.اكبري تاكيد كرد: با توجه به فصل س
ــتن زنجير چرخ براي رانندگان در  بارش باران و برف، همراه داش

جاده هاي كوهستاني الزامي است.

استقبال فرانسوي ها از اسانس 
يك گياه در خراسان شمالي

ــمالي گفت:  ــان ش مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري خراس
ــانس باريجه از گياهان دارويي منحصر به فرد اين  ــي از اس بخش
ــتان در توليد عطر و ادكلن فرانسوي استفاده مي شود و اين در  اس
ــت كه در داخل استان سرمايه گذاران استقبال چنداني از  حالي اس
ــي صابري افزود: هم اكنون باريجه و كتيراي اين  آن ندارند.موس
استان از سوي سرمايه گذاران استان هاي اصفهان خريداري و به 
ــته بندي و فرآوري شده به كشورهاي اروپايي از جمله  صورت بس

فرانسه صادر مي شود.
به گزارش ايرنا، به گفته وي، خراسان شمالي رويشگاه گياهان 
دارويي منحصر به فردي است كه قابليت سرمايه گذاري روي آن 
ــايي  وجود دارد و تاكنون تعداد زيادي از اين گياهان دارويي شناس
ــده و طرح آن آماده واگذاري به سرمايه گذاران است.وي ميزان  ش
ــال عنوان كرد و  ــت تن در س ــتان را هش باريجه توليدي اين اس
ــتر تا 20 تن نيز قابل افزايش  گفت: اين رقم در صورت توجه بيش
ــرمايه گذاران غيربومي هر كيلوگرم باريجه توليد شده را  است. س

ــزار ريال به خارج از  ــال مي خرند و به قيمت 950 ه ــزار ري  250 ه
كشور صادر مي كنند.به گفته مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري 
خراسان شمالي، ارزش افزوده چهار برابري اين گياه دارويي مي تواند 
در صورت اقبال سرمايه گذاران بخصوص دانش آموختگان بومي 

باعث ايجاد اشتغال و سرمايه گذاري در استان شود.

ــتان و  ديگر  ــتان خوزس به دنبال ادامه روند آلودگي هواي اس
ــور و  نيز  دستور ويژه  رهبر معظم انقالب   ــتان هاي غربي كش اس
ــاذ تدابير اجرايي و تصميمات عاجل  ــه هيات دولت مبني بر اتخ ب
ــه اي به رياست اسحاق  ــنبه جلس براي رفع اين بحران، روز سه ش
ــماري از اعضاي هيات  جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور و ش

دولت و معاونان مربوط برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري ها، جهانگيري در اين جلسه با اشاره به 
ــيدگي سريع  تاكيدات  رهبر معظم انقالب  مبني بر پيگيري و رس
به وضع  هواي استان خوزستان، تاكيد كرد: دولت براي رسيدگي 
و حل اين موضوع هيچ محدوديتي در اعتبارات و منابع مالي قائل 
ــتان  بايد بدانند  دولت و مسئوالن شرايط  ــت و مردم خوزس نيس
دشوار آنها را درك مي كنند و با تمام توان به دنبال راهكاري براي 

حل اين مشكل هستند.
ــتاد  ــتاندار، س ــه از اس ــاون اول رئيس جمهور در اين جلس مع
ــور، سازمان حفاظت محيط زيست، جمعيت  مديريت بحران كش
ــت با حداكثر توان  ــر و ديگر  نيروهاي امدادي خواس ــالل احم ه
ــت درمان و  ــن موضوع را دنبال كنند. همچنين از وزير بهداش اي
ــت به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور  ــكي خواس آموزش پزش
ــماري از نمايندگان دستگاه هاي  و با اختيارات كامل به همراه ش
ــفري به استان داشته باشند و از نزديك وضع را بررسي  مرتبط، س
ــاس نظر  ــرده و گزارش آن را در اختيار دولت قرار دهند تا بر اس ك
ــت مطرح و در  ــنبه آينده دول ــه روز يكش ــور در جلس رئيس جمه

خصوص آن تصميم گيري شود.
به دنبال اين تصميم و به منظور بررسي وضع پديده گردوغبار و 
رفع هرچه سريع تر اين معضل، وزير بهداشت روز سه شنبه به اهواز 
سفر كرد و در همان ابتداي ورود به اين شهر، از بيماران اورژانس 
بيمارستان امام كه در پي پديده گرد و غبار دچار مشكالت تنفسي 
ــده اند، عيادت كرد.وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با  ش
ــاره به آمادگي اورژانس بيمارستان ها و اورژانس هاي سيار در  اش
استان خوزستان اعالم كرد اين وزارتخانه تمامي امكانات خود را 
براي رفع اين مشكل به كار خواهد گرفت و هر كمبودي را در اسرع 

وقت برطرف خواهد كرد.
ــت نيز  ــازمان حفاظت محيط زيس معصومه ابتكار، رئيس س
ــنهادي دراين باره تدوين شده كه  ــته پيش با بيان اين كه يك بس
ــب ارائه خواهد  ــران براي تصوي ــه هيات وزي ــتين جلس در نخس
ــدن برنامه هاي كوتاه و بلندمدت  ــد، گفت: با تهيه و نهايي ش ش
دستگاه هاي اجرايي كشور در اين زمينه و تخصيص بودجه الزم، 
نتيجه اقدامات انجام شده به صورت مرتب به اطالع مردم خواهد 
رسيد.در همين حال مدير ملي كارگروه مقابله با پديده گرد و غبار، 
از تنظيم برنامه اي به صورت ضرب االجل براي مقابله با اين پديده 
ــدن سند ملي مقابله با گردو غبار با  ــاره به نهايي ش خبر داد و با اش
منشاء داخلي گفت: تمام هم و غم ستاد ملي مقابله با گرد و غبار اين 
بود كه اين سند مبنايي براي برنامه ريزي طوالني مدت قرار بگيرد 
ــعه ديده شود تا  ــم توس و اعتبارات الزم آن نيز در طول برنامه شش

بتوانيم هر ساله به مردم از كنترل اين پديده گزارش دهيم.
ــار در اين مناطق،  ــعاعي افزود: مهار گرد و غب ــن ش ضياءالدي
ــال ــي را مي طلبد، اما براي امس ــزار ميليارد تومان ــار چند ه  اعتب

 500 ميليارد تومان را پيش بيني كرديم كه با تخصيص آن بتوانيم 
عمليات مالچ پاشي در كانون هاي اصلي آغاز كنيم.

وي با تاكيد براين كه بخشي از گرد و غبار اهواز حاصل مجموع 
منشاء داخلي و خارجي است، تصريح كرد: مردم بايد قبول كنند كه 
ــاني در كوتاه مدت نمي توانيم اين پديده را كنترل  با عمليات انس
كرد، بلكه بايد برنامه اي جامع و بلندمدت براي اين كار از سال هاي 
ــعاعي با تاكيد بر اين كه تعيين سهم و  ــته باشد.ش قبل وجود داش
ــاء داخلي و خارجي براي بروز پديده گرد و غبار در شهر  نقش منش
اهواز بسيار دشوار است، گفت: ما اطالعات مربوط به شدت گرد و 
غبار را با استفاده از ماهواره ها به دست مي آوريم كه اكنون با وجود 
ــديد گرد و غبار، ديد ماهواره اي اجازه رصد نخواهد داشت، اما  تش
مي توانيم بگوييم به لحاظ وقوع حوادث گرد و غبار 70 درصد اين 

حوادث با منشاء خارجي بوده است.

 خوزستان همچنان نيمه تعطيل است
ــاي كالن درباره رفع  ــات و تصميم گيري ه ــزاري جلس برگ
بحران گردوغبار در جنوب و غرب كشور باعث نشده تا اين پديده 
ــد، به طوري كه از اين  ــت بكش از فعاليت خود در اين مناطق دس
ــياري از شهرهاي  ــد همچنان هواي بس مناطق گزارش مي رس
ــور آلوده به گردوغبار  ــتان هاي غربي كش ــتان و برخي اس خوزس

ــت كه اين وضع به لغو بسياري از پروازهاي ديروز اهواز منجر   اس
شده است.به گفته مجيد مالياني، مسئول روابط عمومي اداره كل 
ــتان روز گذشته بيش از هشت پرواز فرودگاه  فرودگاه هاي خوزس
ــت پرواز فرودگاه آبادان به دليل  بين المللي اهواز و همچنين هش
ــد اصلي در اين فرودگاه لغو  ــرد و غبار و كاهش ديد افقي در بان گ
ــد. مجيد مالياني افزود: در چهار روز اخير بسياري از پروازهاي  ش
فرودگاه اهواز به دليل غلظت گرد و غبار و كاهش ديد افقي تا كمتر 
از 50 متر لغو شده است. اين وضع مشابه كه در شهرستان ماهشهر 
هم وجود داشته است، سبب شد تا بسياري از مسافران ساعت ها در 

فرودگاه هاي اهواز و ماهشهر سرگردان شوند. 
ــتانداري خوزستان نيز از  ــم بالدي، مدير كل بحران اس هاش
ــتگاه هاي اجرايي ده شهرستان اين استان  تعطيلي مدارس و دس
ــار گرد و خاك خبر داد و گفت:  ــنبه به دليل ادامه انتش در روز سه ش
ــنبه تمام ادارات دولتي و مدارس شهرستان هاي اهواز،  روز سه ش
هنديجان، ماهشهر، رامشير، بندر امام خميني (ره)، كارون، باوي، 

حميديه، هويزه و دشت آزادگان تعطيل اعالم شد.
ــهريار عسكري، رئيس روابط عمومي اداره  در همين زمينه ش
ــتان گفت: ميزان ريز گردها  ــت خوزس كل حفاظت محيط زيس
ــنبه، به 9 هزار و 985  ــه ش وذرات معلق در هواي اهواز در روز س

ميكروگرم بر مترمكعب يعني 66 برابر حد مجاز رسيد.
سرپرست سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر با اعالم 
ــدادي به منظور ارائه خدمات به مردم متاثر از  ــن كه تيم هاي ام اي
گرد و غبار و ريزگردها در خوزستان، در حال خدمت رساني هستند، 

از آماده باش استان هاي همجوار خوزستان خبر داد. 
ناصر چرخ ساز بر اين اساس افزود: تاكنون در ميان 220 هزار 
نفر از مردم استان خوزستان ماسك و در ميان 200 هزار نفر ديگر 
ــدار دهنده درباره ريزگردها، توزيع  ــورهاي آموزشي و هش بروش
ــده است. از غرب كشور نيز خبر مى رسد كه گردوغبار دوباره بر  ش
ــر استان هاي غربي همچون كردستان، كرمانشاه و آذربايجان  س

غربي طنين انداخته است.
ــد موج جديد گرد و غبار  ــتان خبر مي رس آن طور كه از كردس
ــنبه از طريق مرزهاي غربي  ــاعت هاي اوليه بامداد روز دوش از س
كشور وارد كردستان شده و طي روزهاي گذشته بيشتر شهرهاي 
استان را فرا گرفته و به گفته كارشناس اداره كل هواشناسي استان 

كردستان تا اوايل هفته آينده در اين استان باقي خواهد ماند. 
گردوغبار در شهرستان هاى استان لرستان نيز موجب قطعي 

خطوط برق طي روز گذشته شد. 
ــتان هم گفت: آلودگي  ــت لرس مديركل حفاظت محيط زيس
ــه بيش از  ــت تاثيرريزگردها ب ــنبه تح ــتان روز سه ش  هواي اس
ــهرهاي پلدختر،  ــيد كه اين آلودگي در ش ــد مجاز رس 31 برابرح

نورآباد، كوهدشت و خرم آباد چشمگيرتر بود.
ــتان تقريبا به  ــي افزود: هم اكنون وضع  هواي مركز اس فتح
ــته، ولي ميزان ذرات معلق گردوغبار در هواي  حالت عادي برگش
شهرستان پلدختر3 برابرحد مجاز است.گرد و غبار روز سه شنبه و 
براي سومين بار در چند روز گذشته مردم شهرستان مرزي دهلران 

در جنوب غرب استان ايالم را هم خانه نشين كرد. 

جلسه اضطراري براي حل مشكل ريزگردها
به دنبال ادامه آلودگى هواى خوزستان، وزير بهداشت به عنوان نماينده دولت براى بررسى وضعيت به اين استان سفر كرد
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