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وزیر کشور :  

زائران اربعین
هرچه زودتر 

سفر خود را شروع كنند

وزارت بهداشت خبر داد : 

قد كوتاهی 
در انتظار كودكان
 مناطق محروم!
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به منظور مدیریت بهینه مصرف برق ؛
ساعت فعاليت ادارات و دستگاه های 

اجرایی چهارشنبه تغيير کرد
در  استان  اجرایی  و دستگاههای  ادارات  فعالیت  اتمام  زمان 
روز چهارشنبه مورخ ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۱ به منظور مدیریت 
بهینه مصرف برق و پایداری شبکه، ساعت ۱۲:۰۰ اعالم شد.

به گزارش روزنامه نسیم خوزستان، باتوجه به هشدار سطح 
نارنجی هواشناسی استان مبنی بر پیش بینی وقوع دماهای 
۵۰ درجه و باالتر در مناطقی از خوزستان از روز سه شنبه 
پایداری  مصرف،  بهینه  منظورمدیریت  به  پنجشنبه،  روز  تا 
شبکه برق رسانی و تداوم خدمات رسانی به عموم شهروندان 
پیشگیری،  ستاد  اضطراری  درجلسه  الزم  ،تصمیمات 
با  استان،  بحران  به  پاسخ  عملیات  وفرماندهی  هماهنگی 

موافقت استاندار خوزستان اتخاذ و ابالغ گردید.
اجرایی  دستگاههای  و  ادارات  فعالیت  اتمام  ۱-زمان 
ساعت   ۱۴۰۱ ۱۹مردادماه  مورخ  چهارشنبه  روز  در  استان 

۱۲:۰۰می باشد.
۲-کاهش ساعت کاری مذکور شامل مراکز امدادی ، درمانی 
، بهداشتی ، اورژانس ۱۱۵،آتش نشانی ها ، بیمارستان ها و 
بخشهای عملیاتی دارای نوبت کاری ،تولیدی و ارایه دهنده 

خدمات شهری شهرداری ها نمی باشد.
ساعت  کاهش  مشمول  اجرایی  دستگاههای  مدیران   -۳
این  اجرای  بر  نظارت  و  دقیق  رعایت  به  موظف  کاری، 

ابالغیه می باشند.
۴- شرکتهای برق موظف به کنترل وپایش میزان مصرف 
برق دستگاههای مشمول وگزارش نمودن آن به استانداری 

می باشند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان :
موج گرما تداوم خواهد داشت

استان  از تداوم موج گرما در  مدیرکل هواشناسی خوزستان 
تا آخر هفته خبر داد.

محمد سبزه زاری اظهار کرد: در بررسی نقشه های هواشناسی 
تا اواخر هفته در نیمه شرقی جریانات جنوبی سبب افزایش 

رطوبت و شرجی صبحگاه خواهد شد.
سبزه زاری افزود: موج گرما دست کم تا اواخر روز جمعه در 
سطح استان خوزستان تداوم دارد که سبب  وقوع دماهای 

۵۰ درجه و باالتر در اغلب نقاط استان می شود.  
گذشته  شبانه روز  در  گفت:  خوزستان  هواشناسی  مدیرکل 
بستان و شوش با ۵۰.۸ و دهدز  با ۲۷ درجه سانتیگراد به 
گزارش  استان خوزستان  نقاط  و خنکترین  ترتیب گرمترین 
شده اند. در این مدت تغییرات دمای اهواز بین ۳۵.۴ و ۴۹.۱ 

درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.

نماینده مردم ایذه و باغملک خطاب به ادارات دولتی : 

برآورد خسارت های سیل اخیر را
به استانداری گزارش کنید

 پس از سال ها انتظار ؛

شهر زیر زمینی 
سامن 

افتتاح می شود

در مقابل رفتار با کودکان ؛

محبت های تان 
را احتکار نکنید

دستگاه خارجی دیالیز 
دیگر وارد نمی شود ؛

مرگ و میر 
بیماران دیالیزی 

چند برابر 
شده است
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تا پایان هفته ؛ 

تمام كارتخوان ها 
دارای پرونده 
مالیاتی می شوند
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روزنامه نسیم خوزستان را  با انتقادات، پیشنهادات 
 و انعکاس  مشکالت شهرتان یاري رسانید.
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