
ورود سامانه جدید بارشی به کشور

تدابیر »بطحائی« برای برگزاری مراسم ۱۳ آبان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران خبر داد

تنش های آبی علت خشک شدن درختان پارک چیتگر مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از ورود سامانه 
بارشی به مناطق شمالی و مرکزی کشور، طی امروز و فردا خبر داد.

احد وظیفه در گفت وگو با ایسنا، اشاره به آخرین وضعیت نقشه های هواشناسی 
افزود: با ورود سامانه بارشی از غرب کشور طی 24 ساعت آینده در نوار غربی، 
قسمت هایی از مرکز کشور و استان های واقع در دامنه های جنوبی البرز مرکزی در 
استان های قزوین،  البرز و تهران بارش باران،  گاهی رعدوبرق، وزش باد شدید و در 

مناطق مستعد،  خیزش گردوخاک پیش بینی می شود.
وی با بیان اینکه فعالیت این سامانه روز شنبه در شمال غرب و غرب کشور 
تضعیف می شود، اظهار کرد: عمده فعالیت این سامانه از روز شنبه در جنوب غرب 
کشور،  دامنه های جنوبی البرز در تهران و سمنان و بخش هایی از مرکز کشور ادامه 

پیدا می کند.
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی در ادامه تصریح کرد: 

همچنین روز شنبه با شمالی شدن جریان ها بر روی دریای خزر بارش باران، گاهی 
رعدوبرق و وزش باد همراه با کاهش محسوس دما در استان های اردبیل، گیالن، 
مازندران، گلستان و خراسان شمالی رخ خواهد داد، به طوریکه بارش برف در 

ارتفاعات البرز نیز دور از انتظار نیست و دریای خزر مواج خواهد شد.
به گفته وظیفه، روز یکشنبه سامانه بارشی ضمن تضعیف در مناطقی از مرکز، 

سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور ادامه خواهد داشت.
وی در ادامه ضمن تشریح آخرین وضعیت جوی پایتخت نیز گفت: وضعیت هوای 
تهران، روز جمعه، نیمه ابری به تدریج ابری، گاهی همراه با رعد و برق، رگبار و وزش 
باد و با کمینه دمای 14 و بیشینه دمای 24 درجه سانتی گراد است. وضعیت هوای 
تهران  امروز نیز نیمه ابری، به تدریج ابری، گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد خواهد 
بود. بیشترین دمای تهران روز شنبه 22 درجه سانتی گراد و کمترین دمای آن 14 

درجه سانتی گراد پیش بینی می شود.

وزیر آموزش و پرورش گفت: با اشاره به تهدیدات آمریکا و آغاز تحریم ها در 
۱۳آبان، برگزاری مراسم ۱۳آبان امسال بسیار مهم تر از سال های قبل است و 
باید خیلی پررنگ تر از قبل برگزارشود، برای شهر تهران هم باید کمیته ای 
برای هرچه باشکوهتر برگزارشدن این مراسم تشکیل شود تا از این طریق پیام 

مهمی به آمریکا بدهیم.
به گزارش ایسنا، سیدمحمد بطحایی در پایان گردهمایی مشترک اعضای شورای 
معاونان و مدیران کل آموزش وپرورش استان های کشور در اردوگاه شهید باهنر تهران 
اظهار کرد: سند تحول تنها برنامه آموزش و پرورش است که با تصویب زیر نظام ها به 
اجرای آن نزدیک شده ایم. وی افزود: مدیران آموزش و پرورش  نباید تنها در آموزش 

وپرورش کار کنند بلکه باید مسائل جامعه نیز توجه داشته باشند.
  وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: با اشاره به تهدیدات آمریکا و آغاز تحریم ها در 
1۳آبان، برگزاری مراسم 1۳آبان امسال بسیار مهم تر از سال های قبل است و باید خیلی 
پررنگ تر از قبل برگزارشود، برای شهر تهران هم باید کمیته ای برای هرچه باشکوهتر 

برگزارشدن این مراسم تشکیل شود تا از این طریق پیام مهمی به آمریکا بدهیم.
بطحایی خاطرنشان کرد: باید تمام موانع مدرسه محوری را کنار بزنید؛ هرچند به ضرر 

خود مدیران باشد و برنامه هایی در این خصوص اجرا خواهیم کرد.
وی از تهیه پیش نویسی برای تبدیل مدارس به سازمانی ثابت با هدف جلوگیری از ورد 
معلم مازاد به مدارس خبر داد و افزود: مدیران کل برای اجرای  نهضت ملی حفظ قرآن  

در سال تحصیلی جاری تالش کنند.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: مدیران مدارس باید کامال با وظایف خود آشنا 
باشند و مدیران مناطق باید مدیران مدارس را در خصوص  مسائل امنیتی و نکات 
مدیریتی مدارس آشنا کنند و در خصوص مصادیق خطرآفرین  در فضای مدارس مدام 
باید یادآوری و تذکر داده شود؛ ضروری است  مدارسی که بخاری نفت سوز و وسایل 

گرمایشی دارند نکات ایمنی را به دقت رعایت کنند.
بطحایی با اشاره به تعامل و ارتباط بیشتر مدیران کل استان  ها با مدیران مدارس و 
مناطق، گفت:  حتما با این رویکرد خطرات کاهش پیدا خواهند کرد و مدیران حرفه ای تر 
عمل خواهند کرد. وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: دستورالعملی از حوزه معاونت 
پرورشی در خصوص نماز ابالغ شده است که جدیت و پیگیری شما در اجرا و برگزاری 

مطلوب این دستورالعمل را می طلبد.
بطحایی در ادامه  تاکید کرد: آموزش و پرورش دستاوردهای خوب زیادی دارد، اخبار 
خوب را مخابره و  منعکس کنید  تا اخبار منفی و مایوس کننده  به جامعه تزریق نشود .

وزیر آموزش و پرورش  با بیان اینکه در تحلیل سازمانی یک مدیر خوب باید سیگنال 
خطر را دریافت کند،  تصریح کرد: در ستاد کار گروهی تشکیل شده است که با پیش 
بینی   اتفاقات، مدیریت  بحران  داشته باشیم  و سیگنال هایی که ممکن است خطر را 
به بحران برساند شناسایی کنیم و برای آنها  اقدام کنیم و در استان ها باید این کارگروه 

شکل بگیرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران 
با اشاره به اینکه تنش های آبی سبب شده است 
که مشکالتی برای درختان پارک چیتگر به وجود 
بیاید گفت: میزان تاثیر حفر تونل شهدای غزه از 
زیر پارک بر خشک شدن درختان این پارک هنوز 

از نظر علمی بررسی نشده است.
علی کیان در گفت و گو با ایسنا افزود: برای اظهار 
زیر  از  غزه  تونل شهدای  تاثیر حفر  میزان  درباره  نظر 
پارک چیتگر بر خشک شدن درختان این پارک باید 

بررسی های دقیقی صورت بگیرد.
با بیان اینکه »کاج تهران« گونه غالب پارک چیتگر 
بررسی های منابع طبیعی  اساس  بر  اظهار کرد:  است، 
بیشتر مشکل درختان پارک به دلیل کاهش منابع آبی 
در سال های اخیر است. در گذشته بارندگی ها به صورت 
منظم طی سال پخش می شد اما  درسال های اخیر به 
دلیل تغییرات اقلیمی بارش ها نامنظم شده  است و بر 

حیات درختان و پوشش گیاهی تاثیر گذاشته است.
وی ادامه داد: از دیگر عواملی که سبب آسیب رسیدن 
به درختان پارک چیتگر شده است می توان به بهره برداری 
بی رویه از چاه های زیرزمینی اشاره کرد. افت سفره های 
جنگلی  پوشش  به  آب  نرسیدن  باعث  زیرزمینی  آب 
می شود و هر چه آب کمتری به درختان برسد درختان 

بیشتر خشک می شوند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با 
اشاره به اینکه مسئولیت مدیریت، توسعه و بهره برداری 
در  درختان  و  گیاهی  پوشش  احیای  و  حفظ  اصولی، 
محدوده پارک چیتگر با شهرداری تهران است، گفت: 

بر فعالیت  ناظر  آبخیزداری  سازمان جنگل ها، مراتع و 
منابع  اداره  است همچنین  این محدوده  در  شهرداری 
این  با شهرداری در  را  تهران مکاتباتی  استان  طبیعی 

زمینه انجام داده است.
برای  آبی  تنش  زمانی که  کرد:  اظهار  ادامه  در  وی 
درختان و جنگل ها به وجود می آید ممکن است که آفات 
و بیماری ها نیز  به درختان حمله کنند و درخت را خشک 
کنند. هنگامی که منابع آبی محدود می شود هزینه آبیاری 

و مراقبت از پوشش گیاهی نیز بیشتر می شود.
تهران  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 

تصریح کرد: شهرداری تهران با توجه به منابع محدود 
خود ممکن است که برای تامین آب و نگهداری درختان 
مشکالتی داشته باشد با این وجود سازمان جنگل ها پیگیر 

وضعیت درختان در این پارک است.
تهران  شهرداری  از  اینکه  بیان  با  پایان  در  کیان 
و  درختان  حفظ  برای  خود  طرح های  که  خواسته ایم 
پوشش گیاهی به ما ارائه دهند، گفت: شهرداری برای این 
کار مشاور گرفته و در حال طراحی برخی برنامه ها برای 
حفظ پوشش گیاهی است. ما نیز به عنوان دستگاه ناظر 

بر این برنامه ها و اجرای آن ها نظارت داریم.

بسیار امیدوارم که وزرای پیشنهادی 
رای باالیی از نمایندگان اخذ کنند

دولت مخالف
 افزایش قیمت است

معاون پارلمانی رئیس جمهوری:  تایید زنگنه برای سهمیه بندی سوخت
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 شکست سنگین آمریکا از ایران در عراق
الجزیره:

وب سایت شبکه خبری "الجزیره" قطر، با انتشار مطلبی به قلم" حسن احمدیان" 
پژوهشگر مرکز "بلفر" در دانشگاه هاروارد آمریکا، شکست اخیر ایاالت متحده 
آمریکا از ایران در روند منجر به تشکیل دولت جدید در عراق را مورد بررسی قرار 
داده است. به گزارش عصرایران، بر اساس این گزارش، ایاالت متحده آمریکا که در 

روند تشکیل دولت در عراق تالش زیادی مصروف کرد تا "حیدرالعبادی" را با تشکیل 
یک ائتالف گسترده و جدید در جایگاه نخست وزیری تثبیت کند، حاال با تشکیل 
دولت جدیدی مواجه شده که هر ۳ مقام ارشد آن یعنی رییس جمهوری، نخست 
وزیر و نیز رییس پارلمان سیاستمدارانی نزدیک به ایران هستند. این محقق موسسه 

"کندی" در دانشگاه هاروارد آمریکا در ادامه با تشریح روند ناکامی آمریکا در تشکیل 
دولت جدید در عراق نوشته است یکی از مهم ترین دالیلی که جامعه سیاسی و احزاب 
و تشکل های عراقی دست رد به سینه خواسته های آمریکا زدند، عدم اعتماد آنها به 

ایاالت متحده آمریکا و در مقابل اعتماد بیشترشان به ایران است.  

Etehademelat

یمن از میانجیگری پاکستان برای پایان 
دادن به جنگ استقبال کرد

هیات عالی نظارت ، مجلس و قانون 
اساسی را تضعیف می کند

 فیلمی درباره  داعش
که شش سال دیده نشد

شاخص بهای کاالهای صادراتی ایران 
240 درصد رشد کرد

 توصیه های بهداشتی به زائران اربعین

  رسانه های پاکستان:
عربستان به جنگ با یمن خاتمه دهد

 نمایندگان مجلس:

کارگردان »گام های شیدایی«

جهش صادراتی به روایت آمار

 نیازهای اساسی شرکت
در پیاده روی اربعین
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تحلیل یک استاد دانشگاه:

جنگ اقتصادی و چهار نیاز اساسی اقتصاد ایران


