
طوفان مرگبار مایکل در آمریکا خسارت برجای گذاشت

کاهش دمای هوا در پایتخت

قالیباف: 

طوفان مایکل روز گذشته )پنجشنبه( با درنوردیدن شهرهای ساحلی فلوریدا  همه موظفیم به دولت کمک کنیم
خسارات زیادی بر جای گذاشته و منجر به جان باختن هفت نفر شده است.

به گزارش ایسنا، طوفان مایکل با قدرت ۴ در رده طوفان ها روز چهارشنبه ساحل 
شمال غربی فلوریدا در نزدیکی شهر کوچک مکزیکو بیچ را همراه با بادهایی با سرعت 
۲۵۰ کیلومتر در ساعت درنوردید و باعث سرازیر شدن امواج سهمگین به سمت این 
شهر شد. طبق اعالم مرکز ملی طوفان ایاالت متحده آمریکا )NHC(، مایکل سومین 
طوفان قدرتمندی است که تاکنون خشکی های ایاالت متحده آمریکا را در نوردیده و 
باعث ویرانی های بسیاری از جمله سقوط درختان، در هم شکستن خانه ها و ساختمان ها 
و نیز سقوط سقف مدارس و خانه ها شده است. هم چنین به گفته مقامات دولتی آمریکا 
این طوفان تاکنون منجر به کشته شدن دست کم هفت نفر در فلوریدا، جورجیا و 
کارولینای شمالی شده است. روز پنجشنبه تقریباً ۹۵۰ هزار خانه و مغازه در فلوریدا، 
آالباما، کارولینای شمالی و جورجیا با قطعی برق ناشی از طوفان مواجه شده بودند. انتظار 
می رود تعداد افرادی که به پناهگاه های اضطراری پناه می برند تا امروز )جمعه( در پنج 

ایالت آمریکا به ۲۰ هزار نفر افزایش یابد. به گزارش شبکه خبری الجزیره، این طوفان 
هم چنین باعث سیل زدگی برخی از شهرهای آمریکا شده به طوری که در نزدیکی شهر 

آپاالچیکوال عمق آب گرفتگی به بیش از ۲.۱ متر رسیده است.

مدیر واحد مدل سازی و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ضمن 
اشاره به سالم بودن هوای پایتخت طی امروز از کاهش محسوس دمای هوا 

در تهران تا فردا خبر داد.
حسین شهبازی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه پیش بینی های انجام شده در 
شرکت کنترل کیفیت هوا نشان دهنده افزایش میزان ناپایداری جوی در بعد از ظهر 
امروز )۲۰ مهر( است، اظهار کرد: در برخی ساعات وزش باد موثر به بزرگی ۳ تا ۵ 

متر بر ثانیه از سمت نواحی جنوب غربی - جنوبی و بارش پراکنده انتظار می رود.
وی ادامه داد: بر اساس نتایج پیش بینی کیفیت هوا، وزش باد در برخی ساعات 

امروز افزایش موقتی غلظت ذرات معلق را به دنبال خواهد داشت.
مدیر واحد مدل سازی و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره 

به اینکه این شرایط جوی طی فردا )۲۱ مهر( کمابیش تداوم دارد، تصریح کرد: 
به تدریج در بعد ازظهر بر سرعت باد افزوده خواهد شد و بر این اساس انتظار 
می رود طی فردا از غلظت برخی آالینده ها از جمله ذرات معلق به طور نسبی 

کاسته شود.
به گفته شهبازی همچنین تا روز آینده دمای هوا در پایتخت کاهش محسوسی 

خواهد یافت.
شهبازی در پایان با اشاره به اینکه کیفیت هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته 
منتهی به ۸ صبح امروز با شاخص میانگین ۷۳ در شرایط سالم قرار داشت، گفت: 
کیفیت هوای هم اکنون تهران نیز با شاخص میانگین ۶۹ همچنان در شرایط سالم 

است.

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: همه 
موظف هستیم به دولت کمک کنیم، حتی با تفاوت 

نگاه های سیاسی که داریم.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف شامگاه پنجشنبه 
در  همدانی  حسین  شهید  سردار  سالگرد  سومین  در 
حسینیه امام خمینی)ره( شهر همدان، با بیان اینکه امام 
خمینی)ره( جز برای رضای خدا سخنی به زبان نیاورد، 
افزود: غرض از جمع شدن در سایه و نام شهدا این است 
که راه و مسیر شهیدان و انقالب را بشناسیم و همین شهدا 
همچون شهید همدانی ها هستند که چراغ راه ما هستند.

قالیباف افزود: یکی از ویژگی های شهید همدانی این 
بود که همیشه خودش را وظیفه مند می دانست حتی 
زمانی که مسئولیتی نداشت از ارتباط با مردم غافل نبود و 
در فراز و نشیب مسئولیت ها برایش مهم نبود کدام پست 

را اشغال کرده است.
وی بیان کرد: شهید همدانی بسیار انسانی با محبت، 
با عاطفه و اهل گذشت بود و فردی مقاوم در لحظات 
حساس جنگ بود که روحیه مقاومت، تالش و شجاعت او 

را هرگز فراموش نمی کنم.
خاصی  مظلومیت  همدانی  شهید  اینکه  بیان  با  وی 
روحیه  خاطر  به  همدانی  شهید  کرد:  اظهار  داشت، 
جوانمردانه و اخالق اسالمی که داشت، بیشتر به دنبال 
جذب افراد بود تا دفع انسان ها و در این راه زخم زبان های 
زیادی می شنید و در واقع می توان گفت، به تمام معنا با 

محبت و با گذشت بود.
قالیباف با اشاره به اینکه سردار همدانی در هر عرصه 
ای که بود و می توانست به مردم خدمت کند حتی از 
آبروی خود می گذاشت، بیان کرد: وقتی انسانی همانند 
شهید همدانی زندگی  کند، بعد از این همه تالش این 
گونه عاقبت به خیر شده و شهیدی بین المللی می شود 
که نه در همدان و نه در ایران، بلکه برای همیشه در تاریخ 

می درخشد.
وی خطاب به مردم گفت: امروز عظمت انقالب و امت 
اسالمی را می بینید، روحیه مبارزه با ظالم و استکبار از 

شبه قاره هند تا مدیترانه به برکت انقالب اسالمی، به لطف 
خدا و برکت خون شهدا چه در اهل سنت و چه در شیعه 

در مبارزه با ظلم را امروز شاهد هستیم.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: 
امروز در چهلمین سال انقالب دشمن اولویت خود را در 
عرصه اقتصادی مبنا گذاشته و تشخیص داده که ضعف ما 
در این موضوع است و با این فشار اقتصادی و جنگ روانی 
که درست کرده، می خواهد باورهای ملت ما را نسبت به 

آرمان های انقالب تضعیف کند.
قالیباف با بیان اینکه ظرفیت کشور ظرفیت باالیی است، 
عنوان کرد: به جای اینکه مشکل را با راهکار اقتصادی حل 
کنیم به دنبال راهکار سیاسی هستیم، باید تالش کنیم. 
درست است تحریم به ما مشکاالتی وارد کرده اما همین  
تحریم بزرگترین فرصت برای ما است به شرطی که با یک 

مدیریت درست به آن بپردازیم.
وی با بیان اینکه نقدینگی یکی از چالش های ماست، 
تصریح کرد: این ظرفیت برای حل مشکالت اقتصادی 
در کشور وجود دارد که دولت باید اراده کند و به میدان 

بیایید، همه ظرفیت ها فراهم است و دولت باید گام بردارد.
وی افزود: همه موظف هستیم به دولت کمک کنیم، 
حتی با تفاوت نگاه های سیاسی که داریم، با حفظ عزت 
مردم وظیفه همه ماست که اینکار را انجام دهیم اما توقع 
مردم این است که دولت در این مسیر محکم تر از گذشته 

به میدان بیایید.
قالیباف تاکید کرد: هرچیزی که دولت تشخیص داد 
قبول می کنیم اما باید دولت تصمیمی بگیرد و زمان را از 

دست ندهد تا بیشتر از این آسیب نبینیم.
وی بیان کرد: مردم را از عرصه اقتصاد جدا کردیم در 
حالیکه همین مردم جنگ را اداره کردند اما امروزه مردم 
به ویژه جوانان را از اداره جامعه جدا کردیم که دولت باید 

این فرصت را در اختیار آنها قرار دهد.
راه  افزود:  نظام  تشخیص مصلحت  این عضو مجمع 
انقالب و مسیر انقالب هر روز به نوعی است، مطمئن 
هستیم که سختی در راه است اما به فضل الهی اگر در 
این مسیر مثل گذشته مقاوم و با تدبیر حرکت کنیم به 

موفقیت خواهیم رسید.

اهانت به مسئوالن
کمک به بیگانگان است

ترکیه فیلم و صوت تایید کننده
 قتل خاشقجی را دارد
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واکنش پلیس به تهدید پیامکی نمایندگان مجلس
آیا برخوردی صورت می گیرد؟

با  پلیس  برخورد  نحوه  مورد  در  را  توضیحاتی  ناجا  فتای  پلیس  رییس 
تهدیدکنندگان پیامکی ارائه کرد.

اخیر  اظهارات  درباره  ایسنا،  با  وگو  هادیانفر در گفت  سردار سیدکمالی 
برخی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مورد تهدیدهای پیامکی و 

فضای مجازی اظهارکرد: در این خصوص چیزی به ما  ارجاع نشده است.
وی با بیان اینکه پلیس هم این موضوع را شنیده است، گفت: تاجایی که 
من می دانم این است که از طریق مجلس چیزی به ما برای بررسی ارجاع 

نشده است.

با این اقدام برخورد  هادیانفر درباره اینکه آیا در صورت شکایت پلیس 
خواهد کرد نیز گفت: حتما اگر هیات رییسه مجلس شکایتی را مطرح کنند 
و دستور بدهند ما  با دستور و هماهنگی قضایی اقدام کرده و بررسی های 

خود در این زمینه را انجام خواهیم داد.
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  مقاومت مشتریان نفتی ایران
در مقابل تحریم های آمریکا

چشم اندازی به وضعیت »دختر بچه های« 
جهان و ایران

کیهانی از حضور در لیگ انصراف داد

سیری در اندیشه  های آرمان شهری حافظ

با تبلیغات ناصحیح مردم را به بورس نکشانیم

 نگاهی به وضعیت مشتریان نفتی ایران 
شان می دهد

از مادری عروسک ها تا مادری واقعی

 گالیه قهرمان دوی استقامتی بازی های آسیایی
 از فدراسیون

 به مناسبت
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 واکاوی حال و هوای بورس
در زمان افزایش نرخ ارز
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آخرین اخبار و گمانه زنی ها از ترمیم تیم اقتصادی دولت؛
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