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 حمید محله  ای :

 محسن حاجی میرزایی :

رفتن بولتون را باید بیشتر تغییری در تصویر سیاست خارجی آمریکا دانست نه یک 
دگرگونی ریشه ای در شیوه مواجهه با چالش ها و اجرای سیاست ها.

ترامپ  آمریکا توسط دونالد  امنیت ملی دولت  از سمت مشاور  بولتون  برکناری جان 
با  از دید کسانی که  اما  نظر می رسد  به  ناگهانی   رویدادی  نگاه نخست  در  هرچند 
سیاست آمریکا و همچنین شیوه رفتار و نگرش ترامپ آشنا هستند، امری محتمل به 

شمار می آمد.
روشن است که آن ماموریت ها و اهدافی که بولتون برای به انجام رساندنشان به این 
ایجاد  آنها سبب  ماندن  ناتمام  بلکه  نرسیدند  به سرانجام  تنها  نه  سمت منصوب شد 
مشکات بیشتر برای سیاست خارجی آشفته ی ایاالت متحده شده اند. پرونده ونزوئا، 
بحران سوریه، گفتگو و صلح با طالبان، پیگیری سیاست فشار حداکثری علیه ایران، تنش 
تجاری و سیاسی با چین و موضوعاتی از این دست بار سنگینی را بر دوش کارگزاران 

دستگاه سیاست خارجی آمریکا نهاده است.
انتخابات ریاست جمهوری و ضعف در سیاست خارجی

اینکه اختاف نظر میان بولتون و ترامپ را عامل اصلی جدایی وی از کاخ سفید بدانیم 
چندان منطقی به نظر نمی رسد. چرا که بولتون یکی از انگشت شمار کسانی بود که از 
مدت ها پیش از تصدی مقام مشاور امنیت ملی تمام اقدامات ترامپ را تایید می کرد و 
بر درستی آنها صحه می گذاشت و بدیهی است که عامل اصلی در انتصاب وی به این 

سمت هم همین همراهی حداکثری با رییس جمهور بود.
هدف ترامپ از سر کار آوردن بولتون دستیابی به نتایج مثبت قابل لمس و ارائه در 
عرصه سیاست خارجی بود امری که به واقع رخ نداد و در آستانه رقابت های انتخابات 
ریاست جمهوری، سیاست خارجی را به نقطه ضعف اصلی رییس جمهور آمریکا تبدیل 

کرده است.
از سوی دیگر بولتون نتوانست آن گونه که ترامپ انتظار داشت با تیم سیاست خارجی 
کاخ سفید هماهنگ شده و به صورت یک صدای واحد عمل کند. از اختاف با رییس 
کارکنان کاخ سفید گرفته تا رقابت با مایک پمپئو وزیر خارجه ایاالت متحده نشان 
دهنده این ناکارآمدی است. ناهماهنگی با رییس کارکنان تا جایی پیش رفت که وی 
ناگزیر به استخدام یک مشاور امنیت ملی مستقل شد. همچنین اختاف بولتون با پمپئو 
آن اندازه باال گرفته بود که تا همین چند هفته ی پیش گمانه زنی ها حاکی از احتمال 

اخراج وزیر خارجه و جانشینی او با بولتون بود.
در شرایط کنونی صحنه سیاست در آمریکا، ترامپ در بخش سیاست داخلی و به ویژه 
دستاوردهای اقتصادی، موقعیت مناسبی داشته و همچنین از دید هواداران اندیشه های 
افراطی و ضد مهاجرت هم مورد پسند است. بنابراین آنچه بیش از همه موقعیت وی را 
در انتخابات پیش رو به خطر می اندازد عدم انسجام در سیاست خارجی و در پی آن 

نداشتن دستاوردی روشن و مناسب در این بخش است.
برکناری بولتون؛ تغییر در تاکتیک یا راهبرد؟

کنار گذاشتن جان بولتون را نباید به منزله دگرگونی اساسی در شیوه نگرش و رویکرد 
سیاست خارجی آمریکا دانست. این تغییر به مثابه تاش برای جستجوی یک راه جدید 
جهت دستیابی به دستکم یک موفقیت در عرصه سیاست خارجی است. هرچند ممکن 
است در بخشی از سیاست آمریکا که بولتون به عنوان نماد رفتار تهاجمی و تهدیدآمیز، 
و مشی  نگرش  تغییر  معنای  به  این  اما  تغییراتی رخ دهد  کرد  نمایندگی می  را  آن 
راهبردی کاخ سفید نیست. دو عامل اساسی در عدم تغییر رفتار آمریکا در پرونده های 

سیاست خارجی نقش بازی می کنند.

با وجود فشارها و محاصره ملت یمن، ارتش و کمیته های مردمی یمن توانستند گام 
به گام توان رزمی و بازدارندگی خود را افزایش دهند.یگان پهپادی ارتش و کمیته های 
مردمی یمن صبح روز شنبه در عملیاتی تاسیسات نفتی عربستان را با ۱۰ فروند پهپاد 
هدف قرار داد. این عملیات که در نوع خود بزرگترین حمله پهپادی علیه زیربناهای 
حیاتی نفتی عربستان به شمار می آید سبب خسارت های سنگین به بخش نفت و گاز 

سعودی و همچنین هیمنه و حیثیت سیاسی و نظامی ریاض شده است.
این هجوم گسترده را باید در ادامه سلسله حمله های پهپادی نیروهای انصاراهلل به 
بخش انرژی سعودی به شمار آورد. اواخر اردیبهشت ماه امسال حمله به لوله های 
پمپاژ تاسیسات نفتی شهر ینبع در جنوب غربی عربستان واقع در ساحل دریای سرخ 
رخ داد و طی آن هفت پهپاد صدها کیلومتر را در آسمان عربستان طی کردند و به 
قلب این کشور و نزدیکی پایتخت رسیدند و لوله های انتقال نفت، از شرق به غرب 

کشور را هدف قرار دادند.
با ۱۰  در مرحله دوم ۲۶ مرداد سال جاری نیز ارتش و کمیته های مردمی یمن، 
پهپاد میدان و پاالیشگاه نفتی الشیبه وابسته به شرکت ملی نفت عربستان )آرامکو( 
را واقع در شرق این کشور هدف حمله قرار داده بودند. در نهایت حمله سنگین روز 
شنبه به میدان های نفتی بقیق و خریص و پاالیشگاه های آرامکو در استان الشرقیه 

ی عربستان.
با توجه به اهمیت فراوان عملیات اخیر، احتمال ادامه حماتی از این دست و این 
واقعیت که بازگرداندن صنایع آسیب دیده به وضعیت طبیعی ماه ها به طول خواهد 
پهپادی  این هجوم  پیامدهای  و  اجرا  به چگونگی  نگاهی دقیق  انجامید، الزم است 

داشته باشیم.
پهپادهای یمنی مسافتی بیش از هزار کیلومتر را از شمال یمن تا شرق خاک عربستان 
طی کرده اند و در تمام طول این مسیر مورد شناسایی رادارها و سامانه های فوق 
پیشرفته غربی مستقر در منطقه نشده اند. بدین ترتیب بدون در نظر گرفتن هدف 
عملیات و میزان خسارات وارده به تاسیسات نفتی شرکت آرامکو، رسیدن هواپیماهای 
بدون سرنشین به آن نقطه یک پیشرفت شگرف فنی و صنعتی و یک برتری راهبردی 

به شمار می آید.
به سبب اهمیت فراوان تاسیسات نفتی شرق عربستان به عنوان رگ حیاتی اقتصاد 
و صنعت این کشور بیشترین حجم محافظت نیز از آنها به عمل می آید. بنابراین در 
مسیر حرکت پهپادها عاوه بر وجود چند پایگاه هوایی سعودی که گشت های هوایی 
منظمی دارند، تعداد زیادی سایت پدافندی پاتریوت و هاوک مستقر هستند و در کنار 
آنها هواپیماهای اف پانزده سعودی به شکل بیست و چهار ساعته در نقش رادار هوایی 
به انجام ماموریت مشغول اند. نکته مهم دیگر دقت در شناسایی اهداف و همچنین 
انهدام آن ها است. نابودی دقیق ۱9 هدف در پاالیشگاه هایی که بزرگترین تصفیه خانه 
های نفت سنگین جهان هستند نیازمند توانمندی باالیی در اطاعات عملیات و اشراف 
اطاعاتی است. این امر جز با همکاری عناصری در داخل خاک عربستان و همینطور 
درون این تاسیسات به طور کامل قابل اجرا نیست. همکاری آزادگان عربستانی مساله 

ای بود که در بیانیه ی پس از عملیات هم بدان اشاره شد.

اخیرا گزارش هایی از تحرکات جدید 
شرقی  محور  در  ریاض  و  واشنگتن 
سوریه منتشر شده است که نشان می 
آمریکایی  و  سعودی  های  طرف  دهد 
همچنان به بازی با کارت های سوخته 

در این محور چشم دوخته اند.
تازگی  به  ها  سعودی  و  ها  آمریکایی 
سوریه  شرق  در  را  ای  تازه  تحرکات 
یک  میان،  این  در  اند.  داده  ترتیب 
فایل صوتی لو رفته از اظهارات یکی از 
معارضان سوری حاکی از آن است که 
ریاض و واشنگتن طرح تازه ای را در 

شرق سوریه در َسر می پرورانند.
درهمین ارتباط، فایل صوتی افشاشده 
از  یکی  کیلو«  »میشل  آن  در  که 
تحرکات  درخصوص  سوری  معارضان 
گوید،  می  سخن  ریاض  و  واشنگتن 
نشان می دهد که طرف های مذکور 
قصد دارند در شرق سوریه طرح خاصی 
را پیاده سازی کنند. وی در این فایل 
و  ریاض  که  است  کرده  تأکید  صوتی 
واشنگتن،گروهی به نام »شورای قبایل 
ایجاد  سوریه  تمام  در  را  عشایر«  و 
کرده اند. کیلو با بیان اینکه »روند ژنو، 
با بی توجهی بین الملل، ضعف سازمان 
آمریکا«  و  روسیه  توافق  نبود  و  ملل 
عشایر  شورای  درباره  است،  روبه رو 
عدم  خاطر  به  عشایر  »شورای  گفت: 
توسط  ُکردها  سیاسی  پروژه  تأیید 

آمریکا شکل گرفته است«.
سفر  زمان  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
به  آمریکایی  و  سعودی  مسئوالن 
وارد  مستقیما  سوریه،  شرق  منطقه 
نشدند،  ُکردها  کنترل  تحت  مناطق 
از سوی  اقدام را »پیام آشکاری«  این 
آمریکا به ُکردها دانست و اعام کرد که 
اقدام به ُکردها گفت  با این  واشنگتن 
آنان  عهده  بر  منطقه  این  زعامت  که 
نیست. کیلو در پایان خاطر نشان کرد: 
تاشند  در  سعودی ها  و  »آمریکایی ها 
این منطقه را سازماندهی کنند تا یک 
واقعیت سیاسی مبتنی بر عشایر عربی 

در این منطقه شکل بگیرد«.
این اظهارات معارض سوری در حالی 
خرداد  اواسط  خبری  منابع  که  است 
»ثامر  که  کردند  اعام  جاری  سال 
در  سعودی  مشاور  وزیر  السبهان« 
رابین«  »جوئل  فارس،  خلیج  امور 
»ویلیام  و  آمریکا  خارجه  وزیر  معاون 
روباک« سفیر سابق آمریکا در بحرین 
وارد دیرالزور در شرق سوریه شدند و با 

برخی از شیوخ و افراد سرشناس عشایر 
کردند.  برگزاری  نشستی  منطقه  این 
مقدمات  نشست،  همان  در  ظاهرا 

تشکیل این شورا بررسی شد.
متحده  ایاالت  که  است  آن  واقعیت 
آمریکا برای تقویت سیاست های خود 
شرق  در  واقع  فرات  شرق  منطقه  در 
می کند.  تاش  سوریه  شرق  شمال  و 
رهگذر  این  از  آمریکا  متحده  ایاالت 
به دنبال سامان دادن وضعیت منطقه 
مذکور به نفع خود است تا بدین ترتیب، 
منافع و مصالحش در آنجا تحت تأثیر 
نگیرد و خدشه دار  قرار  دیگر تحوالت 

نشود.
از همین روی، آمریکایی ها و سعودی ها 
»دولت  تشکیل  مشترک  طرح  َسر  بر 
سوریه  شرقی  محور  در  نیابتی« 
سعودی  این  طرح،  این  در  رسیده اند. 
است که می بایست تمامی هزینه های 
در  نیابتی  دولت  تشکیل  به  مربوط 
شرق سوریه را متقبل شود و در مقابل، 
اقدامات  تمامی  آمریکا  متحده  ایاالت 
اجرایِی الزم جهت تحقق این هدف را 

انجام خواهد داد.
آمریکا و سعودی به منظور تحقق این 
و  عشایر  میان  وحدت  ایجاد  هدف، 
همچنین افراد و چهره های سرشناس 
قرار  خود  کار  دستور  در  را  محلی 
از  تا  هستند  صدد  در  آن ها  داده اند. 
و  عشایر  شیوخ  رضایت  جلب  طریق 
شهر  در  محلی  برجسته  چهره های 
دیرالزور سوریه، به زعم خود یک دولت 
تشکیل  شرقی  محور  در  را  مستقل 
ای  مسأله  همان  درست  این  دهند. 
از  رفته  لو  صوتی  فایل  در  که  است 
معارضان  ائتاف  عضو  کیلو«  »میشل 
کیلو  است.  شده  اشاره  بدان  سوری 
صراحتا در فایلی که پیشتر بدان اشاره 
و  ها  آمریکایی  جدید  نقشه  به  شد، 

سعودی ها اشاره کرد.
و  ها  آمریکایی  که  است  درحالی  این 
سعودیها در کنار تاششان برای ایجاد 
شورای عشایر در سوریه و محور شرقی 
این کشور، نیم نگاهی را نیز به ایجاد 
محور  در  ُکردها  برای  خودمختاری 
شرقی دارند. در همین ارتباط، پایگاه 
انتشار  با  الجدید«  »العربی  عرب زبان 
کرد:  تأکید  خصوص،  این  در  مطلبی 
»یکی از اهداف مهم ریاض و واشنگتن 
خودمختاری  ایجاد  سوریه،  شرق  در 
ُکردهاست تا آن ها به نیابت از آمریکا 

سوریه  در  آن ها  منافع  از  سعودی،  و 
حفاظت و حراست کنند«.

این پایگاه عرب زبان همچنین به نقل 
از  یکی  المحمدی«  »عبدالحمید  از 
سوریه  شرقی  مناطق  بومی  فعاالن 
سعودی  و  آمریکا  »هدف  می نویسد: 
از برگزاری ۲ نشست در دیرالزور طی 
ماه های اخیر، تحمیل حاکمیت ُکردها 
است؛  بوده  شرقی  مناطق  ساکنان  به 
هرچند که مردم ساکن شرق سوریه با 

این حاکمیت مخالف باشند«.
آمریکا  متحده  ایاالت  تاش های 
ایجاد  برای  سعودی  عربستان  و 
خودمختاری نیروهای دموکراتیک ُکرد 
سوری در محور شرقی سوریه در حالی 
معارض  گروه  پیش  چندی  که  است 
المستقل«  العربی  »التیار  به  موسوم 
همکاری  با  مستقل(  عربی  )جریان 
شرق  در  ریاض  و  واشنگتن  مشترک 
اصلی  مأموریت  شد.  تشکیل  سوریه 
تأسیس،  تازه   جریان  این  اساسی  و 
مشروعیت بخشیدن به تسلط ُکردها بر 
مناطق شرقی سوریه است، به گونه ای 
اعتراضات  با  آن ها  خودمختاری  که 
شرقی  محور  ساکنان  سوی  از  شدید 

مواجه نشود.
و  ریاض  مقامات  حال،  درهمین 
واشنگتن بر این باورند که در صورت 
عدم حمایت از ُکردها در شرق سوریه، 
وجود  ها  آن  علیه  ترکیه  اقدام  امکان 
که  همکاری هایی  به  باتوجه  و  دارد 
این  دارد،  مسکو  و  تهران  با  آنکارا 
شرقی  محور  که  دارد  وجود  احتمال 
و  برود  از دست  کامل  به طور  سوریه 
در نهایت کنترل آن با توافق ۳ جانبه 
ایران، ترکیه و روسیه، به دمشق واگذار 
دوگانه  ائتاف  دلیل  همین  به  شود. 
با تحرکات خود  سعودی ـ آمریکایی، 
با  مواجهه  سوریه،  شرقی  محور  در 

قرار  کار خود  دستور  در  نیز  را  ترکیه 
داده اند.

اقدامات  وخیم  پیامدهای  جمله  از 
سوریه  در  سعودی  و  آمریکا  خصمانه 
فراهم شدن بستر مناسب ظهور مجدد 
کشور  این  شرقی  محور  در  تروریسم 
تحت  کردهای  قدرِت  تثبیت  است. 
شرق  در  سعودی  و  آمریکا  الحمایه 
سوریه این فرصت را در اختیار ریاض 
زمان  هر  تا  می دهد  قرار  واشنگتن  و 
که اراده کردند، بار دیگر تکفیری های 
آموزش دیده خود را به این محور اعزام 

کنند.
دهد  می  رخ  درحالی  اتفاق  این 
در  و  بارها  خود  آمریکایی ها  که 
کرده اند  اذعان  گوناگون  مناسبت های 
که هزینه بالغ بر ۷ تریلیون دالری آن ها 
در منطقه هیچ عایدی برایشان نداشته 
»دونالد  که  است  مسأله ای  این  است. 
ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا همواره 
روی،  همین  از  می کند.  اشاره  بدان 
آمریکایی ها به هیچ وجه تمایل ندارند 
برای  ملموس  تحقق دستاوردی  بدون 
خود، از سوریه خارج شوند. درست به 
همین دلیل است که واشنگتن علیرغم 
اتخاذ تصمیمات پی در پی برای خروج 
نظامی از سوریه، هنوز به صورت عملی 
گام جدی در این زمینه برنداشته است.

عربستان  مقامات  دیگر،  سوی  از 
شدن  متحمل  از  پس  سعودی 
شکست های مختلف در منطقه به ویژه 
مناطق  پاکسازی  با  عراق،  و  یمن  در 
جنوبی سوریه و به تبع آن کاسته شدن 
از سطح نفوذ ریاض در این کشور، خود 
را در برابر شکست بزرگی دیگر دیده و 
می بینند. به همین دلیل است که آنها 
خود را ملزم به حمایت از سلسله طرح 
ها و نقشه های شوم واشنگتن در محور 

شرقی سوریه می بینند.

طرح جدید سعودی ـ آمریکایی در شرق سوریه؛ بازی با کارت های سوخته برکناری بولتون و دگرگونی ظاهری 
سیاست خارجی آمریکا

پهپادهای یمنی؛ توازن 
بازدارندگی دوم



سیاسی
خبر

آمریکا نمی تواند همزمان تروریسم 
اقتصادی ومذاکره را دنبال کند

وزیر امور خارجه گفت: پیوستن آمریکا به ۱+۴ چه به عنوان ۵+۱ چه به 
عنوان میهمان، ضرورتش پایان دادن به جنگ اقتصادی علیه ایران است.

محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان  گفت: سفر نیویورک فرصت 
خوبی برای دیدارهای رسانه ای و حضور در جمع اعضای اندیشکده هاست.

و  آمریکا  پیمان شکنی های  الملل،  بین  منطقه،  کنونی  افزود: شرایط  وی 
خطراتی که کاخ سفید ایجاد کرده و نظرات ایران درباره امنیت منطقه از 
جمله محورهای اصلی سخنرانی رییس جمهور در اجالس عمومی سازمان 

ملل است.
وزیر امور خارجه درباره برنامه های خود نیز گفت: روز چهارشنبه جلسه وزرای 
خارجه ۴+۱ و پس از آن دیدار با وزرای خارجه انگلیس ، فرانسه و عمان را 

خواهم داشت.
ظریف گفت: شرایط بازگشت به میز مذاکره مشخص است و میز مذاکره برای 
اعضای برجام یا کسانی است که تعهداتشان را در قبال برجام اجرا می کنند.

همزمان  توانند  نمی  ها  آمریکایی  کرد:  تصریح  کشورمان  امورخارجه  وزیر 
تروریسم اقتصادی یا به قول ترامپ جنگ اقتصادی علیه ایران را ادامه بدهند 
و فشار حداکثری را دنبال کنند و در عین حال بخواهند پشت میز مذاکره 

قرارگیرند.
ظریف گفت: پیوستن آمریکا به ۱+۴ چه به عنوان ۵+۱ چه به عنوان میهمان، 

ضرورتش پایان دادن به جنگ اقتصادی علیه ایران است.
وی در خصوص تحریم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نیز گفت: تحریم 
بانک مرکزی نشان دهنده استیصال آمریکاست. بانک مرکزی پیشتر تحریم 
شده بود و حاال با عنوانی دیگر دوباره تحریم شد. می خواهند مانع رسیدن غذا 
و دارو به مردم ایران شوند و حتما این اقدام نقض همه تعهدات بین المللی 
است. وزیرامورخارجه کشورمان تصریح کرد: البته آمریکایی ها در این زمینه 
متعهد به مقررات بین المللی نبودند و صرفا آنها را بر اساس منافعشان تعبیر 
کرده اند. این اقدام خطرناک است و از یک طرف نشان دهنده عدم تعهد 
آمریکا به تعهدات بین المللی است و از طرف دیگر نشان دهنده این است که 

سیاست فشار حداکثری به پایان خودش نزدیک شده است.
ظریف تاکید کرد: وقتی یک موسسه را چند بار و با عناوین مختلف تحریم 
می کنند نشان دهنده آن است که آنچه که فکر می کردند با سیاست فشار 
حداکثری می توانند در ظرف چند ماه مردم ایران را به زانو درآورند، شکست 
خورده است و هرچه زودتر باید به این واقعیت اعتراف کنند و با یک روش 
آبرومندانه به این سیاست خود پایان دهند همانطور که مقام معظم رهبری 
فرمودند توبه کنند و به میز مذاکره بازگردند، حتما به نتایج بهتری می رسند 

تا اینکه بانک مرکزی را دو یا چند بار تحریم کنند.
وی درباره راه حل های رییس جمهور فرانسه هم گفت: به این باور رسیدیم 
مکرون می خواهد به نتیجه ای برسد اما راه حل از طریق پذیرش چارچوب 

های امریکا شدنی نیست.باید حتما اقدام متهورانه ای انجام شود.

پیشرفته  ذخیره سازهای  تولید  خط 
مدیر  و  دفاع  وزیر  حضور  با  دفاعی 
انرژی  منابع  توسعه  سازمان  عامل 

وزارت دفاع افتتاح شد.
پیشرفته  ذخیره سازهای  تولید  خط 
حضور  با  امروز)شنبه(  صبح  دفاعی 
وزیر دفاع و مدیر عامل سازمان توسعه 

منابع انرژی وزارت دفاع افتتاح شد.
مراسم  این  در  حاتمی  سرتیپ  امیر 
و  مقدس  دفاع  هفته  گرامیداشت  با 
تدبیر مقام معظم رهبری  به  اشاره  با 
بر  مبنی  قوا  کل  معظم  وفرمانده 
نامگذاری سال ۹۸ به نام »رونق تولید« 
وتالش  عالی  باهمت  داشت:   اظهار 
نخبگان  و  متخصصان  روزی  شبانه 
جوان صنایع دفاعی در سازمان توسعه 
تولید  خط  دفاع،  وزارت  انرژی  منابع 
در  دفاعی  پیشرفته  سازهای  ذخیره 
شرایط تحریم و با تکیه بر دانش بومی 

به بهره برداری رسید.
با یک دشمن بسیار  امروز  افزود:  وی 
جهان خوار  آمریکای  نام  به  عنود 
مواجهیم و او تمام همت خود را بکار 
گرفته تا علیه مردم ایران هرکاری از 

دستش برمی آید انجام بدهد.
این  دنبال  به  آنها  گفت:  دفاع  وزیر 
بودند که صنایع دفاعی و قدرت دفاعی 
جمهوری اسالمی ایران را با تحریم و 
انجام کارهای تروریستی کاهش دهند 
اما با همت نخبگان و از نخبگان عزیز و 
جوانان نتوانستند به هدف خود دست 

یابند.

بحمداهلل  داد:  ادامه  حاتمی  امیر 
کردیم  تولید  را  محصوالتی  ما  امروز 
اعم  افزایش قدرت دفاعی  که موجب 
هوشمندی  و  دقت  برد،  افزایش  از 
و  بود  خواهند  موثر  و  می شوند 
به  را  خوبی  سرویس های  همچنین 
دفاعی  مختلف  های  بخش  و  صنایع 
به ویژه برای صنایع موشکی و دریایی 

ارائه خواهند کرد.
وی اظهار داشت:  ازجمله محصوالتی 
است، محصولی  آماده شده  امروز  که 
شده  تهیه  ارس«  »خودروی  برای 
در  قبال  را  ارس  خودروی  است. 
اصفهان رونمایی کردیم و با توجه به 
برای  ارس  خودروی  از  که  انتظاری 
نیازمند  داریم  دفاعی  ماموریت های 
این  که  بودیم  طوالنی  ولتاژدهی 

مشکل حل شد.
وزیر دفاع خاطرنشان کرد: عالوه بر این 
برای تعمیق خودکفایی و خوداتکایی 
از  یکی  که  تندرو  قایق های  حوزه  در 
است  کشور  دفاعی  مهم  ابزارهای 
تجهیز  متعددی  تسلیحات  به  امروز 
ذخیره  و  باتری ها  نیازمند  شده اند 
در  بتوانند  که  بودیم  انرژی  کنندگان 
شوک های  و  ضربات  تنش ها،  مقابل 
بحمداهلل  که  کنند  مقاومت  متعدد 
این محصول در استانداردهای باال و با 

تکنولوژی روز تهیه شده است.
تولیدی  خط  داد:  ادامه  حاتمی  امیر 
برای تولید محصوالت مورد نیاز سامانه 
در  دفاعی  مختلف  های  بخش  های 
دفاعی،  دریایی،  زمینی،  رزم  حوزه 
پدافندی و موشکی افتتاح کردیم که 

جای افتخار دارد. این خط تولید کاماًل 
بومی است. قیمت هایی که برای راه 
اندازی این خط تولید داده بودند ۸۰ 
میلیون دالر تا ۵۰ میلیون دالر بود اما 
دوستان ما با هزینه کمتر از یک و نیم 
میلیون دالر این خط تولید را افتتاح 
تولید  آن  بخش های  اغلب  کردند. 
متخصصان  دست  به  و  است  داخل 
از  داخلی آماده شده است و جا دارد 
شرکت های  در  که  دوستان  تک  تک 
دانش بنیان و شرکت های صنعتی این 

کار را انجام دادند تشکر کنیم.
از  تولید  خط  این  گفت:  دفاع  وزیر 
محصول  تولید  تا  اولیه  مواد  تولید 
نهایی کامال بومی است و یک گام بلند 
در بومی سازی ذخیره سازهای دفاعی 

و غیرنظامی کشور است.

با حضور وزیر دفاع؛

خط تولید ذخیره سازهای پیشرفته 
دفاعی افتتاح شد

خبر

جامعه بین الملل به فکر نظام 
اقتصادی جدید باشد

المللی  بین  جامعه  اعضای  همه  از  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
دعوت کرد به فکر نظام تجاری و اقتصادی جدیدی باشند.

امور خارجه در واکنش به   سید عباس موسوی سخنگوی وزارت 
تحریم های جدید ایاالت متحده آمریکا اعالم کرد: تحریم اعالم شده 
موضوع جدیدی نبوده و فقط تحریم های قدیمی به شکل دیگری 

بیان شده است.
وی افزود: ایران از اولین تحریم ها که در نوع خود از سخت ترین 
تحریم ها بوده است راه خود را پیدا کرده و با اتکای به توانایی های 
داخلی و همکاری با کشورهای دوست به رشد و توسعه خود ادامه 

خواهد داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه، سیاست خارجی آمریکا را سیاستی 
و  گرایی  یکجانبه  زورگویی،  جز  که  دانست  درمانده  و  سردرگم 
اعمال تروریسم اقتصادی علیه دیگران مبنای دیگری نداشته و فاقد 
توانمندی الزم برای هرگونه ابتکار معقول و پویای دیپلماتیک برای 

حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات با سایر کشورهاست.
که  کنند  درک  آمریکا  دولتمردان  امیدوارم  داشت:  اظهار  موسوی 
آنها دیگر تنها ابر قدرت اقتصادی جهان نیستند و کشورهای زیادی 
هستند که مایلند از بازار ایران و فرصت های اقتصادی روابط خوب 

با ایران بهره مند شوند.
یک  تحریم  سیاست  که  کنند  قبول  باید  ها  آمریکایی  افزود:  وی 
سیاست شکست خورده است و استفاده بیش از حد از این حربه و 
تبدیل دالر به سالح باعث شده است که اعتبار آمریکا و اقتصاد آن 
در جامعه بین المللی به شدت زیر سوال رفته و دوران قبول آمریکا 

به عنوان یک شریک اقتصادی معتبر تمام شده است.
المللی  بین  جامعه  اعضای  همه  از  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
دعوت کرد به فکر نظام تجاری و اقتصادی جدیدی باشند که در آن 
تاثیر اقدامات خصمانه آمریکا علیه توسعه و تجارت آزاد بین المللی 

به حداقل برسد.
موسوی تصریح کرد: یک بار دیگر تاکید می کنیم ملت ایران یک 
و  ملت ها  همه  با  دارد  آمادگی  و  است  دوست  صلح  و  آزاده  ملت 
دولت هایی که با احترام و موضع برابر با آن روبرو شوند، تعامل نماید.

وی افزود: دولت آمریکا با توقف اجرای تعهدات خود در توافق هسته 
ای و در ادامه نقض برجام، عالوه بر نقض تعهدات بین المللی خود 
بین  قرارداد  دالر  میلیاردها  و  کرده  رفتار  متحده  ایاالت  زیان  به 
شرکتهای خود و شرکتهای ایرانی به خصوص در صنعت هوانوردی 

را نقض کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تاکید کرد: ما راه تعامل را باز 
نگاه داشته ایم، هم اکنون توپ در زمین آمریکایی ها است و آنها باید 
شجاعانه اشتباه خود در نقض توافق هسته ای را پذیرفته و تعهدات 
خود را به اجرا در آورند و در آن صورت در قالب راهکارهای پیش 
بینی شده برجام مانند سایر اعضا می توانند با کشور ما تعامل کنند.

رژه هوایی جنگنده های ارتش و سپاه 
نوعی قدرت نمایی است

فرمانده نیروی هوایی ارتش با اشاره به برگزاری رژه هوایی جنگنده 
ها در ۳۱شهریور سال جاری  گفت: رژه هوایی نوعی قدرت نمایی و 
حاصل آموزش های با کیفیت و طرح ریزی های عملیاتی بسیار قوی 

است.
 امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده، فرمانده نیروی هوایی ارتش با یادآوری 
رژه  نمایش  به  اقدام  نیروهای مسلح در مناسبت های مختلف  اینکه 
به صورت  برنامه هایی  در چنین  نیز  هوایی   نیروی  می کنند، گفت: 
پرواز جمع یا پرواز تک فروندی، مانورهای آکروباتیک اجرا می کنند که 
پروازهای گروهی جنگنده ها و پرواز تک فروندی هواپیمای کوثر در 

۲۹ فروردین امسال از این نمونه ها بود.
پروازهای  هدف  افزود:  نمایشی  پروازهای  نکته های  تشریح  در  وی 
رژه ای، قدرت نمایی است؛ پروازهای جمع از ظرافت های بسیار باالیی 
است  هنرمندی  رژه ای،  پروازهای  نوع  این  خلبان  و  است  برخوردار 
که نقش لیدری و رهبری را بر عهده دارد. این خلبان ها باید بسیار 
حساس، ظریف و هنرمندانه پرواز کنند، چراکه چند فروند هواپیمای 

نظامی هم در اطراف بال جنگنده  به پرواز در می آیند.
فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان اینکه خلبان های جنگنده ها باید 
لیدر  هواپیمای  حرکت های  و  گردش ها  هوایی،  نواسانات  تمامی  به 
دقت کنند، گفت: ظرافت در چنین پروازهایی، مجموعه جنگنده ها 
را به صورت گروهی واحد و توانمند نمایش می دهد که حاصل تالش، 
آموزش با کیفیت لجستیکی، فنی و مهندسی و طرح ریزی عملیاتی 

بسیار قوی سال های گذشته خلبان هاست.
امیر نصیرزاده درباره ظرافت های برنامه ریزی عملیاتی رژه افزود: در 
رژه تهران، جنگنده ها از پایگاه های همدان، اصفهان یا شیراز حاضر 
می شوند و همه آنها باید در منطقه ای با سرعتی حدود ۸۰۰ کیلومتر 
بر ساعت پرواز کنند؛ این گونه پروازها با فاصله های زمانی چند ثانیه ای 
انجام می شود که بی دقتی در آنها موجب برخوردهای هوایی خواهد 

شد.
وی افزود: خلبان پرواز جنگنده تک فروندی، بسیار متفاوت از پرواز 
غیر نظامی باید با جسارت، شجاعت و حالت تهاجمی اقدام به مانور 

آکروباتیک کند که این موضوع هم پیچیدگی ویژه ای دارد.
پرواز  و  رژه  برنامه  داد:  خبر  پایان  در  ارتش  هوایی  نیروی  فرمانده 
جنگنده های نیروی هوایی ارتش و هوافضای سپاه امسال در منطقه 

جنوب کشور برگزار خواهد شد.

ایران موفق ترین کشور در مبارزه با 
دزدان دریایی است

کشوری  ترین  موفق  ما  گفت:  ارتش  دریایی  نیرو  دریایی  تکاوران  فرمانده 
هستیم که بدون باج دادن توانسته ایم کشتی های به سرقت رفته توسط دزدان 

دریایی را بازپس بگیریم.
امیر دریا دار دوم تکاور، سید مرتضی درخوران فرمانده تکاوران دریایی نیروی 
دریایی ارتش  گفت: زمانی که رژیم بعث به ایران حمله کرد نیرو دریایی اولین 
یگانی بود که در منطقه خرمشهر مستقر شد و روز یکم مهر یعنی یک روز 
پس از آغاز جنگ تحمیلی تکاوران دریایی از بوشهر به خرمشهر اعزام شدند.

با توجه به حجم آتشی که دشمن بر روی خرمشهر می ریخت  افزود:  وی 
خرمشهر  در  روز   ۳۴ توانستند  دریایی  تکاوران  و  بسیج  مردمی،  نیروهای 
مقاومت کنند به طوری که وقتی یکی از فرماندهان بعثی اسیر شد می گفت 
در اشغال خرمشهر فکر می کردیم یک تیپ تقویت شده تکاور در خرمشهر 

مستقر است که این گونه دفاع می کنند.  
امیر درخوران خاطرنشان کرد: ۳۴ روز بعد از سقوط خرمشهر نیروی دریایی 
ارتش سه عملیات اشکان، شهید صفری و مروارید را انجام داد که در هر سه 
نیروی  عملیات  این  از  بعد  و  بودند  اصلی  های  نیرو  جزو  تکاوران  عملیات، 
دریایی عراق نتوانست کمر راست کند و توانستیم سکوهای نفتی البکر و االمیه 

را که بزرگترین ترمینال نفتی عراق بود را از کار بیندازیم.
وی با اشاره به بحث پشتیبانی نیروی دریایی ارتش در جنگ تحمیلی، تصریح 
نیروی  تکاوران  توسط  مقدس  دفاع  در طول ۸ سال  هزار کشتی  کرد: ۱۰ 

دریایی ارتش اسکورت شد.
فرمانده تکاوران دریایی نیروی دریایی ارتش گفت: ۲ هزار کشتی در جنگ 
مورد حمله هوایی و موشکی قرار گرفت و از این تعداد حدود ۳۶۰ کشتی 
مورد اصابت موشک قرار گرفت که در ۲۲ کشتی از کشتی های مورد اصابت، 
تخلیه بار انجام شد که همه این ها توسط تکاوران جان بر کف نیروی دریایی 

صورت پذیرفته است.
وی تاکید کرد: در بحث دفاع از جزایر، اجازه پیاده کردن نیرو به دشمن در 
هیچ یک از جزایر داده نشد و دفاع پدافند سطحی جزایر توسط تفنگداران 

دریایی دفاع انجام شد.
وی تصریح کرد: تکاوران دریایی نیروی دریایی ارتش یکصدو سی و سه شهید 
در خرمشهر  تقدیم ایران اسالمی کردند اما اجازه عرض اندام به دشمن ندادند.

امیر دریادار درخوران افزود: ما همچنان هم در حال دفاع هستیم، زیرا هم 
از نیروهای ما در دریا در حال خدمت و تامین امنیت  اکنون تعداد زیادی 

خطوط کشتنی رانی جمهوری اسالمی ایران در آب های آزاد هستند.
وی گفت: وقتی پدیده شوم دزدی دریایی شروع شد فکر می کردند ما نمی 
توانیم در فاصله ۲ هزار کیلومتری امنیت کشتی هایمان را تامین کنیم، اما 
هم اکنون بیش از ۸ سال است که هیچ کدام از کشتی های ما را نتوانسته اند 
بدزدند و هر کشتی ایرانی هم که به سرقت رفته است موفق ترین کشوری 
بوده ایم که توانستیم با عملیات نظامی و بدون باج دادن کشتی های خود 

را پس بگیریم.
فرمانده تکاوران نیروی دریایی ارتش خاطرنشان کرد: امروز ما به بسیاری از 
کشور ها در بحث تامین امنیت کشتی هایشان کمک می کنیم و تکاوران 
آموزش  و  آمادگی  و در بحث تجهیزات،  آمادگی هستند  اوج  ما در  دریایی 

نیروی انسانی در بهترین وضع قرار دارند.
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فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: دفاع 
مقدس همچون واقعه عاشوار در بستر 
و  می کند  ایجاد  روح  و  حرکت  زمان 

شکوه کشور را به تصویر می کشاند.
کل  فرمانده  سالمی  حسین  سردار   
پهپادهای  نمایشگاه  نخستین  در  سپاه 
باغ موزه  غنیمتی متجاوز که در محل 
هیچ  گفت:  شد،  برگزار  مقدس  دفاع 
شود،  نمی  جدا  خود  تاریخ  از  کشوری 
میراث  از  امتدادی  جامعه  هر  حیات 
تاریخی آن است. ممکن است در تاریخ 
هر سرزمینی وقایعی باشند که در زمان 
و  شوند  نمی  متوقف  خاصی  مکان  و 
ترسیم می  را  آن کشور  آینده  سیمای 

کنند.  
وی با بیان اینکه آن وقایع منشا فرهنگ، 

شکوه، افتخار و عزت می شوند، افزود: 
مفهوم  یک  ملت  هر  هویت  و  تاریخ 

امتداد یافته در زمان است.  
دفاع  کرد:  تاکید  سپاه  کل  فرمانده 
مقدس هنوز یک قطعه طالیی، هویت 
بخش، قدرت آفرین و الهام بخش ملت و 
جامعه ما است. شهیدان ما استوانه های 
مستحکمی هستند که پیکر اسالم بر آن 

استوانه های مستحکم استوار است.  
در سی  ما  کرد:  تصریح  سردار سالمی 
قرار  عظیم  واقعه  آن  سالگرد  نهیمن  و 
داریم و هنوز بسیاری از مردان و زنان 
خالق آن واقعه کم نظیر زنده هستند. 
کهنه  ولی  اند  شده  سال  کهن   آنها 

نمی شوند.  
واقعه  همچون  مقدس  دفاع  افزود:  وی 

زمان حرکت می کند،  بستر  در  عاشوار 
روح ایجاد می کند و شکوه کشور را به 

تصویر می کشاند.
بسیار  کرد:  بیان  سپاه  کل  فرمانده 

شگفت انگیز است که یک ملت در آغاز 
ائتالف  از  تمرکزی  بر  بتواند  تولد خود 
اسالمی  انقالب  کند.  غلبه  شیاطین 

تولدی نوین برای ملت ما بود. 

دفاع مقدس همانندعاشوار در بستر زمان حرکت می کند
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فرمودند:  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
راهپیمایی اربعین می تواند زمینه ساز تحقق 
تشکیل  یعنی  اسالمی  امت  نهایی  هدف 

تمدن عظیم و نوین اسالمی باشد.
معظم  رهبر  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت   
انقالب اسالمی  در مراسم تکریم و تقدیر از 
مهمان نوازی موکب داران عراقی و خادمان 
راهپیمایی اربعین، ضمن تشکر صمیمانه از 
رفتار کریمانه ملت بزرگ عراق، راهپیمایی 
اربعین را موضوعی بی نظیر و جهانی و زمینه 
تشکیل  و  حسینی  معرفت  گسترش  ساز 
گفتند:  و  خواندند  اسالمی  نوین  تمدن 
عظمای  آیت  اربعین،  بزرگ  راهپیمایی 
الهی و نشانه اراده پروردگار بر نصرت امت 
رفتار  اسالمی  انقالب  است.رهبر  اسالمی 
در  عراق  مردم  عربی  و  اسالمی  کرامت  و 
میهمان نوازی از زائران اربعین را بی نظیر و 
بر مبنای عشق حسینی دانستند و افزودند: 
از صمیم قلب و از طرف ملت ایران از همه 
شما موکب داران که در ایام اربعین، کرامت 
بروز می دهید  باالترین حد  را در  و مودت 
از مسئوالن  و  عراق  بزرگ  ملت  از همه  و 
زمینه های  امنیت،  تأمین  با  که  آن  دولت 
از  و  فراهم می کنند،  را  این حرکت عظیم 
و مراجع عظام عراق، تشکر می کنم. علما 

حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه 
توفیق میهمان نوازی از زائران حسینی یک 
نعمت و رحمت الهی است که باید قدر آن 
به  عشق  کردند:  خاطرنشان  شود،  دانسته 
امام حسین)ع( موضوعی استثنایی است که 
در طول تاریخ نظیر نداشته و نخواهد داشت 
و حرکت و اجتماع عظیمی که هر سال به 
مناسبت اربعین در عراق بخصوص در مسیر 
نجف به کربال شکل می گیرد، اکنون ابعاد 

المللی پیدا کرده و امام حسین)ع( و  بین 
معرفت حسینی جهانی شده است.

ایشان افزودند: دنیای امروز که گرفتار ظلم 
و فساد و پَستی شده است، به شدت نیازمند 
امام  اگر  و  است  حسینی  آزادگی  معرفِت 
حسین)ع( به درستی معرفی شود، در واقع 

اسالم و قرآن معرفی شده است.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه منطق 
از  دنیا  نجات بخش  امام حسین)ع(  پیام  و 
حاکمیت جبهه کفر و استکبار خواهد بود، 
گفتند: منطق امام حسین)ع(، منطق دفاع 
از حق و ایستادگی در مقابل ظلم و طغیان 
و گمراهی و استکبار است و جوانان دنیا و 
ملتهای بی غرض، امروز تشنه و نیازمند این 
منطق هستند و حرکت عظیم راهپیمایی 
اربعین می تواند معرفت و منطق حسینی 
آیت اهلل  کند.حضرت  معرفی  دنیا  به  را 
راهپیمایی  اینکه  بر  تأکید  با  خامنه ای 
شد،  خواهد  جهانی تر  روز  به  روز  اربعین 
جوشش  تجلی  را  بزرگ  راهپیمایی  این 
امام حسین)ع( و تجلی پیام عاشورا  خون 
خاطرنشان  و  دانستند  سال  از ۱۴۰۰  بعد 
مختص  فقط  حسین)ع(  امام  کردند: 
شیعیان نیست بلکه متعلق به همه مذاهب 
به  متعلق  و  و سنی  از شیعه  اعم  اسالمی 
شاهد  ما  علت  همین  به  و  است  انسانیت 
راهپیمایی  در  نیز  غیرمسلمانان  حضور 
اربعین هستیم.ایشان افزودند: در شرایطی 
که دشمنان اسالم از همه ابزارها و وسایل 
و از تمام امکانات مالی و مادی خود برای 
کنند،  می  استفاده  اسالمی  امت  با  مقابله 
خداوند متعال راهپیمایی اربعین را ناگهان 
اینگونه عظمت و جلوه می دهد و در واقع 
نشانه  و  عظما  آیت  یک  عنوان  به  را  آن 

حرکت  جبهه  نهایی  پیروزی  از  بزرگ  ای 
حسینی بر جبهه کفر و استکبار به نمایش 
تأکید  با  اسالمی  انقالب  رهبر  گذارد.  می 
بر لزوم غنای روزافزون معنوی و فرهنگی 
را  فرهنگ  و  فکر  اهل  اربعین،  راهپیمایی 
عظیم  حرکت  این  برای  ریزی  برنامه  به 
اربعین  راهپیمایی  گفتند:  و  کردند  دعوت 
نهایی  هدف  تحقق  ساز  زمینه  تواند  می 
امت اسالمی یعنی »تشکیل تمدن عظیم و 
نوین اسالمی« باشد و بر همین اساس باید 
پیوندهای مستحکم میان مسلمانان اعم از 
شیعه و سنی و ملیت ها و اقوام مختلف، در 
این راهپیمایی بیشتر شود.حضرت آیت اهلل 
های  ظرفیت  اگر  کردند:  تأکید  خامنه ای 
و  آسیا  غرب  در  اسالمی  ملتهای  بی شمار 
شمال آفریقا، به یکدیگر پیوند بخورند و در 
عمل خود را نشان دهند، آن هنگام معنی 
اسالمی  عظیم  تمدن  و  الهی  عزت  واقعی 
با  شد.ایشان  خواهد  آشکار  جهانیان  برای 
ملت  اسالمی،  ملت های  بیداری  به  اشاره 
بزرگ عراق را برخوردار از عزت، فرهنگ و 
عزم و اراده واال خواندند و افزودند: جوانان 
قدرت  اخیر  سال های  قضایای  در  عراقی 
مرجعیت  فتوای  با  و  دادند  نشان  را  خود 
معظم عراق توانستند توطئه بزرگ داعش 
و تکفیری ها را خنثی و از ملت و کشورشان 
در مقابل توطئه جهانی ایجاد جنگ داخلی، 

محافظت کنند.
رهبر انقالب اسالمی دو ملت ایران و عراق 
و  جان  که  کردند  توصیف  ملتی  دو  را، 
به یکدیگر متصل است و گفتند:  آنها  دل 
تفرقه  ایجاد  برای  زیادی  تالش  دشمنان 
لطف  به  اما  دادند  انجام  ملت  دو  میان 
الهی نتوانستند و از این پس هم نخواهند 

دهنده  پیوند  اصلی  عامل  زیرا  توانست، 
خداوند  به  ایمان  عراق،  و  ایران  ملت  دو 
و  اسالم  علیهم  بیت  اهل  و محبت  متعال 
حضرت  است.  )ع(  حسین  امام  به  عشق 
سال  چهل  به  اشاره  با  خامنه ای  آیت اهلل 
توطئه و تهدید و تحریم امریکا و دنباله ها 
و مزدورانش بر ضد ملت ایران، خاطرنشان 
کردند: برغم همه این توطئه ها و به کوری 
چشم آنها، جمهوری اسالمی ایران از یک 
نهال نحیف، اکنون به یک درخت تناوری 
تبدیل شده که ثمرات و میوه های آن روز 

به روز در حال گسترش است.
ایشان در پایان با اشاره به شعارهای حضار 
صهیونیستی،  رژیم  و  آمریکا  نابودی  برای 
این  الهی،  فضل  و  لطف  با  کردند:  تأکید 
محقق،  دور  چندان  نه  آینده  در  شعارها 
پیروز  خود  دشمنان  بر  اسالمی  امت  و 
انقالب  رهبر  سخنان  از  شد.پیش  خواهد 
مروی  والمسلمین  حجت االسالم  اسالمی، 
سخنانی،  در  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
را  اربعین حسینی)ع(  صاحبان موکب های 
بشری  اجتماع  شکوه ترین  با  مشعل داران 
اربعین  شکوهمند  مراسم  افزود:  و  خواند 
ناب  حسینی)ع( تجلی گاه مرزبندی اسالم 
آمریکایی  و  اموی  بدلِی  اسالِم  با  محمدی 
اشاره  با  رضوی  قدس  آستان  است.تولیت 
به برگزاری همایش موکب داران عراقی در 
مشهد مقدس، گفت: در این همایش، عالوه 
عراق،  فرهنگی  فعاالن  و  موکب داران  بر 
موکب داران اهل سنت، مسیحی، صوفی و 
ُکرد حضور داشتند.در این دیدار همچنین 
و  خطبا  و  عراقی  موکب داران  از  تعدادی 
قرائت  سخن،  ایراد  به  مداحان  و  شاعران 

شعر و مرثیه و ذکر مصیبت پرداختند.

ایجادتمدن نوین اسالمی توسط راهپیمایی اربعین



اقتصاد
اخبار

برنامه آمریکا و استرالیا برای به چالش 
کشیدن فلزات نادر چین

استرالیا و ایاالت متحده در نظر دارند طی دیدار نخست وزیر استرالیا از 
واشنگتن طی هفته آینده، برنامه جدید همکاری مشترک خود برای 
افزایش تولید فلزات نادر را اعالم کنند.  به نقل از اسپوتنیک، یک 
مقام ارشد دولت ترامپ گفت: استرالیا و ایاالت متحده در نظر دارند 
طی دیدار نخست وزیر اسکات موریسون از واشنگتن طی هفته آینده، 
نادر  افزایش تولید فلزات  برای  برنامه جدید همکاری مشترک خود 
را اعالم کنند.  این خبر ۲ روز پس از آن منتشر می شود که دولت 
استرالیا در گزارشی جدید اعالم کرد که ۱۵ پروژه تولید فلزات نادر 
و مواد معدنی حیاتی را با ایاالت متحده توسعه خواهد داد تا بتواند با 

حاکمیت چین بر بازار جهانی آنها مقابله کند.

وزیر نفت بار دیگر بر غیر سیاسی بودن 
نفت تاکید کرد و گفت: آمریکا اکنون 
از نفت به عنوان سالح استفاده می کند 

که این رویه درست نیست.
بیژن زنگنه در پاسخ به پرسشی درباره 
ارزیابی وضع کنونی بازار نفت با توجه 
به مشکالت اخیر در شرکت سعودی 
عربستان گفت: عده ای مدعی  آرامکو 
هستند نفت از بازارهای جهانی خارج 
شده است، من فکر نمی کنم موضوع 
مهمی باشد و به زودی تعادل به بازار 

بازمی گردد.
وی با تاکید بر پرهیز از سیاسی شدن 
بازار نفت گفت: من همیشه گفتم بازار 
نفت نباید سیاسی شود، بازار نفت باید 
غیرسیاسی باشد، نفت از اساس نباید 
به عنوان  آن  از  نباید  و  سیاسی شود 

سالح استفاده کنند.
از  آمریکا  اکنون  داد:  ادامه  نفت  وزیر 
نفت به عنوان سالح استفاده می کند، 

نفت که سالح نیست، اگر از این کاالی 
راهبردی این گونه استفاده شد، پس 
به همه اجازه داده می شود که از آن به 
این شکل استفاده کنند که این رویه 

صحیح نیست.

نیاز  مورد  کاالی  نفت  گفت:  زنگنه 
و  است  مردم  زندگی جاری  و  توسعه 
در  آزادانه  نفت  جریان  بگذارند  باید 

بازارها وجود داشته باشد.
به  شما  پیام  اینکه  به  پاسخ  در  وی 

عنوان نماینده یکی از کشورهای عضو 
نفت  صادرکننده  کشورهای  سازمان 
بازارهای  کنونی  شرایط  در  )اوپک( 
هم  با  گفت:  چیست؟  نفت  جهانی 

بسازند.

آمریکا از نفت به عنوان سالح 
استفاده می کند

گزارش

استراتژی مشخصی برای
 صادرات نفت نداریم

یک کارشناس انرژی گفت:تصور ما این است که با خام فروشی نیز 
می توانیم نیازهای خود را برطرف کنیم در حالی که سایر کشورها 

وارد مسیر تکمیل زنجیره ارزش شده اند.
صادق مردانی، کارشناس بورس انرژی درباره تاثیر راه های موازی 
در  نفت  تجارت  اگر  بورس گفت:  در  نفت  فروش  بر  نفت  فروش 
ایران از توسعه یافتگی قابل قبولی برخوردار بود روش های مختلف 
اما  تجاری کشور کمک کند،  به فضای  توانست  نفت می  فروش 
اجرایی شدن آن به چند دلیل امکان پذیر نیست که از جمله آن 
توسعه  ایران،  نفت  اقتصاد و صنعت  تحریمی  اوضاع  به  توان  می 
نیافتگی تجارت نفت در ایران، انحصار صد در صدی شرکت ملی 
نفت ایران در فروش نفت و همچنین عدم فروش نفت کشورهای 

دیگر توسط تجار داخلی ایران اشاره کرد.
وی افزود: صنعت نفت ایران با تحریم های آمریکا رو به رو شده 
است و ما در این دوران از روش های مختلف برای فروش نفت خود 
استفاده می کنیم که نشان دهنده این است که استراتژی مشخصی 
در شرایط تحریمی نداریم و همین موضوع موجب سردرگمی ما 

شده است. 
این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه در بحث تجارت نفت، فقط 
به فکر خام فروشی بودیم، ادامه داد: تصور ما این بوده است که با 
خام فروشی نیز می توانیم نیازهای خود را برطرف کنیم در حالی 
که سایر کشورها در زمینه تجارت نفت در راستای تکمیل زنجیره 

ارزش در حال گام برداشتن هستند.
به گفته مردانی در دوران تحریم قبلی و کنونی تمام تالش هایی که 
در راستای فروش نفت ایران انجام شده ، با محوریت خام فروشی 
بوده است. متاسفانه در این دوره که مجدد به تحریم های نفتی بر 
خوردیم، استراتژی مناسبی در زمینه مقابله با خام فروشی نداریم. 
از روش های  این در حالی است که در شرایط کنونی همچنان 
گذشته برای دور زدن تحریم ها استفاده می کنیم به همین دلیل 

است که ابزار بورس در روند فروش نفت نتوانسته موثر عمل کند.
وی اظهار داشت: وقتی در دوران تحریم استراتژی مشخصی برای 
قیمتی  هر  به  نفت  فروش  مان  هدف  تنها  و  نداریم  نفت  فروش 
حالی  در  این  زنیم.  می  آسیب  صنعت  این  به  حقیقت  در  است 
است که نزدیک به ۵۰ سال است که شرکت ملی نفت در فروش 
نفت انحصار داشته و همین امر موجب شده تا روش های دیگر 
فروش نفت به کار گرفته نشود و همین امر موجب کوچک ماندن 
تجارت نفت ایران با وجود باال بودن میزان صادرات شده است. این 
روند باعث شده تا ارتباطی بین تجارت نفت با بازارهای مالی شکل 

نگیرد.
این کارشناس بورس انرژی با بیان اینکه انحصار در فروش نفت 
توسط شرکت ملی نفت ایران موجب شده بورس انرژی شناخت 
مناسبی از بازار نداشته باشد، توضیح داد: همین عدم شناخت کافی 
از بازار و مشتریان موجب شده بورس نفت نتواند در این زمینه رشد 

کافی داشته باشد.

آغاز دومین دوره مسابقات فوتسال جام 

والیت با حمایت بانک ملت و حضور رسانه ها

یک  و  کشور  های  رسانه  از  تیم  باحضور ۲۳  والیت  جام  فوتسال  مسابقات 
تیم از بانک ملت، با حمایت این بانک در فرهنگسرای رسانه و شبکه های 

اجتماعی آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، علی اکبر صابریان مدیر امور اداره کل دفتر 
مدیریت و روابط عمومی در آیین افتتاحیه ی دومین دوره از این مسابقات با 
بیان این که دکتر بیگدلی مدیرعامل بانک ملت همواره تاکید ویژه ای بر تعامل 
سازنده با رسانه ها داشته اند گفت: ارتباط با رسانه ها و اصحاب رسانه برای 

بانک ملت یک اولویت راهبردی است.
صابریان کار رسانه را پرمشقت و با مسوولیت سنگین توصیف کرد و افزود: 

عموماً اجر کار خبرنگاران مغفول واقع می شود.
وی در عین حال گفت: در بانک ملت تا کنون چند آیین تجلیل از اصحاب 
رسانه برگزار کرده ایم و بانک ملت برای نخستین بار در نظام بانکی کشور، 
مصادف با روز خبرنگار، کلیپی در ارتباط با سختی ها و مخاطرات کار اصحاب 
رسانه تولید و منتشر کرد تا نقش این افراد در جامعه را در حد توان یادآوری 

نماید.
مدیر امور اداره کل دفتر مدیریت و روابط عمومی بانک ملت همچنین یاد و 
خاطره شهدای رسانه را نیز گرامی داشت و در پایان مراسم با اهدای لوح و 
هدایایی به پدر شهید علیرضا افشار و خانواده های مرحومان حجت االسالمی، 

جوادی و نفر که در این مراسم حضور داشتند ادای احترام کرد.
صابریان هدف از حمایت بانک ملت از این جام را نیز کمک به برنامه ای برای 
فراغت اصحاب رسانه از فشارهای کاری و ایجاد فرصتی برای گردهم آیی آنان 
ذکر کرد و ورزش را موجب سالمت تن و آرامش و تمرکز فکر و روان دانست.

عزیزی دبیر اجرایی این مسابقات هم در ابتدای این آیین با قدردانی از حمایت 
های همیشگی بانک ملت از رسانه ها و جام والیت، از برگزاری حرفه ای تر 
دوره دوم این جام نسبت به دوره اول خبر داد.وی گفت: بیش از ۴۰ تیم در 
برگزاری  به عزم هیات  توجه  با  آمادگی کردند که  اعالم  فراخوان مسابقات 
مسابقات برای حضور صرفاً اصحاب رسانه در تیم ها، سختگیری ها را افزایش 
دادیم تا نهایتا ۲۳ تیم از رسانه ها و یک تیم از بانک ملت مجوز حضور در جام 
را دریافت کردند. عزیزی در خصوص زمان برگزاری مسابقات هم اظهار داشت: 
مسابقات تا هفته اول مهرماه ادامه خواهد داشت . گروه بندی ها نیز با قرعه 

کشی مشخص شده است.

91 سال، پر افتخار/ بومی سازی تولید انواع چسب صنعتی و 

شکستن انحصار آن با تسهیالت بانک ملی ایران

و  تسهیالت  با  ایرانی  صنعتگر  جوانان 
حمایت های بانک ملی ایران توانسته اند 
انواع چسب های صنعتی، فرمالین و رزین 
را در استان خراسان رضوی تولید و بومی 

سازی کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در سال های گذشته تولید انواع 
چسب پایه آبی و حاللی در انحصار اروپایی ها بود و نیاز بازار کشور به این 
محصول از کشورهای خارجی تامین و وارد می شد، اما اکنون متخصصان 
شرکت صنایع شیمیایی سامد با تالش و با حمایت ها و تسهیالت بانک ملی 
ایران توانسته اند گام مهمی در خودکفایی کشور بردارند و موفق به بومی 

سازی این محصول شوند.
با حمایت های به عمل آمده در بزرگ ترین و قدیمی ترین کارخانه چسب و 
رزین کشور با به روز رسانی ماشین آالت همسو با تکنولوژی برتر و روز دنیا 
روزانه ۲۵۰ تن فرمالین، بیش از ۳۰۰ تن رزین و ساالنه بیش از ۲8 هزار تن 
انواع چسب تولید می شود که در صنعت موکت و فرش، ساختمان، چوب و 

کفش سازی کاربرد دارد.
علی رسولیان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در 
گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی بانک ملی ایران با اشاره به ارزآوری این 
ظرفیت  ایران  ملی  بانک  های  و کمک  ها  حمایت  با  کرد:  اظهار  محصول، 
تولید این واحد صنعتی در سال های گذشته افزایش یافته و موجب شده تا 
کشور از این محصول خاص بی نیاز شود و زمینه اشتغال مستقیم ۳۰۰ نفر و 

غیرمستقیم پنج هزار نفر را فراهم کند.
حسین محمودی خراسانی مدیرعامل شرکت صنایع شیمیایی سامد نیز افزود: 
بازار کشورهای حوزه خلیج  به  بازارداخل  بر  عالوه  کارخانه  این  محصوالت 
فارس، آسیای دور و میانه، حاشیه دریای خزر، اروپا و آفریقا نیز صادر می 
شود و با حمایت های صورت گرفته و با تامین تجهیزات و امکانات تولید، 
درآینده نزدیک ظرفیت تولید این واحد صنعتی به ۴۰ هزار تن انواع چسب 

خواهد رسید.
تولیدات این واحد صنعتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی و بهینه 
سازی محصوالت متناسب با مشتریان داخلی وخارجی، رمز موفقیت این واحد 

صنعتی است.

3

آلمان مالیات بر آالیندگی کربن را به ۳۰ 
یورو در تن افزایش می دهد

منابع آگاه اعالم کردند مقامات دولت آلمان در مورد طرحی مذاکره خواهند 
کرد که طی آن مالیات بر آالیندگی کربن برای بخش های مسکن و حمل ونقل 

به ۳۰ یورو برای هر تن افزایش خواهد یافت. 
به نقل از رویترز،  به گفته ۳ منبع آگاه، مقامات دولت آلمان در مورد طرحی 
مذاکره خواهند کرد که طی آن مالیات بر آالیندگی کربن برای بخش های 

مسکن و حمل ونقل، به ۳۰ یورو برای هر تن، افزایش خواهد یافت.  
خواهد  طول  به  شب  انتهای  تا  که  مذاکرات  این  در  آلمان  دولت  مقامات 
انجامید بر روی یک سیاست گذاری آب وهوایی جدید بحث خواهند کرد که 
نشان خواهد داد آیا برلین در مورد مهندسی یک تغییر اساسی در بزرگترین 
برای  نمایشی  نمادهایی  ایجاد  دنبال  به  فقط  یا  و  بود  اروپا خواهد  اقتصاد 

اقتصاد سبز می باشد. 
ائتالف حاکم آلمان برای خود تا روز جمعه ضرب االجل تعیین کرده است تا 
بسته ای از اقدامات، که احتماال شامل قانونی برای قیمت گذاری آالیندگی 
کربن خواهد بود، را معرفی کند. این بسته با هدف تعیین سقفی برای مصرف 
سوخت های فسیلی در آلمان، معرفی خواهد شد. در حال حاضر حزب سبزها 

)طرفداران محیط زیست( با رشد گسترده  طرفداران خود روبرو شده است. 
قیمت شروع برای آالیندگی کربن در بخش مسکن و حمل ونقل ۳۰ یورو 
است که شرکت های  تقریبا همان سطحی  این  بود.  تن خواهد  ازای ۱  به 
صنعتی و نیروگاه های برق باید طبق قانون اتحادیه اروپا، برای آالیندگی خود 

پرداخت کنند. 
برای رانندگان، وضع این قانون به معنای افزایش ۰.۱۰ یورویی هر لیتر بنزین 

یا گازوئیل خواهد بود.

توزیع  زنجیره  کرد:  اعالم  صمت  وزارت 
تومانی   ۴۲۰۰ ارز  که  اساسی  کاالهای 
در  کامل  طور  به  باید  می کنند،  دریافت 

شبکه توزیع رصد شود.
 حمید محله ای گفت: زنجیره تجاری کاال 
چهار  ارز  که  اساسی  کاالهای  خصوص  به 
هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت می کنند طبق 
دستور رئیس جمهور و قوانین موجود باید 
توزیع رصد شوند.  به طور کامل در شبکه 
وزارت صمت در شش ماهه گذشته در این 
زمینه ورود پیدا کرد و اکنون رصد زنجیره 

به تجارت داخلی هم رسیده است.
وی گفت: برای این کار همه شبکه های توزیع 
در کشور به خط شدند تا همه تراکنش های 
از  توزیع  شبکه های  بین  در  گرفته  صورت 
تا خرده فروشی و در  سطح عمده فروشی 

نهایت سطح مصرف کننده رصد شود.
وزارت  بازرگانی  امورخدمات  دفتر  معاون 
هم  کرد:  اضافه  تجارت  و  معدن  صنعت، 
اکنون سامانه رصد کاال در زنجیره تجاری 
برای اقالمی مثل تایر، شکر، برنج، گوشت، 
چای، روغن نباتی و کنجاله سویا فعال شده 
و تمامی خرید و فروش در این شبکه اعم از 
اقالم در داخل مورد رصد  توزیع  و  واردات 

قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: برای مثال مجموع گوشتی 
از ترخیص به شبکه توزیع کشور  که پس 
مشخص  دقیق  بصورت  باید  می شود  وارد 
در  و  حمل  استان  کدام  به  کاال  این  شود 
کدام سردخانه نگهداری می شود و همینطور 
در کدام خرده فروشی، فروشگاه زنجیره ای و 
شرکت پخش به چه میزانی در حال توزیع 
شبکه  مرحله  این  کار  سخت ترین  است.  

توزیع خرده فروشی صنفی بود.

محله ای افزود: هر شبکه توزیع صنفی خرده 
فروشی که کاال دریافت می کند برای همان 
مثال  برای  می شود  ارسال  پیامکی  شبکه 
امروز فالن میزان شکر دریافت کردید و باید 

صنف مزبور این پیامک تأیید کند.
وزارت  بازرگانی  امورخدمات  دفتر  معاون 
اگر  شد:  یادآور  تجارت  و  معدن  صنعت، 
کاال  این  که  کند  تایید  شبکه  در  صنوف 
کاال  بعدی  مراحل  در  اند  کرده  دریافت  را 

به آنان عرضه وگرنه از شبکه توزیع حذف 
خواهند شد.

وی ادامه داد: به طورکلی شبکه رصدی در 
حال ایجاد شدن است که بر اساس آمار و 
اطالعات این شبکه هم مصرف کنندگان و 
از مقدار  فعال و حاضر در شبکه  افراد  هم 
نهایت  در  و  می شوند  مطلع  کاال  توزیع 
را  وضعیت  می توانند  نیز  استانی  مدیران 

رصد کنند.

ضرورت رصد کاالهای اساسی در 
شبکه توزیع
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توافق  از  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
هزار   ۱۰۰ پرداخت  برای  بانک ها  با 
میلیارد تومان انواع تسهیالت بانکی به 
بنگاه های تولیدی تا پایان سال جاری 

خبر داد.
بانک  کل  رئیس  همتی  عبدالناصر 
صفحه  در  که  مطلبی  در  مرکزی 
شخصی خود در فضای مجازی منتشر 
دهم   ۴ رشد  به  اشاره  با  است،  کرده 
درصدی بخش غیر نفتی در سه ماهه 
روند  آغاز  همچنین  و  امسال  نخست 
کاهشی تورم، از برگزاری جلسه ای با 
حضور معاون اول رئیس جمهور، وزرای 
و  ها  بانک  عامل  مدیران  و  اقتصادی 
پرداخت  برای  عامل  بانک های  توافق 
۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت به 
بنگاه های تولیدی تا پایان امسال خبر 

داد.
متن کامل اظهارات همتی به این شرح 

است:
از  حاکی  مرکزی  بانک  اخیر  گزارش 
بازگشت رشد به بخش غیرنفتی اقتصاد 
کشور است. در سه ماهه اول سال ۹8، 
بخش غیرنفتی که بخش مولد اقتصاد 

است، حدود ۰.۴ درصد نسبت به مدت 
هرچند  است.  داشته  رشد  مشابه ۹۷ 
این رشد کمتر از توان بالقوه است ولی 
با توجه به رشد منفی سه فصل قبل 
تورم،  کاهش  شروع  کنار  در  و  آن  از 

امیدوارکننده است.
و  آرامش  بازگشت  سایه  در  مهم  این 
اثرات  تخلیه  و  ارز  بازار  نسبی  ثبات 
و  تحریم  از  ناشی  خارجی  شوک های 
است.  یافته  تحقق  حداکثری،  فشار 

برای تقویت این رشد در فصول آینده 
بانکی  نظام  مولد،  بخش های  رونق  و 
تأمین  در  به کمک  متعهد  را  خودش 

نیازهای نقدینگی بنگاه ها می داند.
در این خصوص در جلسه ای با حضور 
معاون اول محترم رئیس جمهور، وزرای 
عامل  مدیران  برخی  و  تولید  بخشی 
بانک ها، توافق شد که بانک های کشور 
حدود  در  سال،  باقی مانده  نیمه  برای 
تسهیالت  تومان  میلیارد  هزار   ۱۰۰

اختصاص  پیشران  بخش های  برای 
دهند.

فعاالن اقتصادی و مردم عزیز مطمئن 
باشند که اولویت اصلی کشور، احیای 
همکارانم  لذا  و  است  اشتغال  و  تولید 
بانکی، علی رغم دشواری های  در نظام 
ناشی از تحریم های بی سابقه، به مانند 
سابق و با تمام توان خود در کنار آنها و 
در خدمت رشد و تعالی کشور خواهند 

بود.

پرداخت 1۰۰ هزار میلیارد تومان 
تا پایان سال به بنگاه های تولیدی



اجتماعی
خبر

ایمن سازی معابر پایتخت در 
طرح استقبال از مهر

از  تهران،  شهرداری  ساختمان  و  معماری  مدیرکل 
سازی  ایمن  و  ساختمانی  های  کارگاه  ساماندهی 
معابری که در آن ساخت و ساز صورت می گیرد در 

طرح استقبال از مهر خبر داد.  
  مهدی صالحی، با اشاره به آمادگی شهرداری تهران 
به  توجه  با  گفت:  مهر،  ماه  از  استقبال  طرح  برای 
نزدیکی ایام بازگشایی مدارس، به منظور ارتقاء ایمنی 
و ایجاد روحیه نشاط و شادابی در مردم، به ویژه دانش 
آموزان و دانشجویان با هماهنگی مناطق و نواحی تابعه 
اشغال  رفع  حصارکارگاهی،  وضعیت  بهبود  درصدد 
معابر و لفاف ساختمان های در حال ساخت هستیم و 

در این راستا اقدامات خوبی بعمل آمده است.
وی افزود: با توجه به مخاطره آمیز بودن پروژه های در 
حال ساخت در زمینه محیط کارگاهی، اشغال معابر و 
عدم زیبایی آن ها به خصوص در معابر و شریان های 
اصلی، با هماهنگی کامل شهرداران نواحی و معاونین 
با  موجود  موانع  شناسایی  جهت  مناطق  شهرسازی 
الزم  تمهیدات  و   اقدامات  متعدد  جلسات  برگزاری 

اندیشیده شده است.
صالحی تأکیدکرد: براین اساس دستورالعملی به تمامی 
آن،  موارد مهم  از جمله  است که  ابالغ شده  مناطق 
اولویت امالک واقع در گذرهای اصلی و معابر با عرض 
بیش از ۱۵ متر است و مالکان آن ها مکلف به اصالح 

و باز پیرایی حصارکارگاهی شدند.
وی افزود: مالکان امالک واقع در شمال معبر مکلفند 
پس از اجرای سقف طبقه اول کلیه مصالح ساختمانی 
خود را به داخل برده و نسبت به رفع سد معبر مصالح 
اقدام کنند. این موضوع برای امالک واقع در جنوب 

معبر، پس از اجرای سقف آخر خواهد بود.
به  همچنین  افزود:  ساختمان  و  معماری  کل  مدیر 
منظور اجرای هر چه بهتر مولفه های طرح استقبال 
ازمهر، جلساتی با شرکت شهربان و حریم بان برگزار 
شده است و  هماهنگی های الزم جهت بازدید مستمر 
نیروهای شرکت مذکور از امالک در حال ساخت بعمل 
آمده است؛ که براین اساس گزارش جمع آوری شده 
به طور مستمر با مقایسه تصاویر قبل و بعد از اصالح، 

به این اداره کل ارائه خواهد شد.

رئیس قوه قضائیه گفت: در صورت عدم رفع توقیف 
طریق  از  کشور  این  اموال  کانادا،  در  ایران  اموال 
نهادهای بین المللی، توقیف و اقدام مقتضی صورت 

خواهد گرفت.
از  بازدید  از  رئیسی، پس  ابراهیم  اهلل سید  آیت   
ستاد قوه قضاییه، در جلسه شورای عالی قضایی که 
در همین مکان برگزار شد، با تسلیت ایام شهادت 
سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین 
و  دستورالعمل ها  بخشنامه ها،  کرد:  تصریح  )ع(، 
می شود،  ابالغ  همکاران  به  که  نامه هایی  آیین  
صحیح  اجرای  برای  و  قانون  از  منبعث  همگی 
قوانین و مقررات است؛ لذا نسبت به اجرای این 
مصوبات باید اهتمام به خرج داد و آنها را جدی 

گرفت.
اخیر  به دستورالعمل  اشاره  با  قضائیه  قوه  رئیس 
گفت:  زندانیان  کیفری  جمعیت  کاهش  درباره 
الزم است قضات محترم و همه همکاران در این 
زمینه توجه الزم را داشته باشند تا ان شاءاهلل شاهد 

کاهش جمعیت زندانیان در کشور باشیم.
شعار  خصوص  در  همچنین  رئیسی  آیت اهلل 
رونق تولید اظهار کرد: نباید اجازه دهیم که این 
با  باید  بلکه  باقی بماند  راهبرد در حد یک شعار 
حمایت حقوقی، قضایی و تسهیالتی از کارآفرینان 
امر مهم را  این  و صاحبان سرمایه، زمینه تحقق 
تسهیالتی  اولویت  راستا،  این  در  سازیم.  فراهم 
بانک ها باید به سمت جریان تولید در کشور سوق 
اتفاق  این عرصه شاهد یک  باید در  یابد و مردم 

ملموس باشند.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم رفع معضل اطاله 
دادرسی و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی، 
فعال تر شدن دوایر حقوقی سازمان ها و نهادها را در 
این زمینه بسیار موثر دانست و اظهار کرد: از همه 
دستگاه های فرهنگی، رسانه ها، صاحبان تریبون و 
فرهیختگان می خواهم که همگی دست به دست 
هم دهیم و نهضت دانش افزایی حقوقی مردم را 

آغاز کنیم.
آیت اهلل رئیسی با تأکید بر لزوم تسهیل دسترسی 
آزاد جامعه به اطالعات و دانش حقوقی، پیشنهاد 
امور  به  رسیدگی  مرکز  همکاری  با  می توان  داد: 
جامعه  و  قضاییه  قوه  فرهنگی  معاونت  مساجد، 
حقوقدانان و وکالی کشور، طرحی با عنوان »هر 

مسجد، یک حقوقدان« را به مرحله اجرا درآورد تا 
با به  کارگیری ظرفیت نخبگانی حقوقدانان که در 
مساجد مختلف کشور وجود دارد، در جهت ارتقای 
سطح آگاهی حقوقی مردم گامی برداشته شود و 
به این ترتیب شاهد افزایش نظم در روابط مردم با 
یکدیگر و در نتیجه، کاهش دعاوی و پرونده های 

قضایی باشیم.
به   لزوم  بر  تاکید  با  قضاییه همچنین  قوه  رئیس 
کارگیری مشاوران حقوقی در کنار مشاوران امالک 
برای ساماندهی قراردادهای مردم، خاطرنشان کرد: 
بلکه  برگزاری چند کالس و کارگاه کافی نیست 
باید این آموزش ها در همه سطوح فراگیر شود و 
مشارکت عمومی در این زمینه بسیار اهمیت دارد.

آیت اهلل رئیسی همچنین بر استفاده حداکثری از 
ظرفیت های حل اختالف در سایه فرهنگ ملی و 
دینی سازش در قبایل، طوایف، روستاها، خانواده ها 

و ... تاکید کرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اقدام کانادا 
در جهت توقیف اموال ایران، این اقدام را غیرقانونی 

و بر خالف تمام میثاق های بین المللی دانست و 
کشورهای  از سوی  اقداماتی  چنین  کرد:  تصریح 
بسیار  کشورها  حقوق  به  احترام  و  تمدن  مدعی 
تعجب  برانگیز است و ما تأکید می کنیم که دست 
از این کارها بردارند زیرا ملت ما هرگز زیر بار زور 

نمی رود.
آیت اهلل رئیسی به کانادا هشدار داد که در صورت 
عدم رفع توقیف اموال ایران، با همکاری معاونت 
بین الملل قوه قضائیه و وزارت امور خارجه، نسبت 
به شناسایی و توقیف اموال کانادا از طریق نهادهای 
بین المللی اقدام مقتضی صورت خواهد گرفت و به 
هیچ عنوان اجازه تضییع حقوق ملت ایران به هیچ 

کشوری داده نخواهد شد.
بر اساس این گزارش، در جلسه امروز شورای عالی 
قضایی، معاونان قوه قضاییه گزارشی مفصل از سفر 
استانی  سفر  در  زنجان  استان  شهرستان های  به 
اخیر را ارائه کردند. همچنین از ۳۶ مورد برخورد 
با کارمندان و مرتبطان با دستگاه قضایی در ماه 

گذشته خبر داده شد.

کارخانه های  دپوشده  خودروهای  میزان  بررسی 
این جلسه  در  که  بود  دیگر  گزارشی  خودروساز، 
ارائه و اعالم شد که تکلیف ۳۰ هزار خودرو که به 
بهانه نقص قطعه بالتکلیف بوده اند، مشخص شده 
است. یکی از مهم ترین گزارش های ارائه شده در 
معاون  مصدق  گزارش حجت االسالم  جلسه،  این 
صیانت،  الیحه  خصوص  در  قضائیه  قوه  حقوقی 
کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت بود.

وی در این  باره گفت: این الیحه در ۵ فصل و ۷۷ 
ماده با رویکرد حقوق اسالمی و حمایت از حقوق 

بانوان به تصویب رسیده است.
معاون حقوقی قوه قضائیه، تحکیم مبانی خانواده 
و افزایش سطح آگاهی های عمومی و آموزش های 
الیحه  این  اهداف  مهم ترین  از  را  اختصاصی 
برشمرد و اظهار کرد: در این الیحه، کمیته ملی 
از ۲۰ شخصیت حقوقی قضایی  صیانت متشکل 
و غیر قضایی زیر نظر شورای عالی پیشگیری از 
جرم پیش بینی شده و برای هر یک وظایفی لحاظ 

شده است.

اموال ایران در کانادا رفع توقیف 
نشود مقابله به مثل خواهیم کرد

وزیر آموزش و پرورش گفت: فعالیت های 
اجتماعی برای دانش آموزان بسیار فرصت 
توانند  می  که  چرا  است.  بزرگی  و  مهم 
وظرفیت  ها  توانمندی  طریق   این  از 

اجتماعی خود را افزایش دهند.
 محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و 
پرورش  در دومین نشست نهمین دوره 
فعالیت  کرد:  بیان  دانش آموزی  مجلس 
های اجتماعی برای دانش آموزان بسیار 
که  چرا  است.  بزرگی  و  مهم  فرصت 
ها  توانمندی  طریق   این  از  توانند  می 
وظرفیت اجتماعی خود را افزایش دهند.

های  پیوند  که  هر چقدر  داد:  ادامه  وی 

اجتماعی بین افراد در این انجمن بیشتر 
شود آنها بیشتر می توانند جایگاه علمی و 

فکری را عمیق کنند.
حاجی میرزایی بیان کرد: زندگی جمعی 
در  فرهنگ دینی ما توصیه شده است و 
بسیاری از مراسم در دین ما شکل جمعی 
دارد. در سند تحول بنیادین نیز ساحت 
های مختلفی مطرح شده است که برخی 
از آنها را می توان به شکل فردی پیش 
را  اما ساحتی چون ساحت سیاسی  برد 

الزاما باید از طریق اجتماع پیش برد. 
وی افزود: به نظر می رسد جای گفتگو 
در جامعه ما خلی است و می تواند این 

ملی  پشتوانه  و  بخش  صمیمت  گفتگو 
ما باشد. صاحبنظران می گویند خانواده 
از  باشد  جاری  گفتگو  آن  در  که  ای 
در  است.  مصون  اجتماعی  های  آسیب 
جامعه نیز باید یک گفتگوی بین نسلی 
و تفاهم نسلی شکل بگیرد تا مسائل به 
صورت پایدار حل شود در غیر این صورت 
می  ای  جامعه  داشت.  خواهد  تبعاتی 
گفتگو  که  کند  را حل  تواند مشکالتش 

را آموخته باشد.
در  واگرایی  کرد:  بیان  میرزایی  حاجی 
جامعه و تعارض در نقش ها، فرصت ها را 
به تباهی می برد و بدون شک گفت و گو 

یک ابزار اساسی برای تفاهم ملی است. 
سند  که  داریم  مسئولیت  افزود:   وی 
خواهیم  می  ببخشیم.  تحقق  را  تحول 
اجرایی  سندی  و  کنیم  اجرایی  را  سند 
خواهد شد که پیرامون آن تفاهمی شکل 
گرفته باشد و به درک مشترک میان تمام 
ذی نفعان دست یافته باشد.  تا نتوانیم به 
تقاضای موثری را نسبت به تعلیم و تربیت 
چندساحتی دست بیابیم نمی توانیم آن 
را اجرایی کنیم. داشتن سنِدخوب بخشی 
از تحقق اجرای آن است. سندی اجرایی 
تفاهمی  آن  راستای  در  که  شد  خواهد 

شکل گرفته باشد. 

مجلس دانش آموزی 
فرصت اجتماعی شدن 
برای دانش آموزان 

فراهم می کند

خبر

توقیف محموله لوازم آرایشی و بهداشتی 
قاچاق در رباط کریم

و  آرایشی  لوازم  توقیف محموله  از  استان  انتظامی  فرمانده   
بهداشتی قاچاق در شهرستان رباط کریم خبر داد.

مأموران  گفت:  خبر،  این  اعالم  با  خانچرلی  محسن  سردار   
حین گشت زنی در محور های اصلی شهرستان رباط کریم به 
یک دستگاه کامیون با یک سرنشین مشکوک شده و دستور 

ایست صادر کردند.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره به اینکه مأموران 
در بازرسی از قسمت بار این خودرو موفق به کشف ۵۵ هزار 
و ۲۰۰ عدد انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق شدند افزود: 
در این رابطه یک متهم دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد.

به گفته وی ، بنا به نظر کارشناسان ارزش این محموله ۲۰ 
میلیارد ریال محاسبه شده است.
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دشمن امروز سرگردان و حیران است
معاون اول قوه قضائیه گفت: ایران 
امروز بر خالف دشمن که حیران و 

سرگردان است با برنامه است.
حجت االسالم غالمحسین محسنی 
معارفه  و  تودیع  مراسم  در  اژه ای 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
دفاع مقدس  گرامیداشت هفته  با 
میدان  در  قد  تمام  دشمن  گفت: 
حاضر شد و علیه مردم تازه انقالب 
با  همزمان  شد.  جنگ  وارد  کرده 
صدام  جانبه  همه  جنگ  تحمیل 
یک جنگ داخلی تمام عیار هم در 

مرزهای مختلف راه انداختند.
داد:  ادامه  قضائیه  قوه  اول  معاون 
و  جانبازان  برکت  به  اینها  تمام 
مردم  و  بدیل  بی  رهبر  و  شهدا 
دشمن  شد  باعث  غیور  و  متدین 

امروز دلیل و ایران عزیز شود.
دشمن  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
گفت:  است  سرگردان  و  حیران 

ایران امروز برنامه روشنی داشته و 
سرگردان نیست و کما فی السابق 

و بلکه بیشتر منسجم تر هستند.
محسنی اژه ای تصریح کرد: امروز 
باور کرده که در همه آن  دشمن 
است.  خورده  شکست  ها  جبهه 
تک تک شهدای ما از همه طبقات 
برای  عظیم  سرمایه  یک  جامعه 
از  را  آنها  که دشمن  بودند  کشور 
و  رفتیم  جلو  به  ما  اما  گرفت.  ما 
شده  تر  دور  هدفش  از  دشمن 

است.
اوایل  همان  از  دشمن  گفت:  وی 
انقالب اموال ما رو بلوکه کردن و 
این امروز امر جدیدی نیست. ده ها 
و صدها تریبون های تبلیغاتی را به 

راه انداخته است.
ابراهیم  سید  اهلل  آیت  حکم  با 
رئیسی، حجت االسالم درویشیان 

جایگزین ناصر سراج شد.

سارق منازل بهارستان دستگیر شد

 فرمانده انتظامي استان از دستگیري سارق منازل و کشف ۵۰ 
فقره سرقت در شهرستان بهارستان خبر داد. 

 سردار  محسن خانچرلی  در تشریح این خبر گفت: در پي 
وقوع چندین فقره سرقت منزل در شهرستان بهارستان، اکیپ 
هاي ویژه اي از ماموران دایره مبارزه با سرقت پلیس آگاهي 
رسیدگي به موضوع را به صورت ویژه دردستور کار قرار دادند.

وي افزود: پس از چندین روز کار اطالعاتي ماموران با استفاده 
از شگردهاي خاص پلیسي سرنخ هایي از سارق حرفه اي این 
سرقت ها به دست آورده و طي هماهنگي با مقام قضائي وی 

را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

دستگیری سارق محتویات خودرو با 21 فقره 
سرقت در شهریار

فرمانده انتظامي شهرستان شهریار از شناسایي و دستگیري 
سارق حرفه ای و سابقه دار محتویات داخل خودرو و کشف 
۲۱ فقره سرقت خبر داد. سرهنگ فردین جوزانی  در تشریح 
این خبر گفت: در پي وقوع چند فقره سرقت محتویات داخل 
خودرو در نقاط مختلف شهر ، شناسایي و دستگیري سارق یا 

سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت .
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جدول شماره سیزدهم

افقی:
1-چهارمین پیشوای شیعیان – عنکبوت

شاعر  اسپانیا-  و  فرانسه  میان  کشوری  مطبوع-  سرد   -2
نیشابوری

3- قالب زرگری- جنگ و جدال- مقابل رفت
4- مهربانی- پایانی- شهر هسته ای

5- نمی شنود- همسر مرد- بله روسی
6- پول تایلند- اپرای معروف ژرژ بیزه- آتشدان

7- سهولت- به اندازه الزم- خوشگذران
و  موجود  قوانین  وضع  از  کارکنان  آگاهی  برای  متحیر-   -8
شیوه کار صادر می شود- آنچه در راه رضای خدا به دیگری 

بدهند
9- اسب خالدار- پایتخت کره جنوبی- بی سر و پا

10- پدر عمار- نوعی التهاب پوستی- سنگریزه
11- تخم مرغ انگلیسی- بیرون رفتن- آشیانه جغد

12- انصاف دارد- حلقه توزیع بار پیچ و مهره- غیر ارادی
13- انجام دهنده- خوراک خرگوش- بسیار مرغوب

14- آسوده و راحت- ظلمت- زنگ گردن شتر
15- دیاگرام- سرمربی تیم فوتبال آرسنال

عمودی:
1-ستاره- کشوری در  شمال دریای کارائیب- لباس آخرت 

2- ضمیر خودخواه- نسبت دادن- فاقد شهرت
3- بسندگی- از رنگ های ترکیبی- فریب

4- لقب حضرت ابراهیم )ع(- برجسته و ممتاز- خود رای
از واکنش های دفاعی  – جانشین-  ارتش  5- دیدنی در 

بدن
6- مبارز- دلداده شیرین- خطی در دایره

7- اسم ترکی- آیین چراغ .... نیست- جست و جو گر
8- سرگیجه- خباز- به کار بستن قانون

9- افراشته- دزدیده گوش کردن- زمین آذری
10- معدن- پدر مرده- دستگاهی برای تهیه تصویر نوشته 

ها
11- خرامنده- حماسه سرای نامی یونان- حرف چشمی !

12- چهره- برآمدن خورشید- دست کم
13- دیگ دهان گشاد- رزمگاه بوکس- قرار دادن

14- نشان کرده- شهرستانی در آذربایجان شرقی- لوله 
خونی

15- گنجه لباس- فشار دادن- سمت چپ



اخبار

در برابر عوامل آتش سوزی 
طارم، کوتاه نمی آییم

دستگیر  طارم  آتش سوزی  عوامل  گفت:  زنجان  استاندار 
شده اند و در برابرشان به هیچ عنوان کوتاه نمی آییم.

 فتح اهلل حقیقی در کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سالمت، 
زنان و خانواده، اظهار کرد: مهار آتش سوزی در مراتع طارم 
که صد در صد به خاطر عوامل انسانی بود، از ساعت 12 
ظهر تا 1:30 بامداد به طول انجامید و در مجموع 600 نفر 

نیرو در این مهار نقش داشتند.
طی  حادثه   106 از  این که  به  اشاره  با  زنجان  استاندار 
امسال، 66 فقره مربوط به آتش سوزی است و قریب به 
اتفاق منشا انسانی داشته اند، ادامه داد: در مهار آتش سوزی 
برآورده  را  بنده  انتظارات  ادارات  برخی  طارم،  مراتع  در 
نکردند و این مساله باید بررسی شود. اگر بخواهیم از پشت 
میز شرایط را مدیریت کنیم، مدیر انقالبی نخواهیم بود. 
شرایط  طوری بود که همه باید اقدام و عمل می کردند. با 

زور نمی توان در قلب مردم جای گرفت.
مدیران  اجتماعی  تفکر  این که  بر  تاکید  با  ادامه  در  وی 
باید بر سایر افکارشان قالب باشد، افزود: در استان زنجان 
شود،  شمرده  مغتنم  اگر  که  دارد  وجود  فرصت هایی 
سودمند خواهد بود. از جمله این که امام جمعه ما آیت اهلل 
به شمار  استان  برای  ویژه  ثروت  و  فرصت  یک  خاتمی، 
می رود؛ چراکه به همه مسائل و مشکالت ورود می کند و 
مردم ارادت قلبی ویژه به وی دارند. همچنین خیران بسیار 
موثری در استان داریم و در حال حاضر پرداختی استان 
کشوری  میانگین  برابر   2 محسنین  فرزندان  به  زنجان 
است. وجود چنین خیرانی در کشور کم نظیر است.حقیقی 
با بیان این که هیات مذهبی و مداحان موثری در استان 
در کشور  زنجان  عاشورای  یادآور شد:  فعالیت می کنند، 
در  باید  زنجان  استان  راستا،  همین  در  است.  شده  الگو 
معظم  مقام  مدنظر  که  اجتماعی  آسیب  پنج  با  مقابله 
رهبری است پایلوت شود و برنامه های خود را به کشور 
در  را  استان  که  است  این  بنده  پیشنهاد  دهد.  سرایت 
خصوص »پیشگیری از اعتیاد« و »کاهش نرخ طالق« به 

عنوان پایلوت قرار دهیم .
است  ضروری  این که  بیان  با  همچنین  زنجان  استاندار 
تا  بنویسیم  مشاور  جوانان  توسط  اجتماعی  طرح های 
این قشر بتوانند در مسایل اجتماعی ظهور و بروز داشته 
باشند، خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین اقدامات امسال 
این است که دانش آموزان شبانه روزی در روستاها و مناطق 
محروم از مهرماه، تحت پوشش آموزش های کنکوری قرار 
که  شد  تصویب   80 سال  از  این،  بر  عالوه  می گیرند. 
دستگاه ها می توانند یک درصد از اعتبارات خود را به حوزه 
این مساله دراستان  اختصاص دهند خوشبختانه  ورزش 

زنجان 100 درصد محقق شده است.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 
ابتدای  گفت:  سنندج،  شهرداری  شهری 
سنندج  در  آسفالت  تن  هزار   15 امسال 
وضعیت  بهبود  و  بهسازی  منظور  به 
مرور  و  عبور  در  تسریع  و  معابر، سهولت 
شهروندان و افزایش ایمنی در تردد وسائط 

نقلیه و شهروندان تولید و پخش شد.
 فرشاد منبری در جمع خبرنگاران از تولید 
سطح  در  آسفالت  تن  هزار   15 توزیع  و 
شهر خبر داد و اظهار کرد: یکی از اقدامات 
مهم این سازمان تولید آسفالت در راستای 
بهسازی معابر، محالت و همچنین تکمیل 

پروژه های عمران شهری است.
آسفالت  تولید  بر  عالوه  کرد:  تصریح  وی 
در  سازمان  این  آالت  ماشین  و  نیروها 
های  طرح  از  بسیاری  تکمیل  راستای 

پروژه  نظیر  اجرا  حال  در  شهری  عمران 
های بلوار 36 متری دگایران، اتصال بلوار 
طرح  مابقی  و  توحید  بلوار  به  کردستان 
فعالیت می  مناطق  در  اجرا  درحال  های 

کنند.
رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهری 
آسفالت  کرد:  بیان  سنندج،  شهرداری 
آسفالت  و  بهسازی  بر  عالوه  شده  تولید 
معابر و محالت صرف بهسازی و تمکیل 
پروژه های عمران شهری در حال اجرا در 

سطح شهر شده است.
عالوه  کرد:  خاطرنشان  نهایت  در  منبری 
 300 و  هزار  سه  شده  تولید  آسفالت  بر 
هزار   10 و  بتن  تن  هزار  یک  ماسه،  تن 
تن مصالح سنگی اساس و زیراساس  در 

سالجاری تولید و تهیه شده است.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سنندج:

امسال 15 هزار تن آسفالت در سنندج
 تولید و توزیع شد

اخبار

تالش برای راه اندازی خط 
گلشهر-جهانشهر تا سال 1400

عضو شورای شهر کرج گفت: تمام تالش مدیریت شهری بر این 
است تا مترو کرج از 45 متری گلشهر تا جهانشهر قبل از پایان 

دوره پنجم شورای شهر راه اندازی شود.
محمدحسین خلیلی اردکانی  گفت: اخیراً 250 میلیارد تومان 
از طریق فروش اوراق مشارکت برای مترو کرج اختصاص داده 
شد که برای استفاده این منابع مالی برنامه دقیقی تدوین شده 

است.
خلیلی اردکانی افزود: طبق این برنامه قرار است 150 میلیارد 
تومان از این 250 میلیارد تومان صرف خرید تجهیزات شود 

و 100 میلیارد تومان هم برای سازه های پروژه هزینه گردد.
درصد   38 تا   37 بین  تاکنون  کرج  مترو  اینکه  بیان  با  وی 
پیشرفت داشته است گفت: با تزریق این 250 میلیارد تومان، 

امکان پیشرفت هفت تا 10 درصدی فراهم است.
این عضو شورای شهر کرج در ادامه اعالم کرد: عالوه بر این 
250 میلیارد تومان، موافقت اولیه با فروش 400 میلیارد تومان 
اوراق مشارکت دیگر هم صورت گرفته که پیگیری برای نهایی 

شدن آن در حال انجام است.
خلیلی اردکانی در خصوص اینکه شهروندان کرجی چه زمانی 
می توانند از قطار شهری بهره ببرند هم گفت: تمام تالش ما 
این است تا ایستگاه 45 متری گلشهر تا جهانشهر قبل از پایان 
امکان  پایان برسد که در صورت تحقق،  به  دوره پنجم شورا 
بهره برداری سریع از سایر ایستگاه های در مسیر این دو ایستگاه 
شهید  ایستگاه  البته  می شود،  فراهم  هم  گوهردشت  مثل 

سلطانی هم در اولویت قرار دارد.
وی در پاسخ به اینکه مترو کرج برای تکمیل نهایی به چقدر 
اعتبار نیاز دارد هم خاطرنشان کرد: قباًل  اعالم شد که این 
پروژه برای تکمیل ظرف مدت سه سال به سه هزار میلیارد 
تومان یعنی هر سال هزار میلیارد تومان نیاز دارد، با این وجود 
سال گذشته فقط 200 میلیارد تومان برای پروژه تأمین شد 
و امسال هم در تالشیم این رقم را به 500 تا 600 میلیارد 

تومان برسانیم.
اعتبار 187 میلیارد  این عضو شورای شهر کرج در خصوص 
تومانی که قرار بود پس از سفر سال 95 رئیس جمهور به البرز 
برای مترو کرج تزریق شود گفت: فقط بخش کوچکی از این 

اعتبار پرداخت شده و ما همچنان پیگیر آن هستیم.
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تفکیک زباله از مبداء را از خانه خود 
شروع کنیم

زباله های  درصد  هفت  حاضر  حال  در  گفت:  کرج  شهردار 
تولیدی شهروندان به صورت تفکیک شده جمع آوری می شود 
و امیدواریم با ارتقای فرهنگ تفکیک زباله از مبدا این میزان تا 

سال آینده به 15 درصد برسد.
مبدا  از  زباله  آوری  جمع  طرح  اجرای  از   ، زاده  کمالی  علی 
در شهر کرج خبر داد و اظهار کرد: این طرح پس از انتخاب 

پیمانکار جدید و با ساماندهی چرخ دستی ها آغاز شده است.
وی گفت: چرخ دستی های کرج با پوشش آبی رنگ و با شعار 
»از خودمان آغاز کنیم« نسبت به جمع آوری زباله ها از مبدا 

اقدام می کنند.
غرفه   10 و  وانت  دستگاه   100 داد:  توضیح  کرج  شهردار 
جمع  کار  و  شده  جانمایی  کرج  مختلف  مناطق  در  بازیافت 

آوری زباله های تفکیک شده را انجام می دهند.
وی با اشاره به ضرورت ترویج  فرهنگ تفکیک پسماند از مبدا و 
کاهش تولید زباله، عنوان کرد: مدیریت شهری کرج طرح های 

متعددی را در این خصوص در دست اجرا دارد.
از زباله ها به صورت  به گفته کمالی زاده اکنون هفت درصد 
تفکیک شده جمع آوری می شود و مدیریت شهری در نظر 
دارد با ارتقای سطح فرهنگ تفکیک زباله از مبدا این میزان را 

تا سال آینده به 15 درصد برساند.
وی با اشاره به بازدید از مرکز دفن پسماند "حلقه دره" گفت: 
افزایش  و  لندفیل  در  گرفته  صورت  اصالحات  خوشبختانه 
پوشش خاکی مناسب موجب کاهش چشمگیر بوی نامطبوع و 

نازیبایی بصری در این محل شده است.
بهداشتی،  و  مهندسی  لندفیل  احداث  افزود:  کرج  شهردار 
تصفیه شیرابه، توسعه کارخانه کمپوست  و استحصال گاز از 
پسماند مهم ترین پروژه های در دستور کار مدیریت شهری کرج 

در سال جاری است.
احداث  منظور  به  متعددی  برگزاری جلسات  به  اشاره  با  وی 
همچنین  داد:  ادامه  خصوصی،  بخش  با  سوز  زباله  نیروگاه 
درصدد هستیم با مشارکت دانشگاه های استان البرز و تشکیل 
کارگروه های تخصصی با پرهیز از اقدامات شتاب زده و با بهره 
گیری از تجربیات سایر کالنشهرها به دنبال کاهش حداکثری 

بوی نامطبوع در این مرکز باشیم.
کمالی زاده تصریح کرد: رفع مشکل پسماند نیازمند توجه و 
دستگاه های  همه  جانبه  همه  تعامل  و  ویژه  منابع  اختصاص 
اجرایی استان البرز است چراکه روزانه هزار و 500 تن زباله 
به مرکز " حلقه دره" منتقل می شود که بیش از 50 درصد آن 

متعلق به سایر شهرهای استان است.
در جامعه  باید  موضوعاتی که  مهمترین  از  یکی  شهردار کرج 
نهادینه شود را فرهنگ تفکیک زباله از مبدا عنوان کرد و گفت: 
نهادینه کردن این فرهنگ در راستای تسهیل در بازگشت مواد 

بازیافتی به چرخه مصرف تاثیر فراوانی دارد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان،خبر داد:

شرکت توزیع نیروی برق کردستان 57.1 
میلیارد تومان طلب از مشترکان برق دارد

کردستان،  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
میلیارد   57.1 میزان  استان،  برق  نیروی  توزیع  گفت: 
تومان از مشترکان برق بابت فروش انرژی، طلب دارد که 
بخش عمده این مطالبات، مربوط به تعرفه بخش خانگی 

مشترکین برق استان است .  
 هیوا لهونیان در این باره این اظهار کرد: از مجموع میزان 
مطالبات شرکت توزیع برق استان سهم بدهکاران در بخش 
خانگی 19 . 72 میلیارد تومان، سهم بدهکاران در بخش 
. 6 میلیارد تومان، سهم بدهکاران در بخش  تجاری 11 
صنعت و کشاورزی 16 . 1 میلیارد تومان، سهم بدهکاران 
در بخشهای مختلف اداری و موسسات دولتی 9 . 6 میلیارد 
تومان ثبت شده است .وی  افزود: میزان نقدینگی که از 
سوی شرکت توانیر به شرکت های توزیع پرداخت شده 
واقع  در  دارد،  بستگی  مطالبات شرکت  وصول  میزان  به 
می توان گفت براساس قانون هدفمندی یارانه ها، درآمد 
حاصل از فروش انرژی الکتریکی که کاًل به حساب خزانه 
واریز می شود به عنوان یکی از حامل های مهم انرژی از 
شرکت  و  شده  محسوب  ها  یارانه  پرداخت  تامین  منابع 
توزیع به نمایندگی از وزارت نیرو موظف به وصول بهای 
برق و انتقال وجوه حاصل ازآن به خزانه هستند .مدیر عامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، با بیان اینکه 
هرچه درصد وصول مطالبات باالتر باشد اعتبارات بیشتری 
به استان در جهت خدمت رسانی اختصاص می یابد، عنوان 
کرد: وصول مطالبات برق از مشترکین بدهکار در استان تا 
مورخ 25 شهریور سال جاری   76 . 43 درصد بوده، که 
افزایش این میزان به   105 درصد از اهداف برنامه های 
شرکت درسال جاری است.وی قطع برق مشترکان بدهکار 
را آخرین راه وصول مطالبات این شرکت خواند و عنوان 
کرد: در صورت نادیده گرفتن اخطارهای کتبی به ناچار 
برق واحدهای بدهکاری که نسبت به هشدارها بی توجهی 
نقدینگی  تامین  منبع  تنها  که  چرا  می شود  قطع  کرده 
شرکت توزیع برق پس از فروش انشعاب که آن هم مبلغ 

ناچیزی است.

اجتماعی  بیمه  صندوق  مدیره  هیئت  رئیس 
دولت  گفت:  عشایر  و  روستائیان  کشاورزان، 
بیمه  تعداد  افزایش  برای  را  محدویتی  هیچ 
روستاییان،  اجتماعی  بیمه  صندوق  شدگان 
کشاورزان و عشایر قایل نشده و اهتمام نیز بر 
این است که افراد متقاضی در کمترین زمان 

ممکن به عضویت صندوق دربیایند.
ستاد  جلسه  دومین  در  رازانی،  اسداهلل   
کشاورزان،  اجتماعی  بیمه  توسعه  راهبردی 
در  که  کردستان  استان  عشایر  و  روستاییان 
شد،  برگزار  استانداری  گمنام  شهدای  سالن 
اجتماعی  بیمه  صندوق  اینکه  به  اشاره  با 
است،  گرفته  شکل   84 سال  در  روستائیان 
گفت: کشاورزان و روستاییان مهمترین نقش 
را در تولید کشور دارند که در گذشته بیمه 
نداشتند اما با تاسیس صندوق بیمه اجتماعی 
پر  خالء  این  عشایر  و  روستائیان  کشاورزان، 

شد.
وی افزود: در حال حاضر یک میلیون و 160 
هزار نفر در سطح کشور از مزایای این بیمه 
برخوردارند که بالغ بر یک میلیون و 50 هزار 

نفر آنها بیمه شده فعال هستند و 106 هزار 
موعد،  از  پیش  بازنشستگی  دلیل  به  نیز  نفر 
کارافتادگی  از  یا  و  خانوار  سرپرست  فوت  یا 
بازنشستگی  مستمری  خانوار،  سرپرست 

دریافت می کنند.
اجتماعی  بیمه  صندوق  مدیره  هیئت  رئیس 
کشاورزان، روستائیان و عشایر عنوان کرد: اگر 
امروز بخواهیم سرپرست خانوارهای روستایی 
را بیمه کنیم 2 میلیون خانوار باقی مانده است 
با احتساب کشاورزان  که در سال های آینده 
هزار   20 زیر  شهرهای  ساکنان  و  غیرساکن 
خانوار و سرپرستان خانوار جدید، جامعه هدف 

ما به شش الی هفت میلیون نفر می رسد.
پرداخت حق  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  وی در 
بیمه براساس سطح درآمدی فرد است، ادامه 
داد: در کل کشور 80 درصد بیمه شدگان در 
سطح هشت که باالترین سطح است، ثبت نام 

کرده اند.
رازانی با اشاره به اینکه صندوق بیمه اجتماعی 
اهتمام  نیز  دولت  و  بوده  دولتی  روستاییان، 
نوع  این  در  گفت:  دارد،  بخش  این  بر  اصلی 

سوی  از  بیمه  حق  سوم  یک  تنها  بیمه،  از 
روستائیان پرداخت شده و دو سوم آن را دولت 

پرداخته می کند.
برای  را  داد: دولت هیچ محدویتی  ادامه  وی 
بیمه  صندوق  شدگان  بیمه  تعداد  افزایش 
عشایر  و  کشاورزان  روستاییان،  اجتماعی 
قایل نشده و اهتمام نیز بر این است که افراد 
متقاضی در کمترین زمان ممکن به عضویت 

صندوق دربیایند.
اجتماعی  بیمه  صندوق  مدیره  هیئت  رئیس 
کشاورزان، روستائیان و عشایر در ادامه اعالم 
بیمه  نفر  هزار  استان کردستان 44  در  کرد: 
شده فعال این صندوق هستند که 4.3 درصد 

بیمه شدگان کشور را تشکیل می دهند.
وی با بیان اینکه جمعیت کردستان 2 درصد 
قرار  جمعیت کل کشور است؛ تحت پوشش 
را  استان  جمعیت  درصد   4 از  بیش  گرفتن 
در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، 2 برابر 
متوسط کشوری عنوان کرد.رازانی ذکر کرد: 
از  بازنشستگی  بیمه  نیز  کردستانی  هزار   2
صندوق دریافت می کنند که در مجموع 46 

هزار نفر در استان کردستان از مزایای بیمه 
هستند.وی  بهره مند  روستاییان  اجتماعی 
استان  روستاییان  بیمه  صندوق  کرد:  اعالم 
کردستان در سال گذشته با کسب 94 از 100 
امتیاز، در سه شاخص عملکردی تمدیدی ها، 
بیمه شده زیر 30 سال،  بیمه شده جدید و 
موفق به کسب رتبه اول در میان 31 استان 
کشور شد. رئیس هیئت مدیره صندوق بیمه 
عشایر  و  روستائیان  کشاورزان،  اجتماعی 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر 180 هزار نفر 
دیگر نیز در استان کردستان می توانند تحت 
پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان قرار 
گیرند که ما در پذیرش و برقراری بیمه برای 

آنها محدودیتی را نداریم.
مشکل  عمده  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
بیمه  حق  پرداخت  توان  عدم  در  روستاییان 
تبلیغ  عدم  ناآشنایی،  دلیل  به  بلکه  نیست 
به  بیشتری  افراد  تاکنون  که  است  اعتماد  و 
که  صورتی  در  درنیامده اند  صندوق  عضویت 
این صندوق دولتی بوده و هر دولتی موظف 

به پرداخت حق بیمه عضوشدگان آن است.

رئیس هیئت مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر:

محدودیتی در افزایش بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی روستاییان نداریم

گفت:  قزوین  انقالب  و  عمومی  دادستان 
ذخیره سازی کاالهای اساسی ازجمله مرغ، گندم، 
مواد پروتئینی باید به درستی از سوی دستگاه های 
بازار  به  ضرورت  هنگام  در  تا  شود  انجام  متولی 
بازار بخصوص در حوزه  التهاب  از  و  عرضه شود 
جلوگیری  عمومی  مایحتاج  و  اساسی  کاالهای 

شود.
 محمد قاسمی در نشست کمیته نظارت بر فرآیند 
و  اساسی  کاالهای  و  عمومی  مایحتاج  عرضه 
چگونگی اقدام و مقابله با تخلفات و جرائم مربوط 
که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، 
گفت: با تالش جمعی، تشدید نظارت ها، برخورد 
با متخلفان و سودجویان و جلوگیری از اقدامات 
به  بازار  وضعیت  متولی،  دستگاه های  جزیره ای 
ثبات نسبی رسیده است که البته این بدین معنا 
اما  قرار دارد  نیست قیمت ها در شرایط متعارف 
داشت،  وجود  که  مقطعی  التهابات  و  فشارها  از 
خارج شده ایم. وی افزود: گزارش ها از وضعیت بازار 
از سوی نهادهای متولی دریافت و رصد می شود 
بازار  کنترل  برای  برنامه ریزی  دارد  ضرورت  و 
به خصوص در بحث کاالهای اساسی و نظارت ها بر 
روند عرضه، قیمت گذاری ها و سایر موارد به صورت 

مستمر انجام شود.
تحریم ها  و  فشارها  د:  کر  بیان  قزوین  دادستان 
دشمن نسبت به گذشته افزایش یافته است ولی 
با تدابیر اندیشیده شده، بهره گیری از توان داخلی 
مقاومتی  اقتصاد  کالن  سیاست های  اجرای  و 
ما  اقتصاد  بر  که  التهاباتی  و  سخت  شرایط  از 
گرفته ایم  فاصله  بود  حاکم  بازار  در  به خصوص 
ثبات  یک  به  نزدیک  آینده ای  در  شک  بدون  و 
قابل قبول خواهیم رسید و برای تحقق این هدف 

نباید از هیچ کوششی دریغ کنیم.
قاسمی تصریح کرد: در ایام بازگشایی مدارس و 
برپایی نمایشگاه پاییزه قرار داریم که الزم است 
دیگر  کاالهای  و  لوازم تحریر  عرضه  خصوص  در 
کاالهای  و کیفیت  انجام شود  دقیق  نظارت های 
موجود و قیمت ها در نمایشگاه نیز باید قابل قبول و 
در شرایط متعارف باشد لذا ضرورت دارد دستگاه 
نظارتی این حوزه به صورت مستمر در بازار و محل 
برپایی نمایشگاه حضور داشته باشند تا از تخلفات 

احتمالی جلوگیری شود.
این مقام قضایی استان عنوان کرد: در سال جاری 
در  را  اسالمی  مجلس شورای  انتخابات  برگزاری 
قطعاً  و  باشیم  هوشیار  کاماًل  باید  و  داریم  پیش 
همانند گذشته دشمن برنامه های متعددی را برای 
خدشه دار کردن انتخابات ما طراحی کرده است که 
امکان دارد از شرایط انتخابات برای ملتهب کردن 
بخش های مختلف از جمله بازار نیز استفاده کند 
که باید با دقت شرایط را به خصوص در ماه های 
منتهی به سال کنترل کنیم و نخواهیم گذاشت 
تخلفات و سوءاستفاده های احتمالی صورت پذیرد.

خاطرنشان  قزوین  انقالب  و  عمومی  دادستان 
ازجمله مرغ،  کرد: ذخیره سازی کاالهای اساسی 
سوی  از  به درستی  باید  و  پروتئینی  مواد  گندم، 
دستگاه های متولی انجام شود تا در هنگام ضرورت 
به بازار عرضه شود و از التهاب بازار بخصوص در 
حوزه کاالهای اساسی و مایحتاج عمومی جلوگیری 
شود. قاسمی به برخی مشکالت اشاره کرد و افزود: 
تولیدکنندگان در حوزه بیمه و مالیات مشکالتی را 
دارند که این موارد باید در سریع ترین زمان مورد 
بررسی قرار گیرد و حل وفصل شود زیرا هرچقدر 
مشکالت ادامه داشته باشد فشارهای بیشتری در 

نهایت به مصرف کننده وارد می شود.
قزوین  استان  در  الحمداهلل  افزود:  ادامه  در  وی 
حل  برای  نظارتی  و  اجرایی  قضایی،  مسئوالن 
مشکالت مختلف به یک گفتمان واحد رسیده و 
هم صدا هستند که از این شرایط به وجود آمده 
به حل وفصل  نسبت  و  ببریم  را  کافی  بهره  باید 
مشکالت و رفع موانع در حوزه های مختلف اقدام 
نماییم. دادستان مرکز استان قزوین یادآور شد: 
قاطعیت  با  و  گذشته  همانند  قضایی  دستگاه 
قانونی  اقدامات  از  و  دارد  حضور  صحنه  در 
برای  و  می کند  پشتیبانی  اجرایی  دستگاه های 
دستیابی به اهداف عالی نظام از تمامی ظرفیت ها 
اجرای  و  می کند  استفاده  به خوبی  خود  قانونی 
جهت  در  مقاومتی  اقتصاد  کالن  سیاست های 
مقابله با توطئه های دشمن را با جدیت پیگیری 

و دنبال می کند.
معظم  رهبر  وقتی  کرد:  تأکید  پایان  در  قاسمی 
انقالب از جنگ اقتصادی دشمن صحبت می کند 
توانمان  همه  از  و  شویم  بسیج  باید  همه  یعنی 
را  سال  شعار  تحقق  و  کنیم  استفاده  به خوبی 
اقتصادی  جنگ  با  مقابله  راه  بهترین  به عنوان 
و  دهیم  قرار  خود  کاری  اولویت های  از  دشمن 
نظام  موردنظر  اهداف  به  رسیدن  راستای  در 
حرکت کنیم و مشکالت را با همفکری، تعامل و 

هماهنگی به حداقل برسانیم.
به گزارش ایسنا، در این نشست دستگاه های عضو 
»کمیته نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج عمومی 
با  مقابله  و  اقدام  چگونگی  و  اساسی  کاالهای  و 
تخلفات و جرائم مربوط« از اقدامات نظارتی خود 

در راستای کنترل بازار گزارشی ارائه کردند.

دادستان قزوین:

استمرار نظارت ها موجب ثبات در بازار می شود
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فصل اول - مطالعات بستر 
مقدمه

در جای این ایران شکوهمند هر شهر و روستایش نشانی از تاریخ سربلند این 
سرزمین است. هر جا به شکل خود و با زبان خود از تاریخ و فرهنگ گذشته 
اش صحبت به میان میاورد. شهرستان خوسف هم  یکی از این بی شمار 
نقطه تاریخی ایران است که حرفهایی خوب و شنیدنی در جان خود دارد 
.در این پژوهش کوتاه پرسه هایی در گوشه و کنار در بافت تاریخی یکی از 
روستاهای هدف گردشگری  این شهرستان پنهان شده در دل رشته کوهای 
این شهرستان زدیم  و با گوشهایی که درگیر دنیای مدرن امروزی شده به 
حرفهای هریک از قسمتهایی این بافت دل سپردیم و سعی کردیم در این 
مجال کوتاه آنچه شنیده ودیده ایم به قلم کتابت کنیم تا شاید برسد به چشم 

و گوش اهلش. 
شهر خوسف از شمال به فردوس ،از شرق به بخش مرکزی بیرجند، از جنوب 
به نهبندان واز غرب به شهرستان طبس محدود می شود.، پیشینه تاریخی 
خوسف به دوران قبل از اسالم می رسد، به خاطر موقعیت خاص طبیعی از 
قدیمی ترین زمان به عنوان هسته ای از تجمع انسانی در کویر خراسان بوده 
است وجود نگاشته های باستانی بر جای مانده در کال جنگال واقه در دامنه 
های))رج(( دلیل بر قدمت این منطقه است. از نظر تاریخی خوسف یکی از 
کهن ترین و قدیمی ترین شهرهای جنوب خراسان محسوب می شود که در 
منابع تاریخی ازآن با نامهای خسف،خسب،خوسف یاد شده است. در کتاب 
نزههالقلوب  حمدا... مستوفی از خوسف به عنوان معظمات بالد قهستان و در 

ردیف تون )فردوس(قاین و جنابذ)گناباد( یاد شده است.
وجود بافت قدیمی با اثار تاریخی ارزشمند از ویژگی های شاخص این شهر 
محسوب می شود. این بافت که به لحاظ موقعیت طبیعی و واقع شدن بر 
روی هسته مقاوم، از زمین لرزه در امان مانده یکی ازسالمترین بافت های 

تاریخی به شمار می رود.
از آثار تاریخی  خوسف میتوان به آرامگاه ابن حسام .سنگ نگاره کال جنگال 
،مسجد جامع خوسف ،خانه تاج ور ،خانه میرزا جعفر ،خانه علوی ،مسجد جامع 
روستای گل ،مزار روستای گل ،ارگ شیبانی روستای ماژان ،بافت تاریخی روستای 
 خور،بافت تاریخی روستای ماژان ،بافت تاریخی روستای آرک و ...... اشاره کرد 

)http://khoosf.skocr.ir/index4Print.php?obj=Page&task=Show&code       (

آنچه در این مطالعه به بررسی آن میپردازیم  مطالعات بافت تاریخی یکی از 
روستاهای هدف گردشگری شهرستان به نام روستای آرک میباشد ،که با در 
بر داشتن بافت تاریخی بکر و دست نخورده و همچنین موقعیت جغرافیایی 

عالی و آب و هوای خوب در این شهرستان مورد توجه گردشگران است .
با امید به اینکه کسانی بعد از این، نیز به ادامه این راه بیندیشند و این تحقیق 
تنها پنجره ای باشد هرچند کوچک برای دیدن بهتر برگی دیگر از تاریخ 
ارزشمند این مرز و بوم که در گوشه ای از خاک ایران عزیز آرام خوابیده است. 

تقسیمات اقلیمی ایران و مروری بر ویژگی های معماری در هر اقلیم
تقسیمات اقلیمی ایران به چهاردسته: 

1-اقلیم معتدل و مرطوب )سواحل جنوبی دریای خزر(
2- اقلیم سرد )کوهستان های غربی(

3- اقلیم گرم و خشک )فالت مرکزی(
4- اقلیم گرم و مرطوب )سواحل جنوبی( 

اقلیم معتدل و مرطوب )سواحل جنوبی دریای خزر(
سواحل دریای خزر دارای آب و هوای معتدل و بارندگی فراوان، رطوبت زیاد 
هوا و اعتدال درجه حرارت می باشد. دمای هوا در روزهای تابستان معموالً 
بین 25 تا 30 درجه ی سانتیگراد و شب ها بین 20 تا 23 درجه سانتیگراد 
و در زمستان معموالً باالی صفر است. بارش در تابستان نیز اغلب به صورت 
رگبار می باشد. شهرهای رشت، بندر انزلی، بابلسر و گرگان در این منطقه 

قرار دارند.

ویژگی های معماری بومی مناطق معتدل و مرطوب:
1-برای حفاظت ساختمان از رطوبت بیش از حد زمین، خانه ها بر روی پایه 
های چوبی ساخته شده اند. ولی در دامنه ی کوه ها که رطوبت کمتر است 

معموالً خانه ها بر روی پایه هایی از سنگ و گل ساخته می شوند.
ایوانک های عریض و سرپوشیده ای در  از باران،  اتاق ها  2-برای حفاظت 

اطراف اتاق ها ساخته اند.
3-بیشتر ساختمان ها با مصالحی با حداقل ظرفیت حرارتی بنا شدند و در 
صورت استفاده از مصالح ساختمانی سنگین، ضخامت آن ها در حداقل میزان 
ممکن حفظ شده است. زمانی که نوسان دمای روزانه ی هوا کم است، ذخیره 
ی حرارت هیچ اهمیتی ندارد و عالوه بر این مصالح ساختمانی سنگین تا 
حدود زیادی تأثیر تهویه و کوران را که یکی از ضروریات این منطقه است 

کاهش می دهند.
تهویه ی  و  کوران  از  استثنا  بدون  منطقه  این  های  تمام ساختمان  4-در 
طبیعی استفاده می شود. به طور کلی پالن ها گسترده و باز و فرم کالبدی آن 
ها بیشتر از شکل های هندسی طویل و باریک تشکیل شده است. به منظور 
حداکثر استفاده از وزش باد در ایجاد تهویه ی طبیعی در داخل اتاق ها، 
جهت قرارگیری ساختمان ها با توجه به جهت وزش نسیم های دریا تعیین 
شده است. در نقاطی که بادهای شدید و طوالنی می وزد، قسمت های رو به 

باد ساختمان ها کاماًل بسته است.
5-ساختمان ها به صورت غیر متمرکز و پراکنده در مجموعه سازمان دهی 

شده اند.
6-به دلیل بارندگی در این مناطق، بام ها شیب دار است و شیب بیشتر آن 

ها تند است.
اقلیم سرد )کوهستان های غربی(

کوهستان های غربی که دامنه های غربی رشته کوه های مرکزی ایران را 
شامل می شوند با توجه با اینکه میانگین دمای هوا در گرمترین ماه سال در 
آن ها بیش از 10 و میانگین حداقل دمای هوا در سردترین ماه کمتر از 3-  
درجه سانتیگراد است. در این اقلیم زمستان ها طوالنی، سرد و سخت بوده و 
چندین ماه از سال زمین پوشیده از یخ است. میزان بارندگی در تابستان کم و 
در زمستان زیاد است. فصل بهار کوتاه است و زمستان و تابستان را از هم جدا 

می کند. شهرهای تبریز، ارومیه، سنندج و همدان در این اقلیم قرار دارند.
ویژگی های معماری بومی مناطق سرد

ویژگی های معماری بومی مناطق سرد به طور عمده شبیه به اصولی است 
که در معماری مناطق گرم و خشک مورد توجه بوده است. با این تفاوت که 

در مناطق سرد منابع ایجاد حرارت در داخل ساختمان است.
 1- استفاده از پالن های متراکم و فشرده

 2- به حداقل رساندن سطح خارجی در برابر حجم مورد پوشش
3- استفاده از مصالحی با ظرفیت و عایق حرارتی

4- به حداقل رساندن میزان تعویض هوای داخلی و تهویه ی طبیعی و در 

نتیجه جلوگیری از ایجاد سوز در داخل و خروج جرارت داخلی به خارج از 
ساختمان

عایق  عنوان  به  ها  بام  روی  برف  داری  نگه  و  مسطح  های  بام  5-انتخاب 
حرارتی.

تنها تفاوت بین معماری این مناطق و مناطق گرم و خشک، تمایل و ضرورت 
استفاده از حرارت ناشی از تابش آفتاب در داخل ساختمان در فصل زمستان 
است ولی در هر صورت برای استفاده از انرژی حرارتی حاصل از تابش آفتاب، 
پوشش سطوح خارجی به رنگ تیره انتخاب شده و ابعاد پنجره ها نیز نسبت 

به مناطق گرم و خشک افزایش یافته است.

اقلیم گرم و خشک:
در این اقلیم که بیشتر مناطق نیمه استوایی را شامل می شود، به دلیل وزش 
باد هوا بسیار خشک است. تابش مستقیم آفتاب در این مناطق شدید است. 
آسمان این مناطق، در بیشتر مواقع سال بدون ابر است ولی معموالً بعد از 
ظهرها در اثر گرم شدن و حرکت الیه های هوای نزدیک به زمین، مه و 

طوفان گرد و غبار پدید می آید.
رطوبت کم و نبودن ابر در آسمان باعث می شود دامنه ی تغییرات دمای هوا 
در این مناطق بسیار زیاد شود. در تابستان، تابش آفتاب در طول روز سطح 
زمین را تا 70 درجه ی سانتیگراد گرم می کند. در حالی که در هنگام شب 
به 15 درجه ی سانتیگراد یا پایین تر می رسد. زمستان ها سخت و سرد 
و تابستان ها گرم و خشک است. این اقلیم شامل منطقه ی بیابانی و نیمه 

بیابانی می شود.
 

منطقه نیمه بیابانی:
دامنه ها و کوهپایه های ارتفاعات شمالی، غربی و جنوبی از رطوبت بادهای 
مرطوبی که از فراز آن ها می گذرد تا حدودی استفاده می کنند. البته هر 
چه از غرب به شرق نزدیک می شویم، اثر بادهای مرطوب کاهش و خشکی 

هوا افزایش می یابد.
منطقه بیابانی:

و هوای  دارای آب  ایران  و جنوب شرقی  مرکزی، شرقی  چاله های پست 
خشک بیابانی است. اختالف زیاد درجه حرارت هوای تابستان و زمستان، 
همچنین اختالف زیاد درجه حرارت هوای شب و روز از ویژگی های مناطق 
نیمه بیابانی است. منطقه ی دشت لوت ، کمترین میزان رطوبت نسبی در 
ایران را دارد که به احتمال قریب به یقین، گرمترین منطقه آن نیز محسوب 
و  بیابانی  نیمه  مناطق  از جمله  و شیراز  اصفهان  تهران، مشهد،  می شود. 

شهرهایی چون زاهدان و یزد از جمله مناطق بیابانی محسوب می شوند.
ویژگی های معماری بومی مناطق گرم و خشک

1- ساختمان ها با مصالحی از جمله خشت و گل که ظرفیت حرارتی زیادی 
دارند بنا شده اند.

2-پالن ساختمان ها تا حد امکان متراکم و فشرده است و تالش شده سطح 
تبادل  میزان  تراکم  این  باشد.  کم  آن  حجم  به  نسبت  ساختمان  خارجی 
حرارت از طریق جداره های خارجی را چه در تابستان و چه در زمستان به 
حداقل می رساند و در نتیجه تا حد زیادی از نفوذ حرارت در تابستان و اتالف 

آن در زمستان جلوگیری می کند.
3- تالش شده است بیشترین سایه ی ممکن بر سطوح خارجی ایجاد شود.

4- در نتیجه ی کمبود چوب، سقف ساختمان ها به شکل خرپشته، تاق یا 
گنبد و بدون هیچ اسکلتی از خشت خام و گل ساخته شده است. البته در 
مناطق نیمه بیابانی به اعتدال نسبی هوا و وجود چوب نسبتاً کافی، بیشتر بام 

ها از چوب و به شکل مسطح ساخته شده اند.
5- معموالً سطح خارجی سفیدکاری شده است.

6- در این مناطق، تعداد و مساحت پنجره ی ساختمان ها، به حداقل میزان 
ممکن کاهش یافته و برای جلوگیری از نفوذ پرتوهای منعکس شده از سطح 

زمین اطراف، پنجره ها در قسمت های فوقانی دیوارها تعبیه شده اند.
7- از ایجاد کوران و ورود هوای خارج به داخل ساختمان جلوگیری شود. 
تدابیر دیگری از جمله ایجاد بادگیر برای خنک سازی هوای داخلی به صورت 

طبیعی اندیشیده شده که بسیار مؤثر است.
8- استفاده از حیاط های داخلی که شامل درخت، حوض و سطح گیاه کاری 

شده است، یکی از مؤثرترین عوامل ایجاد رطوبت محسوب می شود.
تا جنوب شرقی  این مناطق، جنوب  9- جهت قرارگیری ساختمان ها در 

است.
اقلیم گرم و مرطوب:

سواحل جنوبی ایران که به وسیله ی رشته کوه های زاگرس از فالت مرکزی 
تابستان های بسیار گرم و مرطوب و زمستان های معتدل  اند،  جدا شده 
دارند. در این مناطق حداکثر دمای هوا در تابستان به 35 تا 40 درجه ی 
سانتیگراد و حداکثر رطوبت نسبی آن به 70 درصد می رسد. در این اقلیم 
رطوبت هوا در تمام فصل های سال باالست و به همین دلیل اختالف درجه 
ی حرارت هوا در شب و روز و در فصل های مختلف کم است. در این مناطق 
تابش آفتاب زیاد است. شهرهای بندرعباس، جاسک، آبادان و اهواز دارای آب 
و هوای گرم و مرطوب هستند. به طور کلی میزان بارندگی در سواحل خلیج 
از سواحل دریای عمان است. سواحل دریای عمان تحت  تر  فارس منظم 
تأثیر بادهای موسمی اقیانوس هند قرار دارند و دارای باران های نامنظم و 

خشکسالی های فراوان هستند.
 

ویژگی های معماری بومی مناطق گرم و مرطوب:
مانند اصول مطرح شده برای مناطق معتدل و مرطوب است:

1- استفاده از مصالح ساختمانی با ظرفیت حرارتی کم.
2- قرار دادن ساختمان در سایه ی کامل در اینجا نیز ایوان های عریض و 
سرپوشیده ای که هم از نفوذ باران به داخل جلوگیری می کنند و هم سایه 

ی کاملی بر روی دیوار اتاق ها می اندازند، مورد استفاده قرار گرفته است.
از  دریا  های خنک  نسیم  از  استفاده  برای  دریا،  به  نزدیک  مناطق  در   -3

بادگیرهای بزرگ استفاده شده است.
4- در این مناطق به دلیل گرما و رطوبت زیاد هوا، میزان تهویه ی طبیعی 

اهمیت چندانی ندارد.

مطالعات منطقه
1-1 - وضعیت جغرافیایی

استان خراسان جنوبی
استان خراسان جنوبی، جنوبی ترین منطقه از استان خراسان سابق است.

که در سال 83 براساس تقسیمات کشوری به سه استان : خراسان شمالی 
به مرکزیت بجنورد، خراسان رضوی به مرکزیت مشهد و خراسان جنوبی 
به مرکزیت بیرجند،تقسیم گردید. محدوده خراسان جنوبی خود جزیی از 

محدوده جغرافیایی خراسان بزرگ است که سه استان خراسان از ایران و 
قسمتهایی از کشورهای آسیای میانه و افغانستان را در برمیگرفت.

جغرافیای طبیعی   -1-1-1
ناهمواریها  -1-1-1-1

در خاور و شمال طبس،کوههای طبس واقع شده اند و از غرب به دشت کویر 
و از شمال به بلندیهای کاشمر پایان می یابند.بلندترین این کوهها، دیهوک 

با 2860 متر بلندی است.
کوههای بیرجند و قاین نیز در جنوب شرقی استان قرار گرفته اند و مهمترین 
آنها در شمال بیرجند به نام مومن آباد یا میناباد به بلندی 3000 متر است.

دشتها و بیابان های استان عبارتند از: دشتهای کوهپایه ای جنوبی استان 
و بیابان لوت در غرب استان،دشتهای رخ،زاه ، محوالت خضری و اسدآباد 

بیرجند
آب و هوا و اقلیم 

بارندگي  متوسط  است که  بیاباني  و  نوع خشک  از  استان  اقلیم  هوا  و  آب 
سالیانه استان به 150 میلیمتر مي رسد. حداکثر دماي ساالنه  44 و پایین 
ترین دماي ثبت شده 21/5ـ  درجه سانتیگراد گزارش شده است.میانگین 

بارش این استان به 250 میلي متر می رسد.
البته تا حدی می توان دو آب و هوای را برای استان خراسان جنوبی در 

نظر گرفت.
آب و هوای نیمه بیابانی مالیم )کوهپایه ای( که عمدتا در کوهپایه ها و به 
سمت شمال استان دیده می شود، و مهمترین ویژگی آن تغییر محسوس 
درجه حرارت است. قاینات دقیقا در مرز قلمروی این آب و هوا قرار گرفته 

است.
آب و هوای گرم و خشک بیابانی که بیشتر نواحی استان را تحت شعاع خود 

قرار داده است.
جریانهای هوایی و بادهای مهم در استان عبارتند از:

توده هوای بیابانی که منشا آن عربستان و کویر مرکزی ایران است و در اثر 
حرکت این توده هوا افزایش دما مشخصا اتفاق می افتد. این توده هوا بعلت 
رطوبت بسیار کم توانایی بارانی شدن ندارد و معموال با گرد و غبار همراه 
هوا،  توده  این  به  توجه  با  مسافرت  فصول  ترین  مناسب  کلی  بطور  است. 
زمستان و پاییز است. که هوای مطلوبی را با توجه به سرمای حاکم در دیگر 

نقاط کشور، رقم می زند.
پوشش گیاهی   -1-1-1-1

جنگلهای طبیعی استان در غرب قاین و جنگلهای بادامشک و شرق بیرجند 
و همینطور پوشش جنکلی بنه در بیرجند و نهبندان، پوشش گیاهی طبیعی 
استان خراسان جنوبی رو تشکیل داده اند. خارشتر و گون که خود دارای 
خانواده بزرگی است در سطح استان اصلی ترین پوشش طبیعی را بوجود 

میاورد.
البته ایجاد جنگلهای مصنوعی بصورت درختچه های کویری که به منظور 
شهرهایی  اطراف  در  زدایی  کویر  و  روان  های  ماسه  حرکت  از  جلوگیری 
همچون نهبندان و طبس ایجاد شده اند نیز قسمت دیگری از پوشش گیاهی 

سطح استان را شامل می گردند.
جغرافیای انسانی   -2-1-1

جمعیت   -1-2-1-1
به طور کلي خراسان جزء ساتراپی پهناور پرثوه بوده است.این ایالت پهناور 
دردوره باستاني قرارگاه و کشور نیرومند اشکانیان شد و درآغاز تاریخ ایران 
باستان، مادها را به سوی خود کشانید.هم چنین پایه  ریزی حکومت اشکانی 
از این منطقه بوده و شهر نسا از قدیمی ترین شهرهای خراسان بزرگ بحساب 
در  ایران  تاریخ  در  زیستی  های  کانون  از  خراسان  بزرگ  منطقه  آید.  می 
بسیاری از دوره ها به شما می رفته است.وجود شهرهایی همچون نیشابور، 
طوس، مرو، بیهق، هرات، گناباد، قاین و تون در پیش و بعد از اسالم، و پی 
ریزی حکومتهای بزرگی همچون اشکانی،سامانی،خوارزمشاهی و حکومتهای 

محلی همچون سربداران و طاهریان گواهی بر این مدعاست.
برای مثال مرکز استان خراسان جنوبی یعنی بیرجند در سال 1287 هجری 
قمری حدود 15 هزار نفر جمعیت داشته است.اما توزیع جمعیت در استان 
بیابانی و  اقلیم  بصورت یکسان نبوده و نیست.در قسمتهای جنوبی تر که 
خشک می گردد، تراکم جمعیت در هر متر مربع بسیار کم است.برای مثال 

در نهبندان تراکم جمعیت در هر کیلومتر مربع تنها یک نفر است.
و  است  جنوبی  خراسان  شهرستان  پرجمعیت ترین   ، بیرجند  شهرستان 
جمعیت آن بر طبق سرشماری سال 1390، 259506 نفر بوده است.]4[ این 
جمعیت شامل بخش خوسف هم بوده که با توجه به جدا شدن بخش خوسف 
و ارتقاء آن به شهرستان، جمعیت محدوده کنونی این شهرستان، 230487 
نفر می باشد.]4[ از این تعداد، 178020 نفر در شهر بیرجند و 52467 نفر در 

روستاهای این شهرستان زندگی می کنند.
زبان و مذهب  -2-2-1-1

زبان مردم این استان پارسی است و البته در بعضی نقاط استان کمی بسمت 
با  پارسی دری تمایل دیده می شود. علی الخصوص در شهرهای هم مرز 
کشور افغانستان. از نظر مذهبی نیز مذهب شیعه و سنی در شهرهای مختلف 
در کنار هم فعالیتهای مذهبی خود را پیگیری می کنند. در بعضی شهرها 
همچون بیرجند جمعیت شیعه بیشتر و در بعضی شهرها همچون نهبندان، 

جمعیت سنی بیشتر است.

تقسیمات و مرزهای سیاسی  -3-2-1-1
این استان در گستره پهناوری در شرق ایران واقع شده؛ از شمال با استان 
خراسان رضوی، از جنوب با سیستان و بلوچستان و کرمان و از شرق به طول 
330 کیلومتر با کشور افغانستان هم مرز است. این استان، داراي 82864 
کیلومتر مربع مساحت مي باشد که بین 57 درجه و 46 دقیقه تا 60 درجه 
و  57 دقیقه طول شرقي و 30 درجه و 35 دقیقه تا 34 درجه و 14 دقیقه 
عرض شمالي قرار گرفته و 5/47 % از مساحت کشور را به خود اختصاص داده 
است . براساس آخرین تقسیمات کشوري، خراسان جنوبي داراي 8 شهرستان 
)بیرجند، قائنات، درمیان، سرایان، سربیشه، فردوس ، بشرویه و نهبندان( با 
داراي  آبادي  دهستان، 2061  بخش، 42  بیرجند، 17 شهر، 16  مرکزیت 

سکنه و 5041 آبادي خالي از سکنه مي باشد.

مشاغل  -4-2-1-1
1-1-2-4-1-  کشاورزی و دامداری

به دلیل کم بودن نزوالت جوی و شرایط نامساعد دیگر، کشاورزی در این 
استان گسترده نیست، اما با این وصف محصوالت سازگار با طبیعت منطقه 
)زعفران و زرشک( از مرغوبیت باالیی برخوردار است. البته هرجا که منابع 
آب فراهم گردد.خاک مناسب برای کشت و کار وجود دارد.دامداری در استان 

نیز اعم از پرورش گوسفند و بز و شتر وجود دارد.
طبیعت خاص استان خراسان جنوبی در دشت بزرگ لوت و چشم اندازهای 
کوهستانی شمال شرقی  های  ییالق  کنار  در  استان  در جنوب  آن  زیبای 
استان، از جمله مهم ترین مناطق توریستی-طبیعی خاص به شمار می رود.

1-1-2-4-2- گردشگری 
جاذبه های تاریخی و گردشگری استان 

طبیعت خاص استان خراسان جنوبی در دشت بزرگ لوت و چشم اندازهای 
کوهستانی شمال شرقی  های  ییالق  کنار  در  استان  در جنوب  آن  زیبای 
استان، از جمله مهم ترین مناطق توریستی-طبیعی خاص به شمار می رود.

توجهی  قابل  معماری  بناهای  و  تاریخی  مناطق  از  استان خراسان جنوبی 
دربرگیرنده  یک  هر  نهبندان  و  سربیشه  بیرجند، خوسف،  است.  برخوردار 
و  لحاظ معماری  به  اهمیتی هستند که  با  تاریخی و معماری  جاذبه های 
تاریخی، استان خراسان جنوبی را غنی و پربار ساخته اند. از نظر تاریخی 
"خوسف" یکی از کهن  ترین و قدیمی ترین شهرهای جنوب خراسان به 
شمار می رود که وجود بافت قدیمی با آثار تاریخی ارزشمند؛ از ویژگی های 
شاخص این شهر محسوب می شود. این بافت که به لحاظ موقعیت طبیعی 
و واقع شدن بر روی هسته مقاوم، از زمین لرزه در امان مانده، یکی از سالم 
ترین بافت های تاریخی را دارا می باشد. بناهای تاریخی سربیشه به دوره 
پیش از اسالم می رسد و آثار تاریخی آن نشان دهنده غنای فرهنگی و سابقه 
تمدنی این منطقه است. آثاری از قبیل محوطه های باستانی، قلعه و خانه 
های قدیمی، غارها و روستاهای شگفت انگیز در این منطقه دیده می شوند. 
قلعه بزرگ نهبندان نیز که از خشت و چینه ساخته شده و در داخل شهر 

نهبندان قرار گرفته؛ سابقه آن به دوران اشکانیان و ساسانیان می رسد.

مطالعات شهرستان 
معرفی شهرستان خوسف   -3-1-1

شهرستان خوسف  در36 کیلومتری غرب بیرجند ودرحاشیه کویرقرار گرفته 
است.این شهر درطول جغرافیایی 58 درجه و 53 دقیقه وعرض جغرافیایی 
32 درجه و46 دقیقه واقع شده است. وارتفاع آن ار سطح دریا 1300 متر 

می باشد.
شهرستان خوسف دارای 2 منطقه شهری خوسف ومحمدشهر و 2 بخش 

مرکزی وجلگه ماژان و5 دهستان می باشد.
 

پیشینه  تاریخی   -4-1-1
این منطقه را گرجی ها و قبل از ظهور اسالم بنیاد نهادند و یکی از کهن ترین 
شهرهای جنوب خراسان محسوب شده که در منابع تاریخی ازآن با نام های 
خسف، خسب، خوسف یاد شده است)مولف ناشناخته کتاب " حدود العالم 
من المشرق الی المغرب" که در سال 379 ه.ق تالیف شده از خوسف به 

عنوان خسب یاد کرده (.
ازخوسف  القلوب  نزهه  کتاب  در  سال 740 هجری  در  مستوفی  اهلل  حمد 
به عنوان معظمات بالد قهستان یاد کرده ودرباره ی آن چنین می گوید: 
"خوسف شهر کوچکی است و چند موضع توابع دارد و آب آن از رودخانه 

باشد ودیها را  آب از کاریز باشد و در آنجا همه نوع انتفاعی حاصل آید".
حافظ ابرو در مورد تعداد دهات و مزارع و موقعیت شهر خوسف چنین بیان 
می دارد: بیست قریه و صد مزرعه از توابع خوسف است که بر کنار بیابان 

است و بر آن طرف بیابان حدود کرمان است
این منطقه بیشتر استراحت گاه تجار مختلف بویژه منزلگاهی برای بازرگانان 
گرجی در مسیر تجارت به هند بود. از آن جمله می توان به قبایل خودسیانی، 
خوسفیانی و خوسفی دراین منطقه اشاره نمود. قبایل یاد شده که تجارت 
از منطقه سوخومی در شمال غرب گرجستان، که  بود  آنان  پیشه  پارچه، 
بخشی از ایران محسوب می شد، به قصد تجارت پارچه از مسیر ایران قصد 
سفر به کشمیر هندوستان را داشتند. این کاروان بزرگ تجاری گرجی پس از 
ترک منطقه سوخومی در شمال غربی گرجستان امروزی و عبور از آذربایجان 
از مسیر آستارا، رشت وارد سرزمین طبرستان شدند. و از این طریق پس 
به  اینکه  تا  شده  بزرگ  خراسان  سرزمین  وارد  متوالی  روزهای  گذشت  از 
منطقه بیرجند در جنوب خراسان رسیدند. و چند صباحی را طبق معمول در 
کاروانسرای تجاری خود استراحت نمودند. هنگام عبور از مرز امروزی ایران 
و افغانستان در حوالی نهبندان در آن منطقه بین راهزنان و آنان جنگی در 
گرفت و بخش عمده ای از اموال آنها به تاراج رفت. تعداد از آنان کشته شدند 
و برخی نیز گریختند. بازماندگان این قبایل توسط گرجی های خوسف در 
جنوب بیرجند پناه داده شدند و لی پس از مدت کوتاهی همزمان با انعقاد 
پیمان نامه گلستان سرنوشت این قبایل به گونه دیگری رقم خورد و امکان 
بازگشت به گرجستان برایشان مهیا نشد. بازماندگان این کاروان بناچار در 
همان منطقه ساکن شدند و سعی در رونق مجدد پیشه خود نمودند. افرادی 
از این کاروان مدتها بعد با عبور از ناحیه کرمان و چاه بهار به بمبئی مهاجرت 
نمودند و به کمک پارسیان هند شغل خود را تقویت نمودند. تعداد کمی از 
افراد در خوسف ماندگار شدند که همین تعداد قلیل در زمان شوکت الملک 
حاکم وقت بیرجند بطور محترمانه مورد حمایت وی واقع شدند و بعدها به 
دعوت حاکم طبس برای امور بازرگانی به طبس دعوت شدند )قبائلی که 
یافتند(. مهاجرین  بعدها خوسفی، خوسفیان، آریامنش و طاهریان شهرت 
طی سالهای 1280 هجری خورشیدی تا کنون به مناطقی از جمله، طبس، 

کرمان، یزد و اصفهان کوچ کردند..

وجه تسمیه: 
در لغت نامه دهخدا نام خوسف )خوس اف و یا خودس اف( )نام منطقه ای 
در جنوب بیرجند( ریشه در زبان گرجی دارد. اینکه خوسف چه زمانی به این 
نام نامیده شد واقعاً معلوم نیست ولی اساساً این منطقه را گرجی ها و پیش 
از ظهور اسالم بنیاد نهادند. و بیشتر از آنچه امروز مورد توجه قرار گرفته از 
نظر اقتصادی و تجاری مورد توجه تجار و بازرگانان قرار داشت و از خوسف به 

عنوان یک کاروان سرای تجاری نام برده می شد.
مشاهیر و فرزانگان

خوسف زادگاه بزرگانی چون:
ابن حسام خوسفی-عارف و شاعر قرن نهم

غالمحسین شکوهی- اولین وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسالمی
احمد کامیابی مسک -نویسنده، مترجم و نمایشنامه نویس
سید علیرضا عبادی-نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی

1-1-5-پتانسیل های گردشگری شهرستان خوسف 
بافت تاریخی شهرستان خوسف 

بافت تاریخی خوسف به دلیل گسترش شهر در محدوده جاده اصلی و دور 
که  قدیمی حفظ شده  و  سالم  به صورت  هنوز  اصلی  جاده  از  بافت  بودن 

نیازمند توجه مسولین برای حفاظت از این بافت ارزشمند است .

میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری  شهرستان  خوسف
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استان تهران
گزارش

خدمات شهری شهرداری رباط کریم 
بزودی صاحب ساختمان جدید می شود

معاون فنی و عمرانی فرمانداری شهرستان رباط کریم و شهردار منتخب 
رباط کریم از پروژه احداث ساختمان خدمات شهری شهرداری رباط 
رباط کریم  پارسا، شهردار منتخب  اصغر  آوردند.  بعمل  بازدید  کریم 
وافتتاح  برداری  بهره  جهت  پروژه  بموقع  اتمام  برلزوم  بازدید  دراین 
وخدمت رسانی به شهروندان تاکید نمود.وی افزود: عملیات اجرایی 
پروژه ساختمان خدمات شهری در 5 طبقه با پیشرفت مطلوبی در 
حال اجراست و با توجه به محدودیت مکانی برای این معاونت  و ایجاد 
فضایی مناسب برای پرسنل و شهروندان و همچنین دسترسی آسانتر، 
احداث این ساختمان در سر لوحه فعالیت های عمرانی شهرداری رباط 

کریم قرار گرفته است.
شهردار منتخب رباط کریم در بازدید میدانی امروز از برخی پروژه های 
در حال اجرا به بررسی میزان پیشرفت کار و نحوه اجرای عملیات این 
پروژه ها پرداخت و نیز ضمن گفتگو با مجریان این پروژه ها برخی 
مشکالت مطرح شد که پس از بررسی تصمیمات الزم از سوی شهردار 

منتخب  اتخاذ شد.

اهتمام شهرداری صالحیه در برگزاری 
و  مسئولین  از  شایسته  میزبانی 
مشترک  نشست  در  مدعوین 
تهران  استان  شهرهای  شهرداران 
به  را  تهران  استاندار  قدردانی  مراتب 

همراه داشت.
در  شده  برگزار  همایش  پایان  در   
فرهنگی  مجتمع  اجتماعات  سالن 
دکتر  صالحیه،  شهرداری  هنری 
بهمراه هئیت همراه  بندپی  محسنی 
برگزار  از عملکرد کارکنان و مدیران 
و  کرد  قدردانی  مراسم  این  کننده 
ارشد  مقامات  از  شایسته  میزبانی 
شهری  مدیران  و  استانی  کشوری، 
ی  نتیجه  را  تهران  استان  شهرهای 
پذیری،  مسئولیت  و  تعهد  احساس 
همکاری و هماهنگی تمامی مسئولین 
و کارکنان شهرداری صالحیه دانست.

محسنی بندپی، تکریم ارباب رجوع و 
صیانت از حقوق شهروندان در قالب 
مبنای  بر  و  باز  آغوش  با  پاسخگویی 
قانونی توسط مدیران شهری  ضوابط 

از  را  آنان  تصدی  تحت  مجموعه  و 
و  اقناع  در  وظایف  مهمترین  جمله 
برای  و  دانست  مردم  رضایتمندی 
تکریم شهروندان توصیه های الزم را 

به آنان ارائه نمود.

علیرضا قربانی شهردار صالحیه نیز در 
پایان این دیدار صمیمی، ضمن تقدیر 
استاندار  نزدیک و صمیمی  تعامل  از 
شهرداری  با  همراه  هیئت  و  تهران 
موجبات  را  آنان  تعامل  و  ها، حضور 

کارکنان  بیشتر  و همدلی  قلب  قوت 
وظایف  اجرای  در  آنان  هماهنگی  و 
دانست و آن را نشانه مدیریت صحیح 
سازمانی  فرهنگ  به  دادن  اهمیت  و 

قلمداد نمود.

قدردانی استاندار تهران از میزبانی شایسته 
شهرداری صالحیه

بیان  با  بهارستان  فرماندار شهرستان 
اسالمی  ایرانی  اصیل  فرهنگ  اینکه 
مشخص  معیارهای  و  چارچوب  در 
می گیرد  شکل  مذهبی  عقیدتی 
گفت: برنامه های مذهبی و مبتنی بر 
در  می تواند  جامعه  ارزشی  اعتقادات 
اجتماعی  آسیب های  کاهش  جهت 
مجتبی  کند.   عمل  الگو  عنوان  به 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  خانجانی 
تسنیم در بهارستان، با اشاره به بهبود 
شهرستان  در  اجتماعی  شاخص های 
هدف گذاری  داشت:  اظهار  بهارستان 
و  مسائل  کاهش  و  برنامه ها  در 
یک  عنوان  به  اجتماعی  آسیب های 

اصل اساسی است که با قدرت آن را 
دنبال می کنیم و برنامه ریزی های خود 
را در پیشگیری از مسائل و آسیب های 

اجتماعی متمرکز کرده ایم.
بهارستان  شهرستان  کرد:  بیان  وی 
شکل  محدودی  بسیار  جغرافیای  در 
آن  اجتماعی  تنش های  که  گرفته 
متعدد  فرهنگ های  خرده  از  متأثر 
که  است  این  بر  تالش  تمام   و  است 
به مسائل ریز آسیب ها که دغدغه ما 
بیشتر  است  بهارستان  مردم  خود  و 
و  کنیم  توجه  گذشته  از  دقیق تر  و 
قدم  آسیب ها  این  کاهش  جهت  در 

برداریم.

بهارستان  شهرستان  فرماندار 
عملکرد  بر  نظارت  به  همچنین 
اشاره  اجتماعی  حوزه  در  دستگاه ها 
آسیب های  حوزه  در  افزود:  و  کرد 
کمیته های  و  کارگروه ها  اجتماعی 
تخصصی ویژه ای در شهرستان شکل 
کاری  منشور  و  برنامه ها  و  گرفته 
مدونی در حوزه پیشگیری و کاهش 
کار  دستور  در  اجتماعی  آسیب های 
نمی تواند  دستگاهی  هیچ  دارد.  قرار 
به گزارش صرف اکتفاء کند چرا که 
مشارکت فعال مسئوالن در رفع این 
پیگیری  ضرورت  عنوان  به  آسیب ها 

می شود.
خانجانی سپس با اشاره به تأثیر مثبت 
صاحب نظران  فرهیختگان،  نخبگان، 
حوزه های  در  دانشگاه ها  اساتید  و 
حوزه های  در  کرد:  تصریح  مختلف 
از  استفاده  بهداشتی  و  اجتماعی 
و  نخبگان  ایده های  و  دیدگاه ها 
صاحب نظران همیشه کارگشا و مؤثر 
مجمع  منظور  همین  به  است.  بوده 
با حضور  مشورتی جوانان شهرستان 
جوانان فرهیخته و نخبه تشکیل شده 
اجتماعی،  تخصصی  حوزه های  در  تا 

اشتغال،  سرمایه گذاری،  اقتصادی، 
محیط  سالمت،  جامع  نظام  ارتقاء 
فعالیت  فناوری  و  علم  و  زیست 
تا یاری گردستگاه های اجرایی  کنند 

شهرستان بهارستان باشند.
مذهبی  برنامه های  کرد:  عنوان  وی 
جامعه  ارزشی  اعتقادات  بر  مبتنی  و 
می تواند در جهت کاهش آسیب های 
کند  عمل  الگو  عنوان  به  اجتماعی 
باعث  ایرانی  جامعه  ارزش های  که 
می شود فرهنگ اصیل ایرانی اسالمی 
مشخص  معیارهای  و  چارچوب  در 
این  تا  بگیرد  مذهبی شکل  عقیدتی 
ارزش ها در بسیاری از اوقات به هجمه 

دشمن به ضد ارزش تبدیل می شود.
در  بهارستان  شهرستان  فرماندار 
پایان با اشاره به وجود 1300 هیئت 
مذهبی و 530 حسینیه و مسجد در 
شهرستان بهارستان خاطرنشان کرد: 
شور  شهرستان  عنوان  به  بهارستان 
با  که  است  گرفته  نام  عاشورائیان  و 
تکیه به برنامه های مذهبی می توان در 
بنیان  حوزه عفاف و حجاب، تحکیم 
خانواده، کاهش طالق و غیره موفقیت 

کسب کرد.

برنامه ها و منشور کاری مدونی در حوزه پیشگیری و 
کاهش آسیب های اجتماعی در دستور کار قرار دارد

گزارش

شهردار صالحیه اعالم کرد:

کنترل و نظارت بر رعایت اصول ساخت 
وساز شهری مضاعف می شود

در راستای جلوگیری از رشد بي رویه و توسعه ناهمگون، نظارت 
بر رعایت اصول ساخت و ساز شهری جدی تر از گذشته دنبال می 
شود. علیرضا قربانی شهردار صالحیه ضمن مهم برشمردن ِ نظارت 

دقیق بر نحوه ساخت و سازهای شهری گفت:
کنترل مضاعف بر ساختمان ها  و نظارت بر ساخت و سازها از وظایف 
توسعه شهري  درضرورت  مهم  اصلی  که  است  اصلی شهرداری ها 

بشمار میرود.
توسط  شهرسازی  قانون  در  مندرج  موارد  بر  تکیه  داد:  ادامه  وی 
دوایر مرتبط از جدی ترین راهکارهای شهرداری صالحیه در کنترل 

تخلفات ساختمانی می باشد.
قربانی اظهار امیدواری کرد با اجرای مستمر رویه های بازدارنده از 
ایجاد ساخت و سازهای مغایر با ضوابط  و قوانین جلوگیری بعمل 

آید.
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رباط کریم صاحب
 "گلخانه مکانیزه" می شود

و شهردار  کریم  رباط  فرمانداری شهرستان  عمرانی  و  فنی  معاون 
رباط کریم  احداث گلخانه شهرداری  پروژه  از  رباط کریم  منتخب 

بازدید بعمل آوردند.
کریم  رباط  منتخب  شهردار  پارسا،  اصغر   ، روز  اتفاق  گزارش  به 
گلخانه  این  احداث  در  تسریع  جهت  الزم  دستورات  صدور  ضمن 
گفت: شهرداری رباط کریم تاکنون فاقد گلخانه بوده و گل و گیاهان 

موردنیاز خود را از شهرهای همجوار تأمین می کرد.
پارسا گفت: هدف از احداث این گلخانه  تامین نیاز فضای سبز منطقه 
و تولید اقالم گیاهی متنوع و همچنین خود کفایی در تولید نشا 

است.
شهردار منتخب رباط کریم خاطرنشان کرد: با احداث این گلخانه 
مجهز و به روز گل و گیاهان موردنیاز شهرداری رباط کریم تامین 
و توانایی آن را خواهیم داشت که به شهرداری های همجواز نیز با 

قیمت مناسب تر و کیفیت باالتر صادر نمائیم.
گفتنی است شهردار منتخب در هفته اخیر چندین بار از پروژه ها 
بازدید داشته اند و با جدیت بر روند اجرای پروژه های سطح شهر 

نظارت دارد.

توزیع کارتن پالست در ساختمان جدید
 اداره برق شهر پرند

طرح توزیع کارتن پالست در ساختمان جدید اداره برق شهر پرند به 
همت واحد مدیریت پسماند شهرداری پرند اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند، با هدف تفکیک زباله از مبدا 
و فرهنگ سازي در زمینه مدیریت پسماند و زباله،  سطل های کارتن 
پرند  بلوار جمهوری شهر  در  برق  اداره  در ساختمان جدید  پالست 

توزیع شد.
گفتنی است که این سطل ها دارای وزنی سبک و صد درصد قابل 

بازیافت هستند و در برابر نوسانات دما مقاوم می باشند.

مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار 
این  اداری  شورای  جلسه  هفتمین  در 
شهرستان گفت: با کار و تالش، همکاری 
و همدلی مسئولین شهرستان توانسته ایم 
در تمامی حوزه ها تحوالت بسیار خوبی را 
تجربه کرده ایم که تفاوت های ملموسی را 
نسبت به سال گذشته به وجود آورده است 
و پیشرفت در حوزه های مختلف را بهمراه 
داشته است.  هفتمین جلسه شورای اداری 
شهرستان شهریار به ریاست دکتر محسنی 
بندپی استاندار تهران و با حضور مهندس 
فرماندار شهرستان شهریار، دکتر  طاهری 
کوهپایه زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  ایران، 
در  مشق  حوزه  مردم  نماینده  تهران، 
خانچرلی  سردار  اسالمی،  شورای  مجلس 
تهران،  استان  انتظامی ویژه غرب  فرمانده 
امام  سالمی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
جمعه شهریار، حجت االسالم و المسلمین 
بنی احمدی امام جمعه باغستان، دادستان، 

رئیس دادگستری، فرمانده نیروی انتظامی 
و فرمانده بسیج ناحیه مقاومت شهرستان 
بخشداران  و  فرمانداری  معاونین  شهریار، 
اداری  شورای  اعضای  جوقین،  و  مرکزی 
و  روسا  و  شهرداران  از  اعم  شهرستان 
روسای  شهرها،  اسالمی  شورای  اعضای 
دیگر  و  ها  دستگاه  مدیران  و  ادارات 
مسئولین شهرستان در محل سالن جلسات 

فرمانداری شهریار برگزار شد.
بنا بر این گزارش؛ مهندس طاهری فرماندار 
با سالم  جلسه  این  در  شهریار  شهرستان 
فرستادن به حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( و 
یاران و اصحاب ایشان و تسلیت به مناسبت 
دفاع  هفته  گرامیداشت  با  و  محرم  ماه 
مقدس و بازگشایی مدارس و همچنین با 
عرض خیرم مقدم به استاندار محرتم تهران 
حاضر  مسئولین  دیگر  و  همراه  هیئت  و 
که  تهران  استاندار  از  تقدیر  با  جلسه،  در 
با تالش مداوم بطور متوسط هر ماه را به 
شهرستان های استان تهران سفر میکنند 

گفت: خوشحالیم که این هفتمین بار است 
به  تهران  پرتالش  و  محترم  استاندار  که 
شهرستان شهریار سفر می کنند و نسبت 
به تمام موضوعات مرتبط با این شهرستان 
الزم  های  مساعدت  و  بوده  پیگیر  بادقت 
تا ما بتوانیم شهرستان را بخوبی  را دارند 
مدیریت نمائیم.فرماندار شهرستان شهریار 
با اشاره به همدلی و همکاری خوب ایجاد 
شده بین مسئولین شهرستان اظهار داشت: 
کنونی  شرایط  در  موهبت،  این  داشتن  با 
توانسته ایم توفیقات بسیار خوبی را بدست 
آوریم و علی رغم مشکال فراوان و تحریم 
های ظالمانه در تمامی حوزه ها نسبت به 
سال گذشته تحوالت چشمگیری را داشته 

و تفاوت های خوبی را تجربه کرده ایم.
نماینده عالی دولت در شهرستان شهریار 
ماهانه  بصورت  متوسط  بطور  ما  افزود: 
تمامی  حضور  با  اداری  شورای  جلسه 
برگزار  شهرها  در  را  مدیران  و  مسئولین 
کرده و پس از احصاء مشکالت موجود آنها 

را به دقت بررسی و چکش کاری کرده و 
تصمیمات مورد نیاز را برای اجرا اتخاذ می 
آنها خواهیم  پیگیر عملی شدن  و  نماییم 
مسئولین  تمامی  حضور  باوجود  لذا  بود 
مصوبات  شدن  اجرایی  بابت  از  مشکلی 
جلسات شورای اداری وجود ندارد و طبق 
آمارها و ارزشیابی های صورت گرفته باالی 
اجرایی  امروز  به  تا  مصوبات  درصد  هفتاد 

شده است.
گزارش  ارائه  ادامه  در  طاهری  مهندس 
و  انجام شده  کارهای  و  اقدامات  مجموعه 
در  اقدام شهرستان  در دست  های  برنامه 
حضور استاندار تهران گفت: مالقات های 
روزهای  در  هفتگی  بصورت  ما  مردمی 
اتاق  درب  اما  شود  می  برگزار  دوشنبه  
های  دستگاه  و  ادارات  دیگر  و  فرمانداری 
اجرایی شهرستان در بقیه ایام هفته نیز به 
روی اربابان رجوع باز است و دستور دادیم 
حوصله  و  دقت  با  مردم  مدنظر  مخوارد 

بررسی و پیگیری شود.

فرماندار شهرستان شهریار در جلسه شورای اداری:

با همکاری و تالش مسئولین توفیقات خوبی را در تمامی حوزه های شهرستان بدست آورده ایم

کسب مقام دوم توسط تیم فوتسال شهرداری 

شهریار در مسابقات کارکنان ادارات شهرستان

مدیریت  رسانی  واطالع  خبر  واحد  از  نقل  به  روز  اتفاق  گزارش  به 
ارتباطات و امور بین الملل ؛ ۲۴شهریور ماه سال جاری تیم فوتسال 
شهرداری شهریار در دیدار پایانی مسابقات کارکنان ادارات شهرستان 
برابر تیم شهرداری وحیدیه با نتیجه نزدیک 3بر۲ شکست خورد و به 

مقام نائب قهرمانی دست یافت. 
ورزش  اداره  رئیس  با حضور صیفوری  مسابقات  قهرمانی  های  کاپ 
شهرداری  بدنی  تربیت  مسئول  حیدری  ،طیب  شهرستان  جوانان  و 
اهدا  قهرمانان  به  فوتبال شهرستان  قنبریان رئیس هیئت  و  شهریار 

گردید.

افزایش 15 تا 20 درصدی حجم تولید زباله در 

دهه اول ماه محرم در شهر گلستان
شهردار گلستان با اعالم افزایش 15 تا ۲0 درصدی حجم تولید زباله 
در دهه اول ماه محرم، از انتقال 380 تن زباله در روزهای تاسوعا و 

عاشورا خبر داد.
 هرساله با فرا رسیدن ایام عزاداری حسینی، علی رغم تالش گروه ها 
و فعاالن محیط زیستی به منظور آگاه سازی عمومی برای استفاده 
نکردن از ظروف یکبار مصرف پالستیکی و عدم پراکندگی این ظروف 
در سطح معابر، به دلیل ناآگاهی و فقدان مسئولیت پذیری برخی از 
مردم، چهره اغلب شهرهای کشور یکپارچه مملو از ظروف پالستیکی 
نذورات می شود و هزاران قامت در لباس پاکبانان شریف و زحمتکش 
شهرداری از خستگی و رنج ناشی از کار باید خمیده شود تا سطح 

کوچه و خیابان و جوی های آب از ظروف پالستیکی پاک شود.
از این رو امسال نیز حوزه خدمات شهری شهرداری گلستان در ایام 
محرم بویژه روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی را در آماده باش کامل 
بسر برد تا به صورت شبانه روزی خیابان ها و کوچه ها را از زباله های 
از سوی  مسئولیت پذیری  با کمی  که  زباله هایی  کنند.  پاک  مردمی 
مردم عزادار می توان هم میزان تولیدش را کاهش داد و هم بعد از 
صرف غذای نذری آنها را به جای پرتاب کردن در کنار خیابان، داخل 

سطل های زباله انداخت.
شهردار گلستان با اشاره به افزایش 15 تا ۲0 درصدی حجم تولید زباله 
در روزهای محرم در این شهر یادآوری کرد: در ایام سال روزانه به طور 
متوسط حدود 150 تا 160 تن زباله در گلستان تولید می شود که در 
ایام سوگواری ماه محرم بویژه روزهای تاسوعا و عاشورا روزانه حدود 

30 تن به حجم زباله تولیدی در شهر گلستان اضافه شد.
تولیدی در  زباله  افزایش حجم  با وجود  اظهار کرد:  پرچگانی  رحیم 
این ایام با تالش شبانه روزی نیروهای خدماتی شهرداری پسماندهای 
موجود بویژه ظروف یکبار مصرف نذری در سطح شهر در سریع ترین 

زمان جمع آوری شد.
وی با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی در بین شهروندان و عزاداران 
برای رعایت نظافت شهری و انداختن زباله به محل های جمع آوری 
گفت: هیئت ها و دستجات حسینی همکاری خوبی با شهرداری در 

این زمینه داشتند.

به گزارش روابط عمومی شورا و شهرداری 
و  فردوسیه  شهردار  با حضور   : فردوسیه 
و  محلی  معتمد  منصوری  اله  ولی  حاج 
از  پس  آباد  عبد  بلوار  در  ملکی   ، مالک 
مسیر  این  و  تخریب  امروز  الزم  توافقات 

بازگشایی گردید
پس   : افزود  باره  این  در  اسدی  علیرضا 
از توافقات الزم با برخی از شهروندان در 

 ، معابر  تعریض  و  نشینی  عقب  خصوص 
این خصوص  اقداماتی در سطح شهر در 
شاهد  نیز  امروز  که  پذیرفت  صورت 
تخریب و عقب نشینی ملک آقایان حاج 
عبد  محله  در  پاشایی  و   منصوری  ولی 
آباد بودیم و انشاهلل با همکاری شهروندان 
در این خصوص شاهد بازگشایی در دیگر 

نقاط شهر باشیم

تعریض معابر سطح شهر فردوسیه در دستور کار شهرداری

بازدید سرزده معاون امورعمرانی 
استانداری تهران ازشهرداری شهراندیشه

سرزده  بازدید  طی  تهران  استانداری  امورعمرانی  محترم   معاون 
ازشهرداری اندیشه ،ازنزدیک وضعیت خدمات رسانی این شهرداری 

را مورد بررسی قرار داد.
مهندس تقی زاده در این بازدیدازواحدهای شهرداری و گفت و گو با 
کارکنان واحدها در خصوص موضوعات کاری و مشکالت و توانمندی 

های موجود اطالعاتی کسب کرد.
وی با تاکید بر ارائه خدمات مطلوب به مردم خواستار رعایت حقوق 

شهروندی و تکریم مراجعین توسط کارکنان شهرداری شد.
از  مندی  بهره  با  تا  کند  تالش  باید  اداری  سیستم  افزود:  ایشان 
افزایی خود  توان  و  توانمندسازی  و  امکانات و سرمایه های موجود 

چرخه مناسب خدمات را ارائه دهد.
درپایان این  بازدید مهندس تقی زاده به همراه معاونین ومدیران 
شهرداری ازپروژه مدرن دهکده ورزشی فاز 5 که جدیداکلنگ زنی 

شده بود بازدید نمودند.
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هلو به عنوان یک میوه بسیار خوشمزه و شیرین 
دارای فواید متعددی برای سالمت است.

نام علمی هلو Prunus persica است و فواید 
متعددی برای سالمت دارد که در ادامه به برخی 

از آنها اشاره می شود.
بهبود هضم غذا

نامحلول است که  و  از فیبر محلول  هلو سرشار 
به هضم بهتر کمک می کند. مطالعات نشان می 
دهد فیبر نامحلول موجب کاهش احتمال یبوست 
می شود. همچنین هلو حاوی اسیدهای چرب با 
زنجیره کوتاه است که موجب کاهش التهاب شده 
بیماری  روده،  کولیت  بیماری  نظیر  و مشکالتی 
کرون و سندروم روده تحریک پذیر را درمان می 

کند.
افزایش سالمت قلب

و  باال  کلسترول  خطر  تواند  می  هلو  خوردن 
از  همچنین  دهد.  کاهش  را  باال  فشارخون 
کم  میزان  دارای  و  پتاسیم  از  سرشار  آنجائیکه 
باال  ریسک  معرض  در  افراد  برای  است،  سدیم 

مشکالت قلبی-عروقی بسیار عالی است.
محافظت از پوست

هلو مملو از آنتی اکسیدان ویتامین C است. از 
اینرو به سنتز کالژن، مولکول مهم برای سالمت 
در  پوست  از  همچنین  کند.  می  کمک  پوست، 
محافظت  ماوراءبنفش  مضر  های  اشعه  مقابل 
می نماید. هلو چین و چروک ها را کاهش می 
دهد و بافت پوست را بهبود می بخشد. همچنین 

اولین  به حفظ رطوبت  ترکیبات موجود در هلو 
الیه بدن کمک می کند.

پیشگیری از سرطان
میوه  گوشت  و  پوست  دهد  می  نشان  مطالعات 
موسوم  مفید  اکسیدان  آنتی  نوع  دو  حاوی  هلو 
دارای  که  است  اسیدکافئیک  و  کاروتنوئیدها  به 
خواص ضدسرطانی هستند. همچنین پلی فنول 
های موجود در هلو از رشد و پیشرفت سلول های 
سرطانی ممانعت می کنند. در حقیقت آنها می 
توانند بدون هرگونه آسیب به سلول های سالم 
اطراف سلول های سرطانی، سلول های سرطانی 

را نابود کنند.
کاهش عالئم آلرژی

اگر شما به چیزی آلرژی دارید، مصرف هلو منجر 
به آزادشدن هیستامین ها و سایر مواد شیمیایی 
از طریق سیستم ایمنی تان شده و با مواد آلرژی 
زا مقابله می کند. مطالعات نشان می دهد خوردن 
خون  در  ها  هیستامین  ترشح  از  تواند  می  هلو 

پیشگیری کرده و عالئم آلرژی را کاهش دهد.
بهبود سالمت چشم

طبق نتایج تحقیقاتی، خوردن سه هلو در روز می 
تواند خطر بروز بیماری چشمی دژنراسیون ماکوال 
آن  پیشرفت  از  و  داده  کاهش  را  با سن  مرتبط 
جلوگیری کند. این بیماری یکی از دالیل اصلی 
نابینایی است. هلو سرشار از ویتامین C است که 
موجب افزایش سالمت چشم و عروق خونی چشم 

ها می شود.

فایده هلو برای سالمت چشم و 
مقابله با سرطان

دست عربستان زیر ساطور انصار اهلل یمن

به دانش  ایرانی  محققان 
ساخت  و  طراحی  فنی، 
دست  خورشیدی  پرنده 
پیدا کردند که می تواند 
با استفاده از سلول های 
آن  روی  که  خورشیدی 
خورشید  نور  شده  نصب 
را برای تامین باتری خود 

بازاریابی  جذب کند.آبتین سعادتی مدیر 
دانش  حال  در  که  ایرانی  شرکت  یک 
بنیان شدن است، در حاشیه رویداد ارائه 
فناوری های حوزه پهپاد در محل صندوق 
نوآوری و شکوفایی به خبرنگار مهر گفت: 
اولین شرکتی هستیم که دانش فنی  ما 
طراحی و ساخت پرنده یا پهپاد خورشیدی 
را در ایران بومی سازی کرده ایم.وی با بیان 

این  پروازی  تست  اولین  اینکه 
پهپاد در ۱۲ شهریور ماه انجام 
توانست  پرنده  این  افزود:  شد، 
اندازه چهار ساعت مداومت  به 
کیلومتر  با سرعت ۴۰  پروازی 
باشد.سعادتی  داشته  بر ساعت 
پرنده  این  طول  کرد:  تصریح 
۱.۲۵ و دهانه بال برابر با ۳.۲۰ 
و وزنش ۴ کیلو و ۷۰۰ گرم است؛ ۷۰۰ 
تجهیزات  شامل  پرنده  این  وزن  از  گرم 
سنسور و دوربین برای شناسایی است.وی 
تأکید کرد: این پرنده حتی قابلیت پرواز 
که  دارد  را  پروازی  مداومت  ساعت   ۸ تا 
می تواند قابل افزایش نیز باشد و عالوه بر 
بتواند پرواز  طول روز، در طول شب هم 

داشته باشد.

محققان ایرانی به دانش فنی و 
ساخت پرنده خورشیدی دست یافتند
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آشنایی با  بافت تاریخی شهر خوسف
چکیده

بافت های تاریخی به دلیل ارزش میراثی و فرهنگی و نقشی که در تعیین هویت شهری دارند از ارزش 
باالیی برخورداربوده شایسته  حفظ و نگهداری اند واینگونه بافت ها در مقابل زلزله به شدت ناپایدارو 
آسیب پذیرمیباشد. محدوده بافت تاریخی خوسف با بیست و سه هکتار و بیش از بیست و چهار اثر 
تاریخی ثبت شده  وداشتن بنا های تاریخی  همچون مسجد جامع ، خانه های تاریخی  ، حسینیه ، 

مدرسه علمیه و آب انبار جزو بافت های با ارزش شهر خوسف  و... میباشد.
جغرافیای شهرستان خوسف

شهرستان خوسف در سی و شش کیلومتری غرب بیرجند و در حاشیه کویر در طول جغرافیایی پنجاه 
و هشت درجه و پنجاه و سه دقیقه و عرض جغرافیایی سی و دو درجه و چهل وشش دقیقه  قرار گرفته 
است. شهر خوسف از شمال به فردوس ،از شرق به بخش مرکزی بیرجند، از جنوب به نهبندان واز غرب 
به شهرستان طبس محدود می شود.، پیشینه تاریخی خوسف به دوران قبل از اسالم می رسد، به خاطر 
موقعیت خاص طبیعی از قدیمی ترین زمان به عنوان هسته ای از تجمع انسانی در کویر خراسان بوده 
است وجود نگاشته های باستانی بر جای مانده در کال جنگال واقع در دامنه های))رج(( دلیل بر قدمت 
این منطقه است. از نظر تاریخی خوسف یکی از کهن ترین و قدیمی ترین شهرهای جنوب خراسان 

محسوب می شود که در منابع تاریخی ازآن با نامهای خسف،خسب،خوسف یاد شده است.

 

نقشه تقسیمات شهری استان خراسان جنوبی

محدوده بافت تاریخی شهر خوسف
وجود بافت قدیمی با اثار تاریخی ارزشمند از ویژگی های شاخص این شهر محسوب می شود. این 
بافت که به لحاظ موقعیت طبیعی و واقع شدن بر روی هسته مقاوم، از زمین لرزه در امان مانده یکی 

ازسالمترین بافت های تاریخی به شمار می رود.
از آثار تاریخی  خوسف میتوان به آرامگاه ابن حسام ، سنگ نگاره کال جنگال ، مسجد جامع خوسف 
، خانه تاج ور ، خانه میرزا جعفر ، خانه علوی ، مسجد جامع روستای گل ، مزار روستای گل ، ارگ 
شیبانی روستای ماژان ، بافت تاریخی روستای خور،بافت تاریخی روستای ماژان ،بافت تاریخی روستای 

آرک و ...... اشاره کرد
محدوده بافت تاریخی با مساحت بیست و سه هکتار محدود شده  است به :

شماال": قسمتی از بلوار شهید بهشتی ،  امتداد خیابان شهید رجایی وساختمانهای قدیمی.
شرقا" : ضلع شرق فضای سبز مجاور قلعه  ، امتداد آن تا گواب وقسمتی از گواب.

جنوبا" : ادامه گواب تا خیابان شهید مطهری .
غربا" : امتداد از خیابان مطهری ، مرز مشترک با مزارع و باغات تا خیابان ابن حسام و ادامه آن با خط 

غیر مستقیم با مزارع و باغات.)طبق نقشه زیر(
   

نقشه محدوده بافت تاریخی مصوب شهرستان خوسف

)محله بندی بافت تاریخی خوسف( 

)طریقه شکل گیری بافت فرسوده خوسف (

 

بناها و مسیرهای احیا شده در بافت تاریخی خوسف

 
 
 

 

گزارشی از اقدامات انجام شده در محدوده بافت تاریخی خوسف که توسط شهرداری و 
اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری انجام گرفته

۱- مطالعه بافت تاریخی خوسف.
۲- اجرای سنگ فرش پیاده رو ابتدای خیابان ابن حسام.

۳-  مرمت آب انبار ابتدای خیابان ابن حسام.
۴- جداره سازی خیابان شهید مطهری.

۵- مرمت خانه تاریخی علوی در محدوده بافت تاریخی.
۶- مرمت مسجد جامع.

۷- تغییر کاربری آب انبار مهربان به گود باستانی قمر بنی هاشم )ع( .
منابع:

-  نمایندگی اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی در شهرستان 
خوسف.

- برداشت میدانی از محدوده بافت تاریخی شهر خوسف.
khoosf.skocr.ir سایت -

- شهرداری خوسف.
- اینترنت “شناسایی شهر خوسف “.

آشنایی با  بافت تاریخی شهر خوسف مقاله

ارتقای  و  آموزش  دفتر  مدیرکل 
گفت:  بهداشت،  وزارت  سالمت 
میلیونی کشور، گروه  جمعیت ۸۰ 
مراقبتی  خود  ملی  برنامه  هدف 

هستند.
اهمیت  درباره  فر،  رفیعی  شهرام   
آموزش خود مراقبتی جامعه افزود: 
خود  زمینه  در  بهداشت  وزارت 
آموزشی  محور  چهار  در  مراقبتی  
فعالیت می کند. یکی از این موارد، 
زندگی  سبک  برای  مراقبتی  خود 
تغذیه  زمینه  در  یعنی  است.  سالم 
سالم، تحرک فیزیکی، سالمت روان، 
حوادث، بهداشت فردی، پیشگیری 
مصرف  عدم  آسیب ها،  و  بالیا  از 
دخانیات، قلیان، الکل و مواد مخدر 
و بهداشت بارداری آموزش های پایه 

به افراد ارائه می شود.
خود  افراد  برخی  کرد:   بیان  وی 
و  خانواده  و  خود  از  را  مراقبتی 
خود  و  می دهند  انجام  جامعه 
مراقبتی برخی هم بر عهده دیگران 
مراقبتی  خود  مثال  طور  به  است. 
عهده  بر  سالمند  افراد  یا  نوزاد 
کل  حال  این  با  آنهاست.  خانواده 
توانمند  نیازمند  کشور  جمعیت 

شدن برای فرا گرفتن خود مراقبتی 
هستند.

رفیعی فر ادامه داد: بهترین سن و 
هزینه اثربخش ترین زمان برای ارائه 
آموزش های خود مراقبتی، از پیش 
است  دبیرستان  پایان  تا  دبستانی 
که شامل برنامه تدریجی، تکاملی و 
فزاینده و متناسب با رشد و تکامل 
و  سنی  گروه های  و  آموزان  دانش 

جنسی می شود.
ارتقای  و  آموزش  دفتر  مدیرکل 
گفت:  بهداشت  وزارت  سالمت 
و  بهداشتی  نظام  در  طرفی  از 
در  خصوص  به  و  کشور  درمانی 
هزار   ۲۰ زیر  شهرهای  و  روستاها 
سالمت  تیم  توسط  جمعیت،  نفر 
شامل پزشک خانواده، ماما، دندان 
پزشک و مراقبین سالمت، به یک 
خانم در هر خانواده که معموال زنان 
سواد هستند،  با ۸ کالس  خانواده 
فرد  این  و  شده  ارائه  آموزش هایی 
و  می شود  خانواده  سالمت  سفیر 
یاد  را  مراقبتی  خود  آموزش های 
می گیرد. از این افراد به عنوان سفیر 
سالمت خانواده دعوت و در سیستم 

ثبت می شود.

بهترین سن آموزش های خود مراقبتی 

پیش از دبستان تا دبیرستان است گزارش

چاپخانه گل آذین
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