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 دیحکام رس یشورا دیبه تائ رانیا هیاروپا عل یکایتروئ قطعنامه                

 

 

 

 

 یو آماده باش کامل ارتش کره جنوب یکره شمال دیجد دیتهد   

 یو آماده باش کامل ارتش کره جنوب یکره شمال دیجد دیتهد
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 دیحکام رس یشورا دیبه تائ رانیا هیاروپا عل یکایقطعنامه تروئ

 یرا به بهانه عدم همکار 2012از سال  یرانیقطعنامه ضد ا نیاول یحکام آژانس اتم یشورا

 کرد. بیآژانس، تصو قاتیتهران با تحق

آژانس  حکام یگزارش دادند که شورا نیاز و یو خبر کیپلماتی، منابع د ایآر یگزارش خبرگزار به

 کرد. بیرا تصو رانیا هیعل ییاروپا یکایامروز )جمعه( قطعنامه تروئ یاتم یانرژ یالملل نیب

 

 

 یشورا یحاضر در نشست حضور یها پلماتیبه نقل از د «ژورنال تیاستر وال» هیخبرنگار نشر« نورمن الرنس»

با  یعدم همکار لیبه دل رانیاز ا یحکام آژانس اتم یشورا یشد. اعضا بیقطعنامه تصو نیا»حکام گزارش داد: 

 «.است 2012از سال  رانیا هیقطعنامه عل نیاول نیآژانس انتقاد کردند. ا قاتیتحق

 7مخالف و  یرأ 2موافق،  یرأ 25با  ران،یا هیعل ییاروپا یکایتروئ یشنهادیقطعنامه پ ندیگو یم کیپلماتید منابع

 شده است. بیممتنع تصو یرأ

 

 
 

 

شد:  ینشست، مدع نیدر ا یسخنران یط ن،یمستقر در و یالملل نیب یها آلمان در سازمان ندهینما« کانتزل گرهارت»

 - یحکام در نشست قبل یروشن شورا اریبس امیآنهم بر خالف پ -]به چهار مکان[  یاز دسترس رانیممانعت ا»

 «.است یجهان یپادمان میرژ یبرا یچالش

 کیاقدامات »شد:  رانیحکام به ا یانتزل سپس خواستار واکنش شوراآلمان، ک یندگینما ترینوشته صفحه توئ به

از  یسال، سزاوار واکنش کیبه مدت  یچهار ماه و تعامل ناکاف یآژانس برا یقانون یدولت در ممانعت از دسترس

 «.شورا است یسو
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هاي فرسوده تسهیالت  /شهرداري براي بهسازي مسکن در بافتهاي حجیم در بافت ناکارآمد شهري لزوم انبوه سازي

 دهد ویژه ارائه مي

مسکن  یبهساز ز،یتبر یشهردار کردیدر حوزه مسکن، گفت: رو یبا اشاره به نقش متفاوت شهردار زیشهردار تبر

 حوزه است. نیگذاران ا هیتوسط سرما میحج یها یانبوه ساز قیفرسوده از طر یها در بافت

 

در خصوص نقش مسکن « تراز» یونیزیبا حضور در برنامه تلو باهر نیشه رجیا ز،یرش خبرنگار ما در تبرگزا به

 هیبافت ناکارآمد بوده که شامل حاش زیسوم شهر تبر کیاظهار داشت:  د،یبر جهش تول یدر تحقق شعار سال مبن

 است. ییبافت فرسوده و روستا ،ینینش

 

است. در  یاصالح و بازساز ازمندیکه ن کنند یم یها زندگ بافت نیدر ا زیتبر تیهزار نفر از جمع 750افزود:  او

وجود دارد که « فرسوده یها مسکن در بافت یبهساز»و « مسکن دیتول» استیتحقق شعار سال در حوزه مسکن دو س

 .میهست گریکدیدو مورد با  نیدر صدد ادغام ا یدر شهردار

در  یشهر ریمجموعه است، گفت: به عنوان مد نیا دیمورد تاک شتریکن بمس یبهساز نکهیا انیبا ب زیتبر شهردار

 .میدار یفیاصالح بافت فرسوده وظا

درصد از بحث ما  45تنها  یشهر یها . در بحثستیو سقف ن یواریچهار د کیگفت: مسکن تنها  باهر نیشه رجیا

پارک  دیبا یواریاست. درکنار چهار دآن مسکن  یعموم یها یدرصد شامل کاربر 55است و  یواریچهارد نیا جادیا

 مسکن باشد. یازهاین هیو مدرسه و درمانگاه و بق

حوزه  دیجهش تول میدار یسع یوجود دارد و در شهردار ها رساختیز نیبافت فرسوده تمام ا تیادامه داد: در ظرف او

به  یا و عالقه دهیرس جهینتبه  تر عیخواهد سر یم یکه بخش دیآ یم شیپ یگاه ی. ولمیسمت ببر نیمسکن را به ا

 مدت و بلندمدت در ساخت مسکن ندارند. انیم یها برنامه

انبوه سازان نام برد و  یموثر برا یناکارآمد به عنوان پارامتر یها مسکن در بافت نییپا متیاز ق زیتبر شهردار

 زیداث مجاور با کوه در شرق تبراالح دیجد یها با بافت سهیفرسوده در مقا یها مسکن هم اکنون در بافت متیافزود: ق

 و کمتر است. تمتفاو اریندارد بس یرساختیکه هنوز آماده نشده و ز
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کالن  یها یگذار هیسرما ازمندیبافت ها ن نیساخت و ساز در ا نکهیبر ا دیبا تاک باهر نیشه رجیا

 قیدر تشو یدر عوارض و... سع فیهمچون تخف یالتیبا ارائه تسه یکرد: شهردار حیاست، تصر

ساخت مسکن به شکل  تیدارد. با هدا نینش هیحاش یانبوه سازان به ساخت و ساز در بافت ها

 .ابدی یساخت کاهش م متیدرصد ق 30تا  یساز یانبوه و صنعت

 

 . بعد از حد دهد یارائه م فیدرصد تخف 100فرسوده در تراکم مجاز تا  یها در بافت یخاطرنشان کرد: شهردار او

کند  یهکتار انبوه ساز کیدر  یبلوک یناکارآمد اگر کس یها درصد ادامه دارد. در بافت 30ها تا  فیتخف نیمجاز هم ا

 یساز یاندک است و به صنعت زین نیسهم زم ی. از طرفستا یا ژهیو ازیامت نیاست که ا گانیدرصد پروانه را 100

 .ابدی یساخت کاهش م متیکمک کرده و ق

 یها یگذار هیسرما ینداشته باشد ول یتیبافت ها جذاب نیساختمان در ا یاحداث مورد دیشاشد:  ادآوری زیتبر شهردار

و  میبه شکل حج نیاندک زم متیبا ق یهکتار 10بلوک  کیبافت ها مطلوب است. احداث  نیدر ا یچند هکتار

 گذار جذاب باشد. هیسرما یتواند برا یم ادیز یمتراژها

کرده ام از انبوه سازان استان  یسع اریبس ز،یت خدمت در کسوت شهردار تبرافزود: در طول مد باهر نیشه رجیا

مناطق را ندارند. در هر  نیساخت وساز در ا یبرا ییکم بهره عالقه ا التیمتاسفانه آنها بدون تسه یدعوت کنم ول

آور خواهد  ودارسیبس میحج یگذار هیو سرما سودهدر بافت فر یهکتار 5 یپروژه ها یحال مطمئنم در صورت اجرا

 بود.

 دی. بامیکن کیتحر حیصح التیتقاضا را با ارائه تسه دیشد: با ادآوریخصوص  نیدر ا یبا ارائه راهکار انیدر پا او

از  افتهیتوسعه  یمسکن باشند. در کشورها ازمندیافراد واقعا ن نیشود و ا یداده م یبه چه کسان التیتسه نیا میبدان

گذاران بخش  هیسرما یبرا یها، ارزش افزوده خوب بافت نیدر ا یرگذا هیده و با سرمااتفاق رخ دا نیا شیها پ دهه

 شده است. جادیمسکن ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1399/  خرداد  سال  14/ شماره  نیفصل تدو  یاجتماع یماهنامه فرهنگ            
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ع نیروي جویي مصرف برق توسط شرکت توزی تابستان گرم و دعوت به مشارکت مردم در صرفه

 برق تبریز

ضمن  یشرق جانیآذربا یمایدر گفتگو با خبرنگار صدا و س زیبرق تبر یروین عیشرکت توز یروابط عموم ریمد

 ریغ یپرمصرف خود را به ساعات یبرق لیاستفاده از وسا میدرخواست دار زیگفت: از مردم عز نیبه مشترک هیتوص

 ( منتقل کنند.17تا  12مصرف ) کیاز ساعات پ

 

هر ماه  یگرم سال برا یها مصرف برق در ماه یالگو نکهیبا اشاره به ا ،یمرام ونسی ز؛یگزارش خبرنگارماازتبر هب

پرمصرف در ساعات اوج بار  یبرق لیهمزمان از وسا ی وات ساعت است، خاطرنشان کرد: عدم استفاده لویك 300

 ،یو گاز یآب یكولرها سی، سرو17 یال 12ساعت  از یتجار یها ژنراتورها در مجتمع زلی(، استفاده از د17تا 12)

 لرها،یچ ریمتمركز نظ یشیسرما یها ستمیاستفاده از س گراد، یسانت ی درجه 24 یدر دما یگاز یكولرها یدما میتنظ

در ساعات اوج بار، خاموش نمودن  یآب یكولرها یدور كند برا میو پاساژها، تنظ یها و... در مراكز تجار فن كوئل

مصرف  فوق كم یها در ساعات روز، استفاده ازالمپ ینور مصنوع یجا به یعیاستفاده از نور طب ،یاضاف یرقلوازم ب

 بار است. کیپ امیراهکار کاهش مصرف برق در ا نیپرمصرف مهمتر یها استفاده از المپ یبه جا ید یا و ال

بعد از خروج از  یشیسرما یها تمسیکرد: خاموش کردن س دیتاک یبخش ادار نیمشترک یبرا ییها هیضمن توص یو

 ی درجه 24 یدر دما یگاز یكولرها یدما میظهر، تنظ 12ژنراتورها از ساعت  زلیمحل کار، به مدار آوردن د

و  یكیالكترون زاتیدر ساعات اوج بار و خاموش کردن تجه یآب یكولرها یاستفاده از دور كند برا گراد، یسانت

 یراهکارها برا گریآن از د یاتمام ساعات كار ادارات و نظارت بر حسن اجرا در بعد از یضرور ریغ یها ییروشنا

 بار تابستان است. کیپ امیعبور از ا

مقرر  یها که در زمان میخواه یاند م امضاء نموده یهمکار ی نامه شرکت تفاهم نیکه با ا یعیاظهار داشت: از صنا یو

 .مینباش عیو توز دیدر بخش تول یاختالل چگونهیتا شاهد ه ندیمابار عمل ن ییپاسخگو یها به تعهدات خود در برنامه

خواست تا نکات  ییاجرا یها دستگاه رانیمد ی هیاز کل انیدر پا زیبرق تبر یروین عیشرکت توز یروابط عموم ریمد

از  هنگام خروج یشیسرما یها ستمیخاموش کردن س نیو همچن یعیاستفاده از نور طب ی نهیمصرف را در زم تیریمد

 رسانند. یاری مطمئنو  داریبرق پا نیشرکت را در تام نیکرده و ا تیمحل کار رعا
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  درصد مي  70مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقي: نرخ مشارکت جویي کارکنان در امور شرکت، حدود 

 باشد

به  بیقر 98سال  یر شرکت طگفت: نرخ مشارکت کارکنان در امو یشرق جانیشرکت گاز استان آذربا رعاملیمد 

 درصد بوده است. 70

شرکت در حوزه نظام  دیمف اتیبا اشاره به تجرب یدیتوح یرهنما درضای  س ز؛یگزارش خبرنگار ما در تبر به

در شرکت،  شنهاداتیساله نظام پ 5روند  سهیافزود: مقا اتیتجرب نیشرکت هااز ا ریسا یو الگوبردار شنهاداتیپ

 باشد. یم یازمانبه اهداف س لیدر مشارکت کارکنان جهت ن ریچشمگ اریاز رشد بس یحاک

 شیدرصد افزا 70درصد به  43کارکنان از  ییمشارکت جو 98و  94سال  یروند آمار سهیادامه داد: در مقا یو

رسنل پ شنهاداتیاز نظرات و پ یریو بهره گ یشرکت به حوزه منابع انسان تی  اهم انگرینما یروند آمار نیکه هم افتهی

 .ندینما یسازمان مشارکت م مورخود، در ا شنهاداتیبا ارائه پ شیاز پ شیبوده و کارکنان ب

کرد:  حیتصر شنهاداتیدر حوزه نظام پ رفتهیصورت پذ یها یشرکت گاز استان، با اشاره به هدف گذار رعاملیمد

است با  دیو ام میا افتهیالنه دست سا یاز هدف گذار شیب یکارکنان،به عملکرد شنهادیدر حوزه سرانه پ 98در سال 

 شرفتیو پ یبه بهره ور لین نهیمربوطه، زم یردر حوزه کا شنهاداتیکارکنان و ارائه پ شتریمشارکت هر چه ب

 فراهم گردد. یسازمان

 

 

 :یشرق جانیآذربا یسازمان جهادکشاورز سیئر                             

 هستند یدام یشرکت، واردکننده نهاده ها و یدیواحد تول 350حال حاضر حدود  در

نظام بهره  یو اجرا نیتدو»یدیاهداف هسته کل یدرصد 65از تحقق  یشرق جانیآذربا یسازمان جهادکشاورز سیرئ

 توسعه استان خبر داد. ریسند تدب «یمناسب از منابع در بخش کشاورز یبردار

با خبرنگاران که همزمان با هفته  یت خبردر نشس یمهندس اکبر فتح ز؛یگزارش خبرنگار ما در تبر به

و برنامه  تیریبه فرمان امام راحل در محل سازمان مد یجهادسازندگ سیخرداد سالروز تاس 27و   یجهادکشاورز

بود  نیوزارت فالحت ا لیتشک یکشور از ابتدا یاستان برگزار شده بود اظهار کرد: تمام تالش  بخش کشاورز یزیر

 دهد. شیجامعه است، افزا یرا که در واقع غذا  یالت کشاورزمحصو دیتول زانیکه م
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به لحاظ  یفعل طیدر شرا یشد ول یکشت حاصل م ریسطح ز شیافزا قیاز طر دیتول شیافزا نیافزود: در گذشته ا یو

ٌ  یتقر وهیش نیمنابع آب و خاک توسل به ا تیمحدود ً ر محصول د دیتول زانیبه فکر ارتقاء م دیاست و با رممکنیغ با

 .میواحد سطح، هکتار و حجم باش

 

 

در دستور کار قرار دارد  یو به نژاد یبه زراع اتیمثل عمل یهدف اقدامات نیتحقق ا یکرد: برا حیتصر یفتح مهندس

و فاصله عملکرد کشاورزان شاخص با  میا دهیصورت گرفته هنوز به نقطه مطلوب نرس یاما با وجود همه تالش ها

 است. ادیز اریخش بسب نیمتوسط عملکرد در ا

تن و  4ساالنه  دیمثل گندم عملکرد شاخص تول یادامه داد: در محصول یشرق جانیآذربا یسازمان جهادکشاورز سیرئ

 تن است. 1٫2متوسط عملکرد 

 یبودن آنها و نبود نظام بهره بردار یراقتصادیغ جهیو در نت یخاطرنشان  کرد: کوچک بودن قطعات زراع یو

 یاریچالش بس نیاست که با برطرف شدن ا یبخش کشاورز یاصل یاز چالش ها یکی یزراع یاراض یمشخص برا

 شود. یاز مشکالت بخش خود بخود حل م

به بازار  دیبلکه از تول میدینرس دینابسامان دانست و گفت: ما از بازار به تول زیرا ن یبازار محصوالت کشاورز یو

 شود. یم ینیتضم یدهایمثل خر یائلامر باعث به وجود آمدن مس نیکه ا میرس یم

 یمناسب از منابع در بخش کشاورز ینظام بهره بردار یو اجرا نیتدو یدیشد: در هسته کل ادآوری یفتح مهندس

 یکشاورز یکشت، اجرا یمثل اصالح الگو ییپروژه ها یمشکالت اجرا نیحل ا یتوسعه استان برا ریسند تدب

 یبخش کشاورز انیدانش بن یها یاورو ارتقاء فن داریپا یتقرار کشاورزاس ،یاریآب یها ستمیاصالح س ،یحفاظت

 است. افتهیدرصد اهداف هسته تحقق  ۶5در دستور کار دارد و حدود 

 یدر ارتباط با مشکالت واردات نهاده ها یاستان در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار یسازمان جهاد کشاورز سیرئ

و ذرت وابسته به واردات است؛ در گذشته  ایمثل کنجاله سو یینهاده ها نیتام درصد 80از  شیداد: ب حیتوض یدام

تشکل  ،یبازار محصوالت کشاورز میتنظ یاز اجرا عددادند اما  ب یواردات نهاده را انجام م یمحدود یشرکت ها

ردکننده نهاده و شرکت، وا یدیواحد تول 350و در حال حاضر حدود  میکرد قیواردات نهاده تشو یبخش را برا یها

 هستند. یدام یها

از  یکیبه عنوان  زین یاز توسعه بخش کشاورز تیصندوق حما یشرق جانیابراز داشت: در استان آذربا یو

 مشکالت همه واردکننده ها حل شود. میکن یکند؛ در مجموع تالش م یعمل م یدام ینهاده ها یواردکننده ها

توسعه  ریسند تدب نیتدو ندیفرا حیسازمان به تشر یزین توسعه و برنامه رمحمدزاده، معاو زینشست پرو نیا یابتدا در

سند  یژگیو نیبرنامه ها را مهمتر شیاجرا و پا ن،یدر تدو یو مشارکت حداکثر یاول و دوم پرداخت و مردمساالر

 عنوان کرد. یشرق جانیتوسعه آذربا ریتدب
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دانشگاه آذربایجان شرقي و پارک علم و  4اجراي طرح گرنت فناوري با امضاي موافقتنامه بین 

 شدفناوري استان آغاز 

 

 

دانشگاه آذربایجان شرقي و پارک علم و فناوري استان آغاز  4اجراي طرح گرنت فناوري با امضاي موافقتنامه بین 

 شد

علوم  ز،یتبر یدانشگاهها نیب یدکتر یارشد و رساله ها یکارشناس ینامه ها انیاز پا تیموافقتنامه با هدف حما نیا

 امضا شد. گریاستان از طرف د یطرف و پارک علم و فناور کیاز  جانیآذربا یمدن دیسهند و شه یصنعت ،یپزشک

مرتبط با امور  یلیتکم التیتحص ینامه ها انیاز پا میمستق یمال تیبرنامه حما ز،یگزارش خبرنگار ما در تبر به

در  یو با هدف بسط و توسعه توان مل یبا عنوان گرنت فناور یقاتیدانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز تحق یفناور

 یدر سطح کشور اجرا م یدانشگاه ها و مراکز پژوهش در یتوسعه فناور تیو ارتقاء ظرف ینیو کارآفر یحوزه نوآور

 شود.

 

ژه موسوم به پرو نیگفت: فاز اول ا یبرنامه سه مرحله ا نیا حیدر تشر یشرق جانیآذربا یپارک علم و فناور سییر

فاز گرنت تاد  نیاست و در مرحله اول ا یدکتر یارشد و رساله ها یکارشناس ینامه ها انیطرح جوانه مختص پا

 اطالعات و ارتباطات اجرا خواهد شد. ی( در حوزه فناورتالیجی)توسعه اقتصاد د

اجرا  یسمنان، فارس و مرکز ،یخراسان رضو ،یشرق جانیمرحله در پنج استان آذربا نیادامه داد: ا یواعظ دکتر

پوشش خواهد  یتخصص یها نهیکل سطح کشور را در تمام زم ،یبعد یاعتبارات الزم در فازها نیخواهد شد و با تام

 داد.

مرتبط با  یلیتکم التیتحص ینامه ها انیبالعوض از پا یمال یتهایبرنامه حما نیدر ا ،یگفته و به

وزارت  ،یپارک علم و فناور قیشوند، از طر یدانش فنکه منجر به توسعه  ICTدر حوزه  یفناور

 .رفتیاطالعات و ارتباطات صورت خواهد پذ یو پارک فناور ییو شکوفا یعتف، صندوق نوآور
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 یمرتبط با فناور یدر رشته ها یلیتکم التیتحص انیدانشجو هیافزود: کل یشرق جانیآذربا یپارک علم و فناور سییر

به آدرس  ینترنتیا تیبا ثبت نام در طرح گرنت جوانه )تاد( در وب سا ریانند تا ششم تتو یاطالعات و ارتباطات م

https://techgrant.msrt.ir ینامه ها انیخود در قالب پا یانجام پروژه ها یطرح برا نیا یها تیاز حما 

 فناورانه برخوردار شوند.

 یبرا یساز یتجار یبا محتوا یقاتیتحق یها تیاز فعال تیحما ،یطرح گرنت فناور یاضافه کرد: در مراحل بعد یو

نوپا با عنوان  یها و رشد شرکت یده شتاب  یها تیاز فعال تیو حما ییبا عنوان گرنت شکوفا یعلم اتیه یاعضا

 خواهد شد. یاتیگرنت رشد عمل

 

 

دو کره وارد فاز جنگ  ی/ جنگ لفظیو آماده باش کامل ارتش کره جنوب یکره شمال دیجد دیتهد

 شود؟ یم یمنظا

 

 !کند یم لیآتش تبد یایرا به در یکرد کره جنوب دیتهد یروابطش با کره جنوب شتریوخامت هر چه ب یدر پ یکره شمال

 یدر مطلب یکره شمال یرسم یفرانسه، خبرگزار یبه نقل از خبرگزار ایآر یالملل خبرگزار نیب سیگزارش سرو به

 یحت یدهایتهد یاجرا یآتش و حت یایکردن سئول به در لیهد به تبددوباره متع تواند یم انگی ونگیهشدار داد، پ

 استفاده کند، شود. یکه کره جنوب یاتیتر بسته به ادب وحشتناک

 

انفجار دفتر ارتباط مشترک دو کره  یداشته باشد که صدا ادیهشدار داد، به  یرسانه در ادامه مطلبش به کره جنوب نیا

 " باشد.یو کره جنوب یکامل روابط کره شمال یاش"فروپ یبرا یدرآمد شیتواند پ یم

 

 

ظاهرا در پاسخ به ابراز تاسف وزارت اتحاد مجدد در دولت کره  انگی ونگیپ یهشدارها نیا 

آنها از زمان  نیب یها یاز بابت نابود شدن دفتر ارتباط مشترک دو کره که نماد همکار یجنوب

 تا کنون بود  2018 لیدر آور سشیتاس

 اند. مطرح شده

را اخراج کرد  یالملل نیب یا بعد از آنکه بازرسان هسته 1994آتش" را در سال  یایبار لفظ "در نینخست یشمال کره

 به کار برده است. یکره جنوب هیعل داتشیمورد استفاده قرار داده و از آن زمان تاکنون بارها در تهد

 

 گرداند یمسئول سربازانش را به مرز باز  شنهادیبا رد پ انگی ونگیپ

را رد  ژهیو یارسال فرستاده ها یبرا یکره جنوب شنهادیپ یکره، کره شمال رهیتنش ها در شبه جز شیبا افزا همزمان

 کرد و وعده داد که سربازان خود را به مرز مشترک با کره بازگرداند.

فتر ارتباط مشترک د یروز پس از آن صورت گرفت که کره شمال کی انگی ونگیاقدام پ نیا ونهاپ،یگزارش  به

 منفجر کرد. ،یضد کره شمال یغاتیتبل یدو کره را در اعتراض به انتشار و ارسال بالون ها و پالکاردها انیم

خشم مردم » انگریرا ب یدفتر ارتباط نیروز چهارشنبه انفجار ا یکره شمال یمرکز ی" خبرگزاری. ان. ای. سی"ک

که به منتقدان کره  یعنوان کرد و نوشت: کسان« کشور نیرهبر ا هیعل یکره جنوب یغیاز اقدامات تبل یکره شمال

 پرداخت خواهند کرد. ینیسنگ یپناه داده اند بها یشمال
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و  یمل تیکرده بود مشاور امن شنهادیپ یکره جنوب یجمهور سیی" رنیدو کره، "مون جائه ا انیباال گرفتن تنش ها م با

جونگ" خواهر  وی میاعزام کند اما "ک انگی ونگیبه پ ژهیو ندهینماکشورش را به عنوان  یاطالعات سیسرو سیرئ

 کرد. دخواند و آن را ر« شوم»را  شنهادیپ نیا یرهبر کره شمال

"عبور از بحران ها"  یرا برا ژهیو یاعزام فرستاده ها یطانیش شنهادیپ کیمون در »نوشت:  یکره شمال یخبرگزار

 «.ما کار نخواهد کرد یرو گرید یترفند نیبفهمد که چن یبه روشن دیکند اما او با یم شنهادیپ

مقامات کره  تیو عدم مسئول یتیکفا یب»از  یدو کره، ناش نیب ینوشت بحران کنون یکره شمال یرسانه دولت نیا

 داد. انیتوان به آن پا یم« گزاف یبها»است و تنها در صورت پرداخت  «یجنوب

را به کوه  ینظام یروهایاعالم کرد که ن یا هیانیدر ب یش خلق کره شمالستاد کل ارت یچهارشنبه سخنگو روزید اما

مشترک بودند  یاقتصاد یپروژه ها یکه دو کشور در گذشته دارا ییمرز و جا یکیکومگانگ و کائه سونگ در نزد

 کند. یاعزام م

ه بودند دوباره نصب ( خارج شدDMZشده ) ینظام ریکه از منطقه به شدت حفاظت شده غ سیپل یافزود: پست ها یو

 خواهند شد. تیتقو یغرب یایمرز در یکیتوپخانه در نزد یها گانیکه  یشوند در حال یم

در  زیضد سئول را ن یانتشار و ارسال نامه ها انگ،ی ونگیکرد که پ حیتصر نیهمچن یمقام ارتش کره شمال نیا

 کند. یسرتاسر مرز آغاز م

 

 ا منفجر کردمرکز ارتباط مشترک دو کره ر یشمال کره

 کائه سونگ منفجر کرد. یمرکز ارتباط مشترک دو کره را در شهر مرز یکره شمال شیروز پ دو

در  یرهبر کره شمال« جونگ اون میک»خواهر « جونگ وی میک»انفجار چند روز پس از آن صورت گرفت که  نیا

 هشدار داده بود. یکره جنوب هیعل یمورد اقدام نظام

 هیعل یغاتیتبل یها هیاز انتشار اعالم یریاز جلوگ یبه علت خوددار یگذشته از کره جنوب چند روز یط یشمال کره

 در مرز مشترک دو کره انتقاد کرده بود. انگی ونگیپ

دو کره و طبق  نیب یها یدر مبادالت و همکار لیبه منظور تسه 2018ارتباط مشترک دو کره سپتامبر سال  دفتر

 شد. یپانمونجوم راه انداز هیاعالم
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 یاتحاد کره جنوب ریوز یاستعفا

اعالم کرد که از سمت خود  یاتحاد کره جنوب ریوز انگ،ی ونگیسئول و پ انیها م تنش دیتشد یپ در

 .کند یم یریگ کناره

در منفجر  انگی ونگیبعد از اقدام پ یو کره شمال یدو کشور کره جنوب انیها م تنش دیتشد یپ در

که بر  یاتحاد کره جنوب ریوز« چول-ئونی میک»دو ُکره،  انیم یکردن دفتر ارتباطات هماهنگ

 استعفا خبر داد. ینظارت دارد، از قصد خود برا یتعامالت با کره شمال

استعفا  یچول برا ئونی میک میگزارش کرد، تصم یکره جنوب «ونهاپی» یتاس به نقل از خبرگزار یروس یخبرگزار

 .شود یمربوط م یو کره شمال یدو کشور کره جنوب انیروابط م فیبه تضع

 نیروابط ب بیتخر تیچول اعالم کرده که مسئول ئونی میخصوص گزارش کرد که ک نیدر ا زین ترزیرو یخبرگزار

 .کند یم یریگ و از سمت خود کناره ردیپذ یرا م هیدو همسا

 

 میریپذ یرا نم یکره شمال یرمنطقیغ ی: رفتارهاسئول

 یرفتارها گریاعالم کرد که سئول د یا هیانیدر ب یکره جنوب یجمهور استیره، دفتر ردو ک   انیها م تنش دیتشد یپ در

 .رفتیرا نخواهد پذ یکره شمال یرمنطقیغ

مون جائه »از  یکره شمال ری)چهارشنبه( اعالم کرد که انتقادات اخ روزی( دی)کاخ آب یکره جنوب یجمهور استیر دفتر

را  یکره شمال یرمنطقیغ یرفتارها گریسئول د نکهیحمقانه است و او ا اساس یب یکره جنوب جمهور سیرئ «نیا

 .رفتینخواهد پذ

روز بعد از آن مطرح شده است که کره  کیدرست  یخصوص گزارش کرد، واکنش کاخ آب نیدر ا ترزیرو یخبرگزار

 ا سئول را قطع کرد.ارتباطات ب یدو ُکره در مرز دو کشور را منفجر کرد و تمام نیب یدفتر ارتباطات هماهنگ یشمال

رهبر کره « جونگ اون میک»خواهر « جونگ وی میک»کرد که انتقادات  حیتصر یکاخ آب یسخنگو« دو هان ونی»

 یرهبران دو کشور کره شمال انیگستاخانه و احمقانه بود که اساساً به اعتماد م اریاقدام بس کی نیاز مون جائه ا یشمال

 خدشه وارد آورد. یو جنوب

 

 یش ارتش کره جنوببا آماده

کشور در  نیو واکنش محکم ا یدو کره، منابع مطلع از آماده باش ارتش کره جنوب نیدنبال وخامت اوضاع ب به

 ها خبر دادند. صورت تداوم تنش

 منابع مطلع از ،یدو کشور در خطوط مرز نیب یدفتر ارتباط کیو انفجار  یو جنوب یکره شمال نیدنبال تنش ب به

 هم خبر دادند. هیمقامات دو طرف عل دیتهد اوضاع و دیتشد

سه شنبه عصر پس از خاتمه نشست  یستاد مشترک ارتش کره جنوب سیرئ «رهیالجز» ینوشته وبگاه شبکه خبر به

نشان خواهد داد. « واکنش قاطع» یها ادامه دهد کره جنوب تنش دیبه تشد یکه کره شمال یفوق العاده گفت که در صورت

 .برد یم سر در آماده باش کامل به یکه ارتش کره جنوب منابع گفتند یبرخ

 

 نکهیا انیبا ب هیامور خارجه روس ریوز ،دو کره شد یشتنداریخواستار خو گریبار د هیروس

 یدیجد شنهادیپ چیه تواند ینم هیکشورش تا بازگشت دو کره به مذاکرات شش جانبه با حضور روس

 دو طرف شد. یشتنداریوخواستار خ گریبه آنها ارائه دهد، بار د
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 یگونه خدمات چیبرگزار شد، گفت: ما ه یکه به صورت مجاز ینشست خبر کیالوروف روز چهارشنبه در  یسرگئ

 میعالقه مند خواه میکره بازگرد رهیحل مسائل شبه جز یکه به مذاکرات شش جانبه برا ی. زمانمیکن ینم شنهادیرا پ

 وقفه شده است، دوباره آغاز شود. ارمنطقه که دچ نیو ثبات ا یتیمسائل امن یبود تا گفت و گوها برا

 نیا یکشورها ریسا زیکنند و ن یم یخط حائل زندگ یبه نفع مردم کره که در دو سو نیدارم که ا نانیافزود: اطم یو

 منطقه است.

و حداکثر  یشتنداری( را دعوت به خویو جنوب یمناقشه )کره شمال یطرفها گریبار د کی هیخارجه روس ریوز

 نیا دوارمیمنطقه کرد و گفت ام نیثبات در ا یبرقرار یکره برا رهیدر شبه جز دادهایرو یبرا تیاحساس مسئول

 شود. دهیدعوت ما شن

 

 ظریف: سه کشور اروپایی شریک جرم دشمنان برجام نشوند

 

المللی انرژی اتمی خواست  وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی توییتری از شورای حکام آژانس بین-خبرگزاری آریا

 .یک جرم آنان نشونداجازه ندهد دشمنان برجام منافع عالی ایران را به خطر اندازند و سه کشور اروپایی شر

شب در پیامی توییتری نوشت:  به گزارش آریا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران پنجشنبه

المللی انرژی اتمی[ نباید به دشمنان برجام اجازه دهد منافع عالی ایران را به خطر اندازند. سه  شورای حکام ]آژانس بین

یس و فرانسه[ پس از آنکه در عمل به وظایف خود ذیل برجام شکست خوردند، نباید شریک کشور اروپایی ]آلمان، انگل

 .جرم شوند

های انجام شده در ایران ظرف پنج سال گذشته بیش از  ظریف ادامه داد: ما چیزی برای پنهان کردن نداریم. بازرسی

بل توافق ممکن است، اما قطعنامه ]ضدایرانی المللی انرژی اتمی است. راه حل قا های[ تاریخ آژانس بین ]همه بازرسی

 .در شورای حکام[ آن را از بین خواهد برد

 

ای را برای ارائه به  نویس قطعنامه سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان که از امضاکنندگان برجام هستند پیش

 .اند انس شدهایران با آژ« همکاری کامل»و در آن خواهان   شورای حکام آژانس آماده کرده

ها انتقاد و تصریح کرده، درخواست آژانس براساس ادعاهای رژیم صهیونیستی و  ایران به شدت از این اقدام اروپایی

های تسلیحاتی جمهوری  فشارهای آمریکا مطرح شده است که با وجود خروج از برجام، به دنبال آن است که تحریم

 .ای را تمدید کند ستهاسالمی بعد از سر آمدن مهلت آن در توافق ه

 

 .ساعاتی پیش نماینده فرانسه از تحویل سند قطعنامه ضد ایرانی به دبیرخانه شورا خبر داد

 

نویس قطعنامه  استریت ژورنال در وین،با انتشار پیامی در توییتر از تلطیف ادبیات پیش در همین حال خبرنگار وال

ی اروپایی خواند. الرنس نورمن همچنین با اشاره به دستپاچگی ها یادشده خبر داد و آن را نشانه عقب نشینی طرف

 .های اروپایی عنوان کرد که شماره گزارش آژانس در سند قبلی اشتباه نوشته شده بود طرف
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 16چهارمین روز از نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، امروز پس از یک وقفه کوتاه ساعت 

 .از سر گرفته شد به وقت اروپای مرکزی

 

المللی در وین در سخنانی عدم توافق ایران و آژانس برای دسترسی بازرسان به  های بین نماینده دائم روسیه در سازمان

 .نمایی پرداخت دو مرکز در ایران را ناامیدکننده خواند و در عین حال تصریح کرد که نباید در این زمینه به بزرگ

شت: تهران و دبیرخانه آژانس نتوانستند در مساله دسترسی به دو مرکز مورد نظر آژانس میخاییل اولیانوف اظهار دا

انگیزد اما دلیلی برای بزرگنمایی بیش از حد  المللی انرژی اتمی به توافق برسند که ناامیدی و نگرانی عمیق برمی بین

 .این مساله وجود دارد

 

نی در نشست امروز یاداور شد که تعهدهای کشورها در حوزه کاظم غریب آبادی سفیر کشورمان نیز با ایراد سخنا

 .کند روی آژانس باز نمی پادمان نامحدود نیست. وی تصریح کرد که ایران قلمرو خود را بر مبنای ادعاهای دشمنان به

ری دستور آزمایی با هدف پیگی های آژانس، بویژه فرایند راستی وی خاطر نشان کرد، هرگونه فشار یا دخالت در فعالیت

 .اندازد، کامال غیرسازنده بوده، و باید تقبیح شده و رد شود کار سیاسی، کارآمدی و اعتبار آژانس را به مخاطره می

علیه کشورمان، هشدار داد که ایران اجازه نخواهد داد آژانس "ابزار   ظریف پیشتر نیز در واکنش به طرح قطعنامه

  ".دست دولت ترامپ برای نابودی برجام شود

 

 

 

 

 احضار دوباره سفیر ترکیه در بغداد به وزارت خارجه

 زیآم کیببرد و از اقدامات تحر رونیب هیخود را از خاک ترک یروهایبغداد از آنکارا خواست ن-ایآر یخبرگزار

 کند. یخوددار

تبوع خود را احضار کرد و مراتب اعتراض دولت م هیترک ریوزارت امور خارجه عراق دوباره سف ا،یگزارش آر به

 در خاک عراق اعالم کرد. هیترک یروهایرا به حضور ن

 
 

به وزارت خارجه احضار  گریدر بغداد بار د هیترک ری" سفزیلدیاعالم کرد : "فاتح  یا هیانیخارجه عراق در ب وزارت

 کرد. افتیدر شمال عراق را در هیترک ینظام یها تیدولت بغداد به فعال دیاعتراض شد ادداشتیشد و 
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کرد و از آنکارا خواست  دیعراق تاک یاز گلوله باران مناطق شمال هیترک یخارجه عراق بر لزوم خوددار وزارت

 خود را خارج کند. یروهاین

خود را که روز  دیجد یروهاین دیکرد که آنکارا با دیرا متجاوز خواند و تأک هیترک یروهایخارجه عراق ن وزارت

مناطق عراق مستقر هستند،  گریو د قهیبعش گاهیرا که در پا شیروهاین گریچهارشنبه وارد خاک عراق شدند و د

 ببرد. رونیب

دو کشور  نیب یدر مناطق مرز یناامن شیعامل افزا هیکند که ترک یخارجه عراق افزود: دولت عراق اعالم م وزارت

 شده است.

 

 

 

 سهام عدالت اعالم شد یآزادساز مهلت

نسبت به  www.Samanese.ir ینترنتیبا مراجعه به درگاه ا توانند یدالت ممشموالن سهام ع - ایآر یخبرگزار

 سهام خود اقدام کنند. یبرا میمستق تیریانتخاب روش مد

خرداد ماه فرصت دارند  29اعالم شده بود که مشموالن سهام عدالت تا  نیاز ا شیکه پ نیبا اشاره به ا ،یمیفه نیحس

مهلت فعال ادامه دارد و شنبه در جلسه  نیالت خود انتخاب کنند، افزود: اسهام عد یرا برا میمستق تیریروش مد

 یریگ میادامه داشته باشد، تصم یتا چه زمان عدالتسهام  یکه مهلت آزادساز نیبورس در مورد ا یعال یشورا

 خواهد شد.

 

 

 را انتخاب کرده اند میمستق تیریکنون چه تعداد مد تا

اند؟ گفت:  سهام عدالت خود انتخاب کرده یرا برا میمستق تیریمشمول روش مد که تاکنون چند نیدر مورد ا یو

را  میهستند، روش مستق اتیح دینفر مشمول سهام عدالت که در ق ونیلیم 47نفر از حدود  ونیلیم 20تاکنون حدود 

 سهام خود انتخاب کردند. تیریمد یبرا

 نفر تاکنون سهام عدالت خود را فروختند. ونیلیم کیود سهام عدالت طبق آمار حد یطرح آزادساز یگفته سخنگو به
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نسبت به  www.Samanese.ir ینترنتیبا مراجعه به درگاه ا توانند یگزارش مشموالن سهام عدالت م نیا براساس

انتخاب روش  یبه درگاه مذکور به معن نیسهام خود اقدام کنند. عدم مراجعه مشمول یبرا میمستق تیریانتخاب روش مد

 است. میمستق ریغ

درصد از  30 توانند یسهام خود انتخاب کنند م یرا برا میمستق تیریتوجه داشته باشند چنانچه روش مد سهامداران

 ها به فروش برساند. یکارگزار ایها  بانک قیسهام خود را از طر

 

 

 

 عنوان کرد: 9شهردار منطقه 

 ریغ یاز ساخت و سازها یریگشیهمجوار الزمه پ یشهر باسمنج و روستاها یو همکار تعامل

 زیمجاز در شرق تبر

 یروستاها و شهرها تیضمن احترام به هو زیتبر 9منطقه یگفت: شهردار زیتبر 9شهردار منطقه -زیتبر آرمان

است چراکه تعامل و  زیمجاز در شرق تبر ریغ یمقابله با ساخت و سازها یو تعامل برا یمجاور، آماده همکار

 مجاز است. ریغ یاز ساخت و سازها یریشگیهمجوار الزمه پ یروستاهاشهر باسمنج و  یهمکار

 

 یروستاها و شهرها تیضمن احترام به هو زیتبر 9منطقه یگفت: شهردار زیتبر 9شهردار منطقه -زیتبر آرمان

است چراکه تعامل و  زیمجاز در شرق تبر ریغ یمقابله با ساخت و سازها یو تعامل برا یمجاور، آماده همکار

 مجاز است. ریغ یااز ساخت و سازه یریشگیهمجوار الزمه پ یشهر باسمنج و روستاها یکارهم

 

 یاز ساخت و سازها یریشگیپ یدر نشست تخصص یانینس ز،بهرامیگزارش خبرنگار ما در تبر به

فارغ از هرگونه  ربط،یذ ینهادها ی هیکل یاظهار داشت: تعامل و همکار زیمجاز در شرق تبر ریغ

شده  میتابعه ترس یباسمنج و روستاها ز،یتبر یشهرها یو محدوده  میحر یکه برا یطخط و خطو

 باشد. یمجاز م ریغ یاز ساخت وسازها یریجلوگ ی زمهاست، ال

 

 زیکالنشهر تبر ی هیآت یبرا یعیطب یایو زلزله و بال لیمجاز، همچون س ریغ یساخت و سازها نکهیا انیبا ب یانینس

در معرض ساخت و  زیو جنوب شرق تبر زیاست ابراز داشت: امروز شرق تبر نیآفر و استان خطرناک و مشکل

است که امروز در  یدر همان مناطق یآت یادر ساله زیکالنشهر تبر یمجاز است؛ و گسترش و توسعه  ریغ یسازها

شدن باعث بسته  نیقیمجاز قرار گرفته و روند موجود به  ریغ یساخت و سازها یها بیمعرض خطرات و آس

قبل از آنکه زمان را از دست داده و متحمل  میهمه تالش کن دیشود که با یشهر م نیا یدر توسعه  زیتنفسگاه تبر

 نیاتفاق نامبارک در ا نیا ،یبه موضوع از طرق قانون یو کارشناس یتخصص رودبا و م،یکالن شو یها نهیهز

 محدوده حادث نشود.

 

 لیمناطق قرار دارد، بدل نیا میکه عمدتاً در حر یو باغات یزراع یاراض ر،یاخ یخاطر نشان کرد: در سالها یانینس

 فیط یکه برخ دهیامر باعث گرد نیو متأسفانه هم دهیروبرو گرد یقابل توجه یبا ارزش افزوده  زیبه تبر یکینزد

وسعه را محدوده، فرصت ت نیمجاز در ا ریغ یزهامختلف با ساخت و سا یبه انحا انیسودجو یخاص و برخ یها

 محدود کنند.
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 یمعضالت و مشکالت کالن، امر یبرخ تیریمد یرا برا یو معمار یشهرساز یها یبند می، تقس9منطقه شهردار

از  انتیدرحفاظت و ص زیکالنشهر تبر 9منطقه یشهردار لیاز پتانس یریمنسوخ دانست و خاطرنشان کرد: بهره گ

 یانیکمک شا ز،یمجاز شرق تبر ریغ یممانعت در ساخت و سازها و یریشگیتواند به پ یو باغات م یزراع یاراض

 کند.

 

که  یخط و خطوط یبرا ،یبر اساس اخالق حرفه ا نکهیبر ا دیسخنان خود با تأک یانیدر بخش پا 9منطقه شهردار

 نکهیکرد: با توجه به ا حیتصر میاحترام قائل هست دهیگرد میمجاور ترس یشهرها و روستاها میمحدوده و حر یبرا

 تیریاست، از مد 9منطقه یتملک شهردار دزرنق مور یجانقور تا جاده  یحدفاصل دره  یهکتار از اراض 750

 یبه محدوده ها کینزد یساخت و ساز در اراض یرود قبل از صدور پروانه ها  یباسمنج انتظار م یمحترم شهردار

که از  انیسودجو یبرخ یتا راه برا ندیرا اخذ نما یاستعالمات قانون زیکالنشهر تبر 9منطقه یشده، از شهردار ادی

مسدود  ند،ینما یاقدام م یقانون ریغ یموجود سوء استفاده نموده و نسبت به ساخت و سازها یها یخألها و ناهماهنگ

 شود.

 

 یریشگیکل پ ریمد یاسکوئ ،یامور شهرساز رکلیمد ی، عبداله9شهردار منطقه یانیجلسه که نس نیاست در ا یگفتن

شهردار  یدیسف ،ینیو باز آفر میاداره حر سیخانلو رئ ست،یز طیمح یاداره  سیرئ ایک یامام ،یز تخلفات شهرا

 یبخشدار مرکز ندهیکندرود و نما عقوب،یباغ  ،نعمت آباد زج،یحاج عبدال، د ،یهرو یروستاها ارانیباسمنج و ده

 بیمجاز و تخر ریغ یاز ساخت و سازها یریشگیالزم جهت ممانعت و پ یراهکارها یحضور داشتند، بر ارائه 

 شد. دیتابعه تأک یباسمنج و روستاها-زیتبر میدر حر یزراع یباغات و اراض

 در وزارت دفاع انجام شد؛ رانیا یبالگردها یو نوساز یبانیدفاع در شرکت پشت ریوز نیبا حضور جانش

 مسلح یروهایفروند بالگرد بازآماد شده به ن 10 یده لیتحو
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 مسلح یروهایفروند بالگرد بازآماد شده به ن 10 یده لیتحو                

 

 یو نوساز یبانیو بازآماد شده در مجموعه شرکت پشت یفروند بالگرد نوساز 10 یده لیمراسم تحو-زیتبر آرمان

فرماندهان وزارت دفاع و  ییهوا عیعامل سازمان صنا ریمد ردفاع،یوز نی) پنها( با حضور جانش رانیا یبالگردها

 مسلح برگزار شد. یروهایارشد ن

 

 داشتیمراسم با گرام نیدفاع در ا ریوز نیزاده جانش یپاسدار دکتر قاسم تق پیسردار سرت ،زیگزارش آرمان تبر به

در  ینهضت اسالم یشهدا داشتی)ره( و با گرام ینیحضرت امام خم یانقالب اسالم ریگذار کب انیو خاطره بن ادی

ناوگان  یو نگهدار ریتعم یمرکز مهندس نیتر یو محور نیبه عنوان بزرگتر« پنها» تشت: شرکاظهار دا رانیا

 یکیو لجست یراتیتعم یها استیکشور ، اعمال س یپرواز بالگردها تیبه قابل یتداوم بخش فهیکشور، وظ یبالگردها

کنترل  ،یفن یها ورالعملو صدور دست یزیر برنامه ،یفن یها شیآرا یطرح و اجرا ها، یمناسب، انجام بهساز

قطعات از نظر ساعت پرواز و نحوه  تیپرواز و کنترل وضع یمنیاز ا نانیجهت اطم ها گانی یپرواز تیوضع

 آن ها را بر عهده دارد. ینگهدار

،   راتیکشور در حوزه  تعم یناوگان بالگردها نیسنگ راتیتعم بانیپشت نیشرکت، بزرگتر نیا نکهیا انیبا ب یو

گفت:  باشد یو ساخت م قاتیناوگان و مرکز تحق یو تدارکات یمرکز کنترل موجود ن،یسنگ یاساس راتیمرکز تعم

 تیو مامور فیازجمله وظا یرانیا یالگردهاو ساخت انواع ب دیآموزش و تول ر،یاورهال و تعم زقطعات،یساخت ر

برتوان و  هیبه خارج  و با تک کامل یوزارت دفاع است که توانسته است با قطع وابستگ« پنها»شرکت  ریخط یها

 یها تیروز جهان به موفق یو دانش یعلم یها تیاز ظرف یریو با بهره گ نیسرزم نیجوانان نخبه ا یاراده 

 . ابدیدست  یریچشمگ
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خبره و متعهد شرکت پنها متعلق به وزارت دفاع در  نیمتخصص دیدر سال جهش تول نکهیا انیزاده با ب یتق سردار

 نیکردند  ا یاساس یو نوساز یرا بازآماد ساز یرزم یاز بالگردها یانواع متنوع یتوان بالگردها یارتقا یراستا

عنوان کرد و افزود:   171 یشرق لیو م SH،214 ،205 ،206 ،212، (CHشنوک) یبالگردها  را از نوع بالگردها

 اریرا در اخت یو غرب یشرق یاز بالگردها  یتلفانواع مخ  رایز میها هست نیجزو اول ایدر دن  یبه لحاظ تنوع بالگرد

 منحصر به فرد خود هستند. یها یتکنولوژ یکه دارا میدار

نوع بالگرد ها انجام گرفته است ادامه   نیا یکه بر رو یاساس یباز آمادساز یاقدامات حیدفاع با تشر ریوز نیجانش

 APUکارکرد  شگریکامل به سامانه نما راتیم تعمارتش ضمن انجا ییهوا یروی(متعلق به نCHداد: بالگرد شنوک )

 مجهز شده است.

 

 ویراد یکامل به سامانه ها یاساس راتیارتش عالوه بر انجام تعم ییایدر یروی( متعلق به نSHادامه داد: بالگرد ) یو

مجهز شده خلبان و کمک خلبان  یو سامانه ترمز چرخ به شکل همزمان برا یسطح یجهت ارتباط با شناورها ییایدر

 است.

 

پرواز  یبه سامانه ها یعالوه بر بازآماد ساز یانتظام یروین 212زاده ادامه داد:  بالگرد  یپاسدار قاسم تق پیسرت

 مجهز شده است.… و  سیپل یبلندگو اب،یره ستمیس ،یبالگرد، رادار هواشناس اهیساخت جعبه س ریدر شب، ز

 

 گریساعت را از د 2000ساعت به  1500از  یانتظام یرویلق به نمتع 171 لیبالگرد م یعمر پرواز شیافزا یو

بالگرد در کمتر از مدت زمان  نیا Light overhaulبالگرد برشمرد و گفت:  نیا یدر حوزه نوساز یاقدامات اساس

 .دیآ یبه حساب م ریکم نظ یرکورد یززمان انجام بازآماد سا ثیمهم از ح نیماه انجام شده است که ا کی

بالگرد   نیماه خبر داد و گفت: ا 2( در کمتر از  انهی)آش 212بالگرد  یاساس راتیاز تعم نیدفاع همچن ریوز نیجانش

 مربوطه شده است. یها گانیبه  لیمدت کوتاه آماده تحو نیامسال وارد شرکت پنها شد و ظرف ا بهشتیاز آغاز ارد

 

افزود:  میدار انیو دانش بن  یقاتیو تحق یبا مراکز دانشگاه یبخو اریارتباط بس   نکهیا انیزاده  با ب یسردار دکتر تق 

ظالمانه و  یها میکننده دفاع مقدس ، اعمال تحر نییحساس و سرنوشت ساز و تع طیتجربه دوران انقالب، شرا

در حوزه ارتقاء قدرت و  توان  ینگاه راهبرد کیتا  شدمسلح باعث  یروهایرو کشور و ن شیو پ ندهیآ یازهاین

دست  یدر حوزه بالگرد یاز تکنولوژ یا شرفتهیپ اریو به حمدهللا به سطح بس ردیدر وزارت دفاع  شکل گ یگردبال

 . میا افتهی

 

 :می* هستشانیمااکنون *پر

 

 جا نمانَد! زهای/ ارزش ها در خاکر میا اموختهین یکه سوار میا ادهیهمان کهنه رزمندگان* پ ما

: در دی* به *رزمندگان فردا* بگوئروزیاز قول ما *رزمندگان د میع شد و ما نبودشرو یاگر دوباره جنگ -زیتبر آرمان

 .دیشیندیمبارزه با دشمن متجاوز، به *بعد از جنگ* هم ب نیح
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 شود و  یارزش ها، مثل امروز، *عوض* م د،یکن نیاگر چن د،یجا بگذار زهایها* را در خاکر *ارزش مبادا

 شوند. ی* ارزشمند مها ی*عوض

 !پندارند ی* مبهیکه چگونه ما را *غر دینیب یم

 روزها: آن

 .. *واگن واگن*میرفت ی*قطار قطار* م

 .میگشت یم بر

 *راست قامت*

 *دهی.. *کمر خممیرفت یم

 .میگشت یم بر

 . *تنها تنها*میرفت ی*دسته دسته* م

 .میگشت یم بر

 .یاستقبال و جشن و سرور چیه یب

 ..!چیمان بود و دگر ه* چشم انتظاری*آغوش گرم مادر فقط

 …میستادیمردانه، ا اما

 :دکهیکن باور

 م،یدل داشت ماهم

 .میداشت و خانمان  الیو ع فرزند
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 .می* برگشتدل ی*ب …میبا *دل* رفت اما

 .میبا *بار* بر گشت …می* رفتاری* با

 .میبا *عصا* بر گشت …می*پا* رفت با

 .میبا *زخم* برگشت …می*عزم* رفت با

 .میبا *شعور* برگشت …می*شور* رفت با

 

 .می* هستشانی*پر مااکنون

 .میستی* نمانی*پش اما

 

 .میا اموختهی* نیکه *سوار میا ادهی*ما* همان کهنه *رزمندگان* پ

 .میقدرت* نرفته بود ی که به *وسوسه میهست یی*ما* همان ها

 

 *تعداد ما* در هشت سال جنگ، چند نفر بود؟؟؟؟ دیدان یم

 !!!رانیا تیع* درصد از کل جم3/5*

 .می* را *تنها* نگذاشتی*مردانگ اما

 .میبود دهی*غارت* را آموزش ند ما

 .می* را تجربه کردرتیو *غ میرفت

 که: میزن ی* مادی*فر زین اکنون

 .ستندیاختالس* از ما ن ی قافله دانیسف قهی انی*حرام نیا

 .ستندی* از ما ناند دهیرا در وسفی راهنیکه صد پ یگرگان نی*ا

 .ستیمرام ما ن یپسند* وصله    *خرافات خوارج  نیا

 .میدیجنگ دان،یذکر ساالر شه ینه ب م،یدی*ما* نه اسب امام زمان د     

 

 ,میا امروز مردم خوبمان* شرمنده تیگلو* و *خار در چشم*، از *وضع *استخوان در  اما

 سرخ. یبا صورت م،یا شرمنده

 ه و مجنون و هور و ارتفاعات غرب جا مانده استکه در فکه و شلمچ یبا دستان م،یا شرمنده

 !دیشناس یکه *احساس پاک* را م یآنان یهمه  یا

 یآمده بود، چه م ران،یمان ا هنیهالک مردم و م یبرا ه،یقادس یکه به تالف یبا دشمن م،یرفت ی*ما*، اگر به جبهه نم

 م؟یکرد
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 .دیما را *بهتر قضاوت* کن دان،یرا به آن ساالر شه شما

 .دیسیما ننو یاز ما که *آلوده* شدند و *شرافت* خود را فروختند، را به پا یاندک ابحس

 

 *بگذارم و بگذرم*

 دانیو هرگز نکنم پشت به م سربازم

 مانیسر برود من نروم از سر پ گر

 رانیخاک مقدس که بود نام تو ا یا

 !؟زدیتو نر یبود آن خون که به پا فاسد

 

شهدا و جانبازان وبخصوص رزمندگان  هشت سال دفاع مقدس که مرد و مردانه از وجب  محترم یبه خانواده ها میتقد

رو گرفتن  شیرا پ ضیقشر راه تبع نیبه ا یدگیرس یمرفه مابه جا نیخاک حراست نمودند.ومسول نیبه وجب ا

 ی.چون عمر دیرفته برس ادهایپس بداد رزمندگان از دباشند رزمنده بودن دیشه ای ریاس ایجانباز  نکهیچرا؟چون قبل از ا

 یسال جنگ مشکان8.رزمنده دردمند و داوطلب  ینمونده باق

 

 

 

 پیمانکار سازمان مدیریت پسماند بررسي شد  مشکالت دو شرکت

موارد و مشکالت  یبا هدف بررس زیتبر یپسماند شهردار تیریسازمان مد یفن تهیجلسه کم  -ایآر یخبرگزار

 برگزار شد. کاینه سبز سصنعت سازان فتح و ساما یها شرکت

 

 نیدر ا زیتبر یشهردار یپسماندها تیریسازمان مد رعاملیمد یاصغر رضایعل ز،یگزارش خبرنگار ما در تبر به

مورد بحث و  کاینشست موارد و مشکالت دو شرکت صنعت سازان فتح و سامانه سبز س نیخصوص گفت: در ا

 قرار گرفت. یبررس
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و  یو کادر فن نیاهداف سازمان صورت گرفت که در آن معاون شبردیپ کردیونشست با ر نیافزود : ا یاصغر

 قرار گرفت. یدو شرکت مورد بررس نیو کامل موارد و مشکالت ا قیمتخصص سازمان حضور داشتند و به طور دق

 

 شبردیپ حفظ منافع و یمان را در راستا تالش یخاطر نشان کرد : منافع و اهداف سازمان خط قرمز ماست و تمام یو

 گرفت. میاهداف سازمان به کار خواه

 

روستا به مدار مصرف گاز طبیعی متصل  ۱۵۰مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی: امسال 

 خواهد شد

 

 .ستای استان آذربایجان شرقی در دستور کار شرکت گاز قرار داردرو 150گازرسانی به -آرمان تبریز

گفت: بر اساس برنامه  99به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مدیرعامل این شرکت در توضیح اهداف گازرسانی سال 

 .استان امسال اجرایی خواهد شد روستای 150گازرسانی به 1400چشم انداز 

 41هزار انشعاب و جذب  15کیلومتر شبکه گاز با نصب  1000ای بیش از سی درضا رهنمای توحیدی افزود: اجر

ی سال   .در ارتقای شاخص های بهره مندی مردم از گاز طبیعی می باشد 99هزار مشترک جدید از اهداف کم 

ادامه داد: در سال  98وی ضمن اشاره به عملکرد قابل قبول شرکت در اجرای شاخص های گازرسانی در سال 

http://www.armantabriz.ir/news/20326/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%af%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%82-7/
http://www.armantabriz.ir/news/20326/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%af%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%82-7/
http://www.armantabriz.ir/news/20326/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%af%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%82-7/
http://www.armantabriz.ir/news/20326/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%af%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%82-7/
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مامی تعهدات گازرسانی خود را علی رغم اعمال تحریم های ظالمانه اقتصادی و محدودیت های بودجه ای و گذشته ت

 .کمبود نقدینگی، تحقق بخشیده ایم

درصد خانوار شهری استان از نعمت گاز  100درصد خانوار روستایی و  68/96توحیدی تصریح کرد: هم اکنون 

 .هزار مشترک تحت پوشش گاز طبیعی می گردد 623لیون و طبیعی بهره مند می باشند که شامل یک می

مدیرعامل شرکت گاز استان خاطرنشان کرد: حرکت جهادی شرکت در اجرای پروژه های گازرسانی و ارتقای کیفیت 

خدمات از طریق عمل به مصادیق مسؤولیت های اجتماعی و بکارگیری شیوه های نوین ارائه خدمات، علی 

افزاری، طی سال های اخیر نمود قابل توجهی داشته و امید است با تالش جمعی پرسنل الخصوص در حوزه نرم 

 .خدوم شرکت، این حرکت آغازی برای آبادانی استان و رفاه هر چه بیشتر مردم این خطه از کشور عزیزمان باشد

 

 ندارند یدامنور مشکل استخ امیپ النینور؛فارغ التحص امیدانشگاه پ یدکتر جمال زاده معاون پارلمان

 

 برطرف شد لیفارغ التحص انیدانشگاه مشکل استخدام دانشجو نیمستمر مسئول یهایریگیبا پ-زیتبر آرمان

 امیدانشگاه پ سیمستمر و مکاتبات گسترده رئ یهایریگی:با پ یجانشرقینور آذربا امیدانشگاه پ یگزارش روابط عموم به

 النیپس شاهد حذف استخدام فارغ التحص نیح کشور ، از امسل یروهایستاد کل ن سیرئ ینور با سرلشگر باقر

 بود . مینخواه یانتظام یرویمسلح و ن یروهاینور در ن امیدانشگاه پ

 
 

را بامسئول  یو اثربخش میخبر ، افزود : مذاکرات مستق نینور با اعالم ا امیدانشگاه پ یجمال زاده معاون پارلمان دکتر

 امیدانشگاه پ زهیمستعد و با انگ انیتا شاهد حضور دانشجو میمسلح برگزار کرد یروهایحوزه در ستاد کل ن نیا میمستق

 . میباش یظامانت یرویمسلح و ن یروهاینور در استخدام ن

ستاد  قیاز طر عایاز استانها مشاهده شد ، سر کیموضوع در هر نیبر خالف ا یکرد : چنانچه مورد حیتصر یو

مسلح اطالع  یروهایمنعکس شود تا به حوزه مربوطه در ستاد کل ن یازمان مرکزو به همراه مستندات به س یاستان

 شود. یرسان

مربوطه در سازمان  نیو زحمات مسئول هایریگیاز پ یضمن قدردان زینور استان ن امیدانشگاه پ سیرئ یمعصوم دکتر

 ینور که همواره در عرصه ها امیدانشگاه پ لیفارغ التحص انیدانشجو دوارمیو اثر بخش بودن آن ، گفت : ام یمرکز

 یرا برا یافتخارات متعدد زیمسلح ن یروهاین هموفق عمل کرده اند با حضور در عرص یو پژوهش یمختلف علم

 .ندیکسب نما یاسالم زیعز هنیم
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 ،یعموم یدر نهادها یاسیس یهالل احمر / عزل و نصب ها تیاز جمع تیحما یمجلس برا یآمادگ

 ممنوع!

 تیدر جمع طرفانهیارائه خدمات ب نکهیا انیبا ب ازدهمیدر مجلس  یخراسان شمال ندگانیمجمع نما سیئر-زیتبر آرمان

مجلس  یاست از آمادگ یاسیو س یجناح یها دگاهیو توانمند فارغ از د ستهیشا رانیانتصاب مد یهالل احمر در گرو

 رسان خبر داد. خدمت ینهاد عموم نیاز ا تیحما یبرا

 تیدر جمع طرفانهیارائه خدمات ب نکهیا انیبا ب ازدهمیدر مجلس  یخراسان شمال ندگانیمجمع نما سیرئ-زیتبر آرمان

مجلس  یاست از آمادگ یاسیو س یجناح یها دگاهیو توانمند فارغ از د ستهیشا رانیانتصاب مد یهالل احمر در گرو

 رسان خبر داد. خدمت ینهاد عموم نیاز ا تیحما یبرا

 

 

 

 

 تیجمع سییخانه ملت، در مورد اظهارنظر ر یوگو با خبرنگار خبرگزار  مهردر گفت محمد پاک دیس

و آنها که دوست  ستین مورد یو مداخالت ب یباز یاسیس یهالل احمر جا نکهیبر ا یهالل احمر مبن

 نکهیا اهالل احمر ب تیموضوع را سرلوحه امور قرار دهند، گفت: جمع نیا دیدارند با ما کار کنند با

و فارغ از  یفراجناح یها تیدر قالب فعال دیرسان در مواقع بحران است و با خدمت یهاد عمومن کی

ارائه  تیجمع نیبه ارائه خدمات بپردازد، چرا که هدف ا یا لهیو قب ینژادپرستانه، قوم یها دگاهید

 ازین در صورت یها در تمام کشورها و حت و نجات جان انسان دهید بیبه مردم آس طرفانهیخدمات ب

 .به خود گرفت یاسیس ینهاد فضا نیا ریکشورها است، اما در دو دهه اخ گریبه د

 

 

 را تحت شعاع قرار داد تیجمع نیا طرفانهیسابق هالل احمر خدمات ب رانیمد یاسیو نصب س عزل

سال  14ه که سابق یاسالم یمردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم و راز و جرگالن در مجلس شورا ندهینما

اغلب عزل  تیجمع نیا ریاخ تیرا دارد، ادامه داد: در دوره فعال یهالل احمر استان خراسان شمال تیدر جمع تیفعال

 یدر حال نینهاد را تحت شعاع قرار داد و ا نیا طرفانهیبوده که ارائه خدمات منصفانه و ب یاسیس شیها با گرا و نصب

 دهید بیالمنفعه به اقشار آس با اهداف بشردوستانه به ارائه خدمات عام وستهیاست که مردم انتظار دارند هالل احمر پ

 بپردازد. یو جناح یاسیس دگاهیفارغ از هر گونه د
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 ییباال لیمهارت از پتانس یو دارا دهید آموزش یروهایاز ن یمند هالل احمر به لحاظ بهره تیکرد: جمع حیتصر یو

 یدر انبارها نیامداد و نجات مستقر کرده است، همچن گاهیها پا ا و بزرگراهه برخوردار است و در تمام شهرها، جاده

 در کشور باشد. یمنشا خدمات مطلوب تواند یاست که م مبحران حاک تیریمد یشاکله ستاد کی تیجمع نیا یامداد

 رانیعاونان، مدهالل احمر، انتصاب م تیجمع یها تیکه در اصالح روند فعال طلبد یاکنون م اظهار کرد: هم پاکمهر

نهاد شوند که با هدف ارائه  نیجذب ا ییروهایو تنها ن ردیصورت بگ یساالر ستهیکل بر اساس شا رانیعامل و دب

 .شوند یم طیمح نیخدمت وارد ا

ارائه  یبرا ازیمورد ن زاتیدارو و تجه نیهالل احمر به لحاظ تام تیجمع تیبر نحوه فعال ها میتحر ریدر مورد تاث یو

 نیبکار گرفته شوند و با ا تیجمع نیهوشمند و توانمند در ا رانیشد: اگر مد ادآوریدر زمان بروز بحران، خدمات 

 ها میاز اعمال تحر ینهاد گام بردارند، مشکالت ناش نیا ماتو ارتقا سطح خد ییدر جهت شکوفا یتیرینوع نگاه مد

و چه  ینیچه زم ،ییچه هوا یامداد تینظر ظرف و امکانات هالل احمر از زاتیتجه تیچرا که وضع شود، یجبران م

را در  تیجمع نیدقت شود تا بتوان ا رانیدر انتصاب مد دیمطلوب است و تنها با دهید از افراد آموزش یمند بهره

 قرار داد. نهیخدمات به ریمس

در  یاسالم یس شورادوره مجل نیازدهمیمردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم و راز و جرگالن در   ندهینما

 هالل احمر برخوردار هستند. تیاز جمع تیحما یالزم برا یدوره از مجلس از آمادگ نیا ندگانیکرد که نما دیتاک انیپا

 

 

 

 

 

 یو شورا یمجلس خبرگان در موضوع قائم مقام رهبر ندهینما یسیهللا هاشم زاده هر تیمصاحبه آ

 یرهبر

 در فقه ندارد یگاهیجا چیمرجع، ه کی یبرا مقام و قائم یمقام رهبر قائم ی مسئله

  

به  یمنتظر هللا تیتوسط مجلس خبرگان و انتخاب آ یمقام رهبر قائم گاهیجا جادینظر امام درمورد ا-آرمان تبریز

 مقام چه بود؟ عنوان قائم

 یکیبه  یست مرجعدر فقه ندارد. البته ممکن ا یگاهیجا چیمرجع، ه کی یمقام برا و قائم یمقام رهبر قائم ی مسئله

 تواند ینوع برخورد م نیرا به او ارجاع دهد. ا ییاز شاگردانش عالقه داشته باشد، با او در ارتباط باشد و کارها

 نکهیکنند. اما ا دیبه آن شاگرد توجه کرده و از او تقل شتریبرفت مردم  ایآن مرجع از دن نکهیباعث شود بعد از ا

  .ندارد یگاهیند در فقه جامقام وضع ک خودش قائم یمرجع برا

او  یکه وقت داند یاز جمله خود آن مرجع نم یکس چیاست؛ ه «تیاعلم» تیمقام مرجع است که مالک قائم نیا علتش

از شاگردان همان مرجع مرتب  یکینفر  مثال  کیدر جامعه اعلم خواهد بود. ممکن است  یچه کس رود یم ایاز دن

 تینبوده است. مرجع طور نیکه قبال ا یدر صورت شد؛رفت او اعلم با ایرجع از دنکه م یکند و زمان قیمطالعه و تحق

اعلم خواهد بود تا او را  یکه در زمان فوت آن مرجع چه کس ستین ینیب شیو قابل پ کند یم نییتع تیرا اعلم یبعد

 وقت چیبوده که ه نیهم هیدر فقه ندارد. تا کنون هم رو یگاهیموضوع اصال جا نیا لیدل نیکند. به هم یمعرف

 نکرده است نییمقام تع خودش قائم یابر یمرجع
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 خواستند یخاص م طیبود که خبرگان در آن شرا لیدل نیکردند، به ا جادیرا ا یمقام رهبر قائم گاهیآن زمان که جا در

 دیکردن دشمن و ام وسیما ینزند. برا یدست به کار خالف ینشوند و کس دیمردم ناام رود یم ایرهبر از دن یکه وقت

رفت  ایگذشته بود  از دن شانیاز ا یاگر امام  که در آن زمان سن نندکار را انجام دادند تا مردم بدا نیبه مردم ا یبخش

شود  وسیرا مطرح کردند تا دشمن ما یمقام قائم ی قصد، خبرگان مسئله نیاو را پر کند؛ با ا یدارد که جا یمقام قائم

شده است. و اال  نییمقام تع صورت قائم هم به یگریو رهبر د کند یدارد که با قدرت کار م یانقالب رهبر ندیو بب

  .ندارد یگاهیجا چیو نه در فقه ه یمقام نه در قانون اساس قائم

کنند.  جادیرا ا یگاهیجا نینگفته بود و از خبرگان هم نخواسته بود چن یزیمسئله چ نیحضرت امام درمورد ا خود

 حایرا صر نیامام نه ا نی. بنابرادیمخالف خود را بگو اینکرده بود که امام نظر موافق  یمشورت شانیاخبرگان هم با 

نبوده است؛ خودش بعداً  یکار راض نی. منتها او در دلش به اودکرده ب یموافقت ایمنع کرده بود و نه اعالم مخالفت 

گفت خبرگان در آن  توان یابراز نکرده بود؛ پس نمخود را قبال  یتینارضا نی؛ اما او ا«نبودم یمن راض»گفت که 

  .اند کرده یزمان با امام مخالفت

  

    قبل از آن؟ ایطرح کردند  یهللا منتظر تیموضوع را بعد از عزل آ نیامام ا  

وقت امام  آمده بود؛ آن شیمسائل و حوادث پ نیکه ا یمنتظر یها بعد از عزل آقا همان زمان در

ابراز مخالفت کرده باشد  ینبود که رهبر یمعن نیموضوع بد نیموافق نبودم. اما ا ابراز کرد که من

در امور  هبود ک یکه او کس لیدل نیو خبرگان برخالف نظر او عمل کنند. امام سکوت کرده بود؛ به ا

 میایچرا من ب رند،یگ یم یمیخبرگان هستند و تصم گفت ی. امام مکرد ینم یدخالت گرید یها ارگان

 .نبوده است یمسئله راض نیخودش در ذهنش از ا ی لفت کنم. اّما طبق گفتهمخا

  

 داشته است؟ یاسیس اراتیاصال اخت ایمقام چقدر بوده است؟ آ قائم اراتیاخت

 اراتیمنشا آثار و اخت تواند یندارد، نم یگاهیجا یو قانون یحقوق ،یاز نظر شرع تیمرجع یمقام قائم ی مسئله چون

 یقانون ندیفرا قیالزم و از طر طیانتصاب با شرا ایانتخاب و  ارات،یشرط اخت رایداشته باشد؛ ز یورآ الزام یقانون



27 
 

 

در زمان فوت مرجع  تیاعلم یعنیبروز است؛  تیو اعلم ینو قانو یشرع گاهیشرط آن داشتن جا نیتر است و مهم

و تکامل  رییدر حال تغ وستهیها پ لم انسانع رایز ست؛یو احراز ن ینیب شیقبل از فوت مرجع قابل پ زیباشد و آن ن یم

 لیدل نیدمقام کند، ب خواهد بود تا او را قائم نیتر باعلم یعنیاعلم  یدر روز فوت مرجع چه کس داند ینم یاست و کس

 ینیب شیفوت مرجع قبالً قابل پ نیمقام در ح قائم تیندارد چون اعلم یو شرع یقانون گاهیجا تیدر مرجع یمقام قائم

 .یو توافق یتعامل اراتیداشته باشد، مگر در حد اخت یآور قانون الزام اراتیاخت تواند ینم نیبنابرا ،ستین

جهت  نیآور نبود و به هم و الزام یبود؛ قانون لیقب نیحضرت امام از ا اتیهم در زمان ح یمقام رهبر قائم اراتیاخت

معمول  ی هیاساس، رو نیهم نبود. بر هم فیرنشده بود و قابل تع فیآن تعر یدر قانون برا یخاص اراتیاخت

و  یفقه یها با نظر خبره ایو   یعلم ریفراگ هرتش یعنی اعیبود که با ش صورت نیاز آغاز تاکنون به ا تیمرجع

 هیفق یعنی  رودخبرگان یم ایاز دن یمرجع یوقت شد؛ یم نییتع تیثقه، بعد از فوت مرجع براساس اعلم شناسان هیفق

منوال بود، منتها در آن  نیوضع به هم زیقبل از انقالب ن کنند؛ یم یو معرف نییاو تع یرا بجا یگریدشناسان  مرجع 

صورت بود  نیشده باشند. به ا نییآن مشخص و تع یصورت مجلس نبود که اعضا و به افتهیخبرگان سازمان  انزم

مردم  کرد یفوت م یمرجع یمرجع بودند. وقت ی کننده نییتع هیعلم یها شناسان در حوزه  هیبزرگ فقه و فق دیکه اسات

 یمعرف نیو ا کردند یم یهستند معرف تیو مرجع دیتقل ی ستهیرا که شا یو آنها افراد دندیپرس یاز آنها م رفتند یم

بوده و  نطوریا وستهی. پشد یم نییمرجع فوت شده تع نیگزیمتفاوت بود اما جا یآنها حجت بود؛ نظرات کم یبرا

 یاز حالت پراکندگ یدر مورد رهبر  تفاوت که مسئله نیمنتها با ا ست،یمطرح ن یاست. قائم مقام طور نیاکنون هم هم

اند، انجام  گرد آمده یمجلس فقاهت کیکه با انتخاب مردم در  یخبرگان قیو از طر افتهی شده و بصورت سازمان جخار

 .شود یم

  

 شانیا یقبل اراتیبه اخت یدیجد اراتیاخت چیام انتخاب شدند همق عنوان قائم به یهللا منتظر تیآ نکهیبعد از ا یعنی

 است؟ شده یداده م شانیا یرو یغاتیتبل یاضافه نشد؟ و صرفا مانورها

 اراتیشده باشد، بلکه همان اخت فیآور که در قانون تعر و الزام یقانون اراتینه اخت یول کرد یتفاوت م عتایطب چرا،

بدست آورد و  یرا بطور قانون یاراتیبعد از انتخاب شدن اخت شانینبود که ا نطوری. امیکه اشاره کرد یو توافق یتعامل

عنوان نفر دوم  به یبه او منتقل شود؛ اما وقت یرهبر اراتیاز اخت یشمحدود کند و بخ ایرا نقض و  یرهبر اراتیاخت

و  داد یئل مهم کشور و نظام نظر ماز مسا یو در برخ کردند یبه او م یمراجعات عتایطب نیاعالن شد، مردم و مسئول

 یمجازات قانون شد ینم یآور که اگر عمل  و الزام یداشت، نه قانون یسلسله آثار عمل کی. شد یبه نظراتش توجه م

 نکهیازجمله ا داد؛ یو ارجاعات را به او ارجاع م یاز مسائل فقه یهم خود حضرت امام برخ یگاه یداشته باشد، ول

از مسائل و سواالت را به او ارجاع  یداده بود و پاسخ برخ یهللا منتظر تیمراجعه به آ ی اجازه اطاتشیدر احت

بود استاد برجسته بود نسبت به من  قدریعال هیو فق یقو اریبس یو فقه ینبود از نظر علم یکم تیاو شخص دادند یم

او اعتقاد داشت فقط در  یو فقه یعلمداشت عالقمند به منال و مقام نبود و امام هم به مقام  یهم سمت و حق استاد

را به او  که شاگرد  اتارجاع نیا توانست یاو مسأله داشت که اگر او قائم مقام هم نبود، امام م یو رهبر یقائم مقام

 .حضرت امام بود  ارجاع دهد ی برجسته

که  یبه مسائل دیرس نکهیا تا کرد، یم فایا یو نقش عمل شد یانجام م یکارها، ارجاعات و مراجعات نیهرصورت چن در

 ی هیو به رو دیگرد یمقام به عزل قائم یامام حساس شد و باالخره منته دیاز نظر امام درست نبود. به آنجا که رس

 .برگشت یاصل
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مجلس خبرگان  با  ایشود؛ آ ایاح یمقام دادند که سمت قائم شنهادیپ یاسیس نیاز فعال یهم بعض االن

 کند؟ ایرا اح یمقام نیچن تواند یکه دارد م یتارایتوجه به اخت

دارد و نه  یقانون گاهیمقام در خبرگان وجود ندارد، چون نه جا از انتخاب قائم یاصال حرف ر؛یخ

خاطر خالف قانون  نیشده است، به هم ینیب شیپ یعنوان و پست نیچن یو نه در قانون اساس یفقه

خود حضرت امام حذف  ی لهیبوس م؛یندار یائم مقامق ی هم از مسئله یخوب ی است. خاطره یاساس

 میدار یمورد چه مشکل نیهم وجود ندارد. ما در ا یازیندارد، ن یمجدد آن وجاهت یایشده است، اح

 هذا یزا باشد. عل هم مشکل دیبلکه شا کند یرا حل نم یقائم مقام حل شود؟ نه تنها مشکل ی لهیتا بوس

است و  تیهر دو از مقوله وال یو رهبر تی. چون مرجعستیدر خبرگان مطرح ن یا مسئله نیچن

ً یع زین یقائم مقام رهبر میداد حیتوض تیواحد دارند همانطور که در مورد قائم مقام مرجع یمبنا  نا

و  یفقه گاهیاز جا تیهم مانند مرجع یندارند قائم مقام رهبر یبر همان اساس و مبنا است تفاوت

وجود دارد که  نجایدر ا زین یگریمهم د ینکته حقوق کی نیالوه بر اباشد. ع یبرخوردار نم یقانون

که در  یکنند آنهم در صورت لیبر او تحم گرانیکنند نه د یم نییقائم مقام را معموالً مقامات خود تع

خود  لهینه بوس یما پست قائم مقام یشده باشد در قانون اساس ینیب شیپ یقانون، پست قائم مقام

 ! ندارد یقانون گاهینشده است پس جا ینیب شیخبرگان پ لهیرهبر و نه بوس

  

اشکال در مجلس  نی. راجع به اکنند یهم صحبت م  یرهبر یمثل شورا  یگریاز اشکال د ونیاسیرسیو غ ونیاسیس

 است؟ ونیسیها فقط محدود به کم بحث نیا ایشده  یخبرگان صحبت

 

 

قبالً در  راینه طرح شده و نه قابل طرح است ز یا مسئله نینشده، چن یرهبر یاز شورا یدر خبرگان صحبت نه،

شد؛ بعد از آنکه حضرت  بیتصو یرهبر هم بصورت تک یبود و قانون اساس یرهبر عصر حضرت امام عمال تک

را  شان لیدال نیو موافق نیمخالف ؛شد یمطرح و بررس یقانون اساس یدر بازنگر یرهبر یرفت شورا ایامام از دن

ً یو نهاارائه دادند  فعال  نیثبت شد. بنابرا یو در قانون اساس بیتصو یرهبر رد و تک یرهبر یشورا ،یبند در جمع تا

 چیمقام و ه چیطرح و آب در هاون کوفتن است. مجلس خبرگان و ه رقابلیغ ،یخالف قانون اساس یرهبر یشورا

 یدر قانون اساس یرهبر ید و شوراشو یبازنگر یقانون اساس نکهیندارند مگر ا یاراتیمورد اخت نیدر ا یمرکز

 !شود یهم نم ازیو احساس ن ستیاصال مطرح ن زین یامر نیکند؛ چن دایپ گاهیجا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؛توصیه های ایمنی شرک گاز
 

 

 مهمترین موارد قابل توجه درحین مصرف گاز طبیعی چیست؟
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 بعد از اینکه گاز به وسایل گازسوز رسید مهمترین نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:

نکه هیچگونه نشت گازی بررسی قطعات و اجزایی از وسایل گازسوز که گاز در آنها جریان دارد و اطمینان از ای -1

 در این اجزاء وجود ندارد و همه اجزاء به خوبی کار می کنند

نکته دوم که بسیار حایز اهمیت است و باید مورد توجه قرار گیرد سرنوشت گازهای تولیدی حاصل از احتراق  -2

ی که اکسیژن به اندازه است.آیا محفظه و کانالی وجود دارد تا محصوالت احتراق را به خارج منتقل کند؟ در صورت

کافی وجود نداشته باشد ناقص سوزی اتفاق می افتد که در این حالت شعله به رنگ زرد، نارنجی یا قرمز می باشد در 

چنین حالتی گاز حاصل از احتراق منواکسید کربن می باشد که بسیار سمی و خطرناک است. منو اکسیدکربن گازیست 

خصوص آن نزدیک به هوا میباشد. مقدار کم آن باعث مشکالت تنفسی ، سردرد و بیرنگ ، بدون بو و مزه که وزن م

تحریک مخاط بینی می گردد. در صورتی که غلظت این گاز در محیط افزایش یابد باعث بیهوشی و مرگ خواهد شد. 

ساختمان و به فضای  بنابراین باید محفظه و کانال مناسبی وجود داشته باشد تا گازهای حاصل از احتراق را به خارج از

 آزاد هدایت کند تا باعث مسمومیت و مرگ افراد نگردد.

از جمله نکاتی که مشترکین گاز در هنگام خرید و بکارگیری وسایل گازسوز باید مورد توجه قرار دهند مرغوبیت  -3

اخته شده باشد. این وسایل است، دستگاه های گازسوز و متعلقات آنها باید طبق استاندارهای ملی آن دستگاه س

همچنین در نصب دستگاههای گاز سوز باید بسیار دقت شود. نصب وسایل گاز سوز فقط در محل های پیش بینی شده 

که هوای کافی برای سوختن گاز وجود دارد و قابلیت نصب دودکش وجود داشته باشد آن هم توسط افراد صالحیت دار 

 مجاز است.

یستم های ایمنی نقش بسزایی در کاهش خطرات ناشی از گاز طبیعی دارد. مجهز بودن وسایل گاز سوز به س -4 

بنابراین باید از وسایل گاز سوزی که مجهز به سیستم های ایمنی باشد استفاده کرد. از جمله سیستم های ایمنی بکار رفته 

 ( باشد.ODSدر وسایل گاز سوز ترموکوپل و پیلوت حساس به کاهش میزان اکسیژن هوا )

دیگر این فلز  زمانی که شعله وجود داشته باشد و گرمای آن به محل اتصال دو فلزغیر هم جنس منتقل شود در سرو تا 

ً باعث باز شدن مسیر گاز و روشن ماندن شعله می شود اما درصورتی که شعله  جریانی ایجاد می شود که نهایتا

شدن مواد غذایی بر روی شعله  ق گازها بدلیل سرریزبصورت ناخواسته ) در اثر کمبود اکسیژن ، وزش باد و یا در اجا

انتشار گاز در محیط و ایجاد آتش سوزی  ( خاموش شود با سرد شدن سنسور ترموکوپل جریان گاز قطع می شود تا از

 و انفجار جلوگیری شود.

http://tehrangasco.ir/upload/Topic/1545.jpg
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نیز نوعی سیستم ایمنی بکار رفته در وسایل گاز سوز است که بیشتر در بخاریهای بدون دودکش کاربرد  ODSسیستم  

دارد این سیستم براساس کاهش میزان اکسیژن هوای محیط کار می کند و بمحض اینکه مقدار اکسیژن هوای محیط 

را قطع می کند تا بخاری خاموش شود و تا زمانی که برسد جریان گاز  18درجه سانتیگراد به  21اطراف بخاری از

میزان اکسیژن هوا به حد نرمال نرسیده باشد از روشن شدن بخاری و وسیله گاز سوز ممانعت می کند. الزم بذکر است 

می تواند عوارضی چون حالت تهوع ، سرگیجه  CO2و  COکه کم شدن تنها یک درصد از اکسیژن هوا و ازدیاد گاز 

 یت را به بار آورد.و مسموم

بعد از اینکه از مرغوبیت و استاندارد بودن وسایل گازسوز اطمینان حاصل کردیم و مطمئن شدیم که تمام نکات  -5

ایمنی و استانداردهای الزم در ساخت وسایل گازسوز، محل نصب و تنظیم کار کردن آنها رعایت شده است، باید 

معبری که محصوالت احتراق �ه دودکش به بیرون ساختمان هدایت کنیممحصوالت احتراق وسایل گاز سوز را بوسیل

برای خارج شدن از ساختمان از درون آن عبور می کنند دودکش نام دارد. دودکش ها از جمله مواردی است که بسیار 

را  حائز اهمیت می باشند و عدم رعایت نکات ایمنی در مورد آنها خسارات جبران ناپذیری چون مسمومیت و مرگ

بدنبال دارد زیرا تنها راه ارتباطی وسایل گازسوز با فضای خارج از ساختمان از طریق دودکش است. سوختن ناقص ، 

تجمع گازهای مسموم کننده ، گاز گرفتگی و مسمومیت از جمله مواردی است که در اثر فقدان دودکش مناسب برای 

ر عدم تهویه کافی در فضای اتاق روی می دهد. هرساله وسایل گازسوز، گرفتگی دودکش و پدیده مکش معکوس در اث

با شروع فصل سرما افراد بسیاری به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی مربوط به وسایل گازسوز و تجمع گازهای مسموم 

کننده دچار گازگرفتگی و مرگ می شوند بنابراین توجه به نکات ایمنی دودکش ها بسیار مهم و حیاتی است و نیاز به 

 جه ویژه دارد. که بصورت مفصل در مبحث مربوط به دود کش ها به آن پرداخته شده است.تو

 

 

 

 

 

 

 

شرکت     مهندسی آب و فاضالب کشور و شرکت  بررسی وضعیت آب کالنشهر تبریز با برگزاری جلسه مشترک 

 های آب منطقه ای وآب و فاضالب آذربایجان شرقی از طریق ویدئو کنفرانس



31 
 

 

 

آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی  رک شرکت مهندسی آبفای کشورو شرکت های آب منطقه ای و مشت در جلسه 

وضعیت آب کالنشهر تبریز بصورت ویدئوکنفرانس به ریاست مهندس جانباز مدیر عامل شرکت مهندسی آبفای 

 .کشور بررسی گردید

 

 

مهندس جانباز  ر جلسه ای که با حضور به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی،د

مدیر عامل شرکت آبفای کشور بعنوان رئیس جلسه ، مهندس پاکروح معاون هماهنگی و پشتیبانی آبفای کشور ، 

مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت  به همراه تعدادی از مدیران شرکت مهندسی آبفای کشور و همچنین  مهندس کشفی

ن شرقي به همراه معاونین و مهندس غفارزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان آب و فاضالب استان آذربایجا

بصورت ویدئو کنفرانس در شرکت آب و فاضالب استان برگزار شد در خصوص وضعیت آب کالنشهر تبریز، بحث 

 . و تبادل نظرگردید

 

در خصوص شرایط خاص و  در ابتدای این جلسه مهندس جانباز مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور.

بحران آبی کشور مطالبی را بیان نموده و گفت : کالنشهر تبریز از جمله شهرهایی است که پتانسیل کم آبی و تنش آبی 

 .ما باید تمهیداتی را در نظر بگیریم و اقداماتی را انجام دهیم تا پیک مصرف را بگذرانیم دارد ، بنابراین 

 . 

 

 

 

است  آبفای کشور ادامه داد : بخشنامه ای به کلیه شرکتهای آب و فاضالب در حال ابالغ  مدیر عامل شرکت مهندسی
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و پایان شهریور ماه یک سری تمهیدات و اقداماتی در نظر گرفته شود و سیستم بحران آب و   تابستان تا در فصل 

م این پیک مصرف رو بدون هیچ فاضالب کشور فعالیت گسترده داشته باشد تا بحران کم آبی نداشته باشیم و بتوانی

 .مشکلی پشت سر بگذاریم

نگاه ویژه ای   وی تاکید کردکه همکاران شرکت آب وفاضالب نسبت به مناطق محروم و حواشی شهری و روستایی

  . داشته باشند تا خدای نکرده باعث نارضایتی و کدورت خاطر مردم شریف نگردد

 

ركت آبفای استان ضمن تشکر و قدردانی از حضور مهندس جانباز مدیر این جلسه مهندس ایمانلو مدیر عامل ش  در

انجام گرفته در   عامل شرکت آبفای کشور و حاضرین در جلسه ، گزارشی از عملکرد ، اقدامات و فعالیت های

خصوص وضعیت طرحها و پروژه های اضطراری پایداری و ارتقای کیفی و در حال اجرا ی شرکت و وضعیت 

 .ارائه نمودند 99سال  تولید آب در

وی در ادامه افزود : با توجه به اینکه کالنشهر تبریز و شهرکهای اقماری شامل سردرود، خواجه، باسمج، خسروشاه 

 در پیک مصرف باکمبود آب مواجه می باشند بنابراین توسط شرکت آب منطقه ای الزم است نسبت به ساخت یا اتمام 

 

منظورمخزن جنوبغرب .اقدام و در مدار بهره برداری قرار گیرد  99یان سال هزار متر مکعبی تا پا 100مخزن 

 می باشد.تبریز 

 

مهندس ایمانلو در خصوص مخزن ذخیره آب جنوب غرب کالنشهر تبریز گفت : عملیات احداث مخزن جنوبغرب 

 600، اجرای خط تبریز به اتمام رسیده ولی بدلیل عدم تخصیص اعتبار و مشکالت تملک اراضی واقع در مسیر 

 . و جزو پیش بینی های اجرایی آتی این شرکت می باشد میلیمتری مربوط به آن در دست اجرا بوده 

 

مدیر عامل شرکت آبفای استان در خصو ص تکمیل رینگ جنوبی کالنشهر تبریز نیز گفت : عملیات اجرایی در 

یلومتر باقی مانده است که مشکل تملک دارد ک 11کیلومتر اجرا شده و  15خصوص تکمیل رینگ جنوبی شهر تبریز 

  مشکالت موجود هستیم  و در صددحل

. 

هزار متر مکعبی اندیشه تا  10کیلومتر از اجرای لوله گذاری مخزن  10همچنین از این پروژه 

 . میلیمتری به اتمام رسیده است 1600مخزن تعادل با سایز 

ت شهرکهای مرزداران و مصلی با پیشرفت فیزیکی به سم  SE5وی ادامه داد : خط انتقال از مخزن 

درصد در حال اجراست که در صورت تامین اعتبار مورد نیاز ادامه خط مذکور تا پیان  90باالی 

 .سال تکمیل خواهد شد 

 

متاسفانه انشعابات غیر مجاز در  : مهندس ایمانلو در خصوص پیمایش انشعابات غیر مجاز در کالنشهر تبریز گفت

ر تبریز همانند سایر شهرها بعلت ساخت و سازهای غیرمجاز رایج بوده و این شرکت بطور مستمر نسبت به کالنشه

فقره انشعاب غیر مجاز اقدام نموده که پس از اخذ هزینه های مربوطه عمدتا به  1000پیمایش و شناسایی ساالنه حدود 

 .انشعابات مجاز تبدیل می شوند

ه چاه در کالنشهر تبریز گفت : شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی حلق 4وی در خصوص حفاری تعداد 

حلقه از چاهها بصورت  2حلقه چاه با همکاری شرکت آب منطقه ای کرده است که تعداد  4اقدام به حفر تعداد 

 آزمایشی پمپاژ شده و در مرحله نیرورسانی و تجهیز می باشند

 . 

 در خصوص بازسازی و نشت یابی مخازن موجود نیز گفت : این شرکتمدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
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هزار متر مکعب شامل مخازن اندیشه ، سرخاب ، خلجان ، اسفهالن  60باب مخزن با مجموع ظرفیت حدود  8تعداد  

 ، ارتش و چشمه دوم اندیشه نشت یابی کرده است

 . 

استان نیز گزارشی در خصوص اهم اقدامات این در این جلسه مهندس غفارزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 

 .شرکت در راستای تامین آب شرب تبریز بیان کردند

 

 5و همچنین تقویت ایستگاه شماره   همچنین تاکید نمودند : در این راستا بهسازی خط زرینه رود در دستورکار بوده 

لیتر برثانیه آب شرب به  300الی  200د در برنامه کاری در نظر گرفته شده تا بتوانیم تا زمان پیک مصرف حدو

   .تا با کمبود آب مواجه نشویم شهرتبریز برسانیم 

 

در پایان جلسه مهندس جانباز مدیر عامل شرکت مهندسی آبفای کشور از مدیرعامل شرکتهای آب منطقه ای و آب و 

ص عملکرد مطلوب شرکت فاضالب استان و پرسنل زحمتکش این شرکتها به خاطر تالشهای بعمل آمده در خصو

 .تشکر و قدردانی نمودند
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