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آرذبایجان

مقالٍ
پای چیىی َا در سفرٌ مس
ایران ضغلَایی کٍ تٍ چیه
تقذیم میکىیم

ادأ ٝاص ؿٕبس ٠لجُ...
ٚی تلشیح ٔیوٙذ٘ :ظش ٔذیشیت رسذیسذ ٔسغ
ػ ٍٖٛ٘ٛایٗ ثٛد ؤ ٝغٞبی اػتخشاد ؿذ ٜدس
ایٗ ٔٙطم ٝث ٝوشٔبٖ حُٕ ؿذ ٚ ٜآ٘سزسب رٚة
ؿٛد  ٚث ٝػجبستی تٕبْ ػّٕیبت پبییٗ دػستسی دس
وشٔبٖ كٛست ثٍیشد.
كبدسات فشكتٞب ث ٝچیٗ
ایٗ ٕ٘بیٙذٔ ٜزّغ ٔیٌٛیذٔ :تبػفب٘ ٝتٛا٘ؼتسٙسذ
ٚصاست خب٘ ٝسا ثشای تٛلف شح تٛری ٝوشدٚ ٜ
وٙؼب٘تش ٜسا ث ٝوشٔبٖ ثفشػتٙذ ِٚی ثسبتسٛرس ٝثسٝ
ایٙى ٝدس وشٔبٖ  ٓٞأىب٘بت وبفی ثسشای رٚة
ٔغ ػس٘ٛسٍس٘ ٖٛسجسٛد ،ثسرسج كسبدسات ثسٝ
وـٛسٞبیی چ ٖٛچیٗ و ٝأىبٖ رٚة داس٘سذ،
ٔطشح ؿذ.
ٚی دس ادأ ٝػٛٙاٖ ٔیوٙذ :ػبَ لجُ ٔٗ ٔزسذدا
ایٗ ٔٛضٛع سا پیٍیشی وشدْ ِٚی ؿشوت ٔسّسی
ٔغ ٔخبِفت وشد .حذٚد یىؼسبَ ثس ٝكسٛست
خیّی فـشد ٜرّؼبتی داؿتیٓ .دس ایٗ رسّسؼسبت
ٔزٕغ ٕ٘بیٙذٌبٖ اػتبٖ ،اػضبی وسٕسیسؼسیس،ٖٛ
ٕ٘بیٙذِٚ ٜی فمی ٝدس اػتبٖ  ٚاػتب٘ذاس  ٚوُ ٔشدْ
اػٓ اص اكربة سػبٕ٘ٞ ...ٚ ٝشاٞی وشد٘ذ.
ٚی ثب اثشاص تبػف خب ش٘ـبٖ ٔیوٙذ :صٔب٘ی وٝ
شح ٔب سا ٔتٛلف وشد٘ذ ،افضایؾ ظشفیت ٞسبی
وشٔبٖ سا ؿشٚع وشد٘ذ تب وٙؼب٘تشٜٞبی ٔب ثسشٚد
آ٘زب  ٚرٚة ؿٛد .ث ٝػجبستی ٘سٕسی خسٛاػستسٙسذ
ٚسصلبٖ ث ٝلطجی تجذیُ ؿٛد ؤ ٝمبثسُ وسشٔسبٖ
ثبیؼتذ.
ػّیضادٔ ٜیافضایذ :دس آخشیٗ رّؼ ٝث ٝایٗ ٘تیزسٝ
سػیذیٓ ؤ ٝزذدا ایٗ ثرج سا احسیسب وسٙسیسٓ.
كٛست رّؼٝای دس دفتش ٚصیش ٘ٛؿتس ٝؿسذ وسٝ
ٞ100ضاس تٗ ٔغ وبتذ دس ٔٙطمٔ ٝب تِٛیذ ؿٛد ٚ
ثب تٛر ٝث ٝایٙىٙٔ ٝطمٔ ٝب ث ٝرٍُٞٙبی اسػجبساٖ
٘ضدیه اػت ٌ ٚشدؿٍشی إٞیست داسد ،ایسٗ
ثٙذ سا اضبف ٝوشدیٓ و ٝثبیذ ثرج آالیٙذٌی ٚ
صیؼت ٔریطی دس ٘ظش ٌشفت ٝؿٛد.
ٔٙبللٝای ٔیبٖ 7ؿشوت ثیٗإِّّی
ٚی دسثبس ٜػٔٛیٗ ٔطّت كٛسترّؼ ٝاثشاص ٔی
وٙذ :لشاس ؿذ و ٝا٘زسبْ سشح سا دس اخستسیسبس
ؿشوت ٞسبی خسبسرسی وس ٝدس ایسٗ ػسشكسٝ
كبحتػجه ٘ ٚبْ ٞؼتٙذ ثٍزاسیٓ 12 ٚؿشوت
دػٛت ؿذ٘ذ و ٝاص ایٗ تؼذاد  7ؿشوت ؿشایسط
الصْ سا داؿتٙذ  ٚپیؾ آٔذ٘ذٚ.ی ادأٔ ٝیدٞسذ:
ؿشوت ٔـبٚسی اص وسب٘سبدا ا٘ستسخسبة ؿسذ تسب
7ؿشوت سا ثشسػی وٙذ تب ثجیٙذ پیـٟٙسبد وسذاْ
ثٟتشیٗ اػت7 .ؿشوت سٚؽ ٞبی ٔختّفی ثشای
فشآٚسی داد ٜثٛد٘ذ ٟ٘ ٚبیتب لشاس اػت اص ثیٗ دٚ
ؿشوت ،ؿشوتی و ٝلیٕت ٔٙبػتتشی پیـٙسٟسبد
وشد ٜث ٝػٛٙاٖ ثش٘ذ ٜایٗ ٔٙبلل ٝثسیسٗ اِسٕسّسّسی
ؿٙبخت ٝؿٛدٕ٘.بیٙذٔ ٜشدْ ٚسصلبٖ دس ٔسزسّسغ
ؿٛسای اػالٔی ثب ثیبٖ ایٙى ٝحذٚد 80دسكذ اص
ػبختٕبٖ ٞبی پشٚط ٜػبخت ٝؿذ ٜاػالْ ٔیوسٙسذ:
ؿشوتی و ٝث ٝػٛٙاٖ پیٕب٘ىبس ٔؼشفسی ٔسی ؿسٛد
ثبیذ ث ٝفىش تزٟیضات  ٚتبػیؼبت ثبؿذ.
دسدػش صیبدی ثشای ٔذیشاٖ
ٚی تبویذ ٔی وٙذ :ثشای ؿشوت ٔغ ایشاٖ وسٝ
اص فشٚؽ  ٚكبدسات ٔغ خبْ ث ٝػبیش وـٛسٞسب
حذٚد 80دسكذ اص ػٛد ٔسٛسد ٘سظسش خسٛد سا
ٔیثشد ،رٚة ٔغ ؿبیذ دسدػش صیسبدی ثسٙسظسش
ثیبیذ.ػّیضاد ٜتـشیح ٔی وٙذ :دس وـٛس ٔب حذٚد
ٔ15یّی٘ ٖٛفش ثسیسىسبس ٚرسٛد داسد ٞ ٚسشػسبَ
ٞ600ضاس ٘فش ث ٝایٗ تؼذاد اضبفسٔ ٝسی ؿسٛد دس
حبِی و ٝدس وـٛسی ثب ایٗ ظشفیتٞب ٔسی تسٛاٖ
ػبال٘ٞ600 ٝضاس ؿغُ حبثت ایزبد وسشدٚ.ی دس
پبیبٖ خجسش ٔسی دٞسذ :اػستسفسبد ٜكسرسیسح اص
ظشفیت ٞبیی ؤ ٝغ ػ ٍٖٛ٘ٛفشأ ٓٞی وسٙسذ،
ٔیتٛا٘ذ ٘ٝتٟٙب ٔـىُ ثیسىسبسی سا دس ٚسصلسبٖ
تبحذٚد صیبدی سیـٝوٗ وٙذ ،ثّى ٝثشای رٛا٘بٖ
ػبیش ؿٟشػتبٖ ٞبی اػتبٖ ٙٔ ٚطم٘ ٝیسض فسشكست
اؿتغبَ ثٚ ٝرٛد ثیبٚسد  ٚثٕٞ ٝیٗ رسٟست ثسبیسذ
ثرج رٚة ٔغ ثب ٕٞذِی  ٚاتربد ایسٗ ثسبس ثسٝ
ػشا٘زبْ ثشػذٔ.غ ػ ٍٖٛ٘ٛث ٝوسشٔسبٖ كسبدس
ٕ٘ی ؿٛد!حبری آلسبصادٔ ،ٜسذیسش ػسبٔسُ ٔسغ
آرسثبیزبٖ أب ٘ظش دیٍشی داسد ٔ ٚسی ٌسٛیسذ:
ثشخیٞب ٕ٘یدا٘ٓ چشا دٚػت داس٘ذ ثٍٛیٙذ وسٝ
ٔغ ػ ٍٖٛ٘ٛث ٝوشٔبٖ كبدس ٔیؿٛد دسحسبِسی
و ٝایٗ چٙیٗ ٘یؼت  ٚثذٙٔ ٖٚجغ ٔسٛحسك حسش
ادأ ٝداسد
ٔیص٘ٙذ.

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن-فسشٔسب٘سذاس تسجسشیسض
چٍٍ٘ٛی ا٘تخبة ؿٟشداس ثؼذ اص اػتمسشاس ؿسٛسای
ؿٟش دس ایٗ وال٘ـٟش سا تـشیح وشد.
ثٌ ٝضاسؽ خجشٌضاسی فبسع اص تسجسشیسض ،سحسیسٓ
ؿٟشتی فش اظٟبس داؿتٔ :شاػٓ ترسّسیسف اػضسبی
ؿٛسا ،ا٘تخبة اػضبی ٞیبت سیسیسؼس ٝػسبَ اٚ َٚ
ٕٞچٙیٗ ا٘تخبة ؿٟشداس دس ؿٟش تجشیض ٘یض ٕٞچسٖٛ
ػبیش وال٘ـٟشٞب دس اِٚیٗ رّؼ ٝؿٛسا ا٘زبْ خٛاٞسذ
ؿذ.
ٚی تلشیح وشد :ثسش اػسبع لسب٘سٚ ٖٛظسبیسف ٚ
اختیبسات ؿٛساٞبی ؿسٟسش  ٚسٚػستسب ،ؿسٛساٞسبی
اػالٔی ٔٛظف ٞؼتٙذ ثؼذ اص ث ٝسػسٕسیست یسبفستسٗ

٘خؼتیٗ رّؼ٘ ،ٝؼجت ث ٝا٘تخبة ؿٟشداس ٘یسض السذاْ
ٕ٘بیٙذٙٔ.ظٛس ٔم ٗٙدس لب٘ٔ ٖٛزوٛس ایٗ اػست وسٝ
ؿٛساٞبی اػالٔی ؿٟش دس ٞش دٚس ٜثبیذ پغ اص ثسٝ
سػٕیت یبفتٗ رّؼ ،ٝاػٓ اص ایٙىٔ ٝذت چٟبس ػبِٝ
خذٔت ؿٟشداس فؼّی ث ٝاتٕبْ سػیذ ٚ ٜیب ٘سشػسیسذٜ
ثسسبؿسسذ ٘ؼسسجسست ثسس ٝا٘سستسسخسسبة ؿسسٟسسشداس السسذاْ
ٕ٘بیٙذ.
ایٗ ٔمبْ ٔؼئ َٛػٛٙاٖ وشد :ثب تٛرس ٝثس ٝایسٙسىس،ٝ
فشآیٙذ فٛق ٔؼتّضْ سػبیت ثشخی تـشیفبت لب٘٘ٛسی
اػت اػضبی ؿٛساٞبی اػالٔی ٔىّف ٞؼتسٙسذ ثسب
اػتفبد ٜاص یىی اص سٚؽ ٞبی صیش ٘ؼجت ث ٝا٘تخسبة
ؿٟشداس الذاْ ٕ٘بیٙذ.

ؿذ٘ی اػت  ٚساٞىبسی غیش اص آٖ ٘ذاسد.پضؿىیسبٖ
یبدآٚس ؿذ :ایٙى ٝربٔؼ ٚ ٝسػب٘ٞٝب تٟٙب ثس ٝد٘سجسبَ
تغییش افشاد ٔ ٚؼئٛالٖ ٞؼتٙذ ٘تیزٝاؽ ایٗ ٔیؿسٛد
و ٝثؼذ اص  39ػبَ ٕٞچٙبٖ ٔـىالت ٔ ٚؼسضسالت
ثبلی اػت  ٚحتی ثؼضبً ث ٝربی ثٟتش ؿذٖ ؿسشایسط
ٔـىالت ثش سٚی ا ٓٞا٘جبؿتٔ ٝی ؿ٘ٛذ .دِسیسُ آٖ
اػت ؤ ٝب ا٘تظبس داسیٓ ثب تغییش افشاد ٔـسىسُ ٘سیسض
حُ ؿٛد  ٚث ٝد٘جبَ سا ٜحُ ٘یؼتیٓ٘.سبیست سئسیسغ
ٔزّغ دس ادأٌ ٝفت :دس ایٗ ؿسشایسط ٘سیسٕسی اص
وبثی ٝٙدِٚت سٚحب٘ی تغییش پیذا وشد ٜاػت .جیؼست ب
آٟ٘بیی و ٝاص دِٚت یبصد ٓٞدس دِٚست دٚاصدٞسٓ
ثبلی ٔب٘ذ ٜا٘ذ ،ثبیذ اؿىبالت سا اكالح  ٚثسش سش
وشد ٜتب ث ٝسا ٜحّی ثشػٙذ  ٚوبسٞبیـبٖ ٘تیز ٝدٞذ.

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ-ؼب ٖٚػسیسبػسی ٚ
أٙیتی اػتب٘ذاس آرسثبیزسبٖ ؿسشلسی ٌسفست :حسُ
ٔـىالت وبسٌشی سا اكّی تشیٗ اِٛٚیت خٛد ٔی
دا٘یٓ  ٚثش ایٗ ثبٚسیٓ و ٝاػتشام ٞسبی وسبسٌسشی
٘جبیذ ثب ٍ٘شؽ أٙیتی ٍ٘شیؼت ٝؿٛد.
ثٌ ٝضاسؽ سٚص ػ ٝؿٙج ٝسٚاثط ػٕٔٛی اػتب٘سذاسی،
ػؼیذ ؿجؼتشی دس دیذاس ثب اػضبی ٞسیس ت ٔسذیسشٜ
وبٕ٘ٞ ٖٛبٍٙٞی ؿٛساٞبی وبس اػتبٖ ثب اؿسبس ٜثسٝ
ٔ ٟٓتشیٗ الذاْ ا٘زبْ ؿذ ٜثسشای سفسغ ٔـسىسالت
وبسٌشی اػتبٖ ثؼذ اص اػتمشاس دِٚت تذثیش  ٚأیسذ،
ٌفت :سػیذٌی ثٔ ٝـىالت وبسٌشاٖ  ٚسفغ وبُٔ
آٖ یىی اص اكّی تشیٗ اِٛٚیت ٞب  ٚدغذغسٞ ٝسبی
ٔذیشیت اسؿذ اػتبٖ ٔ ٚؼب٘ٚت ػیبػی ،أٙسیستسی ٚ
ارتٕبػی اػتٚ.ی افضٚد :اص سٚصی ؤ ٝؼئسِٛسیست
خٛد دس ٔؼب٘ٚت ػیبػی  ٚأٙیتی اػتب٘ذاسی سا آغبص
وشدْ پیٍیش سفغ ٔـىالت وبسٌشاٖ  ٚوبسخب٘ٞ ٝسب
ثٛدْ  ٚحتی اِٚیٗ سٚص خذٔت ٔٗ دس اػتب٘ذاسی ثسب
تزٕغ اػتشاضی وبسٌشاٖ ؿشوت ٔسبؿسیسٗ آالت
كٙؼتی تشاوتٛسػبصی ٔلبد ثٛد.ؿجؼتشی ثب ثیسبٖ
ایٙى ٝتؼذاد ٚاحذٞبی تِٛیذی  ٚكٙسؼستسی اػستسبٖ
آرسثبیزبٖ ؿشلی دس ٔمبیؼ ٝثب اػتبٖ ٞسبی دیسٍسش
ثؼیبس صیبد اػت اػالْ وشد :دس  َٛدِٚت ٌزؿتٝ
اص ػبَ  84تب  ٝ٘ 92تٟٙب ؿغُ رذیسذی دس اػستسبٖ

سیستم امىیتی آررتایجانضرقی دارای وگاٌ تًسعٍای است
ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -ثٌ ٝضاسؽ ایؼسٙسب،
ٔٙطم ٝآرسثبیزبٖ ؿشلی ،داٚد ثٟسجسٛدی ٞسٕسبیسؾ
آٔٛصؿی تخللی سٚػبی حشاػت ػبصٔسبٖ ٞسبی
ٔذیشیت  ٚثش٘بٔٝسیضی اػتبٖ ٞبی وـٛس ثسب ثسیسبٖ
ایٙىٟ٘ ٝبد تٛػؼٝای ٔذیشیت  ٚثش٘بٔٝسیضی ٘یبصٔٙذ
حشاػت تٛػؼٝای اػت ،ثش إٞیت ٘مؾ ٚاحذٞبی
حشاػت دس ایٗ ػبصٔبٟ٘ب تسبوسیسذ وسشد .سئسیسغ
ػبصٔبٖ ٔذیشیت  ٚثش٘بٔٝسیضی آرسثبیزسبٖ ؿسشلسی
ٌفتٟ٘ :بد تٛػؼٝای ٔذیشیت  ٚثش٘بٔٝسیضی ثب ایسٗ
ؿبٖ  ٚػظٕت  ٚدػتٍبٞ ٜبی ٚاثؼت ٝالٕبسی خسٛد
٘یبصٔٙذ ٟ٘بد حشاػست تسٛػسؼس ٝای ٞسٓ خسٛاٞسذ
ثٛد .ثٟجٛدی ٌفت :آرسثسبیسزسبٖ ؿسشلسی ،رسضٚ
اػتبٖٞبی ؿبخق وـٛس ث ٝؿسٕسبس ٔسی سٚد وسٝ
حذٚد پٙذ دسكذ رٕؼیت  ٚپٙذ دسكذ الستسلسبد
وـٛس سا ث ٝخٛد اختلبف داد ٜاػتٚ .ی افضٚد:
ایٗ اػتبٖ ثِ ٝربظ ؿبخق ٞبی ٔختّف التلبدی،
ٔ ٓٞشصی ثب وـٛسٞبی ٔختّسف ٘ ٚسضدیسىسی ثسٝ
ٔشصٞبی تشوی ٚ ٝاسٚپب ،داسای فسشٞسٙسً غسبِست

تزبسی  ٚالتلبدی ثٛدٔ ٚ ٜشدٔسبٖ ایسٗ دیسبس دس
ا٘زبْ وبسٞبی التلبدی  ٚتزبستپیـ ٝثٛدٖ ؿٟسشٜ
خبف  ٚػبْ ٞؼتٙذ؛ ثسٙسبثسشایسٗ ٘سشر ٔـسبسوست
التلبدی ٔب ٘ؼجت ثسٔ ٝسیسب٘سٍسیسٗ وـسٛسی ثسبال
اػت .ثٟجٛدی دس ادأ ٝثب ثسیسبٖ ایسٙسىس ٝحسٛصٜ
حشاػت  ٓٞحٛص ٜای تخللی اػست  ٚادثسیسبت
ػّٕی خٛد سا داسد ،افضٚد :ػبصٔسبٖ ٔسذیسشیست ٚ
ثش٘بٔ ٝسیضی فبسؽ اص فشاص ٘ ٚـیت ٞسبیسی وس ٝسی
وشد ٜو ٝچٙذاٖ  ٓٞخٛؿبیٙذ ٘سجسٛد ٜیسه ٘سٟسبد
تٛػؼ ٝای  ٚدس ٚالغ ٔتِٛی تٛػؼ ٝاػت و ٝسكذ ٚ
ٞذایت تٛػؼ ٝسا ث ٝػٟذ ٜداسد .سئیسغ ػسبصٔسبٖ
ٔذیشیت  ٚثش٘بٔٝسیضی آرسثبیزبٖؿشلسی تلسشیسح
وشد :دس وٙبس تٕبْ ٔرذٚدیست ٞسبی ػسیسبػسی ٚ
التلبدی ٛٔ ٚار ٟٝثب چبِؾ ٞبی ٔسخستسّسف وسٝ
ػشػت ٘یُ ث ٝتٛػؼ ٝسا وبٞؾ ٔی دٞذ ،ایٗ ٟ٘سبد
ثب ایٗ ؿبٖ  ٚػظٕت  ٚدػتٍبٞ ٜبی ٚاثؼت ٝالٕسبسی
٘یبصٔٙذ ٟ٘بد حشاػت تٛػؼٝای  ٓٞخٛاٞذ ثٛد.
ثٟجٛدی خب ش٘ـبٖ وشد :وبس ٕٞىبساٖ حسشاػست

اظٟبس وشد :اٌش خب٘ٛادٞ ٜبیی ٘یبص ٔبِی داس٘ذ ثبیذ
ایٗ وٛدوبٖ دس یه ٔریط ٔطٕئٗ  ٚػبِٓ صیسش
٘ظش خب٘ٛاد ٚ ٜث ٝكٛست ٔٛلت ٔـغس َٛوسبس ٚ
وٕه ثبؿٙذٚ.ی ادأ ٝداد :وبس وٛدوبٖ صیش 18
ػبَ ٕٔٛٙع اػت چ ٖٛآػیت ٞسبی ارستسٕسبػسی
ٚرٛد داسد و ٝوٛدوبٖ ث ٝخب ش ؿشایط ػٙی دس
ٔؼشم آٖ لشاس ٔی ٌیش٘ذ ،خیبثبٖ ٔ ٚیبدیسٗ وسٝ
ٔرُ اكّی وبس ایٗ وٛدوبٖ اػت آػیت ٞسبی
ارتٕبػی صیبٖ آٚسی سا داسدٔ.ذیش وُ ثٟضیؼتسی
اػتبٖ دس خلٛف ٔشوسض ػسبٔسب٘سذٞسی  ٚسفسبٜ
وٛدوبٖ وبس ثیبٖ وشد :ایٗ ٔشوسض اص ػسبَ 94
ؿشٚع ث ٝفؼبِیت  ٚػبٔب٘ذٞی وٛدوبٖ وبس وشدٜ
اػتٚ.ی افضٚد :دس چٙذ ٔب ٜاخسیسش تسؼسذاد ایسٗ
وٛدوبٖ افضایؾ یبفت ٝاػت  ٚدس حبِی و ٝػسبَ
ٌزؿت ٝؿلت ٘فش اص ایٗ وٛدوبٖ رسٕسغ آٚسی

ريوق کسة ي کارَای فايا تا استفادٌ
از خذمات ارزش افسيدٌ در ضثکٍ تلفه ثاتت

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ -ذیشوُ ICTآرسثبیزبٖؿشلی اص س٘ٚسك
وؼت  ٚوبسٞبی فبٚا ثب اػتفبد ٜاص لبثّیتٞبی خذٔبت اسصؽ افسضٚد ٜدس
ؿجى ٝتّفٗ حبثت خجش داد .ثٌ ٝضاسؽ خجشٌضاسی فبسع اص تجشیض ،ثسٟسٕسٗ
حؼیٗ صاد ٜأسشٚص دس رسّسؼس ٝؿسٛسای ٞسٕسبٞسٙسٍسی ICTاػستسبٖ
آرسثبیزبٖؿشلی ثش ِض ْٚاػتفبد ٜاص صیشػبختٞبی ٔخبثشاتی ٔٛرسٛد دس
اػتبٖ ثٙٔ ٝظٛس ایزبد اسصؽ افضٚد ٚ ٜتِٛیذ حشٚت  ٚاؿتغبَصایی تسبوسیسذ
وشد.
ٚی ثب اؿبس ٜث ٝصیشػبخت ٞبی ٔٙبػت استجب ی ٔ ٚخبثسشاتسی دس اػستسبٖ،
افضٚد :دس د٘یبی أشٚص ایزبد اسصؽ افضٚد ٜثسش سٚی ثؼستسش ٔسخسبثسشاتسی
ٌؼتشد ٜاص اِٛٚیتٞبی دِٚتٞب اػت و ٝتٛػط ثخؾ خلٛكی فسؼسبَ
لبثّیت ترمك داسد.
ایٗ ٔؼؤ َٚاثشاص داؿت :ثب تٛر ٝث ٝصٔبٖ ثبلیٕب٘ذ ٜتب پبیبٖ ػسبَ ا٘ستسظسبس
ٔیسٚد ثب حضٛس ٘ ٚمؾ پشسً٘ ٔخبثشات دس اػتبٖ ث ٝاٞذا ٔٛسد ٘ظسش
ثب تٛر ٝث ٝظشفیتٞب ٘ ٚیشٚی ا٘ؼب٘ی فؼبَ ٔ ٚتخلق دػت یبثیٓ.
ؿىٛسی ٔذیش ٔخبثشات ٔٙطم ٝآرسثبیزبٖؿشلی ٘سیسض ثسب اسائس ٝآٔسبس ٚ
ػّٕىشد ؿشوت ٔخبثشات دس اػتبٖ ٌفت :ثب ٚرٛد یه ٔیّیس636 ٚ ٖٛ
ٔـتشن تّفٗ حبثت دس اػتبٖ و ٝداسای ضشیت ٘فٛر  38/42دسكذ ثسٛدٜ
 ٚرض ٚستجٞ ٝبی ثبالی وـٛسی ٔرؼٛة ٔیؿٛد ٕٞسچسٙسیسٗ ثسب ٚرسٛد
یهٞضاسٞ 100 ٚBTS 860ضاس  540 ٚویّٔٛتش فیجش٘سٛسی دس ػسطسح
اػتبٖ آٔبدٌی داسیٓ دس ساػتبی اٞذا اص پیؾ تؼییٗ ؿذ ٜالذاْ وٙیٓ.
دس ایٗ رّؼٕٞ ٝچٙیٗ ػّٕبئی ٔـبٚس ٔذیشػبُٔ ٔ ٚسذیسش وسُ تسٙسظسیسٓ
ٔمشسات  ٚاستجب بت سادیٛئی ؿشوت ٔخبثشات ایشاٖ ث ٝثش٘بٔس ٝؿسشوست
ٔخبثشات ایشاٖ دس ػطح وـٛس اؿبس ٜوشد ٚافضٚد :ؿسشوست ٔسخسبثسشات
ایشاٖ دس ساػتبی ایفبی ٘مؾ حٕبیتی اص صیؼت ث ْٛوبسآفشیٙی ٔطبِؼسبتسی
دس خلٛف الذأبت ؿشوتٞبی ثضسي حٛصICT ٜد٘سیسب اص رسّٕسٝ
Deutsche telekom ٚAT&Tا٘زبْ داد ٜاػت.

آرسثبیزبٖ ؿشلی ایزبد ٘ـذ ثسّسىس ٝاص ٔسزسٕسٛع
ؿبغالٖ اػتبٖٞ 35 ،ضاس ٘فش ٘یض وبػستس ٝؿسذ؛ ایسٗ
ٔٛضٛع ثٔ ٝخبث ٝفبرؼ ٝای خبٔٛؽ ثشای اػتبٖ ثسٛد
ؤ ٝؼئٛالٖ ٚلت ث ٝآٖ تٛر٘ ٝىسشد٘سذٚ.ی ادأسٝ
داد :دس ػبَ ٞبی ٌزؿت ،ٝثؼیسبسی اص ٚاحسذٞسبی
ثضسي كٙؼتی اػتبٖ ث ٝافشادی ٚاٌسزاس ؿسذ وسٝ
ٔف ْٟٛكٙؼت  ٚتِٛیذ سا ٕ٘ی دا٘ؼتٙذ  ٚاػستسبٖ سا
دچبس فبرؼ ٝوشد٘ذ  ٚث ٝػٙسٛاٖ ٔسخسبَ ،وسبسخسب٘سٝ
ثّجشی ًٙػبصی و ٝیىی اص ثسش٘سذٞسبی ٔسؼستسجسش ٚ
دسخـبٖ اػتبٖ اػت سا ث ٝیه سا٘ٙذ ٜتشیّش ٚاٌزاس
وشد٘ذٚ .ی ثب ثیبٖ ایٙى ٝاٌش ایٗ وبسخب٘ٞ ٝب سا ثسٝ
حشاد ٔی ٌزاؿتٙذ ٚضسؼسیست ثسٟستسشی داؿستسٙسذ
اظٟبسوشد :افشادی و ٝدس ایٗ صٔی ٝٙوٛتبٞی وسشدٜ
ا٘ذ دس پیـٍب ٜآیٙذٌبٖٔ ،شدْ  ٚخذا٘ٚسذ ٔؼسئسَٛ
ٞؼتٙذ.
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ثؼیبس خطیش اػت؛ چشا و ٝتشویت كجغ ٝحشاػستسی
ثب كجغ ٝتٛػؼ ٝای ثؼیبس دؿٛاس خسٛاٞسذ ثسٛد؛ أسب
ٕٞىبساٖ تٛإ٘ٙذ ٔب دس ثسخسؾ حسشاػست لسبدس
خسٛاٞسٙسذ ثسٛد ایسٗ ٔؼسسئسِٛسیست سا ثس ٝا٘سزسسبْ
سػب٘ٙذ .سئیغ ػبصٔبٖ ٔذیشیت  ٚثسش٘سبٔس ٝسیسضی
آرسثبیزبٖؿشلی دس ثخؾ دیٍشی اص كرجتٞسبی
خٛد ثب ثیبٖ ایٙى ٝػیؼتٓ أٙیتی اػتسبٖ ٔسب وسبٔسال
داسای ٍ٘ب ٜتٛػؼٝای اػت ،افضٚد :دس حٛص ٜرزة
ػشٔبیٌٝزاسی ،ارشای پشٚطٜٞبی ثضسي ػٕسشا٘سی
 ٚاكالح فضبی وؼت  ٚوبس ثب ٕٞسیسٗ سٚیسىسشد
حبٔی ٕٞ ٚشأ ٜب ٞؼتٙذ.

کًدکان کار تٍ مرکس ساماوذَی کًدکان خیاتاوی مىتقل میضًوذ

ػشٚیغ خجشی سٚص٘سبٔس ٝاسن -اسؿسذصاد ٜدس
خلٛف رٕغ آٚسی وسٛدوسبٖ وسبس ٌسفست:
ؿٟش٘ٚذاٖ ٍ٘شاٖ ایٗ ٔؼبِ٘ ٝسجسبؿسٙسذ صیسشا ایسٗ
وٛدوبٖ ث ٝربی أٗ ثب أىب٘بت سفبٞی ٔسٙسبػست
ٔٙتمُ ٔیؿ٘ٛذ.ثٌ ٝضاسؽ ؿٟشیبسٔ ،رؼٗ اسؿسذ
صاد ٜدس رٕغ خجشٍ٘بساٖ ثب ثیبٖ ایٙى ٝدس لسب٘سٖٛ
وـٛس وبس وٛدوبٖ صیش  18ػبَ ٕٔٙسٛع اػست،

خذٔت خٛاٞذ وشد.فشٔب٘ذاس تجشیض تلشیح وشد :دس
ؿٟشٞبی ثبالی ٞ 200ضاس ٘فش رٕؼسیست ٔ ٚسشاوسض
اػتبٖ ٞب ،ؿٟشداس رذیذ ثب حىٓ ٚصیش وـٛس  ٚدس
ػبیش ؿٟشٞب ثب حىٓ اػتب٘ذاساٖ ،فؼبِسیست خسٛد سا
آغبص خٛاٞذ وشد.

حل مطکالت کارگری را ايلًیت اصلی می داویم

تا تغییر يزیر مطکل حل ومیضًد

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن٘-بیت سئیغ ٔزّسغ
ثب ثیبٖ ایٙىٔ ٝؼتمذ ث ٝتغییش دس تشویت وبثی٘ ٝٙجٛدْ،
ٌفت :ثب تغییش افشاد اؿىبَ سفغ ٕ٘یؿٛد ثسبیسذ ثسٝ
ربی تغییش ٚصسا اؿىبالت ؿٙبػبیی ٔیؿذ تب ثسشای
حُ آٖ ساٞىبسی پیذا ٔیؿذٔ.ؼؼٛد پضؿىیسبٖ دس
ٌفت ٌٛٚثب ایؼٙب دس اسصیبثی اص ٚصسای پیـٙسٟسبدی
ٌفت :ثٙذ ٜاص ٕٞبٖ اثتذا ٔؼتمذ ث ٝتغییش وبثی٘ ٝٙجٛدْ
چٔ ٖٛؼتمذ ث ٝؿٙبػبیی اؿىبالت  ٚآٔسٛصؽ ثسٝ
افشاد ثشای سفغ آٖ اؿىبالت داسْٚ.ی تٛضیح داد:
ث٘ ٝظشْ ثب ػٛم وشدٖ ٚصسا اؿسىسبالت ثسش سش
ٕ٘ی ؿٛد٘ .جبیذ ایٗ تلٛس ثیٗ ٔشدْ ٚرٛد داؿستسٝ
ثبؿذ و ٝاٌش ٚصیشی تغییش وٙذ ٔـىسُ ٘سیسض حسُ
ٔیؿٛدٔ .ب  39ػبَ اػت ؤ ٝؼئسٛالٖ سا ػسٛم
ٔیوٙیٓ ،أب ٕٞچٙبٖ ٔـىالت ثبلی ٔسب٘سذ ٜاػست.
چ ٖٛاص حُ ٔـىالت غبفّسیسٓ  ٚثس ٝرسبی حسُ
ٔـىالت تٟٙب ث ٝد٘جبَ تغییش افشاد ٞؼتیٓ.ایٗ ػضسٛ
فشاوؼی ٖٛأیذ ادأ ٝداد :افشاد ٔ ٚؼئٛالٖ ٔـسىسُ
٘یؼتٙذ و ٝثخٛاٞیٓ ثب تغییش آٟ٘ب ٔـىالت سفغ ؿٛد.
ٔـىُ دس ػذْ تٛا٘بیی ،دٚس ثسٛدٖ اص ثسش٘سبٔسٚ ٝ
حشوت ٘ىشدٖ دس رٟت آٖ ٘ ٚجٛد ؿسٙسبخست اص
ؿشایط اػت و ٝثبػج ٔی ؿٛد ٘تٛا٘یٓ ثس ٝاٞسذا
ثشػیٓ .ایٗ ٔٛضٛع ٘یض تٟٙب ثب آٔسٛصؽ دادٖ حسُ

ؿٟشتیفش دس تجییٗ ایٗ ٔٛضٛع ٌفت :اػضبی ؿٛسا
دس اِٚیٗ حبِت ٔی تٛا٘ٙذ و ٝؿٟشداس فؼّی سا اثسمسب
ٕ٘بیٙذ و ٝدسایٙلٛست تسب صٔسبٖ كسذٚس حسىسٓ
ا٘تلبة تٛػط ٔشارغ ری كالح لب٘٘ٛی(اػتسب٘سذاس؛
ٚصیش وـٛس) ،فؼبِیت ؿٟشداس وٕب فی اِؼبثك ادأسٝ
خٛاٞذ داؿت.
ٚی ادأ ٝداد :دس حبِست د ،ْٚدس كسٛستسی وسٝ
ؿٛسای ؿٟش ،ؿٟشداس رذیذی سا ثسشای ٔسذیسشیست
ؿٟش ا٘تخبة وٙذ تب صٔبٖ ی تـشیسفسبت لسب٘س٘ٛسی
ٔمشس  ٚكذٚس حىٓ ا٘ستسلسبة ؿسٟسشداس رسذیسذ،
ؿٟشداس فؼّی  ٚیسب یسىسی اص وسبسوسٙسبٖ سػسٕسی
ؿٟشداسی ث ٝػٛٙاٖ ػشپشػست ؿسٟسشداسی ایسفسبی

ؿذ ٜثٛد٘ذ اص اثتذای أؼبَ ٘ 33فش اص وسٛدوسبٖ
وبس تٛػط ثٟضیؼتی رٕغ آٚسی  ٚػسبٔسب٘سذٞسی
ؿذٜا٘ذ.اسؿذ صاد ٜثب اؿبس ٜثٕٞ ٝىبسی ثٟضیؼستسی
ثب ٘یشٚی ا٘تظبٔی ،آٔٛصؽ ٚپسشٚسؽ  ٚدیسٍسش
ػبصٔبٖ ٞب ثشای رٕغ آٚسی وٛدوبٖ وبس ،ػٛٙاٖ
وشد :دس حذٚد د ٜػبَ اػت وس ٝسشح رسٕسغ
آٚسی وٛدوبٖ ارشا ٔیؿٛد أب یه ٔبٞی اػت
خٛدسٚی شح ٚیظ ٜرٕغ آٚسی  ٚػسبٔسب٘سذٞسی
وٛدوبٖ وبس ثٕٞ ٝشا ٜیه تیٓ ٕٞشا ٜدس ػسطسح
ؿٟش تشدد ٔی وٙذٚ.ی ارػبٖ داؿت :وسٛدوسب٘سی
و ٝالذاْ ث ٝدػتفشٚؿی ٔیوٙٙذ ث ٝایٗ ٔزٕسٛػسٝ
ٔٙتمُ ٔیؿ٘ٛذ و ٝفضبیی ٔزٟض  ٚثٟذاؿستسی ثسب
أىب٘بت سفبٞی ٔٙبػت اػت أب ٔتبػفب٘ ٝػذ ٜای
اص ؿٟش٘ٚذاٖ ث ٝایٗ ٔؼئّ ٝآٌب٘ ٜیؼتٙذ  ٚاص السذاْ
ثٟضیؼتی رٌّٛیشی ث ٝػُٕ ٔیآٚس٘ذ.
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ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔسٝ
اسنٔ -سسذیسسشػسسبٔسسُ
ؿسسسسشوسسسست ٚاحسسسسذ
اتٛثٛػسشا٘سی تسجسشیسض ٚ
ح ٝٔٛاص تبٔیٗ ٘سبٌٚسبٖ
ٞسسٕسسبیسسؾ وـسسٛسی
آصادٌسسبٖ ٔسسٛكسسُ 2
تٛػط ایٗ ؿشوت خجسش
داد.ثٌ ٝضاسؽ ؿٟشیبس ثٝ
٘مُ اص ؿشوت ٚاحذ اتٛثٛػشا٘ی تجشیض  ٚح ٝٔٛفشر رالِی ثب اػسالْ ایسٗ
خجش ٌفت :اتٛثٛػشا٘ی تجشیض ثب تٕبْ تٛاٖ٘ ،بٌٚبٖ ٔٛسد ٘یبص چسٟسبسٔسیسٗ
ٕٞبیؾ وـٛسی آصادٌبٖ ٔٛكُ ( 2ػّٕیبت خیجش) سا و ٝاص ٔ 22سشداد
دس تجشیض آغبص ثىبس وشد ٜاػت سا ثش ػٟذٌ ٜشفت ٝاػت.
ٚی افضٚد :دس  َٛثشٌضاسی ایٗ ٕٞبیؾ و ٝثٔ ٝذت چٟسبس سٚص ادأسٝ
خٛاٞذ داؿت ثیؾ اص ٘ 1800فش اص آصادٌبٖ ػشافشاص وـٛسٔسبٖ حضسٛس
داس٘ذ و ٝوبس ربثزبیی ایٗ ػضیضاٖ دس  َٛایٗ ٔذت تٛػط  35دػتٍبٜ
اص اتٛثٛػٟبی ٚVIPاحذ ٌـت اتٛثٛػشا٘ی تجشیض ا٘زبْ ٔی ٌیشد.
ٚی دس ادأ ٝتلشیح وشد :خذٔبت سػب٘ی ٘بٌٚبٖ اتٛثٛػشا٘ی ثٔ ٝیٕٟب٘بٖ
چٟبسٔیٗ ٕٞبیؾ وـٛسی آصادٌبٖ ٔٛكُ 2رٟت ربثزبیی ٔیسٟسٕسب٘سبٖ
ثشای صیبست اص ٌّضاس ؿٟذای ٚادی سحٕت  ٚثبصدیذ اص ٔشاوض فشٍٙٞسی
 ٚتفشیری تجشیض ،تفشرٍب ٜائُ ٌِٛی ٙٔ ٚطم ٝآصاد اسع ٕٞ ٚچٙیٗ تجشیسض
ٌشدی دس ساػتبی ٔؼشفی تجشیض  2018سا ؿبُٔ ٔیـٛد.
ؿبیبٖ روش اػت چٟبسٔیٗ ٕٞبیؾ آصادٌبٖ اسدٌٚبٛٔ ٜكُ  2ثب پـتیجب٘ی
ػپب ٜػبؿٛسا ،ؿٟشداسی تجشیض ،دا٘ـٍب ٜتجشیض ٙٔ ٚطم ٝآصاد اسع ثسشٌسضاس
ٔی ؿٛد.

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ-ذیشوُ پضؿىی لسب٘س٘ٛسی
آرسثبیزبٖؿشلی ٌفت :دس چٟبس ٔب٘ ٝٞخؼت ػبَ رسبسی
٘ 18فش ثش احش حٛادث وبسی دس اػتبٖ رسبٖ خسٛد سا اص
دػت داد٘ذ .ثٌ ٝضاسؽ سٚاثط ػٕٔٛی پضؿىسی لسب٘س٘ٛسی
آرسثبیزبٖؿشلی ،ثٟشاْ كٕذیساد اظٟبس داؿت :دس چٟبس
ٔب٘ ٝٞخؼت ػبَ ربسی ٘ 18فش ثش احش حٛادث وسبسی دس
اػتبٖ ربٖ خٛد سا اص دػت داد٘ذ و٘ ٝؼجت ثٔ ٝذت ٔـبثٝ
ػبَ ٌزؿت٘ 2 ٝفش وبٞؾ یبفت ٝاػتٚ.ی افسضٚد :دس ایسٗ
ٔذت تؼذاد ٘ 426فش ٘یض ثش احش حسٛادث وسبس ثس ٝاداسات
پضؿىی لب٘٘ٛی اػتبٖ و ٝاص ایٗ تؼذاد ٘ 11فش صٖ 415 ٚ
٘فش ٔشد ثٛد٘ذ  ٚتؼذاد ٔلذٔٚبٖ حٛادث وسبسی دس ػسٝ
ٔب ٝٞا َٚػبَ ٌزؿت٘ 472 ٝفش ثٛد و ٝایٗ آٔسبس دس ػسٝ
ٔسبٞس ٝا َٚػسسبَ رسبسی  10دسكسسذ وسبٞسسؾ یسسبفستسسٝ
اػت.كٕذیساد ٌفت :ثش اػبع ٕٞیٗ ٌضاسؽ دس تیش ٔبٜ
أؼبَ تؼذاد ٘ 8فش ث ٝػّت حبدح ٝوبسی فٛت وسشد ٜوسٝ
ایٗ آٔبس دس ٔذت ٔـبث ٝػبَ ٌزؿت٘ 5 ٝفش ثٛد ٜاػت.
ٚی اظٟبس داؿت٘ 110 :فش٘یض ث ٝػّت ٔلذٔٚیت حسٛادث
وبسی دس تیشٔب ٜث ٝاداسات پضؿىی لب٘٘ٛی اػتبٖ ٔسشارسؼسٝ
وشد٘ذ و ٝایٗ آٔبس ٘ؼجت ث ٝتیش ػبَ ٌسزؿستس ٝوسبٞسؾ
حذٚد  10دسكذی سا ٘ـبٖ ٔیدٞذٚ.ی خب ش٘ـبٖ وسشد:
تؼذاد وُ فٛت ؿذٌبٖ حٛادث وبسی دس ػبَ  95ثشاثش ثب
٘ 72فش ثٛد و ٝیه ٘فش اص آ٘بٖ صٖ  ٚثمیٔ ٝشد ثٛد٘ذ .تؼذاد
وُ ٔلذٔٚیٗ حٛادث وبس ٘یسض دس ػسبَ  95ثسشاثسش ثسب
یهٞضاس ٘ 262 ٚفش ثٛد و ٝاص ایٗ تؼذاد ٘ 30فش صٖ  ٚیه
ٞضاس ٘ 232 ٚفش ٔشد ثٛد٘ذ.

َفتاد ي وُمیه گردَمایی معايوان فرَىگی
ياحذَای جُادداوطگاَی سراسر کطًر
در تثریس ترگسار میضًد

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ-ؼب ٖٚفشٙٞسٍسی ػسبصٔسبٖ
رٟبددا٘ـٍبٞی آرسثبیزبٖ ؿشلی اص ثشٌسضاسی ٞسفستسبد ٚ
ٕٟ٘یٗ ٌسشدٞسٕسبیسی ٔسؼسب٘ٚسبٖ فسشٞسٙسٍسی ٚاحسذٞسبی
رٟبددا٘ـٍبٞی ػشاػش وـٛس ثٔ ٝیضثب٘ی ایٗ ػبصٔبٖ خجسش
داد.
احذ حبری ثّٙذ دس ٌسفست ٌٚس ٛثسب ایؼسٙسبٔ ،سٙسطسمسٝ
آرسثبیزبٖؿشلی ،اظٟبس وشد :ایٗ ٌشدٕٞبیی دس سٚصٞسبی
 23 ٚ 22ؿٟشیٛس ٔسب ٜدس تسجسشیسض ثسشٌسضاس ٔسی ؿسٛد.
ٚی یبدآٚس ؿذ :دس ایٗ ٌسشدٞسٕسبیسی حسذٚد ٘ 80سفسش
اص ٔسسؼسسب٘ٚسسبٖ فسسشٞسسٙسسٍسسی ٚاحسسذٞسسب  ٚػسسبصٔسسبٖ ٞسسبی
رٟبددا٘ـٍبٞی ،سٚػب ٔ ٚؼب٘ٚیٗ ػبصٔبٖ ٞبی تخسلسلسی
فشٍٙٞی رٟبددا٘ـٍبٞی اص رّٕس ٝخسجسشٌسضاسی ایؼسٙسب،
خجشٌضاسی ایىٙبٔ ،شوض افىبسػٙزی دا٘ـسزسٛیسبٖ ایسشاٖ،
ػبصٔبٖ ا٘تـبسات رٟبددا٘ـٍبٞیٔ ،شوض دا٘ـزٛیی أسبْ،
ٚالیت فمی ٚ ٝا٘مالة اػسالٔسی ٔ ٚسشوسض ٌسشدؿسٍسشی
ػّٕی فشٍٙٞی دا٘ـزٛیبٖ ایشاٖ حضٛس ٔییبثٙذ.
حبری ثّٙذ یبدآٚس ؿذ :ثشسػی  ٚتجبدَ ٘ظش دس خلسٛف
فؼبِیتٞبی فشٍٙٞی دس رٟبددا٘ـٍبٞی ٕٞ ٚچٙیٗ ثشسػی
صٔیٞٝٙبی ٕٞىبسی ثیٗ رٟبددا٘ـٍبٞی وـٛس  ٚدثیشخب٘ٝ
سٚیذاد تجشیض  2018ثٚ ٝیظ ٜدس حٛص ٜسػب٘ ٚ ٝفؼبِیتٞسبی
ثیٗ إِّّی فشٍٙٞی ٌ ٚشدؿٍشی دا٘ـٍبٞیبٖ وـسٛس اص
رّٕ ٝثش٘بٔٞٝبی ثشٌضاسی ایٗ ٌشدٕٞبیی دس تسجسشیسض ٔسی
ثبؿذ.

