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آرذبایجان

اضافِ ترداشت ساالًِ  84هیلیَى هتر
هکعة از هٌاتع آب ّای زیرزهیٌی
آذرتایجاى شرقی

خجشٍ٘بس سٚص٘بٔ ٝاسنٔ -ؼب ٖٚحفبظت  ٚثجٟجشٜ
ثشداسی ؿشوت آة ٌٔٙم ٝای آرسثبیدبٖ ؿشلی
ٌفت :ػبال٘ٔ 48 ٝیّیٔ ٖٛتش ٔىؼت اص ٔٙبثغ آة
ٞبی صیشصٔیٙی اػتبٖ ث ٝكٛست اهبفی ثشداؿجت
ٔی ؿٛد و ٝلبثُ خجشاٖ ٘یؼت.
ثٌ ٝضاسؽ ایش٘بٔ ،دتجی خّیُ صاد ٜدس ٘ـجؼجت
ؿٛسای حفبظت ٔٙبثغ آة ؿٟشػتبٖ ػدت ؿیجش
ثب ثیبٖ ایٙى ٝػبال٘ ٝیه ٔیّیبسد ٔتجشٔجىجؼجت اص
ٔٙبثغ آة ٞبی صیشصٔیٙی اػتبٖ اػتفبدٔ ٜی ؿٛد،
ٌفت :خٌّٛیشی اص ثشداؿت ٞبی غیشٔجدجبص اص
ٔٙبثغ صیش صٔیٙی٘ ،لت وٙتٛسٞبی ٛٞؿٕجٙجذ دس
چبٞ ٜب  ٚافضایؾ ٌـت ٞبی وٙتشَ ٔجی تجٛا٘جذ
ٔیضاٖ ثشداؿت اص آثٟبی صیشصٔیٙجی سا وجبٞجؾ
دٞذٚ.ی ثب اؿبس ٜثٔ ٝجیجضاٖ ثجبسؽ  ٚخجشیجبٖ
سٚدخب٘ ٝای اػتبٖ و ٝتٛػي ایؼتٍبٞ ٜبی ٔجٙبی
ایٗ ؿشوت ثجت ؿذٌ ٜفتٌٔ :بثك اًالػبت ثجٝ
دػت آٔذٔ ،ٜیبٍ٘جیجٗ ثجبسؽ دس دساص ٔجذت
ٔ010یّیٕتش اػت و٘ ٝؼجت ثج ٝدساص ٔجذت 08
دسكذ وبٞؾ ٘ـبٖ ٔی دٞذٚ .ی ثجب اؿجبس ٜثجٝ
الیشٚثی  81ویّٔٛتش اص سٚدخب٘ ٝآخی چجبی ثجٝ
ػٕت دسیبچ ٝاسٔٚی ٚ ٝسٞبػبصی ٔ 6یّیٔ ٖٛجتجش
ٔىؼت آة اص ایٗ سٚدخب٘ ٝث ٝایٗ دسیبچ ٝاظٟبس
داؿت :ثشای ایٗ ًشا ٔ 061یّیبسد سیبَ ٞجضیجٙجٝ
ؿذ ٜؤ 011 ٝیّیبسد آٖ تبو ٖٛٙتخلیق یبفتجٝ
 ٚث ٝد٘جبَ تخلیق ثمی ٝاػتجبس ٞؼجتجیجٓٔ.جؼجبٖٚ
حفبظت  ٚثٟش ٜثشداسی ؿشوت آة ٌٔٙجمج ٝای
آرسثبیدبٖ ؿشلی افضٚد :دس ػجبَ ٌجزؿجتج ٝثجش
اػبع ٔلٛث ٝاص ػذ لّؼج ٝچجبی ٔ 00جیجّجیجٖٛ
ٔتشٔىؼت آة ثبیذ سٞبػبصی ٔی ؿجذ وج ٝاص
صٔبٖ اثالؽ ثب ٚخٛد ثبص ٘جٛدٖ ٔؼیشٞب دس ػجشم
یه ٔب ٜث ًَٛ ٝپٙح وجیجّجٔٛجتجش ٔ 711 ٚجتجش
ثبصٌـبیی ؿذ.

تیکاری هعضل اصلی شْرستاى
اّر است

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن-فجشٔجب٘جذاس اٞجش
ثیىبسی سا ٔؼوُ اكّی ؿٟشػتبٖ اٞجش ػجٙجٛاٖ
وشد  ٚافضٚد :ثب حُ ٔؼئّ ٝاؿتغجبَ  ٚثجیجىجبسی
ٔیتٛاٖ ثؼیبسی اص ٔـىالت خٛا٘بٖ  ٚخب٘ٛادٜٞب
سا ثشًشف وشد.
ثٌ ٝضاسؽ ایؼٙبٌٙٔ ،م ٝآرسثبیدبٖؿشلی ،ػجیجذ
ٔحٕذ ػبثذی دس خّؼ ٝػتبد فشٔب٘ذٞی الجتجلجبد
ٔمبٔٚتی ؿٟشػتبٖ اٞش ،اِٛٚیت اكّی  ٚاػجبػجی
سا دس اٞش حٕبیت اص ػشٔجبیجٌ ٝجزاساٖ ثجخجؾ
خلٛكی دس ساػتبی ایدبد اؿجتجغجبَ دس ثجیجٗ
خٛا٘بٖ  ٚثیىبساٖ ایٗ ؿٟشػتبٖ ػٙجٛاٖ وجشد ٚ
افضٚد :اص ػشٔبیٌ ٝزاسا٘جی وج ٝثجخجٛاٞجٙجذ دس
ساػتبی ایدبد اؿتغبَ دس ایٗ ؿٟشػتبٖ ػجشٔجبیجٝ
ٌزاسی وٙٙذ ،حٕبیت خٛاٞذ ؿذ.
ٚی ٌفت :دس ٕٞیٗ ساػتب  ٚدس ساػتجبی ایجدجبد
اؿتغبَ  ٚسفغ ثیىبسی دس ایٗ ؿٟشػتبٖ ؿجٟجشن
كٙؼتی اٞش ثب تٕبْ صیشػبختٟبی ٔٛسد ٘یبص ٔب٘ٙجذ:
آة ،ثشقٌ ،بص  ٚغیش ٜآٔبدٞ ٜشٌ٘ٛج ٝػجشٔجبیجٝ
ٌزاسی  ٚایدبد وبسٌبٞ ٜب  ٚكٙبیغ ٔجٛسد ٘جیجبص
ثشای اؿتغبَ خٛا٘بٖ ایٗ ؿٟشػتبٖ ٔی ثبؿذ.

ثثت  03رٍز آلَدُ ترای تثریس
در فصل زهستاى!

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ -جذیجش سٚاثجي
ػٕٔٛی ادا ٜوجُ حجفجبظجت ٔجحجیجي صیؼجت
آرسثبیدبٖؿشلی ٌفتٛٞ :ای تجشیض دس دٔٚجیجٗ
سٚص اص ثٔ ٕٟٗبٕٞ ،ٜچج ٖٛسٚصٞجبی ٌجزؿجتجٝ
آِٛد ٜاػت.
داٚد لبػٓ صاد ٜدس ٌفت ٌٛٚثب ایؼٙبٔ ،جٙجٌجمجٝ
آرسثبیدبٖ ؿشلی ،اظٟبس وشد :ثش اػبع ؿبخجق
( AQIؿبخق ویفی ٛٞا) آِجٛدٌجی ٞجٛای
تجشیض (ٔیبٍ٘یٗ  04ػبػت ٌزؿجتج )ٝثجش اػجبع
پبسأتش رسات وٕتش اص ٔ 0.5یىش ٖٚثجشاثجش 031
ٚ ٚهؼیت ٛٞا ٘بػبِٓ ثشای ٌشٜٞٚجبی حؼجبع
ٔیثبؿذ.
ٚی افضٚد :ؿبخق آِٛدٌی اص  1تجب ٞ 51جٛای
پبن ،اص  51تب ٛٞ011ای ػبِٓ ،اص  011اِی 051
ٛٞای ٘بػبِٓ ثشای ٌشٜٞٚجبی حؼجبع ثجٛدٚ ٜ
ٕٞچٙیٗ اص  051اِی ٘ 011یض ثیبٍ٘ش ٘بػبِٓ ثجٛدٖ
ٛٞا ثشای تٕبٔی ٌشٞ ٜٚب  ٚؿجبخجق آِجٛدٌجی
ثیؾ اص ٘ 011یض ٚهؼیت ثحشا٘ی آِٛدٌی ٛٞا سا
٘ـبٖ ٔیدٞذ.
لبػٓ صاد ٜخبًش٘ـبٖ وشد :اص ا َٚدی ٔجب ٜتجب
أشٚص (د ْٚثٔ ٕٟٗب ،)ٜد ٚسٚص ػجبِجٓ ،د ٚسٚص
٘بػبِٓ ثشای تٕبٔی ٌشٜٞٚجب  08 ٚسٚص آِجٛدٜ
ثشای ٌشٜٞٚبی حؼبع دس تجشیض ثجت ؿذ ٜاػت.
ٚی ثب اؿبس ٜث ٝساٞجىجبسٞجبیجی ثجشای وجبٞجؾ
آِٛدٌی ٛٞا ،خبًش٘ـبٖ وشدٔ :شدْ ثب حجذالجُ
سػب٘ذٖ تشدد ثب خٛدسٚی ؿخلی ،اػتجفجبد ٜاص
ٚػبیُ حُٕ ٘ٚمُ ػٕٔٛی ثشای ٔؼجبفجشت ٞجبی
دس ٖٚؿٟشی ،ػذْ ػٛصا٘ذٖ ثشي  ٚدسختبٖ دس
ثبؽ ٞبی اًشاف تجشیض  ٚؿٟشٞبی ثضسي ،پشٞجیجض
اص ػٛصا٘ذٖ هبیؼبت ٔب٘ٙذ الػتیه ،ػیٓ ،صثبِجٝ
 ٚكشفٝخٛیی دس ٔلشف ٌبص ًجیؼی دس ساػتبی
وبٞؾ آِٛدٌی ٛٞا ایفبی ٘مؾ وٙٙذ.

تَلیدات کشاٍرزی تاید صادرات هحَر تاشد

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -سئجیجغ ػجبصٔجبٖ ثجش٘جبٔج ٚ ٝثجٛدخجٝ
آرسثبیدجبٖ ؿجشلجی ٌجفجت :سؿجذ  03دسكجذی دسآٔجذ دِٚجت اص
آرسثبیدبٖؿشلی ثٙٔٝضِ ٝپشداخت اهبفی ٔبِیبت ٘یؼت.
ثٌ ٝضاسؽ خجشٌضاسی فبسع اص تجشیض ،داٚد ثٟجٛدی ثب ثیبٖ ایٙى ٝالیح ٝثٛدخ ،ٝدس ٚالغ پیؾثیٙی دسآٔذٞب ٚ
ٞضیٞٝٙبی دِٚت دس ػبَ آیٙذ ٜاػت.
اظٟبس وشد :دس سؿذ ػ ٟٓدسآٔذٞبی دِٚت دس اػتبٖ ثشای ػبَ آیٙذ ،ٜدسآٔذ ٔبِیبتی تٟٙب یىی اص آیتٓٞجبی
دسآٔذی دِٚت اػت  ٚدسآٔذٞبی دِٚت اص ٔحُ ٞبیی ٕٞچ٘ ٖٛفتٔ ،بِیبت ،ػٛاسم ٌٕشوجی  ٚاص ایجٗ
لجیُ تأٔیٗ  ٚحمٛق ٔ ٚضایبی وبسوٙبٖ ؿبغُ  ٚثبص٘ـؼتٍبٖ  ٚیبسا٘٘ ٝمذی  ٚاػتجبسات پشٚطٜٞبی ػٕشا٘جی ٚ
ػشٔبیٌٝزاسی ٘یض اص ایٗ دسآٔذٞب پشداخت ٔیؿٛد.
ٚی ثب ثیبٖ ایٙى ٝپغ اص اػالْ ٘ظش  ٚتلٛیت ٕ٘بیٙذٌبٖ ٔدّغ ؿٛسای اػالٔی دس ٔٛسد الیح ٝثٛدخج ٝػجبَ
 ،96ایٗ الیح ٝتجذیُ ث ٝلب٘ ٖٛؿذ ٚ ٜثشای اخشا ث ٝدِٚت اثالؽ ٔیؿٛد ،افضٚدٕ٘ :بیٙذٌبٖ اػتبٖ ٔیتٛا٘ٙذ دس
اسلبْ دسآٔذیٔ ،بِیبتی ٘ ٚیض ثٛدخ ٝپشٚطٞ ٜبی ّٔی  ٚاػتب٘ی دس الیح ٝتدذیذ٘ظش وٙٙذ.



ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن٘-بیت سئیغ أ َٚجدجّجغ ؿجٛسای
اػالٔی ثب ثیبٖ ایٙىٛٔ ٝفمیت ٚصاست خٟبد وـبٚسصی دس خٛدوفبیی
ٌٙذْ ثی ٘ظیش اػتٌ ،فت :ثب تٛخ ٝث ٝتِٛیذ كبدسات ٔحجٛس اسصؽ
افضٚد ٜثیـتشی ٘لیت ایٗ ثخؾ ٔی ؿٛد .ثٌ ٝضاسؽ ایش٘بٔ ،ؼجؼجٛد
پضؿىیبٖ دس خّؼ ٝؿٛسای ٕٞبٍٙٞی ٔذیشاٖ ػبصٔبٖ خٟبدوـبٚسصی اػتبٖ آرسثبیدبٖ ؿجشلجی
ٌفت :ثب ثش٘بٔ ٝسیضی اكِٛی ؿبٞذ ٔٛفمیت ٞبی ثیـتشی خٛاٞیٓ ثٛدٚ.ی ثب ثیبٖ ایٙجىج ٝتجٕجبْ
وبسثشی ٞبی اساهی وـبٚسصی وـٛس ثبیذ لب٘٘ٛی ٔ ٚدبص ثبؿذ  ،افضٚد :ثبیذ حیبت ٘ؼُ آیٙجذٜ
توٕیٗ ؿٛدٕ٘.بیٙذٔ ٜشدْ تجشیض  ،آرسؿٟش  ٚاػى ٛثب ثیجبٖ ایجٙجىجً ٝجشا وجبداػجتجش اساهجی
وـبٚسصی ثؼیبس ثب اسصؽ اػت ،افضٚد :ثب اًالػبت حبكّ ٝاص ایٗ ًشا ٔی تجٛاٖ تلجٕجیجٕجبت
ػّٕی  ٚفٙی دس ثخؾ وـبٚسصی ٌشفت ٞ ٚشٌ٘ ٝ٘ٛمُ  ٚا٘تمبَ  ٚفؼبِیت سا اكِٛی وشدٚ.ی ثجب
ثیبٖ ایٙىٔ ٝلشف ثٟی ٝٙآة ٘جبیذ دسوـبٚسصی خالك ٝؿٛد ،ادأ ٝداد :دس ایٗ خلٛف ٞجٕجٝ
ٔؼِٙٛذ  ٚثب ایٗ س٘ٚذ ٔلشف غیشوبسؿٙبػی آة ث ٝیمیٗ دس 01ػبَ آیٙذ ٜتبٔیٗ آة ثٔ ٝؼوجُ
ثضسي تجذیُ خٛاٞذ ؿذ.

سازهاى ّای هردم ًْاد اعتواد تیي هردم ٍ دٍلت را افسایش دٌّد
ػججشٚیججغ خجججججشی سٚص٘ججبٔجج ٝاسن-
فشٔب٘ذاس ؿٟشػتبٖ تجشیض ثجب اؿجبس ٜثجٝ
پبیذاسی آِٛدٌی ٛٞا دس وال٘ـٟش تجشیض
 ٚتبثیش صیبد ػبُٔ ا٘ؼب٘ی دس ایٗ صٔیجٙج،ٝ
ٌفت :ػبصٔبٖ ٞبی ٔشدْ ٟ٘بد دس ٔجٛسد
فش ًٙٞاػتفبد ٜاص حُٕ ٘ ٚمُ ػٕٔٛجی
 ٚسػبیت ٔٛاسد صیؼت ٔحیٌی آٔٛصؽ
دٙٞذ.
ثٌ ٝضاسؽ ایش٘ب ،سحیٓ ؿٟشتجی فجش دس
خّؼ ٝوبسٌجش ٜٚػجالٔجت  ٚأجٙجیجت
غزایی ،آِٛدٌی ٛٞا دس وال٘ـٟش تجشیجض
سا یه اص ٔخبًشات خجذی دا٘ؼجت ٚ
اظٟبس وشدٚ :هؼیت آِٛدٌجی ٞجٛا ثجٝ
حذی اػت و ٝثشٌضاسی ٔجشاػجٓ سٚص
ٛٞای پبن سا ٘یض ثب ٔـىُ ٔٛاخ ٝوشد.
ٚی ثب ثیبٖ ایٙى ٝآِٛدٌی ٛٞا ٘بؿی اص افجضایجؾ
آالیٙذٞ ٜب اص خّٕٚ ٝػبیُ ٘جمجیّج ٚ ٝوجبسخجب٘جٝ
ٞبػت و ٝته ته ٔؼئٛالٖ ثبیذ دس حجُ آٖ
ػٟیٓ ثبؿٙذ ،افضٚد :دس چٙیٗ ؿشایٌی فشافجىجٙجی
وشدٖ ٔ ٕٝٞ ٚـىالت سا ٌشدٖ دیٍشی ا٘ذاختٗ
دسدی سا دٚا ٕ٘ی وٙذ.
فشٔب٘ذاس تجشیض ثب ثیبٖ ایٙى ٝدِٚت تذثیش  ٚأیذ ثجٝ
ٔؼبئُ صیؼت ٔحیٌی إٞیت ثیـتشی لبیُ ثجٛرٜ

 ٚخض ٚاِٛٚیت ٞبی دِٚت اػجت ،خجبًجش٘ـجبٖ
وشد :دِٚت ثب تٛصیغ ثٙضیٗ یٛسٌ ٚ 4 ٚجبصٚٚئجیجُ
صیش  51پی پی اْ ٌٌٛشد دس وال٘ـٟجش ٞجب  ٚاص
خّٕ ٝتجشیض اص ػبَ ٌزؿت ٝدس ػُٕ ٌجبْ ٞجبیجی
خٟت وبٞؾ آالیٙذٞ ٜجبی صیؼجت ٔجحجیجٌجی
ثشداؿت ٝاػت.
ؿٟشتی فش اهبف ٝوشد :دس وٙبس آٖ ػبصٔبٖ ٞبیجی
ٔثُ ؿٟشداسی ٞب ثب ٚخجٛد وجٕجججٛد ٔجٙجبثجغ ٚ
اػتجبسات دس خٟت ٘ٛػبصی حُٕ ٘ ٚجمجُ دسٖٚ

ؿٟشی اٞتٕبْ ٔجی ٚسص٘جذ أجب الصْ
اػت ػبصٔبٖ ٞبی ٔشدْ ٟ٘بد ٘یض ٔشدْ
سا دس خٟت وبٞجؾ آِجٛدٌجی ٞجٛا
آٌب ٜوٙٙذ.
فشٔب٘ذاس تجشیض اخجبس ٔٙتـجش ؿجذ ٜدس
ثشخی ؿجىٞ ٝبی ٔدبصی ٔجٙی ثش ثجی
تٛخٟی ٔؼئٛالٖ ٘ؼجت ث ٝآِجٛدٌجی
ٛٞا ایٗ اخجبس سا وزة ٔحن دا٘ؼت
ٌ ٚفتٍٔ :ش ٔؼئٛالٖ خٛدؿبٖ ایجٗ
ٛٞا سا تٙفغ ٕ٘جی وجٙجٙجذ ٔ ٚجب اص
ػبصٔبٖ ٞبی ٔشدْ ٟ٘بد ٔی خجٛاٞجیجٓ
ٔؼبِ ٝسا دسػت ٌٔشا وشد ٚ ٜثجشای
آٖ سا ٜحُ اسای ٝدٙٞذ.
ٚی ػّت اكّی آِٛدٌی ٛٞای تجشیجض
سا پذیذٚ ٜاسٍ٘ٚی ٛٞا ًجك اػجالْ ٞجٛاؿجٙجبػجی
اػالْ وشد  ٚافضٚد :ثب ػیٙه ثذثیٙی ٍ٘ب ٜوجشدٖ
ٔـىُ حُ ٕ٘ی ؿٛد .
ؿٟشتی فش ٕٞچٙیٗ ثب اؿبس ٜث ٝتِٛیذ سٚصا٘ ٝیجه
ٞضاس  011 ٚتٗ صثبِ ٝدس تجشیض ٔ ٚؼبِ ٝپؼٕب٘ذٞجب،
ٌفت :دس ٔ ٕٝٞؼبیُ ٔشثٛى ث ٝػالٔت خبٔؼٚ ٝ
أٙیت غزایی ٟ٘بیت دلت سا داسیٓ  ٚخٛؿجختب٘جٝ
تٕبْ صثبِٞ ٝبی ػف٘ٛی  ،ثیٕبسػتب٘ی  ٚػجبدی ثجٝ
ؿىُ اكِٛی أحب  ٚدفٗ ٔی ؿٛد.

ٍعدُ تیجا تِ هردم ًویدّین
ػشٚیغ خجججشی سٚص٘جبٔج ٝاسن -اػجتجب٘جذاس
آرسثبیدبٖؿشلی ثب اؿبس ٜثٔ ٝحذٚدیتٞبی ٔبِجی
دِٚت  ٚحدٓ ا٘ج ٜٛپشٚطٜٞبی ٘یٕٝتٕبْ دس ػٌح
اػتبٌٖ ،فت :تب صٔب٘ی و ٝایٗ پشٚطٜٞب تجىجٕجیجُ
٘ـ٘ٛذ وّٞ ًٙیچ پشٚطٜای سا ث ٝصٔیجٗ ٘جضدٚ ٜ
ٚػذ ٜثیخب ثٔ ٝشدْ ٕ٘یدٞیٓ.ثٌ ٝضاسؽ ایؼجٙجب،
ٌٔٙم ٝآرسثبیدبٖؿشلی ،ث٘ ٝمُ اص سٚاثي ػٕٔٛجی
اػتب٘ذاسی ،دوتش اػٕبػیُ خجبسصاد ٜدس خجّجؼجٝ
وبسٌش ٜٚتؼٟیُ  ٚسفغ ٔٛا٘غ تِٛجیجذ اػجتجبٖ دس
ؿٟشػتبٖ چبساٚیٕبق ،ثب ثیبٖ ایٗ و ٝثبیذ كبدلب٘ٝ
ٔـىالت سا ثٔ ٝشدْ ثٍٛییٓ ،افضٚد :دس دٚس ٜای
و ٝػبال٘ٔ 011 ٝیّیبسد دالس دسآٔذ ٘فجتجی ػجبیجذ
وـٛس ٔیؿذ پشٚطٜٞبی ػٕشا٘ی سا تٕبْ ٘ىشد٘جذ
 ٚأشٚص اخشای ایٗ پجشٚطٞ ٜجب اص دِٚجتجی وجٝ
ٔحذٚدیت ٞبی آٖ دس اٚج  ٚدسآٔذٞبی آٖ دس
پبییٗ تشیٗ ػٌح اػت ٌٔبِجٔ ٝیؿٛدٚ.ی افجضٚد:
ای وبؽ ایٗ ٌٔبِجٌٝجشی  ٚثجیجبٖ ٔؼجبئجُ دس
دٚسٜٞبی لجّی ٚ ٓٞخٛد داؿت و ٝاٌش ایٌٗٝ٘ٛ
ثٛد ػٕش پشٚط ٜای ٔب٘ٙذ خبدٔ ٜیب٘ٔ -ٝیب٘ذٚآة ثٝ
 08ػبَ ٕ٘یسػیذ ٔ ٚیؿجذ ایجٗ پجشٚط ٜسا دس
ػشم یهػبَ اخشا وشد.خجبسصاد ٜثب ثجیجبٖ ایجٗ

و ٝاٌش پشٚطٜٞبی ٘یٕٝتٕبْ سا تىٕیُ وٙیٓ وجبس
ثضسٌی وشدٜایٓ ،افضٚد :تٟٙب دس آرسثبیدبٖ ؿشلی
ٞ 31ضاس ٔیّیبسد تٔٛبٖ پشٚط٘ ٜیٕٝتٕبْ اص دِٚجت
لجُ ث ٝخب ٔب٘ذ ٜو ٝاتٕبْ آٟ٘ب ثجب  311تجب 411
ٔیّیبسد تٔٛبٖ اػتجبس ػٕشا٘ی ،ػبَٞب صٔبٖ ٔیثشد.
ٚی ثب اؿبس ٜث ٝایٗ و ٝتٟٙب  00دسكذ ٔلجٛثجبت
ػفشٞبی اػتب٘ی دِٚت ٌزؿت ٝثج ٝآرسثجبیجدجبٖ
ؿشلی ػّٕیبتی ؿذ ٜاػتٌ ،جفجت 88 :دسكجذ
ٚػذٞ ٜبیی و ٝثٔ ٝشدْ داد٘ذ ث ٝدِٚجت یجبصدٞجٓ
اس سػیذ ٚ ٜأشٚص ایٗ دِٚت ثجبیجذ ثجب خجضا٘جٝ
خبِی  ٚثذٞیٞبی ٞضاس ٔیّیبسدی ٚصاستخجب٘جٞ ٝجب
ایٗ ؿشایي سا ٔذیشیت وٙذ.اػتب٘ذاس آرسثبیجدجبٖ
ؿشلی ثب ثیبٖ ایٗ و ٝثب ٚخٛد ایٗ ٔـىالتٞ ،یچ
پشٚط ٜػٕشا٘ی سا ث ٝخبًش وٕجٛد اػتجبس دس اػتجبٖ
ٔتٛلف ٘جىجشد ٜایجٓ ،افجضٚد :اص پجیجٕجب٘جىجبساٖ
خٛاػت ٝایٓ و ٝوبسٞبی ػٕشا٘ی سا ادأ ٝدٙٞجذ ٚ
پیٕب٘ىبساٖ ٘یض ث ٝدِٚت اػتٕبد وشد ٚ ٜثجب تجٕجبْ
تٛاٖ وبس ٔی وٙٙذٚ.ی ثب تبویذ ثجش ایجٗ وج ٝثجٝ
لَٞٛبیی و ٝدادٜایٓ پبیثٙذیٌٓ ،جفجت :اص سٚص
ا َٚاػالْ وشدیٓ و ٝثشای حُ ٔـىالت اػجتجبٖ
تالؽ ٔی وٙیٓ  ٚتبو ٖٛٙدس حذ تجٛاٖ دس ایجٗ
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ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ -ذیشوُ آٔٛصؽ ٚ
پشٚسؽ آرسثبیدبٖؿشلی ثب ثیبٖ ایٙى ٝاوجٙج064 ٖٛ
سٚػتبی اػتبٖ فمي یه یب  0دا٘جؾ آٔجٛص داس٘جذ،
ٌفت :یهٞضاس ٔ 011 ٚذسػ ٝاػتبٖ ث ٝوتجبثجخجب٘جٝ
دسػی  ٚأىب٘بت ٚسصؿی ٔدٟض ؿذ٘ذ.
ثٌ ٝضاسؽ خجشٌضاسی فبسع اص تجشیض ،خؼفش پبؿبیی
دس خّؼ ٝؿٛسای آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ ؿٟجشػجتجبٖ ٞـجتجشٚد اظجٟجبس داؿجت:
آرسثبیدبٖؿشلی ثؼذ اص تٟشاٖ دس ستج ٝد ْٚوؼت ستجٞٝبی ثشتش وٙىٛس لجشاس
ٌشفت ؤ ٝؼٕٛالً یضد ،اكفٟبٖ  ٚؿیشاص دس ستجٞٝبی ثشتش لشاس ٔیٌشفتٙذ وجٝ
أؼبَ آرسثبیدبٖؿشلی ستج ٝد ْٚسا وؼت وشد.
ٔـبسوت ٔ 311یّیبسد سیبِی آرسیٞب دس ػبخت ٔذسػٝ
ٚی ث ٝاص خٕغ آٚسی ٔ 75یّیبسد سیبَ دس خـٛٙاس ٜخیشاٖ ٔذسػٝػبص دس ًجَٛ
أؼبَ خجش داد ٌ ٚفت :ایٗ سلٓ دس ػبَٞبی ٌزؿتٔ 311 ٝیّیبسد سیبَ ثٛد.
پبؿبیی ثب اؿبس ٜث ٝایٙى ٝدس ػبَٞبی لجُ خـٛٙاس ٜخیشاٖ ٔذسػج ٝػجبص دس 4
ؿٟشػتبٖ ثشٌضاس ٔیؿذ و ٝأؼبَ ایٗ خـٛٙاس ٜدس  01ؿٟشػتبٖ ثشٌضاس ؿجذ،
اثشاص داؿت :اػتٕبد خیشاٖ ثج ٝآٔجٛصؽ ٚپجشٚسؽ اػجتجبٖ أؼجبَ افجضایجؾ
چـٍٕیشی داؿت ٝاػتٚ.ی ٌفت :دس أتحب٘بت ٟ٘بیی خشداد  ،95ثب تٛخ ٝثجٝ
ویفیتثخـی آٔٛصؽٞب  ٚتذسیغٞب دس ٔدٕٛع ٕ٘ 0.5ش ٜثٔ ٝیبٍ٘یٗ ٘جٕجشات
أتحب٘بت ٟ٘بیی اػتبٖ افضٚد ٜؿذ ،خبًش٘ـبٖ وشد :ایٗ٘ ،جتجیجدج ٝػجٕجّجىجشد
ثشخؼت ٝآٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ اػتبٖ دس حٛص ٜویفیتثخـی آٔٛصؿی اػت.

ساػتب حشوت  ٚدس ثشخی ثخؾٞب ثیجؾ اص حجذ
ا٘تظبس ػُٕ ؿجذ ٜاػجت.خجججبسصاد ٜدس ثجخجؾ
دیٍشی اص ػخٙبٖ خٛد ثب ثیجبٖ ایجٗ وج٘ ٝجٍجبٜ
ٚیظٜای ث ٝؿٟشػتبٖ چبساٚیٕبق داسیٓ ،اص تـىیُ
خّؼٚ ٝیظ ٜای دس ٚصاست وـٛس ثجشای ثجشسػجی
ٔـىالت ایٗ ؿٟشػجتجبٖ خجججش داد ٌ ٚجفجت:
ٕٞچٙیٗ ثب ٕٞىبسی ؿشوت ایٕیذس ،ٚپٟٝٙثجٙجذی
ٛٞایی ثشای ؿٙبػبیی ٔؼبدٖ دس ایٗ ؿجٟجشػجتجبٖ
ا٘دبْ ؿذ  ٚاو ٖٛٙثؼتٞٝبی ػشٔبیجٌ ٝجزاسی دس
ثخؾ ٔؼذٖ آٔبد ٜاسای ٝث ٝػشٔبیٌٝزاساٖ اػت.
ٚی افضٚد :دس ثخؾ وـبٚسصی ٘یض دس ػج ٝػجبَ
ٌزؿت ٝث ٝا٘ذاص ٜتٕبْ ادٚاس لجُ ،ثشای ٔجىجب٘جیجضٜ
وشدٖ وـبٚسصی دس ایٗ ؿٟشػجتجبٖ تؼجٟجیجالت
پشداخت ؿذ ٜاػت و ٝتِٛیذ ثیػبثمٞ 95 ٝجضاس
تٗ ٌٙذْ دس ػبَ خبسی اص ٘تبیح ایجٗ الجذأجبت
اػت.

حادثِ ساختواى پالسکَی تْراىّ ،شدار جدی
در هَرد فضاّای تجاری تافت هرکسی تثریس

ػشٚیغ خجشی سٚص٘جبٔج ٝاسن -ػجب ٖٚخجذٔجبت
ؿٟشی ؿٟشداسی تجشیض ٌفت :حجبدثج ٝػجبخجتجٕجبٖ
لذیٕی پالػىجٛی تجٟجشاٖٞ ،ـجذاس خجذی ثجشای
فوججبٞججبی تججدججبسی ثججبفججت ٔججشوججضی تجججججشیججض
اػت.ؿٟشیبس٘یٛصٔ :ؼب ٖٚخذٔبت ؿٟشی ؿجٟجشداسی
تجشیض ٌفت :حبدث ٝػبختٕبٖ لذیجٕجی پجالجػجىجٛی
تٟشاٖٞ ،ـذاس خذی ثشای فوبٞبی تدبسی ثبفت ٔجشوجضی تجججشیجض اػجت.ثجٝ
ٌضاسؽ ؿٟشیبس ،ػّی ٔذثش ،هٕٗ اثشاص تبػف اص حبدث٘ ٝبٌٛاس آتؾ ػجٛصی
 ٚتخشیت ػبختٕبٖ پالػى ٛتٟشاٖ افضٚد :حبدث ٝپیؾ آٔذ٘ ٜبؿی اص اتفبلجبتجی
اػت ؤٕ ٝىٗ اػت ٞشِحظ ٝدس فوبٞبی ػٕٔٛی ٔ ٚدتٕغ ٞبی تجدجبسی ٚ
تِٛیذی ثبفت ٔشوضی ؿٟش تجشیض ٘یض ثیفتذٚ.ی ثب اؿبس ٜثٔ ٝجخجبًجشات ثجبفجت
ٔشوضی  ٚتبسیخی تجشیض تلشیح وشد :تشاوٓ ؿذیذ تٛد ٜفوبیی ،فشػجٛدٌجی
ػبص ٜای  ٚلذٔت ثبالی اثٙیٛٔ ٝخٛدٔ ،حذٚدیت دػتشػی  ٚساٞ ٜبی استجبًی،
تشاوٓ ٘ ٚفٛع ثبالی ا٘ؼب٘ی،ػذْ ثٟؼبصی  ٚتٛإ٘ٙذ ػبصی  ٚدٞ ٜجب ٔجٛاسد
دیٍش اص خّٕ ٝتٟذیذات حبوٓ ثش ثبفت ٔشوضی ؿٟش تجشیض  ٚثٚ ٝیظ ٜأبوٗ ٚ
ػبختٕبٖ ٞبی ػٕٔٛی اػتٕذثش تبویذ وشد :ثٞ ٝیچ ػٛٙاٖ ٘جبیذ حتی ِحظ ٝای
اص ٔٛهٛع ایٕٗ ػبصی  ٚاتخبر تذاثیش اخشایی خٟت استمبی ایٕجٙجی ثجٙجبٞجبی
تدبسی ،تِٛیذی  ٚخذٔبتی غبفُ ؿٛیٓ  ٚدس ایٗ خلٛف تٕبٔی ٘جٟجبدٞجب ٚ
دػتٍبٞ ٜبی تلٕیٓ ٌیشی ،ػیبػت ٌزاسی  ٚاخشایی ؿٟش تججشیجض  ٚحجتجی
اػتبٖ ٘یض ثبیذ ث ٝوٕه ٔدٕٛػ ٝؿٟشداسی٘ ،مؾ خٛد سا دس ایٗ ٔجٟجٓ ایجفجب

تأهیي زهیٌِّای اشتغال کار تسرگی است
ػشٚیغ خجشی سٚص٘جبٔج ٝاسن -سئجیجغ وجُ
دادٌؼتشی آرسثبیدبٖؿشلی ثب ثیبٖ ایٙى ٝتجبٔجیجٗ
صٔیٞ ٝٙبی اؿتغبَ وجبس ثجضسٌجی اػجتٌ،جفجت:
رٙٞیت ٔشدْ سا ثب ػٛاْ فشیجی خشاة ٘ىٙیٓ.
ثٌ ٝضاسؽ فبسع حدت االػالْ ٚاِجٕجؼجّجٕجیجٗ
حىٕتػّی ٔظفشی دس ٘ـؼت وبسٌش ٜٚتؼٟیجُ
 ٚسفغ ٔٛا٘غ تِٛیذ اػتبٖ دس ؿٟشػتبٖ چبساٚیٕجبق
ثب ثیبٖ ایٙىٞ ٝش چٙذ ثِ ٝحبٍ ػیؼتٕبتیه استجبى
 ٚتؼبُٔ تٍٙبتٍٙی ثب ل ٜٛاخشائیٔ ٚ ٝمٙٙج ٝداسیجٓ،
أب ثِ ٝحبٍ تفىیه لٛا استجبى ػبصٔب٘ی چٙذا٘جی
ثب اػتب٘ذاس ٕ٘ ٚبیٙذٌبٖ ٔدّغ ٘ذاسیٓ.
ٚی اظٟبس داؿت :ثِ ٝحبٍ ایٙى ٝتجٛكجیجٔ ٝجمجبْ
ٔؼظٓ سٞجشی ثٛدٕٞ ٜچٙیٗ اكُ ثجش تجؼجبٔجُ ٚ
ٕٞفىشی ٕٞ ٚشاٞی دس وٙبس ٔجذیجشیجت اػجت،

أشٚص دس خذٔت اػتب٘ذاسی پشتجالؽ  ٚدِؼجٛص
ٞؼتیٓ  ٚدس ایٗ ثحث ٌشایؾ ػیبػی  ٚخٙبحجی
ٚخججٛد ٘ججذاسد.سئججیججغ وججُ دادٌؼججتججشی
آرسثبیدبٖ ؿشلی ٌفت :تجٕجبْ ػـجك  ٚػجاللجٝ
ٔؼؤٚالٖ ایٗ ثٛد ٜتب ثب اٞتٕبْ  ٚسفجغ ٔـجىجالت
ٔشدْ ٔخلٛف ثحجث الجتجلجبد ٔجمجبٔٚجتجی ٚ
ثحث ٞبی تِٛیذی ٌبْ ثشداس٘ذ و ٝاثٗ أش لجبثجُ
ػپبػٍضاسی اػت *.ثب ػٛاْ فشیجی رٙٞیت ٔجشدْ
سا خشاة ٘ىٙیٓ ٚی افضٚد :الصْ اػت ٔؼجؤٚالٖ
اخشایی دس ٞش خبیی ٞؼتٙذ ثب تٛخج ٝثج ٝایجٙجىجٝ
ٔتِٛیبٖ حبوٕیت ٞؼتٙذ ث ٝلِٛی وج ٝثجٔ ٝجشدْ
ٔی دٙٞذ ،ػُٕ وٙٙذ.سئجیجغ وجُ دادٌؼجتجشی
آرسثبیدبٖ ؿشلی اظٟبس وشد :دس حذ تجٛاٖ لجَٛ
تؼٟذ ؿذ ٜثبیذ وبسؿٙبػی ؿذ ٜثبؿذ  ٚثی خٟجت

ثب ػٛاْ فشیجی ،رٙٞیت ٔشدْ سا دس ٞش وؼٛتی وٝ
ٞؼتیٓ خشاة ٘ىٙیٓٚ.ی ٌفت٘ :جبیذ ثج ٝخجبًجش
خٛؽ آیٙذ دیٍشاٖ صیش ثبس تؼٟذاتی و ٝأجىجبٖ
ا٘دبْ آٖ ٚخٛد ٘ذاسد ثشٚیٓ ایٗ أش ثجب ٔجٛاصیجٗ
اػالٔی ػبصٌبسی ٘ذاسدٔ.ظفشی خبًش٘ـبٖ وشد:
تؼٟذی و ٝدادٔ ٜی ؿٛد  ٚوجبسی وج ٝا٘جدجبْ
ٔی ؿٛد ثبیذ وبسؿٙبػی ؿذ ٜثجبؿجذ؛ حجتجی دس
لشآٖ ٘یض ثیؾ اص  71ثبس ثش ٚفجبی ثج ٝػجٟجذ دس
لبِتٞبی ٔختّف تزوش داد ٜؿذ ٜاػت.

تررسی اختصاصی هشکالت ٍاحدّای
تَلیدی آذرتایجاى شرقی

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ -ؼبٕٞ ٖٚجبٞجٙجٍجی أجٛس
التلبدی اػتب٘ذاسی آرسثبیدبٖ ؿشلی ٌفجتٔ :ـجىجالت
ٚاحذٞبی تِٛیذی ثًٛ ٝس اختلبكی ثٕٞ ٝشا ٜثب٘ه ٞجبی
ٔشث ًٝٛسػیذٌی ٔی ؿٛد.
ثٌ ٝضاسؽ سٚاثي ػٕٔٛی اػتب٘ذاسی آرسثبیدجبٖ ؿجشلجی،
ػّی ٘ٛاداد افضٚد :ثب تٛخ ٝث ٝتبویذ ٔذیشیت اسؿذ اػتبٖ ثش
تؼشیغ دس پشداخت تؼٟیجالت ًجشا س٘ٚجك تجِٛجیجذ ثجٝ
ٚاحذٞبی ٔؼشفی ؿذ ٜتب پبیجبٖ ثجٟجٕجٗ ٔجب ،ٜخجّجؼجبت
اختلبكی ثب حوٛس ٚاحذٞبی تِٛیذی  ٚثب٘ه ٞب ثشٌضاس
ٔی ؿٛدٚ.ی ادأ ٝدادٌٔ :بِجبت ٚاحذٞبی تِٛیذی ٌبٞجی
ث ٝحك اػت و ٝثب٘ه ٞب ثبیذ ٞشچ ٝػشیغ تش الذاْ الصْ سا
ا٘دبْ دٙٞذٛ٘.اداد ٌفت :ثشخی ٚاحذٞجبی تجِٛجیجذی دس
پش٘ٚذٞ ٜب  ٚیب اسایٔ ٝؼتٙذات خٛد ٘جٛاللجی داس٘جذ وجٝ
تـىیُ ایٗ خّؼبت ٔٛخت ٞشچ ٝػشیغ تش ثش ًشف ؿذٖ
ایٗ ٔـىالت ٔی ؿٛدٚ.ی تبویذ وجشد :ػجتجبد الجتجلجبد
ٔمبٔٚتی آرسثبیدبٖ ؿشلی ٔلٕٓ اػت تب پبیبٖ ثٔ ٕٟٗجبٜ
وبس٘بٔ ٝػّٕىشد خٛد سا ثجٔ ٝجشدْ  ٚدس دیجذاس ٔجشدْ
آرسثبیدبٖ ؿشلی ثب ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی ث ٝایـبٖ اسای ٝوٙذ.

اعالم اخطار ایوٌی تِ  ۳0پاساش
حادثِخیس تثریس

ػشٚیغ خجشی سٚص٘جبٔج ٝاسنٔ-جذیجشػجبٔجُ ػجبصٔجبٖ
آتؾ ٘ـب٘ی  ٚخذٔبت ایٕٙی ؿٟشداسی تجججشیجض اص اػجالْ
اخٌبس ایٕٙی ث 03 ٝپبػبط حبدثٝخیش ٔحذٚد ٜثبصاس تبسیخی
تجشیض خجش داد.
ثٌ ٝضاسؽ ایؼٙبٌٙٔ ،م ٝآرسثبیدبٖؿشلی ،ث٘ ٝمُ اص سٚاثي
ػٕٔٛی ؿٟشداسی تجشیض ،آتـپبد داٚٚد ًبِت٘ظاد ،ثب اؿجبسٜ
ث ٝایٗو ٝصٔیٞ ٝٙبی ٚلٛع حبدث ٝپالػى ،ٛتٟٙب ٔشثجٛى ثجٝ
پبیتخت ٘یؼتٌ ،فت :پبػبطٞب ٔ ٚدتجٕجغ ٞجبی تجدجبسی
حشیٓ ثبصاس تبسیخی تجشیض اص خّٕ ٝوبٖ٘ٞٛبی حبدثٝخیضی
اػت و ٝاخٌبسٞبی لب٘٘ٛی  ٚایٕٙی ثٔ ٝبِىبٖ آٖٞجب دادٜ
اػت.
ٚی تلشیح وشد :ثیـتش ایٗ ٔدتٕغٞب دس د 51 ٝٞاحجذا
ؿذ ٚ ٜأشٚص اص ٘ظش اػتحىبْ  ٚؿجبخجق ٞجبی ایجٕجٙجی،
فشػٛد٘ ٚ ٜبوبسآٔذ اػت ،اص ایٗ س ٚاخٌبسٞجبی الصْ ثجٝ
 03پبػبط حبدث ٝخیش ٔحذٚد ٜثبصاس تبسیخجی تجججشیجض دادٜ
اػت.آتـپبد ًبِت٘ظاد اص ٚلٛع ٛٔ 06سد آتؾػجٛصی دس
ثبصاس تجشیض دس یه ػبَ خجش داد  ٚافضٚد :خٛؿجختجب٘ج ٝثجب
تٕٟیذات الصْ  ٚػّٕیبت ػشیغ آتؾ٘ـب٘بٖ ،ایٗ حشیكٞب،
ختٓ ث ٝخیش ؿذ ٜاػت؛ ثب ایٗ حبَ اٌش حبدثٔ ٝـبثٟی دس
ثخؾ ٞبی وٛس  ٚدٚس اص دػجتجشع ثجبصاس سٚی دٞجذ،
ػّٕیبت ایٕٙی  ٚأذاد ،ثؼیبس پیچیذ ٚ ٜدؿجٛاس خجٛاٞجذ
ثٛدٔ.ذیشػبُٔ ػبصٔبٖ آتؾ٘ـب٘جی  ٚخجذٔجبت ایجٕجٙجی
ؿٟشداسی تجشیض ٌفت :ثش٘بٔٞٝبی تدجٟجیجض  ٚ ٚتجٛػجؼجٝ
ایؼتٍبٞ ٜبی آتؾ٘ـب٘ی ،تٟٙب دس كٛستی تبثیشٌزاس اػجت
و ٝثب ٔـبسوت ٕٞ ٚىبسی ؿٟش٘ٚذاٖ ٕٞشا ٜثبؿذ.

جوع آٍری  ۳۳3هیلیارد ریال
زکات در آذرتایجاى شرقی

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ-ذیشوُ وٕیت ٝأذاد أجبْ
خٕیٙی ( س ) ٜاػتبٖ آرسثبیدبٖ ؿشلی ،اص خٕغ آٚسی 001
ٔیّیبسد سیبَ صوبت ًی ٔ 9جب ٜا َٚأؼجبَ دس اػجتجبٖ
آرسثبیدبٖ ؿشلی خجش داد.
ثٌ ٝضاسؽ خجشٍ٘بس ٟٔش ،حؼیٗ دؿتی ظجٟجش خجٕجؼج ٝدس
ٕٞبیؾ صوبت ؿٟشػتبٖ اٞش وج ٝدس سٚػجتجبی آرغجبٖ
ثشٌضاس ؿذٌ ،فت 71 :دسكذ صوبت خٕجغ آٚسی ؿجذٜ
ثشای تأٔیٗ ٘یبصٔٙذی ٞبی فمشا  31 ٚدسكذ صوبت خجٕجغ
آٚسی ؿذ٘ ٜیض ثٙب ث٘ ٝظش  ٚتلٕیٓ ٔؤدیجبٖ صوجبت ثجشای
پشٚطٜٞبی دس حبَ اخشاء ٞضیٔ ٝٙیؿٛد.
ٚی ،افضٚد :دس ساػتبی التلبدٔمبٔٚتی  ٚثشای خٛدوفبیجی
 ٚاؿتغبَصایی ٔذدخٛیبٖ تحت پٛؿؾ وٕیت ٝأجذاد أجبْ
خٕیٙی (س ،)ٜثشای ٞ 3ضاس ٘ 005 ٚفش ثشای اخجشای ًجشا
ٞبی اؿتغبَ صا ،ثیؾ اص ٔ 377یّیبسد سیبَ تؼجٟجیجالت دس
ػٌح اػتبٖ آرسثبیدبٖ ؿشلی پشداخت ؿذ ٜاػت.
ٔذیشوُ وٕیت ٝأذاد أبْ خٕیٙی (س )ٜاػتبٖ آرسثجبیجدجبٖ
ؿشلی ،دس استجبى ثب احذا ٔؼىٗ ثشای ٔذدخٛیبٖ تحت
پٛؿؾ ٘یض ٌفت :دس حبَ حبهش ٚ 059احجذ ٔؼجىج٘ٛجی
ثشای ٔذخٛیبٖ تحت پٛؿؾ دس ػٌح اػتبٖ آرسثجبیجدجبٖ
ؿشلی احذا ٔی ؿٛد.
دؿتیٕٞ ،چٙیٗ اص تـىیُ ؿٛسای صوبت دس سٚػجتجبٞجبی
اػتبٖ آرسثبیدبٖ ؿشلی خجش داد  ٚافجضٚد :ثجب تـجىجیجُ
ؿٛسای صوبت دس اوثش سٚػتبٞبی اػتبٖ آرسثبیدبٖ ؿشلی
صٔی ٝٙتٛػؼ ٚ ٝآثبدا٘ی سٚػتبٞب فجشاٞجٓ خجٛاٞجذ ؿجذ ٚ
صوبتٞبی خٕغ آٚسی ؿذ ٜدس ٞش یه اص سٚػتبٞب ثٙب ثجٝ
تلٕیٓ ٔؤدیبٖ ثشای سفغ ٘یبصٞبی ٕٞجبٖ سٚػجتجب كجشف
خٛاٞذ ؿذ.دس ایٗ ٕٞبیؾ أبْ خٕؼ ٝؿٟشػتبٖ اٞش ٘یض ،اص
تأٔیٗ ٛٔ 004سد خٟیضی ٝثشای ٘ٛػشٚػبٖ ٘یبصٔٙذ اص ٔجحجُ
خٕغ آٚسی صوبت دس  3ػبَ ٌزؿت ٝدس ؿٟجشػجتجبٖ اٞجش
خجش داد.

