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آرذبایجان

 95دسصذ تسهیالت سونق
تولیذ دس آرسبایجان ششقی
جزب شذ

خجشٍ٘بس سٚص٘بٔ ٝاسن -سئیغ ػبصٔبٖ كٙؿات،
ٔؿذٖ  ٚتزبست آرسثبیزبٖ ؿاشلای ٌافات :اص
اثتذای أؼبَ تبو 98 ٖٛٙدسكذٔ ،ؿبدَ ػٞ ٝضاس
ٔ 092 ٚیّیبسد ٔ 756 ٚیّی ٖٛسیابَ تؼاٟایاالت
ٔشثٛم ث ٝطشح س٘ٚك تِٛیذ دس ایٗ اػتبٖ رازة
ؿذ ٜاػتهثٌ ٝضاسؽ ایش٘ب ،حؼیٗ ٘ازابتای دس
رّؼ ٝسفؽ ٔٛا٘ؽ تِٛیذ  ٚاؿاتاغابَ ؿاٟاشػاتابٖ
چبسایٕبق ،افضٚد :تبوٚ 989 ٖٛٙاحذ دس لابِات
تؼٟیالت طشح س٘ٚك تِٛیذ تؼٟایاالت فاٛق سا
دسیبفت وشد ٚ ٜاؾتجبسات ثبلی ٔب٘ذ ٜاص ایٗ ٔ ُ
افض ٖٚثش ػٞ ٝضاس ٔ 997 ٚیّیبسد سیبَ اػتهٚی،
ٔزٕٛؼ پشداختی ٔؼتمیٓ ثب٘ه ٞب ث ٝطشح ٞابی
یبد ؿذ ٜسا ٚ 409احذ ثب اؿتغبِضائی ٞ 98اضاس ٚ
٘ 970فش اؾالْ وشده٘زبتی ،تاؿاذاد ٚاحاذٞابی
ٔؿشفی ؿذ ٜث ٝثب٘ه ٞب ثشای دسیبفت تؼٟایاالت
س٘ٚك تِٛیذ سا یىٟضاس ٚ 795 ٚاحذ اؾاالْ واشد
و ٝاص ایٗ رٟت آرسثبیزبٖ ؿشلی ستاجا ٝؿاـآ
وـٛسی دس پشداخت ٞب سا داسدهٚی ادأ ٝداد :اص
اثتذای أؼبَ تبو ٖٛٙتؿذاد ٚ 865احذ ثٔ ٝایاضاٖ
 87دسكذ وُ ٔؿشفی ؿذ ٜدس ػیؼتٓ ثب٘ىی دس
ٔشحّ ٝؾمذ لشاسداد ثب ثب٘ه ٞاب ا٘اجابؿات ؿاذٜ
اػت ٚ 990 ٚاحذ ؿبُٔ  72دسكذ ٔؿشفی ؿاذٜ
ٞب ٘یض دس ٔشحّ ٝاسربؼ ث ٝؿؿجا ٝاػاته٘ازابتای
اضبف ٝوشد 70 :دسكذ وُ حجت ٘بٔی ٞاب ثاشای
دسیبفت تؼٟیالت فٛق حبئض ؿشایط ثاٛد ٚ ٜثاٝ
ثب٘ه ٞب ٔؿشفی ؿذ ٜا٘ذ وا ٝاص ایاٗ سلآ 90
دسكذ دس داخُ ؿٟشن ٞب  27 ٚدسكاذ دس
خبسد ؿٟشن ٞب ٔؼتمش ٞؼتٙذهثٌ ٝفتٚ ٝی47 ،
دسكذ حجت ٘بٔی ٞب دس ثخاؾ كاٙاؿات 67 ٚ
دسكذ دس ثخؾ وـبٚسصی اػته٘زبتی ٌفات:
98دسكذ طشح ٞبی ٔؿشفی ؿذ ٜاص ثاب٘اه ٞاب
حبئض ؿشایط ؿٙبخت٘ ٝـذ ٚ ٜؾاٛدت داد ٜؿاذٜ
اػتهٚی ،ثب٘ه ٞبی وـبٚسصیٔ ،اّای ،ػا ا،ٝ
ّٔت  ٚكبدسات سا داسای ثیـتشیٗ پشداختی ٞاب
اؾالْ وشد و 27 ٝدسكذ پشداختی ٞب سا ا٘ازابْ
داد ٜا٘ذهؿٟشػتبٖ چبساٚیٕبق ثب حذٚد ٞ 79اضاس
٘فش رٕؿیت دس  927ویّٔٛتشی تاجاشیاضٔ ،اشواض
آرسثبیزبٖ ؿشلی ٚالؽ ؿذ ٜاػته

پشداخت بیش اص  87میلیاسد سیال
صذقه دس آرسبایجان ششقی

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ-ذیشوُ وٕایاتاٝ
أذاد آرسثبیزبٖ ؿشلی اص پشداخت ثیؾ اص 02
ٔیّیبسد سیبَ كذل ٝدس آرسثبیزبٖ ؿشلی خجشداده
ثٌ ٝضاسؽ ٌش ٜٚاػتبٖ ٞبی ثبؿٍب ٜخجش٘اٍابساٖ
رٛاٖ اص تجشیض؛دؿتی ٌفت:اص اثتذای ػبَ ربسی
تبو ٖٛٙثیؾ اص ٔ 02یّیبسد سیبَ كذل ٝدس اػتابٖ
پشداخت ؿذ ٜو٘ ٝؼجت ثٔ ٝاذت ٔـابثا ٝػابَ
ٌزؿت 6 ٝدسكاذ افاضایاؾ داؿاتا ٝاػاتهٚی
افضٚد:كذلبت رٕؽ آٚسی ؿاذ ٜدس ػاشفلاُ
ٞبی دسٔب٘ی ،رٟیضیٚ ،ٝاْ وبسٌـبیی ،اؿتاغابَ،
ؾٕشاٖ ٔ ٚؼىٗ ٔذدرٛیی ،أٛس فاشٞاٙاٍای ٚ
آٔٛصؽ ٞضیاٙا ٝؿاذ ٜاػاته ٚی ادأا ٝداد:
كذلبت ٔشدٔی دس ٕٞبٖ ٔ ُ رٕؽ آٚسی ؿذٜ
 ٚثشای سفؽ ٔـىالت ٘یبصٔٙذاٖ آٖ ٔٙطمٞ ٝضیٙاٝ
ٔیؿٛده دؿتی ثب ثیبٖ ایٙى ٝضشیت ٘فٛر كٙبدیك
وٛچه كذلبت دس اػتبٖ  74دسكاذ اػات،
اغٟبسوشدٞ 709 :ضاس كٙذٚق كذل ٝواٛچاه،
ٔتٛػط  ٚثضسي دس ػاطام ٔاؿابثاش ٔ ٚاٙابصَ
آرسثبیزبٖ ؿشلی ٚرٛد داسده ٚی خابطاش٘ـابٖ
وشد :وٕه ٞبی ٔشدٔی ثبصٚی تٛإ٘ٙذ ایٗ ٟ٘بد
دس وٕه ث ٔ ٝشٔٚبٖ ٔ ٚاذدراٛیابٖ تا ات
حٕبیت ث ٝحؼبة ٔی آیذهٔذیشوُ وٕیت ٝأذاد
آرسثبیزبٖ ؿشلی اضبف ٝوشدٔ :شدْ ٘ایاىاٛوابس
اػتبٖ ث ٝدِیُ اؾتمبدات دیٙی  ٚوٕه ثٕٛٙٞ ٝؼ
خٛد دس دادٖ كذل ٚ ٝوٕه ث٘ ٝیبصٔٙذاٖ پیـتبص
ٞؼتٙذهٚی خبطش٘ـبٖ وشد :وٕهٞبی ٘مذی ٚ
غیش٘مذی ٔاشدْ دس لابِات كاذلا ٚ ٝدیاٍاش
ٔؼبؾذت ٞب ث ٝطٛس وبُٔ كشف أٛس ٘یبصٔٙاذاٖ
ٔی ؿٛده دؿتی ػیؼتٓ آ٘ی پشداخت سا ؿی ٜٛای
رذیذ ثشای پشداخت آػبٖ  ٚػشیؽ وٕه ٞابی
٘مذی تٛػط ٔشدْ اػتبٖ ث ٝوٕیت ٝأذاد ؾاٙاٛاٖ
وشده ٚی افاضٚد :اص طاشیاك ؿإابسٌ ٜایاشی
 * 2200*9*749یب اص طشیك ػبٔاب٘ا ٝپایابٔاىای
اسػبَ ؾذد یه ث ٝؿٕبس 2200 ٜأىبٖ پشداخت
ا٘ٛاؼ وٕه ٞبی ٘مذی ٔب٘ٙذ كاذلا ،ٝصوابت،
وٕه ثٔ ٝؼىٗ ٘یبصٔٙذاٖ ،پشداخت ٘ازٚسات،
رـٗ ؾبطفٞ ٝب  ٚرـٗ ٘یىٛوبسی ،وٕاه ثاٝ
طشح اوشاْ ایتبْ ٔ ،ؼٙیٗ ،ؿفبء ،وٛحش ،طبٞب ٚ
تبٔیٗ رٟیضیٚ ٝرٛد داسده

صذوس بیش اص 599هضاس کاست هوشمنذ ملی دس
آرسبایجان ششقی

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -فشٔب٘ذاس تجشیض ٌفتٔ 8777 :یّیبسد سیبَ پاشٚط ٜطای
د ٝٞفزش دس تجشیض افتتبح ٔی ؿٛده
ثٌ ٝضاسؽ ٌش ٜٚاػتبٖ ٞبی ثبؿٍب ٜخجشٍ٘بساٖ رٛاٖ اص تجشیض؛ؿٟشتیفش ٌفت :فشاسػیذٖ د ٝٞفزش فشكت ٔٙبػاجای
ثشای اسائٌ ٝضاسؽ ؾّٕىشد دػتٍبٜٞبی دِٚتی اػت  ٚثیبٖ الذأبت كٛست ٌشفتٔ ٝیتٛا٘ذ افىبس ؾٕٔٛی سا ٘ؼجات
ث ٝخذٔبت دػتٍبٜٞبی دِٚتی آٌب ٜوٙذهفشٔب٘ذاس تجشیض ث ٝث شاٖٞبی ٔٛرٛد دس صٔبٖ اػتمشاس دِٚت تذثیش  ٚأایاذ
اؿبس ٜوشد ٌ ٚفت :پشٚطٜٞبی ٘یٕ ٝتٕبْ ث ٝرب ٔب٘ذ ٜاص دِٚت لجُ ث ٝلذسی صیبد ثٛد و ٝدس ػٙذ تاذثایاش  ٚتاٛػاؿاٝ
اِٛٚیت ا َٚث ٝتىٕیُ آٟ٘ب داد ٜؿذ  ٚدس د ٝٞفزش أؼبَ ٘یض پشٚطٜٞبیی ث ٝاسصؽ ٞ 8ضاس ٔیّیابسد سیابَ افاتاتابح ٚ
ثٟشٜثشداسی خٛاٙٞذ ؿذه سئیغ ؿٛسای اداسی ؿٟشػتبٖ تجشیض تٛر ٝث ٝسٚػتبٞب  ٚتٛػؿ ٝوـبٚسصی  ٚداْپشٚسی دس
ٔٙبطك سٚػتبیی سا اص دیٍش ثش٘بٔٞٝبی ٔ ٟٓدِٚت ؾٛٙاٖ داؿت  ٚاختلبف ٞ 97ضاس  549 ٚتٗ لیاش سایاٍابٖ ثاشای
ثٟؼبصی ساٜٞبی ٔٛاكالتی  ٚدس ٖٚسٚػتبیی ثخؾ ٔشوضی  ٚثخؾ خؼشٚؿب ٜسا تٟٙب یىی اص خذٔابت اسائا ٝؿاذٜ
ثیبٖ وشده



ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ-ذیشوُ حجت احٛاَ آرسثابیازابٖ
ؿشلی اص كذٚس ثیؾ اص ٞ599ضاس وبست ٛٞؿٕٙذ ّٔی دس آرسثبیزبٖ ؿشلی خاجاشدادهثاٝ
ٌضاسؽ ٌش ٜٚاػتبٖ ٞبی ثبؿٍب ٜخجشٍ٘بساٖ رٛاٖ اص تجشیض؛رٛدی دس رّؼ ٝؿٛسای حجت
ٚلبیؽ حیبتی اػتبٖ ٌفت:تٟٙب دس ٔ 5ب٘ ٜخؼت ػبَ ربسی ثیاؾ اص ٞ 949اضاس وابست
ٛٞؿٕٙذ ّٔی دس اػتبٖ كبدس ؿذ ٜاػتهٚی افضٚد :اص ػبَ  59تب اثاتاذای دی ٔاب ٜػابَ
ربسی دس ٔزٕٛؼ ٞ 599ضاس  28 ٚوبست ٛٞؿٕٙذ كبدس ؿذ ٜاػتهٚی ثب ثیبٖ ایٙى ٝثشای
پیـٍیشی اص طالق ٘یبص ث ٝآٔٛصؽ ٞبی ص٘ذٌی اص ٕٞبٖ دٚساٖ ٔذسػ ٝاػت ،افضٚد :ثبیاذ
ؾّت ٞبی طالق دس ربٔؿ ٝثذ ٖٚػب٘ؼٛس اطالؼ سػب٘ی ؿاٛدهٚی ادأا ٝداد :دس صٔابٖ
حبضش 07دسكذ رٕؿیت وـٛس رٕؿیت فؿبَ اػت و ٝاٌش دس ایٗ خلٛف ثی تٛرٟای
ؿٛد ایٗ سلٓ ػی ػبَ ثؿذ ث ٝرٕؿیت پیش تجذیُ ٔی ؿٛد  ٚثبیذ اص او ٖٛٙث ٝفىش افضایاؾ
خب٘ٞ ٝبی ػبِٕٙذی ثبؿیٓه رٛدی اغٟبس وشد :دس ٔ 5ب ٜػابَ رابسی ٞ 98اضاس 564 ٚ
ٚالدت حجت ؿذ ٜو ٝاص ایٗ تؿذاد ٞ 70ضاس ٛٔ 604 ٚسد ؿٟشی ثٛد ٜاػته

کاسگاه های فعال و کشاوسصی مشمول بخشودگی بیمه می شونذ
ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ -ذیشوُ تابٔایاٗ
ارتٕبؾی آرسثبیزبٖ ؿشلی ٌفت :وبسٌابٞ ٜابی
فؿبَ  ٚوـبٚسصی ٔـٕ َٛثخـٛدٌی ثیإأ ٝای
ؿ٘ٛذهثٌ ٝضاسؽ خجشٍ٘ابس ٔاٟاش ،دس ساػاتابی
ثشسػی ٔؼبیُ ٔ ٚـىالت ثیٕ ٝتبٔیٗ ارتٕبؾی ٚ
ٔؿبفیت وبسفشٔبیای وابسٌاشاٖ وابسٌابٞ ٜابی
وـبٚسصی صیش پٙذ ٘فش وبسٌش  ٚدیاٍاش ٔاٛاسد
لبثُ طشح دس خلٛف ثیٕ ٝوابسٌاشاٖ اؾیابی
٘ػبْ كٙفی ؿٟشػتبٖ ٞب؛ ٔب ٜربسی؛ رّؼٞ ٝیئت
ٔذیش٘ ٜػبْ كٙفی وـبٚسصی ؿٟشػتبٖ ٔ ٚذیشاٖ
تبٔیٗ ارتٕبؾی اػتبٖ  ٚؿٟشػتبٖ ٞب ثاب حیاٛس
ٔذیشاٖ اػتب٘ی  ٚؿٟشػتب٘ی اداس ٜواُ تابٔایاٗ
ارتٕبؾی ،سٚػب ،دثیشاٖ ارشایی ٘اػابْ كاٙافای
وـبٚسصی ؿٟشػتبٖ ٞب دس ػبِٗ آٔفی تئبتش اداسٜ
وااُ تاابٔاایااٗ ارااتاإاابؾاای اػااتاابٖ ثااشٌااضاس
ؿذهرؿفشػٕؼبسی ٔذیشوُ تبٔایاٗ اراتإابؾای
آرسثبیزبٖ ؿشلی ٞذف اص ثشٌضاسی ایٗ رّؼ ٝسا
ثشسػی ،ثشطشف ػبصی ٔؼبیُ ثیٕ ٝای وابسٌابٜ
ٞبی تِٛیذی وـبٚسصی ٕٞ ٚبٍٙٞی ثیٗ ؿاؿات،
ثاخاـااٛدٌای راشایاآ ٌ ٚؼااتاشؽ خاذٔاابت
غیشحیٛسی خٛا٘ذ ٌ ٚفت :ثش اػابع ٔابد8 ٜ
لب٘ ٖٛتبٔیٗ ارتٕبؾی وّی ٝوبسٌبٞ ٜبی تِٛیاذی،
وبسٌبٞ ٜبی تِٛیذ ادٚات وـبٚسصی  ٚتؿٕیاشات

آٖ ٞب  ٚتؿب٘ٚی ٞبی وـبٚسصی ٔـٕ َٛحٕبیات
ٞبی دِٚتی ٞؼتٙذ  ٚوابسٌابٞ ٜابی تاِٛایاذی
وـبٚسصی صیشپٙذ ٘فش اص ٔؿبفیت 87دسكذ ػٟآ
وبسفشٔبیبٖ ثشخٛسداس٘ذ  ٚثا ٝؿاشم ٔا اشص ٚ
ٔ فٛظ ثٛدٖ ساثط ٝحمٛق ثاٍایاشی ٔـاىاّای
٘خٛاٙٞذ داؿتهٚی ٕٞچٙیٗ ثب تىی ٝثش ٞفت ثٙاذ
دػتٛس رّؼ ٝای رّؼ ٝأشٚص  ٚثٙذ  ٜلب٘ ٖٛتٛػؿٝ
ؿـٓ ادأ ٝداد :دس كاٛست تلاٛیات ؿاٛسای
ٍٟ٘جبٖ ،وّی ٝدا٘ؾ آٔٛختٍبٖ ثخؾ وـابٚسصی
 ٚدیٍش دا٘ـزٛیبٖ دس كٛست فؿبِیت دس ثخاؾ
وبسٚسصی دس وبسٌبٞ ٜبی تِٛیذی وـبٚسصی ثاٝ
ٔذت د ٚػبَ اص تخفیف ثیٕ ٝوبسفشٔبیای ثاٟاشٜ
ٔٙذ خٛاٙٞذ ؿذ  ٚوبسٌبٞ ٜبی وـبٚسصی ٘یض ٔی

تٛا٘ٙذ اص ایٗ خذٔبت ثٟشٙٔ ٜاذ ؿا٘ٛاذ  ٚثابیاذ
ٔتٛر ٝثبؿیٓ و ٝوبسٌبٞ ٜبی فٙی  ٚكٙؿتی ٚالاؽ
دس ٘ٛاحی كٙؿتی ٔـٕ َٛایٗ ثخاـاٙابٔا٘ ٝإای
ؿ٘ٛذهػٕؼبسی ثب ثیبٖ ایٙى ٝثخـٛدٌی رشایٓ اص
 95دی تب  99فشٚسدیٗ  56ارشا خاٛاٞاذ ؿاذ ٚ
حتی أىبٖ تمؼیط رشایٓ ٘یض ٚرٛد داسد ،اثاشاص
داؿت :وبسٌبٞ ٜبی فؿبَ  ٚوـبٚسصی ٔـإاَٛ
ایٗ ثخـٛدٌی ٞؼتٙذ  ٚدس كاٛست پاشداخات
٘مذی ،ؿبُٔ ثخـٛدٌی 977دسكاذی راشایآ
خٛاٙٞذ ؿذهؿبیبٖ روش اػت و ٝثشاػبع رّاؼاٝ
ثشٌضاس ؿذٛٔ ٜسخٞ ٝیزذ ٓٞفشٚسدیاٗ ٔاب54 ٜ
اؾیبی ٘ػبْ كٙفی وـبٚسصی ٙٔ ٚبثؽ طاجایاؿای
آرسثبیزبٖ ؿشلی دس استجبم ثب وبسٌشاٖ فؿبِایات
ٞبی وـبٚسصی ٘ ٚتیز ٝآٖ رّؼا ٚ ٝاغاٟابسات
رؿفش ػٕؼبسی دس ایٗ رّؼ ،ٝثبیذ آدسع دلایاك
ٔ ُ وبسٌبٞ ٜبی دأذاسی  ٚثابـ ٞابی ٔایا،ٜٛ
حذٚد  ٚحغٛس ٔشثٛم ثٞ ٝش وابسفاشٔاب ٔـاخاق
ثبؿذ ٍٙٞ ٚبْ تـىیُ پش٘ٚذٔ ٜطبِجبتی؛ ٔاذاسن
ؿٙبخت وبسفشٔبئی وبسٌابٞ ٜابی دأاذاسی ٚ
وبسفشٔبئی یب ٔبِىیت ثبـ ٞبی ٔی ٜٛاؾٓ اص پشٚا٘ٝ
٘ػبْ كٙفی وـبٚسصی ،پشٚا٘ ٝتبػیاغ  ٚثاٟاشٜ
ثشداسیٕٞ ،چٙیٗ ػٙذ ٔبِىیت یب اربس٘ ٜبٔا ٝآٖ
ٞب اسای ٝؿٛده

مذسسه بایذ مبذا فشهنگساصی شهشونذی و استقای
مهاستهای مذیشیتی باشذ
ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -دواتاش ٘ازافای
فؿبِیت دا٘ؾ آٔٛصاٖ ؿٟشداس ٔذاسع سا ٘اماطاٝ
دسخـبٖ دس سٚیىشدٞبی فشٍٙٞی  ٚآٔاٛصؿای
ؿٟشداسی تجشیض تٛكیف وشده
ثٌ ٝضاسؽ ؿٟشیبس دوتش كبدق ٘زفی دس ٔشاػآ
تزّیُ اص ؿٟشداساٖ ٔذاسع  ٚاؾطبی احىابْ ثاٝ
ؿٟش٘ٚذاٖ ٔٙتخت ،ثب ثیبٖ ایٗ ٔطّت خبطاش٘ـابٖ
وشد :ثب آغبص ٔؼئِٛیت ؿٟشداساٖ ٔذاسع دس ػاٝ
ػبَ ٌزؿت ،ٝؿابٞاذ ثاٛدیآ وا٘ ٝاٟابدی ثاٝ
ٌؼتشدٌی  ٚپیچیذٌی ؿٟشداسی تجشیض ثاب یاه
ٔاازاإااٛؾاا ٝفااشٞااٙااٍاای  ٚآٔااٛصؿاای ٔااخااُ
آٔٛصؽ ٚپشٚسؽ ث ٝیه تؿبُٔ ٔب٘ذٌابس دػات
یبفتٝاػته
ٚی ثب ثیبٖ ایٗو ٝأشٚص ربٔؿٔ ٝب ٘یبص ٔجشْ ث ٝایاٗ
لجیُ تؿبُٔٞب داسد ،اضبف ٝوشد :دٔ ٚزٕاٛؾا ٝای
و ٝراتبً دس ٚغبیف خٛد تفبٚتٞبیی داس٘اذ ،ثاب
ٕٔبسػت الصْٛٔ ،فك ؿذٜا٘ذ اٍِٛی ٕٟٔی سا دس
وـٛس ثٙب ثٍزاس٘ذ؛ ٘تیز ٝاسصؿٕٙذ ایٗ تاؿابٔاُ،
ٟ٘بدی ٝٙؿذٖ ٔؼئِٛیت پزیشی ٔیبٖ دا٘ؾآٔاٛصاٖ،

استمبی ٟٔبست ٞبی ٔذیشیتی  ٚفاشٞاٙاٍاؼابصی
ؿٟش٘ٚذی اػته
ؿٟشداس تجشیض ٔتزوش ؿذ :ثاب تاٛرا ٝثا٘ ٝاماؾ
تبحیشٌزاس ٘ٛرٛا٘بٖ  ٚاٍ٘یض ٜخبف ایٗ ؾضیاضاٖ،
غشفیتٞبی فشٍٙٞی  ٚارشایی ؿٟشداساٖ ٔذاسع
ثبیذ دس وبسوشدٞبیی ثؼیبس ٌؼتاشد ٜتاش اص ایاٗ
ثشٚص داؿت ٝثبؿذه
دوتش ٘زفای خاطابة ثا ٝؿاٟاشداساٖ ٔاذاسع
خبطش٘ـبٖ وشد :أشٚص دٔ ٚزٕٛؾ ٟٓٔ ٝاػتبٖ -
یؿٙی ؿٟشداسی  ٚآٔٛصؽ  ٚپاشٚسؽ -تاؿابٔاُ
خٛد سا دس خذٔت ٔؼئِٛیتپزیشی ؿٕب ؾاضیاضاٖ
لشاس داد ٜا٘ذ؛ ایٗ فشكت سا ثبیذ لذس ثذا٘یذ  ٚاص
ٓٞاو ٖٛٙتٕشوض خٛد سا ٔؿطٛف ٔؼئِٛیت ٞابی
خطیش آیٙذ ٜوٙیذه
ٚی اضبف ٝوشد :ایٕبٖ  ٚكذالت ثبیذ ٔ ٟٓتاشیاٗ
سوٗ ٔؼئِٛیت ؿٕب دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثابؿاذ؛ ثابیاذ
ٕٞبٍٙٞی ٕٞ ٚىبسی سا دس حٛص ٜاختیبسات خٛد
تمٛیت وٙیذ  ٚصیش ٘ػش ٔذیشیت ٔذسػا ،ٝتإابْ
اػتؿذادٞب سا دس اداس ٜحٛص ٜخٛد ث ٝوبس ثٍیشد ٚ

تملک باغات سواسان و الله دس دستوس کاس
شهشداس منطقه  8تبشیض

ػشٚیغ خجشی سٚص٘ابٔا ٝاسن -ؿاٟاشداس
ٔٙطم 0 ٝتجشیض اص تّٕه ثبـٞبی ٔٙاطاما ٝثاٝ
ٔٙػٛس تٛػؿ ٝفیبٞبی ػجض  ٚاحیبی ثابغابت
خجش داده
ثٌ ٝضاسؽ ؿٟشیبس ث٘ ٝمُ اص ؿٟشداسی ٔٙطمٝ
 0تجشیض ،ؾّی فشخی ،ثب اؾالْ ایٗ خجش ٌفت:
ؿٟشداسی ٔٙطم 0 ٝتّٕه ثبغبت سٚاػابٖ ٚ
الِ ٝسا دس دػاتاٛس وابس خاٛد لاشاس دادٜ
اػتهٚی اضبف ٝوشد :ثب تّٕه ایٗ ثبغبتٞ 20 ،ىتبس اص ثبغبت ایٗ ٔٙطم ٝاحیب
 ٚدس لبِت ثٛػتبٖ ٞبی رذیذ دس اختیبس ؿٟش٘ٚذاٖ لشاس خٛاٞذ ٌشفته
ؿٟشداس ٔٙطم 0 ٝاغٟبس داؿت :أیذٚاسیٓ ثب اتٕبْ ؾّٕیبت تّٕه ایٗ ثابغابت
و ٝثخؾ اؾػٕی اص آٖ كٛست ٌشفت ،ٝؿبٞذ احذاث ثٛػاتابٖ ٞابی راذیاذ
رٟت اػتفبدٕٞ ٜـٟشیبٖ ثبؿیٓه
فشخی خبطش٘ـبٖ وشد :فیبٞبی ػجض  ٚثٛػتبٖ ٞب اص اِضأبت ص٘ذٌی ؿٟشی ثٝ
ؿٕبس ٔی س٘ٚذ ،چشا و ٝؾال ٜٚثش اسصؽ ٞبی رب٘ـیٗ ٘ـذ٘ی صیؼت ٔ یاطای
ٔخُ وبٞؾ آِٛدٌی ،تّطیف ٛٞا ،تؿذیُ دٔب ،دس صیجبػبصی ؿاٟاش  ٚحافاع
آسأؾ  ٚؿبداثی ؿٟش٘ٚذاٖ تبحیش ٔؼتمیٓ داسده
ؿٟشداس ٔٙطم 0 ٝاغٟبس ٌفت :أیذٚاسیٓ دس ػبیٔ ٝـبسوت ٞبی ٔشدٔی  ٚثاب
اتخبر تذاثیش  ٚساٞىبسٞبی ٔٙبػت ٘ؼجت ث ٝتٛػؿٞ ٝش چ ٝثیـتش ایاٗ فیابٞاب
الذاْ ٕ٘بییٓه

ٔبٔٛسیت ٞب  ٚتىبِیف ؿٟاشداسی سا دس حاٛصٜ
ٔذسػ ٝخٛد پیٍیشی وٙیذهؿٟشداس تجشیض ثب اؿابسٜ
ثٌ ٝؼتش ٜتبحیشٌزاسی دا٘ؾآٔٛصاٖ ٌفت :ثخؾ
لبثُتٛرٟی اص سٚیىشدٞبی ؿاٟاشداسی تاجاشیاض
ٔتٛر ٝاك َٛفشٍٙٞی  ٚؿٟش٘ٚذی تجشیاض 8792
ؿذ ٜاػت؛ ثٙبثشایٗ اص دا٘اؾ آٔاٛصاٖ ا٘اتاػابس
ٔی سٚد دس استجبم ثب حّم ٝخاب٘اٛاد ٚ ٜدٚػاتابٖ
خٛد ،ؾٕ ْٛؿٟش٘ٚذاٖ سا ٘ؼجت ثا ٝحؼابػایات
تجشیض  8792آٌب ٜوٙٙذهدوتاش ٘ازافای ٔاتازواش
ؿذ :ؾّی سغٓ ٌزؿت ػا ٝػابَ اص فاؿابِایات
ؿٟشداسٖ ٔذاسع ،تبحیشٌزاسی ایٗ رٕؽ ،ثؼایابس
حبیض إٞیت اػت؛ ایاٗ سٚیاىاشد ،لاطاؿا ًب دس
ٔیبٖٔذت تبحیش ثیـتشی ٘یض خٛاٞذ داؿته

احذاث  59چشمه سشویس بهذاشتی
دس بوستانهای منطقه ۴

ػشٚیغ خجشی سٚص٘ابٔا ٝاسن -ػاشپاشػات
ؿٟشداسی ٔٙطم ٝچٟبس ٌفت :ثٙٔ ٝػٛس تٛػاؿاٝ
أىب٘بت سفبٞی دس ثاٛػاتابٖ ٞاب ٔ ٚاشاواض
تفشی ی 89 ،چـٕ ٝػشٚیغ ثٟذاؿتی ؾٕٔٛای
ثب اؾتجبس ٔ 407یّی ٖٛتٔٛبٖ تٛػاط ؿاٟاشداسی
ٔٙطم ٝچٟبس احاذاث ٔای ؿاٛدهثاٌ ٝاضاسؽ
ؿٟشیبس ث٘ ٝمُ اص ؿٟشداسی ٔٙطم ٝچٟبس تجشیاض،
اوجش أزذی ثب ثیبٖ ایٗ ٔطّت اغٟبس داؿت :ثٙٔ ٝاػاٛس ٌؼاتاشؽ خاذٔابت
ؾٕٔٛی  ٚتبٔیٗ دػتشػی ٔشدْ ث ٝػشٚیغ ٞبی ثٟذاؿتی پبویض ٜدس ثٛػتبٖ ٞب
 ٚأبوٗ ؾٕٔٛی 89 ،چـٕ ٝػشٚیغ ثٟذاؿتی ؾٕٔٛی دس پٙذ ٘مط ٝاص ػاطام
حٛص ٜثب اؾتجبس ٔ 407یّی ٖٛتٔٛبٖ تٛػط ؿٟشداسی ٔٙاطاما ٝچاٟابس دس حابَ
ارشاػتهأزذی ٌفت :احذاث ػشٚیغ ثٟذاؿتی ؾٕٔٛی یىی اص اِٚاٛیات
ٞبی وبسی ٔٙطم 4 ٝدس ساػتبی تٛػؿ ٝأىب٘بت سفابٞای اػات ،اص ایاٗ سٚ
ؿٟشداسی ٔٙطم 4 ٝدس یه وبس ؿٟش٘ٚذٔذاسا٘ ٝالذاْ ث ٝاحذاث ػشٚیغ ٞبی
ثٟذاؿتی ؾٕٔٛی دس ػطم ٔٙطم ٚ ٝپبسن ٞب ٕ٘ٛد ٜاػت تب ثاتاٛا٘اذ اص ایاٗ
طشیك دس ساػتبی سفب ٜحبَ ؿٟش٘ٚذاٖ ٌبْ ٞبی ٔٛحش ثشداسدهٚی ٕٞچٙایاٗ اص
اتٕبْ ؾّٕیبت احذاث  ٚثٟش ٜثشداسی اص ػشٚیغ ٞبی ثٟذاؿتی ثٛػتبٖ ػاجاضٜ
صاس ٚالؽ دس وٛی ٘ػبْ پضؿىی  ٚثٛػتبٖ خٛسؿیذ ٚالاؽ دس پابسن ثاضسي
اِغذیش تجشیض دس آیٙذ ٜای ٘ضدیه خجش داد ٌ ٚفت :ؾّٕیبت احذاث ػاشٚیاغ
ٞب دس ػ٘ ٝمط ٝدیٍش ،دس دػت الذاْ اػته

حقوق کاسمنذان اص سال آینذه مستقیما اص بانک مشکضی واسیض می شود

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ -ؿاب٘ ٖٚاػابست
ٔبِی  ٚخضا٘ٝداسی ثب اؿبس ٜث ٝپشداخت ٔؼاتامایآ
حمٛق وبسوٙبٖ اص ثب٘ه ٔشوضی اص اثتذای ػابَ
آیٙذٔ ٜیٌٛیذ اص ٔضایبی ایٗ سٚؽ ایٗ اػت وٝ
دیٍش دػتٍبٜٞبی ارشایی ٕ٘یتٛا٘ٙذ ؾّای سغآ
وؼش ٔبِیبت  ٚثیٕ ٝاص حاماٛق افاشاد آٖ سا ثاٝ
دػتٍبٜٞبی ٔشثٛط ٘ ٝشداص٘ذهثٌ ٝضاسؽ ؿٟشیابس،
ػیذ سحٕت اهلل اوشٔی ،ثب ثیبٖ ایٙى ٝتا اٛالتای
ثٙیبدیٙی دس خضا٘ٝداسی وـٛس دس ؿاشف ٚلاٛؼ
اػت ،تٛضیام داد :اواٙا ٖٛدس حابَ اراشای
ثش٘بٔٞٝبی ٔتؿذدی ٞؼتیٓ و ٝا٘زبْ پشٚػاٞ ٝابی
پشداخت دس خضا٘ا ٝداسی وـاٛس سا واٛتابٚ ٜ
اِىتش٘ٚیىی وٙیٓهٚی دس ایٗ صٔی ٝٙچٙیٗ ٌفات:
ٔخال دس ٌزؿت ٝایٗ چٙیٗ ثٛد و ٝریحؼبةٞبیی
و ٝثشای دسیبفت حمٛق ٞبی وابسٔاٙاذا٘ـابٖ ثاٝ

خااضا٘اا ٝداسی وـااٛس ٔااشارااؿاأ ٝاای وااشد٘ااذ،
ػیدیٞبی ٔشثٛم سا اسائٔ ٝیوشد٘ذ  ٚثب ثشسػی
خضا٘ ٝداسی  ٚثاب اؾاالْ ػابصٔابٖ ٔاذیاشیات ٚ
ثش٘بٔ ٝسیضی وـٛس ،حاماٛق وابسٔاٙاذا٘ـابٖ سا
دسیبفت ٔی وشد٘ذه او ٖٛٙیىی اص الذأبتای واٝ
دس خضا٘ ٝداسی وـٛس ا٘ازابْ ؿاذٞ ٚ ٜاش ٔابٜ
تىٕیُتش ٔیؿٛد ،ایٗ اػت و ٝحمٛق وبسٔٙذاٖ
ٔؼتمیٕب  ٚثذٚ ٖٚاػط ٝثا ٝحؼابة وابسٔاٙاذاٖ
پشداخت ؿٛدهٔؿب٘ ٖٚػبست ٔبِی  ٚخضا٘ا ٝداسی
وُ وـٛس ٕٞچٙیٗ ثیبٖ وشد :دس ٘اػاش داؿاتاٝ
ثبؿیذ و ٝاو ٖٛٙدس ایاشاٖ حاذٚد ٞ 597اضاس
وبسٔٙذ آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ داسیٓه دس ٔابٞ ٜابی
ٌزؿت ٝسٚاَ ث ٝایٗ كٛست ثٛد و ٝری حؼابة
آٔااٛصؽ  ٚپااشٚسؽ ػاای دی ٔااشثااٛم ثااٝ
دسیبفتی ٞبی وبسوٙبٖ ایٗ ػبصٔابٖ سا ثاشای ٔاب

ٔیآٚسد  ٚپشٚػٞٝبی ٔشثٛط ٝدس خضا٘ا ٝداسی ٚ
ػبصٔبٖ ٔذیشیت طی ٔیؿذ  ٚپاغ اص آٖ ثاٝ
ثب٘ه ٔشثٛط ٝاسربؼ دادٔ ٜای ؿاذ تاب ٚاسیاضٞاب
كٛست ٌیشدِٚ ،ی او ٖٛٙایٗ ؿشایط تغییش وشدٜ
 ٚثب ثب٘ه ٔشوضی ٕٞبٍٙٞیٞبی الصْ كاٛست
ٌشفت ٝاػت تب حمٛق افشاد ٔؼتمایإاب اص ثاب٘اه
ٔشوضی ث ٝحؼبة وبسٔٙذاٖ ٚاسیض ؿٛده
ٔؿبٚ ٖٚصیش التلبد ادأ ٝداد :اص ٔضایابی چاٙایاٗ
ثش٘بٔٝای ایٗ اػت و ٝاثتذا رّٛی سػاٛة پاَٛ
ٌشفت ٝؿٛده ث ٝایٗ تشتیت وٚ ٝلتی لاشاس ثابؿاذ
پ َٛاص خضا٘ ٝث ٝثب٘ه ٔشثٛطٙٔ ٝتمُ ؿاذ ٚ ٜاص
آ٘زب ث ٝحؼبة افشاد ٚاسیض ؿاٛدٔ ،اذتای طاَٛ
ٔی وـذ ،دس حبِی و ٝاٌش ایٗ پشٚػ ٝث ٝكاٛست
ٔؼتمیٓ طی ؿٛد ،صٔبٖ وٕتشی كاشف خاٛاٞاذ
ؿذه

بانک ها دس مسیش حشکت
اقتصادی سنگ انذاصی می کننذ

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -فشٔب٘ذاس ٚیظ ٜؿٟاشػاتابٖ
ٔیب٘ ٝثب ا٘تمبد ؿذیذ ث ٜٛ ٘ ٝؾّٕىشد ثب٘اه ٞاب دس اسائاٝ
تؼٟیالت ث ٝحٛص ٜتِٛیذ  ٚاؿتغبٌَ ،فات :ثاب٘اه ٞابی
ؿٟشػتبٖ تشٔض حشوت التلبدی دس ػبَ ربسی ٞؼتٙذه
حٕیذ ؿىشی دس رّؼ ٝؿٛسای اداسی ؿٟشػتبٖ ٔیب٘ ،ٝثاٝ
وبس٘بٔ ٝضؿیف ثشخی ثب٘ه ٞبی ؿٟشػتبٖ اؿبس ٜواشد ٚ
افضٚدٌٛ :یب ثب٘ه ٞب ٞذف التلبد ٔامابٔٚاتای سا دسن
٘ىشد ٜا٘ذ و ٝدس ٔمبثُ ػشٔبیٌ ٝزاسی ،ایزبد اؿاتاغابَ ٚ
تِٛیذ ػ ًٙا٘ذاصی ٔی وٙٙذهٚی ،اص حجت  996پاشٚط ٜدس
ػبیت ثٟیٗ یبة آرسثبیزبٖ ؿشلی خجش داد ٌ ٚفت :اص ایٗ
تؿذاد  979طشح اص ػٛی اػتبٖ ٔلٛة ؿذ ٜأب تٟٙب ثاشای
 89طشح تؼٟیالت اسای ٝؿذ  ٚتبو ٖٛٙاص ٔ 477یّیبسد سیبَ
ٔلٛة ثشای ؿٟشػتبٖ تٟٙب ٔ 97یّیبسد سیبَ پشداخت ؿذٜ
اػتهؿىشی ،ثب اثشاص ٌالیا ٝاص ػاخات ٌایاشی ٞاب ٚ
تٍٙٙبٞبی ٔٛرٛد دس ٔیب٘ ،ٝخٛاػتبس رجشاٖ أٛس اص ػاٛی
ثب٘ه ٞب ؿذ  ٚافضٚد :دس غیش ایٗ كٛست ثشخٛسد كٛست
خٛاٞذ ٌشفت هٚی اغٟبس وشد :ثب٘ه ٞب ثبیذ ثذا٘اٙاذ واٝ
اٌش ث ٝث ج اؿتغبَ  ٚتِٛیذ وٕه ٘ىٙٙذ ٔشدْ ٘یض ٘جبیذ ثٝ
ثب٘ه ٞب اؾتٕبد وشد ٚ ٜػ شد ٜخٛد سا دس اختیبس آٟ٘ب لاشاس
دٙٞذهفشٔب٘ذاس ٚیظٔ ٜیب٘ ٝثب اؿبس ٜث ٝضؿف ؾّٕىشد ثخاؾ
خلٛكی ثشای سا ٜا٘ذاصی ٔشوض تلٛیشثشداسی  ٚپاشٚطٜ
آة ؿشة ٔیب٘ ٝاص خّؽ یذ آٟ٘ب خجش داد ٌ ٚفتٔ :مشس ؿذ
ثشای سا ٜا٘ذاصی ٔشوض تلٛیشثشداسی MRI ٚدا٘ـاٍابٜ
ؾّ ْٛپضؿىی خٛد ٚاسد ؾُٕ ؿٛد  ٚؾال ٜٚثش ایٗ پیاٍایاش
ٔٛضٛؼ آة ؿشة ٔیب٘٘ ٝیض ٞؼتیآهؿاىاشی ،دس ثا اج
اؿتغبَ  ٚتِٛیذ اص اؿتغبِضایی ثاشای ٘ 977افاش اص ػاٛی
كٙذٚق وبسآفشیٗ أیذ ٔیب٘ ٝطی ػبَ ربسی خجاش داد ٚ
ٌفت :ثشای ٘ 27فش دیٍش ٘یض تب پبیبٖ ػابَ اؿاتاغابِاضایای
خٛاٞذ ؿذهٚی ،ثب ثیبٖ ایٙى ٝأؼبَ ثاشای ٘ 977افاش دس
ؿٟشػتبٖ اؿتغبِضایی ؿذ ٜاػتٌ ،فت :دس ػطام وـاٛس
دس ػبَ ثشای ٞفت ٞضاس ٘فش ایزبد اؿتغبَ ٔای ؿاٛد دس
حبِی و٘ ٝیبص ربٔؿ ٝث ٝاؿتغبَ یه ٔیّی٘ 877 ٚ ٖٛفاش دس
ػبَ اػت  ٚثبیذ ٌفت تؿذاد ٚسٚدی ٞب ث ٝثبصاس وبس ثیـتش
اص ایزبد اؿتغبَ ٔی ثبؿذه

صذوس051موسد مجوص سقط دسمانی
دس آرسبایجان ششقی

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ -ذیشوُ پضؿىی لاب٘ا٘ٛای
آرسثبیزبٖ ؿشلی ٌفت :دس ٔ 5ب ٜػبَ رابسی ٔ957اٛسد
ٔزٛص ػمط دسٔب٘ی دس اػتبٖ كبدس ؿذ ٜاػتهثٌ ٝاضاسؽ
سٚاثط ؾٕٔٛی اداس ٜوُ پضؿىای لاب٘ا٘ٛای آرسثابیازابٖ
ؿشلی ،دوتش ثٟشاْ كٕذی ساد اغٟبس وشد :ایٗ أبس ٘ؼجات
ثٔ ٝذت ٔـبث ٝػبَ ٌزؿت 94 ٝدسكاذ افاضایاؾ داؿاتاٝ
اػته ٚی ادأ ٝداد :دس ٔ 5ب ٝٞػبِزبسی ٘ 822فش راٟات
اخز ٔزٛص ػمط دسٔب٘ی ث ٝاداسات پضؿىای لاب٘ا٘ٛای دس
اػتبٖ ٔشارؿ ٝوشد٘ذهكٕذی ساد افضٚد:دس آرس ٔب ٜأؼابَ
٘یض اص  85پش٘ٚذ ٜتـىیُ ؿذ ٜدس ایٗ صٔیٙا ٝثا٘ 92 ٝافاش
ٔزٛص ػمط دسٔب٘ی كبدس ؿذ ٜاػت و٘ ٝؼجات ثا ٝػابَ
ٌزؿت ٝدس ایٗ ٔب ٜؤ 84 ٝزٛص كبدس ؿذ ٜثاٛد ٔ 6اٛسد
وبٞؾ یبفت ٝاػتهٔذیشوُ پضؿىی لب٘٘ٛای آرسثابیازابٖ
ؿشلی ٕٞچٙیٗ ثب اؿبس ٜث ٝافضایؾ ٔشي ٘ابؿای اص ػاٛء
ٔلشف ٔٛاد دس اػتبٌٖ ،فت :دس ٔ 5ب ٝٞا َٚأؼبَ تؿذاد
٘ 974فش دس اػتبٖ ثش احش ػٛء ٔلشف ٔٛاد ربٖ خٛد سا اص
دػت داد٘ذ و ٝاص ایٗ تؿذاد ٞـت ٘فش صٖ ٘ 56 ٚفش ٔاشد
ثٛدهٚی ادأ ٝداد :ایٗ آٔبس ٘ؼجت ثٔ ٝاذت ٔـابثا ٝػابَ
ٌزؿت ٝو٘ 04 ٝفشفٛت ؿذ ٜثٛد ٘ 77فش افاضایاؾ داؿاتاٝ
اػتهكٕذی ساد اضبف ٝوشد :دس آرس ٔب ٜأؼبَ ٘ 97فش ثاش
احشػٛء ٔلشف ٔٛاد ربٖ خٛد سا اص دػت داد٘ذ وا ٝدس
ٔمبیؼ ٝثب آرس ٔب ٜػبَ لجُ و ٝپٙذ ٘فاش فاٛت ؿاذ ٜثاٛد
ٞـت ٘فش افضایؾ یبفت ٝاػتهٚی ٕٞچٙیٗ ٌفت :دس ٔ 5بٜ
ػبِزبسی ٘ 82فش دس اػتبٖ ثش احاش ٔؼإأٛایات ثاب ٌابص
ٔٛٙاوؼیذوشثٗ ربٖ خٛد سا اص دػت داد٘ذ وا ٝاص ایاٗ
تؿذاد ٘ 5فش صٖ ٘ 82 ٚفش ٔشد ثٛد٘ذه

افضایش آماس طالق سیشه دس اعتیاد داسد

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن-فشٔاب٘اذاس ثاٙابة ٌافات:
افضایؾ طالق دس ایٗ ؿٟشػتبٖ سیـ ٝدس اؾتیبد داسده
ثٌ ٝضاسؽ ایش٘بِٚ ،ی اهلل فشد اِّٟی دس راّاؼا ٝؿاٛسای
فش ًٙٞؾٕٔٛی ؿٟشػتبٖ ثب ثیبٖ ایٙىٔ ٝجبسص ٜثاب آػایات
ٞبی ارتٕبؾی ث ٝؾٛٙاٖ یه تٟذیذ رض ٚػاشِاٛحا ٝوابس
ٔؼئٛالٖ ؿٟشػتبٖ اػت ،افضٚد :ثب فؿبَ وشدٖ وٕیتٞ ٝب ٚ
وٕیؼیٞ ٖٛبی ٔشثٛط٘ ٝؼجت ث ٝػبَ ٞبی لاجاُ وابٞاؾ
آػیت ٞبی ارتٕبؾی دس ػطم ؿٟشػتبٖ سضبیت ثاخاؾ
اػت  ٚاص ؾّٕىشد  ٚالذأبت كٛست ٌشفت ٝتاب حاذٚدی
سضبیت داسیٓه
ٚی اغٟبس وشد :اص رّٕ ٝایٗ آػیت ٞب ث ج اؾاتایابد ٔای
ثبؿذ  ٚآٔبس  ٚاسلبْ ٔٛرٛد ٘ـابٖ دٞاٙاذ ٜؾاضْ راذی
ٔؼئٛالٖ دس ث ج ٔجبسص ٚ ٜآٔاٛصؽ  ٚاطاالؼ سػاب٘ای
اػتهثٌ ٝفت ٝفشد اِّٟی ،دس ٔ 5ب ٝٞػبَ ٌزؿاتأ ٝایاضاٖ
وـفیبت ٔٛاد ٔخذس دس ایٗ ؿٟشػتبٖ  990ویٌّٛشْ ثاٛد
و ٝایٗ ٔیضاٖ دس ٔ 5ب ٝٞػبَ ربسی ث 987 ٝوایاّاٌٛاشْ
سػیذ ٜاػته

