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

ػبِٟبی ٔتٕبدی اػت و ٝثحج رٚة ٔنغ دس
ٚسصلبٖ آرسثبیزبٖ ؿشلی  ٚایزبد كٙبیع پنبینینٗ
دػتی ٔهشح اػت أب تب ث ٝأنشٚص آ٘نهنٛس ونٝ
ؿبیؼت ٝاػت ،پنشٚط ٜای ثنشای اینٗ ٔنٟنٓ ثنٝ
ثٟشٜثشداسی ٘شػیذ ٜاػت.خجشٌضاسی ٟٔشٌ ،شٜٚ
اػتبٖٞب – اػذ ثبثبیی  -ثٟٙبْ عجذاِّٟیٚ :لتی دس
ِیؼت آػیت ٞبی ارتٕبعی ثیىبسی ،اعنتنینبد ٚ
طالق  ...ٚسا پـت ػش ٌزاؿت ٚ ٝػجمت ٔیٌیشد
ٚ ٚلتی رٛا٘بٖ ثیىبسی سا ٚاضحتشیٗ تلٛیش اص
آیٙذ ٜخٛد ٔیدا٘ٙذ ،آیب صٔبٖ آٖ ٘نشػنینذ ٜونٝ
فشكتٞب سا رذی ثٍیشیٓ؟فشكتٞبی ؿنلنّنی
فمط سٚی ٔیض  ٚكٙذِنی ٞنبی اداسٞ ٜنب ٔنعنٙنب
ٕ٘یؿ٘ٛذ ،دس ػشصٔیٗ ٔب اص صٔیٗ تب آػنٕنب٘نؾ
٘یبصٔٙذ ػبختٗ اػت  ٚیىی اص ٕ٘ٞٝ٘ٛبٔ ،زٕٛعٝ
ٔغ ػ ٍٖٛ٘ٛاػتٔ .عذٖٞبیی ؤ ٝی تنٛاٖ اص
آٖٞب اؿتلبَ اػتخشاد وشد!ٔعذٖ ٔغ ػٍ٘ٛنٖٛ
 ٚوبسخب٘ ٝتِٛیذ ٔنغ ػن٘ٛنٍن ٖٛدس اػنتنبٖ
آرسثبیزبٖ ؿشلی ٚالنع ؿنذ ٚ ٜفنبكنّن ٝاینٗ
ٔزٕٛع ٝاص ؿٟش تجشیض  130ویّٔٛتش ،اص اٞنش 75
ویّٔٛتش  ٚاص ٚسصلبٖ  30ویّنٔٛنتنش ثنٛد ٚ ٜدس
ٔحذٚد ٜسٚػتبی تخشیت ؿذ ٜػ٘ٛنٍنٚ ٖٛالنع
اػت.
رخیش ٜاوتٕبِی ایٗ ٔعذٖ ثیؾ اص یه ٔینّنینبسد
تٗ  ٚرخیش ٜلبثُ اػتخشاد آٖ (ثنب تنٛرن ٝثنٝ
اوتـبفبت ا٘زبْ ٌشفت )ٝوذٚد ٔ 796یّین ٖٛتنٗ
ثشآٚسد ؿذٜاػت و ٝدس ٔزٕن ٛونُ رخنبینش
لهعی ،اوتٕبِی ٕٔ ٚىٗ دس ٔنحنذٚد ٜونب٘ؼنبس
ػ ٍٖٛ٘ٛوذٚد ٔ 17یّیبسد تٗ ػٔ ًٙغ ثب عیبس
 ./ 61اػت اػت.دس ایٗ ٔعذٖ غینش اص فنّنض ثنب
اسصؽ ٔغِٛٔ ،یجذٖ ،طال٘ ،مش ٚ ٜدیٍش عٙنبكنش
ثب إٞیت ث ٝكنٛست فنّنضات ٞنٕنشاٚ ٜرنٛد
داس٘ذ.پشٚطٜای و ٝدػت رٛا٘بٖ سا ٌنشْ ونبس
ٔیوٙذ
یىی اص ثحج ٞبیی وٕٛٞ ٝاس ٜدس ٔنٛسد ٔنغ
ػٔ ٍٖٛ٘ٛهشح ثٛد ،ٜتلّیظ ینب رٚة ٔنغ ٚ
ایزبد كٙبیع پبییٗ دػتی ٔهشح اػت .عّی سغنٓ
ایٙى ٝاص ٔعبدٖ ٔغ ػٔ ٍٖٛ٘ٛینضاٖ ثنبالینی اص
ٔغ وـٛس اػتخشاد ٔیؿٛدِٚ ،ی ث ٝدِیُ ٘جنٛد
تزٟیضات  ٚأىنب٘نبت ثنشای رٚة ثن ٝدینٍنش
ؿٟشٞبی ایشاٖ ؤ ٝؼبلت صینبدی ثنب ٚسصلنبٖ
داس٘ذ  ٚیب وتی ثب افتخبس ث ٝوـنٛسٞنبینی چنٖٛ
چیٗ كبدس ٔیؿٛد.
صٔب٘ی و ٝلشاس ؿنذ ظنشفنینت رٚة ٔنغ دس
ػ ٍٖٛ٘ٛثٚ ٝرٛد ثیبیذ  ٚدػت كنذٞنب ثنّنىنٝ
ٞضاساٖ رٛاٖ سا دس ٔٙهم ٝث ٝوبس ٌشْ وٙذٌٛ ،یب
دْ عذ ٜای ٌشْ ٘ـذ ٔ ٚخبِفتٞبی فشاٚاٖ ٔب٘نع
ػبخت پشٚطٌ ٜشدیذ.سضب عّیضادٕ٘ ،ٜبیٙذٔ ٜشدْ
ٚسصلبٖ دس ٔزّغ ؿٛسای اػالٔی رض ٚافنشادی
ثٛد ٜاػت و ٝث ٝرذ ٔبرشاٞبی ٔغ ػ ٍٖٛ٘ٛسا
تعمیت  ٚثشای پیؾسٚی طشحٞب تنالؽ ونشدٜ
اػت.
ا ٚدس ٌفتٍ ٛثب خجشٍ٘بس ٟٔنش ؿنشح ٔنی دٞنذ:
38دسكذ ٔغ وـٛس دس ؿٟشػتبٖ ٚسصلبٖ تِٛیذ
ٔی ؿٛد  ٚایٗ ظشفیت ثنضسٌنی ثنشای ٔنٙنهنمنٝ
ؿٕبِلشة وـٛس ث ٝؿٕبس ٔیآیذ و ٝثن ٝلنهنت
ٔغ تجذیُ ؿٛد.
ٔذیشیت رذیذ  ٚتٛلف پشٚطٜای عظیٓ
ٚی ادأٔ ٝیدٞذ :ونذٚد 20ػنبَ اػنت ونٝ
فعبِیت ٞب دس ایٗ ٔٙهم ٝؿش ٚؿذِٚ ٜی آ٘نهنٛس
و ٝثش٘بٔٝسیضی ؿذ ٜثٛد ،وبسٞب پیؾ ٘شفت ٝاػت.
ٕ٘بیٙذٔ ٜشدْ ٚسصلبٖ دس ٔزّغ ثیبٖ ٔنی ونٙنذ:
ػبال٘ٞ300 ٝضاس تٗ ثب عیبس  25اِنی 30دسكنذ
ٔغ دس فبصٞبی ٔ 2 ٚ 1زٕٛع ٝتلّیظ ٔنی ؿنٛد
أب دس ػبَ  90تلٕیٓ ٌشفت ٝؿذ و ٝفبص ػ ْٛثنب
ظشفیت ٞ240ضاس تٗ اوذاث ٌشدد.
ٚی اضبفٔ ٝیوٙذ :دس ٕٞبٖ ٔٛالع تلٕیٌٓیشی،
ٔمشس ؿذ و ٝپشٚط ٜرٚة ٔغ فبص  3ثنٞ ٝنٕنشاٜ
اوذاث ٔشوض تنجنذینُ ٌنبص  2 coثن ٝاػنینذ
فِٛنىنٛسینه ثنب ظنشفنینت ٞ750نضاس تنٗ ٚ
پبالیـٍبٞی ثب ظشفیت 2تٗ ث ٝپیٕب٘ىنبس ػندنشدٜ
ؿٛد.عّیضاد ٜخبطش٘ـبٖ ٔی ونٙنذ :سلنٕنی ونٝ
پیؾثیٙی ؿذ ٜثٛد ٔ1یّیبسد دالس ثٛد  ٚپیٕب٘نىنبس
ؿش ٚث ٝوبس وشد  ٚثب ٞضیٔ 350 ٝٙیّنین ٖٛدالس
ػبختٕبٖ ٞبی ٔزٕٛع ٝسا دس ینه ٞنىنتنبس تنب
وذٚد صیبدی ػبخت أب دس اٚاخش دٚسٞ ٜـنتنٓ
ٔزّغ ٔذیشیت ٔغ ػٍ٘ٛن ٖٛعنٛم ؿنذ ٚ
ادأ ٝداسد
پشٚط ٜسا ٔتٛلف وشد.

ػنننشٚینننغ خنننجنننشی سٚص٘نننبٔننن ٝاسن-
اػتب٘ذاس آرسثبیزبٖؿشلی ٌفت :ؿٟیذ وززی ونٝ
ٔشدْ ایشاٖ أشٚص داغذاس ایٗ ؿٟیذ اػت اص پشٚسؽ
یبفتٍبٖ ٔىتت دفب ٔمذع  ٚا٘مالة اػت ،أنشٚص
سا ٜؿٟبدت ثؼت٘ ٝیؼت  ٚؿٟبدت آسصٚیی اػت وٝ
خیُ رٛا٘بٖ ٔب ث ٝد٘جبَ آٖ ٞؼتٙذ.
ثٌ ٝضاسؽ ایؼٙبٙٔ ،هنمن ٝی آرسثنبینزنبٖ ؿنشلنی،
اػٕبعیُ رجبسصاد ٜدس چٟبسٔیٗ ٕٞبینؾ وـنٛسی
آصادٌبٖ ٔٛكُ د ،ٚاظٟبس وشد :ثب ٚرنٛد اینٙنىنٝ
آصادٌبٖ طی اػبست ،ػبَٞب دس ثیٗ ٔشدْ ٘جٛد٘ذ أب
دس لّت ٔشدْ ایشاٖ ربی داؿتٙذ  ٚسٚص ثبصٌـت ٘یض
ث ٝعٛٙاٖ فشص٘ذاٖ ّٔت ث ٝآغٛؽ ّٔت ثبصٌـتٙذ.

ٚی ثب ثیبٖ ایٙى ٝآصادٌبٖ ثٟتشیٗ ٔشٚربٖ فشٙٞنً
ایخبس  ٚؿٟبدت دس ربٔعٞ ٝؼتٙذ ،ادأن ٝداد :تنه
ته سٚصٞبی دفب ٔمذع ،یه تبسیخ اػنت ونٝ
ثبیذ ٔٙتمُ ؿٛد  ٚخبطشات آصادٌبٖ ٘یض ٔنىنتنٛة
ؿٛد ،چشا و ٝایٗ خبطشات ٔشثٛط ث ٝینه ٔنّنت
اػت.
ٚی ثب تبویذ ثش ایٙى ٝثبیذ اص ؿٟذا اٍِ ٛثؼبصینٓ ٘نٝ
اػهٛسٌ ،ٜفت :ؿٟذا خٛدؿبٖ اػهٛسٞ ٜؼتٙذ ،أنب
دس ثیبٖ خبطشات دٛ٘ ٛ٘ ٚؿتٗ ٔنتنلنٛس اػنت ٚ
ٌبٞی اص ػش عـك  ٚكٕیت ٘ٛیؼٙذ ٜؿٟذا سا تجذیُ
ث ٝیه اػهٛسٔ ٜی وٙذ ،اػنهنٛس ٜونشدٖ ؿنٟنذا
ؿخلیتـبٖ سا دػت ٘یبفتٙی ٔیوٙذ أب اٌنش اِنٍنٛ

پريشٌ تازسازی پل تاریخی آجیچای در مراحل پایاوی است
ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن-ؿٟشداس ٔنٙنهنمن4 ٝ
تجشیض ٌفت :عّٕیبت ثبصػبصی ٔ ٚشٔت پُ تبسیخی
آری چبی ثب  95دسكذ پیـشفت فیضیىی دس ؿشف
اتٕبْ لشاس داسد  ٚثالفبكّ ٝثعذ اص اتٕبْ عنٕنّنینبت
عٕشا٘ی ،پُ ٘ٛسپشداصی ٔی ؿٛد.
ؿٟشیبس٘یٛص :ؿٟشداس ٔٙهم 4 ٝتجشیض ٌفت :عّٕینبت
ثبصػبصی ٔ ٚشٔت پُ تبسیخی آری چنبی ثنب 95
دسكذ پیـشفت فیضیىی دس ؿشف اتٕبْ لشاس داسد ٚ
ثالفبكّ ٝثعذ اص اتٕبْ عنٕنّنینبت عنٕنشا٘نی ،پنُ
٘ٛسپشداصی ٔی ؿٛد.
ثٌ ٝضاسؽ ؿٟشیبس ث٘ ٝمُ اص ؿٟشداسی ٔنٙنهنمن4 ٝ
تجشیض ،اوجش أزذی ،ثب ثیبٖ ایٙى ٝپنُ آرنی چنبی
تٛػط وبسؿٙبػبٖ اثٙی ٝتبسیخی ٔشٔت ٔنی ؿنٛد،
خبطش ٘ـبٖ وشد٘ :بظشاٖ ػبصٔبٖ ٔیشاث فشٍٙٞی ثنٝ
ٔٙظٛس ٘ظبست ثش عّٕىشد اویپ ٔنشٔنت ،ورنٛس
ٔؼتٕش داس٘ذ.
ؿٟشداس ٔٙهم 4 ٝثب ثیبٖ ایٙى ٝپنُ آرنی چنبی اص
ظشفیت ثبالیی ثشای رزة ٌشدؿنٍنش ثنشخنٛسداس
اػت ،تلشیح وشد :ثبصػبصی  ٚاونینبی اثنٙنینٚ ٝ
ٔیشاث تبسیخنی دس ساػنتنبی تنٛػنعن ٝكنٙنعنت

ٌشدؿٍشی تجشیض  2018إٞیت ٚیظ ٜای داسد.
ٟٔٙذع أزذی ٌفت :ثٙبٞبی تبسیخی ػشٌزؿنت
ٚلبیع دیشٚص  ٚپـتٛا٘ ٝای ثشای وؼنت ٔنٛفنمنینت
ٞبی آیٙذ ٜاػت  ٚثبیذ دس وفظ  ٚاویبی آٖ تالؽ
وٙیٓ.
ٚی ثب ثیبٖ ایٙى ٝلذٔت پُ آری چنبی ثن ٝدٚساٖ
كفٛی ٚ ٝلبربسی٘ ٝؼجت دادٔ ٜنی ؿنٛد ،تلنشینح
وشد :ایٗ پُ داسای  16دٔ ٝٙٞی ثبؿذ و ٝط َٛآٖ
ٔ 105تش  ٚعشم آٖ ٔ 5تش ٔی ثبؿنذ  ٚاص ٔؼنینش
ثّٛاس خّجبٖ ث ٝربد ٜفشٚدٌب ٜثشسٚی سٚدخب٘ ٝآری
چبی ػبخت ٝؿذ ٜاػت.

ٔعشفی ؿ٘ٛذ ایٗ اٍِ ٛلبثُ تىشاس خٛاٞذ ثٛد.
اػتب٘ذاس ثب اؿبس ٜثٔ ٝزبٞذتٞبی ٔشو ْٛاثٛتشاثنی،
ثیبٖ وشدٔ :شو ْٛاثٛتشاثی ٔعّٓ اخنالق آصادٌنبٖ
ثٛد ٚ ٜاٌش ؿٟیذ ٘ ٓٞـذ ٜثبؿذ ،ارش ؿنٟنبدت سا
داسد؛ ایٗ ٔزبٞذ ثضسٌٛاس ٕٝٞی چٟبس ػبَ سا ثنٝ
فىش آصادٌبٖ ثٛد٘ذ  ٚدس ایٗ ساػتب ثؼنینبس تنالؽ
وشدٚ.ی ثب تبویذ ثش ٔهشح وشدٖ ؿٟذا ثن ٝعنٙنٛاٖ
اٍِ ،ٛیبدآٚس ؿذٕٛٞ :اس ٜؿٟیذ ثبوشی دس ینبد ٚ
خبطشٔ ٜب ثٛد ٚ ٜتٕبْ سفتبس  ٚوشوبت ایٗ فشٔب٘نذ،ٜ
دسػی ثشای سصٔٙذٌبٖ ثٛد ،أشٚص دس ثنحنج ٞنبی
ٔذیشیتی ثحج ثٟشٜٚسی ثؼیبس ٔهشح اػت ،ؿٟنینذ
ثبوشی ثش٘بٔٞ ٝبیؾ سا طٛسی تٙهیٓ ٔنی ونشد ونٝ
وتی ثیٗ سفت  ٚآٔذٞبی ثیٗ لشاسٌبٞی ٔ ٓٞؼبیُ
سا ٔهشح وشد ٚ ٜثش٘بٔٝسیضی ٔیوشد ٕٞ ٚنٛاس ٜدس
وبَ تالؽ  ٚوٛؿؾ ثٛد.

یک میلیًن مترمرتع آسفالت ریسی در تثریس

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن-ؿٟشداس تجشیض ٌفت:
دس چٟبس ٔب ٜاثتذای أؼبَ ثیؾ اص ٞ 120نضاس تنٗ
آػفبِت دس ایٗ ؿٟش تٛصیع  ٚوذٚد یه ٔنینّنینٖٛ
ٔتشٔشثع آػفبِت ارشا ؿذ ٚ ٜسونٛسدی دس طنشح
ٞبی آػفبِتسیضی ػبَٞبی اخیش ث ٝؿٕبس ٔیسٚد.
ثٌ ٝضاسؽ سٚاثط عٕٔٛی ؿٟشداسی ،كبدق ٘زفنی
دس ثبصدیذ اص اِٚیٗ تزٟیضات وبسخنب٘ن ٝآػنفنبِنت
ٔزتٕع تِٛیذی ػبصٔبٖ عٕشاٖ ؿٟشداسی تجشینض دس
رشیبٖ س٘ٚذ استمبی فٙی  ٚتزٟینضاتنی اینٗ ٚاونذ
كٙعتی لشاس ٌشفتٚ .ی ثب ثیبٖ ایٙى ٝاستمبی فٙی ٚ
تزٟیضاتی آػفبِت ،دس ساع ثش٘بٔٞٝنبی عنٕنشا٘نی
ؿٟشداسی تجشیض اػت ،خبطش٘ـبٖ ونشد :تنزنٟنینض
وبسخب٘ ٝآػفبِت ٔزتٕع تِٛیذی ػبصٔنبٖ عنٕنشاٖ
ؿٟشداسی تجشیض٘ ،مه ٝعهفی دس تح َٛفٙی  ٚویفی
آػفبِت تجشیض خٛاٞذ ثٛد٘.زفی ثب اؿبس ٜث ٝتنبحنینش
ٔخشة ػشٔبی وٓ٘ظیش ػبٌَزؿت ٝدس آػنفنبِنت
ٔعبثش ؿٟش تجشیضٌ ،فت :دس ٔبٜٞبی اخیش ثیـنتنشینٗ
وزٓ آػفبِنت سینضی ٔنشثنٛط ثنٔ ٝنحنالت ٚ
ٔؼیشٞبیی ثٛد ٜو ٝػبَٞبی ػبَ اص ایٗ أىبٖ اِٚیٝ
ثیثٟش ٜثٛد ٜا٘ذ.ؿٟشداس تجشیض ثب اؿبس ٜثن ٝاٞنٕنینت
پشٚطٜٞبی آػفبِت سیضی ،ادأن ٝداد :ؿنٟنشداسی
تجشیض ،تمٛیت صیشػبخت ٞبی تِٛیذی آػفبِنت سا
دس ثش٘بٔٞ ٝبی حبثت عٕشا٘ی پیؾ ثیٙی وشد ٜاػت ٚ

 666خاوًار ویازمىذ صاحة مسکه شذٌ اوذ
ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ-ذیشوُ ونٕنینتنٝ
أذاد آرسثبیزبٖ ؿشلی ثٙٔ ٝظٛس ثشسػی ساٞنٟنبی
تمٛیت ٕٞىبسی ٞب ثب ٔذیشعبُٔ رٕنعنینت ٞنالَ
اوٕش اػتبٖ دیذاس وشد.
ثٌ ٝضاسؽ ػبیت خجشی وٕینتن ٝأنذادٔ ،نحنٕنذ
والٔی ٔذیشوُ وٕیت ٝأذاد اػنتنبٖ آرسثنبینزنبٖ
ؿشلی دس ایٗ دیذاس ثب ثیبٖ ایٙى ٝكنٙنذٚق لنشم
اِحؼ ٝٙأذاد ٚالیت ثب ٞذف پشداخت تؼنٟنینالت
لشم اِحؼ ٝٙث٘ ٝیبصٔٙذاٖ ایزبد ؿذ ٜاػت ،افنضٚد:
ػدشدٞ ٜبی خیشاٖ اػتبٖ آرسثنبینزنبٖ ؿنشلنی دس
كٙذٚق أذاد ٚالیت ث ٝكٛست ٚاْ لشم اِحؼٙنٝ
ث٘ ٝیبصٔٙذاٖ پشداخت ٔی ؿٛد.
ٚی افضٚد :پشداخت ٚاْ لشم اِحؼ ٝٙث٘ ٝیبصٔٙنذاٖ
دس كٙذٚق أذاد ٚالیت ثنشای خنٛدونفنبینی ٚ
تٛإ٘ٙذػبصی ٔذدرٛیبٖ ا٘زبْ ٔی ؿٛد.
والٔی ثب اعالْ ایٙى ٝكٙذٚق لشم اِحؼ ٝٙأنذاد

ٚالیت ث ٝوٕبیت  ٚپـتیجب٘ی خیشاٖ اػنتنبٖ ٘نینبص
داسد ،افضٚد :اص ٔشدْ  ٚخیشاٖ اػتبٖ ٔی خٛاٞیٓ ثنب
ػدشدٌ ٜزاسی دس كٙذٚق أذاد ؿشایط ٔٙبػجی سا
ثشای وُ ٔـىالت ٘یبصٔٙذاٖ فشا ٓٞآٚس٘ذ.
ٚی ثب اؿبس ٜث ٝایٙى ٝایٗ كٙذٚق ٞنٓ اونٙن ٖٛثنٝ
ؿجى ٝؿتبة ثب٘ىی ٔتلُ ؿذ ٚ ٜكبوجبٖ ػدشدٚ ٜ
خیشاٖ ٔی تٛا٘ٙذ ثب وبست ثب٘ىی كٙذٚق اص تٕبٔی
دػتٍبٞ ٜبی عر ٛؿتبة اػتفبدٚ ٚ ٜر ٜٛخنٛد سا
ربث ٝرب وٙٙذٌ ،فت :اتلبَ كٙذٚق ثن ٝؿنجنىنٝ
ؿتبة ٔٛرت تؼٟیُ دس ٔجبدالت ثب٘ىی  ٚػِٟٛت
اػتفبد ٜػدشدٌ ٜزاساٖ ٘یىٛوبس ٚ ٚاْ ٌیش٘ذٌبٖ اص
خذٔبت ایٗ كٙذٚق ؿذ ٜاػت.
ػعیذ وٙعب٘ی ٔذیشعبُٔ رٕعیت ٞالَ اوٕش اػتبٖ
٘یض دس ایٗ دیذاس ٌفت :رٕعیت ٞالَ اوٕش ینه
ٟ٘بد عبْ إِٙفع ٝثٛد ٚ ٜخنذٔنبت آٖ ثنش پنبینٝ
داٚطّت ٔحٛسی اػتٛاس اػت  ٚداٚطّجبٖ دس اینٗ

ػشٚیغ خجشی سٚص٘نبٔن ٝاسن-دثنینش ؿنٛسای
ٕٞبٍٙٞی ٔجبسص ٜثب ٔٛاد ٔخذس آرسثبیزبٖ ؿشلنی
ٌفت :تخشیت ٔٛاد ٔخذس كنٙنعنتنی  10ثنشاثنش
ٞشٚئینٗ اػنت.ثنٌ ٝنضاسؽ خنجنش٘نٍنبس ٔنٟنش،
ٔحٕذعّی ٘لشتی دس رّؼ ٝؿٛسای ٕٞنبٞنٙنٍنی
ٔجبسص ٜثب ٔٛاد ٔخذس ؿٟشػتبٖ ثٙبة ثب اؿنبس ٜثنٝ
ٚضعیت رٟب٘ی ٔٛاد ٔخذس تلنشینح ونشد :ثنش

کارخاوٍ تلثریىگ سازی تحت پًشش َیات
حمایت از صىایع قرار گرفت

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -سئیغ ػبصٔبٖ كٙعتٔ ،عذٖ  ٚتنزنبست
آرسثبیزبٖؿشلی ٌفت :ثشاػبع تبویذات ٚصیش كٙعتٔ ،عذٖ  ٚتزنبست
ٚ ٚصاستخب٘ ٝتعب ،ٖٚوبس  ٚسفب ٜارتٕبعی  ٚپیٍیشی ػنبصٔنبٖ كنٙنبینع ٚ
ٔعبدٖ اػتبٖ ،وبسخب٘ ٝثّجشی ًٙػبصی تحت پٛؿؾ ٞیبت ونٕنبینت اص
كٙبیع و ٝصیش ٘ظش ٔـبٚس ٚصیش اداسٔ ٜیؿٛد لشاس ٌشفت .وؼیٗ ٘نزنبتنی
دس ٌفت ٌٛٚثب خجشٍ٘بس فبسع دس تجشیض ثب اؿبس ٜثٔ ٝبد 8 ٜلب٘ ٖٛوٕبینت
اص كٙبیع اظٟبس داؿت :اص ٔحُ ٔٙبثعی و ٝایٗ لب٘ ٖٛدس ساػتبی وٕنبینت
اص كٙبیع دس اختیبس ٔؼؤٚالٖ لشاس ٔیدٞذ ٔجّغ ٔ 150یّیبسد سیبَ ث ٝعٛٙاٖ
تٙخٛا ٜدس اختیبس ٞیبت وٕبیت اص كٙبیع لنشاس ٌنینشد ون ٝونبسخنب٘نٝ
ثّجشیًٙػبصی سا تحت پٛؿؾ لشاس خٛاٞذ داد.
ٚی اضبف ٝوشد :ثشاػبع ایٗ تلٕیٌٓیشیٔ ،زٕٛع ٝثّجشی ًٙػنبصی دس
وٛصٞ ٜبی فٙی  ٚومٛلی ٔٛسد اسصیبثی ٌ ٚضاسؽ لشاس خٛاٞذ ٌشفت ثنٝ
طٛسیىٛٔ ٝلعیت وبسخب٘ ٝدس وّیٛٔ ٝاسد اص رّٕ ٝدین ٖٛونبسخنب٘ن ٝثنٝ
ثب٘ه ٞبٔ ،ؤػؼبت اعتجبسی ،ایشاٖ خٛدس ،ٚاؿخبف ومیمی  ٚونمنٛلنی
ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔی ٌیشد٘.زبتی افضٚدٞ :یبت وٕبیت اص كٙبینع ثنب دس
٘ظش ٌشفتٗ اٚضب  ٚاوٛاَ وبسخب٘ ٝو ٝاؿبس ٜؿذٛٔ ٜافمت ونشد تنب ثنٝ
ٔذت ٔ 6ب ٚ ٜثٝطٛس ٔـشٚط  ٚثب تأٔیٗ تنٙنخنٛا ٜینبد ؿنذ ٜونبسخنب٘نٝ
ثّجشی ًٙػبصی سا تحت پٛؿؾ لشاس دٞذ  ٚدس كٛست تٛری ٝداس ثنٛدٖ
اداسٛٔ ٜلت آٖ صیش٘ظش ٞیبت وٕبیت دس ایٗ ٔذت ،ایٗ س٘ٚذ تب ولنَٛ
٘تیز ٚ ٝثبصٌـت ٚضعیت وبسخب٘ ٝث ٝوبِت عبدی ادأ ٝداؿت ٝثبؿنذ.اینٗ
ٔمبْ اسؿذ اػتبٖ دس وٛص ٜكٙعتٔ ،عذٖ  ٚتزبست ثب تبویذ ثش فشٔبیـبت
ٔمبْ ٔعظٓ سٞجشی ٔجٙی ثش تالؽ دس وفظ تِٛینذ  ٚاؿنتنلنبَ اص ػنٛی
ٔؼؤٚالٖ اضبف ٝوشد :وبسخب٘ ٝثّجشی ًٙػبصی ٘یض ثن ٝعنٙنٛاٖ ینىنی اص
ٚاوذٞبی تِٛیذی تبحیش ٌزاس دس اؿتلبَ  ٚكنٙنعنت اػنتنبٖ اص رنّٕنٝ
ٚاوذیٞبی ٔحؼٛة ٔیؿذ و ٝثیـتشیٗ تٛاٖ  ٚدغذغ ٝفىشی ٔذیشینت
وٛص ٜكٙعت  ٚتزبست سا ث ٝخٛد اختلبف داد ٜثٛد و ٝخٛؿجختب٘ن ٝثنب
دس ٘ظش ٌشفتٗ رٕیع رٛا٘ت ساٞىبسٞبی اؿبس ٜؿذ ٜثشای ثٟجٛد ٚضعینت
ایٗ ٔزٕٛع ٝدس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ.

تزٟیض وبسخب٘ ٝآػفبِت ٔزتٕع تِٛینذی ػنبصٔنبٖ
عٕشاٖ ؿٟشداسی دس ایٗ ساػتب ٘مؾ تعییٗوٙٙذ ٜدس
استمبی ویفیتٍٟ٘ ،ذاسی ،ثٟجٛد ؿشایط ونٕنُ ٚ
٘ح ٜٛارشای آػفبِت خٛاٞذ داؿت٘.زفی ٌنفنت:
ٔزٕٛع ٝالذأبت آػفبِتسیضی دس وٙنبس استنمنبی
فٙی  ٚتزٟیضاتی ٚاوذٞبی تِٛیذ آػفبِت ،اص ثش٘بٔٝ
ٞبی ٔ ٟٓتجشیض  2018ثٛد ٚ ٜصیشػبختٞبی ؿنٟنش
سا ٟٔیبی تشدد اینٕنٗ  ٚآػنٛد ٜؿنٟنش٘ٚنذاٖ ٚ
ٌشدؿٍشاٖ خٛاٞذ وشد.ثش اػبع ایٗ ٌنضاسؽ ،ثنب
تزٟیض وبسخب٘ ٝتِٛیذ آػفبِنت ػنبصٔنبٖ عنٕنشاٖ
ؿٟشداسی تجشیض ،دس ثخؾ ٞبی خنشینذ٘ ،لنت ٚ
ارشای ؿجىٌ ٝبصسػب٘ی وٞ ٝضیٝٙای افض ٖٚثنش 30
ٔیّیبسد سیبَ دس ثش داؿت ،ٝأىبٖ تِٛنینذ سٚصا٘ن2 ٝ
ٞضاس تٗ آػفبِت دس ایٗ ٚاوذ فنشاٞنٓ ٔنی ؿنٛد.

ساخت مسکه ویازمىذان
از محل زکات در آررتایجان شرقی

ٟ٘بد ٘مؾ اػبػی داس٘ذ.
ٚی ثب اػتمجبَ اص سا ٜا٘ذاصی كٙذٚق لشم اِحؼٙنٝ
أذاد ٚالیت ،اص آٔبدٌی رٕعینت ٞنالَ اونٕنش
اػتبٖ ثشای تمٛیت ٕٞىبسی ٞب ثب وٕیت ٝأذاد خجش
داد  ٚافضٚد :رٕعیت ٞالَ اوٕش  ٚوٕینتن ٝأنذاد
اٞذاف ٔـتشوی ثشای وٕه ث٘ ٝیبصٔنٙنذاٖ داس٘نذ
ؤ ٝی تٛا٘ٙذ ثب ٕٞفىشی ٕٞ ٚبٍٙٞی ثنینـنتنش اص
ظشفیت ٞبی ٕٞذیٍش دس خذٔنت ثنٔ ٝنحنشٔٚنبٖ
اػتفبد ٜوٙٙذ.

تخریة مًاد مخذر صىعتی  ۸۱تراتر َريئیه است
اػبع آٔبسٞبی ٔٙتـشٔ 240 ٜیّی٘ ٖٛفش دس 170
وـٛس د٘یب وذالُ یه ثبس اص ٔٛاد ٔخذس اػتفنبدٜ
وشد ٜا٘ذ ٔ 10 ٚیّی٘ ٖٛفش ٘یض دس رنٟنبٖ دس أنش
لبچبق ٔٛاد ٔخذس فعبَ ٞؼتٙذ  ٚأشٚص ینىنی اص
اكّی تشیٗ اثضاسٞبی ر٘ ًٙشْ و ٝدس اخنتنینبس
لذست ٞبی ثضسي لشاس داسدٛٔ ،اد ٔخذس اػت ٚ
وٛچه تشیٗ اوتشأی  ٓٞثشای ثـش ٘ذاس٘ذ!
ٚی ثب ثیبٖ ایٙى ٝسلٓ تزبستی و ٝػبِیب٘ ٝدس أنش
ٔٛاد ٔخذس دس د٘یب كٛست ٔی ٌیشد یه ٞضاس ٚ
 400اِی یه ٞضاس ٔ 600 ٚیّیبسد دالس اػنت ٚ
ثعذ اص تزبست ٘فت  ٚاػّح ٝثیـتشیٗ ػ ٟٓسا ثنٝ
خٛد اختلبف داد ٜاػت؛ ٌفت :ثب ٚسٚد ٔنٛاد
ٔخذس كٙعتی  ٚسٚاٖ ٌشداٖ اٚضب خهش٘بن تش
ؿذ ٜاػت  ٚاخیشاً ثب تالؽ ػشثبصاٖ ٌٕٙنبْ أنبْ
صٔبٖ(عذ) ثب٘ذ تٟی ٚ ٝتٛصیع ٔٛاد ٔخذس كٙعنتنی

رجبسصاد ٜثیبٖ وشد :ؿٟیذ ثبوشی ثب تٕبٔی ٌشداٖٞب
ثٌٝ٘ٛ ٝای سفتبس ٔیوشد وٞ ٝش ٌشداٖ فعبِیتٞنبی
خٛد سا ثبإٞیت ٔ ٟٓٔ ٚیدا٘ؼتٔ ،نب ٘نینض ثنبینذ
ثیبٔٛصیٓ و ٝصیشدػتبٖ دسرٞٝبی ٔتفبٚتی ٘نذاس٘نذ
ثّى ٝربیٍبٚ ٜاوذی داس٘ذ  ٚثبیذ ث ٕٝٞ ٝثن ٝینه
ا٘ذاص ٜاسصؽ  ٚثٟب داد تب  ٕٝٞینىنذَ دس اخنتنینبس
اٞذاف ػبصٔب٘ی ثبؿذ.

ٔتالؿی ؿذ.دثیش ؿٛسای ٕٞبٍٙٞی ٔجبسص ٜثب ٔٛاد
ٔخذس آرسثبیزبٖ ؿشلی ٕٞچٙیٗ ثب ثینبٖ اینٙنىنٝ
لذست تخشیت ٔٛاد ٔخذس كٙنعنتنی  10ثنشاثنش
ٞشٚئیٗ  300 ٚثشاثش تشیبن اػت؛ افضٚد :ؿٛسای
ٕٞبٍٙٞی ٔجبسص ٜثب ٔٛاد ٔخذس اػتنبٖ النذأنبت
خٛثی سا دس خلٛف پیـٍیشی ٔ ٚجبسص ٜثب ٔنٛاد
ٔخذس داؿت ٝاػت  ٚآرسثبیزبٖ ؿشلی رض ٚاػتبٖ
ٞبیی ثٛد ٜاػت و ٝفشاتش اص تىبِیف تعییٗ ؿنذٜ
ایفبی ٘مؾ وشد ٜاػت.
٘لشتی ػدغ ثب ثیبٖ ایٙى ٝدغذغ ٚ ٝوؼنبػنینت
ٔؼئٛالٖ اػتبٖ ٘ؼجت ثٔ ٝجبسص ٜثنب ٔنٛاد ٔنخنذس
ثبالػت؛ ٌفت :ثب تٛر ٝثن ٝوؼنبػنینت خنبف
اػتب٘ذاس آرسثبیزبٖ ؿشلی ٘ؼنجنت ثنٔ ٝنٛضنٛ
ٔجبسص ٚ ٜپیـٍیشی اص ٔٛاد ٔخذس الذأبت ثؼنینبس
تأحیشٌزاسی دس اػتبٖ ا٘زبْ ؿذ ٜاػت.

اوتخاب  ۵۱۳وفر ترای شًراَای اسالمی
در  6۸شُر آررتایجان شرقی

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ -ذیش وُ أنٛس ؿنٟنشی  ٚؿنٛساٞنبی
اػتب٘ذاسی آرسثبیزبٖ ؿشلی اص ا٘تخبة ٘ 305فش ثشای ؿٛساٞبی اػنالٔنی
 61ؿٟش اػتبٖ آرسثبیزبٖ ؿشلی دس دٚس ٜپٙزٓ خجش داد.
ثٌ ٝضاسؽ خجشٍ٘بس ٟٔش ،وبسٌب ٜآٔٛصؿی ٔٙتخجبٖ ؿنٛساٞنبی اػنالٔنی
دٚس ٜپٙزٓ ؿٟشػتبٖ ٞبی ٔٙهم ٝاسػجبساٖ ؿبُٔ اٞش ،وّنینجنشٞ ،نشینغ،
ٚسصلبٖ ،خذاآفشیٗ ٛٞ ٚسا٘ذ دس وبِی دس ؿٟشػتبٖ اٞش ثشٌضاس ؿنذ ونٝ
عال ٜٚثش ٔذیش وُ أٛس ؿٟشی  ٚؿٛساٞبی اػتب٘ذاسی آرسثبیزبٖ ؿشلنی،
ٔؼئٛال٘ی اص ؿٟشػتبٖ ٞبی ایٗ ٔٙهك ٘یض دس آٖ ورنٛس داؿنتنٙنذ  ٚدس
خلٛف سٚیىشد ٍ٘ ٚب ٜؿٛساٞبی اػالٔی ؿٟش  ٚسٚػتب دس دٚس رنذینذ
ثحج ٌ ٚفت  ٌٛ ٚؿذ.ا٘تخبة ٘ 305فش ثشای پٙزٕیٗ دٚس ٜؿنٛساٞنبی
اػالٔی دس  61ؿٟش آرسثبیزبٖ ؿشلی
ٔذیشوُ أٛس ؿٟشی  ٚؿٛساٞبی اػتب٘ذاسی آرسثبیزبٖ ؿشلی ٌفنت :ثنب
تٛر ٝث٘ ٝضدیىی آغبص ث ٝوبس ٔٙتخجبٖ پٙنزنٕنینٗ دٚس ٜؿنٛساٞنب  ٚثنٝ
خلٛف ؿٛساٞبی ؿٟشٞب ،اص اعربی ؿٛسای ؿٟشٞب ا٘تظبس داسیٓ ثشای 4
ػبَ آیٙذ ٜتٛػع ٝؿٟشی ثش٘بٔ ٝداؿت ٝثبؿٙذ ٘ ٝایٙىن ٝثن ٝفنىنش ٔؼنبینُ
صٚدٌزس ثبؿٙذٔ.شتری عّیخب٘ی افضٚدٔ :تأػفب٘ ٝدس دٚسٞ ٜبی ٌنزؿنتنٝ
ؿٛساٞب ؿبٞذ اختالفبت  ٚتخّفبت ثٛدیٓ و ٝثعری عنذْ آؿنٙنبینی ثنب
لٛا٘یٗ  ٚویهٚ ٝظبیف سا عّت ایٗ اختالفبت  ٚتخّفبت ثیبٖ ٔی ونشد٘نذ
و ٝایٗ عّت ٞب ٕ٘ی تٛا٘ذ عزس ٔٛرٟی ثبؿذ ،چشا و ٝیىبینه اعرنبی
ؿٛساٞب ٔٛظف ث ٝدا٘ؼتٗ لٛا٘یٗ ؿٛساٞب  ٚویهٚ ٝظبیف  ٚسعنبینت اینٗ
لٛا٘یٗ ٚ ٚظبیف ٞؼتٙذٔ.ذیشوُ أٛس ؿٟشی  ٚؿنٛساٞنبی اػنتنب٘نذاسی
آرسثبیزبٖ ؿشلی دس ادأٌ ٝفت :یىی اص ٚظبیف اكّی اعربی ؿنٛسای
ؿٟشٞب ا٘تخبة ؿٟشداس اػت و ٝدس ایٗ ا٘تخبة ثبیذ دلت وٙٙذ چشا ونٝ
ثعذ اص  2یب ٔ 6ب ٜث ٝثٟب٘ٞ ٝبی ٔختّف اص ایٗ ا٘تخبة پـیٕبٖ ٘ـ٘ٛذ  ٚثنٝ
فىش ؿٟشداس رذیذ ٘جبؿٙذ.

ػشٚیغ خجنشی سٚص٘نبٔن ٝاسن-دثنینشؿنٛسای صونبت
آرسثبیزبٖ ؿشلیٌ،فتٔ 12:یّیبسد سیبَ اص ٔحنُ صونبت
ثشای ػبخت ٔؼىٗ ٘یبصٔٙنذاٖ دس آرسثنبینزنبٖ ؿنشلنی
تخلیق یبفت ٝاػت .ثٌ ٝضاسؽ خجشٍ٘نبس ٌنش ٜٚاػنتنبٖ
ٞبی ثبؿٍب ٜخجشٍ٘بساٖ رٛاٖ اص تجشیض؛ٔحنٕنذصادٞنذثنینش
ؿٛسای صوبت آرسثبیزبٖ ؿشلی دس ٔشاغٌ ٝفت ٔ :نینضاٖ
اعننتننجننبس اص ػننٛی ٔننٛدیننبٖ  180خننب٘ننٔ ٝؼننىنن٘ٛننی
ثشای ٘یبصٔٙذاٖ دس اػتبٖ وبَ ػبخت اػتٔ.نحنٕنذ صادٜ
افضٚد  :دس ایٗ طشح ٔٛدیبٖ  ،صوبت خٛد سا دس لنبِنت ،
ٔحلِٛىـبٚسصی  ،پ٘ َٛمذ  ٚصوبت ٔنبَ اِنتنزنبس ٜدس
اختیبس ؿٛسای صونبت لنشاس ٔنی دٞنٙنذ تنب دس ٔؼنىنٗ
ٔحشٔٚبٖ ٞضی ٝٙؿٛد ٚ.ی اضبف ٝوشد  :ثشای تنحنمنك اینٗ
طشح دس الذأی خذاپؼٙذا٘ ٝرٕعی اص تِٛینذ ونٙنٙنذٌنبٖ
آرش دس تجشیض  ،تٕبٔی آرش ٔٛسد ٘یبص ثشای اوذاث خنب٘نٝ
ٞب ثشای ٘یبصٔٙذا٘شا تبٔیٗ وشد ٜا٘ذ ٚ.ی ثب ثینبٖ اینٙنىن، ٝ
عاللٙٔ ٝذاٖ ٔی تٛا٘ٙذ ث ٝایٗ ٔٙظٛس وٕه ٞبی ٘منذی ٚ
غیش ٘مذی اص ٔحُ صوبت سا دس اختنینبس ؿنٛسای صونبت
ؿٟشػتبٟ٘ب لشاس دٙٞذ افضٚد  :ایٗ طنشح ؿنٛسای صونبت
اػتبٖ ث ٝعٛٙاٖ پبیّٛت وـٛسی دس اختیبس ػنتنبد صونبت
وـٛس لشاس ٌشفت ٝاػت تب ثن ٝكنٛست ػنشاػنشی ارنشا
ؿٛد .دثیش ؿٛسای صوبت اػتبٖ ٌفت  :دس ٔشاغن٘ ٝنینض اص
ٔحُ ایٗ طشح  13خب٘ ٝثشای ٔنحنشٔٚنبٖ ػنبخنتنٔ ٝنی
ؿٛد ٔ.حٕذصاد ٜافضٚد  :خیشی دس ٔشاغ٘ ٝیض تبٔیٗ تٕنبٔنی
ثتٛٔ ٖٛسد ٘یبص ثشای ػبخت ایٗ خب٘ٞ ٝب سا دس لبِت صوبت
ٔبَ اِتزبس ٜثشعٟذٌ ٜشفت ٝاػت .

افسایش  ۸۱درصذی دستگیری
تًزیعکىىذگان مًاد مخذر در تىاب

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن-فشٔب٘ذاس ثٙبة اص افنضاینؾ
 18دسكذی دػتٍیشی تٛریع وٙٙذٌبٖ ٔنٛاد ٔنخنذس ٚ
افضایؾ  14دسكذی وـفیبت ٔٛاد ٔخذس تنشا٘نضینتنی دس
ثٙبة خجش داد.ثٌ ٝضاسؽ خجنشٌنضاسی تؼنٙنینٓ اص ثنٙنبة،
ِٚیاهلل فشداِٟی دس رّؼ ٝوبسٌشٔ ٜٚجبسص ٜثب ٔٛاد ٔنخنذس
ثب اؿبس ٜث ٝپیـشفت ٞبی كٛست ٌشفت ٝدس استجبط ثب ٔجبسصٜ
ثب ٔٛاد ٔخذس دس ؿٟشػتبٖ ثٙنبة اظنٟنبس ونشد :ؿنٛسای
ٕٞبٍٙٞی ػتبد ٔجبسص ٜثب ٔٛاد ٔخذس سا دس ػنبَ  92ثنٝ
كٛست تعهیُ ؿذ ٚ ٜغیشفعبَ تحٛیُ ٌشفتیٓ.
ٚی افضٚدٓٞ :او ٖٛٙپغ اص ٌزؿت چٟبس ػبَ اص فعبِینت
ایٗ ػتبد طی آٔبسٞبی اعالْ ؿذ ٜؿٟشػتبٖ ثٙبة ،رض4 ٚ
ؿٟشػتبٖ ثشتش اػتبٖ دس ثحج ٔجبسص ٜثب ٔٛاد ٔخذس اػت.
فشد اِٟی تبویذ وشد :ایٗ الذاْ ثنٞ ٝنینن عنٙنٛاٖ ثنذٖٚ
ٕٞبٍٙٞی  ٚتالؽ دػتٍبٜٞبی ریسثط لبثُ ا٘زبْ ٘جٛد.
ٚی ثب ثیبٖ ایٙى ٝدس ٔجبسص ٜثب ٔٛاد ٔخذس دس ؿنٟنشػنتنبٖ
ثٙبة سا دس د ٚثخؾ ا٘زبْ دادینٌٓ ،نفنت :ثنخنؾ اَٚ
ٔجبسص ٜثب وبٔالٖ ٔٛاد  ٚخشدٜفشٚؿبٖ ثنٛد ،ثنخنؾ دْٚ
رٕع آٚسی ٔعتبدیٗ تبثّٔ ٚ ٛتزبٞش ٍٟ٘ ٚذاسی آٖٞنب دس
ٔشاوض تشن اعتیبد ثٛد.فشٔب٘ذاس ثٙبة ،ضٕٗ لنذسدا٘نی اص
صوٕبت اعربی وبسٌشٔ ٜٚجبسص ٜثب ٔٛاد ٔخذس ،تلنشینح
وشد :چٟبسٔب ٝٞا َٚػبَ ربسی سا ثب چٟبس ٔب ٝٞا َٚػنبَ
لجُ ٔمبیؼ ٝوٙیٓ ،ث ٝخٛثی ٔیثیٙینٓ ون ٝدػنتنٍنبٞ ٜنبی
ریسثط تٕبْ وبسٞبی الصْ سا عّیسغٓ ٔحذٚدیتٞنب دس
استجبط ثب وُٕ ،تٛصیع ٔ ٚلشف ٔٛاد دس ػهح ؿٟشػتنبٖ
ا٘زبْ دادٜا٘ذ.

