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قذم ايل ما دس اصالح ششایط ،سعایت عذالت است


آرذبایجان

ساٌ اوذاصی ساماوٍ تاوک اطالعاتی صىعت،
معذن ي تجاست دس آرستایجان ششقی

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازى -هؼبٍى ثعسًعبهعِ زیعصی ٍ
غسهبیِ گرازی غبشهعبى قعٌعؼع  ،هعؼعدى ٍ تعدعبزت
آذزثبیدبى ؾسهی گل ی تب پبیبى غبل ً 98خػتیي غعبهعبًعِ
ثبًي اطالػبتی قٌؼ  ،هؼدى ٍ تدبزت ًؿعَز ز ایعي
اغتبى زاُ اًداشی هی ؾَ .ثِ گعصازؼ زٍاثعط ػعوعَهعی
غبشهبى ،قٌؼ هؼدى ٍ تدبزت اغتبى آذزثبیدبى ؾعسهعی
ًب ز اقـسپَز ثب ثیبى ایٌٌِ یٌی اش ثعسًعبهعِ ّعبی اقعلعی
غبشهبى ،زاُ اًداشی ثبًي اطالػبتی اغ  ،گل ی ثِ ّویي
هٌظَز اش ثخؽ ّبی هختلق غبشهبى خعَاغعتعِ ؾعدُ تعب
ؾبخف ّبی آهبزی خَ زا ثسای ایدب ثبًي اطالػعبتعی
قٌؼ  ،هؼدى ٍ تدبزت اغتبى ازائِ ًٌٌدٍ.ی ثب اؾبزُ ثعِ
ضسٍزت ایدب ایي ثبًي اطالػبتی ،اػالم ًعس ی هعسضلعِ
هطبلؼبتی ایي طسش تب آخس غبل  95ثِ پبیبى هعی زغعد ٍ
غؼی خَاّین ًس تب كبش اخسایی آى زا ًیص ز ًعیعوعِ اٍل
غبل  98ثِ پبیبى ثسغبًین .هؼبٍى ثسًبهِ زیصی ٍ غعسهعبیعِ
گرازی غبشهبى قٌؼ  ،هؼدى ٍ تعدعبزت آذزثعبیعدعبى
ؾسهی ّوسٌیي اش اكصایؽ ضسیت قعدٍز پعسٍاًعِ ثعْعسُ
ثس ازی خجس ا ٍ گل ی ثب تَخِ ثِ اهداهبت اًعدعبم ؾعدُ
ضسیت قدٍز پسٍاًِ ثْسُ ثس ازی ًػج ثِ خَاش تبغیعع
قب زُ اش  03زقد ز غبل ّبی گرؾتِ ثِ ثیعؽ اش 41
زقد ز غبل خبزی اكصایؽ یبكتِ اغ ً.ب ز اقـسپَز ثعب
اػالم ایٌٌِ تب آذزهبُ غبل گرؾتِ ،یي ّصاز ٍ  889خَاش
قب ز ؾدُ ٍ اش ایي تؼدا  411خَاش هعٌعدعس ثعِ قعدٍز
پسٍاًِ ثْسُ ثس ازی ؾدُ ثَ  ،ا اهِ ا ی ز غعبل خعبزی
 885خَاش تبغیع قب ز ؾدُ ًِ ز ًگبُ اٍل ثب ًعبّعؽ
آهبز هَاخْین ،ز ضبلی ًِ ز ًظس هب هْن تسیي هَضعَع
ؾلبف غبشی قدٍز خَاش ثَ ُ ٍ ز ٍاهغ ؾبید ز غعبل
خبزی هیصاى قدٍز خَاش ًبّؽ یبكتِ ٍلی ضسیت قدٍز
پسٍاًِ اكصایؽ اؾتِ اغ .

احذاث ي ياگزاسی تیش اص یک َضاس ياحذ
مسکه محشيمان دس آرستایجان ششقی

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازى -زئعیعع ّعیعبت هعدیعسُ
اًدوي خیسیي هػٌي غبش آذزثبیدبى ؾسهی اش اضعداث ٍ
ٍاگرازی یي ّصاز ٍ ٍ 5اضد هػٌي هطسٍهبى اش غعَی
ایي اًدوي خجس ا .ثِ گصازؼ ایسًب ،ضعبكعب ثعبثعبپعَز ز
خوغ اػضبی خیسیي هػٌي غبش اكصٍ ی اًدوعي خعیعسیعي
هػٌي اغتبى ز طَل  2غبل اش تبغیع ،هَكن ثِ اضعداث
ایي تؼدا هػٌي ٍ تطَیل آى ّب ثِ هطسٍهبى ٍ هتوبضیبى
ٍاخد ؾسایط ز غطص اغتبى ًس ُ اغع ٍ.ی یعب آٍزی
ًس ی ایي اًدوي تبًٌَى ًبزًبهِ زخؿبًعی اش خعَ ثعِ
ًوبیؽ گراؾتِ ٍ ثب ؾٌبغبیی خیسیي اغتبى تالؼ هی ًٌعد
ز قَزت تبهیي اػتجبز الشم ٍ هػبػدت آًبى ٍاضعدّعبی
اضداثی خدیدی ز غبل ّبی آیٌدُ ز اغعتعبى اضعداث
ًٌد.زئیع ّیبت هدیسُ اًدوعي خعیعسیعي هػعٌعي غعبش
آذزثبیدبى ؾسهی اظْبز ًس ی زاُ ّبی هْن تؿَین خیعساى
خْ ٍزٍ ثِ هَضَع تبهیي هػٌي ثسای ًیبشهٌداى ثعبیعد
ثسزغی ؾَ ٍ ثْتسیي ؾعیعَُ ّعب هعَز اغعتعلعب ُ هعساز
گیس .ثبثبپَز ،ا اهِ ا ی ًوي ثِ ًیبشهٌعداى اش ًعبزّعبی
پػٌدیدُ ای اغ ًِ اغالم ًیص ثِ آى تبًید كساٍاى ًعس ُ
اغ .هدیسػبهل اًدوي خیسیي هػٌي غعبش آذزثعبیعدعبى
ؾسهی ًیص ز ایي خلػِ گل ی ّدف اقلی ایي اًعدعوعي
تبهیي هػٌي ثسای هؿس آغیت پریس ٍ ًن زآهد خعبهعؼعِ
اغ ٍ طجن تلبّوٌبهِ زٌد خبًجِ ثب غبیس غعتعگعبُ ّعبی
خدهبت زغبى آى ّب ًیص ثبید خیساى زا ز تبهیعي هػعٌعي
ثسای ًیبشهٌداى یبزی ًٌٌد.ضجیت طَكبًی ثب ثعیعبى ایعٌعٌعِ
ضسً خیساى هػٌي غبش ز تبهیي هػٌي ثعسای اهؿعبز
ًن زآهد ٍ ًیبشهٌد اغتبى ازشؾوٌعد اغع  ،اكعصٍ ی ز
قَزت ثسگصازی ّوبیؽ ّبیی ز غطص اغتبى ثِ ٍیطُ ز
ؾْسغتبى ّب ثب ضضَز هػئَالى اغتبًی ٍ ًؿَزی ثب ًعیع
خیسخَاّبًِ ثسای خلت هؿبزً خیساى ،ثِ طَز یویي هی
تَاى ز شهیٌِ غبخ هػٌي ثسای ًیبشهٌداى ز غعساغعس
اغتبى ٍ یب ؾْسغتبى ّب گبم ّبی اغبغی ثس اؾ .

استفادٌ علمی اص گیاَان داسيیی ي طة
سىتی ویاصمىذ آمًصشُای عملی است

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازى -زئعیعع غعبشهعبى خعْعب
اًؿگبّی آذزثبیدبى ؾسهی گل ی اغعتعلعب ُ ػعلعوعی اش
گیبّبى ازٍیی ٍ طت غٌتی ًیبشهٌد آهَشؾْعبی ػعوعلعی
اغ ٍ تطكیالت آًب هیي ز ایي ضَشُ ز ًؿَز هعب
ثِ هسضلِی ػولی ٍاز ًؿدُ ٍ تب شهبًی ًِ ثسًعدغعبشی ٍ
تدبزی غبشی ز ایي ػسقِ قَزت ًگیس  ،ػلن تعئعَزی
ًوي شیب ی ثِ هبًدگبز ٍ هلید ثَ ى آى ًخَاّد ًس .
ثِ گصازؼ ایػٌب ،هٌطوِ آذزثبیدبىؾسهی ،خؼلس هطعػعٌعی
ز پبًص ّویي خلػِی ؾجٌِی تَشیغ كعٌعبٍزی گعیعبّعبى
ازٍیی ٍ طت غٌتی اغتبى ثب ثیبى ایٌٌِ ایساى ،هسًص زؾعد
گیبّبى ازٍیی هتٌَع اغ ،اظْبز ًس ی تبًٌَى كعؼعبلعیع
هدٍى ٍ هبثل تَخْی ثِ هٌظَز ثسًدغبشی ٍ قب ز ًعس ى
گیبّبى ازٍیی ًؿَز اًدبم ًؿدُ ٍ تٌْب ثِ اطالػبت ًعن
ًِ خبًَا ُ ّب ًیص اش اثتدا ثب آى آؾٌب ثَ ًد ،اًعتعلعب ؾعدُ
اغ .

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازىً -بئت زئیع هدلع ؾَزای اغالهعی
گل ی هگس غطص غساًِ غاله اكسا ز ًؿَز هبّ ،ن اًداشُ غطعص
غساًِ غاله آهسیٌب ٍ یب ثسخی اش ًؿَزّبی ازٍپبیعی اغع ًعِ
ثخَاّین ز ایي غیػتن ثِ ّوبى اًداشُ خسج ًٌین!.
ثِ گصازؼ ایػٌب هٌطوِ آذزثبیدبى ؾسهیً ،تس هػؼَ پصؾٌیبى ز هعساغعن اكعتعتعبش ثعخعؽ پعٌعح
ثیوبزغتبى ؾْدای تجسیص اظْبز ًس ی ٍل ضتی اگس ًل اػتجبز خَ زا ثعِ ثعْعداؾع ٍ زهعبى
اختكبـ ّد ،ثبش ّن ًن هی آٍز ٍ.ی اضبكِ ًس ی غساًِ ثْداؾتی ًؿَز آهسیٌب ثسای ّس كعس 9
ّصاز ٍ  511الز اغ  ،ز ًؿَز هب ایي زهن  011الز اغ  .هب ًویتَاًین هثل آىّب ضسً ًٌیعن
ٍ ثبید ٍاهؼی ّب زا ز ًظس ثگیسینً.بئت زئیع هدلع ثب اؾبزُ ثِ اخسای طسش تطَل ًظبم غعالهع ،
ثیبى ًس ی آى زیصی ًِ ز هبًَى ًَؾتِ ثَ ین ایي ًجَ  ،االى ّن اػتسال هیًٌین ًِ زسا هبًَى ثعِ
زغتی اخسا ًؿدٍ.ی خبطسًؿبى ًس ی ّ 2صاز هیلیبز تَهبى اٍزام ا ُاًد ًِ ثعخعؿعی اش ًػعسی
ثَ خِ خجساى ؾَ  ،غبل ثؼد هیخَاٌّد زِ ثٌٌٌد؟ ایي ز ضبلی اغ ًِ ثبش ًص یي  01هیعلعیعبز
تَهبى ًػسی ٍخَ از  ،ز ًؿَز هب خدهبت زهبًی ثب ّ 08صاز هیلیبز تَهبى ًػعسی ثعَ خعِ
هَاخِ اغ .

دستگاٌَا اقذامات سيتیه خًد سا تٍ حساب تثشیض
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غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازى -هؼبٍى غعیعبغعی ٍ اهعٌعیعتعی اغعتعبًعداز
آذزثبیدبى ؾسهی گل ی تبًٌَى ضسً خْؿی ٍ اًوالثی زخعَز ؾعْعس
تجسیص ،ثسای هیصثبًی تجسیص  ،8102هالضضِ ًؿدُ اغ .
ثِ گصازؼ ایػٌب ،هٌطوِ آذزثبیدبىؾسهی ،غؼید ؾجػتسی خیبثبًی ز خلػِ ؾَزای ثسًبهعِ زیعصی اغعتعبى
اظْبز ًس ی اًتظبز ایي اغ ًِ اش ایي كسق ثبهی هبًدُ ز زاغتبی آهعَشؼ ٍ ّعوعسعٌعیعي اهعداهعبت
شیسغبختی ثسای تجسیص  8102اغتلب ُ ؾَ ؛ زسا ًِ كسق ًوی هبًدُ ٍ ثبید اهداهبت خدیتسی ز ایعي
زاغتب اًدبم گیس .
ٍی ثب اؾبزُ ثِ ایٌٌِ ،ؾْس ازی ٍ هیساث كسٌّگی اغتبى ٍ ّوسٌیي ثویِ غتگبُّب ثبید خدیتس ثِ تعجعسیعص
 8102تَخِ ًٌٌد ،ثیبى ًس ی غتگبُّب ًبزّب ٍ اهداهبت زٍتیي خَ زا ثِ ضػبة تجسیص ً 8102گرازًد.
ؾجػتسی خیبثبًی اكصٍ ی غتگبُّبی ٍلتی اػتجبزات هطدٍ ی ازًد اش ایي زٍ اغتلب ُ اش ظسكعیع ّعبی
ثخؽ خكَقی ز خْ غسهبیِگرازی ثسای تجسیص  8102الشم اغ .
ٍی ز پبیبى تبًید ًس ی قسكبت ثب ثسگصازی خلػبت ،هیصثبًی تجسیص  8102خَاة ًخَاّد ا .

 846ياحذ تًلیذی دس استان تسُیالت تاوکی دسیافت کشدوذ
غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازى-هؼبٍى ّوبٌّگعی
اهَز اهتكب ی اغتبًداز آذزثبیدبىؾسهی گعلع ی
غْویِ اغتبى هب ثسای هؼسكی ٍاضدّبی تَلعیعدی
ثِ زیبك تػْیالت ثبًٌی ٍ 505اضد ثعَ اهعب
ثیؽ اش غْویِ خعَ ٍ ٍ 802اضعد زا ثعسای
زیبك تػْیالت ثعبًعٌعی هعؼعسكعی ًعس ُ ٍ
تػْیالت ًیص ثِ ٍاضدّب پس اخ ؾدُ اغ .
ثِ گصازؼ ایػٌب ،هٌطوِی آذزثبیدبىؾسهی ،ػلی
ًَا ا ز خلػِی ؾَزای ثسًبهِزیصی اغتبى ،ثعب
اؾبزُ ثِ ایٌٌِ پیؽ اش ایي اش ًظس تؼدا پس اختی
ٍام ز زتجِ ؾؽ ٍ اش ًظس زهن پس اختی ًعیعص ز
زتجِ  9هساز اؾتین ،اكصٍ ی  889هیلیعبز ٍ 859
هیلیَى تَهبى تػْیالت طی غبلخبزی ثِ ّصاز ٍ
ٍ 02اضد تَلیدی اغتبى تصزیعن ؾعدُ اغع ٍ
اًٌَى ٍضؼی هب ثْتس ؾدُ ٍ اش ًعظعس تعؼعدا
پس اختی ز زتجِ پٌح ٍ اش ًعظعس هعیعصاى زهعن
پس اختی ًیص ز زتجِ ّلتن هساز ازین ٍ پیؽثیٌی
هی ًٌین ًِ ثب ایي زًٍد اش ًظس زهن پس اختی ثعِ

زتجِ ؾؽ ثسغینٍ.ی خبطسًؿبى ًس ی تعبًعٌعَى
هجلؾ  044هیلیبز ٍ  418هیلیعَى تعَهعبى هعجعلعؾ
پس اختی هب ثسای ٍاضدّبی تَلیدی ثَ ُ ًِ ثعِ
تجغ ایي پس اخ ّب ،اؾتـبل ّ 04صاز ًلس تثعجعیع
ؾدُ اغ ؛  54هَز ایي پعس اخعتعی ّعب ثعسای
غسهبیِ ثبث ٍ  585هَز آى ًعیعص ز ثعخعؽ
غسهبیِ ز گس ؼ تصزین ؾدُ اغع ً.عَا ا ثعب
اؾبزُ ثِ ایٌٌِ  43زقد اش ًل ٍاضدّبی ثجع
ًبهی ٍاخد ؾسایط ثِ ثبًي ّب هعؼعسكعی ؾعدًعد،
تبًید ًس ی تؼدا ی اش ٍاضدّبی ثج ًبهی ًیص یب
اهَز خَ زا پیگیسی ًٌس ُ ٍ یب ایعٌعٌعِ ٍاخعد
ؾسایط ًجَ ُ اًد ثِ ّویي لیل هؼسكی ًؿدًد؛ اهعب
توبهی ًػبًی ًِ ٍاخد ؾسایط ثَ ُ اًعد ،ثعسای
زیبك تػْیالت ثِ ثبًيّب هؼسكی ؾدًد.
ٍی ثب اؾبزُ ثِ ایٌٌِ هب ثس ًعیعلعیع پعس اخع
تبًید ازین ،یب آٍز ؾدی اهید اغ ًِ ثتَاًین ثب
ایي ؾسایط پیؽ زكتِ ٍ گبم ّبی هثعجعتعی زا ز
زاغتبی خده زغبًی ثِ هس م ثعس ازیعنٍ.ی ثعب

يصاست ساٌ دس سشمایٍگزاسی  4721میلیًن
یًسيیی آصادساٌ تثشیض -مشوذ -تاصسگان
کاسشکىی میکىذ

غسٍیع خعجعسی زٍشًعبهعِ ازى-
اغتبًداز آذزثبیدبىؾسهی گلع ی هعب
هدَش غسهعبیعِ گعرازی ثعِ هعجعلعؾ
یيّصاز ٍ  830هیلیَى یَزٍ زا ثسای
آشا زاُ تجسیص -هسًد -ثعبشزگعبى اش
ٍشازت اهتكب اخر ًس ین ٍ ز پبی
هساز ا اػالم ًس ًد تسخیص ٍشازت زاُ ایي اغ ًِ غسهبیِگراز
پسٍضُ اخلی ثبؾد.
ثِ گصازؼ كبزظ اغوبػیل خجبزشا ُ ػكس اهسٍش ز خلػِ ؾَزای
ثسًبهِزیصی اغتبى اظْبز اؾ ی هدَش غسهبیِگعرازی ثعِ هعجعلعؾ
یيّصاز ٍ  830هیلیَى یَزٍ زا ثسای آشا تجسیص -هسًد -ثعبشزگعبى
اش ٍشازت اهتكب اخر ًس ین ٍ ز پبی هعساز ا اػعالم ًعس ًعد
تسخیص ٍشزت زاُ ایي اغ ًِ غسهبیِگراز پسٍضُ اخلی ثبؾد.
ٍی ثب ثیبى ایٌٌِ ز ًتیدِ ًبزؾٌٌیّبی هعخعتعلعق ایعي هعیعصاى
ال تعجعدیعل ثعِ
غسهبیِگرازی اتَثبى تجسیص -هسًد -ثبشزگبى ػعوع ت
غسهبیِگرازی اخلی ؾد،
اكصٍ ی اضداث ّ 4صاز هگبٍات ًیسٍگبُ زا تب پبی هعساز ا ثعس یعن
ٍلی غتگبُ ّبی هسًصی ایي هیصاى زا ًعبّعؽ ا ًعد ٍ ضعتعی
ػدُای هؼتود ّػتٌد
هب ًجبید ثیگبًِّب زا ثِ تَلید اًسضی زاُ ّین ٍ ثسخیّب هؼتودًد هعب
ًیبشی ثِ غسهبیِگرازی خبزخی ًدازین!

مقالٍ

ازائِ ی گصازؾی اش ًبزگسٍُ زكغ هَاًغ تَلید ًیص
خبطسًؿبى ًس ی تؼدا خلػبت ثسگصاز ؾعدُ ز
 9هبِّی اٍل غبلخبزی ّؿ هَز ثعَ ُ ًعِ
غتَزات آى ًیص ثساثس  54هَز ثَ ُ اغع ؛ 55
هَز ًیص هكَثِ اؾتین ًِ  9هَز آىّب اهعدام
ؾدُ ٍ  03هَز یگس ًیص ز غ اهدام اغ .
گلتٌی اغ  ،خعلعػعِ ؾعَزای ثعسًعبهعِ زیعصی
آذزثبیدبى ؾسهی ثِ زیبغ اغتبًداز ٍ ثب ضضعَز
خوؼی اش هػئَالى اغتبًی ثسگصاز ؾدُ ٍ توسًعص
ثس هیصثبًی تجسیص ً 8102یص هكَثِی ایي خعلعػعِ
ثَ .

سشمایٍ گزاسی  884میلیًن دالسی
دس آرستایجان ششقی دس  9ماٍَ امسال

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازى -هعدیعسًعل
اهَز اهتكب ٍ ازایی آذزثبیدبى ؾعسهعی اش
غسهبیِگرازی  880هیلیَى الزی ز اغتبى
ز  9هبِّ غبلخبزی خعجعس ا ٍ گعلع ی
زخَاغ هَاكو اٍلیِ ثسای اًتؿبز اٍزام
قٌَى اخبزُ ثِ هجلؾ  511هیلعیعبز زیعبل
ثسای هطبز ؾْسی تجسیص ٍ ضَهعِ اش ثعبًعي
هسًصی اًدبم ؾدُ اغ  .ثِ گصازؼ خجسگصازی كبزظ اش تعجعسیعص ،زضعب
ضػیٌی ز خلػِ ؾَزای ثسًبهِزیصی اغتبى ز تؿسیص ػولٌس ًبز گعسٍُ
هتجَع اظْبز اؾ ی ز ًتیدِ اهداهبت اًدبم گسكتِ ز ؾٌبغبیی ٍ هعؼعسكعی
كسق ّبی غسهبیِگرازی اغتبى هسًص خدهبت غسهبیِگرازی هعَكعن ثعِ
اخر هدَش غسهبیِگرازی خبزخی ثسای  8طسش ؾدُ اغ ًِ طی  9هبّعِ
غبلخبزی هیصاى غسهبیِگرازی هكَة ثسای اغتبى  880هیلیَى الز ثعَ ُ
اغ .
ٍی اكصٍ ی ز پی اهداهبت اًدبم گسكتِ ز توَی ًوؽ ثبشاز غعسهعبیعِ ز
تأهیي هبلی ثٌگبُّب ،ؾسً ًٍبزخصز ز ضبل آهب ُغبشی ثسای پعریعسؼ
ز كساثَزظ هیثبؾد ٍ هؿبٍزُ ّب ٍ هراًسات الشم ثعسای اًعتعؿعبز اٍزام
هساثطِ ثسای كَال ثٌبة ز ضبل اًدبم اغ .
هدیسًل اهَز اهتكب ٍ ازایی آذزثبیدبى ؾسهی خبطسًؿبى ًعس ی اًعتعؿعبز
اٍزام خصاًِ اغالهی ثِ ازشؼ ّ 309صاز ٍ  385هیلیَى زیعبل ثعِ هعٌعظعَز
تأهیي هبلی غتگبُّبی اخسایی اغتبى ٍ اًؿگبُ ًیص اش خولِ اهداهبتی اغ
ًِ هیتَاى ثِ آى اؾبزُ ًس .

تشخی دستگاٌَا تًجیٍ ویستىذ کٍ ماجشای تثشیض  7۱46اص چٍ قشاس است!

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازى -هعؼعبٍى اهعَز
ػوساًی اغتبًداز آذزثبیدبىؾسهی گعلع ی یعي
غسی ًبزّب ٍ اهداهبت ثسای هیصثبًی تعجعسیعص ز
غبل  8102اًدبم ؾدُ اغ ؛ اهب ثسخی غتگبُّب
ٌَّش تَخیِ ًیػتٌد ًِ هبخسای تجسیعص  8102اش
زِ هساز اغ !.
ثِ گصازؼ ایػٌب ،هٌطوِ آذزثبیدب ى ؾسهی ،هطود
قب م پَز هْدی ،ز ؾَزای ثسًبهِزیصی اغتعبى
ثب اؾبزُ ثِ ایٌٌِ تجسیص  8102یي كسق اغع ،
تبًید ًس ی تجسیص  8102یي كسقع اغع تعب
گس ؾگساى شیب ی زا ثِ اهبى شیجبی ؾعْعسهعبى
ثٌؿبًین،
خرة گس ؾگس ًیص ثػتِ ثِ ّو هب از  ،اًدعبم
یي غسی شیسغبخ ّب ،زٍغبخ ّعب ،شهعیعٌعِ
ذٌّی ٍ ..الشم اغ تب ؾْس تعجعسیعص ثعسای ایعي
هیصثبًی ثصزٍ آهب ُ ؾَ .

ٍی ثب اؾبزُ ثِ ایٌٌِ هب تعجعسیعص  8102زا یعي
كسق هی اًین ،تبًید ًس ی آهب ُ ًس ى اهبًي
كسٌّگی ٍ تبزیخی هثل هوجسُ الؿؼسا ًوًَِای اش
اهداهبت شیسغبختی اغ ٍ ثسای آهب ُغبشی آى
ًیص تبًٌَى ؾْس ازی تجسیص  01هیلعیعبز تعَهعبى
ّصیٌِ ًس ُ اغ .

ایجاد  486۱کاسگاٌ اقتصاد مقايمتی
ي صىایع تثذیلی دس آرستایجان ششقی

غسٍیع خجسی زٍشًعبهعِ ازى-
زئععیععع ثػععیععح غععبشًععدگععی
آذزثبیدبى ؾسهی اش ایعدعب یعي
ّصاز ٍ ً 521عبزگعبُ اهعتعكعب
هوبٍهتی ٍ قٌبیغ تجدیلی ز اغتبى
خجس ا .ثِ گصازؼ گسٍُ اغعتعبى
ّبی ثبؾگبُ خجسًگبزاى خَاى اش تجسیص؛هبئوی گل ی ز زاغعتعبی
ػول ثِ كسهبیؿبت هوبم هؼظن زّجسی ٍ تطون اّداف تؼییي ؾعدُ
اهتكب هوبٍهتی ثػیح غعبشًعدگعی آذزثعبیعدعبى ؾعسهعی اغعتعبى
آذزثبیدبىؾسهی ثسای اؾتـبل ٍ ًبز آكسیٌی ز طی غعبل خعبزی
یي ّصاز ٍ  521طسش یب ٍاضد ًبزگبّی ز ػسقِ اهٌی ؿرایعی
ٍ ز زاغتبی اهتكب هوبٍهتی ایدب ًس ُ اغ .
ٍی گل ی هوبم هؼظن زّجسی ز اثتدای ّس غعبل اغعتعساتعطی ٍ
غیبغ ّبی ًلی ًؿَز زا تؼییي هیًٌٌد ٍ اهػبل ًیص پیؿسكع ٍ
تَغؼِ اهتكب ی ًؿَز هَز تَخِ اغ ثٌبثسایي ثػیح غبشًعدگعی
آذزثبیدبى ؾسهی ًیص ثب زى ایعي هعَضعَع اهعدام ثعِ ایعدعب
ًبزگبُ ّبی اهتكب هوبٍهتی ٍ قٌبیغ تجدیلی ز ؾْسغعتعبى ّعبی
اغتبى ًس ُ اغ  .هبئوی اكصٍ ی طی غبلخبزی ز هَضَع اهتكب
هوبٍهتی یي ّصاز ٍ ٍ 411اضد ز ػسقِّبی پعسٍزؼ آثعصیعبى،
تَلید هبزذ ّبی خَزاًی ،پسٍزؼ هبًیبى ،پعسٍزؼ ؾعتعس هعسؽ،
پسٍزؼ هسؽ ثَهی ،اقالش ٍ اضیبی ثعبؿعبتً ،ؿع گعیعبّعبى
ازٍییً ،ؿ شػلساى ،تَلید ًَ ًعوعسعَغع  ،هعطعكعَالت
گلخبًِ ای ،پسٍؼ ؾتس ،قٌبیغ غتی،پسٍزؼ شًجَزٍ تَلید ػػعل
ایدب ؾدُ اغ .

پَزهْدی ثب اؾبزُ ثِ اهداهبت اًدبم ؾعدُ ثعسای
هیصثبًی تجسیص  ،8102ا اهِ ا ی  01هَشُ ز غعبل
خدید اكتتبش هی ؾًَد ٍ ّوسٌیي ثعیعؽ اش 81
هدَش ّتل ٍ هدتوغ ّبی زكبّی -خدهبتی ًعیعص
قب ز ؾدُ اغ .
ٍی ثب تبًید ثس ایٌٌِ هدمّبی ثعیعؿعتعسی ثعسای
خرة تَزیػ ثبید ثس اؾ  ،خبطسًؿبى ًعس ی
اغٌلب ُ اش ظسكی ّبی گس ؾگسی ،یٌی اش زاُ
ّبی ًػت زآهد ٍ ایدب اؾتـبل ثعسای هعس م
اغ  ،اش ایي زٍ ثبید ثیؿتس هعَز تعَخعِ هعساز
گیس .
هؼبٍى اهَز ػوساًی اغتبًداز ثب تأًید ثس ضوبیع
هؼٌَی اش غسهبیِ گعرازاى ثعخعؽ خكعَقعی،
یب آٍز ؾدی هب ًِ اػتجبزات شیب ی ًدازین ثعبیعد
ثِ ثخؽ خكَقی هیداى ّین تب غسهبیِگرازی
ًٌد.

کشف یک َضاس ي  8۱2کیلًگشم اوًاع مًادمخذس
دس آرستایجان ششقی

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازى -ثیس ؾَزای ّوبٌّگی هجبزشُ ثب هَا هخدز
آذزثبیدبى ؾسهی اش ًؿق یي ّصاز ٍ ً 813یلَگسم اًَاع هَا هخدز ز
آذزثبیدبى ؾسهی خجس ا .
ثِ گصازؼ ثبؾگبُ خجسًگبزاى خَاى اش تجسیص؛ًكستی گل ی ز  01هعبّعِ
غبل خبزی یي ّصاز ٍ ً 813یلَگسم اًَاع هَا هخدز ز اغتبى ًؿق ٍ
ضجط ؾدُ ٍ ً 341یلَگسم اش هَا هخدزی ًِ هبثل اغتطعكعبل ازٍیعی
ًجَ اهطب ؾدًد.
ٍی گل ی ز ایي هدت ّ 03صاز ٍ ً 053لس هبزبهسی ٍ تَشیغ ًٌٌدُ هعَا
هخدز ٍ هؼتب هتدبّس ز اغتبى غتگیس ؾدُ اغ ٍ .ی ثب اؾبزُ ثِ ایعٌعٌعِ
غِ ّصاز ٍ  285هسضلِ ػولیبت پلیع ز زاغتبی هجبزشُ ثب هَا هعخعدز ز
اغتبى اًدبم گسكتِ اغ  ،ا اهِ ا ی 40ثبًد هبزبم تْیِ ٍ تَشیغ هَا هخعدز
ز اغتبى هتالؾی ؾدُ اغ .
ًكستی ثب ثیبى ایٌٌِ ز غبل  0498ز اغتبى ً 05بزگبُ تَلید هَا هخعدز
قٌؼتی ؾیؿِ ؾٌبغبیی ٍ هتالؾی ؾدُ ثَ  ،اظْبز ًس ی كؼبلی ایي ًبزگبُ
ّب یٌی اش ًگساًی ّبی خدی هػئَالى اغتبًی ثَ ٍ .ی اضبكِ ًس ی ثب اهدام
خَة ػَاهل هوبثلِ ٍ اطالع زغبًی ٍغیغ ز خكَـ هخبطسات ایي هَا
ز خبهؼِ خَؾجختبًِ ز غبل خبزی ّیر ًبزگبُ تَلیدی ؾیؿِ ز اغعتعبى
ؾٌبغبیی ًؿدُ ًِ ًؿبى اش ػدم كؼعبلعیع ایعي ًعبزگعبُ ّعب ز اغعتعبى
اغ  .هؿبٍز اغتبًداز ٍ ثیس ؾَزای ّوبٌّگی هعجعبزشُ ثعب هعَا هعخعدز
آذزثبیدبى ؾسهی گل ی ً 241وطِ اش هٌبطن آلَ ُ اغتبى اش طسین ػعَاهعل
اًتظبهی پبًػبشی ؾدُ اغ .
ٍی ا اهِ ا ی ثب تَخِ ثِ ایٌٌِ آذزثبیدبى ؾسهی ز غبل گرؾتِ ثِ ػعٌعَاى
اغتبى ثدٍى هؼتب هتدبّس ز ًؿَز هؼسكی ؾدُ اغ تداٍم ایي هعَضعَع
یٌی اش اٍلَی ّبی هْن ؾَزای ّوبٌّگی هجبزشُ ثب هَا هعخعدز اغعتعبى
اغ .

پًیش کفش تثشیض ،تجلی
اسادٌ ملی تشای خشیذ
کاالی ایشاوی

زاُ اًداشی پَیؽ ًلؽ تجسیص ،تدلی ازا ُ هلعی ثعسای
ضوبی اش تَلید ًبالی ایساًی ٍ خَ ازی اش خعسیعد
ًبالی ثی ًیلی خبزخی اغ .
ثِ گصازؼ ایسًب ،گبم ًخػ ثسای ضوبیع اش تعَلعیعد
اخلی ٍ ًبالی ایساًی ٍ خلَگیسی اش كسٍؼ ًبالّعبی
خبزخی ثب زاُ اًداشی پَیؽ ّبی هختعلعق اش خعولعِ
پَیؽ تجسیصی ّب ثسای ًلؽ ایساًی ثس اؾتِ ؾعدُ ًعِ
ز قَزت ضوبی هس هی اش آى ّب خب پبی ًعبالّعبی
ًن ًیلی خبزخی ز ثبشاز ًلؽ ایساًی غػ تس هی
ؾَ  .كسٍؾگبُ ّبی شیب ی ز تجسیص ثب ًكعت تعبثعلعَی
ًَزٌی تط ػٌَاى ثب اكتخبز كوعط اخعٌعبظ ایعساًعی
هیكسٍؾین ز هـبشُ ّبی خَ اش كسٍؼ ًبالّعبی ثعی
ًیلی خبزخی خَ ازی ًس ُ اًعد 011 .كعسٍؾعگعبُ
ًلؽ ز تجسیص ًِ هْوتسیي تَلید ًٌٌدُ ًلعؽ ایعساى
هطػَة هی ؾَ  ،ثب ایي اهدام خَ هی خَاٌّد كعوعط
ًلؽ ایساًی ثلسٍؾٌد ٍ ثبشاز زٍگؿب ُ ثِ ًبالّبی ثعی
ًیلی خبزخی زا اش غ ًلؽ خبزخی ٍ هعبزعبم
ًدبت ٌّد .ؾٌیدُ هی ؾَ ایي اثتٌبز تجسیعصی ّعب ثعِ
غبیس ؾْسّبی اغتبى آذزثبیدبىؾسهی اش خولِ هعساؿعِ ،
ؾجػتس ،هسًد ٍ آذزؾْس ًیص ًؿیدُ ؾدُ ٍ كسٍؾٌعدگعبى
ًلؽ ایي ؾْسّب ًیص ثِ ضسً خَ خَؼ ثبشازیّبی
تجسیص پیَغتِاًد .ز ایي هػیس ازا ُ هس هی ثسای اغتلب ُ
اش تَلید اخلی ،ازتوبی ًیلی تَلید ٍ ٍام ًبالّعب ٍ
تؼدیل هیو تَلید غِ ضلغ هْن ًبغعتعي اش هكعسف
ًبالّبی خبزخی ٍ زًٍن تَلید اخلعی اغع  .زئعیعع
اتطب یِ تَلیدًٌٌدگبى ًلؽ تجسیص ثِ ػٌَاى ثبًعی ایعي
پَیؽ هی گَیدی ًلؽ تَلید اخل ثعِ ٍیعطُ ًعلعؽ
تجسیص اش ًظس ًیلی ٍ هسؿَثی ؾْست خْبًی اؾعتعِ
ٍلی هؿٌالت هَخَ ثس غس زاُ آى ّب هَخت ؾدُ تعب
ثیؿتس تَلیدًٌٌدگبى ایي قٌؼ ثِ الیعل هعخعتعلعق
هدجَز ثِ تؼطیلی ٍاضدّبی تَلیدی خَ ؾدُ ٍ ثعوعیعِ
كؼبالى ّن ثب ضداهل ظسكی ًبز هیًس ًعد .ػعلعیعسضعب
خجبزیبى كبم ،اكصٍ ی ّناًٌَى ضدٍ ّ 01صاز خبًَا ُ ثِ
قَزت هػتوین ٍ ّ 051عصاز خعبًعَا ُ ثعِ قعَزت
ؿیسهػتوین اش قٌؼ ًلؽ ازتصام هعی ًعٌعٌعد ٍ ز
قَزت ضوبی هس هی اش ایي قٌؼ  ،قٌؼ ًعلعؽ
ایساى خبًَا ُ ّبی ثیؿتسی شیس پَؾؽ خعَ هعساز هعی
ّدٍ .ی ثب ثیبى ایٌٌِ ایي پَیؽ ثب ّدف تسؿی هعس م
ثِ خسید ًبالی ایساًی ،ضوبی اش تَلید هلعی ٍ زًٍعن
اهتكب ی زاُ اًداشی ؾدُ اغ  ،اظْبز ًس ی ثعبشزغعبى
ایي اتطب یِ ثب ضضَز ز ثعبشاز تعجعسیعص ٍ ؾعٌعبغعبیعی
كسٍؾٌدگبًی ًِ كوط ًلؽ ایعساًعی هعی كعسٍخعتعٌعد،
تبثلَّبیی ثب هضوَى ثب اكتخبز ًبالی ایساًی هیكعسٍؾعن
زا اش غَی اتطب یِ ز ایي هساًص ًكت ًس ًد .زئعیعع
اتطب یِ تَلیدًٌٌدگبى ًلؽ تجسیص یب آٍزی ًعس ی ثعب
تَخِ ثِ اغتوجبل ثی ًظیس ؾْسًٍداى ٍ خسیدازاى اش ایعي
طسش ،تؼدا یگسی اش ثبشازیبى ًِ ًعلعؽ خعبزخعی
هی كسٍختٌد ثِ ایي پَیؽ پیَغتٌد ٍ ثعب خعبزج ًعس ى
اخٌبظ خبزخی اش هـبشُؾبى تكوین گسكتٌد اش تعَلعیعد
ایساًی ضوبی ًٌٌد .خجبزیبى كبم ا اهِ ا ی ّن اًعٌعَى
ثیؽ اش ٍ 511اضد كسٍؼ اهدام ثِ ًكت تبثلَ ٍ ػعسضعِ
ًلؽ تَلید ایساًی ٍ تجسیصی ًعس ُ اًعدٍ .ی گعلع ی
ّناًٌَى ضعدٍ ّ 8عصاز ٍ ٍ 811اضعد ثعصزٍ ٍ
ًَزي ،یي ّصاز ٍ ٍ 511اضد كسٍؼ ٍ خعدهعبت ٍ
ٍ 511اضد خبًگی ز قٌؼ ًلؽ آذزثبیدبى ؾعسهعی
كؼبلی از ًِ ز قَزت اغتوجبل ؾْسًٍداى اش ایعي
طسش ،ز آیٌدُ ًص یي توبهی كسٍؾٌدگبى ًعلعؽ ز
تجسیص ثِ ایي پَیؽ هعی پعیعًَعدًعد .زئعیعع اتعطعب یعِ
تَلیدًٌٌدگبى ًلؽ تجسیص ثب ثیبى ایٌٌِ ایي پَیؽ هعی
تَاًد ثِ الگَیی ثسای غبیس اتطب یِ ّعب تعجعدیعل ؾعَ ،
اظْبز اهیدٍازی ًس ایي ضسًع خعَ خعَؼ ثعسای
ضوبی اش تَلید اخلی ٍ هوبثلِ ثب هعبزعبم ًعبالّعبی
خبزخی ز غبیس ًبالّبی تَلید اخعلعی ًعیعص اتعلعبم
ثیبكتد .خجبزیبى كبم ،ػودُ هؿٌل قعٌعؼع ًعلعؽ زا
گساًی هَا اٍلیِ ٍ ًجَ تٌَع ز طسش ٍ هدل آى اػعالم
ًس ٍ اكصٍ ی ثب ٍخَ ثبال ثَ ى هعیعوع تعوعبم ؾعدُ
ًلؽ ّبی تَلیدی ز تجسیصً ،یلی ٍ هسؿَثی ًعبال
ًیص ثبال اغ ٍ .ی ثب ثیبى ایٌٌِ غبالًِ ّ 91عصاز خعلع
ًلؽ ز آذزثبیدبى ؾسهی تَلید ٍ ثِ ثبشازّبی اخلعی
ٍ خبزخی ػسضِ هی ؾَ  ،اظعْعبز ًعس ی  81زقعد
ًلؽ ایساى ٍ  91زقد ًلؽ غ ٍش ًؿعَز ز
تجسیص تَلید هی ؾَ .

