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آرذبایجان

اػتیاد صٌؼتی،
چْاسهیي دغذغِ هشدم استاى

ػشویغ خبشی سوصنام رس -مقاو ػساػه و
رمنست رػتانذرس آرسبایجا ؿش گفت :رفهتهسهاد
صنقت س ویاسمسی دغذغ مشدم رػتا رػت.
ب گضرسؽ ریؼناس منغق ی آرسبایجها ؿهش ه س
ػقسذ ؿبؼتشی خسهابهانه دس جه هؼه ؿهوسری
هماهنگ مباسصم با مورد مخذس گفت :دس ػها
های گزؿت س مقول رفتساد س رولسی دغذغ مهشدم
رػتا بش رػاع نؾشػنج های صوست گهشفهته
بود.وی با بسا رینک مباسصم ب رما با اوا چسا
و ػودرگشر مشگس یک رص رص تشیی رولویت
های رػتا رػت تصشیح کشد :نتسجه ر هذرمهات
رنجام ؿذم دس رػتا س تبذیل تمام ؿیشػتا هها
ب ؿیشػتان فاسی رص مقتاد متجهاههش رػهت.وی
ردرم درد :بش رػاع نؾهشػهنهجه ههای جهذیهذ
مشدم س رفتساد صنقت س دغذغه وهیهاسم مهشدم
رػتا و رفتساد ػنت نسض دغذغ هفتم مشدم رػهت
ک ریی آماسس حاک رص مثمش ثمش بود ر هذرمهات
رنجام ؿذم دص رػتا رػت.مقاو ػساػ و رمنست
رػتانذرس آرسبایجا ؿش دس بخؾ دیگهشی رص
ػخنا خود خغاب ب دبسش ؿوسری ههمهاههنهگه
مباسصم با مصشف مورد مهخهذس رػهتها گهفهت:
بشگضرسی دوسم های مهتهقهذد بها مهوضهوفهات
مخت فس ر ذرم خوه رػت ول بایذ تاثسش ریهی
بشنام ها ػنجسذم ؿود و رگش تاثسشی نذرؿت باؿذ
دیگش رجشر نـود و ب فکش بشنام های جهذیهذ بها
ؿسوم های جذیذ باؿسم.

کاشت ّ 02ضاس گلذاى شوؼذاًی
دس پاسک ائل گلی تثشیض

ػشویغ خبهشی سوصنهامه رس -مهذیهشفهامهل
ػاصما پاس ها و فضای ػبض ؿیشدرسی تبهشیهض
رص کاؿت  86هضرس گ ذر ؿمقذرن دس پهاس
بضسگ رئل گ خهبهش درد.به گهضرسؽ ریهشنهاس
محمذحؼسی حؼی صردم رفهضود :دس سوصههای
رػتقبا رص تابؼتا و فصل پشگشدؿگش تبشیضس ریی
تقذرد ؿمقذرن با هذف ریجاد محسغ دلپزیش ب
عوس گؼتشدم دس رعشرف رػتخش رئل گ کاؿهته
ؿذم رػت.وی رؽیاس کشد :پاس رئل گ تبشیض
ب فنور یک رص میمتشیی نقاط گشدؿگشی ریهی
ؿیش ب ؿماس م سود ک ضشوست ریجاد جه هوم
های منحصش ب فشد بشری رػتفادم ؿهیهشونهذر و
گههشدؿههگههشر رص آ بؼههسههاس ضههشوسی
رػت.مذیشفامل ػاصما پاس ها و فضای ػهبهض
ؿیشدرسی تبشیضس رص گل ؿمقذرن ب فنور گون
ری مقاوم بشری ر سم منغق یاد کشد و گفت :گل
ؿمقذرن دس بشربش کم آب بؼساس مقاوم بودم و تها
صما ػشد ؿذ هور و حت باسؽ بشفس مقاومت
و مانذگاسی خود سر حفؼ م کنذ.حؼهی صردمس
با تاکسذ بش رینک ؿمقذرن بشری ر تصاد ؿهیهشی
بؼساس مقشو ب صشف رػتس ردرم درد :ریی گهل
ها با ؿشوؿ فصل ػشما ب ورحذ تولسذرت ػاصما
پاس ها و فضای ػبض تبشیض رنتقا م یهابهذ و
پغ رص آ رص عشیق نگیذرسی و تکثسش رص عهشیهق
م صن دس ریی محلس رفضریؾ م یابذ.

تشگضاسی هاًَس هقاتلِ
تا آتش سَصی دس فٌذقلَی اّش

ػشویغ خبشی سوصنام رس -مقاو هماهنگه
رموس فمشرن رػتانذرس آرسبهایهجها ؿهش ه رص
بشگضرسی مانوس مقاب با آتؾ ػوصی دس تسهشمهام
جاسی دس جنگل های فنذ وی ؿیشػهتها رههش
خبش درد.
ب گضرسؽ ریشناس محمذ صهاد پهوسمهیهذی دس
ج ؼ هماهنگ مانوس مقاب بها آتهؾ ػهوصی
رفضود :ریی مانوس ب مذت دو ػافت بها حضهوس
تمامه فهورمهل دخهسهل بهشگهضرس مه ؿهود.
وی با رؿاسم ب نقؾ مشدم دس مقاب بها حهورد
غسشمتش ب همچو آتؾ ػوصی جهنهگهل هها و
مشرتـ ردرم درد :بایذ رص نیادهای مح نهسهض دس
ریی مانوس رػتفادم ؿود.پوسمیذی رؽهیهاس کهشد:
هم ػال با گشم ؿذ هور جنگل هها و مهشرتهـ
رػتا دس مقشض خغش آتؾ ػهوصی هشرس مه
گسشنذ رص ریی سو بشری مقاب با ونهسهی حهوردثه
بشگضرسی مانوس ضشوسی رػت.وی با تاکهسهذ بهش
رینک بایذ دس ریی مانوس رص تکنولوطی های جذیذ
رػتفادم ؿودس گفت :هذف رص ریی فمه هسهات
رفضریؾ هماهنگ بسی دػهتهگهاههاػهت.مهقهاو
هماهنگ رموس فمشرن رػهتهانهذرس آرسبهایهجها
ؿش تاکسذ کشد :ضهشوسی رػهت نؼهبهت به
فشهنگ ػاصی جورمـ محه ه و گهشدؿهگهشر
عبسقت نؼبت ب حفؼ آ و ج وگسشی رص آتهؾ
ػوصی ر ذرم الصم رنجام ؿود.

ػشویغ خبشی سوصنام رس  -رػتانذرس آرسبایجها
ؿش با رؿاسم ب بسانات سهبش مقؾم رنقاله رػالم
دس خصهوف فهمه هکهشد ؿهوسری مهورد مهخهذس
آرسبایجا ؿش گفت :سضایتمنذی ول فقس س میش
تایسذی بش فم کشد ریی ؿوسرػت.ب گضرسؽ ریهشنهاس
رػمافسل جباسصردم دس ؿوسری مباسصم با مورد مخهذس
رػتا رفضود :با توج ب رینک ما مقتقهذ به والیهت
فقس هؼتسمس سضایت ریـا رص ؿسوم و سوؿ ک دس
آرسبایجا ؿش فم سات ؿذم رػتس بشری ما کاف
رػت.وی تاکسذ کشد :ریی موفقست با همت یکای
مؼئوال و دػتگام های مخت ف دس عو ػ ػا و
نسم گزؿت کؼب ؿهذم رػهت و تـهویهق هها و

تایسذهای سهبش مقؾم رنقاله ب عوس هغهـ جهبهشر
کننذم صحمات فقاال ریی فشص رص لحهاػ سوحه
رػت.جباسصردم خاعشنـا کشد :تایسذ سهبش مهقهؾهم
رنقاله و تاکسذ ریـا بش رینک ونسی ؿسوم و سوؿ
بایذ دس رمش مباسصم با مورد مخذس دس کـهوس رنهجهام
ؿودس نـا م دهذ ک ریی ؿسوم دسػهت بهودم و
رمسذورسیم آ سر ب ػش منض مقصود بهشػهانهسهم.وی
گفت :دػتگسشی بسؾ رص ویاس هضرس و  899نفهش دس
رستباط با اوا مورد مخذس دس عو دو مام نخؼهت
ػا جاسی دس آرسبایجا ؿش نـها رص ههمهت
بؼساس بضسگ مؼووال و دػتگام ههای مهخهته هف
رػتا درسد.رػتانذرس آرسبایجا ؿش بها رؿهاسم به

ششٍع ثثت ًام تسْیالت سًٍق تَلیذ دس آرستایجاى ششقی
ػشویغ خبشی سوصنامه رس -سیهسهغ ػهاصمها
صنقت مقذ و تجاست رػتا آرسبایهجها ؿهش ه
رفالم کشد :ورحذهای تولسذی متقاض تؼهیهسهالت
سونق تولسذ رص رمشوص یکـنب  82خهشدرد مهام مه
تورننذ با مشرجق ب ػامان بیهسهی یهاه به نـهانه
behinyab.irبشری دسیافت تؼیسالت ثهبهت نهام
کننذ.
ب گضرسؽ سوربظ فموم ریهی ػهاصمها س حؼهسهی
نجات گفت :تؼیسالت سونق تولسهذ دس ػها 69
بشری تامسی مال بنگام های تولهسهذی کهووه و
متوػظ وهمچنسی عشح های نسم تمام با پسهـهشفهت
باالی  96دسصذ پشدرخت م ؿود.
وی ردرم درد :ورحذهای تولسذی ک درسری پهشورنه
بیشم بشدرسی بودم و رعالفات ورحذ تولسذی خود سر
دس عشح بشوصسػان وصرست صهنهقهتس مهقهذ و
تجاست ثبت کشدم رنذ م تورننذ ب منؾوس دسیافهت
تؼیسالت رص عشیق بخؾ ػشمای دس گشدؽ ر هذرم
کننذ.
نجات رؽیاسکشد :تؼیسالت ػهشمهایه دس گهشدؽ
بشری تامسی مورد رولس رص تامسی کننهذگها درخه ه
بصوست سیال و رص عشیق ورسدرت بصهوست رسصی
پشدرخت م ؿود.وی خاعشنـا کشد :بها رجهشری

ریی عشح دس ػا گزؿت  669ورحذ تولسذی رػتها
رفضو بش پنج هضرس مس ساسد سیا تؼیسالت دسیهافهت
کشدنذ .
نجات گفت :همچنسی فالوم بش تؼیسالت یاد ؿهذم
دس ػا  69رص محل پشدرخت مؼتقسم بانه هها و
رػتمیا بذه ورحذ های تولسذی دس مجمهوؿ 06
هضرس و  236مس ساسد سیا تؼیسالت ب  0921ورحهذ
تولسذی رػتا آرسبایجا ؿش پشدرخت ؿذ.
دس رػتا  3.9مس سو نفشی آرسبایجا ؿش حذود
ویاس هضرس و  966ورحذ تولسذی فقا وجود درسد.

فم سات موفقست آمسضی که دس سوصههای رخهسهش
توػظ نسشوهای ردرسم کل رعالفات رنجام گهشفهتس
رفضود :رنیذرم تسم خغشناک ک  09کس وگشم ؿسـه
سر دس آرسبایجا ؿش تهوصیهـ مه کهشدس کهاس
کووک نسؼت و هذسدر صحهمهات نهسهشوههای
رعالفات و رنتؾام و هم دػتگام ها هؼتسم.وی بها
رؿاسم ب بشگضرسی ج ؼ ؿورسی مهبهاسصم بها مهورد
مخذس ب صوست مهاههانه س ردرمه درد :ههذف رص
بشگضرسی ریی ج ؼات ریی رػت ک یادآوس ؿهویهم
مباسصم با رفتساد جضو رولویت های رػتا رػت و رگش
حت ی سوص نؼبت ب ریی موضوؿ کم تهوجهیه
ؿود وضقست رػتا دس فشض کمتش رص ی هفت ب

ضشٍست سػایت هالحظات اهٌیتی ٍ اهاًتذاسی دس جوغ آٍسی صکات فطشیِ
ػشویغ خبشی سوصنام رس -فشمانذرس ؿیهشػهتها
تبشیض تاکسذ کشد :دس جمهـ آوسی وجهوم صکهات
فغشی بایذ هم مالحؾات رمنست و هم مهالحهؾهات
رمانتذرسی سفایت ؿود.
ب گضرسؽ ریشناس سحسم ؿهیهشته فهش دس جه هؼه
ػامانذه جمـ آوسی صکات فغشی با بسا ریهنهکه
متاػفان دس ػا های گزؿت ؿاهذ ػهوارػهتهفهادم
بشخ رفشرد رص رمش صکات فغشیه بهودیهمس گهفهت:
بشخ رص صنذو ها سر تو سف کشدم و محهتهویهات
آنیا سر ب کمست رمذرد تحویل دردیمس بنابشریی بهایهذ
دس جمـ آوسی وجوم نیایت د ت سر درؿت باؿسم تا
ب دػت ره ؾ بشػذ.وی با تهاکهسهذ بهش ضهشوست
سفایت جنب رمنست بشگضرسی مشرػم نماص فسذ فهغهش
و نسض مؼایل ریمن صنذو های جمـ آوسی صکات
رؽیاس کشد :نسشوی رنتؾام تشتسب رتخار کهنهذ که
بل رص رػتقشرس صنذو ها دس محل های تقسسی ؿذم
و ب خصوف درخل مص س ی سوص بهل درخهل
صنذو ها باصسػ و پ م ؿذم و دس هشنهغهسهنه
نگیذرسی ؿونذ.فشمانذرس تبشیض خاعهش نـها کهشد:
همچنسی رفشردی ک بش ػش صهنهذو ههای جهمهـ
آوسی صکات شرس مه گهسهشنهذس حهتهمها کهاست
ؿناػای مقتبش و ممیوس ب میش ػتاد صکات رػتا سر

شایؼِ شیَع تة هالت دسآرستایجاىششقی کزب است

ػشویغ خبشی سوصنام رس -مذیشکل درمپضؿک
رػتا آرسبایجا ؿش با تکزیب بشوص تب مهالهت
دس رػتا گفت:به صهوست مؼهتهمهش رص عهشیهق
سػان های فمومه مهشدم سر رص مهوضهوؿ ربهح
غسشمجاص آگام کشدمریم وله دیهذم ؿهذم وهنهذ
خانوردم درم سر خشیذم و بذو نؾاست بیهذرؿهته
ربح م کننذ ک خغشنا رػت با ریی حا آمهادم
رفضرم رکسه ػهسهاس بهشری نهؾهاست بهیهذرؿهته
هؼتسم.رمسشحؼسی بیذرد ردس گفتوگو با خبشنهگهاس
فاسع دس تبشیض دس خصوف ؿایق ؿسوؿ تب مالت
دس رػتا آرسبایجا ؿش رؽیاس کشد :با توجه به
ر ذرمات ونذ ػال درمپضؿهکه رػهتها و فه هوم
پضؿک تبشیض همچنسی مذیشیت و رفضریؾ پهوؿهؾ
ورکؼسناػسو منؾم حسورناتس وضقست حهادی دس
رػتا وجود نذرسد.وی با بسا رینک رلبت نهبهایهذ رص
تب مالت و ؿسوؿ آ نسض غافل ؿویمس گفت :تهب
مالت دس جامق رنؼان دس عو ػا وجود درؿهته
و توصس همسـگ بشری عو ػا دس سربهغه بها
رػتفادم رص ؿسش پاػتوسیضم همسـگ بودم و بیتهشیهی

گضین بشری مصشف ؿسشس ؿهسهشههای پهاػهتهوسیهضم
رػت.مذیشکل درمپضؿک رػتا با رؿاسم ب رػتفادم
بشخ رص رفشرد رص ؿسشهای آصرد و ف ه ری گهفهت:
رفشردی ک ر ذرم ب تیس ؿسش پاػتوسیضم و ف ری رص
ؿسشػشرها م کننذ حتماً نکات ریمن دس خصهوف
مسضر صما جوؿانذ ؿسش سر سفایت کهنهنهذ و دس
صوست رمکا رص خشیذ ونسی ؿسهشههایه پهشههسهض
کننذ.وی با تاکسذ ب رینکه تها حهذرمهکها ؿهسهش
مصشف رص ؿسشهای پاػتوسیضم باؿذس رؽیاس کشد :بها
سفایت توصس های ریمن س رص ؿسوؿ ونسی رمهشرضه
ج وگسشی کنسم.بیذرد ب ؿایقهاته دس خصهوف
مـاهذم تب کشیهمه دس رػهتها ههای ههمهجهورس
آرسبایجا ؿش و خود رػتا رؿاسم کشد و گفهت:
تب خونشیضیدهنذم کنهگهو بها فهنهور جهیهانه
بههسههمههاسی حههاد تههب درس و
CCHFیهه
خونشیضی دهنذم رػت ک نا ل ریی بسماسی رص عشیق
کن ری با نام هسالوما رػت.وی ردرم درد :صرد و ولهذ
کن و رفضریؾ بسماسیتب خونشیضیدهنذم کشیم دس
فصو گشماػت و مشدم و مخهصهوصهاً درمهذرسر

ػشویغ خبشی سوصنامه رس  -فضهو ؿهوسری
رػالم ؿیش تبشیض رص تصویب الیهحه کهاههؾ
مبنای محاػب رسصؽ ػش ف ورحذهای تهجهاسی
ؿیشدرسی خبش درد.رػمافسل ومن دس گهفهت و
گو با خبشنگاس میش گفت :کاهؾ مبنای محاػبه
رسصؽ ػش فه ه ورحهذههای تهجهاسی که دس
ؿیشدرسی رػت م تورنذ دس سونق بهاصرسس
تم

اختصاص  02هیلیاسد سیال تسْیالت
هشاغل خاًگی دس آرستایجاى ششقی

ػشویغ خبشی سوصنام رس  -مذیش رؿهتهغها
ردرسم کل تقهاو س کهاس و سفهام رجهتهمهافه
آرسبایجا ؿش رص رختصاف 96مس ساسد سیا
تؼیسالت با بیشم 1دسصذ بشری مـاغل خانگ
خبشدرد و گفت 89:سؿت مـاغل خانهگه به
عشح های ب رضاف ؿذم و ردرسرت مهشبهوط
مشبوط م تورننذ نؼبت ب ثبت نام متقاضسا دس ػامان ر هذرم کهنهنهذ.به
گضرسؽ ریشناس یونغ عاهشی دس کاسگشوم رؿتغها و ػهشمهایه گهزرسی
م کا گفت :تا ػا گزؿت تؼیسالت بهشری ورحهذههای تهولهسهذی بها
96پسـشفت پشدرخت م ؿذ رما رمؼا ب عشح ها و ورحذهای تهولهسهذی
ریجادی تؼیسالت پشدرخت خورهذ ؿذ.وی رفضود :ریی تؼیسالت رص محهل
تبصشم 02پشدرخت م ؿود و تمام دػتگام های رجشری دس رػتا بهایهذ
نؼبت ب ثبت نام رفشرد متقاض س عبق ؿشریظ و بشرػاع آوسدم خود ر هذرم
کننذ.عاهشی خاعشنـا کشد :ریی عشح فالوم بش رفغای تؼهیهسهالت به
ورحذهای سرکذ و نسم تمام رػهت و ههسهچهگهونه مهحهذویهته نهسهض
نذرسد.فشمانذرس م کا نسض رص رحسای صنقت نخ سیؼ و جیشم باف دس ریهی
ؿیشػتا خبشدرد و رفضود :دس سوػتاهای حاؿس دسیاو رسومس رص جهم ه
سوػتای یولقون وی جذیذ جایگهضیهی مهقهسهـهت  086کـهاوسص ؿهذم
رػت.محمذبا ش خان گفت :ر ذرمات رولس ثبت ریی صنقت ک دس آػتان
فشرموؿ بود ب فنور آثاس نام موع ب نام ؿیشػتا م کا رنجام یهافهته
رػت و با ثبت آ جیشم باف دس ریی ؿیشػتا سونق خورهذ یهافهت .وی
همچنسی با رؿاسم ب مغالب ی هضرس و 866مس ساسدی بهانه کـهاوسصی
م کا رفضود :متاػفان تقذرد محذودی رص رفهشرد تؼهیهسهالت گهشفهته رص
پشدرخت مغالب بان خوددرسی م کننذ.ؿیشػتا م کا بها 006ههضرس
نفش جمقست دس 099کس ومتشی تبشیض مشکض آرسبایجا ؿش ور ـ رػت.

ب همشرم درؿت باؿنذ.ؿیشته فهش بها تهاکهسهذ بهش
ػامانذه صنذو های جمـ آوسی وجوم صکهات
فغشی توػظ موػؼات خسشی تبشیض گفت :صنذو
ها فقظ دس سوص فسذ فغش مؼتقش بهاؿهنهذ و دریهمه
نبودم و بایذ تا و ت نماص مغشه بشوسذم ؿونذ.دبهسهش
ػتاد صکات آرسبایجا ؿش نسض دس ریی ج هؼه رص
کؼب ستب رو کـوسی دس جمهـ آوسی صکهات
فغشی دس ػا گزؿت خبش درد و گفت :حهذود 89
مس ساسد سیا صکات فغشی دس رػتا و  6مس هسهاسد و
 966مس سو سیا نسض دس ؿیشػتا تبشیض جمـ آوسی
ؿذ.

صادسات  02دسصذی چشن اًذاص
صٌؼت قطؼِ ساصی خَدسٍ دس تثشیض

د ت الصم سر دس ریی فصو درؿت باؿنذ.مذیهشکهل
درمپضؿک رػتا با تاکسذ ب وجود صیشػاختههای
محکم دس صمسن درمپضؿک منغق آرسبایجا ؿش
بسا کشد :با تقویت صیشػهاخهت ههای رػهتها دس
بخؾهای کـتاسگامها و رموس درم و عسوسس رمهکها
بشوص بسماسی دس ریی منغق بؼساس کهم و کهاههؾ
یافت رػت.وی رفضود :دس صهوست مـهاههذم ریهی
بسماسی هم با توج ب ریمن دس کـهتهاسگهام هها و
سفایت رصو فن س مسضر رػسذی دس کـتاسگام هها
بشری گوؿتهای ربح ؿذم رفضریؾ پسذر م کنذ و
دس کل فامل بسماسی ب کل رص بسی م سود و جهای
هسچ نگشرن نسؼت.

تصَیة الیحِ کاّش هثٌای هحاسثِ سشقفلی ٍاحذّای تجاسی شْشداسی تثشیض
رفضریؾ خشیذ و فهشوؽ ورحهذههای تهجهاسیس
رفضریؾ دسآمذهای پهایهذرس نهاؿه رص نهقهل و
رنتقاالت ورحذهای ػش ف ؿهیهشدرسی تهبهشیهض
رثشگزرس باؿذ.وی دس ردرم رفضود :بش رػاع الیح
ؿیشدرسی تبشیض مبن بش کاهؾ رسصؽ ػش هفه ه
ورحذهای تجاسی ػش ف ب ویظم دس مهحهذودم
باصرس تبشیض سغبت خشیذ و فشوؽ مالکا ػش ف
سر رفضریؾ م دهذ.
فضو ؿوسری رػالم ؿیش تبهشیهض بها رؿهاسم به
تصویب ؿوسری رػالم ؿیش تبشیض مبن وصهو
 86دسصذ رسصؽ ػش ف ورحذ ههای تهجهاسی
گفت :مصوب ب ؿوسری رػالم دس رستباط بها
آخشیی تقشف فورسض مح تبشیضس کاهؾ مبنای
محاػب رص  39دسصذ ب  89دسصذ بود.
وی هذف رص ریی مصوب سر کاهاؽ پشونذم ههای

وضههقههسههت نههامههنههاػههب گههزؿههت ه بههاصخههورهههذ
گـت.جباسصردم گفت :مباسصم ب رما با ػودرگشر
مشگ و کؼان ک جورنا سر نـان گشفته رنهذ دس
رولویت کاسی مؼئوال و دػتگام های مهخهته هف
رػتا شرس درسد.

مشتبظ با رختالفات مالکا ػش ف و ؿهیهشدرسی
تبشیض دس ؿوسری حل رختالف درنؼت و گهفهت:
تصویب و رجشری لوریح ریی وهنهسهنه مهوجهب
رفضریؾ سضایتمنذی ؿهیهشونهذر و مـهاسکهت
مالکا ػش ف دس حفؼ و نگیذرسی مغاصم ههای
ؿیشدرسی مخصوصا دس بافت فهشػهودم تهبهشیهض
خورهذ ؿذ.
ومن دس بخؾ دیگش رص ػخهنها خهود رؽهیهاس
درؿت :تمذیذ رػتفادم رص ؽشفست تبصشم ػ انو
ریجاد تؼیسالت بشری توػق عهشح فهاضهاله و
باصػاصی ؿبک های فشػودم آه ؿیشی تبشیض بها
هذف توصیـ متورص دس تمام نقاط ؿیش به ویهظم
بافت کم بشخوسدرس رػت و بش همسی رػاع رفهشرد
تحت پوؿؾ کمست رمذرد و ػاصما بیضیؼته رص
پشدرخت حق رنـقاهس مؼتثن هؼتنذ.

ّ۹۴کتاس حاشیًِشیٌی پشخطش ،اٍلَیت
شْشداسی تثشیض دس تحکین تافت ًاکاسآهذ شْشی

ػشویغ خبشی سوصنام رس  -مقاو ؿیشػاصی و مقماسی ؿیشدرس تبشیض
گفت :حاؿس نـسن پشخغشس رولویت بشنام ههای ؿهیهشدرسی تهبهشیهض دس
خصوف بافتهای ناکاسآمذ ؿیشی رػت.
ب گضرسؽ ؿیشیاسس محمذ فضت دس نـؼت مـتش ؿیهشدرس تهبهشیهض و
منتخبا پنجمسی دوسم ؿوسری رػالم ؿیش تبشیضس خاعشنـا کشد :عهبهق
آخشیی مغالقات حاؿس نـسن س  8166هکتاس بافت فهشػهودم و  8ههضرس
هکتاس بافت حاؿس نـسی دس  06مح س دو مقضل کال ؿیش تبشیض ب ؿمهاس
م سود.مقاو ؿیشػاصی و مقماسی ؿیشدرس تبشیض رضاف کشد :سویهکهشد
ػا های رخسش ؿیشدرسی تبشیضس با رولویت مذیشیت حاؿس نـسن پهشخهغهش
ک ؿامل  16هکتاس با جمقست  09ههضرس نهفهش دس مهحهالت ػهسهالهس
رحمذآباد و تشال دسمػ س پسؾ سفت رػت ک رلبت بخـ رص ریی محالتس
دس رجشری پشوطم مؼسشگـای  18متشی مشتفـ ؿذمرػت.
وی تصشیح کشد :رمشوص ب تجشب و تحقسق دس جیا ثابت ؿذم رػت که
سوؽهای پاکؼاصیس پاػخگوی مؼائل حاؿس نـسن نسؼت و مهذیهشیهت
ؿیشی بایذ ػساػت تثبست و نوػاصی سر دس مورجی با حاؿس نـسن س رجهشر
کنذ.مقاو ؿیشػاصی و مقماسی ؿیشدرس تبشیض با بسا رییک ؿهیهشدرسی
تبشیض دس ػا های رخسشس تمام تهالؽ خهود سر بهشری تهورنهمهنهذػهاصی
حاؿس نـسنا س دس پسؾ گشفت رػتس گفت :ریی سویکشد بشری سػهسهذ به
نقغ مغ وهس نساصمنذ همکاسی ػایش دػتگامهای خذمتسػا و رجهشری
کاسبشیهای ردرسی و خذمات س دس محذودمهای تقشیف ؿهذم رػهت.وی
ردرم درد :با رػتمشرس ریی ػساػتس وضقست حاؿس نـسهنها به سػهمهسهت
ؿناخت ؿذم و ؿشریغ فشرهم خورهذ ؿذ تا تحکسم ریی بخؾها بها رسرئه
پشورن های انون و ب صوست پزیشفت ؿهذم و مهنهغهقه س به نهتهسهجه
بشػذ.فضت با رؿاسم ب ػابهقه پهسهگهسهشی ههای ؿهیهشدرسی دس حهوصم
حاؿس نـسن س رؽیاس درؿت :دس ػا  26با مصوب هسئت وصیشر س مقشس ؿذ
حذود  16هکتاس بشری ػاما ده حاؿس نـسن تبشیض رختصاف یهابهذب بها
ریی حا س ریی مصوب هنوص ب نتسج مغ وه نشػسذم و رص نهمهایهنهذگها
مج غ رنتؾاس م سود دس ریی خصوف تاثسشگزرس باؿنذ.

ػشویغ خبشی سوصنام رس -مقاو رموس صنایـ ػاصمها
صنقتس مقذ و تجاست آرسبایجا ؿش بها رؿهاسم به
نقؾ تولسذکننذگا غقات خودسو دس ؿیهش تهبهشیهض دس
صنجسشم تامسی جیان خودسو تا ػا  8689رفالم کشد :دس
ریی وـهم رنهذرص  36دسصهذ رص هغهقهات خهودسو و
صیشمجموف های آ صادس خورهذ ؿذ.ب گضرسؽ سوربهظ
فموم ػاصما صنقت مقذ و تجاست رػتا آرسبایجها
ؿش ػسذ رصغش حؼسن با بسا رینکه هغهقه ػهاصی و
ػاخت خودسو جضو بخؾ های صنقت هابهل گؼهتهشؽ
رػتس گفت :تجیسض ورحذها با تکنولوطی جذیذ و رلهگهو
بشدرسی رص ورحذهای موفق غقهات خهودسو و سفهایهت
رػتانذرسد غقات جیت کؼب باصرس جیان م تورنذ رفهق
سوؿن سر پسؾ سوی ورحذهای غق ػاصی بگـهایهذ .وی
رؽیاس کشد :پغ رص رمضای بشجام و وسود ػشمای گهزرسر
خودسو ب کـوس دس صما حاضش رفق ابل بول رص تامهسهی
غقات با تکنولوطی سوص بشری خودسوها پسؾ بسهنه مه
ؿود.وی دس خصوف مـکالت ورحذهای غهقه ػهاصی
رػتا رفضود :کمبود تکنولوطی بشری تولسذ رنبوم تولسهذرتس
متناػب نبود تکنولوطی با تولسذ دس مقساع ر هتهصهادیس
مذس نبود تجیسضرت تولسهذی دس بهسهـهتهش ورحهذههای
کوو و متوػظس مـکالت مال ناؿ رص وصو نـهذ
ب مو ـ مغالب ها بخصوف رص ؿشکت های دولت س پایهسهی
بود ػغح صادسرتس نبود ػسؼتم کسفهسهته دس بهسهـهتهش
ورحذها و محذودیت تقذرد ورحهذههای مهونهتهاطرص رههم
مـکهالت ریهی ورحهذههاػهت.حؼهسهنه دس خصهوف
سرهکاسهای توػق و نفور غهقهات خهودسو تهبهشیهض دس
باصرسهای جیان و تبذیل آنیا ب بشنذ جیان گفت :توػق
باصرس منغق ری و باصرسهای جیان س توػق مونتاط غقات و
مجموف ػاصی و صنجسشم تامسی مشبوع و مذسنسضم کهشد
ػسؼتم تولسذس رػتشرتظی رػاػ بهشری تهوػهقه و سونهق
غقات خودسو و نفور ب باصرسهای جیانه رػهت.وی دس
خصوف سفهـ مـهکهالت ریهی حهوصم گهفهت :بهایهذ
خودسوػاصر رػتا آرسبایجا ؿش سر ب تیس هغهقهات
الصم رص رػتا تشغسب و غق ػاصر مؼتقذ سر ب مجمهوفه
ػاصی تـویق کنسم .

فؼالیت شثاًِسٍصی  ۲0اکیپ فؼال
تشای آسفالتسیضی ٍ لکِگیشی
دس سطح هٌطقِ0

ػشویغ خبشی سوصنام رس  -ؿیشدرس منغق  8تهبهشیهض
گفت :آػفالتسیضی و لک گسشی دس حهوصم ؿهیهشدرسی
منغق 8س با فقالست ؿبان سوصی  08رکس فقا ردرم درسد.
ب گضرسؽ ؿیشیاس ب نقل رص ؿیشدرسی منغقه  8تهبهشیهضس
سػو موػای رفضود :محالت ؿمغ آبهاد و هوسخهانه س
سوػتای رئلگ و جادم رئل گ رص مؼسشهای رػت ک با
سفایت ک س رصو فن لک گسشی مقابش دس آ به رنهجهام
سػسذم رػت.
وی رفضود :دس ریی بشنام س با رػتفادم رص دػتگامهای کهاتهش
بشؽصن و تشرؽ آػفالت دس مؼسش وسخان و گه هؼهتها س
ؿمغ آباد و ولسقصشجنوب س کوی رفشرػساه و پسهـهقهذمس
کویهای ؿیسذ منتؾشی و آبشػا ب رنجام سػسذم و ردرمه
ریی فقالست دس ػغح حوصم منغق همچنا ردرم درسد.
ؿیشدرس منغق  8رضاف کشد :فم سهات آػهفهالهت سیهضی
رػاػ ػغح حوصم ؿیشدرسی منغق دو تبشیض عبق بشنهامه
سیضی رنجام گشفت دس تمام مؼسشهای رص و فشفه تها
پایا فصل کاسی ردرم خورهذ درؿت.

