روزانهم کثیر االاشتنرسراسري ارک

سيوذ سي بٍ تًسعٍ صیشساختَای َىشَای ومایطی استان

* پنجشنبه
5031
* 03دی
7352
* 53ژانویه
* سبل :بيست و هفتم
* شمبره (سبیي) 4374 :
* ایر مي یئدینجي ایل

* صفحه 53


آرذبایجان

افضایص يسيد مسافش
بٍ استان دس چىذ سال
گزضتٍ

خجسٍ٘بز زٚش٘بٔ ٝازنٔ-ؼبٕٞ ٖٚبٍٙٞار أاٛز
ػٕسا٘ر اغتب٘داز آذزثبیزبٖ ؾسلر  ٚراب٘ؿایاٗ
غتبد ٕٞبٍٙٞر خدٔبت غفس اغتبٖ ٌافات :دز
چٙد غبَ ٌرؾت ٝث ٝدِیُ ٚرٛد ظاسفایات ٞابی
ثػیبز ٔٙبغت فسٍٙٞر ٌ ٚسدؾٍسی دز اغتبٖ ٚ
ٕٞچٙیٗ تٛغؼ ٝفؼبِیت ٞبی ٔٙبعاك آشاد ازظ،
تؼداد ٔػبفساٖ ث ٝاغتبٖ افصایؽ یبفت ٝاغت.
ثٌ ٝصازؼ ایػٙبٙٔ ،غم ٝآذزثبیزبٖ ؾسلرٔ ،حٕد
قبدق پٛزٟٔدی دز رّػ ٝغاتابد ٞإابٞاٙاٍار
خدٔبت غفس اغتبٖ اش آٔابدٌار اغاتابٖ ثاسای
ٔیصثب٘ر ؾبیػت ٝاش ٔػبفساٖ داخّر  ٚخبزرر دز
ایبْ ٘صدیه ثٛ٘ ٝزٚش  ٚتؼغیالت ٘ٛزٚشی خاجاس
داد  ٚافصٚد :ا٘تظبز دازیٓ و ٝثسای ازائاٞ ٝاسچاٝ
ثٟتس  ٚثیؿتس خدٔبت ثٔ ٝػبفساٖ ،دغتٍابٞ ٜابی
ارسایر اش تٛاٖ ثا اؽ خكاٛقار حاداواخاس
اغتفبد ٜالشْ زا داؾت ٝثبؾٙاد  ٚآٔابدٌار الشْ
ثسای ٚاٌرازی ثیؽ اش  51دزقد فؼبِیت ٞب ثاٝ
ث ؽ خكٛقر اغتبٖ ٕٞچ ٖٛتجسیاصٌاسدی ٚ
اغتبٖ ٌسدی زا دازیٓٚ.ی دز ٚاوٙؽ ث ٝپیؿٟٙبد
یىر اش اػضب رّػٔ ٝجٙر ثس اغاتافابد ٜاش تاٛاٖ
آٔٛشؼ  ٚپسٚزؼ دز شٔی ٝٙاغاىابٖ ٔػابفاساٖ
داخّر  ٚخبزرر تكسیح وسد :اش ظسفیت ٞابی
البٔتر ایٗ اداز ٜوُ فمظ ثسای فسٍٙٞیبٖ اغتفبدٜ
ؾٛد  ٚدز قٛزت ٘یبش ٕٞبٍٙٞر ٞابی الشْ ثاب
اداز ٜوُ آٔٛشؼ  ٚپسٚزؼ ا٘زبْ ٔر ؾاٛدٚ.ی
ثب اؾبز ٜث ٝا٘ت بة تجسیص ثا ٝػاٙاٛاٖ پابیاتا ات
ٌسدؾٍسی وؿٛزٞبی اغالٔر دز غابَ 5102
ػٛٙاٖ وسد :دز چٙد غبَ ٌرؾت ٝث ٝدِیُ ٚراٛد
ظسفیت ٞابی ثػایابز ٔاٙابغات فاسٞاٙاٍار ٚ
ٌسدؾٍسی دز اغتبٖ ٕٞ ٚچٙیٗ تٛغؼ ٝفؼبِایات
ٞبی ٔٙبعك آشاد ازظ ،تؼداد ٔػبفساٖ ث ٝاغاتابٖ
افصایؽ یبفت ٝاغت.

ممىًع ضذن فشيش کفص
خاسجی دس تبشیض

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن -ؾٟسداز تجسیص ثاب اؾابز ٜثا ٝز٘ٚاد ز ٚثا ٝتاٛغاؼاٝ
شیسغبختٞبی ٙٞسٞبی ٕ٘بیؿر اغتبٌٖ ،فت :ثب افتتبح ٔسوص ٕٞبیؽ ٞبی ثیٗ إِّاّار
تجسیص و ٝأىبٖ ٔیصثب٘ر ٕٞصٔبٖ ٞ 5صاز ٘فس زا دازد ،ث ؽ ثصزٌر اش ٘یبشٞابی ٞاٙاسی
ؾٟس زفغ ٔر ؾٛد.ثٌ ٝصازؼ ایػٙبٙٔ ،غم ٝآذزثبیزبٖؾسلر ،قبدق ٘زفار دز آیایاٗ
اختتبٔی ٝدٔٚیٗ رؿٛٙاز ٜاغتب٘ر تئبتس فزس ثب ثیبٖ ایٙى ،ٝزیؿ ٝی ٔؼضالت ارتٕبػر دز تٛر٘ ٝىاسدٖ ثا ٝفاسٞاٙاً
اقیُ ایسا٘ر  ٚاغالٔر اغت ،اظٟبز وسد :ثبید دز ایٗ ػسق ٝفؼبِیت ثیؿتسی ا٘زبْ داد  ٚث ٝلؿس ٙٞسٔٙد تٛر ٝثیؿتسی
وسدٚ.ی ثب اؾبزٚ ٜیطٌرٞبی ٔد٘ر  ٚتبزی ر تجسیص ادأ ٝداد :اش رّٕ ٝآحبز تبزی ر دازای لدٔت ایٗ ؾٟسغتبٖ زثاغ
زؾیدی تجسیص ثب ثیؽ اش ٞ 521صاز لدٔت ،ازن ػّیؿبٔ ٚ ٜمجس ٜاِؿؼسا اغت و ٝفس ٚ ًٙٞتٕدٖ ایٗ ٔسدْ زا ٘ؿابٖ
ٔر دٙٞدٚ.ی ثب تبوید ثس ضسٚزت حفظ ٛٞیت  ٚربیٍب ٜتجسیص ٘یص یبدآٚز ؾد :دز ایٗ زاغتب دز ٘مبعر اش ؾاٟاس واٝ
تجسیص دز شٔبٖ ٞبی لدیٕر پبیت ت ایساٖ ثصزي ثٛدٕ٘ ،بدٞبی ٔسوص حىٔٛتر احداث ٔر ؾٛد تب رٛا٘بٖ ثدا٘ٙد واٝ
چٙیٗ شٔب٘ر ٔمس حىٔٛتر قفٛی ،ٝلس ٜلٛیّٞٛ٘ٛب  ٚایّ ب٘یبٖ ثٛد ٜاغت.ؾٟسداز تجسیص ثب ثیبٖ ایٙىا ٝدز شٔابٖ ٞابی
ٔ تّف تبزیخ ،تجسیص رص 01 ٚؾٟس د٘یب اش ٘ظس رٕؼیت  ٚغبیس أٛز ثٛد ،خبعس٘ؿبٖ وسد :تٕبٔر افساد ربٔاؼا ٚ ٝثاٝ
ٚیط ٜرٛا٘بٖ ثبید ثدا٘ٙد ؤ ٝسدْ تجسیص اش ٘ػُ ػالٔٞ ٝب ،ؾٟسیبزٞب ،غتبزخبٖ  ٚثبلسخبٖ  ٚفاسش٘اداٖ ٞ ٚإاسشٔابٖ
ثبوسی ٞػتٙد و ٝا٘تؿبز ایٗ آٌبٞر ٘یص ث ٝػٟدٙٞ ٜسٔٙداٖ اغت.



دي َضاس میلیاسد سیال طشح عمشاوی دس دٍَ فجش افتتاح می ضًد
غسٚیع خاجاسی زٚش٘ابٔا ٝازن -فاسٔاب٘اداز
ؾٟسغتبٖ تجسیص اش اٞتٕبْ دِٚت تدثیس  ٚأید ثسای
اتٕبْ پسٚضٞ ٜبی ٘یٕ ٝتٕبْ خجس داد ٌ ٚفات :دز
د ٝٞفزس أػبَ حدٚد دٞ ٚصاز ٔایاّایابزد زیابَ
پسٚض ٜػٕسا٘ر دز ایٗ ؾٟسغتبٖ لبثُ افتتبح اغت.
ثٌ ٝصازؼ ایس٘ب ،زحیٓ ؾٟستر فس زٚش غ ٝؾاٙاجاٝ
دز رّػ ٝؾٛزای ادازی تجسیص ثب ثیبٖ ایٙى ٝزؾاد
التكبدی دز ربٔؼ ٝحبور اش تالؼ دِٚت اغت،
افصٚد :دز ع َٛغ ٝغبَ ٌارؾاتا ٝحادٚد 011
ٔیّیبزد زیبَ پسٚض ٜػٕسا٘ر دز ؾٟسغتبٖ تاجاسیاص
ٞصی ٝٙؾد ٜو ٝدز ٚالغ غبال٘ٔ 52 ٝیّیبزد زیبَ دز
ثاا ااؽ ػاإااسا٘اار ٞااصیااٙاا ٝؾااد ٜاغاات.
ٚی اش تٛشیغ ٞ01صاز  542 ٚتٗ لیس زایاٍابٖ دز
زٚغتبٞبی ایٗ ؾٟسغتبٖ خجس داد ٌ ٚفت :دز 66
زٚغتبی ؾٟسغتبٖ آغفبِت ٔؼابثاس ا٘ازابْ ؾادٜ
اغت .فسٔب٘داز تجسیص خابعاس٘ؿابٖ واسد :ثابیاد
خدٔبت دِٚت دز حٛش ٜغالٔت  ٚثاٟاداؾات ٚ
دزٔبٖ  ٓٞثسای اعالع ٔسدْ اش ػّٕىسد دِٚت دز
ع َٛغ ٝغبَ ٌرؾتٌ ٝفتا ٝؾاٛد.ؾاٟاستار فاس
ٕٞچٙیٗ ثب اؾبز ٜث ٝفسا زغیدٖ د ٝٞفزس ثب تبویاد
ثس ثسٌصازی ثبؾى ٜٛثس٘بٔٞٝبی ایٗ دٞاٌ ٝافات:
د ٝٞفزس فسقت ٔٙبغجر ثسای ٌصازؼ ػّٕاىاسد
ٔدیساٖ اغتٚ .ی ٕٞچٙیٗ ثاب اظاٟابز تػاّایات

دزٌرؾت آیت اهلل ٞبؾٕر  ٚتمدیاس اش حضاٛز
ٌػتسدٔ ٜسدْ دز تؿییغ ٔ ٚزّع تسحیآ ایؿابٖ
خبعس٘ؿبٖ وسدّٔ :ت ایساٖ ثب حضاٛز ٌػاتاسدٜ
ػالل ٚ ٝاحػبغبت خٛد زا ث ٝآیت اهلل ٞابؾإار
٘ؿبٖ داد٘د .زئیع ٔیساث فسٍٙٞر ،قٙبیغ دغتار
ٌ ٚسدؾٍسی ؾٟسغتبٖ تجسیص ٘یص دز ایٗ رّػ ٝثاب
اؾبز ٜث ٝاثالؽ ثسؼ ٞبی اغتب٘ر ثس٘بٔا ٝالاتاكابد
ٔمبٔٚتر ،ثس تػٟیُ زفغ ٔٛا٘غ تِٛید  ٚحٕبیت اش
ٌبزٌبٞ ٜبی ثصزي قٙبیغ دغتر ثب تابوایاد ثاس
ثبشازیبثر تبوید وسد .ثٌ ٝفت ٝغید زأیٗ اغجمار،
 25زٚغتبی دازای لبثّیت قٙبیغ دغتر دز اغتابٖ
ٚرٛد دازد و ٝچٟبز زٚغتبی ِیمٛاٖ ،الٞیازابٖ،
ثبزاّ٘ٔ ٚ ٛبیبٖ دز ؾٟسغتبٖ تجسیص لساز داز٘ادٚ .ی
اش ایزبد ثبشازچٞ ٝبی قٙبیغ دغتر دز ؾٟسغتابٖ

تجسیص عر زٚشٞبی ٌرؾت ٝخجس داد  ٚافصٚد :یاه
ثبشازچ ٝدیٍس ٘یص لجُ اش ػید ٘ٛزٚش افاتاتابح ٔار
ؾٛد .اغجمر اش  15پسٚض ٜدز حبَ غبخت حاٛشٜ
ٞتّی ًٙدز اغتبٖ خجس داد ٌ ٚفت 05 :عاسح اش
ایٗ ٔزٕٛػا ٝدز ؾاٟاسغاتابٖ تاجاسیاص اغات.
زئیع اداز ٜثس٘بٔ ٝزیصی غبشٔبٖ قٙؼت ٔ ٚؼادٖ
 ٚتزبزت آذزثبیزبٖ ؾسلر ٘یص دز ایاٗ راّاػاٝ
فؼبِیت ٞبی غبشٔبٖ زا ٔؼغٛف ث ٝحاُ ٔؿاىاُ
ٚاحدٞبی تِٛیدی دا٘ػت ٌ ٚفت :ثاسای اِٚایاٗ
ثبز تساش اغتبٖ ٔخجت ؾد ٚ ٜقابدزات ثایاؽ اش
ٚازدات اغت  .آزؼ ٍٟ٘جبٖ ،تىٕیُ عسح ٞابی
قٙؼتر ثب پیؿسفت ثبالی  61دزقد زا ٔ ٟٓتاسیاٗ
اِٛٚیت قٙؼتٔ ،ؼدٖ  ٚتزبزت اػالْ  ٚافاصٚد:
اش  51عسح ّٔر وؿٛزی لبثُ افتتبح ،غا ٝعاسح
ٔسثٛط ث ٝاغاتابٖ آذزثابیازابٖ ؾاسلار اغات.
ٚی زا ٜا٘دازی ٚ 011احد قٙؼتار ثاب غاسٔابیاٝ
ٌرازی ٔ 061یّیبزد تٔٛبٖ  ٚاؾتغبِاصایار 0111
٘فس دز ؾٟسغتبٖ تجسیص ،قدٚز  12فاماس ٜراٛاش
تٛغؼ ٝثسای ٚاحدٞبی قٙؼتر ٔاٛراٛد راٟات
افصایؽ ظسفیت ثب حزٓ غسٔبیأ 411 ٝایاّایابزد
تٔٛبٖ  ٚپیؽ ثیٙر اؾتغبَ ثاسای ٘ 0111افاس دز
ؾٟسغتبٖ تجسیص زا اش رّٕ ٝالدأبت ایٗ غابشٔابٖ
ثسؾٕسد.

مىتقذان بشای تخشیب ديلت اص َش يسیلٍای استفادٌ میکىىذ
غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازنٔ -ؼب ٖٚغیبغار ٚ
أٙیتر اغتب٘داز آذزثبیزبٖ ؾسلر ثب ثیابٖ ایاٙاىاٝ
ثسای افسادی و ٝاش ٞس ٚغیّٝای ثاسای تا اسیات
دِٚت دِٚت اغتفبدٔ ٜروٙٙد ٔتبغفٌٓ ،افات :
اٌس ٞدف خدٔت ثٔ ٝسدْ اغت ثبید دغات دز
دغت  ٓٞدٞیٓ.ثٌ ٝصازؼ ایس٘ب ،غؼید ؾجػاتاسی
دز رّػ ٝؾٛزای ادازی تجسیص ثب ثیبٖ ایٙى ٝثابیاد
٘یت ٞبی افساد دز ربٔؼ ٝدزغت ثابؾاد ،افاصٚد:
اٌس اش دغت ٔدیساٖ ٕ٘ر ٌیسید حدالُ شیس پابی
ؾبٖ زا خبِر ٘ىٙیدٚ .ی ثب ثیبٖ ایٙى ٝاقّر تسیاٗ
ٔحٛز دز رٕٟٛزی اغالٔر ٔسدْ ٞػتٙد ٞ ٚدف
دِٚتٕسداٖ خدٔت ثٔ ٝسدٔر اغت و ٝثاٟاتاسیاٗ
فسش٘داٖ ؾبٖ زا ثسای أٙیت ٘ظبْ  ٚوؿاٛز فادا
وسد٘د ،خبعس٘ؿبٖ وسدٔ :سدٔر وا ٝتاٛزْ 42
دزقدی  ٚثدتسیٗ ؾسایظ التكبدی زا دز دِٚات
ٌرؾت ٝتحُٕ وسدٕٞ ٚ ٜیؿ ٝدز غ ات تاسیاٗ
ؾسایظ ٘ظبْ دز قح ٝٙحبضس٘دٔ ،دیساٖ ثبید تٕبْ
تالؼ ؾبٖ زا ثسای حُ ٔؿىاالت آ٘اٟاب ثاىابز
ٌیس٘د .ؾجػتسی ثب ثیبٖ ایٙى ٝتٕبٔر ٔدیساٖ اغتبٖ
ثبید ٟ٘بیت تالؼ خٛد زا ثسای زفاغ ٔؿاىاالت
ٔسدْ ث ٝوبز ٌیس٘د ،افصٚد :دِٚت تدثیس  ٚأید دز
ؾسایظ ثػیبز غ ت التكبدی  ٚارتٕابػار زٚی

وبز آٔدِٚ ،ر ثب ایٗ حبَ تٕبٔر تالؼ خاٛد زا
ثسای زفغ ٔؿىالت ٔسدْ ث ٝوبز ٔر ٌیسدٔ .ؼبٖٚ
غیبغر أٙیتر اغاتاب٘اداز آذزثابیازابٖ ؾاسلار
خبعس٘ؿبٖ وسدٔ :تبغفب٘ ٝغیبغات ٞابی دِٚات
ٌرؾت ٝثبػج تحسیه د٘یاب ػاّایا ٝرإاٟاٛزی
اغالٔر ؾدِٚ ،ر ثؼد اش زٚی وبز آٔدٖ دِٚات
تدثیس  ٚأیدٔ ،ػبِٔ ٝراوس ٜثب وؿٛزٞبی  2+0ثاب
ٞدایت ٞبی زٞجس ٔؼظٓ ا٘مالة  ٚتاالؼ تایآ
ٔراوس ٜوٙٙد ٜث ٝثٟتسیٗ ؾىُ ٔإاىاٗ ا٘ازابْ
ؾدٚ.ی ثب ثیبٖ ایٙى ٝدغتبٚزدٞبی ثسربْ ثٞ ٝایا
ػٛٙاٖ لبثُ وتٕبٖ ٘یػت ،افصٚد :اٌسچ ٝػد ٜای
ٔٙتمد ٞػتٙد ٔ ٚب وبغتر ٞب ٘ ٚبزغبیر ٞاب زا ثاٝ
ٞی ٚر ٝوتٕبٖ ٕ٘ر وٙیِٓٚ ،ر ثبید ثٔ ٝاصایابی
ثسربْ  ٚاحسات ّٕٔٛظ آٖ دز ش٘ادٌار زٚشا٘اٝ
ٔسدْ ٘یص تٛر ٝداؾت .ؾجػتسی ثب ثایابٖ ایاٙاىاٝ
دِٚت د ،ٓٞقٙدٚق ذخیس ٜازشی خبِر ث ٝدِٚت
یبشد ٓٞتحٛیُ داد ،اظٟبز وسد :ثس اغبظ ٌافاتاٝ
ٚشیس التكبدٔ ،یصٖ ثدٞر دِٚت لجُ حدٚد 611
تب ٞ 511صاز ٔیّیبزد تٔٛبٖ اغتٚ .ی ثب ثیبٖ ایٙىٝ
ثسخر ٞب فمظ ث ٝفىس افصایؽ ا٘تظبزات ٔاسدْ اش
دِٚت ٞػتٙدٌ ،فتٔ :ػئٛالٖ اغتب٘ر تسریح ٔر
دٙٞد و ٝث ٝحبؾیٞ ٝبی ایزبد ؾد ٜتٛغظ ثسخار

اقذامات اجشایی استاوذاسدساصی
دي خیابان ومًوٍ ضُش تبشیض

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن-فسٚؾاٙادٌابٖ ٚ
ػسض ٝوٙٙدٌبٖ وفؽ تجسیص دز الدأر اثتىبزی
اش ػسض ٝوفؽ خبزرر دز ٔغابشٞ ٜابی خاٛد
ارتٙبة وسد٘د.ثٌ ٝصازؼ ٌاس ٜٚاغاتابٖ ٞابی
ثبؾٍب ٜخجسٍ٘بزاٖ رٛاٖ اش تجسیص؛ زئیع اتحبدیٝ
وفبؾبٖ تجسیص اش عسح اثتىبزی اتحبدی ٝوفابؾابٖ
دز ػسض٘ ٝىسدٖ وفؿفسٚؼ وفؽ خبزرر دز
تجسیص ٕٛٙٔ ،ع ٞبی خبزرر دز ٔغبشٞ ٜاب خاجاس
داد.رجبزیبٖ فبْ ٌفت  :ثساغبظ تكٕیٓ قٙاٛف
ایٗ اتحبدی ، ٝفسٚؾٙدٌبٖ وفؽ دز تاجاسیاص دز
الدأر ٕٞب ، ًٙٞتٟٙب وفؽ ایسا٘ر ػسضٔ ٝار
وٙٙدٚ.ی خبعس٘ؿبٖ وسد  :ایٗ ٔٛضاٛع ثابػاج
تمٛیت تِٛید داخّر ٔ ٚمبثّ ٝثب لابچابق وافاؽ
خبزرر خٛاٞد ؾد.زئیع اتاحابدیا ٝوافابؾابٖ
تجسیص افصٚد :ثیؽ اش  61دزقد وفؽ قٙؼتر ٚ
 21دزقد وفؽ دغت دٚش وؿٛز دز تاجاسیاص
تِٛید ٔرؾٛد  ٚاش ایٗ قٙؼت ثیؽ اش ٞ041اصاز
٘فس ازتصاق ٔر وٙٙد.
ٚی ٌفت  :قٙؼت وفؽ تجسیص ث ٝػٛٙاٖ ظسفیت
ٔ ٟٓاؾتغبَ  ٚتِٛید ثب لدٔت عٛال٘ر یاىار اش
قٙبیغ ٔ ٚ ٟٓتبحیسٌراز دز ػاسقا ٝالاتاكابد ٚ
تزبزت آذزثبیزبٖ ؾسلار اغات  ٚثاب ٚراٛد
ٔؿىالت التكبدی وٌ ٝسیجبٍ٘یس فاؼابالٖ ایاٗ
ث ؽ ؾاد ٜاغات ،ایاٗ قاٙاؼات دز غابیاٝ
تالؼ تِٛیدوٙٙدٌبٖ  ٚفؼبالٖ ث ٝػاٙاٛاٖ یاه
٘ؿبٖ ٔؿٟٛز دز وؿٛز ٔغسح اغات.راجابزیابٖ
فبْ ثب اؾبز ٜث ٝایٙىٚ ٝازدات ثر زٚیا ٝوافاؽ
خبزرر ٔٛرت تؼغیّر ثسخر وابزٌابٞ ٜابی
تاااِٛااایاااد وااافاااؽ دز تاااجاااسیاااص ؾااادٜ
اغت افصٚد:دز غبِٟبی ٌرؾت 11 ٝدزقاد اش
ٚاحدٞبی تِٛیدی وفؽ دز تجسیص تؼغیُ ؾدٚ ٜ
زٚش ث ٝزٚش ثاس ایاٗ آٔابز افاصٚدٔ ٜار ؾاٛد.
ثٌ ٝفتٚ ٝی اٌس ٔػئٛالٖ ث ٝحٕابیات  ٚازایاٝ
تػٟیالت ٔٙبغت دز ایٗ ث ؽ الاداْ ٘اىاٙاٙاد،
آیٙد ٜقٙؼت وفؽ تجسیص ٘بٔؿ ف خٛاٞد ثٛد.

ضشيست تشيیج يسصش َمگاوی دس فضای مجاصی

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن-اغتب٘داز آذزثبیزابٖ ؾاسلار ثاس
ضسٚزت تسٚیذ ٚزشؼ ٍٕٞب٘ر دز فضبی ٔزبشی تبوید وسد.
ثٌ ٝصازؼ خجسٍ٘بز ٟٔس ،اغٕبػیُ رجبزشاد ٜدز رّاػا ٝؾاٛزای
ٕٞبٍٙٞر ٚزشؼ اغتبٖ اظٟبز وسد :حسٚت  ٚػّٓ اقّر وؿٛز ٞبی پیؿسفت ٚ ٝشیس ثٙابی
تٕبٔر وؿٛز ٞب ث٘ ٝیسٚی ا٘ػب٘ر غبِٓ  ٚتٛإ٘ٙد ٔستجظ ٔر ؾٛد ؤ ٝتبغفب٘ ٝآٔبز پابیایاٗ
رٕؼیت تحت پٛؾؽ ٚزشؼ ٍٕٞب٘ر دز وؿٛزٔب ٘ػجت ث ٝغبیس وؿٛز ٞب ،ربی ٍ٘سا٘ر
دازدٚ.ی ثب ثیبٖ ایٙىٚ ٝزشؼ  ٚفؼبِیت ٞبی ثد٘ر رص ٚأتیبشات فسدی ٔر ثبؾد  ٚوؿاٛز
ٞبی ٔٛفك  ٚتٛغؼ ٝیبفتٚ ٝزشؼ دز ٔػبیُ زٚشٔس ٓٞ ٜاش إٞیت خبقر ثسخٛزداز اغت
ٚ ٚزشؼ رص ٚیىر اش پبزأتس ٞبیر اغت وٚ ٝلتر فسد خٛد زا ٔؼسفر ٔر واٙاد ٚزشؼ
ٔٛزد ػالل ٝخٛد زا ٘یص ثیبٖ ٔر وٙد ،ادأ ٝداد :دز وؿٛز ٔب ثبید دز ایٗ شٔی ٝٙفاسٞاٙاً
غبشی ؾٛد تب ٚزشؼ  ٚفؼبِیت ٞبی ثد٘ر ثبید رص ٚأتایابشات فاسدی ثابؾاد.اغاتاب٘اداز
آذزثبربٖ ؾسلر ٌفت :ایٙىٔ ٝمبْ ٔؼظٓ زٞجسی ثٚ ٝزشؼ ٍٕٞب٘ر ایٗ  ٕٝٞتبوید داز٘اد
ایٗ ٘ؿبٍ٘س إٞیت لبئُ ثٛدٖ ایؿبٖ ثٚ ٝزشؼ اغت.

غسٚیع خجسی زٚش٘ابٔا ٝازنٔ -اؼابٖٚ
حُٕ ٘ ٚمُ  ٚتسافیه ؾٟسداز تاجاسیاص ،اش
آغبش الدأبت ارسایر اغتب٘ادازدغابشی دز
د ٚخیبثبٖ ٕ٘ ٝ٘ٛتجسیص ،خجس داد.
ثٌ ٝصازؼ ؾٟسیبز ث٘ ٝمُ اش ٔؼب٘ٚت حٕاُ
٘ٚمُ  ٚتسافیه ،دزرّػ ٝای زاٞجسدی واٝ
ثب ٞدف تؼییٗ تكٕیٕبت ات بذی دز وٕیتٝ
ارسایر ایٗ عسح ثسٌصاز ؾد ،عسح وبٞؽ
تكبدفبت دز ٖٚؾٟسی ،ازتمبء فس ًٙٞتسافیه  ٚپایاؿاٍایاسی اش حاٛادث
زا٘ٙدٌر و ٝتٛغظ ٔؼب٘ٚت لضبیر پیؿٍیسی اش ٚلٛع رسْ دادٌػتسی اغتابٖ
دز دغت پیٍیسی  ٚالداْ اغت ،ثسزغر ؾد.ثس اغبظ ایٗ ٌاصازؼ ،دز ایاٗ
رّػ ٝضٕٗ تبوید ثس ضسٚزت الدأبت ارسایرٔ ،ادیاسیاتار ،ا٘اتاظابٔار ٚ
پیؿٍیسی اش ٚلٛع حٛادث زا٘ٙدٌر ثبالخف حٛادث زا٘ٙدٌر ٔٙزس ث ٝفٛت
 ٚرسح ،الدأبت ارسایر الشْ ّٔ ٚصٔٚبت عسح ثسزغر  ٚضٕٗ شٔاب٘اجاٙادی
ارسایر ،اِٛٚیتٟبی الشْ دغت ٝثٙدی  ٚاحكبء ٌسدید.دز ادأٟٔ ٝدی یٛغفار،
ٔؼب ٖٚحُٕ ٘ ٚمُ  ٚتسافیه ؾٟسدازتجسیصٌ ،فت :الدأبت ٔسثاٛط ثا ٝایاٗ
عسح اش غٛی ٔؼب٘ٚت حُٕ ٘ ٚمُ ث ٝغاسػات ٚازد ٔاسحّا ٝاراسایار ٔار
ؾٛدٚ.ی افصٚد :ثس ایٗ اغبظ ،الدأبت ٔسثٛط ث ٝاقالحبت ٙٞدغر ،تىٕایاُ
خظ وؿر ٞبی ػبثس پیبد٘ ،ٜكت دٚزثیٗ ٞبی حجت غسػت ٘ ٚظبزت تكٛیسی
دز دٔ ٚػیس چبیىٙبز  ٚوٕسثٙدی ٔیب٘ر ث ٝشٚدی اغبش ٔر ؾٛد.

افساد تٛر٘ ٝىسد ٚ ٜفمظ ث ٝفىس خدٔت ثٔ ٝاسدْ
ثبؾٙد .ؾجػتسی خبعس ٘ؿبٖ وسدٔ :سدْ ثبید ثدا٘ٙد
و ٝتؼداد ؾبغالٖ اغتبٖ اش غبَ  24تب  55ثیؽ اش
ٞ 12صاز ٘فس وبٞؽ یبفت؛ ثب ٚرٛد وإاجاٛد دز
آٔدٞبی دِٚتٞ ،س غبَ دز د ٝٞفزس  511تب 211
ٔیّیبزد تٔٛبٖ پسٚض ٜافتتبح ٔر وٙیٓ دز حبِر واٝ
دز ثٟتسیٗ حبِت ،ثٛدر ٝػٕاسا٘ار اغاتابٖ 411
ٔیّیبزد تٔٛبٖ ٔر ثبؾدٚ .ی ثب اؾابز ٜثا ٝاخاجابز
ٔٙتؿس ؾد ٜدز زغب٘ٞ ٝب ٔجٙر ثس افاصایاؽ غاٟآ
ٔبِیبتر اغتبٖ ٘یص ٌفت :ایٗ اخجبز ورة  ٚاخجابز
ٔٙتؿس ؾد ٜفمظ یه الیحا ٝثاسای دزآٔادٞابی
اغتبٖ اغت وٛٙٞ ٝش تكٛیت ٘ؿاد ٚ ٜا٘اتاظابز
دازیٓ ٕ٘بیٙدٌبٖ اغتبٖ اش اختیبزات خٛد اغتفبدٜ
وسدٔ ٚ ٜیصاٖ ثٛدر ٝاغتبٖ زا ثایاؽ اش پایاؽ
افصایؽ دٙٞد.

پیطگیشی محًس اصلی مباسصٌ با مًاد
مخذس دس آرسبایجان ضشقی است

غسٚیع خجاسی زٚش٘ابٔا ٝازن -دثایاس
ؾٛزای ٕٞبٍٙٞر ٔجبزش ٜثاب ٔاٛاد ٔا ادز
اغتبٖ آذزثبیزبٖ ؾسلر ٌفتٔ :حٛزیت ٚ
زاٞجسد اقّر ؾٛزای ٕٞبٍٙٞر ٔاجابزش ٜثاب
ٔٛاد ٔ دز ٔؼغٛف ث ٝالداْ ٞبی پیؿٍیسا٘ٝ
 ٚارتٕبػر وسدٖ أس ٔجبزش ٜثب قجغا ٝوابز
فسٍٙٞر اغت.ثٌ ٝاصازؼ ایاس٘اب ،غاسداز
ٔحٕد ػّر ٘كستار دز راّاػا ٝؾاٛزای
ٕٞبٍٙٞر ٔجبزش ٜثب ٔٛاد ٔ دز ؾٟسغتبٖ غساة الداْ ٞابی ا٘ازابْ ؾاد ٜدز
خكٛـ پیؿٍیسی اش اػتیبد دز ایٗ ؾٟسغتبٖ زا ٘ػجت ث ٝادٚاز ٌرؾت ٝلابثاُ
ٔالحظ ٚ ٝچؿٍٕیس ازشیبثر وسد  ٚافصٚد :ایٗ الداْ ٞب  ٓٞزاغتب ٔ ٚغابثاك ثاب
غیبغت ٞبی اثالغر غتبد ٔجبزش ٜثب ٔٛاد ٔ دز اغتٚ.ی اظٟبز وسد :الداْ ٞاب
ثبید پیؽ دغتب٘ ٚ ٝتٟبرٕر ثبؾد ٙٞ ٚس ٔب دز أس ٔجبزش ٜثب ٔٛاد ٔ دز ا٘ازابْ
وبز ػّٕرٛٞ ،ؾٕٙدا٘ ٚ ٝثب ٔغبِؼ ٝدلیك اغت.دثیس ؾٛزای ٕٞبٍٙٞر ٔجبزش ٜثاب
ٔٛاد ٔ دز آذزثبیزبٖ ؾسلر ثب تبوید ثس ِص ْٚتمػیٓ وبز دزغت ،الداْ ٞابی
ٔغبِجٌ ٝسا٘ٔ ٚ ٝدیسیت قحیح یبدآٚزی وسد :ثب ٔدیسیت پاٛیاب ،زلابثاتار ٚ
چبِؿر  ٚثب ا٘زبْ قحیح ٚظبیف  ٚدز خٛز ؾأٖ  ٚتىبِیف لب٘٘ٛر ٔر تٛاٖ ثٝ
ٔٛفمیت دغت یبفت٘.كستر ادأ ٝدادٔ :جبزش ٜثر أبٖ ثب غٛداٌساٖ  ٚثسخاٛزد
ردی  ٚثبقالثت ثب خسد ٜفسٚؾبٖ ثبػج ؾد ٜآذزثبیزبٖ ؾاسلار ثا ٝػاٙاٛاٖ
اغتبٖ ػبزی اش ٔؼتبداٖ ٔتزبٞس دز وؿٛز ٔؼسفر ؾٛد.

اص اوتقال فىايسی اص طاپه استقبال میکىیم
غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازنٔ-ؼبٕٞ ٖٚبٙٞاٍار
أٛز التكبدی اغتب٘داز آذزثبیزبٖؾسلر اش ا٘تمابَ
فٙبٚزی اش وؿٛز ضاپٗ ث ٝاغتبٖ اغتمجابَ واسد ٚ
خٛاغتبز ٕٞىبزی غفبزت ضاپٗ دز ایاٗ زاغاتاب
ؾد.ثٌ ٝصازؼ ایػٙبٙٔ ،غم ٝآذزثبیازابٖ ؾاسلار،
ػّر ٘ٛاداد دز دیداز ثب غفیس ضاپاٗ دز حابؾایاٝ
ثس٘بٔٔ ٝب ٜفاسٞاٙاٍار ایاٗ وؿاٛز دز تاجاسیاص،
خبعس٘ؿبٖ وسد :ثسٌصازی چٙیٗ ثاس٘ابٔاٞ ٝابیار
ٔٛرت آؾٙبیر ٔسدْ آذزثبیزبٖ ؾسلر ثب غٙتٞب
 ٚآییٗٞبی ّٔتٞبی دیٍس ٔرؾٛد ٔ ٚادیاسیات
اغتبٖ اش ایٗ ثس٘بٔٞٝب حٕبیت ٔروٙدٚ.ی ضإاٗ
لدزدا٘ر اش حٕبیتٞبی دِٚت ضاپٗ اش عسحٞابی
شیػت ٔحیغر وؿٛزٔبٖ ثٚ ٝیط ٜاحیبی دزیابچاٝ
ازٔٚی ،ٝتكسیح وسد :أیدٚازیٓ ایٗ حٕابیات ٞاب

ادأ ٝداؾت ٝثبؾدٚ.ی ثب اؾبز ٜث ٝالدأبت ٔٙبغجار
و ٝدز ایٗ شٔی ٝٙقٛزت ٌسفاتاٌ ،ٝافات :آة
دزیبچ ٝازٔٚی٘ ٝػجت ث ٝغبَ ٌرؾت 02 ٝغب٘ترٔتس
افصایؽ یبفت ٝاغتٔ.ؼب ٖٚاغتب٘داز ثاب اؾابز ٜثاٝ
ا٘ت بة تجسیص ث ٝػٛٙاٖ پابیاتا ات ٌاسدؾاٍاسی
وؿٛزٞبی اغالٔر دز غبَ  ،5102ػٙاٛاٖ واسد:
ا٘تمبَ تزسثیبت وؿٛز ضاپٗ دز ایٗ شٔی ٝٙثسای ٔب
ٔاافاایااد خااٛاٞااد ثااٛدٚ.ی اضاابفاا ٝوااسد:
خٛاٞسخٛا٘دٌر ٔیبٖ تجسیص  ٚؾاٟاسٞابی ضاپاٗ
غجت ٞسچٌ ٝسْتس ؾدٖ زٚاثظ ٔیبٖ د ٚوؿاٛز
ٔرؾٛدٚ.ی تبوید وسد :آذزثبیزبٖ ؾسلر ثب دازا
ثٛدٖ ثیؽ اش  411وبزخب٘ ٝدز شٔیاٙا ٝلاغاؼابت
خٛدز ،ٚزیّر ٕٞ ٚچٙیٗ تبٔیٗ لغؼبت ٘افات ٚ
پتسٚؾیٕر دز تجسیص یىر اش لغتٞبی قاٙاؼاتار

وؿٛز ٔحػٛة ٔار ؾاٛد وا ٝأایادٚازیآ ثاب
حٕبیت ٞبی غفبزت ضاپٗ ،ا٘تمبَ تىِٛٛٙضی ایاٗ
وؿٛز ث ٝتجسیص غسیغتس ا٘زبْ پریسد.غفیس ضاپٗ دز
ایساٖ ٘یص دز ایٗ دیداز ثب اؾبز ٜث ٝایٗ و ٝیىر اش
ثٟتسیٗ ٌسٜٞٚبی ٔٛغیمر وؿٛزؼ دز ثس٘بٔٔ ٝبٜ
فسٍٙٞر ضاپٗ دز تجاسیاص حضاٛز دازد ،اظاٟابز
داؾت :ثسٌصازی وٙػست ایٗ ٌس ٜٚدز تجسیاص ٚ
تّفیك آٖ ثب ٔٛغیمر آذزثبیزب٘ر ٔٛرت ٌػتسؼ
اؾتساوبت فسٍٙٞر د ٚوؿٛز ٔرؾٛد.

آرسبایجان ضشقی با کاَص
جمعیت مًاجٍ است

غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازنٔ -دیاسواُ حاجات احاٛاَ
آذزثبیزبٖ ؾسلر ،ثب تبوید ثس ارسای ثس٘بٔاٞ ٝابی ٔادٖٚ
ثسای افصایؽ رٕؼیتٌ ،فت :ایٗ اغتبٖ ثب وبٞؽ رٕؼیت
ٔٛار ٝؾد ٜاغت.احد رٛدی دز چٟبزٔیٗ رّػ ٝؾاٛزای
ٕٞبٍٙٞر حجت ٚلبیغ حیبتر ؾٟسغتبٖ اٞس ثب ثیابٖ ایاٙاىاٝ
وبزت ٛٞؾٕٙد ّٔر دازای ثیؽ اش  21وابزایار  ٚحاجات
اعالػبت افساد خٛاٞد ثٛد ،افصٚد :تبو ٖٛٙثسای ثایاؽ اش
یه ٔیّی٘ ٖٛفس دز آذزثبیزبٖ ؾسلر وبزت ٛٞؾٕٙد ّٔار
قبدز ؾد ٜاغتٚ.ی ادأ ٝداد 011 :دغاتاٍاب ٜخادٔابت
زغبٖ ثب غبٔب٘ ٝحجت احٛاَ ازتجبط داز٘د و ٝفاماظ تاؼاداد
وٕر اش آٟ٘ب اش اعالػبت رٕؼیتر ثٟسٙٔ ٜد ٞػتٙد أاب ثاب
قدٚز وبزت ٞاٛؾإاٙاد ٔاّار الشْ اغات خادٔابت
اِىتس٘ٚیىر زا دز اِٛٚیت لساز دٙٞاد.راٛدی ،یاىار اش
اِٛٚیت ٞبی اداز ٜوُ حجت احٛاَ آذزثبیزبٖ ؾاسلار زا
تحّیُ آٔبزٞب اػالْ  ٚاضبف ٝوسد :ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝیىر اش
آٔبزٞبی ازای ٝؾد ٜثحج عالق اغت اش وابزؾاٙابغابٖ ٚ
قبحت ٘ظساٖ ا٘تظبز دازیٓ ٘ػجت ث ٝثسزغر ػاّاُ ٚلاٛع
عالق الداْ وٙٙد  ٚثسای وابٞاؽ عاالق زاٞاىابزٞابی
ٔٙبغت ازای ٝدٙٞد.فسٔب٘داز اٞس ٘یص دز ادأ ٝایاٗ راّاػا،ٝ
اظٟبز وسد :ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝآٔبز رٕؼیاتار دز تكإایآ
ٌیسی ٞب إٞیت شیبدی دازد ،اش ادازات ٔاسثاٛعا ٝچاٖٛ
ؾٟسدازی ،پصؾىر لب٘٘ٛر ،ؾجى ٝثٟاداؾات  ٚدزٔابٖ ٚ
دٞیبزی ٞب ا٘تظبز دازیٓ ٘ػجت ث ٝازای ٝآٔبز ثٛٔ ٝلغ  ٚثاٝ
خكٛـ آٔبز فٛت ؾدٌبٖ الداْ وٙٙدٔ.حٕاد ػابثادی،
تزٕیغ ٌٛزغتبٖ ٞبی ؾٟسغتبٖ ثسای دفاٗ أاٛات زا اش
اِٛیت ٞب دا٘ػت ٌ ٚفت :ثب رّػبتر و ٝثب ادازات ٔسثاٛط
ثسٌصاز ؾد ٜاغت ،ثب تزٕیغ ٌٛزغتبٖ ٞاب ،فاماظ دز دٚ
ٌٛزغتبٖ ،أٛات دفٗ خٛاٙٞد ؾد.فسٔب٘داز ؾٟسغتبٖ اٞاس
دز پبیبٖ ثب اؾبز ٜث ٝایٙى ٝث ٝػّت ٘جٛد دفابتاس عاالق دز
ؾٟسغتبٖ ٞبی ٔٙغم ٝازغجبزاٖ ،ایٗ عالق ٞب دز ؾٟسغتابٖ
اٞس حجت ٔر ؾٛد ،ایزبد دفبتس عالق دز ایٗ ؾٟسغتبٖ ٞاب
زا ضسٚزی دا٘ػت.
دي میلیاسد تًمان تسُیالت بشای جًاوان جًیای
کاس دس ضُشستان ضبستش اعطا ضذٌ است
غسٚیع خجسی زٚش٘بٔ ٝازن-ثٌ ٝصازؼ زٚاثظ ػٕأٛار
ادازٚ ٜزشؼ  ٚرٛا٘بٖ ؾٟسغتبٖ ؾجػتسٙٔ ،كٛز عبِت پٛز
ظٟس أسٚش دز پٙزب ٚ ٜغٔٛیٗ ٘ؿػت غتبد غبٔب٘دٞر أٛز
رٛا٘بٖ آذزثبیزبٖ ؾسلر و ٝدز غبِٗ وٙفسا٘ع اداز ٜوُ
ٚزشؼ  ٚرٛا٘بٖ ثسٌصاز ؾدٌ،فتٞ45 :صاز ٘ 452 ٚافاس
ربٔؼ ٝآٔبزی رٛاٖ دز ؾٟسغتبٖ ؾجػتسٔر ثبؾاد وا ٝاش
ایٗ تؼداد ٞ 52صاز ٘ 542 ٚفس ث ٝرٕؼیت رٛاٖ زٚغتابیار
ت كیف دازدٚ.ی ثب ثیبٖ ایٙى ٝدز غبَ ربزی  251فاسلاٝ
دزخٛاغت ٚاْ اشدٚاد دز ایٗ ؾٟسغتبٖ قٛزت ٌاسفاتاٝ
اغت ،اظٟبزوسد :اش ایٗ تاؼاداد  455فاسلاٚ ٝاْ اشدٚاد
پسداخت ؾدٔ ٚ ٜبثمر دزحبَ ثاسزغار اغات.فاسٔاب٘اداز
ؾٟسغتبٖ ؾجػتس ثب اؾبز ٜث ٝغتبد حٕبیت اش زٚغاتابیار ٚ
تػٟیالت التكبد ٔمبٔٚتر افصٚد :دز ایٗ ٔٛزد  01زٚغتب ثٝ
قٛزت پبیّٛت دز حبَ ارساغت و ٝتبو ٖٛٙدٔ ٚیاّایابزد
تٔٛبٖ تػٟیالت ثسای رٛا٘بٖ رٛیابی وابز اػاغاب ؾادٜ
اغتٚ.ی ثب اؾبز ٜث ٝثسٌصازی رّػبت غتبد غابٔاب٘ادٞار
أٛز رٛا٘بٖ دز ایٗ ؾٟسغتبٖ ػٛٙاٖ وسد :أػبَ تبو2 ٖٛٙ
رّػ ٝدز ایٗ ؾٟسغتبٖ ثسٌصاز ؾد ٜؤ 20 ٝكٛث ٝدز آٖ
ث ٝتكٛیت زغید ٜاغت و ٝثیؿتس ایٗ ٔكٛثبت ث ٝاٚلابت
فساغت رٛا٘بٖ ،اشدٚاد  ٚاػتیبد اختكبـ دازد.عبِت پٛز
دز ادأ ٝث ٝا ٓٞالدأبت ا٘زبْ ؾاد ٜدز ٔاٛزد ٔاٛضاٛع
اشدٚاد اؾبز ٜوسد ٌ ٚفت :ثسٌصازی دٚزٜٞبی آٔٛشؾار
ٔ ٚؿبٚزٜای دز غغح ؾٟسغتبٖ ،تؿىیُ اتبق ٔؿابٚز ٜدز
ادازٚ ٜزشؼ  ٚرٛا٘بٖ ؾٟسغتبٖ ،تؿىیُ ٔزٕاغ اشدٚاد،
ثسٌصازی ٔساغٓ ٞبیر دز ٔٛزد اشدٚاد ،تؿاىایاُ غاتابد
غبٔب٘دٞر اشدٚاد ،ایزبد وٕپیٗ زغب٘ٝای دز حٛش ٜفضبی
ٔزبشی ،اػغبی رٟیصی ٝثٛ٘ ٝػسٚغبٖ  ٚغبیس الدأابت دز
ایٗ ؾٟسغتبٖ ا٘زبْ ؾد ٜاغتٚ.ی ثب ثیبٖ ایٙىا ٝدز أاٛز
رٛا٘بٖ ٘یص الدأبت اغبغر دز ایٗ ؾاٟاسغاتابٖ قاٛزت
ٌسفت ٝاغت ،ادأ ٝداد :زاٜا٘داشی ازدٞٚبی ٌاسدؾاٍاسی،
ایزبد پبتٛق ٞبی فسٍٙٞر رٛا٘ابٖ ،اػاصاْ زاٞایابٖ ٘اٛز،
غ ٙسا٘ر دز ٔػبرد ،دیداز ٔ ٚؿاٛزت ثاب خاب٘اٛادٞ ٜاب،
ٔػبثم ٝوتبث ٛا٘ر  ٚثسٌصازی ٕ٘بیؿاٍاب ٜدغاتابٚزدٞابی
رٛا٘بٖ اش رّٕ ٝالدأبت ایٗ ؾٟسغتابٖ اغات.فاسٔاب٘اداز
ؾٟسغتبٖ ؾجػتس ثب ثیبٖ ایٙى ٝایٗ ؾٟسغتبٖ دز غابَ ٞابی
 54 ٚ 51دز حٛش ٜغتبد غبٔب٘دٞر رٛا٘بٖ دز اغتبٖ ٔامابْ
زا ٘ ػت وػت وسد ،ٜخبعس٘ؿبٖ وسد :ایٗ ؾٟسغتابٖ اش
رّٕ ٝؾٟسغتبٖ ٞبی ٔٛفك دز زاثاغا ٝثاب أاٛز راٛا٘ابٖ
اغت.رٕؿید ٘ظٕرٔ ،دیسوُ ٚزشؼ  ٚراٛا٘ابٖ اغاتابٖ
آذزثبیزبٖ ؾسلر ٘یص دز ایٗ ٘ؿػت ثب ازائٌ ٝاصازؾار اش
ػّٕىسد غتبد غبٔب٘دٞر أٛز رٛا٘بٖ ایاٗ اغاتابٖ اثاساش
داؾت :عر ٔ 5ب ٜأػبَ ٔ 651كٛث ٝدز راّاػابت غاتابد
غبٔب٘دٞر اغتبٖ آذزثبیزبٖ ؾسلر ث ٝتكٛیت زغید ٜواٝ
 51دزقد آٖ ٞب ارسایر ؾد ٜاغت.

