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آرذبایجان

سْن  09دزصد هحصَالت کطاٍزشی
اش تَلید ًاخالص داخلی ضْسستاى هیاًِ

ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ رس -هؿاٍى رػهتهاًهذرس
آرستایداى ؿشقی ٍ فشهاًذرس ؿْشػتاى ٍیظُ هساًِ
تا رؿاسُ تِ رّوس تخؾ وـاٍسصی دس رقهتهلهاد
 0۵دسكذ تَلسذ ًاخالق درخهلهی
وـَس :
ریي ؿْشػتاى رص هحلَالت وـاٍسصی رػ .
تِ :ضرسؽ ریشًا حوهسهذ ؿهکهشی دس ًـهؼه
تشسػی هـک ت تاًکی درهذرسرى ٍ ههشغهذرسرى
ؿْشػتاى هساًِ تا رؿاسُ تِ حوای ّای :زؿتِ رص
تَلسذ وٌٌذ:اى ٍ وـهاٍسصرى رص خهولهِ ؾهذم
كذٍس رخشرئسِ رص ػَی درسریهی ٍ ردرسُ بهثه
رهؼا ًسض تشری ح ع رؿتغا ههَخهَد ٍ
:
رفضریؾ تَلسذ ریي  ًَِ:حوای ّا ردرهِ خَرّهذ
درؿ ٍ.ی تا تساى ریٌکِ تؼْس ت رسرئِ ؿذُ تهِ
وـاٍسصرى ٍ تَلسذ وٌٌذ:اى رص هحل هٌاتؽ ػپشدُ
رفهضٍد
ّای هشدهی تِ كَست :شدؿی رػ
تایذ تذّی ّای تاًکی پشدرخ ؿَد تها تهاًها
تتَرًذ دس رسرئِ تؼْس ت تسـتش :ام تهشدرؿهتهِ ٍ
هَفق تش ؾول وٌذٍ.ی دس ردرهِ تا تسهاى ریهٌهکهِ
ؿْشػتاى هساًِ هٌطقِ ری وـاٍسصی تِ ؿواس ههی
سٍد رسرئِ سرّکاس تشری حل هـک ت ؿْشػتاى
دس صهسٌِ ػاهاًِ تْسي یاب ٍ دس تخؾ ّای دیگش
سر خَرػتاس ؿذُ ٍ یادآٍسی وهشد ّهش ههسهضرى
هؿَقِ تاًکی تاال تاؿذ تهِ ّهوهاى ههسهضرى ًهسهض
هحذٍدی ّای ؿؿثِ دس پشدرخه تؼهْهسه ت
رفضریؾ هی یاتذ.

ٍضعیت هالی ضْسدازی باید
دز ضَزای پٌجن زٍضي ضَد

ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ رس -هٌتخة ؿهَسری
ؿْش پٌدن تثشیض تاوسذ وشد ٍضؿسه ههالهی ٍ
دسآهذ ؿْشدرسی تایذ دس ؿَسری پٌدن سٍؿي ٍ
ؿ افػاصی ؿَد.
تْـتهی دس :ه ه :هَ تها ریؼهٌها ههٌهطهقهِ
آرستایداى ؿشقی تا تساى ریي هطلة رغْاس وهشد
ؿَسر هحل ّو کشی ٍ ّوضریی رػ ٍ تِ تٌْایی
ًوی تَرى رلَیتی تشری ؿَسری پٌدن قائل ؿهذ ٍ
پغ رص تـکسل ؿَسری پٌدن دس هشدرد هاُ رػه
وِ هیتَرى رٍلَی ّای ولی تشری ریي دٍسُ رص
ؿَسر قائل ؿذٍ .ی رفضٍد رلَی ّایی وِ ههي
تشری ؿَسری پٌدن قائل ّؼتن دیذ:اُ ؿخلهی
تٌذُ رػ ٍ رص ًػش هي ؿْشدرسی تایذ ٍضهؿهسه
هالی ؿ افی درؿتِ تاؿذ ٍ ٌّگاهی وهِ ؿهَسری
پٌدن ؿْشدرسی سر تحَیل هی:سشد تایذ ٍضؿس
دسآهذ ٍ ّضیٌِ ّای آى واه هـخق تاؿهذ تها
تشًاهِ سیضی دسػتی تش ریي رػاع ٍ تِ هٌػَس حل
هـک ت ؿْشی كَست :سشد.
ٍی تا تساى ریي وِ ؿَسری پٌدن تهایهذ وهاسی
تاؿذ ؾٌَرى وشد ووسؼسَى ّای هختلف ؿهَسر
تایذ فؿا ؿًَذ ٍ ّوچٌسي ؿَسر تایذ رص ًسشٍّهای
هتخلق تِ خلَف درًـگاّساى تْشُهٌذ ؿَد؛
تِ طَسی وِ ّش الیحِ ٍ طشحی رتتذر هَسد تایسذ
ٍ رط ؼ ووسؼسَى تشػذ ٍ ػپغ تِ كحي ؾلٌهی
ؿَسر رسرئِ ؿَد.

آهَشش صٌایع دستی بِ ضاغالى
ٍ عالقِ هٌداى آذزبایجاى ضسقی

ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ رس -هذیشول ههسهشر
فشٌّگی كٌایؽ دػتی ٍ :شدؿگشی آرستایدهاى
ؿشقی رص رسریِ آهَصؽ ّای كٌایؽ دػتی تهِ 2
ّضرس ٍ  ً 0۰۵ش رص ؿاغ ى ٍ ؾ قِ هٌذرى تِ ریهي
سؿتِ ّا دس ػا :زؿتِ خثش درد.
تِ :ضرسؽ خثشًگاس :شٍُ رػتاى ّهای تهاؿهگهاُ
خثشًگاسرى خَرى رص تثشیض؛ آتذرس هذیشول هسشر
فشٌّگی كٌایؽ دػتی ٍ :شدؿگشی آرستایدهاى
ؿشقی دس  َ: ٍ :تا خثشًگاسرى تِ هٌهاػهثه
ریي رفشرد ؿاههل
سٍص خْاًی كٌایؽ دػتی :
 ً 0۰۵ش رص ؿاغ ى ٍ ّ 2ضرس ً ش ؾ قهِ ههٌهذرى
ّؼتٌذ وِ دس سؿتِ ّای هختلف دس قالة رػتهاد
ؿا:شدی دس ؿْشّا ٍ سٍػتاّای رػتاى آههَصؽ
دیذُ رًذ وِ ریي تؿذرد ًؼث تِ هذت هـاتِ ػا
 09حذٍد  2۵دسكذ رفضریؾ یافتِ رػ .
ٍی تا رؿاسُ تِ تحقق  0۵۵دسكهذی رّهذرف
پسؾ تسٌی ؿذُ كٌایؽ دػتی دس طَ یا ػها
:زؿتِ رغْاس وشد ریي رفشرد دس سرػتای تحهقهق
تشًاهِ ّای رقتلاد هقاٍهتی دس حهَصُ كهٌهایهؽ
دػتی ٍ تشرػاع ت اّن ًاهِ ّای هٌؿقذ ؿهذُ تها
ػاصهاى فٌی ٍ حشفِ ری ٍ خهْهاد وـهاٍسصی
آهَصؽ دیذُ رًذ.
ٍی تا تساى ریٌکِ دس ػا :زؿتِ كذٍس پهشٍرًهِ
تَلسذ رً شردی  796تَدُ وِ رفضریؾ  6۰دسكذی
درسد یادآٍسی وشد دس ریهي ههذت 2۵ههَسد
پشٍرًِ تَلسذ واس:اّی كادس ؿذُ وهِ ًـهاى رص
رفضریؾ  0۵۵دسكذی دس ریي حَصُ درسد.

ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ رس  -هؿاٍى ّوهاّهٌهگهی
تهِ
رهَس ؾوشرًی رػتاًذرسی آرستایداى ؿشقی :
كَست هساًگسي  16دسكذ رص  27هلهَتهِ ػه هش
رسدیثْـ ػا ّ 09سات دٍل تِ ریي رػتاى هحقق
ؿذُ رػ .
هحوذ كهادق پهَسههْهذی دس :ه ه ٍ :هَی
رختلاكی تا ریشًا تا رؿهاسُ تهِ ریهٌهکهِ  0طهش
تاػسؼات فاض ب تٌاب هساًِ ٍ تثشیض تهِ كهَست
واهل تَػط ؿشو آب ٍ فاض ب رػهتهاى رخهشر
ؿاّذ تهحهقهق  0۵۵دسكهذی
ؿذُ رػ :
ػاختواى ؿثکِ فشؾی آتساسی ٍ صّکـهی حهَضهِ
رسع( پایاب ػذ ػتاسخاى خذررفشیي ٍ :له هشج )

هطالؿِ ٍ رخشری ؾولسات
ّؼتسنٍ.ی ّوچٌسي :
آتخسضدرسی دس حَصُ آتخسض ػذّای رػتاى ّهن تهِ
كَست واهل رخشر ؿذُ رػه ٍ.ی تها رؿهاسُ تهِ
پسـشف  01دسكذی طش ًهَػهاصی ههدهوهَؾهِ
تخؾ خهضئهی رص
ٍسصؿی یاد:اس رهام تثشیض :
هلَتِ دٍل دس هَسد ریي هدوَؾِ ٌَّص ههحهقهق
ًـذُ ٍ رهسذٍرسین تِ ّهوه ؿهشوه تهَػهؿهِ ٍ
ًگْذرسی رهاوي ٍسصؿی تضٍدی واػتهی ّها سفهؽ
ؿَد.پَسهْذی رص پسـشف  00دسكذی رػتادیَم ۰
ّضرس ً شی هساًِ ٍ  0۵دسكذی رػتهادیهَم ّ ۰هضرس
فاص  2 ٍ0خهط یها
ً شی هشرغِ خثشدرد ٍ :
قطاس ؿْشی تثشیض تِ طَ  0۵وسلَهتهش  02دسكهذ

آذزبایجاى ضسقی جص استاىّای بستس دز حَشُ داٍطلباى ّالل احوس
ػشٍیغ خثشی سٍصًاههِ رس  -سئهسهغ ػهاصههاى
درٍطلثاى خوؿسه ّه رحهوهش وـهَس :ه ه
آرستایداى ؿشقی خضٍ رػتاىّای تشتهش دس رخهشری
تشًاهِ ّای ػاصهاى درٍطلثاى رػ .تِ :ضرسؽ ههْهش
آیسي رخشری طهش ّهوهای سحهوه خهوهؿهسه
ّ رحوش تِ خْ تَصیؽ یکْهضرس ٍ  ۰۵۵تؼهتهِ
غزریی تا حضَس سضا رًذرم سئسغ ػاصهاى درٍطلثاى
خوؿس ّ رحوش وـَس رهام خهوهؿهِ سئهسهغ
درد:ؼتشی دردػتاى هؿاٍى فشهاًهذرس فهشههاًهذرس
َّسرًذ رؾضای هٌتخة ؿَسر ٍ خوؿی رص رؾضهای
ّسئ هذیشُ ٍ خَرًاى ّ رحوش دس رّهش تهش:هضرس
ؿذ.آرستایداى ؿشقی خضٍ رػهتهاى ّهای تهشتهش دس
رخشری تشًاهِ ّای ػاصهاى درٍطلثهاى رػه .سئهسهغ
ػاصهاى درٍطلثاى خوؿس ّ رحوش وـَس دس ریي
آیسي رغْاس وشد یکی رص رقذرهاتی وِ رهؼها دس
خوؿس ّ رحوش رًدامؿذُ رػاعًهاههِ ههدهوهؽ
خسشیي وـَس تَدُ ّه رحهوهش یها ػهاصههاى
هشدمًْاد رػ ٍ هـکلی رص تات ّضیٌِ وشدى هٌاتؽ
هالی خَد ًذرسد ٍ تشخی ػاصهاىّایی وِ ههدهوهؽ
خسشیي سر ریداد وشدًذ تِ ریي دلسل تَد وِ قهَرًهسهي
ػ ٍ ػخ دػ ٍ پای آىّا سر تؼتِ تَد.سضها
رًذرم ّذف رص ریداد هدهوهؽ خهسهشیهي وـهَس سر
ًضدیا وشدى خسشیي تِ تذًِ خوؿس ّ رحهوهش

ؾٌَرى وشد رفضٍد یکی رص رّذرفواى ؿشیا وشدى
خسشیي دس تلوسن:سشیّای خوؿس ّه رحهوهش
تَدُ ٍ ریي تؼساس تشری ها هْن رػ ٍ.ی ردرههِ درد
خسشیي حتی هی تهایؼه دس ؿهَسری خهوهؿهسه
ّ رحوش ؿْشػتاىّا ٍ رػتاىّا ًسض تهِ ؾضهَیه
دستسایٌذ ٍ ر:ش ریي ّذف ؾوهلهی ؿهَد ههشدم دس
خوؿس حضَس خَرٌّذ درؿه .سئهسهغ ػهاصههاى
درٍطلثاى خوؿس ّ رحوش وـَس تاتسهاى ریهٌهکهِ
خوؿس ّ رحوش ػاصهاًی هشدمًْاد رػه ٍلهی
خهوهؿهسه
خسلی رص هشدم رػت ادُ ًویؿَد :
ّ رحوش ؿْشػتاى رّش ٍ خسشیي رّهذرفهی سر تها
ّوذلی ٍ ّوثؼتگی ؾولی وشدًذ وِ ؿایذ تهشخهی
ػاصهاى ّای رػتاًی ّ رحوش دس رخشری تهسهؾ رص
یاتاس یا طش ؾاخض هیهاًٌذ.

پسـشف فسضیکی درسدٍ .ی تا تهسهاى ریهٌهکهِ طهش
رحذر خط خذیذ سرُ آّي هساًِ  -تثشیض تِ ؾهٌهَرى
یکی رص طش ّای رػاػی ٍ صیشتهٌهایهی دٍله دس
رػتاى آرستایداى ؿشقی  67دسكذ پسـشف فسضیکی
ریي طش هشحلِ تِ هشحلِ تْشُ تشدرسی
درسد :
هی ؿَد.هؿاٍى ؾوشرًی رػتاًذرس آرستایداى ؿهشقهی
دس صهسٌِ طش ّای هلَب ّسات دٍل دس دػه
رخشر تَػط ؿشو آب هٌطقهِ ری :ه ه ػهذ
ولقاى آتگسشی ؿذُ ػاختواى ؿثهکهِ آتهسهاسی ٍ
صّکـی :شهی چای  19دسكذ ٍ طش آتشػاًی تِ
ؿْش هشًذ ًسض رص  67دسكذ پسـشف واس تهشخهَسدرس
رػ .پَسهْذی رص پسـشف  0۰دسكذی طش تاهسي

تبسیص ً 8902قطِ آغاش تبدیل آذزبایجاى ضسقی بِ قطب گسدضگسی کطَز
ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ رس  -هؿاٍى ػهسهاػهی ٍ
رهٌستی رػتاًذرس آرستایداى ؿشقهی :ه ه تهثهشیهض
ً 2۵01قطِ آغاص تثذیل رػتاى تِ قطة هْن فشٌّگی
ٍ :شدؿگشی وـَس رػ .تِ :ضرسؽ ریشًا ػهؿهسهذ
ؿثؼتشی دس خلهؼهِ ّهوهاّهٌهگهی تهثهشیهض 2۵01
رغْاسوشد دس وٌاس تواهی دػتگاُ ّهای رخهشریهی
ؾوَم ؿهْهشًٍهذرى رػهتهاى تهایهذ تهشری خهزب
:شدؿگشرى درخلی ٍ خاسخی تِ رػتاى ت ؽ وٌٌذ.
ٍی ردرهِ درد حضَس ّشچِ تسهـهتهش :هشدؿهگهشرى
خاسخی دس رػتاى هضریای هْوی ّوچَى ؿکَفایی
ٍ سًٍق رقتلادی سر تِ دًثا خَرّذ درؿ .ؿثؼتشی
هتاػ اًِ تؼساسی رص تذیْی تهشیهي رقهذرههات
:
الصم تشری هسضتاًی رص :شدؿگهشرى دس ػها 2۵01
ّوچَى ریداد ٍ تقَی صیشػاخ ّهای ههٌهاػهة
حولًٍقل آهَصؽ تشخَسد هٌاػة تا :شدؿگهشرى
ٍ ػاهاًذّی ػشٍیغ ّای تْذرؿتهی رًهدهام ًـهذُ
رػ ٍ.ی تاوسذ :شد دػتگاُ ّای هؼهئهَ تهایهذ
ًؼث تِ تحقق رّذرف رػتهاى ٍ وـهَس دس ػها
 2۵01تسؾ رص پسؾ رّتوام ٍسصًذ.هؿاٍى ػساػی ٍ
رهٌستی رػتاًذرس آرستایداى ؿشقی تا تاوسذ تش رفضریؾ
تثلسغات تشری سٍیذرد ؾػسن فشٌّگی تثهشیهض 2۵01
ّوهاّهٌهگهی ّهای الصم تها آطرًهغ ّهای
:
:شدؿگشی ٍ هؼافشی تشری خهزب :هشدؿهگهشرى
خاسخی رًدام ؿَدٍ.ی ردرهِ درد ردرسُ ول هسهشر

بْسُ هٌدی پٌج ّصاز هددجَی آذزبایجاى ضسقی
اش بسًاهِ ّای اٍقات فساغت
ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ رس -هؿهاٍى فهشّهٌهگهی
ووستِ رهذرد رهام خوسٌی (سُ) رػهتهاى آرستهایهدهاى
تاتؼتاى رهؼا تسهؾ رص پهٌهح ّهضرس
ؿشقی :
هذدخَی رػتاى رص فؿالس ّای رٍقات فشرغ ریهي
ًْاد حوایتی تْشُ هٌذ هی ؿًَذ.
تِ :ضرسؽ سٍرتط ؾوَهی ووسهتهِ رههذرد رػهتهاى
یَػف صهاًی رؾ م وهشد تهشًهاههِ ّهای رٍقهات
فشرغ ووستِ رهذرد رػتاى رص رتتذری تهسهشههاُ ػها
خاسی تا ّذف غٌی ػاصی رٍقات فشرغ ًَخَرًاى
ٍ خَرًاى تح حوای ریي ًْاد آغاص ههی ؿهَد.
ٍی تا تساى ریٌکِ ووستِ رهذرد رػتاى تها ریهدهاد 0۰
واًَى فشٌّگی هَق تهشًهاههِ ّهای ههخهتهلهف
فشٌّگی ٌّشی ٍ آهَصؿی دس طَ ػا رخشر ههی
وٌذ رفضٍد رخشری ریي تشًاهِ ّا تِ ٍیظُ دس صههاى
فشرغ درًؾ آهَصرى تح حوایه رص رٍلهَیه
ّای فؿالس ّای فشٌّگی ریي ًْاد رػه .صههاًهی

تؿذرد واًَى ّای درئن فؿا ووستِ رهذرد رػتهاى سر
پٌح واًَى دس ؿْشػتاى ّای هساًِ ههشرغهِ رّهش
هشًذ ٍ تثشیض ؾٌَرى وشدٍ.ی تاوسذ وشد آههَصؽ
ّای رؾتقادی قشآًی ٍ رخ ق رػ هی هْهاست ٍ
حشفِ آهَصی فٌی ٍ حشفِ ری تشًاهِ ّای ٍسصؿی
وتاتخَرًی ٍ آؿٌایی تها دػهتهاٍسدّهای رًهقه ب
رػ هی رص خولِ فؿالس ّای رٍقهات فهشرغه دس
واًَى ّای تاتؼتاًی ووستِ رهذرد رػتاى رػ .صهاًی
تؿذرد درًؾ آهَصرى تح پَؿؾ ووهسهتهِ رههذرد
رػتاى سر تسؾ رص ّ 09ضرس ً ش رؾ م وشد ٍ رفهضٍد
ؾ ٍُ تش ریي تسؾ رص یا ّضرس ٍ  9۵0درًـهدهَ ٍ
طلثِ ًسض رص خذهات ریي ًْاد تِ كهَست هؼهتهوهش
رػت ادُ هی وٌٌذٍ .ی تا تساى ریٌهکهِ دس ػها 0۰
تسؾ رص ّ ّضرس درًؾ آهَص تح حوای ریهي
ًْاد رص و ع ّای آهَصؿی واًَى ّای درئوی ٍ
هَق تْشُ هٌذ ؿذًذ رفضٍد تشری تش:هضرسی ریهي

ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ رس -هذیش هؼکي سرُ ٍ
ؿْشػاصی آرستایداى ؿشقی ّذف ركلی دٍله
یاصدّن رص رفضریؾ ػقف تؼْس ت هؼکي هْش سر
رتوام پشٍطُ ّای دس دػ رخشر دس ػطح وـهَس
درًؼ .
تِ :ضرسؽ خثشًگاس هْش هْذی رػحقی ًهظرد دس
حاؿسِ خلؼِ ؿَسری هؼکي ؿْشػتاى رّش رغْهاس
درؿ ٍغس ِ سرُ ٍ ؿْشػاصی رػتهاى دس قهثها
پشٍطُ ّای هؼکي هْش ؿْشػتاى رّهش ٍر:هزرسی

پیص ًیاش هقابلِ با حَادث غیسهتسقبِ
ازتقای آگاّی عوَهی است

ػشٍیغ خثشی سٍصًاههِ رس -
هههذیههشوههل هههذیههشیه تههحههشرى
رػتاًذرسی آرستهایهدهاى ؿهشقهی
یکی رص ركهَ رػهاػهی
:
هقاتلِ تا ػهَرًهح آههاد:هی دس
هقاتل حَرد غسشهتشقهثهِ رػه
وِ ؿهش رٍلهسهِ آى رستهقهای
آ:اّی ّای ؾهوهَههی ریهدهاد
ؿٌاخ رحؼاع هؼهئهَلهسه ٍ
هـاسو ؾوَهی دس وؼة آهاد:ی رػ .تِ :ضرسؽ ریشًا خلسل ػاؾهی
دس  َ: ٍ :تا خثشًگاسرى رغْاسوشد دس ّوسي سرػتا تشری  ً 0۰۵هش رص
واسؿٌاػاى فشهاًذرسیّا تخـذرسیّا ٍ ؿَسری ّواّهٌهگهی ههذیهشیه
تحشرى رػتاى دٍسُ آهَصؿی هذیشی ػسل تش:ضرس ؿذٍ.ی ریداد غشفهسه
خَدرهذردی ٍ د:شرهذردی ٍ رستقای درًؼتِّای رفشرد تا ّهذف وهاّهؾ
آػسة پزیشی سر رص دیگش ركَ هقاتلِ تا ػَرًح ؾٌهَرى وهشد ٍ :ه ه
آهَصؽ تْتشیي ؿسَُ رستقای ؿاخق تهْهشُ ٍسی دس خهَرههؽ رًؼهاًهی
رػ .ػاؾی ردرهِ درد تشری خلة هـاسو فشر:سش ٍ هشدهی آهَصؽّها
تایذ تشری توام :شٍُ ّای ػٌی ٍ رختواؾی تِ ٍیظُ واسؿٌاػاى ٍ ههذیهشرى
هشتثط رسرئِ ؿَد ٍ ًثایذ دس ریي تسي رػتثٌاء قائل ؿذٍ.ی تا رؿاسُ تِ ریٌکهِ
تشرػاع آهاس ػاصهاى هلل تسؾ رص  6۵دسكذ خؼاست ّا دس تسي ته یهای
طثسؿی هشتَ تِ ػسل ٍ طَفاى رػ رفضٍد تش ّوسي رػاع ٍ طثق دػتَس
هؿاٍى پسؾتسٌی ٍ پسـگسشی ػاصهاى هذیشی تحشرى وـَس دس سرػهتهای
تذرٍم آهاد:ی ٍ رستقای ػطح درًؾ هذیشرى ٍ واسؿهٌهاػهاى ههذیهشیه
تحشرى دٍسُ آهَصؿی هذیشی ػسل رص ػهشی دٍسُ ّهای تهخهلهلهی
هذیشی تحشرى تش:ضرس ؿذ.

فشٌّگی كٌایؽ دػتی ٍ :شدؿگشی رػهتهاى تهایهذ
ًؼث تِ تش:ضرسی و عّا ٍ دٍسُّای ههخهتهلهف
آهَصؿی تشری سرٌّوایاى :شدؿگشی ٍ ضهشٍست
تؼلط تِ صتاى رًگلسؼی رقذرم وهٌهذ.ؿهثهؼهتهشی تهش
ضشٍست سؾای قَرًسي هلَب تهسهي رلهوهلهلهی ٍ
درخلی دس رستثا تا هسشر فهشّهٌهگهی ٍ رههاوهي
تذرتسهش الصم
تاسیخی ٍ هزّثی تاوسذ وشد ٍ :
تشری آغاص تکاس ػشیؽ پلسغ :شدؿگشی رتخار ٍ تها
ّتلذرسرى ٍ هذیشرى هشروض رقهاههتهی تهشری رؾهوها
تخ سف هٌاػة رقاه ّواٌّگی ؿَدٍ.ی ّوچٌسي
تش تش:ضرسی دٍسُ ّای آهَصؽ سفتاسی تشری رقـهاس
هختلف دس سرػتای تثشیض  ٍ 2۵01رػت هادُ ّهشچهِ
تسـتش رص غشفس تثلسغی ٍ رط ؼ سػاًی سػاًِ ّهای
رػتاًی ٍ هلی تشری تش:ضرسی ّشچِ تسـتهش تهشًهاههِ
ّای ریي سٍیذرد تاوسذ وشد.

اهضای  75فقسُ قسازداد سسهایِ
گرازی دز ضْسک صٌعتی اّس

و ع ّا تسؾ رص ػِ هسلساسد سیها ّهضیهٌهِ ؿهذُ
رػ .صهاًی ّوچٌسي رؾ م وشد رهؼا تسؾ رص ػِ
ّضرس هذدخَی تح حوای ووستِ رهذرد رػتاى تها
ّذف تؿوسق تاٍسّای دیٌی ٍ رستقای ؾضت ً غ ٍ
خَدتاٍسی تِ رسدٍّای تشتستی ٍ صیهاستهی رؾهضرم
خَرٌّذ ؿذ.
تؿذرد هذدخَیاى تح پَؿؾ ووسهتهِ رههذرد دس
آرستایداى ؿشقیّ 6۵ضرس خاًَرس رػه ٍ رص ریهي
تؿذرد ّ 06ضرس خاًَرس تِ ؾل فَت ػهشپهشػه ٍ
ّ 2۰ضرس خاًَرس تِ ؾل رص وهاسرفهتهاد:هی دریهن
ػشپشػ تح پَؿؾ ّؼتٌذ.

ّدف دٍلت اش افصایص ٍام هسکي هْس اتوام پسٍضُ ّای ًیوِ توام است
صهسي ٍ هؿشفی تِ تهاًها ّها خهْه دسیهافه
تؼْس ت وِ تا ػقف ػی هسلسَى تَههاى رًهدهام
ؿذ ٍ ر:ش دس ؿْشػتاى رؾضهای تهؿهاًٍهی ّهای
هؼکي هْش تِ ریي ًتسدِ تشػٌذ وِ تؼْس ت رسرئِ
ؿذُ وافی ًسؼ ٍ ًساصهٌذ تخلسق تؼهْهسه ت
هدذد رػ ٍ.ی تا رؿاسُ تِ ریهٌهکهِ تؼهسهاسی رص
پشٍطُ ّای ؾوشرًی رص خولهِ هؼهکهي ههْهش دس
وـَس تِ دلسل رفضریؾ ّضیٌِ ّا تا ریي هـهکه ت
هَرخِ ؿذُ رًذ رفضٍد دٍل تذتسش ٍ رههسهذ دس
خْ سفؽ هـک ت هؼکي ههْهش تها تلهَیهة
الیحِ ری ٍرم ّای هؼکي هْش وِ ًسوِ توام هاًذُ
سر تا  0۵رلی  9۵هسلسَى تَهاى رفضریؾ درد ٍ ّهش
رًذرصُ ری وِ تؼْس ت تسهـهتهش ؿهَد دس ٍرقهؽ
رؾضای تؿاًٍی ّا هتحول پشدرخ آى هی ؿًَذ.
ٍ 009رحذ ًسوِ توام ؿْسذ هٌتػشی رّش هی تَرًٌذ

فضاّای آهَصؿی ٍ ووا آههَصؿهی درًـهکهذُ
درسٍػاصی تثشیض خثشدرد ٍ رفضٍد طش ریداد تخؾ
ػَرًح ػَختگی تسواسػتاى ػسٌا  1۵دسكذ پسـشف
فسضیکی درسدٍ.ی تا رؿاسُ تِ پسـشف  1۵دسكهذی
تسواسػهتهاى
تسواسػتاى  79تختخَرتی ّشیغ :
ػشرب  02دسكذ ٍ تسواسػتاى ههشرغهِ  12دسكهذ
پسـشف واس درسد.

تؼْس ت تاًکی تگهسهشًهذههذیهش هؼهکهي سرُ ٍ
ؿْشػاصی آرستایداى ؿشقی ردرههِ درد دٍله
یاصدّن تا ػساػتی وِ دس پسؾ :شفتِ قلهذ درسد
تا دس كَست ریي وِ پشٍطُ ّای هؼکي هْهش دس
حال ًسوِ توام قشرس :شف ٍ ًساص تِ هٌاتؽ ههالهی
خْ تکوسل پشٍطُ ّای هؼکي درؿه صههسهٌهِ
دسیاف تؼْس ت هدذد سر تِ رؾضای تؿاًٍی ّها
هی دّذ.رػحقی ًظرد ّذف ركلی دٍل یاصدّهن
رص رفضریؾ ػقف تؼْس ت هؼکي هْش سر رتهوهام
پشٍطُ ّای دس دػه رخهشر دس ػهطهح وـهَس
درًؼ تساى وشد دس كَستی وِ رؾضای تؿاًٍی
ّا دسخَرػ رفضریؾ ٍرم دٌّذ ٍ آى دسخَرػ
سر هؼئَالى ؿْشػتاى ردرسُ تؿاٍى ؿْهشػهتهاى ٍ
رػتاى تایسذ وٌذ ٍ ّش هسضرى ٍرهی وِ دسخَرػه
ؿَد هی تَرى ریي خَرػتِ سر رخات وشد.

کاضت ّ 8صاز اصلِ ًْال دز هٌطقِ کجَاز تبسیص
تَسط پاالیطگاُ ًفت

ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ رس  -هذیشؾاهل ؿشو پاالیؾ ً تثشیض تها
تساى ریٌکِ پاالیـگاُ دس وٌاس فؿالس ّای ركلی ریي ؿهشوه خهَد سر
هتؿْذ تِ سؾای رلضرهات هحسط صیؼتی ٍ هؼئَلس ّای رختهوهاؾهی ههی
واؿ ّ 2ضرس ركلِ ًْا دس هٌطهقهِ وهدهَرس دس ّهوهسهي
درًذ :
سرػتاػ .تِ :ضرسؽ سٍرتط ؾوَهی پاالیـگاُ تثشیض غ ههشضها تهاقهشی
دیضج رغْاسوشد رهشٍصُ تَخِ تِ هؼئَلس ّای رختواؾی یکی رص هقَهلهِ
ّای هْوی رػ وِ ّوِ كٌایؽ تَلسذی ٍ حتی خذهاتی تایذ ًؼهثه تهِ
آى تَخِ درؿتِ تاؿٌذٍ.ی ردرهِ درد ّشچٌذ ٍغس ِ تشخی كٌایؽ ّوچهَى
پاالیـگاُ خذهات سػاًی رػ ریي كٌایؽ ًسض ًؼث تِ هحسط رطهشرف ٍ
خاهؿِ خَد ًوی تَرًٌذ تی ت اٍت تاؿٌذ ٍ دس ریي سرػتا پاالیـگاُ تهثهشیهض
رقذرهات هْوی رًدام دردُ رػ .تاقشی تا رؿهاسُ تهِ ریهٌهکهِ  0۵دسكهذ
فشآٍسدُ ّای پاالیـگاُ تثشیض خذهاتی رػ رغْاسوشد ریي ؿشو دس
رًدام طش ّا ٍ پشٍطُ ّای هختلف خَد ًؼث تِ ههَضهَؾهات صیؼه
هحسطی تَخِ درسدٍ.ی ردرهِ درد پاالیـگاُ تثشیض تا  27۰هسهلهسهَى یهَسٍ
پشٍطُ تٌضیي ػاصی تَرًؼتِ رػ تٌضیي تا وس س دس هٌطقِ رسرئِ دّذ وهِ
ریي رهش هَخة واّؾ آلَد:ی َّر ٍ رفضریؾ تْذرؿ هحسط صیؼ دس
ؿْش تثشیض ؿذُ رػ  .هذیشؾاهل پاالیـگاُ تثشیض رغْاسوشد یکی دیگش رص
رقذرهات صیؼ هحسطی ریي ؿشو رخشری پشٍطُ تَلسذ :اصٍیسهل تهذٍى
:َ:شد تا رػتاًذرسد یَسٍ چْاس تِ رسصؽ  0۵۵هسلسَى یَسٍ رػ وهِ دس
هاُ ّای آیٌذُ تِ تْشُ تشدرسی هی سػذٍ.ی دس خلَف هاصٍت تِ دػ
هاصٍت تهِ دلهسهل درسر تهَدى
آهذُ رص فشرٍسدُ ّای ریي ؿشو :
:َ:شد تؼساس دس هٌطقِ هَسد رػت ادُ قشرس ًوی :سشد ٍ تواهی آى كهادس
هی ؿَد.تاقشی تا تاوسذ تش ریٌکِ دس سرػتای تْثَد وس سه ههحهلهَالت
تَلسذی دس پاالیـگاُ تثشیض رقذرهات صیادی رًدام ؿهذُ رػه :ه ه
وٌتش فشآیٌذ ٍ تِ حذرقل سػاًذى آتْایی وِ دس حَضچِ تثخسش هی ؿَد
رص خولِ رقذرهات رًدام ؿذُ رػ .

ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ رس -هذیشؾاهل ؿشو ؿْش
ّای كٌؿتی آرستایداى ؿشقی تا تساى ریٌکِ ؿْش كٌؿتی
تا وٌَى دس ریهي
رّش ّ 69کتاس صهسي كٌؿتی درسد :
ؿْش  ۰6فقشُ قشرسدرد تسي ریي ؿشو ٍ ػشهایِ :زرسرى
هٌؿقذ ؿذُ رػ .تِ :ضرسؽ خهثهشًهگهاس :هشٍُ رػهتهاى
ّای تاؿگاُ خثشًگاسرى خَرى رص تثشیض؛ ًسشٍهٌذ رػهکهَیهی
هذیشؾاهل ؿشو ؿْش ّای كٌؿتی آرستایداى ؿشقهی
2
دس ًـؼتی تا ًوایٌذُ رّش ٍ ّشیغ دس خاًِ هل :
ؿْش ٍ یا ًاحسِ كٌؿتی دس ریي حَصُ رًتخاتسِ ٍخهَد
درسد وِ خَؿثختاًِ صیشػاخ ّای آى ّا ًسض تاهسي ؿهذُ
رػ ٍ .ی ردرهِ درد ؿْش كٌؿتی تسهلهَسدی وهِ 020
فقشُ قشرسدرد ٍر:زرسی دس آى هٌؿقذ ؿذُ ًسض درسری 009
ّکتاس رسرضی دس رختساس تَدُ وِ ول آى ؾولساتی ؿهذُ ٍ
ّ 0۵0کتاس صهسي كٌؿتی ریدهاد ؿهذُ رػه ً .هسهشٍههٌهذ
رػکَیی رؾ م وشد ًاحسِ كٌؿتی صسًق ًسض تا ّـ ّکتاس
ٍػؿ صهسٌِ ری تشری رًؿقاد  01قشرسدرد ػشهایهِ :هزرسی
ؿذُ رػ ً .وایٌذُ هشدم رّش ٍ ّشیغ ًسض دس ریي ًـؼ تا
تساى ریٌکِ دس دٍسرى ًوایٌذ:ی خذهتگزرس كهٌهؿهتهگهشرى
خَرّن تَد رفضٍد رؿتغا هْوتشیهي ههَضهَؼ ههشرخهؿهِ
هشدهی تَدُ ٍ توام ت ؽ خَد سر تشری رؿتهغها خهَرًهاى
هٌطقِ خَرّن وشد .تس رهلل ؾثذرللْی رفضٍد فؿها وهشدى
غشفس ّای هؿذًی ٍ كٌؿتی رّش ٍ ّشیغ سرّی رػ وِ
هی تَرًذ دس حل هؿضل رؿتغا ٍ تَػؿِ رقهتهلهادی ریهي
حَصُ رًتخاتهسهِ وهوها سػهاى تهاؿهذٍ .ی ردرههِ درد
خَؿثختاًِ صیشػاخ ّای كٌؿتی خَتی تَػط ؿشوه
ؿْش ّای كٌؿتی آرستایداى ؿشقی دس رّش ٍ ّشیغ تهِ
ٍخَد آهذُ ٍ رص ریي لحاظ هـکلی ٍخَد ًذرسد ٍلی تایذ
ًؼث تِ حل هـک ت تسوِ ری ٍ تاًکی ٍرحذّای هؼتقهش
دس آى ّا رقذرهات خذی تِ ؾول آٍسد.

صٌایع باالی  099کیلٍَات پاداش
ّوکازی هیگیسًد

ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ رس -هؿاٍى فشٍؽ ٍ خهذههات
هـتشوسي ؿشو تَصیؽ ًسشٍی تشق تثشیض رص تهخهلهسهق
پادرؽ طش قطؽ تاس تشًاهِسیضی ؿذُ تِ كٌایؽ تاالی 0۵۵
وهسهلهٍَرت خههثهش درد .تهِ :هضرسؽ ریؼهٌها ههٌهطهقههِ
آرستایداى ؿشقی ركغش تاتاصردُ دس خوؽ ّهسهئه رههٌهای
ریهي
ؿْش كٌؿتی ؿْسذ ػلسوی تا رؾ م ریي خثش :
طش تِ هٌػَس هذیشی هلشف تشق تشری ؾثَس رص پهسها
تاتؼتاى تَدُ ٍ تا ػا :زؿتِ فقط ؿاهل كٌایؽ تاالی 2۵۵
وسلٍَرت تَد رها تا تَخِ تِ :شهای َّر ؿشریط آى تغسهسهش
وشدُ رػ ٍ .ی تا رؿاسُ تِ غشفس تاالی ؿْش ؿْهسهذ
ػلسوی تِ ؾٌَرى تضس:تشیي ؿْش كٌؿتی ؿهوها غهشب
وـَس رفضٍد ٍ 001رحذ كٌؿتی تاالی  0۵۵وسلَ ٍرت دس
ریي ؿْش ٍخَد درسد وِ ها هیتَرًسن دس ونتشیي صهاى
تسـتشیي ًتسدِ سر دس صهسٌهِ ههذیهشیه هلهشف دس ریهي
هدوَؾِ تگسشین.
ٍی رص ًلة وٌتَسّای َّؿوٌذ طش فْام دس ٍرحذّای
تا ًلة ریي وٌتَسّا تشًاهِسیهضی
كٌؿتی خثشدرد ٍ :
ٍ هذیشی تاس تِ كَست َّؿوٌذ رًدام خَرّذ :شف وِ
ًقؾ تؼضریی دس هذیشی هلشف كٌایؽ تِ خلَف دس
صهاىّای رٍج تاس درسد.

