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آرذبایجان

خریذ ٍ تَزیع  11۹دستگاُ آهثَالًس
در آررتایجاى ضرقی تا پایاى سالجاری

عزٚیظ خجزی رٚس٘بٔ ٝارن -رئیظ آا٘ؾهٍهب ٜعهّهْٛ
پشؽىت اجزیش اس خزید  ٚاٛسیع  330آعتٍب ٜرٔهجهٛال٘هظ
آر ربرثبی بٖ ؽزلت اب پبیبٖ عبِ بری خجز آاآ.
ثٌ ٝشارػ ایز٘بٔ ،حٕدحغیٗ فٔٛت آر ثبسآید اس ر٘ٚهد
اجزای عزح ٞبی ثٟداؽتت آرٔب٘ت آر ؽٟزعتهبٖ عه هت
ؽیز اـشٚآ> ابو 76 ٖٛٙآعتٍب ٜأجهٛال٘هظ خهزیهداری ٚ
اٛسیع ؽد ٚ ٜیه آعتٍب٘ ٜیش ث ٝؽجى ٝثٟداؽه عه هت
ؽیز اختقبؿ ٔت یبثدٚ.ی ث ٝاجزای ٞف عزح عٕهزا٘هت
ؽجى ٝثٟداؽ  ٚآرٔبٖ ثب اعتجبر ٔ :0هیهّهیهبرآ ریهبَ آر
ؽٟزعتبٖ ع ت ؽیز اؽبر ٜوزآ ٌ ٚف > یهٗ عهزح ٞهب
ؽبُٔ رسٔبیؾٍبٔ ٜزوشیٔ ،زوش ثٟداؽ آرٔبٖ ؽٕبر6 ٜ
ٔ ،7 ٚزوش ثٟداؽ آرٔب٘ت ٞزٌالٖ ،پب٘غیه ٖٛرٚعهتهبی
ا زق ،عبختٕبٖ عتبآ ؽجى ٚ ٝآرٔبٍ٘ب ٜاخققهت یهٙهدٜ
ثٟز ٜثزآاری ٔت ؽ٘ٛد.
ٚی ثب اؽبر ٜث ٝایٙىٚ ٝی جذة اعتجبر عهٞ ٝهشار 600 ٚ
ٔیّیبرآ ریبَ آر حٛس ٜعالٔ آر عبَ جبری خجهز آاآ ٚ
ٌف > اس ایٗ اعتجبر یه ٔیّیبرآ ٔ 3:0 ٚیّی ٖٛریبَ اٛعظ
آ ٚ ِٚثمی ٝاس عٛی یزیٗ عالٔ آر إبٔت حٛسٞ ٜهبی
ثٟداؽتت جذة ؽد.فٔٛت ثب ثیبٖ ایٙى ٝآر عبَ ٔ =8هزآْ
اعتبٖ یه ٞشار ٔیّیبرآ ریبَ آر حٛس ٜعالٔ ٔؾهبروه
ٔبِت وزآ ٜا٘د اـشٚآ> آر ٕٞیٗ راعتب عٞ ٝشار ٔیّیبر ریهبَ
٘یش اٛعظ آ ِٚآر عبَ ٌذؽت ٝآر حٛس ٜعالٔ اعتهجهبر
اخقیـ آاآ ٜؽد.
رئیظ آا٘ؾٍب ٜعّ ْٛپشؽىت اجزیش اـشٚآ> آر حبَ حهبضهز
آا٘ؾٍب ٜعّ ْٛپشؽىت  900عزح عٕزا٘ت آر ٘مبط ٔختّؿ
اعتبٖ ا٘ بْ ٔت آٞد ٚایٗ آر عبی ٝاٛج ٝآِٚه اهدثهیهز
ٚأید آر حٛس ٜعالٔ را ٘ؾبٖ ٔت آٞد و ٝلبثُ اهمهدیهز
اع .فٔٛت ثیٕبرعتبٖ ٞب را ثشرٌتزیٗ ـزف ثزای ارائهٝ
خدٔبت ثٔ ٝزآْ آا٘غ ٌ ٚف > آر اٚایُ عبَ ریهٙهد6 ٜ
ثیٕبرعتبٖ ٞزیظ  ٚعزاة ٘یش اـتتبح خٛاٙٞد ؽد.ـزٔب٘هدار
ؽٟزعتبٖ ع ت ؽیز ثب ثیبٖ ایٙى ٝضزیت اؽهؽهبَ اهخه
ٞبی ثیٕبرعتب٘ت ایٗ ؽٟزعتبٖ  300آرفد اـشایؼ یهبـهتهٝ
خٛاعتبر جذة أىب٘بت پشؽىهت  ٚاعهتهمهزار پهشؽهه
ٔتخقـ آر ثیٕبرعتبٖ ع ت ؽیزؽد.
عید ؽٕظ اِدیٗ ٔزاحت ثب ا٘تمبآ اس ویهفهیه ٘هبٔهغهّهٛة
خدٔبت ثیٕبرعتبٖ ـعّت ایٗ ؽٟزعتبٖ ،خٛاعتهبر ؽهتهبة
ثخؾت آر عبخ ثیٕبرعتبٖ جدید  :8اختهخهٛاثهت أهبْ
خٕیٙت(ر )ٜؽد.
ٚی ثب ا٘تمبآ اس پیؾزـ ـیشیىت وٕتز اس 90آرفدی ایهٗ
ثیٕبرعتبٌٖ ،ف > ر٘ٚد عبخ ایٗ ثیٕبرعتبٖ ث ٝوهٙهدی
پیؼ ٔت رٚآ ٔ ٚغٚٛالٖ ٔغىٗ  ٚؽٟزعبسی ثبید آر ایهٗ
سٔی ٝٙجٛاثٍ ٛثبؽٙد.

کطف یک ّسار ٍ  7۹4کیلَگرم اًَاع
هَادهخذر در آررتایجاى ضرقی

عزٚیظ خجزی رٚس٘بٔ ٝارنٔ -ؾبٚر اعتهب٘هدار  ٚآثهیهز
ؽٛرای ٕٞبٍٙٞت ٔجبرس ٜثب ٔٛاآ ٔخدر ربرثبی بٖ ؽهزلهت
ٌف > آر ٔ 30ب ٝٞعبَ جبری یه ٞشار  :0; ٚویٌّٛهزْ
ا٘ٛا ٔٛاآ ٔخدر آر اعتبٖ وؾؿ  ٚضجهظ ؽهد;70 ٚ ٜ
ویٌّٛزْ اس ٔٛاآ ٔخدری و ٝلبثُ اعتحقبَ آارٚیت ٘جٛآ
أحب ؽد٘د.
ٔحٕد عّت ٘قزات آر ٌف  ٌٛ ٚثب خجزٍ٘بر ایز٘ب اـهشٚآ>
آر ایٗ ٔدت ;ٞ 3شار ٘ 89; ٚفز لبچبلچت  ٚاٛسیع وٙٙدٜ
ٔٛاآ ٔخدر ٔ ٚعتبآ ٔت بٞز آر اعتبٖ آعتٍیز ؽد ٜاع .
ٚی ثب اؽبر ٜث ٝایٙى ٝعٞ ٝشار ٔ <69 ٚهزحّه ٝعهٕهّهیهبت
پّیظ آر راعتبی ٔجبرس ٜثب ٔٛاآ ٔخدر آر اعهتهبٖ ا٘ه هبْ
ٌزـت ٝاع  ،اآأ ٝآاآ> 78ثب٘د لبچبق اٟی ٚ ٝاٛسیهع ٔهٛاآ
ٔخدر آر اعتبٖ ٔتالؽت ؽد ٜاع .
٘قزات ثب ثیبٖ ایٙى ٝآر عبَ  37=6آر اعتبٖ  39وهبرٌهبٜ
اِٛید ٔٛاآ ٔخدر فٙعتت ؽیؾ ٝؽٙبعبیت ٔ ٚتالؽهت ؽهدٜ
ثٛآ ،اظٟبر وزآ> ـعبِی ایٗ وبرٌبٞ ٜب یىت اس ٘هٍهزا٘هت
ٞبی جدی ٔغئٛالٖ اعتب٘ت ثٛآ.
ٚی اضبـ ٝوزآ> ثب الداْ خٛة عٛأُ ٔهمهبثّه ٚ ٝاعهال
رعب٘ت ٚعیع آر خقٛؿ ٔخبعزات ایٗ ٔٛاآ آر جهبٔهعهٝ
خٛؽجختب٘ ٝآر عبَ جبری ٞیچ وبرٌب ٜاِٛیدی ؽیؾ ٝآر
اعتبٖ ؽٙبعبیت ٘ؾد ٜو٘ ٝؾبٖ اس عدْ ـعبِی ایٗ وبرٌهبٜ
ٞب آر اعتبٖ اع .
ٔؾبٚر اعتب٘دار  ٚآثیز ؽٛرای ٕٞبٍٙٞت ٔجهبرس ٜثهب ٔهٛاآ
ٔخدر ربرثبی بٖ ؽزلت ٌف > ٘ <70مغ ٝاس ٔٙبعك رِهٛآٜ
اعتبٖ اس عزیك عٛأُ ا٘تظبٔت پبوغبسی ؽد ٜاع .
ٚی اآأ ٝآاآ> ثب اٛج ٝث ٝایٙى ٝربرثبی بٖ ؽزلت آر عهبَ
ٌذؽت ٝث ٝعٛٙاٖ اعتبٖ ثدٔ ٖٚعتبآ ٔهته هبٞهز آر وؾهٛر
ٔعزـت ؽد ٜاع ادا ْٚایٗ ٔٛض ٛیىت اس اِٛٚی ٞبی
ٔ ٟٓؽٛرای ٕٞبٍٙٞت ٔجبرس ٜثب ٔٛاآ ٔخدر اعتبٖ اع .
٘قزات ثب ثیبٖ ایٙى ٝاجتٕبعت وزآٖ ٔجبرس ٜثب ٔٛاآ ٔهخهدر
اس راٞجزآٞبی ایٗ عتبآ اع ٌ ،ف > ٔحیظ ٞبی خب٘ٛاآ،ٜ
رٔٛسؽت ،وبرٌبٞت ٔ ٚحّٞ ٝبی رِٛآ ٜؽٟزی  ٚرٚعتبیت
اس جّٕٔ ٝحیظ ٞبی اع و ٝثز٘بٔٞ ٝبی ٚیض ٜپیؾٍهیهزی
اٛعظ عتبآ آر ٘ظز ٌزـت ٝؽد ٜاع .

عزٚیظ خجزی رٚس٘بٔ ٝارن -ؽٟزآار اجزیش اس االػ ٞهبی ٚیهضٜ
٘یزٞٚبی خدٔبت ؽٟزی آر < 8عبع ٌذؽت ٝلدرآا٘ت وزآ.
ثٌ ٝشارػ ؽٟزیبر ،آوتز فبآق ٘ فت آر ثبسآید اس ر٘ٚد پیٍیزی عّٕیبت سٔغتب٘ت ٌهفه > آر <8
عبع ٌذؽت ٝؽبٞد االػ خغتٍت٘بپذیز ٔ ٚتعقجب٘ ٝوبرٌزاٖ عشیش  ٚعٛأُ خدٔبات  ٚاجهزایهت،
آر ؽیؿثٙدیٞبی ٔدا ،ْٚثٛآ ٜایٓ و ٝلبثُامدیز  ٚارسؽٕٙد اع ٚ.ی اآأ ٝآاآ> ایٗ ٕٞه ٚیهض،ٜ
ٔ ٟٓازیٗ اـتخبر  ٚعزٔبیٔ ٝدیزی ؽٟزی اجزیش اع وٛٔ ٝجت ؽد ٜعّترؼٓ ثبرػ ثتٚلف ٝثزؾ،
ٔؾىّت آر ٔغیزٞبی ازآآ عٕٔٛت ثبرس ٘جبؽد.ؽٟزآار اجزیش اضبـ ٝوهزآ> عهجهك ٌهشارػ ٘هبظهزاٖ
خدٔبات ،ؽٟز٘ٚداٖ آر ثزخت ٔٙبعك ،الدأبت لبثُاٛجٟت آر وٕه ث ٝعٛأُ اجزایت آاؽتٝا٘د؛ ثهب
ایٗ حبَ ،ثب اٛج ٝث ٝإزوش خٛآرٞٚبی عٍٙیٗ ٔ ٚىب٘یش ٜآر ٔغیزٞبی افّت ؽٟزٔ ،ؾبرو ـزاٌیز
ٕٞؾٟزیبٖ ،آر عغح ٔحالت  ٚؽٟزن ٞبی ٔغى٘ٛت ثغیبر وبرعبس خهٛاٞهد ثهٛآ.آوهتهز ٘ه هفهت
خبعز٘ؾبٖ وزآ> عّٕیبت سٔغتب٘ت اب یخسآایت وبُٔ اس ٔغیزٞبی عٕد ٜؽٟز اآأ ٝآاؽت ٚ ٝآر ٔزحّهٝ
آ ْٚثز٘بٔ ٝاٙظیؿ عٕٔٛت ،آر عٕٙٔ ْٛبعك اس عز ٌزـتٔ ٝتؽٛآ.

ترف ٍ کَالک آب ٍ ترق  4۴رٍستای هراغِ را قطع کرد



عزٚیظ خجزی رٚس٘بٔ ٝارنٔ -عب ٖٚاعتب٘دار ربرثبی بٖؽزلت ٌف > ث ٝخبعز ثزؾ ،وٛالن  ٚوبٞؼ
آٔبی ٛٞا ثزق  ٚرة آر  ;8رٚعتبی ؽٟزعتبٖ ٔزاؼ ٝلغع ؽد ٜاع  .ثٌ ٝشارػ خجزٌهشاری ـهبرط اس
ٔزاؼ ،ٝظفز ٔحٕدی فجح أزٚس آر جّغ ٝعتبآ حٛاآث ؼیزٔتزلج ٝؽٟزعتبٖ ٔزاؼ ٝاظٟبر آاؽه > ثهزؾ
عٍٙیٗ  ٚوٛالن ٔٛجت لغع ؽدٖ  ٚاـ ـؾبر رة آر  80رٚعتب  ٚلغع ثزق  78رٚعتبی ؽهٟهزعهتهبٖ
ٔزاؼ ٝؽد ٜاع ٚ.ی اـشٚآ> آر رٚعتبٞبی ـبلد ثزق ٔٙغم ٝلٛریچبی حدٚآ ٞ 7شار ٘فهز آر خهبٔهٛؽهت
ٞغتٙد  ٚآر رٚعتبٞبی عزاجٛی ؽزلت ٙٔ ٚغمٔ ٝزآقچبی حدٚآ ٞ 77شار ٘فز ٔؾىُ لغعت  ٚوهٕهجهٛآ
رة آار٘دٔ.حٕدی ثب ثیبٖ ایٙى ٝاآارٜٞبی ثزق  ٚرة  ٚـبضالة رٚعتبیت ٞزچ ٝعزیعاز ثبید ٘غج حهُ
ٔؾىُ آر رٚعتبٞب الداْ وٙٙد ،اـشٚآ> ٔغدٚآ ثٛآٖ راٜٞبی ٔ ٚغیزٞبی آعتزعت أىبٖ عّٕیبت ثهزلهزای
ثزق  ٚرة را آر رٚعتبٞب آچبر ٔؾىُ وزآ ٜاع .
ـزٔب٘دار ؽٟزعتبٖ ٚیضٔ ٜزاؼ ٝاـشٚآ>  ٓٞاو ٖٛٙرا ٜحدٚآ  300رٚعتب آر ایٗ ؽٟزعتبٖ ٔغدٚآ  ٚاس فجح
أزٚس االػ ٔ دآ ثزای ثبسٌؾبیت ٔحٛرٞبی رٚعتبیت ٕٞچٙبٖ اآأ ٝآارآ.
ٚی ٌف > ث ٝخبعز وٛالن ؽدید آر جبآٔ ٜزاؼ ٝثٞ ٝؾتزٚآ ازآآ آر ایٗ ٔحٛر اٟٙب ثب س٘ یهز چهزو ٚ
ا ٟیشات سٔغتب٘ت أىبٖپذیز اع .

ضْرداری صٌذٍق ّای صذقِ تذٍى هجَز را جوع آٍری کٌذ
عزٚیظ خجهزی رٚس٘هبٔه ٝارن -ـهزٔهب٘هدار
ؽٟزعتبٖ اجزیش ثب اؽبر ٜث٘ ٝبثغهبٔهب٘هت فهٙهدٚق
ٞبی فدل ٝآر ایٗ ؽٟزٌ ،ف > ؽٟزآاری ثهبیهد
٘غج ث ٝجٕع رٚری فٙدٚق ٞبی ثد ٔ ٖٚهٛس
آر عزیع ازیٗ سٔبٖ ٕٔىٗ الداْ وٙد.
ثٌ ٝشارػ رٚاثظ عٕٔٛت ـهزٔهب٘هداری ،رحهیهٓ
ؽٟزات ـز آر آیدار ثب ٔدیزوُ وٕیت ٝأداآ أبْ
خٕیٙت (ر )ٜربرثبی بٖ ؽزلت ،اـشٚآ> ثهب جهٕهع
رٚری ایٗ فٙدٚق ٞبٔ ،ؾهبروه ٔهزآْ ٘هٛ
آٚع ٔ ٚتدیٗ اجزیش ثزای حٕبی اس اـزاآ ثهت
ثضبع لب٘ٙٔ ٖٛد ؽد ٚ ٜاس عزیك ٔ بری ٔ بس
 ٚآارای ٔ ٛس فٛرت ٔت ٌیزآ.
ٚی ٕٞچٙیٗ اس عبس  ٚوهبر اعهغهبی ٞهجه ٝآر
ؽٛراٞبی اعالٔت ؽٟز ا٘تمبآ وزآ ٌ ٚف > ایهٗ
حٕبی ٞب ثبید اس عزیك آعتٍبٞ ٜهبی ٔهتهِٛهت
فٛرت ثٍیزآ اب ضٕٗ رعبی عداِ  ،اِٛٚیه
پزآاخ ثب ٘ظز ارٌبٖ ٞبی حهٕهبیهتهت اعهٕهبَ

ٌزآآ.
ؽٟزات ـز اآأ ٝآاآ> ارٌبٖ ٞبی حٕبیتت اس لجیُ
وٕیت ٝأداآ ،ثٟشیغتت  ٚاؾىهُ ٞهبی ٔهزآٔهت
خیزی٘ ٝمؼ ثغشایت آر اح پٛؽؼ لهزار آاآٖ
اـزاآ ٘یبسٔٙد  ٚوبٞؼ اىدی ٌزی آر عهغهح
ؽٟز آار٘د  ٚالسْ اعه اهٕهبْ آعهتهٍهبٞ ٜهب

پیطرفت  ۰۹درصذی چْار پارک
هحلِای در حَزُ ضْرداری هٌطقِ ۴

عزٚیظ خجزی رٚس٘بٔه ٝارن-
عزپزع ؽٟزآاری ٔٙغم 8 ٝاس
پیؾزـه  =0آرفهدی چهٟهبر
پبرن ٔحّ ٝای آر ایٗ ٔهٙهغهمهٝ
خجز آاآ.
ثٌ ٝشارػ ؽٟزیبر ثه٘ ٝهمهُ اس
ؽٟزآاری ٔٙغم 8 ٝاجزیهش ،اوهجهز
أ دی ثب ثیبٖ ایٗ خجز اـشٚآ> یىت اس الدأبت ایٗ ؽٟهزآاری آر
ج ٟاـشایؼ عزا٘ ٝـضبی عجش ،احداث پبرن ٞهبی ٔهحّه ٝای
اع و ٝآر حبَ حبضز چٟبر پبرن ٔحّ ٝای جدیهد آر عهغهح
حٛسٙٔ ٜغم 8 ٝآر حبَ احداث اع .
عزپزع ؽٟزآاری ٔٙغم 8 ٝاظٟبرآاؽ > پبرن ٔحّ ٝای خیبثهبٖ
ح تتٔ ،مبثُ رپبرإبٖ ٞبی وبد ثب  =0آرفد پیؾزـ وهبرٞهبی
عٕزا٘ت آر حبَ احداث اع  ٚثزای اجزای رٖ ابو ٖٛٙعّٕیهباهت
٘ظیز ٔ 900تز ٔىعت خبوجزآاریٔ 3700 ،تز ع َٛجدٌ َٚذاری،
ٔ :00تز ٔزثع وؿ عبسی ٔ 900 ٚتز ٔىعت ؽٗ ریهشی فهٛرت
ٌزـت ٝاع .
ٟٔٙدط أ دی ثب ابوید ثز ر٘ٚك پبرن ٞبی ٔحّ ٝای  ٚثهٛعهتهبٖ
ٞب ،ثیبٖ وزآ> اٛعع ٝـضبٞبی عجش ؽٟزی اس ثز٘بٔهٞ ٝهبی افهّهت
ؽٟزآاری ٔٙغم 8 ٝاع  ٚأیدٚاریٓ ثب االػ ٞبی ٕٞغ ٛآر رؽد،
اٛعع ٚ ٝاـشایؼ عزا٘ ٝـضبی عجهش  ٚأهىهب٘هبت رـهبٞهت ثهزای
ؽٟز٘ٚداٖ ٌبْ ثزآاریٓ.

ٕٞىبری السْ را آر ایهٗ خقهٛؿ آاؽهتهٝ
ثبؽٙد.
ٚیٔ ،یشاٖ پزآاخ ٔبٞب٘ ٝثٔ ٝدآجٛیبٖ وٕیهتهٝ
أداآ را ٘بچیهش آا٘غه  ٚاظهٟهبر وهزآ> ایهٗ
پزآاختت ٞب آر حدی ٘یهغه وه ٝجهٛاثهٍهٛی
٘یبسٞبی التقبآی ر٘بٖ ثبؽد  ٚچهبر ٜوهبر ایهٗ
اع و ٝثب رٔٛسػ ٞبی ـٙهت  ٚحهزـه ٝای ٚ
اٛإ٘ٙدعبسی ؽؽّت ،خب٘ٛاآٞ ٜبی ٔدآج ٛرا ثهٝ
اعتمالَ التقبآی ثزعب٘یٓ.
ـزٔب٘دار اجزیش ،وٕیت ٝأداآ أبْ خٕیٙت (ر )ٜرا
یبآٌبر ارسؽٕٙد ثٙیبٍ٘ذار جٕهٟهٛری اعهالٔهت
خٛا٘د  ٚاس االػ ٞبی ایٗ ٘هٟهبآ آر راعهتهبی
حٕبی اس خب٘ٛاآٞ ٜبی ٘یبسٔٙد ثٚ ٝیض ٜاوخزیه
جٕعی ٞ 890شار ٘فزی حبؽی٘ ٝؾهیهٙهبٖ ؽهٟهز
اجزیش لدرآا٘ت  ٚاثزاس أهیهدٚاری وهزآ ثهب راٜ
ا٘داسی ثبسارچٞ ٝبی خٛآاؽتؽبِت ٌبْ ٕٟٔت آر
جٌ ٟغتزػ ٔؾبؼُ خبٍ٘ت ثزآاؽت ٝؽٛآ.

خیراى آررتایجاى ضرقی تیص از  1۹۹۹هیلیارد
ریال تِ تخص سالهت استاى کوک کردًذ

عزٚیظ خجزی رٚس٘بٔ ٝارن -رئیهظ
آا٘ؾٍب ٜعّ ْٛپشؽىت اجزیش ،اس ا٘تخبة
آا٘ؾٍب ٜعّ ْٛپشؽىت اجزیش ثه ٝعهٙهٛاٖ
آا٘ؾٍب ٜثزاز اس ٘ظز ویفی عهّهٕهت ٚ
جّت وٕه ٞبی ٔهزآٔهت آر وؾهٛر
خجز آاآ ٌ ٚف > ٔزآْ ایٗ اعهتهبٖ اهب
و ٖٛٙثٔ ٝجّػ ٔ 3000یّیهبرآ ریهبَ ثهٝ
ثخؼ عالٔ وهٕهه وهزآ ٜا٘هد.ثهٝ
ٌشارػ خجزٌشاری اغٙیٓ اس ثٙبةٔ ،حٕدحغیٗ فٔٛت آر ٔزاعٓ اـتهتهبح
پزٚصٞ ٜبی عٕزا٘ت ؽجى ٝثٟداؽ  ٚآرٔبٖ ؽٟزعتبٖ ثهٙهبة اس ا٘هتهخهبة
آا٘ؾٍب ٜعّ ْٛپشؽىت اجزیش ثٝعٛٙاٖ آا٘ؾٍب ٜثزاز اس ٘ظز ویفی عّهٕهت ٚ
جّت وٕهٞبی ٔزآٔت آر وؾٛر خجز آاآ  ٚاظٟبرآاؽ > ٔزآْ ایٗ اعتبٖ
اب و ٖٛٙثٔ ٝجّػ ٔ 3000یّیبرآ ریبَ ث ٝثخؼ عالٔ وٕه وزآ ٜا٘هد وهٝ
ایٗ ٔجّػ آر وُ وؾٛر ثغیبر وٓ عبثم ٝاع .
فٔٛت آر اآأ ٝثب اؽبر ٜثز ـعبِی آ ِٚیبسآ ٓٞآر ثهخهؼ عهالٔه ٚ
ثٟداؽ ٌف > خٛؽجختب٘ ٝابو ٖٛٙآ ِٚادثیز  ٚأید آر سٔی ٝٙثٟهداؽه
عالٔ عٛری وبر وزآ ٜاع و ٝحزـت ثزای ٌفتٗ آارآ ٔ ٚهت اهٛا٘هد
جٛاثٍٛی ٔزآْ آر ایٗ سٔی ٝٙثبؽد.
رئیظ آا٘ؾٍب ٜعّ ْٛپشؽىت اعتبٖ آر اآأ ٝضٕٗ امدیز اس ٞهٕهبٞهٙهٍهت
ٔٛجٛآ آر ٔیبٖ ٟ٘بآٞبی ٔختّؿ ؽٟزعتبٖ ،اـشٚآ> ثبید اعتٕبآ ایهٗ را ثهٝ
خیزاٖ ٔ ٚزآْ ایٗ ؽٟز ثدٞیٓ و ٝوٕهٞبیت و ٝثزای ثٟداؽ  ٚآرٔهبٖ
ٔتوٙٙد ٔغتمیٓ اأحیزػ ثز خٛآ ٔزآْ اع .

کوک تیص از  74هیلیارد ریالی خیراى ترای تاهیي هسکي ًیازهٌذاى

عزٚیظ خجزی رٚس٘بٔ ٝارنٔ -دیز وُ وٕیتهٝ
أههداآ ربرثههبیه ههبٖ ؽههزلههت ٌههفه > خههیههزاٖ
ربرثبی بٖ ؽزلت اس اثتدای أغهبَ اهبوهٙه ٖٛآر
لبِت عزح رضٛاٖ ثیؼ اس ;ٔ 7یّیبرآ ریبَ ثزای
ابٔیٗ ٔغىٗ ٘یبسٔٙداٖ وٕه وزآٜا٘د.
ثٌ ٝشارػ ایغٙبٔ ،حٕد والٔت ثب ثیبٖ ایٙهىه ٝاس
اثتدای عبَ جبری ابو ٖٛٙیهه ٞهشار <=: ٚ
ٚاحد ٔغى٘ٛت ثزای ٔدآجٛیبٖ احداث  ٚاعٕیز
ؽد ٜاع  ،اظٟبر وزآ> عت ایٗ ٔدت ثهیهؼ اس
;ٔ :یّیبرآ ریبَ ثزای خزید ،احداث  ٚاهعهٕهیهز
ٔغىٗ ٔدآجٛیبٖ اح حٕبی ایٗ ٟ٘بآ ٞشیٙهٝ
ؽد ٜاع .
ٚی ثب ثیبٖ ایٙى ٝاس اثتدای عبَ جبری اهبوهٙهٖٛ
ٚ 703احد ٔغى٘ٛت ثزای ٔدآجٛیبٖ ؽهٟهزی ٚ
رٚعتبیت خزید  ٚاحداث ؽد ٜاع ،اـهشٚآ> =3
ٔیّیبرآ ریبَ ثزای ابٔیهٗ ٔغهىهٗ ٔهدآجهٛیهبٖ
رٚعتبیت ٔ 6: ٚیّیبرآ ریبَ ٘یش ثهزای خهزیهد ٚ
احداث ٔغىٗ ٔدآجٛیبٖ ؽٟزی ٞهشیهٙه ٝؽهدٜ

اع .والٔت ثب ثیبٖ ایٙى ٝأغبَ یهه ٞهشار ٚ
ٚ 8;0احد ٔغى٘ٛت ٔدآجٛیبٖ اهعهٕهیهز ؽهدٜ
اع ،خبعز٘ؾبٖ وزآ> ثهزای اهعهٕهیهز،احهداث
حقبر  ٚـضبی جب٘جت ایٗ اعداآ ٚاحد ٔغى٘ٛهت
ثیؼ اس ٔ 60یّیبرآ ریبَ ٞشی ٝٙؽهد ٜاعه ٚ.ی
اعٕیز  ٚثبسعبسی ٔغىٗ ٔهدآجهٛیهبٖ ،احهداث
عزٚیظ ثٟداؽتت ،پزآاخ ٚاْ ٔغىٗ ،ثٟغبسی
ٔٙبسَ ٔدآجٛیبٖ عبوٗ رٚعتب ٙٔ ٚبعك ٔهحهزْٚ
را اس آیٍز الدأبت ایٗ ٟ٘بآ عٛٙاٖ  ٚخبعز٘ؾهبٖ
وزآ> ابٔیٗ عزپٙب ٜثزای ٔهدآجهٛیهبٖ یهىهت اس
اِٛٚی ٞهبی ٔهٟهٓ وهٕهیهته ٝأهداآ اعهتهبٖ
اع ٔ.دیزوُ وٕیت ٝأداآ اعتبٖ ثب اعالْ ایٙهىهٝ
عزح رضٛاٖ ثب ٞدؾ وٕه ث ٝابٔیهٗ ٔغهىهٗ
ٔدآجٛیبٖ اح حٕبی  ،اجزا ٔت ؽٛآ،اقزیح
وزآ> خیزاٖ اعتبٖ اس اثتدای أغبَ اهبوهٙه ٖٛآر
لبِت عزح رضٛاٖ ثیؼ اس ;ٔ 7یّیبرآ ریهبَ ثهٝ
ٔغىٗ ٘یبسٔٙداٖ وٕه وزآٜا٘د.
ٚی ثب اؽبر ٜث ٝایٙى ٝاراهمهبی عهغهح وهیهفهت

کاّص  ۴۹درصذی اعسام تیواراى
تٌاتی تِ تیوارستاىّای تثریس

عزٚیظ خجزی رٚس٘هبٔه ٝارن-
رئیظ ؽجى ٝثٟداؽه ثهٙهبة ثهب
اؽههبر ٜثهه ٝوههبٞههؼ اعههشاْ ثههٝ
ثیٕبرعتبٖ ٞبی اجزیش اس ؽٟزعهتهبٖ
ثٙبةٌ ،ف > خٛؽجختب٘ ٝثٕٞ ٝه
ٔغئٛالٖ  ٚاـهشایهؼ پهشؽهىهبٖ
ٔتخقـ آر ؽٟز عت عبَ جبری  70اِت  80آرفد وهبٞهؼ ثهز
اعشاْ ث ٝثیٕبرعتبٖٞبی اجزیش را آاؽتٝایٓ،
ثههٌ ٝههشارػ خههجههزٌههشاری اغههٙههیههٓ اس ثههٙههبةٞ ،ههٛؽههٙههً
ؽزیفت عقز أزٚس آر ٔزاعٓ اـتتبح پزٚصٞ ٜبی عٕهزا٘هت ؽهجهىهٝ
ثٟداؽ  ٚآرٔبٖ ؽٟزعتبٖ ثٙبة ثب اؽبر ٜث ٝاـهشایهؼ پهشؽهىهبٖ
ٔتخقـ آر عبَ جبری آر ؽٟزعتبٖ ثٙبة اظٟبرآاؽ > عت عبَ
جبری ابو ٖٛٙث ٝاعداآ  60پشؽه ٔتخقـ اٛعظ پیٍیزی ٞهبی
ـزٔب٘دار ٕ٘ ٚبیٙدٔ ٜحتزْ ؽٟزعتبٖ ث ٝایٗ ؽٟز جذة ؽدٜا٘د وهٝ
ایٗ اعداآ ثیؾتز اس رٔبر چٟبرعبَ اخیز ثٛآ ٜو ٝایٗ أز ثغیبر لبثهُ
اٛج ٝاع .
ٚی ثب اؽبر ٜث ٝوبٞؼ اعشاْ ث ٝثیٕبرعتبٖٞبی اجزیش اس ؽٟهزعهتهبٖ
ثٙبةٌ ،ف > خٛؽجختب٘ ٝثٔ ٕٞ ٝغئٛالٖ  ٚاـهشایهؼ پهشؽهىهبٖ
ٔتخقـ آر ؽٟز عت عبَ جبری  70اِت  80آرفد وهبٞهؼ ثهز
اعشاْ ث ٝثیٕبرعتبٖٞبی اجزیش را آاؽتٝایٓ ،چزا وٚ ٝجٛآ أىهب٘هبت
وبـت ثبعج ؽد ٜاب آر رعیدٌت ث ٝثیٕبراٖ ثیؾهتهز اهٛجه ٝوهزآٜ
ثبؽیٓ.

عبختٕبٖ ٞب ،رعبی اف َٛـٙت ،اهٟهیه٘ ٝهمهؾهٝ
ٔٙبعت ٘ ٚظبرت آلیك ثز ٔزاحُ عبخ ٔهٙهبسَ
ٔدآجٛیت اس جّٕٛٔ ٝارآی اع وه ٝثهب آله
اجزا ٔت ؽٛآ،خبعز٘ؾبٖ وزآ> ای بآ عهزپهٙهبٚ ٜ
عبخ ٔغىٗ ثزای ٔدآجٛیبٖ یىت اس ٕٟٔتزیٗ
آؼدؼٞ ٝبی ایٗ ٟ٘بآ اع اب خب٘ٛاآٜٞبی ـهبلهد
ٔغىٗ ٔٙبعت اس عزپٙبٞت ٔغتحىهٓ ٔ ٚهمهبْٚ
ثٟزٜٙٔد ؽ٘ٛد.

آهادُسازی تفرجگاُ عیٌالی ترای استقثال از
گردضگراى در سال 8۹12

عزٚیظ خجزی رٚس٘بٔ ٝارنٔ -دیزعبُٔ عبسٔبٖ اٛعع ٚ ٝعٕزاٖ ع ٖٛثٗ
عّت  ٚپبرن عجیع ؽٟزآاری اجزیش ٌف > عجك ثز٘بٔ ٝریشی ا٘ بْ ؽهدٜ
ععت آاریٓ ثب اجزای چٙدیٗ پزٚص ٜعٕزا٘ت ٞهٕهچه ٖٛاحهداث آریهبچهٝ
چٙدٔٙظٛر ٜآاغ ٌؤِت ،وؿ عبسی جبآ ٜافّت افزجٍب ٜعیٙبِت  ٚاٛعهعهٝ
ـضبی عجش افزجٍب ٜعیٙبِت اب پبیبٖ عبَ  =:ایٗ افزجٍب ٜرا ثزای ٔیشثب٘هت
اس ٞ 900شار ٘فز ثبسآیدوٙٙد ٜآر ٔبٕٞ ،ٜچٙیٗ ٔیهشثهب٘هت اس ٌهزآؽهٍهزاٖ
وؾٛرٞبی اعالٔت آر عبَ < 603رٔبآ ٜوٙیٓ.ثٌ ٝشارػ ایغٙبٔ ، ،غهعهٛآ
ثزسٌز جالِت آر ٔزاعٓ ٌبسرعب٘ت ث ٝافزجٍب ٜعیٙبِت ،ای بآ سیزعبخ ٞب
آر ٔٙبعك ٔختّؿ افزجٍب ٜرا وّیهد جهذة عهزٔهبیهٌ ٝهذاری ثهخهؼ
خقٛفت آا٘غ  ٚاـشٚآ> اغٟیُ ؽزایظ ثزای ـعبِی عزٔبیٌ ٝهذاراٖ اس
جّٕ ٝعیبع ٞبی حٕبیتت اعتب٘داری ربرثبیه هبٖ ؽهزلهت  ٚؽهٟهزآاری
وال٘ؾٟز اجزیش ،ثزای اٛعع ٝافزجٍب ٜعیٙبِت ٔت ثبؽد و ٝآر ایٗ راعهتهبی
لدْ ٞبی خٛثت ثزآاؽت ٝؽد ٜاع ٚ.ی آر خقٛؿ پزٚصٌ ٜبسرعب٘هت ثهٝ
افزجٍب ٜعیٙبِتٌ ،ف > ٌبسرعب٘ت ث ٝعبختٕبٖ اآاری عبسٔبٖ ،ثمع ٝعهٖٛ
اثٗ عّت ،ایغتٍب ٜاّ ٝوبثیٗ ،رعتٛراٖ ثبْ اجزیهش ،آـهباهز ـضهبی عهجهش ٚ
ٍٟ٘جب٘ت  ٚوّی ٝعزٚیظ ٞبی ثٟداؽتت افزجٍب ٜث ٝعٔ 9900 َٛتز ثب ٞشیٝٙ
ٔ 30یّیبرآ ریبَ ا٘ بْ ٌزـ  ٚاإبْ ایٗ پهزٚصٔ ٜقهدالهت اس ٞهٕهدِهت
ٔدیزی ارؽد اعتبٖٕٞ ،زاٞت ثیٗ ثخؾت ٚاحدٞب  ٚآِغهٛسی ٔغهئهِٛهیهٗ
اعتب٘ت  ٚؽٟزی ٔتثبؽدٔ.دیزعبُٔ عبسٔبٖ اٛعع ٚ ٝعٕزاٖ ع ٖٛثٗ عّت ٚ
پبرن عجیع ؽٟزآاری اجزیش اـشٚآ> ثب اإبْ پزٚصٌ ٜهبسرعهب٘هت ،أهىهبٖ
اجزای عزح ٞبی ٘ٛرپزآاسی  ٚسیجبعبسی ثب اعتفبآ ٜاس راؼ آر افزجهٍهبٜ
أىبٖ پذیز ٔت ثبؽد ،آر ٘ظز آاریٓ ث ٝپبط ٌزأیداؽه یهبآ  ٚخهبعهزٜ
ؽٟدای ٌٕٙبْ خفت ٝثز ثبْ اجزیش عزحت رٚی ثٙبی یبآٔبٖ ؽٟدای ٌهٕهٙهبْ
اجزا وٙیٓ و ٝلبثُ رٚی اس ؽٟز ثبؽد ،ثب اجزای ایٗ عزح ٞهب جهذاثهیه
افزجٍب ٜعیٙبِت آر ؽتٞب آٚچٙداٖ خٛاٞد ؽد.

هقالِ
گسل تثریس؛ خفتِی ًا آرام
در قلة آررتایجاى

اآأ ٝاس ؽٕبر ٠لجُ...
ٚی اـشٚآ> اس رحبر ٔٛرـٛاىت٘ٛیىت ٌغهُ اهجهزیهش آر
ثخؼ ؽزلت ؽٟز اجزیش یعٙت ؽزق ؽٟزن ثبؼهٕهیهؾه،ٝ
ٔت اٛاٖ ث ٝپزاٍبٌ ٜغّت جٛاٖ اؽبر ٜوزآ و ٝحبوت اس
ـعبِی ٞبی اخیز ایٗ ٌغُ ثٛآ ،ٜأب ث ٝعهٕه ؼهزة
اجزیش ،ایٗ رحبر ـزعبیؼ ثیؾتزی آار٘د و٘ ٝؾبٖ آٙٞهدٜ
حزوبت وٕتز ٌغُ اجزیش آر ایٗ ٔٙبعك اع .
اعتفبآ ٜاس پیؼ ٘ؾبٍ٘زٞبی سِشِ ٝآر اجزیش أزی حیباهت
اع
سٔب٘ت ثب اأوید ثز ایٙى ٝرٚػٞبیت ثزای پهیهؼ ثهیهٙهت
وٛابٔ ٜدت سِهشهِهٞ ٝهب ٚجهٛآ آارآ وهٔ ٝغهتهّهشْ
عزٔبیٌ ٝذاری اع ٌ ،ف > اس جّٕه ٝایهٗ رٚػ ٞهب،
اعتفبآ ٜاس پیؼ ٘ؾبٍ٘زٞبی سِشِٔ ٝب٘ٙد ٌهبس راآٚ ٖٚ
رٚػ ""VANاع و ٝآر ایٗ راعتب اس عهبَ 37=3
ابو ٖٛٙثب االػ ثغیبر ،ع ٝایغتٍب ٜثب ٞشی ٝٙؽخقهت ٚ
پؾتیجب٘ت آا٘ؾٍب ٜاجزیش را ٜا٘داسی وزآٜاْ.
ٚی اآأ ٝآاآ> أب فح  ٚآل ٘تی  ٝآر ایهٗ رٚػ،
٘یبسٔٙد را ٜا٘داسی ثیؼ اس  37ایغتٍب"VAN" ٜاع
اب ثتٛاٖ سٔبٖ ٚل ٛسٔیٗ ِزس ٜرا ثب آل  ;0آرفهد ٚ
آر ـبفّ ٝسٔب٘ت یه عبع اب  80رٚس پیؼ اس رٚیهداآ
سِشِ ٝاؾخیـ آاآٚ.ی ٕٞچٙیٗ اظٟبر وزآ> عزح را ثهب
ؽٛرای ؽٟز اجزیش ٘یش ٔغزح وزآٜاْ ٛٔ ٚرآ اقهٛیهت
لزار ٌزـت ٝاع ؛ أب ابو ٖٛٙؽٟزآاری اجهزیهش پهظ اس
ٌذؽ یه عبَ ثب آا٘ؾٍب ٜاجزیش لزارآاآ ٘جغت ٝاع .
سٔب٘ت اثزاس أیدٚاری وزآ و ٝثب ٕٞىهبری ؽهٟهزآاری
اجزیش ایٗ ٔ ٟٓا٘ بْ ٌیزآ؛ چزا ؤ ٝغبِهعهبت آیهزیهٙهٝ
ِزس ٜخیشی سٔیٗ ِزسٞ ٜبی ؽٟز اجزیش ٘ؾبٖ ٔت آٞد وٝ
آر ٌذؽت ٝسِشِٞٝبیت ثشري ایٗ ؽٟز را ثیؼ اس آ ٜثهبر
ٚیزاٖ وزآ ٜاع ٚ.ی آر ایٗ خقٛؿ اهأوهیهد وهزآ>
اعتفبآ ٜاس پیؼ ٘ؾبٍ٘زٞب حتت اٌز اس آل ثغیبر ثبالیت
 ٓٞثزخٛرآار ٘جبؽٙد ،آر وال٘ؾٟزی ثب چٙیٗ پهیهؾهیهٙهٝ
ِزس ٜخیشی  ٚآارای ثبـ ـزعٛآ ٜثزای ٘ه هبت جهبٖ
ؽٟز٘ٚداٖ أزی ضزٚری  ٚحیبات اع .
ٚی خبعز ٘ؾبٖ وزآ> ثب اٛج ٝث ٝثبـ ـهزعهٛآ ٜؽهٟهز
اجزیشٔ ،مب ْٚعبسی عبختٕبٖ ٞب آر ثّٙد ٔهدت ٌهشیهٙهٝ
خٛثت ثزای وبٞؼ ٔخبعزات ٘بؽت اس سِشِ ٝثٛآ ٜأب آر
ـبفّ ٝرعیدٖ ث ٝؽٟزی ٔمب ،ْٚثٟتزیٗ ٌشی ٝٙاعتفبآ ٜاس
پیؼ ٘ؾبٍ٘زٞبی سِشِ ٝاع .عیغتٓ ٞؾدار عزیع ثهزای
جٌّٛیزی اس ٔخبعزات ٚاثغت ٝث ٝسِشِ ٝثغیبر ٔ ٟٓاع
ٚی ٕٞچٙیٗ ثب اأوید ثز ایٙى ٝعیغتهٓ ٞؾهدار عهزیهع
ٔتفبٚت اس پیؼ ٘ؾبٍ٘زٞبی سِشِ ٝاع ٌ ،ف > عیغتهٓ
ٞؾدار عزیع ثب آریبـ اِٚیٗ أٛاد ٔخزة سٔیٗ ِهزسٜ
پظ اس رٚیداآ ،ثبعج لغع عیغتٓ ٞبی ٔهٟهٓ آر یهه
ؽٟز ٔت ؽٛآ.سٔب٘ت اآأ ٝآاآ> ٞز چ ٝـبفٌّ ٝغهُ اهب
ایٗ عیغتٓ ٞب ثیؾتز ثبؽد ،سٔبٖ وبـت ثزای عهٕهّهىهزآ
عیغتٓ ٞؾدار عزیع  ٚحتت ٞؾهدار ثهٔ ٝهزآْ ٚجهٛآ
خٛاٞد آاؽ ٚ.ی ثب ثیبٖ ایٙى ٝأزٚس ٜآر وؾٛر صاپٗ ثب
عیغتٓ ٞؾدار عزیع ث ٝعٛر ٔٛـك حدٚآ  30حب٘ی ٝپهیهؼ
اس ٚل ٛسِشِٞ ٝؾدار آاآٔ ٜت ؽٛآ ،یبآرٚر ؽهد> ایهٗ
عیغتٓ او ٖٛٙآر ؽٟز اٟزاٖ ٘یش ٘قت ؽهد ٜاعه ٚ.ی
اظٟبر وزآ> پیؼ ٘ؾبٍ٘زٞبی سِشِ ٝلجُ اس رٚیداآ اعال
رعب٘ت ٔتوٙٙد؛ ثٙبثزایٗ وبرایت پیؼ ٘ؾبٍ٘زٞب ٘غهجه
ث ٝعیغتٓ ٞؾدار عزیع آر ؽٟز اجزیش ثیؾتز اع .
ٚی ثب اؽبر ٜث ٝایٙى ٝأزٚس ٜاعتفبآ ٜاس پیؼ ٘ؾبٍ٘زٞبی
سِشِ ٝآر وؾٛرٞبی رٔزیىب ،ی٘ٛبٖ ،چیٗٔ ،ىهشیهه ٚ
صاپٗ ٔتدأ ٚ َٚزع ْٛثٛآ ٚ ٜآر وٙبر رٖ اس عیغتٓٞبی
ٞؾدار عزیع ٘یش ثٟزٔ ٜتثز٘د ،اأوید وزآ> اٌزچ ٝثهزای
ؽٟز اجزیش ـبفّ ٝففز اب ٌغُ وبرایت عهیهغهتهٓ ٞهبی
ٞؾدار عزیع را وبٞؼ ٔتآٞد؛ أب اعتفبآ ٜاس رٖ آر
ج ٟلغع ؽزیبٖ ٞبی ٔ ٚ ٟٓحیبات ٔب٘ٙد ٌبس  ٚثهزق
ثزای جٌّٛیزی اس راؼ عٛسی ٔ ٚخبعزات ٚاثغت ٝثهٝ
ثعد اس اخزیت سِشِ ٝثغیبر ٔ ٟٓخٛاٞد ثٛآ.
ٔمب ْٚعبسی عبختٕبٖٞب ضزٚری اع
سٔب٘ت ثب ثیبٖ ایٙى ٝثبید ٔخبعزات ٌغُ اجزیش را ثهزای
ؽٟز٘ٚداٖ آر آ ٚثخؼ جداٌب٘ ٝثزرعت وزآٌ ،هفه >
٘ىت٘ ٝخغ آر ایٗ خقٛؿ ،اٛج ٝثٙٔ ٝبعمهت اعه
و ٝثز رٚی  ٚاعزاؾ پٌ ٟٝٙغّت اجزیش لزار ٌزـتٝا٘د.
ٚی ثب اأوید ثز ایٙى ٝاس ٘ظز اعتب٘دارآ جٟب٘هت ٔهٙهبعهك
ٔغى٘ٛت ثبید یه اب ع ٝویّٔٛتز اس پٌ ٟٝٙغّت ـبفهّهٝ
آاؽت ٝثبؽٙد ،اـشٚآ> ایٗ ـبفّ ٚ ٝحزیهٓ ٌغهّهت ثهزای
جٌّٛیزی اس ٔخبعزات ٘بؽت اس ٌغُ ٌ ٚغهیهخهتهٍهت
اآأ ٝآارآ
ٔغتمیٓ رٖ آر حیٗ سِشِ ٝاع ؛

