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َ 0۲صاز وفس اش مسدم آذزتایجان ضسقی دز قالة
طسح اکسام ایتام حمایت ضدود


آرذبایجان

پسداخت  71میلیازد زیال کمک َصیىٍ
تحصیلی تٍ داوص آمًشان تحت
حمایت کمیتٍ امداد آذزتایجانضسقی

ؾطٚیؽ ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضنٔ -عا ٖٚحٕایت  ٚؾاالٔات
ذا٘ٛاز ٜوٕیت ٝأساز آشضتایجاٖ قطلی ٌفت :وٕیت ٝأاساز
تا وٕه ت ٝححهیُ زا٘ف آٔٛظاٖ  ٚزا٘كجاٛیااٖ حاحات
حٕایت ظٔیٛٔ ٝٙـمیت ٞای ححهیّی  ٚعاّإای آ٘ااٖ ضا
ـااطاٞاآ وااطز ٜاؾاات.تااٌ ٝااعاضـ ایؿااٙااأ ،ااٙااطاامااٝ
آشضتایجاٖقطلی ،ذاِس ؾیاض ،تا تیاٖ ایٙى ٓٞ ٝاو ٖٛٙتیاف
اظ ٞ 22عاض زا٘فآٔٛظ  ٚزا٘كج ٛححت پٛقف ایٗ ٘اٟااز
ٞؿتٙس ،اظٟاض وطز :اظ ایٗ حعساز ٞ 22عاض زا٘اف آٔاٛظ ٚ
یه ٞعاض  232 ٚزا٘كجٞ ٛؿتٙس و ٝاظ ذسٔات ححهیاّای
ایٗ ٟ٘از تٟطٜٙٔس ٔیق٘ٛس.ؾیاض تا تیاٖ ایٙى ٝحٛإ٘ٙسؾااظی
اظ ططیك ذسٔات  ٚحٕایتٞاای حاحاهایاّای یاىای اظ
ٟٔٓحطیٗ السأات وٕیت ٝأساز اؾت ،اـعٚز :أؿاَ حاسٚز
ٔ 27یّیاضز ضیاَ وٕه ٞعی ٝٙححهیّی ت ٝزا٘اف آٔاٛظاٖ
ححت حٕایت پطزاذت قس ٜاؾاتٔ.اعاا ٖٚحإاایات ٚ
ؾالٔت ذا٘ٛاز ٜوٕیت ٝأساز اؾتاٖ تا اقااض ٜتاٞ ٝاسایات
ححهیّی  ٚقؽّی زا٘ف آٔٛظاٖ ححت حٕاایات ،یاازآٚض
قس :وٕیت ٝأساز تطای حٛإ٘اٙاس ؾااظی زا٘اف آٔاٛظاٖ
زتیطؾتا٘ی آٟ٘ا ضا تٔ ٝساضؼ واض  ٚزا٘ف  ٚواالؼ ٞاای
آٔٛظـ ـٙی  ٚحطـٝای ٔعطـی ٔی وٙس حاا پاؽ اظ طای
زٚضاٖ ححهیُ  ٚحطـ ٝآٔٛظی  ٚزض ٟ٘ایت ـاضغ اِتحهیُ
قسٖ اظ زا٘كٍاٞ ٜا ناحة قؽُ ق٘ٛس.ؾیاض تا تیاٖ ایٙاىاٝ
او ٖٛٙحسٚز ٘ 023فط زا٘كجٛی زا٘كٍاٜٞاای ؾاطاؾاطی
ححت پٛقف وٕیت ٝأساز اؾتاٖ ٞؿتٙس،حاویس وطز :تاا زض
٘ظط ٌطـتٗ وٕه ٞای ٔاٛضزی وا ٝزض طای ؾااَ تاٝ
زا٘كجٛیاٖ اضائٔ ٝی قٛز ت ٝطٛض ؾاِیا٘ ٝحسٚز زٔ ٚیّیااضز
ٔ 703 ٚیّی ٖٛضیاَ ت ٝآ٘اٖ قٟطی ٝپطزاذت ٔای قاٛزٚ.ی
ذاطط٘كاٖ وطز :تیف اظ  00۰زا٘كجٛی زا٘كاٍاا ٜآظاز،
 077زا٘كجٛی زا٘كٍا ٜپایااْ ٘اٛض  222 ٚزا٘كاجاٛی
زا٘كٍاٞ ٜای عّٕی  ٚواضتطزی  ٚؼیط ا٘اتافااعای حاحات
پٛقف وٕیت ٝأساز اؾتاٖ ٞؿتٙس و ٝقٟطی ٝآ٘اٖ حاٛؾاط
ایٗ ٟ٘از پطزاذت ٔی قٛز.ؾیاض تا تیاٖ ایاٙاىا ٝیاىای اظ
السأات وٕیت ٝأساز تطای حٕایت اظ زا٘كجٛیااٖ حاحات
حٕایت ایٗ ٟ٘از پطزاذت وٕه ٞعی ٝٙححهیّی تا ٝایاٗ
ٌط ٜٚاؾت ،اظٟاض وطز :ایٗ أط تٙٔ ٝظٛض ـطا ٓٞؾااذاتاٗ
قطایط ححهیُ تطای ٔسزجٛیاٖ عاللٙٔ ٝس تا ٝحاجاهایاُ
ا٘جاْ ٔیٌیطزٔ.عا ٖٚحٕایت  ٚؾالٔت ذا٘ٛاز ٜوإایاتاٝ
أساز اؾتاٖ ذاطط٘كاٖ وطز :پطزاذات وإاه ٞاعیاٙاٝ
ححهیّی تٙٔ ٝظٛض ٔطحفع قسٖ تركی اظ ٔكىالت ٔااِای
زا٘كجٛیاٖ  ٚزا٘ف آٔٛظاٖ ححت حٕایت ناٛضت ٔای
ٌیطز حا آٟ٘ا تتٛا٘ٙس تا ذیاِی آؾٛز ٜت ٝححهیُ ازأ ٝزٙٞس.

ممىًعیت حفازی دز سطح ضُس تثسیص
تا فسيزدیه 69

ؾطٚیؽ ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضنٔ-عا ٖٚـاٙای  ٚعإاطا٘ای
قٟطزاضی حثطیع اظ ٕٔٛٙعیت نسٚض ٔجٛظ حفااضی ؼایاط
ضطٚضی آب  ٚـاضالبٔ ،راتطات ،تطق ٌ ٚااظ اظ 23
اؾفٙس ؾاَ جاضی حا  2۰ـطٚضزیٗ ٔا ٜؾاَ 200۰زض ؾطا
ایااٗ قااٟااط ذااثااط زاز.تااٌ ٝااعاضـ ایؿااٙااأ ،ااٙااطاامااٝ
آشضتایجاٖ قطلیٔ ،حٕسحؿیٗ اؾحمی اـعٚز :ایٗ الساْ تٝ
ٔٙظٛض ؾأا٘سٞی ٔٙاؾة ٔعاتط  ٚآٔاز ٜؾاظی قٟاط تاطای
اؾتمثاَ اظ ٔیٕٟا٘اٖ ٘ٛضٚظی  ٚایجاز پاویعٌی ٔحیط تطای
ٔیٕٟا٘اٖ  ٚقٟط٘ٚساٖ ا٘جاْ ٔی قٛزٚ.ی یازآٚضی واطز:
ٔطاتك ٔاز 22 ٜزؾتٛضاِعُٕ ٘حٕٞ ٜٛاٞاٙاٍای  ٚناسٚض
ٔجٛظ حفاضی زض ؾط قٟطٞای وكٛض  ٚحثهط ٜشیُ آٖ،
قطوت ٞای آب  ٚـاضالبٔ ،راتطات ،تطق ٌ ٚاظ تاایاس
ٔحُ حفاضی ٞا ضا ححٛیُ قٟطزاضی زاز٘ ٚ ٜؿاثات تاٝ
حؿٛی ٝحؿاب الساْ وٙس.اؾحمی اظٟاض أیسٚاضی وطز :زض
ایاْ ٘ٛضٚظ قٟط٘ٚساٖ ٔ ٚؿاـطاٖ اظ حساوثط ظطـیت ٔعااتاط
اؾتفاز ٜوٙٙس  ٚؾیٕای قٟط اظ ٚضعیت ٔطّٛتی تطذٛضزاض
تاقس.

امدادزساوی وجاتگسان َالل احمس تٍ
0مصديم ي تیماز دز آذزتایجان ضسقی

ؾطٚیؽ ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضن -أسازٌطاٖ جٕعیت ٞاالَ
احٕط آشضتایجاٖ قطلی چٟاض ٔهس ٚ ْٚیه تیٕاض ٌطـتاض
زض تطؾ  ٚتٛضاٖ ضا ٘جات زاز٘س.تٌ ٝعاضـ ذثطٍ٘اض ٟٔاط،
آشضتایجاٖ قطلی اظ چٙس ضٚظ ٌصقت ٝقاٞس تاضـ ؾٍٙیاٗ
تطؾ  ٚوٛالن  ٚتٛضاٖ اؾت  ٚزض چٙیٗ قطایطای تاطٚظ
حٛازث  ٚؾٛا٘ تِٛیػ ٜزض جازٞ ٜا ٙٔ ٚاطك نعة اِعثاٛض
زٚض اظ ا٘تظاض ٘یؿت ت ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝأسازٌطاٖ جإاعایات
ٞالَ احٕط آشضتایجاٖ قطلی زض ٕٞیٗ ٔست زؾات وآ
پٙج ٔهس ٚ ْٚیه تیٕاض ٌطـتاض زض تاطؾ  ٚتاٛضاٖ ضا
٘جات  ٚتٙٔ ٝاطك زضٔا٘ی ٔٙتمُ وطز ٜا٘س.
أسازضؾا٘ی زض حازث ٝتطذٛضز ز ٚزؾاتاٍاا ٜذاٛزض ٚزض
جاز ٜاٞط -حثطیع
زض ٕٞیٗ ضاؾتا ٘جاحٍطاٖ ٞالَ احٕط اٞط ت ٝز ٚزؾاتاٍااٜ
ذٛزضٚی ؾٕٙس  ٚحیثا ٚاغٌ ٖٛقس ٜزض زض وایاّأٛاتاط 7
ٔحٛض اٞط ت ٝحثطیع ٚضٚزی ضٚؾتای ٚضزیٗ أاسازضؾاا٘ای
وطز٘س.

ؾطٚیؽ ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضنٔ -سیطوُ وٕیت ٝأساز أاْ ذإایاٙای
(ض )ٜآشضتایجاٖ قطلی اظ حٕایت ٞ 57عاض ٘ ۰23 ٚفط اظ ٔطزْ اؾتااٖ
زض لاِة ططح اوطاْ ایتاْ ذثط زاز.تٌ ٝعاضـ ذثطٌعاضی حؿٙایآ اظ حاثاطیاعٔ ،احإاس واالٔای زض
ٌفت ٌٛٚتا ذثطٍ٘اضاٖ تا تیاٖ ایٙى ٝچٟاض ٞعاض ٘ 220 ٚفط اظ ایتاْ اؾتاٖ ححت پٛقف حٕایت ٔاِای
ٔطزْ ٞؿتٙس اظٟاض زاقت :تیف اظ ٞ 57عاض ٘ ۰23 ٚفط اظ ٔطزْ اؾتاٖ زض لاِة ططح اوطاْ ایتاْ زض 23
ٔا٘ ٝٞرؿت أؿاَ تیف اظ ٔ 02یّیاضز ضیاَ ت ٝایتاْ ححت حٕایت وٕه وطزٜا٘س.
ٚی اـعٚز :ططح اوطاْ ذا٘ٛازٜٞا قأُ وٕه ت ٝایتاْ ٘یاظٔٙس ٔ ٚحط ْٚححت حٕایت اؾت وٞ ٝاط
یتیٓ ت ٝطٛض ٔتٛؾط ٔ 5یّیٞ 227 ٚ ٖٛعاض ضیاَ وٕه ٔاٞیا٘ ٝاظ حأیاٖ زضیاـت ٔیوٙٙس.
ٔسیطوُ وٕیت ٝأساز أاْ ذٕیٙی (ض )ٜاؾتاٖ اظ ٚجٛز ٞكت ٞعاض  277 ٚحأی ططح ٔحؿاٙایاٗ زض
اؾتاٖ ذثط زاز ٌ ٚفت :زض ایٗ ططح حٕایتی تیف اظ چٟاض ٞعاض  723 ٚـطظ٘س ذا٘ٛازٜٞای ٘یااظٔاٙاس
اؾتاٖ ححت پٛقف لطاض زاض٘س و ٝایٗ زض حاِی اؾت و ٝاوٞ 23 ٖٛٙعاض  223 ٚـطظ٘س تس ٖٚحأی
ٞؿتٙس.

معديمساشی  02ته کاالی تازیخ گرضتٍ دز ازس



ؾطٚیؽ ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضنٔ -سیط ضٛاتط تٟساقت ا٘ؿا٘ی ؾاظٔاٖ ٔٙطم ٝآظاز اضؼ اظ ٔعاس ْٚؾااظی
 23حٗ واالی حاضید ٌصقت ٚ ٝؼیطٔجاظ ٚؼیط لاتُ ٔهطؾ ا٘ؿا٘ی ذثط زاز.
تٌ ٝعاضـ ایؿٙاٙٔ ،طم ٝآشضتایجاٖقطلیٟٔ ،سی ؼفاضی تا اعالْ ایٗ ذثط اـعٚز :واالٞای حاضید ٌصقتٚ ٝ
ؼیط ٔجاظ  ٚؼیط لاتُ ٔهطؾ ا٘ؿا٘ی قأُ ا٘ٛا ٔحهٛالت ؾالٔت ٔحٛض زض ٔٙطم ٝآظاز اضؼ ٔاعاسْٚ
قسٚ.ی اـعٚز :ایٗ واالٞا تا ٌطایف زاضٚیی ت ٝاضظـ چٟاض ٔیّیاضز ضیاَ ؤ ٝطتٛط ت ٝؾٛٙات ٌاصقاتاٝ
تٛز ٚ ٜزض ا٘ثاضٞای ٔٙطم ٝضؾٛب قس ٜتٛز ،زض ٔحسٚز ٜقٟطن نٙعتی ٔٙطم ٝآظاز اضؼ ٔعس ْٚقس.
ؼفاضی ؾالٔت  ٚاناِت واالٞای ٚاضزاحی ضا ذط لطٔع ٚاضزات ٞطٌ ٝ٘ٛواال ت ٝاضؼ عاٙاٛاٖ واطز ٚ
ایجاز ٔسیطیت ٞای ؼصا  ٚزاضٚی ٔؿتمُ زض ٔٙاطك آظاز ضا ـطنت ٔٙاؾاثای تاطای اجاطای لاٛا٘ایاٗ ٚ
زؾتٛضاِعُٕ ٞای ؾاظٔاٖ ؼصا  ٚزاض ٚزا٘ؿت.
ٚی ٌفت :حفا٘ ٓٞإٔٞ ٝىاضی ٔكتطن تیٗ زتیطذا٘ ٝقٛضایعاِی ٔٙاطك آظاز  ٚؾاظٔاٖ ؼاصا  ٚزاض ٚتاٝ
ٔٙظٛض ححىیٓ ،ثثات  ٚایٕٙی ؼصایی  ٚزاضٚیی زض ٔٙاطك آظاز حٙظیٓ  ٚاتالغ قس ٚ ٜزض ایاٗ ذهاٛل
ٔسیطیت ؼصا  ٚزاضٚی اضؼ اظ ٘یٕ ٝز ْٚأؿاَ ـعاِیت ٞای ـٙی ٘ ٚظاضحی ذٛز تاط وااالٞاای ؾاالٔات
ٔحٛض زض ٔحسٚزٙٔ ٜطم ٝآظاز اضؼ ضا آؼاظ وطز ٜاؾت.

َىسستان َا مکاوی تسای گستسش َىس دز جامعٍ
ؾطٚیؽ ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضنٔ-سیطوُ ـطًٙٞ
 ٚاضقاز اؾالٔی آشضتاایاجااٖ قاطلای ٌافات:
ٙٞطؾتاٖ ٞا ٔىاٖ ٞاایای ٔاٟآ تاطای تؿاط ٚ
ٌؿتطـ ٙٞط ٔتعاِی زض جأعٞ ٝؿتٙس.
تٌ ٝعاضـ ایط٘أ ،حٕس ٔاحإاسپاٛض زض آیایاٗ
اذتتأیٌ ٝطزٕٞایی ٔجؿٕ ٝؾاظی  ٚحجّایاُ اظ
ٙٞطجٛیاٖ ٙٞاطؾاتااٖ ٔایاطن اـاعٚز :حااضیاد
آشضتایجاٖ ؾطقاض اظ اـتراضات ـطٍٙٞی ٙٞ ٚطی
تٛز ٚ ٜاٍِٞٛا ٘ ٚرثٍاٖ تؿایااضی زض عاطناٝ
ـطٙٞ ٚ ًٙٞط اظ ایٗ زیاض حمسیٓ ایاطاٖ  ٚز٘ایاا
قس ٜاؾتٚ.ی اظٟاض وطز :آشضتایجاٖ اظ زیاطتااظ
ٟٔس ٙٞطپطٚضی  ٚـط ًٙٞتاٛزٌ ٚ ٜاٞٛاطٞاای
تی قإااضی ضا زض زأااٖ ذاٛز پاطٚضا٘اسٚ ٜ
ٙٞطٔٙساٖ ،ازیثاٖ ،ؾراٙاٛضاٖ  ٚؼایاٛضٔاطزا٘ای
قااایؿااتاا ٝاظ ایااٗ زیاااض تااطذاااؾااتاا ٝا٘ااس.
ٔسیطوُ ـط ٚ ًٙٞاضقاز اؾالٔی آشضتاایاجااٖ
قطلی ٌفت :حفظ پیكیٝٙی ؼٙی ـاطٞاٙاٍای ٚ

ٙٞطی ٌ ٚصقت ٝی پطاـتراض ایٗ ّٔت ٘ایااظٔاٙاس
ٔیطاث ؾاظی زض ظٔاٖ و٘ٛٙی  ٚحستیاط تاٛز ٜحاا
ٙٞطٔٙساٖ ـطٞیرت ٚ ٝناحة ؾثه حاطتایات ٚ
ا٘سیكٞ ٝای ٘ ٛقىٛـا ٔ ٚا٘ٙس ٌصقت ٝحثطیع ت ٝلّٝ
ٞای ضـیع ٙٞاط  ٚـاطٞاٙاً ضٞاٙإا ٖٛقاٛز.
ٔحٕسپٛض ازأ ٝزاز :آشضتایجاٖ تا پیكیٝٙی ؼاٙای
 ٚحاضید زضذكاٖ ذٛز زض ایٗ حٛظٔ ٜای حاٛا٘اس
ٔا٘ٙس ٌصقت ٝت ٝعٛٙاٖ ٕٟٔتطیٗ ٔطوع زض حطتیات
ٙٞطٔٙساٖ ـطٞیاراتا ٝی وكاٛض ٔاٛثاط تااقاس.
ٚی ٌفتٔ :ا  ٓٞاو ٖٛٙزض ٔمطاع حؿااؾای اظ
حاضید لطاض ٌطـت ٝایٓ چطا و ٝزض ٞیچ ٔمطعی اظ
حاضید ،ححٛالت ت ٝایٗ قست  ٚؾطعات ا٘اجااْ
٘كس ٚ ٜتط ایٗ اؾاؼ تطای حعاِای  ٚتااِاٙاسٌای
٘یاظٔٙس ٕٞت تیف اظ پیف ٙٞطٔٙساٖ  ٚحاطتایات
انااحاااب ـ ااُ  ٚـااطٞااٙااً ٞؿااتاایاآ.
ٔسیطوُ ـط ٚ ًٙٞاضقاز اؾالٔی آشضتاایاجااٖ
قطلی تا تیاٖ ایٙىٙٞ ٝط تایس ٚاضز تطاٗ ظ٘اسٌای

تًشیع َ 022صاز اصلٍ وُال زایگان دز َفتٍ
دزختکازی دز تیه ضُسيودان تثسیصی

ؾااطٚیااؽ ذااثااطی ضٚظ٘ااأاا ٝاضن-
ٔسیطعأُ ؾاظٔاٖ پاضن ٞا  ٚـ ای
ؾثع قٟطزاضی حثطیع اظ حاٛضیاع 533
ٞعاض انّٟ٘ ٝاَ زض ٞفت ٝزضذاتاىااضی
زض تیٗ قٟط٘ٚساٖ ایٗ قٟطؾتاٖ ذاثاط
زاز.
تٌ ٝعاضـ ضٚاتط عٕٔٛی ؾاظٔاٖ پاضن ٞا  ٚـ ای ؾثع حاثاطیاع،
ٔحٕسحؿیٗ حؿٗ ظاز ٜتا اقاض ٜت ٝتط٘أٞ ٝای ایٗ ؾاظٔاٖ زض ٞفتٝ
زضذتىاضی ٙٔ ٚاتع طثیعی اـاعٚز :حاالـ ٔای قاٛز زض ٞافاتاٝ
زضذتىاضی تا حأیٗ  ٚحٛظیع ٟ٘ازٜٞای ٌیاٞی ٔٛضز ٘ایااظ ،تؿاتاط
ٔكاضوت ٞای قٟط٘ٚسی زض حٛظ ٜـ ای ؾثع حٛؾع ٝیاتاسٚ.ی تاا
اقاض ٜت ٝجایٍا٘ ٚ ٜمف ٔطزْ زض ٍٟ٘ساضی  ٚحٛؾع ٝـ اای ؾاثاع
اظٟاض وطز :احیا  ٚایجاز ـ اٞای ؾثع تس ٖٚح ٛض ٔطزْ ٔفٟٔٛای
٘ساضز تٕٞ ٝیٗ زِیُ ؾاظٔاٖ پاضن ٞا  ٚـ اای ؾاثاع حاثاطیاع اظ
اٖ.جی.اٞ ٚای ـعاَ زض ایٗ ظٔیٕٛٞ ٝٙاض ٜتطای ٕٞىاضی اؾتاماثااَ
وطز ٜاؾتٔ.سیطعأُ پاضن ٞا  ٚـ ای ؾثع قٟطزاضی حثطیاع تاا
حاویس تط تؿتطؾاظی تطای حٛؾعٔ ٝكاضوت ٞاای قاٟاط٘ٚاسی زض
حٛظ ٜـ ای ؾثع یازآٚضی وطز :زض ٞفت ٝزضذتاىااضی ٞ 23اعاض
انّٟ٘ ٝاَ ضایٍاٖ زض پاضن ائُ ٌّی حٛظیع ٔی قٛز.
حؿٗ ظاز ،ٜازأ ٝزاز :تط٘أ ٝضیعی ٞای الظْ تطای حٛظیع ٟ٘از ٜزض
ؾط ٔٙاطك ٘یع ا٘جاْ قس ٜو ٝجعئیات آٖ زض ضٚظٞاای آیاٙاسٜ
اعالْ ٔی قٛز.

مقالٍ
ٔطزْ قٛز اظٟاض وطزٙٞ :طٔٙس تا قٛض ،عكاك ٚ
شٚق ذٛز ٔی حٛا٘س تطای حعاِی ذاٛز  ٚزیاٍاط
ا٘ؿاٖ ٞا حالـ وٙس  ٚآضٔااٖ ٞاا  ٚآضظٞٚاای
ا٘ؿا٘ی ضا ٘ؿُ ت٘ ٝؿُ ٔٙتمُ وٙس حا ت ٝـطأاٛقای
ؾپطز٘ ٜكٛز.
ٔحٕسپٛض ،اـعٚز :تایس ٙٞط ٔاتاعااِای  ٚتااِاٙاسٜ
ٙٞطٔٙساٖ ایٗ زیاض زض ٕ٘ازٞای قٟطی ٘إاٛز ٚ
ـ اٞای ـطٍٙٞی ٞ ٚاٙاطی ٌؿاتاطـ یااتاس.
ٚی یازآٚضی وطز :تطای قٟطی ٔا٘ٙس حثاطیاع تاا
ؾاتم ٝی زضذكاٖ ـطٙٞاٍای ٞ ٚاٙاطی زٞ ٜاا
ٙٞطؾتاٖ ٘یاظ اؾت حا تعضٌاٖ عطن ٝی ـطٞاٙاً
ٙٞ ٚط ٔا٘ٙس ٌصقت ٝاظ ایٗ زیاض تطذیع٘س.

تصزگتسیه پسيضٌ شیست محیطی ضُسی ویمٍ
ديم اسفىد تٍ تُسٌ تسدازی می زسد

ؾطٚیؽ ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضنٟٙٔ -سؼ أجسی
تا اقاض ٜت ٝپیكطـت  0۰زضنسی پطٚغ ٜواا٘ااَ
ذّیُ آتاز ،اظ تٟط ٜتطزاضی تعضٌاتاطیاٗ پاطٚغٜ
ظیؿت ٔحیطی قٟطی زض ٘یٕ ٝز ْٚاؾفٙاس ٔااٜ
ذثط زاز.
تٌ ٝعاضـ ضٚاتط عٕٔٛی قٟاطزاضی ٔاٙاطاماٝ
چٟاض وال٘كٟط حثطیعٟٙٔ ،سؼ اوثط أجسی تا اعالْ ایٗ ذثط اـعٚز :پاطٚغٜ
وا٘اَ ذّیُ آتاز ت ٝط 7 َٛویّٔٛتط  ٚتا اعتثاضی تاِػ تط ٔ 203یّیاضز ضیااَ
زض حاَ احٕاْ ٔطاحُ احساث ٔی تاقس  ٚحاو 0۰ ٖٛٙزضناس پایاكاطـات
ـیعیىی زاقت ٝاؾتٚ.ی پطٚغ ٜوا٘اَ ذّیُ آتاز ضا اظ ططح ٞاای ٔاٟآ ٚ
حیاحی ایٗ ٔٙطم ٝاظ حثطیع زا٘ؿت ٌ ٚفت :تا جطیااٖ ؾااظی آب زض ایاٗ
وا٘اَ ،ـاضالتی و ٝاظ لسیٓ ،اظ ٔٙطم ٝحیسضآتاز ٚاضز آجی چای ٔی قس ٚ
آب ٞای ظیطظٔیٙی  ٚؾطحی ضا ٘یع آِٛزٔ ٜی وطز ،زض تؿتط ٔٙاؾة وا٘ااَ
ٞسایت ذٛاٞس قسٟٙٔ.سؼ أجسی تا اقاض ٜت٘ ٝمف ٔٛثط ظیؿت ٔحایاطای
وا٘اَ ذّیُ آتاز ،ذاطط ٘كاٖ وطز :تا تٟط ٜتطزاضی اظ ایٗ پطٚغ ،ٟٓٔ ٜضٕٗ
حاثیطات ٔثثت تط ضٚی ؾالٔت قٟط٘ٚسی ،تٛی ٘أطثٔ ٛیساٖ آشضتایاجااٖ
٘یع تطططؾ ٔی قٛز.
ٚی زض ذهٛل اٞساؾ انّی احساث ایٗ پطٚغٌ ٜفت :وا٘اِیع ٜوطزٖ ٚ
زـع آب ٞای ؾطحی ،جٕع آٚضی ـاضالب قٟطی ؼیط ٔاجااظ زض طاَٛ
ٔؿیط پطٚغ ،ٜؾأا٘سٞی آجی چای زض ٔحُ ٞای ضؾاٛب ٌایاط واا٘ااَ،
حفىیه ـاضالب ٞای قٟطی اظ آب ٞای جاضی  ٚضـع ٔكىالت ظیؿات
ٔحیطی اظ جّٕ ٝآٟ٘اؾت.

پسداخت تیص اش  0002میلیازد زیال تسُیالت زيوق تًلید

ؾطٚیؽ ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضنٔ -سیط أٛض قعة
تا٘ه ّٔی زض آشضتایجااٖ قاطلای تاا حكاطیا
ذسٔات ٌؿتطز ٜایٗ تا٘ه تٔ ٝاطزْ اؾاتااٖ زض
ٔست ؾپطی قس ٜؾاَ جاضی اظ پطزاذت تیف اظ
ٔ 0523یّیاضز ضیاَ حؿٟیالت ض٘ٚك حِٛیس حٟٙا تاٝ
عٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛای اظ ٔكتطی ٔساضی تا٘ه ّٔی یااز
وطز.حؿٗ ؾعیسی انُ زض ٌافات ٌ ٚا ٛتاا
ذثطٍ٘اض ایط٘ا اظٟاض وطز :اظ اتتسای ؾاَ جااضی
حا  25تٔ ٕٟٗا ٜؾاَ جاضی ٞ 25عاض  570 ٚـماطٜ
واضت اعتثاضی زض قعة اؾتا٘ی ایٗ تا٘ه نازض
قس ٜاؾتٚ.ی ازأ ٝزاز :یه ٞعاض  707 ٚـاماطٜ
حؿٟیالت تطای ٚاحسٞای حِٛیسی پطزاذت قسٜ
و ٝؾٞ ٝعاض ٔ 503 ٚیّیاضز ضیااَ اظ ٔاجإاٛ
پطزاذتی ٞا تطای ٚاحاسٞاای وكااٚضظی تاٛزٜ
اؾت.ؾعیسی انُ ٌفت :تطای قاف ٞاعاض ٚ
ٚ 055احس حِٛیسی زض حٛظ ٜنٙعات ٔ ٚاعاسٖ

یه ٞعاض ٔ 273 ٚایاّایااضز ضیااَ حؿاٟایاالت
پطزاذت قس ٜاؾتٚ.ی اـعٚز :زض ؾااَ جااضی
یه ٞعاض  572 ٚـمط ٜحؿٟیالت تطای اـطاز وآ
زضآٔس ٔ ٚتٛؾط جٟت ٌكایف واض حؿٟایاالت
اعطا قس ٜاؾتٔ.سیط أٛض قعة تا٘ه ٔاّای زض
آشضتایجاٖ قطلی تا اقاض ٜت ٝالسأات ا٘جاْ قاسٜ
زض ذهٛل ٚاحسٞای ٔعطـی قس ٜاظ واضٌاطٜٚ
حؿٟیُ ضـع ٔٛا٘ع حِٛیس اؾتاٖ ازأ ٝزاز :حاا 25

فعالیت  7222کازگس ي  722دستگاٌ خًدزيی
مکاویصٌ تسای تاشگسداودن تثسیص تٍ ضسایط عادی

ؾطٚیؽ ذثطی ضٚظ٘اأا ٝاضن-
ٔعا ٖٚذسٔات قٟطی  ٚاجاطایای
قٟطزاض حثطیع ٌفات :عإاّایاات
ظٔؿتا٘ی زض ؾط قٟط ،اظ قاة
ٌصقت ٝتا ح اٛض قایافات ٞاای
ذسٔاحی ،ت ٝنٛضت تیٚلف ٝاجاطا
قس ٚ ٜحا ضؾیسٖ تٚ ٝضعیت ٔطّٛب ازأ ٝذٛاٞس زاقت.
تٌ ٝعاضـ ایؿٙاٙٔ ،طم ٝآشضتایجاٖقطلی ،عّی ٔستط زض تاظزیاس اظ
تط٘أٞ ٝای ذسٔاحی ؾط قٟط اظٟاض وطز :اظ ظاٟاط زیاطٚظ  ٚتاا
قست ٌطـتٗ تاضـ تطؾ ،تٚ ٝیػ ٜزض ٔٙاطك قطلی  ٚقٕاِی قٟاط،
ذسٔات قٟطی  ٚاجطایی قٟطزاضی حثطیع تا ـعاِایات یاه ٞاعاض
واضٌط  ٚتیف اظ  233زؾتٍا ٜذٛزضٚی ٔىا٘یع ،ٜزض ؾط قاٟاط
ح ٛض ـعاَ زاقت ٝاؾتٚ.ی ازأ ٝزاز :ـعاِیت عٛأُ ذسٔاحای اظ
اظ ظٟط زیطٚظ تا تؿیج ٔسا ٚ ْٚاجطای قیؿتٙسیٞای ٔٙظٓ ازأاٝ
زاقت ٚ ٝحا عازی ؾاظی ٚضعیت حطزز زض ٔؿیطٞای اناّای قاٟاط
ازأ ٝذٛاٞس زاقتٔ.عا ٖٚذسٔات قٟطی  ٚاجطایی قٟطزاض حثطیع
تا حأویس تط ضطٚضت ٔكاضوت قٟط٘ٚساٌٖ ،فت :اظ قاٟاط٘ٚاساٖ
ا٘تظاض ٔیضٚز ت ٝذهٛل زض ٔحالت  ٚقٟطنٞای ٔؿاىا٘ٛای،
٘یطٞٚای ذسٔاحی ضا تطای حؿطیع زض تط٘أٞ ٝای ذاسٔااحای یااضی
وٙٙسٔ.ستط ٕٞچٙیٗ اظ اجطای عّٕیات ٔحَّٛپاقای ذاثاط زاز ٚ
اـعٚزٔ :حِّٛی و ٝاظ ؾاَ ٌصقت ٝتا حطویة قیٕیایی ٔكارام ٚ
ٕ٘ه حسالّی حانُ قس ،ٜتا اؾتفاز ٜاظ ذاٛزضٞٚاای ٚیاػ ٜزض
ٔؿیطٞای انّی اعٕاَ ٔیقٛز.
ٚی ازأ ٝزاز :تا پایاٖ عّٕیات تطؾضٚتی  ٚیدظزایی ،عإاّایاات
حٙظیؿ عٕٔٛی ؾط قٟط ،زض حٕاْ ٔٙاطك آؼاظ ٔیقٛز.

تٔ ٕٟٗا ٜجاضی ٚ 277احاس حاِٛایاسی وا ٝزض
ؾأا٘ ٝتٟیٗ یاب ثثت ٘ااْ واطز ٜتاٛز٘اس 053
ٔیّیاضز ضیاَ حؿٟیالت زضیاـات واطز ٜا٘اسٚ.ی
اظٟاض وطز :تطای ٘ٛؾاظی  ٚتاظؾاظی تاـت ٞاای
ـطؾٛز ٜقٟطی  ٚضٚؾتایی تطای زٞ ٚعاض 575 ٚ
ٚاحس تیف اظ ٔ 207یاّایااضز ضیااَ حؿاٟایاالت
پطزاذت قس ٜاؾت.ؾعیسی انُ تاا اقااض ٜتاٝ
اعطای حؿٟیال ذٛزاقتؽاِی ٌفت :تاا ٔاعاطـای
ازاضات وُ وٕیت ٝأساز  ٚتٟعیؿتی اؾتااٖ 730
ـمط ٜحؿٟیالت تا تیف اظ ٔ 232ایاّایااضز ضیااَ
پطزاذت قس ٜاؾت.
ٚی تا اقاض ٜت ٝایٙى ٝزض ؾ ٝؾاَ ٌصقاتا ٝضحاثاٝ
٘رؿت اعطای حؿٟیالت لطو اِحؿاٙا ٝاظزٚا
ضا زض وكٛض زاقت ٝایٓ ،اضاـا ٝواطز :زض ؾااَ
جاضی ٞ 0عاض  277 ٚـمط ٜت ٝاضظـ ٔ 733یّیااضز
ضیاَ پطزاذت قس ٜاؾت.

ازائٍ زاَکازَای تُثًد دز وطست تًجیُی وظام
پریسش ي پیطىُادَا دز ضسکت آب ي فاضالب استان
آذزتایجان ضسقی

ؾطٚیؽ ذثطی ضٚظ٘أ ٝاضن -زض ضاؾتای اـعایاف ٔكااضوات ـاعااال٘اٝ
ٕٞىاضاٖ ٕٞ ٚچٙیٗ اضائ ٝضاٞىاضٞای تٟثٛز تطای ضؾیسٖ ت ٝاٞساؾ پایاف
تیٙی قس ٜقطوت زض حٛظ٘ ٜظاْ پیكٟٙازٞا ،جّؿ ٝحٛجیٟی تا ح ٛض ٔعاٖٚ
تط٘أ ٝضیعی ٙٔ ٚاتع ا٘ؿا٘یٔ ،سیطأٖ ،عا٘ٚیٗ  ٚضاتطیٗ ٔٙاطك حثطیع ٔ ٚسیاط
زـتط وٙتطَ ویفی اؾتاٖ جّؿ ٝحٛجیٟی تطٌعاض قس.زض ضاؾاتاای اـاعایاف
ٔكاضوت ـعاالٕ٘ٞ ٝىاضاٖ ٕٞ ٚچٙیٗ اضائ ٝضاٞىاضٞای تٟثٛز تطای ضؾیاسٖ
ت ٝاٞساؾ پیف تیٙی قس ٜقطوت زض حٛظ٘ ٜظاْ پیكٟٙازٞا ،جّؿ ٝحٛجیٟای
تا ح ٛض ٔعا ٖٚتط٘أ ٝضیعی ٙٔ ٚاتع ا٘ؿا٘یٔ ،سیطأٖ ،عا٘ٚااٖ  ٚضاتاطایاٗ
ٔٙاطك حثطیع ٔ ٚسیط زـتط وٙتطَ ویفی اؾتاٖ جّؿ ٝحٛجیٟی تطٌعاض ٌطزیس.
تٌ ٝعاضـ ذثطٌعاضی تط٘ا زض آشضتایجاٖ قطلی ،زض اتتسای ایاٗ ٘كاؿات
ٔعا ٖٚتط٘أ ٝضیعی ٙٔ ٚاتع ا٘ؿا٘ی قطوت ضإاٗ ذاٛقاأاسٌاٛیای تاٝ
حاضطیٗ  ،تا اقاض ٜت ٝـعاِیتٟای ا٘جاْ قس ٜزض حٛظ٘ ٜظاْ پایاكاٙاٟاازٞاای
قطوت زض چٙس ؾاَ ٌصقت ٚ ٝت ٝحثع آٖ ٘تایج چكٍٕایاط اذاص قاس ٜزض
قطوت ٟٔٙسؾی ٕٞ ٚچٙیٗ جكٛٙاض٘ ٜظاْ پیاكاٙاٟاازٞاا  ،تاط ضاطٚضت
ٔكاضوت تیف اظ پیف ٕٞىاضاٖ  ٚحفظ جایٍاٙٔ ٜاؾة قطوت حاویس ٚ
اظ ٔسیطاٖ زضذٛاؾت ٕ٘ٛز ظٔیٞ ٝٙای الظْ تاطای ٔكااضوات ٞإاٍاا٘ای
زض زؾتیاتی ت ٝاٞساؾ ؾاَ  2002ضا ـطإ٘ ٓٞایٙس.زض ازأا ٝزتایاط ٘اظااْ
پیكٟٙازٞا زض ٌعاضقی ت ٝا ٓٞالسأات ا٘جاْ یاـت ٝزضقطوات زض جاٟات
حٛإ٘ٙس ؾاظی ٘ظاْ پیكٟٙازٞا زض چٙس ؾاَ ٌصقتٕٞ ٚ ٝچٙیٗ ٘تایج حانُ
اظ آٖ السأات اقاض ٜوطز .ایكاٖ زض ازأ ٝت ٝاٞساؾ  ٚعّٕىاطز قااذام
ٞای ٔ ٟٓحٛظ٘ ٜظاْ پیكٟٙازٞا اظ جّٕ ٝؾطا٘٘ ٝظاْ پیكٙاٟاازٞاا  ،زضناس
ٔكاضوت ٔسیطاٖ  ......ٚزض ٔ 23ا ٝٞؾاَ  2002اقاضٕٛ٘ ٜز و ٝذٛقثرتا٘ٝ
زض اؼّة ٔٛاضز اٞساؾ پیف تیٙی قسٔ ٜحمك قس ٜاؾت.

گسل تثسیص؛ خفتٍی وا آزام
دز قلة آذزتایجان

ازأ ٝاظ قٕاض ٠لثُ...
ٚی ٕٞچٙیٗ تا تیاٖ ایٙى ٝایٗ ٌؿُٞای ـاطعای ذاٛز
ٔٙفطز تٛز ٚ ٜزض ط َٛظٔاٖ أىاٖ ـعاِیت آٖٞا ٘ ٚایاع
ایجاز ٔراططٚ ٜجٛز زاضز ،ذاطط٘كاٖ وطز :زض حایاٗ
ضذساز ظٔیٗ ِطظٞ ٜای احتٕاِی زض ٌؿُ حثطیع ٝ٘ ،حٙاٟاا
أىاٖ حطوت ٌ ٚؿیرتٍی آٖٞا ٚجٛز زاضز ،تاّاىاٝ
احتٕاَ حرطیة زض ؾاظٞ ٜاای ایاجااز قاس ٜتاط ضٚی
ٌؿُٞا ٘یع ٚجٛز ذٛاٞس زاقت.
ٚی تا اقاض ٜت ٝایٙى ٝزض ط َٛحاضید ظِعِٞٝاای ظیاازی
ٔطحثط تا پاضٜی ٔیا٘ی ٌؿُ ،یعٙی ٌؿُ قٕاَ حثطیاع ٚ
قاذٞ ٝای ـطعی آٖ احفاق اـتاز ٜاؾتٌ ،افات :ظٔایاٗ
قٙاؾاٖ زض حسٚز  23ظٔیٗ ِاطظ ٜقاسیاس ضا وا ٝزض
ؾاَٞای ،2۰22 ،2223 ،2032 ،2570 ،2325 ،727
ٔ 277۰ ٚ 2773 ،2752 ،2727یالزی زض قٟط حثطیع ضخ
زاز ٜاؾت ،ت ٝـعاِیت ٌؿُ قٕاَ حثطیع ٘ؿثت زاز ٜا٘اس
و ٝتعضٌای آٖ ٞا تیف اظ قف ٘ ٚیٓ حا ٞفات ضیكاتاط
حرٕیٗ ظز ٜقس ٜاؾت.
ٚی ازأ ٝزاز :تط ایٗ اؾاؼٌ ،ؿاُ قإااَ حاثاطیاع ٚ
قاذٞ ٝای ـطعی آٖ اظ إٞیت ظیازی تطذٛضزاض تاٛزٜ
ت ٝطٛضی و ٝزض حاضید قٟط حثطیع حأثیط ٌصاقت ٝاؾت.
ٌؿُ حثطیع زض حاَ شذیط ٚ ٜا٘ثاقت ا٘طغی اؾت
ظٔا٘ی اظٟاض وطز :زض ححمیماحی و ٝتا ٕٞىاضاٖ زض ؾااَ
 2002ا٘جاْ زازٜایٓ ،تا اؾتفاز ٜاظ زازٜٞای زؾتٍاٞی ٚ
حاضیری ،زٚض ٜتاظٌكت ظٔیٗ ِطظٞ ٜاای ؾا ٝپااض ٜی
عٛٙاٖ قس ٜزض ٌؿُ حثطیع ٕٞ ٚچٙیٗ آٞاٙاً ضٚیاساز
ؾاِیا٘ ٝظِعِ ٝضا ٔٛضز اضظیاتی لطاض زازیٓ.
ٚی اـعٚز :تط ایٗ اؾاؼ ،احتٕاَ ٚل ٛظٔیٗ ِطظٜٞایای
تا تعضٌای قف ضیكتاط ٞاط  033ؾااَ یاه تااض ٚ
ظِعِٞٝای تاالی ٞفت ضیكتط تیف اظ  733ؾاَ تاطآٚضز
قس ٜاؾت.
ٚی ذاطط ٘كاٖ وطز :ایٗ تسیٗ ٔعٙی ٘یؿات وا ٝزٚضٜ
طٛال٘ی آضأف ذٛاٞس تٛز ،تّى ٝزِیُ آٖ شذایاطٚ ٜ
ا٘ثاقت ا٘طغی زض ٌؿُ حثطیع ٕٞ ٚچاٙایاٗ ٔاٟااجاطت
ظِعِٞٝا ت ٝؾٕت قٕاَ ؼطتی یعٙی وكٛض حطوی ٝاؾت.
زا٘كیاض حىت٘ٛیه ٕٞچٙیٗ تیاٖ وطز" :ذاِس حؿاأای"
تط اؾاؼ ٔطاِعات زیطیِ ٝٙطظ ٜذیعی ،زٚض ٜتااظٌكات
ظِعِٞٝا ضا  ۰23ؾاَ  ٚتطذی ٘یع آٖ ضا  573ؾاَ حرٕیٗ
اؾت و ٝایٗ ٘تایج تا یىسیٍط ٕٞرٛا٘ی ٘ساض٘س.
ٚی تا تیاٖ ایٙى ٝچٙیٗ ٘تایجی اظ زٚض ٜتاظٌكت ظٔایاٗ
ِطظٞ ٜا ،پیف تیٙی تّٙسٔست ٔ ٚیاٖ ٔست ظِعاِا ٝتاطای
ٌؿُ حثطیع ٔحؿٛب ٔیق٘ٛسٌ ،فت :ت٘ ٝظط ٔای ضؾاس
و ٝت ٝاحتٕاَ ،ذطای تؿیاضی زض زازٞ ٜاای حااضیارای
ظٔیٗ ِطظٞ ٜای قٟط حثطیع ٚجٛز زاضز تا ٝطاٛضی واٝ
تطذی اظ ظِعِٞٝای تعضي زض ـانّ ٝزٚض اظ حاثاطیاع تاٝ
ٚل ٛپیٛؾت ٝأا ت ٝزِیُ ضعؿ ؾاظٜٞای قٟط زض آٖ
ظٔاٖ حرطیة ظیازی ضا زض قٟط لسیٕی  ٚتعضي حثاطیاع
ٔٛجة قس ٜاؾت.
ٚی ٕٞچٙیٗ تا اقاض ٜت ٝایٙى ٝزض ط َٛحااضیاد ظٔایاٗ
ِطظٞ ٜای ٔٙاطك زیٍط تٌ ٝؿاُ حاثاطیاع ٘ؿاثات زازٜ
قسٜا٘س ،یازآٚض قس :قاٞس آٖ ظِعِ ٝاٞط ٚ ٚضظلااٖ زض
ؾاَ  2002اؾت وٌ ٝؿُ ٔؿثة آٖ "ٌؿاُ جاٙاٛب
اٞط" تا ٚجٛز ـانّ ۰3 ٝویّٔٛتطی اظ ٌؿاُ حاثاطیاع،
ٔٛجة حرطیة وأُ ذا٘ٞٝای ضاعایاؿ  ٚلاسیإای
ضٚؾتاٞای ٘عزیه قٟط حثطیع اظ جّٕ ٝضٚؾتای اؾاپاطاٖ
٘یع قس.
ظٔا٘ی تا تیاٖ ایٙى ٝقایس ٔٙؿٛب وطزٖ تطذای اظ ایاٗ
ظٔیٗ ِطظٞ ٜا تٌ ٝؿُ حثطیع چٙساٖ نحی ٘ثاقس ،اـعٚز:
تا ایٗ ٚجٛز زض حاضید حثطیع ت ٝچٙسیٗ ظِعِ٘ ٝیاع اقااضٜ
قس ٜاؾت وٛٔ ٝجة قىؿتٍی زض و ٜٛؾاطذااب یاا
"عیٙاِی" حا قیثّی قس ٜاؾت  ٚتایس ا٘اتاظااض ضٚیاساز
ظِعِٞٝای تعضٌی ضا زض قٟط حثطیع زاقت ٝتاقیٓ.
پطحٍاٌ ٜؿّی جٛاٖ زض قطق حثطیع حاوی اظ ـاعااِایات
ٞای اذیط ٌؿُ اؾت
زا٘كیاض حىت٘ٛیه عٛٙاٖ وطزٔ :طاِعاحی وا ٝزض ؾااَ
 2000زض ظٔی ٝٙپتا٘ؿیُ حطوتی پاضٜٞای ٔرتّؿ ٌؿُ
حثطیع ا٘جاْ زازٜایٓ٘ ،كاٖ ٔیزٞس و ٝحاٛاٖ حاطواتای
پاضٜی ٔیا٘ی ٌؿُ حثطیع  73زضنس  ٚپاضٜی جٛٙتی آٖ
 ۰7زضنس تٛز ٜزض حاِی و ٝحاٛاٖ حاطواتای پااض ٜی
قٕاِی ٌؿُ حثطیع حسٚز  07زضنس اؾت.
ٚی ازأ ٝزاز :تط اؾاؼ ایٗ ٘تایج ،احتٕاَ حطوت  ٚتاٝ
حثع آٖ ضٚیساز ظِعِ ٝزض پاضٜی ٔیا٘ی  ٚجٙاٛتای ٌؿاُ
حثطیع تیكتط تٛز ٚ ٜترف قطلی قٟط حثطیاع ٔای حاٛا٘اس
ذططپصیطی تیكتطی ضا زض تطاتط ظِعِٞٝای آحای زاقاتاٝ
ازأ ٝزاضز
تاقس.

