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آرذبایجان

تبشیض پیطگام دس آمًصش
ًَضمىذ دبیشستانَای کطًس

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن٘-شْ اـضاس ٛٞؿٕٙذ
ٟٔه ثشتشیٗ  ٚوبُٔ تشیٗ ٘شْ اـدضاس آٔدٛصؽ
ٛٞؿٕٙذ دس وـٛس اػت و ٝثشای اِٚیٗ ثدبس دس
تجشیض طشاحی ٛٔ ٚسد ثٟش ٜثشداسی لشاس ٌدشـدتدٝ
اػت.ثٟشاْ كٕذصاد ٜثٙدیدبٖ ٌدزاس ٘دشْ اـدضاس
ٛٞؿٕٙذ ٟٔه ث ٝخجشٍ٘بس ٟٔش ٌفدت 5دس ایدٗ
٘شْ اـضاس ثشای اِٚیٗ ثبس دس ػطح وـدٛس تدٕدبْ
ـشایٙذٞبی آٔٛصؽ ،تٕشیٗ  ٚػدٙدددؾ دا٘دؾ
آٔٛصاٖ ٍٕٞی ث ٝوٕه وبٔپیٛتدش ا٘دددبْ ٔدی
ٌیشدٚ.ی دِیُ اػتفدبد ٜاص ایدٗ ٘دشْ اـدضاس سا
صیش٘ظش ٌشـتٗ ػبعبت ٔطبِع ٚ ٝیبدٌیشی دا٘دؾ
آٔٛصاٖ حتی دس ٔٙضَ آٟ٘ب روش ودشد  ٚاـدضٚد5
ٚیظٌی ٔٙحلش ث ٝـشد ٘شْ اـضاس ایدبد ٔحیطی ثٝ
وٕه وبٔپیٛتش اػت وٌٛ ٝیی ٔعدّدٓ دس ٞدش
ِحظ ٝدس خب٘ ٝدا٘ؾ آٔٛصاٖ ٕٞشا ٜآٟ٘ب ثدٛدٚ ٜ
دسٚع ٔذسػ ٝسا یىجبس دیٍش دس ٔٙضَ ثد ٝآ٘دٟدب
دسع داد ٚ ٜتٕبْ اؿىبالت آٟ٘ب سا سـع ٔی وٙذ.
اػتفبد ٜاص ایٗ ٘شْ اـضاس دس دثیشػتبٖ ٘دیدىد ٛدس
تجشیض ،ایٗ دثیشػتبٖ سا ثٛٞ ٝؿٕٙذتشیٗ دثیشػتدبٖ
وـٛس تجذیُ وشد ٜو ٝوٕه ثؼیبس ؿبیب٘دی ثدٝ
ثبالثشدٖ ػطح عّٕی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثشای سلبثدت
ثب ستجٞ ٝبی ثشتش وٙىٛس ػشاػشی ٕ٘ٛد ٜاػت.

اَذای جُیضیٍ بٍ بیص اص ۰555
وًعشيس دس سال گزضتٍ

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ -عب ٖٚحٕبیت ٚ
ػالٔت خب٘ٛاد ٜوٕیت ٝأذاد آرسثبیدبٖ ؿدشلدی
اص اٞذای خٟیضی ٝث ٝثیؾ اص ٞ 5ضاس ٘ٛعشٚع دس
ػبَ ٌزؿت ٝخجدشداد.ثدٌ ٝدضاسؽ خدجدشٌدضاسی
ٟٔش ث٘ ٝمُ اص وٕیت ٝأذاد اػتبٖ ،خبِذ ػیدبس ثدب
اؿبس ٜث ٝایٙى ٝدس ػبَ ٌزؿت ٝخیشاٖ خٟیضید5 ٝ
ٞضاس ٛ٘ 0۷9 ٚعشٚع سا تبٔیٗ وشد٘دذ ،اظدٟدبس
وشد 5اص خیشاٖ ٔیخٛاٞیٓ ثب وٕه ٞدبی خدٛد
وٕیت ٝأذاد سا دس ـشاٞدٓ ودشدٖ صٔدیدٙدٞ ٝدبی
اصدٚاج آػبٖ ٘دٛعدشٚػدبٖ  ٚـدشص٘دذاٖ رودٛس
خب٘ٛادٞ ٜبی تحت حٕبیت ثیؾ اص پیدؾ یدبسی
وٙٙذٚ.ی ثب ثیبٖ ایٙى ٝتشٚیح اصدٚاج آػدبٖ دس
ثیٗ ٔذدخدٛیدبٖ تدحدت حدٕدبیدت اص خدّٕدٝ
ـعبِیت ٞبی ٔ ٟٓوٕیدتد ٝأدذاد اػدت ،اـدضٚد5
٘ٛعشٚػبٖ تحت پٛؿؾ ثب ـشاٞدٓ ؿدذٖ ِدٛاصْ
ضشٚسی خٛد ساٞی خب٘ ٝثخت ٔدی ؿد٘ٛدذ ودٝ
خیشاٖ اص طشیك «طشح وٛثش »ٔیتٛا٘ٙذ یبسیٍدش
آ٘بٖ دس تأٔیٗ ٚػدبیدُ ٔدٛسد ٘دیدبص ص٘دذٌدی
ثبؿٙذ.ػیبس ثب ثیبٖ ایدٙدىد ٝثدشای ٘ 950دفدش اص
صٚجٞبی خٛاٖ تحت حٕبیت وٕیت ٝأذاد اػتبٖ
دس ػبَ ٌزؿت ٝوٕه ٞضی ٝٙاصدٚاج پدشداخدت
ؿذ ٜاػت ،تبویذ وشد 5یىی اص ٟٔٓتشیٗ اٞذاؾ
وٕیت ٝأذاد اص اعطبی وٕه ٞدضیدٙد ٝتدأٔدیدٗ
خٟیضیٞ ٚ ٝذی ٝاصدٚاج ثٛ٘ ٝعشٚػبٖ  ٚـدشص٘دذاٖ
روٛس خب٘ٛادٞ ٜبی تدحدت حدٕدبیدت تدشٚیدح
ػٙتٞبی حؼ ٝٙاػالٔی اػت.

اعالم مطًقُای جذیذ سشمایٍ
گزاسی دس مىطقٍ آصاد اسس

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ-عب ٖٚـشٙٞدٍدی،
اختٕبعی ٌ ٚشدؿٍشی ػبصٔبٖ ٔٙطم ٝآصاد اسع
ٌفتٔ 5ـٛق ٞبی خذیذ ثشای ػشٔبیٌ ٝدزاساٖ
دس حٛصٞ ٜبی ٌشدؿٍشی  ٚآٔدٛصؽ دس ٘دظدش
ٌشـت ٝؿذ ٜاػت.
ثٌ ٝضاسؽ خجشٍ٘بس ٌش ٜٚاػتبٖ ٞدبی ثدبؿدٍدبٜ
خجشٍ٘بساٖ خٛاٖ اص تجشیض؛ یٛػؿ داداؽ صاد ٜثب
اعالْ ایٗ خجش اـضٚد 5دس ادأ ٝحٕبیت اص ػشٔبیٝ
ٌزاساٖ ایٗ ثؼتٞ ٝبی تـٛیمی ثب تخفیؿ  55تدب
 05دسكذ دس لیٕت اساضی ث ٝػشٔبیدٌ ٝدزاساٖ
اسایٔ ٝی ؿدٛدٚ.ی اـدضٚد 5ػدشٔدبیدٌ ٝدزاساٖ
عاللٕٙذ ث ٝـعبِیت دس حٛص ٜآٔدٛصؽ ،ػدبخدت
ٔذاسع ؼیشدِٚتی  ٚآٔٛصؿٍدبٞ ٜدبی آصاد دس
ٔٙطم ٝآصاد اسع ٔی تٛا٘ٙذ اص ثؼتٞ ٝبی تـٛیمی
 ٚتخفیفی اػتفبد ٜوٙٙذ.داداؽ صاد ٜخبطدش٘ـدبٖ
وشد  5دس صٔی ٝٙػبخت ٔدتٕع ٞبی تفشیحدی ٚ
ؿٟشثبصی ٘یض ـشاخٛا٘ی ٔٙتدـدش ؿدذ ٜاػدت ٚ
عاللٕٙذاٖ ٔی تٛا٘ٙذ ثش اػدبع ایدٗ ـدشاخدٛاٖ
٘ؼجت ث ٝػشٔبیٌ ٝزاسی دس ایٗ حٛصٞ ٜب ،الدذاْ
وٙٙذٔ.عب ٖٚـشٍٙٞی ،اختٕبعی ٌ ٚدشدؿدٍدشی
ػبصٔبٖ ٔٙطم ٝآصاد اسعٌ ،فدت  5ثدش اػدبع
ؿشایط دس ٘ظش ٌشـت ٝؿذ ٜػبصٔبٖ ٔٙطدمد ٝآصاد
اسع ،ؿٟشثبصی ٞبی خذیذ ٔ ٚدددتدٕدع ٞدبی
تفشیحی ثبیذ ثب اػتفبد ٜاص اػتب٘ذاسدٞبی سٚص د٘یب
ٔ ٚتٙبػت ثب ٘یبصٞبی اٚلبت ـشاؼت  ٚتفدشیدحدی
ٔؼبـشاٖ  ٚؿٟش٘ٚذاٖ طشاحی  ٚاخشا ؿٛد.

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن-ؿٟشداس تجشیض ٌفت5
ثخؾ ٕٟٔی اص بِؾٞبی ؿٟشداسی ث ٝخلدٛف
دس والٖ ؿٟشٞب سیـ ٝدس حٛصٞ ٜبی ٔدّدی داسد ٚ
ؿٛسا ٔیتٛا٘ذ ثب پیٍیشی خٛدٌ ،شٌٜـبی ایٗ لجیدُ
ٔـىالت ثدبؿدذ .ثدٌ ٝدضاسؽ ایؼدٙدبٔ ،دٙدطدمدٝ
آرسثبیدبٖؿشلی ،كبدق ٘دفی دس ٘ـؼت ٔـتدشن
ثب ٔٙتخجبٖ پٙدٕیٗ دٚس ٜؿٛسای اػالٔی ؿٟش تجشیض،
ثب ثیبٖ ایٗ ٔطّت ،اظدٟدبس ودشدٚ 5سٚد ؿدٛسا ثدٝ
ٔٛضٛعبت والٖ  ٚسیـٝای ؿٟشداسیٞبٔ ،یتٛا٘دذ
پـتیجبٖ تٛػع ٝخذٔتٍضاسی ثبؿذٚ .ی ٔتزوش ؿذ5
ٔتبػفب٘ ٝدس ثٛدخ 46 ٝوـدٛس ،ؿدٟدشداسی ٞدبی
والٖ ؿٟشٞب عٕٔٛبً ثب ثیٟٔشیٞبیی ٔٛاخٞ ٝؼتٙذ ٚ
ثؼیبسی اص سدیؿ ٞدبی ٔدشثدٛه ثد ٝحدٕدبیدت اص
ؿٟشداسیٞب٘ ،بدیذٌ ٜشـدتد ٝؿدذ ٜاػدت ود ٝاص

آٖ خدّٕدٔ ٝددی تدٛاٖ ثد ٝحدزؾ اسصؽ اـددضٚدٜ
ؿٟشداسیٞب اؿبس ٜوشدٚ .ی ثب اؿبس ٜث ٝاـك تٛػعٝ
والٖ ؿٟش تجشیض ٌفت 5تجشیض ثب خٕعیدت تدمدشیدجدی
ٔ0یّی٘ ٖٛفش ،دس ـٓا٘ذاص  05ػدبِد ٝوـدٛس ،ثدٝ
عٛٙاٖ لطت ِٛٞ ٚذی ًٙدس استجبه ثب وـدٛسٞدبی
ٕٞؼبی ٝایٗ ٔٙطم ،ٝپیؾثیٙی ؿذٜاػت.
ثش ایٗ اػبع ،ػعی وشدٜایٓ دس ػبَ ٞدبی اخدیدش،
خبیٍب ٜوالٖؿٟش تدجدشیدض سا دس ػدطدح ٔدّدی ٚ
ثیٗإِّّی تمٛیت وٙیٓ .ؿٟشداس تدجدشیدض ثدب ثدیدبٖ
ایٗ و ٝؿٛسای پٙدٓ طجیعتبً ثبیذ ثب اطالعبت وبُٔ ٚ
ٚالعی اص وبسوشد ؿٟشداسیٚ ،اسد ـعبِدیدت ؿدٛد،
اظٟبس وشدٔ 5ذیشاٖ ٔ ٚعب٘ٚبٖ ؿدٟدشداسی تدجدشیدض،
ٔٛظؿا٘ذ وبسوشد عٕشا٘ی ،ـشٍٙٞی  ٚاخدتدٕدبعدی
ؿٟش سا دس لبِت ٌضاسؽٞبی دلیك ٔ ٚىدتدٛة ،دس

خذٔت ٔٙتخجبٖ ٔحتشْ لشاس دٙٞذ؛ ایدٗ ساٞدىدبس،
لطعبً ٔب٘ع اص ا٘تمبَ اطالعبت حبؿیٝػبص ٘ ٚدبدسػدت
خٛاٞذ ؿذ.
ٚی ثب اؿبس ٜث ٝایٗو ٝتجشیض ٔتبػفب٘ ٝدس ػبَ ٞدبی
ٌزؿت٘ ،ٝمؾ ثؼیبس وٕشٍ٘ی دس استجبطبت خبسخی
وـٛسٔبٖ داؿتٝاػت ،ثیبٖ وشد 5خشػٙذیٓ ود ٝدس
ػبَ ٞبی اخیش ،ثب استمبی ٚخ ٝثیٗإِّّی ایٗ ؿدٟدش،
تٛا٘ؼتٝایٓ عٙبٚیٗ  ٚخبیٍبٞ ٜبی ٕٟٔدی اص لدجدیدُ
«پبیتخت ٌشدؿٍشی وـٛسٞبی اػالٔی دس ػدبَ
 ،0503پبیتخت ٍ٘بسٌشی خٟبٖ اػالٔی دثیشخدب٘دٝ
اطّغ ؿٟشٞبی اػالٔی ،ؿٟش خٟب٘ی ثبـت ـدشؽ،
عضٛیت دس ٞیئت سئیؼٔ ٝدٕد ٝحدىدٔٛدت ٞدبی
ٔحّی دس ٔٙطم ٝخبٚسٔیب٘ ٚ ٝسئیغ وٕیتٔ ٝدحدیدط
صیؼت ایٗ ٔدٕع سا اص آٖ تجشیض ودٙدیدٓٚ .ی ثدٝ

تـىیُ خّؼبت ػتبد ّٔی ٌشدؿٍشی تجشیدض 0503
اؿبس ٜوشد ٌ ٚفت 5خٛؿجختب٘د ٝثدب ٘دظدش ٔدثدجدت
ٞیئتدِٚت ،ػتبد ّٔی ٌشدؿٍشی تجشیض  0503ثدب
عضٛیت اػتب٘ذاس  ٚثٙذ ،ٜـعبَ ؿذ ٚ ٜتدبودٙد ٖٛدٚ
خّؼ ٝثب حضٛس ٔعب ٖٚسئیغ خدٕدٟدٛس  ٚسئدیدغ
ػبصٔبٖ ٔیشاث ـشٍٙٞیٕ٘ ،بیٙذٌبٖ ٔدّغ  ٚػدبیدش
ٔذیشاٖ ٔشتجط تـىیُ ؿذ ٜاػت.

 05میلیًن تًمان تسُیالت دس صًست بشگطت َش خاوًاس مُاجش بٍ سيستا

اختصاظ بًدجٍ َ 05ضاس میلیاسد سیالی بٍ آرسبایجانضشقی دس سال جاسی

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ-ذیشعبُٔ كٙدذٚق
وبسآـشیٙی أیذ اػتبٖ آرسثبیدبٖ ؿشلی ٌفت5تب ثدٝ
أشٚص یهٞضاس ٘ 49 ٚفش عض ٛایدٗ كدٙدذٚق ٞدب
ؿذ٘ذ وٞ ٝش وذاْ ثب دسیبـت تؼٟیالت ؿدش ٚثدٝ
یه وبس خبٍ٘ی وشدٜا٘ذ  ٚث ٝعجبست دیٍش ثدشای
یهٞضاس ٘ 49 ٚفش اؿتؽبَ ایدبد ؿذ ٜاػت.
عّیشضب آخ٘ٛذصاد ٜأشٚص دس ٌفت  ٌٛٚثب خجشٍ٘بس
ـبسع دس تجشیض ثب ثیبٖ ایٙى ٝتٛػعٔ ٝتٛاصٖ اػتبٖ سا
اص ػبَ  49آؼبص وشدٜایٓ ٕٞچٙیٗ دس ساػتبی ایدبد
اؿتؽبَ دس سٚػتب تالؽ وشدیٓ تب سٚػدتدبٞدب سا ثدٝ
تٙبػت ظشـیت آٟ٘ب ؿٙبػبیی  ٚاحلبءوٙیٓ ،اظٟدبس
داؿت 5ثشای ٕ٘ ٝ٘ٛاص یه سٚػتب و ٝتدٙدٟدب دٙدذ
خب٘ٛاس دس آٖ ثبلی ٔب٘ذ ٜثٛد ،ثبصدیذوشدیدٓ  ٚثدٝ
٘ؼجت تٛا٘بیی آٖ سٚػتب تؼٟیالتی اسائد ٝؿدذٞ ،دش
ٙذ ثبٚس ٕ٘ی وشد٘ذ أب أدشٚص دٙدذیدٗ ٘دفدش اص
سٚػتبییبٖ دس آ٘دب ٔـؽ َٛث ٝوبس ٞؼتٙذ.
ٚی ادأ ٝداد 5اِجت ٝثب تدٛخد ٝثد ٝاثدٙدىد ٝثدیدـدتدش
خب٘ٛاسٞبی آٖ سٚػتب ٟٔبخشت وشد ٜثٛد٘ذ ،ث ٝآٟ٘ب
ٌفتیٓ ٞش خب٘دٛاسی ود ٝدس ؿدٟدشٞدبی ثدضسي
حبؿی٘ٝـیٗ ؿذٜا٘ذ ث ٝسٚػتب ثشٌشدا٘یذ  ٚوبسٌبٞی
ایدددددبد وددٙددذٔ 05 ،ددیددّددیدد ٖٛتؼددٟددیددالت
ٔی دٞیٓٔ.ذیشعبُٔ كٙذٚق وبسآـشیٙی أیذ اػتدبٖ
آرسثبیدبٖؿشلی ادأ ٝداد 5دس ساػتبی ایٗ أدش 50

ػشٚیغ خجشی سٚص٘دبٔد ٝاسن-سئدیدغ ػدبصٔدبٖ
ٔذیشیت  ٚثش٘بٔٝسیضی آرسثبیدبٖ ؿدشلدی ٌدفدت5
ثٛدخٝای و ٝدِٚدت دس ػدبَ  0546ثد ٝاػدتدبٖ
آرسثبیدبٖ ؿشلی اختلبف خٛاٞدذ داد ثدبِدػ ثدش
ٞ 05ضاس ٔیّیبسد سیبَ اػت.
ثٌ ٝضاسؽ ایؼٙبٙٔ ،طم ٝآرسثبیددبٖ ؿدشلدی ،داٚد
ثٟجٛدیٔ ،دٕ ٛاعتجبسات اػتبٖ ؿدبٔدُ تدٕدّده
داسایی ػشٔبی ٝای اػدتدب٘دیٞ ،دضیدٙد ٝای ،تدٛاصٖ
ٔٙطمٝایّٔ ،ی ،اػتب٘ی ٚیظ ٚ ٜسٚدخب٘ٞٝبی ٔدشصی
اػتبٖ دس ػبَ  0546سا ثیؾ اص ٞ 05ضاس ٔدیدّدیدبسد
سیبَ عٛٙاٖ وشدٚ .ی ٌفت 5اعدتدجدبسات تدٕدّده
داساییٞبی ػشٔبیٝای اػتب٘ی أؼبَ ٘ؼجت ثد ٝػدبَ
ٌزؿت ٝحذٚد  50دسكذ سؿذ داؿت ٚ ٝاص دٞ ٚضاس ٚ
ٔ 4۷0یّیبسد سیبَ ث ٝػٞ ٝضاس ٔ 455 ٚیّدیدبسد سیدبَ
سػیذ ٜاػت و ٝدس خّؼ ٝؿٛسای ثش٘دبٔد ٝسیدضی ٚ
تٛػع ٝاػتبٖ ثیٗ ؿٟشػتبٖٞب  ٚدػتٍبٜٞبی اخشایی
تٛصیع ؿذ  ٚث ٝتلٛیت سػیذ.
ٚی اعتجبسات تٛاصٖ ٔٙطم ٝای اػتبٖ دس ػبَ خبسی
سا ٘یض حذٚد ٟبس ٞضاس ٔ 505 ٚیّیبسد سیبَ عدٙدٛاٖ
وشد ٌ ٚفت 5عال ٜٚثش اعتجبسات اػتب٘ی اص ٔدحدُ
اعتجبسات ٔدّدی ،اػدتدب٘دی ٚیدظ ٚ ٜػدبٔدب٘دذٞدی
سٚدخب٘ٞ ٝبی ٔشصی ثشای پشٚطٜٞبی ث٘ ٝدبْ اػدتدبٖ

كٙذٚق خشد ٔحّی دس ٞفت ؿٟشػتبٖ آرسؿدٟدش،
عدتؿیشٔ ،شاؼ ،ٝاػى ،ٛتجشیض ،وّیجش  ٚؿدجدؼدتدش،
تـىیُ ؿذ  ٚثشای ٞش كٙذٚق ٔ 005یّدید ٖٛسیدبَ
پشداخت ؿذ ٜاػت.
ٚی اضبـ ٝوشد 5تب ث ٝأشٚص یهٞدضاس ٘ 49 ٚدفدش
عض ٛایٗ كٙذٚق ٞب ؿذ٘ذ وٞ ٝش وذاْ ثب دسیبـدت
تؼٟیالت ؿش ٚث ٝیه وبس خبٍ٘ی وشدٜا٘ذ  ٚثدٝ
عجبست دیٍش ثشای یهٞضاس ٘ 49 ٚفش اؿتؽبَ ایدبد
ؿذ ٜاػت.آخ٘ٛذصاد ٜثیبٖ وشد 5طشح ٞدب پدغ اص
اسائ ٝتؼٟیالت  ٚاحلبء ،سٞب ٘ـذ ٚ ٜثد ٝكدٛست
دٚسٜای ثبصدیذ ٔیؿ٘ٛذ ث ٝطٛسیى ٝدس ػبَ اٞ َٚش
ػٔ ٝب ٜیىجبس ،دس ػبَ دٔ 6 ْٚب ٜیه ثبس  ٚدس ػبَ
ػ ْٛث ٝكٛست تلبدـی اص طشحٞبی احلبء ؿدذٜ
ثبصدیذ ٔیوٙیٓ.

سيشَای يصًل حق بیمٍ سيستاییان ي عطایش متىًع میضًد
ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ-ذیش كٙذٚق ثیدٕدٝ
اختٕدبعدی وـدبٚسصاٖ ،سٚػدتدبیدیدبٖ  ٚعـدبیدش
آرسثبیدبٖؿشلی ٌفت 5سٚؽٞبی ٚك َٛحك ثیٕٝ
سٚػتبییبٖ  ٚعـبیش ٔتٔ ٛٙیؿٛد.
ثٌ ٝضاسؽ ایؼٙبٙٔ ،طم ٝآرسثبیدبٖؿشلیٔ ،حدٕدذ
٘ظشی دس خٕع اٞبِی  ٚصائشیٗ أبٔضادٔ ٜیشٔدٛػدی
( ) سٚػتبی ػفیذاٖ خذیذ دٞؼتبٖ اػدپدیدشاٖ ثدب
اعالْ ایٗ خجش اـضٚد 5دس حبَ حبضش ٔدتدمدبضدیدبٖ
عضٛیت دس كٙذٚق ثیٕ ٝاختٕدبعدی وـدبٚسصاٖ،
سٚػتبییبٖ  ٚعـبیش ثد ٝكدٛست اخدتدیدبسی  ٚثدب
پشداخت پٙح دسكذ ػٔ ٟٓـبسوت ثیٕ ٝؿدذ ٜاص
وٕه  05دسكدذی دِٚدت اص ٔؼدتدٕدشی ٞدبی
ثبص٘ـؼتٍی ،اصوبساـتبدٌدی  ٚـدٛت ثدٟدشٔ ٜدٙدذ
ٔیؿ٘ٛذ.
ٚی ثب ثیبٖ ایٙى ٝاعضبی كٙذٚق  ٓٞاودٙد ٖٛثدب
ٔشاخع ٝث٘ ٝضدیه تشیٗ ؿعجد ٝثدب٘ده وـدبٚسصی

ٔحُ ػى٘ٛت خٛد ،حك ثیٕ ٝخدٛد سا پدشداخدت
ٔیوٙٙذ ،اظٟبس وشد 5ثب تٛخ ٝثٔ ٝحذٚدیت ؿدعدت
ثب٘ىی ثٚ ٝیظ ٜدس ٔٙبطك سٚػتبیی  ٚكعت اِدعدجدٛس
اػتبٖٔ ،ـىالتی  ٖٛتأخیش دس پشداخت حك ثیٕٝ
ػبال٘ٙٔ ٝدش ث ٝلطع ساثط ٝثیٕٝای اـشاد  ٚعدٛاسم
ـٙی ٘بؿی اص آٖ ،تحٕیُ ٞضیٞٝٙبی ایبة  ٚرٞدبة
ٔ ...ٚتٛخ ٝثیٕ ٝؿذٌبٖ ٔیؿٛد.
ٚی ادأ ٝداد 5كٙذٚق ثشای خجدشاٖ ثدخدـدی اص
ٔـىالت یبد ؿذ ،ٜتذاثیش ٔتعذدی ا٘ذیـدیدذ ٜودٝ
تخلیق دػتٍب ٜوبستخٛاٖ ٔتلدُ ثد ٝػدبٔدب٘دٝ
ثیٌٕ ٝشی كٙذٚق (ػجب) ثدشای ودبسٌدضاسی ٞدبی
ثبالی یه ٞضاس ثیٕ ٝؿذ ٜتحت پٛؿؾ یدىدی اص
آٟ٘ب اػت.
٘ظشی ثب اؿبس ٜث ٝایٙى ٝوبستخٛاٖٞبی ٔزوٛس تدب
٘یٕ ٝا َٚػبَ خبسی تحٛیُ وبسٌضاساٖ ٔی ؿدٛد،
ٌفت 5ایٗ دػتٍبٞ ٜب ،كشـبً لبثّیت پشداخت ٚخٜٛ

ساٌ اوذاصی ايلیه خًضٍ صىعتی
يیژٌ باوًان دس آرسبایجان ضشقی

 ٚحك ثیٕ ٝثب تخلیق ؿٙبػ 05 ٝسلٕی ثدشای ٞدش
عض ٛكٙذٚق سا خٛاٙٞذ داؿت.
ٚی ،اـضایؾ ثب٘هٞبی عبُٔ كٙذٚق ثدب ایدددبد
صیشػبخت ٞبی الصْ ،اػتفدبد ٜاص دػدتدٍدبٞ ٜدبی
خٛدپشداص ثب٘ىی ٘ ٚیض پشداخت ٚخ ٜٛحك ثیٕد ٝاص
طشیك ٌٛؿی تّفٗ ٕٞشا ٜسا اص ػبیش سٚؽٞبی دس
دػت الذاْ ثشای ت ٛٙثخـی  ٚتؼٟیُ دس ٚكدَٛ
حك ثیٕ ٝاختٕبعی ایٗ كٙذٚق ثشؿٕشد.

افضایص  2بشابشی کًدکان کاس ي خیاباوی دس آرسبایجانضشقی

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ-ذیشوُ ثٟضیؼتی
اػتبٖ آرسثبیدبٖؿشلی اص اـضایؾ وٛدوبٖ وبس ٚ
خیبثب٘ی دس اػتبٖ خجش داد ٌ ٚفدت 5اِدجدتد ٝایدٗ
اـددضایددؾ  0ثددشاثددشی وددٛدوددبٖ وددبس دس
آرسثبیدبٖؿشلی دس ٔمبثُ ػبیش اػتبٖ ٞدب ثؼدیدبس
وٓ اػتٔ .حؼٗ اسؿذصاد ٜأشٚص دس ٌفتٌٚدٛ
ثب خجشٍ٘بس ـبسع دس تدجدشیدض اظدٟدبس ودشد 5دس
ػبَ ٞبی ٌزؿتٔ ٝیضاٖ ودٛدودبٖ ودبس تدحدت
پٛؿؾ ثٟضیؼتی اػتبٖ تب ػمؿ ٘ 95فش ثدٛد ودٝ

ایٗ سلٓ دس حبَ حبضش ث٘ 65 ٝفش سػیذ ٜاػت.
ٚی ثب ثیبٖ ایٙى ٝدِیُ عٕذٌ ٜشایؾ ث ٝودبسٞدبی
خیبثب٘ی اٍ٘یض ٜػٛدخٛیی اػت ،اـدضٚد 5دسآٔدذ
ثیـتش ،ػٛدخٛییٙٔ ،فعت اص طدشیدك خدشیدذ ٚ
ـشٚؽ ٔٙدش ثٌ ٝشایؾ وٛدودبٖ ثد ٝودبسٞدبی
خیبثب٘ی ٔیؿٛد و ٝطجك ثشسػی دس ٘ٛسٚص أؼدبَ
دسآٔذ سٚصا٘ ٝوٛدوبٖ ثیٗ  005تدب ٞ 055دضاس
تٔٛبٖ ثٛدٔ.ذیشوُ ثٟضیؼتی اػتبٖ خدبطدش٘ـدبٖ
وشد 5اوثش وٛدوبٖ وبس  ٚخیبثب٘ی تحت پٛؿدؾ
اداس ٜوُ ثٟضیؼتی داسای خب٘ٛادٞ ٜؼتٙذ ِٚدی اص
لـش ـمیش  ٚحبؿی٘ٝـیٗ ؿٟشٞب ٔحؼٛة ٔیؿ٘ٛذ.
ٚی ثب تبویذ ثٔ ٝمبثّ ٝثب سؿذ آٔبس وٛدوبٖ وبس ٚ
خیبثب٘ی دس اػتبٖ ٌفت 5اٌش خّٛی آٟ٘ب ٌدشـدتدٝ
٘ـٛد دس آیٙذ ٜؿبٞدذ اـدضایدؾ دٙدذ ثدشاثدشی
وٛدوبٖ وبس  ٚخیبثب٘ی دس اػتبٖ خٛاٞیٓ ثٛد.

سضذ دي بشابشی دسآمذَای ضُشداسی تبشیض
وسبت بٍ سال 19

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ -دعدبٖٚ
اداسی ٔ ٚبِی ؿٟشداس تجشیض ثٛدخ0655 ٝ
ٔیّیبسد تٔٛب٘ی ػبَ خبسی ٞ ٚدٕدچدٙدیدٗ
ٔیضاٖ تحمك دسآٔذ  ٚثٛدخٙ ٝدذ ػدبَ
ٌزؿت ٝتجشیض سا تـشیح وشد.ثٌ ٝدضاسؽ
ؿٟشیبسٔ ،ظفش ػّیٕب٘ی دس دیذاس ؿٟدشداس
تجشیض ثب ٔٙتخجبٖ پٙدٕیٗ دٚس ٜؿٛسای اػالٔی ؿٟش تجشیض اظدٟدبس داؿدت5
ٔمبیؼ ٝآٔبس دسآٔذ حبكّ ٝؿٟشداسی اص ػبَ  40تب ٘ 40ـبٍ٘ش سؿذ 055
دسكذی وُ دسآٔذٞبی وؼت ؿذ ٜدس ؿٟشداسی تجشیض دس ایٗ ػدبِدٟدب
ثٛد ٜاػتٚ .ی ثب اؿبس ٜث ٝایٙى ٝثش اػبع ٔلٛث ٝؿٛسا ثٛدخ ٝؿٟش تجدشیدض
دس ػبَ ٔ 0546جّػ ٔ 0655یّیبسد تٔٛبٖ پیؾ ثیٙدی ؿدذ ٜاػدت اظدٟدبس
داؿت 60 5دسكذ ثٛدخ ٝػبَ خبسی ؿٟشداسی تجشیض كشؾ ٞضیٞ ٝٙدبی
عٕشا٘ی ؿٟش خٛاٞذ ؿذ  53 ٚدسكذ ایٗ ثٛدخ٘ ٝیض ثشای ٞدضیدٙدٞ ٝدبی
خبسی ؿٟشداسی تجشیض پیؾ ثیٙی ؿذ ٜاػت .ػّیٕب٘ی دس خلٛف پدیدؾ
ثیٙی ٔٙبثع تحمك ثٛدخ ٝػبَ خبسی ؿٟشداسی تجشیض ٌفت 5وٕه دِٚدت
ث ٝپشٚطٔ ٜتش ٚ ٚاتٛثٛػشا٘ی  00.6دسكذ ،عٛاسم  ٚپشٚا٘ ٝػدبخدتدٕدب٘دی
 09.6دسكذ ٔعبدَ ٔ ۷95یّیبسد تٔٛبٖ ،عٛاسم وؼت  ٚپیـ 0.۷ ٝدسكذ
ٔعبدَ ٔ 00یّیبسد تٔٛبٖ  ٚـشٚؽ ثّیط  ٚدسآٔذٞبی ٔختدّدؿ اص ٔدحدُ
خذٔبت اسائ ٝؿذ 05.0 ٜدسكذ ٔعبدَ  50۷دسكذ لؼٕتی اص ٔٙبثع پدیدؾ
ثیٙی ؿذ ٜثشای تحمك ثٛدخ ٝػبَ خبسی ؿدٟدشداسی سا تـدىدیدُ ٔدی
دٙٞذٚ .ی دس خلٛف ػبیش ٔٙبثع دسآٔذ پیؾ ثیٙی ؿذ ٜدس ثٛدخ ٝػدبَ
خبسی ؿٟشداسی تجشیض اـضٚد 5دس آٔذ حبكّ ٝاص تبػیؼبت ؿدٟدشی 9.9
دسكذ ٔعبدَ ٔ 050یّیبسد تٔٛبٖ ،دسآٔذ حبكُ اص ٔبدٔ 055 ٜجدّدػ 030
ٔیّیبسد تٔٛبٖ ٔعبدَ  00.30دسكذ  ٚدسآٔذ حبكُ اص ـشٚؽ أٛاَ ٔجّدػ
ٔ 960یّیبسد تٔٛبٖ ٔعبدَ  00.0دسكذ اص ثٛدخ ٝػدبَ  0546تدجدشیدض سا
تـىیُ خٛاٞذ داد.

ٔجّدػ ٞ 00دضاس ٔ095 ٚدیدّدیدبسد سیدبَ تدٛػدط
ٚصاستخب٘ٞٝب دس اػتبٖ ٞضی ٝٙخدٛاٞدذ ؿدذ .سئدیدغ
ػبصٔبٖ ٔذیشیت  ٚثش٘بٔ ٝسیضی اػتبٖ ثدیدبٖ ودشد5
اعتجبسات ٞضیٝٙای دػتٍبٜٞبی اخشایی ٘یض دس ػدبَ
خبسی ٘ؼجت ث ٝػبَ ٌزؿت ٝثب  05دسكذ سؿدذ ثدٝ
حذٚد ػٞ ٝضاس ٔ 655 ٚیّیبسد سیبَ سػیذ ود ٝایدٗ
اعتجبسات ٘یض ثشحؼت ٘شْ ٞب  ٚلٛاعذی ودٚ ٝخدٛد
داسد تٛػط ؿٛسای ثش٘بٔٝسیضی  ٚتٛػع ٝاػتبٖ ثیدٗ
اداسات وُ  ٚدػتٍبٞ ٜبی اخشایی تٛصیع ؿذ  ٚثدٝ
تلٛیت سػیذ.
ٚی ادأ ٝداد 5ثخـی اص اعتجبسات اثالؼی ٘یض دس ثیٗ
ػبَ تٛػط ػبصٔبٖ ثش٘بٔ ٚ ٝثٛدخ ٝوـٛس ث ٝاػتدبٖ
اثالغ ٔی ٌشدد و ٝث ٝػمؿ اعتجبسات اػتبٖ اضدبـدٝ
خٛاٞذ ؿذ.

اسؿذصاد ٜثب اؿبس ٜث ٝاٞتٕبْ وبسٌش ٜٚػبٔب٘دذٞدی
وٛدوبٖ وبس  ٚخیبثب٘ی دس اػتبٖ ٘ؼجت ثٔ ٝؼئّدٝ
وٛدوبٖ اـضٚد 5دس ایٗ خلٛف ثب دادٌؼدتدشی
اػتبٖ ٕٞب ًٙٞؿذٜایٓ تب دس  ّٝٞٚا َٚثٟضیؼتدی
اػتبٖ اخطبس  ٚتعٟذ اص خب٘ٛاد ٜوٛدوبٖ ٌشـتٚ ٝ
دس كٛست تىشاس ث ٝل ٜٛلضبئی ٝخٟت ثدشخدٛسد
خذی اسخب داد ٜؿٛدٚ.ی یبدآٚس ؿذ 5اِجت ٝایدٗ
اـضایؾ  0ثشاثشی دس اػتدبٖ ثد٘ ٝؼدجدت تدعدذاد
وٛدوبٖ وبسی ثٛد و ٝدس ػدبَ ٞدبی ٌدزؿدتدٝ
تحت پٛؿؾ ثٟضیؼتی اػتبٖ لشاس ٌشـتٝا٘دذ ودٝ
تعذاد آٟ٘ب ثیٗ  05تب ٘ 95فش ثٛد ٜاػت،دس عدیدٗ
حبَ اػتبٖ آرسثبیدبٖؿشلی دس ٔمبثُ اػتبٖٞبیدی
ٔب٘ٙذ تٟشاٖ ،خشاػبٖ سضٛی ،اكفٟبٖ و ٝثیؾ اص
ٞ 0ضاس وٛدن وبس  ٚخیبثب٘ی داس٘ذ ،دس ٚضعیت
ٔطّٛثی لشاس ٌشـت ٝاػت.

بشادسان جًان خیش تبشیضی فیص حج
خًد سا بٍ جطه گلشیضان اَذا کشدوذ

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -دس حبؿدیدٝ
خـٗ ٌّشیضاٖ تجشیض ثشادساٖ خیش تدجدشیدضی
ضٕٗ وٕه دٔ ٚیّی ٖٛتٔٛب٘ی ،ـیؾٞدبی
حح خٛد سا ثشای آصادی ص٘ذا٘یبٖ خدشائدٓ
ؼیش عٕذ اٞذا وشد٘ذ .ثٌ ٝدضاسؽ ایؼدٙدب،
عّی تمی پٛس یىی اص ثشادساٖ تمی پدٛس دس
خلٛف ایٗ عُٕ خذاپؼٙذا٘ ٝاظٟبس وشد5
ایٗ عُٕ سا ثٙٔ ٝظٛس آصادػبصی ص٘ذا٘یبٖ خشائٓ ؼیش عٕذ ا٘دبْ ٔیدٞیٓ ؛
شا و ٝو ٝدس حبَ حبضش یىی اص ٚاخجبت دس ٔدبٔ ٜدجدبسن سٔضدبٖ،
آصادی ص٘ذا٘یبٖ خشائٓ ؼیش عٕذ ثٛد ٚ ٗٔ ٚ ٜثشادسْ ث ٝایٗ ٘تید ٝسػیذیدٓ
و ٝدس حبِی و ٝتعذادی اص ؿٟش٘ٚذاٖ ٔب دس ص٘ذاٖ ث ٝػش ٔی ثدش٘دذ ،ایدٗ
عُٕ ،ثٟتشیٗ ٌضی ٝٙثشای ا٘تخبة وٕه ث ٝآ٘بٖ ثدشای سٞدبیدی اص ثدٙدذ
اثبست اػت  ٚخذا٘ٚذ ٘یض دس ایٗ ثبسٔ ٜیـشٔبیذ اٌش اص ٔـىُ ٔؼّٕدب٘دی
ٌشٌ ٜـبیی وٙیٓ ،ثٛاة ٞفت ثبس طٛاؾ وعج ٝسا داسدٚ .ی اـضٚدٔ 5ب ٘یدض
خٟت ٌشٌ ٜـبیی  ٚوٕه خضئی ثشای آصادی ص٘ذا٘یبٖ تلٕیٓ ٌشـتدیدٓ
تب ـیؾٞبی حح خٛد سا ث ٝػتبد دی ٝاٞذا وٙیٓ عّی تمی پٛس خیش  03ػبِٝ
تجشیضی ٌفت  5ثب عٙبیت ث ٝپخؾ ٌضاسؽٞبی تّدٛیدضید٘ٛدی اص ثدش٘دبٔدٝ
اـطبسِیك ؿجى ٝػٟٙذ ٔٗ  ٚثشادسْ خیّی تحت تبثیش ٔـىالت ص٘ذا٘یدبٖ ٚ
خب٘ٛاد ٜآٟ٘ب لشاس ٌشـتیٓ  ٚتلیٕٕبٖ ثش ایٗ ؿذ تب ث ٝخدبطدش خدذا ایدٗ
دػت ثٙ ٝیٗ الذأی ثض٘یٓٔ .ؼعٛد تمی پٛس خیش  05ػبِٝی تجشیضی ٘دیدض
ضٕٗ اظٟبس تـىش اص عٛأُ ػتبد دی ٚ ٝاحؼبع خشػٙذی اص ایٗ أش خذا
پؼٙذا٘ٝی خٛد ٌفت ٗٔ 5عبؿك أبْ سضب ٞؼتٓ  ٚثب تىی ٝثش حدذیدثدی اص
ایـبٖ ؤ ٝیـشٔبیذ ٞشودٌ ٝش ٜاص وبس ٔدؤٔٙى ثدٍـبیذ ،خذا٘ٚذ دس سٚص
لیبٔت ٌش ٜؼٓ اص دَ ا ٚثٍـبیذ »دػت ثٙ ٝیٗ الذأی صدْ .ایٗ عدٕدُ
ثشای ٔب یه تٛـیك ثؼیبس ثضسي اِٟی اػت و ٗٔ ٝػجت ؿذ تب ثٞ ٝدٕدشاٜ
ثشادسْ وٕىی ث ٝص٘ذا٘یبٖ خشایٓ ؼیش عٕذ وٙیٓ.

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ-ذیشعبُٔ ؿشوت ؿٟشن
ٞبی كٙعتی آرسثبیدبٖ ؿشلی اص سا ٜا٘دذاصی ٘دخدؼدتدیدٗ
خٛؿ ٝكٙعتی ٚیظ ٜثب٘ٛاٖ خجش داد.ثٌ ٝضاسؽ خجشٌدضاسی
ٟٔش  ٚث٘ ٝمُ اص سٚاثط عٕٔٛی ایٗ ؿشوت ،ػیذ ٔدشتضدی
٘یشٙٔٚذ اػىٛیی دس ٘ـدؼدت ؿدٛسای تدٛػدعد ٝثدب٘دٛاٖ
وبسآـشیٗ ثب ثیبٖ ایٙى ٝصٔی ٝٙتجذیُ ص٘بٖ ػشٔدبید ٝداس ثدٝ
ػشٔبیٌ ٝزاس ٚخٛد داسدٌ ،فت 5ایٗ ؿدشودت آٔدبدٌدی
داسد تب ثب ثشٌضاسی تٛس كٙعتی اختلبكی ثشای ثب٘ٛا٘ی وٝ
تٛاٖ ػشٔبیٌ ٝزاسی دس ثخؾ كٙعتی سا داس٘ذ ،خزاثدیدت
ٞب ٔ ٚـٛق ٞب ٔٛخٛد دس حٛص ٜكٙعت سا ٔعشـی وٙذٚ.ی
ثب اؿبس ٜثٍ٘ ٝبٔ ٜثجت دِٚت ث ٝحضٛس ص٘بٖ دس عشكٞ ٝبی
ٔختّؿ اختٕبعی ،ػیبػی  ٚالتلبدی ،اـضٚد 5خٛد سا دس
لجبَ ثب٘ٛاٖ وبسآـشیٗ  ٚثب٘ٛا٘ی و ٝعاللٕٙذ ثد ٝػدشٔدبیدٝ
ٌزاسی كٙعتی ٞؼتٙذٔ ،ؼئ َٛتش احؼبع ٔی وٙیٓ  ٚدس
ایٗ ساػتب اص ٞیچ حٕبیتی دسیػ ٘خٛاٞیٓ وشدٔ.ذیدشعدبٔدُ
ؿشوت ؿٟشن ٞبی كٙعتی آرسثبیدبٖ ؿشلی ثب اؿبس ٜثدٝ
٘مؾ عظیٓ ص٘بٖ دس تِٛیذات كٙبیع دػتی ،اـضٚد 5أدىدبٖ
ػٙدی ایدبد خٛؿ ٝكٙعتی ـعبِیت ٞبی ثب٘ٛاٖ دس خّؼبت
ٔـتشن ثیٗ ؿشوت ؿٟشن ٞبی كٙعتی  ٚوبسؿدٙدبػدبٖ
ٔؼئ َٛاداسات ا٘دبْ ؿٛد تب دس كٛست حلد٘ َٛدتدیدددٝ
الذأبت الصْ كٛست پزیشدٔ.ذیشوُ دـتش أٛس ثدب٘دٛاٖ ٚ
خب٘ٛاد ٜاػتب٘ذاسی آرسثبیدبٖ ؿشلی ٘یض دس ایٗ ٘ـؼت ثدب
ثیبٖ ایٙى ٝص٘بٖ ٘مؾ ٔٛثشی دس ثشٞ ٝٞبی ٔختّؿ ا٘مالة
داؿتٙذ ،اـضٚدٔ 5ذیشیت ص٘بٖ پذیذ ٜای ٘ٛپبػت  ٚثبیدذ ثدب
ٕٞجؼتٍی ثیـتشی حٕبیت اص ـدعدبِدیدت ص٘دبٖ سا پدیدؾ
ثجشیٓ.پشٚیٗ اؿشالی اـضٚد 5وبسآـشیٙی  ٚاؿدتدؽدبَ صایدی
ثشای ص٘بٖ اِٛٚیت وبسی دـتش أٛس ثب٘ٛاٖ اػتب٘ذاسی ثدٛدٜ
ٔ ٚذیشیت عبِی اػتبٖ ٘یض اص ـعبِیت ٞبی ثب٘ٛاٖ حدٕدبیدت
وبُٔ ٔی وٙذ.

ضماسش معکًس بشای ساٌاوذاصی
وخستیه مًصٌ مطبًعات دس تبشیض

ػشٚیغ خجشی سٚص٘دبٔد ٝاسن-دس ٘ـدؼدت ٔـدتدشن
ٔذیشوُ ـش ٚ ًٙٞاسؿبد اػالٔی آرسثبیدبٖؿشلیٔ ،ذیدش
ٔشوض اػٙبد ّٔی ؿٕبَ ؼشةٔ ،ذیشوُ سٚاثدط عدٕدٔٛدی
اػتب٘ذاسی  ٚاعضبی ٞدیدأت ٔدذیدش ٜا٘دددٕدٗ كدٙدفدی
سٚص٘بٍٔ٘ ٝبساٖ آرسثبیدبٖ ؿشلی ٘ح ٜٛخٕعآٚسی ٔحتٛای
ٔٛصٔ ٜطجٛعبت تجشیض ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشـت.
ثٌ ٝضاسؽ ؿٟشیبسٔ ،ذیشوُ ـش ٚ ًٙٞاسؿدبد اػدالٔدی
آرسثبیدبٖ ؿشلی كجح أشٚص دس ایٗ ٘ـؼت ثب تبودیدذ ثدش
إٞیت ساٜا٘ذاصی ٔٛصٔ ٜطجٛعبت دس تجشیض اظٟبس داؿدت5
پیـی ٝٙتبسیخی آرسثبیدبٖ دس حٛص٘ ٜـش ٔ ٚدطدجدٛعدبت ٚ
اػٙبد تبسیخی ٔٛخٛد دس ایٗ صٔیِ ٝٙض ْٚسا ٜا٘دذاصی ایدٗ
ٔٛص ٜسا ٙ 0ذاٖ ٔیوٙذ.
ٔحٕذ ٔحٕذپٛس اـضٚدٔ 5دٕٛعٞٝبی تبسیخی ٔتٛٙعی دس
ثخؾ ٞبی ٔختّؿ دِٚتی ٔ ٚدشدٔدی ٚخدٛد داسد ودٝ
ٔی تٛا٘ذ دس ؼٙی وشدٖ ٔحتٛای ٔٛصٔ ٜطجدٛعدبت تدجدشیدض
ٔؤثش ٚالع ؿٛد.
ٚی دس ادأ ٝثب اؿبس ٜث ٝضشٚست تبػیغ ٔٛصٔ ٜطجدٛعدبت
دس تجشیض ٌفت 5تجشیض ث ٝعٛٙاٖ ٟٔذ ا٘دتدـدبس ٔدطدجدٛعدبت
اثشٌزاس دس وـٛس داسای ٔٙبثع ؼٙی اص سٚص٘بٔٞٝبی ٔطدشح
وـٛس اػت و ٝثخؾ اعظٕی اص آٖ دس وتبثخب٘ٔ ٝشودضی
تجشیض لشاس داسد.

