روزانهم کثیر االاشتنرسراسري ارک

خًاَان افسایش مىاسبات تبریس ي اوگلستان َستیم

* یکشنبه
6931
*  22مرداد
2162
* 69آگوست
* سبل :بيست و هفتم
* شمبره (سبیي) 7622 :
* ایر مي یئدینجي ایل

* صفحه 61


آرذبایجان

ممالٍ
پیادٌراَُابا واتًاوان جسمی
راٌ ومیآیىد حك مسلمی
کٍ دیدٌ ومیشًد

ا اهِ اش ؾوبزٓ قجل...
ٍی ثب دحٌی اًش ب ی ثیبى های کاٌادب هابهاَزاى
ؾْس ازی یب خبّبی هسسجظ هی آیاٌاد ز یاک
دیب ُزٍ دَدِکؿی هیکٌٌد ٍ سب هبُّاب ثاِ فاکاس
سسهین آى ًیػشٌد .اًگبز ًِ اًگبز کِ یک قؿاس اش
خبهقِ هثل غبدوٌداى یب ثیوبزاى هوکي اغاز ثاب
فكب یب ٍیلچس ثخَاٌّد فجَز کٌٌد.
ددز خشس هجشال ثِ ام اظ سبکید هی کاٌادب هاثاال
کدام دیب ُزٍ هب ّوَاز اغز؟ کٌبز کدام دلِ ز
ؾْس زهذی ّن غبخشِاًد؟ ز هب ایيّبغز ٍاققب
ٍ هشبغفبًِ ّیچ کع سب شهبًی کاِ اابز ًؿاَ
زک ًویکٌدٍ.ی ز دبیبى قحجزّابی خاَ
افالم هی کٌدب ا ازُ ثْصیػشی کِ خَ ؼ هشَدای
اهَز ثیوبزاًی ایياٌیٌی اغز ،ثِ قدزی هٌابغات
ًیػز کِ زیحبًِ خَ ؼ ثسٍ ٍ کبزّابیاؽ زا
اًدبم ثدُ .یگس هب اِ اًشؾبزی اش خبّبی یاگاس
اؾشِ ثبؾین؟ّساٌد ز ثحث هاٌابغات غابشی،
سوبهی هس م ،هػئَهى ،غشگبُ ّب ٍ ...ثاِ عاَز
هػش ین ٍ غیسهػش ین هسسجظ هی ؾاًَاد ،اهاب ثاب
ؾٌیدى فجبزر هٌبغتغبشی ،ؾْاس ازی اٍدایاي
ٍاضُ ای اغز کِ ثِ ّوساُ اًشؾابزار فاساٍاى ثاِ
ذّي سدافی هیؾَ  .ادشِ هػئَهى ؾْس ازی ًیاص
هقش دًد ایي هس م ٍ غبیس غشگبُّب ّػشٌاد کاِ
ثبید ثِ فکس هٌبغتغبشی ثبؾٌد!
هحودحػیي اغح ی هقبٍى فاٌای ٍ فاواساًای
ؾْس ازی سجسیص ز ایيثبزُ هیگَیدب ز ثاحاث
هٌبغتغبشی سقدا ی کبز اًدبم ا ُ ایان ٍدای
هقش دین ثبشّن کبفی ًیػز.
هٌبغتغبشی ثب فسٌّگغبشی
ٍی ز گفشگَ ثب خجسًگبز هْس سؿسیح هی کاٌادب
هثال ثسای ًبثیٌبیبى ز دیب ُ زٍّب هکابى هاقایاٌای
هؿخف کس ُ این اهب هٌبغتغبشی اایاصّابیای
فساسس اش ایي ّبغز ٍ ثسای سوبم اقؿبز هس م هشم
اغز.هقبٍى فوساًی ؾْس از سجسیص خابعاسًؿابى
هیکٌدب ّساٌد دیب ُزٍّبی ؾلَك ٍ هسکص ؾْاس
ثِ قَزر هسست آهب ُ ّػشٌد ٍ ز هاحاالر
خدید داسٍضُ ّابیای قاَزر های گایاس اهاب
هٌبغت غبشی ایصی اغز کِ ثبید ثِ سدزیح ٍ ثِ
ؾکلی هٌْدغی ؾدُ اًدابم ؾاَ ٍ.ی سكاسیاح
هیکٌدب شهبًی حشی ز غبخشوبىّبی ٍدشی ًیاص
زهخ ًاجاَ اهاب زفاشاِ زفاشاِ ایاي فاسّاٌاگ
هٌبغت غبشی ثیي هدیساى ثخؽّبی هاخاشالاف
ًْب یٌِ هیؾَ ٍدی کوجَ اقلی هب ّن اکاٌاَى
ًیص ز حَشُ فسٌّگ غبشی اغز.اغح ی ثب ثیابى
ایٌکِ هٌبغتغبشی دبزاهشسّبیی فساساس اش زهاخ
از هیگَیدب ٍخَ زهخ ز فضبّبی فوَهای
ثیؽ سس خٌجِ ًوب یي از زحبدی کاِ ثاقاضای
ایصّب هثل ّنغغح ثَ ى دبزک ّاب یاب هاقابثاس
هْنسس اغزٍ.ی اش ٍخَ غشب هٌبغتغبشی ز
هقبًٍز ؾْس ازی سجسیص خجس هی ّد ٍ افالم هی
از ب سٌْب کبز ایي غشب اًدبم دسٍضُ ًیػز ثلکاِ
ٍؽیفِاؼ ثیؽسس فسٌّگغبشی ز ایاي شهایاٌاِ
اغز .اٌدیي غویٌبز ز ایي شهیٌِ غبهًِ ثسگصاز
هی ؾَ کِ سجییي کٌین هٌبغتغبشی ثِ ساوابهای
غشگبُّب هسثَط هیؾَ ًِ ف ظ ؾْاس ازیٍ.ی
سبکید هیکٌدب سب شهبًی کِ هاٌابغات غابشی ثاِ
فٌَاى یک ٍاققیز ٍ ضسٍزر ثیي اقاٌابو ٍ
ا ازار ٍدشی ٍ خكَقی سجییي ًؿَ ٍ ثِ عاَز
کلی ثِ فسٌّگ سجدیل ًؿَ  ،هب ؾبّد اسافابقابر
خَة ًخَاّین ثَ .هقبٍى فواساًای ؾاْاس ازی
سجسیص خبعسًؿبى هیکٌدب ّسکع ثبید ز خبیگبُ
خَ ثِ خب افشب ى ایي فسٌّگ کوک کٌد ٍ ثاِ
عجـ زغبًِّب هیسَاًٌد سبثیس ثایاؽ ساسی اؾاشاِ
ثبؾٌدٍ.ی ز ثخؿی اش غخاٌابى خاَ سؿاسیاح
هی کٌدب یک ؾْس هشقلق ثِ سوبم ؾْسًٍاداى آى
اغز .حشی ثیوبزاى خػوبًی کِ یک زقاد اش
کل خوقیز زا سؿکیل هی ٌّد ًیص حاق ازًاد
ز
هثل یگساى اش خدهبر ؾْسی هاثال ساس
هکبىّبی هخشلف ثسخَز از ثبؾٌدٍ.ی ز ا اهاِ
فٌَاى هیکٌدب ّوِایص ثب دَل حل ًاوای ؾاَ .
هثال ثحث شیجبغبشی ؾْسی ایصی اغز کِ سب ثِ
زٍى هس م زخٌِ ًکٌد ز ؾْس دیب ُ ًوای ؾاَ .
ضسٍزر هٌبغت غبشی ًیص ثبید ثِ ّویي سسسایات
ثیي هػئاَهى ٍ هاس م ًاْاب یاٌاِ ؾاَ .حاشای
ثیوبزغشبًی کِ کبزؼ زغیدگی ثِ اهَز ثیوابزاى
خػوی اغز هکبًی ثسای ًؿػشي ازثبة زخاَؿ
یب اهکبًبسی هثل زهخ ًاداز ثاب ایاي حابل اش
ثخؽ ّبی یاگاس ااِ اًاشاؾابزاسای های ساَاى
اؾز؟اغح ی ّوچٌیي خجس های ّادب حاشای
ثیوبزغشبًی کِ کبزؼ زغیدگی ثِ اهَز ثیوابزاى
خػوی اغز هکبًی ثسای ًؿػشي ازثبة زخاَؿ
یب اهکبًبسی هثل زهخ ًاداز ثاب ایاي حابل اش
ثخؽّبی یگس اِ اًشؾبزاسی هیسَاى اؾز؟

غااسٍیااع خااجااسی زٍشًاابهااِ ازک-اغااشاابًااداز
آذزثبیدبى ؾسقای ساَغاقاِ ازساجابعابر ایاساى ثاب
کؿَزّبی خْبى زا یکی اش هْن سسیي اٍدَیزّابی
ٍدز افالم کاس ٍ گافازب خاَاّابى افاصایاؽ
هٌبغجبر سجسیص ٍ اًگلػشبى ّػاشایان .ثاِ گاصازؼ
ایػٌب ،هٌغ ِ آذزثبیدبى ؾسقی ،اغوبفیل خاجابزشا ُ
ز یداز ثب غفیس اًگلیع ز ایاساى ثاب اؾابزُ ثاِ
ؽسفیز ّبی هخشلف فسٌّگی ،اقشكب ی ،اخشوابفای
ٍ  ...اغشبى گفزب آذزثابیادابى ؾاسقای یاکای اش
اغشبى ّبی قٌقشی خوَْزی اغالهی ایساى هحػَة
هی ؾَ  .اکثس قٌبیـ هب قدیوی ؾدُ اًد ٍ هبیال ثاِ
ًَغبشی ایي ٍاحدّبی سَدیدی ٍ قٌقشی ثب سَغاقاِ
هٌبغجبر خَ ثب کؿَزّبیی ّوچاَى اًاگالاػاشابى

ّػشینٍ .ی ثب اؾبزُ ثِ هجب هر ثصزگ سدابزی ز
ثبشاز سجسیص اش غبلّبی گرؾشِ ،افصٍ ب ثبشاز ساجاسیاص،
خراثیز ثػیبز شیب ی ثسای کؿَزّبی ّوػبیِ فلای
ادخكَـ ثسای فثوبًی ّب اؾاشاِ اغاز ٍ ثاسای
سكبحت ثبشاز سجسیص اٌدیي ثبز ز ایي شهیٌِ خٌاگ
ؾدُ کِ آخسیي آى خٌگ ابددزاى ثَ ٍ .ی ثب ثیبى
ایٌکِ اکثس سدبز ٍ ثبشزگبًبى هاَفاق ایاساى ،آذزی
ّػشٌد فٌَاى کس ب ثْشسیي ثبشازّبی کؿَز ًایاص ز
غز آذزیّبغز ٍ ثجیؿشسیي هساٍ ار سدبزی ثاب
کؿَزّبی ّوػبیِ ٍ کؿَزّبی ازٍدبیی اش عاسیاق
سدبز آذزی اًدبم هیؾَ  .اغشابًاداز آذزثابیادابى
ؾسقی حوبیز اش قٌقز ٍ سَدید زا یکی اش هاْان
سسیي غایابغاز ّابی ٍداز اًػاز ٍ گافازب

ارتمای کیفیت کاالَا ضريرت حضًر در بازارَای جُاوی است
غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک-هدیسکل اغشابًاداز
آذزثبیدبى ؾسقی ثب ثیبى ایٌکِ ًؾبزر ایي ا ازُ کل
ثس ٍاحدّابی ساَدایادی ثاسای زفابیاز حا اَ
ؾْسًٍدی ؾدر هی یبثد ،یاب آٍزی کاس ب ثاسای
حضَز ز ثبشازّبی خْبًی ازس بی کیفیز کابهّاب
ضسٍزی ثَ ُ ٍ ٍاحدّبی سَدیدی اغشبى ثبید ثِ ایي
غوز حسکز کٌٌد.
ثِ گصازؼ ایسًب ،غبغبى فسؾی حق زٍ ،ز گفز ٍ
گَ ثب خجسًگبزاى افصٍ ب سوبهی ٍاحدّبی ساَدایادی
ثِ ٍیطُ فقبهى ثخؽ هكبدح غبخشوبًی ٍ قاٌابیاـ
غرایی ثبید اغشبًداز ّبی هلی ٍ کیفیز زا زفبیاز
کٌٌد.هدیسکل اغشبًداز آذزثبیدبى ؾاسقای ا اهاِ
ا ب ّن اکٌَى یک ّصاز ٍ  044هدیس کٌشسل کیفی
فقبل ز غغح اغشبى ثبید ثب ًؾبزر قیق ثس کیفیاز
کبهّبی سَدیدی ز ٍاحدّب گصازؼ آى زا ثِ ایاي
ا ازُ کل ازایِ کٌٌد.
ٍی ثب ثیبى ایٌکِ سؿادیاد ًاؾابزر ثاس کایافایاز
هحكَهر ٍاحدّبی سَدیدی اش ّویي ّفشِ ؾسٍؿ
هی ؾَ  ،گفزب ایي اقدام ز عَل غبل ا اهاِ های
یبثد.
هدیسکل اغشبًداز آذزثبیدبى ؾسقی کیفیز سَدیاد
هحكَهر آذزثبیدبى ؾسقی زا ز هدواَؿ قابثال
قجَل افالم ٍ اؽْبز کس ب هحكَهر سَدیدی اغشبى

اش دحبػ کیفی ز غغح هلی زسجِ ّبی ثسساس زا ثاِ
خَ اخشكبـ ا ُ ٍ خبیگبُ ٍاحدّبی ثبه ثَ ُ ٍ
ثبید ایي خبیگبُ ازس ب یبثد.فسؾی حاق زٍ اؽاْابز
کس ب ٍاحدّبیی کِ کیفیز سَدیدار خَ زا ازس اب
ٌّد ثِ هٌؾَز سؿَیق آًْب ز زغبًِ ّب ؾٌابغابًادُ
خَاٌّد ؾد ٍ ٍاحدّبی هشخلف ّن کِ اقساز ثاِ
زفبیز ًکس ى اغشبًداز ّبی هلی ازًد ثاِ هاس م
هقسفی هی ؾًَد.
ٍی ثب اؾبزُ ثِ زغبدز زغبًِ ّب ٍ هاغاجاَفابر ز
فسٌّگ غبشی زفبیز اغشبًداز ّب ز خبهقِ افصٍ ب
هس م ثبید ثِ فٌَاى ًگْجبى ٍ حبفؼ کیفیز کابهّاب
ز ایي خكَـ حػبغیز ثیؿشسی ًؿبى ّاٌاد ٍ
زفبیز اغشبًداز ّبی هلی ز ٍاحدّبی سَدیدی زا
اش هػئَهى ٍ هدیساى ایي ٍاحدّب هغبدجِ کٌٌد.

خَؾجخشبًِ ز غبددبزی اش غَی ٍدز  ،افاشاجابز
ٍیطُای ثسای قٌقز ٍ سَدید ز ًؾس گسفشِ ؾادُ ٍ
ثسای آذزثبیدبى ؾسقی ًیص ز ایاي شهایاٌاِ ّایاچ
هحدٍ یشی سقییي ًؿدُ ٍ هی سَاًین سب حد اهکبى اش
ایي افشجبزار خرة کٌین .خجبزشا ُ ثب سابکایاد ثاس
دصٍم گػشسؼ زٍاثظ ثخؽ خكاَقای اغاشابى ٍ
ؾسکز ّبی اًگلیع ز شهیٌِ ًَغبشی قٌبیـ ا اهاِ
ا ب حَشُ آی سی ٍ آی غی سی یکی یگساش شهیٌِ
ّبی ّوکبزی ٍخبًجِ سجسیص ٍ اًگلیع های ساَاًاد
ثبؾد ٍ .ی اش ٍخَ ثیؽ اش غِ ّصاز ٍ ً 044افاس
ّیبر فلوی ٍ اغشب اًؿگبُ ز اًؿگبُّبی اغشابى
خجس ا ٍ گفزب ز اغلت اًؿگبُّبی اغشبى ،فبزك
ادشحكیالًی اش کؿَز اًگلیع ،هؿغَل سدزیاع ثاِ
اًؿدَیبى اغشبى ّػشٌد کِ اش ایي افسا هیسَاى ثاِ
فٌَاى زاثظ ثػیبز هٌبغجی ثسای سَغقاِ هاٌابغاجابر
هخشف ٍ کؿاَز اغاشافاب ُ کاس ٍ.ی ثاس داصٍم

کارگران بلبریىگ سازی بدلیل حمًق معًلٍ تجمع کردود
غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک -فسهبًداز سجاسیاص ز
ازسجبط ثب سدوـ اهسٍش خوقی اش کبزگساى ثلجسیٌاگ
غبشی سجسیص ه بثل فسهبًدازی گافازب کابزگاساى
ثلجسیٌگ غبشی ثِ دیل فدم فقبدیز کابزخابًاِ ٍ
زیبفز ًکس ى ح َ ٍ هصایب ز ه بثل فسهبًادازی
حضَز یبفشِ اًد سب هؿکالر خَ زا افالم کٌٌد.
زحین ؾْسسی فس زٍش ؾٌجِ ز گفز ٍ گَ ثب ایاسًاب
اؽْبز کس ب هشبغفبًِ ٍشازر خابًاِ هػائاَل کاِ
ٍشازر قٌقز هقدى ٍ سدبزر اغز ثغن دیگایاسی
ّبی هػئَهى اغشبًی ٍ ؾْسغشبى دیگیسی هؿکالر
کاابزخاابًااِ زا ثااب ساابخاایااس اًااداابم ا ُ اغااز.
ثیؽ اش ً 944فس اش کبزگساى کبزخبًِ ثالاجاسیاٌاگ
غبشی ز افشسال ثِ زیبفز ًکس ى ح َ هقَقاِ
ٍ هؿکالر کبزخبًِ قجح اهسٍش ه بثل فسهابًادازی
سجسیص خوـ ؾدًدٍ.ی ا اهِ ا ب هشم ثِ ذکس اغاز
کِ ایي کبزخبًِ ز ٍدز ّن ثاِ قاَزر غایاس
اقَدی ثِ ؾخف ٍ اؾخبقی فبقد اّلیز اش عسیاق
ثبًک قٌقز ٍ هقدى ٍاگراز ؾد ٍ فس ی کِ ایاي
کبزخبًِ زا سحَیل گسفاشاًِ ،ابساَاى اش ا ازُ آى
اغز.فسهبًداز سجسیص ثب ثیبى ایٌکِ ز ًشیدِ ٍاگرازی
ثِ غیساّل ،کبزخبًِ ثلجسیٌاگ غابشی ثاِ فاٌاَاى
ٍاحدی ز حبل سَدید ٍ غَ ّی ثب ٍزؾکػشاگای
هَاخِ ؾدُ اغاز ،گافازب هاَضاَؿ اش عاسو

پایگاٌ سالمت اجتماعی در مىطمٍ حاشیٍ وشیه تبریس افتتاح شد
غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک-هدیس کل ثْصیػشای
آذزثبیدبى ؾسقی،افصٍ بثسای اٍدیي ثبز ز هحلاِ ی
حبؾیِ ًؿیي احود آثب سجسیاص ،دابیاگابُ غاالهاز
اخشوبفی ثب زٍیکس سبهیي ٍ ازس بی غغح غالهز،
کبّؽ آغیت ّبی اخشوبفی ٍ اؾشغبل شایای شًابى
ثد غسدسغز افششبح ؾد .
ثِ گصازؼ خجسًگبز گسٍُ اغاشابى ّابی ثابؾاگابُ
خجسًگبزاى خَاى اش سجسیص؛هحػي ازؾدشا ُ هادیاس
کل ثْصیػاشای آذزثابیادابى ؾاسقای ،ز هاساغان
افششبح دبیگبُ غالهز اخشوبفی ثب ثیبى ایٌکِ ثیؽ اش
ّ044صاز ًفس ز غکًَز ّبی غیس زغوی حابؾایاِ
ی ؾْس سجسیص هػش س ّػشٌد ،اؽْبزکس ب فلی زغان
ایٌکِ ؾْس سجسیص ؾْس سَغقِ یبفشِ ای اغز ٍدی ثاب
ایي حبل هٌبعق حبؾیِ ًؿیي یکی اش هقضالر هْن
سجسیص ثِ ؾوبز هی زًٍاد ٍ غابشهابى ثاْاصیػاشای
ثب هؿکالر اخشوبفی ایي هٌغ ِ هاَاخاِ اغاز .
ٍی ثب اؾبزُ ثِ ایٌکِ غکًَز ز هٌبعق غیسزغوای
سْدید خدی ثسای هس م ایي هٌغ ِ هحػاَة های

ؾَ  ،گفز ب ثب سَخِ ثاِ ایاٌاکاِ آغایات ّابی
اخشوبفی یکی اش غدغِ ّبی هْن ها ابم هاقاؾان
زّجسی اغز ،غبشهبى ثْصیػشی ثسای دیؿگیاسی اش
آغیت ّبی اخشوبفی ایاي هاٌابعاق عاسح ّابی
هخشلفی ز دبیگبُ غالهز اخشوبفی اخاسایای های
کٌد .
ٍی افصٍ ب اش هْن سسیي اّداو دابیاگابُ غاالهاز
اخشوبفی ،ؾٌبغبیی هؿکالر ٍ ًیبشّابی اغابغای
ایي هحالر اغز ٍ ثقد اش ایي هاسحلاِ ثا ایاِ ی
هػبئل ثِ یگس ازگبى ّبی ٍدشی ازغبل هی ؾاَ
سب خْز حل هؿکالر دبیگبُ ّب اقداهبسای اًادابم
ٌّد.فالٍُ ثس ّوکبزی غبشهبى ّاب ز هاحاالر
حبؾیِ ًؿیي ،هؿبزکز هس هی ًیص ً ؽ هْوی ایفاب
هی کٌد .
ٍی ثب اؾبزُ ثِ ایٌکِ ز آذزثبیدبى ؾسقی ثیاؽ اش
 62دبیگبُ غالهز اخشوبفی زاُ اًداشی ؾدُ اغز،
یب آٍز ؾدب حدٍ  981گسٍُ ّویبز خْز افصایؽ
خدهبر ٍ دَؾؽ افسا ًیبشهٌد سؿکیل ؾدُ اغاز

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک-هدیاسفابهال آة
هٌغ ِ ای آذزثبیدبى ؾسقی ثب اؾبزُ ثاِ ثاحاساًای
ثَ ى ٍضقیز کن آثی ز اغشبى گفزب  ۲4سب ۲۱
زقد ًػجز ثِ غبل قجل ز ثبزًادگای کابّاؽ
اؾشین.ثِ گاصازؼ خاجاسًاگابز گاسٍُ اغاشابى
ّبی ثبؾگبُ خجسًگبزاى خَاى اش ساجاسیاص؛ازغاالى
ّبؾوی هدیسفبهل آة هٌغ اِ ای آذزثابیادابى
ؾسقی،ؽْس اهسٍش ز خلػِ هدیاساًاواٌابثاـ آثای
ؾْسغشبى ثٌبة ،ثب اؾبزُ ثِ ثیؿشس اش حد ثَ ى حق
اغشفب ُ آة ؾْسغشبى ثٌبة اش هٌبثـ آثی ،اؽاْابز
کس ب آثی کِ ثِ ؾْسغشبى ثٌبة سخكایاف ا ُ

برگساری کارگاٌ آمًزشی تًسعٍ تعايوی
از طریك اجتماعات محلی در تبریس

غسٍیع خجاسی زٍشًابهاِ ازک-
هدیس سقبٍى ا ازُ کل سقبٍى کبز ٍ
زفبُ اخشوبفی آذزثبیدبى ؾسقی اش
ثسگصازی کبزگبُ آهَشؾی سَغاقاِ
سقبًٍی ّب اش عاسیاق اخاشاوابفابر
هحلی ز سجسیص خجاس ا .هاٌاكاَز
ًیکخَ ز گفز ٍ گَ ثب خجسًاگابز
هْس اؽْبز اؾزب کبزگبُ آهَشؾی
زاّکبزّبی سَغقِ سقبًٍای ّاب اش
عسیق اخشوبفبر هحلی ثِ هٌؾَز اخسای ثْشس عسح زٍغشب سقبٍى ٍ آؾٌبیی
کبزؾٌبغبى ٍ سػْیلگساى عسح زٍغشب سقبٍى ثِ هدر ٍ زٍش ز ساجاسیاص
ثسگصاز ؾد.هدیس سقبٍى ا ازُ کل سقبٍى ،کبز ٍ زفبُ اخشوبفی آذزثبیدابى
ؾسقی خبعس ًؿبى کس ب ایي کبزگبُ آهَشؾی ٍ زٍشُ ثب هحَزیز سَغقِ
خَاهـ هحلی ثسگصاز ؾد شیسا سَغقِ اخشوبفی ثب زٍیکس سَاًواٌادغابشی
زٍغشبییبى اش هْوشسیي اّداو عسح زٍغشب سقبٍى ثِ ؾوبز هی زٍ ٍ.ی ثاب
اؾبزُ ثِ ایٌکِ ثب اخسای قحیح عسح زٍغشب سقبٍى ؾابّاد اداگاَغابشی
ٍثْجَ ٍضقیز زفبّی زٍغشبییبى خَاّین ثَ  ،اؽْبز اهیدٍازی کس کاِ
ثب سَخِ ثِ کیفیز اخسای عسح ثب ّوکبزی ّوِ ًْب ّبی هػش س ز زٍغشب
ؾبّد سَغقِ ٍ کبّؽ ف اس ز زٍغاشابّاب اش عاسیاق ثاخاؽ ساقابٍى
ثبؾینً.یکخَ ً ؽ زٍغشبئیبى ز سَغقِ دبیداز زا یب آٍز ؾد ٍ ثب سبکید ثس
ایٌکِ عسح اًشخبة ٍ آهَشؼ سػْیلگساى اش خولِ عسح ّبی شیاسثاٌابیای
اغز کِ ز غشَزکبز قساز گسفشِ ،اؽْبز اؾزب ایي کبزگبُ ثاب حضاَز
کبزؾٌبغبى سقبٍى اغشبى ّبی ؾوبل غسة کؿَز ثسگصاز ؾد.هدیس سقابٍى
ا ازُ کل سقبٍى ،کبز ٍ زفبُ اخشوبفی آذزثبیدبى ؾسقی ضوي سبکیاد ثاس
سح ق غْن  6۱زقدی سقبٍى ز اقشكب سكسیح کس ب ثس ّویاي اغابظ
ز هسحلِ اٍل اخسای عسح سقبٍى -زٍغشب ،ایدب یکاْاصاز ساقابًٍای ز
یکْصاز زٍغشبی کؿَز هد ًؾس قساز گسفشِ اغز کِ سح ق ایي هْن هٌداس
ثِ ایدب ؾغل هَدّد زٍغشبیی خَاّد ؾد.

کویػیَى کبزگسی ؾْسغشبى سجسیص ٍ اغاشابًادازی
ثبزّب ٍ ثبزّب دیگیسی ؾدُ ٍ ه سز ؾدُ زخكَـ
سقییي سکلیف ؾسکز اقداهبسای اًادابم ؾاَ ٍ.ی
اضبفِ کس ب ه سز ؾدُ غشگبُ هشَدی اقادام هاَثاس
اًدبم ّد سب هؿکل کبزگساى حل ؾَ  .ؾْسسی فس
ا اهِ ا ب ؾت فید ثس اغبظ دیگیاسی ّابیای کاِ
اًدبم ؾد هؿکالر آًْب سب حدٍ ی زفـ ؾدٍ ،دای
هشبغفبًِ هبدک کبزخبًِ ثبز یگس ثِ عَز هاَثاس ز
کبزخبًِ ًیبفشِ ٍ ثِ فٌَاى هبداک ثاِ ًاجابل حال
هؿکل ًیػزٍ.ی گافازب ایاي ؾاسکاز کابهاال
خكَقی اغز ٍ ثبید قبحت کبزخبًِ دبغاخاگاَ
ؾَ  ،ز هسحلِ ثقد ز قَزر فدم سَاًبیی هبدک
ٍ ایدب هؿکالر ،هشَدیبى اهس ز ایاي خكاَـ
ٍاز فول ؾدُ ٍ اقدام خَاٌّد کس .

افسایش ۵۱درصدی کرایٍ
تاکسی َا در تبریس

کِ هی سَاًین اش ؽسفیز ایي گسٍُ ّب ٍ دبیگابُ ّاب
ثسای دیؿگیسی اش آغیت ّبی اخشوبفی ز هٌابعاق
حبؾیِ ًؿیي اغشفب ُ کٌین .
ازؾدشا ُ  ،ا اهِ ا ب اش اّداو دبیگبُ اخشاوابفای
هیسَاى ازس بی غالهز اخشوبفی اش عسیق آهَشؼ
ٍ سوسیي هْبزر ّبی شًدگی اخاشاوابفای ،آگابُ
غاابشی ًػااجااز ثااِ حاا ااَ ٍ سااکاابداایااف
ؾْسًٍدی ،دیؿگیسی اش آغیت ّبی اخاشاوابفای ٍ
سسٍیح ٍ سؿَیق ثسًبهِ زیاصی هؿابزکاشای ثاسای
ازس بی غالهز هحلِ اش عسیق هؿبزکز هس هی ًبم
ثس .

يضعیت کمآبی در آذربایجان شرلی بٍ مرز بحراوی رسید
ؾدُ اغز ۱4 ،دیشس ثبهسس اش اغاشابًاداز کؿاَز
یقٌی زٍشاًِ  644دیشس ثسای ّس ًفس اغازٍ.ی ثاب
اًش ب اش اغشفب ُ ثای زٍیاِ اش هاٌابثاـ آثای ز
ؾْسغشبى ثٌبة ،گفزب ثبید ز زاثغِ ثاب کابّاؽ
هكسو آة ز ؾْسغشبى ثٌبة ابزُای اًدیؿید،
اساکِ آثی کِ ز ؾْسغاشابى ثاٌابة اغاشافاب ُ
هیؾَ زٍشاًِ  6۱4دیشس ثسای ّس ًفس اغاز کاِ
ایي ه داز زٍشاًِ  ۱4دیشس ثابهساس اش اغاشابًاداز
کؿَز اغزّ.بؾوی ،سبکید کس ب ّوِ هس م حاق
اغشفب ُ اش آة زا ازًدٍ ،دی ًوای ؾاَ کاِ ثاب
اغشفب ُ ثیزٍیِ اش هٌبثـ آثی ،حق یگاساى زا اش
آة ثس اؾاز کاٌایانٍ.ی ثاب اؾابزُ ثاس ًایابش
فسٌّگ غبشی اغاشافاب ُ هاٌابغات اش آة ز
ؾْسغشبى ثٌبة ،خبعسًؿبى کس ب ثِ ّیچ ٍخِ ثاِ
اغشفب ُ ابُ ّبی آة ًیبشی ًیػز ،اساکاِ آثای
کِ ز اخشیبز هس م قساز هیگیس ثاسای هكاسو
زٍشهسُ کبفی اغز.هدیسفبهل آة هاٌاغا اِ ای
آذزثبیدبى ؾسقی ثب اؾابزُ ثاِ ثاحاساًای ثاَ ى

ّوکبزی ٍخبًجِ ز شهیاٌاِ ًابًاَساکاٌاَداَضی ٍ
ثیَسکٌَدَضی ٍ سؿکیل ؾسکز ّبی هؿشسک اًؽ
ثٌیبى سبکید کس ٍ افصٍ ب ٍدز ز ایي شهیٌاِ ًایاص
حوبیز ّبی خَثی زا اًادابم های ّاد ٍ ثاخاؽ
شزافز ٍ کؿبٍزشی ٍ سَدید هحكَهر اهای اش
یگس شهیٌِ ّبی ّوکبزی هب ثب اًگلػشبى هی ساَاًاد
ثبؾد.

ٍضقیز کن آثی ز اغشبى ،سكسیح کس ب  ۲4ادی
 ۲۱زقد ًػجز ثِ غبل قجل ز ثبزًدگی کبّؽ
اؾشین کِ اگس ایٌگًَِ دیؽ ثسٍ ثاب هؿاکاالر
شیب ی زٍثسٍ خَاّین ؾدٍ.ی ز زاثغِ ثب شیبىثبز
ثَ ى سَغقِ ثبغبر کؿبٍزشی ز هٌبعاق کؿاز
یوی ،اذفبى اؾزب ایٌکِ سَغقِ ثبغبر اسافاب
افشب ُ اغز ٍ هٌبعق یویجِ قَزر ثی زٍیاِ ثاِ
هحل کؿبٍزشی آثی سجادیال های ؾاَ ثابفاث
ًگساًی اغز ،اساکِ آغیت ثصزگی ثِ هٌبثـ آثای
کؿَز هیشًٌدٍ.ی افصٍ ب ثِ خْب ّبی کؿبٍزشی
گفشین کِ خالاَی ساَغاقاِ ثای زٍیاِ ثابغابر
کؿبٍزشی زا ثگیاسًاد ٍدای ایاٌاکاِ ثاگاَیایان
س ػینثٌدی فب هًِ ًیػز حسو زغشی ًیاػاز،
اَى هب ّیچگًَِ هؿکلی ثب هاس م ًادازیان کاِ
ًبفدادشی کٌینّ.بؾوی گفزب آة هكاسفای ّاس
ٍاحد ٍ ّس هٌغ ِ زا اثشدای ّاس غابل ثاس عاجاق
ًیبش آة ازاضی ٍ ثدٍى سَخِ ثِ ًبم ؾْس س ػایان
هیکٌٌد.

اجرای پريشٌ گل کاری مسیر بلًار
آذربایجان با وصب  ۵۰۱۱گلدان زیىتی

غسٍیع خجسی زٍشًابهاِ ازک-
ؾْس از هٌغ ِ  0اش اخسای داسٍضُ
گل کبزی هػیس ثلَاز آذزثبیدبى ثب
ًكت  9644گلداى شیٌشی خدید ثب
ّدو شیجبغبشی ٍ ایاداب خالاَُ
ّبی ثكسی خجس ا .
ثِ گاصازؼ ؾاْاسیابز ثاِ ًا ال
اش ؾاااْاااس ازی هاااٌاااغااا اااِ
اْبز سجسیص ،اکجس اهددی ثب ثیبى ایي هغلت ،افصٍ ب اخسای داسٍضُ گال
کبزی ثب ًكت  9644گلداى شیٌشی ثب ّدو شیجبغبشی ٍ زٍح ثخؿای ثاِ
هحیظ ؾْسی ثب کبؾز گل اعلػی ز هػیس ثلَاز آذزثبیادابى ز حابل
اخسا هی ثبؾد.
ٍی ثب ثیبى ایٌکِ اًدبم ایي دسٍضُ ثبفث عساٍر ٍ ؾب اثی ز زفیَض ٍغاظ
ایي ثلَاز هی ؾَ افصٍ ب ایي گلداى ّب ثب فبقلِ ّبی هؿخف ،ز هػایاس
ثلَاز ًكت ٍ ثالفبقلِ فولیابر گالاکابزی آًاْاب ؾاسٍؿ های ؾاَ .
ؾْس از هٌغ ِ  0خبعسًؿبى کس ب ًكت ایي گلداى ّب اش اثاشادای هایاداى
خْب ؾسٍؿ ؾدُ ٍ سب هیداى ثصزگ آذزثبیدبى ا اهاِ خاَاّاد اؾاز.
اهددی ّدو اش اًدبم ایي دسٍضُ زا ایدب زٍحیِ ًؿبط هیبى ؾْاسًٍاداى
ذکس کس ٍ گفزب ثب سَخِ ثِ ایٌکِ ثلَاز آذزثبیدبى یکی اش ؾسیبى ّابی
اقلی سجسیص هی ثبؾد ٍ زٍشاًِ سقدا شیب ی اش ّوؿْسیبى ٍ هْوابًابى اش
ایي هػیس سس هی کٌٌد ،هشم اًػشین سب ثب ایدب فضبی هٌبغت گبهی ز
زاغشبی افصایؽ خلَُ ّبی ثكسی ٍ زضبیشوٌدی ؾْسًٍداى ثس اؾشِ ؾَ .
ٍی فٌَاى کس ب یکی اش ثسًبهِ ّبی اقلی ؾْس ازی هٌغ ِ  0سغییس اْاسُ
ؾْس ثِ ٍغیلِ گلکبزی هی ثبؾد ٍ اهیدٍازین ایي هَضَؿ ثاب هؿابزکاز
ؾْسًٍداى قَزر دریس .

غسٍیع خجسی زٍشًابهاِ ازک-قابئان ها ابم غابشهابى
سبکػیساًی سجسیص گفزب ثب سبیید هكَثِ ؾاَزای اغاالهای
کالًؿْس سجسیص سَغظ فسهبًدازی ،کاسایاِ سابکػایاْاب ز
سجسیص  9۱زقد افصایؽ یبفز .
ثِ گصازؼ ایػٌب ،آذزثبیدبى ؾسقی زحین ثبًی ،ثاب افاالم
ایي خجس افصٍ ب ز زاغشبی اعاالؿ زغابًای هاٌابغات ثاِ
ؾْسًٍداى ٍ زاًٌدگبى شحوشکؽ سبکػی ،فالٍُ ثسایٌاکاِ
کسایِ سوبهی هػیسّبی اقلی ؾْس ز غابیاز ٍ کابًابل
اعالؿ زغبًی غبشهبى زج گس یدُ اغز 2۶ ،سبثلَ اعاالؿ
زغبًی کسایِ هػیسّب اقالح ؾدُ ٍ ّ ۱صاز خلد فاشاسااِ
ًیص ابح ٍ ز زٍشّبی آیٌدُ ثسای زاًٌدگبى ٍ ؾْسًٍداى
سَشیـ هی ؾَ .
ٍی اش ؾْسًٍداى زخَاغز کس کِ ز قَزر اؾاشاي
ّسگًَِ ؾکبیز ٍ هؿبّدُ سخلف ز زیبفز کاسایاِ ّاب
هساست زا ثكَزر سلفٌی یب اش عسیاق ثابشزغابى غابشهابى
اعالؿ ٌّد.
قبئن ه بم غبشهبى سبکػیساًی سجسیص اش زقد هیصاى زیابفاز
کسایِ سَغظ ثبشزغبى ًبهحػَظ ًیص خاجاس ا ُ ٍ افاالم
کس بثب هشخلفبى هغبثق قبًَى ثب خادیاز ساوابم ثاسخاَز
هیؾَ .گفشٌی اغز کِ ٍاحد زغیدگای ثاِ ؾاکابیابر
هس هی غبشهبى ًیص ثاب ؾاوابزُ سالافاي  ۲0۶24616ثاسای
زغیدگی ثِ گصازؾبر ٍ ؾکبیبر هغسح ؾدُ ؾْاسًٍاداى
ز ایي شهیٌِ آهب ُ دبغخگَیی هیجبؾد.

ابتکار جًان تبریسی ۵۱۱۱
تُراوی را صاحب شغل کرد

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازک-خَاى سجسیاصی ثاب اخاسای
دسٍضُ سدبزی غبشی غبهبًِ  998ز هخبثسار اغشبى سْساى
ثسای ثیؽ اش یکْصاز خَاى ایدب ؾغل کس .
ثِ گصازؼ خجسًگبز هْس ،ثبثک فشح ادْی ثب عسح زیصی ٍ
اخاااسای زٍؼ فاااساگااایاااس ،اعاااالفااابر کااالااایاااِ
هساکص سدبزی ،خدهبسی ٍ سَدیدی زا ٍاز غابهابًاِ 998
خَاّد کس .ثس ایي اغبظ ثیؽ اش یکْصاز ًفس ز هٌبعق 66
گبًِ ؾْسی سْساى ٍ ّوچٌیي ؾْسغشبى ّبی ایاي اغاشابى
اقدام ثِ خوـ آٍزی ٍ ثجز اعالفبر سب دبیبى غبل خابزی
خَاٌّد کس .هؿشسکبى دع اش دبیبى دسٍضُ ثب هاساخاقاِ ثاِ
غبهبًِ  998اعالفبر ،فٌبٍیي ؾغلی ،ثسًدّبً ،ص یکشاسیاي
هساکص سدبزی ٍ خدهبسی زا ثِ غَْدز ثِ غز خاَاّاٌاد
آٍز  .ز ایي گصازؼ آهدُ ثجز ؾوبزُ ّبی کلیِ خغاَط
ّوساُ قبحجبى قٌبیـ ،خدهبر ٍ سدبز ًیص ز ایاي عاسح
دحبػ ؾدُ ٍ ایي عسح دیَغز ((اقشكب ه بٍهاشای ًایاص
از .ثبثک فشح ادْی ثِ ّوساُ ّوػس خَ حکیوِ قاٌادیال
زاغشِ کَاِ کِ ٍی ًیص اش ًخجِ ّبی ؾْس ساجاسیاص اغاز،
اٌدیي عسح اثشکبزی یگس ًیص ز غز عساحی ٍ ثاجاز
از کِ ز قَزر حوبیز هػئَدیي اخسایی خَاّد ؾد
گفشی اغز ایي هجشکس خَاى هشَدد  9۲۶4ز سجسیص ثَ ُ ٍ
ثِ دیل آًچِ فدم آگبّی هدیساى اغشبًای اش اثاشاکابز ٍ
خالقیز فٌَاى کس ُ ،عسح ّبی خَ زا ز سْساى اخسایی
هی کٌد.

