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آرذبایجان

رتبِ  12آرربایجاى ضرلی در ًرخ
ٍالدت رتبِ  21در ازدٍاج ٍ  21در
طالق  21درصذ زًاى باسَاد ّستٌذ

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسنٔ-ذیاشواُ أاٛس
تا٘ٛاٖ  ٚخا٘ٛاد ٜاػتا٘ذاسی آرستایازااٖ ؿاشلای
ٌفت٘ :شخ ٚالدت اػتاٖ آرستایزاٖؿشلی ستاثاٝ
 04سا دس وـٛس داؿت٘ ٚ ٝشخ فٛت حاثات ؿاذٜ
ستث ٝػ ْٛسا داسد  ٚدس ٘شخ اصدٚاد ستث ٚ 41 ٝدس
٘شخ عالق ستث 41 ٝسا داسد.تٌ ٝضاسؽ ؿٟشیاس تٝ
٘مُ اص فاسع ،پاشٚیاٗ اؿاشالای دس ٘ـاؼات
واااسٌااش ٜٚتااخاالاالاای ص٘اااٖ  ٚخااا٘ااٛادٜ
آرستایزاٖؿشلی ،تا اؿاس ٜت٘ ٝمؾ اػاػای ص٘ااٖ
دس تٛػا ٝرأا ٝاظٟاس داؿت 13.44 :دسكذ اص
رٕایت اػتاٖ سا ص٘اٖ تـىیُ ٔیدٙٞذ وا70 ٝ
دسكذ آٖ سا ص٘اٖ ؿٟشی  07.1 ٚدسكذ سا ص٘ااٖ
سٚػتایی تـىیُ ٔیدٙٞذٚ.ی تا تیاٖ ایٙى٘ ٝاشخ
تاػٛادی ص٘اٖ اػتاٖ تش اػاع ػشؿإااسی ػااَ
 71.7 32دسكذ اػت ،افضٚدٕٞ :چٙایاٗ تاااذاد
واسآفشیٙاٖ صٖ اػتاٖ ٘ 701فش  ٚص٘اٖ ػشپشػات
خا٘ٛاس ٞ 441ضاس ٘فش ٚ ٚاحذٞای كاٙاااتای تاا
ٔذیشیت ص٘اٖ ٛٔ 01سد  ٚػاصٔاٖٞای ٔشدْ ٟ٘ااد
تا ٔذیشیت ص٘اٖ ٔ 404اٛسد  ٚكاٙاذٚق ٞاای
افتثاسات خشد سٚػتایی  ٚفـایشی تا ٔاذیاشیات
ص٘اٖ ٛٔ 47سد اػت.

افسایص  05تٌی هتَسط تَلیذ
رٍزاًِ زبالِ تبریس در ایام رهضاى

ػشٚیغ خثاشی سٚص٘اأا ٝاسنٔ-اذیاشفاأاُ
ػاصٔاٖ ٔذیشیت پؼٕا٘ذٞای ؿٟشی ؿاٟاشداسی
تثشیض اص افضایؾ  52تٙی تِٛیذ سٚصا٘ ٝصتااِا ٝدس
ایاْ سٔضاٖ دس تثشیض خثش داد.تٌ ٝضاسؽ ؿٟشیاس،
فّیشضا اكغشی تا افالْ ایٗ ٔغّة ٌفت :دس دٚ
ٞفت ٝأ َٚأ ٜثاسن سٔضاٖ ،ت ٝكٛست ٔیاٍ٘یٗ
سٚصا٘ 54 ٝتٗ ٘ؼثت ت ٝسٚصٞای لاثاُ  ٚفاادی
افضایؾ تٙاط صتاِ ٝداؿت ٝایٓ.فّیشضا اكغاشی تاا
اؿاس ٜت ٝایٙى ٝافضایؾ تٙاط صتاِ ٝدس سٔضاٖ ػااَ
ٌزؿت 17 ٝتٗ تٛد اظٟاس داؿت :ضاشٚسی ٔای
ٕ٘ایذ دس ٔأ ٜثاسن سٔضاٖ  ٚتشپایی ػفشٞ ٜای
افغاسی ت ٝفىش تِٛیذ صتاِ ٝوٕتش تااؿایإاٛی تاا
تاویذ تش ایٙى ٝخشیذ ت ٝا٘ذاص ٜوافی ٔاٙازاش تاٝ
تِٛیذ صتاِ ٝوٕتش ٘یض ٔی ؿٛد ٌفت :دس ٞإایاٗ
ساػتا ،فذْ اػتفاد ٜاص ظشٚف یىثاس ٔلشف دس
ضیافت ٞای ٔا ٜسٔضاٖ ضشٚستی ا٘ىاس ٘ااپازیاش
دس ساػتای حفظ ٔدیظ صیؼت ت ٝحؼااب ٔای
آیذٔ.ذیش فأُ ػاصٔاٖ ٔذیشیت پؼإاا٘اذٞاای
ؿٟشی ؿٟشداسی تثشیض دس پایاٖ ػاخاٙاا٘اؾ تاا
تاویذ تش رذاػاصی اكِٛی پؼٕا٘ذٞا دس ٔٙاصَ ،
سػتٛساٖ ٞا  ٚغزا خٛسی ٞای ٔٛرٛد دس ػغاح
ؿٟش اظٟاس داؿت :دس ٔأ ٜاثااسن سٔضااٖ تاا
ٔذیشیت تش خشیذ ٞای خٛد  ٚتِٛیذ صتاِ ٝوٕاتاش
ٔیتٛا٘یٓ ٔیضاٖ حزٓ صتاِا ٝسٚصا٘ا ٝسا وااٞاؾ
دٞیٓ.
هرگ ً 1فر ٍ هصذٍهیت ً 2۹1فر
در حَادث کاری آرربایجاىضرلی
ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسنٔ-ذیشوُ پضؿىی
لا٘٘ٛی آرستایزاٖؿاشلای اص ٔاشي ٘ 1افاش ٚ
ٔلذٔٚیت ٘ 431فش دس حٛادث واسی دس اػتاٖ
خثش داد.
تٌ ٝضاسؽ خثشٍ٘اس ٌش ٜٚاػتاٖ ٞاای تااؿاٍااٜ
خثشٍ٘اساٖ رٛاٖ اص تثشیض؛ كٕذیساد ٔذیاشواُ
پضؿىی لا٘٘ٛی آرستایزاٖ ؿشلی ٌفات :دس دٚ
ٔا ٝٞا َٚػاَراسی ٘ 1فش تش احشحٛادث وااسی
دس اػتاٖ راٖ خٛد سا اص دػت داد٘ذ و٘ ٝؼاثات
تٔ ٝذت ٔـات ٝػاَ ٌزؿت ٝو٘ 42 ٝافاش تاٛد 1
٘فشواٞؾ یافت ٝاػتٚ .ی افضٚد :دس ایاٗ ٔاذت
تاذاد ٘ 431فش ٘یض تش احش حٛادث واس دس اػاتااٖ
ٔلذ ْٚؿذ٘ذ و ٝاص ایٗ تاذاد ٘ 7فش صٖ 413 ٚ
٘فش ٔشد تٛد٘ذ.
كٕذیساد اضاف ٝوشد :تاذاد ٔلذٔٚاٖ حٛادث
واسی دس دٔ ٚا ٝٞا َٚػاَ ٌزؿت٘ 044 ٝفش تاٛد
و ٝایٗ آٔاس دس دٔ ٚا ٝٞػاَ رااسی  7دسكاذ
واٞؾ یافت ٝاػتٚ .ی خاعش٘ـاٖ وشد :تاااذاد
وُ فٛت ؿذٌاٖ حٛادث واسی دس ػااَ 35
تشاتش تا ٘ 70فش تٛد و ٝیه ٘فش اص آ٘اٖ صٖ  ٚتمیاٝ
ٔشد تٛد٘ذ  ٚتاذاد وُ ٔلذٔٚاٖ حٛادث وااس
٘یض دس ػاَ  35تشاتش تا یه ٞضاس ٘ 010 ٚفش تاٛد
و ٝاص ایٗ تاذاد ٘ 42فش صٖ  ٚیه ٞضاس 040 ٚ
٘فش ٔشد تٛد٘ذ.

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسنٔ-ذیشواُ وإایاتاٝ
أذاد آرستایزاٖ ؿشلی ٌفات :اواٙاٞ 42 ٖٛاضاس
دا٘ؾ آٔٛص خا٘ٛادٞ ٜای ٘یاصٔٙذ دس اػاتااٖ تاذٖٚ
حأی ٞؼتٙذ.
تٌ ٝضاسؽ خثشٍ٘اس ٟٔشٔ ،دٕذ والٔی دس آیایاٗ
حأیاٖ اوشاْ ٔ ٚدؼٙیٗ تا تیاٖ ایٙىا ٝاواٙا42 ٖٛ
ٞضاس دا٘ؾ آٔٛص خا٘ٛادٞ ٜای ٘یاصٔٙذ تذ ٖٚحأای
ٞؼتٙذ ،افضٚد :ایٗ فشص٘ذاٖ ٘یاصٔٙذ حٕایت ٞؼتٙذ ٚ
٘ثایذ تٍزاسیٓ ت ٝخاعش فمش ٔاِای خاا٘اٛاد ٜتاشن
تدلیُ وٙٙذ .اص خیشاٖ اػتاٖ ٔی خاٛاٞایآ هاتاش
حٕایتی خٛد سا تش ایٗ دا٘اؾ آٔاٛصاٖ ٘ایااصٔاٙاذ
تٍؼتشا٘ٙذٚ.ی ادأ ٝداد :وٕیت ٝأذاد أاْ خٕایاٙای

(س )ٜآرستایزاٖ ؿشلی ػاَ ٌزؿت 02 ٝدسكاذ اص
ٔـاغُ وٛهه اػتاٖ سا ایزاد وشد ٜاػات  ٚدس
ػاَ التلاد ٔمأٚتی تِٛیذ  ٚاؿتغاَ ٘یض پٙاذ ٞاضاس
ؿغُ تشای ٔذدرٛیاٖ تدت پٛؿؾ ایٗ ٟ٘اد ایزااد
ٔی ؿٛد  ٚتا ایٗ اؿتغاَ صایی ،پٙاذ ٞاضاس خاا٘اٛاس
خٛدوفا ؿذ ٚ ٜاص هشخ ٝحٕایتی وإایاتا ٝأاذاد
اػتاٖ خاسد خٛاٙٞذ ؿذ.
والٔی تٟتشیٗ سأ ٜثاسص ٜتاا فاماش سا آٔاٛصؽ ٚ
استمای ؿاخق ٞای فشٍٙٞی فٛٙاٖ  ٚخاعش ٘ـااٖ
وشد ٛ٘ :فمش تاذ اص دٞ ٝٞفتاد فشق وشدٔ ٚ ٜثااسصٜ
تا فمش ػخت تش ؿذ ٜاػت ٟ٘ ٚاد ٞای حٕایتی تایاذ
دس سٚؽ ٞای ٔثاسص ٜتا فمش تزذیذ ٘ظاش واٙاٙاذ ٚ

لسٍم تسریع در احذاث ٍ بْرُبرداری از پرٍشُّای پترٍضیوی تبریس
ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسنٕ٘-ایٙذِٚ ٜیفمی ٝدس
آرستایزاٖ ؿشلی ٌفت :خٛاػتاس تالؽ ٔضاافا
تشای احذاث  ٚتٟشٜتشداسی ٞاشها ٝػاشیاااتاش اص
پشٚطٜٞای پتشٚؿیٕی تثشیض ٞؼتیٓ.
تٌ ٝضاسؽ ؿٟشیاس ،حزت االػاالْ ٔادإاذفاّای
آَ ٞاؿٓ دس دیاذاسی تاا ٔاذیاشفاأاُ ؿاشوات
پتشٚؿیٕی تثشیض تا اؿاس ٜتِ ٝض ْٚتذا ْٚفااِیتٞاای
ؿثا٘ ٝسٚصی ٚخؼتٍی ٘اپزیش فااالٖ فشك ٝالتالااد
ٔمأٚتی ،خٛاػتاس تالؽ ٔضاف تشای احاذاث ٚ
تٟش ٜتشداسی ٞشه ٝػشیاتش اص پشٚطٜٞای پتشٚؿیٕای
تثشیض ت ٝفٛٙاٖ ٍ٘یٗ كٙایع خغ ٝؿٕاَ غشب وـٛس
ؿذ.
ٚی اضاف ٝوشد :ایٗ الذأات دس ساػاتاای تاداماك
ؿااس ػاَ دس صٔی ٝٙتِٛیذ ٚاؿتغاَ ،تا افضایؾ تِٛیاذ
رٟت ساٜا٘ذاصی كٙایع پاییٗ دػت داخّی راذیاذ
 ٚكادسات تشای اسصآٚسی تیـتاش تا ٝتاٛاٖ تاشای
رٛا٘اٖ تدلیُ وشدٔ ٚ ٜؼتاذ  ٚراٛیاای وااس،
واسآفشیٙی وشد .ػیذ رٛاد ػّیٕا٘یٔ ،ذیاشفاأاُ
پتشٚؿیٕی تثشیض ٘یض دسایٗ دیذاس تا تـشیح الذأاات
الصْ تشای تٛػا ٝپتشٚؿیٕی تثشیض ٌافات :اراشای
پشٚط ٜاتلاَ خظ ِِٛا ٝاتایاّاٗ غاشب وـاٛس اص
ٔیا٘ذٚآب ت ٝتثشیض دس ٔؼیش  451ویّٔٛتاشی آغااص
ؿذ ٜاػت و ٝتا كشف ٔ 0452یّیاسد سیاَ ٞاضیاٙاٝ

تشای تىٕیُ ایٗ عشح ،ػاال٘ٞ 022 ٝضاستٗ اتیّٗ تاا
ِ 42 ِٝٛایٙچی اص فؼّٛی ٝت ٝپتشٚؿیٕی تثشیض ٔٙتماُ
ٔیؿٛد ٚ.ی افضٚد :تا ارشای ایٗ پشٚط ٜفاال ٜٚتاش
تٛػاٚ ٝاحذٞای فاّی ٚایزاد هٙذ ٚاحاذ دیاٍاش،
ظشفیت ٔزتٕع پتشٚؿیٕی تاثاشیاض ٞ 522اضاستاٗ
افضایؾ ٔییاتذ .ػّیٕا٘ی دس ادأا ٝتاا اؿااس ٜتاٝ
كادسات فشاٚسدٜٞای ایٗ ٔزتٕع تضسي تاِٛایاذی
خغ ٝؿٕاَ غشب وـٛس افضٚد :پتشٚؿیٕی تثشیض دس
ػاَ ٌزؿت ٝفال ٜٚتش پاػخٍٛیی ت٘ ٝیاصٞای كٙایع
پاایایااٗ دػاات داخااّایٞ 472 ،ااضاس تااٗ ا٘ااٛا
فشاٚسدٞ ٜای پّیإاشی تا 50 ٝوـاٛس آػایاایای،
آفشیمایی ٚاسٚپایی كادسات داؿت ٝاػت وا ٝایاٗ
ٔیضاٖ دس ٔمایؼ ٝتا ػاَ لثُ  10دسكاذ افاضایاؾ
٘ـاٖ ٔیدٞذ.

عشحی ٘ ٛدسا٘اذاص٘اذٔ.اذیاشواُ وإایاتا ٝأاذاد
آرستایزاٖ ؿشلی تلشیح وشد :اٌش فاماش دس تایاٗ
خا٘ٛادٞ ٜای ٘یاصٔٙذ اسحی ؿٛد ،رأأ ٝا اص أٙیات
ارتٕافی الصْ تشخٛسداس ٘خٛاٞذ ؿذ  ٚدس ایٗ ٔیاٖ
تایذ تٛر ٝداؿت و ٝفمش فشٍٙٞی فشاتش ٕٟٔ ٚتش اص
فمش ٔادی اػت  ٚتایذ تالؽ وٙیٓ سیـٞ ٝای فمش سا
اص تیٗ تثشیٓٚ.ی تا اؿاس ٜت ٝایٙى ٝتیؾ اص ٞ 75اضاس
خا٘ٛاس ت ٝعٛس ٔؼتمیٓ  ٚغیش ٔؼتمیآ اص خاذٔاات
ٔختّ وٕیت ٝأذاد آرستایزاٖ ؿشلی تاٟاشٔ ٜاٙاذ
ٞؼتٙذ ،تاویذ وشدٙٔ :اتع ٔاِی وٕیت ٝأذاد ٔداذٚد
اػت  ٚافتثاسات دِٚتی ٘یض وفاف خذٔت تٟتاش تاٝ
ایٗ تاذاد خا٘ٛاسٞای ٔذدر ٛسا ٕ٘ی دٞذ.

ضرٍرت پررًگ ضذى حضَر زًاى در جاهعِ

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسنٔ-اااا ٖٚػایااػای،
أٙیتی اػتا٘ذاس آرستایازااٖ ؿاشلای تاش ضاشٚست
پشسً٘ ؿذٖ حضٛس ص٘اٖ دس رأا ٝتاوایاذ واشد.
تٌ ٝضاسؽ ایؼٙاٙٔ ،غم ٝآرستایزاٖؿشلای ،ػااایاذ
ؿثؼتشی دس ٘ـؼت تخللی وااسٌاش ٜٚص٘ااٖ ٚ
خا٘ٛاد ٜاظٟاس وشد :ا٘ؼاٖ ٔدٛس اكّی تٛػااا ٝتاٝ
ؿٕاس ٔیآیذ  ٚایٗ ٔدٛس حتی اص ٔٙاتع فیضیاىای ٚ
ػایشٔٙاتع ٘یض إٞیت تیـتشی داسدٚ .ی افاضٚد :تاا
تٛر ٝت ٝایٙى ٝتیؾ اص ٘یٕی اص رٕایت راأااا ٝسا
ص٘اٖ تـىیُ ٔیدٞاٙاذ ،تاایاذ اص تاٛاٖ آ٘ااٖ دس
تٛػاٝی رأا ٝت ٝخٛتی تٟشٌ ٜشفت .راأااا ٝای
تٛػا ٝیافت ٝاػت و ٝتتٛا٘ذ اص حاذاواخاش ٘ایاشٚی
ا٘ؼا٘ی افٓ اص صٖ ٔ ٚشد تٟش ٜتثشدٚ .ی فٛٙاٖ واشد:
٘مؾ تا٘ٛاٖ دس اؿتغأَ ،ؼائُ آٔٛصؿی ،تاداىایآ
تٙیاٖ خا٘ٛاد٘ ... ٚ ٜیض تؼیاس ٔٛسد تاویاذ اػات .اص
ایٗ س ٚتایذ ت ٝدسرٝای اص خٛدتاٚسی تشػیٓ و ٝاص
تٕأی پتا٘ؼیُ ٞای ٔٛرٛد دس ساػتاای پایاـاشفات
وـٛس اػتفاد ٜوٙیٓ.
ؿثؼتشی تاویذ وشد :ص٘اٖ دس وـاٛس ٔاا اص تاذٚ
ؿش ٚا٘مالب ؿش ٚت ٝحضاٛس  ٚایافاای ٘اماؾ
وشدٜا٘ذ  ٚایٗ حضٛس دس عٞ َٛـات ػااَ دفاا
ٔمذع ٘یض وأال ّٕٔٛع تاٛد .أاشٚص٘ ٜایاض اٌاش

افسایص  23درصذی اعتبارات سالجاری بخص کطاٍرزی
در آرربایجاى ضرلی
ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسن -سئایاغ ػااصٔااٖ
رٟاد وـاٚسصی آرستایزاٖ ؿشلی ٌفت :افتثاسات
ػاِزاسی تخؾ وـاٚسصی اػتاٖ ٘ؼثت تا ٝػااَ
ٌزؿت 44 ٝدسكذ افضایؾ داؿت ٝاػت.
تٌ ٝضاسؽ خثشٍ٘اس ٟٔش ،سئیغ ػااصٔااٖ راٟااد
وـاٚسصی آرستایزاٖ ؿشلی ٕ٘ ٚایٙاذٔ ٜاٙاتاخاة
ٔشدْ ؿٟشػتاٖ ٞای اٞش ٞ ٚشیغ ؿأٍا ٜیىـٙاثاٝ
دس ٘ـؼتی ٔـتشن دس خلٛف ٔؼائُ ٔشتٛط تاٝ
تخؾ وـاٚسصی اػتاٖ تٚ ٝیظ ٜدس ؿٟشػتاٖ ٞاای
اٞش ٞ ٚشیغ ت ٝتدج ٌ ٚفت  ٌٛ ٚپشداختٙذ.
افضایؾ  44دسكذی افتثاسات ػاِازااسی تاخاؾ
وـاٚسصی:
سئیغ ػاصٔاٖ رٟاد وـاٚسصی آرستایزاٖ ؿاشلای
دس ایٗ دیذاس ٌفت :افتثاسات تخؾ وـاٚسصی دس
ػاِزاسی ٘ؼثت ت ٝػاَ  35اص افضایؾ  44دسكذی
تشخٛسداس اػات  ٚایاٗ ٘ـااٖ اص تاٛراٚ ٝیاظٜ

اػتا٘ذاسی  ٚسئیغ ػاصٔاٖ تش٘أ ٚ ٝتٛدر ٝاػتاٖ تٝ
تخؾ وـاٚسصی اػت  ٚدس ایٗ ٔیاٖ ػاصٔاٖ رٟاد
وـاٚسصی اػتاٖ ٘یض تٛٔ ٝاصات وااٞاؾ آتاٟاای
راسی  ٚصیشصٔیٙای ٘ؼاثات تا ٝوااٞاؾ ػاغاح
صیشوـت تش٘أ ٝسیضی ٞای الصْ سا افٕااَ واشدٜ
اػت  ٚتٙاتشایٗ تشای رثشاٖ وٕثٛد تِٛیذ تایذ تٟاشٜ
ٚسی سا افضایؾ داد.
وشیٓ ٟٔشی دس اأ ٝخاعش ٘ـاٖ وشد :ػاصٔاٖ رٟاد
وـاٚسصی آرستایزاٖ ؿشلی تا ٚرٛد واسؿٙااػااٖ
پ ٟٝٙتٙذی ت ٝایٗ تٛفیك دػت یافت ٚ ٝایاٗ سا ٜدس
آیٙذ٘ ٜیض ادأ ٝخٛاٞذ داؿتٚ.ی تلاشیاح واشد:
ػیاػت ٞای حٕایتی دِٚت اص تخاؾ وـااٚسصی
ؿایؼت ٝتمذیش تٛد ٚ ٜتإااْ تاٛفایاماات ٚصاست
وـاٚسصی دس وٙاس فّ ٚ ْٛف ٖٛٙواسؿٙاػاٖ٘ ،اؿی
اص حٕایت ٞای دِٚت اص تِٛیذ ،فشٚؽ  ٚكادسات
ٔدلٛالت وـاٚسصی ٔی ؿٛد ،دِٚات ٔاداتاشْ

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسنٔ-ذیشوُ فاٙای ٚ
حشف ٝای آرستایزاٖ ؿاشلای ٌافات :دس ػااَ
ٌزؿتٞ 3 ٝضاس ٘ 400 ٚفش اص ص٘اٖ  ٚدختشاٖ اػتاٖ
دس  14حشف ٝدس ٔشاوض فٙی  ٚحاشفا ٝای اػاتااٖ
آٔٛصؽ دیذ٘ذ.تٌ ٝضاسؽ ایش٘ا ،یامٛب ٕ٘ایاٙاذٜ
سٚص یىـٙث ٝدس واسٌش ٜٚتاخالالای ص٘ااٖ ٚ

راُ اًذازی آزهایطی لطار اتَبَسی
تبریس  -سلواس

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسنٔ-ذیش وُ سا ٜآٞاٗ آرستاایازااٖ اص ساٜ
ا٘ذاصی لغاس سیاُ تااع تاثاشیاض  -ػاّإااع -تاثاشیاض خاثاش داد.تاٝ
ٌضاسؽ خثشٌضاسی ٟٔش  ٚت٘ ٝمُ اص سٚاتظ فٕٔٛی ایٗ اداس ٜوُ ،ؿاپاٛس
اسكال٘ی سا ٜا٘ذاصی ایٗ لغاس سا پاػخی ت ٝتماضای ٔشدْ تثشیض ،ػّٕااع
 ٚح ٚ ٝٔٛدس ساػتای ػیاػت ٞای والٖ سا ٜآ ٗٞرإاٟاٛسی اػاالٔای
ایشاٖ ٔثٙی تش تٛػا ٝلغاس ٞای ح ٝٔٛای ٞ ٚذایت ٔشدْ اص راد ٜت ٝسیاُ
تٙٔ ٝظٛس واٞؾ تاس تشافیاه  ٚحاٛادث رااد ٜای دس اػاتااٖ ٞاای
آرستایزاٖ ؿشلی  ٚآرستایزاٖ غشتی فٛٙاٖ وشدٚ.ی ظشفیت لغااس سیاُ
تاع تثشیض  -ػّٕاع سا ٘ 441فش افالْ وشد  ٚافضٚد :تشای سا ٜا٘ذاصی ایاٗ
لغاس ٔ 022یّیاسد سیاَ ٞضی ٝٙؿذ ٜاػت.
ٚی خاعش٘ـاٖ وشد :دس فاكّ 452ٝویّٔٛتشی تثشیض تا ػاّإااعٔ ،اشدْ
تٙذسؿشفخا٘ ٚ ٝدیضد خّیُ ؿثؼتش ٘یض اص خذٔات ایٗ لاغااس تاٟاشٔ ٜاٙاذ
خٛاٙٞذ ؿذ.
ٔذیشوُ سا ٜآ ٗٞآرستایزاٖ دس ساتغ ٝتا ویفیت ایٗ لغاس ،تاا اؿااس ٜتاٝ
ػاَ التلاد ٔمأٚتی ،تِٛیذ  ٚاؿتغاَ افضٚد :سیُ تااع ٞاا ایاٗ لاغااس،
ػاخت ایشاٖ (ؿشوت ایشیى )ٛتا فٙاٚسی سٚتٓ ٞی٘ٛذای وش ٜرٛٙتی تٛدٜ
 ٚاص ػیؼتٓ تٟٛی ٚ ٝػشٚیغ تٟذاؿتی  ٚساحتی ػفش  ٚدسب ٚاٌٗ ٞاای
اتٔٛاتیه ٔذس٘ی تشخٛسداس اػت.تش اػاع ایٗ ٌضاسؽ ،لغاس سیُ تااع
تثشیض -ػّٕاع -تثشیض اص سٚص هٟاسؿٙث 01 ٝخاشداد أؼااَ تا ٝكاٛست
آصٔایـی سا ٜا٘ذاصی ٔی ؿٛد.

ٕٞشاٞی ص٘اٖ ٘ثاؿذ دس التلاد ٔمأٚتی  ٚتِٛیذ ٘یاض
ٔٛفك ٘خٛاٞیٓ ؿذٚ .ی ٌفت٘ :شخ ٔـاسوت تاشای
ص٘اٖ رأا ٝدس وـٛس  44دسكذ اػت  ٚتایاذ ایاٗ
ٔـاسوت ّٕٔٛعتش ؿٛد؛ هشا و٘ ٝمؾ ص٘اٖ رأاٝ
دس ٕٞشاٞی ٘ظاْ  ٚا٘اماالب تؼایااس ٔاٛحاش تاٛدٜ
اػتٚ .ی خاعش ٘ـاٖ وشد :ص٘اٖ ٔاٛفاك ا٘اٍاـات
ؿٕاس ٞؼتٙذ ٔ ٚی تٛاٖ عثك تاش٘اأا ٝسیاضی ٞاای
ٔختّ اص ایٗ تٛإ٘ٙذی ٞا تاٟاش ٜتاشد تاا تااحایاش
تیٗإِّّی ٘یض داؿت ٝتاؿٙذٔ .اا ٖٚػیاػی ،أاٙایاتای
اػتا٘ذاس تا تیاٖ ایٗ وٙٔ ٝظٛس اص تاٛػااا ٝكاشفاا
التلادی ،ػیاػی  ٚارتٕافی كشف ٘یؼتٌ ،فات:
تٟیٝی اعّغ ص٘اٖ دس اػتاٖ الذاْ تؼیاس خٛتی تاٛد
 ٚتش٘أ ٝسیضی اص سٚی ایٗ اعاّاغ  ٚتاش اػااع
ؿٙاػایی اػتاذاد ٘ ٚیاصٞا ا٘زاْ خٛاٞذ ؿذ.

بِ ازای خرٍج ّر ًفر 3 ،تا ً 1فر ٍارد
بازار کار هیضًَذ

تذتیش  ٚأیذ دس ایٗ صٔی ٝٙیاسا٘ٞ ٝاای خاٛتای تاٝ
تخؾ تضسیك وشد ٜاػت.سئیاغ ػااصٔااٖ راٟااد
وـاٚسصی آرستایزاٖ ؿشلی ٕٞچٙیٗ ٌفات :ایاٗ
ػاصٔاٖ تشای كٙایع تثذیّی  ٚفشآٚسی ػیةٞ ،اّاٛ
 ٚصسدآِ ٛدس ؿٟشػتاٖ ٞای اٞش ٞ ٚاشیاغ ٞایا
ٔدذٚدیتی ٘ذاسد ت ٝؿشط آٖ و ٝفااَ  ٚفٕاّاٍاشا
تاؿٙذ  ٚاص ٘ظش اكالح ٘ظاد  ٚداْ ٘یض دس هٟاس ػااَ
ٌزؿت ٝواسٞای لاتُ تٛرٟی ا٘زاْ یافت ٚ ٝأاشٚص
٘ظاد ػٕیٙتاَ دس ٔٙغم ٝرایٍضیٗ ِٛٞـتایٗ ؿذ ٜوٝ
اص واسآیی تیـتشی تشخٛسداس اػت.

برای بیص از ّ ۹سار ًفر از زًاى استاى آهَزش ّای فٌی ٍ حرفِ ای ارائِ ضذ
خا٘ٛاد ٜافضٚدٕٞ :چٙیٗ تشای ٞ 01ضاس ٘ 125 ٚفاش
اص ٔشداٖ دس  71حشفٔ ٝتفاٚت دس اػتاٖ آٔاٛصؽ
ٞای تخللی  ٚفاٙای حاشفا ٝای اسائا ٝؿاذٜ
اػتٚ.ی ادأ ٝدادٔ 01 :شوض دِٚتی آٔٛصؽ فٙی
 ٚحشف ٝای  124 ٚآٔٛصؿٍاا ٜآصاد دس اػاتااٖ
ٚرٛد داسد و ٝت ٝاسائ ٝآٔٛصؽ ٞای فٙی  ٚحشفٝ
ای ٔثادست ٔی وٙٙذٕ٘.ایٙذٌ ٜافات :دس ػااَ
ٌزؿتٞ 43 ٝضاس ٘ 411 ٚفش دس سؿتٞ ٝای  ٚحشفٝ
ٞای ٔت ٛٙدس أاٛصؿاٍااٞ ٜاای آصاد اػاتااٖ
آٔٛصؽ دیذ ٜا٘ذٚ.ی اظٟاس واشد :دس تإاأای
ٔشاوض دِٚتی  551 ٚآٔاٛصؿاٍاا ٜآصاد راٟات
آٔٛصؽ دٚسٞ ٜای ٔٛسد ٘یاص تاا٘اٛاٖ اسائأ ٝای
ؿٛدٔ.ذیشوُ فٙی  ٚحشف ٝای آرستایزاٖ ؿاشلای

والٔی دس پایاٖ ضٕٗ تمذیش اص ٔؼاافاذت پاذساٖ
ٔاٛٙی ایتاْ  ٚفشص٘ذاٖ ٔدؼاٙایاٗ اظاٟااس داؿات:
حأیاٖ افشادی ٘ٛفذٚػت  ٚاص رٙغ فشؿتاٞ ٝاای
آػٕا٘ی ٞؼتٙذ و ٝتا وٕه ٞای خٛد دَ تؼیااسی
اص ایتاْ  ٚفشص٘ذاٖ ٘یاصٔٙذ سا ؿاد ٔی وٙٙذ.

ٌفت :دس تدج آػیة ٞای ارتٕافی تشای 312
صٖ ص٘ذا٘ی دس اػتاٖ آٔٛصؽ ٞای الصْ اسائ ٝؿذٜ
اػتٚ.ی تا اؿاس ٜت ٝایٙى ٝیىی اص ػیاػت ٞاای
ػاصٔاٖ آٔٛصؽ فٙی  ٚحشف ٝای حضٛس دس وٙااس
دا٘ـٍاٞ ٜاػت ،ادأ ٝداد :تش اػاع تفاٞآ ٘اأاٝ
ای و ٝتا دا٘ـٍاٞ ٜای اػتاٖ داسیٓ ؿؾ ٞاضاس ٚ
 132دا٘ـز ٛدس تخؾ ٟٔاستی  ٚتخالالای تاٝ
كٛست فّٕی  ٚفٙی آٔٛصؽ دیذ ٜا٘ذٕ٘.ایٙذ ٜتاا
اؿاس ٜت ٝتشٌضاسی إِپیادٞای ٟٔاست فٙی ٌفات:
دس ػاَ ٌزؿت٘ 414 ٝفش اص تاا٘اٛاٖ دس تاخاؾ
اػتا٘ی ایٗ إِپیاد ؿشوت وشد٘ذ و ٝاص ایٗ تاذاد
٘ 44فش پزیشفت ٝؿذ٘ذ  ٚیه ٘فش ٘یض تٔ ٝؼااتاماات
وـٛسی افضاْ ؿذ.

فعالیت ٍ220احذ در اّر ٍ ّریس لسٍم
حوایت ازتَلیذ برای ایجاد اضتغال

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسن -سئیغ ػاصٔاٖ كٙات ٔاذٖ  ٚتازااست
آرستایزاٖ ؿشلی ٌفت :تیؾ اص ٚ 445احذ تِٛایاذی داسای پاشٚا٘ا ٝتاا
ػشٔایٌٝزاسی ٔ 152یّیاسد سیاِی  ٚتا اؿتغاَصایی یه ٞضاس ٘ 022 ٚافاش
دس اٞش ٞ ٚشیغ فااَ اػت.تٌ ٝضاسؽ خثشٍ٘اس ٟٔش ،تیتاهلل فثاذاِاّاٟای
ٕ٘ایٙذ ٜرذیذ ٔشدْ اٞش ٞ ٚشیغ دس ٔزّغ ؿٛسای اػالٔی فلش أاشٚص
یه ؿٙث ٝدس ساػتای پیٍیشی ٔغاِثات ٔشدْ حٛص ٜا٘تخاتایا ٝتاا حؼایاٗ
٘زاتی سئیغ ػاصٔاٖ كٙات ٔاذٖ  ٚتزاست اػتاٖ آرستایازااٖ ؿاشلای
دیذاس  ٚت ٝتشسػی ٔؼائُ ٔ ٚـىالت ایٗ ٔٙغم ٝپشداخت.سئیغ ػااصٔااٖ
كٙات ٔاذٖ  ٚتزاست آرستایزاٖ ؿشلی دس ایٗ دیذاس تا اؿاس ٜت ٝتاااذاد
ٚاحذٞای تِٛیذی فااَ دس ایٗ ٔٙغم ،ٝاظٟاس داؿت :دس ؿٟشػتاٖٞای اٞش
ٞ ٚشیغ تیؾ اص ٚ 445احذ تِٛیذی داسای پشٚا٘ ٝتا ػشٔایٌٝازاسی 152
ٔیّیاسد سیاِی فااِیت داؿت ٚ ٝصٔی ٝٙاؿتغاَ یه ٞضاس  ٚدٚیؼات ٘افاش سا
فشا ٓٞآٚسدٜا٘ذ.حؼیٗ ٘زاتی ادأ ٝداد :عثك پیؾتیٙیٞای كٛست ٌشفتٝ
ٔیتایؼت تا پایاٖ ػاَ راسی  52دسكذ رٛاصٞای رذیذ  ٚتاٛػااا ٝای
كادس ت ٝتٟشٜتشداسی تشػذ و ٝأیذٚاسیٓ تا ایٗ الذاْ صٔی ٝٙاؿتغااَ یاه
ٞضاس ٘فش سا دس ؿٟشػتاٖ ٞای اٞش ٞ ٚشیغ فشإ٘ ٓٞائیٓ.حٕایت اص تِٛیاذ
صٔی ٝٙاؿتغاَ رٛا٘اٖ سا فشأ ٓٞی وٙذٕ٘.ایٙذٔ ٜشدْ اٞاش ٞ ٚاشیاغ دس
ٔزّغ ؿٛسای اػالٔی ٘یض دس ایٗ دیذاس اؿتغاَ سا ٟٔٓتشیٗ ٔاٛضاٚ ٛ
هاِؾ ایٗ حٛص ٜا٘تخاتی ٝدا٘ؼت  ٚاضاف ٝوشد :تا حٕایت اص حٛص ٜتِٛایاذ
 ٚكٙات خٛاٞیٓ تٛا٘ؼت صٔی ٝٙاؿتغاَ رٛا٘اٖ ٔٙغم ٝسا فشا ٓٞوٙیٓ.

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسنٔ-اا ٖٚتٛػا ٚ ٝتش٘أٝسیضی
ػاصٔاٖ ٔذیشیت  ٚتش٘أٝسیضی آرستایزاٖؿشلای ٌافات:
ٞشْ ػٙی ػاَ ٘ 4435ـاٖ ٔیدٞذ ت ٝاصای خشٚد ٞش ٘فاش،
 4تا ٘ 1فش ٚاسد تاصاس واس ٔیؿ٘ٛذ و ٝدس ػاَٞای لثُ ایٗ
٘ؼثت تا یه ت٘ 7 ٝیض ٔیسػیذ.
تٌ ٝضاسؽ خثشٌضاسی فاسع اص تثشیض ،پشٚیض ٔدإاذصادٜ
پیؾ اص ظٟش أشٚص دس رٕع خاثاش٘اٍااساٖ اظاٟااس واشد:
تیىاسی یه پذیذ ٜتیٗ ٘ؼّی  ٚتّٙذٔذت اػات وا ٝتاٝ
ؿذت تدت تاحیش ػیاػتٞای افضایؾ رٕایت دٞاٞ ٝاای
لثُ اص رّٕ ٝد 12 ٝٞلشاس داسد.
ٚی تا تیاٖ ایٙى٘ ٝشخ تیىاسی ؿااخاق ٔاٙااػاثای تاشای
اسصیاتی فّٕىشد ػیاػت ٞای أشٚص ٘ایاؼات  ٚتاایاذ اص
ؿاخقٞای ٔٙاػةتشی اص لثیُ ؿاخقٞای واس ؿایؼتاٝ
تشای تثییٗ ٚالایت ٞا اػتفاد ٜوٙایآ ،افاضٚد :تاایاذ ٘اشخ
تیىاسی تاال سا ت ٝفٛٙاٖ یه هاِؾ ٔ ٟٓدس ٘اظاش داؿاتاٝ
تاؿیٓ  ٚساٞىاسٞای ٔٙاػثی تشای ٔثاسص ٜتا آٖ پیذا وٙیٓ.
ٔدٕذصاد ٜضٕٗ اسائٔ ٝذَ ٔفٟأٛای ػااد ٜتااصاس وااس،
تلشیح وشدٞ :شٌ ٝ٘ٛػیاػتٍزاسی ٔٙاػة  ٚاحاشتاخاؾ
ٔؼتّضْ تا٘ه اعالفاتی رأع اػت تا تتٛا٘یٓ تلإایإاات
ٔٙاػثی سا تٍیشیٓ  ٚارشایی ؿذٖ آٖ سا سكاذ  ٚپاایاؾ
وٙیٓٔ.اا ٖٚتٛػا ٚ ٝتش٘أٝسیضی ػااصٔااٖ ٔاذیاشیات ٚ
تش٘أٝسیضی آرستایزاٖؿشلی تش ِض ْٚاسائ ٝاٍِٛی ٔٙااػاة
ٔذاخّ ٝدِٚت دس تاصاس واس تأویذ وشد  ٚتلدیح ؿىؼت
تاصاس واس  ٚایزاد اؿتغاَ وأُ ،افاضایاؾ تاٟاشٚ ٜسی ٚ
واسایی  ٚتشلشاسی فذاِت ارتٕافی سا اص رإّا ٝاٞاذاف
ٔذاخّ ٝدِٚت دس تاصاس واس فٛٙاٖ وشدٚ.ی دس فیٗ حااَ
خاعش٘ـاٖ وشدٔ :دٛس اكّی دس تدج دخااِات دِٚات،
دخاِت وٕتش  ٚیا تیـتش ٘یؼت ،تّى ٛ٘ ٝدخاِات ٞاا واٝ
فٕذتاً دس رٟت سفع واػتای ٞاای تااصاس اػات ،تؼایااس
تاییٗوٙٙذٔ ٜیتاؿذ.

آسفالتریسی کَچِ ًَر ٍالع در
آخوالیِ بِ هساحت  2255هتر هربع

ػشٚیغ خثشی سٚص٘أ ٝاسن-ؿٟشداس ٔٙغما 7 ٝتاثاشیاض
ٌفت :دس ادأ ٝخذٔات ٌؼتشدٔ ٜدّٝای تٛػظ ؿٟشداسی
ٔٙغم ،7 ٝوٛهٛ٘ ٝس ٚالع دس ٔ 1تشی پاػذاساٖ آخٕالی ٝت
تاذاص اكالح آتشٞٚا  ٚػأا٘ذٞی ٔدّ ، ٝآػفاِات سیاضی
ٔی ؿٛد.تٌ ٝضاسؽ ؿاٟاشیااس تا٘ ٝاماُ اص ؿاٟاشداسی
ٔٙغم 7 ٝتثشیض ،فّی فشخی ؿٟشداس ٔٙغم ٝتا افالْ ایٗ خثش
ٌفت :سػیذٌی  ٚػأا٘ذٞی ٔدالت ٔ ٚااتش لذیٕی ایاٗ
ؿٟشداسی تا ػشفت  ٚؿتاب فشاٚاٖ ادأا ٝداسد .فاشخای
اظٟاس داؿت :دس ادأٟ٘ ٝضت ػأا٘ذٞی ٔدالت ٔ ٚاااتاش
ٔٙغم 7 ٝتثشیض فّٕیات رذٌ َٚازاسی ،ػاأاا٘اذٞای ٚ
اكالح آتشٞٚا  ٚآػفاِت سیضی اػاػی دس واٛها٘ ٝاٛس
ٚالع دس ٔ 1تشی پاػذاساٖ آخٕالی ٝدس حاَ ارشاػت.

ّن استاًی عسیس:
هعاًٍت حفاظت ٍ بْرُ برداری از هٌابع آب خَزستاى ٍ اهَر آب هٌاطك سازهاى آب ٍ برق استاى
آهادگی دارد تا از طریك ضوارُ تلفي ّای  -33305152پاسخگَی سَاالت ّن استاًی ّای عسیس
در زهیٌِ بستر ٍ حرین رٍدخاًِ ّا باضذ .
رٍابط عوَهی سازهاى آب برق خَزستاى

