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تثریس تِ هجْستریي شْر آهَزشی هترٍ در غرب کشَر
تثذیل هیشَد


آرذبایجان

ساختٍسازّای پرچالش ًتیجِ
اقذاهات سازًذگاى غیرحرفِای است

ؾیطٚیییؽ ذیجییطی ضٚظ٘یبٔیی ٝاضن -ضهیییییؽ ؾییبظٔییبٖ
٘ظبْٟٔٙسؾ آشضثبیزبٖ قطل ٌفت :ؾبذیت ٚؾیبظٞیبی
پطچبِك و ٝزض ٔٙبَك ٔرتّف قبٞس آٖ ٞؿتیٓ٘ ،یتیییزیٝ
السأبت ؾبظ٘سٌبٖ غیطحطف ٝای اؾت.ػّ َیٔٛیبضی زض
ٌفت  ٌٛ ٚثب ذجطٍ٘بض ٟٔط يٕٗ ثیبٖ ایٙىی ٝلیٛا٘یییٗ ٚ
ٔمطضات ّٔ ؾبذتٕبٖ زض ٘یحی ٜٛاریطا ثیب ٔكیىیالت
ٔتؼسزی ٔٛار ٝاؾت ،اظٟبض زاقتٞ :ط لیب٘ی٘ٛی حیبٚی
ٔعایب ٔ ٚؼبیج اؾت و ٝزض حیٗ وبض ٔكرم  ٚلیبثیّیییت
انالح پصیطی  ٚثبظٍ٘طی پیسا ٔ وٙس  ٚلب٘ٔ ٖٛیمیطضات
ّٔ ؾبذتٕبٖ ٘یع اظ ایٗ أط ٔؿتخ٘ ٙیؿتٚ.ی ثبثیبٖ ایٙىٝ
ٞسف انّ ٞط لب٘ ٘ٛثبیس زض ضاؾتبی ٔٙبفغ ّٔ ثیبقیس،
ٌفتٞ :ط انالح  ٚتغییطی زض لب٘ ٖٛثبیس ثیطای اضتیمیبی
ٚيؼیت ؾبذتٚؾبظ  ٚتأیٗ ٔٙبفغ ّٔ ثبقس  ٚزض غیییط
ایٗ نٛضت تغییط آٖ فبیسٜای ٘ساقت ٚ ٝثبػج ؾطزضٌیٕی
ثیكتط ٔ قٛز.ضهیؽ ؾبظٔبٖ ٘ظبْٟٔٙیسؾی آشضثیبییزیبٖ
قطل زض ازأ ٝافعٚز :او ٖٛٙؾبذتٚؾبظ وكٛض زضٌیییط
زٔ ٚكىُٔ ،زطی شینالح  ٚػسْ ٘ظبضت زلیك اؾت ٚ
ٔتاؾفب٘ ٝػسْ حًٛض ایٗ زٛٔ ٚيٛع ثبػج ایزبز ٔیٙیبفیغ
قره  ،حطٚت ا٘سٚظی  ٚترطیت نٙؼت ؾبذت  ٚؾیبظ
قس ٜاؾتٚ.ی ازأ ٝزازٔ :تاؾفب٘ ٝویفیت ؾبذتٚؾبظ زض
وكٛض ث ٝیه ُٔبِج ٝػٕٔ ٔٛجسَ ٘كس ٜاؾت  ٚزض حیبَ
حبيط ٞیچ ذطیساضی اظ ؾبظ٘س ٜیب ٔبِه ؾؤاِ زض ٔیٛضز
ویفیت ٕ٘ پطؾس ظیطا ثطای اویخیطییت قیٟیط٘ٚیساٖ اییٗ
ٔٛيٛع ثٝنٛضت ُٔبِج ٝقىُ ٍ٘طفت ٚ ٝزض حبَ حیبيیط
اوخط قٟط٘ٚساٖ اظ ٔبِه  ٚؾبظ٘س ٜؾؤاالت زض ٔٛضز ٕ٘ب ٚ
ظٛاٞط ثٙب ذطیساضی قس ٜزاض٘س أب ٞیییچ ٌیب ٜزض ٔیٛضز
ویفیت  ٚف٘ٛساؾی ٖٛزچبض چبِف ٕ٘ی قی٘ٛیسَ.یٔٛیبضی
ذبَط٘كبٖ وطز :زض حبَ حبيط فیؼیبِیییت  ٚویبضویطز
ُّٔٛة ٟٔٙسؾبٖ حطفٙٔٝس ثٚ ٝاؾُ ٝؾیبذیت ٚؾیبظٞیبی
افطاز غیطٔترهم ظیط ؾؤاَ ٔ ضٚز  ٚثطذ ثب ٔكیبٞیسٜ
ػسْ ارطای نیحیییح لیٛا٘یییٗ ٔ ٚیمیطضات ٔیّی زض
ؾبذتٚؾبظٞب احؿبؼ ٔ وٙیٙیس فؿیبز ٚاضز فیؼیبِیییت
ٟٔٙسؾبٖ قس ٜاؾت زضحبِ و ٝثبیس ث ٝایٗ ػیسٌ ٜیفیت
اوخط ٟٔٙسؾبٖ حطفٝای فؼبِیتٞیبی حیطفی ٝای زاض٘یس ٚ
ثَٛٝض ٘ؿج ؾبذتٚؾبظٞبی پط چبِف ٘تیز ٝفؼبِیت ٞب ٚ
السأبت ؾبظ٘سٌبٖ غیطضؾٕ  ٚغیطحطفٝای اؾت.

تذٍیي ترًاهِ ّای راّثردی ترای
هراکس رشذ آررتایجاى شرقی

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضنٔ -ؼیب ٖٚأیٛض ٘یٟیبزٞیبی
فٙبٚضی ُٔٙمٚ ٝیػ ٜػّٓ  ٚفٙبٚضی ضثغ ضقیسی تجیطییع ،اظ
تٟی ٚ ٝتسٚیٗ ثط٘بٔٞ ٝبی ضاٞجطزی ارطای ثیطای ٔیطاویع
ضقس آشضثبیزبٖ قطل ذجط زاز.ثٌ ٝعاضـ ضٚاثٍ ػٕٔٛی
ایٗ ُٔٙمٚ ٝیػ ،ٜاؾفٙسیبض ٔٛؾ ظاز ٜزض رّیؿی ٝقیٛضای
ثط٘بٔ ٝضیعی ٔطاوع ضقس اؾتبٌٖ ،فت :تٟی ٝثط٘یبٔی ٝثیطای
ٔطاوع ضقس یه اِعاْ اؾت تب ایٗ ٔیطاویع ثیتیٛا٘یٙیس زض
ضاؾتبی اٞساف والٖ ػّٓ ٚفٙبٚضی  ٚالتهبز زا٘ف ثٙیییبٖ
ث ٝنٛضت ٞسفٕٙس ایفبی ٘مف وٙٙسٚ.ی ازأ ٝزازُٙٔ :میٝ
ٚیػ ٜػّٓ ٚفٙبٚضی ضثغ ضقیسی ایٗ آٔبزٌ ضا زاضز و ٝتب
ٔكبٚضٞ ٜبی الظْ زض ایٗ ذهٛل ضا ثٔ ٝطاوع ضقسی وٝ
٘یبظ ث ٝتسٚیٗ ثط٘بٔ ٝرسیس یب ثبظٍ٘طی زض ثیط٘یبٔی ٝلیجیّی
زاض٘س ،اضاه ٝوٙس.
ٔٛؾ ظاز ٜثب اقبض ٜث ٝفیؼیبِیییت ٔ 65یطویع ضقیس زض
آشضثبیزبٖ قطل  ،اظٟبض وطزٔ :طاوع ضقیس ثیبییس زاضای
ثط٘بٔٞ ٝبی ضاٞجطزی  ٚارطای ثبقٙس تب ثب تىیی ٝثیط ضٚـ
ٞبی ترهه  ٚضػبیت ِٔٛفٞ ٝبی ػّٕ ث ٝفؼبِیت ذٛز
ازأ ٝزٙٞس ،اظ ایٗ ض ٚزض تسٚیٗ ثط٘بٔٞ ٝبی ٔطاویع ضقیس
تبویس ٔب تٕطوع ثط ٚیػٌ ٞب  ٚپتب٘ؿیُ ٞبی ثطرؿتیٞ ٝیط
ٔطوع اؾت.
ٚی ،فؼبِیت ٞبی قٛضای ثط٘بٔ ٝضیعی ٔطاوع ضقس اؾیتیبٖ
ضا زض ضاؾتبی ٕٞب ٓٞ ٚ ٍٙٞافعای ثیییٗ ٔیطاویع ضقیس
ثطقٕطز ٌ ٚفت :ایٗ قٛضا ظیط ٘ظط ٔٙیُیمیٚ ٝییػ ٜػیّیٓ
ٚفٙبٚضی ضثغ ضقیسی ایزبز قس ٜاؾت.

آهادگی کاهل اکیپ ّای خذهاتی ٍ هاشیي
آالت ترف رٍتی جْت پاکسازی هعاتر در
صَرت تذاٍم تارًذگی

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضنٔ -یٟیٙیسؼ أیزیسی اظ
آٔبزٌ وبُٔ اویپ ٞبی ذسٔبت ُٔٙم ٝثطای ٔمبثّی ٝثیب
ٔكىالت ٘بق اظ ثبضـ ثطف  ٚیرجٙساٖ ذجط زاز.
ثٌ ٝعاضـ ضٚاثٍ ػٕ ٔٛقٟطزاضی ُٔٙم ٝچٟبض وال٘كٟط
تجطیعٟٙٔ ،سؼ اوجط أزسی ثب ثیبٖ اییٗ ٔیُیّیت افیعٚز:
ٕٞعٔبٖ ثب آغبظ ثبضـ ثطف٘ ٕٝٞ ،ییطٞٚیب  ٚتیزیٟیییعات
ذسٔبت  ،ثطای ٔمبثّ ٝثب ٔكىالت احتٕبِ زض تطافیییه ٚ
تطزز قٟط٘ٚساٖ زض ؾُح قٟط زض آٔبز ٜثبـ وبٔیُ لیطاض
زاض٘س.
ٚی ثب تبویس ثط ایٙى ٝاویپ ٞبی ٔؼب٘ٚت ذسٔبت قیٟیطی
 ٚارطاه ُٔٙم ٝزض نٛضت تسا ْٚثیبض٘یسٌی  ،الیساْ ثیٝ
ٔسیطیت ٔٛيٛع ٔ ٕ٘بیٙس ،ذبَط ٘كبٖ ؾیبذیت ٞیٕیٝ
ػٛأُ قٟطزاضی ُٔٙم 4 ٝث ٝنٛضت قجب٘ ٝضٚظی زض حبَ
ذسٔبت ضؾب٘ ث ٝقٟط٘ٚساٖ ٔحتطْ ثٛز ٚ ٜتیٕیبْ تیالـ
ٔزٕٛػ ٝرّت ضيبیت ٕٞكٟطیبٖ ٌطأ ٔ ثبقس.

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضنٔ-سیطػبُٔ قطوت ثٟط ٜثطزاضی لُبض قٟطی پبیب٘ ٝالِ ٝضا اظ ٟٔٓتطییٗ
پبیب٘ٞ ٝبی لُبض قٟطی وكٛض ثب زاضا ثٛزٖ ثؿتطی ٔٙبؾت رٟت آٔٛظـ ثطای وبضوٙبٖ ٔتط ٚػیٙیٛاٖ
وطز.ثٌ ٝعاضـ ایؿٙبُٙٔ ،م ٝآشضثبیزبٖقطل  ،یؼمٛة ٚحیسویب ثب اػالْ ایٗ ُّٔتٌ ،فت :قجی ٝؾبظ
لُبض (ؾیٕیالتٛض) یى اظ أىب٘بت آٔٛظق پبیب٘ ٝالِ ٝاؾت و ٝزض وكٛض فمٍ زض قٟطٞبی تجطیع ٚ
تٟطاٖ ٔٛرٛز اؾت و ٝثب تبٔیٗ ٘یبظٞبی اؾبؾ آٔٛظق آٖ ،تجطیع ثٔ ٝزٟع تطیٗ قیٟیط آٔیٛظقی
ٔتط ٚزض غطة وكٛض ٔجسَ ذٛاٞس قسٚ.ی ايبف ٝوطزٚ :ظاضت وكٛض ثب ثٟط ٜثطزاضی ذٍ یه لُبض
قٟطی تجطیع ٔزٛظٞبی آٔٛظق الظْ ثطای اػُبی ٌٛاٞیٙبٔ ٝضؾٕ ٔتط ٚنبزض ٔ ویٙیس وی ٝاییٗ
ٔٛيٛع زض ویف ؾبظی ذسٔبت حُٕ ٘ ٚمُ ٘مف ٔٛحط ذٛاٞس زاقتٔ.سیطػبُٔ قیطویت ثیٟیطٜ
ثطزاضی لُبضقٟطی تجطیع  ٚح ٝٔٛضٚیساز فط ٍٙٞتجطیع  2268ضا فطنت اضظقٕٙس زض ضاؾتبی رصة
حساوخطی ثٛزرٞٝبی زِٚت ثٙٔ ٝظٛض اتٕبْ پطٚغ ٜذٍ یه زا٘ؿت ٚ ٝاظ ٔؿئِٛیٗ ٕ٘ ٚبیٙسٌبٖ ٔیطزْ
زض ٔزّؽ  ٚقٛضای قٟط ذٛاؾت تب ثطای تحمك ایٗ ٔ ٟٓاٞتٕبْ ثٛضظ٘س.

خاًِ اهیذتازًشستگاى احذاث هیشَد



ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضنٔ -سیطػبُٔ ؾبظٔبٖ پبضنٞب  ٚفًبی ؾجع قٟطزاضی تجطیع اظ احساث ذب٘ٝ
«أیس » ثبظ٘كؿتٍبٖ ٔ ٚؿتٕطی ثٍیطاٖ تبٔیٗ ارتٕبػ ثب ٞیٕیىیبضی ازاض ٜویُ تیأیییٗ اریتیٕیبػی
آشضثبیزبٖقطل ذجط زاز.
ثٌ ٝعاضـ ایؿٙبُٙٔ ،م ٝآشضثبیزبٖقطل ٔ ،حٕسحؿیٗ حؿٗ ظاز ٜزض رّؿٔ ٝكتطن ثب ٔسیطوُ تیبٔیییٗ
ارتٕبػ ثب اػالْ ایٗ ذجط اظٟبض وطز :ذب٘« ٝأیس »ثبظ٘كؿتٍبٖ ٔ ٚؿتٕطی ثٍیطاٖ تیبٔیییٗ اریتیٕیبػی
آشضثبیزبٖ قطل ثب ٕٞىبضی قٟطزاضی وال٘كٟط تجطیع ،ؾبظٔبٖ پبضنٞب  ٚفًیبی ؾیجیع قیٟیطزاضی ٚ
وب٘ ٖٛثبظ٘كؿتٍبٖ تبٔیٗ ارتٕبػ اؾتبٖ احساث ٔ قٛز.
حؿٗ ظازٞ ٜسف اظ احساث ایٗ ذب٘ ٝضا ٌبٔ زض رٟت ضفب ٚ ٜذسٔبت ضؾب٘ ث ٝایٗ لكط تالقٍط ػٛٙاٖ
وطز ٌ ٚفت :اضاه ٝذسٔبت ٞط چُّٛٔ ٝثتط ث ٝثبظ٘كؿتٍبٖ  ٚؾبِٕٙساٖ ث ٝػٛٙاٖ ؾطٔبیٞٝبی ٌیطا٘ؿیٙیً
تزطث ٚ ٝزا٘ف ،ثؿیبض حبهع إٞیت اؾت.
ٚی تهطیح وطز :وب٘ ٖٛثبظ٘كؿتٍبٖ تبٔیٗ ارتٕبػ اؾتبٖ ثب زاضا ثٛزٖ ثیف اظ ٞ 646عاض ثیبظ٘كیؿیتیٚ ٝ
ٔؿتٕطی ثٍیط انّ  ٚتحت پٛقف لطاض زازٖ ثیف اظ ٞ 262عاض ٘فط اظ ذب٘ٛازٜی اییٗ لكیط ،ییىی اظ
ثعضٌتطیٗ تكىُ ٞبی ثبظ٘كؿتٍ زض ؾُح اؾتبٖ اؾت.

تَسعِ پایذار تا یکپارچگی حَزُ ّای هختلف هحقق هی شَد

ؾطٚیؽ ذجیطی ضٚظ٘یبٔی ٝاضن -فیطٔیب٘یساض
قٟطؾتبٖ تجطیع ثب تبویس ثط ٕٞطإٞ ٚ ٞبٍٙٞی
زؾتٍبٞ ٜبی ٔرتّف ثطای تٛؾؼٌ ،ٝفت :تٛؾؼٝ
پبیساض ثب یىپبضچٍ  ٚتؼبُٔ ٔفیس ثیییٗ حیٛظٜ
ٞبی ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛحمك ٔ قٛز.
ضحیٓ قٟطت فط زض ٔیطاؾیٓ افیتیتیبح فیبظ زْٚ
ٔزتٕغ تبالض  ٚضؾتیٛضاٖ ٞیبی ٘ؿیییٓ ،افیعٚز:
قٟطؾتبٖ تجطیع اػٓ اظ ٔطاوع قٟطی ٔ ٚیٙیبَیك
ضٚؾتبی زاضای ثبالتطیٗ پتب٘ؿیُ ثطای تیٛؾیؼیٝ

ٌطزقٍطی اؾت  ٚثبیس ایٗ أىب٘بت ثی٘ ٝیحیٛ
احؿٗ ٔٛضز اؾتفبز ٜلیطاض ٌیییط٘یسٚ.ی ،الظٔیٝ
رصة ٌطزقٍط ضا آٔبز ٜؾبظی ظیطؾبذت ٞب اظ
رّٕ ٝأىب٘بت ضفب ٚ ٞالبٔت زا٘ؿت  ٚاظیٟیبض
وطزٚ :رٛز چٙیٗ ٔطاوعی ٕ٘یبزی اظ تیٛؾیؼیٝ
یبفتٍ ٔٙبَك ذبضد اظ وال٘كٟط اؾت  ٚاٞیبِی
ضٚؾتبٞب ٙٔ ٚبَك قٟطی ٘یییع ٔی تیٛا٘یٙیس اظ
ظیطؾبذت ٞبی ٔٙبؾت تفطیح  ٚضفب ٞثیٟیطٜ
ثٍیط٘س.قٟطت فیط ،ثیط حیٕیبییت اظ ثیریف
ذهٛن  ٚؾطٔبیٌ ٝصاضاٖ زض حٛظ ٜتبؾیؿیبت
ٌطزقٍطی تبویس وطز ٌ ٚفت :ثیٟیتیطییٗ ٘یٛع
لسضزا٘ اظ ؾطٔبیٌ ٝصاضاٖ ،حٕبیت ٞبی ٞیٕیٝ
رب٘ج ٝازاضات ٔت ِٛاؾت  ٕٝٞ ٚاضٌبٖ ٞب ثیبییس
ث ٝض٘ٚك ُٔٙم ٝوٕه وٙٙس تب زیٍطاٖ ٘یع تطغیت
ث ٝؾطٔبیٌ ٝصاضی ق٘ٛسٚ.ی ازأ ٝزاز :زض ػیییٗ
حبَ ؾطٔبیٌ ٝصاضاٖ ٘یع ٘جبیس ثٞ ٝعییٙی ٝویطز ٚ
ایزبز ٔطاوع اوتفب وٙٙس ،ثّى ٝثبیس تٛر ٝویٙیٙیس

 582هیلیارد ریال تذّی شْرداری
هٌطقِ  6تثریس پرداخت شذ

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن -قٟیطزاض
ُٔٙم 6 ٝتجطیع ٌفت َ :ؾٔ ٝبٌ ٜصقتٝ
٘عزیه ثٔ 285 ٝیّیبضز ضیبَ اظ ثیسٞی
ٞبی ٘مسی ،غیط٘مسی  ٚتٟبتیط ٔیٙیُیمیٝ
پطاذت قس ٜاؾت .ثٌ ٝیعاضـ ضٚاثیٍ
ػٕ ٔٛقٟطزاضی ٔیٙیُیمی 6 ٝتیجیطییع،
فیطٚظیبٖ اظٟبض زاقت :زض ؾٔ ٝبٌ ٜصقتٔ ٝجّ ٔ 285یّیبضز 988 ٚ
ٔیّیٞ 793 ٚ ٖٛعاض  843 ٚضیبَ اظ ثسٞیٟبی ٘مسی ،غیییط٘یمیسی ٚ
تٟبتط ُٔٙم ٝپطزاذت قس ٜاؾتٚ .ی ٕٞچٙیٗٔ ،جّ ٘مسی ثیسٞی
ٞبی پطزاذت قسُٙٔ ٜم 6 ٝضا ٔ 5یّیبضز ٔ 372 ٚیّیٞ 692 ٚ ٖٛعاض
 442 ٚضیبَ ٔ ٚیعاٖ تٟبتط ضا ثٔ ٝجّ ٔ 5یّیبضز ٔ 426 ٚیّی698 ٚ ٖٛ
ٞعاض  784 ٚضیبَ اػالْ وطز.فیطٚظیبٖ ،ذبَط٘كبٖ وطز :ایٗ ُٔٙمٝ
ثب ٚؾؼت رغطافیبی ثبالی زض ٔحسٚز ٜقٕبِغطث قٟط ٚالغ اؾیت
و ٝثب تٛر ٝث ٝضوٛز التهبزی حبوٓ ثط ثیبظاض وؿیت  ٚویبض ٚ
ؾبذت  ٚؾبظ زض ایٗ ُٔٙمٕٞ ،ٝچٙیٗ ٚيؼیت ٔؼیكت  ٚالتهبزی
ؾبوٙبٖ ؾُح حٛظ ٜثب ٔمبزیطی ثس ٚ ٞوؿطی ٔٙبثغ ٔبِ ضٚثیطٚ
ٔ ثبقس و ٝزض ؾٔ ٝبٌ ٜصقت ٝثب ِحبِ ٔكىالت  ٚفیبویتیٛضٞیبی
ٔصوٛضٔ ،سیطیت أٛض ثط ٔب ثب نؼٛثت ا٘زبْ ٌطفت ٕٞ ٚچٙبٖ ٘ییع
ازأ ٝزاضز.قٟطزاض ُٔٙم 6 ٝتهطیح وطز٘ :ىت ٝاتىبَ ٔیب ثیؼیس اظ
ُِف ذساٙٔ ،بثغ ا٘ؿب٘ ٕٞ ٚىبضاٖ تالقٍط ُٔٙمٞ ،ٝیٕیطاٞی ٚ
ٕٞسِ قٟط٘ٚساٖ فٟیٓ ؾبوٗ ؾُح حٛظ٘ ٚ ٜیع ٕٞىبضیٟبی ثیییٗ
ثرك  ٚفطاثرك تالـ وطزیٓ تب قطایٍ ضا ثٟجٛز ثركیٓ .

ثبالثطزٖ ویفیت ذسٔبت  ٚتیالـ زض ریٟیت
تجسیُ قسٖ ث ٝثط٘س ػبُٔ ٔیب٘یسٌیبضی  ٚض٘ٚیك
ٔطاوع ایٗ چٙی ٙذٛاٞس ثٛز.ثٌ ٝیعاضـ اییط٘یب،
ٔؼب ٖٚؾطٔبیٌ ٝصاضی ٔسیطوُ ٔیطاث فط، ٍٙٞ
نٙبیغ زؾت ٌ ٚطزقٍطی آشضثبیزبٖ قطل ٘یع
زض ایٗ ٔطاؾٓ ،اظ ٔیعاٖ ؾیطٔیبییٌ ٝیصاضی زض
ثرف تبؾیؿبت ٌطزقٍطی اؾتبٖ ٔ ٚكیبضویت
ثرف ذهٛن اثطاظ ذطؾٙسی وطز ٌ ٚیفیت:
ٔیعاٖ ٔزٛظٞبی نبزض ٜزض ثریف تیبؾیییؿیبت
ٌطزقٍطی٘ ،كبٍ٘ط اؾتمجبَ  ٚضٚیىطز ؾطٔیبییٝ
ٌصاضی ض ٚث ٝضقس زض ثرف ٌطزقٍطی اؾیتیبٖ
اؾت.
احٕس حٕع ٜظاز ٜافعٚز :زض حبَ حبيط ثبِی ثیط
 52پطٚغ ٜفؼبَ ثب حزٓ ؾطٔبیٌ ٝصاضی ثبِی ثیط
ٞ 62عاض ٔیّیبضز ضیبَ زض اؾتبٖ ٚرٛز زاضز و ٝاظ
ایٗ ٔیعاٖ افع ٖٚثط ٔ 25یّیبضز ضیبَ رصة قیسٜ
ٔ ٚبثم زض حبَ ارطاؾت.

طرح ضرتتی تازتیٌی ٍ ترهین آسفالت
سطح شْر تِ زٍدی آغاز هیشَد

ؾیطٚیییؽ ذییجیطی ضٚظ٘ییبٔیی ٝاضن-
قٟطزاض تجطیع ثب اقبض ٜث ٝایٗو ٝؾطٔبی
وٓ ؾبثمٛٞ ٝا ٔ ٚیحیّی َٛپیبقی ٚ
یدظزای ٔتٙبٚة ،ثیبػیج فیطؾیبییف
آؾییفییبِییت زض ثییطذ ی ٔؿیییییطٞییبی
زض ٖٚقٟطی قس ٜاؾیتٌ ،یفیت :ثیٝ
ٔٙظٛض رجطاٖ ایٗ ٘بضؾبی  ،ػیٕیّیییبت
ثبظثیٔ ٚ ٙطٔت آؾفبِت ؾُح قیٟیط،
ث ٝظٚزی ارطا ٔ قٛز.ثٌ ٝعاضـ قٟطیبض ،زوتط نبزق ٘زف زض ثبظزیس اظ
ػّٕیبت ذسٔبت ؾُح قٟط ثب اػالْ ایٗ ُّٔت ذبَط٘كبٖ وطز :اظ آغیبظ
زٚض ٜؾطٔبی ظٚزضؼ زض قٟط تجطیع ،قبٞس تالـٞبی ث ٚلیفی ٝػیٛأیُ
ذسٔبت  ٚارطای ٔٛفك ثط٘بٔٞ ٝبی ظٔؿتب٘ ثٛزٜایٓ وی ٝاییٗ ٔیٛيیٛع،
َجیؼتبً ثرك اظ ضٚؾبظیٞب  ٚآؾفبِت ضا زض ٔؿیطٞبی انّ  ٚفطػ قٟیط
ٔرسٚـ وطز ٜاؾت.
ٚی ايبف ٝوطز :ثٙٔ ٝظٛض ضفغ ایٗ ٘بضؾبی  ،ثب پبیبٖیبفتٗ ؾبٔب٘ٛٞ ٝای ؾطز،
ٔؼب٘ٚتٞبی ٔطث َٝٛزض ثرف ٞبی ػٕطاٖ ،ذسٔبت  ٚتطافیه ٕٞ ٚچٙیییٗ
ٔٙبَك ٌ62ب٘ ،ٝػّٕیبت يطثت ٚاضؾ  ٚتطٔیٓ آؾفبت قٟط ضا زض ویّیییٝ
ٔٙبَك ٌ 62ب٘ ٝآغبظ ذٛاٙٞس وطز.
قٟطزاض تجطیع اظٟبض زاقت :اظ قٟط٘ٚساٖ ٌطاٖلسضٔبٖ ثبثت ٔكىُ اییزیبز
قس ٜزض ثطذ ٔؿیطٞب ،نٕیٕب٘ ٝپٛظـ ٔ َّجیٓ  ٚایٗ ل َٛضا ٔ زٞیٓ وٝ
زض ضٚظٞبی آت  ،ػّٕیبت یبز قس ٜضا ثب قتبة ٞط چ ٝتٕبْ زض ؾُح قیٟیط
پیف ثطیٓ.

استفادُ از ظرفیت سازهاى ّای هردم ًْاد ترای راُ اًذازی پَیش حوایت از کاالی داخلی
ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضنٔ -ؼب ٖٚفطٍٙٞی
 ٚارتٕبػ قٟطزاضی تجطیع ثط اؾتفبز ٜاظ ظطفیت
ؾبظٔبٖ ٞبی ٔطزْ ٟ٘بز  ٚزا٘كزٛییبٖ ثیطای ضاٜ
ا٘ساظی پٛیف حٕبیت اظ وبالی زاذّ تیبویییس
وطز.
ثٌ ٝعاضـ ایط٘ب ،حزت االؾالْ احٕس حٕیییسی
ضٚظ ؾ ٝقٙج ٝزض رّؿ ٝوبضٌطٔ ٜٚجبضظ ٜثب لبچبق
وبال زض فطٍٙٞؿطای اِغسیط افیعٚز :قیٟیطزاضی
تجطیع زض ضاؾتبی حٕبییت اظ تیِٛیییس ٔیّی ٚ
وبضآفطیٔ ٚ ٙجبضظ ٜثب لبچبق وبال زض ٔ 626طوع
فط ٍٙٞالساْ ٔ وٙسٚ.ی اظ اػیالْ آٔیبزٌی
ٔؼب٘ٚت فط ٚ ٍٙٞارتٕبػ قٟیطزاضی تیجیطییع
ثطای اذتهبل غطف ٝای ٔزعا ثطای حٕبییت اظ
تِٛیسات ّٔ  ٚزاذّ زض ٕ٘بیكٍبٞ ٜبی رٙیجی
فطٍٙٞؿطای اِغسیط زض آؾتب٘ ٝؾبَ ٘ ٚ ٛاؾتمیجیبَ
اظ ثٟبض ذجط زازٔ.ؼب ٖٚفطٍٙٞی  ٚاریتیٕیبػی

قٟطزاضی تجطیع اظٟبض وطزٕ٘ :یبیكیٍیب ٜؾیجیه
ظ٘سٌ ایطا٘ اؾالٔ ثیب ٘یٍیب ٜحیٕیبییت اظ
تِٛیسات زاذّ  ٚثط اؾبؼ ضٚییىیطز الیتیهیبز
ٔمبٔٚت  ،ثطپب قس ٜاؾت.حزت االؾالْ حٕیسی
ثب اقبض ٜث ٝاؾتمیجیبَ ٌؿیتیطز ٜقیٟیط٘ٚیساٖ اظ
ٕ٘بیكٍب ٜربٔغ ؾجه ظ٘سٌ ایطا٘  -اؾیالٔی

ساهاًذّی هسیر  5.2کیلَهتر ی خلجاى تَسط
شْرداری هٌطقِ ۷

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘یبٔی ٝاضن-
قٟطزاض ُٔٙم 7 ٝتجطیع اظ اریطای
َطح ز ٚثیب٘یس ٜویطزٖ  ٚاییٕیٗ
ؾبظی ربز ٜذّزبٖ ذجط زاز.
ثٌ ٝعاضـ قٟیطییبض ثی٘ ٝیمیُ اظ
قٟطزاضی ُٔٙم ،7 ٝػّ فیطذی
ذبَط٘كبٖ وطز :ایٗ پطٚغ ٜزض ضاؾتبی ؾبٔب٘س ٚ ٞثٟؿبظی ریبزٜ
ذّزبٖ ٔ ٚطتفغ ؾبذتٗ ٔكىالت ٔٛرٛز زض ایٗ ٔؿیط ث2.5 ََٛ ٝ
ویّٔٛتط ارطا ذٛاٞس قس.
ٚی ايبف ٝوطز :زض ضاؾتبی ؾبٔب٘س ٚ ٞثیٟیؿیبظی ضٚؾیتیبٞیبی
اِحبل َطح ز ٚثب٘س ٜوطزٖ  ٚایٕٗ ؾبظی ربز ٜذّزبٖ ثیَ ٝیَٛ
 2.5ویّٔٛتط زض ثط٘بٔ ٝقٟطزاضی ُٔٙم 7 ٝلطاض ٌطفت ٚ ٝوّ ًٙظ٘
آٖ ٕٞعٔبٖ ثب زٔ ٝٞجبضن فزط نٛضت ٌطفت ٝو ٝثالفبنّی ٝثیؼیس
اظٔؿبػس قسٖ قطایٍ رٛی ٘ؿجت ث ٝآغبظ ػّٕیبت ػیٕیطا٘ی آٖ
الساْ ذٛاٞس قس.
قٟطزاض ُٔٙم 7 ٝافعٚز :ثطای ارطای ایٗ پطٚغ ٜػیٕیطا٘ی وی ٝزض
ضاؾتبی ٔطتفغ ؾبذتٗ ٔكىالت ٔٛرٛز زض ایٗ ٔؿیط َیطاحی ٚ
آغبظ قس ، ٜثبِ ثط ٔ 22یّیبضز ضیبَ ٞعی ٝٙپیف ثی ٙقس ٜوی ٝاییٗ
ٔجّی قیبٔیُ تیؼیطییى ،اریطای ضفیٛغ  ،انیالح آؾیفیبِیت
لسیٕ  ،ارطای آؾفبِت رسیس  ٚذٍ وك ذٛاٞس ثٛز .
فطذ ازأ ٝزاز :ثٙٔ ٝظٛض ػّٕیبت ٕ٘ٛزٖ ایٗ پطٚغ ٚ ٜثیط اؾیبؼ
تٛافك فیٕبثیٗ قٟطزاضی ُٔٙم ، ٝازاضٜویُ ضا ٚ ٜقیٟیطؾیبظی ٚ
قطوت تٛظیغ ثطق ٔمطض قس ٔؿیط ٔصوٛض تٛؾٍ ایٗ قٟطزاضی 7
ٔتط تؼطیى قس ٚ ٜثؼساظ ارطای ضفٛغ ٚؾٍ  ،ازاض ٜثطق ٘ؿجت ثیٝ
تبٔیٗ ضٚقٙبی ٔؿیط الساْ وٙس.

ازأ ٝزاز :زض ایٗ ٕ٘بیكٍبٔ ٜفبٞیٓ ؾجه ظ٘سٌ
اؾالٔ ایطا٘ ثٔ ٝربَیت اضاهی ٚ ٝاِیٍیٞٛیبی
ٔطث َٝٛزض ثرفٞبی ذب٘ٛاز ،ٜؾیجیه اظزٚاد،
ٔؿىِٗ ،جبؼٛ٘ ،ع ذٛضان  ٚآقپعی ،اِیٍیٛی
ٔهطف ،اؾتفبز ٜاظ تِٛیسات ّٔ  ٚوؿیت ٚ
وبضٛ٘ ،ع تفطیحبت  ٚزیٍط أیٛض ٔیطثی ٌٛثیٝ
ذب٘ٛازُٔ ٜطح ٔ قٛز  ٚثؿت ٝوبّٔ زض اذتییبض
ٔربَت لطاض ٔ ٌیطزٚ.ی ٌفت :تطٚیذ ؾجیه
ظ٘سٌ ایطا٘ –اؾالٔ  ،اؾتفبز ٜاظ تیِٛیییسات
ّٔ  ،تحىیٓ ذب٘ٛاز ٚ ٜویبٞیف آؾیییت ٞیبی
ارتٕبػ زض ربٔؼ ٝی اؾالٔ  ٕٝٞاظ زؾتبٚضزٞب
 ٚذییطٚر ی ٞییبی ایییٗ ٘ییٕییبیكییٍییب ٜاؾییت.
حزت االؾالْ حٕیسی ،ازأ ٝزاز :ایٗ ٕ٘بیكٍبٜ
ثب ٞسف اضاه ٝاٍِٞٛب  ٚثؿتٞ ٝبی آٔٛظق ثیطای
ٞ 222عاض ٔربَت ثٔ ٝیست ٔ 3یب ٜزض ٔیحیُ
فطٍٙٞؿطای اِغسیط زایط ذٛاٞس ثٛز.

کاّش غیر قاًًَی تعرفِ هاُ ّای فصل سرد تثریس
از سَی شرکت گاز آررتایجاى شرقی

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن -ضهیؽ ا٘زٕٗ حٕبیت اظ حیمیٛق ٔهیطف
وٙٙسٌبٖ تجطیع ٌفت : :افعایف چكٍٕیط ٘طخ لجٛو ٌبظ زض چٟبض ُٔٙیمیٝ
تجطیعي ظاضـ قس ٜاؾت  ٚایٗ ٔٛضز ث ٝزِیُ تبذیط  22ضٚظ ٜلطاهت وٙتٛض
ٞبی ٌبظ تٛؾٍ ٔبٔٛضاٖ قطوت ٌبظ ثٛز ٜو ٝثؼس اظ اتٕیبْ فهیُ ٌیطٔیب
ا٘زبْ ٘پصیطفت ٝثٛز.
ثٌ ٝعاضـ قٟطیبضٔ ،حٕس نبزق تجطیعی َ ٌفت ٌٛ ٚی ثب ذجیط٘یٍیبض
٘هط افعٚزَ :جك ٌعاضـ ٞبی ث ٝزؾت آٔس ٜتٛؾیٍ ثیبظضؾیبٖ ا٘یزیٕیٗ
حٕبیت اظ حمٛق ٔهطف وٙٙسٌبٖ تجطیع ٔج ٙثط افعایف ٘طخ لجى ٞیبی
ٌبظ ایٗ چٙس ٔب ٜاذیط زض ثطذ اظ ٔٙبَك تجطیع ،ؾٛٔ ٝضز ترّف زضثبض ٜی
ػُٕ وطز قطوت ٌبظ تجطیع ٔكبٞس ٜقس ٜاؾت.
ٚی زض ٔٛضز ایٗ ٔٛاضز تٛيیح زاز ٌ ٚفت٘ :رؿتیٗ ٔٛضز ،وؿط ٔبٞ ٜیبی
ؾطز ؾبَ اظ ٔ 6ب ٜث ٝچٟبض ٔب ٜتٛؾٍ قطوت ٌبظ اؾتبٖ اؾتَ ،جك تیالـ
ٞبی وٕ٘ ٝبیٙسٌبٖ ٔزّؽ زضنسز افعایف ٔبٞ ٜبی ؾطز ؾبَ اؾتبٖ اظ 6
ٔب ٜثٞ ٝكت ٔبَ ،ٜجك ٔهٛث ٝای رٟت اضاه ٝثٔ ٝزّؽ زض حبَ فیؼیبِیییت
ٞؿتٙس ،ثَٛ ٝض غیطٔٙتظط ٜای ایٗ ٔ 6ب ٜأؿبَ تٛؾٍ قطوت ٌبظ اؾتبٖ ثیٝ
ٔ 4ب ٜوبٞف پیسا وطز ٜاؾت.
ٚی ايبف ٝوطز :زٔٚیٗ ٔٛضز ػجبضت اؾت اظ ،افعاییف چكیٕیٍیییط ٘یطخ
لجٛو ٌبظ زض چٟبض ُٔٙم ٝتجطیع  ٚایٗ ٔٛضز ث ٝزِیُ تبذیط  22ضٚظ ٜلطاهت
وٙتٛض ٞبی ٌبظ تٛؾٍ ٔبٔٛضاٖ قطوت ٌبظ ثٛز ٜو ٝثؼس اظ اتیٕیبْ فهیُ
ٌطٔب ا٘زبْ ٘پصیطفت ٝاؾت.
ایٗ ثسیٗ قطح اؾت و ٝث ٝزِیُ ثبال ثٛزٖ ٘طخ ٌبظ زض فهُ ٞبی ٌطٔب ایٗ
تبذیط ٔؿجت ػال ٜٚقسٖ ایٗ ٞعی ٝٙزض ٘طخ ٔبٞ ٜبی اِٚی ٝفهُ ؾطٔب قیسٜ
اؾت؛ ثَٛ ٝضی وٞ ٝعی ٝٙثطای ذب٘ٛاض ٞبی وٓ ٔهطف ثیُیٛض قیٍیطفی
افعایف یبفت ٚ ٝقطایُ ثطای ذب٘ٛاضٞبی پط ٔهطف ٔیحیییب قیس ٜاؾیت
ؤ ٝهطف ضٚظ افع ٘ٚزاقت ٝثبقٙس.

هقالِ
گسل تثریس؛ خفتِی ًا آرام
در قلة آررتایجاى

زا٘كیبض تىت٘ٛیه زا٘كٍب ٜتجطیع تاویس ویطز :اظ ٘یظیط
اؾتب٘ساضزٞبی ثیٗ إِّّ ٌ ،ؿُ تجطیع یه ٌؿُ ذیّی
فؼبَ ثٛز ٚ ٜتحّیُ زٚض ٜثبظٌكت ظِعیِیٞ ٝیب اظ ٘یظیط
آٔبضی ثیبٍ٘ط ضٚیساز ظٔیٗ ِطظ ٜزض آیٙیس ٜاییٗ ٌؿیُ
اؾت؛ اٌطچ ٝزض ٔیست ظٔیبٖ اییٗ زٚض ٜثیبظٌكیت
اذتالف ٘ظط ٚرٛز زاضز ،أب ٔحممبٖ زض ٔٛضز ایٙى ٝزض
آیٙس ٜظِعِ ٝثعضٌ زض قٟط تجطیع اتفبق ذٛاٞیس افیتیبز،
اتفبق ٘ظط زاض٘س.
ثٟعاز ظٔب٘ی زض ٌیفیت ٌ ٚی ٛثیب ایؿیٙیبٔ ،یٙیُیمیٝ
آشضثبیزبٖقطل  ،اظٟبض وطز :آشضثیبییزیبٖ قیطلی زض
قٕبَ غطة ایطاٖ ثب لطاضٌیطی زض ٔیبٖ چٟبض ویٞٛیعاز
اِجطظ زض قطق ،لفمبظ وٛچه زض قٕبَ  ٚظاٌیطؼ ٚ
آ٘بت ِٛزض رٛٙة  ٚغطة ،یى اظ ٔیٙیبَیك ثیب ِیطظٜ
ذیعی ثبال زض ایطاٖ اؾت.
ٚی ازأ ٝزازٌ :ؿُ ٞبی ٔ ٕٟایٗ اؾیتیبٖ ضا احیبَیٝ
وطز ٜا٘س و ٝتمطیجب زض ٔطظٞبی اؾتیبٖ لیطاض زاض٘یس؛ اظ
رٌّٕ ٝؿُ تجطیع زض غطةٌ ،ؿُ اضؼ زض قیٕیبَ ٚ
ٌؿُ ٔیب٘ - ٝاضزثیُ زض رٛٙة قطق اظ ٟٔٓتطیٗ آٖٞیب
ٞؿتٙس.
ٚی ايبف ٝوطزٕٞ :چٙیٗ زض زاذُ اؾتبٖ ٘یع ٌؿُٞیبی
ٔ ٟٓزیٍطی ٚرٛز زاض٘س و ٝاظ رّٕٟٓٔ ٝتطیٗ آٖ ٞیب
ٌؿُ قٕبَ  ٚرٛٙة ٔیكٌ ،ٛؿُٞبی قٕبَ  ٚرٙیٛة
ثعلٛـٌ ،ؿُ اضؾجبضاٖ ٘ ٚیع ٌؿُ رٛٙة اٞط ٞؿتیٙیس
وٌ ٝؿُ تجطیع ث ٝحىبیت تبضیدِ ،طظ ٜذیعتطیٗ ٌؿیُ
زض اؾتبٖ اؾت.
ظٔب٘ اظٟبض وطز :ثط اؾبؼ ُٔبِؼبت و ٝزض ٔست ٞفت
ؾبَ ٌصقت ٝا٘زبْ زازٜایٓ ،یه َطح پػٞٚك  ٚثیییف
اظ ٞفت ٔمبِ ٝػّٕ زض اضتجبٌ ثب ٌؿُ تجطییع ٔیٙیتیكیط
وطز ٜاْ و ٝاظ رّٕ ٝآٖ ٔمبِ ٝای ثب ػٛٙاٖ پیبض ٜثیٙیسی
ٌؿُ تجطیع  ٚثطآٚضز تٛاٖ حطوت آٖ اؾت.
ظٔب٘ زض ذهٛل یبفتٞ ٝبی ذٛز زض اضتجبٌ ثیب ٌؿیُ
تجطیعٌ ،فت :ایٗ ٌؿُ اظ ریٙیٛة قیٟیط ظ٘یزیبٖ تیب
٘عزیى ذٛی  ٚث ٝػمیس ٜثطذ تب وكٛض تطوی ٝأتیساز
زاضز  ٚقٛاٞس حبو اظ تمؿیٓ ٌؿُ تجطیع ث ٝؾ ٝپبض ٜیب
""segmentزض اؾتبٖ آشضثبیزبٖقطل  ٚاؾتبٖٞیبی
ٔزبٚض آٖ ث ٝذهٛل آشضثبیزبٖغطث اؾت.
ٚی افعٚز :أتساز پبض ٜی ریٙیٛثی ٌؿیُ تیجیطییع اظ
ٔحسٚزٜی قطق قٟط ثؿتبٖ آثبز تب ؾ ٝضا ٞاٞط اؾیت
 ٚازأ ٝآٖ پبضٜی ٔیب٘ ٌؿُ تجطیع ثٛز ٚ ٜاظ ؾ ٝضاٞی
اٞط تب نٛفیبٖ ازأ ٝزاقت ٝوٌ ٝؿُ قٕبَ تیجیطییع ٘یبْ
زاضز .ؾپؽ پبض ٜی قٕبِ ٌؿُ تجطیع یب پبضٔ ٜط٘س ویٝ
اظ قٟط نٛفیبٖ تب ذٛی  ٚحت لؿٕتٞبی قٕبِی تیط
آٖ أتساز یبفت ٝاؾت.
ٚی ازأ ٝزازٌ :ؿُ قٕبَ تجطیع زض لؿٕت قطل قٟیط
تجطیع ثَٛ ٝض تمطیج اظ ٘ٛاح قیٟیطن ٔیطظزاضاٖ تیب
قٟطن ثبغٕیك ٝأتساز زاضز  ٚؾپؽ زض أتساز وٜٞٛبی
ػیٙبِ ازأ ٝیبفت ٚ ٝضٚز آر چبی ضا لُغ ٔ وٙس.
ٚی ٕٞچٙیٗ ثب اقبض ٜث ٝایٙىٔ ٝىب٘یؿٓ حطوتی ٌؿیُ
تجطیع أتساز ِغع ضاؾت ٌطز ثب ٔؤِف ٝضا٘یسٌی اؾیت،
ػٛٙاٖ وطز :ث ٝػمیس ٜثطذ اظ ٔحممبٌٖ ،ؿُ تجطیع زض
ػٕك ز ٚقبذ ٔ ٝقٛز و ٝقبذ ٝانّ آٖ أتساز ِغع ٚ
قبذ ٝز ْٚآٖ ضا٘سٌ اؾت.
ٌؿُٞبی فطػ پٟٙبٖ ٌؿُ تجطیع ثبیس قٙبؾبی ق٘ٛس
زا٘كیبض تىت٘ٛیه زا٘كٍب ٜتجطیع ثیبٖ وطز :قبذیٞ ٝیبی
فطػ ٌؿُ قٕبَ تجطیع ثَٛ ٝض ٔٛضة زض ظییط ثؿیتیط
ثرف ٞبی ٔرتّف قٟط ٌؿتطز ٜقس ٜاؾت وٞ ٝیط اظ
چٙس ٌب ٞحطوبت ٔحسٚز ایٗ ٌؿُٞبی فطػ ثبػج
ایزبز ظِعِٞ ٝبی ثب ثعضٌبی ویٓ تیط اظ پیٙیذ ضیكیتیط
ٔ قٛز.
ثٌ ٝفتٚ ٝی ،یى اظ ایٗ قبذٞٝبی فطػ پٟٙبٖ زاضای
ٔحٛض قٕبِ  -رٛٙث ثٛز ٚ ٜاظ ث ٓٞ ٝپیٛؾتٗ ذیُی
تمطیج اظ پُ آر چبی ث ٝاؾتبزی ْٛیبزٌبض أبْ (ض )ٜثٝ
ٚرٛز آٔس ٚ ٜزض ٚالغ ایٗ ٌؿیُ ازأی ٝویٕیٛضچیبی
اؾت،
ایٗ قبذ ٝفطػ زض َ َٛؾبَ ٌصقت ٝز ٚثیبض حیطویت
زاقت ٝؤ ٝؿجت ضٚیساز ز ٚظٔیٗ ِطظ ٜثب ثعضٌبی حسٚز
چٟبض تب چٟبض ٘ ٚیٓ ضیكتیط زض ػیٕیك ویٕیتیط اظ 62
ویّٔٛتطی ظٔیٗ ثٛز ٜاؾت.
ظٔب٘ تاویس وطز :قٙبؾبی ٌؿُٞیبی فیطػی ٌؿیُ
تجطیع اظ ایٗ ِحبِ إٞیت زاضز و ٝپٟٙیٞ ٝیبی ٌؿیّی
ٔكرم ٔ ق٘ٛس  ٚزض ٘تیز ٔ ٝتٛاٖ اظ ؾبذت  ٚؾیبظ
ازأ ٝزاضز
زض حطیٓ ٌؿُٞب رٌّٛیطی وطز.

