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اجرای ابالغ الکترًٍيکی
در توبم حَزُ ّبی قضبیی
آذرببیجبى شرقی

سسویس خبسی زوشنامهاا کز  -زئاساس اا گکگریا اسی
آذزبمیجمن شسقی بم کشمزه با کینکا کبالغ کلک سونسکی گز تااام
حوشه همی قضمیی آذزبمیجمن شسقی با عنوکن سوهاساا کسا امن
شوز فعمل کست ،رفت :شهمن زسسدری باا راسوناده هام گز
گکگسسکهم و گکگرمه همی جصکیی کس من با شیس یک هامه زساساده
کست.
حجت کالسال حکا علی هظفسی گز جلیا شوزکی حفمظت کش
کزکضی هلی و هنمبع طبسعی کس من کفصوگ :هس فسگ کیاسکنای طابا
قمنون هکلف با گکیسی حیمب مزبسی کست.وی کضمفا سگ :بم
کیجمگ حیمب مزبسی هسرونا کخطمز قضمیی گز سطح شاوز
ا علسا فسگ صمگز شوگ بالفمصلا گز حیمب مزبسی وی قاسکز
هی رسسگ.حجت کالسال هظفسی بم بسمن کیاناکاا طابا کباالغ
شوزی  65طسح رسشگسسی بسکی آذزبمیجمن شاسقای هباوب
شده کست کظهمز سگ :بحث سمهمندهی بنگمه هامی کهاال و
خوگزو کش رسشنهمگکت خوگ کس من بوگه تام کش کیاا طاسیا بام
زویکسگ رسشگسسی هعمگالت و هیمیا حقوقی و هملی کشااام
زوکل قمنونی رسسگ و کش تاولاساد راسوناده و کیاجامگ کخا اال
جلورسسی شوگ.
زئسس ا گکگری سی آذزبمیجمن شسقی بم کشمز با کینکا بسش کش
 21هصکز رسونده کش سمل همی 21و قبا کش آن بمقی هامناده باوگ،
رفت :گز سمل ررش ا زسسدری با کیا رسونده هم گز گسا اوز
مز قسکز رسفت و ک نون با شیس  044فقسه زساساده کسات.وی
کفصوگ :ک ثس کیا تعدکگ رسونده ناساص ناسامشهاناد شهامن یام امز
مزشنمسی همی ه عدگ بوگ ا تالش هی نسم تم رامیامن سامل
جمزی باش عاده کی کش کیا راسوناده هام باا کتااام زساد.
حجت کالسال هظفسی کظهمز سگ :گز  2همها سمل ررش ا یک
هصکز و  044فقسه و گز  2همها کهیمل نسص بسش کش گو هصکز فاقاسه
گزخوکست زسسدری هجدگ گز هالقمت همی هسگهی کزکئا شاده
کست.وی رفت :گز  2همها سمل ررش ا بسش کش یاک هاصکز و
 044فقسه و گز  2همها کهیمل بسش کش  1هصکز فقسه گز خاوکسات
زسسدری هجدگ گکش ا کند.
زئسس ا گکگری سی آذزبمیجمن شسقی گز خبو راسوناده
زخش خوگزو نسص کضمفا سگ :تم کهسوش بسش کش  144هاسالاسامزگ
زیمل بدهی کیا شس ت با شم سمن کیا رسونده گز سطح شاوز
رسگکخت شده کست.وی بم کشمزه با رسونده همی هاطاسوحاا گز
شوزکی حفمظت کش کزکضی هلی و هنمبع طبسعی کسا امن رافات:
تامهی کگکزکت هیئول گز کیا حوشه گز نمز یکدیگس بم هادلی
و هاکمزی گز تحق بسنمها همی کیا س مگ نقش بیسامز خاوبای
گکش ا کند و کقدک آنمن گز خوز تقدیس کسات.حاجات کالساال
هظفسی کفصوگ :نسسوهمی کهنس ی ،کن ظمهی و کطالعمتی کقدک بیسامز
خوبی گز کیا شهسنا کنجم گکگه کند و عالکسگشمن قمبا تاقادیاس
کست.وی رفت :گز طی یک سمل و نسم ررش ا رسوناده هامی
قمبا توجهی کش حسث ای و سفی گز کیا شوزک هطسح شده و
تباسامت ههای رسف ا شده ا بسخی کش کیا رسونده هم باسکی
کس من حسمتی بوگ.زئسس ا گکگری سی آذزبامیاجامن شاسقای
رفت :گز کیا کس من زویکسگ حامی ی و زفع هشاکاا گز باساا
تامهی هیئوالن وجوگ گکزگ و گغدغا هسگ هوزگ توجا جادی
کست تم هشکلی کش هشکالت هسگ حا شوگ.
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پس از برجبم از ایراى تْدید صلح بِ ایراى
ًقش آفریي تبدیل شدین
سسویس خبسی زوشنمها کز  -هعمون حقوقی و بسا کلالا وشیاس
کهوز خمزجا کزکئا تبویس جدید کش کیسکن گز هعمگالت بسا کلالالای
زک یکی کش گس موزگهمی بسجم گکنیت و رفت :گز یکیمل ررش ا
کش کیسکنی ا یک تهدید هحیوب هی شد با کیسکنی تبدیا شادیام
ا نقش آن گز قطعنمها شوزکی کهنست گزبمزه سوزیا هوزگ توجاا
قسکز هی رسسگ.
با رصکزش خبسنگمز سسمسی کیسنم ،سسد عبمس عسکقچی گز آس امناا
یکیملگی کجسکیی شدن بسجم گز نشیت خبسی رفت :گز یاک
سمل ررش ا بم بدعهدی هم ،تعلا ،سسمسات هامی تامخاساسی گز
کجسکی بسجم هوکجا بوگیم و غسس کش کیا هم کش آهسیکم کنا اظامزی
نای توکن گکشت.
عسکقچی یمگآوز شد :هامنطوز ا گز طول هرک سکت بم تسفندهمی
خبامنا آنهم هقمبلا سگیم و با هاسا گلسا هرک سه باساش کش گو
سمل طول شسد گز کجسکی بسجم هم بم بدعهدی هم و ساسامسات
همی خبامنا هوکجا بوگیم.
وی کگکها گکگ :بعد کش یک سمل کش زوش کجسکیی شادن باسجام گز
هوقعس ی قسکز گکزیم ا هی توکنسام هاسوزی باس گسا اموزگهام و
هشکالت سس زکه بسجم گکش ا بمشسم و کیا هبنمیی بسکی حاس ات
به س شوز گز فضمهمیی ا بعد کش بسجم بمش شده کست ،بمشد.
هعمون وشیس کهوز خمزجا بم بسمن کیا ا گز یکایامل رارشا اا کش
شوکیمی ها لف هیمئا گکخلی ،سسمست خمزجی ،بسنمها هی ا کی،
زفع تحسیم هم ،بدعهدی همی آهسیکم و خبوهت هم هوزگ بسزسی
قسکز رسف ا کست ،کظهمز گکشت :کش هنظس سسمست گکخلی گز حسطاا
مزی بنده نسیت و آنچا ا هی ررزگ با جنمح همی سسمسی باس

هی رسگگ ا هس دک کش شکویا کی بسجم زک بسزسی هی نند .کیا
کهس کش گید هم نشمن گهنده زشد و بلوغ سسمسی کسات کهام گز هاس
صوزت با حاساطاا امزی هام گز وشکزت خامزجاا هاسباو
نای شوگ.
عسکقچی بم بسمن کینکا تمثسسکت بسجم گز عسصا سسمست خامزجای
مهال هشهوگ کست ،کظهمز گکشت :تفموتی ا هوقعست و تباویاس
جاهوزی کسالهی کیسکن بعد کش یک سمل گز گنسام راسادک اسگه و
تامهی تبویسهمی غلطی ا آهسیکم و گشانمن جاهوزی کسالهی
بم سوء کس فمگه کش بسنمها همی صلح آهسص هی ا کی کیسکن کیاجامگ و
کیسکن زک تهدید علسا صلح و کهنست بسا کلاللی هعسفی سگه و های
رف ند کیسکن گنبمل سالح هی ا کی کست و ساس وصادک زکه های
کندکخ ند ،هاا کیا هم بس کثس بسجم شکی ا شده کست.
وی رفت :گز یکیمل ررش ا شمهد کزکئا تبویس جدیدی کش کیسکن
نا بعنوکن تهدید علسا صلح و کهنست بسا کلاللی هی سم.کیاا هاقام
وشکزت کهوز خمزجا کفصوگ :شوزکی کهنست  5قطعنمها ذیاا فباا
هفت علسا کیسکن صمگز سگه بوگ ،قطعنمها همی فبا هفت شهمنای
صمگز هی شوگ ا شوزکی کهنست شوزی زک بعنوکن تهدید عالاساا
صلح و کهنست بسا کلاللی شنمسمیی ند ا ه مسفمنا گشاانامن هام
هوف با کیا کهس شده بوگند و کهسوش تااام کیاا هام لاهاو شاده
کست.عسکقچی کضمفا سگ :عالوه بس کیا ،ری .ک  .گی و کگعامهام
گزبمزه نظمهی بوگن بسنمها هی ا کی کیسکن با طوز مها بی ا شاده
و جاهوزی کسالهی کیسکن گز قطعنمها شوزکی حکم با طوز مها
کش کتهمهمت هبسک شده و تام شهسنا همی کتهم شنی علسا کیسکن کش بسا
زف ا کست.

شْردار تبریس ،الیحِ برًبهٍِبَدجِ سبل  31شْرداری تبریس
را تقدین شَرای اسالهی شْر تبریس کرد

سسویس خاباسی زوشنامهاا کز  -شاهاسگکز تاباسیاص ،الیاحاا
بسنمهاوبوگجا سمل  25شهسگکزی تبسیص زک تقدیم شوزکی کساالهای
شهس تبسیص سگ.با رصکزش شهسیمز ،گ س نجفی گز صحا عالانای

شوزکی کسالهی شهس تبسیص ،بم تقدیم بوگجا  1۸06هسلسمزگ توهمنای
سمل  25شهسگکزی تبسیص باا شاوزکی کساالهای شاهاس تاباسیاص،
جهترسسیهمی لی بسنمها سمل آتی زک تشسیح سگ.
وی خمطسنشمن سگ :بم حر کزقم تکاسکزی ،خاملاو باوگجاا
شهسگکزی تبسیص گز سمل  1064 ،25هسلسمزگ توهمن کست.
گ س نجفی کع بمزکت جمزی بوگجا  25زک  00گزصد و کع ابامزکت
عاسکنی زک نسص  65گزصد خوکند.
وی بم بسمن کیا ا بوگجا  25بم نگمهی وکقعبسنمنا ،زفع نسمشهمی شهس
و سفی سمشی کهوز کجسکیی زک هوزگ توجا قسکز گکگه کست ،رفات:
هبنمی لی بوگجا  ،25تکاسا رسوضههمی گز گست کجسک و کزتقمی
شمخوهمی خدهمتی و کجسکیی کست.
شهسگکز تبسیص تکاسا رسوضه همی گز گست کجسک ،گیون شهاسگکزی،
بسنمهاهمی تالک ،تقویت شیسسمختهمی رسگشگسی ،حوشههمی
شییتهحسطی ، ،توسعا نمورمن حااونقا زیلی ،کزتقمی سفاسات
فضمهمی شهسی ،تقویت و تجهسص سسی م حاا ونقا عاوهای زک
کش هحوزهمی بوگجا  25خوکند.

صف شرکت ّبی
بيي الوللی برای حضَر
در صٌعت ًفت ایراى

سسویس خبسی زوشنمها کز -شس ت همی بسا کلااالالای گز
شهمن تحسیم بسکی فسکز کش جسیاا همی آهسیکم و ه حادکناش کش
سسهمیا ررکزی و هس رونا هاکمزی علنی بم کیاسکن خاوگگکزی
هی سگند و ح ی رمهی رمسخ نمها همی طس کیسکنای زک ناساص
نای گکگند ،کهم ک نون بسکی حضوز گز صنعت نفت شاوزهامن
صف شسده کند.
با رصکزش کیسنم ،وشکزت نفت بم رشمیش همی بسجمهی با شاس
تمهسا هنمفع هلی و کن قمل فنموزی همی جدید آهمگه هاکمزی بام
کیا شس ت هم شده کست.صنعت نفت کیسکن گز سمل همی کخساس
کش ابوگ سسهمیا زنج بسگه با طوزی ا آهمزهم کش وجوگ گه هام
هسدکن نفت و رمش گست ناوزگه و هصکزکن طسح نساا تااام گز
صنعت نفت حکمیت گکزگ ا گز باااش هامی بامالگسا ای،
رمالیشگمهی ،ر سوشسای ،رمالیش و راش و کن اقامل راسک اناده
شده کند .رسوضه همی صنعت نفت کش رسهصینا تسیاا و زییاک
رریستسیا طسح همی صنع ی هی ند ،بنمبسکیا گولت هم باا طاوز
هی قسم گز کیا باش سسهمیا ررکزی نای اناناد و وظاسافاا
سسهمیا ررکزی گز کیا باش زک با شس ت همی بصزگ باااش
خبوصی و شس ت همی بسا کلاللی وکررکز هی نند.
بسکسمس رصکزش گزیمف ی کش وشکزت نفت ،گز کیا هسمن ،اباوگ
سسهمیا ررکزی گز باش بمالگس ی صنعت نفت هشهاوگ کسات
،با طوزی ا هایمیگمن هم بم سوءکس فمگه کش گوزکن تاحاسیام،
گزحمل چپمول هسدکن همی هش س گز خشکی و گزیم هی ند.
کرسچا بسکی صسمنت کش هنمفع هلی کقدک همی ری سگه کی باسکی
توسعا هسدکن همی هش س رمزس جنوبی و غسب مزون کنجام
شده کست ،کهم هاچنمن ،هعضا ابوگ نقدینگی و فنموزی بسکی
توسعا هسدکن هم و کجسکی طسح همی کشگیامگ باسگکشات وجاوگ
گکزگ.
آهمزهم کش نسمش  264تم  144هسلسمزگ گالزی بسکی سسهمیا رارکزی
گز صنعت نفت حکمیت گکزگ ا باش عااده کی کش آن باا
باااااش باامالگسا اای تک ا ااشاام و تااولااسااد تااعاالا گکزگ.
گز همه همی کخسس و رس کش کجسکی بسجم  ،هرک سکت ری سگه کی
بسکی هاکمزی گز باش بمالگس ی صنعت نفت کنجم شده اا
بسخی کش آنهم با کهضمی تفمهانمها و هوکفقت نمها کصولی هنجاس
شده کست.

