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آرذبایجان

کوک  7.2هیلیاسد سیالی بسیجیاى
شْشداسی تبشیض بِ آٍاسگاى سَسی
ٍ هذافعاى حشم

خثشِٛاس سٝصٛاٗ ٠اسىٗ -س  ّٞساصٗا ٙتسهیهح
ض٢شداسی تثشیض ُلتٛ :یش١ٝهای ایه ٚسهاصٗهاٙ
تیص اص ٗ 7.0یٔیاسد سیاّ ً٘ي ٛوهذی  ٝؿهیهش
ٛوذی ت ٠آٝاسُا ٙسهٞسی دس حهٔهة ،خهثه٢ه٠
ٗواٗٝت ٗ ٝذاكؼا ٙحشٕ ا١ذا ًشدٛذ.تُ ٠هضاسش
ایشٛا ،اح٘ذ صاسػی دس ُلت  ُٞ ٝتا خثشِٛهاساٙ
اكضٝد :تخطی اص ایً٘ ٚي ١ا ضهاٗهْ اههالٗهی
ٗاٜٛذ پتٓ ،ٞثاس ُشٕ  ٝؿزا ت ٠اسصش ٗ 001یٔیٙٞ
سیاّ ٗ 211 ٝیٔی ٙٞسیاّ پٛ ّٞوذ تهٞدً ٟه ٠ته٠
آٝاسُا ٙسٞسی ا١ذا ضذ ٟاستٝ.ی اظ٢اس ًشد:
تسیدیا ٙض٢شداسی ،حهٞص١ها  ٝپهایهِها١ ٟهای
ٗواٗٝت تثشیض ٘١چٜیٗ 0 ٚیٔیاسد ٗ 001 ٝیٔهیهٙٞ
سیاّ ٛیض ت ٠خثٗ ٠٢واٗٝت ٗ ٝذاكؼا ٙحهشٕ ا١هذا
ًشدٛذٗ.س  ّٞساصٗا ٙتسیح ض٢شداسی تثشیهض تها
اضاس ٟت ٠ایٔٗ ٠ٌٜت ایشا ٙدس  8ساّ دكاع ٗوذس
تا ً٘ي ١ای خٞد ثاتت ًشد ٟاٛذ ً٘١ ٠یطٝ ٠
دس  ٠٘١حاّ پطتیثا ٝ ٙیاسی سسا ٙخثه٢ه١ ٠های
حن ١ستٜذ ،یادآٝسی ًشدٗ :هذاكهؼها ٙحهشٕ اص
سشصٗی ٝ ٚحشیٖ ا ْ١تیت(ع) دكاع ٗی ًٜٜهذ ٝ
ح٘ایت اص آٛاٝ ٙظیلٗ ٠سٔ٘اٛا ٙاسهت.صاسػهی،
اداٗ ٠داد :اُش دس دٝساٗ ٙهوهذس سصٗهٜهذُهاٙ
اسالٕ ٗذاكغ  ٝیت كوی ،٠اسصش ١ا  ٝسهشصٗهیهٚ
ایشا ٙاسالٗی تٞدٛذ ،اًٗ ٜٙٞذاكغ حشٕ ا ْ١تیت
(ع) ١ستٜذ ً٘ ٝي  ٠٘١خاٛث ٠تٗ ٠ذاكؼا ٙحهشٕ
یي ٝظیل ٠آ٢ی ٔٗ ٝی استٝ.ی ُهلهت١ :هٖ
اً ٜٙٞتا تذتیش حٌی٘ا ٠ٛس١ثش ٗؼظٖ اٛوالب ٗا تها
دض٘ ٚدس خاسج اص ٗشص١ای خـشاكیایهی ًطهٞس
دسُیش ضذ ٟایٖ ٗ ٝشدٕ ایشا ٙخ٢ت حلظ اسصش
١ای اٛوالب  ٝاسالٕ اص خاٗ ٝ ٙاّ خهٞد دسیهؾ
٘ٛی ًٜٜذ  ٝای ٚپطتیثاٛی دس ١ه٘ه ٠حهاّ اداٗه٠
داسد.

تَلیذ 33دسصذ گَشت هشغ
آرسبایجاى ششلی دس هیاًِ

سشٝیس خثشی سٝصٛهاٗه ٠اسىٗ-هذیهش خه٢هاد
ًطاٝسصی ض٢شستاٗ ٙیا ٠ٛاص س 00 ٖ٢دسغهذی
ای ٚض٢شستا ٙدس تٓٞیذ ُهٞضهت ٗهشؽ اسهتهاٙ
آرستایدا ٙضهشههی تها داسا تهٞدٝ 22 ٙاحهذ
ٗشؿذاسی ُٞضتی خثشداد.خالّ سحیٖ صاد ٟدس
ُلت  ُٞ ٝتا ایشٛا ،تا تثیی ٚسی٘ای تهٞاٛه٘هٜهذی
١ای ًطاٝسصی ض٢شستاٗ ٙیهاٛهُ ،٠هلهت :ایهٚ
ض٢شستا ٙداسای  30سذ خاًی  ٝتتٜی تهضسٍ ٝ
ًٞچي ت ٠ظشكیت یي ٗیٔیاسد ٗهتهش ٗهٌهؼهة
استٝ.ی اػالٕ ًشد :سا  ٠ٛتٞسظ یي ٗیٔیهٙٞ
ساس دإ ١ 01هضاس  802 ٝتهٗ ٚهحهػه ٞت
پشٝت یٜی ٓ ٝثٜی دس ای ٚض٢شستها ٙتهٓٞهیهذ ٗهی
ضٞد.سحیٖ صاد٘١ ٟچٜی ٚاص تٓٞیذ ١ 030هضاس ٝ
 820تٗ ٚحػ ٞت صساػی  ٝتٓٞیذ ١ 068ضاس ٝ
 600تٗ ٚحػ ٞت تاؿی دس ایه ٚضه٢هشسهتهاٙ
خثشداد ُ ٝلت :ای ٚض٢شستا ٙتا تٓٞیذ ١ 072ضاس
ت ٚسیة س٘٢ٗ ٖ٢ی دس تٓٞیذ ایٗ ٚحػه ّٞدس
استا ٙداسدٝ.ی ُلتٝ :خٞد ٝ 0احذ سشدخهاٛه٠
ت ٠ظشكیت ١ 71ضاس ت ٚدس ساّ اص دیِش ظشكهیهت
١ای تخص خ٢اد ًطاٝسصی ض٢شستا ٙت ٠ضه٘هاس
ٗی سٝد.سحیٖ صاد٘١ ٟچٜی ٚتٝ ٠خهٞد ٝ 8احهذ
تشٛح ًٞتی دس ای ٚض٢شستا ٙت ٠ظشكیت ١ 73هضاس
ت ٚدس ساّ اضاسً ٟشد ُ ٝلت :ػال ٟٝتش تهٓٞهیهذ
تشٛح آضی دس سٝستای ٗاٗاٗ ٙیا ٠ٛتٓٞیهذ تهشٛهح
پٔٞیی ٛیض چٜذ سآی است ً ٠دس ای ٚض٢شسهتهاٙ
ضشٝع ضذ ٟاستٝ .ی اص ستثٛ ٠خست ض٢شسهتهاٙ
ٗیا ٠ٛدس تٓٞیذ ٗا١ی ،تشٛحٗ ،شؽُٜ ،ذُٕ ،هٞخه٠
كشِٛی  ٝستث ٠د ٕٝدس تٓٞیذ ُهٞضهت ههشٗهض ٝ
سیة دسختی دس استا ٙآرستایدا ٙضشههی خهثهش
داد.

ًیشٍگاُ تبشیض بِ صَست کاهل
اص سَخت گاص استفادُ هی کٌذ

سشٝیس خثشی سٝصٛهاٗه ٠اسىٗ -هذیهشػهاٗهْ
ضشًت ٗذیشیت تٓٞیذ تشم آرستایدها ٙضهشههی
ُلتٛ :یشُٝا ٟتثشیض ت ٠غٞست ًاْٗ اص سٞخت
ُاص استلادٗ ٟی ًٜذ  ٝدس ساّ خاسی كوظ پهٜهح
سٝص اص ٗاصٝت استلاد ٟضذ ٟاستٛ.اغش ٗؼیٜی دس
ُلتِ ٞتا ٗ٢ش اكضٝد :دس ساّ خاسی حذٝد پٜهح
سٝص اص سٞخت ٗاصٝت دس ٛیشُٝا ٟتثشیض استلادٟ
ضذ ٠ً ٟآخشی ٚسٝص ٗشتٞط ت 011 ٠آرس ُ ٝهزس
اص ایإ تسیاس سشد ساّ تٞدٝ.ی سپس اداٗه ٠داد:
آثت ٠ای ٚاستلاد ٟاص ٗهاصٝت ٛهیهض دس ساسهتهای
ٗدٞص١ای هاٛٞٛی اص دستِا١ ٟای ٗتٓٞی ٘١چٙٞ
ضٞسای تأٗی ٚاستا ،ٙدادستاٛی ً ٝاسُش١ٝی دس
ساصٗا ٙحلاظت اص ٗحیظ صیسهت اٛهدهإ ضهذٟ
است.

ٍضعیت  72کاسخاًِ آرسبایجاىششلی
بحشاًی است

سشٝیس خثشی سٝصٛاٗ ٠اسى٘ٛ -ایٜذٗ ٟشدٕ تثشیض ،آرسض٢ش  ٝاسٌ ٞدس ٗدٔس ُلت:
ِٛشاٛی ٗشدٕ  ٝتٓٞیذًٜٜذُا ٙآرستایداٙضشهی اص اكضایص ؿیشٜٗػلاٗ ٠ٛآیات ته ٠حهن
تٞد ٝ ٟاُش دٓٝت چٜی ٚتػ٘ی٘ی داضت ٠تاضذ ایٞٗ ٚضٞع هغؼا دس ٗدٔس تشسسی ٗیضٞد.
تُ ٠ضاتشش خثشُضاسی كاسس اص تثشیض  ،ص١شا ساػی دس ُلت ُٞٝتا خثشِٛاسا ٙتا تیا ٙایهٜهٌهٛ ٠هِهشاٛهی ٗهشدٕ ٝ
تٓٞیذًٜٜذُا ٙآرستایداٙضشهی اص اكضایص ؿیشٜٗػلاٗ ٠ٛآیات ت ٠حن تٞد ٝ ٟاُش دٓٝت چٜی ٚتػ٘ی٘ی داضت ٠تهاضهذ
ایٞٗ ٚضٞع هغؼا دس ٗدٔس تشسسی ٗیضٞد ،اظ٢اس ًشدٗ :ا ٘ٛایٜذُاٛ ٙیض چٜیِٛ ٚشاٛی ١ایی داسیهٖ ٗ ٝهزاًهشات
تشای سكغ ایٗ ٚطٌْ تش سش سا ٟتٞسؼ ٠استا ٙضشٝع ضذ ٟاست  ٝاٛطااهلل عٞسی دٛثاّ خٞا١ذ ضذ تا حهوهی اص ٗهشدٕ
آرستایدا ٙدس ٗوایس ٠تا سایش استا١ٙا تضییغ ٛطٞد.
٘ٛایٜذٗ ٟشدٕ تثشیض ،آرسض٢ش  ٝاسٌ ٞدس ٗدٔس ضٞسای اسالٗی ُلت :اكضایص  03دسغذی ٗآیات ای ٚاسهتها ٙدس
یح ٠تٞدخ ٠ساّ  26ت١ ٠ی ٝخ ٠دس هآة اٛػاف  ٝػذآت ِٜٛدیذ٘ٛ ٝ ٟایٜذُاٗ ٙشدٕ ته ٠ضهذت ٗهؼهتهشؼ ته٠
ٝضؼیت ٗٞخٞد ١ستٜذٝ.ی اكضٝدٗ :شدٕ ِٛشاٛی ػ٘یوی دس صٗیٗ ٠ٜس ٔٗ ٠آیات آرستایدا ٙضشهی داضتٌٗ ٝ ٠هشسا دس
ت٘اس١ای خٞد آ ٙسا پیِیشی ٗی ًٜٜذ.



سشٝیس خثشی سٝصٛاٗ ٠اسى-دتیش اخشایی خاٛهً ٠هاسُهش
آرستایداٙضشهی تٝ ٠ضؼیت تحشاٛی ً 72اسخاٛه ٠دس ایهٚ
استا ٙاضاسً ٟشد ُ ٝلت :تضسٍتشیٗ ٚطٌْ  ٝچآص تاٗی ٚاخت٘اػی ای ٚاست ًٜٗ ٠اتغ
آ ٙدس اختیاس خٞد ساصٗاٛ ٙیست ت ٠عٞسی ً ٠تذ١ی دٓٝت ت ٠تأٗی ٚاخت٘اػی ت ٠تیص اص
١ 071ضاس ٗیٔیاسد تٗٞا ٙسسیذ ٟاست.
تُ ٠ضاسش خثشُضاسی كاسس اص تثشیضً ،شیٖ غادمصادٟتثشیضی ظ٢ش اٗشٝص دس خ٘ؼهی اص
سٝسای ضٞسا١ای اسالٗی ًاس ٝاحذ١ای تٓٞیذی تٜٗ ٠ظٞس تشسسی ٗسائْ ًال ٙخهاٗهؼه٠
ًاسُشی ض٘ ٚتسٔیت تٜٗ ٠اسثت استحاّ آیت اهلل ١اض٘ی سكسٜداٛی سیهیهس ٗهحهتهشٕ
ٗد٘غ تطخیع ٗػٔحت ٛظإ ت ٠تیاٗ ٙطٌالت اساسی خاٗؼً ٠اسُشی پشداخت  ٝاظ٢اس
داضت :اً ٜٙٞپش چآص تشیٗ ٚثاحث سٝص ٗسائْ ًاسُشا ٠ً ٙهطش صح٘تهٌهص خهاٗهؼه٠
ٗحسٞب ٗیضٛٞذ ٗشتٞط تٞد ٝ ٟتایذ تٞخٝ ٠یژٟای ت ٠آٛا ٙضٞد.

دس سال التصاد هماٍهتی ّوِ ٍاحذّای تَلیذی بذٍى تعطیلی فعالیت کٌٌذ
سشٝیهس خهثهشی سٝصٛهاٗه ٠اسى -اسهتهاٛهذاس
آرستایدا ٙضشهی ُلت :آب ،تشم ُ ٝهاص ١هیه
ًاسخا ٠ٛای دس ساّ اهتػاد ٗواٗٝتی ٛثایهذ ههغهغ
ضٞد  ٝت٘اٗی ٝاحذ١ای تهٓٞهیهذی تهایهذ تهذٙٝ
تؼغیٔی ت ٠كؼآیت خٞد اداٗ ٠دٜ١ذ.
تُ ٠ضاسش ایشٛا ،اس٘اػیْ خثاسصاد ٟدس ًاسُهشٟٝ
تس٢یْ  ٝسكغ ٗٞاٛغ تٓٞیذ  ٝسهتهاد كهشٗهاٛهذ١هی
اهتػاد ٗواٗٝتی استا ٙتا تاًیذ تش ای ٠ٌٜتها ته٘هإ
تٞا ٙدس ساستای ح٘ایت اص تهٓٞهیهذ تهالش ٗهی
ًٜیٖ ،اكضٝد :اٗشٝص ٗطٌْ اغٔی ًطٞس ٗسهایهْ
اهتػادی است  ٝتایذ ١ه٘هٗ ٠هشدٕ ٗ ٝسه هٙ ٞ
٘١ذّ ِ٘١ ٝإ تشای سكغ ایٗ ٚطٌهالت تهالش
ًٜیٖٝ.ی تا اضاس ٟت ٠تطٌیْ خٔسات ١لتِی ستاد
كشٗاٛذ١ی اهتػاد ٗواٗٝتی دس یٌی اص ضه٢هشى
١ای غٜؼتی استا ،ٙاداٗ ٠داد١ :ذف اص ای ٚسلش١ا
آضٜایی  ٝآُا١ی ٛسثهت تهٗ ٠هٞكهوهیهت ١ها ٝ
ٗطٌالت ٝاحذ١ای تٓٞیذی است تا ٛسهثهت ته٠
احػا ٗطٌالت ایٝ ٚاحذ١ا تػه٘هیه٘هات صٕ
اتخار ضٞد.
خثاسصاد ٟتا اضاس ٟتٗ ٠طٌالت تٓٞیهذًهٜهٜهذُهاٙ
ض٢شى غٜؼتی ض٢شستا ٙػدهة ضهیهش ُهلهت:
ٛخستیٗ ٚػٞت ٠ای ٚسلش ٗؼشكی ٝ 22احذ خهذیهذ
ت ٠سیستٖ تاٌٛی است  ٝاص ایه ٚپهس تهشسسهی

ٗتواضیا ٙعشح سٛٝن تٓٞیذ دس ً٘یت١ ٠ای ٗشتٞع٠
ت٘إ ضذ ٝ ٟدس كشغهت تهاههی ٗهاٛهذ ٟتهشسسهی
ٝضؼیت اسائ ٠تس٢یالت دس سیستهٖ تهاٛهٌهی دس
تشٛاٗ ٠خٞا١ذ تٞد.
ٝی اضاكً ٠شد :تا ًٜه ٙٞتهشای ٝ 071احهذ اص
عشین عشح سٛٝن تٓٞیذ تس٢یالت تهاٛهٌهی اسائه٠
ضذٗ ٝ ٟثٜای ٗا دس استا ٙای ٚاسهت ًه ٠تها 72
تٗ ٚ٘٢ا ٠ً ٟسآشٝص هیإ ٗشدٕ تثشیض  ٝآرستایداٙ
است ساّ ٗآی اهتػاد ٗواٗٝتی آرستایدا ٙضشهی
سا دس صٗی ٠ٜاػغای تس٢یالت ت ٠ات٘إ تشساٛهیهٖ ٝ
ُضاسش استاٛی سا ت ٠خذٗت س١ثشٗؼظٖ اٛهوهالب
دس آ ٙسٝص تشساٛیٖ.
استاٛذاس آرستایدا ٙضشههی ُهلهت :ضهشط اّٝ

تٞسؼ١ ٠ش ض٢شستاٛی اٜٗیت اسهت  ٝاٗهشٝص دس
سای ٠تالش ٛیش١ٝای اٜٗیتی ،اعالػاتی  ٝاٛتظاٗهی
ای ٖ٢ٗ ٚدس ًطٞس  ٝت ٠خػٞظ استها ٙحهاًهٖ
است.
ٝی تا اضاس ٟت ٠كؼآیت یي ضهشًهت دس حهٞصٟ
كشآٝسد١ ٟای ٛلتی دس ض٢شى غٜؼهتهی ػهدهة
ضیش ،اداٗ ٠داد :خٞضحآیٖ اص ایهٜهٌه ٠اسهتها ٙتها
ٝخٞد ١ضاساً ٙیٔٗٞتشی ً ٠تا رخایش ٛلتی ًطٞس
كاغٔ ٠داسد ٓٝی دس ای ٚحٞص ٟكؼآیت ٗی ًهٜهذ.
خثاسصاد ٟتا تاًیذ تش ایٝ ٠ٌٜاحذ١ای تٓٞیذی سٜذ
اكتخاس آرستایدا ٙضشهی ١ستٜذُ ،هلهت١ :هشُهض
ٛثایذ غادس ًٜٜذ ٟای دس آرستایدا ٙضهشههی ته٠
دٓیْ تشًٝشاسی اداسی ٗؼغْ ضهٞد  ٝدس سهاّ
اهتػاد ٗواٗٝتی هذسداً ٙاسًٜاُ٘ ٙشى ١ستیٖ
ً ٠ضثا ٠ٛسٝص دس خذٗت تٓٞیذ ًٜٜذُا ٙخه٢هت
غادسات ٗحػ ٞت ١ستٜذ.
ٝی تا تیا ٙای١ ٠ٌٜش عشحی ً ٠دس ساستای تٞسؼ٠
استا ٙتاضذ ٗٞسد ح٘ایت ستاد كشٗاٛذ١ی اهتػهاد
ٗواٗٝتی استا ٙاست ،اكضٝد :اٗشٝص كهشٗهاٛهذ١هاٙ
ػشغ ٠اهتػادی ٗا ٗذیشاٝ ٙاحذ١های تهٓٞهیهذی
١ستٜذ  ٝاً ٜٙٞدض٘ٗ ٚطتشى ٗا ًساٛی ١ستٜهذ
ً ٠تشای اص تی ٚتشد ٙتٞا ٙاهتػادی ًطٞس تالش
ٗی ًٜٜذ.

تشدد ّ 21ضاس خَدسٍی آالیٌذُ دس تبشیض اگش اسادُ ٍ تَاى
کاّش آلَدگی َّا ًیست اص هشدم عزسخَاّی کٌین
سشٝیس خثشی سٝصٛاٗ ٠اسىٗ -ؼا ٙٝػه٘هشاٛهی
استاٛذاس آرستایداٙضشهی تا تیا ٙای ٠ٌٜتهش اسهاس
آٗاس اػالٗی حذٝد ١ 01ضاس خٞدسٝی آ یهٜهذٟ
دس تثشیض ٝخٞد داسدُ ،لت :اُهش اساد ٝ ٟتهٞاٙ
اخشای ای ٚاٗٞس ٛیست ت ٠غٞست ضلهاف اػهالٕ
ًٜیذ.تُ ٠ضاسش خثشُهضاسی كهاسس اص تهثهشیهض،
ٗح٘ذغادم پٞسٗ٢ذی دس خٔس ٠ضٞسای تشاكیي
تا تیا ٙای ٠ٌٜدس خایی ً ٠دست اٛسا١ٙا دخآهت
داسد تحث١ای حاضی٠ای اٌٗا ٙداسد تهٝ ٠خهٞد
تیایذ تسیاس است ،اظ٢اس داضت :ت٢تشی ٚسا ٟاخشای
عشح ١ای پاسًٗٞتش ،اخشا ت ٠غهٞست ٗهٌهاٛهیهضٟ
است.اٛتواد اص ٛح ٟٞتشخٞسد پاسًثها ٙتها ٗهشدٕ
خ٘غ آٝسی پاسىتاٛا ٙاص ساّ آیٜذ ٟدس تثشیض
ٝی اضاكً ٠شد :اُش هذست ای ٚسا داضت ٠تاضٖ دس
تثشیض  ٖ١پاسًثا١ ٙا سا خ٘غ آٝسی ٗیً ،ٖٜچهشا
ً ٠دس ٗٞاهؼی ت ٠ػٜٞا ٙیي ض٢شٛٝذ دس ١هٜهِهإ
پاسى ًشد ٙدیذٟإ ً ٠چِ ٠ٛٞتا ٗشدٕ تشخهٞسد
ٗیًٜٜذ ،ای ٚدٝس اص ضاٗ ٙشدٕ است.
ٗؼا ٙٝػ٘شاٛی استهاٛهذاس آرستهایهدها ٙضهشههی،
خاعشٛطاً ٙشد :اُش دس خػٞظ تهحهث ١هایهی

٘١اٜٛذ پاسًٗٞتش ًٜ ٝتشّ آٛی  ٝاس إ اس آٛهی
ػْ٘ ٌٜٛیٖ ًاس١ای ٗثثت ٛیض صیش س ٞاّ خٞاٜ١ذ
سكت.
پٞسٗ٢ذی دس اداٗ ٠دس خػٞظ تحث اتالؽ ٛهاٗه٠
ٝصاست ًطٞس دس خػهٞظ عهشح تهشاكهیهي
صٗستاٛی ،ض٘ ٚتاًیذ تش اخشای تخطٜاُٗ ،٠لت:
دس ای ٚصٗی ٠ٜتخطٜاٗ ٠تایذ ت ٠كهشٗهاٛهذاسی ١ها ٝ
ض٢شداسی١ا اتالؽ  ٝكشٗاٛذاسا ٙض٢شستها١ ٙها ته٠
ػٜٞاٗ ٙسؤ ّٝضٞسای تشاكیهي ضه٢هشسهتها١ ٙها
ٌٗٔق ١ستٜذ ػی ٚتخطٜاٗ ٠سا اخهشا ًهٜهٜهذ ٝ
ٗٞاهؼی ً ٠پٔیس تطخیع ٗید١ذ دس غهٞست
ٓض ٕٝدس ٗاٗٞسیت١ا ً٘ي ًٜٜذ.
ٝی دس اداٗ ٠دس خػٞظ تحث عشح ٗهحهذٝدٟ
ًا١ص كطاس آٓٞدُی ًالٛط٢ش تثشیض ،اكهضٝد :دس
ای ٚساستا تا تٞخ ٠ت ٠ای ٠ٌٜاٌٗاًٜ ٙتهشّ دسهتهی
ٝخٞد ٛذاسد اٛتظاس ٗی سٝد ضه٢هشداسی تهثهشیهض
دٝستی١ ٚای ًٜتشّ خهٞدس١ ٝهای آ یهٜهذ ٟدس
حذاًثش صٗاٛ ٙػهة ًهٜهذ  ٝتهؼهذ اص ٛػهة
دٝستی١ ٚا ٌ٘١اسا ٙساٜ٘١ایی ساٛهٜهذُهی تهشای
اخشای ایٗ ٚسآٌٔٗ ٠ق ضهٛٞهذ چهشا ًه ٠ایهٚ

افتتاح ًْویي هشکض عشضِ هحصَالت کاًَى
پشٍسشی دس هیاًِ

سشٝیس خثشی سٝصٛاٗ ٠اسى
 ٗذیشًْ ًهاٛه ٙٞپهشٝسشكٌشی ًٞدًاٛ ٝ ٙهٞخهٞاٛهاٙ
استا ٙآرستایدها ٙضهشههی اص
اكتتاح ٘٢ٛیٗ ٚهشًهض ػهشضه٠
ٗحػ ٞت ًا٘١ ٙٞٛضٗا ٙتها
ایإ اهلل دٗ ٠١ثاسى كهدهش دس
ٗیا ٠ٛخثش داد.
تههُ ٠ههضاسش خههثههشُههضاسی
كههاسس تههٛ ٠ههوههْ اص سٝاتههظ
ػ٘ٗٞهی اداسً ٟهْ ًهاٛهٙٞ
پشٝسش كٌشی ًٞدًاٞٛ ٝ ٙخٞاٛا ٙاستا ٙآرستایدا ٙضشهی١ ،ادی یهٞسهق
صادُ ٟلت :ایٗ ٚشاًض تا ١ذف تس٢یْ  ٝتسشیغ دسهتهشسهی خهاٛهٞاد١ ٟها ته٠
تٓٞیذات كشِٜ١ی ًا ٙٞٛاػٖ اص ًتاب  ٝسشُشٗی  ٝتاصی ١های كهٌهشی دس
ض٢شستاٗ ٙیا ٠ٛاكتتاح ٗی ضٞد.
ٝی اكتتاح ایٗ ٚشًض سا پاسخ ت ٠استوهثهاّ ٗهشدٕ ٗ ٝسهؤ ٙ ٝاداسات ایهٚ
ض٢شستا ٙاص ٗحػ ٞت كشِٜ١ی ًا ٙٞٛداٛست.
یٞسق صاد ٟاكضٝدٝ :ی تٌثیش  ٝتشٝیح ای ٚكؼآیت ١ا سا ت ٠ػٜٞا ٙسٗض ٗٞكویتی
تشای تشٛاٗ١ ٠ای اخشایی داٛست ٝ ٠اظ٢اس داضت :تایذ تا آِٞساصی ١ای ٜٗاسة
صٗی ٠ٜتشٝیح سٝیٌشد خٞد سا ت ٠دیِش ض٢ش١ا ٛیض اٛتواّ د١یٖ.

ٝضؼیت آٓٞدُی ٞ١ا ضایستٗ ٠شدٕ ٛیست.
ٗؼا ٙٝػ٘شاٛی استاٛذاس آرستایدا ٙضشهی ،تاًهیهذ
ًشد :استلاد ٟاص ٞ١ای پاى حن ٗشدٕ است اُهش
اساد ٝ ٟتٞا ٙاخشای ای ٚاٗٞس سا ٛذاسیٖ ت ٠غٞست
ضلاف اػالٕ ًٜیذ ،تا اص ٗشدٕ ػزسخٞا١ی ًٜیهٖ
ًٗ ٠ذیشاٗ ٙا اساد ٟای تشای ًها١هص آٓهٞدُهی
ٛذاسٛذ.
تشدد ١ 01ضاس خٞدس١ٝای آ یٜذ ٟدس تثشیض
ٝی تا تیا ٙای ٠ٌٜتش اساس آٗاس اػالٗی حذٝد 01
١ضاس خٞدسٝی آ یٜذ ٟدس تثهشیهض ٝخهٞد داسد،
ُلت :تایذ تا خٞدس١ٝای آ یٜهذ ٟدس ضه٢هش تها
سٝش ١ای ٜٗهاسهة تهشخهٞسد ضهٞد١ ،هشچهٜهذ
١یچٌس ٌٜٗش صح٘ات ٗسؤٛ ٙ ٝیست اٗا ایهٚ
ٝضؼیت ٗٞخٞد  ٝآٓٞدُی ٞ١ا ،ضایست ٠تثشیهض ٝ
ٗشدٕ تثشیض ٛیست.

اسسال کوک ّای لضات ٍ کاسکٌاى دادگستشی
آرسبایجاى ششلی بِ هشدم ٍ جبِْ هماٍهت سَسیِ

سشٝیس خهثهشی سٝصٛهاٗه٠
اسىً٘ -ي ١ای هضات ٝ
ًههاسًههٜهها ٙدادُسههتههشی
آرستایدا ٙضشهی تٗ ٠شدٕ ٝ
خثٗ ٠٢واٗٝت سٞسی ٠اسسهاّ
ضذ.
تُ ٠ضاسش سٝاتظ ػه٘هٗٞهی
دادُستشی اسهتهاً ٙه٘هي
١ههههای ٛههههوههههذی ٝ
ؿیشٛوذی هضات ً ٝاسًٜهاٙ
دادُسههتههشی آرستههایههدههاٙ
ضشهی تٗ ٠شدٕ ست٘ذیذ ٝ ٟخثٗ ٠٢واٗٝت سٞسی ٠اسساّ ضذ.
ایً٘ ٚي ١ا تٞسظ پایِاٗ ٟواٗٝت ض٢یذ ت٢طتی (س )ٟدادُستشی تثشیض خ٘غ
آٝسی  ٝت ٠حٞصٗ ٟواٗٝت تسیح استا ٙاسساّ ُشدیذ.
كشٗاٛذ ٟپایِاٗ ٟواٗٝت ض٢یذ ت٢طتی ٗ ٝؼا ٙٝكش١هٜهِهی دادُسهتهشی اسهتهاٙ
آرستایدا ٙضشهی دس آئی ٚاسساّ ای١ ٚذایاً٘ ،ي تٗ ٠شدٕ ست٘ذیذ ٝ ٟخث٢ه٠
ٗواٗٝت سا ٝظیل١ ٠ش ٗسٔ٘اٛی داٛست.
حدت ا سالٕ ٝآ٘سٔ٘ی ٚاٗیشی اكضٝد :تا صٗاٛی ًٗ ٠ظٔٗٞا ٙخ٢اٛ ٙهیهاص ته٠
ً٘ي داسٛذ ٌ٘١اساٗ ٙا دسٜٞ٘ٛ َٛد ٝ ٟت ٠آ٢ٛا ً٘ي خٞاٜ١ذ ًشد  ٝایهٚ
ًٞچٌتشی ٚهذٕ دس سا ٟدكاع اص حشیٖ ا ْ١تیت ػػ٘ت  ٝع٢هاست ػهٔهیه٢هٖ
آسالٕ است.

بٌیاد فشٌّگ آرسبایجاى بِ دًبال ایفای ًمش هشجعیت علوی،
فشٌّگی ٍ فکشی دس حَصُ آرسبایجاى شٌاسی
سشٝیس خثشی سٝصٛاٗ ٠اسىٗ -ذیشًْ كشَٜ١
 ٝاسضاد اسالٗی آرستایدا ٙضشهی ُلهت :تهٜهیهاد
كشٜ١ ،َٜ١ش  ٝادب آرستایدا ٙت ٠دٛثهاّ ایهلهای
ٛوص ساصٛذٗ ٝ ٟشخؼیت ػٔه٘هی ،كهش١هٜهِهی ٝ
كٌشی دس حٞص ٟآرستایداٙضٜاسی است.
تُ ٠ضاسش خثشُضاسی كاسس اص تثشیض تٛ ٠هوهْ اص
كش ٝ َٜ١اسضاد اسهالٗهی آرستهایهدها ٙضهشههی
ٗههحهه٘ههذ ٗههحهه٘ههذپههٞس دس دیههذاس اسههتههاٛههذاس
آرستایدا ٙضشهی اص تٜیاد كش١ ،َٜ١هٜهش  ٝادب
آرستایدا ٙتا اسائُ ٠ضاسضی اص اهذاٗات غهٞست
ُشكت ٠اظ٢اس داضت :تشٛاٗ١٠ا  ٝكؼآیت١ای ٗتؼذد
ٗ ٝختٔلی تشای تٜیهاد كهش١هٜهَ١ ،هٜهش  ٝادب
آرستایدا ٙتؼشیق ضذ ٟاست ً ٠تهحهوهن ١ه٘ه٠

آ١ ٙا ٛیاصٜٗذ ٘١ذٓی ٘١ ٝشا١ی ت٘إ ٛهخهثهِهاٙ
استٝ.ی تا توذیش اص تالش١ای ١یأت ٗهذیهشٝ ٟ
اهذاٗات ػٔ٘ی  ٝپژ١ٝطی غٞست ُشكت اكضٝد:
آثاس  ٝتشًات تٜهیهاد كهش١هٜهَ١ ،هٜهش  ٝادب
آرستایدا ٙتشای  ٠٘١ی ٗشدٕ  ٝاغحاب كشَٜ١
ٜ١ ٝشٗ ،طٞ٢د ٞ٘ٔٗ ٝس خٞا١ذ تٞد.
ٗههذیههشًههْ كههش١ههٜههَ  ٝاسضههاد اسههالٗههی
آرستایداٙضشهی تا اضاس ٟت ٠ای ٠ًٚتٜیاد كشٜ١هَ،
ٜ١ش  ٝادب آرستایدا ٙدس ساستای تهشٛهاٗه١ ٠های
دٓٝت تذتیش  ٝاٗیذ ساٟاٛذاصی ضذ ٟاستُ ،لهت:
تٜیاد ،تشٛاٗ١٠ای خٞد سا تٗ ٠شًضیت ض٢ش تثشیض ٝ
دس چ٢اس استا ٙآرستایدا ٙضهشههی ،آرستهایهدهاٙ
ؿشتی ،اسدتیْ  ٝصٛدا ٙتؼشیق ًشد ٟاست.

ٗح٘ذپٞس تا تیا ٙای ٠ً ٚتٜیاد ٗغاتن اساسٜاٗه ٠دس
ساستای تحون ا١ذاف  ٝتشٛهاٗه١ ٠های خهٞد ته٠
غٞست خذی تالش ٗی ًٜذُ ،لت :تشٛاٗ١٠ا ٝ
كؼآیت ١ای ٗتؼذد ٗ ٝختٔلی تشای تٜیاد كشٜ١هَ،
ٜ١ش  ٝادب آرستایدا ٙتؼشیق ضهذ ٟاسهت ًه٠
تحون  ٠٘١آ١ ٙا ٛیاصٜٗذ ١ه٘هذٓهی ١ ٝه٘هشا١هی
ت٘اٗی ٛخثِا ،ٙغاحة ٛظشا ٝ ٙاٛهذیطه٘هٜهذاٙ
است.

خاًَاسّای تحت پَشش صٌذٍق
اص کوک 01دسصذی دٍلت بشای
پَشش بیوِ بْشُهٌذ هیشًَذ

سشٝیس خثشی سٝصٛاٗ ٠اسىٗ -هذیهش غهٜهذٝم تهیه٘ه٠
اخت٘اػی ًطاٝسصا ،ٙسٝستاییا ٝ ٙػطایش استا ٙآرستایداٙ
ضشهی ُلتًٔ :ی ٠خاٞٛاس١ای تحت پٞضص ای ٚغهٜهذٝم
اص ً٘ي  01دسغذی دٓٝت تذتیش  ٝاٗیذ تهشای پهٞضهص
تی٘٠ای خٞد ت٢شٜٗ ٟذ ٗیضٛٞذ.تُ ٠ضاسش ایسٜاٗ ،هٜهغهوه٠
آرستایدا ٙضشهیٗ ،ح٘ذ ٛهظهشی ُهلهت :تهأٗهیه ٚآتهیه٠
خاٞٛاس١ای ساً ٚدس ض٢ش١ای صیش ١71ضاس ٛلش خ٘ؼیت اص
عشین اسائ ٠خذٗات تاصٛطستِی ،اص ًاساكتادُی  ٝكهٞت
غٜذٝم تی٘ ٠اخت٘اػی ًطاٝسصا ،ٙسٝستاییها ٝ ٙػطهایهش
ضشایظ تحون اهتػاد ٗواٗٝتی سا ٞ٘١اس ٗهی ًهٜهذٝ.ی تها
اضاس ٟت ٠ایًٔ ٠ٌٜی ٠خاٞٛاس١ای تحت پٞضص غٜذٝم تی٘٠
اخت٘اػی ًطاٝسصا ،ٙسٝستاییا ٝ ٙػطایش اص ًه٘هي 01
دسغذی دٓٝت تذتیش  ٝاٗیذ تشای پٞضص تی٘ه ٠ای خهٞد
ت٢شٜٗ ٟذ ٗی ضٛٞذ ،اص ػ٘ ٕٞاكشاد كاهذ تیه٘ه ٠سهاًه ٚدس
ض٢ش١ای ضشتیا ،ٙدٝصدٝصا٢ٗ ،ٙشتا ٝ ٙسٝستاٛطیٜاٜٗ ٙغوه٠
خٞاست تشای ت٢شٜٗ ٟذی اص خهذٗهات غهٜهذٝم ،اههذإ
ت ٠ػضٞیت ٛ ٝإ ٞٛیسی دس غٜذٝم تهیه٘ه ٠اخهته٘هاػهی
ًطاٝسصا ٝ ،ٙسٝستاییا٘ٛ ٙایٜذٛ.ظشی٘١ ،چٜی ٚت ٠تطشیه
ػٌ٘ٔشد غٜذٝم تی٘ ٠اخت٘اػی ًطاٝسصا ،ٙسٝستایهیهاٝ ٙ
ػطایش آرستایدا ٙضشهی دس ض٢شستا ٙسشاب پهشداخهت ٝ
اكضٝد١07 :ضاس ٛ 811 ٝلش اص سٝستاییا ٝ ٙساًٜی ٚض٢ش١ای
صیش ١71ضاس ٛلش خ٘ؼیت ض٢شستا ٙسشاب ،تحت پهٞضهص
غٜذٝم تی٘ ٠اخت٘اػی ١ستٜذ ً ٠ایٗ ٚیضا ٙتهیه٘ه ٠ضهذٟ
ٗؼادّ  07دسغذ ٝاخذی ٚضشایظ ض٢شستا ٙسا تطٌیْ ٗهی
دٜ١ذٗ.ذیش غٜذٝم تی٘ ٠اخت٘اػی ًطاٝسصا ،ٙسٝستاییاٝ ٙ
ػطایش استا ٙدس اداٗ ٠اص تشخٞسداسی  338خاٞٛاس ض٢شستاٙ
سشاب اص ٗست٘شی ٗا١یا ٠ٛتاصٗاٛذُا ٝ ٙاص ًهاساكهتهادُهی
غٜذٝم خثش داد.

اضافِ شذى  011تخت سٍاىپضشکی
بِ تختّای آرسبایجاىششلی

سشٝیس خثشی سٝصٛاٗ ٠اسىٗ-ؼا ٙٝدسٗا ٙداٛطِا ٟػٕٔٞ
پضضٌی تثشیض تا اضاس ٟت ٠ای ٠ٌٜدس حاّ حاضش ١ 2هضاس ٝ
 011تخت سٝاٛپضضٌی دس ًطٞس ٝخٞد داسدُ ،هلهت :تها
تٞخ ٠ت ٠اكضایص تی٘اسی ١ای سٝاٛی ٗهؼهادّ تهخهت ١های
ٗٞخٞد تا ً٘ثٞد تخت سٝاٙپضضٌی دس ًطهٞس ٗهٞاخه٠
١ستیٖ.تُ ٠ضاسش خثهشُهضاسی كهاسس اص تهٜهاب ،ػهٔهی
تویصادی ٠دس ٗشاسٖ ت٢ش ٟتشداسی اص تخهص سٝاٛهپهضضهٌهی
تی٘اسستا ٙاٗإ خ٘یٜی(س )ٟض٢شستا ٙتٜاب تها  22تهخهت
ضاْٗ تخت١ای سٝاٛپضضٌی  ٝایض ٠ٓٝتا اػتثاسی تآؾ تهش 0
ٗیٔیاسد سیاّ ٘١ضٗا ٙتا اكتتاح یي١ضاس تخت سٝاٛپضضٌهی
دس سشاسش ًطٞس اص اضاك ٠ضذ 011 ٙتخت سٝاٛپضضٌی ته٠
ظشكیت تخت١ای ای ٚسضت ٠دس استا ٙآرستایهدها ٙضهشههی
خثش دادٝ.ی اكضٝد :تشای ایٜٗ ٚظٞس  21تخت ت ٠ظهشكهیهت
تی٘اسستا ٙساصی تثشیض اضاك ٠ضذ 01 ٝ ٟتخت سٝاٛپضضٌهی
ٛیض دس تی٘اسستا١ ٙای تٜاب ،اسٌ ٝ ٞتستا ٙآتاد ت ٠تی٘هاساٙ
اسائ ٠خذٗات خٞاٜ١ذ ًشد.تویصادی ٠تا اضاس ٟت ٠ایٌٜه ٠دس
حاّ حاضش ١ 2ضاس  011 ٝتخت سٝاٛپضضٌهی دس ًطهٞس
ٝخٞد داسد ،تػشی ًشد :تا تٞخ ٠ت ٠اكضایص تی٘اسی ١های
سٝاٛی ٗؼادّ تخت ١های ٗهٞخهٞد تها ًه٘هثهٞد تهخهت
سٝاٛپضضٌی دس ًطٞس ٗهٞاخه١ ٠سهتهیهٖ ًه ٠یهٌهی اص
اٞٓٝیت ١ای ٝصاست ت٢ذاضت ،دسٗا ٝ ٙآٗٞصش پضضهٌهی
سكغ ایٗ ٚطٌْ استٗ.ؼا ٙٝدسٗا ٙداٛطِا ٟػٔ ٕٞپضضٌهی
تثشیض خاعشٛطاً ٙشد :تا تٞخ ٠ت ٠ایهٜهٌه ٠تسهتهشی ضهذٙ
تی٘اسا ٙسٝحی دس تی٘اسستا١ ٙای تخػػی تاػث اكضایهص
تاس سٝاٛی تی٘اساٗ ٙی ضٞد تا اكتتاح تخص١ای تخهػهػهی
سٝاٛپضضٌی دس تی٘اسستا١ ٙهای اسهتها ٙتهاػهث ًها١هص
ٗطٌالت اخت٘اػی ای ٚتی٘اسا ٙخٞا١یٖ ضذ.

ضشٍست بْشُ گیشی اص ظشفیت ّای
هشدهی دس بشگضاسی هشاسن دِّ فجش

سشٝیس خثشی سٝصٛاٗ ٠اسىٗ -ذیش ًْ غذا ٝسهیه٘های
آرستایدا ٙضشهی تش ضشٝست ت٢شُ ٟیشی اص ظشكیت ١های
ٗههشدٗههی دس تههشُههضاسی ٗههشاسههٖ د١هه ٠كههدههش تههاًههیههذ
ًشدُٝلت:خط١ ٚای د ٠١كدش سا تا  ٖ١اكضایی خالهاٝ ٠ٛ
س ٝ َٛتٞی ٗشدٗی تشُضاسًٜیٖ.
تُ ٠ضاسش خثشِٛاس ٗ٢ش ،سیذ ٗحسٓ ٚغیلهی دس دٗٝهیهٚ
خٔسً٘ ٠یت ٠اعالع سساٛی ستاد د ٠١كدش استا ٙضهشٝست
ت٢شُ ٟیشی اص ظشكیت ١ای ٗشدٗی سا دس تهشُهضاسی ایهٚ
آئی١ٚا یادآٝس ضذ  ٝاكضٝد :اغحاب سسا ٠ٛت٘اٗی ٗهٜهاتهغ
خٞد سا دس ساستای آٗاد ٟساصی كضهای ػه٘هٗٞهی تهشای
اخشای ١شخ ٠تاضٌ١ٞتش تشٛاٗ١ ٠های د١ه ٠كهدهش تسهیهح
ًٜٜذ ٝ.ی ٗشدٗی تٞد ٙاٛوالب اسالٗی سا تضسُتشیٝ ٚخه٠
ت٘ایض آ ٙدس ٗوایس ٠تا تحشًات ٗطاته ٠خهٞد دس خه٢هاٙ
داٛست  ٝاص اغحاب سسا ٠ٛخٞاست تا تا اتخار اههذاٗهات
خالهاٗ ،٠ٛشدٕ سا دس خشیا ٙتشًات  ٝدستاٝسد١ای ٛهظهإ
هشاس دٜ١ذ.

