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آرذبایجان

ًشخ بیکاسی آرسبایجاىششقی
اص سطح هتَسط کشَسی
پاییيتش است

ؾطویؽ ذثطی ضوظنامه اضن-مسیطول ترعراوال
واض و ضفاه ااتماعک آشضتایجاالقرطلرک گرفرت:
«زض وك ض تیف اظ  ۳۳میوی ال نفط و زض اؾرتراال
تیف اظ یه میوی ال و  ۳22یعاض نفط قاغل وا ز
زاضز و نطخ تیىاضی وك ض  7۳.۹زضنرس اؾرت
ضم آنىه نطخ تیىاضی اؾتاال اظ ؾطح متر ؾر
وك ضی پایی تط ت زه و زض پایاال ؾال  ۵۹طرثرك
تطآوضز مطوع آماض ایطاال 72./زضنرس اؾرت .ه
گررعاضـ ذررثررطگررعاضی فرراضؼ اظ تررثررطیررع
میطاحسحؿینک معتمس اؾت :ضلرم نرطخ  ۲ترا ۹
زضنسی نطخ تیىاضی مناؾثک اؾرت و پرایریر
آوضزال نطخ تیىاضی تا ؾطمایهگصاضی و یا تنظیرم
تاظاضیای التهازی تؿیاض ذ ب اؾت اما حفظ و
نگ ساضی آال ته ط ض حاتت اظ آال ذ بتط اؾرت
و تطای حفظ و حثات نطخ تیىاضی و تثسیل آال ته
عسز ته ضلمک تایس ت ـ الظج انجاج گیطز.

آغاص طشح شٌاسٌاهِ داس
کشدى هحصَالت کشاٍسصی
دس آرسبایجاى ششقی

ؾطویؽ ذثطی ضوظنامه اضن-ططح قنراؾرنرامره
زاض وطزال محه الت وكاوضظی زض آشضتایجراال
قطلک وویس ذ ضز.ته گعاضـ ذثطنرگراض گرطوه
اؾتاال یای تاقگاه ذثطنگاضاال ا اال اظ تثطیرعبترط
اؾاؼ ای ططح یط محه ل وكاوضظی تر لریرس
قسه زض اؾتاال تا زضیافت یه قناؾه  7/ضلرمرک
ته تاظاض معطفک مک ق ز .یمچنی اط عات محل
ت لیس محه ل مكرهات وكاوضظ نح ه ت لیس
و پطوضـ محه ل و ووینیه ؾ مت ناظرط ترط
آال مكرم مک ق ز .ضنس محه ل ت لیسی و
اطمیناال اظ ؾ مت محه ل اظ اموه محرؿرنرات
ای ططح عن اال قسه اؾت .ضئیؽ ؾاظماال ا راز
وكاوضظی اؾتاال تا اقراضه تره وریرفرک ؾراظی
محه الت وكاوضظی و ضنس زائم نح ه ت لریرس
محه ل اظ لثل ااطای آال ذراطرط نكراال ورطز:
ایجاز حؽ اطمریرنراال زض مهرطن ورنرنرسه و
پاؾرگ یک ته قایعات زض ذهر ل وریرفریرت
محه الت وكاوضظی ضا اظ ططیك ططح قنراؾره
موک زنثال مک ونیم .وطیم م طی نكاال ؾاظی و
معطفک محه الت تا ویفیت ته تاظاضیای زاذورک
و ذاضاک ضا اظ زیگط ضویىطزیرای ایر طرطح
زانؿت و افعوز  :امیسواضیم تا مكاضوت مرطزج و
ت لیس وننسگاال قایس عطضه محه الت ؾالم و
اضتمای ت ساقت عم مک زض اامعه تاقیم.

افضایش  ۵بشابشی تشاص دسیاچِ
اسٍهیِ غیشٍاقعی است

ؾطویؽ ذثطی ضوظنامه اضن -نمرایرنرسه مرطزج
تثطیع زض مجوؽ تا تیاال اینىه افعایف  /2ؾانرترک
متطی ؾطح آب زض ط ل ؾالیای گرصقرتره تره
زلیل تاضـیای فهوک اؾت گفت :مرتراؾرفرانره
زولت زض تامی اعتثاضات تؿیاض ضعریرع عرمرل
وطزه اؾت.
ته گعاضـ ق طیاض ته نمل اظ زفرترط اضترثراطرات
مطزمک نماینسه مطزج تثطیع مرحرمرساؾرمراعریرل
ؾعیسی زض ذه ل وضعیت زضیاچه اضومریره
اظ اض زاقت :تا وا ز اینىه تطذرک آمراضیرا اظ
افعایف  ۹تطاتطی تطاظ ؾطح آب زضیاچه اضومیره
ذثط مکزیس وضعیت تسی قىل نریرؿرت زض
حمیمت تن ا  /2ؾانتیمتط ؾطح آب زضیاچره زض
ط ل ؾال یای گصقته ته زلیل تاضنسگکیا فهوک
افعایف زاقته اؾت.
نماینسه مطزج تثطیع اؾى و آشضق ط زض مجورؽ
ق ضای اؾ مک تهطیح وطز :ؾریر ب اذریرط
آشضتایجاال نیع وه ؾثة وكته قسال حرسوز ۹/
نفط اظ یم وطناال قس ترط مریرعاال آب زضیراچره
اضومیه افعوز اما متاؾفانه زولت زض طر ل ؾرال
گصقته مناتع م ضز نیاظ ضا ته ؾتاز احیرا زضیراچره
اضومیه تعضیك نىطزه اؾت.

ؾررطویررؽ ذررثررطی ضوظنررامرره اضن-اؾررتررانررساض
آشضتایجاال قطلک عد یت  ۲2زؾترگراه زض ؾرتراز
ضویساز تثطیع  ۳27/ذثط زاز .ته گعاضـ ذثطگعاضی
فاضؼ اظ تثطیع اؾمراعریرل ارثراضظازه زض زومریر
نكؿت ؾتاز موک تثطیع  ۳27/تا تیاال ایر وره ایر
ضویساز اظ ا ات مرتوع زاضای ایمریرت اؾرت و
زضحال حاضرط  ۲2زؾرترگراه عدر ایر ؾرتراز
یؿتنس تیاال وطز :تطگعاضی یط چه تاقى هترط ایر
ضویساز مک ت انس تره مرعرطفرک ترثرطیرع و تر ؾرعره
گطزقگطی زض ای و الق ط ومه ونس.وی ازامه

زاز :تطای تطگعاضی یط چه ت تط ای ضویساز نیاظمنس
یمىاضی ضؾانهیا ذه ناً نساوؾیما یؿتیم.
ااطای پطوغهیایک تا اعتثاض ۲22مریروریراضز تر مراال
تهمناؾثت تثطیع۳27/
زاوز ت ث زی ضئیرؽ ؾراظمراال ترطنرامره وتر زاره
آشضتایجاال قطلک نیع زض ای نكؿت گفت :ت ؿراظی
تافت تاضیررک ترطذرک اظ ضوؾرترایرا مرطمرت و
ؾامانسیک تعسازی اظ آحاض فطینگکتاضیرک ترثرطیرع
اتماج م ظه فطـ تىمیل م ظه منطمه ای مرطمرت
ت ؿاظی و حفظ و احیرای تراظاض ار رانرک فرطـ

تبشیض ،هْیای هیضباًی اجالس شْشداساى شْشّای اسالهی

داًشگاُ تبشیض ستبِ پٌجن سا بِ خَد اختصاص داد
ؾطویؽ ذثطی ضوظنامه اضن -تط اؾاؼ آذرطیر
ضتثه تنسی پایگاه اؾتنازی عرور ج ار راال اؾر ج
زانكگاه تثطیع ضتثه پنجم ضا زض تی زانكرگراه یرای
اامع ته ذ ز اذتهال زاز.
ته گعاضـ ق طیاض ضییؽ زانكگاه تثطیع ترا اعر ج
ای ذثط گفت :تط اؾاؼ آذطی ضتثه تنسی پایرگراه
اؾتنازی عو ج ا اال اؾ ج ) (ISCضتثه تنسی ؾال
۵۹-۵۹زانكگاه یا و م ؾؿات پرػویكرک وكر ض
زانكگاه تثطیع تا وؿة  4۹امتیاظ ضتثه پنجم ضا زض
تی  47زانكگاه یای اامع ایرطاال ترسؾرت آوضزه
اؾت.
زوتط محمسضضا پ ضمحمسی زض ازامه تا تاویرس ترط
اینىه ای ضتثه تنسی تط اؾاؼ ۳۲قاذم زض لالرة
 ۹معیاض ووک پػویف آم ظـ وا ه تی الموورک
تؿ ی ت و فعالیت یای اارترمراعرک -الرترهرازی
ن ضت گطفته اؾت اضافه وطز :زانكگاه تثطیع زض
ای ضتثه تنسی زض وا ه تی المووک تا وؿرة ۲8/۳
امتیاظ و زض ترف آم ظـ نیع تا وؿة  ۹84/امتیراظ
ضتثه چ اضج ضا زض تی زانكگاه اامع وك ض تسؾرت
آوضزه اؾت.

تطنامه ضیعی تطای تطگعاضی مطاؾم افتتاحیه ضویرساز

ته گفته وی یمچنی ای زانكگاه زض حر ظه یرای
پػویف فعالیت یای ااترمراعرک -الرترهرازی و
تؿ ی ت ته تطتیة امتیاظیای  ۹8۹۹ ۹8/۵و ۲8۹۳
ضا وؿة وطزه اؾت.
یمی گعاضـ حاوک اؾت :زض ایر ضترثره ترنرسی
زانكگاه ت طاال ضتثه اول ضا زض وكر ض تره ذر ز
اذتهال زازه و زانكگاه یای ترطتریرت مرسضؼ
قیطاظ فطزوؾک مك س تثطیع قر ریرس تر ركرترک
انف اال زانكگاه تحهی ت تىمیوک عرور ج پرایره
ظنجاال زانكگاه ت عوک ؾینا و واقاال ته تطتیرة زض
اایگاه یای زوج تا زیم لطاض گطفته انس.

ؾطویؽ ذثطی ضوظنامه اضن-ق طزاض ترثرطیرع اظ
تطگعاضی اا ؼ ق طزاضاال ق طیای إؾر مرک زض
تثطیع ذثط زاز و افعوز :ای اا ؼ ومنظیط عر وه
تط زؾتاوضزیای گطزقگطی تره ورانر نرک ترطای
تطضؾک قاذمیای ق ط اؾ مک و احیای اایگراه
و ق طیای اؾ مک تثسیل ذ ایس قس.
ته گعاضـ ق رطیراض زورترط نرازق نرجرفرک زض
زومی نكؿت ؾتاز موک تثطیع  ۳27/تا تریراال ایر
مطوة ذاططنكاال وطز :تطگعاضی اا ؼ ق طزاضاال
ق طیای اؾ مک زض ق طی چ ال ترثرطیرع وره اظ
حیج ؾاتمه مسنیت و پیكینه تر ؾرعره فرطیرنرگرک
یم اضه ممتاظ ت زه اؾرت حراوی زؾرتراوضزیرای
محت ایک و تاحیطگصاض ذ ایس تر ز.زورترط نرجرفرک
تهطیح وطز :تثطیع م یای تطگرعاضی ضویرسازیرای
م م تی المووک اؾت و ای ایتماج ویػه ضا تا میعتانرک
قایؿته اا ؼ ق طزاضاال ق طیرای إؾر مرک تره
عن اال یه ممسمه اضظقمنس ته منهه ظ ض ذ ایرس
گصاقت .ق طزاض تثطیع تا اقاضه ته ای وره ترثرطیرع
 ۳27/یه م لیعت موک تطای التهاز وك ض اؾرت
اظ اض زاقت :ای فطنت ومنظیط ترایرس زض یره
تطاظ موک م ضز ت اه لطاض تگیطز.وی یازآوض قس :زض
یه ؾال گصقتره قرایرس نرمرف مر حرط ترطذرک
زؾتگاهیای زولتک زض مت تطنامهیای تثطیرع ۳27/
زض لالة تطنامهیای ؾتاز موک ت زهایم اما ای نمرف

ّذف گزاسی کویتِ اهذاد آرسبایجاى ششقی بشای ایجاد ّ ۵ضاس
شغل دس سال جاسی
ؾطویؽ ذثطی ضوظنامه اضن -مسیطول ورمریرتره
امساز آشضتایجاال قطلک اظ یسن گصاضی ای نر راز
تطای ایجاز  ۹یعاض قغل زض ؾال ااضی ذثط زاز.
ته گعاضـ ایطنا محمرس ور مرک ترا حدر ض زض
ذثطگعاضی ام ضی اؾ مک (ایرطنرای ترثرطیرع
ومیته امساز ضا یه ن از حمایتک و ذسمت ضؾانرک
معطفک وطز وه ته تن ایک نمک ت انس زض ضفرع فرمرط
م فك ق ز و نیاظمنس ومه یای مطزمک اؾرت و
ای امط یم زض ؾایه اعتماز ؾاظی ضؾانه یا محرمرك
مک ق ز.
وی اظ وؿة ضتثه اول وك ضی ومیته امساز اؾتراال
زض اك نیى واضی ذثط زاز و گفت :ؾال گصقته
 ۳یعاض و  742میویاضز ضیال تی نیاظمنساال ت ظیع قس
وه  ۹/2میویاضز ضیال اظ ططیك ومه یای مطزمرک
امع آوضی قسه اؾت.و مک ت لیس فمط و یرا تراظ
ت لیس آال ضا نتیجه عموىطز ضعیع ؾیرؿرترم یرای
ااتماعک و فطینگک زانؿت و افعوز :امرطوظه فرمرط

اتعازـ ع و قسه و ته ؾمت فمط مسضال حطورت
مک ونس وه ناقک اظ اعتیاز تعه یای ااترمراعرک و
ط ق اؾت.مسیطول ومیرتره امرساز آشضترایرجراال
قطلک گؿتطـ حاقیه نكینک ضا یىک اظ معد ت
و نك طیا و نیع تثطیع اع ج وطز و گفت :تیركرترط
وضوزی یای ومیته امساز ضا حاقیه نكیناال تكىیرل
مک زینس زض حالک وه ترف عرمرسه ضوـ یرای
مثاضظه تا فمط ذاضد اظ ای ن از اؾت و نریراظمرنرس
اضتمای آم ظـ یای فطینگک اؾت.وی تا تاویس تط
ته اقتطان گصاقت فمط و اینىه یمه زض مثاضظه ترا
فمط ؾ یم تاقنس ذاطط نكاال وطز :مثاضظه ترا فرمرط
فم واض ت عیؿتک و ومیته امساز نیؿت و اگط لرطاض
اؾت وه فمط اضحک نثاقس تایس تیف اظ حمایت مالرک
ته ؾمت حمایت یای معن ی و فرىرطی حرطورت
ونیم.و مک ت اه ته اقرترغرال و ذر زورفرایرک
مسزا یاال ضا اعو یسن گصاضی یای انوک ایر
ن از اع ج وطز و گفت :تطای ؾال ااضی ایجاز ۹

ؾرت افعاضی لطاض ق طی تثطیع ذثط زاز.
ته گعاضـ ق طیاض یعم ب وحیس ویا ترا اقراضه
ته اینىه مؿائل ایمنک متطو ته ییر واره مر ضز
تؿایل لطاض نمک گیطز گفت :ااطا و اتماج پرطوغه
متطو تثطیع یمعماال تا ضعایت نىات ایرمرنرک زض
احساث ایؿتگاه یا و مؿیطیای اتهال ضیورک مرک
ت انس ت تطی نتیجه ضا اضائه ونس.
وی افعوز :تؿطیع غیط منطمک ضونس ااطای پرطوغه
عظیم لطاض ق طی مک ت انس زض مرطاحرل تر رطه
تطزاضی یعینه ظیازی ضا متحمل ق طزاضی تثرطیرع
لطاض زیس.
وحیس ویا متصوط قس :ؾطفانل حرطورت لرطراض

کاشت ّ ۸ضاس اصلِ ًْال دس ضلع غشبی پاالیشگاُ
تا ٍسٍدی هحلِ کجَاس

ؾطویؽ ذثطی ضوظنامه اضن -ق طزاض منطرمره  4ترثرطیرع زض مرطاؾرم
زضذتىاضی وه ته مناؾثت تعضگساقت یفته محیر ظیؿرت و ورایرف
آل زگک یای ناقک اظ فعالیت مطاوع ننعتک وه تا مكراضورت قرطورت
پاالیف نفت تثطیع تطگعاض قسه ت ز قطوت و الساج ته واقرت چرنرسیر
انوه ن ال نم ز.
ته گعاضـ ضوات عم مک ق طزاضی منطمه  4تثطیع م نسؼ عوک فرطذرک
ق طزاض منطمه زض ای مطاؾم ت ؾعه فدایای ؾثع ضا زض ضاؾتای ورایرف
آل زگک یای ناقک اظ فعالیت مطاوع ننعتک م م ترط قرمرطز و اظر راض
زاقت :فدایای ؾثع و ت ؾتاال یا اظ العامات ظنسگک ق طی ته قماض مرک
ضونس چطا وه ع وه تط اضظـ یای اانكی نكسنک ظیؿت محیطک مرخرل
توطیع ی ا و تعسیل زما زض ظیثاؾاظی ق ط و حفظ آضامرف و قرازاترک
ق طونساال تاحیط مؿتمیم زاضز پؽ امیسواضیم زض ؾرایره مكراضورت یرای
مطزمک و تا اتراش تساتیط و ضایىاضیای مناؾة نؿثت ته ت ؾعره یرط چره
تیكتط آن ا زض ؾطح منطمه الساج نماییم .
گفتنک اؾت ای مطاؾم وه ته مناؾثت تعضگساقت یفته محی ظیؿرت و
وایف آل زگک یای ناقک اظ فعالیت مطاوع ننعتک تطتیة یافته تر ز ترا
حد ض م نسؼ فطذک ق طزاض منطمه و امعک اظ مسیطاال قطوت پاالیف
نفت و ایالک محوه وج اض تعساز  ۳222انوه نر رال زض ضرورع غرطترک
پاالیكگاه تا وضوزی محوه وج اض واقت قس.

نیاظمنس حد ض میسانک عم ج زؾتگاهیرای وظاضترک
زض ظمینه آمازهؾاظی ظیطؾاذتیا اؾرت.قر رطزاض
تثطیع تا تیاال ای وه تؿتطیای گطزقرگرطی قرامرل
عم ج فعالیت یای نطج افرعاضی و ؾرررت افرعاضی
اؾت گفت :تا ت اره تره اضترثراط ترنرگراترنر
تطنامه یای عرمرطانرک ذرسمراترک فرطیرنرگرک و
گطزقگطی اظ وظاضترانه یا ی زولت انتظاض زاضیرم
تا ته ن ضت فعال زض وناض مسیطیت ق طی تثرطیرع
تاقنس.زوتط نجفک تا اقاضه تره الرسامرات گؿرترطزه
ق طزاضی تثطیع زض اؾتمثال اظ تثطیع  ۳27/یرازآوض
قس :زض ؾه ؾال گصقته قایس اتفالات م رمرک زض
ح ظهیای عمطانک فدایؾثع ذسمات حملونمل
عم مک و محی ظیؿت زض ؾرطرح قر رط ترثرطیرع
ت زهایم وه ای امط زض ن ضت پكتیثانرک اظ ؾر ی
ؾتاز موک مک ت انس زض اضتثاط تا اؾتاالیای مرجراوض
نیع محمك ق ز.

تاهیي صیشساختّای الصم
دس دٍ شْشک ٍ یک ًاحیِ صٌعتی
اّش ٍ ّشیس
یعاض قغل ضا زض تطنامه زاضیم وه افطاز تی  ۳2تا ۹2
ؾال تحت پ قف ضا اؾتعساز یاتک مک ورنریرم.وی
ازامه زاز :ته یمی منظ ض  ۲4یعاض مكاوضه قرغرورک
اضایه زازیم و لطاض اؾت آم ظـ یای قرغرورک زض
ترف یای اسیس مخل قطوت یای زانف تنیراال و
ننایع مطتث تا ذ زضو ضا ایجاز ونیم .ور مرک ترا
تیاال اینىه ایمیت ایجاز اقتغال ته لسضی اؾت وره
مطاوع نیى واضی تحت نظط ومیته امساز نیع ته آال
ؾمت حطوت مک وننس اضافه ورطز :اظ اترترسای
امؿال  ۳22نفط ضا تطای اقتغال ته وراضذرانره یرای
اؾتاال معطفک وطزه ایم.

کاّش ّضیٌِ بْشُ بشداسی ٍ ًگْذاسی هتشٍ تبشیض
با استفادُ اص فٌاٍسی ّای بَهی

ؾطویؽ ذثطی ضوظنرامره اضن-مرسیرط عرامرل
قطوت ت طه تطزاضی لطاض ق طی تثطیع اظ تر رطه
منسی فناوضی و زانف ت مرک ایر قرطورت زض
نگ ساضی و ت طه تطزاضی تج یعات نطج افعاضی و

”تثطیع  “۳27/ضاهانساظی تاظاضچهیای ننایعزؾتک
تطگعاضی ت ضیای گطزقگطی تكرىریرل پروریرؽ
گطزقگطی اظ اموه السامات پیفتینک قرسه ترطای
ای اتفاق اؾت.وی افعوز :احساث الامرترگراه یرای
یی لک ذسماتزیک ذانه یای ت ساقتک ضوؾترا تره
گطزقگطاال تطگعاضی اكن اضهیای فطینگکینطی
ت لیس فیومیای مؿتنس ت لیس توهفیوم لرىره گریرطی
آؾفالت معاتط تطگعاضی نمایكگاه یرای ترجراضی
تطگعاضی نكؿت یای ترههک تجراضی ترطپرایرک
نمایكگاه ننایع زؾتک افطاز تحتپ قف ت عیؿرترک
نیع اظ م متطی تطنامهیایک یؿتنس وه تره مرنراؾرثرت
ضویساز ” تثطیع “۳27/زؾتگاهیای مرتوع زضحرال
ااطای آالیا یؿتنس.

یای متطو تثطیع زض ذ یه زض حال حاضرط زض
یط نیم ؾاعت اؾت و تم یت ن الم ظیطؾاذرت
یای نطج افعاضی و ؾرت افعاضی ای مست ظمراال
وایف پیسا ذ ایس وطز.
مسیط عامل قطوت ت طه تطزاضی لرطراض قر رطی
تثطیع تهطیح وطز :زض ظمؿتاال ؾال گصقته اضائره
ذسمات مؿتوعج نطن یعینه ترطای یرد ظزایرک
ؾیم واتل و ذط ط ضیوک ت ز و تم ریرسات الظج
تطای وایف ای یعینه یا زض ؾال یای آینسه ترا
ت طه گیطی اظ زانف اوازمیه تر مرک و پراضن
عوم و فناوضی اؾتاال آشضتایجاال قرطلرک مرحرمرك
ذ ایس قس.

افضایش  ۰۳دسصذی هٌابع باًک شْش دس دٍ هاُ اٍل سال
جاسی ًسبت بِ پایاى سال ۵۵

ؾطویؽ ذثطی ضوظنامه اضن -ضییؽ ؾطپطؾتک منطمه  ۳تانه ق رط اظ
ضقس چكمگیط مناتع تانه ق ط زض منطمه  ۳نؿثت ته پایاال ؾال گرصقرتره
ذثط زاز.
ته گعاضـ ق طیاض نفط ن حو تا اع ج ای ذثط اظ اض زاقت :ترانره
ق ط ته عن اال مجم عه فعال تانىک زض عطنه التهاز ق طی زض ؾالیای
اذیط فعالیت ذ ز ضا ته ؾمت تاظاضیاتک واضتطزی ؾ ق زازه اؾرتب ترط
یمی اؾاؼ میعاال مناتع تانه ق ط زض زو مایه اول ؾال نؿثت ته پایراال
ؾال گصقته  72زضنس افعایف زازه اؾتب افعایف چكمگیط مناتع تانره
نكاال اظ اعتماز مطزج ته تانه ق ط و السامات اعتمازانگیع تانه ق ط ت زه
اؾت.
وی تا تاویس تط ای وه فعالیت ننسوق گنجینه آضماالق ط ترانره قر رط
یی اضتثاطک تا م ؾؿهای وه تا ناج مكاته ته فعالیت غیطمجاظ مک پرطزاظز
نساضز تهطیح وطز :ننسوق گنجینه آضماالق ط تحت نرظراضت ترانره
ق ط ته ن ضت وام لان نک و زض چاضچ ب ل انی و مرمرطضات ترانره
مطوعی ضاه انساظی قسه و مكغ ل ته فعالیت اؾت.ن حو تا اقراضه تره
افعایف  72زضنسی مناتع ای ننسوق اظ  ۹4زضنس زض ؾال گصقته تره
 ۹4زضنس ون نک گفت :ای افعایف ته ذه ل زض منطمه آشضتایرجراال
حایع ایمیت ت زه و اظ اعتماز عم مک ق طونساال و ؾیؿتم پ یای ترانره
ق ط حىایت زاضز.

ؾطویؽ ذثطی ضوظنرامره اضن-مرسیرطعرامرل قرطورت
ق طنیای ننعتک آشضتایجاال قطلک گفت :زو قر رطن
و یه ناحیه ننعتک زض ح ظه انتراتیه ایط و یطیؽ وار ز
زاضز وه ذ قثرتانه ظیطؾاذتیای آالیا نیع تأمیر قرسه
اؾت.ته گعاضـ ذثطنگاض م ط ؾیس مرطتدرک نریرطومرنرس
اؾى یک زض نكؿتک تا نماینسه مطزج ایط و یطیؽ ته منظر ض
تطضؾک مكى ت ق طن یا و ناحیه یای ننعترک ایرط و
یطیؽ اظ اض وطز :زو ق طن و یه ناحیه ننعرترک زض
ح ظه انتراتیه ایط و یطیؽ وا ز زاضز وه ذ قرثرررترانره
ظیطؾاذتیای آالیا نیع تأمی قسه اؾت.
مسیطعامل قطوت ق طنیای ننعتک آشضتایجاال قرطلرک
افعوز :ق طن ننعتک ایط تا  ۳۹۹یىتاض ظمی زض اذرتریراض
یىتاض فاظ عمویاتک  4۹یىتاض ظمی ننعتک زاضا ت زه وره
تاون ال زض ای ق طن  ۹4فمطه لطاضزاز تی ای قطوت و
ؾطمایهگصاضاال منعمسقسه اؾت.
وی ازامه زاز:ق طن ننعتک تیور ضزی وره  7۳۲فرمرطه
لطاضزاز واگصاضی زض آال منعمسقسه نیع زاضای 7۲۹یىرتراض
اضاضک زض اذتیاض ت زه وره ورل آال عرمروریراترک قرسه
و 72۲یىتاض ظمی ننعتک ایجاز قسه اؾت.
نیطومنس اؾى یک اتطاظ وطز :ناحیه ننعتک ظضنرك نریرع ترا
یكت یىتاض وؾعت ظمینه ای تطای انرعرمراز  7/لرطاضزاز
ؾطمایهگصاضی قسه اؾت.

تواهی پاسکّای سطح حَصُ
تا عیذ فطش ساهاًذّی هیشًَذ

ؾطویؽ ذثطی ضوظنامه اضن-ق طزاض منطمره  ۹ترثرطیرع
گفت :طثك تطنامه ضیعی ن ضت گطفته تماج پاضن یرای
ؾطح منطمه تا عیس فطط ؾامانسیک مک ق نس.
ته گعاضـ ق طیاض ته نمل اظ ق طزاضی منطمه  ۹تثطیع اوثط
امجسی تا تاویس تط ضفع نر الرم و انر ح ایرطازات اظ
ؾامانسیک تمامک پاضن یا تا عیس فطط ذثط زاز.
امجسی تهطیح وطز :طثك تطنامه ضیعی نر ضت گرطفرتره
تماج پاضن یای ؾطح منطمه اظ ضوقرنرایرک اؾرترانرساضز
مثوماال ق طی یىسؾرت و ضاحرت ورع پر ـ یرای
اؾتانساضز فدای ؾثع متناؾة ؾطویؽ یای ت ساقترک و
نماظذانه قایؿته تطذ ضزاض مک ق نس.
وی مست ااطای ای ططح ضا  7۹ضوظ اع ج وطز و افرعوز:
یسن اظ ااطای ای واض ؾامانسیک پاضن یرا و ایرجراز
فدایای مطو ب تطای اؾتفازه ق طونساال مک تاقس.

کاّش هصشف آب ٍ افضایش بْشُ ٍسی دس بخش کشاٍسصی
با استفادُ اص ساهاًِ ّای ًَیي آبیاسی
سٍابط عوَهی ساصهاى آب بشق خَصستاى

