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بیص از ّ ۰۸۱سار هعلَل در آذربایجاى ضرقی دارین



آرذبایجان

ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسک-هذیشکل ثْضیؼتی آرسثبیزبى
ؿشقی گت ۺ ثیؾ اص ّ ۰۶۱ضاس هؼلَل دس آرسثبیزبى ؿشقفی
داسین .ثِ گضاسؽ خجشًگبس هْش ،هحؼي اسؿفذ صادُ ظفْفش
اهشٍص روؼِ دس ػخٌشاًی پیؾ اص خغجِ ّبی ًفوفبص رفوفؼفِ
تجشیض اثشاص داؿ ۺ ّ ۶۱ضاس ًتش اص هؼلَالى اػتبى ثِ كفَس
هؼتوش خذهب دسیبف هی کٌٌفذ ٍ هفبثفقفی ثفِ كفَس
ثشًبهِای اص خذهب ثْضیؼتی ثْشُهٌذ هیؿًَذ.
ٍی ّوچٌیي ثب ثیبى ایٌکِ ثب توبم تَاى تالؽ هفیفکفٌفیفن تفب
هـکال هذدرَیبى ثشعشف ؿَد ،گت ۺ هیضاى هؼتوشی ربهؼِ ّذف ثْضیؼتی ٍ کویتِ اهذاد اهفبم
خویٌی(سُ) اص ػِ تب  ۴۶۶۵دسكذ افضایؾ یبفتِ تب ثتَاى اص ایي عشیق تب حذٍدی اص هـکال رفبهفؼفِ
ّذف سفغ ؿَد.اسؿذصادُ ثب اؿبسُ ثِ ایٌکِ یک ّضاس ٍ  ۸۲۱کَدک دس اػتبى ثی ػفشپفشػف ٍ یفب
ثذػشپشػ ّؼتٌذ ،افضٍدۺ ّ ۰۱ضاس صى ًیض دس اػتبى ثی ػشپشػ ٍ یب ثذػشپفشػف ّؼفتفٌفذ ٍ اص
خذهب ثْضیؼتی اػتتبدُ هی کٌٌذ.هذیشکل ثْضیؼتی اػتبى ّوچٌیي ثب اؿبسُ ثِ ایفٌفکفِ  ۳۵هفشکفض
ًگْذاسی هؼلَالى دس اػتبى ٍرَد داسد ،اظْبس داؿ ۺ ّ ۳۵ضاس ًتش دس آًزب ًگْذاسی هی ؿَد ٍ ۷
ّضاس ًتش اص هؼلَالى اص خذهب سٍصاًِ تَاًجخـی اػتتبدُ هیکٌٌذ.

جابِ جایی ّ ۸۹۶سار ٍ  ۰۷۱هسافر از طریق راُ آّي آذربایجاى



ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسک-هذیشکل ساُ آّي آرسثبیزبى گفتف ۺ
دس ثْبس اهؼبل ّ ۶۹۸ضاس ٍ  ۰۷۱هؼبفش ثَػیلِ قغفبس ّفبی ساُ آّفي
آرسثبیزبى ربثزب ؿذًذ.
ثِ گضاسؽ ثبؿگبُ خجشًگبساى رَاى اص تجشیض؛ اسكالًی هذیشکل ساُ
آّي آرسثبیزبى ثب ثیبى ایٌکِ ایي تؼذاد هؼبفش دس هقفبیؼفِ ثفب هفذ
هـبثِ ػبل گزؿتِ ثیؾ اص  ۰۶دسكذ سؿذ یبفتِ اػ  ،گت ۺ دس ثْبس
ػبل گزؿتِ ّ ۵۴۹ضاس ٍ  ۰۶هؼبفش اص عشیق ساُ آّفي آرسثفبیفزفبى
ربثزب ؿذُ ثَدًذٍ.ی اظْبس داؿ ۺ دس ػِ هبُ ًخؼف اهؼفبل ۲۲۸
ّضاس ٍ  ۲۳۷تي ثبس ًیض اص عشیق ساُ آّي آرسثبیزبى حول ؿذُ اػ .اسكالًی یبدآٍسی کشدۺ هیضاى حول
ثبس اص عشیق ساُ آّي آرسثبیزبى دس هقبیؼِ ثب هذ هـبثِ ػبل گزؿتِ حذٍد  ۰۲دسكذ کفبّفؾ یفبففتفِ
اػ ثِ عَسی کِ دس ػِ هبُ ًخؼ ػبل گزؿتِ ّ ۲۵۸ضاس ٍ  ۹۵۲تي ثبس اص عشیق ایي ساُ آّفي حفوفل
ؿذُ ثَدً.خؼتیي خظ ساُ آّي ایشاى یک قشى قجل دس حذ فبكل تجشیض تب ثٌذس ؿشفخبًِ دسیبچفِ اسٍهفیفِ
تَػظ سٍعّب ػبختِ ؿذ.ساُآّي آرسثبیزبى ثِ ػٌَاى یکی اص ًَاحی ًَصدُ گفبًفِ ساُ آّفي ایفشاى دس
هحَسّبی تجشیض  -هیبًِ ،تجشیض -رلتب ،تجشیض -ساصی ،هشاغِ  -اسٍهیِ ٍ دس آیٌذُ ًضدیک هیبًِ  -ثؼتبى آثبد
فؼبل اػ ٍ خغَط سیلی ایي ًبحیِ ثِ حذٍد یک ّضاس ٍ  ۰۱۱کیلَهتش هیسػذ.

هسیر آزادراُ هراغِ بِ ّطترٍد باید با هسیر جایگسیي بازًگری ضَد

چْار رٍیداد هلی ٍ بیي الوللی تبریس  ۰۱۰۶برگسار هی ضَد

ػشٍیغ خفجفشی سٍصًفبهفِ اسک -اػفتفبًفذاس
آرسثبیزبى ؿشقی گت ۺ هؼیش آصادساُ هشاغِ ثفِ
ّـتشٍد ثبیذ ثب هؼیش ربیگضیي ثبصًگشی ؿَد.ثفِ
گضاسؽ تؼٌین هزیذ خذاثخؾ دس رشیبى ػتفش
ؿْشػتبًی ثِ هشاغِ ٍ ّـتشٍد دس هحل هَػفؼفِ
تحقیقب دین کـَس دس هفشاغفِ ،ثفب اؿفبسُ ثفِ
ضشٍس ثبصًگشی دس هؼیش آصاد ساُ هفشاغفِ ثفِ
ّـتشٍد ،اظْبسداؿ ۺ حتظ هَرَدی هَػؼفِ
تحقیقب دین کـَس اهشی ضشٍسی ثَدُ ٍ ثبیفذ
هؼیش ربیگضیي ثشای ػجَس آصاد ساُ هشاغِ ثِ ّـتشٍد اص ػو هَػؼِ تحقیقب دین کـَس ثب ّوکفبسی
کبسؿٌبػبى تذٍیي ٍ ارشایی ؿَدٍ.ی افضٍدۺ اّوی عشحّبی ػلوی ٍ تحقیقبتی ایي هَػؼِ دس صهیٌفِ
تَػؼِ کـبٍسصی ،اتخبر توْیذا الصم ثشای رلَگیشی اص کفبّفؾ آػفیفت ّفبی ٍاسدُ ثفِ هفضاسع
تحقیقبتی الصم ثَدُ ٍ دس ایي ساػتب ثبیذ ثب ّوکبسی هَػؼِ ٍ کبسؿٌبػبى پفیفوفبًفکفبس پفشٍطُ هؼفیفش
ربیگیضیٌی ثشای ػجَس آصاد ساُ هـخق ؿَد.
اػتبًذاس آرسثبیزبى ؿشقی دس اداهِ ثب اؿبسُ ثِ ضشٍس ارشای ٍاسیبً دس پفشٍطُ آصاد ساُ هفشاغفِ،
تلشیح کشدۺ ثب ارشای ٍاسیبً حذٍد ّ ۰۱۱کتبس اص صهیي ّبی تحقیقبتی ٍ ًوًَِ ایي هَػؼفِ کفِ ثفِ
عَل  ۴کیلَهتش اػ تخشیت خَاّذ ؿذٍ.ی اداهِ دادۺ ثبتَرِ ثِ ایٌکِ هؼیش فؼلفی ػفجفَسی اص ایفي
هَػؼِ ،آػیتّبی رذی ثِ هضاسع ٍ عشحّبی تحقیقبتی آى ٍاسد خَاّذ کشد الصم اػ ثب ّوکفبسی
ایي هشکض ،هـبٍساى ٍ پیوبًکبس ارشایی آصاد ساُ هؼیش ربیگضیٌی ثشای ایي هٌظَس تؼییي ؿَد.خذاثخؾ،
اضبفِ کشدۺ ًقؾ هَػؼِ تحقیقب دین دس ثْجَد ؿیَُّبی صساػ ٍ کـبٍسصی ،ػلوی ٍ پفظٍّـفی،
صهیٌِ تَػؼِ کـبٍسصی دس هٌبعق هختلف کـَس سا فشاّن هیکٌذ کِ حتظ ایي صهفیفي ّفب ثفبیفذ دس
اٍلَی کبسؿٌبػبى ٍ هؼئَالى ؿْشػتبًی قشاس گیشد.

ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسک -هؼبٍى ػیبػفی ٍ
اهٌیتی اػتبًذاس آرسثبیزبى ؿفشقفی اص ثفشگفضاسی
چْبس سٍیذاد فشٌّگی ٍ ػلوی دس ػغح هفلفی ٍ
ثیي الوللی دس قبلت ثشًبهِ ّبی تجفشیفض  ۲۱۰۸دس
ایي ؿْش تبسیخی خجش داد.ثِ گضاسؽ ایشًب ،سحیفن
ؿْشتی فش دس ًـؼ کویتِ ثشًبهِ سیفضی ػفتفبد
ثشگضاسی سٍیذاد تفجفشیفض  ،۲۱۰۸اػفالم کفشدۺ
ّوبیؾ ثیي الوللی هـشٍعِ ،کٌگشُ ثیي الوفلفلفی
ثضسگذاؿ كبئت تجشیضی ،کٌگشُ ثیي الفوفلفلفی
ؿوغ تجشیضی ٍ رـٌَاسُ ثیي الوللی تئبتش تجشیض رضٍ ثشًبهِ ػبل ربسی ػتبد تجشیفض  ۲۱۰۸اػف کفِ
تالؽ هی کٌین ایي ثشًبهِ ّب ثب ؿکَُ ٍ ػظو ٍیظُ ای کِ ثشاصًذُ ؿْش اٍلفیفي ّفب اػف  ،ثفشگفضاس
ؿَدٍ.ی ثب تبکیذ ثش ایٌکِ دػتگبُ ّبی ارشایی اػتبى ثبیذ توبم تالؽ ٍ ّو خَد سا ثفشای ثفشپفبیفی
ثبؿکَُ ٍ هٌبػت ثشًبهِ ّبی فشٌّگی فَق ثِ کبس ثٌذًذ ،اظْبس داؿ ۺ دس ثیـتش ایي ثشًبهِ ّب اداسُ کفل
هیشاث فشٌّگی ،كٌبیغ دػتی ٍ گشدؿگشی هتَلی اكلی اػ ٍ ثقیِ اداسا ٍ ػبصهبى ّبی ریشثظ ًیفض
ثبیذ ّوکبسی ّبی ؿبیؼتِ سا اًزبم دٌّذ.ؿْشتی فش ،حضَس ثخؾ خلَكی دس ثشًبهِ ّبی یبد ؿذُ سا
گبهی هْن ٍ قبثل تقذیش داًؼ ٍ افضٍدۺ ایٌکِ یکی اص هَػؼب فشٌّگی اقذام ثِ ثشگضاسی رـفٌفَاسُ
تئبتش ثِ كَس ثیي الوللی هی کٌذ ثشای تجشیض ٍ هشدم ایي ؿْش قبثل ػتبیؾ اػ ٍ هذیشی اػتبى ًیفض
اص چٌیي ثشًبهِ ّبیی کِ تَػظ ثخؾ ّبی غیشدٍلتی ارشا هی ؿَد ،ثِ ؿذ حوبیف هفی کفٌفذٍ.ی
اضبفِ کشدۺ اػتبًذاسی آرسثبیزبى ؿشقی ّوبٌّگی ّبی الصم ثشای ثِ هیذاى کـبًذى ثخؾ خلفَكفی
رْ عشاحی ٍ ارشای ثشًبهِ ّبی هختلف ٍ هتٌَع فشٌّگی ٍ ٌّشی ثب ػبیش دػتگبُ ّب سا اًفزفبم هفی
دّذ.ؿْشتی فش ثب اؿبسُ ثِ عشح تتلیلی ًخؼتیي رـٌَاسُ ثیي الوللی تئبتش تجشیض ،گت ۺ عجق ایي عفشح
 ۵۱دسكذ ّضیٌِ ّبی ثشگضاسی تَػظ ثخؾ خلَكی ٍ  ۵۱دسكذ ًیض تَػظ ػتبد ثشگضاسی سٍیفذاد
تجشیض  ۲۱۰۸تبهیي هی ؿَد.

تجْیس ّ ۸۰۱۱کتار از باغات
آذربایجاىضرقی بِ آبیاری
تحتفطار در دست اقدام است

ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسک -سئیغ ػفبصهفبى رفْفبد
کـبٍسصی آرسثبیزبىؿشقی گت ۺ دسخَاػ تفزفْفیفض
ّ ۶۵۱۱کتبس اص ثبغب آرسثبیزبىؿشقی ثِ ػیؼتن آثیبسی
تح فـبس اص ػَی ثبغذاساى ثِ ػبصهبى رْبد کـفبٍسصی
اسربع ؿذُ اػ .ثِ گضاسؽ تؼٌین  ،اکجفش ففتفحفی دس
رلؼِ ثشسػی هـکال کـبٍسصی ٍ آة آرسثفبیفزفبى
ؿشقی اص افضایؾ ػغح کـ گلخبًِای ثِ ّ ۰۸۱فکفتفبس
عی ػبلّبی گزؿتِ دس آرسثبیزبى ؿشقفی خفجفش داد ٍ
اظْبس داؿ ۺ دس ساػتبی هقبثلفِ ثفب ثفحفشاى کفن آثفی،
هیثبیؼ اربصُ کـ هحلَالتی ّوچَى كیتیرفب
ٍ ربلیضی دس هضاسع کـفبٍسصی آصاد دادُ ًـفَد لفزا
گلخبًِ ّب دس کـ ایي هحلَال ّن ثفشای کفبّفؾ
هلشف آة ٍ ّن ثشای ثْشٍُسی ثْتشیي ساّکبس خَاّذ
ثَد اهب دس ایي هیبى ًیبصهٌذ قَاًیٌی خَاّین ثَد کِ آىّن
ثففِ دػ ف هففزففلففغ ؿففَسای اػففالهففی قففبثففل حففل
اػ ٍ.ی افضٍدۺ دس هذیشی هٌبثغ آثی ٍ هقبثلِ ثب ثحشاى
ثی آثی الصم اػ تب هزلغ ؿَسای اػفالهفی ٍ دٍلف
ّوکبسی تٌگبتٌگی داؿتِ ثبؿٌذ ٍ ؿشایفغفی ثفِ ٍرفَد
آٍسدًذ تب دس اكالح الگَی کـ ارجبسی ثبؿذ.سئفیفغ
ػبصهبى رْبد کـبٍسصی آرسثبیزبى ؿفشقفی ،خفَاػفتفبس
تؼییي تکلیف چبُ ّبی غیشهزبص دس ػغفح اػفتفبى ؿفذ،
گت ۺ کـبٍسصاى ثب تزْیض ثبغب ثِ ػفیفؼفتفن آثفیفبسی
تح فـبس احؼبع ًکٌٌذ کِ هحذٍدیف ثفشای آى ّفب
ایزبد هی ؿَد ثلکِ ثب ایي سٍؽ ًَیي اص ّفذسسفف آة
رلَگیشی ٍ ثْشُ ٍسی اص ایي هٌبثفغ خفذادادی ثفیفـفتفش
هیؿَد.

دٍلت سْن خَد را در هدرسِّای
خیرساز ًویپردازد

ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسک -سئیغ هزوغ ًوبیٌذگفبى
آرسثبیزبى ؿشقی گفتف ۺ دٍلف ػفْفن خفَد سا دس
پشٍطُّبیی کِ ػبخ ٍ ػبص آى ّب سا خیشاى ثفش ػفْفذُ
داسًذً ،وی پشداصد .ثِ گفضاسؽ خفجفشگفضاسی ففبسع اص
تجشیض ،ضیبءاهلل اػضاصی هلکی ثب اؿبسُ ثِ ثَدرفِ ًفبچفیفض
ػوشاًی هذاسع ،اظْبس داؿ ۺ هتبػتبًِ دسكفذ هفذاسع
فشػَدُ دس ػشاػش ایشاى ثؼیبس ثفبالػف ٍ ثؼفیفبسی اص
ؿْشّب ًیض فبقذ کالع دسع ثَدُ ٍ داًفؾ آهفَصاى دس
کپش ،چبدس ٍ کبًکغ تحلیل هیکٌٌذٍ.ی تلشیح کشدۺ
تٌْب اهیذ ثشای ثشٍىسف اص ایي هـکل خفیفشاى ّؼفتفٌفذ
چشاکِ دٍل ًِ ثَدرِای ثشای ایي هْن کٌبس گفزاؿفتفِ
اػ ٍ ًِ ثشًبهِای ثشای افضایؾ ثَدرِ ػوشاًی آهفَصؽ
ٍ پشٍسؽ داسدً.وبیٌذُ هشدم ثٌبة دس هفزفلفغ ؿفَسای
اػالهی ثب ثیبى ایٌکِ ًویتَاى هٌکش حشک خَة آغفبص
ؿذُ اص ػَی خیشاى ثشای ػبخ ٍ ػفبص هفذاسع ؿفذ،
افضٍدۺ هتبػتبًِ دٍل ػْن خَد سا دس پشٍطُّفبیفی کفِ
ػبخ ٍ ػبص آًْب سا خیشاى ثش ػْذُ داسًذً ،ویپفشداصد،
ثِ ّویي دلیل ثؼیبسی اص آًْب پغ اص ػبخ ثب کفوفجفَد
تزْیضا سٍ ثِ سٍ ثَدُ یب هذ ّب ًیوِ کبسُ هیهفبًفٌفذ،
ثِ ػٌَاى هخبل اکٌَى ٌّشػتبى تبصُ ػبختی دس ؿْش ثفٌفبة
ثذٍى تزْیضا هبًذُ اػ ٍ.ی ثب تبکیذ ثفش ایفٌفکفِ دس
ؿشایظ کًٌَی ربهؼِ ثشای ایزبد اؿتغبل ثبیذ ثِ اففضایفؾ
ٌّشػتبى ّب ٍ هذاسع فٌی ٍ حشفِای هفزفْفض هفجفبدس
ٍسصیذ ،اضبفِ کشدۺ ثِ ػٌَاى هخبل تزْیضا ّفٌفشػفتفبى
ثٌبة ثؼیبس ًبچیض ٍ اکخشاً هتؼلق ثِ  ۳۱ػبل قجل اػ .

ّ 3سار ٍ  ۶۱۱هیلیارد ریال برای حوایت هددجَیاى پرداخت ضد
ػشٍیغ خفجفشی سٍصًفبهفِ اسک -هفذیفشکفل
ثْضیؼتی آرسثبیزبى ؿشقی ثب ثیبى ایٌکِ پشداختی
ثِ هذدرَیبى ٍ هؼلَالى تح پفَؿفؾ ػفِ تفب
چْبس ٍ ًین ثشاثش افضایؾ یبفتِ اػ  ،گت ۺ ػفبل
گزؿتِ ػِ ّضاس ٍ  ۸۱۱هیلیبسد سیبل ثِ رفبهفؼفِ
ّذف پشداخ ؿذ.
هحؼي اسؿذصادُ س دس گت ٍ گَ ثب خجشًگفبساى
اظْبس داؿ ۺ یکْضاس ًتش ثِ كَس هؼتقفیفن ٍ
ّت ّضاس ًتش ًیض دس هشاکض غیفش دٍلفتفی اهفَس
ثْضیؼتی ثشای ربهؼِ ّذف اػتبى خذهب اسایفِ
هی دٌّذ.
ٍی ثب ثیبى ایٌکِ دس حَصُ تَاًجخـی  ۰۲۱هشکفض
ثلَس سٍصاًِ ٍ ؿجبًِ سٍصی ثفشای رفبهفؼفِ
ّذف خذهب اسایِ هی دٌّذ ،افضٍدۺ  ۸۱هفشکفض
ثِ كَس سٍصاًِ ٍ  ۴۱هشکض ًیض ثلَس ؿجفبًفِ

سٍصی ثشای ػبلوٌذاى ،ثیوبساى اػلبة ٍ سٍاى،
ثیوبساى قغغ ًخبػی ٍ ػبیش هؼلَالى خذهب هفی
دٌّذ کِ ػبل گزؿتِ ػِ ّضاس ػبلوٌذ ٍ ّفتف
ّضاس ثیوبس اػلبة ٍ سٍاى اص خذهب ایي هشاکض
ثْشُ هٌذ ؿذًذ.
هذیش کل ثْضیؼتی آرسثبیزبى ؿشقی ثب ثیبى ایٌکِ
ػبل گزؿتِ ّ ۰۶ضاس هؼلَل دس اػتبى هؼتفوفشی
دسیبف کشدُاًذ ،خبعشًـبى کشدۺ ػفِ ّفضاس ٍ
ً ۸۸تش داًؾ آهفَص هفؼفلفَل تفحف پفَؿفؾ
ثْضیؼتی قشاس داسًذ ٍ  ۹۲۷هؼلَل ضبیؼِ ًخبػفی
ًیض اص خذهب ثْضیؼتی ثْشُ هیثشًذ.اسؿذصادُ ثب
اؿبسُ ثِ هؼبفی ػشثبصی ً ۲۹۱تفش اص خفبًفَادُ
هؼلَالى ٍ ًیض دسیفبفف  ۰۳۸پفالک خفَدسٍ
تَػظ ربهؼِ ّذف گت ۺ دس حَصُ هفؼفبًٍف
اهَس ارتوبػی ّ ۰۱ضاس خبًَادُ صى ػفشپفشػف

خبًَاس ٍ ّوچٌیي  ۰۰۱خبًَادُ چٌفذقفلفَ هفَسد
حوبی ثْضیؼتی اػتبى ّؼتٌذ.
ٍی خبعشًـبى کشدۺ چْبس ّفضاس ًفتفش اص صًفبى
ػشپشػ خبًَاس تح پَؿؾ ثفیفوفِ تفبهفیفي
ارتوبػی هیثبؿٌذ کِ ّ۲ضاس ٍ ً ۷۱۱تش اص آًفبى
تح پَؿؾ كٌذٍق تبهیي ارتوبػی ٍ ّ ۲فضاس
ٍ ً ۵۱۱تش ًیض تح پَؿؾ كٌذٍق سٍػتبیفیفبى
ٍ ػـبیش قشاس داسًذ.

چارُای جسء هسدٍدسازی چاُّای غیرهجاز آذربایجاىضرقی ًدارین

ػشٍیغ خجشی سٍصًبهفِ اسک -ػفشپفشػف
ؿشک آة هٌغقِای آرسثبیزبىؿشقی گتف ۺ
چبسُ ای رضء هؼذٍدػبصی چبُّبی غیشهفزفبص
آرسثبیزبىؿشقی ًذاسین.غتبسصادُ اص ٍرَد ۰۸

ّضاس فقشُ چبُ غیشهزبص دس آرسثبیزفبى ؿفشقفی
خجش داد ،ثیبى کشدۺ ثیؾ اص ّ ۰۱ضاس ففقفشُ اص
ایي چبُّب هشثَط ثِ ػبلّبی قجل  ۸۵اػ کِ
قبًًَبً ًویتَاًین ایي چبُّب سا هؼذٍد کٌفیفن ٍ
اگش قَاًیي اربصُ دّذ هزَص كبدس هیکٌیفن ٍ
اگش قَاًیي اربصُ ًفذاد آى ٍقف چفبُ ّفب سا
هؼذٍد هیکٌین.
ٍی ثب تأکیذ ثش ایيکِ ّفیفچ چفبسُ ای رفضء
هؼذٍدػبصی چبُ ّبی غیشهزبص اػتبى ًذاسیفن،
افضٍدۺ ایي کِ هؼیـ هشدم ثِ خغش هیافتبد سا
قجَل داسین اهب هیتَاى هؼیـ توبهی هشدم سا

ثِ چبُّبی غیشهزبص سثظ داد؟ ثفِ عفَسی کفِ
آة ّبی صیشصهیٌی ظشفیتی داسد کفِ اگفش ثفِ
اتوبم ثشػذ ًِتٌْب احیبی هزذد ًفذاسد ثفلفکفِ
آىٍق هؼیـ ٍ صًفذگفی کفل هفشدم دس
هؼشم خغش قشاس هی گیشد.ػشپشػ ؿفشکف
آة هٌغقِای آرسثبیزبىؿشقفی ثفب اؿفبسُ ثفِ
ایيکِ ثحشاى آة دس ؿْشػتبىّفبی هفشًفذ ٍ
ؿجؼتش ٍیظُ اػ  ،گت ۺ عجق قفبًفَى سیفبلفی
ثِ ػٌَاى آة ثْبء اص کـفبٍسصاى ٍ ثفبغفذاساى
دسیبف ًوی ؿَد ّفوفیفي اهفش ثفبػفج ؿفذُ
ّیچکؼی ثِ اّوی آة پی ًجشد.

ضرٍرت صرفِ جَیی در هصرف برق از ساعت  ۹تا ۰۱

ػشٍیغ خجشی سٍصًبهفِ اسک -هفؼفبٍى ثفْفشُ
ثشداسی ؿشک تَصیغ ًیشٍی ثشق تجشیض ثب اؿفبسُ
ثِ ایٌکِ ؿبّذ افضایؾ هلشف ثشق دس ػفبػفب
گشم سٍص ّؼتین ،گت ۺ ّوـْشیبى اص ػبػف ۹
تب  ۲۱دسهلشف ثشق كشفِ رَیی کٌٌذ .سػبلفی
هؼبٍى ثْشُ ثشداسی ؿشک تَصیغ ًفیفشٍی ثفشق
تجشیض ،دس گتتگَ ثب خجشًگبس هْش ،اثفشاص داؿف ۺ
هیضاى ًیبص ؿشک تَصیغ ًیشٍی ثشق تجشیض ؿبهفل
ؿْشػتبى تجشیض ،اػکَ ٍ آرسؿْش ثِ  ۹۱۱تب ۹۲۱
هگبٍا هی سػذ کِ ثب تَرِ ثِ هحذٍدی ّب ٍ
كشفِ رَیی  ۵۱هگبٍاتی دس ثفخفؾ كفٌفؼف ،
حذٍد  ۷۱۱تب  ۷۷۱هگبٍا تزشثِ پیک ثفبس سا
داؿتِ اینٍ.ی افضٍدۺ ثب تَرِ ثِ تفتفبٍ پفیفک
سٍص ٍ ؿت کِ ػوذتب ثِ دلیل ثبسّبی ػشهبیـفی
اػ ًیبصهٌذ كشفِ رَیی دس حذٍد  ۲۱۱تب ۲۵۱
هگبٍا دس هلشف ثشق ّؼتین ،اگش ّوـْشیفبى

 ۲۱دقیقِ کَلش سا خبهَؽ کشدُ ٍ  ۴۱دقفیفقفِ
اػتتبدُ کٌٌذ ثب ایي غیشّوضهبًی دس هلشف ثشق،
اهیذٍاسین کِ ؿبّذ خبهَؿی ّبی ثشق ًجبؿین.
سػبلی ثب اؿبسُ ثِ دلیل قغؼی ثشق دس ؿْش تجشیفض
ثشخالف صهبى ثٌذی اػالم ؿفذُ ػفٌفَاى کفشدۺ
قغؼی کِ اهشٍص ثشخالف صهبًجفٌفذی دس ؿفْفش
تجشیض اتتبق افتبد ثِ دلیل هحذٍدی ّبی ؿجفکفِ
ثبالدػتی ثَد کِ کبّؾ ساًذٍم ًیشٍگبُ ّفب ثفِ
ٍاػغِ گشهبی ثی ٍاػغِ َّا ،افضٍى ثشػل هفی
ؿَد کِ هَرت هحذٍدی دس تَلیذ ٍ هفَاصًفِ
تَلیذ ٍ هلشف هٌتی هی ؿَد کِ هب سا هزجَس ثِ
خبهَؿی ثشق هی کٌفذ.هفؼفبٍى ثفْفشُ ثفشداسی
ؿشک تَصیغ ًیشٍی ثشق تجشیض دس اداهِ ثب اؿبسُ
ثِ ساّکبس فٌی ثشای هقبثلِ ثب ًَػبًب قغؼی ثفشق
گت ۺ اػتتبدُ اص هحبفظ ّب هی تَاًذ ثفْفتفشیفي
ساّکبس فٌی ثشای رلَگیشی اص ًَػبًب ثفبؿفذ،

تقدیر از هدیریت اجرای پرٍشُ ّای عوراًی
ضْرداری تبریس

ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسک -هؼبٍى ّوبٌّگفی اهفَس ػفوفشاًفی
اػتبًذاسی آرسثبیزبى ؿشقی اص هذیشی ارشای پشٍطُ ّبی ػوشاًفی
تَػظ ؿْشداسی تجشیض تقذیش کشد.ثِ گضاسؽ ؿْشیبس ،رَاد سحوتی
دس حبؿیِ ثبصدیذ اص پشٍطُ ّبی ػوشاًی ؿْشداسی کالًـْش تجشیض ثفب
ثیبى ایٌکِ اّوی ارشای پشٍطُ ّبی ػوشاًی دس کالًـْشّب هٌزش ثِ
افضایؾ سفبُ ٍ آػبیؾ ؿْشًٍذاى ؿذُ اػ  ،اظْبس کفشدۺ دس ایفي
ثبصدیذ کِ ثشای ًخؼتیي اص پشٍطُ ّبی هختلف ؿفْفشداسی تفجفشیفض
كَس هی گشف  ،هـبّذُ کشدین کِ پشٍطُ ّبی خَة ػوشاًفی،
تتشیحی ٍ فشٌّگی دس کالًـْش تجشیض دس حبل ارشاػ ٍ ایي هؼئلِ
ربی اهیذٍاسی ثشای آیٌذُ ؿْش داسدٍ.ی ثب اؿبسُ ثِ ارشای پفشٍطُ
ثضسگشاُ دٍکوبل تجشیض اظْبس کشدۺ ثشای تولک اساضی ایفي پفشٍطُ
ثِ ػٌَاى یکی اص ثضسگتشیي پشٍطُ ّبی هؼیشگـبیی دس تجشیضّ ،ضیٌِ
ّبی کالًی پشداخ ؿذُ کِ ایي حبكل صحوب ؿْشداسی تجشیفض
اػ .سحوتی دس اداهِ ثِ اّوی هؼیشگـبیی دس ٍسٍدی ؿشق تجشیض
اؿبسُ کشد ٍ گت ۺ ثب ثْشُ ثشداسی اص ثبًذ ّبی کٌذسٍ ربدُ تفْفشاى
ػالٍُ ثش کبّؾ تشافیک ؿبّذ تغییش هجلوبى ؿْشی ٍسٍدی ؿفشق
تجشیض خَاّین ثَد.هؼبٍى ػوشاًی اػتبًذاسی آرسثبیزبى ؿفشقفی ثفِ
هـبسک هشدم دس پشٍطُ ّبی ؿْشداسی تجشیض تأکیذ کشد ٍ گتف ۺ
اػتبًذاسی آرسثبیزبى ؿشقی ًگبُ ٍیظُ ای ثِ کالًـْش تفجفشیفض داسد
کِ ایي هؼئلِ ًبکبفی اػ ٍ ثبیذ ؿْشًٍذاى تجشیضی ًیض ثب ٍسٍد ثفِ
پشٍطُ ّبی ؿْشداسی ،تحَل ثضسگی دس ایي کالًـْش ایزبد کٌٌذ ٍ
کیتی صیؼ ؿْشی سا افضایؾ دٌّذ.

اهب هلشف ثیؾ اص حذ ثشق ػوذُ تفشیفي دلفیفل
اف ٍلتبط اػ کِ اگفش هلفشف ؿفْفشًٍفذاى
کبّؾ پیذا کٌذ ؿبّذ تکشاس ایي هـفکفل ًفیفض
ًخَاّین ثَدٍ.ی اداهِ دادۺ دس پٌذ ػبل گزؿفتفِ
پیک ثبس سٍص اص پیک ثبس ؿت ثیـتش ثَد ،دس ػبل
ّبی اخیش ،ؿبّفذ اففضایفؾ هلفشف ثفشق دس
ػبػب ثؼفیفبس گفشم سٍص ّؼفتفیفن کفِ اگفش
ّوـْشیبى اص ػبػ  ۹تب  ۲۱كشفِ رَیی کٌفٌفذ
ؿبّذ ثشعشف ؿذى هـفکفال قفغفؼفی ثفشق
خَاّین ثَد.

قضات خدهات عوَهی رایگاى را جایگسیي
حبس کٌٌد
ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسک -هؼبٍى قضفبیفی دادگؼفتفشی اػفتفبى
آرسثبیزبى ؿشقی گت ۺ عجق هبدُ دٍ آییي ًبهِ هَضَع هبدُ  ۷۹قبًفَى
هزبصا اػالهی هلَة ػبل  ،۰۳۹۲خذهب ػوَهی سایفگفبى ثفشای
هزشهیي دادگبُ ّب پیؾ ثیٌی ؿذُ ٍ توبهی قضب ثبیذ ثشای اػوبل ایي
قبًَى اّتوبم کٌٌذ.ثبثک هحجَة ػلیلَ دس رلؼِ دس آییي ًبهِ هَضفَع
هبدُ  ۷۹قبًَى هزبصا اػالهی ،ثش لفضٍم ٍحفذ سٍیفِ ٍ استفقفبی
احشثخـی هزبصا ّبی ربیگضیي حجغ تبکیذ کشد ٍ اففضٍدۺ ثفش ایفي
اػبع قبًًَگزاس ثب سٍیکشد ػذال تشهیوی ٍ ضشٍس رجشاى ضفشس ٍ
صیبى ًبؿی اص ثضُ ٍ رشهی کِ ٍاقغ هی ؿَدًْ ،بدّبی هختلفتفی پفیفؾ
ثیٌی کشدُ کِ ثیـتش رٌجِ اسفبقی ٍ تختیتی دس رشاین داسًذ.ػشپفشػف
هؼبًٍ ارتوبػی ٍ پیـگیشی اص ٍقَع رشم دادگؼفتفشی آرسثفبیفزفبى
ؿشقی افضٍدۺ كشف ایٌکِ پغ اص ٍقَع رشم ،هزشم هزبصا ؿَد ًتفغ
کوتشی ثشای ربهؼِ ٍ ثضُ دیذُ داسد ٍ ثشای اكالح سفتبس هشتکت ثفضُ
کِ ثبػج لغوِ ثِ ًظن ربهؼِ ؿذُ ٍ رجشاى ضشسّبی ثضُ دیذُ ٍ آؿتی
ثیي ػِ ضلغ ثضّکبس ،ثضُ دیذُ ٍ ربهؼِ ،ػٌبكشی هخل هزفبصا ّفبی
ربیگضیي حجغ پیؾ ثیٌی ؿذُ اػ .ػلفیفلفَ ،ضفشٍس ّفوفکفبسی
دػتگبُ ّبی ارشایی آرسثبیزبى ؿشقی ثب دادگؼتشی اػتبى دس ارفشای
هزبصا ّبی ربیگضیي حجغ سا هْن ثشؿوشدٍ.ی گفتف ۺ هفزفبصا
ّبی ارتوبػی ثشچؼت هزشهبًِ سا کوشًگ کشدُ ٍ هَرت هفی ؿفَد
خبًَادُ هزشم دس هؼشم آػیت ّبی ارتوبػی قشاس ًگیشًذ ٍ اص عشففی
ثب تَرِ ثِ هؼبیل ٍ هـکال اقتلبدی ربهؼِ اص ّضیٌِ ّبی ٌّفگفتف
صًذاى کِ دٍل هتحول هی ؿَد ،رلَگیشی هی کٌذ.

هقالِ
»فرش تبریس «بِ جرم
بی هْری بر دار رفت!

اداهِ اص ؿوبسٓ قجل...
دس ًیوِ دٍم قشى  ٍ ۰۵دس دٍساى كتَی ،فشؽ اص حبلتی
سٍػتبیی ثِ ٌّش پیـشفتِ دسثبسی تجذیل ؿذ .یکی دیفگفش
اص تحَال هْن فشؽ دس ایي دٍسُ ،عشحّبیی ثَد کفِ
ٌّشهٌذاى دسثبس تجشیض ٍ ّشا ایزبد کشدًذ.
ثشاثش آهبسی کِ دس دػ داسین ،دس ؿْشػتبى تفجفشیفض ٍ
حَهِ آى دس ػبل  ۰۳۶۴ؿوؼی ثش سٍی ّ ۰۶فضاس داس
قبلی ّ ۳۲ضاس ٍ  ۰۵۱کبسگش ثبفٌذُ کبس کشدُاًذ.
ػالٍُ ثش تکثبفیّب ،کبسگبُ ّبی هتؼذدی اص ػفبلفیفبى
ثؼیبس دٍس دس کبس فشؽثبفی ثَدُ ٍ ّؼتٌذ .دس ػبلّفبی
اخیش ثبفٌذُّبی چیشُدػ تجشیضی ثِ تَلیذ ففشؽ ّفبی
گل اثشیـن ثؼیبس ظشیف ثب سدؿوبس  ۶۱ ٍ ۵۱دس هقیفبع
ٍػیغ سٍی آٍسدُاًذ.
ایيگًَِ فشؽّب کِ ثؼضی ثب چلِّبی اثشیـوی ّؼتفٌفذ،
ثیـتش ثب عشحّبی لچک ٍ تشًذ ٍ ثب سًگّبی غبلجفبً ثفظ
سٍؿي ٍ ًخَدی ثبفتِ هیؿًَذ ٍ دس سًگآهیضی گلّفب
ٍ ًگبسُّب اص سًگ ّبی ػشخبثی ،ػٌبثی ٍ صیفتفًَفی ثفِ
فشاٍاًی اػتتبدُ هیؿَد.
فشؽّبی تجشیض دس  ۷۱ػبل اخیش اغلفت ثفب عفشح ّفبی
گلذاًی ،دسختی ،هحشاثفی ،قفٌفذیفل داس ،حفیفَاى داس،
ؿکبسگبُّ ،شاتی ،ؿبخ ٍ ثشگی ،گلتشًگ ،ثٌذی خـتی
یب قبةقبثی ،هٌظشُثبفی ،قبةقشآًی ٍ ًقؾّبی ٌّفذػفی
اص کَچکتشیي تب ثضسگتشیي اًذاصُّبی هوکي ثفبففتفِ
ؿذُاًذ ٍ ایي ًـبى اص غٌبی اكیل ایي ٌّش كٌفؼف ایفي
خغِ اص ایشاى صهیي اػ .
اٍد ٌّش قبلی تجشیض هشثَط ثفِ ػفذُ ّفبی دٍاصدّفن تفب
ؿبًضدّن هیالدی ثَدُاػ  ،ؿکلگیشی  ۲۱۱ؿفبّفکفبس
ٌّشی قبلی تفجفشیفض ثفب ادغفبم ّفوفبّفٌفگ ّفٌفشّفبی
ثبفٌذگی ًٍگبسگشی ایشاًی دس عی  ۰۴ػذُ ،ػغح ثبالی
ٌّش ثبفٌذگبى قبلی سا دس ایي ؿْش ثفِ ػفشكفِم ًفوفبیفؾ
گزاؿتِ ٍ هکتت کالػیک تجشیض ثٌیبى ًْبدُ ؿذ.
ویژگیهایفرشتبریز

دس هیبى ٍیظگیّبی هـتشک توبم قبلیّبی آرسثبیفزفبى
گشُ تشکی ثیؾ اص ّوِ هَسد تَرِ ثَدُ ٍ اػف ،گفشُ
تشکی دس ًَع خَد هٌحلش ثِفشد ثَدُ ٍ ایي ًَع گشُ اص
دٍام ٍ عَل ػوش ثیـتشی ثشخَسداس اػ .
سد ؿوبس قبلی ّبی سٍػتبیی آرسثبیزبى ػوذتبً ثیي  ۰۵تب
 ۲۵هحذٍد ثَدُ ٍ اص داسّبی ػوَدی اػتتبدُ هفی ؿفذُ
اهب دس قبلیّبی ؿْشی ّن دس اًذاصُ ٍ ّن دس سدؿوبس ٍ
ًَع داس ًیفض تفتفبٍ ّفبی ففبحـفی دیفذُ هفی ؿفذ،
ػوذُتشیي اثؼبد  ۴*۳ ٍ ۵۶۳*۵۶۲ ٍ۳*۲ثبفتِ هیؿذ.
اثؼبد دایشُ ٍ چٌذ ضلؼی ًیض عی ػبلّبی اخیش دس ایفي
هٌغقِ سٍاد یبفتِ اػ  .ؿوبس سدّبی قبلی تجشیض هؼوَالً
اص  ۲۴سد ؿشٍع ؿذُ ٍ تب  ۰۰۱سد اداهِ هییبثذ.
سد کِ ثِ ٍاحذ تشاکن گشُ اعالق هی ؿفَد ،ثفْفتفشیفي
سٍؽ ثشای اسصیبثی کیتی قبلی ثِؿوفبس هفی سٍد ّtفش
قذس ؿوبس سد ّبی یک قبلی ثیؾتش ثبؿذ ،کیتفیف آى
ًیض هغلَةتش خَاّذ ثَد.
تولیدوتجارت
هٌغقِ آرسثبیزبى ثِ دلیل ٍػؼ هفشاتفغ ،صهفیفي ّفبی
کـبٍسصی ،آة ٍ َّای هٌبػت ٍ عجیؼتی کفَّؼفتفبًفی
ّوَاسُ دس تَلیذ قبلی اص هَقؼیتی هوتبص ثْشُ هفٌفذ ثفَدُ
اػ .ؿْش تجشیض دس هیبى کلیِ هشاکض قبلیجبفی ایفي خفغفِ
داسای هقبم ٍ اػتجبس ثِ ػضایی اػ  .تجشیفض ّفوفگفبم ثفب
ّشا دس صهبى ربًـیٌبى ّالکَ هشکض هْن داد ٍ ػفتفذ
قبلی ثَدُ اػ .
ثِ خلَف دس صهبى حکفَهف كفتفَیفبى ثفب ایفزفبد
کبسگبُّبی ثضسگ قبلیجبفی ،ثبفٌذگبى عشاص اٍل دس ایفي
ؿْش گشد آهذًذ ٍ ثِ ثبف فشؽ ّبی ثؼفیفبس ًفتفیفؼفی
پشداختٌذ کِ اهشٍصُ ثؼیفبسی اص آًفْفب صیفٌف ثفخفؾ
هَصُّبی ثضسگ رْبى اػ .
ثِ دًجبل ّزَم افغبىّب ٍ آؿتتگیّبی پغ اص آًْب تٌفضل
یبف ٍ تٌْب دس صهبى قبربس رفبی خفَد سا تفب حفذی
ثبصیبف ٍ كذٍس فشؽ ایشاى ثِ ػٌَاى کبالی تزبستی اص
ساُ آرسثبیزبى ٍ تشکیِ ثِ اسٍپب آغبص ؿذ ٍ آى گفبُ کفِ
رخیشُ فشؽ ایشاى ثِ ٍیظُ دس آرسثبیزبى سٍ ثفِ پفبیفبى
یبف  ،ثب ّو ثبصسگبًبى تجشیضی دس ػفبیفش ؿفْفشّفبی
ثضسگ ،قبلیجبفی ػوشی دٍثبسُ یبف کِ دس ایفي هفیفبى
هـْذ ،کشهبى ،کبؿبى ،اساک ٍ ّوذاى ًقؾ هْوی سا ثِ
ػْذُ داؿتٌذ.تجشیض اص ًیوِ دٍم قشى ًَصدّن ٍ ثفشاػفبع
هٌبثغ گًَبگَى اص حذٍد دِّ آخش قشى ػیضدّن ّزفشی
قوشی تَػظ ثبصسگبًبى ایي ؿْش ثِ اهش كبدسا قبلی ثفِ
اػتبًجَل ٍ ػپغ ثِ کـَسّبی اسٍپبیی پیـگبم ؿذ.
ػیفؼفیفل ادٍاسد دس ثفبسُ كفبدسا ففشؽ ایفشاى ثفِ
کـَسّبی اسٍپبیی ٍ آػیبیی ًَؿتِ اػ ۺ داد ٍ ػتذ ایي
کبال دس دػ ثبصسگبًبى تجشیفضی ثفَد کفِ هفشدهفبًفی
ػشؿٌبع ٍ هبیِداس ثَدًذ.

