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آرذبایجان

هقاله

اینجا تبریس است

ردرٔ ٝرش ؾٕاز ٠لثُ
ریٗ واخ درزری یه تسج غاعر چٟاز قفر ٝری
رغر و ٝتا طٙسٗ ٔٛش ٖٚشً٘ ٞهایهؽٞ ،هس ۰۵
دلسم ٝیىثازٌ ،رؾر شٔاٖ زر تٌٛ ٝؼ ٔسدْ زثسیص
ٔگ زغا٘د ٕ٘ای خازجگ ریٗ تٙا رش غ ًٙزسرؾسهدٜ
ؾد ٜرغر ٘ ٚمؿ ٝغاخسٕاٖ ؾثس ٝته ٝطهسح یهه
عماب دز حاَ خسٚرش رغر و ٝتا ٕ٘ ٝ٘ٛغاخهسهٕهاٖ
ٞای وؿٛز إِٓاٖ ،لثُ رش جهٙهً جهٟها٘هگ دْٚ
ٔطاتمر درزد
عٕازذ درزری ت ؿهٟهای ٔه هسهّهؿ تهسری تهاش
دیدوٙٙدٌاٖ رغر و ٝؾأُ ٔٛش ٜؾٟهسدرزی (دز
شیس شٔسٗ ریٗ تٙا دریس رغر) ،زاالزٞای ٔ هسهّهفهگ
چ ٖٛزاالز دٚزتسٗ ٞای لدیٕگ ،زاالز دـاع ٔمدظ
 ،چاج ٘ ٚؿس ،ـسؼٙٞ ،س ٞای ٔهعهاقهس ،خهط ٚ
خٛؾٛٙیػگ ،زاالز حىٕر  ٚچٙدیٗ زاالز دیهٍهس
رغر
واخ ؾٟسدرزی زثسیص دز ٔسوصی زسیٗ ٘مط ٝؾهٟهس
زثسیص  ٚدز ٔسدرٖ ؾٟسدرزی (غاعهر) ریهٗ ؾهٟهس
ٚرلع ؾد ٜرغر
ٔمثس ٜرِؿعسری زثسیص
وٛیٞا ٔ ٚرّٞٝای لدیٕگ زثسیص رش دیس تاش ٔهرهُ
ٔ ٚاٚریگ تسری غاِىاٖ حك  ٚؾاعسرٖ ٘اْ آٚز تٛدٜ
رغر  ٚتگ زسدید زثسیص ت ٝخاطس جای دردٖ عازـاٖ
 ٚؾاعسرٖ قاحة ٘اْ دز دَ خٛد ،جایٍهاٚ ٜیهطٜ
ریگ زر دز تسٗ ؾٟس ٞای دیٍس وؿٛزٔاٖ درزرغهر
ٞس چٙد تسخگ رش آ٘اٖ زثسیصی یها آذزتهایهجها٘هگ
رالقُ ٘ثٛدٜر٘د رٔا تا ریٗ حاَ ٞس ودرْ ت ٝعّسگ تهٝ
زثسیص ٌرزی درؾس ٚ ٝتٔ ٝسٚز شٔاٖ ؾسفس ٝآٖ ؾهدٜ
 ٚدز ریٗ ٔىاٖ غاوٗ  ٚطثك ٚقسرؾاٖ دز زثسیهص
ت ٝخان غدسد ٜؾدٜر٘د
وٛی غسخاب ت ٝجٟر ر٘سػاب ت ٝؾاعسرٖ ٘هأهگ،
رزج  ٚلسب تػسازی دز تسٗ ٔسدْ درؾس ٝرغهر تهٝ
طٛزی و ٝش٘دٌگ دز آٖ  ٚحسگ دـهٗ ؾهدٖ دز
ریٗ وٛی ٔعسٚؾ ،آزشٚی تػسهازی رش تهصزٌهاٖ
ٔرػٛب ٔگ ؾد ٚجٛد رٔاوٗ  ،تٙا ٞا  ،زىسٞ ٝا ٚ
ٔماتس ٔعسٚـگ چ ٖٛزتع زؾسدی  ،زىس ٝحسدز ،تمعٝ
ع ٖٛتٗ عّگ ،تمع ٝغسد حٕص، ٜقهاحهة رالٔهس ٚ
غسد رتسرٞسٓ یا حرسس ٜتاتا حػٗ  ،حرسس ٜتاتا ٔصید ،
قف ٜٛرِكفا ٔ ٚمثس ٜرِؿعسر ت ٝزمدظ ٔ ٚعسٚـسهر
آٖ رـصٚد ٜرغر ٔمثس ٠رِؿعسر (آزرٍٔها ٜؾهاعهسرٖ)
یىگ رش ٌٛزغساٖ ٞای زازی گ ؾٟس زثسیهص رغهر
و ٝدز ٔرّ ٝغسخاب ٚرلع ؾد ٜرغر ٔمثس ٜرِؿعسر
دز ٌرؾس ٝتا رغأگ حرسس ٜرِؿعسر ،حرسس ٜرِمضها،ٜ
لثسغساٖ غسخاب ٘سص ٘أسدٔ ٜگ ؾد رٔا ٔهسهاغهفها٘هٝ
ٌرؾر زٚشٌازرٖ ٕٟٔ ٚسس رش آٖ حٛردش طثسعهگ
چ ٖٛغسُ  ٚشِصِ ،ٝؾىُ ااٞسی آٖ زر رش تهسهٗ
تسد ٜرغر ت ٝدِسُ ٔسسٚن ؾدٖ ٔهمهثهس ٜرِؿهعهسر
زثسیص ،آزرٍٔا ٜؾعسری زثسیص خع رش شٔسٗ ِسشٜٞای
غاَ ٞای ٞ ۰۰۹۴ ٚ ۰۰۹۳جسی لٕسی  ٚت ٝدِهسهُ
ٔدـ ٖٛؾدٖ تػسازی رش ؾاعسرٖ  ٚعازـاٖ تهصزي
دز ریٗ ٌٛزغساٖ ،دز ؾٟسیٛزٔا ۰۳۵۱ ٜخٛزؾسدی
ٔػاتم ٝری تسری طسح یه تٙای یادتٛد دز ٔهمهثهس٠
رِؿعسر تسٌصرز  ٚعّٕساذ رحدرش تٙای یادتٛد آؼهاش
ؾد ٓٞرو ٖٛٙریٗ تٙای یادتٛد ٕ٘اد ٔمثس ٠رِؿعسر ٚ
یىگ رش ٕ٘ادٞای ؾٟس زثسیص ٔرػٛب ٔگ ؾٛد ٓٞ
رو ٖٛٙریٗ ٔجٕٛع ٝـسٍٙٞگ خریسری ٔسٕٟها٘هاٖ ٚ
ٌسدؾٍسرٖ ٔگ تاؾد ٔعسٚؾ زسیهٗ آزٔهسهدٌهاٖ
ٔمثس ٜرِؿعسر زثسیص رغدی طٛغگ ،لطسرٖ زثهسیهصی،
ٔجسسرِدیٗ تسّما٘گ ،خالا٘گ ؾسسٚر٘گ ،اٟسهسرِهدیهٗ
ـازرتگ ،ؾاخٛز ٘سؿاخٛزی ،ؾٕع رِدیٗ غهجهاغهگ،
ذٚرِفماز ؾسٚر٘گٕٞ ،اْ زثسیصیٔ ،ها٘هگ ؾهسهسرشی،
ؾىسثگ زثسیصی  ٚغسد ٔرٕد حػسٗ ؾٟسیاز رغر
خا٘ٞ ٝای لاجازی دز وٛچ ٝخع وهٛچهٞ ٝهای
زازی گ زثسیص
زثسیص تا لدٔر چٙد ٞصرز غإِ٘ ،ٝایؿٍس خا٘ٞٝایهگ
رغر و ٝرش ٌرؾسٍاٖ ت ٝیادٌاز ٔا٘دٜر٘هد رش آٖ
جایگ و ٝزثسیص جص٘ ٚما شِصِٝخسص رغرٔ ،ساغفا٘ٝ
تػسازی رش خا٘ٞ ٝا  ٚآضاز زهازیه هگ آٖ دز ریهٗ
شِصِٞ ٝای ٚیسرٍ٘س رش تسٗ زـسٝر٘د تا ریٗ حهاَ دز
ریٗ ؾٟس ٔگزٛر٘سد خا٘ٞ ٝای لدیٕگ دٚزرٖ لهاجهاز
زر تثسٙسد وٛٙٞ ٝش  ٓٞخا تس جا ٞػسٙد  ٚزٚح  ٚجاٖ
ٌرؾسٍاٖ زر ش٘د ٍٝ٘ ٜدرؾسٝر٘د خا٘ٞٝای لدیهٕهگ
زثسیص رؼّة یادٌاز ٔعٕازی عٟد لاجس  ٚحىٔٛهر
خّٟٛی رغر ٚجة تٚ ٝجة ٔرّٞٝای لهدیهٕهگ
زثسیص ٔا٘ٙد ٔمكٛدیه ٚ ٝغهسخهاب ؾهٕها زر تهٝ
ٌرؾسٞٝا ٔگتسد  ٚعطس دَچػة خهان حهسها
جاز ٚؾهد ٜی دٚزرٖ وهٛدوهگ زر ته ٝیهادٔهاٖ
ردرٔ ٝدرزد
ٔگآٚزد
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غسٚیع خثسی زٚش٘أ ٝرزن-رغسا٘درز آذزتایجاٖ ؾسلگ ٌهفهرۺ
دز ٔ ۹ا ٜغاَ جازی یه ٔسّسازد ٔ ۳۱۱ ٚسّس ٖٛدالز قادزرذ ؼسهس
٘فسگ رش ریٗ رغساٖ ر٘جاْ ؾد و ٝخسؽ تسٙگ ٔگ ؾٛد ریٗ زلٓ زا خایاٖ
غاَ ت ٝتسؽ رش ٔ ۹سّسازد دالز تسغد تهٌ ٝهصرزؼ ریهس٘هأ ،هجهسهد
خدرت ؽ دز غساد شیػر ـٙاٚزی آذزتایجاٖ ؾسلگ رـصٚدۺ ٔهٙهاتهع
ٔاِگ تػساز خٛتگ دز وؿٛز ٚجٛد درزد و ٝتاید تا در٘ؿٍا ٚ ٜعهّهٓ
ٔسزثط ؾٛد زا دز خدٔر زِٛسد  ٚریجاد رؾسؽاَ ،قادزرذ  ٚزٛغعٝ
وؿٛز  ٚرغساٖ لسرز ٌسسد ٚی ردرٔ ٝدردۺ ؾسور ٞای در٘ؽ تسٙاٖ تا
ٚجٛد زیػه ٞایگ و ٝدرز٘د ،غٛدآٚزی تػساز تاالیگ درز٘د خدرت ؽ تا تساٖ ریهٙهىه ٝـهٙهاٚزی دز
جٟاٖ دز حاَ زؽسسس  ٚزر َٛرغر ،راٟاز وسدۺ رٌس ٘ا٘ٛـٙاٚزی ،شیػر ـٙاٚزی  ٚـٙاٚزی ٞهای تهاال
ٚرزد تاشرز ؾ٘ٛد ٘ ٚسٛر٘سٓ خٛد زر تا آٖ ٞا زطثسك ٘دٞسٓ تػسازی رش وازخا٘جاذ تػس ٝخٛرٙٞد ؾد ٚی
ٌفرۺ دز حٛش ٜخصؾىگ زؽسسسرذ تػسازی دز حاَ ر٘جاْ رغر  ٚدز آیٙد٘ ٜصدیه جسرح ٞای ٔسثرهس
آٟ٘ایگ خٛرٙٞد تٛد و ٝتسٛر٘ٙد تٚ ٝغسّ ٝـٙاٚزی جسرحگ ر٘جاْ دٙٞد رغسا٘درز آذزتایجاٖ ؾسلگ تا تسهاٖ
ریٙى ٝزیػه ؾسور ٞای در٘ؽ تٙساٖ تاید زرر خٛؾؽ لسرز ٌسسد
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غسٚیع خثسی زٚش٘أه ٝرزنٔ-هعها ٖٚعهٕهسر٘هگ
رغسا٘درز آذزتایجاٖ ؾسلگ تا زاوسد تس ریهٙهىه ٝتهایهد
ٚضعسر ترسر٘گ ٔٙاتع آتگ رغساٖ تهٔ ٝهسدْ رطهتع
زغا٘گ ؾٛد ٌفرۺ تاید دز ٔٛزد آب ٔ ٓٞسدْ زر رش
ٚضعسر وٕثٛد ٔٙاتع آتگ ٔطّع وٙسهٓ زها حهٛردش
رجسٕاعگ رحسٕاِگ خسؽ ٘ساید
تٌ ٝصرزؼ خثسٌصرزی زػٙسٓ رش زثسیصٔ ،رٕدقهادق
خٛزٟٔدی دز جّػ ٝؾٛزری حفاار رش ٔهٙهاتهع آب
آذزتایجاٖ ؾسلگ تا زاوسد تس ریٙى ٝؾٛزری حفهااهر
ٔٙاتع آب تاید دز زٕأگ ؾٟسٞای رغساٖ ته ٝقهسذ
ٔسزة زؿىسُ ؾٛد راٟاز درؾرۺ ٔٛضٛع ٔدیهسیهر
ٔٙاتع آب  ٚتٚ ٝیطٛٔ ٜضٛع دزیاچ ٝرزٔٚس ٝتسری ٔها
رٕٞسر درزد  ٚتاید دز ریٗ شٔس ٝٙزكٕسٕاذ جدی ٚ
لاطعگ تٍسسد
ٚی تا زاوسد تس ریٙى ٝتاید ٚضعسر ترسر٘گ ٔٙاتع آتگ
رغساٖ تٔ ٝسدْ رطتع زغا٘گ ؾٛد رـصٚدۺ تٙات ٝدالیّهگ
رجاش ٜرطتع زغا٘گ ٔٛضٛع آ٘فٛال٘صری ٔهسؼهگ زر
٘درد٘د ِٚگ زثعاذ آٖ زر ٔسدْ دز رـصریهؽ لهسهٕهر
ز ٓ ٔسغ دید٘د و ٝتاید دز ٔٛزد آب ٞهٓ ٔهسدْ زر
رش ٚضعسر وٕثٛد ٔٙاتع آتگ ٔطّع وٙسٓ زا حهٛردش
رجسٕاعگ رحسٕاِگ خسؽ ٘ساید

غسٚیع خثسی زٚش٘أ ٝرزنٔ -دیسوُ ـس ٚ ًٙٞرزؾهاد رغهتٔهگ
آذزتایجاٖ ؾسلگ ٌفرۺ ٔ ۹۸۱سّسازد زیاَ رعسثاز تسری ـعاَ غهاشی ٚ
زىٕسُ خسٚض ٜزاالزٞای ٔسوصی زثسیص دز جسیاٖ غهفهس رخهسهس ٚشیهس
ـس ٚ ًٙٞرزؾاد رغتٔگ ت ٝریٗ رغساٖ ز كسف یاـس ٝرغر
تٌ ٝصرزؼ ریس٘أ ،رٕد ٔرٕدخٛز زٚش خٙجؿٙث ٝدز ٌفهر ٌ ٚه ٛتها
خثسٍ٘ازرٖ تا تساٖ ریٙى ٝریٗ رعسثاز دز ط ۳ َٛغاَ آیٙد ٜت ٝریٗ خهسٚضٜ
رخسكاـ ٔگ یاتد ،رـصٚدۺ طسح رحدرش خسٚض ٜزاالز ؾٟس زهثهسیهص دز
غاَ  ۰۳۸۷آؼاش ؾد ٚ ٜدز شٔسٙگ تٔ ٝػاحر ٞ ۰۴صرز ٔ ۹۱۱ ٚسسٔستع
تا شیستٙای ٞ ۰۶صرز ٔسسٔستع رحدرش ٔگ ؾٛد ٚی راٟاز وسدۺ جٕع وُ ٞصی ٝٙرخسكاـ یاـس ٝت ٝریٗ خسٚضٜ
زا خایاٖ غاَ  ۹۱حدٚد ٔ ۴۴سّسازد ٔ ۷۹۱ ٚسّس ٖٛزیاَ  ٚخسؿسـر ـهسهصیهىهگ آٖ ٘هسهص  ۰۵دزقهد تهٛدٜ
رغر ٔدیسوُ ـس ٚ ًٙٞرزؾاد رغتٔگ آذزتایجاٖ ؾسلگ یادآٚزی وسدۺ ریٗ خسٚض ٜدز غ ٝطثمه ٝدز غهٝ
زاالز ٔجصر ٔ ٚسكُ ؾأُ زاالز ٔٛغسمگ تا ٘ ۹۱۱فس اسـسر ،زاالز ٕ٘ایؽ تا ٘ ۷۱۱فس اسـسر  ٚغاخهسهٕهاٖ
ردرزی دز ؾٟسن تاؼٕسؿ ٝجٙة الِ ٝخازن زثسیص رحدرش ٔگؾٛد ٔرٕدخٛز ردرٔ ٝدردۺ ٚشیس ـهسٞهٙهً ٚ
رزؾاد رغتٔگ دز ٘ ػسسٗ زٚش رش غفس خٛد ت ٝآذزتایجاٖؾسلگ دز ٔرُ زاالز ؾٟس زثسیص حضٛز یهاـهر ٚ
رش ٘صدیه دز جسیاٖ ز٘ٚد رحدرش ریٗ خسٚض ٜلسرز ٌسـر
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ٔعا ٖٚعٕسر٘گ رغسا٘درز آذزتایجاٖ ؾسلگ تا رؾاز ٜتهٝ
واٞؽ  ۹۵دزقدی تاز٘دٌگ دز رغساٌٖ ،فرۺ تایهد
ٔسدْ رش ریٗ ٚضعسر رطتع درؾس ٝزا دز ٔكسؾ آب
رقتح رٍِٛی ٔكسؾ زر دز رِٛٚیر لسرز دٞهٙهد ٚ
تٔ ٝسدرٖ درز قسـ ٝجٛیگ زثدیُ ؾ٘ٛد ٚی ـعاِهسهر
روسح ٔأٛزرٖ وٙسسَ آب زر ٘اواـگ ٘ ٚهاوهازآٔهد
در٘ػر  ٚرتسرش درؾرۺ تاید خٛدوٙسهسِهگ دز ٔهسدْ
ریجاد ؾٛد زا خٛدؾاٖ خهسهؿهٍهاْ قهسـه ٝجهٛیهگ
تاؾٙد خٛزٟٔدی تا زاوسد تس ریهٙهىه ٝدز ٔهٛضهٛع
زكفس ٝخػاب ـاضتب تاید رش زىِٛٛٙضی ٘ٛیٗ تهسری
زكفس ٝرغسفاد ٜوٙسٓ رتسرش درؾرۺ ریٙى ٝرش ریهٗ آب
زكفس ٝؾد ٜت ٝجص آب ؾسب رغسفاد ٜوٙسٓ رجسهٙهاب
٘اخریس رغر ٚی ٔگزٛر٘د ت ٝعٛٙرٖ جایهٍهصیهٙهگ دز
خسسٚؾسٕگ  ٚخاالیؿٍا ٚ ٜرغسفاد ٜوٙسٓ

غسٚیع خثسی زٚش٘أ ٝرزنٔ-عا ٖٚغهسهاغهگ ٚ
رٔٙسسگ رغسا٘درز آذزتایجاٖ ؾسلگ ٌفرۺ ٔا تهس ریهٗ
رعسماد ٞػسسٓ و ٝدغسٍاٜٞا  ٚغطٛح ٔدیسیهسهگ دز
رغساٖ تاید عّٕىسد حٛش ٜخٛد زر ت ٝقٛزذ ٔػسٕس
رعتْ وٙٙد ٌ ٜصرزؼ خثسٌصرزی ـازظ رش زثهسیهص،
زحسٓ ؾٟسزگ ـس دز دیدرز تا زهعهدردی رش ٔهدیهسرٖ
ٔػؤ٘ َٚؿسیاذ ٔرّگ دز خكٛـ عّٕىهسد ۰۱۱
زٚشٔ ٜعا٘ٚر غهسهاغهگ  ٚرٔهٙهسهسهگ رغهسها٘هدرزی
آذزتایجاٖ ؾسلگ تا تساٖ ریٙى ٝزئهسهع جهٕهٟهٛزی
وؿٛزٔاٖ غٙر حػٝٙری ٔثٙگ تس رزرئٌ ٝصرزؼ ۰۱۱
زٚش ٜتسلسرز وسد٘د راٟاز درؾرۺ تس ٕٞسهٗ رغهاظ
رغسا٘درز آذزتایجاٖؾسلگ ٘سص دز تس٘أٝری زّٛیصی٘ٛگ
ٌصرزؼ  ۰۱۱زٚشٜری رش رلدرٔاذ ر٘هجهاْ ؾهد ٜدز
رغساٖ رزرئ ٝوسد٘د ٚی رـصٚدۺ ریٗ زٚی ٝدز غهطهٛح
ٔدیسیسگ ٘سص تسلسرز ؾد ٜرٔا ٔا تس ریٗ رعسماد ٞػسهسهٓ
و ٝدغسٍاٜٞا  ٚغطٛح ٔدیسیسگ دز رغهسهاٖ تهایهد
عّٕىسد حٛش ٜخٛد زر ت ٝقٛزذ ٔػهسهٕهس رعهتْ
وٙهٙهد ٔهعها ٖٚغهسهاغهگ  ٚرٔهٙهسهسهگ رغهسها٘هدرز
آذزتایجاٖؾسلگ تا تساٖ ریٗ ریٙىٚ ٝاسفٔ ٝهدیهسیهر
رغسا٘گ تسؿسس ٘رازذ ،خسٍسسی ٕٞ ٚاٍٙٞگ تهٛدٚ ٜ
ٔػسمسٕاً ٔجسی ٘سػرٌ ،فرۺ ت ٝعٙهٛرٖ ٔهدیهسیهر

هقرارت دست و پاگیر دولتی هانع فعالیت بهینه بخش خصوصی هیشود
غسٚیع خثسی زٚش٘أه ٝرزن-زئهسهع غهاشٔهاٖ
ٔدیسیر  ٚتس٘أٝزیصی آذزتایجاٖؾهسلهگ ٌهفهرۺ
ٔمسرزذ دغر  ٚخاٌسس ٔا٘ع ـعاِسر تٟسهٙه ٝته هؽ
خكٛقگ ٔگؾٛد؛ تٕٞ ٝسٗ جٟر ٔدیسرٖ دِٚهسهگ
تاید ؾسریط زِٛسدوٙٙدٌاٖ زر دزن ٘هٕهٛد ٚ ٜتها
ٕٞدِگ ٕٞ ٚسرٞگ ت ٝد٘ثاَ زـع ٔؿىهتذ ته هؽ
خكههٛقههگ تههاؾههٙههد تههٌ ٝههصرزؼ خههثههسٌههصرزی
زػٙسٓ رش زثسیص ،ت٘ ٝمُ رش زٚرتط عٕٔٛهگ غهاشٔهاٖ
ٔدیسیر  ٚتس٘أٝزیصی آذزتایجهاٖ ؾهسلهگ ،درٚٚد
تٟثٛدی دز جّػٔ ٝؿسسن وٕسس ٝتس٘هأه ٝزیهصی ٚ
غساد رلسكاد ٔمأٚسگ ؾٟسغساٖ آذزؾهٟهس راهٟهاز
وسدۺ ؾٟسغساٖ آذزؾٟس رش ٘هرهس لهاتهّهسهر ٞها ٚ
خسا٘ػسُٞای دز٘ٚگ درؾسٞٝای ـسرٚر٘گ درزد  ٚریهٗ
غسٔایٞٝای دز ٖٚؾٟسغساٖ ٔگزٛر٘هد ته ٝجهٟهؽ
زٛغعٝری آٖ وٕه وٙد ٚی تا تساٖ ریٙىهٚ ٝجهٛد
ٔؿىتذ خٛد ٘ؿاٖدٙٞد ٜخٛیایگ  ٚزهرهسن دز

ٔرسط رغر  ٚتایػسگ تا رزهىها ته ٝلهاتهّهسهر ٞهای
ؾٟسغساٖ  ٚرغساٖ ٔؿىتذ زر زـع ٘هٕهٛد ،رـهصٚدۺ
الشْ رغر ٔسِٛساٖ ت ؽ دِٚسگ دز ؾٟسغساٖ خا تهٝ
خای ٔدیسرٖ ت ؽ خكٛقگ خسٍسس حُ ٔؿىهتذ
زِٛسدوٙٙدٌاٖ تاؾٙد ریٗ رلسكاددرٖ ،الشٔ ٝتٟهثهٛد
ـضای وػة  ٚواز زر زػٟسُ ٕ٘ٛدٖ ٔػسس ـعاِسهر
ت ؽ خكٛقگ حسگ دز حد وهاغهسهٗ رش یهه
ٔسحّ ٝتٛزٚوسرغگ ردرزی عٙهٛرٖ وهسد تهٟهثهٛدی
ٔسروس ؾدۺ دز رغساٖ آذزتایجاٖؾسلگ عٕهٔٛها دز
تد٘ ٝدِٚر ت ٝد٘ثاَ رجسری ٔ ٛتٛٔ ٝی لهٛر٘هسهٗ ٚ
ٔمسرزذ ٞػسٙد  ٚریٗ دز حاِگ رغر وه ٝرجهسری
ٔمسرزذ دغر  ٚخاٌسس ٔا٘ع ـعاِسر تٟسهٙه ٝته هؽ
خكٛقگ ٔگؾٛد؛ تٕٞ ٝسٗ جٟر ٔدیسرٖ دِٚهسهگ
تاید ؾسریط زِٛسدوٙٙدٌاٖ زر دزن ٘هٕهٛد ٚ ٜتها
ٕٞدِگ ٕٞ ٚسرٞگ ت ٝد٘ثاَ زـع ٔؿىهتذ ته هؽ
خكٛقگ تاؾٙهد زئهسهع غهاشٔهاٖ ٔهدیهسیهر ٚ

هسینه کرد  ۰۱۱هیلیارد ریال
در آب و فاضالب روستایی
آرربایجاى شرقی
تس٘أ ٝزیصی آذزتایهجهاٖ ؾهسلهگ دز عهسهٗ حهاَ
خاطس٘ؿاٖ غاخرۺ زـع ٔ ٕٝٞؿىتذ زر ٘ثهایهد رش
دِٚر خٛرغر؛ دِٚر ـمط یىگ رش رزوهاٖ ردرزٜ
جأع ٝرغر  ٚت ؽ عٕٔٛگ  ٚت هؽ خكهٛقهگ
دیٍس رزواٖ غٌ ٝا٘ٔ ٝدیسیر جأهعه ٝته ٝؾهٕهاز
ٔگز٘ٚد ٚی تا تساٖ ریٙهىه ٝدز ٌهرؾهسه ٝزهّهمهگ
٘ادزغر رش ٘مؽ دِٚر دز ردرز ٜجأعٙٔ ٝهجهس تهٝ
ٚضعسر ٘ ٝچٙدرٖ ٔطّٛب و٘ٛٙگ ٌسدید ٜرـهصٚدۺ
ریٗ زّمگ  ٕٝٞواز ٜتٛدٖ دِٚر تاید زؽسسس یهاتهد ٚ
٘مؽ ت ؽ عٕٔٛگ ٕٞچٟ٘ ٖٛادٞای ٔسدْ ٟ٘اد ٚ
ت ؽ خكٛقگ خسزٍ٘سس ؾٛد

هردم تبریس در حوادث اخیر زهاىشناسی و آگاهی باالیی را نشاى دادنذ

غسٚیع خثسی زٚش٘أ ٝرزن-ؾهٟهسدرز زهثهسیهص
ٌفرۺ دز حٛردش رخسس وؿهٛزٔ ،هسدْ زهثهسیهص
شٔاٖ ؾٙاغگ  ٚآٌهاٞهگ تهاالیهگ ٘ؿهاٖ درد٘هد،
تگزسدید ت ؿگ رش ریٗ ٔٛضٛع ت ٝجهٟهر ٘ؿها
رجسٕاعگ ٘اؾگ رش زٚیهدرد  ٚ ۹۱۰۸آزرٔهؽ ٚ
ؾادٔا٘گ ٌػسسؼ یهاـهسه ٝدز جهأهعه ٚ ٝتهسهٗ

ؾٟس٘ٚدرٖ رغر تهٌ ٝهصرزؼ ریػهٙهأ ،هٙهطهمهٝ
آذزتایجاٖؾسلگ ،ریسج ؾٟسٗتاٞس دز آیسٗ زجّسُ
رش ٔدیسرٖ  ٚـعهاالٖ ـهسٞهٙهٍهگ  ٚرجهسهٕهاعهگ
ؾٟسدرزی زثسیص رش حضٛز زتؾٍسرٖ  ٚغهستهاشرٖ
ـسٍٙٞگ دز خط ٔمدْ جّة زضایر ؾٟس٘ٚهدرٖ
زثسیصی  ٚؼٙگ غاشی رٚلاذ ـهسرؼهر لهدزدر٘هگ
وسد  ٚرـهصٚدۺ ریهجهاد ٘ؿها رجهسهٕهاعهگ تها
ـس ًٙٞغاشی  ٚزٕسوص تس رلدرٔهاذ ـهسٞهٙهٍهگ،
رلدرٔگ رزشؾٕٙد  ٚرضست ؽ رغر ؾٟسدرز زثهسیهص
تا لدزدر٘گ رش زتؼ ؾهثها٘ه ٝزٚشی  ٚرضهسٌهررز
غستاشرٖ ـسٍٙٞگ دز زرغسای زٛغع ٕٝٞ ٝجها٘هثهٝ
ؾٟس زثسیص زاوسد وسدۺ رٔسد رغر ؾاٞهد حضهٛز
ٔٛضس زٕأگ ٌسٞ ٜٚا  ٚرلؿاز  ٚغٙسٗ دز جهٟهر
رضست ؿگ ریٗ رلدرٔاذ  ٚغستّٙدی ؾهٟهس زهثهسیهص
تاؾسٓ ٚی تا تساٖ ریٙى ٝتسری ٘صدیهىهگ ٞهس چهٝ

کاهش  2۱درصذی بارنذگی در حوزه آبریس دریاچه اروهیه
غسٚیع خثهسی زٚش٘هأه ٝرزنٔ -هدیهسعهأهُ
ؾسور آب ٔٙطمٝری آذزتایجاٖ ؾسلگ ،تها تهسهاٖ
ریٗو ٝغاَ جازی دز رغساٖ ٔا  ۹۵دزقد واٞهؽ
تاز٘دٌگ ضثر ؾد ٜرغرٌ ،فرۺ تهاز٘هدٌهگ دز
حٛضٝی آتسیص دزیاچ ٝرزٔٚهسه ۴۱ ٝدزقهد ،دز
حٛض ٝی آتسیص رزظ یه دزقد  ٚحهٛضه ٝی
آتسیص لصَ رٚشٖ  ۹۳دزقد واٞؽ یاـس ٝرغر
تٌ ٝصرزؼ ریػٙاٙٔ ،هطهمه ٝآذزتهایهجهاٖ ؾهسلهگ،
ؼتٔسضا ٞاؾٕگ دز جّػ ٝؾٛزری حهفهااهر رش
ٔٙاتع آب رغساٖ ،تا رؾاز ٜآخسیٗ ٚضعسر ٔهٙهاتهع
آب رغساٖ راٟاز وسدۺ  ۳۵دزقهد تهازؼ ٞها دز

رغساٖ ٔا ،ـكُ خایسص زخ ٔگ دٞد وه ٝرٔػهاَ تها
واٞؽ تاز٘دٌگ دز ـكُ خایسص ٔٛرج ٝتٛدٜریهٓ ٚ
طثك خسؽ تسٙگ ٞای ٛٞرؾٙاغگ رغساٖ تسری غٔ ٝهاٜ
آزگ ،واٞؽ  ۹۵دزقدی تاز٘دٌهگ زر ٘هسهص دز
شٔػساٖ ؾاٞد خٛرٞسٓ تٛد و ٝتاید تسری ٔماتّ ٝتها
ٔعضتذ وٓ آتگ آٔادٌگ الشْ زر درؾس ٝتاؾسٓ
ٚی تا رؾاز ٜت ٝریٗو ٝغدٞا ٘مؽ ٔٛضسی دز زأسٗ
آب ؾسب ٔسدْ درز٘د و ٝآب ٚزٚدی ت ٝغهدٞها
واٞؽ یاـس ٝرغر ،عٛٙرٖ وسدۺ غهد غهسهازخهاٖ،
آب ؾسب رٞس زر زأسٗ ٔگ وٙد و ٝحجٓ رب ریٗ
غد ٘ػثر ت ٝغاَ ٌرؾس ٝرش ٔ ۴۳سّسٔ ٖٛسس ٔىعة

تسؿسس تٔ ٝسدْ٘ ،ساشٔٙد رعهسهٕهادغهاشی ٞػهسهسهٓ،
یادآٚز ؾدۺ الشْ رغر آٔٛشٜٞای ٔ سّؿ زر تهٝ
شتاٖ ٔسدْ تا آ٘اٖ دزٔساٖ ٌررؾر ٕٞ ٚچٙسٗ دز
حٛش ٜرلدرٔاذ ـهسٞهٙهٍهگ  ٚریهجهاد ٘ؿها ٚ
ؾادٔا٘گ ،زٛج ٝت ٝرحسای غٙرٞا  ٚخهاطهسٞ ٜها
ٔگزٛر٘د تػساز ٔٛضس تاؾد ٌفسٙهگ رغهر ،آیهسهٗ
زجّسُ رش ٔدیسرٖ  ٚـعاالٖ ـسٍٙٞگ  ٚرجسهٕهاعهگ
ؾٟسدرزی زثسیص دز زرغسای وػة عٛٙرٖ تهسزهس ٚ
خسٔ اطة ؾٟسدرزی زثسیص دز حٛش ٜؼٙهگ غهاشی
رٚلاذ ـسرؼر ؾٟس٘ٚدرٖ دز غاَجازی دز غاِهٗ
جّػاذ ؾٟسدرزی زثسیص تسٌصرز ؾد دز خایاٖ ریٗ
ٔسرغٓ رش ٔدیسرٖ ٔ ٚػئٛال٘گ وه ٝتها زهتؼ ٚ
تس٘أٝزیصی شٔس ٝٙریٗ زٛـهسهك رزشؾهٕهٙهد زر دز
ٔجٕٛع ٝؾٟسدرزی ـسرٕٛ٘ ٓٞد٘د تا رٞدری ِهٛح
زمدیس ،لدزدر٘گ ؾد
تٔ ۳۹ ٝسّسٔ ٖٛسس ٔىعة واٞؽ یاـس ٝرغر
ٚی ردرٔ ٝدردۺ حجٓ آب غد تٛواٖ ٘هسهص رش ۹۷۱
ٔسّسٔ ٖٛسسٔىعة تٔ ۹۱۰ ٝسّسهٔ ٖٛهسهس ٔهىهعهة
واٞؽ یاـس ٚ ٝحجٓ ٔ صٖ آتگ آٖ ٘ػثر ت ٝغاَ
ٌرؾس ۹۷ ٝدزقد واٞؽ یاـس ٝرغر
ٚی تا تساٖ ریٗ و ٝتاید زدرتسسی جهٟهر وهٕهثهٛد
تاز٘دٌگ  ٚجثسرٖ آٖ دز رغساٖ ر٘دیؿهسهد ٜؾهٛد،
ٌفرۺ ٔساغفا٘ٙٔ ٝاطك ٔا دز حٛش ٜی دزیهاچه ٝی
رٚزٔس ٝدز ٚضعسر خؿىػاِگ ؾدید لسرز ٌسـهسهٝ
رغر  ٚریٗ رٔس ٔٛجة واٞؽ غطح ٔ اشٖ آتهگ
رغساٖ ؾد ٚ ٜرو ٖٛٙتاید خسؽ تسٙگ ٞهای الشْ زر
تسری ٔدیسیر آب ٔ ٚماتّ ٝتها وهٕهثهٛد آب دز
غاَٞای آزگ ر٘جاْ دٞسٓ

 45درصذ از اراضی کشاورزی آرربایجاى شرقی به صورت دین کشت هیشود
غسٚیع خثسی زٚش٘أ ٝرزن -زئسهع
غاشٔاٖ جٟاد وؿاٚزشی آذزتهایهجهاٖ
ؾسلگ تا رؾاز ٜت ٝریٙىه ٝتهسهؽ رش ۳۴
ٞصرز ٞىساز رش رزرضگ رغسهاٖ ته ٝشیهس
وؿر زـس ٝرغر ٌفرۺ  ۶۷دزقهد رش
ریٗ رزرضگ دیٓ ٞػسٙد
تٌ ٝصرزؼ خثسٌصرزی زػٙسٓ رش زثسیهص،
وسیٓ ٟٔسی دز جّػ ٝؾٛزری حفاار
رش ٔٙاتع آب آذزتایجاٖ ؾسلگ تا رؾهازٜ
ت ٝریٙى ٝتسؽ رش ٞ ۳۴هصرز ٞهىهسهاز رش
رزرضگ رغساٖ ت ٝشیس وؿر زـس ٝرغهر
راٟاز وسدۺ  ۶۷دزقد رش ریٗ رزرضهگ
دیٓ ٞػسٙد
ٚی تا تساٖ ریٙى ٝرغسفاد ٜرش زٚؼ ٞهای
٘ٛیٗ آتسازی دز رغساٖ خسٍسسی ٔگؾٛد
ٌههفههرۺ زههتؼ ٔههگ وههٙههسههٓ زهها
وؿر ٔركٛالذ آب تس واٞؽ یاـسٝ
 ٚتا ٔركٛالذ دیٍس جایٍصیٗ ؾٛد

زئسهع غهاشٔهاٖ جهٟهاد وؿهاٚزشی
آذزتایجاٖ ؾسلگ تا رؾاز ٜت ٝریٙىه ٝدز
غاَ ٞای رخسس ،وؿر ٔركٛالذ جهٛ
ٌٙ ٚدْ  ٚوّصر زر وهاٞهؽ درد ٜریهٓ
خاطس ٘ؿاٖ وسدۺ غطح شیسوؿر خسهاش
 ٚغسة شٔسٙگ دز رغساٖ  ٓٞته ٝدِهسهُ
خسٔكسؾ تهٛدٖ ته ٝؾهدذ وهاٞهؽ
دردٜریٓ
ٚی تا تساٖ ریٙىٔ ٝركٛالزگ و٘ ٝسهٕهٝ
آتگ تٛد ٚ ٜدیٓ ٘سػسٙهد ،دز جهسیهاٖ
آبٞای ـكّگ رش زٚدخا٘ٞٝا رغسهفهادٜ
ٔگوسد٘د رـصٚدۺ رو ٖٛٙتا خؿهىهسهدٖ
زٚدخا٘ٞٝا دیٍس رٔىاٖ تٟس ٜتسدرزی رش
تػسازی رش زٚدخا٘ٞٝا ٘درزد
ٟٔسی تا تساٖ ریٙى ٝرٌهس خؿهىهػهاِهگ
رـصریؽ یاتد رِٚسٗ خػهازذ تهسهٙهٙهدٜ
ٕٞسٗ وؿاٚزشرٖ ٞػسٙد رضهاـه ٝوهسدۺ
رٔسٚش رٕٞسر آب تا واٞؽ تاز٘هدٌهگ

رغساٖ تاید زتؼ وٙسٓ زها غهاشٔهاٖ ٞهای ٔػهؤَٚ
ٚاایؿ خٛد زر تٝقٛزذ ؾایػهسه ٝر٘هجهاْ دٞهٙهد
ٕٞچٙسٗ تاید ٔؿىتذ ٔسدْ  ٚواغسگٞا زر زقهد
وسد ٚ ٜدز ٔماتُ آٖ عىعرِعُٕ تهٔ ٝهٛلهع ٘ؿهاٖ
تدٞسٓ ٚی ردرٔ ٝدردۺ دز ترص زٛغهعه ٝرلهسهكهادی
رِٛٚیر ر َٚرغساٖ ،جرب غسٔای ٚ ٝتهس٘هأه ٝزیهصی
تسری تسىازی  ٚتاشٌؿر ز٘ٚك رلسكادی تٛد ٚ ٜدز
ریٗ زرغسا ٘سص ضسٚزیزسیٗ خسؽ٘ساش ٔٛضٛع رٔٙسهر
رغر ٚ ٚاسف ٝرقّگ دِٚر دز ریٗ زرغهسها ریهجهاد
ٕٞاٍٙٞگ ٞای الشْ رغر ؾٟسزگـس تساٖ وهسدۺ ٞهس
جایگ و ٝرٔٙسر دچاز ٔؿىُ ؾٛد،وٕسسیٗ زهثضهسهس
آٖ دز ترص غسٔایٌٝررزی خٛرٞهد تهٛد چهسروهٝ
غسٔایٌٝررز ٘ساش درزد زا دز جایگ رٔٗ ٔػسمس ؾٛد ٚ
ـسرز غسٔای ٝدز ٔٙاطك ٘ارٔٗ رزفاق ٔگرـسد

خٛد زر ٘ؿاٖ درد ٜرغهر ِٚهگ ٚجهٛد
تسخگ ـؿازٞا ٔٙجس ت ٝرضاـ ٝتسدرؾر ٚ
زٞاغاشی آب ٔگؾٛد
ٚی دز خایاٖ ت ٝرلهدرٔهاذ الشْ تهسری
قسا٘ر رش ٔٙاتع آتهگ رؾهاز ٜوهسد ٚ
ٌفرۺ تا طسح ٞای ر٘سماَ آب جهدیهد
غطح زث سس آب زر واٞؽ دردٜریهٓ ٚ
زتؼ ٔگ وٙسٓ ریٗ ز٘ٚد زر زهىهٕهسهُ
وٙسٓ

غسٚیع خثسی زٚش٘أ ٝرزنٔ-دیس عأُ  ٚزیسع ٞسسهر
ٔدیس ٜؾسور آب  ٚـاضتب زٚغسایگ آذزتایجاٖ ؾسلهگ
ٌفرۺ دز غٔ ٝاٌ ٜرؾس ٝتسؽ رش ٔ ۰۱۱سهّهسهازد زیهاَ دز
رٔٛز آب  ٚـاضتب زٚغساٞای رغساٖ ٞصی ٝٙؾد ٜرغر
تٌ ٝصرزؼ خثسٍ٘از ٟٔس ،عّگ قٕد٘طرد خٙجؿٙث ٝدز جٕهع
خثسٍ٘ازرٖ تا رؾاز ٜت ٝریٙى ٝرٔػاَ زاتػساٖ غ سگ زر خؿهر
غس ٌررؾسسٓ ،راٟاز درؾرۺ آذزتایجاٖ ؾسلگ دٞ ٚهصرز ٚ
 ۷۳۰زٚغسا درزد و ٝرش ریٗ زعدرد  ۹۱۰۹زٚغسا تهاالی ۹۱
خا٘ٛرز ۷۰۹ ،زٚغسا شیس  ۹۱خا٘ٛرز  ٚیهه ٞهصرز ۹۴۵ ٚ
زٚغسا زرر خٛؾؽ ریٗ ؾسور ٞػسٙد ،یعٙگ  ۸۵دزقهد
جٕعسر زٚغسایگ رش خدٔاذ ؾسور آتفاز تٟسٙٔ ٜهد ٔهگ
ؾ٘ٛد
ٚی دز ردرٔ ٝزكسیح وسدۺ ٞس چٙد رش ِراظ جٕعسسگ ۹۷ ۵
دزقد جٕعسر زٚغسایگ آذزتایجاٖ ؾسلگ دز زٚغسهاٞهای
تاالی  ۹۱خا٘ٛرز غى٘ٛر درز٘د ِٚهگ ریهٗ ؾهسوهر تهٝ
خا٘ٛرزٞای شیس  ۹۱خا٘ٛرز ٘سص خدٔاذ رزرئٔ ٝگ دٞد ٔدیهس
عأُ ؾسور آب  ٚـاضتب زٚغسایگ آذزتایجاٖ ؾسلهگ
ردرٔ ٝدردۺ دز غٔ ٝاٌ ٜرؾس ٝتسؽ رش ٔ ۰۱۱سّسازد زیهاَ دز
غطح زٚغساٞای رغساٖ ٞصی ٝٙؾد ٚ ٜدز ریٗ ٔدذ حهدٚد
 ۴۱وسّٔٛسس خط ر٘سماَ ۳۴ ،وسّٔٛسس ؾثى ٝزٛشیعٔ ۶۱۳ ،سس
ٔىعة ( ۰۹تاب) ٔ صٖ ذخسس ۹ ،ٜحّم ٝحفس  ٚزهجهٟهسهص
چا ،ٜچٟاز ٔٛزد ریػسٍا ٜخٕداضٞ ،فر د ٝٙٞچؿهٕه ،ٝغهٝ
ٞصرز ٔ ۸۷۵ ٚسس ٘سسٚزغا٘گ ،غ ٝتاب رحدرش ٔٛزٛزخها٘ه،ٝ
ٔ ۵۱سس الیسٚتگ لٙاذ ،رقتح  ٚتهاشغهاشی ؾهؽ تهاب
حٛضچ ٚ ٝرزاله چأ ۴۹۴ ٚ ٜسس حكازوؿگ رجسر ؾهدٜ
رغر
ٚی ت ٝوٙسسَ وسفسر آب ؾسب زٚغساٞای زرر خٛؾهؽ
رغساٖ ٘سص رؾاز ٜوسد  ٚرـصٚدۺ ٌٙدشدریگ آب ؾثى ٝزٛشیهع
زٚغساٞا زٛغط  ۳۹۱دغسٍاٞ ٜسدٛوهّهسشٖ ۷۰ ،دغهسهٍهاٜ
وّسشٖ ٔایعگ  ٚچٟاز دغسٍا ٜرِىسسِٚسص ٕ٘ه ،چٟاز ٞصرز
ٛٔ ۹۱۱ ٚزد ٕ٘ ٝ٘ٛتسدرزی  ٚر٘جاْ آشٔٞ ٖٛای ٔسىهسٚتهگ
ٛٔ ۹۱۱ ٚزد ٕ٘ ٝ٘ٛتسدرزی  ٚر٘جاْ آشٔٞ ٖٛای ـسصیهه ٚ
ؾسٕایگ ت ٝطٛز ٔسزة ٙٔ ٚرٓ دز آشٔایؿهٍهاٞ ٜهای ریهٗ
ؾسور ر٘جاْ ؾد ٜرغر

شناسایی و برخورد با  243واحذ صنفی
عرضهکننذه کاالی قاچاق
در آرربایجاى شرقی

غسٚیع خثهسی زٚش٘هأه ٝرزنٔ -هعهاٖٚ
غاشٔاٖ قٙعرٔ ،عدٖ  ٚزجازذ آذزتایجهاٖ
ؾسلگ ٌفرۺ دز ٔ ۹ا ٝٞرٔػهاَ دز حهٛشٜ
ٔثازش ٜتا واالی لاچاق تاِػ تس ٞ ۰۸صرز ٔٛزد
تاشزغگ قٛزذ ٌسـس ٝرغر  ٚتهسری ۴۶۵
ٚرحد قٙفگ خس٘ٚد ٜزعصیسرزهگ زؿهىهسهُ ٚ
جٟر زغسدٌگ تٔ ٝسرجع لها٘ه٘ٛهگ رزغهاَ
ؾد تٌ ٝصرزؼ زػٙسٓ  ،رغٕاعسُ عطاخٛز تها
زثوسد تس ِص ْٚتسخٛزد تا خدید ٜلهاچهاق دز
ٔثادی ٚزٚدی ٔ ٚسشٞای وؿٛز راٟاز وسدۺ
ٔثازش ٜتا لاچاق واال دز غطح عسض٘ ٝسهص رش
رٕٞسر تاالیگ تسخٛزدرز رغر  ٚعهسقه ٝزر
تسری عسضٝوٙٙدٌاٖ  ٚـسٚؾٙدٌاٖ وهاالی
لاچاق زٔ ًٙگ وٙد ٚی ردرٔه ٝدردۺ دز ۹
ٔا ٝٞرٔػاَ دز ٔمایػ ٝتا ٔدذ ٔؿهاته ٝغهاَ
لثُ رش ِراظ زعدرد تاشزغگ  ۹۹دزقد  ٚرش
ِراظ رزشؼ زیاِگ  ۹۰دزقد زؾد زر ؾاٞهد

تٛدیهٓ عهطهاخهٛز عهٕهدٌ ٜهس ٜٚوهاالیهگ
وؿؿ ؾد ٜدز آذزتایجاٖ ؾهسلهگ دز ریهٗ
ٔدذ زر ِٛرشْ خاٍ٘گ ،طت  ٚجٛرٞسِ ،هٛرشْ
آزریؿگ  ٚتٟدرؾسگ ،وسؿ  ٚوفؽ  ٚغسٍاز
رعتْ وسد عطاخٛز ـسًٙٞغاشی  ٚزسؼهسهة
 ٚزؿٛیك تٔ ٝكسؾ وهاالٞها  ٚزهِٛهسهدرذ
درخّگ زر یىگ رش ٟٔٓزسیٗ ـهعهاِهسهر ٞهای
رِٛٚیر درز رزرادیٞ ٝای قٙفگ آذزتهایهجهاٖ
ؾسلگ تساٖ وهسد  ٚراهٟهاز درؾهرۺ تهسری
جٌّٛسسی رش لاچاق واال ،تا رلدرْ ـسٙٞهٍهگ
ٔگ زٛرٖ ٘ػثهر ته ٝحهُ  ٚـكهُ تهسخهگ
ٔؿىتذ ٔستٛط ٝدز حٛشٔ ٜثازش ٜتا لاچهاق
وههاال تهه ٝزرٞههىههازٞههای ٔههٙههاغههثههگ
دغر یاـر ٔعا٘ ٖٚرازذ  ٚتاشزغگ غاشٔاٖ
قٙعرٔ ،عدٖ  ٚزجازذ آذزتایجاٖ ؾهسلهگ
ٕٞچٙسٗ رش وؿؿ تسؽ رش یهه زهٗ غهسهس
لاچاق چسٙگ دز ٔسدرٖ ٔس ٚ ٜٛزسٜتاز ٔسوصی
زثسیص طگ چٙد زٚش ٌرؾس ٝخثس درد ٌ ٚفرۺ
ٔسثغفا٘ ٝلاچهاق ٔهرهكهٛالذ وؿهاٚزشی
تگ ٛٞیر ،زِٛسدرذ درخُ  ٚرٔٙسر ٔهسدْ زر
زٟدید  ٚتاشرز زر آؾفسٔ ٝگوٙد

