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آرذبایجان

هقالِ
هقبرُ الشعرای تبریس چشن
اًتظار بَدجِ ّای هلی

اداهِ اش ؾوبزٓ لجل..
ایي ثی ثسًبه ی تب آغتبًِ ًبثَدی ٍ رتساهتَؾتی
هزوَِْ ربخس ثتِ پتیتؽ زرت تتب غتساًتزتبم
ؾتْتتسدازی تتجتتسیتتص دز اٍاغتتى غتب  ۳۹ثتتِ
ّو دوتس قبدق ًزفی دز زاغتتبی تتحتمتك
آزشٍی ؾْسًٍداى تجسیصی غىبى داز تَغتٓتِ ٍ
تىویل آى زا ْْدُ داز ؾد.
ؾْسدازی تجسیص ًبری هْتسیي لًت گسدؾ سی
ادثی تجسیص
همجسُ الؿٓسای تجسیص ثی ؾه هْن تسیتي لتًتت
گسدؾ سی ادثی تجسیص  8102خَاّتد ثتَد وتِ
يجك پیؽ ثیٌی ّبی اًزبم یبرتِ زٍشاًتِ هتیتصثتبى
قدّب رْبً سدی هی ؾَد وِ دز غتب 8102
تجسیص زا همكد گسدؾ سی خَد اًتهتبة وتسدُ
اًد.
دز ّویي زاغتب ؾْسدازی تجسیص یىی اش اٍلتَیت
ّبی ثسًبهِ ّبی ْوساًی خَد زا تىویل ٍ تَغِٓ
ایي هزوَِْ يی چٌدیي هبُ گرؾتِ لساز دادّ .س
چٌد اًتزتبم ایتي اهتَزات اش ٍَتبیتک ذاتتی
ؾْسدازی ًجَدُ ٍ ثب اّداف ْبم الوٌتفتٓتِ ٍ ثتِ
خبيس ًبم تجسیص ٍ حفٍ ربیت تبُ ثتستتس ّتَیت
ؾْسًٍداى تجسیص دز زاظ رٓبلی ّبی خَد لتساز
دادُ اغ  .ثبلحك ؾْسدازی تجسیص ًیتص ثتب تتوتبم
ووجَدّبی هبلی ٍ زوتَد التتتكتبدی وؿتَز،
وَچىتسیي وَتبّی دز هسه ٍ تتىتوتیتل آى
اًزبم ًدادُ ٍ ثیؿتس اش حد تَاى خَد َبّس ؾتدُ
اغ ٍ.لی دز ایي هیبى ارسای پتسٍضُ ی ّتبی
ُْین ْوساًی ٍ رسٌّ ی ثسای تجتسیتص  8102اش
تىویل ٍ ثْسُ ثسدازی پسٍضُ ی پبیبًتِ هتسوتصی
تجسیص ،ثتْتػتبشی شیتسغتبخت ّتبی ؾتْتسی،
شیجبغبشی ؾْس ،آغفبل خیبثبى ّتب ٍ تتَغتٓتِ
رهبی غجص ؾْس گسرتِ تب تَغِٓ هتسٍی تتجتسیتص،
ایزبد هساوص رسٌّ ی ٍ ٌّتسی  ،هتسهت آحتبز
ثبغتبًی  ،تبزیهی ؾْس ٍ حتی توله ثػیبزی اش
خبًِ ّبی تبزیهی ٍ دز ایي ثیي تىویل ٍ تَغِٓ
پسٍضُ ی همجسالؿٓسا ّس ودام ًیبشهٌد اْتتجتبزات
ٍ ثَدرِ ّبی ُْین هلی ثَد.
پتتسٍضُ ّتتبی وتتِ دز حتتبل ت ْتتبدی ثتتبل ت
ثس هیلیبزدّبی ثَدرِ دٍلتی ٍ هلی زا هی يلجیتد
دز حبلی ارسایی ؾدُ ٍ یب هی ؾًَد وِ هػئَلیي
ؾْسی ّس چِ ثیؿتس ثسای دزیبر ثَدرِ تتالؼ
وسدًد ووتسیي هَرمی زا دیدًد ٍ ًْبی ثدٍى
ّیچ گًَِ تهكیف اْتجبزی ٍ قسرب ثتِ دلتیتل
داؾتي ْسق ؾْسی اش ثَدرِ ّتبی ؾتْتسی ٍ
ؾْسدازی قسف ایي هَازد ؾد.
ؾْسدازی تجسیتص یتىتِ ٍ تتٌتْتب ثتدٍى ّتیتچ
چؿوداؾ هبدی ٍ قسرب ثِ دلیل حفٍ آثتسٍی
ؾْس ٍ حفٍ غسٍز ؾْسًٍداى اًزبم ایي اهتَزات
زا َسف  8غب گرؾتِ دز غس لَحِ رٓبلی ّبی
خَد لساز داد ٍ تب حد تَاى ٍ الجتِ ثبالتتس اش آى
ًیص ثِ پیؽ زرتِ اغ .
ثی هْسی ّبی هػئَلیي وؿَزی ٍ اغتتتبًتی دز
ثساثس ّصیٌِ ّبی گصاف ؾْسدازی دز زاُ تجتسیتص
8102
دز ایي هیبى هػئَلیي وؿَزی ؾبید یبدؾبى زرتتِ
ثبؾد وِ پسٍضُ ی تجسیص  ٍ 8102التجتتتِ ختَد
پسٍضُ همجسُ الؿٓتسا پتسٍضُ ی اغت هتلتی ٍ
وؿَزی وِ دز حد ًبم ایساى هتًتسح اغت ٍ
تجسیص ثِ ٌَْاى وْي تسیي ٍ ثب لده تسیي ؾتْتس
ایي وؿَز ثبشهبًدُ اش ّ 4صاز غب توتدى ؾتْتس
ًؿیٌی ثِ ٌَْاى ًوبیٌدُ ایتساى هتًتسح اغت ٍ
اًزبم اهَزات ثِ تٌْبی اش ثَدرِ ؾْسی ختبزد
اغ  .قسف ثَدرِ ّبی ؾْتسی ثتسای پتسٍضُ
ّبی هلی اش رولِ همجسُ الؿتٓتسا ثتدٍى حتتتی
وَچىتسیي ووه ّبی هبلی وؿَزی رفتب دز
حك ؾْسًٍداى تجسیصی اغت وتِ رؿتبز ّتبی
ههبْک هبلی زا ثس ثدًِ ی ؾْسدازی تجسیص ٍازد
وسدُ اغ ٍ اْتجبزی وِ ثبید قتسف آثتبداًتی
ؾْس دز حَشُ ّبی دی س ؾتَد قتسف پتسٍضُ
ّبی هلی هیؿَد.ایي دز حبلیػ وِ دغتتىتبزی
هغسنبًِ ثسخی زغبًِ ّبی هتٓتلتَم التحتب ثتب
ثسرػتِ وسدى هَنَْبت اًحساری ٍ ثِ حتبؾتیتِ
وؿبًدى پسٍضُ ی همجسُ الؿٓسا ثبْج ؾدُ اغت
اقل ایي هبرسا وتِ یته پتسٍضُ ی هتلتی ٍ
وؿَزی اغ ثِ رساهَؾی غپسدُ ؾدُ ٍ ارتسای
ایي پسٍضُ ی ُْین تٌْتب ثتس دٍؼ ؾتْتسدازی
اداهِ دازد
گوبزدُ ؾَد.

غسٍیع خجسی زٍشًبهتِ ازن-چتْتلتوتیتي دٍزُ
هػبثمبت اغتبًی لسآًتی اٍلتبف ٍ اهتَز ختیتسیتِ
آذزثبیزبى ؾسلی ثب حهتَز یته ّتصاز ًتفتس اش
ثسگصیدگبى ؾْسغتبًی ایي دٍزُ اش هػتبثتمتبت دز
تجسیص ثسگصاز ٍ ً 42فس اش ؾسوت وتٌتٌتدگتبى ثتِ
هػبثمبت وؿَزی زاُ یبرتٌد.

ثِ گصازؼ خجسً بز گسٍُ اغتتتبى ّتبی ثتبؾت تبُ
خجسً بزاى رتَاى اش تتجتسیتص؛رتجتبزشادُ اغتتتبًتداز
آذزثبیزبى ؾسلی دز هساغن اختتبهیِ چْلویي دٍزُ
هػبثمبت اغتبًی لسآًی اٍلبف ٍ اهَز خیسیِ ،ثب ثیبى
ایٌىِ لسآى ثسای هسدم اغ ٍ ْبهِ هسدم ثتبیػتتتی
ثسای البهِ آیبت الْی لیبم وٌٌد ،گتفت  :لتسآى ٍ

رٓبلی ّبی حَ هحَز ایي قحیفِ همدظ ٍ الْی
ًجبید اش هسدهی ٍ هسدهی ثَدى خبزد ؾَد.
رجبزشادُ گف  :تسدیدی ًیػ وِ ّس هكیتجت ٍ
قَٓثتی وِ دز حیبت دًیَی خَیتؽ هؿتبّتدُ ٍ
تزسثِ هی وٌین ،هحكَ دٍزی اش ًػتهتِ ؾتفتب
ثهؽ ٍ غْل اً بزی دز ْول ثِ آیبت لسآى وسین
اغ .
ٍی اداهِ داد :ثی تسدید دز زٍشگبزی وِ ّیزبًتبت
وبذة ٍ هؿىالت الَاى ٍ دؾَازی ّبی هتتتٌتَِ،
آدهی زا اش ًیل ثِ شیجبیی ّبی حمیمی ثتبشداؾتتتِ ٍ
هَرجبت یبظ ٍ ًباهیدی اًػبى زا رساّن هی آٍزًد،
التزب ٍ پٌبُ ثِ داهي پسخیس ٍ ثسو وتالم ٍحتی ٍ
آیبت هؿحَى اش اهید ٍ لجسیتص اش حتیتبت ،چتٌتبى
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غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازن-هدیس ْبهل ؾسوت
تَشیّ ًیسٍی ثسق تجسیص گف  :ثب تتَرتِ ثتِ رتساز
زغیدى تجسیص  ،8102زٍؾٌبیی هٓبثس والًؿْس تجسیتص
ثبید هًبثك اغتبًدازدّبی رْبًی ثبؾد.
ثِ گصازؼ ایػٌب ،هًٌمِ آذزثبیزتبى ؾتسلتیْ ،تبد
وبَوی ثِ ّوساُ هٓبٍى خدهبت ؾْسی ؾتْتسدازی
تجسیص دز ثبشدید ؾجبًِ اش زٍؾٌبیی هٓبثس  ،ثب ثیبى ایي
هًلت اَْبز وسد :تَشیّ ثسق تجسیص ٍ ؾتْتسدازی
ثبید دز وٌبز ّن دز هػیس اقالح زٍؾٌبیی هتٓتبثتس
والًؿْس تجسیص گبم ثسدازًدٍ .ی ثب اؾبزُ ثِ ایتٌتىتِ
ْولىسد دٍگبًِ دز ایي شهیٌِ هَرتت آؾتفتتت تی
خَاّد ؾد ،گف  :ثب تَارمبت قَزت گتسرتتتِ ثتب
ؾْسدازی تجسیص ،ثِ غو غبهبًدّی زٍؾٌبیی هٓبثس
حسو خَاّین وسدٍ.ی ثب تبوید ثس اغتتتفتبدُ اش
رٌبٍزی ّبی ردید دز احداث زٍؾتٌتبیتی هتٓتبثتس،
ٌَْاى وسد :ثب ّدر رازی قَزت گتسرتتتِ غتٓتی
دازین دز آیٌدُ ًصدیه تٓدادی اش هٓبثس ؾْس زا ثتِ
لحبٌ زٍؾٌبیی هٓبثس اغتبًدازد غبشی وٌین تتب ثتِ
ٌَْاى ًوًَِ دز هٓسل دید ٍ لهبٍت هسدم ْصیص ٍ
ًیص هػئَلیي هحتسم ؾْس لتساز گتیتسدٍ.ی ارتصٍد:
اهیدٍازین پع اش رلت حوبی هتبلتی ؾتْتسدازی
تجسیص ٍ حوبی هٓبًٍ هحتسم ْوساًی اغتبًتدازی،
ًػج ثِ تٓوین ٍ اغتبًدازد غبشی زٍؾٌبیی هتٓتبثتس
ؾْسی الدام ؾَد.وبَوی ارصٍد :هب ثبیتد ثتِ یته

ًمًِ هؿتسن ثسغین تب اش آغیت دیدگتی ؾتجتىتِ
رلَگیسی ؾدُ ٍ زٍؾٌبیی هٌبغت ؾْس تتجتسیتص زا
تبهیي وٌین .ثب اًدوی تغییس دز آزایتؽ زٍؾتٌتبیتی
هٓبثس ،ثسخی پبزن ّب ٍ پیتبدُ زٍّتب ًتیتص زٍؾتي
هی ؾًَد وِ ّصیٌِ چٌداًی ًیتص دز پتی ًتهتَاّتد
داؾ .دز رسیبى ایي ثتبشدیتد ،هتٓتبٍى ختدهتبت
ؾْسی ؾْسدازی تجسیص ثب تبوید ثس تتٓتسیتک یته
زًٍد هٌبغت دز ایزبد ٍ ً ْدازی زٍؾٌبیی هٓبثتس،
ارصٍد :ؾْسدازی والًؿْس تجسیص حبنس اغ تتب ثتب
ایزبد تٓبهل ثب ؾسو تَشیّ ًیسٍی ثتسق تتجتسیتص،
گبم ّبی اغبغی دز ایي شهیٌِ ثتسدازدْ.تلتی هتدثتس
خبيسًؿبى وسد :آهبدُاین تب پسٍضُ ّتبی هؿتتتسن
زٍؾٌبیی هٓبثس زا ثب ثسق تجسیص ارسا وٌین وِ ّن ثتِ
لحبٌ رٌی ٍ ّن ثِ لتحتبٌ هتجتلتوتبى ؾتْتسی اش
اغتبًدازد هًلَثی ثسخَزداز ثبؾٌد.

آزاهؿی زا دز ٍرَد آدهی ثِ ٍرَد هی آٍزد وِ ثب
ّیچ چیص دی سی لبثل لیبظ ًیػ .
رجبزشادُ گف  :هػئَالى ًُبم هی ثبیػت حتبهتی
ازشؼ ّبی دیٌی اش رولِ رٓبلی ّبی لسآًی ثبؾٌد
ٍ دٍلتوسداى ٍَیفِ پؿتیجبًی اش اهَز لتسآًتی زا دز
وٌبز غبیس ٍَبیک ثسْْدُ دازًد.
ٍی اَْبز وسدْ :ول ثِ دغتتتَزات دیتي ٍ ًؿتس
هٓبزف ٍ روب دیي ٍ حوبی اش لسآى هی ثبیػت
اٍلَی اٍ همبهبت ،قبحت هٌكجتبى ٍ هتدیتساى
ٍزغبی ادازاتًْ ،بدّب ٍ ازگبى ّب ثبؾد.
اغتبًداز آذزثبیزبى ؾسلی تبوید وسدّ :وِ اش ْبهی
تسیي هسدم ربهِٓ تب ْبلی تسیي قتبحتت هتمتبم ٍ
هٌكت وؿَز هََفین ثسای تزلی شیتجتبیتی ّتبی

هصرف ساالًِ ّ 182سار تي آرد یاراًِ ای در آذربایجاى شرقی
غسٍیع ختجتسی زٍشًتبهتِ ازن-هتٓتبٍى اهتَز
ثبشزگبًی ٍ تَغِٓ تزبزت غبشهبى قٌٓ هٓدى ٍ
تزبزت آذزثبیزبى ؾسلی گف  :غبالًِ ّ 822تصاز
تي آزد یبزاًِ ای دز غًک اغتبى هكسف هی ؾَد.
غالهٓلی زاغتی زٍش دٍؾٌجِ دز گف ٍ گَ ثب ایسًتب
ثب ثیبى ایٌىِ َسری تَلید آزد اغتتتبى حتدٍد 8
هیلیَى تي اغ  ،ارتصٍدّ :تن اوتٌتَى ٍ 84احتد
وبزخبًِ آزد غتبشی دز اغتتتبى رتٓتب اغت .
ٍی اَْبز وسد :حدٍد ّ 021صاز تي آزد تتَلتیتدی
ًیص هكسف ٍاحدّبی آشادپص ٍ قٌتَف اش رتولتِ
ثسای تَلید ویه ٍ ولَچِ دز اغتبى اغت .هتٓتبٍى
اهَز ثبشزگبًی ٍ تَغِٓ تزبزت غبشهتبى قتٌتٓت
هٓدى ٍ تزبزت آذزثبیزبى ؾسلی ثب ثتیتبى ایتٌتىتِ
َسری ذخیسُ غبشی گٌدم دز اغتبى ثیؽ اش ۳11
ّصاز تي اغ  ،یبدآٍزی وسد :اش ایي هیصاى حتدٍد
ّ ۹82صاز تي ثِ قَزت گٌدم یتبزاًتِ ای ٍ 021
ّصاز تي ًیص ثِ قَزت آشادپص ٍ قٌک ٍ قتٌتَف
هكسف ٍ هبشاد ثس آى دز غیلَّب ذخیسُ غبشی هتی
ؾَد.زاغتی ثب ثیبى ایٌىِ ایي اغتبى تَاى تَلیتد آزد
وبهل( ًبى غجَظ داز) زا دازد ،اداهِ داد :اوتٌتَى
ٍ 01احد تَلید آزد دز اغتبى هزَش تَلید آزد ٍ 4
 ۰دزقد زا اش هٓبًٍ غرا ٍ دازٍی داًؿ بُ ْلتَم

بحراى در ٍ 21احد تَلیدی آذربایجاىشرقی
غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازن-هٓبٍى غتیتبغتی ٍ
اهٌیتی اغتبًداز آذزثبیزبىؾسلی اش ثحتساى دز 08
ٍاحد تَلتیتدی اغتتتبى ختجتس داد .ثتِ گتصازؼ
خجسگصازی ربزظ اش تجسیص ثِ ًمل اش زٍاثى ْوَهی
اغتبًدازی آذزثبیزبى ؾسلی ،غٓید ؾتجتػتتتسی دز
روّ وبزؾٌبغبى درتس اهَز غیبغی ،اًتتتهتبثتبت ٍ
تمػیوبت وؿَزی اغتبًدازی ثب اؾبزُ ثِ ایٌىتِ دز
دٍل گرؾتِ ثِ ًبم تَلید ،تػْیالت گسرتِ اًتد ٍ
دز ربی دی س خسد وسدُاًد ،اَتْتبز داؾت  :ثتب
ارسای يسح پبیؽ ٍاحدّبی تَلیدی ٍ قٌتٓتتتی،
دغ زاً خَازاى اش ایي حتَشُ لتًتّ ؾتدُ ٍ
غَءاغتفبدُّب ثِ ووتسیي هیصاى هوىي وبّؽ یبرتِ
اغ ٍ.ی خبيسًؿبى وسدٍ :نٓتیت ثػتیتبزی اش
ٍاحدّبی تَلیدی ٍ قٌٓتی وِ دز دٍل ّبی ًْتن
ٍ دّن تًٓیل ؾدًد دز ایي دٍل هؿهف ؾتد ٍ
اًكبف ًیػ وِ تًٓیلی ایي ٍاحدّب زا ثِ حػبة
دٍلت یتتبشدّتتن ثتتٌتتَیػتتیتتن.هتتٓتتبٍى اغتتتتتبًتتداز
آذزثبیزبىؾسلی دز اداهِ ثب لدزداًی اش ختدهتبت
وبزؾٌبغبى درتس اهَز غیبغی ٍ اًتهبثتبت گتفت :
خَؾجهتبًِ دز چٌد غب اخیسٍ ،حدتّ ،ودلتی ٍ

اًػزبم ثیًُیسی دز دربتس اغتبًدازی حتىتوتفتسهتب
ؾدُ ٍ زًٍد اًزبم رٓبلی ّب ثب ًُن خبقتی پتیتؽ
هی زٍدٍ.ی ثب اؾبزُ ثتِ شحتوتبت ؾتجتبًتِ زٍشی
وبزؾٌبغبى درتس غیبغی دز اًتهبثتبت ّتبی اختیتس
زیبغ روَْزی ،هزتلتع ؾتَزای اغتالهتی ٍ
ؾَزاّبی اغالهی ٌَْاى وتسد :دز غتبیتِ دلت ،
َّؾیبزی ٍ لبًَىگسایی توتبم دغت اًتدزوتبزاى
دخیل دز اهس ثسگصازی اًتهبثبت ،اًتهبثبت زیبغ
روَْزی ثدٍى وَچه تسیي هؿىل اهٌیتی ٍ ثتب
حهَز ثی ًُیس الؿبز هتهتتتلتک هتسدم دز پتبی
قٌدٍقّبی زأی ثسگصاز ؾد.ؾجػتسی ثب ثیبى ایٌىِ
خَؾجهتبًِ دز اوخس وویػیَى ّبی هسثَو ثِ درتتتس
غیبغی ّوچَى وویػتیتَى وتبزگتسی التداهتبت
ازشًدُ ای دز يَ چْبز غب اختیتس اًتزتبم ؾتدُ
اغ  ،اثساش وسد :تٌؽ ّبی وبزگسی زا ثتب اتتهتبذ
تداثیس هٌبغت ثِ ثْتسیي ؾىل هوتىتي هتدیتسیت
وسدُ ٍ هبًّ اش تجدیل آًْب ثِ یه ثحساى غیبغی ٍ
اهٌیتی ؾدُ این.هٓبٍى غیبغی ٍ اهٌیتتتی اغتتتبًتداز
آذزثبیزبىؾسلی دز ثهؽ دی سی اش غهٌبى ختَد
اش گصازؼ ازائتِ ؾتدُ دز هتَزد وتوتیتػتیتَى

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازن-هٓبٍى ّوبٌّت تی
اهَز التكبدی اغتبًداز آذزثبیزبى ؾسلی گتفت :
توبم تالؼ هدیتسیت اغتتتبى حتل هؿتىتالت
ٍاحدّبی قٌٓتی اغ .ثِ گصازؼ خجسً بز هْس،
ْلی ًَاداد دز حبؾیِ ثتبشدیتد اش ثتهتؽ ّتبی
ههتلک تَلید رَالد دز هزتوّ رتَالد قتٌتٓت
ثٌبة دز روّ هدیساى ایي هزتتتوتّ گتفت  :دز
رلػِ ای وِ ثب حهَز هػئَالى ٍشازت وؿَز ٍ
هػئَالى ثبًه ّب ثِ هیصثبًی آذزثبیزتبى ؾتسلتی
ثسگصاز خَاّد ؾد ،غٓی خَاّین وسد هؿىتالت
پیؽ زٍی ٍاحدّبی تَلیدی ٍ قٌٓتی اش رتولتِ

ساخت ٍ ساز غیر هجاز در شْرداری هٌطقِ
 ۷هتَقف شدُ است

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازن
 ؾْسداز هًٌمِ  ۰تجتسیتص اشتَلک غبخ ٍ غتبش ّتبی
غیس هزبش دز هتحتدٍدُ ایتي
هًٌمِ خجس داد ٍ گتفت  :ثتب
تػیسیّ ٍ تػْیل زًٍد قدٍز
هزَش ٍ تمَیت تتیتن ّتبی
ًُبزت تَاًػتِ این غبخ ٍ
غبش دز هًٌمتِ زا هتتتَلتک
وٌین.ثِ گصازؼ ؾْسیبزْ ،لی رسخی ارصٍد :تٓبهل ّتوتِ رتبًتجتِ ای ثتب
ؾْسًٍداى ایزبد ؾدُ اغ ٍ توبهی زاٌّوبیتی ّتبی اٍلتیتِ دز لتبلتت
وبزگسٍُ هؿبٍزُ ثِ ؾْسًٍداى ثسای آؾٌبیی وبهل اش زًٍد قدٍز هزتَش
ثسای احداث اًزبم هی ؾَدٍ.ی ثب اؾبزُ ثِ ارسای خدهبت هحلِ ای دز
هًٌمِ  ۰تجسیص ثِ ٍیطُ غبهبًدّی اغبغی وَچِ ّبی آختوتبلتیتِ اَتْتبز
داؾ  :ارصایؽ لبثل تَرِ زنبیتوٌدی ؾْسًٍداى اشْولىسد ؾتْتسدازی
ثبْج ؾدُ توبهی يسح ّبی ارسایی ثب اغتمجب هسدم زٍثسٍ ؾتَد.رتسختی
ّوچٌیي ثب تبوید ثس تداٍم آغفبل زیصی ،خدهبت هحلتِ ای ٍ رتدٍ
گرازی ،تكسیک وسد :وػت زتجِ اٍ تٌبض آغفبل زیصی غًک هًٌمِ ۰
دز تجسیص ٍ خى وؿی تساریىی حدٍد ّفتبد ّصاز هتس هسثّ ًتیتزتِ تتالؼ
ّبی ؾجبًِ زٍشی وبزوٌبى ؾْسدازی هًٌمِ  ۰اغ ْ.لی رسخی هتتتروتس
ؾدّ :وبٌّ ی ّبی اٍلیِ ثب ًیسٍی ّتَایتی ثتسای ْتمتت وؿتی دیتَاز
اغتحفبَی ٍ تٓسیم هػیس هٌتْی ثِ ؾْسن اًتدیؿتِ اش غتوت ٍادی
زحو اًزبم ؾدُ ٍ ثْػبشی آغفتبلت ایتي هػتیتس ًتیتص آغتبش ؾتدُ
اغ .ؾْسداز هًٌمِ  ۰تجسیص ّوچٌیي اش غبهبًدّی هػیس ٍزدی تجتسیتص اش
غو آذزؾْس ًكت الوبى تجسیص  8102دز يَ ایي هػیتس ختجتس داد ٍ
گف  :اقالح تبثلَّبی تساریىی ٍ تسهین آغفبل ثِ اتوبم زغید.

پصؾىی اخر وسدُ اغ ٍ.ی گف  :اغتبًدازد آزد
 ۰ ٍ 4دزقد تدٍیي ؾدُ ٍ ٍاحدّبی تَلیدی يجك
نَاثى هٌدزد دز ایي اغتبًدازدّب هی تَاًتٌتد آزد
وبهل زا تَلید ٍ دز اختیبز ٍاحدّبی ًبًَایتی لتساز
دٌّد.هٓبٍى اهَز ثبشزگبًتی ٍ تتَغتٓتِ تتزتبزت
غبشهبى قٌٓ هٓدى ٍ تزبزت آذزثبیزبى ؾتسلتی
اثساش اهیدٍازی وسد :ثب تَلید آزد وبهل ٍ په ًبى
حبقل اش ایي ًَِ آزد ؾبّد وبّتؽ ْتَازل ٍ
ثیوبزی ّبی زٍدُ ای ٍ گَازؾی هستجى ثب تتغتریتِ
ؾْسًٍداى اغتبى ثبؾین.زاغتی ثب اؾبزُ ثِ نتسٍزت
رسٌّا غبشی ثسای اغتفبدُ هسدم اش ًبى وبهتل دز
ربهِٓ ،ارصٍد :ؾسو ثبشزگبًی دٍلتی ایساى ثتبیتد
آزدّبی هَزد ًُس  ۰ ٍ 4دزقتد زا دز غتبهتبًتِ
رسٍؼ خَد هٌَُز وٌد.

حوایت از تَلید داخلی راّبرد
اصلی تَجِ بِ سیاست اقتصاد
هقاٍهتی است
داًؿزَیی ًیص تمدیس وسد ٍ اداهِ داد :دز غبیِ ایتي
الداهبت هٌػزن ٍ ّتوتبّتٌتا ،ؾتبداثتیً ،ؿتبو
ارتوبْی ٍ غیبغی ٍ رسٌّ ی ثِ ثدًِ داًؿت تبُ ّتب
ثبشگؿتِ ٍ تٌؽ ّبی غیبغی ٍ ارتوبْی ًیص خبتوتِ
یبرتِ اغ ٍ.ی ثب ثیبى ایٌىِ دز غب  ٍ ۳8دز آغتبش
لجَ هػؤٍلی دز هٓبًٍ غیتبغتی ٍ اهتٌتیتتتی،
ايالْبت هػتٌد ٍ هٌػزوی اش الداهبت اًزبم ؾتدُ
دز اغتبى تحَیل ً سرتن ،تكتسیتک وتسد :تتوتبم
الداهبت ٍ رٓبلی ّبی اًزبم ؾدُ دز توبم حَشُّتب
ٍ ثِ خكَـ حَشُ درتس غیبغی ثبید ثِ ثتْتتتسیتي
ؾىل هوىي هػتٌد ٍ ايالِزغبًی ؾَد.

توام تالش هدیریت استاى حل هشکالت ٍاحدّای صٌعتی است
هؿىل غسهبیِ دز گسدؼ هزتوّ رَالد قتٌتٓت
ثٌبة زا حل وٌینٍ.ی ثب ثیبى ایٌىِ تتوتبم تتالؼ
هدیسی اغتبى حل هؿىالت ٍاحدّبی قٌٓتتتی
اغ ٍ ّسگًَِ پیؿسر ٍ حتل هؿتىتل ایتي
ٍاحدّب ثبْج خَؾحبلی اغتبًتداز آذزثتبیتزتبى
ؾسلی هی ؾَد؛ ارصٍد :اغتبًداز هحتسم لتًتٓتبل
ربی بّی وِ دز وؿَز دازًد ،اش آى رتبیت تبُ
ثسای حل هؿىل غسیّ ایي هزتوتَْتِ ٍ غتبیتس
هزوَِْ ّبی دی س اغتفبدُ خَاٌّد وسد.هتٓتبٍى
ّوبٌّ ی اهَز التكبدی اغتتبًتداز آذزثتبیتزتبى
ؾسلی تكسیک وسدٍ :احدّبی تَلیدی هؿىالت
خَد زا ثكَزت وبزؾٌتبغتی ٍ رتداگتبًتِ ثتِ
هػئَالى اغتبى ازائِ ًوَدُ اًد ٍ هزوّ ًوبیٌدگبى
اغتبى ًیص پی یس حل آى ّب ّػتٌتد.ثتسای تتنهتیتي
هَاد اٍلیِ هزتوّ رَالد  011هیلیبزدتَهبى غسهبیِ
دزگسدؼ ًیبش اغ
ایي گصازؼ حبوی اغ  ،رسهبًداز ثٌبة ًتیتص دز
ایي ًؿػ ثب تمدیس ٍ تؿتىتس اش هتدیتساى ایتي

لسآى ٍ ثبشتبة آى دز حیبت ٍ شًدگی ٍ رتبهتٓتِ
تالؼ وٌین.
ٍی ارصٍد :اوٌَى شهتبى آى اغت وتِ رتسّتٌتا
پیؿ یسی اش اهسال زٍحی ٍ رػوی زا ًتْتبدیتٌتِ
وٌین ،چسا وِ پیؿ یسی ثْتس اش دزهبى اغ .

هزتوّ گف  :وبزخبًِ ای وِ تب دیتسٍش ثتب 01
دزقد َسری تَلید وبز هتی وتسد ،اهتسٍش ثتِ
َسری  ۹1دزقد زغیدُ ٍ ثس اغبظ ثسًبهِ زیصی
ثٓول آهدُ تب پبیبى غب َسری تَلید ایي ٍاحتد
ثِ  ۰1دزقد خَاّد زغیدٍ.لی اهلل رتسد التلتْتی
ارصٍد :هزتوّ رَالد قٌٓ ثٌبة ًِ تٌْب َسرتیت
ؾْسغتبى ٍ اغتبى اغ ثلىتِ ثتِ ْتٌتَاى یته
َسری وؿَزی اغ ٍ.ی خبيسًؿبى وتسد :دز
همبيٓی  81دزقد رَالد وؿَز دز ثٌبة تتَلتیتد
هی ؾد وِ ثٌب ثِ دالیل ٍ هؿىالتی دز هتمتًتٓتی
ؾبّد وبّؽ َسری تَلید ثَدین وِ اهیتدٍازیتن
ثب ایي زًٍد ؾبّد ثبشگؿ تَلید ثِ شهبى لتجتلتی
ثبؾینً.وبیٌدُ ْبلی دٍل دز ؾْتسغتتتبى ثتٌتبة
تكسیک وسد :ثسای تنهیي هَاد اٍلیِ ٍ هَزد ًتیتبش
هزتوّ رَالد  011هیلیبزد تتَهتبى غتسهتبیتِ دز
گسدؼ ًیبش اغ وِ ثب تنهیي ایتي غتسهتبیتِ دز
گسدؼ ؾبّد تحَ ثصزگی دز اهتس تتَلتیتد ٍ
اؾتغب ایي هزتوّ خَاّین ثَد.

دٍهیي هسیر دٍچرخِسَاری شْرداری هٌطقِ پٌج،
آهادُ بْرُبرداری

غسٍیتع ختجتسی زٍشًتبهتِ
ازن -هٓبٍى رٌی ٍ ْوساًتی
ؾْسدازی هًٌمِ پٌذ تتجتسیتص
گف  :دٍهیي هػیسدٍچسختِ
غَازی ؾْسدازی هًٌمِ پٌتذ
وِ دزغب رتبزی احتداث
ؾدُ آهتبدُ ثتْتسُ ثتسدازی
اغ .ثِ گصازؼ ؾْسیتبز ثتِ
ًمل اش ؾْسدازی هتٌتًتمتِ 2
تجسیتص ،غتبهتبى احتوتدشادُ
ارصٍد :ثِ هٌَُز تؿَیك ؾْسًٍداى ثِ ٍزشؼ دٍچسختِ غتَازی دٍهتیتي
هػیس ٍیطُ يساحی ؾدُ ثسای ایي زؾتِ دز حد ربقل هیداى ؾْید رْویدُ
تب ٍزٍدی وَی رسؾتِ رٌَثی ثب  01هیلیبزد زیب ّصیٌِ دز حتب احتداث
اغ وِ ثِ شٍدی لبثل ثْسُ ثسدازی خَاّد ثَد.هٓبٍى رٌی ٍ ْتوتساًتی
ؾْسدازی هًٌمِ پٌذ دز اداهِ ارصٍد :ثب ثْسُ ثسدازی اش هػیسدٍم دٍچسخِ
غَازی يَ هػیسّبی ارسا ؾدُ دٍچسخِ غَازی دز اتَثبى پبغدازاى اش
هیداى ؾْید رْویدُ تب خسٍری وَی رسؾتِ رٌَثی ثِ  ۹ویلَهتتس دز دٍ
ثبًد زر ٍ ثسگؿ خَاّد زغید .ثِ گفتِ ٍی ایي هًٌمِ ثتسای احتداث
دٍ هػیس دٍچسخِ غَازی ثبل ثتس  81هتیتلتیتبزد زیتب ّتصیتٌتِ وتسدُ
اغ  .احودشادُ ثب اؾبزُ ثِ هؿهكبت ایي پسٍضُ تكسیک وسد  :دز هػیتس
حد ربقل هیداى رْویدُ تب ٍزٍدی وَی رسؾتِ رٌَثی ثتب وتک غتبشی
هكبلک ٍیطُ پیبدُ زاُ ٍ دز هػیس ؾوبزُ دٍ ثب آغفتبلت زیتصی اغتبغتی
دٍچسخِ غَازاى لبدز ثِ اغتفبدُ اش خدهبت ازائِ ؾدُ خَاٌّد ثَد .ؾبیبى
ذوس اغ ؾْسدازی هًٌمِ پٌذ ثب ارسای پسٍضُ ّبی هتٓدد ْتوتساًتی ٍ
خدهبتی الدام ثِ آهبدُ غبشی غًک حَشُ ثِ هٌَُز اغتمجب ّتس چتِ ثتب
ؾىَُ تس اش زٍیداد تجسیص  8102هی وٌد.

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازن-هدیس ول تتٓتبٍى ،وتبز ٍ
زربُ ارتوبْی آذزثبیزبى ؾسلی گف  :حوبی اش تتَلتیتد
داخلی زاّجسد اقلی تَرِ ثِ غیبغ التكتبد هتمتبٍهتتتی
اغ .
ثِ گصازؼ خجسً بز هْس ،هیس احتد حػتیتٌتی ثتِ ّتوتساُ
رسهبًداز ؾجػتس ٍ هدیساى پؿتیجبًی ٍ ًتیتسٍی اًػتبًتی ٍ
حساغ ایي ادازُ ول اش چٌد ٍاحد قٌٓتی ؾجػتس ثبشدیتد
وسدٍ.ی دز رسیبى ثبشدید اش چٌدٍاحد تَلیدی ثب تبوید ثس
زرّ هؿىالت ٍ ووجَدّبی ایي ٍاحدّب ارصٍد :هٓتتمتدیتن
ٍاحدّبی تَلیدی ثبید حوبی ؾًَد تب ثتَاًٌتد اؾتتتغتب
هَرَد زا حفٍ ٍ رسق ّبی ؾغلی ردیدی ایزبد وٌٌد.
هدیس ول تٓبٍى ،وبز ٍ زربُ ارتوبْی آذزثبیزبى ؾتسلتی،
ؾْسغتبى ؾجػتس زا ثب ٍرَد خیسیي دازای پتبًػیل لَی دز
غسهبیِ گرازی داًػ ٍ خبيس ًؿبى وسد :ثتب تتَرتِ ثتِ
ؾسایى ٍاحدّبی قٌٓتی ؾْسغتبى ؾجػتس ٍ َسری ثبالی
ایي قٌٓ  ،اهیدٍازین هػئَالى اهسثب حوبی ّبی رتدی،
زًٍك ٍ اؾتغب آرسیٌی وِ ووه ثصزگی ثِ حیبت قٌٓت
ٍ تحَ اغبغی آى اغ غسْ ثهؿٌد.
ٍی تكسیک وسد :دز ؾسایى وًٌَی ،زاّجسد اقتَلتی هتب
تَرِ ثِ غیبغ ّب ٍ الصاهبت التكبد همبٍهتی ،حتوتبیت
ّوِ ربًجِ اش تَلید داخلی ٍ تتمتَیت التتتكتبد ثتهتؽ
خكَقی اغ ٍ.ی ثب تبوید ثس ایتي وتِ تتالؼ تتوتبم
هػَالى حوبی اش تَلید وٌٌدگبى ٍ وبزآرسیٌبى دز هًٌمِ
اغ  ،ارصٍد :ثبید دز غبیِ تٓبهتل ٍ ّتوتىتبزی اش ایتي
رسق ثسای تَغِٓ التكبدی اغتفبدُ وٌتیتنٍ.ی دز ایتي
دیداز نوي تمدیس اش هدیساى ٍاحدّبی تَلیتدی گتفت :
اهیدٍازین ثب تالؼ تین هدیساى ٍاحدّبی تَلیتدی ؾتبّتد
هَرمی زٍش ارصٍى آًبى ثبؾین.

كوبَد شدید آب آشاهیدًی
در ّفت رٍستای شْرستاى هراغِ

غتتسٍیتتع ختتجتتسی زٍشًتتبهتتِ ازن-هتتٓتتبٍى اغتتتتتبًتتداز
آذزثبیزبى ؾسلی گف  :اّبلی ّف زٍغتتبی هتساغتِ ثتِ
خبيس ووجَد آة آؾبهیدًی دچبز هؿىتل ؾتدُ اًتد .ثتِ
گصازؼ خجسگصازی ربزظ اش هساغَِ،فس هحتوتدی َتْتس
اهسٍش دز روّ خجسً بزاى اَْبز داؾت  :وتوتجتَد آة
آؾبهیدًی دز زٍغتبّبی ایي ؾْسغتتتبى هتسدم زا دچتبز
هؿىل وسدُ ٍ الشم اغ زٍغتتبیتیتبى دز هكتسف آة
قسرِرَیی وٌٌد.
ٍی ارصٍد :دز زٍغتبّبیی وِ دچبز ووتجتَد ؾتدیتد آة
ّػتٌدً ،صدیه ثِ  ۹11خبًَادُ آة آؾبهیدًی خَد زا اش
چؿوِّب ٍ چبُّبی وؿبٍزشی تبهیي هیوٌٌد.
هٓبٍى اغتبًداز آذزثبیزبىؾسلی گف  :تٌْب زاُ ْتجتَز اش
ثحساى ووجَد آة آؾبهیدًی ٍ وؿبٍزشی زا قسرِرَیی
اْالم وسد ٍ گف  :ثِ خبيس وبّؽ ثبزًدگیّب دز ثسختی
زٍغتبّب آة چؿوِّب ٍ لٌبتّب ًیص خؿه ؾدُ اغ .
رسهبًداز ؾْسغتبى ٍیطُ هساغِ ارصٍد :دز ثسخی زٍغتبّتبی
ؾْسغتبى ًیص زٍغتبئیبى دز يَ ؾجبًتِ زٍش یته یتب دٍ
غبْ آة دازًد.هحودیً ،ػج ثِ قتسرتِ رتَیتی دز
هكسف آة آؾبهیدًی ٍ آة وؿبٍزشی تبوید وسد.
ؾْسغتبى هتساغتِ ثتب  068زٍغتتتب دز رتٌتَة اغتتتبى
آذزثبیزبىؾسلی ٍالّ اغ .

