روزانهم کثیر االاشتنرسراسري ارک
* یکشنبه
5931
* 42بهمن
4152
*  54فوریه
* سبل :بيست و هفتم
* شمبره (سبیي) 2122 :
* ایر مي یئدینجي ایل

* صفحه 51

هردم ًطاى دادًذ کِ خَفی از تراهپ
ًذارًذ


آرذبایجان

طلة جریوِ یکْسار ٍ 555
هیلیارد ریالی تاهیي اجتواعی
آررتایجاى ضرقی از کارفرهایاى

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ -ذیشوُ تبٔیٗ اجتٕبعبی
آرسثبیجبٖ ؿشلی اعالْ وشد :وبسفشٔبیبٖ ایٗ اػتبٖ افبضٖٚ
ثش یىٟضاس ٔ 955 ٚیّیبسد سیبَ جبشایبٓ ٔبهبٛلب ٝثب ٝایبٗ
ٔجٕٛع ٝداس٘ذ و ٝثبیذ دس ػشیع تشیٗ صٔببٖ ٘ؼبجبت ثبٝ
پشداخت آٖ الذاْ ٕ٘بیٙذ.جهفش ػٕؼبسی دس ٌفت  ٌٛٚثب
خجشٍ٘بس ایش٘ب ،ثب ثیبٖ ایٙى ٝػبصٔبٖ تبٔیٗ اجتٕبعی عشحی
ثشای ثخـٛدٌی جشایٓ فٛق دس ٘ظش داسد ،اظٟبس وشد :ایٗ
ثخـٛدٌی ٞب ؿبُٔ وبسفشٔبیب٘ی خٛاٞذ ؿذ وب ٝثبذٞبی
ٞبی خٛد سا دس ٔٛعذ ٔمشس پشداخت وٙٙذٚ.ی ،حبٕببیبت
اص وبسٌبٞ ٜببی تبِٛبیبذی  ٚخبذٔببتبی سا اص جبّٕبٝ
سٚیىشدٞبی اكّی تبٔیٗ اجتٕبعی آرسثبیجبٖ ؿشلی ثیببٖ
وشد  ٚافضٚد :دس ػبَ التلبد ٔمبٔٚتی تٕبْ تٛاٖ خبٛد سا
ثشای حٕبیت اص تِٛیذ داخّی ث ٝوبس ٔی ٌیشیٓ و ٝدس ایٗ
ساػتب اص اثتذای أؼبَ تبو ٖٛٙثذٞی ٞبی ٔبهبٛلب ٝتبهبذاد
صیبدی اص وبسٌبٞ ٜبی تِٛیذی دس ثخؾ ٞبی ٔبخبتبّبف
تمؼیظ ؿذ ٜاػت.ػٕؼبسی ،اسصؽ سیبِبی ثبذٞبی ٞببی
تمؼیظ ؿذ ٜوبسٌبٞ ٜبی تِٛیذی آرسثبیجبٖ ؿشلبی عبی
ػبَ جبسی سا ٔ 415یّیبسد سیبَ اعالْ وشدٚ.یٔ ،جبٕبٛ
ثیٕ ٝؿذٌبٖ اداس ٜوُ تبٔیٗ اجتٕبعی آرسثبیجبٖ ؿبشلبی
سا ٞ 312ضاس ٘ 145 ٚفش اعالْ وشد ٌ ٚفت :ایٗ سلبٓ دس
ػبَ ٔ 2351هبدَ ٞ 397ضاس ٘فش ثٛد و ٝثب ٚجٛد ٔـىالت
ٔبِی وـٛس ،ایٗ آٔبس دس ػبِجبسی س٘ٚذ كهٛدی ث ٝخبٛد
ٌشفت ٝاػت.ػٕؼبسی ادأ ٝداد :تهذاد ثیٕ ٝؿذٌبٖ تٛافمی
آرسثبیجبٖ ؿشلی ٘یض ٞ 142ضاس ٘فش اػت و٘ ٝؼجت ث ٝپٙب
ػبَ ٌزؿت ٝسؿذی ٔهبدَ  35دسكذ سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ ،ثٝ
عٛسی و ٝایٗ آٔبس دس ػبَ ٔ 2355هبدَ ٞ 152بضاس ٘بفبش
ثٛدٚ.ی ،تهذاد ٔؼتٕشی ثٍیشاٖ تبٔیٗ اجتٕبعی اػبتببٖ سا
ٞ 271ضاس ٘فش اعالْ وشد و ٝث ٝعٛس ٔبیبب٘بٍبیبٗ ٔببٞبب٘بٝ
یىٟضاس ٔ 755 ٚیّیبسد سیبَ اص ایٗ ػبصٔبٖ دسیببفبت ٔبی
وٙٙذ و ٝعال ٜٚثش ایٗ سلٓٔ ،بٞب٘ٔ 275 ٝیّیبسد سیبَ ٘یض ثبٝ
عٛٙاٖ ثیٕ ٝثیىبسی دس ػغح اػتبٖ ثٔ ٝـتشیببٖ پبشداخبت
ٔی ؿٛد.ػٕؼبسی ٌفت :دس حبَ حبضش ٞ 02ضاس سا٘ٙبذ،ٜ
ٞ 91ضاس وبسٌش ػبختٕب٘یٞ 15 ،بضاس ٘بفبش ٔبذدجبٛیببٖ
ثٟضیؼتی  ٚوٕیت ٝأذاد أبْ خٕیٙی خسٜر ٞ 29 ٚضاس ٘فش ٘یض
اص ص٘بٖ ػشپشػت خب٘ٛاس تحت پٛؿؾ تبٔیٗ اجبتبٕببعبی
آرسثبیجبٖ ؿشلی لشاس داس٘ذ.

راُ اًذازی ًوایٌذگی تَریسن درهاًی
هجتوع دارٍیی ّالل در تثریس

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ -ذیشعبُٔ جٕهیت ٞبالَ
احٕش آرسثبیجبٖؿشلی اص آٔبدٌی ٞالَ احٕش اػتبٖ ثبشای
سا ٜا٘ذاصی ٕ٘بیٙذٌی تٛسیؼٓ دسٔب٘ی ٔبجبتبٕبع داسٚیبی
ٞالَ دس تجشیض خجش داد.
ثٌ ٝضاسؽ ایؼٙبٙٔ ،غم ٝآرسثبیجبٖؿشلی ،ػهیذ وٙهب٘ی دس
٘ـؼت ٔـبٚس دسٔبٖ ٔ ٚهب٘ٚت ٔبَ ٔذیشعبُٔ ٔبجبتبٕبع
داسٚیی دسٔب٘ی ٞالَ ایشاٌٖ ،فت :ثب تٛج ٝثب ٝظبشفبیبت
عظیٓ ٔجتٕع داسٚیی دسٔب٘ی ٞالَ ایشاٖ دس اثهبد ٔختّبف
ثٚ ٝیظ ٜثحج تٛسیؼٓ دسٔب٘ی ٞ ٚبٕبچبٙبیبٗ استبجببط ٚ
ٔشاٚدات دسٔب٘ی تجشیض ث ٝعٛٙاٖ ثبضسٌبتبشیبٗ ؿبٟبش دس
ؿٕبِغشة وـٛس ثب وـٛسٞبی ٕٞؼبی ،ٝجٕبهبیبت ٞبالَ
احٕش اػتبٖ ایٗ آٔبدٌی سا داسد و ٝثب ا٘همبد تفبٞبٓ ٘ببٔبٝ
ٕٞىبسی ٘ؼجت ث ٝایجبد دفتش ٕ٘بیٙذٌی تٛسیؼٓ دسٔبب٘بی
ٔجتٕع داسٚیی دسٔب٘ی ٞالَ ایشاٖ دس تجشیض الذاْ وٙذ.

طرح هحَطِ سازی پارک هَزُ
دفاع هقذس

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -وٕیتب ٝفبٙبی ؿبٟبشداسی
تجشیض ،دس جّؼ ٝتخللی خٛد ،عبشح ٔبحبٛعب ٝػببصی
پبسن ٔٛص ٜدفب ٔمذع سا ٔٛسد ثشسػی لشاس داد.
ثٌ ٝضاسؽ ؿٟشیبس ث٘ ٝمُ اص ٔهب٘ٚت فٙی  ٚعبٕبشا٘بی ،دس
ایٗ جّؼ ٝو ٝثب حضٛس اعضبی وٕیت ٝفبٙبی ،ؿبٟبشداس ٚ
ٔهب ٖٚفٙی  ٚعٕشا٘ی ؿٟشداسی ٔٙغمٔ ٚ 1 ٝـببٚس عبشح
ثشٌضاسؿذٔ ،هب ٖٚفٙی ٚعٕشا٘ی ؿٟشداستجشیبض  ٚسیبیبغ

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن٘ -بئت سئیغ ٔجّغ ؿٛسای اػالٔبی
ٌفتٔ :شدْ ثب حضٛس پشؿٛس خٛد ٘ـبٖ داد٘ذ و ٝاص تشأپ  ٚتفىشات افشاد ٚاثؼت ٝثب ٝا ٚخبٛفبی
٘ذاس٘ذ.
ٔؼهٛد پضؿىیبٖ دس ٌفت ٌٛٚثب ایؼٙبٙٔ ،غم ٝآرسثبیجبٖ ؿشلی ،اظٟبس وشد :أؼببَ حضبٛس ٔبشدْ
تجشیض دس ساٞپیٕبیی  11ث ،ٕٟٗچـٍٕیشتش اص ػبَٞبی لجّی ثٛدٚ.ی افضٚدٔ :هتمذْ حضٛس تبشأبپ ٚ
تفىشات ٘ظادپشػتب٘ٝاؽ دس ایٗ حضٛس پشؿٛس ٔشدْ ثی تأحیش ٘جٛد؛ آٔشیىب ٔذعی دٔٛوشاػی ،آصادی
 ٚحمٛق ثـش اػت ،أب ػشاٖ ایٗ وـٛس دس عُٕ خال ادعبٞب  ٚؿهبسٞبیـبٖ عُٕ ٔبی وبٙبٙبذٚ.ی
تأویذ وشدٔ :شدْ ٔب تالؽ ٔیوٙٙذ و ٝوـٛسا ث ٝاػتمالَ ،آصادی  ٚآٖ عذاِتی و ٝدس چببسچبٛة
اػالْ ٚجٛد داسد ،ثشػب٘ٙذ.ایٗ ٕ٘بیٙذٔ ٜشدْ تجشیض ،اػى ٚ ٛآرسؿٟش دس ٔجّغ دس پببػبب ثب ٝایبٗ
ػئٛاَ و ٝایشاٖ دس ٔمبثُ ػخٙبٖ تشأپ ثبیذ چٚ ٝاوٙـی ٘ـبٖ ثذٞذ؟ ٌفتٔ :ب ثبیذ ثب لذست ث ٝساٜ
خٛد ادأ ٝداد ٚ ٜتالؽ وٙیٓ وـٛس سا ثٚ ٝحذت ّٔ ٚت سا ث ٝعضت ثشػب٘یٓ.

تْرُ تردای از ساهاًِ خذهات غیرحضَری ترق تثریس



ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -افـیٗ سٚؿٗ ٔیال٘ی دس خلٛف ایٗ ػبٔبٌ٘ ٝفبت :ایبٗ ػبیبؼبتبٓ دس
ساػتبی تحمك دِٚت اِىتش٘ٚیه  ٚاسائ ٝخذٔبت ٔغّٛة تش ثٔ ٝـتشیبٖ ،سا ٜا٘ذاصی  ٚاجشا ؿذ ٜاػت
ػبٔب٘ ٝخذٔبت غیشحضٛسی ؿشوت تٛصیع ٘یشٚی ثشق تجشیض ثٙٔ ٝبػجت دٔ ٝٞجبسن فجش  ٚثبب حضبٛس
ٚصیش ٘یش ٚث ٝثٟش ٜثشداسی سػیذ.ثٌ ٝضاسؽ خجشٌضاسی ثش٘ب دس آرسثبیجبٖ ؿشلی ،دس ایبٗ ٔبشاػبٓ وبٝ
ٔؼئِٛیٗ وـٛسی  ٚاػتب٘ی حضٛس داؿتٙذ 45 ،پشٚط ٜؿبخق ایٗ ؿشوت ٘یض ث ٝعٛس ٕٞضٔبٖ افتتبح ؿذ.
ٔذیشعبُٔ ؿشوت تٛصیع ٘یشٚی ثشق تجشیض دس خلٛف ایٗ ػبٔبٌ٘ ٝفت :ایٗ ػیؼتٓ دس ساػتبی تبحبمبك
دِٚت اِىتش٘ٚیه  ٚاسائ ٝخذٔبت ٔغّٛة تش ثٔ ٝـتشیبٖ ،سا ٜا٘ذاصی  ٚاجشا ؿذ ٜاػت.
ٟٔٙذع افـیٗ سٚؿٗ ٔیال٘ی پیـٍیشی اص ٔؼبفشت ٞبی صائذ ؿٟشی سا اص ٔضایبی ایٗ ػبٔب٘ ٝثبشؿبٕبشد ٚ
افضٚد :افضایؾ ػالٔت اداسی ،تىشیٓ اسثبة سج ، ٛوبٞؾ ٔتٛػظ صٔبٖ ٚاٌزاسی ا٘ـهبة ثشق ،وبٞؾ
تشافیه  ٚآِٛدٌی ٛٞا  ... ٚاص دیٍش ٔضیت ٞبی ایٗ ػیؼتٓ ٔی ثبؿٙذ.
ٚی دس خلٛف أىب٘بت ایٗ ػبٔب٘ ٝتـشیح وشد :دسخٛاػت ا٘ـهبة ثشق جذیذ ،افبضایبؾ  ٚوببٞبؾ
لذست ا٘ـهبة ثشق ،تغییش ٘بْ ا٘ـهبة ،سٚیت لجٛم  ٚپیٍیشی دسخٛاػت اص أىب٘بت ػبٔب٘ب ٝخبذٔببت
غیش حضٛسی دس ایٗ ٔشحّ ٝاص سا ٜا٘ذاسی آٖ ٔی ثبؿٙذ.

در تخص آب ،فاضالب ،آب ضرب ضْری ٍ کطاٍرزی
خذهات ارزضوٌذی در آررتایجاى ضرقی اًجام ضذُ است
ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔب ٝاسن -جبجببسصاد ٜثبب
اؿبس ٜث ٝایٗ و٘ ٝیشٌٚب٘ ٜخؼت دس ؿبٟبشػبتببٖ
ٞشیغ  ٚدٔٚیٗ ٘یشٌٚب ٜدس ؿٟشػتبٖ اػىب ٛدس
حبَ احذاث اػتٌ ،فت٘ :یشٌٚب ٜػٞ ْٛبٓ ثبب
ػشٔبیٌ ٝزاسی خبسجی دس آیٙذ ٜاجبشایبی ٔبی
ؿٛد.
اػتب٘ذاس آرسثبیجبٖ ؿشلی ٌفت :دس عب َٛػبٝ
ػبَ ٌزؿت ٝدس ثخؾ آة ،فبضالة ،آة ؿشة
ؿٟشی  ٚوـبٚسصی خذٔببت اسصؿبٕبٙبذی دس
اػتبٖ ا٘جبْ ؿذ ٜاػت.
ثٌ ٝضاسؽ خجشٌضاسی ثش٘ب دس آرسثبیجبٖ ؿشلی،
دوتش اػٕبعیُ ججبسصاد ٜدس آییٗ وّبٙبً ص٘بی
٘یشٌٚب ٜػیىُ تشویجی وبالع ا تبجبشیبض ثبب
حضٛس ٚصیش ٘یش ،ٚافضٚد :الذأبت ا٘جبْ ؿذ ٜدس
ػ ٝػبَ ٌزؿت ٝلبثُ ٔمبیؼ ٝثب لجُ اص آٖ ٘یبؼبت
 ٚدس ثخؾ آة ،ثشق  ٚفبضالة دس عب َٛػبٝ

ػبَ ٌزؿت ٝالذاْ ثؼیبس اسصؿٕٙبذی دس اػبتببٖ
ا٘جبْ ؿذ ٜاػت.
ٚی خبعش٘ـبٖ وشد :دس ثشسػی و ٝاثتذای سٚی
وبس آٔذٖ دِٚت یبصد ٓٞدس اػبتببٖ داؿبتبیبٓ،
ٔتٛج ٝؿذیٓ و ٝیىی اص ٔٛا٘ع تِٛیذ دس اػبتببٖ
وٕجٛد ثشق اػت و ٝاٌش تبٔیٗ ا٘بشطی كبٛست
ٕ٘ی ٌشفت دس تبٛػبهب ٝثبخبؾ كبٙبهبت ٚ
وـبٚسصی ثب ٔـىُ ٔٛاجٔ ٝی ؿذیٓ.
ججبسصاد ٜادأ ٝداد :ثش اػبع ٘یبصی و ٝثبشآٚسدٜ
ؿذ ٜثٛد الذاْ الصْ دس اػبتببٖ ا٘بجببْ ؿبذ ٚ
احذاث ایٗ ٘یشٌٚب ٜدٔٚیٗ ٘یشٌٚبٞی اػت وبٝ
دس دِٚت یبصد ٓٞعّٕیبت اجشایی آٖ دس اػبتببٖ
ا٘جبْ ٔی ؿٛد.
اػتب٘ذاس آرسثبیجبٖ ؿشلی ثب اؿبس ٜثب ٝایبٗ وبٝ
٘یشٌٚب٘ ٜخؼت دس ؿٟشػتبٖ ٞشیغ  ٚدٔٚبیبٗ
٘یشٌٚب ٜدس ؿٟشػتبٖ اػىب ٛدس حببَ احبذاث

آغاز ساخت ًیرٍگاُ سیکل ترکیثی تثریس تِ
ظرفیت کل  467هگاٍات

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن-
وّ ًٙاحذاث ٘یشٌٚب ٜػیىبُ
تشویجی تجشیض سا و ٝدس ػبخبت
آٖ اص تىٙبِٛبٛطی وبالع f
اػتفبد ٜخٛاٞذ ؿذ ،ثبش صٔبیبٗ
صد ٜؿذ.ثٌ ٝضاسؽ ٌش ٜٚاػتبٖ
ٞببی ثببؿببٍبب ٜخبجببش٘بٍبببساٖ
جٛاٖ اص تجشیض؛چیتچیبٖ ٚصیش ٘یش ٚثٙٔ ٝبػجت فشا سػیذٖ ػبی ٚ
ٕٟ٘یٗ فجش ا٘مالة دس جشیبٖ ػفش خٛد ثب ٝاػبتببٖ آرسثببیبجببٖ
ؿشلی ،وّ ًٙاحذاث ٘یشٌٚب ٜػیىُ تشویجی تجبشیبض سا وب ٝدس
ػبخت آٖ اص تىِٛٛٙطی والع fاػتفبد ٜخٛاٞذ ؿذ ،ثش صٔبیبٗ
صدٔ .ذیشعبُٔ ٘یشٌٚبٜٞبی ػیىُ تشویجی دس ٔشاػٓ وّٙبً ص٘بی
٘یشٌٚب ٜػیىُ تشویجی تجشیض اظٟبس داؿت ایٗ ٘یشٌٚب ٜدس صٔیٙی ثٝ
ٔؼبحت ٞ 95ىتبس دس ویّٔٛتش 25 .ؿٟشػتبٖ ایّخچی سا ٜا٘بذاصی
ؿذ ٜاػتٚ .ی افضٚد :ظشفیت ٘یشٌٚبٍٔ 955 ٜبٚات اػبت  ٚثبب
احذاث آٖ وٕجٛد ثشق اػتبٖ  ٚتجشیض  ٚكٙبیع اعبشا ثبشعبش
ٔی ؿٛد  ٚثبعج سؿذ  ٚتٛػه ٝالتلبدی كبٙبهبتبی  ٚوـببٚسصی
ٔٙغمٔ ٝیٌشدد.
حبجیصاد ٜتلشیح وشد :یىی اص ٔضیتٞبی ٘یبشٌٚبب ٜثببال ثبٛدٖ
سا٘ذٔبٖ آٖ اػت ؤ ٝلش ػٛخت ٌبص یب ٔبیع ثب ظشفیت حببثبت
ثشق پبییٗ ثٛد ٚ ٜسا٘ذٔبٖ آٖ حذٚد  05دسكذ اػت دس حبِی وبٝ
حذاوخش سا٘ذٔبٖ ٘یشٌٚبٜٞبی لجّی فمظ  75دسكذ اػت.

تْرُ ترداری از  535طرح ترق
رساًی در آررتایجاى ضرقی

اػتٌ ،فت٘ :یشٌٚب ٜػ ٓٞ ْٛثب ػشٔبیٌ ٝزاسی
خبسجی دس آیٙذ ٜاجشایی ٔی ؿٛد.
ٚی تبویذ وشد :تٕبْ ٔؼٚٛالٖ اػتبٖ دس وبٙببس
ایٗ پشٚطٞ ٜؼتٙذ ٔ ٚب خٛد سا ٔىّف ٔ ٚبٛظبف
ٔی دا٘یٓ تب ایٗ عشح ث ٝحٕش ثشػذ.
ججبسصاد ٜثب ثیبٖ ایٗ و ٝثب ٔشدْ پیٕبٖ ثؼتب ٝایبٓ
دس خذٔت آ٘بٖ ثببؿبیبٓ ،اضببفب ٝوبشد :ثببیبذ
ؿٟشػتبٖ ٞبی ٌ 12ب٘ب ٝاص ٘بهبٕببت ا٘بمبالة
اػالٔی ثٟشٙٔ ٜذ ؿٛد  ٚآغبص عّٕیبت اجبشایبی
ایٗ ٘یشٌٚبٞ ،ٜذی ٝد ٝٞفجش  59ثٔ ٝشدْ اػبتببٖ
اػت.

قذرداًی رییس داًطگاُ تثریس از حضَر گستردُ
داًطگاّیاى داًطگاُ تثریس در راّپیوایی  22تْوي

ػشٚیغ خبجبشی سٚص٘ببٔب ٝاسن-
سییغ دا٘ـٍب ٜتجشیض ثب كذٚس پیبٔی
اص حضببٛس ٌؼببتببشد ،ٜپببشؿببٛس ٚ
آٌبٞب٘ ٝدا٘ـٍبٞیبٖ ایٗ دا٘ـٍب ٜدس
ساٞپیٕبیی  11ث ٕٟٗػبپببػبٍبضاسی
وشد.
ثٌ ٝضاسؽ سٚاثظ عٕٔٛی دا٘ـبٍببٜ
تجشیضدس لؼبٕبتبی اص پبیببْ دوبتبش
ٔحٕذسضب پٛسٔحٕذی آٔذ ٜاػت :حضٛس آٌبٞب٘ ٚ ٝحٕبػی  ٕٝٞالـببس
ٔشدْ ثٛیظ ٜدا٘ـٍبٞیبٖ  ٚجٛا٘بٖ دس ساٞپیٕبیی ی ْٛاهلل  11ثٕٟبٗ ٘ـببٖ اص
ٔٛلهیت ؿٙبػی دس ثشٞ ٝٞبی حؼبع ٚ ٚفببداسیـببٖ ثب ٝاكبُ ٘بظببْ ٚ
ا٘مالة داسدٔ ،شدْ ایشاٖ اص  ٕٝٞالٛاْ ٌ ٚبشٞ ٜٚببی عبشفبذاس اػبالْ ٚ
ا٘مالة ثب ایٗ حضٛس ٌؼتشد ٜحبثت ٕ٘ٛد٘ذ و ٝثب عضٔی ساػب ٚ ٚحبذتبی
ٚحیك دس پی پیـشفت  ٚتٛػه ٝوـٛسٞؼتٙذ.
ا٘ـبء اهلل ٔشدْ دس  4اػفٙذ ٘یض ثب ٕٞیٗ حضٛس حذاوخشی ،دس پبی كٙبذٚق
ٞبی سای ا٘تخبثبت ٔجّغ ؿٛسای اػالٔی ٔ ٚجّغ خبجبشٌببٖ سٞبجبشی،
ضٕٗ ٔـبسوت دس تهییٗ ػش٘ٛؿت وـٛسٚ ،حذت ،یىپبسچٍی  ٚعظٕت
ایشاٖ عضیض سا ث ٝجٟب٘یبٖ ٘ـبٖ خٛاٙٞذ داد.
خبعش ٘ـبٖ ٔی ؿٛد دا٘ـٍبٞیبٖ دا٘ـٍب ٜتجشیض دس ػی ٞ ٚفتٕیٗ ػببِبشٚص
پیشٚصی ا٘مالة اػالٔیٕٞ ،چ ٖٛػبَ ٞبی ٌزؿتٍٕٞ ٝبْ ثب ٔشدْ ایشاٖ ثبب
ؿى ٜٛتٕبْ دس ساٞپیٕبیی  11ث ٕٟٗؿشوت ٕ٘ٛد٘ذ.
ثش پبیۀ ٕٞیٗ ٌضاسؽ ،دا٘ـٍب ٜتجشیض ثٕٞ ٝیٗ ٔٙبػجت ،ثیب٘ی ٝای كبدس  ٚاص
عّٕٔ ْٛت ثشای حضٛس دس ایٗ ساٞپیٕبیی دعٛت وشد ٜثٛد.

خذهت ٍ هجاّذت ترای آتاداًی ضْر ،تذاٍم راُ ضْذاست

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -ؿٟشداس تبجبشیبض
ٌفت :خذٔت ثی ٔٙت ث ٝؿٟش٘ٚذاٖ ٔ ٚبشدْ ٚ
تالؽ جٟبدٌ ٝ٘ٛثشای آثبدا٘ی  ٚتٛػبهب ٝؿبٟبش
تذا ْٚسا ٜؿٟذاػت.
ثٌ ٝضاسؽ ؿٟشیبس ،دوتش كبدق ٘جفی دس اِٚیبٗ
یبدٚاس ٜؿٟذای ؿٟشداسی وال٘ـٟش تجشیض اظٟببس
داؿتٚ :ظیف ٝخبدٔبٖ ٔشدْ دس ؿٟشداسی تجبشیبض
ایٗ اػت ؤ ٝشدْ سا تىشیٓ وٙیٓ  ٚثٔ ٝبشدٔبی
وٞ ٝضاساٖ ؿٟیذ سا دس ساػتبی پیشٚصی  ٚدفبب
اص ا٘مالة تمذیٓ وشد ٜا٘ذ كبدلب٘ ٚ ٝعببؿبمبب٘بٝ
خذٔت ثی ٔٙت ٕ٘بییٓ.
دوتش ٘جفی ثب اؿبس ٜسیـ ٝدٚا٘ذٖ فش ًٙٞایبخببس
 ٚؿٟبدت دس جبٔه ٝاػبالٔبی ٌبفبت :پبذساٖ،
فشص٘ذاٖ  ٚثشادساٖ ٔب ؿٟیذ ؿذ ٜا٘ذ تب ٔبشدْ ثبب
اػتمالَ  ٚػش افشاصا٘ ٝص٘ذٌی وٙیٓ  ٚسٚی پببی
خٛد ثبیؼتیٓٚ.ی ثب اؿبس ٜث ٝایٙى ٝسٚصا٘ ٝثیؾ اص

دٔ ٚیّی٘ ٖٛفش دس ؿٟش تجشیض فهبِیت ٔبی وبٙبٙبذ
اظٟبس داؿت 74 :دسكذ جٕهیت اػتبٖ ثبضسي
آرسثبیجبٖ ؿشلی ػبوٗ تجشیض ٞؼتٙذ  ٚجبّبت
سضبیت ایٗ عذ ٜاص  ٓٞؿٟش٘ٚذاٖ ثبٔ ٝبهبٙببی
حل َٛسضبیت ٘یٕی اص  ٓٞاػتب٘ی ٞبب ٞبٛاٞبذ
ثٛد.ؿٟشداس تجشیض ثب تبویذ ثش ایٙىٞ ٝبش اسٌبب٘بی

هطکل  25سالِ اسٌاد هالکیت ضْرًٍذاى ساکي در
حَزُ ضْرداری هٌطقِ  3ترطرف ضذ

ػشٚیغ خجشی سٚص٘ببٔب ٝاسن -ؿبٟبشداس
ٔٙغم 3 ٝتجشیض اص حُ ٔـىُ  15ػبِ ٝاػبٙببد
ٔبِىیت تهذادی اص ؿٟش٘ٚبذاٖ ػببوبٗ دس
حٛص ٜایٗ ٔٙغم ٝخجش داد.ثٌ ٝضاسؽ ؿٟشیبس
ث٘ ٝمُ اص ؿٟشداسی ٔٙغم 3 ٝتجشیبض ،پبشٚیبض
عجبع ٘ظاد ثب اعالْ ایٗ خجش افضٚد :ثب تبالؽ
ٞبی كٛست ٌشفتٔ ٝـىُ  15ػبِ ٝاػٙبد ٔبِىیت تهذادی اص ؿٟش٘ٚذاٖ
ػبوٗ دس حٛص ٜایٗ ٔٙغم ٝحُ  ٚعی ٔشاػٕی تهبذادی اص ایبٗ اػبٙببد
ٔبِىیت ث ٝكٛست ٕ٘بدیٗ ث ٝثشخی اص ؿٟش٘ٚذاٖ عضیض اٞذا ؿبذٚ.ی ثبب

اٌش ث ٝد٘جبَ سضبیت ؿبٟبش٘ٚبذاٖ ثببؿبذ ایبٗ
سضبیتٕٙذی ،سضبیت اص ٘ظبْ خٛاٞذ ثٛد اظبٟببس
داؿت :اكّی تشیٗ ٘ـب٘ ٝادأ ٝدادٖ سا ٜؿٟیبذاٖ
ایٗ اػت و ٝدس تٛػه ٝؿٟش  ٚوـٛس جٟبدٌٝ٘ٛ
 ٚجٟبٌشا٘ ٝپیبؾ ثبشٚیبٓ  ٚتبب جببٖ داسیبٓ
جٟبدٌشا٘ ٝث ٝفىش خذٔت سػب٘ی ثٔ ٝشدْ ثبؿیٓ.
ٚی ثب اؿبس ٜؿٟذای ٌّبٍب ٖٛوبفبٗ خبب٘بٛادٜ
ؿٟشداسی و ٝدس سا ٜدفب اص دیٗ ٘ ،ببٔبٛع ٚ
خبن وـٛس ث ٝؿٟبدت سػیذ٘ذ اظٟببس داؿبت:
اعتمبد دس ؿٟذای ٌشا٘مذس آ٘چٙبٖ ثبال ثبٛد وبٝ
ثشای دفب اص خبن ٘ ٚبٔٛع ٘ ٚظبْ ،سفبتبٙبذ ٚ
ؿٟیذ ؿذ٘ذ.
دوتش ٘جفی افضٚدٔ :ب ثبیذ سا ٜؿبٟبذا سا ادأبٝ
دٞیٓ  ٚدس ایٗ ساػتب ٚظیف ٝداسیٓ ثشای تٛػبهب،ٝ
آثبدا٘ی  ٚخذٔت سػب٘ی ث ٝؿٟش٘ٚذاٖ ثبب تبٕببْ
تٛاٖ وبس وٙیٓ.

لذسدا٘ی اص تالؽ ٞبی ٚاحذ أالن ایٗ ٔٙغم ٝاضبف ٝوشد :ثب تٛج ٝثبٝ
ٔشاجهبت ٔىشس تهذادی اص ؿٟش٘ٚذاٖ ث ٝأالن ٔٙغم ٝدس ٔٛسد تهبیبیبٗ
تىّیف اػٙبد وٛی غفبس٘ٚذٔ ،یذاٖ ػجبدی ،ٝوٛی إِٟذی ٕٞ ٚچبٙبیبٗ
خیبثبٖ ٞبی خغیت  ٚثٟـتی ،جّؼبت ٔتهذدی ثب حضٛس وببسؿبٙببػببٖ
ٔٙغم 3 ٝتـىیُ یبفت و ٝدس ٟ٘بیت ٔٙجش ث ٝكذٚس ػٙذ  ٚحُ ٔـبىبُ
 15ػبِ ٝؿٟش٘ٚذاٖ ػبوٗ دس ٔٙبعك ٔزوٛس ٌشدیذ.ؿٟشداس ٔبٙبغبمب3 ٝ
تجشیض ٕٞچٙیٗ اظٟبس داؿت :دس ٚاٌزاسی اػٙبد ٔبِىیت ث٘ 155 ٝبفبش اص
ؿٟش٘ٚذاٖ ػبوٗ دس حٛصٙٔ ٜغمٚ 3 ٝاحذٞبی أالن ٘ ٚمـ ٝثبشداسی ٚ
ٔهب٘ٚت ٞبی ٔختّف ٔٙغم ٝثب ثشٌضاسی جّؼبت ٔتهذد ٔـىُ  15ػببِبٝ
ؿٟش٘ٚذاٖ سا حُ  ٚفلُ وشد ٜا٘ذ و ٝاٞذا ػٙذ ث ٝایٗ دٚیؼت ؿٟش٘ٚذ
جض ٟٓٔ ٚتشیٗ  ٚتبحیشٌزاستبشیبٗ البذأببت تبىبشیبٓ اسثببة سجبٛ
ؿٟشداسی ٔٙغم 3 ٝدس چٙذ ػبَ اخیش ثٛد ٜاػت.

گسارش تصَیری از راّپیوایی تاضکَُ  22تْوي سال  -55عکس از هختار صادقی

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ -ذیبشعببٔبُ ؿبشوبت
تٛصیع ٘یشٚی ثشق اػتبٖ آرسثببیبجببٖ ؿبشلبی ٌبفبت:
ٕٞضٔبٖ ثب حضٛس ٚصیش ٘یش ٚدس ثبٙببة  ٚثب ٝكبٛست
ٚیذئٛوٙفشا٘غ اص  239عشح اجشا ؿبذ ٜتبٛػبظ ایبٗ
ؿشوت ثٟش ٜثشداسی ؿذ.
یٛػف ػشافشاص ث ٝایش٘ب ٌفت :ثشای احذاث  ٚاجبشای
ایٗ عشح ٞب دس ٔجٕٔ 125 ٛیّیبسد سیبَ اعتجبس ٞضیبٙبٝ
ؿذ ٜاػتٚ.ی تبٔیٗ ثشق ؿٟشن ٞببی كبٙبهبتبی دس
ؿٟشٞبی ٔختّف اػتبٖ ،احذاث خغٛط  15ویِّٚ ٛت،
وبثُ وـی ٞبی صٔیٙی ٛٞ ٚایی ،احذاث پؼبت ٞببی
صٔیٙی ٛٞ ٚایی ،تبٔیٗ سٚؿٙبیی ٔبهببثبش سٚػبتببیبی ٚ
ؿببٟببشیٚ ،اٌببزاسی ا٘ـببهبببة ثببٔ ٝببتببمبببضببیبببٖ
 ،احذاث ِٔٛذ ٞبی فتِٚٛتبئیبهخخبٛسؿبیبذیر ،ثبشق
سػب٘ی ث ٝپشٚطٞ ٜبی ٔؼىبٗ ٔبٟبش ،سفبع حبشیبٓ دس
ؿٟشػتبٖ ٞبی ٔختّف ،افضایؾ لذست ٔبجبتبٕبع ٞبب،
ٔحالت  ٚثشخی ٔجتٕع ٞبی اداسی  ٚثشق سػبب٘بی ثبٝ
ٔضاس ؿٟذا سا اص عشح ٞبی ثٟش ٜثشداسی ؿذ ٜث ٝدػبتبٛس
ٚصیش ٘یش ٚعٛٙاٖ وشدٚی ٕٞچٙیٗ اص ثشق سػب٘ی ثب24 ٝ
سٚػتبی ثذ ٖٚثشق خث ٝعٛس عٕذ ٜصیش  25خبب٘بٛاسر دس
ؿٟشػتبٖ ٞبی ٔختّف خبجبش داد ٌ ٚبفبت :دس 39
سٚػتبی ثشق داس اػتبٖ ٘یض وبس ثبٟبؼببصی ٘ ٚبٛػببصی
ؿجى ،ٝتمٛیت ظشفیت تشا٘ؼفبٛسٔببتبٛسٞبب  ٚافبضایبؾ
تشا٘ؼفٛسٔبتٛس ا٘جبْ ؿذ ٜاػت ٚ.صیش ٘یش ٚأشٚص پغ اص
حضٛس دس ٌّضاس ؿٟذای تجشیض  ٚدیذاس ثب ٕ٘بیٙذِٚ ٜبی
فمی ٝدس اػتبٖ آرسثبیجبٖ ؿشلی ،ػبٔب٘ ٝتِٛیذ ػبجبض سا
افتتبح  ٚوّ٘ ًٙیشٌٚب ٜػیىُ تشویجی تجشیض سا ث ٝصٔیٗ
صد  ٚػپغ ثب ػفش ث ٝؿٟشػتبٖ ثٙبة ،تلفی ٝخب٘ب ٝایبٗ
ؿٟش سا افتتبح وشد.

رتثِ ًخست هطارکت
داًطجَیاى داًطگاُ فرٌّگیاى
در ترًاهِ ّای فرٌّگی

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ -بذیبش پبشدیبغ ٞببی
دا٘ـٍب ٜفشٍٙٞیبٖ آرسثبیجبٖ ؿشلی اص ستبجب٘ ٝبخبؼبت
دا٘ـٍب ٜفشٍٙٞیبٖ دس ٔـبسوت دا٘ـجٛیبٖ دس ثبش٘ببٔبٝ
ٞبی فشٍٙٞی ثیٗ ػبیش دا٘ـٍبٞ ٜبی وـٛس خجش داد.
ثٌ ٝضاسؽ خجشٍ٘بس ٟٔش ،سحیٓ ثذسی ظٟش ؿبٙبجب ٝدس
ٔشاػٓ تٛدیع ٔ ٚهبسفٔ ٝؼئ َٛدفتش ٟ٘بد سٞجشی دا٘ـٍبٜ
فشٍٙٞیبٖ اػتبٖ دس تجشیض اظٟبس داؿتٟ٘ :بد سٞجبشی ثبٝ
عٛٙاٖ یه ٟ٘بد حبوٕیتی ٘مؾ ثی ثذیّی دس دا٘ـبٍببٜ
ٞب داسد ٞ ٚذفؾ حف ٌ ٚؼتشؽ ٔبهببس دیبٙبی ٚ
اػالٔی دس ثیٗ دا٘ـجٛیبٖ  ٚدس ٔحیظ دا٘ـٍب ٜاػت.
ٚی ػپغ ثب ثیبٖ ایٙى ٝدفبتش ٟ٘بد سٞجشی دا٘ـٍبٞ ٜب دس
جٟت ٌؼتشؽ اٞذا عبِی٘ ٝظبْ جٕٟبٛسی اػبالٔبی
تالؽ ٔی وٙٙذ ،اثشاص داؿت :ایٗ ٟ٘بد ٔمذع دا٘ـبٍببٜ
سا صیش چتش خٛد لشاس داد ٜاػت.ثذسی ثب اؿبس ٜث ٝایٙىبٝ
دس ثیٗ دا٘ـٍبٞ ٜبی وـٛس ،دا٘ـٍب ٜفشٍٙٞیبٖ ستج ٝاَٚ
سا دس اوخش ؿبخق ٞب ث ٝخٛد اختبلببف داد ٜاػبت،
اثشاص داؿت 39 :دسكذ دا٘ـجٛیبٖ ایبٗ دا٘ـبٍبب ٜدس
ثش٘بٔٞ ٝبی فشٍٙٞی ؿشوت ٔی وٙٙذ و ٝسلبٓ ثؼبیببس
ثبالیی اػت  ٚستج٘ ٝخؼت وـبٛس اػبتٚ.ی افبضٚد:
اخیشا جـٛٙاس ٜلشاٖ  ٚعتشت دا٘ـبٍببٞ ٜببی ػبشاػبش
وـٛس ثٕٞ ٝت دا٘ـٍب ٜفشٍٙٞیبٖ ثشٌضاس ؿذ وب39 ٝ
دسكذ اص جٛایض ٔ ٚمبْ ٞب ث ٝدا٘ـجٛیبٖ دا٘ـٍبٞ ٜببی
فشٍٙٞیبٖ سػیذ.

افسایص چطوگیر پیطخَاى ّای ضْرًت
در آررتایجاى

ػشٚیغ خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -سئبیبغ ٔبٙبغبمب1 ٝ
آرسثبیجبٖ اص افضایؾ چـٍٕیش پیـخٛاٖ ٞبی ؿٟبش٘بت
دس ایٗ ػشپشػتی خجشداد.ثٌ ٝضاسؽ ؿٟبشیببس  ،كبفبش
كالح ِ ٛثب ثیبٖ ایٙى ٝدس ٔٙبثع اسصی  ،كذٚس ضٕبب٘بت
٘بٔ ،ٝوبٞؾ ٔغبِجبت  ٚتبٛػبهب ٝپبیبـبخبٛاٖ ٞبب دس
ػبِجبسی فشاتش اص اٞذا دس٘بظبشٌبشفبتب ٝؿبذ ٜثبٛدٜ
ایٌٓ،فت :ث ٝعٛٙاٖ ٔخبَ؛ لشاس ثٛد تهذاد  21پیـبخبٛاٖ
ؿٟش٘ت تب پبیبٖ ػبَ دس اػتبٖ داؿت ٝثببؿبیبٓ وبٞ ٝبٓ
او ٖٛٙایٗ تهذاد ث 19 ٝپیـخٛاٖ ؿٟش٘ت افضایؾ پیبذا
وشد ٜاػت.كالح ِ ٛثب تبویذ ثش ایٙى ٝدس جزة ٔٙببثبع
تٛا٘ؼتیٓ ثیؾ اص پیؾ ٔٛفك عُٕ وٙیٓ ،تلشیبح وبشد:
دس ثبصاسیبثی ،تٛج ٝث٘ ٝیبص ٔـتشیبٖ  ٚجبّبت اعبتبٕببد
ػشٔبیٌ ٝزاساٖ اص جّٕ ٝالذأبت ثب٘ه ؿٟبش دس ایبٗ
حٛص ٜثٛد ٜاػت ٚ.ی ثب اؿبس ٜث ٝایٙى ٝأشٚص ثب٘ىبذاسی
اِىتش٘ٚیه ٔٛسد تٛج٘ ٚ ٝیبص ؿٟش٘ٚذاٖ اػت ،افبضٚد:
دسٕٞیٗ ساػتب ثب٘ه ؿٟش تٛا٘ؼت ٝثب جبزة ٘بیبشٞٚببی
جٛاٖ ٘ ٚخج ، ٝث ٝعٛٙاٖ ثب٘ه پیبـبش ٚدس ایبٗ حبٛصٜ
ٔهشفی ؿٛد.سئیغ ػشپشػتی ٔٙغم 1 ٝآرسثبیجبٖ ادأبٝ
داد :ثب٘ه ؿٟش  ٓٞاو ٖٛٙدس ٔیبٖ ثب٘ه ٞببی وـبٛس
ستج٘ ٝخؼت ثب٘ىذاسی اِىتش٘ٚیه سا ث ٝخٛد اختلبف
داد ٜاػت.

