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آرذبایجان

احذاث پارویىگ َ 50سار متری
در يادی رحمت تبریس

ػش ٚغی زشهیسٚص٘ ٔٝی سن -یٔرذ رش یػر ٔرُ یػر صٔر ٖی
بس ٔؼا ٖی ٞهیؿٟشد سهیتزش ضی صی حذ ثیپ سویرٙرً ی۰۲ی
ٞض سیٔاشهیج یٞذفیو ٞؾیج سیتش فیىیی ٚدهیسحٕتی ٗی
ؿٟشػا ٖی زشید د .حذیفرالحری ،یدس یٌرفرت ی ٚیٌر ٛیجر ی
زشٍ٘ س ٖی فضٚد:ی ٗیعشح یجر یعری یٔرش حرُ ی ٘رارخر بی
پیٕ ٘ى سیٚیٌ ٚز سهیبٖیج یٞذفیتؼٟیُ یص ر ست یٌرّرض سی
ؿٟذ یٚیبس ٔؼا ٖی ٞهی ٚدهیسحٕتیدسیپیه یٔرش جرؼر،ٝی
ػ َیب ٙذٜی جش یٔییؿٛدٚ.هیج ی ؿ سٜیجٝی ٙى ٝی رٗ یعرشحی
سٚجشٚهیغؼ ِخ ٘ٝیٔشد ٘ٝی جش یٔییؿٛد،ی ر دبٚسه یورشد:ی
ٔش حُیٌ ٚز سهیصٔیٗی ٗیعشحی صیػٛهیؿٟشد سهیتزش رضی
٘ ْیؿذٜیٚی صیػ َیب ٙذٜیجٝیكٛستیٔـ سوایی حذ ث یٚی
ٔٛسدیجٟشٜیجشد سهیلش سیٔییٌیشدٔ.ذ رش یػر ٔرُ یػر صٔر ٖی
بس ٔؼا ٖی ٞهیؿٟشد سهیتزرش رض ی ظرٟر س یورشد :ی ٘رارمر َی
غؼ ِخ ٘ٝیص٘ ٘ٝیجٝیػ إ ٖیؿٕ سٜی ۱ی ٗیػ صٔر ٖ ی٘ریرض ی صی
تٕٟیذ تیو ٞؾیج سیتش فیىییدسیپیهیٔش جؼٝیؿٟش٘ٚرذ ٖی
دسیٔ ٙػزتی ٞهیٔخاّفیجٛدٜیٚیج ی جش هیچٙیٗیتٕٟیذ تریی
تشددی ٛدس ٞٚیتؼٟیُیٔییؿٛد.فالحی،یج ی ؿ سٜیجٝی جش هی
عشحیبصٔ ـییػیؼآیٌشٔ ـییٌّض سیؿٟذ یٌرفرت :یجر ی
تٛجٝیجٝیجشٚدتی ٛٞیدسیفلُیػشٔ یٚی ٚظٌییببیٚی ٛٞهی
تزش ض،یص ستیٌّض سیؿٟذ یدؿ ٛسیجٛدٜیٚیج ی٘لبیػیرؼرارٓی
ٌشٔ ـییدسی ٗیٌّض سیؿش ظیٔش جؼٝی ٘ ٛدٜی ٞهیؿٟذ ی
تؼٟیُیؿذٜی ػتٚ.هیتخلیقیلغؼ ٝی ٚرظ ٜیجرش ه ی ٞرذ ی
وٙٙذٌ ٖیػضٛیس ی صید ٍشیفؼ ِیتی ٞهیػ صٔ ٖیبس ٔؼار ٖی
 ٞهیؿٟشد سهیتزش ضی ػالْیٚی ظ ٟسیوشد:یعری یجرشٌرض سهی
جّؼ تییج یٔؼ ٘ٚتید ٘ـٍ ٜیػّْٛیپضؿىییتزش ضیٚیج یٞذفی
ِای ْیجخـییجٝی ٘ ٛدٜی ٞهی ٞذ یوٙٙذٌ ٖیػض،ٛیپیىشیبٖی
 ٞیدسی ٗیلغؼٝیٔخلٛفیدفٗی ٞ ٛذ یؿرذٔ.رذ رشػر ٔرُی
ػ صٔ ٖیبس ٔؼا ٖی ٞهیؿٟشد سهیتزش رض ی ر دبٚسه یورشد:ی
ٔز وش تیجش هیػ ٔ ٘ذٞییبس ٔؼا ٖی ٞهیٔحالتیتزش ضیجر ی
ٍٙٞ ٕٞییجٙی دیؿٟیذیٚی ٔٛسی ب سٌش ٖی ٘ ْیؿذٜی ػت یٚی
ج یدسی٘ظشیٌشفاٗیجٛدجٝیٔ ٙعكیدسیػ َیب ٙذٜیؿ ٞذیتحرَٛی
ػظیٓیدسیػ ٔ ٘ذٞییٌّض سیؿٟذ هیدسیتٕر ٔری یبس ٔؼرار ٖی
 ٞهیٔحالتی ٞ ٛیٓیؿذ.
الذامات شُرداری مىطمٍ یه در خصًص حمایت
از مذدجًیان ي معلًلیه شایستٍ تمذیر است

ػش ٚغی زشهیسٚص٘ ٔٝی سنٔ-ذ شیوُی د سٜیجٟرض ؼراریی
ػا ٖیبرسج ٖیؿشلییدسیٕ٘ ـٍ ٜیدػار ٚسدٞر ه یٔرذدی
جٖ ٛیجٟض ؼاییدسیپ سن یجر ٘ر ٖ ٛیؿرٕرغ ،ی رٗ ی لرذ ْی
ؿٟشد سهیٔٙغمٝی هیس یؿ ؼاۀیتمذ شید ٘ؼت.جٝیٌرض سؽی
ؿٟش سیجٝی٘مُی صیؿٟشد سهیٔٙغمٝی ه،یدسیجش ٖیج صد رذی
سؿذص دٜیٔذ شیوُیجٟض ؼایی ػا ٖ ،ی ص رٗ ی٘رٕر ـرٍر ،ٜی
تالؽیؿٟشد سهیٔٙغمٝی هیجش هیجٝی٘رٕر رؾ یٌرز ؿرارٗی
دػا ٚسد ٞهیٔذدجٖ ٛیٚیٔؼِّٛیٗیل جُیتمذ ش یترٛكریرفی
ؿذٚ.هیٕٞچٙیٗی ػالْیوشد:ی ٗیحرشورت یص رزر یجر ػر ی
تـ ٛكیٚیتم ٛتیسٚحیۀیٔذدجٖ ٛیٚی ٘ ٛدٜیٞر ه یب٘ر ٖی
ٌـاٝیٗ ٚیػض ض ٖ،یجٝیس حاییت٘ ٛؼاٝی ٘ذیدسی ه یٔرىر ٖی
ٔ ٙػب یح ضشؿذٜیٚیٙٞش ٞیٚیفؼ ِیت یٞر ه ی رٛد یس یجرٝی
ٕ٘ ؾیجٍز س٘ذ.ؿٟشد سیٔٙغمٝی هی٘یرض ،یدس یجر صد رذ ی صی
ٕ٘ ـٍ ٜیدػا ٚسد ٞهیٔؼِّٛیٗیجٟرض ؼراری ی ػرالْ یورشد:ی
ؿٟشد سهیتزش ضیجش هی س ٝی ذٔ تیجٝیؿٟش٘ٚذ ٖیٔؼّ َٛیٚی
ٔذدج ٖ ٛی٘رزر رذ ی ص یٞریرچ ی ٔرشه یفرش ٚیٌرز س ی٘رٕریی
وٙذٜ ٛ ٛٔ.ی ض فٝیوشد:یٔؼّٕ یجر یجرشٌرض سه یچرٙریرٗی
ٕ٘ ـٍ  ٟٞئییٔییتٖ ٛیجؼاشیٔ ٙػزری یجرش ه یترشغریرب یٚی
تـ ٛكیٔذدجٖ ٛیٚی ٘ ٛدٜی ٞهیب٘ ٖیفش ٓٞیوشدیٚیٕٞیٗی
ٔشیٔییت٘ ٛذیج ػ ی ؿاغ ِض ئییٚیؿىٛف ئیی ػرارؼرذ دٞر هی
ب٘ ٖیؿٛد.ؿٟشد سٔٙغمٝی ره ،ی ظرٟر س ید ؿرت :یجر صد رذی
ؿٟش٘ٚذ ٖیجٝیٕٞش ٜی ٘ ٛدٜی ٞهی ٛدی صی ٗیٕ٘ر ـرٍر ،ٜی
جش هیوٕهیجٝیس٘ٚكیفؼ ِیا ٟیٚیتالؿ ٟهی ٗیػض ض ٖیجؼیر سی
ٔبٕشیثٕشی ٞ ٛذجٛد.
بُرٌ برداری از ايلیه تصفیٍ خاوٍ فاضالب وشًر
بٍ ريش )(USBFدر شُر بىاب آرربایجان
شرلی آغاز شذ
ػش ٚغی زشهیسٚص٘ ٔٝی سن-ی ٕ ّ٘ٛیٌفت:یتلفیٝی ٘رٝی
ف ضالبیج ٙبیدسیدٚیٔذَٚی جش ی یعرش حری یؿرذ ٜیورٝی
ظشفیتی٘ ٟیی ٗیتلفیٝی ٘ٝیجش هیػ َ یٔرمرلرذ ی۲۰۲۲ی
حذٚدی۰5۱۲۲یٔاشٔىؼبیدسیؿز ٘ٝیسٚصیجرش ه یجرٕرؼریرتی
۲۰۲۲۲۲ی٘فشی ٞ ٛذیجٛد.
ٔذسٖیتش ٗیٚی ِٚیٗیتلفیٝی ٘ٝیف ضالبیوـٛسیجر ٝیسٚؽی
)(USBFدسیؿٟشیج ٙبی ػا ٖیبرسج ٖیؿشلییج یٞض ٙرٝی
هیج ِغیجشی۱۲۲یٔیّی سدیس َیٚیج یحضٛسیٚص شی٘یشٚیجٝیجٟرشٜی
جشد سهیسػیذ.
جٝیٌض سؽی زشٌض سهیجش٘ یدسیبرسج ٖیؿشلییجٝی٘مُ ی صی
س ٚجظیػٕٔٛییٚیبٔرٛصؽ یٞرٕرٍر ٘ری یؿرشورت یبب یٚی
ف ضالبی ػا ٖ،یٔش ػٓیجٟشٜیجرشد سه ی ص یتلرفریر ٝی ر ٘رٝی
ف ضالبیج ٙبیج یحضٛسیٟٔٙذعیچیتیچی ٖیٚص ش ی٘ریرش،ٚی
دواشیجز سص دٜی ػا ٘ذ سیبرسج ٖیؿشلی،یٟٔٙذعیج ٘زر صی
ٔذ شػ ُٔیؿشوتیٟٔٙذػری یبب ی ٚیفر ضرالب یوـرٛس،ی
ٟٔٙذعیپٛسٟٔذهیٔؼ ٖٚیػٕش ٘یی ػا ٘ذ س،یٟٔٙذعی ٕ ّ٘ٛی
ٔذ شػ ُٔیؿشوتیببیٚیف ضالب ی ػرار ٖ ،یجرٕرؼری ی صی
ٔؼئٖ ٛی ػا ٘ییٚیؿٟشػا ٘ی،ی ٘ ٛدٜی ٞهیٔؼظٓیؿٟذ صیٚی
تؼذ دیوبیشهی صیٔشدْیج ٙبیجشٌض سیؿذ.

ػش ٚغی زشهیسٚص٘ ٔٝی سن -فشٔ ٘ذ سیتزش ضیج یت ویذیجرش یجر صسػریی
دلیكیٚیٔٙغزكیج یل٘ ٛیٗیدسیتٕ ْیٔش حُی ٘اخ ج ت،یٌفت:یوٛچىاش ٗیتخّفی٘ ٔضد ٞهی ٘ارخر جر ت یٚی
ػذَٚیب٘ ٖی صیل ٖ٘ٛی صیچـٓیوٕیاٝیج صسػییدٚسی٘خٞ ٛذیٔ ٘ذیٚی ٌشیتخّفی ٞیجذهی سص جییؿر٘ٛرذی
ٔ ٙشیجٝیسدیكالحیتیؿخقیٔاخّفی ٞ ٛذیؿذ.جٝیٌض سؽیس ٚجظیػٕٔٛییفشٔ ٘ذ سه یؿرٟرشػرار ٖی
تزش ض،یسحیٓیؿٟشتییفشیدسی٘خؼایٗیجّؼٝیػا دی ٘اخ ج تیپٕ ٙیٗیدٚسٜیؿٛس  ٞه ی ػرالٔری یؿرٟرش یٚی
سٚػا یٚید ٚصدٕٞیٗیدٚسٜی ٘اخ ج تیس ػتیجٕٟٛسهیدسی ٗیؿٟشػا ٖ،ی ٘اخ ج تیس یٔظٟشیٔـ سورتی
ٔشدٔییدسی٘ظ ْیجٕٟٛسهی ػالٔیی ٘ ٛذیٚیٌفت:یجشی ػ عیٔ ٛٙتیسٞزشیٔؼظٓی ٘مالبیس٘ٚذی جش یی
٘اخ ج تیج ذیدسیوٕ َیجییعشفییٚیدلتی ٘ ْیؿٛدٚ.هیج ی دبٚسهیحؼ ػیتی جش هی ٘رارخر جر ت یٚی
ٌض ٙؾی٘فش تی جش ییبٖ،ی صیٔؼئِٛیٗیوٕیاٝی ٞی  ٛػتی فش دیص شٔ ٕٛػٝی ٛدیس ی صیجیٗیٔؼإرذ ٖ،ی
ٚف د س ٖیجٝی٘ظ ْیٚیدسیػیٗیح َیبؿ ٙیجٝیٚظ فیحٛصٜیهی ٛدی ٘اخ بیوٙٙذیت یوٛچىاش ٗی ّّی یدسی
جشٌض سهی ٘اخ ج تی ٚسدی٘ـٛد.

دیذار داوشجًیان ي اساتیذ داوشگاٌ َای شرق ترویٍ با رییس
داوشگاٌ تبریس



ػش ٚغی زشهیسٚص٘ ٔٝی سن-ی۱۲ی٘فشی صید ٘ـ ٖ ٛیٚی ػ تیذید ٘ـٍ ٜی ٞهیؿشقیتشویٝیج یس یغید ٘ـٍ ٜی
تزش ضید ذ سیوشد٘ذ.جٝیٌض سؽیس ٚجظیػٕٔٛیید ٘ـٍ ٜیتزش ض،یس یغید ٘ـٍ ٜیتزش ضیدسی رٗ ید رذ س یجر یجرشی
ؿٕشدٖیظشفیتی ٞهیػّٕی،یبصٔ ـٍ ٞییٚی٘یشٚهی ٘ؼ ٘ییٌفت:ی ٗید ٘ـٍ  ٜیبٔر د ٜیٞرٕرىر سه یٞر هی
ٌؼاشدٜیج یٕٞؼ ٍ ٖی ػت یٚی۰۲ی د ٘ـ ٛی سجیی صیوـٛس ٞهیٔخاّفییٕٞچ ٖٛیػرش ق ،یبرسجر ر ر ٖ،ی
تشوی،ٝیلزشع،یِزٖ ٙیٚیػٛد ٖیدسی ٗید ٘ـٍ ٜیٔـغَٛیجٝیتحلیُیٞؼاٙذ.دواشیٔحٕذسض یپٛسٔحٕرذه یدسی
لٛفی ستز طیػّٕیید ٘ـٍ ٜی ٞهی ش ٖیٚیتشویٝی فضٚد:ی ش ٖیٚیتشوی،ٝیٔـاشو تیت س خییٚیفشٙٞرٍریی
ص دهیج ٓٞید س٘ذیٚیجٝیٞیچیٚج،ٝی ٛدیس یدسیٔی ٖیٕٞذ ٍشیغش زٝی حؼ عیٕ٘ییوٙٙذ.ید ٘ـٍ ٜیتزش ضی٘یضیجٝی
ػٖ ٛٙیپُی ستز عیی ش ٖیج ید ٘ـٍ ٜی ٞهیتشوی،ٝی صیتٕ ْیظشفیتی ٞیجش هیت ٍٙتًٙیؿذٖ ی رٗ ی سترزر عر تی
ػاف دٜیٔییوٙذٚ.هیٔازوشیؿذ:یجشی ػ عیت ٛفم تیٚص ش ٖیػرّر ْٛید ٚیوـرٛس ،یجرشٌرض سه یدٚس ٜیٞر هی
ٔـاشن،یعشحی ٞهیتحمیم تییٚی...ی ٘ ْیٔییٌیشدیٚی ٘ـ هللیدسیب ٙذٜی ٗی ستز ع تیجیـاشی٘یضی ٞ ٛذیؿرذی
ٚید ٘ـٍ ٜیتزش ضی٘یضی صید ٘ـ ٘ ٛییوٝید س هیسص ٝٔٚی ٛجییٞؼاٙذ،یجٟتیجٛسعی ػامز َیٔییوٙذ.

شروت تعايوی مصرف شُرداری تبریس بٍ عىًان تعايوی برتر سال اوتخاب شذ

ػش ٚغی زشهیسٚص٘ ٔٝی سن-ی ؿشوتیتؼ ٘ٚییٔلشفیؿٟشید سهیتزش ضیجٝی
ػٖ ٛٙیتؼ ٘ٚییجشتشی ػا ٖیبرسج ٖیؿشلییدسیػ َی5۰ی ٘اخ بیؿذ.
ؿشوتیتؼ ٘ٚییٔلشفیؿٟشد سهیتزش ضیجٝیػٖ ٛٙیتؼ ٘ٚییجشتشی ػا ٖیدسیػ َی
5۰ی ٘اخ بیؿذ.جٝیٌض سؽی زشٌض سهیجش٘ یدسیبرسج ٖیؿشلری ،یدس ی رٗی
جـ ٛٙسٜیوٝیج یحضٛسیٚص شیو س،یتؼ  ٖٚی ٚیسفر  ٜی جرارٕر ػری ،ی ػرار ٘رذ سی

احذاث دي گلخاوٍ با َذف تامیه گل ي
گیاٌ مًرد ویاز مىطمٍ

ػررش ٚررغ ی ررزررشه یسٚص٘ ر ٔرر ٝی سنی-ی
ؿٟشد سهیٔٙغمٝیدٚیوال٘ـٟشیتزش ضیجرش هی
بٔ دٜیػ صهیٚیص ز ػ صهیػغ یٔٙغمر ٝیٚی
جٟتیتِٛیذی ٘ ٛعیٌُیٚیٌی  ،ٜی لرذ ْ یجرٝی
حذ ثیدٌّٚخ ٘ٝی ٗیٔٙغمٝیوشدٜی ػت.
ٜیٌض سؽیؿٟش سیجٝی٘مُ ی ص یؿرٟرشد سهی
ٔٙغمٝیدٚیتزش ض،یسػَٛیٔٛػ ئییج ی ػالْی ٗیٔغّبیٌفت:یج یتٛجرٝی
جٝیٔٛلؼیتیجغش فی یی ٗیٔٙغمٝیٚیلش سیٌشفاٗ یترفرشجرٍر  ٜیٞر هی
ٔاؼذدیٚیجضسٌییٕٞچٖٛیٔ ٕٛػٝیت س خییتفش حری ی ئرُ یٌرّری،ی
پ سنیجٍّٙییك ئبیتزش ضه،یپ سنیٔٛصٜیدف عیٔمذعی ٚیٚجرٛدی
۱۰یپ سنیدسیػغ یحٛصٜیٔٙغمٝید،ٚی ٗیٔٙغمٝیجٝیٔٙظٛس ػارمرزر َی
ؿ ؼاٝی صٔؼ فش ٗیٌٚشدؿٍش ٖیٚیدس یس ػرار ه یبٔر د ٜیػر صه یٚی
ص ز ػ صهیٔٙغمٝیج ی دیٔ ٙظشیچـٓی٘ ٛصیجش هیتزش ضی،۱۲۲2ی لرذ ْی
جٝی حذ ثی۱یٌّخ ٘ٝیوشدٜی ػت.
ؿٟشد سیٔٙغمٝیدٚیتزش ضیج یػٖ ٛٙی ٙىٝیٔمذٔ تیػّٕریر ت ی حرذ ثی
هیج بیٌّخ ٘ٝیدسیپ سنیٔٛصٜیدف عیٔمذعیبٔ دٜیػر صه یؿرذٜی
ػت،ی عش٘ـ ٖیوشد:یػّٕی تی جش ئیی ٗ یٌرّرخر ٘ر ٝیدس ی۰۲۲۲ی
ٔاشٔشجغیٔؼ حت،یعییچٙذیسٚصیب ٙذٜیبغ صیٔییؿٛد.
ٚهیج یػٖ ٛٙی ٙىٝیٔمذٔ تی حذ ثیدٔٚیٗیٌّخ ٘ر ٝیدس یٔرحرٛعرٝی
پ سنیفذنیفش ٓٞیؿذ،ٜیتلش یوشد:یػرٕرّریر ت ی حرذ ث ی رٗی
ٌّخ ٘ٝیدسی0۱۲یٔاشٔشجغیٔؼ حت،یدسید ُیفض هیپر سن یفرذنی
بغ صیؿذٜی ػت.

برسج ٖیؿشلی،یتٙییچٙذی صیٕ٘ ٙذٌ ٖیتزش ضیدسیٔ ّغیؿٛس هی ػالٔی،ی
س یغیؿٛس هیؿٟشیتزش ضیٚیٔذ شوُی د سٜیتؼ ،ٖٚیو سیٚیسفر  ٜی جرارٕر ػریی
ػا ٖیجشٌض سیؿذ،یؿشوتیتؼ ٘ٚییٔلشفیو سوٖ ٙیؿٟشد سه یترزرش رض یجرٝی
ػٖ ٛٙیتؼ ٘ٚییجشتشیٚیٕ٘ٝ٘ٛی ػا ٖیدسیػ َی5۰یٔؼشفییؿذ.
جشی ػ عی ٗیٌض سؽ،یِٛحیتمذ شیٚی٘ـ ٖیجشتشی ٗیجـ ٛٙسٜی صیػٛهیس یغی
ؿٛس هیؿٟشیتزش ضیجٝیٔذ شیتؼ ٘ٚییؿٟشد سهیتزش ضی ٞذ یؿذ.
ؿشوتیتؼ ٘ٚییٔلشفیو سوٖ ٙیؿٟشد سهیتزش ضیج ی ۰یٞض سی٘فرش یػضر ٛیجرٝی
دِیُی س ئٝی ذٔ تیجٟیٝٙیجٝی ػض هی ٛدیتالؽیدسیس ػا هیت ٔیٗی٘ریر صٞر هی
ب٘ ٖیٚیفؼ ِیتیدسیصٔیٝٙیٌؼاشؽیفشًٙٞیتؼ ،ٖٚیؿ ؼرار ٝیدس ر فرت یِرٛحی
تؼ ٘ٚییجشتشیؿ ٙاٝیؿذٜی ػت.
ٚص شو س،یتؼ ٖٚیٚیسف ٜی جإ ػیی٘یضیعییػخ٘ ٙییج ی ؿ س ٜیجر ٝی ر ر د ی۰۲۲ی
ٞض سیفشكتیؿغّییدسیػٝیػ َیٌزؿا،ٝی ظ ٟسید ؿت:یتربرزریرت یٚضرؼریرتی
لال دهیٚیجٟزٛدیفض هیوؼبیٚیو سیدسیدػاٛسیو سیدِٚتی ر صدٞرٓ یلرش سی
د سدیٚی ػام دیدِٚتیجٝیپیـزشدیو س ٞیدسیػ ٝیػمال٘یتی ػت.
سجیؼییج یجی ٖی ٙىٝیپغی صیػزٛسی صیدٚس ٖیػختی لال ده،یتبزیرت ی ٚضر عی
ِٚیٗیٌ ْیٟٔٓیدِٚتیجٛدٜی ػت،یتلش یوشد:یدسیبرسج ٖیؿشلری ی٘ریرضی
و س ٞهیٔٛثشهی ٘ ْیؿذٜیٚیج سلٝی ٞهی ٔیذیدسی ٗی ػا ٖیص دی ػت.

تذايم عملیات اجرایی در پريشٌ َای
عمراوی شُرداری مىطمٍ 4

ػش ٚغی زرشه یسٚص٘ر ٔر ٝی سنی -یػرشپرشػرتی
ؿٟشد سهیٔٙغمٝی ۰یتزش ض،ی ص یترذ  ْٚیػرٕرّریر تی
جش ییدسیپشٚطٜی ٞهیػٕش ٘ییؿرٟرشد سه ی رٗی
ٔٙغمٝی زشید د.
جٝیٌض سؽیؿٟش سیجٝی٘مُی صیؿٟشد سهیٔٙغم ٝی،۰ی
وزشی ٔ ذهیدسیتـش ی لذ ٔ تیػٕش ٘ییٔٙغمر،ٝی
جٝیپشٚطٜیص ؼتیٔحیغییو ٘ َی ّیُیبج دی ؿ سٜیوشدیٚی فضٚد:یج یتالؽی ٞهی
كٛستیٌشفاٝی ٔیذ ٚس ٓی ٗیپشٚطٜیػظیٓیوٝیجٝیعَٛیؿؾیویّٔٛارش ی ٚیجر ی
ػاز سهیج ِغیجشی۲5۲یٔیّی سدیس َیدسیح َی جش ػت،یت یپ ٖیػ َیجر ٝیجرٟرشٜی
جشد سهیجشػذ.
ٚهیدسی لٛفی ٞذ فی كّیی جش هی ٗیپشٚطٜی٘یضیٌفت:یو ٘ ِیضٜیوشدٖی
ٚیدفغیببی ٞهیػغحی،یجٕغیبٚسهیف ضالبیؿٟشهیغیشیٔ ص یدس یعرَٛی
ٔؼیشیپشٚط،ٜیػ ٔ ٘ذٞییبجییچ هیدسیٔحُی ٞه یسػرٛب یٌریرش یور ٘ر َ،ی
تفىیهیف ضالبی ٞهیؿٟشهی صیببی ٞهیج سهیٚیسفغیٔـىالت یص ؼرتی
ٔحیغیی صیجّٕٝی ٞذ فیی ػتیوٝیج ی جش هی ٗیعشح،یپیٍیشهیٔییؿٛد.
ػشپشػتیؿٟشد سهیٔٙغمٝی،۰یدسی لٛفیپشٚطٜی ٞهیٔشتزرظ یجر یترزرش رضی
، ۱۲۲2ی ظ ٟسید ؿت:ی حذ ثیدس چٝید ُیپ سنیجضسيیترزرش رض ،ی٘لربی
ِٕ ٖیدسیجٛػا ٖی ٞهیػغ یٔٙغم،ٝیػٍٙفشؽیؿذٖیٔؼیشیٔغ صٜی ٞهیػٍٙیی
ٚی حذ ثیتم عغی ٞهیغیشٕٞؼغ یٔیذ ٖیجضسيیبرسج ر ر ٖ ،یجرخرـری ی صی
پشٚطٜی ٞیی ػتیوٝیػالٜٚیجشی دیتغییش تیٔبزتیدسیفض  ٞه یػرٕرٔٛریی
ؿٟشیٚیت ٔیٗی٘ی ص ٞهیسف ٞییؿٟش٘ٚذ ٖ،یْیت٘ ٛرذ یدس ی سترمر ه یوریرفریرتی
ٌشدؿٍشهیؿٟشی٘یضیٔٛثشیج ؿذ.
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ػررش ٚررغ ی ررزررشه یسٚص٘ر ٔرر ٝی سنی -ی ٔررؼر ٖٚی
ٍٙٞ ٕٞیی ٔٛسیػٕش ٘یی ػرار ٘رذ س یبرسجر ر ر ٖی
ؿشلییٌفت:یچ ٟسیٞض سیدػاٍ ٜیت وؼییجرذ رذی
جٝی٘ ٖ ٌٚیدسٖٚیؿٟشهیتزش ضی ض فٝیٔییؿٛد.
جٝیٌض سؽی ؼ، ٙیٔٙغمٝیبرسج ٖیؿشلی،یٔحٕذی
ك دقیپٛسٟٔذهیج یجی ٖی ٗیٔغّبی فضٚد:ی صی رٗی
تؼذ دیػٕٟی،ٝیت وٖٛٙیدٚیٞض سیدػاٍ  ٜیتر وؼریی
جذ ذی ٚسدی٘ ٖ ٌٚیحُٕیٚی٘مُ یدس ٖٚیؿرٟرشهی
ؿذٜیٚیدٚیٞض سیدػاٍ ٜید ٍشی٘یضیعییٔر  ٜیٞر هی
ب ٙذٜی ٚسدیػ ٔ ٘ٝیدسٖٚیؿٟشهی ٞ ٛذیؿذی.
ٚهیج یجی ٖی ٙىٝی غّبیت وؼری یٞر ه یفرٛق یدسی
وال٘ـٟشیتزش ضیجٝیك حز ٖیت وؼیی ٞهیفرشػرٛدٜی
ٌ ٚز سیٔییؿٛد،یٔ ٕٛعیت وؼیی ٞهیورٙر٘ٛریی
ٗیؿٟشیس ی۲۱یٞض سیدػاٍ ٜی ػالْیوشدیوٝیجیـاشی
ٗیتؼذ دیفشػٛدٜیجٛدٜیٚی٘ی صیجٝی٘ٛػ صهید سد.
پٛسٟٔذه،یتؼٟیالتی س ٝیؿذٜیجش هیٔام ضریر ٖی

ج ٍض ٙییت وؼیی ٞهیفشػٛدٜیدسی ػا ٖیس ی۱۲۲ی
ٔیّیٖٛیس َیروشیوشدیٚی فضٚد:ی صیك حزر ٖ ی رٗی
ت وؼیی ٞیتم ض ید س ٓیتر یدس ی ػرشع یٚلرت یجر ی
ٔش جؼٝیجٝی٘ ٟد ٞهیٔشجٛعٝیٚیػ صٔ ٖیت وؼیش ٘ریی
تزش ضی٘ؼزتیجٝی٘ٛػ صهی ٛدس ٞٚهی رٛد ی لرذ ْی
وٙٙذٚ.ه،یتالؽیجش هی٘ٛػ صه ی ٚیػر ٔر ٘رذٞریی
٘ ٖ ٌٚیحُٕیٚی٘مُیدسٖٚیؿٟشهیتزش ضیس ی رىریی
صی  ِٛٚتی ٞهیٟٔٓیٔذ ش تی ػا ٖ یدس یجرٟرتی

پريشٌَای شُرداری فالذ تحمیمات
علمی ي پصيَشی است

ػش ٚغی زشه یسٚص٘ر ٔر ٝی سنی-ی
ػضٛیؿٛس هیؿٟشیتزش رض یتر وریرذی
وررشد :یپررشٚطٜی ی ٞر ه یؿررٟررشد سهی
٘ای ٝیهی حؼ ػ تیٔمغؼییجٛد ٜیٚی
تحمیم تیػّٕییٚیپظٞٚـییدسی ٗی
ػشكٝیجؼی سیوٓی ػت.
ػّییفخشبرسیدسیٌفاٍٛیج ی زشٍ٘ سی ؼ، ٙیٔٙغمٝیبرسج ٖیؿشلی،ی
ج ی ؿ سٜیجٝی ٕٞیتیٔؼ ئُیفشٍٙٞییدسیوـٛس ٞهیپیـشفار ٝیٌرفرت:ی
ٗی ٔشیضشٚستی فض ؾیجٛدجٝیهیفشٍٙٞری یس یجریرؾ ی ص یپریرؾی
ٔییوٙذٚ.هی فضٚد:یؿیٜٛی ٞهیتٛػؼٝی فاٍییدسید٘یر یدس یدػرارشعی
ػتیٚیٔذَیػ صهی ٗیؿیٜٛی ٞیٚیػّٕییوشدٖیبٖی٘یضیت ٟٙیجر یجریر ٖی
دسػتیٔؼئّٝی ٔى ٖیپز شی ػت.
ٚهیػٖ ٛٙیوشد:یجخؾیػٕذٜی هی صیجٛدجٝیهیوـٛس ٞهیپیـشفا ٝیس ی
جٛدجٝیهیفشٍٙٞییتـىیُیٔییدٞذیٚیج ٚجٛدیپیـشفرتیٞر یدس ی رٗی
صٔیٝٙیٚیج یٌزؿتیصٔ ٖ،ی٘ٝیت ٟٙیجٛدجٝیهیجخرؾ یفرشٞرٙرٍری یورٓی
ٕ٘یؿٛدیجّىٝی فض ؾیپیذ یٔییوٙذ.
ی
فخشبرسیج یجی ٖی ٙىٝیتزش ضی ىیی صیلغبی ٞهی كّییٙٞشیٚیفشٙٞرًی
وـٛسیجٝیؿٕ سیٔییب ذ،یٌفت:یٙٞشیل ِیز فیی ىیی صیؿ لرٝی یٞر هی
كّیی ٗیؿٟشی ػتیوٝیت یوٖٛٙی لذ ْیل جُیتٛجٟییجش هیٔؼشفییٚی
جش٘ذػ صهیبٖی ٘ ْی٘ـذٜی ػت.
ٚهی فضٚد:یپظٞٚؾی ٞهیفشٍٙٞییج ذیجضٚی ىیی ص یدغرذغرٝی یٞر هی
كّییٔ یج ؿذیٚیج یتٛجٝیجٝی ٙىٝیوـٛسیٚیجٖ ٘ ٛیٔر یدس یٔرؼرشمی
ٕٝ ٞیهیفشٍٙٞییلش سیٌشفاٝی ٘ذ،یج ذیج یتم ٛتیص رشػر رتی یٞر هی
فشٍٙٞیی ٛدیدسیس ػا هیٔز سصٜیج ی ٗیٕٝ ٞی لذ ْیوٙیٓ.

و ٞؾیبِٛدٌیی ٛٞهی ٗیؿٟش یجریر ٖ یورشد یٚی
ٌفت:یعزكیپ ؾی ٞیٚیجشسػیی ٞهی ٘ ْ یؿرذ،ٜی
ٚجٛدی٘ ٖ ٌٚیحُٕیٚی٘مُیدسٖٚیؿٟشهی ػرٓ ی صی
ت وؼی،یٔیٙییجٛعیٚی تٛجٛعی ٞه یفرشػرٛد ٜیٚی
دٚدص ی كّییتش ٗیػ ُٔیبِٛدٌیی ٛٞه یترزرش رضی
ػت.
پٛسٟٔذه،یج ی ؿ س ٜیجر ٝیترشدد ی فرض ٖٚیجرش ی۰۲۲ی
دػاٍ ٜی تٛجٛعیدسٖٚیؿٟشهیدسیوال٘ـٟشیتزش رضی
ػالْیوشد:یجیـاشی ٗی تٛجٛعی ٞیفشػٛدٜیجٛد ٜیٚی
٘ز ذیدسیؿٟشیتشددیوٙرٙرذ یور ٝیدس ی رٗ یس ػرار ی
٘ٛػ صهی٘ ٖ ٌٚی تٛجٛػش ٘یی٘یضیدسیدػارٛس یور سی
ٔذ ش تی ػا ٖیلش سیٌشفاٝی ػت.
ٚهیٕٞچٙیٗی صیٔـىُید سیجٛدٖیفٙییتؼذ دی۰۲یت ی
۰۲یٞض سیدػاٍ ٜی ٛدسٚیدسیتزش ضی زشید دی ٚیجرشی
ِضْٚی جش هیعشحیٔؼ ٝٙیفٙیی ٛدس ٞٚیدسیػغر ی
ػا ٖیت ویذیوشد.

اجرای  ۰11بروامٍ در  ۰1مروس واوًن
پريرش فىری آرربایجان شرلی

ػش ٚغی زشهیسٚص٘ ٔٝی سن-یٔذ شیوُیو ٖ٘ٛیپشٚسؽیفىشهیوٛدو ٖیٚی
٘ٛجٖ ٘ ٛیبرسج ٖیؿشلیی صی جش هیجیؾی صی5۲۲یجرش٘ر ٔر ٝیدس ی 5۲یٔرشورضی
فشٍٙٞییٙٞشهی ٗیٔ ٕٛػٝی زشید د.
جٝیٌض سؽ زشٍ٘ سیٟٔش،یدسیٔش ػٓیتٛد غیٚیٔؼ سفٝیٔؼئَٛیپ ٍ ٜیٔم ٔٚرتی
ؿٟیذیپـٕیٝٙی برسیو ٖ٘ٛیبرسج ٖیؿشلییوٝیفشٔ ٘ذٜیحٛص ٜی ره یجؼریرجی
و سٔٙذهیػپ ٜیػ ؿٛس ،یٔذ شیوُیو ٘ ٖٛیپرشٚسؽ یفرىرشه یورٛدور ٖ یٚی
٘ٛجٖ ٘ ٛی ػا ٖیٚیجٕؼیی صیٔؼئٖ ٛیٚیو سوٖ ٙی رٗ یٔر رٕرٛػر ٝیدس یبٖی
حضٛسید ؿاٙذ،یػّییجیٙؾیجٝیػٖ ٛٙیػشپشػتیپ ٍر  ٜیٔرمر ٔٚرت یؿرٟریرذی
پـٕیٝٙبرسیو ٖ٘ٛیبرسج چ ٖیؿشلییٔؼشفییٚیٔٙلٛبیؿذ.
ی
جش هیجیؾی صی5۲۲یجش٘ ٔٝیدسی5۲یٔشوضیفشٍٙٞییٙٞرشه یور ٘ر ٖٛیپرشٚسؽی
فىشهیبرسج ٖیؿشلی
ٔذ شیوُیو ٖ٘ٛیپشٚسؽیفىشهیوٛدو ٖیٚی٘ٛجٖ ٘ ٛیبرسجر ر ر ٖی یؿرشلریی
پیؾی صیظٟشی ىـٙزٝیدسی ٗیٔش ػٓیضٕٗیتؼّیتیفش یسػیذْی ْیف عٕی ٝیجر ی
ؿ سٜیجٝی جش هی52یػٖ ٛٙیفؼ ِیتیدسی5۲یٔشوضیفشٍٙٞییٙٞشهیث جت،یػی سیٚی
پؼایی ػا ٖیج ی جش هیجیؾی صی5۲۲یجش٘ ٔٝیفشٍٙٞییٙٞشهیٚی دجی،ی جش هی ٗی
جش٘ ٔٝی ٞیس یٌ ٔییدسیجٟتیؿ ٙػ ییٚیتزییٗی ٞذ فی ٘مالبیجٝیوٛدور ٖ یٚی
٘ٛجٖ ٘ ٛیٚی٘ٛػییجؼیجیفشٍٙٞیید ٘ؼتیٚی صیصحٕ تیٕٞى س ٖیٚیٔرشجریر ٖی
و ٖ٘ٛی ػا ٖیدسی جش هی ٗیفؼ ِیتی ٞیلذسد ٘ییوشد.
 ٞدهی ٛػفیص دٜیج ی ؿ سٜیجٝیفؼ ِیتی ٞهیپ ٍ ٜیٔم ٔٚت یور ٘ر ٖٛی ػرار ٖی
 ٛػا سیٔـ سوتیٞشچٝیجیـاشیٕٞى س ٖیدسیجٟتی٘یُیجٝی ٞذ فیجؼیج یدسی
ػ ٝیٔ ٛٙتیٚیفش ٔیٗیفشٔ ٘ذٜیوُیل ٛیٚیٔم ْیٔؼظٓیسٞزشهیؿذ.
 ٚتیٔذ سه،یصٔ ٘ـ ٙػی،یدف عی صیٔظّ،ْٛی ػاىز سػایضهی صی ٚظٌییٞر هی
٘یش ٞٚهی ٘مالجیی ػت

رسیذگی بٍ  051پريوذٌ
در ومیسیًن تحمیك ي وظارت
شًرای اسالمی تبریس

ػش ٚغی زشهیسٚص٘ ٔٝی سن-یسئیغیوٕیؼیٖٛیتحمیكی
ٚی٘ظ ستیؿٛس هی ػالٔییتزش ضیٌفت:ی ٔؼر َ یجرش ی۲۰۲ی
پش٘ٚذٜیدسی ٗیوٕیؼیٖٛیسػیذٌییؿذٜی ػتٔ.حٕذج لشی
ِغفییدسیٌفتیٚیٌٛهی ال كییج ی ش٘ یج یجی ٖی ٙرىرٝی
٘ظ ستیجشی جش هیكحی یعشحی ٞیٚی كالحیلش سد د ٞی صی
جّٕٝیو س ٞهی ٗیوٕیؼیٖٛی ػت،ی فضٚد:یسػیذٌییجرٝی
پش٘ٚذٜیپ سنیجضسيیتزش ض،یٚسصؿٍ ٜیؿٟیذیلر ٛرذَ یٚی
حٕ ْیت س خیی٘ٛجشی صیجّٕٝیپش٘ٚذٜی ٞهیٔٛسدیسػیذٌیی
دسی ٗیوٕیؼیٖٛی ػتٚ.هیٔـىُ یدس یٔرحر ػرزر ت یٚی
جش هیعشحیس ی صیجّٕٝیٔ ٛسدیسػیذٌییدسیعشح یٞر هی
پ سنیجضسيیتزش ضیٚیٚسصؿٍ ٜیؿٟیذیل ٛذَ ی ػرالْ یٚی
ظ ٟسیوشد:یٔـىُیپش٘ٚذٜیحٕ ْیت س رخری ی٘رٛجرش ی٘ریرضی
ٌ ٚز سهیبٖیجٝیؿخلیی ػتیو ٝی رٗ یٔرىر ٖ یس یجرٝی
سػاٛس ٖیتزذ ُیوشدٜیٚیت وٖٛٙیحاییس ِری ی ص یجر جرتی
ػشلفّییجٝیؿٟشد سهیپشد تی٘رىرشد ٜی ػرتِ.رغرفری،ی
ٔذ ش تیضؼیف،یٔـىُیدسیٔؼیشیٌـر ری یعرشح یٞر ،ی
وٕزٛدیفض هیػزضیٚیوٙذهیس٘ٚذ ی جرش ه یعرشح یٞر هی
حُٕیٚی٘مُیػٕٔٛییس ی صیػٕذٜیٔـىرالت ی رٗ یؿرٟرشی
ػالْیوشدیٚی د ٔٝید د:ی لذ ْیؿ ؼرار ٝی ه یدس یجرٟرتی
تٛػؼٝیٚسصؽی٘ ٍٕٞییدسی ٗیؿرٟرش ی ٘ر ر ْ ی٘ـرذ ٜیٚی
ؿٟشد سهیجیـاشیجٝیٚسصؽیحشفٝی هیتٛجٝیٔییوٙرذٚ.هی
تٛجٝیجیـاشیجٝیٚسصؽی٘ ٍٕٞییجش هی دیؿٟشهیپ ٛیٚی
پش٘ـ ط،ی دیپ سنی ٞهیٔحّٝی هیٚیوا جخر ٘ر ٝیٞر هی
ػٕٔٛییدسی٘م طیٔخاّفیٚیوٓیجش ٛسد س یؿرٟرش یس ی صی
٘ی ص ٞهیتزش ضی ػالْیوشد.سئیغیوٕیؼی ٖٛیترحرمریرك یٚی
٘ظ ستیؿٛس هی ػالٔییتزش ض،یتزش ضی۱۲۲2یس یفرشكراریی
جش هیسؿذیٚیس٘ٚكیكٙؼتیٌشدؿٍشهی ٗیؿٟشید ٘ؼرتی
ٚیٌفت:یدسی ٗی لٛفیوٓیو سهیٚیت ٟٙیجٝی٘لبیجٙشی
واف یؿذٜیٚیج ذیدسی ٗیصٔیٝٙیدػاٍ ٜی ٞهیر رشجرظ یجر ی
ٕٞرىر سه یؿرٟرشد سه ی لرذ ْ یٞر ه ی صْ یس ی ٘ر ر ْی
دٙٞذِ.غفی،ی فضٚد:یتىٕیُیعشحی ٞهی٘یٕٝیتٕر ْ ،یص رزر ی
ػ صهیٚی كالحیچٟشٜیؿٟشیٚی جش هیعشحی ٞه یجرزبی
ٌشدؿٍشهی صیجّٕٝیضشٚستی ٞهیتزش ضی۱۲۲2ی ػت.

طرح پیادٌراٌ بافت تاریخی تبریس
بٍ زيدی اجرائی میشًد

ػش ٚغی زشهیسٚص٘ ٔٝی سن -یؿرٟرشد س یٔرٙرغرمر ٝی2ی
ؿٟشد سهیتزش ضی صی جش ییؿذٖیعشحیپریر د ٜیس  ٜیجر ص سی
تزش ضیٚیج فتیت س خییتزش ضی زشید د.جٝیٌض سؽیؿٟش س،ی
ٔحزٛبیتیضپ صیٌفت:یج یتٛجٝیجٝی ٕٞیتیوفیػ صهیدسی
ج فتیت س خییؿٟشیٚیپی دٜیٔحٛسیٕ٘ٛدٖیٔؼ جشیچرٙرذ رٗی
عشحیپی دٜیس  ٜیدسیػغ یعش حییؿذٜیوٝیجٝیصٚدهیجؼذی
صی زیٔ ٛصیوٕیؼیٖٛیٔ دٜیپٙج ی ٗ یعرشح ی جرش ئریی
ٞ ٛذیؿذٚ.هیج ی ؿ سٜیجٝیػ ٔ ٘ذٞی ی ٚیورف یػر صهی
ج ص سیتزش ضی فضٚد:یعشحیوفؼ صهیج ص سیتزش رض یعری یٔر ٜی
 ٞهیٌزؿاٝیبغ صیؿذٜی ػتی وٝیلؼٕتیحشْی ر ٘ر ٝیٚی
ج ص سیوف ؿ ٖیوفیػ صهیؿذ ٜیٚیجمیٝیوفیػ صهیجرؼرذی
ص یحررُ یٔـررىررالت ی ٘ـررؼ ر ج ر ت ی جررش ئرری ی ررٞ ٛررذی
ؿذ .ی ٟٔٙذع یٔحزٛبیتیضپ صی٘ی سهیدسی د ٔٝیجش٘ ٔرٝی یجرٝی
لذ ٔ تیؿٟشد سهیٔٙغمٝیٞـرت یدس یس ػرار ه یبٔر دٜی
ػ صهیتزش ضیجش هیػ َی۱۲۲2ی ػالْیورشد:ی پرشٚط ٜیٔرٛصٜی
ببیٚیٔٛصٜیٔـ غُی ٚلغیدس ی خچ َیك دلیٝیدسیدٚیفر صی
ٔشٔتیؿذٜی ػتیوٝی ف صی َٚیپشٚطٜیدسیل ِبیٔٛصٜیج ص سی
ٚیٔـ غ یعییسٚص ٞهیبتی ی فاا حی ٞ ٛذیؿذیٚیلؼٕرتی
دْٚیپشٚطٜیٔشجٛطیجٝیٔشٔتیٚی حریر ص یكرذ یدس یكرذهی
خچ َیت س خییك دلیٝی ػتیوٝیدسیف صیدْٚیجٝیػرٙرٖ ٛی
ٔٛصٜیببی صیبٖیجٟشٜیجشدس هی ٞ ٛذیؿذ.

ايلیه َتل شُرن َای صىعتی وشًر
در شُرستان آررشُر افتتاح شذ

ػش ٚغی زشهیسٚص٘ ٔٝی سن-ی ٗیٞاُیجر ید س یجرٛدٖی
۲۲ی ت قیٚیػٛئیت،ی ِٚیٗیٞاُیؿٟشنیٞر ه یكرٙرؼراریی
وـٛسی ػتیوٝی فاا حی ٗیٞاُیظشفیرت یترخرت یٞر هی
ػا ٖیس یجٝیتؼذ دی5۰یتختی فض ؾیٔییدٞذ.
ٔذ شوُیٔیش ثییفشٍٙٞی،یك ٙغیدػایی ٚیٌرشدؿرٍرشهی
ػا ٖیبرسج ٖیؿشلیی صی فاا حیٞاُیپ ِیرض یجر یحضرٛسی
دواشیسجیؼییٚص شیو سی ٚیترؼر  ٖٚی ٚیدورارش یجرزر سص دٜی
ػا ٘ذ سیبرسج ٖیؿشلییدسیؿٟشػا ٖیبرسؿٟرش ی رزرشی
د د.جٝییٌض سؽی زشٌض سهیجش٘ یدسیبرسج ر ٖ یؿرشلری،ی
ٗیٔم ْیٔؼَٚٛیٌفت:یٞاُیپ ِیرض یجرخرـری ی ص یپرشٚطٜی
ٔ إغیسف ٞی-ی ذٔ تیی ٔ ْیسض ی(ع)یجٝیٔرارش ط ی۲۲۲۲ی
ٔاشٔشجغیوٝیدسیػ َی 5۲یج یحضٛسیٔؼئِٛیٗ ی ػرار ٘ری یٚی
ؿٟشػا ٘ییوًّٙیص٘ییؿذیٚیپغی صیچ ٟسیػر َ ی ٔؼر َی
ٕٞضٔ ٖیج ی ْی هللیٔز سنیدٝٞیف شیبٔ دٜیجٟش ٜیجرشد سهی
ٚی فاا حیؿذٚ.هیتلش یوشد:ی ٗیٞاُیج ید س یجٛدٖ ی۲۲ی
ت قیٚیػٛئیت،ی ِٚیٗیٞاُیؿٟشنی ٞهیكٙؼای یوـرٛسی
ػتیوٝی فاا حی ٗیٞاُیظشفیتیتختی ٞهی ػا ٖیس یجرٝی
تؼذ دی5۰یتختی فض ؾیٔییدٞذ.

