روزانهم کثیر االاشتنرسراسري ارک

انتقاد پضشکیان اص افضایش بیسویه سهم
مالیات آرسبایجانششقی دس بودجه ٩۵

* یکشنبه
9911
*  91دی
7198
* 78ژانویه
* سبل :بيست و هفتم
* شمبره (سبیي) 5191 :
* ایر مي یئدینجي ایل

* صفحه 91


آرذبایجان

امکان انتقال سوابق صنذوق
بیمه اجتماعی کشاوسصان
به دیگش صنذوق ها

خجزًگبر رٍسًبهِ ارک -ه یز غیٌی ٍ ثیییویِ
اجهوبػ کطیبٍرساى رٍسیهیبییییبى ٍ ػطیبییز
آذرثبیجبى ضزق گفتً :قل ٍ اًهقبل سَاث ثیوِ
ض گبى ایي غٌ ٍ ثب گییگیز غیٌی ٍ ّیبی
ثبسًطسهگ ٍ تأهیي اجهوبػ اهکبى پذیز است
هحو ًظزی گر ًطست فػل گّییبراى ثیخیص
هٌجَاى ضْزسهبى هزسی خ اآفزیي اظْبر کیزگ:
حوبیت ّبی هسئَلیي هحل اس تَسؼِ چهز ثیویِ
اجهوبػ اقطبر آسیت پذیز جیبهیؼیِ ثیِ ٍیی ُ
کطبٍرساى رٍسهبییبى ٍ ػطبیز هزسًطییي قیبثیل
تق یز است ٍی اس ػؿَیت  36گرغ ٍاج یي
ضزایف ضْزسهبى خ اآفزیي گر غٌی ٍ ثیییویِ
اجهوبػ رٍسهبییبى ٍ ػطبیز خجز گاگ ٍ افیشٍگ:
تبکٌَى گٍ ّشار ٍ ً 511فز اس خی اآفیزییي گر
غٌ ٍ ثیوِ اجهوبػ کطبٍرساى رٍسهبیییبى ٍ
ػطبیز ًبم ًَیس کزگُ ٍ ثِ ػٌَاى ثیییویِ ضی ُ
اغل تحت پَضص ایي غٌ ٍ قیزار گیزفیهیِ
اً ًظزی ثب تطزی خ هبت گٍلت یبسگّین گر
فزاّن آٍرگى سهیٌِ ثبسًطسهگ ٍ اسیهیفیبگُ اس
هشایبی اس کبرافهبگگ ٍ فیَت رٍسیهیبییییبى ٍ
ػطبیز افشٍگً :قل ٍ اًهقبل سَاث ثیوِ ضی گیبى
ایي غٌ ٍ ثب گیگز غٌ ٍ ّبی ثبسًطسهگ ٍ
تأهیي اجهوبػ اهکبًپذیز است ٍی افشٍگ :تحق
اّ اف ٍ ثزًبهِ ّبی اقهػبگ هقبٍهه اس قیزیی
تزغیت جَاًبى رٍسهبی ٍ ػطبیزی ثز ػؿَییت
گر غٌ ٍ ثیوِ پزگاسی هسهوز اػؿبی هَجَگ
ٍ اغالح فزایٌ ّب ٍ ثزخ قَاًیي گر اٍلیَییت
کبری غٌ ٍ ثییویِ اجیهیویبػی کطیبٍرساى
رٍسهبییبى ٍ ػطبیز ه ثبض ثِ گشارش ایزًب گر
ایي ًطست ثخط ار هٌجَاى ًیش ثب اضبرُ ثِ ایٌکیِ
جبهؼِ اًسبً ّوَارُ گر هیؼیزؼ رٍیی اگّیبی
ًبخَاسهِ تػبگف ثیوبری ثیکبری ٍ سبلوٌی ی
قزار گارگ گفت :ثِ هٌظَر تبهیییي ٍ تؿیویییي
اهٌیت اقهػبگی افزاگ ٍ جبهؼِ تَجِ جی ی ثیِ
هسبلِ ثیوِ اجهوبػ اهزی ؾزٍری است ثیت اهلل
کیبى ثز ثْزُ هٌ ی اس فزغت حوبیت ّبی ثیوِ
ای ٍ اجهوبػ گٍلت ت ثیز ٍ اهییی تیأکییی ٍ
خَاسهبر ّوکبری ثیطهز گّییبراى ٍ ضیَراّیبی
اساله گر راسهبی اقالع رسبً ٍ ثسیهیزسیبسی
ثزای ثجت ًبم اّبل هٌكقِ گر غیٌی ٍ ثیییویِ
اجهوبػ رٍسهبییبى ٍ ػطبیز ض

دستگیشی  0۲44ساسق
دس آرسبایجانششقی

سزٍیس خجزی رٍسًبهِ ارک-جبًطیي فزهیبًی ُ
اًهظبه آذرثبیجبىضزق گفت :گر سبل جیبری
 ۷97ثبً سزقت ههالض ٍ تؼ اگ ّ 4شار ٍ ۲11
ًفز ثِ گلیل ارتکبة سزقت ضٌبسبی ٍ گسهگیییز
ض ُاً
ثِ گشارش گزٍُ اسهبى ّبی ثبضگبُ خجزًیگیبراى
جَاى اس تجزیش؛ هحو ی گفت :هَؾَع سیزقیت
ٍ کبّص آى اس هكبلجبت ثِ ح هزگم ٍ الجیهیِ اس
گغ غِ ّبی هْن پلیس اسهبى گر راسهبی ارتقبی
اهٌیت ػوَه ثِ ضوبر هی رٍگ اییي هسیلٍل
اًهظبه ثب ثیبى ایي کِ ثیزای کیبّیص جیزم ٍ
پیطگیزی اس آى آحبگ هزگم ٍ توبم گسهگبُ ّیب
سْن ٍ ًقص گارً تطکیل قزارگبُ هیجیبرسُ ثیب
سزقت گر ث ًِ ًیزٍی اًیهیظیبهی گر اسیهیبى ٍ
ضْزسهبىّب را اس ثزًیبهیِ ّیبی هیْین ٍ الیجیهیِ
ثبتیزگذار پلیس گر ایي هسیز ػٌَاى کزگ ٍی گر
اگاهِ تػزی کزگ :اجزای ثزًبهِّب ٍ فؼبلیتّبی
پیطگیزاًِ گر سبل جبری کبّص اًَاع گًَبگَى
سزقت را گر سك اسهبى ثِ ّوزاُ گاضیهیِ ٍ گر
هجوَع گر کل سزقت ّب پٌج گرغی کیبّیص
گاضهین هحو ی ثب اػالم کبّص پٌیج گرغی ی
هجوَع سزقت ّب اس اثه ای سبل تب پیبییبى آذر
هبُ خبقزًطبى کزگ :خَضجخهبًِ گر اییي هی ت
سزقت هسلحبًِ گر اسهبى رخ ً اگُ ٍ سزقت ثیِ
ػٌ ًیش  ۲8گرغ کبّص یبفهِ است ٍی گر
کٌبر کبّص هجوَع سزقتّب اس افیشاییص 85
گرغ ی هیشاى کط ثِ ٍقَع سزقتّب گر اییي
ه ت خجز گاگ ٍ گفت :گر سبل جبری  ۷97ثبًی
سزقت ههالض ٍ تؼ اگ ّ 4شار ٍ ً ۲11یفیز ثیِ
گلیییییل ارتییکییبة سییزقییت ضییٌییبسییبییی ٍ
گسهگیز ض ُاً جبًطیي فزهبً ُ اًهظبه اسیهیبى
ثب تبکی ثز ت اٍم ٍ تط ی اق اهبت پلیس اسهیبى
گر حَسُ پیطگیزی اس جزاین ثِ ٍیی ُ سیزقیت
تقَیت ّوکبری گیگز ًْبگّب ٍ گسهگبُّب را گر
ایي سهیٌِ خَاسهبر ض

 ۷۲۱پی اس آی شاخص آلودگی
هوای تبشیض

سزٍیس خجزی رٍسًبهِ ارکً -بیت رییس اٍل هجلس ضَرای اساله اس افشایص ث
رٍیِ هبلیبت آذرثبیجبىضزق اًهقبگ کزگ
ثِ گشارش ایسٌب هٌكقِ آذرثبیجبىضزق هسؼَگ پشضکیبى گر گفتٍگَ ثب خجزًگبراى اظْبر کزگ :گر ثحث هبلییبت
اسهبً سهبىّب گر ثَگجِ 96ضبّ ّسهین کِ افشایط گر ح ٍگ ۷3 9گرغ ثزای آذرثبیجبىضزق گر ًظیز گیزفیهیِ
ض ُ است گر حبل کِ ههَسف کطَری گر ایي خػَظ  9 4گرغ است
ٍی ثب اضبرُ ثِ ایٌکِ اس قزی کویسیَى هزثَقِ ایي هَؾَع را ثزرس ٍ پیگیزی ه کٌن افشٍگ :ایي افشایص ٍقیهی
اس ههَسف کطَری ًیش ثبالتز است هٌكق ًیست
پشضکیبى خبقزًطبى کزگّ :زگًَِ افشایط گر ثحث هبلیبت ثبی هٌكج ثز کبر کبرضٌبس ثبض گر غیز ایي غیَرت
غٌؼت ٍ اقهػبگ اسهبى را گچبر هطکل خَاّ کزگ
ٍی افشٍگ :ثؼ اس ثزرس هَؾَع گر کویسیَى ثَگجِ اقالػبت ٍ آخزیي اق اهبت گر ایي خػَظ را گر اخیهیییبر
رسبًِّب قزار خَاّین گاگ



سزٍیس خجزی رٍسًبهِ ارک-رئیس هزکش اقالع رسبًی
هحیف سیست آذرثبیجبى ضزق گفت :ضبخع آلیَگگی
َّای تجزیش اهزٍس ثِ  ۷۲7پ اس آی رسییی ُ اسیت ثیِ
گشارش ثبضگبُ خجزًگبراى جَاى اس تجزیش؛ قبسن ساگُ گفتَّ :ای تجزیش ّوینیٌیبى ثیزای
گزٍُّبی حسبس ًبسبلن است ٍ تَغیِ ه ضَگ گر غَرت ػ م ؾزٍرت اس هٌبسل خیَگ
خبرج ًطًَ ٍی ثب ثیبى ایٌکِ ثب ٍسش ثبگ ٍ اق اهبت کوییهیِ اؾیكیزار آلیَگگی ّیَا
آلَگگ کبّص یبفهِ است افشٍگ :هزگم ًیش ثبی ثزای کبّص آلَگگ ٍ کوهز اسیهیفیبگُ
کزگى اس خَگرٍّبی ضخػ ثِ خػَظ تک سزًطیي ّوکبری کزگُ ٍ تب سبلن ضی ى
َّا اس ٍسبیل ًقلیِ ػوَه ثیطهز اسهفبگُ کٌٌ رئیس هزکش اقالعرسبً هحییف سیسیت
آذرثبیجبى ضزق ثب اضبرُ ثِ ایٌکِ اهزٍس ٍؾؼیت ّط ار را پطت سز ه گذارین تػزیی
کزگ :اگز ثبگ ثبق ثوبً ٍ تػویوبت کویهِ اؾكزار گر هزحلِ ػولیبت ثِ قَت خَگ ثبق
ثوبً ضبّ کبّص آلَگگ تجزیش ثِ سیز  ۷11پ اس آی خَاّین ثَگ

طشح های عمشانی دس حاشیه شهش موجب سفع ناهنجاسی ها شذه است
سزٍیس خجزی رٍسًبهِ ارک -ضْیزگار تیجیزییش
گفت :اجزای قزح ّبی هخهلی ػیویزاًی گر
حبضیِ ایي ضْز هَجت رفغ یب کبّص ًبٌّجیبری
ّبی اجهوبػ ٍ فزٌّگ گر ایي ثخص ّیب ضی ُ
است
ثِ گشارش ایزًب غیبگ ًیجیفی گر گیی ار ثیب
جبًطیي قبئن هقبم ٍسیز کطَر اجزای قزح ّیبی
ػوزاً را گر خ هت تحَل فزٌّگ ٍ اجهوبػی
ضْز گاًست ٍ افشٍگ :قزح اسکبى ٍ ۲11احی ی
ارم ًوًَِ ثبرس ایي اق ام ّب ثَگُ ٍ ثب اجیزای آى
خبًَاگُ ّبی کِ گر ٍؾؼیت ًبثسبهیبًی ثیِ سیز
ه ثزگً اس اهکبى گاضهي یک سزپٌبُ سیجب ٍ ایوي
ثْزُهٌ ض ُاً ٍی اظْبر کزگ :چٌیییي اقی اهی
هَجت تقَیت ثٌیبى خبًَاگُ ض ُ ٍ تیالش هی
ضَگ ثب ّوکبری سبیز گسهگبُ ّیبی اجیزایی اس
جولِ ٍسارت هسکي ٍ ضْیزسیبسی اییي رًٍی
ت اٍم یبث ضْزگار تجزیش رٍیکزگّبی ػوزاً را
ػبهل اضهغبلسا گر سك ضْز خَاً ٍ ییبگآٍری
کزگّ :ناکٌَى تٌْب گر خف یک قكیبر ضیْیزی
ثیص اس ّ 3شار کبرگز گر کیبرگیبُ ّیبی هیهیزٍ
هطغَل ثَگُ ٍ ایي هَؾَع گر ثْیجیَگ ضیبخیع
ّبی اضهغبل ٍ هؼیطت غ ّب خبًَاگُ ثِ قَر قكغ
هَثز است ًجف اگاهِ گاگّ :ناکٌَى ثب ّوکبری

اگارُ کل آهَسش ٍ پزٍرش اسهبى ً 61یَجیَاى
گخهز ٍ پسز ثب ػٌَاى ضْزگار ه رسِ ثب ثخصّبی
هخیهیلی ضیْیزگاری تیجیزییش آضیٌیب ضی ُ ٍ
ؾزٍرت ّبی ضْزًٍ ی ٍ ه یزیه را گر ه رسِ
خَگ اػوبل ه کٌٌ ٍی گفت :گر ًجَگ ه یزیت
ٍاح ضْزی ضْزگاری تجزیش ثب گسهیبث ثِ ییک
ه یزیت ّوبٌّگ ٍ تؼبهل هسهوز ثب گسهگبُ ّب ٍ
ثخص ّبی هخهلی اسیهیبى هیَفی ضی ُ گر
سهیٌِ ّبی هخهل اجهوبػی اس جیولیِ هیْیبر
آسیتّبی اجهوبػ ػفبف ٍ حجبة ٍ حیقیَ
ضْزًٍ ی ثِ هَفقیت ّبی ارسضیویٌی ی گسیت
یبث ضْزگار تجزیش ثب اضبرُ ثِ پیطیییٌیِ ٍ ٍجیْیِ
تبریخ ایي ضْز اظْبر کزگ :فؼیبلیییت ّ ۲یشار

ّیبت هذّج حؿَر پزرًگ تطکل خیییزییِ ٍ
تقی ػوَم هزگم ثِ هجبحث گیٌ هیَجیت ضی ُ
ثحث آسیت ّبی اجهوبػ گر ایي ضْیز ثسیییبر
هح ٍگتز اس سبیز کالىضْزّب ثبض ًجف افشٍگ:
ضْزگاری تجزیش گر تؼبهل ه اٍم ثیب هی ییزییت
اسهبى ایجبگ گزمخبًِّب تَسؼِ هزاکش اسکبى ٍ
تبسیس هزکش تزک اػهیبگ ٍ هْیبرت آهیَسضی
هبگُ  ۷6را ه ًظز قزار گاگُ ٍ جبیگبُ ایي ضْز را
ثِ ػٌَاى ضْز ث ٍى گ ا هكزح سبخهِ اسیت ٍی
ایجبگ ًظبم کبرآه ٍ سبلن اگاری را اس اّی اف
هْن اجهوبػی خیَاًی ٍ گیفیت :ثیب اجیزای
راّجزگّبی هخهل اس جولِ تیَسیؼیِ خی هیبت
گیجیهبل تقَیت ًظبرت ّبی هجیبسی ثیز قیزح
ّبی ػوزاً ٍ حذف اق ام گسه گر رسیی گی
ثِ پزًٍ ُ ّبی ضْزسبسی تالش ه ضَگ تکزیین
ارثبة رجَع ثِ ػٌَاى یک ّی ف آرهیبًی گر
هجوَػِ ضْزگاری هحق ضَگ ًجف ثِ ًیقیص
آهَسش ّبی ضْزًٍ ی گر حَسُ ّبی اجهویبػی
اضبرُ ٍ یبگاٍری کزگ :ضْز یک هَجَگ سًی ُ ٍ
پَیب ٍ آهَسش ّبی اجهوبػ ٍ فزٌّیگی جیشٍ
ج اًبپذیز آى ثَگُ ثٌبثیزاییي تیالش هی ضیَگ
هجبحث آهَسض ثب تَسیغ هٌبست گر فزٌّگسزاّب
ٍ ه ارس سك ضْز ًْبگیٌِ ضَگ

مشکالت کنونی شهشها ناشی
اص تخشیب باغات است
سزٍیس خجزی رٍسًبهِ ارک -فزهبً ار ضْزسهبى تجزیش هطکالت کیٌیًَی
ضْزّب را ًبض اس تخزیت ثبغبت ٍ سهیي ّبی کطبٍرسی حیبضیییِ ضیْیزّیب
ػٌَاى کزگ
ثِ گشارش خجزگشاری فبرس اس تجزیش ثِ ًقل اس رٍاثف ػوَه فیزهیبًی اری
تجزیش رحین ضْزت فز ثِ ّوزاُ ه یزاى ٍ کبرضٌبسبى اگارُ جْبگ کطبٍرسی
ٍ اگارُ گاهپشضک ایي ضْزسهبى گر جوغ هزگم رٍسهبی سفی اى ج یی ثیب
هقبیسِ ٍؾؼیت تَجِ ثِ رٍسهبییبى گر قجل ٍ ثؼ اس اًقالة اظْبر گاضت :ثیِ
ثزکت اًقالة اساله ایٌک سك سَاگ ػوَه رٍسهبییبى ٍ ضْزًطییي ّیب
تفبٍت چٌ اً ً ارگ؛ اس ایي رٍ ضزایف ثزای آهَسشّبی السم گر حیَسُ
کطبٍرسی ٍ گامپزٍری ثزای رٍسهبییبى فزاّن است
ٍی ػلن ٍ گاًص رٍس را گر کٌبر پٌج ػبهل آة خبک ثذر اگٍات ٍ اثیشار
هَرگ ًیبس کطبٍرسی ؾزٍری گاًست ٍ اس غٌؼهگزاى ٍ کطبٍرساى خَاسیت
ثزای جلَگیزی اس ٍارگ ض ى ؾزر ٍ سیبى حهوبً ثِ تَغیِّبی کبرضیٌیبسیبى
اهز تَجِ کٌٌ
فزهبً ار ضْزسهبى تجزیش هطکالت کًٌَ ضْزّب را ًبض اس تخزیت ثیبغیبت
ٍ سهیيّبی کطبٍرسی حبضیِ ضْزّب گر سبلّیبی گٍر ػیٌیَاى گاضیت ٍ
افشٍگ :اهزٍسُ ثب ثِ ّن خَرگى تَاسى ضْز ٍ رٍسهب ٍ هْبجزت رٍسهبییبى ثیِ
حبضیِ ضْزّب ًِ اهکبًبت ضْزی ثِ تٌبست سبکٌبى آى است ٍ ًِ رٍسهبّب ثیب

ظزفیت توبم گر تَلی ٍ کطبٍرسی ٍ گامپزٍری تالش ه کٌٌ
ٍی ثب تأکی ثز اًهخبة اغل گر اًهخبثبت ضَراّبی اسالهی رٍسیهیب سیِ
اغل ضخػیت ٍ هقجَلیت اجهوبػ گاًص ٍ تسلف ػلو ثِ اهَر ٍ هْبرت
ٍ تجزثِ را اس خػَغیبت فزگ اغل ثیبى گاضت ٍ اثزاس اهی ٍاری کزگ کِ ثب
ت اٍم ارتجبقبت ضَراّبی اساله رٍسهبّب ثب فیزهیبًی اری ٍ ثیخیطی اری
هسبئل ٍ هَاًغ تَلی گر رٍسهبّب رفغ ٍ ًقص رٍسهبییییبى گر کطیبٍرسی ٍ
گامپزٍری پزرًگتز اس قجل ضَگ
پس اس ایي گی ار فزهبً ار ضْزسهبى تجزیش ثِ ّوزاُ ه یزاى حبؾز گر اییي
ًطست اس کل رٍسهب ثبسگی ٍ گسهَرات السم ثزای حل هطکالت یبگ ضی ُ
را غبگر کزگ

اجشای  3هضاس متش جذول گزاسی و  ۶4پل
استباطی دس معابش منطقه  ۱تبشیض

بشگضاسی دوسه آموصشی اخالق حشفه ای ویژه
کاسکنان قضائی و اداسی دادگستشی تبشیض

سزٍیس خجزی رٍسًبهِ ارک -ضْزگار هٌكقِ
 7تجزیش اس اجزای ّ 3شار ههز ج ٍل گذاری ٍ
 51پل ارتجبق گر هؼبثز ػوَه ایي هٌكقِ اس
سَی ایي ضْزگاری خجز گاگ
ثِ گشارش ایزًب ػل فزخ گر گفت ٍ گَ ثب
خجزًگبراى افشٍگ :ایي قیزح ّیب گر  9هیبُ
گذضهِ ثِ ّوت هؼبًٍت فٌ ٍ ػیویزاًی ٍ
ّوکبری هؼبًٍت خ هبت ضْزی ٍ اجزای ایي هٌكقِ اًجبم ض ُ ٍ ّ ۷1یشار
ههز اس ج اٍل فزسَگُ ًیش تؼَیؽ ض ُ است ٍی اظْیبر کیزگ :گر راسیهیبی
اجزای قزح ج ٍل گذاری اغالحبت ٌّ س گر هی اى ضْ ای اللیِ سیِ
راّ ًیبیص خیبثبى هزگاً آذراً یطِ خیبثبى غبگقیِ سِ راّی اٍچیویبى
اً یطِ گٍر ثزگزگاى رسبلت جیپ پبرک اً یطِ ٍ سیز پل تزاکهَرسبسی ثیب
غزف ثیص اس  ۷3هیلیبرگ ریبل اًجبم ض ُ است ضْزگار هٌكقِ  7تجزیش اجیزای
پل ّبی ارتجبق را گر راسهبی ّوسك سبسی پیبگُرٍ ثب سك خیبثبى ثِ هٌظَر
ػجَر راحت ٍ ث خكز ػبثزاى پیبگُ اػالم ٍ اظْبر کزگ :ثز اسبس ثزرس ّبی
اًجبم ض ُ تَسف هؼبًٍت حول ٍ تزافیک هٌكقِ ٍ ضٌبسبی ًقبـ هَرگ ًیییبس
ایي پل ّب گر ضْزک اً یطِ ٍ سبیز هحل ّبی هَرگ ًیبس گر هٌكقِ ًػت ض
فزخ اگاهِ گاگ :تالش ه ضَگ ثب ثزرس هؼبثز سیكی حیَسُ ًسیجیت ثیِ
سبهبً ّ آسفبلت ریشی رفغ هَاًغ ٍ ًػت پل ّبی ارتجبقی اقی ام ّیبی
السم اًجبم ضَگ

سزٍیس خجزی رٍسًبهیِ
ارک -گٍرُ آهیَسضی
اخال حزفیِ ای ثیزای
چییْییبرغیی ًییفییز اس
کییبرکییٌییبى قؿییبئ ی ٍ
اگاری گاگگسهزی تجزییش
گر سبلي اجهیویبػیبت ٍ
سبلي ث ری گاگگسهیزی
تجزیش ثزگشار گزگی
گر ایییي گٍرُ کییِ ثییب
حؿَر ً 51فز اس قؿبت
گاگگسهزی تیجیزییش گر
سبلي ث ری گاگگسهزی تجزیش ثِ اسهبگی اسهبگ گکهز قزاهلک ٍ ثب حؿَر 351
ًفز اس کبرکٌبى اگاری ٍ ضَراّبی حل اخهالف ثِ اسهبگی اسهبگ جبًیقیلی گر
سبلي اجهوبػبت گاگگسهزی تجزیش ثزگشار گزگی هسبئل هزثیَـ ثیِ اخیال
حزفِ ای تَسف اسبتی هزثَقِ تجییي ٍ هَرگ ثحث قزار گزفت
گر پبیبى گٍرُ حجت االسالم ٍ الوسلویي هظفزی رئیییس کیل گاگگسیهیزی
اسهبى ؾوي تق یز اس اسبتی ثزجسهِ اخال حزفِ ای گر ایي گٍرُ خَاسهبر ثیِ
کبر ثسهي ایي هكبلت گر هسبئل کبری گزگی ٍ فلسفِ تطکیل ایي کالسْب را
افشایص راً هبى کبری ٍ افشایص رٍحیِ خ هت ثِ هزگم گاًست

مذاسس مشمول طشح کانون مذسسه
دس آرسبایجانششقی افضایش مییابذ
سزٍیس خجزی رٍسًبهِ ارک -ه یزکل کیبًیَى
پزٍرش فکزی اسهبى آذرثبیجبى ضزق اس اسهقجبل
گاًص آهَساى اس اجزای قزح کبًَى ه رسِ خجیز
گاگ ٍ گفت :ه ارس هطوَل قزح کبًَى ه رسِ
گر اسهبى افشایص ه یبث
ثِ گشارش خجزگشاری فبرس اس تجزییش ثیِ ًیقیل
رٍاثف ػوَه اگارُ کل کبًَى پزٍرش فیکیزی
کَگکبى ًٍَجَاًبى اسهبى آذرثیبییجیبى ضیزقی
ّبگی یَس ساگُ ثب اضبرُ ثِ اجزای قزح کبًیَى
ه رسِ اس اٍاسف هْزهبُ سبل جبری گر تیؼی اگی
اس هزاکش کبًَى اظْبر گاضت :ثب تَجِ ثِ اسهقجیبل
اٍلیبء هؼلوبى ٍ گاًص آهَساى هی ارس ٍ ًیییش

اػالم ّوکیبری هسیَالى آهیَسش ٍ پیزٍرش
اسهبى هزاکش فزٌّگ ٌّزی هطوَل اییي قیزح
گر اسهبى افشایص ه یبثٌ
ٍی گفت :قزح کبًَى ه رسِ اق اه هیکیویل
ثزای ضکَفبی اسهؼ اگّبی گاًص آهَساى اسیت
ٍ گر ایي خػیَظ اس ّیویکیبری آهیَسش ٍ
پزٍرش اسهبى گر راسیهیبی اجیزای اییي قیزح
ق رگاً کزگ یَس ساگُ افشٍگ :ایي قزح ییک
تؼبهل گٍسَیِ ثَگُ ٍ گارای ثزًبهِ هطیخیع ٍ
ّ فوٌ ی است کیِ گاًیص آهیَساى گر کیٌیبر
یبگگیزی گرٍس ثِ ضیَُّبی ج یی ثیب سیجیک
سً گ آضٌب ض ُ ٍ ضخػیت اجهوبػی آى ّیب

رض ه کٌ ٍی اگاهِ گاگ :اس گسهبٍرگّبی جلسِ
فَ ایي است کِ گر آیٌ ُ ثهَاًین تؼ اگ ه ارس
هطوَل قزح کبًَى ه رسِ را افشایص گّین
یَس ساگُ افشٍگ :قزح کبًَى ه رسِ ثب ّی ف
ثْزُهٌ ی گاًصآهَساى ه ارس اس ظزفییت ّیبی
هَجَگ گر هزاکش فزٌّگ ٌّزی کبًَى پیزٍرش
فکزی کَگکبى ٍ ًَجَاًبى گر سیزاسیز کطیَر
اجزا ه ضَگ

اجشای طشح هادی ۷4۱سوستای
آرسبایجان ششقی با ۶۵میلیاسد
سیال اعتباس

سزٍیس خجزی رٍسًبهِ ارک -ه یزکل ثیٌیییبگ هسیکیي
اًقالة اساله آذرثبیجبى ضزق اس تخػیع  56هیلییبرگ
ریبل اػهجبر ثزای اجزای قزح ّبگی گرسك رٍسیهیبّیبی
اسهبى گر سبلجبری خجز گاگ
ثِ گشارش خجزًگبر هیْیز حیبفیب ثیبثیبپیَر گر جیویغ
خجزًگبراى گفت :ثٌیبگ هسکي ههَل فؼبلیت ّبی ػوزاًی
گررٍسهبّب ست ٍ رفغ هحزٍهیت گرهٌبق رٍسیهیبیی ٍ
تالش ثزای تَسؼِ ٍ ػوزاى ٍ آثبگاً گر سك رٍسهبّبی
اسهبى یک اس اٍلَیت ّبی کبری ایي ًْبگ است
ٍی اظْبر گاضت :ثز ّویي اسبس اس اثه ای سیبل جیبری
تبکٌَى هجلغ  56هیلیبرگ ریبل اػهجبر ثزای اجزای  ۷18قزح
ّبگی گر سك رٍسهبّبی اسهبى تخػیع یبفهِ است
ثبثبپَر ثز لشٍم تؼبهل ٍّوکیبری سیبییز گسیهیگیبُ ّیبی
خ هبت رسبى ثب ثٌیبگ هسکي اضبرُ ٍ تػزی کزگّ :یویِ
هسئَالى ثبی ثب تؼبهل ثیطهز گر سهیٌِ اییجیبگ قیزح ّیبی
تَسؼِ رٍسهبی تالش ٍی ُ ای گاضیهیِ ثیبضیٌی چیَى
رٍسهبئیبى گر ثزِّ ّبی هخهل ٍ هیهیؼی گ ّیویکیبری
ٍّوزاّ خَگ را ثب اًقالة ٍ ًظبم ثِ اثجبت رسبً ُ اً
ه یزکل ثٌیبگ هسکي اًقالة اساله آذرثبیجیبى ضیزقی
خبقز ًطبى کزگ :ثب سزهبیِ گذاری ثیطهز گر رٍسهبّب هی
تَاى سهیٌِ هبً گبری رٍسهبئیبى ٍ کبّص هیْیبجیزت ثیِ
ضْزّب را فزاّن کزگ ٍ ثب اجزای قزح ّب ٍ ثیزًیبهیِ ّیبی
گًَبگَى گر کٌبر سبیز گسهگبُ ّیبی اجیزای خی هیبت
رسبى گبم ّبی هَثز گرتَسؼِ رٍسهبّبی اسهبى ثزگاضت

مشکالت شهشک های صنعتی
خصوصی آرسبایجان ششقی
پیگیشی می شود

سزٍیس خجزی رٍسًبهِ ارک-هؼبٍى ثزًبهِ ریشی ٍ اهیَر
اقهػبگی ضزکت ضْزک ّبی غٌؼه آذرثبیجبى ضیزقی
گفت :هطکالت ضْزک ّبی غٌؼیهی خػیَغی اییي
اسهبى گر کٌبر ضْزک ّبی غٌؼه گٍله پییگیییزی هی
ضَگ
ثِ گشارش خجزًگبر هْز غبثز پزًیبى گر ًخسهیي ًطیسیت
ه یزاى ػبهل ضْزک ّبی غٌؼه خػَغ اسهبى اظْیبر
کزگ :ضْزک ّبی غٌؼه خػَغ ثبر هسئَلیه گٍلیت
را ثز گٍش گزفهِ اً ٍ اقی اهیبت ارسًی ُ آى ّیب ثیزای
ضزکت ضْزک ّبی غٌؼه قبثل تق یز است
ٍی افشٍگ :تؼبهل ضْزک ّبی غٌؼه گٍله ٍ خػَغ
گر راسهبی تَسؼِ غٌؼه اسهبى ٍ ارایِ خ هبت هیكیلیَة
تز ثِ ٍاح ّبی تَلی ی هَرگ تبکی ه یزیت ضْزک ّبی
غٌؼه آذرثبیجبى ضزق ثَگُ ٍ گر ایي راسهب تالش گارین
تب ثب ثزگشاری ًخسهیي ًطست ه یزاى ایي ضْزک ّیب راُ
را ثزای ّوکبری ّبی ثیطهز ثبس کٌین
هؼبٍى ثزًبهِ ریشی ٍ اهَر اقهػبگی ضزکت ضْزک ّیبی
غٌؼه آذرثبیجبى ضزق اگاهِ گاگ :ضْزک ّبی غٌؼیهی
خػَغ گر راسهبی اغل  44قبًًَ اسبس گبم ثیزهی
گارً ٍ ضزکت ضْزک ّبی غٌؼه اسهبى ًیش ثب اضزافییت
کبهل ثِ حسبسیت کبر آى ّیب گرغی گ حیویبییت ۷11
گرغ ی ٍ پیگیزی هطکالت آى ّبست
ٍی ّونٌیي گفت :گر ثزِّ ای کِ کطَر ثیییص اس ّیز
سهبى حوبیت اس سزهبیِ گذاری را گر سزلَحِ فیؼیبلیییت
ّبی خَگ قزار گاگُ ایجبگ ثسهز هٌبست ثزای جذة سزهبیِ
گذاری اّویت گٍچٌ اً پی ا ه کٌ کِ ضْزک ّیبی
غٌؼه چِ خػَغ ٍ چِ گٍله ًقص پزرًگ گر ایجبگ
ثسهز گر حَسُ سزهبیِ گذاری غٌؼه گارگ
پزًیبى گر پبیبى اثزاس اهی ٍاری کزگ ثب گسهزش ّویکیبری
ضْزک ّبی گٍله ٍ خػَغ کوک ضبیبً ثِ تحزک
ٍ رًٍ تَلی گر اسهبى ض ُ ٍ هیشاى سزهبیِ گذاری ّب گر
ایي ثخص افشایص یبث
گفهٌ است گر ایي ًطست ه یزاى ّطت ضْزک غٌؼهی
خػَغ آذرثبیجبى ضزق ثِ ثیبى گیی گیبُ ّیبی خیَگ
پزگاخهِ ٍ تػوین ثز اگاهِ ایي جلسبت ثِ غَرت گٍرُ ای
جْت گسهزش ّوکبری ّب گزفهٌ

