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آرذبایجان

هقالِ
َّای دلپریس تبسیص،
هحسکی هْن بسای سفس
بِ شْس اٍلیي ّا

ثب شسٝع كصْ ُسٕ تبث ابٞ٘١ ،ٙطٜب ٙشیبدی اش
اهصی ٛزوزبک ً زٞز ثزب حدزٞز دز ٗزٜزبطزن
ً ١ٞابٛی آذزثبیجب ،ٙث ُ ٠زت ُ ٝزراز دز
طجیؼت ثٌس  ٝثبصلبی ایٜٗ ٚطو ٠پسداخاز ٝ ٠اش
شیجبیی ١بی آٓ ٙرت ٗی ثسٛد ثز ٠طزٞزی ًز٠
ِ٘١بٗ ٙی داٜٛد شبید ٛاٞا ٠ِٜٓ ٙجِٜزْ ١زب ٝ
اٗبً ٚتبزینی  ٝدیدٛی ای ٚدیبز زا دز اسزازبٙ
١بی ش٘بٓی ً ٞز یبكت.
اٗب ح بة ًال ٙش٢س تجسیص اش سزبیزس ٗزٜزبطزن
آذزثبیجب ٙجداست ،شیسا ای ٚزٝش١ب پبزى ١بی
ای ٚش٢س ٗ٘ٔ ٞاش ٗ بكساٛی است ً ٠دیبز خزٞش
آة ٞ١ ٝای آذزثبیجب ٝ ٙتجسیص زا ثزسای سزلزس
خٞد اٛانبة ًسد ٟاٛد تب اش آة ٞ١ ٝای دٓپریزس
ایٜٗ ٚطو ٠اسالبدً ٟبكی زا ث ٠ػْ٘ آٝزٛد.
ای ٚزٝش١ب ً ٠شاٝی ٠آكابة تبث اب ٙثی زح٘بٝ ٠ٛ
شدید ثزس شز٢زس١زبی ایزسا ُ ٙزازسد ٟشزد،ٟ
آذزثبیجب ٙشسهی ثب آة ٞ١ ٝای ٗؼازدّ تزس اش
ث یبزی اساب١ ٙبی دیِس ثٌٗ ٠بٜٗ ٙبسجی ج٢زت
اٛانبة ُسدشِسا ٙتجدیْ شد ٟاست ث ٠طزٞزی
ًٗ 0 ٠ب ٟتبث زازبٛزی ،اٝر ٝزٝد ُزسدشزِزساٙ
ٞ٘١ط ٚثً ٠ال ٙش٢س تجسیص است  ٝكصْ اصٔزی
ُسدشِسی دز تجسیص ٜٞ١ش تب پبیب ٙش٢سیزٞز ٗزبٟ
اداٗٗ ٠ی یبثدٓ ،را ثساسبس آٗبز ازای ٠شزد١ ٟزس
سبّ ثس ٗیصاُ ٙسدشِساٛی ً ٠اش تجسیزص ثزبشدیزد
ٗی ًٜٜد اكصٝدٗ ٟی شٞد ،ث٘١ ٠ی ٚدٓیْ ١س سبّ
ثبید آٗبدُی ٗ ٝٞال ٙش٢س ثسای پریسایی اش ایٚ
ٗیصاُ ٙسدشِس ٛیص اكصایش یبثد.
دز ای ٚثی ،ٚپبزى ١بی ش٢س تجزسیزص ثزب ایزجزبد
ٗحیطی ٜٗبست  ٝكزسا١زٖ ًزسد ٙآسزبیزش ٝ
آزاٗش ثسای ٗ بكسا ٙتبث ابٛی پزریزسای اٛزجزٟٞ
ُسدشِسا ٙشد ،ٟث ٠طٞزی ً ٠دز ١س ُٞشز ٠اش
پبزى ١بی ش٢س چزبدز١زبی زٛزِزی اسزٌزبٙ
ٗ بكسا ٙتبث ابٛی ث ٠چ ٖ ٗی خزٞزد اٗزب ثزبیزد
ثسخٞزد ٛیس١ٝبی خدٗبت ٛیص ثب ای ٚػزصیزصا ٙثز٠
ٛح ٞهبثْ ٗالحظ ٠ای ازتزوزب یزبثزد شیزسا طزجزن
تحویوبت ث ٠ػْ٘ آٗد ٟاش سٞی ٛزِزبزٛزد ،ٟدز
ثسخی اش پبزى ١بیی ً ٗ ٠بكسا ٙدز آ٢ٛب اهبٗت
شجبُ ٠ٛصید ٟاٛد زكابز١بی ٛبٜٗزبسزجزی اش سزٞی
ٛیس١ٝبی كدبی سجص دز صجحِب١ ٟب صٞزت ٗزی
ُیسد تب اٗس آثیبزی چُ٘ ٝ ٚیب١بٗ ٙسثٞط ٠اٛجبٕ
ُسدد دز حبٓی ً ٠ثب ٗودازی تحْ٘ ٗزی تزٞاٙ
ٗٞجت ثجت خبطسٛ ٟیي اش ش٢س تجسیص دز اذ١بٙ
ٞ٘١طٜب ٙزا ثٝ ٠جٞد آٝزد.
پبزى ائْ ُؤٓی تجسیص ثب ١اْ ٜٗحصزس ثز ٠كزسد
خٞد ث ٠ػٜٞا٘ٛ ٙبد هدی٘ی  ٝآشٜبی ایساٛیبً ٙز٠
١س ٗی٘٢ب ٙتبشٝ ٟازدی دز ش٢س دٛزجزبّ آٗ ٙزی
ُسدد ای ٚزٝش١ب ٗ٘ٔ ٞاش ٗ بكزساٛزی اسزت ًز٠
سبی ٠دزخاب ٙای ٚپبزى تبزینزی  ٝثزصزٍ زا
ٗحْ اسٌب ٙخٞد دز تجزسیزص هزساز داد ٟاٛزد ٝ
ثسُصازی ثسٛبٗ١ ٠بی ٗنأق كسِٜ١یٜ١ ،زسی ٝ
ٝزششی ،ا٘١یت سیبحت دز ای ٚتلسجِب ٟدٝزاٙ
ایٔنبٛی زا دٝچٜداً ٙسد ٟاست  ٝای ٚدز حبٓزی
است ً١ ٠س چٜد دز ای ٚزٝش١بی شٔزٞؽ تز٘زبٕ
١اْ ١بی ًال ٙش٢س تجسیص  ٖ١ث ٠حبٓت تٌ٘زیزْ
ظسكیت زسید ٟاٛد ٓٝی خٌٜبی ثبد شجزبٛزِزب١زی
ٜٗطو ٠ائْ ُؤٓی چیصی ٛیز زت ًز ٗ ٠زبكزس ٝ
ٗی٘٢بٛی ث ٠زاحای اش آ ٙچ ٖ پٞشی ٘ٛبید.
دز ای ٚثی ،ٚسبشٗب ٙپبزى ١ب  ٝكدبی سجص تجسیص
دز ًٜبز سبشٗبٗ ٙیساث كسِٜ١یُ ،سدشِزسی ٝ
صٜبیغ دسای آذزثبیجب ٙشسهی ثب ازای ٠خدٗزبتزی
ٗبٜٛد زاٜ٘١ب  ٝدز اخایبز ُراشاٛ ٚزوز ز١ ٠زبی
ش٢سی ثٗ ٠ی٘٢بٛب ٗ ٝ ٙبكساٛ ٙبآشٜب سؼی دازٛزد
ثٛ ٠حٞی ٗطٔٞة زسٖ ٗی٘٢بٞٛ ٙاشی زا ثز ٠جزب
آٝزٛد  ٝآجاٛ ٠وش زاٜ٘١بیی خٞد ش٢سٛٝداٛ ٙیزص
ٛجبید ٗٞزد ؿلٔت ٝاهغ ُسدد شیزسا ث زیزبزی اش
ُسدشِسا ٙثب حدٞز دز خیبثزب١ ٙزب ٗ ٝزؼزبثزس
ش٢سی اهدإ ث ٠پسسید ٙآدزس ٗحْ ٗزٞزدٛزظزس
ٞ٘ٛد ٝ ٟزاٜ٘١بیی صحیح ٗسدٕ دز ای ٚپزسٝسز،٠
شبید سبثو ٠داد ٙآدزس اشاجب ٟاش سٞی ثسخی اش
ٗسدٕ ؿیسثٗٞی زا اش اذ١ب ٙپبى ٘ٛبید ً٘بایٌٜز٠
ث٢جٞد تبثٔ١ٞبی زاٜ٘١بی دز ٙٝش٢سی ٗزوزدازی
اش دشٞازی ١بی ٗ یس١بی پزیزدزیزد ٟشز٢زس زا
ًب١ش داد ٟاست اٗب ثبش  ٖ١ػزدٕ تزطزجزیزن دز
ػٜبٝیٜٗ ٚبطن ٗنأق ش٢س اش ػٜبٝیٗ ٚصزطزٔزح
دز شثبٗ ٙسدٕ تب زٝی ٛو ١ ٠ب ،ثسخی اش ٗ بكساٙ
زا سسدزُٖ ٞ٘ٛد ٟاست.

سسٝیس خجسی زٝشٛبٗ ٠ازى-پاسٝشی٘ی تجسیص دز
ج ٜٞاز ٟثصزٍ ثٜیبد ازٝپبیی  ،جزبیزصٛ ٟزٞثزْ ٝ
اػاجبزٛبٗٗ ٠دیسیت دزیبكت ًسد ٝ ٟث ٠ػٜٞاٝ ٙاحزد
 ٠ٛٞ٘ٛتحوین  ٝتٞسؼ ٠اٛزازنزبة شزد.ثزُ ٠زصازش
خجسِٛبز ُس ٟٝاساب١ ٙبی ثبشزِزب ٟخزجزسٛزِزبزاٙ
جٞا ٙاش تجسیصج جبیصٞٛ ٟثْ ٗدیسیت  ٠٘١سزبٓز ٠ثز٠
ز١جساٗ ٝ ٙدیساٛی ً ٠تٞا ٛا٠اٛد ٛوش ٗٞثسی زا دز
ً ت ًٝبز ایلب ًٜٜد ،ا١داب ٗزی شزٞد  ٝثزٜزیزبد
ازٝپبیی تٞسؼٗ ٠دیسیت دز ایسا ٝ ٙدز سبّ جزبزی
ثسای ٛن ای ٚثبز ث ٠طٞز اخاصبصی ث ٠ا١زداب ایزٚ

جبیص ٟدز ً ٞز اهدإ ًسدً٘ .یا ٠ازشیبثی ثس اسبس
اػالٕ سبشٗبٗ ٙدیسیت صٜؼای اش ٗیب ۵99 ٙشسًت
ثستس ً ٞز دز سبّ ۵00۴پاسٝشی٘ی تجسیص زا ثزسای
دزیبكت ای ٚجبیص ٟاٛانبة ٗ ٝؼسكی ًسدُ.زلزازٜزی
است پاسٝشی٘ی تجسیص اش ش٢سیٞز  ۵00۴تٞا ٛت ثزب
ٗدیسیت صحیح ُ ٝرزاش شیب ٙاٛزجزبشزاز ٠د ٝد١ز٠
ُززرشززازز ٝ ٠ػززجززٞز اش ثززحززسا ٙثزز ٠سززٞد د١ززی
ثسسد٘١.دٜی ٚاش سٞیی دیِزس دز ١ز٘زبیزش زٝش
ٗٔی صٜؼت ٗ ٝؼد ، ٙپاسٝشی٘ی تجسیص ثز ٠ػزٜزٞاٙ
ٝاحد  ٠ٛٞ٘ٛتحوین  ٝتٞسؼ ٠دز سبّ  ۵00۱اٛانزبة

صدٍز یک هیلیَى ٍ ّ 033صاز کازت هلی َّشوٌد دز آذزبایجاى شسقی
سسٝیس خجسی زٝشٛبٗ ٠ازىٗ-دیسًْ ثجت احٞاّ
آذزثبیجب ٙشسهی ُلت :اش ٗ 2یٔی١ 099 ٝ ٙٞزصاز
ٝاجد شسایط دز آذزثبیجب ٙشسهی  ،تبًٜز ٙٞیزي
ٗیٔی١ 099 ٝ ٙٞصاز ٛلس ًبزت ٞ١ش٘زٜزد دزیزبكزت
ًسد ٟاٛد.
ثُ ٠صازش خجسِٛبز ُس ٟٝاسزازب١ ٙزبی ثزبشزِزبٟ
خجسِٛبزا ٙجٞا ٙاش تجزسیزصج جزٞدی دز  ٛز زت
شٞزای ٘١بِٜ١ی ثجت ٝهبیغ حیزبتزی دز ٝزشهزبٙ
اكصٝد  :شٗب ٙتحٞیٔصدٝز یي ٗیٔی١ 099 ٝ ٙٞزصاز
ًبزت ٗٔی ٞ١شٜ٘د دز آذزثبیجب ٙشسهزی ًزبزت
ٞ١شٜ٘د دز اساب ٙاش ٗ ۴ب ٟث ۵۱ ٠زٝش ًب١ش یبكزاز٠
است.ثُ ٠لاٝ ٠ی ًبزت ١بی ٗٔی ًٜٛٞی تب پزبیزبٙ
اٗ بّ اػاجبز دازد  ٝثبید ًبزت ٞ١شٜ٘د جبیِصیزٚ
آ ٙشٞدٗ.دیسًْ ثجت احٞاّ اساب ٙثزب اشزبز ٟثز٠
ای ٠ٌٜتالش ٗی شٞد اٗ بّ ثزسای ٛزصدیزي ثز2 ٠
ٗیٔیٛ ٙٞلس ًبزت ٗزٔزی ١زٞشز٘زٜزد صزبدز شزٞد
خبطس ٛبً ٙسد  :ثبید  09دزصد ٝاجزدا ٙشزسایزط
اسابً ٙبزت ٞ١شٜ٘د دزیبكت ًٜٜد تب ًبزثسد آ٢ٛزب
دز اساب ٙشسٝع شٞدٝ.ی اش ػز٘زٗ ٕٞزسدٕ اسزازبٙ
خٞاست ثسای دزیبكت ًبزت ٞ١شٜ٘د ثزٗ ٠زساًزص
دكبتس پزیز زنزٞا ٙدز سزساسزس اسزازبٗ ٙزساجزؼز٠
٘ٛبیٜدٗ.دیسًْ ثجت احٞاّ آذزثزبیزجزب ٙشزسهزی،

ُلت :اُس ثسای ت٘بٗی ٗسدٕ ًبزت ٗٔی ٞ١ش٘زٜزد
صبدز شٞد ثی اس ًبز١بی ادازی اش ای ٚطسین اٛجبٕ
خٞا١د شد.جٞدی ثب اشبز ٟث ٠ای ٠ٌٜطجن هب٠٘١ ٙٞٛ
سبشٗب١ ٙب  ٝادازات ٗٞظق ث ٠ایجبد شیزسسزبخزت
١بی آٌاسٛٝیٌی ثسای اسالبد ٟاشًبزت ٞ١شز٘زٜزد
 ١اٜد ٗ ،صیت ایً ٚبزت زا اسالبد ٟاش آ ٙث ٠جزبی
ت٘بٕ ًبزت ١بی ثبٌٛی  ،پبیب ٙخزدٗزت  ٝدیزِزس
ًبزت ١ب اػالٕ ًسدٝ.ی اش آٗبدُی ثزجزت احزٞاّ
اساب ٙثسای دایس ًسد٘ٛ ٙبیٜدُی دز ٜٗبطن ٗنأق
آذزثبیجب ٙشسهی خجس داد  ٝاكصٝد :ثب تٞج ٠ث ٠تؼداد
شیبد توبضب١ب  ،اُس اٌٗبٛبت  ٝتج٢یصات ٗزٜزبسزت
تبٗی ٚشٞد ایٗ ٚساًص پس اش ثسزسزی  ٝتصز٘زیزٖ
ُیسی دز ش٢س ١بی دیِس دایس خٞا١د شد.

شد  ٝثب ا١داب تٜدیس ٝیزه ، ٟاش ٗزدیزسیزت ایزٚ
شسًت تجٔیْ ث ٠ػْ٘ آٗد.الشٕ ثز ٠ذًزس اسزت،
اكصایش تٓٞید ٗٔی  ٝث٢جٞد ًزیزلزیزت آً ٙز ٠ثزب
ٛبِٗرازی سبّ١بی ُرشا ٠تحت ػٜبٝیز ٚاهزازصزبد
ٗوبٗٝای اش سٞی ٗزوزبٕ ٗزؼزظزٖ ز١زجزسی دسزت
اٛدزًبزا ٙاهاصبدی زا ثٜٗ ٠ظٞز تحزوزن آ ٙثزسای
شٌٞكبیی اهواصبد  ٝپی سكت ً زٞز ثز ٠چزبٓزش
ً بٛد ٟاست .پهِ ١ٝساٗ ٙانصصصٜبیغ زا ٛیص دز
زاسززاززبی دسززاززیززبثززی ثزز ٠تززٓٞززیززدات ًززیززلززی
ثساسبس كٜبٝزی ١بی ٞٛی ٚج٢بٛی ثس آ ٙداشا ٠است

ساشهاى تاهیي اجتواعی با کوبَد هٌابع هَاجِ است

سسٝیس خجسی زٝشٛبٗ ٠ازىٗ-زدیزسًزْ تزبٗزیزٚ
اجا٘بػی آذزثبیجب ٙشسهی ُلت :ای ٚسزبشٗزب ٙدز
حبّ حبضس ثب ً٘جٞد ٜٗبثغ ٗٞاج ٠است اٗزب تزالش
ٗی ًٜد ث ٠تؼ٢دات خٞد دز هزجزبّ ًزبزُزساٝ ٙ
ثبش ٛاِب ٙػْ٘ ٗی ًٜد.
ثُ ٠صازش زٝاثط ػ٘ٗٞی ایز ٚسزبشٗزب ،ٙجزؼزلزس
س٘ بزی دز دیداز ثب دثیس اجسایی خزبٛزً ٠زبزُزس
تجسیص ،ثب اشبز ٟث ُ ٠اسدُی ٞٛع خدٗزبت تزبٗزیزٚ
اجا٘بػی  ٝجبٗؼ١ ٠زدف آ ،ٙاظز٢زبز ًزسد :دز
شسایط ٗٞجٞد سؼی ٗی ًٜیٖ تؼ٢دات خٞد زا ثز٠
ًبزُسا ،ٙثبش ٛاِب ٗ ٝ ٙا٘سی ثزِزیزسا ٙازایز٠
ًٜیٖ  ٝدز ای ٚزاساب ٗبث ٠آالبٝت حوٞم ًبزُزساٙ
ثبش ٛا ٗ ٝ ٠ا٘سی ثِیسا ٙتب  0۵تیسٗب ٟپزسداخزت
ٗی شٞد.
ٝی اكصٝد :ازای ٠خدٗبت ث٢ی ٠ٜثٗ ٠نبطجب ٙسزبشٗزبٙ
تأٗی ٚاجا٘بػی دز اٞٓٝیت كؼبٓیت ١بی ایز ٚادازٟ
ًْ هساز دازد.س٘ بزی ثٛ ٠وش ت ٌْ ًبزُسی ٝ
ثبش ٛاِب ٙدز ٘١سا١ی ثب سبشٗب ٙتبٗی ٚاجا٘زبػزی
اشبزً ٟسد ُ ٝلت :خٞشجناب ٠ٛدز اساب٢ٛ ٙزبد١زبی
ًبزُسی  ٝثبش ٛاِی ثب ٝحدت  ٝیٌزپزبزچزِزی
خٞد ٘١سا١ی خٞثی ثب سبشٗب ٙتبٗزیز ٚاجزاز٘زبػزی
داشا ٝ ٠ثب طسح ٗطبٓجبت سبشٗب ٙدز سطح جزبٗزؼز٠
ً ٠دز ٝاهغ حوٞم حو ٠خٞد آٛب ٙاست  ٝپیِزیزسی

افصایش  6۷دزصدی زٍشّای پاک دز کالًشْس تبسیص
سسٝیس خجسی زٝشٛبٗ ٠ازىٗ-دیسًْ حزلزبظزت
ٗحیط شی ت آذزثبیجب ٙشسهی ُزلزتٗ :زوزبی ز٠
ٝضؼیت ًیلی ٞ١ای ًال٢ ٛس تجسیص دز سٗ ٠زب١ز٠
ٛن ت سبّ جبزی  ٝسزبّ ُزرشزاز ٠حزبًزی اش
اكصایش  ۵۱دزصزدی زٝش١زبی پزبى دز ایزٚ
ًال٢ ٛس است.
ثُ ٠صازش خجسُصازی ٗز٢زس ثزٛ ٠زوزْ اش زٝاثزط
ػ٘ٗٞی ادازً ٟزْ حزلزبظزت ٗزحزیزط شی زت
آذزثبیجب ٙشسهی ،ح٘ید هبس٘ی س ٠شٜج ٠ثب اػزالٕ
ای ٚخجس تصسیح ًسد :ثس اسبس اطالػبت ای ازِزبٟ
١بی سٜجش ًیلیت ٞ١ا ،دز سٗ ٠بٛ ٠١ن ت سزبّ
جبزی ،شبخص ًیلیت ٞ١ا  ۴0زٝش دز ٝضزؼزیزت
پبى 00 ،زٝش دز ٝضؼیت سبٖٓ  ٝپزٜزر زٝش دز
ٝضؼیت ٛبسبٖٓ ثسای ُس١ ٟٝبی ح بس هساز داشا٠

استٝ.ی اداٗ ٠داد :ای ٚدز حبٓزی اسزت ًز ٠دز
ٗدت ٗ بث ٠سبّ ُزرشزاز ،٠شزبخزص ًزیزلزیزت
ٞ١ا  2۲زٝش دز ٝضؼیت پبى ۱۲ ،زٝش دز ٝضؼیت
سبٖٓ ١ ٝلت زٝش دز ٝضؼیت ٛبسبٖٓ ثزسای ُزسٟٝ
١بی ح بس ثٞد ٟاست.
هبس٘ی ثب اشبز ٟث ٠ای ٠ٌٜای ٚزٛٝد حبًی اش اكصایش
 ۵۱دزصدی زٝش١بی پبى دز سبّ جبزی  ٛزجزت
ث ٠سبّ  0۱است ،اظ٢بز ًسد :ػٔت ای ٚاكصایزش ٝ
ازتوبی ًیلیت ٞ١ا دز ًال٢ ٛس تجسیص ا١زاز٘زبٕ دز
تٞشیغ سٞخت ١بی یٞز ٝچ٢بز  ٝجزٔزُٞزیزسی اش
تٞشیغ سٞخت ٗبشٝت ثسای صٜبیغ ٝ ٝاحزد١زبی
خدٗبتی ثسای ًال٢ ٛس تجسیص  ٝاكصایش پبیزش ١زب
تٞسط ای ٚاداز ًْ ٟثٞد ٟاست.
ٗدیسًْ حلبظت ٗحیط شی ت آذزثبیجب ٙشزسهزی

سسٝیس خجسی زٝشٛبٗ ٠ازى-زیزیزس پزٔزیزس
كسٝدُب١ ٟبی آذزثبیزجزب ٙشزسهزی اش اكزصایزش
ٛظبزت ١بی پٔی ی ثس حجبر ػبشٕ ثزٗ ٠زٜزبسزي
حر دز كزسٝدُزب١ ٟزبی اسزازب ٙخزجزس داد.ثز٠
ُصازش خجسِٛبز ٗ٢زس ،سزس١زٜزَ آزٔز٢زٞزدی
خدسٓ ٞدز  ٛت خجسی خٞد ثب ٗٞضٞع آشٜبیی
حجبر ثب ٗجبشات  ٝتجؼبت حْ٘ ٗٞاد ٗندز ثز٠
ػسث ابُ ٙلت :پس اش ثسٝش تٜش ١بی سزیزبسزی
ثیٞ ً ٚزٗب ٙثب ػسث اب ٙسؼٞدی ث ٠دٛجبّ حبدثز٠
تبسلجبز ٜٗب  ٝش٢بدت حجبر ایساٛی  ٝتٞهق یي

بْسُ بسدازی اش هسحلِ تَسعِ شْسک
صٌعتی سلیوی آذزبایجاى شسقی

سسٝیس خجسی زٝشٛبٗ ٠ازى
 ٗدیسػبْٗ شسًت شز٢زسى١بی صٜؼای آذزثبیجب ٙشسهزی
ُلتٗ :سحٔ ٠تٞسؼ ٠شز٢زسى
صٜؼای ش٢ید سٔی٘ی دز ١لزاز٠
دٓٝت اٗ بّ ث ٠ث٢زس ٟثزسدازی
زسیزدٝ ٝ ٟاُزرازی شٗزیزٚ
صٜزؼزازی دز آ ٙآؿزبش ٗزی
شزززززٞد.ثزززززُ ٠زززززصازش
خززجززسٛززِززبز ُززس ٟٝاسززاززبٙ
١بی ثبشِب ٟخجسِٛبزا ٙجٞا ٙاش تجسیصج ٛیسٜٗٝد اسزٌزٞیزی ٗزدیزسػزبٗزْ
شسًت ش٢سى ١بی صٜؼای آذزثبیجب ٙشزسهزی دز ُزلزت ُ ٝز ٞثزب
خجسِٛبزاُ ٙلزت :شز٢زسى صزٜزؼزازی شز٢زیزد سزٔزیز٘زی ثز ٠ػزٜزٞاٙ
ثصزُاسی ٚش٢سى صٜؼای ٘بٓـسة ً ٞز یٌی اش ش٢سى ١زبی تزوزبضزب
ٗحٞز اسابٗ ٙح ٞة ٗی شٞد ً ٠ث ٠دٓیْ پس شد ٙظسكیت شٗی ٚصٜؼای،
كبش تٞسؼ ٠آ ٙسبّ ُرشأً ٠ید خٞزدٝ.ی اكصٝد :زا ٟدساسسی  ٝخیزبثزبٙ
سبشی ای ٚش٢سى دز دست اجسا ثٞد ٝ ٟاهداٗبت الشٕ جز٢زت تزبٗزیزٚ
شیسسبخت ١ب اش هجیْ آة ،ثسم ُ ،بش آؿبش شد ٝ ٟتزب شٗزبٝ ٙاُزرازی
شٗی ٚصٜؼای دز ای ٚش٢سى تبٗی ٚخٞا١د شدٝ.ی اداٗ ٠داد :دز ٗزسحٔز٠
تٞسؼ ٠ش٢سى صٜؼای ش٢ید سٔی٘ی ًٔی ٠ش١ ٙٝبی صٜؼای ١لزت ُزبٛز٠
ٝجٞد داشا ٝ ٠اٌٗبٝ ٙاُرازی ثسای  ٠٘١ثنش ١بی صٜؼای ثب زػزبیزت
آصاٗبت شی ت ٗحیطی ٝجٞد دازدٗ.دیسػبْٗ شزسًزت شز٢زسى ١زبی
صٜؼای آذزثبیجب ٙشسهی اثساش ًسد:ش٢سى ٗٞجٞد ش٢ید سٔی٘ی اش طسین
پْ ؿیس  ٘١طح ثس زٝی خط آ ٚ١ث ٠كبش تٞسؼٗ ٠اصْ خزٞا١زد شزد ٝ
اٌٗب ٙدساسسی ث ٠آٗ ٙی س ٗی شٞد.

هبٛٞٛی آ ٙاش طسین ٗ ئٞال٘ٛ ٝ ٙبیٜدُبٗ ٙجزٔزس،
تٞا ٛا ٠اٛد ً٘ي ١بی ٗٞثسی ث ٠پی سكت اٗٞز ایٚ
سبشٗبًٜٜ ٙد.
ثُ ٠صازش ایسٛب ،دثیس اجسایی خبً ٠ٛبزُس تجسیص ٛیزص
دز ای ٚدیدازُ ،لت :سبشٗب ٙتبٗی ٚاجا٘بػی ٢ٛبدی
است ً ٠دز ٝاهغ ثنش ػ٘د ٟكؼبٓیزت آ ٙآیزٜزدٟ
ِٛس  ٝدز ج٢ت تبٗیٛ ٚیبش١بی آتی ه س شح٘اٌش
جبٗؼ ٠ثٞد ٝ ٟثس ٘١ی ٚاسبس ثبید تٞج ٠جزدی ثز٠
تٞسؼ ٠كؼبٓیت ١زب  ٝزكزغ ٗزٞاٛزغ پزیز زسٝی آٙ
شٞدً.سیٖ صبدم شاد ٟثب ثیب ٙای ٠ٌٜاصزٔزی تزسیزٚ
زاٌ١بز ح٘بیت اش سبشٗب ٙتبٗی ٚاجا٘بػی ثب تٞسؼ٠
اشاـبّ  ٝاكصایش ثی٘ ٠شدُبٜٗ ٝ ٙبثغ دزآٗدی آٙ
ٗحون ٗی شٞد.

صادزات  76هیلیَى دالزی کاالّای
کشاٍزشی اش گوسکات آذزبایجاىشسقی
دز سِ هاِّ اٍل سال جازی

ُلت :دز سبّ ُرشا ۵۲0 ٠زٝش سزبٓزٖ ۱۲ ،زٝش
ٛبسبٖٓ ثسای ُس١ ٟٝبی ح بس  ۵۵ ٝزٝش ٛزبسزبٓزٖ
ًبْٗ داشایٖ ً ٠شبخزص ًزیزلزیزت ١زٞا ثزسای
ٝضؼیت پبى ثی ٚصلس تب  ۱9پی .اس .آی ،ثزسای
ٝضؼیت سبٖٓ ثی ۱۵ ٚتب  ،۵99ثسای ٝضؼیت ٛبسبٖٓ
ثسای ُس١ ٟٝبی ح بس ثی ۵9۵ ٚتب  ۵۱9است.

افصایش ًظازت ّای پلیس بس اعصام حجاج
دز فسٍدگاُ ّای آذزبایجاى شسقی
سبٜٓٗ ٠بسي حر ،طزسف سزؼزٞدی ثز ٠دٛزجزبّ
دسابٝیص١بیی ثب ١دف شیؼ١ ٠ساسی  ٝدشٜ٘زی ثزب
ٗٔت ایسا ٙاستٝ.ی دز اداٗ ٠اكصٝد :ثزس ١ز٘زیزٚ
اسبس اٗ بّ ً ٠پس اش یي دٝزٝ ٟهل ،٠شٗزیزٜز٠
اػصإ حجبر ایساٛی ث ٠سسشٗیٝ ٚحی ٗ٢زیزب شزدٟ
است ،حجبر ػصیص ثبید ثب دهت  ٝتٞج ٠ثی زازسی
 ٛجت ث ٠حدٞز دز ً ٞز ػسث اب ٙاهدإ ًزٜزٜزد
شیسا ثب تٞج ٠ث ٠تیسُی زٝاثط دٞ ً ٝز ٛ ٝزجزٞد
ًِٓٞ ٜسی ج٘ٞ٢زی اسالٗی ایسا ٙدز ػسث اب،ٙ
ًٞچٌاسی ٚثی تٞج٢ی ثٞٗ ٠ازد ٗ ٌْ سبش ٗزی
تٞاٛد تجؼبت جدی  ٝججساٛ ٙزبپزریزسی زا ثزسای
شائسا ٙایساٛی ث ٠دٛجبّ داشزاز ٠ثزبشزد  ٝاٗزٌزبٙ
ح٘بیت اش اكساد خبطی ث یبز ٗ ٌزْ  ٝشٗزبٛزجزس
خٞا١د ثٞد.
زییس پٔیس كسٝدُب١ ٟبی آذزثزبیزجزب ٙشزسهزی
تصسیح ًسد :ثس ٘١ی ٚاسبس حْ٘ ١س ُٞٗ ٠ٛٞاد
ٗندز سٜای  ٝزٝاِٛسدا ٙتٞسط حجبر ٗز٘زٜزٞع

تب ثب تٓٞید ثبًیلییت ػال ٟٝثس پبسنِٞیی ثٛ ٠یبش١بی
ً ٞز ثبشزُبٛبٛ ٙزیزص دز صزبدزات كزساٝزد١ ٟزبی
داخٔی ،ثبشاز١بی خبزجی زاٛیص تحت سٔزطز ٠خزٞد
دز آٝزٛد.

است  ٝدز صٞزت ً ق ػزال ٟٝثزس ت زٌزیزْ
پسٛٝد ٟهدبیی اش پسٝاش كسد ٛیص جٔزُٞزیزسی ٗزی
شٞد  ٝپٔیس ٗجبزش ٟثب ٗٞاد ٗندز دز ایبٕ حر ثزب
ت٘بٕ تٞا ٝ ٙاٌٗبٛبت ثسای پی ِیسی اش تنٔزلزبت
احا٘بٓی اهدإ خٞا١د ًسد  ٝای ٚاٗس ت٢ٜب ثب ١دف
حلظ ػصت  ٝشأ ٙش٢سٛٝدا ٙایساٛی دز ػسث ازبٙ
صٞزت ٗی ُیسد.
ٝی ٘١سا ٟداشا ٚهسص ١بی ًدئیٗ ،ٚزازبدٝ ٙٝ
تساٗبد ّٝزا ٛیص ثسای حجبر جسٕ ػٜٞاً ٙزسد ٝ
ُلت :ثس اسبس هٞاٛی ٚػسث اب ٙػزال ٟٝثزس ایزٚ
ٗٞازد ،حْ٘ داز١ٝبیی ٗبٜٛد دیبشپبٕ ،كٔزٞزاشپزبٕ،
ًٔٛٞبشپبٕ ،اُصاشپبٕ ٞٓ ٝزاشپبٕ ٛیص جسٕ ٗح زٞة
ٗی شٞد  ٝث٘١ ٠سا ٟداشاٞٗ ٚاد اسزیزدی چزٙٞ
تسشیجبت ،آثٔی٘ ،ٞآثـٞز ،ٟاٞٛاع اسپسیً ،پ ّٞ
ُبشٞٗ ،اد ٗحاسه ٝ ٠آتش شا ،اشزیزبب ثزسٛزدٝ ٟ
اسجبة ثبشی ١ب ث ٠شٌْ سالح ٛیص دز ١زٞاپزیز٘زب
ٜٗ٘ٞع است.

سْن  2دزصدی آذزبایجاى شسقی
اش دزآهدّای هالیاتی کشَز

سسٝیس خجسی زٝشٛبٗ ٠ازىٗ-دیسًْ اٗٞز ٗبٓیبتی آذزثبیجب ٙشسهی ثزب
اشبز ٟث ٠جبیِبٗ ۵2 ٟبٓیبتی ای ٚاساب ٙدز سطح ً ٞز ُلزت 2 :دزصزد
دزآٗد١بی ٗبٓیبتی ً ٞز اش ای ٚاساب ٙتبٗیٗ ٚی شٞد.
ؿالٗسضب شسیلی ثٜٗ ٠بست ١لا ٠اٗٞز ٗبٓیبتی دز ج٘غ خزجزسٛزِزبزا ،ٙثزب
اشبز ٟث ٠ای ٠ٌٜدز چٜد سبّ ُرشاٛ ٠وش ٗبٓیبت دز ثٞدجٞ ً ٠ز پسزَٛ
تس شد ٟاست ،خبطس ٛبً ٙسد :آزشٝی ز١زجزسی اداز ٟاٗزٞز ً زٞز ثزب
دزآٗد١بی ؿیسٛلای ٗ ٝبٓیبتی است.
ٝی ثب ثیب ٙای ٠ٌٜاصٔی تسی ٚزً ٚاهاصبد ٗوبٗٝای ٗبٓیبت استُ ،زلزت:
اش ٛظبٕ ٗبٓیبتی ث ٠ػٜٞا ٙشنصیت ٗ اوْ ػْ٘ ٗی ًٜد  ٝشزب١زد زشزد
كسٗ َٜ١بٓیبتی دز ً ٞز  ١ایٖ.شسیلی اش ازتوبی ػٌ٘ٔسد آٌاسٛٝیزٌزی
دز اٗٞز ٗبٓیبتی اساب ٙخجسداد ُ ٝلت :سبّ ُرشزاز١ ۵79 ٠زصاز كزوزسٟ
اظ٢بزٛبٗٗ ٠بٓیبتی دز اساب ٙث ٠صٞزت آٌاسٛٝیٌی ازسبّ شد ٟاسزتٝ.ی
اش تحون  00دزصدی دزآٗد١بی ٗبٓیبتی اساب ٙدز سبّ ُرشا ٠خجسداد ٝ
ُلت :اش ١ ۵۲صاز ٗیٔیبزد زیبّ پیش ثیٜی دزاٗد ٗبٓیبتی سبّ ُرشزاز ٠دز
حدٝد ١ ۵۵صاز ٗیٔیبزد زیبّ ٗحون شد ٟاست.
شسیلی ثب اشبز ٟث ٠س ۱2 ٖ٢دزصدی دزآٗد١بی ٗبٓیبتی ٗ اویٖ اسزازب،ٙ
ُلت ۴۲ :دزصد ای ٚدزاٗد١ب اش ٗحْ ٗبٓیبت ؿزیزسٗ زازوزیزٖ ازشش
اكصٝدٗ ) ٟحون شد ٟاست.
ٝی ثب اشبز ٟث ٠ای 0 ٠ٌٜدزصد اش  0دزصد ٗبٓیبت ثزس ازشش اكزصٝد ٟثز٠
ش٢سدازی ١ب  ٝد١یبزی ١ب  ٝیي دزصد ث ٠ثنش سالٗت اخاصبص ٗزی
یبثد ،اػالٕ ًسد :سبّ ُرشا١ 0 ٠صاز ٗ ۱9 ٝیٔیبزد زیبّ اش ایٗ ٚزحزْ ثز٠
ح بة ش٢سدازی ١ب  ٝد١یبزی ١بی اسابٝ ٙازیص شد.شسیلزی اش كزسا١زٖ
ًسد ٙشیسسبخت ١بی طسح جبٗغ ٗبٓیبتی دز ت٘بٗی ش٢سساب١ ٙبی اسابٙ
خجسداد  ٝاظ٢بز اٗیدٝازی ًسد :تب پبیب ٙسبّ جبزی ای ٚطسح ػز٘زٔزیزبتزی
شٞد.

سززسٝیززس خززجززسی زٝشٛززبٗزز ٠ازى-زئززیززس سززبشٗززبٙ
ج٢بدً بٝزشی اساب ٙاش صبدزات ٗ 7۵زیزٔزیز ٙٞدالزی
ًبال١بی ً بٝزشی اش ُ٘سًبت اساب ٙدز سٗ ٠زب١ز ٠اّٝ
سبّ  07خجس داد .ثُ ٠صازش ای ٜبً ،سیزٖ ٗز٢زسی دز
ُلت  ُٞٝثب خجسٛزِزبزا ٙضز٘ز ٚاػزالٕ ایزٗ ٚزطزٔزت
اكصٝد:صبدزات ًبال١بی ً بٝزشی اش ُ٘سًبت اساب ٙدز
سٗ ٠ب ٠١ا ّٝسبّ جبزی ثٗ ٠جٔؾ ٗ 7۵یٔی ٙٞدالز ثٞدً ٟز٠
 ٛجت ثٗ ٠دت ٗ بث ٠آ ٙدز سبّ هجْ شش دزصد اكصایزش
داشا ٠استٝ .ی ثب ثیب ٙایٜزٌز ٠صزبدزات ٗزحزصزٞالت
ً بٝزشی ۵0دزصد صبدزات ؿیس ٛلای اساب ٙزا ث ٠خزٞد
اخاصبص داد ٟاست ،اكصٝد :ایٗ ٚیصا ٙصزبدزات ثز۱9 ٠
ً ٞز ١دف اٛجبٕ ُسكا ٠ً ٠ثیزش اش ۱9دزصزد آ ٙزا
ٗحص٘ ً ّٞش ث ٠خٞد اخاصبص داد ٟاستٝ .ی ثب ثیبٙ
ای ٠ٌٜاكصایش تٓٞید  ٝتٞسؼ ٠صبدزات كسآٝزد١ٟبی ٓجزٜزی
اش اٞٓٝیت ١بی ٝشازت ج٢بد ً زبٝزشی اسزتُ ،زلزت:
ٗحصٞالت  ٝكسآٝزد١ٟبی ٓجٜی اساب ٙػال ٟٝثس ً ٞز١بی
 ٘١بی ٝ ٠آسیبی ٗیب ٠ٛثٞ ً ٠ز١بی ازٝپبیی  ٝزٝسیٛ ٠زیزص
صبدز ٗیشٞد٢ٗ .سی ث ٠ظسكیت١بی هبٛٞٛی ثسٛبٗز ٠شز زٖ
تٞسؼ ٠دز ثنش ً بٝزشی اشبزً ٟسد  ٝاكصٝد :ثزساسزبس
ٗبد 00 ٟثسٛبٗ ٠ش ٖ تٞسؼ ٠دٓٝت ٌٗٔق است دز اجزسای
ثٜد١بی س ٝ ٕٞش ٖ سیبست١بی ًٔی اهاصبد ٗوبٗٝازی ٝ
ثٜٗ ٠ظٞز ٗاٜٞع سزبشی اثزصاز١زبی حز٘زبیزت اش ثزنزش
ً بٝزشی ،تأٗی ٝ ٚتج٢یص ٗزٜزبثزغ ،تزٞسزؼز ٝ ٠اٗزٜزیزت
سسٗبیُ٠رازی ،اكصایش صبدزات ٗحصٞالت ً بٝزشی ٝ
ازشش اكصایی  ٝتٌ٘زیزْ شٛزجزیزس ٟازشش ٗزحزصزٞالت
ً بٝزشی اهداٗبتی زا ث ٠اٛجبٕ ثسسبٛد ً ٠ایزجزبد شٗزیزٜز٠
ُ اسش  ٝتٌ٘یْ شٛجیس١ٟبی ازشش ،صٜزبیزغ تزجزدیزٔزی،
تٌ٘یٔی ٢ِٛ ٝدازی ٗحصٞالت اسزبسزی ً زبٝزشی دز
هطج٢بی تٓٞیدی ،سسدخب ٝ ٠ٛاٛجبز١بی كٜی چٜزدٗزٜزظزٞز،ٟ
تنصیص حداهْ  29دزصد ٜٗبثغ صٜدٝم١بی ح٘بیت اش
ثنش ً بٝزشی ج٢ت ت ٢یالت ثزسای صزبدزات ایزٚ
ثنش ،ایجبد خٞش١ ٠بی صبدزاتی ٛ ،بٛز٢زبی تزجزبزی ٝ
اخاصبص ٗ ٞم ١بی صبدزاتی ث ٠صبدزات ٗزحزصزٞالت
ً بٝزشی ًب١ش حداهْ د ٟدزصدی شزٌزبف هزیز٘زت
دزیبكای تٓٞیدًٜٜدُب ٝ ٙهزیز٘زت پزسداخزازی ٗصزسف
ًٜٜدُب٢ٛ ٙبئی ایٗ ٚحصٞالت دزطز ّٞاجزسای هزبٛزٙٞ
ثسٛبٗ ٠اش ج٘ٔ ٠ایٞٗ ٚازد ٗیثبشد.

ثبت ّ 2صاز ٍ ٍ 22اقعِ طالق
دز آذزبایجاىشسقی

سسٝیس خجسی زٝشٛبٗ ٠ازىٗ-دیسًْ جزدیزد ثزجزت احزٞاّ
آذزثبیجب ٙشسهی دز اداٗ ٠دز خصٞص آٗبز طالم ١زبی ثزجزت
شد ٟدز ٗ 0بٛ ٠١ن ت سبّ جبزی ،ثیبً ٙسد ًْ :طزالم ١زبی
ثجت شد ٟدز اساب١2 ٙصاز ٝ ۵2 ٝاهؼ ٠ثٞد ٠ً ٟاش ای ٚیي ١زصاز
ٝ ۵۴۴اهؼٗ ٠سثٞک ث ٠تجسیص است .ثُ ٠صازش خجسُزصازی كزبزس
اش تجسیص ،احد جٞدی ظ٢س اٗسٝش دز  ٛت شٞزای ثجت ٝهزبیزغ
حیبتی ثب ثیب ٙای ٠ٌٜثحث آٗبز دز  ٠٘١دٛجب دازای ا٘١یت ثٞدٝ ٟ
دز صٞزتی ً ٠آٗبز ٗندٝش ثبشد ثسٛبٗ٠زیصی دز ای ٚثحث ٛیزص
ٗندٝش خٞا١د شد ،اظ٢بز داشت ۵9 :دزصد ج٘ؼیت ٗب یزي
ج٘ؼیت كؼبّ ثٞد ٝ ٟای ٚیؼٜی یي ًٔزیزد تزٞسزؼز ٝ ٠دز ١زس
ً ٞزی ای ٚج٘ؼیت ٝجٞد داشا ٠ثبشد دز اٝر تٞسؼ ٠خزٞا١زد
ثٞد اٗب ای ٠ٌٜچسا ٗب ٛاٞا ٛا ٠ایٖ اش ای ٚكسصت ث ٠خٞثی ث٢سٜٗ ٟد
شٞیٖ ثبید ٗطبٓؼ ٝ ٠ثسزسی شٞدٝ.ی دز خصٞص آٗزبز اشدٝار
ثجت شد ٟطی سٗ ٠بٛ ٟن ت سبّ جبزی ،اكصٝد :طزی ٗ 0زب١ز٠
ٛن ت سبّ جبزی اشدٝار ثجت شد ٟدز اساب١ ۲ ٙزصاز 077 ٝ
ٝاهؼ ٠ثٞد ٠ً ،ٟاش ای ٚتؼداد ١ 0صاز ٞٗ ۱70 ٝزد ٗسثٞک ث ٠تجسیزص
ٞٗ 709 ٝزد ٗسثٞک ث ٠ش٢سسابٗ ٙساؿٞٗ 72۲ ٝ ٠زد ٗزسثزٞک ثز٠
ش٢سسابٗ ٙسٛد ثٞدً٘ ٝ ٟاسی ٚآٗبز ثجت ٝالدت ٛیص ٗسثزٞک ثز٠
ش٢سساب١ ٙسیس ثب ٞٗ ۵9۲زد است.

