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آرذبایجان

دستًر يیژٌ شُردار تبریس
برای حل مشکالت محالت
ايغلی ي آواخاتًن

ػشٵ غی زشهیسٵصٳ ٯٸی س-١ؿٺرشد س یترزرش رضی
هٰٲیب صد ذی صیٯحالتیػٌحیحٶصٷیؿرٺرشد سهی
ٯٴٌ٠ٸی ۶یتزش ض،یدػاٶس تیاص٭یدسیصٯیٴٸیتٶػٔٸیٵی
ح٪یٳی صیؿٺشٵٳذ ٱی ٲی ٹ ٫یی ٲیٯٴٌ٠ٸیس یك دسی
٣شد.بٸی٧ض سؽیؿٺش سیبٸیٳر٠ر ٪ی ص یؿرٺرشد سهی
ٯٴٌ٠ٸی۶یتزش ض،یؿٺشد س یترزرش رض یدس یبر صد رذ ی صی
ٯحالتی ٵٗ٬ییٵیآٳ ترٶٱ یدس یحرٶصٷ یؿرٰر ٩ی
ٗشبیتزش ضیدسیخش ٱیٯـ٤رالت یٵ یٯرٌر ٫رزر تی
ٹ ٫یی ٲیٯٴٌ٠ٸیٟش س ی٧رشٛر .ٵه یبر یبرشسػریی
ٯـ٤التی ٹ ٫ییٵیٯحالتیٗشبیتزش ضیدػاٶس تی
اص٭یس یدسیصٯیٴٸیآػ ٫ ٜیس ضه،یخذٵ٨٫رز سه،ی
تٶػٔٸیٛو هیػزضی ٲیٯحالتیك دسی٣شد.د٣ارشی
ٳدٜی،یدسیب صد ذی صیسٵػا هی ٵٗ٬ییب یپیر٨ریرشهی
تحٶ ٪یسٵػا ی صیدٹی سهیبٸیؿٺشد سه ،یدػرارٶسی
آػ ٫ ٜی ػ ػیی ی ب ٱیٵسٵدهی كر٬ری یسٵػرار ی
تٶػيیػ صٯ ٱیٰٓش ٱیؿٺشد سهیتزش ضیس یكر دسی
٣شد.ٵهیٹٰچٴیٲیب یت ٣یذیبشیهرشٵست یتؼرش رْی
خش هیٰٓ٬ی تیآػ ٫ ٜیپی دٷیسٵٹر ه ی ریر بر ٱی
ٵسٵدهی ك٬ییبٸیٯٴٌر٠رٸ ،ی ر ًرش یٳـر ٱ ی٣رشدۺی
پی٨یشهی ٌٓ هیٵ ٭ی  ۱یٯی٬یرٶٳری یبرٸ یٵ حرذٹر هی
ٯؼ٤ٶٳییٯـشٙیبٸی ی ب ٱی ك٬ییخٺ ی خرش هی
ٳٰ هیػ اٰ ٳٺ ،یػٰپ ؿییٯحذٵدٷیخٺ یٯز سصٷی
ب یحیٶ ٳ تیٯٶرهیٵیپشٵطٷیتٔٶ رن یبر ٣ؼرٺر هی
صب ٫ٸیٵیخ٬ٶ٧یشهی صیتخ٬یٸیٳخ ٫رٸ یدس یٯرٔر برش یٵی
ػٌحی٣ٶهی ی بر ٳرٺر یدس ی ٵ٫رٶ ر ی رذٯر تی
ؿٺشد سهیٯٴٌ٠ٸی ۶یتزش ضیب ؿذ٧.رٜرارٴری ی ػر ،ی
خش هیبشٳ ٯٸیٹ هی ذٯ تیٯح٬ٸی هیدسیٯحذٵدٷی
ٯٔ بشیٵی٣ٶچٸیٹ هیآٳ تٶٱی صیخٰ٬ٸیآػٜر ٫ر ی
س ضهیٵی٤٫ٸی٧یشه،یػٮیپ ؿییٵیتٶػٔرٸ یٛور هی
ػزض،یص ز ػر صه یٵ یسٳر ٦یآٯریرضه یٵ ی كرال ی
آ٫ٶد٧یٺ هیبلشهیػٌحیٯح٬ٸیآٳ ر ترٶٱ یًریی
چٴذیٯ ٷی٧زؿارٸ یترٶػري یٓرٶ ٯر ٪یٵ یپرشػرٴر٪ی
ؿٺشد سهیٯٴٌ٠ٸی۶یتزش ضی ٳد ٭یؿذ.

مرمت ،تعمیر ي راٌ اوذازی آبىماَای
محذيدٌ شُرداری مىطقٍ ۴

ػشٵ غی زشهیسٵصٳ ٯٸی س-١ؿٺشد سیٯٴٌ٠ٸ ی۴ی
صیتٰٔیشیٵیس ٷی ٳذ صهیآبٴٰ ٹ هیػٌح یٯرٴرٌر٠رٸی
ٹٰضٯ ٱیب یٛش سػیذٱیٛل٪یت بؼا ٱی زشید د.
بٸی٧ض سؽیؿٺش سیبٸیٳ٪٠ی صیؿٺشد سهیٯٴٌ٠رٸ ی۴ی
تزش ض،ی ٣زشی ٯدذه ب یبی ٱی ٲ یٯرٌر٬رف ی ٛرضٵدۺی
آبٴٰ ٹ هیػٌحیحٶصٷیبٸیٓٴٶ ٱیبخـری ی ص یآار سی
ٹٴشهیص ز یٵیٯشتزيیب یب  ٛی خاٰ ٓییٯییبر ؿرٴرذی
٣ٸیخ٬ٶٷیٹ یی ص یص رزر ری یٵ یٳـر ى یس یبرش هی
ؿٺشٵٳذ ٱیدسیپ س١یٹ یٵیٯریر د رٲ ی كر٬ری یبرٸی
سٯ٘ ٱیٯییآٵسٳذ.
ٯٺٴذعی ٯدذهیتلش حی٣شدۺیبٸیٯٴِٶسیص رزر ترشی
ٳٰٶدٱیٳٰ هیبلشهیؿرٺرش ،یتر٬رٌریر ٚیسٵحریرٸی
ؿٺشٵٳذ ٱیٵی د دیچـٮی ٳذ صیص ز ،یٹٰرضٯر ٱ یبر ی
آٗ صیٛل٪یت بؼا ٱیآبٴٰ ٹ هیػٌحیٯٴٌ٠ٸیتٰٔیرشی
ٵیس ٷی ٳذ صهی٧شد ذ.
ٵهی ٜ٧ۺیٰٓ٬ی تیتٰٔیشیٵیس ٷی ٳذ صهیآبٴٰر ٹر ی
دسیٯیذ ٱیػا س ٱ،یپ س١یبضس٥یتزش ض،یپر س١ی
ٯیش٣زیش،یب٬ٶ سیٯٔ٬ٮ،یپ س ١یپر ٯرچر  ،٩یٯریرذ ٱی
ٯٴدٮیٵی...یتٶػيی ٣یپی٩ ٔٛیٛو هیػزضیٯٴٌر٠رٸی
خش یؿذ.
تاییذ صحت اوتخابات شًراَای اسالمی
سراسر آرربایجان شرقی بٍ جس چُار ريستا

ػشٵ غی زشهیسٵصٳ ٯرٸ ی س١ی-ٹریر ت یٓر ٫ریی
ٳِ ستیبشی ٳاخ ب تیؿٶس ٹ هی ػالٯییآرسب د ٱی
ؿشٟی،یكح یٳا حیتٰ ٯییحٶصٷیٹ هیؿٺشه یٵی
سٵػا ییپٴدٰیٲیدٵسٷیؿٶس ٹ هی ػالٯییؿٺشیٵی
سٵػا هی ٲی ػا ٱیبٸیخضءیچٺ سیسٵػا یس یت ریرذی
٣شد.
سئیغیٹی تیٓ ٫ییٳِ ستیبشی ٳاخ ب تیؿٶس ٹر هی
ػالٯییآرسب د ٱیؿشٟی یدس ی٧رٜر یٵ٧رٶ یبر ی
زشٳ ٨سی شٳ یب ی ٓال٭ی ٲی زش،ی ٛرضٵدۺ یپرغ ی صی
دس  ٛیؿ ٤تیٳ ٯضدٹ هیٯحارش٭ یٳؼرزر یبرٸی
ٳا حی ٳاخ ب تیؿٶس ٹ هیؿرٺرش یٵ یسٵػرار ٹر هی
آرسب د ٱیؿشٟی،ی ٣سؿٴر ػر ٱ یٹریر ت یٓر ٫ریی
ٳِ ستی ػا ٱی ٟذ ٭یبٸیبش٧ض سهیخ٬ؼ تیٯارٔرذدی
 ٣سؿٴ ػی،یبشسػییٯؼاٴذ ت،یحوٶسیدسیؿٺشیٵی
سٵػا ٹ یٵیتح٠ی٠ر ت یٯریرذ ٳری یٵ یبر صؿرٰر سهی
كٴذٵٝیٹ یدسیچٴذ ٲیؿٺشیٵیسٵػا هی ػا ٱ یدسی
ٳٺ یٹی تیٓ ٫ییٳِ ستیبشی ٳاخ ب تیؿٶس ٹر هی
ػا ٱی ٟذ ٭یبٸیت یذیكح ی ٳاخ ب ت یؿرٶس ٹر هی
ػالٯییدسیػش ػشی ػا ٱیبٸیٗیشی صیچٺ س یسٵػرار ی
٣شد.ػ ٰ٬ٱی ذ د دهی ٜ٧ۺیٓ٬ریرشٗرٮ ی رٴر٤رٸی
ٹی تیٹ هیٳِ ستیدسیؿٺشػا ٱیٹ یٵیبخرؾ یٹر ی
دسیچٴذیٯشح٬ٸی ٟذ ٭یبٸیبشسػییكح ی ٳاخ بر تی
ؿٶس ٹ هی ػالٯیی٣شدٷیبٶدٳذی ٯ یًرزر ٞیٟر ٳرٶٱی
ٹی تیٓ ٫ییٳِ ستیبرش ی ٳرارخر بر ت یؿرٶس ٹر هی
ػالٯیی ػا ٱیٳیضیب یدس  ٛیؿ ٤تیتٴی یچرٴرذی
صی ٣ٳذ ذ ٹ یبٸیدبیش ٳٸیٹی ت یٓر ٫ری یٳرِر ستی
ػا ٱ،یؿ ٤تیٵیٯؼاٴذ تیآٳٺ یس یبرشسػری یٵی
حاییدسیبش ییٯٶ سدی ٟذ ٭یبٸیب صؿٰ سهیكٴذٵٝی
ٹ ی٣شد.

ػشٵ غی زشهیسٵصٳ ٯٸی س -١ػا ٳذ سیآرسب در ٱی
ؿشٟیی ٜ٧ۺیب ی د دیؿش ٣یٹ هیٯـرارش ١یبریرٲی
تد سی ش ٳییٵیخٰرٺرٶسه یآرسبر ردر ٱ ی رٶ ٹریرٮی
تٶ ٳؼ یب ص سٹ هیخرذ رذ یخرٺر ٳری یس ی٣ؼرف یٵی
ك دس تی ٶدیس ی ٛض ؾیدٹیٮ.
بٸی٧ض سؽی شٳ ،ی ػٰ ٓی٪یخز سص دٷیدسید ذ سیػٜیرشی
خٰٺٶسهیآرسب د ٱیدسی ش ٱیب یٵهی ٛضٵدۺیحورٶسی
ؿٰ یبٸیٓٴٶ ٱیػٜیشی٣ـٶسیدٵػ یٵ یٹرٰرؼر رٸ یدسی
ش ٱیبٸید٫ی٪یآؿٴ یی ٣ٯر٬ری ی٣رٸ یبرٸ یٯؼر ر ٪یٵی
ٯـاش ٣تیدٵی٣ـٶسی ش ٱیٵ یآرسبر ردر ٱ ید س رذ،ی
بؼی سیٯٺٮیٵی سصؿٰٴذی ػ .
ٵهی د ٯٸید دۺی س دٷیبضس٧ییبیٲیسٵػ هیخرٰرٺرٶسهی
٣ـٶسٹ هی ش ٱیٵیآرسبر ردر ٱ یخرٺر ی ٛرض رؾی

تز داتیٵیٯٴ ػز یٹر ه یٯرخرار٬ر ٚی خرارٰر ٓری،ی
ٟال ده،یٛشٹٴ٨ییٵیػی ػییٵخٶدید سد.
خز سص دٷی ٜ٧ۺیدسیچٺ سیػر  ٩ی٧رزؿرارٸ یسٵػر هی
خٰٺٶسهیدٵی٣ـٶسیٹـ یب سیب ٹٮید ذ سیٵی ٜ٧یٵی
٧ٶی٣شدٷی ٳذیٵیدٹٺ یٰ٣یؼیٶٱیٯـاش١ی د دیؿرذٷی
٣ٸیٰ٣یؼیٶٱی ٟال دهی٩ ٔٛیتش ٲیٵیٟٶهیتش ٲیآٳٺ ی
ػ .
ٵهیب یبی ٱی ٴ٤ٸیآرسب د ٱیؿشٟییآٯر دٷ ی ٛرض رؾی
ٹٰ ٤سهیٹ هی ٶدیب ی٣ـٶسیدٵػ یٵیٹٰؼ ٸی ٶدی
ػ ،ی ٛضٵدۺیب ذیٯٴ ػز تیتد سهیبیرٲ یدٵ ی٣ـرٶسی
ٛض ؾی ٛاٸیٵیؿش ٣یٹ هیتد سهیٯـاش ١یبریرٲی
ترردر س ی ررش ٳرری یٵ یآرسبر رردر ٳرری ی رردر د یؿررٶد.ی
ػا ٳذ سیآرسب د ٱیؿشٟییب ی ؿ سٷیبٸیتحش رٮ یٹر هی

دسكذهیٵخٶدید ؿ ،یب یترٶخرٸ یبرٸ ی رٲ یٯؼر ٬رٸی
ٯؤد ٱیٯییتٶ ٳٴذیب ی ٛض ؾی۸یدسكذهیٯ ٫ی تیبٸ ی2ی
ًش ٞیٳ٠ذهیٵی ٟؼ ىیٯ ٫ی تی ٶدیس یبپشد صٳذ.
ؿش ٜیی ًشٳـر ٱ ی٣رشدۺ ی ٛرش ده ی٣رٸ یٯر ٫ریر تی
ٶدیس یًزٞیٯ٠شس تیدسیٯذتیصٯ تیتٔیریرٲ یؿرذٷی
بپشد صٳذیبشی ػ عیٯ دٷی ۳۰۳ی ٟٳرٶٱ یٯر ٫ریر تی یٹر هی
ٯؼا٠یٮیٯییتٶ ٳٴذ ی ص یپرشد ر یٯر ٫ریر ت یٯرٔر ٙی
ؿٶٳذ.
ٵهیت ٣یذی٣شدۺیب یتٶخٸیبٸی ًالّیسػ ٳییٹ هیٯأرذدی
صیًش ٞیسػ ٳٸیٹ ی ص یترٰر ٭ یٯـرٰرٶاٱ یٯر ٫ریر تریی
دس ٶ ػ ید س ٮیب یتؼ٬یٮی ُٺ سٳ ٯٸ یٯر ٫ریر تری یدسی
صٯ ٱیٹ هیتٔییٲیٓالٵٷیبشی ػا ٜدٷی صیٯض ،یٯـرٰرٶ٩ی
خش ئٮیٓذ٭یپشد ی ید شیپشد یٳـٶٳذ.

ػشٵ غی زشهیسٵصٳ ٯٸی س-١ٯٔ ٵٱ یػریر ػری یٵی
ٯٴیایی ػا ٳذ سیآرسب د ٱیؿشٟیی ٜ٧ۺیٯرذ رش ر ی
سؿذی ػا ٱیآٯ د٧ییاص٭یبش هیبش٧ض سهیٹٰ ؾیٵی
تٰ ٯییبشٳ ٯٸیٹ هیكٴذٵٝیس ید سدیٵیدسیآػا ٳٸیتزش ضی
غیتالؽیٯی٣ٴیٮیتٰ ٯییبشٳ ٯٸیٹ هیبیٲی ٬ٰ٫ر٬ریی
ی
2۰۳۸
س یبٸیٯیضب ٳیی ػا ٱیبش٧ض سی٣ٴیٮ.
بٸی٧ض سؽی ؼٴ ،یٯٴٌ٠ٸیآرسب د ٱیؿشٟی،یػرٔریرذی
ؿزؼاشهی ی ب ٳییدسید ذ س یبر یٯؼر رٶ ٩یكرٴرذٵٝی
خٰٔی یػ صٯ ٱیٯ ٪٬یٯرارحرذ یدس ی رش ٱ ،یٯؼر ئر٪ی
خٰٔیاییس ی ٤یی صیٯؼ ئ٪یٯٺٮیترٰر ٯری ی٣ـرٶسٹر ی
د ٳؼ یٵی ٜ٧ۺیٯٺٮیتش ٲیٓٴلشیپیـش ٛیخرٶ ٯرْی
دسیٓلشی٣ٴٶٳیغی ٳؼ ٱیٵیبخلٶفی ٳؼ ٱیٯاخلقی
ػ یٵ٫ییدسیػ ٩یٹ هی٧زؿاٸ،یٯٴ بْیٛریرض ر٤ری یس ی
ٓ ٯ٪یپیـش ٛیٵیتٶػٔٸیٯیید ٳؼاٴذی٣ٸید ٨شیچٴیرٲی
ٳیؼ .ی ٵهیب یبی ٱی ٴ٤ٸی ٣ثش یخ ٯٔٸ ی رش ٱ یس ی
خٶ ٳ ٱیتـ٤ی٪یٯییدٹٴذ،یٓٴٶ ٱی٣شدۺیػ ٰ٫ٴذ ٱیٳیرضی
بخـیید ٨شی صیخ ٯٔٸیس یدسی٣ٴ سیػ شی ٟـ س یٯرشد٭ی
تـ٤ی٪یٯییدٹٴذی٣ٸیدسیحذٵدی۹یدسكذی صیخٰٔیر ی
ش ٱیس یؿ ٯ٪یٯییؿٶد.ی ٵهی ُٺ سی٣شدۺیدسی ػار ٱی
آرسب د ٱیؿشٟییٳیرض ،یدس یحرذٵد ی  ۳۰یدسكرذ ی صی
خٰٔی ،یػ ٰ٫ٴذیٹؼاٴذی٣ٸیبش ی ػر ع ی رٲ یآٯر س،ی
تٔذ دیػ ٯٴذ ٱی ػا ٱیبیؾ ی ص یٯرارٶػري ی٣ـرٶسهی

يريد دستگاٌ قضایی ي تعسیرات حکًمتی آرربایجانشرقی
بٍ مًضًع تأخیر پريازَای شرکتَای ًَاپیمایی
ػشٵ غی زشهیسٵصٳ ٯٸی س-١ٯٔ ٵٱیپیـ٨یشه ی صی
ٵٟٶّیخش٭ید د٧ؼارشه یآرسبر ردر ٱی یؿرشٟری ،یدسی
كٶستیٓذ٭یپشد ر ی ؼر ست یٹر ه یٯر ده یٵی
ٯٔٴٶهیٳ ؿیی صیتأ یشیپشٵ صٹ یبٸیٯؼ ٛرش ٱ یترٶػريی
ؿش ٣یٹ هیٹٶ پریرٰر ری ،ی ص ی ػرار٠رش س یؿرٔرزرٸی
د د٧ؼاشهیٵیػ صٯ ٱیتٔض ش تیح٤ٶٯایی ػا ٱ یدسی
ٛشٵد ٧ٷیتزش ضیٵ یٟرزرٶ ٩یؿر٤ر ر ت یٯؼر ٛرش ٱ یٵی
سػیذ٧ییبٸیؿ ٤تی سجی صیٳٶب یچٸ یٟرزر ٪ی صی
پشٵ صیٵیچٸیپغی صیٳـؼاٲیٹٶ پیٰ ی رزرش ید د .یبرٸی
٧ض سؽی رزرش٧رض سه یٛر سع ی ص یترزرش رض ،یسهر ی
ٯؼٔٶدهیٛشیُٺشی ٯشٵصیدسیخ٬ؼرٸ یبرشسػری یٳرحرٶٷی
پشد ی ؼ ستیٹ هیٯ دهیٵیٯٔرٴرٶه یٳر ؿری ی صی
تأ یشیپشٵ صٹ ،یٹذٙی صیبش٧ض سهیخ٬ؼٸیس یحرٜرَی
ح٠ٶٝیؿٺشٵٳذهیٵیح٠ٶٝیٓ ٯٸیٓٴٶ ٱی٣رشد یٵ یبر ی
ؿ سٷیبٸی ٓاش میٹ یٵ یؿر٤ر ر ت یٯرخرار٬ر ٚیدسی
لٶفیتأ یشی ی بٌ ٩یپشٵ صٹ هیٹٶ پیٰر ری یدسی

تزش ضی ُٺ سید ؿ ۺیب یتٶخٸیبٸیٯٶ دی ۳یٵ ی 2یٟر ٳرٶٱی
ٯؼؤٵ٫ی یٯذٳی،یٯ دٷی ۳۴ی ٟٳرٶٱ یآ ریرٲ ید دسػریی
٣یٜشه،ی ٟٳٶٱی ٯٶسیكٴٜییٯزٴییبشیتخٚ٬یٵ یٟر بر٪ی
تٔ٠یفیٵیٯد ص تیٓ ٯ٪یتأ یشیدسی س ئٸ ی رذٯر ت،ی
ؿیٶٷٳ ٯٸی2۰۴۰ی
ٯ دٷی5ی ٟٳٶٱیٹٶ پیٰ یی٣ـٶسهیٵ ی ی
ح٠ٶ ٝیٯؼر ٛرش یدس یپرشٵ صٹر ه ید ر٬ری ،یترٰر ٭ی
ؿش ٣یٹ هیٹٶ پیٰ ییٯّٚ٬٤یبٸیسٓ ر یحر٠رٶٝی
ٯؼ ٛشیٹؼاٴذ.
ٵهیتٴؾیبیٲیٯؼ ٛش ٱیٵی ٣دسیپشٵ صیٵ ی٣ر س٣رٴر ٱی
ٛشٵد ٧ٷیٵیٯـ٤التی ٯٴیاییٵی ٳاِ ٯییدسیٯحرٶًرٸی
ٛشٵد ٧ٷیس ی صیخٰ٬ٸیتزٔ تیتأ یشیدسیپشٵ صیٹٶ پیٰر ی
ر٣شیٵیبشیپشد ی ؼ ستیٹ هیٯ دهیٵ یٯرٔرٴرٶهی
ٳ ؿیی صیتأ یشیپشٵ صٹ یبٸیٯؼ ٛش ٱیدسیٛشٵد٧ر ٷ یبرشی
ًزٞی ٟٳٶٱیتأ٣یذی٣شد.
ٯٔ ٵٱیپیـ٨یشهی صیٵٟٶّیخش٭ید د٧ؼارشه ی ػرار ٱی
ی ؼ ستیٹر ه یٯر ده یٵی
دسیكٶستیٓذ٭یپشد

ػشٵ غی زشهیسٵصٳ ٯٸی س-١ٯذ شی٪٣یٰ٣ریرارٸی
ٯذ دیآرسب ح ٱیؿشٟیی ٜ٧ۺیچٺ سیٹض سیٵ ی۱۱۷ی
پ  ٨ٷی ٲیٳٺ دیص ٣تیٌٛشٷیٯشد٭ ی ػرار ٱ یس یدسی
ٓیذیػٔیذیٌٛشیخْٰیآٵسهی ٶ ٹٴذی٣شد.
بٸی٧ض سؽ زش٧ض سهیٯٺش برٸ یٳر٠ر ٪ی ص یسٵ بريی
ٰٓٶٯییٰ٣یاٸی ٯذ د،یٯحٰذی٣الٯییػٸیؿٴزرٸ یدسی
خ٬ؼٸیؿٶس هیص ٣تیآرسب د ٱیؿشٟییب یت ٣ریرذی
بشیآٯ د٧یی ٲیٳٺ دیبش هیخرٰرْ یآٵسه یص٣ر تی

بُرٌ مىذی از پاداش يزارت ویري
با مذیریت مصرف برق

ػررشٵ ررغ ی ررزررشه یسٵصٳر ٯررٸ ی س١ی-
ٯذ شٓ ٯ٪یؿش ٣یبرش ٝیٯرٴرٌر٠رٸ ی هی
آرسب د ٱیب یبی ٱی ٴ٤ٸ یٓرزرٶس یبرذٵٱی
ٯٶؿیی صیت بؼا ٱ ی ٯؼر  ٩یٳریر صٯرٴرذی
ٹٰش ٹییبخؾیٹ هیٯخا٬ر ٚیٯلرشٙی
ػ ،ی ٜ٧ۺیٯـارش٣ر ٱ یدس یكرٶستی
ٯذ ش یٯلشٙیٵی ٳا ٩ ٠یٯلرش ٙیبرٸی
صٯ ٱیٹ هی٣ٮیٛـ سی صیپ د ؽیٵیتخٜیٚیدسی ٰٓ ٩یٹض ٴٸیٹ هیبش ٝیبرٺرشٷی
ٯٴذیٯییؿٶٳذ.بٸی٧ض سؽی شٳ ،ی ٛـیٲیسٵؿٲیٯیالٳییدسیٳـؼ ی زرشه یبر ی
بی ٱی ٴ٤ٸیٓزٶسی صیپی٢یب سیت بؼا ٳیی صیچ ٫ؾیٹر ه یٵص ست یٳریرشٵػر ،ی
دآٵسهی٣شدۺیت ٠ه هیٯلشٙیبشٝیدسیػ ٓ یٹ هیٯخاٚ٬یؿز ٳٸیسٵصیٵی
ٛل٪یٹ هیٯخاٚ٬یػ ٩یٯا٘یشی ػ یٵی ٯ ٤ٱیر یشٷی ٳشطِه ی ٫ر٤رارش ر٤ریی
ٵخٶدیٳذ سد.ٵهیب ی ؿ سٷیبٸی ٴ٤ٸیٵ حذٹ هیكٴٔاییٵیتٶ٫یذهیب یٯـ س ٣ی
دسیًش یٹ هیتـٶ ٠یی صیخٰ٬ٸیًش یتٌٔیالتیٵیتٰٔیش تیت بؼا ٳی،یًش ی
ر یشٷیٰٓ٬ی تییٵیًش یكٴ ْی ٶدیت ٯیٲی صیپ د ؽیٹ هیٵص ستیٳیشٵیبٺشٷی
ٯٴذیٯییؿٶٳذ،ی ٜ٧ۺیٯـاش ٣ٱی ٳ٨ییٵی٣ـ ٵسصهیٹٮ یبر یخر بردر ریی
صٯ ٳییٯلشٙیٵػ ٪یبشٟیی صیصٯ ٱی ٵجیب سیبٸیػ ٓ یٹر ه ی٣رٮ یبر س ی صی
تخٜیٚیدسیٹض ٴٸیٯلشٛییبٺشٷیٯٴذیٯییؿٶٳذ.ی ٵهی صی ٛض ؾی۳۱یدسكذهی
ٯلشٙیبشٝیدسیٹٜاٸیخ سهیدسیحٶصٷیٯذ ش یبشٝیٯٴٌ٠ٸی هیآرسب در ٱی
بٸیٵ ػٌٸی ٛض ؾیدٯ هیٹٶ ی زشید دیٵی ٜ٧ۺیٯـاش ٣ٱیب ی ٣ٹؾیٯلشٙی
۳۰یدسكذهیٵیپشٹیضی صیٯلشٙیٵػ ٪یبشٟییدسیػ ٓ یٹ هیپشب سی٢ٰ٣ی
 ٟب٪یتٶخٺییبٸیٯذ ش ی ٲی ٳشطِهی ٶ ٹٴذی٣شد.سٵؿٲیٯیالٳییبٸی ٣ٹؾی
ٯلشٙی2۶5یٯ ٨ٵ تییٯلشٙیبشٝیتٶػيیٵ حذٹ هیكٴٔای،ی٣ـر ٵسصهی
ٵی د س تیدسیت بؼا ٱیػ ٩ی٧زؿاٸی ؿ سٷی٣شدیٵی ٜ٧ۺیپیؾیبیٴییپی٢یبر سی
ت بؼا ٱی ٯؼ ٩یػٸیٹض سیٵی۹۱یٯ ٨ٵ تی ػ .

ػ  .ٯٔر ٵٱ یػریر ػری یٵ ی ٯرٴریراری ی ػرار ٳرذ سی
آرسب د ٱیؿشٟییدسی د ٯٸیػخٴ ٱی ٶدیب ی ؿر سٷ یبرٸی
ٛض ؾیسٵص ٛضٵٱیتٔذ دیػ ٰ٫ٴذ ٱیدسی٣ـٶسی ٜ٧ۺی
ٯٰ٤ٲی ػ یدسیٰ٣اشی ص ی  ۳5یػر  ٩یآتری ،یترٔرذ دی
خٰٔی یػ ٰ٫ٴذه،یدٵیبش بشیؿٶد ی٣رٸ یبر رذ یبرش هی
ت ٯیٲیٳی صٹ هیٯخاٚ٬ی ٲیٟـشیٹٰچٶٱ یٳریر صٹر هی
ٟال ده،یبٺذ ؿای ،خاٰ ٓییٵی...یبیرؾ ی ص یپریرؾی
تٶخٸی٣شد .ی ؿزؼاشهیب یبی ٱی ٴ٤ٸی ش ٱ ی٣ـرٶسهی
پیـشٛاٸیٵیتٶػٔٸی ٛاٸی ػ ی٣ٸیب ذی صیُشٛی یٹر هی
تٰ ٯیی ٟـ سیخ ٯٔٸیٵیتٰ ٯیی٧شٵٷیٹر ه یػرٴری یبرٸی
بٺاش ٲیٳحٶیٯٰ٤ٲی ػا ٜدٷ ی٣رٴرذ ،ی٧رٜر ۺ یبر رذی
ػی ػ یٹ ییدسی ٲیس ػا ی تخ ری٣شدی٣رٸ یترٰر ٯریی
ٯشد٭،ی حؼ عیٯٜیذیبٶدٱیدسیخ ٯٔٸید ؿاٸیب ؿٴذ یٵی
حؼ عیٳ٤ٴٴذی٣ٸیبٸیٛش ٯٶؿییػپشدٷیؿذٷی ٳذ.

ارایٍ وسخٍ جذیذ سىذ تذبیر
ي تًسعٍ استان در ویمٍ ديم سال

ٯٔٴٶهیٳ ؿیی صیتأ یشیپشٵ صٹ یبٸیٯؼ ٛرش ٱ یترٶػريی
ؿش ٣یٹ هیٹرٶ پریرٰر ری ،ی ص ی ػرار٠رش س یؿرٔرزرٸی
د د٧ؼاشهیٵیػ صٯ ٱیتٔض ش تیح٤ٶٯایی ػا ٱ یدسی
ٛشٵد ٧ٷیتزش ضیٵ یٟرزرٶ ٩یؿر٤ر ر ت یٯؼر ٛرش ٱ یٵی
سػیذ٧ییبٸیؿ ٤تی سجی صیٳٶب یچٸ یٟرزر ٪ی صی
پشٵ صیٵیچٸیپغی صیٳـؼاٲیٹٶ پیٰ ی زشید د.
ٯؼٔٶدهیٛشیحوٶسیدسیبیٲیٯؼ ٛش ٱ،ی ٓال٭یؿرٜر ٙی
ٓ٪٬یتأ یش،یٓزس ٶ ٹییٵیپز ش یی صیٯؼر ٛرش ٱ یٵی
ی ؼ ستیدسیكٶستیتأ یشیپشٵ صیترٶػريی
پشد
ؿش ٣یٹٶ پیٰ ییس ی صیخٰ٬ٸی ٟذ ٯ تیبٸ یٯرٴرِرٶسی
حَٜیح٠ٶٝیٯؼ ٛشیٓٴٶ ٱی٣شد.

 ۴۳۳۷پایگاٌ کمیتٍ امذاد آرربایحان شرقی آمادٌ جمع آيری زکات فطرٌ
ٌٛشٷیٯشد٭ی ػا ٱیدسیسٵصیٓیذیػٔیذیٌٛش ،ی ٛرضٵدۺی
چٺ سیٹض سیٵی۱۱۷۷یپ  ٨ٷیٰ٣یارٸ ی ٯرذ د ی ػرار ٱی
ص ٣تیٌٛشٷیٯشد٭یس یدسیٓیذیػٔیذ یٛرٌرش یخرٰرْی
آٵسهی ٶ ٹٴذی٣شد.ٵهیب یبی ٱی ٴ٤ٸی ٯؼ  ٩ی۳۰۰ی
دسكذیص ٣تیٌٛشٷیخْٰیآٵسهیؿرذٷ یدس یٓریرذی
ػٔیذیٌٛشیبش هیٳی صٯٴذ ٱی ػا ٱیٹض رٴرٸ ی رٶ ٹرذی
ؿذ،یتلش حی٣شدۺیدسی٬٣یٸیپ ر٨ر ٹرٺر ه یخرٰرْی
آٵسهیص ٣تیٌٛشٷیدسی ػا ٱ یبرشچؼرف یص٣ر تی
ٌٛشٷیٳلفی ٶ ٹذیؿذ٣.الٯییب ی ٓال٭ی ٴ٤ٸ یدسی
ػ ٩ی۹5یبیؾی صی25یٯی٬ی سدیس ٩یص ٣تیٌٛشٷ یدسی
ػا ٱیخْٰیآٵسهیؿذ،ی ٛضٵدۺی ٯؼ ٩ی5۳یكٴرذٵٝی
ػی سیص ٣تیٌٛشٷیبش هیخْٰیآٵسهیص ٣تیٌٛرشٷی
ٯشد٭ی ػا ٱیدسیٳِشی٧شٛاٸیؿذٷی ػ .
ٯذ ش٪٣یٰ٣یاٸی ٯذ دی ػا ٱیب یتر ٣ریرذ یبرٸ ی٫رضٵ٭ی
ػ ٯ ٳذٹییكٴذٵٝیٹ هیكذ ٟتیدسیػٌحیؿرٺرشی
تزش ض،ی ًشٳـ ٱی٣شدۺیؿیٶٷیٳ ٯٸیص ٣تیٌٛشٷ یدسی

ؿٺشیب ٣ٶیدسیػ ٩ی2۰۳۹ی ،ی ٛرضٵدۺ یؿرش٣ر یٹر هی
٧شدؿ٨شهیٯـاش١ی د د یؿرٶد یتر یٯؼر ٛرش ٱ یٵی
٧شدؿ٨ش ٱی سخییس یبٸیؿٺشٹ هیتزش رض یٵ یبر ٣رٶی
بیأٵسٳذ.
ٵهیت ٣یذی٣شدۺیٯشصٹ هی ش ٱی صی ٯٲیترش رٲ یٹر هی
ٯشصٹ ػ یٵیٹیچیٯـ٪٤ی ٯٴایییدسیٯشصٹ هی ػرار ٱی
آرسب د ٱیؿشٟییٵخٶدیٳذ سد.

 01درصذ جمعیت استان ،سالمىذ َستىذ

رشذ  ۸درصذی در پرداخت مالیات

ػررشٵ ررغ ی ررزررشه یسٵصٳ ر ٯررٸ ی س١ی-ٯررذ ررش٣رر٪ی
ٯٶسٯ ٫ی تییآرسب د ٱ یؿرشٟری یآ رش رٲ یٛرشكر ی
تحٶ ٪ی ُٺ سٳ ٯٸیٯ ٫ی تییبش هی ؿخ فیح٠ی٠ری یس ی
ت ی۱۳ی شد دی ٓال٭ی٣شدیٵی ٜ٧ۺ یدس یػر ٩ی یخر سهی
٠ٛيی۸یدسكذی ٛض ؾیٯ ٫ی تیید س ٮ.
بٸی٧ض سؽی زشٳ ٨سی ٧شٵٷی ػرار ٱ یٹر هی بر ؿر٨ر ٷی
زشٳ ٨س ٱیخٶ ٱ ص تزرش رضغ یٗرالٯرشهر یؿرش رٜریی
ٯذ ش٪٣ی ٯٶسٯ ٫ی تییآرسب د ٱیؿشٟی ی٧رٜر ۺ یبر ی
تٶخٸیبٸیٛش سػیذٱیٛل٪یتؼ٬یٮی ُٺ سٳ ٯٸیٯر ٫ریر تریی
ح٠ی٠ییٵیح٠ٶٟییٯؤد ٱیٯییتٶ ٳٴذی ٟذ ٭یبٸیتٰ٤یر٪ی
ُٺ سیٳ ٯٸی ٶدی٣ٴٴذ.
ٵهیب یبی ٱی ٴ٤ٸیصٯ ٱیتحٶ ٪ی ُٺ سٳ ٯٸ یٯر ٫ریر تریی
بش هی ؿخ فیح٠ی٠ییت ی۱۳ی شد دٯ ٷیٯر٠رشس یؿرذٷی
ػ ،ی د ٯٸید دۺی ٛش دیح٠ٶٟییخٺر یتر٤رٰریر ٪یٵی
تحٶ ٪ی ُٺ سٳ ٯٸیٯ ٫ی تیی ٶدیت ی۱۳یتریرشٯر ٷ یػر ٩ی
خ سهیٛشك ید سٳذ.
ٯذ رش٣ر ٪ی ٯرٶسٯر ٫ریر تری ی ػرار ٱ یبر ی ؿر سٷ یبرٸی
ػی ػ ی٧ز سهیػ صٯ ٱی ٯٶسٯ ٫ی تییٵی تخ ریؿش يی
ٵ ظٷ،ی ٜ٧ۺیدسیكٶستیپشد یبٸیٯٶْٟیٯر ٫ریر تی
تٶػيیٯؤد ٱ،یٯـٰٶ٩یتؼٺیالتیٯییؿٶٳذ.
ٵهی د ٯٸید دۺیب یتٶخٸیبٸیٰٓ٤٬رشد یػر  ٩ی٧رزؿرارٸی
بش ییكٴٶٙی٣ٸیدسی٧شٵٷیػٶ٭یٟش سید سٳذیسؿذ ی۸ی

ٗیش ٟٳٶٳییٓ٬یٸی ش ٱیٵی ٴ٤ٸیٯش ٵد تیتد سی رش ٳریی
بٸیٵ ػٌٸی ٲیتحش ٮیٹ یب یب صس ٹ هیخٺ ٳیی٣ر ٹرؾی
، ٛی د ٯٸید دۺیتد سیخٰٺٶسهیآرسبر ردر ٱ یٯریی
تٶ ٳٴذیپ٪ی ستز ًییبیٲیب ص سٹ هیخٺ ٳری یٵ یترٶ٫ریرذی
٣ٴٴذ ٧ٱی ش ٳییب ؿٴذ.
ٵهی ُٺ سی٣شدۺیب ی د دیؿش ٣یٹ هیٯـاش ١یٯریی
تٶ ٱیٯز داتی ٶدیس یب یب ص سٹ هیخٺ ٳی ی ٛرض رؾی
د دیٵیتد سیآرسب د ٳییب یدس ٛر یػرٜر سؿر ت یٵی
تٶ٫یذی٣ٴٴذ ٧ٱی ش ٳییب یتٶ٫یذیٯحلٶاتیٯٶسدیٳی صی
ب صس ٹ هیخٺ ٳیی ٶ ٹٴذیتٶ ٳؼ یب ٹٮ یٹرٰر٤ر سهی
٣ٴٴذ.
خز سص دٷیٹٰچٴیٲیب ی ؿ سٷیبٸی ٳاخ بیتزش ضیبٸیٓٴٶ ٱی
پ اخ ی٧شدؿ٨شهیخٺ ٱی ػال٭یدسیػ  ٩ی 2۰۳۸یٵی

۴۱یبٴذیبٸیدبیش ٳٸیؿٶس هیص ٣تیؿرٺرشػرار ٳرٺر ی
بالٕیؿذٷی ػ یٵیٓ ٯالٱیخرٰرْ یآٵسه یص٣ر تی
ٌٛشٷیدسی ػا ٱیآٯٶصؽیٹ هیاص٭یس ی٧زس ٳذٷی ٳذ.
ٵهیب ی ؿ سٷیبٸی ٴ٤ٸیدسیػ ٩ی٧زؿاٸیبیؾی صی۳۱۳ی
ٯی٬ی سدیس ٩یص ٣تیخْٰیآٵسهیؿذ،ی ُٺ سی٣رشدۺی
دسیػ ٩ی٧زؿاٸی5۷یدسكذی صیص ٣تیخْٰ یآٵسهی
ؿذٷیبش هی ٯٶسیٯحشٵٯ ٱیٵی۴۱یدسكذیبرٸ یپرشٵطٷی
ٹ هیٰٓش ٳییٓ ٭ی ٰ٫ٴٜٔٸیٹض ٴٸیؿذٷی ػ .
دبیشیؿٶس هیص ٣تی ػا ٱیب ی ٓال٭ی ٴ٤ٸیدس یػر ٩ی
٧زؿاٸیدسیخْٰیآٵسهیص ٣تیستزٸیؿرـرٮ یٵ یدسی
خْٰیآٵسهیص ٣تیٌٛشٷیستزٸ یػرٶ٭ یس یدس یبریرٲی
ػا ٱیٹ ی٣ؼفی٣شد ٮ،یتلش حی٣شدۺیػ ٩ی٧زؿاٸی
۴۰۹یٯزٖ٬یص ٣تیبٸیسٵػا ٹ هی ػا ٱی ٓض ٭یؿذٳذ.ی
ٓ ٯالٱیٵیٯز ٘٬ٱیص ٣تیًیی ٲیٯذت یبرش ه ی۱۳ی
ٹض سیٳٜشیبٸیكٶستی٧شٵٹییٵیچٺشٷ یبرٸ یچرٺرشٷی
ص ٣تیس یتز٬یٖی٣شدٳذ.

دستگاٌَای ديلتی بایذ مصرف کاالی
خارجی را بٍ خًد مىع کىىذ

ػشٵ غی زشهیسٵصٳ ٯٸی س-١یٳٰ ٴذٷیٵ٫یی٠ٛیٸیدسیآرسب د ٱ یؿرشٟری ی،ی
ٵ ٧ز سهی ٟال دیبٸیٯشد٭یٵیبخؾی لٶكی،ی ٛض ؾیٵی ست ٠ء ی٣ریرٜریر ی
تٶ٫یذیٯ٬ییٵیٳٺ د ٴٸی٣شدٱیٛشٹٴ٦یٯلشٙیتٶ٫یذید ر٬ری یس ی ص ید ر٨رشی
٫ض ٯ تیتحٞ٠ی ٟال دیٯ ٠ٵٯاییٓٴٶ ٱی٣شدیٵی ٜ٧ۺیػ صٯ ٱیٹ ،یٳٺر دٹر یٵی
دػا ٨ٷیٹ هیدٵ٫اییب ذیٯلشٙی ٣اهی سخییس ی٣ٸیٯـ بٸید ر٬ری یآٱی
ٵخٶدید سدیبٸی ٶدیٯٴْی٣ٴٴذ.یبٸی٧ض سؽی زش٧ض سهیٛر سع ی ص یترزرش رض،ی
حد ی اػال٭ییٵی ٰ٫ؼٰ٬یٲیػیذٯحٰذٓ٬ییآ٩یٹ ؿٮیكرزرح ی ٯرشٵص یدسی دسی
د ذ سیب یٯذ ش ٱیٵی ٣سؿٴ ػ ٱیػ صٯ ٱیٯذ ش یٵیبشٳ ٯٸیس ضهی ػا ٱی ُٺ سی
٣شدۺی ٯشٵصیٹٰٸیٯ یب ذیبٸیٯؼ ٬ٸی ٟال دیتٶخٸی كیید ؿاٸیب ؿیٮیٵیتٰر ٭ی
بشٳ ٯٸیس ضهیٹ هی٣ـٶسیب ذیدسیس ػا هیتٶػٔٸی ٟال دهی٣ـٶسیب ؿذ.
حد ی اػال٭یٵ ٰ٫ؼٰ٬یٲیآ٩یٹ ؿٮی بش صید ؿ ۺیدسی ػا ٱیٯ یدس یخرٺر ی
تحٞ٠ی ٟال دیٯ ٠ٵٯایی ٟذ ٯ تی سصؿٰٴذهیتٶػيی ػرار ٳرذ سه یٵ یػر رشی
دػا ٨ٷیٹ ی ٳد ٭ی٧شٛاٸیٵیس ٛیٵیآٯذٹ هیٵص شیٯحاش٭ی٣ـٶسیبٸی ٲی ػا ٱی
ٵی ُٺ سٳِشٹ هیٵهیٳـ ٱیٯییدٹذی صی ٟذ ٯ تی ػا ٱیآرسب د ٱیؿشٟری یدسی
ٲی ستز ىیسه ید سٳذ .ٯ ٭یخٰٔٸیتزش ضیتلش حی٣شدۺیچٴذیػ  ٩ی ػر ی
٣ٸیٯ ٠٭یٯِٔٮیسٹزشهیبٸیٯؼ ٬ٸی ٟال دیدسیؿٔ سیػ ٩یتٶخٸیٵ ظٷی هید سٳرذی
ٵی ٯؼ ٩یبحثیتٶ٫یذیٵی ؿا٘ ٩یس یٹٮیٯٶسدیتٶخٸیٵیت ٣یذیٟش سید دٷی ٳذ.
ٵهیب یبی ٱی ٴ٤ٸیتحٞ٠ی ٟال دیٯ ٠ٵٯایی ٫ض ٯ تی كیید سد،ی ٛضٵدۺی ٤یی
صی ٫ض ٯ ت،یبشٳ ٯٸیس ضهیٹ یی ػ ی٣ٸیػ صٯ ٱیبشٳ ٯٸیٵیبٶدخٸی٣ـٶسیٵیبرٸی
تزْیآٱیػ صٯ ٱیٹ هی ػا ٳییدسیخٺ ی ؿا٘ ٩یص ی،یسٵٳٞیتٶ٫یذیٵ ی٣ر ٹرؾی
ٵ بؼا٨یی ٟال دی٣ـٶسیبٸیٯٴ بْیٳٜایی ٳد ٭یٯییدٹٴذ.ٳٰ ٴذٷیٵ٫یی٠ٛیرٸ یدسی
آرسب د ٱیؿشٟیی دآٵسیؿذۺیدسیچٴذیػ ٩ی٧زؿاٸیٵیب ی ٛض ؾیتحش ٮیٹ هی
ُ  ٰ٫ٳٸیدؿٰٴ ٱیٓ٬یٸی٣ـٶسیدسیٛشٵؽیٳ ٜیدچ سیٯـ٪٤یبٶد ٮ،ی یٳ ٜیٯ ی
س یٳٰیی ش ذٳذیٵی یٵٟاییٹٮیٯیی ش ذٳذ یٯردرزرٶس یبرٶد رٮ یبرٸ یٵ ػرٌرٸی
٣ـاییٹ هیٗیش ٶدهیٵیب یپشچٮی٣ـٶسٹ هید ٨شیبـ٤ٸیٹ هیٳ ٜی ش ٱیس ی
ٳا٩ ٠یدٹیٮیٵیحاییپٶ٩یٛشٵؽیٳ ٜیس یٹٮیبٸیس حاییٳٰییتٶ ٳؼایٮی

ػشٵ غی زشهیسٵصٳ ٯٸی س-١سئیغیػ صٯ ٱیٯذ ش ر یٵی
بشٳ ٯٸیس ضهیآرسب د ٱیؿشٟییدسید ذ سیٯذ ش ٱی ٲیػ صٯ ٱی
ب یٳٰ ٴذٷیٵ٫یی٠ٛیٸیدسی ػا ٱی ٶ ػا سیحٰ یٵیپـایزر ٳریی
ٳٺ دیٳٰ ٴذ٧ییٵ٫یی٠ٛیٸیدسی ػا ٱی صیبشٳ ٯٸیٹ هیتٶػٔرٸی ی هی
ررٲ یػ ر صٯ ر ٱ یؿررذ.ی بررٸ ی٧ررض سؽ ی ؼررٴ ر  ،یٯررٴررٌرر٠ررٸی
آرسب د ٱیؿشٟی،ید ٵدیبٺزرٶده یدس ی رٲ ید رذ س ی٣رٸ یبر ی
ٹٰش ٹییٯٔ ٵٳ ٱ،یٯذ ش ٱیٵی٣ر سؿرٴر ػر ٱ ی رٲ یػر صٯر ٱی
بش٧ض سیٯییؿذ،ی٧ض سؿیی صی ٟذ ٯ تیٵیبشٳ ٯٸیٹ هیػر صٯر ٱی
ٯذ ش یٵیبشٳ ٯٸیس ضهی ػا ٱی س ئٸیٵی ُٺ سی٣شدۺی ر٤ری ی صی
ٯحلٶاتیػ صٯ ٱیدسیچٴذیػ ٩ی٧زؿاٸ ی«ػرٴرذ یترذبریرشی
تٶػٔٸیآرسب د ٱیؿشٟی » ػ ی٣ٸیبش هیحش ٣یتٶػٔٸی هی
ػا ٱیدسیس ػا هی ٢یبشٳ ٯٸیس ضهیٯذٵٱیٵیٯٴٌ٠ییتذٵ رٲی
ؿذٷی ػ .ی ٵهی ٛضٵدۺی ٓا ٠دید ؿایٮیبشٳ ٯٸیٹ ی ی٣رٸ یدسی
٧زؿاٸیبٸیؿ٪٤یپٴحییػ ٫ٸیترٺریرٸ یٯرییؿرذٳرذ یبرٸ ی٫رحر ٍی
ٯاذٵ٫ٶطهیٵیٵ بؼا٨ییٯٴ بْیآٱیبٸیٳ ٜی ٟب٬ریر ی خرش ریی
چٴذ ٳییٳذ ؿاٴذیٵیبشیٹٰیٲی ػ عیتالؽی٣شد ٮیػٴذیتذبیشی
تٶػٔٸی ػا ٱیس یب یسٵؽیبشٳ ٯٸیس ضهیٹؼاٸیٹ هی٬٣یذهیتٺیٸی
٣ٴیٮ .ی بٺزٶدهیب یبی ٱی ٴ٤ٸیٯشٵسیٵیب صٳ٨شهیٯدرذد ی رٲی
ػٴذیس یؿشٵّی٣شدٷی ٮیٵیٳیٰٸیدٵ٭یػ ٩یٳؼخٸیخرذ رذ یآٱی
 ٟب٪ی س ئٸی ٶ ٹذیبٶد،یتلش حی٣شدۺیػٴذیتذبریرش یترٶػرٔرٸی
ػا ٱیس یبشٳ ٯٸیٰٓ٬ی تیی ٟرارلر د یٯر٠ر ٵٯراری یدس ی ػرار ٱی
آرسب د ٱیؿشٟییٯیید ٳیٮیٵیٹشیػ ٩یٯاٴ ػفیب یٯدرٰرٶٓرٸی
ٯحٶسٹ هیتٔییٲیؿذٷیٟش س ٧ٷیٯش٣ضهیٛشٯ ٳذٹیی ٟرارلر دی
ٯ ٠ٵٯاری ی ٟرذ ٯر تری یس یدس یدػرارٶس ی٣ر س ی رٶد یٟرش سی
ٯییدٹیٮ .ی سئیغیػ صٯر ٱ یٯرذ رش ر یٵ یبرشٳر ٯرٸی یس رضهی
آرسب د ٱیؿشٟییتٶهیحید دۺی ٟذ ٯ تییٹٰچرٶٱ یآٯر رؾی
ػشصٯیٲ،یتٰ٤ی٪یپ  ٨ٷی ٤پر سچرٸ ی ًرالٓر ت یٯر٤ر ٳری،ی
ػشؿٰ سهیٰٓٶٯییٳٜٶعیٵیٯؼ٤ٲ،یبش٧رض سه یخـرٴرٶ سٷی
ؿٺیذیسخ ییبٰٴِٶسی سص بییٰٓ٤٬شدیدػا ٨ٷیٹ هی خش یی
ٵیػ شی ٟذ ٯ تیدسیس ػا هی ٹذ ٙیترٶػرٔرٸ ی ه یدس ی رٲی
ػ صٯ ٱیدسیح ٩ی ٳد ٭ی ػ .

ساماوذَی مشکل چىذیه سالٍ
خیابان فجر با پیگیری
شُرداری مىطقٍ ۷

ػشٵ غی زشهیسٵصٳ ٯٸی س-١ؿٺشد سیٯٴٌ٠رٸ ی  ۷یترزرش رضی
هٰٲیب صد ذیٯیذ ٳیی صیٳضد ٢یدسیخش ٱیٯـ٤التی ٹ ٫یی
ی ب ٱیٛدشیٟش سی٧ش ٛیٵیبشی٫ضٵ٭یسػیذ٧ییٹشیچٸیػش ٔاشی
بٸیٯـ٤التیچٴذ ٲیػ ٫ٸیٯح٪یت ٣یذی٣شد.
بٸیؿٺش سیبٸیٳ٪٠ی صیؿٺشد سهیٯٴٌ٠ٸ ی ۷یترزرش رض ،یٛرش ریی
ؿٺشد سیٯٴٌ٠ٸی۷یتزش ضیب ی ؿ سٷیبٸی ٹٰیر یسػریرذ٧ری یبرٸی
ٯـ٤التیٯٶخٶدیدسیٯحالتیٯٴٌ٠ٸی٧رٜر ۺ یٹرذ ٙی رٲی
ؿٺشد سهیسػیذ٧ییبٸیدس ٶ ػ یٹ یؿٺشٵٳذ ٱیٵ ی ٹر ٫ریی
ٯحالتیی ػ ی٣ٸیػ ٩یٹ یٯـ٤التیٵ یدس رٶ ػر یٹر هی
آٳ ٱیبذٵٱیپ ػخیبٶدٷی ػ .
ٜ٧اٴیی ػ یدسی ٲیب صد ذیبٔذ صیدػاٶسیؿٺشد سیٯرٴرٌر٠رٸی
ٳؼز یبٸیتخش فی ٳز سیٟذ ٰییدسیٯح٪یٵ ْٟیدسی ی ب ٱیٛدشی
خٴفیٯداْٰیٓالٯٸی ٯیٴیی٣ٸیػ ٩یٹ یبٸیكٶستیٯرارشٵ١ی
ب ٟییٯ ٳذٷیٵیٯح٪یخْٰیآٵسهیصب ٫ٸیٵیتدْٰیٯٔا د ٲیٵ ی...ی
بٶدی ٟذ ٭یٵیٳخ ٫ٸیٹ هیآٱیخْٰیآٵسهیؿذ.
ٹٰچٴیٲیبٴ یبٸیدػاٶسیٯٺٴذعیٛش ییٯ٠شسیؿذی ی ب ٱیٵ ٟرْی
دسی ٲیٯح٪یآػ ٫ ٜیس ضهیٵیبٺؼ صهیؿٶد.

