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رئیس سبسهبى جْبد وطبٍرسی استبى اغفْبى

هذف اص بشگضاسی جطنراسه هعشفی کشدى نژاد بشتش بض ههابادی و ترسعه پشوسش دامهای سبک
اٍلیي جطٌَارُ ثش هْبثبدی در ضْز هْبثبد اردستبى
ثزگشار ضذ .رئیس سبسهبى جْبد وطبٍرسی استبى
اس

اغفْبى در ایي جطٌَارُ اظْبر ورزدّ :رذ

ثزگشاری ایي جطٌَارُ هؼزفی وزدى ًژاد ثزتز ثرش
سئیغ ٝشّض ْٝب١یضاػی٣ ٟ٤صاست ج٨بد ّـب٣سصی دس ٧یجذٞ٧ی٠
ٞ١بیـٖب ٥ثی ٠اٚٚٞٙی ك٢قت ّـب٣سصی دس اكي٨بٕ ٟيت :اص ا ٗ٣ػبٗ
تبثحبٗٝ ۰۸۸یٚیبسد تٝ٤ب ٟتؼ٨یالت ثشای اكالح ١بٕ٣بْٝ ٟب١یضاػیٟ٤

هْبثبدی است وِ جش ًژادّبی ثزترز ضرٌرب رترِ
هی ضَد ٍ ارسضوٌذ است وِ در لبلت ثزًبهِّربی
التػبد همبٍهتی رٍی آى سزهبیِگذاری ضَد.آلبی
هٌْذس هْزداد هزادهٌذ اضبفِ وزدّ :رذ

ایري

ٝ٣بؿی ٠آالت ّـب٣سصی دس ثخؾ جزة  ٣پشداخت ؿذ ٥اػت ٣

است وِ ثتَاًین در سهیٌِ سبسگبری ثرب ورن آثری

تبپبیب ٟػبٗٝ ۰۰۸۸یٚیبسد تٝ٤ب ٟثل٤ست تؼ٨یالت ثشای ت٤ػق٦

فؼبلیت وٌینَ ،ضجختبًِ در سهیٌِ تَلیذ ضیز در

طه ٍٍ ًیوِ طه وِ ثش هْبثبدی یه ًوًَرِ سیبد است،استبى اغفْبى ثب دارا ثَدى ّ 073شار

ْٝب١یضاػیّ ٟ٤ـب٣سصی جزة خ٤ا٧ذ ؿذ.ثٕ ٦ضاسؽ س٣اثظ فٝ٤ٞی

استبى الذاهبت ثسیبر َثی اًجبم ضذُ اسرت ٍ

ػبصٝب٧ ، ٟجذٞ٧یٞ١ ٠بیـٖب ٥ثی ٠اٚٚٞٙی جبٝـ ك٢قت ّـب٣سصی

جبیگبُ ًخست تَلیذ ضیز وطَر ثب تَلیذ ثیص اس

(آثیبسی ،صسافت٨١ ،بد٧٥ب  ٣ثبمجب١ی) ثب حض٤س ىقبال ٟای ٠ح٤ص ،٥سئیغ

یه هیلیَى ٍ ّ 073شار تي ضیز هتؼلك ثِ استربى

ٝشّض ت٤ػقْٝ ٦ب١یضاػیّ ٟ٤ـب٣سصی ٣صاست ج٨بد ّـب٣سصی  ٣جٞقی

اغفْبى است ٍ.ی ثب ثیبى ایٌىِ ثِ دلیل ضرزایر

اص ٝؼؤ٣ال ٟآمبص ثّ ٦بس ّشد .آٍبی دّتش ّبٝجیض فجبػی سییغ ٝشّض

ون آثی ٍ اللین طه ٍ ًیوِ طه ،ثزًبهِ آیٌذُ

ضب ع اس آى است ٍ ثِ ػٌَاى گًَرِ هرزترؼری رأس دام سٌگیي 07 ،هیلیَى لطؼِ هزؽ گَضتی ٍ
 21هیلیَى لطؼِ هزؽ تخن گذار ،ظزفیت ّبی
هی تَاًذ اس هزاتغ فمیز حبضیِ وَیز استفبدُ ورٌرذ
سیبدی در سهیٌِ دام ٍ طیَر داراستٍ.ی تػزیح
هَرد تَجِ لزار گزفتِ اًذ ٍ در ایري جطرٌرَارُ
وزد :اغفْبى ثب تَلیذ سبالًِ ّ 23شار تي گَضت
هؼزفی هیضًَذ .تجبدل تجزثیبت داهذاراى ،هؼزفی
ثَللوَى جبیگبُ ًخست وطَر را ثِ َد
ظزفیتّبی هٌطمِ ٍ آضٌبیی سزهبیِگذاراى ثب ایي ا تػبظ دادُ است ٍ در تَلیذ سبیز هحػَالت

ت٤ػقْٝ ٦ب١یضاػی٣ ٟ٤صاست ج٨بد ّـب٣سصی دس آیی ٠اىتتبح ٧جذٞ٧ی٠

جْبد وطبٍرسی تَسؼِ دامّبی سرجره اسرت ًَ ،ع فؼبلیت اس اّذا

ٞ١بیـٖب ٥جبٝـ ّـب٣سصی اكي٨ب ٟف٤٢اّ ٟشد :دس ح٤صْٝ ٥ب١یضاػی،ٟ٤
فٚی سم ٜتحشی٧ ٜبی ؽبٞٙب ،٦١تبّ ٟ٤٢حذ٣د ٝ ۰۰۸۸یٚیبسد سیبٗ اص
ٝح٘ خظ افتجبسی جزة ؿذ ٣ ٥ثشای ػبٗ آتی ١یض ٝ ۰۰۸۸۸یٚیبسد سیبٗ
ج٨ت خظ افتجبسی پیؾ ثی٢ی ؿذ ٥اػت.

تًلید ساالوٍ افسين بر  ۷۶میلیًن قطعٍ اوًاع ماَی زیىتی

اغلی ایي جطٌَارُ است.

اظْبر وزد :ثب ایي الذام ،هی تَاًین تَلیذ ضیرز در رئیس سبسهبى جْبد وطبٍرسی استبى اغرفرْربى ا تیبر دارد .سًجیزُ تَلیذ در سهیٌِ ضیز ٍ
تخن هزؽ در استبى راُ اًذاسی ضذُ ٍ در سهیٌِ
دام ّبی سجه را گستزش دّین ٍ ّرن ترَلریرذ اداهِ داد :اغفْبى ثِ ػٌَاى استبًی غرٌرؼرتری ٍ
گَضت لزهش ًیش ثِ دًجبل راُ اًذاسی سًجیزُ
گَضت لزهش را داضتِ ثبضین  ،لرذا ًرژادّربی گزدضگزی ضٌب تِ هیضَد اهب ثبیذ تَجِ داضرت
ّستین.
هحلی سبسگبر ثب ون آثی ٍ هٌبست ثزای اللین ّب وِ ظزفیت ّبی استبى در سهیٌِ وطبٍرسی ثسیبر
اداهِ جز در غفحِ 5

هوایص کطاوسصی قشاسدادی
ثب حض٤س دّتش ؿب٧شخ سٝضب١ ٟظاد سییغ ػبصٝب١ ٟؾب٢٨ٝ ٛذػی
ّـب٣سصی ٢ٝ ٣بثـ عجیقی ّـ٤س،دّتش ٝحٞذ خبٙذی ٝذیشّ٘ دىتش ا٤ٝس
اٍتلبدی ٣صاست ج٨بدّـب٣سصیٝ ،ذیشفب ٘ٝؿشّت س٣طی ٠تبُ  ٣ث٨ش٥

اكي٨ب - ٟایش١ب  -تٙ٤یذ ػبال ٦١اىض ٟ٣ثش ٝ ۷۰یٚیٍ ٟ٤غق ٦ا٤١اؿ ٝب٧ی

ثشداسا ٟثخؾ ّـب٣سصی اػتبٞ٧ ٟبیؾ ّـب٣سصی ٍشاسدادی دس اتبً

صی٢تی ؿب ٦١٤ٕ ۰۰۸ ٘ٝص١ذ ٥صا  ٣تخٕ ٜزاس دس اكي٨ب ٟای ٠اػتب ٟسا دس

ثبصسٕب١ی اػتب ٟاكي٨ب ٟثشٕضاس ؿذ .دس ایٞ٧ ٠بیؾ دّتش خبٙذی ٝذیش

جبیٖب١ ٥خؼت ّـ٤س ٍشاس داد ٥اػتٝ.ذیش ؿیالت  ٣ا٤ٝس آثضیبٟ

ّ٘ دىتش ا٤ٝس اٍتلبدی ٣صاست ج٨بد ّـب٣سصی ٕيتّ :ـب٣سصی

ػبصٝب ٟج٨بد ّـب٣سصی اػتب ٟاكي٨ب ٟس٣ص چ٨بسؿ٢ج ٦دس ٕيت  ٤ٕ ٣ثب

ٍشاسدادی ث ٦ف٤٢ا ٟیِ ٨١بدٝ،ی ت٤ا١ذ ثشای ّـب٣سصا ٟػ٤دآ٣س ثبؿذ ٣

ایش١ب اىض٣دُٕٚ :ذىیؾٍ ،شٝض ،آ١جِ٘٤ّ ،ی  ٣ػیچالیذ اص جٝ ٦ٚٞب٧ی٧بی

آ٨١ب سا ث ٦ثبصاس٧بی جذیذ پی١٤ذ د٧ذ٣ .ی دس ادا ٦ٝاىض٣د:دس ّـب٣سصی

تضیی٢ی ای ٠اػتب ٟاػت ّ ٦ثیـتشیَٝ ٠ذاس آ ٟدس ؿ٨شػتب٧ٟبی ّبؿب٣ ٟ

ٍشاسدادی سیؼِ ٧ب ت٤صیـ ٝی ؿ٤د  ٣ا٧٤ٖٙبی ٝتيب٣تی دس ّـب٣سصی

١جو آثبد تٙ٤یذ ٝی ؿ١٤ذٝ .حٞذسضب فجبػی اؽ٨بسداؿت :ایجبد ؿ٨شُ

ٝجت٢ی ثش ٍشاس داد ٣ج٤د داسدٞ٨ٝ ٣تشی ٠چبٙؾ پیؾ س ٣ثشای دػتیبثی

تٙ٤یذ ٝب٧یب ٟتضیی٢ی دس ّبؿب١ ٣ ٟجو آثبد ض ِّٞ ٠ٞؿبیب ٟث ٦ای٠

ثّ ٦ـب٣سصی ٍشاسدادی ٨١بد ػبصی اػت .دّتش خبٙذی ٝذیش ّ٘ دىتش

ك٢قت٤ٝ ،جت دسآٝذصایی  ٣اؿتنبٗ ثیـتش  ٜ٧ثـ٤د٣ .ی تلشیح ّشد:

ا٤ٝس اٍتلبدی ٣صاست ج٨بد ّـب٣سصی تلشیح ٤ٞ١د:خ٤ؿجختب٦١

ػبال٧ ۹ ٦١ضاس  ۰۸۸ ٣تُ ٠ا٤١اؿ آثضیب ٟخ٤ساّی ؿب ٘ٝآثضیب ٟػشدآثی

ػبصٝب١ ٟؾب٢٨ٝ ٛذػی ّـب٣سصی ثش١ب٣ ٦ٝػیقی ثشای ت٤ػقّ ٦ـب٣سصی

ٝب٢١ذ ٍضٗ آال ٍ ٣ضٗ آال سٖ١یّٞ ٠ب ،ٟآثضیبٕ ٟش ٛآثی ٝب٢١ذ ّپ٤س٧ ،ب٤ٝس،

ٍشاسدادی دس ّـ٤س داسد ٣اكي٨ب ٟدس ثخؾ ٕیب٧ب ٟداس٣یی ؽشىیت

ىیت٤ىبٓ  ٣خب٣یبسی  ٣ثیٔ ِ٧ذ دس ای ٠اػتب ٟتٙ٤یذ ٝی ؿ٤د ّ٧ ٦يت

ثؼیبس ثبالیی ثشای ّـب٣سصی ٍشاسدادی داسد.

٧ضاس  ۰۰۸ ٣تُ ٠آٝ ٟشث٤ط ثٝ ٦ب٧یب ٟػشدآثی اػت.

وطبٍرسی ًیش جبیگبُ ّبی ثزتز وطَر را در

حذود  77هضاس هکتاس اص اساضی اصفهاى
صیشکطت گنذم سفت
٢٨ٝذع ٨ٝشا ٟتّٚ٤ی ّبسؿ٢بع ٝذیشیت صسافت ػبصٝب ٟدس ٕيت ٣
ٕ ٤ثب ایش١ب ٕيت  :اص اثتذای پبییض اٝؼبٗ تبّ ٟ٤٢دس ای ٠اػتب ٟثبٙل ثش ۰۰
٧ضاس ْ٧تبس صٝی ٠صیشّـت ٕ٢ذ ٛسىت ٦اػت ٣.ی دس ادا ٦ٝاؽ٨بسداؿت :
اص ٝج٤ٞؿ ٧ ۰۸۸ضاس ْ٧تبس صٝیّ ٠ـب٣سصی دس اػتب ٟاكي٨ب ٟحذ٣د
٧ ۰۰ضاس ْ٧تبس ٝشث٤ط ث٢ٕ ٦ذ ٛآثی  ٣ثیؾ اص ٧ ۰۰ضاس ْ٧تبس ٝشث٤ط ث٦
ّـت دی٢ٕ ٜذ ٛاػت  ٣س١٣ذ اىضایؾ ػغح صیشّـت ٝضاسؿ ٞ٧چ٢بٟ
ادا ٦ٝداسد ث ٦١٤ٕ ٦ای ّ ٦پیؾ ثی٢ی ٝی ؿ٤د تٙ٤یذ ایٝ ٠حل ٗ٤دس
َٝبیؼ ٦ثب ػبٗ ٍج٘ اىضایؾ پیذا ّ٢ذ ّ.بسؿ٢بع ٕ٢ذ ٛػبصٝب ٟاىض٣د :
اختلبف آة اص س٣دخب ٦١صای٢ذ ٥س٣د ثشای ّـت پبییض ٥اٝؼبٗ دس صٝبٟ
٢ٝبػت خ٤د ك٤ست ٕشىت  ٣ثٞ٧ ٦ی ٠دٙی٘ ّـب٣سصا ٟفْٚٞشد ث٨تشی
خ٤ا٢٧ذ داؿت ٣.ی ٍیٞت ٕ٢ذ ٛخشیذاسی ؿذ ٥اص ػ٤ی دٙ٣ت سا
١یبص٢ٝذ ثشسػی دا١ؼت ٕ ٣يت ٍ :یٞت خشیذ ٕ٢ذ ٛثب ٝیضا٧ ٟضی٧ ٦٢ب ٣
ٍیٞت تٞب ٛؿذ ٥ثشای ّـب٣سصاٞ٧ ٟخ٤ا١ی ١ذاسد  ،ث٣ ٦یظ ٥ایٍ ٦ْ٢یٞت
ّ٤د  ،آٝبد ٥ػبصی ٝضاسؿ ٍ ،یٞت آة  ٣دیٖش ٧ضی٧ ٦٢بی تٙ٤یذ اىضایؾ
پیذا ّشد ٣ ٥ػ٤د تٞب ٛؿذ ٥ثشای تٙ٤یذّ٢٢ذ ٥سا ّب٧ؾ داد ٥اػت .

خبش ناهه الکتشونیکی بشکت ساصهاى جهاد کطاوسصی استاى اصفهاى اداسه سوابط عورهی
تنرع ترلیذ و فشآوسی هحصرالت ضیالتی دس استاى اصفهاى

 ۰۹۷ؿشّت خذٝبت ٝـب٣س ٥ای ثخؾ ّـب٣سصی دس ػشاػش اػتبٟ
ٝؼتَش ؿذ ٙ٣ی ث ٦دٙی٘ فذ ٛتبٝی١ ٠یش٣ی ا١ؼب١ی ٝ٣حذ٣دیت ٧بی

صفحه 2

(آرس هاه ) 8931

استقاء کیفیت بهذاضتی گرضت هشغ

اٍتلبدی تقذاد آ٧ ٟب ّب٧ؾ یبىت ٣اص ػبٗ  ۹۰ؿشّت ٧بی خذٝبت

ثٕ ٦ضاسؽ س٣اثظ فٝ٤ٞی ػبصٝب ٟ؛ ٝقب ٟ٣ث٨ج٤د تٙ٤یذات داٝی ػبصٝبٟ

ٝـب٣س ٥ای میش دٙ٣تی ٤ٝسد ت٤جٍ ٦شاس ٕشىت ٦اػت  ٣دس حبٗ ىقبٙیت

ج٨بد ّـب٣سصی اػتب ٟثب اؿبس ٥ث ٦عشح جذیذ استَب ّیيیت ث٨ذاؿتی

ٝی ثبؿذ٣ .ی دس ادا ٦ٝدس خل٤ف اٍذاٝبت ػبصٝبٝ ٟتج٤ؿ اىض٣د :اص

ٕ٤ؿت ٝشك ٕيت :ثشاػبع ای ٠عشح ػ٤١ ٦ؿ ٝشكٝ ,شك ٝ ٣شك

ٝج٤ٞؿ ٣ ۰۴۰ؽیي ٦دس ٣صاست ج٨بد ّـب٣سصی  ۰۰۰ىقبٙیت آ ٦ّ ٟدس

پالع ث ٦ثبصاس فشضٝ ٦ی ؿ٤د.حؼی ٠ایشا١ذ٣ػت اىض٣د:ای ٠دػت ٦ث٢ذی

ٝذیش ؿیالت  ٣ا٤ٝس آثضیب ٟػبصٝب ٟج٨بد ّـب٣سصی اػتب ٟاكي٨ب ٟدس

حذ٣د  ۴۷دسكذ ٝی ثبؿذ  ٣تلذٕشی دٙ٣تی ٝحؼ٤ة ٝی ؿ٤د ث٦

٧ب ثشپبیّ ٦یيیت ّـتبسٕب٧ی ٝشك اػت ّٝ ٦شك

دس ّـتبسٕب ٥ثب خظ

خل٤ف ثشٕضاسی ٕشدٞ٧بیی تٙ٤یذّ٢٢ذٕبٝ ٟب٧یب ٟػشدآثی اػتبٟ

ػبصٝب١ ٟؾب٢٨ٝ ٛذػی ّـب٣سصی ٣إزاس ؿذ ٥اػت  ٣دس خل٤ف

یِ(تخٚی ٦ا١ذس١٣ی ٝشك ثب دػت) تٙ٤یذ ٝی ؿ٤د٣.ی تلشیح ّشد:

اكي٨ب ٟاؽ٨بس ّشد :ثب ت٤ج ٦ثٝ ٦جبحج ٝختٚو ك٢قت ؿیالت  ٣ت٤ػق٦

تٙ٤یذ ٝحل٤ٕ ٗ٤ا٧ی ؿذ ٥اػتب١ذاسد ٧بی الص ٛثشای تٙ٤یذ ٝحل ٗ٤اص

ٝشك ثب دػتٖب٧ ٥بی اتٝ٤بتیِ تخٚی ٦دس١٣ی ٝی ؿ٤د ّ١ ٦تیج ٦آّٜ ٟ

ىشٝ ٔ٢٧لشه آثضیب٣ ،ٟؽیي ٦داسی ٜاستجبعبتی ثب آثضی پش٣سا ٟاػتبٟ

ػ٤ی اػتب١ذاسدایشإ ٟپ ثب اػتب١ذاسد تذ٣یٍ ٣ ٠بث٘ اػتيبد ٥ثشای تٙ٤یذ

تشی ٠د٣س سیض سا داسدٝ .قب ٟ٣ث٨ج٤د تٙ٤یذات داٝی ػبصٝب ٟج٨بد

داؿت ٦ثبؿی.ٜ

ٝحل٤ٕ ٗ٤ا٧ی ؿذٝ ٥ی ثبؿذ .ؿبیب ٟرّش ٝ.،حل٤الت ّـب٣سصی

ّـب٣سصی اػتب ٟادا ٦ٝدادٝ:شك پالع  ٜ٧ضّ ٠ٞـتبس ثب خظ (۰خظ

تحت ف٤٢ا GAP ٟثٝ ٦حل٤التی ٕيتٝ ٦ی ؿ٤د ّ ٦دس ىشآی٢ذ تٙ٤یذ آٟ

اتٝ٤بتیِ تخٚی ٦ا١ذس١٣ی ٝشك) ٣حزه خ٢٢ّ ِ٢ذ ٥آثی ٝشم٤ة تشی٠

 ٦ٞ٧اػتب١ذاسد ٧ب ٍج٘ اص آمبص ّـت تب ػش ػيشٝ ٥لشه ّ٢٢ذ٤ٝ ٥سد

ٝشك اص ١ؾش ّیيیت ّـتبسٕب٧ی اػت.ایشا١ذ٣ػت اىض٣دٝ :شك ّ ٦فٞذ٥

سكذ  ٣ت٤ج ٦جذی  ٦ٞ٧اػتب١ذاسد ٧ب ٍشاس ٝی ٕیشد .

ٝشك ت٤صیـ ؿذ ٥دسثبصاس اػت ٝغبثٌ ٍیٞت ت٢ؾی ٜثبصاسّـ٤س فشضٝ ٦ی

ثٕ ٦ضاسؽ س٣اثظ فٝ٤ٞی ػبصٝب ٟج٨بد ّـب٣سصی اػتب ٟاكي٨ب ،ٟآٍبی
٢٨ٝذع ٝحٞذسضب فجبػی ثب اؿبس ٥ث ٦ای ٦ْ٢ت٤٢ؿ تٙ٤یذ ٝحل٤الت
ؿیالتی دس اػتب ٟاكي٨ب ٟثؼیبس صیبد اػت ،تلشیح ّشد :حذ٣د  ۰۰۸تب

ؿ٤دٝ،شك تب  ۰دسكذ ٕشا١تش اص ٍیٞت ت٢ؾی ٜثبصاس اػت ٝ ٣شك پالع

٤١ ۰۰۸ؿ اص ا٤١اؿ آثضیب ٟدس اػتب ٟاكي٨ب ٟتٙ٤یذ ٝی ؿ١٤ذ ّ ٦ؿب٘ٝ

تب  ۰۸دسكذ اىضایؾ ٍیٞت ت٢ؾی ٜثبصاس فشضٝ ٦یـ٤د ٜ٧ .اّ ٟ٤٢دس

ٝب٧یبٕ ٟشٝبثی ،ػشدآثی ،صی٢تی ،خب٣یبسی  ٣ػبیش آثضیبٝ ٟب٢١ذ صا٤ٙ

ثبصاس اكي٨بٝ ٟشك ٝ ٣شك پالع ت٤صیـ ٝیـ٤د.

اػت ،ث٢بثشای ٠ثشای ٧شّذا ٛاص ای ٠تٙ٤یذّ٢٢ذٕب ٟثش١ب٧ ٦ٝبی خبكی
داسی ٣ ٜثٞ٧ ٦ی٢ٝ ٠ؾ٤س ای ٠ثبس ٕشدٞ٧بیی ثضسٓ آثضی پش٣سا ٟػشدآثی
سا تـْی٘ دادی٣ .ٜی ٕيت :اٍذاٝبت خ٤ثی دس حبٗ ا١جب ٛاػت تب دس
تٙ٤یذ تخ ٜتٞبٝ ٛبد ٥ایشا١ی ثَ١ ٦بط ٤ٝسد ١ؾش دػت یبثی ٣ ٜاص ٣اسدات
تخ ٜخبسجی ثی ١یبص ؿ٤ی .ٜدس ادا ٦ٝایٕ ٠شدٞ٧بیی اص صحٞبت آٍبی

 7۷دسصذ هصشف گرضت قشهض اصفهاى
اص نرع گرسفنذی است

٢٨ٝذع ٝجتجی ىٍ٤ی ث ٦ف٤٢اٝ ٟذیش ػبثٌ ؿیالت  ٣آثضیب ٟػبصٝبٟ
ج٨بد ّـب٣سصی اػتب ٟاكي٨ب ٟثب ا٧ذای ٤ٙح تَذیشی ت٤ػظ سیبػت

تغییش ضیره کطت اص فضای باص به فضای گلخانهای

ػبصٝب ٟتَذیش ؿذ.

هساحت گلخانههای اصفهاى تا پایاى سالجاسی به بیص اص  2هضاس

جلسه  GAPهحصرالت کطاوسصی

هکتاس هیسسذ
اكي٨ب - ٟایش١ب ٝ -ؼبحت ٕٚخب٧ ٦١بی اكي٨ب ٟاص یِ ٧ضاس ۰۴۸ ٣

ثٕ ٦ضاسؽ س٣اثظ فٝ٤ٞی ػبصٝب ٟج٨بد ّـب٣سصی اػتب ٟاكي٨ب ، ٟثاب

ْ٧تبس دس ػبٗ  ۹۰اّ ٟ٤٢ث ٦یِ ٧ضاس ْ٧ ۹۰۸ ٣تبس سػیذ ،ثب ت٤ج ٦ث٦

حض٤س ٝقب ٟ٣ثش١ب ٦ٝسیضی  ٣ا٤ٝس اٍتلبدی ٝ،قب ٟ٣ث٨ج٤د تاٙ٤ایاذات
ٝذیش ا٤ٝس دا ٛػبصٝب ٟج٨بد ّـب٣سصی اػتب ٟاكي٨بٕ ٟيت :اػتبٟ

ثش١ب ٦ٝسیضی ا١جب ٛؿذ ٣ ٥ىشاّ ٜ٧شد ٟثؼتش ػشٝبیٕ ٦زاسی الص ٛای٠

ٝـب٣سیّ ٣ ٠بسؿ٢بػب ٟػبصٝب ٟج٨بد ّـب٣سصی اػتب ٟ؛ جٚؼاGAP ٦

اكي٨ب ٟثیؾ اص ػٝ ٦یٚی٧ ۰۸۸ ٣ ٟ٤ضاس ساع دا ٛػجِ ٕ٤ػي٢ذ  ٣ثض

َٝذاس تب پبیب ٟػبٗ جبسی ث٧ ۰٦ضاس ْ٧تبس اىضایؾ خ٤ا٧ذ یبىت.

ٝحل٤الت ّـب٣سصی دس ػب ٠ٙؿ٨یذ ٧ضاسدػتب ٟثشٕضاس ؿذ.

داسد  ٣اص ٙحبػ تٙ٤یذ ٕ٤ؿت ٍشٝض جبیٖب ٥پ٢جّ ٜـ٤سی سا

ٕیب٧ی ،سییغ ػبصٝب١ ٟؾب٢٨ٝ ٛذػی ّـب٣سصی ٢ٝ ٣بثـ عاجایاقای ٣

٢٨ٝذع ّشٝب١ی ٝقب ٟ٣ثش١ب ٦ٝسیضی  ٣ا٤ٝس اٍتلبدی دس ای١ ٠ـؼت
ٕيت :ثشای ت٤ػق ٦ىقبٙیت ٧بی ّـب٣سصی اص  ٦ٞ٧ؽشىیت ٧بی ثخؾ
خل٤كی  ٣دٙ٣تی ثشای تحٌَ ٝحل ٗ٤تٙ٤یذ ٝحل٣ ٗ٤یظ٤ٕ ٥ا٧ی
ؿذ٤ٝ ٥سد سكذ  ٣ت٤جٍ ٦شاس ٕیشد  ٣ثٖ ٦١٤ای ثش١ب ٦ٝسیضی ؿ٤د تب
تـْ٨ٚبی ثخؾ ّـب٣سصی  ٣ث٨ش ٥ثشداسا ٟثت٤ا٢١ذ ثشای ای ٦١٤ٖ٢تٙ٤یذات
تشمیت ؿ١٤ذ .دس ای١ ٠ـؼت دّتش پضؿْی هطبٍر سالهت سبسهبى گفت:
حذٍد ّ 23شار تي هحػَل سیت سهیٌی ،پیبس ٍ سیت در تی گَاّی ضذُ
تحت ػٌَاى هحػَل ٍیژُ در ضْزستبى ّبی؛ سویزم ،ثَئیي هیبًذضت ،

داسد.احٞذسضب اػٞبفیٚی دس ٕيت  ٤ٕ٣ثب خجشٖ١بس ای٢ٞب ،دس خل٤ف
٣ضقیت دا ٛػجِ دس اػتب ٟاكي٨ب ٟاؽ٨بس ّشد :ای ٠اػتب ٟثیؾ اص ػ٦
ٝیٚی٧ ۰۸۸ ٣ ٟ٤ضاس ساع دا ٛػجِ داسد ّ ٦ثیؾ اص ٧ ۰۸۸ضاس ساع آٟ
ثض ٣ثضمبٝ ٣ ٦ٙبثَی ٕ٤ػي٢ذ  ٣ثش ٥اػت٣.ی دس خل٤ف ستج ٦اػتب ٟدس
تٙ٤یذ دا ٛػجِ ،اىض٣د :اػتب ٟاكي٨ب ٟاص ٙحبػ تٙ٤یذ ٕ٤ؿت ٍشٝض
جبیٖب ٥پ٢جّ ٜـ٤سی سا داسد  ٣ثیـتشی ٠تٙ٤یذ ٕ٤ؿت لزهش استبى در
ثخص دام سٌگیي است ،گبٍداری ّبی غٌؼتی تَسؼِ ثسیبری در استبى
داضتِ ثِ طَریوِ اغفْبى غبدر وٌٌذُ گَسبلِ پزٍاری است.

ػزضِ

هذیز اهَر دام سبسهبى جْبد وطبٍرسی استبى اغفْبى ثب ثیبى ایٌىِ استبى

ضذُ است .در ایي ًطست هذیز ّوبٌّگی تزٍیج هٌْذس اسىٌذری گفت:

اغفْبى یىی اس استبى ّبی غبدروٌٌذُ گَسبلِ پزٍاری ثِ سبیز استبى ّب

رًٍذ تَلیذ هحػَل گَاّی ضذُ اس هَضَػبت هْن در هجوَػِ تزٍیج

ثِ ٍیژُ تْزاى است ،تػزیح وزد :استبى اغفْبى دارای ثیص اس یىْشار ٍ

ثطوبر هی رٍد ٍ اس  2۹۱سبیت سراػی ٍ ثبغی را ثِ آى ا تػبظ دادُ

ٍ 653احذ گبٍداری غٌؼتی ٍ ثیص اس ّ 0۱3شار راس دام سٌگیي است ٍ

این.هٌْذس تمی پَر رئیس سبسهبى ًظبم هٌْذسی وطبٍرسی ٍ هٌبثغ طجیؼی

ّویي اهز آى را ثِ ػٌَاى یىی اس تَلیذوٌٌذگبى اغلی دام ٍ گَضت لزهش

استبى اغفْبى گفت :اس سبل  6۱تؼذاد هجوَػِ

لزار دادُ است.

چبدگبى،گلپبیگبى  ،فزیذًٍطْز ٍ فزیذى تَلیذ ثِ ثبسار ثزای هػز

ٝذیش ا٤ٝس ثبمجب١ی ج٨بد ّـب٣سصی اكي٨ب ٟدس ٕيت  ٤ٕ ٣ثب ایش١ب
اؽ٨بسداؿت :ایٝ ٠یضإٚ ٟخب ٦١دس ع ٗ٤ػبٗ ٍبدس خ٤ا٧ذ ث٤د ٧ ۰۸۸ضاس
تُ ٠ا٤١اؿ ٝحل٤الت ػجضی  ٣كیيی ٝب٢١ذ خیبس٤ٕ ،ج ،٦ىٚي٘ د ٦ٞٙای
سٖ١ی ،ثبدٝجب ،ٟت٤ت ىشٖ١ی ،ػجضی ثشٕی  ٣مذ ٥ای تٙ٤یذ ّ٢ذ.
احٞذسضب سئیغ صاد ٥تلشیح ّشد :ػبالٝ ۰۰۸ ٦١یٚی ٟ٤ؿبخ ٣ ٦اك٦ٚ
ا٤١اؿ ٕ٘ ٕٚ ٣ذإ ٣ ٟیب ٥تضیی٢ی دس ْ٧ ۰۰۸تبس ٕٚخب ٦١ای٢ٝ ٠غَ ٦تٙ٤یذ
ٝی ؿ٤د ّ ٦ؿب ٘ٝؿبخ ٦ثشیذٕ ،٥یب٧ب ٟآپبستٞب١ی ،دسخت  ٣دسختچ،٦
ٕ٘ ٧بی ىلٚی ١ ٣ـبیی اػتٝ .ذیش ا٤ٝس ثبمجب١ی ػبصٝب ٟج٨بد
ّـب٣سصی اكي٨ب ٟثیبّ ٟشد :ػبال٧ ۰۸ ٦١ضاس ت ٠ا٤١اؿ ٝحل٤الت
ٕٚخب ٦١ای اص ای ٠اػتب ٟث ٦خبسج ّـ٤س كبدس ٝی ؿ٤د  ٣ػیبػت ٝب
ٞ٧چ٣ ٟ٤صاستخب ٦١ت٤ػق ٦ای٤١ ٠ؿ ّـت ّ ٣بس اػت٣ .ی اىض٣د :ا٤١اؿ
ٝحل٤الت ػجضی  ٣كیيی ٝب٢١ذ خیبس٤ٕ ،ج ،٦ىٚي٘ د ٦ٞٙای سٖ١ی،
ثبدٝجب ،ٟت٤ت ىشٖ١ی ،ػجضی ثشٕی  ٣مذ ٥ای ثٞ٧ ٦شا٧ ٕ٘ ٥بی تضیی٢ی
كبدسات تٙ٤یذات ٕٚخب ٦١ای ای ٠اػتب ٟثّ ٦ـ٤س٧بی خبسجی سا
تـْی٘ ٝید٧ذ.

اخباس ضهشستاى ها

خبش ناهه الکتشونیکی بشکت ساصهاى جهاد کطاوسصی استاى اصفهاى اداسه سوابط عورهی

اصفهان)  6خبر)


آمبص عشح ّ٢تشٗ ّش ٛخشاط دس ثبمبت ٕشد٣ی ؿشً اكي٨بٟ



ثش١ب ٦ٝت٤ػق ٦ػغح ّـت ٕٚخب ٦١دس جشٍ٤ی ٦ػيٚی



ثبصدیذ اص ٝشمذاسی ٧بی جشٍ٤ی ٦ػيٚی



ثشٕضاسی ّبسٕب ٥آ٤ٝصؿی ّـت ٝحل٤الت ٕٚخب ٦١ای



ثشٕضاسی ّبسٕب ٥آ٤ٝصؿی یِ س٣ص ٥ػشٝبصدٕی دسختبٝ ٟی ٣ ٥٤سا٥
٧بی َٝبث ٦ٚثب آٟ

(آرس هاه ) 8931

صفحه 9



ٝذیشیت پبییض ٣ ٥صٝؼتب ٦١ثبمبت دس ؿ٨شػتبٟ



ثبصدیذ ّبسؿ٢بػبّ٣ ٟـب٣سصا ٟؿ٨شػتب١ ٟبیی ٠اص ٕٚخب٧ ٦١بی
ؿ٨شػتبٟ

سمیرم ) 11خبر)

اخباس هذیشیت های

ثبصدیذ اص ّب١بٗ ٧بی آثیبسی فٝ٤ٞی ٝضسفٕ ٦شُ٤ٝ



ثبصدیذ اص ٍ٢بت تبج آثبد ػٞیشٛ

جهاد کطاوسصی ضهشستاى



ثبصدیذ اصٝشٝت ٣ثبصػبصی ٍ٤٢ات ا١ذسكحشا ،دس ٥فشة ٣تبج آثبد
ػٞیشٛ



ثشسػی ایجبد داٖٝب ٥ؿ٨ش ح٢بء



ّبؿت ٕ٢ذ ٛث ٦س٣ؽ خبّ٤سصی حيبؽتی دس ٢ٝغَ ٦ح٢ب



ثشٕضاسی د٣س ٥آ٤ٝصؿی ٝذیشیت تٚيیَی آىبت  ٣ثیٞبسی ٧بی
ٝحل٤الت ٕٚخب ٦١ای
ثبصدیذ اص ٍ٢بت ثشّب ٟػٞیشٛ

آران ي بیدگل ) 41خبر)


ّبسٕب ٥آ٤ٝصؿی ٝجبسص ٥ثب آىبت ٣ثیٞبسی ٧بی دسختب ٟا١بس



خمیىی شهر ) 41خبر)

ّبسٕب ٥آ٤ٝصؿی ػبیت ا٤ٖٙیی تٙ٤یذی -تش٣یجی پؼت ٦ثب ف٤٢اٟ
احذاث اكٙ٤ی ثبك پؼت٦





جٚؼ٣ ٦یظّ ٥بسٕش ٥٣آةّ ،ـب٣سصی ٢ٝ ٣بثـ عجیقی ؿ٨شػتبٟ
خٞی٢ی ؿ٨ش

س٣ص ٝضسف ٦صفيشاٟ





اىتتبح پش٣ط ٥آثیبسی ّ ٜىـبس



ّبسٕب ٥آ٤ٝصؿی ت٤جی٨ی ثیٝ ٦ٞحل٤الت ّـب٣سصی





جٚؼ ٦ػتبد ثیٝ ٦ٞحل٤الت ّـب٣سصی

١ـؼت كٞیٞی سیبػت ػبصٝبْٞ٧ ٣ ٟبساٝ ٟذیشیت ج٨بد
ّـب٣سصی ؿ٨شػتبٟ



تـْی٘ جٚؼ ٦آثیبسی ّ ٜىـبس ٝضسف ٦پ٤ٚ٨ؿْ٣ ٠سدؿت



آمبص ثشداؿت پ٢ج ٦اص ٝضاسؿ ؿ٨شػتب ٟآسا ٣ ٟثیذٕ٘





ثشٕضاسی ّالع آ٤ٝصؿی ٝذیشیت تٚيیَی آىبت ٕٚخب ٦١ای

تـْی٘ جٚؼ ٦اجشای عشح پٞپبط ٝب١ذٕبٟ



جٚؼ ٦ثشسػی ٝح٧ ٦ٙ٤ٞبی ٨١بد٧ ٥بی داٝی







آمبص فٚٞیبت اجشایی عشح آثیبسی ّ ٜىـبس ٝضسف ٦حؼ ٠آثبد
ىخش٥



ثشٕضاسی ّبسٕب ٥آ٤ٝصؿی تش٣یجی ّـت  ٣تٙ٤یذ ٕیب٧ب ٟداس٣یی ،
ػجضی  ٣كیيی

دسیبىت تؼ٨یالت ج٨ت احذاث ٕٚخب٦١



ّ٢تشٗ  ٣پبیؾ ٖٝغ ٝیٝ ٥٤ذیتشا ٦١ای



ثشٕضاسی ّالع َٝبث ٦ٚثب ػشٝبصدٕی ثبمبت دس ؿ٨شػتبٟ

برخًار) 47خبر)

ثشٕضاسی ّبسٕش ٥٣ثیٝ ٦ٞحل٤الت ّـب٣سصی

شاهیه شهريمیمه ) 99خبر)


جٚؼ ٦تّ ِ٨ـب٣سصی



ّبسٕب ٥آ٤ٝصؿی آ١ي٤ال١ضای ى ً٤حبد پش١ذٕبٟ



ثبصدیذ ّبسؿ٢بػب ٟحيؼ ١جبتبت ػبصٝب ٟاص ٝضاسؿ ّٚضای ؿ٨شػتبٟ
حض٤س ٝذیش ؿ٨شػتب ٟدس ٝشّضج٨بد ّـب٣سصی ثخؾ ٝی٦ٞ



اجشای ػیؼت٧ ٜبی ٤١ی ٠آثیبسی

خًريبیاباوک ) 5خبر)



ؿش٣ؿ ٝشح ٦ٚد ٛ٣عشح ٣اّؼی٢بػی ٟ٤تت ثشىْی دا٧ ٛب





ثبصدیذ سییغ ػبصٝب٧٣ ٟیبت ٞ٧شا ٥اص ؿ٨شػتب ٟثشخ٤اس

ثبصدیذ ّبسؿ٢بػبٝ ٟذیشیت آة ٣خبُ اص عشح٨بی آثیبسی اجشا
ؿذ ٥دس ػغح ؿ٨شػتبٟ





ثشٕضاسی ّبسٕب ٥تش٣یجی ّ٢تشٗ ثیٞبسی آ١ي٤ال١ضای حبد پش١ذٕبٟ



ثشٕضاسی ّبسٕش ٥٣تخللی ػی٘ ؿ٨شػتب ٟدس ٝح٘ ىشٝب١ذاسی





ثشٕضاسی ّبسٕب ٥تش٣یجی ثیٝ ٦ٞحل٤الت ّـب٣سصی



ثشداؿت صیت ٟ٤اص ثبمبت ؿ٨شػتبٟ

ّبسٕب ٥آ٤ٝصؿی ثیٝ ٦ٞحل٤الت ّـب٣سصی





اجشای عشح ا٤ٖٙیی ج٤



ثشداؿت ٝحل ٗ٤صفيشا ٟاص اساضی ؿ٨شػتبٟ

ّبسٕب ٥آ٤ٝصؿی ؿ٢بػبیی ٢ّ ٣تشٗ ف٤ا ٘ٝخؼبستضای ٕیب٧ی





ّبسٕب ٥آ٤ٝصؿی ّ٢تشٗ سیض ٕشد ٧ب  ٣آالی٢ذ٧ ٥بی ٝحیغی ٣
ّـب٣سصی

ّبسٕب ٥آ٤ٝصؿی پش٣سؽ  ٣اكالح ١ظاد داٛ



عشح احذاث ّبسٕبٕ ٥الثٖیشی  ٣فشٍیبت ٕیب٧ی دس ثخؾ ٝی٦ٞ



عشح ٝـبسّتی اسٍب٢ٕ ٛذ ٛدس ٢ٝغَ ٦حجیت آثبد





ّبسٕب ٥آ٤ٝصؿی ك٢بیـ تجذیٚی ػیت

ثبصدیذ اص ٝضاسؿ چن٢ذس ٍ٢ذ





جٚؼ ٦ؿ٤سای ػشٝبیٕ ٦زاسی ؿ٨شػتبٟ

جٚؼّٞ ٦یت ٦ى٢ی صسافت  ٣ثبمجب١ی

بًئیه میاودشت ) 8خبر)


ثشٕضاسی جٚؼٞ٧ ٦بٖ٢٧ی ثب ؿ٤س٧ب  ٣د٧یبسا ٟثخؾ ّشچٞج٤



ثشٕضاسی اٙ٣یّ ٠بسٕش ٥٣جٕ٤ٚیشی اص خشدؿذ ٟاساضی ّـب٣سصی



٤٧یت ٕزاسی دا ٛػجِ  ٣ػٖ٢ی٠



ثشٕضاسی ّبسٕب ٥آ٤ٝصؿی س٣ؽ ٧بی پیـٖیشی اص ػشٝب صدٕی
ثبمبت



ثشٕضاسی جٚؼٞ٧ ٦بٖ٢٧ی ت٤صیـ ّ٤د(ٕ٢ذ ٛدی)ٜ



ثشٕضاسی جٚؼ١ ٦ؾب٤١ ٛی ٠تش٣یج ّـب٣سصی

تیران کرين ) 44خبر)

خًاوسار) 41خبر)


ثبصدیذ ٝذیش ج٨بد ّـب٣سصی ؿ٨شػتب ٟخ٤ا١ؼبس اص ٞ١بیـٖب٥
ىقبٙیت٨بی ثؼیج دس ثخؾ ّـب٣سصی



ثشٕضاسی جٚؼ ٦كذ٣س پش٣ا ٦١دا ٛدس ؿ٨شػتب ٟخ٤ا١ؼبس



ثشٕضاسی جٚؼٝ ٦ـتشُ ثیٝ ٠ذیشیت ج٨بد ّـب٣سصی  ٣ؿ٨شداسی
ؿ٨ش خ٤ا١ؼبس دس ساثغ ٦ثب ٍغـ دسختبٟ



ثشٕضاسی جٚؼ ٦ثیٝ ٦ٞحل٤الت ّـب٣سصی دس ٝذیشیت ج٨بد
ّـب٣سصی ؿ٨شػتبٟ



ثشٕضاسی ّالع تش٣یجی ثبمجب١ی دسٝذیشیت ج٨بد ّـب٣سصی

شهرضا ) 58خبر)


ثشداؿت  ۰۸۸۸ت ٠اسص ٟاص ٝضاسؿ ٨ٝیبس



ثشداؿت  ۴۰۸۸۸ت ٠رست ف٤ٚى ٦ای



اجشای پش٣ط ٥آثیبسی ّ ٜىـبس ٝضسف ٦ؿشّت ّب ٦ٙدس ػغح ۷۴
ْ٧تبس دس ٢ٝغَ٨ٝ ٦یبس



ثبصدیذ ّبسؿ٢بػب ٟاص ٝضاسؿ ّٚضا



ثشداؿت صفيشاٟ



جٚؼّ ٦بسٕش ٥٣پذاى٢ذ میش فبّ ٘ٝـب٣سصی



ثبصدیذ سئیغ ػبصٝب ٟا٤ٝساساضی ّـ٤س اص ؿ٨شػتب ٟؿ٨شضب



ثیٝ ٦ٞحل٤الت ّـب٣سصی





عنیب ٟآىت ٖٝغ ٝذیتشا ٦١ای

٤٧یت ٕزاسی ٣پالُ ّ٤ثی داٛ





ثشٕضاسی ّبسٕب ٥آ٤ٝصؿی ػجضیْبسی دس ٢ٝضٗ

ثشٕضاسی جٚؼّٞ ٦یؼی ٟ٤تَ٤ی ٜاساضی ؿ٨شػتب ٟؿ٨شضب
دسٝذیشیت ج٨بدّـب٣سصی



ّبؿت ١ـبیی ّٚضا



ثشٕضاسی ّبسٕب ٥آ٤ٝصؿی ّ٢تشٗ ٝ٣جبسص ٥ثب ّش ٛخشاط



ٝجبسص ٥ثب ٤ٝؽ كحشایی دس ٝضاسؿ  ٣ثبمبت ؿ٨شػتبٟ

ثبصدیذ ٢٨ٝذع ثشاص١ذٝ ٥ـب٣سثش١ب ٦ٝسیضی ٝقب١٣ت ا٤ٝسدا٣ ٛصاست
ج٨بدّـب٣سصی اص عشح ثیٕ٤بص دسؿ٨شػتبٟ



ثبصدیذ اص ٝضسف ٦ػجضی  ٣كیيی

ؿ٨شػتب ٟخ٤ا١ؼبس

چادگان )  6خبر)



ثشٕضاسی ٝشاػ ٜس٣ص ٝضسف ٦ی صفيشا ٟدسس٣ػتبی دٙ٣ت آثبد



ثشٕضاسی ّبسٕب ٥آ٤ٝصؿی تش٣یجی ٝذیشیت ثبمبت دس ىل٘ پبییض
دس س٣ػتبی چـ ٦ٞاحٞذسضب



ثشٕضاسی ّبسٕب ٥تش٣یجی ىشآ٣سی ّ٤د ٧بی داٝی دس س٣ػتبی
آثٖشٛ





ثشٕضاسی ّالع آ٤ٝصؿی ٤ٝػیش دسس٣ػتبی دٙ٣ت آثبد



ّـت صفيشا ٟدس ٝشّض خذٝبت ج٨بدّـب٣سصی ٍٞج٤اٟ



ثشٕضاسی ّبسٕب ٥آ٤ٝصؿی ٝجبسص ٥ثب ج١٤ذٕب ٟدس س٣ػتبی خٞیشاٟ





ثشٕضاسی ّبسٕب ٥آ٤ٝصؿی تش٣یجی ٝذیشیت ثبمبت دس ىل٘ پبییض
دس س٣ػتبی آثٖشٛ



ساػتی آصٝبیی اعالفبت ّـب٣سصی دس س٣ػتب٧بی ثخؾ ٝشّضی

دهاقان) 48خبر)

فریدن ) 49خبر)


ثبصدیذ ّبسؿ٢بػب ٟا٤ٝس داٝ ٛذیشیت اص٣احذ٧بی داٝذاسی
ؿ٨شػتبٟ

آ٤ٝصؽ آؿ٢بیی ثب اسٍب٢ٕ ٛذ ٛجذیذ ٢ٝبػت ٢ٝبعٌ ػشدػیش



ٞ٧بیؾ فٞٚی ٤ٞ١دّ ٟـب٣سصی (تنزی ٦ثبمبت)



ثبصدیذ ٝؼئ ٗ٤ثبمجب١ی ٝذیشیت اص ٕٚخب٧ ٦١بی ؿ٨شػتبٟ



ّبسٕش ٥٣ثیٝ ٦ٞحل٤الت ّـب٣سصی ؿ٨شػتبٟ



ثبصدیذ ّبسؿ٢بػبٝ ٟؼئ ٗ٤پ٧ ٦٢٨بی تٙ٤یذی ٝذیشیت اص ٝضاسؿ
ّٚضای ؿ٨شػتبٟ



حجت َ١بط جنشاىیبیی ٝحل٤الت مبٙت ؿ٨شػتبٟ



آ١ي٤ال١ضای ى ً٤حبد پش١ذٕبٟ

اخباس ضهشستاى ها

خبش ناهه الکتشونیکی بشکت ساصهاى جهاد کطاوسصی استاى اصفهاى اداسه سوابط عورهی

فریديوشهر) 1خبر)


ثشٕضاسی جٚؼ ٦پیٖیشی ٝؼبئ٘ ٝ ٣ـْالت تقب١٣ی تٙ٤یذ ٝیذاِ١
اٗ٣





ثشٕضاسی ا١تخبثبت ٧یئت ٝذیش ٥تقب١٣ی تٙ٤یذ ٝیذا ِ١اٗ٣





حض٤س دس ثش١ب ٦ٝاستجبط ٝشدٝ ٣ ٛؼئٙ٤ی ٠ػبٝب ٦١ػبٝذ

ثشٕضاسی د٣س ٥آ٤ٝصؿی آىبت  ٣ثیٞبسی حج٤ثبت





دیذاس ٝشدٝی ثب ّـب٣سصا ٣ ٟثبمذاسا ٟس٣ػتبی چ٤پب١بٟ

ثشٕضاسی جٚؼ ٦ثیٝ ٦ٞحل٤الت ّـب٣سصی  ،ثبمی ٣داٝی



جٚؼ ٦ثشسػی س١٣ذ ٣إزاسی اساضی دس ّ٤ی داٝذاسا ٟح٢يؾ



ثشٕضاسی ٝشاػ ٜس٣ص ٝضسف ٦صفيشا ٟدس ؿ٨شػتبٟ



ثشٕضاسی د٣س ٥آ٤ٝصؿی پالُ ّ٤ثی ٣یظ ٥ؿتشداسا ٟؿ٨شػتبٟ



د٣س ٥آ٤ٝصؿی افضبء ك٢ذ ً٣خشد ص١ب٣ ٟػتبیی س٣ػتبی چ٤پب١بٟ



ثشٕضاسی ّالع آ٤ٝصؿی ّـت صفيشا ٟدس پیشثْشاٟ



ثشٕضاسی ّبسٕش ٥٣ثیٝ ٦ٞحل٤الت ّـب٣سصی



ثشٕضاسی جٚؼٝ ٦ـْالت  ٣ساْ٧بس٧بی استَبی ػغح تٙ٤یذ
ؿ٨شػتبٟ



وجف آباد ) 45خبر)

پشداخت خؼبست خـْؼبٙی ثبمبت





حجت اعالفبت ٕٚخب٧ ٦١ب دس ػبٝب ٦١پ٢جش٥

جٚؼ٧ ٦ئیت ٝذیش ٥اتحبدی ٦تقب١٣ی ٧بی ّـب٣سصی





تخشیت ٤ٝ ۰۸سد تنییش ّبسثشی میش ٝجبص دس ؿ٨شػتب ٟىال٣سجبٟ

ٝلشه ث٨ی ٦٢آة دس ٝضاسؿ ٕ٢ذ ٣ ٛج ٤ثب س٣ؽ آثیبسی ٝیْش٣





ثشٕضاسی جٚؼ ٦ت٤جی٨ی ّبسؿ٢بػب ٟك٢بیـ تجذیٚی  ٣مزایی

ا١جب ٛفٚٞیبت خبُ ٣سصی حيبؽتی





ثشٕضاسی ّالع آ٤ٝصؿی ٨ٝبستی ّـت صفيشاٟ

ْ٧ ۰۰۸تبس اص اساضی ؿ٨شػتب ٟصیش ّـت ٕ٢ذ ٛپبییض٥



حض٤س سئیغ ػبصٝب ٟج٨بد ّـب٣سصی اػتب ٟدس ٝذیشیت
ؿ٨شػتبٟ

جهاد کطاوسصی ضهشستاى

فریديوشهر) 1خبر)


ثشٕضاسی جٚؼ ٦پیٖیشی ٝؼبئ٘ ٝ ٣ـْالت تقب١٣ی تٙ٤یذ ٝیذاِ١
اٗ٣



ثشٕضاسی ا١تخبثبت ٧یئت ٝذیش ٥تقب١٣ی تٙ٤یذ ٝیذا ِ١اٗ٣



ثشٕضاسی د٣س ٥آ٤ٝصؿی آىبت  ٣ثیٞبسی حج٤ثبت



ثشٕضاسی جٚؼ ٦ثیٝ ٦ٞحل٤الت ّـب٣سصی  ،ثبمی ٣داٝی

فاليرجان) 91خبر)

کاشان ) 9خبر)


ثبصدیذ تش٣یجی اص ثبمبت صسؿِ



ػشؿٞبسی ّ٢ٚی ٧بی ص١ج٤س فؼ٘ ؿ٨شػتبٟ

وطىز) 1خبر)

تخلیق ّذ ٣سٝض ػبٝب ٦١تبُ ث٣ ٦احذ٧بی ٝشمذاسی



تٞذیذ  ٣تَؼیظ تؼ٨یالت ثخؾ ّـب٣سصی ؿ٨شػتبٟ



ثشٕضاسی جٚؼ ٦ثشسػی ٝـْالت ثخؾ ّـب٣سصی ؿ٨شػتب١ ٟغ٢ض



ٝشح ٦ٚػ ٛ٤پالُ ٕزاسی ٝبؿی ٠آالت ّـب٣سصی دس ؿ٨شػتبٟ



ثشٕضاسی ّبسٕش ٥٣ثیٝ ٦ٞحل٤الت ّـب٣سصی





ثشٕضاسی جٚؼٝ ٦ـْالت  ٣ساْ٧بس٧بی استَبی ػغح تٙ٤یذ
ؿ٨شػتبٟ



اجشایی ؿذ ٟفٚٞیبت پالُ ّ٤ثی دس ؿ٨شػتبّ ٟبؿبٟ



پشداخت خؼبست خـْؼبٙی ثبمبت



پشداخت تؼ٨یالت ث ٦خؼبست دیذٕب ٟػی٘ ۹۰



حجت اعالفبت ٕٚخب٧ ٦١ب دس ػبٝب ٦١پ٢جش٥



ثشٕضاسی ّالع آ٤ٝصؿی ّ٢تشٗ اػتشع دس ٝحیظ ّبس



تخشیت ٤ٝ ۰۸سد تنییش ّبسثشی میش ٝجبص دس ؿ٨شػتب ٟىال٣سجبٟ



ثشٕضاسی ّبسٕب ٥آ٤ٝصؿی دس ّب٤ٝ



ثشٕضاسی جٚؼ ٦ت٤جی٨ی ّبسؿ٢بػب ٟك٢بیـ تجذیٚی  ٣مزایی



ثشٕضاسی ّالع آ٤ٝصؿی ٨ٝبستی ّـت صفيشاٟ

گلپایگان ) 49خبر)


ّبسٕب ٥ت٤جی٨ی ثیٝ ٦ٞحل٤الت ّـب٣سصی



پشداخت تؼ٨یالت ث ٦خؼبست دیذٕب ٟػی٘ ۹۰





ثشٕضاسی ّبسٕب٨٧بی آ٤ٝصؿی آ١ي٤ال١ضای ى ً٤حبد پش١ذٕبٟ

ثشٕضاسی ّالع آ٤ٝصؿی ؿبت٤ت



ثشٕضاسی ٝشاػ ٜس٣ص ٝضسف٧ ٦شع صٝؼتب ٦١ا٤ٖ١س



ثبصدیذ تش٣یجی اص ثبمبت صسؿِ



ثشٕضاسی د٣س ٥آ٤ٝصؿی ساْ٧بس٧بی ٝجبسص ٥ثب ػشٝبصدٕی ثبمبت



ػشؿٞبسی ّ٢ٚی ٧بی ص١ج٤س فؼ٘ ؿ٨شػتبٟ



ثبصدیذ اص عشح احیبی ثبمبت ٣ا١ـبٟ



تخلیق ّذ ٣سٝض ػبٝب ٦١تبُ ث٣ ٦احذ٧بی ٝشمذاسی





ثشٕضاسی ّالع آ٤ٝصؿی اػتيبد ٥اص چب٤ْٙد دس ثبمبت

اجشایی ؿذ ٟفٚٞیبت پالُ ّ٤ثی دس ؿ٨شػتبّ ٟبؿبٟ





ثبصدیذ اص عشح احیبی ثبمبت ٣ا١ـبٟ

پشداخت تؼ٨یالت ث ٦خؼبست دیذٕب ٟػی٘ ۹۰





ثشٕضاسی ّالع آ٤ٝصؿی ّ٢تشٗ اػتشع دس ٝحیظ ّبس

ثشٕضاسی ّالع آ٤ٝصؿی اػتيبد ٥اص چب٤ْٙد دس ثبمبت





ثشٕضاسی ّبسٕب ٥آ٤ٝصؿی دس ّب٤ٝ

ثبصدیذ اص اٝبّ ٠صٝؼتبٖ١زسا١ی ػ٠



ثبصدیذ اػتب١ذاس  ٣سیبػت ػبصٝب ٟج٨بد ّـب٣سصی اص ؿ٨شػتبٟ
ٕٚپبیٖبٟ



ثشٕضاسی ّالع آ٤ٝصؿی اػتيبد ٥اص چب٤ْٙد دس ثبمبت



ّبسٕب ٥ت٤جی٨ی ثیٝ ٦ٞحل٤الت ّـب٣سصی



پشداخت تؼ٨یالت ث ٦خؼبست دیذٕب ٟػی٘ ۹۰



ثشٕضاسی ّبسٕب٨٧بی آ٤ٝصؿی آ١ي٤ال١ضای ى ً٤حبد پش١ذٕبٟ



ثشٕضاسی ٝشاػ ٜس٣ص ٝضسف٧ ٦شع صٝؼتب ٦١ا٤ٖ١س



ثشٕضاسی د٣س ٥آ٤ٝصؿی ساْ٧بس٧بی ٝجبسص ٥ثب ػشٝبصدٕی ثبمبت



ثبصدیذ اص عشح احیبی ثبمبت ٣ا١ـبٟ



ثشٕضاسی ّالع آ٤ٝصؿی اػتيبد ٥اص چب٤ْٙد دس ثبمبت



ثبصدیذ اص عشح احیبی ثبمبت ٣ا١ـبٟ



ثشٕضاسی ّالع آ٤ٝصؿی اػتيبد ٥اص چب٤ْٙد دس ثبمبت



ثبصدیذ اص اٝبّ ٠صٝؼتبٖ١زسا١ی ػ٠



ثبصدیذ اػتب١ذاس  ٣سیبػت ػبصٝب ٟج٨بد ّـب٣سصی اص ؿ٨شػتبٟ
ٕٚپبیٖبٟ



ثشٕضاسی ّالع آ٤ٝصؿی اػتيبد ٥اص چب٤ْٙد دس ثبمبت



ٕضاسؽ تبئیذ ثبصسػی ٠ؿشّت تقب١٣ی ص١ج٤سداسا ٟؿ٨شػتبٟ
١جو آثبد





گلپایگان ) 49خبر)



ثشٕضاسی دٝ٣ی ٠جٚؼ ٦سىـ ٝـْالت اساضی ؿ٨ش ٕٚذؿت

ثشٕضاسی ّالع آ٤ٝصؿی ؿبت٤ت

ثشٕضاسی ّالع آ٤ٝصؿی ّـت صفيشا ٟدس پیشثْشاٟ

کاشان ) 9خبر)

وائیه ) 46خبر)
ثبصدیذ ّبسؿ٢بػب ٟحيؼ ١جبتبت ػبصٝب ٟاص ثبمبت ٕشد ٣س٣ػتب٧بی
ثخؾ ٝشّضی ؿ٨شػتبٟ

فاليرجان) 91خبر)
اخباس هذیشیت های

(آرس هاه ) 8931

صفحه 4

ّالع آ٤ٝصؿی ثیٝ ٦ٞحل٤الت ّـب٣سصی

ّبس ٕب ٥آ٤ٝصؽ تٙ٤یذ تشآسی ٜثبك ؿیـ ٦ای

١غ٢ض آمبص ؿذ

باصدیذ سیاست ساصهاى اص ضهشستاى
به سوایت تصریش

خبش ناهه الکتشونیکی بشکت ساصهاى جهاد کطاوسصی استاى اصفهاى اداسه سوابط عورهی

(آرس هاه ) 8931

دادستان عمومی و انقالب اسالمی اصفهان؛

اداهه اخباس جطنراسه بض ههابادی
ثِ گشارش رٍاث

صفحه 5

ػوَهی سبسهبى جْبد وطبٍرسی استبى اغفْبى،

خذهت به جبهه هقذم ترلیذات کطاوسصی استاى اصفهاى

هؼبٍى ّوبٌّگی اهَر التػبدی استبًذار اغفْبى گفت :ثبسارّب تحت وٌتزل
است ،در ثز ی الالم وِ ثب افشایص لیوت رٍثزٍ ثَدین ًیش ثب الذاهبت
ضىل گزفتِ ضبّذ ثبسگطت ًزخّبی لجلی ّستین.
آلبی دوتز سیذ حسي لبضی ػسگز در حبضیِ ثزگشاری جطٌَارُ ثش
هْبثبدی اردستبى اظْبر وزد :ثسیبر َضحبلن وِ در ایي جطٌَارُ حضَر
پیذا وزدم ٍ اهیذٍارم ایي جطٌَارُ ثِ اّذا

َد دست پیذا وٌذ ٍ در

وٌبر ایي جطٌَارُ هسبئل ٍ هطىالت داهذاراى ثِ ٍیژُ در ضْزستبى
اردستبى ٍ ضْز هْبثبد هَرد تَجِ ٍ پیگیزی لزار گیزد .ثبػث َضحبلی
است وِ هْبثبدی ّب ثِ داضتِ ّبی َد افتخبر هی وٌٌذ ٍ آى ّب را هطزح
هیوٌٌذ ٍ ثبیذ اس هسئَالًی وِ ایي ثزًبهِ را ضىل دادًذ ،تطىز وٌنٍ.ی در
ػَظ ٍضؼیت تٌظین ثبسار ًیش تػزیح وزدّ :ن وبرگزٍُ تٌظین ثبسار
وطَر ٍ ّن وبرگزٍُ تٌظین ثبسار استبى اغفْبى ،ثِ غَرت هزتت جلسبتی
دارًذ ٍ ٍضؼیت الالم هَرد ًیبس هزدم را تحت ًظز دارًذ ٍ وٌتزل هیوٌٌذ،
اهب هطىلی وِ ٍجَد دارد ّشیٌِ حول ًٍمل است وِ ثِ دلیل فزسَدگی

ثٕ ٦ضاسؽ س٣اثظ فٝ٤ٞی ػبصٝب ٟج٨بد ّـب٣سصی اػتب، ٟثب حض٤س دادػتب ٟفٝ٤ٞی  ٣اَ١الة اػالٝی اكي٨ب، ٟسیبػت ػبصٝبٝ ، ٟقب١٣ی٣ ٠

ثبالی ثٌشیي ،ضبّذ افشایص ّشیٌِ حولًٍمل ٍ ثِتجغ

ٝذیشا ٟػبصٝبٝ ،ٟذیشا ٟاداسات تبثق ٣ ٦تـْ٘ ٧ب تٙ٤یذات داٝی ٕ ٣یب٧ی ىقبٗ اػتب ٟجٚؼ ٦ثشسػی ٝؼبئ٘ ٝ ٣ـْالت تٙ٤یذ ات ّـب٣سصی

آى افشایص لیوت ثز ی وبالّب ّستین .الجتِ َضجختبًِ ٍسبیل حولًٍملی

اػتب ٟدس ٝح٘ ػب ٠ٙؿ٨یذ ٧ضاس دػتب ٟػبصٝب ٟثشٕضاس ؿذ .دس ای١ ٠ـؼت دّتش اكي٨ب١ی دادػتبٕ ٟيت٧ :ذه ٝب اص ثشٕضاسی  ٣حض٤س دسای٠

هبضیيآالت ٍ هػز

وِ اس گبسٍئیل ٍ گبس استفبدُ هی وٌٌذ ثب لیوت هٌبست تزی فؼبلیت هی وٌٌذ
ٍ افشایص لیوتی ًذارًذ.
هؼبٍى ّوبٌّگی اهَر التػبدی استبًذار اغفْبى گفت:

َضجختبًِ

وبرگزٍُ تٌظین ثبسار ثِ هَضَع افشایص لیوت ،ثسیبر حسبس است ٍ
ّزگًَِ افشایص لیوتی را هَرد پیگیزی لزار هی دّذ ،چٌذیي هَرد افشایص
لیوت ثَجَد آهذُ ثَد وِ ّوىبراى هب آىّب را پیگیزی وزدًذ ٍ لیوتّب را
ثِ ًزخ ّبی لجلی ثبسگزداًذًذ .اهیذٍارین هزدم ًیش ّوىبری وٌٌذ،
َّضوٌذاًِ زیذ وٌٌذ ،افشایص لیوت ّب را ثِ راحتی ًپذیزًذ ٍ هطوئي

١ـؼت ،خذٝت ث ٦ججَٝ ٦٨ذ ٛتٙ٤یذات ّـب٣سصی اػتب ٟاػت ّ ٦ثت٤ا١ی ٜثب پـتیجب١ی ثٍ٤ٝ ٦ـ ٝـْالت ٝ ٣ؼبی٘ ثخؾ سا ٤ٝسد ثشسػی  ٣سىـ
ٞ١بیی٣ .ٜی دس ادا ٦ٝاىض٣د١ ٠ٝ :یض ّـب٣سص صاد ٥اص ؿشً اكي٨ب٧ ٟؼتٝ ٣ ٜـْالت ّـب٣سصی سا ٞٙغ ٝی ّ ٣ ٜ٢اص ١ضدیِ صحٞبت ٝؼئٙ٤ی٠
ػبصٝب ٟج٨بد ّـب٣سصی  ٣اٍذاٝبتی سا ّ ٦ثشای ّـب٣سصی اػتب ٟا١جبٝ ٛی د٢٧ذ سا ٝـب٧ذ٤ٞ١ ٥د ٥ا ٣ ٛضش٣سی اػت ٝـْالت ثٞ٨شا ٥سا ٥ح٘ اص
ػ٤ی ػبصٝب ٟتذ٣ی ٠تب دس جٚؼبت آتی ثب جذیت ثشای سىـ آ ٟاٍذاٝبت الص ٛك٤ست پزیشد.
دس ای١ ٠ـؼت آٍبی ٢٨ٝذع ٝشاد٢ٝذ ػبصٝب ٟج٨بد ّـب٣سصی ٕيت :تٙ٤یذات ثخؾ ّـب٣سصی اػتب ٟاكي٨ب ٟدس صٝی ٦٢تٙ٤یذات داٝی  ٜ٧ ٣اص
دا ٛػجِ  ٣ػٖ٢ی١٣ ٠یضتٙ٤یذات ٕ٤ؿت ٝشك  ٣تخٝ ٜشك  ٣ػبیش ٝحل٤الت داسای ٍبثٚیت ٧بی ىشا٣ا١ی ٧ؼتی ٣ ٜحض٤س دادػتب ٟثشای

ثبضٌذ وِ پیگیز رفغ هطىالت ّستین.

ثشعشه ٤ٞ١د٤ٝ ٟا١ـ تٙ٤یذ ثشای ث٨ش ٥ثشداسا ٟثخؾ ىشكت ٝنتٞ٢ی ثشای ت٤ػق ٦ثیـتش ّـب٣سصی اػت.

فزهبًذار اردستبى ًیش گفت :ایي جطٌَارُ ووه هی وٌذ وِ تب حذٍدی ثِ

دس ای١ ٠ـؼت دس خل٤ف ٍیٞت ٨١بد٧ ٥ب ٝ ٣حل٤الت ّـب٣سصی  ،ت٤صیـ ّ٤د ؿیٞیبیی،تؼ٨ی٘ ٣ا٧ ٛبی ثخؾ ّـب٣سصی  ،پشداخت مشاٝت

ثز ی ظزفیت ّبی ضْزستبى اردستبى تَجِ ضَد ،اهب ثبیذ گفت ثی تَجْی

ثّ ٦ـب٣سصا ٟاص ػ٤ی ٞ١بی٢ذٕب ٟتـْ٘ ٧ب ٝغشح ّشدیذ َٝ ٣شس ٕشدیذ ٝؼبئ٘ ث ٦ك٤ست دػت ٦ث٢ذی ؿذٞ٧ ٥شا ٥ثب سا ٥ح٘ ٧بی ّبسؿ٢بػی

ثِ ثزًبهِّبی تَسؼِای در جْت تَسؼِ ٍ ضىَفبیی استؼذادّبی ضْزستبى
هَجت وبّص جوؼیت ٍ افشایص هْبجزت اس ایي هٌطمِ ضذُ ٍ ایي
هَضَع ًیبسهٌذ رسیذگی است.

تذ٣ی ٣ ٠دس جٚؼبت آتی ثب ػبصٝب٨١بی ٝشث٤ع١ ٦ؼجت ث ٦سىـ ٝـْالت اٍذإ ٛشدد.
ٝذیش ّ٘ دىتش تش٣یج ٤ٝػؼ ٦آ٤ٝصؽ  ٣تش٣یج ٣صاست ج٨بد ّـب٣سصی

حجت االسالم ٍالوسلویي سیذ غبدق طجبطجبیی ًژادً ،وبیٌذُ هزدم اردستبى

دس ثبصدیذ ٧جذٞ٧یٞ١ ٠بیـٖب ٥جبٝـ ك٢قت ّـب٣سصی اكي٨بٟ

هزدم آى اس طزیك وطبٍرسی اهزارهؼبش هی وٌٌذ ٍ اس ایي طزیك سًذگی

دس طی 5سال اخیش پرضص بشناهه های تشویج نسبت

در هجلس ضَرای اسالهی ًیش گفت :اردستبى ،ضْزستبًی است وِ اوثز
َد را هی گذراًٌذ ،در سهیٌِ ا تػبظ آة ثِ ایي هٌطمِ ثبیذ
ثبسًگزی ّبیی اًجبم ضَد ٍ ایي هَضَع هَرد پیگیزی لزار گیزد تب

به صهاى هطابه گزضته  4بشابش ضذه است

هطىالت ایي هٌطمِ وبّص یبثذ.

ثٕ ٦ضاسؽ س٣اثظ فٝ٤ٞی ػبصٝبٝ ، ٟذیش ّ٘ دىتش تش٣یج ٤ٝػؼ٦

ٍی افشٍد :الجتِ در راستبی تَسؼِ سیستن ّبی ًَیي آثیبری در ایي

آ٤ٝصؽ  ٣تش٣یج ٣صاست ج٨بد ّـب٣سصی آٍبی دّتش اػٞبفی٘ ّشٝی اص

ضْزستبى الذاهبت ثسیبر هٌبسجی طی چٌذ سبل گذضتِ ضىل گزفتِ وِ اهیذ
است ایي هَضَع اداهِ پیذا وٌذ .طجك تَافمبتی وِ هیبى ستبد اجزایی فزهبى

آیی ٠اىتتبح ٞ١بیـٖب ٥جبٝـ ك٢قت ّـب٣سصی

٧جذٞ٧یٞ١ ٠بیـٖب ٥جبٝـ ك٢قت ّـب٣سصی ثبصدیذ ٤ٞ١د.

اهبم (رُ) ٍ ثٌیبد ثزوت ضىل گزفت ،همزر ضذ تسْیالت ون ثْزُ هٌبست

٣ی دس ای ٠ثبصدیذ دس ٝلبحج ٦ثب خجشٖ١بس خجشٕضاسی ایب١ب ٕيت :دس

در ا تیبر ٍ 133احذ داهذاری در ضْزن داهذاری هْبثبد لزار گیزد تب

حبٗ حبضش حذ٣د ٝ ۰۰یٚی١ ٟ٤يش دس س٣ػتب ٧بی ّـ٤س ص١ذٕی ٝی ّ٢٢ذ

ووه هٌبسجی ثِ ایجبد ٍ تَسؼِ اضتغبل در هٌطمِ داضتِ ثبضذ.

آذر ماه به روایت تصویر

 ٣ثخؾ ٍبث٘ ت٤ج٨ی اص ای ٠جٞقیت ث ٦ف٤٢ا ٟث٨ش ٥ثشداساّ ٟـب٣سصی
ٝحؼ٤ة ٝی ؿ٤د ،ثش اػبع آخشی ٠آٝبس دس ػبٝب ٦١جبٝـ پ ٦٢٨ث٢ذی

ٕشد ٞ٧بیی ٝشاّض خذٝبت میش دٙ٣تی ّـب٣سصی

ّـ٤س ثیؾ اص ٝ ۴یٚی٧ ۰۸۸ ٟ٤ضاس ١يش ث٨ش ٥ثشداس دس ػبٝب ٦١حجت ؿذ٥
اػت ٣ .ی دس خل٤ف ىقبٙیت ٧بی تش٣یج دس ثخؾ ّـب٣سصی
ٕيت :تش٣یج اص عشیٌ یِ ١ؾب٤١ ٛی ٠تش٣یج ّـب٣سصی خذٝبت خ٤د سا
ث ٦ثخؾ ّـب٣سصی اسائٝ ٦یذ٧ذ  ٣ؿبّٚ ٘ٝی ٦اعالفبت ثشای اىضایؾ
دا١ؾ ٨ٝ ٣بست ثشای تنییش ٖ١شؽ ث٨ش ٥ثشداساّ ٟـب٣سصی ٞ٧ ٣چ٢ی٠
ث٨ج٤د ػشٝبی٧ ٦بی اجتٞبفی دس ج٤اٝـ ّـب٣سصی  ٣س٣ػتبیی اػت .

ٝالٍبت ٝشدٝی سئیغ ػبصٝبٟ
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