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آرذبایجان

اعالم آمادگی امًر مالیاتی آررتایجان
ضرلی ترای َمکاری تا تطکل َای صىفی

ػشویغ خجشی سوصنبمه اسى -مذیشًل امدوس مدبلدیدبتدف
آرسثبیدب ؿشهف اػال ًشد :این اداسه ًل ثدشای وكدول
ػبدالنه دسآمذهبی مبلیبتف آمبده هش:ونه هدمدٌدبسی ثدب
تـٌل و اندمن هبی مختلق كنلف اػم.
ؿالمش ب ؿشیلف دس دیذاس ثب اػیبی هیب سئیؼه ػبصمدب
نظب پضؿٌف اػتب  ،اكضود :دس این ساػتب آمبده هؼتدیدم ثدب
تـٌیل ًالع هب و ًبس:به هبی آموصؿف ثشای مدودیدب
مشثوطه تؼبمل ػبصنذه و نضدیٌف ثب اندمن هدب و تـدٌدل
حشكه ای ایدبد ًنیم.وی ،خبمؼه پضؿٌف اػتدب سا خدضو
مودیب خوؽ حؼبة مبلیبتف مدؼدشكدف و اظدهدبس ًدشد:
پضؿٌب ؿبؿل دس اػتب خضو مدودیدب خدوؽ حؼدبة
مبلیبتف مف ثبؿنذ ًه همیـه ثه موهغ تٌبلیق مبلیبتف خدود
سا اندب مف دهنذ.ؿشیلف ادامه داد :هضینه هبی مدتدؼدبسف
پضؿٌب دس ساػتبی اندب وظبیق ؿـلف اص خمله اخبسه و
اداسه مطت ،ؿشًم دس دوسه هبی ثبصآموصی و حیوس دس
همبیؾ هبی تخللف ،خضو هضینه هبی هبثل هجول مبلیبتف
تلوف مف ؿونذ ًه دس كوس اسائه دكبتش هبنونف طجن ملبد
مبده  148هبنو مبلیب هبی مؼتویم هبثل اػمبل اػم.وی،
ثه مبلیب ػنوا هجل پضؿٌب اؿبسه ًشد و :دلدم :ثدش
اػبع مبده  270هبنو مبلیب هبی مؼتودیدم ،سػدیدذ:دف
مدذد ثه پشونذه هطؼف مودیب هبنونف نیؼم ،مگش ایدندٌده
اػنبد و مذاسى مثجتف ثه دػم آیذ ًه نـبنگش تحدلدیدل
دسآمذ ثیؾ اص مجلؾ تؼیین ؿذه دس ػبل مشثوطه ثدبؿدذ.وی
ادامه داد :سػیذ:ف مدذد ثه این پشونذه هب ندیدض ثدبیدذ ثدب
سػبیم موشسا مبده  157هبنو مبلیب هبی مؼتودیدم دس
كشخه صمبنف پنح ػبله اندب :یشد.ثه :ضاسؽ ایشنب ،سئدیدغ
ػبصمب نظب پضؿٌف آرسثبیدب ؿشهف نیض دس این دیذاس ثب
اثشاص خشػنذی اص اثش ثخؾ ثود صحمب همٌبسا خدود
دس تشویح ثهذاؿم و ػالمدم دس خدبمدؼده ،ثده ثدشخدف
مـٌال این كنق اؿبسه ًشد.ػؼیذ پنبهدف ،ػدخدم و
صیب آوس ثود ثشخف تخلق هب اص خمله سادیو:شاكف و
دنذانپضؿٌف ،تبخیش دس پشداخم حن ثیمه و هضینه ثش ثود
لواص پضؿٌف سا اص خمله مـٌال این كنق رًش ًشد و
خواهب همٌبسی ػبصمب هبی مؼئدول دس ایدن صمدیدنده
ؿذ.وی ،اص همٌبسی نضدیي پضؿٌب و مذیشا ثیمبسػتب
هبی خلوكف دس اخشای مبده  169مٌشس هبنو مبلیب هب
خجش داد و :لم :خلؼب الص دس این ساػتب ثش:ضاس ؿدذه
ًه امیذ اػم دس ثهجود و ؼیم اهتلبدی ًـدوس مدلدیدذ
ثبؿذ.

مًاد مخذر عامل تیص از 01
درصذ اوحراف َای جامعٍ است

ػشویغ خجشی سوصنبمه اسى -دثیش ؿوسای هدمدبهدندگدف
مجبسصه ثب مواد مخذس آرسثبیدب ؿشهف :لم :ثیؾ اص 50
دسكذ انحشاف هبی خبمؼه نبؿف اص ملشف مواد مدخدذس
اػم.
محمذػلف نلشتف دس خلؼه ؿوسای مجبسصه ثب مواد مدخدذس
ؿهشػتب آرسؿهش ثب اؿبسه ثه اینٌه مجبسصه ثب مواد مدخدذس
خضو پنح اولویم اػبػف حوصه هبی اختمبػف آرسثبیددب
ؿشهف اػم،
اظهبس ًشد :ثؼذ اص پیشوصی انوالة اػالمف و هـم ػدبل
دوسا دكبع موذع ،دؿمن اص طشین خن نش و هدذف
هشاس داد اػتوبدهبی مشد واسد ػمل ؿذه اػم.
وی اكضود :امشوصه مواد مخذس ؿوى هضاسه ػو اػم ًه
تشویح مواد مخذس كنؼتف و مـشوثب الٌلدف اص طدشیدن
كیبی مدبصی مهمتشین اهذا دؿمنب ػلدیده خدمدهدوسی
اػالمف اػم.
نلشتف ،تبػیغ مشًض مبده  16و دس ساػتدبی آ ایدددبد
اؿتـبل ثشای  600مؼتبد پبى ػبصی ؿذه سا اص اهم كؼبلیم
هبی ػتبد مجبسصه ثب مواد مخذس اػتب ثیب ًدشد و اكدضود:
مشًض مبده  16ثه یي مشًض مذس دسمدبندف ،اهدبمدتدف و
ًبس:بهف تجذیل ؿذه و مؼتبدا ثؼذ اص ثهجود ًبمل دس این
مشًض ثب اؿتـبل دس صمینه هبی مختلق همچو كشؽ ثبكف،
خیبطف و ػبیش ؿـل هب اػتمبد ثه نلدغ خدود سا خدهدم
حیوس دس خبمؼه احیب مف ًننذ.
وی ادامه داد :ثب اهذا خوة ػوامل موبثله و اطالع سػبندف
وػیغ دس خلوف مدخدبطدشا ایدن مدواد دس خدبمدؼده
خوؿجختبنه دس ػبل خبسی هی ًبس:به تولیذی ؿیـه دس
اػتب ؿنبػبیف نـذه ًه نـب اص ػذ كؼبلیم این ًبس:دبه
هب دس اػتب اػم.
دثیش ؿوسای همبهنگف مجبسصه ثب مواد مخذس اػتب :لم :ثب
توخه ثه اینٌه آرسثبیدب ؿشهف دس ػبل :زؿته ثه ػدندوا
اػتب ثذو مؼتبد متدبهش دس ًـوس مؼدشكدف ؿدذه اػدم
تذاو این مو وع یٌف اص اولویم هدبی مدهدم ؿدوسای
همبهنگف مجبسصه ثب مواد مخذس اػتب اػم.
نلشتف ثب ثیب اینٌه اختمبػف ًشد مجبسصه ثب مواد مدخدذس
اص ساهجشدهبی این ػتبد اػم: ،لم :محی هبی خبنواده،
آموصؿفً ،بس:بهف و محله هبی آلوده ؿهشی و سوػتبیف
اص خمله محی هبیف اػم ًه ثشنبمه هبی ویظه پیـگدیدشی
توػ ػتبد دس نظش :شكته ؿذه اػم.

ػشویغ خدجدشی سوصندبمده اسى -مدؼدبو ػدمدشاندف اػدتدبندذاس
آرسثبیدب ؿشهف تبًیذ ًشد :ػیذ نوسوص دسواصهی وسود ثه تجشیض  2018اػدم و اهدذامدب ندوسوص
مفتوانذ صمینهای ثشای وسود موكن ثه تجشیض  2018ثبؿذ.
ثه :ضاسؽ ایؼنب ،منطوه آرسثبیدب ؿشهف ،محمذكبدم پوسمهذی دس خلؼهی ػتبد اخشایف خدذمدب
ػلشهبی نوسوصی اػتب اظهبس ًشد :اهذامب و طشحهبی نوسوص  96ؿهش سا ثشای میضثبنف منبػدت دس
تجشیض  2018آمبده خواهذ ًشد ًه الجته این نیض همٌبسی و همبهنگف تمبمف اس:ب هبی ری سثد سا
مفطلجذ.وی ثب ثیب اینٌه مجبدی وسودی و پبیبنههبی مؼبكشی اص خمله مٌب هبیف هؼتنذ ًده تدوخده
مؼبكشا سا ثه محض وسود ثه ؿهش ثه خود خلت مفًننذ: ،لم :اص این سو ثبیذ تمبمف وسودی هدبی
ؿهش ihو تشمینبلهب و ػشویغ ثهذاؿتفهب موسد توخه و ػبصمبنذهف هشاس :یشنذ.
وی ثش پشهیض اص سكتبسهبی تجؼیض آمیض ثب مؼبكشا تبًیذ ًشد و :لم :ثشخوسد منبػت ثب مؼبكدشا اص
خمله اكولف اػم ًه دس خزة :شدؿگشا و مهمبنب اص ػشاػش دنیب نوؾ موثشی داسد.



ػشویغ خجشی سوصنبمه اسى -مؼبو خهبد ًـبوسصی آرسثبیدب ؿشهف اص توصیغ ػیت و پشتودبل اص 27
اػلنذ ثشای تنظیم ثبصاس میوه ؿت ػیذ دس اػتب خجش داد .ثه :ضاسؽ خجش:ضاسی كبسع اص تدجدشیدض ،اًدجدش
كتحف ظهش امشوص دس نـؼم تنظیم ثبصاس اػتب دس خلوف صمب اسائه میوههبی ؿت ػیذ اظهدبس داؿدم:
ثشای ًنتشل و متؼبدل ًشد ثبصاس میوه ؿت ػیذ ،ثشاػبع تلمیمب ًمیته تبمین میوه ؿت ػدیدذ اهدال
ػیت و پشتوبلف ًه تؼهذ ؿذه ثود 20 ،دسكذ ثیـتش اص موذاس تؼهذ ؿذه اص  27اػلنذ دس اػدتدب تدوصیدغ
مف ؿود.وی ادامه داد :ػیت تبمین ؿذه و پشتوبل نیض سهم والنؼیب ،خنوة خشیدذاسی ؿدذه هدید :دونده
مـٌلف دس خلوف تبمین سهم والنؼیب دس ؿت ػیذ نخواهیم داؿم.ػلف نواداد مؼبو همبهندگدف امدوس
اهتلبدی اػتبنذاس آرسثبیدب ؿشهف ثب ثیب این اینٌه ؿوسای تنظیم ثبصاس اػتب یي مشخدغ تـدخدیدق و
تلمیم :یشنذه ثوده و ثبیذ دس ساػتبی ًنتشل و تنظیم و خهم دهف ثه ثبصاس تالؽ ًنذ ،اظدهدبس داؿدم:
تلمیمب این نـؼم ثش هیمم مبیحتبج ػمومف مشد تبثیش:زاس اػم ثش همین اػبع ثبیذ نظبس هدب دس
ساػتبی ػملف ؿذ تلمیمب ثه كوس خذی اندب ؿود.وی دس ثخؾ دیگشی اص ػدخدندب خدود دس
خلوف هیمم :وؿم مشؽ ثب ثیب اینٌه این ًبال خضو ػجذ ًبالیف مشد اػم: ،لم :ثدشای تدندظدیدم
هیمم :وؿم مشؽ ثبیذ ثه نحوی ثبصاس ًنتشل ؿود ًه مشد ثتواننذ اص این ًبال ثهشهمنذ ؿونذ.

لسيم تًزیع متًازن تروامٍَای ستاد استمثال از تُار در سطح ضُر

ػشویغ خجشی سوصنبمه اسى -ؿهشداس تجشیض ثدب
تبًیذ ثش لضو توصیغ متواص ثشنبمده هدبی ػدتدبد
اػتوجبل اص ثهبس دس ػطح ؿهش: ،دلدم :كیدبی
ػمومف ؿهش ثدبیدذ مدهدیدبی خدلدت س دبیدم
ؿهشونذا دس ساػتبی ثشنبمههبی نوسوصی ثبؿذ.
ثه :ضاسؽ ایؼنب ،منطوه آرسثبیدب ؿشهف ،كبدم
ندلف دس خمغ مؼبونب و مدذیدشا ؿدهدشداسی
تجشیض ثب ثیب این مطلت اظهبس ًشد :كؼبلیم هدبی

"ػتبد اػتوجبل اص ثهبس ثبیذ ثب همبهنگدف ػدمدو
ػبصمب هب و منبطن ػتبد ،دس ؿهش خلوه ػمدومدف
داؿته ثبؿذ؛ این امش دس :شو توصیدغ مدتدواص و
كحیح خذمتگضاسی دس ثخؾ هدبی مدخدتدلدق
ػمشانف ،خذمبتف ،اختمبػف و كشهنگف دس ػطح
ؿهش اػم.
وی ثب اؿبسه ثه حؼبػیدم ثدشندبمده هدبی ػدتدبد
نوسوصی ،ثیب ًشد :ثدشندبمده هدبی كیدبػدبصی،
:ل ًبسی و صیجبػبصی ،ثه خلدوف دس هؼدتده
مشًضی ؿهش و ثخؾ هبی پدشتدشاًدم ثدبیدذ ثدب
نظبس هبی مؼتمش اخشا ؿود ًه دس ایدن مدیدب ،
نوؾ مذیشا خذمبتف وػبصمب هبی :شدؿگشی،
پبسىهب و كیبیػجض ،اتوثوعسانف و تدبًؼدف
سانف ،پؼمبنذ ،كشهنگف و هنشی تؼیین ًدندندذه و
حؼبع خواهذ ثود.
وی ادامه داد :محوسهبی تدبسیدخدف ؿدهدش ًده
پیؾتش تؼشیق ؿذه ،ثبیذ دس ثخؾهبی مدتدؼدذد

پسضکان جسي مًدیان خًش حساب
مالیاتی آررتایجانضرلی َستىذ

ػشویغ خجشی سوصندبمده اسى-
مددذیددشًددل امددوس مددبلددیددبتددف
آرسثبیدب ؿشهف :لم :پضؿدٌدب
ؿبؿل دس اػتدب خدضو مدودیدب
خوؽ حؼبة مبلیبتف هؼتنذ ًده
همیـه ثه موهغ تٌبلیق مبلدیدبتدف
خود سا اندب مفدهنذ .ثه :ضاسؽ
خجش:دضاسی كدبسع اص تدجدشیدض،
ؿالمش ب ؿشیلف دس دیذاس ثب هیأ سئیؼه ػبصمب نظب پدضؿدٌدف
اػتب اظهبس داؿم :هضینههبی متؼبسف پضؿٌب دس ساػتبی اندددب
وظبیق ؿـلف اص خمله اخبسه و اداسه مطت ،ؿشًم دس دوسههدبی
ثبصآموصی و حیوس دس ػمینبسهبی تخللف خضو هضینههبی هبثل
هجول مبلیبتف تلوف مفؿود ًه دس كوس اسائه دكبتش هبنونف طدجدن
ملبد مبده  148هبنو مبلیب هبی مؼتویم هبثل اػمبل اػم.
وی ثه مبلیب ػنوا هجل پضؿٌب اؿبسه ًشد و :لدم :ثدشاػدبع
مبده  270هبنو مبلیب هبی مؼتویم ،سػیذ:ف مدذد ثده پدشوندذه
هطؼف مودیب هبنونف نیؼم مگش اینٌه اػنبد و مذاسى مثجتهای ثده
دػم ثیبیذ ًه نـبنگش تحلیل دسآمذ ثیؾ اص مجلؾ تؼیین ؿذه دس
ػبل مشثوطه ثبؿذ.
ؿشیلف ادامه داد :سػیذ:ف مدذد ثه این پشونذههب ندیدض ثدبیدذ ثدب
سػبیم موشسا مبده  157هبنو مبلیب هبی مؼتویم ( دس كدشخده
پنح ػبله) اندب :یشد.

صیجبػبصی پیبدهساههب ،خدیدبثدب هدب ،مدیدذا هدب،
توبطغ هب ،كیبی ػجض و پبسى هب ،مدوسد تدوخده
هشاس :یشد ًه تـٌیل اتبمهبی كٌش دس هش منطوه
ثب همبهنگف ػبصمب صیجبػبصی ،دس این خلوف
شوس داسد.ؿهشداس تجشیض متزًش ؿذ :ثب توخه
ثه اكضایؾ حدم صثبلههبی خبنگف دس یدي مدبه
پیؾ سو ،ثخؾ هبی خذمبتف و ػبصمب پؼمبندذ
ثبیذ ثب اكضایؾ ؿیلم هدبی ًدبسی و تدودویدم
نبو:ب خودسویف ،ثشنبمه هبی خود سا پیدگدیدشی
ًننذ.وی دس ثخؾ دیگشی اص ػخنب خدود ،ثدب
توذیش اص اخشای ػملیب ثفوهله صمؼدتدبندف دس
ػطح ؿهش یبدآوس ؿذ :حدددم ثدبسؽ ثدشف و
ثشود ػشمبی یي هلته اخیش ،هدش ؿدهدشی سا
مف توانؼم ثب ثحشا ػمومف مواخده ًدندذ ،امدب
تالؽ متؼلجبنه و مدبهذانه ًبس:شا ػدضیدضمدب
اخبصه نذاد ؿهش تجشیض ثب ًدمدتدشیدن دبلدؾ و
نبسػبیف مواخه ثبؿذ.

افسایص وظارت تر تازارَای آررتایجان
ضرلی در آستاوٍ ضة عیذ

ػشویغ خجشی سوصنبمه اسى -مدؼدبو
همبهنگف اموس اهدتدلدبدی اػدتدبندذاسی
آرسثبیدب ؿشهف ثب ثیب اینٌده ًدمدیدتده
تنظیم ثبصاس مشخغ تـخیق و تلدمدیدم
:یشنذه اػم: ،لمً :نتشل ،تدندظدیدم و
خهم دهف هیمم محلوال دس ثدبصاس
ؿت ػیذ ثب نظبس ثیـتشی اندددب مدف
:یشد.
ثه :ضاسؽ ایشنب ،ػلف نواداد دس ًمیته تنظیم ثبصاس اػتب ثب اؿبسه ثده تدبثدیدش
كؼبلیم هبی ًمیته تنظیم ثبصاس ثش هیمم مبیحتبج ػمومف مشد  ،ادامه داد:
ثبیذ نظبس هب ثشای ػملف ؿذ تلمیمب این ًمیته ثه كدوس خدذی
پیگیشی ؿود.
وی ثب ثیب اینٌه مشؽ خضو اهال اكلف ػجذ ؿزایف مدشد اػدم: ،دلدم:
هیمم :وؿم مشؽ دس ثبصاس ثبیذ ثه نحوی ًنتشل ؿود ًه همه اهـبس مدشد
ثتواننذ آ سا دس ػجذ ؿزایف خود ثگندبننذ.
مؼبو خهبد ًـبوسصی آرسثبیدب ؿشهف نیض دس این نـدؼدم :دلدم :دس
ساػتبی ًنتشل و متؼبدل ًشد ثبصاس میوه ؿت ػیذ ،اهال ػیت و پشتودبلدف
ًه تؼهذ ؿذه ثود 20 ،دسكذ ثیـتش اص موذاس تؼهذ اص  27اػلنذ دس اػدتدب
توصیغ خواهذ ؿذ.
اًجش كتحف ادامه داد :پشتوبل هبی تهیه ؿذه ثش خالف هش ػبل ًه اص ؿمدبل
ًـوس خشیذاسی مف ؿذ امؼبل اص خنوة ًـوس خشیذاسی ؿدذه اػدم و
هی مـٌلف دس تبمین میوه ؿت ػیذ دس اػتب وخود نذاسد.

يام مسکه مُر افسایص یافت اعطای تسُیالت مسکه ريستایی تا سًد  0درصذ
ػشویغ خجشی سوصنبمه اسى -مدذیدش ؿدؼدت
ثبني مؼٌن آرسثبیددب ؿدشهدف :دلدم :وا
مؼٌن مهش اكضایؾ یبكدم و اص  300ثده 400
میلیو سیبل سػیذ.
ثه :ضاسؽ خجشنگبس مهش ،مهذی احمدذی ػلدش
امشوص یي ؿنجه دس نـؼتف خجشی ثب خجشندگدبسا
ثب اؿبسه ثه اینٌه تالؽ مف ًنیم تب پبیب خدشداد
ػبل  1396تمبمف مؼٌن هبی مهش ًه دس اختیبس
ثبني مؼٌن ثود تؼیین تٌلیق ؿود،
اكضود :ثبیذ توشیجب  16هضاس واحذ اص ًل  92هدضاس
واحذی ًه دس اختیبس ثبني مؼٌن ثود ،تب پبیدب
خشداد مبه ػبل آینذه تؼیین تٌلیق ؿود.
وی ثب ثیب اینٌه ثبني مؼٌن آمبد:دف تدبمدیدن
مبلف پشوطه هب سا داسد ،ادامه داد :دس ػدبل 95
ثبني مؼٌن توانؼم دس پشداخدم تؼدهدیدال

سؿذ  100دسكذی داؿته ثدبؿدذ ،اكدضود740 :
میلیبسد تومب تؼهیال دس ػبل خبسی پشداخدم
ؿذه اػم ًه اص این میضا  95دسكذ مشثوط ثده
ثخؾ مؼٌن اػم.
احمذی ثب تبًیذ ثش اینٌه دس تؼهدیدال خدشیدذ
مؼٌن سؿذ  130دسكذی داؿتده ایدم ،اكدضود:

ضًرا ،وماد مذاخلٍ ي مطارکت مردم
در تصمیمات مذیران ضُری است

ػشویغ خجشی سوصندبمده اسى-
یي ػیو ؿوسای ؿهش تجدشیدض ثدب
اؿبسه ثش كدؼدبلدیدم هدبی ؿدوسای
اػالمف ًالنـهش تجشیدض: ،دلدم:
ػلفسؿم محذودیمهبی هبندوندف،
تالؽ مفًنیم تلمیمب مدب ثدش

اػبع مشد ػبالسی ثبؿذ.
كشیذو ثبثبیف اهذ دس :لمو:و ثب ایؼنب ،منطوه آرسثبیدب ؿشهف،
نؼجم ثه اهمیم ؿوساهبی ؿهشی و سوػتبیف ػنوا ًشد :ؿوساهب،
نمبد مذاخله و مـبسًم مشد دس تلمدیدمدب مدذیدشا ؿدهدشی
هؼتنذ .وی :لم :دس ػبل  1375هوانین ؿوسای ؿهشی تلدویدت
ؿذ و دس ػبل  ،1378ؿوساهبی ؿهشی دس ػشاػش ًـوس ؿشوع ثده
ًبس ًشدنذ.ثبثبیف اهذ تبًیذ ًشد :دس ؿوسای ؿهش دو ػدیدؼدتدم
ثشنبمه سیضی وخود داسد ًه اولف مشػو ثده مدشد ػدبالسی یدب
دموًشاػف و دومف ػلطه :شی یب همب ثشنبمهی طبم ثه ثبال اػم؛
همه دس تالؽ هؼتنذ ،پیشو هوانین دموًشاػف ثبؿنذ و نهبد مدذندف
ثیـتش ؿٌوكب ؿود.وی ثب تأًیذ ثش شوس حیوس اكشاد متخلق
این ؿوسای ؿهش ،ثیب ًشد :ػیو ؿوسا موظق اػدم ثدب داؿدتدن
تخلق خود ،اهذاف ؿوسا سا ثشسػف ًشده و ثش مدو دوع هدبی
مختلق دس حوصه ؿهشداسی نظبس ًنذ.
وی ثب اؿبسه ثه ویظ:ف هدبی یدي ؿدهدشداس مدوكدن ،اكدضود :اص
توانبیفهبی ؿهشداس مفتوا ثه اػال نظش دس موسد ؿوسای ؿهشی،
توا كنف ثبال ،وظیله ی مؼبئل مبلف و ؿهشػبصی و اص همه مهم تدش
اكول ثودخه ثنذی و تحون منبثغ دس آمذصایف اؿبسه ًشد.

ثشای  3100واحذ تؼهیال ثبصػبصی پدشداخدم
ؿذه اػم.مذیش ؿؼت ثبني مؼٌن آرسثبیدددب
ؿشهف اص اػطبی تؼهیال مؼٌن سوػتدبیدف ثدب
ػود  5دسكذ خجش داد و :دلدم 2500 :مدوسد
تؼهیال سوػتبیف نیض پشداخم ؿذه اػم .یي
هضاس و  500كوشه نیض تؼهیال اصدواج پشداخدم
ؿذه اػم دسحبلیٌه ػهمیه مب  500موسد ثود و
دس این خلوف نیض سؿذ ػه ثشاثشی داؿته ایم.
احمذی ثب ثیب اینٌه تب پبیب ػدبل مدشد ثدشای
تؼویه مطبلجب مؼوهب اص ثدخدـدود:دف ًدل
خشائم مف تواننذ اػتلبده ًننذ،
اثشاص داؿم :دس موسد مؼٌن اختمدبػدف هدندوص
ثخـنبمه ای ثشای مب اػال نـذه اػم .دس اػطبی
وا نیض ثبني مؼٌن ستجه نخؼم اػدتدب سا ثده
خود اختلبف داده اػم.

 21درصذ وايگان اتًتًسراوی تثریس تحت
پًضص تعرفٍ الکتريویکی لرار گرفت

ػشویغ خجشی سوصنبمه اسى -مذیش كن آوسی اطالػب ؿدشًدم واحدذ
اتوثوػشانف تجشیض و حومه :لم 70 :دسكذ نبو:ب اتوثوػشانف تجشیض تحم
پوؿؾ تؼشكه الٌتشونیٌف هشاس :شكم.ثه :ضاسؽ ؿهشیبس ثه نول اص ؿشًم
واحذ اتوثوػشانف تجشیض وحومه  ،محؼن خجبسی ثب اػال این خجش :لم :دس
ساػتبی استوبء ًیلیم خذمب سػبنف ثه ؿهشونذا و مذیشیم كدحدیدح ،
پشوطه هوؿمنذ ػبصی و حزف تؼشكه ًبؿزی دس ندبو:دب حدمدل وندودل
ػمومف اص مشص  70دسكذ :زؿم.وی اكضود:ػجوس اص سوؿهبی ػنتف و ثٌبس
:یشی ػیؼتم هبی نوین دس حمل ونول ػمومف یي نیبص ثـمبس مدیدشود و
ثبػث اكضایؾ و استوبء ًیلیم خذمب دهف و خلت س بیتمنذی مؼبكشین
میگشدد.خجبسی ثب اؿبسه ثه مضایبی پشوطه مزًوس تلشیح ًشد مهدمدتدشیدن
مضیم اخشای این طشح  ،مذیشیم وًنتشل ثهینه نبو:دب  ،مدبندیدتدوسیدند
ػملیب نبو:ب ً ،بهؾ نیشوی انؼبنف و انشطی ،حزف تؼشكه ًبؿدزی اص
شخه ػملیب ً ،ه ػبالنه دس حذود  5/2تن ًبؿز ثشای بح تؼشكه هدبی
ًبؿزی كشف میگشدد و همچنین ًبهؾ خطبی انؼبنف  ،اخز اطدالػدب
لحظه ای ،محبػجه دهین ػشػم و توهق اتوثوع و موهؼیم مٌبنف وػدیلده
نولیه دس ػبػب مختلق سا اص مهمتشین آیتم هبی این پشوطه دانؼم.
مذیشكنبوسی اطالػب اتوثوػشانف اكضود :هم اًنو منبطن یي ؿبمل پبیبنه
هبی خمهوسی اػالمف  ،خبهبنف و همچنین منطوه  2اتوثدوػدشاندف ؿدبمدل
پبیبنه محووف ؿشثف و ؿشهف و منطوه  3ؿبمل پبیبنه ؿهیذ مطهشی صیدش ثدبس
تؼشكه الٌتشونیٌف و مبطول هوؿمنذهشاس :شكته اػم.
وی دسادامه :لم این پشوطه هش نذ ًنذ اخشا میـود ولف پدیدوػدتدگدف و
اػتمشاس ًبس ثب سكغ مـٌال و نواهلب احتمبلف دس حوصه اخشا حتدف ثدب
خضئیب آ خواهذ توانؼم دس آینذه نضدیي یٌف اص پشوطه هدبی مدوكدن
حوصه ITدس نبو:ب حمل ونول ػمومف دس ػطح ًـوس ثـمبس آیذ.

دادستان وثایذ ترای احماق حك
کسی مىتظر ضکایت تماوذ

ػشویغ خجشی سوصنبمه اسى -سئیغ ًل داد:ؼدتدشی
اػتب آرسثبیدب ؿشهف وظیله دادػتبنف سا ثیؾ اص 360
موسد ػنوا ًشد و :لم :دادػتب نجبیذ ثدشای احدودبم
حن ًؼف منتظش ؿٌبیم ثمبنذ ثلدٌده ثدب اػدتدلدبده اص
اختیبسا هبنونف خود مف توانذ ثه ػنوا حبكظ مدندبكدغ
ػمومف واسد ػمل ؿود.
ثه :ضاسؽ خجش:ضاسی كبسع اص ػشاة ،حدماالػدال
حٌمتؼلف مظلشی كجح امشوص دس مؼدبسكده و تدٌدشیدم
دادػتب خذیذ و ػبثن ؿهشػتب ػشاة اظهدبس داؿدم:
داد:به مأمن و پنبهگبهف مطمئن ثشای مشد و مظلومدب
دس احوبم حن آنهب دس ثشاثش ظبلدمدب و :دشدندٌدـدب
اػم.وی ثب ثیب كشاصهبیف اص ًتبة نهحالجالؿده اكدضود:
هب ف دس خبمؼه اػالمف ثبیذ ثشاػبع مؼتنذا و اددلده
حٌم ًنذ و حتف دس صمب پیبمجش و ائمه اطهبس ثب وخدود
ػلم كشامین و الهف آنهب و مؼلو ثودنـب  ،خض ثب ادله و
مؼتنذا حٌمف كبدس نٌشدنذ و این ثهتشین الگو ثشای
هیب مبػم.حدماالػال مظلشی ،وظیله دادػتدبندف
سا ثیؾ اص  360موسد ػنوا ًشد و اكضود :دادػتب نجبیذ
ثشای احوبم حن ًؼف منتظش ؿٌبیم ثمبنذ ثدلدٌده ثدب
اػتلبده اص اختیبسا هبنونف خود مفتدواندذ ثده ػدندوا
حبكظ منبكغ ػمومف واسد ػمل ؿود.ایدن مدودب اسؿدذ
هیبیف اػتب مدموػه هیب داد:ؼدتدشی اػدتدب سا
داسای ػالمم اخالهف و اداسی ػندوا و خدبطدشنـدب
ًشد :هشخب اثجب ؿذه ًه ػنلشی دس داد:ؼدتدشی دس
اندب وظیله خود تخلق ًشده ثه ػشػم ثب او ثشخدوسد
ؿذه اػم .ثب تٌشیم و هذسدانف اص میٌبئیل وطدن خدواه
دادػتب ػبثن ػشاة ،ػیذاحمذ ػلیبنؼدت ثده ػدندوا
دادػتب ػمومف و انوالة ػشاة مؼشكف ؿذ.همچدندیدن
دس مشاػم مـبثهای دس داد:ؼتشی مهشثب  ،ثب هذسدانف اص
مؼؼود لؼلف ػشاة دس طول تلذی  56مبهه مؼؤولیدم
حوصه هیبیف ثخؾ مهشثب  ،حدماالػال ػلیخبنف ثده
ػنوا سئیغ خذیذ حوصه هیبیف مهشثب مؼشكف ؿذ.

تذارن تروامٍَای گستردٌ وًريزی
تًسط ضُرداری مىطمٍ ۴

ػشویغ خجشی سوصنبمه اسى -ؿهشداس منطوه  4تجدشیدض
:لم :كؼبلیمهبی ؿهشداسی منطوه  4دس اػدتدودجدبل اص
نوسوص: ،ؼتشده تش اص ػبلهبی :زؿته اخشا مفؿود.
ثه :ضاسؽ ؿهشیبس ،اًجش امدذی دس خلؼه ثدب مدذیدشا
منطوه  ،4ثب ثیب این مطلت اظهبس داؿدم :ساه اندذاصی
ایؼتگبه هبی ساهنمبی :شدؿگشی ،توصیغ محدلدوال
كشهنگف ،نوـه هبی :شدؿگشی ؿهش ،نلت المب هبی
نوسوصی ،كیبػبصی مؼبثش: ،لٌبسی ،ؿؼتـو و سند
آمیضی نشده هب و خذاول ،لٌه :یشی آػلبلم ،تؼویدض
نیمٌم هبی كشػوده ثوػتب هب ،سكغ نواهلب ػشویغ
هبی ثهذاؿتف و سكغ نواهلب ایؼتگبه هبی اتدوثدوع،
ثخـف اص این اهذامب اػم:.لدتدندف اػدم دس ادامده
خلؼه ،مؼبونین و مذیشا ثه ثیب نظشا و ایذههبی خود
پشداخته و دس خلوف آنهب ثحث و ثشسػف ؿذ.

پرداخت  061میلیارد ریال تسُیالت
تٍ ياحذَای تًلیذی ضُرستان مروذ

ػشویغ خجشی سوصنبمه اسى -كشمبنذاس ؿهشػتب ویظه
مشنذ اص اػطبی  360میلیبسد سیبل تؼهیال ثدبندٌدف ثده
كبحجب  120واحذ تولیذی ؿهشػتب اص اثدتدذای ػدبل
خبسی خجش دادثه :ضاسؽ ایشنب ،ػلیبس ساػتگو دس حبؿیه
اكتتبح ًبس:به تولیذی پوؿبى ثه خجشنگبسا :لم :ثدب
توخه ثه اهذاف اهتلبد مدودبومدتدف ،حدل مـدٌدال
واحذهبی تولیذی دس دػتوس ًبس دولم اػدم .وی ثدب
اؿبسه ثه اػطبی تؼهیال ثبنٌف ثه كبحجب واحدذهدبی
تولیذی اظهبس ًشد :اص نضدیي خویبی سونذ ًبس هدمده
واحذهبی تولیذی ؿهشػتب هؼتیم و همه توا خود سا
ثشای حدل مـدٌدال ایدن واحدذهدب ثده ًدبس مدف
ثشیم.كشمبنذاس مشنذ تالؽ دس خهم تدحدودن اهدتدلدبد
موبومتف سا ملذام انوالثف ثدود دانؼدم و :دلدم:
دولم تذثیش و امیذ تمب تالؽ خود سا ثشای اص ثین ثشد
همه مـٌال پیؾ سوی ػشمبیه :زاسا اندددب مدف
دهذ.
ساػتگو ،ػذ ثبصاسیبثف كحیح ثشای كشوؽ محلوال
واحذهبی تولیذی سا اكلف تشین مـٌل ایدن واحدذهدب
ثیب و خبطش نـب ًشد :ثبصاسیبثف اص اكلف تشین اسًدب
واحذهبی تولیذی اػم ًه متبػلبنه كبحجب كدندبیدغ
ػشاؽ ثبصاسهبی داخلف و حتف خبسخف ندمدف سوندذ و
همین ثبػث ؿٌؼم ثشخف كنبیغ مدف ؿدود .وی دس
خلوف تولیذ پوؿبى و ػش ه هش ه ثدهدتدش آ دس
ثبصاس :لم :واحذهبی تولیذی پوؿبى داخلف ثبیدذ ثدب
ثبال ثشد ًیلیم و تنوع محلوال خدود ،اص سهدیدت
اكلف خود (تشًیه) دس امدش پدوؿدبى ثدشای خدزة
ثبصاسهبی كشوؽ ػجوم ثگیشنذً .بس:به تولیدذی اندواع
پوؿبى صنبنه و مشدانه ثب اػتجبس  650میلیدو سیدبل ًده
 300میلیو سیبل آ اص محل تؼهیال ثبنٌف كندذوم
ًبسآكشین امیذ پشداخم ؿذه ثب 15نلش اؿتـبل صایدف دس
مؼیش مشنذ ثه ًـؼشای اكتتبح ؿذ.

