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اریان

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارنً-وبیٌیُ هزدم ارٍهیدِ
در هجلظ ؽَرای اعالهی گف  :ثزای احیبی ثبف
تبریبی ارٍهیِ وبری اًجبم ًؾیُ اع .
عیی ّبدی ثْبدری در گف ٍ گَ ثب خجزًابر ایغٌدب
هٌطمِ ذرثبیجبى غزثی افشٍد:ثبف تبریبی ؽْزّدب
جشیی اس عزهبیِ هلی ٍ فزٌّای وؾَر اع وِ ًدِ
تٌْب ثِ لحبظ سیجبؽٌبختیت ثلىِ ثدِ لدحدبظ تدیاٍم
خبطزات جوؿی ٍ َّی ثدبدؾدی ؽدْدزّدبی هدب
ارسؽوٌی ّغتٌی وِ هتبعفبًِ در ثحث ؽدْدزعدبسی
ارٍهیِ ّیچ حزوتی هثج در احیبی ثبف تبریدبدی
ؽْز وِ ؾویتب اعالهی ثَدُ اًجبم ًؾیُ ٍ ًیدبسهدٌدی
تَجِ اع .
ٍی تَجِ ثِ ًَرت رًگ ٍ اؽزافی خبًدِ ّدب را اس

ًىبت تَجِ ًؾیُ در هؿوبری عبختوبًْبی اهزٍسی
ؾٌَاى وزد ٍ گف  :هتبعفبًدِ ؽدْدزداری ارٍهدیدِ
وَچىتزیي تَجْی ثِ ثحث هؿوبری اعدالهدی در
ؽْز ًیاؽتِ ٍ ًػبم ؽْزی تؿطیلی ثغز هی ثزد.
ثْبدری اس عبخ اپبرتوبى در وَچِ ّبی تٌدگ ۳
ٍ  8هتزی ؽْزی اًتمبد وزد ٍ گف  :ارٍهیِ ؽْزی
تبریبی ّ 74شار ٍ ّ ۱44ىتبری اعد ٍ ثدبفد
لییوی ؽْدز تدبرید ٍ ّدَید هدزدهدبى اى را
ًؾبًوییّی وِ هتبعفبًِ ثب تبزیت ثیؼ اس پیؼ ایدي
ثٌبّب ثِ عو اپبرتوبى عبسی در ایي ثبفد ّدود
گوبؽتِ اًی.
ًوبیٌیُ هزدم ارٍهیِ در هجلظ ؽَرای اعالهدی ثدب
ثیبى ایٌىِ ّ ۶73ىتبر اس ؽدْدزارٍهدیدِ را ثدبفد

پطزاذت تسْیالت تِ ططحّای اضتغالعایی زض ضٍستاّای اضزتیل

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن ۶۳-هیلیبرد تَهبى تغْیالت ثبًدىدی
ارساى لیو در لبلت طزح ّبی اؽتغبلسایی رٍعتبیی در اعدتدبى
اردثیک پزداخ هیؽَد .
ثِ گشارػ خجزًابر گزٍُ اعدتدبى ّدبی ثدبؽدادبُ خدجدزًدادبراى
جَاى اس اردثیکت الجبل ؾجبعی هؿبٍى ّوبٌّای اهَر الدتدقدبدی ٍ
تَعؿِ هٌبثؽ اعتبًیار اردثیک در جلغِ ودودیدتدِ اعدتدبًدی ارتدمدبی
التقبدی ٍ هؾبرو ّبی هزدهی ٍ تغدْدیدالت در ثدبفد ّدبی

ظطفیت شذیطُ ساظی هَاز غصایی
زض استاى لعٍیي افعایص یاتس

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن-هییز وک پدیافدٌدی غدیدز
ؾبهک اعتبًیاری لشٍیي گف  :غزفی ذخیزُ عبسی هَاد
ٍ وبالّبی غذایی هَرد ًیبس هزدم اعتبى ثدبیدی افدشایدؼ
یبثی .ثِ گشارػ هْزت هحوی افؾبر در جلغِ پیافٌی غدیدز
ؾبهک اغْبر وزد :در راعتبی پیافٌی غیز ؾبهکت ثدبیغدتدی
ذخیزُ عبسی هَاد غذایی اٍلیِ هزدم ٍ الالم اعتزاتضیده
اًجبم ؽَد تب در هَالغ اضطزاری هؾىلی پیؼ ًیبیدیٍ.ی
تبویی وزد :در پدیافدٌدیص افدک پدزاودٌدیگدی ٍ ؾدیم
توزوش هی ًػز لزار گیزد ٍ ثبیی در ثبؼ ّبی هبتدلدف
اعتبى ایي غزفی ّب فزاّن ؽَد تب ثِ هیشاى وبفی ذخیدزُ
عبسی هَاد غذایی اًجبم ؽَد.هییز وک پیافٌی غیز ؾبهک
اعتبًیاری لشٍیي گف  :در سهیٌِ گٌیم در طی عِ عدبل
گذؽتِ الیاهبت ثغیبر خَثی اًجبم ؽیُ وِ جبی عپدبط
ٍ تؾىز دارد ٍ ثِ ًَؾی دغیغِ در حَسُ گٌیم هدزتدفدؽ
ؽیُ اع .افؾبر افشٍد :تبهیي ًبى ٍ گٌیم هَرد ًیبس اعتبى
یىی اس ضزٍریبت هحغَة هی ؽَد وِ ثبیغتی ثِ هیشاى
وبفی در اعتبى ذخیزُ عبسی اًجدبم ؽدَدٍ.ی تقدزیدح
وزد :ثب ثزًبهِ ریش ی اًجبم ؽدیُ 7۱درفدی ًدبًدَایدی
هَجَد اعتبى پظ اس ؽٌبعبیی ٍ هىبى یبثی ثبیی دٍگبًِ
عَس ؽًَیت تب ؽزایط خبؿ دچبر تبهیي ًبى ثزای هدزدم
ًؾَین.هییز وک پیافٌی غیز ؾبهک اعدتدبًدیاری لدشٍیدي
گف  :هجَس جییی ثزای ٍاحی ّدبی ًدبًدَایدی ثؾدز

هیرعِ  33ثْويتهغجی هٌبرُ ٍ هیرعِ ّیاید را
ًوًَِ ای اس عزهبیِ ّبی ؽْز ثیبى ودزد :ثدبیدی در
دییگبُ هییزی ؽْزیت اس هییدزید عدبد ثدِ
هییزی ًزم حزو وزدُ ٍ اس ًابُ فزف ؾوزاًی
فبفلِ ثایزین.

تْطُ گیطی اظ ظطفیت ضْطن ّای ػلوی ٍ تحمیماتی اظ هصازیك تاضظ التصاز هماٍهتی است

ًبوبر هی اردثیک اغْبر داؽ  :ثز اعبط تفبّن ًبهِ ثیي دفتز هٌبطك
هحزٍم ًْبد ریبع جوَْری ثب ثبًه عیٌب  04هدیدلدیدبرد تدَهدبى
تغْیالت ثبًىی ثب ثْزُ ثبًىی  8درفدی ثدزای ایدجدبد اؽدتدغدبل
رٍعتبیی اعتبى اردثیک اختقبؿ یبفتِ اع وِ در هزحلِ ًبغد
ى  7۳هیلیبرد ٍ  844هیلیَى تَهبى هَرد تقَیت لدزار گدزفدتدِ
اع .
ٍی افشٍد :تبوٌَى ثیؼ اس  0هیلیبرد تَهبى اس عْن اعدتدبًدی ایدي
تغْیالت ثب هؿزفی دفتز اهَر رٍعتبیی ٍ ؽدَراّدبی اعدتدبًدیاری
اردثیک در لبلت اجزای طزح ّبی پزٍرػ دام ٍ طیَر ٍ ثشیبى ٍ
فٌبیؽ دعتی رٍعتبیی پدزداخد ؽدیُ اعد ٍ ثدزای جدذة
حیاوثزی اؾتجبرات پیؼثیٌی ؽیُت هتمبضیبى ثدِ ثدبًده ؾدبهدک
هؿزفی ؽیُاًی.
ؾجبعی اس اجزای طزح دٍم پزداخ تغْیالت اؽدتدغدبل سایدی در
لبلت تفبّنًبهِ ثب ثبًه پبرعیبى در هبُّبی تی خجز داد ٍ گفد :
تَجِ ثِ هٌبطك هحزٍم ٍ ایجدبد در هدی ثدب اجدزای طدزح ّدبی
اؽتغبلسایی اس الیامّبی دٍل یبسدّن ٍ ثزًبهِریشیّدبی دٍلد
دٍاسدّن اع .
هؿبٍى ّوبٌّای اهَر التقبدی ٍ تَعؿِ هٌبثؽ اعتبًیار اردثیدک در
اداهِ ثب ثیبى ایٌىِ طزح ّبی اؽتغبل خبًای جشٍِ الاَّبی هدَفدك
اؽتغبلسایی اع تقزیح وزد :اّتوبم ٍیضُ ثْشیغتی ثزای تَعدؿدِ
ٍ اجزای ایي طزحّب در ثیي افزاد تح پَؽؼ ضزٍری اع .

ة ٍ
عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن-هدییدزؾدبهدک ؽدزود
فبضالة اعتبى اففْبى در ثبسدیی اس ؽْزن ؾلوی ٍ تحمیمبتدی
اففْبى گف  :رٍیىزد ؽزو ثفب اعتبى اففْبى اعدتدفدبدُ اس
دعتبٍردّبی ؾلوی ؽزو ّبی داًؼ ثٌیبى درجْد رؽدی ٍ
تَعؿِ ایي فٌؿ اع تب ثب اعتفبدُ فحیح اس ایدي غدزفدید
ؾالٍُ ثز غلجِ ثز ثزخی اس چبلؼ ّب رًٍی تَعؿدِ یدبفدتدادی ثدب
عزؾ ثیؾتزی اداهِ یبثی.
هٌْیط ّبؽن اهیٌی ؾٌَاى وزد :ؽزو ثفب اعتبى اففْدبى ثدِ
هٌػَر ثزرعی چبلؼ ّب ٍ ٍاوبٍی هغبیک داخلی در فدٌدؿد
ة ؽزة ٍ ًیش وؾف فزف ّبی هَجَد در هیبى ًدبدجدادبى
داًؾابُ فٌؿتی الیام ثِ ثزگشاری ّوٌ ة ثزای اٍلیي ثبر در
وؾَر ًوَد .ایي درحبلیغ وِ درفید ّغتین اس فؿبلی ّدب ٍ
دعتبٍردّبی ؽْزن ّبی ؾلوی ٍ تحمیمبتی در سهیٌِ فدٌدؿد
ة ٍ فبضالة ًیش ًْبی ثْزُ را ثجزین.
ٍی ثز پیًَی ؾلن ٍ فٌؿ تأویی وزد ٍ گف  :هدب سهدبًدی هدی
تَاًین ثز چبلؼ ّبی هَجَد در فٌؿ فبئك یین وِ اس داًؼ ٍ
ؾلن اًییؾوٌیاى ٍ ًبجابى در داًؾابّْب ٍ ؽْزن ّبی ؾلدودی
ٍ تحمیمبتی ثْزُ هٌی ؽَین.
ّوچٌیي تَعؿِ ؽْزن ّبی ؾلوی تحمیمبتی ٍ ؽدزود ّدبی

داًؼ ثٌیبى یىی اس هقبدیك ثبرس التقبد همبٍهتی اع ثِ گدًَدِ
ای وِ ٍاثغتای ثِ تىٌَلَصی ٍارداتی را ثِ حیالک هی رعدبًدی
ایي درحبلیغ وِ داًؾوٌیاى ٍ ًبجابى ثبیی ثب تىیِ ثز ؾدلدن ٍ
داًؼ ٍ درفید دعتیبثی ثِ تىٌَلَصی رٍس دًدیدب سهدیدٌدِ ّدبی
هبتلف فٌؿتی-خیهبتی ٍ  ...ثبؽٌی.
هٌْیط اهیٌی گف  :ؽزو ثفب اعتبى اففْبى هبدُ اع تب اس
داًؼ فؿبالى در ؽْزن ؾلوی ٍ تحمیمبتی پیزاهَى گدٌدیسدایدی
عیغتن ّبی تقفیِ ة ٍ فدبضدالةت تدىدٌدَلدَصی ًدَیدي در
تأعیغبت ثی ٍ پىیج ّبی تقفیِ فبضالة ثْزُ هٌی ؽَد.
در ایي ًؾغ دوتز وؾویزی هییزؾبهک ؽدْدزن ؾدلدودی ٍ
تحمیمبتی اففْبى گف  :فؿبالى در ؽْزن ؾلوی ٍ تحمیدمدبتدی
اففْبى ثغیبر خزعٌی هی ؽًَی وِ ثتَاًٌی داًدؼ خدَد را در
اختیبر فٌؿ ة ٍ فبضالة لزار دٌّی تب گبهْبی ثلٌیتزی در
جْ رؽی ٍ ثبلٌیگی فٌؿ ثفب در اففْبى ثزداؽتِ ؽَد.
ٍی ضوي ثیبى رًٍی رؽی ٍ تَعؿِ ؽْزن ؾلوی ٍ تحمیمبتی ثدب
ثىبرگیزی جَاًبى هتبقـ ٍ ًبجِ در راعتبی ارتمبی فؿبلدید
ّبی ایي هزوش تحمیمبتی خَاّبى ثیبری حدیٍد ّ 781دىدتدبر
فضبی عجش ؽْزن ؾلوی ٍ تحمیمبتی ثب پغبة ؽی وِ در ایدي
خقَؿ هٌْیط ّبؽن اهیٌی لَل هغبؾیت را دادًی.

ٍضؼیت تاهیي آب زض ذَظستاى تحطاًی است ضطٍضت ذَززاضی اظ وطتّای پطهصطف
عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن-هؿبٍى حفبغ ٍ ثْزُثزداری هدٌدبثدؽ
ة عبسهبى ة ٍ ثزق خَسعتبى گف  :وؾ ثزًج پٌج ثزاثز وؾ
گٌیم ة ًیبس دارد ٍ ؽجىِ ّبی ثیبری ثب تَجِ ثِ خؾدىدغدبلدی ٍ
ون ثی ثزای تأهیي ة ایي هحقَل دچبر هؾىالت سیبدی ؽدیًدی
ثٌبثزایي السم اع عبسهبى جْبد وؾبٍرسی وؾ ّبی جبیاشیي ودِ
ًیبس ثِ ة ودودتدزی دارًدی را در ثدزًدبهدِ خدَد لدزار دّدی.
ؾلیزضب ؽجِ در گف ٍگَ ثب خجزًابر ایغٌب  -هٌطمِ خدَسعدتدبىت ثدب
اؽبرُ ثِ ثزًبهِ تؿییک ٍ وبّؼ وؾ ّبی پزهقزف اغْبر ودزد :ثدب
تَجِ ثِ خؾىغبلی ٍ هحیٍدی ّبی ثی وِ در اعتبى ثِ ٍجَد هی
ضزٍری اع عیبع ّبیی ثزای وبّدؼ تدیریدجدی وؾد ّدبی
پزهقزف ؾلی البقَؿ ثزًج تیٍیي ٍ ثدبیدی عدطدح سیدز وؾد
هحقَالت پزهقزف ثز اعبط یه ثزًبهِ تؿییلی ٍ وبّؾی تٌػدیدن
ؽَدٍ .ی افشٍد :اهغبل عبسهبى جْبد وؾبٍرسی ثزای ّوِ حَضِ ّدب
ّ 31شار ّىتبر وؾ ثزًج پیؾٌْبد دادُ ثَد وِ ایي ؾید ثدب ّدیف
ایجبد تؿییک ٍ وبّؼ عطح ًغج ثِ عبلّبی لجک ثَدُ اع ٍ در

ًْبی همزر ؽی وِ ّ 73شار ّىتبر وؾ در ؽجىدِ ّدب ٍ ّ ۳دشار
ّىتبر در عطح رٍدخبًِّب فَرت ثایزد اهب هتأعفبًِ حیٍد ّ 7۱شار
ّىتبر در ؽجىِّب وؾ ثزًج داؽتین ٍ ّ 31شار ّىتبر در رٍدخدبًدِ
وِ ایي الیام هؾىالت ون ثی را ثحزاًیتز وزد ٍ تقوین ٍ ثزًبهِای
وِ در خقَؿ وؾ ٍجَد داؽ ت ّیچىیام ؾولی ًؾی ٍ فدمدط
یه تقویوی ثز رٍی وبغذ ثَدًی وِ عدبسهدبى جدْدبد وؾدبٍرسی
ؾولی ؽیى ى را وٌتزل ًىزد .ؽجِ ثب ثیبى ایيوِ پیزٍی ًدىدزدى اس
ثزًبهِ ّبی تؿییي ؽیُ ثزای وؾ هؾىالت فدزاٍاًدی را ثدِ ٍجدَد
ٍردت ؾٌَاى وزد :وبؽ ثیؼ اس حی ثزًج در ثؿضی هٌبطك ثدبؾدث
ؽی وِ ؽجىِّبی ة اس ًػز غزفی ت گٌجبیؾی ثزای تأهیدي ة ٍ
ّوچٌیي سّىؼّب تَاى دفؽ ة را ًیاؽتِ ثبؽٌیٍ .ی تقزیح وزد:
اگز فیای اؾتزاضی ؽٌییُ ًویؽَد ثیاًیی وِ ة تأهیي ؽیُ اعد
اهب اس ایي ثبث هؾىالت ٍ فؾبرّبی هضبؾفی ثِ ؽجىِّدب ٍارد ؽدی
سیزا وؾ ثزًج  ۱ثزاثز گٌیم ة ًیبس دارد .ثِ ّویي دلیک ًدیدبس ثدِ
سُ ة ثزای تأهیي ة ى ضزٍری اع ٍ ٍلتی سّىؼ گٌجدبیدؼ

السم را ًیاؽتِ ثبؽیت هَجت ؽىغتای خَد سّىؼ ٍ ٍارد ؽدیى
خغبرت ثِ سهیيّبی وؾبٍرسی هیؽَد .ؽجِ ثب ثیبى ایيوِ ثِ دلدیدک
ؽزایط خؾىغبلی ٍ ون ثی ضزٍری اع هب اس هٌبثؽ ثی خدَد ثدِ
ثْتزیي ًحَ اعتفبدُ وٌینت ؾٌَاى وزدٍ :ضؿی اعتبى در سهیٌِ تأهیي
ة ثحزاًی اع ت ثِ ّویي دلیک ثدبیدی اس وؾد ّدبی پدزهقدزف
خَدداری ؽَد ٍ وؾ ّبیی وِ ًیبس ثِ ة ووی دارًی را جبیاشیي
ىّب وزد ٍ اس ثزًبهِّبی تؿییک ٍ وبّؼ وؾ پیزٍی ؽَد.

تسٍیي سٌس ضاّثطزی پسافٌس غیطػاهل الثطظ زضزستَض واض لطاض گطفت

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن-هؿبٍى عیبعیت اهٌیتی ٍ اجدتدودبؾدی
اعتبًیاری الجزس گف  :تْیِ ٍ تیٍیي عٌی راّجزدی پیافٌی غیزؾبهدک
اعتبى در دعتَر وبر لزار گزفتِ ٍ ؽٌبعبیی عیت ّب ٍ اتببذ تیاثیدز

السم ثزای پیؾایزی ٍ وٌتزل ًْب اس اّیاف ایي طزح اع .
ثِ گشارػ ایزًبت فتح اهلل حمیمی در ًؾغ ؽَرای پیافٌی غیزؾدبهدک
اعتبى الجزس وِ ثزگشار ؽی ثب اؽبرُ ثِ ایٌىِ اٍلیي ٍ اعبعی تزیي گبم
در ایي راثطِ تْیِ ٍ تیٍیي عٌی راّجزدی اع ت افشٍد :ایي عٌی ًمؾِ
راّی در جْ ؽٌبعبیی عیت ّب ٍ اتدبدبذ تدیاثدیدز السم ثدزای
پیؾایزی ٍ وٌتزل ًْب خَاّی ثَد.
ٍی ثب تبویی ثز لشٍم رفی ٍ ثبسًازی هغتوز هببطدزات در اعدتدبى
اداهِ داد :همزر ؽی هَعغبت ٍ ؽزو ّبیی وِ عَاثك لبثک دفبؾدی
اس الیام در ایي راثطِ داؽتِ اًیت طی فزخَاًی گشیٌؼ ؽیُ ٍ پظ اس
ثزرعی ّبی السم ؾولیبت هطبلؿِ ٍ تْیِ عٌی غدبس ؽدَد.حدمدیدمدی
گف  :ؽَرای پیافٌی غیزؾبهک  77وبرگزٍُ دارد ودِ ثدبیدی طدی
جلغبتی ثزًبهِ ّبی ًْب هزٍر ؽیُ ٍ جوؽ ثٌیی الیاهدبت فدَرت
گزفتِ ٍ ًیبسّبی حَسُ ّبی هبتلف احقب ؽَد.
ٍی افشٍد :ثبؾی اس پیافٌی غیزؾبهک ثب حَسُ اهٌیتی هزتجط ثدَدُ اس

الیام وٌٌی.هؿبٍى عدیدبعدی-
اهٌیتی اعتبًیاری سًجدبى ثدب
تبویی ثز ایٌىِ حک هؿضالت
اجتوبؾی تٌدْدب ثدب افدشایدؼ
اؾتجبرات حک ًودی ؽدَد ٍ
ًیبسهٌی وبر جوؿی ٍ ّدود
ثبالی هغئَلیي دعتابُ ّدبی
اجزایی ٍ هزدم اع ت اداهدِ
داد :هغئَلیي ثب پدیدادیدزی ٍ
تؿبهک هٌبعت ثبیی ثدتدَاًدٌدی
اؾتجبرات اعتبًی را افدشایدؼ
دٌّی ٍ ثب ارائِ راّىبرّدبیدی
در جْد ثدزطدزف ودزدى
ًیبسّب ٍ هؾىالت گبم ّدبی
ٍیضُ ای ثزدارًی.هَعَی ثب اؽبرُ ثِ ایٌىِ دعتابُ ّبی
اجزایی اعتبى سًجبى در سهیٌِ وبّؼ ٍ پیؾادیدزی اس
عیت ّبی اجتوبؾی در وؾَر ؾولىزد هٌبعجی داؽتِ
اًیت خبطزًؾبى وزد :ثبیی اس غزفی فیا ٍ عدیدودب ٍ
هزاوش فٌی ٍ حزفِ ای در راعتبی وبّؼ عیت ّبی
اجتوبؾی ٍ ایجبد اؽتغبل اعتفبدُ وزد.هؿبٍى عیدبعدیت
اهٌیتی ٍ اجتوبؾی اعتبًیاری سًجبى تبویی وزد :ایجدبد
ًؾب اجتوبؾی ٍ افشایؼ اهیی ثِ سًیگی در جدبهدؿدِ
ثبیی هَرد تَجِ هغئَلیي لزار گیزد ٍ هدَسػ ّدبی
السم در جْ تبهیي عاله جغویت رٍحیت رٍاًدیت
هؿٌَی ٍ اجتوبؾی ارائِ ؽَد.هَعَی گغتدزػ ًدػدبم
هَسػت هْبرت هَسی ٍ پیایزی تیٍیي ًػبم جبهدؽ
عاله در اعتبى را ضزٍری داًغ ٍ گف  :خبًَادُ
ّب ثبیی ثب ایجبد فضبیی تَام ثب راهؼ ٍ اهیی ثدتدَاًدٌدی
اعتؿیادّبی فزسًیاى خَد را ؽٌبعبیدی ودٌدٌدی ٍ در
راعتبی حک هؾىالت ًبى تالػ ًوبیٌی.

ایي رٍ ًیبس اع در ایي ثبؼ تؿبهک ٍ ّوزاّی ٍیدضُ ای فدَرت
گیزد.هؿبٍى اعتبًیار ثب ثیبى ایٌىِ در ثزًبهِ ؽؾن تَعؿِ همزرات ّدز
پزٍصُ در ًػز گزفتِ ؽیُ ٍ طزح ّب ضویوِ پیافٌی غیزؾبهدک دارًدی
اضبفِ وزد :توبهی طزح ّب ٍ پزٍصُ ّب در عطَح هدبدتدلدف ثدبیدی
ضَاثط هزثَ ثِ پیافٌی غیزؾبهک را لحبظ وٌٌی.
ٍی گف  :یه درفی ثَدجِ هلی اس عبسهبى هییزی ثزًبهِ ریدشی
ثزای اختقبؿ ثِ هَضَؼ پیافٌی غیزؾبهک وِ طجك همزرات تؿزیف
ؽیُت ثبیی پیایزی ؽیُ ٍ عْن اعتبى الجزس ًیش هؾبـ ؽَد.
***ضزٍرت ًػبرت ثز رًٍی اجزای طزح پیافٌی غیزؾبهک عیّدبی
الجزسهؿبٍى ّوبٌّای اهَر ؾوزاًی اعتبًیاری الجزس ًیش در ایي جلغدِ
ثب ثیبى ایٌىِ پیافٌی غیزؾبهک در دعتابُ ّب تىبلیف هؾبدقدی دارد
گف  :طجك ضَاثط ٍ چْبرچَة لبًَى توبهی پزٍصُ ّب در عدطدَح
هبتلف دارای پیَع پیافٌی غیزؾبهک اع وِ ثبیی رًٍی ایدي اهدز
هَرد ثزرعی لزار گیزد.

ازاضُ ول ًَساظی هساضس استاى آشضتایجاى ضطلی

تَجِ جسی تِ واّص آسیة ّای اجتواػی اظ ضٍیىطز ّای هْن زٍلت است

عزٍیظ خجزی رٍسًبهِ ارن -هؿبٍى عیبعی-اهٌیدتدی
اعتبًیاری سًجبى گف  :تَجِ جیی ثِ وبّؼ عیت
ّبی اجتوبؾی اس رٍیىزد ّبی هْن دٍل تیثیز ٍ اهیی
اع .ثِ گشارػ خجزگشایز هْز ٍ ثِ ًمک اس اعتبًدیاری
سًجبىص عیی ثیَن هَعَی در جلغِ عتبد فزّدٌدادیت
اجتوبؾیت هییزی ٍ عبهبًیّی عیت ّبی اجتوبؾدی
اعتبى سًجبى تَجِ جیی ثِ ودبّدؼ عدیدت ّدبی
اجتوبؾی را اس جولِ دعتبٍردّب ٍ رٍیىزد ّبی هدْدن
دٍل تیثیز ٍ اهیی داًغد ٍ افدشٍد :ثدب تدَجدِ ثدِ
حغبعی ٍیضُ همبم هؿػن رّجزی ثِ پدیدؾدادیدزی ٍ
وبّؼ عیت ّبی اجتوبؾی در جبهؿِت ثدبیدی ّدودِ
هغئَلیي دعتابُ ّبی اجزایی تَجِ ٍ اّتوبم جیی
ٍی اغْبر وزد :ثبتَجِ ثِ تدبودیدیات هدمدبم هدؿدػدن
رّجزیت هغئَلیي ثبیی عیت دییگبى اجدتدودبؾدی را
ؾبئلِ خَد ثیاًٌی ٍ ثب ایدي دیدیگدبُ ٍ رٍیدىدزد در
راعتبی وبّؼ عیت ّبی اجتوبؾی ثزًبهِ ریدشی ٍ

تبریبی ى تؾىیک هی دّی اغْبر وزد :ثب داؽتي 8
درٍاسُ لییوی ٍ ثبساری ثِ لیه  844عبل ّن ثدِ
لحبظ حفع ثبفتْبی تبریبی ٍ تَعؿِ گزدؽدادزی
ًیبسهٌی تَجِ ٍیضُ اع .
ٍی ثب اثزاس تبعف اس ثبف فزعَدُ ؽودزدى ثدبفد
تبریبی ؽْز افشٍد :هتبعدفدبًدِ اهدزٍسُ در ثدبفد
هزوشی ارٍهیِ ؽبّی فیٍر هجَس پبرتوبى عدبسی
ٍ فزٍػ حزین ّبی ؽْزی در ثزخی هحالت ودِ
جبی ثغی تبعف اع .
ثْبدری ثبف تبریبی را َّی ؽْز ؾٌَاى ودزد ٍ
گف  :ثِ لحبظ گزدؽازی السم اع دعتادبّدبی
ذی رثط ثب ؽٌبعبیی هحلِ ثِ هحلِ ؽْز ٍ خبًِ ّبی
تبریبیتتٌػین تبریبچِ اًْبٍ ًقت الوبى ٍ ًوبد در
احیبی ثبف تبریبی ٍ هؿزفی اى ثِ گزدؽازاى ثدِ
تَعؿِ فٌؿ تَریغن ووه وٌی.
ًوبیٌیُ هزدم ارٍهیِ در هجلدظ ؽدَرای اعدالهدی

آگْی هٌالصِ ػوَهی زٍ هطحلِ ای
(هَضَع جعء زٍ تٌس الف ٍ جعء یه تٌس ب هازُ چْاض لاًَى تطگعاضی هٌالصات)
ازاضُ ول ًَساظی هساضس استاى آشضتایجاى ضطلی زض ًظط زاضز اجطای پطٍغُ ّای هططٍحِ ظیط ضا
هثلغ تطآٍضز اٍلیِ
(هیلیَى ضیال)

هثلغ تضویي فطآیٌس اضجاع
واض هٌالصِ (ضیال)

هْلت فطٍش اسٌاز
تا تاضید

تاضید تسلین پاوات تِ
زتیطذاًِ ازاضُ ول

ضزیف

هَضَع هٌالصِ

11/911/9///

یىطٌثِ /69/691/

یىطٌثِ
/69/6931

3

احساث هسضسِ  6والسِ ضٍستای ذاى وٌسی
هلىاى

69631

یىطٌثِ /69/691/

یىطٌثِ
/69/6931

1

احساث هسضسِ  6والسِ ضٍستای ایسُ لَ
هلىاى

/9//1

1//963/9///

یىطٌثِ
/69/6931

1

احساث هسضسِ  6والسِ ضٍستای ضطاًلَ
هلىاى

69166

131911/9///

یىطٌثِ /69/691/

یىطٌثِ
/69/6931

9

احساث هسضسِ  1والسِ ضٍستای تاتا لاضی
هلىاى

19399

36/93//9///

یىطٌثِ /69/691/

تَضیحات

 زستَضالؼول تؼییي زاهٌِلیوت هٌاسة
 تىویل فطم ّای اضظیاتیویفی

تضویي ضطوت زض هٌالصِ:
 -3زض ٍجِ ضواضُ حساب ( 13/1/6/931//1سیثا) ًعز تاًه هلی  ،تٌا م توطوع ٍجَُ سپطزُ ازاضُ ول ًَساظی هساضس(ٍاضیعی فمط اظ تاًه هلی)
 -1تصَضت ضواًت ًاهِ هؼتثط تاًىی تِ سطضسیس  1هاُ اظ تاضید صسٍض.

اظ ططیك هٌالصِ ػوَهی زٍ هطحلِ ای ٍاگصاض ًوایس.لصا اظ ضطوت ّای ٍاجس ضطایط زػَت تؼول هی آیس تؼس اظ اًتطاض ًَتت زٍم آگْی ًسثت تِ زضیاافات
اسٌاز هٌالصِ اظ زستگاُ هٌالصِ گعاض تِ ًطاًی :تثطیع -ذیاتاى اهام ذویٌی -جٌة ّتل تثطیع -ازاضُ ول ًَساظی هساضس استاى -اهَض لطاضزاز هطاجاؼاِ
فطهایٌس.
پیطٌْاز زٌّسگاى فطصت زاضًس تا آذط ٍلت ازاضی هطاتك جسٍل فَق پاوتْای ذَز ضا تِ صَضت سطتستِ ٍ الن ٍ هْط ضسُ تِ زتیطذاًِ ایي ازاضُ ول تحَیل ٍ
ضسیس زضیافت ًوایٌس .تاظگطایی پاوات الف“تضویي“ ٍاصلِ ضٍظ زٍضٌثِ هَضخ  31/69/6931ساػت  31ظْط ضطٍع ٍ پاوت(ب) پیطٌْازّای لاتل لثَل جْت
اضظیاتی تِ وویتِ فٌی ٍ تاظضگاًی تحَیل زازُ ذَاّس ضس ٍ پس اظ اضائِ گعاضش وویتِ فَق ،پاوات هٌالصِ گطاًی وِ حسالل ًوطُ اضظیاتی( )66ضا وساة
وطزُ تاضٌس لطائت ٍ پیطٌْازّای لاتل لثَل تا استفازُ اظ زستَضالؼول تؼییي زاهٌِ لیوت ّای هتٌاسة ،هَضَع ترطٌاهِ ضوااضُ  /99361/69هاَضخ
 31/99//931اضظیاتی ٍ پیطٌْازّایی وِ زض زاهٌِ فَق لطاض تگیطًس تِ ضٍش لیوت تطاظ ضسُ هَضَع تٌس  6هازُ  31آئیي ًاهِ ًظام هستٌسساظی تا ضطیاة
تاثیط I= 25%تطاظ ضسُ ٍ تطًسُ هٌالصِ تؼییي ذَاّس ضس.
حضَض ًوایٌسُ تام االذتیاض اظ ططف ّط یه اظ پیطٌْاز زٌّسگاى تا زض زست زاضتي هؼطفی ًاهِ زض جلسِ هٌالصِ تالهاًغ است.
* ّعیٌِ آگْی ضٍظًاهِ تِ ػْسُ تطًسگاى هٌالصات ذَاّس تَز.

هحوس ضضا ػیسی -هسیطول ًَساظی هساضس استاى آشضتایجاى ضطلی
ضٌاسِ آگْی*/9613:تاضید اًتطاضًَتت اٍل چْاضضٌثًَِ*31/69/6916 :تت زٍم پٌجطٌثِ* 31/69/6916:ضٍظًاهِ سطاسطی اضن

