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اقتصاد و جامعه

سشٍیس خبشی سٍصًاهِ اسن -غٌذٍق باصًطستگی وطرَسی
هَظؿ است ًسبت بِ پشداخت ووه ّضیٌِ عاثلِهٌذی ،اٍالد
ٍ عیذی بشای باصًطستگاى دستگاُ ّای ارشایی الذام ورٌرذ.برِ
گضاسش هْش بِ ًمل اص ساصهاى بشًاهِ ٍ بَدرِ ،غٌذٍق باصًطستگی وطَسی هَظؿ است ًسبرت
بِ پشداخت ووه ّضیٌِ عاثلِهٌذی ،اٍالد ٍ عیذی بشای باصًطستگاى دستگاُّای اررشایری ورِ
ّضیٌِ ّای هزوَس تَسظ ساصهاى بشًاهِ ٍ بَدرِ وطَس اص اعتباسات ّضیٌِای آًْا لبالً وسش ضرذُ
است ،الذام ًوایذ.سْن دستگاُ ارشایی بشای حك بیوِ دسهاى باصًطرسرترگراى وطرَسی ،ترَسرظ
ساصهاى بیوِ سالهت ایشاى پشداخت هی ضَد.بشاساس ایي هادُ ،سْن بیوِ ضذُ بابت حرك بریرورِ
دسهاى پایِ ایخاسگشاى باصًطستِ غٌذٍق باصًطستگی وطَسی ،تَسظ دستگاُ ارشایی صهاى اضتؽال
آًاى پشداخت هیضَد.بشاساس هادُ ضص ضَابظ ارشایی لاًَى بَدرِ سال  1397ورل وطرَس،
سایش ّضیٌِ ّای هشبَط بِ باصًطستگاى اص لبیل ووه ّضیٌِ اصدٍاد ،ووه ّضیٌِ ـَت ،حك بیوِ
عوش ٍ حَادث ،تَسظ دستگاُّای ارشایی ریسبظ پشداخت هیضَد.

سشٍیس خبشی سٍصًاهِ اسن -سثیس ول باًره
هشوضی با اضاسُ بِ تعییي ًشخ اسص گفت :ایي ًشخ
دس عی سال  5تا  6دسغذ تؽییش خَاّذ داضرت ٍ
داهٌِ تؽییش آى بیطتش اص ایٌْا ًخَاّذ بَد.
بِ گضاسش خبشًگاس هْشٍ ،لی اهلل سیؿ پیرص اص
ظْش اهشٍص دس حاضیِ رلسِ ستاد التػادی دٍلرت
دس روع خبشًگاساى ،با اضاسُ بِ هس لِ هرذیرشیرت
باصاس اسص اظْاس داضت :تالش دٍلرت برش ایرزراد
آساهص التػادی ٍ اعویٌاى بشای ـعاالى التػادی
است ٍ یه وویتِ داثوی ًیض دس باًه هرشورضی

سَآپ ارسی ایزاى  -تزکیِ
اجزایی شذ

سشٍیس خبشی سٍصًاهِ اسنً-خستیي اعتربراس اسرٌرادی
)(LCبا استفادُ اص لشاسداد پیواى پَلی /سرَآ اسصی
سیال ایشاى ٍ لیش تشویِ ،بِ هَرب لشاسداد هٌعمذ ضذُ بیي
باًه ّای هشوضی دٍ وطَس دس سال گزضتِ ٍ تشتیبرات
ارشایی ابالؼی( ،دٍضٌبِ) بشای تاهیي هالری ترزراست اص
وطَس تشویِ گطایص یاـت.
بِ گضاسش ایشًا اص سٍابظ عوَهی باًره هرشورضی ،ایري
باًه با ّذؾ تسْیل هبادالت باصسگاًی برا وطرَسّرای
ّوسایِّ ،ذایت عولیات اسصی اضرخراظ حرمریرمری ٍ
حمَلی بِ ً ام باًىی ،بِ واسگیشی ابضاسّای پرشداخرت
بیي الوللی ٍ ًیض واّص سیسه عولیات اسصی دس سرال
ّای اخیش ،اًعماد پیواى ّای پرَلری /سرَآ اسصی ،برا
وطَسّای عشؾ عوذُ تزاسی سا دس دستَس وراس خرَد
لشاس دادُ ٍ بِ عَس هستوش ایي هْن سا پریرگریرشی ورشدُ
است.
بشاساس ایي گضاسش ،دس ایي هذل ارشاییً ،یاصی برِ اسص
حالج هاًٌذ دالس آهشیىا ٍ یَسٍ بشای تسرَیرِ هربرادالت
اسصی ٍرَد ًذاسد؛ ضوي ایٌىِ با برِ وراسگریرشی ایري
سٍش ،خشیذً ،مل ٍ اًتماالت ٍ تبادالت هالی برِ دلریرل
ّذایت عولیات اسصی بِ ً ام باًىری هرٌرترمرل ضرذُ ٍ
سیسه عولیات تزاس  2وطَس بِ حذالل خَاّذ سسیرذ.
باًه هشوضی اعالم وشدُ بِ هَرب تشتیبات ارشایی ایي
هذل ،اعتباسات بشای تزاس ایشاًی بِ لیش تشویِ برَدُ ٍ اص
هٌابع ًاضی اص لشاسداد سَآ اسصی تاهیي خرَاّرذ ضرذ.
با تَرِ بِ حزن  6هیلیاسد دالسی ترزراست برا وطرَس
تشویِ ،استفادُ اص اسصّای هلی تات تشتیب ّای ارشایی
سَآ اسصی ووه لابل تَرْی بِ تسْیل اهَس باًرىری
ٍ تزاسی بیي دٍ وطَس هی وٌذ.
سال گزضتِ بِ دًبال سفش سثیس روَْسی تشویِ بِ ایشاى
ٍ با ّذؾ ایزاد صهیٌِ ّای الصم بشای گسرترشش سٍابرظ
تزاسی ٍ التػادی دٍ وطَس ٍ بِ دًربرال آى دس سرفرش
سییس ول باًه هشوضی وطَسهاى برِ آًرىراسا ،پریرص
ًَیس تفاّن سَآ دٍراًبِ سیال ایشاى  -لیش تشویرِ برِ
تَاـك ٍ تاییذ سثیساى ول باًه ّای هشوضی رورْرَسی
روزنبمه ارک
م الف  6275اسکو
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخوست
و ضمبئم به آقبی محرم اصل نهر فرزند... :
خَاّاى :آلای هاوذ علی ضراُ ًرعرورتری گراٍگراًری
دادخَاستی بِ عشـیت خَاًذُ:آلای هاشم اغرل ًرْرش
رذیذسٌْذ (  4ضَسا -سابك) حبت ٍ ٍلت سسیذگی برِ
هَسخِ  1397/02/26ساعت  17/45تعییي ورِ حسرب
دستَس دادگاُ عبك هَضَع هادُ  73لاًَى اثیي دادسسی
هذًی بِ علت هرزرْرَل الرورىراى برَدى خرَاًرذُ ٍ
دسخَاست خَاّاى هشاتب یه ًرَبرت دس یرىری اص
رشایذ وخیشاالًتطاس آگْی هی گشدد تا خَاًرذُ ظرشؾ
یه هاُ پس اص تاسیخ اًتطاس اگْی برِ دـرترش دادگراُ
هشارعِ ٍ ضوي اعالم ًطاًی واهل خرَد ًسرخرِ دٍم
دادخَاست ٍ ضواثن سا دسیاـت ٍ دس ٍلت همشس ـرَق
رْت سسیذگی دس دادگاُ حاضش گشدد .
مسئول دفتر شعبه  3شورای حل اختالف سهند
(شهرستبن اسکو) -اعظم رستمی



سشٍیس خبشی سٍصًاهِ اسن-سییس ساصهاى حرذ ٍ صیراست اص
تىویل ظشـیت حبت ًام صاثشاى دس واسٍاىّای حذ توتع اهسال خبش
داد .بِ گضاسش ایسٌا ،حروریرذ هرارورذی دس ًطرسرت ضرَسای
بشًاهْشیضی ٍ ّواٌّگی بعخِ همام هع ن سّبشی ٍ ساصهراى حرذ ٍ
صیاست گفت :ظشـیت حبت ًام دس بیص اص  575واسٍاى حذ ترورترع
 97تىویل ضذُ ٍ لسظ دٍم ّضیٌِ ّای حذ دس دِّ دٍم اسدیبْطت هاُ اص صاثشاى دسیاـت خَاّذ ضذٍ .ی
ّوچٌیي آخشیي هْلت بشای اعالم ًتیزِ ًْایی هعایٌات پضضىی صاثشاى حذ سا دّن اسدیبْطرت هراُ اعرالم
وشد.دوتشسیذعلی هشعطی ر سییس هشوض پضضىی حذ ٍ صیاست روعیت ّالل احوش ر ًیض دس ایي رلسرِ برا
اساثِ گضاسضی اص سًٍذ الذاهات غَست گشـتِ دسحَصُ پضضىی حذ توتع  ،97اظْاس وشد :هعایٌات پضضىری
اص بیص اص ّ 22ضاس صاثش اًزام ضذُ است وِ با تَرِ بِ ٍلفِ ایزاد ضذُ بِ دلیل تعغیالت ًَسٍصی ،سرشعرت
بخطیذى بِ هعشـی حزاد تَسظ هذیشاى واسٍاًْا بشای اًزام ایي هعایٌات ضشٍست داسد.اعضام صاثشاى ایشاًی
بِ حذ بشاساس اعالم لبلی سییس ساصهاى حذ ٍ صیاست اص  26تیشهاُ آؼاص هیطَد ،سْویِ حذ ترورترع برشای
ایشاى ًیض بِ اًذاصُ سال گزضتِ ٍ حذٍد ّ 85ضاس ًفش تعییي ضذُ است.

دستَر ٍسیز کشَر بزای بزخَرد با کشف حجاب در خَدرٍ

اهسال ًزخ ارس فقط  ۵تا  ۶درصذ تغییز خَاّذ داشت
هستمش ضذُ تا هساثل پیص بیٌی ًطذُ سا هذیشیرت
وٌذ.
ٍی با بیاى ایٌىِ دس باصاس اسص وطرَس برا ترعرادل
سٍبشٍ ّستین ،تػشیح وشد :تٌْا دٍ عاهل لاچراق
ٍ اًتمال سشهایِ هی تَاًذ بش باصاس اسص تاحیش داضرترِ
باضذ ٍ ؼیش اص ایٌْا هطىلی ًذاسین ٍ ایري هرذل
رذیذ باًه هشوضی ّن با ًشخی ورِ ترعرشیرؿ
ضذُ ،رَابگَ خَاّذ بَد.
سثیس ول باًه هشوضی تاویذ وشد :ایي ًشخ دس
عی سال  5تا  6دسغذ تؽییش خرَاّرذ داضرت ٍ
داهٌِ تؽییش آى بیطتش اص ایٌْا ًخَاّذ بَد.
سیؿ دسباسُ تاهیي اسص بشای هساـرشاى خراسد اص
وطَس ًیض گفت :برشای وسراًری ورِ دس حرال
همذهات سفش اٍل بِ خاسد ّستٌذ واسّا دس حال
اًزام است.
ٍی گفت :بشای اسص هَسدًیاص رْت دسیاـت ٍیضا
با ٍصاست اهَس خاسرِ هىاتبِ وشدُ ایرن ورِ دس
وطَسّای همػذ ٍاحذ پَل هرلری سا دسیراـرت
وٌٌذ تا باًه هشوضی ّن صهیٌِ اختػاظ اسص سا
ـشاّن وٌذ.

ظزفیت حج  ۷۷تکویل شذ

سشٍیس خبشی سٍصًراهرِ اسنٍ -صیرش وطرَس
دستَس داد با وساًی وِ الذام بِ وطؿ حرزرا
دس خَدسٍ ،ایزاد هضاحوت بشای ًَاهریرس ٍ اص
ایي لبیل الذاهات هی وٌٌذ ،برایرذ عربرك لراًرَى
بشخَسد وشد.بِ گضاسش آًا اص پلیس ،عبذالرشضرا
سحواًی ـضلی اظْاس وشد :با وساًی وِ الذام برِ
وطؿ حزا دس خَدسٍ ،ایزاد هضاحوت برشای
ًَاهیس هشدم ٍ الذاهات اص ایي لبیرل ورِ عربرك
لاًَى تخلؿ بِ ضواس هیسًٍذ ،هیوٌٌذ ،بایذ برِ
عَس هٌاسب ایي هَاسد تخلؿ بِ آىّرا ترفرْریرن
ضذُ ٍ عبك لاًَى برشخرَسد ضرَدٍ.صیرش وطرَس
گفت :تعذاد ساصهاىّای هشدم ًْادّای ـعال دس

حَصُ عفاؾ ٍ حزا ون ّستٌذ وِ با تَرِ برِ
ایي وِ هسالِ حزا هسالِای ارتواعی اسرت ٍ
بایذ اص عشیك ارتواعی بِ آى پاسخ دّین لزا اساثِ
هزَص بِ ساصهاىّای هشدمًْاد هتماضی ـعرالریرت
دس حَصُ عفاؾ ٍ حزا تسْیل هری ضرَد ّرش
چٌذ تٌْا اساثِ هزَص واـی ًیست ٍ بایذ ًسبت برِ
تَاًوٌذ ساصی ٍ ایزاد گفتواى دلیك بیي ایري اى
ری اٍ ّا الذام وشدٍ.صیش وطَس با تاویذ بش لرضٍم
حوایت رذی اص تَلیذ پَضان ایشاًی اسرالهری،
گفت :ضْشداسیّا هَظؿ خَاٌّذ بَد وِ بِ ایي
تَلیذ وٌٌذگاى دس عشضِ ٍ ـشٍش هاػَالتطاى
دس اساثِ ًوایطگاُ ّا تسْریرالت ٍیرژُ دس ًر رش
بگیشًذ ٍ ایي آهادگی ٍرَد داسد وِ دس غَست
اساثِ عشح هٌاسب با بشسسی آى بتَاًین ایي هسریرش
سا تسْیل وٌین.سحواًی ـضلی لرضٍم ترَررِ برِ
پَضص ّای هالی ٍ بَهی بسیاس ضشٍسی داًست
ٍ اـضٍد :پَضصّای هالی رلَُ ّرای صیربرا اص
ـشٌّگ ّای هختلؿ دس الػی ًماط وطَسهاى بِ
ضواس هیسًٍذ وِ بایذ استفادُ اص ایي پَضصّای
هالی سا دس استاىّا هزذدا احیا وٌین.

شزایط جذیذ ٍاردات ٍ تزخیص خَدرٍ اعالم شذ
سشٍیس خبشی سٍصًاهِ اسن -هذیشول هرشورض
ٍاسدات ٍ اهَس ٍ هٌاعك آصاد ٍ ٍیژُ گوشن دس
بخطٌاهِای ضشایظ ٍاسدات ٍ تشخیع خَدسٍ سا
اعالم وشد.
بِ گضاسش هْش بِ ًمل اص گوشن ایشاى ،بشاساس
اعالعات ایي بخطٌاهِ وِ اص سَی علی هعمَلری
دس تاسیخ  26ـشٍسدیي  97غادس ضذُ دس  5برٌرذ
آهذُ است:
 -1با تَرِ بِ حزؾ تبػشُ یه هادُ  13هػَبِ
هَسد اضاسُ تشخیرع خرَدسٍ برا اساثرِ حربرت
سرررفررراسش برررٌرررام اـرررشاد حرررمررریرررمررری ٍ
حمَلی ؼیشًوایٌذگی اهىاىپزیش ًیست.
 -2حبت سفاسشّای غادسُ اص تاسیخ 96.10.10

لؽایت  96.12.24بشای اضرخراظ حرمریرمری ٍ
حمَلی ؼیشًوایٌذگاًی دس لالب ـرایرل الرارالری
ضاهل  986سدیؿ وِ هَسد تاییذ دـتش هرمرشسات
غادسات ٍ ٍاسدات هی باضذ رْت آگراّری ٍ
الذام الصم با سعایت هػَبات هَسد اضاسُ ـَق ٍ
سعایت واهل همشسات ٍ غشـا دس هْلت اعرتربراس
اٍلیِ حبت سفاسش (لابل توذیذ ًویباضذ) اسسال
هیضَد.
 -3بذیْی است ترشخریرع خرَدسٍّرای ـرَق
هستلضم اساثِ لشاسداد خذهات پس اص ـرشٍش یرا
ًوایٌذگی سسوی ٍ تاییذ VINخرَدسٍّرا دس
ساهاًِ هشبَعِ است.
 -4سعایت هفاد بخطٌاهِّای ٍ 307 ،266 ،230

 335سرال  96ا یرري هررشوررض دس تررشخرریررع
خَدسٍّای هَسد اضاسُ الضاهی است.
 -5با عٌایت بِ حزؾ تبرػرشُ یره هرادُ 13
هػَبِ هَغَؾ دس غَست اساثِ حبت سرفراسش
بِ ًام اـشاد حمیمی ٍ حمَلی ؼیشًوایٌذگری برعرذ
اص تاسیخ  24اسفٌذ  96ضوري عرذم ترشخریرع
خَدسٍ هشاتب سا بِ ّوشاُ هستٌذات هشبَعِ برِ
ایي هشوض اسسال وٌٌذ.

ًخستیي کلیٌیک تزک اعتیاد ایٌتزًتی راُ اًذاسی شذ

سشٍیس خبشی سٍصًراهرِ اسنً -رخرسرتریري
ولیٌیه سالهت رّري ـضرای هرزراصی برا
هاَسیت تشن اعتیاد بِ ـضرای هرزراصی دس
تْشاى ساُ اًذاصی ضذ.
بِ گضاسش خبشگضاسی هْشً ،خستیي ولیٌریره
سالهت رّي ـضای هزاصی با هاَسیت تشن
اعتیاد بِ ـضای هزاصی ٍ سـع آسیبّای ایري
حَصُ تَسظ ساصهاى ـضای هزاصی سشاد دس
تْشاى ساُ اًذاصی ضذ.
دس ایي صهیٌِ احوذ لیَهی هعاٍى عشح ٍ بشًاهِ
سشٍیس خبشی سٍصًاهِ اسن -دسرترگراُ ّرای
ارشایی دس سال  97هیتَاًٌذ حذاورخرش هرعرادل
یه هاُ حمَق ٍ هضایای هرٌرذسد دس احرىرام
واسگضیٌی سا دس غَست ٍرَد اعتباس دس سمرؿ
اعتباسات تخػیع یاـرترِ ،برِ عرٌرَاى پراداش
پشداخت وٌٌذ.
بِ گضاسش خبشگضاسی هْش بِ ًمرل اص سراصهراى
بشًاهِ ٍ بَدرِ ،برش اسراس هرادُ  11ضرَابرظ
ارشایی لاًَى بَدرِ سال  1397ول وطَس ،دس
سال  ،1397دستگاُّای اررشایری هری ترَاًرٌرذ
حذاوخش هعادل یه هاُ حمَق ٍ هضایای هٌرذسد
دس احىام واسگضیٌی سا دس غَست ٍرَد اعتباس

ـضای هزاصی ساصهاى سشاد با اضاسُ بِ ًرمرص
ٍ تاحیش اًىاس ًاپزیش ایٌتشًت ٍ ـضای هرزراصی
گفت :با تَرِ بِ گستشدگی ـضای هرزراصی،
هْاس ٍ هذیشیت آى اهىاى پزیش ًیست ،دس ایري
ـضا اًبَُ اعالعات دس دستشس واسبرشاى لرشاس
داسد ٍ ایي واسبش است وِ بایذ باتَرِ بِ ًیراص،
خَد سا با ایٌتشًت ٍ ـضای هزاصی تٌ ین وٌذ.
ٍی با بیاى ایٌىِ گاّی استفادُ بی سٍیِ تبعات
ٍ آسیبّای صیادی سا دس پری داسد ٍ اگرش
وٌتشل ًطَد لغعا ًتیزِ سَثی خَاّذ داضرت،
اهٌیت سا یىی اص ـاوتَسّای هْن استرفرادُ اص
ایي اهىاى هعشـی وشد ٍ گرفرت :ایري ـضرا
بٍِیژُ بشای وَدواى بایذ اهي ضَد.
هعاٍى ساصهاى ـضای هزاصی سشاد خاعشًطاى
وشد :ایٌىِ واسبشاى خشدسال دس اسرترفرادُ اص

ضبىِ ّای ارتواعی ٍ بِ عرَس ورلری ـضرای
هزاصی آصادی واهل داضتِ باضٌذ ،هری ترَاًرذ
تْذیذ آهیض ٍ خغشًان باضذ چشا وِ هطخع
ًیست رّي وَدن با چِ اعالعاتری ترؽرزیرِ
هیضَد ٍ هوىي است اـساسگسیخترگری ایري
چٌیٌی آسیب ّای رذی سا با خَد برِ ّرورشاُ
خَاّذ داضت.
لیَهی اداهِ داد :هاذٍد وشدى ورَدوراى اص
ـضای هزاصی ساّىاس هٌاسبی ًیست دس ٍالرع
ًوی تَاى وَدن ٍ ًَرَاى اهشٍصی سا اص ًیراص
عػش ٍ دٍسُاش هٌع ٍ هاشٍم داضت .برلرىرِ
بایذ با آگاّی بخطی ٍ اعالع سساًی هٌراسرب
ایي هَضَع سا هذیشیت وشد .برایرذ وراسبرشاى
سَاد الصم سا دس استفادُ اص ایري ـضرا داضرترِ
باضٌذ.

شزایط پزداخت پاداش بِ کارکٌاى دٍلت در سال ۷۹۷۷
دس سمؿ اعتباسات تخػیع یراـرترِ دسرترگراُ
ارشایی ٍ با سعایت هادُ  7ایي تػَیربرٌراهرِ برِ
عٌَاى پاداش پشداخت ًوایٌذ.
بِ هَرب ایي هادُ ،پشداخت یره هراُ پراداش
هزوَس بِ اعضای ّیأت هذیشُّ ،یأت عراهرل ٍ
واسوٌراى ضرشورت ّرای دٍلرتری اص اعرن اص
ضشوت ّای هستلضم روش ٍ تػشیح ًام ،باًهّرا
ٍ بیوِ ّای دٍلتی ،پس اص تػَیب هرزراهرع یرا
ضَساّای عالی آًْا هزاص است.
دس بٌذ ّ 12ویي ضَابظ ،ووره ّرای سـراّری

هستمین ٍ ؼیشهستمین هغابك با هَاـمتٌاهِ هتبادلِ ٍ
بشای باًه ّا ،بیوِّا ٍ ضشوتّای دٍلرتری دس
سمؿ بَدرِ سال  1396ابالؼی ساصهاى بشًاهِ ٍ
بَدرِ وطَس لابل پشداخت است.
با تَرِ بِ ّویي بٌذ ،پرشداخرت وروره ّرای
سـاّی هستمین ٍ ؼیشهستمین بِ واسوٌاى لرشاسداد
واس هعیي (هطخع) ٍ ساعتی ٍ هَاسد هرَضرَع
هادُ  124لاًَى هذیشیت خذهات وطرَسی ،اص
هال اعتباسات هػَ پشداخت ضذُ خضاًِ ٍ برا
سعایت هفاد هَاـمتٌاهِ ،هزاص است.

هقالِ اقتصادی

چشناًذاس باسار کار
در سال ۷۷

پیص بیٌی هیضَد دس سال پریرص سٍ ّ 838رضاس ًرفرش
هتماضی رذیذ ضؽل ٍاسد باصاس واس ضَد وِ دس ّروریري
ساستا ًیض دٍلت ایزاد بیص اص یه هیلیَى ضؽل سا برشای
سال ّ 97ذؾگزاسی وشدُ است.
بِ گضاسش هْش ،سثیس ررورْرَس دس ررشیراى ترذٍیري
سیاست ّا ٍ ساّبشدّای اغلی الیاِ بَدرِ  97ورِ برِ
دستگاُ ّای ارشایی وطَس ابالغ وشد ،تؽیریرش سٍیرىرشد
بَدرِ سیضی دستگاُّا بِ «سضذ الرترػرادی ـرشاگریرش،
اضتؽالصا ٍ ضذـمش »سا برِ عرٌرَاى هراهرَسیرت ٍیرژُ
دستگاُّای ارشایی تعییي وشد.
بشًاهِ دٍلت بشای اضتؽالضایی ٍ ؼلبِ بش بیىاسی بِ عٌرَاى
یىی اص ابشچالص ّای التػادی اص سال گزضتِ دس لالرب
«بشًاهِ اضتؽال ـشاگیش »هػَ ستاد ـشهاًذّی الترػراد
هماٍهتی ٍ ّیأت ٍصیشاى تعشیؿ ضذ وِ بش ّویي اسراس
ًیض ،بشای سال  97ایزاد بیص اص یره هریرلریرَى ضرؽرل
ّذؾگزاسی ضذُ است.
بِ ً ش هی سسذ ایي ّذؾ گزاسی دس سایِ ًراهرگرزاسی
اهسال اص سَی سّبش اًمال بِ عٌَاى سال حرورایرت اص
واالی ایشاًی لابل دستیابی خَاّذ بَد چشا وِ حورایرت
اص واالی ایشاًی اص عرشیرك وراّرص هػرشؾ وراالی
خاسری ٍ لاچاق هی تَاًذ هٌزش بِ سًٍك تَلیذ داخلی ٍ
ایزاد ـشغت ّای ضؽلی رذیذ دس بخص ّای هخترلرؿ
التػادی ضَد.
عبك بشآٍسدّای سال گزضتِ ساصهاى بشًاهِ ٍ بَدرِ اص
ٍضعیت باصاس واس ،دس سال راسی ّ 838ضاس هرترمراضری
رذیذ ضؽل ٍاسد باصاس واس خَاٌّذ ضذ.
عالٍُ بش ایي ،با تَرِ بِ ایٌىِ بِ عَس هترَسرظ سراالًرِ
ّ 686ضاس بِ روعیت ضاؼل داسای تاػیالت داًطگاّی
اضاـِ هیضَد ،عبك بشآٍسدّای ساصهاى بشًاهِ ٍ بَدرِ،
 70دسغذ اص ول ـشغتّای ضؽلی دس سال راسی بایرذ
بشای داًص آهَختگاى داًطگاّی ایزاد ضَد.
با ایي حال بشای سال  97اضتؽالرضایری دس برخرص ّرای
گشدضگشی ،غٌایع دستی ،سیاستّای ـعال باصاس وراس،
عشحّای اضتؽالضایی خشد ،عشحّرای حرورل ٍ ًرمرل،
عشح ّای غٌعتی ،عشح ّای وطاٍسصی ٍ بخص هسىري
بِ عَس ٍیژُ اص سَی دٍلت ّذؾگزاسی ضذُ است.
بش ّویي اساس ،دس بخص هسرىري ایرزراد ّ 300رضاس
ـشغت ضؽلی ،دس بخص حول ٍ ًمل دسٍى ضرْرشی 22
ّضاس ٍ  380ـشغت ضؽلی ،دس حول ٍ ًمل بشٍى ضْرشی
ّ 2ضاس ٍ  75ـشغت ضؽلی ،دس برخرص وطراٍسصی 67
ّضاس ـشغت ضؽلی ،دس حَصُ گشدضرگرشی ّ 173رضاس
ضؽل ،دس حَصُ سیاستّای ـعال باصاس واس ّ 221رضاس
ضؽل ،دس بخص عشحّای اضتؽالضایی خرشد ّ 122رضاس
ـشغت ضؽلی ،دس حَصُ غٌایع وَچه ٍ خَضرِ ّرای
غٌعتی اضتؽالضا ّ 74ضاس ٍ  500ـشغرت ضرؽرلری ٍ دس
بخص تىویل عشح ّای ًیوِ توام غٌعتی ًیض ّ 51ضاس ٍ
 500ضؽل بشای سال  97پیص بیٌی ضذُ است.

اخذ ٍجِ تحت عٌَاى »خذهات دارٍیی «تَسط دارٍخاًِّا هوٌَع شذ

اعطای ٍام صفز تا ٤درصذی بِ سًاى سزپزست خاًَار

سشٍیس خبشی سٍصًاهِ اسنّ -یأت عرورَهری
دیَاى عذالت اداسی با ابغال یه هػَبرِ ،اخرز
هبالؽی تات عٌَاى حرك هرذیرشیرت خرذهرات
داسٍیی بِ رای حك ـٌی هوٌَع ضذُ لبرلری ،برِ
رض داسٍّای تشویبی سا هوٌَع وشد.
بِ گضاسش باضگاُ خبشًگاساى رَاى ،برِ دًربرال
ضىایت ضاوی اص هػرَبرِ ّریرأت ٍصیرشاى دس
خػَظ ابغال هػَبِ ضواسُ  /5379ت 51700
ُ هَسخ ّ 94/1/23یأت دٍلت سا دس خػرَظ
اخز هذیشیت خذهات داسٍیی تَسظ داسٍخراًرِ
ّا وِ لبالً تات عٌَاى حك ـٌی دسیاـت هیضرذ
ٍ تَسظ ّیأت عوَهی دیَاى عذالت اداسی ابغال ضذُ بَد سا پس اص باج ٍ بشسسی ٍ استروراع ًر رش
ًوایٌذگاى حمَلی عشؾ ضىایت ،ایي هػَبِ سا خاسد اص حذٍد اختیاسات لاًًَی تطخیع داد ٍ آى
سا بِ رضء دس هَسد داسٍّای تشویبی ابغال وشد.
ایي گضاسش حاوی استّ ،یأت عوَهی دیَاى عذالت اداسی با عٌایت بِ ایٌىِ هغابك هرادُ  8لراًرَى
بیوِ ّوگاًی هػَ سال  ٍ 1373بٌذ ُ هادُ  3لاًَى بشًاهِ پٌزن تَسعِّ ،یأت دٍلت غشـرا اخرتریراس
تعییي تعشـِ ٍ اسصش ًسبی دس حَصُ خذهات تطخیػی دسهاًی سا داسد؛ بٌابشایي ورذّرای ، 902015
 902021 ٍ 902020وتا اسصش ًسبی خذهات سالهت ،هَضَع بٌذ یه هػَبِ  /5379ت ُ 51700
هَسخ ّ 94/1/23یأت ٍصیشاى سا خاسد اص حذٍد اختیاسات لاًًَی داًست ٍ آى سا باعل وشد.
گفتٌی است؛ ّیأت عوَهی دیَاى عذالت اداسی هػَبِ هشبَط برِ دسیراـرت «حرك ـرٌری »ترَسرظ
داسٍخاًِ ّا سا با دادًاهِ ّای ضواسُ  199هَسخ  683 ٍ 88/3/3هَسخ  93/4/16ابغال وشدُ بَد ٍ دس
هَسد هػَبِ هَسد ضىایت اخز ٍرِ تات عٌَاى «هذیشیت خذهات داسٍثی »سا دس هرَسد داسٍّرای
تشویبی ابغال ًىشد.

سشٍیس خبشی سٍصًاهِ اسن -یه هرمرام هسر رَل
باًىی با بیاى ایٌىِ رز هٌابع لشؼ الاسٌِ دس ً رام
باًىی واس سختی است ،گفت :صًاى سشپشست خاًَاس
هی تَاًٌذ ٍام با سَد غفش تا 4دسغذی بگیشًذ.
بِ گضاسش هْش ،هشتضی اوبشی گفت :دس سرال 96
ٍسٍد هٌابع لشؼ الاسٌِ بِ باًره هرعرادل ّ82رضاس
هیلیاسد سیال بَدُ وِ بِ ّ751ضاس ًفش ًیض ٍام با برْرشُ
4دسغذی دادُ ضذُ است وِ بش ایي اساس پیص بیٌی
هی ضَد وِ اهسال هٌابع بِ بالػ بش ّ120ضاس هریرلریراسد
سیال بشسذ.
ایي همام هس َل دس ً ام باًىی اـضٍد :هعاًٍت صًاى ٍ خاًَادُ سییس ررورْرَس دس ضرٌراسرایری صًراى
سشپشست خاًَاس تالش صیادی وشدُ وِ بش ایي اساس تسْیالت لشؼ الاسٌِ بِ ایي اـرشاد دادُ ضرذُ
استٍ.ی تػشیح وشد :باًه لشؼ الاسٌِ ـمظ دس حَصُ لشؼ الاسٌِ ٍام هی دّذ ٍ سَدی ّن ًوی
دّین ٍ سَد ٍام ّا ًیض غفش تا چْاس دسغذ است ٍ دس حال گستشش هٌابع ٍ اعغای ٍام ّستین.
بِ گفتِ اوبشی ،هطىالت اهشٍص باًىْا بِ بٌگاّذاسی بشهی گشدد دس حالیىِ دس حَصُ لشؼ الارسرٌرِ
اگشچِ رز هٌابع بسیاس سخت است اها بِ ّش حال اوٌَى هٌابع تٌْا بِ تسْریرالت لرشؼ الرارسرٌرِ
غَست هی گیشد .دس عیي حال  50دسغذ سضذ هبالػ تسْیالتی داضتِ این.اوبشی اداهِ داد :بیرطرترشیري
تسْیالت لشؼ الاسٌِ بِ استاى ّای هاشٍم اص رولِ چْاسهاال ٍ بختیاسی ،گلستاى بَدُ است؛ ایري
دس حالی است وِ اص صهاى تاسیس باًه لشؼ الاسٌِ تاوٌَى سِ هیلیَى ٍ ّ250ضاس ًرفرش ٍام لرشؼ
الاسٌِ اعغا ضذُ است.
ٍی اص آؼاص اعغای ٍام پاًضدُ هیلیَى تَهاًی اصدٍاد خبش داد ٍ گفت :االى هعشـی ضرذگراى اص سرَی
باًه هشوضی ٍام خَد سا دسیاـت وشدُ اًذ .ایي دس حالی است وِ تا سال گزضتِ سلرن ایري ٍام دُ
هیلیَى تَهاى بَد وِ اوٌَى بِ پاًضدُ هیلیَى تَهاى سسیذُ است.

