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آرذبایجان

لضيم َماَىگی ي َمافضایی
عمًم مجمًعٍَای خذمتسسان
دس مسیش تشوامٍَای تثشیض 8103

ػشيیغ خجشی سيصوبمٍ اسن-ؿُدشداس تدجدشیدض
گفت :دس آػتبوٍ سيیذاد مُم «تجدشیدض » 2018
ثخؾ َبی مختلؿ ؿُش ویبصمىذ ثشخی الدذامدبت
اػبػی اػت امب ؿُشداسی ثشای پدًؿدؾ تدمدب
ویبصَبی ؿُشت اختیبسات محذيدی داسد.
ثٍ گضاسؽ ؿُشیبست دوتدش كدبدق ودددفدی دس
ؿًسای مذیشان ؿُشداسی تجشیض ثب ثیبن ایه مغلت
اهُبس داؿت :ؿُشداسی تجشیدضت دس حدبلدیت ثدٍ
دسػتی ثٍ عىًان متًلی اكلی تجشیض  2018مغشح
ؿذٌ وٍ اختیبسات ؿُشداسی دس پًؿؾ ثدشخدی
ضشيست َبت ثؼیبس محذيد اػدت.يی تلدشیدح
وشد :تمًیت سيؿىبیی عمًمی ي ایدبد ؿدجدىدٍ
صیشصمیىی ثشقسػبویت اص ضشيستَدبی مدُدمدی
اػت وٍ استجبط مؼتمیم ثب پزیدشؽ گدشدؿد دش
داسوذ؛ امب متبػفبوٍ دس ایه خلًفت ؿبَذ الذا
چـم یشی وجًدٌایم.ؿُشداس تجشیض ثب ثیبن ایهودٍ
معضل ـبض ةت َىًص دس ثؼیبسی اص مدحد تت
مؼیشَب ي میبدیه ثبسص اػتت گفت :ـدشػدًدگدی
ػدیددؼددتددم ـددبضد ةت عد يٌ ثددش مددعددضد ت
صیؼت محیغی ي ثُذاؿتیت اص عدًامدل اكدلدی
تخشیت آػفبلت تًػظ ؿشوتَبی تبػیدؼدبتدی
اػت.يی متزوش ؿذ :دس عشؾ سایح ؿُشيوذیت
عبمل ایه وبسضبیتی َبت َمیـٍ ؿُشداسی اػدتت
ایه دس كًستی اػت وٍ ؿُشداسی مًهؿ اػت
عجك دػتًسالعملت ثدشای تدشمدیدم تدبػدیدؼدبت
صیشصمیىیت آػفبلت سا دس اختیبس ؿدشودت َدبی
خذمبتی لشاس داسد.دوتش ودفی خبعشوـبن ودشد:
دس ػبلَبی اخیشت ثبصػبصی اتًثبن پبػذاسانت ثدٍ
عىًان وىبسگزس ؿمبلی ؿُشت ثدخدـدی اص تدًان
عمشاوی ؿُشداسی تجشیض سا كشؾ خًد وشدٌ ي
ثب َضیىٍ گزاسی َبی َى فت ي عملیبت پیچیدذٌت
ػشیبل تلبدـبت ػشیبلی ایه مؼیش ؿشیبوی سا ثدٍ
عشص چـم یشی وبَؾ دادٌ اػت؛ امب دس مدًسد
اتًثبن وؼبیی وٍ وىبسگزس خىًثی ؿُدش اػدتت
ايضبع متفبيت اػت.

 ۸3ياحذ صىعتی دس تثشیض مجًص
صیست محیطی دسیافت کشدوذ

ػشيیغ خجشی سيصودبمدٍ اسن-سئدیدغ اداسٌ
حفبهت محیظ صیؼت ؿُشػتبن تجشیض گفت :دس
ػٍ مبٍَ ی ايل ػبل خبسی  48ياحذ كدىدعدتدی
مدددددًص صیؼددت مددحددیددغددی گددشـددتددٍ اوددذ.ثددٍ
گضاسؽ مُش اوجش ؿیخ صادٌ ثب اع ایده خدجدش
اهُبس داؿت :ایه مدًصَب ثعذ اص وبس وبسؿىبػی
دس محذيدٌ ي حشیدم ود وـدُدش تدجدشیدض يدس
محذيدٌ ی صمبوی  17ـشيسدیه تدب  30خدشداد
ثًدٌ اػت.يی اـضيد :اػتدمدشاسایده ياحدذَدبی
كىعتی دس خبدٌ آرسؿُشت خبدٌ تدُدشانت خدبدٌ
ػىتًت ؿُشن ؿُیذ سخبییت ودبحدیدٍ كدىدعدتدی
اػپیشانت خبومًست ؿُشن ؼشة ي ؿدُدشن ـده
آيسی خًدسي گضاسؽ ؿذٌ ي دس َمیده مدذت
 22ياحذ كىعتی دس محذيدٌ و وـُدش تدجدشیدض
پبیؾ صیؼت محیغی ؿذٌ اوذيؿیخ صادٌ خدبعدش
وـبن وشد :اص ایه تعذاد ػٍ ياحذ ـدبلدذ مدددًص
صیؼت محیغیت یه ياحذ مىتـش وىىذٌ ی ثدًی
ثذ حبكل اص ثبصیبـت ضدبیدعدبتت یده ياحدذ
آلًسدگی ًَا دس اثش اػتفبدٌ اص ػًخت مبصيتت
یه ياحذ ـبلذ تلفیٍ خبوٍ یب ػدپدتدیدکت یده
ياحذ خشيج پؼبة حبكل اص ؿؼتـدً ي یده
ياحذ وجًد ـضبی ػجض داؿتٍ ي یه ياحدذ َدم
اخغبسیٍ صیؼت محیغی گشـدتدٍ اػدت.سئدیدغ
اداسٌ حفبهت محیظ صیؼت ؿُشػتبن تجشیدض دس
پبیبن گفت :ایه مدًصَب دس ساػدتدبی تدحدمدك
التلبد ممبيمتی ي اؿتؽبل ثب دس ودردش گدشـدتده
ممشسات محیظ صیؼتی كبدس گشدیذٌ اػت.

آَىگ مصشف آب دس آرستایجان
ششقی دس حال افضایش است

ػشيیغ خجشی سيصوبمٍ اسن-مدذیدشعدبمدل آة ي
ـبض ة آرسثبیدبن ؿشلی آَىک ملدشؾ آة دس
اػتبن سا دس حبل اـضایدؾ داوؼدت ي گدفدت :اگدش
مذیشیت آة ثدٍ دلدت اودددب ي وـدتدی آة ي
اػتفبدٌَبی ؼیشمدبص وىتشل ؿًد تب ػبلَب مـىلی اص
ثبثت آة ؿشة يخًد وذاسد.
ثٍ گضاسؽ خجشگضاسی تؼدىدیدم اص ثدىدبةت عدلدیدشضدب
ایمبن لً دس خلؼٍ ثدشسػدی مـدىد ت مدىدبثد آثدی
ؿُشػتبن ثىبةت آَىک ملشؾ آة دس اػتبن سا دس
حبل اـضایؾ داوؼت ي اهُبس وشد :اگش مذیشیت آة
ثٍ دلت اودب ي وـتی آة ي اػتفبدٌ َبی ؼیش مدددبص
وىتشل ؿًد تب ػبلَب مـىلی اص ثدبثدت آة ؿدشة
يخًد وخًاَذ داؿت.
يی ضمه لذسداوی اص صحمبت مؼئًالن ؿدُدشػدتدبن
ثىبةت گفت :خًؿجختبوٍ دس ایه ؿُشػتبن وؼجدت ثدٍ
صمددبن مـددبثددٍ  2/5دسكددذ وددبَددؾ ملددشؾ
داؿتٍ ایم.ایمبن لً اـدضيد :دس وـدًسَدبی اسيپدبیدی
اػتبوذاس ملشؾ آة سيصاوٍ  110لیتش ثٍ اصای َش ودفدش
اػت يلی ایه اػتبوذاسد دس وـًس مب  150لیتش دس سيص
اػت وٍ ؿُشػتبن ثىبة ثب  250لیتش ملشؾ دس سيص
ثٍ اصای َش وفش ملشؾ ثیـتش اص حذ مدبص سا داسد.

ػشيیغ خجشی سيصوبمٍ اسن -اػتبوذاس آرسثبیددبن
ؿشلی تبویذ وشد :ػبل پیؾ تًاوؼتیم ثب خزة 950
میلیًن دالس عملىشد خدًثدی اص خدًد دس خدزة
ػشمبیٍ َبی خبسخی وـبن دَیم يلی ثبیذ امؼبل ایه
سلم سا ثٍ 3میلیبسد دالس ثشػبویم.ثٍ گضاسؽ خجشو بس
مُشت اػمدبعدیدل خدجدبسصادٌ دس خدلدؼدٍ ؿدًسای
ثشوبمٍ سیضی ي تًػعٍ اػتبن اثشاص وشد :وؼت ممب ي
ستجٍ َبی ثشتش وىىًس ػبل  95تًػظ داوؾآمدًصان
اػتبن ثبعث خًاؿحبلیمبن ؿذ ي لذسدان صحدمدبت
آمًصؽ ي پشيسؽ ي ايلیب داوؾآمًصان َؼتیدم.يی
َمچىیه ثب اؿبسٌ ثٍ ػبلشيص صلضلٍ اسػجبسان گدفدت:
ضمه ایىىٍ یبد ي خبعشٌ خبنثبخت بن حبدثٍ صلضلدٍ
ػبل  91دس اػتبن سا گشامی میداسیمت اص ـشمبوذاسان

ي مؼئًالن مشثًط دسخًاػت داسیم آثبداوی خبوٍَب
ي ایه مىبعك سا دس ايلًیت پشيطٌَبی عمشاوی لدشاس
دَىذ.اػتبوذاس آرسثبیدبن ؿشلی َمچىیه دس ادامدٍ
سيص خجشو بس سا ثٍ ـعبالن عشكٍ سػدبودٍ تدجدشیده
گفت ي ثش اَمیت يخًد خجدشود دبسان دس خدُدت
ؿفبؾ ػبصی مـى ت ي ومجًدات خبمعٍ تدبودیدذ
وشد.يی دس ثخؾ دی شی اص ػخىدبن خدًد دیدذٌ
ؿذن گلفشيؿبن دس چُبسساٌَب سا َـدذاسی ثدشای
تجشیض ي اػتبن داوؼت ي تـدشیدح ودشدَ :دشچدىدذ
می گًییم تجشیض ؿُش ثذين گذاػت امب اگدش یده
َفتٍ ؼفلت وىیم ايضبعمبن ثذتش اص ؿُشَبی دی دش
خًاَذ ؿذ ثٍ َمیه خبعدش ثدبیدذ ؿدُدشداسی َدبت
ـشمبوذاسی َب ي ػبیش اداسات مشثًط دس ایه ساػدتدب

جایگاٌ يیژٌ حمل ي وقل جادٌ ای دس تًسعٍ استان
ػشيیغ خجشی سيصوبمٍ اسن-ومبیىذٌ يلی ـمیٍ دس
آرسثبیدبن ؿشلی گفت :ػُم ثیؾ اص  90دسكدذی
خبثدبیی مؼبـش ي وبال اص عشیك خبدٌ َدب وـدبود دش
خبی بٌ يیظٌ حمل ي ومل خبدٌ ای دس وـًس اػت.
ثٍ گضاسؽ خجشود دبس مدُدشت حدددت االػد ي
المؼلمیه ػیذ محمذ علی آل َبؿم ثعدذ اص هدُدش
ؿىجٍ دس دیذاس ثب وبسوىبن اداسٌ ودل ساَدذاسی ي
حمل ي ومل ي پبیبوٍ َبی آرسثبیدبن ؿشلیت اهدُدبس
داؿت :حمل ي ودمدل خدبدٌ ای اص حدًصٌ َدبی
صیشثىبیی التلبد ي ثؼتشػبصی تًػعٍ پبیذاس وـًس ي
میضان اسصؽ اـضيدٌ ایه ثخؾ ثیؾ اص ػبیش ثدخدؾ
َبی حمل ي ومل ثًدٌ ي ػُم ثیؾ اص  90دسكدذی
خبثدبیی مؼبـش ي وبال اص عشیك خبدٌ َب ي ػُم 10
دسكذی آن اص دسآمذ وبخبلق داخلدیت وـدبود دش
خبی بٌ يیظٌ حمل ي ومل خبدٌ ای دس وـًس اػت.
يی َمچىیه دس ادامٍ ثب تمذیش اص ـدعدبلدیدت َدبی
وبسوىبن حًصٌ ساَذای ي ساَدذاسان دس گدشمدبی
ػخت تبثؼتبن ي ػشمبی صمؼتبنت اـضيد :ایده اـدشاد
مؼئًلیت و ُذاسی اص ػشمبیٍ َبی ملدی ي ایدمده
ػبصی ساٌ َبی وـًس سا ثش عُذٌ داسوذ ي خبثدبیدی
َفت میلیًن مؼبـش تًػظ ایه اداسٌ ودل الدذامدی
لبثل تًخٍ ثًدٌ ي ضشيست داسد ودٍ اص ـدعدبالن
ایثبسگش دس ایه حًصٌ لذسداوی وشد.

ومبیىذٌ يلی ـمیٍ دس آرسثبیدبن ؿشلی ثب ثیبن ایىىدٍ
اػتبن آرسثبیدبن ؿشلی ثٍ لحبػ يیظگی َبی حمل
ي وملی مُم تشیه اػتبن ؿمبلؽشة وـًس محؼدًة
می ؿًدت تلشیح وشد :اص مؤلفٍ َبی مُم حمدل ي
ومل اػتبن می تًان ثٍ پتبوؼیل َبی ثدبال دس حدًصٌ
َبی كىعتیت وـبيسصی ي معذویت تشاوم خمعیدتدی
ثبالت يخًد پبیبوٍ مشصی ثب وـدًسَدبی َدمدؼدبیدٍت
مىبعك آصاد تدبسی ـعبلت ؿجىٍ ساٌ َبی گؼتشدٌ ي
تعذاد وبيگبن ي ساوىذٌ گبن ثب گؼتشٌ وفًر وـدًسی
ي مىغمٍ ای اؿبسٌ وشد وٍ ثبعث می ؿدًد اػدتدبن
آرسثبیدبن ؿشلی دس حًصٌ َبی مختلؿ حدمدل ي
ومل وبالت مؼبـشت ایمىیت تشاوضیت ي حمل ي ومل ثیه
المللی دس پُىٍ وـًس ایشان ثٍ عىًان یىی اص اػتدبن
َبی ثشخؼتٍ ي مغشح وـًس اػت.

حؼبع تش ثبؿىذ.خجبسصادٌ َمچىدیده اـدضيد :ـلدل
تبثؼتبن ـلل يسيد گشدؿ شان ثٍ تجشیض ي ثٍ ودًعدی
ـلل مؼبـشت اػت ي ثٍ َمیه خُت ثدبیدذ تدمدب
ت ؿدمدبن سا دس پدبن ػدبصی ؿدُدش ثدٍ خدشج
دَیم.اػتبوذاس آرسثبیدبن ؿشلی َمچىیده دس ایده
خلؼٍ دسثبسٌ خزة ػشمبیٍَبی خبسخی دس اػدتدبن
آرسثبیدبن ؿشلی تبویذ وشد :ػبل پیؾ تًاوؼتیم ثدب
خزة  950میلیًن دالس عملىشد خًثی اص خًد دس
خزة ػشمبیٍ َبی خبسخی وـبن دَیم يلدی ثدبیدذ
امؼبل ایه سلم سا ثٍ 3میلیبسد دالس ثشػبودیدم.يی دس
پبیبن ثش تؼُیل امًسات ػشمبیٍ گزاسی داخدلدی ي
خبسخی دس اػتبن ي اػتفبدٌ اص ػیؼتم «پىدشٌ ياحذ
ػشمبیٍ گزاسی »دس آرسثبیدبن ؿشلی تبویذ وشد ي

َ 21ضاس شغل تا جزب اعتثاسات دس آرستایجان ششقی ایجاد میشًد
ػشيیغ خجشی سيصوبمٍ اسن-مذیشول وبست تعبين
ي سـبٌ اختمبعی آرسثبیدبن ؿشلی گفتَ 70 :دضاس
ؿؽل ثب خزة اعتجبسات دس آرسثبیدبن ؿشلی ایددبد
می ؿًد.ثٍ گضاسؽ خجشگضاسی تؼدىدیدم اص تدجدشیدضت
میش احذ حؼیىی علش امدشيص دس خدلدؼدٍ ؿدًسای
ثشوبمٍسیضی ي تًػعٍ آرسثبیدبن ؿشلی ثب اؿدبسٌ ثدٍ
پیؾ ثیىی اؿتؽبل ایدبد ؿذٌ دس عشح اؿتؽبل ـشاگیش
دس اػتبن اهُبس وشد :دس عشح اؿتؽبل ـشاگیش ثدیدؾ
اص َ 26ضاس ـشكت ؿؽلی عشحسیضی ي تذيیه ؿذٌ
اػت .يی ثب ثیبن ایىىٍ دس عشح ودبسيسصی ثدشای
 4495وفش ي عشح مُبستآمًصی ثشای  2660ودفدش
اؿتؽبل پیؾثیىی ؿذٌ اػت گفت :دس مدمًع ثشای
ایه ػٍ عشح دس اػتبن  33655ؿدؽدل دس لدبلدت
اؿتؽبل ـشاگیدش دس آرسثدبیدددبن ؿدشلدی ایدددبد
میؿًد .مذیشول وبست تعبين ي سـدبٌ اخدتدمدبعدی
آرسثبیدبن ؿشلی ثب ثیبن ایىىٍ ثشای ایه ػدٍ عدشح
اؿتؽبل صایی َ 20ضاس میلیبسد تًمبن ثیه اػدتدبن َدب
تًصی میؿًد گفت 600 :میلیبسد ػُم آرسثبیددبن
ؿشلی دس ایه عشح اػت وٍ ثبیذ ثٍ كًست خدذی
ثشای خزة اعتجبسات آن ت ؽ وىیم .حؼیدىدی ثدب

صذيسَ ۸1ضاس کاست ًَشمىذ تٍ ساوىذگان آرستایجان ششقی
ػشيیغ خجشی سيصوبمٍ اسن-سئیغ ودبودًن اودددمده
َبی كىفی ؿشوتُبی حمل ي ومل خبدٌ ای آرسثبیدددبن
ؿشلی اص كذيس َ 40ضاس وبست ًَؿمىذ ثٍ ساودىدذگدبن
اػتبن خجش داد.حؼیه ومبلی دس گفت دً ثدب خدجدشود دبس
مُش ثب اؿبسٌ ثٍ صمبن تـىیل وبوًن اودمه َبی كدىدفدی
ؿشوتُبی حمل ي ومل خبدٌ ای آرسثدبیدددبن ؿدشلدیت
اهُبس داؿت :ثىذٌ اص ػبل  63مؼئًل ایه وبوًن َؼتم ي
اص آن صمبن تبوىًن ویض دس حمل ي ومل خبدٌ ای ـعبلیدت
می وىم.يی َمچىیه دس ادامٍ ثب ثیبن ایدىدىدٍ دسػدغدح
اػتبن آرسثبیدبن ؿشلی تمب وبالَب اص عدشیدك ودبودًن
اودمه َبی كىفی ؿشوت َبی حمل ي ومل خدبدٌ ای
آرسثبیدبن ؿشلی خب ثٍ خب می ؿًدت اـضيد :تمب وبمیًن
داسان دس لبلت  270ؿشوت ي َ 40ضاس وفشساودىدذٌ صیدش
ورش ایه وبوًن دس ػغح اػتبن ـعبلیت می وىىدذ.سئدیدغ
وبوًن اودمه َبی كىفی ؿشوتُبی حمل ي ومدل خدبدٌ
ای آرسثبیدبن ؿشلی ثب اع ایه خجدش اـدضيد :ودبودًن
اودمه َبی كىفی ؿشوت َبی حمل ي ومل خدبدٌ ای
آرسثبیدبن ؿشلی دس صمبن يلًع ث یبی عجیعی اص خملدٍ
صلضلٍ تمب مبؿیه آالت مًسد ویبص سا تدبمدیده ودشدٌ ي
ػپغ وبمیًن َب سا ثٍ ومبط آػیت دیذٌ اعضا می ودىدذ

ي دس صمبن يلًع صلضلٍ اسػجبسان حتی ؿخق اػدتدبودذاس
آرسثبیدبن ؿشلی ویض ثٍ ػشعت حضًس مدبؿدیده آالت
ثشای امذادسػبوی ثٍ صلضلٍ صدگبن اسػجبسان دس حدیدشت
مبوذٌ ثًدوذ ي اعضا ي اسػبل مدبؿدیده آالت دس صمدبن
صلضلٍ ثٍ مىرًس آياس ثشداسی ثًد وٍ ثٍ كًست ؿجبوٍ ثدٍ
محل َبی مًسد ورش اعضا ي دس اختیبس مؼدئدًالن لدشاس
گشـت تب آوُب الذامبت مًسد ویبص سا اودب دَدىدذ.ثدذين
گزساوذن ديسٌ َبی آمًصؿی وبست َدًؿدمدىدذ ثدشای
ساوىذگبن كبدس ومی ؿًدومبلی ادامدٍ داد :عد يٌ ثدش
اسػبل مبؿیه آالت دس صمبن صلضلٍ اسػجبسان دس سيص 28
تیش ثىب ثٍ دسخًاػت ػتبد ػبمبوذَی مذاـ حش اػتبن ي
دس صمبن تشویذن لًلٍ ای دس اسيمیٍ وبمیًن َبی مدًسد
ویبص ثشای حل مـى ت ي خذمبت سػبوی دس مىبن َبی
مزوًس حبضش ؿذٌ ثًدوذ.يی ثب ثیبن ایىىٍ حمل ي ودمدل
خبدٌ ای یىی اص الذامبت اػبػی ایه وبوًن ثٍ حؼدبة
می آیذت اهُبس داؿت :ولیٍ تًلیذات مشدمی ي ياسدات
تدبس سا دس ومتشیه صمبن ممىه خبثدب می وىیم.سئیدغ
وبوًن اودمه َبی كىفی ؿشوتُبی حمل ي ومدل خدبدٌ
ای آرسثبیدبن ؿشلی ثب ثیبن ایىىٍ وبوًن اودددمده َدبی
كىفی ؿشوتُبی حمل ي ومدل خدبدٌ ای آرسثدبیدددبن

ػشيیغ خجشی سيصوبمٍ اسن -ـشمبوذاس ؿدُدشػدتدبن
تجشیض اص اث غ صمبن آؼبص ثىدبس ـدعدبلدیدت ؿدًساَدبی
اػ می ؿُش ي سيػتب اص تدبسیدخ یده ؿدُدشیدًسمدبٌ
ػبلدبسی خجش داد.
ثٍ گضاسؽ ؿُشیبست سحیم ؿُشتی ـش دس گدفدتد دً ثدب
خجشو بسان گفت :صمبن آؼبصثىدبس پدىدددمدیده ديسٌ
ؿًساَبی اػ می ؿُش ي سيػتب ثٍ ـدشمدبودذاسی اثد غ
ؿذ.
يی اـضيد :ثش اػبع اث ؼیٍ يصیش وـدًست ؿدًساَدبی

تعییه شعثٍ يیژٌ سسیذگی تٍ جشایم سذمعاتش خًدسيیی
تا َماَىگی دادستان تثشیض

ػشيیغ خجشی سيصوبمٍ اسن -معبين خذمبت ؿُشی ؿُشداسی تدجدشیدض
تعییه ؿعجٍ يیظٌ سػیذگی ثٍ خشایم ػذمعبثش خًدسيیی ثدب َدمدبَدىد دی
دادػتبن تجشیض خجشداد.ثٍ گضاسؽ ؿُشیبس ت علی مذثش گفت :پیشي خدلدؼدٍ
َمبَى ی ي تلمیم گیشی دس استجبط ثب ودىدتدشل ثدی سيیدٍ ػدذمدعدبثدش
خًدسيیی ي مـبؼل ؼیشثبثت مضاحم وٍ ثب حضًس پلیغ محتدش ساَدًست
ویشيی اوتربمی ي مدمًعٍ ؿُشداسی دس حضًس دادػتبن ؿُشػتبن تجدشیدض
تـىیل ؿذ ت مًضًع مزوًس ثب عىبیت ثٍ ضشيست آن ي لضي سػیذگی ي
احمبق حمًق ؿُشيوذان ي اخشای لبوًن ؿفبؾ ؿدُدشداسی َدب دس ایده
استجبط ثٍ عًس يیظٌ دس دػتًس وبس خلؼٍ لشاس گشـتٍ ي ثش َدمدیده اػدبع
ممشس ؿذ ایه عشح ثب وربست ي َمىبسی عًامدل مدحدتدش اودتدردبمدی ي
ساَىمبیی ساوىذگی اخشا ؿًد.يی ادامٍ داد :ػبمبودذَدی ي سيان ػدبصی
ـضبَبی ؿُشی ي خلًگیشی اص َشگًوٍ ثی اوضجبعی ت َدشج ي مدشج ي
تخلؿ اص لًاویه ؿُشداسی َب ثًدٌ وٍ دس ایه ساػتب ؿُشداسی مًهدؿ ي
مىلؿ ثٍ وىتشل ي خلًگیشی اص ػذمعبثش عمًمی ثٍ يیظٌ دس محدًسَدب ي
ومبط مؼئلٍ ػبص ي احیبوبً خغشػبص اػت.معبين خذمبت ؿُشی ؿدُدشداسی
تجشیض یبدآيس ؿذ :دس ایه ـلل وٍ اص آن ثٍ عىًان ـلل مُم گشدؿ دشی
ؿُش تجشیض یبد می ؿًدت ؿُشداسی ي مدمًعٍ مذیشیت ؿُشی ملمم ثدٍ
سيان ػبصی ت آسا ػبصی معبثش ي ػبمبوذَی ثلشی ي خلًٌ ؿُشی ثًدٌ ي
لضيمبً مبمًسیت َبیی دس ایه مجىب دس دػتًس وبس حًصٌ معبيوت خدذمدبت
ؿُشی ؿُشداسی تجشیض لشاس گشـتٍ اػدت.يی َدمدچدىدیده گدفدت :دس
كًستیىٍ وٍ سيوذ وىتشلی ي وربستی ثش ؿُش حبوم وجبؿذ ت متبػفبوٍ ؿبَذ
ثی اوضجبعی ي َشج ي مشج دس مـبؼل ي ػذمعبثش عمًمی خًاَیم ثًد وٍ
ایه ثحشان ثٍ َیچ يخٍ ثٍ وف ؿُش تجشیض ي ثٍ يیظٌ ؿُشيوذان آن وخًاَدذ
ثًد .مذثش ثب اؿبسٌ ثٍ آمبدٌ ػبصی ـضبی ؿُش ثشای اػتمجبل اص میُمبوبن ي
گشدؿ شان خبسخی دس  2018گفت :لغعبً تذاي حضًس ياودت ثدبسَدبی
عشضٍ میًٌ ي ػبیش محلًالت دس مؼیشَبی استجبعی ي میبدیه ؿُشی ثدٍ
َیچ عىًان صیجىذٌ ؿُشمبن وجًدٌ ي سػیذگی ي ػبمبوذَی ایه امش ثٍ ؿىل
يیظٌ اص ػًی معبيوت خذمبت ؿُشی ؿُشداسی تجشیض ي ثدب َدمدىدبسی
پلیغ اوتربمی ي ساًَس ي ثب دػتًس يیظٌ دادػتبوی اودب خًاَذ ؿذ.

اؿبسٌ ثٍ ایىىٍ دس عشح سيوك تًلیذ َدم َ 20دضاس
میلیبسد تًمبن اعتجبس ثشای ول اػتبنَب پیؾ ثدیدىدی
ؿذٌ اػدتت اثدشاص داؿدت :دس ایده عدشح َدم
آرسثبیدبن ؿشلی ثیؾ اص  800میلیبسد تًمبن ػدُدم
داسد ي امیذياس امؼبل َم ثشای سيوك ثیـتش تدًلدیدذ
دس وبسخبودبت مًسد اػتفبدٌ لشاس گیدشد .يی ثدب
تبویذ ثش ایىىٍ اگش دس عشم امؼبل ایه اعتجبسات سا
وٍ  2200میلیبسد اػتت خزة ؿًد اؿتؽبل خدًثدی
اص ایه وبحیٍ ایدبد خًاَذ ؿذ اهُبس وشد :اص لدجدبل
ایه اعتجبسات میتًاویم ثیؾ اص  60تب َ 70ضاس ؿؽدل
دس اػتبن ایدبد وىیم.

امکان تاصدیذ آوالیه اص اکثش
مًصٌَای آرستایجانششقی
تا سال 8103
ؿشلی یه تـىل مشدمی اػتت تلشیح وشد :دس ػغدح
اػتبن  76ؿشوت ـعبل يخًد داسد ثب احتؼبة پىح ودفدش
اعضبی َیئت مذیشٌ ي ع يٌ ثش آوُب حذيد چىح وفش ویدض
وبسگش ي وبسمىذ داسوذ ي مبصاد یه َضاس ي  250وفش دس
ایه ؿشوتُب ـعبلیت می وىىذ ي ساوىذگبن ویض ثٍ كدًست
مؼتمیم ثب ایه ؿشوتُب دس استجبط ثًدٌ ي َمدىدبسی مدی
وىىذ.ومبلی اص اسایٍ وبست ًَؿمىذ ثٍ ساوىذگدبن خدجدش
داد ي گفت :وبست ًَؿمىذ پغ اص دسیبـت گًاَیىدبمدٍ
ػ مت ي تبئیذ ػ مت ساوىذگبن ثٍ آوُب اسایٍ می ؿًد.
يی ثب ثیبن ایىىٍ ثذين گزساوذن ديسٌ َدبی آمدًصؿدی
وبست ًَؿمىذ ثشای ساوىذگبن كبدس ومی ؿًدت اهدُدبس
داؿت :ديسٌ َبی آمًصؿی ؿبمل مدُدبسثدبست ایدمدىدیت
تشاـیه ي ساوىذگی َؼتىذ.

اتالغ صمان ششيع تٍ کاس شًساَای شُش ي سيستا تٍ فشماوذاسی
اػ می ؿُش ي سيػتب ـعدبلدیدت خدًد سا اص اثدتدذای
ؿُشیًسمبٌ ػبلدبسی آؼبص می وىىذ.
يی ثب ثیبن ایىىٍ پیؾ اص ایهت  14مشداد ػبلددبسی ثدٍ
عىًان سيص آؼبص ـعبلیت ؿًساَب ممدشس گدشدیدذٌ ثدًد
تلشیح وشد :ثش اػبع اث غ ثٍ يصاست وـًس دس 16
مشداد مبٌت دس ساػتبی تمُیذ ممذمبت لدبودًودی ثدشای
آؼبص ثىبس ؿًساَبی اػ می ؿُش ي سيػتبت وخدؼدتدیده
سيص ؿُشیًس مبٌ ثٍ عىًان سيص وخؼت ـعبلیت ؿدًساَدب
تعییه ؿذ .ـشمبوذاس ؿُشػتبن تجشیض دس ادامٍ ػدخدىدبن
خًد عىًان وشد :مشاػم تدحدلدیدؿ اعضدبی ؿدًسات
اوتخبة اعضبی َیبت سییؼٍ ػبل ايل ي َدمدچدىدیده
اوتخبة ؿُشداس دس ؿُش تجشیض ودیدض َدمدچدًن ػدبیدش
و وـُشَب دس ايلیه خلؼٍ ؿًسا اودب خًاَذ ؿذ.
ؿُشتی ـش گفت :ثش اػبع لبوًن يهبیؿ ي اختدیدبسات
ؿًساَبی ؿُش ي سيػتبت ؿًساَبی اػد مدی مدًهدؿ
َؼتىذ ثعذ اص ثٍ سػمیت یبـته وخؼتیه خلؼٍت وؼجت ثٍ
اوتخبة ؿُشداس ویض الذا ومبیىذ.مىرًس ممىه دس لدبودًن
مزوًس ایه اػت وٍ ؿًساَبی اػ می ؿدُدش دس َدش

گفتَ :مٍ وُبدَبی ديلتی ثشای كذيس مدًصَدبی
الص ي اػتع مبت ثبیذ اص «پىدشٌ ياحدذ ػدشمدبیدٍ
گزاسی »اػتفبدٌ وىىذ ي دس ثشاثش علم ي داودؾ ي
تىىًلًطی ممبيمت وىىیم تب سضبیت مشد اـضایدؾ
یبـتٍ ي ـؼبد وبَؾ یبثذ.

ديسٌ ثبیذ پغ اص ثٍ سػمیت یبـته خلؼٍت اعم اص ایىىٍ
مذت چُبس ػبلٍ خذمت ؿُشداس ـعلی ثٍ اتمب سػیدذٌ
ي یب وشػیذٌ ثبؿذ وؼجت ثٍ اودتدخدبة ؿدُدشداس الدذا
ومبیىذ .ایه ممب مؼئًل عىًان وشد :ثب تًخٍ ثٍ ایىدىدٍت
ـشآیىذ ـًق مؼتلض سعبیت ثشخی تـشیفبت لدبودًودی
اػت اعضبی ؿًساَبی اػ می مىدلدؿ َؼدتدىدذ ثدب
اػتفبدٌ اص یىی اص سيؽ َبی صیش وؼجت ثدٍ اودتدخدبة
ؿُشداس الذا ومبیىذ.ؿُشتیـش دس تجییه ایده مدًضدًع
گفت :اعضبی ؿًسا دس ايلیه حبلت می تدًاودىدذ ودٍ
ؿُشداس ـعلی سا اثمب ومبیىذ وٍ دسایىلًست تدب صمدبن
كذيس حىم اوتلبة تًػظ مشاخ ری ك ح لبوًودی
(اػتبوذاس؛ يصیش وـًس)ت ـعبلیت ؿدُدشداس ودمدب ـدی
الؼبثك ادامٍ خًاَذ داؿت .دس حبلت دي ت دس كًستی
وٍ ؿًسای ؿُشت ؿُشداس خذیذی سا ثشای مدذیدشیدت
ؿُش اوتخبة وىذ تب صمبن عی تـشیفبت لبوًوی ممشس ي
كذيس حىم اوتلبة ؿُشداس خذیذت ؿُشداس ـعلدی ي
یب یىی اص وبسوىبن سػدمدی ؿدُدشداسی ثدٍ عدىدًان
ػشپشػت ؿُشداسی ایفبی خذمت خًاَذ وشد.

سپشدٌگزاسی  0101خیش دس صىذيق
امذاد يالیت

ػشيیغ خجشی سيصوبمٍ اسن -یمذیش امًس ؿعت كىذيق لشم الحؼىدٍ
امذاد يالیت آرسثبیدبنؿشلی گفت :یه َضاس ي  56خیش اػتبن دس چُبس
مبٍَ ػبل خبسی دس كىذيق امذاد يالیت ػپشدٌگزاسی وشدٌاوذ ودٍ اص
ایه عشیك صمیىٍ ومه سػبوی ثٍ ثخؾ لبثل تًخدُدی اص خدبودًادٌ َدبی
ویبصمىذ ـشاَم ؿذٌ اػت.
ثٍ گضاسؽ ایؼىبت مىغمٍ آرسثبیدبنؿشلیت محمذ یبيسصادٌ ثب تبودیدذ ثدش
ایىىٍ سػبلت ایه كىذيق پشداخت يا َبی لشم الحؼىٍ ثٍ مذدخدًیدبن
تحت حمبیت ي ویبصمىذان ؼیش تحت حمبیت اػتت اـضيد :اص اثتذای ػبل
خبسی تبوىًن دي َضاس ي  474وفش اص يا ودبسگـدبیدی كدىدذيق لدشم
الحؼىٍ امذاد اػتبن ثٍ مجلػ  46میلیبسد ي  697میلدیدًن سیدبل ثدُدشٌ مدىدذ
ؿذٌاوذ.
یبيسصادٌ ثب اؿبسٌ ثٍ ایىىٍ دس ایه مذت ثٍ  640وفش تؼُدید ت اؿدتدؽدبل
پشداخت ؿذٌ اػتت گفت :مذدخًیبن تحت حمبیت ي ویبصمدىدذان ؼدیدش
تحت حمبیت ثیؾ اص  49میلیبسد ي  143میلیًن سیبل تؼُی ت اؿدتدؽدبل
دسیبـت وشدٌاوذ .مذیش امًس ؿعت كىذيق لشمالحؼىٍ امدذاد يالیدت
اػتبن ثب ثیبن ایىىٍ ثیـتشیه يا َبی تخلیلی ثٍ ویبصمىذان ي مذدخدًیدبن
دس ػشـلل َبی وبسگـبیی ي اؿتؽبل پشداخت میؿًدت اـضيد :يا َدبی
اؿتؽبل تب ػمؿ  300میلیًن سیبل ي ػبیش يا َب َمچًن وبسگـدبیدی تدب
ػمؿ  50میلیًن سیبل ثٍ ویبصمىذان پشداخت میؿًد .يی ثدب اؿدبسٌ ثدٍ
ایىىٍ ایه كىذيق َم اوىًن ثٍ ؿجىٍ ؿتبة ثبوىی متلل ؿذٌ ي كبحجبن
ػپشدٌ ي خیشان می تًاوىذ ثب وبست ثبوىی كىذيق اص تمبمی دػت بٌ َدبی
عضً ؿتبة اػتفبدٌ ي يخًٌ خًد سا خبثٍ خدب ودىدىدذت گدفدت :اتلدبل
كىذيق ثٍ ؿجىٍ ؿتبة مًخت تؼُیل دس مجبدالت ثبوىدی ي ػدُدًلدت
اػتفبدٌ ػپشدٌ گزاسان ویىًوبس ي يا گیشوذگبن اص خذمبت ایه كىدذيق
ؿذٌ اػت .یبيسصادٌ ثٍ تبمیه اعتجبسات كىذيق لشم الحؼىٍ امدذاد اص
مىبث امذادی ي ػپشدٌ َبی خیشان اؿبسٌ وشد ي گفت :سيیىشد ایه وُدبد
خزة ػپشدٌ َبی مشدمی ثشای تدمدًیدت مدىدبثد اعدتدجدبسی كدىدذيق
لشمالحؼىٍ امذاد يالیت ي اـضایؾ تًان يا دَی كىذيق اػت.

ػشيیغ خجشی سيصوبمٍ اسن-مذیش ودل استدجدبعدبت ي
ـىبيسی اع عبت آرسثبیدبنؿشلی اص امىبن ثبصدیذ آو یه
اص اوثش مًصٌَبی آرسثبیدبنؿشلی تب ػبل  2018خجش داد ي
اـضيد :ثب دس ورش گشـته پیًػت امىیتی ي ـدشَدىد دی ایده
امىبن دس آرسثبیدبنؿشلدی ـدشاَدم مدی ؿدًد .ثدُدمده
حؼیهصادٌ دس گفتيگً ثب ایؼىبت مىغمٍ آرسثبیدبنؿشلدیت
ثب اؿبسٌ ثٍ اَمیت ـىبيسی اع عبت ي استجبعبت دس تًػعٍ
گشدؿ شی ي معشـی ممبكذ گشدؿ دشیت خدبعدش وـدبن
وشد :اوتخبة تجشیض ثٍ عىًان پبیتخت گشدؿ شی اػد مدی
دس ػبل  2018ـشكتی ثیوریش ثشای خلت تًخٍ خُبویبن ثٍ
ػًی تجشیض اػت ي گشدؿ شی مدبصی میتدًاودذ ودمدؾ
اثشگزاسی دس ایه صمیىٍ داؿتٍ ثبؿذ .يی ثب ثیدبن ایدىدىدٍ
اپلیىیـهَبی خبم گشدؿ شی ثب امىبن مىبنیبثی مشاودض
پزیشاییت البمتیت گشدؿ شی ي ویض پمپ ثىضیهَب عدشاحدی
ؿذٌاػتت گفت :ع يٌ ثش ایهت تمُیذات يیدظٌ ای ثدشای
ساٌاوذاصی ػبیت َبی مدبصی دس خُت معشـی ي ـدشيؽ
كىبی دػتی اػتبن ي ویض َمبَى ی ثب یىدی اص اپدشاتدًسَدب
ثشای كذيس ػیم وبست ثب پؼًسد امىیتی ثشای گشدؿ دشان
دس ورش گشـتٍ ؿذٌاػت .يی دس ثخـی اص ػخىبن خًد اص
ساٌاوذاصی چتش يای ـبی دس تجشیض تب ػبل  2018خجش داد ي
تدُیض ياحذَبی گشدؿ شی اػتبن ثٍ ؿجدىدٍ ایدىدتدشودت
ي اـضایؾ پُىبی ثبوذ ایىتشوتی سا اص خملٍ الذامبت عدىدًان
وشد .حؼیه صادٌ ثب اؿبسٌ ثٍ هشـیت محذيد َتدل َدب دس
اػتبنت یبد آيسؿذ :ثٍ مىرًس ایدبد مدىدجد دسآمدذ ثدشای
سيػتبئیبن ي اص عشـی اـضایؾ هشـیدت مدشاودض الدبمدتدیت
میتًان اص البمتگبٌَبی ثً گدشدی اػدتدفدبدٌ ودشد ي
ؿشوتی دس خلًف خزة گشدؿ ش ثدشای ایده گدًودٍ
البمت بٌ َب اص عشیك ـضدبی مدددبصیت اعد آمدبدگدی
وشدٌاػت .يی تبویذ وشد :اداسٌ ول ـىبيسی اعد عدبت
اػتبن صیشػبخت َبی الص سا ثشای مدًػدؼدبت ي اداسات
گشدؿ شی ـشاَم می وىذ ي خًؿجختبوٍ پُىدبی ثدبودذ دس
اػتبن ثبالػت وٍ میتًان اص آن وُبیت اػتفبدٌ سا وشد.

يسيد ايلیه تخش اص تجُیضات
کاسخاوٍ آسفالت

ػشيیغ خجشی سيصوبمٍ اسن-مذیشعبمل ػبصمبن عدمدشان
ؿُشداسی تجشیض اص اـضایؾ هشـیت تًلیذ سيصاوٍ آػدفدبلدت
ثٍ َ 2ضاس ته ثب يسيد ايلیه تدُیضات وبسخبوٍ آػدفدبلدت
تمب اتًمبتیه خجشداد.
ثٍ گضاسؽ ؿُشیبست حؼیه مىیشیـش ثب اعد ایده خدجدش
گفت :ايلیه لؼمت اص ػت وبمل تدُدیدضات ودبسخدبودٍ
آػفبلت تمب اتًمبتیه ياسد ؿذٌ اػت وٍ ثب خشیدذ ایده
ػت وبمل وبسخبوٍ ویفیت آػفبلت تدًلدیدذی اـدضایدؾ
خًاَذ یبـت.يی ادامٍداد :ثب ثشخًسداسی اص ایده مدضیدت
مُمت ؿُشداسی تجشیض ثٍ صيدی اص هشـیت تًلیذ سيصاوٍ 2
َضاس ته آػفبلت ثشخًسداس خًاَذ ثًد.
مذیشعبمل ػبصمبن عمشان ؿُشداسی تجشیض ثب اؿبسٌ ثٍ اعتجبس
اختلبف یبـتٍ ثٍ ایه تدُیضات گفت :وبسخدبودٍ تدًلدیدذ
آػفبلت ػبصمبن عمشان ؿُشداسی تجشیضت دس ثدخدؾ َدبی
خشیذت ولت ي اخشای ؿجىٍ گبصسػبویت َضیىٍای ثبلػ ثدش
 3میلیبسد تًمبن دس ثش داؿتٍ اػت.
مىیشیـش دس ثخؾ دی شی اص ػخىبن خًد ثب اؿبسٌ ثٍ عمدش
آػفبلت تًلیذیت خبعشوـبن وشد :ثب تًخٍ ثٍ تىدىدًلدًطی
آػفبلت ایشان ي تجشیض عمش ایه آػفبلت تًلدیدذ ؿدذٌ دس
ؿشایظ آة ي ًَایی وبمىبػت ثیؾ اص دي ثشاثش خًاَذ ؿذ.

