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 1450هيليبزد تَهبى ،تصزیك هبلی پسٍضُ هتسٍ دز هدت سِ سبل
ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسى -ؿْشداس تثشیض تا اؿاسُ تِ ایيًِ هتشٍ،
اٍلَیتداستشیي پشٍطُ ػالّای اخیش ؿْشداسی تثفشیفض تفَدُ اػفت،
گلت :ؿْشداسی تثشیض دس ػِ ػال گزؿتِ ،تالؾ تش  ۰۵۴۱هفیفلفیفاسد
تَهاى تِ ایي پشٍطُ تضسین ًشدُاػت.
تِ گضاسؽ ؿْشیاس ،دًتش صادم ًجلی دس ًـؼت هـتشى تا هٌتخثاى
پٌجویي دٍسُ ؿَسای اػالهی ؿْش تثشیض تا تیاى ایي هفطفلفة اظفْفاس
داؿت :تا آؿاص پشٍطُ هتشٍ اص ػال  ۲۸تفا  ،۲۸دٍلفت حفذٍد ۰۱۱
هیلیاسد تَهاى ٍ ؿْشداسی ًیض هثلـی دس حذٍد  ۸۰۲هیلفیفاسد تفَهفاى
صشف پشٍطُ هطاس ؿْشی تثشیض ًشدُاػت .ایي دس حالی اػفت ًفِ
ؿْشداسی تثشیض دس ػِ ػال اخیش ،تِ تٌْایی ،هثلـی تفالفؾ تفش ۰۵۴۱
هیلیاسد تَهاى تِ ایي پشٍطُ تضسین ًشدُاػت.
ؿْشداس تثشیض تا اؿاسُ تِ هـٌال پیؾ سٍی خط  ۰یفادآٍس ؿفذ:
چالـی ًِ اص ّواى دٍساى دس خط یي هتشٍ ٍجفَد داؿفت ،ػفذم
تولي ٍاهؼی دس هؼیش ایؼتگاُ ّا تَد ًِ تٌویل ٍ پفیفـفشكفت ایفي

پشٍطُ سا دس كاصّای جذیذ تا هـٌال اػاػی هَاجِ ًشد ٍ پفشٍطُ
سا اص حیج صهاى ٍ ّضیٌِ ،تِ تؼَین اًذاخت.
دًتش ًجلی اضاكِ ًشد :تا ایي حال ،تضسین هثالؾ الصم ،تفاػفج ؿفذ
سًٍذ تاهیي ٍاگي ٍ ایجاد صیشػاخت ّای الصم ،تا ػشػت تفیفـفتفشی
پیگیشی ؿَد .اهشٍص هطاس ؿْشی تثشیض تا تشخَسداسی اص ٍ ۰۱اگي ،تِ
ًوطِ تاحیشگزاس هشًضی ؿْش سػیذُ ٍ ػاػا كفؼفالفیفت آى ،طفی
تشًاهِّای هتٌاٍب ،دس حال اكضایؾ اػت.
ؿْشداس تثشیض تا اؿاسُ تِ ایيًِ خط دٍم ،اص طَالًیتشیفي خفطفَ
هتشٍ دس ًـَس اػت ،خاطشًـاى ًشد :اص هجوَػِ  ۰۵۴۱هفیفلفیفاسد
تَهاى تضسینؿذُ ،حذٍد  ۸۱۱هیلیاسد تَهاى صشف خفط دٍم ؿفذُ
اػتٍ .ی اداهِ داد :تشای تٌویل خط اٍل هثلـفی دس حفذٍد ۲۱۱
هیلیاسد تَهاى ،هذ ًظش هشاس گشكتِ ًِ حذٍد ًیوی اص آى ،تشای اجشای
تشًاهِ ّای تولي تضسین ؿذُ ٍ دس هَسد هاتوی ًیض ،تَاًایفی تفضسیفن
هالی ٍجَد داسد.

هببزشُ بب فسبد دز دٍلت دٍاشدّن اداهِ هییببد
ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسى-جلؼِ ػتاد ّواٌّگی هثاسصُ تا هفلفاػفذ
اهتصادی تِ سیاػت هؼاٍى اٍل سییغ جوَْس تشگضاس ؿذ.
تِ گضاسؽ ایؼٌا ،اػحام جْاًگیشی دس ایي جلؼِ تا اؿاسُ تِ ػولٌشد ٍ
ًوؾ ّواٌّگ ًٌٌذُ ػتاد ّواٌّگی هثاسصُ تا هلاػفذ اهفتفصفادی دس
چْاسػال دٍلت یاصدّن ،تصشیح ًشد :دس چْاس ػال گزؿتِ هَای ػفِ
گاًِ دس پیـگیشی ٍ هثاسصُ تا كؼاد ػضم جذی اص خَد ًـفاى دادًفذ ٍ
ػتاد دس پشًٍذُ ّای هختلق ٍ تخصَف هَاسد ًالى ،دػفتفاٍسدّفا ٍ
ػولٌشد خَتی داؿتِ اػت ًِ تطَس هطغ ٍ یویي خط هـی هفثفاسصُ تفا
كؼاد دس دٍلت دٍاصدّن ًیض اػتوشاس خَاّذ یاكت ٍ پشچن هفثفاسصُ تفا
كؼاد ًِ هوام هؼظن سّثشی آى سا تلٌذ ًشدُ اًذ ّوچفٌفاى تفشاكفشاؿفتفِ
خَاّذ هاًذ تا تتَاًین لٌِ ًٌگ كؼاد سا اص داهي جوَْسی اػالهی ایشاى

پاى ًٌین .جْاًگیشی دس اداهِ تا اؿاسُ تِ كؼالیت تشخی اص هفسػفؼفا
اػتثاسی ؿیشهجاص دس ػطح ًـَس ،گلت :كؼالیت ایي گًَِ هفسػفؼفا
دس ًظام پَلی ًـَس اخالل ٍ تشای هشدم ٍ ػپشدُ گزاساى هـٌل ایجاد
هی ًٌذ ًِ الصم اػت تصَس جذی تا آًْا تشخَسد ؿَد.
هؼاٍى اٍل سییغ جوَْس تا تاًیذ تش ایٌٌِ تاًي هشًضی تایذ تا جذیت
ّشچِ تیـتش تا ایٌگًَِ هسػؼا تشخَسد ًٌذ ،تفش لفضٍم ػفاهفاًفذّفی
هسػؼا اػتثاسی ؿیشهجاص ٍ تؼییي تٌلیق ّشچِ ػفشیفؼفتفش ػفپفشدُ
گزاساى تاًیذ ًشد.
ٍی اظْاس ًشد :كؼاد دس ًـَس ّش سٍص تِ اؿٌال هختلق تفشٍص پفیفذا
هی ًٌذ ٍ گاّی دس هالة تؼاًٍی ّای اػتثاسی ،گاّی دس هالة هؼائفل
تاًٌی ٍ گاُ تحت ػٌَاى صهیي خَاسی ٍ دػت اًذاصی تِ هٌاتفغ هفلفی

دًتش ًجلی تِ خشیذ حذٍد  ۸۱۱هیلیاسد تَهاى اٍسام هـاسًت تفشای
تَػؼِ خط دٍم اؿاسُ ٍ خاطشًـاى ًشدً ۵.۴ :یلَهتش اص ػفوفلفیفا
ػوشاًی تًَلّای خط دٍم تا تضسین  ۴۱هیلیاسد تَهاى تِ اتوام سػیذُ
ٍ احذاث ؿؾ ایؼتگاُ آى تِ صَس ّوضهاى ٍ تا كؼالیت تیؾ اص ۰
ّضاس ًاسگش كٌی اداهِ داسد.
ؿْشداس تثشیض ّوچٌیي اص اجشای خط ػَم هتشٍ تِ صَس كایفٌفاًفغ
ٍ  ٍBOTخط چْاسم تِ صَس تشاهَا خثفش داد ٍ اكفضٍد :خفط
چْاسم ،اص اٍلیي پشٍطُ ّای تشاهَای ؿْشی دس ًـَس اػفت ًفِ تفا
ّوٌاسی یٌی اص ؿشًت ّای خصَصی ٍ ٍصاس دكاع ،تِ صفَس
 ۵۱دسصذ ًوذی ٍ  ۰۱دسصذ ؿیشًوذی پیؾتیٌی ؿفذُ ٍ ؿفشًفت
آلواًی هشاحل كٌی ٍ هطالؼاتی آى سا تٌویل ًشدُاػت.
ٍی ّوچٌیيًَ ،ػاصی ّ ۳ضاس دػتگاُ تاًؼی ٍ ٍسٍد  ۳۱۱دػتفگفاُ
اتَتَع جذیذ سا اص دیگش اهذاها ػالّای اخیش ؿْشداسی تثشیض دس
تَػؼِ ًاٍگاى حولًٍول ػوَهی خَاًذ.
ًوایاى هی ؿَد ٍ ّش تاس چْشُ كؼاد ػَض هی ؿَد ٍ ٍظیلفِ هفا ایفي
اػت ًِ هثاسصُ سیـِ ای ٍ ؿٌاػایی ٍ تشخَسد تا ًاًَى ّا ٍ گفلفَگفاُ
ّای كؼاد ٍ پیـگیشی اص تشٍص تخللا سا دس اٍلَیت هفشاس دادُ ٍ تفا
جذیت تشای اًؼذاد گلَگاُ ّای كؼاد تالؽ ًٌین.
حجت االػالم ٍ الوؼلویي هحؼٌی اطُ ای هؼاٍى اٍل هَُ هضاییفِ ًفیفض
دس ایي ًـؼت تا تاًیذ تش ضشٍس تشخَسد جذی تا هسػؼا اػتثفاسی
ؿیشهجاص گلت :تایذ ػاص ٍ ًاسی دس ًـَس هْیا ؿَد تا هشدم تتفَاًفٌفذ
ًوذیٌگی ّای خشد خَد سا دس هالة تَلیذ تِ جشیاى اًذاصًذ تا گفشكفتفاس
هسػؼا ٍ تؼاًٍی ّای اػتثاسی هتخلق ٍ ؿیشهجاص ًـًَذ.
دس ایي جلؼِ ًایة سییغ اٍل هفجفلفغ ؿفَسای اػفالهفیٍ ،صسای
اطالػا  ،دادگؼتشی ،اهَس اهتصادی ٍ داسایی ،صفٌفؼفت ،هفؼفذى ٍ
تجاس  ،سییغ ػاصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ ًـفَس ،سیفیفغ ًفل تفاًفي
هشًضی ،سییغ ػاصهاى تاصسػی ًل ًـَس ،دادػتاى تْشاى ،سییغ ًل
دیَاى هحاػثا ٍ تشخی ًوایٌذگاى هجلغ ؿَسای اػالهی ًیض حضَس
داؿتٌذ.

شْسدازی هٌطمِ ّفت تبسیص
(( اصالحيِ آگْی هٌبلصِ عوَهی شْسدازی هٌطمِ ّفت تبسیص))
عطف بِ آگْی هٌبلصِ عوَهی چبپ شدُ دز زٍشًبهِ زسوی وشَز بشوبزُ 21038
هَزخِ 96/3/11
بدیٌَسيلِ تبزیخ آخسیي هْلت لبَل پيشٌْبدات زٍششٌبِ تب سبعت  14/00هوَزخوِ
 96/3/27تصحيح هی گسدد.
علی یَسف شاد فسخی -شْسدازی هٌطمِ ّفت تبسیص
تبزیخ اًتشبز * 96/03/24 :زٍشًبهِ سساسسی ازن

اخر ٍام  5هيليًَی
بب ٍثيمِ لساز دادى یبزاًِ

ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسىّ -لتاد ٍ ؿـویي هشحلِ
اص یاساًِ ًوذی ػاػت  ۸۵جوؼفِ  ۸۰خفشداد  ۲۰تفِ
حؼاب ػشپشػتاى خاًَاس ٍاسیفض هفی ؿفَد ٍ هفاتفل
تشداؿت اػت.
تِ گضاسؽ ؿْشیاسٍ ،لی اهلل ػیق ّوفچفٌفیفي دستفاسُ
اتالؽ دػتَس الؼول پشداخت ٍام تاًفٌفی  ۴هفیفلفیفَى
تَهاًی تا ٍحیوِ هشاس دادى یاساًِّای دسیاكتفی گفلفت:
تلِ ،دػتَسالؼول پشداخت ایي ٍامّا تِ تفذًفِ تفاًفٌفی
اتالؽ ؿذُ اػت ٍ تاًيّا دس حال ػول ّؼتٌذ.
اٍ اداهِ داد :دس گزؿتِ ًفاس ّفای اػفتفثفاسی ۰۱
هیلیًَی ۸۱ ،هیلیًَی ٍ  ۴۱هیلیًَی صادس هفی ؿفذ دس
حال حاضش ًیض ًاس ّای اػتثاسی  ۴هیلیًَی ًفیفض دس
هیاى ایي ًاس ّا هشاس دادُاین ًِ اص طفشیفن ٍحفیفوفِ
گزاؿتي یاساًِ تتَاى پشداخت ٍام سا ػولیاتی ًشد.
ایي دسحالیاػت ًفِ پفیفؾ اص ایفي هفذیفش گفشٍُ
تاًٌذاسی اػالهی پظٍّـٌذُ پَلی ٍ تفاًفٌفی دس
ایيتاسُ گلتِ تَد :تاًي هشًضی تفاًفي ّفا سا تفشای
پشداخت ٍام  ۴هیلیًَی تا ٍحیوِ یفاساًفِ ًفوفذی هفلفضم
ًٌشدُ اػت.
دس صَستیًِ هٌاتغ تاًيّا اجاصُ دّذ طثؼا هیتَاًٌفذ
ٍام سا پشداخت ًٌٌذ اها دس ؿشایط كؼلی تاًيّا هٌاتفغ
الصم تشای پشداخت تؼْیال دس ایي حجن ٍػیغ تشای
اكشادی ًِ یاساًِ دسیاكت هی ًٌٌذ سا ًذاسًذ.

 20تي آة سٌگيي ایساى دز آیٌدُ ًصدیه بِ خبزج اش وشَز هٌتمل هیشَد
ػشٍیغ خثشی سٍصًفاهفِ اسى-
هذیش ًل آطاًغ تفیفي الفوفلفلفی
اًشطی اتوی دس ًٌلشاًغ خفثفشی
گلت ًِ  ۸۱تي آب ػفٌفگفیفي
ایشاى هشاس اػت تِ صٍدی خفاس
اص ایي ًـَس هٌتول ؿَد.
تِ گضاسؽ كاسع ،یًَیا آهفاًفَ،
هذیش ًل آطاًغ تفیفي الفوفلفلفی
اًشطی اتوی دس ًٌلشاًغ خفثفشی
سٍص دٍؿٌثِ گلت ًِ  ۸۱تي آب
ػٌگیي ایشاى هشاس اػت تِ خاس اص ایي
ًـَس هٌتول ؿفَدٍ .ی اؿفاسُ ای تفِ
ایٌٌِ ایي آب ػٌگیي تِ ًذام ًـفَس
هٌتول خَاّذ ؿذًٌ ،شد.

پیـتش خثشگضاسی سٍیتشص تفِ ًفوفل اص
هٌاتغ آگاُ گضاسؽ دادُ تَد ایشاى هشاس
اػت دس اداهِ اجشای تؼْذاتؾ طفثفن
تَاكن ّؼتِای ۸۱ ،تي اص آب ػٌگفیفي

خَد سا تِ خاس اص ایفي ًـفَس
هٌتول ًٌذ.
طثن تَاكن ّؼتِای ایشاى ٍ گشٍُ
 ًِ ۴+۰دس طٍئیِ  ۸۱۰۴حفاصفل
ؿذ ،تْشاى تٌْا هیتَاًذ  ۰۳۱تفي
رخیشُ آب ػٌگیي داؿتِ تاؿذ.
آطاًغ تیيالوللی اًشطی اتوی دس
آخشیي گضاسؽ كصلی خَد ًفِ
دُ سٍص پیؾ تِ اػضای ؿفَسای
حٌام اسائِ ؿذ اػالم ًشد هیفضاى
رخائش آب ػٌگیي ایشاى دس تاسیخ ۰۰
هی تشاتش تا  ۰۸۲.۸تي اػت ًِ اًذًفی
ًوتش اص ػوق  ۰۳۱تي هؼیي ؿفذُ دس
تَاكن ّؼتِای اػت.

