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آرذبایجان

تواهی هطکالت پرٍشُی
اتَباى تبریس  -ضْر جذیذ
سٌْذ حل ضذُ است

خبشًگاس سٍصًاهِ اسکً -وایٌذُی هشدم تببشیبض،
اػکَ ٍ آرسؿْش گفت :ا عبضم ربذی دٍلبت
خَؿبختاًِ تواهی هـکالت پشٍطُ ی هْن اتَ اى
تبشیض  -ؿْش رذیذ ػٌْذ حل ؿذُ اػبت ٍ بِ
صٍدی ؿاّذ ؿشٍع رذی عولیات عبوبشاًبی ٍ
ػاخت ایي اتَ اى خَاّین َد ِ .گضاسؽ ایؼٌبا،
هٌغقِ آرس ایزاىؿشقی ،ؿْا الذیي بیبوبقبذاس
دس روع خبشًگاساى ا یاى ایي هغلب افبضٍد :با
تالؽ فشاٍاى هـکل هعاسضیي ایي عشح حبل ٍ
سضایت تواهی ایي هعاسضیي کؼب ؿذُ اػبت،
دج هعاسضیي یکی اص هـبکبالت ربذی دس
اداهِی ایي پشٍطُی هْن شای ؿْشػتاى َد کبِ
حل ؿذّ .وچٌیي دٍلت ا اختلاف بَدربِ ی
کافی عضهی رذی دس اداهِ ٍ ِ حوش سػاًذى ایي
پشٍطُ داسد .یوقذاس افضٍد :ایبي سٍصّبا ؿباّبذ
افضایؾ ػشعت پیـشفت پشٍطّای اػتاى ّؼتین،
ّش چٌذ حزن ٍ ػشعت ارشای پشٍطُّا ٌَّص با
ایذُ آ ّا فاكلِ داسدٍ ،لبی ربای اهبیبذٍاسی
اػت ا عٌایت هؼوَالى ،حق هبشدم اػبتباى دس
پشٍطُ ّای ساُ ِ خَ ی ادا ؿَد کِ آغباص سیبل
گزاسی خظ آّي هیاًِ  -تبشیض ًـاى دّبٌبذُ ی
عضم رذی دٍلت اػت.هؼیش سیلی هیاًِ – تبشیبض
ِ عَ  200کیلَهتش داسای ّفت تًَل 21 ،پبل
ضسگ ،ا ػشعت عشاحی  160کبیبلبَهبتبش دس
ػاعت شای قغاسّای هؼافشی ٍ  100کیلبَهبتبش
شای قغاسّای اسی اػت .کبِ اص ػبا 1380
آغاص ٍ هتأػفاًِ تا کٌَى ِ پایاى ًشػیذُ اػت.

 02111هَرد بازرسی
از ٍاحذّای بسرگ تَلیذی
ٍ تَزیعی آرربایجاىضرقی

ػشٍیغ خبشی سٍصًاهِ اسک-هعاٍى ًتباست ٍ
اصسػی ػاصهاى كٌبعبت ،هبعبذى ٍ تبزباست
آرس ایزاىؿشقی گفت :دس  9هاِّ گزؿتِ ػبا
راسی ّ 13ضاس هَسد باصسػبی اص ٍاحبذّبای
تَلیذی ٍ تَصیعی اػتاى اًزام گشفتِ اػت .
ِ گضاسؽ ایؼٌا ،هٌغبقبِ آرس بایبزباى ؿبشقبی،
اػواعیل عغاپَس دس ؿـویي ًـؼت کباسگبشٍُ
حوایت اص تَلیذ ٍ ًتاست ش گبشدؽ کباال با
اعالم ایي خبش افضٍد :ایي سقن ًؼببت بِ هبذت
هـا ِ ػا گزؿتِ ا سؿذ  46دسكبذی ّبوبشاُ
َدُ اػتٍ.ی اداهِ داد :دس ّویي ساػبتبا بشای
ٍ 526احذ كٌفی کِ علبی سغبن تبزکبشات ٍ
اخغاسّای هتعذد ّوچٌاى اقذام ِ عشضِ کاالی
قاچا هی کشدًذ ،پشًٍذُ تخلفاتی تـبکبیبل ٍ
رْت سػیذگی ِ تعضیشات حکبَهبتبی اسػبا
ؿذُ اػت کِ اص ایي حیج ًیض ًؼبت بِ هبذت
هـا ِ ػا قبل  14دسكذ سؿذ داؿتِ اػت ٍ.ی
ّوچٌیي ًتایذ حاكل اص شگضاسی ربلبؼبات ٍ
ًـؼت ّای تخللی هتعذد ا دػت اًذسکاساى
شخی اص اتدادیِ ّای كٌفی سا چـوگیش ٍ هخبت
اسصیا ی کشد ٍ گفت :اتدادیِّبا ٍ ٍاحبذّبای
كٌفی ا دسک عویق اّویت هَضَع پیـگیبشی
اص عشضِ کاالی قاچا ش اقتبلباد ٍ اؿبتب با
کـَس هی تَاًٌذ ا فشٌّگ ػاصی ٍ تبببلبیب بات
هٌاػب اقذاهات هَحشتشی اًزام دٌّذ .

هرگ ً 435فر ٍ هصذٍهیت
بیص از ّ 01سار ًفر در حَادث
راًٌذگی آرربایجاىضرقی

ػشٍیغ خبببشی سٍصًباهبِ اسک -هبذیبشکبل
پضؿکی قاًًَی آرس ایزاىؿشقی اص هبشگ 547
ًفش ٍ هلذٍهیت بیبؾ اص ّ 12بضاس ًبفبش دس
حَادث ساًٌذگی اػتاى دس  9هاِّ اهؼبا خبببش
داد.
ِ گضاسؽ خبشگضاسی فاسع اص تبشیض ِ ًقبل اص
سٍا ظ عوَهی پضؿکی قاًًَی آرس ایزاىؿشقبی،
ْشام كوذیساد اظْاس داؿت :دس  99هاّبِ اٍ
اهؼا فَت ّای ًاؿی اص حبَادث ساًبٌبذگبی
اسراعی ِ اداسات پبضؿبکبی قباًبًَبی اػبتباى
آرس ایزاىؿشقی ً 547فش َد کِ ایبي آهباس دس
هقایؼِ ا هذت صهاى هـا ِ ػبا گبزؿبتبِ کبِ
تعذاد ً 601فش َدُ ،کاّؾ حذٍد  9دسكبذی
سا ًـاى هیدّذ.
هذیشکل پضؿکی قاًًَی اػتاى آرس ایزاىؿشقبی
افضٍد :اص هزوَع تلفات حَادث ساًبٌبذگبی دس
عی ایي هذت دس اػتاى ً 442فش هشد ٍ ً 105فبش
صى َدًذ.

ػشٍیغ خبشی سٍصًاهِ اسک -هعاٍى اػتباًبذاس آرس بایبزباى ؿبشقبی با اؿباسُ بِ
شًاهِسیضی ّای كَست گشفتِ دس خلَف اقتلاد هقاٍهتی گفت :هـکالت دػت ٍ
پاگیش اداسی ٍ اًکی تدقق ایي اهش دس ٍاحذّای تَلیذی سا دچاس هـکل کشدُ اػت.
ِ گضاسؽ خبشگضاسی فاسع اص هشاغِ ،ظفش هدوذی كبح اهشٍص دس روع هذیشاى ؿْشػتاى هشاغِ ا بیباى ایبٌبکبِ
عولکشد اداسُّا دس هشاغِ شای اسائِ خذهات ْتش ِ ؿْشًٍذاى اسصیا ی ؿذ ،اظْاس داؿت :دس ایي عشح کاسؿٌباػباى
ٍ ؿْشًٍذاى هٌتخب دس قالب  10گشٍُ ا حضَس دس اداسُّا عولکشد هذیشاى ٍ کاسکٌاى دػتگاُّای اربشایبی دس
سػیذگی ِ اهَس ٍ هـکالت هشدم سا شسػی کشدًذ.
ٍی افضٍد :دس ایي اسصیا ی عولکشد اداسُ ّا دس کل خَ اسصیا ی ٍ ًکات الصم دس خلَف هـکالت ٍ خبَاػبت
ّا هشدم ِ هذیشاى ٍ کاسکٌاى آًْا تزکش دادُ ؿذُ اػت.
هدوذی ا یاى ایٌکِ ایي اسصیا یّا ِ كَست ًاهدؼَع اداهِ خَاّذ داؿت ،افضٍد :اسائِ خذهات ِ هشدم ٍظبیبفبِ
ّوِ هذیشاى ،کاسکٌاى اداسُ ّاػتٍ.ی گفت :ها هؼؤٍالى ّش چِ داسین اص هشدم شکت ٍربَد هبشدم اػبت ٍ دس
سػیذگی ِ هـکالت آًْا ًبایذ رسُای کَتاّی کٌین.

چارت سازهاًی ضْرداری تبریس ضواًت اجرایی دارد



ػشٍیغ خبشی سٍصًاهِ اسک -سئیغ کویؼیَى ػشهایِ گزاسی ؿَسای ؿْش تبببشیبض با
تکیِ ش هضیت ّای چاست ػاصهاًی ؿْشداسی گفت :ایي چاست یک ساّکاس ارشایبی اص
ػَی ٍصاست کـَس اػت ٍ ضواًت ارشایی داسد.
اػواعیل چوٌی دس گفتگَ ا خبشًگاس هْش افضٍد :ا ارشای چاست رذیذ ؿْشداسی عالٍُ
ش کاّؾ ّضیٌِ ّا ،اص کؼشت ػاصهاى ّا ٍهشارعات هشدم کاػتِ ؿذُ ٍ بعبذ ًبتباستبی
ؿَسا ًیض هٌؼزن تش هی ؿَد .
چوٌی ا یاى ایٌکِ ایي چاست ،یک حشکت هیوَى اػت ٍ قاًَى "فلل الخبغبا  ،لبزا
تؼْل ٍ تعلل دس ارشای ایي هْن ِ ًَعی ی اّویت رلَُ دادى ایي چباست هبی باؿبذ
ٍاگش ایي قاًَى ًَاقلاتی ّن داؿتِ اؿِ ایذ ِ شعشف ػاصی آى کوک کشد ٍ آى سا
عولی ًوَد.
ٍی ّوچٌیي گفت :ایذ ِ ایي هْن تَرِ داؿتِ اؿین کِ ٍقتی ایي چاست تلَیب ؿذُ
اػت چشا ارشا ًـَد ٍ ِ رای شعشف ػاصی ایشادّای احتوالی ٍ پیـٌْادات الصم بشای
ارشای آى ،هٌتتش دسیافت ًاهِ اص ًاحیِ دیگش اؿین.

ًحَُ اجرای قاًَى بخطَدگی جراین
کارفرهایاى خَش حساب

کن کاری برخی ادارات ّسیٌِ ّا را افسایص هی دٌّذ
ػشٍیغ خبشی سٍصًاهِ اسک -هعاٍى عبوبشاًبی
اػتاًذاس آرس ایزاى ؿشقی گبفبت :هبتباػبفباًبِ
کَتاّی ٍ کن کاسی شخی اداسات دس ارشای بِ
هَقع پشٍطُ ّای عوشاًیّ ،ضیٌِ ّای اربشایبی ٍ
ارتواعی سا افضایؾ دادُ اػبت.هبدبوبذكباد
پَسهْذی دس رلؼِ ؿَسای اداسی ؼتاى آ اد با
اؿاسُ ِ ایٌکِ تَػعِ ٍ آ اداًی هٌغقبِ ٍ کـبَس
ًیاصهٌذ عضم رذی ٍ ّبوبگباًبی اػبت،افبضٍد:
هتاػفاًِ شخی کَتاّی ّا ٍ کن کباسی ّبا دس
هؼیش ارشای پشٍطُ ّای عوشاًی اص ػَی اداسات
هَرب ؿذُ تا ّضیٌِ ّای ارشایی ٍ اربتبوباعبی
افضایؾ یا ذٍ.ی ا اؿاسُ ِ ظشفیت ّبای فبشاٍاى
شای تَػعِ ؿْشػتاى ؼبتباى آ باد گبفبت :دس
ؿشایغی کِ ِ دلیل ٍضعیت آ ٍ َّا ؼبیباسی
اص هشاکض تفشیدی ٍ گشدؿگشی اػتاى غیش فبعبا
ّؼتٌذ ،اها ٍرَد پیؼت اػکی ػبْبٌبذ دس ایبي
ؿْشػتاى هی تَاًذ ِ هشکض رز تبَسیؼبت ٍ
گشدؿگش تبذیل ؿذُ ٍ ؼبتباى آ باد سا قبغبب
گشدؿگشی اػبتباى دس فلبَ ػبشد ًبوبایبذ.
پَسهْذی ّوچٌیي ا اًتقاد اص سًٍذ کٌذ اصػاصی
خاًِ پذسی اػتاد ؿْشیاس دس سٍػتای خـکبٌبا
خاعش ًـاى کشد :ا ٍرَد اّویت ٍ رایگباُ ایبي
ٌا دس تَػعِ گشدؿگشی ؿْشػتاى ٍ پبیبگبیبشی

ّای فشاٍاى ٌَّص بیبؾ اص  3ػبا عبوبلبیبات
اصػاصی ایي ٌا ِ پایاى ًشػیذُ اػتٍ.ی ا بیباى
ایٌکِ تٌْا ساُ ًزات ٍ تَػعِ اقبتبلبادی کـبَس
تَرِ ِ اقتلاد هقاٍهتی اػت ،گفت :هؼبوبَالى
ایذ صهیٌِ سا شای تَػعِ ػشهایبِ گبزاسی ّبای
داخلی ٍ حل هـکالت ػشهایِ گزاساى سا فشاّبن
کٌٌذً.وایٌذُ هشدم ؼتاى آ اد دس هزلغ ؿبَسای
اػالهی ًیض ا اؿاسُ ِ هـکالت هشدم ؿْشػبتباى
دس خؾ دسهاى گبفبت :اقبذاهبات الصم بشای
احذاث دسهاًگاُ تاهیي ارتواعی دس ػغح هلی ٍ
اػتاًی اًزام گشفتِ ٍ عبوبلبیبات اربشایبی ایبي
دسهبباًببگبباُ ػببا آیببٌببذُ آغبباص هببی ؿببَد.
هدوذ ٍحذتی ا یاى ایٌکِ تَػعِ سیلبی کبلبیبذ
تَػعِ ٍ آ اداًی اػت ،افضٍد :تا پایاى خشداد 96
فاص اٍ ساُ آّي هیاًِ  -تبشیض ا تخلیق اعتببباس
هَسد ًیاص کِ الغ ش 300هیلیاسد سیبا اػبت تبا
ؼتاى آ اد ِ ْشُ شداسی هی سػذٍ.ی هـبکبل
ػیؼتن ّای استباعی ٍ آًتي دّبی کباًبا ّبای
سادیَ ٍ تلَیضیًَی ٍ تلفي ّوشاُ دس ؿْشػتباى سا
یکی اص هـکالت اػاػی شؿوشد ٍ گفت :حتبی
دس شخی اص ًقاط ؼتاى آ اد ّن دسیافبت اهبَاد
تلَیضیًَی دیزیتا ا هـکل هَارِ اػتٍ.حذتی
اداهِ داد :هتاػفاًِ یؾ اص  40دسكذ سٍػتباّبای

ؿْشػتاى اص دػتشػی ِ ایٌتشًت پبشػبشعبت بی
ْشُ اًذ کِ دس علش حاضش ٍ دس دًیای استباعات
ٍرَد ایي هـکالت صیشػاختی تبَػبعبِ سا دس
سٍػتاّا دچاس هـکل هی کٌذ.فشهاًذاس ؿْشػتاى
ؼتاى آ اد ًیض دس ایي رلؼِ تبَربِ بِ تبَػبعبِ
سٍػتاّا سا اص اٍلَیت ّای اكلی بشای تبَػبعبِ
پایذاس ٍ ّوِ راًبِ ؿْشػتاى شؿوشد ٍ گبفبت:
سٍػتاّا اص هدَسّای اكلی كٌعت ٍ اقبتبلباد
کـَس ّؼتٌذ کِ اگش هـکالت آًْا حبل ؿبَد،
سػیذى ِ تَػعِ پایذاس ًبیبض تؼبْبیبل خبَاّبذ
ؿذ.علی ذس ؿکَّی افضٍد:دسخَاػت یبؾ اص
ٍ 106احذ تَلیذی دس ػتاد تؼْیل ٍ سفع هبَاًبع
تَلیذ ؿْشػتاى شسػی ٍ تعذاد ٍ 24احذ ربْبت
اخز تؼْیالت ِ اًک ّا هبعبشفبی ؿبذُ اًبذ.
ٍی اداهِ داد :یؾ اص  240هیلیاسد سیا تؼْیالت
اًکی ِ ایي ٍاحذّا پشداخت ؿذ کِ دس هزوَع
شای یؾ اص ً 200فش ًیض دس ؿبْبشػبتباى ؿب بل
ایزاد ؿذُ اػت.

سَخت هازٍت  311هیلیارد ریال بِ ًیرٍگاُ تبریس خسارت زد

ػشٍیغ خببشی سٍصًباهبِ اسک -هبذیبشعباهبل
ؿشکت هذیشیت تَلیذ ش آرس ایزاى ؿشقی با
یاى ایٌکِ شای تشهین آػبیبب ّبای ًباؿبی اص
هلشف ػَخت هاصٍت ِ تزْیبضات ًبیبشٍگباُ
تبشیض یؾ اص  400هیلیاسد سیا دس ػا گبزؿبتبِ
ّضیٌِ ؿذ ،گفتّ ِ :یچ ٍرِ ساضی ِ اػتبفبادُ
هاصٍت ًیؼتین ٍلی دس شخبی هبَاسد چباسُ ای
ًذاسین.
ًاكش هعیٌی دس ًـؼت خبشی دس هدل ًبیبشٍگباُ
تبشیض ا اؿاسُ ِ ایٌکِ ؿشکت تَلیذ ش ًبقبـبی
دس تاهیي ػَخت هَسد ًیاص ًیشٍگباُ ّبا ًبذاسد،
گفت :اص ػا  1382تا  1392ػَخبت هلبشفبی
ًیشٍگاُ تبشیض هاصٍت َدُ ٍ خؼاست یاد ؿذُ بِ
تزْیضات دس آى ػا ّا ٍاسد ؿذُ اػت.
ٍی گفت :دس  5سٍص ا تذای دی هباُ اهؼبا بِ

علت کاّؾ قا ل تَرِ شٍدت َّا ،هبذیبشیبت
دیؼپاچیٌگ گاص تلوین ِ قغع ػْویِ ًیبشٍگباُ
تبشیض ِ هٌتَس تاهیي هلشف خاًگی اػتاى ّبای
ؿوالی کـَس گشفت ٍ ًاچاس شای تاهیي ػَخت
ًیشٍگاُ تبشیض اص هاصٍت اػتفادُ کشدین.
ٍی ا اؿاسُ ِ ایٌکِ ِ رض چٌذ سٍص یاد ؿبذُ اص
 25هْش  1394کِ لَلِ اًتقا هباصٍت ًبیبشٍگباُ
تبشیض پلوپ ؿذ ،شای تاهیي اًبشطی هبَسد ًبیباص
ًیشٍگاُ اص گاص اػتفادُ ؿذُ اػت ،اظبْباسکبشد:
هلشف هاصٍت ِ داکت ّای ٍسٍد دٍدً ،باص
ّای گاص کِ قیوت ّش یک  250هیلیَى تبَهباى
اػت ٍ لَلِ ّای َیلش ا قیوت هتشی ّ 250بضاس
تَهاى آػیب هی صًذ.
هعیٌی ا یاى ایٌکِ خشٍربی ٍاحبذّبای بخباس
هٌتـشُ اص دٍدکؾ ٍ شد خٌک کبي ًبیبشٍگباُ
تبشیض کِ ِ غلظ آالیٌذُ عٌَاى هبی ؿبَد ،دٍد
ًیؼت ٍ تٌْا خاس آ اػت ،اظبْباسکبشد :ایبي
خاس ًِ تٌْا آالیٌذُ ًبَدُ لکِ هَرب تبلبغبیب
َّا هی ؿَدٍ.ی ا اؿاسُ ِ ایٌکِ ّضیبٌبِ اًبشطی
گاص کوتش اص هاصٍت اػت ،گفت :با تبَربِ بِ
ایٌکِ هلشف هاصٍت دس ًیشٍگاُ تبشیض هدذٍد ِ

اجرای بیص از ّ 12سار تي آسفالتریسی
در سطح هعابر ضْرداری هٌطقِ 3

ػشٍیغ خبشی سٍصًاهِ اسک
 ػشپشػت ؿْشداسی هٌغبقبِ 4تببشیبض اص ػباهباًبذّبی ٍ
ْؼاصی هعا ش ػغح حَصُ با
ارشای یؾ اص ّ 23بضاس تبي
عولیات آػفبالبت سیبضی اص
ا تذای ػا راسی خبش داد.
ِ گضاسؽ ؿْشیاس ِ ًبقبل اص
ؿْشداسی هٌغقِ  4تبشیض ،اکبش
اهزذی ا یاى ایبي هبغبلبب،
اظْاس داؿت :دس کٌاس اربشای
پشٍطُ ّای ضسگ ؿْشی ،خؾ قا ل تَرْی اص اقذاهات عوبشاًبی هبٌبغبقبِ
هش َط ِ ارشای پیادُ سٍ ػاصی ،آػفالت سیضی ٍ رذٍ گزاسی هعا ش اػت.
ٍی اضافِ کشد :عولیات گؼتشدُ آػفالت سیضی اػاػی ٍ لکِ گیبشی با دس
ًتش گشفتي اكَ فٌی ٍ صیشػاصی ّای الصم ا کیفیت هغلَ اص ا تذای ػبا
راسی ا اػتفادُ اص ّ 23ضاس تي آػفالت دس ػغح هعا ش هٌغقِ اربشایبی ؿبذُ
اػت.اهزذی افضٍد :دس شًاهِ سیضی رْت تخلیق آػفالت ِ ّبشیبک اص
هعا ش ٍ هدالت ،رویع ؿشایظ اص قبیل ٍضعیت قبلبی سٍکبؾ آػبفبالبت ٍ
ّوچٌیي ًَع ٍ هیضاى تشدد هَسد شسػی قشاس هی گیشد ٍ ًؼببت بِ ؿبشایبظ
اقذاهات الصم كَست هی پزیشد.

چٌذ سٍص ا تذای دی هاُ َدُ اػت ،گفت :بایبذ
شسػی ؿَد تا علل تذاٍم آلَدگبی ّبَای ایبي
کالًـْش هـخق ؿَد.
هعیٌی ا یاى ایٌکِ عذُ ای ًلب فبیبلبتبش سا بِ
دٍدکؾ ّای ًیشٍگاُ پیـٌْاد هی کٌٌذ ،گبفبت:
ّضیٌِ ًلب یک فیلتش هعاد ایزاد یبک ٍاحبذ
ًیشٍگاّی اػت ٍ ًیشٍگاُ تبشیض شای ًلب فیلتبش
عشاحی ًـذُ اػتٍ.ی ا اؿاسُ بِ ایبٌبکبِ بِ
هدض افضایؾ ؿباخبق ّبای آلبَدگبی ّبَا
اًگـت اتْام ِ عشف ًیشٍگاُ تبشیض گشفتبِ هبی
ؿَد ،گفت :اص چْاسم دی بِ ّبیبچ ٍربِ اص
هاصٍت دس ایي ًیشٍگاُ اػتفادُ ًـذُ ٍ ّوچبٌباى
هیضاى آلَدگی دس ایي کالًـْش االػت.
*** هلشف ش دس آرس ایزاى ؿشقی  2بشا بش
هیضاى تَلیذ اػتوذیشعاهل ؿشکت هذیشیت تَلیذ
ش آرس ایزاى ؿشقی ا اعالم ایٌکِ هیشاى تَلیبذ
سٍصاًِ ش دس ایي اػتاى یکْضاس ٍ  500هگباٍات
ٍ هیضاى هلشف ّ 3ضاس هگاٍات اػت ،ا تبَربِ
ِ سًٍذ افضایؾ هـتشکاى ٍ افضایؾ هلشف گاص،
ایزاد ًیشٍگاُ ّبای ربذیبذ اص سٍیبکبشدّبای
هؼوَالى اػتاى اػت.

جلسِ تخصصی ٍ فٌی با ّذف بررسی
پرٍشُ ٍرٍدی ضوال غرب تبریس

ػشٍیغ خبببشی سٍصًباهبِ
اسک -ا حضَس هعاٍى فٌی
ٍ عوشاًی ؿْبشداس تبببشیبض،
رلؼِ تخبلبلبی بشسػبی
پشٍطُ ٍسٍدی ؿبوبالب بش
تبشیض شگضاس ؿذ.
ِ گضاسؽ ؿْشیاس ِ ًقل اص
هعاًٍت فبٌبی ٍ عبوبشاًبی،
هدوذحؼیي اػدقی دس ایبي
رلؼِ ،ا اؿباسُ بِ ایبٌبکبِ
کویتِ فٌی ؿْشداسی تبببشیبض
عشح ّای ػاختواى هشکض فشهاًذّی هذیشیت دشاى ٍ ٍسٍدی ؿبوبالب بش
تبشیض سا هَسد شسػی قشاس داد ُ.اػت ،افضٍد :آًچبِ هؼبلبن اػبت ایبي کبِ
هؼافشاى ٌّگام ٍسٍد ِ تبشیض ،حغ ٍسٍد ِ یک ؿْش ضسگ ٍ صیبا سا ًذاسًبذ
ٍ هدذٍدُ ّای ؿْش شای کؼاًی کِ اص خاسد اص ؿْش ِ داخبل ؿبْبش ٍاسد
هیـًَذ ،هـخق ًیؼت .
ٍی ا تاکیذ ش اّویت ٍ لضٍم شًاهِ سیضی شای ارشای پبشٍطُ ای صیبببا دس
ٍسٍدی ایي قؼوت اص ؿْشافضٍدً :لب ٍ احذاث ایي الواى ّا ایذ ِ ًبدبَی
اؿذ کِ ٍسٍدی ّای ؿْش هدؼَع ٍ هتوایض ؿذُ ٍ تَرِ ِ الگَی هعواسی
اػالهی ٍ ایشاًی ًیض دسآى لداػ ؿَد.

لسٍم ایجاد هرکس پصٍّصّای صٌعت استاى
بِ هٌظَر ضٌاخت بازارّای ّذف برای تَلیذات داخل
ػشٍیغ خبشی سٍصًاهِ اسکً-ائب سئبیبغ اٍ
اتا اكٌاف تبببشیبض بش لبضٍم ایبزباد هبشکبض
پظٍّؾّای كٌعت اػتاى آرس ایزاىؿبشقبی بِ
هٌتَس ؿٌاخت اصاسّای ّذف شای تبَلبیبذات
داخلی اػتاى تاکیذ کشد.
ِ گضاسؽ خبشگضاسی فاسع اص تبشیض ،هدوذعلی
ؿشیعتصادُ دس ؿـویي رلؼِ کاسگشٍُ حوایبت
اص تَلیذ ٍ ًتاست گشدؽ کاال دس ػغح عبشضبِ
ٍیظُ كٌعت کفؾ تبشیض دس ػالي اربتبوباعبات
ػاصهاى كٌعت هعذى ٍ تزاست اػتاى گفت :دس
حا حاضش یکی اص ًیاصّای كٌعتبگبشاى اػبتباى
اػتفادُ اص ؿشکت ّای داًؾ ٌیاى شای بشسػبی

رائقِ هـتشیاى هی اؿذ کبِ ایبي اهبش ضبشٍست
ایزاد هشکض پظٍّؾ ّای كٌعبت اػبتباى سا دٍ
چٌذاى هیکٌذ.
ٍی ا اؿاسُ ِ ایٌکِ كٌعت کفؾ تبشیض قذهتبی
كذ ػالِ داسد ٍ كٌعت کفؾ تبشیض شای سقا ت
دس اصاسّای رْاًی ایذ ِ ػوت استقای کیفیبت
ٍ تَلیذ کفؾّای ا رائقِ هـتشیاى حشکت کٌذ،
تلشیح کشد :عذ اص ایزاد هشکض پبظٍّبؾ ّبای
كٌعت کفؾ تبشیض ،ایي گشٍُ علوی ٍ تدقیقاتی
هیتَاًٌذ شای  4فلل ػا ًیاصّای هـتشیاى بِ
اًَاع کفؾ ّا سا تَلیذ ٍ عشضِ ًوایذ.
ًائب سئیغ اٍ اتا اكٌاف تبشیض دس اداهبِ بش

لضٍم ایزاد داًـگاُ ٍ هشکض عشاحی کفؾ تاکیذ
ٍ اضافِ کشد :كٌعت کفؾ تبشیض تَاى كبادسات
ِ کـَسّای هختل اسٍپایی سا داسد ٍ ا استقای
کیفیت تَلیذات ٍ تَرِ ِ هقَلِ تٌَع دس هذ ٍ
عشاحی شای ّش کـَسی تَلیذات هتبفباٍتبی سا
اًزام داد.

ػشٍیغ خبشی سٍصًاهِ اسک -هذیشکل تأهیي ارتوباعبی
آرس ایزاى ؿشقی ،خـٌاهِ خـَدگی رشائن کاسفشهبایباى
خَؽ حؼا کِ دس رْت ْبَد فضای کؼب ٍ کباس ٍ
حوایت اص کاسفشهایاى ٍ کاسآفشیٌاى تذٍیي ؿذُ اػبت سا
تـشیح کشد ِ .گضاسؽ ایؼٌا ،هٌغقِ آرس ایبزباى ؿبشقبی،
رعفش ػوؼاسی ا یاى ایٌکِ خـَدگی رشائن کاسفشهایاى
خَؽ حؼا اص خشداد تا ؿْشیَس هاُ ػا رباسی اربشا
ؿذ ،اظْاس کشد :ا تَرِ ِ اصخَسدّای اخز ؿبذُ ،ایبي
قاًَى ا ؿشایظ هٌاػبتش ٍ ػْلتش دس تباسیب 95/10/19
هزذد ًا ِ هذت ػِ هاُ توذیذ ؿبذ.هبذیبش کبل تبأهبیبي
ارتواعی اػتاى ا اعالم ایٌکِ ایي خبـبٌباهبِ اص تباسیب
كذٍس یعٌی  ِ 95/10/19هذت ػِ هاُ ارشایبی خبَاّبذ
َد ،تلشیح کشد :هبٌای شسػی ػَا ق کاسفشهایاى خبَؽ
حؼا  ،اسػا لیؼت كَست هضد یا حقَ یوِ ؿبذگباى
عبق هادُ  39قاًَى تاهیي ارتواعی ٍ پشداخت کاهل حبق
یوِ حذاقل چْاس هاُ ظشف 18هاُ قبل اص ٍقبَع دالیبل
ا شاصی خَاّذ َد ِ .گفتِ ٍی ،دالیل ا شاصی ؿاهل بشٍص
هـکالت ًاخَاػتِ اص رولِ تدبشیبن ّبای ظبالبوباًبِ ٍ
ًَػاًات ًشخ اسص هی اؿذ کِ ِ ٍاػغِ آى کاسفشهایاى با
چالؾ هَارِ ؿذُ ٍ اص پشداخت حبق بیبوبِ ٍ ایبفبای
تعْذات خَد دس قبا ًیشٍی کاس اصهاًذُاًبذٍ،ی افبضٍد:
دس كَستی کِ کل رشاین هتعلقِ کباسفبشهبایباى هبذیبَى
هش َط ِ قبل اص تلَیب ایي اكالحیِ اؿبذ ٍ 95/10/8
حذاکخش تا ػِ هاُ اص تاسی الصم االرشا ؿذى ایي اكالحیِ
دس هَسد پشداخت اكل ذّی قغعبی ؿبذُ با ػباصهباى
شاػاع فشم پیَػت ؿوباسُ یبک تبَافبق ًبوبایبٌبذ ،اص
خـَدگی رشاین هتعلقِ دس چاسچَ هقشسات شخَسداس
هی ؿًَذ.ػوؼاسی ا اعالم ایٌکِ دس اكالحیِ اخیش عبالٍُ
ش ٍاحذّای كٌعتی ،تَلیذی ٍ هعبذتبی ،کباسگباُ ّبای
خذهاتی ًیض کِ خؾ عوذُ کاسفشهایاى هشتبظ ا ػباصهباى
ّؼتٌذ ،اص ایي هضایا ْشُهٌذ خَاّذ ؿذ ،افضٍد :دس كَست
پشداخت ًقذی ٍ یا تقؼیظ ذّی تا حبذاکبخبش یبکبؼبا ،
تواهی رشائن یوِ ای کاسفشها هـوَ خـَدگی هی ؿَد
ٍ دس كَستیکِ کاسفشهایاى توایل ِ تقؼبیبظ بذّبی دس
اقؼاط یـتشی داؿتِ اؿٌذ ،خـی اص رشائن آًاى ،هتٌاػب
ا هذت تقؼیظ ،هـوَ خـیذگی قشاس هی گبیبشد.هبذیبش
کل تأهیي ارتواعی اػتاى خـَدگی ربشائبن دس اقؼباط
 18،24،30،36هاُ سا ِ تبشتبیبب هبعباد 85،75،60،50
دسكذ رشائن هتعلقِ اعالم کشدُ ٍ خباعبش ًـباى کبشد:
ػاصهاى تأهیي ارتواعی ػْل تشیي ؿشایظ هوبکبي سا بِ
رْت خـَدگی رشائن فشاّن کشدُ اػت ٍ لزا اص کبلبیبِ
کاسفشهایاى دسخَاػت داسین تا ا اػتفادُ اص ایبي عبشح،
هَرب ِ کاسگیشی الغ ش  150هیلیاسد تَهاى ًقذیٌبگبی
دس چشخِ تَلیذ ٍ اؿت ا ِ رای پبشداخبت ربشائبن ،دس
اػتاى ؿًَذ.

اتوام پرٍشُّای ًیوِ توام بایذ
اٍلیي اٍلَیت ضْرداری باضذ

ػشٍیغ خبشی سٍصًاهِ اسک-یک عضَ ؿبَسای ؿبْبش
تبشیض هعتقذ اػت اتوام پشٍطُ ّای ًیوِ توام بایبذ اٍلبیبي
اٍلَیت ؿْشداسی دس َدرِ ػا  96اؿذ.
علی ًَای اغباى دس گفتٍگَ ا خبشًگاس ایؼٌا ،هبٌبغبقبِ
آرس ایزاىؿشقی ،گفتَ :درِ ی تبعبیبیبي ؿبذُ بشای
ؿْشداسی دس ػا آتی افضایؾ هدؼَػی ًخَاّذ داؿبت
ٍ هعاد ا هیضاى َدرِی اختلاف دادُ ؿبذُ دس ػبا
راسی اػت.
ٍی ا یاى ایٌکبِ اٍلبَیبت اٍ دس كبشف بَدربِ ی
ؿْشداسی دس ػا آتی ،تکویل پشٍطُّای ًیوِتوام اػت،
گفت :اتوام خظ یک هتشٍی تبشیض ًیاصهٌذ  600هیبلبیباسد
تَهاى َدرِ اػت کِ ا تَرِ ِ ت ییشات اعوا ؿبذُ دس
قاًَى ؿـن ،تواهی ایي ّضیٌِّا سا ایذ ؿْشداسی تبأهبیبي
کٌذٍ.ی افضٍد :ا تَرِ ِ ایٌکِ تا قبل اص تلبَیبب ایبي
هلَ ًِ ،یوی اص ّضیٌِ سا دٍلت هتدول هیؿبذ ،پبغ اص
ایي ،تاهیي تواهی ّضیٌِّا شعْذُ ی ؿْشداسی خَاّذ َد
کِ ایي هیضاى ،هبلغ ٌّگفتی ِ ؿواس هیآیذ کِ ؿْبشداسی
ایذ ِ تٌْایی اس آى سا ِ دٍؽ کـذ.
اغباى عٌَاى کشد :اٍلَیت دٍم ًیض دس تبقبَیبت ًباٍگباى
حول ٍ ًقل عوَهی ٍ ؿشکت ٍاحذ اػبت ٍ ٍضبعبیبت
کًٌَی حاکن دس ایي خؾ قا ل قبَ ًببَدُ ٍ ًبیباص بِ
تاهیي ٍ تزْیض یـتش دس ایي خؾ احؼاع هیؿَد.
ٍی تاکیذ کشد :تبشیض ً 2018بیبض ػبَهبیبي ستبببِ سا دس
اٍلیت ٌذی ٍ تخلیق َدرِی ؿْشداسی دس ػا آتبی
داسد ٍ هبلواى ؿْشی ،فضای ػبض ،آػفالت ٍ لکِ گبیبشی
ًوًَِای اص اقذاهاتی ّؼتٌذ کِ هقذهِی ٍسٍد ؿْشداسی ِ
ایي پشٍصُی عتین سا فشاّن هیکٌٌذ.
ٍی هتزکش ؿذ :پشداخت دیَى ٍ بذّبی بِ اؿبخباف
حقیقی ٍ حقَقی ًیض اص رولِ اقذاهاتی اػت کِ ایذ هَسد
تَرِ قشاس گیشد ،چشا کِ هبلغ قا ل تَرْبی سا بِ خبَد
اختلاف هیدٌّذ.

