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اریان

غسيیع خجسی زيشوبمٍ ازن  -ـسمبوداز از ثیل گفت :ثیؿتسیه تمسوص ز
غبخت ي غبش ز از ثیل ثبید ثس ياحدَبی آمًشؾی ي تًغعٍ آن مزتزمزسوزص
ؾً چسا وٍ ایه ؾُس ثیؿتسیه جمعیت اوؽ آمًشی زا ثٍ خً اختكبـ ا ٌ اغزت.ثزٍ گزصازؼ
ایسوب  ،جًا شوجبوی ز جرػٍ ؾًزای آمًشؼ ي پسيزؼ از ثیل ثٍ مُبجسپریسی از ثیل اؾبزٌ وس ي
گفت :ز ثیؿتس ؾُسن َبی تبشٌ تبغیع از ثیل ثب ومجً ـضبی آمًشؾی زيثسي َػتیم ي ثزبیزد ثزٍ
َمت خیسیه تالؼ وىیم تب ثُتسیه ظسـیت ز غبخت مدازظ ي غپس ن وبزَب ثٍ ثخؽ خكزًقزی
ز عیه وظبزت لًی اوجبم ؾً وٍ ومًوٍ مًـك ز ایه شمیىٍ زا مدیسیت مًـك مدازظ َیبت امىزبیزی
زا ؾبَد َػتیم.شوجبوی تكسیح وس  :ز ؾًزای آمًشؼ ي پسيزؼ ثبید ثٍ اقالح ـسآیىدَب ي ثُجزً
ؾسایظ ز وىبز تًجٍ ثٍ اغتفب ٌ اش تىىًلًضی َبی وًیه آمًشؾی ي تسثیتی ز وىبز آن غزبخزت ي
تًغعٍ ـضبَبی آمًشؾی تًجٍ ؾً .ـسمبوداز از ثیل گفت :پیؽ ثیىی می وىیم ز غبل آیىدٌ ویص ثزب
غٍ َصاز وفس اـصایؽ اوؽ آمًشان يزي ی ز آمًشؼ ي پسيزؼ از ثیل زيثسي ؾًیم وٍ ثبید اش َم
اوىًن ثٍ ـىس تىمیل ي زاٌ اوداشی ياحدَبی آمًشؾی ویمٍ تمبم ز از ثیل ثبؾیم.

ا امٍ اش ؾمبزِ لجل...
الگوی بارش و مصرف آب در ایران
لسازگسـته ایسان زيی ومسثىد خؿه ي ثیبثزبوزی
جُبن ،ز لبلت گػتس گی عسضی ي يزی اش
پُىبة َبی ثصزي ثٍ يیطٌ جسیبن َبی ثزبزؾزی،
مًجت پیدایؽ مىبعك پُىبيز خؿه ي وزیزمزٍ
خؿه ي ویص خؿىی ي ثسی ؾدن آة ي َزًای
وؿًزمبن ؾدٌ اغت ثٍ گًوٍ ای وٍ مزیزبوزگزیزه
ثبزؼ آن  283میری متس یعىی یه غًم میبوگیزه
جُبوی اغت.
ایه ز حبلی اغت وٍ ز ثػزیزبزی اش مزىزبعزك
وؿًز ثٍ يیطٌ ؾت َبی مسوصی ي خزبيزی ي
وىبزٌ َبی جىًثی وؿًز ،میصان ة ازؼ اش 83
میری متس ویص ومتس اغت؛
ثٍ یگس غخهَ ،میه ثبزؼ اودن ویص ز وؿًز
اش وظس شمبوی ي مىبوی ،پساوىدٌ می ثبز .
عی ي ٍَ اخیس ویص ثسخبغتٍ اش تؽییس آة ي َزًا
ز ممیبظ جُبوی ي گسگًوی الگًی ثبزؼ ز
ممیبظ مری َمیه پساوىؽ شمبوی ي مىبوی خزً
چبز ؾىبيزی ي پساوىدگی ؾدٌ اغت.
ثس ثىیب َمیه آمبزَب 63 ،زقد خزبن وؿزًز
ز مىبعزك خؿزه 28 ،زقزد ز مزىزبعزك
ـساخؿه ي  28زقد ز مىبعك ویزمزٍ خؿزه
لساز از وٍ ز آیىدٌ ثسخبغتٍ اش عًامل پزیزؽ
گفتٍ ي ـؿبز ثسآمدٌ اش اوجبؾت جمعیت ثس مىزبثزع
ثٍ يیطٌ ز پیسامًن والوؿزُزسَزبی وزًیزسی ي
چسای ثی زيیٍ ام َب اش مساتع ي تجدیل مساتع ثزٍ
ثیبثبن ،ثس گػتسٌ پُىٍ َبی خؿه ي ـزساخؿزه
وؿًز اـصي ٌ خًاَد ؾزد.ثزس پزبیزٍ ا ٌ َزبی
مًجً  ،ثبزؼ غزب وزٍ وؿزًز  630مزیزرزیزبز
متسمىعت اغت وٍ اش ایه میبن 210 ،مزیزرزیزبز
متسمىعت جرة ي ثخؿی ویص تجخیس می ؾً  .اش
ایه زي 303 ،میریبز متسمىعت آن لبثل ثس اؾت
اغت وٍ اش ایه میبن 338 ،تزب  330مزیزرزیزبز
متسمىعت آن ،یعىی  55زقد تبوىًن ثس اؾزت
ؾدٌ اغت .یگس آوىٍ عی غبل آثی جزبزی ز
ممبیػٍ ثب میبوگیه ثرىدمدت ،حزجزم زيان آة
َبی وؿًز ز حًضٍ َبی آثزسیزص اقزرزی 02
زقد ـسيوبغتٍ اغت .ایه ز حبلی اغزت وزٍ
حجم زيان آة َبی وؿًز ز غبل آثی گرؾتٍ
 00میریبز ي  610میرزیزًن مزتزسمزىزعزت ي ز
میبوگیه ثرىدمدت 53 ،میریبز ي  818مزیزرزیزًن
متسمىعت ثجت ؾدٌ اغت .ثس پبیٍ گصازؼ َزبی
مًجً  ،میصان َدززـت آة ز ایسان  25تب 03
زقد اغت ،وٍ یىی اش عزًامزل اقزرزی آن
ثس اؾت َبی ؼیسمجبش اش ؾجزىزٍ آثزسغزبوزی ي
ـسغً گی غبشٌ َبی آثی ي ؾجىٍ َبی آثسغبوی
اغت.ایه ز حبلی اغت وٍ ایه ممداز ز ویب 1
تب  32زقد اغت .یبـتٍ َبی مًجً گًیبی آن
َػتىد وٍ عی چىد ٍَ اخیس عًامری مبوىد زؾزد
ـصایىدٌ جمعیت ،گػتسؼ ؾزُزسوؿزیزىزی ،زؾزد
ثخؽ َبی وؿبيزشی ي قىعت ،زيیىس ومّزی
محًز ثٍ تًغعٍ ،الگًی وزب زغزت آثزیزبزی ز
وؿبيزشی (ثٍ لیل اغتفب ٌ وىس ن اش ـزىزبيزی
َبی پیزؿزسـزتزٍ آثزیزبزی اش  13زقزد آة
اختكبقی ثٍ ثخؽ وؿبيزشی 53 ،زقد َزدز
می زي ) ي مكسؾ خبوگی (جدا وزىزس ن آة
آؾبمیدوی اش یگس مكسؾ َب) ي تؽییسات آة ي
ًَایی ي گسگًوی الگًی ثزبزؼ ثزٍ وزبَزؽ
مىبثع آة تجدید پریس اوجبمیدٌ اود.
ایه ز حبلی اغت وٍ الگًی مكزسؾ آة ز
وؿًز وگسان وىىدٌ اغت ،ثدیه معزىزب وزٍ َزس
ایساوی ثٍ گًوٍ میبوگیه زيشاوٍ  303لزیزتزس آة
مكسؾ می وىد وٍ ي ثساثس مكسؾ جُبوی آة
اغت ،آثی وٍ ثبشچسخبوی ویص ومی ؾً َ .زمزیزه
مػئرٍ مًجت ؾدٌ ایسان ز ـُسغت وؿًزَزبی
ازای ثحسان ؾدید آة ،لساز ثگیس ،
يضعیتی وٍ ز زيشَبی گسم تزبثػزتزبن امػزبل
(گسمبی ثب ی  63زجٍ ز تزُزسان ي يجزً
گسمبی ًَای ثیؽ اش  83زجزٍ ز گػزتزسٌ
پُىبيزی اش وؿًز) ثٍ ثیؿیىٍ ممىزه زغزیزد ثزٍ
گًوٍ ای وٍ زوًز َبی ثجت ؾدٌ مكسؾ آة
تبوىًن ز ایه قىعت ثی غبثمٍ ثً .
ا امٍ از



غسيیع خجسی زيشوبمٍ ازن-اغتبوداز الجسش گفت وٍ اش َزصاز مزیزرزیزبز
تًمبن اعتجبزات مكًة ز غفس زییع جمزُزًزی تزبوزىزًن  03زقزد
تخكیف پیدا وس ٌ اغت.ثٍ گصازؼ ایسوب ،غید حمید عُبیی ز چُبزمیه جرػٍ ؾًزای مدیسان تًلیزدی
ي التكب ی اغتبن الجسش اـصي  :ز غفس زییع جمًُزی َصاز میریبز تًمبن ثسای اغتبن الجسش ثزٍ تكزًیزت
زغد.يی خبعسوؿبن وس  :تعدا شیب ی اش عسح َبی التكب ی اغتبن ویص ثٍ ـزعزب ن الزتزكزب ی وؿزًز
پیؿىُب ؾدٌ وٍ ز قًزت تحمك غتبيز آوُب چىدیه ثساثس اعتجبزات مكًة غفس خًاَد ثً .اغتبوزداز
الجسش اضبـٍ وس  :مػبئل ي مًاوع تًلید وٍ ز ایه جرػٍ مغسح ؾد ،مًز ثسزغی لساز گسـتٍ ي ثزٍ يلزت
اثالغ می ؾً .يی گفت :غتب ـسمبودَی التكب ممبيمتی یىی اش جرػبت مری اغت وٍ ز اثعب اغتزبوزی
ثسگصاز ؾدٌ ي ثػیبز زاٌ گؿب ز امس غسمبیٍ گرازی ي تًلید اغت ،ثىبثسایه اش ـعب ن الزتزكزب ی اغزتزبن
اوتظبز می زي ثب حضًز ز ایه غتب مؿىالت خً زا مغسح وىىد.ایه جرػٍ ثٍ مىظًز ثسزغی آخزسیزه
يضعیت ،ؾىبغبیی ظسـیت َبی تًلید ي مؿىالت ي مًاوع ایه ثخؽ ثً ي ومبط لًت ي ضعؿ ياحدَبی
مًجً ي تًان ثخؽ خكًقی ثسزغی ؾد.

اهسال  123فمشُ پشٍاًِ تْشُتشداسی
دس آرستایجاى غشتی غادس ضذُ است

همالِ
فشاتُحشاى آب ٍ چالص
ّای ّیذسٍپلیتیه
دس ایشاى

تخػیع  30دسغذ اص اػتثاسات هػَب سفش
سییس جوَْسی تِ الثشص

غسيیع خجسی زيشوبمٍ ازن -زئیزع غزبشمزبن
قىعت ،معدن ي تجبزت آذزثبیجبنؼسثی گفزت:
امػبل  320ـمسٌ پسياوٍ ثُسٌثس ازی ز ؾُسغتزبن
َبی مخترؿ ایه اغتبن قب ز ؾدٌ اغت.
جعفس قب ق اغىىزدزی ز گزفزت ي گزً ثزب
خجسوگبز ایسوب ثب اؾبزٌ ثٍ ایىىٍ اش ایه تزعزدا 85
ـمسٌ پسياوٍ ایجب ی ي  58ـمسٌ وبؾی اش تزًغزعزٍ
ياحدَبی تًلیدی ثً ٌ اغت ،اـصي  :ثزب قزديز
ایه تعدا پسياوٍ ثسای  133وفس اؾتؽبل ایجب ؾدٌ
اغت .يی اضبـٍ وس  :ز ایه مزدت  53ياحزد

ویمٍ ـعبل ویص ز ایه اغتبن ثب اؾتؽبل پىج َزصاز ي
 825وفس وػجت ثٍ اـصایؽ ظسـیت تزًلزیزد خزً
الدام وس ٌ اود.يی اظُبز وس  :ثزس اغزبظ الزدام
َبی ایه غبشمبن ز عسح زيوك تًلید ي پس اخت
تػُیالت مًز ویبش آوُب اش عسیك مكزًثزٍ َزبی
وبزگسيٌ تػُیل ي زـع مًاوع تًلید ،تزعزدا 28
ياحد زاود ثب اؾتؽبل  053وفس ثٍ چسخزٍ تزًلزیزد
ثبشگؿتٍ اغت.اغىىدزی ثب اؾبزٌ ثٍ ایىىٍ تزعزدا
 53ياحد ویمٍ ـعبل ثب اؾتؽبل پىج َصاز ي  825وفس
وػجت ثٍ اـصایؽ ظسـیت تًلید الدام وس ٌ اغت،
گفت :ز ایه ثبشٌ شمبوی َؿت عسح ویمٍ تمبم ثب
اؾتؽبل  300وفس ویص ز ایه اغتبن زاٌاوداشی ي ثزٍ
مسحرٍ تًلید زغیدٌ اود.زئیع غبشمبن قزىزعزت،
معدن ي تجبزت آذزثبیجبن ؼسثی اـزصي  :امػزبل

وص یه ثٍ َؿت ـمسٌ عسح ایجب ی ي غٍ ـزمزسٌ
عسح تًغعٍای ثٍ َمساٌ َؿت مًز اش ياحدَبی
زاود ثٍ حبلت ـعبل ز آمدٌاود.يی اضبـٍ وزس :
عاليٌ ثس آن یه عسح معدوی ثب عىًان شیسغبشی
ي آغفبلت جب ٌ معدوی ز ؾُسغتبن مُبثب وزیزص
اوجبم میؾً .
اغىىدزی گفت :امػبل عسح ایجب ی ثب عزىزًان
ؾسوت CNGغیرىزدز غزسان وزیزص یزىزی اش
عسحَبی مری ي مُم آذزثبیجبن ؼسثی ثٍ ؾزمزبز
میزي .ثٍ گصازؼ ایسوبَ ،م اوىًن َ 2صاز ياحزد
تًلیدی ـعبل ثب َ 65صاز وفس ؾبؼل ز آذزثبیجزبن
ؼسثی يجً از ي یىُصاز ي  533عسح قىعزتزی
ویص ثب پیؿسـت ـیصیىی  23تب  53زقد ز حزبل
اجساغت.

آًفَالًضای فَق حاد پشًذگاى تِ اغفْاى ّن سسیذ
غسيیزع خزجزسی زيشوزبمزٍ ازن -مزدیزسوزل
امپصؾىی اغزتزبن اقزفزُزبن گزفزت :يیزسيظ
آوفً وصای ـًق حب پسودگبن ثب يزي ثٍ اقفزُزبن
ثعىًان ياش َمیه اغتبن وؿًز ،ثٍ پسودگزبن ایزه
خغٍ َم غسایت وس .
وتس ؾُسام مًحدی ز گفت يگً ثب خزجزسوزگزبز
ایسوب ثب ثیبن ایىىٍ يزي ایه يیسيظ ثٍ اغتبن اثزتزدا
ز یىی اش خبوٍ َبی محمدآثب جسلًیٍ ثب ترزفزبت
عیًز ثًمی گصازؼ ؾد ،اـصي  :ثالـبقرٍ الدامزبت
شم ثسای لسوغیىٍ ،پبوػبشی ي معديم غبشی عیًز
آلً ٌ اوجبم ؾد ي پع اش ومًوٍ گیسی ي تبیید03 ،
لغعٍ اش عیًز ثًمی آلً ٌ معديم ؾدود.
يی َمچىیه ثب اؾبزٌ ثٍ گصازؼ ترفبت غىگزیزه ي
آلً ٌ ؾدن ي مزصزعزٍ پزسيزؼ ثزًلزرزمزًن ز
زيغتبی َمت آثب وجؿ آثب ثزٍ ایزه يیزسيظ،
گفت :پع اش ومًوٍ گیسی ي مثجت اعالم ؾدن اثتال

ثٍ ایه يیسيظ ز ایه ي مصزعٍ ،حدي  8الزی 5
َصاز لغعٍ ثًلرمًن آلً ٌ ؾىبغبیی ي معديم ؾدود.
مًحدی اـصي  :حدي  20میزرزیزًن لزغزعزٍ مزسغ
گًؾتی ي تخمگراز ،ثردزچیه ي ثزًلزرزمزًن ز
اقفُبن يجً از .
مًحدی ثب ثیبن ایىىٍ معديم غبشی ،ضزدعزفزًوزی
وس ن ،لسوغیىٍ ي مسالجت مىغمٍ ثكزًزت ؾزجزبوزٍ
زيشی ز حبل اوجبم اغت ،گفت :الزدامزبت شم
ثسای پیؿگیسی ي ممبثرٍ ثب ایه يیسيظ ثزس اغزبظ
پسيتىل َبی غبشمبن ثُزداؾزت جزُزبوزی ام ي
پسيتىل َبی غبشمبن امپصؾىی وؿزًز ز ایزه
شمیىٍ زعبیت می ؾً .
يی ثب ثیبن ایىىٍ اش اثتدای مغسح ؾدن ایه ثیمزبزی
ز وؿًز ،ومیتٍ ممبثرٍ ثب آوفً وزصای ـزًق حزب
پسودگبن ز اغتبن تؿىیل ؾزد ،گزفزت :اغزتزبن
اقفُبن ثب ثیؽ اش ي َصاز ياحزد پزسيزؼ مزسغ

ًثایذ دس خػَظ لطغ آب یا تشق
هذاسس تِ داًصآهَصاى استشس
ٍاسد ضَد

قىعتی اش ثیؿتسیه تعدا ياحدَبی پسيزؼ مسغ ي
عیًز ز وؿزًز ثزسخزًز از اغزت.مزًحزدی اش
ؾُسيودان خًاغت اش خسید پسودٌ اش اـزسا يزٌ
گس ثغًز جدی خً ازی ي اوزًا مزسغ َزب ي
پسودگبن خً زا ز لفع وگُدازی وىىد ي ظزسؾ
ؼرا ي آة آوُب زا اش غبیس پسودگبن ي حتی وجًتس ي
گىجؿه َب يز وگٍ ازود.

پشداخت حك تیوِ توام تیوِ ضذگاى
دس صًجاى تِ غَست غیش حضَسی
اًجام هی ضَد

غسيیع خجسی زيشوبمٍ ازن -مدیسول تبمیه اجتمزبعزی
اغتبن شوجبن گفت :ز شمبن حبضس حك ثیمٍ تمزبم ثزیزمزٍ
ؾدگبن تبمیه اجتزمزبعزی ز ایزه اغزتزبن ثزٍ قزًزت
الىتسيویىی ي ؼیسحضًزی اوجبم می ؾً .مػعً عریزبزی
ز گفت ي گً ثب ایسوب اـصي  :ز خكًـ پس اخت َزبی
ؼیس حضًزی لدم َبی ثرىدی ثس اؾتٍ ؾدٌ اغت ثٍ عًزی
وٍ َم اوىًن ز غغح وبزگصازی َب َیچ گًوٍ پس اخزت
حضًزی حك ثیمٍ اوجبم ومی ؾً .يی ثب ثیبن ایزىزىزٍ 11
زقد لیػت َبی ازغبلی اش غًی وبزـسمبیزبن ي ثزیزمزٍ
ؾدگبن ثسای پس اخت حك ثیمٍ ثٍ قًزت ؼیس حضزًزی
اغت ،اظُبز وس  :ثب ی  58زقد اثالغ َب ثٍ وبزـسمبیبن
ثٍ قًزت الىتسيویىی اوجبم می ؾً وٍ ایه امزس ثزبعز
ؾدٌ تب ز يقًل اثالغ َب مؿىالت گرؾتٍ پیؽ ویبیزد ي
وبزـسمبیبن ویص ز قًزت اؾته اعتسال ،شمزبن وزبـزی
ثسای ازائٍ آن پیدا وس ود.مدیسول تبمیه اجتمبعی اغزتزبن
شوجبن اش اـتتبح وبزگصازی َبی تزبمزیزه اجزتزمزبعزی ز
ؾُسَبی خسمدزٌ ،قبییه لرعٍ ي َیدن ز ٍَ ـجس امػبل
خجس ا ي گفت :ز تالؼ َػتیم عزی غزبل جزبزی 2
وبزگصازی یگس زا ویص ز ؾُسغزتزبن َزبی ایزجزسي ي
غرغبویٍ زاٌ اوداشی وىیم.يی اـصي  :ثب ثُسٌ ثس ازی اش ایزه
وبزگصازی َب تب پبیبن غبل جبزی ،ؾمبز وبزگصازی َزبی
تبمیه اجتمبعی عاليٌ ثس ؾعجٍ َبی المبزی ز غغح اغتبن
ثٍ  5ياحد خًاَد زغید.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشت درمانی تبریز
هٌالػِ ضواسُ  71داًطگاُ ػلَم پضضىی تثشیضًَ -تت دٍم

غسيیع خجسی زيشوبمٍ ازن -مدیسول آمًشؼ ي پسيزؼ خًشغزتزبن
ثب اعتسال وػجت ثٍ مًضً ثدَی  1میریبز ی مدازظ ثٍ ؾسوت ثزسق
مىغمٍای گفت :غىدی ثسای اثجبت ایه مػألٍ يجً وداز .
ثٍ گصازؼ خجسوگبز عرمی ي آمًشؾی خجسگصازی اوؿزجزًیزبن ایزسان
(ایػىب) مىغمٍ خًشغتبن ،محمد تمیشا ٌ ز ؾًزای آمًشؼ ي پزسيزؼ
اغتبن وٍ امسيش ،غٍؾىجٍ  25یمبٌ ز غبله جرػبت اغتبودازی ثسگصاز
ؾد ،ثب اؾبزٌ ثٍ مًضً ثدَی آمًشؼ ي پزسيزؼ ثزٍ ؾزسوزت ثزسق
مىغمٍای اظُبز وس  :مب ثٍ اقل مًضً معتسل َػتیم چساوٍ غزىزدی
يجً وداز وٍ ثبثت وىد مدازظ ثدَی  1میریبز تًمبوی ثٍ ؾزسوزت
تًشیع ثسق اغتبن ازود.
يی تكسیح وس  :مب ثبید تالؼ وىیم مپ ثب ی غزس اوزؽ آمزًشان
زيؾه ثمبود ،امب قديز اجسائیٍ ثٍ ایه معىب اغت وٍ آمًشؼ ي پزسيزؼ
تعغیل ؾً ؛ اگسچٍ اغتبوداز غٍ ثبز مىتًة وس وٍ ایه الزدام اوزجزبم
وؿً َمچىبن وػجت ثٍ ایه مػألٍ ثیتًجُی میؾً .
َمچىیه ز ایه وؿػت عجدالسغًل ممتبشان مؿبيز اغتبوداز خًشغزتزبن
ز امًز تجُیص مىبثع ،ثب اؾبزٌ ثٍ محدي یتَبی آمًشؼ ي پزسيزؼ ي
ؾسوت تًشیع ثسق اغتبن اظُبز وس َ :س شیسغبختی اگس اعتجبز وداؾزتزٍ
ثبؾد لب ز ثٍ وبز وخًاَد ثً  .ز غتگبٌَبی اجسایی يلتی ،لبوًوی ثزٍ
وبم محىًم ثٍ يلت يجً از وٍ ثٍ غتگبٌَبی يلتی ـسقت ا ٌ
میؾً ظسؾ  35مبٌ اش تبزیخ قديز اجساییٍ ثب غتگبٌ ؾبوی ثٍ تًاـك
ثسغىد .يی ا امٍ ا  :ز لبوًن ویص اؾبزٌ ؾدٌ اغت وٍ ایه زلم ثبید ثزٍ
غبشمبن مدیسیت ي ثسوبمٍزیصی اعالم ؾً تب ایه غبشمبن ظسؾ غٍ مزبٌ
ثدين َیچ محدي یت جبثجبیی اش محل ثً جٍ متمسوص ایزه مزجزرزػ زا
پس اخت وىد وٍ غتگبٌ مغبلجٍگس ویص مؿىری اش لحبػ اعتجبزی وداؾتٍ
ثبؾدَ .مچىیه ز ایه وؿػت ،غیسيظ خدا ا ی معبين تًغعٍ مىبثع ي
پؿتیجبوی آمًشؼ ي پسيزؼ خًشغتبن اظُبز اؾت :ز آخسیه جرػٍ ثب
ؾسوت تًشیع ثسق ،ایه تًاـك حبقل ؾد وٍ آمًشؼ ي پسيزؼ مجزرزػ
َفت میریبز ي  533میریًن تًمبن اش غبشمبن آة ي ثسق ثزبثزت لزبوزًن
ثً جٍ غبلَبی  03تب  53عرجىبز اغت وٍ ز آن شمبن ؾسوت تزًشیزع
ثسق مىغمٍای شیس وظس غبشمبن آة ي ثسق خًشغتبن ثً .
خدا ا ی اـصي  :اوىًن آمًشؼ ي پسيزؼ  363میریبز تًمبن اش تزمزبم
غتگبٌ َبی اغتبن عرجىبز اغت امب َیچ اجساییٍای قب ز وزمزی وزىزد،
چسا وٍ اغتبودازی اغفىدمبٌ غبل گرؾتٍ وبمٍای قب ز وس وٍ چزىزیزه
وبزی تًغظ َیچودام اش غتگبٌَبی اغتبن اوجبم وؿزً ؛ َزمزچزىزیزه
مس ا امػبل یًان محبغجبت چىیه وبمٍای زا مىتًة وس ز حبلی وٍ
ؾسوت تًشیع ثسق ایه مػألٍ زا زعبیت وىس ٌ اغت.

داًطگاُ ػلَم پضضىی ٍخذهات تْذاضتی دسهاًی تثشیض دس ًظش داسد خشیذ ٍ ًػة ٍ ساُ
اًذاصی اتاله واًتیٌشی هشوض دادُ (دیتاسٌتش) داًطگاُ سا تػَست هٌالػِ ػوَهیی ییه
هشحلِ ای تِ ضشوتْای ٍاجذ ضشایط ٍ غالحیت داس دس هَضَع هٌالػِ ٍاگزاس ًوایذ .
هتماضیاى هحتشم هیتَاًٌذ جْت دسیافت اسٌاد هٌالػِ اص هَسخِ 95 / 10 / 30لغایت پایاى
ٍلت اداسی هَسخِ  95 / 11/06تِ دتیشخاًِ ستاد هشوضی داًطگاُ تِ آدسس  :تثشییض-
خیاتاى آصادی – خیاتاى گلگطت – سٍتشٍی هشوض آهَصضی دسهاًی اهیام سضیا (ع)
ساختواى هشوضی داًطگاُ ػلَم پضضىی تثشیض ) هشاجؼِ فشهایٌذ
هْلت ػَدت هذاسن تِ ٍاحذ هٌالػِ گضاس اص هَسخِ  95 / 11 / 7تا ساػت  14تؼذ اص ظْش
هَسخِ 95/11/17تِ آدسس  :تثشیض  ،خیاتاى گلگطت  ،سٍتشٍی هشوض آهَصضی دسهیاًیی
اهام سضا (ع)  ،ساختواى هشوضی داًطگاُ ػلَم پضضىی تثشیض  ،طثمِ سَم  ،اتاق  311دفتش
هحشهاًِ داًطگاُ هیثاضذ .تذیْی است ّش گًَِ اػالم اًػشاف ٍ پس گشفتي پیطٌْاد لیویت
تایستی دس تاسیخ ساػت ٍ هىاى همشس فَق غَست گیشد ٍ اال هَسد پزیشش لشاسًخیَاّیذ
گشفت .
دسضوي صهاى گطایص هٌالػِ دس ساػت  14:30تؼذ اص ظْش سٍصدٍضیٌیثیِ هیَسخیِ
 95 / 11 / 18دس هحل دفتش ووسیَى هٌالػات داًطگاُ تِ آدسس  :تثشیض  -ساختیویاى
هشوضی داًطگاُ  ،طثمِ ّوىف  ،هذیشیت خذهات پطتیثاًی خَاّذ تَد وِ حضَس خَد ٍییا
ًوایٌذگاى لاًًَی ضشوت وٌٌذگاى دس هٌالػِ دس جلسِ گطایص آصاد هیثاضذ.
سپشدُ ضشوت دس هٌالػِ توثلغ  750/000/000سیال هؼادل ّفتاد ٍ پٌج هیلیَى تیَهیاى
است وِ ضشوت وٌٌذگاى دس هٌالػِ هی تَاًٌذ تػَست چه تاًىی تضویٌی یا ضواًت ًاهِ
تاًىی ٍ یا ٍاسیض تحساب سیپیْیش 0102056435002تیا ضیٌیاسیِ پیشداخیت
( ً) 910171948ضد تاًه غادسات ضؼثِ ضْیذ تْطتی ( لاتل ٍاسیض دس ولیِ ضؼة تیاًیه
غادسات ) تٌام داًطگاُ ػلَم پضضىی تثشیض ٍاسیض ًوایٌذ
هثلغ حذٍدی لشاسداد14/000/000/000
وذ پستی5165665931 :

وذ التػیادی داًطیگیاُ411373895154:
ضٌاسِ هلی داًطگاُ14002919933:

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
دکتر مسعود فقیه دینوری
*ضٌاسِ آگْی* 17134:تاسیخ اًتطاس  *1395/10/29 :سٍصًاهِ سشاسشی اسن

