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اریان

سّب سبصی  31هيليَى هبّي دس هٌببع
آبي استبى اسدبيل

ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسن -هذیشول ؿیالت ٍ آتضیاى
اػتاى اسدتیل گفت :دس ػال خاسی  ۰0هیلیَى لطؼِ هاّهی
دس هٌاتغ آتی اػتاى سّا ػاػضی ههی ؿهَد.تهِ گهضاسؽ
خثشًگاس ایؼٌا هٌطمِ اسدتیل ،هیشآسهاى ٍاػظی دس خهلهؼهِ
تشسػی ٍضؼیت آتضیاى دس اػتاى تا تیاى ایي هطلة گفهت:
ایي هیضاى هاّی ّا اص ًَع لضل آال هاّیاى گشهاتی وهپهَس،
آهَس ،ػشغٌذُ ٍ فیتَفان دس اػتخشّای پشٍسؽ هاّی ٍ
هٌاتغ طثیؼی ٍ ًیوِ طثیؼی آصاد ػاصی هی ؿَد .هذیهشوهل
ؿیالت ٍ آتضیاى اػتاى اسدتیل تا اؿاسُ تِ ایهٌهىهِ ههیهضاى
تَلیذ اًَاع هاّیاى ػشدآتی ٍ گشم آتی دس ػال گزؿتِ دس
اػتاى ّـت ّضاس ٍ  0۰۱تي تَد ،خاطشًـا وشد :اًتظاس هی
سٍد ایي هیضاى دس ػال خاسی تِ تهیهؾ اص ّ 9هضاس تهي
افضایؾ یاتذ .تِ گفتِ ٍی تش اػاع اسصیاتیّهای كهَست
گشفتِ تَػط ػاصهاى ؿیالت وـَس اػتاى اسدتیهل ههَفهك
ؿذ دس ؿاخق ّای اختلاكی ؿیالت اػتاى ّای غهیهش
ػاحلی اهتیاص ول یه ّهضاس سا تهِ خهَد اخهتهلهاف
دّذٍ .اػظی یادآٍس ؿذ :اداسُ ول ؿهیهالت اػهتهاى دس
ؿاخق ّای اػاػی ستثِ ّای ػالی سا تِ خَد اختهلهاف
دادُ اػت تطَسیىِ دس ػشاًِ هلشف آتهضیهاى تها وؼهة
 ۰0۱اهتیاس ،هیضاى تَلیذ آتضیاى پشٍسؿی تها وؼهة 00۱
اهتیاص ٍ هیضاى اؿتغال هؼتمین دس صیش تخؾ ؿیالت ؿهاههل
كیذ ٍ آتضی پشٍسی تا وؼة  ۰0۱اهتیاص ٍ تَلیذ ههاّهیهاى
صًیتی تا وؼة  ۰0۱اهتیاص  ۰۱۱دسكذ اههتهیهاص سا وؼهة
وشدُ اػت.

ػشٍیغ خثشی سٍصًهاههِ اسن-سئهیهغ ػهاصههاى
كٌؼت ،هؼذى ٍ تداست آرستایداى غشتی تا اؿهاسُ
تِ فؼالیت ّ 0۱ضاس ًفش دس كهٌهؼهت فهشؽ اػهتهاى
گفت :ایي افشاد دس  2۱۱واسگاُ لالی تافهی ؿهاههل
پٌح واسگاُ هتوشوض 80 ،تهؼهاًٍهی تهَلهیهذی۰0 ،
اتحادیِ كٌفی لالی تافی ٍ یه داًـگاُ دس حهَصُ
فشؽ دػتثاف اػتاى فؼالیت هی وٌٌذ.
خؼفشكادق اػىٌذسی دس آییي اهضای تفاّن ًهاههِ
ػِ خاًثِ اخهشای طهشح فهشٍؽ الؼهاطهی فهشؽ
دػتثاف دس آرستایداى غشتی افضٍد :تَلیذ ،اؿتغال ٍ
كادسات اص اٍلَیت ّای دٍلهت دس آرستهایهدهاى
غشتی دس ساػتای تحمك هٌَیات همام هؼظن سّثهشی
دس حَصُ التلاد همهاٍههتهی اػهتٍ.ی اداههِ داد:

آرستایداى غشتی اص اػتاى ّای فؼال دس حَصُ لالهی
تافی دس وـَس تِ ؿواس هی سٍد ٍ كهٌهؼهت فهشؽ
یىی اص ؿاخلِ ّای اكلی التلادی ایهي اػهتهاى
اػت.
ٍی اضافِ وشد :تِ هٌظَس استمای هٌضلت لالی تافهاى
ٍ پـتیثاًی ٍ حوایت اص تَلیذوٌٌذگاى فشؽ ٍ دس
اخشای لاًَى خذیذ تیوِ لالیثافی تاوٌَى ّ ۰0هضاس
ًفش تافٌذُ فشؽ دػتثاف دس آرستایداى غشتی تهیهوهِ
ؿذُ اًذ ٍ للذ داسین ایي سلن سا تِ ّ 26هضاس ًهفهش
تشػاًین.سئیغ ػاصهاى كٌؼت ٍ هؼذى ٍ تهدهاست
آرستایداى غشتی اکْاس وشد :تش اػاع تفاّن ًهاههِ
هٌؼمذ ؿذُ تا كٌذٍق واسآفشیٌی اهیذ ٍ اتهحهادیهِ
ؿشوت ّای تؼاًٍی فهشؽ دػهتهثهاف اص اههشٍص،

ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسن-ؿْشداس اكفهْهاى
گفت :طشح تؼشیض پل فلضی تذٍى آػیة صدى
تِ فضای ػثض ٍ لطغ دسخت دس اطشاف ایي پهل
اخشایی ؿذ.
تِ گضاسؽ اداسُ استثاطات سػاًِ ای ؿهْهشداسی
اكفْاى ،هْذی خوالی ًظاد دس حاؿیهِ ههشاػهن
افتتاح طشح تؼشیهض پهل فهلهضی اکهْهاسوهشد:
ّوـْشیاى ػضیض دس خشیاى ّؼتٌذ وهِ تهدهشتهِ
تؼشیض پل ّوچَى پل تضسگوْش ٍ پل ٍحیذ سا
داؿتین اها خٌغ پل فلضی هتفاٍت تَد چشا وهِ
دٍ طشف پل  ،فضای ػثض ٍ دسختىاسی تؼهیهاس
صیاد ٍ هتشاون ٍخَد داؿت ٍ تؼشیض پل تهذٍى
آػیة صدى تِ فضای ػثض هـىل اػت.

ٍی افضٍد :دس طشح اٍلیِ تؼشیض پل تٌا تهش ایهي
تَد وِ تیؾ اص  ۰۱۱دسخت لطغ ؿَد ٍ ها صههاى
صیادی سا كشف وشدین وِ ایي اتفاق ًیفتذ.
ؿْشداس اكفْاى اداهِ داد :دغذغِ تؼهذی تهشای
تؼشیض پل تشػىغ پل ٍحیذ ٍ پل تهضسگهوهْهش
وِ ؿاخق ّای َّیتی هالن ًهثهَد دس ایهي
صهیٌِ تا الذاهاتی وِ تَػط یىی اص هؼواساى ؿْش
كَست گشفت ایي اهش لحاظ ؿذ.
خوالی ًظاد اداهِ داد :فمط هؼواسی ػهاصُ ّهای
پایِ پل تالی هاًذُ وِ دس آیٌذُ ای ًضدیه اًدام
خَاّذ ؿذ ٍ یه هؼواسی ههٌهحهلهش تهِ فهشد
خَاّذ داؿت وِ ؿایذ الگَیی خْت تهَػهؼهِ
آیٌذُ ؿْش تاؿذ ٍ.ی اضافِ وهشد :چهَى لهشاس

تشایي تَد وِ دسختی حزف ًـَد پیادُ سٍ ّا اص
التِ الی ؿاخ ٍ تشي دسختاى سد ؿذُ ٍ ایي اهش
تاػث ؿذ دٍ ّذف تا یه واس اًدام ؿهَد تهِ
ایٌلَست وِ ّوـْشیاى ّن پیادُ سٍی هی وٌٌذ
ٍ ّن اص فضای ػثض پاسن لزت هی تشًذ.

اختصبظ  14هيليبسد سیبل اعتببس بشای پشٍطُّبی آهَصش ٍ پشٍسش دس عليآببد ٍ صٍیِ
ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسن -اػتاًذاس خَصػتاى گفت 0۱ :ههیهلهیهاسد
سیال اػتثاس تِهٌظَس تىویل هدتوغ ٍسصؿی فدش ػلیآتاد ػِ ،ػاخت 2
هذسػِ  6والػِ ٍ تدْیض هذاسع ػلیآتاد ٍ صٍیِ اختلاف یافت.
تِ گضاسؽ ایؼٌا  -هٌطمِ خَصػتاى ،غالمسضا ؿشیؼتهی دس تهاصدیهذ اص
هٌاطك صٍیِ ٍ ػلیآتاد اَّاص اکْاس وشد :پشٍطُّای ػوشاًی آههَصؽ ٍ
پشٍسؽ اصخولِ فضاّای آهَصؿی ٍ ٍسصؿی دس اٍلَیت خزب اػهتهثهاس
ّؼتٌذ.
ٍی تا تیاى ایٌىِ  0۱هیلیاسد سیال خْت تىویل پهشٍطُ ّهای ػهوهشاًهی
آهَصؽ ٍ پشٍسؽ دس ایي هٌاطك اخهتهلهاف یهافهت ،تلهشیه وهشد:
هْن تشیي الذام دس آهَصؽ ٍ پشٍسؽ افضایؾ فضاّای آهَصؿهی اػهت
وِ تا اختلاف اػتثاس فَق ؿاّذ ػاخت  2هذسػِ  6والػِ ،تدْیض توام
هذاسع ػلیآتاد ٍ صٍیِ ٍ تىویل هدتوغ ٍسصؿی فدش ػهلهی آتهاد ػهِ
خَاّین تَد.
اػتاًذاس خَصػتاى اداهِ داد :توام تالؽ دٍلت دس اػتاى خَصػهتهاى دس
ساػتای سفغ ووثَد فضاّای آهَصؿی ٍ تشطشف ػاختهي چهالهؾ ّهای
آهَصؽ ٍ پشٍسؽ اػت.
ؿشیؼتی تا تیاى ایٌىِ هحشٍهیتصدایی اص هٌاطك ونتشخَسداس اػهتهاى اص

اٍلَیت ّای دٍلت اػت ،اکْاس وشد :سػیهذگهی تهِ ههٌهاطهك وهوهتهش
تَػؼِیافتِ ٍ تشطشف ػاختي هـىالت هشدم دس ایي هٌاطك دس دػهتهَس
واس اػت ٍ اختلاف ایي اػتثاس دس ساػهتهای وهوهه تهِ آههَصؽ ٍ
پشٍسؽ دس اًدام ٍکایف آى اػت.

ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسن-فشهاًذاس وشج ،اص ػهذم
دسیافت گضاسؽ یا هـاّذُ تة خًَشیضی دٌّذُ وشیوِ
وٌگَ دس ؿْشػتاى وشج خثش داد.تِ گضاسؽ خثشًهگهاس
ایؼٌا هٌطمِ الثشص ،ػلی لٌثش صهاًی  ،دس ًـؼت واسگشٍُ
ػالهت ٍ اهٌیت غزایی ایي ؿْشػتاى تا اػالم ایي خثهش
گفت :تا تَخِ تِ ایٌىِ تیواسی تة وشیوِ وهٌهگهَ دس
اػتاًْای ّودَاس هـاّذُ اػهت ،اػضهای وهاسگهشٍُ
ػالهت ٍ اهٌیت غزایی ،دس خْهت اخهشای الهذاههات
پیـگیشاًِ تا خذیت الذام ًوَدُ اًذ وِ دس ایي ساػتها ،
الضام وـتاسگاُ ّا تِ ًگْذاسی اص دام رته ؿهذُ دس
یخچال تِ هذت  84ػاػت خْت اص تیي سفهتهي ػهاههل
ٍیشٍػی تیواسی ،آهَصؽ پشػٌل وـتاسگاُ ّا ،خْهت
اػتفادُ اص ٍػایل حفاکت فشدی ،هماتلِ تا وـهتهاسّهای
خاسج اص وـتاسّا وِ تذٍى ًظاست داهپضؿىی كهَست
هی گیشًذ ٍ ...اص هْهوهتهشیهي الهذاههات اًهدهام ؿهذُ
اػت ٍ.ی افضٍدّ :وچٌیي تا ّواٌّگی ّای اًدام ؿهذُ
هیاى ؿْشداسی ّا ٍ هشوض تْذاؿت ؿْشػتاى وهشج ،
همشس ؿذُ اػت تا ههشاوهض غهیهشههدهاص ػهشضهِ دام،
دػتفشٍؿاى ػیاس هَاد غزایی تِ ٍیهظُ فهشٍؿهٌهذگهاى
خگش  ،تِ كَست خذی الذام گشدد.لٌهثهش صههاًهی تهِ
ضشٍست اطالع سػاًی تِ ؿْشًٍذاى دس خلَف ػالئن
تیواسی ،ساّْای اًتمال ٍ ساّْای پیـگیشی اص آى تاویذ
وشدُ ٍ گفت :تیواسی تة وشیوِ وٌگهَ  ،اص طهشیهك
گضؽ اًؼاى تَػط وٌِ آلَدُ یا لهِ وهشدى آى سٍی
پَػت ،تِ اًؼاى هٌتمل هی ؿَدّ .وچٌهیهي تهوهاع تها
پَػت یا الؿِ حیَاى آلَدُ دس طی رت یا ووی تؼذ اص
آى ٍ یا تواع تا تافت ،خَى ،تهضاق ،ادساس ٍ ههذفهَع
تیواساى ًیض هی تَاًذ هٌتمل وٌٌذُ تیواسی تاؿذ.

آگْي دعَت هجوع عوَهي عبدی سبليبًِ
ًَبت اٍل ضشکت تعبًٍي اعتببس کبسکٌبى سبصهبى هذیشیت ٍ بشًبهِ سیضی آرسببیجبى ضشقي

سؿذ  2.20دسكذی داسدٍ.ی اضافِ وشد :هدوَع اػتهثهاسات
ّضیٌِ ای ایي اػتاى دس تَدخِ ػال  ،96تِ یه تهشیهلهیهَى ٍ
 044هیلیاسد سیال هی سػذ وِ ًؼثت تِ سلن یهه تهشیهلهیهَى
 6۱4هیلیاسد سیال ػال  ،90سؿذ  ۰۰.2دسكذی داسد.
طْواػثی اتشاص وشد :اػتثاسات توله داسایی ّای ػشهایِ ای
ایي اػتاى دس ػال خاسی  909هیلیاسد سیال پیؾ تیٌی ؿذُ وِ
ًؼثت تِ  408هیلیاسد سیال ػال گزؿتِ ؿاّهذ سؿهذ ۰8.90
دسكذی اػت.
سییغ ػاصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی اػتاى صًدهاى گهفهت:
تَدخِ پیؾ تیٌی ؿذُ تشای ایي اػتاى دس تٌذ الضاهات لاًهًَهی
اػتثاسات توىل داسایی ّا ؿهاههل ػهِ دسكهذ حهاكهل اص
كادسات ًفت خام ٍ گاص طثیؼی ٍ لاًَى اػتفادُ ههتهَاصى اص
اهىاًات وـَسی  468هیلیاسد سیال اػت وِ ًؼثت تِ تَدخهِ
 000هیلیاسد سیالی ػال گهزؿهتهِ سؿهذ  ۰80.۰0دسكهذی
داسد.

ضْشیِ هذاسس بضسگسبل ضْشستبى قضٍیي تعييي ضذ

ػشٍیغ خثشی سٍصًاههِ اسن-دتهیهش ؿهَسای آههَصؽ ٍ
پشٍسؽ لضٍیي تا اػالم ًشخ ؿْشیِ هذاسع تهضسگؼهال ایهي
ؿْشػتاى اص تلَیة افضایؾ ۰۱تا۰0دسكذی ؿْشیِ هذاسع
تضسگؼال ایي ؿْشػتاى ٍ ّوچٌیي واّؾ ؿهْهشیهِ ههذاسع
ّیات اهٌایی اتتذایی دس ػال تحلیلی آیٌذُ خثش داد.
هحوذ سضایی صادُ دس گفت ٍ گَ تا خثشًگاس ایشًا افضٍد :تها
تلَیة اػضای ؿَسای آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ایي ؿهْهشػهتهاى
ًشخ فؼالیت ّای فَق تشًاهِ هذاسع دس ػال تحلیهلهی -90
۰0 ،96دسكذ ٍ ًشخ فؼالیت ّای فَق تشًاهِ تاتؼتاى ًهیهض دس
فؼالیت ّای ػوَهی  ٍ ۰۱فؼالیت ّای اختلاكی 2۱دسكهذ
افضایؾ خَاّذ یافتٍ.ی دس اداهِ اص واّؾ ؿْشیِ ههذاسع
اتتذایی ّیات اهٌایی اص یه هیلیَى ٍ ّ0۱۱ضاس سیال تِ یهه

ّيچ هَسدی اص تب کشیوِ کٌگَ
دس ضْشستبى کشج هطبّذُ ًطذُ است

ّيچ دسختي دس عشح تعشیض پل فلضی قغع ًطذ

افضایص  324دسصذی بَدجِ عوشاًي صًجبى دس سبل 24
ػشٍیغ خثشی سٍصًاهِ اسن-سییغ ػاصههاى ههذیهشیهت ٍ
تشًاهِ سیضی اػتاى صًداى گفت :تَدخِ ػوشاًی اهؼهال ایهي
اػتاى ّ 2ضاس ٍ  6۱۱هیلیاسد سیال اختلاف یافتِ وِ ایي هثله
 2۱دسكذ تیـتش اص یه ّضاس ٍ  ۰9۱هیلهیهاسد سیهال تهَدخهِ
ػوشاًی ػال گزؿتِ اػت.
ؿْشام طْواػثی دس خوغ خثشًگاساى صًداى افضٍد :دس تَدخِ
ػال  96تشای ول وـَس دٍلت ههثهله یهه ّهضاس ٍ 08۱
تشیلیَى سیال سا پیؾ تیٌی وشدُ اػت وِ ووتش اص  0۱دسكهذ
آى تِ دسآهذّای ًفتی اتىا داسدٍ.ی یادآٍسؿذ :هاتمی تَدخِ
هَسد ًیاص وـَس اص هحل دسآهذّای هالیاتهی ٍ دسآههذّهای
راتی ٍ صایٌذُ دٍلت تاهیي خَاّذ ؿذ.طْواػثی اکْاس وهشد:
 40۱تشیلیَى سیال هؼادل  84دسكذ اص تَدخهِ وهل وـهَس،
دسآهذّایی اػت وِ اص اػتاى ّا تِ دػت هی آیذ.
سییغ ػاصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی اػتاى صًدهاى گهفهت:
 0۰۱تشیلیَى سیال اص ول تَدخِ وـَس اػتهثهاسات ػهوهشاًهی
اػت وِ ًضدیه  ۰9۱تشیلیَى اص آى تِ اػتهثهاسات ػهوهشاًهی
اػتاى ّا اختلاف یافتِ اػت.
ٍی خاطشًـاى وشد :ػْن اػتاى صًداى اص ایي تهَدخهِ ۰9۱
تشیلیَى سیالی ػوشاًی وـَس ،تِ  2تشیلیَى ٍ  6۱۱ههیهلهیهاسد
سیال هی سػذ.طْواػثی اداهِ داد :تَدخِ پیؾ تهیهٌهی ؿهذُ
تشای حمَق ٍ هضایای هؼتوش دس ایي اػتاى تِ یه تشیلیهَى ٍ
 0۱هیلیاسد سیال هی سػذ وِ ًؼثت تِ سلن  446هیلیاسد سیالهی
ػال گزؿتِ سؿذ  ۰4دسكذی داسد.
سییغ ػاصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی اػتاى صًدهاى گهفهت:
هیضاى ػایش اػتثاسات ّضیٌِ ایي اػتاى  000هیلیاسد سیال پهیهؾ
تیٌی ؿذُ اػت وِ ًؼثت تِ  02۰هیلیاسد سیال ػال گهزؿهتهِ

واسهٌذاى دٍلت تا هؼشفی دػتگهاُ ّهای اخهشایهی
هشتَطِ ٍ تا تاییذیِ اتحهادیهِ ّها ههی تهَاًهٌهذ اص
تؼْیالت  ۰۱۱هیلیَى سیالی تا واسهضد چْاس دسكذ
كٌذٍق واسآفشیٌی اهیذ تْشُ هٌذ ؿًَذ.اػىٌهذسی
افضٍد :دس هشحلِ اٍل ایي طشح  0۱ههیهلهیهاسد سیهال
تؼْیالت تشای اسائِ خذهات دس ًظش گشفهتهِ ؿهذُ
اػتٍ.ی اداهِ داد :اخشای ایي طشح هی تَاًذ تاثیش

هثثتی تشای تاصاسػاصی ٍ تاصاسیاتی فشؽ دػهتهثهاف
اػتاى دس تاصاسّای داخلی ٍ خاسخی داؿتِ تهاؿهذ.
تِ گفتِ ٍی تهشگهضاسی خـهٌهَاسُ فهشٍؽ فهشؽ
آرستایداى غشتی دس ًوایـگهاُ ّهای تهْهشاى ،ساُ
اًذاصی تَسع هحلی فشٍؽ فهشؽ دػهتهثهاف دس
تىاب ٍ تثثیت اؿتغهال ایهي تهخهؾ دس ههٌهاطهك
سٍػتایی اص هْوتشیي تشًاهِ ّای حوایتهی ػهاصههاى
كٌؼت ،هؼذى ٍ تداست اػتاى اص ایي حَصُ اػهت.
خؼفش للی پَس هذیش كٌذٍق وهاسآفهشیهٌهی اههیهذ
آرستایداى غشتی ًیض دس ایي خلؼِ تا اؿاسُ تِ ایٌهىهِ
ایداد اؿتغال تشای هـاغل خشد ٍ وهَچهه خهضٍ
تشًاهِ ّای واسی ایي كٌذٍق اػت ،گهفهت :ایهي
كٌذٍق دس چٌذ ػال اخهیهش  6۱ههیهلهیهاسد سیهال
تؼْیالت دس صهیٌِ تَلیذ فشؽ ٍ هـاغل خهاًهگهی
اػتاى پشداخت وشدُ اػت.

هیلیَى ٍ ّ۰۱۱ضاس سیال،افضایؾ ؿْشیِ هذاسع ّیات اهٌایهی
همطغ هتَػطِ اٍل اص یه هیلیَى ٍ ّ2۱۱ضاس سیال تهِ یهه
هیلیَى ٍ ّ8۱۱ضاس سیال ٍ هتَػطِ دٍم تِ یهه ههیهلهیهَى ٍ
ّ0۱۱ضاس سیال تِ ػٌَاى دیگش هلَتات ایي ؿَسا خهثهش داد.
سضایی صادُ تا تـشی چگًَگی فشایهٌهذ افهضایهؾ ؿهْهشیهِ
هذاسع ّیات اهٌایی اداهِ داد:هذاسع ّیات اهٌایی تشاػهاع
لاًَى ،هـوَل دسیافت ووه ػشاًِ هذاسع اص طشف دٍلهت
ًوی ؿًَذ اص ایي سٍ تایذ ًیاصّای هالی آًْا اص ػهایهش ههٌهاتهغ
هاًٌذ هـاسوت ّای هشدهی تاهیي ؿَد.
ٍی خاطشًـاى وشد :فؼالیت ّای آهَصؿی ٍ فهَق تهشًهاههِ،
اهَس سفاّی تْذاؿتی واسوٌاى ٍ داًهؾ آههَصاى ،خهذههات
هـاٍسُ تِ اٍلیا ٍ داًؾ آهَصاى ٍ فضای ههذسػهِ اص خهولهِ
هَاسدی اػت وِ اص هحل هـاسوت ّای هشدهی تشای آًهْها
ّضیٌِ هی ؿَد.سضایی صادُ افضٍد :ؿَسا ّوچٌیهي تلهَیهة
وشد پٌح آهَصؿگاُ ًاحیِ یه ؿاهل هذاسع ؿشافت،ؿْهیهذ
تاسیه تیي،ؿْیذ لشًیٌّ،شػتاى ؿْیذ چوشاى ٍ ّهٌهشػهتهاى
ؿْیذ ػظیوی دس ػال تحلیلی آیٌذُ تِ ّیات اهٌایی تثهذیهل
ؿًَذ.
ّن اوٌَى  28هذسػِ ّیات اهٌایی دس ًاحیِ  86 ٍ 2ههذسػهِ
ّیات اهٌایی دس ًاحیِ یه آهَصؽ ٍ پشٍسؽ لضٍیي فؼالیهت
هی وٌٌذ.دتیشخاًِ ؿَسای آهَصؽ ٍ پهشٍسؽ ؿهْهشػهتهاى
لضٍیي ّش 2ػال یه تاس دس یىی اص ًَاحی یه ٍ 2هؼهتهمهش
هی ؿَد وِ ّن اوٌَى اداسُ آى تش ػْذُ هذیشیت آهَصؽ ٍ
پشٍسؽ ًاحیِ دٍ هی تاؿذ.

بذیٌَسيلِ بباعالع اعضبی هحتشم ضشکت تعبًٍي اعتببس کبسکٌبى سبصهبى هذیشیت ٍ بشًبهِ سیضی آرسببیجبى ضشقي باِ ضاوابسُ
ثبت ٍ4412ضٌبسِ هلي  34244324764هي سسبًذ جلسِ هجوع عوَهي عبدی سبليبًِ ًَبت اٍل ضشکت تعبًٍي دس سبعت  33سٍص
یکطٌبِ هَسخِ  3124940920دس هحل ًوبصخبًِ سبصهبى بشًبهِ ٍ بَدجِ آرسببیجبى ضشقي ٍاقع دس اٍل صعفشاًاياِ -جاٌاب
هخببشات بشگضاس خَاّذ ضذ .اصاعضبء هحتشم دعَت هي ضَد دس جلسِ حضَس بْن سسبًٌذ.
دستَس جلسِ:
-3اسائِ گضاسش ّيبت هذیشُ ٍ ببصسس
-2بشسسي هيضاى ٍ ًحَُ پشداخت ٍام
 -1تعييي حذاقل ٍ هيضاى افضایص هبّبًِ سشهبیِ اعضبء
 -0تعييي خظ هطي ٍ ساّکبسّبی تقَیت تعبًٍي ٍ تصَیب آى
 -0عشح ٍ تصَیب صَست ّبی هبلي سبل  ٍ 20عشح بَدجِ پيطٌْبدی بشای سبل 24
 -4بشگضاسی اًتخبببت ببصسس
تزکش  : 3افشادی کِ هي خَاٌّذ دس تشکيب ببصسسي ضشکت تعبًٍي قشاس گيشًذ حذاکثش ظشف  7سٍص اص تبسیخ اًتطبس آگْاي فاشم
هشبَط بِ کبًذیذاتَسی سا تکويل ٍ بِ ّيئت هذیشُ تحَیل ًوبیٌذ.
تزکش : 2افشادی کِ هي خَاٌّذ ٍکيل بِ هجوع اعضام ًوبیٌذ اص تبسیخ  24941920تب تبسیخ  24940924اص سبعت  34صبح تب سبعت
 30بعذ اص ظْش بِ ّوشاُ ٍکيل خَد دس هحل تعبًٍي حضَس یبفتِ فشم هشبَط سا تکويل ًوبیٌذ(.دس حضَس ّيئت هذیشُ)
تزکش :1اسائِ کپي کبست هلي جْت حضَس دس هجوع عوَهي الضاهي هي ببضذ.

ّيبت هذیشُ ضشکت تعبًٍي اعتببس
تبسیخ اًتطبس * 3124941920 :سٍصًبهِ سشاسشی اسک

آگْي دعَت هجوع عوَهي عبدی سبليبًِ
ًَبت اٍل ضشکت تعبًٍي  024خبظ سبصهبى هذیشیت ٍ بشًبهِ سیضی آرسببیجبى ضشقي
بذیٌَسيلِ بباعالع اعضبی هحتشم ضشکت تعبًٍي  024خبظ کبسکٌبى سبصهبى هذیشیت ٍ بشًبهِ سیضی آرسببیجبى ضشقي بِ ضوابسُ
ثبت ٍ4046ضٌبسِ هلي  34244320200هي سسبًذ جلسِ هجوع عوَهي عبدی سبليبًِ ًَبت اٍل ضشکت تعبًٍي دس سبعت  2سٍص
یکطٌبِ هَسخِ  3124940920دس هحل ًوبصخبًِ سبصهبى بشًبهِ ٍ بَدجِ آرسببیجبى ضشقي ٍاقع دس اٍل صعفشاًاياِ -جاٌاب
هخببشات بشگضاس خَاّذ ضذ .اصاعضبء هحتشم دعَت هي ضَد دس جلسِ حضَس بْن سسبًٌذ.
دستَس جلسِ:
-3اسائِ گضاسش ّيبت هذیشُ ٍ ببصسس
-2عشح ٍ تصَیب صَست ّبی هبلي سبل ّبی  24الي 20
 -1تعييي خظ هطي آتي ضشکت بشای سبل 24
 -0تصوين گيشی دس هَسد بيالى ٍ گضاسش حسببشسي سبل ّبی  64الي 62
 -0تصَیب بَدجِ پيطٌْبدی بشای سبل 24
 -4بشگضاسی اًتخبببت ببصسس
تزکش  : 3افشادی کِ هي خَاٌّذ دس تشکيب ببصسسي ضشکت تعبًٍي قشاس گيشًذ حذاکثش ظشف  7سٍص اص تبسیخ اًتطبس آگْاي فاشم
هشبَط بِ کبًذیذاتَسی سا تکويل ٍ بِ ّيئت هذیشُ تحَیل ًوبیٌذ.
تزکش : 2افشادی کِ هي خَاٌّذ ٍکيل بِ هجوع اعضام ًوبیٌذ اص تبسیخ  24941920تب تبسیخ  24940924اص سبعت  34صبح تب سبعت
 30بعذ اص ظْش بِ ّوشاُ ٍکيل خَد دس هحل تعبًٍي حضَس یبفتِ فشم هشبَط سا تکويل ًوبیٌذ(.دس حضَس ّيئت هذیشُ)
تزکش :1اسائِ کپي کبست هلي جْت حضَس دس هجوع عوَهي الضاهي هي ببضذ.

ّيبت هذیشُ ضشکت تعبًٍي  024خبظ
تبسیخ اًتطبس * 3124941920 :سٍصًبهِ سشاسشی اسک

