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اریان

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازن -فسهبًداز ازاثیل گفت 559 :عاس ٍ ٍاحاد تاَلایادی از ایاي
ؾْسغتبى از عَل فؼبلیت اٍلت تدثیس ٍ اهید ثب اػغبی  319هیلیبزا زیبل تػْیال ثبًىی اش زواَا
خبزج ؾد6خَاا شًدبًی از گفت ٍ گَ ثب خجسًگبز ایسًب افصٍا :اٍلت تدثیس ٍ اهایاد فاؼابل واساى
عس ّبی زاود زا از اغتَز وبز لساز اااُ ٍ تػْیال لبثل تَخْی ّن ثِ ایي عس ّب اش عاسیاك
ثبًه ّبی ػبهل اختصبـ یبفتِ اغتٍ6ی اش هؼسفی  069عس التصبا همبٍهتی ثِ ثبًه ّبی ػبهل
خجس ااا ٍ گفت :اش ایي تؼداا تبوٌَى  536عس هَزا پریسؼ لساز گسفتِ وِ اش ثیي آًْب  67عاس
تػْیال خَا زا ازیبفت وساًد ٍ تػْیال  6.هَزا ایگس ّن از هسحلِ پسااخت اغت6فسهبًداز
ازاثیل ایبفِ وسا :تبوٌَى چْبز ّصاز ٍ  609هیلیبزا زیبل تػْیال اش عسیك ثبًه ّبی ػبهال ثاِ
ایي عس ّب پسااخت ؾدُ وِ ثبػث تثجیت ٍ ایدبا اؾتغبل از ایي ؾْسغتبى ؾدُ اغات 6شًادابًای
ثیبى وسا :وبزگسٍُ ًظبز اغتبى ثب ّوىبزی ااازُ وبز ٍ غبیس ااازا هستجظ ثِ عَز هٌظن عس ّب
ٍ هساحل پسااخت تػْیال زا زصد هی وٌٌد تب اّداف التصبا همبٍهتی از اهس تَلایاد ٍ تاَشیاغ
،ػدالت هحَزی ،وبّؽ تَزم  ،افصایؽ ثْسُ ٍزی  ،زفغ هؼضال ثیىبزی ٍ وبّؽ ٍاثػتگی ثاِ
ًفت ٍ ًیص وبّؽ ٍازاا هحمك ؾَا6

تاؽ تاضیری سیة هْط ضْطًطج الگَ هی ضَز



غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازن -اغتبًداز الجسش از ثبشاید هیداًی اش زًٍد احیبی ثبؽ تبزیخی غایات هاْاس
ؾْسوسج گفت :ثب الداهب اًدبم ؾدُ ایي ثبؽ ثِ ػٌَاى الگَی ثبغدازی از وؿَز لساز خَاّد گسفت6
ثِ گصازؼ ایسًب اش زٍاثظ ػوَهی اغتبًدازی الجسش ،غید حوید عْبیی زٍش یىؿٌجِ از حبؾیِ ثبشاید اش ثابؽ
تبزیخی غیت هْس ؾْس وسج اظْبز ااؾت :ازختبى آفت شاُ ایي ثبؽ ثب ّوىبزی ثٌایابا هػاتاضاؼافابى ،
ؾْساازی وسج ٍ وبزؾٌبغبى خْبا وؿبٍزشی اغتبى الجسش خوغ آٍزی ٍ ًْابل ّابی ٍازیاتاِ هابحصال
اغتبٍزا هحممبى خْباوؿبٍزشی اغتبى خبیگصیي آًْب ؾدُ اغتٍ6ی اااهاِ ااا :عاجاك لاسازااا ثاٌایابا
هػتضؼفبى ثب خْبا وؿبٍزشی ٍ ؾْساازی ثبید ایي ثبؽ زا احیب ٍ عس آثیبزی لغسُ ای از آى اخسا وٌاٌاد6
اغتبًداز الجسش ثب اؾبزُ ثِ ّوىبزی ّبی اًدبم ؾدُ تَغظ ؾْساازی ٍ ثٌیبا هػتضؼفبى ثسای احیب ثبؽ غیات
وسج گفت :ثبؽ غیت وسج ثِ ػٌَاى یىی اش ثْتسیي ثبؽ ّبی ًوًَِ وؿَز هؼسفی خَاّد ؾدٍ6ی ثب اؾابزُ
ثِ هصَثِ غفس زئیع خوَْزی ثسای احیب ثبؽ غیت وسج گفت :از ایي غفس تَافك ؾد تب فضابی غاجاص ٍ
ازختبى هثوسایي ثبؽ حفظ ٍ احیب ؾَا ٍ فضبّبی ػوَهی ثبؽ تب خبیی وِ ثِ عجیؼت آغیت ًسغبًاد هاَزا
اغتفباُ ثبؾد6ثبؽ غیت هْس ؾْس وسج ثِ ٍغؼت حدٍا ّ 669ىتبز از اِّ ّبی  19 ٍ 69از حبؾیِ وابخ
تبزیخی هسٍازید ایدبا ؾدُ اغت6

هحصَالت ًطاٍضظی آشضتایجاى ؿطتی زض زٍلت یاظزّن
5261زضصس اكعایص یاكت
غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازن -زئیع غابشهابى خاْابا وؿابٍزشی
آذزثبیدبى غسثی گفت :از غِ غبل گرؾتِ هیصاى تَلید هحصاَت
وؿبٍزشی از ایي اغتبى 5.61ازصد زؾد ااؾتِ ٍ اش  66.ثاِ .66
هیلیَى تي افصایؽ یبفتِ اغت6
ثِ گصازؼ ایسًب ،اغوؼیل وسین شااُ از گفت ٍ گَ ثب خجسًگبز ایسًاب
افصٍا :زؾد تَلید از هحصَت وؿبٍزشی از ًتیداِ اغاتافاباُ اش
ؾیَُ ّبی ًَیي آثیبزی ٍ یبفتِ ّب ٍ گًَِ ّبی خدید شزاػی هایاػاس
ؾدُ اغت6
ٍی ثب اؾبزُ ثِ ایٌىِ ایي اغتبى ثب اازا ثَاى  161ازصاد اش ازایای
وؿَز . ،تب ّفت ازصد هحصَل وؿبٍزشی وؿَز زا تاَلایاد های
وٌد ،اااهِ ااا :ول ازایی وؿبٍزشی ایي اغتبى ّ 775صاز ّاىاتابز
اغت وِ اش ایي هیصاى ّ 613صاز ّىتبز آثی ٍ ّ .67صاز ّىتبز ایان
اغت6
ٍی ثب ثیبى ایٌىِ ایي اغتبى از تَلید پٌح هحصَل وؿابٍزشی اازای
زتجِ اٍل اغت ،ثیبى وسا :تَلید یه هیلیَى ٍ ّ 319صاز تي چغاٌادز
لٌدّ 719 ،صاز تي غیت ازختیّ 09 ،صاز تي ػػل ٍ ًایاص تاَلایاد
آفتبثگسااى آخیلی ٍ اازا ثَاى ثیؿتسیي تؼداا گلِ ّبی گبٍهیؽ اش
هصیت ّبی ثخؽ وؿبٍزشی ایي اغتبى اغت6

ثِ گفتِ وسین شااُ زتجِ ؾؿن تَلید گٌدم وؿَز هتؼلك ثِ آذزثبیدبى
غسثی ثَاُ ٍ هیصاى تَلید ایي هحصَل از اغتبى ّ 76.صاز تي اغت6
ٍی افصٍا :خساُ هبلىی ،ووجَا تػْیال یبزاًِ ااز ،حدان اًادن
غسهبیِ گرازی ّبی شیسثٌبیی ٍ ثْسُ گیسی ًىساى اش وواه ّابی
فٌی ٍ اػتجبزی ثسای اخسای ؾیَُ ّبی ًَیي اش چابلاؽ ّابی هاْان
ثخؽ وؿبٍزشی اغتبى اغت6ة
ُ گصازؼ ایسًب 67 ،ازصد خوؼیت آذزثبیدبىغسثی زٍغتبیی ثَاُ ٍ
ثِ وؿبٍزشی ٍ اام پسٍزی هؿغَل ّػتٌد6ایي اغتبى یىی اش هٌابعاك
هػتؼد وؿبٍزشی وؿَز اغت
ٍ ثب ٍخَا ایٌىِ  066ازصد هػبحت وؿَز زا از ثاس های گایاسا،
ازایی وؿبٍزشی آى ثیؽ اش  1ازصد ول ازایی هصزٍػی ایساى زا
ؾبهل هیؾَا6
ثیؽ اش  06اؾت حبصلخیص از آذزثبیدبىغسثی ٍخَا اازا واِ از
ّوِ ثخؽ ّبی اغتبى پساوٌدُ اغت ٍ ثِ ّوساُ زٍاخبًِّبی هتاؼادا
آى زا ثِ یىی اش هساوص وؿبٍزشی از غغح وؿَز تاجادیال واساُ
اغت6
ثیؿتسیي غغح شیس وؿت ازایی شزاػی ثِ شزاػت این ایاي اغاتابى
تؼلك اازا وِ لػوتّبی ؾوبلی ٍ خٌَثی ٍ غسثی زا ؾبهل هیؾاَا

اهضای هطاضزاز اصلْاى ٍ سَئس زض ظهیٌِ تَسؼِ ظیطساذتّای
حول ٍ ًول ػوَهی ٍ ضیلی

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازن -ؾْسااز اصافاْابى ثاِ ػاٌاَاى
ًخػتیي والًؿْس ایساى ؾت گرؾتِ از ایداز ثب ًخاػات ٍشیاس
غَئد لسازااای زا از شهیٌِ تَغؼِ شیسغبختّبی حول ٍ ًامال
ػوَهی ٍ زیلی ثِ اهضبء زغبًد6ثِ گصازؼ ااازُ ازتجبعب زغبًِ
ای ؾْساازی اصفْبى ،هْدی خوبلی ًطاا ؾْسااز اصافاْابى ثاب
اػالم ایي خجس ثب ثیبى ایٌىِ از خابًاَااُ ؾاْاساازی اصافاْابى
ّوَازُ تالؼ وساُاین وِ ازتجبط هػتحىوی زا ثب هسام ااؾاتاِ
ثبؾین ،اظْبز ااؾت :هب خَا زا هػئَل ثی ٍاغغِ هغبلجب هاسام

هوالِ

ااًػتِ ٍ ثِ اًجبل ؾٌیدى ًیبشّبی الؿبز هختلف ّػاتایان ٍ از
ّویي زاثغِ تالؼ وساُاین تاب خابیای واِ از تاَاى اازیان
هػئَلیت ّبی خَا زا ایفب وٌین6ویفیت شًدگی هسام ثاسای هاب
ثػیبز هْن اغت ٍی افصٍا :اصفْبًیّب ؾاْاس خاَا زا ثػایابز
اٍغت ااؾتِ ٍ ّسغبلِ خوغ ثیؿتسی ثسای شًدگی ٍ وبز ثِ ایاي
ؾْس هیآیٌد ثٌبثسایي ًویتَاى ایي ٍالؼیت زا ًبایدُ گسفت واِ
ؾوبز غبوٌبى ؾْس اصفاْابى غابل ثاِ غابل زٍ ثاِ افاصایاؽ
اغت6ؾْسااز اصفْبى ثب ثیبى ایٌىِ یىی اش هؿىال هب تاَغاؼاِ
هؼبثس ؾْسی اغت تبوید وسا :زٍشاًِ صدّب خَازٍ از اصفْابى
ؾوبزُگرازی هیؾَا ّوچٌیي خیبثبىّب اش خَازٍ اؾجبع ؾدُ ٍ
ایي هَیَع غجت آلَاگی َّا ؾدُ اغتٍ6ی افصٍا :وایافایات
شًدگی هسام ثسای هب ثػیبز هْن اغتً ،ویتَاًین اش هسام اًتظابز
ااؾتِ ثبؾین وِ هدلی اش حول ٍ ًمل زا زّب وٌٌد از حبلای واِ
خبیگصیي ّبی خَثی زا ثسای آًْب از ًظس ًگسفتِاین 6ثسای هاثابل
ؾبید هسام ًخَاٌّد ثب هبؾیيّبی ؾخصی از ؾْس غفس وٌٌد اهاب
از ایي زاغتب هب هدل ّبی خبیگصیي زا از اخاتایابز آًاْاب لاساز
ًدااُ این6خوبلی ًطاا خبعسًؿبى وسا :از واٌابز زاُ حال ّابی
پبیداز حول ٍ ًمل ؾْسی ،ثسًبهِزیصیّب ٍ الداهب فسٌّگی زا
ًیص اخسا وساُ این وِ َّای اصفْبى زا اازیان اش خاولاِ ایاي
الداهب اغت وِ از زاغتبی پَؾؽ فؼبلیتّبی هاساهای از
حَشُ تسافیه ٍ حول ٍ ًمل هحمك ؾدُ اغت6

ضْطزاضی صَكیاى

آگْی هعایسُ (هطحلِ اٍل ًَ -تت زٍم)
ضْطزاضی صَكیاى تِ استٌاز هجَظ ضواضُ /011ش هَضخ  51/55/59ضَضای اسالهیی ضیْیط
صَكیاى ًسثت تِ ٍاگصاضی تؼساز ٍ5احس اظ هـاظُ ّای هجتوغ تجاضی -ذسهاتی ضْطزاضی عثن
هطرصات شیل ضا تِ هست  9سال تِ عَضی ًِ سال زٍم تا  91زضصس اكعایص ًسثت تِ اجاضُ تْاء
پیطٌْازی سال اٍل اظ عطین ًطط آگْی هعایسُ ػوَهی تِ هتواضیاى ٍاجس ضطایظ ٍاگصاض ًواییس6
ضوٌا هْلت ضطًت زض هعایسُ تا  51ضٍظ پس اظ ًطط ًَتت زٍم آگْی زض ضٍظًاهِ هی تاضس6
ٍ-5احس تجاضی ضواضُ  5تِ هتطاغ  84هتطهطتغ تِ اضاكِ تالٌي 91هتطی تِ هیوت پایِ هیاّیاًیِ
 91/111/111ضیال6
ٍ-9احس تجاضی ضواضُ  9تِ هتطاغ  84هتطهطتغ تِ اضاكِ تالٌي 91هتطی تِ هیوت پایِ هاّیاًیِ
 91/111/111ضیال6
ٍ-8احس تجاضی ضواضُ  8تِ هتطاغ  82هتطهطتغ تِ اضاكِ تالٌي 55هتطی تِ هیوت پایِ هاّیاًیِ
 91/111/111ضیال6
ٍ-0احس تجاضی ضواضُ  0تِ هتطاغ  82هتطهطتغ تِ اضاكِ تالٌي 55هتطی تِ هیوت پایِ هاّیاًیِ
 91/111/111ضیال6
ٍ -1احس تجاضی ضواضُ  1تِ هتطاغ  81هتطهطتغ تِ اضاكِ تالٌي 54هتطی تِ هیوت پایِ هاّیاًیِ
 91/111/111ضیال6
ٍ -2احس تجاضی ضواضُ  2تِ هتطاغ  05هتطهطتغ تِ اضاكِ تالٌي 54هتطی تِ هیوت پایِ هاّیاًیِ
 81/111/111ضیال6
ٍ -3احس ذسهاتی ضواضُ  5عثوِ كَهاًی تِ هتطاغ  80هتطهطتغ تِ هیوت پایِ هاّاًِ 1/111/111
ضیال
ٍ- 4احس ذسهاتی ضواضُ  9عثوِ كَهاًی تِ هتطاغ  89هتطهطتغ تِ هیوت پایِ هاّاًِ 1/111/111
ضیال
ٍ -5احس ذسهاتی ضواضُ  8عثوِ كَهاًی تِ هتطاغ  01هتطهطتغ تِ هیوت پایِ هاّاًِ 1/111/111
( ضواضُ تللي تواس)105-09195255-96
ضیال

اضضسی -ضْطزاض صَكیاى

تاضید اًتطاضًَتت اٍل ًَ* 5851/55/55 6تت زٍم5851/55/926ضٍظًاهِ سطاسطی اضى

تطضسی ٍضؼیت هٌاتغ
آتی ایطاى زض  1سال
آیٌسُ
ٍ گٌدم ٍ خَ اش هحصَت ػودُ ٍ اغتساتطیه شزاػی از اغاتابى
اغت 6غیت ،اًگَز ،شزاآلَ ًیص اش ػودُ هحصَت ثبغی از اغتابى
اغت ٍ ٍخَا ّ 061صاز ّىتبز هستغ از اغتبى ٍ هصازع ثػیبز گػتساُ
وؿت ػلَفِ ٍ یبیؼب حبصل اش فسآیٌاد تاَلایاد وابزگابُ ّاب ٍ
وبزخبًِ ّبی صٌبیغ تجدیلی وؿبٍزشی (تفبلِّبی حبصل اش فسآیاٌاد
تَلید وِ ازشؼ غرایی ااهی اازًد) ًمؽ هاْاوای از تاَلایادا
هحصَت ااهی ٍ عیَز ٍ ؾیال از اغتبى اازا6
ایي اغتبى یىی اش هٌبعك ػودُ تأهیي وٌٌدُ هَاا پسٍتئیٌی ٍ حیَاًای
وؿَز ثَاُ ٍ اازای  .61هیلیَى ٍاحد ااهی اغت6

تطم ذَظستاى زض ٍضؼیت
پایساضی است

غسٍیع خجسی زٍشًبهِ ازن -اغتبًداز خَشغتبى ثب تؿىس اش صجس ٍ ّواساّای
هسام از شهبى لغؼی ثسق گفتّ :یب اٍلات ثاسای حال هؿاىال ثاسق از
خَشغتبى تصویوب ٍیطُای گسفتِ وِ اًؿبهلل از حَشُ ثسق زغبًی ثِ پبیادازی
ٍ ثجب ثسغین6
ثِ گصازؼ خجسگصازی ااًؿدَیبى ایساى (ایػٌب) هٌغمِ خَشغاتابى ،غاالهاسیاب
ؾسیؼتی از ثبشاید اش هساوص ایػپبچیٌگ ثسق اَّاش ٍ اغتبى یوي تؿاىاس اش
وبزوٌبى شحوتىؽ ایي هسوص اظْبزوسا :ثب ّوىبزی ٍ غسػات ػاوالای واِ
صَز گسفت خَؾجختبًِ ثسق ثسخی اش هٌبعك اغتبى وِ از اثس ثابزًادگای اش
هداز خبزج ؾدُ ثَا هدداا از هد شهبى وَتبُ ٍصل ؾد6
ٍی افصٍا :پع اش ثبشاید اش هسوص هسوص ایػپبچیٌگ ثسق اَّاش اش هسوص اغتابى
ًیص ثبشایدی ؾد وِ وبزوٌبى ایي هسوص ًیص ؾجبًِ از حبل فؼابلایات ثاَاًاد تاب
پبیدازی ثسق زا از هٌغمِ ایدبا وٌٌد6
اغتبًداز خَشغتبى ثیبى وسا :از هسوص اغتبى ثِ ػلت ؾد ثبزًدگی از چاٌاد
ؾْسغتبىٍ 6 ،احد از شهبىّبی هختلفی اش هداز خبزج ؾدُ ثَا وِ از واَتابُ
هد هدداا ٍازا هداز ؾدًد6
ؾسیؼتی تصسیح وسا :خَؾجختبًِ اوٌَى ٍیؼیت پبیدازی از اغتبى حبون ؾدُ
ٍ ًیسٍّبی تَشیغ ثسق از حبل چه وساى اهَز ّػتٌد6
ٍی ثب اؾبزُ ثِ عس ّبی تَغؼِای تَشیغ ثسق از اغتبى گفت :ثب عس ّبیی واِ
از اغتَز اخسا لساز گسفتِ ،هساوص ایػپبچیٌگ ثسق اغتبى ثِ  7هسواص خاَاّاد
زغید وِ ثجب ٍ پبیدازی ثسق اغتبى زا ثیؿتس هیوٌد6
اغتبًداز خَشغتبى افصٍا :عجك تَافمبتی وِ ثب ٍشاز ًیسٍ ؾدُ ،همسز گاسایاد
 19هگبٍا ضًساتَز ثسای تصفیِخبًِّب ٍ هساوص ایػپبچیٌگ ثسق خاَشغاتابى
خسیدازی ؾَا6
ؾسیؼتی ثب اؾبزُ ثِ پیگیسیّبی اٍلت از ثبشُ هؿىل ثسق خَشغاتابى گافات:
اٍلت اّتوبم ٍیطُای ثسای حل هؿىل ثسق خَشغتبى اازا ،ثِ گًَِای واِ از
خلػِ زٍش گرؾتِ ّیب اٍلت ثِ عَز ٍیطُ ثِ حل ایي هؿاىال پاسااخاتاِ ٍ
تصویوبتی ثسای اصال اهَز گسفتِ ؾد6
ؾت گرؾتِ ًیص ًْبًٍدیبى زئیع افتس زئیع خوَْز ثاسای پایاگایاسی اهاَز
چٌدیي ثبز ثب ثٌدُ توبظ گسفتٌد6
ؾسیؼتی یوي تؿىس اش صجس ٍ ّوساّی هسام خبعسًؿبى وسا :اًؿبهلل ثاتاَاًایان
صجس ٍ ّوساّی هسام اغتبًوبى زا ثب ایدبا اهىبًب خدید ٍ ثب ویفایات خاجاساى
وٌین6

هػألِ آة ٍ هٌبثغ آثی از وؿَزی ّن چَى ایاساى واِ
از هٌغمِ ای وان آة ٍالاغ ؾادُ ،چاٌابى هاْان ٍ
اغتساتطیه اغت وِ یسٍز تاَخاِ ثػایابز خادیاَ
زاّجسای زا اٍچٌداى غبختِ اغت 6ثِ ّویي الایال ،از
ایي ًَؾتبز ٍیطُ ای زا از خصَـ ثاسزغای ٍیاؼایات
هٌبثغ آثی وؿَز از پٌح غبل آیٌدُ ازائِ وساُ این6
آة ،ػٌصسی ثػیبز حیبتی اغت وِ حدٍا چْبز پٌادان
وسُ شهیي زا تؿىیل اااُ ٍ شًدگی توبم هَخاَاا ثاِ
آى ٍاثػتِ اغت 6اش عسفی ،هیصاى آة ؾیسیي ثػیبز ثػیبز
ووتس اش ول آة ّبی هَخَا اغت ٍ هیصاى آى  0/1از
اُ ّصاز آثْبی هَخَا اغت6
وؿَز ایساى ثب ثبزؾی هؼبال یه غَم هتَغظ ثبزؼ اًیب
ٍ یه اٍم هتَغظ ثبزؼ آغیب از یه هٌغمِ خؿه ٍ
ووأة لساز اازا 6هیصاى غساًِ آة ،غبتًِ اش  1199هتاس
هىؼت از غبل  5611ثِ هیصاى  5799هتس هىؼت از غبل
 5631زغیدُ ٍ ثب تَخِ ثِ هاحادٍایات هاٌابثاغ آثای،
تغییسا اللیوی ،وبّؽ ثبزؼ ،تغییس ًَع ثابزؼ ،گاسم
ؾدى شهیي ،افصایؽ تجخیس ،تساش هٌفی آثْبی شیسشهیٌی ٍ
ًیص ثحساًی ؾدى  039اؾت وؿَز ،هیصاى غساًِ زٍش ثاِ
زٍش وبّؽ هی یبثد6
اش عسف ایگس ،ثب فسض ااًػتي ایٌىِ ًسخ زؾد خوؼیت
از غبل ّبی آتی ثساثس ٍیغ هاَخاَا ثابؾاد ،هایاصاى
خوؼیت ایساى از غبل  5631ثِ  3.هیلیَى ًفاس خاَاّاد
زغید وِ ایي افصایؽ خوؼیت ،خَا هیصاى ًیبش آثای زا
از ثخؿْبی ؾسة ،ثْداؾت ،صٌؼات ٍ وؿابٍزشی ٍ
هحیظ شیػت افصایؽ هی اّد؛ ثِ عَزی وِ هیصاى ًایابش
آثی از غبل  5699ثساثس  500هیلیبزا هتس هىؼت خَاّاد
ثَاٍ6الؼیت آى اغت وِ تأهیي ایي ًیبش آثی ثب تَخاِ ثاِ
ؾسایظ هَخَا غیس هوىي خَاّد ثَا ٍ ثسای تأهیاي آى
ثب تَخِ ثِ لبثلیت ّبی هَخَاً ،یبش خدی ثاِ غاسهابیاِ
گرازی از ثخؽ تأهیي ،اًتمبل ،افصایؽ زاًدهبى آة از
ّوِ ثخؽ ّبی هصسفی ٍ ّوىبزی ػوَهی هسام ٍخَا
اازا 6ثس اغبظ آى چِ ذوس ؾد ،ثدیْی اغت هػألِ آة
ٍ هٌبثغ آثی از وؿَزی ّن چَى ایساى وِ از هٌغمِ ای
ون آة ٍالغ ؾدُ ،چٌبى هْن ٍ اغتساتطیه اغات واِ
یسٍز تَخِ ثػیبز خدیَ زاّجسای زا اٍچٌداى غبختِ
اغت 6ثِ ّویي الیل ،از ایي ؾوبزُ ،گصازؼ ٍیطُ ای زا
از خصَـ ثسزغی ٍیؼیت هٌبثغ آثی وؿَز از پاٌاح
اااهِ اازا
غبل آیٌدُ ازائِ وساُ این6

ازاضُ ًل آهَظش ٍ پطٍضش استاى آشضتایجاى ضطهی
آگْی هعایسُ

ازاضُ آهَظش ٍ پطٍضش ًاحیِ  8زض ًظط زاضز كضاّای تحت هسیطیت ذَز ضا اظ عطین هعایسُ تِ اضراظ حویوی ٍ حوَهیی ٍاجیس
ضطایظ تِ اجاضُ ٍاگصاض ًوایس6
هَضَع هعایسُ  -5 6حثیة تي هظاّطً -وًَِ زٍلتی هؼطاج – ٍالیت – حضطت ضهیِ – ًثَت – العّطا هؼطكت اللِ –  58آتیاى –
اهیطذیعی – ضْسای كطٌّگی – ػالهِ عثاعثایی  – 5ػالهِ عثاعثایی  – 9ضوس تثطیعی – سالي غیوٌاستیي ًَثط – سالي غیوٌاستییي
حساتی
هحل زضیاكت اسٌاز هعایسُ6
ضؼثِ پطتیثاًی ٍ ذسهات ازاضُ آهَظش ٍ پطٍضش ًاحیِ  8تِ آزضس  6ذیاتاى آظازی  -ضواضُ تللي تواس 80311903 6
هْلت زضیاكت اسٌاز هعایسُ 6اظ تاضید  51/55/92 6لـایت 51/59/11
هْلت ػَزت اسٌاز هعایسُ تِ زتیطذاًِ اسٌاز هحطهاًِ ازاضُ6اظ تاضید 51/55/92لـایت 51/59/11زض  8پاًت سطتستِ ٍ هْط ضیسُ
(الق-ب-ج)
تاضید تطٌیل ًویسیَى ٍ تاظگطایی پاًتْای هعایسُ زض ازاضُ ًل  6ضٍظ ضٌثِ تاضید 51/59/13
اػتثاض پیطٌْاز هیوت 6تا تاضید 52/18/13
* ًَع سپطزُ ضطًت زض هعایسُ  6ضواًت ًاهِ هؼتثط تاًٌی ٍ یا ٍاضیع ًوسی تِ حساب  9538591190115تاًي هلی تِ ًام ازاضُ ًیل
آهَظش ٍ پطٍضش استاى آشضتایجاى ضطهی تِ هثلؾ هصًَض زض اسٌاز هعایسُ تطای ّط یي اظ پیطٌْازات6
* سایط اعالػات ٍ جعئیات هطیَط تِ هعایسُ ٍ سالي ّای ٍضظضی زض اسٌاز ٍ ضطایظ ػوَهی هعایسُ هٌسضج هی تاضس ًِ جعء الیٌلیي
هطاضزاز ذَاّس تَز6
* ضطًت زض هعایسُ ٍ زازى پیطٌْاز تِ هٌعلِ هثَل اهتیاظات ٍ تٌالیق زستگاُ هعایسُ گعاض هَضَع هازُ  51آییي ًاهِ هؼاهالت زٍلتی
هی تاضس6
* هثلؾ پیطٌْازی ًثایس ًوتط اظ هیوت پایِ ًاضضٌاسی تاضس6
* ّعیٌِ آگْی ٍ حن العحوِ ًاضضٌاسی زازگستطی تط ػْسُ تطًسُ هعایسُ ( تِ ًسثت ) هی تاضس6
* اضراظ حویوی ٍ حوَهی عطف هطاضزاز تایس زاضای هجَظ كؼالیت هؼتثط اظ هطاجغ هاًًَی شیطتظ تاضٌس6
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تاضید اًتطاض* 5851/55/92 6ضٍظًاهِ سطاسطی اضى

