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اقتصاد

جعئیبت ضشس اهتصبزی
 6هبِّ اهسبل

ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسکً -تبیج آهبسی حذبکذی اص
آى اػت کِ دس ثْبس ٍ تذبثؼذتذبى ػذب جذبسی سؿذتذِ
فعبلیتّبی گشٍُ کـبٍسصی ۵.۴د گشٍُ صٌعذت ٍ ۴.۰
گشٍُ خذهبت  ۵.۲دسصذ ًؼجت ثِ دٍسُی هـذبثذِ ػذب
قجلد سؿذ داؿتِ اػت .سؿذ گشٍُ صٌعت عوذتبً ًبؿی اص
افضایؾ صبدسات ًفت خبم ٍ گبص جیعی ثَدُاػت.
ثِ گضاسؽ ایشاى اکًََهیؼت هشکذض آهذبس ثذب تـذشیذ
جضئیبت سؿذ اقت بدی ؿؾ هبِّ اهؼب د هذیذضاى سؿذذ
ثخؾ صٌعت سا  ۴,۰دسصذ اعالم ٍ تبکیذ کذشد :سؿذذ
ثخؾ صٌعت عوذتب ًبؿی اص افضایؾ صبدسات ًفت خذبم
ٍ گبص جیعی ثَدُ اػت.
هح َ ًبخبلص داخلی ثِ قیوت ثبثت ػذب  ۰۰۳۱دس
ؿؾ هبِّ ًخؼت ػب جبسی ثِ سقن  ۰۰۰۱۱۰هذیذلذیذبسد
سیب ثب ًفت ٍ  ۰۰۱۰۰۹هیلیبسد سیب ثذٍى احتؼبة ًفذت
سػیذُ اػتد دس حبلی کِ سقن هزکَس دس هذت هـذبثذِ
ػب قجل ثب ًفت  ۰۰۰۵۵۱هیلیبسد سیذب ٍ ثذذٍى ًذفذت
 ۰۲۰۱۱۰هیلیبسد سیذب ثذَدُ کذِ ًـذبى اص سؿذذ ۱.۵
دسصذی هح َ ًبخبلص داخلی دس ؿذؾ هذبّذِ اٍ
ػب  ۰۰۴۵داسد.
ًتبیج هزکَس حبکی اص آى اػت کِ دس ثْبس ٍ تذبثؼذتذبى
ػب جبسی سؿذتذِ فذعذبلذیذت ّذبی گذشٍُ کـذبٍسصی
۵.۴د گشٍُ صٌعت  ٍ ۴.۰گشٍُ خذذهذبت  ۵.۲دسصذذ
ًؼجت ثِ دٍسُ ی هـبثِ ػب قجلد سؿذ داؿتِ اػت .سؿذذ
گشٍُ صٌعت عوذتبً ًبؿی اص افضایؾ صبدسات ًفت خذبم
ٍ گبص جیعی ثَدُاػت.
هحبػجبت ف لی دس هشکض آهبس ایشاى دس قبلت  ۰۵ثخذؾ
اصلی هتـکل اص  ۹۰سؿتِ فعبلیت اًجبم هیؿَد کذِ ثذش
ایي اػبع گشٍُ کـبٍسصی ؿبهل صیش ثخؾّبی صساعت
ٍ ثبغذاسید داهذاسید جٌگلداسی ٍ هبّیگیشید گذشٍُ
صٌعت ؿبهل صیش ثخؾ ّبی اػتخشاج ًفت خبم ٍ گذبص
جیعید اػتخشاج ػبیش هعبدىد صٌعتد تأهیي آةد ثش ٍ
گبص جیعی ٍ ػبختوبى هیثبؿذ ٍ گشٍُ خذهبت ؿذبهذل
صیش ثخؾّبی عوذُ فشٍؿی ٍ خشدُ فذشٍؿذید ّذتذل ٍ
سػتَساىد حول ٍ ًقل ٍ استجب بتد ٍاػذهذِ گذشی ّذبی
هبلید هؼتلالتد اهَس عوَهید آهذَصؽد ثذْذذاؿذت ٍ
هذدکبسی ٍ ػبیش خذهبت اػت

زٍضُ گطاًی ًلت ضسیس

ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسکٍ -صیش ًفت ثذب هذهذلذَة
اسصیبثی کشدى ٍضعیت ثبصاس ًفتد اص احذتذوذب افذضایذؾ
ثیـتش قیوت ًفت خجش داد ٍ گفت :دسآهذ ًذفذتذی ایذشاى
اهؼب ثِ  ۹۰هیلیبسد دالس افضایؾ هییبثذ.
ثِ گضاسؽ هْش ثِ ًقل اص صذا ٍ ػیوبد ثیظى ًبهذاس صًگٌذِ
دسثبسُ دالیل تَقف ٍاسدات گبص اص تشکوٌؼتبىد گذفذت:
حجن ٍاسدات گبص اص ایي کـَس ّوؼبیِد ًذبیذیذض ثذَدُ
اػتٍ.صیش ًفت ثب اعالم ایٌکِ پیگیشی هَضذَ تذَقذف
ٍاسدات گبص اص تشکوٌؼتبى سا ثِ ؿشکت هلی گبص ٍاگزاس
کشدُایند ت شی کشد :پیگیشی ایي هؼذبلذِ دس ػذهذ
ٍصاست ًفت ٍ دٍلت پیگیشی ًخَاّذ ؿذ.
ایي عوَ کبثیٌِ یبصدّن ثب تبکیذ ثذش ایذٌذکذِ ػذیذبػذت
جوَْسی اػالهی ایشاىد سٍاثط ثب تذوذبهذی کـذَسّذبی
ّوؼبیِ اػتد اظْبس داؿت :اختالفبت ثبیذ ثیي ؿذشکذت
هلی گبص ٍ تشکوي گبص تشکوٌؼتبى حل ٍ ف ل ؿَد.
افتتبح  ۵فبص پبسعجٌَثی تب پبیبى اهؼب
صًگٌِ دس اداهِ ثب ثیبى ایٌکِ دس ذَ حذذٍد ػذِ ػذب
گزؿتِ تبکٌَىد  ۰۰فذبص جذذیذذ پذبسع جذٌذَثذی ثذِ
ثْشُثشداسی سػیذُ ٍ یب اهؼب ساُاًذاصی خذَاّذذ ؿذذد
افضٍد :تب پیؾ اص پبیبى اهؼب د ساُاًذاصی ٍ افتتبح پٌج فذبص
جذیذ ؿبهل فبصّبی ۰۳د ۰۱د ۰۴د  ۰۰ ٍ ۰۲پبسعجٌَثذی
اًجبم هی ؿَد.ایي هقبم هؼئَ ّوچذٌذیذي ثذب اؿذبسُ ثذِ
افضایؾ تَلیذ ًفت اص هیبدیي هـذتذشک غذشة کذبسٍىد
یبدآٍس ؿذّ :وضهبى ثب افضایؾ تَلیذ ًذفذت ٍ گذبص دس
کـَسد اجشای ػیبػت ّبی اقت بد هذقذبٍهذتذی ّذن دس
دػتَس کبس ٍصاست ًفت قشاس گشفتِ اػت.

ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسک -سییغ اًجوي ٍاسدکٌٌذگبى خَدسٍ اص هذوذٌذَعذیذت ٍاسدات
خَدسٍّبی ػَاسی صفش کیلَهتشی کِ ثیؾ اص یک ػب اص صهبى (ػب ) تَلیذ آًْب گذزؿذتذِ
ثبؿذد خجش داد.ایشاى اکًََهیؼت  -سییغ اًجوي ٍاسدکٌٌذگبى خَدسٍ اص هوٌَعیذت ٍاسدات
خَدسٍّبی ػَاسی صفش کیلَهتشی کِ ثیؾ اص یک ػب اص صهبى (ػب ) تَلیذ آًْب گذزؿذتذِ
ثبؿذد خجش داد.فشّبد احتـبم صادد اظْبس کشد :ثشاػبع ه َثِ اخذیذش ّذیذبت دٍلذت ٍاسدات
خَدسٍّبی ػَاسی صفش کیلَهتش خبسجی تٌْب دس ؿشایهی هجبص خَاّذ ثَد کِ کوتش اص یذک
ػب اص صهبى تَلیذ (هذ ) آًْب گزؿتِ ثبؿذ.
ٍی ثب ثیبى ایٌکِ هجٌبی ػٌجؾ ػب تَلیذ خَدسٍّبی خبسجی دس ایي دػتذَسالذعذوذلد ػذب
هیالدی خَاّذ ثَدد خب شًـبى کشد :ایي دػتَسالعول ثِ ایي هعٌی اػذت کذِ دس ّذش ػذب
هیالدی تٌْب ٍاسدات خَدسٍّبی ػَاسی تَلیذی دس ّوبى ػب د هجبص خَاّذ ثَد.
سییغ اًجوي ٍاسدکٌٌذگبى خَدسٍ اداهِ داد :ثِ عٌَاى هرب دس حب حبضش کذِ ػذب ۰۲۰۳
هیالدی آغبص ؿذُ اػت تٌْب ٍاسدات خذَدسٍّذبی هذذ  ۰۲۰۳هذجذبص ثذَدُ ٍ ٍاسدات
خَدسٍّبی تَلیذی دس ػب  ٍ ۰۲۰۱قجل اص آى هوٌَ خَاّذ ثَد.

اجطای ًس شٌبسبیی ًبال تب یي هبُ زیگط



ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسک -ػشپشػت هعبًٍت ثبصسگبًی ٍصاست صٌعتد هعذى ٍ تجبست اص اجذشای کذذ
ؿٌبػبیی کبال تب یک هبُ دیگش خجش داد ٍ اعالم کشد کِ ایي ٍصاستخبًِ آهبدگی اجشای شح سجیؼتشی تلذفذي
ّبی ّوشاُ سا داسد ٍ تٌْب هٌتظش اعالم آهبدگی ٍصاست استجب بت ٍ فٌبٍسی ا العبت اػت.
ثِ گضاسؽ ایؼٌبد یذاهلل صبدقی دس صهیٌِ اسائِ گضاسؽ عولکشد هعبًٍت ثبصسگبًی ٍصاست صٌذعذتد هذعذذى ٍ
تجبستد دس هَسد آخشیي ٍضعیت شح سجیؼتشی هَثبیل اظْبس کشد :دس ایي صهیٌِ ّش آًچِ هشثَط ثِ ٍصاست
صٌعتد هعذى ٍ تجبست کِ ؿبهل ثخؾ تجبسی اص جولِ شاحی ػبهبًِ ٍ تذٍیي فشآیٌذّبی اجشایی هذشثذَط
ثِ شح سجیؼتشی هَثبیل ثَدُ اًجبم ؿذُ اػت ٍ هٌتظش اعالم آهبدگی ٍصاست استجب بت ٍ فٌبٍسی ا ذالعذبت
دس صهیٌِ فٌی ّؼتینٍ.ی اداهِ دادً :بهِ ای ًیض تَػط ٍصیش صٌعتد هعذى ٍ تجبست ثِ دٍلت ٍ ػتبد هجبسصُ ثذب
قبیب کبال ٍ اسص اسػب ؿذُ کِ آهبدگی ٍصاستخبًِ سا اعالم کشدُ اػت ٍ اجشای شح تٌْب دس اًتظذبس اعذالم
آهبدگی ٍصاست استجب بت دس ثخؾ فٌی اػت.ػشپشػت هعبًٍت اقت بدی ٍ اهَس ثبصسگبًی ٍصاست صذٌذعذتد
هعذى ٍ تجبست دس هَسد آخشیي ٍضعیت کذ ؿٌبػبیی کبال دس ثحث هجبسصُ ثب قبیب کبال ٍ اسص کِ قشاس ثذَد
 ۰۰آثبىهبُ ػب جبسی ساُاًذاصی ؿَدد خب ش ًـبى کشد :دس شح کذ ؿٌبػبیی کبال اقذاهبت هتٌَعی صَست
گشفتِ اػت ٍ یکی اص پیؾًیبصّب کبسگشٍُّبیی ثَدًذ کِ دس ایي ساثهِ ثبیذ ایجبد هیؿذًذ.

تٌبلیق جسیس زٍلت ثطای استرسام،حوَم شبؿالى،ثبظًشستگبى ًٍبّش ثیٌبضی
ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسک -ثش اػبع ثشًبهِ
ؿـن تَػعِد دٍلت هکلف ؿذُ تب عذالٍُ ثذش
تشهین حذاقل پشداختی ثبصًـؼتگبى کوذتذش اص
 ۰۲سٍصد ػبالًِ ّ۰۲۲ضاس ًفش سا دس هٌب ق آصاد
اػتخذام کٌذ.
ثِ گضاسؽ هْشد ثش ایي اػبعد الیحِ ثذشًذبهذِ
ؿـن تَػعِ اقت بدید اجتوبعی ٍ فذشّذٌذگذی
کـَس کِ اّذا  ۵ػذب آیذٌذذُ کـذَس سا
ّذفگزاسی ٍ پیؾثیٌی هیکٌذد ػشاًجبم پذغ
ثشسػی ّ ۵فتِ هتَالی ٍ ً ۹۴ـذؼذت عذلذٌذی
هجلغ دس قبلت  ۰۹۹هبدُ ثِ پبیبى سػیذ .ایذي
ثشًبهِ تکبلیفی سا ثذشای دٍلذت دس جذْذت
اػتخذامد هحبػجِ هؼتذوذشی ثذبصًـذؼذتذگذبىد
ّوؼبىػبصی حقَ ؿبغالىد هتٌبػذت ػذبصی
حقَ ثبصًـؼتگبى ٍ هؼتوشی ثگیشاىد ثذیذوذِ
ثیکبسی ٍ اضبفِ ؿذى دٍ ؿذلذل ثذِ هـذبغذل
ػخت اعالم کشدُ اػت.
دس ایي هیبىد ثشًبهِ ؿـن تَػعذِ اقذتذ ذبدید
اجتوبعی ٍ فشٌّگی کـَس اص اثذتذذای ػذب
 ۰۰۴۱ثِ هذت  ۵ػب (پبیبى  )۰۹۲۲اجذشایذی
هیؿَد ٍ توبم دػتگبُّب هکلف ثذِ تذحذقذق
اّذا پیؾ ثیٌی ؿذُ دس ایي قبًَى ّؼتٌذ کِ

دس ایي گضاسؽ تکبلیف قبًًَی ثشًبهذِ ؿذـذن
تَػعِ دس حَصُ اؿتلب د کذبّذؾ ثذیذکذبسی
ثیکبسید ٍضذعذیذت کذبسکذٌذبى ؿذبغذل دس
دػتگبُّبی دٍلتی  -ؿشکتی  -خ ذَصذی ٍ
تعبًٍید حقَ ثبصًـؼتگبىد اؿتلب هحشٍهیذي
هٌب ق آصادد ضَاثط اػتخذاهذی ایذرذبسگذشاىد
فشصًذاى ؿْذا ٍ جبًجبصاىد هـَ ّذبی جذزة
جَاًبى ثشای کبسفشهبیبىد ثبصًـؼتگذی ثذبًذَاى
ؿبغل داسای  ۰۲ػب ػبثقِ ٍ ثذبصًـذؼذتذگذی
ساًٌذگبى ٍػبیل ًقلیِ ػٌگیي هذَسد ثذشسػذی
قشاس گشفتِ اػت.
هتٌبػت ػبصی دػتوذضد ؿذبغذالى دٍلذتذی ٍ

حصف هجَظًبؿصی گوطًی زضضٍظّبی آتی

ػشٍیغ خجشی سٍصًبهِ اسک -هذیشکل دفتش صبدسات گوشک اص حذز
هجَصّبی کبغزی دس سٍصّبی آتی خجش داد.
ثِ گضاسؽ خجشگضاسی هْش ثِ ًقل اص گذوذشک ایذشاىد هذذیذشکذل دفذتذش
صبدسات گوشک ایشاى اص قفل ؿذى ػبهبًِ گوشک ثش سٍی هذجذَصّذبی
کبغزی دس سٍصّبی آتی خجش داد ٍ اعالم کشد :کلیِ هجَصّذبی قذبًذًَذی
صبدسات صشفبً ثِ صَست الکتشًٍیکی دسیبفت هیؿَد.
غالهی هذیشکل دفتش صبدسات افضٍد :دس ساػتبی تحقق اّذذا اقذتذ ذبد
هقبٍهتی ٍ تَػعِ صبدسات کبالّبی غیشًفتید حز هجَصّبی کذبغذزید
افضایؾ ؿفبفیتد کبّؾ ّضیٌِ ٍ صهبى تجبست ٍ حوبیت ّوذِ جذبًذجذِ اص
تَلیذ ٍ صبدساتد ػویٌبس صذٍس هجَصّبی الکتشًٍذیذکذی جذْذت سٍیذِ
صبدسات دس پٌجشُ ٍاحذ تجبست فشاهشصی ثذب حوذَس ًذوذبیذٌذذگذبى ۰۲

خ َصی
*ثِ هٌظَس حوبیت اص کذبسکذٌذبى ؿذبغذل دس
ؿشکتْب ٍ تـکلْبی حذقذَقذی خ ذَصذی ٍ
تعبًٍی کلیِ دػتگبّْبی اجشائید ؿشکذتذْذبی
دٍلتی ٍ کلیِ دػتگبّْب ٍ ؿشکتْب ٍ هَػؼبت
هـوَ رکش ًبم هکلفٌذ دس قشاسدادّبی ثذشٍى
ػپبسی کِ ثب ؿشکتّب ٍ تـذکذل ّذبی فذَ
هٌعقذ هی ًوبیٌذد کبسفشهبی ش قذشاسداد ثذب
دػتگبُ اجشائی سا هَظف کذٌذٌذذ دػذتذوذضد
کبسکٌبى ؿبغل ثشای اًجبم هؼتقیذن هذَضذَ
قشاسداد ٍ ثب سعبیت قَاًیي ٍ هقذشسات کذبس ٍ
تبهیي اجتوبعی ثِ ًذحذَی تذعذیذیذي ًذوذبیذذ
کِ دػتوضد کبسکٌبى هزکَس ثذب کذبسهذٌذذاى
سػوی ٍ پیوبًی ؿبغل دػتگذبُ اجذشائذی (دس
ؿشایط هـبثِ) هتٌبػت ؿَد.
هؼئَلیت حؼي اجشای ایي هذبدُ ثذِ عذْذذُ
ثبالتشیي هقبم دػتگبُ اجشائی اػذت ضذوذي
ایٌکِ آئیي ًبهِ اجشائی ایذي هذبدُ ثذبیذذ ثذِ
پیـٌْبد ٍصاست تعبٍىد کبس ٍ سفبُ اجتوبعی ٍ
ػبصهبى اهَس اداسی ٍ اػذتذخذذاهذی کـذَسد
حذاکرش پغ اص ؿؾ هبُ اص ت َیت ایي قبًذَى
ثِ ت َیت ّیبت ٍصیشاى ثشػذ.

ٍصاستخبًِ ٍ ػبصهبى ٍ ًوبیٌذگبى پظٍّـکذُ داًـگبُ تْشاى ثشگضاس ٍ هقشس
ؿذ دس سٍصّبی آتی قفل ػیؼتوی اًجبم ؿَد تب توبهی هجَصّبی قذبًذًَذی
صشفبً ثِ صَست الکتشًٍیکی اسائِ ؿَد.
ٍی افضٍد :ثب اقذاهبت هؤثشی کِ دس دُ هبِّ گزؿتِ دس حَصُ سٍیذِ ّذبی
هشثَط ثِ صبدسات اص جولِ ٍسٍد هَقتد خشٍج هَقتد اػتذشداد حذقذَ
ٍسٍدی هَاد اٍلیِ ٍاسداتی ثِ کبس سفتِ دس تَلیذذ ٍ تؼذْذیذالتذی کذِ ثذِ
صبدسات فشآٍسدُ ّبی ًفتی ٍ پتشٍؿیوی اسائذِ ؿذذُ ٍ ّذن اکذٌذَى ثذب
ساُ اًذاصی ػبهبًِ صذٍس هجَص الکتشًٍیکی دس پذٌذجذشُ ٍاحذذ تذجذبست
فشاهشصی هی تَاًین ثِ یقیي اعالم کٌین ثؼیبسی اص ّضیٌِّبی پذیذگذیذشی ٍ
هشاجعِ حوَسی هکشس ثشای اخز هجَصّب ٍ ثشٍکشاػیّبی هذشثذَ ذِ اص
ػبصهبى ّبی تخ ی کبّؾ پیذا کشدُ ٍ صهبى اًجبم تـشیفبت کذبال ثذِ
ؿذت کبّؾ پیذا خَاّذ کشدد اص شفی دقت ٍ صحت اًجبم تـذشیذفذبت
گوشکی ٍ اخز هجَصّب توویي هیؿَد.

شهرداری مرند

سازمان تاکسیرانی مرند
(تجسیسآگْی هعایسُ هطحلِ اٍلًَ -ثت زٍم)
(ثْطُ ثطزاضی اظ كطًبًس ضازیَیی تبًسی ثی سین  133هطًس)
(آگْی هعایسُ هطحلِ اٍل )95/10/01

سبظهبى تبًسیطاًی شْطزاضی هطًس زض ًظط زاضز ثِ استٌبز هصَثِ جلسِ  20هَضخ ّ 95/09/13ئیت هسیطُ سبظهبى ٍ ،ثِ استتتٌتبز
صَضتجلسِ ًویسیَى هؼبهالتی سبظهبى زض هَضخ  95/09/17ثْطُ ثطزاضی اظ كطًبًس ضازیَیی تبًسی ثی سین  133هطًس ضا ثتِ
ثرش ذصَصی ٍاجس شطایط (شطًت ّبی هطتجط ثب حول ٍ ًول هسبكط ،اپطاتَضی) ًِ ثِ تبییس هطاجغ شیصالح ضسیسُ ثبشٌس ثِ شتطح
شطایط شیل ٍاگصاض ًوبیس:
-1ضػبیت هبًَى هٌغ هساذلِ ًبضًٌبى زٍلت
-2هیوت پبیِ هبّیبًِ ثطای ثْطُ ثطزاضی اظ اپطاتَضی تبًسی ثی سین  %25زض آهس ًبشی اظ حن شبضغ زضیبكتی هبّیبًِ ثِ اظای ّتط
یي زستگبُ تبًسی( ٍضغ هَجَز تؼساز  50زستگبُ ذَزضٍ ٍ حن شبضغ ّط زستگبُ تبًسی هبّیبًِ  700/000ضیبل هؼبزل ّلتبز ّعاض
تَهبى ٍ تؼسیل یب اكعایش هجلؾ ثطاثط هصَثِ شَضای هحتطم اسالهی شْط هطًس ذَاّس ثَز.
 -3هتوبضیبى ثبیستی ػالٍُ ثط زاشتي شطًت ّبی هطتجط ٍ سبثوِ ًبضی هلیس ،ثبیس تَاى هسیطیتی ،تجطثِ ٍ سطهبیِ گصاضی هتٌبستت
جْت تجلیـبت ٍ اضائِ ذسهبت زض ظهیٌِ هطثَطِ ٍ هطبثن ثب اّساف سبظهبى ثبشٌس.
 -4هست ٍاگصاضی ثْطُ ثطزاضی اظ اپطاتَضی تبًسی ثی سین یي سبل شوسی اظ تبضید ػوس هطاضزاز هیجبشس.
 -5هیعاى سپطزُ شطًت زض هعایسُ  10/000/000ضیبل هیجبشس ًِ شطًت ًٌٌسگبى هی ثبیست هجلؾ هصًَض ضا ثصَضت ًوس ثِ حستبة
شوبضُ  0105897754009ثٌبم سبظهبى تبًسیطاًی ًعز ثبًي هلی شؼجِ ؿسیط هطًس ٍاضیع ٍ یب ضوبًتٌبهِ ثبًٌی هؼتجط اضائِ ًوبیٌس.
 -6سپطزُ ًلطات زٍم ٍ سَم تب ػوس هطاضزاز ثب ًلط اٍل ًعز سبظهبى ثبهی هی هبًس ٍ چٌبًچِ ًلط اٍل ظطف هست یي ّلتِ ثتؼتس اظ
اثالؽ ضسوی سبظهبى اظ ػوس هطاضزاز ذَززاضی ًوبیس،سپطزُ ٍی ثِ ًلغ سبظهبى ضجط ٍ ثِ تطتیت اٍلَیت جْت ػوس هطاضزاز ثب ًلطات
زٍم ٍ سَم اهسام ذَاّس شس.
 -7شطًت ًٌٌسگبى هیجبیستی حساًثط تب سبػت  13ضٍظ پٌجشٌجِ هَضذِ ً 95/11/07سجت ثِ اضائِ هساضى زض زٍ پبًت سطثستِ ًتِ
پبًت الق :حبٍی اسٌبز ٍ هساضى شطًت ٍ ًیع اصل كیش سپطزُ یب ضوبًتٌبهِ ثبًٌی هؼتجط ٍ پبًت ة :حبٍی ثطٍ پیشٌْبز هتیتوتت
ذَاّس ثَز اهسام ًوبیٌس.
ّ -8عیٌِ ًشط ٍ چبح آگْی ثط ػْسُ ثطًسُ هعایسُ ذَاّس ثَز.
 -9هتوبضیبى هی تَاًٌس ثب هطاجؼِ حضَضی ٍ اضائِ هساضى الظم ًسجت ثِ زضیبكت اسٌبز ٍ هساضى هطثَطِ اظ زثیطذبًِ سبظهتبى ٍ
تبییس آًْب جْت طی هطاحل هبًًَی ثطای شطًت زض هعایسُ اهساهبت الظم ضا هؼوَل زاضًس.
ً -10ویسیَى هؼبهالتی زض ضز یب هجَل ّط یي اظ پیشٌْبز اذتیبض تبم زاضز.
 -11هتوبضیبى ثبیس شطایط آگْی ضا ثِ زهت هطبلؼِ ًوَزُ ٍ ثب آگبّی ًبهل اظ هلبز آى ًسجت ثِ تٌویل كطم توبضب ٍ ٍاضیع هتجتلتؾ
سپطزُ یب اضائِ ضوبًتٌبهِ ثبًٌی اهسام ٍ هساضى زضذَاستی ضا ثطَض ًبهل اضائِ ًوبیس.
ً -12لیِ ًسَضات هبًًَی ثِ ػْسُ پیوبًٌبض ذَاّس ثَز.
 -13آئیي ًبهِ هبلی شْطزاضی ّب ثِ هَت ذَز ثبهی است.
 -14جلسِ ًویسیَى هؼبهالتی سبػت  12ضٍظ شٌجِ هَضذِ ً 95/11/09سجت ثِ ثبظگشبیی پیشٌْبزات اهسام ٍ اػالم ًتیجِ طجن هبًَى
ذَاّس ًوَز.

لَائی -هسیط ػبهل سبظهبى
تبضید اًتشبض* هطحلِ اٍلًَ -ثت اٍل* 1395/10/22 :هطحلِ اٍلًَ -ثت زٍم* 1395/10/28:ضٍظًبهِ سطاسطی اضى

هوبلِ اهتصبزی

هطاضزازّبی َّایی
چِ اّویتی ثطای
اهتصبز ایطاى زاضًس؟

ثب ٍجَد ایٌکِ ثؼیبسی اص هتخ بى صٌعت ّذَاًذَسدی
جْبًی ثعذ اص یک ػب پشافتٍخیض قشاسدادّبی ثَئیٌگ
ٍ ایشثبع سا هشدُ هیپٌذاؿتٌذد هزاکشُکٌٌذگبى ایذشاًذی
تَاًؼتٌذ دس ًْبیت ایي دٍ ثبس گشاى سا ثِ هق ذ ثشػبًٌذ.
 ۰۰آرسد قشاسداد خشیذ  ۱۲فشًٍذ َّاپیوب ثذب ثذَئذیذٌذگ
هٌعقذ ؿذ ٍ خجشّبی سػیذُ اص هٌبثع هَثق حبکی اص ایذي
اػت کِ قشاسداد خشیذ ۰۲۲فشًٍذ َّاپیوبی ایشثبع ًذیذض
دس یٌذ سٍص آیٌذُ ثِ اهوب خَاّذ سػیذ.
الجتِ ثب ٍجَد ایٌکِ ثَئیٌگ قشاسداد خَد سا صٍدتش هٌعقذ
کشدُ اػتد ثِ دلیل ؿشایط ٍیظُ ؿشکت آهذشیذکذبیذید
تحَیل َّاپیوبّب سا اص ػب  ۰۲۰۱آغبص خَاّذ کشدد دس
حبلی کِ ؿشکت اسٍپبیی ثِ ًظش هیسػذ آهبدگی ایي سا
داسد کِ تب پبیبى ػب ؿوؼی یٌذیي فشًٍذ َّاپذیذوذب سا
ٍاسد کـَس کٌذ.
اّویت قشاسداد ثَئیٌگ ٍ ثِ دًجب آى ًْذبیذی ػذبخذتذي
قشاسداد ایشثبعد دس ػِ ثذعذذ ػذیذبػذید اقذتذ ذبدی ٍ
تکٌَلَطیک قبثل ثشسػی اػت.
بررسی از منظر سیاسی
اص لحبظ ػیبػی قشاسدادّبی اؿبسُؿذُ داسای ػذِ اثذش
عوذُ ٍ کلیذی ثَدُ اًذ .اٍ ایٌکِ هیضاى ا ذوذیذٌذبى ثذِ
ًتبیج ٍ اػتحکبم ثشجبم سا ّن دس ثیي ؿشکبی خذبسجذی
ایشاى ٍ ّن سایدٌّذگبى داخلی تقَیت کشدُاًذ.
دٍمد ّضیٌِ اقذاهبت ضذثذشجذبم سا ثذشای گذشٍُ ّذبی
آهشیکبیید اسٍپبیی ٍ هٌهقِای کِ اػبػبً هٌبفع خذَد سا
دس تعبسض ثب ایشاى تعشیف کشدُاًذ افضایؾ دادُاًذ دس
ًْبیتد پغ اص اجشاد ایي قشاسدادّب ثذِ صذَست جذبدُ
صب کٌی ثشای ؿشکتّبی کَیکتش دس ساثذهذِ ثذب
هؼبئل حقَقید ثبًکی ٍ ثیوِای عول خَاٌّذ کشد.
دس ؿشایهی کِ ػشهبیِگزاساى ٍ ؿشکذت ّذبی ثذضس
جْبًی کِ عالقِهٌذ ثِ ٍسٍد ثِ ثبصاس ایشاى ثَدًذد پغ اص
اًتخبة دًٍبلذ تشاهپ ثِ سیبػت جوَْسی آهشیذکذب دس
ایي ت وین خَد دیبس تشدیذ ؿذُ ثذَدًذذد ٍسٍد غذَ
آهشیکبیی ثذِ ثذبصاس ایذشاى ٍ ثذِ دًذجذب آى سقذیذت
اسٍپبییاؽد ًقؾ عوذُای دس استقبی اعتوبدثًِفذغ ثذِ
ثبصاس ایشاى ٍ ًیض آیٌذُ ثشجبم ایفب خَاّذ کشد.
یٌیي اثشی حتی ثشای سایدٌّذگبى داخل کـذَس ًذیذض
هحؼَع اػت.
دس صهبًی کِ توشکض ثشجبم ثش قشاسدادّذبی ثذلذٌذذهذذت
ًفتید خَدسٍػبصی ٍ اثشپشٍطُّبی دیگش ثَد کِ ههوئٌذبً
هذت صهبى َالًی ثشای عولیبتی ؿذذى ًذیذبص داسًذذ ٍ
سایدٌّذگبى ثِ دٍلت سٍحبًی سا ثشای دیذى ًذتذبیذجذی
هلوَع اص ایي تَافق ثیتبة کشدُ ثَدد ّذَاپذیذوذبّذبی
تبصًُفغ دس ًبٍگبى َّایی کـَس هیتذَاًذٌذذ ٍیذتذشیذي
هٌبػجی ثشای دػتبٍسدّبی ثشجبم ثبؿٌذ.
عالٍُ ثش ایي قفل کذشدى ؿذشکذت ّذبی خذبسجذی دس
قشاسدادّبی ثلٌذهذت پذشاسصؽ -دس صهذبى ًذیذبص ایذي
ؿشکتّب -هیتَاًذ اّشمّبی یبًِصًی قذستذوذٌذذی سا
ثشای دیپلوبت ّبی کـَسهبى دس هزاکذشات آیذٌذذُ ثذِ
ٍجَد آٍسد .صیشا ثب ثِ ّن پیچیذى هٌبفع کـذَسهذبى ثذب
هٌبفع ایي تَلیذکٌٌذگبى خبسجید ػیبػتگزاساى خبسجی
هججَس خَاٌّذ ثَد دس ثذشخذَسد ثذب ایذشاى سٍیذکذشد
هحتب بًِتشی داؿتِ ثبؿٌذ .دس ثیبًیِای کِ دس ٍة ػبیت
ثَئیٌگ ثشای ایي قشاسداد آٍسدُ ؿذُد دقیقبً ثش ایي ًکتذِ
دػت گزاؿتِ ؿذُ اػت.
ثب اعالم ایٌکِ ػفبسؽّبی ثجت ؿذُ ایشاى ثیؾ اص صذذ
ّضاس ؿلل سا دس صًجیذشُ اسصؽ ّذَافوذبی آهذشیذکذب
حوبیت خَاّذ کشدد ثَئیٌگ پیبم ٍاضحذی ثذِ دٍلذت
آیٌذُ تشاهپ فشػتبدُ اػت .ثِ عجبست دیگش اگش تشاهذپ
ٍ دس ٍّلِ ثعذ جوَْسیخَاّبى دس ًظش داؿذتذِ ثذبؿذٌذذ
جلَی ایي فشٍؽ سا ثگیشًذد ثبیذ دس ػیذبػذت داخذلذی
آهشیکب پبػخگَی ایي ثذبؿذٌذذ کذِ یذگذًَذِ سئذیذغ
جوَْسی کِ ثب ٍعذُ ثبصگشداًذى ؿللّبی کذبسگذشاى
آهشیکبیی ثِ داخل آهشیکب سای جوع کذشدُ اػذتد دس
ًظش داسد هبًع ایجبد ؿلل ثشای یٌذیي ّضاس کبسگش یذقذِ
آثی دس ثَئیٌگ ٍ ػبیش ؿشکتّبی صًجیذشُ اسصؽ آى
ثبؿذ .تشاهپی کِ ثشای ًگِ داؿتي  ۱۲۲ؿلل کذبسگذشی
دس یک ؿشکت کَلشػبصی دس سٍصّبی اخیش ػذشٍصذذا
ثِ پب کشدُ اػتد دس هقبثل یٌذ دُ ّضاس فشصت ؿذلذلذی
ههوئٌبً ًویتَاًذ ثیتَجِ ثبؿذ...
اداهِ داسد

