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اریان

وفيیه غجفی ـيقوبمٍ اـک-مؽؼخًیبن کهمهیهتهٍ
امؽاؼ آؾـثبیدبن ؿفثی ثٍ ثیً اق َ 832هكاـ وهلهف
ـویؽ کٍ ؼـ ایه میبن  23ؼـِؽٌبن قوبن وفپفوت
غبوًاـ َىتىؽ.
ثٍ گكاـي غجفوگبـ گهفيٌ اوهتهبن َهبی ثهبٌهگهبٌ
غجفوگبـان خًان اق اـيمیٍ؛ ػكیك وُىؽی امفيق ؼـ
وٍىت مغجًػبتی ثب اِطبة ـوبوٍ کهٍ ؼـ مهطهل
وبله خ ىبت کمیتٍ امهؽاؼ امهب غهمهیهىهی ـٌ
آؾـثبیدبن ؿفثی ثفگكاـ ٌؽ ثهب پهبوهؽاٌهت ـيق
غجفوگبـ اظُبـ کفؼ :ثب يخهًؼ كٍهبـَهبی ـياوهی
ـيقمفٌ ثف قوؽگی اِطبة ـوبوٍ ي مؼیٍت وػهت

ایه اٍف اق خبمؼٍ ایه اكفاؼ ؼـ ـوبلت غهًؼ اه هم
می قوىؽ ي َمیٍٍ ي ؼـ َمٍ ضبل پبوع گًی مه هت
َىتىؽ.
يی اككيؼ :کمیتٍ امب غمیىی ـٌ ثٍ ػهىهًان یهک
وُبؼ اوق ثی اق وبل  03ثًٍِـت ؿیفـومی كؼبلیت
می کىؽ ي ثب تًخٍ ثٍ ایىکٍ كقف اق ايایهل اوهقه ة
تبکىًن تلبيت ؼاـؼ کبـ کمیتٍ امؽاؼ وهیهك وهػهت
ٌؽٌ ي ایه كقف ثٍ یک كقف پیسیؽٌ تجؽیل ٌؽٌ اوت.
وُىؽی ثیبن کفؼ :ثب تًخٍ ثٍ اككایً كقف وًع ویبقَب
ویك متؼباجب تـییف میکىؽ ي ویبوتَبی ضمبیتی وهیهك
ؼـ ایه ـاوتب تـییف کفؼٌ ثىبثفایه کمیتٍ امؽاؼ وهقهً

پارک فرَىگ ي َىر در اردبیل احداث میضًد

وفيیه غجفی ـيقوبمٍ اـکٌُ-فؼاـ اـؼثیل اق اضهؽا پهبـک
كفَىگ ي َىف اـؼثیل ؼـ يـيؼی خؽیؽ مدمهًػهٍ گهفؼٌهگهفی
ؼـیبزٍ ًٌـاثیل غجف ؼاؼ.
ثٍ گكاـي غجفگكاـی مُف ثٍ وقل اق ٌُفؼاـی اـؼثهیهل ضهمهیهؽ
لغقال هُهیهبن ؼـ ثهبقؼیهؽ اق پهفيلٌ َهبی كهؼهبل مهدهمهًػهٍ
ًٌـاثیل گلت :يـيؼی خؽیؽ اق ومت ٌُفک وبؼـی اق خهم هٍ
يـيؼی َبی زىؽگبوٍ ًٌـاثیل مطىًة میًٌؼ کٍ ؼـ ابلت یک
پبـک اضؽا میًٌؼ.يی اككيؼ :يـيؼیَبی خؽیؽ ًٌـاثیل ثهب

فضاَای اداری بال استفادٌ
در قسيیه ضىاسایی ضًد

وفيیه غجفی ـيقوبمٍ اـک -اوتبوؽاـ اكيیه گهلهت:
تُیٍ ثبوک اع ػبتی خبمغ ي کبمل اق كضهبَهبی اؼاـی
مبقاؼ ي ث اوتلبؼٌ ؼـ اوتبن ضفيـی اوت.
ثٍ گكاـي غجفگكاـی مُف ثٍ وقل اق ـياثهظ ػهمهًمهی
اوتبوؽاـی اكيیه ،كفیؽين َهمهتهی ؼـ خه هىهٍ وهتهبؼ
كفمبوؽَی ااتّبؼ مقبيمتی اوتبن اظُبـ ؼاٌت:ؼـ قمهیهىهٍ
اودب کبـَبی اوبوی ،قیفثىبیی ي ثكـگ ؼـ اوتبن ویبق ثٍ
یک ت ي خمؼی مؽیفان ؼاـیم ي اكيیه ثؼهىهًان یهک
اوتبن ثب ظفكیت ثبال ؼـ قمیىٍ ضمل ي وقل آمبؼگی کبمهل
ثفای ایدبؼ ثىؽـ غٍک ـا ؼاـؼ ي مىئًلیه امف ثهبیهؽ ثهب
ابعؼیت ثٍ ؼوجبل تطقق آن ثبٌىؽ.
َمتی ثٍ اوتلبؼٌ ضؽاکثفی اق ایه عفش م ی اٌبـٌ کفؼ ي
گلت :ثب خؽیت ایدبؼ ثىؽـ غٍک ؼـ اوتبن ؼوجهبل مهی
ًٌؼ ي اق وفمبیٍ گؿاـی ثػً غًِّی ي آضبؼ مهفؼ
ؼـ آن اوتلبؼٌ غًاَؽ ٌؽ.
يی گلت :كضبَبی مبقاؼ ي ث اوتلبؼٌ ؼـ َهف ؼوهتهگهبٌ
خكي امًال ػمًمی ي وفمبیٍ َبی کًٍـ اوت ي مؽیهفان
ایه ؼوتگبٌ َب ضتمب ثبیؽ ؼـ ياگؿاـی آوهُهب ثهٍ ثهػهً
غًِّی ثب وفػت ػمل کىىؽ.
اوتبوؽاـ ثب تبکیؽ ثف اوتلبؼٌ اق تمب ظفكیت َبی اهبوهًوهی
ؼـ ياگؿاـی كضبَبی ث اوتلبؼٌ گلتَ :فگًوٍ تّمیهم
ؼـ کبـگفيٌ مبؼٌ 35ثفای تًقیغ كضبَبی مبقاؼ ؼوتهگهبٌ
َب ثبیؽ ثٍ عًـ کبمل اخفا ًٌؼ ي ؼـ ایه ـاوتب ؼوهتهگهبٌ
َبی َمکبـ تًٍیق ي ؼوتگبٌ َبیی کٍ مقبيمت می کىىؽ
تىجیٍ غًاَىؽ ٌؽ.
َمتی اؼامٍ ؼاؼَ :م اکىًن 254عفش ویمٍ تمب ؼـ اوتهبن
اكيیه ثٍ ػ ت کمجًؼ اػتجبـ متًاق ٌؽٌ ي ثًؼخٍ کًٍـ
ویك خًاثگًی تکمیل آوُب ویىت لهؿا ـيیهکهفؼ ؼيلهت
ياگؿاـی آوُب ثٍ ثػً غًِّی اوت ي مقبيمت کفؼن
ؼـ ياگؿاـی ایه كضبَب مىغقی ویىت.
يی ؼـ ثبـٌ امبکه ـيوتبیی ث اوتلبؼٌ ویك یبؼآيـٌؽ :ثهٍ
مىظًـ خ ًگیفی اق ات ف ي كفوبیً ایهه مهکهبن َهب
َفزٍ وفیغ تف ثٍ ثػً غًِّی ي یب ثػً ؼيلتی کهٍ
ویبقمىؽ آوُب اوت ياگؿاـ ًٌؼ.
اوتبوؽاـ اكيیه َمسىیه ؼـثبـٌ وجًؼ ثبوک اع ػهبتهی اق
امًال ي امبکه ػمًمی تّفیص کفؼ :تمب كىبؼَب اق وجهًؼ
ثبوک اع ػبتی ي ٌلبكیت اع ػبت اوهت اق ایهه ـي
ایدبؼ ثبوک اع ػبتی اهًی اق كضهبَهبی مهًخهًؼ ؼـ
ؼوتگبٌ َبی اخفایی اوتبن ثىیبـ الق اوت.
َمتی اظُبـ ؼاٌت :ایدبؼ ثبوک اع ػبتی کبمل ،ؼایق ي
ثٍ ـيق اق كضبَبی اؼاـی ي وبغتهمهبن َهبی مهبقاؼ ؼـ
ؼوتگبٌ َبی اخفایی ؼـ خُت مقبث ٍ ثب كىهبؼ ضهفيـی
اوت.
يی اككيؼ :تُیٍ ثبوک اع ػبت خبمغ ي کبمل اق امکبوبت
ؼيلتی اق َفگًوٍ وً اوتلبؼٌ ي كىبؼ اؼاـی پیٍگیفی می
کىؽ زًن مًخت ٌلبكیت ؼـ ػم کفؼ ي ـكهتهبـَهب مهی
ًٌؼ.
َمتی ثیبن کفؼ :تًقیغ اػتجبـات ػمفاوی ثٍ ومت تکمیل
پفيلٌ َبی ثب پیٍفكت كیكیکی ثبالوت ياق غهفؼ ٌهؽن
اػتجبـات ي قغمی کفؼن عفش َب ثبیؽ خ ًگیفی ًٌؼ تهب
عفش َب متًاق وًٍؼ.
يی اظُبـ کفؼ :تؼّت مؽیفان ثبیؽ ثهٍ وهمهت اوهدهب
کبـَب ثبٌؽ ي ؼـ ایه غًَّ ثبیؽ اق كضبَهبی ؼيلهتهی
ثػًثی اوتلبؼٌ کىیم تب ؼاـایی َبی ؼيلتی كؼبل ًٌؼ.

َؽف تًوؼٍ مىغقٍ گفؼٌگفی ًٌـاثیل ي وًُلت ؼوتهفوهی ثهٍ
مىبعق مػت ق ایه مدمًػٍ عفاضی ي مًـؼ اخهفا اهفاـ گهفكهتهٍ
اوتٌُ.فؼاـ اـؼثیل ثب تأکیؽ ثف ضهفيـت پهیهًوهت كهفَهىهگهی
پفيلٌَبی ػمفاوی اؼامٍ ؼاؼ :عفاضی ایه پبـک ثب تکیٍ ثف كفَىگ
ٌُف اـؼثیل اودب گفكتٍ اوت کٍ ؼـکىبـ آن و متمطًـ ثهًؼن
ایه پفيلٌ ویك مًـؼ تأکیؽ اوت.لغقال ُیبن متؿکف ٌؽ :ػم هیهبت
اضؽا يـيؼی خؽیؽ اق ومت ٌُفک وهبؼـی کهٍ مىهیهفَهبی
غیبثبن  00متفی وبؼـی ـا ثٍ مدمًػٍ ًٌـاثیل يِل میکهىهؽ اق
ـيقَبی پبیبوی وبل  90آؿبق ٌؽٌ ي تبکىًن  34ؼـِؽ پیهٍهفكهت
كیكیکی ؼاٌتٍ اوت.يی تّفیص کفؼ :ایه پفيلٌ ؼـ قمهیهىهی ثهٍ
مىبضت ًٌ َکتبـ ؼـ ضبل اضؽا اوت کٍ تبکىًن ػهمه هیهبت
غبکثفؼاـی ؼـ ایه مطل ثب ضدم َ 02كاـ ي  504مهتهفمهکهؼهت
اودب گفكتٍ اوت.يی ثب اٌبـٌ ثٍ ایىکٍ ػم هیهبت غهبک ثهفؼاـی
پبـکیىگ ایه پفيلٌ ثٍ اتمب ـوهیهؽٌ اوهت اكهكيؼ :ػهمه هیهبت
غبکثفؼاـی ،ؼیًاـ وىگی ي اخفای  54ؼـِؽ اق قیفوبقی ایهه
پفيلٌ اودب ٌؽٌ ي پبقل زیىی ي خؽيلگؿاـی ویك ثٍمطض اتمهب
ػم یبت قیفوبقی آؿبق میًٌؼ.
ٌُفؼاـ اـؼثیل ثب ثیبن ایىکٍ اق آؿبق وبل خهبـی تهب کهىهًن 144
می یًن تًمبن ثفای اضؽا ایه پفيلٌ َكیىٍ ٌؽٌ اوهت ،تّهفیهص
کفؼ :اضؽا ـوتًـان ،کبكی ٌبح ي آملی تئبتف ـيثبق اق ؼیهگهف
ثػً َبی ایه پفيلٌ اوت کٍ ؼـآیىؽٌ وكؼیک اخفا میًٌؼ.

ػّب ـا ثبقی می کىؽ ي كفؼی کٍ ثب مٍکهل ـيثهفي
ٌؽٌ اوت اق ؼوت كفؼ گفكتٍ میًٌؼ ي تب مهؽتهی
ویك ثٍ اي کمک میًٌؼ ي قمهبوهی پهه گهفكهتهٍ
میًٌؼ.
يی غبعفوٍبن کفؼَ 832 :كاـ ولف مٍتمل ثف  20ي
 044غبوًاـ ثبلؾ ثف  0ؼـِؽ خمؼیهت آؾـثهبیهدهبن
ؿفثی ي  1ؼـِؽ غبوًاـ اوتبن قیف پًًٌ کمهیهتهٍ
امؽاؼ امب َىتىؽ ي ؼـ ایه مهیهبن  23ؼـِهؽ قن
وفپفوت غبوًاـ َىتىؽ کٍ تؼؽاؼ قوبن وهفپهفوهت
غبوًاـ ثٍ ثیً اق َ 04كاـ ولف اككایً یبكتٍ اوت.
مؽیفکل کمیتٍ امؽاؼ غمیىی ـٌ آؾـثبیدبن ؿفثهی

گلتَ :م اکىًن َ 02كاـ غبوًاـ وبلمىؽ ؼـ اوتهبن
يخًؼ ؼاـؼ ي ؼـ ایه میبن كقف خبمؼٍ ویك ثٍ وهمهت
كقف قوبوٍ پیً میـيؼ اق ایه ـي ثبیؽ غًؼ ـا ثهفای
مقبث ٍ ثب ایه كقف آمبؼٌ کىیم.

کاَص َ 044سار سفر درينضُری با استقرار ديلت الکتريویک
وفيیه غجفی ـيقوبمٍ اـک-اوتبوؽاـ اِلُبن وىجت ثهٍ ػهؽ
اخفای کبمل ؼيلت الکتفيویک ي ػؽ َمبَىگی ي تؼبمل ثهیهه
ؼاؼٌَبی ؼوتگبٌَبی ؾیفثظ اوتقبؼ کفؼ ي گلت :اوتقفاـ ؼيلهت
الکتفيویک ؼـ گب ايل مهی تهًاوهؽ ضهؽيؼ َ 044هكاـ وهلهف
ؼـين ٌُفی ـا کبًَ ؼَؽ.ثٍ گكاـي غجهفگهكاـی كهبـن اق
اِلُبن ثٍ وقل اق اؼاـٌکل ـياثظ ػمًمی ي امهًـ ثهیهه الهمه هل
اوتبوؽاـی اِلُبن ،ـوًل قـگفپًـ ؼـ آییه ـيومبیی اق ثػٍهی
اق ؼوتبيـؼَبی ؼيلت الکتفيویک ؼـ اوتبن اِلُهبن ؼـ عهًل
اوتقفاـ ؼيلت یبقؼَم اظُبـ ؼاٌت :ؼيلتَب َهمهًاـٌ اِه ش
وبغتبـ اؼاـی ي ؼيلت الکتفيویک ـا يخٍُ َمهت غهًؼ اهفاـ
ؼاؼٌاوؽ يلی تبکىًن وفػت الق مطقق وٍؽٌ اوت.
يی اككيؼ :ـيقاوٍ ثٍ عًـ میبوگیه  2.3می یهًن وهلهف ؼـ ٌهُهف
اِلُبن اودب میپؿیفؼ کٍ  04ؼـِؽ ایه وهلهفَهب ثهب يوهبیهل
ٌػّی 81 ،ؼـِؽ ثب اتًثًن 83 ،ؼـِؽ ثب تبکىی 83 ،ؼـِهؽ
ثب مًتًـ ي  0ؼـِؽ ثب ؼيزفغٍ ًِـت میگیفؼ.
اوتبوؽاـ اِلُبن اضبكٍ کفؼ 08 :ؼـِؽ ولفَب ٌـ ی 32 ،ؼـِؽ
آمًقٌی 83 ،ؼـِؽ ثفای غفیؽ 9 ،ؼـِؽ تلفیطی ي  83ؼـِؽ
ثٍ ؼالیل ؼیگف اوت ي ثفوبمٍ ؼيلت ثفای ضمل ي وقل ػهمهًمهی
پًًٌ  50ؼـِؽی ولفَب اوت کٍ وفظ ـٌؽ ولفَهب وهیهك ؼـ

ضبل اككایً اوت.
يی ثب ثیبن ایىکٍ ایه ولفَب مقؽاـ ابثل تًخُی ثىكیهه ،ياهت ي
اوفلی مفؼ ـا ِفف میکىؽ ،گلت :تفاكیک ٌُفَب می تهًاوهؽ
مٍ ت ـياوی قیبؼی ـا ایدبؼ کىؽ.
قـگفپًـ ضمه تٍکف اق كفاَم آمؽن قیفوبغتَبی الق ثهفای
اوتقفاـ ؼيلت الکتفيویک ،وىجت ثٍ ػؽ اخفای کبمل ایه امهف
مُم ي ػؽ َمبَىگی ي تؼبمل ثیه ؼاؼٌَبی ؼوتگبٌَبی ؾیهفثهظ
ي ػؽ اوتلبؼٌ ثُیىٍ اق وبمبوٍ ي ظفكیتَبی مًخًؼ اوتقبؼ کفؼ.

تمام ضُرَای استان صاحب جادٌ سالمت میضًود

وفيیه غجفی ـيقوبمٍ اـک-اوتبوؽاـ غهًقوهتهبن ثهب تهبکهیهؽ ثهف
آمبؼٌ وبقی خبؼٌ و مت ؼـ اوتبن ،گلت :عی یک ثفوبمٍ یکوبلٍ،
تمب ٌُ 52ف اوتبن ِبضت خبؼٌ و مت میًٌوؽ.
ثٍ گكاـي غجفوگبـ ایىىب  -مىغقٍ غًقوتبن ،ؿ مفضب ٌفیهؼهتهی ؼـ
ًٌـای يـقي اوتبن کٍ ؼـ مطل اوتبوؽاـی ثفگكاـ ٌؽ ،ثب تبکیؽ ثهف
آمبؼٌوبقی خبؼٌ و مت ؼـ تمبمی ٌُفوتبنَبی اوتبن ،اظُبـکهفؼ:
ثٍ تمب ٌُفوتبنَب الكا میکىیم کٍ اػتجبـی ـا اق مطهل اػهتهجهبـات
ػمفاوی غًؼ ،خُت آمبؼٌ وبقی خبؼٌ و مت اغتّبَ ؼَهىهؽ.يی
اككيؼ :ؼـ ایه ـاوتب تلبَموبمٍای ثب ٌُفؼاـیَب ثىتٍ تب عی یک وهبل
آیىؽٌ ،ایه مُم مطقق ًٌؼ ي ٌفایظ پیبؼٌـيی ثفای تمب مفؼ اوتبن
كفاَم ًٌؼ ي وپه ویك مًضًع ؼيزفغٍوًاـی ؼوجبل ًٌؼ.اوتهبوهؽاـ
غًقوتبن َمسىیه ؼـ خمغ غجفوگبـان ،گلت :امیؽياـیم ثفوبمٍ َهبی
وىؽ تؼبلی يـقي َبی َمگبوی ؼـ اوتبن ویك تطقق پیؽا کهىهؽ تهب ثهٍ
ومت خبمؼٍ وبلمتف ي كؼبلتف گب ثفؼاـیم .تمب اوتبنَبی کًٍـ ثهٍ
ایه مُم ویبق ؼاـوؽ ي ایه ویبق ؼـ غًقوتبن ویك ثب تهًخهٍ ثهٍ ٌهفایهظ
اا یمی ي متىبوت ثب مفؼان ،قوبن ي خًاوبن ،ثیً اق پهیهً اضىهبن
میًٌؼ ي ثبیؽ ثتًاویم ٌفایظ يـقيَبی َمگبوی اق خم ٍ پیبؼٌ ـيی
ي ؼيزفغٍوًاـی ـا ثفای تمب ااٍبـ خبمؼٍ كفاَم کىیم.يی ػهىهًان
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کفؼ :په ثبیؽ َمٍ ضمبیت ي کمک کىیم تب ثٍ ومت خبمؼٍ وبلمتهف
پیً ـيیم ،وٍ ایهکٍ ثب تىگوظفی ي وػتگیفیَبی غبـج اق ٌفع
ي ابػؽٌ ي كقظ ثف اوبن وظفات ٌػّی ،ثفوبمٍَب ـا اػمبل کىهیهم ي
ثبػث مطفي ٌؽن مفؼ اق اودب يـقيَبی َمگبوی ٌهًیهم .ایهه
ااؽا ثبػث می ًٌؼ کٍ خبمؼٍ ثٍ ومت پممفؼگی ،ػهؽ ٌهبؼاثهی ي
ػؽ و مت ثفيؼ ،ؼـ ضبلی کٍ َىف ي يظیلٍ مب ایه اوت کٍ خبمهؼهٍ
ثٍ ومت و مت ي ٌبؼاثی ثیهٍهتهف ثهفيؼٌ.هفیهؼهتهی ؼـ غّهًَ
آمبؼٌ وبقی خبؼٌ و مت ؼـ اوتبن ویك غبعفوٍبنکفؼ :اهفاـ ٌهؽ اق
مطل اـقي اككيؼٌ يـقي ي اـقي اككيؼٌای کٍ مب ثٍ ٌُهفؼاـی َهب
اغتّبَ می ؼَیم ي َمسىیه اق مطل اػتجبـات ػمفاوی اوتبن ،عهی
یک ثفوبمٍ یکىبلٍ ،تمب ٌُ 52ف اوتهبن ِهبضهت خهبؼٌ وه مهت
میًٌوؽ تب تمب مفؼ آن مىبعق ثتًاوىؽ اق ایه مُم ثُفٌمهىهؽ ٌهًوهؽ.
َمسىیه ؼـ ایه قمیىٍ ثبیؽ ػؽالت ثفافاـ ًٌؼ ي تمب ٌهُهفوهتهبن َهب
ِبضت خبؼٌ و مت ًٌوؽ .انٌبءاهلل گب َبیی ثفؼاٌتٍ ًٌؼ تب یهک
گب ثیٍتف ثٍ وًی و مت خبمؼٍ ثفؼاـیم.
يی ؼـ غًَّ پبـک ثبوًان اًَاق ویك ػىًان کفؼ :مه متًلی پبـک
ثبوًان وجًؼ  .پبـک ثبوًان ؼـ ثفغی ٌُفَب ثٍ غًثی ؼوجبل ٌؽٌ اوهت
ي ثبوًان اق آن اوتلبؼٌ می کىىؽ ي متبولبوٍ ؼـ ثفغی ٌُهفَهب وهیهك ثهب

وفيیه غجفی ـيقوبمٍ اـک -ـئیه وبقمبن خُبؼ کٍبيـقی الهجهفق
گلت کٍ وبل گؿٌتٍ َ 244كاـ ؼالـ اوًاع مبَیبن قیىتی اق ایه اوهتهبن
ثٍ غبـج اق کًٍـ ِبؼـ ٌؽ.ثٍ گكاـي ایفوب ،ویؽ مدیؽ مهًوهًی ؼـ
خمغ غجفوگبـان اككيؼ 888 :ياضؽ پفيـي مبَی ي آثكیهبن ؼـ ؼاغهل
اوتبن كؼبل َىتىؽ کٍ ؼـ ایه تؼؽاؼ  3084ته مبَی ي آثكیبن تًلیؽ مهی
ًٌؼ.يی اظُبـ ؼاٌتَ :مسىیه ضؽيؼ  83ياضؽ مبَیبن قیىتی ؼـ اوتبن
يخًؼ ؼاـؼ کٍ میكان تًلیؽ وبالوٍ آوُب ضؽيؼ  83می یًن اغؼهٍ مهبَهی
اوت.مًوًی گلت :وبل گؿٌتٍ ضؽيؼ َ 244كاـ ؼالـ ِبؼـات مبَی
قیىتی ثٍ غبـج اق کًٍـ ؼاٌتیم ،ثفوبمٍ ای کٍ ثفای تًوؼٍ ٌی ت ؼـ
اوتبن ؼاـیم ثب يخًؼ  3ـيؼغبوٍ ؼائمی کهفج ي عهبلهقهبن ثهٍ ؼلهیهل
مطؽيؼیت َبی مًخًؼ ػم ابث یت اوتلبؼٌ ؼـ ثطث ٌی ت ؼـ آن
َب کمتف يخًؼ ؼاـؼ.يی ثیبن ؼاٌت :ایدبؼ اوتػفَبی ؼيمهىهظهًـٌ ثهب
َؽف تبمیه آة مكاـع ي پفيـي مبَی اق ثفوبمٍ َبی ؼـ ؼوت ااهؽا
اوت.يی اضبكٍ کفؼ :ثب ـاٌ اوؽاقی ایه اوتػفَب ااؽا ثٍ پفيـي مبَی
اكل آال غًاَیم کفؼ ي اگف ؼـ اوتبن ؼـخٍ ضفاـت الق ثفای پفيـي
ایه مبَیبن تبمیه وًٍؼ ویبوت ثف تـییف وًع پهفيـي اق اهكل آال ثهٍ
مبَیبن گفمبثی اوت کٍ اکىًن ؼـ ثفغی اق اوتػفَب ایهه کهبـ آؿهبق
ٌؽٌ اوت .يی اككيؼ :ثفای اخفای ایه ثفوبمٍ ؼـ اوتبن َمبَىگی َهبی
الق ثب ثبوک کٍبيـقی اودب ٌؽٌ تب اػتجبـات مًـؼ ویبق خهُهت ایهه
عفش ثٍ ػ امىؽان ثٍ ًِـت تىُی ت ثب وًؼ  0ؼـِؽ ي ثبقپفؼاغهت
 0وبلٍ ؼاؼٌ ًٌؼ کٍ ایه اػتجبـات ؼـ قمیىٍ مهبٌهیهه آالت ،لهًاق ي
امکبوبت مًـؼ ویبق ،مکبویكاویًن ثٍ غًَّ مکبویكاویًن ًَاؼٌ اـایهٍ
می ًٌؼ.ـئیه وبقمبن خُبؼ کٍبيـقی الهجهفق اؼامهٍ ؼاؼ :یهکهی اق
مًضًػبتی کٍ ثٍ ػىًان ویبوت َبی اِ ی يقاـت خُبؼ کٍهبيـقی
َىت ثطث پفيـي مبَی ؼـ اله ثًؼٌ کٍ ثٍ ًِـت ػمؽٌ ؼـ ؼـیهب
اودب می ًٌؼ امب ؼـ الجفق ثٍ ًِـت كهىهبيـی اوهدهب غهًاَهؽ ٌهؽ.
يی گلت :یؼىی يوبیل ،مبٌیه آالت ،اتّبالت ي لًلٍ َبی مًـؼ ویهبق
ثفای اخفای ایه عفش ؼـ ٌُفک ِىؼتی اٌتُبـؼ تًلیؽ می ًٌؼ ي اق
ایه اوتبن ثٍ اوتبن َبی ؼیگف كفوتبؼٌ می ًٌؼ.

تًخٍ ثٍ وًع وگبٌ مىًيالن ٌُفی ،خًاة غًثی ؼـیبكت وکفؼٌ ایهم
ي امیؽياـیم ایه مًـؼ ـا اِ ش کىیم.اوتبوؽاـ غًقوتبن َهمهسهىهیهه
ؼـثبـٌ يضؼیت ثبٌگبٌ اوتق ل غًقوتبن ویك گلتَ :م وبل گؿٌتهٍ
ي َم امىبل ،ؼـ غؽمت ایه ثبٌگبٌ ثًؼٌ ي َىتم .ثفای كّل خهبـی
ویك َكیىٍ َبی ولف ي اـؼيَبی آنَب ـا پفؼاغت کفؼٌایم ي تهبکهىهًن
ویك وتبیح غًثی ؼـ لیگ ثفتف ثٍ ؼوت آيـؼٌاوؽ .تبکىًن َف اػتهجهبـی
کٍ ثٍ ایه ثبٌگبٌ تكـیق ٌؽٌ اوت ،مه آن ـا اودب ؼاؼٌا .

افسایص اعتبارات عمراوی عطایر
استان َمدان بٍ یک میلیاردتًمان

وفيیه غجفی ـيقوبمٍ اـک -اوتبوؽاـ َمؽان اق اككایً اػتجهبـات
ػمفاوی ػٍبیف اوتبن َمؽان ثٍ یک می یبـؼتًمبن غجف ؼاؼ.
ثٍ گكاـي مُف ،مطمؽوبِف ویکجػت ؼـ ًٌـای ػٍهبیهفی اوهتهبن
َمؽان ثب ثیبن ایىکٍ ثٍ ػٍبیف ثی تًخُی ٌؽٌ اوت ي ػٍبیف ـا ثهبیهؽ
ؼـیبكت ،گلت :مفقَبی مب ـا ػٍبیف ضلظ کفؼوؽ ي ؼـ مه هی ٌهؽن
ولت ؼـ ثفاثف اوگ یىی َب وقً مؤثفی ؼاٌتىؽ.
يی ثب اٌبـٌ ثٍ ایىکٍ ػٍبیف ،قمبوی َمٍ امًال غًؼ ـا كفيغتىؽ ي ثهٍ
ؼيلت يات ؼاؼوؽ تب ؼـ ثفاثف مٍک ت ایىتبؼگی کىؽ ،گلت :ػٍبیف
ثٍ ؼوجبل عجیؼت می ـيوؽ امب اق قمبوی کٍ ؼا ػٍبیف ثب کبمیًن خبثدهب
ٌؽ ،ػٍبیف آویت ؼیؽوؽ
.ویکجػت ثب تبکیؽ ثف ایىکٍ ػٍبیف وجبیؽ ثیٍتف اق ظفكیهت مهفتهغ ،ؼا
ؼاٌتٍ ثبٌىؽ ي ثبیؽ مفاتغ َم ممیكی ًٌوؽ ي َمٍ ثبیؽ ؼـ ایه قمهیهىهٍ
کمک کىىؽ ،گلت :ػٍبیف ومبؼ و طًٍـی َىتىؽ ي تىُب ؼـ ثهفاثهف
وظب خمًُـی او می کفوً کهفؼوهؽ قیهفا ثهٍ اوه مهؼهتهقهؽ
َىتىؽ.اوتبوؽاـ َمؽان ثباوتقبؼ اق ایىکٍ ٌبیؽ یک ؼٍَ ؼیگف ػٍهبیهف
وؽاٌتٍ ثبٌیم ،گلت :وجبیؽ ثگؿاـیم ػٍبیف اق ثیه ثفيؼ ي ثهبیهؽ ایهه
اٍف كؼبل يپًیب ثمبوؽ.
يی ثب ثیبن ایىکٍ ػٍبیف خبن غًؼ ـا ثفای وظب او می ،ؼیه ي اػتقبؼ
غًؼ ثفکق وُبؼٌ اوؽ ي ثبیؽ ػٍبیف ـا کمک کفؼ ،گلت :ػٍبیف ثبیؽ
تقًیم کًذ ؼاٌتٍ ثبٌىؽ ي قمبن يـيؼ ي غفيج آنَب مٍػُ ثبٌهؽ
ي مىبثغ عجیؼی ي خُبؼ کٍبيـقی ویك اق خفیمٍ ي ایدبؼ مٍکل ثهفای
ػٍبیف ِفف وظف کىىؽ.يی ثب اٌبـٌ ثٍ ایىکٍ اؼاـٌ مىبثغ عهجهیهؼهی ي
خُبؼ کٍبيـقی ثبیؽ ثٍ ػٍبیف اػتمبؼ کىىؽ ي آنَب ـا مهًـؼ تهًخهٍ
افاـ ؼَىؽ ،اظُبـ کفؼ :تب قمبوی کٍ مه اوتبوؽاـ َىتم ثبیهؽ کهمهک
پبیٍ ای ؼـوتی ثٍ ػٍبیف اوتبن اغتّبَ یبثؽ.ویکجػت ثب ثیبن ایىهکهٍ
َف پفيوؽٌ ای کٍ ثفای ػٍبیف تٍکیل می ًٌؼ ثبیؽ ثٍ ثهىهؽٌ اعه ع
ؼاؼٌ ًٌؼ ،گلت :اػتجبـات ػمفاوی ػٍبیفی اوتبن َمؽان ثهٍ یهک
می یبـؼ تًمبن اككایً می یبثؽ یبثؽ ي ؼـ ایه قمیىٍ ثفوهبمهٍ غهًاوهتهٍ
ًٌؼ ي ثف اوبن ثفوبمٍ اػتجبـ ؼاؼٌ ًٌؼ.

طرح مسائل کلی وظام آمًزضی در ضًرای آمًزش ي پريرش تًجیٍ ودارد

وفيیه غجفی ـيقوبمٍ اـک-كفمبوؽاـ یكؼ ثهب
تبکیؽ ثف لكي پفَیك اق عفش مىبئل که هی ؼـ
ًٌـای آمًقي ي پهفيـي ٌهُهفوهتهبن یهكؼ
گلت :عفش مىبئل ک ی وظب تؼ یم ي تهفثهیهت
ؼـ ًٌـای ٌُفوتبوی تًخیٍ وؽاـؼ.
ثٍ گكاـي غجفوگبـ مُف ،مّغلی وبالـی ؼـ
خ ىٍ ًٌـای آمًقي ي پفيـي ٌُفوتبن یكؼ
ثف اـائٍ ـاَکبـَبی کبـٌىبوی ثٍ مىظهًـ ـكهغ
مىههبئههل ي مٍههکه ت آمههًقي ي پههفيـي
ٌُفوتبن تأکیؽ کفؼ ي اظُبـ ؼاٌتٌ :هًـای
آمًقي ي پفيـي مط ی ثفای تضبـة آـا ي
گلتگً اوت ي ثبیؽ مًّثهبت ایهه ٌهًـا ثهف
اوبن یبكتٍ َبی ػ مهی ي پهميٍَهی ثهًؼٌ ي
ابث یت اخفایی ؼاٌتٍ ثبٌؽ تب ٌبَؽ وتبیح غًة
ي مغ ًثی ؼـ ایه قمیىٍ ثبٌیم.يی ثب اٌهبـٌ ثهٍ
يظبیق ًٌـای آمًقي ي پفيـي ٌُفوهتهبن
یكؼ اككيؼ :ؼـ ابوًن ًٌـاَب  33يظیلٍ ثف ػُؽٌ

ایه ًٌـا ؼـ وغص ٌُفوتبن گؿاٌتٍ ٌؽٌ کهٍ
ثػً ابثل تًخُی اق آوُب مفثًط ثهٍ كهفاَهم
کفؼن ٌفایظ ثُتف ثفای كضبی تؼ یم ي تفثهیهت
اوت.وبالـی ثب اوتقبؼ اق عفش مجبضث ک ی ؼـ
ًٌـای آمًقي ي پفيـي ٌُفوتبن یكؼ ثهیهبن
کفؼ :عفش ثفغی اق مىبئل ک ی وظب تؼ یهم ي
تفثیت ؼـ ًٌـای ٌُفوتبن تًخیٍوبپؿیف اوهت
قیفا ؼـ ضًقٌ ٌُهفوهتهبن ،ثهبیهؽ ثهف اوهبن
ظفكیت َب ي پتبوىیل َبی غًؼ مىبئل ـا ثفـوی
کىیم.
ـئیه ًٌـای آمًقي ي پفيـي ٌهُهفوهتهبن
یكؼ ثب اٌبـٌ ثٍ اككایً اػتهجهبـات آمهًقي ي
پفيـي ؼـ ٌُفوتبن یكؼ ؼـ ؼي وبل گهؿٌهتهٍ
ػىًان کفؼ :اق وبل  90تبکىًن اػهتهجهبـات ؼـ
ضًقٌ آمًقي ي پفيـي ٌُفوتبن ثب تًخٍ ثهٍ
اَمیت تؼ یم ي تفثیت ضؽيؼ وٍ ثفاثف اكهكایهً
ؼاٌتٍ اوت.

يی تّفیص کفؼ :الجتٍ ؼـ وبلَبی گؿٌتهٍ ثهب
تًخٍ ثٍ ٌفایظ ،اػتجبـات تػهّهیهُ یهبكهتهٍ
زىؽان مغ ًة وجًؼٌ کٍ امیهؽياـیهم ؼـ وهبل
خبـی اػتجبـات ؼـ وظف گفكتٍ ثیً اق پیهً ي
ثٍ مًاغ تػّیُ یبثؽ.

با بٍ چالص کطیدن مدیران ،تًان
پاسخگًیی آنَا را بسىجید

وفيیه غجفی ـيقوبمٍ اـک -كفمهبوهؽاـ ٌهُهفوهتهبن
قودبن اظُبـ کفؼ :ثب ثٍ زبلً کٍیؽن مهؽیهفان ،تهًان
پبوعگًیی آنَب ـا ثىىدیؽ.
ـوًل ثیبت ؼـ گلتيگً ثب غجفوگبـ ایىىهب ،مهىهغهقهٍ
قودبن ،ضمه تجفیک  85مفؼاؼ ،ـيق غجفوگبـ ثب اٌهبـٌ
ثٍ ایىکٍ غجفگكاـی ایىىب َمًاـٌ وقً غهًثهی ـا ؼـ
اع عـوبوی َبی اوتبن ؼاٌتٍ اوت ،گلت :ؼـ وهقهً
ایه غجفگكاـی ي غًة ثًؼن کبـي َهیهر تهفؼیهؽی
يخًؼ وؽاـؼ ي ایه غجفگكاـی ؼـ َهمهٍ خه هىهبت ي
وٍىتَب ي ثفوبمٍَبی يیمٌای کٍ ثهفگهكاـ مهی ٌهًؼ
ضضًـ مىتمف ؼاـؼ ي وقً غجفگكاـی ایىىب ثهٍ ػهىهًان
یک ـوبوٍ ؼـ ایه قمیىٍ ثٍ غًثی ـيٌه اوت.
يی اؼامٍ ؼاؼ :ثٍ وظف میـوؽ ؼـ ثیه غجهفگهكاـی َهب،
وفػت ي ؼات اـوبل اغجبـ غجفگكاـی ایىىب ثٍ مفاتهت
ثبالتف اق غجفگكاـیَبی ؼیگف اوت ي َمًاـٌ ؼـ َهمهٍ
ِطىٍَب ي ـيیؽاؼَب ي يابیغ ضضًـ ؼاـؼ.
ایه مىئًل اككيؼ :اوتظبـ میـيؼ َهمهکهبـان ؼـ ایهه
غجفگكاـی اؽـی پیٍفيتف ثبٌىؽ ي ثب تًخٍ ثهٍ ایهىهکهٍ
ثٍ ػىًان ياوغٍ ای ثیه مىئًالن ي خبمهؼهٍ ثهٍ ضىهبة
می آیىؽ ثٍ تط یل ي وقؽ ثپفؼاقوؽ؛ زهفا کهٍ مىهئهًالن
َمًاـٌ ویبق ثٍ وقؽ ٌؽن ؼاـوؽ.
ثیبت ثب اٌبـٌ ثٍ ایىکٍ وقؽ ؼـ غجفگكاـی ایىىب َمهًاـٌ
مىّلبوٍ ثًؼٌ اوهت ،اكهكيؼ :یهکهی اق امهتهیهبقات ي
ظفكیت َبی ـوبوٍ وقؽ کفؼن مٍهکه ت مهًخهًؼ ؼـ
خبمؼٍ اوت تب ثٍ ياوغٍ آن مىئًالن وىجت ثٍ مىبئل ي
مٍک ت آگبَی ثیٍتفی یبثىؽ.
كفمبوؽاـ ٌُفوتبن قودبن ثب اٌهبـٌ ثهٍ ایهىهکهٍ لهكي
اككایً گكاـٌبت اغهتهّهبِهی ؼـ ایىهىهب مٍهبَهؽٌ
می ًٌؼ ،غبعفوٍبن کفؼ :میكگفؼَبی اغتّهبِهی ؼـ
ایه غجفگكاـی ثبیؽ ثب اًت ثیٍتفی اؼامٍ یبثؽ ي ؼیؽگبٌ
ت لیقی اق وگبٌ مفؼ ي مىئًالن ـا ثٍ مًضًػبت ؼاٌتهٍ
ثبٌؽ.
ثیبت اككيؼ :ثٍ وفاؽ مؽیفان ثفيیؽ ي ؼـ مّهبضهجهٍ َهب
آنَب ـا ثٍ زبلً ثکٍیؽ تب تًان پبوعگًیی آن َهب ـا
ثىىدیؽ.

