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ببیس بيي هطبلببت بِحق هطزم
ٍ حطکبت ٍحشيبًِ تفکيک قبیل شس
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ّوکبضی عطبستبى بب آهطیکب
ٍ گطٍّک هٌبفقيي بط ضس
ًظبم جوَْضی اسالهی ایطاى
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یبززاشت
*هسیطهسئَل -هحوّس اشطاقی

یوخو
ػؤهزٍهَى یبریسی یَذَزٍر
یبریسی آیسیٌلیك زٍرٍ زٍر
یبتوبهبق ضٌلیگی آسالسار
اٍساًسب آزاهی سَسالسار
گئدِ لز تئش یبتوبق یبذدی زیز
یَذَسَس گًََسزُ آغزی زیز
گئدِ ًی تئش یبتبى تئش زٍرار
گئح یبتبى سحزی گئچ زٍرار
گئچ زٍراى ایطیٌِ گئچ گئسر
تئش زٍراى ایطیٌِ تئش یئتیز
یئتزلی یَذلَیبى چَخ یئیز
ضٌلیه لِ اؤسًٍِ یئتیطز
یَذَلَ ایطیٌسُ وبریربر
ایص اٍسسُ اٍرُ گی زاریربر
یَذَیال یَرلًَلَق سٍٍَضبر
ائَ ایچزُ ار آرٍاز لٍَضبر
اٍضبلالر زازارالر سئَگیٌی
ثؤلز سئَگی لِ ٍئزگیٌی

بِ آهطیکب تبکيس کطزُ ام
حفظ بطجبم هْن است

سزٍیس ذجزی رٍسًبهِ ارن -ثبى وی هَى زثیدزودل
سبثك سبسهبى هلل گفت وِ ٍی ثدِ زٍلدت آهدزیدىدب
تبویس وززُ حفظ ثزخبم هَظَع هْوی است.
ثِ گشارش ایزًب ،ثبى وی هَى زر گفدت ٍگدَیدی ثدب
ضجىِ سی.اى.ثی.سی اظْبر زاضت 8اس وبًبل ذبصی ثدِ
زٍلت آهزیىب تبویس وززُ ام وِ هْن است ثزخدبم ثدِ
ّوبًگًَِ ای وِ هَرز تَافك ؼزف ّبی هزثَؼِ لدزار
گزفتِ استٍ ،فبزاراًِ اخزا ضَز.
ٍی زرثبرُ تجؼب ػسم پبیجٌسی ثِ ثزخبم گدفدت 8اگدز
چٌیي ًطَز پیبم ثسیبر ثسی هی فزستس حدتدی پدیدبهدی
هٌفی ثِ وزُ ضوبلی ،آًْن زر ضزایؽی وِ وزُ ضوبلدی
سؼی هی وٌس زر هَرز ػبری سبسی ّسدتدِ ای ضدجدِ
خشیزُ وزُ ثب خبهؼِ خْبًی ثِ تَافك ثزسس.
ثبى وی هَى افشٍزٍ 8لتی تَافمی ثِ راحتی ًمدط هدی
ضَز چگًَِ هی تَاى ثِ خبهؼِ خْبًی ثِ ٍیضُ آهزیىدب
اػتوبز وزز.
اظْبرا ثبى وی هَى زرحبلی است وِ زًٍبلس تزاهپ
رئیس خوَْری آهزیىب لزار است ؼی رٍسّبی آیٌسُ
زر هَرز تؼلیك تحزین ّب ػلیِ ایزاى تصدودیدن گدیدزی
وٌس.
اسسَی زیگز ،زٍ وزُ اهزٍس هذاوزاتی را ضزٍع وززُ
اًس وِ آهزیىب اثزاس اهیسٍاری وززُ است ایي گدفدت
ٍگَّب سهیٌِ سبس هذاوزا ّستِ ای ًیش ضَز.
هذاوزا زٍ وزُ صزفب زر هَرز ثزگشاری ثدبسیدْدبی
الوپیه سهستبًی زر ودزُ خدٌدَثدی اسدت ٍ اٍلدیدي
هذاوزا زٍ وزُ زر زٍ سبل اذیز است.

اطالعيِ ٍاضیع هطحلِ
اٍل سَز سْبم عسالت

ليگ بطتط فَتسبل
بِ ّفتِ آذط ضسيس

هوین صفحه

صفحه 8

ببیس بيي هطبلببت بِحق هطزم ٍ حطکبت ٍحشيبًِ
تفکيک قبیل شس
سزٍیس ذجزی رٍسًبهِ ارن-رّجز هؼظن اًمالة اسالهی تبویس وززًدس8
زر ایي رٍسّب تحلیل ّبی گًَبگًَی زر هَرز ٍلبیغ اذیز اًدبم گزفت وِ
یه ًمؽِ تمزیج ًب هطتزوی ٍخَز زاضت ٍ آى تفىیده ثدیدي هدؽدبلدجدب
صبزلبًِ ٍ ثِحك هززم ٍ حزوب ٍحطیبًِ ٍ ترزیتگزاًِ یده گدزٍُ
است .ایيّب ثبیس اس ّن تفىیه ثطَز.
ثِ گشارش ایزًب اس پبیگبُ اؼالع رسبًی زفتز حفظ ٍ ًطدز آادبر حعدز
آیت اهلل الؼظوی ذبهٌِ ای ،رّجز اًمالة اسالهی زر زیسار ثب ّشاراى ًدفدز
اس هززم لن ّوشهبى ثب سبلگزز لیبم  97زی  9534هززم اًمالثی ایي ضْز ،ثب
اضبرُ ثِ ٍلبیغ اذیز گفتٌس 8ایٌىِ فالى اًسبًی اس یه حمی هحزٍم ثوبًس ٍ
اػتزاض ثىٌس یب ایي اػتزاضوٌٌسُّب -حبال صس ًفز ،پبًصس ًفز -ثیدبیدٌدس
یه خبیی خوغ ثطًَس ٍ حزف ذَزضبى را ثشًٌس ،ایي یه هؽلت اسدت،
ٍ ایٌىِ یه ػسُای اس ایي تدوغ ،اس ایي اًگیشُ سَءاستفبزُ وٌٌس ،ثیبیدٌدس
ثِ لزآى زضٌبم ثسٌّس ،ثِ اسالم زضٌبم ثسٌّس ،ثِ پزچن اّبًت وٌٌس ،هسدس
را ثسَساًٌس ،ترزیت وٌٌس ،آتص ثشًٌس یه حزف زیگز است .ایيّب را ثب
ّن ًجبیس هرلَغ وزز.
ایطبى افشٍزًس 8آى توٌبّبی هززهدی یدب زرذدَاسدت ّدبی هدززهدی یدب

اػتزاضّبی هززهی زر ایي وطَر ّویطِ ثَزُ ،االى ّن ّست ،ذت ایدي
صٌسٍقّبی هطىلزار ،یب ثؼعی اس هؤسسب هبلی هطىلزار ،ثؼعدی اس
زستگبُّب هطىلزار ثَزُاًس ،ثؼعی اس هززم را ًبراظی وززُاًس.
حعز آیت اهلل ذبهٌِ ای یبزآٍر ضسًس 8ذجزّب غبلجبً هدی رسدس ثدِ هدب.
اختوبع هی وٌٌس زر فالى ضْز ،همبثل فالى هؤسسِ ،همدبثدل اسدتدبًدساری،
همبثل هدلس ضَرا زر ایٌدب ،اس ایي چیشّب ّستّ ،ویطِ ثَزُّ ،یچودس
ّن ثب ایيّب هربلفت ٍ هؼبرظِای ًسارز .ثبیس ّن ثِ ایي حزفّب رسدیدس،
ثبیس گَش وزز ،ثبیس ضٌیس .ثبیس زر حس ٍسغ ٍ تَاى ،ثِ آىّب پبسد زاز.
ایطبى ازاهِ زازًسّ 8وِ هب ،هي ًویگَین ثبیس زًجبل ثىٌٌس ،ذَز ثٌسُ ّدن
هسئَلنّ ،وِهبى ثبیس زًجبل وٌین
رّجز هؼظن اًمالة تصزیح وززًس 8اهب ایيّب رثؽی ًسارز ثِ ایٌىِ وسبًدی
ثیبیٌس پزچن وطَر را آتص ثشًٌس یب وسبًی ثیبیٌس اس اختوبع هززم استفدبزُ
وٌٌس ػلیِ اػتمبزا هززم حزف ثشًٌس ،فزیبز ثىطٌس ،ػلیِ لدزآى ،ػدلدیدِ
اسالم ،ػلیِ ًظبم خوَْری اسالهی .هي ػزض ثىٌن ثِ ضوب یه هثلثی زر
ایي لعبیب فؼبل ثَزُ است .ثدزای اهدزٍس ٍ زیدزٍس ّدن ًدیدسدت ،ایدي
سبسهبًسّی ضسُ  ،ثَزُ است.

سبظهبى هيبزیي ٍ سبهبًسّی هشبغل شْطی شْطزاضی تبطیع

آگْی هعایسُ
بِ استٌبز هصَبِ ّ 89/2729يئت هسیطُ هحتطم ،سبظهبى هيبزیي ٍ سبهبًسّی هشبغل شْطی شْطزاضی تبطیع ،زض ًظط زاضز
عَایس بْطُ بطزاضی  02زستگبُ کيَسک گل فطٍشی زض سطح شْط ضا اظ ططیق بطگعاضی هعایسُ عوَهی بب شطایط عوَهی
ٍ اذتصبصی بِ هست یکسبل بِ افطاز حقيقی ٍ یب حقَقی بِ شطح شیل ٍاگصاض ًوبیس.
 -6هست قطاضزاز یکسبل اظ تبضید تحَیل کيَسک هی ببشس .
 -0قيوت پبیِ بطاسبس ًظط کبضشٌبس ضسوی زازگستطی زض شطایط هعایسُ اعالم ذَاّس شس .
 -9هست قبَل پيشٌْبزّب اظ ضٍظ چْبضشٌبِ هَضذِ  31762702تب آذط ٍقت ازاضی ضٍظ زٍشٌبِ هوَضذوِ 31766720
هی ببشس ٍ پيشٌْبزّب ضأس سبعت  68792ضٍظ زٍشٌبِ هَضذِ  31766720هفتَح ذَاّس شس.
 -8هبلغ ٍاضیعی جْت شطکت زض هعایسُ زض شطایط اسٌبز هعایسُ اعالم ذَاّس شس.
 -5زاٍطلببى هی تَاًٌس جْت اذص اسٌبز هعایسُ ٍ تسلين پيشٌْبزّب بِ زبيطذبًِ سبظهبى ٍاقع زض ٍليعصط  -خ تَاًيط جٌب
آپبضتوبًْبی گلپبضک – سبذتوبى ازاضی سبظهبى هطاجعِ ًوبیٌس.
 -1چٌبًچِ بطًسگبى اٍل  ،زٍم هعایسُ حبضط بِ عقس قطاضزاز ًشًَس سپطزُ آًْب بِ تطتيب بِ ًفع سبظهبى ضبط ذَاّس شس.
ّ -/عیٌِ چبپ آگْی ٍ حق العحوِ کبضشٌبس ضسوی زازگستطی بط عْسُ بطًسگبى هعایسُ هی ببشس کِ بِ صَضت هسوبٍی
اظ آًبى اذص ذَاّس گطزیس .
 -2سبیط اطالعبت ٍ جعئيبت هطبَطِ زض اسٌبز هعایسُ هٌسضج هی ببشس.
 -3سبظهبى زض ضز یب قبَل ّط یک اظ پيشٌْبزّب هرتبض است.

جواد صدیقی  -مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریس
تبضید اًتشبض *6931762702 4ضٍظًبهِ سطاسطی اضک

یک هيليَى ٍ ّ 99عاض شغل
زض سبل آیٌسُ ایجبز هی شَز

سزٍیس ذجزی رٍسًبهِ ارن -رییس سبسهبى ثزًبهِ ٍ
ثَزخِ گفت 8زر سبل  9575ثدب ّ 525دشار ٍ 577
هیلیبرز تَهبى اػتجبر ،یه هیلیَى ٍ ّ 55دشار فدزصدت
ضغلی ایدبز هی ضَز.ثِ گشارش ایدزًدب ،هدحدودسثدبلدز
ًَثرت زر ًطست ذجزی اضتغبل ٍ تَلیس زر ثدَزخدِ
 9575وِ زر سبسهبى ثزًبهِ ٍ ثدَزخدِ ثدزگدشار ضدس،
افشٍز 8پبرسبل سیبست زٍلت ایي ثَز وِ ّ 95دشار ٍ
 777هیلیبرز تَهبى تسْیدال ثدبًدىدی ثدِ ّ 22دشار
ٍاحسّبی تَلیسی وَچه ٍ هتَسػ اػؽب وٌس.
سرٌگَی زٍلت افشٍز 8السام زٍم ایي ثَز وِ اس هٌبثدغ
ذشاًِ ثِ ػٌَاى ؼزح ّبی ػوزاًی هجلغ ّ 22شار هیلیبرز
تَهبى ثِ ؼزحْبی ػدودزاًدی اذدتدصدبظ زازُ ضدس.
ًَثرت اظْبر زاضت 8زر هدودَع پدبرسدبل سدزهدبیدِ
گذاری  5.9زرصس رضس زاضت ٍ ثزای ًرسدتدیدي ثدبر
رضس التصبزی هب  2رلوی ضس.
ٍی تبویس وزز 8سبل آیٌسُ ًیش ایي سدیدبسدت ّدب ثدِ
صَر پیطزفتِ اخزا هی ضَز.
* تعرفه واردات خودروهای برقی صفر است
رئیس سبسهبى ثزًبهِ ٍ ثَزخِ زر راثؽِ ثب افشایص تؼزفِ
ٍارزا ذَزرٍّبی ّیجزیسی گفت 8ثدزًدبهدِ زٍلدت
ثزای تحَل زر حول ٍ ًمل زرٍى ٍ ثزٍى ضدْدزی ثدِ
هٌظَر ایدبز ضغل ٍ ودبّدص آلدَزگدی ّدَا اسدت
ذَزرٍّبی ثزلی زر ایي هَظَع ًمص هْوی زارًس ٍ
تؼزفِ زر ًظز گزفتِ ضسُ ثدزای آًدْدب صدفدز اسدت.
ٍی ثب ثیبى ایٌىِ ذَزرٍّبی ّیجزیسی سَذت ثٌدشیدي
ّن هصزف هی وٌٌس ،گفت 8ثٌبثزایي پدبیدیدي هدبًدسى
تؼزفِ آًْب ًسجت ثِ سبیز ذَزرٍّب هیتَاًدس هدَخدت
ایدبز راًت ضَز ثٌبثزایي تصوین گزفتِ ضدس تدؼدزفدِ
ٍارزا ایي ذَزرٍّب هبًٌس سبیز ذَزرٍّب افشایص یبثس.

* افزایش قیوت حاهل های انرژی در گررو
تصوین هجلس
ًَثرت زرثبرُ تجصزُ ( )96الیحِ ثَزخِ سدبل آیدٌدسُ
وِ زر آى زرآهس ّ 95شار ٍ  277هیلدیدبرز تدَهدبى اس
هحل افشایص لیوت حبهل ّبی اًزصی پیص ثیٌی ضدسُ
ثَز ،گفت 8هدلس ایي ػسز را ثِ ّ 97دشار هدیدلدیدبرز
تَهبى وبّص ٍ هحل تبهیي آى را ثِ فدزٍش اهدالن
تولیىی تغییز زازُ است ثٌبثز ایي ّز تغییز زر لدیدودت
حبهل ّبی اًزصی زر گزٍ ًظز هدلس ضَرای اسالهدی
اػوبل هی ضَز.
ٍی زر ایي ثبرُ وِ ػولىزز ًطبى زازُ فزٍش اهدالن
لبچبق ٍ سبیز اهالن تولیىی زر سبل ثِ یده ّدشار
هیلیبرز تَهبى ّن ًویرسس ،ثٌبثزایي چزا ایي پیطدٌدْدبز
تصَیت ضسُ است ،گفت وِ ایي پیطٌْبز زٍلت ًجَزُ
ٍ ثبیس استسالل هدلس را زرثبرُ ایي السام پزسیس.
* دولت هنع قانونی برای استخذام نذارد
رییس سبسهبى ثزًبهِ ٍ ثَزخِ زر ازاهِ زر راثدؽدِ ثدب
استرسام ّبی زٍلتی گفت 8لبًَى ذسهب وطَری زر
ثٌس (ة) ٍ (ج) هبزُ  22ایي اخبسُ را ثِ زٍلت هی زّس
وِ ثِ اسای ذزٍج سِ ًفز یه ًفز خذة ضَز ٍ هدٌدغ
لبًًَی ًسارز.

