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اریان

عزٚیظ خجزی رٚس٘بٔا ٝارن-ؽاٟازدار ارٔٚایاٝ
ٌفتٔ:ذیزاٖ ؽٟزداری ث ٝفٛرت دائإای ٔاذیاز
٘یغ ٙذ  ٚاٌز ث ٝاٞذاؾ تعزیؿ ؽذ ٜدعت ٘ایابثاٙاذ
عشَ ٔی ؽ٘ٛذ .ثٌ ٝشارػ خجزٍ٘ابر ٌاز ٜٚاعا ابٖ
ٞبی ثبؽٍب ٜخجزٍ٘براٖ جٛاٖ اس ارٔٚیٝ؛ ٔاحإاذ
حضزت پٛر ،ؽٟزدارارٔٚی ٝدر آخازیاٗ جاّاغاٝ
ؽٛرای اداری ؽٟزداری در دٚر ٜچاٟابرٔؾاٛرای
اعالٔی ؽٟز و ٝدر عبِٗ جّغبت ٌفت ثب اؽبر ٜثاٝ
عیبع ٟبی ؽٟزداری در دٚر ٜجذیذ ٌفت :تافاىاز
ال قبدی  ٚاع مالَ ٟٔإا ازیاٗ ٚظایافأ ٝاذیازاٖ
ؽٟزی در در ٜٚجاذیاذ خاٛاٞاذ ثاٛدٔٚاذیازاٖ
ؽٟزداری ث ٝفٛرت دائٕی ٔذیز ٘یغ ٙذ  ٚاٌز ثاٝ
اٞذاؾ تعزیؿ ؽذ ٜدعت ٘یبثٙذ عشَ ٔی ؽ٘ٛذٚ.ی

اـشٚد:آٔٛسػ ٘یزٞٚبی جٛاٖ ٔ ،خقـ ٔ ،عٟذ ٚ
ٔغ عذ ٔذیزیت ثزای تقذی پغت ٞبی ٔذیازیا ای
اجزا ٔی ؽٛد  ٘ ٚبی آٔٛسػ ٞب ٔجٙبی ا٘ اخابة ٚ
ا٘ قبة ٔی ؽٛد.حضزت پٛر در ادأ ٝثب اؽابر ٜثاٝ
ؽزٚع دٚر ٜجذیذ ؽٛراٞب تقزی وزد:اٌز اعضبی
ٔح زْ ؽٟز ٔٛاـك ثز٘بٔ ٝارائ ٝؽذ ٗٔ ٜثابؽاٙاذ ثابر
دیٍز در خذٔت ٔزدْ ارٔٚی ٝخٛا ٓٞثاٛد  ٚاٌاز
٘جبؽٙذ در وٙبرـزد ٔ ٙخت خٛا ٓٞایغ ابد.ؽاٟازدار
ارٔٚی ٝثب تبویذ ثز ایٙى ٝپبرِٕبٖ ٔحّی ث ٝجابیاٍابٜ
ٚالعی خٛد عُٕ ٔی وٙذ  ٚتابثاع تقإایآ آ٘اٟاب
ٞغ یٓ ،اثزاس داؽت :در دٚر ٜجاذیاذ ٞاز ٔاذیاز
ؽٟزداری ثبیذ در ٔمبثُ ؽٛرای ؽاٟاز پابعاخاٍاٛ
خٛاٞذ ثٛد  ٚاٌز دـبع ٔٙبعجی اس عّٕىزد خٛد در

ذشىسالی یه ّعاض ٍ  033هیلیاضز ضیال تِ ػشایط استاى اضزتیل ذساضت ظز

عزٚیظ خجزی رٚس٘بٔ ٝارنٔ-ذیزوُ أاٛر عؾابیازی اعا ابٖ
اردثیُ ٌفت :در اثز تذا ْٚخؾغبِی در ییاللبت ٔ ٚازاتاع ٔاٛرد
اع فبد ٜداْ ٞبی عؾبیز در تبثغ بٖ عبَ جبری یه ٞاشار 033 ٚ
ٔیّیبرد ریبَ خغبرات ث ٝعؾبیز ایٗ اع بٖ ٚارد ؽذ.
ثٌ ٝشارػ ایز٘ب  ،لبدر ٙٞزٔٙذ رٚسدر ٔزاعآ تاٛسیاع اعا اجابرات
فٙذٚق خزد س٘بٖ رٚع بی ؼفٛرآثبد اس تٛاثاع ثاخاؼ ٔازواشی
خّخبَ اـشٚد :ثزای ججزاٖ ثخؾی اس ایٗ خغبرت ادار ٜواُ أاٛر
عؾبیزی اع بٖ ثب خزیذ ٞ ۲1شار تٗ ج٘ ٚ ٛیش عّٛـ ٚ ٝلازار دادٖ
آٖ در اخ یبر عؾبیز عبوٗ در دأٞ ٝٙبی عجالٖ  ،ثبؼز ٚ ٚعؾابیاز
خغبرت دیذ ٜاس خؾىغبِی تبثغ بٖ أغبَ در خّخبَ ثزای ججزاٖ

ضاُ اًساظی ساهاًِ ّای َّشوٌس ثثت
ترلفات ضاًٌسگی زض لعٍیي

عزٚیظ خجزی رٚس٘بٔ ٝارن -رئیظ پّیظ را ٜاعا ابٖ
لشٚیٗ اس را ٜا٘ذاسی عبٔب٘ٞ ٝبی ٛٞؽٕٙذ ثجت تخّافابت
را٘ٙذٌی ث ٝفٛرت پبیّٛت در اع بٖ خجز داد.
عز٘ ًٙٞقز ا ...ثیٍّزی در ٌافا اٍا ٛثاب خاجاز٘اٍابر
ٟٔز اظٟبر داؽت :در راع بی وبٞؼ تقبدؾ ،عابٔاب٘اٝ
ٞبی ٛٞؽٕٙذ ثجت تخّفبت را٘ٙذٌی ثب حضٛر ٕ٘ابیاٙاذٜ
پّیظ را ٜراٛٞر٘بجب ،رئیظ ٔزوش ٔاذیازیات راٞاٟابی
وؾٛرٔ ،ذیز وُ ـبٚا عبسٔابٖ راٞاذاری ٔ ٚاذیازواُ
راٞذاری  ٚحُٕ ٘ ٚمُ جبد ٜای اع بٖ را ٜا٘ذاسی ؽذ.
ٚی ثب اؽبر ٜث ٝایٙى ٝدر ـبس ا َٚتعذاد  ۱۲عبٔب٘ٛٞ ٝؽٕٙذ
ثجت تخّفبت را٘ٙذٌی در ٔحٛرٞبی ٔٛافالتای اعا ابٖ
٘قت ؽذ ٜاعت اـشٚد :اع بٖ لشٚیٗ ث ٝعٛٙاٖ پابیاّاٛت
اجزای ایٗ عزح ا٘ خبة  ٚاعالعبت  ٚتقبٚیز ثجت ؽذٜ
تٛعظ عبٔب٘ٞ ٝبی ٔذوٛر ثٔ ٝزوش ٔب٘ی ٛری ًٙلازارٌابٜ
پّیظ را ٔ ٜقُ ٔی ؽٛد.
رئیظ پّیظ را ٜاع بٖ ثب تبویذ ثز ایٙى ٝاعالعابت ثاجات
ؽذ ٜاس خٛدرٞٚبی عجٛری تٛعظ وبرثز پبالیؼ  ٚعپظ
تبییذ خٛاٞذ ؽذ ٌفت :پظ اس احزاس تاخاّاؿ فاٛرت
ٌزـ  ٝاس عزیك اجزائیبت پّیظ راٛٞر ٘بجب ثزای ٔ خّفیٗ
ثزي جزیٕ ٝفبدر  ٚدر عیغ ٓ خالـی خٛدرٔ ٚاٙاراٛر
خٛاٞذ ؽذ.

ثخؾی اس خغبرات ٚارد ٜتالػ ٔی وٙذٚ.ی ٌفت :در ایٗ راعا اب
ٔ 033یّیبرد ریبَ اع جبر تغٟیالتی لزك اِحغ ٝٙثب وبرٔشد چاٟابر
درفذ  ٚثذ ٖٚضبٔٗ ثب٘ىی  ٚث ٝاسای ٞز خب٘ٛادٔ 13 ٜیّی ٖٛریابَ
در اخ یبر خب٘ٛارٞبی عؾبیزی اع بٖ لزار ٔی ٌیزد.
ا ٚثب اؽبر ٜث٘ ٝمؼ عؾبیز اع بٖ در تِٛیذات دأی ِ ٚجٙای اظاٟابر
وزدٞ :ز یه اس عؾبیز ث ٝا٘ذاسٔ ٜقزؾ ٘ ۲2فز اس اـازاد جابٔاعاٝ
تِٛیذ ٔی وٙٙذ  ٚدر حبَ حبضز ٞ 01شار تٗ ؽیز خابْ تاِٛایاذی
عؾبیز اع بٖ اردثیُ تٛعظ  ۱3وبرٌب ٜؼیز ثٔٛی  ٚتٟٙب  ۱وابرٌابٜ
ثٔٛی جٕع آٚری  ٚث٘ ٝبْ ِجٙیبت اعا ابٖ ٞابی دیاٍاز در ثابسار
ٔقزؾ ثفزٚػ ٔی رعذ.
ٙٞزٔٙذ ٞذؾ اس تؾىیُ فٙذٚق ٞبی خزد س٘بٖ عؾبیزی اع بٖ را
حٕبیت اس اؽ ؽبَ  ٚارتمبی تٛاٖ ٔبِی خب٘ٛارٞبی رٚعا ابیای ثاٝ
ٚیض ٜس٘بٖ عزپزعت خب٘ٛار اعالْ وزد  ٚاـشٚد :ثب ایٗ وابر س٘ابٖ
عؾبیز در وٙبر پزداخ ٗ ث ٝؽؽُ افّای خاٛد یاعاٙای دأاذاری
تِٛیذات ِجٙی ٔی تٛا٘ٙذ وبرٞبی جٙجی اس جّٕ ٝلبِیجبـی  ،پازٚرػ
ثٛلّٕٔ ، ٖٛزغ ثٔٛی ٚ ،ر٘ی ثبـی  ٚایجبد ٔؾبؼُ خبٍ٘ای درآٔاذ
خٛد را اـشایؼ دٙٞذ.
ٚی اظٟبر وزد :تبو 2 ٖٛٙفٙذٚق خزد س٘بٖ عؾابیاز در عاغا
عؾبیز اع بٖ تؾىیُ ؽذ ٜو ٝیىی اس ایٗ فٙذٚق ٞب در رٚعا ابی
عؾبیز ٘ؾیٗ ؼفٛرآثبد ؽٟزع بٖ خّخبَ تؾىیاُ ؽاذ ٜاعاتٚ.ی
ٌفت :در ٔزاعٓ تٛسیع ع جبرات فٙذٚق خزد س٘بٖ ایٗ رٚع ب ثاٝ
ٔجّػ ٞؾت ٔیّی ٖٛریبَ ثزای ٞز یه اس اعضبی فٙذٚق ٘ ۲3افاز
اعضبی جذیذ ٘یش ث ٝجٕع اعضبی ٘ ۱3فز ٜلجّی رٚع ب اضبـ ٝؽذ.

ٞشی ٝٙس٘ذٌی ؽٟزی ٘یش ٔ مبعذ ؽا٘ٛاذ  .ؽاٟازدار
ارٔٚی ٝثب ثیبٖ ایٙى ٝؽٟزداری ٞب ٘یبس ثا ٝرٚیاىازد
ال قبدی ثیٗ إِّّی دار٘ذ ،اـشٚد :عزٔبیٌ ٝاذاراٖ
ارٔٚی ٝای ٔمیٓ خبرج اس وؾٛر ٔؾا ابق عازٔابیاٝ
ٌذاری در ؽٟزؽبٖ ٞغ ٙذ ثبیذ اع ٕبد آٟ٘ب را جّت
وٙیٓ  ٚریغه آٖ را در ارٔٚی ٝپبییٗ ثیبٚریٓ.

ذَظستاى ضتثِ پٌجن استؼسازّای تطتط وشَض
عزٚیظ خجزی رٚس٘بٔ ٝارن-رئیظ ثٙیبد ٘خجٍابٖ خاٛسعا ابٖ
ٌفت :عی چٙذ ٚلت ٌذؽ  ٝاخجبری و ٝاس اعا ابٖ ثأ ٝازواش
ٔخبثزٔ ٜی ؽٛد ،ثیؾ ز ٘بأیذوٙٙذ ٜاعت درحبِیى ٝخٛسع بٖ در
سٔی ٝٙتٛسیع اع عذادٞبی ثزتز رتج ٝپٙجٓ وؾٛر را دارد.
ثٌ ٝشارػ خجزٍ٘بر ٟٔز ،عّیزضب سراع٘ٛذی در جّغا ٝؽاٛرای
اؽ ؽبَ خٛسع بٖ اظٟبر وزد :اع فبد ٜاس ظزـیت ٞبی لب٘٘ٛای در
ثخؼ اع خذاْ جٛأع ٘خجٍب٘ی اع بٖ ثب تأویذ ثز ـزس٘ذاٖ ثٔٛای
خٛسع بٖ را در دع ٛروبر داریٓٚ.ی اـشٚد :ـزس٘ذاٖ اع ب٘ی واٝ
حذالُ ؽبخـ ٞبی ٘خجٍب٘ی را دریبـت ٔی وٙٙذ ،ثاز اعابط
آییٗ ٘بٔٞ ٝبی ٔٛجٛد ٞیئت ٚسیزاٖ ٔغئ َٛاؽ ؽابِاشایای آ٘اٟاب
ٞغ یٓ.رئیظ ثٙیبد ٘خجٍبٖ خٛسع بٖ عٛٙاٖ وزد :ثٙیبد ٘خاجاٍابٖ
سیزٔجٕٛعٔ ٝعب٘ٚت عّٓ  ٚـٙبٚری ریبعت جإاٟاٛری وؾاٛر
ـعبِیت ٔی وٙذ وٞ ٝذؾ اس تأعیظ آٖ ثز٘بٔ ٝریشی  ٚعیبعات
ٌذاری ثزای ؽٙبعبییٞ ،ذایت  ٚحٕابیات ٔابدی ٔ ٚاعاٙاٛی
٘خجٍبٖ اعت.سراع٘ٛذی ثیبٖ وزد :یه عٙذ راٞجزدی ٔقاٛة
ؽٛرای عبِی ا٘مالة ـزٍٙٞی در أاٛر ٘اخاجاٍابٖ داریآ واٝ
رفذٞب ،پبیؼ ٞب ،پؾ یجب٘ی  ٚتٛإ٘ٙذعبسی ٘خجٍبٖ در سٔایاٙاٝ
اؽ ؽبَ را پیٍیزی ٔی وٙیٓٚ.ی ثب اؽبر ٜث ٝارائ ٝخذٔبت در دٚ
لغٕت دا٘ؾجٛیی  ٚدا٘ؼ آٔٛسی ٌفت :ثیٕا ٝاؽا اؽابَ ثازای
٘خجٍبٖ پزداخت ٔی وٙیٓ  ٚثٙیبد ّٔی ثزای اؽ ؽبَ ث ٝاع ابٖ ٔاب
عٕٟی ٝای اخ قبؿ ٔی دٞذ؛ اِج  ٝتمزیجب ع ٝعبَ اعت و ٝایاٗ
وبر را ا٘جبْ ٔی دٞیٓ  ٚلجّؼ در اع بٖ ایٗ ٔغئّ٘ ٝجٛد.
رئیظ ثٙیبد ٘خجٍبٖ خٛسع بٖ اظٟبر وزد :اعغبی جابیاشٞ ٜابی

تحقیّی دارای اع عذاد  ٚرتج ٝثزتز ثز اعبط ٚضعیات عاّإای
دا٘ؾٍبٞ ٜبی اع بٖ ٕٞ ٚچٙیٗ آییٗ ٘بٔ ٝجاذة ٘ ٚاٍاٟاذاری
٘یزٞٚبی ٘خج ٝدر ثخؼ اجزایی  ٚاداری را ٘یش داریٓ.
سراع٘ٛذی ثب اؽبر ٜثِ ٝش ْٚتٛج ٝداؽ ٗ ٔذیزاٖ اع ب٘ی ث ٝآیایاٗ
٘بٔ ٝجذة ٘یزٞٚبی ٘خج ٝثیبٖ وزدٔ :ذیزاٖ دع ٍبٞ ٜبی اجزایی
ثبیذ ثٞ ٝز عزیمی و ٝأىبٖ جذثی دار٘ذ ثز اعبط ٔقٛثٞ ٝیئات
ٚسیزاٖ ٘غجت ث ٝاؽ ؽبَ ٘خجٍبٖ الذاْ وٙٙذ.
ٚی ادأ ٝداد :ثٟزٙٔ ٜذی دا٘ؼ آٔٛخ ٍبٖ ثزتز دا٘ؾٍابٞای در
ٟ٘بدٞبی ـٙبٚرآ٘٘ ٝیش اس دیٍز ـعبِیت ٞبی ثٙایابد اعات وا ٝثاب
اع فبد ٜاس آییٗ ٘بٔ ٝایٗ ثخؼ ٔی تٛاٖ ٘خجٍبٖ را در الا اقابد
دا٘ؼ ثٙیبٖ ث ٝوبرٌیزی وزد.

زفتط تجْیع هٌاتغ هالی ٍ تَسؼِ شطوت آتفا استاى اصفْاى تا اًؼماز 11لطاضزاز تیغ هتماتل هَفك تِ وسة ضتثِ تطتط زض وشَض گطزیس
عزٚیظ خجزی رٚس٘بٔ ٝارنٔ-ذیزعبُٔ ؽزوت آة  ٚـابضاالة
اع بٖ اففٟبٖ ٌفت :دـ ز تجٟیش ٔٙبثع ٔبِی  ٚتٛعع ٝؽزوت آة ٚ
ـبضالة اع بٖ در عبَ ٞبی اخیز ثب ا٘عمبد  ۲۲لزارداد ثیع ٔ مابثاُ ثاب
ثخؼ خقٛفی ٔٛـك ث ٝوغت رتج ٝثزتز در وؾٛر ٌزدیذ ایاٗ در
حبِی اعت و ٝدر عبِٟبی ٌذؽ  ٝفٙعت آة  ٚـابضاالة وؾاٛر
ٔٛـك ث ٝا٘عمبد  00لزارداد در لبِت ثیع ٔ مبثُ ثب ثخؼ خقٛفی ؽاذ
و ٝاس ایٗ تعذد  ۲۲لزارداد آٖ ٔزثٛط ث ٝؽزوت آثفب اع بٖ اففاٟابٖ
ثٛد ٜاعت.ث ٝعٛریىٔ ٝی تٛاٖ ٌفت ثیؼ اس 00درفذ واُ تاعاذاد
لزاردادٞب ثب عزٔبیٌ ٝذاری ثخؼ خقٛفی در لبِت لازارداد ثایاع
ٔ مبثُ ٔخ ـ ث ٝؽزوت آة  ٚـبضالة اع بٖ اففٟبٖ ثٛد ٜاعت.
ٟٔٙذط ٞبؽٓ أیٙی اعالْ وزد در عبِٟبی ٌذؽ  ٝؽزوت آثفب اع بٖ
اففٟبٖ ثٙٔ ٝرٛر تٛعع ٚ ٝتؾىیُ تبعیغبت ـبضالة ثاب تاٛجا ٝثاٝ
تٍٙٙبٞبی ٔبِی  ٚتشریك لغز ٜچىب٘ی اع جابرات دِٚا ای ٘ ٚایاش در
راع بی اجزای افُ 00لب٘ ٖٛاعبعی ثٙٔ ٝرٛر ثٟزٌ ٜیشی اس ظزـیات
ثخؼ خقٛفی ،الذاْ ث ٝا٘عمبد لزارداد ثیع ٔ مبثُ ٕ٘ٛدٚ.ی ث ٝپزٚصٜ

ٞبی عزٔبیٌ ٝذاری در لبِت لزارداد ثیع ٔ مبثُ پازداخات  ٚاعاالْ
وزد :لزارداد ثب ؽزوت ـاٛالد ٔاجابروا ٝوا ٝثأ ٝاٙاراٛر اجازای
۱۱0ویّ ٔٛز ؽجى ٝـبضالة در ؽٟزع بٖ ِٙجبٖ ۱۱3 ٚویّأٛا از در
ؽٟزع بٖ ٔجبرو ٝثب ؽزوت عبسٌ ٜغ ز ٔٙفازد ثأ ٝاٙاراٛر اجازای
40ویّ ٔٛز ؽجى ٝـبضالة در ؽٟزع بٖ تیزاٖ ،ؽٟزداری دِٚت آثابد
ثب اجزای  00ویّ ٔٛز ؽجى ٝـبضالة در ؽٟز دِٚت آثبد ،ؽاٟازداری
٘جؿ آثبد  ٚثٙٔ ٝرٛر اجزای ۱33ویّ ٔٛز ؽجى ٝـبضالة ؽٟز ٘جؿ
آثبد،ؽٟزداری خٛرسٚق  ٚثب ٞذؾ اجازای ۱2وایاّأٛا از ؽاجاىاٝ
ـبضالة در خٛرسٚق،ؽٟزداری دع ٍزد ثب اجزای ۱2ویّ ٔٛز ؽجىاٝ
ـبضالة در ؽٟز دع ٍزد،ؽٟزداری ٌزٌبة،ثب اجزای ۲3ویّأٛا از
ؽجى ٝـبضالة در ٌزٌبة،ؽٟزداری دٞك ثب اجزای ۱۲وایاّأٛا از
ؽجى ٝـبضالة در دٞك،ؽزوت ـٛالد ٔجبرو ٝاففٟابٖ ثأ ٝاٙاراٛر
اجزای  ۲23ویّ ٔٛز ؽجى ٝـابضاالة در ؽاٟازٞابی سیاجابؽاٟاز ٚ
دیشیچ،ٝؽٟزداری اففٟبٖ ثٙٔ ٝرٛر 003ویّ ٔٛز ؽجى ٝـبضاالة در
حبؽی ٝؽٟزداری ثٛد ٜاعتٔ.ذیزعبُٔ ؽزوت آثفب اع بٖ افافاٟابٖ

خبعز ٘ؾبٖ عبخت:ؽزوت آة  ٚـبضالة اع بٖ اففٟبٖ ثٙٔ ٝاراٛر
تٛعع ٚ ٝارتمبی عغ خذٔبت تٕبْ تالػ خٛد را در جٟت جاذة
عزٔبیٌ ٝذاری ثخؼ خقٛفی ٔی ٕ٘بیٙذ تب ثذیٗ تزتیت ثا اٛا٘اٙاذ
ٔؾ زویٗ ثیؾ زی را تحت پٛؽؼ خذٔبت لزار دٞذ.

 ۲۲شطوت ذاضجی هجَظ سطهایِگصاضی زض الثطظ ضا اذص وطزًس

عزٚیظ خجزی رٚس٘بٔ ٝارن-رئیظ عبسٔبٖ فاٙاعاتٔ ،اعاذٖ ٚ
تجبرت اع بٖ اِجزس ثب اؽبر ٜث ٝایٙى ۱۱ ٝؽزوات خابرجای ٔاجاٛس
عزٔبیٌ ٝذاری در اِجزس را اخذ وزد٘ذٌ ،فت :اس ایٗ تاعاذاد ؽاؼ

ؽزوت ٔٛـك ث ٝاخذ پزٚا٘ ٝثٟزٜثزداری ؽذ٘ذ.
ثٌ ٝشارػ خجزٍ٘بر ٟٔز ،ایزج ٔٛـك در ٘ؾغت خجزی پیز ٚثزٌشاری
اِٚیٗ ٕ٘بیؾٍب ٜتٛإ٘ٙذیٞبی تِٛیذی  ٚفبدراتی اع بٖ وا ٝفاجا
چٟبرؽٙج ٝثزٌشار ؽذ ،ثب اؽبر ٜث ٝایٙى ٝـعبِیتٞبی خاٛثای را عای
عٛٙات اخیز در حٛس ٜال قبدی ؽبٞذ ثٛدٜایٓ ،اظاٟابر وازد :ایاٗ
ٕ٘بیؾٍب ٜالذأی جذیذ ٔ ٛ٘ ٚحغٛة ٔیؽٛد و ٝدر عغا اعا ابٖ
ؽىٌُزـ  ٝاعت.
ٚی ثب تأویذ ثز ایٙى ٝاع بٖ اِجزس اس ظزـیت خٛثی در ثخؼ فٙاعات
ثزخٛردار اعت ،اـشٚد :د ٜدرفذ ٚاحذٞابی ٘إا٘ٛا ٝفاٙاعا ای ٚ
فبدراتی وؾٛر در اِجزس ٚالعؽذ ٜاعت.
رئیظ عبسٔبٖ فٙعتٔ ،عذٖ  ٚتجبرت اع بٖ اِجزس تقازیا وازد:
حضٛر تعذادی اس ٚاحذٞبی تِٛیذی ؽبخـ در ایاٗ ٘إابیؾاٍابٜ
اسجّٕ ٝالذأبت ؽبیبٖ تٛج ٝثٛد ٜاعت.
ٔٛـك ثب تأویذ ثز ایٙىٞ 3 ٝشار ٚاحذ  ٚعزح فٙع ی در اِجزس ٚجاٛد

شْساء ،آظازگاى ٍ جاًثاظاى هَجة سطافطاظی جوَْضی اسالهی ّستٌس

عزٚیظ خجزی رٚس٘بٔا ٝارن -اعا اب٘اذار س٘اجابٖ
ٌفت:ؽٟذاء ،آسادٌبٖ  ٚجب٘جبساٖ ٔٛجت عازاـازاسی
جٕٟٛری اعالٔی ٞغ ٙذ  ٚاعا امابٔات ٔ ٚامابٔٚات
آسادٌبٖ در دـبع ٔمذط ٔٛجت خؾٛٙدی أبْ راحاُ
ؽذ.
ثٌ ٝشارػ خجزٍ٘بر ٟٔز،اعذاهلل درٚیاؼ أایازی در
دیذار ثب خاب٘اٛاد ٜآسادٔ ٜازتضای تاحاغایاٙای ثاٝ
ٔٙبعجتٔ۱2زداد عبِزٚس ثبسٌؾت آسادٌبٖ ثٔ ٝایاٟاٗ
اعالٔیٌ ،فت :اعبرت دؽٛار  ٚعبلت ـازعاب اعات
ٚآسادٌبٖ ثب ٔمبٔٚت  ٚاع مبٔت خٛد در سٔبٖ اعبرت
٘ ٝتٟٙب ّٔت ایزاٖ را عزثّٙذ وزد٘ذٚ.ی اظاٟابر وازد:
آسادٌبٖ ثب فجز  ٚاع مبٔت خٛد ٔٛججبت عزثّاٙاذی
رٞجزی ا٘مالة را ـزا ٓٞوزد٘ذ  ٚاع مبٔات آسادٌابٖ
در ٞؾت عبَ دـبع ٔمذط ارسؽٕٙذ ثٛد ٚ ٜپبعذاؽت
ارسػ ٞبی اعالٔی ،ایٕبٖ ٚاع مبدات تٛعظ آسادٌبٖ
 ٚرسٔٙذٌبٖ ٞؾت عبَ دـبع ٔمذط وابر ثاشري ٚ
ٕٟٔی ثٛد ٚ ٜرسٔٙذٌبٖ دـبع ٔاماذط ثاز ٔغائاٛالٖ
اجزایی وؾٛر دیٗ ثاشرٌای دار٘اذ.أایازی تابوایاذ
وزد :دٚراٖ دـبع ٔمذط ٕٛٞار ٜیىی اس ٔ ٟٓتزیٗ ٚ
ثبارسػتزیٗ دٚراٖ تبریخی ا٘مالة اعالٔی در تبریا
ثجت ؽذ ٚ ٜایٗ دٚرا ٜث ٝعٛٙاٖ یىی اس درخؾبٖ تزیاٗ

اجزای ٔقٛثبت ؽٛرا ٘ذاؽ  ٝثابؽاٙاذ ،عاشَ ٔای
ؽٛدٚ.ی تقزی وزد :اٌاز ٔاٗ ؽاٟازدار رٚسی
٘غجت ثٔ ٝؾىالت ؽٟزی ثی تٛج ٝثابؽآ دیاٍاز
ؽٟزدار ٘یغ ٓ ٛٔ ٚضٛعبت ٔ ٚغبئُ ؽٟازی ثابیاذ
دؼذؼٕٞ ٝیؾٍی ٔذیزاٖ ؽٟزی ثبؽذ.حضزت پاٛر
در ادأ ٝثب اؽبر ٜثٔ ٝؾىالت ال قبدی ؽاٟازداری
ٞب ٌفت :ثزای ٔؾبروت ؽٟز٘ٚاذاٖ در الاذأابت
ال قبدی ؽٟزداری ثبیذ اعا إابد ؽاٟاز٘ٚاذاٖ ثاٝ
ؽٟزداری اـشایؼ یبثذ ٔ ٚاغابِاجاٌ ٝازی ٔایابٖ
ؽٟز٘ٚذاٖ  ٚؽٟزداری ثبیذ ٘غجت د ٚعازـا ٝپایاذا
وٙذٚ.ی تبویذ وزدٍ٘ :زػ ؽٟز٘ٚذاٖ ثبیذ ٘غاجات
ث ٝؽٟزداری تؽییز وٙذ ٕٞ ٚب٘غٛر و ٝؽاٟاز٘ٚاذاٖ
ٞشی ٝٙآة  ٚثزق را ٔی دٙٞذ٘ ،غجت ثا ٝپازداخات

دٚراٖ تبریخی وؾٛر ثبلی خٛاٞذ ٔب٘ذ  ٚثؾابرت ٚ
اع مبٔت آسادٌبٖ در ایٗ دٚراٖ ٔ ٟٓتبریخی ـزأٛػ
٘خٛاٞذ ؽذٚ.ی ٌفت :ؽٟذاء ،آسادٌبٖ  ٚجاب٘اجابساٖ
ٔٛجت عزاـزاسی جٕٟٛری اعالٔی ٞغ ٙذ  ٚاع مبٔت
ٔ ٚمبٔٚت آسادٌبٖ در دـبع ٔمذط ٔٛجت خؾٙاٛدی
أبْ راحُ ؽذ.اع ب٘ذار س٘جبٖ اثزاس وزد :اٌز لقٛری
اس عزؾ ٔغئٛالٖ ثزای رسٔٙذٌبٖ ،آسادٌبٖ ،ؽٟذا ٚ
جب٘جبساٖ فٛرت ٌزـ  ٝثبیذ ٔٛرد ثخؾؼ لزار ٌیزد ٚ
دِٚت ٚظبیؿ عٍٙیٙی در لجبَ ٔؾاىاالت ٔازدْ ثاز
عٟذ ٜدارد  ٚاٌز در ایٗ ثیٗ ثاٚ ٝظابیاؿ خاٛد در
خقٛؿ رسٔٙذٌبٖ دـبع ٔمذط ثا ٝخاٛثای عإاُ
٘ىزدٛٔ ،ٜرد ثخؾؼ لازار ٌایازد.درٚیاؼ أایازی
ٕٞچٙیٗ در دیذار ثب خب٘ٛاد ٜؽٟیذ ٔاجابرس ٜثاب ٔاٛاد
ٔخذر ؽٟیذ ٔحغٗ جشٔشیٙیٌ ،افات :ؽاٟاذای راٜ
ٔجبر ٜثب ٔٛاد ٔخذر جب٘فؾب٘ی سیبدی ثزای دٚر ٔاب٘اذٖ
جبٔع ٝاس آعجت اج ٕبعی وزدٜا٘ذ  ٚـذاوبری ؽٟذای
رأ ٜجبرس ٜثب ٔٛاد ٔخذر ثٔ ٝزدْ تجییٗ ؽٛد.
ٚی تقزی وزد :یىی اس ٍ٘زا٘ی ٞبی رٞجز ا٘مالة ٚ
دِٚت ٔ ٚزدْ ٌغ زػ آعیت ٞابی اجا إابعای در
جبٔع ٝثٛد ٜاعت  ٚیىی اس ٔ ٟٓتزیاٗ آعایات ٞابی
اج ٕبعی جبٔع ٝؽیٛع اع یبد در جبٔع ٝاعت.
اع ب٘ذار س٘جبٖ اـشٚد٘ :یزٞٚبی وبدر  ٚعزثبساٖ ٚظیفٝ
در ٘یزٚی ا٘ ربٔی ثزای ٔقٍٟ٘ ٖٛذاؽ ٗ جابٔاعا ٝاس
عٛداٌزاٖ ٔٛاد ٔخذر اس خٛد ٌذؽ ٍی وزد ٚ ٜجابٖ
خٛد را در ثزای پبعذاری اس وؾٛر در ٔعزك خاغاز
لزار ٔی دٙٞذ.
درٚیؼ أیزی یبد آٚرؽذ :عٛداٌازاٖ ٔاٛاد ٔاخاذر
ثزای ٔٙبـع ٔبِی خٛد ٔٛجت ععٕ ٝلزار دادٖ جاٛا٘ابٖ
وؾٛر ٔی ؽ٘ٛذ  ٚدرآٔذٞبی والٖ ٔبِی ٔبـیبی ٔٛاد
ٔخذر جٛا٘بٖ وؾٛر را ٔٛرد ععٕ ٝلازار داد ٜتاب ثاٝ
عٛدٞبی ٘بٔ عبرؾ ٘ ٚبٔؾزٚع خٛد دعت پیذا وٙٙذ.

دارد ،خبعز٘ؾبٖ وزد :تىٕیُ عزحٞبی ٘یٕٝفٙع ی در عازح ر٘ٚاك
ال قبدی ٔٛردتٛج ٝلزارٌزـ  ٝاعت.
ٚی ثب اعالْ ایٙى ٝدر دِٚت تذثیز  ٚأایاذ ٞاشار  ۱13 ٚپازٚا٘اٝ
ثٟزٜثزداری در ثخؼ فٙعت در اع بٖ اِجزس فبدرؽذ ٜاعتٌ ،فت:
حجٓ عزٔبیٌٝذاری ایٗ ٔٞ 1 ٟٓشار ٔ 133 ٚیّایابرد تأٛابٖ ثاٛدٜ
اعت.
ٚی ثبثیبٖ ایٙى ۱۱ ٝوٕپب٘ی خبرجی ٔجٛس عزٔبیٌٝذاری در اِجزس را
اخذ  ٚاس ایٗ تعذاد  2وٕپب٘ی ٔٛـك ث ٝاخاذ پازٚا٘ا ٝثاٟاز ٜثازداری
ؽذٜا٘ذ ،اـشٚدٔ :یشاٖ عزٔبیٌٝذاری خبرجی ایٗ ٔ ٟٓدر ادار ٜواُ
ال قبد دارایی تبئیذ ؽذ ٜاعت.
رئیظ عبسٔبٖ فٙعتٔ ،عذٖ  ٚتجبرت اع بٖ اِجزس ثب اؽبر ٜث ٝایٙاىاٝ
ثیؼ اس  ۲۱3ثز٘ذ ّٔی  ٚثیٗإِّّی در اع بٖ اِجزس ـعبِیت ٔای واٙاذ،
ثیبٖ وزد :ایٗ ٕ٘بیؾٍب ٜـعبِیت خٛد را اس ٔ ۱4زداد آؼبس  ٚتب یاىآ
ؽٟزیٛرٔب ٜادأ ٝخٛاٞذ داؽت.

ازاضُ ول ًَساظی هساضس استاى آشضتایجاى شطلی
آگْی هٌالصِ ػوَهی زٍ هطحلِ ای
(هَضَع جعء زٍ تٌس الف ٍ جعء یه تٌس ب هازُ چْاض لاًَى تطگعاضی هٌالصات)
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تَضیحات

 زستَضالؼول تؼییي زاهٌِلیوت هٌاسة
 تىویل فطم ّای اضظیاتیویفی

تضویي شطوت زض هٌالصِ:
 -1زض ٍجِ شواضُ حساب ( ۲1/036391۲331سیثا) ًعز تاًه هلی  ،تٌا م توطوع ٍجَُ سپطزُ ازاضُ ول ًَساظی هساضس(ٍاضیعی فمط اظ تاًه هلی)
 -۲تصَضت ضواًت ًاهِ هؼتثط تاًىی تِ سطضسیس  0هاُ اظ تاضید صسٍض.

اظ ططیك هٌالصِ ػوَهی زٍ هطحلِ ای ٍاگصاض ًوایس.لصا اظ شطوت ّای ٍاجس شطایط زػَت تؼول هی آیس تؼس اظ اًتشاض ًَتت زٍم آگْی ًسثت تِ زضیاافات
اسٌاز هٌالصِ اظ زستگاُ هٌالصِ گعاض تِ ًشاًی :تثطیع -ذیاتاى اهام ذویٌی -جٌة ّتل تثطیع -ازاضُ ول ًَساظی هساضس استاى -اهَض لطاضزاز هطاجاؼاِ
فطهایٌس.
پیشٌْاز زٌّسگاى فطصت زاضًس تا آذط ٍلت ازاضی هطاتك جسٍل فَق پاوتْای ذَز ضا تِ صَضت سطتستِ ٍ الن ٍ هْط شسُ تِ زتیطذاًِ ایي ازاضُ ول تحَیل ٍ
ضسیس زضیافت ًوایٌس .تاظگشایی پاوات الف“تضویي“ ٍاصلِ ضٍظ زٍشٌثِ هَضخ  10/6936910ساػت  1۲ظْط شطٍع ٍ پاوت(ب) پیشٌْازّای لاتل لثَل جْت
اضظیاتی تِ وویتِ فٌی ٍ تاظضگاًی تحَیل زازُ ذَاّس شس ٍ پس اظ اضائِ گعاضش وویتِ فَق ،پاوات هٌالصِ گطاًی وِ حسالل ًوطُ اضظیاتی( )66ضا وساة
وطزُ تاشٌس لطائت ٍ پیشٌْازّای لاتل لثَل تا استفازُ اظ زستَضالؼول تؼییي زاهٌِ لیوت ّای هتٌاسة ،هَضَع ترشٌاهِ شوااضُ  /99161/69هاَضخ
 10/993/910اضظیاتی ٍ پیشٌْازّایی وِ زض زاهٌِ فَق لطاض تگیطًس تِ ضٍش لیوت تطاظ شسُ هَضَع تٌس  6هازُ  1۲آئیي ًاهِ ًظام هستٌسساظی تا ضطیاة
تاثیط I= 25%تطاظ شسُ ٍ تطًسُ هٌالصِ تؼییي ذَاّس شس.
حضَض ًوایٌسُ تام االذتیاض اظ ططف ّط یه اظ پیشٌْاز زٌّسگاى تا زض زست زاشتي هؼطفی ًاهِ زض جلسِ هٌالصِ تالهاًغ است.
* ّعیٌِ آگْی ضٍظًاهِ تِ ػْسُ تطًسگاى هٌالصات ذَاّس تَز.
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