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اریان

ؾطيیؽ ذجطی ضيظوبمٍ اضن -مسیطول تؼعیطات حىًمتی آشضثبیزبن غطثی گفت :امؿببل 600
پطيوسٌ تری تؼعیطاتی زض ثرف ثُساقت ي زضمبن اؾتبن تكىیل ي ثٍ َمٍ آوُب ضؾبیبسگبی قبسٌ
اؾت.محمس الًامی زض گفت ي گً ثب ذجطوگبض ایطوب افعيز :ياحسَبی متری پبؽ اظ ضؾبیبسگبی
قؼت تؼعیطات حىًمتی ثٍ پطزاذت ؾٍ میییبضز ي  966میییًن ضیبل رعای ومسی محىبًم قبسوبس.
يی ا ُبض وطز :ایه پطيوسٌ َب زض ثبظضؾی ثبظضؾبن قجىٍ ثُساقت ي زضمبن آشضثبیزبن غطثی ثبطای
ياحسَبی متری تكىیل قسٌ ثًز وٍ مًضز ضؾیسگی لطاض گطفتٍ اؾت.يی ثب اقبضٌ ثٍ محىًمیبت
 951میییًن ضیبلی لبچبلچی ؾیگبض زض مبوً ویع ا ُبض وطز :ایه لبچبلچی َ 0عاض ثبوبؽ ؾبیبگببض
ذبضری ضا اظ ططیك ثیطاٍَ ياضز وكًض وطزٌ ثًز ي لصس اوتمبل ثٍ اؾتبن َببی مبطوبعی وكبًض ضا
زاقت وٍ زؾتگیط ي ثٍ پطزاذت رعای ومسی زض قؼجٍ يیػٌ ضؾیسگی ثٍ رطائم لبچبق وببال ي اضظ
مبوً محىًم قس.يی ازامٍ زاز :ػاليٌ ثط آن ،لبچبلچی  030طبلٍ پبضچبٍ لببچببق زض ذبًی ثبٍ
پطزاذت  900میییًن ضیبل رعای ومسی محىًم ي وبالی لبچبق ویع ثٍ وفغ زيلت ضجط قس.

اًتقادات با سػایت اخالق ٍ اًصاف باشذ



ؾطيیؽ ذجطی ضيظوبمٍ اضن -اؾتبوساض ظوزبن گفت :مىتمسان زض ومس ػمیىطز زيلت ثٍ حتم ثبیس اذبالق
ي اوصبف ضا ضػبیت وىىس تب ظمیىٍ یبؼ ي وب امیسی مطزم فطاَم وكًز.
اؾساهلل زضيیف امیطی زض گفت ي گً ثب ذجطوگبض ایطوب افعيز :زض َمٍ زيضان ي قطایط زض ا ُببض وبظبطَبب،
مىبفغ وظبم ،اومالة ،وكًض ي میت زض وظط گطفتٍ قًز ي لسضی َم اوصبف ضػبیت قًز.يی یبزآيضقسَ :ط
زيلتی ػمیىطزی زاقتٍ ي ایه السامبت ضا ثٍ ومبیىسگی اظ وظبم ي ثطای مطزم اوبزببم زازٌ اؾبت.زضيیبف
امیطی ثب ثیبن ایىىٍ وبضَبی ذًة زيلت وم ویؿت ،ا ُبض وطز :السامبت ذًة ي ثس زيلت ثبیس زض وىببض
َم زیسٌ قًز چطاوٍ َمٍ ایه السمبت ثٍ حؿبة وظبم گصاقتٍ می قًز.
اؾتبوساض ظوزبن گفت :اگط زض زيلتی وًتبَی ي لغعقی َم اوزبم قًز ،ثٍ حؿبة وظبم وًقتٍ می قًز.يی
ذبططوكبن وطز :وجبیس ثٍ وحًی ؾره ثگًییم ي لضبيت وىیم وٍ زؾتبيضز وظبم ظیط ؾًال ثطيز ي مبًربت
یبؼ ي وب امیسی مطزم قًز ،امطيظ ثستطیه ضفتبض ایه اؾت وٍ مبطزم ضا اظ اوبمبالة ي وبظببم وبب امبیبس
وىیم.زضيیف امیطی ازامٍ زاز :اگط ػمیىطز زيلت ضا ظیط ؾًال ثجطیم ي زيلت ضا وبتًان ي ضؼیب ربیبًٌ
زَیم ي ثٍ وبضَبی ذًة ي قبیؿتٍ چكم َبیمبن ضا ثجىسیم ي ثیبن وىىیم ،مًرت مبیًؼ قبسن مبطزم ثبٍ
يیػٌ رًاوبن می قًز.

خشیذ ًشدباى <; هتشی اص ششکت اتشیشی بشای آتش ًشاًی اسدبیل
ؾطيیؽ ذجطی ضيظوبمٍ اضن -قُطزاض اضزثیل گفت :مب وؿبجبت ثبٍ
ذطیس وطزثبن  65متطی ثطای ؾبظمبن آتف وكبوی اضزثیل ثبب تببوبیبس
مسیطیت ثحطان اؾتبوساضی اضزثیل اظ قطوت اتطیكی ضيظامبجببيض ثبٍ
قىل رسی يضيز پیسا وطزٌ ایم.
ثٍ گعاضـ ذجطوگبض ایؿىب مىطمٍ اضزثیل ،حمیس لطب البیبُبیببن زض
ریؿٍ ضؾمی قًضای قُط اضزثیل اضبفٍ وطز :مب اظ مبحبل مببزٌ 01
حًازث مًفك قسیم اػتجبض  3میییبضز ي  061میییًن تًمببوبی ذبطیبس
وطزثبن ضا ثٍ صًضت زيلتی تبمیه وىیم وٍ الجتٍ یه میییببضز ي 011
میییًن تًمبن ویع قُطزاضی اظ مىبثغ ذًز ثطای ذبطیبس ایبه وبطزثببن
َعیىٍ می وىس.
يی گفتَ :ط چىس زض ؾبل َبی گصقتٍ مصاوطاتی ضا ثب یه قطوت
تطن زض مًضز ذطیس ایه وطزثبن زاقتیم يلی ثب پیگیطی َبی مؿتبمبط
زض ؾبل ربضی مصمم قسیم تب اظ ومبیىسگی ضؾمی قطوت اتطیكبی
ضيظامجبيض ثطاؾبؼ اؾتبوساضزَبی ربُببوبی وبطزثببن  65مبتبطی ضا
ذطیساضی وىیم وٍ ایه قطوت ؾبالوٍ مًفك ثٍ تًلیس ثیف اظ َ 3بعاض
ي  611زؾتگبٌ اظ ایه وطزثبنَب زض زویب می وىس.
قُطزاض اضزثیل ثٍ لبثییت َبی متؼسز ایه وطزثبن اقبضٌ وبطز ي ثبیببن
وطز :اطفبی حطیك َمطاٌ ثب ترییٍ ویطيی اوؿبوی گطفتبض زض ثحبطان ي

هقالِ

مزُع ثًزن ثٍ اؾتبوساضزَبی رُبوی اظ رمیٍ مبعایببی وبطزثببن 655
متطی زض حبل ذطیس ثطای اضزثیل اؾت.
لط الیُیبن اضبفٍ وطزَ :ط چىس ممىه اؾبت زض طبًل ؾببل مبب
اؾتفبزٌ محسيزی ضا اظ ایه وطزثبنَب ثٍ زلیل حًازث ي اتفبلبت ومتط
زاقتٍ ثبقیم امب ثطای وگُساضی ي ثبُبطٌ ثبطزاضی اظ آن تبساثبیبطی
اوسیكیسیم تب زض فصل تبثؿتبن ثب ػمس لطاضزاز ثب اتحبزیٍ َبتبل زاضان
ؾطػیه ایه زؾتگبٌ ضا زض اذتیبض آوُب لطاض زَیم.
يی ثیبن وطز :ذطیس ایه وطزثبن  65متطی وٍ تىُب ایبطاز ي اقبىببلبی
وساضز ثیىٍ ثطای مًالغ ثحطاوی َمچًن حًازث پالؾىً زض اضزثبیبل
حیبتی ثٍ وظط می ضؾس تب ثتًاویم زغسغٍ َب ي ثطذی وگطاوی َب ضا ثبٍ
حسالل ثطؾبویم.
قُطزاض اضزثیل ثب اقبضٌ ثٍ ایىىٍ زض ثًزرٍ  65ؾبظمبن آتف وكبوی ي
ذطیس تزُیعات ي امىبوبت فطزی ي لًرؿتیىی ایه ؾبظمبن ضا يیبػٌ
زیسیم ذبططوكبن وطز :مب ثبیس ثٍ ؾمتی حطوت وىیم تب زض اتفبلببت
ي حًازث غیطلبثل پیف ثیىی قطمىسٌ مطزم وجبقیم.
لط الیُیبن زض ازامٍ ثٍ اوتمبل پبزگبن اضتبف اظ زاذبل قبُبط ثبٍ
محسيزٌ ذبضد قُط ویع اقبضٌ وطز ي گفت :مب ثب تمیه ایه فضببی
گؿتطزٌ ي ثبظ ؾؼی ذًاَیم وطز تب ثطاؾبؼ تًافك ثٍ ػمل آمبسٌ ثبٍ

چشا کیفیت کاالّا
ٍخذهات ایشاًی بذتش
هی شَد؟
ؾمتی حطوت وىیم تب ثط مجىبی ططح ربمغ ي تفصییی قُط ثُبتبطیبه
ثُطٌ ثطزاضی ضا اظ ایه فضب زض وىبض تؼطیض ذیبثبن امبم اوزبم زَیم.
يی َمچىیه ثٍ اوتكبض آگُی ارطای ثطذی اظ پطيغٌ َبی ػمطاوی ثبب
مزًظ قًضای قُط اقبضٌ وطز ي گفت :مب تب آغبظ فصبل وببضی ثبٍ
اضظـ  61میییبضز تًمبن مزًظ اوتكبض آگُی ثطای رصة ي اوبتبرببة
پیمبوىبضان ثطای آغبظ پطيغٌ َبی ػمطاوی ؾبل آیىسٌ ضا اظ قًضا اذبص
وطزیم.

; هصَبِ بشای سفغ هشکالت کاسخاًِ پُلی اَکشیل اصفْاى تصَیب شذ

ؾطيیؽ ذجطی ضيظوبمٍ اضن -اؾتبوساض اصفُبن گفت :پىذ مصبًثبٍ
ثطای ضفغ مكىالت وبضذبوٍ پُیی اَوطیل ثٍ تصًیت ضؾیس.
ثٍ گعاضـ ایطوب اظ ضياثط ػمًمی اؾتبوساضی اصفُبن ،ضؾًل ظضگطپًض
زض وكؿت مكتطن َیبت ارطایی پُیی اَوطیل ي َیببت حبمببیبت اظ
صىبیغ اؾتبن افعيز :مسیطیت اؾتبن ،محىم پبی حمبیت اظ پیی اوطیل
ایؿتبزٌ ي اظ َط السامی ثطای حل مكىل ایه مبزبمبًػبٍ فبطيگبصاض
ورًاَس وطز.يی ثب ثیبن ایىىٍ اصفُبن ،اؾتبوی صىؼتی ثب َ 6عاض ياحس

تاسیسات بشق خَصستاى
ّش دٍ هاُ یک باس شستِ خَاٌّذ شذ

ؾطيیؽ ذجطی ضيظوبمٍ اضن -اؾبتببوبساض ذبًظؾبتببن
گفت :طجك گعاضقُبی ضؾیسٌ تبوىًن تبؾیؿبت ثطلی زض
ذًظؾتبن مطبثك ثب پطيتىل ؾبلی زي ثبض قؿتٍ می قسوبس
ي ثب تًرٍ ثٍ اتفبق ضخ زازٌ زض اؾتبن ،اظ ایبه پبؽ ایبه
تبؾیؿبت زض ذًظؾتبن َط زي مبٌ یه ثبض قؿتٍ ذًاَىبس
قس.
ثٍ گعاضـ ذجطوگبض ارتمبػی ذجطگبعاضی زاوكبزبًیببن
ایطان ایؿىب مىطمٍ ذًظؾتبن ،غالمطضبب قبطیبؼبتبی زض
گفتگًی تیًیعیًوی ثب قجبىبٍ ذبجبط ا بُببض وبطز :زض
ذصًل ضیعگطزَب السامبت مرتیفی اوزبم قسٌ ي زيلت
زض  0ؾبل گصقتٍ مصًثٍ َبی ذًثی ضا زض ایبه ظمبیبىبٍ
زاقتٍ اؾت.
يی افعيز :یىی اظ ایه السامبت ثبظگبطزاوبسن حبك آثبٍ
تبالة ًَضالؼظیم ثًزٌ اؾتَ .م اوىًن  56تب  01زضصبس
ایه تبالة پط اظ آة قسٌ اؾت ي تىُب حسيز  31تبب 36
زضصس اظ ثركُبی مطتبفبغ تبط تببالة ذكبه اؾبت.
امیسياضم ثب ازامٍ تبمیه ایه حك آثٍ وٍ اظ ؾببل 69 ،63
آغبظ قسٌ اؾت ،ایه وبوًن زاذیی گطز ي غجبض ثبٍ طبًض
وبمل اظ ثیه ثطيز.
اؾتبوساض ذًظؾتبن گفت :زض ظمیىبٍ وبُببل وببضی وبیبع
السامبتی اوزبم قسٌ وٍ اگطچٍ وبفی وجًزٌ ،امب مبىببؾبت
ثًزٌ اؾت ،فىط می وىم حسيز َ 0بعاض َبىبتببض وبُببل
وبضی اوزبم قسٌ اؾت .ططح تخجیت قه َبی ضيان ویع ثبب
ومه يظاضت وفت ارطا قسٌ اؾت ي مببلبپ پببقبی اظ
ططیك لطاضگبٌ ذبتم االوجیبء ي ثب َعیىٍ يظاضت وفت اوزببم
قسٌ ي َىًظ ویع ازامٍ زاضز .ایه السامبت تبب االن اوبزببم
قسٌ اوس امب تصمیم گطفتٍ قسٌ وٍ اظ ایه پؽ البسامببت
مًحطتطی آغبظ قًز.قطیؼتی ثبب ثبیببن ایبىبىبٍ پبسیبسٌ
ضیعگطزَب ،پسیسٌ رسیسی ویؿت ،تصطیح وطز :ثط اؾبؼ
گعاضقُبیی وبٍ ذبًاوبسم ،اثبتبسا حبسيز  61زضصبس
ضیعگطزَب مىكبء ذبضری زاقتىبس امبب حببال ثبٍ ػبیبت
ذكىؿبلی َبی مىطض ي ؾبل َبی وم آثی وٍ ذًظؾتبن
زاقتٍ اؾت ،حسيز  56زضصس ایه ضیبعگبطزَبب مبىبكببء
ذبضری ي  36زضصس آوُب ویع مىكبء زاذیی زاضوس.يی زض
ذصًل ػیت لطؼی ثطق ثب يلًع پبسیبسٌ ضیبعگبطزَبب
گفت :ایه ثبض قست ضیعگطزَب ثؿیبض ثبال ثًز ،تببوبىبًن
چىیه مًضزی زض وكًض ي اؾتبن ذًظؾتبن ضخ وسازٌ ثًز.

تًلیسی فؼبل اؾت ،گفت :ایزبز آضامف زض اؾتبن ثًیػٌ زض مبحبیبط
َبی وبضگطی اظ اَمیت يیػٌ ای ثطذًضزاض اؾت ي ثط َمیبه اؾببؼ
ویع مؿبئل وبضگطی ثصًضت يیػٌ پیگیطی می قًز.يی ثب ثیبن ایىبىبٍ
ثطای حل مكىل ایه وبضذبوٍ ،ومیتٍ ای ؾٍ وفطٌ اظ یىؿبل پیبف زض
اؾتبوساضی تكىیل قس ،گفت :اظ یىؿبل پیف تبوىًن پیگیبطی َببی
مؿتمطی زض ایه ظمیىٍ اوزبم قسٌ ي َم اوىًن ویع زيلبت ضيی ایبه
مًضًع حؿبؼ اؾت.اؾتبوساض اصفُبن ثب ثیبن ایىىٍ زالالن ياضزوىىسٌ
ارىبؼ ي ثطذی تًلیسوىىسگبن زاذیی ،مربل ضاٌ اوساظی پیی اوطیل
َؿتىس ،گفت :ثب ایه يرًز ،زيلت تمبم ػعم ذًز ضا ثطای ؾطپب وبگبٍ
زاقته پیی اوطیل ثىبض گطفتٍ ي تبوىًن ویع زي ثبض زض َیبت زيلت زض
مًضز ایه وبضذبوٍ ثحج ي گفتگً قسٌ اؾت.يی ثب اقبضٌ ثٍ ایىىٍ زض
گبم ايل ثبیس آضامف ثٍ ایه مزمًػٍ ثبظگطزز ،گفت :وبضگطان اوؿبن
َبی قطی  ،ثباوصبف ي آگبٌ َؿتىس ي اگط فطصتی ثطای احمبق حبك
آوُب اػالم قًز ،لجًل می وىىس.ظضگطپًض افعيز :ثؼىًان ايلبًیبت ايل
ثبیس ارىبؼ تًلیس قسٌ ثٍ فطيـ ثطؾس ي ایه مؿبلٍ اظ وظط امبىبیبتبی ي
زضآمسظایی ویع اَمیت يیػٌ ای زاضز .يی ثب ثیبن ایىىٍ َیبت اربطایبی

ثبیس زض وبضذبوٍ مؿتمط قًز ،گفت :وبضگطان ثبیس حضًض ایه َیببت
ضا زض وبضذبوٍ مكبَسٌ وىىس ي اوتمبل زفتط َیبت حمبیت ثٍ اصبفبُببن
ویع ثؿیبض مُم ي مًحط اؾت.ظضگطپًض ثب ثیبن ایىىٍ ايلیه  01مبیبیبیببضز
تًمبن تؿُیالت زضوظط گطفتٍ قسٌ ثطای پیی اوطیل ياضیع قسٌ اؾبت،
گفت 01 :میییبضز زيم َم ثب پیگیطی َبی ظیبز زض حبل يصًل اؾبت.
اؾتبوساض اصفُبن ثب ثیبن ایىىٍ ثیمٍ ثیىبضی وبضگطان ثبیس ثبب اصبالح
ؾبذتبض اوزبم قًز ،گفت :ثركی اظ حمًق ي ػیسی وبضگطان ضا وبیبع
ثبیس ثٍ آوُب پطزاذت وىىس.يی ثب ثیبن ایىىٍ فطمبوساض مبجببضوبٍ ثبطبًض
رسی پیگیط مؿبئل ایه مزمًػٍ اؾت ،گفت :پیگیبطی َبب زض ایبه
ظمیىٍ ثبیس ازامٍ پیسا وىس ي ثب تًرٍ ثٍ ایىىٍ قًضا ثؼىًان ياؾبط ثبیبه
مسیطیت اؾتبن ي وبضگطان تكىیل قسٌ اؾت ،ثبیس ربیگبٌ آن زض ثیه
وبضگطان ویع اضتمبء یبثس.مكبيض يظیط ي ضئیؽ َیبت حمبیت اظ صىبیبغ
ویع زض ایه وكؿت ثب اقبضٌ ثٍ مصًثبت ایه ریؿٍ گفتَ :یبت ارطایی
مكىل فىی وساضز امب مكىل ارطایی ي مسیبطیبتبی زاضز ي ثببیبس آن
افطازی وٍ امىبن َمطاَی ي َمىبضی وساضوس ،ربی ذًز ضا ثبٍ افبطاز
رسیس ثسَىس.

تؼذاد داًش آهَصاى البشصفشاتشاصجوؼیت =7هشکض استاى

ؾطيیؽ ذجطی ضيظوبمٍ اضن -مؼبين ؾیبؾی ،امىیبتبی ي اربتبمببػبی
اؾتبوساض الجطظ گفت :تؼساز زاوف آمًظان ایه اؾتبن اظ تؼساز ربمبؼبیبت
 00مطوع اؾتبن وكًض ویع فطاتط ضفتٍ ي  90زضصس مساضؼ آن زيقیفبتبٍ
َؿتىس.
ثٍ گعاضـ ایطوب ،فتح اهلل حمیمی زض آییه تزییبل اظ پبسضان ي مببزضان
اؾتبن الجطظ ،افعيز :ایه اؾتبن ثطغم يؾؼت وًچه طجك آذطیه آمبض 0
میییًن ي َ 011عاض وفط رمؼیت زاضز،ؾطػت ضقس رمؼیت زض الجطظ 0.6
ثطاثط وكًض اؾت.يی ثب اػالم يرًز  51مىطمٍ آؾیت پصیط زض اؾبتببن

الجطظ ازامٍ زاز :تطاوم تؼساز رمؼیت ثٍ اظای َط وفط زض وییًمتط وكبًض
 95وفط اؾت ،زض حبلی وٍ ایه تطاوم زض اؾتبن الجطظ ثبال اؾت.
حمیمی گفت :ثب يرًز ایه قطایط زاوف آمًظان الجطظ ضتجٍ َبی لجبًلبی
ثبالیی ضا زض وكًض اظ آن ذًز ؾبذتبٍ اوبس ي مبسال آيضان آؾبیبب ي
يضظقىبضان المپیه رعي اظ ثیه  6اؾتبن وكًض اظ الجطظ َؿتىس.
مؼبين اؾتبوساض زض ازامٍ ذطبة ثٍ پسضان ي مبزضان پیطامًن وحًٌ اضتجبب
ثب فطظوسان وىبتی ثیبن وطز ي گفت :ثبیس يالؼیت َب ضا پصیبطفبت ثبسين
آوىٍ صًضت مؿئیٍ ضا پبن وطز.
يی ثب تأویس ثط لعيم ثطوبمٍ ضیعی زض زویبی وىًوی افعيز :اگط ثرًاَبیبم
رًاوبن ثب قًض ي اقتیبق ظوسگی وىىس ،ثبیس محیط ظوبسگبی آضامبی ضا
فطاَم وىیم ي وؿل رًان ضا اظ چىگبل گطي صفبتببن مصبًن زاضیبم.
حمیمی یىی اظ حطثٍ َبی زقمه ضا وفًش ایىتطوت زض ربمؼبٍ زاوؿبت ي
تصطیح وطز :ایه فضب اظ زي ثُؼس لبثل اؾتفبزٌ اؾت ي مبی تبًان مؿبیبط
ذًة یب ثس آن ضا اوتربة وطز.
يی تؼبمل ثیكتط ذبوًازٌ َب ثب فطظوسان ي اضتجب وعزیىتط ثب آوبُبب ضا اظ
اصًلی مُم ثطای وبَف احطات فضبَبی مزبظی ػىًان وطز ي گبفبت:
وًرًاوبن ي رًاوبن تمبیل ثٍ پیطيی اظ الگًَب ي مسَبی ربمبؼبٍ زاضوبس،
ثبیس فبصیٍ َب پطوىیم ي ذًز ضا مؿئًل ثركی اظ وبؾتی َب زض ضياثط ي
اضتجبطبت ذبوًازگی ثساویم ي ظوسگی َمبوىس ػمبة ي مبىبف ي ضفبتببض
َمچًن آة ضيان ي مىؼط ضا ثٍ فطظوسان ثیبمًظیم.

اداسُ کل ساُ ٍ شْشساصی استاى آرسبایجاى ششقی
آگْی هٌاقصِ (ًَبت دٍم)
اداسُ کل ساُ ٍ شْشساصی آرسبایجاى ششقی دس ًظش داسد ًسبت بهِ بهشگهضاسی
هٌاقصِ ػوَهی بشای اجشای پشٍطٓ بیس ٍ آسفالت ساُ خَس خَس -گَگاى با بشآٍسداٍلیِ بهشاسها
فْشست بْای ساُ ٍ باًذ ٍ فشٍدگاُ ٍ صیشساصی ساُ آّي سال ;? بِ سقن  ?9<??97<79;:9سیهال ٍ
بذٍى تؼذیل اقذام ًوایذ.
پیواًکاساى ٍاجذ ششایط ٍ داسای صالحیت ٍ ستبِ بٌذی اص ساصهاى هذیشیت ٍ بشًاهِ سیضی کشهَس دس
سشتِ ساُ ٍ تشابشی هی تَاًٌذ اص تاسیخ ًشش ًَبت دٍم آگْی بِ هذت پٌج سٍص جْت اخز اسٌاد هٌاقصهِ
بِ اداسُ پیواى ٍ سسیذگی ٍاقغ دس ساختواى اداسُ کل ساُ ٍ شْشساصی بٌشاًی تبشیض -هیذاى ساُ آّي
ٍ یا سایت پایگاُ هلی اطالع سساًی هٌاقصات بِ آدس  iets.mporg.irاقذام ًوایٌذ .تَضیح ایٌهکهِ
ّضیٌِ ًشش آگْی بِ ػْذُ بشًذُ هٌاقصِ هی باشذ.

اداسُ کل ساُ ٍ شْشساصی استاى آرسبایجاى ششقی
شٌاسِ آگْی@ >* 8;:5تاسیخ اًتشاسًَبت اٍل @ * 79?;978958اًتشاس ًَبت دٍم@79?;97895:سٍصًاهِ سشاسشی اسک

ازامٍ اظ قمبضِ لجل...
َىًظ ،مكتطیبن ،تًلیسوىىسگبن ي زيلتمطزان َبط وبسام
تؼطی ذبصی اظ ویفیت زاضوس؛ تب حسی وٍ گبَبی ثبٍ
تضبز ثطمیذًضوس!
وگبَی ثٍ آؾیت قىبؾی ایه مؿبلٍ زض ایطان ي مبمببیؿبٍ
اؾتطاتػی َبی ثُجًز ویفیت زض زویبیی وٍ ثیامزثیبیبً ي
ثًـ تًلیس می وىس ،پطيوتل ي ومپجل مصطف میوىس ي
زض َتلَبی َییتًن البمت میگعیىس ،قبیس اوبسوبی ثبٍ
تسيیه ضاَجطزَبیی ثطای اضتمبی ویفی تًلیسات يطبىبی
یبضی ضؾبوس.
رقابت؛ مشوق یا بازدارنده؟
مطبلؼبت وكبن می زَس يلتی ویفیت ،یه متغبیبط ثبطای
اوتربة ثٍ قمبض میضيز ،ثىگبٌَب ویع اوگیعٌ زاضوس وبالی
ثبویفیت تًلیس وىىس تب قُطت ي ذًقىبمی آوُب زض میببن
مكتطیبن صسمٍ وجیىس .يالؼیت آن اؾبت وبٍ مكبتبطیببن
ثطمجىبی قُطت تصمیم میگیطوس یه وبال ضا ثرطوس یبب
اظ ذسمبت یه ؾبظمبن اؾتفبزٌ وىىس.
ثسیه تطتیت اگط زض مًضز ویفیت تًلیسات یه ثبىبگببٌ
اطالػبت وبفی زاقتٍ ثبقىس میتًاوىس ثب تحطیم ذطیس اظ
ثىگبَی وٍ ثٍ اصطالح وبالی ثىزل تبحبًیبل مكبتبطی
میزَس آن ضا رطیمٍ وىىس ي ثب ذطیس اظ ثىگبٌَبی ثطتط ي
ؾطآمس ،مكًق آوبن ثبقىس .ثىبثطایبه مبی تبًان گبفبت
مصطفوىىسگبن ذًز یه «وُبز تىظیموىىسٌ »َؿتبىبس
وٍ میتًاوىس ثطای اضتمبی ویفیت اوگیعٌ ایزبز وىىس.
امب ایه فطآیىس ثٍ َمیه ؾبزگی َم ویؿت .ورؿت آوىبٍ
یه ثىگبٌ تىُب زض صًضتی می تًاوبس ثبب ازامبٍ تبًلبیبس
ثبویفیت ،قُطت ذًز ضا حفظ وىس ي ثُجًز ثجركس ،وبٍ
اظ فطيـ محصًالت ذًز ؾًز وبفی ثٍ زؾبت آيضزٌ
ثبقس .ثٍ ػجبضت زیگط لیمت میثبیؿت «تضمیهوبىبىبسٌ
ویفیت »ثبقس .تىُب زض ایه قطایط اؾبت وبٍ وببَبف
ویفیت ي ؾًزآيضی تىُب زض یه زيضٌ ظمبوی مبحبسيز،
ثٍ وفغ تًلیسوىىسگبن ویؿت.
اظ ؾًی زیگط گفتٍ قس وٍ مصطفوىىسٌ آگبٌ اؾت وٍ
می تًاوس متضمه تسايم تًلیس ثبویفیت ثببقبس .امبب آیبب
مصطف وىىسگبن َمًاضٌ آگبَىس؟ ي آیب مزببظاتبی وبٍ
ثطای قطوتَبی تًلیسوىىسٌ ارىبؼ ثٍ زضز وبربًض زض
وظط می گیطوس ،ثطای يازاقته آوبن ثٍ اضتمببی وبیبفبیبت
وبفی اؾت؟ ثیقه پبؾد ثٍ ایبه زي ؾبًال مبخبجبت
ورًاَس ثًز .زض ثؿیبضی مًاضز ایبه مبىببوبیبؿبم ثبطای
تضمیه ویفیت وبال وبفی ویؿت.
ورؿت ثٍ زلیل يرًز مًؾؿبت ي قطوتَبیبی وبٍ اظ
ؾًی زيلت حمبیت میقًوس ي ثبٍ ضغبم وببوببضآمبسی
َمچىبن ثٍ فؼبلیت ازامٍ میزَىس ي زیگط ،وجًز ضلبثت زض
ثبظاض ي اوحصبضگطایبی اؾبت .مكبتبطیببن زض صبًضت
مزبظات قطوت َبی وبوبضآمس ي ثیویفیت ،چٍ گعیبىبٍ
زیگطی پیف ضي زاضوس؟ ایه يالؼیتی اؾت وٍ قبىبؿبت
ومپیه «ذًزضي صفط ورطیس »زض وكًض ثٍ آؾببوبی آن
ضا تجییه می وىس .يالؼبیبت آن اؾبت وبٍ ثبب ضلببثبت
قطوتَب ثب یىسیگط ،ربمؼٍ اظ لیمتَبی ومتط ،ویفیت
ثُتط ي وًآيضی ثیكتط ثُطٌمىس میقًز.
ثبظاضَبی ضلبثتی اظ تًلیسات مطغًة حمبیت میوىىس ي
مصطفوىىسگبن مطیغ ویع وبالَب ضا اضظیبثی می وبىبىبس،
ویفیت ي لیمت ضا ؾجه ي ؾىگیه می وبىبىبس ي ثبؼبس
تصمیم می گیطوس وسام وبال ضا ذطیساضی وىىس .امبب زض
ثبظاض ثی ضلبثتَ ،یپ وبسام اظ ایبه قبطایبط مبحبمبك
ومیقًز.
ػبمل مرل زیگط ،ؾیبؾت ؾطوًة لیمت َببؾبت وبٍ
قطایط ضا ثطای افت ویفی محصًالت ي تطيیذ تبمبیبت
مؿبػستط َم مبی وبىبس؛ ؾبیببؾبتبی وبٍ ثؿبیببضی اظ
التصبززاوبن ،زيلت ضا پیًؾتٍ اظ آن ثط حصض زاقبتبٍ اوبس.
آنگًوٍ وٍ زوتط غىیوػاز زض گفتيگً ثب تزبضت فبطزا
میگًیس ،زيلتمطزان تصًض می وىىس ثبطای مبجببضظٌ ثبب
افعایف لیمت وبالَب میتًاوىس تًلیسوىىسگبن ضا يازاض ثٍ
تخجیت لیمت وىىس زض حبلی وٍ ایه السام ظمیىٍ افبعایبف
تمیت ،وم فطيقی ي پبییه آمسن وبیبفبیبت زض ثبطذبی
صىًف ضا فطاَم وطزٌ اؾت.
ػاليٌ ثط آوچٍ گفتٍ قس ،زض وجًز اطالػبت وبفی ،وبظببم
وبضآمس وىتطل ویفبیبت یبب مبمبطضات گبصاضی مبًحبط
تًلیسوىىسگبن َمچىبن ثٍ تًلیس وبالی ثیویفیت ازامبٍ
میزَس ي مصطفوىىسگبن ویع َمچىبن وبالی ثیویفیت
میذطوبس .ي ایبه َبمبٍ ظمببوبی ضخ مبی زَبس وبٍ
تًلیسوىىسگبن ثٍ زلیل ضلبثت ،ؾؼی زض وبَف لیمتَبب
ازامٍ زاضز
ي حفظ ثبظاض زاقتٍ ثبقىس.

