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 ّب وبهل وٌٌس گبم ثلٌس زٍلت ضا تكىل

هسيطُ اًدوي    هٌْسؼ هحؿي ذليلي ضييؽ ّيبت       

ذطزازهبُ زض هدوغ      9هسيطاى نٌبيغ ضٍظ يىكٌجِ        

ػوَهي اًدوي هسيطاى ٍ زض خوغ اػضبي ايي ًْبز             

زضثبضُ زٍ هَضَع هْن ضٍظ التهبز ايطاى ؾرٌطاًي وطز          

 وِ ثب الجبل حبضطاى ضٍثطٍ قس. 

ضييؽ اًدوي هسيطاى نٌبيغ ثركي اظ ؾرٌطاًي ذَز         

ضا ثِ تكطيح ٍضغ هَخَز اذتهبل زاز ٍ زض ثرف              

ّبيكبى زضثبضُ هَضَع ثؿيبض ثباّويت      زيگطي اظ نحجت

ّب ثطاي    افعايي تكىل   ّن

  ِ گصاضي   تدْيع هٌبثغ ؾطهبي

ثب ّسف ػجَض زازى التهبز      

ايطاى اظ قطايظ ًبهؿبػس      

 ضا ثيي ًوَزًس.اهطٍظ هغبلجي

 

 وبضًبهِ زٍلت يبظزّن

ضييؽ اًدوي هسيطاى       

ظزًي ٍ هٌهفبًِ   نٌبيغ وِ ّوَاضُ ثب ػاللِ، پكتىبض هثبل      

ّب ضا ثطضؾي     ٍ وبضقٌبؾبًِ ضفتبض، گفتبض ٍ وبضًبهِ زٍلت       

وٌس زضثبضُ وبضًبهِ زٍلت يبظزّن ًيع ًىبت خبلجي ضا            هي

         ِ اي ايطاى ثب     ثيبى وطز. ثِ گفتِ ٍي، حل هٌبلكِ ّؿت

ؾبل اذيط يه وبض تبضيري اؾت وِ              3غطة زض    

ُ          فبيسُ اي ثطاي    ّبي آى ثؿيبض ظيبز ٍ السام ثؿيبض اضظًس

نبف وطزى ضاُ وؿت ٍ وبضّب اؾت. حضَض گؿتطزُ،           

ّبي التهبزي ٍ ؾيبؾي زض ايي    پطحدن ٍ هكتبلبًِ همبم

ؾِ ؾبل ضا ثبيس زض ظهطُ ًمبط زضذكبى زٍلت فؼلي              

تلمي وٌين وِ زض نَضت هْيب قسى ؾبيط قطايظ               

 تَاًس التهبز ايطاى ضا زض ٍضغ ذَثي لطاض زّس.  هي

ّبي   ثِ گفتِ هٌْسؼ ذليلي، هْبض تَضم قتبثبى ؾبل         

ًيع اظ ًمبط ضٍقي وبضًبهِ         1391ٍ  1391هٌدط ثِ    

ّبي اذيط اؾت. ايي وبض ثعضگي اؾت وِ           زٍلت زض ؾبل  

تط   هٌدط ثِ وبّف ليوت توبم قسُ تَليس ٍ ضلبثتي            

قسى تَليسات ايطاًي ذَاّس قس. زٍلت يبظزّن لهس          

زضنس ثطؾبًس وِ اگط ايي       11زاضز ًطخ تَضم ضا ثِ ظيط        

 اتفبق ثيفتس وبض ثعضگي اًدبم گطفتِ اؾت. 

قَز وِ    ّبي ثلٌس زض ٍضؼي ثطزاقتِ هي          ايي گبم 

پيبهسّبي تحطين ّوچٌبى گطيجبى وؿت ٍ وبض هطزم ضا          

تط ؾمَط ليوت ًفت ٍ         گطفتِ اؾت ٍ اظ آى هْن        

زضنس ًؿجت ثِ     61زضآهسّبي ًفت اؾت وِ ًعزيه ثِ       

زٍضُ هكبثِ لجل وبّف زاقتِ اؾت. ثب ايي ّوِ حضَض           

يه گطٍُ ًيطٍهٌس اظ هكبٍضاى التهبزي زض زٍلت اهىبى         

 ضيعي ضا ثِ زٍلت زازُ اؾت.   همبثلِ ٍ ثطًبهِ

 ّبي هَخَز چبلف

هٌْسؼ ذليلي پؽ اظ تكطيح وبضًبهِ زٍلت ٍ ايٌىِ         

زض قطايظ ازاهِ تحطين ٍ ؾمَط ليوت ًفت ثبظ ّن           

وبضّبي ذَثي اًدبم قسُ اؾت، چٌس چبلف پيف          

ضٍي التهبز ايطاى ضا ثغَض ذالنِ ثِ قطح ظيط ثيبى          

 وطز:

ّبي هؼتجط ٍ ثعضي خْبى ثِ زاليل گًَبگَى           ثبًه  -

زض زازٍؾتس ثب ايطاى ٌَّظ خبًت احتيبط ضا ًگِ              

ّبي   اًس ٍ زض زازى ٍام ٍ تؿْيالت ثب زؾت            زاقتِ

ِ         ثؿتِ ػول هي   هٌساى   وٌٌس وِ ايي وبض ضا ثطاي ػالل

 ِ ّب   گصاضي زض ايطاى حتي ثطاي ذبضخي          ثِ ؾطهبي

 زقَاض وطزُ اؾت.  

پسيساض قسى قطايظ اضغطاضي زض التهبز هٌدط ثِ           -

آٍض ًمسيٌگي قسُ     ظَْض پسيسُ ًبؾبظ ضقس ؾطؾبم     

اؾت وِ ضلن آى ثِ ّعاض ّعاض هيليبضز تَهبى ضؾيسُ            

اؾت. ايي هيعاى ًمسيٌگي ثِ لَل آلبي زوتط ًيلي            

ّوچَى ثوت ؾبػتي ثطاي التهبز ايطاى اؾت وِ           

 ثبيس هطالت آى ثبقين تب هٌفدط ًكَز. 

ّب اظ    ّبي زٍلت ٍ ثرف ذهَني ثِ ثبًه         ثسّي  -

اًساظُ اؾتبًساضز خْبًي ػجَضوطزُ ٍ حضَض               

ّبي اػتجبضي غيطهدبظ ثب وبضوطز                 هَؾؿِ

ًبوبضآهسقبى، ًظبم ثبًىي ايطاى ضا زض قطايظ زقَاض         

لطاض زازُ اؾت وِ هٌدط ثِ تٌگٌبي اػتجبضات قسُ            

 آيس.   اؾت ٍ ايي يه چبلف ػظين ثِ حؿبة هي

ِ   ّب ٍ ػويك    يىي اظ ثستطيي چبلف      - ّبي   تطيي چبل

هيليَى ثيىبض فؼلي ٍ هتمبضيبى       3پيف ضٍي ايطاًيبى    

هيليَى خَاى    5.  4پطقوبض قغل زض ايٌسُ اؾت. ٍضٍز       

           ُ اي ًِ    تحهيلىطزُ ثِ ثبظاض وبض تب چٌس ؾبل آيٌس

 31زضنسي خَاًبى ظيط      48چٌساى زٍض، ًطخ ثيىبضي     

  ُ ّب زضنسي ظًبى ًيع ثوت ؾبػتي اؾت وِ           ؾبل ٍ ز

 ثبيس آى ضا ذٌثي وطز تب زض چبلِ آى ًيفتين. 

زضنس ثِ    11وبّف زضآهس ؾطاًِ ايطاًيبى ثِ هيعاى         -

ٍ   1391ّبي    ّبي التهبزي زض ؾبل      زليل ؾيبؾت 

هٌدط ثِ وبّف تمبضبي ذطيس قسُ اؾت ٍ            1391

ؾوت تمبضبي ثبظاض ثِ ؾوت ضذَت گطايف زاضز ٍ           

 ايي يه چبلف ثعضي اؾت.

ّبي اهطٍظ التهبز ضقس پطًَؾبى       يىي زيگط اظ چبلف   

 ٍ اًسن زض چْبض زِّ اذيط اؾت.  

هكطٍح ؾرٌبى هٌْسؼ هحؿي ذليلي زض هدوغ          

هدلِ   111زض قوبضُ      1395ػوَهي ذطزاز هبُ      

 وبضآفطيي زضج قسُ اؾت.

 ًگ ُیك رشٌ س ًِیٍیهٌصف ًِیصٌؼتگزیقذيوییايزاى

تجلرلیاسیٍاحذّ ییػضَیاًجويیهذيزاىی

 صٌ يغیدریهزاسنیرٍسیصٌؼتیٍیهؼذى

زض ّوبيف ثعضگساقت ضٍظ هلي نٌؼت ٍ هؼسى وِ ثب            

هؼسى ٍ تدبضت ، ًوبيٌسگبى هدلؽ        حضَض ٍظيط نٌؼت،  

قَضاي اؾالهي ٍ خوؼي اظ نبحجٌظطاى ٍ فؼبليي             

نٌؼتي ٍهؼسًي ٍ التهبزي ثطگعاض قس ؛ ثب اّساي لَح            

ثْطُ   پيكىؿَت، ٍاحسنٌؼتي ٍهؼسًي ،     43ؾپبؼ، اظ   

ثطزاضاى ٍ هىتكفيي ٍ ذسهبت فٌي ٍ هٌْسؾي ًوًَِ            

تدليل قس وِ ّوچَى ؾبلْبي گصقتِ اػضبي هحتطم         

ذبًَازُ ثعضي اًدوي زض ؾطاؾط وكَض ًيع هَضز تمسيط          

لطاض گطفتٌس. اًدوي ضوي تجطيه ثِ اػضبي گطاهي           

َض ضا زاضز. ُ اػتالي نٌؼت وك َفيك زض ضا ْب آضظٍي ت  ثطاي ًآ

 اؾبهي ٍاحسّبي ًوًَِ ػضَ  ثِ قطح ظيط اؾت:

 پرشکسَت ىیًوًَِیصٌؼتییٍیهؼذًییػضَیاًجوي:
هْستبغ  -: زاٍٍز ػبثسي آهلي   غصايي، زاضٍيي ٍ ثْساقتي   

 )اؾتبى لعٍيي(

هْط انل   -: ؾيس ضضب هميوي انل    فلعي ٍ لَاظم ذبًگي   
 )اؾتبى آشضثبيدبى قطلي(

 چيٌي ظضيي-: ػجبؾؼلي لهبػيچيٌي آالت ثْساقتي

 تفلَى وَهِ ايطاى -لؼيبء ضٍيبيي -لَاظم ذبًگي

 اس هییٍاحذیّ ییًوًَِیصٌؼتییػضَیاًجوي: 
ز اعلؽ ٍ پطزُ-َپ  ِ َاع پبضچ َليس ًا َض آشضثبيدبى قطلي ت  اي ت

اؾتبى -اؾتط  ًد فيالهٌت پلي     -زؾتطًح ضضب ثبفت   
  لعٍيي

اًَاع ًَقيسًي ٍ آة هيَُ      -قطوت ػبليفطز )ؾي ايچ(   
 )اؾتبى هطوعي(

اًَاع قبهپَّب،  -قطوت ًگيي ثْساقت آضيي )پطغن(     
وٌٌسُ هَ، اًَاع      زٌّسُ هَ )غل هَ(، وطم ًطم          حبلت

ـ پالؾتيىي، ثغطي اظ پلي          ـٍ  ؾطَپ اتيلي )اؾتبى    زضَپ
ٌبى(  ؾو

 تَليس ووه فٌط )اؾتبى گيالى( -فطآٍضي ؾبذت
( الجطظتَليسوٌٌسُ خؼجِ فطهبى)اؾتبى    -نٌؼت اٍل ثٌيبى

ٌبيغ الؾتيه يعز ة )اؾتبى يعز( -هدتوغ ن ٍ تَي  تبيط 
 پالؾتيىي)اؾتبى ؾوٌبى(ههٌَػبتًَييپالؾتيهعت

تجلرلیاسیٍاحذّ ییػضَیاًجويیهذيزاىی    

 صٌ يغیدریهزاسنیرٍسیصٌؼتیٍیهؼذى
 همین صفحه

هشکالتیايج دیشذُیدریرابطِیب یق ًَىی

 آٍرهش غلیسختیٍیسي ى
 2صفحه 

 آشٌ يییب یق ًَىیاصالحیق ًَىیی«سورٌ ری

 «51  هستقرنیهصَبیییه لر تیّ ی
 2صفحه 



 اّن فؼبليت ّبي اًدوي هسيطاى نٌبيغ قؼجِ
 ذطاؾبى ضضَي 

ثطگعاضي هدوغ ػوَهي ؾبالًِ اًدوي هسيطاى نٌبيغ  -
  139593919ذطاؾبى ضضَي زض تبضيد 

ثطگعاضي خلؿِ پطؾف ٍ پبؾد لَاًيي ٍ همرطضات ٍ     -
ّرب ٍ    آذطيي اعالػبت هطثَط ثِ ضٍيِ ثبظًكرؿرترگري    

ّبي حَظُ تبهيي اختوبػي زض تربضيرد     تغييطات زض ضٍيِ
13959198 

ًبهِ ثيي اًدوي هسيطاى نٌبيغ ذرطاؾربى   اهضب تفبّن -
ضضَي ٍ پبضن ػلن ٍ فٌبٍضي اؾتبى زض خْت ّوىربضي  

ّبي حوبيت اظ   هبثيي زٍ ؾبظهبى ثب ّسف ايدبز حَظُفي
ثٌيبى اؾتربى زض تربضيرد        ّبي زاًفّب ٍ قطوتعطح

13959191 
ثطگعاضي ًكؿت ّيبت ضئيؿِ ٍ اػضربي اًردروري        -

هسيطاى نٌبيغ ذطاؾبى ضضَي ثب ضيبؾت ٍ هرؼربًٍربى    
 139591911زاًكگبُ فطزٍؾي هكْس زض تبضيد 

ثطگعاضي خلؿبت گطٍُ وبضي تبهيي هبلي، ثبًرىري ٍ      -
تؿْيالت شيل وبضگطٍُ تؿْيل ٍ ضفغ هَاًرغ ترَلريرس       

 اؾتبى.

 

 اّن فؼبليت ّبي اًدوي هسيطاى نٌبيغ قؼجِ فبضؼ

ثطگعاضي هدوغ ػوَهي ؾبالًِ اًدوي هسيطاى نٌبيغ  -

 13959395فبضؼ ثب حضَض اػضبي اًدوي زض تبضيد 

ثطگعاضي خلؿِ هكتطن ّيبت ضئيؿِ اًدوي هسيرطاى   -

نٌبيغ فبضؼ ثب ًوبيٌسگبى قيطاظ زض هدلرؽ قرَضاي     

 1395اؾالهي اضزيجْكت 

اي ٍاحسّبي تَليسي ػضرَ ثرب     ثطضؾي هكىالت ثيوِ -

حضَض هسيط ول ؾبظهبى تبهيي اختوبػي اؾتبى فربضؼ    

 95زض ذطزاز 

ثطگعاضي وبضگبُ آهَظقي لبًَى وبض ٍ تبهيي اختوبػري   -

 95هبُ زض فطٍضزيي

ثطگعاضي وبضگبُ آهَظقي آقٌبيي ثب اهَض ثبظًكؿتگي ٍ -

 1395آٍض زض اضزيجْكت هكبغل ؾرت ٍ ظيبى

ثطگعاضي وبضگبُ آهَظقي عطح ذرَزثربظضؾري زضٍى       -

 95وبضگبّي ٍ حفبظت فٌي زض اضزيجْكت 

ثطگعاضي ّوبيف آقٌبيي ثب ضاّىبضّبي تبهيي هبلي اظ  -

 95عطيك ثبظاض ؾطهبيِ زض ذطزاز 
 

 اّن فؼبليت ّبي اًدوي هسيطاى نٌبيغ قؼجِ گيالى
ًكؿت قَضاي ّوبٌّگي نٌؼت ٍ هؼسى اؾتربى زض     -

 ووه ثِ ٍاحسّبي ػضَ
ًكؿت ترههي نٌبيغ ثب ّرسف عرطح      4ثطگعاضي  -

اًسيكي زض ضفغ افىبض ٍ ّنهكىالت، اضائِ ضاّىبض، تجبزل
 هَاًغ

اًسيكي ثب ؾبظهبى نٌؼرت،  ّبي ّنثطگعاضي ًكؿت -
ي كگّب ْبز زًا ٍ خ ُ ول هحيظ ظيؿت  ٍ تدبضت، ازاض  هؼسى 

 111ثطضؾي هكىالت ًبقي اظ هٌبثغ هبلي ثيف اظ      -
 ٍاحس نٌؼتي اؾتبى

 اّن فؼبليت ّبي اًدوي هسيطاى نٌبيغ قؼجِ انفْبى
ٍ    139591919ثطگعاضي اخالؼ ػوَهي زض تبضيرد     -

 اًتربة ّيبت ضئيؿِ خسيس
ثطگعاضي ؾويٌبض هكتطن اًدوي هسيطاى نٌبيغ قؼجِ  -

زض هؿريرط   «انفْبى ثب اتبق ثبظضگبًي انفْبى ثب ػٌَاى 
 139593915زض تبضيد  «هَفميت

 اّن فؼبليت ّبي اًدوي هسيطاى نٌبيغ زفتط ًيكبثَض 
ثطگعاضي خلؿِ هكبٍضُ ثبظاضيبثي ٍ فطٍـ ثب ضٍيىرطز   -

)ثْجَز تَؾؼِ فَضـ هحهَالت ٍيػُ هسيطاى، زض ؾبلي  
 959194ّبي قْطن نٌؼتي زض تبضيد ّوبيف

 حضَض زض خلؿِ افتتبح گوطن قْطن نٌؼتي ذيبم -
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آشٌ يییب یق ًَىیاصالحیق ًَىی«سورٌ ری خبزّ ییشؼب

ی«51  ّ ییهستقرنیهصَبیه لر ت

 بزگشاریشذ
ذطزاز هبُ ؾبل خبضي ؾويٌبض       13قٌجِ  نجح ضٍظ پٌح  

ّبي هؿتمين  آقٌبيي ثب لبًَى انالح لبًَى هبليبت      

ثب ّسف آقٌبيي هسيطاى ثب ايي لبًَى       «1394ههَة  

ًفط   33زض هحل ؾبلي اختوبػبت اًدوي ٍ  ثب حضَض          

 ّبي ػضَ ثطگعاض قس.اظ هسيطاى قطوت

زض ايي ؾوٌيبض آلبي حؿيي ٍضظوبض همسم، ضييؽ           

حؿبثطؾي هبليبتي ؾبظهبى اهَض هبليبتي غطة           

تْطاى ثِ ػٌَاى هسضؼ لبًَى هصوَض ضا تكطيح            

  ًوَزًس.

2 

( 1هغبثك ثٌس ة هبزُ ٍاحسُ لبًَى انالح تجهطُ )            
( 77( ٍ )   71( لبًَى انالح هَاز )      76الحبلي هبزُ )   

اختوبػي ههَة    ( لبًَى تأهيي    76ٍتجهطُ هبزُ )    
 1371( ههَة   76ٍ الحبق زٍ تجهطُ ثِ هبزُ )        1354

)هَنَف ثِ لبًَى هكبغل ؾرت ٍ ظيبى آٍض(، افطازي          
ؾبل هتٌبٍة زض      15ؾبل هتَالي ٍ        11وِ حسالل    

آٍض اقتغبل زاقتِ ثبقٌس ٍ زض ّط       وبضّبي ؾرت ٍ ظيبى   
هَضز حك ثيوِ هست هعثَض ضا ثِ ؾبظهبى تبهيي                

تَاًٌس تمبضبي هؿتوطي    اختوبػي پطزاذتِ ثبقٌس هي    
ثبظًكؿتگي ًوبيٌس ٍ اظ تبضيد تهَيت ايي لبًَى خْت      

 %( ثِ ًطخ حك    4هكوَالى ايي تجهطُ، چْبض زضنس )      

 .ثيوِ همطض زض لبًَى تأهيي اختوبػي افعٍزُ ذَاّس قس         
ِ    6ّوچٌيي زض خعء )     قسگبًي وِ زاضاي   ( ايي ثٌس ثيو

آٍض   ؾبثمِ پطزاذت حك ثيوِ زض وبضّبي ؾرت ٍ ظيبى         
لجل اظ تبضيد تهَيت ايي لبًَى ثبقٌس             ثِ تبضيد 

زضذَاؾت   هعايبي ايي لبًَى      تَاًٌس ثب اؾتفبزُ اظ      هي
ثبظًكؿتگي ًوبيٌس زض ايي نَضت ثب احطاظ قطايظ            

اًس حك  تَؾظ ثيوِ قسُ، وبضفطهبيبى هطثَعِ هىلف        
هؿتوطي ثطلطاضي ضا تب احطاظ        ثيوِ هطثَعِ ٍ هيعاى      

%( 4( ّوچٌيي چْبضزضنس )   1تجهطُ )  قطايظ هٌسضج زض
هيعاى هؿتوطي ثطلطاضي ًؿجت ثِ ؾٌَات لجل اظ             

ضا يىدب ثِ ؾبظهبى تأهيي اختوبػي        ايي لبًَى     تهَيت
پطزاذت ًوبيٌس وِ ًِ تٌْب هَخت افعايف ّعيٌِ ثٌگبُ          

قَز ثلىِ ّعيٌِ ؾبظهبى تبهيي        ّبي التهبزي هي   
اختوبػي ًيع ثطاي پطزاذت هؿتوطي آًْب افعايف پيسا         

اظ ظهبى تهَيت لبًَى فَق تبوٌَى تؼساز        وطزُ اؾت.   
ثؿيبض ظيبزي اظ ًيطٍّبي هترهم ٍ ؾبزُ ثِ ظبّط اظ           

ثگيط ؾبظهبى  ثسًِ تَليس ٍ نٌؼت ذبضج قسُ ٍ هؿتوطي 
   ُ اًس زض نَضتي وِ اوثطيت ايي         تبهيي اختوبػي قس

        ُ ّبي التهبزي  ًيطٍّب هدسزًا ثِ عطق هرتلف زض ثٌگب
ثبقٌس لصا فطنت خسيسي ثطاي        هكغَل ثِ وبض هي     

 اقتغبل ًيطٍّبي خَاى ثِ ٍخَز ًيبهسُ اؾت.
اذيطا ثٌب ثِ اػالم ثطذي اظ وبضفطهبيبى، هكىالتي زض           
اخطاي ايي لبًَى هٌؼىؽ گطزيسُ اؾت وِ ًيبظهٌس ضفغ     

 اثْبم اظ لبًَى ٍ آييي ًبهِ فَق اؾت.
اؾت. «  احطاظ قطايظ «زض    6ثِ ػٌَاى ًوًَِ اثْبم خعء      

هكبغل ؾرت ٍ ظيبى آٍض زض ّط ٍاحس تَليسي ثبيؿتي           
ثب تَخِ ثِ ؾَاثك ٍ ثطضؾي قطايظ وبض ٍ ثبظزيس تَؾظ           
وبضقٌبؾبى هغلغ ٍ شيطثظ تؼييي قَز ٍ ؾپؽ حىن           

اهب زض هَضز    قغل ؾرت ٍ ظيبى آٍض احطاظ قَز.             
هكوَالًي وِ قبغل ًيؿتٌس ٍ وبضفطهبيي ًساضًس             
هَضَػيت پيسا ًوي وٌس. تؼييي ؾرت ٍ ظيبى آٍض ثَزى    
قغل ثط اؾبؼ ثطضؾي ؾَاثك ٍ قطايظ هحيظ وبض ٍ            

( آييي ًبهِ   1تَؾظ وويتِ وبضقٌبؾبى هَضَع هبزُ )      
( آييي  8اخطايي ٍ هتؼبلجًب وويتِ اؾتبًي هَضَع هبزُ )        

ًبهِ اخطايي هطثَعِ هكرم هي قَز ٍ زض هَضز              
وبضگبُ ّبيي وِ زيگط ٍخَز ًساضًس ٍ يب زچبض تغييط               

هشکالتیايج دیشذُیدریرابطِیب ی

 آٍرق ًَىیهش غلیسختیٍیسي ى

تشکزیٍیقذرداًییاسیهؤسسِی
 فزٌّگییٍیٌّزییػصزیقلن

 

ايي قوبضُ ذجطًبهِ اًدوي ثب حوبيت هبلي خٌبة        
آلبي ؾيطٍؼ غفَضيبى هسيطػبهل هحتطم           
هؤؾؿِ ػهط للن هٌتكط قسُ اؾت وِ               
 ثسيٌَؾيلِ اظ ايكبى تكىط ٍ لسضزاًي هي قَز.
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 اػض ییجذيذیاًجويیهذيزاىیصٌ يغی

ثِ خوغ اػضبي اًدوي هسيطاى نٌبيغ  پيَؾتٌس.  همسم قبى ضا گطاهي  1395تؼساز زيگطي اظ هسيطاى ٍاحسّبي تَليسي ٍ نٌؼتي وكَض ثِ قطح ظيط زض ؾبل 
 فكبضين.قبى ضا ثِ گطهي هيزاقتِ ٍ زؾت ّوىبضي

 هْربد تباشیری اصفْاًی
 هدیرعاهل

 شرکت ایوي ریف آریا
 )شعبِ اصفْاى(

 قاظن فدایی فرد
 هدیرعاهل

 شرکت فرادید رایاى افسار
 )شعبِ اصفْاى(

 هٌْدض ًاصر باقی ًصاد
 هدیرعاهل

 شرکت هَتَشى
 )شعبِ آذربایجاى شرقی(

 هٌْدض علیرضا قَام هلکی
 هدیرعاهل

 شرکت ایوي حصار پَیا
 )اًجوي هدیراى صٌایع(

 فرٍغ هٌْدض هحودحعیي حجِ
شرکت رئیط ّیات هدیرُ 

 صٌایع شیویایی کیویای اکعیر
 )شعبِ اصفْاى(

 ّاشویعسیساهلل بٌیهٌْدض ظید
 عضَ ّیات هدیرُ

 شرکت فٌاٍری اطالعات ثاًیِ
 )شعبِ اصفْاى(

 هٌْدض ظیداحود کاخکی
ّیات هدیُر  َ ٍ عض  هدیرعاهل 
 شرکت کیاى ّلث دارٍ
 )شعبِ خراظاى رضَی(

 هحودیدکتر ابراّین دیي
ّیات هدیُر  َ ٍ عض  هدیرعاهل 
 شرکت دارٍظازی ثاهي
 )شعبِ خراظاى رضَی(

 اکبر ارشًگی کاخکیعلی
 هدیر بیوِ رازی 

 هٌطقِ شرق
 )شعبِ خراظاى رضَی(

 دکتر ظیداحودرضا هیرهطلبی
هدیرُ  ّیاتعضَهدیرعاهل ٍ 

 شرکت رٍیاى دارٍ
 )شعبِ ظوٌاى(

 هٌْدض اشکاى گراهی
ّیات هدیُر  َ ٍ عض  هدیرعاهل 
 شرکت صٌعتی ظاًتیگراد

 )شعبِ فارض(

 پریعا پیرپَر
هدیر پشتیباًی شرکت 

 صٌایع جَشکاری ٍ تَلید  الکترٍد
 )شعبِ فارض(

 اًس هجْن اؾت.قسُ
وبضفطهبيبى ( آييي ًبهِ    3اظ عطف زيگط ثط اؾبؼ هبزُ )      

ًبهِ توبم    وبضگبّْبي زايط وِ اظ تبضيد تهَيت ايي آييي       
   ِ ّبي ثسٍي ٍ تدسيسًظط      يب ثطذي اظ هكبغل آًْب زض وويت

آٍض   ػبلي حفبظت فٌي، ؾرت ٍ ظيبى        اؾتبًي يب قَضاي  
قَز هىلفٌس ظطف زٍ ؾبل اظ تبضيد          قٌبذتِ قسُ يب هي   

اثالؽ تهوين لغؼي وويتِ يب قَضا حؿت هَضز ًؿجت ثِ          
ؾبظي ػَاهل ٍ قطايظ هحيظ وبض هغبثك حس هدبظ            ايوي

قسُ زض لبًَى وبض ٍ             ٍ اؾتبًساضزّبي هكرم    
ػبلي حفبظت فٌي(     ّبي هطثَط )ههَة قَضاي     ًبهِ  آييي

ٍ ؾبيط لَاًيي هَضَػِ زض ايي ظهيٌِ السام ٍ نفت              
( 1هبزُ )  «الف«آٍضي هكبغل هَضَع ثٌس       ؾرت ٍ ظيبى  

( 8ضا حصف ٍ ًتيدِ ضا وتجب ً ثِ وويتِ ثسٍي هَضَع هبزُ )           
 ثطضؾي ٍ تأييس گعاضـ ًوبيٌس. ًبهِ ثطاي  ايي آييي

ػسم اثالؽ ٍ اػالم    زض ايي ذهَل هكىالتي اظ لجيل:        
آٍض ثِ وبضفطهبيبى اظ ؾَي وويتِ       هكبغل ؾرت ٍ ظيبى   

ّبي ثسٍي ٍ تدسيسًظط قَضاي ػبلي حفبظت فٌي، ػسم       
حضَض ًوبيٌسگبى وبضفطهبيبى زض وويتِ ّبي ثسٍي ٍ            

آٍض ثَزى هكبغل ٍ    تدسيسًظط ضؾيسگي ثِ ؾرت ٍ ظيبى     
نسٍض ضاي ثسٍى حضَض وبضفطهب ٍ.... ٍخَز زاضز. ػالٍُ           

تىليف فَق هطثَط ثِ وبضگبُ ّبي زايط ٍ پؽ          ثط ايي   
اظ تهَيت آييي ًبهِ اؾت. زض نَضتي وِ وبضگبُ ّبي          
فؼبل زض ؾٌَات لجل اظ تهَيت لبًَى ثب ذال لبًًَي            
زض ايي ذهَل هَاخِ ثَزُ اًس ٍ زض هَضز وبضگبُ ّبي           
غيط زايط ٍ هكوَالى ثسٍى وبضفطهب، ًِ تٌْب اهىبى            
انالح قطايظ قغل ٍخَز ًساضز ثلىِ اهىبى ثطضؾي ٍ         

 احطاظ قطايظ ًيع اهىبًپصيط ًيؿت.

ثِ هَخت ايي لبًَى، وبضفطهبيبى هَظف ّؿتٌس، ظطف     
زٍ ؾبل، وبضگبُ ذَز ضا اؾتبًساضزؾبظي وٌٌس. نبحجبى        

ّبي خسيسالتبؾيؽ ًيع ثبيس گَاّي اؾتبًساضز ٍ         وبضگبُ
ايوٌي ضا زاضا ثبقٌس. ايي ثرف اظ لبًَى ضا ًْبزّبي            
هتَلي، اخطايي ًىطزُ اًس. زض نَضتي وِ ّسف لبًَى          

ٍ ؾالهتي ًيطٍّبي وبض ٍ ّوچٌيي ضفغ          گصاض حفظ    
آٍض ٍ يب اؾتبًساضزؾبظي هحيظ      نفت ؾرت ٍ ظيبى    

لبًَى وبض    51وبض ٍ وبّف ؾبػت وبض هغبثك هبزُ          
 ثَزُ اؾت.

گطٍُ   18زض ذهَل گطٍُ ثٌسي هكبغل ٍ اػالم           
قغلي تحت ػٌَاى هكبغل ؾرت ٍ ظيبى آٍض، ايي           
هكبغل ثبيس پؽ اظ زٍ ؾبل اظ تهَيت لبًَى اظ زايطُ         

قسًس وِ تبوٌَى چٌيي ًكسُ       هكبغل ؾرت ذبضج هي 

رفغی«ارائِیپزٍپَسالیبزرسییج هؼرتیق ًَىی

هَاًغیتَلرذیرق بتیپذيزیٍیارتق ءیًظ میه لیی

 »كشَر،یهَاًغیاجزايییٍییاستخزاجیالگَییپ يش

 بِیكورسرَىیصٌ يغیات قیايزاى

خت هبزُ       ٌيي ِث َه وچ ى زض       آييي  1 اؾت.ّ  ًبهِ اخطايي ايي لبًَ
ٍ  ظيبى           سي هكبغل ؾرت ٍضذهَل گطٍُ ٌث ٍتي زض  ،  آ تفب
ساضز.   خَزً  ٍ ةٍ  ُ قغلي الف  ٍ گطٍ  ثبًظكؿتگي ز

ثب تَخِ ثِ ايٌىِ فطآيٌس اخطايي ٍ تفؿيط لبًَى هصوَض ٍ           
آئيي ًبهِ هطثَعِ هكىالت ػسيسُ اي ضا ّن ثطاي              

ّبي التهبزي ٍ ّن ؾبظهبى تبهيي اختوبػي ٍ ًيع          ثٌگبُ
ًيطٍّبي وبض ثَخَز آٍضزُ اؾت وِ ايي هَضَع اظ ؾَي          
اًدوي ثِ هطاخغ شيطثظ هٌؼىؽ ٍ زض حبل پيگيطي             
اؾت. ثبظًگطي ٍ انالح آئيي ًبهِ هطثَعِ زض ضاؾتبي           
حفظ ؾالهتي ًيطٍي وبض ٍ ايدبز فطنتْبي خسيس قغلي         

       ُ ّبي التهبزي ثب ّسف      ٍ افعايف تَاى هبلي ثٌگب
 اؾتبًساضزؾبظي هكبغل ٍ هحيظ وبض ضطٍضت زاضز.
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هدوغ ػوَهي ؾبالًِ اًدوي هسيطاى نٌبيغ اظ ؾبػت           

ثب حضَض     1395ذطزازهبُ ؾبل      9ضٍظ يىكٌجِ      18

ثبظضگبًي ، نٌبيغ ،      وكَض ٍ اتبق  ٍظاضت  هحتطم  ًوبيٌسگبى  

ضفبّي -هؼبزى ٍ وكبٍضظي ايطاى زض هحل هدتوغ فطٌّگي       

زضثٌس ثطگعاض گطزيس. پؽ اظ پصيطايي اظ اػضب زض ؾبػت            

وطين ٍ ثب ؾطٍز هلي       ثب تالٍت آيبتي اظ لطآى          19:31

ايطاى ٍ ؾطٍز وبضآفطيي اخالؼ آغبظ          اؾالهيخوَْضي  

 قس. 

هسيطُ ّيبت      ذليلي ضئيؽ هحؿي    هٌْسؼاثتسا آلبي   

نٌبيغ ؾرٌطاًي ًوَزًس ٍ زض ازاهِ آلبيبى:      هسيطاىاًدوي 

 ضٍغٌي   قيجبًي، اثَالفضل  احوس پَضفالح، ػليوطزاى       

ؾتَزُ ثِ تطتيت ثِ ػٌَاى ضئيؽ         ٍ هحوسضضب گلپبيگبًي  

خلؿِ، ًبظطيي ٍ هٌكي اًتربة ٍ زض پبًل لطاض گطفتٌس ٍ             

 خلؿِ ضؾويت يبفت.
 

آلبي هحوسضضب ؾتَزُ زثيطول اًدوي ثِ تكطيح گعاضـ        

ِ   1394ػولىطز اًدوي زض ؾبل       1395ّبي ؾبل     ٍ ثطًبه

   ِ زاض تَؾظ آلبي هٌْسؼ      پطزاذتٌس. ؾپؽ گعاضـ ذعاً

ؾيسحؿيي ؾليوي ٍ گعاضـ ثبظضؼ لبًًَي تَؾظ خٌبة        

 ػكطي اضائِ ٍ ثِ تهَيت ضؾيس. آلبي احوس اثٌي

گيطي ثِ هٌظَض اًتربة ثبظضؼ لبًًَي        زض ازاهِ خلؿِ ضاي   

ثب ًظبضت ًوبيٌسگبى هحتطم ٍظاضت وكَض ٍ اتبق ايطاى          

اًدبم قس ٍ آلبي احوس اثٌي ػكطي ثِ ػٌَاى ثبظضؼ           

انلي ٍ آلبي زوتط اؾىٌسض ؾتَزُ ثِ ػٌَاى ثبظضؼ            

ػلي الجسل ثطاي يه ؾبل آتي اًتربة قسًس ٍ ضٍظًبهِ           

اعالػبت ثِ ػٌَاى ضٍظًبهِ ضؾوي اًدوي تؼييي قس.          

ضوًٌب ثِ پيكٌْبز ّيبت ضئيؿِ هدوغ هَافمت گطزيس          

وِ ثِ هٌظَض ووه ٍ تمَيت اًدوي ّط يه اظ اػضب زض             

ؾبل خبضي پٌح ػضَ خسيس ثِ اًدوي هؼطفي ًوبيٌس وِ          

 .تهَيت قس

ؾپؽ آلبي زوتط پطٍيع ػميلي، هسيطػبهل ثبًه              

ذبٍضهيبًِ زض هَضز زاليل ػسم ّوىبضي ثبًه ّبي             

 ذبضخي ثب ايطاى ٍ هكىالت ثبًىي ؾرٌطاًي وطزًس.

وٌٌسگبى زض ثطًبهِ پبيبًي هطاؾن اظ حبهيبى ٍ هكبضوت        

 زض ثطگعاضي هدوغ ثِ قطح ظيط لسضزاًي قس: 
 

ثبًه ذبٍضهيبًِ، قطوت ثيوِ ضاظي، قطوت تَؾؼِ           

نٌبيغ فطاظ ووپطؾَض، قطوت زغپبز ثب اّساي لَح  ٍ اظ            

ؾبظي آضيب، ثَضؼ وبال،    ضاى، ليفتطان ّبي  ثَتبى  قطوت

IBS        نٌبيغ غصايي ؾحط، گطٍُ نٌؼتي ضاظي )يعزتبيط ،

ثطاي ٍ آضتبٍيل تبيط( ٍ وبضؾبظاى فطازازُ ايطاًيبى             

سُ ِ ػول آهس.ّوىبضي اضًظ  قبى زض ثطگعاضي هدوغ تمسيط ث

ارس لیً هِیبِیهؼ ٍىیاٍلیهحتزمیرئرسیجوَْریٍی

یٍسيزیهحتزمیاقتص دیدریخصَصیدستَریايش ىیبِی

 كرلَهتزییشْزیتْزاىی21 تؼرريیهحذٍدُیشؼ عی

اًدوي   13959491هَضخ    47733پيطٍ ًبهِ قوبضُ     
ثِ هؼبٍى اٍل ضئيؽ خوَْض زض ذهَل هكىالت           
ايدبز قسُ ثطاي ٍاحسّبي تَليسي هحسٍزُ قؼبع          

ويلَهتطي قْط تْطاى ثط هجٌبي فبنلِ َّايي،          111
پبؾد ًبهِ اًدوي اظ زفتط هؼبٍى اٍل ثِ قطح ظيط             

 اضؾبل گطزيسُ اؾت:

 ثب ؾالم ٍ احتطام
اًدوي هسيطاى    959491هَضخ    47733ًبهِ قوبضُ   

هكىالت ايدبز قسُ ثطاي        «نٌبيغ زض ذهَل   
ويلَهتطي   111ٍاحسّبي تَليسي هحسٍزُ قؼبع        

ثِ اؾتحضبض خٌبة آلبي زوتط        «ثطاي قْط تْطاى  
 خْبًگيطي هؼبٍى اٍل هحتطم ضييؽ خوَْض ضؾيس،        

 ًَقت فطهَزًس:پي
 
 خٌبة آلبي زوتط عيت ًيب«

زض زٍضاى هؿئَليت ايٌدبًت زض ٍظاضت نٌبيغ ايي           
هؿئلِ هَضز اذتالف ثَز وِ ًْبيتب ثب ضاي زٍلت وِ ثٌب            

 111ثِ تؼْسات زٍلت لجل ثَز،  ذبضج اظ قؼبع               
ويلَهتطي هٌظَض قس. ثط ّويي اؾبؼ ػسُ اي زض            

 آًدب ؾطهبيِ گصاضي وطزُ اًس.
لغفب ووه وٌيس وِ ثجبت همطضات هَخت خلت اػتوبز          

 «گصاضاى قَز.ؾطهبيِ
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