
 تجؼیط هیبى ثبسًطستگبى کطْری ّ تبهیي اجتوبػی

 

 ُوطِزی آًالیي: - اجتوبػی < اجتوبع

ثبسًطستگبى تبهیي اجتوبػی هؼتمذًذ ثبسًطستگبى کطْری در همبیسَ ثب آًِب اس ّظؼیت ثِتزی ثَ لحبظ حمْق، هشایب، پبداش، تسِیالت 

ّ خذهبت ًبهٌبست ثیوَ دی اس جولَ هطکالتی است کَ ثَ آى اػتزاض  ثبًکی ّ رفبُی ّ ثیوَ تکویلی ثزخْردارًذ. ًذاضتي ثیوَ طالیی

 دارًذ.

ُب ّ... کبر ّ  ُبی هختلف ادارات، کبرخبًجبت، کبرگبٍ ُبی سیبدی در ثخص ثَ گشارش خجزًگبر هِز، توبهی افزاد ثزای ثبسًطستگی ثبیذ سبل

طْالًی ثبسًطستَ ضًْذ ّ تبسٍ پس اس ایي دّراى کَ ثبیذ ثب خیبل  سبل 03تالش کٌٌذ ّ ثب پزداخت حك ثیوَ در دّراى فؼبلیت پس اس حذّد 

 کٌذ. ضًْذ کَ آًبى را ًباهیذ هی ُبیی رّثزّ هی راحت ّ آراهص سًذگی کٌٌذ ثب تجؼیط ّ ثی ػذالتی

جتوبػی اًذ کَ الجتَ ثبسًطستگبى تبهیي ا ثبسًطستگبى کطْری ُویطَ ّظؼیت ثِتزی ًسجت ثَ ثبسًطستگبى تبهیي اجتوبػی داضتَ

داًٌذ  ُبی کبرگزی ّ سٌگیي ثْدٍ حك خْد هی ضبى کَ ػوذتب در هحیط ُبی فؼبلیت ایي تسِیالت را ثَ دلیل کبر سخت خْد در طی سبل

 اًذ. کَ هتبسفبًَ هسئْالى در اى خصْظ کْتبُی کزدٍ

هیلیبرد  033هذتی لجل رئیس جوِْر  ُب ، ثیوَ طالیی آًبى است کَ ًوًَْ آضکبر تجؼیط هیبى ثبسًطستگبى تبهیي اجتوبػی ثب کطْری

تْهبى ثزای اجزایی ضذى ایي ثیوَ ثَ صٌذّق ثبسًطستگی کطْری پزداخت کزد ایي درحبلی است کَ ثزای ثیوَ تکویلی ثبسًطستگبى 

 تبهیي اجتوبػی ُیچ هجلغی اس سْی رئیس جوِْر اختصبظ دادٍ ًطذ.

ًجبیذ هیبى ُز دّ دستَ ثبسًطستگبى تجؼیط لبئل ضًْذ ّ اجحبفی کَ در حك  کبرضٌبسبى اهْر رفبٍ ّ تبهیي اجتوبػی هؼتمذًذ هسئْالى

 ثبسًطستگبى تبهیي اجتوبػی ضذٍ ثَ ُیچ ّجَ سیجٌذٍ آًبى ُّوچٌیي ًظبم ًیست.

 ثبسًطستگبى تبهیي اجتوبػی هحزّم اس ثیوَ طالیی

بی ثیطوبر است ثَ ُویي دلیل ثبیذ ّظؼیت ُ ُوچٌیي آًبى هؼتمذًذ تبهیي اجتوبػی سبسهبًی ثسیبر ثشرگ ثب اهْال ّ دارایی

ُبی ثیوَ ای ثبضذ در صْرتیکَ دلیمب ایي هْظْع ثزػکس است ّ  ثبسًطستگبى تحت پْضص ایي سبسهبى ثِتز اس سبیز صٌذّق

 ثبسًطستگبى تبهیي اجتوبػی اّظبع هٌبسجی ًذارًذ.

ب ثسیبر حبد ضذٍ ثطْریکَ ثیوَ دی خذهبت هٌبسجی ثَ ایي اس سْی دیگز هطکل ثیوَ تکویلی ثبسًطستگبى تبهیي اجتوبػی ًیش ایي رّسُ

دُذ ّ طی ُفتَ ُبی لجل ثیوَ دی لزار داد خْد را ثب ثزخی اس ثیوبرستبًِبی خصْصی لطغ کزدٍ است ّ ُویي هْظْع  افزاد ارائَ ًوی

 ًیش ثبػث اػتزاض ثبرًطستگبى ضذٍ است.

کویلی اس ثیوَ طالیی ًیش ثزخْردارًذ کَ خذهبت درهبًی ثذّى حذ ّ سمف ایي درحبلی است کَ ثبسًطستگبى کطْری ػالٍّ ثز ثیوَ ت

 آیذ. ثزای آًبى در ًظز گزفتَ است ّ ُویي تجؼیعی آضکبر ثَ حسبة هی

 ػذم پْضص ًیبسُبی ظزّری درهبًی ثبسًطستگبى

ّ ... دارًذ اهب هتبسفبًَ در ثبسًطستگبى در دّراى سبلوٌذی ثیص اس ُز خذهت درهبًی دیگزی ًیبس ثَ سوؼک، ػیٌک، ّیشیت پشضک 

 لزارداد ثیوَ دی ایي هْارد ثزای ثبسًطستگبى تبهیي اجتوبػی ًیبهذٍ ّ اس ایي خذهبت ثی ثِزٍ ُستٌذ.

ُبی درهبًی پبیَ ّ تحویل ُشیٌَ ُبی کوزضکي ثَ ثیوبراى در هزاجؼَ ثَ ثیوبرستبًِب  در ضزایطی کَ ثبسًطستگبى اس ًبکبرآهذی ثیوَ

 54ُب در سبل جبری  ُبی تکویلی ججزاى کٌٌذ، ًزخ حك ثیوَ ُب را ثب پْضص ثیوَ رٍ ای ًذارًذ جش ایي کَ کن کبری ثیوَگالیَ دارًذ ّ چب

 تْهبى ثَ اسای ُز ًفز رسیذٍ است. 543تْهبى ثَ دٍ ُشار ّ  0033درصذ ًسجت ثَ سبل لجل افشایص یبفتَ ثطْریکَ اس 



ُب هی  بسًطستگبى ثزای درهبى ّ ُشیٌَ جزاحی خْد ثَ هزاکش درهبًی ّ ثیوبرستبىُوچٌیي ثب تبخیز ّ کن پزداخت کزدى هجلغی کَ ث

 پزداسًذ اس سْی ثیوَ دی هطکل دیگزی است کَ ثبػث اػتزاض ایي افزاد ضذٍ است.

بل الجتَ رئیس کبًْى ػبلی ثبسًطستگبى ّ هستوزی ثگیزاى تبهیي اجتوبػی هؼتمذ است کَ افشایص ًزخ ثیوَ تکویلی دی ًسجت ثَ س

 درصذ ُشیٌَ ُبی درهبًی ثبسًطستگبى ّ افزاد تحت تکفل آًِب در ثخص ُبی هختلف درهبى خْاُذ ضذ. 03گذضتَ ثبػث پْضص 

 فغ هطکالت ثیوَ دی ثشّدیر

ػلی اکجز خجبسُب ثَ هِز گفت: هطکالتی ًیش ثزای ثیوَ تکویلی ثبسًطستگبى ّجْد دارد اهب ایي هطکالت ثشّدی ثزطزف هی ضْد 

لسَ ای ًیش ثب هسئْالى ثیوَ دی در ایي خصْظ داضتَ این کَ لزار ضذٍ در جِت ثِجْد ّظؼیت ثیوَ ّ درهبى ثبسًطستگبى ثطْریکَ ج

 الذام ضْد.

ّی در هْرد تحت پْضص ثیوَ تکویلی ًجْدى ثزخی اس خذهبت درهبًی ًیش تبکیذ کزد: ثزای ثزخْرداری اس خذهبت ثیوَ ای ّ درهبًی هطلْة 

رّد، ثلکَ ایي اهکبى ُن ّجْد خْاُذ  ُب ثبالتز هی جلغ ثیطتزی ثپزداسًذ ّ در ایي صْرت لطؼب ًَ فمط سمف تؼِذ ثیوَثبسًطستگبى ثبیذ ه

داضت کَ سبیز خذهبت هبًٌذ ّیشیت پشضک، ػیٌک، سوؼک ّ خذهبت دًذاًپشضکی ُن در فِزست خذهبت ارائَ ضذٍ ثَ ثبسًطستگبى 

 لزار گیزد.

هستوزی ثگیزاى تبهیي اجتوبػی ثَ تجؼیط هیبى ثبسًطستگبى تبیي اجتوبػی ّ کطْری ًیش اضبرٍ کزد رئیس کبًْى ػبلی ثبسًطستگبى ّ 

ّ گفت: ًجبیذ در حك ثبسًطستگبى تویي اجتوبػی ّ افزادی کَ سبلِبی سیبدی را ثزای سزثلٌذی ایي کطْر سحوت کطیذٍ اًذ اجحبف ّ 

 تجؼیعی ایجبد ضْد .

 اجتوبػیاحجبف در حك ثبسًطستگبى تبهیي 

ثَ گفتَ خجبسُب ، هسئْالى ثبیذ ثب ارائَ خذهبت رفبُی ّ درهبًی هٌبست ّ ضبیسَ لذرداى سحوبت آًبى ثبضٌذ ًَ ایٌکَ ثَ ثبسًطستگبى 

 کطْری ُوَ گًَْ خذهبت ارائَ ضْد اهب ثزای ثبسًطستگبى تبهیي اجتوبػی ایٌگًَْ ًجبضذ هگز آًبى خًْطبى اس هب رًگیي تز است.

درصذ ثبسًطستگبى تبهیي اجتوبػی حذالل حمْق را دریبفت هی کٌٌذ، افشّد: در هْاردی هبًٌذ  03ثَ ایٌکَ در حبل حبظز ّی ثب اضبرٍ 

حمْق ، هشایب، ُوسبى سبسی، ثیوَ طالیی ّ ...ُویطَ ثبسًطستگبى کطْری اس هب ّظؼیت ثِتزی داضتَ اًذ ّ ثبسًطستگبى تبهیي 

 اجتوبػی ًیش اس ایي اهتیبسات هحزّم.

ُشار ثبسًطستَ تبهیي اجتوبػی کَ ثب در ًظز گزفتي خبًْادٍ ُبی آًبى چٌذیي ثزاثز ایي تؼذاد هی  433ُز حبل حذّد یک هیلیْى ّ  در

ضًْذ ُن اکٌْى ثزای تبهیي هؼیطت ّ رفغ ًیبسُبی درهبًی خْد ثب هطکالت سیبدی هْاجٌِذ کَ اهیذّارین هسئْالى ثزای ایي افزاد ًیش 

 گبى ضزایط ّیژٍ ای در ًظز ثگیزًذ تب ّظؼیت سًذگی آًبى ثِتز ضْد.هبًٌذ سبیز ثبسًطست

 گشارش اس هٌِبس لزثبًی
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