حجت االعالم مزین اعذی در خطجِ ّبی ًوبس جوعِ خلخبل افشٍد :هقذهبت مبر ثزای پزداخت  055هیلیبرد ریبل
تغْیالت ثزای راُ اًذاسی فبس دٍم ایي مبرخبًِ فزاّن ؽذُ اعت.
اٍ اظْبر داؽت :در حبل حبضز ً 055فز در ایي مبرخبًِ هؾغَل مبر ّغتٌذ ٍ ثب تنویل ٍ ثْزُ ثزداری اس فبس دٍم آى
ًیش ظزفیت مبرمٌبى ٍ مبرگزاى هؾغَل در آى ثِ ً 005فز در آیٌذُ افشایؼ خَاّذ یبفت.
حجت االعالم اعذی ثز لشٍم اًجبم قَل ّبی دادُ ؽذُ اس عَی اعتبًذار اردثیل در  2ثبر عفز خَد در تعطیالت
ًَرٍس ثِ ایي ؽْزعتبى ثزای عبهبًذّی ٍرٍدی ؽْز اس عوت جبدُ جذیذ اردثیل  ،تنویل موزثٌذی ؽْز ٍ آعفبلت
راُ رٍعتبی لزد  -هیبًزٍداى تبمیذ مزد.
خطیت جوعِ خلخبل ثب اًتقبد اس ثی تَجْی هغئَالى ٍقت اعتبى اردثیل ثِ تبهیي آة مؾبٍرسی هَرد ًیبس خلخبل
اظْبر داؽت :در حبلی مِ ثیؾتز هٌبطق اعتبى اس  2تب  01عذ مؾبٍرسی ثْزُ هٌذ ّغتٌذ ،ثْزُ هٌذی مؾبٍرساى ایي
ؽْزعتبى اس عذّبی مؾبٍرسی سیز صفز اعت.
اٍ گفت :تجعیض ّبی گذؽتِ در تَسیع اعتجبرات در ثیي هٌبطق هختلف اعتبى ثبیذ مٌبر گذاؽتِ ؽَد.
ٍی در ثخؼ دیگزی اسعخٌبى خَد ثب تجزیل ّفتِ عالهت ٍ تقذیز اس تالػ ًوبیٌذُ هزدم هٌطقِ در هجلظ جْت
اعتقالل داًؾنذُ علَم پشؽنی ایي ؽْزعتبى اس داًؾگبُ علَم پشؽنی هزمش اعتبى افشٍد :اًتظبر اس آقبی خبلقی
ًوبیٌذُ هزدم خلخبل ٍ مَثز در هجلظ پیگیزی ٍ تعییي تنلیف پزٍصُ احذاث تًَل در جبدُ خلخبل ثِ اعبلن اعت.
اٍ ثیبى مزد :ثز اعبط گشارػ ّبی دریبفتی اس طزیق ًؾغتی ثب هذیزمل راُ ٍ ؽْزعبسی اعتبى اردثیل اجزای
هطبلعبت تًَل حذف گزدًِ الوبط ثبیغتی اس عَی ٍسارت راُ ٍ ؽْزعبسی آغبس ٍ یب مبر هطبلعِ اس عَی ایي
ٍسارتخبًِ ثِ ادارُ مل راُ ٍ ؽْزعبسی اعتبى ٍاگذار ؽَد.
ٍی گفت :ثب احذاث تًَل  2.0میلَهتزی در هغیز راُ ارتجبطی خلخبل  -اعبلن در اعتبى گیالى در مٌبر حذف گزدًِ
خطزًبك ٍ صعت العجَر الوبط هغیز ایي راُ  02میلَهتز مَتبُ تز ؽذُ ٍ اهنبى تزدد آعبى خَدرٍّب در ّوِ فصَل
عبل فزاّن خَاّذ ؽذ.
اهبم جوعِ خلخبل گفت :در حبلی مِ ّشیٌِ راُ عبسی ٍ ًگْذاری  02میلَهتز اس ایي راُ در هغیز مَّغتبًی ثَیضُ
در فصَل عزد عبل ثغیبر ثیؾتز اس ّشیٌِ احذاث تًَل اعت ،اجزای پزٍصُ احذاث تًَل در ؽزایط اقتصبدی عخت
مؾَر ثزای دٍلت ًیش اقتصبدی تز خَاّذ ثَد.

