
 

 

 

 

مقدمٍ                                                                                                                                                                          

 ٍ سَلیسی ّبی ؽطفیز اضسمبء اظ عطیك هلی زضآهس افعایف ٍ دبیساض سَؾقِ ٍ ضقس ثِ زؾشیبثی سَؾقِ ، حبل زض ػَاهـ ٍیػُ ثِ وكَضّب اّساف هْوشطیي اظ       یىی

 .ثركس هی ثْجَز ضا وكَضّب سَؾقِ الشهبزی ّبی قبذم نبزضار، آى سجـ ثِ ٍ سَلیس افعایف وِ چطا اؾز، ذَز نبزضاسی

 لطاض سبطیط سحز ًیع ضا قبذهْب ؾبیط سَؾقِ وِ هَسَض ثِ فٌَاى آى اظ الشهبز زاًبى اظ ثؿیبضی ثغَضیىِ ثَزُ ؾطهبیِ گصاضی ضقس ًطخ ّب قبذم هْوشطیي ػولِ       اظ

 زٍلشْب الساهبر هْوشطیي اظ گصاضی ؾطهبیِ ػصة ثطای سالـ ایٌطٍ ، اظ . هی زاًٌس ووجَز ؾطهبیِ اظ ًبقی ضا وكَضّب اظ ثؿیبضی ًیبفشگی سَؾقِ زلیل ٍ ثطزُ هی زّس،  ًبم

 سبؾیؽ ّسف فوسُ وِ گطزیسًس ایؼبز آظاز هٌبعك فٌَاى ثِ هٌبعمی گصاضی ، ؾطهبیِ ػصة اّویز زلیل ثِ ًیع فعیعهبى وكَض زض ٍ هْن ثَزُ اهط ایي ثِ زؾشیبثی ثطای

 ثط فالٍُ اًعلی هٌغمِ آظاز.  نٌقشی وكَض ، هٌغمِ آظاز اًعلی هی ثبقس – یىی اظ هٌبعك آظاز سؼبضی .اؾز  ذبضػی ٍ زاذلی ؾطهبیِ گصاضی ػصة هْن اهط سؿْیل آًْب ،

 زیگطی ّبی هعیز اظ ... ٍ ذبضػی اسجبؿ ذطٍع ٍ ٍضٍز ػْز نسٍض ضٍازیس ثِ ًیبظ فسم ٍ افعٍزُ اضظـ ٍ گوطوی هبلیبسی، ّبی هقبفیز هبًٌس لبًًَی ّبی هعیز زاقشي

ثبظاضّبی  ٍػَز ٍ ذعض زضیبی قوبلی ثٌبزض ثب ّوؼَاضی اًعلی،-ضقز-لعٍیي ؾبذز حبل زض ُ آّي ضا هؿیط زض لطاضگطفشي ػٌَة،-قوبل وطیسٍض هؿیط زض لطاضگطفشي ًؾیط

ثِ  آى زض گصاضی ؾطهبیِ اًؼبم ثطای ضا هٌبؾجی ّبی ثؿیبض ػصاثیز ٍ فطنشْب هَاضز ایي وِ ثَزُ ثطذَضزاض ... ٍ هیبًِ آؾیبی ٍ لفمبظ ، CIS وكَضّبی دطػوقیز ٍ هٌبؾت

 .اؾز آٍضزُ ٍػَز

اعویٌبى  ضطیت افعایف فَاهل هْوشطیي اظ وِ ظهیٌِ ایي زض زلیك اعالفبر اضائِ ٍ هٌغمِ گصاضی زض ؾطهبیِ ّبی ٍ فطنز ؽطفیشْب قٌبؾبًسى ثطای ضاؾشب ایي      زض

 قبى گصاضی ؾطهبیِ ضیؿه اعالفبر آًْب افعایف ثب ٍ قٌبذشِ ضا گصاضی ؾطهبیِ هحشطم هحیظ گصاضاى ؾطهبیِ وِ هی گطزز ثبفض ٍ قسُ هحؿَة ؾطهبیِ گصاضی

 زض هْن گبهی حبضط گعاضـ وِ ًوَزُ ػصاة ٍ اٍلَیز زاض ذَز گصاضی فطنشْبی ؾطهبیِ ثؿشِ سسٍیي ٍ سْیِ ٍ سقییي ثِ السام ؾبظهبى هٌغمِ آظاز اًعلی  یبثس ، وبّف

 .ًوبیس فطاّن ضا ّب ؽطفیز ٍ فطنشْب ایي ثب هشمبضی گصاضاى ؾطهبیِ اػوبلی آقٌبیی ظهیٌِ السام ایي اؾز  اهیس.سلمی هی گطزز  ضاؾشب ایي
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:                                        بسخی اش مصایای سسمایٍ گرازی ي مشًقها ي حمایتهای يیژٌ قاوًوی دز ایه مىطقٍ شامل مًازد ذیل است

 .  ؾبلِ ثطای ولیِ فقبلیشْب ٍ زض سوبم ظهیٌِ ّب 20هقبفیز هبلیبسی  (1

 .ٍضٍز هَاز اٍلیِ ٍ لغقبر ٍ هبقیي آالر هَضز ًیبظ وبضذبًؼبر ٍ ٍاحسّبی سَلیسی ثسٍى دطزاذز فَاضو گوطوی  (2

 . اضؾبل هحهَالر ثِ زاذل وكَض ثطاؾبؼ لبًَى اضظـ افعٍزُ  (3

 . زضنس ذبضػی 100اهىبى هكبضوز ثب ؾطهبیِ گصاضاى ذبضػی ثسٍى هحسٍزیز زض ًؿجز هكبضوز ٍ اهىبى ؾطهبیِ گصاضی  (4

 . آظازی وبهل ٍضٍز ٍ ذطٍع انل ؾطهبیِ ٍ ؾَز حبنل اظ فقبلیشْبی الشهبزی  (5

 .آظازی اًشمبل اضظ ثِ ذبضع ثسٍى ّیچگًَِ هحسٍزیشی  (6

 .ؾطهبیِ گصاضاى ذبضػی هی سَاًٌس ظهیي ضا ثِ لیوز هٌبؾت اػبضُ ًوَزُ ٍ هبلىیز ؾبذشوبًْب ٍ ؾبیط سبؾیؿبر ؾبذشِ قسُ ثط ضٍی ظهیي ضا ثِ زؾز آٍضًس (7

 .فسم ًیبظ ثِ اذص ضٍازیس ثطای ٍضٍز اسجبؿ ذبضػی  (8

 .فسم ٍػَز هَاًـ غیط سقطفِ ای ثطای ٍضٍز وبال ثِ هٌغمِ آظاز  (9

 . نسٍض هحهَالر ثِ ذبضع وكَض ثسٍى دطزاذز فَاضو گوطوی  (10

 .ٍاگصاضی ظهیي ثب لیوز ههَة ؾبظهبى ٍ ثب ًطخ هٌبؾت  (11

 .ٍػَز ؾطفز فول زض اًؼبم اهَض ٍ حسالل ثطٍوطاؾی ازاضی  (12

 .اضائِ ذسهبر ثیوِ سَؾظ اًَاؿ ثیوِ ّبی زٍلشی ٍ ذهَنی  (13

 . ػٌَة –ثطذَضزاضی اظ هَلقیز اؾشظٌبیی زض حول ٍ ًمل ٍ سطاًعیز زض هٌغمِ ثِ ٍاؾغِ لطاض گطفشي زض وطیسٍض قوبل  (14

 .ثطذَضزاضی اظ قطایظ اللیوی هٌبؾت ٍ آة ٍ َّای ثؿیبض هغجَؿ ٍ عجیقز چْبضفهل ٍ ذبن حبنلریع  (15

 زؾشطؾی ثِ ًیطٍی اًؿبًی هشرهم ٍ هٌبؾت (16

 .ثطذَضزاضی اظ لبثلیز ّبی گطزقگطی عجیقی ثی ًؾیط ٍ ثىط هبًٌس ؾَاحل ظیجبی زضیبی ذعض ، دٌِْ ػٌگلی ٍ سبالة  (17

 .ًعزیىشطیي هٌغمِ آظاز ثِ دبیشرز وكَض  (18

 .ًعزیىی ثِ فطٍزگبُ ثیي الوللی ؾطزاض ػٌگل ضقز  (19

 .ّوؼَاضی ٍ اهىبى اضسجبط زضیبیی ثب ثٌبزض آؾشطا ذبى زض ضٍؾیِ، اوشبئَ زض لعالؿشبى، وطاؾٌَزؾه زض سطووٌؿشبى ٍ ثبوَ زض آشضثبیؼبى (20

 . هیلیَى ًفط 450 ٍ لفمبظ ثب ػوقیشی ثبلغ ثط CISٍػَز ثبظاض ههطف وكَضّبی حبقیِ زضیبی ذعض ،  (21

 .ٍػَز دٌِْ ّبی نٌقشی زض هٌغمِ ثب ثطذَضزاضی اظ اهىبًبر ظیط ؾبذشی ػْز اؾشمطاض ٍاحسّبی سَلیسی (22

 

 . زض ازاهِ ثِ سكطیح ّط یه اظ فطنشْبٍ دطٍغُ ّبی اٍلَیز زاض هٌغمِ دطزاذشِ هی قَز 
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:          ثب سَػِ ثِ هغبلقبر هیساًی ٍ قٌبذز هحیغی، اٍلَیشْبی ؾطهبیِ گصاضی هٌغمِ آظاز اًعلی ثِ قطح شیل هقطفی هی گطزز

عىًان 

 احساص ّشل (1

احساص ّشل سؼبضی 

 ؾشبضُ 5 ٍ 4احساص ّشل 

 ؾشبضُ ٍ ّشل آدبضسوبى 3 ٍ 2احساص ّشلْبی 

 احساص هؼشوـ ّبی ازاضی، سؼبضی ٍ هؿىًَی (2

احساص هطوع ّوبیكْبی ثیي الوللی 

احساص ًوبیكگبُ ثیي الوللی 

احساص ثبظاضّبی سرههی 

احساص هؼشوـ ًوبیكگبّی ٍ سقویطگبُ سرههی ذَزضٍ ثب دالن هٌغمِ 

 ازاضی  –احساص هؼشوـ ّبی سؼبضی 

احساص هؼشوـ ّبی هؿىًَی آدبضسوبًی ٍ ٍیالیی  

 سَؾقِ نٌقز (3

 Hi-Techنٌبیـ 

سَلیس هجلوبى 

سَلیس دَقبن 

نٌبیـ آضایكی ٍ ثْساقشی 

سَلیس هحهَالر الىشطًٍیىی ٍ لَاظم ذبًگی 

سَلیس وفذَـ ٍ زیَاضدَـ 

سَلیس فطآٍضزُ ّبی گَقشی اظ زام ٍ عیَض 

سَلیس غالسیي 

سَلیس اثعاض دعقىی ٍ ادشیىی 

سَلیس فطاٍضزُ ّبی چبی زاذلی 

سَلیس ضٍغي ذَضاوی ؾجَؼ ثطًغ 

سَلیس ؽطٍف یىجبض ههطف اظ دؿوبًسّبی گیبّی ، دَؾشِ ٍ ؾبلِ ثطًغ 

سَلیس وٌشَض َّقوٌس 

احساص ؾطزذبًِ 

احساص اًجبض 
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 احساص هؼوَفِ ّبی گطزقگطی، سفطیحی ٍ ٍضظقی (4

زّىسُ ؾالهز 

هؼوَفِ ّبی گطزقگطی ٍ هؼشوـ ّبی دصیطایی ؾبحلی 

ضؾشَضاى ٍ وبفی قبح زضیبیی 

دبضن ٍ قْطثبظی 

ایؼبز اؾىلِ هبضیٌب  

هطوع نٌبیـ ٌّطّبی زؾشی گیالى ٍ ثطگعاضی ًوبیكگبُ ٍ فطٍقگبّْبی زائوی  

ایؼبز هؼوَفِ گطزقگطی سفطیحی ثطای هٌغمِ ػٌگل فشبسَ 

 احساص هؼشوـ ّبی ذسهبسی (5

 (ػبیگبُ ؾَذز ، سقویطار ٍ ذسهبر ػبًجی )احساص هؼشوـ ّبی ثیي ضاّی

: ایي ًىشِ لبثل شوط اؾز وِ ولیِ فطنشْبی ػوـ آٍضی قسُ زض سحمیك ضٍثطٍ اظ ٍیػگیْبی هكشطن شوط قسُ زض شیل ثطذَضزاضًس

 هبلىیز عطحْب ثب ؾبظهبى هٌغمِ آظاز اًعلی ثَزُ ٍ ثط حؿت سمبضب لبثلیز ٍاگصاضی ضا زاضز. 

  اضاضی دیف ثیٌی قسُ ػعء هحسٍزُ هٌغمِ آظاز اًعلی ثَزُ ٍ نسٍض هؼَظ وبضثطی ثطای عطح هَضز ًؾط ثِ ؾطهبیِ گصاض سَؾظ ؾبظهبى هٌغمِ آظاز اًعلی

 .نَضر ذَاّس گطفز

  ُلبًَى چگًَگی ازاضُ هٌبعك آظاز نسٍض هؼَظ  ثطا ی اًؼبم ّط ًَؿ فقبلیز الشهبزی هؼبظ ، ایؼبز ثٌب ٍ سبؾیؿبر زض هحسٍزُ هٌغمِ 11ثِ اؾشٌبز هبز 

 .زض اذشیبض ؾبظهبى هی ثبقس

 اهىبى ؾطهبیِ گصاضی زاذلی ٍ ذبضػی ٍػَز زاضز. 
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 احساص ّشل سؼبضی

 

 هكرهبر ولی عطح

 Business Hotelلصا ٍػَز . اًعلی هی سَاًس همهس هٌبؾجی ثطای سؼبض، ثبظضگبًبى هلی ٍ ثیي الوللی ٍ ّوچٌیي هىبى هٌبؾت ثطای ثطگعاضی ّوبیكْبی ثیي الوللی ثبقس 

ایي ّشلْب ثِ زلیل .  ًفط ًیبظ هی ثبقس 300ثطای اؾىبى ٍ البهز وؿبًی وِ ثِ هٌؾَض هَاضز فَق ، هجبزضر ثِ حضَض زض هٌغمِ هی ًوبیٌس ، ثب ؽطفیز گٌؼبیف حسالل 

ایي ّشل اظ اهىبًبر وبهل اضسجبعی ًؾیط زؾشطؾی ثِ ایٌشطًز، وبهذیَسط، فبوؽ، . زضآهس ثبال ٍ اؾشْالن ووشط ًؿجز ثِ ّشلْبی ذبًَازگی اظ اهشیبظ ثیكشطی ثطذَضزاضًس 

ّوچٌیي ثبیس زاضای ؾبلي ّوبیف، ؾبلي ػلؿبر . هبَّاضُ ثطذَضزاض ثَزُ ٍ زضًؾط گطفشي هیع وبض ٍ هیع نٌسلی ػلؿبر زض سقسازی اظ اسبلْب دیف ثیٌی هی گطزز 

ثَزُ ٍ اظ هؼوَفِ ّبی ؾًَب ٍ سفطیحبر هطثَعِ ثْطُ ثطزُ ٍ زاضای غطفِ ّبی ذسهبسی ٍ سؼبضی ضطٍضی هظل سجسیل اضظ ، ... ذهَنی، ضؾشَضاى ٍ فؿز فَز، وبفی قبح ٍ 

 .هی ثبقس ... ثبػِ ثبًه ، زفشط ذسهبر هؿبفطسی ، هیٌی ؾَدط ٍ 

 هحَضیز عطح 

 .ذسهبسی هی ثبقس - ایي عطح ثب هحَضیز سؼبضی 

 هؿبحز ظهیي ٍ ؾغَح ظیطثٌبیی عطح 

 . هشط هطثـ دیف ثیٌی هی گطزز 40000 هشط هطثـ ثب ؾغح ظیطثٌبیی 10000ظهیي هَضز ًیبظ ثطای ایي عطح ثطاثط 

 ثبظاض ّسف

 .ثبظاض ّسف ایي عطح سؼبض ٍ ثبظضگبًبى زاذلی ٍ ذبضػی هی ثبقس 

 حؼن ؾطهبیِ گصاضی 

 . هیلیبضز ضیبل ثطآٍضز هی قَز 800حسالل ؾطهبیِ الظم 

 هسر ظهبى  اػطای عطح 

.  هبُ دیف ثیٌی هی گطزز 36ثغَض سمطیجی 
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 ؾشبضُ 5 ٍ 4احساص ّشل 

     

 

 

 

 

 هكرهبر ولی عطح 

 ؾشبضُ وِ زاضای زضػِ ای اظ 5 ٍ 4ثب سَػِ ثِ اؾشمجبل گطزقگطاى زاذلی ٍ ذبضػی ٍ ثطگعاضی ّوبیكْب ٍ ؾویٌبضّبی هلی ٍ ثیي الوللی سمبضبی هٌبؾجی ثطای ّشلْبی 

 3 ؾشبضُ هشطاغ ثیكشطی ضا ًؿجز ثِ ّشلْبی 5 ٍ 4اسبلْبی ّشل . سؼوالر ، ذسهبر ٍیػُ ٍ ّوچٌیي ویفیز ثبالی زوَضاؾیَى ٍ سؼْیعار ّؿشٌس ، ٍػَز ذَاّس زاقز 

چٌیي ّشل ّبیی ثب .  ؾبفشِ ، لجبؾكَیی ٍ ذكه قَیی ٍ ضؾشَضاى لَوؽ هی ثبقس 24اظ زیگط هكرهبر ایي ّشلْب ؾطٍیؽ زّی . ؾشبضُ ثِ ذَز اذشهبل هی زٌّس 

هسیطاى ایي ّشلْب هی وَقٌس ثب زض ًؾطگطفشي اؾشبًساضزّبی ثیي الوللی، ثِ . اضائِ ذسهبر هشفبٍر، البهز ذبعطُ اًگیع ٍ قىَّوٌسی ضا ثطای هْوبًبى ذلك هی وٌٌس 

.  وبضگیطی ًیطٍی اًؿبًی هشرهم ٍ آهَظـ زیسُ ٍ ثب ضٍیىطز هكشطی هساضی اًشؾبضار هْوبًبى ضا ثطآٍضزُ ؾبظًس 

 هحَضیز عطح 

 .ذسهبسی هی ثبقس - ایي عطح ثب هحَضیز سَضیؿشی 

 هؿبحز ظهیي ٍ ؾغَح ظیطثٌبیی عطح 

 . هشطهطثـ دیف ثیٌی هی گطزز 40000 هشط هطثـ ٍ ثب ؾغح ظیطثٌبیی 10000ظهیي هَضز ًیبظ ثطای ایي عطح ثطاثط 

 ثبظاض ّسف 

 .ثبظاض انلی ّسف ایي عطح هٌغمِ ای، هلی ٍ ثیي الوللی هی ثبقس 

 حؼن ؾطهبیِ گصاضی 

 . هیلیبضز ضیبل ثطآٍضز هی قَز 800حسالل ؾطهبیِ الظم 

 هسر ظهبى اػطای عطح 

.   هبُ دیف ثیٌی هی گطزز48 سب 36ثغَض سمطیجی 
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  ؾشبضُ ٍ ّشل آدبضسوبى3 ٍ 2احساص ّشلْبی 

 

 هكرهبر ولی عطح

ثب فٌبیز ثِ ایٌىِ هٌغمِ آظاز اًعلی ثطای گطٍُ ّبی هرشلف زضآهسی ػصاثیز زاضز ٍ هٌغمِ ثِ اضائِ ذسهبر گطزقگطی هٌبؾت ثب ّعیٌِ ًؿجشبً اضظاى ًیبظ زاضز لصا احساص 

 ؾشبضُ اظ ًؾط اًساظُ ثهَضر هقوَل وَچه ٍ یب هشَؾظ ثَزُ ٍلی سؿْیالر هٌبؾجی ضا زض اذشیبض هْوبًبى 2ّشل ّبی .  ؾشبضُ اظ اٍلَیز ّبی هٌغمِ هیجبقس2ٍ3ّشل ّبی 

هی گصاضًس ٍ ّشل ّبی اؾشبًساضزی ّؿشٌس ٍ ذسهبر هٌبؾجی ضا ثِ ثْشطیي ًحَ ثِ هكشطی اضائِ زازُ ٍ هْوبًبى ایي ّشل ّب هی سَاًٌس البهز ضاحز ٍ سؼْیعار لبثل لجَلی 

 ؾشبضُ ووی ثعضگشط عطاحی هی قًَس 2 ؾشبضُ وِ البهز ضاحز ٍ آؾَزُ ذبعطی ضا ثطای هؿبفطاى فطاّن هی ًوبیٌس اظ ّشل ّبی 3ضا اظ ّشل اًشؾبض زاقشِ ثبقٌس، ّشل ّبی 

 ؾشبضُ زاضای لبثلیز اضائِ ذسهبر ثِ فوَم هكشطیبى 3ضؾشَضاى ّشل ّبی .  ؾشبضُ چكن گیط سط ّؿشٌس2ٍ ویفیز ؾطٍیؽ زّی ٍ سؼْیعار چٌیي ّشل ّبیی اظ ّشل ّبی 

 ؾشبضُ اظ ًؾط الشهبزی زض ثیي زضػبر هرشلف ّشل، اظ ّوِ ؾَزآٍضسط ثَزُ ٍ هَضز اؾشمجبل فوسُ 3 ٍ 2ّوِ هَاضز اقبضُ قسُ هَػت گطزیسُ وِ ّشلْبی . ضا هی ثبقٌس

 . گطزقگطاى هی ثبقٌس

 هحَضیز عطح 

 . ذسهبسی هی ثبقس –ایي عطح ثب هحَضیز سَضیؿشی 

 هؿبحز ظهیي ٍ ؾغَح ظیطثٌبیی عطح 

 . هشط هطثـ دیف ثیٌی هی گطزز 4000 هشط هطثـ ثب ؾغح ظیطثٌبیی 4000ظهیي هَضز ًیبظ ثطای ایي عطح ثطاثط 

 ثبظاض ّسف

 .ثبظاض ّسف ایي عطح هٌغمِ ای، هلی ٍ ثیي الوللی هی ثبقس

 حؼن ؾطهبیِ گصاضی 

 . هیلیبضز ضیبل ثطآٍضز هی قَز 80حسالل ؾطهبیِ الظم 

 هسر ظهبى اػطای عطح 

.  هبُ دیف ثیٌی هی گطزز 36 سب 24ثغَض سمطیجی 
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 هطوع ّوبیكْبی ثیي الوللی

   

 

 

 

 

 

 هكرهبر ولی عطح

ثبسَػِ ثِ هعیشْبی لبًًَی هٌغمِ ًؾیط اهىبى ٍضٍز اسجبؿ ذبضػی ثسٍى ضٍازیس لجلی ٍ ّوچٌیي ًؾط ثِ ایٌىِ هٌغمِ ّن اوٌَى زض حبل سجسیل قسى ثِ یه هطوع طمل 

هجبزالر سؼبضی ،  ثبظضگبًی ، هبلی ٍ گطزقگطی هی ثبقس لصا اظ ّن اوٌَى هی ثبیؿز ظیطؾبذشْبی هطثَط ثِ ثطگعاضی ّوبیكْب ٍ گطزّوبیی ّبی سرههی فقبلیي 

یىی اظ ایي ظیطؾبذشْب هطوع ّوبیكْبی ثیي الوللی ثَزُ وِ ثٌبثِ زالیل اقبضُ قسُ احساص آى زض هٌغمِ اظ سَػیِ دصیطی الشهبزی . ثركْبی هرشلف فطاّن گطزز 

 .  ثطذَضزاض ذَاّس ثَز 

 : هحَضیز عطح 

 . ایي عطح اظ ًَؿ عطحْبی ذسهبسی  هحؿَة هی قَز  

 : هؿبحز ظهیي ٍ ؾغَح ظیط ثٌبی عطح 

 .  هشطهطثـ دیف ثیٌی هی گطزز 25000 هشطهطثـ ٍ ؾغح ظیطثٌب 20000ظهیي هَضز ًیبظ ثطای ایي عطح 

 : ثبظاض ّسف 

 . ثغَض ولی ثبظاض ّسف هلی ٍ ثیي الوللی هی ثبقس 

 : حؼن ؾطهبیِ گصاضی 

 .  هیلیبضز ضیبل ثطآٍضز هی قَز 625حسالل ؾطهبیِ الظم حسٍز 

 : هسر اػطای عطح 

.   هبُ دیف ثیٌی هیگطزز 36 سب 24ثغَض سمطیجی 
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 احساص ًوبیكگبُ ثیي الوللی

 

 هكرهبر ولی عطح

ثبفٌبیز ثِ حؼن ثبالی هجبزالر سؼبضی زض هٌغمِ آظاز اًعلی ٍ فسم ٍػَز فضبی ًوبیكگبّی هٌبؾت زض ؾغح قوبل وكَض ٍ ّوچٌیي ثطذَضزاضی هٌغمِ اظ هعایبی عجیقی 

ثبفض گطزیسُ حؼن فؾیوی اظ نبحجبى نٌبیـ ، ثبظضگبًبى ٍ ثغَض فبم فقبلیي الشهبزی هشمبضی فقبلیز زض هٌغمِ ٍ ثِ سجـ آى ذَاؾشبض ... ًؾیط زضیب ، ػٌگل ، سبالة ٍ 

اظ ایٌطٍ ثطذَضزاضی اظ ثبظاض فطاهٌغمِ ای فالٍُ ثط ثبظاض زاذلی ثطای ًوبیكگبُ ٍ سجسیل . فطضِ ٍ هقطفی هحهَالر سَلیسی ٍ ذسهبسی ذَز زض ًوبیكگبُ هٌغمِ هی ثبقٌس 

 . قسى ثقٌَاى هطوع ًوبیكگبُ ثیي الوللی ثؿیبض سَػیِ دصیط هی ثبقس 

 : هحَضیز عطح 

 . ایي عطح اظ ًَؿ عطحْبی ذسهبسی هحؿَة هی قَز  

 : هؿبحز ظهیي ٍ ؾغَح ظیط ثٌبی عطح 

 .  هشطهطثـ دیف ثیٌی هی گطزز 40000ظهیي هَضز ًیبظ ثطای ایي عطح 

 : ثبظاض ّسف 

 . ثغَض ولی ثبظاض ّسف هلی ٍ ثیي الوللی هی ثبقس 

 : حؼن ؾطهبیِ گصاضی 

 .  هیلیبضز ضیبل ثطآٍضز هی قَز 600حسالل ؾطهبیِ الظم حسٍز 

 : هسر اػطای عطح 

.   هبُ دیف ثیٌی هیگطزز 32سب 24ثغَض سمطیجی 
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 احساص ثبظاضّبی سرههی

 

 

 

 

 

 

 : هكرهبر ولی عطح 

ثِ هٌؾَض ایؼبز فضبی ضلبثشی ثطسط ثِ هٌؾَض فطضِ ٍ ذسهبر ثب ویفیز ٍ لیوز هٌبؾت ٍ ثهَضر سرههی ؛ ًیبظ ثِ ٍػَز ثبظاضّبیی اؾز وِ ثشَاى چٌیي فطنشی ضا ثطای 

 . اضائِ ّط چِ ثْشط آًْب فطاّن ًوبیس 

ثبظاضّبی سه هٌؾَضُ ثطای یه ًَؿ وبال هبًٌس ثبظاض فطـ ، . ایي ثبظاضّب ّن هی سَاًس ثهَضر چٌس هٌؾَضُ ٍ ّن سه هٌؾَضُ ثب سَػِ ثِ ًیبظ ٍ وكف هٌغمِ احساص قًَس 

زض ًؾط .... ثبظاض وبهذیَسط ، ثبظاض هَثبیل ٍ ثبظاضّبی چٌس هٌؾَضُ ثِ سفىیه ًَؿ وبالّب زض عجمبر هرشلف ثب ًبهْبی سرههی هطثَعِ هبًٌس عجمِ وبهذیَسط ، عجمِ هَثبیل ٍ 

 . ایي ثبظاضّب ثبیس زاضای اهىبًبسی ّوچَى فبثط ثبًه ٍ ًیوىشْبیی ثطای اؾشطاحز هَلشی ثبقٌس . گطفشِ هی قًَس 

 هحَضیز عطح

 . ایي عطح اظ ًَؿ عطحْبی ذسهبسی هی ثبقس 

 هؿبحز ظهیي ٍ ؾغَح ظیط ثٌبی عطح 

 .  هشط هطثـ زض ًؾط گطفشِ هی قَز 8000 هشطهطثـ ثب ؾغح ظیط ثٌبی 3000ظهیي هَضز ًیبظ ثطای ایي عطح 

 ثبظاض ّسف 

 . ثبظاض ّسف ایي عطح هٌغمِ ای ، هلی ٍ ثیي الوللی هی ثبقس 

 حؼن ؾطهبیِ گصاضی 

 .  هیلیبضز ضیبل ثطآٍضز هی قَز 160حسالل ؾطهبیِ الظم حسٍز 

 هسر اػطای عطح

 .   هبُ دیف ثیٌی هی گطزز 36ثغَض سمطیجی 

 
 WWW.ANZALIFZ.IR 

 

 



 

 

 احساص هؼشوـ ًوبیكگبّی ٍ سقویطگبُ سرههی ذَزضٍ ثب دالن هٌغمِ 

   

 

 

 

 

 هكرهبر ولی عطح

زض ایي ضاؾشب ؾبظهبى . یىی اظ هعیشْبی لبًًَی هٌبعك آظاز وكَض ؛ اهىبى ٍاضزار ذَزضٍ ثب دالن ایي هٌبعك فبضق اظ سكطیفبر لبًًَی ٍاضزار ذَزضٍ زض وكَض اؾز 

هٌغمِ آظاز اًعلی ًیع ثب ثطذَضزاضی اظ ایي هعیز ؛ زض ًؾط زاضز ثب احساص هؼشوـ ًوبیكگبّی ٍ سقویطگبّی سرههی ذَزضٍ ثب دالن هٌغمِ ،اهىبى فطضِ ذَزضٍّبی 

ذبضػی زض فضبیی هؿمف ٍ ثب هقوبضی هٌبؾت سَؾظ ًوبیٌسگیْبی هؼبظ ٍاضزار ذَزضٍ آًْن زض هحسٍزُ ای وِ سوبهی اؾشبًساضزّبی ثیي الوللی ٍ گوطوی زض آى افوبل 

ذَاّس قس ، فطاّن آٍضز ٍ ثسیي سطسیت ضوي سَؾقِ اهىبًبر ؛ هَػجبر ضضبیشوٌسی فقبلیي ٍاضز وٌٌسُ ذَزضٍ ثِ ٍاؾغِ ثبظاضیبثی ٍ اهىبى فطضِ ذَزضٍ ٍ ذطیساضاى 

 . ذَزضٍ ثب دالن هٌغمِ آظاز اًعلی ثسلیل اضائِ ٍ ثْطُ هٌسی ّطچِ ثیكشط اظ ذسهبر دؽ اظ فطٍـ ٍ سؿْیالر سقویطگبّی گطزز 

 : هحَضیز عطح 

 . ایي عطح اظ ًَؿ عطحْبی ذسهبسی هحؿَة هی قَز  

 : هؿبحز ظهیي ٍ ؾغَح ظیط ثٌبی عطح 

 .  هشطهطثـ دیف ثیٌی هی گطزز 3500ظهیي هَضز ًیبظ ثطای ایي عطح 

 : ثبظاض ّسف 

 . ثغَض ولی ثبظاض ّسف هلی ٍ ثیي الوللی هی ثبقس 

 : حؼن ؾطهبیِ گصاضی 

 .  هیلیبضز ضیبل ثطآٍضز هی قَز 52حسالل ؾطهبیِ الظم زض حسٍز 

 : هسر اػطای عطح 

.   هبُ دیف ثیٌی هیگطزز 28سب 24ثغَض سمطیجی 
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 ازاضی- احساص هؼشوـ ّبی سؼبضی 

   

 هكرهبر ولی عطح

ثسیي هٌؾَض گطزآٍضی ٍاحسّبی ازاضی ٍ ذسهبسی زض هؼشوـ ّبی ازاضی هی سَاًس .  سؿطیـ زض اًؼبم اهَضار ازاضی یىی اظ هعیشْبی هٌبعك آظاز ثِ حؿبة هی آیس 

هؼشوـ ّبی هَضز ًؾط هی سَاًٌس زفبسط قطوشْبی ذبضػی ٍ زاذلی ٍ ّوچٌیي زفبسط ًوبیٌسگی ّبی اًَاؿ هرشلف سَلیس وٌٌسگبى ، قطوز . هَػت سحمك ایي ّسف گطزز 

ضا ثطای ... ّبی حول ٍ ًمل ثیي الوللی ، آغاًؽ ّبی هؿبفطسی ٍ ثیوِ ّبی ذبضػی ضا زض ذَز ػبی زازُ ٍ ثبیس اهىبًبسی هبًٌس ایٌشطًز ، ثبػِ ّبی ثبًىی ، سجسیل اضظ ٍ 

 . هطاػقِ وٌٌسگبى فطاّن ًوبیٌس 

 : هحَضیز عطح 

 . سؼبضی هحؿَة هی قَز  - ایي عطح اظ ًَؿ عطحْبی ذسهبسی 

 : هؿبحز ظهیي ٍ ؾغَح ظیط ثٌبی عطح 

 .  هشط هطثـ دیف ثیٌی هی گطزز 10000 هشطهطثـ ثب ؾغح ظیط ثٌبی 20000ظهیي هَضز ًیبظ ثطای ایي عطح 

 : ثبظاض ّسف 

 . ثغَض ولی ثبظاض ّسف زاذلی ٍ ذبضػی هی ثبقس 

 : حؼن ؾطهبیِ گصاضی 

 .  هیلیبضز ضیبل ثطآٍضز هی قَز 200حسالل ؾطهبیِ الظم زض حسٍز 

 : هسر اػطای عطح 

.   هبُ دیف ثیٌی هیگطزز 36 سب 24ثغَض سمطیجی 
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 احساص هؼشوـ آدبضسوبًی ٍ ٍیالیی 

    

 :هكرهبر ولی عطح 

دیكطفز ضٍظ افعٍى هٌغمِ اظ . هٌغمِ آظاز اًعلی ّن اوٌَى قبّس اؾشمجبل ٍؾیقی اظ گطزقگطاى ، ؾطهبیِ گصاضاى ٍ وبضوٌبى ٍاحسّبی سؼبضی ، نٌقشی ٍ ازاضی هی ثبقس 

یه عطف ٍ ٍػَز دشبًؿیلْبی گطزقگطی ٍ ؾطهبیِ گصاضی اظ عطف زیگط ظهیٌِ ضا ثطای ؾىًَز هَلشی سب زائوی ذیلی اظ گطزقگطاى ثرهَل ؾطهبیِ گصاضاى فطاّن 

ایي هؼشوـ ّب ثبیس ثب . احساص هؼشوـ ّبی هؿىًَی آدبضسوبًی ٍ ٍیالیی ثب هشطاغ گًَبگَى ٍ فطضِ آًْب ثِ هشمبضیبى عطحی ؾَز آٍض ذَاّس ثَز. ذَاّس ًوَز 

زض ٍالـ ّسف اظ اػطای ایي عطح،احساص هؼشوـ هؿىًَی زض هٌغمِ ثطای اؾىبى الكبض . اؾشبًساضزّبی ضٍظ ؾبذشِ قسُ ٍ اظ اهىبًبر زض ذَض هٌغمِ آظاز ثطذَضزاض ثبقٌس 

  .زضآهسی هشَؾظ ثِ ثبالی ػبهقِ زض وٌبض هحیظ عجیقی ػٌگلی ٍ ؾبحلی زضیب هی ثبقس

 : هحَضیز عطح 

 . هحَضیز ایي عطح ذسهبسی هحؿَة هی قَز  

 : هؿبحز ظهیي ٍ ؾغَح ظیط ثٌبی عطح 

 .  هشط هطثـ دیف ثیٌی هی گطزز 7500 هشطهطثـ ثب ؾغح ظیط ثٌبی 5000ظهیي هَضز ًیبظ ثطای ایي عطح 

 : ثبظاض ّسف 

 . ثبظاض ّسف ؾبوٌیي زائوی ٍ هَلشی اسجبؿ ایطاًی ٍ ذبضػی هی ثبقس 

 : حؼن ؾطهبیِ گصاضی 

 .  هیلیبضز ضیبل ثطآٍضز هی قَز 150حسالل ؾطهبیِ زض حسٍز 

 : هسر اػطای عطح 

.   هبُ دیف ثیٌی هیگطزز 36 سب 24ثغَض سمطیجی 
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 HI-TECH نٌبیـ ّبی سه 

   

 :هكرهبر ولی عطح 

 ؾبذز یب هًَشبغ وبهذیَسط ، لخ سبح ٍ سجلز

ثب سَػِ ثِ ثبظاض ضٍظ افعٍى لخ سبح ٍ سجلز ٍ سَػیِ دصیط ثَزى سَلیس ایي لغقبر الىشطًٍیىی زض هٌبعك آظاز ، سَلیس ٍ هًَشبغ لغقبر وبهذیَسط اظ لجیل هَؼ ، ویجطز ٍ 

 .ویؽ ، لخ سبح ٍ سجلز ثبظاضّبی ذَة زاذلی ٍ ذبضػی ضا ػصة ًوَزُ ٍ ذَاّس سَاًؿز هحهَالر ضلبثشی ضا فطضِ ًوبیس 

 : هحَضیز عطح 

 .  هحَضیز ایي عطح ثب هحَضیز نٌقز هی ثبقس 

 : هؿبحز ظهیي ٍ ؾغَح ظیط ثٌبی عطح 

 .  هشط هطثـ دیف ثیٌی هی گطزز 900 هشطهطثـ ثب ؾغح ظیط ثٌبی 1500ظهیي هَضز ًیبظ ثطای ایي عطح 

 : ثبظاض ّسف 

 .  ثبظاض ّسف ثغَض ولی هلی ٍ ثیي الوللی هی ثبقس 

 : حؼن ؾطهبیِ گصاضی 

 .  هیلیبضز ضیبل ثطآٍضز هی قَز 10حسالل ؾطهبیِ الظم حسٍز 

 : هسر اػطای عطح 

.   هبُ دیف ثیٌی هی گطزز 24ثغَض سمطیجی 
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 سَلیس هجلوبى

   

 

 

 

 

 

 :هكرهبر ولی عطح 

ثب سَػِ ثِ ٍاضزار ثرف فوسُ ای اظ چَة هَضز اؾشفبزُ زض نٌبیـ هجلوبى اظ عطیك ثٌسضاًعلی ؛ ایي هٌغمِ اظ هعیز هٌبؾجی ثطای احساص وبضذبًِ سَلیس هجلوبى زض هٌغمِ 

ایي زضحبلیؿز وِ ّن اوٌَى .  ّعاض فسز هجلوبى ذبًگی ٍ ازاضی ثِ ٍاؾغِ ًعزیىی ثِ هَاز اٍلیِ ایي نٌقز ثطذَضزاض اؾز 60ٍ زض قْطن نٌقشی ثب ؽطفیز سَلیس 

 .  ثرف فوسُ ای اظ هجلوبى وكَض اظ عطیك وكَض سطویِ ٍ چیي سبهیي هی قَز ، لصا اػطای ایي عطح لغقبً اظ ثبظاض ٍیػُ ای ثطذَضزاض ذَاّس ثَز 

 : هحَضیز عطح 

 .  هحَضیز ایي عطح زض حَظُ نٌقز هی ثبقس 

 : هؿبحز ظهیي ٍ ؾغَح ظیط ثٌبی عطح 

 .  هشط هطثـ دیف ثیٌی هیگطزز 1200 هشطهطثـ ثب ؾغح ظیط ثٌبی 2000ظهیي هَضز ًیبظ ثطای ایي عطح 

 : ثبظاض ّسف 

 .  سَلیس ایي وبضذبًِ زض هٌغمِ ، وكَض ٍ حشی وكَضّبی حبقیِ زضیبی ذعض ٍ لفمبظ ثبظاض ذَثی ذَاّس زاقز 

 : حؼن ؾطهبیِ گصاضی 

 .  هیلیبضز ضیبل ثطآٍضز هی قَز 14حسالل ؾطهبیِ الظم حسٍز 

 : هسر اػطای عطح 

 .  هبُ دیف ثیٌی هی گطزز 24ثغَض سمطیجی 
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 سَلیس دَقبن

   

 :هكرهبر ولی عطح 

ٍػَز ثبظاض دط ههطف ٍ دط ضًٍك دَقبن ٍ زض زؾشطؼ ثَزى هَاز اٍلیِ ٍ سىٌَلَغی ػسیس زض وكَضّبی ّوؼَاض ٍ اهىبى هكبضوز ثب ؾطهبیِ گصاضی ذبضػی ٍ فاللِ 

 ّعاض فسز زض ؾبل زاضای سَػیِ 200 سب 150هٌسی اسجبؿ وكَضّبی ّوؿبیِ ثِ ایؼبز ٍ احساص ٍاحسّبی سَلیس دَقبن ، ایؼبزوبضذبًِ ّبی سَلیس دَقبن ثب ؽطفیشْبی 

 . الشهبزی هی ثبقس 

 : هحَضیز عطح 

 .  هحَضیز ایي عطح زض حَظُ نٌقز هی ثبقس 

 : هؿبحز ظهیي ٍ ؾغَح ظیط ثٌبی عطح 

 .  هشط هطثـ دیف ثیٌی هی قَز 1200 هشطهطثـ ثب ؾغح ظیط ثٌبی 2000ظهیي هَضز ًیبظ ثطای ایي عطح 

 : ثبظاض ّسف 

 .  سَلیس ایي وبضذبًِ زض هٌغمِ ، وكَض ٍ حشی وكَضّبی حبقیِ زضیبی ذعض ثبظاض ذَثی ذَاّس زاقز 

 : حؼن ؾطهبیِ گصاضی 

 .  هیلیبضز ضیبل ثطآٍضز هی قَز 14حسالل ؾطهبیِ الظم حسٍز 

 : هسر اػطای عطح 

.   هبُ دیف ثیٌی هی گطزز 24ثغَض سمطیجی 
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نٌبیـ آضایكی ٍ ثْساقشی 

 
هكرهبر ولی عطح 

 افضبی اظ ٍ ًگْساضی هحبفؾز ٍ ثسى ثَی وطزى ، هقغط وطزى ، سغییط ؽبّط ، انالح سویع هٌؾَض ثِ وِ گطزز هی اعالق ّبیی فطآٍضزُ ثِ: ثْساقشی ٍ آضایكی هحهَالر

. قَز  هی اؾشفبزُ هٌبؾت قطایظ زض زًساى یب ٍ ثسى ذبضػی

 زض زٍضاى ضوَز ّن، هكىل چٌساًی دیسا ی نٌقشی چٌس ثیلیَى زالضی هجسل قسُ اؾز وِ حزایي نٌقز ثِاهطٍظُ ثب فْطؾز دبیبى ًبدصیط هحهَالر ظیجبیی ٍ آضایكی،  

 ایي  ثْساقشی ، آیٌسُ–لَاظم آضایكی  اظ اؾشفبزُ ثِ ًؿجز ػْبًیبى ثؿیبض هٌبؾت ضٍیىطز ثِ سَػِ  لصا ثب.ًىطزُ اؾز ٍ ّوَاضُ هكشطیبى زایوی ذَز ضا حفؼ وطزُ اؾز

ّوچٌیي ًعزیىی ثِ ثبظاضّبی وكَضّبی ّوؿبیِ ٍ ًجَز ضلیت ػسی زض اؾشبًْبی ّوؼَاض سَلیس ایي ًَؿ هحهَالر . ضٍقي اؾز  ثؿیبض ظهیٌِ نبزضار زض ذهَنب نٌقز

. اظ هٌؾط الشهبزی زض ایي هٌغمِ سَػیِ دصیط هی ثبقس 

هحَضیز عطح 

. ایي عطح ثب هحَضیز نٌقز هی ثبقس

 

هؿبحز ظهیي ٍ ؾغَح ظیطثٌبیی عطح 

.  هشط هطثـ ثطآٍضز هی قَز 1500عطح فَق زض ظهیٌی ثِ هؿبحز 

 

ثبظاض ّسف 

.  سَلیسار ایي وبضذبًِ زض هٌغمِ ، وكَض ٍ وكَضّبی ّوؿبیِ اظ ثبظاض هٌبؾجی ثطذَضزاض ذَاّس ثَز 

 

حؼن ؾطهبیِ گصاضی 

.   هیلیبضز ضیبل ذَاّس ثَز 14حسالل ؾطهبیِ الظم حسٍز 

 

هسر ظهبى اػطای عطح 

.   هبُ دیف ثیٌی هی گطزز24ثغَض سمطیجی 
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سَلیس هحهَالر الىشطًٍیىی ٍ لَاظم ذبًگی 

   
هكرهبر ولی عطح 

سَلیس لَاظم الىشطیىی ٍ الىشطًٍیىی ٍ ّوچٌیي لَاظم ذبًگی ثب ثطًس ّبی ایطاًی ٍ یب ثب ّوىبضی قطوشْبی ذبضػی زض ایي هٌغمِ ثب اؾشفبزُ اظ هعایبی لبًًَی هٌغمِ آظاز 

لبثلیز ضلبثز دصیطی ذَثی ثِ ایي سَلیسار ذَاّس زاز ٍ ثب سَػِ ثِ سفبٍر اضظـ ضیبل ٍ اضظ ذَاّس سَاًؿز زض همبثل هحهَالر ٍاضزاسی ضلبثز ذَثی اظ ذَز ًكبى 

. زّس ٍ ؾطهبیِ گصاضی هغوئٌی ضا ثَػَز آٍضز

 

هحَضیز عطح 

ایي عطح ثب هحَضیز نٌقز هی ثبقس 

 

هؿبحز ظهیي ٍ ؾغَح ظیطثٌبیی عطح 

.  هشط هطثـ ثطآٍضز هی قَز 1200 ّعاض هشط هطثـ ٍ ثب ؾغح ظیط ثٌبی 2عطح فَق زض ظهیٌی ثِ هؿبحز 

 

ثبظاض ّسف 

. سَلیسار ایي وبضذبًِ زض هٌغمِ ٍ وكَضّبی ّوؿبیِ ثبظاض ذَثی ذَاّس زاقز 

 

حؼن ؾطهبیِ گصاضی 

.  هیلیبضز ضیبل ثطآٍضز هی قَز14حسالل ؾطهبیِ الظم حسٍز 

 

هسر ظهبى اػطای عطح 

.  هبُ دیف ثیٌی هی گطزز 36 سب 24ثغَض سمطیجی 
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 سَلیس وفذَـ ٍ زیَاض دَـ

   

 :هكرهبر ولی عطح 

ثب سَػِ ثِ قطٍؿ ؾبذز ٍ ؾبظ ّبی هشٌَؿ ٍ ظیبز زض هٌغمِ ٍ افعایف ههطف لعٍم سَلیس اًَاؿ وفذَـ ٍ زیَاض دَـ ثطای همبنس هرشلف اظ ػولِ ثطای هىبًْبی دط سطزز 

هظل ثیوبضؾشبى ّب ، ازاضار ٍ ثبظاضّب ٍ ٍضظقگبّْب ، ٍ وفذَـ ّبی آًشی اؾشبؾیه ثطای اسبلْبی وٌشطل وبضذبًؼبر ٍ ؾبلٌْبی زیؼیشبل ٍ ّوچٌیي وفذَـ ّبیی هٌبؾت 

 .  ٍ لفمبظ ثطای ایي هحهَالر سَػیِ الظم ثطای ؾطهبیِ گصاضی هی ثبقس CISثطای هٌبظل هؿىًَی ٍ ّشلساضی ٍ ّوچٌیي سمبضبی وكَضّبی حبقیِ زضیبی ذعض ، 

 : هحَضیز عطح 

 .  ایي عطح ثب  هحَضیز نٌقز هی ثبقس 

 : هؿبحز ظهیي ٍ ؾغَح ظیط ثٌبی عطح 

 . هشط هطثـ ثطآٍضز هی قَز 1600 هشط هطثـ ٍ ثب ؾغح ظیط ثٌبی 3500عطح فَق زض ظهیٌی ثِ هؿبحز 

 : ثبظاض ّسف 

 .سَلیس ایي وبضذبًِ زض هٌغمِ ٍ وكَضّبی ّوؿبیِ  ثبظاض ذَثی ذَاّس زاقز 

 : حؼن ؾطهبیِ گصاضی 

 .  هیلیبضز ضیبل ثطآٍضز هی قَز 19حسالل ؾطهبیِ الظم حسٍز 

 : هسر اػطای عطح 

  . هبُ دیف ثیٌی هی گطزز 24ثغَض سمطیجی 
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سَلیس فطآٍضزُ ّبی گَقشی اظ زام ٍ عیَض 

   

 

 

 

 هكرهبر ولی عطح

سَلیس ٍ ههطف هحهَالسی ّوچَى ؾَؾیؽ ٍ وبلجبؼ، ًبگز ثِ هیعاى لبثل سَػْی . فطآٍضی گَقز زض عی ؾبل ّبی اذیط زض وكَض هب ضقس لبثل سَػْی زاقشِ اؾز 

عطح حبضط ثط ّویي هجٌب ٍ ثرهَل ثب سَػِ ثِ اهىبى نبزضار . ثرهَل ثب سَػِ ثِ اهىبى عجد ؾطیـ آًْب ضقس دیسا وطزُ ٍ هَضز اؾشمجبل فوَهی لطاض گطفشِ اؾز

 .گؿشطزُ هحهَل ثِ وكَضّبی ّوؼَاض عطاحی ٍ هغطح قسُ اؾز

 هحَضیز عطح

 .ایي عطح ثب هحَضیز نٌقز هی ثبقس

 هؿبحز ظهیي ٍ ؾغَح ظیط ثٌبیی عطح

 . هشطهطثـ ثطآٍضز هی قَز 750 هشط هطثـ ٍ ؾغح ظیط ثٌبی آى 1500هؿبحز ظهیي هَضز ًیبظ 

 ثبظاض ّسف

 .ثبظاض ّسف دیف ثیٌی قسُ سَاهبى ثبظاضّبی هٌغمِ ای، هلی ٍ ثیي الوللی اؾز

 حؼن ؾطهبیِ گصاضی

 . هیلیبضز ضیبل ثطآٍضز هی قَز 9حسالل ؾطهبیِ الظم 

 هیعاى ظهبى اػطای عطح

 . هبُ دیف ثیٌی هی گطزز24ثغَض سمطیجی 
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سَلیس غالسیي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هكرهبر ولی عطح 

غالسیي یه هحهَل دطٍسئیٌی اؾز وِ اظ هٌبثـ هرشلف هَاز دطٍسئیٌی زاهی ًؾیط اؾشرَاى ٍ ثبفشْبی ّن ثٌس زاهْب، گَقز هبّیبى غیط ذَضاوی، دَؾز هبّی ٍ ؾبیط هٌبثـ 

هقوَالً . دطٍسئیٌی لبثل سْیِ هی ثبقس ٍلی اظ آًؼب وِ هٌبثقی هبًٌس گَقز هبّی ٍ زام ثغَض هؿشمین هَاضز ههطف ذَضاوی زاقشِ ٍ اظ اضظـ ثبالیی ثطذَضزاض هی ثبقس

هْوشطیي ههبضف . غالسیي ضا اظ ضبیقبر دَؾز، گَقز، اؾشرَاى ٍ یب هٌبثـ دطٍسئیٌی غیط ذَضاوی سْیِ هی ًوبیٌس وِ اغلت ثهَضر دَزض ٍ گطاًَل سَلیس هی گطزز

. غالسیي زض نٌبیـ غصایی، زاضٍیی ٍ قیویبیی اؾز

 

هحَضیز عطح 

. ایي عطح ثب هحَضیز نٌقز هی ثبقس

 

هؿبحز ظهیي ٍ ؾغَح ظیطثٌبیی عطح 

.  هشط هطثـ ثطآٍضز 1500 هشط هطثـ ثب ظیطثٌبیی سمطیجی 2500هؿبحز ظهیي هَضز ًیبظ 

 

ثبظاض ّسف 

. ثبظاض ّسف دیف ثیٌی قسُ سَأهبً ثبظاضّبی هٌغمِ ای، هلی ٍ ثیي الوللی اؾز

 

حؼن ؾطهبیِ گصاضی 

.   هیلیبضز ضیبل ذَاّس ثَز 18حسالل ؾطهبیِ الظم 

 

هسر ظهبى اػطای عطح 

.  هبُ دیف ثیٌی هی گطزز24ثغَض سمطیجی 
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سَلیس اثعاض دعقىی ٍ ادشیىی  

   

 

 

 

 

 

 هكرهبر ولی عطح

 ٍ لفمبظ زض ظهیٌِ ٍضٍز هحهَالر اقبضُ قسُ CISثبسَػِ ثِ ًیبظ وكَض ثِ اثعاضّبی دعقىی ٍ ادشیىی ٍ ّوچٌیي حؼن ٍاضزار ًؿجشبً ثبالی وكَضّبی حبقیِ زضیبی ذعض ، 

 . ٍ اظ عطفی هعیشْبی لبًًَی هٌبعك آظاز ثطای احساص ٍاحسّبی سَلیسی ؛ اػطای ایي عطح اظ سَػیِ الشهبزی هٌبؾجی ثطذَضزاض هی ثبقس 

 هحَضیز عطح

 . .هحَضیز عطح زض حَظُ نٌقز دعقىی هی ثبقس

 هؿبحز ظهیي ٍ ؾغَح ظیط ثٌبیی عطح

 . هشط هطثـ  زض ًؾط گطفشِ قسُ اؾز900 هشط هطثـ ثب ظیط ثٌبی 1500ثطای ایي دطٍغُ ظهیٌی ثِ هؿبحز 

 ثبظاض ّسف

 .ثبظاض ّسف دیف ثیٌی قسُ سَاهبى ثبظاضّبی هلی ٍ ثیي الوللی اؾز

 حؼن ؾطهبیِ گصاضی

 . هیلیبضز ضیبل هی ثبقس10حسالل ؾطهبیِ الظم 

 هسر ظهبى اػطای عطح

 . هبُ دیف ثیٌی هی گطزز36 سب 24ثغَض سمطیجی 
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ُ ّبی چبی زاذلی  سَلیس فطآٍضز

   

 

 

 

 هكرهبر ولی عطح

 زضنسی اظ سَلیس چبی وكَض ٍ ّوچٌیي هعایب ٍ سؿْیالر هٌغمِ ػْز اػطای عطحْبی 95ثبسَػِ ثِ ٍالـ قسى هٌغمِ آظاز اًعلی زض اؾشبى گیالى ثب ثطذَضزاضی ؾْن 

.  نٌقشی ، احساص ٍاحسّبی سَلیس فطآٍضزُ ّبی چبی زاذلی اظ سَػیِ الشهبزی هٌبؾجی ثطذَضزاض اؾز 

 هحَضیز عطح

 .هحَضیز عطح زض حَظُ نٌبیـ غصایی هی ثبقس

 هؿبحز ظهیي ٍ ؾغَح ظیط ثٌبیی عطح

.  هشط هطثـ زض ًؾط گطفشِ قسُ اؾز1300 هشط هطثـ ثب ظیط ثٌبی 2500ثطای ایي دطٍغُ ظهیٌی ثِ هؿبحز 

 ثبظاض ّسف

 .ثبظاض ّسف دیف ثیٌی قسُ سَاهبى ثبظاضّبی هٌغمِ ای ٍ هلی اؾز

 حؼن ؾطهبیِ گصاضی

 . هیلیبضز ضیبل هی ثبقس15حسالل ؾطهبیِ الظم 

 هسر ظهبى اػطای عطح

 . هبُ دیف ثیٌی هی گطزز20 سب 14ثغَض سمطیجی 
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  اظ ؾجَؼ ثطًغ ذَضاویضٍغيسَلیس 

   

 هكرهبر ولی عطح

 زضؾبذز هحهَالر ذَضاوی ٍ  اظ ؾجَؼ ثطًغ ذَضاویضٍغيفالٍُ ثط ایٌىِ .  هی ثبقس اظ ؾجَؼ ثطًغ ذَضاویضٍغيایي دطٍغُ هطثَط ثِ احساص وبضذبًِ سَلیس 

هبزُ انلی سكىیل زٌّسُ ی ایي هحهَل ؾجَؼ ثطًغ اؾز وِ ثبسَػِ ثِ ایٌىِ گیالى . افعٍزًیْبی ذَضاوی هَضز اؾشفبزُ لطاضهی گیطز ههبضف زاضٍیی ظیبزی ًیع زاضز

. اظ ایٌطٍ زؾشطؾی ثِ هَاز اٍلیِ یىی اظ هعیشْبی احساص وبضذبًِ هَضز ًؾط هحؿَة هی قَز . لغت سَلیس ثطًغ وكَض هی ثبقس 

 هحَضیز عطح

 .هحَضیز عطح زض حَظُ نٌبیـ غصایی هی ثبقس

 هؿبحز ظهیي ٍ ؾغَح ظیط ثٌبیی عطح

 . هشط هطثـ زض ًؾط گطفشِ قسُ اؾز1000 هشط هطثـ ثب ظیط ثٌبی 2000ثطای ایي دطٍغُ ظهیٌی ثِ هؿبحز 

 ثبظاض ّسف

 .ثبظاض ّسف دیف ثیٌی قسُ سَاهبى ثبظاضّبی هٌغمِ ای ٍ هلی اؾز

 حؼن ؾطهبیِ گصاضی

 . هیلیبضز ضیبل هی ثبقس12حسالل ؾطهبیِ الظم 

 هسر ظهبى اػطای عطح

.  هبُ دیف ثیٌی هی گطزز26 سب 18ثغَض سمطیجی 
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سَلیس ؽطٍف یىجبض ههطف اظ دؿوبًسّبی گیبّی  

 
 

 هكرهبر ولی عطح

ایي دطٍغُ هطثَط ثِ احساص وبضذبًِ سَلیس ؽطٍف یىجبض ههطف اظ دؿوبًسّبی گیبّی، دَؾشِ ٍ ؾبلِ ثطًغ هی ثبقس وِ ؽطٍف یىجبض ههطف گیبّی سوبهب اظ گیبُ ؾبذشِ 

اهطٍظُ سمبضب ثطای اؾشفبزُ اظ ؽطٍف یىجبض ههطف سبحسلبثل سَػْی افعایف . هی قًَس ٍ فالٍُ ثط ایٌىِ اؾشفبزُ اظ ایي هحهَالر ثطای ؾالهز اًؿبى ّیچ ذغطی ًساضز 

.  لصا احساص وبضذبًِ سَلیس ؽطٍف یىجبض ههطف اظ سَػیِ ٍیػُ ای ثطذَضزاض اؾز . یبفشِ اؾز 

 هحَضیز عطح

 .هحَضیز عطح زض حَظُ ثبظیبفز هی ثبقس

 هؿبحز ظهیي ٍ ؾغَح ظیط ثٌبیی عطح

.  هشط هطثـ زض ًؾط گطفشِ قسُ اؾز750 هشط هطثـ ثب ظیط ثٌبی 1500ثطای ایي دطٍغُ ظهیٌی ثِ هؿبحز 

 ثبظاض ّسف

 .ثبظاض ّسف دیف ثیٌی قسُ سَاهبى ثبظاضّبی هلی ٍ ثیي الوللی اؾز

 حؼن ؾطهبیِ گصاضی

 . هیلیبضز ضیبل هی ثبقس9حسالل ؾطهبیِ الظم 

 هسر ظهبى اػطای عطح

.  هبُ دیف ثیٌی هی گطزز24 سب 16ثغَض سمطیجی 
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سَلیس وٌشَضّبی َّقوٌس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هكرهبر ولی عطح

وٌشَضّبی َّقوٌس سؼْیعاسی ّؿشٌسوِ ثب ًوبیف ههطف ٍالقی ثطق زض ؾبفبر هرشلف قجبًِ . . ایي دطٍغُ هطثَط ثِ احساص وبضذبًِ سَلیس وٌشَضّبی َّقوٌس هی ثبقس

ضٍظ، ایي اهىبى ضا ثَػَز هی آٍضًس وِ قطوشْبی سَظیـ وٌٌسُ ثطق وٌشطل الظم ضا ضٍی ههطف هكشطویي افوبل ًوَزُ ٍ اظ ایي عطیك ههطف ثطق ضاوٌشطل ٍ هسیطیز 

.  هَاز انلی سكىیل زٌّسُ ی ایي هحهَل قبهل لغقبر ًین ؾبذشِ الىشطًٍیىی ٍ الىشطیىی ٍ ػقجِ دالؾشیه هی ثبقس. ًوبیٌس

 هحَضیز عطح

 .هحَضیز عطح زض حَظُ نٌبیـ الىشطیىی هی ثبقس

 هؿبحز ظهیي ٍ ؾغَح ظیط ثٌبیی عطح

.  هشط هطثـ  زض ًؾط گطفشِ قسُ اؾز1200 هشط هطثـ ثب ظیطثٌبی 2000ثطای ایي دطٍغُ ظهیٌی ثِ هؿبحز 

 ثبظاض ّسف

 .ثبظاض ّسف دیف ثیٌی قسُ سَاهبى ثبظاضّبی هٌغمِ ای ٍ هلی اؾز

 حؼن ؾطهبیِ گصاضی

 . هیلیبضز ضیبل هی ثبقس14حسالل ؾطهبیِ الظم 

 هسر ظهبى اػطای عطح

.  هبُ دیف ثیٌی هی گطزز24 سب 14ثغَض سمطیجی 
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 احساص ؾطزذبًِ

       

 :هكرهبر ولی عطح 

 ثب سَػِ ثِ ٍػَز هحهَالر وكبٍضظی فطاٍاى ٍ ٍػَز فطآٍضزُ ّبی غصایی ، دطٍسئیٌی ، گل ٍ گیبُ نٌقشی اهىبى ًگْساضی ػْز نبزضار ثِ زاذل یب ذبضع وكَض ٍ 

 سي زض ؾبل ػعء 1000احساص چٌس ٍاحس ؾطزذبًِ ظیط نفط ٍ ثبالی نفط زضػِ ثب ؽطفیز ، ثب سَػِ ثِ ٍاضازر ثطذی هحهَالر ًیبظهٌس ًگْساضی زض قطایظ ذبل 

.  ًیبظّبی ضطٍضی ثِ حؿبة هی آیس 

 : هحَضیز عطح 

 .  ایي عطح ثب  هحَضیز نٌقز هی ثبقس 

 : هؿبحز ظهیي ٍ ؾغَح ظیط ثٌبی عطح 

 . هشط هطثـ زضًؾط گطفشِ قسُ اؾز 2000 هشطهطثـ ثب ظیطثٌبی 4000ظهیي هَضز ًیبظ ثطای ایي عطح 

 : ثبظاض ّسف 

 .ثِ عَض ولی ػْز هحهَالر زاذلی ٍ ذبضػی هی ثبقس 

 : حؼن ؾطهبیِ گصاضی 

 .  هیلیبضز ضیبل ثطآٍضز هی قَز 24حسالل ؾطهبیِ الظم 

 : هسر اػطای عطح 

.   هبُ دیف ثیٌی هی گطزز 24ثغَض سمطیجی 
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 احساص اًجبض زدَی وبال

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 هكرهبر ولی عطح

یىی اظ .  ثٌسضی اظ ؽطفیشْبی ثبالیی ثطای سجسیل قسى ثِ لغت سطاًعیز وكَض ثطذَضزاض هی ثبقس–هٌغمِ آظاز اًعلی ثِ ؾجت هَلقیز ٍیػُ ذَز زض سطاًعیز ػبزُ ای 

 . هْوشطیي اهىبًبر الظم ثِ هٌؾَض فطاّن ًوَزى ثؿشط اضائِ ذسهبر سطاًعیز وبال زض هٌغمِ ٍػَز اًجبضّبی ًگْساضی وبال هی ثبقس وِ سَػیِ الشهبزی عطح ضا ثسًجبل زاضز

 هحَضیز عطح

 . سؼبضی هی ثبقس–هحَضیز عطح زض حَظُ سَؾقِ ذسهبسی 

 هؿبحز ظهیي ٍ ؾغَح ظیط ثٌبیی عطح

 . هشط هطثـ زضًؾط گطفشِ قسُ اؾز 2000 هشطهطثـ ثب ظیطثٌبی 4500ظهیي هَضز ًیبظ ثطای ایي عطح 

 ثبظاض ّسف

 .ثبظاض هٌغمِ ای، هلی ٍ ثیي الوللی اؾز

 حؼن ؾطهبیِ گصاضی

  هیلیبضز ضیبل  ثطآٍضز هی قَز 24حسالل ؾطهبیِ الظم 

 هسر ظهبى اػطای عطح

.  هبُ دیف ثیٌی هی گطزز 24ثغَض سمطیجی 

 

 

 

 

 

 WWW.ANZALIFZ.IR 

 

 



 

احساص زّىسُ ؾالهز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هكرهبر ولی عطح

اضظاًی ذسهبر ثْساقز ٍ زضهبى ، انلی سطیي زلیل ؾفط گطزقگطاى ذبضػی ثِ ایطاى اؾز وِ زضوٌبض دیكطفشْبی . ثبقس ایي دطٍغُ هطثَط ثِ احساص زّىسُ ؾالهز هی

فالٍُ ثط ایي ثبسَػِ ثِ هعایبی لبًًَی هٌغمِ اظ لجیل فسم ًیبظ ثِ اذص ضٍازیس ثطای اسجبؿ .فلوی دعقىبى ایطاًی، ػبیگبُ سَضیؿن زضهبًی ایطاى ضا زض هٌغمِ اضسمب هی زّس

.  ذبضػی ثطای ٍضٍز ثِ هٌغمِ ؛ احساص اهىبًبر ٍ هؼوَفِ ّبی اضائِ زٌّسُ ذسهبر ؾالهشی ٍ ثْساقشی اظ سَػیِ الشهبزی ثطذَضزاض هی ثبقٌس 

 هحَضیز عطح

 .هحَضیز عطح زض حَظُ گطزقگطی ؾالهز هی ثبقس

 هؿبحز ظهیي ٍ ؾغَح ظیط ثٌبیی عطح

.  هشط هطثـ زض ًؾط گطفشِ قسُ اؾز20000 هشط هطثـ ثب ظیط ثٌبی 50000ثطای ایي دطٍغُ ظهیٌی ثِ هؿبحز 

 ثبظاض ّسف

 .ثبظاض ّسف دیف ثیٌی قسُ سَاهبى ثبظاضّبی هٌغمِ ای ، هلی ٍ ثیي الوللی اؾز

 حؼن ؾطهبیِ گصاضی

 . هیلیبضز ضیبل هی ثبقس600حسالل ؾطهبیِ الظم 

 هسر ظهبى اػطای عطح

.  هبُ دیف ثیٌی هی گطزز38 سب 28ثغَض سمطیجی 
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  ؾبحلی هؼوَفِ ّبی گطزقگطی ٍ هؼشوـ ّبی دصیطایی

   

 

هكرهبر ولی عطح 

سَضیؿن ؾبحلی اظ لسیوی سطیي اًَاؿ . گطزقگطی ؾبحلی اظ ثعضگشطیي فقبلیشْبی ػْبى اؾز وِ ثب ضقس قشبثٌسُ ذَز ثِ فقبلیشی چٌس هٌؾَضُ هجسل گكشِ اؾز

سَؾقِ سَضیؿن ٍ سفطیحبر هطثَعِ اظ فَاهل هَطط زض قىل زّی الگَی سَؾقِ ًَاحی ؾبحلی ثَزُ ٍ سأهیي وٌٌسُ هعایبی هؿشمین ٍ غیط هؿشمین . گطزقگطی اؾز

ؾبذز هؼوَفِ ّبیی ثطای . هٌغمِ آظاز اًعلی هولَ اظ هىبًْبی عجیقی ظیجب ٍ زیسًی ون ًؾیط هی ثبقس. الشهبزی، اػشوبفی، فطٌّگی ٍ هحیغی ثؿیبضی ثطای هیعثبى اؾز

ایي هؼوَفِ ّب ثبیس زاضای اهىبًبسی هبًٌس ضؾشَضاى، اؾشطاحشگبُ ّبی هَلز، ظهیٌْبی . اضائِ ذسهبر ضفبّی هَػت ػصة ثیكشط گطزقگطاى ثِ ایي هىبًْب ذَاّس قس

.  ثبقس ... ٍضظقی ٍ سفطیحی ٍ 

 

هحَضیز عطح 

. ایي عطح ثب هحَضیز گطزقگطی هی ثبقس

 

هؿبحز ظهیي ٍ ؾغَح ظیط ثٌبیی عطح 

.   هشطهطثـ زض ًؾط گطفشِ قسُ اؾز 3000ظهیي هَضز ًیبظ ثطای ایي عطح 

ثبظاض ّسف 

ثغَض ولی سَضیؿن زاذلی ٍ ذبضػی 

 

حؼن ؾطهبیِ گصاضی 

.  هیلیبضز ضیبل ثطآٍضز هی قَز18حسالل ؾطهبیِ الظم 

 

هسر ظهبى اػطای عطح 

.  هبُ دیف ثیٌی هی گطزز24ثغَض سمطیجی 
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ضؾشَضاى ٍ وبفی قبح زضیبیی 

   

 

 

 

 

 

 

 

 هكرهبر ولی عطح

ّوَاضُ یىی اظ همبنس گطزقگطی زاذلی هحؿَة هی ... هٌغمِ آظاز اًعلی ثسلیل ثطذَضزاضی اظ ػبشثِ ّبّی عجیقی ًؾیط زضیب ، ػٌگل ، سبالة ، آة ٍ َّای هقشسل ٍ 

اظ ایٌطٍ زض ثطًبهِ ضیعی سَؾقِ گطزقگطی ثطای گطزقگطاى ضطٍضی اؾز .  هیلیَى ًفط ثِ هٌغمِ فعیوز ًوبیٌس 2ایي هَضَؿ ثبفض هی قَز وِ ؾبلیبًِ ثیف اظ . گطزز 

یىی اظ ایي اهىبًبر ، احساص ضؾشَضاى ٍ وبفی قبح هی ثبقس وِ ثسالیل اقبضُ قسُ ، احساص آى اظ ًؾط الهبزی سَػیِ دصیط هی . اهىبًبر ٍ ذسهبر هٌبؾجی اضائِ قَز

 . ثبقس 

 هحَضیز عطح

 .ایي عطح ثب هحَضیز نٌقز گطزقگطی اؾز

 هؿبحز ظهیي ٍ ؾغَح ظیط ثٌبیی عطح

 . هشط هطثـ ثطآٍضز هی قَز550 هشط هطثـ ٍ ؾغح ظیط ثٌبیی آى 800هؿبحز ظهیي هَضز ًیبظ 

 ثبظاض ّسف

 .ثبظاض ّسف دیف ثیٌی قسُ ثبظاض ّبی هٌغمِ ای ٍ هلی اؾز

 حؼن ؾطهبیِ گصاضی

 . هیلیبضز ضیبل ثطآٍضز هی قَز11حسالل ؾطهبیِ الظم 

 هسر ظهبى اػطای عطح

.  هبُ دیف ثیٌی  هی گطزز18 سب 12ثغَض سمطیجی 
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دبضن ٍ قْطثبظی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هكرهبر ولی عطح

قْطثبظی زض حمیمز هؼوَفِ ای اظ زؾشگبّْبی ؾطگطهی اؾز وِ ثب ّسف فطاّن ًوَزى اٍلبسی ذَـ ثطای گطٍُ . ایي دطٍغُ هطثَط ثِ احساص قْطثبظی هی ثبقس

یه قْطثبظی فوَهب هؼوَفِ ای وبهلشط اظ یه ظهیي ثبظی ؾبزُ هی ثبقس وِ گطٍّْبی ؾٌی هشفبٍر افن . ظیبزی اظ هطزم ثِ عَض ّوعهبى ، زض وٌبض ّن لطاض گطفشِ اًس

 هیلیَى گطزقگط ثِ هٌغمِ ٍ افعایف سمبضب ثطای زضیبفز ذسهبر سفطیحی هَػت گطزیسُ وِ احساص 2 ٍضٍز ثیف اظ .اظوَزوبى، ًَػَاى ٍ ثعضگؿبالى ضا زض ثط هی گیطز

.  قْطثبظی اظ اٍلَیشْبی ؾطهبیِ گصاضی هحؿَة قَز 

 هحَضیز عطح

 .هحَضیز عطح زض حَظُ گطزقگطی هی ثبقس

 هؿبحز ظهیي ٍ ؾغَح ظیط ثٌبیی عطح

.  هشط هطثـ زض ًؾط گطفشِ قسُ اؾز10000ثطای ایي دطٍغُ ظهیٌی ثِ هؿبحز 

 ثبظاض ّسف

 .ثبظاض ّسف دیف ثیٌی قسُ سَاهبى ثبظاضّبی هٌغمِ ای ٍ هلی اؾز

 حؼن ؾطهبیِ گصاضی

 . هیلیبضز ضیبل هی ثبقس40حسالل ؾطهبیِ الظم 

 هسر ظهبى اػطای عطح

.  هبُ دیف ثیٌی هی گطزز36 سب 24ثغَض سمطیجی 
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اؾىلِ سفطیحی هبضیٌب 

 

 

 

 

 

 

 هكرهبر ولی عطح

ثب فٌبیز ثِ ایٌىِ هٌغمِ آظاز اًعلی ثِ لحبػ ثطذَضزاضی اظ قطایظ آة ٍ َّایی ٍ ّوچٌیي ّوؼَاضی ثب زضیبی ذعض زاضای دشبًؿیل هٌبؾت گطزقگطی زضیبیی ثَزُ ٍلی 

ایي زضحبلیؿز وِ ظیطؾبذشْبی هٌبؾت ػْز گطزقگطی زضیبیی ثِ ٍیػُ اهىبى دْلَگیطی وكشیْب ٍ لبیمْبی هؿبفطی زض ول ًَاض قوبلی وكَض چٌساى فطاّن ٍ هشوطوع 

اظ ایٌطٍ احساص اؾىلِ هبضیٌب ػْز دْلَگیطی وكشی ّب ٍ لبیك ّبی هؿبفطی وِ ّن اوٌَى سمبضب ثطای آى زض حبل افعایف اؾز ٍ اظ عطفی ثطذی اظ ظیطؾبذشْبی . ًیؿز 

هَضز ًیبظ ػْز احساص اؾىلِ هبضیٌب ًیع ثِ ٍاؾغِ ثٌسضگبُ زض حبل ؾبذز وبؾذیي سب حسٍزی هْیب گطزیسُ ، لصا اػطای ایي عطح زض هٌغمِ ثطای ؾطهبیِ گصاضاى اظ 

.  هعیز ثطذَضزاض ذَاّس ثَز 

 هحَضیز عطح

 . هحَضیز عطح زض حَظُ گطزقگطی هی ثبقس 

 هؿبحز ظهیي ٍ ؾغَح ظیط ثٌبیی عطح

 .  هشطهطثـ هَضز ًیبظ اؾز 20000ظهیي ؾبحلی ثِ هؿبحز حسٍزاً 

 ثبظاض ّسف

ثغَض ولی سَضیؿن زاذلی ٍ ذبضػی  

 حؼن ؾطهبیِ گصاضی

.   هیلیبضز ضیبل ثطآٍضز هی قَز 80حسالل ؾطهبیِ الظم 

 هسر ظهبى اػطای عطح

 .   هبُ دیف ثیٌی هی گطزز 36 الی 24ثغَض سمطیجی 
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هطوع نٌبیـ ٌّطّبی زؾشی هٌغمِ ٍ ثطگعاضی ًوبیكگبُ ٍ فطٍقگبُ زائوی آى  

   

 هكرهبر ولی عطح

نٌبیـ زؾشی زاضای ٍیػگی ّبی ٌّطی ٍ . نٌبیـ زؾشی ثِ هؼوَفِ نٌبیقی گفشِ هی قَز وِ لؿوشی یب سوبهی اظ هطاحل ؾبذز آى سَؾظ زؾز نَضر هی گیطز 

نٌبیـ زؾشی ایي هٌغمِ آهیرشِ ای . ههطفی ثِ عَض سَاهبى ثَزُ ٍ فالٍُ ثط زاقشي ػٌجِ ههطفی لَی ، ثطذَضزاض اظ ثیٌف ، شٍق ، اًسیكِ ٍ فطٌّگ سَلیس وٌٌسُ ًیع اؾز 

ایي زؾز آفطیسُ ّب زض ضاّیبثی ثِ ثبظاضّبی زاذلی ٍ ذبضػی ثب هَفمیز ضٍثطٍ ثَزُ ٍ نسٍض ایي سَلیسار . اظ سؼبضة هشوبزی گیلىْب ثَزُ وِ زض حس ذَز ثی ًؾیط اؾز 

.  ثِ ذبضع اظ وكَض ذَاّبى ظیبزی زاضز 

 هحَضیز عطح

 . هحَضیز عطح زض حَظُ گطزقگطی هی ثبقس 

 هؿبحز ظهیي ٍ ؾغَح ظیط ثٌبیی عطح

 . هشط هطثـ زض ًؾط گطفشِ قسُ اؾز 700 هشطهطثـ ٍ ثب ظیطثٌبی 1500ظهیٌی ثِ هؿبحز حسٍزاً 

 ثبظاض ّسف

ثغَض ولی سَضیؿن زاذلی ٍ ذبضػی  

 حؼن ؾطهبیِ گصاضی

.   هیلیبضز ضیبل ثطآٍضز هی قَز 10حسالل ؾطهبیِ الظم 

 هسر ظهبى اػطای عطح

 .   هبُ دیف ثیٌی هی گطزز 36 الی 24ثغَض سمطیجی 
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 هكرهبر ولی عطح

ایي ػٌگل ثِ لحبػ سبضیری ًوًَِ ًبزضی اؾز ٍ اظ هقسٍز ثبلی هبًسُ ّبی . دٌِْ ػٌگلی فشبسَ ثب وِ زض ّوؼَاضی ضٍؾشبّبی فشبسَ ٍ وَیكبء لطاض گطفشِ اؾز 

سَؾىبئؿشبًْبی لكاللی حبقیِ زضیبی ذعض هی ثبقس وِ ثِ فٌَاى یه هیطاص عجیقی سلمی هی گطزز ٍ زض ثطًبهِ ضیعیْبی آسی زض ظًؼیطُ گطزقگطی هٌغمِ ، ثِ نَضر 

اظ ایٌطٍ ایؼبز اهىبًبر سفطیحی ثب سبویس ثط حفؼ هحیظ ػٌگلی ًؾیط فطاّن ًوَزى اهىبًبر قىبض ههٌَفی ، اؾت ؾَاضی ، . یه اضظـ عجیقی هسًؾط لطاض گطفشِ اؾز 

هی سَاًس ثطای گطزقگطاى ٍ هشمبضیبى ایي اهط ػصاثیز ٍیػُ زاقشِ ثبقس لصا ایي فَاهل ؾجت هی گطزز وِ اػطای ایي عطح اظ هعیز ... دیٌز ثبل ، ووذیٌگ ػٌگلی ٍ 

.  الشهبزی ثطذَضزاض قَز 

 هحَضیز عطح

 . هحَضیز عطح زض حَظُ گطزقگطی هی ثبقس 

 هؿبحز ظهیي ٍ ؾغَح ظیط ثٌبیی عطح

.   هشطهطثـ زض ًؾط گطفشِ قسُ اؾز 3000ظهیي هَضز ًیبظ ثطای ایي عطح 

 ثبظاض ّسف

ثغَض ولی سَضیؿن زاذلی ٍ ذبضػی  

 حؼن ؾطهبیِ گصاضی

.   هیلیبضز ضیبل ثطآٍضز هی قَز 6حسالل ؾطهبیِ الظم 

هسر ظهبى اػطای عطح 

.    هبُ دیف ثیٌی هی گطزز 24 الی 18ثغَض سمطیجی 
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 (ػبیگبُ ؾَذز ، سقویطار ، ضؾشَضاى ٍ ذسهبر ػبًجی )احساص هؼشوـ ّبی ذسهبسی ثیي ضاّی 

   

 هكرهبر ولی عطح

 هیلیَى گطزقگط اظ هٌغمِ 2ٍ حؼن ثبالی سطاًعیز ، ٍ اظ عطفی سطزز ٍ ثبظزیس ثیف اظ  (ًَؾشطان)ثب سَػِ ثِ لطاض گطفشي هٌغمِ آظاز اًعلی زض هؿیط وطیسٍض قوبل ػٌَة 

، احساص هؼشوـ ّبی ذسهبسی ثِ هٌؾَض اضائِ ذسهبر ثِ ضاًٌسگبى ٍ گطزقگطاى زض ظهیٌِ ّبی ؾَذز ضؾبًی ، سقویطار هبقیي ٍ ضفبُ آًْب اهطی ضطٍضی هی ثبقس ٍ ایي 

 .هَضَؿ هَػت هی قَز وِ اػطای ایي عطح اظ ًؾط الشهبزی ثغَض سضویٌی سَػیِ دصیط گطزز 

 هحَضیز عطح

 .هحَضیز عطح زض حَظُ ذسهبر هی ثبقس

 هؿبحز ظهیي ٍ ؾغَح ظیط ثٌبیی عطح

.   هشطهطثـ زض ًؾط گطفشِ قسُ اؾز 10000ظهیي هَضز ًیبظ ثطای ایي عطح 

 ثبظاض ّسف

 .ثبظاض ّسف دیف ثیٌی قسُ سَاهبى ثبظاضّبی هٌغمِ ای، هلی ٍ ثیي الوللی اؾز

 حؼن ؾطهبیِ گصاضی

 .. هیلیبضز ضیبل ثطآٍضز هی قَز 17حسالل ؾطهبیِ الظم 

 هسر ظهبى اػطای عطح

 .  هبُ دیف ثیٌی هی گطزز24ثغَض سمطیجی 
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: سَضیحبر 

هكرهبر عطحْب ًؾیط هیعاى ظهیي ، ؾغح ظیطثٌب ٍ حؼن ؾطهبیِ گصاضی هَضز ًیبظ ثهَضر دیكٌْبزی ثَزُ ٍ ّیچ العاهی ثطای  -1

لصا ؾطهبیِ گصاضاى ثب سَػِ ثِ قطایظ وبضی . ؾطهبیِ گصاضاى ػْز اػطای عطح ثب ّویي هكرهبر اضائِ قسُ ، ثِ قوبض ًوی آیس 

 .ذَز هی سَاًٌس ثب سغییطار هَضز زلرَاُ ًؿجز ثِ اػطای عطحْب السام ًوبیٌس 

 ثطای عطحْبیی ًؾیط هطوع ّوبیكْب ٍ ًوبیكگبُ ثیي الوللی ٍػَز ذَاّس BOTاهىبى اضائِ دیكٌْبز ؾطهبیِ گصاضی زض لبلت ضٍـ  -2

 .زض ایي نَضر حؼن ؾطهبیِ هَضز ًیبظ ًیع ثِ سٌبؾت وبّف هی یبثس . زاقز 

زض ایي نَضر حؼن ؾطهبیِ . اهىبى ٍاگصاضی ظهیي ثهَضر اػبضُ ثلٌس هسر ثطای ٍاحسّبی سَلیسی ٍ نٌقشی ٍػَز ذَاّس زاقز  -3

 .هَضز ًیبظ ًیع ثِ سٌبؾت وبّف هی یبثس 

ؾطهبیِ گصاضاى ٍ فقبلیي الشهبزی هی سَاًٌس زض نَضر سوبیل ؛ زضذَاؾشْبی ذَز ػْز ؾطهبیِ گصاضی زض اػطای ّط وسام  -4

 .عطحْبی هَضز ًؾط ضا ثِ ؾبظهبى هٌغمِ آظاز اًعلی اضائِ ًوبیٌس 

 نٌقشی ، نسٍض هؼَظ ثطای اًؼبم ّط ًَؿ فقبلیز الشهبزی هؼبظ ،  ایؼبز – لبًَى چگًَگی ازاضُ هٌبعك آظاز سؼبضی 11هغبثك هبزُ  -5

 ثٌب ٍ سبؾیؿبر ٍ سهسی ثِ اًَاؿ هكبغل سَؾظ اقربل حمیمی ٍ حمَلی ، زض هحسٍزُ هٌغمِ فمظ زض اذشیبض ؾبظهبًْبی هٌبعك 

اظ ایٌطٍ ؾبظهبى هٌغمِ آظاز اًعلی ضوي ثطضؾی دیكٌْبزار ٍ زضذَاؾشْبی ٍانلِ ؛ ثط اؾبؼ ضَاثظ شیطثظ ، ًؿجز ثِ . هی ثبقس 

 . نسٍض هؼَظ فقبلیز ٍ دطٍاًِ ؾبذشوبًی السام ذَاّس ًوَز 

ؾطهبیِ گصاضاى ٍ هشمبضیبى هحشطم زض نَضر ًیبظ هی سَاًٌس ثطای وؿت اعالفبر ثیكشط  ثب هقبًٍز الشهبزی ٍ ؾطهبیِ گصاضی  -6

 . سوبؼ حبنل ًوبیٌس 01324423814 ٍ 01324423813ثب قوبضُ ّبی  (هسیطیز ػصة هٌبثـ ٍ ؾطهبیِ گصاضی)ؾبظهبى 
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