
مهم تاکن ذییات دروم ناینب شناد تامذخ و اهالاک طیارش -۱هدام

ذییات دروم یاه تکرش طیارش -2 هدام

 صا يضاً -تسا ُذض شمر تمشض يتايلاه ِهاًساْظا سد ِم- تمشض ِتضزگ يلاه لاس لي ذهآسد صا ذصسد 50 لقاذح
.ذضات 1 هدام یاهرایعم ِوّ یاساد ىايٌت صًاد تاهذخ ٍ اّالام شٍشف

 صيخطتٍ يتايصسا ٍُشگسام
 تاسسَه ٍ اّ تمشض تيحالص

 اشجا شت تساظً ٍ ىايٌت صًاد

3 هدام
یاهتکرش 

 ی هذننکذیلوت
 و اهالاک
 تامذخ

 ناینب شناد

4هدام
 یاه تکرش 

اپون 

ناینب شناد تاسسوم و اه تکرش صیخشت و یبایزرا همان نیئآ هصالخ
94/12/22  بوصم 

 یاْتيلاؼف نْس
 صا ىايٌت صًاد
تمشض ذهآسد

يًاسًا یٍشيً

ُاه 6 لقاذح تذه ِت تمشض تقٍ ماوت ىاٌمسام صا شفً 3 لقاذح یاشت ِويت تخادشپ

 ماوت ىاٌمسام لم ِت ،يساٌضسام كسذه لقاذح ات -ٍد تسَيپ قتاطه-يلصا یاّ صخت سد تقٍ ماوت ىاٌمسام تثسً 
 شياس یاشت ٍ ذصسد 30 لقاذح يًاسًا یٍشيً شفً 50صا شتوم یاساد یاْتمشض یاشت ،يلصا یاّ صخت سد لاؼف تقٍ

ذضات ذصسد 20 لقاذح اْتمشض

يًاسًا یٍشيً

تمشض ِقتاس

 تاهذخ ٍ الام ُصَح سد ،اًْآ صا شفً لي لقاذح ِم ُدَت تقٍ ُساپ يًاسًا یٍشيً شفً 2لداؼه لقاذح یاساد تمشض
 .ذضات صصخته ،تمشض ىايٌت صًاد

.ذضات ِتضزگ تمشض تثث ىاهص صا لاس 3 شثماذح

 ِهاً يييآ ييا عَضَه یاْتمشض ·
 لَوطه لاس 2 تذه یاشت

 ىًَاق شظً دسَه یاْتياوح
 ِت طٌَه ىاهص ييا ذيذوت .ذضاثيه
 يييآ شظً دسَه یاّسايؼه مٍاذت
 اْتمشض صيخطت ٍ يتايصسا ِهاً

.تسا ىايٌت صًاد تاسسَه ٍ
 خيسات صا ِم يياْتمشض ِوّ ·

 لاس 3 صا صيت اًْآ سيسات
 ِئاسا ِلحشه سد ذيات ،ذضات ِتضزگ
 يتايلاه ِهاًساْظا یاساد ،اضاقت
 .ذٌضات

 تيلاؼف یاساد يتؼٌص« یاْتمشض ·
 یاّتيفاؼه لَوطه  »ىايٌت صًاد
 .ذٌضاتيوً يتايلاه

 تسَص سد اپًَ یاْتمشض ·
 ىدَت اساد شت ٍُالػ ،ذيذوت
 ٍ يتايصسا ِهاً يييآ یاّسايؼه
 تاسسَه ٍ اْتمشض صيخطت
 ِهاًساْظا یاساد ذيات ،ىايٌت صًاد
.ذٌضات يتايلاه

 ِت فظَه يضاقته یاّتمشض ·
 ِهاً ماظً ىدَت اساد ِهاًذْؼت ِياسا
 اي ُشيذه تايّ سد بَصه ،يلاه
 اي تمشض يهَوػ غوجه
.ذٌضاتيه ،ِسسَه

 صا ِتسد شّ ِت ِم يياْتياوح ·
 یَس صا ،دشيگيه قلؼت اْتمشض
 حالصير غجاشه شياس اي ٍُشگسام
 .دَطيه يييؼت

 يحاشط اي ِؼسَت ٍ قيقحت ذحاٍ« ·
 صا ةؼطٌه یاْتمشض ٍ »يسذٌْه
 ضماشه اي تاسسَه ،اْتمشض
 ِت ِچًاٌچ ،يطٍّژپ ٍ يولػ

 لقتسه تمشض لي تسَص
 القتسه ذًاَتيه ،دَض تثث يقَقح
 ٍ ُدَوً ماً تثث ًِاهاس سد
 ماجًا اًْآ یٍس يتايصسا ذٌيآشف

  .دَض

۱عًَ

۲عًَ

۳عًَ

 یاهرایعم ِوّ یاساد ىايٌت صًاد تاهذخ ٍ اّالام شٍشف صا يضاً ِتضزگ يلاه لاس لي سد تمشض ذهآسد ·
.ذضات تمشض ِتضزگ يلاه لاس ذهآسد صا ذصسد 10 صا صيت ىاهضوّ ٍ ُدَت لايس ىَيليه 3000 لقاذح1هدام

   .دَض ِئاسا تمشض تقٍ ماوت ىاٌمسام صا شفً 3 لقاذح یاشت يتخادشپ ِويت ِقتاس ،شيخا ُاه 6 یاشت ·

 سد اهٍضل ِم -تاهذخ ٍ اّالام شٍشف لحه صا ،تمشض ِتضزگ يلاه لاس لي ذهآسد صا ذصسد 50لقاذح ·
 ضئاح یاّذٌيآشف اي تاضيْجت صا ُدافتسا ات -دساذً اس 1 ُداه یاّسايؼه ٍ ُدَثً ىايٌت صًاد تاهذخ ٍ اّالام تسشْف
.ذضات ،1 هدام یاهرایعم ِوّ

   .دَض ِئاسا تمشض تقٍ ماوت ىاٌمسام صا شفً 3لقاذح یاشت يتخادشپ ِويت ِقتاس ،شيخا ُاه 6 یاشت ·

 تمشض ِم ،يّاگطياهصآ ًَِوً ذح سد لقاذح 1 هدام یاهرایعم ِوّ ضئاح یاّذٌيآشف اي تاضيْجت تخاس ·
 ٍ ُدَثً ىايٌت صًاد تاهذخ ٍ اّالام تسشْف سد اهٍضل ِم-تاهذخ ٍ اّالام ذيلَت ِت ىآ صا ُدافتسا ات دساد ذصق
.دصادشپت -دساذً اس 1 ُداه یاّسايؼه

 .ذضات ِتضزگ تمشض سيسات ىاهص صا لاس 3 شثماذح ·
.ذضات صصخته اًْآ صا شفً لي لقاذح ِم ُدَت تقٍ ُساپ يًاسًا یٍشيً ،شفً 2لقاذح یاساد تمشض ·

5هدام
 یاهتکرش

 یتعنص
 یاراد
 تیلاعف

ناینب شناد

 ٍ اّالام طياشض
تاهذخ

 ِت طٍشطه ٍ -شٍشف ٍ ذيلَت فذّ ات -يّاگطياهصآ ًَِوً ذح سد لقاذح اس ذييات دسَه »ىايٌت صًاد تاهذخ ٍ اّالام«
.ذياوً ِياسا ٍ ِتخاس 1 هدام یاهرایعم ِوّ ىدَت اساد

.ذضات ساصات ِت شگيد یاْتمشض دٍسٍ يلصا غًاَه صا ىآ ةسم ٍ ُدَت یسادشت يپم لتاق يتخس ِت

.ذضات ُداد ِؼسَت يلخاد تسَص ِت ًاتذوػ

 تمشض اها ، ُذض ةسم يًٍشيت یاّ ِػَوجه صا ذيلَت ُذيچيپ ذٌيآشف اي لَصحه يٌف صًاد ذٌچ شّ
.ذٌم داجيا يساسا تاشييغت ،لَصحه ذيلَت ُذيچيپ ذٌيآشف اي لَصحه سد ِتسًاَت

 حطس
یسٍاٌف

.ذضات ىآ ةسم یاشت ُشثخ يٌف نيت طسَت ِجَت لتاق ِؼسَت ٍ قيقحت ذٌهصايً

 .ذضات ُذض ،لَصحه ُدٍضفا شصسا ُذوػ صخت داجيا ِت شجٌه

 ذيلَت ٍ يحاشط يٌف صًاد 
 يتؼٌص اي يّاگطياهصآ یِ ًَوً

 ليلد ِت تاهذخ ٍ اّالام
 ييا یاساد يٌف يگذيچيپ

:ذضات طياشض

 شت طلست
 يٌف صًاد

 ٍ اّالام يحاشط يٌف صًاد«
 نتسيس شيص لي اي تاهذخ

 صًاد« اي »تاهذخ ٍ الام يلصا
 ذٌيآشف یاشجا ٍ يحاشط يٌف

 صا ،تاهذخ ٍ الام ُذيچيپ ذيلَت
 شيص یاّشٍس صا يني قيشط

:ذضات ُذض ةسم

.ذضات ُذض ةسم سَنؼه يسذٌْه ذٌيآشف قيشط صا يلهام ًاتثسً تسَص ِت  

 ،تاهذخ .ذٌضات ُذض ِتخاس يّاگطياهصآ ًَِوً ذح سد لقاذح اي ذيلَت لاح ِلحشه سد اي يتسيات اّالامذيلَت ِلحشه
 .ذٌضات شٍشف داٌسا یاساد ذيات

 ييٌچوّ ؛ذٌضات "یسٍاٌف حطس" سايؼه ضئاح ٍ ُذض ِتخاس يضاقته تمشض طسَت ِم يتاهذخ ٍ اّالام ات طثتشه »يصصخت یساذْگً ٍ شيوؼت ،ةصً « يثًاج تاهذخ :1 هتکن
.ذًَضيه ِتفشيزپ ،ذٌت ييا سايؼه یاساد تاهذخ ىاٌَؼت ،"یسٍاٌف حطس"سايؼه ضئاح تاهذخ ٍ اّالام یٍس شت »يحاشط ٍ یسٍاٌف ،يٌف صًاد« تاهذخ
 شياس ٍ يطٍّژپ ضماشه ،اّْاگطًاد ِلوج صا( یشگيد ِػَوجه سد الثق ،تمشض يلصا داشفا طسَت ىايٌت صًاد تاهذخ ٍ اّالام یٍس شت يٌف صًاد شت طلست ِم يتسَص سد :2 هتکن

.دَت ذّاَخ ذييات دسَه ،يٌف صًاد شت طلست ذٌت ،ذضات ُذض ماجًا )يطياص ٍ يتاؼطًا یاْتمشض

 .دشاب هتشاد ار 1 هدام رد جردنم یاهرایعم همه دیاب یضاقتم تکرش یوس زا هدش هیارا تامدخ و اهالاک
 .دنیامن زارحا ار 5 ای 4 ای 3 داوم زا یکی یاهرایعم دیاب یضاقتم یاهتکرش نینچمه

سَْوج سيئس یسٍاٌفٍ  يولػ تًٍاؼه
ىايٌت صًاد تاسسَه ٍ اْتمشض سَها
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