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اطالعبت ثطٌعاضوٙٙس:ٜ
ثطٌعاض وٙٙس :ٜقطّز ٚٝی ١يز
ٔدطی :قطّز ٝیالز ٝجشْط قطً
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ايٕيُ ضطوت ّٔي ٘فت:

info@iran-oilshow.ir

ايٕيُ ثجت ٘بْ ذبضخيsales@iran-oilshow.ir :

٘ح ٜٛثجت ٘بْ
طجز ١ب ٛزض ثیؿز  ٣زٝ٣یٞ١ ٠بيكٖب ٥ثی ٠اٚٚٞٙی ١يزٕ ،بظ ،دباليف  ٣دشط٣قیٞی ث ٦ن٤ضر اي٢شط١شی ث٤ز ٣ ٥ػ٨ز اعالؿ اظ ١ح ٥٤طجز ١بٝ ٛی س٤ا١یس ضٝ ٠ٞغبٙق ٦ضاٞ٢٧بي طجز١ب٢ٝ ٛسضع زض ٣ة ؾبيز
ٞ١بيكٖب١ ٥ؿجز ث ٦اضائ ٦زضذ٤اؾز طجز ١ب ٛذ٤ز اٍساٞ١ ٛبيیس.
ّٚی ٦فالٍ٢ٞسا ٟث ٦حض٤ض زض ٞ١بيكٖبٝ ٥ی ثبيؿز ١ؿجز ث ٦ا١ؼبّ ٛبٝ ٘ٝطاح٘ طجز ١ب ٣ ٛسْٞی٘ ٝساضُ طجز ١ب ٛاٍساٞ١ ٛبي٢س.



ٔساضن الظْ خٟت پيص ثجت ٘بْ ث ٝضطح ظيط ٔيثبضس:

.1

طجز ١ب ٛاٙ٣ی ٦زض ٣ة ؾبيز ضؾٞی ٞ١بيكٖب ٣ ٥اذص ق٢بؾ٣ ٦ض٣ز.

.2

اقربل حٍَ٤ی ٝی ثبيؿز ١ؿجز ث ٦اضؾبٗ سه٤يط اؾْ ٠قسّ ٥بضر اٍشهبزي ،دط٣ا ٦١ث٨ط ٥ثطزاضي يب ضسج ٦ث٢سي ٝقب١٣ز ثط١ب ٦ٝضيعي ١ ٣ؾبضر ضا٧جطزي ضيبؾز ػ٤٨ٞضي ٤ٍ ٣ا١ی٣ ٠
َٝطضار ٨ٝط  ٣اٝضبء قس( ٥نيح ٦آذط ٞ٧یٝ ٠سضُ) اٍساٞ١ ٛبي٢س.

.3

اقربل حَیَی ٝی ثبيؿز ١ؿجز ث ٦اضؾبٗ سه٤يط اؾْ ٠قسّ ٥بضر ٚٝی قرم ٝشَبضی ،دط٣ا ٦١ث٨ط ٥ثطزاضي (زض ن٤ضر ٣ػ٤ز) ٤ٍ ٣ا١یَٝ ٣ ٠طضار ٨ٝط  ٣اٝضبء قس( ٥نيح ٦آذط
ٞ٧یٝ ٠سضُ) اٍساٞ١ ٛبي٢س.

ْ١ش : 1٦زض ن٤ضسی ّ ٦قرم ٝشَبضی اف ٜاظ حَیَی يب حٍَ٤ی زاضاي دط٣ا ٦١ث٨ط ٥ثطزاضي يب ضسج ٦ث٢سي ٝقب١٣ز ثط١ب ٦ٝضيعي ١ ٣ؾبضر ضا٧جطزي ضيبؾز ػ٤٨ٞضي ٞ١ی ثبقس ٝیجبيؿز ثب ؾشبز ثطٕعاضي
سٞبؼ حبن٘ ىطٝبيس.
ْ١ش: 2٦اضؾبٗ ان٘ ّبسب ٓ٤ٙث ٦ؾشبز ثطٕعاضي ثطاي ٝكبضّز ّ٢٢سٕب ٟاٙعاٝی ٝی ثبقس.
.1

ؾشبز ثطٕعاضي دؽ اظ ثطضؾی ٝساضُ اٙ٣ی ٦اضؾبٗ قس ٥س٤ؾظ ٝشَبضیب ٣ ٟزض ن٤ضر ّب ٘ٝث٤زٝ ٟساضُ ١ؿجز ث ٦سبيیس ٝساضُ دیف طجز١ب ٛاٍسا ٛذ٤ا٧س ٤ٞ١ز ٝ ٣طاست اظ عطيٌ
آزضؼ دؿز اْٙشط١٣یْی ّ ٦زض ٖ٢٧ب ٛطجز ١ب ٛزض ؾبٝب ٦١طجز ١ب ٛطجز ٤ٞ١ز ٥ايس ث ٦اعالؿ ٝشَبضیب ٟذ٤ا٧س ضؾیس.

.2

دؽ اظ سبيیس ٝساضُ دیف طجز ١بٝ ،ٛشَبضیبٝ ٟیجبيؿز ض٣ ٠ٞض٣ز ث ٦ؾبٝب ٦١طجز ١ب١ ،ٛؿجز ث ٦ؾيبضـ مطى ٣ ٦ذسٝبر اظ ٤٢ٝي ٝطث٤ع ٦اٍساٞ١ ٛبي٢س .ث٢ٝ ٦ؾ٤ض ػٕ٤ٚیطي اظ ز٣ثبض٥
ّبضي ٝ ،شَبضیبٝ ٟیجبيؿز زضذ٤اؾز ٧بي ٍغقی ذ٤ز ضا زض ؾبٝب ٦١افالٞ١ ٛبي٢س( .اْٝب ٟانالح زضذ٤اؾز ٧ب زض قطايظ ذبل  ٣ثب سبيیس ؾشبز ثطٕعاضي اْٝب ٟدصيط ٝیجبقس).

ْ١شٝ : ٦شَبضیبٝ ٟیجبيؿز زض ا١شربة ٤١ؿ مطى ٦زضذ٤اؾشی اف ٜاظ مطى٧ ٦بي ضيبٙی  ،مطى٧ ٦بي اضظي يب مطى٧ ٦بي اضظي – ضيبٙی ثب س٤ػ ٦ث٤ٍ ٦ا١یَٝ ٣ ٠طضار ثرف اضظي اٍساٞ١ ٛبي٢س ثسي٨ی اؾز
ؾشبز ثطٕعاضي ض ٠ٞثطضؾی ٝشَبضیب ٣ ٟثب زض ١ؾط ٕطىش٤ٍ ٠ا١یَٝ ٣ ٠طضار ،ضاؾبً ١ؿجز ث ٦سبيیس يب فس ٛسبيیس ٝشَبضیب ٟاٍسا ٛذ٤ا٧س ٤ٞ١ز ٝ ٣شَبضیب ٟحٌ ٧طٕ ٦١٤افشطاضی ضا زض اي ٠ذه٤ل اظ ذ٤ز
ؾٚت ٝیٞ٢بي٢س.
.1

ؾشبز ثطٕعاضي دؽ اظ ثطضؾی زضذ٤اؾز ٧بي ٝشَبضیب١ ٟؿجز ث ٦سبيیس يب فس ٛسبيیس زضذ٤اؾز ٧ب اٍسا ٛذ٤ا٧س ٤ٞ١ز ،زض ن٤ضسی ّ ٦زضذ٤اؾز ٝشَبضی سبيیس ٕطزز ٝشَبضی ٝیجبيؿز
زض ظٝب ٟث٢سي َٝطض ١ؿجز ث ٦دطزاذز ٝجٚل دیف ىبّش٤ض نبزض ٥زض ؾبٝب ٦١طجز ١ب ٣ ٛثط اؾبؼ زضذ٤اؾز ٝشَبضی نبزض قس ٥اؾز اٍسا ٣ ٛثب ٝطاػق ٦ث ٦ؾبٝب ٦١طجز ١ب١ ٛؿجز ث ٦طجز
اعالفبر دطزاذز ذ٤ز اٍساٞ١ ٛبيسٞ٧ .چ٢ی ٠زض ن٤ضسی ّ ٦زضذ٤اؾز ٝشَبضی سبيیس ١ك٤ز اي ٠اٝط اظ عطيٌ ايٞی٘ ث ٦اعالؿ ٝشَبضی ذ٤ا٧س ضؾیس ٝ ٣شَبضی ٝیش٤ا١س ١ؿجز ث ٦ضىـ
٤١اٍم يب سنییط زضذ٤اؾز اٍساٝ ٣ ٛؼسزا زضذ٤اؾز ٧بي ػسيس ذ٤ز ضا اضؾبٗ ٞ١بيس.

.2
.3

طجز اعالفبر دطزاذز زض ؾبٝب ٦١طجز ١ب ٣ ٛاضؾبٗ سه٤يط ىیف ٣اضيعي حساّظط 5ض٣ظ دؽ اظ سبيیس زضذ٤اؾز ؾيبضـ مطى ٦اٙعاٝی ٝیجبقس(.اي ٠ىیف ٝیثبيؿز ذ٤ا١ب ث٤ز ٣ ٥ثب

ىطٝز  JPGحساّظط ّ 250ی٤ٚثبيز اؾْ ٣ ٠اضؾبٗ ٕطزز).
دؽ اظ طجز اعالفبر دطزاذز زض ؾبٝب ٦١طجز ١بٝ ،ٛشَبضیب١ی ّ ٦زض طجز ١ب ٛذ٤ز ،ىضبي ضيبٙی زضذ٤اؾز زاز ٥ا١س ٝیجبيؿز ثب ٝطاػق ٦ث٤٢ٝ ٦ي سق٨س ١ب ٦ٝاضظي ضيبٙی ض ٠ٞزا٤ٚ١ز ىطٛ
سق٨س ١ب١ ٦ٝؿجز ث٨ٝ ٦ط  ٣اٝضبء سق٨س ١ب  ٦ٝاٍسا ٣ ٛثب س٤ػ ٦ث ٦زؾش٤ضاٙق٤ٝ ٘ٞػ٤ز زض نيح ٦ز ٛ٣سق٨س١ب١ ٦ٝؿجز ث ٦سقیی ٠ضٍ ٜچِ سضٞی ٣ ٠س٤زيـ چِ ثٝ ٦یعا ّ٘ ٟاضظـ اضظي
مطى ٦ذ٤ز اٍساٞ١ ٛبي٢س .چِ سضٞی ٠اضظي ضيبٙی ٝیجبيؿز نطىب چِ ٝشق ٌٚث ٦قطّز يب قرم ٝشَبضی ث٤ز ٣ ٥حؿبة ثبْ١ی آ ٟث ٦قجْ ٦ؾطاؾطي ثبْ١ی ٝشه٘ ثبقس  ٣ؾشبز اظ
دصيطـ ؾبيط چِ ٧ب ٝقص٣ض ٝیجبقس.
فطٔ َٛچهٔ :تطاغ غطف 470 x ٝيٛض٘ x ٚطخ ضٚظ يٛضٔ %9 + ٚبِيبت اضظش افعٚزٜ

سصّط :چِ سضٞی ٠ىٝ ً٤یجبيؿز ث ٦سبضيد ض٣ظ اٞ١ ٗ٣بيكٖب ٣ ٥ثس ٟ٣ثبثز ث٤ز ٣ ٥نطىب زض ٣ػ ٦قطّز " قطّز ٝیالز ٝجشْط قطً " نبزض ٕطزز  ٣ؾشبز اظ دصيطـ ؾبيط چِ ٧ب ٝقص٣ض اؾز.
.1

ٝشَبضیب ٟدؽ اظ ٨ٝط  ٣اٝضبء سق٨س١ب ٦ٝاضظي ضيبٙی ١ ٣یع نس٣ض چِ ٝطث٤عٝ ٦یجبيؿز ان٘ سق٨س ١ب ٦ٝضا ثٞ٧ ٦طا ٥چِ ث ٦ا٤ٝض ٝبٙی ؾشبز ثطٕعاضي ث ٦آزضؼ ٝؼطي اضؾبٗ ١ ٣ؿجز ث٦
اذص ضؾیس اٍساٞ١ ٛبي٢س.

.2

دؽ اظ ا١ؼبّٚ ٛیٝ ٦طاح٘ طجز ١ب ، ٛاضؾبٗ ّٚیٝ ٦ساضُ ،دطزاذز ٧عي٧ ٦٢بي طجز ١ب ٣ ٛس٤زيـ سضبٝی ٠الظ ٣ ٛثب سبيیس ؾشبز ٣ ،ضقیز طجز ١بٝ ٛشَبضیب ٟاظ حبٙز دیف طجز ١ب ٛث٦
طجز ١بٍ ٛغقی سنییط زاز ٥ذ٤ا٧س قس ،ثسي٨ی اؾز زض ن٤ضسی ّٝ ٦شَبضیب ٟطجز ١ب ٛذ٤ز ضا ٍغقی ٞ٢١بي٢س حشی زض ن٤ضر ٣اضيع ٣ػ١ ٦یع ؾشبز ثطٕعاضي ٝیش٤ا١س ١ؿجز ث٣ ٦إصاضي
ىضبي زضذ٤اؾشی آ١ب ٟث ٦ؾبيط ٝشَبضیب ٟاٍساٝ ٣ ٛشَبضی ٝصّ٤ض ّ ٦طجز ١ب ٛذ٤ز ضا ٍغقی ٤ٞ٢١ز ٥اؾز حٌ ٧طٕ ٦١٤افشطاضی ضا اظ ذ٤ز ؾٚت ٝیٞ٢بيس.

الظْ ث ٝشوط است عسْ ٚصٞ َٛط يه اظ ٔٛاضز فٛق ٔٛخت عسْ لطعي ضسٖ ثجت٘بْ ذٛاٞس ثٛز  ٚستبز ثطٌعاضی ٞيچٍٔ ٝ٘ٛسئِٛيتي زض لجبَ عٛالت ٘بضي اظ عسْ ثجت٘بْ
ٔتمبضيبٖ ٘رٛاٞس زاضت.



پس اظ لطعي ٕ٘ٛزٖ ثجت٘بْ ا٘دبْ ٔٛاضز ظيط خٟت زضيبفت ثٛٔ ٝلع ذسٔبت زضذٛاستي اِعأي ٔيثبضس:

دؽ اظ ٍغقی قس ٟطجز ١بٝ ،ٛشَبضیبٝ ٟیجبيؿز ٝغبثٌ ؾطضؾیس سبضيد ٧بي افال ٛقس ٥زض ؾبٝب ٦١طجز ١ب١ ، ٛؿجز ث ٦اضؾبٗ اعالفبر قطّز ذ٤ز ػ٨ز زضع زض ّشبة س٤ا٢ٞ١سي ٧ب  ٣ؾی زي ٣ ٣ة
ؾبيز ضؾٞی ٞ١بيكٖب ،٥اؾبٝی مطى ٦زاضاّ ،ٟشیج .... ٣ ٦اٍساٞ١ ٛبي٢س ثسي٨ی اؾز ث٢ٝ ٦ؾ٤ض اضائ ٦ذسٝبر ثب ّیيیز ٢ٝبؾت ث ٦اعالفبسی ّ ٦ثقس اظ ؾطضؾیس افال ٛق١٤س سطسیت اطط زاز١ ٥ر٤ا٧س قس ٣
اعالفبر ايٍ ٠جی٘ ٝشَبضیب ٟزض ّشبة  ،ؾی زي  ٣ؾبيز زضع ١ر٤ا٧س قس.





ؾشبز ثطٕعاضي ٧یچٖٝ ٦١٤ؿئٙ٤یشی زض ٍجبٗ اضائ ٦ذسٝبر ثٝ ٦شَبضیب١ی ّ ٦اعالفبر زضذ٤اؾشی ضا ٝغبثٌ آذطيٚ٨ٝ ٠ز اضؾبٗ اعالفبر ث ٦ؾشبز اضؾبٗ ٤ٞ٢١ز ٥ثبق٢س ثط ف٨س١ ٥ر٤ا٧س
زاقز .ثسي٨ی اؾز ٧یچٖ٣ ٦١٤ػ٨ی ث ٦ايٍ ٠جی٘ ٝشَبضیب ٟف٤زر ١ر٤ا٧س قس.
ّٚی ٦اعالفبر قطّز ّ٢٢سٕب ٟزض ٞ١بيكٖب ٥ثه٤ضر سبيخ قس ٥زض ؾبٝب ٦١دصيطىشٝ ٦ی ق٤ز ّ ٦فی٢بً زض ٤ٝض٤فبر ٝطسجظ ٤ٝضز اؾشيبزٍ ٥طاض ذ٤ا٢٧س ٕطىز ٙصا ؾشبز ثطٕعاضي ٝؿئٙ٤یشی
زض ٍجبٗ نحز ٝغبٙت ١ر٤ا٧س زاقز  ٣ؾشبز اظ دصيطـ اعالفبر زض ٍبٙت ىْؽ  ٣ؾبيط ىطٝز ٧ب ٝقص٣ض ٝیجبقس.

ذسٔبت لبثُ اضائ ٝتٛسط ستبز ثطٌعاضی ٕ٘بيطٍب ٜثيٗإِّّي ٘فتٌ ،بظ ،پباليص  ٚپتطٚضيٕي
فضبی ٕ٘بيطٍبٞي
اِف ) فضبی زاذُ سبِٗ ثب تدٟيعات:
.1
.2

حساٍ٘ ٝشطاغ مطى ٦اضظي  ٣يب ضيبٙی زاذ٘ ؾبٝ 12 ٠ٙشط ٝطثـ ٝیثبقس.
سؼ٨یعار فٝ٤ٞی مطى٧ ٦بي فبزي ٞ١بيكٖب٧ی زاذ٘ ؾب( ٠ٙث ٦اظاي ٧ط ٝ 12شط ٝطثـ) ث ٦قطح ظيط ٝی ثبق٢س:

 -1سط زضة غطف( ٝوتيج)ٝ

 -2زيٛاضٞبی پبضتيطٗ غطفٝ

ٛ٘ -3ضپطزاظی غطفٝ

 -5ز ٚعسز صٙسِي

 -6يه عسز پطيع ثطق

ٛٔ -7وت

 -4يه عسز ٔيع

.3

زض ن٤ضر ٣اضز ٟآ٣ضز٧ ٟط ٕ ٦١٤ذؿبضر ث ٦مطى٧ ٦بي دیف ؾبذش ٦اظ ؾ٤ي ٝكبضّز ّ٢٢سٝ ٥یعا ٟذؿبضر ضاؾب س٤ؾظ ؾشبز ٝحبؾج٣ ٣ ٦ػ ٥٤آ ٟاظ ٝكبضّز ّ٢٢س ٥اذص ذ٤ا٧س قس.

.4

ثقس اظ ٍغقی قس ٟطجز ١ب ٛحساّظط سب سبضيد  96/01/15اْٝب ٟسنییط ٤١ؿ ىضب (اظ ثب سؼ٨یعار ث ٦ذب٣ )ٛػ٤ز زاضز  ٣دؽ اظ آ ٟسبضيد سنییط ٤١ؿ ىضب اْٝب ٟدصيط ٞ١ی ثبقس الظ ٛث٦
س٤ضیح اؾز زض ن٤ضسی ّٝ ٦كبضّز ّ٢٢سٕبٝ ٟحشط١ ٛؿجز ث ٦اذص ىضبي ثب سؼ٨یعار اٍسا٧ ٣ ٛعيٝ ٦٢طث٤ع ٦ضا دطزاذز ٞ١بي٢س  ٣دؽ اظ آ١ ٟؿجز ث ٦زضذ٤اؾز ىضبي ذب ٛاٍساٛ
ٞ١بي٢س ٧عيٝ ٦٢طث٤ع ٦ف٤زر زاز١ ٥ر٤ا٧س قس.

.5

ذط٣ػی ثطٍی ّ ٦ث ٦قطّز ّ٢٢سٕبٝ ٟحشط ٛسح٤ي٘ ٝیٖطزز ٍبثٚیز ػطيب 2 ٟآٝذط ضا زاضا ٝیجبقس َٝ ٣بٝ٣ز ؾیّ ٜكی ٧بي اؾشيبز٥قس ٥زض مطى٧ ٦ب ٝحس٣ز اؾزٙ .صا اؾشيبز ٥اظ
٣ؾبي٘ دط ٝهطه دط٣غّش٤ض اضبىی٣ ،ؾبي٘ ٞ١بيكی دطٝهطه ٤٢ٞٝؿ اؾز .زض ن٤ضر ١یبظ ٝكبضّزّ٢٢س ٥ثبيس ثب ٞ٧بٖ٢٧ی ثطٕعاضّ٢٢سٝ ٥ؼ٤ظ زضيبىز ٞ١بيس.

ة -فضبی زاذُ سبِٗ ثس ٖٚتدٟيعات (ظٔيٗ ذبْ):
ىضبي ذب :ٛىضبيی اؾز ّ ٦ثٝ ٦كبضّز ّ٢٢س ٥ثس ٟ٣زاقش ٠سؼ٨یعار ٞ١بيكٖب٧ی اظ ٍجی٘ دّ٤ٝ ،٘٢ز٤١ ،ض  ٣ؾطزضة  .....٣سح٤ي٘ ٝیٕطزز  ٣سؼ٨یع آ ٟثط ف٨سٝ ٥كبضّز ّ٢٢سٝ ٥یثبقس.
دؽ اظ ٍغقی قس ٟطجز ١ب ٛزض ؾبٝبٞ١ ٦١بيكٖبٝ ،٥كبضّز ّ٢٢سٕب١ی ّ١ ٦ؿجز ث ٦اذص ظٝی ٠ذب ٛاٍسا٤ٞ١ ٛز ٥ا١سٝ ،یجبيؿز ١ؿجز ث ٦ا١شربة دیٞبْ١بض ؾبذز  ٣ؾبظ مطى ٦ذ٤ز اٍساٞ١ ٛبي٢س .مطى٦
ؾبظاٝ ٟیجبيؿز ثب س٤ػ ٦ث ٦ض١٣س اذص ٝؼ٤ظ مطى٦ؾبظي ّٝ ٦شقبٍجب زض ثرف مطى ٦ؾبظي ؾبيز افال ٝ ٛی ٕطزز ،ػ٨ز اذص ٝؼ٤ظ اٍساٞ١ ٛبي٢سٝ .كبضّز ّ٢٢سٕبٝ ٟیش٤ا٢١س ىقبٙیز ٧بي ٝطسجظ ثب مطى٦
ؾبظي ضا ضاؾب يب س٤ؾظ دیٞبْ١بض ذ٤ز ث ٦ا١ؼب ٛضؾب٢١س .ايٍ ٠جی٘ ٝشَبضیب ٟاظ سبضيد  96/01/26حساّظط سب سبضيد  96/02/07ىطنز زاض١س سب ّٚی٤ٝ ٦اضز ٝطث٤ط ث ٦ؾبذز  ٣ؾبظ مطى ٦ذ٤ز ضا ثب س٤ػ ٦ث٦
ٝساضُ ٢ٝسضع زض ؾبيز ا١ؼبٝ ٣ ٛؼ٤ظ مطى ٦ؾبظي زضيبىز ٞ١بي٢س.
.1

حساٍ٘ ٝشطاغ ػ٨ز مطى ٦ؾبظي ثطاي مطى٧ ٦بي ضيبٙی زض ىضبي زاذٚی ٝ 24شطٝطثـ  ٣زض ىضبي ثبظ ٝ 30شطٝطثـ ذ٤ا٧س ث٤ز.

.2

حساٍ٘ ٝشطاغ ػ٨ز مطى ٦ؾبظي ثطاي مطى٧ ٦بي اضظي زض ىضبي زاذٚی ٝ 12شطٝطثـ  ٣زض ىضبي ثبظ ٝ 30شطٝطثـ ذ٤ا٧س ث٤ز.

.3
.4

ٝكبضّز ّ٢٢سٕب١ی ّٝ ٦شَبضی مطى ٦ثس ٟ٣سؼ٨یعار (ظٝی ٠ذبٝ )ٛی ثبق٢سٝ ،ی ثبيؿز زض ىط٧ ٛبي طجز ١بٝ ٛشطاغ زضذ٤اؾشی زض ٍؿٞز ثس ٟ٣سؼ٨یعار ٣اضز ٞ١بي٢س.
مطى ٦ؾبظاٝ ٟیثبيؿز اظ عطيَی ّ ٦زض ؾبيز ٞ١بيكٖبٝ ٥شقبٍجب افالٝ ٛی ٕطزز١ ،ؿجز ث ٦زضذ٤اؾز نس٣ض ٝؼ٤ظ  ٣اضائٝ ٦قطىی ١ب ٦ٝاظ ٝكبضّز ّ٢٢س ٥اظ سبضيد  96/01/26سب
 96/02/07ث ٦ؾشبز ثطٕعاضي اٍساٞ١ ٛبي٢س.
ٚظبيف پيٕب٘ىبض سبذت غطفٝ

ٝكبضّز ّ٢٢سٕب ،ٟدیٞبْ١بض ؾبذز مطى ٦ذ٤زؾبظ ذ٤ز ضا ث ٦ز ٣ض٣ـ سقییٝ ٠ی ٞ١بي٢س:
.1

دیٞبْ١بضا ٟزاضاي ٕ٤ا٧ی٢ب ٦ٝمطى ٦ؾبظي اظ ػب١ت ٞ١بيكٖب ٦ّ ٥زاضاي ٕطيس ث٤زٝ ٣ ٥كرهبر ٣ي طجز ٕطزيس ٥اؾز.

.2

ٝكبضّز ّ٢٢سٕب١ی ّ ٦ضاؾبً ١ؿجز ث ٦ؾبذز مطى ٦ذ٤ز اٍساٝ ٛی ٞ١بي٢س( .ايٝ ٠كبضّز ّ٢٢سٕبٝ ٟی ثبيؿز دؽ اظ ؾذطز ٟضٞب١ز َ١سي ١عز ثطٕعاض ّ٢٢سٝ ،٥ساضُ زاٗ ثط س٤ا١بيی
ا١ؼبّ ٛبض ضا ث ٦ؾشبز ثطٕعاضي اضائ ٣ ٦دؽ اظ ا١ؼب ٛثطضؾی  ٣زضيبىز سبيیس زاٗ ثط س٤ا١بيی ا١ؼبّ ٛبضٝ ،ؼ٤ظ الظ ٛثطاي يْجبض ؾبذز مطى ٦ذ٤ز ضا زضيبىز ٞ١بي٢س .ثسي٨ی اؾز اىطازي ّ ٦اظ
ػب١ت ٝكبضّز ّ٢٢س ٥ثطاي ؾبذز مطى ٦ثٞ١ ٦بيكٖب ٥افعاٝ ٛی ٕطز١س ٝی ثبيؿز دطؾ ٘٢ضؾٞی ٝكبضّز ّ٢٢س ٥ث٤ز ٣ ٥اضائٙ ٦یؿز ثی ٦ٞسبٝی ٠اػشٞبفی ثطاي ايكب ٟاٙعاٝی اؾز).
دیٞبْ١بض  ٣يب ٝكبضّز ّ٢٢س ٥اي ّ ٦ضاؾبً ١ؿجز ث ٦ؾبذز مطى ٦ذ٤ز اٍساٝ ٛی ٞ١بيسٝ ،ی ثبيؿز ػ٨ز ّؿت اعالفبر سْٞیٚی ثبثز اذصٝؼ٤ظ مطى ٦ؾبظي  ٣ىطاي٢س نس٣ض ٝؼ٤ظ ث٦

.3

ثرف مطى ٦ؾبظي ؾبيز ٝطاػق٤ٞ١ ٦ز ٣ ٥سٞبٝی ىط٧ ٛب ٝ ٣ساضُ ٤ٝضز ١یبظ ضا عجٌ ض٤اثظ ٝكرم قس ٥زض زفتطچ ٝلٛا٘يٗ ٔ ٚمطضات غطف ٝسبظی سْٞی٘ ٞ١بيس.
.4

ٝكبضّز ّ٢٢سٕب١ی ّٝ ٦شَبضی مطى ٦ثه٤ضر ذ٤زؾبظ ٝیثبق٢س ٝیثبيؿز عجٌ ػس ٗ٣شي٘ ،سضبٝی( ٠ث ٦ن٤ضر ٣ػَ١ ٦س) ثبثز ؾبذز ثٍ٤ٝ ٦ـ مطى ،٦حؿ ٠ا١ؼبّ ٛبض  ٣ضفبيز انٗ٤

َٝ ٣طضار مطى ٦ؾبظي ،فس٣ ٛاضز آ٣ضز ٟذؿبضر  ٣سرٚو  ٣سرٚی ٦ثٍ٤ٝ ٦ـ ضا ث ٦حؿبة قٞبض 0108472688001 ٥قٞبض ٥قجب  IR220170000000108472688001ث١ ٦ب ٛآٍبيبٟ
اث٤اَٙبؾ ٜؾبالض ضضبيی  ٣حٞیسضضب ثبٍطي ثبٚٝ ِ١ی ققجٞ١ ٦بيكٖب ٥ثی٠اٚٚٞٙی ّس ٝ 1454ی ثبيؿز ثب س٤ػ ٦ث٤ٍ ٦ا١یَٝ ٣ ٠طضار مطى ٦ؾبظي عجٌ ض٤اثظ دطزاذز ٞ١بي٢س ّ ٣ذی ىیف
٣اضيعي ضا ث ٦ؾشبز سح٤ي٘ ٞ١بي٢س.
ٔتطاغ غطفٝ

ٔجّغ تضٕيٗ (ضيبَ)

ظيط ٝ 50شط ٝطثـ

 15/000/000ضيبٗ

اظ  50سب ٝ 100شط ٝطثـ

 30/000/000ضيبٗ

اظ ٝ 100شط ٝطثـ سب ٝ 200شط ٝطثـ

 50/000/000ضيبٗ

اظ ٝ 200شط ٝطثـ ث ٦ثبال

 60/000/000ضيبٗ

.5

ثسي٨ی اؾز ثقس اظ اسٞبّ ٛبض ٞ١بيكٖب ٣ ٥اضائٕ ٦عاضـ اظ ؾ٤ي قطّز ؾ٨بٝی ٞ١بيكٖب٧٥بي ثی٠اٚٚٞٙی س٨طاٝ ،ٟجبٙل اذص قس ٥ىَظ ثب اضائ ٦ان٘ ىیف دطزاذشی  ٣افالّ ٛشجی قٞبض٥
حؿبة ،ث ٦حؿبة ٝقطىی قس ٥ف٤زر ذ٤ا٧س قس  ٣زض ن٤ضر سرٚو ،ػطي٧٦ٞب اظ سضٞی ٠اضائ٦قسّ ٥ؿط ذ٤ا٧س ٕطزيس.

.6

قطّز ّ٢٢سٕب٤ٝ ٟؽي٢س ّبث٘  ٣سبث٧٤ٚبي اسٝ٤بسیِ (اؾشب١ساضز ٝ ٣ؼ٨ع ث ٦ؾیؿش ٜاضر) ٝ ٣ش٢بؾت ثب ٝیعا ٟثطً ٝهطىی ذ٤ز ضا س٨ی٤ٞ١ ٦ز ٣ ٥ػ٨ز ا١شَبٗ ثطً اظ سبث٤ٚي انٚی يب
ّبث٨ٚبي اضسجبعی ث ٦مطىٝ ٦طث٤ع ٦ضٞ٧ ٠ٞبٖ٢٧ی ثب ؾشبز ثطٕعاضي ٣ ٣احس ثطً قطّز ؾ٨بٝی ٞ١بيكٖب٨٧بي ثی ٠اٚٚٞٙی ايطا ٟاٍساٞ١ ٛبي٢س.

تصوط ٔ :ٟٓضطوت ٞبی ٔتمبضي سبذت  ٚسبظ غطفٔ ٝي ثبيست حساوثط تب تبضيد ٘ 96/02/07سجت ث ٝاضائ ٝوّئ ٝساضن فٛقاِصوط  ٚططح ٞبی  3Dغطف ٝذٛز الساْ ٕ٘بيٙس .ثسيٟي
است ث ٝاظاء ٞط ضٚظ تأذيط زض اذص ٔدٛظات الظْ (ٔطبثك ثب خس َٚثبال) ٔجّغ  4/000/000ضيبَ خطيٕ ٝتأذيط ث ٝضطوت ٔطثٛط ٝتعّك ذٛاٞس ٌطفت  ٚايٗ خطائٓ ضأسبً اظ ٔحُ تضبٔيٗ
زضيبفتي وسط ذٛاٞس ضس.

ة  -1-سبذت طجم ٝز:ْٚ
ٝكبضّز ّ٢٢سٕب١ی ّ ٦سٞبي٘ ث ٦ؾبذز عجَ ٦ز ٛ٣زض ىضبي ٞ١بيكٖب٧ی ذ٤ز زاقش ٦ثبق٢س ثب ضفبيز قطايظ ظيط  ٣سبيیس ثرف ى٢ی ثطٕعاضّ٢٢س ٣ ٥ثرف ى٢ی ٞ١بيكٖب ٣ ٥دطزاذز ٧عيٝ ٦٢طث٤ع٦
ٝیش٤ا٢١س ١ؿجز ث ٦ؾبذز عجَ ٦ز ٛ٣اٍساٞ١ ٛبي٢س.

ضطايط الظْ ثطای سبذت طجم ٝز ْٚث ٝضطح ظيط ٔي ثبضس:








س٤ػ ٦ث ٦قطايظ ىیعيْی مطى ٣ ٦اضسيبؿ ؾب ٣ ٠ٙسأيیسي٨١ ٦بيی عطح مطى ٦س٤ؾظ ٝسيط ى٢ی
ؾبذز عجَ ٦ز ٛ٣حساّظط سب ٝ %50ؿبحز عجَْٞ٧ ٦و ٝؼبظ ٝی ثبقس.
ؾبذز عجَ ٦ز١ ٛ٣جبيس ٧یچ سساذ٘ ٝ ٣عاحٞشی ثطاي ؾبيط مطى٧ ٦بي ٞ٧ؼ٤اض زاقش ٦ثبقس.
ثطاي ٧ط ٝشط ٝطثـ اظ عجَ ٦ز ،ٛ٣قطّز ّ٢٢س ٥ثبيس  %50اظ ٝؿبحز اؾشيبز ٥قس ٥ضا ث ٦ثطٕعاضّ٢٢س ٥فال ٥٣ثط ّ٘ ٧عي ٦٢عجَْٞ٧ ٦و دطزاذز ّ٢س.
عجَ ٦زٝ ٛ٣یثبيؿز ث ٦ن٤ضر اّؿذ٤ظ (ثس ٟ٣ؾَو) اػطا ق٤ز .الظ ٛث ٦شّط اؾز مطى٧ ٦بيی ّ VIP ٦عجَ ٦ز ٛ٣زاض١س ٝی ثبيؿز ثب ٞ٧بٖ٢٧ی ٍؿٞز آسف ١كب١ی ٞ١بيكٖب١ ٥ؿجز ث٦
١هت ؾیؿش ٜافال ٛحطيٌ (زسْش٤ض) اٍساٞ١ ٛبي٢س.
ا١ؼب ٛسؿ٤ي ٦حؿبة ٝطث٤ع ٦ث ٦ؾبذز عجَ ٦ز ٛ٣قطط انٚی نس٣ض ٝؼ٤ظ ٝی ثبقس.

ج) فضبی ثبظ:








حساٍ٘ ٝشطاغ مطى ٦اضظي  ٣يب ضيبٙی ىضبي ثبظ ٝ 30شط ٝطثـ ٝیثبقس.
ؾشبز ثطٕعاضي زض ذه٤ل ٝشَبضیب ٟىضبي ثبظ س٨٢ب ١ؿجز ث ٦اذشهبل ىضب اٍسا٤ٞ١ ٛزٝ ٣ ٥ؿئٙ٤یز زيٖطي ثط ف٨س١ ٥ر٤ا٧س زاقز.
حطاؾز ٨ٖ١ ٣جب١ی اظ سبؾیؿبر قطّز ٧بي ٝشَبضی ىضبي ثبظ ثط ف٨سٝ ٥شَبضیب ٟث٤ز ٣ ٥ؾشبز ٧یچٖٝ ٦١٤ؿئٙ٤یشی زض اي ٠ذه٤ل ثط ف٨س١ ٥ر٤ا٢٧س زاقز.
قطّز ٧بي ٝشَبضی ٨ٖ١جبٝ ،ٟیجبيؿز ١ؿجز ث ٦سْٞی٘ ٨ٝ ٣ط  ٣اٝضبء ّطز ٟىطٝ ٛطث٤ع ٦ّ ٦زض ؾبيز ٞ١بيكٖبٝ ٥ی ثبقس ،اٍسا ٣ ٛثٞ٧ ٦طاّ ٥ذی ّبضر ٚٝی ٨ٖ١جب ٟسح٤ي٘ ؾشبز
ثطٕعاضي ٞ١بي٢سٝ.كبضّز ّ٢٢س ٥ثقس اظ ٨ٝط  ٣اٝضبء ىطٝ ٛصّ٤ض س٤ؾظ ؾشبز ثطٕعاضي ٝ ،ساضُ ضا سح٤ي٘ حطاؾز قطّز ؾ٨بٝی ٞ١بيكٖبٝ ٥ی ٞ١بي٢س.
ٝؿئٙ٤یز اىطاز ٝقطىی قس ٥س٤ؾظ قطّز ٧ب ضاؾب ثط ف٨س ٥ذ٤زقب ٟث٤ز ٣ ٥ؾشبز زض ٍجبٗ ٝكْالر  ٣ح٤ازص احشٞبٙی ٧یچٖٝ ٦١٤ؿئٙ٤یشی ثط ف٨س١ ٥ر٤ا٧س زاقز.
٧طٕ ٦١٤ذؿبضر ٣اضز قس ٥س٤ؾظ ٝكبضّز ّ٢٢سٕبٝ ٟؿشَط زض ىضبي ثبظ ٝیجبيؿز س٤ؾظ ٝكبضّز ّ٢٢س ٥ػجطإ ٟطزز ٝ ،یعا ٟاي ٠ذؿبضر اظ ؾ٤ي ثطٕعاضّ٢٢س ٥سقییٝ ٣ ٠كبضّز
ّ٢٢سٝ ٥شق٨س ث ٦دطزاذز ذؿبضار ٣اضز ٥ثس٧ ٟ٣یچٍٖ ٦١٤یس  ٣قطعی ذ٤ا٧س ث٤ز.
ثب ف٢بيز ث ٦اي ٦ْ٢طجز ١ب ٣ ٛػبٞ١بيی قطّز ٝشَبضی حض٤ض زض ىضبي ثبظ ٞ١بيكٖب ،٥زض ٙحؾبر آذط ثطٕعاضي ا١ؼبٝ ٛیٕیطزٙ .صا ٝكبضّز ّ٢٢سٕبٝ ٟحشط ٛف٢بيز زاقش ٦ثبق٢س ّ٦
َ١ك ٦ىضبي ثبظ ٝطسجب سنییط ذ٤ا٧س ٤ٞ١ز ٣.ؾشبز ثطٕعاضي حٌ ػبٞ١بيی قطّز٧ب زض ىضبي ثبظ ضا سب آذطيٙ ٠حؾبر ثطاي ذ٤ز ٝحي٤ػ ٝیزاضزٝ ٣ .كبضّز ّ٢٢س ٥حٌ ٧یچ ٕ٦١٤
افشطاضی زض ذه٤ل ػبٞ١بيی قطّز٧بي زيٖط زض اعطاه ىضبي ذ٤ز ضا ١ساضز.

وتبة اذتصبصي ٕ٘بيطٍب:ٜ


ٝكبضّز ّ٢٢س ٥زض ن٤ضر سٞبي٘ ث ٦حض٤ض زض ّشبة ضؾٞی ٞ١بيكٖب ،٥ثبيس ١ؿجز ث ٦اضائٝ ٦غبٙت زض ؾبٝب ٦١طجز ١ب ٛػ٨ز چبح ثٝ ٦ؼطي ضؾٞی ّشبة اٍساٞ١ ٛبيس .زض ن٤ضر فسٛ
ضفبيز ٚ٨ٝز َٝطض ثطٕعاضّ٢٢س١ ٥ؿجز ث ٦زضع ٝغبٙت ٝكبضّز ّ٢٢س ٥زض ّشبة ضؾٞی ٞ١بيكٖبٝ ٥ؿئٙ٤یز ١ر٤ا٧س زاقز.

زض ّشبة س٤ا٢ٞ١سي ٧ب سؿ٨یالر ظيط زض اذشیبض ٝشَبضیبٍ ٟطاض ٝی ٕیطز:
.1

اذشهبل يِ نيح ٦ثٝ ٦كبضّز ّ٢٢س ٥ثطاي زضع ١بٝ ،ٛكرهبر  ٣س٤ا٢ٞ١سي ٧بي قطّز ث ٦ز ٣ظثب ٟىبضؾی  ٣اٖٚ١یؿی

.2
.3

زضع ١ب ٣ ٛس٤ا٢ٞ١سي ٧بي قطّز زض ٣ة ؾبيز ضؾٞی ٞ١بيكٖب ٥سب ز٣ض ٥ثقس ٞ١بيكٖب.٥
زضع ١ب ٣ ٛس٤ا٢ٞ١سي ٧بي قطّز زض ؾی زي ٙ٤ٝشی ٝسيبي ضؾٞی ٞ١بيكٖب ٥سب ز٣ض ٥ثقس ٞ١بيكٖب.٥

.4
.5
.6

اذشهبل يِ ػٚس ّشبة ٞ١ CD ٣بيكٖب ٥ثٝ ٦كبضّز ّ٢٢س.٥

ٝشَبضیب ٟزضع  ٤ٕ٤ٙزض ّشبة س٤ا٢ٞ١سي٧ب ٣ ٣ة ؾبيز ،ثبيس ٤ٕ٤ٙي ذ٤ز ضا ثب س٤ػ ٦ثٝ ٦كرهبسی ّ ٦ثط ض٣ي ؾبيز افالٕ ٛطزيس ٥اؾز ثط ض٣ي ؾبيز زض ثرف ٝساضُ سْٞیٚی-زضع
اعالفبر زايطّش٤ضي ثبضٕصاضي ٞ١بي٢س.
ٝشَبضیب ٟحض٤ض زض ثرف إٓ٨ی ٧بي ّشبة اذشهبنی ٞ١بيكٖب ،٥ضٝ ٠ٞطاػق ٦ث ٦ؾبيز اذشهبنی ٞ١بيكٖبٝ ٥یس٤ا٢١س قطايظ حض٤ض زض ايّ ٠شبة ضا زضيبىز  ٣اٍسا ٛالظ ٛضا ٝقٗ٤ٞ
زاض١س.

ذسٔبت تجّيغبتي زض ٚة سبيت ٕ٘بيطٍب:ٜ
ثب س٤ػ ٦ث ٦طجز ١ب ٛاي٢شط١شی ٞ١بيكٖب ٣ ٥ثبظزيس سقساز ثیكٞبضي اظ ٝربعجب٣ ٟاٍقی اي ٠ن٢قز اظ ٣ة ؾبيز ٞ١بيكٖب ٥ىطنز ثؿیبض ٢ٝبؾجی ػ٨ز ٝقطىی قطّز ٧ب اظ عطيٌ ؾبيز ٨ٝیب ٝی ثبقس  ٣اظ
آ١ؼبيیْ ٦اٝط٣ظ ٥يْی اظ ٞ٨ٝشطي ٠اثعاض ٧بي ثبظاضيبثی  ٣س٤ؾق ٦ثبظاض زاقش ٠ثط١بٝ ٦ٝس١٣ی ثطاي سجٚینبر ٤ٝطط ٝیجبقس  ٣اظ عطىی اي ٠ض٣يساز ٝ ٜ٨ٝح٘ ٢ٝبؾجی ػ٨ز فطض ٦س٤ا٢ٞ١سي ٧بي قطّش٨بي
ىقبٗ زض اي ٠فطنٝ ٦یجبقس ؾشبز ثطٕعاضي اْٝب٢ٝ ٟبؾجی ضا ػ٨ز ا١ؼب ٛسجٚینبر ٢ٝبؾت ٧ ٣سى٢ٞس ثطاي ٝشَبضیب ٟىطا ٜ٧آ٣ضز ٥اؾز .

ٚيػ٘ ٜبٔٞ ٝبی اذتصبصي ٕ٘بيطٍب:ٜ
ؾشبز ثطٕعاضي س٨ی ٣ ٦چبح ٣يػ١ ٥ب ٦ٝاذشهبنی ٞ١بيكٖب ٥ضا زض ز٤١ ٣ثز زض زؾش٤ض ّبض ذ٤ز ٍطاض زاز ٥اؾز اي٣ ٠يػ١ ٥ب ٧ ٦ٝب حب٣ي ٝغبٙت ٞ٨ٝی زض ذه٤ل آذطي ٠ض٣يساز ٧ب  ٣زؾشب٣ضز ٧بي اي٠
ن٢قز ١ ٣یع آذطي ٠اذجبض  ٣اعالفبر سرههی اي ٠ح٤ظٝ ٥ی ثبقس .اي٣ ٠يػ١ ٥ب ٦ٝىطنز ٢ٝبؾجی ضا زض اذشیبض قطّز ٧بي ىقبٗ  ٣س٤ا٢ٞ١س اي ٠ن٢قز ٍطاض ذ٤ا٧س زاز سب اظ اي ٠عطيٌ ١ؿجز ثٝ ٦قطىی
س٤ا٢ٞ١سي ٧بي ذ٤ز اٍساٞ١ ٛبي٢س.
قطّز ٧بي فالٍ٢ٞس ث ٦زضع ضد٤ضسبغ إٓ٨ی ٝی س٤ا٢١س ثب ٝطاػق ٦ث ٦ثرف ٣يػ١ ٥ب ٦ٝذسٝبر ػب١جی سجٚینبسی قطايظ حض٤ض زض ايّ ٠شبة ضا زضيبىز  ٣اٍسا ٛالظ ٛضا ٝق ٗ٤ٞزاض١س.

سٕيٙبض ترصصي ضطوت ٞب:


ؾٞی٢بض ٧بي اذشهبنی قطّز ٧ب زض ع ٗ٤ثطٕعاضي ٞ١بيكٖب ٥ثطٕعاض ذ٤ا٧س قس  ٣قطّز ٧ب ٝی س٤ا٢١س ١ؿجز ث ٦اضؾبٗ زضذ٤اؾز ثطٕعاضي ؾٞی٢بض ػ٨ز اضائ ٦س٤ا٢ٞ١سي ٧بي ذ٤ز
اٍساٞ١ ٛبي٢س.

وبضت ضٙبسبيي  ٚپبضوي ٚ ًٙتعٟس٘بٔ ٝحطاست


ٝكبضّز ّ٢٢سٕبٝ ٟیجبيؿز ضٝ ٠ٞطاػق ٦ث٤٢ٝ ٦ي ٝساضُ سْٞیٚی زض ؾبٝب ٦١طجز ١ب ٛىط٨ٝبي ٝطث٤ط ث ٦زضذ٤اؾز ّبضر ق٢بؾبيی ضا حساّظط سب سبضيد  96/01/15سْٞی٘  ٣اظ عطيٌ
ؾبٝب ٦١طجز ١ب ٛث ٦ثطٕعاض ّ٢٢س ٥اضؾبٗ ٞ١بي٢س .سقساز ّبضر ق٢بؾبيی  ٣دبضّیٝ ٔ٢ش٢بؾت ثب ٝشطاغ سحز د٤قف مطى ٦قطّز ّ٢٢س ٥ث ٦قطح ظيط ثٝ ٦شَبضیب ٟسق ٌٚذ٤ا٧س ٕطىز.
ٝحس٣زيز ٧بي زض١ؾط ٕطىش ٦قس ٥اظ ؾ٤ي حطاؾز قطّز ؾ٨بٝی ٞ١بيكٖب ٥ث٤زّ ٣ ٥بضر ثیكشط اظ ؾٞ٨ی ٦نبزض ٤٨ٞٝ ٣ض ١ر٤ا٧س قسٙ .صا ث٢ٝ ٦ؾ٤ض فس ٛثط٣ظ ٝكْالر ؾبٝب ٦١طجز ١بٛ
ىَظ ث ٦سقساز ٢ٝسضع زض ػس ٗ٣ظيط ثٝ ٦كبضّز ّ٢٢سٕب ٟاػبظ ٥طجز اعالفبر ذ٤ا٧س زاز ٙصا زض سْٞی٘  ٣افال ٛاؾبٝی ٍغقی زٍز الظ ٛضا ٝق ٗ٤ٞىطٝبيیس.







زض ٖ٢٧ب٣ ٛض٣ز اعالفبر اق ربل ١ؿجز ث ٦زضع نحیح اؾبٝی ثٞ٧ ٦طا ٥فْؽ دطؾٚ٢ی ضٖ١ی ٧ط قرم اٍساٞ١ ٛبيیس ( .ضفبيز حؼبة ّب ٘ٝاؾالٝی ثطاي ثب٤١اٝ ٟحشط ٦ٝاٙعاٝی
ٝیجبقس).
ّبضر ق٢بؾبيی ٝكبضّز ّ٢٢سٕب ٟاظ ؾ ٦ض٣ظ ٍج٘ اظ اىششبح ٞ١بيكٖب ٥زض ٝح٘ ؾشبز ثطٕعاضي ٣اٍـ زض ٞ١بيكٖب ٥ثی ٠اٚٚٞٙی س٤ظيـ ذ٤ا٧س قس.
ّبضر دبضّیٝ ٔ٢غبثٌ ػس٢ٝ ٗ٣سضع زض شي٘ ث ٦مطى ٦زاضا ٟافغبء ذ٤ا٧س قس.
ٝكبضّز ّ٢٢سٕبٝ ٟی ثبيؿشی ١ؿجز ث ٦اذص سق٨س ١ب ٦ٝحطاؾز اظ ثرف ٝساضُ سْٞیٚی ؾبٝب ٦١طجز ١بٞ١ ٛبيكٖب ٥اٍسا ٣ ٛدؽ اظ سْٞی٘ ٤ٞ١ز٨ٝ ٣ ٟط  ٣اٝضبء ّطز ٟآ١ ٟؿجز ث٦
ف٤زر آ ٟاظ عطيٌ ؾبٝب ٦١اٍساٞ١ ٛبي٢س.
ثرف زضيبىز اعالفبر اؾبٝی مطى ٦زاضا ٟزض ض٣ظ  96/01/15میط ىقبٗ ذ٤ا٧س قس ّٚ ٣یّ ٦بضر ٧ب س٨٢ب ثط اؾبؼ اعالفبر ٤ٝػ٤ز زض ؾبٝب ٦١نبزض ذ٤ا٧س قس ٝ ٣ؿئٙ٤یز فس ٛنس٣ض
ّبضر ثطاي ٝشَبضیب١ی ّ ٦سب ٍج٘ اظ آ ٟسبضيد ١ؿجز ث ٦طجز اعالفبر ذ٤ز اٍساٞ٢١ ٛبي٢س ثط ف٨سٝ ٥كبضّز ّ٢٢سٕبٝ ٟحشطٝ ٛیجبقس.



ٞ١بي٢سٕب ٟقطّز ٧بي ذبضػی زض ن٤ضر ٝقطىی مطى ٦زاضا ٟذبضػی ٝیجبيؿز ١ؿجز ث ٦اضؾبٗ اؾْ ٠ضٖ١ی دبؾذ٤ضر ٝكبضّز ّ٢٢سٕب ٟذبضػی حساّظط سب سبضيد  96/02/05اظ عطيٌ

ايٞی٘ badge@iran-oilshow.irاٍساٞ١ ٛبي٢س.

وبضت ضٙبسبيي غطف ٝزاضاٖ فضبی زاذُ سبِٗ

وبضت ضٙبسبيي غطف ٝزاضاٖ فضبی ثبظ

ٔتطاغ

تعساز

ٔتطاغ

تعساز

تب ٔ 12تط ٔطثع

 2عسز

تب ٔ 50تط ٔطثع

 2عسز

 13تب ٔ 24تط ٔطثع

 3عسز

 51اِي ٔ 150تط ٔطثع

 4عسز

 151اِي ٔ 300تطٔطثع

 4عسز

 25تب ٔ 50تط ٔطثع

4عسز

 51اِي ٔ 100تط ٔطثع

 6عسز

 101اِي ٔ 150تط ٔطثع

 8عسز

ٔ 151تط ٔطثع ث ٝثبال

 10عسز

وبضت پبضوي ًٙغطف ٝزاضاٖ فضبی زاذُ سبِٗ

وبضت پبضوي ًٙغطف ٝزاضاٖ فضبی ثبظ

ٔتطاغ

تعساز

ٔتطاغ

تعساز

تب ٔ 12تط ٔطثع

 1عسز

تب ٔ 50تط ٔطثع

 1عسز

 13تب ٔ 50تط ٔطثع

 2عسز

اظ  50تب ٔ 100تط ٔطثع

 2عسز

ٔ 51تط ٔطثع ث ٝثبال

 3عسز

ٔ 101تط ٔطثع ث ٝثبال

 3عسز

ٔمطضات عٕٔٛي ثجت ٘بْ



ثطٕعاض ّ٢٢س ٥حٌ دصيطـ يب ضز ىط٨ٝبي زضذ٤اؾز ٝكبضّز ضا ثطاي ذ٤ز ٝحي٤ػ ٝیزاضز.
ثب س٤ػ ٦ثٝ ٦حس٣زيز ٧بي ؾب٧ ٠ٙب اظ ػ٨ز ا١غجبً ثب زضذ٤اؾز ّٚی ٦قطّز ّ٢٢سٕب ،ٟاذشیبض ّب ٘ٝػبٞ١بيی ثب ٝؼطي ٝیثبقس ٝ ٣كبضّز ّ٢٢سٕب ٟحٌ ٧طٕ ٦١٤افشطاضی ضا اظ ذ٤ز
ؾٚت ٝی ٞ١بي٢س.



ٝكبضّز ّ٢٢سٝ ٥ؼبظ ث٣ ٦إصاضي مطى ٦سرهیهی يب ٝكبضّز ثب قرم طبٙض ٞ١یثبقس.



ٝكبضّز ّ٢٢سٕب١ی ّٝ ٦بي٢ٚس ث١ ٦ح٤ي ّبضّطز ٝبقی ٠آالر ذ٤ز ضا ثه٤ضر فٚٞی ٞ١بيف ز٢٧س ثبيس ٍجال ثب افالّ ٛشجی ٤ٝاىَز ثطٕعاضّ٢٢س ٥ضا ّؿت ٞ١بي٢س ٝ ٣یعا ٟثطً ٝهطىی ضا ث٦
اعالؿ ثطٕعاضّ٢٢س ٥ثطؾب٢١س .زض ٧ط حبٗ ٝكبضّز ّ٢٢سٝ ٥ؿئ ٗ٤ػجطاّٚ ٟی ٦ذؿبضار ١بقی اظ ّبضّطز ٝبقی ٠آالر ذ٤ز ث ٦قرم طبٙض يب ثطٕعاضّ٢٢سٝ ٥یثبقس.























ٝؿئٙ٤یز حيؼ ٨ٖ١ ٣ساضي ّبال زض ؾبفبر ثبظزيس  ٣ايبٍ ٛج٘ اظ اىششبح  ٣ثقس اظ اذششبٝی ٞ١ ٦بيكٖب ٥ثق٨سٝ ٥كبضّز ّ٢٢س ٥ث٤ز ٣ ٥دؽ اظ دبيب ٟؾبفز ّبض ض٣ظاٞ١ ٦١بيكٖب ٣ ٥زض ؾبفبر
میط ثبظزيس ّ ٦زض٧بي ؾبٍ ٠ٙي٘  ٣دٞٚخ ٝیٕطزز ،حيؼ ٨ٖ١ ٣ساضي ّبال ثق٨سٞ١ ٥بيكٖبٝ ٥یثبقس.
نبحجبٝ ٟبقی ٠آالر ؾٖ٢ی ٠زض ظٝب ٟطجز ١ب٤ٝ ٛؽو ثٞ٧ ٦بٖ٢٧ی ّب ٘ٝثطاي ١ح ٥٤حٝ ٘ٞبقی ٠آالر ث ٦مطى ٦ز٧ ٣يشٍ ٦ج٘ اظ اىششبح ٞ١بيكٖب ٥ثب ثطٕعاضّ٢٢سٝ ٥یثبق٢س .زض میط اي٠
ن٤ضر چ٢ب١چ ٦اْٝب ٟا١شَبٗ زؾشٖبٝ ٥طث٤ع ٦ثٝ ٦ح٘ مطى٤ٝ ٦ػ٤ز ١جبقس ٝؿئٙ٤یشی ثط ف٨س ٥ثطٕعاض ّ٢٢س١ ٥ر٤ا٧س ث٤ز.
ثب ف٢بيز ث ٦ؾبذشبض عجَ ٦ا ٗ٣ؾب ٠ٙذٚیغ ىبضؼ ( ٣ )44-2عجَ ٦ا ٗ٣ؾبٝ ٠ٙیالز ( ) 31Bاْٝب٣ ٟض٣ز ٙیيشطاُ ّ ٣بال٧بي ؾٖ٢ی ٠ث ٦ؾب٧ ٠ٙبي ٝصّ٤ض اْٝب ٟدصيط ٞ١ی ثبقس  ٣نطىبً
ا١شَبٗ ّبال اظ عطيٌ چطخ زؾشی يب ٙیيشطاُ زؾشی ٝیؿط ٝی ثبقس ثسي٨ی اؾز ّٚیٝ ٦ؿئٙ٤یز ٧ب  ٣ف٤اٍت ١بقی اظ فس ٛس٤ػ ٦ث ٦اي٤ٝ ٠ض٤ؿ ثطف٨سٝ ٥كبضّز ّ٢٢سٝ ٥حشطٝ ٛی ثبقس.
٨ٖ١ساضي  ٣ا١جبقز ٤ٝاز اقشقبٗ ظا زض زاذ٘ ؾب٤٢ٞٝ ٠ٙؿ اؾز .زض ن٤ضر ١یبظ ث ٦اؾشيبز ٥اظ ٤ٝاز اقشقبٗ ظا ثطاي ىقبٙیش٨بي ٞ١بيكی ٝكبضّز ّ٢٢س ٥ثبيس ثب ّبضق٢بؼ ضؾٞی ازاض ٥آسف
١كب١ی ٝؿشَط زض ٞ١بيكٖبٞ٧ ٥بٖ٢٧ی ٤ٞ١زٝ ٣ ٥ؼ٤ظ ّشجی زضيبىز ٞ١بيس.
٣ؾبي٘ سجٚینبسی ٝكبضّز ّ٢٢س ٥ثبيس زض ٝحس٣ز ٥م طى ٦اذشهبل يبىش ٦اضائ ٦ق٤ز١ ،هت ٧ط ٕ٣ ٦١٤ؾبي٘ سجٚینبسی ،دالّبضز ،زي٤اض٤١يؿی دؽ اظ ّؿت ٤ٝاىَز ّشجی ثطٕعاضّ٢٢س٣ ٥
دطزاذز ٧عي٧ ٦٢بي ٝطث٤ع ٦اْٝب ٟدصيط ٝیثبقس.
ىط٣ـ ّبال٧بي اضائ ٦قس ٥زض مطى ٦زض ز٣ضا ٟثطٕعاضي ٞ١بيكٖب٤٢ٞٝ ٥ؿ اؾزٝ .صاّط ٣ ٥ا١قَبز ٍطاضزاز ىط٣ـ زض ز٣ضاٞ١ ٟبيكٖب ٥ثالٝب١ـ ث٤زٙ ٥یْ ٠ا١شَبٗ ّبال ث ٦ذبضع اظ مطى ٦دیف اظ
اسٞبٞ١ ٛبيكٖب٤٢ٞٝ ٥ؿ ٝیثبقس.
زض ن٤ضسیْ ٦دؽ اظ ػبٞ١بيی ٝكبضّز ّ٢٢سٕب ٟزض ؾب٧ ٠ٙبي ٞ١بيكٖب ،٥ؾش٧ ٟ٤بي ٤ٝػ٤ز زض ؾب٧ ٠ٙب زاذ٘ مطى٧ ٦بي ٝكبضّز ّ٢٢سٕبٍ ٟطاض ٕیطزٝ ،كبضّز ّ٢٢سٕب ٟحٌ
٧یچٖ ٦١٤افشطاضی ضا ١ر٤ا٢٧س زاقز.
زض عطاحی ّ٘ ٞ١بيكٖب( ٥ىضبي ؾطد٤قیس ٣ ٥ثبظ)  ٣سرهیم مطى٧ ٦ب ثٝ ٦كبضّز ّ٢٢سٕب ،ٟثطٕعاض ّ٢٢س ٥ثب حيؼ ٝهبٙح فٝ٤ٞی ٞ١بيكٖب١ ٣ ،٥یع حَ ً٤ؾبيط قطّز ّ٢٢سٕب ٟزاضاي
اذشیبض سب ٛث٤زٝ ٣ ٥كبضّز ّ٢٢سٞ١ ٥یس٤ا١س ١ؿجز ثٝ ٦ح٘ اذشهبل يبىش ٦افشطاضی زاقش ٦ثبقس.
ثط اؾبؼ َٝطضار قطّز ؾ٨بٝی ٞ١بيكٖب٨٧بي ثی ٠اٚٚٞٙی ايطا ،ٟضفبيز حؼبة  ٣حيؼ قئ١٤بر اؾالٝی زض عٝ ٗ٤سر ٞ١بيكٖب ٥اٙعاٝی اؾز  ٣زض ن٤ضر فس ٛضفبيز حؼبة س٤ؾظ
قطّز ّ٢٢سٕب ٟيب دطؾ ٘٢ايكب ،ٟثطٕعاض ّ٢٢س ٥يب ٝؿئٙ٤ی ٠قطّز ؾ٨بٝی ٞ١بيكٖب٨٧بي ثی ٠اٚٚٞٙی س٨طاٝ ٟؼبظ ث ٦ػٕ٤ٚیطي اظ ازا ٦ٝىقبٙیز قطّز ّ٢٢س ٣ ٥يب ٧ط اٍساٍ ٛب١٤١ی زيٖط
ٝیثبق٢س.
اضائ٤ٕ ٦ا٧ی٢ب ٦ٝاؾشب١ساضز ثطاي ّبال٧بي ٝك ٗ٤ٞاؾشب١ساضز اػجبضي ٝی ثبقس ٝ ٣كبضّز ّ٢٢سٝ ٥ی ثبيؿز ايٝ ٠ساضُ ضا ٞ٧طاّ ٥بال٧بي اضائ ٦قس ٥زض مطى ٦ثٞ٧ ٦طا ٥زاقش ٦ثبقس زض
ن٤ضسی ّ ٦ثطاي ّباليی اؾشب١ساضزي سقطيو ١كس ٥اؾز اضائ١ ٦ب ٦ٝاظ ؾ٤ي ٝؤؾؿ ٦اؾشب١ساضز اٙعاٝی ٝی ثبقس ،ثسي٨ی اؾز ثطٕعاض ّ٢٢س ٣ ٥يب ؾبظٝب ٟاؾشب١ساضز  ٣سحَیَبر ن٢قشی ايطاٟ
ٞ١ ٣بي٢سٕب ٟايكبٝ ٟیس٤ا٢١س اظ اضائّ ٦بال٧بي ٝصّ٤ض ثس ٟ٣اضائ٤ٕ ٦ا٧ی٢ب ٦ٝاؾشب١ساضز زض مطىٝ ٦طث٤ع ٦ػٕ٤ٚیطي ٤ٞ١ز ٣ ٥يب اٍسا ٛث ٦سقغی٘ ىقبٙیز مطىٝ ٦صّ٤ض ٞ١بي٢س .ثسي٨ی اؾز زض
اي ٠ن٤ضر ذؿبضسی اظ عطه ثطٕعاض ّ٢٢س ٥ث ٦قطّز ّ٢٢س ٥دطزاذز ١ر٤ا٧س قس.
ثطٕعاض ّ٢٢سٝ ٥ؼبظ ث ٦فْؿجطزاضي  ٣ىیٞٚجطزاضي اظ مطى٧ ٦بي ٞ١بيكٖب٧ی ٝیثبقس.
زض ع ٗ٤ثطٕعاضي ٞ١بيكٖب ،٥ح٤ٙ َ٘١ ٣ ٘ٞاظ٤ٝ ٛضز  ١یبظ ٝكبضّز ّ٢٢س ٥ث ٦زاذ٘ ٝح٤عٞ١ ٦بيكٖب ٥ىَظ نجح ٧ب ٍج٘ اظ قط٣ؿ ّبض ٞ١بيكٖب ٥اْٝب ٟدصيط اؾز .زض ؾبفبر ثطٕعاضي
ٞ١بيكٖب ،٥سطزز ذ٤زض٣ي ٝكبضّز ّ٢٢س ٥زض ٝح٤عٞ١ ٦بيكٖب٤٢ٞٝ ٥ؿ اؾز.
ٝكبضّز زض ايٞ١ ٠بيكٖب ٥سبثـ َٝطضار  ٣قطايظ فٝ٤ٞی ٞ١بيكٖب٧ ٥بي ثی ٠اٚٚٞٙی ػ٤٨ٞضي اؾالٝی ايطا ٟذ٤ا٧س ث٤ز.

فسد زضذٛاست
.1

.2

ثب س٤ػ ٦ث ٦اي ٦ْ٢ىؿد ذسٝبر زضذ٤اؾشی فٚی اٙره٤ل ىؿد سرهیم ىضبي ٞ١بيكٖب٧ی ٝكْالر فسيس ٥اي ضا ثطاي ثطٕعاضّ٢٢س ٥ايؼبز ٝی ٞ١بيسٙ ،صا ذ٤ا٧ك٢ٞس اؾز دؽ اظ
ٍغقی قس ٟسهٞی ٜذ٤ز ٝج٢ی ثط حض٤ض زض ٞ١بيكٖب١ ٥ؿجز ث ٦اضائ ٦زضذ٤اؾز ٣ ٣اضيع ٣ػ ٦اٍساٞ١ ٛبيیس ،زض میط اي ٠ن٤ضر ىؿد زضذ٤اؾز س٨٢ب ثب اضائ١ ٦بّ ٦ٝشجی ث ٦ؾشبز ثطٕعاضي ٣
ٝغبثٌ قطايظ ظيط اْٝب ٟدصيط ذ٤ا٧س ث٤ز ٝ ٣كبضّز ّ٢٢س ٥ثب اٝضبء ايَٝ ٠طضار حٌ ٧طٕ ٦١٤افشطاضی ضا اظ ذ٤ز ؾٚت ٝی ٞ١بي٢س.
تبضيد وتجي فسد ذسٔبت زضذٛاست ضسٜ

ٔيعاٖ عٛزت ٞعي ٝٙذسٔبت زضذٛاست ضسٜ

سب ٍج٘ اظ 96/01/15

 50زضنس ٧عي٦٢

اظ  96/01/15ث ٦ثقس

٧یچ ٧عي ٦٢اي ف٤زر زاز١ ٥ر٤ا٧س قس.

ثب تٛخ ٝث ٝايٙىٔ ٝسئِٛيت وبُٔ خبٕ٘بيي ثطعٟس ٜستبز ثطٌعاضی ٔي ثبضس عسْ لطاضٌيطی زض خبی ٔٙبست زِيُ ٔٛخٟي خٟت عسْ
حضٛض يب فسد زضذٛاست ٕ٘ي ثبضس ثسيٟي است ستبز صطفبً ٔطبثك خس َٚفٛق ث ٝزضذٛاست ٞبی وتجي زض ذصٛظ ا٘صطاف اظ
حضٛض ضسيسٌي ذٛاٞس ٕ٘ٛز.

ثب عٙبيت ث ٝايٙى ٝستبز ثطٌعاضی زض ذصٛظ عٛزت ٚخ ٜٛپس اظ فسد زليمب ٔطبثك خس َٚفٛق عُٕ ذٛاٞس ٕ٘ٛز ِصا ذٛاٞطٕٙس است زض
ٍٙٞبْ اضائ ٝزضذٛاست ذسٔبت ٘ ٚيع زض ٍٙٞبْ اضائ ٝزضذٛاست فسد ثٔ ٝفبز خس َٚفٛق ثطٛض وبُٔ تٛخ ٝفطٔبييس.

ٔمطضات اضظی  ٚضيبِي













ٝكبضّز ّ٢٢سٕب ٟزاذٚی ٝؼبظ ثٞ١ ٦بيف ّبال ٝ ٣حه٤الر ذبضػی يب اؾشيبز ٥اظ د٤ؾشط ١ ٣ب ٛقطّز ذبضػی ٞ١یثبق٢س .زض ن٤ضر فس ٛضفبيز ايْ١ ٠ش ،٦قطّز ّ٢٢سٚٝ ٥ع ٛث٦
دطزاذز اػبض ٥ث٨ب مطى ٦ث ٦ن٤ضر اضظي ثط اؾبؼ سقطى ٦قطّز ّ٢٢سٕب ٟذبضػی ذ٤ا٧س ث٤ز .زض اي ٠ضاؾشب ّٚیٝ ٦شَبضیب ٟحض٤ض زض ثرف ضيبٙی ٞ١بيكٖبٝ ٥ی ثبيؿز فال ٥٣ثط ٝساضُ
اضؾبٙی ١ؿجز ث ٦سْٞی٘ ىط ٛسق٨س١ب ٦ٝاضظي -ضيبٙی  ٣س٤زيـ چِ ثٝ ٦یعا ّ٘ ٟاضظـ اضظي مطى ٦زضذ٤اؾشی ١عز ؾشبز ثطٕعاضي اٍساٞ١ ٛبي٢س .ثسي٨ی اؾز ؾشبز ثطٕعاضي اظ طجز ١بٛ
قطّز ٧بيی ّ١ ٦ؿجز ث ٦سْٞی٘ ىط ٛسق٨س١ب ٣ ٦ٝس٤زيـ چِ سضٞی ٠اضظي -ضيبٙی اٍساٞ٢١ ٛبي٢س ٝقص٣ض ٝی ثبقس١ .طخ سؿقیط اضظ ثب ٞ٧بٖ٢٧ی ثرف ٝبٙی ؾشبز ثط اؾبؼ ١طخ ض٣ظ طجز
١ب ٛذ٤ا٧س ث٤ز.
ٝیعا ٟسضٞی ٠طجز ١ب ٛضيبٙی ث ٦ا١ساظ ّ٘ ٥اضظـ اضظي مطى ٦ثب احشؿبة ١طخ ض٣ظ اضظ ٝحبؾجٝ ٦ی ٕطزز.
اضائ ٦دط٣ا ٦١ث٨ط ٥ثطزاضي يب ضسج ٦ث٢سي قطّز (ػ٨ز اطجبر سٙ٤یس ّ٢٢س ٥ث٤ز ٟقطّز) اظ ؾ٤ي قطّش٨بيی ّ ٦ثه٤ضر ضيبٙی زض ٞ١بيكٖب ٥حض٤ض دیسا ٝی ّ٢٢س اٙعاٝی اؾز .ؾشبز
ثطٕعاضي ٞ١بيكٖب٧ ٥یچٖٝ ٦١٤ؿئٙ٤یشی زض ٍجبٗ دیبٝس٧بي ١بقی اظ اي٤ٝ ٠ض٤ؿ ثط ف٨سٞ١ ٥ی ٕیطز.
زض ن٤ضسیْٝ ٦كبضّز ّ٢٢س ٥ثب اضائ ٦دط٣ا ٦١ث٨ط ٥ثطزاضي ١ؿجز ث ٦طجز ١ب ٛزض ثرف ضيبٙی اٍساٞ١ ٛبي٢س  ٣زض ظٝب ٟثطٕعاضي ٞ١بيكٖب ٥ثٞ١ ٦بيف ٝحه /ٗ٤ذسٝز /د٤ؾشط/ث٢ط ٝطسجظ ثب
ٝحه٤الر/ذسٝبسی ث ٦ػع ٝحه٤الر يب ذسٝبر ٢ٝسضع زض دط٣ا ٦١ث٨ط ٥ثطزاضي اضائ ٦قس ٥زض ٖ٢٧ب ٛطجز ١ب ٛاٍساٞ١ ٛبي٢س  ٣آٝ ٟحه /ٗ٤ذسٝبر /د٤ؾشط/ث٢ط ّ/بضر ٣يعيز /ثط٣ق٤ض/
ّبسبٝ ... ٣ ٓ٤ٙك ٗ٤ٞثرف اضظي ثبقس ٝكبضّز ّ٢٢سٝ ٥شق٨س ٚٝ ٣ع ٛث ٦دطزاذز ّٚی٧ ٦عي٧ ٦٢ب  ٣ؾبيط ػطائٝ ٜطث٤ع ٦ذ٤ا٧س ث٤ز.
مطى٧ ٦بي ضيب ٙی  ٣اضظي ثه٤ضر ٝؼعا ثطدب ذ٤ا٧س قسٝ .كبضّز ّ٢٢سٕب١ی ّ ٦ز ٣مطى ٦اضظي  ٣ضيبٙی ضا ٞ٧عٝب ٟزضذ٤اؾز ٤ٞ١ز٥ا١س الظ ٛاؾز ّ ٦مطى٧ ٦ب ضا ٝؼعا اظ ٝ ٣ ٜ٧ؿشَ٘ ثطدب
ٞ١بي٢س ث ٦ع٤ضي ّ ٦زض عٝ ٗ٤سر ثطٕعاضي ٞ١بيكٖب ٥مطى٧ ٦ب اظ ٍ ٜ٧بث٘ سكریم ثبق٢س.
فطضٞ١ ٣ ٦بيف ٧طّٕ ٦١٤بال ،د٤ؾشط  ٣ثط١س ذبضػی ثطاي ٝقطىی ٝحه٤الر ذبضػی زض ثرف زاذٚی ٤٢ٞٝؿ  ٣زض ن٤ضر فس ٛضفبيز ،عجٌ َٝطضار٧ ،عيٝ ٦٢كبضّز ثط اؾبؼ سقطى٦
ٝه٤ة قطّز ّ٢٢سٕب ٟذبضػی  ٣ثه٤ضر اضظي ٝحبؾج ٣ ٦زضيبىز ذ٤ا٧س قس.
زض ن٤ضر فس ٛضفبيز َٝطضار اضظي ضيبٙی ٞ١بيكٖب ٥س٤ؾظ ٝكبضّز ّ٢٢سٕب ٣ ٟسكر یم ّٞیش ٦اضظي ضيبٙی قطّز ؾ٨بٝی ٞ١بيكٖب٧ ٥بي ثی ٠اٚٚٞٙی ٝ ،كبضّز ّ٢٢س٤ٝ ٥ؽو ث٦
دطزاذز ٧عي٧ ٦٢بي مطى ٦ذ٤ز ثط ٝج٢بي مطى ٦اضظي ث٤ز ٣ ٥حساّظط  24ؾبفز دؽ اظ اثالك ّشجی ؾشبز ثطٕعاضي ٝیجبيؿز ثب ثطٕعاضّ٢٢س ٥سؿ٤ي ٦حؿبة ٞ١بيس ،ثسي٨ی اؾز زض میط اي٠
ن٤ضر مطىٝ ٦كبضّز ّ٢٢س ٥س٤ؾظ ثطٕعاضّ٢٢س ٥سقغی٘  ٣دٞٚخ قسٝ ٣ ٥كبضّز ّ٢٢س ٥حٌ ٧یچٖ ٦١٤افشطاضی ١ر٤ا٧س زاقز ٧ ٣عي٧ ٦٢بي دطزاذز قس ٥ف٤زر زاز١ ٥ر٤ا٧س قس.
اضائّ ٦بال ٍ ٣غقبر ٢ٝيه ٦ٚذبضػی زض مطىٝ ٦ؿشَٚی ّ ٦ػ٨ز ٝقطىی ذسٝبر دؽ اظ ىط٣ـ زضذ٤اؾز ٝیٕطزز٤٢ٞٝ ،ؿ ٝیثبقس .ثسي٨ی اؾز زض ن٤ضر اٍسا ،ٛوال ٞعئ ٝٙطثٛط ٝثٝ
صٛضت اضظی ٝحبؾج ٦ذ٤ا٧س قس.

سبذت ،آٔبز ٜسبظی  ٚآضايص غطفٝ
ضطوتٟبيي ؤ ٝتمبضي فضبی ثس ٖٚتدٟيعات ( ظٔيٗ ذبْ) ٔي ثبضٙس ٔيجبيست ٘سجت ث ٝضعبيت ٔٛاضز ظيط الساْ ٕ٘بيٙس.









َ١ك٧ ٦بي اػطايی مطى٧ ٦بيی ّ ٦س٤ؾظ ٝكبضّز ّ٢٢س ٥اػطا ٝی ق٤ز ثبيس ث ٦سبيیس ؾشبز ثطٕعاضي ٞ١بيكٖب ٥ضؾیسٝ ٣ ٥ؼ٤ظ ؾبذز زضيبىز ٞ١بي٢س .آذطيٚ٨ٝ ٠ز اضائ ٦سضبٝی ٣ ٠اذص
ٝؼ٤ظار الظٝ ٛغبثٌ َٝطضار قطّز ؾ٨بٝی ٞ١بيكٖب٧ ٥بي ثی ٠اٚٚٞٙی ،حساّظط سب سبضيد ٝ 96/02/07ی ثبقس ثسي٨ی اؾز ث ٦اظاء ٧ط ض٣ظ سأذیط زض اذص ٝؼ٤ظار الظٝ ٛجٚل 4/000/000
ضيبٗ ػطي ٦ٞسأذیط ث ٦قطّز ٝطث٤ع ٦سق ٌٚذ٤ا٧س ٕطىز  ٣اي ٠ػطائ ٜاظ ٝح٘ سضبٝی ٠زضيبىشی ّؿط ذ٤ا٧س قس.
ؾشبز ثطٕعاضي ٞ١بيكْبٝ ٥غبثٌ ٍ٤ا١ی ٠ثرف ى٢ی ( ٝسيطيز عطاحی  ٣مطى ٦آضايی قطّز ؾ٨بٝی ٞ١بيكٖب٨٧بي ثی ٠اٚٚٞٙی ايطاٝ )ٟحٌ ث ٦ا١ؼب٧ ٛطٕ ٦١٤سنییط زض عطح ٧بي اضائ ٦قس٥
ٝیثبقس .زض ن٤ضسی ّ ٦قطّز ّ٢٢س ٥سنییطار عطح ضا ضفبيز ٞ٢١بيس ،ؾشبز ثطٕعاضي يب قطّز ؾ٨بٝی ٞ١بيكٖب٨٧بي ثی ٠اٚٚٞٙی ايطا ٟحٌ زاضز ١ؿجز ث ٦سرطيت ؾبذز  ٣ؾبظ مطى٦
اٍسا٧ ٣ ٛعي٧ ٦٢بي ٝطث٤ع ٦ضا اظ ٝكبضّز ّ٢٢س ٥اذص ٞ١بيس.
ّٚی ٦فٚٞیبر ؾبذز اؾْٚز مطى٧ ٦ب ١ؾیط ػ٤قْبضي١ ،ؼبضي  ٣میط ٥زض زاذ٘ ؾب٨٢ٙبي ٞ١بيكٖب٤٢ٞٝ ٥ؿ ٝیثبقسٍ ٣ .غقبر الظ ٛثطاي ؾبذز مطى٧ ٦ب ٝیجبيؿز ث ٦ن٤ضر آٝبز ٥ػ٨ز
١٤ٝشبغ ١ ٣هت ٣اضز ؾبٞ١ ٠ٙبيكٖبٕ ٥طز١س ،ثسي٨ی اؾز زض ن٤ضر فس ٛضفبيز ٤ٝاضز ى ً٤ثطٕعاضّ٢٢سٝ ٥یش٤ا١س ١ؿجز ثٍ ٦غـ ثطً  ٣سقغی٘ ٤ٞ١ز ٟؾبذز  ٣ؾبظ اٍساٞ١ ٛبيس.
آٝبز ٥ؾبظي ،آضايف مطى٧ ٦ب  ٣چیسّ ٟبال ثبيس سب ؾبفز  16/00ض٣ظ ٍج٘ اظ اىششبح ٞ١بيكٖب ٥سْٞی٘  ٣ث ٦اسٞب ٛضؾیس ٥ثبقس ّٚ ٣ی٣ ٦ؾبي٘ اضبىی  ٣ن٢س٨ٍ٣بي ذبٙی اظ ٝح٤عٞ١ ٦بيكٖب٥
ذبضع قس ٥ثبقس .زض میط اي ٠ن٤ضر قطّز ّ٢٢س٤ٝ ٥ؽو اؾز ث ٝاظای ٞط سبعت زيطوطز ٔجّغي ٔعبزَ پٙح ٔيّي ٖٛضيبَ ضا ث ٝعٛٙاٖ ذسبضت پطزاذت ٕ٘بيس .ثسي٢ٝ ٠ؾ٤ض،
ّٚی ٦قطّز ّ٢٢سٕبٚٝ ٟع ٛث ٦سح٤ي٘ سضٞیٍ ٠ب١٤١ی ٝطث٤ط ث ٦اي٤ٝ ٠ض٤ؿ اظ عطيٌ ذ٤ز يب دیٞبْ١بض ذ٤ز ث ٦ؾشبز ثطٕعاضي ٞ٧عٝب ٟثب سبيیس عطح س٤ؾظ ثطٕعاضّ٢٢سٝ ٥یجبق٢س .ثسي٨ی
اؾز زض ن٤ضر ٧طٕ ٦١٤زيطّطز يب ٣اضز آ٣ضز ٟذ ؿبضر  ،ؾشبز ثطٕعاضي ذؿبضار ٣اضز ٥ضا ضاؾب اظ ٝح٘ سضبٝی ٠زضيبىز قس ٥ػجطا ٟذ٤ا٧س ٤ٞ١ز ٝ٣كبضّز ّ٢٢س ٥يب دیٞبْ١بض ٣ي حٌ
٧یچٖ ٦١٤افشطاضی زض اي ٠ذه٤ل ١ر٤ا٧س زاقز.

ايٙتط٘ت


ٝشَبضیب ٟاؾشيبز ٥اظ اي٢شط١ز ثبيس ضٝ ٠ٞطاػق ٦ثٝ ٦سيطيز ثط١ب ٦ٝضيعي قطّز ؾ٨بٝی ٞ١بيكٖب٨٧بي ثی ٠اٚٚٞٙی ١ؿجز ث ٦ا١شربة  ٣سْٞی٘ ىطٝ ٛطث٤ع ٦اٍسا ٣ ٛثطاي ٣اضيع ٣ػ٣ ٦
ٕطىش ٦ّٞٚ ٠فج٤ض ٖ٢٧ب ٛسح٤ي٘ ٕطىش ٠مطى ٦ذ٤ز اٍساٞ١ ٛبي٢س.

تجّيغبت ،عىبسي




ا١ؼب٧ ٛطٕ ٦١٤سجٚینبر زض ٝح٤عٞ١ ٦بيكٖب ٣ ٥ذبضع اظ مطى٧ ٦بي اذشهبنی ٝكبضّز ّ٢٢س ،٥دؽ اظ ٞ٧بٖ٢٧ی ّ ٣ؿت ٝؼ٤ظ اظ ثطٕعاضّ٢٢س ٣ ٥ض٣اثظ فٝ٤ٞی قطّز ؾ٨بٝی
ٞ١بيكٖب٨٧بي ثی ٠اٚٚٞٙی ايطاٝ ٟؼبظ ٝی ثبقس .ثسي٨ی اؾز ٝكبضّز ّ٢٢سٕب١ی ّ ٦ثسّ ٟ٣ؿت ٝؼ٤ظ ١ؿجز ث ٦ا١ؼب ٛسجٚینبر زض ٝح٤عٞ١ ٦بيكٖب ٥اٍساٞ١ ٛبي٢س ٝشق٨س ذ٤ا٢٧س ث٤ز
فال ٥٣ثط دطزاذز ٧عي٧ ٦٢بي سجٚینبر ٝغبثٌ سقطى٧ ٦بي قطّز ؾ٨بٝی ٞ١بيكٖب٧ ٥ب ١ ،ؿجز ث ٦دطزاذز ػطي ٦ٞث ٦ؾشبز ثطٕعاضي اٍساٞ١ ٛبي٢س.
٧طٕ ٦١٤فْؿجطزاضي  ٣ىیٞٚجطزاضي اظ ٝح٤عٞ١ ٦بيكٖب ٣ ٥زاذ٘ ؾب٨٢ٙب دؽ اظ ّؿت ٝؼ٤ظ اظ ض٣اثظ فٝ٤ٞی قطّز ؾ٨بٝی ٞ١بيكٖب٨٧بي ثی ٠اٚٚٞٙی ايطاٝ ٟؼبظ ٝیثبقس.

ذطٚج وبال







ذط٣ع ّبال اظ ٝح٤عٞ١ ٦بيكٖب٧ ٥بي ثی ٠اٚٚٞٙی ايطا ٟزض عٝ ٗ٤سر ثطٕعاضي ٞ١بيكٖب٤٢ٞٝ ٥ؿ ٝیثبقسٙ .صا ٝكبضّز ّ٢٢سٕب ٟاظ آ٣ضز ٟاٍال ٛمیط ضط٣ضي اػش٢بة ٞ١بي٢س.
زض دبيبٞ١ ٟبيكٖبٝ ،٥كبضّز ّ٢٢س ٥ىَظ ثب دطزاذز ّٚی ٦ن٤ضسحؿبة ٧بي ٝطث٤ط ث ٦ز٣ضا ٟثطٕعاضي ١ؾیط سٚي ،٠اي٢شط١ز ،ػطي ٦ٞاضظي-ضيبٙی ،ذؿبضار ٣اضز ٣ ... ٣ ٥اذص ثطٕ ٦سؿ٤ي٦
حؿبة ٨١بيی  ٣ثطٕ ٦ذط٣ع ٝیس٤ا١س ّبالي ذ٤ز ضا اظ زاذ٘ ؾبٝ ٠ٙح٘ ٞ١بيف ٝ ٣ح٤عٞ١ ٦بيكٖب ٥ثی ٠اٚٚٞٙی ايطا ٟذبضع ٞ١بيسٙ .صا اظ ّٚی ٦قطّز ّ٢٢سٕب ٟسَبضب ٝیق٤ز ث٢ٞؾ٤ض
سؿ٨ی٘  ٣سؿطيـ زض ذط٣ع اظ ٝح٤ع ٦ثطاي سؿ٤ي ٦حؿبة ّبٍ ،٘ٝج٘ اظ دبيبٞ١ ٟبيكٖب ٥اٍساٞ١ ٛبي٢س.
ٝكبضّز ّ٢٢سٕب ٟثبيس حساّظط ؽطه  24ؾبفز دؽ اظ دبيبٞ١ ٟبيكٖب١ ٥ؿجز ث ٦ثؿش ٦ث٢سي ،ذط٣ع ّبال  ٣سرٚی ٦مطى٧ ٦بي اذشهبنی ذ٤ز اٍساٞ١ ٛبي٢س .ثسي٨ی اؾز زض ن٤ضر فسٛ
س٤ػ ٦ث ٦ايْ١ ٠ش ٣ ٦دؽ اظ دبيبٚ٨ٝ ٟز َٝطض ،ثطٕعاض ّ٢٢س ٥ضاؾب ث ٦سرٚی ٦مطى ٦اٍسا٤ٞ١ ٛز ٣ ٥زض ذه٤ل ذؿبضار ٣اضز ٣ ٥يب ىَساّ ٟبال ٧یچٖٝ ٦١٤ؿئٙ٤یشی ١ر٤ا٧س زاقز ٧ ٣عي٦٢
٧بي سرٚی ٦اظ ٝح٘ سضٞیٝ ٠طث٤عّ ٦ؿط ٝ ٣كبضّز ّ٢٢س ٥يب دیٞبْ١بض ٣ي حٌ ٧یچٖ ٦١٤افشطاضی ١ر٤ا٢٧س زاقز.
زض ظٝب ٟسرٚی ٣ ٦ذ ط٣ع ّبال ّٚیٝ ٦ؿئٙ٤یز ٧ب (ٝيَ٤ز قسّ ٟبال ،ذؿبضار ٣اضز ٥ثّ ٦بال  ٣سؼ٨یعار ٞ١بيكٖب٧ی) ث ٦ف٨سٝ ٥كبضّز ّ٢٢س ٥ث٤ز ٣ ٥ؾشبز ثطٕعاضي ٧یچٖٝ ٦١٤ؿٙ٤یشی زض
اي ٠ذه٤ل ١ر٤ا٧س زاقز.

حٛازث غيط لبثُ پيص ثيٙي
زض ن٤ضر ثط٣ظ ٧طٕ ٦١٤حبزط٦اي ذبضع اظ اذشیبض ٢ّ ٣شطٗ ثطٕعاضّ٢٢سٝ ٥ب٢١س ػ ،ٔ٢ظٙع ٣ ٦ٙؾی٘  ٣ؾبيط ح٤ازص عجیقی ّ٢ٝ ٦ؼط ث ٦فس ٛثطٕعاضي ،سبذیط يب اىعايف ز٣ض ٥ثطٕعاضي ٞ١بيكٖب ٥ق٤ز،
ثطٕعاض ّ٢٢س ٥زض ػ٨ز حيؼ ٢ٝبىـ ٝكبضّز ّ٢٢س ٥اٍساٝ ٛیٞ١بيس  ٣قطّز ّ٢٢سٝ ٥ؼبظ ث ٦افشطاو يب اؾشطزاز ٣ػ ٥٤دطزاذشی ١ر٤ا٧س ث٤ز.

تبضيد ٞبی ٟٔٓ

ثجت ٘بْ اِٚيٝ
ضطٚع پيص ثجت ٘بْ

95/11/19-95/11/10

اضسبَ وبتبِٛي

يه ٞفت ٝپس اظ اعالْ خبٕ٘بيي

ثطضسي وبتبِٛي  ٚتبييس يب عسْ تبييس ضطوت ٞب

س ٝضٚظ پس اظ زضيبفت وبتبِٛي

ٚاضيع ٞعيٝٙ

 5ضٚظ پس اظ تبييس زضذٛاست

چه ضٕب٘ت  +فطْ تعٟس اضظی  ٚضيبِي

حساوثط تب تبضيد 96/01/15

تغييط ٘ٛع غطف( ٝثب تدٟيعات  ٚثس ٖٚتدٟيعات)

96/01/15

ٔساضن تىٕيّي
اضسبَ اطالعبت خٟت زضج زض زايطوتٛضی ،سبيتٛٔ APP ٚ CD ،ثبيُ

96/01/15

اضسبَ اسبٔي  ٚعىس غطف ٝزاضاٖ

96/01/15

فطْ حطاست

96/01/15

وتيجٝ

96/01/15

اضسبَ پبسپٛضت ٔطبضوت وٙٙسٌب٘ي ؤ ٝيٕٟبٖ ذبضخي زاض٘س

96/01/15

ٔطاحُ اخطايي
اذص ٔدٛظ غطف ٝسبظی

96/02/07 - 96/01/26

اذص ٔدٛظ ا٘طعبة ثطق

96/02/07 - 96/01/26

تحٛيُ غطف ذٛزسبظ

96/02/12

تحٛيُ غطف پيص سبذتٝ

96/02/14

ٚضٚز وبالٞبی سٍٙيٗ ٕ٘بيطٍبٞي

96/02/12

تحٛيُ وبضت سي ٚ ٝٙپبضوي ًٙغطف ٝزاضاٖ

96/02/13

خٕع آٚضی غطف

96/02/20

٘ىبت ٟٔٓ
 ٧عي٧ ٦٢بي ١بقی اظ ٣اضز آ٣ضز ٟذؿبضر زض ٍ٤ٝـ ذط٣ع يب ٣ض٣ز ّبال ،ثطدب ّطز ٟمطى ،٦ثطچیس ٟمطى ٦ّ ٦اظ ؾ٤ي قطّز ؾ٨بٝی ٞ١بيكٖب٧٥بي ثی٠اٚٚٞٙی س٨طا ٟث ٦ؾشبز ثطٕعاضي ٕعاضـ ٕطزز ،ث٦ف٨س ٥قطّز ّ٢٢س ٥ث٤زٝ ٣ ٥یثبيؿز سٞبّٞ ٣ ٛبٗ دطزاذز ٕطزز.
 ٝكبضّز ّ٢٢سٕب ٟزاذٚی ٝؼبظ ثٞ١ ٦بيف ّبال ٝ ٣حه٤الر ذبضػی يب اؾشيبز ٥اظ د٤ؾشط ١ ٣ب ٛقطّز ذبضػی ٞ١یثبق٢س .زض ن٤ضر فس ٛضفبيز ايْ١ ٠ش ،٦قطّز ّ٢٢سٚٝ ٥ع ٛث ٦دطزاذز اػبض ٥ث٨بمطى ٦ث ٦ن٤ضر اضظي ثط اؾبؼ سقطى ٦قطّز ّ٢٢سٕب ٟذبضػی ذ٤ا٧س ث٤ز .زض اي ٠ضاؾشب ّٚیٝ ٦شَبضیب ٟحض٤ض زض ثرف ضيبٙی ٞ١بيكٖبٝ ٥ی ثبيؿز فال ٥٣ثط ٝساضُ اضؾبٙی ١ؿجز ث ٦سْٞی٘ ىطٛ
سق٨س١ب ٦ٝاضظي -ضيبٙی  ٣س٤زيـ چِ ثٝ ٦یعا ّ٘ ٟاضظـ اضظي مطى١ ٦عز ؾشبز ثطٕعاضي اٍساٞ١ ٛبي٢س .ثسي٨ی اؾز ؾشبز ثطٕعاضي اظ طجز ١ب ٛقطّز ٧بيی ّ١ ٦ؿجز ث ٦سْٞی٘ ىط ٛسق٨س١ب ٣ ٦ٝس٤زيـ
چِ سضٞی ٠اضظي -ضيبٙی اٍساٞ٢١ ٛبي٢س ٝقص٣ض ٝی ثبقس١ .طخ سؿقیط اضظ ثب ٞ٧بٖ٢٧ی ثرف ٝبٙی ؾشبز ثط اؾبؼ ١طخ ض٣ظ طجز ١ب ٛذ٤ا٧س ث٤ز.
 چ٢ب١چ ٦ث٢ب ث٧ ٦ط زٙیٚی ّٞیش ٦اضظي -ضيبٙی قطّز ؾ٨بٝی ٞ١بيكٖب٧٥بي ثی٠اٚٚٞٙی ىضبي ٞ١بيكٖب٧ی زضاذشیبض قطّز ّ٢٢س ٥ضا اضظي سكریم ز٧س ٝكبضّز ّ٢٢س ٥ثبيس سٞبٝی ٧عي٧٦٢ب ضا سٞب٣ ّٛٞبٗ ثطاؾبؼ سقطى٧ ٦بي اضظي حساّظط سب  24ؾبفز دؽ اظ اثالك ّشجی ؾشبز ثطٕعاضي ثٝ ٦كبضّز ّ٢٢س ،٥دطزاذز ٞ١بيس.زض ن٤ضر ػطي ٦ٞقس٧ ٟعي ٦٢ضيبٙی دطزاذشی ضجظ ّٚ ٣ی٧ ٦عي٧ ٦٢ب ٝی
ثبيؿز ثطاؾبؼ سقطى٧ ٦بي اضظي دطزاذز ٕطزز.
حٌ ّب ٘ٝػبٞ١بيی قطّز ٧ب ٢ٝحهطاً زض اذشیبض ؾشبز ثطٕعاضي ث٤زٝ ٣ ٥شَبضیب ٟثب اٝضب ايٝ ٠سضُ ٧طٕ ٦١٤حَی ضا زض اي ٠ذه٤ل اظ ذ٤زؾٚت ٝی ٞ١بي٢س. ثب س٤ػ ٦ث ٦ايٝ ٦ْ٢ؿئٙ٤یز ّب ٘ٝػبٞ١بيی ثطف٨س ٥ؾشبز ثطٕعاضي ٝی ثبقس فسٍ ٛطاضٕیطي زض ػبي ٢ٝبؾت زٙی٘ ٤ٝػ٨ی ػ٨ز فس ٛحض٤ض يب ىؿد زضذ٤اؾز ٞ١ی ثبقس ثسي٨ی اؾز ؾشبز نطىبًٝغبثٌ ػس ٗ٣نيح ٦ز ٥ث ٦زضذ٤اؾز ٧بي ّشجی زض ذه٤ل ا١هطاه اظ حض٤ض ضؾیسٕی ذ٤ا٧س ٤ٞ١ز.
 چ٢ب١چ ٦قطّز ّ٢٢س ٥سهٞی ٜث ٦ىؿد ٍطاضزاز  ٣فس ٛقطّز زض ٞ١بيكٖب ٥ضا زاقش ٦ثبقس عجٌ َٝطضار ٢ٝسضع زض نيح ٦زٞ٧ ٥ی٤ٍ ٠ا١یَٝ ٣ ٠طضار اٍسا ٛذ٤ا٧س قس ٝ ٣كبضّز ّ٢٢س ٥حٌ ٧یچٕ ٦١٤افشطاضی ضا ١ساضز.
ّٚی ٦حَٝ ً٤طث٤ع ٦ث ٦ػبٞ١بيی ٣ ٣إصاضي ىضب٧بي ٞ١بيكٖب٧ی ّبٝال زض اذشیبض ؾشبز ثطٕعاضي ٝی ثبقس ٝ ٣كبضّز ّ٢٢سٕب ٟحٌ ٧یچٖ ٦١٤افشطاضی زض اي ٠ذه٤ل ١ر٤ا٢٧س زاقز. قطّز ّ٢٢س٥اي ّ ٦سٞبي٘ ث ٦زاقش ٠ىضبي ذب ٛثطاي مطى ٦ؾبظي زاضز ٝیثبيؿز سضبٝی ٠ؾبذز مطى ،٦حؿ ٠ا١ؼبّ ٛبض ،سرٚی ٦ثٍ٤ٝ ٦ـ ضا عجٌ ػس٢ٝ ٗ٣سضع زض نيح ٦چ٨بض ٍ٤ا١ی٣ ٠َٝطضار دطزاذز ٞ١بي٢س ٦ّ .زض ن٤ضر ثط٣ظ ٧طٕ ٦١٤ذؿبضر اظ ؾ٤ي ٝكبضّز ّ٢٢س٧ ،٥عيٝ ٦٢طث٤ع ٦اظ ضٞب١ز ؾذطز ٥قسّ ٥ؿط ذ٤ا٧س ٕطزيس.
 ٝقطىی دیٞبْ١بض ث ٦ن٤ضر ّشجی  ٣اذص ٝؼ٤ظار الظ ٛػ٨ز ؾبذز مطى ٦اظ ؾشبز ثطٕعاضي حساّظط سب سبضيد ٝ 96/02/07ی ثبقس .ثسي٨ی اؾز ث ٦اظاء ٧ط ض٣ظ سأذیط زض اذص ٝؼ٤ظار الظٛٝجٚل  4/000/000ضيبَ ػطي ٦ٞسأذیط ث ٦قطّز ٝطث٤ع ٦سق ٌٚذ٤ا٧س ٕطىز  ٣اي ٠ػطائ ٜاظ ٝح٘ سضبٝی ٠زضيبىشی ّؿط ذ٤ا٧س قس.
ايٗ ضطوت ثب ٔطبِع ٝتٕبٔي ٔٛاضز ٔٙسضج زض ايٗ لٛا٘يٗ ٔ ٚمطضات ،ضٕٗ لج َٛآٖ ٔتعٟس ٔيٌطزز وّي ٝلٛا٘يٗ ٔ ٚمطضات ٔصوٛض ضا ضعبيت ٞ ٚطٌ ٝ٘ٛعٛالت ٘بضي اظ عسْ ضعبيت
لٛا٘يٗ ٔ ٚمطضات ث ٝعٟس ٜايٗ ضطوت ٔيثبضس  ٚستبز ثطٌعاضی ٞيح ٌٔ ٝ٘ٛسئِٛيتي زض ايٗ ذصٛظ ٘ساضز.

