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 اخبار

 

 اخبار

 تاظزيس ٍظيط ػلَم، تحميمات ٍ فٌاٍضي اظ ؾاظهاى پػٍّكْاي ػلوي ٍ نٌؼتي ايطاى

آالت ٍ    زوتط فطّازي زض هطوع ضقس ٍاحسّاي فٌاٍض ؾاظهاى پػٍّكْاي ػلوي ٍ نٌؼتي ايطاى حًَض يافت ٍ اظ يه قطوت تَليسوٌٌسُ هاقيي                         
 .ّاي ؾِ اليِ تاظزيس وطز      وٌٌسُ پطُ تَضتيي گاظي، يه قطوت تَليسوٌٌسُ زاضٍ ٍ واضگاُ تَليس تُطي              ، يه قطوت تَليس زؾتگاُ وٌتطل       ؾاظي  لُؼِ

 

 
 
ِ   اهلل هًُطظازُ، ضئيؽ ؾاظهاى پػٍّكْاي ػلوي ٍ نٌؼتي ايطاى تِ ّوطاّي زوتط فطّازي                ّوچٌيي زض ايي زيساض زوتط فتح          اي   اظ هطوع هٌُم

 .اؾت زيسى وطز الوللي  زض ؾُح تيي وِ يه هطوع آهَظقي ٍ پػٍّكي ّاي نٌؼتي ايطاى ٍ پايلَت َطح هيىطٍآلگ ولىؿيَى هيىطٍاضگاًيؿن
اُ ّا ٍ ًيع جايگ     اي تا حًَض هسيطاى ؾاظهاى پػٍّكْاي ػلوي ٍ نٌؼتي ايطاى اظ ضًٍس اجطاي تطذي اظ َطح                 ٍظيط ػلَم، تحميمات ٍ فٌاٍضي َي جلؿِ       

 .ػلن ٍ فٌاٍضي زض ايي ؾاظهاى هُلغ قس
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زض .  اؾالم آتازغطب تطگعاض گطزيس   (  ع)واضتطزي اهام ضيا  -تطاي ًرؿتيي تاض زض وكَض، پٌل زٍضُ ّاي واضآهَظي زاًكجَياى زض هطوع آهَظـ ػلوي               
تا تطگعاضي پٌل زفاع اظ زٍضُ واضآهَظي تِ          94ّواٌّگي لثلي ايي هطوع تا زفتط هطوعي اضتثاٌ تا زاًكگاُ ٍ نٌؼت، زٍضُ ّاي واضآهَظي زض تاتؿتاى                   

ّا ٍ هسضؾيي واضآهَظي زض جطياى تطگعاضي ايي          فطآيٌس اجطاي واضآهَظي هطوع اظ ذطزازهاُ آغاظ قس ٍ زض جلؿات هتؼسزي هسيطاى گطٍُ             .  پاياى ضؾيس 
پؽ اظ اجطاي واضآهَظي، زاًكجَ زض حًَض هسضؼ ٍ ؾطپطؾت زٍضُ تِ تكطيح ػولىطز ذَز زض ََل زٍضُ پطزاذت ٍ تِ پطؾف ّاي                       .  ضٍـ لطاض گطفتٌس  

 .ّيأت زاٍضاى پاؾد گفت
 

 
ّاي ضٍظ چْاضقٌثِ ّجسّن قْطيَضهاُ تا حًَض ضئيؽ          تطگعاض گطزيس وِ پٌل     94قْطيَضهاُ    18لغايت    14پٌل واضآهَظي زض تاظُ ظهاًي        290تيف اظ   

ٍ نٌؼت زض ؾالي اجتواػات آى هطوع تطگعاض            ي واضآهَظي ؾاظهاى پػٍّكْاي ػلوي ٍ نٌؼتي ايطاى تِ ًوايٌسگي اظ زفتط هطوعي اضتثاٌ زاًكگاُ               ازاضُ
 .قس

، جصب زُ ًفط اظ واضآهَظاى گطٍُ هٌْسؾي هىاًيه، پيكٌْاز ّوىاضي ٍ هكاضوت زض وؿة ٍ واض تِ يه زاًكجَي واضآهَظ زض گطٍُ فٌاٍضي اَالػات                         
وطهاًكاُ تطاي ايجاز اتَهاؾيَى جسيس ازاضي آى ازاضُ، ٍ اتطاظ توايل تِ ّوىاضي تطذي زفاتط ثثت اؾٌاز ضؾوي ٍ زفاتط حمَلي                       2پيكٌْاز قْطزاضي هٌُمِ    

 .ّا تَزُ اؾت زض تِ واضگيطي زاًف آهَذتگاى گطٍُ حمَق هطوع اظ تطذي زؾتاٍضزّاي وَتاُ هست تطگعاضي ايي زٍضُ
ي واضآهَظي ؾاظهاى پػٍّكْاي ػلوي ٍ نٌؼتي ايطاى ، ضئيؽ ّيأت هؤؾؽ ٍ ضييؽ هطوع               ي اضظياتي زٍضُ تا حًَض ضئيؽ ازاضُ      پؽ اظ پاياى پٌل ّا، جلؿِ     

ّا تِ اضائِ گعاضـ ذَز پطزاذتٌس ٍ هكىالت ايي ػطنِ ضا وِ ػوستًا حَل هحَض                 زض ايي جلؿِ ّطوسام اظ گطٍُ     .  ّاي آهَظقي تطگعاض قس     ٍ هسيطاى گطٍُ  
          ِ ّاي   ي واضآهَظي ؾاظهاى پػٍّف   ضئيؽ ازاضُ .  ي زٍضّاي واضآهَظي تَز اضائِ ًوَزًس     پصيطـ زاًكجَ زض ٍاحسّاي هرتلف نٌؼتي يا ذسهاتي ٍ تيو

         ِ هَظ ّاي پصيطـ واضآ    ّاي ايي ازاضُ تطاي تَؾؼِ واضآهَظي پطزاذت ٍ ػٌَاى وطز زض ذهَل ّواٌّگي              ػلوي ٍ نٌؼتي ايطاى ًيع زض ايي جلؿِ تِ تطًاه
 . ّا ٍ واًًَْاي نٌؼتي ٍ نٌفي ّواٌّگي الظم تطاي تؿْيل زض پصيطـ زاًكجَ اًجام گطزز همطض گطزيسُ تا اًجوي

ٍ اظ فؼاالى نٌؼت ٍ زاًكگاُ ًيع زض ايي جلؿِ تط ايجاز ّواٌّگي ٍ آهازگي شٌّي زض ٍاحسّاي ّسف پيف اظ                       (  ع)ضئيؽ ّيأت هؤؾؽ هطوع اهام ضيا     
واًَى اظ  تطگعاضي زٍضُ ّا ٍ تؼاهل زاًكگاُ تا ايي ٍاحسّا تطاي جصب ّسفوٌس زاًكجَ اقاضُ ًوَز ٍ تط اّويت ايجاز يه واًَى زاًف آهَذتگاى هجعا                          

 .تأويس وطز ٍ هأهَضيتْايي تطاي ّيأت ضئيؿِ هطوع زض ايي ضاؾتا تؼطيف ًوَز( ع)زاًكگاُ جاهغ تطاي هطوع اهام ضيا

افعايي هياى تاظيگطاى واضآهَظي قاهل زاًكگاُ، نٌؼت ٍ زٍلت، هٌجط تهِ وهاّهف         ّاي واضآهَظي ػالٍُ تط ّن تطزاضي اظ فطنت افعايف ؾطػت تْطُ
ّوچٌيي تا تَجِ تِ پايساضي ػولياتي ايجاز قسُ زض ايي حَظُ، تَؾؼِ پايساض واضآهَظي ًيع زض زؾتطؼ ذَاّس .  ّاي ّط يه اظ اػًا ًيع ذَاّس گطزيس ّعيٌِ

 .تَز

 اؾالم آتاز غطب( ع)تطگعاضي پٌل ّاي واضآهَظي زض هطوع ػلوي واضتطزي اهام ضيا 

 کارآموزی
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 های فنی و مهندسی                                                                        توانمندی

 

تَليس وٌؿطٍ : قطوت ؾاحل نيس وٌاضن زاضاي گَاّيٌاهِ تَاًوٌسي فٌاٍضاًِ اظ ؾاظهاى پػٍّف ّاي ػلوي ٍ نٌؼتي ايطاى تطاي تَاًوٌسي فٌاٍضاًِ تا ػٌَاى

 .تاقسذَضان ّا ٍ ذَضقت ّاي تي هاّياى هي

ايي هجوَػِ زض   .  تا ّسف تَليس هحهَالت زض يايي هُاتك تا اؾتاًساضزّاي جْاًي ضاُ اًساظي گطزيس               1380قطوت تَليسي ؾاحل نيس وٌاضن زض ؾال        

هتط هطتغ تاؾيؽ گطزيس ٍ تا تْطُ         7000هتط هطتغ ٍ ظيط تٌاي        12.000قْطن وٌاضن زض وٌاض هٌاتغ ػظين تي هاّياى زضياي ػواى زض ظهيٌي تِ هؿاحت               

. ذٍ تَليس زض ؾال ضا هحمك ؾاذتِ اؾت         4وٌؿطٍ تِ ٍؾيلِ      150.000.000ًفط پطؾٌل اهىاى تَليس       400گيطي اظ تىٌَلَغي ضٍظ، وازضي هجطب ٍ        

فطآيٌس تَليس هحهَالت هجتوغ    .  هجتوغ تَليسي ؾاحل نيس وٌاضن ضا هي تَاى يىي اظ تْتطيي ٍ تعضگتطيي تَليس وٌٌسگاى وٌؿطٍ هاّي زض ايطاى زاًؿت                   

ٍ تا اؾتفازُ اظ هاقيي آالت هٌُثك تا فٌاٍضي ضٍظ زًيا ٍ پطّيع اظ اؾتفازُ اظ                   ISO 22000 ٍISO 9001 ؾاحل نيس وٌاضن هٌُثك تط اؾتاًساضز ّاي      

ٍاحس وٌتطل ويفيت   .  ّطگًَِ هَاز ًگْساضًسُ، زض هحيُي واهال وٌتطل قسُ اظ لحاِ تاض هيىطٍتي، تَؾٍ هترههيي هجطب ٍ واضآظهَزُ تَليس هي گطزز                   

يل ايي هجتوغ تا تْطُ گيطي اظ تجْيعات پيكطفتِ آظهايكگاّي ٍ ًيطٍّاي هترهم ٍ ضٍـ ّاي تسٍيي قسُ اؾتاًساضز تط هثٌاي ؾيؿتن تجعيِ ٍ تحل                           

تَجِ تِ ؾالهتي جاهؼِ ٍ حمَق هكتطي، ؾطلَحِ ي         .  وليِ هطاحل تَليس ضا تحت ًظاضت ٍ هطالثت زائن زاضز          (HACCP( هراَطُ ٍ وٌتطل ًماٌ تحطاًي    

 .فؼاليت ّاي ؾاحل نيس وٌاضن هي تاقس

ٍ ّا  ايي قطوت تا ّسف اضتماء فطٌّگ ههطف هاّي زض ؾُح وكَض پؽ اظؾالْا تَليس وٌؿطٍ تي هاّياى زض ضٍغي السام تِ تَليس اًَاع وٌؿطٍ ذَضان                            

  .وَزُ ًذَضقت ّاي تي هاّياى ًوَزُ اؾت وِ اظجولِ آًْا هي تَاى تِ ؾاالز هاّي تي، ذَضان تازهجاى ٍ اًَاع ذَضقت ّاي ايطاًي تا هاّي تي اقاض

 قطوت ؾاحل نيس وٌاضن
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 توسعه ارتباطات پژوهشی و فناوری

 1394ّاي تحميماتي ٍظاضت ًيطٍ زض ؾال  اٍلَيت

 عىًان تحقيق وبم شركت
محًر 

 اصلی
 اَداف مًرد اوتظبر ي محصًل وُبيی طرح زيرمحًر

 ظازهاى تَظعِ ترق ايراى

پیادُ ظازی فیلذتاض در 

يك ًوًَِ پايلَت 

 ًیرٍگاّي

 تَلیذ

اظتفادُ از تكٌَلَشی 

پیؽرفتِ ٍ تْیٌِ در 

 ّا  ًیرٍگاُ

 كعة تجرتِ علوي ٍ ارزياتي عولكرد فیلذتاض در ًیرٍگاُ

 ظازهاى تَظعِ ترق ايراى

تررظي فٌي ٍ التصادی 

اظتفادُ از ًیرٍگاُ تا ظیكل 

 (ORC)ارگاًیك راًكیي 

 تَلیذ

اظتفادُ از تكٌَلَشی 

پیؽرفتِ ٍ تْیٌِ در 

 ّا  ًیرٍگاُ

تررظي ارگاًیك راًكیي ٍ كارتردّا، تجْیسات ٍ ظیال ّای عاهل -1

جْت اظتفادُ  ORC تَلیذ ترق تا تِ كارگیری ظیعتن-6در ظیكل 

از گرهای تا دهای كن كِ در فرآيٌذّا تَلیذ هي ؼَد ٍ تذٍى اظتفادُ 

تَاًايي علوي جْت تررظي فٌي ٍ -6. تِ هحیط دفع هي گردد

 ORC التصادی تأظیط ًیرٍگاُ ّای

 ظازهاى تَظعِ ترق ايراى

طراحي ٍ ظاخت هؽعل 

جْت  Low NOxّای 

 ًیرٍگاُ ّای تخار

 تَلیذ

اظتفادُ از تكٌَلَشی 

پیؽرفتِ ٍ تْیٌِ در 

 ّا  ًیرٍگاُ

در  Low NOxتَلیذ داًػ فٌي طراحي ٍ ظاخت ًوًَِ هؽعل 

 هجوَعِ ّای صٌعتي كؽَر

 ظازهاى تَظعِ ترق ايراى

اهكاى ظٌجي اظتفادُ از 

ظیعتن ّای ًَيي آب 

ؼیريي كي ّای غؽايي 

ًاًَظاختار ترای تصفیِ 

پعاب ّای ؼَر ًیرٍگاّي 

در هٌاطك خؽك ٍ كن آب 

، اًتخاب ظیعتن تْیٌِ ٍ 

ظاخت پايلَت آى در 

 ًیرٍگاُ هٌتخة

 تَلیذ

اظتفادُ از تكٌَلَشی 

پیؽرفتِ ٍ تْیٌِ در 

 ّا  ًیرٍگاُ

اًتخاب هٌاظة تريي ظیعتن غؽايي ترای تصفیِ فاضالب ّای  •

ترآٍرد التصادی تكارگیری رٍغ ّای ًَيي در  •ًیرٍگاّي در ايراى 

 ظاخت پايلَت ًوًَِ •تازياتي فاضالب 

 ظازهاى تَظعِ ترق ايراى

اهكاى ظٌجي ظاخت 

 Burner Rigتجیسات 

Test  ٍ جْت تررظي آلیاش

 پَؼػ دهای تاال

 تَلیذ

اظتفادُ از تكٌَلَشی 

پیؽرفتِ ٍ تْیٌِ در 

 ّا  ًیرٍگاُ

ّای گازی هَجَد در كؽَر ٍ طرح -تعییي ؼرايط كاركرد تَرتیي

 ّای تَظعِ ای هرتثط تا آيي

 هحَض تَليس

 ّا  اؾتفازُ اظ تىٌَلَغي پيكطفتِ ٍ تْيٌِ زض ًيطٍگاُ -

 ...ادامه دارد 
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آئيي ًاهِ اجطايي لاًَى حوايت اظ قطوت ّا ٍ هَؾؿات زاًف تٌياى 27هازُ / تماياي لاًَى حساوثط اؾتفازُ اظ تَاى زاذلي  

                                           واًتيٌطي هَضز ًياظ گوطن جوَْضي اؾالهي ايطاى -تماياي تأهيي زؾتگاّْاي تاظضؾي ايىؽ ضي واهيًَي  -1

ّاي پيكطفتِ ذَاجِ ًهيطالسيي ََؾي تطاي تأهيي، تجْيع ٍ ضاُ اًساظي ٍ آهَظـ ؾيؿتن ّاي تاظضؾي ايىهؽ  اػالم آهازگي پػٍّكگاُ تَؾؼِ فٌاٍضي  -2

 : واًتيٌطي ٍ ّوچٌيي ؾَاضي تا والؼ ٍى ٍ پيىاج –ضي واهيًَي 

ّاي زضيي واٍ نٌؼت، پطتهَ  ، گطٍُ فٌي ٍ هٌْسؾي تْؿاظ ايسُ ًيىاى ٍ وٌؿطؾيَم قطوت( پالؽ ًيطٍ) تٌياى نٌايغ پَيا الىتطٍ ؾاهاى ًيطٍ ّاي زاًفقطوت

واًتيٌطي هَضز ًياظ گوطن   –َة پطزيؽ ٍ ًاًَ آزان آهازگي ذَز ضا جْت تأهيي، تجْيع ٍ ضاُ اًساظي ٍ آهَظـ ؾيؿتن ّاي تاظضؾي ايىؽ ضي واهيًَي 

 .اًسجوَْضي اؾالهي ايطاى اػالم زاقتِ

.تطذي اظ پطٍغُ ّاي اجطا قسُ تَؾٍ آى پػٍّكگاُ تطاي اٍليي تاض زض وكَض تا زاًف زاذلي ٍ اًتمال تىٌَلَغي زض ايٌجا هؼطفي هي گطزز  

 ؾاذتي ًهة ٍ ضاُ اًساظي اٍليي اؾىٌط ايىؽ ضي ذَزضٍ ؾَاضي وكَض( 1

 ؾاذتي ًهة ٍ ضاُ اًساظي ايىؽ ضي ذَزضٍي والؼ ٍى ٍ ٍاًت تاض( 2

 فطٍزگاّي -ؾاذتي ًهة ٍ ضاُ اًساظي ايىؽ ضي چوساًي( 3

 ؾاذتي ًهة ٍ ضاُ اًساظي گيت ّاي تاظضؾي ًفط ضٍ( 4

 َطاحي ٍ ؾاذت ًوًَِ ّاي هرتلف زتىتَضّاي هَاز ذُطًان( 5

 َطاحي ٍ ؾاذت ٍ تأهيي اًَاع ؾيؿتن ّاي حفاظتي ٍ اهٌيتي( 6

 قانون حداکثر

 تماياي لاًَى حساوثط 
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 تجاری سازی فناوری

 

 ّاي لاتل ػطيِ تِ نٌؼت ؾاظهاى پػٍّكْاي ػلوي ٍ نٌؼتي ايطاىفٌاٍضي

قواضُ تلفي زفتط تجاضي ؾاظي فٌاٍضي جْت هتمايياى   
     02156276608:ّاي فَقزاًف فٌي

 وكاٍضظي  ( ووثيٌات)هاقيي چٌسواضُ : ػٌَاى َطح

 ػثاؼ اوثطًيا:  قطوت/هجطي

 

 :چىيسُ َطح 

ي واضػوليات ذان ٍضظي ٍ واقت زض يه فهل ظضاػي قاهل قرن ظزى، تْيِ تؿتط تصض، تؿُيح، واقت تصض، پَقف تصض، ايجاز قياض آتياضي ٍ گاّاً وَز 

(. ضٍـ هطؾَم ٍ جاضي زض وكَض) تطاي اًجام ّط وسام اظ ػوليات فَق االقاضُ تايس هاقيي هَضز ًظط تِ تطاوتَض ًهة قسُ ٍ تِ زاذل هعضػِ تطٍز .  اؾت

ًياظ تهِ  (  چٌس واضُ)  اؾتفازُ اظ يه هاقيي هطوة  -1.  يىي اظ ضاُ حل ّاي هَثط زض ايي اهط اؾت(  ووثيٌات)اها ايٌه اؾتفازُ اظ هاقيي ّاي چٌس واضُ 

تِ هحى هؿاػس تَزى قطايٍ آب ) تِ زليل اًجام ػوليات زض يه هطحلِ، هكىل هحسٍزيت ظهاًي هطتفغ هي قَز   -2.  ؾطهايِ گصاضي ووتطي ذَاّس تَز

تِ زليل اًجام قسى ػوليات زض يه ًَتت، تطاوتَض فمٍ يىثاض تِ واض گطفتِ هي قَز لهصا،      -3(.  ٍ َّا زض يه ًَتت توام ػوليات ظضاػي اًجام هي گيطز

تِ زليل تىاض تؿتي چٌس زؾتگهاُ زض يهه         -4.  فكطزگي ذان هعضػِ حسالل قسُ ٍ اؾتْالن تطاوتَض ٍ ههطف ؾَذت آى تِ حسالل هوىي هي ضؾس

تا تَجِ تِ اًجام ػوليات ظضاػي زض ظهاى هٌاؾة ٍ ػهسم        -5.  هجوَػِ، تُاتك ٍ ّواٌّگي آًْا زض حيي ػوليات ظضاػي هٌاؾثتط ٍ هُلَتتط ذَاّس تَز

اهىاى تهىهاض       -6.  فكطزگي ذان هعضػِ، هَجثات ضقس هُلَب گياُ فطاّن آهسُ، ايي اهط هَجة افعايف ػولىطز هحهَل زض ٍاحس ؾُح هي گطزز

واّف ّعيٌِ ّاي ذطيس ازٍات هتؼسز تطاي ػوليات   -7.  گيطي زؾتگاُ زض قطايٍ هرتلف فيعيىي ظهيي ّاي ظضاػي، هعاضع آتي ٍ زين فطاّن هي تاقس

 .واّف تؿياض لاتل تَجِ اًطغي ههطف قسُ زض ػوليات -9افعايف تْطُ ٍضي اظ اهىاًات  -8. ظضاػي

 :اَالػات التهازي َطح

 هيلياضز ضيال 20حسٍز : گصاضي هَضز ًياظ ؾطهايِ 

 هيلياضز ضيال8حسٍز : ؾطهايِ ّاي ثاتت هَضز ًياظ

 ؾال 5تا  3(: ؾال)زٍضُ تاظگكت ؾطهايِ 

 گَاّي تاييسيِ ػولىطز: هجَظّاي اذص قسُ

 هاُ 8تطاي تَليس ًيوِ نٌؼتي حسٍز : ًطخ  تطًاهِ ظهاى تٌسي قسُ تطاي زٍضُ ؾاذت ٍ تْطُ تطزاضي

ايي زؾتگاُ لاتل اؾتفازُ زض هعاضع زين ٍ آتي تَزُ لصا ّن زض تاظاض زاذل وكَض ٍ ًيع زض تاظاض ذاضج اظ وكَ لاتليهت  :  نازضات/  تاظاضّاي ّسف زاذلي

 . تاظاضياتي ضا زاضز

ايي زؾتگاُ اٍليي هاقيي چٌسواضُ ؾاذت وكَض اؾت ٍ اٍليي هاقيي چٌسواضُ لاتل ضاُ اًساظي تا تطاوتَضّهاي  :  هعيت ّاي ضلاتتي هحهَالت تَليس قسُ

ؾيلٌسض ًيع ضاحي َطاحي ٍ ًوًَِ ؾهاظي     6الثتِ زؾتگاُ تا ػطو واض تيكتط تطاي تطاوتَضّاي .  اؾت( هتساٍل زض وكَض ٍ وكَضّاي ّوؿايِ) ؾيلٌسض  4

 .قسُ اؾت
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 ّاي لاتل ػطيِ تِ نٌؼت ؾاظهاى پػٍّكْاي ػلوي ٍ نٌؼتي ايطاىفٌاٍضي

تلفي زفتط تجاضي ؾاظي فٌاٍضي   
 :ّاي فَقجْت هتمايياى زاًف فٌي

02156276608     

 تَليس تتا واضٍتي: ػٌَاى َطح

 زوتط زاٍز ظاضع: قطوت/هجطي

 

 :چىيسُ َطح

لهف  تتاواضٍتي واضتطزّاي هتٌَػي تِ ػٌَاى هىول غصايي، آًتي اوؿيساى، هىول غصاي زام ٍ َيَض ٍ تِ ػٌَاى يه ضًگساًِ هٌاؾة زض هحهَالت هرته 

تطضؾي آظهايكگاّي تَليس تتاواضٍتي .  زض ايطاى تِ نَضت آظهايكگاّي تَليس تتاواضٍتي تِ ضٍقْاي تيَتىٌَلَغيه اًجام قسُ اؾت.  غصايي ٍ زاضٍيي زاضز

هيلي گطم زض لهيهتهط         180ًتيجِ ايي واض تَليس حسٍز .  اظ وپه تالوؿال تطيؿپَضا زض پػٍّكىسُ تيَتىٌَلَغي ؾاظهاى پػٍّكْا اًجام گطزيسُ اؾت

پؽ اظ آى ايي واض زض لالة يه پطٍغُ زاًكجَيي ازاهِ يافت ٍ فؼاليتْاي هحسٍزي زض ظهيٌِ تَليس تتاواضٍتي زض .  تتاواضٍتي زض قطايٍ آظهايكگاّي تَز

ضيال تطاي ّط ويلَگطم تتاواضٍتي زض تهاظاض ايهطاى          15،000،000تا تَجِ تِ ليوت فؼلي تتاواضٍتي وِ زض حسٍز .  قطايٍ فطهاًتَضي اًجام گطزيس

گطم زض ليتط تتاواضٍتي هي تاقس وِ ًياظ  3اها تِ ّط حال اٍليي گام زض ضؾيسى تِ ايي هْن تِ زؾت آٍضزى يه ؾَيِ هٌاؾة اظ وپه تا تَليس حسالل .اؾت 

اظ ضج   تِ ازاهِ واض آظهايكگاّي تِ نَضت هؿتوط تطاي حسٍز يه تا زٍ ؾال ذَاّس تَز وِ الثتِ هي تَاى ايي هطحلِ ضا تا ذطيس ؾَيِ نٌؼتي اظ ذها   

زض ايهطاى    .  ايي همساض تاظزّي  تَليس هي تَاًس قطٍع ًؿثتا ذَتي تطاي فاظ ًيوِ نٌؼتي تَليس تاقس ٍ پؽ اظ آى تَليس نٌؼتي تاقهس .  وكَض وَتاُ ًوَز

هحلَل زض   %  30هثلغ ّط ويلَگطم تتاواضٍتي .  تواهي تتاواضٍتي هَضز ههطف وكَض ٍاضزاتي تَزُ ٍ اظ وكَضّايي ًظيط تطظيل ٍ ؾَئيؽ ٍاضز هي گطزز

زض حهسٍز   1395ههطف تتاواضٍتي وكَض تِ نَضت ضًگ َثيؼي زض ؾال .  هيليَى ضيال هي تاقس 6الي  4ضٍغي زض زاذل وكَض ّن اوٌَى زض حسٍز 

تطضؾيْاي همسهاتي َهطح تهَجهيهِ       .  ويلَگطم ترويي ظزُ قسُ اؾت 2400ويلَگطم ٍ ههطف هىول ذَضاوي تِ نَضت لطل زض حسٍز  29200

 30سٍزي حه التهازي ًكاى هي زّس تطاي ايٌىِ احساث واضذاًِ اي تطاي تَليس تتاواضٍتي تا اؾتفازُ اظ وپه تالوؿال تطيؿپَضا زض ايطاى تا ظطفيت اؾو

اها زض نَضتيىِ تتَاى اظ ظطفيت ذالي واضذاًجهات  .  گطم زض ليتط تتاواضٍتي هي تاقس 3هتط هىؼة التهازي تاقس ًياظ تِ ؾَيِ اي تا لاتليت تَليس حسٍز 

ّن اوٌَى قطوت ظيؿت فٌاٍضي َثيؼت گطا زض حال تَليس هحهَالت تيَلَغيه هي تاقس ٍ تجهْهيهعات    .  اؾتفازُ ًوَز ايي همساض ووتط ًيع ذَاّس تَز

زض نَضت هَافمت ايي قطوت تِ ّوىاضي زض تَليس تا تَجِ تِ ايٌىهِ  .  فطهاًتَضي آًْا هي تَاًس زض ظهيٌِ تَليس تتاواضٍتي تِ ايي ضٍـ تِ واض گطفتِ قَز

 اظ ظطفيت ذالي واضذاًِ اؾتفازُ هي قَز ليوت توام قسُ هحهَل ٍ تطگكت ؾطهايِ آؾاًتط ذَاّس تَز

 :اَالػات التهازي َطح

 هيلياضز ضيال 6الي  5: گصاضي هَضز ًياظ ول ؾطهايِ 

 هيلياضز ضيال 5الي  3: ؾطهايِ ّاي ثاتت هَضز ًياظ

 ؾال 2زض نَضت هَفميت زض فطٍـ ٍ تِ زؾت آٍضزى ؾَيِ نٌؼتي حسٍز (: ؾال)زٍضُ تاظگكت ؾطهايِ 

فاظ تىويلي آظهايكگاّي حسٍز زٍ ؾال، فاظ تْطّثطزاضي تا اؾتفازُ اظ واضذاًجات هَجَز يهه  :  تطًاهِ ظهاى تٌسي قسُ تطاي زٍضُ ؾاذت ٍ تْطُ تطزاضي

 (ؾال 3هجوَػا )ؾال 

 ....تواهي واضذاًجات ضٍغي، لثٌيات، تؿتٌي ٍ : نازضات/ تاظاضّاي ّسف زاذلي

 . قطوت ظيؿت فٌاٍضي َثيؼت گطا ٍ قطوت گلطًگ هوىي اؾت: هؼطفي ؾْاهساضاى ٍ قطٌٍ احتوالي تطاي هكاضوت ٍ تأهيي هالي


