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︨﹫︡دادوش ﹨︀︫﹞﹩
ا︨︐︀﹡︡ار ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه

︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری  ﹊﹩ از ︣︐﹝﹞﹟ ︻﹢ا﹝﹏ ر︫︡ و ︑﹢︨︺﹥ ا﹇︐︭︀دی 
 ﹜﹨ ﹩︮﹢︭︠ ︩︋ ﹩﹛︀﹞ ︿︺︲ و ﹟﹫︀︎ ︡﹞ا︨️. ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ درآ
ا﹋﹠﹢ن ر﹇︀︋️ ︫︡︡ی ︋︣ای ︗︢ب ︨︣﹝︀﹥ ﹨︀ در ︋﹫﹟ ﹝﹠︀︵﹅ ﹋﹞︐︣ 
︗︢ب   ︩ا﹁︤ا رو︋﹥  رو﹡︡  ا︨️،  آ﹝︡ه  و︗﹢د   ﹤︋  ﹤︐﹁︀  ﹤︺︨﹢︑
﹝﹠︀︋︹ ﹝︀﹜﹩ در ﹋︪﹢ر﹨︀ی در ︀ل ︑﹢︨︺﹥ ﹎﹢︀ی ا﹟ ﹝︴﹙︉ ا︨️. 

را  ﹎︢ار﹝﹊︀﹡﹩   ﹤︀﹞︨︣  ﹈ ﹝﹩ ︫﹢د   ︒︻︀︋  ﹤﹋ ︻﹢ا﹝﹙﹩   ﹤﹚﹝︗ از 
و  ﹎︢اری   ﹤︀﹞︨︣ ︋︀زده  ﹡︣خ   ︡︀﹝﹡ ا﹡︐︀ب  ﹎︢اری   ﹤︀﹞︨︣ ︋︣ای 
︮︡ور  در  اداری  رو﹥ ﹨︀ی  و  ﹇﹢ا﹡﹫﹟  از   ︕︐﹠﹞ ﹋︀ر  و   ︉︧﹋  ︳﹫﹞
﹡︣خ  ا︨️.  ﹎︢اری   ﹤︀﹞︨︣ ﹝︪﹢ق ﹨︀ی  ا︻︴︀ی   ﹟﹫﹠︙﹝﹨ و  ﹝︖﹢ز﹨︀ 
︋︀زده ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︋﹥ ︨﹢﹜️ د︨︐︨︣﹩ ︋﹥ ﹝﹢اد او﹜﹫﹥ ︋︀ ﹇﹫﹞️ 
︠︀ك،  آب   ︹︋︀﹠﹞ و   ︉︨︀﹠﹞ ️ ﹨︀ی  ︠︀︨︣ز  ،︣﹨︀﹞ ﹋︀ر  ﹡﹫︣و  ارزان، 

ا﹡︣ژی و در ﹡︀️ ︋︀زار ﹝︴﹞﹟ ︋︧︐﹍﹩ دارد. 
 ︩︫  ️︤﹋︣﹞) ︗︽︣ا﹁﹫︀ی  ﹝﹞︐︀ز   ️﹫︺﹇﹢﹞  ︀︋ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه  ا︨︐︀ن 
︀ ﹋﹞︐︣ از ٢٠٠ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ﹁︀︮﹙﹥ و در ﹡︐﹫︖﹥ ا﹝﹊︀ن د︨︐︨︣﹩  ا︨︐︀ن︋ 
︋﹥ ︋︀زار ١۵ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹡﹀︣ ︗﹞︺﹫️ در ﹋﹞︐︣ از دو ︨︀︻️ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ 
از  ︋︣︠﹢رداری  ︻︣اق)،  ﹋︪﹢ر   ﹤︋ ︮︀درات  ︋︣ای   ︣﹫︧﹞   ﹟︣︐︋
﹝﹠︀︋︹ آب و ︠︀ك ︾﹠﹩، ︑﹠﹢ع آب و ﹨﹢ا﹩ و ز︨︣︀︠️ ﹨︀ی ﹝﹠︀︨︉ 

︑﹢﹜﹫︡ ﹊﹩ از ︣︐︋﹟ ﹝﹠︀︵﹅ ﹋︪﹢ر ︋︣ای ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ا︨️. 
 ︀︋ ﹝︐︣م   ﹎︢اران   ﹤︀﹞︨︣  ﹩︀﹠︫آ ﹝﹠︷﹢ر   ﹤︋ ﹡﹢︫︐︀ر   ﹟ا در 
️ ﹨︀ی  ︤﹞ ا︨︐︀ن،  ﹎︢اری   ﹤︀﹞︨︣ ️ ﹨︀ی  ︮︣﹁ و   ︀﹨ ﹏﹫︧﹡︀︐︎
و  ︑︖︀ری  و  ﹎︣د︫﹍︣ی  ︑﹢﹜﹫︡ی،  ︩ ﹨︀ی  ︋ در  ﹎︢اری   ﹤︀﹞︨︣
و  ︠︀ك  آب،   ︹︋︀﹠﹞ و   ︀﹨ ️ ︠︀︨︣ز  ﹟︣︑ ﹜﹞ ﹝︪︭︀ت   ﹟﹫﹠︙﹝﹨
﹝︺︡﹡﹩ ا︨︐︀ن و در ﹡︀️ ﹝︪﹢ق ﹨︀ی ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و ︑︺︡ادی 
︫︡ه   ﹤ارا  ︿﹚︐﹞ ︩ ﹨︀ی  ︋ در  ﹎︢اری   ﹤︀﹞︨︣ ️ ﹨︀ی  ︮︣﹁ از 
﹎﹫︣ی   ﹜﹫﹝︭︑ در  ︫︡ه   ﹤ارا ا︵﹑︻︀ت   ﹤﹋ ﹝﹩ رود  ا﹝﹫︡  ا︨️. 

︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران ﹝﹀﹫︡ ﹁︀︡ه وا﹇︹ ﹎︣دد. 

︨︣آ︾︀ز





 ﹩︀﹫﹁︭︀ت ︗︽︣ا︪﹞ - ١-١
ا︨︐︀ن ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه در ﹝﹫︀﹡﹥ ︲﹙︹ ︾︣︋﹩ ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان وا﹇︹ ︋﹢ده و از ︫﹞︀ل 
︋﹥ ا︨︐︀ن ﹋︣د︨︐︀ن، از ︫︣ق ︋﹥ ا︨︐︀ن ﹨︀ی ﹨﹞︡ان و ﹜︨︣︐︀ن، از ︗﹠﹢ب ︋﹥ ا︨︐︀ن 

ا﹑م و از ︾︣ب ︋﹥ ﹋︪﹢ر ︻︣اق (︋︀ ٣۶۶ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ﹝︣ز ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩) ﹝︡ود ا︨️.
ا︨︐︀ن از ﹡︷︣ ︗︽︣ا﹁﹫︀﹩ ︋︣ای ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری دارای ﹝﹢﹇﹫︺️ و︥ه ای ا︨️ : 

 ﹨﹞︀︧﹍﹩ ︋︀ ﹋︪﹢ر ︻︣اق و ﹋﹞︐︣﹟ ﹁︀︮﹙﹥ ︋︀ ︋︽︡اد. 
 ﹇︣ار ﹎﹫︣ی ︋︣﹋︣︡ور ︫︣ق ︋﹥  ︾︣ب (︋︤ر﹎︣اه ﹋︣︋﹑ در ﹈ ︋︧︐︣ ﹝﹠︀︨︉ و 
﹥ ﹋︪﹢ر  ︀درات︋  ﹥ ﹋︪﹢ر ︻︣اق، (از ۴/١ ﹝﹫﹙﹫︀رد د﹐ر︮  ︣ای د︨︐︨︣﹩︋  ﹨﹞﹢ار︋ 
 ﹅︣︵ ۵٢ در︮︡ از ﹩﹠︺ ︣اق در ︨︀ل ١٣٨٨ ﹝︺︀دل ٢/١ ﹝﹫﹙﹫︀رد د﹐ر آن︻
﹝︣ز﹨︀ی ا︨︐︀ن ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ﹋﹥ ﹎﹢︀ی ﹡﹆︩ ا︨︐︀ن در ︮︀درات ︋﹥ 

﹋︪﹢ر ︻︣اق ﹝﹩ ︋︀︫︡)
 ﹝︣﹋︤ ﹝﹠︴﹆﹥ ︾︣ب ﹋︪﹢ر  ﹁︀︮﹙﹥ ︋︀ ︀ر ا︨︐︀ن ﹨﹛ ︗﹢ار (﹋︣د︨︐︀ن، ﹨﹞︡ان ، 
ا﹑م و﹜︨︣︐︀ن) ﹨﹞︙﹠﹫﹟ دو ا︨︐︀ن ﹨﹞︀︧﹥ ︻︣اق (︨﹙﹫﹞︀﹡﹫﹥ و د︀﹜﹩ ) ﹋﹞︐︣ از 
٢٠٠ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ا︨️ ا﹟ ﹝﹢﹇︺﹫️ ا︨︐︀ن د︨︐︨︣﹩ ︋﹥ ︋︀زار ١۵ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹡﹀︣ی 

در ﹋﹞︐︣ از ٢ ︨︀︻️ را ︋︣ای ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹁︣ا﹨﹛ ﹡﹞﹢ده ا︨️. 
و  ا﹨﹢از   ،︤︣︊︑ (︑︣ان،  ﹋︪﹢ر  ا﹇︐︭︀دی  ﹨︀ی    ︉︴﹇  ︀︋  ︉︨︀﹠﹞  ﹤﹚︮︀﹁  

ا︮﹀︀ن) ︋︀ ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ ﹁︀︮﹙﹥ ۵٠٠ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ 

و︲︺﹫️ ︻﹞﹢﹝﹩  ١

﹡﹆︪﹥ ︫︨︣︐︀ن ﹨︀ی ا︨︐︀ن ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه

︣﹆﹠︨

﹟
ــ︣
﹫︫
︭︣
﹇

﹋﹠﹍︀ور
﹤﹠︮

﹟﹫︨︣﹨

روا﹡︧︣
︗﹢ا﹡︣ود

︎︀وه

ا︨﹑م آ︋︀د ︾︣ب

دا﹐﹨﹢

︔﹑ث ︋︀︋︀︗︀﹡﹩

﹎﹫﹑﹡︽︣ب

﹋︣﹝︀﹡︪︀ه

︨︣︎﹏ ذ﹨︀ب

N
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٢-١- ︑﹆︧﹫﹞︀ت ︨﹫︀︨﹩ 
 ️︀︧﹞ ︡︮٢۴٩٩٠ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ﹝︣︋︹ ﹝﹩ ︋︀︫︡  ﹋﹥ ١/۵ در ️︀︧﹞ ا︨︐︀ن دارای 
 ٨۵ ، ︩︋ ︀ن ، ٢٠︐︨︫︣ ١۴  ا︨︐︀ن  از ﹟ر را ︫︀﹝﹏ ﹝﹩ ︫﹢د ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا﹢︪﹋

د﹨︧︐︀ن و ٢٨ ︫︣  ︑︪﹊﹫﹏ ︫︡ه ا︨️.
٣-١- ︗﹞︺﹫️ و ﹡﹫︣وی ا﹡︧︀﹡﹩ 

︣ ١٩٠٠ ﹨︤ار ﹡﹀︣ (٢/٧ در︮︡ ︗﹞︺﹫️ ﹋︪﹢ر)   ︋︼﹛︀ ︀ل ١٣٨٩︋   ︗﹞︺﹫️ ا︨︐︀ن در︨ 
﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ٧٠ در︮︡ آن ︫︣﹡︪﹫﹟ ا︨️. ︗﹞︺﹫️ ﹁︺︀ل ا︨︐︀ن (︫︀︾﹏ و ︗﹢︀ی 
 ﹤ ︣ ٨٠٠ ﹨︤ار ﹡﹀︣︋   ︋︼﹛︀  ︋﹩︐﹫︺﹝︗ ︀ ︣ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه︋  ﹋︀ر) ︡ود ٧٠٠ ﹨︤ار ﹡﹀︣ ا︨️.︫ 
︻﹠﹢ان ︋︤رگ ︑︫ ﹟︣︣ ﹝﹠︴﹆﹥ ︾︣ب، ارا﹥ د﹨﹠︡ه ︠︡﹝︀ت ︋︣︑︣ در﹝︀﹡﹩، آ﹝﹢ز︫﹩ و 

︑︖︀ری ︋﹥ ﹝﹠︴﹆﹥ ︾︣ب ا︣ان و ﹋︪﹢ر ︻︣اق ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

۴-١- آب و ﹨﹢ا 
ا︨︐︀ن ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه دارای آب و ﹨﹢ا﹩ ﹝︺︐︡ل - ﹋﹢﹨︧︐︀﹡﹩ ا︨️ و ︀ر ا﹇﹙﹫﹛ "ز﹝︧︐︀ن ︨︣د 
و ︑︀︋︧︐︀ن ︪︠﹉"، "ا﹇﹙﹫﹛ ﹡﹫﹞﹥ ︪︠﹈ و ا︨︐︍﹩ ︠﹠﹈"، "ا﹇﹙﹫﹛ ﹡﹫﹞﹥ ︪︠﹈  ا︨︐︍﹩ ﹎︣م "و" 
ا﹇﹙﹫﹛ ز﹝︧︐︀ن ﹝﹑﹛ و ︑︀︋︧︐︀ن ﹎︣م و ︪︠﹈ "در آن ﹇︀︋﹏ ﹝︪︀﹨︡ه ا︨️. ﹜︢ا ا︨︐︀ن ﹨﹛ ز﹝︀ن 
دارای آب و ﹨﹢ای ﹎︣م، ﹝︺︐︡ل و ︨︣د ﹝﹩ ︋︀︫︡. ا﹟ ︫︣ا︳ ﹝﹢︗︉ ︫︡ه ا︨️ ا﹡﹢اع ﹝︭﹢﹐ت 
️ ﹨︀ی  زرا︻﹩ و ︋︀︾﹩ در آن ︋﹢︗﹢د و ا﹝﹊︀ن ﹋︪️ ﹝︖︡د ﹁︣ا﹨﹛ ︫﹢د، ﹁︭﹏ ﹋︀ری ︋︣ای ﹁︺︀﹜﹫
 ﹟﹫︀︎ ︀ی ︑﹢﹜﹫︡ی﹨︡وا ︩︀﹞︨︣ و ︩︀﹞︣﹎ ﹤﹠︤﹨ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ و ︫︡︀︋ ﹩﹞ ︉︨︀﹠﹞ ︣ا﹡﹩ ︋︧﹫︀ر﹝︻

ا︨️. 

︨︣اب ︋﹫︧︐﹢ن
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ا﹜︿ - ﹝﹠︀︋︹ آب 
︣ آب  ︀ل از ﹝﹠︀︵﹅︎  ︀ر﹡︡﹎﹩ ﹝︐﹢︨︳ ۵٠٠ ﹝﹫﹙﹩ ﹝︐︣ در︨  ︀ ﹝﹫︤ان︋  ا︨︐︀ن ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه︋ 
﹋︪﹢ر ﹝︧﹢ب ﹝﹩ ︫﹢د. ︖﹛ آب ﹨︀ی ︨︴﹩ و ز︣ز﹝﹫﹠﹩ ا︨︐︀ن ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ٧/٣ 
︣آورد ﹝﹩ ︫﹢د. ﹝︀ر آب ﹨︀ی  ︀ل︋  (٨ در︮︡ ﹋︪﹢ر) و ١/٣ ﹝﹫﹙﹫︀رد ﹝︐︣ ﹝﹊︺︉ در︨ 
️ ﹨︀ی ا︨︐︀ن ز﹝﹫﹠﹥ ︨︀ز ا﹁︤ا﹞ ︡﹫﹛﹢︑ ︩︭﹢﹐ت  ﹢﹛از او ﹩﹊ ان﹢﹠︻ ﹤︋ ﹩︴︨

﹋︪︀ورزی و ︑﹢︨︺﹥ ︮﹠︡︊︑ ︹︀﹙﹩ در آ﹠︡ه ﹡﹥ ﹠︡ان دور ا︨️. 
︀︀ن   ︎﹤ ︀ه، ﹎﹫﹑ن ︾︣ب و︫﹫︀ن︋  ﹙﹫﹞︀ن︫  ︡ ﹎︀و︫︀ن،︨  در ︀ل ︀︲︣ ︻﹞﹙﹫︀ت ︀ر︨ 
︡ه ا︨️.  ر︨﹫︡ه ا︨️ و ︡ود ٣١٣   ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹝︐︣ ﹝﹊︺︉ از آب ﹨︀ی ا︨︐︀ن ﹝︀ر︫ 
و...  ﹞︀م   ﹌﹠︑ و  ز﹝﹊︀ن  آزادی،  زا﹎︣س،   ﹩﹡︤﹞  ︨︡ ا︡اث  ︻﹞﹙﹫︀ت  ا﹋﹠﹢ن   ﹜﹨
ارا︲﹩  ﹨﹊︐︀ر   ۴١٧۶٠ ﹝︀رو   ﹏︋︀﹇ آب   ︉︺﹊﹞  ︣︐﹞ ﹝﹫﹙﹫﹢ن    ۴۶٠ ︡ود   ﹜︖  ︀︋
︡ودًا   ️﹫﹁︣︸  ︀︋  ﹩﹡︤﹞  ︨︡  ١١  ﹤︺﹛︀︴﹞ و  ا︨️  ا︗︣ا  درد︨️   ︩︫﹢︎  ️︑
٣٠٠ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹝︐︣ ﹝﹊︺︉ و ︋︀ ٢٠/٠٠٠ ﹨﹊︐︀ر ز﹝﹫﹟ زرا︻﹩ ︑️ ︎﹢︫︩ ︋﹥ ا︑﹞︀م 

ر︨﹫︡ه و ﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن آ﹝︀ده ︻﹞﹙﹫︀ت  ا︗︣ا ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡. 

︿
(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹝︐︣﹝﹊︺︉) ﹝﹫︤ان ذ︠﹫︣ه آب ︻﹠﹢انرد

︖﹛ آب ﹇︀︋﹏ ︑﹠︷﹫﹛
︣ب ﹝﹫︤ان ︑︀﹝﹫﹟ آب ﹋︪︀ورزی ﹝﹫︤ان ︑︀﹝﹫﹟ آب︫ 

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹝︐︣ ﹝﹊︺︉)
 ﹩︐︺﹠ ﹝﹫︤ان ︑︀﹝﹫﹟︮ 
(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹝︐︣ ﹝﹊︺︉) ﹨﹊︐︀ر﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹝︐︣ ﹝﹊︺︉

﹏﹋ ︹﹝︗٣١٣٢٢۴٫۵٣٢٩٠٠٧٣٢٫۵
-٢۵٠١٨٠٢۵٠٠٠۶٨︨︡﹎︀و︫︀ن١
︀ه٢ ﹙﹫﹞︀ن︫   ︨︡ ︨۴٢٢۵۵٣٠٠۵١
--١٢١٢١٢٠٠︨︡ ﹎﹫﹑﹡︽︣ب٣
١٫۵-٩٧٫۵١۴٠٠︨︡ ︫﹫︀ن۴

︗︡ول (١) ﹝︪︭︀ت ︨︡﹨︀ی ︋﹥ ︋︣ه ︋︣داری ر︨﹫︡ه ا︨︐︀ن ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه   ( ︨︀ل ١٣٨٩)

اب
︨︣

︪︀ر 
آ︋

 ﹩︺﹫︊︵ ︹︋︀﹠﹞ -١-۵
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︿
(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹝︐︣﹝﹊︺︉) ﹝﹫︤ان ذ︠﹫︣ه آب ︻﹠﹢انرد

︖﹛ آب ﹇︀︋﹏ ︑﹠︷﹫﹛

︣ب ﹝﹫︤ان ︑︀﹝﹫﹟ آب ﹋︪︀ورزی ﹝﹫︤ان ︑︀﹝﹫﹟ آب︫ 
(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹝︐︣ ﹝﹊︺︉)

 ﹩︐︺﹠ ﹝﹫︤ان ︑︀﹝﹫﹟ آب︮ 
︎﹫︪︣﹁️ ﹁﹫︤﹊﹩(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹝︐︣ ﹝﹊︺︉) ︉︺﹊﹞ ︣ ﹨﹊︐︀ر﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹝︐

﹏﹋ ︹﹝︗۴۶٠٫١٢٨۴۴١٧۶٠١٠٫۵۵٠
٠/۵٣--٢٨٫١٢٣٣٠۶٠︨︡ ز﹝﹊︀ن١
١۵٠/٩۶-١٠۵٧٠٨٣٠٠︨︡ زا﹎︣س٢
۴٢٢۴۴٢٠٠١٫۵۵٠/٩٣︨︡ آزادی ٣
۵۴/٢٠- ﹌﹠︑ ︨︡۴۴٢٣٣٨٠٠﹞︀م۴
︡ دا﹈ ﹎﹫﹑﹡︽︣ب۵ ︨٣٨٣۴٣۶٠/٨٠--٠٠
۶٠/١٨-۶٣٣٢۵٢٠٠︨︡ ︗︀﹝﹫︪︀ن۶
١٢٠/١٢-۶۴۴١٧۴٠٠︨︡ ︫︣﹁︪︀ه٧
۴٢٢٠۴٢٠٠٣۶٠/١٢︨︡ ﹇︪﹑ق٨
٣︨︡ ﹋︊﹢︑︣ ﹐﹡﹥٩۴١٧٢٠٠٠۶۴٠/١١٫۵

︗︡ول (٢) ﹝︪︭︀ت ︨︡﹨︀ی درد︨️ ا︗︣ای  ا︨︐︀ن ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه   ︨︀ل ١٣٨٩

︗︡ول (٣) ﹝︪︭︀ت ︫︊﹊﹥ ا﹡︐﹆︀ل آب ا︨︐︀ن ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه در ︨︀ل ١٣٨٩

︿
﹝﹊︀ن ﹝︪︭︀ت︻﹠﹢ان ︑︃︨﹫︧︀ترد

︫︨︣︐︀ن
﹝﹏ ︑︃﹝﹫﹟ آب 
︨︡ ︀ ﹤﹡︀︠رود km ﹩︻︣﹁ ﹏﹡︀﹋ ل﹢︵km ﹩﹚︮ل ﹋︀﹡︀ل ا﹢︵

﹎︀وه رود (﹎︀و︫︀ن)﹋︣﹝︀﹡︪︀ه٨٧﹜﹢﹜﹥۴۶- ﹋︀﹡︀ل ١٠٨︫︊﹊﹥ آ︋﹫︀ری و ز﹨﹊︪﹩ ﹎︀و︫︀ن١
ز﹝﹊︀ندا﹐﹨﹢٩-︫︊﹊﹥ آ︋﹫︀ری و ز﹨﹊︪﹩ ز﹝﹊︀ن٢
ا﹜﹢﹡︡ (زا﹎︣س)﹇︭︫︣﹫︣﹟﹋︀﹡︀ل٢٧- ﹜﹢﹜﹥ ٢٩٠٨٠ ﹜﹢﹜﹥︫︊﹊﹥ آ︋﹫︀ری و ز﹨﹊︪﹩ زا﹎︣س٣
ز﹝﹊︀ن (آزادی)دا﹐﹨﹢﹜﹢﹜﹥ ٣٠- ١٠/۵ ﹋︀﹡︀ل﹜﹢﹜﹥٢٨- ١۶/۵ ﹋︀﹡︀ل︫︊﹊﹥ آ︋﹫︀ری و ز﹨﹊︪﹩ آزادی۴
۵﹩﹛︀﹝  ︫﹟︣﹫︫︭︣﹇ ﹩︪﹊﹨︀ل ١٨- ٨۵ ﹜﹢﹜﹥﹜﹢﹜﹥ ٩۶︫︊﹊﹥ آ︋﹫︀ری و ز﹡︀﹋﹟︣﹫︫︭︣﹇(︀م﹝ ﹌﹠︑) ﹢︑ ره﹢﹇
﹎﹫﹑﹡︽︣ب﹎﹫﹑﹡︽︣ب١۵٠٣۴︫︊﹊﹥ آ︋﹫︀ری و ز﹨﹊︪﹩ ﹎﹫﹑﹡︽︣ب۶
﹙﹫﹞︀﹡︪︀ه٧ ﹎︀وه رود (︨﹙﹫﹞︀﹡︪︀ه)︨﹠﹆٨︣ ﹜﹢﹜﹥﹜﹢﹜﹥ ٢٠︫︊﹊﹥ آ︋﹫︀ری و ز﹨﹊︪﹩︨ 
︗︀﹝﹫︪︀ن︨﹠﹆︣--︫︊﹊﹥ آ︋﹫︀ری و ز﹨﹊︪﹩ ︗︀﹝﹫︪︀ن٨
﹋﹠﹍﹫︣ (︫︣﹁︪︀ه)﹇︭︫︣﹫︣﹟﹜﹢﹜﹥ ٣٧﹜﹢﹜﹥ ۴۶︫︊﹊﹥ آ︋﹫︀ری و ز﹨﹊︪﹩ ︫︣﹁︪︀ه٩
﹝︣﹛ ﹡﹍︀ر(﹇︪﹑ق)︮﹠﹥٢١-︨︀︠︐﹞︀ن ︫︊﹊﹥ ﹇︪﹑ق١٠
︊︀ن١١ ︊﹊﹥ آ︋﹫︀ری و ز﹨﹊︪﹩︫  ︫﹫︀نا︨﹑م آ︋︀د ︾︣ب٢۴-︨︀︠︐﹞︀ن︫ 
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﹨︤ار   ٨٢٢  ، ﹝︤رو︻﹩  ارا︲﹩  ﹨﹊︐︀ر  ﹨︤ار   ٨۶٠ ︡ودًا  ا︨︐︀ن   ️︀︧﹞  ﹏﹋ از   
﹨﹊︐︀ر ︗﹠﹍﹏ و ٧٩٩ ﹨︤ار ﹨﹊︐︀ر ﹝︣︑︹ ا︨️.

 از ﹋﹏ ارا︲﹩ ا︨︐︀ن ٢٠٨ ﹨︤ار ﹨﹊︐︀ر آ︋﹩ ( ٢١ در︮︡ ) و ︋﹠︀ ︋﹥ ﹝︴︀﹜︺︀ت ا﹡︖︀م 
︫︡ه ۵۴٠ ﹨︤ار ﹨﹊︐︀ر از ارا︲﹩ ا︨︐︀ن ﹇︀︋﹙﹫️ آ︋﹩ ︫︡ن از ︵︣﹅ ا︗︣اء ︎︣وژه 
﹨︀ی ︋︤رگ و ﹋﹢﹈ را دارا ﹝﹩ ︋︀︫︡. ︡ود ٧٠ در︮︡ ارا︲﹩ ﹝︴︀﹜︺﹥ ︫︡ه در 
در︗﹥ ﹨︀ی ١ ، ٢ و ٣ ︋﹢ده و ا︨︐︀ن از ﹡︷︣ ﹝﹠︀︋︹ ︠︀﹋﹩ ﹝︡ود️ ︻﹞︡ه ای ﹡︡ارد. 

( ٧/٣ در︮︡ ارا︲﹩ ﹇︀︋﹏ ﹋︪️ در ﹋︪﹢ر )

ب - ﹝﹠︀︋︹ ︠︀ک 

ج – ﹝﹠︀︋︹ ﹝︺︡﹡﹩ 
﹁﹙︤ی   ︣﹫︾ ﹋︀﹡﹩ ﹨︀ی   ﹏﹞︀︫ ا︨︐︀ن  ︋︣داری  ︋︣ه  د︨️  در   ﹩﹡︡︺﹞ ﹝﹢اد  ︻﹞︡ه 
﹡︷﹫︣ ﹝︣﹝︣️، دو﹜﹞﹫️، ﹎︘، آ﹨﹉، ︋﹫︐﹢﹝﹫﹟، ﹎︣ا﹡﹫️، ﹝︀رون ، دو﹜﹢﹝﹫️ و︨﹠﹌ 
 ﹤︐﹁︣﹎ ︮﹢رت  ︫﹠︀︨︀﹩ ﹨︀ی  و  ﹝︴︀﹜︺︀ت  ا︨︀س   ︣︋  .︫︡︀︋ ﹩﹞ رس  ︠︀ك  و   ﹤︫﹐
در   ︤﹠﹍﹠﹞  ،﹤﹠︮ در   ﹟︐︧﹍﹠︑  ،︣﹆﹠︨ ︫︨︣︐︀ن  در  آ﹨﹟   ﹌﹠︨  ﹩﹡︡︺﹞ ﹝﹢اد 
︡ه ا︨️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا︨︐︀ن دارای ﹝﹠︀︋︹  ﹫﹙﹫︧﹟ در ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه د︡ه︫  ﹨︨︣﹫﹟ و︨ 

︾﹠﹩ ﹡﹀️ و ﹎︀ز ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

︪︀ه
﹡︀﹞
︣﹋ 
️︺
﹫︊︵

﹤︺
﹚﹇ 
ری
﹢﹇

︾︀ر 

٨



رود ﹎︀﹝︀︨﹫︀ب

︿
ا︨︐︣اج (︑﹟)︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری (﹝﹫﹙﹫︀رد ر︀ل)ذ︠﹫︣ه ﹇︴︺﹩ (﹝﹫﹙﹫﹢ن ︑﹟)︑︺︡اد (﹁﹆︣ه)﹡﹢ع ﹝︀ده ﹝︺︡﹡﹩رد

﹏﹋ ︹﹝︗١٧٣١١٣٢٧۴١٧۵٨١۵٠٠
٢٣١/٢︋﹫︐﹢﹝﹫﹟١۵٢۵٣۵٠٠
١٠/٢٣۵٠٠٠︎﹍︀︑﹫️ ﹝﹫﹊︀دار٢
١١۵۶٠٠٠︎﹢زو﹐ن٣
٢٢٧۴٨٠٠٠︠︀ک ︮﹠︺︐۴﹩
١٠/٨١٢٠٠٠٠دو﹜﹢﹝﹫۵️
۶﹤︫﹐ ﹌﹠︨٨١۵۶۶٣۴٧۶٠٣٠٠٠٠
١۴١۶۴٩٠٠٠٠٠︨﹠﹌ آ﹨﹉ ﹝︀رن٧
٨﹩﹠﹫︤︑ ﹌﹠︨٣٨۴٧١٩۶۴٢٠٠٠
٩︦﹫﹚﹫︨۴١٧١۴١٠٢٠٠٠٠
١۵۴۵/۴٨۴١٢٠٠٠٠﹝﹙﹢ط ﹋﹢﹨﹩١٠
١١︘﹎ ﹌﹠︨۶٣۴/۵٢٨٢۵۵٠٠٠

︗︡ول ︪﹞ (۴)︭︀ت ﹝︺︀دن ا︨︐︀ن

٩



︩︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ️﹫︺︲ا﹜︿ - و
︣ ︗︀ده ا︣︋︪﹛ و  ﹝︧﹫︣  ﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︣﹋︤️ ﹝﹠︴﹆﹥ ︾︣ب و ﹇︣ار ﹎﹫︣ی︋  ا︨︐︀ن ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه︋ 

︣︠﹢ردار ا︨️ . ︀︠️ ﹨︀ی ﹝﹠︀︨︊﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ راه و ار︑︊︀︵︀ت︋   ︨︣︊︀ت ︻︀﹜﹫︀ت از ز︐︻
در ︀ل ︀︲︣ ا︨︐︀ن ︋︀ دا︫︐﹟ ︡ودا ٣٠٠ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ︋︤ر﹎︣اه و ٢۵١ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ راه 
﹥ ︻︡ه دارد و ﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن  ا︮﹙﹩ ﹡﹆︩ ﹝﹞﹩ در ︑︣ا﹡︤️ ﹋︀﹐و ﹝︧︀﹁︣ را در ﹝﹠︴﹆﹥︋ 
راه آ﹨﹟ ︾︣ب ﹋︪﹢ر(اراك –﹋︣﹝︀﹡︪︀ه-﹇︭︫︣﹫︣﹟ )  ﹡﹫︤ در د︨️ ︨︀︠️ ا︨️ .

︴﹢ط ا﹡︐﹆︀ل ﹡﹀️  ️ و ﹎︀ز ،︠  ﹀﹡ ︣ ︀︠︣ق ، ذ ︀﹐︪﹍︀ه ، ﹡﹫︣و﹎︀ه ﹨︀ی︋  ﹢ا︨︴﹥ و︗﹢د︎   ︋﹟﹫﹠︙﹝﹨
. ️ ️ ﹝︴﹙﹢︋﹩ را دارا︨ ️ ﹨︀ی ︑﹢﹜﹫︡ی و︲︺﹫ ︣ای ﹁︺︀﹜﹫ و ﹎︀ز و ا︑﹫﹙﹟ از ﹜︀ظ ︑︀﹝﹫﹟ ا﹡︣ژی︋ 

در ﹁︣ود﹎︀ه ︫﹫︡ ا︫︣﹁﹩ ا︮﹀︀﹡﹩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︤ر﹎︐︣﹟ ﹁︣ود﹎︀ه ﹝﹠︴﹆﹥ ︾︣ب ﹝︖﹞﹢︻︀ 
︣واز  ﹙﹫﹞︀﹡﹫﹥ ، د︋﹩ و د﹝︪﹅ و ١٣٠︎  ﹥ ﹝﹆︭︡ ﹨︀ی ︗︡ه،︨  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︋  ︣واز︋   ︎١٠ ﹤︐﹀﹨︣﹨
﹢د .  ﹠︡ر ︻︊︀س ، ︻︧﹙﹢﹥ و ﹋︣﹝︀ن ا﹡︖︀م ﹝﹩︫  ﹫︣از ، ︋   ︫، ︪︡﹞ ، ︣ان︑ ︡︮︀﹆﹞ ﹤ دا︠﹙﹩︋ 

ب - ﹇︀︋﹙﹫️ ﹨︀
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀︨︊﹩ ︋︣ای ︑﹢﹜﹫︡ و ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︋︣︠﹢ردار  ︠︀︨︣ا︨︐︀ن ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه از ز

 : ︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹏︫︣ح ذ ﹤︋ ︀﹡آ ﹟︣︑ ﹜﹞ ﹤﹋ ️︨ا
 و︗﹢د ﹡﹫︣و﹎︀ه ︣ار︑﹩ ︋﹫︧︐﹢ن ︋︀ ︸︣﹁﹫️ ١٣۶٨ ﹝﹍︀وات 

 ﹩︮﹢︭︠ ︩︋ ︳︨﹢︑ ︣و﹎︀ه ۵٠٠ ﹝﹍︀وا︑﹩ ︋︣ق﹫﹡ ﹩︫︣وع ︻﹞﹙﹫︀ت ا︗︣ا 
 و︗﹢د ︎︀﹐︪﹍︀ه ﹡﹀️ و ︫︣وع ︻﹞﹙﹫︀ت ︎︀﹐︪﹍︀ه ١۵٠ ﹨︤ار ︋︪﹊﹥ ای آ﹡︀﹨﹫︐︀ 

 و︗﹢د ︠︴﹢ط ا﹡︐﹆︀ل ﹡﹀️ و ﹎︀ز 
 ا﹝﹊︀ن ︑﹢﹜﹫︡ ﹡﹫︣وی ︋︣ق آ︋﹩ 

 ا﹝﹊︀ن ︮︡ور ا﹡︣ژی ﹝︀زاد ︋︣ ﹝︭︣ف ︋﹥ ﹋︪﹢ر ︻︣اق 
 و︗﹢د ︫︊﹊﹥ ﹝﹠︀︨︉ راه ﹨︀ی ا︮﹙﹩ (︋︤ر﹎︣اه ﹨︀ و راه ﹨︀ی ا︮﹙﹩) 

 ︋︤ر﹎︣اه ﹋︣︋﹑ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ا︮﹙﹩ ︑︣﹟ راه ار︑︊︀︵﹩ ﹋︪﹢ر ︻︣اق (︋︩ ﹝﹞﹩ از 
راه ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︑︣ان – ︋︽︡اد)

 ︫︣وع ︻﹞﹙﹫︀ت ا︗︣ا﹩ ︠︳ آ﹨﹟ ︾︣ب 
 و︗﹢د ﹁︣ود﹎︀ه ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ︋︀ ا﹝﹊︀﹡︀ت ︎︣واز﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 

︀ً ١٠ ︎︣واز ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︋﹥ ﹝﹆︀︮︡ ︗︡ه، د︋﹩،  ﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن در ا﹟ ﹁︣ود﹎︀ه ﹝︖﹞﹢︻
﹋︣﹝︀ن،  ︫﹫︣از،   ،︪︡﹞  ،︡︮︀﹆﹞  ﹤︋ دا︠﹙﹩  ︎︣واز   ١٣٠ و   ﹤﹫﹡︀﹝﹫﹚︨ و  د﹝︪﹅ 

︋﹠︡ر︻︊︀س و ︻︧﹙﹢﹥ ︋︣﹇︣ار ا︨️.
︀︀﹡﹥ ﹋︪﹢ر   ︎﹟︣︑︤︖﹞ و ﹟︣︐﹎︤ر ﹥ ︻﹠﹢ان︋  ︧︣وی︋  ︤رگ ﹝︣زی︠   ︋﹤﹡︀︀  و︗﹢د︎ 

︋︀ دا︫︐﹟ ا﹝﹊︀﹡︀ت ﹝﹠︀︨︉ ︋︣ای ︮︡ور ﹋︀﹐ و ︑︣دد ١٠ ﹨︤ار ﹝︧︀﹁︣ در روز 
 در د︨️ ا︡اث ︋﹢دن ︠︳ ا﹡︐﹆︀ل ︎﹙﹩ ا︑﹫﹙﹟ ︗﹠﹢ب ︋﹥ ︾︣ب ﹋︪﹢ر 

 ︋︣ه ﹝﹠︡ی ا︾﹙︉ ﹡﹆︀ط ا︨︐︀ن از ﹎︀ز 

 ﹩︀﹠︋︣ا﹝﹢ر ز ٢

١٠



(﹥﹝ر) ﹩﹡︀﹀︮ا︫︣﹁﹩ ا ︡﹫︫ ﹩﹚﹚﹝﹛︣ود﹎︀ه ︋﹫﹟ ا﹁

︗︡ول (۵) ︠﹑︮﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹁︣︮️ ﹨︀ی ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری    (﹝﹫﹙﹫︀رد ر︀ل) 

︿
︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︻﹠﹢انرد

(️︋︀︔)
 ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

(در﹎︣دش)
﹏﹋

︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری
 ﹡︣خ ︋︀زده 

(در︮︡)
دوره ︋︀ز﹎︪️ 
 ﹤︀﹞︨︣

٢١۶٠٠٣٩۶٠٢۵۵۶٠٢٠۵آزاد را ه ﹨﹞︡ان - ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه١

٢ ﹟︣﹫︫︭︣﹇ ﹩︑︮︀درا ﹤﹡︀︀︎ ︡اثا
٢٠٩٫٩۵١٠٢١٩٫٩۴٨٢٠۴︋︀زار﹥ ﹝︣زی ︎︣و︤ ︠︀ن

٣ ️﹫﹁︣︸ ︀︋ ﹈﹢﹋ ︡اث ﹝﹢﹜︡ ﹨︀ی ﹝﹆﹫︀سا
٢٠ ﹝﹍︀وات ﹝︀﹨﹫︫︡️ 

١٧۵٫٢٠٠١٧۵٫٢٢٠۵

۴ ️﹫﹁︣︸ ︀︋ ﹈﹢﹋ ︡اث ﹝﹢﹜︡ ﹨︀ی ﹝﹆﹫︀سا
١٠٨٧٫۶٠٨٧٫۶٢٠۵ ﹝﹍︀وات ︨﹠﹆︣

۵ ️﹫﹁︣︸ ︀︋ ﹈﹢﹋ ︡اث ﹝﹢﹜︡ ﹨︀ی ﹝﹆﹫︀سا
١٠٨٧٫۶٠٠٨٧٫۶٢٠۵ ﹝﹍︀وات روا﹡︧︣

۶ ️﹫﹁︣︸ ︀︋ ﹈﹢﹋ ︡اث ﹝﹢﹜︡ ﹨︀ی ﹝﹆﹫︀سا
٢۵ ﹝﹍︀وات ︨︣︎﹏ ذ﹨︀ب

٢١٩٠٢١٩٢٠۵

٧ ️﹫﹁︣︸ ︀︋ ﹈﹢﹋ ︡اث ﹝﹢﹜︡ ﹨︀ی ﹝﹆﹫︀سا
﹤﹠︮ ٨ ﹝﹍︀وات

٧٣٠٧٣٢٠۵

٨ ️﹫﹁︣︸ ︀︋ ﹈﹢﹋ ︡اث ﹝﹢﹜︡ ﹨︀ی ﹝﹆﹫︀سا
٢٠٢١٩٠٢١٩٢٠۵ ﹝﹍︀وات ﹨︨︣﹫﹟

۶٠٠٠١١٠٠٧١٠٠٢٠۵راه آ﹨﹟ ︾︣ب ﹋︪﹢ر (اراک - ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه)٩

 ︩︋ ︢اری﹎ ﹤︀﹞︨︣ ج- ﹁︣︮️ ﹨︀ی 

١١



︧ــ﹫︀ر ﹝︧ــ︐︺︡ ﹋︪ــ﹢ر در ز﹝﹫﹠ــ﹥  ا︨ــ︐︀ن ﹋︣﹝︀﹡︪ــ︀ه از ﹝﹠︀︵ــ﹅︋ 
️ ﹨︀ی ﹋︪ــ︀ورزی ا︨️ . ︑﹠﹢ع آب و ﹨﹢ا و و︗﹢د ﹝﹠︀︋︹ ︾﹠﹩  ﹫﹛︀︺﹁
︠ــ︀ك و آب ﹁ــ︣اوان ﹎﹢︀ی ا﹝﹊︀ن ︑﹢︨ــ︺﹥ ﹨﹞﹥ ︗︀﹡︊﹥ ا︨ــ︐︀ن در 

ار︑︊︀ط ︋︀ ﹨﹞﹥ ز︋ ︩︣ ﹨︀ی ﹋︪︀ورزی ا︨️ .

ا︨ــ︐︀ن ﹋︣﹝︀﹡︪ــ︀ه ︋﹥ ︗️ ︎︐︀﹡︧ــ﹫﹏ ﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د ︋︺﹠﹢ان ﹇︴︉ 
﹋︪ــ︀ورزی ﹋︪﹢ر ︫﹠︀︠︐﹥ ︫︡ه ا︨ــ️ و ا﹡﹢اع ﹝︭﹢﹐ت ﹝︐﹠﹢ع 
﹢د. در  ︋︀︾﹩، ︾﹑ت ﹡︷﹫︣ ﹎﹠︡م، ︗﹢، ذرت، ﹡﹢د و... ﹋︪ــ️ ﹝﹩︫ 
︀︾﹩ و دا﹝﹩ ا︨ــ︐︀ن  ادا﹝ــ﹥ ﹝﹫︤ان ︑﹢﹜﹫ــ︡ات ﹝︭﹢﹐ت زرا︻﹩،︋ 
 ﹤ارا ﹩﹚︡︊︑ ︹︀﹠︮ ︀د︖در ا ﹩︀﹝﹠﹨︋︣ای  را ﹩︀﹠︊﹞ ــ﹢ان﹠︻ ﹤︋

︫︡ه ا︨️ . 

︗︡ول ︪﹞ (۶)︭︀ت 
ز﹝﹫﹟ ﹨︀ی ﹋︪︀ورزی ا︨︐︀ن ︻﹠﹢ان

️︪﹋ ︣ارا︲﹩ ز ︴︨
︨︴ ارا︲﹩ ز︣ ﹋︪️ زرا︻﹩ آ︋﹩
﹜ارا︲﹩ د ️︪﹋ ︣ز ︴︨

︡وا
﹨︤ار ﹨﹊︐︀ر
﹨︤ار ﹨﹊︐︀ر
﹨︤ار ﹨﹊︐︀ر

﹝﹫︤ان
٨۶٣٫۵
٢٠٨٫۵
۶۵۶٫۴

ا﹝﹢ر ︑﹢﹜﹫︡ی و ︠︡﹝︀︑﹩ ا︨︐︀ن 
١-٣- ︋︩ ﹋︪︀ورزی 

 ︩︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ️﹫︺︲ا﹜︿ - و

٣

١٢



﹝﹫︤ان ︑﹢﹜﹫︡ (﹨︤ار ︑﹟)
١٠٩٣٫۴
۶٠١٫٨
٣٢٣٫۴
۴٢٣٫۵
۵٧٫۶
٣٠۵٫۶
۵٫٨

-
١٫٩
١٢٢٫٨
٣٫٨
١٫١
۴٠
۶٠٫١
۶٫٧

﹝﹫︤ان ︨︴ ز︣﹋︪️(﹨︤ار ﹨﹊︐︀ر)
۴٨٣٫۴
٢١٨
٣۵٫٢
٨٫۵
٩۶٫٨
١٨٫٣
٠٫٠٣
٠٫٠٠۴
١٫٣
١٠٫١
٧٫۵
٣٫٢
١۵٫٢
٣٫۵
۶٧٫٨

﹝﹫︤ان ︑﹢﹜﹫︡
 ﹝︭﹢﹐ت ︻﹞︡ه
 ﹋︪ـــ︀ورزی

 ﹟︣︑ ︡ه﹝︻
﹝︭﹢﹐ت 
︋︀︾﹩ ا︨︐︀ن

︗︡ول (٧) ︑﹢﹜﹫︡ات  ﹝︭﹢﹐ت ︻﹞︡ه ﹋︪︀ورزی ︨︀ل ١٣٨٩
︻﹠﹢ان
﹎﹠︡م
﹢︗

ذرت دا﹡﹥ ای
︽﹠︡ر﹇﹠︡
︊﹢︋︀ت
﹤﹁﹢﹚︻

﹝︭﹢﹐ت ﹎﹙︀﹡﹥ ای
﹩︐﹠︀ی ز﹚﹎

ا﹡︀ر
ا﹡﹍﹢ر
︋︀دام
ز︐﹢ن
﹎︣دو
︉﹫︨

﹝﹫﹢ه ﹨︀ی ﹨︧︐﹥ دار

﹝﹢︲﹢ع

١٣



ب- ﹇︀︋﹙﹫️ ﹨︀
 ﹇︀︋﹙﹫️ ︨﹥ ︋︣ا︋︣ ﹡﹞﹢دن ︨︴ ارا︲﹩ آ︋﹩ ا︨︐︀ن (︑︀ ۵۴٠ ﹨︤ار ﹨﹊︐︀ر)

 و︗﹢د ﹝﹠︀︋︹ آب ﹁︣اوان و ︨︴﹩ و ز︣ز﹝﹫﹠﹩ 
️ ﹝︖︡د و ﹝︭﹢﹐ت ﹎﹙︀﹡﹥ ای  ︣د︨﹫︣ی و ﹎︣﹝︧﹫︣ی ، ﹋︪ ️ ﹝︭﹢﹐ت︨   ︑﹠﹢ع ا﹇﹙﹫﹞﹩ و ا﹝﹊︀ن ا﹡﹢اع ﹋︪

 ﹇︀︋﹙﹫️ ︑﹢︨︺﹥ ︋︀︾︀ت در ︀︫﹫﹥ رود︠︀﹡﹥ ﹨︀ و دره ﹨︀ و ارا︲﹩ ︗﹠﹍﹙﹩ و ﹝︣︑︺﹩ 
 ا﹝﹊︀ن ︑﹢︨︺﹥ ︎︣ورش آ︤︋︀ن 

 و︗﹢د ︡ود ٨٢٠ ﹨︤ار ﹨﹊︐︀ر ︻︣︮﹥ ﹨︀ی ︗﹠﹍﹙﹩ و٧٩٩ ﹨︤ار ﹨﹊︐︀ر  ﹝︣︑︹ و ا﹝﹊︀ن ︋︣ه ︋︣داری 
︋﹫﹠﹥ از ﹝︭﹢﹐ت ︗﹠﹍﹙﹩ و ﹝︣︑︺﹩ 

 ﹩︑︀﹆﹫﹆︑ ︤﹋︪︀ورزی و ﹝︣ا﹋ ︿﹚︐﹞ ن در ر︫︐﹥ ﹨︀ی﹑﹫︭︐﹛و︗﹢د ﹁︀رغ ا 
 ا﹝﹊︀ن ︑﹢︨︺﹥ دا﹝︡اری و ا︖︀د ﹝︣ا﹋︤ ︑﹢﹜﹫︡ ﹁︣آورده ﹨︀ی دا﹝﹩  

︡وا
﹨︤ارراس
﹨︤ارراس
﹨︤ارراس
﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹇︴︺﹥
﹨︤ار ﹇︴︺﹥ 

-
﹨︤ار︑﹟ 
﹨︤ار︑﹟
﹨︤ار︑﹟
﹨︤ار︑﹟
﹨︤ار︑﹟
﹟︑
﹢﹚﹫﹋
﹟︑
﹢﹚﹫﹋

﹝﹫︤ان ︑﹢﹜﹫︡
٢٢۵٩٫٧
۶۵۶٫٨
٢٨۴٫٢
٧۶٩٠دردوره
٧٢٢٫۵
١۵٢۴٠
٢٧٣٫۴
٢٨٫٢
۴١٫١
۶٫۶
١٫۵
١٧٣۵
٨٢٠
۴٫٨
١٨٠

آ﹝︀ردام و︵﹫﹢ر 
ز﹡︊﹢ر︻︧﹏

آ﹝︀ر 
︑﹢﹜﹫︡ات دا﹝﹩

آ﹝︀ر  آ︤︋︀ن

︗︡ول (٨) ︑﹢﹜﹫︡ات ﹎﹢︫︐﹩ و دا﹝﹩ ا︨︐︀ن ︨︀ل ١٣٨٩ 
︻﹠﹢ان

﹎﹢︨﹀﹠︡ و︋︣ه 
︋︤و︋︣︾︀﹜﹥

﹎︀و و ﹎﹢︨︀﹜﹥
﹝︣غ ﹎﹢︫︐﹩
﹝︣غ ︑﹞﹍︢ار

(﹟﹫﹝︣غ ’ ︋﹢﹇﹙﹞﹢ن ’ ︋﹙︡ر︣︐︫)ر﹢﹫︵︣︀︨
︣﹫︫

︤﹞︣﹇ ️︫﹢﹎
 ︡﹫﹀︨ ️︫﹢﹎

︑﹛ ﹝︣غ 
 ﹏︧︻

︑﹢﹜﹫︡﹝︀﹨﹫︀ن ﹎︣﹝︀︋﹩ درا︨︐︣﹨︀ی ︎︣ور︫﹩ 
 (︀﹨︡  ︨️︪  ︎﹤︀︀ن ﹎︣﹝︀︋﹩ در﹝﹠︀︋︹ آ︋﹩ ( در﹫﹨︀﹞ ︡﹫﹛﹢︑
︑﹢﹜﹫︡ ﹝︀﹨﹫︀ن ︨︣دآ︋﹩ درا︨︐︣﹨︀ی ︎︣ور︫﹩ 

(︀﹨︡  ︨️︪  ︎﹤︀︣دآ︋﹩ در﹝﹠︀︋︹ آ︋﹩ (در ︑﹢﹜﹫︡ ﹝︀﹨﹫︀ن︨ 

︩︋

١٤



︗︡ول (٩) ﹁︣︮️ ﹨︀ی ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︋︩ ﹋︪︀ورزی    (﹝﹫﹙﹫︀رد ر︀ل) 

︿
︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︻﹠﹢انرد

(️︋︀︔)
 ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

(در﹎︣دش)
 ﹏﹋

︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری
 ﹡︣خ ︋︀زده 

(در︮︡)
دوره ︋︀ز﹎︪️ 
 ﹤︀﹞︨︣

﹋︪️ ﹎﹙︀﹡﹥ ای (︑﹢﹜﹫︡ ﹎﹢︗﹥ ﹁︣﹡﹍﹩ ︋﹥ ١
٢٠٨٫٢۵٣۶٫٧۵٢۴۵٣۴٣٫۵٠روش ︫﹫︪﹥ ای ﹨﹙﹠︡ی )

﹎︀وداری ︫﹫︣ی ٢٠٠٠ را︨﹩ ﹡﹢آوران ٢
 ﹤﹠︮ ️︺﹠︮١۵٠٢٢١٧٢٢٠۵

۶٩٫۴٩٫٩٧٩٫٣٢٠۵﹎︀وداری ٩٠٠ را︨﹩ ︠︀﹡﹛ وا﹜﹫﹥ ﹡︀︮︣ی ٣

︑﹊︓﹫︣ ︋︙﹥ ﹝︀﹨﹩ و ︑﹢﹜﹫︡ ﹡︀ده ﹨︀ی ۴
﹋︪︀ورزی و ﹎︀و﹝﹫︩ 

٣۵٢۵۶٠١٠١٠

٣٣٫٢٨۶٣٩٫٢٨٢٠۵﹋︪︐︀ر﹎︀ه ︵﹫﹢ر ﹝︡ی ︎︣واره ۵
٢٨٣٫٣٣١٫٣٢٠۵﹎︀وداری ︫﹫︣ی ٣٠٠ را︨﹩ ۶
٢۵٫۶٣۵٣٠٫۶٣٣۵٣ا︡اث ﹝︖︐﹞︹ ﹎﹙︀﹡﹥ ای ٧
١۶٫٨٣٠٫٠٧١۶٫٩١٢٧۴دارو﹨︀ی ﹎﹫︀﹨﹩ ٨
﹫︣ی ۶٠٠ را︨﹩ ︑︺︀و﹡﹩ ٩٣۵٨١ ۴٨٫٧۶٫۶۵۵٫٣٢٠۵﹎︀وداری︫ 
︑﹢﹜﹫︡ ﹎﹫︀ه دارو﹩ ︋︀ او﹜﹢️ آ﹜﹢﹥ ورا و ١٠

﹩︀ن دارو﹨︀﹫﹎ ︣︀︨ ︪︀ء﹡ ︡﹫﹛﹢︑
٣٢۶٫١١١٣٣٧٫١٣۵٣

٢۵٠٢۵١٧۶﹝﹫︡ان ︻︣︲﹥ دام١١

 ︩︋ ︢اری﹎ ﹤︀﹞︨︣ ︀ی﹨ ️  ج- ﹁︣︮

١٥



٢-٣- ︋︩ ︮﹠︺️ و﹝︺︡ن
 ︩︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ️﹫︺︲ا﹜︿ – و

﹢ده ﹨﹞︀﹡﹍﹢﹡﹥ ﹋﹥   ︋﹩︮︀  ︠﹩﹎︥دارای و ﹩︀﹫﹁︀ظ ﹝﹢﹇︺﹫️ ︗︽︣ا﹛ ا︨︐︀ن ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه از
︎﹫︩ ︑︣ ︑﹢︲﹫ داده ︫︡ ﹝︣﹋︤️ ا︨︐︀ن در ﹝﹠︴﹆﹥ ︾︣ب (﹁︀︮﹙﹥ ︫︣ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ︋︀ 
﹝︣﹋︤ ا︨︐︀ن ﹨︀ی ﹨﹞︀︧﹥ ︨﹠﹠︡ج، ا﹑م، ﹨﹞︡ان و ︠︣م آ︋︀د ﹋﹞︐︣ از ٢٠٠ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ 
 ︣︑︣︋  ️︤﹞  ﹈ ︋︺﹠﹢ان  ︻︣اق   ﹤﹫﹡︀﹝﹫﹚︨ و   ﹤﹛︀د ا︨︐︀ن  دو   ︀︋  ﹩﹍︀︧﹝﹨ و  ا︨️) 
 ︩﹆﹡ ︋﹠︡ی   ﹤︐︧︋ و  ︮︀درا︑﹩   ︹︀﹠︮ ﹎﹫︣ی   ﹏﹊︫ در  ︑﹢ا﹡︡   ﹩﹞ و  ︫︡ه  ﹝︧﹢ب 
 ﹤﹡︀︀︎ ﹟︣︐﹎︥ه ا﹇︐︭︀دی و ︋︤رو︗﹢د ︨﹥ ﹝﹠︴﹆﹥ و ︣﹍از ︨﹢ی د ︡﹠﹋ ︀﹀ا ﹩︋︧︤ا
 ﹈ ︮︀درا︑﹩ ︠︀ور﹝﹫︀﹡﹥، آب و ﹨﹢ای ﹝﹠︀︨︉، ﹝﹫︤ان ︋︀ر﹡︡﹎﹩ ︠﹢ب و... ︋﹥ ︻﹠﹢ان

︩ ﹋︪︀ورزی ا︨️.  ︋︀  ︋︳︊︑︣﹞ ﹩﹚︡︊︑ ︹︀﹠ ﹡﹊︐﹥ ا︨︀︨﹩ در ︑﹢︨︺﹥︮ 

و   ︣﹝﹫﹚︎ و  آ﹝﹢﹡﹫︀ك  و  LAB،اوره  ︎︐︣و︫﹫﹞﹩   ︋︤رگ   ︡وا  ﹤︨ و︗﹢د   ﹤﹊﹠ا  ﹟﹝︲
﹫﹞﹩ و...  ︩ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ از ︗﹞﹙﹥ ﹋︪︀ورزی، ﹡﹀️،︫  ︥و﹨︪﹩ در︋  ﹝︣ا﹋︤ ︻﹙﹞﹩ و︎ 
 ︹︀﹠︮ ︢اری در﹎ ﹤︀﹞︨︣ ﹤﹠﹫﹞︀ی ︠﹢︋﹩ ︋︣ای ︑﹢﹜﹫︡ ︻﹙﹛ و دا﹡︩ و ز﹨ ﹏﹫︧﹡︀︐︎
وا︋︧︐﹥ را ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ آورد.﹝︖﹞﹢︻﹥ ︻﹢ا﹝﹏ ︋︀﹐ ︋﹥ ︻﹑وه ز︣ ︨︀︠️ ﹨︀ ی ﹝﹠︀︨︉ 
︋︀﹐ی   ﹤﹫︗﹢︑ دارای  ا︨︐︀ن  در   ﹩︐︺﹠︮  ︡وا  ﹤﹡﹢﹎︣﹨ ا︨︐﹆︣ار  ا︨️  ︫︡ه   ︉︊︨
︣داری ر︨﹫︡ه  ︣ه︋   ︋﹤  ︋﹩︐︺﹠ ︀︫︡.︗︡اول (١٠ و ١١) ︀وی ︵︣ح ﹨︀ی︮  ا﹇︐︭︀دی︋ 
︣ای ا︨︐﹆︣ار وا︡ ﹨︀ی  ︐︀﹡︧﹫﹏ ﹝﹠︀︨︉ ا︨︐︀ن︋  ﹠︺︐﹩ ﹎﹢︀ی︎  و در د︨️ ا︗︣ای︮ 
︣ای   ︋﹩︀﹝﹠﹨ا﹡︡ را﹢︑ ﹩﹞ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ ︀﹨ ︡وا ﹟︭︀ت ا︪﹞ ︫︡︀  ︋﹩﹞ ﹩︐︺﹠ ︋︤رگ︮ 

.︫︡︀ ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︋   ︨︳︨﹢︑ ( ﹟﹫︪﹫ ﹠︀︹ وا︋︧︐﹥ (︎︧﹫﹟ و︎  ا︨︐﹆︣ار︮ 

١٦



︿
︨︣﹝︀﹥ ︔︀︋️︸︣﹁﹫️ ︨︀﹐﹡﹥﹡﹢ع ︑﹢﹜﹫︡﹡︀م وا︡رد

(﹝﹫﹙﹫︀رد ر︀ل)
ا︫︐︽︀ل 

﹝﹏ ا︨︐﹆︣ار(﹡﹀︣)

﹨︨︣﹫﹟۵٨٧٧١١٠٠﹉ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ︑﹟اوره و آ﹝﹢﹡﹫︀ک︎︐︣و︫﹫﹞﹩ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه١

﹫︧︐﹢ن٢ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه۵٠١٧٢٠۵٠٠ ﹨︤ار ︑﹟آ﹜﹊﹫﹏ ︋﹠︤﹟ ︠︴﹩︎︐︣و︫﹫﹞﹩︋ 

︀﹋︧︐︣ی︨﹫﹞︀ن ︾︣ب ٣ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه١٢٠٠١١٠٠١١۵ ﹨︤ار︑﹟︨﹫﹞︀ن︠ 

﹝︀﹨﹫٢/۴٣۵٠٠۴٠٠️︫︡ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ︑﹟︨﹫﹞︀ن ︠︀﹋︧︐︣ی︨﹫﹞︀ن ︨︀﹝︀ن۴

﹋︣﹝︀﹡︪︀ه٣٠٠٩٠٩١١۵٠ ﹨︤ار ︑﹟ا﹡﹢اع رو︾﹟ ︠﹢را﹋﹩﹝︖︐﹞︹ ﹡︀ز﹎﹏۵

﹋︣﹝︀﹡︪︀ه١٠٠٣۶٧٠ ﹨︤ار ︑﹟﹝﹫﹙﹍︣د آ﹨﹠﹩﹡﹢رد ﹁﹢﹐د۶

︀﹡︪︀ه١٨٠٠٠١٨١٧۵٠ ︑﹟︋ ﹩﹠﹫︡ا︫︐﹩﹫﹠﹩ ﹋︣د٧ ﹞︣ ﹋

﹋︣﹝︀﹡︪︀ه۵١٢٠٠٢١٨١١۶ ︑﹟﹋︀︋﹏ آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢﹝﹩︎﹢︀ ︾︣ب٨

﹋︣﹝︀﹡︪︀ه۴۵٩٠٢۶٠ ﹨︤ار ︑﹟رب ﹎﹢︗﹥ ﹁︣﹡﹍﹩روژ﹟ ︑︀ک٩

﹨︨︣﹫﹟١٠١٣۴۶۵٠ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹝︐︣︎︀ر ﹤︀دری﹋︣پ ﹡︀ز١٠

ا︨﹑م آ︋︀د۴٨۴٢١٧٨ ﹨︤ار ︑﹟ا﹡﹢اع ﹜︊﹠﹫︀ت﹝︀﹡﹫︤ان١١

﹋︣﹝︀﹡︪︀ه۴٠١٨۴٢ ﹨︤ار ︗﹀️︫︀︨﹩ ﹡﹫︧︀ن︮﹠︺️ ﹎︧︐١٢︣

﹋︣﹝︀﹡︪︀ه١٢٠١٣٠۶٠ ﹨︤ار ︑﹟ورق ﹋︀ر︑﹟︾︣ب ﹋︀ر︑﹟١٣

١۴﹤︀﹞ ︎︀ک﹤︀﹞ ︣﹫﹝︠﹟︑ ۴٠٠٠٣٢٠٩۶ا︨﹑م آ︋︀د

﹋︣﹝︀﹡︪︀ه١۴۴۴٠٣٠٠ ﹨︤ار ︑﹟﹡︀︑ ︣︑︺︀و﹡﹩ ١۵١٨٢٠

ا︨﹑م آ︋︀د١۵٠٠۵٠١٧١ ﹨︤ار ︑﹟︫﹊︣ و ﹇﹠︡ از ﹆﹠︡ر﹇﹠︡ ا︨﹑م آ︋︀د١۶

﹫︧︐﹢ن١٧ ﹨︨︣﹫﹟٢٠٠٠٩۵٣۶٠ ︑﹟︫﹊︣ و ﹇﹠︡ از ﹆﹠︡ر﹇﹠︡︋ 

﹨︨︣﹫﹟۵٠٠۴٠٠١١٠ ﹨︤ار︑﹟ا﹡﹢اع ﹝﹫﹙﹍︣د︗︀ن ﹁﹢﹐د ︾︣ب١٨

﹫︧︐﹢ن١٩ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه١/۵١٢٢٢٠۶﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹝︐︣ ﹝︣︋︹﹋︀︫﹩ د﹢اری﹋︀︫﹩︋ 

﹋︣﹝︀﹡︪︀ه١٢٠٠٠۵۵۴۴۵ ︑﹟ا︨﹫︡ ا︨﹫︐︣﹉﹋﹫﹞﹫︀ی ︾︣ب ﹎︧︐٢٠︣

﹊︣﹝︣وار︡ ︾︣ب٢١ ︡ و︫  ﹠︡ی ︊﹢︋︀ت، ﹇﹠ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه۶۴٧١٠٠ ﹨︤ار ︑﹟︋︧︐﹥︋ 

﹋︣﹝︀﹡︪︀ه۴/۵٢۴٠١٧٢ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ا﹡﹢اع ﹋︀︫﹩ د﹢اری﹋︀︫﹩ ﹋︣د٢٢

︢ا﹩  و دارو ︩﹢︎﹩︀پ٢٣ ︾  ﹩︐ ︫︡ا  ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه٣٠۵٠۵٠ ﹨︤ار ︑﹟﹜﹀︀﹁︀ی ︋ 

︗︡ول (١٠) ﹝︪︭︀ت وا︡﹨︀ی ︋︤رگ ︮﹠︺︐﹩ ا︨︐︀ن
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︿
︨︣﹝︀﹥ ︔︀︋️︸︣﹁﹫️ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥﹡﹢ع ︑﹢﹜﹫︡﹡︀م ︵︣حرد

(﹝﹫﹙﹫︀رد ر︀ل)
ا︫︐︽︀ل 

(︣﹀﹡)
︎﹫︪︣﹁️﹝﹏ ا︨︐﹆︣ار

٨۵﹨︨︣﹫﹟٣٠٠٣۵٠٠١٠٠٠ ﹨︤ار ︑﹟︎﹙﹩ ا︑﹫﹙﹟ ︨﹠﹍﹫﹟︎﹙﹫﹞︣ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه١
٢ ﹩﹝﹫︫﹢﹫  ︋︣︐︠︀︋

(︵︣ح ︑﹢︨︺﹥)
٩٠﹋︣﹝︀﹡︪︀ه١٧٠٠١٩۶۴۵ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ︻︡دا﹡﹢اع دارو

٣٠﹨︨︣﹫﹟٩٩٢۴۶١٠٠ ﹨︤ار ︑﹟﹋︀︾︢ ﹋︣ا﹁️﹋︀︾︨︢︀زی ﹋︀وه٣
۵﹋︣﹝︀﹡︪︀ه۶٢١٠٠٠٨٠٠ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ︑﹟﹁︣آورده ﹨︀ی ﹁︐﹩︎︀﹐︪﹍︀ه آ﹡︀﹨﹫︐۴︀
︑﹢︨︺﹥ و ︻﹞︣ان ۵

زا﹎︣س
۴٠﹋︣﹝︀﹡︪︀ه١۴١۶٨۵٠ ﹨︤ار ︑﹟﹡︀ن ︮﹠︺︐﹩

٢٠﹨︨︣﹫﹟٢٧٠١٠٠٣۵ د︨︐﹍︀ه︋﹢﹙︣﹨︀ی ﹡﹫︣و﹎︀﹨﹩︫︺﹙﹥ ︨︀زان ︎︀ک۶
︾︣ب ﹋︀ر︑﹟ ٧

(︵︣ح ︑﹢︨︺﹥)
︀﹡︪︀ه١٢٠٠٠٠٢٠٠٧٠ ︑﹟ورق ﹋︀ر︑﹟ ﹞︣ ﹋٧٧

︎﹢︀ ︾︣ب ٨
(︵︣ح ︑﹢︨︺﹥)

۵٠﹋︣﹝︀﹡︪︀ه٢٠٠٠٠١٠۴١١٠ ︑﹟﹋︀︋﹏ آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢﹝﹩

ا﹡﹢اع ﹝﹫﹙﹍︣د آ﹨﹠﹩ ︑︺︀و﹡﹩ ٩٣۵١
و ﹁﹢﹐دی

﹟︑ ٩۵٠٠٠٣۶/۵٩٠﹨︨︣﹫﹟٣٧

﹁︣از ︎︀د ︋﹫︧︐﹢ن ١٠
(︵︣ح ︑﹢︨︺﹥)

︨﹠﹌ ﹎︣ا﹡﹫︐﹩ و 
﹝︀ر︋﹏

۵﹋︣﹝︀﹡︪︀ه١١٠٠۵٠ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹝︐︣ ﹝︣︋︹

١٠﹋︣﹝︀﹡︪︀ه١٢٠٠٠١٣٩٠١۶۵ ︑﹟﹇﹢︵﹩ ﹁﹙︤یز﹝︤م ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه١١
١٢﹟﹢﹡ ︀زه ︀︠︐﹥ ﹋﹫︀ن ﹋︣د︨   ︨︩ ﹫  ︎﹤﹡︀︠

﹩﹡﹢︐︋
٢﹋﹠﹍︀ور٣٠٠٠٠٠٢۶١٢٨۵ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹

١٣ ︀﹠و ︡﹫︫
(︵︣ح ︑﹢︨︺﹥)

آ︋﹞﹫﹢ه-︻︭︀ره ﹝︀﹜️-
﹢︀-﹝︀ءا﹜︪︺﹫︣ ︫﹫︣ از︨ 

٠ا︨﹑م آ︋︀د۴٠٠٠٠۶٠١۴٠ ︑﹟

︣ ﹝︣︋︹ا﹡﹢اع ﹋︀︫﹩ ﹋︿ و د﹢اری﹋︀︫﹩ ﹋︀ژه١۴ ٩۵ا︨﹑م آ︋︀د١۵٧٠٠١٠٣٨﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹝︐

︗︡ول (١١ ) ︠﹑︮﹥ و︲︺﹫️ ︮﹠︀︹ در د︨️ ا︗︣ای ا︨︐︀ن  

 ︫︣ك ﹨︀ی ︮﹠︺︐﹩ 
در ︀ل ︀︲︣ در ا︨︐︀ن ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ﹝︖﹞﹢︻︀ ١٩ ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩ ︑︫  ️﹋︫︣ ︩︫﹢︎ ️︣ك ﹨︀ی 
︮﹠︺︐﹩ ا︨︐︀ن و ︫︣ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ︠︡﹝︀ت  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︮﹠︀︹ را ارا﹋︫︣ ️︀︧﹞ .︡﹠︀﹝﹡ ﹩﹞ ﹤︀ی 
﹨﹊︐︀ر   ٢۵٠٠  ﹤︋ دور  ﹠︡ان   ﹤﹡ آ﹠︡ه  در   ﹤︺︨﹢︑ ︵︣ح   ﹤︋  ﹤︗﹢︑  ︀︋ و  ﹨﹊︐︀ر   ٢٠٠٠  ︣︋  ︼﹛︀︋ ﹝﹢رد 

 .︡︋︀ ﹩﹞ ﹤︺︨﹢︑
ا﹋︓︣ ︫︣ک ﹨︀ی ︮﹠︺︐﹩ ا︨︐︀ن (︫︣ک ﹨︀ی ︮﹠︺︐﹩ ﹁︣ا﹝︀ن ، ا︨﹑م آ︋︀د ︾︣ب و روا﹡︧︣، ﹋﹠﹍︀ور، 
 ﹤﹫﹀︭︑  ﹜︐︧﹫︨ و  آب  ︋︣ق  ﹎︀ز   ︡﹠﹡︀﹞  ︉︨︀﹠﹞ ﹨︀ی   ️︠︀︨︣ز دارای  و...)  ذ﹨︀ب   ﹏︎︨︣  ،﹤﹠︮

﹁︀︲﹑ب ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡. 
و...   ﹩﹍﹠﹨︣﹁ ﹝﹫︣اث   ،️︧ز  ︳﹫﹞  ﹏︓﹞ ﹝︐︺︡د  ﹨︀ی  ︨︀ز﹝︀ن  از  ﹝︖﹢ز  ا︠︢   ﹤︋ ﹡﹫︀ز  ︻︡م   ﹟﹫﹠︙﹝﹨
︮︣﹁﹥ ︗﹢﹩ در ز﹝︀ن و﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری، ا﹝﹊︀ن  ︡︣︠︀ ا︗︀ره ︨︀﹜﹟ ﹨︀ی آ﹝︀ده ︑﹢﹜﹫︡، از 
︗﹞﹙﹥ ﹝︪︭︀ت ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹥ ︋︣ای ا︖︀د وا︡ ﹨︀ی ︑﹢﹜﹫︡ی در ︫︣ك ﹨︀ی ︮﹠︺︐﹩ ا︨️. در ادا﹝﹥ 

﹝︪︭︀ت ︫︣ك ﹨︀ی ︮﹠︺︐﹩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان را﹨﹠﹞︀﹩ ︋︣ای ا﹡︐︀ب ﹝﹊︀ن ﹁︺︀﹜﹫️ ارا﹥ ︫︡ه ا︨️. 
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* ا︫ ﹟︣ك دارای ︑︭﹀﹫﹥ ︠︀﹡﹥ ﹁︀︲﹑ب ﹝﹩ ︋︀︫︡ 

︗︡ول (١٢) ﹝︪︭︀ت ︫︣ك ﹨︀ی ︮﹠︺︐﹩ ا︨︐︀ن ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه
︸︣﹁﹫️ ا︨︐﹆︣ار﹝︀︧️ (﹨﹊︐︀ر)﹡︀م  ︫︣ك

︫︊﹊﹥ ﹁︀︲﹑ب(﹨﹊︐︀ر)
︎﹫︩ ︋﹫﹠﹩ ﹝﹫︤ان 
آب ﹇︀︋﹏ وا﹎︢اری 

(LIT/S)

︎﹫︩ ︋﹫﹠﹩ ﹝﹫︤ان 
︋︣ق ﹇︀︋﹏ وا﹎︢اری 

(﹝﹍︀ وات)

﹫﹠﹩ ﹝﹫︤ان   ︋︩﹫︎
﹎︀ز ﹇︀︋﹏ وا﹎︢اری
(﹨︤ار﹝︐︣ ﹝﹊︺︉)

۶٩۶۵٢٠* دارد ٢٢٠١۵٣﹁︣ا﹝︀ن 
۴٧٧۵٠دارد١٧٠١٠٩︋﹫︧︐﹢ن 

٣۵٣۵٢٠دارد٧۴۴۶ا︨﹑م آ︋︀د ︾︣ب 
-١٠٧﹡︡ارد۶۶٣٩﹝︨︣︀د 
١۵١۴١٠دارد٣٢١۵﹋﹠﹍︀ور 
١٢۴۵دارد٢٨١۴︨﹠﹆︣
١١٧٢٠دارد۶١١۶روا﹡︧︣

١۵۵۵دارد۴٣٣٠︨︣︎﹏ ذ﹨︀ب 
 ﹟︣﹫︫︭︣﹇٣۵١۵۶١۴۴﹡︡ارد

٢٠٧٣۵﹡︡ارد٢۵١٧﹎﹫﹑﹡︽︣ب 
۵١۴۵﹡︡ارد٢٠١٣︎︀وه 

۴٢١٠﹡︡ارد۶٣۴٠﹨︨︣﹫﹟
﹈٠٫۵۵۵﹡︡ارد٢٠١١آب ︋︀ر

 ﹤﹠︮٧۵۵۴۴﹡︡ارد٢-
-١٠١﹡︡ارد٩٠۴٧دا﹐﹨﹢

--١٢﹡︡ارد۵٣﹎﹢ر ︨﹀﹫︡
-در ︀ل ︨︀︠️-﹡︡ارد۴۵٣٩︔﹑ث ︋︀︋︀︗︀﹡﹩

-در ︀ل ︨︀︠️-﹡︡ارد١١٠٠١۴٧زا﹎︣س 

ب -  ﹇︀︋﹙﹫️ ﹨︀
(︡ذ﹋︣ ﹎︣د ﹩︀﹠︋︣ا﹝﹢ر ز ︩︋ در ﹤﹋) ️︺﹠︮ ︩︋ ﹤︺︨﹢︑ ︀ی ﹐زم ︋︣ای﹨ ️︠︀︨ ︣و︗﹢د ز 

 ﹜︪︎  ،﹩﹠︊﹛ ﹝︭﹢﹐ت   ︡﹫﹛﹢︑ دا﹝﹩ (﹋︀ر︠︀﹡︖︀ت  ﹨︀ی  ﹁︣آورده   ︹︀﹠︮ وا︡﹨︀ی  ا︖︀د   ️﹫﹚︋︀﹇  
︫﹢﹩، ر ،﹩﹎︡﹠︧︣م، ﹝︭﹢﹐ت ︣﹝﹩ و …)  

﹨︀ی  دا﹡﹥  از   ﹩︪﹋ رو︾﹟   ،︡﹠﹇ (﹋︀ر︠︀﹡﹥  ﹋︪︀ورزی   ﹏︡︊︑  ︹︀﹠︮ وا︡﹨︀ی  ا︖︀د   ️﹫﹚︋︀﹇  
رو︾﹠﹩، ︋︧︐﹥ ︋﹠︡ی ︊﹢︋︀ت و … ) 

︎﹢در  ︨﹫﹞︀ن،   ،﹩︺﹫︊︵  ︣﹫﹇ ﹁︣آوری   ،︀﹝﹡  ﹌﹠︨) ﹩﹡︡︺﹞ ﹝﹢اد  ﹁︣آوری  وا︡﹨︀ی  ا︖︀د   ️﹫﹚︋︀﹇  
﹝﹫﹊︣و﹡﹫︤ه، آ﹨﹈ ﹨﹫︡را︑﹥، ﹎︘ و … ) 

 ﹇︀︋﹙﹫️ ا︖︀د وا︡﹨︀ی ︑︃﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ة ﹡﹫︀ز﹨︀ی ︋︩ ﹋︪︀ورزی (︑︖﹫︤ات ︨﹫︧︐﹞︀ی آ︋﹫︀ری، 
︑︣ا﹋︐﹢ر ︨︀زی، ﹋﹞︀︊﹟ و ︨﹞﹢م د﹁︹ آ﹁️ و … ). 

 ﹇︀︋﹙﹫️ ا︖︀د  وا︡﹨︀ی ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹠﹠︡ه ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹨︀ی ﹇︴︺︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︠﹢درو ︨︀زی ﹋︪﹢ر 
 ا﹝﹊︀ن ا︖︀د وا︡﹨︀ی  ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹠﹠︡ة ︑︖﹫︤ات ︎︐︣و︫﹫﹞﹩ 

 ا﹝﹊︀ن ا︖︀د ︮﹠︀︎ ︹︀﹫﹟ د︨︐﹩ ︎︐︣و︫﹫﹞﹩ 
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︩︋ ︢اری﹎ ﹤︀﹞︨︣ ج- ﹁︣︮️ ﹨︀ی 
 ︗︡ول (١٣) ︠﹑︮﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹁︣︮️ ﹨︀ی ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︋︩ ︮﹠︺️                        ﹝﹫﹙﹫︀رد ر︀ل 

دوره ︋︀ز﹎︪️ 
﹤︀﹞︨︣

﹡︣خ ︋︀زده 
(در︮︡)

 ﹤︀﹞︨︣ ﹏﹋
﹎︢اری  

︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 
(در﹎︣دش)

︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 
(️︋︀︔)

︻﹠﹢ان

︿
رد

۶٫۵ ١۶ ٢٩۴۶٧٫۶ ٢١٠۵٫١ ٢٧٣۶٢٫۶ ا︡اث ︎︀﹐︪﹍︀ه آ﹡︀﹨﹫︐︀ ١

۴٫١ ٢۴ ١٠٩۵٫۵٨۴ ١١٠ ٩٨۵٫۵٨ ︑﹢﹜﹫︡ ︫﹞︩ ﹁﹢﹐دی  ٢

٣٫۵ ٢۴ ۵٧٠ ٨٢ ۴٨٨ ︑﹢﹜﹫︡ ﹎︣ا﹡﹢ل و ︸︣وف ﹎﹫︀﹨﹩ 
︣︢︎ ︉︣︑ ️︧ز

٣

٢٫۵ ٣٨ ٢٠۵٫٧١ ۶٧٫٨٩ ١٣٧٫٨٢ ﹋﹢د اوره ︋︀ ︎﹢︫︩ ﹎﹫︀﹨﹩  ۴

٣ ٣٣ ١٣۵٫٧٣ ۴٠٫١٩ ٩۵٫۵۴ ﹩︧﹋﹑﹁ ︣︑﹑︎ - ︣﹍︎︀ ︣﹨﹢︗ ︡﹫﹛﹢︑ ۵

۴ ٢۵ ٨٧٫۴۴ ٢٣٫٩١ ۶٣٫۵۴ ﹝︀ءا﹜︪︺﹫︣ و ا﹡﹢اع ﹡﹢︫﹫︡﹡﹩ ﹨︀ی 
︾﹫︣ ا﹜﹊﹙﹩ 

۶

۴ ٢٧ ٧٨٫٧٧ ٨٫۴۶ ٧٠٫٣٠ ︌︀︎ و ﹜﹢﹜﹥ ﹨︀ی ﹤﹐ ۵ ︣ی﹝﹫﹚︎ ﹤﹛﹢﹛ ٧

٣٫١ ٣٢ ٧۶٫٩٢ ٢٩ ۴٧٫٩٢ ﹟﹊︪﹡ ️ر﹢﹊︨ ﹤︪﹫︫ ٨

٣ ٣۵ ۴۶٫٧۴ ٩ ٣٧٫٧۴ ﹡﹍︡اری ﹝﹫﹢ه ︋﹥ روش ا﹡︖﹞︀د 
(IQF) ︹︨︣

٩

٢٫٨ ٣٠ ۴١٫۶۴ ٣ ٣٨٫۶۴  ︀︋  ︣﹀︮ ︨︣︣د︠︀﹡﹥   ︋︀﹐و ز
﹩﹠︑ ٣٠٠٠ ️﹫﹁︣︸

١٠

٢٫۵ ٣٣ ٢٠٣٫٨ ۴٫٨ ١٩٩ ﹝︀زن ︎﹙﹩ ا︑﹫﹙﹟  ١١

٣٫٨ ٢۶ ٣۶٫٣٠ ۴٫٨۴ ٣١٫۴٧ ︑﹢﹜﹫︡ در و ︎﹠︖︣ه UPVC و ︫﹫︪﹥ 
دو︗︡اره 

١٢

٢٫۵ ٣٧ ١۵١٨٫٢٧ ٢٢٢ ١٢٩۶٫٢٨ ︑﹢﹜﹫︡ ︫﹫︪﹥ ︗︀م ︋﹥ روش ﹁﹙﹢ت 
(︫﹠︀ور)

١٣

٣ ٣۶ ١٢٠٫٩۶ ٠٫٧ ١٢٠٫٢۶ ︑﹢﹜﹫︡ آ︗︣ ︨﹀︀ل  ١۴

٢ ۵۴ ١٠١٢٫٩٩ ١٨ ٩٩۴٫٩٩  ︣︢︎ ︀پ ﹜﹫﹠﹫﹞﹢﹛آ ﹏﹢﹁ ︡﹫﹛﹢︑ ١۵

٣ ٣۶ ۴۵٫٧١ ١٫۴۵ ۴۴٫٢۶  ︡ر﹢﹀﹛﹢︨ ︡﹫﹛﹢︑ ︡وا ︦﹫︨︀︑
 (LABS)︡﹫︨ا

١۶

٢٫۵ ۴٠ ٨٫٩۶ ٣٫٠۴ ۵٫٩٢ ︑﹢﹜﹫︡ رو︾﹟ ︑︣﹝︤ ︨﹠︐﹫﹈  ١٧

٢٫۵ ۴٠ ۶٫٠٩ ٠٫۶۵ ۵٫۴۴  ﹏﹫︀زو﹎ ﹟︤﹍︀︗ ️︠﹢︨ ١٨

٢٫۵ ۴٠ ۴٣٫٣٩ ١٠٫٠٢ ٣٣٫٣٧ ocp ﹩﹠﹫﹀﹛︀ی ا﹨︣﹝﹫﹚︎﹢﹋ ١٩

٣ ٣٣ ١٢٫١٢ ١٫١۴ ١٠٫٩ ︑﹫﹥ ︠︀ك رس ﹁︺︀ل  ٢٠

٣ ٣٣ ۶٫۶۵ ٠٫٨۴ ۵٫٨١ EP ︪︀ر﹁ ﹏﹝︑ ﹩﹡ا﹁︤ود ٢١

٣ ٣٣ ٧٫١۵ ٣٫۶۴ ٣٫۵١  ﹏﹫︀زو﹎  ︡︲ ٢٢

۴ ٢۵ ٣٨٠٫٣٣ ٧٠ ٣١٠٫٣٣ ︑﹢﹜﹫︡ ︎﹢در ﹨︀ی ︫﹢﹠︡ه  ٢٣

٢٠



 ︗︡ول (١۴) ︠﹑︮﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹁︣︮️ ﹨︀ی ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︋︩ ︮﹠︺️                        ﹝﹫﹙﹫︀رد ر︀ل 
دوره ︋︀ز﹎︪️ 
﹤︀﹞︨︣

﹡︣خ ︋︀زده 
(در︮︡)

 ﹤︀﹞︨︣ ﹏﹋
﹎︢اری  

︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 
(در﹎︣دش)

︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 
(️︋︀︔)

︻﹠﹢ان

︿
رد

٣ ٣٢ ۶٣٢٫١ ۶١٫١٧ ۵۴۶٫٧٢ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡ از ︀﹡ ︦︍﹫﹙﹢ن ٢۴

۴ ٢۵ ۶٣٣٫٠۴ ٧۶٫٢٧ ۵۵۶٫٧٧ ﹤﹛︀﹆﹡ ﹤﹝︧︑ ٢۵

٣ ٣٣ ٧٢٫۶٣ ٧٫١۵ ۶۵٫۴٧ ﹤︐︨︀︪﹡ ︡﹫﹛﹢︑ ٢۶

٣ ٣۵٫۵ ٢٩۶٫٨٢ ۶١٫١٧ ٢٣۵٫۶۴ ︡﹠︨ ︣︐︨ا ﹩﹚︎ ٢٧

٣٫۵ ٣ ٨٫۵۴ ١٫١۵ ٧٫٣٩ ︋︀ز︀﹁️ ﹐︨︐﹫﹉ ﹁︨︣﹢ده ٢٨

︵︀ق ﹎︣ا - ﹎︣د﹡﹥ ︎︀︑︀ق

٢١



 ︩︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ️﹫︺︲ا﹜︿ – و
﹨︀ی   ︗︀ذ︋﹥  از   ﹩﹊ ︋︺﹠﹢ان  ︋︀ز   ︣د از    ︿﹚︐﹞ ﹨︀ی    ﹏﹫︧﹡︀︐︎ و︗﹢د  وا︨︴﹥   ﹤︋ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه  ا︨︐︀ن 
﹎︣د︫﹍︣ی در ﹋︪﹢ر ﹝︴︣ح ︋﹢ده ا︨️. ︋︀︔︊️ ︗︀﹡﹩ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︑︀ر﹩ ︋﹫︧︐﹢ن، ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ︋︺﹠﹢ان 
﹇︴︉ ﹎︣د︫﹍︣ی ﹋︪﹢ر ︫﹠︀︠︐﹥ ︫︡ه و در آ﹠︡ه ای ﹡︤د︗ ️︊︔ ︡﹨︀︫ ﹈︀﹡﹩ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︑︀ر﹩ ︑︀ق 
︋︧︐︀ن ︠﹢ا﹨﹫﹛ ︋﹢د. ︻﹑وه ︋︣ ا﹟ ︋︡﹜﹫﹏ ﹇︣ار ﹎﹫︣ی ︋︣﹝︧﹫︣ ︗︀ده ا︣︋︪﹛ از ﹨︤اران ︨︀ل ︎﹫︩ 
﹝﹏ ︑︣د ︑︖︀ر و ︋︀زر﹎︀﹡︀ن ︋﹢ده و ︨︀︋﹆﹥ ای ︵﹢﹐﹡﹩ در ﹝︊︀د﹐ت ︋︀زر﹎︀﹡﹩ دا︫︐﹥ ا︨️  و ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ 
 ﹅︣︵ از  ︻︣اق  ﹋︪﹢ر   ﹤︋ ︮︀درات  ﹝﹫︤ان   ﹟︣︑﹐︀︋ ا﹋﹠﹢ن   ﹜﹨  .︫︡︀︋ ︻︣اق  ﹋︪﹢ر   ︀︋ ︑︖︀رت  ﹝﹢ر 
ا︨︐︀ن ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ︮﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د. در ز﹝﹫﹠﹥ ︠︡﹝︀ت ︋︣︑︣ ﹡﹫︤ ︋︀ دارا ︋﹢دن ٩ ﹝︣﹋︤ دا﹡︪﹍︀﹨﹩ ︋︀ 
︋﹫︩ از ٨٠ ﹨︤ار دا﹡︪︖﹢ در ر︫︐﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ دا﹡︪﹍︀﹨﹩، و︗﹢د ﹝︣ا﹋︤ ︻﹙﹞﹩ ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ از ︗﹞﹙﹥ 
﹝︣﹋︤ ︑﹆﹫﹆︀ت ﹋︪︀ورزی و ﹝︣﹋︤ ︎︥و﹨︩ ﹨︀ی  ﹡﹀️ و و︗﹢د  دو ︎︀رك ︻﹙﹛ و ﹁﹟ آوری (︋︺﹠﹢ان 
﹙﹆﹥ وا︨︳ ﹝︣ا﹋︤ ︻﹙﹞﹩ و ︑︋ ︣︀︨ ︀︋ ﹩﹆﹫﹆︩ ﹨︀). ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ارا﹥ د﹨﹠︡ه ︠︡﹝︀ت آ﹝﹢ز︫﹩ ︋﹥ 
 ︉︴﹇ ︻﹠﹢ان   ﹤︋ ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن   ٢۶ و︗﹢د   ︀︋  ︤﹫﹡ در﹝︀﹡﹩   ︩︋ در   .︫︡︀︋ ︻︣اق  ﹋︪﹢ر  و  ︾︣ب   ﹤﹆︴﹠﹞

︠︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩ ا﹡︐︀ب ︫︡ه و ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︢︎︣ای ︋﹫﹞︀ران ﹋︪﹢ر ︻︣اق و ﹝﹠︴﹆﹥ ︋︀︫︡.

︋︩ ︠︡﹝︀ت (︑︖︀رت، ﹎︣د︫﹍︣ی و ︠︡﹝︀ت ︋︣︑︣)  ۴

﹋﹢ه ︋﹫︧︐﹢ن - ︫﹞︀ل ︫︣﹇﹩ ︫︣ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه

٢٢



ب - ﹇︀︋﹙﹫️ ﹨︀
 ا︨︐﹆︣ار ︋︤ر﹎︐︀︎ ﹟︣︀﹡﹥ ︮︀درا︑﹩ ︠︀ور﹝﹫︀﹡﹥ در ﹝︣ز ︧︠︣وی
 ﹤﹚︮ ﹫︫  و ﹩﹝︫﹢︫ ،︠︀ن ︤︣زی  ︎︣و﹞ ︀ی﹨ ﹤︋︀زار ️﹫﹛︀︺﹁ 

 و︗﹢د ︨﹥ ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ︑︖︀ری ا︨﹑م آ︋︀د و ﹇︭︫︣﹫︣﹟ و ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه
 ﹝︀زاد ︑﹢﹜﹫︡ در ︋︩ ﹨︀ی ︑﹢﹜﹫︡ی و ا﹝﹊︀ن ا﹁︤ا︩ و︮︡ور آن 

 و︗﹢د ﹎﹞︣ك ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︠︣وی (﹝︣ز ︧︠︣وی ﹊﹩ از ︨﹥ ﹝︣ز ا︮﹙﹩ ︋︀ ﹋︪﹢ر ︻︣اق ﹝﹩ ︋︀︫︡)
 ︗︀ذ︋﹥ ﹨︀ی ﹁︣اوان ︑︀ر﹩، ︵︊﹫︺﹩ و﹝︢﹨︊﹩ (٢٠۵٠ ا︔︣ ︔︊️ ︫︡ه) 

︣ ﹝︧﹫︣ ︻︐︊︀ت ︻︀﹜﹫︀ت و ا﹝﹊︀ن ︑﹢︨︺﹥ ︑﹢ر﹨︀ی ﹎︣د︫﹍︣ی   ﹝﹢﹇︺﹫️ ︗︽︣ا﹁﹫︀﹩ ا︨︐︀ن و ﹇︣ار﹎﹫︣ی︋ 
و ز︀ر︑﹩ ﹝﹫︀ن ا︨︐︀ن ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه و ︻︣اق. 

︑︤﹫﹠︀ت ا﹢ان ︋︤رگ - ︵︀ق ︋︧︐︀ن - ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه

٢٣



︑﹢ر﹨︀ی  ﹤︺︨﹢︑ و  ا︖︀د  ا﹝﹊︀ن  و  ︫︡ه   ️︸︀﹀  ﹅︵︀﹠﹞ و︗﹢د   
﹎︣د︫﹍︣ی ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡ ︋﹥ ﹫︀ت و︩ ﹎﹫︀﹨﹩ و ︗︀﹡﹢ری.

 ︗︀ذ︋﹥ ﹨︀ و آ︔︀ر ︋︀︨︐︀﹡﹩ ﹝︐︺︡د ﹡︷﹫︣ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︋﹫︧︐﹢ن ︋︀ ︔︊️ 
︗︀﹡﹩، ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︵︀﹇︊︧︐︀ن، ﹝︺︊︡ آ﹡︀﹨﹫︐︀، ︵︀ق ﹎︣ا و...

﹍﹙︣︋﹫﹍﹩ و ︑﹊﹫﹥ ﹝︺︀ون ا﹜﹞﹙﹈.  ︋﹤﹫﹊︑ ︣  و︗﹢د ︗︀ذ︋﹥ ﹨︀ی ﹝︺﹞︀ری ﹡︷﹫
 ︑﹠﹢ع ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ﹇﹢﹝﹩ و ︗︀ذ︋﹥ ﹨︀ی ﹝︣دم ︫﹠︀︨﹩ ︫︀﹝﹏ آداب

︉ و آ﹫﹟، ﹝﹢︨﹫﹆﹩ و  ز﹡︡﹎﹩، ﹜︊︀س، ﹝︺﹫︪️، ﹎﹢︩، آداب، ﹝︢﹨
.﹩︨︀﹠ در ﹡︐﹫︖﹥ ا﹝﹊︀ن ا︖︀د ︑﹢ر﹨︀ی ﹎︣د︫﹍︣ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ﹝︣دم︫ 

 و︗﹢د ﹝﹠︀︵﹅ ︵︊﹫︺﹩ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢را︨︐﹀︀ده از ︎︐︀﹡︧﹫﹏ ﹨︀ی ︵︊﹫︺﹩ 
در ︗️ ارا﹥  ︑﹢ر﹨︀ی ورز︫﹩  ﹝︓﹏ ﹎︧︐︣ش ︎︀را﹎︣ا︡ر، ︮︣ه 
︣و︫︀ن رود︠︀﹡﹥  ﹢اری در آب ﹨︀ی︠   ︨﹅︀﹇) ﹩︋ردی ورزش ﹨︀ی آ﹢﹡

︡﹨︀ )، ︾︀ر﹡﹢ردی، و ﹋﹢ه ﹡﹢ردی و..  ︨️︪ ︨﹫﹞︣ه و آ︋︀ی آرام︎ 
﹈  ︌﹫︑ دا﹡︪﹍︀ه   ︀﹠︑ ︋︺﹠﹢ان   ﹩﹊︫︤︎ ︻﹙﹢م  دا﹡︪﹍︀ه  و︗﹢د   

در ﹝﹠︴﹆﹥ ︾︣ب 
 و︗﹢د دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ی رازی و ︻﹙﹢م ︎︫︤﹊﹩، ︮﹠︺︐﹩،  آزاد و... ︋︀

ا﹝﹊︀ن ارا﹥ ︠︡﹝︀ت آ﹝﹢ز︫﹩ ︋﹥ ﹝﹠︴﹆﹥ و ﹋︪﹢ر ︻︣اق 
،﹩﹝﹫︫ ،﹈︤﹫﹁ ،﹩︲︀و︗﹢د دوره ﹨︀ی د﹋︐︣ی در ر︫︐﹥ ﹨︀ی ر 

﹋︪︀ورزی و...
︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن و︥ه   ﹤︋  ﹩︮﹢︭︠ و  دو﹜︐﹩  ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن   ٢۶ و︗﹢د   

 ︉﹚﹇  ﹩︭︭︑ ﹁﹢ق  ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن  و  ر︲︀  ا﹝︀م  ︑︐﹢ا︋﹩   ۴٨٠
ا﹝︀م ︻﹙﹩ (ع) در ︫︣ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه 

 ︠︡﹝️ ر︨︀﹡﹩ ﹁﹢ق ︑︭︭﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹞︀ری ﹨︀ی ﹇﹙︉،
 ﹤﹆︴﹠﹞ ﹤ ︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩︋   ︠﹤ا︨︐︀ن و ارا ️︤﹋︣﹞ ﹤  ︋️︨﹢  ︎،﹤﹫﹚﹋

﹝︖︧﹞﹥ ﹨︣﹋﹢ل  - ︋﹫︧︐﹢ن

٢٤



︩︋ ︢اری﹎ ﹤︀﹞︨︣ ج- ﹁︣︮️ ﹨︀ی
︗︡ول (١۵) ︠﹑︮﹥ ﹝︪︭︀ت ﹁︣︮️ ﹨︀ی ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︋︩                        ار﹇︀م ︋﹥ ﹝﹫﹙﹫︀رد ر︀ل

دوره ︋︀ز﹎︪️ 
 ﹤︀﹞︨︣

 ﹡︣خ ︋︀زده 
(در︮︡)

 ﹤︀﹞︨︣ ﹏﹋
﹎︢اری

︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 
(در﹎︣دش)

︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری
(️︋︀︔) ︻﹠﹢ان ︵︣ح

︿
رد

۵ ٢٠ ٢۴۶٫٣٠٢ ٠ ٢۴۶٫٣٠ ا︡اث ︀﹝﹡ ︡︡︗ ️︀︨︪﹍︀ه 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه  ١

٣٫۵ ٢٨ ١٧٧٫۵٣۶ ٠٫۵٨۴ ١٧۶٫٩۵ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ا﹇︀﹝︐﹩، ﹎︣د︫﹍︣ی و 
︤︡︊︫ ︀ری ﹨︐﹏ ︎﹠︕ ︨︐︀ره︖︑ ٢

٣ ٣٣ ٢٠٨٫٨٩ ١ ٢٠٧٫٨٩ ︑﹙﹥ ﹋︀︋﹫﹟ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه  ٣
٣ ٣٣ ١۵٠ ٠ ١۵٠ ا︡اث ︑︣﹝﹫﹠︀ل ﹝︧︀﹁︣ ︋︣ی  ۴
٣ ٣٣ ٢٠٠ ٠ ٢٠٠ ︪﹊︊︀ر  ︀ر و︠  ا︡اث ﹝﹫︡ان ﹝﹫﹢ه و ︑︣ه︋  ۵
٣ ٣٣ ٢٠٠ ٠ ٢٠٠ ا︡اث ︫︣ك ﹝︪︀︾﹏  ۶

۴ ٢۵ ٢٠٠ ٠ ٢٠٠  ﹩︣﹀︑ ︹﹝︐︖﹞ ︡اثا
 ﹟︣﹫︫ ︣د︫﹍︣ی ︎︀رك﹎ ٧

۴ ٢۵ ١١٩٠٫٩۶ ٧٫١۴ ١١٨٣٫٨٢ ﹫﹞︀ر︨︐︀ن ١٠٠ ︑︐﹢ا︋﹩  ا︖︀د︋  ٨
۵ ٢٠ ٢٩۵ ٠ ٢٩۵ ️﹞﹑  ︨︫︣ ٩
٣ ٣٣ ٣٠٠ ٠ ٣٠٠ ا︡اث ︨﹫︐﹩ ︨﹠︐︣ ١٠

﹋︐﹫︊﹥ ︋﹫︧︐﹢ن

٢٥



︀ر︗﹩  ︀ر︗﹩ (ا︫︀ص︠  ︣ای ا︑︊︀ع︠  ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری︋  ︡ون ا︠︢ ﹝︖﹢ز︨   ︋️﹋︣  ︫️︊︔ 
﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︡ون ا︠︢ ﹝︖﹢ز ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︠︀ر︗﹩ (﹝︪︀︋﹥  ز﹝︀﹡﹫﹊﹥  ﹝︖﹢ز ︠︀ر︗﹩ 
در ︀﹁️ ﹋︣ده ا﹡︡.) ︫︣﹋️ ا︣ا﹡﹩ ︋︀ ﹨︣ ﹡︧︊️ ︨︀م  ︑︀ ١٠٠ در ︮︡  ﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ 

(.︡﹠︀﹝﹡ ️︊︔ د﹢︠
 ︮︡ور و ︑﹞︡︡ ︎︣وا﹡﹥ ﹋︀ر و ﹁︺︀﹜﹫️ ︫︣﹋️ ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩ ﹋﹥ ︑﹢︨︳ ا︑︊︀ع ︠︀ر︗﹩

︋﹥ ︔︊️ ر︨﹫︡ه ا﹡︡  ︮︣﹁﹥ ﹡︷︣ از ﹝﹫︤ان ︨︀م
︤رگ ︣ای ︵︣ح ﹨︀ی︋  ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران︋   ︨﹤ ︀ً را﹍︀ن︋  ︊︣﹆︑ رت﹢  ︮﹤  وا﹎︢اری ز﹝﹫﹟︋ 

از ارا︲﹩ ﹝﹙﹩ و ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ 
︋︣ای ه  را  و  ﹎︀ز  ︋︣ق،  آب،   ﹏﹫︊﹇ از  ﹡﹫︀ز  ﹝﹢رد  ﹨︀ی   ️︠︀︨  ︣ز ا︖︀د   ﹤︋  ﹈﹝﹋  

︵︣ح ﹨︀ی ︋︤رگ
 ︑︀﹝﹫﹟ ︎︣دا︠️ ︋︪﹩ از ︨﹢د ︑︧﹫﹑ت ︋︀﹡﹊﹩ از ﹝﹏ ﹋﹞﹈ ﹨︀ی ﹁﹠﹩ و ا︻︐︊︀ری

︀︎︡ار  ا︫︐︽︀ل  ا︖︀د  و  ﹝﹆︣ر  ز﹝︀﹡︊﹠︡ی   ﹤︋  ﹤︐︧︋  (  ﹩﹊﹡︀︋ ﹡︣خ  در︮︡   ۵  ︀︑  ٢)
︎﹫︩ ︋﹫﹠﹩ ︫︡ه ︵︣ح 

﹤︀﹞︨︣ ︀ی ︑︽﹫﹫︣ ﹋︀ر︋︣ی و ︻﹢ارض ︮︡ور ︎︣وا﹡﹥ ︋︣ای﹨ ﹤﹠︤﹨ ️﹁︀︡م در︻ 
﹎︢اران  در ﹝︖︐﹞︹ ﹨︀ی اداری ( ︵︣ح ﹝︡رس ︫︣ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه )

 ︻︡م در︤﹨ ️﹁︀﹠﹥  ︑︣ا﹋﹛ در ︫︣﹨︀ در ︭︠﹢ص ︵︣ح ﹨︀ی ﹎︣د︫﹍︣ی 
 ا︻︴︀ی ا﹝︐﹫︀ز ︑︖︀ری ٢٫۵ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ در ﹇︊︀ل آزاد︨︀زی ﹨︣ ﹝︐︣﹝︣︋︹ ︑︖︀ری در ︋︣

︠﹫︀︋︀ن ﹝︡رس 
︣ای ا︗︣ای ︵︣ح ﹨︀ی ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران︋   ︨﹤  ا﹝﹊︀ن وا﹎︢اری ز﹝﹫﹟ از ﹈ ︑︀ ۵٠ ﹨﹊︐︀ر︋ 

﹝︪︀ر﹋︐﹩ ︑﹢︨︳ ︫︣داری ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه 
و   ،﹩︺﹫︊︵  ︹︋︀﹠﹞ راه،   ﹜︣  ،  ﹩︴﹫﹞  ️︧ز) ﹡﹫︀ز  ﹝﹢رد  ﹨︀ی  ﹝︖﹢ز   ﹤﹝﹨ ا︠︢   
﹝﹫︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩، ا︨︐︺﹑م دارا﹩ و ︫︣داری و... ا﹡︖︀م  ﹝︣ا﹏ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︵︣ح 
 ﹤︀﹞︨︣ ︡ا﹋︓︣ ٣٠ روز در ﹇︀﹜︉ ﹝︣﹋︤ ︠︡﹝︀ت ︢اری ︸︣ف ﹝︡ت﹎ ﹤︀﹞︨︣ ︀ی﹨

﹎︢اری (︎﹠︖︣ه وا︡) ︋︡ون ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︎﹩ ﹎﹫︣ی ︑﹢︨︳ ﹝︐﹆︀︲﹩ در ﹨﹞﹥ ادارات 
 ا︨︐︓﹠︀ء از ﹇︀﹡﹢ن ︫︣داری ﹨︀ در ︭︠﹢ص ︎︣دا︠️ ︻﹢ارض 

︋︣ای  ﹩︐︺﹠︮ ﹨︀ی  ︫︣ك  ز﹝﹫﹟  وا﹎︢اری  در  در︮︡   ٨٠  ︀︑  ۵٠  ︿﹫﹀︑ ا﹝﹊︀ن   
︣︠﹢ردار) ﹥ ﹝﹏ ا︗︣ا ی ︵︣ح (︫︨︣︐︀ن ﹨︀ی ﹝︣وم و︋   ︋ ﹤︐︧  ︋︩︀﹞︣ح ﹨︀ی آ︵ 

 ︑﹞﹙﹈ ︑﹞︀﹝﹩ ارا︲﹩ ﹝﹏ ا︗︣ای ︨︡ ﹨︀ی ﹝︪︀ر﹋︐﹩ از ﹝﹏ ︋﹢د︗﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ 
و...  MRI, CTSCAN وا︡﹨︀ی  ا︖︀د  ︋︣ای  ا﹡︧︀﹡﹩  ﹡﹫︣وی   ﹟﹫﹞︀︑ و  ﹝﹊︀ن  ا︻︴︀ی   

︑﹢︨︳ دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤﹊﹩ 
 ﹝︺︀﹁﹫️ ﹎﹞︣﹋﹩ در ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات ︵︣ح ﹨︀ی ︑﹢﹜﹫︡ 

 ﹝︺︀﹁﹫️ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ︋﹥ ﹝﹫︤ان ︮︡ در ︮︡ (١٠٠٪) و ︋﹥ ﹝︡ت ده ︨︀ل  ︋︣ای درآ﹝︡
﹝︪﹞﹢ل ﹝︀﹜﹫︀ت ﹋﹙﹫﹥ وا︀﹨︡﹩ ﹋﹥ در ﹝﹠︀︵﹅ ﹝︣وم ا︨︐︀ن ﹝︧︐﹆︣ ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡ 
 ﹝︺︀﹁﹫️ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ︋﹥ ﹝﹫︤ان ٨٠ در︮︡ ︋﹥ ﹝︡ت ۴ ︨︀ل ︋︣ای درآ﹝︡ ﹝︪﹞﹢ل ﹝︀﹜﹫︀ت

﹝︪﹢ق ﹨︀ی ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ۵
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︣ه  ︣وع︋   ︫از ︑︀ر ﹩︮﹢︭ ︩ ﹨︀ی ︑︺︀و﹡﹩ و︠  ا︋︣ازی ︀︮﹏ از ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی ︑﹢﹜﹫︡ی و ﹝︺︡﹡﹩ در︋ 
︋︣داری ︀ ا︨︐︣اج

︣ای  ︋﹤﹋ ﹩︮﹢︭ ︣﹋︐︀ی ︑︺︀و﹡﹩ و︠  ﹢د ا︋︣ازی︫  ︣ای آن ﹇︧﹞️ از︨   ﹝︺︀﹁﹫️ ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ۵٠ در︮︡︋ 
︋︀ز︨︀زی، ︑﹢︨︺﹥، ﹡﹢︨︀زی و ︀ ︑﹊﹞﹫﹏ وا︡﹨︀ی ︮﹠︺︐﹩ و ﹝︺︡﹡﹩ ﹝﹢︗﹢د و ︀ ا︖︀د وا︡﹨︀ی 

︮﹠︺︐﹩ و ﹝︺︡﹡﹩ ︗︡︡ در آن ︨︀ل ﹝︭︣ف ﹎︣دد 
︣داری از وزارت ︣ه︋  ︣وا﹡﹥︋  ︣ای ﹋﹙﹫﹥ ︑︀︨﹫︧︀ت ا︣ا﹡﹍︣دی و ︗︀﹡﹍︣دی دارای︎   ︋﹩︑︀﹫﹛︀﹞ ︿﹫﹀︑ 

﹁︣﹨﹠﹌ و ار︫︀د ا︨﹑﹝﹩ در ﹨︣ ︨︀ل
︣ای درآ﹝︡ ︀︮﹏ از ﹋﹙﹫﹥ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹋︪︀ورزی،  ︡ون ﹝︡ود️ ز﹝︀﹡﹩ ︋  ︡ در︮︡ی و︋   ︮️︊﹁︀︺﹞ 
دا﹝︍︣وری، دا﹝︡اری، ︎︣ورش ﹝︀﹨﹩ و ز﹡︊﹢ر ︻︧﹏ و ︎︣ورش ︵﹫﹢ر، ︮﹫︀دی و ﹝︀﹨﹫﹍﹫︣ی و ﹡﹢ع 

ا﹡︡ازی ا﹫︀ی ﹝︣ا︑︹ و ︗﹠﹍﹙︀ و ︋︀غ ﹨︀ و در︠︐︀ن  و ﹡﹫﹑ت
﹥ ﹝﹫︤ان  ︋﹩︐︺﹠ ︡ه︮  ︀درات ﹝︭﹢﹐ت ︑﹞︀م︫  ︀︋️ درآ﹝︡ ︀︮﹏ از︮  ︣دا︠️ ﹝︀﹜﹫︀ت︋   ﹝︺︀﹁﹫️ از︎ 

١٠٠ در︮︡.
﹠︡وق ︑﹢︨︺﹥ ﹝﹙﹩ و ︑﹀﹫︿ ۵٠ در︮︡ ی ﹡︣خ  ︡ون ﹝︡ود︧︑ ️﹫﹑ت ارز از︮  ︣دا︠️︋   ا﹝﹊︀ن︎ 

︋︣ه ︑︧﹫﹑ت ارزی ﹡︧︊️ ︋﹥ ︀︨︣ ا︨︐︀ن ﹨︀  در ﹝﹠︀︵﹅ ﹝︣وم ا︨︐︀ن

︑﹊﹫﹥ ﹝︺︀ون ا﹜﹞﹙﹉ - ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه
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﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︻﹠﹢ان ︎︣وژه: ︑﹢﹜﹫︡ ︫﹞︩ ﹁﹢﹐دی 

ز︋ ︩︣: ﹁﹢﹐د︀﹠︮ :︩︋︹ ﹁﹙︤ی و ﹋︀﹡﹩ ﹨︀ 
﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: ︑﹢﹜﹫︡ آ﹨﹟ ا︨﹀﹠︖﹩  و ︫﹞︩ آ﹨﹟ از ︨﹠﹌ آ﹨﹟ 

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩     ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩ ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀دی ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه – ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ٣۵ ︗︀ده ﹨︨︣﹫﹟ ︗﹠︉ ︫︣﹋️ ﹝︖︐﹞︹ ︗︀ن ﹁﹢﹐د ︾︣ب
︫︣ح ︎︣وژه:

ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت ︨︀︠︐﹞︀﹡﹩ و ﹁﹢﹡︡ا﹡︧﹫﹢ن ﹨︀ی ﹐زم ︋︣ای ا︨︐﹆︣ار ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ذوب و ر︐﹥ ﹎︣ی و ︣︠︡ و ا﹡︐﹆︀ل 
و ﹡︭︉ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ذوب آ﹨﹟ و آ﹝﹢زش ﹡﹫︣و﹨︀ی ﹝︀﹨︣ و ﹡﹫﹞﹥ ﹝︀﹨︣ و راه ا﹡︡ازی آز﹝︀︪﹩ و ﹡︀︐︀ ︑﹢﹜﹫︡ ا﹡︊﹢ه

︸︣﹁﹫️ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥: ١۵٠﹨︤ار ︑﹟ آ﹨﹟ ا︨﹀﹠︖﹩ و ٢٠٠ ﹨︤ار ︑﹟ ︫﹞︩ آ﹨﹟ 

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩دا︠﹙﹩ ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

﹡﹫︀زدا︠﹏ ︋︧﹫︀ر  ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
️︨﹐︀︋

٣٠ ﹝︀ه دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ /︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 

 ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه و ︫︣﹋️ ﹨︀ی
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ﹁︣و︫﹠︡ه / ︨︀ز﹡︡ه ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

﹁︣︮️ ﹨︀ی ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ۶

٢٨



﹟﹫
︨︣
﹨ ﹩
﹍﹠︨

ض 
﹢

ا︵﹑︻︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁︀﹞︨︣  ︦﹡︀﹠︀﹥ ﹎︢اری  ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ 

︑﹢︨︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏  ا︖︀دی  ﹡﹢ع ︵︣ح 
(﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا /﹩﹇﹢﹆) ︀م﹡

︫︣﹋️ ︗︀ن ﹁﹢﹐د ︾︣ب ﹡︀م ︫︣﹋️ 
ا︣ان  - ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه – ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ٢۵ ︗︀ده ﹨︨︣﹫﹟  آدرس 

 ﹟﹀﹚︑ ٣٣  ٨٣٢   ٠٩٨۵٢   ۵۵٨
︦﹊﹁٣٣   ٨٣٢  ٠٩٨۵٢   ۵۵٨

JSH.ZOBBISTOON@GMAIL.COM︎︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 

 ️︀︨ وب
 ️﹋︫︣ ﹩﹇﹢﹆ ︀ر︐︠︀︨  ﹩︮﹢︭︠ ︩︋  ﹩︐﹛دو ︩︋  ︣︀︨

︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

︗﹞︹ ﹋﹏(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل

 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣٢٢٢٠٠٠١۴۶٠٠١۵٫٢١۵٢٫٣٠۶٧٫۵١
٧٫۵٣----١١٠٠٠٠١۴۶٠٠٧٫۵٣︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 

٢٣٢٠٠٠١۴۶٠٠٢٢٫٧۴۵٢٫٣٠٧۵٫٠۴﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 
     ۵٢٫٣٠      ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
     ١٨٫٧٠      ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

          ٣          ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
          ٣          ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

         ٧٧        ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ︋︣ای  ٨  ︨︀ل ﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠︣خ ︋︀زده دا﹡MIRR = ٪ ٢  ٪           ٢٣٫٨٨۴   

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ۴٫١۶  ︨︀لدوره  

٢٩



﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︻﹠﹢ان ︎︣وژه: راه آ﹨﹟ ︾︣ب ﹋︪﹢ر (اراک - ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه) 

﹩︀﹠︋︣ز :︩︋راه و︑︣ا︋︣ی :︩︋ ︣ز
﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: ﹞﹏ ﹝︧︀﹁︣ و ︋︀ر 

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩       ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩ ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀دی ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ا︨︐︀﹡︀ی اراک، ﹨﹞︡ان و ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه
︫︣ح ︎︣وژه:

︻﹑وه ︋︣ ︋︣﹇︣اری ار︑︊︀ط ر﹙﹩ ﹝︣﹋︤ ﹋︪﹢ر ︋︀ ︾︣ب ﹋︪﹢ر ار︑︊︀ط ر﹙﹩ ︋︀ ﹋︪﹢ر ﹨︀ی ︻︣اق و ︨﹢ر﹥ از ︵︣﹅ ︋﹠︡ر 
﹐ذ﹇﹫﹥ وا﹇︹ در ︨﹢ا﹏ در︀ی ﹝︡︐︣ا﹡﹥  ︋︣﹇︣ار ﹝﹩ ﹎︣دد . 

︲﹞﹟ ا﹠﹊﹥ از ︨﹞️ ︫︣ق ﹡﹫︤ ︑︀ ︋﹠︡ر ︫︀﹡﹌ ﹨︀ی ﹫﹟ ا﹝﹊︀ن ︋︣﹇︣اری ر﹙﹩ و︗﹢د دارد 
- :﹤﹡︀﹫﹛︀︨ ️﹫﹁︣︸

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩دا︠﹙﹩ ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

 ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
٣ ︨︀ل دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️ ؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه ؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه)

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ ؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ /︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 

 ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه و ︫︣﹋️ ﹨︀ی
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ﹁︣و︫﹠︡ه / ︨︀ز﹡︡ه ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

٣٠



︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

︗﹞︹ ﹋﹏(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل

 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣۶٠٠٠٠٠٠١۴۶٠٠۴١٠٫٩۶-۴١٠٫٩۶
٧۵٫٣۴-١١٠٠٠٠٠١۴۶٠٠٧۵٫٣۴︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 

۴٨۶٫٣٠-٧١٠٠٠٠٠١۴۶٠٠۴٨۶٫٣٠﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 
     ۴٨        ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
     ٧٠        ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

                   ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
     ١٫۶       ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

    ١٨٧      ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ︋︣ای ١٢ ︨︀ل ﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٢٠  ٪﹡︣خ ︋︀زده دا    

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ۵  ︨︀لدوره    

ا︵﹑︻︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁︀﹞︨︣  ︦﹡︀﹠︀﹥ ﹎︢اری  ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ 

︑﹢︨︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏  ا︖︀دی  ﹡﹢ع ︵︣ح 
(﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا /﹩﹇﹢﹆) ︀م﹡

︫︣﹋️ ︨︀︠️ و ︑﹢︨︺﹥ ز︣ ︋﹠︀﹨︀ی ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ﹋︪﹢ر﹡︀م ︫︣﹋️ 
﹝﹫︡ان آرژا﹡︐﹫﹟ ︋﹙﹢ار آ﹁︣﹆︀ ارا︲﹩ ︻︊︀س آ︋︀د  ︨︀︠︐﹞︀ن وزارت راه و ︑︣ا︋︣ی آدرس 

 ﹟﹀﹚︑٨٨٧٧ ٠٢١۶٨- ٩٨٧
︦﹊﹁ ٨٨٧٩٧٠٠٣     ٠٢١

-︎︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 
 ️︀︨ وب-

 ️﹋︫︣ ﹩﹇﹢﹆ ︀ر︐︠︀︨  ﹩︮﹢︭︠ ︩︋  ﹩︐﹛دو ︩︋  ︣︀︨

٣١



﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
 ︤︡︊︫ ان ︎︣وژه: ﹝︖﹞﹢︻﹥ ا﹇︀﹝︐﹩ ، ﹎︣د︫﹍︣ی و ︑︖︀ری ﹨︐﹏ ︎﹠︕ ︨︐︀ره﹢﹠︻

ز︋ ︩︣: ﹎︣د︫﹍︣ی︋︩: ︠︡﹝︀ت
﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: ︠︡﹝︀ت ا﹇︀﹝︐﹩ - ︑﹀︣﹩ و ﹎︣د︫﹍︣ی 

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀دی  ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه – ﹝﹠︴﹆﹥ ︑︀ر﹩ و ﹎︣د︫﹍︣ی ︵︀ق ︋︧︐︀ن
︫︣ح ︎︣وژه:

︎︣وژه ﹨︐﹏ ۵ ︨︐︀ره ︡︊︫︤ در ﹝﹊︀﹡﹩ ز︊︀ و ︪﹛ ا﹡︡ازی ︋﹩ ﹡︷﹫︣ در ﹝︣﹀︑ ﹤︵﹢﹩ ︑︀ر﹩ ︵︀ق ︋︧︐︀ن در 
︫﹞︀ل ︫︣ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه وا﹇︹ ا︨️ ودر ︨︀ل ١٣٧٨ ︻﹞﹙﹫︀ت ا︗︣ا﹩ آن ︫︣وع ︫︡ه ا︨️ 

- :﹤﹡︀﹫﹛︀︨ ️﹫﹁︣︸

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

- ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
٣ ︨︀ل دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 

 ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه و ︫︣﹋️ ﹨︀ی
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ﹁︣و︫﹠︡ه / ︨︀ز﹡︡ه ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

︠︀﹡﹥ ︡︠﹢ی - ﹝︣﹋︤ ︫︣ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه
٣٢



ا︵﹑︻︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁︀﹞︨︣  ︦﹡︀﹠︀﹥ ﹎︢اری  ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ 

︑﹢︨︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏  ا︖︀دی  ﹡﹢ع ︵︣ح 
(﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا /﹩﹇﹢﹆) ︀م﹡︤︡︊︫ ︢اری﹎ ﹤︀﹞︨︣ ︣وه﹎

﹎︣وه ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︡︊︫︤﹡︀م ︫︣﹋️ 
﹋︣﹝︀﹡︪︀ه  : ︋﹙﹢ار ︋ ︡﹫︫︪︐﹩   رو︋︣وی ︋︀﹡﹈ ︎︀︨︀ر﹎︀د آدرس 

 ﹟﹀﹚︑٨٢٢   ٠٨٣١۴۵١۵ – ۶
︦﹊﹁   ٨٢٣       ٠٨٣١۴٨٧٧   

-︎︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 
 ️︀︨ وب-

 ️﹋︫︣ ﹩﹇﹢﹆ ︀ر︐︠︀︨  ﹩︮﹢︭︠ ︩︋  ﹩︐﹛دو ︩︋  ︣︀︨

︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣١٧۶٩۶١٫۴٢١۴۶١٢٫١٢-٠٠١٢٫١٢

٠٫٠۴-︀﹞︨︣۵٧٠١۴۶٠٠٠٫٠۴﹥ در ﹎︣دش 
١٢٫١۶-١٧٧۵٣١٫۴٢١۴۶٠٠١٢٫١۶﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

                    ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
     ٩٫٣        ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

                   ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
                   ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

       -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٢٨  ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا   

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ٣٫۵  ︨︀لدوره   

︵︊﹫︺️ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه︵︊﹫︺️ ر︖︀ب

٣٣



﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︻﹠﹢ان ︎︣وژه: ا︡اث ︎︀﹐︪﹍︀ه آ﹡︀﹨﹫︐︀ 

ز︋ ︩︣: ﹡﹀️ و ﹎︀ز و ︎︐︣و︫﹫﹞﹩︋︩: ا﹡︣ژی
 ﹟︤﹠︋ ︡﹫﹛﹢︑ :ت / ︠︡﹝︀ت﹐﹢︭﹞

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀دی  ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه - ︋﹫︧︐﹢ن
︫︣ح ︎︣وژه:

﹟︤﹠︋ ﹤﹊︪︋ ١۵٠ ﹨︤ار :﹤﹡︀﹫﹛︀︨ ️﹫﹁︣︸

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

- ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
٣ ︨︀ل دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 

 ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه و ︫︣﹋️ ﹨︀ی
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ﹁︣و︫﹠︡ه / ︨︀ز﹡︡ه ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

٣٤



︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣٧٢٠٠٠٠٠١۴۶٠٠۴٩٣٫١۵١٣٨١١٨٧۴٫١۵

١٣٧۵٠٠٠١۴۶٠٠٩۴٫١٨۵٠١۴۴٫١٨︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
٨۵٧۵٠٠٠١۴۶٠٠۵٨٧١۴٣١٢٠١٨٫٣٣﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

      ١٣٨١    ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
       ۵٧۶      ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

        ٠ ٣       ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
                     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

        ٧٧        ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ︋︣ای    ٨  ︨︀ل ﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠١۶ ٪           ﹡︣خ ︋︀زده دا       

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ۶٫۵  ︨︀لدوره      

ا︵﹑︻︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁︀﹞︨︣  ︦﹡︀﹠︀﹥ ﹎︢اری  ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ 

︑﹢︨︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏  ا︖︀دی  ﹡﹢ع ︵︣ح 
(﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا /﹩﹇﹢﹆) ︀م﹡

 ︎︀﹐︪﹍︀ه آ﹡︀﹨﹫︐︀  ﹡︀م ︫︣﹋️ 
︑︣ان- ︠﹫︀︋︀ن ﹎︀﹡︡ی–﹎︀﹡︡ی ︨﹢م  ︫﹞︀ره ١٢ د﹁︐︣﹝︣﹋︤ی ︎︀﹐︪﹍︀ه آ﹡︀﹨﹫︐︀آدرس 

٧ و ٨٨٨٧۵۵٩۵  ٠٢١ ︑﹙﹀﹟ 
︦﹊﹁٨٨٨٧  ٠٢١۵۵٩۶    

Info@anorc.org       ︎︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 

 ️︀︨ وبwww.anorc.org

 ️﹋︫︣ ﹩﹇﹢﹆ ︀ر︐︠︀︨  ﹩︮﹢︭︠ ︩︋  ﹩︐﹛دو ︩︋  ︣︀︨

٣٥



﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︻﹠﹢ان ︎︣وژه: ا︡اث ︀﹝﹡ ︡︡︗ ️︀︨︪﹍︀ه ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه 

ز︋ ︩︣: ︋︀زر﹎︀﹡﹩ و ︑︖︀رت︋︩: ︠︡﹝︀ت
﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: -

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀دی  ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه
︫︣ح ︎︣وژه:

ا﹟ ︎︣وژه در ٣ ﹁︀ز ︋︀ ﹝﹫︤ان ﹋﹏ ا︻︐︊︀ر ٣٧ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ︵︣ح ر︤ی ︫︡ه ا︨️ و ︸︣﹁﹫️ ︋﹫︩ از ٣٠﹡﹞︀︪﹍︀ه 
﹝﹙﹩ و ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ را دارد 

﹋﹏ ︀﹝﹡ ️︀︧﹞︪﹍︀ه ۶٨ ﹨︤ار ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ ا︨️ .
︸︣﹁﹫️ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥: ︋︣﹎︤اری ٣٠ ﹡﹞︀︪﹍︀ه ﹝﹙﹩ و ︀ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

دا︠﹙﹩ ١٠٠٪ ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
﹝︀ه دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ ؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ /︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ ؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه ؟ 

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

︮﹠﹥ ︫﹊︀ر ﹎﹢زن - ا﹢ان ︋︤رگ - ︵︀ق ︋︧︐︀ن
٣٦



︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣٢۴۶٣٠٢١۴۶٠٠١۶١-٫٨٧۶٫٨٧

٠-٠٠٠︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
١۶٫٨٧-٢۴۶٣٠٢١۴۶٠٠١۶٫٨٧﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

                    ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
                    ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

                    ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
                    ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

       -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٢٠  ٪           ﹡︣خ ︋︀زده دا    

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ۵  ︨︀لدوره     

ا︵﹑︻︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁︀﹞︨︣  ︦﹡︀﹠︀﹥ ﹎︢اری  ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ 

︑﹢︨︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏  ا︖︀دی  ﹡﹢ع ︵︣ح 
(﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا /﹩﹇﹢﹆) ︀م﹡

︫︣﹋️ ﹡﹞︀︪﹍︀ه ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ﹡︀م ︫︣﹋️ 
ا︣ان  -  ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه آدرس 

 ﹟﹀﹚︑ ٨٢١٠٠١١   ٨٣١ ٠٩٨    
︦﹊﹁٨٢٢٨١   ٨٣١  ٠٩٨۶١   

-︎︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 
 ️︀︨ وب-

 ️﹋︫︣ ﹩﹇﹢﹆ ︀ر︐︠︀︨  ﹩︮﹢︭︠ ︩︋  ﹩︐﹛دو ︩︋  ︣︀︨

︵︣ح او﹜﹫﹥ ︨︀﹜﹟ ا︮﹙﹩ ﹡﹞︀︪﹍︀ه

٣٧



﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︻﹠﹢ان ︎︣وژه: آزادراه ﹨﹞︡ان - ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه

ز︋ ︩︣: راه ︨︀زی :︩︋﹞﹏ و ﹡﹆﹏
﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: - 

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ﹨﹞︡ان - ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه - ︧︠︣وی
︫︣ح ︎︣وژه:

︸︣﹁﹫️ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥: ۴٣٠ ﹝﹫﹙﹫︀رد ر︀ل

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

- ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
٣ ︨︀﹜﹥ دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 

 ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه و ︫︣﹋️ ﹨︀ی
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ﹁︣و︫﹠︡ه / ︨︀ز﹡︡ه ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

٣٨



ا︵﹑︻︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁︀﹞︨︣  ︦﹡︀﹠︀﹥ ﹎︢اری  ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ 

︑﹢︨︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏  ا︖︀دی  ﹡﹢ع ︵︣ح 
(﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا /﹩﹇﹢﹆) ︀م﹡

︫︣﹋️ ︨︀︠️ و ︑﹢︨︺﹥ ز︣ ︋﹠︀﹨︀ی ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ﹋︪﹢ر﹡︀م ︫︣﹋️ 
﹝﹫︡ان آرژا﹡︐﹫﹟ ︋﹙﹢ار آ﹁︣﹆︀ ارا︲﹩ ︻︊︀س آ︋︀د  ︨︀︠︐﹞︀ن وزارت راه و ︑︣ا︋︣ی آدرس 

 ﹟﹀﹚︑٨٨٧٧ ٠٢١۶٨- ٩٨٧
︦﹊﹁ ٨٨٧٩٧٠٠٣     ٠٢١

-︎︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 
 ️︀︨ وب-

 ️﹋︫︣ ﹩﹇﹢﹆ ︀ر︐︠︀︨  ﹩︮﹢︭︠ ︩︋  ﹩︐﹛دو ︩︋  ︣︀︨

﹢ن
︐︧
﹫︋ 

ه -
︀︪
﹡︀﹞
︣﹋ 
︣اه
︤ر﹎
︋

︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣٢١۶٠٠٠٠٠١۴۶٠٠١۴١-٨٠۴٨٠

٢٧١-٣٩۶٠٠٠٠١۴۶٠٠٢٧١︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
١٧۵٠-٢۵۵۶٠٠٠٠١۴۶٠٠١٧۵٠﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

      ١٩٢      ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
      ٢١٠      ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

                    ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
       ۴٫٨      ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

      ۵۵۴      ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ︋︣ای   ١۵   ︨︀ل ﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٢٠  ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا     

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ۵  ︨︀لدوره      

٣٩



﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
﹤﹠︮ ︀ن︐︨︫︣ ︡ا﹋︓︣ ٨ ﹝﹍︀وات ️﹫﹁︣︸ ︀︋ ﹈﹢﹋ ︡اث ﹝﹢﹜︡ ﹨︀ی ﹝﹆﹫︀سان ︎︣وژه: ا﹢﹠︻

ز︋ ︩︣: ا﹡︣ژی︋︩: ︑﹢﹜﹫︡ی
﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: ﹝︭﹢ل 

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

﹤﹠︮ ︀ن︐︨︫︣ – آدرس: ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه
︫︣ح ︎︣وژه:

﹤﹠︮ ︀ن︐︨︫︣ ٨ ﹝﹍︀وات در ️﹫﹁︣︸ ﹤︋  ﹈﹢﹋ ︡اث ﹡﹫︣و﹎︀ها

︸︣﹁﹫️ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥: ۵٣ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹋﹫﹙﹢وات ︨︀︻️

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

ا﹝﹊︀﹡︩ و︗﹢د دارد ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
١٫۵  ︨︀ل دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 

 ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه و ︫︣﹋️ ﹨︀ی
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ﹁︣و︫﹠︡ه / ︨︀ز﹡︡ه ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

︵︊﹫︺️ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه
٤٠



︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣٧٣٠٠١۴۶٠٠٠٫۵۴٫۵۵

٠٠٠٠٫٠٠٠︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
٧٣٠٠١۴۶٠٠٠٫۵۴٫۵۵﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

       ۴٫۵       ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

         -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٢٠  ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا     

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ۵  ︨︀لدوره     

ا︵﹑︻︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁︀﹞︨︣  ︦﹡︀﹠︀﹥ ﹎︢اری  ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ 

︑﹢︨︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏  ا︖︀دی  ﹡﹢ع ︵︣ح 
(﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا /﹩﹇﹢﹆) ︀م﹡

︫︣﹋️  ﹝﹍︀ن ︑﹢ان ︾︣ب ﹡︀م ︫︣﹋️ 
﹋︣﹝︀﹡︪︀ه – ︠﹫︀︋︀ن و︡ت ﹋﹢ی ١٢٢ رو︋︣وی ︎﹑ك ٢٠ آدرس 

 ﹟﹀﹚︑+٨٣-٨٣١-٩٨۶-۶۶٣۵٩
︦﹊﹁+٨٣-٨٣١-٩٨۶-۶۶٣۵٩

Economic_ksh@yahoo.com︎︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 

 ️︀︨ وب-
 ️﹋︫︣ ﹩﹇﹢﹆ ︀ر︐︠︀︨  ﹩︮﹢︭︠ ︩︋  ﹩︐﹛دو ︩︋  ︣︀︨

٤١



﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︻﹠﹢ان ︎︣وژه: ا︡اث ﹝﹢﹜︡ ﹨︀ی ﹝﹆﹫︀س ﹋﹢ ️﹫﹁︣︸ ︀︋ ﹈︡ا﹋︓︣ ١٠ ﹝﹍︀وات در ︫︨︣︐︀ن ︨﹠﹆︣

ز︋ ︩︣: ا﹡︣ژی︋︩: ︑﹢﹜﹫︡ی
﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: ﹝︭﹢ل 

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه – ︫︨︣︐︀ن ︨﹠﹆︣
︫︣ح ︎︣وژه:

 ﹩﹞ ﹅︀ن ︨﹠﹆︣  ︑﹢﹜﹫︡ات ﹡﹫︣و﹎︀ه ︋﹥ ︋︣ق ︨︣ا︨︣ی ︑︤ر︐︨︫︣ ١٠ ﹝﹍︀وات در ️﹫﹁︣︸ ﹤︋  ﹈﹢﹋ ︡اث ﹡﹫︣و﹎︀ها
﹎︣دد و ا﹝﹊︀ن ︮︀درات آن ﹝﹞﹊﹟ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

︸︣﹁﹫️ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥: ۶۵٫٧ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹋﹫﹙﹢وات ︨︀︻️

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

ا﹝﹊︀﹡︩ و︗﹢د دارد ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
١٫۵  ︨︀ل دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 

 ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه و ︫︣﹋️ ﹨︀ی
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ﹁︣و︫﹠︡ه / ︨︀ز﹡︡ه ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

︵︊﹫︺️ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه
٤٢



︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣٧٣٠٠١۴۶٠٠٠٫۵۵٫۵۶

٠٠٠٠٫٠٠٠︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
٧٣٠٠١۴۶٠٠٠٫۵۵٫۵۶﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

       ۵٫۵       ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

         -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٢٠  ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا     

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ۵  ︨︀لدوره     

ا︵﹑︻︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁︀﹞︨︣  ︦﹡︀﹠︀﹥ ﹎︢اری  ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ 

︑﹢︨︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏  ا︖︀دی  ﹡﹢ع ︵︣ح 
(﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا /﹩﹇﹢﹆) ا︨︐︀﹡︡اری ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه﹡︀م

د﹁︐︣ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ا﹝﹢ر ا﹇︐︭︀دی ﹡︀م ︫︣﹋️ 
﹋︣﹝︀﹡︪︀ه : ا︋︐︡ای ︋﹙﹢ار ︫﹫︡ ﹋︪﹢ریآدرس 

 ﹟﹀﹚︑٠٨٣١-۴٢١١ ٢٢٢
︦﹊﹁٠٨٣١-۴٨ ٢٣٨۵٠

Economic_ksh@yahoo.com︎︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 

 ️︀︨ وب-
 ️﹋︫︣ ﹩﹇﹢﹆ ︀ر︐︠︀︨  ﹩︮﹢︭︠ ︩︋  ﹩︐﹛دو ︩︋  ︣︀︨

٤٣



﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︻﹠﹢ان ︎︣وژه: ا︡اث ﹝﹢﹜︡ ﹨︀ی ﹝﹆﹫︀س ﹋﹢ ️﹫﹁︣︸ ︀︋ ﹈︡ا﹋︓︣ ٢٠ ﹝﹍︀وات

ز︋ ︩︣: ا﹡︣ژی︋︩: ︑﹢﹜﹫︡ی
﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: ﹝︭﹢ل 

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه – ﹝︀﹨﹫︫︡️
︫︣ح ︎︣وژه:

ا︡اث ﹡﹫︣و﹎︀ه ﹋﹢﹈  ︋﹥ ︸︣﹁﹫️ ٢٠ ﹝﹍︀وات در ︫︨︣︐︀ن ﹝︀﹨﹫︫︡️ ﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ا︨️

︸︣﹁﹫️ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥: ١٣٢ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹋﹫﹙﹢وات ︨︀︻️

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

ا﹝﹊︀﹡︩ و︗﹢د دارد ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
١٫۵  ︨︀ل دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 

 ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه و ︫︣﹋️ ﹨︀ی
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ﹁︣و︫﹠︡ه / ︨︀ز﹡︡ه ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

︨︣اب ﹡﹫﹙﹢﹁︣
٤٤



︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣٧٣٠٠١۴۶٠٠٠٫۵١١٫۵١٢

٠٠٠٠٫٠٠٠︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
٧٣٠٠١۴۶٠٠٠٫۵١١٫۵١٢﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

      ١١٫۵     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

         -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٢٠  ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا     

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ۵  ︨︀لدوره      

ا︵﹑︻︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁︀﹞︨︣  ︦﹡︀﹠︀﹥ ﹎︢اری  ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ 

︑﹢︨︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏  ا︖︀دی  ﹡﹢ع ︵︣ح 
(﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا /﹩﹇﹢﹆) ا︨︐︀﹡︡اری ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه﹡︀م

︫︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ﹝︀﹨﹫︫︡️ (﹋︣﹝︀﹡︪︀ه)﹡︀م ︫︣﹋️ 
﹋︣﹝︀﹡︪︀ه – ︠﹫︀︋﹙﹟ ﹎﹑﹢ل ﹡︊︩ ︀رراه ار︫︀د ︨︀︠︐﹞︀ن ︋︀﹝︡ادآدرس 

 ﹟﹀﹚︑+٢-٨٢٢-٨٣١-٩٨۶٣۶
︦﹊﹁+٢-٨٢٢-٨٣١-٩٨۶٣٧

Economic_ksh@yahoo.com︎︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 

 ️︀︨ وب-
 ️﹋︫︣ ﹩﹇﹢﹆ ︀ر︐︠︀︨  ﹩︮﹢︭︠ ︩︋  ﹩︐﹛دو ︩︋  ︣︀︨

٤٥



﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︻﹠﹢ان ︎︣وژه: ا︡اث ﹝﹢﹜︡ ﹨︀ی ﹝﹆﹫︀س ﹋﹢ ️﹫﹁︣︸ ︀︋ ﹈︡ا﹋︓︣ ٢۵ ﹝﹍︀وات ︨︣︎﹏ ذ﹨︀ب

ز︋ ︩︣: ا﹡︣ژی︋︩: ︑﹢﹜﹫︡ی
﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: ﹝︭﹢ل 

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ︫︨︣︐︀ن ︨︣︎﹏ ذ﹨︀ب
︫︣ح ︎︣وژه:

ا︡اث ﹡﹫︣و﹎︀ه ﹋﹢﹈  ︋﹥ ︸︣﹁﹫️ ٢۵ ﹝﹍︀وات در ︫︨︣︐︀ن ︨︣︎﹏ ذ﹨︀ب

︸︣﹁﹫️ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥: ١۶۵ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹋﹫﹙﹢وات ︨︀︻️

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

ا﹝﹊︀﹡︩ و︗﹢د دارد ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
١٫۵  ︨︀ل دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 

 ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه و ︫︣﹋️ ﹨︀ی
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ﹁︣و︫﹠︡ه / ︨︀ز﹡︡ه ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

︨﹢﹝︀ر
٤٦



︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣٧٣٠٠١۴۶٠٠٠٫۵١۴٫۵١۵

٠٠٠٠٫٠٠٠︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
٧٣٠٠١۴۶٠٠٠٫۵١۴٫۵١۵﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

      ١۴٫۵     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

         -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٢٠  ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا     

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ۵  ︨︀لدوره     

ا︵﹑︻︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁︀﹞︨︣  ︦﹡︀﹠︀﹥ ﹎︢اری  ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ 

︑﹢︨︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏  ا︖︀دی  ﹡﹢ع ︵︣ح 
(﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا /﹩﹇﹢﹆) ︀م﹡

︫︣﹋️ ︎﹢︀ی ︾︣ب﹡︀م ︫︣﹋️ 
︑︣ان ︫︣ك ﹇︡س ︋﹙﹢ار ︠﹢رد﹢︑ ︩︊﹡ ﹟﹫︡ ١ ︎﹑ك ٢  آدرس 

 ﹟﹀﹚︑+٨٨٣-٢١-٩٨۶-٨۶۶٠
︦﹊﹁+٧-٨٨٠٧-٨٣١-٩٨۴۴٩

Economic_ksh@yahoo.com︎︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 

 ️︀︨ وب-
 ️﹋︫︣ ﹩﹇﹢﹆ ︀ر︐︠︀︨  ﹩︮﹢︭︠ ︩︋  ﹩︐﹛دو ︩︋  ︣︀︨

٤٧



﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︻﹠﹢ان ︎︣وژه: ا︡اث ﹝﹢﹜︡ ﹨︀ی ﹝﹆﹫︀س ﹋﹢ ️﹫﹁︣︸ ︀︋ ﹈︡ا﹋︓︣ ٢۵ ﹝﹍︀وات ﹨︨︣﹫﹟

ز︋ ︩︣: ا﹡︣ژی︋︩: ︑﹢﹜﹫︡ی
﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: ﹝︭﹢ل 

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه
︫︣ح ︎︣وژه:

ا︡اث ﹡﹫︣و﹎︀ه ﹋﹢﹈  ︋﹥ ︸︣﹁﹫️ ٢۵ ﹝﹍︀وات در ︫︨︣︐︀ن ﹨︨︣﹫﹟
ا︡اث ﹡﹫︣و﹎︀ه ﹎︀زی ﹝﹆﹫︀س ﹋﹢﹈ ︋︀ ︵︣ح CHP ﹋﹥ ﹝﹫︐﹢ا﹡︡ ا﹡︣ژی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹎﹙︀﹡﹥ را ︑︀﹝﹫﹟ ﹡﹞﹢ده ︀ ﹝﹢اد او﹜﹫﹥ 

︠︳ ︑﹢﹜﹫︡ ﹎︀ز ﹋︣ ︋﹠﹫﹉ را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︮﹠︀﹝﹡ ︡﹫﹛﹢︑ ﹩︊﹠︗ ﹏﹝﹊﹞ ︹︀︡ و ﹋﹙﹫﹥ ﹝︴︀﹜︺︀ت آن ا﹡︖︀م ︫︡ه و ﹝︖﹢ز ﹨︀ی 
. ︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹩︡ه ا︨️ وآ﹝︀ده ︫︣وع ︻﹞﹙﹫︀ت ا︗︣ازم ﹡﹫︤ ا︠︢ ﹎︣د﹐

︸︣﹁﹫️ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥: ١۶۵ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹋﹫﹙﹢وات ︨︀︻️

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

ا﹝﹊︀﹡︩ و︗﹢د دارد ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
١٫۵  ︨︀ل دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 

 ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه و ︫︣﹋️ ﹨︀ی
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ﹁︣و︫﹠︡ه / ︨︀ز﹡︡ه ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

︵︊﹫︺️ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه
٤٨



︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣٧٣٠٠١۴۶٠٠٠٫۵١۴٫۵١۵

٠٠٠٠٫٠٠٠︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
٧٣٠٠١۴۶٠٠٠٫۵١۴٫۵١۵﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

      ١۴٫۵     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

         -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٢٠  ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا     

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ۵  ︨︀لدوره     

ا︵﹑︻︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁︀﹞︨︣  ︦﹡︀﹠︀﹥ ﹎︢اری  ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ 

︑﹢︨︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏  ا︖︀دی  ﹡﹢ع ︵︣ح 
(﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا /﹩﹇﹢﹆) ︀م﹡

︫︣﹋️  آوا ﹡﹍﹫﹟ ﹡﹫︣و﹡︀م ︫︣﹋️ 
︑︣ان - ︠﹫︀︋︀ن ﹝﹫︣زای ︫﹫︣ازی – خ ︤︻ ︡﹫︫︤ا﹜﹩ ︫﹞︀ره ٧︵︊﹆﹥ ︨﹢م آدرس 

 ﹟﹀﹚︑+٨٨٩-٢١-٩٨۴-١۵۴٨
︦﹊﹁+٧٢٣-٨٨٨٩-٨٣١-٩٨۶

Economic_ksh@yahoo.com︎︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 

 ️︀︨ وب-
 ️﹋︫︣ ﹩﹇﹢﹆ ︀ر︐︠︀︨  ﹩︮﹢︭︠ ︩︋  ﹩︐﹛دو ︩︋  ︣︀︨

٤٩



﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︻﹠﹢ان ︎︣وژه: ا︡اث ︑﹙﹥ ﹋︀︋﹫﹟ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه 

ز︋ ︩︣: ﹎︣د︫﹍︣ی︋︩: ﹎︣د︫﹍︣ی
﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: ︠︡﹝︀ت

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ︫︣ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه –  ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︑︀ر﹩ ︵︀ق ︋︧︐︀ن
︫︣ح ︎︣وژه:

 ︭︣﹠﹞ ا﹡︡ازی ﹜︪ ︀︋  ︀ق ︋︧︐︀ن ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه︑  ﹩︀ر︑ ﹤︻﹢﹝︖﹞ ﹩﹊︪︀ه ︋﹥ ︵﹢ل ١٧۶٠ ﹝︐︣ در ﹡︤د﹡︀﹞︣﹋ ﹟﹫︋︀﹋ ﹤﹚︑
︋﹥ ﹁︣د وا﹇︹ ︫︡ه ا︨️ . 

︸︣﹁﹫️ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥: ۶٠٠ ﹨︤ار ﹡﹀︣

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

ا﹝﹊︀﹡︩ و︗﹢د دارد ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
١٫۵  ︨︀ل دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 

 ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه و ︫︣﹋️ ﹨︀ی
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ﹁︣و︫﹠︡ه / ︨︀ز﹡︡ه ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

︨︣اب
٥٠



︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣١۶٠٠٠٠١۴۶٠٠١٠٫٩۶٣٫٢٨١۴٫٢۴

١٠٠٠١۴۶٠٠٠٫٠٧٠٠٫٠٧︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
١۶١٠٠٠١۴۶٠٠١١٫٠٣٣٫٢٨١۴٫٣١﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

     ٣٫٢٨      ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
     ٠٫٢١      ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

         -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٣٣  ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا    

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ٣   ︨︀لدوره    

ا︵﹑︻︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁︀﹞︨︣  ︦﹡︀﹠︀﹥ ﹎︢اری  ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ 

︑﹢︨︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏  ا︖︀دی  ﹡﹢ع ︵︣ح 
(﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا /﹩﹇﹢﹆) ︀م﹡

︫︣﹋️ ︑﹙﹥ ﹋︀︋﹫﹟ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ﹡︀م ︫︣﹋️ 
﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ︵︀ق ︋︧︐︀ن ︋︺︡ از ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ا﹝︀م ︧﹫﹟ آدرس 

 ﹟﹀﹚︑+٨٣١-٩٨-۴٢٧-۴۵٩٠
︦﹊﹁+٨٣١-٩٨-۴٢٧-۴۵٩٠

Economic_ksh@yahoo.com︎︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 

 ️︀︨ وب-
 ️﹋︫︣ ﹩﹇﹢﹆ ︀ر︐︠︀︨  ﹩︮﹢︭︠ ︩︋  ﹩︐﹛دو ︩︋  ︣︀︨

٥١



﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︻﹠﹢ان ︎︣وژه: ︑﹊︓﹫︣ ︋︙﹥ ﹝︀﹨﹩ و ︑﹢﹜﹫︡ ﹡︀ده ﹨︀ی ﹋︪︀ورزی  و ﹎︀و﹝﹫︩ 

-:︩︋﹟﹫﹍﹠︨ ︀ن  دام︤︋ت –آ﹑﹫︫ :︩︋ ︣ز
﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: ﹝︭﹢ل 

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

﹟︣﹫︫︭︣﹇ ︡ای︫ ︹﹝︐︖﹞   ﹟︣﹫︫︭︣﹇ ︀ن︐︨︫︣ :آدرس
︫︣ح ︎︣وژه:

 ﹤︋ ︀︱﹁ ﹟︀ن ﹁︀ز  ٣ ا︀︎ ۵٠٠ ﹨﹊︐︀ر ︋︙﹥ ﹝︀﹨﹫︀ن ﹎︣﹝︀︋﹩ ︑﹊︓﹫︣ ﹝﹩ ﹎︣دد   و در ️︀︧﹞ ﹤︋ ﹩︀︱﹁ در ﹁︀ز اول در
١٨٠٠ ﹨﹊︐︀ر ︋︣ای ︑﹢﹜﹫︡ ︨︀﹐﹡﹥  ١٠﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹇︴︺﹥ ︋︙﹥ ﹝︀﹨﹩ ﹎︣﹝︀︋﹩ ︠﹢ا﹨︡ ر︨﹫︡ .

︑﹢﹜﹫︡ ﹡︀ده ﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز آ︤︋︀ن (︗﹢ – ︻﹙﹢﹁﹥ – ﹢﹡︖﹥ ) ︋﹥ ﹝﹫︤ان ٢٠٠٠ ︑﹟ و ︎︣ورش ﹎︀و﹝﹫︩  ︋﹥ ︑︺︡اد ۵٠٠ 
راس  و ︑﹢﹜﹫︡ ۴٠٠ ︑﹟ ﹎﹢︫️ ﹇︣﹝︤  

︸︣﹁﹫️ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥: ١٠ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹇︴︺﹥  ﹝︀﹨﹩ و ٢٠٠٠ ︑﹟ ︾﹑ت و۴٠٠ ︑﹟ ﹎﹢︫️ ﹇︣﹝٢٧٠٠︤ ︑﹟ ︫﹫︣ ︣︎︣ب

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

۵٠ در︮︡ ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
۴ ︨︀﹜﹥  دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 

 ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه و ︫︣﹋️ ﹨︀ی
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ﹁︣و︫﹠︡ه / ︨︀ز﹡︡ه ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

٥٢



زی
︀︋ ︣
︫

︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣٢۵٠٠٠١۴۶٠٠١٫٧١٠٫۶٨٢٫٣٩

٢۵٠٠٠١۴۶٠٠١٫٧١٠١٫٧١︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
۵٠٠٠٠١۴۶٠٠٣٫۴٢٠٫۶٨۴٫١٠﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

                     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
      ٠٫۶٨     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
                     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

         -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠١٠ ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا    

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ١٠ ︨︀لدوره    

ا︵﹑︻︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁︀﹞︨︣  ︦﹡︀﹠︀﹥ ﹎︢اری  ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ 

︑﹢︨︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏  ا︖︀دی  ﹡﹢ع ︵︣ح 
(﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا /﹩﹇﹢﹆) ︀م﹡ ﹟︣﹫︫︭︣﹇ ︡ای︫ ︹﹝︐︖﹞ : ︀و﹡﹩ ﹋︪︀ورزی ︫﹫﹑ت︺︑ ️﹋︫︣

︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹋︪︀ورزی ︫﹫﹑ت : ﹝︖︐﹞︹ ︫︡ای ﹇︭︫︣﹫︣﹟﹡︀م ︫︣﹋️ 
ا︨︐︀ن ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه  ︫︨︣︐︀ن ﹇︭︫︣﹫︫ ︹﹝︐︖﹞ ﹟︣︡ای ﹇︭︫︣﹫︣﹟ آدرس 

 ﹟﹀﹚︑+٨٣ ٩٨۵ ۴٧ ٢٢۶٠۶
︦﹊﹁+٨٣ ٩٨۵ ۴٧ ٢٢۶٠۶

Economic_ksh@yahoo.com︎︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 

 ️︀︨ وب-
 ️﹋︫︣ ﹩﹇﹢﹆ ︀ر︐︠︀︨  ﹩︮﹢︭︠ ︩︋  ﹩︐﹛دو ︩︋  ︣︀︨

٥٣



﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
 ﹩︀ن دارو﹨︀﹫﹎ ︣︀︨ ورا و ︑﹢﹜﹫︡ ﹡︪︀ء ﹤ ﹢﹛آ ️﹢﹛او ︀︋ ﹩ان ︎︣وژه: ︑﹢﹜﹫︡ ﹎﹫︀﹨︀ن  دارو﹢﹠︻

ز︡︊︑ ︹︀﹠︮ :︩︋ ︣﹙﹩ ﹋︪︀ورزی︋︩: ﹋︪︀ورزی
﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: ︋︣گ ا﹜﹢ ﹥ ورا (﹝︀ده او﹜﹫﹥ ︮﹠︀︹ ︾︢ا﹩ و  دارو﹩ ا﹜﹢ ﹥ ورا 

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: د︫️ د︣ه١٢ ﹋﹫﹙﹢ ﹝︐︣ی ︨︣︎﹏ ذ﹨︀ب ︋﹥ ︵︣ف ﹎﹫﹑﹡︽︣ب 
︫︣ح ︎︣وژه:

  ، ︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹐︀︋ ️﹫﹀﹫﹋ ︀︋ ︡﹫﹛﹢︑ ︡︺︐︧﹞ ︳دارد . ﹝﹠︴﹆﹥ دارای ︫︣ا ︩︡ا︫️ و آرا︋ ت﹐﹢︭﹞ ورا ﹝﹢رد ﹝︭︣ف ﹤﹢﹛︋︣گ آ

﹟︑ ١٠٠٠٠ ︀︑ ︩٢٠٠٠ ︑﹟ و ﹇︀︋﹏ ا﹁︤ا :﹤﹡︀﹫﹛︀︨ ️﹫﹁︣︸

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

️ ا﹝﹟ ا﹡︐︷︀ر ﹙﹩ ﹁︺﹑ ٣٠٪ ︨ا ١٠٠٪ و︗﹢د دارد ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)                        ︋︀زار د︠ا
۴ ︨︀﹜﹥  دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 

 ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه و ︫︣﹋️ ﹨︀ی
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ﹁︣و︫﹠︡ه / ︨︀ز﹡︡ه ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 
︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️ ؟ (﹇︣ارداد دا﹡︩ ﹁﹠﹩ و ︣︠︡ ︋︺︱﹩ از ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︋︧︐﹥ ︫︡ه ا︨️)

٥٤



︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣٢٧۵٠٠٠١۴۶٠٠١٨٫٨۴٣٫۵٢٢٫٣۴

١١٠٠٠١۴۶٠٠٠٫٧۵٠٠٫٧۵︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
٢٨۶٠٠٠١۴۶٠٠١٩٫۵٩٣٫۵٢٣٫٠٩﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

         ٣        ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
                    ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

       ٠٫۵      ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
                   ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

     ٢٧٫۵    ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ︋︣ای ︨︀ل ( ﹨︀ )﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٣۵ ٪﹡︣خ ︋︀زده دا     

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ︧︀ب ۴ ︨︀ل دوره ︨︀︠️ )دوره︐٣ ︨︀ل ٠ ︋︀ ا    

ا︵﹑︻︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁︀﹞︨︣  ︦﹡︀﹠︀﹥ ﹎︢اری  ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ 

︑﹢︨︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏  ا︖︀دی  ﹡﹢ع ︵︣ح 
(﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا /﹩﹇﹢﹆) ︀م﹡

︫︣﹋️ ﹋︪️ و ︮﹠︺️ ﹢︎︀ن ( ︨︀﹝﹩ ︠︀ص )﹡︀م ︫︣﹋️ 
︑︣ان ︠﹫︀︋︀ن و﹜﹫︺︭︣ ا︋︐︡ای ︋﹙﹢ار ﹝﹫︣ دا﹝︀د ﹝︖︐﹞︹ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی ︐︀︎️ ︋︣جb آدرس 

٠٢-١١ ︡١١ وا ﹤﹆︊︵
 ﹟﹀﹚︑+١٨٨ ٨٨٨٨ ٢١ ٩٨۵ +٢٣٧ ٨٨٧٧ ٢١ ٩٨۵٧٧ ٧٧٨٨ ٢١ ٩٨+  /  ٣-٢۶٣-١
︦﹊﹁+٨٨٧٧ ٢١ ٩٨ ۴۵٢٢

Economic_ksh.@yahoo.com︎︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 

️︀︨ وب-
︫︣﹋️ ﹋︪️ و︮﹠︺️ ﹢︎︀ن﹋︀رآ﹁︣﹟ دا︠﹙﹩

 ️﹋︫︣ ﹩﹇﹢﹆ ︀ر︐︠︀︨  ﹩︮﹢︭︠ ︩︋  ﹩︐﹛دو ︩︋  ︣︀︨

︣ب
ن ︾
﹑﹫
﹎ -

را 
﹥ و
﹢﹛
ه آ
︀﹫﹎

 ️
︫︀
﹋ ﹤
ر︻
︤﹞

٥٥



﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︻﹠﹢ان ︎︣وژه: ﹋︪︐︀ر﹎︀ه ︵﹫﹢ر ﹝︡ی ︎︣واره 

ز︋ ︩︣: ﹋︪︀ورزی – دا﹝︍︣وری︋︩:︑﹢﹜﹫︡ی
﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: - 

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ا︨︐︀ن ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ﹎﹫﹑﹡︽︣ب
︫︣ح ︎︣وژه:

﹟︑ ٧٢٠٠ :﹤﹡︀﹫﹛︀︨ ️﹫﹁︣︸

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

٠ ٪ ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
٢ ︨︀ل  دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 

 ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه و ︫︣﹋️ ﹨︀ی
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ﹁︣و︫﹠︡ه / ︨︀ز﹡︡ه ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

٥٦



︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣١٨٢۴٠١۴۶٠٠١٫٢۵١٫٠٣٢٫٢٨

︀﹞︨︣۶٠٠٠١۴۶٠٠٠٫۴١٠٠٫۴١﹥ در ﹎︣دش 
٢۴٢۴٠١۴۶٠٠١٫۶۶١٫٠٣٢٫۶٩﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

     ١٫٠٣       ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
                     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

                     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
                     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

        -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٢٠  ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا   

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ۵  ︨︀لدوره    

ا︵﹑︻︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁︀﹞︨︣  ︦﹡︀﹠︀﹥ ﹎︢اری  ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ 

︑﹢︨︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏  ا︖︀دی  ﹡﹢ع ︵︣ح 
(﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا /﹩﹇﹢﹆) ︡ی ︎︣واره ﹡︀م﹞

-﹡︀م ︫︣﹋️ 
﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ︫︨︣︐︀ن ﹎﹫﹑﹡︽︣ب  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩ ﹎﹢ر ︨﹀﹫︡آدرس 

 ﹟﹀﹚︑+١٨٩ ٨٩٩١  ٩١٨ ٩٨۴
︦﹊﹁-

Economic_ksh@yahoo.com︎︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 

 ️︀︨ وب-
 ️﹋︫︣ ﹩﹇﹢﹆ ︀ر︐︠︀︨  ﹩︮﹢︭︠ ︩︋  ﹩︐﹛دو ︩︋  ︣︀︨

٥٧



﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︻﹠﹢ان ︎︣وژه: ﹎︀وداری ︫﹫︣ی ۶٠٠ را︨﹩ ︑︺︀و﹡﹩  ٣۵٨١ 

ز︋ ︩︣: ﹋︪︀ورزی – دا﹝︍︣وری︋︩:︑﹢﹜﹫︡ی
﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: - 

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ا︨︐︀ن ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ︫︨︣︐︀ن ︗﹢ا﹡︣ود
︫︣ح ︎︣وژه:

د︨︐︨︣﹩ ︋﹥ ︋︀زار ﹝︣زی و و︗﹢د ﹝︭﹢﹐ت ﹋︪︀ورزی و ز﹝﹫﹟ ﹨︀ی د﹛ وآ︋﹩ در ﹝﹠︴﹆﹥ و ا﹝﹊︀ن ︮︀درات ︫﹫︣ و 
﹎﹢︫️ و ︑﹙﹫︧﹥ ︋﹥ ﹋︪﹢ر ︻︣اق

︸︣﹁﹫️ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥: ۴٣٢٠  ︑﹟ ︫﹫︣  و ٨٠ ︑﹟ ﹎﹢︫️ ﹇︣﹝︤ و ٣٠٠راس ︑﹙﹫︧﹥ آ︋︧︐﹟

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

٪ ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
٢ ︨︀ل  دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 

 ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه و ︫︣﹋️ ﹨︀ی
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ﹁︣و︫﹠︡ه / ︨︀ز﹡︡ه ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

٥٨



︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣۴١۴٠٠١۴۶٠٠٢٫٨۴٠٫۵٣٫٣۴

︀﹞︨︣۶۶٠٠١۴۶٠٠٠٫۴۵٠٠٫۴۵﹥ در ﹎︣دش 
۴٨٠٠٠١۴۶٠٠٣٫٢٩٠٫۵٣٫٧٩﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

     ٠٫۵         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
                     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

                     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
                     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

      -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٢٠   ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا   

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ۵   ︨︀لدوره    

ا︵﹑︻︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁︀﹞︨︣  ︦﹡︀﹠︀﹥ ﹎︢اری  ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ 

︑﹢︨︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏  ا︖︀دی  ﹡﹢ع ︵︣ح 
(﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا /﹩﹇﹢﹆) ︀م﹡-

ا︨︐︀﹡︡اری ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه د﹁︐︣ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ا﹝﹢ر ا﹇︐︭︀دی ﹡︀م ︫︣﹋️ 
ا︋︐︡ای ︋﹙﹢ار ︫﹫︡ ﹋︪﹢ری آدرس 

 ﹟﹀﹚︑+٨٣١ ٩٨ ۴٢١ ۶۶۵۴
︦﹊﹁+٨٣١ ٩٨ ۴٨٨ ٢٣۵٠

Economic_ksh@yahoo.com︎︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 

 ️︀︨ وب-
 ️﹋︫︣ ﹩﹇﹢﹆ ︀ر︐︠︀︨  ﹩︮﹢︭︠ ︩︋  ﹩︐﹛دو ︩︋  ︣︀︨

٥٩



﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︻﹠﹢ان ︎︣وژه: ﹎︀وداری ٩٠٠ را︨﹩ ︠︀﹡﹛ وا﹜﹫﹥ ﹡︀︮︣ی

ز︋ ︩︣: ﹋︪︀ورزی – دا﹝︍︣وری︋︩:︑﹢﹜﹫︡ی
﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: - 

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ا︨︐︀ن ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ︫︨︣︐︀ن ا︨﹑م آ︀د ︾︣ب
︫︣ح ︎︣وژه:

د︨︐︨︣﹩ ︋﹥ ︋︀زار ﹝︣زی و و︗﹢د ﹝︭﹢﹐ت ﹋︪︀ورزی و ز﹝﹫﹟ ﹨︀ی د﹛ وآ︋﹩ در ﹝﹠︴﹆﹥ و ا﹝﹊︀ن ︮︀درات ︫﹫︣ی و 
﹎﹢︫️ و ︑﹙﹫︧﹥ ︋﹥ ﹋︪﹢ر ︻︣اق

︸︣﹁﹫️ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥: ۶۴٨٠ ︑﹟ ︫﹫︣ و ١٢٠ ︑﹟ ﹎﹢︫️ ﹇︣﹝︤ ۴۵٠ راس ︑﹙﹫︧﹥ آ︋︧︐﹟

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

٧٠ ٪   ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
٢ ︨︀ل  دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 

 ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه و ︫︣﹋️ ﹨︀ی
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ﹁︣و︫﹠︡ه / ︨︀ز﹡︡ه ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

٦٠



︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣۶٢١٠٠١۴۶٠٠۴٫٢۵٠٫۵۴٫٧۵

٩٩٠٠١۴۶٠٠٠٫۶٨٠٠٫۶٨︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
٧٢٠٠٠١۴۶٠٠۴٫٩٣٠٫۵۵٫۴٣﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

     ٠٫۵         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
                     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

                     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
                     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

       -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٢٠  ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا    

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ۵  ︨︀لدوره     

ا︵﹑︻︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁︀﹞︨︣  ︦﹡︀﹠︀﹥ ﹎︢اری  ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ 

︑﹢︨︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏  ا︖︀دی  ﹡﹢ع ︵︣ح 
(﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا /﹩﹇﹢﹆) ︀م﹡-

ا︨︐︀﹡︡اری ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه د﹁︐︣ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ا﹝﹢ر ا﹇︐︭︀دی ﹡︀م ︫︣﹋️ 
﹋︣﹝︀﹡︪︀ه  ا︋︐︡ای ︋﹙﹢ار ︫﹫︡ ﹋︪﹢ری آدرس 

 ﹟﹀﹚︑+٨٣١ ٩٨ ۴٢١ ۶۶۵۴
︦﹊﹁+٨٣١ ٩٨ ۴٨٨ ٢٣۵٠

Economic_ksh@yahoo.com︎︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 

 ️︀︨ وب-
 ️﹋︫︣ ﹩﹇﹢﹆ ︀ر︐︠︀︨  ﹩︮﹢︭︠ ︩︋  ﹩︐﹛دو ︩︋  ︣︀︨

٦١



﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︻﹠﹢ان ︎︣وژه: ا︡اث ︑︣﹝﹫﹠︀ل ﹝︧︀﹁︣︋︣ی

ز︋ ︩︣: ︨︀︠︐﹞︀ن︋︩:︑﹢﹜﹫︡ی
﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: ︠︡﹝️ 

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ورودی ︫︣﹇﹩ ︫︣ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه
︫︣ح ︎︣وژه:

ا﹟ ︎︣وژه در ز﹝﹫﹠﹩ ︋﹥ ﹝︀︧️ ١٠ ﹨﹊︐︀ر ︋︀ ز︣ ︋﹠︀ی ٢٠٠٠٠ ﹝︐︣﹝︣︋︹ و ٣۵٠٠٠ ﹝︐︣﹝︣︋︹ ﹁︱︀ی ︨︊︤ و ︑︺︡اد 
 ﹜︪ ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︀︋ . ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︀︖︋︀︗ ︡ودا ٢٠٠٠ ﹡﹀︣ را ︋﹥ ﹡﹆︀ط ﹋︪﹢ر و ا︨︐︀ن ﹤﹡٢٠ ︫︣﹋️ ﹝︧︀﹁︣︋︣ی ﹋﹥ روزا
︣و︦ ، ا︑﹢︋﹢س   ︡﹝︀ت ︑︀﹋︧﹩︨   ︠﹤ر ارا﹢︷﹠﹞ ﹤ ︐︀ره  ﹝︖︐﹞︹ اداری ︋   ︨﹤  ︨ ﹏︐﹨ ﹩﹠﹫  ︋︩﹫ ا﹡︡از ز︊︀ی ا﹟ ﹝﹊︀ن︎ 
︧️ ، ﹝︀︋︣ات ، اوژا﹡︦ و ا﹡︊︀ر و ﹝︖︐﹞︹   ︎، ﹤﹝﹫ ︀﹡﹈ و︋  ︣﹋️ ﹨︀ی ﹝︧︀﹁︣︋︣ی ،︋   ︫ ︳﹫﹚ ︣ی  ، د﹁︀︑︣ ﹁︣وش︋  درون︫ 

︣︠︡ ، ر︨︐﹢ران و ﹁︧️ ﹁﹢د و... 
︣﹀﹡ ٧٢٠٠٠٠ ﹩︀︖︋︀︗ :﹤﹡︀﹫﹛︀︨ ️﹫﹁︣︸

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

- ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
٣ ︨︀ل  دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 

 ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه و ︫︣﹋️ ﹨︀ی
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ﹁︣و︫﹠︡ه / ︨︀ز﹡︡ه ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

︮﹠﹥ ︫﹊︀ر ﹎﹢زن - ا﹢ان ︋︤رگ - ︵︀ق ︋︧︐︀ن
٦٢



︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣١۵٠٠٠٠١۴۶١٠٫٣-٠٠١٠٫٣

-----︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
١٠٫٣-١۵٠٠٠٠١۴۶٠٠١٠٫٣﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

                     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
                     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

                     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
                     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

         -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٣٣   ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا      

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ٣  ︨︀لدوره      

ا︵﹑︻︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁︀﹞︨︣  ︦﹡︀﹠︀﹥ ﹎︢اری  ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ 

︑﹢︨︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏  ا︖︀دی  ﹡﹢ع ︵︣ح 
(﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا /﹩﹇﹢﹆) ︣داری ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ﹡︀م︫

︫︣داری ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ﹡︀م ︫︣﹋️ 
﹝﹫︡ان ︾︫ ︣︡︣داری ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه  آدرس 

 ﹟﹀﹚︑+٧٢٩ ٨٣١ ٩٨ ۴٩۶۴
︦﹊﹁+٢٢٩٢ ٧٢٢ ٨٣١ ٩٨

Economic_ksh@yahoo.com︎︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 

 ️︀︨ وب-
 ️﹋︫︣ ﹩﹇﹢﹆ ︀ر︐︠︀︨  ﹩︮﹢︭︠ ︩︋  ﹩︐﹛دو ︩︋  ︣︀︨

٦٣



﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
﹟︣﹫︫ ︣د︫﹍︣ی ︎︀رك﹎ ﹩︣﹀︑ ︹﹝︐︖﹞ ︡اثان ︎︣وژه: ا﹢﹠︻

ز︋ ︩︣: ﹎︣د︫﹍︣ی︋︩: ︠︡﹝︀ت
﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: - 

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ︫︣ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه
︫︣ح ︎︣وژه:

ا︡اث ︣﹀︑ ﹤︻﹢﹝︖﹞ ﹈﹩ ﹎︣د︫﹍︣ی ، ︫︀﹝﹏    ﹨︐﹏، ︫︣ ︋︀زی  و ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹨︀ی ر﹁︀﹨﹩ ︑﹀︣﹩ در ﹝﹊︀﹡﹩ ︋﹥ 
 ︀︊ا﹡︡از ︋︧﹫︀ر ز ﹜︪ ︀︋ ر︨︐﹢ران ﹏﹞︀︫ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ ﹤︻﹢﹝︖﹞ ﹟ا ﹟︣﹫︫ ﹤︍︔ ی﹐︀︋ ︣︋ ︹︋︣﹞︣︐﹞ ۴۵٠٠٠ ️︀︧﹞

︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د 

- :﹤﹡︀﹫﹛︀︨ ️﹫﹁︣︸

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

- ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
٣ ︨︀ل  دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 

 ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه و ︫︣﹋️ ﹨︀ی
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ﹁︣و︫﹠︡ه / ︨︀ز﹡︡ه ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

︾︀ر ﹇﹢ری ﹇﹙︺﹥
٦٤



︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣٢٠٠٠٠٠١۴۶٠٠١٣٫٧٠١٣٫٧

-٠---︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
٢٠٠٠٠٠١۴۶٠٠١٣٫٧٠١٣٫٧﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

                     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
                     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

                     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
                     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

          -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٢۵  ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا      

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ۴ ︨︀لدوره      

ا︵﹑︻︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁︀﹞︨︣  ︦﹡︀﹠︀﹥ ﹎︢اری  ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ 

︑﹢︨︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏  ا︖︀دی  ﹡﹢ع ︵︣ح 
(﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا /﹩﹇﹢﹆) ︣داری ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ﹡︀م︫

︫︣داری ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ﹡︀م ︫︣﹋️ 
﹝﹫︡ان ︾︫ ︣︡︣داری ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه  آدرس 

 ﹟﹀﹚︑+٧٢٩ ٨٣١ ٩٨ ۴٩۶۴
︦﹊﹁+٢٢٩٢ ٧٢٢ ٨٣١ ٩٨

Economic_ksh@yahoo.com︎︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 

 ️︀︨ وب-
 ️﹋︫︣ ﹩﹇﹢﹆ ︀ر︐︠︀︨  ﹩︮﹢︭︠ ︩︋  ﹩︐﹛دو ︩︋  ︣︀︨

﹢ن
︐︧
﹫︋ 
در

︡ه 
︫ 
️﹁
︀ ی
︀﹨ 
﹢ن
︐︨
︨︣
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﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︻﹠﹢ان ︎︣وژه: ا︡اث ﹝﹫︡ان ﹝﹫﹢ه و ︑︣ه ︋︀ر و ︪︠﹊︊︀ر

️︺﹠︮ :︩︋︀ن﹝︐︠︀︨ :︩︋ ︣ز
﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: ︠︡﹝️ 

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ︫︣ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه - ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ۶ ︗︀ده ︋﹫︧︐﹢ن ︗﹠︉ ﹋︀ر︠︀﹡﹥ آرد ︋﹫﹍﹙︣ی
︫︣ح ︎︣وژه:

در  ︪︠﹊︊︀ر  و  ﹝﹫﹢ه   ︹ز﹢︑ و   ﹤﹫︑ ︋︣ای   ﹩﹀﹠︮  ︡وا  ۵٠٠  ﹏﹞︀︫  ﹤﹋ ﹨﹊︐︀ر   ١٠  ️︀︧﹞  ﹤︋ ز﹝﹫﹠﹩  در  ︎︣وژه   ﹟ا
︨︴ ا︨︐︀ن دارای  ا﹝﹊︀﹡︀︑﹩ از ﹇︊﹫﹏ ﹝﹞ ﹤︲︣︻ ﹏︭﹢﹐ت و ا︨︐︣ا️ ﹎︀ه ﹋︀ر﹎︣ان و را﹡﹠︡﹎︀ن ، ︫︺︉ ︋︀﹡﹈ ﹨︀، 
ر︨︐﹢ران ﹨︀  و ︨︀﹜﹟ ﹨︀ی ︾︢ا︠﹢ری ، ︨︣و︦ ﹨︀ی ︋︡ا︫︐﹩ ، ︨︣د︠︀﹡﹥ ﹝︣﹋︤ی  ود﹁︀︑︣ ︫︣﹋️ ﹨︀ی ﹞﹏ و ﹡﹆﹏، 

︋﹫﹞﹥ و ... ﹝﹩ ︋︀︫︡
︸︣﹁﹫️ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥: ۵٠٠ وا︡ ︮﹠﹀﹩ ، ١٠ وا︡ ﹋︀ر︋︣ی ︻﹞﹢﹝﹩ و ا﹡︐︷︀﹝﹩

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

- ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
٣ ︨︀ل دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 

 ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه و ︫︣﹋️ ﹨︀ی
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ﹁︣و︫﹠︡ه / ︨︀ز﹡︡ه ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 
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︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣٢٠٠٠٠٠١۴۶٠٠١٣٫٧١۴٫۵١٣٫٧

٠٠٠٠٫٠٠٠︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
٢٠٠٠٠٠١۴۶٠٠١٣٫٧١۴٫۵١٣٫٧﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

                     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
                     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

                     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
                     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

         -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٣٣  ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا      

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ٣  ︨︀لدوره      

ا︵﹑︻︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁︀﹞︨︣  ︦﹡︀﹠︀﹥ ﹎︢اری  ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ 

︑﹢︨︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏  ا︖︀دی  ﹡﹢ع ︵︣ح 
(﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا /﹩﹇﹢﹆) ︣داری ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه﹡︀م︫

︫︣داری ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ﹡︀م ︫︣﹋️ 
﹝﹫︡ان ︾︫ ︣︡︣داری ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه  آدرس 

 ﹟﹀﹚︑+٧٢٩ ٨٣١ ٩٨ ۴٩۶۴
︦﹊﹁+٢٢٩٢ ٧٢٢ ٨٣١ ٩٨

Economic_ksh@yahoo.com︎︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 

 ️︀︨ وب-
 ️﹋︫︣ ﹩﹇﹢﹆ ︀ر︐︠︀︨  ﹩︮﹢︭︠ ︩︋  ﹩︐﹛دو ︩︋  ︣︀︨
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﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︻﹠﹢ان ︎︣وژه: ا︡اث ︨﹫︐﹩ ︨﹠︐︣

ز︋ ︩︣: ︠︡﹝︀ت ︫︣ی︋︩: ︠︡﹝︀ت ︫︣ی
﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: ︠︡﹝️ 

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ︫︣ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه 
︫︣ح ︎︣وژه:

 ،﹩︀﹝﹠﹫︨ ﹨︀ی   ﹤︻﹢﹝︖﹞  ،  ﹏︐﹨  ، ︫︀ب   ﹩﹁︀﹋  ، ر︨︐﹢ران   ﹏﹞︀︫  ﹤﹋ ورز︫﹩   ﹩︣﹀︑  ﹩﹍﹠﹨︣﹁  ︹﹝︐︖﹞  ﹈ ا︡اث 
 ، ﹁︣و︫﹍︀ه   ︡وا  ۵٠٠ دارای   ﹤﹋  ︹︋︣﹞︣︐﹞ ﹨︤ار   ۵٠  ﹏﹋ ﹝︐︣اژ   ﹤︋ ︨︣︎﹢︫﹫︡ه  ︫︣︋︀زی  و   ﹩︣﹀︑ و  ورز︫﹩ 

. ︣︑︀︑ ﹩﹀﹞و آ ︩︀﹝﹡ ر︨︐﹢ران ﹨︀ی ﹝﹙﹏ ﹡﹞︀ز︠︀﹡﹥ و ︨︀﹜﹟ ﹨︀ی

- :﹤﹡︀﹫﹛︀︨ ️﹫﹁︣︸

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

٠ ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
۴ ︨︀ل دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 

 ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه و ︫︣﹋️ ﹨︀ی
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ﹁︣و︫﹠︡ه / ︨︀ز﹡︡ه ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

دور﹡﹞︀ی ︫︣ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه
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︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣٣٠٠٠٠٠١۴۶٠٠٢٠٫۵۵٠٢٠٫۵۵

٠٠٠٠٠︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
٣٠٠٠٠٠١۴۶٠٠٢٠٫۵۵٠٢٠٫۵۵﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

         -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٣٣   ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا      

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ٣   ︨︀لدوره       

ا︵﹑︻︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁︀﹞︨︣  ︦﹡︀﹠︀﹥ ﹎︢اری  ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ 

︑﹢︨︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏  ا︖︀دی  ﹡﹢ع ︵︣ح 
(﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا /﹩﹇﹢﹆) ︣داری ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه﹡︀م︫

︫︣داری ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ﹡︀م ︫︣﹋️ 
﹝﹫︡ان ︾︫ ︣︡︣داری ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه  آدرس 

 ﹟﹀﹚︑+٧٢٩ ٨٣١ ٩٨ ۴٩۶۴
︦﹊﹁+٢٢٩٢ ٧٢٢ ٨٣١ ٩٨

Economic_ksh@yahoo.com︎︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 

 ️︀︨ وب-
 ️﹋︫︣ ﹩﹇﹢﹆ ︀ر︐︠︀︨  ﹩︮﹢︭︠ ︩︋  ﹩︐﹛دو ︩︋  ︣︀︨

︎︀رک ︾︣︋﹩ ︵︀ق ︋︧︐︀ن
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﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
️﹞﹑︨ ︫︣ :ان ︎︣وژه﹢﹠︻

ز︋- :︩︋ ︩︣: ︨︀︠︐﹞︀ن
﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: ︠︡﹝️ 

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه 
︫︣ح ︎︣وژه:

﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹁﹢ق ︑︭︭﹩،آز﹝︀︪﹍︀ه،  ︫︤﹊︀ن ︋   ︎︉︴﹞ ، ﹈﹫﹠﹫﹚﹋ ﹏﹞︀ ︀︠︐﹞︀ن ﹋﹥︫  ︀ ۶٠ ﹨︤ار ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ ︨   ︋️﹞﹑ ︫︣ك︨ 
دارو︠︀﹡﹥، ︨︐﹩ ا︨﹊﹟ و ...︎︀ر﹋﹫﹠﹈  و ︎︀رك و...

- :﹤﹡︀﹫﹛︀︨ ️﹫﹁︣︸

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

﹁︣وش دا︠﹙﹩ ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
۴ ︨︀ل دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 

 ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه و ︫︣﹋️ ﹨︀ی
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ﹁︣و︫﹠︡ه / ︨︀ز﹡︡ه ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

دور﹡﹞︀﹩ از ︫︣ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه 
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︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣١۵٠٠٠٠١۴۵٠٠١٠٫٣۴١٠٢٠٫٣۴

٠٠٠-٠︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
١۵٠٠٠٠١۴۵٠٠١٠٫٣۴١٠٢٠٫٣۴﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ︋︣ای   ٠   ︨︀ل ﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٢٠ ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا       

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ۵ ︨︀لدوره        

ا︵﹑︻︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁︀﹞︨︣  ︦﹡︀﹠︀﹥ ﹎︢اری  ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ 

︑﹢︨︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏  ا︖︀دی  ﹡﹢ع ︵︣ح 
(﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا /﹩﹇﹢﹆) ︀م﹡-

︫︣داری ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ﹡︀م ︫︣﹋️ 
﹝﹫︡ان ︾︫ ︣︡︣داری ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه  آدرس 

 ﹟﹀﹚︑+٧٢٩-٨٣١-٩٨۴-٩۶۴
︦﹊﹁+٢٩٢-٧٢٢٢-٨٣١-٩٨

Economic_ksh@yahoo.com︎︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 

 ️︀︨ وب-
 ️﹋︫︣ ﹩﹇﹢﹆ ︀ر︐︠︀︨  ﹩︮﹢︭︠ ︩︋  ﹩︐﹛دو ︩︋  ︣︀︨

در︀﹥ ﹝︭﹠﹢︻﹩ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه

٧١



﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︻﹠﹢ان ︎︣وژه: ﹝﹫︡ان ︻︣︲﹥ دام

- :︩︋- :︩︋ ︣ز
﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: ︠︡﹝️ 

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ا︨︐︀ن ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ︫︨︣︐︀ن ︮﹠﹥   رو︨︐︀ی در﹎﹥ 
︫︣ح ︎︣وژه:

ا﹟ ︵︣ح ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︮︀درات دام ا︨︐︀ن ︋︣ای دام ﹨︀ی ﹎﹢︨︀﹜﹥ ︎︣واری و ︋︣ه ارا﹥ ︫︡ه ا︨️ 

︸︣﹁﹫️ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥: ١٠٠٠ راس ﹎﹢︨︀﹜﹥ و ١٠٠٠٠ ︋︣ه

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

١٠٠ ٪   ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
١ ︨︀ل دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 

 ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه و ︫︣﹋️ ﹨︀ی
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ﹁︣و︫﹠︡ه / ︨︀ز﹡︡ه ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 
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︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣٢۵٠٠٠١۴۶٠٠١٫٧١٠١٫٧١

٠١۴۶٠٠٠٠٠︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
٢۵٠٠٠١۴۶٠٠١٫٧١٠١٫٧١﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

                    ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
                    ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

                    ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
                    ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

                     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو        ︋︣ای      ︨︀ل ﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠١٧ ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا     

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ۶  ︨︀لدوره     

ا︵﹑︻︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁︀﹞︨︣  ︦﹡︀﹠︀﹥ ﹎︢اری  ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ 

︑﹢︨︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏  ا︖︀دی  ﹡﹢ع ︵︣ح 
(﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا /﹩﹇﹢﹆) ︀م﹡

ا︨︐︀﹡︡اری ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه د﹁︐︣ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ا﹝﹢ر ا﹇︐︭︀دی ﹡︀م ︫︣﹋️ 
﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ا︋︐︡ای ︋﹙﹢ار ︫﹫︡ ﹋︪﹢ریآدرس 

 ﹟﹀﹚︑+٨٣١ ٩٨ ۴٢١ ۶۶۵٠
︦﹊﹁+٨٣٢ ٩٨ ۴٨٨ ٢٣۵٠

Economic_ksh@yahoo.com︎︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 

 ️︀︨ وب-
 ️﹋︫︣ ﹩﹇﹢﹆ ︀ر︐︠︀︨  ﹩︮﹢︭︠ ︩︋  ﹩︐﹛دو ︩︋  ︣︀︨
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﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
(LABS) ︡﹫︨ا ﹉﹫﹡﹢﹀﹛﹢︨ ︡﹫﹛﹢︑ ︡ان ︎︣وژه: ︑︃︨﹫︦ وا﹢﹠︻

︡﹫﹛﹢︑ :︩︋﹩︀﹫﹝﹫︫ ︹︀﹠︮ :︩︋ ︣ز
 (LABS) ︡﹫︨ت / ︠︡﹝︀ت: ︨﹢﹜﹀﹢﹡﹫﹉ ا﹐﹢︭﹞

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ﹨︪️ ︗︀ده ︋﹫︧︐﹢ن- ︎︐︣و︫﹫﹞﹩ ︋﹫︧︐﹢ن 
︫︣ح ︎︣وژه:

ا﹜﹊﹫﹏ ︋﹠︤ن ︠︴﹩ ︵﹩ ﹁︣ا﹠︡ ︨﹢﹜﹀﹢﹡︀︨﹫﹢ن ︑LABS ﹤︋ ﹏︡︊ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ﹝︀ده ﹝﹣︔︣ ︎︀ک ﹋﹠﹠︡﹎﹩ در ︫﹢﹠︡ه ﹨︀ی 
︠︀﹡﹍﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ︨﹢﹜﹀﹢﹡﹫﹉ ا︨﹫︡ ︀︮﹏ ︎︦ از ﹝︣﹙﹥ ︠﹠︓﹩ ︨︀زی و ︑︣﹋﹫︉ ︋︀ ا﹁︤ود﹡﹫︀ی ︠︀ص ︋︭﹢رت ︎﹢در 
 ﹟︣︐﹝﹞ .︡ه و ︮︀درات دارد﹠﹢︫ ︹︀﹠︮ ﹤︋ د ﹡﹫︤ ﹇︀︋﹙﹫️ ﹁︣وش﹢︠ LABS وه﹑︻ ﹤︋ ︡︡ه در ﹝﹩ آ﹠﹢︫ ︹︀﹞ ︀

د﹐︗ ﹩﹫︗﹢︑ ﹏️ ا︗︣ای ا﹟ ︎︣وژه ︋﹥ ︫︣ح ز︣ ا︨️: 
 ︀︋  ﹤︧︀﹆﹞ در  د︨︐﹩   ﹟﹫︀︎  ︹︀﹠︮  ﹜﹋ ︋︧﹫︀ر  ﹎︢اری   ﹤︀﹞︨︣  ،️﹋︫︣  ︣︐︪﹫︋ آوری  ︨﹢د  و  ا﹁︤وده  ارزش  ا︖︀د 
 ️︪﹎︣︋ ز﹝︀ن  ﹝︭﹢ل،  ︑﹠﹢ع  ︋﹫︧︐﹢ن،  ︎︐︣و︫﹫﹞﹩  در  ﹝﹢︗﹢د  او﹜﹫﹥  ا﹜︤ا﹝︀ت  و︗﹢د  ︋﹫︧︐﹢ن،  ︎︐︣و︫﹫﹞﹩   ️﹋︫︣

︨︣﹝︀﹥ ﹝﹠︀︨︉، ﹡︤د﹊﹩ ︋﹥ ︋︀زار ︻︣اق و ︑︣﹋﹫﹥.
﹟︑ ٢۴٠٠٠ :﹤﹡︀﹫﹛︀︨ ️﹫﹁︣︸

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

١٠٠ ٪   ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
١ ︨︀ل دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 

 ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه و ︫︣﹋️ ﹨︀ی
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ﹁︣و︫﹠︡ه / ︨︀ز﹡︡ه ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 
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﹢ن
︐︧
﹫︋ 
﹩﹝
﹫︫
︐︣و
︎

︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣٣٣٠٠١٢٨٠٠٠٫٢۶٣٫٢٣٫۴۶

١۴۴۶٫۴١٢٨٠٠٠٫١١٠٠٫١١︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
۴٧۴۶٫۴١٢٨٠٠٠٫٣٧٣٫٢٣٫۵٧﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

     ١/٧۵     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

    ١٣۵/ .    ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
    ١٣۵/ .    ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

    ۴/٩۵      ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ︋︣ای      ︨︀ل ﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٣۶ ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا     

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ٣ ︨︀لدوره     

ا︵﹑︻︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁︀﹞︨︣  ︦﹡︀﹠︀﹥ ﹎︢اری  ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ 

︑﹢︨︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏  ا︖︀دی  ﹡﹢ع ︵︣ح 
(﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا /﹩﹇﹢﹆) ︣و︫﹫﹞﹩ ︋﹫︧︐﹢ن﹡︀م︐︎

︎︐︣و︫﹫﹞﹩ ︋﹫︧︐﹢ن﹡︀م ︫︣﹋️ 
﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ﹨︪️ ︗︀ده ︋﹫︧︐﹢ن- ︎︐︣و︫﹫﹞﹩ ︋﹫︧︐﹢نآدرس 

 ﹟﹀﹚︑٢٣٣٣٧  ٠٨٣١۵٠
︦﹊﹁٢٣٣٣٧٣٣  ٠٨٣١

qa@bispc.net︎︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 

 ️︀︨ وب-
 ️﹋︫︣ ﹩﹇﹢﹆ ︀ر︐︠︀︨  ﹩︮﹢︭︠ ︩︋  ﹩︐﹛دو ︩︋  ︣︀︨
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﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︻﹠﹢ان ︎︣وژه: ︑﹫﹥ ︠︀ك رس ﹁︺︀ل

ز︋﹩︀﹫﹝﹫︫ ︹︀﹠︮ :︩︋ ︩︣:  ︑﹢﹜﹫︡ی
﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: ︠︀ك رس ﹁︺︀ل  

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه  
︫︣ح ︎︣وژه:

︻︡م و︗﹢د وا︡ ﹝︪︀︋﹥ در ﹋︪﹢ر ، ︑︖﹫︤ات ︨︀ده ︋︣ای ︑﹢﹜﹫︡ ﹝︭﹢ل ، و︗﹢د ﹡﹫︣و ﹨︀ی ﹝︐︭︭﹩ و ارزان در 
ا︨︐︀ن  وو︗﹢د ﹝﹢اد ︠︀م  او﹜﹫﹥ درا︨︐︀ن ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا︨︐︀ن دارای ٢ ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀دی و ١۵ ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩ ﹁︺︀ل 
︋︀ ﹋﹙﹫﹥ ا﹝﹊︀﹡︀ت ز︀﹠︋ ︣﹩ از ﹇︊﹫﹏ آب ، ︋︣ق ، ﹎︀ز ، راه ، ︑﹙﹀﹟ ، ︫︊﹊﹥ ︗﹞︹ آوری ﹁︀︲﹑ب و ﹁︱︀ی ︨︊︤   ﹝﹩ ︋︀︫︡، 
 ️︧رت ا︨︐︀ن ﹋﹙﹫﹥ ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز(ز﹢︭﹠ا︗︣ا ﹎︣دد . در ︾﹫︣ ا ﹅︵︀﹠﹞ ﹟︎︣وژه در ا ﹟︀د ﹝﹫﹍︣دد ا﹠︪﹫︎
﹝︣ ، ﹩︴﹫﹛ راه ، ︣﹛ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ ، ﹝﹫︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و... ︸︣ف ﹝︡ت ︡ا﹋︓︣ ٢٠روز در ﹇︀﹜︉ ﹝︣﹋︤ ︠︡﹝︀ت 

︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری (︎﹠︖︣ه وا︡) ︋︡ون ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︎﹩ ﹎﹫︣ی ︑﹢︨︳ ﹝︐﹆︀︲﹩ در ﹨﹞﹥ ادارات  ا︠︢ ﹝﹩ ﹎︣دد.
﹟︑  ۵۴٠٠ :﹤﹡︀﹫﹛︀︨ ️﹫﹁︣︸

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

- ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
١٫۵  ︨︀﹜﹥  دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 

 ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه و ︫︣﹋️ ﹨︀ی
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ﹁︣و︫﹠︡ه / ︨︀ز﹡︡ه ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 
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︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣١٠٨٩۵٫۵١۴۶٠٠٠٫٧۵٠٠٫٧۵

١١٣٧٫٣١۴۶٠٠٠٫٠٨٠٠٫٠٨︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
١٢١٢٢٫٨١۴۶٠٠٠٫٨٣٠٠٫٨٣﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
      ٠٫٢٩     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

         -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٣٣   ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا    

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ٣   ︨︀لدوره      

ا︵﹑︻︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁︀﹞︨︣  ︦﹡︀﹠︀﹥ ﹎︢اری  ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ 

︑﹢︨︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏  ا︖︀دی  ﹡﹢ع ︵︣ح 
(﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا /﹩﹇﹢﹆) ︀م﹡ 

︫︣﹋️ ︫︣ك ﹨︀ی ︮﹠︺︐﹩ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ﹡︀م ︫︣﹋️ 
﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ا︋︐︡ای ︋﹙﹢ار ﹡﹢︋︀ر آدرس 

 ﹟﹀﹚︑+٨٢ ٨٣١ ٩٨۴  ۶١٠٠
︦﹊﹁+٨٢ ٨٣١ ٩٨۴  ٩٩٣٨

Economic_ksh@yahoo.com︎︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 

 ️︀︨ وبwww.kiec.ir
 ️﹋︫︣ ﹩﹇﹢﹆ ︀ر︐︠︀︨  ﹩︮﹢︭︠ ︩︋  ﹩︐﹛دو ︩︋  ︣︀︨
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﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
 EP ︪︀ر﹁ ﹏﹝︑ ﹩﹡ان ︎︣وژه: ا﹁︤ود﹢﹠︻

ز︋﹩︀﹫﹝﹫︫ ︹︀﹠︮ :︩︋ ︩︣:  ︑﹢﹜﹫︡ی
  EP ︡﹫﹛﹢︑ :ت / ︠︡﹝︀ت﹐﹢︭﹞

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه  
︫︣ح ︎︣وژه:

︋︣دن   ﹐︀︋  ️︗  . ا︨️  ﹝﹢︨﹢م   ︤﹫﹡ ︡ی  ﹁︪︀ر   ️︑ ا﹁︤ود﹡﹩  ﹢ن   ﹩︀﹨ ﹡︀م  ︻﹠﹢ان   ﹤︋  ️︺﹠︮ در   EP  ﹩﹡ا﹁︤ود
︠︀︮﹫️ ︑﹞﹏ ﹁︪︀ر ︡ی در رو︾﹟ ﹨︀ی ﹝﹢︑﹢ر و رو︾﹟ ﹨︀ی د﹡︡ه و ﹎︣︦ ﹨︀ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹎︣دد . در ﹁︣﹝﹢﹐︨﹫﹢ن 

︋︣︠﹩ ︑﹢﹜﹫︡ات د ︣﹍﹢ن روا ﹡︧︀زی ︮﹠︺︐﹩ ︋︣ای ︋︊﹢د ︠﹢اص ︋﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ رود .
︻︡م و︗﹢د وا︡ ﹝︪︀︋﹥ در ﹋︪﹢ر ، ︑︖﹫︤ات ︨︀ده ︋︣ای ︑﹢﹜﹫︡ ﹝︭﹢ل ، و︗﹢د ﹡﹫︣و ﹨︀ی ﹝︐︭︭﹩ و ارزان در 
ا︨︐︀ن وو︗﹢د ﹝﹢اد ︠︀م  او﹜﹫﹥ درا︨︐︀ن ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا︨︐︀ن دارای ٢ ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀دی و ١۵ ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩ ﹁︺︀ل 
︋︀ ﹋﹙﹫﹥ ا﹝﹊︀﹡︀ت ز︀﹠︋ ︣﹩ از ﹇︊﹫﹏ آب ، ︋︣ق ، ﹎︀ز ، راه ، ︑﹙﹀﹟ ، ︫︊﹊﹥ ︗﹞︹ آوری ﹁︀︲﹑ب و ﹁︱︀ی ︨︊︤   ﹝﹩ ︋︀︫︡، 
 ️︧رت ا︨︐︀ن ﹋﹙﹫﹥ ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز(ز﹢︭﹠ا︗︣ا ﹎︣دد . در ︾﹫︣ ا ﹅︵︀﹠﹞ ﹟︎︣وژه در ا ﹟︀د ﹝﹫﹍︣دد ا﹠︪﹫︎
﹝︣ ، ﹩︴﹫﹛ راه ، ︣﹛ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ ، ﹝﹫︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و... ︸︣ف ﹝︡ت ︡ا﹋︓︣ ٢٠روز در ﹇︀﹜︉ ﹝︣﹋︤ ︠︡﹝︀ت 

︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری (︎﹠︖︣ه وا︡) ︋︡ون ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︎﹩ ﹎﹫︣ی ︑﹢︨︳ ﹝︐﹆︀︲﹩ در ﹨﹞﹥ ادارات  ا︠︢ ﹝﹩ ﹎︣دد.
و︗﹢د ٣ وا︡ ﹨︀ی ︎︐︣و︫﹫﹞﹩ ، د︨︐︨︣﹩ ︋﹥ ︋︀زار ١۵ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹡﹀︣ی در ﹋﹞︐︣ از ٢ ︨︀︻️ ︋︣ای ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن

 ﹟︑ ۶٠٠ :﹤﹡︀﹫﹛︀︨ ️﹫﹁︣︸

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

- ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
١٫۵  ︨︀﹜﹥  دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 

 ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه و ︫︣﹋️ ﹨︀ی
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ﹁︣و︫﹠︡ه / ︨︀ز﹡︡ه ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

٧٨



︨︨︣︐﹢ن ﹨︀ی ︵︀ق ︋︧︐︀ن ︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣۵٨٠۶٫١١۴۶٠٠٠٫۴٠٠٠٫۴٠

٨۴٢٫٢١۴۶٠٠٠٫٠۶٠٠٫٠۶︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
۶۶۴٨٫٣١۴۶٠٠٠٫۴۶٠٠٫۴۶﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
     ٠٫٠٨      ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

         -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٣٣   ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا    

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ٣   ︨︀لدوره    

ا︵﹑︻︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁︀﹞︨︣  ︦﹡︀﹠︀﹥ ﹎︢اری  ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ 

︑﹢︨︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏  ا︖︀دی  ﹡﹢ع ︵︣ح 
(﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا /﹩﹇﹢﹆) ︀م﹡ 

︫︣﹋️ ︫︣ك ﹨︀ی ︮﹠︺︐﹩ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ﹡︀م ︫︣﹋️ 
﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ا︋︐︡ای ︋﹙﹢ار ﹡﹢︋︀ر آدرس 

 ﹟﹀﹚︑+٨٢ ٨٣١ ٩٨۴  ۶١٠٠
︦﹊﹁+٨٢ ٨٣١ ٩٨۴  ٩٩٣٨

Economic_ksh@yahoo.com︎︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 

 ️︀︨ وبwww.kiec.ir
 ️﹋︫︣ ﹩﹇﹢﹆ ︀ر︐︠︀︨  ﹩︮﹢︭︠ ︩︋  ﹩︐﹛دو ︩︋  ︣︀︨
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﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︻﹠﹢ان ︎︣وژه: ا︖︀د ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ١٠٠ ︑︐﹢ا︋﹩

ز︋ ︩︣: ︠︡﹝︀ت ︎︫︤﹊﹩︋︩: در﹝︀﹡﹩
﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: ︋︡ا︫︐﹩ ودر﹝︀﹡﹩  

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه  
︫︣ح ︎︣وژه:

ارا﹥ ︨︣و︦ ︠︡﹝︀ت ︑﹢ر︧﹛ در﹝︀﹡﹩  ︋︣ای ︋﹫﹞︀ران ﹋︪﹢ر ︻︣اق و ا︨︐︀ن ﹨︀ی ﹨﹞︖﹢ار در ز﹝﹫﹠﹥ ︋﹫﹞︀ری ﹨︀ی 
﹡︀︋︀روری  ، ﹎﹢ش و ﹙﹅ و ︋﹫﹠﹩ و ﹇﹙︉، د︨︐︨︣﹩ ︋﹥ ︋︀زار ١۵ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹡﹀︣ی در ﹋﹞︐︣ از ٢ ︨︀︻️ ︋︣ای ︋﹫﹞︀ران 

ا︨︐︀ن ﹨︀ی ﹨﹞︖﹢ار و دو ا︨︐︀ن  ︨﹙﹫﹞︀﹡﹫﹥ و د︀﹜﹥ ︻︣اق 

︸︣﹁﹫️ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥: ١٠٠ ︑️ ︠﹢اب

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

- ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
٣ ︨︀ل دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 

 ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه و ︫︣﹋️ ﹨︀ی
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ﹁︣و︫﹠︡ه / ︨︀ز﹡︡ه ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

٨٠
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︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣٨٢٣١٩٧١۴۶٠٠۵۶٫٣٨٢۴٫٧٨١٫٠٨

٧١۴٣١۴۶٠٠٠٫۴٩٠٠٫۴٩︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
٨٣٠٣۴٠١۴۶٠٠۵۶٫٨٧٢۴٫٧٨١٫۵٧﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

     ٢۴٫٧      ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
       ۶٫٣       ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

      ٠٫٣٣     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

  ٩/٣٩۴۵    ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ︋︣ای   ٠   ︨︀ل ﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٢۵ ٪﹡︣خ ︋︀زده دا     

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ۴           ︨︀لدوره        

ا︵﹑︻︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁︀﹞︨︣  ︦﹡︀﹠︀﹥ ﹎︢اری  ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ 

︑﹢︨︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏  ا︖︀دی  ﹡﹢ع ︵︣ح 
(﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا /﹩﹇﹢﹆) ︀م﹡-

﹎︣و ه ︎︫︤﹊﹩ دا﹐﹨﹢﹡︀م ︫︣﹋️ 
﹋︣﹝︀﹡︪︀ه – ︠﹫︀︋︀ن ︫︣︺︐﹩ – ﹋﹢ی ︎︣﹡︡︀نآدرس 

 ﹟﹀﹚︑+٧٢٢-٨٣١-٩٨-۶٠١٢
︦﹊﹁+٧٢٣-٨٣١-٩٨-۶٧٧٣

Economic_ksh@yahoo.com︎︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 

 ️︀︨ وب-
 ️﹋︫︣ ﹩﹇﹢﹆ ︀ر︐︠︀︨  ﹩︮﹢︭︠ ︩︋  ﹩︐﹛دو ︩︋  ︣︀︨

٨١



﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︣︢︎ ︀پ آ﹜﹢﹝﹫﹠﹫﹢م ﹏﹢﹁ ︡﹫﹛﹢︑ :ان ︎︣وژه﹢﹠︻

︡﹫﹛﹢︑ :︩︋️︺﹠︮ :︩︋ ︣ز
﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: ︋︡ا︫︐﹩ ودر﹝︀﹡﹩  

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه  
︫︣ح ︎︣وژه:

﹩︪︡ا︫︐﹩ وآرا︋ ﹩دارو– ﹩︢ا︾ ︹︀﹠︮ ت ﹋︀ر︋︣دی  در﹐﹢︭﹞ ﹤﹚﹝︗از ︣︢︎ ︀پ م﹢﹫﹠﹫﹞﹢﹛آ ﹏﹢﹁
﹝﹩ ︋︀︫︡ و︋︀︑﹢︗﹥ ︋﹥  و︗﹢د وا︡﹨︀ی ︮﹠︀︹ ︾︢ا﹩ درا︨︐︀ن و﹡﹫︤ ﹡︤د﹊﹩ ︋﹥ ︋︀زار ︻︣اق از او﹜﹢️ و︥ه ︋︣︠﹢ردار 

﹝﹩ ︋︀︫︡.︋︀︗︣ای ا﹟ ︵︣ح ︋︪﹩ از ﹡﹫︀ز ا︨︐︀ن و﹝﹠︴﹆﹥ ︋﹥ ﹝︭﹢ل ﹝︣︑﹀︹ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

︸︣﹁﹫️ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥: ٢۵﹨︤ار︑﹟

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

٠ ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
٢ ︨︀ل دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 

 ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه و ︫︣﹋️ ﹨︀ی
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ﹁︣و︫﹠︡ه / ︨︀ز﹡︡ه ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

٨٢



︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣٣٣٨٠٠٠١۴۶٠٠٢٣٫١۵۴۵۶٨٫١۵

١٨٠٠٠١۴۶٠٠١٫٢٣٠١٫٢٣︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
٣۵۶٠٠٠١۴۶٠٠٢۴٫٣٨۴۵۶٩٫٣٨﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

            ۴۵      ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
          ٣٫۴٢    ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

                       ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
                       ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

              -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠۵۴ ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا         

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ٢ ︨︀لدوره         

ا︵﹑︻︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁︀﹞︨︣  ︦﹡︀﹠︀﹥ ﹎︢اری  ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ 

︑﹢︨︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏  ا︖︀دی  ﹡﹢ع ︵︣ح 
(﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا /﹩﹇﹢﹆) و ﹝︺︀دن ا︨︐︀ن ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ﹡︀م ︹︀﹠︮ ︨︀ز﹝︀ن

︨︀ز﹝︀ن ︮﹠︀︹ و ﹝︺︀دن ا︨︐︀ن ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه﹡︀م ︫︣﹋️ 
﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ا︋︐︡ای ︋﹙﹢ار ︋ ︡﹫︫︪︐﹩ آدرس 

 ﹟﹀﹚︑+٩١-٨٢٣-٨٣١-٩٨۶٠
︦﹊﹁+٩١-٨٢٣-٨١-٩٨۵٧

Economic_ksh@yahoo.com︎︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 

 ️︀︨ وب-
 ️﹋︫︣ ﹩﹇﹢﹆ ︀ر︐︠︀︨  ﹩︮﹢︭︠ ︩︋  ﹩︐﹛دو ︩︋  ︣︀︨

٨٣



﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︻﹠﹢ان ︎︣وژه: ︑﹢﹜﹫︡ ﹡ از ︀﹡ ︦︍﹫﹙﹢ن

︡﹫﹛﹢︑ :︩︋︤ی﹛﹢﹚︨ :︩︋ ︣ز
  ﹡ ︡﹫﹛﹢︑ :ت / ︠︡﹝︀ت﹐﹢︭﹞

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه  
︫︣ح ︎︣وژه:

︑﹊﹞﹫﹏ ز﹡︖﹫︣ه ﹝︭﹢ل در ︫︣﹋️ ︑︀︣ ﹋﹢رد .٪ از ﹝﹢اد او﹜﹫﹥ در دا︠﹏  و ﹝︀︋﹆﹩  از ︠︀رج ︑﹫﹥ ﹝﹩ ︫﹢د

﹟︑ ١۵٨٠٠ :﹤﹡︀﹫﹛︀︨ ️﹫﹁︣︸

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

٢٠٪ ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
٢ ︨︀ل دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 

 ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه و ︫︣﹋️ ﹨︀ی
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ﹁︣و︫﹠︡ه / ︨︀ز﹡︡ه ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

٨٤



︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣١٣۵٠٠٠١۴۶٠٠٩٫٢۵٢٨٫٢٠٣٧٫۴۵

٨۵٣٣۴١۴۶٠٠۵٫٨۴٠٫٠٠۵٫٨۴︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
٢٢٠٣٣۴١۴۶٠٠١۵٫٠٩٢٨٫٢٠۴٣٫٢٩﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

     ٢٨٫٢      ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

     ١٢٫٣۶   ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ︋︣ای   ١   ︨︀ل ﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٣٢٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا      

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ٣ ︨︀لدوره      

ا︵﹑︻︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁︀﹞︨︣  ︦﹡︀﹠︀﹥ ﹎︢اری  ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ 

︑﹢︨︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏  ا︖︀دی  ﹡﹢ع ︵︣ح 
(﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا /﹩﹇﹢﹆) و ﹝︺︀دن ا︨︐︀ن ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ﹡︀م ︹︀﹠︮ ︨︀ز﹝︀ن

︨︀ز﹝︀ن ︮﹠︀︹ و ﹝︺︀دن ا︨︐︀ن ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه﹡︀م ︫︣﹋️ 
﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ا︋︐︡ای ︋﹙﹢ار ︋ ︡﹫︫︪︐﹩ آدرس 

 ﹟﹀﹚︑+٩١-٨٢٣-٨٣١-٩٨۶٠
︦﹊﹁+٩١-٨٢٣-٨١-٩٨۵٧

Economic_ksh@yahoo.com︎︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 

 ️︀︨ وب-
 ️﹋︫︣ ﹩﹇﹢﹆ ︀ر︐︠︀︨  ﹩︮﹢︭︠ ︩︋  ﹩︐﹛دو ︩︋  ︣︀︨
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﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︻﹠﹢ان ︎︣وژه: ︑﹢﹜﹫︡ ﹡︪︀︨︐﹥ از ذرت

︡﹫﹛﹢︑ :︩︋️︺﹠︮ :︩︋ ︣ز
﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: ︑﹢﹜﹫︡ ﹡︪︀︨︐﹥ 

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه  
︫︣ح ︎︣وژه:

﹝﹫︤ان ︑﹢﹜﹫︡ ذرت در ا︨︐︀ن٣٢٣/۴  ﹨︤ار ︑﹟  ﹝﹩ ︋︀︫︡ 
︸︣﹁﹫️ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥: ۴۶ ﹨︤ار ︑﹟

د︨︐︨︣﹩ ︋﹥ ﹝﹢اد او﹜﹫﹥ : ١٠٠ در︮︡ 

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

٢٠٪ ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
٢ ︨︀ل دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 

 ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه و ︫︣﹋️ ﹨︀ی
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ﹁︣و︫﹠︡ه / ︨︀ز﹡︡ه ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

٨٦



︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣٣١۶٠٠١۴۶٠٠٢٫١۶٢٫٣٢۴٫۴٨

٧١۵٠١۴۶٠٠٠٫۴٩٠٫٠٠٠٫۴٩︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
٣٨٧۵٠١۴۶٠٠٢٫۶۵٢٫٣٢۴٫٩٧﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

     ٢٫٣٢      ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
     ١٫٢١      ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

         -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٣٣  ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا       

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ٣  ︨︀لدوره         

ا︵﹑︻︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁︀﹞︨︣  ︦﹡︀﹠︀﹥ ﹎︢اری  ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ 

︑﹢︨︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏  ا︖︀دی  ﹡﹢ع ︵︣ح 
(﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا /﹩﹇﹢﹆) و ﹝︺︀دن ا︨︐︀ن ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ﹡︀م ︹︀﹠︮ ︨︀ز﹝︀ن

︨︀ز﹝︀ن ︮﹠︀︹ و ﹝︺︀دن ا︨︐︀ن ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه﹡︀م ︫︣﹋️ 
﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ا︋︐︡ای ︋﹙﹢ار ︋ ︡﹫︫︪︐﹩ آدرس 

 ﹟﹀﹚︑+٩١-٨٢٣-٨٣١-٩٨۶٠
︦﹊﹁+٩١-٨٢٣-٨١-٩٨۵٧

Economic_ksh@yahoo.com︎︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 

 ️︀︨ وب-
 ️﹋︫︣ ﹩﹇﹢﹆ ︀ر︐︠︀︨  ﹩︮﹢︭︠ ︩︋  ﹩︐﹛دو ︩︋  ︣︀︨
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﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︻﹠﹢ان ︎︣وژه: رو︾﹟ ︑︣﹝︤ ︨﹠︐︐﹫﹈

︡﹫﹛﹢︑ :︩︋﹩︀﹫﹝﹫︫ ︹︀﹠︮ :︩︋ ︣ز
﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: ︑﹢﹜﹫︡ رو︾﹟ ︑︣﹝︤  

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه  
︫︣ح ︎︣وژه:

︻︡م و︗﹢د وا︡ ﹝︪︀︋﹥ در ﹋︪﹢ر ، ︑︖﹫︤ات ︨︀ده ︋︣ای ︑﹢﹜﹫︡ ﹝︭﹢ل ، و︗﹢د ﹡﹫︣و ﹨︀ی ﹝︐︭︭﹩ و ارزان در 
از   ﹩︀﹠︋  ︣ز ا﹝﹊︀﹡︀ت   ﹤﹫﹚﹋  ︀︋ ︮﹠︺︐﹩ ﹁︺︀ل  ︫︣ك   ١۵ و  ا﹇︐︭︀دی  و︥ه   ﹤﹆︴﹠﹞  ٢ دارای  ا︨︐︀ن   ﹟﹫﹠︙﹝﹨ ا︨︐︀ن  
﹇︊﹫﹏ آب ، ︋︣ق ، ﹎︀ز، راه، ︑﹙﹀﹟ ، ︫︊﹊﹥ ︗﹞︹ آوری ﹁︀︲﹑ب و ﹁︱︀ی ︨︊︤   ﹝﹩ ︋︀︫︡، ︎﹫︪﹠︀د ﹝﹫﹍︣دد ا﹟ ︎︣وژه 

در ا﹟ ﹝﹠︀︵﹅ ا︗︣ا ﹎︣دد . 
در ︾﹫︣ ا﹠︭﹢رت ا︨︐︀ن ﹋﹙﹫﹥ ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز(ز︣ ، ﹩︴﹫﹞ ️︧﹛ راه ، ︣﹛ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ ، ﹝﹫︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩ 
و... ︸︣ف ﹝︡ت ︡ا﹋︓︣ ٢٠روز در ﹇︀﹜︉ ﹝︣﹋︤ ︠︡﹝︀ت ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری (︎﹠︖︣ه وا︡) ︋︡ون ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︎﹩ ﹎﹫︣ی ︑﹢︨︳ 

﹝︐﹆︀︲﹩ در ﹨﹞﹥ ادارات  ا︠︢ ﹝﹩ ﹎︣دد .
و︗﹢د ٣ وا︡ ﹨︀ی ︎︐︣و︫﹫﹞﹩ ، د︨︐︨︣﹩ ︋﹥ ︋︀زار ١۵ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹡﹀︣ی در ﹋﹞︐︣ از ٢ ︨︀︻️ ︋︣ای ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن 

﹟︑  ٣٠٠٠ :﹤﹡︀﹫﹛︀︨ ️﹫﹁︣︸

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

- ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
١٫۵  ︨︀﹜﹥ دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 

 ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه و ︫︣﹋️ ﹨︀ی
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ﹁︣و︫﹠︡ه / ︨︀ز﹡︡ه ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

٨٨



︀ور
﹍﹠﹋

 - 
︀︐﹫
﹨︀﹡
︡ آ
︊︺﹞

︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣۵٩٢٣١۴۶٠٠٠٫۴١٠٠٫۴١

٣٠٣٧٫۵١۴۶٠٠٠٫٢١٠٠٫٢١︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
٨٩۶٠٫۵١۴۶٠٠٠٫۶١٠٠٫۶١﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
      ٠٫١٩     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

         -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٢۵   ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا     

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ۴  ︨︀لدوره     

ا︵﹑︻︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁︀﹞︨︣  ︦﹡︀﹠︀﹥ ﹎︢اری  ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ 

︑﹢︨︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏  ا︖︀دی  ﹡﹢ع ︵︣ح 
(﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا /﹩﹇﹢﹆) ︀م﹡

︫︣﹋️ ︫︣ك ﹨︀ی ︮﹠︺︐﹩ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ﹡︀م ︫︣﹋️ 
﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ا︋︐︡ای ︋﹙﹢ار ﹡﹢︋︀ر آدرس 

 ﹟﹀﹚︑+٨٢ ٨٣١ ٩٨۴  ۶١٠٠
︦﹊﹁+٨٢ ٨٣١ ٩٨۴  ٩٩٣٨

Economic_ksh@yahoo.com︎︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 

 ️︀︨ وبwww.kiec.ir
 ️﹋︫︣ ﹩﹇﹢﹆ ︀ر︐︠︀︨  ﹩︮﹢︭︠ ︩︋  ﹩︐﹛دو ︩︋  ︣︀︨
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﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︻﹠﹢ان ︎︣وژه: ︑﹢﹜﹫︡ آ︗︣ ︨﹀︀ل

︡﹫﹛﹢︑ :︩︋️︺﹠︮ :︩︋ ︣ز
﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت:   

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه  
︫︣ح ︎︣وژه:

︠︀ك  ︑︣﹋﹫︊︀ت  و︗﹢د   ﹤︋  ﹤︗﹢︑︀︋.︫︡︀︋  ﹩﹞ آ︗︣   ︡﹫﹛﹢︑  ︡وا ا︡اث  ا︨︐︀ن   ️﹢﹛او ودارای   ﹜﹞ ︎︣وژه ﹨︀ی  از   ﹩﹊
 ︣︀︨ از   ︀︑︡﹝︻ ا﹋﹠﹢ن   ﹜﹨  ﹤﹋ آ︗︣   ﹤︋ و﹝﹠︴﹆﹥   ا︨︐︀ن  ﹎︧︐︣ده  ،و﹡﹫︀ز  آ︗︨︣﹀︀ل    ︡﹫﹛﹢︑  ️︗ درا︨︐︀ن   ︉︨︀﹠﹞
 ︩﹫︎  ︀︋ ︵︣ح   ﹟درا  .︫︡︀︋  ﹩﹞ ﹐زم  وا﹇︐︭︀دی   ﹩﹠﹁ ︑﹢︗﹫︀ت  ﹝︤︋﹢ردارای  ︎︣وژه  ﹎︣دد،ا︗︣ای   ﹩﹞  ﹟﹫﹞︃︑  ︀﹡︀︐︨ا
︋﹫﹠﹩ ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی روز-ا︮﹑ح ︎︣و︨﹥ ︑﹢﹜﹫︡وا︑﹢﹝︀︨﹫﹢ن ︎︣و︨﹥ ︑﹢﹜﹫︡ ا︡اث ﹋﹢ره ﹨︀ی ︗︡︡ ︑﹢﹡﹙﹩ وا︖︀د ︎︐︀﹡︧﹩ 
 ️︠﹢︨ و﹝︭︣ف  ﹎︣د︡ه  ا︨︐︀﹡︡ارد   ︡﹫﹛﹢︑ و︎︣و︨﹥  ﹝︭﹢ل   ﹎︀ز︵﹫︊︺﹩   ﹤︋ ﹋﹢ره  از﹡﹀️   ﹩﹚﹫︧﹁  ️︠﹢︨︣﹫﹫︽︑

.︡︋︀ ﹩﹞ ︩﹨︀﹋ ︡﹫﹛﹢︑ ︀ت︺︀︲و
 

︸︣﹁﹫️ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥: ١٠٠ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹇︀﹜︉

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

٠ ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
٢  ︨︀﹜﹥ دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 

 ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه و ︫︣﹋️ ﹨︀ی
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ﹁︣و︫﹠︡ه / ︨︀ز﹡︡ه ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

٩٠



رو︨︐︀ی ︖﹫︕ - ︎︀وه ︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣۶٠۴٠٠١۴۶٠٠۴٫١۴۴٫١٠٨٫٢۴

︀﹞︨︣۶٩۵١۴۶٠٠٠٫٠۵٠٫٠٠٠٫٠۵﹥ در ﹎︣دش 
۶١٠٩۵١۴۶٠٠۴٫١٩۴٫١٠٨٫٢٩﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

       ۴٫١       ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
      ١٫٢٩     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

         -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٣۶٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا      

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ٣ ︨︀لدوره      

ا︵﹑︻︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁︀﹞︨︣  ︦﹡︀﹠︀﹥ ﹎︢اری  ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ 

︑﹢︨︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏  ا︖︀دی  ﹡﹢ع ︵︣ح 
(﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا /﹩﹇﹢﹆) و ﹝︺︀دن ا︨︐︀ن ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه﹡︀م ︹︀﹠︮ ︨︀ز﹝︀ن

︨︀ز﹝︀ن ︮﹠︀︹ و ﹝︺︀دن ا︨︐︀ن ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ﹡︀م ︫︣﹋️ 
﹋︣﹝︀﹡︪︀ه  :  ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ا︋︐︡ای ︋﹙﹢ار ︋ ︡﹫︫︪︐﹩ آدرس 

 ﹟﹀﹚︑+٩١-٨٢٣-٨٣١-٩٨۶٠
︦﹊﹁+٩١-٨٢٣-٨١-٩٨۵٧

Economic_ksh@yahoo.com︎︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 

 ️︀︨ وبwww.kiec.ir
 ️﹋︫︣ ﹩﹇﹢﹆ ︀ر︐︠︀︨  ﹩︮﹢︭︠ ︩︋  ﹩︐﹛دو ︩︋  ︣︀︨
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﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
 ﹏﹫︀زو﹎ ﹟︤﹍︀︗ ️︠﹢︨ :ان ︎︣وژه﹢﹠︻

︡﹫﹛﹢︑ :︩︋﹩︀﹫﹝﹫︫ ︹︀﹠︮ :︩︋ ︣ز
﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: ︑﹢﹜﹫︡ ︨﹢︠️

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه  
︫︣ح ︎︣وژه:

︻︡م و︗﹢د وا︡ ﹝︪︀︋﹥ در ﹋︪﹢ر ، ︑︖﹫︤ات ︨︀ده ︋︣ای ︑﹢﹜﹫︡ ﹝︭﹢ل ، و︗﹢د ﹡﹫︣و ﹨︀ی ﹝︐︭︭﹩ و ارزان در 
ا︨︐︀ن وو︗﹢د ﹝﹢اد ︠︀م  او﹜﹫﹥ درا︨︐︀ن ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا︨︐︀ن دارای ٢ ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀دی و ١۵ ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩ ﹁︺︀ل 
︋︀ ﹋﹙﹫﹥ ا﹝﹊︀﹡︀ت ز︀﹠︋ ︣﹩ از ﹇︊﹫﹏ آب ، ︋︣ق ، ﹎︀ز ، راه ، ︑﹙﹀﹟ ، ︫︊﹊﹥ ︗﹞︹ آوری ﹁︀︲﹑ب و ﹁︱︀ی ︨︊︤   ﹝﹩ ︋︀︫︡، 
 ️︧رت ا︨︐︀ن ﹋﹙﹫﹥ ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز(ز﹢︭﹠ا︗︣ا ﹎︣دد . در ︾﹫︣ ا ﹅︵︀﹠﹞ ﹟︎︣وژه در ا ﹟︀د ﹝﹫﹍︣دد ا﹠︪﹫︎
﹝︣ ، ﹩︴﹫﹛ راه ، ︣﹛ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ ، ﹝﹫︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و... ︸︣ف ﹝︡ت ︡ا﹋︓︣ ٢٠روز در ﹇︀﹜︉ ﹝︣﹋︤ ︠︡﹝︀ت 

︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری (︎﹠︖︣ه وا︡) ︋︡ون ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︎﹩ ﹎﹫︣ی ︑﹢︨︳ ﹝︐﹆︀︲﹩ در ﹨﹞﹥ ادارات  ا︠︢ ﹝﹩ ﹎︣دد.
و︗﹢د ٣ وا︡ ﹨︀ی ︎︐︣و︫﹫﹞﹩ ، د︨︐︨︣﹩ ︋﹥ ︋︀زار ١۵ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹡﹀︣ی در ﹋﹞︐︣ از ٢ ︨︀︻️ ︋︣ای ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن 

 
﹟︑  ٣٠٠٠ :﹤﹡︀﹫﹛︀︨ ️﹫﹁︣︸

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

٠ ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
١٫۵  ︨︀﹜﹥ دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 

 ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه و ︫︣﹋️ ﹨︀ی
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ﹁︣و︫﹠︡ه / ︨︀ز﹡︡ه ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

٩٢



︀ور
﹍﹠﹋

 - 
︀︐﹫
﹨︀﹡
︡ آ
︊︺﹞

︀ی 
﹡﹢
︐︨

︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣۵۴۴٠١۴۶٠٠٠٫٣٧٠٠٫٣٧

︀﹞︨︣۶۵۴٫۵١۴۶٠٠٠٫٠۴٠٠٫٠۴﹥ در ﹎︣دش 
۶٠٩۴٫۵١۴۶٠٠٠٫۴٢٠٠٫۴٢﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
      ٠٫١٢     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

         -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠۴٠   ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا    

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ٢٫۵  ︨︀لدوره    

ا︵﹑︻︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁︀﹞︨︣  ︦﹡︀﹠︀﹥ ﹎︢اری  ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ 

︑﹢︨︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏  ا︖︀دی  ﹡﹢ع ︵︣ح 
(﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا /﹩﹇﹢﹆) ︀م﹡-

︫︣﹋️ ︫︣ك ﹨︀ی ︮﹠︺︐﹩ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ﹡︀م ︫︣﹋️ 
﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ا︋︐︡ای ︋﹙﹢ار ﹡﹢︋︀ر آدرس 

 ﹟﹀﹚︑+٨٢ ٨٣١ ٩٨۴  ۶١٠٠
︦﹊﹁+٨٢ ٨٣١ ٩٨۴  ٩٩٣٨

Economic_ksh@yahoo.com︎︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 

 ️︀︨ وبwww.kiec.ir
 ️﹋︫︣ ﹩﹇﹢﹆ ︀ر︐︠︀︨  ﹩︮﹢︭︠ ︩︋  ﹩︐﹛دو ︩︋  ︣︀︨
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﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︻﹠﹢ان ︎︣وژه: ︑﹢﹜﹫︫︡﹫︪﹥ ︗︀م ︋﹥ روش ﹁﹙﹢ت (︫﹠︀ور) 

︡﹫﹛﹢︑ :︩︋️︺﹠︮ :︩︋ ︣ز
 ️ت / ︠︡﹝︀ت: ︫﹫︪﹥ ︨﹊﹢ر﹐﹢︭﹞

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ا︨﹑م آ︋︀د ︾︣ب   
︫︣ح ︎︣وژه:

︑﹢﹜﹫︡ ︫﹫︪﹥ ︋﹥ روش ﹁﹙﹢ت ︋︀ ︲︀﹝️ ﹋﹞︐︣ از ٢ ︑︀ ١٩ ﹝﹫﹏ ﹋﹥ ﹝﹢ارد ﹋︀ر︋︣د آن ﹝︭︀رف ︨︀︠︐﹞︀﹡﹩- ﹝﹢اداو﹜﹫﹥ 
︫﹫︪﹥ ︠﹢درو-︨﹊﹢ر️ وا﹞﹠﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︋︀︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹡﹫︀ز ﹝﹠︴﹆﹥ و﹡﹫︤ د︨︐︨︣﹩ آ︨︀ن ︋﹥ ︋︀زار ︻︣اق از ︑﹢︗﹫﹥ 

﹝﹠︀︨︉ ︋︣︠﹢ردار ﹝﹩ ︋︀︫︡
 

︸︣﹁﹫️ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥: ٣۵٠ ﹨︤ار ︑﹟

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

٠ ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
٢  ︨︀﹜﹥ دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 

 ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه و ︫︣﹋️ ﹨︀ی
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ﹁︣و︫﹠︡ه / ︨︀ز﹡︡ه ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

٩٤



︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣٢٩١٨٠٠١۴۶٠٠١٩٫٩٨۶۶٨٫٨٨٨٫٧٨۶

٢٢٢٠٠٠١۴۶٠٠١۵٫٢٠۵٠١۵٫٢٠۵︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
۵١٣٨٠٠١۴۶٠٠٣۵٫١٩٢۶٨٫٨١٠٣٫٩٩﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

      ۶٨٫٨     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
      ٨٫٢٢     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

         -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٣٧٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا       

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ٢٫۵   ︨︀لدوره       

ا︵﹑︻︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁︀﹞︨︣  ︦﹡︀﹠︀﹥ ﹎︢اری  ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ 

︑﹢︨︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏  ا︖︀دی  ﹡﹢ع ︵︣ح 
(﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا /﹩﹇﹢﹆) و ﹝︺︀دن ا︨︐︀ن ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ﹡︀م ︹︀﹠︮ ︨︀ز﹝︀ن

︨︀ز﹝︀ن ︮﹠︀︹ و ﹝︺︀دن ا︨︐︀ن ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ﹡︀م ︫︣﹋️ 
﹋︣﹝︀﹡︪︀ه  :  ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ا︋︐︡ای ︋﹙﹢ار ︋ ︡﹫︫︪︐﹩  ︗﹠︉ ︨﹫﹠﹞︀ ا︨︐﹆﹑ل آدرس 

 ﹟﹀﹚︑    +٩١-٨٢٣-٨٣١-٩٨۶٠  
︦﹊﹁+٩١-٨٢٣-٨١-٩٨۵٧   

Economic_ksh@yahoo.com︎︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 

 ️︀︨ وبwww.kiec.ir
 ️﹋︫︣ ﹩﹇﹢﹆ ︀ر︐︠︀︨  ﹩︮﹢︭︠ ︩︋  ﹩︐﹛دو ︩︋  ︣︀︨

﹩﹍
﹫︋ 
︣﹚﹍
﹫︋ 
﹤﹫
﹊︑
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﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︻﹠﹢ان ︎︣وژه:  ︫﹫︪﹥ ﹡︪﹊﹟ 

︡﹫﹛﹢︑ :︩︋️︺﹠︮ :︩︋ ︣ز
﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: ﹝︭﹢ل 

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه    
︫︣ح ︎︣وژه:

 
︹︋︣﹞ ︣︐﹞ ١٢٠٠٠ :﹤﹡︀﹫﹛︀︨ ️﹫﹁︣︸

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

١٠٠ ٪   ﹁︣وش دا︠﹙﹩  ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
١٫۵   ︨︀﹜﹥  دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 

 ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه و ︫︣﹋️ ﹨︀ی
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ﹁︣و︫﹠︡ه / ︨︀ز﹡︡ه ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 
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︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣١٣٧٠٠١۴۵٠٠٠٫٩۴٢٫٣۶٣٫٣

٢٩٠٠٠١۴۵٠٠٢٠٢︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
۴٢٧٠٠١۴۵٠٠٢٫٩۴٢٫٣۶۵٫٣﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
     ٠٫١٢      ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

         -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٣٢ ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا      

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ٣٫١   ︨︀لدوره    

ا︵﹑︻︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁︀﹞︨︣  ︦﹡︀﹠︀﹥ ﹎︢اری  ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ 

︑﹢︨︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏  ا︖︀دی  ﹡﹢ع ︵︣ح 
(﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا /﹩﹇﹢﹆) ︀م﹡

ا︨︐︀﹡︡اری ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه د﹁︐︣ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩﹡︀م ︫︣﹋️ 
﹋︣﹝︀﹡︪︀ه  : ا︋︐︡ای ︋﹙﹢ار ︫﹫︡ ﹋︪﹢ریآدرس 

 ﹟﹀﹚︑+٨٣١-٩٨-۴٢١١-٢٢٢
︦﹊﹁+٨٣١-٩٨-۴٨-٢٣٨۵٠

Economic_ksh@yahoo.com︎︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 

 ️︀︨ وبwww.kiec.ir
 ️﹋︫︣ ﹩﹇﹢﹆ ︀ر︐︠︀︨  ﹩︮﹢︭︠ ︩︋  ﹩︐﹛دو ︩︋  ︣︀︨

 ﹉
﹚﹝﹛
ن ا
︺︀و
﹞ ﹤
﹫﹊︑

٩٧



﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
  ﹏﹫︀زو﹎  ︡︲  :ان ︎︣وژه﹢﹠︻

ز︋﹩︀﹫﹝﹫︫ ︹︀﹠︮ :︩︋ ︩︣: ︑﹢﹜﹫︡ی
  ︡︲ ︡﹫﹛﹢︑ :ت / ︠︡﹝︀ت﹐﹢︭﹞

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه    
︫︣ح ︎︣وژه:

وارد   ،︉︨︀﹠﹞ ز﹝︀ن  ﹝︡ت  از   ︦︎ و  ﹝﹫﹍﹫︣د  ︮﹢رت  ﹨﹞︤ن   ﹈ در   ﹢︋  ﹩︋  ️﹀﹡ ﹑ل  و   ︣﹝﹫﹚︎ ا︠︐﹑ط  از   ﹝︀ده   ﹟ا
︨﹫︧︐﹛ ︋︧︐﹥ ︋﹠︡ی ﹝﹫︪﹢د.

در  ارزان  و   ︬︭︐﹞ ﹨︀ی  ﹡﹫︣و  و︗﹢د   ، ﹝︭﹢ل   ︡﹫﹛﹢︑ ︋︣ای  ︨︀ده  ︑︖﹫︤ات   ، ﹋︪﹢ر  در   ﹤︋︀︪﹞  ︡وا و︗﹢د  ︻︡م 
از   ﹩︀﹠︋  ︣ز ا﹝﹊︀﹡︀ت   ﹤﹫﹚﹋  ︀︋ ︮﹠︺︐﹩ ﹁︺︀ل  ︫︣ك   ١۵ و  ا﹇︐︭︀دی  و︥ه   ﹤﹆︴﹠﹞  ٢ دارای  ا︨︐︀ن   ﹟﹫﹠︙﹝﹨ ا︨︐︀ن  
﹇︊﹫﹏ آب ، ︋︣ق ، ﹎︀ز ، راه ، ︑﹙﹀﹟ ، ︫︊﹊﹥ ︗﹞︹ آوری ﹁︀︲﹑ب و ﹁︱︀ی ︨︊︤   ﹝﹩ ︋︀︫︡، ︎﹫︪﹠︀د ﹝﹫﹍︣دد ا﹟ ︎︣وژه 

در ا﹟ ﹝﹠︀︵﹅ ا︗︣ا ﹎︣دد . 
در ︾﹫︣ ا﹠︭﹢رت ا︨︐︀ن ﹋﹙﹫﹥ ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز(ز︣ ، ﹩︴﹫﹞ ️︧﹛ راه ، ︣﹛ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ ، ﹝﹫︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩ 
و... ︸︣ف ﹝︡ت ︡ا﹋︓︣ ٢٠روز در ﹇︀﹜︉ ﹝︣﹋︤ ︠︡﹝︀ت ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری (︎﹠︖︣ه وا︡) ︋︡ون ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︎﹩ ﹎﹫︣ی ︑﹢︨︳ 

﹝︐﹆︀︲﹩ در ﹨﹞﹥ ادارات  ا︠︢ ﹝﹩ ﹎︣دد .
و︗﹢د ٣ وا︡ ﹨︀ی ︎︐︣و︫﹫﹞﹩ ، د︨︐︨︣﹩ ︋﹥ ︋︀زار ١۵ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹡﹀︣ی در ﹋﹞︐︣ از ٢ ︨︀︻️ ︋︣ای ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن

﹟︑  ٣٠٠٠ :﹤﹡︀﹫﹛︀︨ ️﹫﹁︣︸

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

 ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
١٫۵   ︨︀﹜﹥  دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 

 ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه و ︫︣﹋️ ﹨︀ی
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ﹁︣و︫﹠︡ه / ︨︀ز﹡︡ه ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 
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︀ن
را﹨

︀ن 
﹫﹞ 
﹏︎

︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣٣۵١٠٫۴١۴۶٠٠٠٫٢۴٠٠٫٢۴

٣۶٣٨٫٣١۴۶٠٠٠٫٢۵٠٠٫٢۵︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
٧١۴٨٫٧١۴۶٠٠٠٫۴٩٠٠٫۴٩﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
     ٠٫٠٨      ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

         -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٣٣   ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا    

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ٣   ︨︀لدوره    

ا︵﹑︻︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁︀﹞︨︣  ︦﹡︀﹠︀﹥ ﹎︢اری  ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ 

︑﹢︨︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏  ا︖︀دی  ﹡﹢ع ︵︣ح 
(﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا /﹩﹇﹢﹆) ︀م﹡

︫︣﹋️ ︫︣ك ﹨︀ی ︮﹠︺︐﹩ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ﹡︀م ︫︣﹋️ 
﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ا︋︐︡ای ︋﹙﹢ار ﹡﹢︋︀ر آدرس 

 ﹟﹀﹚︑+٨٢ ٨٣١ ٩٨۴  ۶١٠٠
︦﹊﹁+٨٢ ٨٣١ ٩٨۴  ٩٩٣٨

Economic_ksh@yahoo.com︎︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 

 ️︀︨ وبwww.kiec.ir
 ️﹋︫︣ ﹩﹇﹢﹆ ︀ر︐︠︀︨  ﹩︮﹢︭︠ ︩︋  ﹩︐﹛دو ︩︋  ︣︀︨
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﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
  OCP ︀ان ︎︣وژه:  ﹋﹢︎﹙﹫﹞︣﹨︀ی ا﹜﹀﹫﹠﹩ و﹢﹠︻

﹩︐︺﹠︮ :︩︋﹩︀﹫﹝﹫︫ ︹︀﹠︮ :︩︋ ︣ز
 OCP ︡﹫﹛﹢︑ :ت / ︠︡﹝︀ت﹐﹢︭﹞

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه    
︫︣ح ︎︣وژه:

در  ارزان  و   ︬︭︐﹞ ﹨︀ی  ﹡﹫︣و  و︗﹢د   ، ﹝︭﹢ل   ︡﹫﹛﹢︑ ︋︣ای  ︨︀ده  ︑︖﹫︤ات   ، ﹋︪﹢ر  در   ﹤︋︀︪﹞  ︡وا و︗﹢د  ︻︡م 
ا︨︐︀ن وو︗﹢د ﹝﹢اد ︠︀م  او﹜﹫﹥ درا︨︐︀ن  ، و︗﹢د وا︡ ﹨︀ی ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹠﹠︡ه رو︾﹟ در ا︨︐︀ن و ا︨︐︀﹡︀ی ﹨﹞︖﹢ار و 
﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا︨︐︀ن دارای ٢ ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀دی و ١۵ ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩ ﹁︺︀ل ︋︀ ﹋﹙﹫﹥ ا﹝﹊︀﹡︀ت ز︀﹠︋ ︣﹩ از ﹇︊﹫﹏ آب، 
 ﹟︎︣وژه در ا ﹟︀د ﹝﹫﹍︣دد ا﹠︪﹫︎ ،︫︡︀︋ ﹩﹞   ︤︊︨ ︋︣ق ، ﹎︀ز ، راه ، ︑﹙﹀﹟ ، ︫︊﹊﹥ ︗﹞︹ آوری ﹁︀︲﹑ب و ﹁︱︀ی

﹝﹠︀︵﹅ ا︗︣ا ﹎︣دد . 
در ︾﹫︣ ا﹠︭﹢رت ا︨︐︀ن ﹋﹙﹫﹥ ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز(ز︣ ، ﹩︴﹫﹞ ️︧﹛ راه ، ︣﹛ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ ، ﹝﹫︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩ 
و... ︸︣ف ﹝︡ت ︡ا﹋︓︣ ٢٠روز در ﹇︀﹜︉ ﹝︣﹋︤ ︠︡﹝︀ت ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری (︎﹠︖︣ه وا︡) ︋︡ون ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︎﹩ ﹎﹫︣ی ︑﹢︨︳ 

﹝︐﹆︀︲﹩ در ﹨﹞﹥ ادارات  ا︠︢ ﹝﹩ ﹎︣دد .
و︗﹢د ٣ وا︡ ﹨︀ی ︎︐︣و︫﹫﹞﹩ ، د︨︐︨︣﹩ ︋﹥ ︋︀زار ١۵ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹡﹀︣ی در ﹋﹞︐︣ از ٢ ︨︀︻️ ︋︣ای ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن

﹟︑  ١۵٠٠ :﹤﹡︀﹫﹛︀︨ ️﹫﹁︣︸

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

 ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
١٫۵   ︨︀﹜﹥  دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 

 ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه و ︫︣﹋️ ﹨︀ی
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ﹁︣و︫﹠︡ه / ︨︀ز﹡︡ه ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

١٠٠



︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣٣٣٣٧٠١۴۶٠٠٢٫٢٩٠٢٫٢٩

١٠٠٢٢١۴۶٠٠٠٫۶٩٠٠٫۶٩︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
۴٣٣٩٢١۴۶٠٠٢٫٩٧٠٢٫٩٧﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
      ١٫٣٧     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

         -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠۴٠   ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا    

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ٢٫۵   ︨︀لدوره    

ا︵﹑︻︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁︀﹞︨︣  ︦﹡︀﹠︀﹥ ﹎︢اری  ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ 

︑﹢︨︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏  ا︖︀دی  ﹡﹢ع ︵︣ح 
(﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا /﹩﹇﹢﹆) ︀م﹡

︫︣﹋️ ︫︣ك ﹨︀ی ︮﹠︺︐﹩ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ﹡︀م ︫︣﹋️ 
﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ا︋︐︡ای ︋﹙﹢ار ﹡﹢︋︀ر آدرس 

 ﹟﹀﹚︑+٨٢ ٨٣١ ٩٨۴  ۶١٠٠
︦﹊﹁+٨٢ ٨٣١ ٩٨۴  ٩٩٣٨

Economic_ksh@yahoo.com︎︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 

 ️︀︨ وبwww.kiec.ir
 ️﹋︫︣ ﹩﹇﹢﹆ ︀ر︐︠︀︨  ﹩︮﹢︭︠ ︩︋  ﹩︐﹛دو ︩︋  ︣︀︨

١٠١



﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︻﹠﹢ان ︎︣وژه:  ﹋﹢د اوره ︋︀ ︎﹢︫︩ ﹎﹫︀﹨﹩  

︡﹫﹛﹢︑ :︩︋﹩︀﹫﹝﹫︫ ︹︀﹠︮ :︩︋ ︣ز
﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: ﹝︭﹢ل 

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ︫︨︣︐︀ن ﹨︨︣﹫﹟
︫︣ح ︎︣وژه:

︸︣﹁﹫️ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥: ١٢٠﹨︤ار ︑﹟

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

دا︠﹙﹩ ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
٢   ︨︀﹜﹥  دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 

 ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه و ︫︣﹋️ ﹨︀ی
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ﹁︣و︫﹠︡ه / ︨︀ز﹡︡ه ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

١٠٢



︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣۶۴٨٢۴١۴۶٠٠۴٫۴۴۵٩٫۴۴

︀﹞︨︣۶٧٨٩٠١۴۶٠٠۴٫۶۵٠۴٫۶۵﹥ در ﹎︣دش 
١٣٢٧١۴١۴۶٠٠٩٫٠٩۵١۴٫٠٩﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

         ۵         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
   ٢۵٠٠٠    ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

    ٠٫٠۵۶        ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو      ︋︣ای      ︨︀ل ﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٣٨  ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا    

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ٢٫۵   ︨︀لدوره    

ا︵﹑︻︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁︀﹞︨︣  ︦﹡︀﹠︀﹥ ﹎︢اری  ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ 

︑﹢︨︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏  ا︖︀دی  ﹡﹢ع ︵︣ح 
(﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا /﹩﹇﹢﹆) و ﹝︺︀دن ا︨︐︀ن ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه﹡︀م ︹︀﹠︮ ︨︀ز﹝︀ن

﹡︀م ︫︣﹋️ 
﹋︣﹝︀﹡︪︀ه  : ︋﹙﹢ار ︋ ︡﹫︫︪︐﹩ ︗﹠︉ ︨﹫﹠﹞︀ ا︨︐﹆﹑ل آدرس 

 ﹟﹀﹚︑+١-٨٢٣٩-٨٣١-٩٨۶٠
︦﹊﹁+١-٨٢٣٩-٨٣١-٩٨۵٧

Economic_ksh@yahoo.com︎︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 

 ️︀︨ وب-
 ️﹋︫︣ ﹩﹇﹢﹆ ︀ر︐︠︀︨  ﹩︮﹢︭︠ ︩︋  ﹩︐﹛دو ︩︋  ︣︀︨
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﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︻﹠﹢ان ︎︣وژه:  ︑︃︨﹫︦ وا︡ ︑﹢﹜﹫︡ ︎﹢در﹨︀ی ︫﹢﹠︡ه  

︡﹫﹛﹢︑ :︩︋﹩︀﹫﹝﹫︫ ︹︀﹠︮ :︩︋ ︣ز
﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: ا﹡﹢اع ︎﹢در ︫﹢﹠︡ه

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ﹨︪️ ︗︀ده ︋﹫︧︐﹢ن - ︎︐︣و︫﹫﹞﹩ ︋﹫︧︐﹢ن
︫︣ح ︎︣وژه: 

ا﹟ ︎︣وژه ︋﹥ د﹐﹏ ز﹠︪﹫︎ ︣︀د ﹝﹪ ﹎︣دد , ﹡︤د﹉ ︋︀زار ︻︣اق , ﹡﹫︀ز  دا︠﹙﹩، ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︎﹢در ︫﹢﹠︡ه , در د︨︐︣س 
︋﹢دن ﹝﹢اد او﹜﹫﹥ ︋︣ای ︑﹢﹜﹫︡ ︎﹢در ︫﹢﹠︡ه ﹨︀ , ︑﹠﹢ع ﹝︭﹢﹐ت

︸︣﹁﹫️ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥: ١٠٠ ﹨︤ار ︑﹟

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

۵٠ ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
٢   ︨︀﹜﹥  دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 

 ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه و ︫︣﹋️ ﹨︀ی
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ﹁︣و︫﹠︡ه / ︨︀ز﹡︡ه ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

١٠٤



︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣٢٠۵٨٧١١۴۶٠٠١۴٫١٠٧٫١۵۵٢١٫٢۶

٧٠٠٠٠١۴۶٠٠۴٫٧٩٠۴٫٧٩︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
٢٧۵٨٧١١۴۶٠٠١٨٫٩٠٧٫١۵۵٢۶٫٠۵﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

    ٧٫١۵۵         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
   ٣٫٠۶۶          ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

     ٠٫٨١٨        ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
      ٣٫٨            ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

    ١١٫٧٧        ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو      ︋︣ای      ︨︀ل ﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٢۵٫٢  ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا    

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ۴   ︨︀لدوره       

ا︵﹑︻︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁︀﹞︨︣  ︦﹡︀﹠︀﹥ ﹎︢اری  ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ 

︑﹢︨︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏  ا︖︀دی  ﹡﹢ع ︵︣ح 
(﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا /﹩﹇﹢﹆) ︣و︫﹫﹞﹩ ︋﹫︧︐﹢ن﹡︀م︐︎

︎︐︣و︫﹫﹞﹩ ︋﹫︧︐﹢ن﹡︀م ︫︣﹋️ 
﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ﹨︪️ ︗︀ده ︋﹫︧︐﹢ن - ︎︐︣و︫﹫﹞﹩ ︋﹫︧︐﹢نآدرس 

 ﹟﹀﹚︑+٧-٢٣٣٣-٨٣١-٩٨۵٠
︦﹊﹁+٧٣٣-٣٣٣٣-٨٣١-٩٨

Economic_ksh@yahoo.com︎︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 

 ️︀︨ وب-
 ️﹋︫︣ ﹩﹇﹢﹆ ︀ر︐︠︀︨  ﹩︮﹢︭︠ ︩︋  ﹩︐﹛دو ︩︋  ︣︀︨

١٠٥



﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︻﹠﹢ان ︎︣وژه: ا︡اث ︀︎︀﹡﹥ ︮︀درا︑﹩ ﹇︭︫︣﹫︣﹟ (︋︀زار﹥ ﹝︣زی ︎︣و︤ ︠︀ن)

ز︋ ︩︣: ︠︡﹝︀ت :︩︋﹞﹏ و ﹡﹆﹏    
︸︣﹁﹫️ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥: ٢۴٠٠٠٠٠ ︑﹟ ︗︀︋︖﹞﹐︀﹋ ﹩︀︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: ︠︡﹝︀ت

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

  ﹟︣﹫︫︭︣﹇ ︥ه ا﹇︐︭︀دیو ﹤﹆︴﹠﹞ ﹟︣﹫︫︭︣﹇ ︀ن﹠︐︨︫︣ – آدرس: ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

- ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
٢ ︨︀﹜﹥ دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥     ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣١۵٠٠٠٠١۴۶٠٠١٠٫٢٧۴٫١١١۴٫٣٨

١٠٠٠٠١۴۶٠٠٠٫۶٨٠٫٠٠٠٫۶٨︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
١۶٠٠٠٠١۴۶٠٠١٠٫٩۶۴٫١١١۵٫٠٧﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

        ١١٫۴    ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
        ۵٠٫٢    ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

                      ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
                      ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

           -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٢٠ ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا        

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ۴ ︨︀لدوره        

١٠٦



و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

 ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)                                                                  ا﹝﹊︀ن ﹁︣وش ︠︀ر︗﹩ ودا︠﹙﹩
 ۶ ا﹜﹩ ١٠ ﹝︀ه دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥     ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣٧٣٨۵١۴۶٠٠٠/۵٠-١/۵١

٠/٠٨-١١۵١١۴۶٠٠٠/٠٨︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
٠/۵٩-٨۵٣۶١۴۶٠٠٠/۵٩﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
    ۴٠۴٠      ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀لارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
      ٠/١       ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

        ١          ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو  ︋︣ای ١ ︨︀ل﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٣٠ ٪﹡︣خ ︋︀زده دا      

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ٣/۵ ︨︀لدوره     

﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︻﹠﹢ان ︎︣وژه:  ︋︀ز︀﹁️ ﹐︨︐﹫﹉ ﹁︨︣﹢ده  

ز﹞ :︩︋- :︩︋ ︣﹫︳ ز︧️ و︮﹠︺️
﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹀︍﹢ش و ︀︨︣ ﹇︴︺︀ت ﹐︨︐﹫﹊﹩ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹡﹫︀ز ﹝﹠︴﹆﹥/︠︡﹝︀ت ﹞﹏ و﹡﹆﹏

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه- ﹨︨︣﹫﹟ – ︫︣ک ︮﹠︺︐﹩    

١٠٧



︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣٢٠٠٠٠٠١۴۶١٣٫٧-٠٠١٣٫٧

-----︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
١٣٫٧-٢٠٠٠٠٠١۴۶٠٠١٣٫٧﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

         -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٣٣  ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا      

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ٣  ︨︀لدوره      

﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︻﹠﹢ان ︎︣وژه: ا︡اث ︫︣ك ﹝︪︀︾﹏ ﹁﹠﹩  

️︺﹠︮ :︩︋︀ن﹝︐︠︀︨ :︩︋ ︣ز
﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: ︠︡﹝️ 

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ︫︣ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه   

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

- ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
٣ ︨︀ل  دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥     ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

١٠٨



﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︻﹠﹢ان ︎︣وژه:   ︑﹢﹜﹫︡ ︑︧﹞﹥ ﹡﹆︀﹜﹥

    ︡﹫﹛﹢︑ :︩︋زی﹢﹛﹢﹚︨ ︹︀﹠︮ :︩︋ ︣ز
︸︣﹁﹫️ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥: ١۵٨٠٠ ︑﹟  ﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: -

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: -

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

٢٠٪ ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
٢ ︨︀ل و ٩ ﹝︀ه دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥     ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣١۵٨۴٨٠١۴۶٠٠١٠٫٨۵٢٧٫٢٨٣٨٫١٣

٧۶٢٧٢١۴۶٠٠۵٫٢٢٠٫٠٠۵٫٢٢︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
٢٣۴٧۵٢١۴۶٠٠١۶٫٠٨٢٧٫٢٨۴٣٫٣۶﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

    ٢٧٫٢٨    ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
         -        ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

         -        ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
         -        ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

 ١٨٠۴٧٨  ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٢۵ ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا      

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ۴  ︨︀لدوره     

١٠٩



﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︻﹠﹢ان ︎︣وژه: ︑﹢﹜﹫︡ در و ︎﹠︖︣ه UPVC  و︫﹫︪﹥ دو ︗︡اره      

    ︡﹫﹛﹢︑ :︩︋️︺﹠︮ :︩︋ ︣ز
︸︣﹁﹫️ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥: ٢۴٣۵  ︑﹟ ﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: ﹝︭﹢ل

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه 

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

۵٠ ٪ ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
١ ︨︀﹜﹥ دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥     ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣١۶۶٧۶١۴۵٠٠١٫١۵١٫٠٢٢٫١٧

︀﹞︨︣۴٨٣٧١۴۵٠٠٠٫٣٣٠٠٫٣٣﹥ در ﹎︣دش 
٢١۵١٣١۴۵٠٠١٫۴٨١٫٠٢٢٫۵٠﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
      ٨٠٫٠      ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

         -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٢۶ ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا      

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ٣٫٨  ︨︀لدوره       

١١٠



﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︻﹠﹢ان ︎︣وژه: ︑﹢﹜﹫︡ ﹝︀زن ︎﹙﹩ ا︑﹫﹙﹠﹩  

    ︡﹫﹛﹢︑ :︩︋️︺﹠︮ :︩︋ ︣ز
︸︣﹁﹫️ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥: ٢۴٣۵  ︑﹟  ﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: ﹝︭﹢ل

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

۵٠٪ ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
١ ︨︀﹜﹥ دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥     ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣١٨١١٣١١۴۵٠٠١٢٫۴٩١٫٢٣١٣٫٧٢

︀﹞︨︣۴٨۴٠١۴۵٠٠٠٫٣٣٠٠٫٣٣﹥ در ﹎︣دش 
١٨۵٩٧١١۴۵٠٠١٢٫٨٣١٫٢٣١۴٫٠۵﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
     ۵۴٫٠      ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

         -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٣٣ ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا      

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ٢٫۵  ︨︀لدوره     

١١١



﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︻﹠﹢ان ︎︣وژه: ا︡اث ﹝﹢﹜︡ ﹨︀ی ﹝﹆﹫︀س ﹋﹢ ️﹫﹁︣︸ ︀︋ ﹈︡ا﹋︓︣ ١٠ ﹝﹍︀وات روا﹡︧︣

ز︋ ︩︣: ا﹡︣ژی︋︩: ︑﹢﹜﹫︡ی
︸︣﹁﹫️ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥: ۶۶ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹋﹫﹙﹢وات ︨︀︻️﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: ﹝︭﹢ل

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه – ︫︨︣︐︀ن روا﹡︧︣

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

ا﹝﹊︀﹡︩ و︗﹢د دارد ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
١٫۵  ︨︀ل دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥     ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣٧٣٠٠١۴۶٠٠٠٫۵۵٫۵۶

٠٠٠٠٫٠٠٠︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
٧٣٠٠١۴۶٠٠٠٫۵۵٫۵۶﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

       ۵٫۵       ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

         -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٢٠   ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا      

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ۵  ︨︀لدوره      

١١٢



﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︻﹠﹢ان ︎︣وژه: دارو ﹨︀ی ﹎﹫︀﹨﹩    

ز︋ ︩︣: ﹋︪︀ورزی و ﹝﹢اد ︾︢ا︋  ﹩︩: ﹋︪︀ورزی    
︸︣﹁﹫️ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥: ٢٧٠٠٠٠ وا﹞ ︭︡﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: ﹝︭﹢ل

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

۵٠٪ ﹁︣وش دا︠﹙﹩ ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
١ ︨︀﹜﹥ دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥     ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣٩٢٩٠١۴۵٠٠٠٫۶۴٠٫۵٢١٫١۶

٨٠١۴۵٠٠٠٫٠٠۵٠٠٫٠٠۵︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
٩٣٧٠١۴۵٠٠٠٫۶۴۵٠٫۵٢١٫١۶۵﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
     ۶٠٫٠      ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

         -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٢٧ ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا     

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ۴ ︨︀لدوره     

١١٣



﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
 ﹩﹨︀﹫﹎ ︣︢︎ ︉︣︑ ️︧ان ︎︣وژه: ︑﹢﹜﹫︡ ﹎︣ا﹡﹢ل و ︸︣وف ﹎﹫︀﹨﹩ ز﹢﹠︻

ز︋️︺﹠︮ :︩︋ ︩︣: ︑﹢﹜﹫︡ی
﹩﹨︀﹫﹎ ︉︣︑ ️︧ت / ︠︡﹝︀ت: ا﹡﹢اع ︸︣وف ز﹐﹢︭﹞٢۵٠٠ ︑﹟ در ︨︀ل :﹤﹡︀﹫﹛︀︨ ️﹫﹁︣︸

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

 ﹩︐︺﹠︮ ︫︣ آدرس: ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

- ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
١۵ ﹝︀ه دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥     ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣۴٨٨٠٠٠١۴۶٠٠٣٣٫۴٢٢٫٢٣۵٫۶٢

٨٢٠٠٠١۴۶٠٠۵٫۶٢٠۵٫۶٢︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
٢٫٢۴١٫٢۴ ۵٧٠٠٠٠١۴۶٠٠٣٩٫٠۴﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

       ٢٫٢        ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

      ٠٫١۵     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
         ۶         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

         -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٢٣٫٩  ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا    

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ٣٫۵  ︨︀لدوره    

١١٤



﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
       ﹟︑ ٣٠٠٠ ️﹫﹁︣︸ ︀︋ ︣﹀︮ ︣ان ︎︣وژه: ︨︣د︠︀﹡﹥ ︋︀﹐و ز﹢﹠︻

ز︋ ︩︣: ︠︡﹝︀ت  ︋︩: ︠︡﹝︀ت    
︸︣﹁﹫️ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥: ٣٠٠٠٠ ︑﹟  ﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: ︠︡﹝️

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

١٠٠٪ ﹁︣وش دا︠﹙﹩ ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
١ ︨︀﹜﹥ دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥     ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣٢۵۵٨۵١۴۵٠٠١٫٧۶٠٫٩٢٫۶۶

٣٠٠٠١۴۵٠٠٠٫٢٠٠٫٢︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
٢٨۵٨۵١۴۵٠٠١٫٩٧٠٫٩٢٫٨٧﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
    ٨٠٫٠       ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

         -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٣٠ ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا   

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ٢٫٨ ︨︀لدوره   

١١٥



﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
 ﹤﹠︮ ️︺﹠︮ ان ︎︣وژه: ﹎︀وداری ︫﹫︣ی  ٢٠٠٠ را︨﹩  ﹡﹢آوران﹢﹠︻

ز︋ ︩︣: ﹋︪︀ورزی – دا﹝︍︣وری︋︩:︑﹢﹜﹫︡ی

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

﹤﹠︮ ︀ن︐︨︫︣ آدرس: ا︨︐︀ن ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه
︸︣﹁﹫️ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥: ١۴۴٠٠  ︑﹟  ︫﹫︣︠︀م  و ۵٠٠ ︑﹟ ﹎﹢︫️ ﹇︣﹝︤ و ١٠٠٠ راس ︑﹙﹫︧﹥ آ︋︧︐﹟

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

٧٠ ٪   ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
٢ ︨︀ل  دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥     ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣١٣٨٠٠٠١۴۶٠٠٩٫۴۵٠٫٨٢١٠٫٢٧

٢٢٠٠٠١۴۶٠٠١٫۵١٠٫٠٠١٫۵١︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
١۶٠٠٠٠١۴۶٠٠١٠٫٩۶٠٫٨٢١١٫٧٨﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

     ٠٫٨٢        ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
                      ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

                      ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
                      ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

        -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٢٠  ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا   

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ۵   ︨︀لدوره    

١١٦



﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
       ︳﹚︐﹞ ای ﹤﹡︀﹚﹎ ︹﹝︐︖﹞ ︡اثان ︎︣وژه: ا﹢﹠︻

ز︋ ︩︣: ﹋︪︀ورزی  ︋︩: ︑﹢﹜﹫︡ی    
︸︣﹁﹫️ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥: ٣٠٠٠٠ ︑﹟  ﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: ﹝︭﹢ل

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

۵٠٪ ﹁︣وش دا︠﹙﹩ ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
١ ︨︀﹜﹥ دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥     ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣١٢٠٠٠١۴۵٠٠٠٫٨٣٠٫٩۴١٫٧۶

︀﹞︨︣۵٠٠٠١۴۵٠٠٠٫٣۴٠٠٫٣۴﹥ در ﹎︣دش 
١٧٠٠٠١۴۵٠٠١٫١٧٠٫٩۴٢٫١﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
       ٧٠٫٠    ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

         -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٣۵ ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا      

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ٣  ︨︀لدوره       

١١٧



﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︻﹠﹢ان ︎︣وژه: ﹎︀وداری ︫﹫︣ی ٣٠٠ را︨﹩ 

ز︋ ︩︣: ﹋︪︀ورزی – دا﹝︍︣وری︋︩:︑﹢﹜﹫︡ی

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ا︨︐︀ن ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه ︫︨︣︐︀ن روا﹡︧︣
︸︣﹁﹫️ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥: ٢١۶٠ ︑﹟ ︫﹫︣ و ۴٠ ︑﹟ ﹎﹢︫️ ﹇︣﹝︤ و ١۵٠ راس ︑﹙﹫︧﹥ آ︋︧︐﹟

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

٪ ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
٢ ︨︀ل  دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥     ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣٢٠٧٠٠١۴۶٠٠١٫۴٢٠٫۵١٫٩٢

٣٣٠٠١۴۶٠٠٠٫٢٣٠٠٫٢٣︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
٢۴٠٠٠١۴۶٠٠١٫۶۴٠٫۵٢٫١۴﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

     ٠٫۵         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
                     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

                     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
                     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

       -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٢٠   ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا  

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ۵   ︨︀لدوره  

١١٨



﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︻﹠﹢ان ︎︣وژه: ﹋︪️  ﹎﹙︀﹡﹥ ای ︑﹢﹜﹫︡ ﹎﹢︗﹥ ﹁︣﹡﹍﹩ ︋﹥ روش ﹨﹙﹠︡ی       

ز︋ ︩︣: ﹋︪︀ورزی  ︋︩: ︑﹢﹜﹫︡ی    
︸︣﹁﹫️ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥: ١٨٠٠٠ ︑﹟   ﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: ﹝︭﹢ل

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

١٠٠٪ ﹁︣وش دا︠﹙﹩ ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
٨ ︨︀﹜﹥ دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥     ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣٢٠٨٢۵٠١٣۵٠٠١۵٫۴٢٠١۵٫۴٢

٣۶٧۵٠١٣۵٠٠٢٫٧٢٠٢٫٧٢︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
٢۴۵٠٠٠١٣۵٠٠١٨٫١۴٠١٨٫١۴﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

         -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٣۴    ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا     

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ٣  ︨︀لدوره     

١١٩



﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︻﹠﹢ان ︎︣وژه: ا︡اث ︀︎︀﹡﹥ ︮︀درا︑﹩ ﹇︭︫︣﹫︣﹟ (︋︀زار﹥ ﹝︣زی ︎︣و︤ ︠︀ن)

ز︋ ︩︣: ︠︡﹝︀ت :︩︋﹞﹏ و ﹡﹆﹏
︸︣﹁﹫️ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥: ٢۴٠٠٠٠٠ ︑﹟ ︗︀︋︖﹞﹐︀﹋ ﹩︀︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: ︠︡﹝︀ت 

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

   ﹟︣﹫︫︭︣﹇ ︥ه ا﹇︐︭︀دیو ﹤﹆︴﹠﹞ ﹟︣﹫︫︭︣﹇ ︀ن﹠︐︨︫︣ – آدرس: ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

- ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
٢ ︨︀ل دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥     ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣١۵٠٠٠٠١۴۶٠٠١٠٫٢٧۴٫١١١۴٫٣٨

١٠٠٠٠١۴۶٠٠٠٫۶٨٠٫٠٠٠٫۶٨︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
١۶٠٠٠٠١۴۶٠٠١٠٫٩۶۴٫١١١۵٫٠٧﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

        ۴٫١١    ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
         ٢٫٠۵    ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

                       ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
                       ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

            -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٢٠ ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا       

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ۴ ︨︀لدوره       

١٢٠



﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︻﹠﹢ان ︎︣وژه: ﹝︀ا﹜︪︺﹫︣ و ا﹡﹢اع ﹡﹢︫﹫︡﹡﹩ ﹨︀ی ︾﹫︣ ا﹜﹊﹙﹩              

ز︀﹠︮ :︩︋ ︣︹ ︾︢ا︋  ﹩︩: ︑﹢﹜﹫︡ی    
︸︣﹁﹫️ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥: ﹞    ﹟︑ ۴٠٠٠٠︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: ﹝︭﹢ل

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

︀ر︗﹩ دارد ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡) ﹁︣وش دا︠﹙﹩ و︠ 

١٫۵ ︨︀﹜﹥ دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥     ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣۵٠۴٨۵١۴۵٠٠٣٫۴٨٠٫٩۴٫٣٨

٢٣٩٠۶١۴۵٠٠١٫۶۵٠١٫۶۵︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
٧۴٣٩١١۴۵٠٠۵٫١٣٠٫٩۶٫٠٣﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
    ٢۴٫٢       ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

         -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٢۵ ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا   

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ۴   ︨︀لدوره    

١٢١



﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︡﹠︨ ︣︐︨ان ︎︣وژه: ︎﹙﹩ ا﹢﹠︻

︡﹫﹛﹢︑ :︩︋زی﹢﹛﹢﹚︨ ︹︀﹠︮ :︩︋ ︣ز
︸︣﹁﹫️ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥: ٣٠  ﹨︤ار ︑﹟﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: ﹝︭﹢ل 

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

  ﹤﹠︮ ن ︀︐︨︫︣ - آدرس: ا︨︐︀ن ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

- ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
٣ ︨︀ل دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥     ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣٧۶۵٠۴١۴٣٠٠۵٫٢۴١٠٫٩١۶٫١۴

︀﹞︨︣۶١١٧۴١۴٣٠٠۴٫١٩٠۴٫١٩﹥ در ﹎︣دش 
١٣٧۶٧٨١۴٣٠٠٩٫۴٣١٠٫٩٢٠٫٣٣﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

     ١٠٫٩     ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
         -        ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

         -        ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
         -        ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

         -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٣۵٫۵  ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا    

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ٣   ︨︀لدوره     

١٢٢



﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
 (IQF)︹︨︣ ︡اری ﹝﹫﹢ه ︋﹥ روش ا﹡︖﹞︀د﹍﹡ :ان ︎︣وژه﹢﹠︻

︡﹫﹛﹢︑ :︩︋️︺﹠︮ :︩︋ ︣ز
︸︣﹁﹫️ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥: ١٢٠٠٠ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: ﹝︭﹢ل 

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

  ﹤﹠︮ ن ︀︐︨︫︣ - آدرس: ا︨︐︀ن ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

١٠٠٪ ﹁︣وش دا︠﹙﹩ ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
١٫۵ ︨︀﹜﹥ دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥     ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣١٧٠٠٠١۴۵٠٠١٫١٧١٫۴٣٢٫۶

٩٠٠٠١۴۵٠٠٠٫۶٢٠٠٫۶٢︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
٢۶٠٠٠١۴۵٠٠١٫٧٩١٫۴٣٣٫٢٢﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
    ٨۴٫٠       ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

         -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٣۵ ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا     

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ٣   ︨︀لدوره      

١٢٣



﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
︻﹠﹢ان ︎︣وژه: ︑﹢﹜﹫︡ ︗﹢﹨︣ ︀︎﹍︣ – ︎﹑︑︣ و ﹁﹑﹋︧﹩

︡﹫﹛﹢︑ :︩︋﹟﹢﹡ ︹︀﹠︮ :︩︋ ︣ز
︸︣﹁﹫️ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥: ٣۵٠  ﹨︤ار ︑﹟﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: ﹝︭﹢ل 

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ︫︨︣︐︀ن ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه  

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

٢٠٪ ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
٢٫۵   ︨︀﹜﹥  دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥     ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣٧٠۶٣۴٫٨١۴۶٠٠۴٫٨٣٨١٫٧٠۶۶٫۵۴

٣٧٢٣٠١۴۶٠٠٢٫۵۵٠٫٢٠٣٢٫٧۵︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
١٠٧٨٩۴١۴۶٠٠٧٫٣٩١٫٩٠٩٩٫٣﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

   ۶/۵۴۶       ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو ارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
    ١٫٠۵         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

       -             ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
       -             ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

    ١٫۴٢         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو        ︋︣ای      ︨︀ل ﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٣٣  ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا     

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ٣   ︨︀لدوره       

١٢٤



﹝︺︣﹁﹩ ︎︣وژه
          ︌︀︎ و ﹜﹢﹜﹥ ﹨︀ی ﹤﹐ ۵ ان ︎︣وژه: ﹜﹢﹜﹥ ﹨︀ی ︎﹙﹫﹞︣ی﹢﹠︻

ز︋  ️︺﹠︮ :︩︋ ︩︣: ︑﹢﹜﹫︡ی    
︸︣﹁﹫️ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥: ٣٠٠٠ ︑﹟    ﹝︭﹢﹐ت / ︠︡﹝︀ت: ﹝︭﹢ل

﹝﹏ ا︗︣ا
︨︣ز﹝﹫﹟ ا︮﹙﹩  ︫︣ك ︮﹠︺︐﹩  ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀د ﹝﹠︴﹆﹥ آزاد  

آدرس: ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه

و︲︺﹫️ ︎︣وژه 
︠︀ر︗﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر  

۵٠٪ ﹁︣وش دا︠﹙﹩ ︎﹫︩ ﹁︣وش در ︋︀زار﹨︀ی ︠︀ر︗﹩ (در︮︡)
١٫۵ ︨︀﹜﹥ دوره ︨︀︠️ و راه ا﹡︡ازی (︨︀ل) 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹝﹊︀ن ︨﹠︖﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑﹫﹥ ︫︡ه؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹝︖﹢ز ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝︖﹢ز ︑︀︨﹫︦ ، ︨﹞﹫﹥ ارز ︠︀ر︗﹩ ، ﹝﹫︳ ز︧️ و ︾﹫︣ه) 

︡ه ا︨️؟ ︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︫︡  ︣﹝︀﹥ ﹎︢ار/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار دا︠﹙﹩/︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︠   ︨︀ ︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ﹝︪︀ر﹋️︋ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣ ︋﹙﹥   ﹇︣اداد ︋︀ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر / ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر دا︠﹙﹩ / ︠︀ر︗﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️؟
︠﹫︣ ︋﹙﹥    ا﹝﹢ر ز︀﹠︋︣﹩ ︵︣ح (︋︣ق ، آب ، ﹝︀︋︣ات ، ︨﹢︠️ ، راه و ︾﹫︣ه) ︑﹫﹥ ︫︡ه؟ 
︠﹫︣ ︋﹙﹥     ﹜﹫︧️ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح ︑﹫﹥ ︫︡ه ا︨️؟

︠﹫︣    ︋﹙﹥  ﹇︣ارداد ︣︠︡ ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ، ︑︖﹫︤ات و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ا︨️ 

︨︀︠︐︀ر ﹝︀﹜﹩ 

︫︣ح
ارز ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دا︠﹙﹩

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)
﹏﹋ ︹﹝︗

(﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو) ﹝︺︀دل (﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢رو)﹡︣خ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 ️︋︀︔ ﹤︀﹞︨︣٣٧۶٧٧١۴۵٠٠٢٫۶٢٫٢۵۴٫٨۴

٨۴۶۴١۴۵٠٠٠٫۵٨٠٠٫۵٨︨︣﹝︀﹥ در ﹎︣دش 
۴۶١۴١١۴۵٠٠٣٫١٨٢٫٢۵۵٫۴٢﹝︖﹞﹢ع ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
    ٣٩٫١       ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش  ︑︖﹫︤ات/﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت دا︠﹙﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز

         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︠︀ر︗﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح 
         ٠         ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹢روارزش دا﹡︩ ﹁﹠﹩ دا︠﹙﹩  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︵︣ح

         -﹡︣خ ارزش ﹁︺﹙﹩ 
(IRR) ﹤︀﹞︨︣ ﹩﹚︠٢٧ ٪   ﹡︣خ ︋︀زده دا    

 ﹤︀﹞︨︣ ️︪﹎︣︋ ۴   ︨︀لدوره     

١٢٥



١٢٦


