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  :حرط ناونع .1
  

 )دراد یم زاب دوخ فادها هب ندیسر زا ار نامزاس و دراد دوجو نامزاس رد هک یلکشم(لکشم ای هلئسم نایب .2
 طیحم زا تسارح و ظفح رد هک زوس هناگود هب زوس نیزنب ياهوردوخ لیدبت یتسیز طیحم تبثم تاریثات هب هجوت اب
 ناریگمیمصت و مدرم هب یملع و فافش تروص هب تسیابیم تاریثات نیا هکنیا هب هجوت اب و دراد ییازسب ریثات تسیز
 ياهوردوخ لیدبت یلم درادناتسا نیودت رد نآ جیاتن زا و دریگ ماجنا تارثا نیا هرلبرد یقیقحت تسیرورض ددرگ هئارا
  .دریگ رارق هدافتسا دروم زوس هناگود هب زوس نیزنب

	

 ترورض ... و یتیریدم ،يداصتقا ،يژولونکت رظنم زا هک 2 دنب هلئسم ای لکشم دمایپ ندومنزاب(حرط ترورض .3
  )دیامن یم ریذپ هیجوت ار قیقحت ماجنا

 دبس هب یشخب عونت تهج CNG تخوس زا هدافتسا و دشاب یم يزاگ میظع ریاخذ ياراد ناریا روشک هکنیا هب هجوت اب  
 رد تخوس نیا مهس شیازفا يارب زوس هناگود هب ینیزنب ياهوردوخ لیدبت اذل تسا يرورض رایسب يژرنا تینما و تخوس
 ود هب هناخراک دیلوت زا دعب تخوس نیا زا هدننک هدافتسا ياهوردوخ زا يدایز شخب .دشاب یم یتایح رایسب يژرنا دبس
 يوردوخ 1464000 لیدبت رب ینبم 537573 هرامش هب داصتقا اروش هبوصم هجوت اب هک دنوش یم لیدبت زوس هناگ
 یتسیاب درادناتسا نیا رد .تسا ریذپان بانتجا يرما اهوردوخ نیا لیدبت درادناتسا نیودت موزل زوس هناگود هب یمومع
 ددرگ هسیاقم یللملانیب ياهدرادناتسا اب و یسررب اهوردوخ ندرک زوس هناگود زا دعب و لبق فلتخم ياه یگدنیالآ نازیم
 .دریگ رارق هدافتسا دروم درادناتسا نیودت رد نآ جیاتن تیاهن رد و

 ،تسا روصتم رظن دروم حرط يارب هک یتدم زارد و تدم نایم ،تدم هاتوک ،یفیک ،یمک فادها(حرط فادها .4
 )ددرگ هیجوت یبوخ هب تکرش فادها اب هطوبرم حرط ندوب طبترم

	 زوس هناگود هب ینیزنب ياهوردوخ لیدبت درادناتسا نیودت موزل  •
	یلیدبت ياهوردوخ يارب یگدنیالآ زاجم هدودحم نییعت موزل •

 

	.دش دهاوخ نییعت امرفراک اب نیبامیف تاسلج يرازگرب نیح هژورپ فادها ریاس

	

 جیاتن ،قیقحت عوضوم تایبدا ،تکرش جراخ و لخاد رد اهنامزاس ریاس رد هباشم ياهحرط(حرط هنیشیپ .5
 )یلبق ياه حرط زا هدمآ تسدب

 رد CNG تعنص يزادنا هار تهج یلک تروص هب تخوس فرصم يزاس هنیهب نامزاس طسوت 1382 لاس رد هباشم حرط
  .تسا هدش ماجنا روشک

 

 تالاوئس ای هیضرف ،هدافتسا دروم ياهرازبا ،یشهوژپ حرط ماجنا لحارم ،راک شور(حرط ماجنا يژولودتم .6
 )زاین دروم تازیهجت و یهاگشیامزآ راک هوحن ،اه هداد لیلحت و يروآ عمج شور ،شهوژپ

 
 هب هجوت اب یگدنیالآ زاجم هدودحم نیودت و ایند رد دوجوم یللملا نیب ياه شور و اهدرادناتسا یسررب لوا هلحرم رد
 .دوش یم ماجنا یشهوژپ و یملع ياه هتفای
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 ادیپ تهج زاین دروم یگدنیالآ ياه نومزآ ماجنا و یللملا نیب ياهدرادناتسا ساسا رب اه تست یسررب مود هلحرم رد
 یم  ماجنا یگدنیالآ زاجم دودح نییعت نینچمه و اهوردوخ نیا يارب یگدنیالآ ياه تست ماجنا هوحن نیرتهب ندرک
	..دوش
 

  

 .دش دهاوخ لیمکت یشهوژپ رواشم شور هب هجوت اب تمسق نیا -

 دیئامن یم داهنشیپ ار یصاخ ناینب شناد تکرش ای یتاقیقحت هسسوم ،هاگشناد ،حرط نیا ماجنا يارب ایآ .7
  )داهنشیپ لیلد حیضوت(

 

 )حرط ندوب دیفم و ترورض ،تیولوا تهج زا(هطوبرم تیریدم رظن راهظا .8
	
    :یگداوناخ مان و مان

 :ءاضما :خیرات

 .ددرگ یم لیمکت يروانف و شهوژپ دحاو طسوت تمسق نیا .9
 

 :هدش هئارا حرط دروم رد يروانف و شهوژپ ياروش وضع رظن راهظا •

 

 ریخ    هلب : دراد اروش هسلج رد عافد هب زاین ایآ •

 

 :هسلج هرامش :هدش هئارا حرط دروم رد تکرش يروانف و شهوژپ ياروش رظن •

 تسین  تسا دییات دروم تکرش يراک ياه تیلاعف اب طابترا رظت زا -فلا

 تسین  تسا دییات دروم حرط يارجا هوحن رظن زا -ب

 :تسا ماجنا لباق ریز تاحالصا تیاعر اب -ج

 

 يروانف و شهوژپ ياروش ریبد


