چارچَب ضرح خذهات ارتقای سطح آگاّی ٍ هطارکت گرٍُّای اصلی تْرُ-
تردار ضاهل ضکارچیاى ،صیاداى ،داهذاراى ،هحیط تاًاى ٍ سایر گرٍُّای هحلی
حاضیِ دریاچِ ارٍهیِ ٍ تاالبّای اقواری آى در استاى ّای آررتایجاى غرتی ٍ
ضرقی

یک -عٌَاى
ػٌَاى :استمبی ػغح آگبّی ٍ هـبسوت گشٍُّبی اكلی ثْشُثشداس ؿبهل ؿىبسچیبى ،كیبداى ،داهذاساى ،هحیظ ثبًبى ٍ ػبیش گشٍُّبی
هحلی حبؿیِ دسیبچِ اسٍهیِ ٍ تبالةّبی الوبسی آى دس اػتبى ّبی آرسثبیدبى غشثی ٍ ؿشلی
ػفبسؽ دٌّذُ :عشح حفبظت اص تبالةّبی ایشاى
دٍسُ صهبًی :آرس 1399تب آثبى 1411
هحل اخشا :اػتبى ّبی آرسثبیدبى غشثی ٍ ؿشلی

دٍ -پیطیٌِ ٍ/یا ضرٍرت
عشح حفبظت اص تبالةّبی ایشاى وِ اص ػبل  1384ثب حوبیت ثشًبهِ ػوشاى هلل هتحذ ،تؼْیالت هحیظ صیؼت خْبًی ٍ ػبصهبى حفبظت
هحیظ صیؼت آغبص ؿذُ اػتً ،وًَِای اص تالؽّبی كَست گشفتِ دس ساػتبی استمبی هذیشیت تبالةّب دس وـَس ایشاى ثِ ؿوبس هیسٍد وِ ثش
اػتمشاس هذیشیت صیؼت ثَهی دس ػغَح هلی ٍ هحلی ،فضبی هٌبػت ثشای هـبسوت ریٌفؼبى ٍ تذٍیي ٍ اخشای ثشًبهِّبی هذیشیت خبهغ
ثشای تبالةّبی هْن وـَس توشوض ًوَدُ اػت .ایي ثشًبهِّبی هذیشیت دس لبلت یه فشایٌذ هـبسوتی ٍ ثب ّذف ّنافضایی ثیي پشٍطُّبی
تَػؼِای ٍ الذاهبت حفبظتی دس ػغح حَضِ آثشیض تبالةّب تذٍیي هی ؿًَذ ٍ ٍظبیف ّش یه اص ًْبدّبی دٍلتی ٍ غیشدٍلتی دس حفبظت اص
تبالة سا ّنساػتب ثب ؿىلگیشی تَػؼِ پبیذاس دس ػغح حَضِ هـخق هیًوبیٌذ .دس ایي ثیي ػالٍُ ثش پشداختي ثِ هَضَػبت هختلف ًظیش
هؼیـت خَاهغ هحلی ،اعالعسػبًی ٍ آگبُػبصی ػوَهی ،هذیشیت هٌبثغ آة ٍ خبن ،حفبظت اص تٌَع صیؼتی ًیض هَسد تَخِ ٍیظُ لشاس هی-
گیشد .دس ّویي ساػتب اخشای الذاهبت هتؼذد ثضسي ٍ وَچه ثشای حفبظت اص تٌَع صیؼتی اسصؿوٌذ ایي اوَػیؼتنّب دس تبالةّبی هختلف
ًـبى دٌّذُ ایي هَضَع اػتً .گبّی ثِ ثشًبهِّبی هذیشیت خبهغ ًـبى هیدّذ وِ دػتاًذسوبساى ٍ ریٌفؼبى هختلف ٍ هتؼذد اص ّوبى

1

اثتذای وبس دس تذٍیي ٍ دس اخشای ثشًبهِ هذیشیت هـبسوت داؿتِ ٍ اص آى پـتیجبًی هیوٌٌذ .ایي گشٍُّب وِ ًوبیٌذگبى هختلفی اص
دػتگبُّبی دٍلتی ،ػويّب ٍ خَاهغ هحلی سا ؿبهل هیؿًَذ ًمؾ اكلی دس اخشای ثشًبهِ سا ثش ػْذُ داسًذ.
دس ایي ساػتب ثشًبهِ هذیشیت خبهغ دسیبچِ اسٍهیِ ٍ پٌح تبالة الوبسی آى هغبثك ثب خذٍل ؿوبسُ ( ،)1ثب ّذف ًْبیی "ترقراری یک ًظام
هذیریت اکَسیستوی ترای دریاچِ ارٍهیِ ٍ تاالبّای اقواری آى هثتٌی تر اصَل تْن پیَستِ هٌاتع اب ٍ خاک ٍ تَسعِ
پایذار ٍ هطارکت هَثر کلیِ گرٍُ ّای ریرتط ٍ از جولِ جَاهع هحلی در اهَر هذیریت دریاچِ" تذٍیي ٍ تلَیت ؿذُ اػت وِ
هتؼبلجبً عشح حفبظت اص تبالة ّبی ایشاى ،اًدبم تؼْیلگشی ،پـتیجبًی ٍ الذاهبت الصم خْت اخشایی ؿذى ثشًبهِ هلَة ثب ّوىبسی دػت
اًذسوبساى ولیذی سا دس دػتَس وبس لشاس دادُ اػت وِ اّذاف ساّجشدی ػِ گبًِ ثشًبهِ هذیشیت خبهغ دسیبچِ اسٍهیِ ؿبهل هَاسد ریل هی
ثبؿذ:
 .1افضایؾ آگبّیّب دس هَسد اسصؽّبی دسیبچِ ٍ تبالةّبی الوبسی آى ٍ تمَیت هـبسوتّبی هشدهی دس هذیشیت آًْب
 .2هذیشیت پبیذاس هٌبثغ آة ٍ وبسثشی اساضی وـبٍسصی
 .3حفبظت اص تٌَع صیؼتی ٍ ثْشُ ثشداسی پبیذاس اص هٌبثغ تبالة
خذٍل ؿوبسُ ( -)1تبالة ّبی داسای ثشًبهِ هذیشیت خبهغ دس حَضِ دسیبچِ اسٍهیِ
ردیف

تاالب دارای ترًاهِ هصَب

هحل قرار گیری

1

دسیبچِ اسٍهیِ

اػتبىّبی آرسثبیدبى غشثی ٍ ؿشلی

2

تبالة ػَلذٍص

ؿْشػتبى ًمذُ

3

تبالة وبًی ثشاصاى

ؿْشػتبى هْبثبد

4

تبالة ًَسٍصلَ

ؿْشػتبى هیبًذٍآة

5

تبالة لشُ لـالق

ؿْشػتبى ثٌبة

6

تبالة لَسی گَل

ؿْشػتبى ثؼتبى آثبد

ّوبًگًَِ وِ دس خذٍل ( ،)1هـخق ؿذُ اػت گؼتشُ ایي ؿشح خذهبت ،دسیبچِ اسٍهیِ ٍ پٌح تبالة الوبسی آى سا ؿبهل هیؿَد وِ ثب دس
ًظش گشفتي اّذاف ساّجشدی ثشًبهِ هذیشیت خبهغ دسیبچِ اسٍهیِ وِ دس فَق ثیبى گشدیذُ اػت هی تَاى دسیبفت وِ ؿشح خذهبت حبضش دس
ساػتبی دػتیبثی ٍ پـتیجبًی اص ػولیبتی وشدى ّذفّبی ساّجشدی ؿوبسُ ( ٍ )1ؿوبسُ ( ،)3تذٍیي گشدیذُ اػت.

سِ -گرٍُ هخاطة ٍ کارترد یافتِّا
هخبعجبى ایي پشٍطُ گشٍُّبی هختلفی اص ریٌفؼبى ٍ دػتاًذسوبساى تبالثی دس لبلت ثشًبهِّبی هذیشیت خبهغ ؿبهل گشٍُّبی صیش
ّؼتٌذ:
-

-

ػبصهبى حفبظت هحیظ صیؼت ،عشح حفبظت اص تبالة ّبی ایشاى ،اػتبًذاسیّب ،اداسات ول هحیظ صیؼت ٍ اداسات ول
هیشاث فشٌّگی ،گشدؿگشی ٍ كٌبیغ دػتی اػتبىّبی آرسثبیدبى غشثی ٍ ؿشلی ٍ ػبیش دػت اًذسوبساى ولیذی دس لبلت
اػضبی وویتِّبی هحلی ٍ اػتبًی هذیشیت تبالةّب
گشٍُ ّب ،خَاهغ هحلی ٍ ثْشُثشداساى حبؿیِ تبالةّب
2

چْارّ -ذفّا
ّذف ولی اخشای فؼبلیت استمبی ػغح آگبّی ٍ هـبسوت گشٍُّبی اكلی ثْشُثشداس ؿبهل ؿىبسچیبى ،كیبداى ،داهذاساى،
هحیظ ثبًبى ٍ ػبیش گشٍُّبی هحلی حبؿیِ دسیبچِ اسٍهیِ ٍ تبالةّبی الوبسی آى دس اػتبى ّبی آرسثبیدبى غشثی ٍ ؿشلی
ؿبهل ووه ٍ پـتیجبًی اص اخشای ثشًبهِّبی هذیشیت خبهغ تبالةّب ،ؿٌبػبیی ،ػبهبًذّی ٍ خلت هـبسوت گشٍُّب ٍ خَاهغ
هحلی خْت اخشایی ؿذى ثشًبهِّبی هذیشیت ،افضایؾ آگبّی ٍ اعالعسػبًی دس خلَف اسصؽّب ٍ وبسوشدّبی تبالةّب ٍ
ووه ثِ حفبظت اص تٌَع صیؼتی تبالة هی ثبؿذ وِ دس ایي ساػتب اّذاف ػولیبتی پشٍطُ ػجبستٌذ اص:
 -1ؿٌبػبیی ًْبدّب ٍ گشٍُّبی هحلی ثْشُثشداس ّش وذام اص تبالةّب ٍ ثشلشاسی استجبط ثب آًْب ٍ ًیبصػٌدی آهَصؿی ّش وذام اص گشٍُّب
 -2تْیِ چبسچَة استمبی ػغح آگبّی ٍ هـبسوت گشٍُّبی اكلی ّذف پشٍطُ ٍ هؼشفی هذسػیي ٍ ػش فللّبی آهَصؿی ( اسائِ پیؾ
ًَیغ ثِ وبسفشهب ٍ ًْبیی ػبصی ثب وبسفشهب ،صهبى ٍ هىبى د.سُ ّب ،ثشًبهِ سیضی اخشای دٍسُ ٍ حضَس هَثش ؿشوت وٌٌذگبى ثب ّوبٌّگی
ثب وبسفشهب ٍ )...
ّ -3وبٌّگی ٍ آهبدُ ػبصی ثؼتش ،هىبى ٍ تدْیضات هَسد ًیبص ثشای ثشگضاسی دٍسُّب ٍ وبسگبُّب (تٌظین ًبهِ ّبی ّوبٌّگی ٍ دػَت اص
ؿشوت وٌٌذگبىّ ،وبٌّگی اػىبى ٍ پزیشایی ؿش وت وٌٌذگبى ،آهبدُ وشدى گَاّی ّبی حضَس دس دٍسُّب ٍ )...
 -4هؼتٌذ ػبصی ولیِ هشاحل ٍ الذاهبت پشٍطُ ،اسائِ ًتبیح ٍ دػتبٍسدّب ٍ چبلـْبی پشٍطُ دس لبلت گضاسؿبت دٍسُای ٍ ًْبیی

پٌج -ضرح خذهات ٍ رٍشضٌاختی پیطٌْادی
هٌغمِ هغبلؼبتی گؼتشُ ایي پشٍطُ ،دسیبچِ اسٍهیِ ٍ پٌح تبالة الوبسی آى (هغبثك ثب خذٍل  )1هی ثبؿذ .اًتظبس ثش آى توبهی هشاحل
اخشایی ٍ الذاهبت ػولیبتی پشٍطُ هجتٌی ثش هـبسوت ٍ ّن افضایی دػت اًذسوبساى ولیذی ثشًبهِ هذیشیت تبالةّب ثَدُ ٍ سٍیىشد
هَسد اػتفبدُ تبثؼی اص سّیبفت اسصیبثی هـبسوتی سٍػتبیی ( )PRAثبؿذّ .وچٌیي ثب تَخِ ثِ هتٌَع ثَدى گشٍُّبی ّذف ایي پشٍطُ،
هَضَع ّبی وبسگبُ ّبی آهَصؿی ثبیؼتی هتٌبػت ثب ًیبصّب ،ؿشایظ ٍ هحذٍدُّبی وبسی ٍ هؼیـتی ّش وذام اص گشٍُّبی ّذف
پشٍطُ ثبؿذ ٍ ثِ تبییذ وبسفشهب ثشػذ.
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جذٍل ضوارُ  :2ضرح خذهات فعالیت ارتقای سطح آگاّی ٍ هطارکت گرٍُّای اصلی تْرُتردار ضاهل ضکارچیاى ،صیاداى،
داهذاراى ،هحیط تاًاى ٍ سایر گرٍُّای هحلی حاضیِ دریاچِ ارٍهیِ ٍ تاالبّای اقواری آى در استاى ّای آررتایجاى غرتی ٍ
ضرقی
ردیف

درصد از کل

عىًان

کار
1
1-1

2-1

شىاسایی ي تعییه گريٌَای محلی َدف پريشٌ ي اوجام ویاز سىجی آمًزشی

ّوبٌّگی ٍ ًـؼت ثب دثیشخبًِ صیؼت ثَهی تبالةّب (دس ػغح اػتبى ٍ ؿْشػتبى) ٍ تْیِ ًمـِ ساُ اخشای
الذاهبت دس ّش وذام اص تبالةّب
ٍسٍد ثِ خبهؼِ سٍػتبیی ٍ هؼشفی پشٍطُ ٍ ؿٌبػبیی ٍ دػتِ ثٌذی گشٍُّبی ّذف پشٍطُ (حذاقل چْار گرٍُ)
دس ّش تبالة ٍ تْیِ فْشػتی اص ؿشوت وٌٌذگبى دس وبسگبُّب ّوچَى تؼذاد افشاد ؿشوت وٌٌذُ ثِ تفىیه
ّش تبالة ثب هـبسوت خَاهغ هحلی ٍ ّوبٌّگی ثب دثیشخبًِ صیؼت ثَهی ٍ دفتش عشح (دس ایي هشحلِ ٍسٍد ثِ
خبهؼِ سٍػتبیی ،ثشلشاسی استجبط ثب افشاد ٍ هؼشفی پشٍطُ ثبیؼتی ثب ثْشُ گیشی اص سٍیىشدّبی وبس هـبسوتی
كَست پزیشد).

3-1

اسصیبثی ػغح آگبّی گشٍُّبی اكلی ثْشُ ثشداس ثب ثْشُ گشفتي اص سٍیىشدّبی هـبسوتی

4-1

ثشًبهِ سیضی ٍ صهبًجٌذی اًدبم الذاهبت آتی ثِ كَست هـبسوتی ثب ّوبٌّگی ثب دثیشخبًِّبی صیؼت ثَهی ٍ
دفتش عشح

2
1-2

َماَىگی ي برگساری ديرٌَا ي کارگاٌَای آمًزشی متىاسب با گريٌَای محلی شىاسایی شدٌ

تؼییي ٍ آهبدُ ػبصی ػشفللّبی آهَصؿی ،تؼییي هحتَای آهَصؿی هتٌبػت ثب ػشفللّبی تؼییي ؿذُ ٍ
دسیبفت تبییذیِ اص وبسفشهب

2-2

تؼییي صهبى ٍ هىبى ثشگضاسی دٍسُّب ٍ وبسگبُّبی اهَصؿی ثب ّوبٌّگی ثب ًوبیٌذگبى ّش وذام اص گشٍُّبی
هحلی ؿٌبػبیی ؿذُ

3-2

اًدبم هىبتجبت سػوی ثب دػتگبُّبی ریشثظ ٍ دػَت اص ؿشوت وٌٌذگبى خْت حضَس دس وبسگبُ

4-2

3
1-3

%20

ّوبٌّگی ٍ اخشای دٍسُّب ٍ وبسگبُّبی آهَصؿی ٍ تْیِ گضاسؽ وبسگبُّب
* -دس كَستی وِ دس ثشخی تبالةّب گشٍُّبی ؿٌبػبیی ؿذُ ثِ لحبػ ػٌَاى گشٍّی ٍ هَضَع آهَصؿی،
هـتشن ثبؿٌذ هی تَاًذ دٍسُ ثِ كَست هـتشن اخشا ؿَد اهب الصم ثِ روش اػت وِ ثشای ّش وذام اص گشٍُّب
حذاقل سِ ًطست یا کارگاُ آهَزضی ثشگضاس گشددّ .وچٌیي ،الصم ثِ روش اػت هدشی هی ثبیؼت ّضیٌِ
ّبی هشثَط ثِ پزیشائی ٍ ّش گًَِ اثضاس آهَصؿی ثشای ّشیه اص وبسگبّْبی پیـٌْبدی سا تبهیي ًوبیذ ٍ ّضیٌِ
ّبی هشثَط ثِ حول ٍ ًمل ،پزیشائی ٍ اػىبى تین هدشی دس هٌغمِ ًیض ثِ ػْذُ هدشی ایي فؼبلیت خَاّذ
ثَد.

%56

مدیریت فرآیىد ،مستىدسازی ي تُیٍ گسارشَای ديرٌای ي وُایی
اسصیبثی اثشثخـی دٍسُّبی آهَصؿی ٍ تغییش دس ػغح آگبّی ٍ هـبسوت ثْشُثشداساى ًؼجت ثِ آغبص پشٍطُ

2-3

هؼتٌذ ػبصی ول فشآیٌذ دس لبلت اسائِ گضاسؿبت دٍسُ ای ،وبسگبُ ،ػىغ ،فیلن ٍ ...

3-3

تذٍیي ٍ اسائِ گضاسؽ ًْبیی
4

%16

* -تِ طَر کلی اًتظار هی رٍد تین هجری پرٍشُ طی اًجام ایي فعالیت حذاقل تعذاد ً 20طست (جلسات ّواٌّگی ،دٍرُّا ٍ کارگاُّای
آهَزضی) را ترگسار ًوایذ.

ضص -تَلیذات (هستٌذات) پرٍشُ
تْیِ هدوَػِ ای ؿبهل :گضاسؽ الذاهبت اًدبم ؿذُ ٍ الگَی لبثل گؼتشؽ ،چىیذُای هذیشیتی دس لبلت فبیل  ،Wordخالكِ
گضاسؿبت پیـشفت دس لبلت  ،Power point ٍ Wordچىیذُ اًگلیؼی ٍ فبیلّبی پیَػت (ػىغً ،وَداس ،فبیلّبی خبًجی Word
ٍ ّ ٍ Excelش فبیل دیگش).
ّوچٌیي هتٌبػت ثب الذاهبت اخشایی هَسد ًیبص فبیلّبیی ّوچَى عشاحی آهَصؿی ،هحتَای ّش گًَِ دٍسُ آهَصؿی هَسد ًیبص پشٍطُ
ٍ  ،...لجل اص اخشایی ؿذى تْیِ ٍ دس اختیبس وبسفشهب ٍ ًبظش پشٍطُ لشاس گیشد.

ّفت-پطتیثاًی اجرای پرٍشُ
عشح حفبظت اص تبالةّبی ایشاى حتی االهىبى ثشًبهِسیضی ٍ ّوبٌّگی الصم خْت ّوبٌّگی صهبى ٍ حضَس افشاد دس ًـؼت ثب
دػتاًذسوبساى اكلی پشٍطُ ٍ افشادی وِ ثبیذ دس ًـؼتّب حضَس داؿتِ ثبؿٌذ سا ثب ّوىبسی هدشی پشٍطُ اًدبم خَاّذ داد .ثب ایٌحبل
ثشًبهِسیضیّ ،وبٌّگی ٍ اعویٌبى اص حضَس افشاد ثش ػْذُ هدشی لشاس داسد.

ّطت -هطخصات ٍ تجرتِی تین کاری پرٍشُ
تین هدشی هؼئَلیت اكلی اخشای پشٍطُ سا ثش ػْذُ خَاّذ داؿت اص ایٌشٍ ضشٍسی اػت تب تدشثِ اخشای عشحّبی هختلف ٍ تشخیحبً
ثب هَضَػبت هشتجظ ثب پشٍطُ سا داؿتِ ثبؿذّ .وچٌیي گشٍُ دسخَاػتدٌّذُ ثبیذ ثتَاًذ تین هتخللی ،هتـىل اص هذسػبى ٍ هشثیبى
صى ٍ هشد ٍ وبسؿٌبػبى ثبتدشثِ (اٍلَیت ثب افشاد ٍ گشٍُّبی ثَهی) دس حَصُّبی اوَلَطیه ،آة ،تٌَع صیؼتی ٍ آهَصؿی (داسای
هذاسن تحلیلی دس سؿتِّبیی هبًٌذ هٌْذػی وـبٍسصی ،هٌْذػی هحیظصیؼت ،هٌبثغ عجیؼی ٍ آثخیش داسی ،خبهؼِؿٌبػی ٍ
تشٍیح ٍ ػلَم اختوبػی ،التلبد هٌبثغ ٍ  )...سا فشاّن آٍسد.
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ًًِ -تایج
اًتظبس هیسٍد دس اًتْبی ایي پشٍطُ دس ّش وذام اص تبالة ّبی ّذف ایي فؼبلیت گشٍُّبی ثْشُثشداس هحلی ؿٌبػبیی ٍ هـخق ؿذُ
ثبؿذ ٍ دٍسُّبی آهَصؿی هَسد ًیبص دس ساػتبی افضایؾ آگبّی آًْب اص اسصؽّب ٍ وبسوشدّبی تبالة ّب ٍ ّْویت آى دس صًذگی خَد سا
ػپشی وشدُ ثبؿٌذ ٍ دس اخشایی ؿذى ثشًبهِّبی هذیشیت خبهغ تبالةّب ثِ ػٌَاى یه دػت اًذسوبس ولیذی هحلی ًمؾ داؿتِ
ثبؿٌذ .ؿبخقّبی اسصیبثی وبسگبُ ّب ٍ ًتبیح آى تَػظ هـبٍس دس اثتذای ؿشٍع پشٍطُ تْیِ ٍ پغ اص تأییذ وبسفشهب ثِوبس گشفتِ
هیؿَد.

دُ -هالحظات هالی ٍ حقَقی
اكل اػبػی دس اخشای پشٍطُ حبضش ایي اػت وِ توبهی الذاهبت ثبیؼتی ثب ّوبٌّگی دثیشخبًِّبی صیؼت ثَهی اػتبًی ٍ ؿْشػتبًی
كَست گیشد ٍ عشاحی ٍ اخشای ّش گًَِ الذام ػبصُای هجتٌی ثش سػبیت اكَل ٍ دػتَسالؼولّبی ػبصگبس ثب هحیظ صیؼت تبالةّب
تّبی ثشگضاسی ًـؼتّب اص خولِ اٍج فلل وبسی خَاهغ هحلی ٍ ثِ حذ ًلبة ًشػیذى
ثبؿذ .دس عشح پیـٌْبدی ثشای هحذٍدی 
ًـؼتّب ٍ غیشُ ًیض الصم اػت تذاثیشی دس ًظش گشفتِ ؿَد.


عشح تَخیْی ٍ هذاسن هَسد ًیبص ؿبهل سٍصًبهِ سػوی تبػیغ ٍ تغییشات ،اػبػٌبهِ ،گَاّی اسصؽ افضٍدُ( ،دس خلَف
داًـگبُ هذاسن حمَلی هشتجظ) ،ػَاثك وبسی ٍ ثشًبهِ صهبى ثٌذی ٍ تین وبسی ثِ ّوشاُ ثَدخِ پیـٌْبدی سا حذاوثش تب
سٍص چْبسؿٌجِ هَسخ  28آثبى هبُ ػبل  1399هبُ ثِ دفتش عشح حفبظت اص تبالةّبی ایشاى (ثِ آدسع :ثضسگشاُ حىین،
پبسن عجیؼت پشدیؼبى ،ػبصهبى حفبظت هحیظ صیؼت ،هؼبًٍت هحیظ صیؼت دسیبئی ٍ تبالثْب ،دفتش عشح حفبظت اص
تبالثْبی ایشاى) اسػبل ًوبئیذ.



حذ ًلبة ایي اػتؼالم دس لبلت حذ ًلبة هؼبهالت هتَػظ دٍلتی هیثبؿذ.



دس پیـٌْبدی هبلی ثشای ّش یه اص خشٍخیّب ٍ آیتنّب لیوت ثِ تفىیه اػالم ؿَد.



لیوت پیـٌْبدی ثْوشاُ وؼَسات لبًًَی ٍ ثلَست هدضا اػالم گشدد.



ؿشایظ ٍیظُ :دس لؼظ آخش لشاسداد هؼبدل  % 25ول هجلغ لشاسداد لحبػ ٍ ثؼذ اص تبییذ ًْبیی ٍ اتوبم وبهل تؼْذات پشداخت
خَاّذ ؿذ.



الصم ثِ روش اػ ت ؿشوت هٌتخت دس صهبى ػمذ لشاسداد ،هی ثبیؼت ضوبًت اخشایی (ػفتِ) هؼبدل  %11ول هجلغ لشاسداد
سا دس اختیبس وبسفشهب لشاس دّذ ٍ ثذیْی اػت ثؼذ اص اتوبم تؼْذات ػَدت دادُ خَاّذ ؿذ.



عجك ػشف لشاسدادّب ،دسكَست ٍخَد پیؾ پشداخت ضوبًت الصم هؼبدل هجلغ هٌذسج دس لشاسداد اخز خَاّذ ؿذ.

6

7

