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 :شلاچ ناونع

 هرتناسنک تبوطر شجنس تهج نیالنآ جنستبوطر هاگتسد تخاس و یحارط
 

  

  :همدقم

 داجیا ،گنس رد صلاخان و رضم رصانع فذح ،گنس رد دوجوم نهآ رایع ندرب الاب و ندومن لرتنک روظنم هب

 ندرک مک بجوم يروآرف تسا رکذ هب مزال .دوشیم يروآرف نهآ گنس ،گنس یلخاد و يرهاظ مرف یگچراپکی

  .دوشیم یگدولآ شهاک و هیفصت هنیزه ندرک مک ،يژرنا و بوذ هنیزه

 دیلوت و هدش يدنبهناد نهآگنس دیلوت :دوشیم میسقت هتسد ود هب يدیلوت لوصحم ساسارب نهآگنس يروآرف 

 ندوب نییاپ تلع هب .دوشیم ماجنا بآ نودب و کشخ تروصهب يدنبهناد نهآگنس دیلوت .نهآگنس هرتناسنک

 رایع اهراسناک رد .درک هدافتسا نآ زا ناوتیم دنلب هروک رد اما تسین میقتسم يایحا متسیس رد هدافتسا لباق ،رایع

 زا يزاسرایعرپ يارب لیلد نیمه هب .تسا لوبق دروم دح زا شیب ،رصانع رادقم و تسا نییاپ نهآگنس طسوتم

 ،شیادرخ ياهدحاو لماش يروآرف .دوشیم هرتناسنک دیلوت هب مادقا يرتهدیچیپ رادم رد و رتهتفرشیپ ياهشور

 ناونعهب ...و تاسیسات ،بآ نیمات ،لقنولمح ،اهدحاو نیا رانک رد هوالع هب .تسا يریگبآ و يزاسرایعرپ ،ینکبایسآ

 دسریم زاجم دح هب نآ تبوطر و دوشیم يریگبآ هرتناسنک ،يروآرف دنیآرف ياهتنا رد .دنتسه یبناج ياهدحاو

 .دشاب هدافتسا لباق يزاسهلدنگ هناخراک يدورو ناونع هب ات
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 :هئسم حرش

 هدافتسا طخ هب يدورو هرتناسنک تبوطر شجنس يارب یسامت جنستبوطر زا يزاس هلدنگ تاجناخراک یخرب رد

   .تسا هتشاد ررکم ضیوعت هب زاین و هداد تسد زا ار دوخ درکلمع رورم هب الاب شیاس تلع هب هک تسا هدش

 هاگتسد نیا .دناهدرک هدافتسا ویوورکیام یسامت ریغ جنستبوطر زا يزاس هلدنگ تاجناخراک زا رگید یخرب هوالع هب

 هدافتسا لباق المع و دوشیم اطخ راچد ،درذگیم نآ ریز زا هک يداوم تعرس و عافترا ،مجح تاناسون تلع هب زین

 هلدنگ تاجناخراک تاموزلم زا يروبع داوم تارییغت هب هجوت اب یسامتریغ جنس تبوطر تخاس و یحارط اذل .تسین

 .تسا يزاس

 

 

 

 یسامت جنس تبوطر

 

 

 

 



  

 
www.ksm-rasha.com                                                 172 سرد  كالپ ،داژنکاپ راولب شبن ،ایرد راولب ،دابآ تداعس ،نارهت :  آ

 rasha.com-info@ksm                                                    88362092 : ربامن - 88362091 : نفلت 1466943342 : یتسپ دک

اشار ی4دع1 ع/ان- نا*(شواک $#ر!  

 

 :تامازلا 

Ø دشاب یسامت ریغ روسنس 

Ø ریز زا داوم روبع تعرس و داوم عافترا ،داوم مجح رد رییغت ریظن یتاناسون هک دشاب ياهنوگ هب نآ مزیناکم 
 ددرگن اطخ داجیا ثعاب نآ

Ø ره رد شیامزآ کی يریگهزادنا سناکرف اب ای نیالنآ تروصب لرتنک قاتا هب تاعالطا لاسرا و يریگهزادنا 

 دشاب هقیقد جنپ

Ø دشابیم دصرد 8-5 ادودح فلتخم طوطخ رد هرتناسنک تبوطر جنر 

Ø دشابیم %1 لوبق لباق ياطخ رثکادح 

 

 :تاداهنشیپ  

Ø دوجوم ویوورکیام جنستبوطر ياطخ شیازفا للع یسررب 
Ø ایند رد تعنص نیا رد دوجوم ياهجنستبوطر یسررب 
Ø يرزیل ياهجنستبوطر یسررب 
Ø ویتکاویدار عبانم هیاپ رب ياهجنستبوطر یسررب 

 


