
 
 

اَّازًیرٍگبُ راهیي  ۶هگبٍاتی شوبرُ  ۳۱۵تعویرات اسبسی ٍاحذ آغبز   
   ۳۱۵سؼٕیشار اػبػی ٚاحذ ۺ ػبُٔ ٘یشٌٚبٜ ثخبسی سأیٗ اٞٛاص ٌفزٔذیش 

 .ایٗ ٘یشٌٚبٜ ثٝ ٔٙظٛس ثٟجٛد سِٛیذ ا٘شطی ٚ دبیذاسی ثشق آغبص ؿذ ۶ٍٔبٚاسیـٕبسٜ 
 ثٝ ٌضاسؽ سٚاثط ػٕٛٔی ٘یشٌٚبٜ سأیٗ اٞٛاص، خّیُ ٔحٕذی ٔذیشػبُٔ ٘یشٌٚبٜ  

   ۹۳ػبَ ایٗ ٘یشٌٚبٜ وٝ اص فشٚسدیٗ ٔبٜ  ۶ٍٔبٚاسی ؿٕبسٜ  ۳۱۵ٚاحذ ۺ سأیٗ ٌفزثخبسی 
ا٘شطی  سِٛیذدبیذاس دس چشخٝ  ا٘شطی ثشق ٔیّیٖٛ ٍٔبٚار ػبػز ۱۴ثب سِٛیذ حذٚد سبوٖٙٛ 

حیبسی ثشق ٚ خذٔز سػب٘ی ثٝ ٔشدْ ٘مؾ ٟٕٔی ایفب ٔی وٙذ، ثٝ ٔٙظٛس سؼٕیشار اػبػی اص  
ٚاحذ سِٛیذی ٚ ثب ٔؼٕٛع ظشفیز یه  ۶٘یشٌٚبٜ سأیٗ اٞٛاص ثب ۺ افضٚداٚ .ٔذاس خبسع ؿذ

ٍٔبٚار ػبػز ثٝ ػٙٛاٖ یىی اص سبٔیٗ وٙٙذٌبٖ اكّی ا٘شطی ثشق خٛصػشبٖ  ۸۵۰ٞضاس ٚ 
وـٛس ایفب ٔی وٙذ وٝ  ؿجىٝ ػشاػشی ثشق ٘مؾ ٟٕٔی دس خذٔز سػب٘ی ثٝ ٔشدْ ٚ سمٛیز

ایٗ ٔٛهٛع حبوی اص إٞیز ٚ اطشٌزاسی ٔؼشمیٓ ٚ غیشٔؼشمیٓ ػّٕىشد ایٗ ٘یشٌٚبٜ دس 
ٜ ٞب ٚ ٕٞچٙیٗ سٚ٘ذ سٛػؼٝ صیشػبخز ٞبی ایٗ اػشبٖ   ػطح خذٔز سػب٘ی ػبیش دػشٍب

سفغ چبِؾ ٞبی فٙی ٚ اػشای سؼٕیشار دیـٍیشا٘ٝ یىی اص  ۺ ثیبٖ داؿزٔحٕذی .اػز
ٓ سشیٗ سٚیىشد ٞبی ٔب ثٝ ٔٙظٛس حفظ ٚ سمٛیز ػطح آٔبدٌی ٚاحذ ٞبی سِٛیذ  ٟٔ

٘یشٌٚبٜ سأیٗ اػز وٝ ثب وبٞؾ دٔبی ٞٛا ٚ ٕٞچٙیٗ وبٞؾ ٔیضاٖ ٔلشف ا٘شطی ثشق   ثشق
ٜ ٞبی سؼٕیشاسی ٔی وٙیٓ ٘یشٌٚبٜ  ٔذیشػبُٔ .دس فلُ صٔؼشبٖ الذاْ ثٝ اػشای ایٗ دشٚط

ثخبسی سأیٗ اٞٛاص ثب اؿبسٜ ثٝ دا٘ؾ ٚ سؼشثٝ اسصؿٕٙذ وبسوٙبٖ ٘یشٌٚبٜ دس ثٟشٜ ثشداسی،  
ٗ ٞبیٍٟ٘ذاسی ٚ سؼٕیشار  ٔیّیٖٛ   ۱۳ایٗ ٚاحذ سبوٖٙٛ ثب سِٛیذ ۺ اظٟبس وشد، k ۳۰۰سٛسثی

ػبػز، دس چشخٝ   ۶۶۱ٞضاس ٚ  ۵۰ٍٔبٚار ػبػز ا٘شطی ثشق ٚ ثب وبسوشد  ۳۵۵ٞضاس ٚ  ۹۲۸
سِٛیذ دبیذاس ا٘شطی ثشق لشاس داؿز، ثٝ ٔٙظٛس سؼٕیشار اػبػی اص ٔذاس خبسع وشدیٓ سب دغ  

اص سفغ ٔحذٚدیز ٞب ٚ ٔـىالر فٙی ثب آٔبدٌی ثٟششی ثٝ اػشمجبَ فلُ سبثؼشبٖ ٚ دیه  
ثٝ اػشای ٕٞضٔبٖ الذأبر دیـٍیشا٘ٝ ٚ سؼٕیشاسی دس ػبیش ٚاحذ ٞبی  اٚ .ٔلشف ثشق ثشٚیٓ

سفغ ٔـىالر فٙی ثخؾ ٞبی سٛسثٛط٘شاسٛس، ثٛیّش ٚ  ۺ ٘یشٌٚبٜ سأیٗ اؿبسٜ وشد ٚ ادأٝ داد
ایٗ ٚاحذ   ۶سؼٟیضار ػب٘جی، ٟٕٔششیٗ ٔحٛس ٞبی دشٚطٜ سؼٕیشار اػبػی ٚاحذ ؿٕبسٜ 

اػز وٝ ثب سىیٝ ثش سخلق ٚ سؼشثٝ ٕٞىبساٖ ٘یشٌٚبٜ ٚ ثذٖٚ حوٛس وبسؿٙبػبٖ ٚ  
 .دیٕب٘ىبساٖ داخّی ٚ خبسػی اػشا خٛاٞذ ؿذ
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 وخل ي کارين
ماَىامٍ ضرکت مذیریت تًلیذ برق اًَاز  

 ویريگاٌ رامیه 
 ۴۴ؿٕبسٜ  -ػبَ دٙؼٓ 

 ۱۳۹۹دی هبُ 
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 ۱۳۹۹دی هبُ  هبٌّبهِ ًیرٍگبُ راهیي اَّاز  - ًخل ٍ كبرٍى
 
 
 

 ؛ٔبٞٝ ػبَ ػبسی كٛسر دزیشفز ۱۰دس                           
 اَّازسبعت اًرشی ثرق در ًیرٍگبُ راهیي ّسار هگبٍات  ۶00هیلیَى  ۷ثیش از تَلیذ 

ٍٔبٚار ػبػز ا٘شطی ثشق سِٛیذ ٚ ثٝ ؿجىٝ  ۵۰۶ٞضاس ٚ  ۶۴۹ٔیّیٖٛ ٚ  ۷ٔبٞٝ ػبَ ػبسی سٛا٘ؼز  ۱۰ایٗ ٘یشٌٚبٜ طی 
 .ػشاػشی ثشق وـٛس اسائٝ دٞذ

ثب  ۺ خّیُ ٔحٕذی ٔذیش ػبُٔ ٘یشٌٚبٜ سأیٗ اٞٛاص ثب اػالْ ایٗ خجش اظٟبس داؿز ۺ ثٝ ٌضاسؽ سٚاثط ػٕٛٔی ٘یشٌٚبٜ سأیٗ اٞٛاص
ٔبٞٝ ػبَ  ۱۰ٍٔبٚار ػبػز ثشق ایٗ ٘یشٌٚبٜ دس دی ٔبٜ ػبَ ػبسی، ٔؼٕٛع سِٛیذ ثشق ٘یشٌٚبٜ دس  ۶۳۱ٞضاس ٚ  ۶۸۱سِٛیذ 

دسكذی  ۲۶ٔذیش ػبُٔ ٘یشٌٚبٜ سأیٗ اٞٛاص ثب اؿبسٜ ثٝ افضایؾ . ٍٔبٚار ػبػز سػیذ ۵۰۶ٞضاس ٚ  ۶۴۹ٔیّیٖٛ ٚ  ۷ػبسی ثٝ 
  ۲۳۷سِٛیذ ثشق ایٗ ٘یشٌٚبٜ دس دیٕبٜ ػبَ ػبسی ٘ؼجز ثٝ ٔذر ٔـبثٝ ػبَ لجُ ، ٔشٛػط سِٛیذ ِحظٝ ای دس دی ٔبٜ سا 

ایـبٖ ٕٞچٙیٗ ػبػز وبسوشد ٚاحذٞبی سِٛیذی دس  . ٍٔبٚار ػبػز ػٙٛاٖ ٕ٘ٛد ۲۳۲ٔبٞٝ ػبَ سا  ۱۰ٍٔبٚار ػبػز ٚ دس 
ثب سٛػٝ ثٝ ِضْٚ  ۺ اظٟبس اظٟبس داؿزٔحٕذی . ػبػز اػالْ ٕ٘ٛد ۹۲۶ٞضاس ٚ  ۳۲ٔبٞٝ ػبَ سا  ۱۰ػبػز ٚ دس  ۲۸۸۱دی ٔبٜ سا 

آٔبدٌی ٚاحذٞبی ایٗ ٘یشٌٚبٜ ثشای سِٛیذ حذاوظشی ثشق ثٛیظٜ دس فلُ سبثؼشبٖ ٚ دیه ٔلشف ثشق ، الذاْ ثٝ اػشای دشٚطٜ  
ٚ سفغ ٔحذٚدیز ٞبی فٙی ػبیش ٚاحذٞبی ایٗ ٘یشٌٚبٜ ٕ٘ٛدیٓ ٚ أیذ اػز ثب   ۶ٍٔبٚاسی ؿٕبسٜ  ۳۱۵سؼٕیشار اػبػی ٚاحذ 

سىیٝ ثش ِطف خذاٚ٘ذ ٚ ٕٞچٙیٗ دا٘ؾ ٚ سؼشثٝ اسصؿٕٙذ ٕٞىبساٖ خٛد ثشٛا٘یٓ ثب آٔبدٌی ٔطّٛثی ثٝ اػشمجبَ سبثؼشبٖ آسی  
 .ثشٚیٓ

ٚاحذ سِٛیذی ثضسٌششیٗ ٘یشٌٚبٜ ثخبسی وـٛس اػز ٚ ٘مؾ ٟٕٔی دس سأٔیٗ آػبیؾ  ۶الصْ ثزوش اػز ٘یشٌٚبٜ سأیٗ اٞٛاص ثب 
 .ٔشدْ ٚ دـشیجب٘ی اص ثشق ؿجىٝ وـٛس ایفب ٔی وٙذ
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 ٔبٞٝ ٘خؼز ػبَ ػبسی كٛسر ٌشفز ۱۰دس 

 ًَع قطعِ صٌعت در ًیرٍگبُ راهیي اَّاز ۷۱۸سبخت ثیش از 

٘ٛع   ۱۰۲ثب ػبخز سؼذاد ۺ ثٝ ٌضاسؽ سٚاثط ػٕٛٔی ٘یشٌٚبٜ سأیٗ اٞٛاص، خّیُ ٔحٕذی ٔذیشػبُٔ ٘یشٌٚبٜ سأیٗ اٞٛاص ٌفز
 .  ٘ٛع لطؼٝ سػیذ ۷۱۸ثٝ   ۹۹ٔبٞٝ ػبَ  ۱۰لطؼٝ دس دی ٔبٜ ػبَ ػبسی ، ٔؼٕٛع لطؼبر ػبخشٝ ؿذٜ دس ایٗ ٘یشٌٚبٜ طی 

ٔذیشػبُٔ ٘یشٌٚبٜ سأیٗ اٞٛاص ثب اؿبسٜ ثٝ سحشیٓ ٞبی ظبِٕب٘ٝ دؿٕٙبٖ ایشاٖ اػالٔی ، سالؽ ٚافش ٔشخللیٗ ػٛاٖ ایٗ  
٘مؾ آفشیٙی وبسوٙبٖ ۺ ٘یشٌٚبٜ دس ػبخشٗ لطؼبر سا ٘ـب٘ٝ ػضْ ػذی آٟ٘ب ػٟز خٛدوفبیی ٚ لطغ ٚاثؼشٍی دا٘ؼز ٚ افضٚد

ؿبٞیٗ  . ٘یشٌٚبٜ سأیٗ دس ایٗ أش ، حشوز دس ٔؼیش فشٔبیـبر سٞجش فشصا٘ٝ ا٘مالة وٝ ٕٞبٖ حشوز ػٟبدی ٔیجبؿذ اػز
لطؼبر ػبخشٝ ؿذٜ ثب سػبیز وّیٝ اػشب٘ذاسٞب ٚ وبٔال  ۺ ؿبٞیٗ صادٜ ػشدشػز ٘ظبسر ثش وبسٌبٜ سشاؿىبسی ایٗ ٘یشٌٚبٜ ٘یض ٌفز

 .ٔـبثٝ لطؼبر خبسػی ػبخشٝ ؿذٜ اػز

ٚی ثب اؿبسٜ ثٝ اػشفبدٜ اص ٔششیبَ ٔؼشؼُٕ ٚ اػمبطی ٚ وبٞؾ ٔحؼٛع ٔیضاٖ خشیذ ٔششیبَ ٘ٛ ، ٔؼٕٛع سؼذاد لطؼبر ػبخشٝ  
 .لطؼٝ اػالْ ٕ٘ٛد  ۷۴۲۳ٔبٞٝ ػبَ ػبسی سا  ۱۰٘ٛع لطؼٝ طی  ۷۱۸ؿذٜ اص ایٗ 
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 ۱۳۹۹دی هبُ  هبٌّبهِ ًیرٍگبُ راهیي اَّاز  - ًخل ٍ كبرٍى

 
ایشاٖ_ة_اِف #ٔشاػٓ لذسا٘ی اص دػز ا٘ذسوبساٖ دٛیؾ دس   

ٍزیر ًیرٍ از هذیرعبهل ًیرٍگبُ راهیي اَّازتقذیر   
 

اسدوب٘یبٖ ٚصیش ٘یشٚ، ثب اٞذاء ِٛحی ثٝ ٟٔٙذع خّیُ ٔحٕذی  دوشش 
ٔذیشػبُٔ ٘یشٌٚبٜ سأیٗ اٞٛاص اص سالؽ ٞب ٚ الذأبر ایٗ ٔؼٕٛػٝ  

ثٝ دبع سِٛیذدبیذاس ا٘شطی ثشق ٚ الذأبر ٔٛطش دس دٛیؾ  
ٕ٘ٛد                                                ایشاٖ سمذیش _ة_اِف#  

دس ایٗ ٔشاػٓ وٝ ۺسٚاثط ػٕٛٔی ٘یشٌٚبٜ سأیٗ اٞٛاص ثٝ ٌضاسؽ 
ثلٛسر ٚیذئٛ وٙفشا٘غ ثب حوٛس اسدوب٘یبٖ ٚصیش ٘یشٚ، اػشب٘ذاساٖ ٚ  

ٔذیشاٖ اسؿذ كٙؼز آة ٚ ثشق وـٛس ثلٛسر ٚیذئٛ وٙفشا٘غ  
ایشاٖ سمذیش ثؼُٕ  _ة_اِف#ثشٌضاس ؿذ اص دػز ا٘ذسوبساٖ دٛیؾ 

ٔحٛس ػخٙشا٘ی ٚصیش ٘یشٚ ایؼبد ٚ سٛػؼٝ طشحٟبی  ٟٕٔششیٗ .أذ
اػبػی دسكٙؼز آة ٚ ثشق،ٔذیشیز ٚ وٙششَ ٔٙبثغ، ثٟجٛد خذٔز 

.سػب٘ی ثٝ ٔشدْ ٚ سحٛالر ػبخشبسی دس ٚصاسر ٘یشٚ ثٛد  
سٕٚ٘بیی اص وشبة دٍِشٔی ٞب ٚ ٕٞشاٞی ٞب ثب ٔحشٛای ٌضاسؿبر  
 .ػّٕىشدی ایٗ دٛیؾ ّٔی ٘یض اص دیٍش ثخـٟبی ایٗ ٔشاػٓ ثٛد

دس ادأٝ ایٗ ٔشاػٓ دوشش ؿشیؼشی اػشب٘ذاس خٛصػشبٖ ثٝ ٘یبثز اص  
ٚصیش ٘یشٚ ثب اٞذاء ِٛحی ثٝ ٟٔٙذع خّیُ ٔحٕذی ٔذیشػبُٔ  

٘یشٌٚبٜ سأیٗ اٞٛاص اص سالؽ ٞب ٚ الذأبر ایٗ ٔؼٕٛػٝ ثٝ دبع  
ایشاٖ  _ة_اِف#سِٛیذدبیذاس ا٘شطی ثشق ٚ الذأبر ٔٛطش دس دٛیؾ 

 .سمذیش ٕ٘ٛد
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 قطعِ صٌعتی در ًیرٍگبُ راهیي اَّاز ۱04۱ثبزسبزی ثیش از 

لطؼٝ دس دی ٔبٜ أؼبَ، ٔؼٕٛع لطؼبر ثبصػبصی ؿذٜ دس ایٗ ٘یشٌٚبٜ   ۹۸ثب ثبصػبصی سؼذاد ۺ ٔذیش ػبُٔ ٘یشٌٚبٜ سأیٗ اٞٛاص ٌفز
خّیُ ٔحٕذی ٔذیشػبُٔ ایٗ ٘یشٌٚبٜ اػشفبدٜ  ۺ ٌضاسؽ سٚاثط ػٕٛٔی ٘یشٌٚبٜ سأیٗ اٞٛاصسػیذثٝ لطؼٝ  ۱۰۴۱ثٝ  ۹۹ٔبٜ ػبَ  ۱۰طی 

اص دا٘ؾ ٚ سٛإ٘ٙذی وبسوٙبٖ ثٕٙظٛس سفغ چبِـٟب ٚ وبٞؾ ٞضیٙٝ ٞبی ٔشسجط ثب خشیذ لطؼبر یىی اص ٟٕٔششیٗ سٚیىشدٞبی ٔب ثٛدٜ  
.  ٚ خشػٙذیٓ ثب سىیٝ ثش ٕٞیٗ اكُ سٛا٘ؼشیٓ ثخؾ ػٕذٜ ای اص لطؼبر ٔٛسد ٘یبص خٛد سا ثبصػبصی ٚ ٔٛسد اػشفبدٜ ٔؼذد لشاس دٞیٓ

ٚی ثب اؿبسٜ ثٝ  وبٞؾ صٔبٖ سؼٕیشار سؼٟیضار ٘یشٌٚبٞی ثذیُ ػٌّٛیشی اص خشیذ ایٗ لطؼبر اص ثبصاسٞبی داخّی ٚ خبسػی ٘مؾ اص  
ثب ثبصػبصی ۺ ٔحٕذی اظٟبس داؿز.فشآیٙذ سا دبیذاسی ٚ سِٛیذ ٔؼشٕش ٚاحذٞبی سِٛیذ ثشق ٘یشٌٚبٜ سأیٗ اٞٛاص ٟٔٓ ٚ اطشٌزاس دا٘ؼز

الصْ .لطؼٝ سػیذ ۱۰۴۱ٔبٜ ػبَ ػبسی  ثٝ  ۱۰لطؼٝ دس دی ٔبٜ أؼبَ، ٔؼٕٛع لطؼبر ثبصػبصی ؿذٜ ٘یشٌٚبٜ سأیٗ دس  ۹۸سؼذاد 
ٍٔبٚار ػبػز ثضسٌششیٗ ٘یشٌٚبٜ ثخبسی وـٛس  ۱۸۵۰ثزوش اػز ٘یشٌٚبٜ سأیٗ اٞٛاص ثب ؿؾ ٚاحذ سِٛیذی ٚ ثب ٔؼٕٛع ظشفیز 

اػز ٚ هٕٗ سِٛیذ دبیذاس ا٘شطی حیبسی ثشق ٚ دـشیجب٘ی اص ؿجىٝ ػشاػشی، ثؼیبسی اص لطؼبر ٔٛسد ٘یبص خٛد سا ثب سىیٝ ثش دا٘ؾ،  
 .سؼشثٝ ٚ سخلق وبسوٙبٖ خٛد طشاحی ٚ ٔٛسد ػبخز لشاس ٔیذٞذ
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 ویريگاٌ رامیه اًَاز ۳مگاياتي تًلیذ برق ياحذ ضمارٌ  ۴۰بُبًد 
 حبكُ وـٛس ثخبسی ٘یشٌٚبٜ ثضسي سشیٗ ۳ ؿٕبسٜ ٚاحذ دس ثشق سِٛیذ ٍٔبٚاسی ۴۰ ثٟجٛد ۺٌفز اٞٛاص سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ػبُٔ ٔذیش

 .اػز ثٛٔی ٔشخللبٖ دػز ثٝ سخللی ٚ فٙی سؼٕیشار
 ۺٌفز وـٛس ثخبسی ٘یشٌٚبٜ ثضسٌششیٗ ٚ ٘یشٌٚبٜ ایٗ ٔذیشػبُٔ ٔحٕذی خّیُ ۺاٞٛاص سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ػٕٛٔی سٚاثط ٌضاسؽ ثٝ

  ا٘شطی سِٛیذ ظشفیز ثشداسی ثٟشٜ فشآیٙذ ثٟجٛد ٚ ٔحذٚدیز ٞب سفغ سخللی، سؼٕیشار اػشای ثب سٛا٘ؼشٙذ ٘یشٌٚبٜ ٔشخللبٖ
 .دٞٙذ ثٟجٛد ٍٔبٚار ۴۰ ٔیضاٖ ثٝ سا ثٛد ؿذٜ ٔحذٚدیز دچبس وٝ ۳ ؿٕبسٜ ٍٔبٚاسی ۳۰۵ ٚاحذ ثشق

 ٔٛسد ثشق سبٔیٗ ٚ آٔبدٌی ػطح ثٟجٛد ٔٙظٛس ثٝ ٔؼٕٛػٝ ایٗ اٞذاف ٚ ثش٘بٔٝ اص ثخـی سا ۳ ؿٕبسٜ ٚاحذ ٍٔبٚاسی ۴۰ ثٟجٛد اٚ
 سِٛیذ ٚاحذ ٞبی اص ثشداسی ثٟشٜ ٚ سؼٕیشار ٍٟ٘ذاسی، ػّٕیبر ۺافضٚد ٚ وشد ػٙٛاٖ آسی سبثؼشبٖ دس ٚیظٜ ثٝ كٙبیغ ٚ ٔشدْ ٘یبص
ٜ ٞبی ػبیش ثٝ ٘ؼجز سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ثشق  .اػز ثشخٛسداس ٔشؼذدی ٚ حؼبع ٔشفبٚر، چبِؾ ٞبی ٚ دیچیذٌی اص وـٛس ٘یشٌٚب

  ثب سٛا٘ؼشیٓ دیـٍیشا٘ٝ ٚ اهظشاسی سؼٕیشار ٍٟ٘ذاسی، هٕٗ خٛد ٕٞىبساٖ سؼشثٝ ٚ دا٘ؾ ثش سىیٝ ثب ایٙىٝ ثیبٖ ثب ٔحٕذی
 وـٛس ثشق ػشاػشی ؿجىٝ اص دـشیجب٘ی ٚ ٔشدْ ثٝ سػب٘ی خذٔز دس ٟٕٔی ٘مؾ ٔحٛس، سٛػؼٝ ٚ حیبسی ا٘شطی ایٗ دبیذاس سِٛیذ

َ ٞبی طی ثشق ا٘شطی ٔؼشٕش سِٛیذ ٚ ثشداسی ثٟشٜ دِیُ ثٝ ٚاحذ ایٗ ۺداؿز اظٟبس وٙیٓ، ایفب   ٚ فٙی ٔـىالر دچبس اخیش ػب
 .ثٛد سػب٘ذٜ ػبػز ٍٔبٚار ۲۳۰ ثٝ سا ٚاحذ ایٗ سِٛیذ ػطح ٔٛهٛع ایٗ وٝ ؿذٜ ٔشؼذدی ٔحذٚدیز ٞبی

  ٘یشٌٚبٜ ایٗ ػٕذٜ چبِؾ ٞبی اص سا ثٛیّش ٞب ثخؾ ٚیظٜ ثٝ سؼٟیضار فشػٛدٌی ثبال، ػٕش اٞٛاص سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ػبُٔ ٔذیشػبُٔ
  دس سا ٚاحذ ایٗ سؼٕیشار ٚ ٔحذٚدیز ٞب سفغ ػّٕیبر ؿذٜ، وبسؿٙبػی ٚ فٙی ثشسػی ٞبی اص دغ ۺوشد ثیبٖ ٚ دا٘ؼز ثخبسی
 اوٖٙٛ ٞٓ ٚ دٞیٓ ثٟجٛد ػبػز ٍٔبٚار ۴۰ ٔیضاٖ ثٝ سا ٚاحذ ایٗ سِٛیذ ػطح الذأبر ایٗ ثب سٛا٘ؼشیٓ ٚ دادیٓ لشاس وبس دػشٛس

 .داسد لشاس ٔذاس دس ػبػز ٍٔبٚار ۲۷۰ سمشیجی ظشفیز ثب سِٛیذی ٚاحذ ایٗ
  سػٛة ػّٕیبر اػشای ثب وٙذا٘ؼٛس خال ثٟجٛد سا ٚاحذ ایٗ ثشٚی اكالحی ٚ سؼٕیشاسی الذأبر ٟٕٔششیٗ ٔؼئَٛ ٔمبْ ایٗ

  ثٙذی آة اص اؿىبَ سفغ داخُ، ػبخز اػیذوّشیذسیه ٚ خٛسدٌی هذ ٔٛاد اص اػشفبدٜ ثب وٙذا٘ؼٛس ِِٛٝ ؿبخٝ ٞضاس ۲۰ صدایی
ٗ ٞبی سؼٛین ثٛیّش، ِِٛٝ ؿبخٝ ۲۸ سؼٛین سٛسثٛفیذدٕخ، َ ٞبی ؿیٕیبیی ؿٛی ٚ ؿؼز ایشٞیشش، ٔؼیٛة دی  حشاسسی ٔجذ

 .وشد ػٙٛاٖ ٚاحذ ایٗ اثضاسدلیمی ٚ اِىششیىی ٔىب٘یىی، سؼٟیشار اص سؼذادی سفغ ٚ سؼٕیش ٕٞچٙیٗ ٚ سٛسثیٗ سٚا٘ىبسی سٚغٗ
  ٟٕٔی ٘مؾ ٚ اػز خٛصػشبٖ اػشبٖ ثشق دسكذ ۳۰ اص ثیؾ وٙٙذٜ سأٔیٗ وـٛس، ثخبسی ٘یشٌٚبٜ ثضسي سشیٗ اٞٛاص سأیٗ ٘یشٌٚبٜ

 .ٔی وٙذ ایفب وـٛس ثشق ػشاػشی ؿجىٝ دبیذاسی ٚ سظجیز سمٛیز، دس سا
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 محريمآغاز عملیات پًیص جُادی صىعت آب يبرق خًزستان در مىاطك 
ثؼشٝ ٞبی ٔٛادغزایی، ٔبػه ،ا٘ؼبْ ٚیضیز ٚ اسائٝ ٔـبٚسٜ دضؿىی ٚ ٕٞچٙیٗ هذػفٛ٘ی ٔؼبثش ٚ ٔٙبصَ ٔٙبطك ٔحشْٚ  سٛصیغ 

 .اػشبٖ خٛصػشبٖ اص الذأبر ایٗ ػّٕیبر ػٟبدی ثٛد
ػٟبدی ؿٛسای ٕٞبٍٞٙی  ٌشٜٚ ۺ فٛاد خذاوشٔی سئیغ ؿٛسای ٕٞبٍٞٙی حشاػز ٞبی كٙؼز آة ٚ ثشق خٛصػشبٖ اظٟبس داؿز 

حشاػز ٞبی كٙؼز آة ٚثشق اػشبٖ خٛصػشبٖ ثب سجؼیز اص دیبْ ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی دسخلٛف حوٛس ٚ ٔـبسوز ػٛا٘بٖ  
داٚطّت دس أذادسػب٘ی ثٝ ٔٙبطك ٔحشْٚ ، الذاْ ثٝ سٛصیغ ثؼشٝ ٞبی ٔٛادغزایی، ٔبػه ، ا٘ؼبْ ٚیضیز ٚ اسائٝ ٔـبٚسٜ دضؿىی  

ٕٞیبساٖ ػالٔز _كٙؼز آة ٚ ثشق#ٚ ٕٞچٙیٗ هذػفٛ٘ی ٔؼبثش ٚ ٔٙبصَ ٔٙبطك ٔحشْٚ اػشبٖ خٛصػشبٖ دسلبِت دٛیؾ ػٟبدی
ػذد ٔبػه،  هذػفٛ٘ی ٔؼبثش، وٛچٝ ٞب ٚٔٙبصَ ٔشدْ  ٚ   ۲۰۰۰ثؼشٝ ٔٛاد غزایی، سٛصیغ  ۳۵۰حذٚد سٛصیغ ۺ ٚی ٌفز .ٕ٘ٛد٘ذ

٘فش ٌبْ اَٚ ایٗ دٛیؾ ػٟبدی ثٛد وٝ ثب ٕٞىبسی حٛصٜ ثؼیغ   ۱۷۰ٕٞچٙیٗ اسائٝ خذٔبر ٚیضیز ٚ ٔـبٚس دضؿىی ثٝ سؼذاد 
ثزوش اػز ایٗ دٛیؾ ثب  اصْ .ؿذسٚص اػشا  ۲ؿٟیذكبِحی ٘ظاد ؿٟشػشبٖ ثبٚی دس سٚػشبٞبی ٔحشْٚ ایٗ ؿٟشػشبٖ ٚ ثٝ ٔذر 

 .ٕٞىبسی ٚ ٔـبسوز وبسوٙبٖ ٚخب٘ٛادٜ كٙؼز آة ٚ ثشق خٛصػشبٖ آغبص ٚ ثب ٕٞیٗ سٚیىشد سذاْٚ خٛاٞذ یبفز
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ٌ افك  2۵۵تًلیذ بیص از    ماَطُرَسار مگايات اورشی برق در ویريگا
 

  دس ثشق ا٘شطی ػبػز ٍٔبٚار ۷۳۵ ٚ ٞضاس ۲۵۵ سِٛیذ ثب ٘یشٌٚبٜ ایٗ
  ؿشق ػٙٛة ثشق ؿجىٝ دبیذاسی دس ای ػٕذٜ ٘مؾ ػبسی ػبَ آرسٔبٜ

 .ٕ٘ٛد ایفبء خٛصػشبٖ
  ٔذیش خبدٔی اهلل فوُ  ۺاٞٛاص سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ػٕٛٔی سٚاثط ٌضاسؽ ثٝ

  خذٔز دس ٟٕٔی ٘مؾ ثشق ا٘شطی ۺوشد ػٙٛاٖ ٔبٞـٟش افك ٘یشٌٚبٜ
  ٔی ایفب وـٛس كٙبیغ سٛػؼٝ ٚ صیشػبخشٟب ایؼبد ، ٔشدْ ثٝ سػب٘ی

  هٕٗ ثشٛا٘یٓ ا٘شطی ایٗ ٔؼشٕش سِٛیذ ثب سب ٕ٘ٛدیٓ ػؼی ٘یض ٔب ٚ وٙذ
  ایٗ ٘یبص ٔٛسد ثشق سبٔیٗ ٚ سمٛیز ػٟز دس ٔشدْ ثٝ سػب٘ی خذٔز
 .ثبؿیٓ وٛؿب كٙبیغ
  ٔطّٛة سا ثشق ا٘شطی سِٛیذ ثٕٙظٛس ٘یشٌٚبٜ ایٗ آٔبدٌی ػطح خبدٔی
  ٘یٕٝ دس ا٘شطی ایٗ ٔلشف وبٞؾ ثٝ ثبسٛػٝ ۺ داؿز اظٟبس ٚ دا٘ؼز

  ٔشوض ٞبی سیضی ثش٘بٔٝ طجك ٚ ؿجىٝ ٘یبص اػبع ثش  ػبَ دْٚ
 . ٕ٘ٛدیٓ وٙششَ سا خٛد سِٛیذ ػطح دیؼذبچیًٙ

 ٌزؿشٝ ػبَ آرسٔبٜ ٔذر  دس ٘یشٌٚبٜ ایٗ ثشق ا٘شطی سِٛیذ ٔیضاٖ ٚی
 . ٕ٘ٛد اػالْ ػبػز ٍٔبٚار ۶۴۶ ٚ ٞضاس ۱۳۴ سا

  ۱۶۲ ٚاحذ ۴ ثب ٔبٞـٟش افك سشویجی ػیىُ ٘یشٌٚبٜ اػز؛ ٌفشٙی
  ٚ ؿذٜ احذاص چٕشاٖ -ٔبٞـٟش ػبدٜ ۱۵ ویّٛٔشش دس ٍٔبٚاسی
  ۶۴۸ ٌبصی ٘یشٌٚبٜ ایٗ اص ثشداسی ثٟشٜ ٚ سؼٕیشار ٍٟ٘ذاسی، ػّٕیبر
 .ٔی دزیشد ا٘ؼبْ سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ٔؼشة ٔشخللیٗ سٛػط ٍٔبٚاسی
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 : در رساوٍ َای کطًر  

 
 
 
 
 

مصاحبٍ تخصصي يیصٌ لبًل ضذگان در آزمًن تبذیل يضعیت برگساری 
 اضتغال ویريگاٌ رامیه اًَاز 

 ػشدشػز أیشی غالٔشهب ۺاٞٛاص سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ػٕٛٔی سٚاثط ٌضاسؽ ثٝ
 وٝ ٕٞىبسا٘ی اص ٘فش ۱۲۰ فشآیٙذ ایٗ دس داؿز؛ اظٟبس ا٘ؼب٘ی ٔٙبثغ دفشش

 سخللی ٔلبحجٝ ثٛد٘ذ ؿذٜ لجَٛ اؿشغبَ ٚهؼیز سجذیُ آصٖٔٛ دس
 ٔٛفمیز ٌزس ٚ فشآیٙذ ایٗ اػشای ثب ٕ٘ٛد أیذٚاسی اظٟبس ٚ ٌشفز كٛسر

 ٚ دشػُٙ ایٗ اؿشغبَ ٚهؼیز سجذیُ ؿبٞذ ٔشحّٝ، ایٗ اص ٕٞىبساٖ آٔیض
 .ثبؿیٓ اٞٛاص سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ا٘ؼب٘ی ٘یشٚی ػبخشبسی ثٟجٛد
 حشاسسی ثشق سِٛیذ ٔبدسسخللی ؿشوز ٔؼٛص ثٝ  اؿبسٜ ثب ٕٞچٙیٗ أیشی

 چبسر ۴۲ اؿشغبَ ٚهؼیز سجذیُ ثٕٙظٛس آصٖٔٛ دْٚ ٔشحّٝ اػشای اص
 اػز ثزوش الصْ.داد خجش ػبسی ػبَ اػفٙذٔبٜ دس ٔؼٛص ایٗ اص ٔب٘ذٜ ثبلی
 داسای وٝ اٞٛاص سأیٗ ٘یشٌٚبٜ دیٕب٘ىبسی ثخؾ دشػُٙ اص ٘فش ۳۸۰

 ا٘ذ ثٛدٜ ٔؼٕٛػٝ ایٗ دس ثبالیی وبس ػبثمٝ ٚ الصْ ؿشایط سؼشثٝ، سخلق،
 ٚ ٘یشٚ ٚصاسر ػٛی اص الصْ ٔؼٛصار اخز ٚ ٔشؼذد ٞبی دیٍیشی اص دغ

 اؿشغبَ ٚهؼیز سجذیُ آصٖٔٛ دس حشاسسی ثشق سِٛیذ ٔبدسسخللی ؿشوز
 حذ٘لبة ٕ٘شٜ وؼت ثٝ ٔٛفك اَٚ ٔشحّٝ دس ٘فش ۱۲۰ ٚ ٕ٘ٛد٘ذ ؿشوز

   .ا٘ذ ؿذٜ
 
. 
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 ثبس ثشای اِٚیٗ 

 مگاياتي ویريگاٌ رامیه اًَاز با استفادٌ از مًاد ساخت داخل   ۳۰۵اسیذضًیي کىذاوسًر ياحذ 
  ثب ٘یشٌٚبٜ ٍٔبٚاسی ۳۰۵ ٚاحذ وٙذا٘ؼٛس اػیذؿٛیی اص اٞٛاص سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ۲ ٚ یه فبص ؿیٕی ثشداسی ثٟشٜ أٛس ػشدشػز

 .داد خجش ثٛٔی ٔشخللبٖ سالؽ
  ٘یشٌٚبٜ ۲ ٚ یه فبص ؿیٕی ثشداسی ثٟشٜ أٛس ػشدشػز دٛس ػٕبَ اػٕبػیُ ۺ اٞٛاص سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ػٕٛٔی سٚاثط ٌضاسؽ ثٝ

 ثٝ الذاْ ثبس اِٚیٗ ثشای سخللی آ٘بِیض ٞبی ٚ ٔشؼذد سحمیمبر اص دغ سٛا٘ؼشٙذ ٘یشٌٚبٜ ثٛٔی ٔشخللبٖ ۺٌفز اٞٛاص سأیٗ
  ثب ٕٞشاٜ ۳ ؿٕبسٜ ٍٔبٚاسی ۳۰۵ ٚاحذ وٙذا٘ؼٛس اػیذؿٛیی ػّٕیبر دس داخُ ػبخز خٛسدٌی وٙٙذٜ ٕٔب٘ؼز اص اػشفبدٜ

ٜ ٞبی ػیىُ دس سؼٟیضار اكّی سشیٗ اص یىی وٙذا٘ؼٛس ایٙىٝ ثیبٖ ثب اٚ.وٙٙذ اػیذوّشیذسیه   ایؼبد ثب وٝ اػز ثخبس ٘یشٌٚب
  سػٛة ۺافضٚد ٔی وٙذ، ایفبء ثشق ا٘شطی سِٛیذ ٔیضاٖ ٚ ٚاحذ دبیذاسی دس صیبدی ٘مؾ ٚ ؿذٜ حشاسسی سا٘ذٔبٖ ثٟجٛد ثبػض خالء

ٝ ٞبی دسٖٚ سػٛثی الیٝ سـىیُ ثٝ ٔٙؼش صٔبٖ طَٛ دس آة دس ٔٛػٛد أالح  ثبػض ٔٛهٛع ایٗ وٝ ٔی ؿٛد وٙذا٘ؼٛس ِِٛ
ٝ ٞبی دس حشاسر ا٘شمبَ اص ػٌّٛیشی  .ؿذ خٛاٞذ ثشق ا٘شطی سِٛیذ دس وبٞؾ ثبػض ٟ٘بیز دس ٚ خالء وبٞؾ ٚ وٙذا٘ؼٛس ِِٛ

  ٔیبٖ سؼٕیشار ثب ٕٞضٔبٖ سِٛیذ وبٞؾ اص ػٌّٛیشی ٚ فٙی ٔـىالر ثشٚص اص دیـٍیشی سا اػیذؿٛیی اص ٞذف دٛس ػٕبَ
ٜ ای   ٔٛاد ا٘حالَ ثٝ ثخـیذٖ ػشػز ػجت دشٚطٜ ایٗ دس اػیذوّشیذسیه اص اػشفبدٜ ۺداؿز اظٟبس ٚ وشد ػٙٛاٖ ٚاحذ ایٗ دٚس
 .ٔی ؿٛد ؿیٕیبیی ٔبدٜ ایٗ دس ؿذٜ سػٛة

  ؿشوز ٞبی سالؽ ثب ؿیٕیبیی ٔٛاد ایٗ سِٛیذ ایٙىٝ ثیبٖ ثب اٞٛاص سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ۲ ٚ یه فبص ؿیٕی ثشداسی ثٟشٜ أٛس ػشدشػز
  سبٔیٗ حزف ٚ ؿیٕیبیی ٔٛاد ایٗ خشیذ وبٞؾ سػٛثبر، حزف ٔٙظٛس ثٝ ثبال اطشٌزاسی ۺداد ادأٝ اػز، ؿذٜ ا٘ؼبْ ایشا٘ی

ٝ ٞبی ٔؼذٚدی سفغ ٚ سػٛثبر حزف ٔٙظٛس ثٝ ٔبدٜ ایٗ اص اػشفبدٜ ٞبی ٔضیز دیٍش اص خبسػی وٙٙذٌبٖ   ثٝ وٙذا٘ؼٛس ِِٛ
ٝ ٞبی اص ؿبخٝ یه دس دشٚطٜ ایٗ اص حبكُ ٘شبیغ ثٝ ٔؼئَٛ ٔمبْ ایٗ.ٔی سٚد ؿٕبس   ا٘حالَ ٔیضاٖ ٚ دشداخز وٙذا٘ؼٛس ِِٛ

  ایٗ اص اػشفبدٜ ٔطّٛة ثبصدٞی ۺداؿز ثیبٖ ٚ وشد اػالْ دسكذ ۶۲ دیٍش ؿبخٝ دس ٚ دسكذ ۸۴ سا اػیذؿٛیی اص ثؼذ سػٛة
 .اػز ثیـشش ػیششیه اػیذ ٕٞچٖٛ ؿیٕیبیی ػبیشٔٛاد اص اػشفبدٜ ثٝ ٘ؼجز ؿیٕیبیی ٔبدٜ

 وـٛس ثخبسی ٘یشٌٚبٜ ثضسٌششیٗ ػبػز ٍٔبٚار ۸۵۰ ٚ ٞضاس یه ظشفیز ٔؼٕٛع ثب ٚ سِٛیذی ٚاحذ ۶ ثب اٞٛاص سأیٗ ٘یشٌٚبٜ
 .ٔی وٙذ ایفبء وـٛس ثشق ػشاػشی ؿجىٝ اص دـشیجب٘ی ٚ ٔشدْ ٘یبص ٔٛسد ثشق سبٔیٗ دس ٟٕٔی ٘مؾ ٚ اػز
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 :  لیىک بازتاب خبر در رساوٍ َای کطًر 

ویريگاٌ رامیه پس از رفع مطکالت فىي بٍ  ۴مگاياتي ضمارٌ  ۳۰۵ياحذ 
 ضذضبکٍ سراسری برق کطًر متصل 

لذسر اهلل ٘شیٕیؼب ٔؼبٚ٘ز  ۺ ثٝ ٌضاسؽ سٚاثط ػٕٛٔی ٘یشٌٚبٜ سأیٗ اٞٛاص
ایٗ ٘یشٌٚبٜ   ۴ٍٔبٚاسی ؿٕبسٜ  ۳۰۵ٚاحذ ۺ  سِٛیذ ایٗ ٘یشٌٚبٜ اظٟبس داؿز

وٝ ثذِیُ ٘ـشی ؿذیذ دس لؼٕز ثٛیّش آٖ اص ٔذاس سِٛیذ ثشق خبسع ٌشدیذٜ  
ثٛد ثب ٕٞز سالؿٍشاٖ ایٗ ٔؼٕٛػٝ ٔؼذدا  ثٝ ؿجىٝ ػشاػشی ثشق وـٛس 

الذاْ ثٝ  ۴ثب ٔـبٞذٜ ٘ـشی ؿذیذ دس ثٛیّش ٚاحذ ۺ ٌفز٘شیٕیؼب .دیٛػز
خبسع ٕ٘ٛدٖ ٚاحذ ٔزوٛس ٕ٘ٛدٜ  سب اص كذٔبر ثیـشش ثٝ ػبیش سبػیؼبر  

ٕٞىبساٖ سؼٕیشار ٘یشٌٚبٜ سأیٗ ثالفبكّٝ دغ  ۺ افضٚدٚی .ٕ٘بیٙذػٌّٛیشی 
اص خشٚع ٚاحذ طی ػّٕیبر ٞبی ٔشؼذد ٚ ثب ٚػٛد چبِـٟبی ٔشسجط ثب ایٗ  

سؼٟیض، الذاْ ثٝ سفغ ٘ـشی ثٛیّش ٚ ٕٞچٙیٗ ٔـىالر فٙی ایٗ ٚاحذ  
ٚاحذ سِٛیذی ٚ ثب ٔؼٕٛع   ۶ثزوش اػز ٘یشٌٚبٜ سأیٗ اٞٛاص ثب الصْ .ٕ٘ٛد٘ذ

ٍٔبٚار ػبػز ثضسٌششیٗ ٘یشٌٚبٜ ثخبسی وـٛس اػز ٚ ٘مؾ   ۱۸۵۰ظشفیز 
ٟٕٔی دس سبٔیٗ ثشق ٔٛسد ٘یبص اػشبٖ خٛصػشبٖ ٚ ٕٞچٙیٗ دـشیجب٘ی اص  

 .ؿجىٝ ػشاػشی ثشق وـٛس ایفب ٔی وٙذ

 :  لیىک بازتاب خبر در رساوٍ َای کطًر 
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 ۱۳۹۹دی هبُ  هبٌّبهِ ًیرٍگبُ راهیي اَّاز  - ًخل ٍ كبرٍى

 
 اًَازتصفیٍ ريغه تًربیه حیه بُرٌ برداری ياحذ در ویريگاٌ رامیه اوجام 

 
 ۳۰۵ػّٕیبر سلفیٝ سٚغٗ سٛسثیٗ ٚاحذ ۺ ػشدشػز ٌشٜٚ ٟٔٙذػی ٚ ٘ظبسر ؿیٕی ٘یشٌٚبٜ سأیٗ اٞٛاص ٌفز

 .حیٗ ثٟشٜ ثشداسی اص ٚاحذ ا٘ؼبْ ؿذ ۳ٍٔبٚاسی ؿٕبسٜ 
٘ٛیذ ٕ٘ىی ؿٛؿششی ػشدشػز ٌشٜٚ ٟٔٙذػی ٚ ٘ظبسر ؿیٕی ۺ ثٝ ٌضاسؽ سٚاثط ػٕٛٔی ٘یشٌٚبٜ سأیٗ اٞٛاص

ٗ ٞبی ٔلشفی دس ٘یشٌٚبٜ، سٚغٗ سٛسثیٗ اػز وٝ ٔٛػت سٚا٘ىبسی ۺ ٘یشٌٚبٜ سأیٗ ٌفز یىی اص ٟٕٔششیٗ سٚغ
ٖ ٞبی سٛسثٛط٘شاسٛس ٚ فیذ دٕخ ٞب  ٔیضاٖ آة ٚ ػطح ۺ ؿٛؿششی افضٚدٕ٘ىی .ٔی ؿٛدٚ خٙه وبسی یبسبلب

سٕیضی سٚغٗ اص دبسأشش ٞبی ٟٔٓ دس وٙششَ ویفیز سٚغٗ ٚ سوٕیٗ سٚا٘ىبسی ٔٙبػت اػز وٝ ػٟز افضایؾ 
طَٛ ػٕش سٛسثٛط٘شاسٛس ٚ فیذ دٕخ ٞب ٚ ٕٞچٙیٗ افضایؾ صٔبٖ وبسوشد ٔفیذ سٚغٗ ثؼیبس حیبسی ٚ ٟٔٓ 

 ۳دػشٍبٜ سلفیٝ سٚغٗ ػذیذ هٕٗ فیّششاػیٖٛ رسار آالیٙذٜ ثب ػبیض ثضسٌشش اص ۺ اظٟبس داؿزٚی .ٞؼشٙذ
ٔیىشٖٚ، ٔٛػت وبٞؾ ٔیضاٖ آة ٔٛػٛد دس سٚغٗ ثٝ سٚؽ خـه وشدٖ سحز خالء  سب حذ لبثُ لجَٛ وٕشش 

ایٗ ٌضاسؽ؛ ایٗ ػّٕیبر ثب اػشفبدٜ اص دػشٍبٜ سلفیٝ سٚغٗ وٝ دس ٌزؿشٝ ثشاػبع .ٔی ؿٛد٘یض   ppm ۱۰۰اص 
ػبَ ثذِیُ اؿىبالر فٙی ، غیش لبثُ ثٟشٜ ثشداسی ثٛدٜ ثب سالؽ ٔشخللبٖ ٘یشٌٚبٜ سأیٗ اٞٛاص ٚ  ۱۱ثٝ ٔذر 

ٝ ٞبی ا٘ذن سؼٕیش ٚ ثبصػبصی ؿذٜ اػز  .ثب اػشفبدٜ اص دشب٘ؼیُ داخّی ٚ كشف ٞضیٙ
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 :  لیىک بازتاب خبر در رساوٍ َای کطًر 

 وتایج وُایي برگسیذگان سیسدَمیه ديرٌ مسابمات لرآوي يزارت ویرياعالم 
 اػالْ ٘یشٚ ٚصاسر لشآ٘ی ٔؼبثمبر دٚسٜ ػیضدٕٞیٗ ٟ٘بیی ٘شبیغ ، سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ػٕٛٔی سٚاثط ٌضاسؽ ثٝ

 ػٙبٚیٗ وؼت ثٝ ٔٛفك ٔؼٕٛػٝ ایٗ وبسوٙبٖ ٕٞؼشاٖ ٚ  اٞٛاص سأیٗ ٘یشٌٚبٜ دشػُٙ اص سؼذادی ٚ ٌشدیذ
 سؿشٝ ۳ دس ثشادساٖ ٚ خٛاٞشاٖ ثخؾ دٚ دس سٛا٘ؼز سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ، ؿذٜ اػالْ ٘شبیغ طجك ثش .ؿذ٘ذ ثشسش

 صثبٖ سؿشٝ دس ، اػشب٘ی اَٚ ٔمبْ حشداٖ ػّی ٕٞؼش حفظ سؿشٝ دس .ٕ٘بیذ وؼت سا ثشسشاػشب٘ی ٔمبٟٔبی
 سحمیك سؿشٝ دس ، اػشب٘ی ػْٛ ٚ  اَٚ ٔمبٟٔبی سشسیت ثٝ أیٗ ٘بكشی وشیٓ ٚ فش اػالٔی ٞبؿٓ آٔٛصی

 وؼت سا اػشب٘ی ػْٛ ٚ دْٚ ٔمبٟٔبی سشسیت ثٝ  وبوّىی ػؼفشی ٟٔذی ٚ ػالٔی ٔحٕذ ٕٞؼش ٔٛهٛػی
 .ٕ٘ٛد٘ذ

ٔٙبػجز دٞٝ ثٝ االػالْ ػیذاحٕذحؼیٙی ػخٙشا٘ی حؼز 
 ثلیشر ٚٔیظبق أز ثب ٚالیز

 (آخشیٗ سحٛالر ٔٙطمٝ) ٘ـؼز سٚؿٍٙشی ثبحوٛس اػٙبد السسی 
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 ۱۳۹۹ دی هبُ هبٌّبهِ ًیرٍگبُ راهیي اَّاز  - ًخل ٍ كبرٍى

 
 ویريگاٌ رامیه  2فاز   سرپرست امًر بُرٌ برداری بخار اوتصاب 

 
 اٞٛاص، سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ٔذیشػبُٔ ٔحٕذی خّیُ ٟٔٙذع  ػٛی اص حىٕی طی

 ایٗ " ۲فبص ثخبس ثشداسی ثٟشٜ أٛس ػشدشػز " ثؼٙٛاٖ سػبئیبٖ وٛسٚؽ ٟٔٙذع
 .ؿذ ٔٙلٛة ٘یشٌٚبٜ

 

 رامیهاوتصاب سرپرست دفتر مىابع اوساوي ویريگاٌ 
 

طی حىٕی اص ػٛی ٟٔٙذع خّیُ ٔحٕذی ٔذیشػبُٔ ٘یشٌٚبٜ سأیٗ اٞٛاص، 
ایٗ ٘یشٌٚبٜ  "ػشدشػز دفشش ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی  "ٟٔٙذع غالٔشهب أیشی ثؼٙٛاٖ 

 .ٔٙلٛة ؿذ

 اطالع رساوي ريابط عمًمي ویريگاٌ رامیه اًَاز در پیام رسان سريش تًلف 
 

  ؛ ػشٚؽ سػبٖ دیبْ  ٘بٔطّٛة دـشیجب٘ی ٚ افضاسی ٘شْ ٞبی ٔحذٚدیز ثٝ سٛػٝ ثب سػب٘یٓ ٔی ٌشأی ٕٞىبساٖ وّیٝ اطالع ثٝ
 اص ٚ ٔشٛلف "ػشٚؽ" سػبٖ دیبْ دس اٞٛاص سأیٗ ٘یشٌٚبٜ ػٕٛٔی سٚاثط دفشش ٞبی سػب٘ی اطالع وّیٝ  ( ٔبٜ ثٟٕٗ اَٚ )اص

 .ٌشفز خٛاٞذ كٛسر " ایشب " سػبٖ دیبْ طشیك اص كشفب سػب٘ی اطالع ایٗ ؿذٜ روش سبسیخ
  ٚ ٘لت ثٝ ٘ؼجز ٘یشٌٚبٜ ػٕٛٔی سٚاثط دفشش ٞبی اطالػیٝ ٚ اخجبس ، سٚیذادٞب اص اطالع وؼت ثٕٙظٛس اػز خٛاٞـٕٙذ ِزا

 .ٕ٘بئیذ الذاْ " ایشب " سػبٖ دیبْ اص اػشفبدٜ
 ۺًکتِ  

  ٞبی سػبٖ دیبْ ػبیش ٔـبثٝ وبسثشدٞبیی ٚ أىب٘بر ٚ اػز داخّی  ٞبی سػبٖ دیبْ ثٟششیٗ اص یىی " ایشب " سػبٖ دیبْ
 .ثبؿذ ٔی داسا سا خبسػی

 com.eitaa//:https    ۺایتب رسبى پیبم داًلَد هستقین لیٌک    
 »ایشب » وب٘بَ خجشی ٘یشٌٚبٜ سأیٗ اٞٛاص  دس دیبْ سػبٖ آدسع 

  eitaa.com/raminpower 
@raminpower 

داولًد  اپلیکیطه  
از طریك « ایتا»

اسکه بارکذ  

QR 

 «ٞٛاِجبلی»
 رستوی پرٍیس – شجراتی عوبد – سالهبت كرین  آقبیبى ؛ گراهی ّوکبراى

 
 ػضیضاٖ آٖ ثشای ٔٙبٖ خذاٚ٘ذ اص ٚ ٕ٘ٛدٜ ػشم سؼّیز ٔحششْ ٚخب٘ٛادٜ ؿٕب خذٔز سا ٚاسدٜ ٔلیجز
 .داسیٓ ٔؼئّز ػبفیز ٚ كجش ثبصٔب٘ذٌبٖ ثشای ٚ ثیىشاٖ سحٕز

 تسلیت

   ًیرٍگبُ تَْیِ كبرگبُ سرپرست اًتصبة
 

 سأیٗ ٘یشٌٚبٜ سٟٛیٝ وبسٌبٜ ػشدشػز ثؼٙٛاٖ " دٛسصسیٗ اهلل سٚح " اثالغی طی
 .ؿذ ٔٙلٛة
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 بٍ ريایت تصًیر
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 اٞٛاصسمذیش ٔذیشػبُٔ اص وبدس دسٔبٖ ٚ دشػشبساٖ ٘یشٌٚبٜ سأیٗ 
 سالؿٍشاٖ اداسٜ دٕذٟبسٛػط Hocٔٛ٘شبط دٕخ سصسٚ  (ع)دس سٚص ٔیالد ثب ػؼبدر حوشر صیٙت 

 ۳ػٛؿىبسی ٚ سفغ ػیت ٘بصَ ٚ دٞب٘ٝ ٔـؼّٟبی ٚاحذ ۳ػٛؿىبسی ٚ سفغ ػیت ٘بصَ ٚ دٞب٘ٝ ٔـؼّٟبی ٚاحذ

سؼٛین ؿجب٘ٝ سٚصی ِِٛٝ ٞبی ٔؼیٛة اوٛ٘ٛٔبیضس ؿٕبسٜ یه 
 ۴_۱اػشبسر ثٛیّش 

ػبیك وبسی ٚ ٚسق وبسی  ٔؼیشٞبی ٚسٚد ٚ خشٚع ثٛػشش  
 ۳دٕخ ٞب ٚاحذ 



 ۱۳۹۹ دی هبُ هبٌّبهِ ًیرٍگبُ راهیي اَّاز  - ًخل ٍ كبرٍى

 بٍ ريایت تصًیر
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 ثبصػبصی ٚسؼٕیش اِىششٚٔٛسٛس ثشػٟبی خٙه وٗ
ػٟز سؼٛین دس  ۶چیذٔبٖ ثؼىز ٞبی الیٝ ٌشْ ٚاحذ 
 سؼٕیشار اػبػی

 ٚاِٛ ٔؼیش خشٚػی ٞیشش ؿیٕیبییسؼٕیش        ۳ٚاحذ Bػٛؿىبسی ٚسٚدی وٙذا٘ؼٛس ؿبخٝ 

سذاْٚ سِٛیذ دبیذاس ا٘شطی ثشق ٘یشٌٚبٜ افك ٔبٞـٟش؛ ثذػز 
 سٛإ٘ٙذ ٔشخللبٖ ٘یشٌٚبٜ سأیٗ  

ثشٌضاسی ٔشاػٓ صیبسر ػبؿٛسا ٚ ٌشأیذاؿز ػبٍِشد ؿٟبدر 
 ؿٟیذ حبع لبػٓ ػّیٕب٘ی دس  ٘یشٌٚبٜ افك ٔبٞـٟش



 ۱۳۹۹ دی هبُ هبٌّبهِ ًیرٍگبُ راهیي اَّاز  - ًخل ٍ كبرٍى

 بٍ ريایت تصًیر
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ػٟز  ۵ٚ۶ثبصوشدٖ دٕذٟبی سغزیٝ وٕذشػٛسٞبی ٚاحذ
 ۶اٚسٞبَ دٕخ سٛسثٛفیذدٕخ ٚاحذ سؼٕیشاػبػی

 ۵ص    ٚاحذ .ح.ٔٛ٘شبط ٟ٘بیی ٌیز ٚاِٛ ي ۶ثبص وشدٖ وِٛش ٞٛایی ٚاحذ   

 ۶ٚاحذ  Bدٔٛ٘شبط ٞیذسٚوٛدّیًٙ فیذ دٕخ  ثب سػبیز ٔؼبئُ صیؼز ٔحیطی ۱ٚاحذ  MHCلّیبؿٛیی وِٛش 



 ۱۳۹۹ دی هبُ هبٌّبهِ ًیرٍگبُ راهیي اَّاز  - ًخل ٍ كبرٍى

 بٍ ريایت تصًیر

12 

ػٟز سؼٕیش ٚ  ۴ٚ۳ثبص وشدٖ دٕخ ٔشحّٝ دْٚ ٔبصٚر خب٘ٝ 
دس ٔحُ ( ع)ػٌٛٛاسی ثٝ ٔٙبػجز ؿٟبدر حوشر فبطٕٝ ػشٚیغ ٚ ٔٛ٘شبط آٖ 

 ٕ٘بصخب٘ٝ ٘یشٌٚبٜ

ثب دٕخ   ۱ٔشحّٝ دْٚ ٚاحذ cسؼٛین وٙذا٘ؼیز دٕخ 
 ۶ٚاحذ  HPCثبصوشدٖ ٚ ػشٚیغ وِٛشٞبی  سصسٚػبصی ؿذٜ

 ٘یشٌٚبٜ سأیٗ اٞٛاص   ۶ٚاحذ سؼٕیشار اػبػی  ٘یشٌٚبٜ سأیٗ اٞٛاص   ۶ٚاحذ سؼٕیشار اػبػی 



 ۱۳۹۹ دی هبُ هبٌّبهِ ًیرٍگبُ راهیي اَّاز  - ًخل ٍ كبرٍى

 لیىک داولًد

localcontent.ir/fa/page.http://
0%A2%C20%105php?rid= 

ٌ رامیه در   99دیماٌ کلیپ ريیذادَا ي تالضُای کارکىان ویريگا

 
 

 
 ػبدٜ ٔؼؼذػّیٕبٖ ۲۰ویّٛٔشش-اٞٛاصۺ آدسع 

 ۰۶-۳۶۵۵۴۸۹۱ۺ   سّفىغ

@raminpower           

       info@raminpower.ir  
 www.raminpower.ir 

 
 
 

 
 

 
 

 سٚاثط ػٕٛٔی ٘یشٌٚبٜ سأیٗ اٞٛاصۺ اهتیبزصبحت 
 داٚٚد ػّیٕب٘یۺ هذیرهسئَل ٍ سردثیر  

 ؿٟشیبس ثَّٟٛۺ صفحِ آرایی خجرًگبرٍ   
 ؿٟشٚص سمی دٛسۺ گرافیک   

 ٔحٕذ٘جی سٔین دٛسۺ ٍیراستبری ٍ عکس   

 
 
 
 

ٍ ساخت داخل ٌ رامیه در ومایطگات  کلیپ ویريگا

918436n.ir/2bhttps:// 
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