
يروانف ملع و  ياه  كراپ مرتحم  ياسؤر 
روانف ياهدحاو  دشر  زکارم  مرتحم  ناریدم 

، مارتحا مالس و  اب 
هب هجوت  اب  يروانف  تاقیقحت و  مولع ، ترازو  يروانف  روما  يزیر  همانرب رتفد  دناسر  یم راضحتسا  هب       

ییاسانـش نمــض  اـت  دراد  رظنرد  هطوـبرم ، عیانــص  بآ و  هزوـح  رد  یتاـیح  يروـف و  ياـه  ترورض
ياه يروانف اه و  لوصحم اه ، حرط دـشر ، زکارم  يرواـنف و  ملع و  ياـه  كراـپ رد  هتفهن  ياـه  تیفرظ

نارادرب هرهب يداصتقا و  ياه  هاگنب ناراذگ ، هیامرـس عیانـص ، شورف  دیرخ و  ضرعم  رد  ار  ناینب  شناد
راکو و بسک هزوح  رد  اضاقت  هضرع و  دنیآرف  يزاسدرادناتسا  نمض  تسا  رارق  حرط  نیا  رد  .دهد  رارق 

يا هفرح دیرخ  يراذگ و  هیامرس ياه  هنیمز شورف ، رازاب و  هعـسوت  رب  هوالع  ناینب ، شناد ياه  لوصحم
، تسا هدـش  يراذـگ  مان بآ " هزوح  هلاسم  لـح   " ناونع هب هک  هماـنرب  نیا  رد  .ددرگ  مهارف  يدـیدج  و 
، تاـعارتخا يارب  دـنناوت  یم بآ  عیانــص  طـبترم  ياـه  هزوـح رد  حرط  بحاـص  نارواـنف  ناـحارط و 

يرازگرب زا  فده  .دنناسرب  شورفب  ار  اه  نآ ای  هدرکادیپ و  راذگ  هیامرس دوخ  ياه  لوصحم اه و  يروانف
زا فرط و  کیزا تعنص  نابحاص  هیامرـس و  نابحاص  يروانف و  حرط و  نابحاص  نیب  دنویپ  همانرب ، نیا 

.تسا بآ  عیانص  هزوح  رد  يدربراک  ياه  حرط يزاس  يراجت روظنم  هب تخاسریز  داجیا  رگید  فرط 
بحاص هک  رقتـسم  روانف  ياهدحاو  هب  بولطم  وحن  هب  عوضوم  نیا  دوش  یم تساوخرد  ور  نیا  زا         

یضاقتم روانف  ياهدحاو  .دوش  یناسر  عالطا دنتـسه ، بآ  هزوح  اب  طبترم  يروانف  ای  لوصحم و  حرط ،
ات رثکادح  ار  دوخ  يروانف  ای  حرط و  تاصخـشم  تسیاب  یم لوصحم  شورف  ای  راذگ و  هیامرـس بذـج 

.دنیامن لاسرا   www.water.ideasbazaar.ir هناماس قیرط  زا  هام 1398  دادرخ   15
ای حرط و  ياراد  هک  زکرم  نآ  رد  رقتـسم  روانف  ياهدـحاو  تاـعالطا  تسا  دنمـشهاوخ  نینچمه        
، روانف دحاو  مان  لماش   ) دنشاب یم همانرب  نیا  رد  تکرـش  ناهاوخ  هدوب و  بآ  عیانـص  هزوح  رد  يروانف 

يروانف روما  يزیر  همانرب رتفد  هب  همان  نیا  هیباوج  رد  يرواـنف ) اـی  حرط و  ناونع  ساـمت و  تاـعالطا 
.ددرگ لاسرا  يروانف ، تاقیقحت و  مولع ، ترازو 
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تیامح ياتسار  رد  يروانف  تاقیقحت و  مولع ، ترازو  يروانف  شهوژپ و  تنواعم  تسا  رکذ  نایاش       
رثکادــح نازیم  هـب  هماـنرب  نـیا  رد  بآ  هزوـح  اـب  طـبترم  ياـه  حرط يزاـس  يراـجت اـی  شورف و  زا 

.دروآ دهاوخ  لمع  هب  بختنم  ياه  حرط زا  یقیوشت  تیامح  لایر   1.500.000.000
ریبکریما هاگـشناد  رازاب  هدـیا  رتفد  اب  تسا  دنمـشهاوخ  لاوس ، ای  ماهبا و  هنوگره  دوجو  تروص  رد     

تاقیقحت و مولع ، ترازو  يرواـنف  روما  يزیر  هماـنرب رتفد  يرواـنف  لاـقتنا  یمـسر  رازگراـک  ناونع  هب
.دییامرف لصاح  سامت  نفلت 021-66175937  هرامش  هب  يروانف 
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رکشت اب 
يریمشک يدهم 

يروانف روما  يزیر  همانرب رتفد  لک  ریدم 

 : تشونور

تهج يرازگرب ، يرجم  ناونع  هب ریبکریما  رازاب  هدیا  رتفد  مرتحم  ریدم  يردان  رتکد  ياقآ  بانج  - 
مادقا راضحتسا و 
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