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   چکیذُ

ثبٕٖشَٗ سٞب٣ٍ ٝب٤٧ا٥ٍ اي، ديَٚىز ٧بي َٖٙىي ىٍ ٣ٍٗ ٧بي اّشٚبه ٝقيٟ ٣ سقيي٠ 

 س٤اٟ ف٤اٍٟ ٣  ثب دَىاُٗ ىاى٥ ٧بي سٞب٣يَ ٝب٤٧ا٥ٍ اي ٝي ا١يي٨ٖبي ٝقي١ي ٤ٍٝر دٌيَىش٦ إز.

ي ٝٚوٜ َّى ٝب٢١ي د٤ٙ٘ ٕيب٧ي، يوـب٨ٙب، اٍاضي ٍُافي ٧بي ٝوشٚو ُٝي٢ي ٍا ثب سََيت ٢ٝبٕج دييي٥

٣ مي٥َ. اُ ػ٦ٚٞ اي٠ ٣ٍٗ ٧ب ٝي س٤اٟ ثب إشيبى٥ اُ سَّيت ثب١ي٧بي ٝوشٚو عييي، ٙيش٤ٙ٤ّي ٢ٝغ٦َ ٍا سب 

كي٣ىي ٝٚوٜ َّى ٣ يب ثب إشيبى٥ اُ سَّيت ١ٍٖي ّبًة سٞب٣يَ ١ٍٖي ا٣ٙي٦ اي ثيٕز آ٣ٍى ٦ّ ٧َ ١ٍٔ 

٤١ؿ ٙيش٤ٙ٤ّي، د٤ٙ٘ ٕيب٧ي، ٢ٝبعٌ ١٤ْٖٝي ٣ ٕبيَ ف٤اٍٟ ٕغلي ُٝي٠  سب كي٣ىي ٝٚوٜ ٢٢ّي٥

 ه٤ا٧ي ث٤ى.

سٚييٌ سٞب٣يَ ٝب٤٧ا٥ٍ اي ث٦ ٧َٞا٥ اعالفبر ُٝي٠ ٢ٙبٕي، ّئ٤ٙيٞيبيي، ّئ٤ىيِيْي ٣ ىيَٖ 

 اعالفبر ٝي س٤اٟ ٢ٝبعٌ سْٚي٘ ّب١ٖبٍ ٧بي ٝقي١ي ٍا ثب ىٍز ١ٖجشبً ه٤ثي ٝشٞبيِ ٤ٞ١ى. ىٍ اي٠ ٕٞي٢بٍ

ال٦ٝ ث٦ ٣ٍٗ ٣ َٝاك٘ آٝبى٥ ٕبُي ٣ سٚييٌ الي٦ ٧بي اعالفبسي ٝوشٚو ثَاي ٝٚوٜ َّىٟ ثغ٤ٍ ه

ٝي ٤ٙى. ٢ٝبعٌ )ٝلي٣ى٥ ٧بي( ٝوشٚو ثَ ٣ٍي ٧َ الي٦ ثب س٤ػ٦ ث٦ ىٍػ٦ دَىاهش٦  ، آ٤١ٝبٙي ٧بي ٝقي١ي

سٚييٌ  GISا٧ٞيز آٟ )ثٖش٦ ث٦ ١ؾَ ّب٢ٍٙبٓ( ٣ُٟ ى٧ي ٝي ٤ٙى ٣ ىٍ دبيبٟ سٞبٛ اي٠ الي٦ ٧ب ىٍ ٝليظ 

ٝي َٕى١ي. ثَ ٣ٍي الي٦ ثيٕز آٝي٥ دبيب١ي ٢ٝبعٌ ىاٍاي كياّظَ ٣ُٟ اهشٞبٛ ىاى٥ ٙي٥ ث٦ ف٤٢اٟ 

  ٝي ١٤ٙي. آ٤١ٝبٙي ٣ ٢ٝبعٌ ٖٝشقي ّب١ي ٕبُي ٝٚوٜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


