


| باشگاه نفت و نیرو
نهاد  مردم  سازمان  یک  عنوان  به  نیرو  و  نفت  باشگاه 
صاحبنظران  و  محققان  ارشد،  ازمدیران،کارشناسان  متشكل 
در زمینه های راهبردی مدیریت، اقتصاد انرژی، فناوری، امور 
فضایی  قالب  در  انرژی  و  نفت  حوزه  در  بازرگانی  و  حقوقی 

غیرانتفاعی و غیرسیاسی است. 
این تشكل ایجاد ارتباطی پویا و فعال میان فعاالن حوزه 
از  با ساختاری کارآمد به منظور استفاده بهینه  هاي مرتبط 
انرژي  و  نفت  و تجربه های شاخص ملي در حوزه  ظرفیت ها 
را دنبال مي كند و در جهت انتقال دانش و تجربه این افراد 
خصوصی  بخش  در  اقتصادی  فعاالن  و  کارآفرینان  سوی  به 
جمهوری  گانه  سه  قوای  در  مجریان  و  تصمیم گیرندگان  و 
مذکور  حوزه  در  دانش پژوهان  و  محققین  و  ایران  اسالمی 
نقد  نیز  و  به حل مشكالت كشور  وکمک نظري و راهبردي 
رویه های مورد عمل، با هدف بارور كردن و بهبود روند تصمیم 
ارائه  با  کار  و  توسعه کسب  به  نیز کمک  و  در كشور  گیري 
طرح های  جمله  )از  خدماتي  پروژه های  انجام  و  پیشنهادها 
فکر،  تولید  کلي  طور  به  و  پژوهشي(  و  مطالعاتي  مشاوره، 
ایده و توصیه در مورد کلیه مسایل سیاست عمومي داخلي و 

منطقه ای در زمینه فعالیت خود گام برمی دارد.
این تشكل انجام ماموریت هاي خود را با برگزاري نشست 
انتشار  راهبردي،  كنگره هاي  و  همایش ها  تخصصي،  هاي 
نشریات، تشكیل كارگروه هاي تخصصي براي ارایه مشاوره هاي 
موردي و دایمي به بخش خصوصي و دولت و انجام تحقیقات، 
نقد و بررسي مسائل از نگاه راهبردي، رصد و ردیابی تحوالت 
و تحلیل وقایع مهم و تأثیرگذار مّلي، منطقه اي و جهاني در 
با  متناسب  آموزشي  برنامه هاي  ارایه  و  انرژي  و  نفت  صنعت 

نیازهاي تخصصي دنبال مي كند.

 | اعضاي شورایعالی باشگاه
آقایان:

رضا افشین، حبیب امینفر، محمد ایروانی
حبیب اله بیطرف، فریـدون ثقفیان، امین حاج رسولی ها

نصرت رحیمی، حمیدرضا عراقی
اردشیر فتحی نـژاد، محمد مالکی، سید مهدی میر معزی

معرفی برگزارکننده
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و  کنگره  برگزاری  اهداف  و  ضرورت   |  
نمایشگاه  راهبردی نفت و نیرو

قالب  در  چه  و  شونده  تجدید  قالب  در  چه  انرژی 
است.  جهان  امروز  برانگیز  چالش  مسائل  از  تجدیدناپذیر 
و  رشد  باعث  تجدیدناپذیر  انرژی های  روزافزون  مصرف 
از  است.  گردیده  تاثیرگذار  و  نوین  فناوری های  پیدایش 
این رو موضوع انرژی برای کشوری چون ایران اسالمی که 
نفت،  بر  متکی  نه  و  دارد  را  نفت  بر  مبتنی  اقتصاد  دغدغه 

موضوعی با اهمیت و حیاتی است. 
از جمله مواردی است که ضرورت برگزاری این رویداد را 
تبیین می کند این سه موردی هستند که در زیر به آن اشاره 
می شود. و با بنیان گذاری و تداوم برگزاري منظم رویدادهایی 
که با نگاهی راهبردی این حوزه را مورد بررسی قرار دهند، 
مي تواند اثرات عمیق و بلندمدتی را در سیاست گذاری این 

حوزه و تبیین نقشه راه بگذارد.
 فقدان گردهمایی متوالی و پایدار با نگاهی محتوایی و 

راهبردی در ایران به عنوان کشوری نفتخیز
 حضور بخش خصوصی به عنوان بانی برگزاری کنگره

 رویکرد توامان فنی و اقتصادی به مسائل و چالش های 
حوزه نفت و نیرو

با  نهاد  مردم  عنوان یک سازمان  به  نیرو  و  نفت  باشگاه 
همکاری وزارت نفت، وزارت نیرو و همچنین مشارکت چهار 
سازمان  و  توانیر  نفت،  وزارت  مجموعه  زیر  اصلی  شرکت 
انرژی های نو ایران با هدف موارد زیر اقدام به برگزاری اولین 

کنگره راهبردی نفت و نیرو نموده است
برای  برگزاری منظم رویدادهایی  تداوم  و  بنیانگذاری   

بررسی این حوزه با نگاهی راهبردی
و  گردهمایی  جهت  مناسب  بستری  توسعه  و  ایجاد   
تبادل آرای نخبگان و برجستگان این حوزه و بنیان نهادن 

رویدادی متوالی و پایا

معرفی کنگره راهبردی
و نمایشگاه نفت و نیرو
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شورای سیاست گذاری کنگره  
 مهندس

   رکن الدین جوادی
)رییس شورا، معاون وزیر 
نفت، مدیر عامل شرکت 

ملی نفت ایران(

 دکتر محمود
   نیلی احمدآبادی

)رییس دانشگاه تهران(

 دکتر
   غالمرضا منوچهری

)مشاور وزیر نفت و دبیر(

 مهندس ستار محمودی
)قائم مقام وزیر نیرو(

 دکتر منصور معظمی
)معاون برنامه ریزی 
و نظارت بر منابع 

هیدروکربوری وزارت نفت(

 مهندس
   سیدرضا نوروززاده

)معاون وزیر و رییس هیات 
عامل سازمان گسترش و 

نوسازی صنایع(

 مهندس
   حمیدرضا عراقی

)معاون وزیر نفت و مدیرعامل 
شرکت ملی گاز ایران(

 مهندس نصرت رحیمی
)رییس هیات رییسه 

صندوق های بازنشستگی 
صنعت نفت(

 مهندس
   هوشنگ فالحتیان
)معاون برق و انرژی 

وزارت نیرو(

 دکتر محمدرضا مقدم
)معاون پژوهش و فناوری 

وزارت نفت(

 دکتر
   امیرحسین زمـانی نیا
)معاون امور بین الملل

و بازرگانی وزارت نفت(

 مهندس بیطرف
)رییس شورای 

سیاستگذاری باشگاه نفت 
و نیرو(

 مهندس
   سیدمهدی میرمعزی

)رییس هیات مدیره باشگاه 
نفت و نیرو(

 دکتر حسین کاظم
   پور اردبیلی

)نماینده ایران در هیات 
عامل اپک(

 دکتر پنجه شاهی
)رییس انیستیتو مهندسی 
نفت پردیس دانشکده فنی 
دانشگاه تهران،دبیر علمی(

 دکتر
   عباس علی آبادی

)مدیر عامل گروه مپنا(

 مهندس سعید مهتدی
)رییس هیات مدیره 

انجمن سازندگان 
تجهیزات صنعتی ایران(

 مهندس رضا پدیدار
)رییس هیات مدیره انجمن 
سازندگان تجهیزات صنعت 

نفت ایران(

 مهندس بهزاد حضرتی
)رییس هیات مدیره انجمن 

سازندگان تجهیزات شرکت های 
مهندسی و پیمانکاری نفت

گاز و پتروشیمی(

 مهندس هرمزد رامینه
)ریاست جامعه مهندسان 

مشاور ایران(
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زمینه اصلی و محورهای کنگره
تحوالت مهم در کسب و کار انرژی مبتنی بر جهش های فناوری

  | مجتمع های پتروپاالیشی:
تبدیل اقتصادی گاز به پلی پروپیلن

افزایش چشمگیر ظرفیت الفین های گازی
پتروپاالیش تبدیل ته ماندهای سنگین عملیات پاالیش

  | برق:
ارتقای راندمان و ظرفیت توربین های گاز

هوشمندسازی شبکه توزیع
تغییر ساختار بازار برق 

  | بهینه سازی مصرف:
مصرف انرژی در صنایع انرژی بر

بهینه سازی توسعه صنعت ساختمان به سمت ساختمان سبز

  | گاز طبیعی:
LNG و GTL؛ افزایش راندمان ها و کاهش هزینه ها

  | خودرو:
مصرف CNG در خودروها

خودروی هیبریدی و برقی
ارتقای راندمان

  | باالدستی نفت:
حفاری های پیشرفته و هوشمند

EOR و IOR
لرزه نگاری

تولید در آب های عمیق
شیل گاز و شیل نفت

  | انرژی های نو:
کاهش هزینه ها و افزایش راندمان 

)خورشیدی و بادی(
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  |  سخنرانی وزیران مرتبط دولت جمهوري اسالمي
با توجه به اهمیت این کنگره و همچنین رویکرد راهبردی آن حضور تصمیم گیران 
و دستاندرکاران این عرصه ضروری به نظر می رسد. برای تامین این هدف از وزرای 
محترم نفت ، نیرو و صنعت و معدن و تجارت به عنوان سخنرانان راهبردی کنگره در 

مراسم افتتاحیه و اختتامیه دعوت به عمل آمده است.

  |  سخنراني روساي مجامع مهم انرژي جهان
کنگره بر نگاه راهبردی بر موضوعات نفت و نیرو تاکید ویژه ای دارد و بر همین اساس بهره گیری از سخنرانی روسای مجامع مهم انرژی 
جهان به عنوان سازمان های راهبردی اهمیت ویژه ای پیدا می کند. با همین رویکرد کنگره برای اولین بار در ایران اقدام به دعوت از این 
افراد نموده است و تاکنون از دبیر مجمع کشورهای صادر کننده گاز)GECF(، دبیر مجمع بین المللی انرژی)IEF(، رییس کمیته اجرایی 
شورای جهانی نفت)WPC(، مدیر عامل شرکت )Linde(، مدیر بخش )LNG( شرکت میتسویی، مدیر عامل شرکت )Ansaldo( و 

مدیر عامل شرکت )Eni( دعوت شده و کنگره از سخنرانی این افراد بهره خواهد برد.

  | سخنرانی سخنرانان کلیدی از مراکز
  و شرکت های صاحب فناوری

با توجه به زمینه اصلی کنگره در ارتباط با تحوالت تاثیرگذار در کسب و کار انرژی، افراد شاخص در این حوزه از شرکت های صاحب فناوری 
برتر دنیا، دانشگاه ها و انجمن های تراز اول بین المللی پیشرو در عرصه فناوری به عنوان سخنرانان کلیدی کنگره حضور خواهند داشت.

اهم برنامه  های کنگره

| سمینارهاي معرفی فرصت های سرمایه گذاری
  )نفت، نیرو و پتروشیمی(

در بخش  الخصوص  علی  انـرژی  و  نفت  در حـوزه  زمینه های گسترده سرمـایه گـذاری  و  ایـران  پیشروی  نـوین  به شرایط  توجه  با 
ارائه بسته های جدید سرمایه گذاری توسط بخش هاي مختلف در نظر گرفته شده است. باالدستی نفت و پتروشیمی 

معتبر خارجی  به شرکت های  انرژي  ارائه فرصت های سرمایه گذاری در بخش هاي مختلف  این کنگره،  برنامه هاي  از مهمترین  یکی 
باالدستی نفت، پتروشیمی  به همین منظور فرصت های سرمایه گذاری در بخش های  این حوزه ها است.  ایران در  بازار  و شناساندن 

و نیرو به صورت جداگانه در قالب سمینارهایی ارائه خواهند شد.

| معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران
ضرورت بازنگری در ساختار قراردادهای بیع متقابل با توجه به دالئلی همچون پیدایش رقبای جدید در منطقه با 
مدل های قراردادی جذاب تر برای سرمایه گذاران، با عنایت به رویکردهای مثبت بوجود آمده در فضای اقتصادی- 
سیاسی کشور، منجر شد تا بازنگری قراردادهای نفتی در دستور کار قرار بگیرد. با بررسی قراردادهای منطقه و 
جهان همچنین آسیب شناسی کارکرد قراردادهای بیع متقابل در 20 سال گذشته، مدل جدیدی 
تدوین و به هیات محترم دولت براي بررسي و تصویب ارائه شده است. براي اولین بار در کنگره 
نفت و نیرو ابعاد جمع بندي ارائه شده براي تصویب دولت و مقایسه آن با قراردادهاي قبلي بیع 

متقابل ارائه خواهد شد.
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  | میزگردهای تخصصی
در  ولی  کاربردی  و  حرف های  نگاهی  با  محورها  بررسی  کنگره  این  رویکرد 
چارچوبی مستند است. به همین منظور میزگردهای تخصصی برای موضوعات 
و زیر محورها طراحی شده اند که با حضور افراد متخصص داخلی و خارجی به 

بررسی همه جانبه ابعاد محورهای کنگره بپردازند.

  | ارائه مقاالت تخصصي برگزیده تراز اول جهان
برای دستیابی به یک جمع بندی از وضعیت تولید فناوری در کشور در زمینه های اختصاصی مورد نظر کنگره و میزان اشراف و اطالع و 
کاربرد این فناوری ها در کشور چه در حوزه حرفه و چه دانشگاه بخشی هم برای فراخوان مقاله در نظر گرفته شده است. البته با توجه به 
رویکرد حرف های و راهبردی و ضرورت توجه به مسائل کالن و عدم ورود به مباحث جزئی فنی، تخصصی و علمی، شرایط ویژه ای برای 

دریافت و داوری مقاله تعیین شده است.

| کارگاه های آموزشی
بخش کارگاه های آموزشی برای موضوعاتی طراحی شده اند که نیاز به اختصاص زمان بیشتر برای مرور عمیق تر دانشی دارند و به شکل اخص 
نیازمند یادگیری از مدرسان متخصص در حوزه های کاربردی هستند. بر همین اساس موضوعات فناوری که نیازهای اولویت دار کشور هستند، 

انتخاب و با حضور افراد تراز اول بین المللی طرح ریزی های الزم دنبال می شود.

| مالقات های سازمان یافته با مدیران ارشد دولتی
  بخش های نفت و نیرو

مدیران  با  بی واسطه  به شکلی  آن ها  نمایندگان  تا  است  و خارجی طراحی شده  داخلی  اقتصادی  فعاالن  برای  فرصت چشمگیری 
نمایند. مدیران مطرح  این  با  را مستقیما  و مسائل خود  کنند  نیرو مالقات  و  نفت  دولتی بخش های  ارشد 

و  معدن  صنعت،  اسالمی،  جمهوری  نیروي  و  نفت  وزارتخانه هاي  عالی رتبه  مدیران  با  مستقیم  ارتباط  برقراری  امکان  کنگره  این  در 
تجارت و شرکت هاي اصلي تابعه آن ها فراهم می شود. در این رویداد این امکان پیش بیني شده است که به سهل ترین روش ممکن و 
از طریق تنظیم افراد براي متقاضیان در سطوح مرتبط از شرکت هاي داخلی و خارجي در حاشیه کنگره  این  با   بدون واسطه مالقات 

وقت هایي پیش و در حین اجالس محقق شود.

| بازدید از نمایشگاه تخصصي
با توجه به ضرورت حضور تمامی دست اندرکاران این حوزه در کنار کنگره و کلیه برنامه های ذکر شده فوق، فضای نمایشگاهی نقش موثری 
در ایجاد ارتباط بین شرکت ها و شکل گیری مناسبات اقتصادی خواهد داشت. لذا نمایشگاه گسترده ای با متراژ حدود 4000 متر مربع با 

حضور شرکت های شناخته شده داخلی و خارجی و مجمع های بزرگ جهانی برگزار می گردد.

| تورهاي فني
یکی از برنامه های ویژه این کنگره بازدید از میادین بزرگ نفتی و گازی ایران و معرفی توانمندی ها و ویژگی های فنی این میادین به شرح زیر است.

| بازدید از طرح هاي بزرگ در دست اجراي صنعت نفت و نیرو
| بازدید از مجتمع های پتروشیمی ایران

| بازدید از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و پاالیشگاه ها و طرح هاي توسعه میدان گازي پارس جنوبی
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ثبت نام در کنگره
| مخاطبین 

مدیران ارشد نفت و نیروی کشور
شرکت های فعال در حوزه محورهای کنگره

دست اندرکاران حوزه کسب و کار انرژی و سرمایه گذاران
کارشناسان فنی عالقمند به مباحث کاربردی

| هزینه و نحوه ثبت نام
هزینه خالص ثبت نام تا تاریخ 10 شهریور معادل 4،800،000 
ریال می باشد و بعد از این تاریخ معادل 5،500،000 ریال می باشد.

حساب  شماره  به  را  نام  ثبت  هزینه های  است  خواهشمند 
1-11016914-8100-372  به نام مؤسسه باشگاه اندیشه ورزان 
نفت و نیروی ایرانیان نزد بانک پاسارگاد واریز و یا به صورت چک 
به  ایرانیان  نیروی  و  نفت  اندیشه ورزان  باشگاه  مؤسسه  وجه  در 
انضمام این فرم ازطریق نمابر به دبیرخانه کنگره ارسال فرمایید.

مدارک الزم جهت ثبت نام، فرم تکمیل شده ثبت نام )برای 
فرد به صورت جداگانه( و رسید پرداخت وجه ثبت نام می باشد.

صدور گواهینامه رسمی منوط به به تکمیل بندهای ستاره دار 

فرم ثبت نام و حضور در کنگره می باشد.
هزینه خالص ثبت نام، شامل حضور در دو روز کنگره، ناهار، 

بسته آموزشی و گواهینامه و هزینه ارسال آن می شود.
انصراف از حضور در کنگره تا سه هفته قبل از برگزاری بدون 
کننده  شرکت  به  وجهی   گونه  هیچ  آن  از  پس  و  هزینه  کسر 

مسترد نخواهد شد.
کارگاه های  و  سرمایه گذاری  سمینارهای  در  شرکت  هزینه 

آموزشی در اعالن های آتی متعاقبًا اعالم خواهد شد.

| شرایط تخفیف
در صورت ثبت نام گروهی بیش از 4 نفر 10 % تخفیف داده 

می شود.
دانشجویی  کارت  ارائه  با  دانشجویان  برای  نام  ثبت  هزینه 

شامل 50 % تخفیف می شود.
تخفیف   %50 شامل  باشگاه  اعضای  برای  نام  ثبت  هزینه 

می باشد.
الزم به ذکر است تخفیفات ذکر شده شامل پرداخت های قبل 

از شروع کنگره می شود.
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عالقمندان به ثبت نام در نمایشگاه نفت و نیرو پس از بررسی پالن نمایشگاه و تعرفه اجاره غرفه، می توانند نسبت به تکمیل فرم 
ثبت نام، دریافت فاکتور، پرداخت هزینه و ارسال مدارک به ستاد برگزاری اقدام نمایند. شایان ذکر است با توجه به محدودیت 
فضای نمایشگاهی، متقاضیان محترم می بایست قبل از پرداخت نسبت به رزرو نبودن غرفه مورد نظر اطمینان حاصل نمایند. 
پرداخت کل هزینه ظرف 48 ساعت پس از ارائه فاکتور، به منزله ثبت نام قطعی بوده و در غیر این صورت امکان واگذاری غرفه 

به شرکت دیگر وجود دارد. خواهشمند است جهت کسب اطالعات بیشتر با ستاد برگزاری تماس حاصل فرمایید.

| ثبت نام در نمایشگاه نفت و نیرو

نمایشگاه کنگره نفت و نیرو

| اسامی برخی از حامیان  و شرکت های حاضردرکنگره
  و نمایشگاه تا ابتدای مرداد 1394

شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پاالیش و پخش، شرکت انرژی دانا، 
شرکت گسترش انرژی پاسارگاد، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی، شرکت سازه، شرکت پترو پارس، شرکت بناگستر 
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس )هلدینگ(،  ایران، شرکت توربوکمپرسورنفت،  کرانه، گروه پتروشیمی سرمایه گذاری 

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، شرکت گلوبال پتروتک، گروه مپنا و ...
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مبلغ)ریال(نوعغرفه

)D15،D14،D2،D1،A14،A13،A12،A11،A2،A1 ( 3/000/000غرفه اسپانسری

 ،B13 ،B12 ،B10 B5 ،B3،B2 ،B1 ،A18 ،A17 ،A16، A15،A10،A9،A3(غرفه ویژه داخل سالن با تجهیزات
)D19 ،D18 ،D17 ،D16 ،D13 ،D12 ،D7 ،D6 ،D3 ،B16 ، B15،B14

 3/000/000

2/500/000 غرفه عادی داخل سالن با تجهیزات )به غیر از موارد فوق سایر غرفه ها عادی می باشند(

1/500/000 فضای باز 

| تعرفه غرفه در نمایشگاه نفت و نیرو
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حامیان کنگره و نمایشگاه

نوعاسپانسری
 

پالتین
500/000/000

 ریال

طال
300/000/000

ریال

نقره
 200/000/000

ریال

6 مترمربع12 مترمربع 18 مترمربعاختصاص غرفه یا فضا جهت معرفی شرکت

--pنمایش نام و لوگو از طریق LCD اختصاصی نصب شده در سالن اصلی 

--pدرج لوگو بر روی کیف کنگره و نمایشگاه

--pپخش تیزر تبلیغاتی در سالن اصلی کنگره

--pاختصاص فضا جهت استقرار پرچم شرکت روی سن داخل سالن کنگره

-ppامکان توزیع هدایا و یا بروشور در داخل کیف کنگره

-ppدرج لوگو بر روی بنرهای روی سن سالن اصلی

-ppدرج لوگو در تیزر و فیلمهای مربوط به کنگره و نمایشگاه

-ppدرج لوگو بر روی پوستر کنگره

-ppاختصاص فضا جهت استقرار استند به ابعاد2 × 1 در ورودی سالن کنگره 

pppدرج لوگو بر روی کارت ورودی شرکتکنندگان در کنگره و نمایشگاه 

pppآلبوم اختصاصی از حضور شرکت در کنگره و نمایشگاه

2 نفر4 نفر6 نفرثبت نام رایگان جهت حضور در کنگره

2 صفحه3 صفحه4 صفحهدرج آگهی در کتاب نمایشگاه

pppاهداء لوح تقدیر و قدردانی در مراسم اختتامیه

pppاختصاص فضا جهت استقرار استند به ابعاد2 × 1 در سالنهای پذیرایی

pppدرج لوگو بر روی بروشور کنگره و نمایشگاه

pppدرج لوگو بر روی کارت دعوت بازدیدکنندگان از نمایشگاه

pppدرج نام در داخل کتاب مجموعه مقاالت به عنوان حامی

pppدرج لوگو در بخش حامیان کتاب نمایشگاه 

درج لوگو بر روی کلیه استندها و بنرهای تبلیغاتی کنگره و نمایشگاه به غیر از 
pppروی سن سالن اصلی

pppدرج لوگو در سایت کنگره و نمایشگاه با امکان لینک به سایت شرکت

pppدرج لوگو در CD کنگره و نمایشگاه

معرفی  برای  مناسب  جایگاهی  مختلف،  گردهمایی های  و  کنگره 
مرتبط  موسسات  و  شرکت ها  سازمان ها،  فعالیت های  و   خدمات 
مخاطبان  روش  موثرترین  و  بهینه ترین  به  رویدادها،  این  می باشد. 
تخصصی یک صنف یا حرفه را در کنار هم جمع کرده و فضای مناسبی 

را برای تعامل رودرو با صرفه جویی در زمان و هزینه فراهم می کند.
افزوده  ارزش  می تواند  تخصصی،  همایش های  از  مالی  حمایت   
متقابلی را با حامیان و برگزارکنندگان به همراه داشته باشد از این 

عنوان  به  را  این کنگره  نیرو  و  نفت  راهبردی  دبیرخانه کنگره  رو 
بزرگترین و مهم ترین رویداد این حوزه در سال 1394 با مخاطبان 
ویژه ای از مدیران، کارشناسان دستگاه های اجرایی و علمی کشور، 
حمایت  شرایط  کشور،  داخلی  و  بین المللی  سازمان های  نخبگان 
مالی از همایش را در سه سطح پالتینی، طالیی و نقره ای با ارایه 
باشد  نمایشگاه  و  کنگره  حامیان  خور  در  که  مختلف  تسهیالت 

درنظر گرفته است.

خدماتاسپانسری
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