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 بض  ـِلتـپيك

 

ي٣ي اش ٴَبيٙ ٮٹ٭ ٴ اغبغي ٮٓبٴٲت ٸبي ثسٲبٮٷ زيصي اغتابٲاازي ٸتب  ز زاغتابي ايتسِ زغتبٲي ثتٷ       

اجاٯبْي غبالٲٷ ٮي ثبؾتا ٢تٷ    -ٮػئٵ٪يٱ ، ثسٲبٮٷ زيصاٰ، ٮحٟٟيٱ ٴ ْسٞٯٳااٰ ، تٹيٷ ٦صازؼ اٞاكب ي

ؽ ٸتبي ٮ ا٫تٙ   تحٵالت اٞاكتب ي ٴ اجاٯتبْي اغتابٰ ،زٴٲتا ْٯ٣٫تس  ث ت      نٯٱ ازايٷ تكٵيسي اش 

ث ؿتٹبي ٮ ا٫تٙ   ٲيتص  ٮٟبيػٷ تًجيٟي ٮيتبٰ ٲتٵا ي ٴ     ا ٶ ٴٮٵز  ازشيبثي ٴ غٳجؽ ٞساز زا  اٞاكب ي

ايتٱ   .اٮ٣تبٰ ذتريس ٮتي غتبش     اش يسيٝ ٮٟبيػتٷ ؾبصكتٹبي ٮسثٵيتٷ     زااٞاكب ي ، اجاٯبْي ٴ ٚسٸٳ٧ي 

  ث تؽ،  ٦صازؼ ثب ازايتٷ ايسْتبت ٮٛيتا اش ذابٲػتي٩ ٸتب، ٮحتاٴ يت ٸتب ٴ ٲٟتبو نتٓٙ ٴ ٞتٵت ٸتس           

 ٢ٷ ثب  ز  غت  اؾاٱ ي١ ٮجٯٵْٷ ٮػتاٳا ، ٞب ز ٮي غبش  ثسٲبٮٷ زيصاٰ ، ٮػئٵالٰ ٴ تكٯي٭ ٦يساٰ زا 

 ٩ ٮٓهست ٴ ٮؿ٣ست اغابٰ  ز غب٪ٹبي آتي ثكتٵزت  ثساي نٯٱ ثٹسٶ ٦يسي اش تجسثيبت ٦رؾاٷ 

  .٢بغايٹب زا ثٷ  اا٩ٞ ٢بٸؽ  ٸٳا ٴ ثٹيٳٷ ثسٲبٮٷ زيصي ٲٯٵ ٶ

 ز  ٚاتس ثسٲبٮتٷ زيتصي ٴ     ٦سٴٶ آٮتبيؽ ٴ ثسٲبٮتٷ زيتصي   ٸٯ٣بزاٰ ٮحاس٬   بق٩ تسؼ  بنس ٦صازؼ

 ز ٞػٯت اٴ٨ ثتٷ  تٵشٶ ٸتبي ٚساث ؿتي اغتابٰ ٢تٷ       :اش  ٴ ٞػٯت تؿ٣ي٩ ؾاٶ اغت ٴ ٮيجبؾا  ثٵ جٷ

 ...ؾبٮ٩ اٴنبِ يجيٓي ٴ جٗساٚيبيي ،جٯٓيتت ،ٲيتسٴي اٲػتبٲي ،  ػتبة تٵ٪يتا ٴ ثٵ جتٷ ٴ  زآٮتا ٴ        

ٴ٬ ٴنٓيت  ٵشٶ ٸبي ث ؿي اغابٰ ثٷ ت٣ٛي١ اٮٵز تٵ٪ياي ، اٮتٵز  ذس اصاٷ ؾاٶ اغت ٴ  ز ٞػٯت  

 .شيسثٳبئي ٴ اٮٵز اجاٯبْي ٮٵز  ثسزغي ٞساز ٦سٚاٷ اغت 

 ز ذبيبٰ نٯٱ ٞاز اٲي ٴ غپبغ٧صازي اش ش ٯبت ٸٯ٣بزاٰ ٴ ٢بزؾٳبغبٰ  غتا٧بٸٹبي اجسايتي ٚٓتب٨    

٧تب٬ صتٵ  ٴ اَٹتبز ٲ٣اتٷ ٲُتسات       ز تٹيٷ ٴ تٳُي٭ ايٱ ٦صازؼ ٢ٷ ثب ازايٷ آٮبز ٴ ايسْبت  ٞيتٝ ٴ ثٹٳ 

٢بزؾٳبغي ٮب زا  ز اٲجب٬ ايٱ ٮٹ٭ يبزي ٲٯٵ ٲا، اش ٸٯٷ ٢بزؾٳبغتبٰ، ٮػتئٵالٰ ٴ قتب جٳُساٰ ٮػتبي٩     

تٵغٓٷ  ْٵت ثٷ ْٯت٩ ٮتي آٴز  ثتب ٲُتسات ٴ زاٸٳٯتبيي ٸتبي ازشٲتاٶ صتٵ  ٮتب زا  ز جٹتت ت٣ٯيت٩            

 5/89ع٦صازؾٹبي آيٳاٶ يبزي ٲٯبيٳا.

 
 با توفيق الهي

ر كل دفتر برنامه مدي
 ريزي و بودجه
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 ٗٞهؼيت خـطاكيبيي ، حسٝز ٝ ٝضؼيت عجيؼي ٝ ٗحيظ ظيؿت -1

 حسٝز ٝ ٗٞهؼيت -1-1

 ز ؾٯب٨ ٚست ايساٰ  ( زقا ٮػب ت ٩٢ ٢ؿٵز 09/1)٢ي٫ٵ ٮاسٮسثّ 17867اغابٰ از ثي٩ ثب ٮػب اي ثب٪ٕ ثس 

تب   ٞيٟٷ 47 زجٷ ٴ  30ي اش صى اغاٵا ٴ ْسل ؾٯب٪ ٞيٟٷ  42 زجٷ ٴ  39 ٞيٟٷ ٴ  45 زجٷ ٴ  37ثيٱ ْسل 

 ز ؾتٯب٨ ٴ   .ايساٰ ٴاّٞ ؾاٶ اغت ي ز ؾٯب٨ ٖسث چاش ٲكٙ ا٪ٳٹبز ٦سيٳٵيؾسٞي  ٞيٟٷ يٵ٨  48 زجٷ ٴ  55

زٴ  ازظ ٴ اٮااا  زؾاٷ ٢ٵٶ تب٪ؽ ، يٓٳي ٢ٵٸٹبي ذؿت غبزا ٴ زٴ  ث٫ٟتبز يتب ثب٪ٹتبزٴ  ٮتسش ثتيٱ       ؾٯب٪ؿسٞي

 ز ؾسٜ زؾاٷ ٢ٵٸٹبي تب٪ؽ ٴ ثبٖسٴ ايتٱ صًتٷ زا اش اغتابٰ     .٣ي٩ ٮياٸااغابٰ ٴ جٯٹٵزي آذزثبيجبٰ زا تؿ

 ٢ٵٸٹتب ،   ٷاش ٖسة ثٷ اغابٰ آذزثبيجبٲؿسٞي ٮٳاٹتي ؾتاٶ ٴ  ز جٳتٵة ٢ؿتيا٦ي زؾتا      .٦يسٰ جاا ٮي ٢ٳا 

 . زٶ ٸب ٴ ج٧٫ٷ ٸب ٮٵجت ذيٵغا٧ي تٵذٵ٦ساٚي١ اغابٰ ثب اغابٰ شٲجبٰ ٮي ؾٵ 

 159اس ثب جٯٹتٵزي آذزثبيجتبٰ ٸت٭ ٮتسش ٮيجبؾتٳا ٢تٷ  ز       ٢ي٫ٵٮ 5/282چٹبز ؾٹسغابٰ اش ايٱ اغابٰ  ز يٵ٨ 

 ز  ب٨  بنس ازتجبو اغابٰ ثب جٯٹتٵزي آذزثبيجتبٰ  ز    .٢ي٫ٵٮاس آٰ زٴ ٸبي ازظ ٴ ثب٪ٹب زٴ  جسيبٰ  ازٲا

آذزثبيجبٰ ؾسٞي ثتب   اش ٲُس ٸٯجٵازي اغابٰ.غٵاز اٲجب٬ ٮي٧يس   يٵ٨ ايٱ ٮسش تٳٹب اش  ٴ ٲًٟٷ اقسٲاٴش ٴ ثي٫ٷ

٢ي٫ٵٮاس ٮسش ٮؿاس٠ ثب ؾٹسغابٲٹبي ذبزظ آثب  ، ٮؿ٧يٱ ؾٹس ، ٲيس ، ٢تٵرسٴ ص٫ تب٨  ز زتجتٷ اٴ٨ ٞتساز      324

ٮاس ٸٯػتبيٷ جٳتٵثي   ٢ي٫تٵ  5/62اغابٰ از ثي٩  ز جٳٵة صٵ  ثب اغابٰ شٲجبٰ ٸٯجتٵاز ثتٵ ٶ ٴ  ز يتٵ٨    .  از 

ٮٵاٲتّ يجيٓتي    ٩ ٴ شٲجبٰاغابٲٹبي از ثيثب ٴجٵ  ٴ ات ٞٵٮي ٴ ٚسٸٳ٧ي .ؾٹسغابٰ ص٫ ب٨ ٮحػٵة ٮيؿٵ  

 شٲجتتتتبٰ  -ثتتتتيٱ  ٴ اغتتتتابٰ ٴ ٸٯ ٳتتتتيٱ ًٞتتتتت جتتتتبذثي چتتتتٵٰ تٹتتتتساٰ  ز آٰ غتتتتٵي ٮحتتتتٵز تجسيتتتتص

ثبْت  ؾتاٶ اغتت ٢تٷ زٴاثتى       .(اجاٯتبْي  ز ايتٱ ٮحتٵز ٮيجبؾتا     -ٷ جبذة ٸس ٦ٵٲٷ  س٢تت اٞاكتب ي  )٢

٫ تب٨ اش  ثٹٯتيٱ  ٪يت٩ ؾٹسغتابٰ ص   ٴ ؾتبيا  ٢ي٫ٵٮاس زٴٲٝ صتٵثي ٲااؾتاٷ ثبؾتا     5/62ٸٯجٵازي  ز يٵ٨ ايٱ 

٢ي٫تٵٮاس ٮتسش ٮؿتاس٠ ثتب      175اغتابٰ ٦تيسٰ ثتب  اؾتاٱ     . يتا آ ؾٹسغابٲٹبي  بؾيٷ اي اغابٰ ثتٷ  ػتبة ٮتي   

زؾاٷ ٢ٵٶ قٓت ا٪ٓجٵز تب٪ؽ چتٵٰ  . ؾٹسغابٲٹبي ٲٯيٱ، از ثي٩ ٴ ص٫ ب٨ ،ٸٯػبيٷ ؾسٞي اغابٰ از ثي٩ ٮيجبؾا

اٞاكتب ي ٢ٳتبزٶ  زيتبي صتصز ثبْت        ثب ايٱ ٴجٵ  جبذثٷ ٸتبي .  يٵازٶ اي ايٱ  ٴ اغابٰ زا اش ٸ٭ جاا ٮي٣ٳا 

ثتب اغتابٰ ٦تيسٰ     ذتع اش ٮس٢تص   اجاٯتبْي صتٵ  زا   -ثيؿاسيٱ زٴاثى ٸٯجٵازي اٞاكب ي اغابٰؾاٶ ٢ٷ ٮس ٬ 

٦س ٲٷ ٸبي قٓت ا٪ٓجٵز  يساٰ ٴ اغب٪٭ تٳٹتب ٦ترز٦بٸٹبي ثتيٱ  ٴ اغتابٰ ٮيجبؾتٳا ٢تٷ ٸٯتٵازٶ        .  اؾاٷ ثبؾٳا

 ٮحتتٵز  .    ز ايتتٱ ٦تترز٦بٸٹب ٮي٧تتس    زيتتصؼ ثسٚٹتتبي غتتٳ٧يٱ  ز ٚكتت٩ غتتسٮب غتتجت قتتٓٵثت تتتس       
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آغابزا، اش يسيٝ ٦س ٲٷ  يساٰ ،ٮٹٯاسيٱ صى ازتجبيي اغابٰ ثب ٮس٢ص ٢ؿٵز ٮيجبؾا ٢تٷ ؾٹسغتابٲٹبي    -از ثي٩

ٮٵٞٓيت جٗساٚيبيي اغابٰ  (1-1) ز جاٴ٨ ؾٯبزٶ.غبش   اغابٰ زا اش يسيٝ زؾت ٴ ٞصٴيٱ ثٷ تٹساٰ ٮستجى ٮي

 . ٶ ؾاٶ اغت  ز ازتجبو ثب ٮٳبيٝ ٸٯجٵاز ٲؿبٰ  ا

 

 هَهؼيت جـشاكيبيي استبى ٍ چگًَگي استجبط استبى ثب هٌبعن ّوجَاس( 1-1)جذٍل ضوبسُ 

 قوبل
ػوَْضي 

 آشضثبيؼبى
5/282 

 آثي

 ذبًي

 ضٍز اضؼ، ثبلْبضٍز

 ًٍَّْبي دكز ؾبضا

 ثيلِ ؾَاض

 انالًسٍظ

 ثيلِ ؾَاض -دبضؼ آثبز

 ًويي -هـبى

 ًويي -ذلربل -اضزثيل اؾبلن-آؾشبضا  بلفسًَّْبي ثبؿطٍ ٍ  ذبًي 175 گيالى قطم

 ذلربل ظًؼبى ّكشؼيي  ًَّْبي چلِ ذبًِ ذبًي 5/62 ظًؼبى ػٌَة

 ؿطة
آشضثبيؼبى 

 قطهي
 ًَّْبي ًليبى ٍ ثع هَـ ذبًي 324

هكگيي  -ؾطاة -ثيلاضز

 اّط -دبضؼ آثبز -قْط

 -دبضؼ آثبز -هكگيي قْط

 ذلربل-ًَطط -ًيط

 هؼبًٍز ثطًبهِ ضيعي اؾشبًساضي اضزثيلهبذص: 

 

  اؾتبٙ ١ٞاي ٝ آة ز١ٜسٟ قٌْ ػٞاْٗ ٝ اهٔيٖ -1-2

IMVيجٝ تٓسيٙ 
ش ٮٳتبثّ  ْٵاٮ٫ي ٲُيس تٵذٵ٦ساٚي ، ْسل جٗساٚيبيي ، ازتٛبِ اش غًح  زيتب ،  ٴزي ٴ ٲص ي٣تي ا   1

ثس ايٱ اغتبظ ٴ ثتس ذبيتٷ يجٟتٷ      .آة ٴ جسيبٲبت جٵي، ؾسايى ٴيطٶ ٚيصي٣ي ي١ ٮٳًٟٷ  ز ٢ٳاس٨ ا٫ٞي٭ آٰ ٮي ثبؾٳا

غتب٪يبٲٷ  ز  ٮاٵغتى ثبزٲتا٦ي    .٢ؿٵز ٮب جصٴ ٮٳبيٝ صؿ١ جٹتبٰ ٮحػتٵة ٮتي ؾتٵ      ،ثٳاي ٸبي زايج جٗساٚيبيي

ايتٱ  ز  ب٪يػتت ٢تٷ    ٴ ٮي٫تي ٮاتس اغتت     746ثّ ٮي٫يٵٰ ٢ي٫ٵ ٮاس ٮس 149جٹبٰ  ز زٴي صؿ٣ي ٸب ثب ٴغٓت تٟسيجي 

اغتابٰ   ٮتي ثبؾتا.  ز   ٮي٫تي ٮاتس   245ٮي٫يٵٰ ٢ي٫ٵ ٮاس ٮسثتّ   648/1 ز ايساٰ ثب ٴغٓت غب٪يبٲٷ ٮيصاٰ ٮاٵغى ثبزٲا٦ي 

اغابٰ از ثي٩ ٴنٓيت ثٹاتسي   اش ٲُس ٮيصاٰ ٲصٴالت جٵي ٴ س اغتٮي٫ي ٮاس ٮاٗي 600تب  250ثيٱ  ايٱ ؾبصفاز ثي٩ 

ٴ اغتت   ٞتساز ٦سٚاتٷ   ز ٴنٓيت ٮ٫ًٵثي  ز غًح ٢ؿتٵز  ٲيص اش ٲُس ٢ؿبٴزشي   اؾاٷ ٴٮٳبيٝ ٢ؿٵز ٲػجت ثٷ غبيس 

ٸتصاز   4ثتيؽ اش   ِٴ تٵذٵ٦ساٚي اغابٰ ٴ ٴجٵ  زؾاٷ ٢ٵٶ ٸبيي ثب ازتٛتب  ايٱ اٮس ٲبؾي اش ٴيط٦يٹبي صبـ جٗساٚيبيي

ي٣ي اش ٴيط٦يٹبي ٮٳحكس ثٛتس   ٮاس ٴ  ؾت ٸبي ٴغيّ ٮي ثبؾا ٢ٷ نٯٱ تبٮيٱ آة ، ثبْ  تٳٵِ ا٫ٞيٯي ٦س ياٶ ٴ 

 ايٱ اغابٰ ٮحػٵة ٮي ٦س  .
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ازتٛتبِ ٴ تٗييتسات   .تٵذٵ٦ساٚي ي٣ي اش ْٵاٮ٩ ٮٹ٭ ٴيط٦يٹبي ا٫ٞيٯي اغابٰ ٴ ْبٮ٩ اق٫ي تٳٵِ  ز آٰ ٮيجبؾا

ٚي١ ؾ٩٣ يبثي ٫٢يٯبي ي١ ٮٳًٟٷ ٦يسي زؾاٷ ٢ٵٸٹب  ز ثساثس جسيبٲبت ٸٵائي ،ْٵاٮ٩ تٵذٵ٦سا آٰ ٴ جٹت

 چتٵٰ   ثتبٖسٴ زؾتاٷ ٢ٵٸٹتبي   ٴ ٖسثتي ٢ؿتياٶ ؾتاٶ اغتت      -غ٫ػت٫ٷ ججتب٨ غتجسٰ  ز جٹتت ؾتسٞي     . ٮيجبؾا

 4811تتب   40ازتٛبِ ْٯٵٮي اغابٰ ٲيص اش .اغابٰ ٴ  زيبي صصز  بئ٩ ؾاٶ اغت  يٵازٶ اي ثيٱ ٞػٯاٹبي  اص٫ي

 زجتٷ غتبٲاي٧سا  زا  ز    20ٷ تٳٹبئي تٛتبٴتي  ز  تاٴ    ٞبْاتبً چٳيٱ اصاس٘ ازتٛبْي صٵ  ث .ٮاس ٮاٗيس اغت 

 .ٮاٵغى  ٮبي غبالٲٷ غجت ٮيؿٵ  

ثٳتبثسايٱ   ثيسٰ اٲسضي ٴ يب ثيسٰ  سازتي ي٣ي اش ْٵاٮت٩ اغبغتي ا٫ٞتي٭ ٴ آة ٴ ٸتٵاي يت١ ٮٳًٟتٷ ٮيجبؾتا ،       

.  ٴٮيٱ ْبٮ٩ ٮٵرس  ز صكٵقيبت ا٫ٞيٯي ،شاٴيتٷ تتبثؽ آٚاتبة يتب ثٓجتبزت  ي٧تس ْتسل جٗساٚيتبيي اغتت         

ْتسل ؾتٯب٪ي  ز   (  ٞيٟتٷ  42 زجتٷ ٴ   39(تب) ٞيٟتٷ  45 زجٷ ٴ  37)اغابٰ از ثي٩ ثيٱ٦ٛاٷ ؾا ٸٯبٲ٧ٵٲٷ ٢ٷ 

 زجٷ زا ثب ٞػتٯاٹبي جٳتٵثي    10ؾٯب٪ي تسيٱ ٞػٯت ايساٰ ٞساز  از  ٢ٷ ايٱ اٮس اصاس٘ شاٴيٷ اي  ز  اٴ  

 .ايساٰ ، ز شاٴيٷ تبثؽ آٚابة غجت ٮيؿٵ  

 ز ٮجٯتٵِ غتٷ جسيتبٰ ٸتٵائي ثتب صكٵقتيبت       .بٰ جسيبٲبت ٸٵائي ٮي ثبؾتا  غٵٮيٱ ْبٮ٩ ٮٵرس  ز ا٫ٞي٭ اغا

اي ثتب ٮبٸيتت ٮٓاتا٨ ٴ     جسيبٰ ٮاياساٲٷ.ٮاٛبٴت، ا٫ٞي٭ ٴ آة ٴ ٸٵاي اغابٰ زا تحت تبريس صٵ  ٞساز ٮي  ٸٳا 

ثحسي صٵ  ٢ٷ ٞػٯت اُْ٭ ث بزات صٵ  زا  ز ٢ٵٸػتابٲٹبي تس٢يتٷ ٴ شا٦تسظ ٴ آذزثبيجتبٲٗسثي اش  غتت      

ايٱ جسيبٰ ٮٳؿبء ٞػٯت اُْت٭ ٲتصٴالت جتٵي ايتساٰ     .غبش   ٲٹبيت اغابٰ از ثي٩ زا ٲيص ٮابرس ٮي ٮي  ٸا،  ز

جسيبٰ ٸٵائي غتيجسي آغتيبي   .ٮيجبؾا ٴ ٴزٴ  آٰ ثٷ ٮٳًٟٷ ثب تٓاي٩  زجٷ  سازت ٴ زيٵثت ٸٵا ٸٯساٶ اغت 

صز ٴ جترة  ي ٴ غس   از  اش غٯت ؾٯب٨ ٴ ؾٯب٨ ؾتسٜ ٴ ذتع اش ْجتٵز اش  زيتبي صت     ٮس٢صي ٢ٷ ٮبٸياي ثسّ

ايٱ جسيبٰ ٲيص ٞػتٯت اُْت٭ ث تبزات صتٵ  زا  ز  اٮٳتٷ ٸتبي        .ث بزات آٰ ،اغابٰ زا تحت تبريس ٞساز ٮياٸا 

ٴزٴ  ايٱ جسيبٰ ٸٵائي  ز ٲٵا ي ؾٯب٪ي ٴ ٮس٢صي ٴ جٳتٵثي اغتابٰ    .ؾسٞي تب٪ؽ ٴ ثبٖسٴ ثس جبي ٮي٧راز  

ثتٵيطٶ ٮٳتبيٝ ٮستٛتّ غتسٮب ٴ ي جٳتااٰ       ثب غسٮب ٴ اٚصايؽ ٮيصاٰ زيٵثت ٸٵا ٸٯساٶ اغت ٴ  ز ٮٳتبيٝ  ي٧تس ٴ  

جسيبٰ ٸتٵائي غتيجسي  ز تبثػتابٰ ثبْت  ٢تبٸؽ ؾتات ٦سٮتب ٴ صٳت١ ؾتاٰ ٸتٵا           .صؿ١ زا غجت ٮيؿٵ  

جسيبٰ اي٫ع ؾٯب٪ي يب اغ٣بٲايٳبٴي اغت ٢تٷ  ازاي ٮتبٸياي غتس  ٴ ثحتسي      غٵٮيٱ جسيبٰ ٸٵائي ،.ٮي٧س  

صتٵ  زا  ز غساغتس ازٴذتب ٴ زٴغتيٷ ثتس جتبي        ثب ٴجٵ  ايٳ٣ٷ ايتٱ جسيتبٰ ٲيتص ٞػتٯت اُْت٭ ث تبزات       .ٮيجبؾا

ٮي٧راز ،ٴ٪ي  ز اغابٰ ٲيص ٴزٴ  ايٱ جسيبٰ اش غٯت ؾٯب٨ ٴ ؾتٯب٨ ٖتسة ثتب غتسٮبي ؾتايا ٴ ثتبزؼ ثتس٘        
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چٹبزٮيٱ ْبٮ٩ ٮٵرس  ز ا٫ٞي٭ اغابٰ ،ٴجٵ   زيبي صصز  ز ؾسٜ اغابٰ ٮيجبؾا ٢تٷ ْتسٴٶ   .غٳ٧يٱ ٸٯساٶ اغت

غتب ٩ ، ْبٮت٩ تٓتاي٩  زجتٷ  تسازت ٲيتص        ثتٷ  ز ٮٳبيٝ ٲص يت١   ثس ثسصٵز از ٢س ٰ ٮٳًٟٷ اش ث بزات صٵ 

ٴ ٮٓا٨  (Q)ٮجسضٶ ، ا٫ٞي٭ ٮاياساٲٷ اي ثس اغبظ نسيت زيٵثتآثس اغبظ تٟػي٭ ثٳاي ثيٵ٫٢يٯبتي١ . ٮيجبؾا

ثٷ ؾؽ ٲٵِ تٟػتي٭ ؾتاٶ اغتت ٢تٷ ثجتص ا٫ٞتي٭ قتحسائي ،         (M) اا٩ٞ  زجٷ  سازت زٴشاٲٷ غس تسيٱ ٮبٶ 

ا٫ٞي٭ صؿ١ غس  ٴ ٲيٯٷ صؿ١ غتس ، آة ٴ ٸتٵاي ٖب٪تت      . ٷ اغابٰ ثٷ چؿ٭ ٮي ٵز٫ي٭  ز ذٹٳ ي٧س اٲٵاِ اٞ

 20ٴ  ز ا٫ٞي٭ ٲيٯٷ صؿ١ غس   30 ا٪ي 15 ز ا٫ٞي٭ صؿ١ غس   (Q) ز ا٢ثس ٮٳبيٝ اغابٰ ٮيجبؾا ، ٢ٷ ٮٟااز

ٲٹبي ٞػتٯاي اش ؾٹسغتاب  .  زجٷ غبٲاي٧سا  شيس قتٛس ٮيجبؾتا   14تب  5ٲيص  ز ايٱ  ٴ ا٫ٞي٭  (M)ٴ ٮٟااز 50ا٪ي 

 40اش  (Q) ز ايٱ ٲٵِ ا٫ٞي٭ ٮٟتااز  .از ثي٩ ، ٮؿ٧يٱ ؾٹس ٴ ص٫ ب٨ ٲيص  ازاي ا٫ٞي٭ ٲيٯٷ ٮسيٵة غس  ٮيجبؾا

ٸٯ ٳتيٱ ٞػتٯت ؾتٯب٪ي اغتابٰ يٓٳتي      . زجٷ غبٲاي٧سا  شيتس قتٛس ٮيجبؾتا    -7 اش قٛس تب  (M)ٴ ٮٟااز 80تب 

ٴ٪ي  اٮٳٷ تٗييتسات ٮٟتب يس   .اا٨ ٮيجبؾاؾٹسغابٲٹبي ذبزظ آثب  ، ثي٫ٷ غٵاز ٴ ٮٗبٰ  ازاي ا٫ٞي٭ ٲيٯٷ صؿ١ ٮٓ

ثتب ٴجتٵ  تٳتٵِ ا٫ٞيٯتي  ز     .ْٵاٮ٩ آة ٴ ٸٵائي ، ا٫ٞي٭ ايٱ ٮٳًٟٷ زا ٲيص تب  اٴ ي ثٷ غتس ي ٮاٯبيت٩ ٮي٣ٳتا   

 ز ارتتتس ازتٛتتتبِ ، جسيتتتبٰ ٸتتتٵائي غتتتس  ٴ ْتتتسل )اغتتتابٰ ، اش ٲُتتتس ٴيط٦يٹتتتبي  سازتتتتي ، غتتتس  ثتتتٵ ٰ 

 اي ٞػٯت ؾتٯب٪ي اغتابٰ ٢تٷ ثتٷ جٹتت      .اغابٰ ٮيجبؾاٴيط٦ي ٮؿاس٠ تٯبٮي ٦ٵٲٷ ٸبي ا٫ٞيٯي (جٗساٚيبيي

زٴش غتب٨ ؾتبٸا ي جٳتااٰ ثتٵ ٶ ٴ ذايتاٶ       50ذػت ثٵ ٰ ٮٳًٟٷ  ازاي ا٫ٞي٭ ٮٓاا٨ ٮيجبؾا ، ثًٵز ٮاٵغتى  ز  

زٴش  ز غتب٨   170تتب   (ٮاس ٮيجبؾا 2000ٮٳبيٟي ٢ٷ ازتٛبِ آٲٹب  اٴ  )ي جٳااٰ  ز ايػا٧بٸٹبي ٮستّٛ اغابٰ 

اش اغتابٰ   %20ثب تٵجٷ ثٷ ايٱ ٴاٞٓيت ٢ٷ  اٴ  .ٮبٶ اش غب٨ ثٷ چؿ٭ ٮي ٵز  9تٛبٜ  ز ٴ ايٱ ا يبثا اٚصايؽ ٮي

ٮاس ٮيجبؾا ٴ ثب تٵجٷ ثٷ ٦سا يبٰ  سازتي  ز  اٮٳٷ ٸبي ٢ٵٸػابٲٹب ، ٮياٵاٰ ٲايجتٷ   2000 ازاي ازتٛبِ ثيؽ اش 

اٸتا ٢تٷ  ز   ٦سٚت ٢ٷ  ز ٞػٯت ٞبث٩ تٵجٹي اش اغابٰ  ز ثتيؽ اش ٲكتٙ زٴشٸتبي غتب٨ ، ي جٳتااٰ ز  ٮي     

رجتت ثسٴ تٹتبي ٢ٯاتس اش     ٴ ثب ٴجتٵ  ؾتات غتسٮب   . غساغس ٮبٸٹبي غب٨  اي  ز تبثػابٰ ، ٞبث٩ زٴيت ٮيجبؾا

 زجتٷ غتبٲاي٧سا  ٲيتص  ز     40 زجٷ غبٲاي٧سا   ز ايػا٧بٸٹبي ٸٵاؾٳبغي ٮستّٛ ،  زجٷ  سازتٹبي ثتبالي  -30

ذتبزظ آثتب  ٞبثت٩ زٴيتت      ٮبٲٳايػا٧بٸٹب ٦سٮاسيٱ غبْبت زٴش ٮبٸٹبي ٦س٬ تبثػابٰ ،  ز  ا ٶ ٸبي ثسصي اش ا

 اٮٳٷ ٲٵغبٰ ثيٱ ٮٓا٨  اا٩ٞ ٴ  اا٢ثس  زجٷ  سازت غس تسيٱ ٴ ٦سٮاسيٱ ٮبٶ غب٨ يت١ ٮٳًٟتٷ  ز   ا.ٮيجبؾ

 زجتٷ   15تتب    5/6ٮيبٲ٧يٱ  ٮبي زٴشاٲتٷ ٲيتص  ز ثتيٱ ايػتا٧بٸٹبي اغتابٰ       . زجٷ غبٲاي٧سا  ٮيجبؾا 40 اٴ  

ي ايٱ ايػا٧بٸٹب ، ٲٵا ي ذػت  زٶ زٴ  ، ازظ ٴ  ؾت ٮٗبٰ ٦سٮاسيٱ ٴ ثس اغبظ  ا ٶ ٸب . غبٲاي٧سا  ٮيجبؾا

ٮيتصاٰ ٲتصٴالت جتٵي  ز اغتابٰ ثًتٵز      . ازتٛبْبت  اٮٳٷ ٸبي غجسٰ غس تسيٱ ٮٳبيٝ اغابٰ ٮحػتٵة ٮيؿتٵ   
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ٚكٵ٨ ثٹبز ٴ شٮػابٰ ، ٚكٵ٨ ثبزٲتا٦ي ٮٳًٟتٷ ٮحػتٵة     .ٮي٫ي ٮاس  ز ٲٵغبٰ اغت  600ا٪ي  250ٮاٵغى اش 

سيٱ ؾات ثبزٲا٦ي  ز ثٹبز ٮؿبٸاٶ ٮيؿٵ  ٴ ٚك٩ ذبئيص اش ٲُس ٮيصاٰ ثبزٲتا٦ي ذتع اش ثٹتبز ٴ    ٮيؿٵٲا ٴ ثيؿا

 .شٮػابٰ  ز ٮستجٷ غٵ٬ ٞساز  از  

 ٛب١٘ٞاضي٢بي اؾتبٙ  -1-3

اش ؾتٯب٪ي تتسيٱ   . زؾاٷ ٢تٵٶ غتجسٰ   ٮٓسٴ٘ تسيٱ ٴ ثصز٦اسيٱ زؾاٷ ٢ٵٸٹبي اغابٰ، غجسٰ ٴ تب٪ؽ ٮي ثبؾا

ٔ ا اٮٷ زؾاٷ ٢ٴ  ٲًٟٷ اغابٰ ثتٷ غتٯت ؾتسٜ ٢ؿتياٶ اغتت ٴ ثتٷ  زٶ        ياغتابٰ آذزثبيجتبٰ ؾتسٞ     ز ٵٶ ٞتسٶ  ا

ؾبصٷ اي اش ايٱ ٢ٵٶ  ز آٰ غٵي  زٶ زٴ  ثٷ ٢ٵٸٹتبي صسٴغت٫ٵ ٴ   .زٴ صبٲٷ ٞسٶ غٵ ٴ  زٶ زٴ  صا٭ ٮي ؾٵ 

ٮي ذيٵٲا  ٢ٷ ايٱ ٢ٵٸٹتب ٲيتص ذتع اش ْجتٵز اش ؾٹسغتابٲٹبي      (ق٫ٵات  أ)ؾبصٷ اي  ي٧س ثٷ ٢ٵٸٹبي ثسشٲا 

 از ٴ ٮٗتتتتبٰ  ز  تتتتاٴ  ؾتتتتسٞي اغتتتتابٰ ثتتتتٷ ٮٳاٹتتتتي ا٪يتتتتٷ ؾتتتتٯب٪ي زؾتتتتاٷ ٢تتتتٵٶ تتتتتب٪ؽ   ثي٫تتتتٷ غتتتتٵ

ٮاس ازتٛبِ ، ٮٳاٹي ا٪يٷ ؾسٞي زؾاٷ ٢ٵٶ ٞٵؾتب  أ ٴ ث٫ٳتاتسيٱ ٲًٟتٷ اغتابٰ ثؿتٯبز       4811غجسٰ ثب .ٮي ذيٵٲا 

 آيا ٴ ايٱ آتؿٛؿبٰ صبٮٵؼ ثب ٮٳبَس ثايّ ٴ ٲٓٯبت  ٚساٴاٰ ايسا٘ صٵ  اش شيجبتسيٱ ٩٫ٞ جٹتبٰ ٮحػتٵة   ٮي

 ي٧تس زؾتاٷ    .اش ٩٫ٞ  ي٧س ايٱ تٵ ٶ آتؿٛؿبٲي ٸس٬، ٢ػسي ، ٞس  ثسٔ ٴ ٞص٨ ثسٶ زا ٮي تٵاٰ ٲب٬ ثس .ٮي ؾٵ 

 .اغتت ؾتاٶ  اغابٰ، تب٪ؽ ٮي ثبؾا ٢ٷ ثٷ ٮٵاشات ٢ٳبزٶ  زيبي صصز اش ؾٯب٨ ثٷ جٳتٵة ٢ؿتياٶ    ثصز٤ ٢ٵٶ

ٞي اغابٰ ثتب اٚتصايؽ تتازيجي    ايٱ زؾاٷ ٢ٵٶ اش ٮٳاٹي ا٪يٷ ؾسٞي ٢ٵٸٹبي ثسشٲا آٖبش ٴ  ز غساغس  اٴ  ؾس

 ازتٛتتبِ ثتتٷ يتتس٘ جٳتتٵة ٢ؿتتياٶ ٮتتي ؾتتٵ  ٴ  ز صتتبزن  تتاٴ  اغتتابٰ غتتساٲجب٬ ثتتٷ زؾتتاٷ ٢ٵٸٹتتبي ا٪جتتسش  

 ؾاٷ ٢ٵٶ تب٪ؽ  ز ٞػٯاٹبي ٮ ا٫ٙ صٵ  ثٷ ٲبٮٹبي ثتبٖسٴ ، ذؿتت غتبزا ، ٴ ذ٫ٳ٧تب ٲيتص ٲبٮيتاٶ       ز  ز. ٮي ذيٵٲا

اٷ اقت٫ي ٮٳؿتٓت ٴ  ز غساغتس ؾٹسغتابٰ ص٫ تب٨      زؾاٷ ٢ٵٶ ذ٫ٳ٧ب  ز  تٵا٪ي  زيبچتٷ  ٲئتٵز اش زؾت    . ٮي ؾٵ 

ٮاسي آٜ  أ اغت ٴ ٢ٵٸٹبي ذ٫ٳ٧ب ، غتٹاي ٴ   3322ث٫ٳاتسيٱ ٲًٟٷ ايٱ ؾبصٷ ٚسْي، ٫ٞٷ .٢ؿياٶ ؾاٶ اغت

اش ٩٫ٞ  ي٧س زؾاٷ ٢ٵٶ تب٪ؽ ٮياٵاٰ  كبز ثسٖي ، ْج٭ ٴ ؾبٶ ٮ٫ٓ٭ زا ٲتب٬  . ثبؾٳا اشٲبٴ ، اش  ي٧س ٩٫ٞ آٰ ٮي

 .ٮٹٯاسيٱ ٫ٞٷ ٸبي اغابٰ ثٹٯساٶ تٵنيحبتي آٴز ٶ ؾاٶ اغت   (2-1) ز جاٴ٨ ؾٯبزٶ. ثس 
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 ( هْوتشيي هلل استبى اسدثيل2-1) ضوبسُ جذٍل
 

 ق٢طؾتبٙ ٗحْ اؾتوطاض ضقت٠ انٔي اضتلبع )ٗتط( ٛبٕ ه٠ٔ

 يبؿلي زاؽ

 هطاٍٍل

 ذطٍؾلَ

 ؾجالى

 هطخ ثالؽ

 هطُ گًَي

 هعل ثطُ

 چبل

 اي هبض

 آم زاؽ

 اؾط ذبًي

 دلٌگب

 ؾْسي

 اظ ًبٍ

 هؼلنقبُ 

 ثبثب ضقز

 ػال هؼبض

 حهبض ثالؿي

 ػؼن

2845 

2204 

1096 

4811 

3890 

3882 

3850 

3604 

3783 

3322 

2865 

2886 

2715 

2412 

3100 

2850 

2750 

2904 

3010 

 هَقب زاؽ

 نلَار

 ذطٍؾلَ

 ؾجالى

 ؾجالى

 ؾجالى

 ؾجالى

 ؾجالى

 ؾجالى

 بلف دلٌگبس

 بلف دلٌگبس

 بلف دلٌگبس

 بلف دلٌگبس

 بلف دلٌگبس

 بلفس

 بلفس

 بلفس

 ثبؿطٍ -بلفس

 ثبؿطٍ -بلفس

 هكگيي قْط

 هكگيي قْط

 ثيلِ ؾَاض

 هكگيي قْط

 اضزثيل

 هكگيي قْط

 اضزثيل 

 هكگيي قْط

 هكگيي قْط

 ذلربل

 ذلربل

 ذلربل

 ذلربل

 ذلربل

 ذلربل

 ذلربل

 ذلربل

 اضزثيل

 ذلربل
 اضزثيل ساضيثطًبهِ ضيعي اؾشبًهؼبًٍز هبذص:  

 

 ب ١ ١بي آثريع ٝ قج٠ٌ ضٝزذب٠ٛ حٞظٟ -1-4

اي ٴ اي٫ع ؾتٯب٪ي ، ذيتاايؽ    ٴجٵ  ٢ٵٸػابٲٹبي ٮستّٛ ٴ ٞساز ٦سٚاٱ آٲٹب  ز ٮػيس جسيبٲبت ٸٵائي ٮاياساٲٷ

ثكتٵزت  ٴ ايتٱ ذٹٳتٷ   غتجت ؾتاٶ   زا ٸتبي ٚتساٴاٰ    ٸبئي ثب چؿٯٷ ٮٳبيٟي ثب ثيؽ اش ٲٷ ٮبٶ ذٵؾؽ ثسٚي ٴ  اٮٳٷ

ث يص  ٵنتٷ ثػتاٷ صتصز ثؿتٯبز     اغابٰ از ثي٩ آ.اغت آٮاٶ ٸبي ثصز٤ ٴ ٢ٵچ١ ٮآا ي  ز آث يص زٴ صبٲٷ

زٴ  ٢ٷ ٫٢يٷ ٲصٴالت جٵي آٰ تٵغى  ٴ ؾسيبٰ اق٫ي ازظ  ز ؾٯب٨ ٴ ٞتص٨ اٴشٰ  ز جٳتٵة ثتٷ  زيتبي      ٮي

 .زيصٲا صصز ٮي
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  :رٍد ارس الف(

ٸبي ٢ٵچ١ ٴ ثصز٤ ٮآتا ي ٢تٷ اش چٳتا ٢ي٫تٵٮاس تتب        ز ٮحاٴ ٶ اغابٰ از ثي٩ تٵغى زٴ صبٲٷ زٴ  ازظ

 تٵشٶ آثسيتص    ٞػٯاي اش.ثبؾا ؾٵ  ٴ اش ذسآة تسيٱ زٴ ٸبي اغابٰ ٮي ا تٗريٷ ٮي٢ي٫ٵٮاس يٵ٨  ازٲ250ثبالي 

ٮي٫يتٵٰ ٮاتس    ٢554ي٫تٵٮاس يتٵ٨ ٴ  تاٴ      280ايتٱ زٴ  ثتب   ازظ ؾبٮ٩  ٵشٶ  زٶ زٴ  ٴ ثب٪ٹبزٴ  ٮتي ثبؾتا.   

تتتسيٱ ٴ ذتتس آة تتتسيٱ زٴ  صبٲتتٷ  اص٫تتي اغتتابٰ از ثيتت٩ ثتتٷ ؾتتٯبز    ٮ٣ٓتتت ٮاٵغتتى آثتتاٸي غتتبالٲٷ يٵيتت٩ 

ٞػٯت اُْت٭  ٴ  ثبؾا اش ٴغيٓاسيٱ  ٵشٶ آث يص ثسصٵز از ٮي ٢ٷ ثٷ ازظ ٮي زيص  ،بٲٷ  زٶ زٴ  زٴ ص.زٴ  ٮي

 ٢ٵٸٹتتبي غتتجسٰ ، ثسشٲتتا ، صسٴغتت٫ٵ ، تتتب٪ؽ ، ثتتبٖسٴ ٴ ذؿتتت غتتبزا آث يتتص ايتتٱ زٴ صبٲتتٷ ثتتٷ ؾتتٯبز           

ٴ  ي٣تي  ي٧تس   ثب٪ٹتب ز . تٵاٰ ٞسٶ غٵ ، ثب٪ي٫ٗٵ ٴ صيبٴ چبي زا ٲب٬ ثس  ٸبي اق٫ي  زٶ زٴ  ٮي اش ؾبصٷ آيٳا. ٮي

ثبؾا ٢تٷ اش ازتٛبْتبت ؾتسٞي ٢ٵٸٹتبي ثسشٲتا غسچؿتٯٷ        اش زٴ ٸبي ٮسشي ايساٰ ٴ جٯٹٵزي آذزثبيجبٰ ٮي

غٵاز ٮسش ٮؿتاس٠ ايتساٰ ٴ جٯٹتٵزي آذزثبيجتبٰ زا      ؾبصٷ اق٫ي ايٱ زٴ صبٲٷ اش ؾسٜ ٦سٮي تب ثي٫ٷ.٦يس  ٮي

آشا  چتبي، ؾتسٶ  زٶ ٴ آشا  ٪تٵ زا    ٸبي ٚسْي ثب٪ٹب زٴ  ، ٦سٮي چبي، غبزي ٞٯيؽ،  ؾبصٷاش  .تؿ٣ي٩ ٮياٸا

٢ي٫تٵٮاس ٮسثتّ ٴ  ز    12833ٮػب ت ٴاّٞ ؾاٶ  ز  ٵشٶ ْٯ٩ اغتابٰ  ز  تٵشٶ آثسيتص ازظ     .تٵاٰ ٲب٬ ثس  ٮي

 ٢ي٫ٵ ٮاس ٮسثّ ٮي ثبؾا. 1430 ٵشٶ آثسيص ثب٪ٹبزٴ  

  رٍد قشل اٍسى : ب(

، جٳٵة ؾسٞي غتٹٳا ٴ  ٵؼثبؾا ٢ٷ ٢ٵٸٹبي ثصٞ ص٨ اٴشٰ ٮيٞػٯت جٳٵثي  ٵنٷ آثسيص صصز ؾبٮ٩  ٵشٶ ٞ

 زايٱ ٞػٯت ٲيص٢ٷ ٮٳًٟٷ ٲػجابً ٴغيٓي اش جٳٵة اغابٰ از ثي٩ يٓٳي ؾٹسغابٰ ص٫ تب٨  .٦يس  تب٪ؽ زا  ز ثسٮي

٦يس ، جبزي ؾاٰ زٴ ٸبي ذس آثي زا غجت ٦ؿاٷ اغتت   زا تحت ذٵؾؽ  از  ، ٴجٵ  ٢ٵٸٹبي ٮستّٛ ٴ ثس٘

بزن ٴ اش يسيتٝ  زٶ غتٛيا زٴ  ثتٷ  زيتبي صتصز      ٢ٷ اش يسيٝ ؾسيبٰ اق٫ي صٵ  يٓٳتي ٞتص٨ اٴشٰ اش اغتابٰ صت    

 ٢ي٫ٵ ٮاس ٮسثّ ٮي ثبؾا. 3690ّ ؾاٶ  ز  ٵشٶ ْٯ٩ اغابٰ  ز  ٵشٶ آثسيص ٞص٨ اٴشٰ ٞٴا ٮػب ت .زيصٲا ٮي

 زقت٢ب  -1-5

 ز ٮيبٰ زؾاٷ ٢ٵٸٹب ٴ ٴا اٸبي تٵذٵ٦ساٚيت١ يتب  ؾتاٶ ٴ  ز زٴٲتا ت٣بٮت٩ ٮٵزٚٵ٪ٵضيت١ آٲٹتب،  ؾتاٹبي         

ٸبي اٞاكب ي  ٚٓب٪يتٶ ثٓٳٵاٰ ي٣ي اش ثػاسٸبي ٮٹ٭ ٵ  آٮاٶ اغت ، ٢ٷ اٮسٴشآا ي ثٵج٢ٵچ١ ٴ ثصز٤ ٮ

٢ٷ  ز ٮح٩ ذع زٴي آة  زيبي صصز ،  ز ارتس تٗييتسات آة    ٮٗبٰ ا٪جاٷ ثجص  ؾت .زٴٲا  ز اغابٰ ثؿٯبز ٮي

ٴ ٸٵاي  يسيٳٷ شٮيٱ ٴ  س٢بت ت٣اٵٲي٣ي آٰ ث٫ٓت ٢ٵٸػابٲي ثتٵ ٰ ٮٳًٟتٷ ثٵجتٵ  آٮتاٶ اغتت ،  ؾتاٹبي       
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ٸتبي ٢ٵچت١ ٴ    ثبؾٳا ٴ ْٯٵٮتبً ثكتٵزت ج٧٫تٷ     ز ايٱ اغابٰ اش ٴغٓت ٞبث٩ تٵجٹي ثسصٵز از ٲٯيٮٵجٵ  

 ٴتتٵاٰ ثتٷ  ؾتاٹبي از ثيت٩      صٵزٲا ٢ٷ اش ٮٹٯاسيٱ آٲٹب ث٫حبٌ ٴغٓت ٮتي  ثصز٤ آثسٚاي ذبي٣ٵٸي ث ؿ٭ ٮي

 .ؾٹس اؾبزٶ ٲٯٵ  ٮؿ٧يٱ

ٞػتٯت اُْت٭ آٰ  ز صتب٠    ثبؾتا ، ٢تٷ     ؾت ٮٗبٰ ايساٰ تٳٹب ٞػٯت ٢تٵچ٣ي اش  ؾتت ثتصز٤ ٮٗتبٰ ٮتي     

ٸتصاز   350ايٱ  ؾت  ذس ثس٢ت ٴ  بق٫ يص  ز ٮحاٴ ٶ اغابٰ از ثيت٩  .جٯٹٵزي آذزثبيجبٰ ٞساز ٦سٚاٷ اغت

ا٪ٯ٫٫تي ايتساٰ ٴ    ٸ٣ابز ٴغٓت  از  ٢ٷ ثٵغي٫ٷ ٢ٵٸٹبي صسٴغت٫ٵ اش جٳتٵة ، زٴ  ازظ اش ؾتٯب٨ ٴ ٮتسش ثتيٱ     

ٮتسش تتب غتب ٩  زيبچتٷ صتصز ٢ؿتياٶ        ايٱ  ؾت  ز آٲػٵي.جٯٹٵزي آذزثبيجبٰ اش ؾسٜ ٮحاٴ  ؾاٶ اغت

ٰ  ٮاس ذبئيٱ تس اش  ؾاٹبي  ي٧س 1200ؾٵ  ٴ   ؾت ٮٗبٰ ذػت تسيٱ ٮٳًٟٷ اغابٰ ٮحػٵة ٮي.اغت  ز ٴ  اغتاب

ٸبي غجسٰ ٴ زؾاٷ ٢ٵٶ تتب٪ؽ ٴ ثصٞتٵؼ     ؾت از ثي٩  ز ثيٱ  اٮٳٷ.ٞساز  از  اش غًح  زيب ٮاسي 100ازتٛبِ 

ازتٛبِ  ؾت . ٮاسي ٴاّٞ ؾاٶ اغت  1350ٸصاز ٸ٣ابز  ز ازتٛبِ  95ايٱ  ؾت ثب ٴغٓاي  ز  اٴ  .ٞساز  از 

٢ي٫تٵٮاس ٮسثتّ    ٢430ي٫ٵٮاس ٮسثّ ٴ ٮػب ت  ؾت  ز  اٴ   3921ٮاس ٴ  ٵشٶ آث يص آٰ  1100ؾٹس  ٮؿ٧يٱ

اغت ٢ٷ اش ؾٯب٨ ثٷ ٢ٵٸٹبي ق٫ٵات ٴ اش جٳٵة ثٷ  اٮٳٷ غجسٰ ٴ اش ؾسٜ ثٷ از ثي٩ ٴ اش ٖسة ثٷ ؾٹسغتابٰ  

اي  ز  ا٪ٓب ٶ ٸبي ٮٹ٭ ايٱ  ؾت ْجبزتٳا اش ٞسٶ غٵ ٴ صيبٴچبي ٢ٷ اٸٯيت ٚٵٜ ؾٵ  ٴ زٴ صبٲٷ اٸس ٮحاٴ  ٮي

 . تٵ٪ياات ثبٖي ٴ تب٢ي ٮٳًٟٷ ٮر٢ٵز  ازٲا
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 1387توؿي٘بت خـطاكيبيي ثط حؿت ق٢طؾتب٢ٛب زض ؾبّ  -1-6

٢ي٫تٵٮاس ٮسثتّ    17867ثتس  ، اغابٰ از ثيت٩ ثتب ٴغتٓاي ثتب٪ٕ      1387 ز غب٨  ثس اغبظ آصسيٱ تٟػيٯبت ٢ؿٵزي

ايتٱ اغتابٰ ثتٷ ٮس٢صيتت ؾتٹس از ثيت٩       . زقا ٮػب ت ٩٢ ٢ؿٵز زا ث ٵ  اصاكبـ  ا ٶ اغت 09/1 اٴ  

آثتب ي  ازاي   ٢1700تٷ تٓتاا     اآثب ي ٮي ثبؾت  1828 ٸػابٰ ٴ  66ث ؽ،  25ؾٹس،  22ؾٹسغابٰ،  9 ازاي 

 زقتا آثب يٹتبي اغتابٰ  ازاي     93  آثب ي صب٪ي اش غ٣ٳٷ ثٵ ٶ ٴ ثٷ ْجتبزت  ي٧تس  تاٴ    128غ٣ٳٷ ٴ تٓاا  

غتت اش از ثيت٩،   ا ٮسا٢تص ؾٹسغتابٲٹبي اغتابٰ ْجتبزت    .  ٮتي ثبؾتا   زقا  ي٧س ٲيص صب٪ي اش غت٣ٳٷ   7غ٣ٳٷ ٴ 

غٵاز، ذبزظ آثب ، ص٫ ب٨، ٦سٮي، ٮؿ٧يٱ ؾٹس، ٢يٵي، ٲٯيٱ ٴ ٲيس ٴ غبيس ٮسا٢ص ؾٹسي اغابٰ ٲيص ْجتبزت   ثي٫ٷ

، ْٳجتساٰ   زنتي،آثيج٫٧ٵ  ٢ٳا اٲ٧ٵت ، الٸتسٴ  ، ٵز، ٸؿاجيٱ، تبشٶ اش غسْيٱ، ٸيس، جٓٛسآثب  ، اقسٲاٴش، ٫٢

ٴ  1375الش٬ ثٷ تٵنيح اغت ٢ٷ  ز ٚبق٫ٷ ثيٱ  ٴ غسؾٯبزي ْٯٵٮي ٲٛتٵظ ٴ ٮػت٣ٱ    .ٮي ثبؾٳاٴ ٢ٵزائي٭ 

 ْا  ٢بٸؽ يبٚاٷ اغت. 68تٓاا  آثب يٹبي  ازاي غ٣ٳٷ  1385
 

 1387استبى ثش حست ضْشستبى دس سبل  اعالػبت هشثَط ثِ آخشيي توسيوبت ًطَسي (3-1)جذٍل ضوبسُ

 قطح

 ق٢طؾتبٙ ٛبٕ
 تؼساز ز١ؿتبٙ تؼساز ق٢ط تؼساز ثرف

 ٗؿبحت 

 )ًئٞٗتط ٗطثغ(

 تؼساز آثبزي

 ذبٓي اظ ؾ٠ٌٜ زاضاي ؾ٠ٌٜ خ٘غ

 اضزثيل

 ثيلِ ؾَاض

 دبضؼ آثبز

 ذلربل

 هكگيي قْط

 هـبى

 ًَطط

 ًويي

 ًيط

3 

2 

3 

3 

4 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

1 

3 

1 

11 

4 

6 

8 

12 

9 

4 

7 

5 

2498 

1758 

1383 

2800 

3825 

2059 

1293 

1037 

1214 

214 

293 

227 

150 

313 

333 

104 

94 

100 

186 

270 

217 

142 

278 

318 

100 

92 

97 

28 

23 

10 

8 

35 

15 

4 

2 

3 

 128 1700 1828 17867 66 22 25 ػوغ

 1387 -هبذص: ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى اضزثيل
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ْاضزثي اؾتبٙ تبضيري كي٠ٜپي -1-7

ثتس اغتبظ ذتطٴٸؽ ٸتبي ٮٟتاٮبتي       .ٮٳًٟٷ از ثي٩  غت ٢٭ اش ٸصازٶ ؾؿ٭ ٞج٩ اش ٮيس  ٮػ٣ٵٰ ثتٵ ٶ اغتت  

ثبغابٰ ؾٳبغي ، غساغس ٮٳًٟٷ اش تپٷ ٸبي ثبغابٲي يب ثٷ ْجتبزت  ي٧تس ٮٳتبيٝ اغتاٟسازي ٢تٷ زٴش٦تبزي  ض يتب        

ز ثي٩ ثٷ ٴيتطٶ  ز ٞػتٯت   ذٵؾياٶ اغت. ٢بٴؼ ٸبي ٮٟاٮبتي  ز ثسصي اش ٲٵا ي ا ؾٹس٠ يب زٴغاب ثٵ ٶ اٲا،

ٸبي ؾٯب٪ي ٴ ؾسٞي آٰ ٲؿبٰ ٮي  ٸا ٢ٷ از ثي٩ ٴ ثًٵز ٫٢ي ؾتسٜ آذزثبيجتبٰ اش ٢بٲٵٲٹتبي ٮٹت٭ ٚسٸٳت٥      

ٮس ٬ ٮ٧ب٪ي تي١ ؾسٜ آذزثبيجبٰ ٢ٷ ٮبٸيت ٞٵٮي آٲٹب ٮتي ثبيتا    .ٮ٧ب٪ي تي١ يب غٳ٥ اٚساؾاي ثٵ ٶ اغت

 زشؼ اش صتتتٵ  ثتتتٷ يب ٦تتتبز  اش ْٳبقتتتس ٢بغتتتي ٴ ٸتتتٵزي ثتتتٵ ٶ ثبؾتتتا  ٸٹتتتب ارتتتس ٮ٧تتتب٪ي تيتتت١ ذتتتس ا   

ٮؿ٧يٱ ؾٹس، ذستتٵ تتبشٶ اي ثتٷ تٯتاٰ ٴ ٚسٸٳت٥      « ؾٹس يئسي»٢ؿٛيبت اصيس  ز ٮحٵيٷ ثبغابٲي  .٦راؾاٷ اٲا

ٸؿت ٸصاز غب٪ٷ اٞٵا٬ غب٢ٱ  ز از ثي٩ ٴ ايسا٘ آٰ ا٣ٚٳاٶ اغت ٴ اٲاؿبز ٲايجٷ ٢ؿتٛيبت ٮتي تٵاٲتا ازتجتبو     

ايتساٰ ٴ آذزثبيجتبٰ تتبزي ي ٴ ٟٞٛتبش ٴ ؾتسٜ آغتيبي       تٯاٰ ٴ ٚسٸٳ٥ ٮ٧ب٪ي تي١ از ثي٩ زا ثب  ي٧س ٮٳبيٝ 

ثب تكبٴيس ٸي٩٣ ٸب ٴ غتسٸبي  « ؾٹس يئسي»قٗيس ٮؿ ف ٲٯبيا. ثٳُس ٮي زغا ٢ٷ تكبٴيس ٸي٩٣ ٸبي غٳ٧ي 

آ ٮيبٲي ٢ٷ ثس زٴي اجبٜ ٸبي ٲ٩ٓ اغجي ايٗايس )اي٧تايس  ز ؾتٯب٨ ؾتسٜ تس٢يتٷ(  ز ٲص ي٣تي ٮتسش ايتساٰ ٴ        

  ي  از .ؾجبٸت شيب ، ازٮٳػابٰ ٲٟؽ ثػاٷ

 ز از ثي٩ اش ْكس ٮٛسٔ  ٲيص آربز ازشٲاٶ اي ٢ؿٙ ؾاٶ اغت ، ؾٯؿيسٸبي ٮػي، صٳجسٸبي ٮ ا٫ٙ ، تيتس ٴ  

اش ٲٵِ تجسي ٢ٷ  ز ٪سغتابٰ ذيتاا ؾتاٶ ٴ ثبغتابٰ      تجس غسٲيصٶ ،  ٫ٟٷ ثساي ٦سٚاٱ شٶ ٢ٯبٰ ٴ تيس اٰ ٸبي ٮػي،

 اٲتتا . اؾتيبء ٮٛسٖتتي از ثيت٩ ٖب٪جتتبً اش   ؾٳبغتبٰ ٞتاٮت آٲتتسا ٞسيتت غتتٷ ٸتصاز غتتب٨ ٞجت٩ اش ٮتيس  ٮٓتتيٱ ٢تس ٶ        

 ٮٛسٔ ٸبي ٪سغابٰ غب ٶ تسٲا ٴ ا اٯب٨  ا ٶ ٮي ؾٵ  ٢ٷ اش  ي  ٞاٮت شٮبٰ ، ٮٟا٬ ثس آٲٹب ثبؾٳا.

 ز اٴاصس  ٴزٶ ٮٛسٔ ٴ ثًٵز ًّٞ  ز اٴاصس ٸصازٶ چٹبز٬ ٞج٩ اش ٮتيس   ٴ ٮٹتبجست تتبزي ي اش ٢ساٲتٷ ٖسثتي      

 ٫ٚػتتًيٱ ٴ ٢تتٵٶ ٸتتبي شا٦تتسظ قتتٵزت ٦سٚاتتٷ اغتتت . ايتتٱ    زيتتبي صتتصز ٴ  زٶ ازظ ثتتٷ  تتٵا٪ي زٴغتتيٷ ٴ

ٮٹبجست ٸب زا ٮااز٠ ثبغابٰ ؾٳبغي تبئيا ٴ تكايٝ ٮي ٲٯبيا. ثٷ ا اٯب٨ ٞٵي  غت ٢٭ صبغتا٧بٶ ي٣تي اش   

ْٳبقس ٮٹبجس يٓٳي ٢بغي ٸب ٢ٷ  ز ٢ٵٸپبيٷ ٸتبي شا٦تسظ ٮس٢تصي  ز  تاٴ  ٪سغتابٰ ٴ ٢سٮبٲؿتبٶ اغت٣بٰ        

 ثٵ ٶ اغت .يبٚاٳا از ثي٩ ٴ ٲٵا ي ايسا٘ آٰ 
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ثس يجٝ ٢بٴؾٹبي ٮيساث ٚسٸٳ٧ي  ز اغابٰ از ثي٩ ) تپٷ ٲب زي از ثي٩( آربزي اش  ٴزٶ ٮٛسٔ ذياا ؾاٶ اٲا ٢تٷ  

ٸصاز غب٨ ٞاٮت  ازٲا. ٮاٲيت ايٱ ٮح٩ ٮسثٵو ثٷ تٯاٰ ٩٢ آذزثبيجبٰ اغت ثًٵزي٣ٷ ٞاٮت ايتٱ تٯتاٰ    5

 يجبٰ ٴ ايساٰ ٮسثٵو ٮي ٦س  . اا٩ٞ ثٷ  ٴ ٸصاز غب٨ ٞج٩ اش آٮاٰ آزيبيي ٸب ثٷ ٚست آذزثب

 ز صكٵـ ازتجبو ٮٹبجست  ٴ٬ ثب ٲب يٷ از ثي٩ ٮي تٵاٰ ٦ٛت ٢تٷ ْٳبقتس ٮٹتبجس يٓٳتي ْٳبقتسي ٢تٷ  ز       

 ٸياتي ٲتب٬ ثتس ٶ ؾتاٶ اغتت اش اٞتٵا٬ ٮ٧تب٪ي تيت١ ثتٵ ٶ ٴ اش ٪حتبٌ            -ٮٳبثّ تتبزي ي اش آٲٹتب ثٓٳتٵاٰ ٸتٵزي    

 ي٫ٵٮاسي ؾٯب٨ اٸس ثب ٲب٬ ٞٵ٬ ٸٵزي  ز ازتجبو اغت.٢ 48 ز از ثي٩ ٴ ٸٵزاٲا  ز « ٸيس»، «  ٵز»ٲب٬ ؾٳبغي 

ازظ( -ٲب يٷ از ثي٩ ثٷ ا اٯب٨ ثػيبز ٞٵي  ز ْكس ٮٛسٔ  ز  تٵشٶ ٚسٸٳت٥ ثتصز٤ ٴ ؾت٧ٛت اٲ٧يتص )٢تٵزا      

ٞساز  اؾاٷ اغت . ايٱ ٚسٸٳ٥ ٢ٷ اش ٸصازٶ چٹبز٬ ٞج٩ اش ٮيس  آٖبش ٴ تب ٸصازٶ غٵ٬ ٞج٩ اش ٮيس  زا  ز ثس ٮي 

تتسيٱ ٚسٸٳت٥ ٸتبيي اغتت ٢تٷ ٮتستجى ثتب ؾتٯب٨ ٖتسة ايتساٰ ٴ ٢ؿتٵزٸبي ٦سجػتابٰ ،             ٦يس  اش ٲبؾتٳبصاٷ  

ذتطٴٸؽ ٸتبي اٲجتب٬     .آذزثبيجبٰ، ازٮٳػابٰ ٴ ؾٯب٨ ؾسٜ تس٢يٷ ثٵ ٶ ٴ ايٱ ٮٳبيٝ زا  زثس ٮتي ٦سٚاتٷ اغتت    

٢تٷ ؾتبٮ٩ تٓتاا ي    آثب  )ؾٯب٨ ؾتسٜ از ثي٩( ٲؿبٰ  ا ٶ اغت ٢ٷ ٮحٵيٷ ٸبي آٜ تٵزٶ  ز ذبزظ   يبٚاٷ اصيس

 ازظ(   ز ٲٵا ي ؾسٞي آذزثبيجبٰ  ز زاثًٷ ٮي ثبؾا.-ء اش  ٴزٶ ٮٛسٔ اغت ثب ٲٛٵذ ٚسٸٳ٥ )٢ٵزااؾيب

 ز اٴاصتس  ٴزٶ غبغتبٲي ٮس٢تص     ثس ٮي آيتا از ثيت٩   اٲبٰ ٴ ٮٵزصبٰ  ٴزٶ اغسٮي  چٳبٲ ٷ اش ٦صازؼ جٗساٚي

٢ٵغتت آتٵزذبت٣تبٰ    ثٵ ٶ اغتت . « ٢ٵغت آتٵزذبت٣بٰ»يب  «٢ٵغت اثبصاس»آذزثبيجبٰ ٴ ثٷ تٓجيس ٴغيّ ٮس٢ص 

٢ٷ ٮٵغي صٵزٲي  ز جٗساٚيبي صٵ  اش آٰ ثٓٳٵاٰ ٢ٵغت ٢پ٣ٵٶ )ٟٞٛبش( ٲب٬ ثس ٶ اغت اش غسشٮيٱ ٸبي شيتس  

 : )اغابٲٹب( تؿ٣ي٩ ؾاٶ ثٵ 

زٰ)ا٪ٵاٲ١ يتب ازاٰ يتب آ٪جبٲيتب(    -٦5سٰ ٴ ؾٳجبٰ)٦يسٰ ٴ شٲجبٰ( -4ازي )زي(  -3ازٮٱ )ٸبي١(  -2آتٵزذبت٣بٰ-1

  ٪ٯٵٲتتت١ ) ي٫ٯتتتبٰ(  -7ز ٮٳتتتبثّ ْسثتتتي  ؾتتتت ٮٗتتتبٰ يتتتب ٮيتتت٩ ٮٗتتتبٰ اٮتتتسٴشي(       ث٫ػ٣بٰ)ثسغتتتجبٰ،  -6

غيػ٣بٰ )غيٵٲي١  ز ؾتٯب٨  -11زٴٰ )زٴيبٰ  ز جٳٵة  زيبي صصز( -10تجسغابٰ )ٮبشٲازاٰ( -9 ٮجبٴٲا) ٮبٴٲا(-8

 ٴزجبٰ)٦سجػابٰ( -13آٮ٩)آٮ٩  ز ٮبشٲازاٰ( -٨12  ز ازٮٳػابٰ( ٵ٪ي ٦ٵزٴ  ازظ تب  زيبچٷ ٦
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 ز ٞاي٭ چٷ ت٫ُٛي  اؾاٷ  ٞيٟبً ٮ٫ٓٵ٬ ٲيػت . آٞبي ثتٷ آذيتٱ ثتس ايتٱ ثتبٴز اغتت ٢تٷ چتٵٰ ٲتب٬           اٮّب ٲب٬ از ثي٩

از ثي٩  ز ٮٳُٵٮٷ ٴيع ٴزاٮيٱ ٢ٷ ٮٳكٵة ثتٷ  ٴزٶ اؾت٣بٲي اغتت آٮتاٶ ٪ترا ٲتب٬ از ثيت٩  ز  ٴزٶ اؾت٣بٲي         

ٰ    .ٮٵجٵ  ثٵ ٶ اغت ٴ ٴجٵ  ٲتب٬ از ثيت٩  ز  ٴزٶ اؾت٣بٲي ٮتٵز  ٞجتٵ٨ اغتت       ٲ ػتايٱ   از ثيت٩  ز يتٵ٨ ٞتسٴ

ٸجسي ٞٯسي تب ٞسٰ چٹبز٬ ثٷ ٮبٲٳا ْكس غبغبٲي ٸٯ ٳبٰ ٢سغتي ٲؿتيٱ آذزثبيجتبٰ     22اغسٮي يٓٳي اش غب٨ 

 ثٵ .

ٲب٬ از ثي٩  ز ٮٳبثّ تبزي ي ثٓا اش اغس٬ ثٷ قٵزتٹبي از ٴي٩ ) اٴ  ا٪ٓب٪٭( ، از ثي٩ )تٟٵي٭ ا٪ج٫ااٰ اثٵا٪ٛتاا(  

يٟٓتٵثي ٴ ...( آٮتاٶ    ٲبٰ ٮػ٫ٯبٰ )اثٱ صس  اذثٷ ، اثٱ زغاٷ ،ٴ ثيؿاس ثٷ قٵزت از ثي٩  ز ا٫ٖت آربز جٗساٚي  ا

ٲب٬ از ثي٩ ثٷ قٵزت ٢ٳٵٲي اؼ  ز ا٢ثس غ٣ٷ ٸبيي ٢ٷ  ز ٞسٴٰ چٹبز ا٪ي ٸؿتت  ز ايتٱ ؾتٹس نتسة      .اغت

 ز ذبيتبٰ ٞتسٰ ٸؿتا٭ ٮتيس ي     « ٪ٵٴٲا»ؾاٶ )ثٷ اغاثٳبي غ٣ٷ اثٵث٣سثٱ ٮحٯا( ت٣ساز ؾاٶ اغت . ٮٵز  ازٮٳي 

ؾتاٶ  « ازت ٴي٩»نجى ٢س ٶ ٢ٷ ثٓاٸب ثٷ َٱ ٮبز٢ٵازت« ازت ٴيت»ٲب٬ از ثي٩ زا ثكٵزت )ٞسٰ  ٴ٬ ٸجسي( 

ٴيت٩   ( تب آٲجبيي ٢ٷ ٮٳبثّ ٮٵجٵ  ٲؿبٰ ٮي  ٸٳا ٲب٬ از ثيت٩ يتب از  206اغت )يٵش٘ ٮبز٢ٵازت . ايساٰ ؾٹس ، 

ٮٳتبثّ  « ٩از ٴيت »ثبشغتبشي ؾتاٶ    ؾ٩٣ٲيبٮاٶ اغت ث٣٫ٷ ايٱ قٵزت ، « زتبٴي٩آ» ز ٸيچ ٲٵؾاٷ اي ثٷ قٵزت 

 .ثٓا اش اغس٬ ٮي ثبؾا

 ظثبٙ ٝ ُٞيف ١بي ٜٗغو٠ اضزثيْ -1-8

ٸب ثٷ ٚست ايساٰ ، ٮس ٮي  ز ايٱ غسشٮيٱ شٲا٦ي ٮي ٢س ٲا ٢ٷ ثٵٮي ٮح٩ ثٵ ٲتا ٴ  يي ٞج٩ اش ٮٹبجست آزيب

جت٩  ٸب زا ثٷ ايٱ ٮٳًٟٷ اش ثيػت تب چٹبز ٶ ٞسٰ ٞيي غ ٱ ٮي ٦ٛاٳا . ثسصي اش ٮحٟٟبٰ آٮاٰ آزيب صٵ ثٷ شثبٰ 

اش ٮيس  ٮي  اٲٳا ٴ٪ي تحٟيٟبت  ي٧سي ٢ٷ  ز ايٱ ٮٳًٟٷ قٵزت ٦سٚاٷ اغتت  ٣بيتت اش آٰ  از  ٢تٷ ذتٳج     

ٸصاز غب٨ ذيؽ ٞٵ٬ اٴزازتٵ ٢ٷ ٮحٟٟبٰ آٲسا ؾبصٷ ٸبيي اش ٲطا  آزيبيي ٮي  اٲٳا  ز ايٱ ٲب يٷ، يٓٳي ٮٳًٟٷ اي 

ة ) ز ؾتسٜ ٴ جٳتٵة از ثيت٩( ٴاٞتّ     ٢ٷ  ز جٳٵة ٢ٵٸٹبي ٟٞٛبش اش ازٮٳػابٰ تب ٢س غابٰ ٴ ص٫ تب٨ ٴ غتسا  

ثب آٰ ٢ٷ  ز اق٩ ٴ زيؿٷ ي٣ي ثتٵ ٶ اغتت ثتٷ غتٷ ؾت٩٣ ذبزغتي        زا شثبٲٹبي ثبغابٲي .اغت شٲا٦ي ٮي ٢س ٲا

ٞاي٭ ، اٴغابيي ٴ ذٹ٫ٵي ٮٳٟػ٭ ٮي  اٲٳا ٴ ثيؿاس شثبٲٹبي ٢ٳٵٲي ايساٰ زا ؾبصٷ ٸبي  ٦س٦ٵٰ ٦ؿاٷ آٲٹتب ٮتي   

غاب ٢اتبة  يٳتي ٴ ٮٟتاظ شز ؾتت ثتااٰ ٲٵؾتاٷ ؾتاٶ اغتت ثصثتبٰ          شثبٰ اٴغابيي اش آٰ جٹت ٢ٷ اٴ .ذٳاازٲا
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ايٱ ذيبٮجس ايساٰ ثبغابٰ اش آذزثبيجبٰ ٴ ثٷ ا اٯب٨ ٞسيت ثٷ يٟيٱ اش ٮٗبٰ از ثي٩  .اٴغابيي ٮٓسٴ٘ ٦س ياٶ اغت

ٮب ٸب ثٵ  ثٷ ايٱ تستيت ٮي تتٵاٰ ٦ٛتت ٢تٷ     شثبٰ شٮبٰ شثبٰ زايج  ز آٰٴ  اٮٳٷ ٸبي ٢ٵٶ غجسٰ ثسصبغاٷ ٢ٷ 

چٵٰ ٮب ٸتب   . ثٓاٸباٴغابيي ٞايٯاسيٱ شثبٰ آزيبيي اغت ٢ٷ ا يبٲبً از ثي٫يٹبي ثبغابٰ ثااٰ غ ٱ ٦ٛاٷ اٲا شثبٰ

ؾ٣ػت صٵز ٲا شثبٰ ذبزغي ثس ارس تػ٫ى ٸ بٮٳؿيبٰ ،  ز آذزثبيجبٰ ٲٛٵذ يبٚت ٴ٪ي غب٢ٳبٰ ايٱ ٮٳًٟتٷ شثتبٰ   

ثتٷ شثتبٰ آذزي ٢تٷ ٸٯتبٰ شثتبٰ ٮتب ي        ذيؿيٱ صٵ  زا  ٍٛ ٢س ٲا ٴ  اي غ٫ٵ٢يٹب ٴ اؾ٣بٲيبٰ ٴ غبغبٲيبٰ ٲيص

 آٮي اٷ ثب ٪ٗبتي اش شثبٰ ثٵٮيبٰ ذيؿيٱ ثٵ  غ ٱ ٮي ٦ٛاٳا.

يٵايتٙ   .شثبٰ تس٢ي زٶ آٴز  تس٢بٰ اغت ٢ٷ ثب ٲٛٵذ تازيجي آٲٹب  ز ايٱ ٮٳًٟٷ ٢٭ ٢ت٭ زايتج ٦ؿتاٷ اغتت    

اٹتبي اؾت٣بٲي ٴ   تس٠ ٲطا  ثساي ثاغت آٴز ٰ ٮساتّ ٴ چسا٦بٶ ثػٯت ايساٰ آٮاٲا ٴ٪تي ثتب اٞاتاازي ٢تٷ  ٴ٪    

غبغبٲي  اؾاٳا اجبشٶ ٴزٴ  ثٷ ايساٰ ٲٯي يبٚاٳا ثٓا اش اٲٟسال غبغبٲيبٰ ٞجبي٩ تس٠ ثااص٩ ايساٰ ٲٛتٵذ ٢س ٲتا   

ثٓهي ٸب چٳيٱ ذٳااؾاٷ اٲا ٢ٷ ؾبٶ اغٯبْي٩ قٛٵي ايٱ شثبٰ زا زٴان  ا  ٴ آٲسا شثتبٰ ٮتس ٬ آذزثبيجتبٰ ٲٯتٵ      

 ي ٴ تٵيٱ ٞص٪جبؾٹب  ز آٰ ٲٵا ي ٮي ٦رؾت ٴ ٪را ٴٞاي٣تٷ   ز  ب٪ي٣ٷ  ز شٮبٰ اٴ ثيؽ اش ي٣كا غب٨ اش آشا

 ؾبٶ اغٯبْي٩ ٞيب٬ ٢س  شثبٰ تس٢ي ثيٱ ٮس ٬ آذزثبيجبٰ ؾبيّ ثٵ ٶ ٴ ْبٮٷ ٮس ٬ ٲيص ثااٰ غ ٱ ٮي ٦ٛاٳا .

 زيٚ ٝ ٗص١ت : -1-9

 اي غتتب٢ٳبٰ ثبغتتابٲي از ثيتت٩ ٢تتٷ اش يبيٛتتٷ ٮتتب  ٴ ثبشٮبٲتتا٦بٰ ثٵٮيتتبٰ اٴ٪يتتٷ ثتتٵ ٶ اٲتتا ٴ ٮتترٸت ٸتتٵزٮص  ذسغتت

ٸٳ٧بٮي ٢ٷ شز ؾت ٞيب٬ ٢س  ٴ  ز  ؾت ٮٗبٰ ٴ از ثي٩ ٴ  اٮٳٷ ٸبي غتجسٰ ثتٷ تج٫يتٕ ا ٣تب٬  يتٱ       . اؾاٷ اٲا

شز ؾتت ٸتٵزٮص    يا ٢ٷ آ اش ٲٵؾاٷ ٮٵزصبٰ چٳيٱ ثس ٮي .٦سٴياٲاٴي آئيٱ  ٷصٵ  ذس اصت جٯٓي اش ٮس ٬ ث

قتٵزت   ايتٱ  ز  .س ٬ ثبغتابٰ ؾتا  زا اش اثبيي٩ ٴ اٴٸب٬ ش ٴ  ٴ آئيٱ شز ؾت ٸٯبٰ  يٱ اقسح ؾاٶ ٮت  ذسغاي

ثبيا ٞجٵ٨ ٢س  ٢ٷ  يٱ ٮر٢ٵز ٮث٩ آييٱ شز ؾت ٮجاٳي ثس رٳٵيت ثٵ ٶ ٴ  ز ٮٟبث٩ ٸٵزٮص  ٢ٷ آٚسيٳٳاٶ ٲتٵز ٴ  

ٲي٣ي ٸب ثٵ ٶ اغت ثٷ ٴجٵ  صجيثي ٲيص اْاٟب   اؾاٷ اٲا ٢ٷ صب٪ٝ ثايٹب ٴ تبزي٣يٹب ثٵ ٶ اغتت ٴ شز ؾتت ذتع    

يتب  « اٲ٧تسٶ ٮيٳيتٵ  »ٴ « اٸتٵزاٮص ا »صاٷ ايٱ  ٴ ٮٳؿبء ٞازت زا ثٷ ٲبٮٹتبي  اش آٲ٣ٷ آٰ  يٱ زا اش صساٚبت ذب٠ غب

 اٸسيٯٱ ٮٓسٚي ٢س ٶ اغت .
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ؿٵ ٶ ؾا  يٱ اغس٬ ثب اغاٟجب٨ ٮس ٬ زٴثسٴ ٦س يا ٴ اغس٬ ٦ذع اش آٲ٣ٷ ٮسشٸبي از ثي٩ ثٷ  غت غپبٶ اغس٬ 

ٸجسي ثٷ ٴغي٫ٷ اؾٓت ثٱ  36 يب 35ثٷ يٵزي٣ٷ اٴ٪يٱ ٮػجا جبٮّ ايٱ ؾٹس  ز غب٨  .جبٲؿيٱ آييٱ ٦رؾاٷ ؾا

، جبٲؿيٱ رٳٵيت ٢تيؽ شز ؾتاي ٦س يتا     هست ثبزيآب٪يا٪ٟيع ا٪٣ٳاي غبصاٷ ؾا ٴ اْاٟب  ثٷ ٴجٵ  ي٧بٲٷ 

آٲتبٰ زا ثتٷ ٴَتبيٙ ٴ     ٫ْٯتبء ٮس ٬  ز اٲا٠ شٮبٲي ثٷ ا ٣ب٬ ٞسآٰ ٴ اقتٵ٨  يبٲتت جايتا آؾتٳبيي يبٚاٳتا ٴ      

 ت٣ب٪يٙ ؾسْي آ٦بٶ غبصاٳا.

آئتيٱ ؾتبٚٓي ثتٵ  ٴ٪تي ٢ػتبٲي ثتٷ صبٲتااٰ  هتست ٫ْتي           زايجيس ثس  اغسٮي ٮرٸت  ز از ثي٩ ٲيص ٮبٲٳا غب

 ٮػتبْا ٮتي ٦ؿتت ثتٷ تج٫يتٕ تؿتيّ        ٫ْتٵي  ٲا ٴ ٸس ٴٞت ٮٟاهيبت شٮبٰ ثساي تسٴيج ٢تيؽ ياازا ت ٮي ٴزش

ثب ٲٛٵذ ٴ ٞازتي ٢ٷ ٚسشٲااٰ ؾيخ قٛي ا٪ايٱ ثٷ  غت آٴز ٲا ، ؾيٓٷ ٦سي زٴان يبٚتت   ثٓاٸب ٮي ذس اصاٳا .

خ جٳيا ٴ ؾيخ  ياز قٛٵي ، جا ٴ ذاز ؾتبٶ اغتٯبْي٩ اٴ٨ ،  ز شٮتبٰ صتٵ  ثتٷ  ٯبيتت اش آٰ ٮترٸت        ٴ ؾي

ثسصبغاٳا ٴ صٵ  ؾبٶ اغٯبْي٩ ٲيتص ذتع اش آٲ٣تٷ ثتس ازي٣تٷ ٞتازت ت٣يتٷ ش  ، آٰ زا ٮترٸت زغتٯي ايساٲيتبٰ           

اٳا ٴ تٳٹتب ث تؽ   اش آٰ تبزيخ ٮس ٬ ايٱ ؾٹس ٮرٸت تؿيّ اصايبز ٢س ٲا ٴ ا٢ٳٵٰ ٲيص ثااٰ ٮرٸت ٸػ .٦س اٲيا

٢ٵچ٣ي اش جٯٓيت ؾٹسغابٰ ٸبي ٲٯيٱ ٴ ص٫ ب٨ اٸ٩ تػٳٱ ٸػاٳا ٢ٷ ا٢ثساً ٮٹتبجسيٳي ٸػتاٳا ٢تٷ اش غتبيس     

 ٲٟبو ٢ؿٵز ثٷ ايٱ ٮٳًٟٷ ٮٹبجست  ا ٶ ؾاٶ اٲا. 
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 ٗحيظ ظيؿت -1-10

ٴ ٮحيى شيػت ثتٷ يتٵز ٮٓٯتٵ٨ تحتت تتبريس ٚٓب٪يتت ٸتب ٴ تحس٢تبت اٲػتبٲي ٴ يجيٓتي ٞتساز  از  . ٚٓب٪ياٹتب             

تحس٢بت اٲػبٲي ٮي تٵاٲا ؾبٮ٩ اغاٟساز ٴ تسا٢٭ جٯٓيت  ز ثٓهي ٮ٣بٰ ٸبي صتبـ ٮبٲٳتا ؾتٹسٸب، ٮٳتبيٝ     

ٴيطٶ اٞاكب ي ٴ يب ٢ؿبٴزشي ثبؾا . اش غٵي  ي٧س ثسصي اش تحس٢بت يجيٓت ٲيتص ٮبٲٳتا غتيسة ٸتب ثتس زٴي      

 ٮحيى شيػت تبريس ٮي ٦رازٲا .

اغت ٢ٷ تب  ا اٮ٣بٰ ، ٚٓب٪يتت ٸتب ٴ تحس٢تبت اٲػتبٲي ٴ      ز ث ؽ ٮحيى شيػت آٲ ٷ ٮاّ ٲُس ٞساز  از  ايٱ 

يجيٓي تحت ٢ٳاس٨  ز آيا ٢ٷ ثٓٳٵاٰ ٲٯٵٲٷ ٮي تتٵاٰ ثتٷ  ٛتٍ ٴ ا يتبي ٮٳتبثّ ٮحتيى شيػتت )آة ٴ ٸتٵا،         

صب٠، جٳ٩٧ ٴ تٳٵِ شيػتاي( ، ثٹتسٶ ثتس ازي قتحيح ٴ ذبيتااز اش ٮٳتبثّ ٮٵجتٵ ، ازتٟتبي ٚسٸٳت٥ شيػتت           

 سات ٚٓب٪يت ٸبي ٦رؾاٷ ثس ٮحيى شيػت اؾبزٶ ٢س .ٮحيًي  ز غًح جٵاٮّ ٴ يب تسغي٭ ار

اٸٯيت ٮحيى شيػت  ز  ٴ  ٸٷ اصيس صكٵقبً ثب ذياايؽ ا٪٧ٵي تٵغتٓٷ ذبيتااز ٮٵجتت ٦س يتاٶ تتب ٮحتيى       

 اش جبي٧تتبٶ  ٢ؿتٵز ثيػتت غتب٪ٷ   ٴ چؿت٭ اٲتااش   غتٵ٬ ٴ چٹتتبز٬ تٵغتٓٷ    ٸتبي  شيػتت  ز تٹيتٷ ٴتتاٴيٱ ثسٲبٮتٷ    

 يتس . ٵِ ٚساث ؿي ٮٵٞٓيت ٲٵيٳي زا  ز ٲُب٬ ثسٲبٮٷ زيصي ث ٵ  ٦ٴ ثٓٳٵاٰ ي١ ٮٵن  ٴيطٶ اي ثسصٵز از ٦س 

ٮحيى شيػت ثٷ  ٪ي٩ نٓٙ ٸبي ثٳيتب ي ٲاتبيج  بقت٩ اش اجتساي      قٵزت ٦سٚاٷ  ز ث ؽثٷ زٖ٭ ٚٓب٪ياٹبي 

 ز شيػتت ثتٵ٬ ٸتبي ٮٳًٟتٷ  از  ٪ترا       ٴ ت سيتت  ٳؽتت غيبغت ٸب ٚبق٫ٷ شيب  ٴ ٞبث٩ تتٵجٹي ثتب ٚسايٳتاٸبي    

ٴ  تٵغٓٷ ذٳج٭نٓٙ ٸب ، اٞااٮبت جاي ٴ اغبغي  ز يٵ٨ ثسٲبٮٷ  ٴ ججساٰ جٵ ٸبنسٴزي اغت ثساي زّٚ ٢ٯ

ثٷ ْٯ٩ آيا ٴ ٮٟبث٫ٷ ثبآربز ٮ سة ٚٓب٪ياٹبي اٲػتبٰ ثتس شيػتت ثٵٮٹتب ٴ زٚتّ يتب        ثسٲبٮٷ ٸبي آتي تٵغٓٷ ٢ؿٵز

 ٖب٬ ت٫ٟي٩ آٲٹب ٮٵز  تٵجٷ صبـ ٮايساٰ ٞساز ٦يس  . اش جٯ٫ٷ غيبغاٹبي اق٫ي  ز  ٛبَت اش ٮحيى شيػت ا

ٮس ُبت شيػت ٮحيًي  ز ٚسايٳا تكٯي٭ ٦يسيٹبي تٵغٓٷ اي اغت ٢ٷ ثب ٸا٘ تكتحيح ٴ ٢تبٸؽ آرتبز ٴ    

 ذيبٮاٸبي غٵء آٲٹب )قٳٓت ، ٢ؿبٴزشي ٴ اٮٵز شيسثٳبيي( ثس ٚسآيٳاٸبي ا٢ٵ٪ٵضي١ ٮي ثبؾا.
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 ٝ ٗحيظ ١بي عجيؼي اؾتبٙ ١ب ٝضؼيت ظيؿتِبٟ  - 1-10-1

ارتس يجيٓتي ٮ٫تي     2ٮٳًٟٷ  ٛبَت ؾتاٶ ٴ   2ؾبٮ٩  1387 ثي٩  ز غب٨ اغابٰ از ي ٛبَاتحت ٮايسيت ٮٳبيٝ 

اغتابٰ زا ث تٵ     ٢ت٩  ٮػتب ت  اش  زقتا  3/4ٸ٣اتبز  ز  تاٴ     75805ثٵ ٶ ٢تٷ جٯٓتبً ثتب ٮػتب اي ثتب٪ٕ ثتس       

 .آثب ي  ازاي غ٣ٳٷ ٴاّٞ ٦س ياٶ اغتت  51اصاكبـ  ا ٶ ٴ  ز ٮحاٴ ٶ ٮٳبيٝ  ٛبَت ؾاٶ ٮجٯٵْبً تٓاا  

 اغابٰ ثػيبز ٲبچيص اغت. ز ٮٳبيٝ  ٛبَت ؾاٶ ٴغٓت ابٲٹبي ٮؿبثٷ  ز ٮٟبيػٷ ثب غبيس اغ

 الق( هٌغوِ حلبظت ضذُ ليسبس)ًئَس(

ٸ٣ابز  ز ث ؿي اش ٚٵال ٪ٵي جٳٵثي ؾٹسغابٰ از ثيت٩ تحتت ٮتايسيت ٴ ٲُتبزت      4062ايٱ ٮٳًٟٷ ثب ٴغٓت 

ٝ  ٛبَت ؾتاٶ ٴ  ٮٳبياش ٴغٓت  زقا  36/5ا ازٶ ٩٢  ٛبَت ٮحيى شيػت اغابٰ ٞساز ٦سٚاٷ ٴ  ز  اٴ  

آثب ي  ازاي غ٣ٳٷ ٲيص  ز ٮحاٴ ٶ ايٱ ٮٳًٟٷ ٴاّٞ ٦س يتاٶ   2ارس يجيٓي ٮ٫ي اغابٰ زا ث ٵ  اصاكبـ  ا ٶ ٴ 

 اغت .

 ة( هٌغوِ حلبظت ضذُ ٍ ضٌبس هوٌَع آم داؽ

ٸ٣اتبز  ز ؾٹسغتابٰ    64000ايٱ ٮٳًٟٷ ثٓٳٵاٰ ثصز٦اسيٱ ٮٳًٟٷ  ٛبَت ؾاٶ ٴ ؾ٣بز ٮٯٳٵِ اغابٰ ثب ٴغتٓت  

 43/84ا ازٶ ٢ت٩  ٛبَتت ٮحتيى شيػتت اغتابٰ ٞتساز ٦سٚاتٷ ٴ  ز  تاٴ           ٴ ٲُتبزت  ت ٮايسيتص٫ ب٨ تح

آثتب ي  ازاي   49ٮٳبيٝ  ٛبَت ؾاٶ ٴ ارتس يجيٓتي ٮ٫تي اغتابٰ زا ث تٵ  اصاكتبـ  ا ٶ ٴ        اش ٴغٓت  زقا

 غ٣ٳٷ ٲيص  ز ٮحاٴ ٶ ايٱ ٮٳًٟٷ ٞساز ٦سٚاٷ اغت.

 ( اثش عجيؼي هلي سجالىج

ٴ  ٢ٵٶ غجسٰ ثٓٳٵاٰ ارس يجيٓي ٮ٫ي  ٛبَتت ؾتاٶ اغتابٰ تحتت ٮتايسيت     زؾاٷ ٮاسي  3600ازتٛبْبت ثبالي 

ٮٳبيٝ اش ٴغٓت  زقا  76/8ٸ٣ابز  اٴ   6643ا ازٶ ٩٢  ٛبَت ٮحيى شيػت اغابٰ  زآٮاٶ ٴ ثب  ٲُبزت

  ٛبَت ؾاٶ ٴ ارس يجيٓي اغابٰ زا ث ٵ  اصاكبـ  ا ٶ اغت .
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 د( اثش عجيؼي هلي ؿبس يخٌبى

ا ازٶ  ٴ ٲُتبزت  ٸ٣ابز تحت ٮتايسيت  1100ث ؽ ٮس٢صي ؾٹسغابٰ ص٫ ب٨ ثب ٴغٓت  ايٱ ارس يجيٓي ٮ٫ي  ز

ٴ  زقتا ٮٳتبيٝ چٹبز٦بٲتٷ تحتت ٮتايسيت       ٩٢45/1  ٛبَت ٮحيى شيػت اغابٰ ٞساز ٦سٚاٷ ٴ  ز  تاٴ   

 ا ازٶ ٩٢  ٛبَت ٮحيى شيػت اغابٰ زا ث ٵ  اصاكبـ  ا ٶ اغت .ٲُبزت 

 ٝضؼيت حيبت ٝحف اؾتبٙ  -1-10-2

زغي ٸبي ثٓٯ٩ آٮاٶ تٵغى ا ازٶ ٩٢  ٛبَت ٮحيى شيػتت اغتابٰ  ز ٮٳتبيٝ  ٛبَتت ؾتاٶ ٴ      ثس اغبظ ثس

ٰ  -)ٮٳًٟٷ ؾ٣بز ٮٯٳٵِ آٜ  أ آربز يجيٓي ٮ٫ي اغابٰ  14تٓتاا    تبالثٹتب(  -ذتبزظ آثتب    -٦ٳايؿتٯيٱ  -غتجس

: ٩٢ ٴ ثص ٢ٵٸي )ذبضٰ(، صسظ ٞٹتٵٶ اي ، ٦تس٤،   ؾسح ٮؿبٸاٶ ٦س ياٶ اغت ايٱ ثٷ ٴ ؿي بت٦ٵٲٷ  يٵاٲ

٦ساش ٴ ؿي ، زٴثبٶ، صس٦ٵؼ، ٦سثٷ ٴ ؿي، ٞٵچ ٴ ٮيؽ ازٮٳي، جٵجتٷ تيٗتي، ٮتٵؼ ٮٗتبٰ، شٲ٧ٵ٪تٷ ثتب٨،       

 تؿي، ذ٫ٳ٥ ٴ غٯٵز جٳ٫٧ي.

 اؾتبٙ  پبيف ضٝزذب٠ٛ ١بي -1-10-3

اش زٴ صبٲٷ ٸبي ٮٹ٭ اغابٰ غٷ زٴ صبٲٷ )ازظ، ٞسٶ غٵ، ثب٪ ٫ٵ( تحت غٳجؽ ٴ ٢ٳاتس٨ آ٪تٵ ٦ي ٚيصي٣تي ٴ    

٩ٞ ؾؽ ذبزاٮاس ٚيصي٣ي ٴ ؾيٯيبيي ٮٹ٭  ز ٲٯٵٲٷ ٸتبي اصتر ؾتاٶ ٮتٵز  ثسزغتي ٴ      ؾيٯيبيي ٮي ثبؾٳا ٴ  اا

 ٢ٳاس٨ ٮي ثبؾا.
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 خ٘ؼيت - 2

 : ثطضؾي خ٘ؼيت ٝ پطاًٜسُي آٙ  2-1

 : خ٘ؼيت ًْ اؾتبٙ 2-1-1

ثساغبظ ايسْبت  بق٩ اش ثبشغبشي  ا ٶ ٸبي جٯٓياي ثاغت آٮاٶ اش ٲاتبيج غسؾتٯبزي ْٯتٵٮي ٲٛتٵظ ٴ     

 ز آٰ شٮبٰ اغابٰ از ثي٩ جصيي اش اغابٰ آذزثبيجبٲؿسٞي ثحػبة ٮي آٮتا.( جٯٓيتت   )٢ٷ  1365ٮػ٣ٱ غب٨ 

 زقتا غتب٢ٱ    5/42ٲٛس ٮٓتب ٨   444612ٲٛس ثٵ ٶ اغت ٴ اش ايٱ تٓاا   1046237ٮٓب ٨  1365اغابٰ  ز غب٨ 

  زقا غب٢ٱ  ز ٲٟبو زٴغابيي ثٵ ٶ اٲا. 5/57ٲٛس ٮٓب ٨  601625 ز ٲٟبو ؾٹسي ٴ 

 زقتا اش ٢ت٩ جٯٓيتت     1/2( اغابٰ از ثي٩  ز ايٱ  ٴزٶ 1-2يٷ ؾاٶ  ز جاٴ٨ ؾٯبزٶ )ثساغبظ ايسْبت ازا

 زقا جٯٓيتت زٴغتابيي ٢ؿتٵز زا ثتٷ صتٵ  اصاكتبـ        2/3 زقا اش جٯٓيت ؾٹسي ٢ؿٵز ٴ  ٢4/1ؿٵز ، 

( ايٱ اغابٰ اش ٲُتس جٯٓياتي زتجتٷ    3-2 ا ٶ اغت. ٸٯ ٳيٱ ثساغبظ ثسزغي ٸبي اٲجب٬ ؾاٶ  ز جاٴ٨ ؾٯبزٶ )

 زقتا ٮحبغتجٷ ؾتاٶ     9/2ٮاٵغى زؾا غتبالٲٷ جٯٓيتت    1365ا  ز ٢ؿٵز  ازا ثٵ ٶ اغت.  ز غب٨ ٲٵش ٸ٭ ز

 اغت.

ٲٛس  1167798تٓاا  جٯٓيت غب٢ٱ  ز اغابٰ ثٷ  1375ثساغبظ ٲابيج غسؾٯبزي ْٯٵٮي ٲٛٵظ ٴ ٮػ٣ٱ غب٨ 

ٲٛتس ٮٓتب ٨    584796 زقا  ز ٲٟتبو ؾتٹسي ٴ    9/49ٲٛس ٮٓب ٨  583002اٚصايؽ يبٚاٷ اغت ٢ٷ اش ايٱ تٓاا  

 زقا  ز ٲٟبو زٴغابيي غب٢ٱ ثٵ ٶ اٲا.  ز ايٱ  ٴزٶ تٟسيجبً ٲػجت ؾٹس ٲؿتيٳي ٴ زٴغابٲؿتيٳي  ز  تب٨     1/50

ٲص ي١ ؾاٰ ثٷ ي٣اي٧س ٴ ثٷ ي١ اٲااشٶ ثٵ ٶ اغت .  ز ايٱ ٮًّٟ غتٹ٭ جٯٓياتي اغتابٰ از ثيت٩ اش جٯٓيتت      

٢ت٩ ٢ؿتٵز    زٴغتابيي  جٯٓيتت   زقتا ٴ اش  5/1اش ٩٢ جٯٓيت ؾٹسي ٢ؿٵز  ، زقا ٩٢9/1 ٢ؿٵز ٮٓب ٨ 

ش ٸ٭ زا اش ٲُس غٹ٭ جٯٓياتي  ز ٢ت٩ ٢ؿتٵز    ٱ  ٴزٶ ٲيص اغابٰ از ثي٩ جبي٧بٶ ٲٵ زقا ثٵ ٶ اغت.  ز اي 7/2

 زقا ٮحبغجٷ ؾاٶ اغت ٢ٷ ٲػجت ثٷ غتب٨   46/0ٮاٵغى زؾا غبالٲٷ جٯٓيت  1375 ز غب٨   ازا ثٵ ٶ اغت.

 ٢بٸؽ ٮحػٵظ ٲؿبٰ ٮياٸا. 1365

ثٓا ٲيص ا اٮٷ يبٚاٷ ٴ جٯٓيت اغابٰ  ز آصسيٱ  ٴزٶ غسؾتٯبزي ْٯتٵٮي ٲٛتٵظ ٴ     زٴٲا زؾا جٯٓيت  ز  ٸٷ

ٮاٵغتى زؾتا    1385ثايٱ تستيت  ز غب٨  ٲٛس اٚصايؽ يبٚاٷ اغت. 1228155ثٷ  1385ٮػ٣ٱ  ز آثبٰ ٮبٶ غب٨ 

  زقا زغياٶ اغت. 5/0غبالٲٷ جٯٓيت ثٷ 
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اٷ ٴ ٲٟبو زٴغابيي اغابٰ ٸٯبٲٳا غتبيس ٲٟتبو    ز ايٱ  ٴزٶ ٮيصاٰ ؾٹسٲؿيٳي ٲػجت ثٷ  ٴزٶ ٸبي ٞج٩ اٚصايؽ يبٚ

 26/58ٲٛتس ٮٓتب ٨    715597 ثًٵزي٣تٷ ٵ  زا ثٷ ٲّٛ ٲٟبو ؾٹسي اش  غت  ا ٶ اٲا . صزٴغابيي ٢ؿٵز جٯٓيت 

ٲٛتس ٮٓتب ٨    363 زقا غب٢ٱ ٲٟبو زٴغابيي ثتٵ ٶ ٴ   70/41ٲٛس ٮٓب ٨  512195 زقا غب٢ٱ ٲٟبو ؾٹسي ٴ 

زا ؾبٮ٩ ؾاٶ اٲتا.  ز آصتسيٱ  ٴزٶ غسؾتٯبزي ْٯتٵٮي ٲٛتٵظ ٴ        زقا ٲيص جٯٓيت ٖيس غب٢ٱ اغابٰ 03/0

 زقا ٢بٸؽ يبٚاٷ اغتت . غتٹ٭ جٯٓيتت     74/1ٮػ٣ٱ غٹ٭ جٯٓياي اغابٰ از ثي٩ اش ٩٢ جٯٓيت ٢ؿٵز ثٷ 

ٮبٲتاٶ ٴ غتٹ٭ جٯٓيتت زٴغتابيي       زقا ربثتت  48/1ؾٹسي ايٱ اغابٰ اش ٩٢ جٯٓيت ؾٹسي ٢ؿٵز ثب ٲػجت 

 زقا ٢بٸؽ يبٚاٷ اغت.  ز ايٱ ٮًٟتّ اغتابٰ از ثيت٩ اش ٲُتس      31/2ثٷ اغابٰ اش ٩٢ جٯٓيت زٴغابيي ٢ؿٵز 

  ٸ٭ زا  ز ٩٢ ٢ؿٵز ثٷ صٵ  اصاكبـ  ا ٶ اغت.  ٲٵش جٯٓياي زتجٷ

 

 1375،  1365( تؼذاد جوؼيت سبًي دس استبى اسدثيل ثِ تلٌيي ًوبط ضْشي ٍ سٍستبيي عي دٍسُ ّبي آهبسي 1-2جذٍل )

 )ًلش( 1385ٍ 

 قطح
1365 1375 1385 

 زضنس تؼساز زضنس تؼساز زضنس تؼساز

 26/58 715597 9/49 583002 5/42 444612 ًوبط قْطي

 70/41 512195 1/50 584796 5/57 601625 ًوبط ضٍؾشبيي

 03/0 363 - - - - ؿيط ؾبًي

 100 1228155 100 1167798 100 1046237 ًل اؾشبى

 .1380ؾيبؾي ؾبل  -كَض ثطاؾبؼ هحسٍزُ سوؿيوبر ازاضيهطًع آهبضايطاى ، ثبظؾبظي ٍ ثطآٍضز ػوؼيز ً-1هبذص :

 . 1385هطًع آهبض ايطاى ، ًشبيغ سلهيلي ؾطقوبضي ػوَهي ًلَؼ ٍ هؿٌي ، اؾشبى اضزثيل ، -2

 

هوبيسِ ثب ًل ًطَس ثِ تلٌيي ًوبط ضْشي ٍ سٍستبيي عي دٍسُ ٍ( تؼذاد جوؼيت سبًي دس استبى اسدثيل 2-2جذٍل )

 )ًلش( 1385 ٍ 1375،  1365ّبي آهبسي 

 قطح

1365 1375 1385 

 اؾتبٙ اضزثيْ ًْ ًكٞض

ٛؿجت خ٘ؼيت 

اؾتبٙ ث٠ ًْ 

 ًكٞض )زضنس(
 اؾتبٙ اضزثيْ ًْ ًكٞض

ٛؿجت خ٘ؼيت 

اؾتبٙ ث٠ ًْ ًكٞض 

 )زضنس(
 اؾتبٙ اضزثيْ ًْ ًكٞض

ٛؿجت خ٘ؼيت 

اؾتبٙ ث٠ ًْ 

 ًكٞض )زضنس(

 48/1 715597 48245075 5/1 583002 38204960 5/1 444612 29078205 ًوبط قْطي

 3/2 512195 22123054 7/2 584796 21850998 0/3 601625 20365989 ًوبط ضٍؾشبيي

 31/0 363 104717 - - - - - - ؿيط ؾبًي

- 49444194 1046237 1/2 60055958 1167798 9/1 70495782 1228155 74/1 
 

 .1380ؾيبؾي ؾبل  -ؼ هحسٍزُ سوؿيوبر ازاضيهطًع آهبضايطاى ، ثبظؾبظي ٍ ثطآٍضز ػوؼيز ًكَض ثطاؾب-1هبذص :

 . 1385هطًع آهبض ايطاى ، ًشبيغ سلهيلي ؾطقوبضي ػوَهي ًلَؼ ٍ هؿٌي ، اؾشبى اضزثيل ، -2
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 ( تؼييي جبيگبُ استبى اسدثيل اص ًظش سْن جوؼيتي دس ًل ًطَس عي هوبعغ آهبسي3-2جذٍل )

 )ًلش( 1385ٍ  1375،  1365 

 قطح
1365 1375 1385 

 )ٛلط( زتؼسا
ؾ٢ٖ اظ ًكٞض 

 )زضنس(
 )ٛلط(تؼساز

ؾ٢ٖ اظ ًكٞض 

 )زضنس(
 )ٛلط( تؼساز

ؾ٢ٖ اظ ًكٞض 

 )زضنس(
 ضتج٠

 6 11/5 3603456 5/5 3325884 2/6 3044360 آشضثبيؼبًكطهي

 8 08/4 2873459 2/4 2496319 0/4 1990800 آشضثبيؼبى ؿطثي

 19 74/1 1228155 9/1 1167798 1/2 1046237 اضزثيل

 3 47/6 4559256 5/6 3923255 6/6 3271714 ىانلْب

 30 77/0 545787 8/0 487886 8/0 381005 ايالم

 24 26/1 886267 2/1 743675 2/1 605171 ثَقْط

 1 04/19 13422366 2/17 10343963 4/16 8097587 سْطاى

 25 22/1 857910 3/1 761168 3/1 642899 چْبضهْبل ٍ ثرشيبضي

 27 90/0 636420 0/10 5988029 6/10 5228328 ذطاؾبى ػٌَثي

 2 93/7 5593079 - - - - ذطاؾبى ضضَي

 26 15/1 811572 - - - - ذطاؾبى قوبلي

 5 06/6 4274979 2/6 3748325 4/5 2682500 ذَظؾشبى

 23 37/1 964601 5/1 900759 6/1 785955 ظًؼبى 

 29 84/0 589742 8/0 501447 8/0 419405 ؾوٌبى

 10 41/3 2405742 9/2 1722566 5/2 1213137 ثلَچؿشبىؾيؿشبى ٍ 

 4 15/6 4336878 4/6 3817123 4/6 3147707 كبضؼ

 20 62/1 1143200 6/1 968257 6/1 795347 هعٍيي

 21 48/1 1046737 4/1 853044 2/1 615628 هن

 16 04/2 1440156 2/2 1346483 2/2 1080364 ًطزؾشبى

 9 76/3 2652413 3/3 2004345 3/3 1610222 ًطهبى

 12 67/2 1879385 0/3 1778525 0/3 1486736 ًطهبًكبُ

 28 90/0 634299 9/0 542803 8/0 416768 ًْگيلَيِ ٍ ثَيطاحوس

 15 29/2 1617087 4/2 1426388 3/2 1139725 گلؿشبى 

 11 41/3 2404861 7/3 2241897 2/4 2081861 گيالى

 13 43/2 1716527 6/2 1584432 8/2 1359804 لطؾشبى

 7 15/4 2922432 3/4 2602288 6/4 2275883 هبظًسضاى

 18 92/1 1351257 0/2 1228786 2/2 1088497 هطًعي

 17 99/1 1403674 8/1 1062155 6/1 770830 ّطهعگبى

 14 42/2 1703267 8/2 1677957 0/3 1496993 ّوساى

 22 41/1 990818 3/1 810401 4/1 668731 يعز

 - 100 70495782 0/100 60055958 0/100 49444194 ضًل ًكَ

 

 .1380غيبغي غب٨  -ٮس٢ص آٮبزايساٰ ، ثبشغبشي ٴ ثسآٴز  جٯٓيت ؾٹسغابٲٹبي ٢ؿٵز ثساغبظ ٮحاٴ ٶ تٟػيٯبت ا ازي-1ٮبصر :

 . 1385،  ٩٢ ٢ؿٵزٮس٢ص آٮبز ايساٰ ، ٲابيج تٛكي٫ي غسؾٯبزي ْٯٵٮي ٲٛٵظ ٴ ٮػ٣ٱ ، -2



24 

 ف خ٘ؼيت ث٠ تلٌيي ق٢طؾتبٙتٞظيغ ٝ پطاًٜ-2-1-2

 زقتا اش جٯٓيتت    8/44ٴ  8/39،  6/37ثٷ تستيتت   1385ٴ  1375،  1365ؾٹسغابٰ از ثي٩  ز ٮٟبيّ آٮبزي 

٢تبٲٵٰ  غيبغتي ؾتٹس از ثيت٩ ٴ ٞتساز ٦تسٚاٱ آٰ  ز       -اغابٰ زا ثٷ صٵ  اصاكبـ  ا ٶ اغت . ٮس٢صيت ا ازي

ٹسغابٰ از ثي٩ اغت. ذع اش از ثي٩ ؾٹسغتابٰ  تسيٱ  الي٩ جرة جٯٓيت  ز ؾ اش ْٯاٶؾج٣ٷ صاٮبت اغابٰ 

 زقا اش ٢ت٩ جٯٓيتت    2/14ٴ  6/15ثٷ تستيت ثب  ازا ثٵ ٰ  1375ٴ  1365ؾٹس يي  ٴ ٮًّٟ آٮبزي  ٮؿ٧يٱ

ؾٹسغتابٰ ذتبزظ آثتب  ثتب      1385اغابٰ ،  ز ز ٶ  ٴ٬ ٞساز  اؾاٷ اغت. اٮب  ز آصسيٱ  ٴزٶ غسؾٯبزي  ز غب٨ 

ٷ تجت  زقتا ز  13 ز جبي٧بٶ  ٴ٬ ٞساز ٦سٚاٷ ٴ ؾٹسغابٰ ٮؿ٧يٱ ؾٹس ثب  زقا جٯٓيت اغابٰ  4/13 ازا ثٵ ٰ 

 غٵ٬ زا ثٷ صٵ  اصاكبـ  ا ٶ اغت.

 1385ؾٹسغابٰ ٲيس  ز ٸس غٷ ٮًّٟ ٢ٯاسيٱ تٓاا  جٯٓيت زا  ازا ثٵ ٶ اغت. ايٱ ؾٹسغابٰ  ز ٮًّٟ آٮتبزي  

  زقا اش جٯٓيت اغابٰ زا ثٷ صٵ  اصاكبـ  ا ٶ اغت. 9/1 اٴ  

يّ ٴ ذسا٢ٳؽ جٯٓيت  ز ٸس ي١ اش ؾٹسغابٰ ٸبي اغابٰ از ثي٩ ثٷ ت٣ٛي١ ٲٟتبو ؾتٹسي ٴ   ثسزغي ٲحٵٶ تٵش

 زقا جٯٓيت ؾٹسغتابٰ از ثيت٩    70( ٲؿبٰ ٮي  ٸا  زٸس غٷ ٮًّٟ ثيؽ اش 5-2زٴغابيي  ز جاٴ٨ ؾٯبزٶ )

 ٰ ثتٷ    ز ٲٟبو ؾٹسي ايٱ ؾٹسغابٰ غب٢ٱ ثٵ ٶ اٲا . ايٱ ؾٹسغابٰ ٢ٯاسيٱ ٲػجت زٴغاب ٲؿيٳي زا  ز ٩٢ اغتاب

 زقتا غتب٢ٱ    5/77ٲٛس جٯٓيتت غتب٢ٱ  ز ايتٱ ؾٹسغتابٰ      548832صٵ  اصاكبـ  ا ٶ اغت . اش ٮجٯٵِ 

 زقا غب٢ٱ ٲٟبو زٴغابيي ثٵ ٶ اٲا. ٢ٯاسيٱ ٲػجت ؾتٹس ٲؿتيٳي )يتب ثتٷ ْجتبزت  ي٧تس        5/22ٲٟبو ؾٹسي ٴ 

ؾتٵ  . اٮتب    ٮؿبٸاٶ ٮتي  س ز ؾٹسغابٰ ٲي 1375ٴ  1365تٯس٢ص جٯٓيت  ز ٲٟبو ؾٹسي( يي  ٴ ٮًّٟ آٮبزي 

 ز آصسيٱ  ٴزٶ غسؾٯبزي ْٯٵٮي ٲٛٵظ ٴ ٮػ٣ٱ ، ؾٹسغابٰ ٢ٵرس ٢ٯاسيٱ ٲػجت ؾٹس ٲؿيٳي زا  ز اغتابٰ  

( ثيؿتتاسيٱ ٲػتتجت 5-2ثتتٷ صتتٵ  اصاكتتبـ  ا ٶ اغتتت . ثساغتتبظ ايسْتتبت ازايتتٷ ؾتتاٶ  ز جتتاٴ٨ ؾتتٯبزٶ ) 

 ز ؾٹسغابٰ ٢ٵرس  1385ٴ  ز ٮًّٟ آٮبزي  س ز ؾٹسغابٰ ٲي 1375ٴ  1365زٴغابٲؿيٳي يي  ٴ ٮًّٟ آٮبزي 

 زقا غتب٢ٱ   7/74ٲٛس جٯٓيت غب٢ٱ  ز ؾٹسغابٰ ٢ٵرس  ز ايٱ ٮًّٟ  28721ٮؿبٸاٶ ٮي ؾٵ . اش ٮجٯٵِ 

  زقا غب٢ٱ ٲٟبو ؾٹسي ثٵ ٶ اٲا. 3/25ٲٟبو زٴغابيي ٴ 
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ًوَدار شوارُ)1(جوعیت استاى در سالْای1365-1375-1385
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جٯٓيت

 آهبسي تؼذاد جوؼيت سبًي دس استبى اسدثيل ثِ تلٌيي ضْشستبى عي دٍسُ ّبي( 4-2جذٍل )

 )ًلش( 1385ٍ  1375،  1365 

 قطح
1365 1375 1385 

 زضنس )ٛلط( تؼساز زضنس )ٛلط(تؼساز زضنس )ٛلط( تؼساز

 8/44 548832 8/39 464406 6/37 393907 اضزثيل

 5/4 55026 1/5 59345 9/4 51142 ثيلِ ؾَاض

 7/7 93425 9 105080 8/9 102408 ذلربل

 13 159242 2/14 166170 6/15 163663 هكگيي قْط

 4/7 91270 7/8 101927 3/9 97879 هـبى

 4/13 164577 9/11 138887 7/8 90762 دبضؼ آثبز

 3/2 28721 9/2 33546 8/3 39537 ًَطط

 9/4 59640 8/5 67923 5/6 67616 ًويي

 9/1 24288 6/2 30514 8/3 39323 ًيط

 100 1223881 100 1167798 100 1046237 ًل اؾشبى

 .1380ؾيبؾي ؾبل  -ي ٍ ثطآٍضز ػوؼيز قْطؾشبًْبي ًكَض ثطاؾبؼ هحسٍزُ سوؿيوبر ازاضيهطًع آهبضايطاى ، ثبظؾبظ-1هبذص :

 . 1385هطًع آهبض ايطاى ، ًشبيغ سلهيلي ؾطقوبضي ػوَهي ًلَؼ ٍ هؿٌي ، ًل ًكَض ، -2
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 )ًلش( 1385ٍ  1375،  1365آهبسي  تؼذاد جوؼيت سبًي دس ضْشستبًْبي استبى اسدثيل ثِ تلٌيي ًوبط ضْشي ٍ سٍستبيي عي دٍسُ ّبي( 5-2جذٍل )

 قطح

1365 1375 1385 

ًْ 
 ضٝؾتبيي ق٢طي

ًْ 
 ضٝؾتبيي ق٢طي

ًْ 
 ضٝؾتبيي ق٢طي

 زضنس تؼساز زضنس تؼساز زضنس تؼساز زضنس تؼساز زضنس تؼساز زضنس تؼساز

 5/22 123264 5/77 425568 548832 3/25 117316 7/74 347090 464406 8/26 105608 2/73 288299 393907 اضزثيل

 2/61 33668 8/38 21358 55026 8/67 40229 2/32 19116 59345 6/72 37142 4/27 14000 51142 ثيلِ ؾَاض

 7/49 45684 2/50 47740 93425 8/57 60741 2/42 44339 105080 2/69 70854 8/30 31554 102408 ذلربل

 7/56 90359 0/43 68521 159242 6/66 110721 4/33 55449 166170 1/76 124620 9/23 39043 163663 هكگيي قْط

 3/66 60521 7/33 30749 91270 4/71 72755 6/28 29172 101927 9/78 77261 1/21 20618 97879 هـبى

 6/47 79904 4/52 83533 163437 4/54 75564 6/45 63323 138887 3/65 59282 7/34 31480 90762 دبضؼ آثبز

 7/74 21460 3/25 7261 28721 7/79 26741 3/20 6805 33546 5/84 33416 5/15 6121 39537 ًَطط

 3/63 37781 7/36 21859 59640 4/81 55306 6/18 12617 67923 6/86 58568 4/13 9048 67616 ًويي

 6/72 17974 4/27 6314 24288 3/83 25423 7/16 5091 30514 7/88 34874 3/11 4449 39323 ًيط

 6/41 509388 4/58 712903 1223881 1/50 584796 9/49 583002 1167798 5/57 601625 5/42 444612 1046237 ًل اؾشبى

 

 .1380غيبغي غب٨  -ٮس٢ص آٮبزايساٰ ، ثبشغبشي ٴ ثسآٴز  جٯٓيت ؾٹسغابٲٹبي ٢ؿٵز ثساغبظ ٮحاٴ ٶ تٟػيٯبت ا ازي-1ٮبصر :

 . 1385،  ٩٢ ٢ؿٵزٮػ٣ٱ ،  ٮس٢ص آٮبز ايساٰ ، ٲابيج تٛكي٫ي غسؾٯبزي ْٯٵٮي ٲٛٵظ ٴ-2
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 تٞظيغ ٝ پطاًٜف خ٘ؼيت ق٢طي-2-1-3

ثتٷ ثٓتا صتٵ  زا ٲؿتبٰ ٮتي       1375ؾٹسٲؿيٳي  ز ذٹٳٷ اغابٰ  از ثي٩ ، ذاياٶ ٲػجابً جاياي اغت ٢ٷ اش غتب٨  

 ي  زاٞاكتب   ثس غتبيس ٚٓب٪يتت ٸتبي   ؾسايى ٮٳبغت ا٫ٞيٯي ٴ ٮآبٞت آٰ ٫ٖجٷ ٚٓب٪يت ٸبي ٢ؿبٴزشي  . ٸا

تب تٯس٢ص جٯٓيت  ز ي١ ٲًٟتٷ ٴ تؿت٣ي٩ ٴ تٟٵيتت ؾتٹسٸب  ز غتب٪ٹبي ٞجت٩ زٴٲتٝ         ثٵ اغابٰ ثبْ  ؾاٶ 

ؾتٹس از ثيت٩ ثصز٦اتسيٱ ٮس٢تص      1345چٳااٲي ٲااؾاٷ ثبؾا. ثسزغي ٸبي اٲجب٬ ؾاٶ ٲؿبٰ ٮي  ٸا تتب غتب٨   

ٸتصاز ٲٛتس  ز    10ؾٹسي ؾسٜ آذزثبيجبٰ ثٷ ؾٯبز ٮي آٮاٶ اغت ٴ ٸيچ ٢بٲٵٰ ؾٹسي ثب جٯٓياتي ثتيؽ اش   

 ٷ ٴجٵ  ٲااؾاٷ اغت.ايٱ ٮٳًٟ

ٴ ٸٯ ٳتيٱ آصتسيٱ    1385ثس ٮجٳبي آصتسيٱ ٲاتبيج  بقت٩ اش غسؾتٯبزي ْٯتٵٮي ٲٛتٵظ ٴ ٮػت٣ٱ غتب٨         

ٲًٟتٷ ؾتٹسي ٴجتٵ   از . ذتٳج ؾتٹس       22(  ز اغتابٰ از ثيت٩   1387غيبغي ٢ؿٵز )غتب٨   -تٟػيٯبت ا ازي

 اغتابٰ ثتٷ ؾتٯبز     از ثي٩ ، ذبزظ آثب  ، ٮؿ٧يٱ ؾٹس ، ص٫ تب٨ ٴ ٦سٮتي اش ٲُتس جٯٓياتي اش ؾتٹسٸبي ٮٹت٭      

 ٮي آيٳا.
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  1385ٍ  1375،  1365 تؼذاد جوؼيت ضْشّبي استبى اسدثيل عي سبلْبي( 6-2جذٍل )

 

 ٛبٕ ق٢ط
1365 1375 1385 

 خ٘ؼيت تؼساز
ؾ٢ٖ اظ اؾتبٙ 

 )زضنس(
 خ٘ؼيت تؼساز

ؾ٢ٖ اظ اؾتبٙ 

 )زضنس(
 خ٘ؼيت تؼساز

ؾ٢ٖ اظ اؾتبٙ 

 )زضنس(

 4/58 418262 4/58 340386 4/63 281973 اضزثيل

 5/11 82256 4/10 60485 6/6 29438 دبضؼ آثبز

 9/8 63655 5/8 49787 3/7 32459 هكگيي قْط

 6/5 39754 1/6 35612 3/5 23642 ذلربل

 0/4 28932 8/4 28166 5/4 19946 گطهي

 0/2 14180 3/2 13253 3/2 10078 ثيلِ ؾَاض

 5/1 10456 3/1 7852 2/1 5138 ًويي

 0/1 7261 2/1 6805 4/1 6121 گيَي

 0/1 7178 0/1 5863 9/0 3922 ػؼلطآثبز  

 9/0 6161 - - - - ػٌجطاى

 8/0 5460 9/0 5091 0/1 4449 ًيط

 7/0 5242 8/0 4765 9/0 3910 آثي ثيگلَ

 7/0 5145 9/0 5065 9/0 4001 ييؼّكش

 6/0 4599 6/0 3583 7/0 3238 ؾطػيي

 6/0 3971 5/0 2838 5/0 2042 انالًسٍظ

 4/0 2971 7/0 3874 1/1 4977 الّطٍز

 4/0 2841 6/0 3662 9/0 3911 ًلَض

 4/0 2707 5/0 3121 7/0 3088 ّيط

 3/0 1895 3/0 1788 4/0 1607 ضضي

 3/0 1817 2/0 1006 2/0 672 سبظُ ًٌس اًگَر

 1/0 854 - - - - ًَضائين

 100 715597 100 583002 100 444612 ػوغ ًوبط قْطي اؾشبى

 .1380غيبغي غب٨  -ٮس٢ص آٮبزايساٰ ، ثبشغبشي ٴ ثسآٴز  جٯٓيت ؾٹسغابٲٹبي ٢ؿٵز ثساغبظ ٮحاٴ ٶ تٟػيٯبت ا ازي-1ٮبصر :

 . 1385،  ٩٢ ٢ؿٵزٮس٢ص آٮبز ايساٰ ، ٲابيج تٛكي٫ي غسؾٯبزي ْٯٵٮي ٲٛٵظ ٴ ٮػ٣ٱ ، -2
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 تبى عي تؼذاد جوؼيت سبًي دس ًوبط ضْشي استبى اسدثيل ثِ تلٌيي ضْشس (7-2جذٍل )

  1385ٍ  1375،  1365 آهبسي دٍسُ ّبي

 قطح
1365 1375 1385 

 زضنس  تؼساز زضنس تؼساز زضنس  تؼساز

 5/59 425568 5/59 347090 8/64 288299 اضزثيل

 0/3 21358 3/3 19116 1/3 14000 ثيلِ ؾَاض

 7/6 47740 6/7 44339 1/7 31554 ذلربل

 6/9 68521 5/9 55449 8/8 39043 هكگيي قْط

 3/4 30749 0/5 29172 6/4 20618 هـبى

 0/12 86227 9/10 63323 1/7 31480 دبضؼ آثبز

 0/1 7261 2/1 6805 4/1 6121 ًَطط

 1/3 21859 2/2 12617 0/2 9048 ًويي

 9/0 6314 9/0 5091 0/1 4449 ًيط

 100 715597 100 583002 100 444612 ًل اؾشبى

 

 .1380غيبغي غب٨  -بشغبشي ٴ ثسآٴز  جٯٓيت ؾٹسغابٲٹبي ٢ؿٵز ثساغبظ ٮحاٴ ٶ تٟػيٯبت ا ازيٮس٢ص آٮبزايساٰ ، ث-1ٮبصر :

 . 1385،  ٩٢ ٢ؿٵزٮس٢ص آٮبز ايساٰ ، ٲابيج تٛكي٫ي غسؾٯبزي ْٯٵٮي ٲٛٵظ ٴ ٮػ٣ٱ ، -2
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 ضٝؾتبييخ٘ؼيت  فتٞظيغ ٝ پطاًٜ -2-1-4

  ز جتاٴ٨   1385ٴ  1375،  1365 ثيت٩ يتي غتٷ ٮًٟتّ آٮتبزي      زآيت غب٢ٱ  ز ٲٟبو زٴغابيي اغابٰ جٯ

اش ٮجٯتٵِ   1365( ٮٵز  ثسزغي ٞساز ٦سٚاٷ اغت. ثساغبظ ايسْبت جاٴ٨ ٮر٢ٵز  ز ٮًّٟ آٮبزي 2-8)

 زقتا   7/20ؾتٹس ثتب  ازا ثتٵ ٰ     ؾٹسغتابٰ ٮؿت٧يٱ   ،ٲٛس جٯٓيت غب٢ٱ  ز ٲٟبو زٴغابيي اغابٰ 601625

ٰ ؾتٹس ؾٹسغتابٲٹبي از ثيت٩ ،     جٯٓيت زٴغابيي  ز جبي٧بٶ ٲ ػت ٞساز  اؾاٷ اغت. ذع اش ٮؿ٧يٱ ٴ  ٮٗتب

زٴغابيي اغابٰ  ز جبي٧تبٶ ٸتبي  ٴ٬ ، غتٵ٬ ٴ      زقا اش جٯٓيت 8/11ٴ  8/12،  6/17ص٫ ب٨ ثٷ تستيت ثب 

 چٹبز٬ ٞساز  اؾاٷ اٲا.

تٗييسات ٮاٛبٴتي زا ٲؿبٰ ٮتي  ٸتا .  ز ايتٱ ٮًٟتّ اش ٮجٯتٵِ       1375ٲػجت ٸبي ٮر٢ٵز  ز ٮًّٟ آٮبزي 

 زقتا اش   1/20ز ٲٟتبو زٴغتابيي اغتابٰ ، ؾٹسغتابٰ از ثيت٩ ثتب اصاكتبـ        ٲٛس جٯٓيت غتب٢ٱ    584796

جٯٓيت زٴغابيي اغابٰ ثٷ صتٵ  ٮٟتب٬ ٲ ػتت زا  ازا ثتٵ ٶ اغتت.  ز ايتٱ  ٴزٶ غتٹ٭ جٯٓيتت زٴغتابيي          

 زقا  ز ؾٹسغتابٰ   9/18ٲػجت ثٷ  ٴزٶ ٞج٩ ٢بٸؽ يبٚاٷ ٴ ثٷ تستيت ثٷ  ٮٗبٰؾٹسغابٲٹبي ٮؿ٧يٱ ؾٹس ٴ 

زغتياٶ اغتت .  ز ايتٱ  ٴزٶ ؾٹسغتابٰ ذتبزظ آثتب  ثتب  ازا         ٮٗبٰقا  ز ؾٹسغابٰ  ز 4/12ٮؿ٧يٱ ؾٹس ٴ 

تٗييتس   1375ثٷ زتجٷ غٵ٬  ز غب٨  1365 زقا اش جٯٓيت زٴغابيي اغابٰ اش زتجٷ ذٳج٭  ز غب٨  9/12ثٵ ٰ 

 جبي٧بٶ  ا ٶ اغت.

زٴغتابيي   ٲٛتس جٯٓيتت   509388اش ٮجٯتٵِ   1385 ز آصسيٱ  ٴزٶ غسؾٯبزي ْٯٵٮي ٲٛٵظ ٴ ٮػ٣ٱ  ز غتب٨  

 زقا اش جٯٓيت زٴغاب ٲؿيٱ اغابٰ جبي٧بٶ ٲ ػت زا ٢ػتت ٲٯتٵ ٶ    2/24اغابٰ ، ؾٹسغابٰ از ثي٩ ثب اصاكبـ 

 زقا 9/11ٴ  4/15ٴ  7/17ٸس ي١ ثٷ تستيت ثب  ٮٗبٰذع اش آٰ ؾٹسغابٲٹبي ٮؿ٧يٱ ؾٹس ٴ ذبزظ آثب  ٴ اغت . 

 .ٲا٦سٚاٷ ا جٯٓيت زٴغابٲؿيٱ اغابٰ  ز جبي٧بٸٹبي  ٴ٬ ٴ غٵ٬ ٴ چٹبز٬ ٞساز

زا  ز اغتابٰ  ازا ثتٵ ٶ اٲتا .  ز     ييزٴغتاب  غٹ٭ جٯٓيتت ؾٹسغابٰ ٲيس ٴ ٢ٵرس ٲيص  ز ٸس غٷ ٮًّٟ ٢ٯاسيٱ 

 زقتا اش جٯٓيتت زٴغتابيي     2/4ٴ  3/3ايٱ  ٴ ؾٹسغتابٰ ثتٷ تستيتت     1385آصسيٱ ٮًّٟ آٮبزي  ز غب٨ 

 اغابٰ زا ثٷ صٵ  اصاكبـ  ا ٶ اٲا .
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 ي استبى اسدثيل ثِ تلٌيي ضْشستبى عي سٍستبيًوبط تؼذاد جوؼيت سبًي دس ( 8-2جذٍل )

  1385ٍ  1375،  1365 آهبسي دٍسُ ّبي

 قطح
1365 1375 1385 

 زضنس  تؼساز زضنس تؼساز زضنس  تؼساز

 2/24 123264 1/20 117316 6/17 105608 اضزثيل

 6/6 33668 9/6 40229 2/6 37142 ثيلِ ؾَاض

 3/9 47264 4/10 60741 8/11 70854 ذلربل

 7/17 90359 9/18 110721 7/20 124620 هكگيي قْط

 9/11 60521 4/12 72755 8/12 77261 هـبى

 4/15 78350 9/12 75564 9/9 59282 دبضؼ آثبز

 2/4 21460 6/4 26741 6/5 33416 ًَطط

 4/7 37781 5/9 55306 7/9 58568 ًويي

 3/3 16721 3/4 25423 8/5 34874 ًيط

 100 509388 100 584796 100 601625 ًل اؾشبى

 

 .1380غيبغي غب٨  -ٮس٢ص آٮبزايساٰ ، ثبشغبشي ٴ ثسآٴز  جٯٓيت ؾٹسغابٲٹبي ٢ؿٵز ثساغبظ ٮحاٴ ٶ تٟػيٯبت ا ازي-1ٮبصر :

 . 1385،  ٩٢ ٢ؿٵزٮس٢ص آٮبز ايساٰ ، ٲابيج تٛكي٫ي غسؾٯبزي ْٯٵٮي ٲٛٵظ ٴ ٮػ٣ٱ ، -2
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 تٞظيغ ٝ پطاًٜف خ٘ؼيت ػكبيطي-2-1-5

اٲجب٬ ؾتاٶ اغتت. ثتس     1387سيٱ غسؾٯبزي ْٯٵٮي اش ْؿبيس ٢ٵچٳاٶ  ز ٩٢ ٢ؿٵز ٴ اغابٰ  ز تيسٮبٶ آص

ٮجٳبي يبٚاٷ ٸبي  بق٩ اش غسؾٯبزي ٮر٢ٵز  ز ٮحاٴ ٶ اغابٰ از ثي٩  ز شٮبٰ ييسٜ )ٚكٵ٨ ٦تس٬ غتب٨(   

٨ غس  غب٨( ٲٛس جٯٓيت  ز ايٱ اغابٰ ثػس ٮي ثسٲا ٴ٪ي  ز شٮبٰ ٞؿسٜ )ٚكٵ 43296صبٲٵاز ؾبٮ٩  8186

ٲٛتس اٚتصايؽ ٮتي يبثتا ٢تٷ اش اغتابٲٹبي ٸٯجتٵاز         66521صبٲٵاز ؾبٮ٩  12818تٓاا  آٲبٰ اٚصايؽ يبٚاٷ ثٷ 

 )ْٯاتبً آذزثبيجبٰ ؾسٞي( ثٷ اغابٰ از ثي٩ ٢ٵچ ٮي ٲٯبيٳا.

 ص٫ تب٨   سي  ز ٮحتاٴ ٶ ؾٹسغتابٲٹبي از ثيت٩ ، ٮؿت٧يٱ ؾتٹس ٴ      ز شٮبٰ يتيسٜ ثيؿتاس صبٲٵازٸتبي ْؿتبي    

 ٮي ؾٵٲا ،  ز ٞؿتسٜ ٲيتص ثيؿتاسيٱ جٯٓيتت ْؿتبيسي  ز ٮٳتبيٝ ٦سٮػتيس         (ٮؿبٸاٶس اغابٰٮٳبيٝ غس غي)

 ؾت ٮٗتبٰ  جٗساٚيبيي غب٢ٱ ٮي ؾٵٲا . ايٱ غٷ ؾٹسغابٰ ذٹٳٷ  ٮٗبٰذبزظ آثب  ، ثي٫ٷ غٵاز ٴ ؾٹسغابٲٹبي 

 (9-2ثٷ ؾٯبز ٮي آٮتاٶ اغتت . جتاٴ٨ ؾتٯبزٶ )     ؾبٸػٵٰ زا تؿ٣ي٩ ٮي  ٸٳا ٢ٷ اش ٦رؾاٷ ٞؿسٜ ْؿبيس

ٴ 1387تٓاا  جٯٓيت ْؿتبيسي اغتابٰ زا  ز آصتسيٱ  ٴزٶ غسؾتٯبزي ْٯتٵٮي ْؿتبيس ٢ٵچٳتاٶ  ز غتب٨         

 ٲؿبٰ ٮي  ٸا. ٮٟبيػٷ آٰ ثب ٢ؿٵز زا
 

 1387استبى اسدثيل ٍ هوبيسِ آى ثب ًطَس دس سبل  جوؼيت ػطبيش ًَچٌذُ ييالم ٍ هطالم ٍ تؼذاد خبًَاس (9-2جذٍل )

 ٗحسٝزٟ خـطاكيبيي
 ط هكالهيػكبي ػكبيط ييالهي

 ظٙ ٗطز ٗطز ٝ ظٙ ذبٛٞاض ظٙ ٗطز ٗطز ٝ ظٙ ذبٛٞاض

 577274 609124 1186398 212662 577274 609124 1186398 212660 ًل ًكَض

 31920 34601 66521 12818 20660 22636 43296 8186 اؾشبى اضزثيل

 53/5 68/5 61/5 03/6 58/3 72/3 65/3 85/3 زضنس

 8 8 8 8 13 13 13 12 ضسجِ

 1387 -غسؾٯبزي ْؿبيس ٢ٵچٳاٶ -ٮبصر: ٮس٢ص آٮبز ايساٰ



33 

 ثؼس ذبٛٞاض -2-2

يٵ٪تٵضي٣ي ٢تٷ ثتٷ ٲتب٬ صتبٲٵاز ٴ صتبٲٵا ٶ       ثاٞاكتب ي ٴ   -ٸس ي١ اش آ ب  جبٮٓتٷ  ز ٴا تاٸبي اجاٯتبْي   

ٮٓسٴ٘ اغت ٦س  ٸ٭ شٲا٦ي ٮي ٢ٳٳا . تٓسيٙ صتبٲٵاز ْجتبزت اغتت اش ٦سٴٸتي اش اٚتسا  ٢تٷ  ز يت١        

ٮي ٢ٳٳا ٴ ٸ٭ صسن ٸػاٳا . صبٲٵازٸب  ازاي ؾٯبزي اش اٚتسا  ٸػتاٳا ٢تٷ ثتٷ ايتٱ       ٴا ا ٮػ٣ٵٲي شٲا٦ي

سغا.  ز جٵاٮٓي ٢ٷ يٮؾٯبز ثٓا صبٲٵاز ٮي ٦ٵيٳا. ايٱ ثٓا اش ي١ ٲٛس ؾسٴِ ٮي ؾٵ  ٴ تب  ٶ ٲٛس ٴ ثيؿاس 

غيبغت ٸبي ٢ٳاس٨ ٮٵا٪يا اْٯب٨ ٮي ؾٵ  ٮيتبٲ٧يٱ ثٓتا صتبٲٵاز ٢ٯاتس اغتت . ْتٵاٮ٫ي ٢تٷ ثبْت  ايجتب           

 ٗييساتي  ز ثٓا صبٲٵاز ٮي ؾٵٲا ْجبزتٳا اش :ت

 اٚصايؽ ٮيصاٰ ٮٵا٪يا-1

 ٢بٸؽ ٮيصاٰ ٮس٤ ٴ ٮيس ٴ اٚصايؽ اٮيا ثٷ شٲا٦ي يب ْٯس ٮاٵغى-2

 ثٷ تبصيس اٚاب ٰ غٱ اش ٴان-3

 ٴجٵ  ثحساٰ ٸبي اٞاكب ي ٴ ثحساٰ ٮػ٣ٱ-4

ٮجااء ٴ ٸ٭  ز ٮٟكا ثبْت    ايٱ ْٵاٮ٩ ثٷ اٚصايؽ ثٓا صبٲٵاز ٢ٯ١ ٮي ٢ٳٳا .  ز ٮٟبث٩ ٮٹبجست ٸ٭  ز

 ٢بٸؽ ثٓا صبٲٵاز ٮي ؾٵ .

ثب تٵجٷ ثٷ ايٱ ٮٛبٸي٭ ٴ تٓاا  جٯٓيت ٴ صبٲٵاز غب٢ٱ  ز اغابٰ از ثي٩ ثسزغي ثٓا صبٲٵاز يي  ٴزٶ ٸتبي  

 اْاا  ٮاٛبٴتي زا ٲؿبٰ ٮي  ٸا. 1385ٴ  1375ٴ  1365آٮبزي 

ٰ يي غٷ ٮًّٟ آٮبزي ٮٵز  ثسزغي ثتٷ  ( ٲحٵٶ تٵشيّ ٴ ذسا٢ٳؽ صبٲٵازٸب  ز اغاب2-10 ز جاٴ٨ ؾٯبزٶ )

صتبٲٵاز  ز اغتابٰ غتب٢ٱ     172715تٓتاا    1365ت٣ٛي١ ٲٟبو ؾٹسي ٴ زٴغابيي ازايٷ ؾاٶ اغت.  ز غب٨ 

صتبٲٵاز ٮٓتب ٨    74122 زقا غب٢ٱ ٲٟتبو زٴغتابيي ٴ    1/57صبٲٵاز ٮٓب ٨  98593ثٵ ٶ اٲا . اش ايٱ تٓاا  

  زقا غب٢ٱ ٲٟبو ؾٹسي ثٵ ٶ اٲا. 9/42

ٲٛتسي اغتابٰ از ثيت٩  ز ايتٱ      1046237( جٯٓيتت  2-10سْبت ازايٷ ؾاٶ  ز جتاٴ٨ ؾتٯبزٶ )  ثساغبظ اي

ٲٛتس  ز   1/6صبٲٵاز ْهٵ ثٵ ٶ اٲا . ثس ايٱ اغبظ ٮيبٲ٧يٱ ثٓا صبٲٵاز  ز ايٱ ٮًّٟ ٮٓتب ٨   98593ٮًّٟ  ز 
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ا  جٯٓيتت  ٸس صبٲٵاز ثٵ ٶ اغت. ٮاٵغى ثٓا صبٲٵاز  ز ٲٟبو ؾٹسي ٴ زٴغابيي اغابٰ ٲيص ثب تٵجتٷ ثتٷ تٓتا   

 ٲٛس ثٵ ٶ اغت. 1/6ٲٛس ٴ  ز ٲٟبو زٴغابيي ٮٓب ٨  6غب٢ٱ  ز ايٱ ٲٟبو ثٷ تستيت  ز ٲٟبو ؾٹسي ٮٓب ٨ 

(  ز ٲايجٷ ؾ٩٣ ٦يسي صبٲٵازٸتبي جايتا ٴ زؾتا يجيٓتي جٯٓيتت ٴ تحتٵالت زٴي       1375 ز  ٴزٶ ثٓا )

 7/48اغتت. اش ايتٱ تٓتاا     صتبٲٵاز اٚتصايؽ يبٚاتٷ    213290اغابٰ تٓاا  صبٲٵاز ثٷ  اجاٯبْي ا ٶ  ز غبصابز 

  زقا  ز ٲٟبو ؾٹسي غب٢ٱ ثٵ ٶ اٲا. 3/51 زقا  ز ٲٟبو زٴغابيي ٴ 

ٲٛتسي اغتابٰ  ز ايتٱ ٮًٟتّ  ز      1167798( جٯٓيتت  10-2ثساغبظ ايسْبت ازايٷ ؾاٶ  ز جاٴ٨ ؾٯبزٶ )

  5/5ٮٓتتب ٨  1375صتتبٲٵاز ْهتتٵ ثتتٵ ٶ اٲتتا . ثتتس ايتتٱ اغتتبظ ٮيتتبٲ٧يٱ ثٓتتا صتتبٲٵاز  ز غتتب٨         213290

 ز ايٱ  ٴزٶ ٲػجت ثٷ  ٴزٶ ٞجت٩ ٢تبٸؽ يبٚاتٷ اغتت. ٮاٵغتى ثٓتا صتبٲٵاز  ز         ٴ ثٓا صبٲٵازثٵ ٶ اغت  ٲٛس

ٲيص ثب تٵجٷ ثٷ تٓاا  ٩٢ جٯٓيتت غتب٢ٱ  ز ايتٱ ٲٟتبو ثتٷ تستيتت  ز ٲٟتبو         اغابٰٲٟبو ؾٹسي ٴ زٴغابيي 

 ز ٲٟتبو   ٴزٶ  ٮاٵغتى ثٓتا صتبٲٵاز  ز ايتٱ     ٲٛس ثٵ ٶ اغت. 3/5ي ؾٹسٲٛس ٴ  ز ٲٟبو  6/5زٴغابيي ٮٓب ٨ 

( ٮاٵغى 12-2زٴغابيي ٴ ؾٹسي ٲيص ٲػجت ثٷ  ٴزٶ ٞج٩ ٢بٸؽ شيب ي زا ٲؿبٰ ٮي  ٸا. ز جاٴ٨ ؾٯبزٶ )

 ثٓا صبٲٵاز  ز ايٱ  ٴزٶ ثٷ ت٣ٛي١ ؾٹسغابٰ ازايٷ ؾاٶ اغت.

 281301تٓتاا  صتبٲٵاز غتب٢ٱ  ز اغتابٰ از ثيت٩ ثتٷ        1385 ز آصسيٱ ٴ جاياتسيٱ ٮًّٟ آٮبزي  ز غب٨ 

 زقا غب٢ٱ ٲٟتبو ؾتٹسي اغتابٰ ٴ     8/60صبٲٵاز ٮٓب ٨  170968يؽ يبٚاٷ اغت . اش ايٱ تٓاا  صبٲٵاز اٚصا

  زقا ٲيص غب٢ٱ ٲٟبو زٴغابيي ٸػاٳا. 2/39ٲٛس ٮٓب ٨  110248

ٲٛتسي اغتابٰ  ز ايتٱ ٮًٟتّ  ز      1225348( جٯٓيتت  10-2ثساغبظ ايسْبت ازايٷ ؾاٶ  ز جاٴ٨ ؾٯبزٶ )

ٲٛتس   4/4ٮٓتب ٨   1385ٱ اغبظ ٮيبٲ٧يٱ ثٓا صبٲٵاز  ز اغتابٰ  ز غتب٨   صبٲٵاز ْهٵ ثٵ ٶ اٲا. ثس اي 281301

 ز ايٱ  ٴزٶ ٲػجت ثٷ  ٴزٶ ٞج٩ ٢تبٸؽ ٮحػٵغتي يبٚاتٷ اغتت .     اْهبي صبٲٵاز ثٵ ٶ اغت. ٮاٵغى تٓاا  

ٮاٵغى ثٓا صبٲٵاز  ز ٲٟبو زٴغابيي ٲيص ثب تٵجٷ ثٷ تٓاا  ٩٢ جٯٓيت ٴ صبٲٵاز غب٢ٱ  ز ايٱ ٲٟبو ٮٓتب ٨  

 ز ٲٟبو ؾٹسي ٮاٵغى ثٓا صبٲٵاز  ز ايتٱ  ٴزٶ  بؾا ٢ٷ ٲػجت ثٷ  ٸٷ ٞج٩ ٢بٸؽ يبٚاٷ اغت.ٲٛس ٮي ث 6/4
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( ٮاٵغى ثٓا صبٲٵاز  ز ايٱ  ٴزٶ ثٷ ت٣ٛي١ ؾٹسغتابٰ  13-2 ز جاٴ٨ ؾٯبزٶ ) ٲٛس ثٵ ٶ اغت. 2/4ٮٓب ٨ 

 ازايٷ ؾاٶ اغت.

جٯٓيتت ٴ    ز تٓتاا    ز ٮجٯٵِ ثسزغي زٴٲا تٗييسات صبٲٵاز  ز اغتابٰ ٲؿتبٲ٧س ٴنتٓيت رجتبت ٴ تٓتب ٨     

صبٲٵاز اغت. ٢بٸؽ تٓاا  جٯٓيت ٴ صبٲٵاز  ز ايٱ اغابٰ ٸٯبٲٳا غبيس ٲٟبو ٢ؿٵز ثتيؽ اش ٸٯتٷ ٮاتبرس اش    

  ز ٢ؿٵز اغت. ٭اٞاكب ي ٴ ٚسٸٳ٧ي  ب٢ -غيبغاٹبي ٢ٳاس٨ جٯٓيت ٴ تٵغٓٷ اجاٯبْياجساي 

 

 

 عغبهو دسسٍستبيي  هتَسظ ثؼذ خبًَاس دس استبى اسدثيل ثِ تلٌيي ًوبط ضْشي ٍ( 11-2جذٍل )

  1385ٍ  1375،  1365 آهبسي

 زٝضٟ آٗبضي
 ًْ ٛوبط ضٝؾتبيي ٛوبط ق٢طي

 ثؼس ذبٛٞاض ذبٛٞاض خ٘ؼيت  ثؼس ذبٛٞاض ذبٛٞاض خ٘ؼيت  ثؼس ذبٛٞاض ذبٛٞاض خ٘ؼيت 

1365 444612 74122 0/6 601625 98593 1/6 1046237 173226 0/6 

1375 583002 109484 3/5 584796 103806 6/5 1167798 213290 5/5 

1385 715647 170968 2/4 509388 110248 6/4 1225348 281301 4/4 

 .1380غيبغي غب٨  -ٮس٢ص آٮبزايساٰ ، ثبشغبشي ٴ ثسآٴز  جٯٓيت ؾٹسغابٲٹبي ٢ؿٵز ثساغبظ ٮحاٴ ٶ تٟػيٯبت ا ازي-1ٮبصر :

 . ٢1385ؿٵز ،  ٮس٢ص آٮبز ايساٰ ، ٲابيج تٛكي٫ي غسؾٯبزي ْٯٵٮي ٲٛٵظ ٴ ٮػ٣ٱ ، ٩٢-2

 

 دسهتَسظ ثؼذ خبًَاس دس استبى اسدثيل ثِ تلٌيي ضْشستبى ٍ ًوبط ضْشي ٍ سٍستبيي ( 11-2جذٍل )

  1365 آهبسي هوغغ

 ق٢طؾتبٙ
 ًْ ٛوبط ضٝؾتبيي ٛوبط ق٢طي

 ثؼس ذبٛٞاض ذبٛٞاض خ٘ؼيت  ثؼس ذبٛٞاض ذبٛٞاض خ٘ؼيت  ثؼس ذبٛٞاض ذبٛٞاض خ٘ؼيت 

 0/6 83804 500846 5/6 30568 199050 7/5 53236 301796 اضزثيْ

 0/6 23703 141945 6/5 18491 104270 2/7 5212 37675 ذٔربّ

 0/6 27173 163663 0/6 20650 124620 5/6 6012 39043 ٗكِيٚ ق٢ط

 2/6 38546 239783 0/6 28884 173685 8/6 9662 66098 ٗـبٙ

 0/6 173226 1046237 1/6 98593 601625 0/6 74122 444612 ًْ اؾتبٙ

 .1380غيبغي غب٨  -ٮس٢ص آٮبزايساٰ ، ثبشغبشي ٴ ثسآٴز  جٯٓيت ؾٹسغابٲٹبي ٢ؿٵز ثساغبظ ٮحاٴ ٶ تٟػيٯبت ا ازي-1ٮبصر :

 . 1365،  ٩٢ ٢ؿٵزٮس٢ص آٮبز ايساٰ ، ٲابيج تٛكي٫ي غسؾٯبزي ْٯٵٮي ٲٛٵظ ٴ ٮػ٣ٱ ، -2
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 ضْشستبى ٍ ًوبط ضْشي ٍ سٍستبيي هتَسظ ثؼذ خبًَاس دس استبى اسدثيل ثِ تلٌيي  (12-2جذٍل )

  1375هوغغ آهبسي  دس

 ق٢طؾتبٙ
 ًْ ٛوبط ضٝؾتبيي ٛوبط ق٢طي

 ثؼس ذبٛٞاض ذبٛٞاض خ٘ؼيت  ثؼس ذبٛٞاض ذبٛٞاض خ٘ؼيت  ثؼس ذبٛٞاض ذبٛٞاض خ٘ؼيت 

 3/5 106608 562843 5/5 36095 198045 2/5 70513 364798 اضزثيْ

 9/5 10142 59345 0/6 6730 40229 6/5 3412 19116 ثي٠ٔ ؾٞاض

 1/6 22914 138887 3/6 12060 75564 8/5 10854 63323 پبضؼ آثبز

 3/5 26055 138626 5/5 15830 87482 0/5 10225 51144 ذٔربّ

 4/5 30511 166170 3/5 20979 110721 8/5 9532 55449 ٗكِيٚ ق٢ط

 0/6 17060 101927 0/6 12112 72755 9/5 4948 29172 ٗـبٙ

 5/5 213290 1167798 6/5 103806 584796 3/5 109484 583002 اؾتبٙ ًْ

 

 .1380غيبغي غب٨  -ٮس٢ص آٮبزايساٰ ، ثبشغبشي ٴ ثسآٴز  جٯٓيت ؾٹسغابٲٹبي ٢ؿٵز ثساغبظ ٮحاٴ ٶ تٟػيٯبت ا ازي-1ٮبصر :

 . 1375،  ٩٢ ٢ؿٵزٮس٢ص آٮبز ايساٰ ، ٲابيج تٛكي٫ي غسؾٯبزي ْٯٵٮي ٲٛٵظ ٴ ٮػ٣ٱ ، -2
 

 ( هتَسظ ثؼذ خبًَاس دس استبى اسدثيل ثِ تلٌيي ضْشستبى ٍ ًوبط ضْشي ٍ سٍستبيي 13-2) جذٍل

  1385هوغغ آهبسي  دس

 ق٢طؾتبٙ
 ًْ ٛوبط ضٝؾتبيي ٛوبط ق٢طي

 ثؼس ذبٛٞاض ذبٛٞاض خ٘ؼيت  ثؼس ذبٛٞاض ذبٛٞاض خ٘ؼيت  ثؼس ذبٛٞاض ذبٛٞاض خ٘ؼيت 

 2/4 132069 548832 5/4 27344 123264 1/4 104725 425568 اضزثيْ

 7/4 11724 55026 8/4 6956 33668 5/4 4768 21358 ثي٠ٔ ؾٞاض

 8/4 34166 164577 0/5 15638 78350 7/4 18528 86277 پبضؼ آثبز

 1/4 23016 95005 1/4 11478 47264 1/4 11538 47740 ذٔربّ

 4/4 36607 159242 4/4 20371 90359 2/4 16151 68521 ٗكِيٚ ق٢ط

 9/4 18766 91270 0/5 11997 60521 5/4 6769 30749 ٗـبٙ

 7/4 6098 28721 9/4 4369 21460 2/4 1729 7261 ًٞثط

 4/4 13692 59640 5/4 8373 37781 1/4 5319 21859 ٛ٘يٚ

 5/4 5163 23035 5/4 3722 16721 4/4 1441 6314 ٛيط

 4/4 281301 1225348 6/4 110248 509388 2/4 170968 715647 ًْ اؾتبٙ

 .1380غيبغي غب٨  -ٮس٢ص آٮبزايساٰ ، ثبشغبشي ٴ ثسآٴز  جٯٓيت ؾٹسغابٲٹبي ٢ؿٵز ثساغبظ ٮحاٴ ٶ تٟػيٯبت ا ازي-1ٮبصر :

 . 1385ٮس٢ص آٮبز ايساٰ ، ٲابيج تٛكي٫ي غسؾٯبزي ْٯٵٮي ٲٛٵظ ٴ ٮػ٣ٱ ، ٩٢ ٢ؿٵز ، -2



37 

ًوَدار شوارُ )3(جوعیت خاًَارّای هعوَلی استاى تز حسة شْزستاى تز اساس 

ًتایج سزشواری عوَهی ًفَس ٍ هسکي آتاى هاُ 1385
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 تطًيت خٜؿي ٝ ٛؿجت ؾٜي -2-3

 ٛؿجت خٜؿي ٝ ؾٜي -2-3-1

تس٢يت  ثب ثسزغيت غٳي اغت. بت جٯٓياي ثسزغي تس٢يت جٳػي ٴ ٲػج٢اٵزٸبي ٮٹ٭  ز ٮًب٪ٓي٣ي اش ٚب

جٳػتي ٴ غتتٳي ٮتي تتتٵاٰ ثتٷ ايسْتتبت ازشؾتٯٳاي  ز شٮيٳتتٷ ٲحتٵٶ تٵشيتتّ جٯٓيتت ثساغتتبظ جٳػتتيت ٴ       

٦سٴٸٹبي ٮ ا٫ٙ غٳي  غت يبٚت. ايٱ ايسْبت جٹت ثسٲبٮٷ زيصي  ز غتًح ٢تسٰ  ز يت١ ٮٳًٟتٷ اش     

 ٹب ثٷ ؾٯبز ٮي زٴ .نسٴزي تسيٱ ؾبصك

ٲػجت جٳػي  ز اغابٰ از ثي٩  ز ٲٟبو ؾٹسي ٴ زغابيي اغتابٰ ثتٷ تستيتت     1365ثساغبظ ٲابيج غسؾٯبزي 

ثٵ ٶ اغت. ثسزغي ٲحٵٶ تٵشيّ جٯٓيت ثساغتبظ ٦سٴٸٹتبي ْٯتاٶ غتٳي  ز ايتٱ غتب٨        106ٴ  107ٮٓب ٨ 

غب٪ٷ ٮٵجٵ  ثٵ ٶ اغت. ٸس  10-14ٴ  5-9ٴ  0-4ٲؿبٰ ٮي  ٸا ٢ٷ ثيؿاسيٱ تسا٢٭ جٯٓيت  ز ٦سٴٶ ٸبي 

 زقتا اش جٯٓيتت اغتابٰ زا  ز ايتٱ  ٴزٶ ثتٷ صتٵ         13ٴ  9/16ٴ  8/18ي١ اش ايٱ غتٷ ٦تسٴٶ ثتٷ تستيتت     

اصاكبـ  ا ٶ اٲا. ٞبْاٶ ذٹٱ ٸس٬ غٳي جٯٓيت اغابٰ ٲؿبٰ  ٸٳاٶ زٴٲا اٚصايؽ ثبزٴزي جٯٓيت  ز ايتٱ  

 ٷ ٢بٸؽ ٮي يبثا.غب٪ 44تب  25( ٮي ثبؾا ايٱ ٴنٓيت  ز ز ٶ غٳي 1355-65 ٸٷ )

ٲٛس ٮس   577652ٲٛس جٯٓيت ثٵ ٶ اغت ٢ٷ اش ايٱ تٓاا   1167797اغابٰ  ازاي  1375 ز غسؾٯبزي غب٨ 

 زا ٲؿبٰ ٮي  ٸا. 102 زقا( ثٵ ٶ اٲا ٴ ٲػجت جٳػي ْا   5/50ٲٛس شٰ ) 590145 زقا( ٴ  5/49)

ثسزغتي ٲحتٵٶ تٵشيتّ    ٶ اغتت . ثتٵ   99ٴ  105ايٱ ٲػجت  ز ٲٟبو ؾٹسي ٴ زٴغابيي اغابٰ ثٷ تستيت ٮٓب ٨ 

جٯٓيت ثساغبظ ٦سٴٸٹبي ْٯاٶ غٳي  ز ايٱ ٮًّٟ ٲؿبٰ ٮي  ٸا ثيؿاسيٱ تسا٢٭ جٯٓيتت ثتٷ تستيتت  ز    

سٴٸٹتب ثتٷ   ٦غب٪ٷ ٮؿبٸاٶ ٮتي ؾتٵ . ايتٱ     0-4ٴ غپع  ز ٦سٴٶ غٳي  15-19ٴ  5-9ٴ  10-٦14سٴٶ ٸبي 

 ٴزٶ ثٷ صٵ  اصاكتبـ  ا ٶ اٲتا.     زقا اش جٯٓيت اغابٰ زا  ز ايٱ 2/11ٴ  7/12ٴ  4/15ٴ  6/15تستيت 

ٲؿبٰ ٮي  ٸا زٴٲتا اٚتصايؽ ثتبزٴزي  ز اغتابٰ ٮ٣ٓتٵظ ؾتاٶ اغتت ٴ         1375ٸس٬ غٳي جٯٓيت  ز غب٨ 
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ٲا ٲؿبٰ  ٸٳاٶ ٢بٸؽ ٮيتصاٰ ٮٵا٪يتا   ٴ٢بٸؽ ٮحػٵغي زا ٮي تٵاٰ  ز ٞبْاٶ ايٱ ٸس٬ ٮس ُٷ ٲٯٵ  ايٱ ز

اغت ٢تٷ   60ٳُي٭ صبٲٵا ٶ  ز اٴاصس  ٸٷ ٮٳ٣ٓع ٢ٳٳاٶ ٚٓب٪يت ٸبي ت ٴ  ز اغابٰ اغت 1365-75 ز  ٸٷ 

 ز ٢ٳبز ؾسايى اٞاكب ي ، اجاٯبْي ، ٚسٸٳ٧ي ٮٳجس ثٷ ٢بٸؽ ثبزٴزي  ز اغابٰ ٸٯبٲٳا غبيس ٲٟبو ٢ؿتٵز  

 ؾاٶ اغت.

 زقتا( ٴ   3/50ٲٛتس ٮتس  )   615935ٲٛتس جٯٓيتت  از  ٢تٷ اش ايتٱ تٓتاا        1225348اغابٰ  1385 ز غب٨ 

 ا.  زقا( ثٵ ٶ اٲ 7/49ٲٛس شٰ ) 609413

ٴ  ز ٲٟتبو   102ٮتي ثبؾتا ٢تٷ  ز ٲٟتبو ؾتٹسي       101 ز ايٱ  ٴزٶ ٲػجت جٳػي  ز اغتابٰ از ثيت٩ ٮٓتب ٨    

٦صازؼ ؾاٶ اغت.  ز ايٱ غب٨ ثيؿاسيٱ تسا٢٭ جٯٓيت ثٷ تستيت  ز ٦سٴٶ ٸبي غتٳي   100زٴغابيي اغابٰ 

ٴ  8/10ٴ  1/12ٴ  6/13ٮؿبٸاٶ ٮي ؾٵ . ايٱ چٹبز ٦سٴٶ ثٷ تستيتت   25-29ٴ  10-14ٴ  20-24ٴ  19-15

 زقا اش جٯٓيت اغابٰ زا ثٷ صٵ  اصاكبـ  ا ٶ اٲا. ثسزغي تٵشيتّ جٳػتي جٯٓيتت  ز ٸتس يت١ اش       10

٦سٴٶ ٸبي ْٯاٶ غٳي ٲؿبٰ ٮي  ٸا زٴٲا اٚصايؽ ثبزٴزي  ز اغابٰ ٮ٣ٓٵظ ؾاٶ ٴ ٢بٸؽ يبٚاٷ اغت ثتٷ  

ٸس٬ غتٳي اغتابٰ   ت. ٸٯ ٳيٱ ٞبْاٶ غب٨ اغ 14يٵزي٣ٷ ٞبْاٶ  ز  ب٨ ٢ٵچ١ ؾاٰ ٴ رجبت جٯٓيت شيس 

اغت . ايٱ اٮس ٮتٳ٣ٓع ٢ٳٳتاٶ اٚتصايؽ ٚٓب٪يتت ٸتبي       1375-85بٰ  ٸٳاٶ ٢بٸؽ ٮيصاٰ ٮٵا٪يا  ز  ٸٷ ٲؿ

اٞاكب ي ، اجاٯتبْي ، ٚسٸٳ٧تي ٮٳجتس     ثب ثبال زٚاٱ اغابٲااز ٸبياغت ٢ٷ  70تٳُي٭ صبٲٵا ٶ  ز اٴاصس  ٸٷ 

 ثٷ ٢بٸؽ ثبزٴزي  ز اغابٰ ؾاٶ اغت.  
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 ٛؿجت ٝاثؿتِي-2-3-2

ٴاثػا٧ي اش  ي٧س ؾبصف ٸبي جٯٓياي اغت ٢ٷ غبصاٯبٰ جٯٓيت ٴ تٵشيّ غتٳي آٰ زا ٲؿتبٰ ٮتي    ٲػجت 

 ٸا. ايٱ ؾبصف ٲػجت اٚسا  صبزن اش غٱ ٚٓب٪يت ثٷ اٚسا  ٴاّٞ  ز غٱ ٚٓب٪يت زا ٲؿتبٰ ٮتي  ٸتا. ٲػتجت     

سٴٶ غتٳي   زقا اٚسا  آٰ  ز ٦ 40 ز ٲٵغبٰ اغت ٴ جٯٓياي ٢ٷ ثيؿاس اش  2/1تب  5/0ٴاثػا٧ي ٮٓٯٵالً ثيٱ 

 غب٪ٷ ٴاّٞ ؾٵ  جٯٓيت جٵاٰ ٮحػٵة ٮي ؾٵ . 14-0

غب٨ ٞساز  اؾاٷ اٲا ٴ ٲػجت ٴاثػا٧ي  ز  15 ز ٦سٴٶ غٳي شيس  زقا جٯٓيت  2/28ٮٓب ٨  1385 ز غب٨ 

 1375ٴ ثتساي غتب٨    06/1ٮٓتب ٨   1365زغياٶ اغت  ز  ب٪ي٣ٷ ايتٱ ٲػتجت ثتساي غتب٨      46/0ايٱ  ٴزٶ ثٷ 

ٸؽ ٲؿبٰ  ٸٳاٶ تٗييس شيب  تس٢يت غٳي جٯٓيت  ز ايٱ  ٴزٶ ٲػجت ثتٷ  ٴ  ثٵ ٶ اغت. ايٱ ٢ب 83/0ٮٓب ٨ 

 ز ٦سٴٶ جٯٓيت ٚٓب٨ اٚصايؽ يبٚاٷ اغت. ايتٱ ٢تبٸؽ ثتيؽ اش    اٚسا   ٴزٶ ٞج٩ اغت .  ز ايٱ  ٴزٶ ٲػجت 

ٸٯٷ ٲؿبٲ٧س ٢ٳاس٨ زؾا جٯٓيت  ز اغابٰ ٸٯبٲٳا غبيس ٲٟبو ٢ؿٵز اغت.  ز غبيس ؾٹسغابٰ ٸبي اغابٰ ٲيص 

 زقا جٯٓيت زا تؿ٣ي٩ ٮي  ٸا. ٲػجت ٴاثػا٧ي ثساي ؾٹسغابٲٹبي  30غب٨ ٢ٯاس اش  15شيس  ٦سٴٶ غٳي

ٰ اغابٰ از ثي٩  ز ايٱ  ٴزٶ ٢ٷ ؾبٮ٩ از ثيت٩ ، ص٫ تب٨ ، ٮؿت٧يٱ ؾتٹس ،       ، ذتبزظ آثتب  ، ثي٫تٷ غتٵاز ،      ٮٗتب

 3/2ٴ  55/0،  53/0،  03/0،  49/0،  92/0، 46/0،  51/0،  ٢44/0ٵرس ، ٲيس ، ٲٯيٱ ٮي ثبؾا ثٷ تستيت ثساثس 

 ثٵ ٶ اغت.
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( گشٍّْبي سٌي ثضسٍ ٍ ًسجت ٍاثستگي دس استبى ٍ ضْشستبًْبي استبى 14-2جذٍل ضوبسُ )

 1385اسدثيل ثشاسبس سشضوبسي 
 

 ٛؿجت ٝاثؿتِي زضنس تؼساز ُط٢١ٝبي ؾٜي قطح

 اؾشبى اضزثيل

14-0 321967 2/26 

46/0 
64-15 837539 2/68 

+65 68649 6/5 

 100 1228155 ػوغ

 قْطؾشبى اضزثيل

14-0 140947 7/25 

44/0 
64-15 379952 2/69 

+65 27933 1/5 

 100 548832 ػوغ

 قْطؾشبى ذلربل

14-0 24062 3/25 

51/0 
64-15 62836 1/66 

+65 8107 5/8 

 100 95005 ػوغ

قْطؾشبى هكگيي 

 قْط

14-0 41244 9/25 

46/0 
64-15 108657 2/68 

+65 9341 9/5 

 100 159242 ػوغ

 قْطؾشبى هـبى

14-0 24835 2/27 

92/0 
64-15 60952 8/66 

+65 5483 6 

 100 91270 ػوغ

 قْطؾشبى دبضؼ آثبز

14-0 46789 2/28 

49/0 
64-15 113048 68 

+65 6294 8/3 

 100 166131 ػوغ

 قْطؾشبى ثيلِ ؾَاض

14-0 13828 7/2 

03/0 
64-15 503795 8/96 

+65 2774 5/0 

 100 520397 ػوغ

 قْطؾشبى ًَطط

14-0 7616 5/26 

53/0 
64-15 18772 4/65 

+65 2333 1/8 

 100 28721 ػوغ
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 ( 14-2)اداهِ جذٍل 
 

 ٛؿجت ٝاثؿتِي زضنس تؼساز ُط٢١ٝبي ؾٜي قطح

 قْطؾشبى ًيط

14-0 6574 1/27 

55/0 
64-15 15622 3/64 

+65 2092 6/8 

 100 24288 ػوغ

 قْطؾشبى ًويي

14-0 16072 3/12 

3/2 
64-15 39276 0/30 

+65 75712 8/57 

 100 131060 ػوغ

 1385هطًع آهبض ايطاى ، ًشبيغ سلهيلي ؾطقوبضي ػوَهي ًلَؼ ٍ هؿٌي ، اؾشبى اضزثيل ،  -هبذص

 

ًوَدار شوارُ)4(ّزم سٌی جوعیت استاى اردتیل تز اساس ًتایج سزشواری عوَهی ًفَس ٍ هسکي آتاى 1385
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 ٗيبِٛيٚ ٝ ٗيب٠ٛ ؾٜي -2-3-3

 غٳي جٯٓيت تب  اٴ ي ٲؿبٰ  ٸٳاٶ غبصاٯبٰ غٳي جٯٓيت  ز ي١ جبٮٓٷ اغت. ؾبصف ٮيبٲ٧يٱ ٴ ٮيبٲٷ

 غتب٨  ز ٲٵغتبٰ اغتت ٸتس چتٷ جٯٓيتت        35تتب   20ٮٓٯٵالً زٞ٭ ٮيبٲ٧يٱ غٳي  ز جٯٓيت ٸبي يجيٓتي ثتيٱ   

 غتب٨   35جبٮٓٷ اي جٵاٰ تس ثبؾا ٮيبٲ٧يٱ غٳي ٢ٯاس اغت ٴ  ز جٯٓيت ٸبي غب٪ ٵز ٶ ايٱ زٞت٭  ز  تا   

غٳي يٓٳي غٳي ٢ٷ ٲيٯي اش آ ب  جبٮٓٷ ٢ٯاس اش آٰ غٱ زا  ازا ٸػاٳا ٴٲيٯي  ي٧س ثيؿتاس .  ٮيبٲٷ  .ٮي ثبؾا

ٲٵغتبٰ  از . ايتٱ زٞت٭  ز جٯٓيتت ٸتبي جتٵاٰ        40تب 15ٮيبٲٷ غٳي جٯٓيت ٸبي يجيٓي ٮٓٯٵالً ثيٱ ازٞب٬ 

ي ٮي ثبؾا.  ز ثيٱ جٯٓيت ٸتبي جتٵاٰ ٮيبٲتٷ غتٳ     40ٴ  ز جٯٓيت ٸبي غب٪ ٵز ٶ ٲص ي١ ثٷ  15ٲص ي١ 

 جٯٓيت  ز غًح  تاا٩ٞ ثتٵ ٶ ٴ  ز جٯٓيتت ٸتبي غتب٪ ٵز ٶ ثتٷ زٞت٭  تاا٢ثس ٮتي زغتا ، ٮٓٯتٵاًل  ز            

جٯٓيت ٸبي جتٵاٰ ٮيبٲتٷ غتٳي جٯٓيتت ٢ٯاتس اش ٮيتبٲ٧يٱ غتٳي آٰ جٯٓيتت اغتت ٴ  ز جٯٓيتت ٸتبي            

 غب٪ ٵز ٶ ٮيبٲٷ غٳي ثيؽ اش ٮيبٲ٧يٱ غٳي آٰ جٯٓيت ٮي ثبؾا.

  6/27ٮيتبٲ٧يٱ غتٳي جٯٓيتت اغتابٰ ثساثتس ثتب        1385ٱ غب٨ ثساغبظ ٲابيج غسؾٯبزي ْٯٵٮي ٲٛٵظ ٴٮػ٣

غتب٨ ٮتي    8/27ٴ ثساي ٮٳتبيٝ زٴغتابيي ٮٓتب ٨     5/27ٮي ثبؾا ٢ٷ ايٱ ؾبصف ثساي ٮٳبيٝ ؾٹسي ٮٓب ٨ 

 1365غتب٨( ٴ غتب٨    23) 1375ٲػجت ثتٷ غتب٨    1385ثبؾا. ثايٹي اغت ٢ٷ ٮيبٲ٧يٱ غٳي جٯٓيت  ز غب٨ 

ت  ز يي ايٱ ٮات اش جٵاٲي ثٷ غٯت ٮيبٲػب٪ي ثٷ ذتيؽ ٮتي زٴ .   غب٨( اٚصايؽ يبٚاٷ اغت ٴ جٯٓي 6/20)

ٮي ثبؾا يٓٳتي ٲيٯتي اش    1/24ثساثس  1385ثساغبظ ٲابيج ٸٯيٱ غسؾٯبزي ٮيبٲٷ غٳي جٯٓيت اغابٰ  ز غب٨ 

غب٨ غٱ  ازٲا ٴ ٲي٭  ي٧س ثيؿاس اش آٰ . ايٱ ؾتبصف ثتساي جٯٓيتت ؾتٹسي      1/24جٯٓيت اغابٰ ٢ٯاس اش 

 غب٨ ٮي ثبؾا. 5/23ي جٯٓيت زٴغابيي ٮٓب ٨ غب٨ ٴ ثسا 5/24ٮٓب ٨ 

  1385ٮٟبيػٷ تٵا٬ ٮيبٲ٧يٱ غٳي ٴ ٮيبٲٷ غٳي ٲؿتبٰ ٮتي  ٸتا ٢تٷ ٮيتبٲ٧يٱ غتٳي جٯٓيتت اغتابٰ  ز غتب٨          

غب٨ ( ثيؿاس ٮي ثبؾا ٴ ايٱ ٮٵنٵِ ثيبٲ٧س آٰ اغت ٢ٷ تٵشيّ  1/24غب٨( اش ٮيبٲٷ غٳي )ثساثس  6/27)ٮٓب ٨ 

 ا ٴ ثٷ ثيبٲي  ي٧س جٯٓيت اغابٰ ثٷ يس٘ غب٪ ٵز ٦ي ذيؽ ٮي زٴ .غٳي جٯٓيت ثٷ غٳيٱ ثبال ٮي٩ ٮي٣ٳ
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 ضٝٛس تحٞالت خ٘ؼيت )ٛطخ ضقس(-2-4

 1/1ثتب زؾتا غتبالٲٷ     1365ٲٛتس  ز غتب٨    1046237جٯٓيت اغتابٰ از ثيت٩ اش    1365-75يي ٮًّٟ آٮبزي 

 اٚصايؽ يبٚاٷ اغت. 1375ٲٛس  ز غب٨  1167798 زقا ثٷ 

ثتب زؾتا غتبالٲٷ     1365ٲٛتس  ز غتب٨    444612اغابٰ از ثي٩ اش  ؾٹسيبو  ز ايٱ ٮًّٟ جٯٓيت غب٢ٱ  ز ٲٟ

اٚصايؽ يبٚاٷ اغت ٴ٪ي جٯٓيت غب٢ٱ  ز ٲٟبو زٴغتابيي اغتابٰ    1375ٲٛس  ز غب٨  583002 زقا ثٷ  7/2

ٲٛس  ز غتب٨   584796 زقا ثٷ  -3/0ثب زؾا غبالٲٷ  1365ٲٛس  ز غب٨  601626 ازاي زؾا ٮٳٛي ثٵ ٶ ٴ اش 

اٷ اغت . ٢ٳاس٨ زؾتا جٯٓيتت  ز ٲايجتٷ اْٯتب٨ غيبغتاٹبي ٢ٳاتس٨ جٯٓيتت ٴ ٸٯ ٳتيٱ         ٢بٸؽ يبٚ 1375

 ؾٹسي ٮي تٵاٲا اش ْٯاٶ تسيٱ  الي٩ ٢بٸؽ جٯٓيت  ز ٲٟبو زٴغابيي اغابٰ ثبؾا. -ٮٹبجستٹبي زٴغاب

( زٴٲا زؾا جٯٓيت  ز اغابٰ ٲػجت ثٷ  ٸٷ ٞج٩ ٢بٸؽ ٞبث٩ ٮس ُٷ اي زا 1375-1385 ز ٮًّٟ آٮبزي )

ثتب   1375ٲٛتس  ز غتب٨    1167798 ٸا. ثسزغي ٸبي اٲجب٬ ؾاٶ ٲؿبٰ ٮي  ٸتا جٯٓيتت اغتابٰ اش    ٲؿبٰ ٮي 

يب ثتٷ ْجتبزت   اٚصايؽ يبٚاٷ اغت. ثسزغي ٲس  زؾا  1385ٲٛس  ز غب٨  1225348 زقا ثٷ  5/0زؾا غبالٲٷ 

ٰ    ي٧س زٴٲا تٗييسات جٯٓيت يي  ٸٷ ٮٵز  ثسزغي  ب٢ي اش ٢بٸؽ ؾتايا زؾتا     جٯٓيتت  ز ايتٱ اغتاب

 زقتا  ز  ٸتٷ    5/0ثتٷ   1365-75 زقاي ايٱ اغتابٰ يتي  ٸتٷ     1/1ثٷ يٵزي٣ٷ ٲس  زؾا جٯٓيت  اغت

 ٢بٸؽ يبٚاٷ اغت. 85-1375

 1/2ثتب زؾتا غتبالٲٷ     1375ٲٛتس  ز غتب٨    583002اش  1375-85جٯٓيت ٲٟبو ؾٹسي ايٱ اغتابٰ يتي  ٸتٷ    

ٟتبو زٴغتابيي اغتابٰ    اٚتصايؽ يبٚاتٷ اغتت. اٮتب جٯٓيتت غتب٢ٱ  ز ٲ       1385ٲٛس  ز غب٨  715597 زقا ثٷ 

ٲٛتس  ز   584796تٗييسات ٲػجابً شيب ي زا ٲؿبٰ ٮي  ٸا ثٷ يٵزي٣تٷ جٯٓيتت غتب٢ٱ  ز ٲٟتبو زٴغتابيي اش      

٢تبٸؽ يبٚاتٷ اغتت. اٚتصايؽ زٴٲتا       1385ٲٛس  ز غتب٨   509751 زقا ثٷ  -4/1ثب زؾا غبالٲٷ  1375غب٨ 

ٲٟبو زٴغتابيي ثتٷ ٸٯتساٶ ٮػتبئ٩ ٴ      ٸبي شٲا٦ي  ز ؾٹسي  ز ارس ذبييٱ ثٵ ٰ اغابٲااز -ٮٹبجستٹبي زٴغاب

اٞاكب ي اش ْٯاٶ تسيٱ  الي٩ ٮٹبجست ٴ ٢بٸؽ جٯٓيت  ز ٲٟبو زٴغابيي  ز ٢ٳبز  -ٮؿ٣ست اجاٯبْي

 ٢بٸؽ يجيٓي زؾا جٯٓيت ثٷ ؾٯبز ٮي آيٳا.
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ٲس  زؾا ٮٳٛي جٯٓيت  ز ٲٟبو زٴغابيي ثس زٴي ٢بٸؽ ٲس  زؾا ٮ٫ًٝ جٯٓيت اغابٰ ٲيص تبريس ٮػتاٟي٭  

  اؾاٷ اغت.

سًٍذ تحَالت جوؼيت سبًي دس استبى اسدثيل ثِ تلٌيي ًوبط ضْشي ٍ سٍستبيي عي  (15-2جذٍل ضوبسُ )

 1385ٍ  1375،  1365دٍسُ ّبي آهبسي 

 1385 1385 1365 قطح
 ٛطخ ضقس

75-1365 85-1375 

 1/2 7/2 715597 583002 444612 ًوبط قْطي

 -4/1 -3/0 509751 584796 601625 ًوبط ضٍؾشبيي

 5/0 1/1 1225348 1167798 1046237 ًل اؾشبى

 1380ؾيبؾي ؾبل  -هطًع آهبض ايطاى ، ثبظؾبظي ٍ ثطآٍضز ػوؼيز قْطؾشبًْبي ًكَض ثط اؾبؼ هحسٍزُ سوؿيوبر ازاضي-1هبذص: 

 1385هطًع آهبض ايطاى، ًشبيغ سلهيلي ؾطقوبضي ػوَهي ًلَؼ ٍ هؿٌي، اؾشبى اضزثيل ؾبل  -2

 

 زقتا ثتبالتسيٱ ٮيتصاٰ زؾتا جٯٓيتت زا  ز ٢ت٩       3/4بٰ ذبزظ آثب  ثب ٲس  زؾا ؾٹسغا 1365-75 ز  ٸٷ 

 زقتا ثتٷ    3/4ثتب زؾتا غتبالٲٷ     1365ٲٛس  ز غتب٨   90762اغابٰ  ازا ثٵ ٶ اغت. جٯٓيت ايٱ ؾٹسغابٰ اش 

اٚصايؽ يبٚاٷ اغت. ذع اش ؾٹسغابٰ ذبزظ آثب  ، ايٱ ٲػجت  ز ؾٹسغابٰ ٸتبي   1375ٲٛس  ز غب٨  138887

 زقا ثٵ ٶ اغت . ٢ٯاسيٱ ٮيصاٰ زؾتا غتبالٲٷ جٯٓيتت يتي ايتٱ       5/1ٴ  7/1ثي٫ٷ غٵاز ثٷ تستيت از ثي٩ ، 

 زقتا ثتٵ ٶ اغتت     -6/1ٴ  -5/2ٮًّٟ ٮسثٵو ثٷ ؾٹسغابٰ ٲيس ٴ ؾٹسغابٰ ٢ٵرس ثتٷ تستيتت ثتب ٲتس  زؾتا      

 ٸٯ ٳيٱ ؾٹسغابٰ ٲٯيٱ ٲيص  ازاي ٲس  زؾا قٛس ثٵ ٶ اغت.

(  ز ؾٹسغتابٰ ٸتبي اغتابٰ از ثيت٩ ازٞتب٬ ٮاٛتبٴتي زا       1375-85تٗييسات جٯٓيت يي ٮًّٟ آٮتبزي ثٓتا )  

ٲػجت ثٷ  ٸٷ ٞج٩ ٲؿبٰ ٮي  ٸا .  ز ايٱ ٮًّٟ ٲس  زؾا  ز ؾٹسغابٰ از ثيت٩ ربثتت ٮبٲتاٶ ٴ زؾتا غتبالٲٷ      

 زقاي  ز غب٨ زا ٲؿبٰ ٮي  ٸا. جٯٓيت غب٢ٱ  ز ؾٹسغابٰ ذبزظ آثب  ٲيص يي ي١  ٸٷ ثي رجتبتي   7/1

جٯٓيتت زغتياٶ اغتت ٲتس  زؾتا غتبالٲٷ جٯٓيتت  ز ايتٱ         ثتٷ رجتبت زؾتا      ز زؾا جٯٓيت  ز ايٱ ٮًّٟ

  زقتتا ٢تتبٸؽ يبٚاتتٷ اغتتت.  ز ايتتٱ  ٴزٶ ٲيتتص ذتتبييٱ تتتسيٱ       7/1ثتتٷ  1375-85ؾٹسغتتابٰ يتتي  ٸتتٷ   

 ٮيصاٰ ٸبي ٲس  زؾا ٮسثٵو ثٷ ؾٹسغابٲٹبي ٲيس ٴ ٢ٵرس ثٵ ٶ اغت.
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زؾا غبالٲٷ جٯٓيت  ز ؾٹسغتابٰ   زقا  ز غب٨ ٴ ٲس   -8/2يي ايٱ ٮًّٟ ٮٓب ٨  ٲس  زؾا ؾٹسغابٰ ٲيس

  زقا ثٵ ٶ اغت. -٢3/1ٵرس ٮٓب ٨ 

( زٴٲا زؾا جٯٓيت  ز ٲٟبو ؾٹسي ٴ زٴغابيي ؾٹسغابٲٹبي اغابٰ ٲيص 18-2( ٴ )17-2 ز جااٴ٨ ؾٯبزٶ )

يي ٮٟبيّ ٮٵز  ثسزغي تٗييسات ٴ ٲٵغبٲبت شيب ي زا ٲؿتبٰ ٮتي  ٸتا. ثساغتبظ ايسْتبت ازايتٷ ؾتاٶ  ز        

ٷ ثٷ ثسزغي زٴٲا زؾا جٯٓيت  ز ٲٟتبو ؾتٹسي اغتابٰ از ثيت٩ اصاكتبـ  از  ،      ( 1٢-28جاٴ٨ ؾٯبزٶ )

زٴٲا زؾا جٯٓيت  ز تٯبٮي ٲٟبو ؾٹسي اغابٰ ٮثجت ثتٵ ٶ اغتت . ثتٷ يٵزي٣تٷ زؾتا جٯٓيتت  ز ٲٟتبو        

ٲػجت ٸبي ثباليي زا ٲؿبٰ ٮي  ٸا. ثتبالتسيٱ ٮيتصاٰ ٲتس      1365-75ؾٹسي اغابٰ از ثي٩ يي  ٴزٶ آٮبزي 

ؾٹسغتابٲٹبي  ، زقا  ز غب٨ اغت. ذع اش ذتبزظ آثتب     2/7ثٷ ؾٹسغابٰ ذبزظ آثب  ثب زؾا ؾٹسي ٮسثٵو 

  زقتتا  3، ذتتبزظ آثتتب  ٴ ٲٯتتيٱ  ازاي ٲتتس  زؾتتا ثتتيؽ اش   ٮٗتتبٰثي٫تتٷ غتتٵاز ، ص٫ تتب٨ ، ٮؿتت٧يٱ ؾتتٹس ،  

 زقتا   4/1ٴ  1/1اٲا.٢ٯاسيٱ ٮيصاٰ زؾا ٲيص ٮسثٵو ثٷ ٲٟبو ؾٹسي ؾٹسغابٰ ٢ٵرس ٴ ٲيس ثٷ تستيت ثب ثٵ ٶ 

 غب٨ اغت. ز 

ٲػجت ٲس  زؾا  ز ٲٟبو ؾٹسي اغابٰ  ز تجٓيتت اش زٴٲتا تحتٵالت جٯٓيتت      1375-85يي ٮًّٟ آٮبزي 

ثتب ٲتس  زؾتا     ز ٩٢ ٢ؿٵز ٴ اغابٰ ثٷ تٓب ٨ ٲػجي زغياٶ اغت.  ز ايٱ ٮًّٟ ٲٟبو ؾٹسي ؾٹسغابٰ ٲٯيٱ 

غتابٰ ٲٯتيٱ ٲٟتبو     زقا  ز غب٨ ثيؿاسيٱ ٮيصاٰ ٲس  زؾا زا ثٷ صٵ  اصاكبـ  ا ٶ اغت.ذع اش ؾٹس 6/5

ثتبالتسيٱ   1/2ٴ  2/2،  1/3، از ثي٩ ٴ ٮؿ٧يٱ ؾٹس ثٷ تستيت ٸتس يت١ ثتب      ؾٹسغابٰ ٸبي ذبزظ آثب ؾٹسي

ٮيتتصاٰ ٲتتس  زؾتتا زا يتتي ايتتٱ ٮًٟتتّ  ازا ثتتٵ ٶ اٲتتا . ٢ٯاتتسيٱ ٮيتتصاٰ ٲتتس  زؾتتا  ز ايتتٱ  ٴزٶ ٮا٫ٓتتٝ ثتتٷ  

ؽ ٲس  زؾا  ز ٲٟبو ؾٹسي ايتٱ   زقا ثٵ ٶ اغت. ٢بٸ 7/0ٴ  5/0ؾٹسغابٲٹبي ٮٗبٰ ٴ ٢ٵرس ثٷ تستيت ثب 

اٞاكتب ي  ز ايتٱ    -ؾٹسغابٰ ثيؽ اش ٸٯٷ ثٷ ٮحاٴ يت ٸب ٴ تٳ٧ٳبٸبي ٮحيى يجيٓي ٴ ٮحيى اجاٯبْي ٴ 

 ؾٹسغابٰ ٸب ثبش ٮي ٦س  .

( ٲؿتبٰ  18-2ثسزغي زٴٲا تحٵالت جٯٓيت ٲٟبو زٴغابيي اغابٰ ثٷ ت٣ٛي١ ؾٹسغابٰ  ز جاٴ٨ ؾتٯبزٶ ) 

ي ٲس  زؾا  ز ٲٟبو زٴغابيي ؾٹسغابٲٹبي اغتابٰ ٮٳٛتي ثتٵ ٶ اغتت .     ٮي  ٸا  ز ٸس  ٴ ٮًّٟ ٮٵز  ثسزغ
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غٷ ؾٹسغتابٰ ذتبزظ آثتب  ، از ثيت٩ ٴ ثي٫تٷ غتٵاز  ازاي ثتبالتسيٱ ٮيتصاٰ زؾتا           1365-75 ز  ٴزٶ آٮبزي 

 زقا  5/2 ز ايٱ  ٸٷ ٮٓب ٨ ذبزظ آثب   ٲس  زؾا جٯٓيت زٴغابيي ؾٹسغابٰ ثٵ ٶ اٲا.زٴغابيي  جٯٓيت

 زقتا ٞتساز  اؾتاٷ اغتت.      1/1ؾٹسغابٰ از ثي٩ ثب ٲس  زؾا غبالٲٷ آثب  ذع اش ذبزظ  ز غب٨ ثٵ ٶ اغت . 

  زقا ثٵ ٶ اغت. 8/0ذع اش از ثي٩ ؾٹسغابٰ ثي٫ٷ غٵاز  ازاي ٲس  زؾا 

( ، تٳٹب ٲس  زؾتا جٯٓيتت زٴغتابيي  ٴ ؾٹسغتابٰ از ثيت٩ ٴ ذتبزظ آثتب         1375-85 ز  ٴزٶ آٮبزي ثٓا )

 اغتت. غتبيس ؾٹسغتابٲٹبي اغتابٰ  ازاي ٲتس  زؾتا ٲصٴ٪تي ٴ ٮٳٛتي           زقا ثٵ ٶ 5/0ٴ  4/0ٮثجت ٴ  اٴ  

 زقا ٢ٯاسيٱ ٮيصاٰ ٲس  زؾا جٯٓيت زٴغابيي زا يي ايٱ  ٸٷ  ز اغتابٰ   -1/4ثٵ ٶ اٲا . ؾٹسغابٰ ٲيس ثب 

ؾتٹسي اش ْٯتاٶ    -اٞاكب ي ٴ ٮٹبجستٹبي زٴغاب -از ثي٩  ازا ثٵ ٶ اغت. ٮحاٴ يت ٸبي ٮحيى اجاٯبْي

  زؾا ثٷ ٸٯساٶ ٢بٸؽ ٲس  زؾا يجيٓتي زٴغتابيي  ز ؾٹسغتابٲٹبي اغتابٰ از ثيت٩      تسيٱ  الي٩ ٢بٸؽ ٲس

 ثٵ ٶ اغت.

( سًٍذ تحَالت جوؼيت سبًي دس استبى اسدثيل ثِ تلٌيي ضْشستبى عي دٍسُ ّبي 16-2جذٍل ضوبسُ )

 1385ٍ  1375،  1365آهبسي 

 قطح
 ٛطخ ضقس تؼساز خ٘ؼيت

1365 1375 1385 75-1365 85-1375 

 7/1 7/1 548832 464406 393907 اضزثيل 

 -8/0 5/1 55026 59345 51142 ثيلِ ؾَاض

 -0/1 3/0 95005 105080 102408 ذلربل

 -4/0 2/0 159242 166170 163663 هكگيي قْط

 -1/1 4/0 91270 101927 97879 هـبى

 7/1 3/4 164577 138887 90762 دبضؼ آثبز

 -5/1 -6/1 28721 33546 39537 ًَطط

 -3/1 0/0 59640 67923 67616 ًويي

 -8/2 -5/2 23035 30514 39323 ًيط

 5/0 1/1 1225348 1167798 1046237 ًل اؾشبى

 .1380غيبغي غب٨  -ٮس٢ص آٮبزايساٰ ، ثبشغبشي ٴ ثسآٴز  جٯٓيت ؾٹسغابٲٹبي ٢ؿٵز ثساغبظ ٮحاٴ ٶ تٟػيٯبت ا ازي-1ٮبصر :

 . 1385ٵٮي ٲٛٵظ ٴ ٮػ٣ٱ ، اغابٰ از ثي٩ ، ٮس٢ص آٮبز ايساٰ ، ٲابيج تٛكي٫ي غسؾٯبزي ْٯ-2
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( سًٍذ تحَالت جوؼيت سبًي دس ًوبط ضْشي استبى اسدثيل ثِ تلٌيي ضْشستبى عي 17-2جذٍل ضوبسُ )

 1385ٍ  1375،  1365دٍسُ ّبي آهبسي 

 قطح
 ٛطخ ضقس تؼساز خ٘ؼيت

1365 1375 1385 75-1365 85-1375 

 1/2 9/1 425568 347090 288299 اضزثيل 

 1/1 2/3 21358 19116 14000 ثيلِ ؾَاض

 7/0 5/3 47740 44339 31554 ذلربل

 1/2 6/3 68521 55449 39043 هكگيي قْط

 5/0 5/3 30749 29172 20618 هـبى

 1/3 2/7 86227 63323 31480 دبضؼ آثبز

 7/0 1/1 7261 6805 6121 ًَطط

 6/5 4/3 21859 12617 9048 ًويي

 2/2 4/1 6314 5091 4449 ًيط

 1/2 7/2 715597 583002 444612 ًل اؾشبى

 .1380ؾيبؾي ؾبل  -هطًع آهبضايطاى ، ثبظؾبظي ٍ ثطآٍضز ػوؼيز قْطؾشبًْبي ًكَض ثطاؾبؼ هحسٍزُ سوؿيوبر ازاضي-1هبذص :

 . 1385هطًع آهبض ايطاى ، ًشبيغ سلهيلي ؾطقوبضي ػوَهي ًلَؼ ٍ هؿٌي ، اؾشبى اضزثيل ، -2

 

( سًٍذ تحَالت جوؼيت سبًي دس ًوبط سٍستبيي استبى اسدثيل ثِ تلٌيي ضْشستبى عي 18-2جذٍل ضوبسُ )

 1385ٍ  1375،  1365دٍسُ ّبي آهبسي 

 قطح
 ٛطخ ضقس تؼساز خ٘ؼيت

1365 1375 1385 75-1365 85-1375 

 5/0 1/1 123264 117316 105608 اضزثيل 

 -8/1 8/0 33668 40229 37142 ثيلِ ؾَاض

 -5/2 -5/1 47264 60741 70854 ذلربل

 -0/2 -2/1 90359 110721 124620 هكگيي قْط

 -8/1 -6/0 60521 72755 77261 هـبى

 4/0 5/2 78350 75564 59282 دبضؼ آثبز

 -2/2 -2/2 21460 26741 33416 ًَطط

 -7/3 -6/0 37781 55306 58568 ًويي

 -1/4 -1/3 16721 25423 34874 ًيط

 -4/1 -3/0 509388 584796 601625 ًل اؾشبى

 .1380ؾيبؾي ؾبل  -هطًع آهبضايطاى ، ثبظؾبظي ٍ ثطآٍضز ػوؼيز قْطؾشبًْبي ًكَض ثطاؾبؼ هحسٍزُ سوؿيوبر ازاضي-1هبذص :

 . 1385هطًع آهبض ايطاى ، ًشبيغ سلهيلي ؾطقوبضي ػوَهي ًلَؼ ٍ هؿٌي ، اؾشبى اضزثيل ، -2
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 ٢ٗبخطت ٝ تحطًبت خ٘ؼيت -2-5

ٸٯتٵازٶ  ي اش ٮٵ٪ٛٷ ٸبي اق٫ي جٯٓيت ؾٳبغي اغت ٢ٷ  ز يٵ٨ تبزيخ اجاٯتبْي ثؿتس   ذاياٶ ٮٹبجست ي٣

آٮاٶ ٴ ثتٷ  ٪يت٩   ٴجٵ   اؾاٷ اغت. ٮٹبجست ي٣ي اش چٹبز ْبٮ٩ اق٫ي تٗييتس ٴ تحتٵ٨ جٯٓيتت ثتٷ ؾتٯبز     

ٮبٸيت صٵ  ٮي تٵاٲا ْسٴٶ ثس تٗييسات  زاشٮات ٴ يٵالٲي ، آربز غسيّ ٴ ٢ٵتبٶ ٮاتي زا ٲيص ثتس تٓتاا  ٴ   

 ابز جٯٓيت ايجب  ٢ٳا ٴ تٓب ٨ يب ْا٬ تٓب ٪ٹبيي زا  ز جٯٓيت ٸبي تحت تبريس ثٷ ٴجٵ  آٴز .غبص

ٮٹبجست ٮي تٵاٲا زاٶ  ٫ي ثساي ثحساٲٹبي جٯٓياي ٮحػٵة ؾٵ . انبٚٷ جٯٓيت زا اش ٲًٟٷ اي ثٷ صتبزن  

ٷ ت ٫يتٷ ٲًٟتٷ ٮجتاا    اش آٰ ٸاايت ٢ٳا ، ٲيسٴي ٢بز انبٚي ٴ ثي٣بز زا ثٷ ٲٟبو ٲيبشٮٳا غٵٜ  ا ٶ ٴ يب ٮٳجس ث

 ٢بز ٦س  . ياش ٲيسٴ

جبيي اٚسا  ثٷ قٵزت اٲٛتسا ي  جب ث ا ، ٮٹبجست ٸبي ٚس ي ٢ٷ ثبٮي  ٸ يٮٹبجست ثٷ اؾ٣ب٨ ٮ ا٫ٛي زٴ

ٴ يب ثب اْهبء صبٲٵاز قٵزت ٮي ٦يس . ٮٹبجستٹبي تٵ ٶ اي ٢ٷ جبثجبيي اٲجتٵٸي اش ٦سٴٸٹتبي اٲػتبٲي زا    

  ز ذي  از .

ٴ ثتسٴٰ غتسشٮيٳي ز  ٮتي     يو ٮ ا٫ٙ  ز ٞب٪ت ٮٹبجستٹبي  اص٩ غتسشٮيٳ جبثجبيي ٸبي جٯٓياي ثيٱ ٲٟب

 ٸتا. ٮٹبجستٹتتبي  اص٫تتي ؾتتبٮ٩ جبثجتتبيي ٴ تحتتس٠ جٯٓيتت اش ٲٟتتبو زٴغتتابيي ثتتٷ ؾتتٹس ٴ ثتتب٪٣ٓع ،   

ٮٹبجستٹبي ثسٴٰ غسشٮيٳي ٲيص جبثجبيي جٯٓيت اش ي١ ٢ؿٵز ثٷ ٢ؿتٵز   ،ٮٹبجستٹبي ؾٹسغابٲي ٴ اغابٲي

  ي٧س زا ؾبٮ٩ ٮي ؾٵ .

ؾٹسي ْٯاٶ تسيٱ ٲٵِ ٮٹبجست ثٷ ٴيتطٶ  ز ٢ؿتٵزٸبي جٹتبٰ غتٵ٬ اش جٯ٫تٷ       -ٶ ٮٹبجستٹبي زٴغاباٮسٴش

ؾٹسي ذاياٶ اي اغت ٢ٷ  ز ٚسآيٳا قتٳٓاي ؾتاٰ  ز ٢ؿتٵزٸب     -ايساٰ ثٷ ؾٯبز ٮي آيٳا. ٮٹبجست زٴغاب

 ؾتٹسي زا ٚسآيٳتاي اجاٳتبة ٲبذتريس  اٲػتت ٢تٷ        -ز   ا ٶ اغت. اش ايٱ زٴ ٮي تٵاٰ ٮٹبجستٹتبي زٴغتاب  

ثسٲبٮٷ ٸبي تٵغٓٷ اي آٰ زا غسْت ث ؿاٶ ٴ ثٷ ْٳٵاٰ ٴاٞٓياي اجاٯبْي  ز ٚسآيٳا تٵغٓٷ ٢ؿٵز ثٷ َٹتٵز  

 زغياٶ اغت.
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اجساي ثسٲبٮٷ ٸبي تٵغٓٷ  ز ٮٳبيٝ زٴغابيي ٲٷ تٳٹب ثٷ ٲ٧ٹااؾت جٯٓيت  ز ايٱ ٮ٣بٲٹب ٲيبٲجبٮيتاٶ اغتت   

ٹبي ٮ ا٫ٙ  ازاي ؾاتٹبي ٮاٛبٴتي اغت ث٣٫ٷ تحس٢بت جٯٓياي زا ٲيص تػسيّ ث ؿياٶ ٴ  ز شٮبٲٹب ٴ ٮ٣بٲ

ٮ٣بٲي ْسٴٶ ثس ايٳ٣ٷ ثس زٴي تس٢يت جٯٓيت تبريس ٮتي ٦تراز     -. جبثجبيي جٯٓيت يي زٴٲاٸبي شٮبٲي

ٮتي  ثب ٮٓسٚي ٲٟبو ٮٹبجس ذريس ٴ ٮٹبجس ٚسغت ٮيصاٰ ٴ ٮٵٞٓيت اجسايي ثسٲبٮٷ ٸبي تٵغٓٷ زا ٲيص ثٷ ٲٯبيؽ 

ٳٛي اجتساي ثسٲبٮتٷ ٸتبي تٵغتٓٷ ثتس زٴي  س٢تبت جٯٓياتي ثتٷ         ت يب ٮجث٦راز . ٞهبٴت  ز ٮٵز  ارسات ٮ

صكٵـ ٮٹبجست ثب ثسزغي  ج٭ ٮٹتبجست ٴ جٹتت ٮٹتبجست  ز ٲٟتبو ٮ ا٫تٙ اٮ٣تبٰ ذتريس ٴ  ازاي        

 ازشؼ ٴ اٸٯيت اغت.

ٲٛتس ٮٹتبجس    127419 تاٴ    1375-85( يي  ٴزٶ آٮتبزي  19-2ثساغبظ ايسْبت ازايٷ ؾاٶ  ز جاٴ٨ )

 زقتا  ز ؾٹسغتابٰ    6/53. اش ٮجٯٵِ ٮٹتبجساٰ ٴاز ٶ ؾتاٶ ثتٷ ايتٱ اغتابٰ      ٴاز  اغابٰ از ثي٩ ؾاٶ اغت 

 زقا ثيؿاسيٱ ٮيصاٰ ٮٹبجس ذتريسي زا   9/14از ثي٩ غب٢ٱ ؾاٶ اٲا. ذع اش از ثي٩ ؾٹسغابٰ ذبزظ آثب  ثب 

 زقتتا ٢ٯاتتسيٱ ٮيتتصاٰ  1/1ٴ  9/0ثتتٷ صتتٵ  اصاكتتبـ  ا ٶ اغتتت. ؾٹسغتتابٰ ٲيتتس ٴ ٢تتٵرس ثتتٷ تستيتتت ثتتب  

 ايٱ ٮًّٟ ثٷ صٵ  اصاكبـ  ا ٶ اٲا. ٮٹبجسذريسي زا يي

ٲٛس ٮٹبجس يي ايتٱ   182899ثسزغي ٴنٓيت ٮٹبجساٰ صبزن ؾاٶ اش اغابٰ ٲيص ٲؿبٰ ٮي  ٸا  ز ايٱ ٮًّٟ 

ٮًّٟ اش اغابٰ صبزن ؾاٶ ٴ ز غبيس ٲٟبو ٢ؿٵز غب٢ٱ ؾاٶ اٲا. ثساغبظ ايسْبت ازايتٷ ؾتاٶ  ز جتاٴ٨    

 زقا اش ؾٹسغابٰ از ثي٩ صبزن ؾاٶ اٲتا. ذتع اش    5/47( اش ٮجٯٵِ ٮٹبجساٰ صبزن ؾاٶ اش اغابٰ 2-19)

 زقا ثبالتسيٱ ٮيصاٰ ٮٹتبجس ٚسغتاي    1/14ٴ  5/14از ثي٩ ؾٹسغابٲٹبي ٮؿ٧يٱ ؾٹس ٴ ص٫ ب٨ ثٷ تستيت ثب 

زا ثٷ صٵ  اصاكبـ  ا ٶ اٲا . ٢ٯاسيٱ ٮيصاٰ ٮٹبجس ٚسغاي ٲيص ٮا٫ٓٝ ثٷ  ٴ ؾٹسغابٰ ٢ٵرس ٴ ٲيس ثٷ تستيتت  

 اغت. زقا ثٵ ٶ  9/0ٴ  4/0
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 1385( ثشسسي ٍضؼيت ٍ هيضاى هْبجشت دس استبى اسدثيل دس هوغغ آهبسي 19-2جذٍل ضوبسُ )

 

 ق٢طؾتبٙ
 ٗيعاٙ ٢ٗبخطت ذبٓم ٢ٗبخطت ٢ٗبخطاٙ ذبضج قسٟ ٢ٗبخطاٙ ٝاضز قسٟ

 زضنس  تؼساز زضنس تؼساز زضنس  تؼساز

 -4/3 -18621 5/47 86932 6/53 68311 اضزثيل

 5/0 277 9/2 5345 4/4 5622 ثيلِ ؾَاض

 8/0 1341 7/9 17685 9/14 19026 دبضؼ آثبز

 -8/17 -16866 1/14 25803 0/7 8937 ذلربل

 0/2 561 4/0 820 1/1 1381 ًَطط

 -3/9 -8488 9/7 14452 7/4 5964 هـبى

 -2/9 -14629 5/14 26440 3/9 11811 هكگيي قْط

 4/2 1461 1/2 3777 1/4 5238 ًويي

 -2/2 -516 9/0 1645 9/0 1129 ًيط

 -5/4 -55480 100 182899 100 127419 ًل اؾشبى

 .1380ؾيبؾي ؾبل  -هطًع آهبضايطاى ، ثبظؾبظي ٍ ثطآٍضز ػوؼيز قْطؾشبًْبي ًكَض ثطاؾبؼ هحسٍزُ سوؿيوبر ازاضي-1هبذص :

 . 1385هطًع آهبض ايطاى ، ًشبيغ سلهيلي ؾطقوبضي ػوَهي ًلَؼ ٍ هؿٌي ، اؾشبى اضزثيل ، -2

 

 تطاًٖ خ٘ؼيت -2-6

 ٲٛتتس  ز ٸتس ٢ي٫تتٵٮاس ٮسثتّ اغتتت. ؾٹسغتابٲٹبي از ثيتت٩ ٴ     6/68تتسا٢٭ جٯٓيتتت  ز اغتابٰ از ثيتت٩ ٮٓتب ٨    

تٓتاا  جٯٓيتت زا  ز ٸتس ٢ي٫تٵٮاس      يٱٲٛس  ز ٸس ٢ي٫ٵٮاس ٮسثّ ثيؿتاس  119ٴ  7/219ذبزظ آثب  ثٷ تستيت ثب 

از ثي٩ اش ْٯاٶ تسيٱ  اليت٩ ثتبال ثتٵ ٰ     ٮسثّ ثٷ صٵ  اصاكبـ  ا ٶ اٲا . اغاٟساز ؾٹس از ثي٩  ز ؾٹسغابٰ

ٲٛس  ز ٢ي٫ٵٮاس ٮسثّ ٢٭ تسا٢٭ تتسيٱ ؾٹسغتابٰ    19تسا٢٭ جٯٓيت  ز ايٱ ؾٹسغابٰ اغت. ؾٹسغابٰ ٲيس ثب 

  ز اغابٰ ثٷ ؾٯبز ٮي آيا.
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ًوَدارشوارُ)5(تزاکن جوعیت استاى ٍ هقایسِ آى تا کل کشَر در دٍرُ ّای 1375-1385

 1385( تشاًن جوؼيت دس استبى اسدثيل ثِ تلٌيي ضْشستبى دس هوغغ آهبسي 21-2جذٍل ضوبسُ )

 تطاًٖ خ٘يؼت )ٛلط زض ًئٞٗتط ٗطثغ( خ٘ؼيت ٗتطٗطثغ(ٗؿبحت )ًئٞ ق٢طؾتبٙ

 7/219 548832 2498 اضزثيل

 3/31 55026 1758 ثيلِ ؾَاض

 0/119 164577 1383 دبضؼ آثبز

 9/33 95004 2800 ذلربل

 2/22 28721 1293 ًَطط

 3/44 91270 2059 هـبى

 5/41 158880 3825 هكگيي قْط

 5/57 59640 1037 ًويي

 0/19 23035 1214 ًيط

 6/68 1224985 17867 ًل اؾشبى

 .1380ؾيبؾي ؾبل  -هطًع آهبضايطاى ، ثبظؾبظي ٍ ثطآٍضز ػوؼيز قْطؾشبًْبي ًكَض ثطاؾبؼ هحسٍزُ سوؿيوبر ازاضي-1هبذص :

 . 1385هطًع آهبض ايطاى ، ًشبيغ سلهيلي ؾطقوبضي ػوَهي ًلَؼ ٍ هؿٌي ، اؾشبى اضزثيل ، -2
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 ٝ ثبظاض ًبضيطٝي اٛؿبٛي ٛ - 3

 ز ٴاّٞ چ٧ٵٲ٧ي زٴٲا تٵغٓٷ اٞاكب ي ، اجاٯتبْي  . ٸا ٮٳبثّ اٲػبٲي ذبيٷ اق٫ي رسٴت ٮ٫اٹب زا تؿ٣ي٩ ٮي

ثايٱ زٴي ، ثٹسٶ ثس ازي ٢بٮ٩ ٴ .٢ٳا ٸس ٢ؿٵز ٴ اغابٰ زا  ز ٲٹبيت ٮٳبثّ اٲػبٲي آٰ تٓييٱ ٮيٴ ٚسٸٳ٧ي 

 .ي تٵغٓٷ  ز ٲُس ٦سٚاٷ ؾٵ   ٚٹبي زاٸجسٮاٳبغت اش ٮٳبثّ اٲػبٲي ٸس ٢ؿٵز ثبيا ثٷ ْٳٵاٰ ي٣ي اش ٸا

 ٛطخ ٗكبضًت ػ٘ٞٗي ٝ تـييطات آٙ -3-1

غب٪ٷ ٴاّٞ ؾتاٶ اٲتا ثتس اغتبظ تٓتبزيٙ ثتيٱ ا٪ٯ٫٫تي        10-64جٯٓيت ؾب٩ٖ ٴ ثي٣بزي ٢ٷ  ز ٮحاٴ ٶ غٳي

آيٳتا ٢تٷ ا٦تس ثتس اغتبظ غتٹ٭  زقتا اش ٢ت٩ جٯٓيتت           ثٓٳٵاٰ جٯٓيت ٚٓب٨ اش ٲُس اٞاكب ي ثحػبة ٮي

ثتس ايتٱ اغتبظ ٮيتصاٰ      .اٰ ٲس  ٮؿبز٢ت يبْسنٷ ٲيسٴي ٢بز جٯٓيتت زا ٲؿتبٰ ٮتي  ٸتا    ٮحبغجٷ ؾٵ  ثٓٳٵ

 زقتا   03/35 تاٴ  1375ٮؿبز٢ت ْٯٵٮي  ز اغابٰ يجٝ ٲابيج غسؾٯبزي ْٯٵٮي ٲٛٵظ ٴ ٮػ٣ٱ غب٨ 

 زقتا آٰ زا جٯٓيتت ؾتب٩ٖ     5/89ٲٛتس ثتٵ ٶ ٢تٷ     300560 ثبؾا ٴ جٯٓيت ٚٓب٨ اٞاكب ي اغابٰ ثساثس ٮي

ثس اغتبظ ٲاتبيج غسؾتٯبزي ْٯتٵٮي ٲٛتٵظ ٴ       .جٯٓيت ثي٣بز تؿ٣ي٩  ا ٶ اغت ٲيص  ي٧س زا زقا 5/10ٴ

 ثتس اغتبظ    ٮؿتبز٢ت ٲٛس ٮي ثبؾا ٴ ٲس   408156جٯٓيت ٚٓب٨ اش ٲُس اٞاكب ي ٮٓب ٨  1385ٮػ٣ٱ غب٨ 

 زقتا زغتياٶ اغتت ٢تٷ  ٣بيتت اش ٴزٴ  ٮاٵ٪تايٱ  ٴزٶ ٸتبي ٞج٫تي          2/44 ا ٶ ٸبي ايٱ غسؾٯبزي ثتٷ  

 زقا ٦تصازؼ ؾتاٶ اغتت     2/11بز اغابٰ زا  از .  ز ٸٯيٱ  ب٨ ٲس  ثي٣بزي ٮٓب ٨ ثبشاز ٢ثٷ غسؾٯبزي 

 ٢ٷ ٲػجت ثٷ غسؾٯبزي ٞج٩ اٚصايؽ ٲؿبٰ ٮياٸا.

 غسؾتتٯبزي اصيتتس  ز   ٴتٵشيتتّ ٲػتتجي ؾتتبٖسٰ ثتتس  ػتتت ٦سٴٸٹتتبي ْٯتتاٶ ٚٓب٪يتتت ثتتٷ ت٣ٛيتت١          

 ٲؿبٰ  ا ٶ ؾاٶ اغت.( 1-3)جاٴ٨ 
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 1385ٍ  1375حست گشٍّْبي ػوذُ كؼبليت دس سبل تَصيغ ًسجي ضبؿالى ثش (1-3)جذٍل ضوبسُ 

 1385 1375 ُط٢١ٝبي ػ٘سٟ كؼبٓيت

 100 100 ػوغ قبؿليي

 6/31 9/35 ًكبٍضظي، قٌبض ٍ ػٌگلساضي

 1/0 02/0 هبّيگيطي

 01/0 2/0 هؼبزى اؾشرطاع

 1/10 3/11 ز )ؾبذز(نٌؼ

 8/0 6/0 سبهيي آة ٍ ثطم، گبظ

 1/15 9/14 ؾبذشوبى

 6/12 11/ ذبًگي ٍ سؼويط ٍؾبئظ ًوليِ هَسَضي ، قرهي ػوسُ كطٍقي ،

 2/1 8/0 ضؾشَضاى ٍ ّشل زاضي 

 9/7 4/5 حول ٍ ًول ، اًجبضزاضي ٍ اضسجبعبر

 9/0 6/0 ٍاؾغِ گطيْبي هبلي

 1/1 5/0 ّبي ًبض ٍ ًؿتهؿشـالر، اػبضُ ٍ كؼبليز 

 4/6 2/7 ازاضُ ػوَهي ٍ زكبع سبهيي اػشوبػي اػجبضي

 5/6 4/6 آهَظـ

 2/2 4/1 اػشوبػي يثْساقز ٍ هسزًبض

 9/1 3/1 ؾبيط كؼبليز ّبي ذسهبسي ػوَهي اػشوبػي ٍ قرهي

 02/0 1/0 ذبًَازُ ّبي هؼوَلي زاضاي هؿشرسم 

 - 09/0 زكبػي ٍازاضار هطًعي

 - 001/0 ؾبظهبًْب ٍ ّيأر ّبي ثطٍى هطظي

 6/1 9/1 كؼبليز ّبي اظْبض ًكسُ

 1385ٍ 1375 -ي ًلَؼ ٍ هؿٌيًشبيغ ؾطقوبضي ػوَه :هبذص
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 اقتـبّ زض ثرك٢بي ػ٘سٟ اهتهبزي ؾ٢ٖ-3-2

ٰ  1375ٲابيج غسؾٯبزي ْٯٵٮي ٲٛٵظ ٴ ٮػ٣ٱ غب٨ ثس اغبظ   زقتا  2/38اش ٩٢ جٯيٓت ؾب٩ٖ  ز اغتاب

 زقتا  ز ث تؽ صتاٮبت ٮؿتٗٵ٨     7/35 زقتا  ز ث تؽ قتٳٓت ٴ ٮٓتاٰ ٴ    2/25 ز ث ؽ ٢ؿبٴزشي ،

 زقتا،  5/61 زقا، ثي٫تٷ غتٵاز ثتب   5/72ؾٹسغابٲٹبي ٲيس ثب بٰ ٲابيج اش يسٚي ثس اغبظ ٸٯ .ٚٓب٪يت ثٵ ٶ اٲا

 زقا ثٷ تستيت ثتبالتسيٱ غتٹ٭ اؾتاٗب٨  ز    3/47 زقا ٴ ٲٯيٱ ثب 5/48 زقا، ٮؿ٧يٱ ؾٹس ثب٢3/57ٵرس ثب 

 .ث ؽ ٢ؿبٴزشي زا  ازا ثٵ ٶ اٲا

ع ؾٹسغابٰ  زقا ٴ غپ 44/52 ز ث ؽ قٳٓت ٴ ٮٓاٰ ثبالتسيٱ غٹ٭ ؾبٖسٰ  ز ؾٹسغابٰ ذبزظ آثب  ثب

 زقا  ز ز ٶ ٸبي 21ٴ96/21 زقا ٴ ؾٹسغابٰ ٸبي  ٮؿ٧يٱ ؾٹس ٴ ص٫ ب٨ ٲيص ثٷ تستيت ثب6/27از ثي٩ ثب

 .ثٓاي ثٵ ٶ اغت 

ٲؿبٰ ٮياٸا ٢ٷ غتٹ٭ اؾتاٗب٨  ز ث ؿتٹبي ْٯتاٶ      1385ٴ ٮػ٣ٱ  ز غب٨  ٲابيج غسؾٯبزي ْٯٵٮي ٲٛٵظ

ٲؿتبٰ ٮياٸتا . ثًٵزي٣تٷ غتٹ٭ ث تؽ       1375اٞاكب ي اغابٰ تٗييسات ٞبث٩ ٮس ُتٷ اي زا ٲػتجت ثتٷ غتب٨     

 زقا زغياٶ اغت.  ز ث ؽ قٳٓت ٲيص  42ثٷ  7/35ٴ غٹ٭ ث ؽ صاٮبت اش  8/31ثٷ  ٢2/38ؿبٴزشي اش 

 زقا زغياٶ اغت. ايٱ ٮٵنٵِ  ز ث ؽ ٢ؿبٴزشي ٮٵيا  2/26ثٷ  2/25ثب اٚصايؽ اٲا٠ اش  غٹ٭ اؾاٗب٨

زٴؾتٹبي  ٴ صاغتيٵٰ ٴ ٮبؾتيٱ آالت ذيؿتسٚاٷ    اغت ٢ٷ تٵغٓٷ ث ؽ ٢ؿبٴزشي ٴ اغاٛب ٶ اش ٮ٣بٲي ايٱ ٲ٣اٷ

ٲٵيٱ ٢ؿت ٴ آثيبزي زاثًٷ ٣ْع ثب ٮيصاٰ اؾاٗب٨  ز ث ؽ  از  ٴ ثسٲبٮٷ زيصي ثساي تٵغٓٷ اؾاٗب٨ اغتابٰ  

ثب تٵجٷ ثٷ  جي٭ ثٵ ٰ ث ؽ ٢ؿبٴزشي اغابٰ ثبيا ثٷ ٦ٵٲٷ اي قٵزت ذريس  ٢ٷ ايٱ ٲيسٴي ٢بز صسٴجي 

ٮٹتبزت ٸتبي ؾت٫ٗي ٴ ٚٳتي     ٟٚتااٰ  ٷ  بئص اٸٯيتت  ي٧تس    ز ث ؿٹبي قٳٓت ٴ صاٮبت جرة ٦س  . ٲ٣ا

ٴ سٚٷ اي  ز ٲيسٴي ٢بز ٮبشا  ث ؽ ٢ؿبٴزشي ٮي ثبؾا ٴ ايٱ نسٴزت زا صبيس ٲؿبٰ ٮيػبش  ٢ٷ ٸٯتساٶ  

 اجتساي  ثتساي  ،غبصابزٸب ٴ شيسثٳبٸتبي الش٬  ايجب  ثب ثسٲبٮٷ زيصي ثساي تٵغٓٷ ث ؿٹبي قٳٓت ٴ صاٮبت ٴ

  بذ ٦س   .ايٳ٧ٵٲٷ آٮٵشؾٹب تااثيس الش٬ ات
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 1385ٍ  1375سْن ثخطْبي هختلق اهتصبدي اص اضتـبل استبى دس سبل ( 2-3)جذٍل ضوبسُ 

 ق٢طؾتبٙ

 ذسٗبت )زضنس( نٜؼت ٝ ٗؼسٙ)زضنس( ًكبٝضظي)زضنس(

1375 1385 1375 1385 1375 1385 

 84/50 9/47 4/27 6/27 21 5/24 اضزثيل

 26 4/22 2/11 1/16 5/60 5/61 ثيلِ ؾَاض

 35 46/13 27 44/52 64/36 1/34 آثبز دبضؼ

 38/40 54/29 67/25 96/21 2/32 5/48 هكگيي قْط

 26 06/53 22 24/20 5/50 7/26 هـبى

 9/37 44/36 5/30 21 30 6/41 ذلربل

 12/25 337/26 23 33/16 51 3/57 ًَطط

 16/22 29/21 11 21/6 66 5/72 ًيط

 73/21 52/37 13/40 18/15 8/34 3/47 ًويي

 42 7/35 2/26 2/25 8/31 2/38 ػوغ *

 1385ٍ  1375 -ًشبيغ ؾطقوبضي ػوَهي ًلَؼ ٍ هؿٌي :هبذص

اؾشبى ؿيط هبثل عجوِ ثٌسي زض ثرف ّبي هرشلق اهشهبزي  زضنس اقشـبل 2هؼبزل  1385ٍ زض ؾبل زضنس  9/0 هؼبزل 1375زض ؾبل *

 .ثَزُ اؾز 

 

ٙ اٞاكب ي  ز تٵشيّ اؾاٗب٨ اغتابٰ  ز يتٵ٨  ٸتٷ     ز ٲٹبيت ٮي تٵاٰ ٦ٛت ٮٟبيػٷ غٹ٭ ث ؽ ٸبي ٮ ا٫

 ز ث ؽ  ٸٳٵش ٸ٭ ٲؿبٰ  ٸٳاٶ ايٱ ٴاٞٓيت ٮٹ٭ اغت ٢ٷ ْٯاٶ ٚٓب٪يت اٞاكب ي ٮس ٬ اغابٰ 1385-1375

ث ؽ قتٳٓت اغتابٰ   ثٵ ٶ ٴ يي غب٪ٹبي ٮاٯب ي تٵجٷ ٢ٯاسي ثٷ ث ؽ قٳٓت ؾاٶ ٴ  ٮاٯس٢ص ٢ؿبٴزشي

ثساي زغياٰ ثٷ تٵغٓٷ اٞاكب ي ، اجاٯبْي ٴ ايجب  اؾاٗب٨  ٷ٢ثب ٮيبٲ٧يٱ ٢ؿٵزي  از   شيب ي ٚبق٫ٷ ثػيبز

ثبيػت غيبغاٹبي اٞاكب ي اغابٰ  ز جٹت اٚصايؽ ٮيصاٰ غٹ٭ ث ؽ قتٳبيّ ٴ ٮٓتب ٰ ٴ صتاٮبت     ٮٵ٪ا ٮي

   .ٮاٯس٢ص ٦س  اش ٩٢ اٞاكب  
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ًوَدار شوارُ )6(تزکیة اشتغال در تخشْای هختلف اقتصادی استاى در سال 1375ٍهقایسِ آى تا 

کل کشَر

قٳٓت

25%

صاٮبت ٴ٦س ؾ٧سي

36%

٢ؿبٴزشي

38%

ٖيس ٞبث٩ يجٟٷ ثٳاي

1%

اغابٰ

قٳٓت

31%

٢ؿبٴزشي

27%

صاٮبت ٴ٦س ؾ٧سي

42%
٢ؿٵز
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ٲٯٵ از ؾٯبزٶ )7(تس٢يت اؾاٗب٨  ز ث ؿٹبي ٮ ا٫ٙ اٞاكب ي اغابٰ  ز غب1385٨ٴٮٟبيػٷ آٰ ثب ٢ؿٵز

قٳٓت

26%

صاٮبت ٴ٦س ؾ٧سي

42%

٢ؿبٴزشي

32%

قٳٓت

32%

٢ؿبٴزشي

23%

صاٮبت ٴ٦س ؾ٧سي

45%

٢ؿٵز

اغابٰ
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 تحٔيْ ٝضؼيت خ٘ؼيت ٝ ٛيطٝي ًبض اؾتبٙ -3-3

 ٮٹبزاٞاكب  اغت ثٷ ٦ٵٲٷ اي ٢ٷ اٚصايؽ اؾاٗب٨ ٴ   ز ٴ اغبغياؾاٗب٨ ٴ ثي٣بزي اش جٯ٫ٷ ٮٟٵالت  ػبظ 

ي٣تي اش  ٖاٖتٷ ٸتبي اغبغتي     ٴ ثي٣بزي ثٓٳٵاٰ ي٣ي اش ؾبصف ٸبي تٵغٓٷ يبٚا٧ي جٵاٮّ ت٫ٟي ٮي ؾٵ  

 ثسٲبٮٷ ٸبي تٵغٓٷ  ز ٢ؿٵز ٲيص تسؼ  ز جٹت ٢بٸؽ ٮٓه٩ ثي٣بزي اغت.  

)٢بز( ٮجٳبيي ثساي ازشيبثي ٴ تح٫ي٩ غيبغتت ٸتبي   اش غٵي  ي٧س ايسْبت ٮسثٵو ثٷ غبصابز ٲيسٴي اٲػبٲي 

اٞاكب ي ٢سٰ ي١ ٢ؿٵز ٴ ي١ ٮٳًٟٷ صبـ جٗساٚيبيي ٮحػٵة ٮي ؾٵ . ثٷ ٴيطٶ ٲس  ثي٣بزي ثٷ يتٵز  

 ْٯ٣٫س  جبزي اٞاكب  ي١ ٮٳًٟٷ يتب ٢ؿتٵز ٮتٵز  اغتاٛب ٶ ٞتساز        ز ازشيبثي ؾبصف ٩٢ي١ ْب٬ ثٓٳٵاٰ 

 ٮي ٦يس  . 

 يسح ٲيسٴي ٢تبز اش ٴيط٦يٹبي ز اغابٰ ثس اغبظ ٲابيج يسح آٮبز٦يسي ْٯاٶ تسيٱ ؾبصف ٸبي ٲيسٴي ٢ب

ثس اغتبظ  ا ٶ   ٮٳ٣ٓع ٦س ياٶ اغت. (3-3)  ز جاٴ٨ 1388تب  1387 ٸبي غب٨ٚكٵ٨ ٮ ا٫ٙ  ز  اغابٰ

 جٯٓيتت  ٲؿبٰ ٮي  ٸا ٲس  ٮؿتبز٢ت   ز غب٪ٹبي ٮر٢ٵز ثسزغي ٲس  ٮؿبز٢ت اٞاكب يٸبي ايٱ جاٴ٨ 

ز ثٵ ٶ اغت ٴ ايٱ ٮٵنٵِ ث٫ٓت جتٵاٰ ثتٵ ٰ جٯٓيتت اغتابٰ ٮتي ثبؾتا ٢تٷ        ثيؿاس اش ٮيبٲ٧يٱ ٢ؿٵاغابٰ 

ثبْ  ٴزٴ  تازيجي ٞبْاٶ ٸس٬ غٳي جٯٓيت ثٷ غٳيٱ ٢بز ٴ ٚٓب٪يتت ٮتي ٦تس  . ثسزغتي چٳتيٱ ؾتبصف       

اْاجتبزات ٴ   ي تٵغٓٷ اؾتاٗب٨  ز ٢ؿتٵز ٴ تٵشيتّ ْب الٲتٷ    ٸبيي ٲؿبٰ ٮياٸا ٢ٷ  ٴ٪ت  ز ثسٲبٮٷ زيصي ثسا

ْٳبيت ٴ تٵجٷ ثيؿاسي ثٷ اغابٲٹبيي ٮبٲٳتا اغتابٰ از ثيت٩ ٲٯبيتا تتب  ز آيٳتاٶ ؾتبٸا        يست ٮسثٵيٷ ثبيا ػٹت

 ازاي  يايٳاٶ ثي٣بزي  ز اغابٰ ٸبيصتٵغٓٷ اؾاٗب٨ ثكٵزت ٮاٵاشٰ  ز غًح ٢ؿٵز ثٵ ٶ ٴ ثاٵاٰ ثب ثحساٰ ٚ

 ٮٟبث٫ٷ ٢س . ثباليي ٸػاٳا، ٲس  ٮؿبز٢ت

ٲتس  ثي٣تبزي    ٢1387ٷ  ز غتب٨   ٲؿبٰ ٮي  ٸا  ز اغابٰ يٸٯ ٳيٱ ثسزغي ايسْبت ٮسثٵو ثٷ ٲس  ثي٣بز

 زقتا   4/9 ز ٚك٩ ثٹبز اغابٰ از ثي٩ ثب ٲس  ثي٣تبزي   زقا ثٵ ٶ اغت ثكٵزتي ٢ٷ  9/9 ز اغابٰ ٮٓب ٨ 

ٴ٪ي  ز ٚك٩ ٸتبي ذتبييص    زغياٶ اغت زقا  6/8ثٷ  ٢بٸؽ  زقا 8/0ٮٵاجٷ ثٵ ٶ ٢ٷ  ز ٚك٩ تبثػابٰ ثب 

 زقا زغياٶ اغت ايتٱ  ز   4/11ٴ  3/10ثٷ  اٚصايؽ يبٚاٷي ٞج٫ي ٴ شٮػابٰ ثٷ تستيت  ز ٮٟبيػٷ ثب ٚك٩ ٸب
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ثٹبز ٴ تبثػابٰ ٴ شٮػابٰ ثيؿاس اش اغابٰ ثٵ ٶ ٴ  ز ذبييص ٢ٯاس   ز ٚك٩  ب٪يػت ٢ٷ ٲس  ثي٣بزي ٩٢ ٢ؿٵز

اش اغابٰ ٮي ثبؾا . ثسزغي غاٵٲٹبي ثٓاي جاٴ٨ ٴ تٵشيّ اؾاٗب٨  ز ث ؽ ٸبي ٮ ا٫تٙ اٞاكتب ي ٲؿتبٰ    

٢ؿتبٴزشي ثتٵ ٶ ٴ اش ايتٱ    ٮسثٵو ثتٷ ث تؽ   ثيؿاس  ٴ از ثي٩ ٲبذبيااز  ز اغابٰ بي ؾ٫ٗيٚسقاٹٮي  ٸا ٢ٷ 

ٰ نٯٱ اغت ٴ  اغابٰ ٲٯٵ ٶ ٲيسٴي اٲػبٲي ثبثت ٮؿ٣ست ْاياٶ اي زا ٮاٵجٷ تٵ٪يتا   تبريس ٦رازي  ز ٮيتصا

٢تٷ ايتٱ ٮٵنتٵِ ٲيتص غتجت ايجتب         ٲبصب٪ف  اص٫ي ثبْ  ثسٴش ذاياٶ ٮٹبجستٹتبي ٚكت٫ي ٲيتص ٮتي ٦تس       

تٗييتسات اغبغتي   ايٱ نسٴزت ايجتب   ثٳبثسٴ  ت اجاٯبْي  ز ٮجااء ٴ ٮٟكاٸبي ٮٹبجست ٮي ٦س  ٮؿ٣س

شٮيٳتتٷ ٸتتبي اؾتتاٗب٨  ائٯتتي ٴ  ثتتساي ايجتتب  ٴ ثػتتاس غتتبشي ز جٹتتت ٦يسيٹتتبي ثسٲبٮتتٷ زيصٸتتبي اٞاكتتب ي 

( تٵنتيحبت ثيؿتاسي   4-3 ز جتاٴ٨ )  ٦س  . اغابٰ زا ثيؽ اش ذيؽ ٲٯبيبٰ ٮي  اؾاٗب٨غبٮبٲاٸي ٴنٓيت 

 ايٱ صكٵـ آٴز ٶ ؾاٶ اغت.  ز

ثتٷ   43ثب ثبال زٚاٱ ٲس  ٮؿبز٢ت )اش  ،ٲيص ٫ْي زٖ٭ تسؾٹبي قٵزت ٦سٚاٷ ثساي اؾاٗب٪صايي 1388 ز غب٨ 

 زقتا   12 زقا( ٲيسٴي ٢بز ثيؿاسي  از  ْسقٷ ٚٓب٪يتت ؾتاٶ ٴ  ز ٲايجتٷ ٲتس  ثي٣تبزي ثتٷ  تاٴ          48

بز ٴ تبثػابٰ ٴ ذبييص ثيؿاس اش اغابٰ ٴ٪تي  ز  ٚكٵ٨ ثٹ ز ٲس  ثي٣بزي  ز ٢ؿٵز  1388زغياٶ اغت.  ز غب٨ 

 ٚك٩ شٮػابٰ ٲس  ثي٣بزي  ز اغابٰ ثػيبز ثبالتس اش ٢ؿٵز ٮي ثبؾا ٢ٷ  الي٩ آٰ ذيؿاس ٦ٛاٷ ؾاٶ اغت.
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ثيٌبضئ  ٛطخ ؾ٢ٖ اقتـبّ زض ثرك٢بي

 24-10خ٘ؼيت 

 ؾب٠ٓ

 ٛطخ ثيٌبضئ
ٛطخ ٗكبضًت 

 اهتهبزئ
 ق٢طي/ضٝؾتبئي خٜؽ ٜٗغو٠

 ًكبٝضظئ نٜؼت ذسٗبت

88 87 88 87 88 87 88 87 88 87 88 87   

ٗطز  ًكٞض 39/9 40/5 9/6 11/1 18/3 21/7 23/7 22/8 30/5 30/9 45/8 46/2

 ٝ

 ظٙ

ًْ 

 اؾتبٙ 42/8 47/7 9/4 10/7 17/6 19/5 41/7 44/6 23/3 21/5 34/9 33/9

 ًكٞض 63/3 63/9 8/2 9/8 15/2 19/5 21/3 20/3 31/5 32/1 47/2 47/6

 ٗطز

 اؾتبٙ 63/3 69/5 9/1 9/2 15/7 19/1 33/2 36/7 26/1 23/4 40/6 40

 ًكٞض 16 16/7 15/4 16/2 28/9 29/3 34/4 33/5 26/1 25/9 39/5 40/6

 ظٙ

 اؾتبٙ 22/6 26/2 10/3 14/6 23/1 20/5 65/6 66/6 15/3 16/2 19/1 17/2

ٗطز  ًكٞض 37/9 39 11/3 12/9 21/8 26/8 6/4 5/8 34 34/4 59/6 59/8

 ٝ

 ظٙ

 ق٢طي

 اؾتبٙ 35/9 40/2 14/9 16/8 29/5 36/4 6/4 11/4 33/7 32 59/7 56/6

 ًكٞض 61/8 62/6 9/1 10/7 17/3 22/7 6/5 5/8 34/8 35/2 58/6 59

 ٗطز

 اؾتبٙ 58/6 63/9 12/5 12/3 23/6 32/2 6/2 11/6 34/3 31/4 59/3 57

 ًكٞض 13/4 14/7 21/5 22/4 37/8 42/1 5/8 5/9 29/2 30/3 65 63/8

 ظٙ

 اؾتبٙ 12/6 15/9 26/5 35/2 51/2 52 7/3 10/3 30/6 35/5 62/1 54/3

ٗطز  ٞضًك 44/5 44/2 6/2 7/2 11/6 13/5 57/1 57/9 23/8 23/9 19/1 18/2

 ٝ

 ظٙ

 ضٝؾتبئي

 اؾتبٙ 53/1 59/7 3/9 4/2 6/5 6/4 73/7 75/4 13/8 11/7 12/5 12/9

 ًكٞض 66/9 67/1 6/1 7/6 10/9 14/1 53/3 53/4 24/3 25/2 22/4 21/4

 ٗطز

 اؾتبٙ 70/7 79 4/7 5 7 7/3 65/9 67/9 16/3 13/4 17/8 18/7

 ًكٞض 22/1 21/5 6/7 6 13/8 11/6 68/6 71/6 22/4 19/8 9 8/5

 ظٙ

 اؾتبٙ 36/9 41/8 2/4 2/8 5/2 4/5 87/1 88/2 9/7 8/8 3/3 3
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ٛطخ ثيٌبضئ  ؾ٢ٖ اقتـبّ زض ثرك٢بي

 24-10خ٘ؼيت 

 ؾب٠ٓ

 ٛطخ ثيٌبضئ
ٛطخ ٗكبضًت 

 اهتهبزئ
 ق٢طي/ضٝؾتبئي خٜؽ ٜٗغو٠

 ًكبٝضظئ نٜؼت ذسٗبت

88 87 88 87 88 87 88 87 88 87 88 87   

ٗطز  ًكٞض 38 39.7 10.2 11.3 22.2 21.6 22.3 21.9 31.9 31.9 45.7 46.2

 ٝ

 ظٙ

ًْ 

 اؾتبٙ 42.1 45.2 8.5 8.6 13.2 15.9 41.9 44.9 22.3 23.1 35.8 32.1

 ًكٞض 62.3 64 8.6 10.4 19.2 20 20.3 20 33.2 33 46.4 47

 ٗطز

 اؾتبٙ 64.4 66.1 8.1 7.7 11.9 16.6 34.3 37.4 24.3 25.5 41.4 37

 ًكٞض 13.2 15 17.7 15.3 34 28 32.9 30.8 25 26.5 42.1 42.7

 ظٙ

 اؾتبٙ 20 23.9 9.7 11.1 17.5 14.1 66.7 66.6 15.9 15.8 17.4 17.6

ٗطز  ًكٞض 36.4 38.3 12 13.1 27.9 26.9 5.7 5.4 35.1 35.5 59.2 59.1

 ٝ

 ظٙ

 ق٢طي

 اؾتبٙ 35.8 38.1 13.6 11.8 26.3 23.7 5.6 12.6 32.8 35.6 61.6 51.8

 ًكٞض 60.8 62.5 9.7 11.5 23 23.9 5.9 5.6 36.4 36.2 57.7 58.2

 ٗطز

 اؾتبٙ 59.4 59.7 11.8 9.3 22.5 25.1 5.5 11.7 32.1 35.1 62.5 53.2

 ًكٞض 11.2 13.5 24.9 20.6 48.4 39.6 4.2 4.2 26.5 31.5 69.3 64.3

 ظٙ

 اؾتبٙ 11.6 15.9 22.7 21.5 41.5 20.1 6.4 16.5 37.2 38.3 56.4 45.2

ٗطز  ًكٞض 41.8 43.3 6.4 7.2 12.9 12.7 55.2 56.5 25.7 24.3 19.1 19.2

 ٝ

 ظٙ

 ضٝؾتبئي

 اؾتبٙ 51.5 56.5 3.2 5.1 4.5 9.5 75.2 77 12.7 10.5 12.1 12.5

 ًكٞض 66.1 67.9 6.3 7.6 12.8 13.3 51.8 52.5 26.3 25.8 21.9 21.7

 ٗطز

 اؾتبٙ 71.9 76.1 3.4 5.7 4.2 9.7 67.5 68.4 15.3 14.1 17.1 17.5

 ًكٞض 17.7 18.9 6.8 5.8 13.5 10.8 67.7 70.4 23.3 19.1 9 10.5

 ظٙ

 اؾتبٙ 32 36.6 2.9 4 5.3 8.8 91.5 94.6 7.1 3.3 1.4 2.2
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ٛطخ ثيٌبضئ  ؾ٢ٖ اقتـبّ زض ثرك٢بي

 24-10خ٘ؼيت 

 ؾب٠ٓ

 ٛطخ ثيٌبضئ
ٛطخ ٗكبضًت 

 اهتهبزئ
 ق٢طي/ضٝؾتبئي خٜؽ ٜٗغو٠

 ًكبٝضظئ نٜؼت ذسٗبت

88 87 88 87 88 87 88 87 88 87 88 87   

ٗطز  ًكٞض 36.9 38.5 9.5 11.3 21.2 23.6 19.9 19.8 33.4 31.6 46.7 48.6

 ٝ

 ظٙ

ًْ 

 اؾتبٙ 42.1 48.8 10.3 11.1 18.5 18.4 40.3 43 22.3 25 37.3 32

 ًكٞض 60.9 62.5 8.3 10 19 21.3 18.1 17.9 34.5 32.8 47.4 49.2

 ٗطز

 اؾتبٙ 63.4 69.2 9 9.1 15.8 15.3 32.5 34.7 24.5 27.6 43 37.7

 ًكٞض 12.3 14 15.4 17.2 30.4 32.1 29.8 29.3 27 25.3 43.2 45.3

 ظٙ

 اؾتبٙ 21.8 28.5 14 16.1 24.7 26.4 63.4 64.6 15.9 18.1 20.7 17.2

ٗطز  ًكٞض 35.6 37.3 10.8 12.8 25.6 28.3 5.2 5.2 35.8 33.6 59 61.1

 ٝ

 ٙظ

 ق٢طي

 اؾتبٙ 37.1 40.8 14.4 16.2 29.1 30.4 6.9 7.9 33.1 37.8 60 54.4

 ًكٞض 59.8 61.2 8.9 10.7 21.4 24 5.5 5.4 37 34.8 57.6 59.8

 ٗطز

 اؾتبٙ 60.4 63.7 10.5 11.4 20.9 22.1 7.6 8 33.4 36.4 59 55.6

 ًكٞض 10.8 12.8 21.7 23 46 44.5 3.4 4.5 27.9 27 68.7 68.4

 ظٙ

 اؾتبٙ 13.3 18.1 32.3 33 61 58 2.8 7.2 31.1 44 66.1 48.8

ٗطز  ًكٞض 39.9 41.4 6.7 7.8 13.6 15.5 50.5 51.5 28.4 27.1 21.1 21.4

 ٝ

 ظٙ

 ضٝؾتبئي

 اؾتبٙ 49.4 61.6 5.9 5.8 10.2 9.1 73.3 76.4 11.7 12.9 15 10.7

 ًكٞض 63.8 65.7 7.1 8.2 14.7 16.4 46.8 47.3 29 28.3 24.2 24.4

 ٗطز

 اؾتبٙ 68 78 6.9 6.1 10.7 9.3 65.9 67.9 12.6 16.7 21.6 15.4

 ًكٞض 16.1 17.3 5.3 6.5 10 12.2 64.7 67 25.8 22.7 9.5 10.2

 ظٙ

 اؾتبٙ 33.2 45.3 4.2 5.3 9.4 8.6 86.2 90.9 10.2 6.3 3.6 2.8

 



64 

 

 

 

ٛطخ ثيٌبضئ  ؾ٢ٖ اقتـبّ زض ثرك٢بي

 24-10خ٘ؼيت 

 ؾب٠ٓ

 ٛطخ ثيٌبضئ
ٛطخ ٗكبضًت 

 اهتهبزئ
 ق٢طي/ضٝؾتبئي خٜؽ ٜٗغو٠

 ًكبٝضظئ نٜؼت ذسٗبت

88 87 88 87 88 87 88 87 88 87 88 87   

ٗطز  ًكٞض 37.2 36.8 12.5 14.1 23.3 29.9 18.5 18.5 33.2 32.9 48.2 48.6

 ٝ

 ظٙ

ًْ 

 اؾتبٙ 42.3 42.9 11.4 17.7 20 26.2 37.5 40.1 22 20.5 40.5 39.4

 ًكٞض 61.1 60.9 11.3 13.2 20.7 28.4 17.4 16.9 33.6 34.6 49 48.5

 ٗطز

 اؾتبٙ 63.3 65.3 12.7 19.3 21.5 25.6 27.7 32.3 24.1 22.8 48.2 44.9

 ًكٞض 12.8 12.3 18.4 19 33.5 36.3 24.4 27.4 31.1 23.9 44.5 48.8

 ظٙ

 اؾتبٙ 21.6 20.4 7.5 12.5 15.8 28.2 64 63.2 16.4 13.7 19.6 23

ٗطز  ًكٞض 36.2 36 13.7 15.3 25.6 34.8 5.1 4.9 34.9 35.1 60 60

 ٝ

 ظٙ

 ق٢طي

 اؾتبٙ 36.1 37.1 16.1 24.3 28.2 39.7 4.9 6.7 30.9 29.5 64.2 63.9

 ًكٞض 60.2 60.1 11.9 13.6 21.8 31.5 5.6 5 35.6 36.9 58.8 58.1

 ٗطز

 اؾتبٙ 58.9 61.7 15.4 23.8 26.9 35.4 4.8 6.9 30.5 29.2 64.6 63.8

 ًكٞض 11.6 11.3 23.5 24.6 41.5 47.9 2.4 3.7 30.6 24.1 67 72.2

 ظٙ

 اؾتبٙ 12.3 12.3 19.6 27.1 33.1 55.6 5.1 5.3 33.2 30.6 61.7 64.1

ٗطز  ًكٞض 39.6 38.8 9.8 11.4 18.1 21.3 47.4 49.8 29.6 27.9 23 22.4

 ٝ

 ظٙ

 ضٝؾتبئي

 اؾتبٙ 51.8 52.7 6.4 9.8 11.6 14.3 68.5 73.4 13.5 11.6 18 15.1

 ًكٞض 63.5 63.1 9.9 12.1 18.1 22.8 45 46 29 28.9 26 25.1

 ٗطز

 اؾتبٙ 70.6 71.5 9.1 12.8 15.1 16.8 56.8 64.8 15.9 14.5 27.3 20.8

 ًكٞض 15.9 14.6 9.4 8.2 18.2 14.5 57.1 65.3 32 23.6 10.9 11.1

 ظٙ

 اؾتبٙ 34.8 34.1 1.3 3.6 3.3 6.2 88.2 89.6 9.5 6.1 2.3 4.3

 ماخذ: دفتر آمار و اطالعات استانداري اردبیل
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 خٜؽ ٜٗغو٠ ؾبّ

ٛطخ 

ٗكبضًت 

 اهتهبزئ

ٛطخ 

 اقتـبّ

ٛطخ خ٘ؼيت 
زاضاي اقتـبّ 

 ٗبٛيظٛبهم 

ٛطخ 
 ثيٌبضئ

ٛؿجت 
 اقتـبّ

ؾ٢ٖ خ٘ؼيت 
زاضائ اقتـبّ 

 ٛبهم ظٗبٛي

ؾ٢ٖ قبؿٔيٚ 
ثبؾبػبت 

ًبضٗؼّ٘ٞ 
ثيف اظ 

 ؾبػت50

ٛطخ ٗوساض 
اقتـبّ 

هم ٛب
 ظٗبٛي

ٛطخ 
ثيٌبضئ 
خ٘ؼيت 

10-24 
 ؾب٠ٓ

ٛطخ ثيٌبضئ 
خ٘ؼيت 

10-29 
 ؾب٠ٓ

ٛطخ ثيٌبضئ 
خ٘ؼيت 

15-24 
 ؾب٠ٓ

ٛطخ ثيٌبضئ 
خ٘ؼيت 

15-29 
 ؾب٠ٓ

 ؾ٢ٖ اقتـبّ زض ثرف ؾ٢ٖ اقتـبّ زض ثرف

 ذسٗبت نٜؼت ًكبٝضظي
اظ٢بض 

 ٛكسٟ
 ؾبيط ػ٘ٞٗي ذهٞني

اظ٢بض 

 ٛكسٟ

84 

 ًل

 0.0 0.0 14.0 85.6 0.0 35.3 19.9 44.7 - - - 20.1 1.8 38.7 3.8 40.1 11.6 3.4 88.4 45.3 ظى هطزٍ

 0.0 0.0 14.5 85.1 0.0 42.0 22.3 35.8 - - - 18.5 1.9 49.2 4.5 58.2 11.2 4.0 88.8 65.6 هطز

 0.0 0.0 12.7 87.0 0.0 17.9 13.9 68.2 - - - 23.8 1.4 11.1 1.9 22.0 12.5 1.7 87.5 25.2 ظى

 قْطي

 0.0 0.0 26.7 72.7 0.0 61.8 31.1 7.1 - - - 30.3 1.6 43.3 4.2 32.2 17.1 3.5 82.9 38.8 ظى هطزٍ

 0.0 0.0 23.4 76.2 0.0 62.0 31.2 6.8 - - - 24.1 1.4 49.6 4.1 53.6 13.7 3.5 86.3 62.1 هطز

 0.0 0.0 44.0 54.9 0.0 60.4 30.8 8.7 - - - 47.9 3.3 10.3 4.9 10.4 31.0 3.4 69.0 15.1 ظى

 ضٍؾشبيي

 0.0 0.0 3.6 96.1 0.0 13.8 10.8 75.4 - - - 11.4 2.0 35.0 3.4 50.1 6.6 3.2 93.4 53.7 ظى هطزٍ

 0.0 0.0 4.8 94.8 0.0 20.2 12.6 67.2 - - - 13.3 2.5 48.8 5.0 64.2 8.4 4.5 91.6 70.1 هطز

 0.0 0.0 1.5 98.5 0.0 2.8 7.8 89.4 - - - 7.8 0.7 11.4 0.9 36.5 3.3 0.8 96.7 37.7 ظى

85 

 ًل

 0.0 0.3 14.3 85.4 0.0 36.6 21.2 42.2 - - - 21.8 2.7 28.9 6.1 39.0 11.1 5.4 88.9 43.8 ظى هطزٍ

 0.0 0.2 15.2 84.7 0.0 44.0 23.0 33.0 - - - 21.4 2.9 37.5 7.6 57.0 11.1 6.8 88.9 64.1 هطز

 0.0 0.6 12.0 87.4 0.0 16.4 16.5 67.1 - - - 22.7 1.6 5.4 2.1 20.9 11.4 1.9 88.6 23.6 ظى

 قْطي

 0.0 0.4 26.7 72.9 0.0 63.8 30.5 5.7 - - - 35.4 2.1 37.7 6.0 30.9 16.4 5.0 83.6 37.0 ظى هطزٍ

 0.0 0.2 23.8 76.0 0.0 64.5 29.9 5.6 - - - 30.4 2.0 42.7 6.2 52.6 13.7 5.4 86.3 61.0 هطز

 0.0 1.6 44.3 54.1 0.0 59.5 34.3 6.2 - - - 55.1 3.1 8.1 4.4 8.9 29.8 3.1 70.2 12.7 ظى

 ضٍؾشبيي

 0.0 0.2 3.9 95.9 0.0 13.7 13.4 72.9 - - - 10.9 3.3 21.4 6.2 49.9 6.2 5.9 93.8 53.1 ظى هطزٍ

 0.0 0.1 5.3 94.6 0.0 20.3 15.0 64.6 - - - 12.5 4.2 31.5 9.2 63.1 7.8 8.4 92.2 68.4 هطز

 0.0 0.3 1.6 98.1 0.0 2.6 10.7 86.7 - - - 7.9 1.0 4.5 1.4 37.0 3.3 1.3 96.7 38.2 ظى

86 

 ًل

 0.0 0.3 13.8 85.8 0.0 35.6 21.2 43.2 - - 21.3 - 2.4 34.9 4.9 40.3 11.8 4.3 88.2 45.7 ظى هطزٍ

 0.0 0.2 14.5 85.3 0.0 42.3 23.7 34.0 - - 19.4 - 2.8 45.6 6.4 58.5 11.4 5.6 88.6 66.0 هطز

 0.0 0.8 12.0 87.2 0.0 18.5 15.1 66.3 - - 25.4 - 0.8 7.9 1.3 22.6 12.9 1.1 87.1 26.0 ظى

 قْطي

 0.0 0.4 25.5 74.1 0.0 61.2 31.7 7.1 - - 33.4 - 2.1 42.4 5.0 31.8 17.7 4.1 82.3 38.6 ظى هطزٍ

 0.0 0.1 22.6 77.3 0.0 61.3 31.5 7.2 - - 26.5 - 2.0 48.9 5.3 52.9 14.3 4.5 85.7 61.7 هطز

 0.0 2.3 40.3 57.3 0.0 60.6 32.8 6.5 - - 52.5 - 2.2 9.1 3.5 10.4 31.8 2.4 68.2 15.2 ظى

 ضٍؾشبيي

 0.0 0.3 3.6 96.1 0.0 13.2 12.1 74.7 - - 9.8 - 2.8 28.2 4.8 52.7 6.0 4.5 94.0 56.0 ظى هطزٍ

 0.0 0.3 4.8 94.8 0.0 19.5 14.3 66.2 - - 11.5 - 3.7 41.6 7.6 66.9 7.8 7.0 92.2 72.5 هطز

 0.0 0.2 1.7 98.1 0.0 3.2 8.7 88.1 - - 6.7 - 0.2 7.5 0.5 39.6 3.1 0.5 96.9 40.8 ظى
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 خٜؽ ٜٗغو٠ ؾبّ

ٛطخ 

ٗكبضًت 

 اهتهبزئ

ٛطخ 

 اقتـبّ

ٛطخ خ٘ؼيت 
زاضاي اقتـبّ 

 ٛبهم ظٗبٛي

ٛطخ 
 ثيٌبضئ

ٛؿجت 
 اقتـبّ

ؾ٢ٖ خ٘ؼيت 
زاضائ اقتـبّ 

 ٛبهم ظٗبٛي

ؾ٢ٖ قبؿٔيٚ 
ثبؾبػبت 

ًبضٗؼّ٘ٞ 
ثيف اظ 

 ؾبػت50

ٛطخ ٗوساض 
اقتـبّ 
ٛبهم 
 ظٗبٛي

ٛطخ 
ئ ثيٌبض

خ٘ؼيت 
10-24 

 ؾب٠ٓ

ٛطخ ثيٌبضئ 
خ٘ؼيت 

10-29 
 ؾب٠ٓ

ٛطخ ثيٌبضئ 
خ٘ؼيت 

15-24 
 ؾب٠ٓ

ٛطخ ثيٌبضئ 
خ٘ؼيت 

15-29 
 ؾب٠ٓ

 ؾ٢ٖ اقتـبّ زض ثرف ؾ٢ٖ اقتـبّ زض ثرف

 ذسٗبت نٜؼت ًكبٝضظي
اظ٢بض 

 ٛكسٟ
 ؾبيط ػ٘ٞٗي ذهٞني

اظ٢بض 

 ٛكسٟ

87 

 ًل

 0.0 0.0 13.0 87.0 0.0 37.2 22.5 40.4 19.3 18.1 18.4 - 2.2 37.5 5.0 38.1 9.9 4.5 90.1 42.3 ظى هطزٍ

 0.0 0.0 13.5 86.5 0.0 43.3 24.8 31.9 18.0 17.0 17.2 - 2.4 46.2 6.2 57.4 9.8 5.6 90.2 63.6 هطز

 0.0 0.0 11.7 88.3 0.0 19.2 15.9 64.9 22.8 21.6 21.8 - 1.1 12.0 1.5 19.3 10.4 1.3 89.6 21.5 ظى

 قْطي

 0.0 0.0 23.3 76.7 0.0 61.4 32.6 5.9 28.5 29.7 28.4 - 2.0 43.7 5.6 30.9 14.7 4.8 85.3 36.2 ظى هطزٍ

 0.0 0.0 20.6 79.4 0.0 61.4 32.6 6.0 24.2 24.4 24.2 - 1.9 48.2 5.8 51.9 12.6 5.1 87.4 59.3 هطز

 0.0 0.0 38.8 61.2 0.0 61.6 33.0 5.4 43.3 51.7 43.1 - 2.8 17.6 4.5 9.3 25.4 3.3 74.6 12.5 ظى

 ضٍؾشبيي

 0.0 0.0 3.4 96.6 0.0 14.3 13.0 72.7 9.2 8.7 8.4 - 2.4 31.6 4.4 48.9 4.8 4.2 95.2 51.4 ظى هطزٍ

 0.0 0.0 4.7 95.3 0.0 20.8 15.1 64.1 10.4 9.9 9.5 - 3.2 43.7 6.6 66.1 6.0 6.2 94.0 70.3 هطز

 0.0 0.0 1.0 99.0 0.0 2.7 9.2 88.2 6.3 6.2 6.0 - 0.2 9.8 0.3 33.3 2.7 0.3 97.3 34.2 ظى

88 

 ًل

 0.0 0.0 11.8 88.2 0.0 34.2 22.6 43.2 22.1 20.9 - - 6.4 39.1 7.3 40.6 12.0 3.5 88.0 46.2 ظى هطزٍ

 0.0 0.0 12.7 87.3 0.0 39.7 24.9 35.4 19.4 20.2 - - 7.5 49.0 8.5 59.9 11.3 3.7 88.7 67.5 هطز

 0.0 0.0 9.6 90.4 0.0 18.5 16.1 65.3 29.4 23.1 - - 3.3 11.3 3.8 21.4 13.8 2.5 86.2 24.8 ظى

 قْطي

 0.0 0.0 21.3 78.7 0.0 56.4 33.9 9.7 32.3 32.7 - - 7.9 42.1 9.5 32.3 17.3 4.5 82.7 39.0 ظى هطزٍ

 0.0 0.0 19.9 80.1 0.0 57.2 33.1 9.6 26.4 29.1 - - 8.4 48.1 9.8 53.4 14.3 4.4 85.7 62.3 هطز

 0.0 0.0 27.9 72.1 0.0 52.3 37.6 10.1 49.2 44.2 - - 5.9 12.3 8.3 10.9 29.5 5.5 70.5 15.5 ظى

 ضٍؾشبيي

 0.0 0.0 2.7 97.3 0.0 12.7 11.7 75.6 11.3 10.5 - - 4.7 36.3 5.0 54.1 6.1 2.4 93.9 57.7 ظى هطزٍ

 0.0 0.0 3.6 96.4 0.0 18.0 14.7 67.3 11.7 11.7 - - 6.4 50.2 6.9 70.6 7.3 2.9 92.7 76.2 هطز

 0.0 0.0 1.1 98.9 0.0 3.0 6.3 90.7 10.5 7.3 - - 1.7 10.8 1.7 37.9 4.0 1.1 96.0 39.5 ظى

 هبذص: زكشط آهبض ٍ اعالػبر اؾشبًساضي اضزثيل
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 اؾتبٙ ًبض ٝ اٗٞض اخت٘بػي ؾبظٗبٙٛبٕ قسٟ زض ٝيػُي٢بي ًيلي قبؿٔيٚ ٝ ثيٌبضاٙ ثجت -3-4

ؾتاٶ  ٯبْي اغابٰ تٓاا  اٚسا  رجت ٲب٬ ٢بز ٴ اٮٵز اجا غبشٮبٰثس اغبظ آٮبز ٴ ايسْبت ازائٷ ؾاٶ اش يس٘ 

ٲٛتس اش يسيتٝ ا ازٶ اؾتاٗب٨     1682 ٲٛس ثٵ ٶ ٢ٷ اش ايٱ تٓاا ، ٟٚتى  3900ثب٪ٕ ثس  1386جٵيبي ٢بز  ز غب٨ 

بْي اغابٰ ٴ ٢بزيبثي ٸبي ث تؽ صكٵقتي تحتت ذٵؾتؽ ٴشازت ٢تبز ٴ اٮتٵز       ٢بز ٴ اٮٵز اجاٯ غبشٮبٰ

 12/43ثٷ ٮسا٢ص، ٮؤغػبت ٴ ثٳ٧بٸٹبي ٮ ا٫ٙ اٞاكب ي ٮٓسٚي ؾتاٶ اٲتا ٢تٷ  ز  تاٴ      اغابٰ اجاٯبْي 

  .جٵيبي ٢بز ثٵ ٶ اغت  ٶ زقا اٚسا  رجت ٲب٬ ؾا

ٛس ثٵ ٶ ٢ٷ  ز ٮٟبيػٷ ثب غتب٨ ٞجت٩   ٲ 21882اٚسا  رجت ٲب٬ ؾاٶ جٵيبي ٢بز ثب٪ٕ ثس ٩٢ تٓاا   1387 ز غب٨ 

ٲٛس ثٷ ٮسا٢ص ، ٮؤغػتبت ٴ ثٳ٧بٸٹتبي ٮ ا٫تٙ     8145تٓاا   ،اش ٩٢ رجت ٲب٬ ؾا٦بٰ .ٲؿبٰ ٮياٸا ؽ اٚصاي

 زقا رجت ٲتب٬ ؾتا٦بٰ    22/37ٮٓسٚي ؾاٶ اٲا ٢ٷ  ز  اٴ  )اْ٭ اش  ٴ٪اي ٴ صكٵقي( اٞاكب ي اغابٰ 

ايٱ ازٞب٬ ث٫حبٌ زٚتّ ثػتيبزي اش    جٹي زا ٲؿبٰ ٮي  ٸا.اٚصايؽ ٞبث٩ تٵ ز ٮٟبيػٷ ثب غب٨ ٞج٩ ٴ ثٵ ٶ اغت 

ؾت٫ٗي   جايتا ٮٵاٲّ ٴ ٮؿ٣ست غسٮبيٷ ٦رازي ٴ ايجب  ثػاس ٸبي ٮٳبغت  ز جٹت اٚصايؽ ٚسقتت ٸتبي   

 ز  ٴ٪ت ٲٹ٭ ٴ  ر٘ يسح ٸبي صٵ  اؾاٗب٪ي اش غيػا٭ اًْبي تػٹيست اؾاٗب٪صا ٴ اٚصايؽ چٳا ثساثتسي  

ا تٵغتٓٷ اؾتاٗب٨   ٳغت  غيبغتاٹبي  اجتساي ٴ  1387ٗب٪صاي اغابٰ  ز غب٨ تػٹيست ثٳ٧بٸٹبي شٴ  ثبش ٶ ٴ اؾا

٫ْيتسٖ٭   ٸٯ ٳيٱ ثسزغي ٸبي آٮبزي  ب٢ي اش ايتٱ ٴاٞٓيتت اغتت ٢تٷ     ٮي ثبؾا.ٴ تٵجٷ اغابٰ ٞبث٩ تأٮ٩ 

ٚسقت ٸبي ؾ٫ٗي اْس٬ ؾاٶ ثٷ ت٣ٛي١ ٦سٴٶ ٸبي ؾت٫ٗي جٵاث٧تٵي ٮاٟبنتيبٰ     تسؾٹبي قٵزت ٦سٚاٷ

ثٷ ٮساتت ثتبالتس ثتٵ ٶ اغتت ٴ نتسٴزت  از  ثتب ات تبذ غيبغتاٹبي اجسائتي          ٢بز ٲجٵ ٶ ٴ ْسنٷ ٲيسٴي ٢بز

  ٴ صكٵقتبً ثتساي اؾتاٗب٨    زاٸ٣بزٸتبي ْٯ٫تي ازائتٷ ٦تس      ،ٮٳبغت ٴ ؾٳبصت ٮػبئ٩ ٴ ٮؿ٣ست ٮٵجتٵ  

 .ٲيسٴي ٢بز ٮبٸس ٴ تحكي٣٫س ٶ اغابٰ زاٸ٣بزٸبيي اٲايؿياٶ ؾٵ 
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 دستؼذاد اكشاد ثٌبس گوبسدُ ضذُ ثش اسبس سغح تحصيالت تؼذاد هتوبضيبى ًبس ثجت ًبم ضذُ ٍ  (5-3)جذٍل ضوبسُ

 1386-87سبلْبي

 كؼبٓيت ١ب قطح

 ؾغح تحهيالت

 1387ؾبّ  1386ؾبّ 

 اكطاز ثٌبض ُ٘بضزٟ قسٟ ٗتوبضيبٙ ًبض ثجت ٛبٕ قسٟ ٗتوبضيبٙ ًبض ثجت ٛبٕ قسٟ ٗتوبضيبٙ ًبض ثجت ٛبٕ قسٟ

 230 650 73 73 ثيؿَاز

 214 627 119 119 ذَاًسى ٍ ًَقشي

 1042 2347 570 570 اثشسائي

 1661 3245 656 656 ضاٌّوبئي

 3164 8262 1468 1468 زيذلن

 873 3099 502 502 كَم زيذلن

 910 3504 507 507 ليؿبًؽ 

 51 148 5 5 كَم ليؿبًؽ ٍ ثبالسط

 2917 6219 3900 3900 ػوغ 

 1387ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى  ؾبل  :هأذص 
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 زي اؾتبٙحؿبث٢بي اهتهب -4

 ًٔيبت -4-1

 ٸٳا ٢ٷ ي٣تي اش آٲٹتب    ثساي ثسزغي ْٯ٣٫س  ٸس ٲُب٬ اٞاكب ي چٳا ؾبصف اغبغي زا ٮٵز  تٵجٷ ٞساز ٮي

تٵ٪يا ٲبصب٪ف  اص٫ي  ٟيٟي اغت ٢ٷ  ز ٴاّٞ ٲؿبٲاٸٳاٶ ٲايجٷ ٫٢ي ٚٓب٪يت اٞاكب ي ٢ؿٵز اغت . تٵ٪يا 

ياي ي١ ٢ؿٵز  ز يت١  ٴزٶ شٮتبٲي ٮٓتيٱ    ٲبصب٪ف  اص٫ي ٲايجٷ ٲٹبيي ٚٓب٪ياٹبي اٞاكب ي ٴا اٸبي تٵ٪

تٵاٰ اش ٩٢ اٞاكب  آ٦بٶ ؾا.  ز ٴاّٞ زٴٲا ايٱ ؾبصف ، زٴٲا  ثسزغي آٰ ٮيثب اغت ٴ ؾبصكي اغت ٢ٷ 

  ٸا . تحٵ٨ تٵ٪يا ٢بالٸب ٴ صاٮبت زا ٲؿبٰ ٮي

ٸتب ٴ   اي اش  ػبثٹب ، جتااٴ٨ اغتابٲااز  ، تٓتبزيٙ ٴ ٮٛتبٸي٭ ، يجٟتٷ ثٳتاي       اي ٲيص ٮجٯٵْٷ  ػبثٹبي ٮٳًٟٷ

زٴؾٹبي ٮحبغجبتي اغت ٢ٷ ثس اغتبظ آٰ ٫٢يتٷ ٚٓب٪ياٹتبي اٞاكتب ي يت١ ٮٳًٟتٷ )اغتابٰ(  ز يت١  ٴزٶ         

٦يتس  ٴ ٲاتبيج ايتٱ  ػتبثٹب  ز ٞب٪تت       شٮبٲي ٮٓيٱ ثٷ قٵزت ٮٳُ٭ ٴ ٸاٚٯٳا ٮٵز  اٲااشٶ ٦يتسي ٞتساز ٮتي   

ؾتٵ  . ٮٹٯاتسيٱ    ٢ٯيت ٸبي اٞاكب ي ٢ٷ ثيبٲ٧س تٵاٰ اٞاكب ي ٮٳًٟٷ  ز اثٓتب  ٮ ا٫تٙ اغتت ، ازائتٷ ٮتي     

( ٴ اجصاء آٰ ثتس  ػتت زؾتاٷ ٚٓب٪ياٹتبي      GDPRؾبصكٹبي ايٱ  ػبثٹب ٮحكٵ٨ ٲبصب٪ف  اص٫ي ٮٳًٟٷ )

 اؾتاٷ  ٮٳًٟٷ اي اي  ز ثسٲبٮٷ زيصي  اي ٲٟؽ ٦ػاس ٶ اٞاكب ي اغت . ٲابيج  بق٩ اش تٹيٷ  ػبثٹبي ٮٳًٟٷ

اي  ز آيٳاٶ اٮ٣بٰ ذتريس   ثٹبي ٮٳًٟٷاي ثاٴٰ اغاٛب ٶ اش يبٚاٷ ٸبي  ػب ٴ تحٟٝ اٸاا٘ ثسٲبٮٷ زيصي ٮٳًٟٷ

 ٲ ٵاٸا ثٵ  .

 ز ا اٮٷ ايٱ ثح  ثٓهي اش ؾبصكٹبي ْٯاٶ اش  ػبثٹبي تٵ٪يا اغتابٰ زا ٮتا ٲُتس ٞتساز  ا ٶ ٴ ثتب ٮٟتب يس       

٢ؿٵز ٮٵز  ٮٟبيػٷ ٞساز ٮي  ٸي٭ تب ٴنٓيت اٞاكب ي اغابٰ ٴ ٮؿبز٢ت آٰ  ز تٟػي٭ ٢تبز ٮ٫تي اش جٳجتٷ    

ا٪جاٷ ذ٢س ايٱ ٲ٣اٷ نسٴزي اغت ٢ٷ ثساي زغياٰ ثتٷ تح٫يت٩ ٴ ٲايجتٷ ٦يتسي      تٵ٪يا ٮٵز  تٵجٷ ٞساز ٦يس .

  ٞيٝ ٲيبش ثٷ ٴجٵ  غسي شٮبٲي ثيؿاسي اش ٮاٗيسٸبي ٢سٰ ٢ؿٵز ٴ اغابٰ صٵاٸا ثٵ  .
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 1379-86حؿبث٢بي اهتهبزي اؾتبٙ زض ؾب٢ٓبي  -4-2

بز  زيتب٨ ثتٵ ٶ اغتت ٢تٷ ثتب      ٮي٫ي 6811ٮٓب ٨  1379ٮحكٵ٨ ٲبصب٪ف  اص٫ي اغابٰ ثٷ ٞيٯت ثبشاز  ز غب٨ 

 زقتا   95/29ثتب   1381زغتياٶ اغتت ٴ  ز غتب٨     1380ٮي٫يبز  زيب٨  ز غب٨  7884 زقا زؾا ثٷ  75/15

ٮي٫يبز  زيب٨ زغياٶ اغت ٢ٷ  ز ٸس  ٴ ايٱ ٮٟبيػٷ ٸب زؾتا اغتابٰ    7/10245ٮي٫يبز  زيب٨ ثٷ  7884زؾا اش 

ٮحكتٵ٨ ٲبصتب٪ف  اص٫تي اغتابٰ      1382غب٨   ز ٢ٯاس اش زؾا ٢ؿٵز  ز غب٪ٹبي ٮٵز  ثسزغي ثٵ ٶ اغت .

 زقتا زؾتا    92/21ٮي٫يبز  زيب٨ ٮحبغجٷ ؾاٶ اغت ٢ٷ ٲػجت ثٷ غب٨ ٞجت٩   2/12492ثٷ ٞيٯت ثبشاز ٮٓب ٨ 

 ٲؿبٰ ٮياٸا.ثيؿاس  ( زقا 50/21ٲؿبٰ ٮي  ٸا ٴ ثساي اٴ٪يٱ ثبز اش زؾا ٮاٵغى ٢ؿٵز )

قاي زا تجسثٷ ٢س ٶ اغت  ز  ب٪ي٣تٷ   ز 5/22تٵ٪يا ٮحكٵ٨ ٲبصب٪ف  اص٫ي ٢ؿٵز زؾا  1383 ز غب٨ 

ايتٱ ؾتبصف    زؾتا   ز  ب٪ي٣تٷ  1384 ز غتب٨   . زقا ٮحبغجٷ ؾاٶ اغتت  52/18ايٱ ؾبصف ثساي اغابٰ 

 زقتا   91/12 زقا ٮحبغجٷ ؾاٶ اغت  ز اغابٰ ايٱ ؾتبصف ثتب اصتاس٘ ثػتيبز ثتٷ       57/19ثساي ٢ؿٵز 

 زقا زغتياٶ اغتت    68/22ٵز ثٷ ٲيص زؾا تٵ٪يا ٮحكٵ٨ ٲبصب٪ف  اص٫ي ٢ؿ 1385.  ز غب٨ زغياٶ اغت

ٮاٵغتى   اش  زقا ٮحبغجٷ ؾاٶ اغت ٴ ثساي اٴ٪تيٱ ثتبز   19/25 ز  ب٪ي٣ٷ ايٱ زؾا  ز اغابٰ از ثي٩ ٮٓب ٨ 

 زقا زؾا  اؾاٷ اغت  ز  5/28ٮحكٵ٨ ٲبصب٪ف  اص٫ي ٢ؿٵز  1386 ز غب٨  ٢ؿٵز ذيؿي ٦سٚاٷ اغت.

 زقتا زغتياٶ    77/23ْٟتت اٚاتب ٶ ٴ ثتٷ      ب٪ي٣ٷ ٮجا اً زؾا ٮحكٵ٨ ٲبصب٪ف  اص٫ي  ز اغابٰ اش ٢ؿٵز

غتٹ٭ ٮحكتٵ٨ ٲبصتب٪ف  اص٫تي     »ٴ « غٹ٭ جٯٓيتت اغتابٰ اش ٢ؿتٵز   » ي٧س ٮٟبيػٷ ؾبصفاش يس٘ اغت.

ثب تٵجتٷ ثتٷ    ٲايجٷ ٮي٧يسي٭ ٢ٷ تٵ٪يا ٮحكٵ٨ ٲبصب٪ف  اص٫ي اغابٰ 1379-86 ز غب٪ٹبي « اغابٰ اش ٢ؿٵز

اٞاكب  اغابٰ ٲػجت ثٷ ٢ؿتٵز زٴٲتٝ ٢ٯاتسي    ٲػجت ثٷ ٢ؿٵز نٓيٙ ثٵ ٶ ٴ ثٷ ْجبزتي  ي٧س  غٹ٭ جٯٓياي

 01/1 اش ثًٵزي٣تٷ ٮابغتٛبٲٷ  .ٴ ايٱ ٟٚااٰ زٴٲٝ ٲػجي  ز غب٪ٹبي ٮٵز  ثسزغي زٴثٷ ٢بٸؽ ثٵ ٶ اغت   از 

زغياٶ اغت ٢ٷ ٲؿبٰ ٮياٸا زٴٲتا تؿت٣ي٩ غتسٮبيٷ ٴ     1386 زقا  ز غب٨  89/0ثٷ  1379 زقا  ز غب٨ 

اغتابٰ   1386يٓٳتي  ز غتب٨    ٢ؿتٵز نتٓيٙ تتس ثتٵ ٶ اغتت.     غسٮبيٷ ٦رازي  ز اغابٰ ٲػجت ثٷ غبيس ٲٟبو 

غٹ٭ اغتابٰ  ز تٵ٪يتا    غبالٲٷ،  زقا جٯٓيت ٢ؿٵز زا  ز صٵ  جبي  ا ٶ ٴ٪ي ثب ٴجٵ  زؾا  74/1از ثي٩ 

  زقا زغياٶ اغت. 89/0ثٷ  ٢ؿٵز ٮحكٵ٨ ٲبصب٪ف  اص٫ي
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 )هيليبضز ضيبل(

 24 33335 3679305 25 7/15266 9/1503016 1847651 1847651 1847651 25 3/10280 9/988182 ؾشبًسُ

 24 12217 1290357 24 4/5157 3/530675 1/670904 1/670904 1/670904 21 3/3469 2/339556 ههطف ٍاؾغِ

 25 22117 2388949 24 33/10103 6/972341 8/1176746 8/1176746 8/1176746 23 8/6878 7/645255 اضظـ اكعٍزُ

ليي  هحهَل ًبذبلم زاذ

 ثِ هيوز ثبظاض
7/638626 6811 22 8/1198389 8/1198389 8/1198389 6/986268 7/10245 24 2381039 22048 25 

 GDPR - - - 50/21 50/21 50/21 28/32 95/29 21 7/23 5/25 24ضقس 

1379-86ؾبلٌبهِ آهبضي ًكَض هبذص : 
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 )هيليبضز ضيبل(

 24 42735 4682199 24 22581 2423612 24 22581 2423612 24 22581 2423612 ؾشبًسُ

 24 15445 1639515 23 7896 883947 23 7896 883947 23 7896 883947 ههطف ٍاؾغِ

 25 27290 3042683 22 15257 1539162 22 15257 1539162 22 15257 1539162 اضظـ اكعٍزُ

هحهَل ًبذبلم زاذليي  

 ثِ هيوز ثبظاض
1547991 15333 22 1547991 15333 22 1547991 15333 22 3058797 27441 25 

 GDPR 17/29 74/22 21 17/29 74/22 21 17/29 74/22 21 5/28 7/23 25ضقس 

1379-86ؾبلٌبهِ آهبضي ًكَض هبذص : 
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ي زغياٰ ثٷ غٹ٭ ث ؽ ٸبي اٞاكب ي ثس اغبظ ٲٵِ ٚٓب٪يت ؾ٩٣ ٦سٚاٷ ٸس ٮٳًٟتٷ اٲجتب٬ يجٟتٷ ثٳتاي     ثسا

(GDPRاغابٰ نسٴزي اغت تب ٚٓب٪يت ٸبي ْٯاٶ  ز اغاب )    ٴ جٹت ٦يسي آٰ ٮؿت ف ٦تس  .  ز ايتٱ ٰ

ٸبي چٹبز٦بٲٷ ثس اغتبظ يجٟتٷ ثٳتاي اغتابٲااز  ثتيٱ ا٪ٯ٫٫تي زؾتاٷ         جب ثساي ثػى ٚٓب٪ياٹبي اغابٰ اش ث ؽ

ٚٓب٪ياٹبي اٞاكب ي ث٣بز زٚاٷ  ز  ػبة تٵ٪يا اغابٰ اغتاٛب ٶ ؾتاٶ اغتت تتب ٴنتٓيت اٞاكتب ي تٵ٪يتا  ز        

 اغابٰ ٲؿبٰ  ا ٶ ؾٵ .

(ثيتبٲ٧س آٰ اغتت ٢تٷ اغتابٰ از ثيت٩ ٲػتجت ثتٷ ٢ت٩ ٢ؿتٵز ثتب ٦ػتاس ٦ي             3-4) (ٴ 2-4ثسزغي جااٴ٨ )

زٴٲتا   1379-86ٚٓب٪ياٹبي ث ؽ ٢ؿبٴزشي ٴ ٮبٸي٧يسي ٮٵاجٷ ثتٵ ٶ ٴ غتٹ٭ ايتٱ ث تؽ  ز  ٴزٶ شٮتبٲي      

٢تٷ   قٓٵ ي زا ٲؿبٰ ٮي  ٸا .  ز ٮٟبث٩ ث ؽ قٳٓت اغابٰ  ز ايٱ غب٪ٹب زؾا صٵثي زا ٲااؾاٷ ، ثٳحتٵي 

زغتياٶ اغتت ٴ تٛتبٴت ثتيٱ      1386 زقا  ز غتب٨   04/7ثٷ  1379 زقا  ز غب٨  86/9غٹ٭ ايٱ ث ؽ اش 

ٴ  ز  ب٪ي٣ٷ ٮاٵغتى غتٹ٭ ث تؽ    ثػيبز ٞبث٩ تٵجٷ اغت  1386غٹ٭ ايٱ ث ؽ  ز اغابٰ ثب ٢ؿٵز  ز غب٨ 

 زقا ٮحبغجٷ ؾاٶ اغت  ز اغتابٰ از ثيت٩ غتٹ٭     93/34قٳٓت ٴ ٮٓاٰ اش ازشؼ اٚصٴ ٶ ٩٢ ٢ؿٵز ثساثس 

 زا ٲؿبٰ ٮياٸا. زقا  04/7 ث ؽ قٳٓت ٴ ٮٓاٰ

ثتٷ صتٵ  اصاكتبـ     1385 زقا تٵ٪يا ٲبصب٪ف  اص٫ي اغابٰ زا  ز غتب٨   94/53ث ؽ صاٮبت ٲيص  اٴ  

 ثبؾا. ٮاٵغى غٹ٭ ٢ؿٵزي ايٱ ث ؽ ٮي ثٷٲص ي١  ا ٶ اغت ٢ٷ 

ثب تٵجٷ ثٷ شيسغبصاٹبي ٮٹيب ؾاٶ  ز اغتابٰ ٴ ٮٵٞٓيتت جٗساٚيتبيي صتبـ آٰ  ز ثتيٱ ثصز٦اتسيٱ ًٞجٹتبي        

ثبؾتا . ٪ترا  ثتس     كب ي تٵ٪يا ٴ ٮكس٘ ٢ؿٵز ، اٮ٣تبٰ ٦ػتاسؼ ٚٓب٪ياٹتبي قتٳٓاي  ز اغتابٰ ٮٹيتب ٮتي       اٞا

تجتاي٫ي ٴ  قتٳبيّ   ايجب  ٦ػاسؼ ٚٓب٪ياٹبي قٳٓاي  ز ٞب٪ت ؾٹس٢ٹبي قٳٓاي ، قٳبيّ ٮب ز ٴ ت ككي ٴ

 ٦تس  . ايجتب  ثتٵزظ     ثساي زغياٰ ثتٷ اٸتاا٘ تٵغتٓٷ تب٢يتا ٮتي     ثكٵزت صٵؾٷ اي ٢ؿبٴزشي ٴ ٮٓاٲي 

ٮٳًٟٷ اي ٴ ٮٳًٟٷ ٴيطٶ غسٮبيٷ ٦رازي صبزجي ٲيص اش اٞااٮبت ذيؿٳٹب ي  ز جٹت زٴٲٝ اٞاكتب ي ث تؽ   

 ثبؾا. قٳٓت ٮي

( 3-4(ٴ)2-4غًٵح ٢ؿٵزي  ز جااٴ٨ )آٰ ثبٴنٓيت ازشؼ اٚصٴ ٶ زؾاٷ ٚٓب٪ياٹب  ز اغابٰ ٴ ٮٟبيػٷ 

 ٦س  . ازائٷ ٮي
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 1379-85استبى اسدثيل ٍ ًطَس دس سبلْبي ( اسصش اكضٍدُ ثخطْبي ػوذُ اهتصبدي 2-4)ضوبسُ جذٍل 

 )هيليبضز ضيبل(

 ػٜـٞاٙ
 1381ؾبّ  1380ؾبّ  1379ؾبّ 

 ؾ٢ٖ اؾتبٙ اضزثيْ  ًْ ًكٞض ؾ٢ٖ اؾتبٙ اضزثيْ ًْ ًكٞض ؾ٢ٖ اؾتبٙ اضزثيْ ًْ ًكٞض

 84/2 5/3018 106136 75/2 5/2282 6/82723 57/2 3/1932 9/75102 ًكبٍضظي ٍ هبّيگيطي

 24/0 8/770 309535 27/0 616 227281 31/0 1/678 212797 نٌؼز ٍ هؼسى

 16/1 4/771 3/66464 89/0 2/443 49299 93/0 6/387 6/41249 آة، ثطم ٍ گبظ عجيؼي ؾبذشوبى ،

 13/1 6/5548 8/490205 18/1 7/4458 376846 23/1 3813 309477 ذسهبر

 03/1 3/10109 2/972341 05/1 4/7800 736150 06/1 6811 638627 ػوغ

 98/0 5/136 13927 89/0 6/83 9386 02/1 8/67 6629 ذبلم هبليبر ثط ٍاضزار

 03/1 7/10245 2/986268 05/1 7884 6/745535 06/1 6811 7/638626 هحهَل ًبذبلم زاذلي ثِ هيوز ثبظاض

 1379-85حؿبة سَليس اؾشبًْبي ًكَض ؾبلْبي هبذص : 

 (2-4)ضوبسُ جذٍل دًجبلِ 

 ضيبل()هيليبضز 

 ػٜـٞاٙ
 1384ؾبّ  1383ؾبّ  1382ؾبّ 

 ؾ٢ٖ اؾتبٙ اضزثيْ  ًْ ًكٞض ؾ٢ٖ اؾتبٙ اضزثيْ ًْ ًكٞض ؾ٢ٖ اؾتبٙ اضزثيْ ًْ ًكٞض

 6/2 4507 169932 89/2 3/4245 9/146833 99/2 7/3848 2/128707 ًكبٍضظي ٍ هبّيگيطي

 2/0 1394 672982 24/0 0/1283 2/516540 26/0 0/993 1/379436 نٌؼز ٍ هؼسى

 95/0 1243 130312 91/0 2/776 3/84637 90/0 4/710 0/78161 آة، ثطم ٍ گبظ عجيؼي ؾبذشوبى ،

 10/1 10396 944005 05/1 5/8380 4/791215 8/1 9/6462 595000 ذسهبر

 91/0 17540 1917231 95/0 14685 1539665 02/1 12015 1181305 ػوغ

 88/0 65 7456 89/0 78 8829 95/0 45 4790 ذبلم هبليبر ثط ٍاضزار

 91/0 17605 1924687 95/0 14764 1548494 02/1 12061 1186095 هحهَل ًبذبلم زاذلي ثِ هيوز ثبظاض

 (2-4)ضوبسُ جذٍل دًجبلِ 

 )هيليبضز ضيبل( 

 ػٜـٞاٙ
 1386ؾبّ  1385ؾبّ 

 ؾ٢ٖ اؾتبٙ اضزثيْ ًْ ًكٞض ؾ٢ٖ اؾتبٙ اضزثيْ ًْ ًكٞض

 09/3 8097 261560 73/2 5853 214746 يًكبٍضظي ٍ هبّيگيط

 18/0 1933 1068637 2/0 1597 816406 نٌؼز ٍ هؼسى

 03/1 2457 237731 03/1 1781 172682 آة، ثطم ٍ گبظ عجيؼي ؾبذشوبى ،

 00/1 14803 1474755 09/1 12886 1183420 ذسهبر

 89/0 27290 3042683 93/0 22117 2387255 ػوغ

 93/0 151 16113 87/0 -68 -7909 ارذبلم هبليبر ثط ٍاضز

 89/0 27441 3058797 93/0 22048 2379346 هحهَل ًبذبلم زاذلي ثِ هيوز ثبظاض
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( سْن اسصش اكضٍدُ ثخطْبي ػوذُ اهتصبدي دس هحصَل ًبخبلص داخلي استبى اسدثيل ٍ  ًطَس 3-4)ضوبسُ جذٍل 

 1379-1386دس سبلْبي

 ػٜـٞاٙ
 1381ؾبّ  1380ؾبّ  1379ؾبّ 

 اؾتبٙ اضزثيْ  ًْ ًكٞض اؾتبٙ اضزثيْ  ًْ ًكٞض اؾتبٙ اضزثيْ ًْ ًكٞض

 46/29 76/10 95/28 1/11 09/28 64/11 ًكبٍضظي ٍ هبّيگيطي

 52/7 38/31 81/7 49/30 86/9 98/32 نٌؼز ٍ هؼسى

 53/7 74/6 62/5 61/6 64/5 39/6 آة، ثطم ٍ گبظ عجيؼي ؾبذشوبى ،

 16/54 70/49 55/56 55/50 43/55 96/47 ذسهبر

 هبذص : ّوبى
 

 

 (3-4دًجبلِ جذٍل ضوبسُ )

 ػٜـٞاٙ
 1384ؾبّ 1383ؾبّ  1382ؾبّ 

 اؾتبٙ اضزثيْ  ًْ ًكٞض اؾتبٙ اضزثيْ  ًْ ًكٞض اؾتبٙ اضزثيْ ًْ ًكٞض

 69/25 86/8 90/28 53/9 03/32 85/10 ًكبٍضظي ٍ هبّيگيطي

 94/7 10/35 73/8 54/33 26/8 99/31 نٌؼز ٍ هؼسى

 08/7 79/6 28/5 49/5 91/5 58/6 آة، ثطم ٍ گبظ عجيؼي بذشوبى ،ؾ

 27/59 23/49 06/57 38/51 79/53 36/50 ذسهبر

 هبذص : ّوبى

 

 (3-4دًجبلِ جذٍل ضوبسُ )

 ػٜـٞاٙ
 1386ؾبّ  1385ؾبّ 

 اؾتبٙ اضزثيْ ًْ ًكٞض اؾتبٙ اضزثيْ  ًْ ًكٞض

 50/29 55/8 55/26 03/9 ًكبٍضظي ٍ هبّيگيطي

 04/7 93/34 24/7 31/34 ز ٍ هؼسىنٌؼ

 95/8 77/7 08/8 26/7 آة، ثطم ٍ گبظ عجيؼي ؾبذشوبى ،

 94/53 21/48 44/58 74/49 ذسهبر

 هبذص : ّوبى
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نمودار شماره )8(سهم ارزش افزوده بخشهای عمده اقتصادی استان در سال 1386 و مقایسه آن با کشور

خدمات; 48.21

کشاورزی،شکار،جنگلداری 

وماهیگیری; 8.55

برق،گاز وآب و ساختمان; 7.77

صنعت و معدن; 34.93 

 کشور

صنعت و معدن; 

7.40

برق،گاز وآب و 

ساختمان; 8.95

کشاورزی،شکار

،جنگلداری 

وماهیگیری; 

29.50

خدمات; 53.94

استان
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 (I/Oٛؿجت ٗهبضف ٝاؾغ٠ ث٠ ؾتبٛسٟ )-4-3

 يب ٲػجت ٮكبز٘ ٴاغًٷ ثٷ غابٲاٶ ، ٲػجاي اغت ٢ٷ ٮي تٵاٰ ث ؿٹبي ٮ ا٫تٙ اٞاكتب ي زا   I/Oؾبصف 

ثب آٰ ٮٟبيػٷ ٲٯٵ . ايٱ ٲػجت ثيبٲ٧س ايٱ اغت ٢ٷ ٸصيٳٷ ٸبي قتس٘ ؾتاٶ جٹتت تٵ٪يتا ٢تبال ٴ صتاٮبت       

ٮسثٵيٷ  ز اٲجب٬ ي١ ٚٓب٪يت اٞاكب ي چٷ غٹٯي اش غابٲاٶ آٰ ٚٓب٪يت زا ثتٷ صتٵ  اصاكتبـ  ا ٶ اغتت.     

     ٓ جتبزت  ي٧تس   ثبال ثٵ ٰ ٲػجت ٮكبز٘ ٴاغًٷ ثٷ غابٲاٶ ثٷ ٮٓٳي ٢ت٭ ثتٵ ٰ ازشؼ اٚتصٴ ٶ صٵاٸتا ثتٵ  ٴ ث

ث ؽ ٸبيي ٢ٷ  ازاي ٲػجت ٮكبز٘ ٴاغًٷ ثٷ غابٲاٶ ٢ٯاسي ٮي ثبؾٳا، ٮي تٵاٲٳا ازشؼ اٚصٴ ٶ ثيؿتاسي  

ايٱ ث ؽ ٸب  ز ٮٟبيػٷ ثب ث ؽ ٸبيي ٢ٷ ايٱ ٲػجت  ز آٲٹب  ازاي زٞت٭ ثتباليي اغتت اش     ٴ زا ايجب  ٲٯبيٳا

اسيٱ ٮيصاٰ ٲػجت ٮكس٘ ٴاغًٷ . ثٷ يٵز ٫٢ي ث ؿٹبيي ٢ٷ ثيؿٮيجبؾٳاٮصيت ٲػجي چؿٯ٧يسي ثسصٵز از 

ثٷ غابٲاٶ زا  ازا ٮي ثبؾٳا تٵجيٷ اٞاكب ي ٲاازٲا ٴ ٦سايؽ ٢ٯاسي ٲػجت ثٷ ٚٓب٪يت ٸتبي ايتٱ ث تؽ  ز    

 ٮٟبيػٷ ثب غبيس ث ؽ ٸب  ياٶ ٮي ؾٵ .

ٮي تٵاٰ ٦ٛت ٢ٷ ثٹسٶ ٴزي ٲيتسٴي ٢تبز يتب غتسٮبيٷ  ز يت١ ٮٳًٟتٷ        I/Oثٷ ثيبٰ  ي٧س ثب ثسزغي ؾبصف 

 زؾتاٷ ٚٓب٪يتت    ٢تاا٬  بز يب غسٮبيٷ  ز غًح ٮ٫ي ثيؿاس يب ٢ٯاس ٮي ثبؾا ٴ ايتٱ ٮٳًٟتٷ  ز  ٲػجت ثٷ ٲيسٴي ٢

 ثيؿاسي ٮي ثبؾا. )ٮصيت ٲػجي(ٮٵز  ثسزغي  ازاي ت كف

 1379-1386( ثرك٢بي ػ٘سٟ كؼبٓيت اؾتبٙ اضزثيْ عي ؾب٢ٓبي I/Oضٝٛس تـييطات ٛؿجت )ثطضؾي  -4-3-1

 ز  I/O، ثيؿتاسيٱ ٲػتجت    1386تتب   1379، يٓٳتي اش غتب٨   غب٪ٷ  ٸٛتٲؿبٰ ٮياٸا يي  ٴزٶ  (5-4)جاٴ٨ 

ٮسثٵو ثٷ ث تؽ صتاٮبت ٮتي ثبؾتا ٴ ٲؿتبٰ       I/Oاغابٰ ٮسثٵو ثٷ ث ؽ قٳٓت ٴ ٮٓاٰ ٴ ٢ٯاسيٱ ٲػجت 

 ز غتًح اغتابٰ ٮتي     ٴ ٢ؿتبٴزشي   ٸٳاٶ ثبالثٵ ٰ ٸصيٳٷ ٚٓب٪ياٹبي قٳٓاي ٲػجت ثٷ ٚٓب٪يت ٸبي صتاٮبتي 

 ز غتب٨   ٮتر٢ٵز يتي  ٴزٶ   I/Oٳٓت ٴ ٮٓاٰ ثيؿاسيٱ ٲػتجت  ثبؾا. ثسزغي ٲؿبٰ ٮي  ٸا ٢ٷ  ز ث ؽ ق

1380  

 61ٮتي ثبؾتا ٢تٷ ٮٓتب ٨      1383ٮسثٵو ثٷ غتب٨   I/O زقا اغت ٴ ٢ٯاسيٱ ٲػجت  68ٮي ثبؾا ٢ٷ ٮٓب ٨ 
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 1384تتب   1381 ز غب٪ٹبي  I/O زقا اغت. ٸٯ ٳيٱ يي  ٴزٶ ٮر٢ٵز  ز ث ؽ صاٮبت ثيؿاسيٱ ٲػجت 

  1380تتب   1379 ز ث ؽ صتاٮبت  ز غتب٨    I/Oيص ٢ٯاسيٱ ٲػجت  زقا اغت ٴ ٲ 21ٮي ثبؾا ٢ٷ ٮٓب ٨ 

  زقا اغت. 20ٮي ثبؾا ٢ٷ ٮٓب ٨ 

 

  1379-1386سضتِ كؼبليتْبي اهتصبدي استبى اسدثيل ثِ هيوت جبسي I/O ًسجت( 4-4)ضوبسُ جذٍل 

 زضنس

 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 قطح كؼبٓيت

 33 32 33 34 33 32 35 40 ًكبٍضظي، قٌبض ٍ ػٌگلساضي

 38 37 40 40 38 26 44 44 هبّيگيطي

 36 37 30 38 38 31 33 35 هؼسى

 62 63 62 61 66 64 68 64 نٌؼز

 48 46 51 56 51 46 37 30 سبهيي آة، ثطم ٍ گبظ عجيؼي

 59 58 60 60 59 59 60 58 ؾبذشوبى

 13 14 12 13 13 13 12 13 ػوسُ كطٍقي، ذطزُ كطٍقي، سؼويط ٍؾبيل ًوليِ ٍ ًبالّب

 52 53 50 47 49 49 49 48 ّشل ٍ ضؾشَضاى

 29 27 32 29 28 26 30 29 حول ٍ ًول ، اًجبضزاضي ٍ اضسجبعبر

 20 21 18 20 23 26 20 21 ٍاؾغِ گطي ّبي هبلي

 22 23 25 25 21 20 18 17 هؿشـالر ، ًطايِ ٍ ذسهبر ًؿت ٍ ًبض

 22 21 27 21 24 22 22 22 ازاضُ اهَض ػوَهي ٍ ذسهبر قْطي

 11 10 10 11 10 12 11 10 آهَظـ

 22 22 21 22 24 26 21 22 ثْساقز ٍ هسزًبضي اػشوبػي

 22 22 23 23 22 34 29 29 ؾبيط ذسهبر ػوَهي، اػشوبػي قرهي ٍ ذبًگي

 34 34 34 35 35 35 35 36 ػوغ

 هبذص: زكشط آهبض ٍ اعالػبر
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 استبى اسدثيل ثِ هيوت جبسي ْبي اهتصبدي دس كؼبليت ثخطْبي ػوذُ I/O ًسجت( 5-4)ضوبسُ جذٍل 

  1379-1386 دس سبلْبي

 زضنس

 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 قطح كؼبٓيت

 33 32 33 34 33 32 35 40 ًكبٍضظي، قٌبض ٍ ػٌگلساضي

 63 63 62 61 65 64 68 63 نٌؼز ٍ هؼسى

 58 57 59 60 58 58 58 55 ؾبذشوبى ٍ سبهيي آة، ثطم ٍ گبظ عجيؼي

 20 20 21 21 21 21 20 20 ذسهبر
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ٞبثت٩   اصيتس  ز صبتٯٷ ٮي تٵاٰ ٲابيج شيس زا اش ثسزغي  ػبة تٵ٪يا اغابٰ ٴ ٮٟبيػٷ آٰ ثب ٢ؿٵز  ز غب٪ٹبي 

 تٵجٷ  اٲػت : 

اش ٮاٵغتى زؾتا    1379-86 ز غتب٪ٹبي   ثتبشاز  ز اغتابٰ از ثيت٩   زؾا ٮحكٵ٨ ٲبصب٪ف  اص٫ي ثٷ ٞيٯت  -

 اش ٮاٵغى زؾا ٢ؿٵز ٚساتس زٚاٷ اغت. 1385ٴ تٳٹب  ز غب٨ ٢ؿٵز ذبئيٱ تس اغت 

 ٢بٸؿي اغت.ٲصٴ٪ي ٴ  1379-86غٹ٭ اغابٰ از ثي٩ اش ٮحكٵ٨ ٲبصب٪ف  اص٫ي ٢ؿٵز  ز غب٪ٹبي  -

ٴ ايتٱ  ثبؾتا   ساثس ايٱ ؾبصف  ز اغابٰ ٮتي ث 9/1بً تٟسيج 1386 ز غب٨  تٵ٪يا ٲبصب٪ف  اص٫ي غساٲٷ ٢ؿٵز -

 غساٲٷ اغابٰ تٟسيجبً ٲكٙ ٮاٵغى ٢ؿٵزي اغت. اٲؿبٰ ٮياٸا ٢ٷ ٮاٵغى  زآٮ

 غتتٹ٭ ازشؼ اٚتتصٴ ٶ ث تتؽ ٢ؿتتبٴزشي ٴ ٮتتبٸي٧يسي  ز ٮحكتتٵ٨ ٲبصتتب٪ف  اص٫تتي اغتتابٰ  ز غتتب٪ٹبي   -

حكتٵ٨ ٲبصتب٪ف  اص٫تي    قٓٵ ي ٴ ثب ٚبق٫ٷ چؿٯ٧يسي اش غٹ٭ ازشؼ اٚصٴ ٶ ايٱ ث تؽ  ز ٮ  86-1379

ثيؿتتاسيٱ غتتٹ٭ ازشؼ اٚتتصٴ ٶ ث تتؽ ٢ؿتتبٴزشي ٴ   ٢1386ؿتتٵز ثتتبالتس اغتتت . )اغتتابٰ از ثيتت٩  ز غتتب٨  

 اغتتابٲٹب ثتتٷ صتتٵ  اصاكتتبـ  ٮحكتتٵ٨ ٲبصتتب٪ف  اص٫تتي اغتتابٰ زا  ز ٮٟبيػتتٷ ثتتب غتتبيس٢تت٩ ٮتتبٸي٧يسي اش 

 .( ا ٶ اغت

-       ٰ  1379-86 ز غتب٪ٹبي   غٹ٭ ازشؼ اٚصٴ ٶ ث ؽ قتٳٓت ٴ ٮٓتاٰ  ز ٮحكتٵ٨ ٲبصتب٪ف  اص٫تي اغتاب

ٲصٴ٪ي ٴ ثب ٚبق٫ٷ چؿٯ٧يسي اش غٹ٭ ازشؼ اٚصٴ ٶ ايٱ ث ؽ  ز ٮحكٵ٨ ٲبصب٪ف  اص٫ي ٢ؿٵز ذبئيٱ تتس  

 اغت .
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 ثٞزخ٠ ٝ زضآٗس ١بي ػ٘ٞٗي اؾتبٙ -5

،ثساي اجتساي  ثس اغبظ ٮكٵثبت ٮج٫ع ؾٵزاي اغتسٮي  ثٵ جٷ ْٯٵٮي  ٴ٪ت، ثٵ جٷ اي اغت ٢ٷ  ز آٰ

الش٬ ذيؽ ثيٳي ٴ اْاجبزات ٸصيٳٷ اي ٴ تٯ١٫  ازائيٹتبي غتسٮبيٷ اي  غتا٧بٸٹبي     ٮٳبثّ ٮب٪ي ثسٲبٮٷ غبالٲٷ،

 اجسائي تٓييٱ ٮي ؾٵ  .

 كهّٞ ٝ زؾتِب٢١بي اخطايي، اػتجبضات ت٘ٔي زاضائي٢بي ؾطٗبي٠ اي اؾتبٛي ث٠ تلٌيي اٗٞض  -5-1

ي  ٴ٪تت جٹتت   اْاجبزات تٯ١٫  ازائيٹبي غسٮبيٷ اي  ز اٟٚٹبي شٮبٲي ٮ ا٫ٙ ٦ٵيتبي ثسٲبٮتٷ ٸتبي ٮتب٪    

اي  ز اثٓب  اٞاكتب ي ، اجاٯتبْي ، ٚسٸٳ٧تي ٴ تتسؼ  ز جٹتت ش ٴ ٰ ٟٚتس ٴ ٮحسٴٮيتت ٴ         تٵغٓٷ ٮٳًٟٷ

ا ااث شيس غبصاٹبي تٵغٓٷ ٮيجبؾا. ثٷ ثيبٰ  ي٧س ايٳ٧ٵٲٷ اْاجبزات ي٣ي اش اثصازٸبي ٮٹ٭ غيبغاٹبي ٮتب٪ي  

ٸاا٘ ٢تسٰ اٞاكتب ي اش ٞجيت٩ ايجتب      اي  ز ٢ؿٵز ثٵ ٶ ٴ اش ايٱ يسيٝ ثسصي اش ا ثساي ايجب  تٓب ٨ ٮٳًٟٷ

ٸبي ٮ ا٫ٙ تبٮيٱ ٮيؿٵ .  ٸبي اؾاٗب٨ ، تٵشيّ ْب الٲٷ  زآٮا ٴ رسٴت ٴ زؾا ٮاٵاشٰ  ز جٳجٷ ثػاس ٴ شٮيٳٷ

ٮٳُٵز اش اْاجبزات تٯ١٫  ازائيٹبي غسٮبيٷ اي ،اْاجبزاتي اغت ٢ٷ  ز ثسٲبٮٷ ْٯساٲي ذٳجػتب٪ٷ ثتٷ قتٵزت    

١ ،جٹت اجساي يس ٹبي ْٯساٲتي )اْاجتبزات ْٯساٲتي ربثتت( ٴ     ٫٢ي ٴ  ز ثٵ جٷ ْٯٵٮي  ٴ٪ت ثٷ ت٣ٛي

ٸٯ ٳيٱ تٵغٓٷ ٸصيٳٷ اي جتبزي ٮسثتٵو ثتٷ ثسٲبٮتٷ ٸتبي اٞاكتب ي ،اجاٯتبْي  ٴ٪تت )اْاجتبزات ْٯساٲتي           

 ٖيسربثت ( ذيؽ ثيٳي ٮي ؾٵ  .

ْٯتٵٮي ، اجاٯتبْي ٴ     ز ٞب٪تت غتٷ اٮتٵز   اْاجتبزات تٯ٫ت١  ازائيٹتبي غتسٮبيٷ اي اغتابٲي       1383غتب٨   تب

ايتٱ تٟػتي٭ ثٳتاي ثتا٪ي٩ تٗييتس  ز       1384ْٯساٲي تٵشيّ ٴ جرة ٮي ؾا ٴ٪ي اش غب٨ ٚك٩  26ٴ كب ي اٞا

ٚك٩ ٢بٸؽ ذياا ٢س ٶ ٴ اْاجبزات تٯ١٫  ازاييٹبي غسٮبيٷ اي اغتابٲي   17غبصابز ثٵ جٷ زيصي ٢ؿٵز ثٷ 

  ز ٞب٪ت تٟػي٭ ثٳايٹبي جايا تٵشيّ ٴ ٸصيٳٷ ٦س ياٶ اغت .

ْٯ٣٫س  اْاجبزات تٯ١٫  ازائيٹبي غسٮبيٷ اي اغابٰ اش ٮحت٩   (3-5( ٴ )2-5ٴ ) ( 1-5ٴ٨ ؾٯبزٶ )ا ز جا

ٲؿتبٰ  ٴ ٲيص ثٷ ت٣ٛي١  غتا٧بٸٹبي اجسايتي اغتابٰ     اٮٵز غٷ ٦بٲٷ ٴ ٚك٩ 17 زآٮاٸبي ْٯٵٮي ثس  ػت 

  ا ٶ ؾاٶ اغت.  
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 1385ٍ  1387 ثِ تلٌيي كصل دس سبلْبي يػولٌشد اػتجبسات تولي داساييْبي سشهبيِ اي استبً(  1-5)ضوبسُ جذٍل 
 «هجبلؾ: هيليَى ضيبل»

 1387ػٌ٘ٔطز ؾبّ  1386ػٌ٘ٔطز ؾبّ  1385ػٌ٘ٔطز ؾبّ  كهْ ضزيق

 79312 52431 25824 ازاضُ اهَض ػوَهي 1

 9368 7100 3470 اهَض هضبيي 2

 3982 1477 1597 ذسهبر هبلي ، كٌي ، هسيطيز ٍ ثطًبهِ ضيعي 3

 110089 64337 69722 آهَظـ 4

 186218 104113 90365 ٌط ، ضؾبًِ ّبي ػوؼي ٍ گطزقگطيكطٌّگ ٍ ّ 5

 48940 14150 17235 ثْساقز ٍ ؾالهز 6

 26526 10593 10678 ضكبُ ٍ سبهيي اػشوبػي 7

 45210 53955 63961 سطثيز ثسًي 8

 239528 97869 63504 ًكبٍضظي ٍ هٌبثغ عجيؼي 9

 699603 416106 59762 هٌبثغ آة 10

 46628 32593 32975 نٌؼز ٍ هؼسى 11

 2610 1594 1618 هحيظ ظيؿز 12

 4265 5575 4746 ثبظضگبًي ٍ سؼبٍى 13

 20130 2338 2857 اًطغي 14

 5760 5270 2038 اضسجبعبر ٍ كٌبٍضي اعالػبر 15

 568268 354467 322108 هؿٌي ، ػوطاى قْطي، ضٍؾشبيي ٍ ػكبيطي 16

 220137 246428 184337 حول ٍ ًول 17
 

  1389 -كشط ثطًبهِ ضيعي ٍ ثَزػِزهبذص: 
 
 
 
 

 ( اػتجبسات تولي داسائيْبي سشهبيِ اي استبى اص هحل دسآهذ ػوَهي ثش حست اهَس ٍ ثِ تلٌيي ثشآٍسد ، 2-5)ضوبسُ جذٍل 
 1385-87هصَة ٍ ػولٌشد دس سبلْبي 

 «هجبلؾ هيليبضز ضيبل»

 1387ػٌ٘ٔطز 1386ػٌ٘ٔطز  1385ػٌ٘ٔطز  طحــق

 92 61 31 اهَض ػوَهي

 417 247 252 اهَض اػشوبػي

 1807 1162 674 اهَض اهشهبزي

 2316 1470 957 ػوغ ًل

 1387 -هبذص: ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى اضزثيل
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( ثشسسي ػولٌشد اػتجبسات تولي داسائيْبي سشهبيِ اي دستگبّْبي اجشائي استبى اص هحل دسآهذ  3-5)ضوبسُ جذٍل 

 1385-1387ػوَهي عي سبلْبي 
 «هيليَى ضيبلهجبلؾ :»

 1387 1386 1385 ػٜٞاٙ زؾتِب٢١بي اخطائي ضزيق

 2316303 1477384 1436628 ػوغ -

 - 2896 833 ؾبظهبى هسيطيز ٍ ثطًبهِ ضيعي 1

 27356 47945 38175 اؾشبًساضي 2

 1418 1219 726 ازاضُ ًل طجز احَال 3

 9368 7100 2538 ؾبظهبى ظًساًْب ٍ اهساهبر سبهيٌي ٍ سطثيشي 4

 970 115 724 ازاضُ ًل طجز اؾٌبز ٍ اهالى 5

 54580 700 970 زاًكگبُ هحون اضزثيلي 6

 24855 12072 7122 ازاضُ ًل اٍهبف ٍ اهَضذيطيِ 7

 1350 0 - دبيبًِ ّب ٍ ازاضُ ًل حول ٍ ًول 8

 653 470 450 اهَض اهشهبزي ٍ زاضائي ؾبظهبى 9

 11493 7700 15359 ًبض ٍ اهَض اػشوبػي ؾبظهبى 10

 0 0 0 نٌبيغ زؾشي 11

 55437 35093 26652 ، نٌبيغ زؾشي ٍ گطزقگطيازاضُ ًل هيطاص كطٌّگي 12

 44295 22763 16680 نٌؼشيّبي قطًز قْطى  13

 18694 6300 9779 ازاضُ ًل كطٌّگ ٍ اضقبز اؾالهي 14

 100 600 376 حَظُ ٌّطي سجليـبر اؾالهي 15

 97689 68804 59247 ْيع هساضؼسَؾؼِ ٍ سؼ، ازاضُ ًل ًَؾبظي  16

 47367 7585 10230 ثْساقز ٍ زضهبى )ػلَم دعقٌي( 17

 45210 32360 49523 ازاضُ ًل سطثيز ثسًي 18

 76139 44808 41833 ؾبظهبى هؿٌي ٍ قْطؾبظي  19

 1363 476 587 ازاضُ ًل سؼبٍى 20

 5863 2897 5075 ػوؼيز ّالل احوط 21

 20130 2838 2781 قطًز ثطم هٌغوِ اي 22

 6640 4930 5834 ازاضُ ًل زاهذعقٌي 23

 16820 10850 8233 ازاضُ ًل هٌبثغ عجيؼي 24

 2610 1495 1204 ازاضُ ًل حلبظز هحيظ ظيؿز 25

 1130 1100 1582 ؾبظهبى نٌبيغ ٍ هؼبزى 26

 5641 2885 2382 ؾبظهبى سجليـبر اؾالهي 27

 62211 33094 36064 ثٌيبز هؿٌي اًوالة اؾالهي 28

 200 200 83 ازاضُ ًل زيَاى هحبؾجبر 29

 4532 11250 4732 هوبٍهز ثؿيغ هٌغوِ 30

 1100 700 355 گوطى 31

 13576 4296 2951 ثٌيبز قْيس ٍ اهَض ايظبضگطاى 32

 1207 1500 733 ثبظضگبًي 33
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ستگبّْبي اجشائي استبى اص هحل دسآهذ ( ثشسسي ػولٌشد اػتجبسات تولي داسائيْبي سشهبيِ اي د 3-5)ضوبسُ جذٍل دًجبلِ 

 1385-1387ػوَهي عي سبلْبي 

 «هجبلؾ :هيليَى ضيبل»

 1387 1386 1385 ػٜٞاٙ زؾتِب٢١بي اخطائي ضزيق

 10730 6710 14980 نسا ٍ ؾيوب 34

 0 0 120 اضسف 35

 2100 2300 2400 كطٍزگبُ 36

 0 0 0 قَضاي ّوبٌّگي سجليـبر اؾالهي 37

 1695 1500 945 يسؼبٍى ضٍؾشبي 38

 1000 500 0 زازگؿشطي 39

 200 740 240 ؾبظهبى آهَظـ ٍ دطٍضـ 40

 1203 490 583 ازاضُ ًل اؾشبًساضزٍ سحويوبر نٌؼشي 41

 4337 2060 3799 ازاضُ ًل ثْعيؿشي 42

 1435 1500 1060 ًبًَى دطٍضـ كٌطي ًَزًبى ٍ ًَػَاًبى 43

 12200 7976 15747 ازاضُ ًل آهَظـ كٌي ٍ حطكِ اي 44

 687603 375609 313897 قطًز آة هٌغوِ اي اضزثيل 45

 133025 102580 112514 قطًز آة ٍ كبضالة قْطي 46

 159113 74310 69742 قطًز آة ٍ كبضالة ضٍؾشبيي 47

 228069 109656 56032 ؾبظهبى ػْبز ًكبٍضظي 48

 22167 17171 39382 اهَض ػكبيطي 49

 3892 900 607 ازاضُ ًل َّاقٌبؾي  50

 4446 2645 1020 ًبحيِ اًشظبهي اؾشبى 51

 1303 1345 674 اؾشبى دبيگبُ اًشوبل ذَى 52

 1060 380 593 ازاضُ ًل دؿز  53

 216688 220730 304469 ازاضُ ًل ضاُ ٍ سطاثطي 54

 47535 57761 33410 قْطزاضي اضزثيل  55

 4100 4370 5261 قْطزاضي ؾطػيي 56

 3502 2350 2507 ّيطقْطزاضي  57

 11320 7040 12170 قْطزاضي هكگيي قْط 58

 4140 2590 3239 قْطزاضي الّطٍز 59

 3100 2630 2367 قْطزاضي ضضي 60

 11820 9700 13217 قْطزاضي دبضؼ آثبز 61

 4360 3400 3647 قْطزاضي انالًسٍظ 62

 3600 3950 3866 قْطزاضي ًيط 63

 4520 4520 5003 قْطزاضي ًويي 64

 3260 1450 1966 قْطزاضي آثي ثيگلَ 65

 4120 5060 5696 قْطزاضي ثيلِ ؾَاض 66

 3180 3170 3451 قْطزاضي ػؼلطآثبز 67
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( ثشسسي ػولٌشد اػتجبسات تولي داسائيْبي سشهبيِ اي دستگبّْبي اجشائي استبى اص هحل دسآهذ  3-5)ضوبسُ جذٍل دًجبلِ 

 1385-1387ػوَهي عي سبلْبي 
 «ؾ :هيليَى ضيبلهجبل»

 1387 1386 1385 ػٜٞاٙ زؾتِب٢١بي اخطائي ضزيق

 10240 7050 11097 قْطزاضي ذلربل 68

 2707 2450 2418 قْطزاضي ًلَض 69

 2927 2670 1760 قْطزاضي ّكشچيي 70

 3280 3060 4568 قْطزاضي ًَطط 71

 9080 9970 15804 قْطزاضي گطهي 72

 3300 2650 3139 اًگَر قْطزاضي سبظُ ًٌس 73

 2220 1700 1665 قْطزاضي ػٌجطاى 74

 5135 3430 230 اعالػبر 75

 1870 480 1341 اهَض هبليبسي 76

 2750 800 520 ًويشِ اهساز اهبم 77

 370 700 903 دعقٌي هبًًَي 78

 450 350 688 ثبظضؾي 79

 2080 1450 1060 قْطزاضي ًَضائين 80

 7000 1500 3020 ديبم ًَض 81

 0 120 0 ٌيبز حلظ آطبض ٍ اضظقْبي زكبع هوسؼث 82

 1984 370 0 قْطزاضي كرط آثبز 83

 0 2000 0 زاًكگبُ ػبهغ ػلوي ًبضثطزي 84

 0 22500 0 قطًز ؾبذز ٍ سَؾؼِ ظيطثٌب حول ٍ ًول 85

 1387 -: ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى اضزثيل هأذص

 هّٞ ١عي٠ٜاػتجبضات ١عي٠ٜ اي ث٠ تلٌيي زؾتِب٢١بي اخطايي ٝ ك -5-2

اْاجبزات ٸصيٳٷ اي اْاجبزاتي اغت ٢تٷ  ز ثسٲبٮتٷ ْٯساٲتي ذتٳج غتب٪ٷ ثتٷ قتٵزت ٫٢تي ٴ  ز ثٵ جتٷ ْٯتٵٮي ثتٷ            

ٸبي جبزي  ٴ٪ت ٴ ٸٯ ٳيٱ ٸصيٳٷ ٲ٧ٹاازي غًح ٚٓب٪يت ٸبي اٞاكب ي ٴ اجاٯبْي  ، جٹت تبٮيٱ ٸصيٳٷ ت٣ٛي١

  ٴ٪ت  ز ٞٵاٲيٱ ثٵ جٷ غٳٵاتي ٮٳُٵز ٮي ٦س  .

. ايتٱ ٮيتصاٰ    ثتٵ ٶ اغتت  ٮي٫يتٵٰ زيتب٨    541606ثساثتس ثتب    1387جبزات ٸصيٳٷ اي اغابٰ  ز غتب٨  اْاٮيصاٰ ْٯ٣٫س  

٢ٷ ايٱ ٢بٸؽ ثٷ ٫ْت تٗييتس   ٲؿبٰ ٮياٸا٢بٸؽ ؾاياي ٮي٫يٵٰ زيب٨( 2133521ْٯ٣٫س  ٲػجت ثٷ غب٨ ٦رؾاٷ )

 ٮ٫تتي   ثٵ جتتٷ ٸصيٳتتٷ اي  ٴ  غتتا٧بٶ آٮتتٵشؼ ٴ ذتتسٴزؼ ٴ ثٳيتتب  ؾتتٹيا ٴ اٮتتٵز ايثتتبز٦ساٰ اش اغتتابٲي ثتتٷ          

 . ٮي ثبؾا.

تٵشيّ اْاجبزات ٸصيٳٷ اي ثيٱ  غا٧بٸٹبي اجسايي اغابٰ  ز غب٨ ٮٵز  ثسزغي اش نسيت ي٣ػتبٲي   زقا تٗييسات 

ٴ ثب ٮا ٲُس ٞساز  ا ٰ تٗييسات ذسغٳ٫ي ؾب٩ٖ  ز  غا٧بٸٹبي اجسائي  ز ٮٟبيػٷ ثب ْٯ٣٫تس  غتب٨    ٶثسصٵز از ٲجٵ 

 (  ياٶ ٮي ؾٵ .4-5ؾٯبزٶ )زا ٲؿبٰ ٮي  ٸا ٢ٷ  ز جاٴ٨  ٛبٴت ٸبييتٞج٩ 
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 1386 -87سبلْبي  دس( ػولٌشد اػتجبسات ّضيٌِ اي )جبسي(دستگبّْبي اجشائي استبى اص هحل دس آهذ ػوَهي 4-5)ضوبسُ جذٍل 
 «هجبلؾ :هيليَى ضيبل»

 1387 1386 ػٜٞاٙ زؾتِب٢١بي اخطائي ضزيق

 541606 2133521 ػوغ -

 0 0 ؾبظهبى هسيطيز ٍ ثطًبهِ ضيعي 1

 86146 72483 ؾشبًساضيا 2

 14023 12422 ازاضُ ًل طجز احَال 3

 27845 22556 ظًساًْب ٍ اهساهبر سبهيٌي ٍ سطثيشي ازاضُ ًل 4

 18134 14889 ازاضُ ًل طجز اؾٌبز ٍ اهالى 5

 2824 1667 ازاضُ ًل اٍهبف ٍ اهَضذيطيِ 6

 11518 9031 اهَض اهشهبزي ٍ زاضائي ؾبظهبى 7

 8968 8062 َض اػشوبػيًبض ٍ اه ؾبظهبى 8

 8935 5554 ، نٌبيغ زؾشي ٍگطزقگطيازاضُ ًل هيطاص كطٌّگي 9

 11352 8816 ازاضُ ًل كطٌّگ ٍ اضقبز اؾالهي 10

 0 1432330 ؾبظهبى آهَظـ ٍ دطٍضـ 11

 4017 3930 سؼْيع هساضؼٍ سَؾؼِ  ،ازاضُ ًل ًَؾبظي  12

 8725 7640 ازاضُ ًل سطثيز ثسًي 13

 5856 5145 سؼبٍىازاضُ ًل  14

 0 0 هطاًع ؿيط زٍلشي  ذسهبر  سَؾؼِ  ثِ  ًوي -ثْعيؿشي ؾبظهبى 15

 35108 43497 ازاضُ ًل ثْعيؿشي 16

 7487 6788 ؾبظهبى هؿٌي ٍ قْطؾبظي 17

 17292 16050 ازاضُ ًل زاهذعقٌي 18

 18887 14822 ازاضُ ًل هٌبثغ عجيؼي 19

 6777 6018 ازاضُ ًل حلبظز هحيظ ظيؿز 20

 4091 3602 نٌبيغ ٍ هؼبزى ؾبظهبى 21

 11635 11240 ؾبظهبى سجليـبر اؾالهي 22

 0 238882 قْيس ٍ اهَض ايظبضگطاى ثٌيبزؾبظهبى  23

 2347 1791 ازاضُ ًل اؾشبًساضز ٍ سحويوبر نٌؼشي 24

 12405 10652 ؾبظهبى ثبظضگبًي 25

 23535 9745 قطًز آة ٍ كبضالة ضٍؾشبيي 26

 6750 5881 اهَض ػكبيط ازاضُ ًل 27

 6472 5481 ازاضُ ًل َّاقٌبؾي 28

 81904 67919 ؾبظهبى ػْبز ًكبٍضظي 29

 7622 6212 ازاضُ ًل اًشوبل ذَى 30
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  دس( ػولٌشد اػتجبسات ّضيٌِ اي )جبسي(دستگبّْبي اجشائي استبى اص هحل دس آهذ ػوَهي 4-5)ضوبسُ جذٍل دًجبلِ 
 1386 -87سبلْبي

 «ى ضيبلهجبلؾ :هيليَ»

 1387 1386 ػٜٞاٙ زؾتِب٢١بي اخطائي ضزيق

 38747 36219 ازاضُ ًل ضاُ ٍ سطاثطي 31

 1977 1276 ثبظضؾي 32

 11938 10577 ازاضُ ًل گوطًبر اؾشبى 33

 1185 1088 ّبي ٌّطي سجليـبر اؾالهي حَظُ 34

 32060 27172 ازاضُ ًل اهَض هبليبسي 35

 5044 4084 دعقٌي هبًًَي 36

  1387ؾبل  -:ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبىهأذص

 

 

 ػٌ٘ٔطز زضآٗس ١بي اؾتبٛي ٝ ٛوف آٙ زض ؾبذتبض ثٞزخ٠ اؾتبٙ-5-3

 ز آٮا ْٯٵٮي ْجبزت اغت اش  ز آٮا ٸبي  بق٩ اش ٚسٴؼ ٲٛت ٴ ٦تبش ، ٮب٪يتبت ٴ غتبيس  ز آٮتاٸبيي     

 زآٮتاٸبي   ْٯ٣٫س  1387 ز غب٨  ؾٵ  . ٢ٷ  ز ثٵ جٷ ٩٢  ٴ٪ت تحت ْٳٵاٰ  ز آٮا ْٯٵٮي ٮٳُٵز ٮي

 زقتا زؾتا ٲؿتبٰ     26ثتيؽ اش  ٮي٫يٵٰ زيب٨ زغياٶ اغت ٢تٷ  ز ٮٟبيػتٷ ثتب غتب٨ ٞجت٩       646488اغابٲي ثٷ 

 ٮياٸا.
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 دس استبى اسدثيل 1384 -1387( ثشسسي دسآهذّبي استبًي سبلْبي 5-5) ضوبسُ جذٍل
 )هجبلؾ:هيليَى ضيبل (

 646488 557781 557781 511499 462688 462688 380708 303781 303781 280456 233195 233195 زضآهسّبي هبليبسي

 216838 157400 157400 128615 99450 99450 86521 69789 69789 52384 53856 53856 ثٌس اٍل :هبليبر ثط قطًشْب-

 295325 274800 274800 243466 208867 208867 178155 185131 185131 138972 111099 111099 ٌس زٍم : هبليبر ثط زضآهسث-

 32811 34548 34548 34759 24029 24029 23681 20247 20247 15199 16645 16645 ثٌس ؾَم : هبليبر ثط ططٍر-

 - - - - - - - - - - - - ثٌس چْبضم : هبليبر ثط ٍاضزار-

 101514 91033 91033 96758 130342 130342 87538 92524 92524 73901 51595 51595 ثٌس دٌؼن : هبليبر ثط ههطف ٍ كطٍـ-

 - - - 1242 2000 2000 1541 2410 2410 1595 2050 2050 زضآهسّبي حبنل اظ اًحهبضار ٍ هبلٌيز زٍلز

 - - - 63289 75039 75039 49844 49682 49682 45618 40013 40013 زضآهسّبي حبنل اظ ذسهبر ٍ كطٍـ ًبال

 - - - 9649 9347 9347 6073 5899 5899 4938 4538 4538 حن ثيوِ ٍ زضآهسّبي هشلطهِ

 

 1387 -ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى اضزثيل: هأذص 
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 پّٞ ، ثبٌٛساضي -6

٦يتس  .   ثبشاز ذٵ٨ قٵزت ٮتي ْٯاٶ تسيٱ زٴؼ تبٮيٱ ٮب٪ي ٢ٵتبٶ ٮات  ز ثبشاز غسٮبيٷ ، تٵغى ثبٲ٣ٹب  ز 

 …ْٯ٫يبت ثبٲ٣ي ثب ٞجٵ٨ غپس ٶ ، اًْبي تػٹيست ثبٲ٣ي ، ٮٓتبٮست ثتسات ٴ غتٛاٷ ، ازش، اٴزاٜ ثٹتب از ٴ     

 ٦يتتس  . ٮتتبشا  ٲٟتتايٳ٧ي اٚتتسا  ٴ ٴا تتاٸبي اٞاكتتب ي  ز ثتتبشاز ذتتٵ٨ اش يسيتتٝ ذتتع اٲتتااش ٴ     اٲجتتب٬ ٮتتي

٦يس  . ثايٱ تستيت ٲٟايٳ٧ي اش يسيتٝ غيػتا٭    ٮي غپس ٶ ٦رازي ثبٲ٣ي  ز اصايبز ثٳ٧بٸٹبي اٞاكب ي ٞساز

تٵاٲٳا ثب اْٯب٨ غيبغت ٮٳبغت ذٵ٪ي ٲٟؽ ٮٹٯي  يبثا ٪را ثبٲ٣ٹب ٮي ثبٲ٣ي ثٷ ٩٢ غيػا٭ اٞاكب ي اٲاٟب٨ ٮي

 زا  ز زؾا ٴ تٵغٓٷ اٞاكب ي  اؾاٷ ثبؾٳا.

 ثب٢ٌٛبي اؾتبٙ -6-1

 ز اغابٰ از ثي٩ ؾتبٮ٩ ثبٲ٣ٹتبي    ٪اي ٴ ثبٲ١ تجبزي 6تٓاا   1387(  ز غب٨  1-6يجٝ ايسْبت جاٴ٨ )

ؾبٮ٩ ثبٲ٣ٹتبي ٮػت٣ٱ ،     ٴ٪ايثبٲ١ ت ككي  3ٮ٫ت ، ٮ٫ي ، زٚبٶ ٢بز٦ساٰ ، غپٷ ، تجبزت، قب زات ٴ 

 ٰ  ٮؿتٗٵ٨ ٚٓب٪يتت   ؾتٓجٷ يتب ٲٯبيٳتا٦ي    289ٮجٯٵْتبً ثتب    ثبٲت١ صكٵقتي   6ٴ  ٢ؿبٴزشي ٴ قٳٓت ٴ ٮٓتا

ثبٲ٣ٹتبي اغتابٰ ، ثيؿتاسيٱ تٓتاا      ؾتٓت  اا   زقا غٹ٭ ٩٢ تٓت  18ؾٓجٷ ٮٓب ٨  53 ثبٲ١ ٮ٫ي ثب ٲا.ثٵ ٶ ا

 .ثٷ صٵ  اصاكبـ  ا ٶ اغت ز اغابٰ  ٲ٣ي زاؾٓجٷ ٴ ٲٯبيٳا٦ي ثب

ثب تٵجٷ ثتٷ ٲٟتؽ ثبٲت١ ت ككتي تٵغتٓٷ قتب زات  ز ؾت٣ٵٚبيي ث تؽ صتاٮبت ٴ قتٳٓت اغتابٰ ٴ اش            

ٱ اٮس  ز آٲجبئي٣ٷ ايٱ ثبٲ١ ٲٯبيٳا٦ي صٵ  زا  ز اغابٰ  ايس ٲ٣س ٶ اغت نسٴزي اغت ٢ٷ تٵغى ٮػئٵ٪ي

ايٱ صكٵـ اٞااٮبت الش٬ اٲجب٬ ٦يس  تتب تجتبز ٴ ثبشز٦بٲتبٰ ٴ قتب جبٰ قتٳبيّ اش صتاٮبت ٴ تػتٹيست        

 صبـ ايٱ ثبٲ١ ثٹسٶ ٮٳا ٦س ٲا.

 
 1387( تؼذاد ضؼت ٍ ًوبيٌذگي ثبًٌْبي هختلق استبى دس سبل 1-6)ضوبسُ جذٍل 

 

ضكبٟ  ٗٔي ٗٔت ٕ ثبٛيبٛ
 نٜؼت ٝ ًكبٝضظي ٗؿٌٚ نبزضات تدبضت ؾپ٠ ًبضُطاٙ

 ٗؼسٙ
ثب٢ٌٛبي 

 ذهٞني
 خ٘غ ًْ

 289 13 1 46 19 39 36 30 18 53 34 سؼساز قؼت

 1387 -هبذص : ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى اضزثيل
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 ؾپطزٟ ١بي ثبٌٛي-6-2

)اْت٭ اش  ٴ٪اتي ٴ صكٵقتي(    ٮج٫ٕ ٩٢ غپس ٶ ٸبي ثبٲ٣ي  1387(  ز غب٨ 2-6ثس اغبظ ايسْبت جاٴ٨ )

 زقا اٚصايؽ ٲؿبٰ ٮياٸا.  5/5ٲػجت ثٷ غب٨ ٞج٩  زيب٨ ثٵ ٶ اغت ٢ٷ ٮي٫يٵٰ 10967212 ز اغابٰ ٮٓب ٨ 

 زقا ٮج٫ٕ ٢ت٩ غتپس ٶ    20جٯّ آٴزي ثيؽ اش  ثب ايساٰ ثبٲ١ ٮ٫ي  ٸٯبٲ٧ٵٲٷ ٢ٷ  ز جاٴ٨  ياٶ ٮي ؾٵ 

ٴ تجتبزت  ٢ؿتبٴزشي  ٸبي ثبٲ٣ي زتجٷ اٴ٨ زا ثٷ صٵ  اصاكبـ  ا ٶ اغتت ٴ ثٓتا اش آٰ ثبٲ٣ٹتبي ٮ٫تت ٴ     

 ٴ ثبٲت١ ذبغتبز٦ب  ثتبالتسيٱ ذتريسؼ      ٢تبز آٚتسيٱ  ثيٱ ثبٲ٣ٹتبي صكٵقتي ٸت٭ ثبٲت١     جبي ٦سٚاٷ اٲا. اش 

 غپس ٶ ٸبي ثبٲ٣ي زا اٲجب٬  ا ٶ اٲا.

  1387استبى دس سبل  يسپشدُ ّبي ثبًٌي ثِ تلٌيي ثبًٌْب (هجلؾ 2-6)ضوبسُ جذٍل 

 )هجلؾ : هيليَى ضيبل(

 ؾ٢ٖ اظ ًْ ؾپطزٟ خ٘غ ٗجٔؾ ٛبٕ ثبٛي

 58/78 7876151 ملت

 65/62 6661688 ملي

 68/8 818568 رفاٌ كارگران

 58/6 166515 سپٍ

 71/77 7667577 تجارت

 72/77 7671581 صادرات

 16/1 575257 مسكه

 11/76 7861158 كشايرزي

 66/2 61715 صىعت ي معدن

 68/7 715668 اقتصاد وًيه

 27/6 662517 سيىا

 18/7 785865 سامان

 88/8 861812 كارآفريه

 51/6 877665 ادپاسارگ

 722 72561676 جمع كل

 1387ؾبل  -هبذص : ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى
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ٟٚتسٶ اٲتٵاِ غتپس ٶ ثتبٲ٣ي  ز ثبٲ٣ٹتبي       3316174 تٓتاا   (جٯٓتبً 3-6ٸٯ ٳيٱ ثس اغبظ ايسْبت جتاٴ٨ ) 

غٹ٭ تٓاا  غپس ٶ ٸتب زا ثتٷ صتٵ      زقا ثيؿاسيٱ  90/16ثب  يٮ٫ثبٲ١ ثبش ٸ٭ ٴجٵ   اؾاٷ اغت ٢ٷ  ٮر٢ٵز

ٹبي صكٵقي ٲيص ثبٲ١ اٞاكب  ٲٵيٱ زتجٷ اٴ٨ ذتريسؼ تٓتاا  غتپس ٶ زا    ثبٲ٣كبـ  ا ٶ اغت ٴ اش ثيٱ اصا

 ث ٵ  اصاكبـ  ا ٶ اغت.

 

 1387(تؼذاد اًَاع سپشدُ ّبي ثبًٌي ثِ تلٌيي ثبًٌْب دس سبل 3-6) ضوبسُجذٍل 

 ؾ٢ٖ اظ ًْ تؼساز ؾپطزٟ  ٛبٕ ثبٛي

 56/76 165128 ملت

 52/76 862866 ملي

 76/8 712266 فاٌ كارگرانر

 68/5 656586 سپٍ

 87/5 825578 تجارت

 66/78 187185 صادرات

 58/1 767251 مسكه

 66/68 581611 كشايرزي

 26/2 166 صىعت ي معدن

 81/7 11168 اقتصاد وًيه

 51/2 87861 سيىا

 81/2 77175 سامان

 65/2 5871 كارآفريه

 85/2 78718 پاسارگاد

 722 8876711 جمع كل

 1387ؾبل  -هبذص : ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى

زيب٨ ثٵ ٶ ٢ٷ  ز ٮٟبيػٷ ثب غب٨ ٞج٩  3307188ٮٓب ٨  1386ٱ غساٲٷ غپس ٶ ثبٲ٣ٹبي اغابٰ  ز غب٨ ٸٯ ٳي

  ؽ  اؾاٷ اغت.٢بٸ زقا  6
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 تؿ٢يالت اػغبيي-6-3

ٕ ثبٲ٣ٹتبي اغتابٰ     1387(  ز غتب٨  4-6جتاٴ٨ ) ايسْتبت  ثس اغتبظ   ِ  ٮي٫يتٵ  15290261 ٮج٫ت  ٰ زيتب٨ اٲتٵا

 ٴثتٷ ث ؿتٹبي ٮ ا٫تٙ اٞاكتب ي )٢ؿتبٴزشي ، ٮػت٣ٱ        ٮٵز  ٞتساز ا   959136 ز ٞب٪ت تٓاا  تػٹيست 

 تػتٹيست اًْتبيي   ٲٯٵ ٶ اٲتا ٢تٷ اش ٪حتبٌ تٓتاا      اًْبصاٮبت ٴ ثبشز٦بٲي(  ،غبصاٯبٰ ، قٳٓت ٴ ٮٓاٰ 

ٕ  ٪يٴ زقا ٢بٸؽ  26ٲػجت ثٷ غب٨ ٞج٩   ؽاٚتصاي  زقتا   15 تػتٹيست اًْتبيي  ز  تاٴ     اش ٪حبٌ ٮج٫ت

تػتٹيست ثتٷ ث تؽ     ٮيصاٰٴ ٢ٯاسيٱ  صاٮبت ٴ ثبشز٦بٲيتػٹيست ثٷ ث ؽ  ٮيصاٰ ٸا .ثيؿاسيٱ  ٲؿبٰ ٮي

   .ذس اصت ؾاٶ اغت قٳٓت ٴ ٮٓاٰ

 

( تؼذاد ٍ هجلؾ تسْيالت اػغبيي ثبًٌْب ثِ ثخص ؿيش دٍلتي استبى ثِ تلٌيي ثخطْبي ػوذُ 4-6)ضوبسُ جذٍل 

  1385-87اهتصبدي دس سبلْبي 

 )هجبلؾ: هيليَى ضيبل(

 ذسٗبت ٝ ثبظضُبٛي نٜؼت ٝ ٗؼسٙ ٗؿٌٚ ٝ ؾبذت٘بٙ ًكبٝضظي خ٘غ  ؾبّ قطح

 تؼساز تؿ٢يالت

1385 7755681 651127 885181 782256 816728 

1386 7656665 666257 868888 717668 862286 

1387 585786 627251 681552 728286 851276 

 ٗجٔؾ تؿ٢يالت

1385 5857265 6768567 7558616 7825576 8181755 

1386 78658567 6687628 8558856 7166658 1568587 

1387 78652667 6566112 8888611 7168786 8821166 

 ّوبىهبذص : 

 

 تؿ٢يالت تٌٔيلي اػغبيي -6-4

 ز زيبغتت جٯٹتٵزي   ٮاٯس٢تص  ْٯاتبً اش ٮح٩ اْاجتبزات غتٹ٭    1387غب٨ اًْب ؾاٶ  ز تػٹيست ت٫٣يٛي 

ٮيتصاٰ اْاجتبزات اثسٖتي ٴ غتٟٙ ذتريسؼ ٴ       اغت ٢ٷ تٵشيتّ ثتبٲ٣ي   تبٮيٱ ٦س ياٶ غٳٵاتيٱ ثٵ جٷ يٲاٵٞ

   آٮاٶ اغت. (5-6) ٮيصاٰ اْاجبز يس ٹبي ٮ ا٫ٙ ٴ اؾاٗب٪صايي آٲٹب ثٷ ت٣ٛي١ ثبٲ٣ٹبي ْبٮ٩  ز جاٴ٨
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 1387دثبصدُ ٍ ًبسآكشيي دس خبتوِ سبل ثبًٌْبي ػبهل اص هحل اػتجبسات گستشش ثٌگبّْبي اهتصبدي صٍ(  ػولٌشد 5-6)ضوبسُ  جذٍل

 هيليَى ضيبل(هجبلؾ : ) 

ق
زي

ض
 

 اػتجبض اثالؿي ٛبٕ ثبٛي
زضنس ٗؼطكي ث٠  ٗؼطكي ث٠ ثبٛي

ٛي ٛؿجت ث٠ ؾ٢ٖ ثب
 اثالؿي

 تهٞيت ٢ٛبيي قسٟ
زضنس تهٞيت ٢ٛبيي 
 ٛؿجت ث٠ ؾ٢ٖ اثالؿي

 اٛؼوبز هطاضزاز قسٟ

 اقتـبٓعايي تؼساز عطح ٗجٔؾ اقتـبٓعايي تؼساز عطح ٗجٔؾ اقتـبٓعايي تؼساز عطح ٗجٔؾ

 12900 5671 1674867 111 17675 8932 2140589 234 26292 10720 4522533 1933835 هلي 1

 5520 4026 613384 83 6385 4395 745560 252 13220 8568 2267722 898515 ًكبٍضظي 2

 3933 2700 309747 84 4462 2904 419793 218 7421 3495 1092715 500220 ؾذِ 3

 4422 2725 571784 69 6842 4576 716995 295 12444 5408 3078884 1042490 سؼبضر 4

 6782 4347 658910 70 9231 6060 916264 170 15979 8751 2221568 1303515 هلز 5

 2222 1224 217262 70 2353 1236 249579 184 5259 2075 660815 357720 ضكيبُ  6

 9376 4716 757166 83 14173 8350 1153921 173 20426 10807 2402982 1385640 نبزضار 7

نييييٌؼز ٍ  8

 هؼسى
123525 241555 114 1596 196 120800 82 1071 98 104601 73 965 

 2405 275 173624 60 2592 386 215284 80 4274 666 285280 357600 هؿٌي 9

 48525 25757 5081345 84 64784 36921 6678785 216 106911 50604 16774054 7903060 ػوغ -

 1388 -هؼبًٍز ثطًبهِ ضيعي اؾشبًساضي اضزثيل گطٍُ اقشـبل ٍ ؾطهبيِ گصاضيبذص: ه
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 1387ثبًٌْبي ػبهل اص هحل اػتجبسات گستشش ثٌگبّْبي اهتصبدي صٍدثبصدُ ٍ ًبسآكشيي دس خبتوِ سبل (  ػولٌشد 5-6)ضوبسُ  جذٍلدًجبلِ 

 بل(هيليَى ضيهجبلؾ : )

ق
زي

ض
 

 ٛبٕ ثبٛي
زضنس ػوس 

هطاضزاز ٛؿجت ث٠ 
 ؾ٢ٖ اثالؿي

 عطح٢بي ثطُكتي ٗجٔؾ پطزاذت قسٟ

 ٗجٔؾ ضيعـ

 عطح٢بي زض زؾت ثطضؾي

 تؼساز عطح ٗجٔؾ اقتـبٓعايي تؼساز عطح ٗجٔؾ اقتـبٓعايي تؼساز عطح ٗجٔؾ

 0 0 548274 8617 1788 1833670 11308 5620 1496933 87 هلي 1

 4 41603 193902 6808 4169 1286657 5493 4026 567920 68 ًكبٍضظي 2

 0 0 100896 2120 591 572026 3933 2700 302071 62 ؾذِ 3

 29 632581 213323 5188 804 1515985 4372 2724 511777 55 سؼبضر 4

 0 0 311693 2332 2691 993611 6759 4344 611656 51 هلز 5

 0 0 61623 2906 839 349613 1945 1062 191109 61 ضكيبُ  6

 0 0 193594 6270 2457 1055467 9376 4716 693954 55 نبزضار 7

 0 0 4/18241 525 32 103626 965 73 99255 85 نٌؼز ٍ هؼسى 8

 85 30615 0 650 195 39381 2405 275 173624 49 هؿٌي 9

 118 704799 1641546 35416 13566 7750036 46556 25540 4648299 63 ػوغ -
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 ٠ـ٘ـثي -7

اي اغت ٢تٷ  ز قتٵزت ٚٓتب٨ ؾتاٰ ٴ ايٛتبي ٲٟتؽ        ي٣ي اش اثصازٸبي ثبشاز ٮب٪ي  ز اٞاكب  ، صاٮبت ثيٯٷ

ٴ  ػتبثٹبي   ISICاي  ز ثبشاز ٮي تٵاٲا ثٷ زؾا ٴ تٵغتٓٷ اٞاكتب ي ٮٳجتس ؾتٵ  .  ز تٟػتي٭ ثٳتاي        ٴاغًٷ

 ؾٵ .ٮي ٮٳًٟٷ اي ثيٯٷ  ز ٞب٪ت ٚٓب٪يت ٴاغًٷ ٦سيٹبي ٮب٪ي آٴز ٶ 

ٴ چٳا ؾتس٢ت ثيٯتٷ صكٵقتي اش جٯ٫تٷ       اٲب آغيب، ا٪جسش ، ايساٰ ٴ  ٴ٪اي چٹبز ؾس٢ت ثيٯٷ 1387 ز غب٨ 

چٹتبز   . ز اغتابٰ از ثيت٩ ٚٓتب٨ ثتٵ ٶ اٲتا     ...  غتيٳب ٴ ذبزغتيبٰ ٴ   ؾس٢ت ٸبي ثيٯٷ زاشي ،  ي، ٢بزآٚسيٱ ٴ

 209683ثتب٪ٕ ثتس   ٚاي ٮي٫يٵٰ زيب٨  تٝ ثيٯتٷ  زيتب    340136ٮج٫ٕ  ز ٮجٯٵِ ثب  ؾس٢ت ثيٯٷ  ٴ٪اي يب  ؾاٶ

ثٓجبزت  ي٧تس   صػبزت ذس اصت ٲٯٵ ٶ اٲا . ؾاٶ ٵا ث ثيٯٷ ٮٵز   26746ٮي٫يٵٰ زيب٨ صػبزت  ز ٞب٪ت 

الش٬ ثتٷ تٵنتيح     زقا  ٝ ثيٯٷ ٸبي  زيبٚت ؾاٶ ثساي ذس اصت صػتبزت ٸصيٳتٷ ٦س يتاٶ اغتت.    64/61

ٓٳي يٮٵز  ثيٯٷ ؾاٶ ثٵ ٶ اغت  322636ٮٵز   ب رٷ اتٛبٜ اٚاب ٶ ٮٳجس ثٷ صػبزت اش ثيٱ  26746اغت ٢ٷ 

  زقا ثيٯٷ ؾا٦بٰ ٮٵز   ب رٷ صػبزتي ٴاّٞ ؾاٶ اٲا . 28/8 ز 

 1386-87استبى ثش حست ًَع ثيوِ دس سبلْبي  دٍلتي ثيوِ ضشًت ّبي ( ػولٌشد1-7) ضوبسُ جذٍل 

 (هجلؾ : هيليَى ضيبل)

 قطح ػ٘ٔيبت

              ٛٞع ثي٠٘

 ٗجٔؾ ذؿبضات ٝاهغ قسٟ تؼساز ذؿبضت ٝاهغ قسٟ قسٟحن ثي٠٘ ػبيس  ثي٠٘ ٛب٠ٗ نبزض قسٟ

1386 1387 1386 1387 1386 1387 1386 1387 

 209683 180225 26746 19773 340136 330907 322636 283887 ػوغ

 5475 2195 193 213 20120 19834 46435 59242 آسف ؾَظي

 12418 8940 1629 1628 25412 19745 9322 8722 اسَهجيل )ثسًِ(

 - - 69 - 328 895 227 253 ثبضثطي

 5022 2790 2740 2064 15356 63326 38374 85714 حَازص

 20645 13374 8645 5316 22046 25414 13794 409 زضهبًي

 4080 4554 3948 116 7775 8487 2223 4483 ظًسگي)ػوط(

 147180 140712 9226 10180 211176 179248 121553 102235 قرم طبلض ٍ هبظاز

 1784 1015 22 31 2187 2242 9378 254 هٌْسؾي

 13079 6645 274 226 35736 11716 81311 22575 ؾبيط

 1387 -هأذص : ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى
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 قبذم هي٘ت  -8

ٮٓيبز غٳجؽ تٗييسات ٞيٯت ٢بالٸب  ز ثبشازٸبي ْٯاٶ ٚسٴؾي ٲػجت ثٷ غب٨ ذبيتٷ ، ؾتبصف ثٹتبي ْٯتاٶ     

ؾتٵ  ٴ   ٸتب ٮحبغتجٷ ٮتي    ٦يسي غًح ْٯٵٮي ٞيٯت ؾٵ  . ايٱ ؾبصف ثساي اٲااشٶ ٚسٴؾي ٢بالٸب ٲبٮياٶ ٮي

 ثبؾا .  ٸب  ز غًح تٵ٪يا ٢ٳٳاٶ ٴ ْسنٷ ٢ٳٳاٶ  غت اٴ٨ ٮي ٲٯٵ ازي اش تٗييس ٞيٯت

صبٲٵاز ٲػجت ثٷ غب٨ ذبيتٷ ؾتبصف    يٮٓيبز غٳجؽ تٗييسات ٞيٯت تٓاا  ٮٓيٳي اش ٢بالٸب ٴ صاٮبت ٮكسٚ

ٮٓيبزي ثساي اٲااشٶ ٦يسي تٗييتس زٚتبٶ    . ايٱ ؾبصف ؾٵ  ٲبٮياٶ ٮي (CPI) ثٹبي ٢بالٸب ٴ صاٮبت ٮكسٚي

صبٲٵازٸتتب  ز يتتٵ٨ شٮتتبٰ  ازاي ٢بزثس ٸتتبي ٚساٴاٲتتي  ز  تتٵشٶ غيبغتتا٧رازي ٢تتسٰ اٞاكتتب ي ٴ تجتتاي٩ 

  ز ا٫ٖت ٮٵاز  ٲس  ٫٢ي تٵز٬  ز اٞاكب  ٢ؿٵز ٮي ثبؾا.ٮاٗيسٸبي  ػبثٹبي ٮ٫ي اش اٞس٬ جبزي ثٷ ربثت 

ٮٓيبز ثب ٴجٵ  ٢بزثس ٸتبي ٦ػتاس ٶ ،  ازاي اؾت٣بالت ْايتاٶ  ز     ايٱ  .ؾبصف ٮحبغجٷ ٮي ؾٵ  ثب ايٱ ٲيص

( ايٱ اغت ٢ٷ ثبش٦ٵ ٢ٳٳاٶ تٗييسات ٸصيٳٷ شٲتا٦ي  CPI ٵشٶ ٲُسي ٴ ٢بزثس ي اغت ي٣ي اش اؾ٣بالت )

ٲيػت ٴ ايٱ  ز  ب٪يػت ٢ٷ ارسات تٵزٮي ثساي صبٲٵازٸبي ٮ ا٫تٙ ٮاٛتبٴت اغتت ٴ    صبٲٵازٸبي ٮ ا٫ٙ 

ٴ تٳٹب ث ؿي اش ٢بالٸتب   ٲيػتٯ ٳيٱ ثٷ  ٪ي٩ ايٳ٣ٷ  ز ثس٦يسٲاٶ تٯبٮي ٢بالٸب ٴ صاٮبت ٮكسٚي ٮٯ٣ٱ ٸ

ٴ صاٮبت زا  ز ثس ٮي ٦يس  ثٷ صٵثي ٲٯي تٵاٲا آربز اٚصايؽ ٲٟايٳ٧ي زا ثس زٴي ٞيٯت ٢بالٸب ٴ صاٮبت 

زؾتا ٲٟتايٳ٧ي ٴ    ػتت ٦ػ . ثب  ز ٲُس ٦سٚاٱ ٮٓيبز تٗييسات ؾبصف ٞيٯت ثساي ٮحبغتجٷ تتٵز٬  ٲؿبٰ  ٸا 

 تٵز٬ شيب  اغت .

ٹتبي ٢بالٸتب ٴ صتاٮبت ٮكتسٚي  ز ٮٳتبيٝ      ثثتساي ؾتبصف    1387 ز غتب٨   ،ثس اغبظ آصسيٱ اقتس بت 

ثٷ ْٳٵاٰ غب٨ ذبيٷ  ز ٲُس ٦سٚاٷ ؾاٶ ٴ ؾبصكٹبي ٮسثٵو ثتٷ غتب٨ ٦رؾتاٷ ٮتٵز       1383ؾٹسي ايساٰ غب٨ 

ٲٛس ٴ ثيؿاس  اؾتاٷ   5000اي ٮٓب ٨ يجٯٓ (1383)تجايا ٲُس ٞساز ٦سٚاٷ اغت )٫٢يٷ ٲٟبيي ٢ٷ  ز غب٨ ذبيٷ 

 (.ؾاٶ اٲا ٮحػٵةاٲا ؾٹس 

ثساي ؾتبصف ثٹتبي ٢بالٸتب ٴ صتاٮبت ٮكتسٚي صبٲٵازٸتب  ز        1384ثس اغبظ آصسيٱ تجايا ٲُس  ز غب٨ 

(  1-8ثٷ ْٳٵاٰ غتب٨ ذبيتٷ ٮجٳتبي ٮحبغتجٷ ٞتساز ٦سٚاتٷ اغتت . جتاٴ٨ )          1381ٲٟبو زٴغابيي ايساٰ ، غب٨ 
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صاٮبت ٮكسٚي صبٲٵازٸب  ز ٲٟبو ؾٹسي اغابٰ ٴ ٢ؿٵز زا ثتس  ػتت ٦سٴٸٹتبي     ٹبي ٢بالٸب ٴثؾبصف 

ثتساي  ثتس  ػتت ٦سٴٸٹتبي اقت٫ي     ( ٸٯيٱ ؾتبصف زا   2-8جاٴ٨ ) ٴ  1387اصاكبقي  ز غب٨ اق٫ي ٴ 

ٸٯبٲ٧ٵٲٷ ٢تٷ ٮس ُتٷ ٮتي ٦تس        .ٲؿبٰ ٮي  ٸا 1386ٴ  1387ٲٟبو زٴغابيي اغابٰ ٴ ٢ؿٵز  ز غب٪ٹبي 

اغابٰ، ؾبصف ٩٢ ثٹبي ٢بالٸب ٴ صاٮبت ٮكتسٚي صبٲٵازٸتب اش ؾتبصف    ٹسي  ز ٮٳبيٝ ؾ 1387 ز غب٨ 

ٮاٳبَس ٢ؿٵزي ثبالتس ثٵ ٶ اغت . ا٪جاٷ  ز ؾتبصف ٸتبي ٮػت٣ٱ، آة، ثتسٜ، ٦تبش ٴ غتبيس غتٵصت ٸتب ٴ         

ثٹااؾت ٴ  زٮبٰ ٴ تٛسيح ٴ اٮٵز ٚسٸٳ٧ي ٴ تحكي٩، اغابٰ از ثي٩ اش ٮاٵغى ٢ؿٵزي ذبييٱ تس ٴ  ز غبيس 

 1387 ز غتب٨   ٯ٩ ٴ ٲ٩ٟ ٴ ذٵؾتب٠ ٴ ٢ٛتؽ اغتابٰ ثتبالتس اش ٢ؿتٵز ثتٵ ٶ اغتت.       ؾبصف ٸب صكٵقبً  

 ٢ؿتٵز  زٴغتابيي تس اش ٮٳبيٝ ذبييٱ  اغابٰ زٴغابييؾبصف ٩٢ ثٹبي ٢بالٸب ٴ صاٮبت ٮكسٚي  ز ٮٳبيٝ 

ٮي ثبؾا ٴ اصاس٘  ز ؾبصف صٵزا٢ي ٸب ، آؾبٮياٲي ٸب ٴ  صبٲيبت ٴ ٮػ٣ٱ، آة، ثتسٜ، ٦تبش ٴ غتبيس    

 ٮي ثبؾا.  غٵصاٹب چؿٯ٧يستس

ٲؿتبٲ٧س تتٵز٬     ٴ غب٨ آصس ٮٵز  ثسزغي زقا تٗييسات ؾبصف ثٹبي صس ٶ ٚسٴؾي ٢بالٸب ٴ صاٮبت  ز 

 ثبؾا ٴ ايٱ ٲؿبٰ ٮي  ٸا ٢ٷ ٞيٯت ٸس ٦سٴٶ اش ٢بالٸب ٴ صاٮبت چٳا  زقا تٵز٬  اؾاٷ اغت . ٮي

ز ٮٳتبيٝ ؾتٹسي   ثب تٵجٷ ثٷ ايٳ٣ٷ  زقا تٗييسات ؾبصف ثٹبي صس ٶ ٚسٴؾي ٢بالٸب ٴ صاٮبت ٮكتسٚي   

ايٱ اٮتس  تب٢ي اش ٴجتٵ  تتٵز٬ ثتس زٴي ٢بالٸتب ٴ صتاٮبت         اغت.ٮثجت  ٲػجت ثٷ غب٨ ٞج٩ ٢ؿٵز ٴ اغابٰ

 ثبؾا. ٮكسٚي ٮي
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ساالوٍ بُاي كاالَا ي خدمات مصرفي خاوًارَا در مىاطق شُري استان ي كشًر بر اساس ( شاخص  7-5 )شمارٌ جديل 

 7851گريَُاي اصلي در سال 
 (100;1383) 

 طحـق
 1387بّ ــؾ

 ًْ ًكٞض اؾتبٙ اضزثيْ

گطٍّْبي 

 انلي

 8/758 7/758 قبذم ًل

 5/755 1/626 ذَضاًي ّب ٍ آقبهيسًي ّب 

 5/761 1/718 زذبًيبر

 7/768 5/718 دَقبى ٍ ًلف

 6/756 5/758 ، آة، ثطم،گبظ ٍ ؾبيط ؾَذز ّبهؿٌي 

 715 6/751 هَضز اؾشلبزٍُ ذسهبر  لَاظماطبص ، 

 752 8/756 ساقز ٍ زضهبىثْ

 715 8/766 حول ٍ ًول

 5/56 7/55 اضسجبعبر

5/762 سلطيح ٍ اهَض كطٌّگي  6/788 

8/766 سحهيل  8/751  

5/755 ضؾشَضاى ٍ ّشل  755 

8/755 ًبال ٍ ذسهبر هشلطهِ  8/751  

 گطٍ ُ

 ّبي

 اذشهبني

5/758 ًبال  5/711  

8/751 ذسهبر  8/751  

5/758 ؾَذز ّب گبظ ٍ ؾبيط، آة ، ثطم ،  هؿٌي  6/756  

 1387 –هبذص : ؾبلٌبهِ آهبضي ًكَض 
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سبالًِ ثْبي ًبالّب ٍ خذهبت هصشكي خبًَاسّب دس ًوبط سٍستبيي استبى ٍ ًطَس ثش ( ضبخص  2-8 )ضوبسُ جذٍل 

 1387ٍ  1386حست گشٍّْبي اصلي دس سبلْبي

 (100;1381) 

 طحـق

 1387ؾبّ  1386ؾبّ 

 ًْ ًكٞض اؾتبٙ اضزثيْ ًكٞضًْ  اؾتبٙ اضزثيْ 

ي
نل

ي ا
ْب

ٍّ
گط

 

 2/243 4/223 9/191 5/180 قبذم ًل

 5/269 4/245 7/198 1/189 آقبهيسًي ّب ٍ زذبًيبر ،ذَضاًي ّب 

 9/205 4/177 5/174 6/153 دَقبى ٍ ًلف

 5/247 1/219 209 8/189 آة ، ثطم ، گبظ ٍ ؾبيط ؾَذشْبهؿٌي ، 

 7/215 203 172 7/166 ؼويط ٍ ًگْساضي آًْبهجلوبى ، لَاظم ذبًگي ٍ س

 6/255 7/259 2/210 9/210 ثْساقز ٍ زضهبى

 8/219 8/203 9/181 5/174 حول ٍ ًول

 1/108 4/104 9/107 4/104 اضسجبعبر

 8/139 7/133 8/127 6/124 سلطيح ٍ كطٌّگ

 8/126 7/185 7/123 4/169 آهَظـ

 4/270 234 3/212 8/191 ّشل ٍ ضؾشَضاى

 9/269 1/250 5/219 5/213 ًبالّب ٍ ذسهبر هشلطهِ
ي 

ْب
ٍّ

گط

ي
ن

هب
ذش

ا
 

 6/238 1/222 1/185 5/177 ًبالّب

 9/257 7/228 1/214 6/193 ذسهبر

 1387–هبذص : ؾبلٌبهِ آهبضي ًكَض 
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 ثٞزخ٠ ذبٛٞاض١بي اؾتبٙ -9

زآٮا صب٪ف صبٲٵازٸبي ؾتٹسي ٴ زٴغتابيي   ايسْبت ٮسثٵو ثٷ ثٵ جٷ صبٲٵازٸبي اغابٰ ؾبٮ٩ ٮاٵغى ٸصيٳٷ ٴ  

 ز اغابٰ  اش ٲابيج يسح آٮبز٦يسي اش ٸصيٳٷ ٴ  زآٮا صبٲٵازٸبي ؾتٹسي ٴ زٴغتابيي اغتا سان ؾتاٶ اغتت ٴ  ز      

ؾبصكٹبي ٮسثٵو ثٷ ٴ ثبؾا. ثسزغي آٮبز ٮسثٵو ثٷ ٸصيٳٷ ٴ  زآٮا صبٲٵاز  غب٪ٳبٮٷ آٮبزي اغابٰ ٞبث٩  غاسغي ٮي

تٵاٲا ٲٯبيي اش ْٯ٣٫س  اٞاكتب  ٢ؿتٵز    ت ؾ٣ب٘ ٮكس٘ ثيٱ ؾٹس ٴ زٴغاب ٴ ... ٮيآٰ اش ٞجي٩ نسيت جيٳي ،ٲػج

  ز شٮيٳٷ تٵشيّ ْب الٲٷ تس  زآٮا ثبؾا.

يجٝ تٓسيٙ ، ٸصيٳٷ ازشؼ ذٵ٪ي ٢بالي تٹيٷ ؾاٶ يب صاٮت اٲجب٬ ؾاٶ تٵغى صبٲٵاز ثٷ ٮٳُٵز ٮكس٘ اْهب ٴ يتب  

تٹيٷ ؾبٮ٩ صسيا ، تٵ٪يا صبٲ٧ي ،  ز ثساثس صاٮت ، اش ٮح٩ ٢ػت ، ذب يتب ذتبي ٴ    ؾٵ . ٸايٷ ثٷ  ي٧ساٰ ٲبٮياٶ ٮي

 ؾٵ .   يب ٮجبٲي اغت ٢ٷ ثٷ قٵزت ذٵ٪ي ثسآٴز  ٴ جصٴ ٸصيٳٷ ٮٳُٵز ٮي

 صتبٲي ٴ ٸصيٳتٷ ٸتبي صتب٪ف ٖيتس       ٴ ٩٢ ٸصيٳٷ صب٪ف صبٲٵاز ؾبٮ٩  ٴ ٞػتٯت ٸصيٳتٷ ٸتبي صتب٪ف صتٵزا٢ي     

آز ، زؾاٷ ، »ا٢ي ٴ  صبٲي ؾبٮ٩ ٸصيٳٷ ٸبي ٮسثٵو ثٷ ٦سٴٶ ٢بالٸبي ثبؾا . ٸصيٳٷ ٸبي صب٪ف صٵز صٵزا٢ي ٮي

ٮيٵٶ ٸب ٴ » ،« زٴٖٳٹب ٴ چسثيٹب»، «ٸبي آٰ ٴ ت ٭ ذسٲا٦بٰ  ؾيس ٴ ٚسآٴز ٶ، ٦ٵؾت صب٬ »، «ٲبٰ ٴ ٚسآز ٶ ٸبي آٰ 

يٹب ٴ غتبيس  چبؾتٳ  ،ا ٴيتٷ  »، « ٞٹتٵٶ ٴ ٢ب٢تبئٵ   ،چتبي   ،ؾتيسيٳيٹب   ،ٞٳتا ٴ ؾت٣س   »، «صؿ٣جبز ٴ  جٵثبت »، « غجصيٹب

 ثبؾا. ٮي« ٖراٸبي آٮب ٶ ٴ  صبٲيبت  ،ٸب  ٲٵؾبثٷ» ٴ ، «تس٢يجبت صٵزا٢ي

، «٢ٛتؽ  ٴذٵؾتب٠  »بي صب٪ف ٖيس صٵزا٢ي ٲيص ؾبٮ٩ ٸصيٳتٷ ٸتبي قتس٘ ؾتاٶ زٴي ٦تسٴٶ ٢بالٸتبي       ٸٸصيٳٷ 

ٮبت غتس٦سٮيٹب ٴ صتا   ،تٛسيحتبت  »، «ثٹااؾت ٴ  زٮتبٰ  »، «ٮػ٣ٱ ، ٪ٵاش٬ ٴ اربرٷ ٴ ٮ٫صٴٮبت ٴ صاٮبت صبٲٵاز »

 ثبؾا. ٮي« ٢بالٸب ٴ صاٮبت ٮاٛسٞٷ صبٲٵاز» ٴ« ٯ٩ ٴ ٲ٩ٟ ٴ ازتجبيبت »، «ٚسٸٳ٧ي 

 ذبٛٞاض١ب زض ٜٗبعن ق٢طي ٝ ضٝؾتبيي ًكٞض ٝ اؾتبٙ ؾبال٠ٛ ١عي٠ٜ ١بي ذبٓم  ٗتٞؾظ ًْ -9-1-1

 ٩٢1386 ٸصيٳٷ ٸبي صب٪ف غبالٲٷ ي١ صبٲٵاز ؾٹسي ٢ؿٵز  ز غب٨ ٮاٵغى (  1-9 ثس اغبظ ايسْبت جاٴ٨ )

زيتب٨   ٸتصاز  139/81289)ؾبٮ٩ ٸصيٳٷ ٸبي صب٪ف صٵاز٢ي ٴ  صبٲي ٴ ٸصيٳٷ ٸبي صب٪ف ٖيس صٵزا٢ي( ٮٓتب ٨  

 اٚصايؽ يبٚاٷ اغت . 1387 ز غب٨  زيب٨ٸصاز  94214 زقا زؾا ثٷ  89/15ثٵ ٶ ٢ٷ ثب 
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ب٨ زيت ٸتصاز   045/48846 زقا زؾتا اش   54/10ٸبي صب٪ف ي١ صبٲٵاز زٴغابيي ٢ؿٵز ٲيص ثب  ٮاٵغى ٩٢ ٸصيٳٷ

 زقتا   67/22ٮٓتب ٨   1387زغياٶ اغتت . ٸٯ ٳتيٱ  ز غتب٨     1387زيب٨  ز غب٨ ٸصاز  53995ثٷ  1386 ز غب٨ 

 زقتا زا ٸصيٳتٷ ٸتبي ٖيتس      32/77ٸبي صٵزا٢ي ٴ  صبٲي ٴ  ٸبي صب٪ف صبٲٵازٸبي ؾٹسي ٢ؿٵز زا ٸصيٳٷ ٸصيٳٷ

ٸتبي صتٵزا٢ي ٴ    زقا ٸصيٳٷ  62/38صٵزا٢ي تؿ٣ي٩  ا ٶ اغت . ايٱ ٲػجت ثساي ٮٳبيٝ زٴغابيي ٢ؿٵز ؾبٮ٩ 

  زقا ٸصيٳٷ ٸبي ٖيس صٵزا٢ي ثٵ ٶ اغت .  37/61 صبٲي ٴ 

زيتب٨ ٴ  ٸتصاز   291/76309ٮٓب ٨  1386ٸٯ ٳيٱ ٩٢ ٸصيٳٷ ٸبي صب٪ف غبالٲٷ ي١ صبٲٵاز ؾٹسي اغابٰ  ز غب٨ 

 98/18ثب  1387زيب٨ ثٵ ٶ اغت ٢ٷ ٮيصاٰ ايٱ ؾبصف  ز غب٨ ٸصاز  170/64941ٮٓب ٨ اغابٰ  ز ٮٳبيٝ زٴغابيي 

 زقا زؾا  ز ٮٳبيٝ زٴغابيي اغابٰ ثتٷ   69/6زيب٨ ٴ ثب  ٸصاز 266/90797 زقا زؾا  ز ٮٳبيٝ ؾٹسي اغابٰ ثٷ 

 زيب٨ زغياٶ اغت . ٸصاز 103/69286

 زقا ٸصيٳٷ صب٪ف صبٲٵازٸبي ؾٹسي اغتابٰ زا ٸصيٳتٷ ٸتبي صتٵزا٢ي ٴ  صتبٲي ٴ       35/27ٮٓب ٨  1387 ز غب٨ 

 اغت.ٖيس صٵزا٢ي تؿ٣ي٩  ا ٶ  زقا آٰ زا ٸصيٳٷ ٸبي  64/72

 زقتا ٸصيٳتٷ ٸتبي صتٵزا٢ي ٴ  صتبٲي ٴ       22/41ايٱ ٲػجت ثساي ٮٳبيٝ زٴغتابيي اغتابٰ ؾتبٮ٩     ز غب٨ ٮر٢ٵز 

  زقا ٸصيٳٷ ٸبي ٖيس صٵزا٢ي ثٵ ٶ اغت . 77/58

صبٲٵازٸتب   ٸصيٳتٷ صتب٪ف   غٹ٭ ٸصيٳٷ ٸبي صٵزا٢ي ٴ  صبٲي  ز 1387 ز غب٨  ٦س   ٢ٷ ثايٱ تستيت ٮس ُٷ ٮي

 ز . ثتٵ ٶ اغتت   صبٲٵازٸتبي ؾتٹسي ٢ؿتٵز    ثبالتس اش غٹ٭ ٸصيٳٷ ٸبي صتٵزا٢ي ٴ  صتبٲي   اغابٰ ٮٳبيٝ ؾٹسي ز 

ثتبالتس اش  غٹ٭ ٸصيٳٷ ٸبي صب٪ف صٵزا٢ي ٴ  صبٲي اش ٩٢ ٸصيٳٷ ٸبي صب٪ف صبٲٵازٸب  ٲيصٮٳبيٝ زٴغابيي اغابٰ 

ٸبي  ٮٟبيػٷ ٩٢ ٸصيٳٷٮر٢ٵز  زغب٨  . ثٵ ٶ اغتزٴغابيي ٢ؿٵز ي صبٲٵازٸبي  صبٲغٹ٭ ٸصيٳٷ ٸبي صٵزا٢ي ٴ 

ٸبي صب٪ف صبٲٵازٸتبي زٴغتابيي    اغابٰ  ٲؿبٰ  ٸٳاٶ ثبال ثٵ ٰ ٮيص اٰ ٸصيٳٷ ٴصب٪ف صبٲٵازٸبي زٴغابيي ٢ؿٵز 

٢ت٩ ٸصيٳتٷ ٸتبي صتب٪ف      ٮاٵغتى اٮتب   ٢ؿٵز ٮي ثبؾتا. ٸصيٳٷ ٸبي صب٪ف صبٲٵازٸبي زٴغابيي اغابٰ اش ٮاٵغى 

 ٳٷ ٸبي صب٪ف صبٲٵازٸبي ؾٹسي اغابٰ ثٵ ٶ اغت.صبٲٵازٸبي ؾٹسي ٢ؿٵز ثبالتس اش ٮاٵغى ٩٢ ٸصي
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  ًطَس ٍ استبى ( هتَسظ ّضيٌِ ّبي خبلص سبالًِ يي خبًَاس ضْشي ٍ سٍستبيي1-9)ضوبسُ جذٍل 
 1386-87سبلْبي دس عَل

 ضيبل(ّعاض هجبلؾ : )

 طحـق
1386 1387 

 اؾتبٙ ًكٞض اؾتبٙ ًكٞض

 266/90797 94214 291/76309 139/81289 هشَؾظ ًل ّعيٌِ ّب

 739/65957 72854 159/53588 895/63086 ّعيٌِ ّبي ؿيط ذَضاًي

 527/24839 21360 132/22721 244/18202 ّعيٌِ ّبي ذَضاًي ٍ زذبًي

 103/69286 53995 170/64941 045/48846 هشَؾظ ًل ّعيٌِ ّب

 074/40724 33141 007/3829 312/30643 ّعيٌِ ّبي ؿيط ذَضاًي

 032/28562 20854 163/26662 733/18202 ّعيٌِ ّبي ذَضاًي ٍ زذبًي

 1387 -اؾشبى اضزثيلًكَض ٍ هبذص: ؾبلٌبهِ آهبضي 
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 ٝ تطًيت آٙ زض ٜٗبعن ق٢طي ٝ ضٝؾتبيي ًكٞض ٝ اؾتب١ٙب ذبٛٞاضذٞضاًي ٝ زذبٛي  ؾبال٠ٛ ١عي٠ٜ ١بي ذبٓمٗتٞؾظ  -9-1-2

ٴ زٴغابيي اغابٰ ٴ ٢ؿٵز ٲؿبٰ ٮتي  ٸتا    يٮٟبيػٷ ٸصيٳٷ ٸبي صب٪ف صٵزا٢ي ٴ  صبٲي صبٲٵازٸبي ؾٹس

ؾتٹسي اغتابٰ ثتبالتس اش     ٸبيصب٪ف غبالٲٷ صٵزا٢ي ٴ  صبٲي صبٲٵاز ٸبي ٮاٵغى ٸصيٳٷ ٢1387ٷ  ز غب٨ 

 ثبؾا. ؾٹسي ٢ؿٵز ٮي ٸبيي ٴ  صبٲي صبٲٵازٮاٵغى ٸصيٳٷ صب٪ف غبالٲٷ صٵزا٢

زٴغتابيي ٢ؿتٵز   ٸبي زٴغابيي اغابٰ ٲيص ثبالتس اش صبٲٵاز  ٸبيٸبي صٵزا٢ي ٴ  صبٲي صبٲٵاز ٮاٵغى ٸصيٳٷ

 81/23 زقتا ٴ   15/24اغت .  ز غب٨ ٮر٢ٵز صبٲٵازٸبي ؾٹسي ٢ؿٵز ٴ اغابٰ ثٷ تستيتت ثتب اصاكتبـ    

ٵ  ثتٷ ٦تسٴٶ ٢بالٸتبي ٦ٵؾتت ؾتبٮ٩ ٦ٵؾتت  ا٬ ،       ٸصيٳٷ ٸبي صب٪ف صتٵزا٢ي ٴ  صتبٲي صت   اش  زقا 

٦ٵؾت ذسٲا٦بٰ ٴ ٦ٵؾت  يٵاٲبت  زيبيي ثيؿسيٱ ٸصيٳٷ صٵزا٢ي ٴ  صبٲي صٵ  زا قس٘ ايٱ ٦تسٴٶ اش  

 ٢بالٸب ٲٯٵ ٶ اٲا .

 16/3ثتب  « ا ٴيٷ ٸب ، چبؾٳيٹب ٴ غتبيس تس٢يجتبت صتٵزا٢ي   »٦سٴٶ ٢بالٸبي   ز ٮٳبيٝ ؾٹسي ٢ؿٵز ٸٯ ٳيٱ

ٸصيٳتٷ صتب٪ف   ٢ٯاسيٱ غتٹ٭ زا  ز   زقا  96/1اغابٰ ٲيص ايٱ ٦سٴٶ اش ٢بالٸب ثب ٴ  ز ٮٳبيٝ ؾٹسي   زقا

 زقتا   13/24ٮٓتب ٨  1387. صبٲٵازٸبي زٴغابيي ٢ؿٵز  ز غب٨ زٸب  ازا ثٵ ٶ اٲاصٵزا٢ي ٴ  صبٲي صبٲٵا

آز  ، زؾتاٷ، ٖتست، ٲتبٰ ٴ ٚتسآٴز ٶ     ٸصيٳٷ ٸبي صٵزا٢ي ٴ  صبٲي صٵ  زا قس٘ صسيا ٢بالٸبي ٦تسٴٶ  

سيٱ غٹ٭ ٸصيٳٷ ٸبي صٵزا٢ي ٴ  صبٲي قس٘ ايٱ ٦سٴٶ اش ٢بالٸتب  ا ٶ اٲا ٴ ثٷ ايٱ تستيت ثيؿٲٯٵ ٸبي آٰ

ٰ  زٴغتابيي  ز غب٨ ٮر٢ٵز صبٲٵازٸتبي   ؾاٶ اغت .  زقتا اش ٸصيٳتٷ ٸتبي     09/27ثتب اصاكتبـ    ٲيتص  اغتاب

ٰ   صٵزا٢ي ٴ  صبٲي صٵ  ثٷ ٦سٴٶ ٢بالٸبي  ، ثيؿتاسيٱ غتٹ٭   آز  ، زؾاٷ ، ٖست ، ٲتبٰ ٴ ٚتسآٴز ٶ ٸتبي آ

٢ٯاسيٱ غٹ٭ ٸصيٳٷ ٸبي صتٵزا٢ي   ٸصيٳٷ ٸبي صٵزا٢ي صٵ  زا ثٷ ايٱ ٦سٴٶ اش ٢بالٸب اصاكبـ  ا ٶ اٲا.

ثتٷ ٦تسٴٶ ٢بالٸتبي      زقتا  96/1 زقتا ٴ   ٢16/3ؿٵزٴ اغابٰ ثٷ تستيت ثب ٴ  صبٲي صبٲٵازٸبي زٴغابيي 

 اصاكبـ يبٚاٷ اغت . «، چبؾٳيٹب ٴ غبيس تس٢يجبت صٵزا٢ي ٸب ا ٴيٷ»
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 ( هتَسظ ّضيٌِ ّبي خبلص خَساًي ٍ دخبًي سبالًِ يي خبًَاس ضْشي دس استبى اسدثيل ٍ  2-9 )ضوبسُ  جذٍل
 1386ٍ  1387دس سبلْبي ًل ًطَس 

 ضيبل( :)هجبلؾ ثِ

 قطح
 اؾتبٙ اضزثيْ

 21360164 18202244 24839527 22721132 خ٘غ

 4225611 2666606 59104441 4118383 آضز، ضقت٠، ٛبٙ، ٝ كطآٝضز١بي آٙ
 302696 230673 307137 284008 آضز، ضقشِ ٍ هبًبضًٍي

 2981552 1913543 3865611 2328124 ؿالر

 788609 690611 1336222 1209907 اًَاع ًبى
 152755 131780 395471 296344 ثيؿٌَيز، ًيي ٍ ٍيلط

 5157710 4477598 5914897 6137484 ُٞقت
 2771095 2445826 3259446 3458061 گَقز زام

 1731578 1441161 1891654 1798712 گَقز دطًسگبى
 655037 590610 763797 880711 گَقز حيَاًبر زضيبيي

 2292402 2001256 2315940 2332727 قيط ٝ كطآٝضز١بي آٙ ٝ ترٖ پطٛسُبٙ
 586046 510930 589694 589371 اًَاع قيط

 1293330 1126729 1234857 1315314 كطآٍضزّبي قيط
 413026 363596 491389 428041 اًَاع سرن دطًسگبى

 788592 689116 710675 619270 ضٝؿ٢ٜب ٝ چطثي٢ب
 34213 53325 0 2667 ضٍؿٌْب ٍ چطثيْبي حيَاًي

 754380 635791 710675 616603 ضٍؿٌْبي ًجبسي
 3795379 3503825 3793799 4024618 ٗيٟٞ ١ب ٝ ؾجعي٢ب

 1947105 1762812 1937532 2005073 يَُاًَاع ه

 1822847 1709639 1772835 1932339 اًَاع ؾجعي
 25426 31374 83431 87206 هيَُ ّبي ٍ ؾجعيْبي آهبزُ )ثطاي ههطف زض هٌعل(

 1046934 986586 1571664 1269663 ذكٌجبض ٝ حجٞثبت
 634936 601628 1026293 833759 ذكٌجبض
 411997 384958 545372 435904 حجَثبر

 1408526 1215425 1759951 1692926 هٜس، قٌط، قيطيٜي٢ب، چبي، ه٢ٟٞ ٝ ًبًبئٞ
 292570 291387 354953 399470 هٌس ٍ قٌط

 694683 578772 995797 874342 اًَاع قطيٌيْب ، هطثبّب ٍ ػؿل
 421272 345267 409201 419113 چبي ، هَُْ ٍ ًبًبئَ

 675756 556522 487553 408259 يط تطًيجبت ذٞضاًيازٝي٠ ١ب ،چبقٜي٢ب ٝ ؾب
 182390 173560 128832 105926 اًَاع ازٍيِ

 493367 382962 358721 302333 چبقٌيْب ٍ ؾبيط سطًيجبر ذَضاًي

 1969254 1805310 2380607 2117802 ٛٞقبث٠ ١ب ، ؿصا١بي آٗبزٟ ٝ زذبٛيبت
 422251 385442 510182 463497 اًَاع ًَقبثِ

 1053281 1008473 1342852 1127602 ؿصاّبي آهبزُ ٍ سٌوالر
 493721 411396 527573 526703 زذبًيبر

 1387-هبذص: ؾبلٌبهِ آهبضي ًكَض ٍ اؾشبى
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 دس استبى اسدثيل ٍ  سٍستبيي( هتَسظ ّضيٌِ ّبي خبلص خَساًي ٍ دخبًي سبالًِ يي خبًَاس 3-9)ضوبسُ  جذٍل
 1386ٍ  1387دس سبلْبي ًل ًطَس 

 ضيبل( :)هجبلؾ ثِ

 قطح
 اؾتبٙ اضزثيْ

 20853824 18202733 28562032 26662163 خ٘غ

 5031777 3779921 7740287 5432407 آضز، ضقت٠، ٛبٙ، ٝ كطآٝضز١بي آٙ
 797513 636261 934997 660668 آضز، ضقشِ ٍ هبًبضًٍي

 3192392 2244915 4765744 3029174 ؿالر

 905027 783057 1619453 1423192 اًَاع ًبى
 136844 115688 420092 319374 ثيؿٌَيز، ًيي ٍ ٍيلط

 4815629 4381790 6507242 6583857 ُٞقت
 2530207 2405083 384976 4179069 گَقز زام

 1835455 1532217 2064000 1789461 گَقز دطًسگبى
 449967 444490 594266 615327 گَقز حيَاًبر زضيبيي

 2175961 1911207 2586989 2980270 قيط ٝ كطآٝضز١بي آٙ ٝ ترٖ پطٛسُبٙ
 848352 7438630 1245277 1746723 اًَاع قيط

 822040 72578 741645 664243 كطآٍضزّبي قيط
 505569 441557 600068 571105 اًَاع سرن دطًسگبى

 1007881 859199 1133213 942069 ضٝؿ٢ٜب ٝ چطثي٢ب
 55433 40285 7590 10483 ضٍؿٌْب ٍ چطثيْبي حيَاًي

 952447 818914 1125623 931586 ضٍؿٌْبي ًجبسي
 3282831 3079222 3878333 4363397 ٗيٟٞ ١ب ٝ ؾجعي٢ب

 1448650 1306172 1745755 1961634 اًَاع هيَُ

 1805914 1739297 2058679 2295211 اًَاع ؾجعي
 28267 33753 73899 106552 ُ )ثطاي ههطف زض هٌعل(هيَُ ّبي ٍ ؾجعيْبي آهبز

 1000828 957901 1677649 1560350 ذكٌجبض ٝ حجٞثبت
 473991 460753 913225 818383 ذكٌجبض
 526836 497148 764424 741967 حجَثبر

 1499423 1373226 2122531 1996240 هٜس، قٌط، قيطيٜي٢ب، چبي، ه٢ٟٞ ٝ ًبًبئٞ
 437265 442180 651482 669066 هٌس ٍ قٌط

 545541 492814 890244 772490 اًَاع قطيٌيْب ، هطثبّب ٍ ػؿل
 516617 438231 580805 554684 چبي ، هَُْ ٍ ًبًبئَ

 682213 569175 603340 450150 ازٝي٠ ١ب ،چبقٜي٢ب ٝ ؾبيط تطًيجبت ذٞضاًي
 197522 185249 193741 132592 اًَاع ازٍيِ

 484691 379926 409599 317559 طًيجبر ذَضاًيچبقٌيْب ٍ ؾبيط س

 1357282 1291093 2312450 2351622 ٛٞقبث٠ ١ب ، ؿصا١بي آٗبزٟ ٝ زذبٛيبت
 338265 302187 510182 486668 اًَاع ًَقبثِ

 530556 528906 1342852 1259338 ؿصاّبي آهبزُ ٍ سٌوالر
 488461 460000 527573 605617 زذبًيبر

 1387-آهبضي ًكَض ٍ اؾشبى هبذص: ؾبلٌبهِ
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 ٝ تطًيت آٙ زض ٜٗبعن ق٢طي ٝ ضٝؾتبيي اؾتبٙ ٝ ًكٞض ذبٛٞاض١بؿيط ذٞضاًي ذبٓم ؾبال٠ٛ ١عي٠ٜ ١بي ٗتٞؾظ 

٢تٷ    ٸٳتاٶ آٰ اغتت  ٮٟبيػٷ ٸصيٳٷ ٸبي ٖيس صٵزا٢ي صبٲٵازٸبي ؾٹسي ٴ زٴغابيي ٢ؿٵز ٴ اغابٰ ٲؿتبٰ  

 صتب٪ف   ٸتبي  ٸصيٳتٷ ٮاٵغتى  ثتبالتس اش   ٢ؿتٵز ؾٹسي  ٸبي ٸصيٳٷ ٸبي صب٪ف ٖيس صٵزا٢ي صبٲٵازٮاٵغى 

صتب٪ف  ٸتبي  ٸصيٳتٷ  ٮاٵغى  . ثس صس٘ صبٲٵازٸبي ؾٹسيثبؾا ٮياغابٰ ؾٹسي  ٸبي ٖيس صٵزا٢ي صبٲٵاز

زٴغتابيي ٢ؿتٵز    ٸتبي بٲٵازصزٴغابيي اغابٰ ثبالتس اش ٮيصاٰ ايٱ ٲٵِ ٸصيٳٷ ٸب  ز  ٸبيٖيس صٵزا٢ي صبٲٵاز

ٲؿتبٰ   1387 ز غتب٨  ٸصيٳٷ ٸبي ٖيس صٵزا٢ي صبٲٵازٸبي ؾٹسي ٢ؿٵز  . ثسزغي غٹ٭ ٢بالٸب  ز ٮي ثبؾا

ثٹتب ٴ غتبيس ٸصيٳتٷ ٸتبي ٮٳتص٨ ٮػت٣ٵٲي ،        اجتبزٶ  »  ٸٳاٶ آٰ اغت ٢ٷ ٸصيٳٷ ٸبي ٮسثٵو ثٷ ٮػ٣ٱ ؾبٮ٩ 

صتب٪ف ٖيتس صتٵزا٢ي     ٸبي  زقا ثيؿاسيٱ غٹ٭ ٸصيٳٷ 99/42ثب  «آة، غٵصت ٴ زٴؾٳبيي ٮٳص٨ ٮػ٣ٵٲي

 ٵ  اصاكبـ  ا ٶ اغت.صبٲٵاز ؾٹسي ٢ؿٵز زا ثٷ ص

٦تسٴٶ ٢بالٸتبي     زقا ٸصيٳٷ ٸبي ٖيس صٵزا٢ي صٵ  ثتٷ   61/26صبٲٵازٸبي ؾٹسي اغابٰ ٲيص ثب اصاكبـ 

 . ٲٯٵ ٶ اٲا٣ٱ ، ثيؿاسيٱ غٹ٭ ٸصيٳٷ ٸبي ٖيس صٵزا٢ي صٵ  زا زٴي ايٱ ٦سٴٶ اش ٢بالٸب قس٘ ػٮ

زقا  ز ٮٳتبيٝ ؾتٹسي ٢ؿتٵز ٴ      34/4ٲيص ثب  «تٛسيحبت ، غس٦سٮيٹب ٴ صاٮبت ٚسٸٳ٧ي»٦سٴٶ ٢بالٸبي 

  زقا  ز ٮٳبيٝ ؾٹسي اغابٰ ٢ٯاسيٱ غٹ٭ زا  ز ٸصيٳٷ ٸبي صب٪ف ٖيس صٵزا٢ي صبٲٵازٸب  از  . 30/5

 02/27صبٲٵازٸبي زٴغابيي ٢ؿٵز ثيؿتاسيٱ غتٹ٭ ٸصيٳتٷ ٸتبي ٖيتس صتٵزا٢ي صتٵ  زا ثتب          ز غب٨ ٮر٢ٵز 

٢بالٸتب  »ٴغابيي اغابٰ ٦سٴٶ ٢بالٸبي ٲٯٵ ٶ اٲا اٮب  ز صبٲٵازٸبي ز «ٮػ٣ٱ»٦سٴٶ ٢بالٸبي  زقا قس٘ 

 . ؾتاٷ اغتت   زقا ثيؿتاسيٱ غتٹ٭ اش ٸصيٳتٷ ٸتبي ٖيتس صتٵزا٢ي زا  ا       35/19ثب  «ٴ صاٮبت ٮاٛسٞٷ صبٲٵاز 

 زقتتا  ز ٮٳتتبيٝ 15/3ثتب   «تٛسيحتتبت ، غتس٦سٮيٹب ٴ صتتاٮبت ٚسٸٳ٧تتي »بالٸتتبي ٦تسٴٶ ٢   ز ٸٯتبٰ غتتب٨ 

سيٱ غتٹ٭ زا  ز ٸصيٳتٷ ٸتبي صتب٪ف ٖيتس       زقا  ز ٮٳبيٝ زٴغتابيي اغتابٰ ٢ٯات    80/3زٴغابيي ٢ؿٵز ٴ 

 صٵزا٢ي صبٲٵازٸب ثٷ صٵ  اصاكبـ  ا ٶ اغت .
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(هتَسظ ّضيٌِ ّبي خبلص ؿيش خَساًي ٍ دخبًي سبالًِ يي خبًَاس ضْشي دس استبى اسدثيل ٍ ًل 4-9)ضوبسُ جذٍل 
 1386ٍ 1387سبلْبي دس ًطَس

 )هجبلؾ ثِ : ضيبل(

 طحـق
 ًْ ًكٞض اؾتبٙ اضزثيْ

1386 1387 1386 1387 

 72853943 63086895 65957739 53588159 خ٘غ

 5037339 4485634 7321921 5483430 پٞقبى ٝ ًلف
 4002668 3566584 5942970 4348271 دَقبى ٍ سؼويطار آى

 1034671 919050 1378951 1135159 اًَاع ًلف ٍ سؼويطار آى

 31321514 25216662 17550367 14318743 ٗؿٌٚ
 29446759 23308431 16160000 12967941 ؾبيط ّعيٌِ ّبي هٌعل هؿًٌَي اػبضُ ثْب ٍ

 1874754 1908231 1390367 1350802 ، ؾَذز ٍ ضٍقٌبيي هٌعل هؿًٌَيٍ كبضالة آة

 4340702 4166251 6510904 6458039 ٓٞاظٕ ، اثبث٠ ٗٔعٝٗبت ٝ ذسٗبت ذبٛٞاض

 1081048 1152849 1715646 2166930 هجلوبى، اطبطِ طبثز، كطـ ٍ ًلذَـ ٍ سؼويطار آى

 420225 414993 1075708 721244 لَاظم ٍ اطبطِ هٌعل

 969739 967885 1356763 1431237 ٍؾبيل حطاضسي، درز ٍ دع، يرچبل ٍ ؾبيط ٍؾبيل ػوسُ

 611287 534882 873148 932013 هٌعل ٍ سؼويطار آًْب ٍؾبيل ظطٍف ٍ لَاظم آقذعذبًِ ٍ ؾبيط

 1184258 937350 1413511 1139448 ههطكي ثي زٍام ٍ ًن زٍام هٌعل ًبالّب ٍ لَاظم

 74145 158291 76128 67167 يگذسهبر ذبً

 7856003 6790047 8063180 5679704 ث٢ساقت ٝ زضٗبٙ
 5933394 5192881 6128574 4077059 ّعيٌِ ّبي ثْساقشي ٍ زضهبًي

 1922608 1597166 1934603 1602645 ّعيٌِ ثيوِ ّبي اػشوبػي ٍ زضهبًي

 12735399 11912919 10867018 9168319 حْ٘ ٝ ٛوْ ٝ اضتجبعبت
 8775365 8170223 8139108 6483642 حول ٍ ًول

 3960034 3742695 2727910 2684677 اضسجبعبر

 3159917 2758445 3497752 2801117 تلطيحبت ، ؾطُطٗي٢ب ٝ ذسٗبت كط١ِٜي
 760899 703781 942436 990880 سلطيحبر ٍ ؾطگطهيْب

 2399018 2054664 2555317 1810237 سحهيل ٍ آهَظـ

 8403069 7756937 12146597 9678807 ًبال١ب ٝ ذسٗبت ٗتلطه٠ ذبٛٞاض
 1087439 935753 1229062 1001376 ذسهبر قرهي ٍ ٍؾبيل آضايكي

 508117 633780 620730 810350 لَاظم ظيٌشي ٍ قرهي
 607246 706442 629396 238659 ًِ ٍ هؿبكطسْبي زؾشؼوؼيّعيٌِ ّبي ّشل، هؿبكطذب

 202087 238747 974038 340768 ذسهبر هبلي ٍ حوَهي 

 619074 513446 827205 548293 ّعيٌِ ّبي هصّجي
 5379106 4728768 7866166 6739361 ّعيٌِ ّبي هشلطهِ

 1387-هبذص: ؾبلٌبهِ آهبضي ًكَض ٍ اؾشبى
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 دس استبى اسدثيل ٍ ًل ًطَس سٍستبييظ ّضيٌِ ّبي خبلص ؿيش خَساًي سبالًِ يي خبًَاس (هتَس5-9 )ضوبسُ جذٍل 
 1386ٍ 1387سبلْبي دس 

 )هجبلؾ ثِ : ضيبل(

 طحـق
 ًْ ًكٞض اؾتبٙ اضزثيْ

1386 1387 1386 1387 

 33141103 30643312 40724074 38279007 خ٘غ

 3734994 3703999 6096945 5478831 پٞقبى ٝ ًلف
 2924394 2884680 4830745 4473263 بى ٍ سؼويطار آىدَق

 810599 819319 1266201 1005568 اًَاع ًلف ٍ سؼويطار آى

 8953703 7610915 7570520 5987524 ٗؿٌٚ
 7083509 5814731 5657620 4405609 اػبضُ ثْب ٍ ؾبيط ّعيٌِ ّبي هٌعل هؿًٌَي

 1870193 1796183 1912901 1581916 ، ؾَذز ٍ ضٍقٌبيي هٌعل هؿًٌَيٍ كبضالة آة

 3589264 3600024 6751663 6420886 ٓٞاظٕ ، اثبث٠ ٗٔعٝٗبت ٝ ذسٗبت ذبٛٞاض

 667172 717068 1404313 1283995 هجلوبى، اطبطِ طبثز، كطـ ٍ ًلذَـ ٍ سؼويطار آى

 438418 549156 1323078 1375462 لَاظم ٍ اطبطِ هٌعل

 751878 761249 1322428 1472837 ٍ ؾبيط ٍؾبيل ػوسٍُؾبيل حطاضسي، درز ٍ دع، يرچبل 
 628506 671855 1136656 1133986 هٌعل ٍ سؼويطار آًْب ٍؾبيل ظطٍف ٍ لَاظم آقذعذبًِ ٍ ؾبيط

 1070082 871153 1540605 1093226 ًبالّب ٍ لَاظم ههطكي ثي زٍام ٍ ًن زٍام هٌعل

 33209 29542 24562 61379 يگذسهبر ذبً

 4630139 3849659 5002305 4324601 زضٗبٙ ث٢ساقت ٝ
 3636740 30338030 3982854 3264674 ّعيٌِ ّبي ثْساقشي ٍ زضهبًي

 993399 815855 1019451 1059926 ّعيٌِ ثيوِ ّبي اػشوبػي ٍ زضهبًي

 6720796 6340392 5876326 6664406 حْ٘ ٝ ٛوْ ٝ اضتجبعبت
 4632448 4486773 4204434 5560125 حول ٍ ًول

 2088348 1853619 1671882 1104281 اضسجبعبر

 1044632 1061541 1545741 1389570 تلطيحبت ، ؾطُطٗي٢ب ٝ ذسٗبت كط١ِٜي
 368988 466706 659595 698785 سلطيحبر ٍ ؾطگطهيْب

 675644 594835 886146 690785 سحهيل ٍ آهَظـ

 4467575 4476782 7880574 8013190 ًبال١ب ٝ ذسٗبت ٗتلطه٠ ذبٛٞاض
 742308 682205 1061767 954537 ذسهبر قرهي ٍ ٍؾبيل آضايكي

 513056 658235 941098 1270870 لَاظم ظيٌشي ٍ قرهي
 261684 327240 223444 184966 ّعيٌِ ّبي ّشل، هؿبكطذبًِ ٍ هؿبكطسْبي زؾشؼوؼي

 199369 167682 302674 742915 ذسهبر هبلي ٍ حوَهي 

 485289 45428 667472 519824 ّعيٌِ ّبي هصّجي
 2265870 2187992 4684119 4340078 ّعيٌِ ّبي هشلطهِ

 1387-هبذص: ؾبلٌبهِ آهبضي ًكَض ٍ اؾشبى
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نمودار شماره )12(ترکیب هزینه های خالص ساالنه یک خانوار شهری کشور در سال 1387

هزینه های خالص خوراکی و دخانی

23%

پوشاک وکفش

5%

مسکن

33%

لوازم،اثاثه متزومات و خدمات خانوار

5%

بهداشت و درمان

8%

حمل و نقل و ارتباطات

14%

تفریحات ،سرگرمیها و خدمات فرهنگی

3%

کاالها و خدمات متفرقه خانوار

9%

نمودار شماره )13(ترکیب هزینه های خالص ساالنه یک خانوار شهری استان در سال1387

هزینه های خالص خوراکی و دخانی

28%

پوشاک وکفش

8%

مسکن

19%

لوازم،اثاثه متزومات و خدمات خانوار

7%

بهداشت و درمان

9%

حمل و نقل و ارتباطات

12%

تفریحات ،سرگرمیها و خدمات فرهنگی

4%

کاالها و خدمات متفرقه خانوار

13%
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 زض آٗس ذبٛٞاض١ب  -9-2

 زآٮا ؾبٮ٩ ٫٢يٷ ٴجٵٶ ٴ ازشؼ ٢بالٸبيي اغت ٢ٷ  ز ثساثس ٢بز اٲجب٬ يبٚاٷ يب غسٮبيٷ ثتٷ ٢تبز زٚاتٷ يتب اش     

٦يتس . ثتايٱ    ثبشٲؿػا٧ي،  زآٮاٸبي اتٛبٞي ٴ ...(  ز شٮبٰ ٮٓيٱ ثٷ صبٲٵازٸب ت٫ٓٝ ٮي يسيٝ  ي٧س ) ٟٵٜ

تستيت  زآٮا صبٲٵاز ؾبٮ٩  زآٮا ٫٢يٷ اْهبي ؾب٩ٖ ٮص  ٴ  ٟتٵٜ ث٧يتس صتبٲٵاز  ز ث ؿتٹبي ْٯتٵٮي،      

صكٵقي ٴ تٓبٴٲي اغت ٢ٷ ؾبٮ٩  زيبٚايٹبي ٮػاٯس ٴ ٖيس ٮػاٯس ذتٵ٪ي ٴ ٖيتس ذتٵ٪ي آٲٹتب ثٓتا اش ٢ػتس       

ثبؾا آٮبز  زآٮا ٮاٵغى غتبالٲٷ صبٲٵازٸتبي ؾتٹسي ٴ زٴغتابيي ثس ػتت اٲتٵاِ        يبت ٴ ثبشٲؿػا٧ي ٮيٮب٪

ٸٯٷ غتب٪ٷ ثتٷ زٴؼ ٲٯٵٲتٷ ٦يتسي ٴ اش     « ٮس٢ص آٮبز ايساٰ»ٮٳبثّ  زآٮا ، اش زٴي ٲابيج يس ٹبي آٮبزي ٢ٷ 

 ز غتب٪ٳبٮٷ آٮتبزي    يسيٝ ٮساجٓٷ ثٷ صبٲٵازٸبي ٲٯٵٲٷ  ز ٲٟبو ؾٹسي ٴ زٴغابيي اٲجب٬  ا ٶ ٴ ٲابيج آٰ زا

 ؾاٶ اغت.   ازائٷٲٯبيا ،  ٢ؿٵز ازايٷ ٮي

 اؾتبٙ ٝ تطًيت زضآٗس ذبٛٞاض١ب زض ٜٗبعن ق٢طي ٝ ضٝؾتبيي ًكٞض  -9-2-1

( ٴ 6-9 ايسْتتبت ٮسثتتٵو ثتتٷ تس٢يتتت  زآٮتتا صبٲٵازٸتتبي ٮٳتتبيٝ ؾتتٹسي ٢ؿتتٵز ٴ اغتتابٰ  ز جتتاٴ٨ )  

اٶ اغتت . ٮٟبيػتٷ  زآٮتا صبٲٵازٸتبي     ( آٮت 7-9 صبٲٵازٸبي ٮٳبيٝ زٴغابيي ٢ؿتٵز ٴ اغتابٰ  ز جتاٴ٨ )   

ٲػتجت   اغابٰ زآٮا صبٲٵازٸبي ٮٳبيٝ ؾٹسي ثٵ ٰ  ذبييٱٲؿبٰ  ٸٳاٶ  1387ؾٹسي ٢ؿٵز ٴ اغابٰ  ز غب٨ 

 1387ثبؾا . ٸٯ ٳتيٱ ثسزغتي اٲتٵاِ ٮٳتبثّ  زآٮتا  ز غتب٨        ٮي ٢ؿٵزثٷ  زآٮا صبٲٵازٸبي ٮٳبيٝ ؾٹسي 

 45/44 زآٮاي صٵ  زا اش  زآٮتاٸبي ٮاٛسٞتٷ )   ٲؿبٰ ٮي  ٸا ٢ٷ صبٲٵازٸبي ؾٹسي ٢ؿٵز ثيؿاسيٱ غٹ٭

  ٟتٵٜ ث٧يتسي   زقا( ٴ صبٲٵازٸبي ؾٹسي اغابٰ ثيؿاسيٱ غتٹ٭  زآٮتاي صتٵ  زا اش  زآٮتا  بقت٩ اش      

 . ٢ػت ٲٯٵ ٶ اٲا  زقا( 45/41)

ٲؿتبٰ  ٸٳتاٶ ثتبال ثتٵ ٰ      1387ٮٟبيػٷ ٮاٵغى  زآٮا صبٲٵازٸبي ٮٳبيٝ زٴغابيي ٢ؿٵز ٴ اغتابٰ  ز غتب٨   

 ثبؾا. آٮا صبٲٵازٸبي زٴغابيي اغابٰ ٲػجت ثٷ ٢ؿٵز ٮيٮيصاٰ ٮاٵغى  ز

ثسزغي ٮٳبثّ  زآٮاي صبٲٵازٸبي زٴغابيي ٲيص ٲؿبٰ ٮي  ٸا ٢ٷ  ز غب٨ ٮر٢ٵز  زآٮا  بق٩ اش ٮؿتب٩ٖ  

 زقتا اش ٢ت٩  زآٮتا صبٲٵازٸتبي      21/47 زقا ٩٢  زآٮا صبٲٵازٸبي زٴغتابيي ٢ؿتٵز ٴ    61/37آشا  

زٴغابيي ٢ؿتٵز ٴ  سيٱ غٹ٭ زا  ز تس٢يت ٮٳبثّ  زآٮاي صبٲٵازٸبي زٴغابيي اغابٰ زا تؿ٣ي٩  ا ٶ ٴ ثيؿا

 .اغابٰ  اؾاٷ اغت 
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 ( هتَسظ دسآهذ سبالًِ يي خبًَاس ضْشي ًطَس ٍ استبى اسدثيل ثش حست اًَاع هٌبثغ تبهيي دسآهذ6-9 )ضوبسُ  جذٍل

 (ضيبل :هجبلؾ )

 قطح
1386 1387 

 اؾتبٙ اضزثيْ ًْ ًكٞض اؾتبٙ اضزثيْ ًْ ًكٞض

 76195314 88219386 69750790 77994257 وغػ

 31584649 30170729 26515030 26446617 زضآهس اظ حوَم ثگيطي

     ثرف ػوَهي

 16887978 11401512 14980521 10682228 دَلي

 2975238 2671259 2613309 2333249 ؿيط دَلي

     ثرف سؼبًٍي

 232879 120594 77759 65322 دَلي

 41010 31207 - 9973 ؿيط دَلي

     ثرف ذهَني

 10490348 14378022 8057715 11891357 دَلي

 957196 1568136 785729 1464487 دَليؿيط 

 18165110 18826767 21366623 19463471 زضآهس اظ هكبؿل آظاز

     ًكبٍضظي

 1647290 1357940 54419 1178213 دَلي

 63603 64836 - 95547 ؿيط دَلي

     ٍضظيؿيط ًكب

 15972788 17096802 18855494 17855849  دَلي

 481429 307189 635302 333861 ؿيط دَلي

 2644555 39221891 21869137 32084169 زضآهسّبي هشلطهِ

 13522802 17688374 11146499 14047371 دَلي

 12922752 21533517 10722639 18036798 ؿيط دَلي
  1387-ٍ اؾشبىهبذص: ؾبلٌبهِ آهبضي ًكَض 
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 ًطَس ٍ استبى اسدثيل ثش حست اًَاع هٌبثغ تبهيي دسآهذ سٍستبيي( هتَسظ دسآهذ سبالًِ يي خبًَاس 7-9 )ضوبسُ  جذٍل

 (ضيبل: هجبلؾ )

 قطح
1386 1387 

 اؾتبٙ اضزثيْ ًْ ًكٞض اؾتبٙ اضزثيْ ًْ ًكٞض

 50615694 48423874 53551130 47106949 ػوغ

 12039738 16166530 10126042 14579462 زضآهس اظ حوَم ثگيطي

     ثرف ػوَهي

 2440630 3030814 3600528 3391234 دَلي

 667989 728100 664770 822618 ؿيط دَلي

     ثرف سؼبًٍي

 145821 117270 - 113697 دَلي

 20704 18725 1255 49412 ؿيط دَلي

     ثرف ذهَني

 8182299 11638272 5445234 9616851 دَلي

 482295 633348 414254 585649 دَليؿيط 

 23898068 18216880 29004259 20245499 زضآهس اظ هكبؿل آظاز

     ًكبٍضظي

 1142764 9351797 17531711 10863605 دَلي

 1885713 1128346 3138314 1231386 ؿيط دَلي

     ؿيط ًكبٍضظي

 010113945 7445860 7843234 7841834  دَلي

 470770 290877 491000 308674 دَلي ؿيط

 14677887 14040464 14420829 12281988 زضآهسّبي هشلطهِ

 7872477 6248854 8674926 5785939 دَلي

 6805410 779160 5745903 6496049 ؿيط دَلي
  1387-هبذص: ؾبلٌبهِ آهبضي ًكَض ٍ اؾشبى
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 بيي ًكٞض ٝ اؾتبٙ ثطضؾي ٝضؼيت تٞظيغ زضآٗس ذبٛٞاض١بي ق٢طي ٝ ضٝؾت-9-3

ٸا٘ اق٫ي ٸٯٷ اٲػبٲٹب ثٵ ٶ اغت . ذاياٶ ٸتبيي ٮبٲٳتا ٟٚتس ، تٵشيتّ      ، غايبثي ثٷ زٚبٶ ٮ٫ًٵة  ز شٲا٦ي

ٲبٮآب ٨  زآٮا ٴ غًح  زآٮاٸبي ٢٭ ، اش ذبييٱ ثٵ ٰ غًح زٚبٶ اٚسا  جبٮٓٷ ٴ يب  ز اٲحكبز  اؾاٱ زٚتبٶ  

 ٢ٳا. اي صبـ  ٣بيت ٮي  ز ٲص  ْاٶ

ثبؾتا ٴ   تٵشيّ  زآٮا ٴ اٲااشٶ ٦يسي ٮيصاٰ  زآٮا ي٣تي اش اثٓتب  زٚتبٶ اجاٯتبْي ٮتي      ثبيا تٵجٷ  اؾت ٢ٷ

اثٓتب   ي٧تس زٚتبٶ     …( ٴ …ؾبصكٹبيي ٲُيس اٮٳيتت اجاٯتبْي ، اٮ٣بٲتبت ْٯتٵٮي )ثٹااؾتت ، آٮتٵشؼ ٴ       

اجاٯبْي ٸػاٳا ) زٚبٶ اجاٯبْي زا ٮي تٵاٰ ٞازت صسيا ٴ تٵاٲبيي ٢ػتت تػتٹيست ٴ اٮ٣بٲتبت شٲتا٦ي     

 .  (تٓسيٙ ٢س

 قبذم ضطيت خيٜي -9-3-1

اش آٲجبيي ٢ٷ ثيٱ زٚبٶ اجاٯبْي اٚسا  جبٮٓٷ ٴ ٮيصاٰ  زآٮا آٲٹب ازتجبو شيب ي ٴجٵ   از  ثٷ ٸٯتيٱ  ٪يت٩   

غًح  زآٮا اٚسا  ٴ چ٧ٵٲ٧ي تٵشيّ آٰ ثيٱ اٚسا  ، ثتس غتًح زٚتبٶ اجاٯتبْي آٲٹتب تتبريس ثػتصايي صٵاٸتا         

ؾٵ  ايٱ  ثبؾا ٢ٷ اش ٮٳحٳي ٪ٵزٲص اغا سان ٮي ٮي ٦راؾت نسيت جيٳي ي٣ي اش ؾبصكٹبي تٵشيّ  زآٮا

نسيت ثيٱ قٛس ٴ ي١ ٮاٗيس اغت ٴ ٸسچٟاز ثٷ قٛس ٲص ي٣اس ثبؾا ٲؿبٰ  ٸٳاٶ تٵشيّ ْب الٲٷ تس  زآٮتا  

 ثبؾا .  ٴ ٸسچٟاز ثٷ ي١ ٲص ي٣اس ثبؾا ٲؿبٰ  ٸٳاٶ تٵشيّ ٲبْب الٲٷ تس  زآٮا ٮي

 يتتٵ٨ ٶ اغتتت ثتتس اغتتبظ ايتتٱ ايسْتتبت  ز  ( آٮتتا8-9ايسْتتبت ٮسثتتٵو ثتتٷ نتتسيت جيٳتتي  ز جتتاٴ٨ ) 

نتسيت جيٳتي  ز ٮٳتبيٝ ؾتٹسي ٢ؿتٵز ثتبالتس اش ٮٳتبيٝ        ، 1383ثٷ اغاثٳبي غب٨  1387ا٪ي  1383 غب٪ٹبي

ٲيتص ، نتسيت جيٳتي  ز ٮٳتبيٝ     ٮٳتبيٝ زٴغتابيي     ز يٵ٨  ٴزٶ ٮتٵز  ثسزغتي    زثٵ ٶ اغت ؾٹسي اغابٰ 

 37/0نسيت جيٳي  ز ٮٳبيٝ ؾتٹسي ٢ؿتٵز اش    .تزٴغابيي ٢ؿٵز ثبالتس اش ٮٳبيٝ زٴغابيي اغابٰ ثٵ ٶ اغ

  ز  37/0ثتٷ   1383 ز غتب٨   39/0اش   ز ٮٳتبيٝ زٴغتابيي ٢ؿتٵز    ٴ 1387 ز غتب٨   34/0ثتٷ   1383 ز غب٨ 

 زغياٶ اغت .  1387غب٨ 
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 ز  ٢بٸؽ يبٚاٷ اغت  1387 ز غب٨  33/0ثٷ  1383 ز غب٨  38/0نسيت جيٳي اش  ز ٮٳبيٝ ؾٹسي اغابٰ 

٢تبٸؽ يبٚاتٷ    1387 ز غتب٨   31/0ثتٷ   1383 ز غب٨  36/0اش بٰ ٸس چٳا نسيت جيٳي ٮٳبيٝ زٴغابيي اغا

 اٮب ٸٯٵازٶ زٴٲا ٲصٴ٪ي ٲااؾاٷ اغت. اغت

 1383-87سبلْبي  دس عَل( ضشيت جيٌي دس هٌبعن ضْشي ٍ سٍستبيي ًطَس ٍ استبى 8-9)ضوبسُ جذٍل 

 1387 1386 1385 1384 1383 ضطيت خيٜي

 ًكَض
 34/0 37/0 39/0 38/0 37/0 قْطي

 37/0 39/0 38/0 40/0 39/0 ضٍؾشبيي

 اؾشبى
 33/0 31/0 37/0 36/0 38/0 قْطي

 31/0 33/0 34/0 39/0 36/0 ضٍؾشبيي

 اًؼبم قسُ اؾز. 1383-87ؾبلْبي  زض اظ اعالػبر ًشبيغ آهبضگيطي اظ ّعيٌِ ٍ زضآهس ذبًَاضّبي قْطي ٍ ضٍؾشبيي ًكَض برهأذص: هحبؾج

نمودار شماره)14(مقایسه ضریب جینی و روند آن در مناطق شهری و روستایی استان وکشور در طول ساتهای 1383-87

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

1383 1384 1385 1386 1387

مناطق شهری استان

مناطق شهری کشور

مناطق روستایی استان

مناطق روستایی کشور



116 

 

 ٛؿجت قٌبف ٗهطف ثيٚ ق٢ط ٝ ضٝؾتبقبذم  -9-3-2

تٵاٲا ثٷ ْٳٵاٰ ٮٓيتبز   ؾٵ  ٴ ٮي ؾٹس ٴ زٴغاب يجٝ ٲػجت شيس  بق٩ ٮي ثيٱ ؾبصف ٲػجت ؾ٣ب٘ ٮكس٘

 زٚبٸي ٮٳبغت جٹت ثسزغي اصاس٘ ٮكس٘ ثيٱ ٮٳبيٝ ؾٹسي ٴ زٴغابيي ٮٵز  اغاٛب ٶ ٞساز ٦يس .

 

 هٌبعن قْطي ّبي ّعيٌِ
 

 هٌبعن ضٍؾشبيي  ّبي ّعيٌِ

 

ثتٵ ٶ اغتت ٢تٷ     74/1 ٮٓب ٨ ز ٢ت٩ ٢ؿتٵز   1387( ايٱ ٲػتجت  ز غتب٨    9-9 غبظ ايسْبت جاٴ٨ )ثس ا

ٮٓتب ٨   1386يبٚاٷ اغت .  ز اغابٰ ٲيص ايٱ ٲػجت  ز غتب٨   اٚصايؽ  زقا 2/39ٮٓب ٨  1386غب٨ ٲػجت ثٷ 

ثسزغتي زٴٲتا ايتٱ     . ؽ يبٚاتٷ اغتت  اٚتصاي  31/1ثتٷ   1387 زغتب٨   ٢تبٸؽ   زقتا  96/11ثب ثٵ ٶ ٢ٷ  17/1

ٲؿبٰ ٮي  ٸا ٢ٷ ٲػجت ؾت٣ب٘ ٮكتس٘ ثتيٱ ؾتٹس ٴ      (1383-1387)غب٪ٹبي ٵ٨  ز ي  ز ٢ؿٵز ؾبصف

 اٚصايؽ يبٚاٷ اغت. 1387 ز غب٨  74/1ثٷ  1383 ز غب٨  53/1اش زٴغاب  ز غًح ٢ؿٵز 

 ز  14/1اش ٦س   ٴ٪ي ثٷ يٵز ٫٢تي   ٸسچٳا اٚت ٴ صيصٸبيي  ز ايٱ ؾبصف ٮؿبٸاٶ ٮي ٲيص  ز غًح اغابٰ

 .اٚصايؽ يبٚاٷ اغت 1387 ز غب٨  31/1 ثٷ 1383غب٨ 

 

 1383-1387دس عَل سبلْبي ضْش ٍ سٍستب دس ًطَس ٍ استبى  ثيي (ًسجت ضٌبف هصشف9-9)ضوبسُ جذٍل 

 ؾبّ 

 قطح

1383 1384 1385 1386 1387 

 74/1 25/1 61/1 57/1 53/1 ًْ ًكٞض

 31/1 17/1 20/1 20/1 14/1 اؾتبٙ

 1383-1387 -ؾبلٌبهِ آهبضي ًكَض ٍ اؾشبى هأذص: هحبؾجِ قسُ اظ ضٍي اعالػبر

 

 قْط ٍ ضٍؾشبثيي هطف هًؿجز قٌبف  ;
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 قبذم اِْٛ -9-3-3

ثب اٚصايؽ  زآٮا صبٲٵازٸب ثٵ جٷ ٮكسٚي آٲٹب ثساي ٮٵا  صٵزا٢ي ٢بٸؽ ٮي يبثا ايٱ ٞبٲٵٰ ٢تٷ  ز ٞتسٰ   

ٮٓسٴ٘ اغتت . ثٳتبثسايٱ ،   « ٞبٲٵٰ اٲ٩٧»ٮًسح ٦س يا ثٷ ٲب٬ « اٲ٩٧»ٲٵش ٸ٭ تٵغى  اٲؿٯٳا اٲ٫٧يػي ثٷ ٲب٬ 

 ثٷ ْٳٵاٰ ٮٓيبزي ٞبثت٩  ز٠ ثتساي ثسزغتي ٴنتٓيت زٚتبٸي صبٲٵازٸتب ٮتٵز  اغتاٛب ٶ ٞتساز          ؾبصف اٲ٩٧ 

 ٮي ٦يس  ٴ اش زاثًٷ شيس ٮحبغجٷ ٮي ٦س  .

 

E =  

 

 

 1383-1387سبلْبي  عَلهيضاى ضبخص اًگل دس هٌبعن ضْشي ٍ سٍستبيي ًطَس ٍ استبى اسدثيل دس ( 11-9 )ضوبسُ جذٍل 

 ؾبّ

 قطح
1383 1384 1385 1386 1387 

 ًكٞض
 226/0 224/0 225/0 240/0 256/0 ٜٗبعن ق٢طي

 386/0 373/0 373/0 381/0 388/0 ٜٗبعن ضٝؾتبيي

 اؾتبٙ
 273/0 298/0 296/0 294/0 305/0 ٜٗبعن ق٢طي

 314/0 411/0 424/0 426/0 416/0 ٜٗبعن ضٝؾتبيي

  1383-1387َاضّبي قْطي ٍ ضٍؾشبيي ًكَض اعالػبر گعاضـ آهبضگيطي اظ ّعيٌِ ٍ زضآهس ذبً هأذص: هحبؾجِ قسُ اظ

 

 ذَضاًي ٍ زذبًي  ّبي  ّعيٌِ

 ؿيط ذَضاًي( ،زذبًي  ًٍل ّعيٌِ ّب )ذَضاًي 
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ٲؿتبٰ   1387ا٪تي   1383ؾبصف اٲ٩٧  ز ٮٳبيٝ ؾٹسي ٴ زٴغابيي ٢ؿٵز ٴ اغابٰ  ز يٵ٨ غب٪ٹبي  ثسزغي

 ٮي  ٸا ٢ٷ :

 1387 ز غب٨  226/0ثٷ  1383 ز غب٨  256/0 ز ٮٳبيٝ ؾٹسي ٢ؿٵز  ز يٵ٨  ٴزٶ ثسزغي  اش ؾبصف  اٲ٩٧  -1

 زغياٶ اغت .

 ٢بٸؽ يبٚاٷ اغت . 1387 ز غب٨  273/0ثٷ  1383 ز غب٨  305/0ٹسي اغابٰ ايٱ ؾبصف اش  ز ٮٳبيٝ ؾ-2

ؾتبصف   ،ٮٟبيػٷ ايٱ ؾبصف  ز ٮٳبيٝ ؾٹسي اغابٰ ٴ ٢ؿٵز ٲؿبٰ ٮي  ٸا ٢ٷ  ز تٯب٬ غب٪ٹبي ٮٵز  ثسزغتي -3

 اٲ٩٧  ز ٮٳبيٝ ؾٹسي اغابٰ ثبالتس اش ٮٳبيٝ ؾٹسي ٢ؿٵز ثٵ ٶ اغت .

 ٢بٸؽ يبٚاٷ اغت . 1387 ز غب٨  386/0ثٷ  1383 ز غب٨  388/0ؾبصف اٲ٩٧ اش  ز ٮٳبيٝ زٴغابيي ٢ؿٵز -4

زغتياٶ اغتت.    1387 ز غب٨  314/0ثٷ  1383 ز غب٨  416/0اش زٴٲا ٢بٸؿي  ثب ي١ ز ٮٳبيٝ زٴغابيي اغابٰ -5

ٰ  ز ٮٳتبيٝ زٴغتابيي اغتاب    ٢تٷ اٮب ٮٟبيػٷ ايٱ ؾبصف  ز ٮٳبيٝ زٴغابيي اغابٰ ٴ ٢ؿٵز ٲؿتبٰ  ٸٳتاٶ آٰ اغتت    

  ز تٯب٬ غب٪ٹبي ٮٵز  ثسزغي ثبالتس اش ٮٳبيٝ زٴغابيي ٢ؿٵز ثٵ ٶ اغت. ؾبصف اٲ٩٧ 

ثٷ يٵز ٫٢ي چٷ  ز غًح ٢ؿٵز ٴ چٷ  ز غًح اغابٰ ؾبصف اٲ٩٧  ز ٮٳبيٝ زٴغابيي ثبالتس اش ٮٳبيٝ ؾتٹسي  -6

 ثٵ ٶ اغت .
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نمودار شماره )15(مقایسه شاخص انگل و روند آن در مناطق شهری و روستایی استان و کشور در طول سالهای 1383-87
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 اٗٞض پي٘بٌٛبضاٙ  -10

ثب ٮجٯٵِ َسٚيتت زيتب٪ي   ذيٯبٲ٣بز  ٟٵٞي  1350تٓاا   جٯٓبً (2-10ٴ )( 1-10ثساغبظ ايسْبت جاٴ٨ )

ٮي٫يتٵٰ زيتب٨  ز اغتابٰ     361440ثب ٮجٯٵِ َسٚيت زيب٪ي ذيٯبٲ٣بز  ٟيٟي  307ٮي٫يٵٰ زيب٨ ٴ  20323000

تتٵاٰ ٴ  ايجتب  ؾتاٶ  ز    َسٚيتت ٸتبي جايتا    ثب ْٳبيت ثتٷ  .ٮؿٗٵ٨ ٚٓب٪يت ثٵ ٶ اٲا ٴقس يت ؾاٶ  تٓييٱ

ثٷ غب٪ٹبي ٞج٩ اٚٝ ٸبي ثػيبز ٮٳبغجي ثساي آيٳاٶ اغتابٰ  ز ٞػتٯت تتٵاٰ     ٲػجتذيٯبٲ٣بزاٰ ٞازت اجسايي 

تٵنتيحبت ثيؿتاس   صكتٵـ زؾتاٷ ٸتبي اجسايتي تٓيتيٱ         اغت.اغابٰ ذايااز ٦ؿاٷ ذيٯبٲ٣بزي اجسايي ٴ 

 ( آٮاٶ اغت.2-10( ٴ )1-10قس يت ؾاٶ ٴ ذبيٷ ثٳاي ذيٯبٲ٣بزاٰ  ز جااٴ٨ )
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 88ٌبساى حويوي ثِ تلٌيي سضتِ ٍ پبيِ ٍ ظشكيت تب پبيبى سبل گضاسش آهبسي پيوبً( 1-11)ضوبسُ جذٍل 

ٗد٘ٞع ظطكيت پي٘بٌٛبضاٙ زض پبي٠  ظطكيت ١ط پبي٠ )ث٠ ٗئيٞٙ ضيبّ( تؼساز پي٘بٌٛبضاٙ زض ضقت٠ پبي٠ ضقت٠
 )ث٠ ٗئيٞٙ ضيبّ(

 ؾبذشوبى

3 25 500 12500 

2 15 800 12000 

1 104 1200 124800 

 آة

3 8 650 5200 

2 7 1040 7280 

1 19 1560 29640 

 ضاُ ٍ سطاثطي

3 20 650 13000 

2 10 1040 10400 

1 87 1560 135720 

 ثطم

3 1 500 500 

2 0 800 0 

1 2 1200 2400 

 سبؾيؿبر ٍ سؼْيعار

3 0 500 0 

2 0 800 0 

1 5 1200 6000 

 ًكبٍضظي

3 2 500 1000 

2 0 800 0 

1 0 1200 0 

 نٌؼز ٍ هؼسى

3 0 500 0 

2 0 800 0 

1 0 1200 0 

 ًبٍقْبي ظهيٌي

3 0 500 0 

2 0 800 0 

1 0 1200 0 

 هطهز آطبض ثبؾشبًي

3 2 500 1000 

2 0 800 0 

1 0 1200 0 

 361440 ػوغ ظطكيز ضيبلي 307 ػوغ ًل سؼساز ديوبًٌبضاى

 دكتش كٌي استبًذاسي اسدثيل –هبخز 
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 تطخيص صالحيت ضذُ استبى  يپيوبًٌبسضشًتْبي ظشكيت (  تؼذاد ٍ 2-11)ضوبسُ  جذٍل
 

 ضقت٠

 ٠ــبيـــپ
 خ٘غ ًْ

5 4 3 2 1 

 تؼساز
حساًثط 

 ضقت٠ ٗجٔؾ

 خ٘غ ظطكيت

 ضقت٠
 تؼساز

 حساًثط ٗجٔؾ

 ضقت٠

 خ٘غ ظطكيت

 ضقت٠
 تؼساز

 حساًثط ٗجٔؾ

 ضقت٠

 خ٘غ ظطكيت

 ضقت٠
 تؼساز

 حساًثط ٗجٔؾ

 ضقت٠

 خ٘غ ظطكيت

 ضقت٠
 تؼساز

 حساًثط ٗجٔؾ

 ضقت٠

خ٘غ 

 ظطكيت

 ضقت٠

 ظطكيت تؼساز

 6429500 460 0 280000 0 175000 175000 1 910000 70000 13 945000 35000 27 4399500 10500 419 ؾبذت٘بٙ

 6575000 354 0 400000 0 0 250000 0 1200000 100000 12 350000 50000 7 5025000 15000 335 ضاٟ ٝ تطاثطي

 4396500 282 0 360000 0 0 225000 0 360000 90000 4 405000 45000 9 3631500 13500 269 آة

 2205000 170 0 280000 0 0 175000 0 35000 70000 5 175000 35000 5 1680000 10500 160 تبؾيؿبت ٝ تد٢يعات

 99000 22 0 120000 0 0 75000 0 0 30000 0 0 15000 0 99000 4500 22 ًكبٝضظي

 556500 53 0 280000 0 0 175000 0 0 70000 0 0 35000 0 556500 10500 53 ٛيطٝ

 15000 1 0 400000 0 0 250000 0 0 100000 0 0 50000 0 15000 15000 1 نٜؼت ٝ ٗؼسٙ

 30000 5 0 160000 0 0 100000 0 0 40000 0 0 20000 0 30000 6000 5 ًبٝق٢بي ظٗيٜي

 9000 2 0 120000 0 0 750000 0 0 30000 0 0 15000 0 9000 4500 2 ٗطٗت آثبض ثبؾتبٛي

 - 1 0 - 0 0 - 0 0 50000 0 0 25000 0 7500 7500 1 اضتجبعبت

 20323000 1350 0 - 0 175000 - 1 2820000 - 34 1875000 - 48 15453000 - 1267 خ٘غ ًْ

 

  اهَض ديوبًٌبضاى - زكشط كٌي اؾشبًساضيهبذص: 
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 ثرف زٕٝ : حٞظٟ ١بي ثركي

 ٞٓيسيآق( اٗٞض ت

 ٝ ٜٗبثغ عجيؼي ًكبٝضظي -11

 نٜؼت -12

 ٗؼسٙ -13

 ثبظضُبٛي-14
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 ًكبٝضظي ٝ ٜٗبثغ عجيؼي -11

ث ؽ ٢ؿبٴزشي ٴ ٮٳبثّ يجيٓي ثٷ  ٪ي٩ ثسصٵز ازي اش ذابٲػتي٩ قتب زات ٮحكتٵالت ٴ ٲٟتؽ  يتبتي  ز      

 ثبؾا .  تبٮيٱ ٖرايي جٯٓيت ٢ؿٵز ثب ات٣ب ثٷ ٮٳبثّ  اص٫ي اش ٮٹ٭ تسيٱ ث ؿٹبي اٞاكب ي ٢ؿٵز ٮي

ايٱ ث ؽ  ز اغابٰ ثٷ ٪حبٌ  ازا ثٵ ٰ تٵاٲٯٳايٹبي ٞبث٩ تٵجتٷ  ز ٮٳتبثّ ٴ ْٵاٮت٩ تٵ٪يتا اش جٯ٫تٷ ٴجتٵ        

ٳبغتتت ٴ ٮٳتتبثّ آثٹتتبي ٞبثتت٩ ٸتتصاز ٸ٣اتتبز ازانتتي ٮػتتآا ٢ؿتتبٴزشي ، ٲتتصٴالت آغتتٯبٲي ٮ  700ثتتيؽ اش 

غيسي ، ٮٳبثّ يجيٓتي  ، ا٫ٞيٯٹبي ٮاٳٵِ آة ٴ ٸٵايي ثب ٞبث٫يت تٵ٪يا ٮحكٵالت ٦سٮػيسي ٴ غس اغاحكب٨

تجايا ؾٵٲاٶ ؾبٮ٩ جٳ٫٧ٹب ٴ ٮساتّ ، تٳٵِ ذصبيس ضٲاي٣ي ،  اؾاٱ ٮٳبثّ يجيٓتي ٴ ٮكتٳٵْي ٮػتآا ثتساي     

آثصي ذسٴزي ، ٢بزؾٳبغبٰ ٮجسة ٴ ثٹسٶ ثس ازاٰ ٴ تٵ٪يا ٢ٳٳا٦بٰ ذس٢بز ٴ ٮآٹا تٵاٲػاٷ اغت ثب ت٣يٷ ثتس  

ٮٳبثّ ٴ ْٵاٮ٩ تٵ٪يا اٮ٣بٰ ٚٓب٪يتت  ز ا٢ثسيتت    زؾا ٮػاٯس ، جبي٧بٶ ٮٳبغجي  ز ٢ؿٵز ٢ػت ٲٯبيا . ايٱ

شيس ث ؿٹبي ٢ؿبٴزشي اْ٭ اش شزاْت ، ثبٖجبٲي ،  ا٬ ٴ ييٵز ، شٲجٵز ْػت٩ ٴ ؾتيست زا  ز اغتابٰ ٚتساٸ٭     

 غبصاٷ اغت .

ؾتٵ  ٴ   ٸٯ ٳبٲ٣ٷ  ز اثاااي ٦صازؼ ذ٢س ؾاٶ اغت اغابٰ از ثي٩ اش ٲٵا ي غس غتيس ايتساٰ ٮحػتٵة ٮتي    

 ا ثٷ غٷ ا٫ٞي٭ ْٯاٶ تٟػي٭ ثٳاي ٢س  :تٵاٰ آٲس ثًٵز ٫٢ي ٮي

 ا٫ٞي٭ غس  ٴ ٮسيٵة  ز ٲٵا ي ٢ٵٸػابٲي ٴ ٮستّٛ. -1

 ا٫ٞي٭ غس  ٴ ٲيٯٷ ٮسيٵة ؾبٮ٩ ٞػٯاٹبيي اش ؾٹسغابٰ ٮؿ٧يٱ ؾٹس ٴ ص٫ ب٨. -2

 ا٫ٞي٭ ٮٓاا٨ ٴ ٲيٯٷ صؿ١ ؾبٮ٩ ٲٵا ي ؾٯب٪ي ٴ  ؾت ٮٗبٰ. -3

زٴش  ز ٮٳبيٝ ٮس٢صي ٴ جٳتٵة   142تب زٴش  ز ؾٯب٨ اغابٰ  50ٮات زٴشٸبي ي جٳااٰ اش ثٷ يٵز ٮاٵغى 

+  زجٷ غبٲاي٧سا   ز ٲٵغبٰ ثٵ ٶ ٴ ٮيصاٰ 42 زجٷ تب  -30 ٮب ٲيص اش . ثٷ يٵز ٮاٵغى  ٮي ثبؾا اغابٰ ٮاٗيس

 ثبؾا . ٮي ٮاٗيسٮي٫يٯاس  600تب  250ثيٱ ثًٵز ٮاٵغى  ثبزؼ غبالٲٷ

ٸتصاز ٸ٣اتبز ،  ؾتت     350غتٓت   ؾاٹبي ٮٹ٭ ٴ ٮػآا اغابٰ ثساي ٢ؿبٴزشي ْجبزتٳا اش  ؾت ٮٗبٰ ثتب ٴ 

 ٸصاز ٸ٣ابز . 43ٸصاز ٸ٣ابز ٴ  ؾت ٮؿ٧يٱ ؾٹس ثب ٴغٓت  95از ثي٩ ثب ٴغٓت 
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 ظضاػت ٝ ثبؿساضي -11-1

ازاني شيس ٢ؿت ٮحكٵالت غبالٲٷ ٴ  ائٯي اغتابٰ  ز   ٮػب تثس اغبظ  ا ٶ ٸبي غب٪ٳبٮٷ آٮبزي ٢ؿٵز 

 زقتا اش ٢ت٩ ٴغتٓت اغتابٰ زا      4/39اٴ  ثبؾا ٢تٷ  ت   ٸ٣ابز ٮي 731170ثب٪ٕ ثس  1381-82غب٨ شزاْي 

  زقتا اش غتًح    52/70ٸ٣اتبز )  515619. اش٢ت٩ ٮػتب ت ازانتي  شيتس ٢ؿتت  تاٴ         ٸتا   تؿ٣ي٩ ٮي

 زقتا( تحتت آيتؽ ثتٵ ٶ ٴ      07/26ٸ٣ابز ) 190663شيس ٢ؿت( ثٷ شيس ٢ؿت ٮحكٵالت غبالٲٷ زٚاٷ ٴ 

 .ـ  از ا( ثٷ ثبٔ ٴ ٫ٞٯػابٰ اصاكب ز ق 39/1ٸ٣ابز) 24888ٮبثٟي  ز  اٴ  

 زقتااش ٢ت٩ شٮيٳٹتبي شيتس ٢ؿتت       ٢32/30ٷ ٮٓب ٨ اغابٰ ٸ٣ابز اش شٮيٳٹبي ٢ؿبٴزشي  221728 اٴ  

 زقتا اش ٢ت٩ شٮيٳٹتبي شيتس      68/69ٸ٣ابز ٢ٷ ٮٓب ٨  509442ثبؾا ثٷ قٵزت آثي ٴ  ز  اٴ   اغابٰ ٮي

اسي  ز ثيؿت ايسْتبت   ( 1-11) ؾتٯبزٶ  ؾتٵ  .  ز جتاٴ٨   ثبؾا ، ثكٵزت  يٯي ٢ؿت ٮي ٢ؿت اغابٰ ٮي

 زقتا شزاْتت اغتابٰ  ز شٮيٳٹتبي  يت٭       70ثب تٵجٷ ثتٷ ايٳ٣تٷ  تاٴ      . ازايٷ ٦س ياٶ اغت ايٱ صكٵـ 

قٵزت ٮي ذريس  . ثايٹي اغت ٢تٷ شٮتبٰ ، ٲحتٵٶ ٴ ٮيتصاٰ ٲتصٴالت آغتٯبٲي  ز يتٵ٨ غتب٨ تبريسشيتب ي           

 زاثسٮجٯٵِ ْٯ٣٫س  ٢ؿبٴزشي اغابٰ صٵاٸا اؾت  .

ي اش ٮبؾيٱ آالت  ز ٚٓب٪ياٹبي تٵ٪ياي ،  ز  ا ٲيٯٷ ٮ٣بٲيصٶ اغت ٢ؿبٴزشي اغابٰ اش ٲُس غًح ثٹسٶ ٦يس

 ٴ  ز ثػتتيبزي اش ٚٓب٪ياٹتتبي ٢ؿتتبٴزشي ثتتٷ ٫ْتتت ٴغتتٓت ٢تت٭ ثٹتتسٶ ثس ازيٹتتب ٴ ٸصيٳتتٷ ٸتتبي غتتٳ٧يٱ        

غسٮبيٷ ٦رازي ثساي اغاٛب ٶ اش ٮبؾتيٱ آالت ٴ ْتا٬ ؾت٩٣ ٦يتسي ٴ تٵغتٓٷ ٲُبٮٹتبي غتٹبٮي شزاْتي ٴ         

 آالت ٢ؿتتبٴزشي ٮتتازٰ ثتتٷ ٫ْتتت ْتتا٬ تٵجيتتٷ اٞاكتتب ي ٸٳتتٵش ٮيػتتس  تٓتتبٴٲي اٮ٣تتبٰ اغتتاٛب ٶ اش ٮبؾتتيٱ

 ٲؿاٶ اغت .

، تٵ٪يا  اٲٷ ٸبي زٴٖٳتي    ٴ٬ايٱ اغابٰ  ز ؾبصف ٸبي تٵ٪يا غيت شٮيٳي زتجٷ  1387-88 ز غب٨ شزاْي 

 ؾبٮ٩ ْاظ، ٲ تٵ  ٴ ٪ٵثيتب    ٭ ، تٵ٪يا ٦ٳا٬ ٴ جٵ زتجٷ ٸٛا٭ ، تٵ٪يا  جٵثبتٸٛا٬ ، تٵ٪يا ذٳجٷ زتجٷ غٵزتجٷ 

   .ثٵ ٶ اغتزا  ازا تٵ٪يا ذزت ثرزي زتجٷ اٴ٨  ٭ ، تٵ٪يا ْاظ زتجٷ اٴ٨ ٴؾؿزتجٷ 
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 ٮحكتتٵالت ْٯتتاٶ ٢ؿتتت ؾتتاٶ  ز اغتتابٰ ؾتتبٮ٩ ٖستتتي ٲُيتتس ٦ٳتتا٬ ، جتتٵ ، ؾتت٫اٵ٠، ذزت  اٲتتٷ اي ٴ  

٫ْٵٚٷ اي، غيت شٮيٳي، ذيبش،  جٵثبت )ْاظ، ٲ ٵ  ٴ ٪ٵثيب( غجصيجبت، ٮحكٵالت جب٪يصي ، چٗٳاز ٞٳتا،  

 ٷ ٸبي زٴٖٳي ٴ ٲجبتبت ٫ْٵٚٷ اي ٮي ثبؾا  .ذٳجٷ،  اٲ

ثساغبظ ايسْبت  زيبٚت ؾاٶ اشغبشٮبٰ جٹب ٢ؿبٴزشي اغتابٰ ، ٮجٯتٵِ ٮحكتٵالت شزاْتي اغتابٰ  ز      

تٱ ثتٵ ٶ اغتت    219000تٱ ٴ ٮجٯٵِ  ٮحكٵالت ثبٖي ٲيص  ز  اٴ   270461ثب٪ٕ ثس   1387غب٨ شزاْي 

ٸ٣اتبز اش ازانتي ٮػتآا     117900شزاْي ثب٪ٕ ثس  ز غب٨ ٮر٢ٵز  ز صكٵـ ٮجبزشٶ ثب آٚبت ٮحكٵالت 

ٸ٣ابز ٲيص ثتب ٫ْتٙ ٸتبي ٸتسش ٮحكتٵالت شزاْتي ٴ ثتبٖي         171163اغابٰ تحت ذٵؾؽ ٞساز ٦سٚاٷ ٴ  ز 

ٮجبزشٶ ؾاٶ اغت. ٸٯ ٳيٱ ْٯ٫يبت ٮجبزشٶ ثب ثيٯبزيٹبي ٮحكتٵالت شزاْتي ٴ ثتبٖي اغتابٰ ٲيتص  ز  تاٴ        

 اغت.اش  ي٧تس اٞتااٮبت اٲجتب٬ يبٚاتٷ  ز ٮتٵز  ثبٖتبت اغتابٰ        ٸ٣ابز اش ازاني اغابٰ اٲجب٬ ذريسٚاٷ  30850

اق٫ٷ ٲٹب٨ يبزاٲٷ  از  ز اغابٰ  473452ٸ٣ابز اش ثبٖبت اغابٰ ، تٵ٪يا  2900ٮي تٵاٰ ثٷ اقسح ٴ ثبشغبشي 

 ٸ٣ابز اؾبزٶ ٲٯٵ . 1342ٴ تٵغٓٷ ثبٖبت اغابٰ ثٷ ٮػب ت 
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 1381-1382 صساػي ًطَس دس سبل ْبي ًطبٍسصي ٍ هوبيسِ آى ثب ًلثْشُ ثشداسي صهيٌ ًظبم استبى ثش اسبس ( هسبحت اساضي ًطبٍسصي1-11)ضوبسُجذٍل 

 )ٌّشبض(

 
 ثبؽ ٝ هٔ٘ؿتبٙ آيف ظيط ًكت ٗحهٞالت ؾبال٠ٛ خ٘غ ًْ

 زيٖ آثي خ٘غ زيٖ آثي خ٘غ زيٖ آثي خ٘غ زيٖ آثي خ٘غ

 185846 1282188 1468034 2676453 1873689 4550142 6505870 5141157 11647027 9368167 8297031 17665198 ًكَض

 76 24812 24888 168078 22585 190663 341288 174331 515619 509442 221728 731170 اؾشبى اضزثيل

 04/0 93/1 69/1 27/6 20/1 19/4 24/5 39/3 42/4 43/5 67/2 13/4 ؾْن اؾشبى

 1387 -هبذص : ؾبلٌبهِ آهبضي ًكَض
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 1386-87ٍ  1387-88صساػي  دس سبلْبي استبى تَليذ هحصَالت صساػيهيضاى ( 2-11 )ضوبسُ جذٍل 

 )هيعاى : سي(

 ٛٞع ٗحهٞالت ًكبٝضظي
 ٗيعاٙ تٞٓيس زض ؾبّ ظضاػي 

87-1386 

 ٗيعاٙ تٞٓيس زض ؾبّ ظضاػي 

88-1387 

ضتج٠ زض ًكٞض زض ؾبّ 

88-1387 

 7 666798 617178 گٌسم

 7 190792 161971 ػَ

 6 23435 20202 يب( لَث -ًرَز –) ػسؼ  حجَثبر

 7 5402 13119 دٌجِ

 8 98148 72868 چـٌسض هٌس

 2 693500 803422 ؾيت ظهيٌي

 3 39096 35967 گلطًگ( –آكشبثگطزاى –ًٌؼس  –ًلعا  –سَليس زاًِ ّبي ضٍؿٌي )ؾَيب 

 10 659458 611797 شضر ػلَكِ اي ( –سَليس اًَاع ػلَكِ )يًَؼِ ٍ اؾذطؼ 

 7 58414 88776 اي زاًِشضر 

 2 25176 25046 ؾَيب

 1 17287 14692 ػسؼ

 1 17382 17630 شضر ثصضي

 1389 -هبذص: ؾبظهبى ػْبز ًكبٍضظي اؾشبى اضزثيل

 

ٮحكٵالت ْٯاٶ شيس ث ؽ ثبٖجبٲي اغابٰ ثس  ػت ٮيصاٰ تٵ٪يا ثٷ تستيت غيت ، ٸ٫ٵ ، اٲ٧تٵز ، شز آ٪تٵ ،   

 ٰ ٸٯ٧تي  ز ٮٟبثت٩ غتسٮبي ثٹتبزٶ  ػتبظ ٴ      ثبؾتٳا ٢تٷ ايتٱ  زصاتب     ٦يسظ، آ٪جتب٪ٵ، ؾت٫ي٩ ٴ ٦تس ٴ ٮتي    

ثبؾٳا ٴ نسٴزي اغت ٢ٷ ٮػئٵ٪يٱ اٮس ٲػجت ثٷ جتبي٧صيٳي ٴازياتٷ ٸتبي ٮٟتبٴ٬ ٴ  يس٦ت٩       آغيت ذريس ٮي

  ٮٳٛتي ثجبي ٦ٵٲٷ ٸبي ثٵٮي  ػبظ  ز غًح ثبٖاازاٰ اغتابٰ اٞتاا٬ ٲٯبيٳتا تتب  ز غتب٪ٹبي آيٳتاٶ ارتسات        

 غسٮبش ٦ي ٸبي ا اٯب٪ي ٢بٸؽ يبثا .
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ايٱ ٮٵنٵِ ، ٲ٣اٷ  ي٧سي ٢ٷ ثٳُس ٮيسغا ثبيا تب٢يا ٴ تٵجٷ صبقي زٴي آٰ قتٵزت ث٧يتس  ،    ْسٴٶ ثس

 ز غب٨ شزاْتي  ثس اغبظ ايسْبت غب٪ٳبٮٷ آٮبزي اغابٰ اغاٛب ٶ اش ٢ٵ ٸب ٴ غٯٵ٬ ؾيٯيبيي اغت . ٢بٸؽ 

ٰ   تٱ اٲٵاِ ٮ ا٫ٙ ٢ٵ ٸبي ؾتيٯيبيي  ز   114091 ز  اٴ   88-1387 ٚاتٷ  ٞتساز ٦س  اصايتبز شازْتيٱ اغتاب

٪ياتس   181187ٮٟااز  1387. ٸٯ ٳيٱ  ز غب٨ تٗييسي ٲااؾاٷ اغت 1387-88اغت ٢ٷ ٲػجت ثٷ غب٨ شزاْي 

ٞساز ٦سٚاٷ ٢ٷ ٲػجت ثتٷ غتب٨    ٢ٳٳا٦بٰ اغابٰ ٮكس٘  ز اصايبزاش اٲٵاِ غٯٵ٬ ٴ آٚت ٢ؿٹبي ٢ؿبٴزشي 

ٴ تتبريس ٮٳٛتي آٰ    ثب ْٳبيت ثٷ شيبٲٹبي جبٲجي ايٱ غتٯٵ٬  ٲؿبٰ ٮياٸا ؽ ٢بٸ زقا  98/64ٞج٩  ز  اٴ  

٢ؿبٴزشي ذبيااز   ثب تٵجٷ ثٷ تب٢يا ٢بزؾٳبغبٰ ثس تٵغٓٷ ز اغابٲااز ٸبي ٖرايي ٮحكٵالت تٵ٪يا ؾاٶ ٴ 

ـ  ٠ ٴ ج٫ٵ٦يسي اش آ٪ٵ ٦ي ٮحتيى شيػتت  ٴ ثٹسٶ ٴزي ثيؿاس اش ٮٳبثّ آة ٴ صب  ، الش٬ اغتت  ز صكتٵ

ٴؾتٹبي ٮ٣تبٲي٣ي ٴ يجيٓتي    ٢بٸؽ ٸسچٷ ثيؿاس غٯٵ٬ ٴ آٚت ٢ؿٹبي ٢ؿبٴزشي ٴ ثٹسٶ ٦يسي اش غتبيس ز 

ٴ ذطٴٸؿٹبي الش٬ ثٷ ْٯ٩ آيا ٴ زٴؾٹبي ٫ْٯي ٴ ٲٵيٱ چ٧ٵٲ٧ي اغتاٛب ٶ اش ٢ٵ ٸتب   تحٟيٟبت  ،٢٭ نسز

ثتٷ  جبي٧صيٱ ٲيص ٴ غٯٵ٬ ؾيٯيبيي  ز ٮيبٰ ٢ؿبٴزشاٰ ٴ  اٮاازاٰ اغابٰ تسٴيج ٦س   ٴ اغاٛب ٶ اش زٴؾٹبي 

 آٲٹب آٮٵصاٷ ؾٵ  .
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 زإ ٝ عيٞض ٝ ظٛجٞض ػؿْ  -11-2

 

 ز ايتتتٱ ث تتتؽ ثحتتت  ٫٢تتتي ذيساٮتتتٵٰ  اٮٹتتتبي اٞاكتتتب ي ٴ چٹتتتبز ذبيتتتبٲي اغتتتت ٢تتتٷ تٵ٪يتتتاات ٴ    

ٚسآٴز ٶ ٸبي ٲبؾي اش ذسٴزؼ ٴ ٲ٧ٹاازي آٲٹب ٮٵز  ٲيتبش ٴ ا ايتبن اٲػتبٰ اغتت ٴ ٲ٧ٹتاازي آٲٹتب ثتساي        

 ٢ٳا .  اٮٹبي اٞاكب ي اغابٰ  ز ايٱ شيس ٮجٯٵْٷ ؾتبٮ٩ ٦ٵغتٛٳا ٴ ثتسٶ ، ثتص ٴ      اٮاازاٰ ايجب   زآٮا ٮي

ٴ ٸتا٘ اش ذتسٴزؼ يتب ٲ٧ٹتاازي آٲٹتب تٵ٪يتا ؾتيس ،        ٴ ؾاس ٴ ث ٷ ؾاس ٮتي ثبؾتا   ٦بٴ ٴ ٦بٴٮيؽ  ،ثصٖب٪ٷ 

ازائٷ ٦ٵؾت ، ذؿ٭ ٴ ذٵغت ٴ ٚسآٴز ٶ ٸبي ٪جٳي ٴ ٖيسٶ اغت . جٯٓيت  اٮٹبي ٮصثٵز ثس اغبظ آٮبزٸبي 

ثب٪ٕ ثس  1387ب٨ ٴ  ز غزاظ  3282400ثب٪ٕ ثس  1386 ز غب٨  ؾاٶ اش يس٘ غبشٮبٰ جٹب  ٢ؿبٴزشي اغابٰ

 زاظ 246854زاظ ٦ٵغٛٳا ٴ ثسٶ ، 2455546ثب٪ٕ ثس  1387 ز غب٨ ٢ٷ اش ايٱ تٓاا   ثٵ ٶ زاظ 3256101

ث تٷ  زاظ ٦تبٴٮيؽ ٴ   149301 ٴ ز٤ ٴ اقتي٩( ٴ   ٦تبٴ ٴ ٦ٵغتب٪ٷ )ثتٵٮي ،    زاظ 404041ثص ٴ ثصٖب٪ٷ ، 

 زقتا اش ٮجٯتٵِ    93/29 ا٬ )زاظ  974705ٲٛس ؾاس ثٵ ٶ اغت . ؾٹسغابٰ ذبزظ آثب  ثب  ٦359بٴٮيؽ ٴ 

 زقتا اش ٮجٯتٵِ    15/3زاظ  ا٬ ) 102570ثتب   ٢ٵرس٩٢  ا٬ اغابٰ ( ثيؿاسيٱ تٓاا   ا٬ اغابٰ ٴ ؾٹسغابٰ 

 ا٬ اغابٰ ٲؿبٰ ٮي  ٸا  ٢ٷ ٢ت٩   ٮٟبيػٷ تٓاا  ٩٢  ا٬ اغابٰ( ٢ٯاسيٱ تٓاا   ا٬ زا  ز اغابٰ  اؾاٷ اغت .

 .زقا ٢بٸؽ  اؾاٷ اغت  8/0 ثٷ غب٨ ٞج٩ٲػجت  1387 ا٬ اغابٰ  زغب٨ 

 40/12 زقتا ثتص ٴ ثصٖب٪تٷ،     58/7 زقا  ا٬ اغابٰ زا ٦ٵغتٛٳا ٴ ثتسٶ ،    41/75 ز غب٨ ٮر٢ٵز  ز  اٴ  

  زقتتا ؾتتاس ٴ ث تتٷ ؾتتاس    01/0 زقتتا ٦تتبٴٮيؽ ٴ ث تتٷ ٦تتبٴٮيؽ ٴ    58/4 زقتتا ٦تتبٴ ٴ ٦ٵغتتب٪ٷ ،  

 تؿ٣ي٩  ا ٶ اٲا.
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 1386-87ٍ  1387-88 اػي صس ْبي( تؼذاد اًَاع دام استبى دس سبل3-11)ضوبسُ جذٍل 

 ضأؼ(ٍاحس:)

 ؾبّ 

 ق٢طؾتبٙ 

ٗد٘ٞع اٛٞاع زإ 

 اؾتبٙ ٝ ق٢طؾتبٙ
 ثع ٝ ثعؿب٠ٓ ُٞؾلٜس ٝ ثطٟ زضنس

 ُبٝ ٝ ُٞؾب٠ٓ
ُبٝٗيف ٝ ثچ٠ 

 ُبٝٗيف
 قتط ٝ ثچ٠ قتط

 خ٘غ ثٞٗي زٝ ضٍ انيْ

 اؾشبى
87-1386 3282400 - 2458005 274273 27619 116109 260659 404387 145376 359 
88-1387 3256101 - 2455546 246854 29000 119593 255438 404041 1/1493 359 

 اضزثيل
87-1386 415975 67/12 296104 15330 6975 34771 25161 64907 37634 0 
88-1387 416051 77/12 295808 13797 7324 35814 24658 67796 38650 0 

 ثيلِ ؾَاض
87-1386 308430 39/9 228594 31680 24 2658 26171 28853 19199 104 
88-1387 305118 37/9 228365 28521 25 2738 25648 28411 19717 104 

 آثبز دبضؼ
87-1386 983293 95/29 827611 84751 12901 12935 32557 58493 12320 218 
88-1387 974705 93/29 826783 76276 13546 13323 31906 58775 12653 218 

 بلذلر
87-1386 173987 30/5 103974 46270 229 2765 20659 23653 0 0 
88-1387 168847 18/5 103870 41643 240 2848 20246 23334 0 0 

 ًَطط
87-1386 104838 19/3 69315 19830 75 1845 13773 15693 0 0 
88-1387 102570 15/3 69246 17847 79 1900 13498 15477 0 0 

 قْط هكگيي
87-1386 491614 97/14 369931 40180 373 3984 58725 63082 18384 27 
88-1387 486687 94/14 369561 26162 392 4104 57551 62047 18880 27 

 هـبى
87-1386 287831 76/8 200573 17497 66 4994 52861 57921 11840 0 
88-1387 285296 76/8 200372 15747 69 5144 51804 57017 12160 0 

 ًويي
87-1386 219366 68/6 164502 8514 2792 8693 5591 17076 29272 0 
88-1387 219428 73/6 164337 7664 2932 8954 5479 17365 20062 0 

 ًيط
87-1386 297156 05/9 197401 10219 4183 43464 25161 72809 16727 0 
88-1387 297399 13/9 197204 9197 4393 44768 24658 73819 17179 0 

 1389ؾبل  -ؾبظهبى ػْبزًكبٍضظي اؾشبى اضزثيلهبذص : 
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ٴا تا   28ٴا ا ٮسٖاازي ٦ٵؾتاي ،   273ٴا ا قٳٓاي  ا٬ ٴييٵز ؾبٮ٩ تٓاا   1069جٯٓبً  1387 ز غب٨ 

ٴا تا   185ٴا تا ٢بزصبٲتٷ جٵجتٷ ٢ؿتي ،      5ٴا تا ٮسٖتاازي ٮب ز٦ٵؾتاي ،     20ٮسٖاازي  ت ٯ٧راز ، 

ٴا تا ذسٴازثٳتاي    96، ي١ ٴا ا ذسٴزؼ ٦تبٴٮيؽ ،  سٴازثٳاي ٦ٵغب٪ٷ ٴا ا ذ 433ذسٴزؼ ٦بٴؾيسي ، 

ٮس٢ص جٯتّ   16ٮيااٰ ْسنٷ   ا٬ ،  3ٴا ا ذسٴزؼ ؾاس  اؾاي،  5ٴا ا ذسٴزؼ ٦ٵغٛٳا  اؾاي  ،  4ثسٶ ، 

ٲٛس ؾب٩ٖ ثٷ اٮس تٵ٪يا ٴ ْسنٷ ٮحكٵالت ٖرايي ٮؿٗٵ٨ ثٵ ٶ اٲا ٴ تٵاٲػاٷ اٲتا   4022آٴزي ؾيس جٯٓبً ثب 

تبٮيٱ ٲٯبيٳا ٴ ز تبٮيٱ ٮحكٵالت ٖترايي ٢ؿتٵز ٲيتص غتٹ٭      ش ٮحكٵالت ٖرايي اغابٰ زاث ؽ ُْيٯي ا

 ( آٮاٶ اغت.4-11ايسْبت ثيؿاس  ز ايٱ صكٵـ  ز جاٴ٨ )ثػصايي  اؾاٷ ثبؾٳا .

 ٢1314ؿابز٦بٶ ثب ٮاٵغتى ٢ؿتابز زٴشاٲتٷ     15 ز غًح اغابٰ تٓاا   1387ْسٴٶ ثس ٮٵاز  ٮر٢ٵز  ز غب٨ 

 اظ  ا٬ غٳ٧يٱ ٮؿٗٵ٨ ٚٓب٪يت ثٵ ٶ اغت.ز 183زاظ  ا٬ غج١ ٴ 
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 1386ٍ  1387 ّبي  ( تؼذاد ٍاحذّبي صٌؼتي دام ٍ عيَس استبى اسدثيل دس سبل4-11)ضوبسُ جذٍل 

ق
زي

ض
 

 ػٜٞاٙ كؼبٓيت
 تؼساز

زضنس 

 تـييطات
 ٝاحس ؾٜدف

 )ظطكيت (

 خ٘غ ظطكيت ؾبال٠ٛ
زضنس 

 تـييطات

 )ٛلط(  اقتـبٓعايي
زضنس 

 تـييطات
1386 1387 1386 1387 1386 1387 

 2/8 800 739 2/8 4000630 3695100 هغؼِ 9/10 273 246 هطؿساضي گَقشي 1

 90/11 141 126 1/12 702730 626380 هغؼِ 66/16 28 24 هطؿساضي سروگصاض 2

 16/6 241 227 35/6 604245 568158 هغؼِ 11 20 18 هطؿساضي هبزض گَقشي 3

زض ّط  سرنػسز  0 5 5 ًبضذبًِ ػَػِ ًكي 4

 زٍضُ
3735175 3735175 0 150 150 0 

 32/2 1189 1162 21/2 9966 9750 ضاؼ 35/16 185 159 دطٍضـ گبٍ قيطي 5

 30/6 1181 1111 43/6 58249 54727 ضاؼ 60/5 433 410 دطٍاض ثٌسي گَؾبلِ 6

 0 4 4 0 65 65 ضاؼ 0 1 1 دطٍضـ گبٍهيف 7

 63/7 155 144 0 36205 33605 ضاؼ 86/7 96 89 دطٍاض ثٌسي ثطُ 8

 0 66 66 0 3300 3300 ضاؼ 0 4 4 گَؾلٌس زاقشي 9

 0 55 55 0 550 550 ًلط 0 5 5 قشط زاقشي 10

 0 20 20 0 670 670 ضاؼ زض ضٍظ 0 3 3 هيساى ػطضِ زام 11

 11/11 20 18 7/8 5/49 5/45 زض ضٍظ سي 28/14 16 14 هطًع ػوغ آٍضي قيط 12

 - 4022 3822 - - - - - 1069 980 ػوغ -

 1389 –ؾبظهبى ػْبزًكبٍضظي اؾشبى اضزثيل هبذص : 

 

 ، آٮبز  اٮاازيٹبي ٢ٵچ١ زٴغابيي ٲيص ٮحبغجٷ ؾاٶ اغت. 8ٴ  6،  5 ز ز يٛٹبي 
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 ز  تاٴ    1386( ٮيصاٰ تٵ٪يا ٦ٵؾتت ٞسٮتص  ز اغتابٰ  ز غتب٨     5-11ثبتٵجٷ ثٷ ايسْبت جاٴ٨ ؾٯبزٶ )

ثتٷ   1387ايتٱ ازٞتب٬  ز غتب٨     ٸصاز تٱ ثٵ ٶ اغت . 2/408صب٬  ز  اٴ  ٸصازتٱ ٴ ٮيصاٰ تٵ٪يا ؾيس  37/40

 ٸصاز تٱ ؾيس صب٬ اٚصايؽ يبٚاٷ اغت. 4/414ٸصاز تٱ ٦ٵؾت ٞسٮص ٴ  55/40

ٸٯبٲ٧ٵٲٷ ٢ٷ ٮس ُٷ ٮي ٦س  اغابٰ از ثي٩  زشٮيٳٷ تٵ٪يا ٦ٵؾت ٞسٮص ٴ ؾتيس صتب٬ ْتسٴٶ ثستتبٮيٱ ٲيتبش      

 ٸتصاز تتٱ ؾتيسصب٬    8/269ٸصاز تٱ ٦ٵؾتت ٞسٮتصٴ     8/25   ز  اٴ 1387 ز غب٨ ٴٮكس٘  اص٫ي اغابٰ 

 ٮبشا  ثسٲيبشٴٮكس٘  اص٫ي اغابٰ تٵ٪يا ٢س ٶ اغت .

 زقتا ٢ت٩ ٦ٵؾتت ٞسٮتص تٵ٪يتا ؾتاٶ  ز        53/4 ز  اٴ   1387ٮيصاٰ تٵ٪يا ٦ٵؾت ٞسٮص اغابٰ  ز غب٨ 

 ٢ؿٵز زا اؾاٷ اغت .  ٸ٭ ٢ؿٵز ثٵ ٶ اغت ٴاشايٱ ٲُس اغابٰ از ثي٩ زتجٷ

ثتيٱ    ز زا يبش ٸ٭  زقا اش ٩٢ ؾيس صب٬ ٢ؿٵز زتجٷ  65/4ٸٯ ٳيٱ اغابٰ از ثي٩ ثب تٵ٪يا ز  ز غب٨ ٮر٢ٵ

 اغابٲٹبي ٢ؿٵز ثٷ صٵ  اصاكبـ  ا ٶ اغت .

تٵاٲتا  ز شٮيٳتٷ ٢بزصبٲجتبت قتٳبيّ      تٵاٰ ٦ٛت ٢ٷ اغابٰ ٮتي  ثب تٵجٷ ثٷ ٮبشا  تٵ٪يا ٮحكٵالت  اٮي ٮي

ٴ ثب قب زات ٮحكٵالت  اٮي ثكٵزت ٮحكتٵ٨ ٲٹتبيي   ٸبي  اٮي غسٮبيٷ ٦رازي ٲٯٵ ٶ  تجاي٫ي ٚسآٴز ٶ

 ث تؽ ثتتس  از  . ايتٱ اٮتس ٮٹت٭ ٲيبشٮٳتتا     ايتٱ  ٞتاٮٹبي ٮتٵرسي  ز اؾتاٗب٪صايي ٴ  كتتٵ٨ ازشؼ اٚتصٴ ٶ  ز     

 زيص ٴ تكٯي٭ ٦يسٲاٶ ٴ  ٯبيت اش غسٮبيٷ ٦ترازاٰ ْسٞٯٳتا   ثسٲبٮٷ زيصي  ٞيٝ ٴ تؿٵيٝ  غا٧بٸٹبي ثسٲبٮٷ

 ثبؾا . ٮي ٮيٱ ٲٹب ٶ ٸبي  اٮياش يسيٝ ايجب  تػٹيست ٮب٪ي ٴ تب

(  ٮؿبٸاٶ ٮي ٦س  ٢ٷ تٵ٪يا ٦ٵؾت غٛيا )ٮسٔ ( ٴ ت ٭ ٮسٔ  ز اغتابٰ  5-11ثبتٵجٷ ثٷ ايسْبت جاٴ٨)

 54/1تٵ٪يتا ٦ٵؾتت غتٛيا ) ٮتسٔ ( اغتابٰ      1386ٲيبش ٴ ٮكس٘  اص٫ي اغابٰ زاتبٮيٱ ٲٯي ٲٯبيا .  زغتب٨  

ثٵ ٶ اغت ايتٱ ازٞتب٬  ز غتب٨    ٮكس٘  اص٫ي اغابٰ  ٸصازتٱ ٢ٯاس اش ٲيبش ٴ 1/5ٸصاز تٱ ٴ تٵ٪يا ت ٭ ٮسٔ 

ثتتب تٵجتتٷ ثتتٷ ؾتتسايى ٴ  ٸتتصاز تتتٱ ؾتتيس ثتتٵ ٶ اغتتت. 7/5ٸتتصاز تتتٱ ٦ٵؾتتت غتتٛيا ٴ  3/7ثتتٷ تستيتتت  1387

اغآاا ٸبي ٮٵجٵ   ز اغابٰ از ثي٩ ٴ ز قٵزت  ٯبيت ٴ تٵغٓٷ قٳٓت ٮسٖاازي ايٱ اغابٰ ٮتي تٵاٲتا   

 ٴ ت ٭ ٮسٔ  ز ٢ؿٵز ٮًسح ٦س  .ثٷ ْٳٵاٰ ي٣ي اش قب ز٢ٳٳا٦بٰ ٮٹ٭ ٦ٵؾت ٮسٔ 
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 زقا ٩٢ ٦ٵؾتت غتٛيا    22/1ٮيصاٰ ٦ٵؾت غٛيا ) ٮسٔ ( تٵ٪يا ؾاٶ  زاغابٰ  ز  اٴ   1387 ز غب٨ 

. ٢ؿٵز ٞتساز از   ي١ثيػت ٴ )ٮسٔ ( تٵ٪يا ؾاٶ  ز ٢ؿٵز ٮي ثبؾا ٴ اغابٰ از ثي٩  زايٱ ؾبصف  ززتجٷ 

ٰ 1387ٴ  1386بي ٮٟبيػٷ ٮيصاٰ ٦ٵؾت غتٛيا تٵ٪يتا ؾتاٶ  ز غتب٨  ز يتٵ٨ غتب٪ٹ       ٲؿتبٰ  ٸٳتاٶ     ز اغتاب

ثتٵ ٶ اغتت ٢تٷ ٫ْتت ايتٱ اٮتس ٢تبٸؽ جٵجتٷ          1387 زقاي تٵ٪يا ٦ٵؾت غٛيا  ز غب٨  ٢2/16بٸؽ 

زيصي ثٷ ٫ْت اٚصايؽ ٞيٯت  اٰ ٮسٖي، ٴاز ات ٴ ْسنٷ ثيؽ اش  ا ٦ٵؾتت ٮٳجٯتا ، ٲٵغتبٲبت ٞيٯتت     

 ٮسٔ ٴ ٖيسٶ اْس٬ ؾاٶ اغت.

 1387غتب٨   ز  زقا ٩٢ ت ٭ ٮسٔ تٵ٪ياي ٢ؿٵز  89/1 ثي٩ ثب تٵ٪يا  زشٮيٳٷ تٵ٪يا ت ٭ ٮسٔ ٲيص اغابٰ از

  زثيٱ اغابٲٹبي ٢ؿٵز ٞساز٦سٚاٷ اغت . ؾبٲص ٸ٭  ز جبي٧بٶ

 1386-87ّبي ًطَس دس سبل داهي استبى ٍ هوبيسِ آى ثب ( تَليذات ػوذُ 5-11)ضوبسُ جذٍل 

 )ٍاحس : ّعاض سي(

 قطح ػ٘ٔيبت

 

 ٗحهٞالت زاٗي

 ؾتبٙتٞٓيس ا تٞٓيس ًكٞض 
ؾ٢ٖ اؾتبٙ اظ ًكٞض 

 )زضنس(

ٝ ٗهطف ٛيبظ ٗيعاٙ 

 زاذٔي اؾتبٙ

 ٛيبظ ٝ ٗبظاز ثط

 اؾتبٙ  زاذٔي ٗهطف

1386 1387 
زضنس 

 تـييطات
1386 1387 

زضنس 

 تـييطات
1386 1387 1386 1387 1386 1387 

 8/25 +13/25 7/14 24/15 53/4 67/4 44/0 55/40 37/40 1/3 892 865 گَقز هطهع

 -3/7 -54/1 7/25 52/23 22/1 55/1 -2/16 4/18 98/21 5/6 1507 1415 هطؽ(ؾليس) گَقز

 8/269 8/272 6/144 4/136 65/4 91/4 51/1 4/414 2/408 24/7 8914 8312 قيط ذبم

 -7/5 -5 3/12 12 89/0 03/1 -7 5/4 99/4 91/6 727 680 سرن هطؽ

 1389 –ؾبظهبى ػْبزًكبٍضظي اؾشبى اضزثيل هبذص : 
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نمودار شماره)16(درصد سهم تولید شیر خام استان از کل شیر خام تولیدی کشور در سال 1387

کشور; %96

استان %4

 

 

نمودار شماره )17(درصد سهم تولید گوشت قرمز استان از کل گوشت قرمز تولیدی کشور در سال1387

استان

4%

کشور

96%
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تٓاا  ٴا اٸبي ثٹسٶ ثس ازي ذتسٴزؼ شٲجتٵز ْػت٩     1387ايسْبت غب٪ٳبٮٷ آٮبزي اغابٰ  ز غب٨ ثس اغبظ 

 4213ٲتٵِ ٞتاي٭   ٫٢ٳي ٴ ٢ٳاٴٸبي  150651ٴا ا ٴ تٓاا  ٢ٳاٴٸبي ٮازٰ  2810 ز غًح اغابٰ ثب٪ٕ ثس 

ثتب   س٬ ْػت٩ ٢ي٫تٵ ٦ت   ٢20823ي٫ٵ ٦س٬ ٴ ٢ٳاٴٸبي ثٵٮي  ٫٢3125985ٳي ثٵ ٶ اغت ٢ٷ ٢ٳاٴٸبي ٮازٰ 

 زقا ٲػجت ثٷ غب٨  59/32اغابٰ از ثي٩  ٮيصاٰ تٵ٪يا ْػ٩ ثب ٮٵ٬  ز  ز غب٨ ٮر٢ٵزاٲا .   اؾاٷ ٮٵ٬ تٵ٪يا

 ؽ  اؾاٷ اغت .٢بٸ 1386

ٲٛس ْهتٵ شيتس ذٵؾتؽ ا ازٶ ٢ت٩      7819ؾس٢ت تٓبٴٲي ٢ؿبٴزشي ٚٓب٨ ثب  194تٓاا   1387غب٨  ذبيبٰ  ز

  ثتب ؿتبٴزشي ٴ  اٮتاازي ثتٵ  ٶ اٲتا ٢تٷ ايتٱ ؾتس٢ت ٸتب         تٓبٴٰ اغابٰ ٮؿٗٵ٨ ٚٓب٪يتت  ز اٮتٵز ٮ ا٫تٙ ٢   

 .  ٢س ٶ اٲاايجب   اؾاٗب٨ ٲٛس 1247ٮي٫يٵٰ زيب٨ ثساي  29253غسٮبيٷ اي ٮٓب ٨ 
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جٳ٩٧ ثٷ ٲب يٷ اي ٢ٷ اش  زصت ٸتبي اٲجتٵٶ ذٵؾتياٶ ثبؾتا ايتسٜ ٮتي ٦تس    ز جٳ٧ت٩ يجيٓتي ٮٓٯتٵالً           

ٵز ٲبٮٳُ٭ ٴ ٸٯ ٳيٱ ٫ْٛٹتبي صتٵ زٴ ٚساٴاٲٳتا جٳ٧ت٩ ٮجٯٵْتٷ      ثٷ ي تٳٵٮٳا زصابٰ ٢ٵچ١ ٴ ثصز٤ ٴ 

٭ ٸتب )ٞبزچٹتب ، ثب٢اسيٹتب ،    ػت اغت اش  زصابٰ ،  زصا ٷ ٸتب ، ذٵؾتؽ ٦يتبٸي ، جتبٲٵزاٰ ٴ ٮي٣تسٴ از٦بٲي     

زٴيؿت٧بٶ   ٴ ثٷ ٸٯساٶ ْٵاٮت٩ يجيٓتي ٖيتس  يتبتي ٮبٲٳتا صتب٠ ، آة،  ٮتب، ثتب  ٴ ... ٮحتيى          ٷٴيسٴغٹب( ٢

 آٴز ٶ اٲا. ٮؿ ف ٴ ٮ٫ٓٵٮي زا ثٷ ٴجٵ 

تٳٵِ ا٫ٞيٯي ٴ ٴجٵ  ازتٛبْبت  ز ٫ٞٯسٴ اغابٰ ، ٮٵجتت ذيتاايؽ شيػتا٧بٸٹبي ٦ػتاس ٶ  ز اغتابٰ ؾتاٶ       

ازشؼ جٳ٫٧ٹبي اغابٰ از ثي٩ ثيؿاس ثٓا شيػتت ٮحيًتي  اؾتاٷ ٴ ٲٟتؽ ٮٹٯتي  ز  ٛبَتت آة ٴ       اغت . 

ٯيتت ٚتساٴاٰ  از    صب٠ ايٛب  ٲٯٵ ٶ ٴ  ز  ٛبَت صب٠، ذيؿت٧يسي اش غتيسثٹب ٴ ٚسغبيؿتٹبي غتبالٲٷ اٸ    

ؿ٧بٸٹبي ٮٳحكس ثٷ ٚتس   ز ايتساٰ   يزٴجص ٸٯ ٳيٱ زٴيؿ٧بٶ جٳ٩٧ ٚٳا٫ٞٵ ٢ٷ  ز اغابٰ از ثي٩ ٴاّٞ ؾاٶ 

ثٵ ٶ ٴ ْسٴٶ ثس آٰ جٳ٫٧ٹب ٴ ٦ٵٲٷ ازشؾٯٳا ازظ ٲيص  ز ؾٹسغابٰ ص٫ ب٨ اش زٴيؿت٧بٸٹبي ثستتس ازظ  ز   

ثتٷ ْجتبزت  ي٧تس  ز     . ٮي ثبؾتا ز ٸ٣اب 61969غًح ٢ؿٵز ٮي ثبؾا . ٮػب ت جٳ٫٧ٹبي اغابٰ  ز  اٴ  

 زقا ٮػب ت اغابٰ زا جٳ٫٧ٹب تؿ٣ي٩ ٮي  ٸٳا ٦ٵٲٷ ٖب٪ت جٳ٫٧ٹبي اغابٰ ؾتبٮ٩ ٚٳتاٜ ،    48/3 اٴ  

 .ا ٰ ٦ٳجؿ١، اٚسا، زاؼ ٴ ثٳا ٮي ثبؾازظ، ث٫ٵو، شثب

ٸ٣ابز جٳ٧ت٩ ٢تبزي  ٴ٪اتي اٲجتب٬ ؾتاٶ       25 اٴ   1387 ز غب٨ اغبظ ايسْبت غب٪ٳبٮٷ آٮبزي اغابٰ ثس

 ؽ ٲؿبٰ ٮياٸا .٢بٸ زقا  ٢97/48ٷ  ز ٮٟبيػٷ ثب غب٨ ٞج٩ اغت 

غتت ٢تٷ  ز ايتٱ    ٸ٣اتبز ثتٵ ٶ ا   66 ز  تاٴ    1387ٮػب ت ٲٹب٪ػتابٲٹبي تٵ٪يتا ؾتاٶ  ز اغتابٰ  ز غتب٨      

اق٫ٷ ٲٹب٨ تٵ٪يا ؾاٶ اغت الش٬ ثٷ تٵنيح ٮي ثبؾا ٢ٷ ٲٹب٪ػابٲٹبي تٵ٪يا ؾاٶ  ز غب٨  320000ٲٹب٪ػابٲٹب 

ت  ٴ٪اي ثٵ ٶ اٲا ٴ ث ؽ صكٵقي  ز شٮيٳٷ تٵ٪يا ٲٹتب٨ ٴ ٲٹب٪ػتابٰ ٚٓتب٪ياي  ز    ٮر٢ٵز ٢سً  ازاي ٮب٪٣ي

 اغابٰ ٲااؾاٷ اغت.
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ٮستّ شٮيٳي اغت اْ٭ اش ٢ٵٶ ٴ  اٮٳٷ يب شٮيٱ ٮػًح ٢ٷ  ز ٚك٩ چسا  ازاي ذٵؾؿتي اش ٲجبتتبت ٫ْٵٚتٷ اي    

 آٰ ٢تٷ  ازاي ذٵؾتؽ    ٫ْيتسٖ٭ ثٷ غبثٟٷ چسا ْسٚبً ٮستّ ؾٳبصاٷ ؾٵ . ازاني آيتؽ  صٵ زٴ ثٵ ٶ ٴ ثب تٵجٷ 

 ٫ْٵٚٷ اي صٵ زٴ ثبؾٳا ٮؿٯٵ٨ تٓسيٙ ٮستّ ٲٯي ؾٵٲا.

چٳبٲ ٷ ٮستّ  ازاي  زصابٰ جٳ٫٧ي صٵ زٴ ثبؾا ٮستّ ٮؿجس ٲبٮياٶ ٮي ؾتٵ . ٮساتتّ ي٣تي اش ٮٹٯاتسيٱ ٴ     

ثب ازشؼ تسيٱ ٮٳبثّ صاا ا ي ٴ ٮٵٸجت ا٪ٹي ٮي ثبؾا ٢ٷ ثب ثٹسٶ ثس ازي قحيح ٴ اقٵ٪ي تٵا٬ ثب ْٯ٫يتبت  

ٴ ا يبي آٰ ٮي تٵاٰ نٯٱ  ٍٛ ٮٳبثّ ذبيٷ اش جٯ٫ٷ آة ٴ صب٠ اش ٲُتس تٵ٪يتا ذٵؾتؽ ٦يتبٸي ٴ     اقسح 

ثتب تٵ٪يتا    زا ٲيبشٮٳايٹبي ٢ؿتٵز  ز شٮيٳتٷ ٚتسآٴز ٶ ٸتبي ذسٴتئيٳتي      ،ازشؼ ا٢ٵ٪ٵضي٣ي ٴ شيػت ٮحيًي 

 تبٮيٱ ٢س .٫ْٵٚٷ 

 1015000ٰ ثتب٪ٕ ثتس   ٮجٯتٵِ ٮػتب ت ٮساتتّ اغتاب     1387ثساغبظ ايسْبت غب٪ٳبٮٷ آٮبزي اغابٰ  ز غتب٨  

 ٸ٣ابز ٮي ثبؾا.

 ز ثسزغي ٴنٓيت ٮساتّ اغابٰ از ثي٩ اش ٲُس يجٟٷ ثٳاي ٢يٛتي ٮؿتبٸاٶ ٮتي ؾتٵ  ٢تٷ اش ٮجٯتٵِ ٮساتتّ        

ٸتصاز   300ٸتصاز ٸ٣اتبز اش ٲتٵِ  زجتٷ  ٴ ٴ      475ٸصاز ٸ٣ابز اش ٲٵِ  زجٷ ي١ ٴ  240اغابٰ ثًٵز تٟسيت 

 ٸ٣ابز ٲيص اش ٲٵِ  زجٷ غٷ ٮي ثبؾا.

 زقا آٰ )ي١ ٮي٫يتٵٰ   19/1ٸ٣ابز ثسآٴز  ٮي ؾٵ  ٢ٷ  اٴ   ٢84746971ؿٵز ٮب ثب٪ٕ ثس ٴغٓت ٮساتّ 

 زقتا ٮػتب ت ٢ت٩ اغتابٰ زا ثتٷ صتٵ         02/57  ٴ ٮٓتب ٨  ز ا ٴ ذبٲص ٶ ٸصاز ٸ٣ابز(  ز اغابٰ از ثي٩ ٞساز

 اصاكبـ  ا ٶ اغت.

زٴغابيي ٴ ٞؿتسٞي تٟػتي٭    اش ٲُس شٮبٰ زٴيؽ ٴ ٚك٩ ثٹسٶ ثس ازي ٮساتّ اغابٰ ثٷ غٷ  غاٷ ٮساتّ ييسٞي،

ٮي ؾٵٲا ٢ٷ ٮساتّ ييسٞي ا٢ثساً  ز ازتٛبْبت غجسٰ، ثصٞتٵؼ ٴ ثتبٖسٴ ٴاٞتّ ٦س يتاٶ ٴ  ز ٚكت٩ تبثػتابٰ       

 ٮٵز  ثٹسٶ ثس ازي ٞساز ٮي ٦يس .

ٮساتّ زٴغابيي ٴ يب ٢ٵٸپبيٷ اي ٲيص  ز ٮٳبيٝ زٴغابئي اغابٰ ٞساز  ازٲا ٴ ٮساتّ ٞؿتسٞي اغتابٰ  ز ٮٳًٟتٷ    

 ؾاٶ اغت.ٮٗبٰ ٴاّٞ 
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٦ٵٲٷ ٦يبٸي  ز ٲُب٬ ا٢ٵ٪ٵضي١ ٦يبٸي اغابٰ ؾٳبغبيي ؾتاٶ   1200اش ٲُس تٳٵِ ٦ٵٲٷ ٸبي ٦يبٸي ثيؽ اش 

 س َسٚيت آٲٹب ٴ ْا٬ ٴجتٵ  غتبصابز ٮٳبغتت    ثثٹسٶ ثس ازي ثي زٴيٷ اش ٮساتّ اغابٰ ، ٴجٵ   ا٬ ٮبشا  اغت.

غتٳا  »س اغبظ ايسْبت ازايٷ ؾتاٶ  ز  ثٹسٶ ثس ازي اش  الي٩ ْٯاٶ اٚصايؽ ت سيت ٮساتّ اغابٰ ٮي ثبؾا. ث

 ز  تب٨  بنتس ثتيؽ اش غتٷ ثساثتس َسٚيتت       « 1404تٵغٓٷ ٮٳبثّ يجيٓي ٴ آث يص ازي اغابٰ از ثي٩  ز اٚتٝ  

 ٮجبش اش ٮساتّ اغابٰ ثٹسٶ ثس ازي ٮي ؾٵ .

 تب٢ي اش آٰ اغتت ٢تٷ     1387ٚٓب٪ياٹبي اٲجب٬ ؾاٶ  ز شٮيٳٷ ٮستٓاازي ٴ اقسح ٮساتّ  ز اغابٰ  ز غتب٨  

،  ؾتاٶ  ٸ٣ابز اش ٮساتّ ٢ٵ  ذبؾي 1001 ز  ،ؾاٶٴ ٢ؿت ٮػاٟي٭ اٲجب٬  ٸ٣ابز اش ٮساتّ ٢پٷ ٢بزي 251 ز

ٸ٣اتبز اش  يٯصازٸتبي ٢ت٭     395 ،ذصيسٶ ٲصٴالت آغٯبٲي قتٵزت ٦سٚاتٷ    ْٯ٫يبت ٸ٣ابز اش ٮساتّ 217  ز

٢تٷ  ز  ّ ؾاٶ اغت ٸ٣ابز اش ٮساتّ ٮٵز  ٮٯيصي ٴ تٳػيٝ ٴاٞ 54688ثبش ٶ ثٷ ٮساتّ تجاي٩ ؾاٶ ٴ  ز  اٴ  

، ٢تٵ  ذبؾتي ثتٷ ٮساتتّ     ٢بٸؽ  زقا  9/63ٮساتّ ٴ ٢ؿت ٮػاٟي٭ ٮٟبيػٷ ثب غب٨ ٞج٩ ْٯ٫يبت ٢پٷ ٢بزي 

، تجاي٩  يٯصازٸتبي   ٢بٸؽ  زقا 20/47، ذصيسٶ غبشي ٲصٴالت آغٯبٲي  زٮساتّ ؽ ٢بٸ زقا  09/71

 ؽ  اؾاٷ اٲا .اٚصاي زقا  51/20ٴ ٮٯيصي ٴ تٳػيٝ ٮساتّ ؽ ٢بٸ زقا  ٢38/66٭ ثبش ٶ ثٷ ٮساتّ 

 ٜٗبثغ آة اؾتبٙ  11-4

 1290200آث يتص ازظ ثتب ٴغتٓت     ز اغابٰ از ثي٩ غٷ  تٵشٶ آث يتص ٴجتٵ   از  ٢تٷ ْجبزتٳتا اش :  تٵشٶ       

 . ٸ٣ابز 382000ص ٞص٨ اٴشٰ ثب ٴغٓت ٸ٣ابز ٴ  ٵشٶ آث ي 159800،  ٵشٶ آث يصثب٪ٹب زٴ  ثب ٴغٓت ٸ٣ابز

 ٮاسٮ٣ٓتت   61458555 جت٭ آة صتب٬  زاغتابٰ      1387ز غتب٨  ثساغبظ ايسْبت غب٪ٳبٮٷ آٮبزي اغتابٰ   

ٮاسٮ٣ٓتت آٰ اش ٮٳتبثّ شيسشٮيٳتي     29536840ٮاسٮ٣ٓت آٰ اش ٮٳتبثّ غتًحي ٴ    31921715ٮي ثبؾا ٢ٷ 

ٰ  46/188 ٫ٟٷ چبٶ ْٯيٝ ثب ت ٫يٷ غبالٲٷ  1276تبٮيٱ ٮي ؾٵ  . ٮٳبثّ آثٹبي شيس شٮيٳي اغابٰ ؾبٮ٩   ٮي٫يتٵ

 زؾتاٷ  ٞٳتبت ثتب    172ٮي٫يتٵٰ ٮاسٮ٣ٓتت ،   69/69يٯٷ ْٯيتٝ ثتب ت ٫يتٷ غتبالٲٷ      ٫ٟٷ چبٶ ٲ 2912ٮاسٮ٣ٓت ، 

ٮي٫يٵٰ ٮاسٮ٣ٓت  14/105 ٸٳٷ چؿٯٷ ثب ت ٫يٷ غبالٲٷ  2146ٮي٫يٵٰ ٮاسٮ٣ٓت ٴ تٓاا   54/11ت ٫يٷ غبالٲٷ 

 ٮي ثبؾا .
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 قيالت ٝ آثعيبٙ  -11-5

بز٦بٸٹب يتب ٮتصازِ يتب ٴا تاٸبي     ، ٮٳبثّ اغاحكب٨ ٮاؿ٩٣ اش ٢ؾبٮ٩ شيس ٮجٯٵْٷ ؾيست ٴ آثصيبٰ اغابٰ 

ذسٴزؼ ٮبٸيبٰ غس  آثي ٴ ٦س٬ آثي ، ٮٳبثّ آثٹبي يجيٓي ٴ آشا  )زٴ صبٲٷ ٸتب ٴ ثس٢تٷ ٸتب ،  زيبچتٷ ٸتب ٴ      

 ثبؾا . ٖيسٶ( ٴ اغا سٸبي ٮكٳٵْي ٮي

ٮصزْتٷ   5ٮصزْٷ ذسٴزؼ ٮبٸيبٰ غتس آثي ٴ  23تٓاا   1387 زغب٨  غب٪ٳبٮٷ آٮبزي اغابٰثساغبظ ايسْبت 

آث٧يس، ثس٢ٷ يجيٓي ، غا ،  زيبچتٷ ٴ زٴ صبٲتٷ ثتٷ     90ٴ  ٶا س  ٴ ٮٳُٵزاغ 12ٰ  ٦س٬ آثي ٴ بذسٴزؼ ٮبٸي

 445تٱ ٮبٸي ؾبٮ٩  2/1086اٮستٵ٪يا ٴ ذسٴزؼ آثصيبٰ  ز اغابٰ ٮؿٗٵ٨ ثٵ ٶ اٲا ٴ  ز ٮجٯٵِ تٵاٲػاٷ اٲا 

تتٱ ٲيتص    405تٱ ٮبٸي  ز اغا سٸبي  ٴ ٮٳُتٵزٶ ٴ   2/34تٱ ٮبٸي ٦س٬ آثي ٴ  1818تٱ  ٮبٸي غس آثي ٴ 

اشيسيٝ آث٧يسٸب ، غاٸب ،  زيبچٷ ٸب ٴ زٴ صبٲٷ ٸب تٵ٪يا ٴ ثٷ ثبشازٸبي ٮكس٘ ْسنٷ ٲٯبيٳا٢ٷ  ز ٮٟبيػٷ 

 9/725، ٮبٸيبٰ ٦تس٬ آثتي   ٢بٸؽ   زقا 41/2ثب ٮيصاٰ تٵ٪ياات غب٨ ٞج٩ ثٷ تستيت تٵ٪يا ٮبٸيبٰ غس آثي 

ٴ تٵ٪يا آث٧يسٸب ، ثس٢تٷ ٸتب ،   ؽ ٢بٸ  زقا 16/89 اغا سٸبي  ٴ ٮٳُٵزٶتٵ٪يا ٮبٸي  ز ،  ؽاٚصاي  زقا

ٲػجت ثٷ  1387 ز ٩٢ تٵ٪يا ٮبٸي  ز اغابٰ  ز غب٨  ؽ  اؾاٷ اغت.٢بٸ زقا  81/44غاٸب ٴ  زيبچٷ ٸب 

  زقا ٢بٸؽ  اؾاٷ اغت. 10/36غب٨ ٞج٩  ز  اٴ  

 ًٞٓتتٷ ث تتٷ ٮتتبٸي  6725000 ز اغتتابٰ تٓتتاا   1387 زغتتب٨  اغتتابٰ ثساغتتبظ ايسْتتبت غتتب٪ٳبٮٷ آٮتتبزي 

 تٵ٪يا ٦س ياٶ اغت . تٵ٪يتا ايتٱ ٮيتصاٰ    ًٞٓٷ ٮبٸي شيٳاي  725000ًٞٓٷ ٮبٸي ٞص٨ آال ٴ  6000000ؾبٮ٩ 

  زقا زا ٲػجت ثٷ غب٨ ٞج٩ ٲؿبٰ ٮي  ٸا. 17/9اٚصايؿي ثب٪ٕ ثس  ٸب  ز ٩٢ ث ٷ ٮبٸي

ثتٵ ٶ   ٲٛس 1228155ثب٪ٕ ثس جٯٓيت اغابٰ 1385ٲابيج غسؾٯبزي ْٯٵٮي ٲٛٵظ ٴ ٮػ٣ٱ  ز غب٨  ثساغبظ 

ؽ ٲػتجت ثتٷ   ٢تبٸ ٢ي٫ٵ٦س٬  41/0ٮٟااز غساٲٷ ٮبٸي تٵ٪يا ؾاٶ  ز اغابٰ ثساي ٸس ٲٛس ثب ايٱ تستيت اغت ث

ٮكتس٘  ٴٲيتبش  ٴ٢ي٫ٵ ٦س٬ ثٵ ٶ اغت ٢ٷ ثب ْٳبيت ثتٷ َسٚيتت ٸتبي ثتب٪ٟٵٶ ٴ ٮٵجتٵ       88/0غب٨ ٞج٩ تٟسيجبً 

ٴ ٶ ٴ ٴجتٵ  ٮٳتبثّ   شؼ اٚتص زثب تٵجٷ ثٷ ٮيتصاٰ ا ٮي ثبؾا ٖرايي جٯٓيت اغابٰ ايٱ ٮٟااز تٵ٪يا ثػيبز ذبئيٱ 

زا  ز ثيٱ غبيس زؾاٷ ٸبي ٢ؿتبٴزشي   اسيٹثجبي٧بٶ  ٮي تٵاٲاذسٴزؼ ٮبٸي قٳٓت صٵة آثي  ز اغابٰ ، 

  ٴ  اٮاازي ث ٵ  اصاكبـ  ٸا .
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 آثريعزاضي -11-6

ازاني آث يص زٴ صبٲٷ ٸب تٯبٮي ٲٟبيي اش ٵشٶ زٴ صبٲٷ ٮي ثبؾا ٢ٷ آة ٸبي زٴاٰ ٲبؾي اش ثبزٲتا٦ي اش  

ٷ ٸب ٮٳاٹي ٮي ؾٵ  . آث يص ازي ؾبٮ٩ تٯب٬ ٚٓب٪يت ٸتبيي اغتت ٢تٷ ثتساي ا يتبء ٴ اقتسح       آٰ ثٷ زٴ صبٲ

ثب تٵجٷ ثٷ ٲٟؽ آث يص ٸب  ز  ٛتٍ غتيٯبي يجيٓتي اغتابٰ ٴ  ٛبَتت ٴ       ٵشٶ ٸبي آث يص اٲجب٬ ٮي ٦يس  .

٢ٳاس٨ ثسٴش غيسة ٮٹتبز ٲؿتاٶ ثتٷ شٮيٳٹتبي ٢ؿتبٴزشي ٴ ثبٖتبت ٴ ٮػتب٢ٱ زٴغتابئيبٰ ٴ  اتي ؾتٹسٸب ،           

اغتتابٰ از ثيت٩ اش ٲُتتس تٟػتتي٭ ثٳتاي  ٵنتتٷ ٸتتبي   غتتبش  . يتبت آث يتتص ازي ٲٟتؽ صتتٵ  زا ٲٯبيتتبٰ ٮتي   ْٯ٫

(  ز  تٵشٶ اقت٫ي  زيتبي صتصز ٴاٞتّ ؾتاٶ ٴ  ازاي  ٴ  تٵشٶ        جبٮتبة آث يص ازي )ثس اغبظ تٟػي٭ ثٳاي 

 ٚسْي )ازظ ٴ ٞص٨ اٴشٰ( ٴ غٷ شيس  ٵشٶ ٚسْي)غٛيا زٴ ، ثب٪ٹبزٴ  ٴ  زٶ زٴ ( ٮي ثبؾا.

ٸ٣اتبز اش آث يصٸتبي اغتابٰ ثتب      2996 ز  تاٴ     1387ْبت غب٪ٳبٮٷ  آٮتبزي اغتابٰ  ز غتب٨    ثساغبظ ايس

ْٯ٫يبت ثيٵ٪ٵضي٣ي )ثرز ذبؾي ، ٢پٷ ٢بزي ، ٲٹب٪٣بزي ٴ ثٵتٷ ٢بزي(  ٛبَت ؾاٶ ٴ ٸٯ ٳتيٱ  ز  تاٴ    

 -ْٯ٫يتبت صتب٢ي   -صؿت٣ٷ چيٳتي   -ٮاس ٮ٣ٓت ٲيص اٲٵاِ ْٯ٫يبت ٮ٣بٲي٣ي ) ؾبٮ٩ ٦تبثيٵٰ ثٳتاي   26855

 ز (  …ٸ٣ابز ٲيص ْٯ٫يبت ثيٵٮ٣بٲي٣ي )اقتسح ؾت ٭، ثبٲ٣تت ثٳتاي ٴ      30ٴ  ز ي غٳ٥ ٴ ٮست( اجسا

 آث يصٸبي اغابٰ قٵزت ٦سٚاٷ اغت .

 ٢ٗ٘تطيٚ هبثٔيت ١ب ٝ تِٜٜب١ب ٝ ا١ساف ثرف ًكبٝضظي ٝ ٜٗبثغ عجيؼي  -11-7

ٴ ٮػتآا ٮٗتبٰ ،    تٵاٰ ٴجٵ   ؾتاٹبي  بقت٫ يص   ٞبث٫يت ٸبي ث ؽ ٢ؿبٴزشي ٴ ٮٳبثّ يجيٓي اغابٰ زا ٮي

از ثي٩ ٴ ٮؿ٧يٱ ؾٹس ٴ ٴجٵ  تٳٵِ آة ٴ ٸٵايي ٴ ٮٳبثّ آة ٴ صب٠ ٴ ٮساتتّ ثتساي اٲتٵاِ ٚٓب٪يتت ٸتبي      

٢ؿبٴزشي ٴ  اٮاازي ٴ ذسٴزؼ آثصيبٰ ٴ شٲجٵز ْػ٩ ٴ ٲطا ٸبي ٮػآا  ا٬ ثتٵٮي  ز ٮٳًٟتٷ ٴ ٲيتص ٴجتٵ      

 ٸبي ٮ ا٫ٙ ٢ؿبٴزشي ثس ؾٯس  . ٮس ٮبٰ غ ا٣ٵؼ ٴ ثب تجسثٷ  ز شٮيٳٷ

ًٞٓبت شٮيٱ ٸتبي ٞبثت٩ ٢ؿتت ٴ ذتبييٱ ثتٵ ٰ زاٲتاٮبٰ        ؾاٰاش يس٘  ي٧س ذسا٢ٳاٶ ثٵ ٰ ٴ تٓا  ٴ صس  

ثتسٴش   ،ْتا٬ اغتاٟجب٨ صتٵة شازْتيٱ اش ٢ؿتت ٮ٣تبٲيصٶ        ،آثيبزي ث٫ٓت غتٳاي ثتٵ ٰ غيػتاٯٹبي آثيتبزي     

س شٮيٳي  ز ثس اؾت ثي زٴيٷ اش غٛسٶ ٸبي آة شي، ثٹسٶ ثس ازي ثي زٴيٷ اش ٮساتّ،صؿ٣ػب٪يٹبي ذي  ز ذي 

ثٷ ثٹسٶ ثس ازي ٲسغتياٰ ؾتج٣ٷ ٸتبي ذتبئيٱ      ،ارس ثٷ ثٹسٶ ثس ازي ٲسغياٰ يس ٹبي ثصز٤ تبٮيٱ آة اغابٰ 
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ْا٬ آؾٳبيي ٢ؿبٴزشاٰ ثب ٚسٸٳ٥ ثيٯٷ ٮحكٵالت ٢ؿبٴزشي ٴ ثبال زٚاٱ ٮاتٵا٪ي  ،  غاي ٮٳبثّ تبٮيٱ آة 

تٳ٧اغاي شازْيٱ ٢تٷ ٮٳجتس    ٴ ْا٬ زْبيت تٳبٴة شزاْي ثٷ ٫ْتٮحكٵالت ٢ؿبٴزشي تٵ٪يا ٸبي  ٸصيٳٷ

ؾٵ  ، تٳ٧ٳبٸب ٴ ٮحاٴ يت ٸتبي ْٯتاٶ ٴ ٞبثت٩     ثٷ ثسٴش ثيٯبزيٹبي ٦يبٸي ٴ ٢بٸؽ  بق٫ يصي صب٠ ٮي

 ثبؾا.  يسح  ز ث ؽ ٮي

تٵاٰ ثتٷ تػتسيّ  ز اتٯتب٬ ٴ ثٹتسٶ ثتس ازي اش يس ٹتبي        اش جٯ٫ٷ اٸاا٘ ٢يٛي ٴ زاٸجس ٸبي ٮٹ٭ ث ؽ ٮي

ثتبال ثتس ٰ    ،ٮٹتبز آثٹتبي ٮتسشي     ،ؾج٣ٷ ٸبي ذبئيٱ  غاي آٲٹب  ثصز٤ تبٮيٱ آة ٴ ا ااث ٴ ثٹسٶ ثس ازي

اغتاٛب ٶ اش ازٞتب٬ ٲٹتب٨ ٴ     ،ٮكتسٚي  اغاٛب ٶ اش غتٯٵ٬  ٢يٛيت ٮحكٵالت ٢ؿبٴزشي اش ٲُس ٢بٸؽ ٢ٵ  ٴ 

اٚتصايؽ نتسيت ٮ٣بٲيصاغتيٵٰ  ز ث تؽ      ،ثرز ٮٳبغت ثساي ٮٳًٟٷ ٴ ٦ػاسؼ ثيٯٷ ٮحكٵالت ٢ؿبٴزشي 

تهٯيٱ  ،تجاي٫ي ٴ جٳجي ٢ؿبٴزشي ٴ اٲجبزٸب ٴ غس صبٲٷ ٸبي ٮٵز  ٲيبش  ايجب  ٴ تٵغٓٷ قٳبيّ ،٢ؿبٴزشي 

اٚتصايؽ  ا٬ غتٳ٧يٱ  ز    ،تٗييتس ؾتيٵٶ  اٮتاازي غتٳاي ثتٷ قتٳٓاي        ،صسيا ٮحكٵالت ٢ؿبٴزشي ٴ  اٮتي  

 تس٢يت جٯٓيت  اٮي ٮٳًٟٷ ٴ اٚصايؽ تٵ٪يا آثصيبٰ اؾبزٶ ٲٯٵ  .

 

 ٜٗبثغ عجيؼي ٝ ٜٗبثغ آة ،ْ ًكبٝضظي ػٌ٘ٔطز ت٘ٔي زاضائي٢بي ؾطٗبي٠ اي اؾتبٛي كه -11-8

ْٯ٣٫س  اْاجبزات تٯ١٫  ازائيٹبي غسٮبيٷ اي اغابٰ اش ٮح٩  زآٮاٸبي ْٯتٵٮي  ز ٚكت٩    1387 ز غب٨ 

ٮي٫يتٵٰ   239528ثٷ  1386ٮي٫يٵٰ زيب٨  ز غب٨  97869اش  زؾا زقا  74/144 ٢ؿبٴزشي ٴ ٮٳبثّ يجيٓي ثب

 زقتا اش ٢ت٩ اْاجتبزات تٯ٫ت١  ازائيٹتبي       33/10ٴ  ٢تٷ  ز  تا  اغت  اٚصايؽ يبٚاٷ 1387زيب٨  ز غب٨ 

 416106ٮج٫تٕ  اش  زؾتا  زقا  13/68اْاجبزات ٚك٩ ٮٳبثّ آة ٲيص ثب  غسٮبيٷ اي اغابٰ ثٵ ٶ اغت. ٸٯ ٳيٱ

 ٢19/30ٷ  ز  تاٴ    اٚصايؽ ذياا ٢س ٶ 1387 ز غب٨  ٮي٫يٵٰ زيب٨ 699603ثٷ  1386 ز غب٨  ٮي٫يٵٰ زيب٨

 .ٹبي غسٮبيٷ اي اغابٰ ثٵ ٶ اغت زقا ٩٢ اْاجبزات تٯ١٫  ازائي
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 نٜؼت -12

ٴ «٢تٵشٲاع »تٵغٓٷ ثس ٸيچ ٢ع ذٵؾتياٶ ٲيػتت . اٲايؿتٯٳااٲي ٮبٲٳتا     اٮسٲٟؽ ٴ اٸٯيت ث ؽ قٳٓت  ز 

تٵغٓٷ اٞاكب ي زا ثتاٴٰ تٵغتٓٷ قتٳٓاي ٖيتس ٮٯ٣تٱ ثيتبٰ ٲٯتٵ ٶ ٴ ٲٟتؽ قتٳٓت زا  ز تٵغتٓٷ           « چٳسي»

س ايٱ  غاٷ اش ٲُسيٷ ذس اشاٰ تٵغٓٷ اٞاكب ي زا ثب تٵغتٓٷ  ٢ٳٳا . ثٷ ثيبٰ  ي٧ اٞاكب ي ثػيبز ٮٹ٭ ازشيبثي ٮي

  اٲٳا . ٢ؿبٴزشي ٴ يب تٵغٓٷ صاٮبت اٮ٣بٰ ذريس ٲٯي

 نٜؼتي ١بي  اضظـ اكعٝزٟ كؼبٓيت ٗيعاٙ قبؿٔيٚ ٝ ،تؼساز ًبضُب٢١ب  -12-1

 ( ي ٚٓتب٨ ٟٚسٶ جٵاش تبغيع )ؾبٮ٩ ٴا اٸبي جايتا قتٳٓاي ٴ تٵغتٓٷ ٴا تاٸب     328تٓاا   1387 ز غب٨ 

ٴ ذسٴاٲتٷ ثٹتسٶ ثتس ازي ٮ٣ٯت٩(      جايتا  ٟٚسٶ ذسٴاٲٷ ثٹسٶ ثس ازي )ؾبٮ٩ ذسٴاٲٷ ثٹسٶ ثس ازي قتٳٓاي  130ٴ 

  زقتا اش ذسٴاٲتٷ ٸتبي     69/1 زقا اش جتٵاش تبغيػتٹبي قتب ز ؾتاٶ ٴ      25/1قب ز ؾاٶ اغت ٢ٷ ثاستيت 

 ثٹسٶ ثس ازي قب ز ؾاٶ  ز ٩٢ ٢ؿٵز زا ث ٵ  اصاكبـ  ا ٶ اغت . 

 49تب  ٢10بز٦بٶ ثيٱ  ٢189بز٦بٶ قٳٓاي  ازاي  ٶ ٲٛس ٢بز٢ٱ ٴثيؿاس اغابٰ ،تٓاا   213اش  1386 ز غب٨ 

 11 زقتا( ٴتٓتاا     10/6ٲٛتس ٢تبز٢ٱ )   99تتب   ٢50بز٦تبٶ ثتيٱ    13 زقتا( ، تٓتاا     73/88ٲٛس ٢بز٢ٱ )

ٲٛتس ٢تبز٢ٱ ٴ    100غتٹ٭ ٢بز٦بٸٹتبي قتٳٓاي  ازاي      ٢تٷ اٲتا   ٢بز٦بٶ ٲيص ثيؽ اش قا ٲٛس ٢بز٢ٱ  اؾاٷ

ثتايٱ تستيتت ٮس ُتٷ ٮتي ٦س  ٢تٷ        زقتا ثتٵ ٶ اغتت .    16/5اش ٩٢ ٢بز٦بٸٹبي قتٳٓاي اغتابٰ   ثيؿاس 

ٲٛس ٢بز٢ٱ ٴ ثيؿاس غٹ٭ اٲا٢ي اش ٩٢ ٢بز٦بٸٹبي  100ٲٛس ٢بز٢ٱ ٴ  50-٢99بز٦بٸٹبي قٳٓاي   ازاي 

 قٳٓاي  ازاي  ٶ ٲٛس ٢بز٢ٱ ٴ ثيؿاس اغابٰ زا ثٷ صٵ  اصاكبـ  ا ٶ اٲا .

ثتٵ ٶ ٴ   ٴ  ٟٵٞي ث ؽ صكٵقتي  اؾ بـ  ٟيٟي٢بز٦بٶ  ز اصايبز  201تٓاا   اش ٲُس ٲحٵٶ ٮب٪٣يت ٲيص 

 ٲا.ٶ اؾا ا ازٶ ٮي ٴ  ٴ٪اي ٢بز٦بٶ  ي٧س ٲيص ثكٵزت ٮب٪٣يت ْٯٵٮي 12تٓاا  

 15878ثساثتس ثتب   1386تٓاا  ٩٢ ٢بز٦بٸٹبي قٳٓاي  ازاي  ٶ ٲٛس ٢بز٢ٱ ٴثيؿاس  ز غًح ٢ؿٵز  ز غب٨ 

 زقا  34/1  ٢بز٦بٸٹبي قٳٓاي  ٶ ٲٛس٢بز٢ٱ ٴ ثيؿاس ٢ؿٵز ثساثس ثب ٢بز٦بٶ ثٵ ٶ ٢ٷ غٹ٭ اغابٰ اش تٓاا

 زقتا ٴ اش   60/1ٲٛتس ٢تبز٢ٱ    10-49ٮي ثبؾا . ٸ٭ چٳيٱ غٹ٭ اغابٰ اش ٩٢ ٢بز٦بٸٹبي قتٳٓاي  ازاي  
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 100 زقا ٴ اش ٩٢ ٢بز٦بٸٹبي قتٳٓاي  ازاي  66/0ٲٛس ٢بز٢ٱ  50-٩٢99 ٢بز٦بٸٹبي قٳٓاي  ازاي  

  زقا ثٵ ٶ اغت . ٨51/0 ٲٛس ٴ ثيؿاس ٢بز٢ٱ ٮٓب 

اغتتابٰ    ازاي  ٶ ٲٛتتس ٢تتبز٢ٱ ٴ ثيؿتتاس    ٢بز٦بٸٹتتبي قتتٳٓاي   ٚٓب٪يتتت  ازشؼ اٚتتصٴ ٶ   1386 ز غتتب٨ 

٢بز٦بٸٹتبي قتٳٓاي    زقتا ازشؼ اٚتصٴ ٶ    33/0زيب٨ ثٵ ٶ اغتت ٢تٷ  ز  تاٴ      ٵٰٮي٫ي 1139601ٮٓب ٨

ٲٟتؽ ٴ اٸٯيتت ث تؽ     زا ث ٵ  اصاكبـ  ا ٶ اغتت .ثتب ْٳبيتت ثتٷ      ازاي  ٶ ٲٛس٢بز٢ٱ  ٴ ثيؿاس ٢ؿٵز 

قٳٓت  ز تٵغٓٷ اٞاكب ي ٴ اجاٯبْي  ٴ ٸٯ ٳيٱ ثب  ز ٲُتس ٦تسٚاٱ جبي٧تبٶ ذتبئيٱ اغتابٰ  ز ايتٱ ث تؽ        

 نسٴزي ٮي ثبؾا.ثػيبز ٮٹ٭ اٞاكب ي ايجب  ٴا اٸبي قٳٓاي  ز اغابٰ ثيؽ اش ذيؽ 

 19075ٲٛتس ؾتب٩ٖ ٴ    1435ْهتٵ ٴ  ٲٛتس  1203ؾس٢ت تٓتبٴٲي قتٳٓاي ٚٓتب٨ ثتب      118تٓاا   1387 ز غب٨ 

  زقتا ٢ت٩    89/1اش ٲُس تٓتاا     ز اغابٰ از ثي٩ ٮؿٗٵ٨ ٚٓب٪يت ثٵ ٶ اٲا . ٢ٷ ٦رازي ٮي٫يٵٰ زيب٨ غسٮبيٷ

 .اغتؾس٢ت ٸبي تٓبٴٲي قٳٓاي ٚٓب٨ ٢ؿٵز زاثٷ صٵ  اصاكبـ  ا ٶ 

 ٶ ٲٛتتس   ازاي  ٢بز٦تتبٶ قتتٳٓاي 15878تٓتتاا   1386ثساغتتبظ ايسْتتبت غتتب٪ٳبٮٷ آٮتتبزي ٢ؿتتٵز  ز غتتب٨ 

 زقا  ز اغتابٰ   11/25س  ز ٢ؿٵز ثٷ ٚٓب٪يت قٳٓاي اؾاٗب٨  اؾاٷ اٲا ٢ٷ اش ايٱ ٢بز٦بٸٹب ٢بز٢ٱ ٴ ثيؿا

 زقتا  ز   34/1ٴ تٳٹتب  زنتٵي   زقا  ز اغابٰ صساغتبٰ   11/7 زقا  ز اغابٰ اقٛٹبٰ ،  59/13تٹساٰ ، 

تٓتاا   ُتس  اش ٲ  اؾتاٷ اغتت  ٢ؿتٵز زا   ٸيجتاٸ٭  اغابٰ از ثي٩ ٴاّٞ ؾاٶ اٲا ٴ اش ايٱ ٲُس اغابٰ از ثي٩ زتجٷ

 ٢ؿٵز ٞساز ٦سٚاٷ اغت. چٹبز٬ؾبٖسٰ  ززتجٷ ثيػا٭ ٴ اش ٲُس ٮيصاٰ ازشؼ اٚصٴ ٶ ٲيص  ز ز ٶ ثيػت ٴ 

ثسزغي ازشؼ ججساٰ صاٮبت ذس اصاي غساٲٷ ثٷ ؾبٖسٰ ثب ٮص  ٴ  ٟٵٜ ث٧يس ٢بز٦بٸٹتبي قتٳٓاي  ٶ ٲٛتس    

ا اش ازشؼ ججتساٰ صتاٮبت    زقت  53/0ٲؿبٰ ٮي  ٸا ٢ٷ تٳٹتب   1386اغابٰ از ثي٩  زغب٨  ٢بز٢ٱ ٴ ثيؿاس

ذس اصاي غساٲٷ ثٷ ؾبٖسٰ ثب ٮص  ٴ  ٟٵٜ ث٧يس ٢بز٦بٸٹبي قٳٓاي  ازاي  ٶ ٲٛس ٢بز٢ٱ ٴ ثيؿاس ٢ؿٵز ثتٷ  

 اغابٰ از ثي٩ اصاكبـ يبٚاٷ اغت .
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ثِ ٍ   ثشحست ٍضغ هبلٌيت، تؼذاد ًبسًي استبى ٍ ثيطتش دُ ًلش ًبسًي ًبسگبّْبي صٌؼتي (تؼذاد1-12)ضوبسُ جذٍل

 1386سبل دس  ضْشستبىتلٌيي 

 ق٢طؾتبٙ
 ًْ ًبضُب٢١ب

 ٛلط ٝ ثيكتط100 ٛلط 50-99 ٛلط 10-49 خ٘غ

 11 13 189 213 ًل اؾشبى
 7 10 140 157 اضزثيل

 0 0 1 1 ثيلِ ؾَاض
 2 1 25 28 دبضؼ آثبز

 1 1 8 10 ذلربل
 - - - - ًَطط

 1 0 12 13 هكگيي قْط
 - - - - هـبى
 0 1 3 4 ًويي

 - - - - ًيط

 

 (1-12)ضوبسُ دًجبلِ جذٍل 

 ق٢طؾتبٙ
 ٗبٌٓيت ذهٞني )اقربل حويوي ٝ حوٞهي(

 ٛلط ٝ ثيكتط100 ٛلط 50-99 ٛلط 10-49 خ٘غ

 9 11 181 201 ًل اؾشبى
 7 9 135 151 اضزثيل

 0 0 1 1 ثيلِ ؾَاض
 0 0 22 22 دبضؼ آثبز

 1 1 8 10 ذلربل
 - - - - ًَطط

 1 0 12 13 هكگيي قْط
 - - - - هـبى
 0 1 3 4 ًويي

 - - - - ًيط
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 (1-12)ضوبسُ دًجبلِ جذٍل 

 ق٢طؾتبٙ
 )زٝٓتي( ػ٘ٞٗيٗبٌٓيت 

 ٛلط ٝ ثيكتط100 ٛلط 50-99 ٛلط 10-49 خ٘غ

 2 2 8 12 ًل اؾشبى
 0 1 5 6 اضزثيل

 0 0 0 0 ثيلِ ؾَاض
 2 1 3 6 دبضؼ آثبز

 0 0 0 0 ذلربل
 - - - - ًَطط

 0 0 0 0 هكگيي قْط
 - - - - هـبى
 0 0 0 0 ًويي

 - - - - ًيط
 1387 -اؾشبى  هبذص : ؾبلٌبهِ آهبضي

 1387( ثشخي اعالػبت هشثَط ثِ ثخص صٌؼت استبى ٍ هوبيسِ آى ثب ًطَس دس سبل 2-12)ضوبسُجذٍل 

 )هجبلؾ : هيليَى ضيبل(

 
خٞاظ 
 تبؾيؽ

 

ؾبّ ضظـ اكعٝزٟ  ا پطٝا٠ٛ ث٢طٟ ثطزاضي نبزضٟ قسٟ

1386 

 ٛي نٜؼتي كؼبّقطًت٢بي تؼبٝ

 تؼساز
 اقتـبّ ٗيعاٙ

 )ٛلط(
  ٗيعاٙ

 ؾطٗبي٠ )ٛلط( تؼساز اقتـبّ )ٛلط( تؼساز ػضٞ تؼساز ؾطٗبي٠ ُصاضي

 19075 1435 1203 118 1887895 1362184 2256 130 328 اؾشبى

 1342735 72719 95453 6339 386490775 224734000 144543 7649 26176 ًكَض

ؾْن زضنس 
اؾييييشبى اظ 

 كَضً
1.25 1.69 1.56 0.6 51/0 1.89 1.26 1.97 1.42 

1387 -ٍ ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى هبذص : ؾبلٌبهِ آهبضي ًكَض

 1386دُ ًلش ًبسًي ٍ ثيطتش دس سبل داساي ( ثشخي اعالػبت ًبسگبّْبي صٌؼتي 3-12جذٍل ضوبسُ )
 )هجبلؾ : هيليَى ضيبل(

 ػٜٞاٙ
 تؼساز ًبضُبٟ

 )ٝاحس(
 (1)اضظـ اكعٝزٟ  تؼساز قبؿالٙ )ٛلط(

خجطاٙ ذسٗبت ٗعز  ٛحٟٞ ٗسيطيت

 (2)حوٞم ثِيطاٙ

 ؾطٗبي٠ ُصاضي 

 ذهٞني )زٝٓتي(ػ٘ٞٗي (3)اٛدبٕ قسٟ

 450337 370136 201 12 1139601 8122 213 اؾشبى

 58970790 68610877 15404 474 338159183 1102856 15878 ًكَض
ؾْن 

اؾشبى اظ 
 ًكَض

1.34 0.73 0.33 2.53 1.30 0.53 0.76 

  1387 –ؾبلٌبهِ آهبضي ًكَض ٍؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى هبذص : 

 ( اضظـ اكعٍزُ كؼبليز نٌؼشي ًبضگبُ ػجبضر اؾز اظ هبثِ الشلبٍر اضظـ ؾشبًسُ ٍ اضظـ زازُ كؼبليز نٌؼشي1

 م ٍ ؾبيط دطزاذشيْب)دَل، ًبال ٍ ...( ثِ هعز ٍ حوَم ثگيطاى( ػجطاى ذسهبر ػجبضر اؾز اظ هعز ٍ حو2َ

 ػجبضر اؾز اظ سـييطار ايؼبز قسُ زض اضظـ اهَال ؾطهبيِ اياًؼبم قسُ ( اضظـ ؾطهبيِ گصاضي 3
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قا ٲٛس ٴثيؿاس

5%

49-10ٲٛس

89%

99-50ٲٛس

6%
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 تحٔيْ ػٌ٘ٔطز ثرف نٜؼت زض اؾتبٙ -12-2

٦تس   ، اغتابٰ    ٮػتاٛب  ٮتي  ثسزغتي ٴ ٮٟبيػتٷ جتااٴ٨     ٴٸٯبٲ٧ٵٲٷ ٢ٷ اش ٮًب٪ت ٮٳازن  ز ٞػٯاٹبي ٞج٫ي 

ثبٚتت اجاٯتبْي زٴغتابيي اغتابٰ ٴ ٖب٪تت        زتٵاٰ  از ثي٩ ي١ اغابٰ قٳٓاي ٲيػت ٴ  الي٩ ايٱ اٮس زا ٮي

ثٵ ٰ ٢ؿبٴزشي ٴ صاٮبت  ز اٞاكب  ٮٳًٟٷ  اٲػت . ٸٯ ٳيٱ اش ٮٟبيػٷ غٹ٭ ازشؼ اٚصٴ ٶ ث ؽ قتٳٓت  

ٹبز٬ ٸٯتيٱ ٦تصازؼ ثكتٵزت ٮؿتسٴح     اغابٰ ٢ٷ  ز ث ؽ چ 1386تب  1383اش ٩٢ ازشؼ اٚصٴ ٶ غب٪ٹبي 

 ز  تاٴ    1383 ز غتب٨  اغتابٰ  آيا ث ؽ قتٳٓت   ٮٵز  ثسزغي ٞساز ٦سٚاٷ اغت ، ٲايجٷ ٦يسي ثٓٯ٩ ٮي

 زغتب٨   ٴ  زقتا   02/7 ز  تاٴ    1385 ز غتب٨   ، زقتا   84/7 ز  اٴ   1384 زقا ،  ز غب٨  52/8

ثتٷ صتٵ  اصاكتبـ  ا ٶ اغتت  ز     اش ٩٢ ازشؼ اٚصٴ ٶ  بق٫ٷ  ز اغتابٰ زا   زقا  91/6 ز  اٴ   1386

 70/12 زقتا ٴ   86/12ٴ   زقتا  57/12،   زقتا  12/13 ب٪ي٣ٷ ايٱ ازٞب٬ ثساي ٢ؿتٵز ثاستيتت ثساثتس ثتب     

 ثبؾا . اش ٩٢ ثٵ ٶ اغت ٴ ايٱ ٮ٫ًت ٲيص  ٪ي٩  ي٧سي ثس ْا٬ ؾ٣ٵٚبيي ث ؽ قٳٓت  ز اغابٰ ٮي زقا 

 

 

 1383-1386ًطَس دسعَل سبلْبي ش اكضٍدُ استبى ٍ ( سْن اسصش اكضٍدُ ثخص صٌؼت اصًل اسص4-12جذٍل ضوبسُ )

 1386 1385 1384 1383 ٝاحس قطح

ؾيْن اضظـ اكييعٍزُ  ثرييف نيٌؼز اؾييشبى  اظ ًييل   

 اضظـ اكعٍزُ اؾشبى 
 91/6 02/7 84/7 52/8 زضنس

ؾيْن اضظـ اكييعٍزُ  ثرييف نيٌؼز ًكييَض  اظ ًييل   

 اضظـ اكعٍزُ  ًكَض 
 70/12 86/12 57/12 12/13 زضنس

 1387 -ؾبلٌبهِ آهبضي ًكَضهأذص : 
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ثٷ يٵز ٫٢ي  زايٱ اغابٰ قٳبيّ ذبيٷ ٴ غٳ٧يٱ ايجب  ٲؿاٶ ٴ ٦ػاسؼ ٲيبٚاٷ اٲا ٴ ي٣تي اش ٫ْت٩ ٮٹت٭ ْتا٬     

 تٵغٓٷ غبيس قٳبيّ ، ٴاثػا٧ي آٲٹب ثٷ ٴجٵ  ايٳ٧ٵٲٷ قٳبيّ ٴ ٲٹب ٶ ٸبي تٵ٪يا ؾاٶ تٵغى آٲٹب ٮي ثبؾا .

ٵقبً غسٮبيٷ ٦رازي  ز ث ؽ قٳبيّ ازتجبو ٮػاٟيٯي ثب اشيس٘  ي٧س اقٵالً ٸسٲٵِ غسٮبيٷ ٦رازي ٴ صك

اٮٳيت غسٮبيٷ ٦رازي اش ٪حبٌ  ٟتٵٞي ٴ اٞاكتب ي  اؾتاٷ ٴ  ز ٢ٳتبز شيسغتبصت ٸتبيي ٸٯ تٵٰ ثٳتب ز ،         

ؾبٸساٸٹبي ازتجبيي ، ٮٳبثّ اٲسضي ، ٮسا٢ص ذؿايجبٲي ، ا ازي ، تجبزي ، قٳٓاي ، غسٮبيٷ اٲػبٲي ، ٮٵا  اٴ٪يٷ 

 بي ٮكس٘ ٴ يب غبيس ٲٟبيي ٢ٷ ثٷ ٲٵْي ٮصيت ٲػتجي  ز تٵ٪يتا  ازٲتا ٮ٣تبٰ ٦صيٳتي     ازشاٰ ٞيٯت ٴ ثبشازٸ

اغتابٰ ثبيتا ثتب    ٮي ٲٯبيٳا ٴ ثب اٲا٠  ٞاي  ز ٮٵٞٓيت اغابٰ  زيبٚت ٮي ؾٵ  ٢ٷ اغاساتطي تٵغٓٷ قٳٓاي  

٪حبٌ ايٱ ٮٵاز  ثٷ ٲحٵي تاٴيٱ ٦س   ٢ٷ غسٮبيٷ ٦رازاٰ  الي٩ تٵجيٹي ٢بٚي ثساي جبٲٯتبيي يس ٹتبي   

 ٓاي صٵ   اؾاٷ ثبؾٳا.قٳ

 ٯبيت اش ٦ػاسؼ ٚٓب٪يت ؾس٢ت ؾٹس٢ٹبي قٳٓاي اغابٰ  ز شٮيٳٷ آٮب ٶ غبشي ٴ ٴا٦رازي آغبٰ شٮيٱ 

اش قٳٓا٧ساٰ، تب٢يا ثتس ٲٟتؽ قتٳبيّ ٢ٵچت١، تتسٴيج ٢تبزآٚسيٳي ٴ ايجتب  اؾتاٗب٨ ٴ          تقٳٓاي ٴ  ٯبي

ٴ ٮٓبٚياٹبي ٮب٪يبتي ٴ ْٵازنتي   ذي٧يسي ٢ٯ٣ٹبي ٚٳي ٴ اْاجبزي ٴ تػٹيست ٴجٵٶ ا ازٶ ؾاٶ ٴ شٴ ثبش ٶ

جٯ٫ٷ ٮٵاز ي اغت ٢ٷ ٮي تٵاٲا غسٮبيٷ ٦رازاٰ ٴ ْسٞٯٳااٰ ا ااث ٴا اٸبي قتٳٓاي زا ثتٷ ٚٓب٪يتت    اش 

  ز اغتتابٰ زاٖتتت ٲٯبيتتا.  ز غتتب٪ٹبي اصيتتس ٚٓب٪يتتت ٸتتبي صتتٵثي  ز ايتتٱ زاغتتاب اٲجتتب٬ ذريسٚاتتٷ ٴ اٚتتصايؽ  

ي  اؾاٷ اغت ٴ٪تي ثتب تٵجتٷ ثتٷ ٮتٵاز  يتب  ؾتاٶ        ذسٴاٲٷ ٸبي تبغيع ٴ ثٹسٶ ثس ازي قٳبيّ زؾا چؿٯ٧يس

ثايٹي اغت  غت اٲاز٢بزاٰ ٴ ٮايساٰ اجسايي اغابٰ ثبيتا ثتٷ  ٲجتب٨ زاٸ٣بزٸتبي جايتا جترة ٴ ج٫تت        

 غسٮبيٷ ٸب ٴ ٢بزآٚسيٳبٰ ثبؾٳا.
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 اؾتبٙؾبذتبض نٜؼتي  -12-3

ٮبٰ قتٳبيّ ٴ   زقا( اش جٵاشٸبي تبغتيع قتب ز ؾتاٶ تٵغتى غتبش      60/25ٟٚسٶ ) 84تٓاا   1387 ز غب٨ 

 زقا  ز ازتجبو ثب قٳبيّ ٮتٵا    85/15، ٫ٚصي ٖيس ٢بٲيٮٓب ٰ اغابٰ  ز ازتجبو ثب قٳبيّ تٵ٪يا ٮحكٵالت 

 زقتا  ز   23/8اي٣ي ٴ ذسغاي٣ي ، غ زقا  ز ازتجبو ثب تٵ٪يا ٮحكٵالت ال 19/12ٖرايي ٴ آؾبٮياٲي، 

   يصات ثٵ ٶ اغت.ازتجبو ثب تٵ٪يا ٮحكٵالت ٫ٚصي ٚبثسي٣ي ثٷ جص ٮبؾيٱ آالت ٴ تجٹ

 زقاي  08/62ٲػجت ثٷ غب٨ ٞج٩ ٲؿبٰ  ٸٳاٶ ٢بٸؽ  1387ٮٟبيػٷ جٵاشٸبي تبغيع قب ز ؾاٶ  ز غب٨ 

 ٮي ثبؾا.  1387جٵاشٸبي تبغيع  ز غب٨ 

تٓتاا  ذسٴاٲتٷ ثٹتسٶ ثتس ازي     ثيؿتاسيٱ   1387 زغتب٨   ز ثسزغي تٓاا  ذسٴاٲٷ ٸبي ثٹسٶ ثس ازي قب ز ؾتاٶ  

ٟٚسٶ ذسٴاٲٷ ثٹتسٶ ثتس ازي غتپع     36ٮٵا  ٖرايي ٴ آؾبٮياٲي ثب ٳبيّ تٵ٪يا ق قب زؾاٶ ثٷ تستيت ٮسثٵو ثٷ

ٖيس ٫ٚتصي  ٮحكٵالت غبيس ٟٚسٶ ذسٴاٲٷ ثٹسٶ ثس ازي ٴ تٵ٪يا  20ثب  تٵ٪يا ٮحكٵالت الغاي٣ي ٴ ذسغاي٣ي

ٲيتص   1387ٟٚتسٶ ذسٴاٲتٷ ثٹتسٶ ثتس ازي  قب زؾتاٶ  زغتب٨        57ٟٚسٶ ذسٴاٲٷ ثٹسٶ ثس ازي  ثتٵ ٶ اغتت .    17ثب 

تٓاا  ذسٴاٲٷ ٸبي ثٹسٶ ثس ازي قب ز ؾاٶ  ز غب٨ ٵو ثٷ غبيس زؾاٷ ٚٓب٪ياٹب  ز شٮيٳٷ قٳٓت ثٵ ٶ اغت .ٮسث

  زقا ٲػجت ثٷ غب٨ ٞج٩  اؾاٷ اغت. 93/31ٮٓب ٨  ٢بٸؿي 1387
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 (  تؼذاد ًبسگبّْبي صٌؼتي داساي دُ ًلش ًبسًي ٍ ثيطتش ثش حست ًَع كؼبليت ٍ عجوبت ًبسًي 5-12جذٍل ضوبسُ )

 1387ل دس سب

 10-49 خ٘غ ؾبّ ٝ كؼبٓيت
 ٛلط

99-50 
 ٛلط

ٛلط ٝ  100
 ثيكتط

 11 13 189 213 ػوغ ًل 

 2 5 48 55 نٌبيغ هَاز ؿصايي ٍ آقبهيسًي

 1 1 10 12 سَليس هٌؿَػبر

 0 0 9 9 سَليس دَقبى ٍ ػول آٍضزى ٍ ضًگ ًطزى دَؾز ذعزاض

 0 0 1 1 بذز ًبال اظ ًي ٍ هَاز حهيطي(ٍ ؾؿيط اظ هجلوبىسَليس چَة ٍ هحهَالر چَثي ٍ چَة دٌجِ)

 2 0 6 8 سَليس ًبؿص ٍ هحهَالر ًبؿصي

 0 0 3 3 اًشكبض ، چبح ٍ سٌظيط ضؾبًِ ّبي ضجظ قسُ

 0 0 2 2 نٌبيغ سَليس ظؿبل ًي، دباليكگبّْبي ًلز ٍ ؾَذشْبي ّؿشِ اي

 0 0 1 1 نٌبيغ سَليس هَاز ٍ هحهَالر قيويبيي

 1 0 5 6 ؾشيٌيسَليس هحهَالر الؾشيٌي ٍ دال

 1 0 11 12 سَليس ؾبيط هحهَالر ًبًي ؿيط كلعي

 1 4 57 62 سَليس كلعار اؾبؾي

 1 0 2 3 سَليس هحهَالر كلعي كبثطيٌي ثؼع هبقيي آالر ٍ سؼْيعار

 1 0 12 13 سَليس اثعاض دعقٌي ٍ اثعاض ادشيٌي ٍ اثعاض زهين ٍ ؾبػشْبي هچي ٍ اًَاع زيگط ؾبػز

 1 1 6 8 هَسَضي ، سطيلط ٍ ًين سطيلط سَليس ٍؾبيل ًوليِ

 0 0 1 1 سَليس ؾبيط ٍؾبيل حول ٍ ًول 

 0 2 15 17 سَليس هجلوبى ٍ ههٌَػبر عجوِ ثٌسي ًكسُ زض ػبي زيگط 

 1387 -ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى اضزثيلهبذص : 
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ّبي ثْشُ ثشداسي صبدس ( جَاصّبي تبسيس صبدسُ ضذُ ثشاي ايجبد ًبسگبّْبي صٌؼتي ٍ پشٍاًِ 6-12جذٍل ضوبسُ )

  1387ضذُ تَسظ سبصهبى صٌبيغ ٍ هؼبدى ثشحست ًَع كؼبليت دس سبل 

خٞاظ١بي  تبؾيؽ  كؼبٓيت
 نبزضقسٟ 

پطٝا٠ٛ ث٢طٟ ثطزاضي 
 نبزضقسٟ 

 130 328 ػوغ ًل 

 36 52 نٌبيغ هَاز ؿصايي ٍ آقبهيسًي

 0 0 ؾيگبض -سَليس هحهَالر اظ سَسَى ٍ سٌجبًَ

 2 4 سَليس هٌؿَػبر

 4 10 سَليس دَقبى ٍ ػول آٍضزى ٍ ضًگ ًطزى دَؾز ذعزاض

 0 1 زثبؿي ٍ ػول آٍضزى چطم ، ؾبذز ًيق، چوساى ، ظيي ٍ يطام ٍ سَليس ًلف

 9 20 (ٍ ؾبذز ًبال اظ ًي ٍ هَاز حهيطيؿيط اظ هجلوبىسَليس چَة ٍ هحهَالر چَثي ٍ چَة دٌجِ)

 3 17 سَليس ًبؿص ٍ هحهَالر ًبؿصي

 1 1 سٌظيط ضؾبًِ ّبي ضجظ قسُ اًشكبض ، چبح ٍ

 0 4 نٌبيغ سَليس ظؿبل ًي، دباليكگبّْبي ًلز ٍ ؾَذشْبي ّؿشِ اي

 0 15 نٌبيغ سَليس هَاز ٍ هحهَالر قيويبيي

 20 40 سَليس هحهَالر الؾشيٌي ٍ دالؾشيٌي

 17 84 سَليس ؾبيط هحهَالر ًبًي ؿيط كلعي

 5 9 سَليس كلعار اؾبؾي

 10 27 ثطيٌي ثؼع هبقيي آالر ٍ سؼْيعارسَليس هحهَالر كلعي كب

 10 13 سَليس هبقيي آالر ٍ سؼْيعار عجوِ ثٌسي ًكسُ زض ػبي زيگط

 0 0 سَليس هبقيي آالر ازاضي ٍ حؿبثگط ٍ هحبؾجبسي

 5 11 سَليس هبقيي آالر هَلس ٍ اًشوبل ثطم ٍ زؾشگبّْبي ثطهي عجوِ ثٌسي ًكسُ زض ػبي زيگط

 0 0 زؾشگبّْب ٍ ٍؾبيل اضسجبعي سَليس ضازيَ ٍ سلَيعيَى ٍ

 1 1 سَليس اثعاض دعقٌي ٍ اثعاض ادشيٌي ٍ اثعاض زهين ٍ ؾبػشْبي هچي ٍ اًَاع زيگط ؾبػز

 0 5 سَليس ٍؾبيل ًوليِ هَسَضي ، سطيلط ٍ ًين سطيلط

 1 2 سَليس ؾبيط ٍؾبيل حول ٍ ًول 

 4 7 سَليس هجلوبى ٍ ههٌَػبر عجوِ ثٌسي ًكسُ زض ػبي زيگط 

 2 4 يبكزثبظ

 - 1 ؾبيط كؼبليشْبي ذسهبر هٌْسؾي 

 1387ؾبل  -ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى اضزثيلهبذص : 
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 نٜؼتي تٞظيغ خـطاكيبيي ٝاحس١بي  -12-4

اش ٩٢ ٢بز٦بٸٹبي قٳٓاي  ازاي  ٶ  1386(  زغب٨ 1-12ثساغبظ ايسْبت ازايٷ ؾاٶ  ز جاٴ٨ ؾٯبزٶ ) 

 ٴا تتا قتتٳٓاي  ز ؾٹسغتتابٰ   28ؾٹسغتتابٰ از ثيتت٩  ٴا تتا قتتٳٓاي  ز 157ٲٛتتس ٢تتبز٢ٱ ٴثيؿتتاس اغتتابٰ  

ٴا تا   4ٴا ا قٳٓاي  ز ؾٹسغابٰ ص٫ ب٨ ٴ  10ٴا ا قٳٓاي  ز ؾٹسغابٰ ٮؿ٧يٱ ؾٹس ،  13، ذبزظ آثب 

 ٲيتس ،  ؾٹسغتابٲٹبي  ٴاٞتّ ؾتاٶ اٲتا.    ٴ ي١ ٴا ا قٳٓاي  ز ؾٹسغابٰ ثي٫ٷ غتٵاز  قٳٓاي  ز ؾٹسغابٰ ٲٯيٱ

 .ثٵ ٶ اٲاي  ٶ ٲٛس ٢بز٢ٱ ٴ ثيؿاس ٢ٵرس ٴ ٮٗبٰ ٲيص ٚبٞا ٴا ا قٳٓاي  ازا

ثسزغي تٵشيّ جٗساٚيبيي ٴا اٸبي قٳٓاي  ازاي  ٶ ٲٛس ٢بز٢ٱ ٴ ثيؿاس  ز اغابٰ ثساغبظ يجٟبت ٢بز٢ٱ 

ٴا تا   7ٴا ا قٳٓاي  ازاي قا ٲٛس٢بز٢ٱ ٴ ثيؿاساغتابٰ تٓتاا     11ٲؿبٰ  ٸٳاٶ ايٱ ٴاٞٓيت اغت ٢ٷ اش 

 ثٷ تستيتت  ٹبي ذبزظ آثب  ، ص٫ ب٨ ٴ ٮؿ٧يٱ ؾٹس ٸس٢اا٬آٰ  زؾٹسغابٰ از ثي٩ ٴاّٞ ؾاٶ اٲا ٴ ؾٹسغابٲ

ٴا ا قٳٓاي  ازاي قا ٲٛس ٢بز٢ٱ ثيؿتاس ثتٵ ٶ ٴ غتبيس ؾٹسغتابٲٹبي اغتابٰ ٚبٞتا ٴا تا         1ٴ  1، 2 ازاي 

 قٳٓاي  ازاي قا ٲٛس ٢بز٢ٱ ٴ ثيؿاس ٸػاٳا.
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 نٜبيغ زؾتي : -12-5

ْٳجتساٰ ٴ  ز ٢ت٩ ٮكتٳٵْبت  غتاي  ز      ٚسؼ ٸبي  غاجبٚت از ثي٩ ٴ ٴزٲي ٸبي ْؿبيس ٮٗبٰ ٴ ٫٦ي٭ ٸبي

. ْسٴٶ ثس ايتٱ غتٷ زؾتاٷ    اٲا  اغابٰ جبي٧بٶ ثسجػاٷ اي  از  . ايٱ قٳبيّ اش ٞاي٭ االيب٬  ز اغابٰ زايج ثٵ ٶ

٢بؾتي ٮٓتسٜ، ٮٓتسٜ چتٵة ، ٮٳجتت چتٵة ٴ        ،اٷ ٸبي  ي٧سي اش ٞجي٩ جتبجي٭ ثتبٚي  اش قٳبيّ  غاي ، زؾ

ّ  غاي اغابٰ ثب ؾٳبغبيي ٴ غبٮبٲاٸي ؾتب٫ٖيٱ ايتٱ ث تؽ ٴ    ٫٦ػبشي  ز اغابٰ زٴان  ازٲا. ٮايسيت قٳبي

ٲٯبيؿت٧بٸٹبي  ائٯتي ٴ ٮٵٞتت    قاٴز ٢بزت ؾٳبغبيي ٴ ٮجٵشٸبي ٮسثٵيٷ ٴ ٸتاايت آٲٹتب ٴ ثتب تؿت٣ي٩     

قتٳبيّ  غتاي ٴ ؾتس٢ت  ز ٲٯبيؿت٧بٸٹبي اغتابٲي ٴ ٮٳًٟتٷ اي ٴ ٢ؿتٵزي تٵاٲػتاٷ اغتت  ز          اصاكبقي 

 ٰ زا ذسزٴٲٝ ٲٯبيا .غب٪ٹبي اصيس تٵ٪ياات قٳبيّ  غاي  ز اغاب

غبٮبٲاٸي ْسٞٯٳااٰ ثٷ يب ٦يسي ٴ آٮٵشؼ قٳبيّ  غاي  ز ٞب٪ت ٢سغتٹبي ٸٳتسي  ز ٮٟتبيّ ْٯتٵٮي ،     

ٮٟاٮبتي ٴ ت ككي قٳبيّ  غاي ٴ  ٯبيت اش ٸٳتس آٮٵصا٧بٰ)ثكتٵزت ٮٓسٚتي ثتٷ ٲٹب ٸتب ٴ  غتا٧بٸٹب       

 يجتتتتب  ثتتتتساي ثسصتتتتٵز ازي اش تػتتتتٹيست ٮتتتتب٪ي ٴ ٚٳتتتتي ( ٦تتتتبٮي ٮٹتتتت٭  ز جٹتتتتت اؾتتتتاٗب٨ ٴ ا  

 ثبؾا . غابٰ ٮيايٱ ث ؽ  ز اازشؼ اٚصٴ ٶ 

ٲٛتس  236ْهتٵ ٴ  ٲٛتس   335ؾس٢ت تٓبٴٲي ٚٓتب٨ ٚتسؼ  غتاجبٚت ثتب      21 ز ايٱ اغابٰ تٓاا   1387 ز غب٨ 

 زقتا ؾتس٢اٹبي    ٢90/2ٷ  ز  اٴ  يٵٰ زيب٨ ٮؿٗٵ٨ ٚٓب٪يت ثٵ ٶ اٲا ٮي٫ 301ؾب٩ٖ ثب غسٮبيٷ اي ٮٓب ٨ 

 زقتا غتسٮبيٷ ٦ترازي ٸتبي      48/0 زقا ؾتب٫ٖيٱ ٴ   67/0هب ، زقا اْ 8/0تٓبٴٲي ٚسؼ  غت ثبٚت ، 

اٸ٭ ٸيجت ٴ ، ٲتٵش ٸ٭  ثيػا٭ ٸ٭ ،   ٴاشستيت  ز زتجٷ ٸبي اٲجب٬ يبٚاٷ ٢ؿٵز زا ث ٵ  اصاكبـ  ا ٶ ٴ ثٷ ت

 ي ثب ْٳبيت ثٷ ثبٚت اجاٯبْي ٴ اٞاكب ي ٮٳًٟٷ ٴ ٸٯ ٳتيٱ غتبثٟٷ  يسيٳتٷ   ايٱ زتجٷ ٸب ٞساز ٦سٚاٷ اغت ٢ٷ 

 ٴ تٵجٷ ثيؽ اش ذيؽ زا ي٫ت ٮي ٲٯبيا. چؿٯ٧يس ٲجٵ ٶ ، ٳًٟٷايٱ قٳٓت ٮٹ٭  ز ٮ

 تِٜٜب١ب ، ٛبضؾبئي٢ب ٝ ضا١ٌبض١بي تٞؾؼ٠ ثرف  -12-6

اغابٰ از ثي٩  ز غب٪ٹبي اصيس اش تحس٠ ٮثجاي  ز شٮيٳٷ تٵ٪يا ٮحكتٵالت قتٳٓاي ، ثٹجتٵ  ٲػتجي ٢يٛيتت      

ي٩ يجيٓي ٴ تبزي ي اغآاا ٸبي ٮٳبغتجي  آٲٹب ، ثبشازيبثي ٴ ثػاٷ ثٳاي ثسصٵز از ثٵ ٶ اغت . ايٱ اغابٰ ثا٪

ٲيص ٦ب٬ ٸبي ث٫ٳتاي زا ثس اؾتاٷ ٴ  ز    يقٳٓاتٵغٓٷ  ز شٮيٳٷ تٵ٪يا ٮحكٵالت ٢ؿبٴزشي  از  ٴ٪ي اش ٲُس 

 ٦رزاٲا . ٮسا ٩ اٴ٪يٷ تٵغٓٷ زا ٮي ب٨  بنس 
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يتبت ،   ز شٮيٳٷ ٮحكٵالت قٳبيّ تجاي٫ي ٢ؿبٴزشي ٢بالٸبيي اش ٞجي٩ زة ٦ٵجٷ ٚسٲ٧ي ، ٮب٢تبزٴٲي ، ٪جٳ 

آة ٮٓاٲي ، ٲٵؾبثٷ ٸبي ٦تبش از ،  صيبزؾٵز، ثيػ٣ٵيت ، ٲبٰ ٴ ؾيسيٳي ٴ ؾ٣ست ٴ  ز شٮيٳٷ غبيس اٞس٬ ، 

غيٯبٰ، ٮكٳٵْبت ذسغاي٣ي ٴ الغاي١ ٴ تبيس ٴ تيٵح ، ًٞٓبت ٫ٚصي ٴ ٮٵ٢ت ٴ ٚسؼ ٮبؾيٳي ٴ چتس٬ ٴ  

٩ ثتب اغتابٰ ٦تيسٰ تٳتٵِ     ثبؾٳا .ٸٯ ٳيٱ ٸٯجٵازي اغتابٰ از ثيت   ذٵؾب٠ تٵ٪ياات قٳٓاي ْٯاٶ اغابٰ ٮي

صبقي ثٷ ٮحكٵالت چٵثي ث ؿياٶ اغت ٴ ثب زاٶ اٲااشي ٢بزصبٲجبت ٲئٵذتبٰ ٴ ت اتٷ ٸتبي چٳتا اليتي ٴ      

زٴ٢ؽ اش ي٣ًس٘ ٴ ثبشاز ٮٳبغت  ز جٯٹٵزي آذزثبيجبٰ ثساي ايٳ٧ٵٲٷ ٮحكٵالت ٴ ٮج٫ٯتبٰ ٮٳتص٨ ايتٱ    

 ث ؽ ٲيص زٴٲٝ صٵثي يبٚاٷ اغت .

ت ٴ غٵي تٵ٪ياات قٳٓاي  ز اغابٰ از ثي٩ تب ٢ٳٵٰ ا٫ٖت ثتٷ تٵ٪يتا   ٢ٷ غٯٮؿبٸاٶ ٮي ؾٵ  ثايٱ تستيت 

 آؾتتبٮياٲي ٴ ثٹااؾتتاي ، ٲػتتبجي ٴ چتتس٬ ٴ ذٵؾتتب٠ ٴ   ٢بالٸتتبي ٮكتتسٚي ، تجتتاي٩ ٮحكتتٵالت ٖتترايي ، 

 ٚسآٴز ٶ ٸبي ٢بٲي ٖيتس ٫ٚتصي ثتٵ ٶ اغتت ٴ ٚٓب٪يتت ٸتبي غتسٮبيٷ ٦ترازي ٴ تٵ٪يتا  ز شٮيٳتٷ ٢بالٸتبي            

تؿٵيٝ ٴ ٸاايت غسٮبيٷ ٦ترازاٰ ثتٷ غتٯت     ثٳبثسايٱا٬ چؿٯ٧يس ٲجٵ ٶ اغت . ٴاغًٷ اي ، غسٮبيٷ اي ٴ ثب ٴ

تٵاٲتا ٮحس٢تي ثتساي ايجتب  شٮيٳتٷ ثيؿتاس ٚٓب٪يتت ٸتبي          ا ااث ايٳ٧ٵٲٷ قٳبيّ ٴ ٲيص قٳبيّ ثػاٷ ثٳاي ٮتي 

قٳٓاي  ي٧س ثبؾا . يبٚاٱ زاٸ٣بزٸبيي ثساي ٢ٯاس ٲٯٵ ٰ ٸصيٳٷ تٵ٪يا  ز اغابٰ ٴ ٮآب ٨ ٲٯٵ ٰ ٲتس  ثٹتسٶ   

ي اغتت ٢تٷ ٮتايساٰ ٴ ثسٲبٮتٷ زيتصاٰ      يبتيست اًْبيي ثٷ ٴا اٸبي تٵ٪ياي ٴ قٳٓاي اش جٯ٫تٷ نتسٴز  تػٹ

 اغابٰ ثبيا ثس آٰ تب٢يا ٲٯبيٳا .

ٚساٸ٭ ٲجٵ ٰ شٮيٳٷ ٸبي تػٹيستي ٴ تؿٵيٟي ثساي تسٖيتت غتسٮبيٷ ٦ترازاٰ ث تؽ صكٵقتي  ز غتب٪ٹبي       

  ً ح ْتب٪ي ثتساي ازتٟتبء ت٣ٳٵ٪تٵضي قتٳبيّ      اٴ٪يٷ تبغيع اغابٰ ٴ ٟٚااٰ ٮسا٢ص آٮٵشؾي ٴ تحٟيٟتبتي  ز غت

 ٮٵجٵ  ٲيص اش ْٵاٮ٩ ْا٬ ؾ٣ٵٚبيي قٳٓت اغابٰ ثٵ ٶ اغت .

 ز غب٪ٹبي اصيس تحس٢بت صٵثي  ز ازتجبو ثب تؿٵيٝ ٴ تسٖيت غتسٮبيٷ ٦ترازٰ ثتٷ ٚٓب٪يتت  ز ايتٱ اغتابٰ       

ت ٸتبيي ٢تٷ   زغا ٸٯصٮبٰ ثب آٰ ثبيا اغاساتطي تٵغتٓٷ قتٳٓاي ٴ ٚٓب٪يت    قٵزت ذريسٚاٷ اغت ٴ٪ي ثٳُس ٮي

اغابٰ  ز آٲٹب  ازاي ٮصيت ٲػجي اغت ؾٳبغبيي ؾٵ  ٴ غتسٮبيٷ ٦ترازاٰ ثتساي ٚٓب٪يتت  ز آٲٹتب تسٖيتت ٴ       

 تؿٵيٝ ٦س ٲا .
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 سٙـٗؼ -13

 ٮٓتتاٰ ْجتتبزت اغتتت اش ٮجٯٵْتتٷ ٢بٲػتتبز )ذصيتتسٶ ٮٓتتاٲي ٢تتٷ ثٹتتسٶ ثتتس ازي اش آٰ اٞاكتتب ي ٮيجبؾتتا( ٴ 

يص ٴ ثٹسٶ ثس ازي ٴ ٢بٲٷ آزايي اش ٢بٲػبز ايجب  ؾاٶ ٮبؾيٱ آالت ٴ تػٹيستي ٢ٷ ثٷ ٮٳُٵز ا٢اؿب٘ ٴ تجٹ

اغت ٴ ٢بٲٷ آزايي ٲيص يٓٳي ٫٢يٷ ْٯ٫يبت ٚيصي٣ي ٴ ؾتيٯيبيي ٢تٷ ثتٷ ٮٳُتٵز جااغتبشي ٢بٲتٷ ٮتٵز  ٲُتس         

 ٦يس  . قٵزت ٮي

 خ٘ؼيت قبؿْ ٝ اضظـ تٞٓيسات ٗؼبزٙ  تؼساز ،-13-1

ٮٓتاٰ  ز  تب٨ ثٹتسٶ ثتس ازي  ز غتًح       80تٓتاا    1386 زغتب٨   اغابٰ ايسْبت غب٪ٳبٮٷ آٮبزيثس اغبظ 

ثٓجتبزت  ي٧تس    ٴٲٛتس   879اغابٰ ٴجٵ   اؾاٷ اغت . تٓاا  ؾتبٖسٰ ٮٓتب ٰ  ز  تب٨ ثٹتسٶ ثتس ازي اغتابٰ       

   ثٵ ٶ اغت.ٲٛس  98/10اغابٰ   زٮاٵغى تٓاا  ؾبٖسٰ ٸس ٮٓاٰ 

زشؼ اٚتصٴ ٶ  تتٱ ٴ ا  2302971 ز  اٴ   1386تٵ٪ياات ٮٓب ٰ  ز  ب٨ ثٹسٶ ثس ازي اغابٰ  ز غب٨  ٮٟااز

 .  اغتثٵ ٶ  ٮي٫يٵٰ زيب٨ 46217ٮٓب ٰ  ز  ب٨ ثٹسٶ ثس ازي اغابٰ  ز  اٴ  

ٮي٫يتٵٰ   7161ٸٯ ٳيٱ  ز غب٨ ٮر٢ٵز ازشؼ غسٮبيٷ ٦رازي ٮٓب ٰ  ز ب٨ ثٹسٶ ثس ازي اغابٰ  ز  تاٴ   

 زيب٨ ثٵ ٶ اغت.
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 تحٔيْ ٝضغ كؼبٓيت ٝ ٛحٟٞ ٗسيطيت ٗؼبزٙ  -13-2

 4ٴ  ازاي ٮتايسيت صكٵقتي   ٮٓتاٰ   76ٴ  ز  ب٨ ثٹسٶ ثس ازي اغتابٰ ،  ٮٓاٰ ٚٓب٨  80اش   1386 زغب٨ 

 .  ٮٓاٰ  ازاي ٮايسيت ْٯٵٮي ثٵ ٶ اغت

 1387تتب ذبيتبٰ غتب٨     ثبؾتا . الش٬ ثتٷ ذ٢تس اغتت     زٴؼ اغا سان  ز تٯب٬ ٮٓب ٰ اغابٰ ثٷ قٵزت زٴثبش ٮي

ٮي٫يٵٰ زيتب٨  ز  230 رازي٦غسٮبيٷ  ثب ٴ ٲٛس ؾب٩ٖ 80 ،ْهٵٲٛس  33ؾس٢ت تٓبٴٲي ٮٓاٲي ٚٓب٨ ثب  2 تٓاا 

ايٱ ازٞتب٬ ثتٷ تستيتت  ز غتًح ٢ؿتٵز       ٢ٷغًح اغابٰ ثساي ثٹسٶ ثس ازي اش ٮٓب ٰ ٮؿٗٵ٨ ٚٓب٪يت ثٵ ٶ اٲا 

ثتٵ ٶ  ٦ترازي  ٮي٫يتٵٰ زيتب٨ غتسٮبيٷ     104287ٴ  ؾتب٩ٖ ٲٛس  8715ٲٛس ْهٵ ،  16006ؾس٢ت ،  896تٓاا  

 ز ٸت٭   ، ٚٓتب٨ ي تٓتبٴٲي ٮٓتاٲي   تٓتاا  ؾتس٢ت ٸتب    ؾتبصف  ٸت٭  ز اغابٰ از ثي٩   ز غب٨ ٮر٢ٵز .اغت

تٓاا  اؾاٗب٨  ز ث تؽ تٓبٴٲيٹتبي ٮٓتب ٰ زتجتٷ ثيػتت ٴ ٲٹت٭ ٴ  ز        ؾبصف ٸ٭  ز تٓاا  ْهٵ ٴؾبصف 

 ٭ ٢ؿٵزي زا  ازا ثٵ ٶ اغت.ؾؿٮيصاٰ غسٮبيٷ ٦رازي زتجٷ ثيػت ٴ  ؾبصف
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 ٗؼبزٙ اؾتبٙ تطًيت تٞٓيساتثطضؾي  -13-3

 ز  ب٨ ثٹسٶ ثس ازي اغتابٰ ثتس  ػتت ٲتٵِ ٮتٵا  ٮٓتاٲي        ٮٓب ٰ ٮٟااز تٵ٪ياات( 1-13)ؾٯبزٶ  ز جاٴ٨ 

 زقتا اش تٵ٪يتاات ٮٓتب ٰ اغتابٰ زا      51/55ؾٵ   اغا سان ؾاٶ آٮاٶ اغت . ٸٯبٲ٧ٵٲٷ  ز جاٴ٨  ياٶ ٮي

 زقا اش تٵ٪ياات ٮٓب ٰ اغتابٰ   02/10 زقا آٰ زا ؾٱ ٴ ٮبغٷ تؿ٣ي٩ ٮي  ٸا .  73/26غٳ٥ آٸ١ ٴ 

ٮٓتب ٰ اغتابٰ ثتٷ تستيتت ٮٟتااز ْجبزتٳتا اش غتٳ٥ غتي٫يع، ذٵ٢تٷ           ٲيص غٳ٥ الؾٷ ٮي ثبؾا غبيس تٵ٪ياات

 ٮٓاٲي ، غٳ٥ آٸٱ ٴ ٢بئٵ٪ٱ صب٠ ٲػٵش.

 

 1386دس سبل هؼبدى دس حبل ثْشُ ثشداسي استبى  هَاد هؼذًي هوذاس تَليذ( 1-13)ضوبسُ جذٍل 

 )سي(

 ٛٞع ٗؼسٙ
اؾترطاج 

 ؾَٜ آ١ٚ

اؾترطاج قٚ 

 ٝ ٗبؾ٠

اؾترطاج ؾَٜ 

 تعئيٜي

اؾترطاج ؾَٜ 

 ق٠ال

اؾترطاج ؾَٜ 

 آ١ي

اؾترطاج ًبئٞٓٚ 

 ذبى ٛؿٞظ

اؾترطاج ؾَٜ 

 ؾئيؽ

اؾترطاج پ٠ًٞ 

 ٗؼسٛي
 خ٘غ اؾترطاج ُچ

 2302971 0 38992 120000 1000 1278517 230778 0 615684 18000 هوساض سَليس

 1387 -ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبىهبذص : 

 

 تِٜٜب١ب ، ٛبضؾبيي ١ب ٝ ضا١ٌبض١بي تٞؾؼ٠ ثرف ٗؼسٙ  -13-4

تٳ٧ٳبٸب ٴ ٲبزغبيي ٸبي ث ؽ ٮٓاٰ  ز اغابٰ تب اٲااشٶ ثػيبز شيب ي اش ٮؿ٣ست ٫٢ي ٢ؿٵز  ز ايٱ شٮيٳٷ ذيتسٴي  

 ٢ٳا.  ٮي

زاٸٹبي ا٢اؿب٘ ٴ ثٹسٶ ثس ازي اش ٮٓب ٰ  ز  ٲيب ثٷ ٫٢ي ثب زٴؾٹبي ٮسغٵ٬  ز ايساٰ ٮاٛبٴت اغتت   ثٷ ْٳٵاٰ ٮثب٨

 ي ثتتتتصز٤ صتتتتبزجي ثتتتتٷ   ٴ ٢ؿتتتتٵزٸبي ٸٯس يتتتتٙ  ز ايتتتتٱ صكتتتتٵـ ثتتتتب ٢ٯتتتت١ غتتتتسٮبيٷ ٸتتتتب     

اقٵالً ثٹسٶ ثس ازي اٞاكب ي اش ٮٓب ٰ ٮػا٫ص٬ غسٮبيٷ ٦ترازي ٸتبي ٢تسٰ ٴ     .ٮٵٟٚيت ٸبي ثصز٦ي ٲبئ٩ ؾاٶ اٲا 

اغاٛب ٶ اش  غا٧بٸٹبي غٳ٧يٱ ٴ ذيؿسٚاٷ اغت ٢ٷ ثساي غسٮبيٷ ٦رازاٰ صس ٶ ذتب تٵجيتٷ اٞاكتب ي ٞبثت٩ تتٵجٹي      

 ٲااز  .

ٴ ٲابيج ا٢اؿبٚبت قتٵزت ٦سٚاتٷ ٮٵيتا آٰ     شٮيٳٷ ٮٓاٰ  از اٲي ٢ٷ  ز اغابٰ از ثي٩ ٫ْي زٖ٭ اغآاا ٸبي ٚساٴ

ٮابغٛبٲٷ جبي٧بٶ صٵ  زا  ز شٮيٳٷ ٮٓاٰ ذياا ٲ٣س ٶ اغت ٴ  اي ثب اغابٲٹبي ٮؿبثٷ ٢ؿٵز ٲيص ٚبقت٫ٷ شيتب ي    اغت ،

ٳتي ٴ   از . ثب تاٴيٱ اغاساتطي تٵغٓٷ ٴ اٸٯيت  ا ٰ ثٷ اؾتاٗب٪صايي ث تؽ ٮٓتاٰ ٴ اًْتبي تػتٹيست ثتبٲ٣ي ٴ ٚ      

 ؾٵ  . تؿٵيٝ غسٮبيٷ ٦رازاٰ ثٷ ٚٓب٪يت  ز ايٱ ث ؽ اٟٚٹبي زٴؾٳي ثساي تٵغٓٷ ث ؽ ٮٓاٰ اغابٰ ذيؽ ثيٳي ٮي
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 ثبظضُبٛي  -14

ثبشز٦بٲي ٮجٯٵْٷ ٚٓب٪يت ٸبيي اغت ٢ٷ ٴَيٛٷ تجب ٨ ٢تبال ٴ صتاٮبت ٴ ٮتٵا  اٴ٪يتٷ ٮتٵز  ٲيتبش ٮكتس٘        

ٲ٧ٹتاازي ٢تبال ثتس ْٹتاٶ  از  . تٳُتي٭ ثتبشاز       ٢ٳٳا٦بٰ زا اش ٮجب ي ْسنتٷ ثتٷ ٮسا٢تص تٟبنتب ، ٮكتس٘ ٴ      

٢بالٸبي اغبغي ٴ تٵغٓٷ ٴ ثٹجٵ  قب زات ،  ٯبيت اش تٵ٪يا ٢ٳٳا٦بٰ ، زّٚ ٢ٯجٵ ٸبي  اص٫ي ٴ ٢بٸؽ 

 ٚؿبزٸبي تٵزٮي اش زاٶ تٹيٷ ٴ تٵشيّ ْب الٲٷ ٢بالٸب ٫ٞٯسٴ ٚٓب٪يت ث ؽ ثبشز٦بٲي زا تؿ٣ي٩ ٮياٸا .

 بٙٝاضزات ٝ نبزضات ؿيط ٛلتي اؾت -14-1

( ا٪تي  1-14ٖيسٲٛاتي اغتابٰ  ز جتااٴ٨ ؾتٯبزٶ )     ٮٟتااز ٴ ازشؼ ٴاز ات ٴ قتب زات  ايسْبت ٮسثٵو ثتٷ  

ٮٟااز ٩٢ ٴاز ات اش ٦ٯس٢تبت اغتابٰ    ٧1387س    ز غب٨ . ٸٯبٲ٧ٵٲٷ ٢ٷ ٮؿبٸاٶ ٮي ( آٮاٶ  اغت14-4)

ازشؼ  اؾتاٷ اغتت .    ٢تبٸؽ  زقتا   ٢1/6ي٫ٵ ٦س٬ ثٵ ٶ ٢ٷ ٲػجت ثٷ غب٨ ٦رؾتاٷ   63566038 ز  اٴ  

ٮي٫يٵٰ زيب٨ ثٵ ٶ ٢تٷ ٲػتجت    49972ٮٓب ٨  1387زيب٪ي ٴاز ات اٲٵاِ ٢بال اش ٦ٯس٢بت اغابٰ  ٲيص  ز غب٨ 

  اؾاٷ اغت. ٢بٸؽ زقا  11/93ٮٓب ٨  ٞج٩ثٷ غب٨ 

٫ٞ٭ ٢بالثٵ ٶ اغت ٢تٷ ايتٱ زٞت٭     72ٮٓب ٨  1387تٓاا  اٞس٬ ٢بالي ٴاز ؾاٶ اش ٦ٯس٢بت اغابٰ  ز غب٨ 

 ٭ ٢بالثٵ ٶ اغت .٫ٞ 80ٮٓب ٨  1386 زغب٨ 

٢ي٫تٵ ٦تس٬ ثتٷ ازشؼ     97540770 ز  اٴ   1387ٮٟااز ٩٢ قب زات ٖيسٲٛاي اش ٦ٯس٢بت اغابٰ  زغب٨ 

 ز  1386ٮي٫يٵٰ زيب٨ ثٵ ٶ اغت ٮٟااز قب زات ٖيسٲٛاي اش ٦ٯس٢بت اغابٰ ٲػجت ثٷ غتب٨    68072زيب٪ي 

 ت ٮٟبيػٷ  زقتا تٗييتسات  ؽ يبٚاٷ اغ٢بٸ زقا  82/90ٴ ازشؼ زيب٪ي آٰ  اٚصايؽ  زقا 16/42 اٴ  

 ٮٟااز ٴ ازشؼ زيب٪ي ٢بالٸبي ٖيسٲٛاي قب زؾاٶ اش ٦ٯس٢بت اغابٰ ٲؿبٰ ٮي  ٸتا ،  زقتا تٗييتسات    ز 

ٮٳٛتي ثتٵ ٶ    ازشؼ زيتب٪ي ٢بالٸتبي قتب ز ؾتاٶ      ز  زقا تٗييتسات  ٴ ٮثجتٮٟااز٢بالٸبي قب زؾاٶ   ز

   .اغت

ٮيتصاٰ  ٢بت اغابٰ قب ز ٦س ياٶ اغت ٢تٷ  ٫ٞ٭ ٢بالي ٖيس ٲٛاي اش ٦ٯس 65ٮٓب ٨  1387ٸ٭ چٳيٱ  ز غب٨ 

 ٫ٞ٭ ٢بال ثٵ ٶ اغت .  58ٮٓب ٨   1386ايٱ ؾبصف  ز غب٨ 
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 1386-87(هوذاس ٍاسدات اًَاع ًبال اص گوشًبت استبى اسدثيل دس عَل سبلْبي 1-14جذٍل ضوبسُ )

 ًيلَگشم ٍاحذ:                                                                                                                                                                                                               

 زضنس تـييطات 1387 1386 ًبال 

 0 0 0 ثصض ؾيت ظهيٌي

 79/101 11300 5600 ضيف سطاـ آگسل

 - 3750 0 اًَاع زٍضثيي

 47/16398 2746996 16650 بي  نٌؼشي ٍ هٌبًيٌيزؾشگبّْ

 -46/55 266919 599680 ذظ سَليس ًيشطٍغى ٍ اًؿيػى

 - 22568 0 دي ٍي ؾي

 - 0 26044 هبقيي آالر سبيط ؾبظي

 - 248556 0 هَاز اٍليِ الؾشيي

 - 0 1609929 ثيس ٍايط

 - 0 133910 سيَح الؾشيي

 -43/14 51340 60000 ضظيي

 -98/88 29762 270090 اى ثٌسي الؾشييدبضچِ اؾشرَ

 -23/45 179351 327451 اؾشيل ًَضز

 - 0 285000 زٍزُ ًطثي

 - 139645 0 ضٍل ّبي آلَهٌيَهي

 - 108087 0 اًَاع ظطٍف آقذعذبًِ

 - 0 718566 ًلطٍ ثَسيل

 - 0 157461 ثبعطي هلوي ٍ ًين هلوي

 - 1590 0 چبدگط

 - 89300 0 ثطًغ -قوف 

 - 2746996 0 ر نٌؼشي ٍ هٌبًيٌيهبقيي آال

 -93/32 7905864 11787802 ًٌؼبلِ دٌجِ زاًِ

 27/16 267400 229983 ضبيؼبر ضٍؿي دٌجِ زاًِ

 - 581575 0 هَاز دلي اسيلي

 - 180719 0 دطٍكيل

 29/719 21326 2603 الجؿِ

 - 0 3950 اًَاع زٍضثيي ػٌبؾي ٍ قٌبضي

 - 23163 0 هَاز اٍليِ ًؿبػي

 - 3515327 0 َچَي عجيؼيًبئ

 - 602272 0 ٍؾبيل چَثي ٍ هجلوبى

 - 2100 0 ًبًشيٌط ذبلي

 - 204147 0 اًَاع ًد

 - 212392 0 اًَاع ًبؿص

 - 131032 0 زؾشگبّْبي نٌؼشي ٍالٌشطٍ

 - 28773474 0 ؾجَؼ ًٌسم

 - 454000 0 ٍضم -ههٌَػبر آّي آالر 

 - 586 0 هبقيي آالر سبيط ؾبظي

 - 51000 0 يطىدلي اؾشب
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 1386-87(هوذاس ٍاسدات اًَاع ًبال اص گوشًبت استبى اسدثيل دس عَل سبلْبي 1-14جذٍل ضوبسُ )دًجبلِ 

 ًيلَگشم ٍاحذ:                                                                                                                                                                                                           

 زضنس تـييطات 1387 1386 ًبال

 - 0 1967 ؿشبل(يظطٍف قيكِ أي )ًط

 - 0 5746 دبضچِ دلي اؾشط

 - MDF 0 16491209چَة 

 - 67062 0 سيَح زض ؾبيعّبي هشلبٍر

 - 1555 0 ليلشطاى

 - 0 98690 هيلة كَالزي

 - 266919 0 سَليس اًؿيػى ٍ ًيشطٍغى ذظ

 - 67160 0 ٍضم كَالزي

 - 0 8000 ًوذطؾَض َّا

 - 0 23121594 ؾجَؼ گٌسم

 - 21940 0 ٍضم ًئَى

 - 505520 0 گَؾلٌس ظًسُ

 - 56600 0 السٌؽ

 - 56000 0 ذظ سَليس سطز

 - 10000 0 سؿطيغ ًٌٌسُ

 80/249 1749 500 ًيق ٍ ًلف

 - 5524 0 طُذظ سَليس زض ٍ دٌؼ

 - 16980 0 زؾشگبُ ككبض ّوًَيػُ

 - 0 0 هَاز قيويبيي الؾشيي

 - 0 918051 دٌجِ هحلَع

 - 210721 0 آًشي اًؿيساًز

 - 81707 0 ًلطٍديشل

 - 600 0 ٌگي  ليلشطاىچ

 - 0 0 چـٌسض هٌس

 - 0 19971 آلَهيٌيَم كَيل

 - 0 0 ضٍل دالؾشيي

 - 0 0 هرعى كَالزي گبظ هبيغ

 - 16320 0 يلثَس

 - 2940 0 اًَاع دبضچِ

 - 4930 0 لحبف ٍ ثبلف ٍ سكي

 - 12000 0 الٌبؾز

 - 0 0 زؾشگبُ لَلِ گصاض

 - 3000 0 هَاز قيويبئي

 - 0 0 ضٍؿي هَسَض

 - 0 0 زؾشگبُ سَليس كيلن

 - 0 0 هبقيي آالر ثبكٌسگي

 - 7892 0 اء ٍ هغؼبر ثشَىعاػ

 - 3982 0 دٌيط سيخ

 - 52000 0 ضاّؿبظي ٍ ًكبٍضظي هبقيي آالر

 -90/52 1460 3100 اًَاع ػيٌي

 - 20000 0 ًٌٍبسَؼ

 - 40220 0 زيعل غًطاسَض



163 

 1386-87(هوذاس ٍاسدات اًَاع ًبال اص گوشًبت استبى اسدثيل دس عَل سبلْبي 1-14جذٍل ضوبسُ )دًجبلِ 

 ًيلَگشم ٍاحذ:                                                                                                                                                                                                                                 

 زضنس تـييطات 1387 1386 ًبال 

 - 0 0 چَة هبّيگيطي

 - 0 0 چطخ هبّيگيطي

 - 0 0 ٍذزهبقيي ز

 - 0 0 اًجبض ثبعطي

 - 0 0 ضًگ ضٍؿي

 - 17100 0 ظيط اًساظ

 - 0 0 ؾبچوِ كلعي

 - 17500 0 زؾشگبّْبي گطم ًٌٌسُ

 - 0 17400 هَاز اٍليِ سَليس كيلن

 - 0 93356 هبقيي آالر نٌؼشي

 - 130926 0 ههٌَػبر آلَهيٌيَهي

 - 4625 0 لَاظم ٍضظقي

 - 0 0 گَگطز ضٍؿٌي

 - 248977 108039 هشلطهِ

 - 0 0 قوكي ثطًغ

 - 0 0 ػَ

 - 0 39981 اًَاع ًد

 25/65 257660 155920 ههٌَػبر دالؾشيٌي

 - 0 0 ههٌَػبر آّي

 - 38985 0 ؾٌگ ؾوجبزُ

 - 0 0 اًَاع ضٍؿي

 - 42270 0 اًَاع هرعى كَالزي

 - 2100 0 زؾشگبُ ثؿشِ ثٌسي

 - 18600 0 اًَاع دليوط

 - 0 40000 لَثيب چيشي

 - 0 2080 ههٌَػبر ؾطاهيٌي

 - 0 691593 ؾيت ظهيٌي ثطگكشي

 - 135341 0 اًَاع قيط آالر

 - 0 0 ًن گيط

 - 0 11120 ههٌَػبر ثْساقشي

 - 0 0 ؾيت زضذشي ثطگكشي

 - 0 45 كطـ هبقيٌي

 - 0 1215608 هبقيي آالر ضيؿٌسگي ٍ ثبكٌسگي

 - 0 37150 هبقيي آالر سَليسي

 - 0 525500 يطؾبظيهَاز اٍليِ سب

 - 0 328210 هرعى َّا

 - 0 345251 ٍضم آلَهيٌيَهي

 - 0 3300 كطين ٍ ًيق ػيٌي

 - 0 47257 ضٍؿي ضبيؼبر ؾَيب

 -19/95 670409 13936941 سرن دٌجِ زاًِ

 - 0 2190 سؿوِ

 - 0 84325 ظطٍف آقذعذبًِ

 - 0 21512 اػعا  ٍ هغؼبر دوخ آة
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 1386-87هوذاس ٍاسدات اًَاع ًبال اص گوشًبت استبى اسدثيل دس عَل سبلْبي (1-14جذٍل ضوبسُ )دًجبلِ 

 ًيلَگشم ٍاحذ:                                                                                                                                                                                                                       

 زضنس تـييطات 1387 1386 ًبال 

 - 0 9405 هجسل زاضٍ ثطم

 - 0 6692 لَاظم آظهبيكگبّي

 - 0 51005 ضًگ ًؿبػي

 - 0 8204 ًالُ ٍ ّسثٌس

 - 0 35000 اًؿيس ضٍي

 - 0 16985 ههٌَػبر كلعي

 - 0 38952 اًَاع هيع ؿصاذَضي

 - 0 166187 ًبؿص ضٍل

 - 0 2389 لَؾشط

 - 0 12650 هبقي سطاقي

 - 0 22145 لَاظم آضايكي

 - 0 82096 دبًز ثؿشِ ثٌسي

 - 0 70077 زؾشگبُ ثطـ

 - 0 6600 ًبًشيٌط ذبلي

 - 0 119000 اؾيس اؾشبضيي

 - 0 1506 چؿت هغطُ اي

 - MDF 2614140 0سرشِ 

 - 0 5000 هبقيي چبح

 - 0 20200 هَاز اٍليِ دالؾشيي

 - 0 229671 اػعا ٍ هغؼبر سلَيعيَى

 - 0 147280 گَؾلٌس ظًسُ

 - 0 148602 دلي اؾشبيطى

 - HDF 460800 0سرشِ 

 - 0 18000 ضٍؿي ًؿبػي

 - 0 28510 هغؼبر ذَزضٍ

 - 0 3000 ٍاًؽ ًد

 - 0 520 ؾبػز

 - 0 11700 ًَاض ؾوجبزُ

 - 0 16240 زٍى ًد ًؿبػي

 - 0 64879 هَاز اٍليِ ًؿبػي

 - 0 3683 ضٍيِ ٍ ثبلكي سرشرَاة

 - 0 127399 دطٍكيل )دي ٍي ؾي(

 -01/6 63566038 67633624 ػوغ
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 1386-87ٍاسدات اًَاع ًبال اص گوشًبت استبى اسدثيل دس عَل سبلْبي  اسصش (2-14جذٍل ضوبسُ )

 اسهبم ثِ هيليَى سيبل

س تـييطاتزضن 1387 1386 ًبال  

 - 0 0 ثصض ؾيت ظهيٌي

 -94/77 133 603 ضيف سطاـ

 - 0 0 هَاز قيويبيي

 -98/59 1470 3674 زؾشگبّْبي  نٌؼشي ٍ الٌشطٍز

 - 2487 0 زؾشگبّْبي هٌبًيٌي

 - 0 10307 ذظ سَليس ًيشطٍغى ٍ اًؿيػى

 - 0 0 دي ٍي ؾي

 -21/98 54 3017 هبقيي آالر سبيط ؾبظي

 - 957 0 يهَاز اٍليِ الؾشي

 -52/99 54 11417 ثيس ٍايط

 -18/93 87 1277 سيَح الؾشيي زض ؾبيعّبي هرشلق

 -35/89 9525 89444 ًبئَ چَي عجيؼي

 -75/89 200 1952 ضظيي

 -36/98 124 7593 دبضچِ اؾشرَاى ثٌسي الؾشيي

 -02/98 109 5523 اؾشيل ًَضز

 - 869 0 آًشي اًؿيساًز

 -75/98 375 30056 ًلطٍ ثَسيل

 - 184 0 دٌجِ زاًِ

 -69/89 854 8284 ًٌؼبلِ دٌجِ زاًِ

 -90 37 370 ضبيؼبر ضٍؿي دٌجِ زاًِ

 - 74 0 هَاز دلي اسيلي

 - 350 0 دطٍكيل

 90/90 25 275 الجؿِ

 33/83 41 246 اًَاع زٍضثيي ػٌبؾي ٍ قٌبضي

 - 5 0 سيؾ انالح نَضر

 - 9 0 چٌگي ليلشطاى

 - 0 0 ليق سطاى

 - 0 0 ثطـ َّا زؾشگبُ

 - 0 0 زؾشگبُ هَلس گبظ َّا

 - 0 0 لَاظم يسًي ًبهيَى

 - 5 0 ظيطاًساظ

 - 2482 0 هبقيي آالر هٌبًيٌي

 - 0 0 ذظ سَليس قيكِ زٍػساضُ

 - 52 0 الٌبؾز

 - 0 0 ؾجس حهيطي

 - 0 27 ؿشبل(يظطٍف قيكِ اي )ًط

 - 0 230 دبضچِ دلي اؾشط

 - 0 0 هبقيي ضيرشِ گطي

 - 0 0 ر سٌويل ثيؿشَى زيعلهغؼب

 - 0 0 زؾشگبُ نحبكي ًبؿص

 - 0 550 هيلة كَالزي

 - 90 0 السٌؽ

 - 0 0 زؾشگبُ ضيرشِ گطي هؽ
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 1386-87ٍاسدات اًَاع ًبال اص گوشًبت استبى اسدثيل دس عَل سبلْبي  اسصش(2-14جذٍل ضوبسُ )دًجبلِ 

 اسهبم ثِ هيليَى سيبل 

تزضنس تـييطا 1387 1386 ًبال   

 - 0 0 زؾشگبُ ؾبًسٍيچ دبًل

 - 0 0 زؾشگبُ اؾٌٌبؼ قوبض

 - 0 1203 ًوذطؾَض َّا

 -39/85 4156 28444 ؾجَؼ گٌسم

 - 0 0 چؿت ايعٍؾيبًبر

 - 0 0 لَاظم هَسَض ؾيٌلز

 - 13 0 زؾشگبُ ثؿشِ ثٌسي

 - 9872 0 ثَسيل

 - 9 0 زظزگيط اسَهجيل

 - 0 23 ًيق ٍ ًلف

 - 0 0 چطاع زيَاضي

 - 109 0 شيل ًَضُاؾ

 - 40 0 هَاز قيويبيي

 - 0 3462 ثبعطي هلوي ٍ ًين هلوي

 - 0 12559 دٌجِ هحلَع

 - 0 0 ضٍؿي ظيشَى ثٌط

 - 0 0 زؾشگبُ سْيِ لجٌيبر

 - 318 0 ذظ سَليس آضز

 - 0 0 چـٌسض هٌس

 - 0 3384 آلَهيٌيَم كَيل

 - 0 0 ضٍل دالؾشيي

 - 21 0 هرعى كَالزي

 - 0 0 ُثطع ذٌي ًٌٌس

 - 0 0 سلوجِ ٍ هَسَض ديؿشًَي

 - 0 0 ػططويل

 - 0 0 ًَضز كلعار

 - 254 0 زيعل غًطاسَض

 - 0 0 زؾشگبُ لَلِ گصاض

 - 0 0 هبقيي لجبؾكَئي

 - 45 0 سؿطيغ ًٌٌسُ

 -69/84 502 3279 ٍؾبيل چَثي ٍ هجلوبى

 - 0 0 زؾشگبُ سَليس كيلن

 - 0 0 هبقيي آالر ثبكٌسگي

 - 0 0 ًََليزذظ سَليس ي

 - 30 0 ٍضم كَالزي

 - 8 0 ٍضم ًئَدبى

 -80/89 25 245 اًَاع ػيٌي

 - 0 0 ظطٍف لؼبثي

 - 15 0 دبضچِ دطزُ اي

 - 0 0 چَة هبّيگيطي

 - 0 0 چطخ هبّيگيطي

 - 0 0 هبقيي زٍذز

 - 72 0 ثيس سيخ

 - 0 0 ضًگ ضٍؿي
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 1386-87ص گوشًبت استبى اسدثيل دس عَل سبلْبي ٍاسدات اًَاع ًبال ا (اسصش2-14دًجبلِ جذٍل ضوبسُ )

 اسهبم ثِ هيليَى سيبل                                                                                                                                                 

 زضنس تـييطات 1387  1386 ًبال

 - 24 0 لَاظم ٍضظقي

 - 516 0 ذظ سَليس اًؿيػى ٍ ًيشطٍغى

 - 0 0 زؾشگبّْبي ذظ سَليس

 - 0 610 هَاز اٍليِ سَليس كيلن

 -79/99 22 10562 هبقيي آالر ضاّؿبظي ٍ ًكبٍضظي

 - 516 0 ههٌَػبر آلَهيٌيَهي

 - 51 0 ٍلٌبسَؼ

 - 0 0 گَگطز ضٍؿٌي

 -08/44 699 1250 هشلطهِ

 - 152 0 قوكي ثطًغ

 - 0 0 س زضة ٍ دٌؼطُذظ سَلي

 14/64 975 594 اًَاع ًد

 -05/76 714 2981 ههٌَػبر دالؾشيٌي

 - 634 0 ههٌَػبر آّي

 - 0 3972 ثطًغ

 - 64 0 زؾشگبُ ّوَغًيعُ

 - 0 0 اًَاع ضٍؿي

 - 51 0 ؾٌگ ؾوجبزُ

 - 355 0 دلي اسيلي

 - 0 0 زؾشگبّْبي دعقٌي

 -65/57 36 85 اًَاع دليوط

 - 0 218 يٌيههٌَػبر ؾطاه

 - 0 1328 ؾيت ظهيٌي ثطگكشي

 - 399 0 اًَاع قيط آالر نٌؼشي

 - 58 0 چبدگط

 - 0 135 ههٌَػبر ثْساقشي

 - 375 0 ًلطٍثَسيل

 - 0 7/0 كطـ هبقيٌي

 - 42 0 زؾشگبُ گطم ًٌٌسُ

 - 0 348830 هبقيي آالر ضيؿٌسگي ٍ ثبكٌسگي

 - 0 2138 هبقيي آالر سَليسي

 -58/99 54 12919 طؾبظيهَاز اٍليِ سبي

 - 0 3606 هرعى َّا

 -66/95 634 14606 ٍضم آلَهيٌيَهي

 - 0 77 كطين ٍ ًيق ػيٌي

 - 0 105 ضٍؿي ضبيؼبر ؾَيب

 -45/99 94 17054 سرن دٌجِ زاًِ

 - 0 26 سؿوِ

 -31/87 163 1284 ظطٍف آقذعذبًِ

 - 0 635 اػعا  ٍ هغؼبر دوخ آة

 - 0 2084 هجسل زاضٍ ثطم

 - 0 7950 اظم آظهبيكگبّيلَ

 - 0 1855 ضًگ ًؿبػي

 - 0 176 ًالُ ٍ ّسثٌس
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 1386-87ٍاسدات اًَاع ًبال اص گوشًبت استبى اسدثيل دس عَل سبلْبي  (اسصش2-14دًجبلِ جذٍل ضوبسُ )

 ًيلَگشم ٍاحذ:                                                                                                                                                                                             

 زضنس تـييطات 1387 1386 ًبال 

 - 0 648 اًؿيس ضٍي

 - 0 148 ههٌَػبر كلعي

 - 0 203 اًَاع هيع ؿصاذَضي

 -38/88 772 6641 ًبؿص ضٍل

 - 0 41 لَؾشط

 - 0 170 هبقي سطاـ

 - 0 1417 لَاظم آضايكي 

 - 0 4403 دبًز ثؿشِ ثٌسي 

 - 0 5713 زؾشگبُ ثطـ 

 -18/97 2 71 ًبًشيٌط ذبلي 

 - 0 816 اؾيس اؾشبضيي 

 - 0 46 چؿت هغطُ اي 

 -MDF  10936 5010 19/54سرشِ 

 - 0 1300 هبقيي چبح 

 - 0 469 هَاز اٍليِ دالؾشيي 

 - 0 14730 اػعا ٍ هغؼبر سلَيعيَى 

 -96/54 1220 2709 گَؾلٌس ظًسُ 

 -01/97 73 2441 دلي اؾشبيطى 

 - HDF  1945 0سرشِ 

 - 0 374 ضٍؿي ًؿبػي 

 - 0 509 هغؼبر ذَزضٍ 

 - 0 137 ٍاًؽ ًد 

 - 0 4 ؾبػز 

 - 0 246 ًَاض ؾوجبزُ 

 - 0 166 زٍى ًد ًؿبػي 

 -56/96 76 2210 هَاز اٍليِ ًؿبػي 

 -55/90 12 127 رشرَاة ضٍيِ ٍ ثبلكي س

 -1674 38 73/97 ( PVCكيلن )

 -11/93 49972 7/724855 ػوغ 
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 1386-87اص گوشًبت استبى اسدثيل دس عَل سبلْبي )ثِ جض ًلت خبم( اًَاع ًبال  صبدسات(هوذاس 3-14جذٍل ضوبسُ )

 

 ًيلَگشم ٍاحذ:                                                                                                                                                                                

 زضنس تـييطات 1387 1386 ًبال

 - 0 386949 الجؿِ)هلجَؼ(  

 -20/97 24787 884314 ًلف ٍ زهذبئي ؿيط چطهي 

 -38/67 223730 685941 ًيق ٍ ًلف چطهي 

 -61/42 4188778 7299056 ًبقي ٍ ؾطاهيي 

 -00/43 8043197 14111510 ههٌَػبر دالؾشيٌي ٍ هالهيي 

 -09/45 69055 125764 ٍؾبيل چَثي ٍ هجلوبى 

 41/238 4621284 1365593 قيكِ ٍ آئيٌِ 

 -09/97 5664 194463 ثربضي ٍ چطاؽ گبظ 

 -84/34 466440 715870 بلي ًبضسي ذ

 - 1447910 0 ًَقبثِ گبظزاض 

 49/125 6556864 2907788 ههبلح ؾبذشوبًي 

 -97/45 34477 63805 اًَاع چؿت 

 -69/71 480609 1697604 گچ ؾبذشوبًي 

 -63/59 49600 122852 ًطثٌبر ًلؿين 

 - 318350 0 ؾٌگ ؾبذشوبًي ًبضقسُ 

 - 74270 0 هالؼ چـٌسض هٌس 

 58/2 581950 567330 چيٌي ثْساقشي 

 - 0 35868 ضًگ ضٍؿٌي 

 - 2340 0 كطـ هبقيٌي 

 - 0 0 اؾشٌبى 

 -90/52 254131 539538 چيٌي هظطٍف 

 - 5752 0 لَاظم ٍ اقيبء ثطهي 

 - 55500 0 ضبيؼبر دالؾشيي 

 - 0 0 ػؼجِ چَثي چبي 

 - 0 0 ًبؿص نبكي 

 - 0 0 ثط چؿت ًبؿصي 

 - 0 0 گل ًلن 

 30/21 77858 64185 ًد ٍ اًَاع آى 

 60/117 50448 23184 دبضچِ 

 -65/61 15218 39679 دطزُ سَضي 

 - 0 0 گطيؽ ٍ ضٍؿي هَسَض 

 99/660 250214 32880 ثيؿٌَيز 

 - 0 0 ًكوف ٍ اًَاع آى 
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 1386-87بى اسدثيل دس عَل سبلْبي اص گوشًبت است)ثِ جض ًلت خبم(اًَاع ًبال  صبدسات(هوذاس 3-14جذٍل ضوبسُ )دًجبلِ 

 

 ًيلَگشم ٍاحذ:                                                                                                                                               

 زضنس تـييطات 1387 1386 ًبال

 - 0 0 ذطهب 

 - 0 0 ثبعطي ًيطٍ 

 -77/83 6277 38671  قٌالر

 11/535 403295 63500 ؾطًِ ٍ اًَاع سطقي 

 - 243000 0 ًوي عؼبم 

 - 0 0 ذويط هبيِ 

 84/329 320880 74651 ذظ سَليس لجٌيبر 

 - 38053 0 ًٌؼبلِ ؾَيب 

 - 0 0 ثطف قبزي 

 - 0 79800 اًبض 

 - 0 798657 دلي اسيلي 

 - 0 0 چبي 

 -77/21 4948455 6325810 دَزض ثبضيز 

 -72/20 4757965 6001670 ؾيوبى 

 58/56 295400 188658 ػؿل 

 - 0 0 ضس يد 

 - 5680 0 ههٌَػبر آلَهيٌيَهي 

 - 0 0 ههٌَػبر هؿي 

 - 149662 0 هبًبضًٍي 

 - 0 0 دَزض هبّي 

 - 0 0 دَزض ًبضگيل 

 - 0 0 دي ٍي ؾي 

 - 0 0 ؾطقوغ ذَزضٍ 

 -04/54 369222 803383 ؾبيط ههٌَػبر كلعي 

 - 0 0 چطاؽ هبقيي 

 -05/92 128242 1613008 ديبظ 

 31/723 40828409 4959046 ؾيت ظهيٌي 

 - 94470 0 زؾشگبّْبي نٌؼشي ٍ هٌبًيٌي 

 - 0 0 ظيط زٍـ لؼبثي 

 - 0 0 چطم ههٌَػي 

 -38/45 2599469 4758832 ؾٌگ ؾبذشوبًي ًبض ًكسُ 

 - 0 11500 ػبيوْبي حطاضسي ٍ ضعَثشي 

 - 24990 0 هيلگطز كَالزي 

 - 0 0 دشَ 

 - 0 0 ظيطُ ًلف 

 - 0 0 ؾلٌسض ديي ًيي 
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 1386-87اص گوشًبت استبى اسدثيل دس عَل سبلْبي )ثِ جض ًلت خبم(اًَاع ًبال صبدسات (هوذاس 3-14جذٍل ضوبسُ )دًجبلِ 

 

 ًيلَگشم ٍاحذ:                                                                                                                                                

 زضنس تـييطات 1387 1386 ًبال

 - 0 0 دَزض هؼسًي 

 - 0 0 حجَثبر 

 - 0 0 گلين  

 - 0 0 ػبػين 

 - 0 0 گلَ گيبُ سبظُ 

 - 0 10961 گالة 

 50/0- 214979 213907 سبيط ٍ سيَح 

 - 0 0 ًكبؾشِ 

 -79/92 161676 2242988 آة هؼسًي ٍ زٍؽ 

 - 0 0 ّبي ذكي  ؾبيط هيَُ

 21/291 1435665 366982 ؾبيط ًبالّبي نٌؼشي 

 - 5115 0 هرعى اؾشيل 

 - 0 0 گل ههٌَػي 

 47/89 106557 56239 لَاظم ٍ هغؼبر ٍؾبئظ ًوليِ 

 - 6345046 0 ٍضم ؾيوبًي هَػساض 

 - 207480 0 دطٍديليي 

 - 20000 0 اًگَض ٍ اًَاع آى 

 - 40000 0 اقيبء دلي اسيلي 

 - 0 20370 قيط آالر 

 -06/67 1347910 4091660 ًَقبثِ گبظزاض 

 - 0 0 ؾبى 

 -30/67 212028 648364 ؾَيب 

 - 0 28000 دلي 

 - 9140 0 ذظ سَليس زي ًلؿين كؿلبر 

 - 548500 0 دَزض هؼسًي 

 - 25000 0 دَزضآة دٌيط 

 - 0 32980 آة هيَُ 

 - 114405 0 هلجَؼ 

 - 32020 0 دَزض ثْساقشي 
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 1386-87اص گوشًبت استبى اسدثيل دس عَل سبلْبي )ثِ جض ًلت خبم( اًَاع ًبال  صبدسات(هوذاس 3-14جذٍل ضوبسُ )دًجبلِ 

 

 ًيلَگشم ٍاحذ:                                                                                                                                                

 زضنس تـييطات 1387 1386 ًبال

 - 2790 0 اًَاع ًبؿص 

 - 34477 0 اًَاع چؿت 

 - 37000 0 ضبيؼبر ؾٌگ ذَضزُ 

 - 379418 0 هطثب 

 12/204 1648012 541890 ظؿبل ًي 

 - 131249 0 آّي 

 - 0 0 دَزض ؾيت ظهيٌي 

 - 265390 0 ٍضم ًئَدبى 

 -12/82 194954 1090572 ؾيت زضذشي 

 - 0 89975 گَػِ كطًگي 

 - 0 51000 دَليز 

 - 0 28200 سؼْيعار هبقيي آالر هبؾِ قَيي 

 - 0 34010 سؼْيعار ؾٌگ قٌي 

 43/58778 60056 102 زؾشوبل ًبؿصي 

 - 0 10694 هلل 

 - 0 53146  ههٌَػبر ؾٌگي

 - 0 76700 ههٌَػبر كَالز 

 - 0 1177718 گٌسم 

 - 0 25100 سكي ٍضظقي 

 - 0 30342 ثبعطي ذَزضٍ 

 16/42 97540770 68614732 ػوغ ًل 
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 1386-87ل دس عَل سبلْبي اص گوشًبت استبى اسدثي )ثِ جض ًلت خبم( اًَاع ًبال اسصش صبدسات(4-14جذٍل ضوبسُ )

 اسهبم ثِ هيليَى سيبل 

 زضنس تـييطات 1387 1386 ًبال

 - 0 41563 الجؿِ 

 -86/99 80 56918 ًلف ٍ زهذبئي ؿيط چطهي 

 -63/95 2418 55277 ًيق ٍ ًلف چطهي 

 -57/92 1325 17842 ًبقي ٍ ؾطاهيي 

 -84/92 23791 332111 ههٌَػبر دالؾشيٌي ٍ هالهيي 

 -19/97 151 5366 چَثي ٍ هجلوبى ٍؾبيل 

 -67/65 1911 5566 قيكِ ٍ آئيٌِ 

 -74/99 11 4308 ثربضي ٍ چطاؽ گبظ 

 -34/93 395 5932 ًبضسي ذبلي 

 - 0 0 گًَي ذبلي 

 -89/15 2757 3278 ههبلح ؾبذشوبًي 

 -62/93 111 1741 اًَاع چؿت 

 -72/94 18 341 گچ ؾبذشوبًي 

 -36/76 13 55 ًطثٌبر ًلؿين 

 - 260 0 ؾٌگ ؾبذشوبًي ًبض قسُ 

 - 1 0 هالؼ چـٌسض هٌس 

 -94/88 582 5260 چيٌي ثْساقشي 

 - 0 1108 ضًگ ضٍؿٌي 

 - 0 0 هًَز 

 - 10 0 كطـ هبقيٌي 

 - 0 0 اؾشٌبى 

 -08/94 762 12876 چيٌي هظطٍف 

 - 349 0 لَاظم ٍ اقيبء ثطهي 

 - 28 0 ضبيؼبر دالؾشيي 

 - 0 0 ي ػؼجِ چَثي چب

 - 40 0 آّي آالر ٍ كَالز 

 - 61 0 اقيبء دلي اسيلي 

 - 0 0 گل ًلن 

 -79/89 511 5005 ًد ٍ اًَاع آى 

 -21/98 10 560 دبضچِ 

 - 0 1793 دطزُ سَضي 

 - 0 0 گطيؽ ٍ ضٍؿي هَسَض 

 -51/20 531 668 ثيؿٌَيز 

 - 110 0 ذظ سَليس زي ًليؿن ٍ كؿلبر 

 - 659 0 ؾيوبى ذبًؿشطي 

 - 18 0 هرعى اؾشيل 

 -76/95 35 825 قٌالر 
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 1386-87اص گوشًبت استبى اسدثيل دس عَل سبلْبي )ثِ جض ًلت خبم( اًَاع ًبال  اسصش صبدسات(4-14ذٍل ضوبسُ )دًجبلِ ج

 زضنس تـييطات 1387 1386 ًبال

 -92/30 210 304 ؾطًِ ٍ اًَاع سطقي 

 - 23 0 ًوي عؼبم 

 - 0 0 ذويط هبيِ 

 -53/67 4099 12625 ذظ سَليس لجٌيبر 

 - 10 0 ًٌؼبلِ ؾَيب 

 - 0 0 ثطف قبزي 

 - 0 770 اًبض 

 - 0 8074 دلي اسيلي 

 - 0 0 چبي 

 - 0 3906 دَزض  ثبضيز 

 - 0 2564 ؾيوبى 

 -75/78 896 4216 ػؿل 

 - 0 0 ضس يد 

 - 15 0 ههٌَػبر آلَهيٌيَهي 

 - 0 0 بر هؿي ههٌَػ

 - 0 0 دي ٍي ؾي 

 -78/97 878 39571 ؾبيط ههٌَػبر كلعي 

 - 0 0 چطاؽ هبقيي 

 -80/98 33 2756 ديبظ 

 98/42 13171 9212 ؾيت ظهيٌي 

 - 0 0 ًٌؼس 

 - 0 0 زؾشگبّْبي نٌؼشي ٍ هٌبًيٌي 

 - 0 0 ظيط زٍـ لؼبثي 

 - 0 0 چطم ههٌَػي 

 -37/91 3932 45538 ؾٌگ ؾبذشوبًي ًبض ًكسُ 

 - 0 103 ػبيوْبي حطاضسي ٍ ضعَثشي 

 - 0 0 زؾشگبُ ؾطزذبًِ 

 - 68 0 هطثب 

 - 10 0 ًي هؼسًي زضيبيي 

 - 931 0 ٍضم ؾيوبًي هَػساض 

 - 0 0 ؾلٌسض ديي ًيي 

 - 36 0 دَزض هؼسًي 

 - 0 0 حجَثبر 

 - 436 0 دطٍديليي 

 - 29 0 اًگَض ٍ اًَاع آى 

 - 0 0 گل ٍ گيبُ سبظُ 

 00/14500 730 5 زؾشوبل ًبؿصي 

 - 0 131 هلل 

 - 0 4153 ههٌَػبر ؾٌگي 

 - 0 269 ههٌَػبر كَالز 

 - 0 3648 گٌسم 

 - 0 1399 سكي ٍضظقي 

 - 0 217 ثبعطي ذَزضٍ 

 - 0 24 گالة 
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 1386-87ل دس عَل سبلْبي اص گوشًبت استبى اسدثي )ثِ جض ًلت خبم( اًَاع ًبال صبدسات اسصش(4-14ذٍل ضوبسُ )دًجبلِ ج

 زضنس تـييطات 1387 1386 ًبال

 - 0 3219 سبيط ٍ سيَح 

 - 1 0 ضبيؼبر ؾٌگ ذَضزُ 

 -08/99 30 3263 آة هؼسًي ٍ زٍؽ 

 -10/80 2242 11269 ؾبيط ًبالّبي نٌؼشي 

 - 0 0 ؾبيط هحهَالر قيويبئي 

 -33/88 134 1148 لَاظم ٍ هغؼبر ٍؾبئظ ًوليِ 

 - 0 0 هَسَض ؾيٌلز 

 - 14 0 اًَاع ًبؿص 

 - 0 0 ؾبيط ًبالّبي ًكبٍضظي 

 - 61 0 ًئَدبى 

 - 0 863 قيط آالر 

 -39/96 504 13958 ًَقبثِ گبظزاض 

 - 0 0 ؾبى 

 -03/97 53 1784 ؾَيب 

 - 0 624 دلي ًوٌي 

 - 28 0 دطزُ سَضي 

 - 17 0 هبًبضًٍي 

 - 27 0 دَزضآة دٌيط 

 - 28 0 دَزض ثْساقشي 

 - 0 166 ًلن 

 - 12 0 اًَاع هيَُ 

 - 24 0 ؾبيط هحهَالر هؼسًي 

 - 0 165 آة هيَُ 

 - 0 0 الٌشطٍز ػَقٌبضي 

 - 366 0 الؾشيي 

 - 248 0 زؾشگبُ نٌؼشي 

 - 1369 0 هلجَؼ 

 - 0 0 ثبزهؼبى 

 - 0 0 اًَاع كيجط 

 -28/75 67 271 ظؿبل ًي 

 - 7 0 آّي 

 - 0 0 َزض ؾيت ظهيٌي د

 - 327 0 دَزض ثبظيز 

 - 0 100 ؾبيط هيَُ ّبي سبظُ 

 -79/98 58 4807 ؾيت زضذشي 

 - 0 209 گَػِ كطًگي 

 - 0 85 دَليز 

 - 0 794 سؼْيعار هبقيي آالر هبؾِ قَئي 

 - 0 948 سؼْيعار ؾٌگ قٌي 

 -82/90 68072 741551 ػوغ ًل 
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 ٝضؼيت اٛجبض١ب ٝ ؾطزذب٠ٛ ١بي ٗٞخٞز زض اؾتبٙ -14-2

( آٮاٶ اغت يجتٝ تٓسيتٙ غتي٫ٵ ٲتٵْي اٲجتبز      5-14ايسْبت  ٮسثٵو ثٷ غي٫ٵٸبي ٦ٳا٬  ايس  ز اغابٰ  ز جاٴ٨ )

اغتت  ز  ثٷ قٵزت ٫ٚٷ ٮبٲٳا غي٫ٵي ٦ٳتا٬ ، غتي٫ٵي غتيٯبٰ ٴ ...      زيب ذٵيثساي ٲ٧ٹاازي يٵالٲي ٮٵا   اٲٷ اي 

ٸصاز تٱ  زاغابٰ از ثي٩  ايس ثتٵ ٶ اغتت ٢تٷ اش ايتٱ تٓتاا        138غي٫ٵي ٦ٳا٬ ثٷ َسٚيت ٩٢ 4 تٓاا  1387غب٨ 

ٸتصاز تتٱ اش    100ٸصاز تٱ اش ٲٵِ غي٫ٵي غسذٵؾياٶ ٮٓٯٵ٪ي ٴ ي١ غي٫ٵ ثتٷ َسٚيتت    38غي٫ٵ ثٷ َسٚيت  3ٮٓب ٨ 

 ثبش  ايس ثٵ ٶ اغت .زٴٲٵِ غي٫ٵي 

( آٮتاٶ اغتت . آصتسيٱ ايسْتبت  زايتٱ صكتٵـ       6-14يتس اغتابٰ  ز جتاٴ٨ )   ٮؿ كبت غب٪ٳٹبي غس صبٲٷ  ا

غب٪ٱ اش ٲٵِ ي١ ٮاازٶ ثبالي 30غب٪ٱ غس صبٲٷ اغابٰ تٓاا   35ٮي ثبؾا  ز غب٨ ٮر٢ٵز اش  1381ٮسثٵو ثٷ غب٨ 

غتب٪ٱ اش   5تتٱ ٴ   10000ٮاسٮ٣ٓت ٴ َسٚيتت اغتٯي    46192ٮاس ٮسثّ ،   ج٭  8349قٛس  زجٷ ثب ٮػب ت ٩٢ 

 تٱ ثٵ ٶ اغت . 1000ٮاسٮ٣ٓت ٴ َسٚيت اغٯي  5128ٮاسٮسثّ ٴ  ج٭  937ٮاازٶ ثبٮػب ت ٲٵِ  ٴ 

يجٝ تٓسيٙ  زغب٪ٳٹبي ي١ ٮاازٶ  ٮبي ٸٵا زي٣ي اش  ٴ  ب٪ت شيس قٛس يب ثبالي قٛس تٟسيجبً ربثت اغت ٴٞبثت٩  

٪تت  ي٧تس ٞبثت٩    تجاي٩ اش ي١  ب٪ت ثٷ  ب٪ت  ي٧س ٲيػت ٴ٪ي  ز غب٪ٱ  ٴ ٮاازٶ  ٮبي ٸٵا اش ي١  ب٪ت ثٷ  ب

 بثبالي قٛس اغاٛب ٶ ٲٯٵ  .يتجاي٩ اغت ٴ ٮي تٵاٰ ثس ػت ٪صٴ٬ اش ٮااز شيس قٛس 

 

 1387( هطخصبت سيلَّب ٍ اًجبسّبي گٌذم دايش دس استبى دس سبل5-14جذٍل)

 اؾتبٙ ؾئٞي ُٜسًْٕ 
  ُٜسٕاٛٞاع ؾئٞي 

 ضٝثبظؾئٞي  ٗؼ٘ٞٓي  ؾطپٞقيسٟؾئٞي 

 ظطكيت)١عاض تٚ( تؼساز ظطكيت)١عاض تٚ( تؼساز ظطكيت)١عاض تٚ( تؼساز

4 138 3 38 1 100 

 1387ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى  اضزثيل هبذص: 

 1381( هطخصبت سبلٌْبي سشدخبًِ دايش دس استبى دس سبل 6-14جذٍل )*

 تؼساز ٛٞع ؾطزذب٠ٛ
mٗؿبحت)

2
mحدٖ) (

3
) 

 ظطكيت اؾ٘ي )تٚ(

 10000 46192 8349 30 يي هساضُ ثبالي نلط

 1000 5128 937 5 اضُزٍ هس

 1387 -هبذص: ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى اضزثيل

 ثَزُ اؾز. 1381آذطيي آهبض ٍ اعالػبر هَػَز هطثَط ثِ ؾبل  *
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 ٛبضؾبئي ١ب ٝ ضا١ٌبض١بي تٞؾؼ٠ ثرف ثبظضُبٛي زاذٔي ٝ ذبضخي تِٜٜب١ب ، -14-3

ٲٷ ٸتب ٴ اٲجبزٸتبي ٮػتٟٙ ٴ    تٳ٧ٳبٸبي ْٯاٶ  ز شٮيٳٷ ثبشز٦تبٲي  اص٫تي اغتابٰ ْجبزتٳتا اش ٢ٯجتٵ  غتس صب      

اغابٲااز  ٴ اٮ٣بٲبت الش٬ ثساي ٲ٧ٹاازي ، ثبز٦يسي ٴ ت ٫يٷ ٢بالٸب ٢تٷ غتجت ثتسٴش ٮؿت٣ست ْٯتاٶ اي      

٦س   . ٚسغٵ ٶ ثٵ ٰ ٲبٴ٦بٰ  ٯت٩ ٴ ٲٟت٩ ٲيتص اش ٮؿت٣ست  ي٧تس ث تؽ        ثساي تٵ٪يا ٢ٳٳا٦بٰ ٴ تجبز ٮي

 ثبؾا . ٮي

شيتب ي ثتب ٮؿت٣ست ٢ؿتٵز  ز ايتٱ ث تؽ ٮٳًجتٝ          ز ث ؽ ثبشز٦بٲي صبزجي ٮؿ٣ست اغابٰ تب اٲتااشٶ 

تٵاٰ ٦ٛت ٴجٵ  ٮؿ٣ست ٢ؿٵز  ز ايتٱ زاغتاب ثتس ٮؿت٣ست ٴيتطٶ اغتابٰ  ز ث تؽ         ٮي  ز٩٢ثبؾا  ٮي

 . ٮي ٲٯبيااٚصايا ٴ آٲٹب زا ٮهبْٙ  ثبشز٦بٲي ٮي

 : تَاى تِ هَارد سیز اشارُ ًوَد تا ایي حال در سهیٌِ هشکالت تاسرگاًی خارجی ٍ صادرات استاى هی

 تبريس ذريسي ؾايا زٴاثى اٞاكب ي ٴ قب زات اش زٴاثى غيبغي ٢ؿٵز ثب ٸٯػبي٧بٰ ٮسشي ٴ غبيس ٢ؿٵزٸب-1

 ٚٓب٨ ٲجٵ ٰ ازتجبيبت ثيٱ ث ؽ اٞاكب ي غٛبزت بٲٷ ٸب ثب ٮاٵ٪يبٰ قب زات اغابٰ-2

 ْا٬ ٴجٵ  اٸسٮٹبي تؿٵيٟي ثساي قب ز ٢ٳٳا٦بٰ ٮٵٚٝ اغابٲي-3

ثب ٮؿ٣ست قتب زات ثتٷ جتبي تٵجتٷ ثتٷ تٵ٪يتا ٴ ْتا٬ ٴا٦ترازي قتب زات ثتٷ           ٴا اٸبي تٵ٪يا ٢ٳٳاٶ   ز٦يسي-4

 ٮا ككيٱ

 تٓا  ٴ ت٣ثس ٴ تٳبٞم ٞٵاٲيٱ قب زاتي-5

 ٴجٵ  ٢ٳاي ٴ غسْت ْٯ٩ ذبييٱ  ز غبشٮبٲٹبي ٮجسي ٴ ٮستجى ثب قب زات-6

 گزدد : تزای شکَفائی تخش تاسرگاًی ٍ رًٍق ٍاردات ٍ صادرات در استاى پیشٌْاد هی-

 غابٰ ثٷ زْبيت ٢يٛيت ٴ ثػاٷ ثٳاي ٸاايت ٴ تؿٵيٝ ؾٵٲا .قٳبيّ ا -1

ٸٯتتبٸٳ٧ي ٸتتبي ثيؿتتاسي ثتتيٱ از٦بٲٹتتبي ذيتتسثى  ز ، جٹتت اٚتتصايؽ غتتسْت ْٯتت٩  ز اٮتتس قتتب زات  -2

 قب زات قٵزت ذريس  .

ٮ٣بٲيبثي ثٹيٳٷ غس صبٲٷ ٸب ، غي٫ٵٸب ، ٴ ٦ٯس٢بت  ز اغابٰ ٮًب٪ٓٷ ؾاٶ ٴ ا ااث ايٳ٧ٵٲٷ شيتس غتبصاٹب    -3

 ٸبي آٰ ثبؾا . ٮٳًجٝ ثس يبٚاٷ
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 حْ٘ ٝ ٛوْ  -15

ٲُب٬ اٞاكب ي ٢ؿٵز اغت ٢تٷ ٚٓب٪يتت ٸتبي     ز ٮٵنٵِ ٚٓب٪يت ث ؽ  ٯ٩ ٴ ٲ٩ٟ اش جٯ٫ٷ اٮٵز شيسثٳبيي 

جب٬ ٮي٧يس  . ٦ػاسٶ ٚٓب٪يت ٸبي ث ؽ  ٯت٩ ٴ ٲٟت٩  ز ثس٦يسٲتاٶ    آٰ ثٷ غٷ زٴؼ شٮيٳي، آثي ٴ ٸٵايي اٲ

تتٵشيٓي ٴ ٮكتسٚي اغتت ٴ ٴَيٛتٷ اقت٫ي آٰ اغتاٛب ٶ اش اٮ٣بٲتبت        صاٮبتي ، ٸبي تٵ٪ياي ،  تٯبٮي ْسقٷ

غ ت اٚصازي ٴ ٲس٬ اٚصازي ث ؽ ثساي جبثجبيي ٢بال ٴ ٮػبٚس اغت . ايٱ ث ؽ ثٷ ْٳتٵاٰ  ٫ٟتٷ ازتجتبيي    

ث ؿتا ٴ  اتي يت١     ب ي چسصٷ ازشؼ اٚصٴ ٶ ، ٲُتب٬ اٞاكتب ي زا ت٣بٮت٩ ٮتي    شيس ث ؿٹب ٴ ث ؿٹبي اٞاك

تٵاٰ يبٚت ٢ٷ  ز جسيبٰ ٚٓب٪يت صٵ  اش صاٮبت  ٯ٩ ٴ ٲ٩ٟ ثٹتسٶ ٮٳتا ٲؿتاٶ     ٚٓب٪يت اٞاكب ي زا ٸ٭ ٲٯي

ٸتبي   ٴَيٛٷ ٮٹ٭ ث ؽ  ٯ٩ ٴ ٲ٩ٟ ، زغبٲياٰ ٮجٯٵْٷ ٲٹب ٶ ٸبي ٚيصي٣ي ثٷ ٮ٣بٰ ،ثبؾا . ثٷ ْجبزت  ي٧س

ت ٴ ٲيص زغبٲاٰ ٮحكٵالت ثٷ ٲٟبو تٵشيّ ٴ ٮكس٘ ثٵ ٶ ٴ ٚسآيٳا تؿت٣ي٩ ازشؼ اٚتصٴ ٶ   تٵ٪يا ٮحكٵال

ؾٵ  .  تٵشٶ ْٯ٣٫تس      ز تٯب٬ ٚٓب٪يت ٸبي اٞاكب ي ثكٵزت ٮػاٟي٭ يب ٖيس ٮػاٟي٭ اش ايٱ ث ؽ ٮاأرس ٮي

 ،غ ت اٚصازي)ؾج٣ٷ زاٸٹب ٴ زاٶ آٸتٱ ث ؽ  ٯ٩ ٴ ٲ٩ٟ ثٷ اٮٵز اٞاكب ي ٢ؿٵز ٮحاٴ  ٲيػت ٴ غبصابز 

ذبيبٲٷ ٸب ، ٚسٴ ٦بٸٹب ، ثٳازٸب ٴ جص آٰ( ٴٲس٬ اٚصازي )ٮايسيت ، شٮبٰ  غاسغي ، آٮٵشؼ ٴ ازتٟبي غتًح  

٢يٛي غسٮبيٷ ٸبي اٲػبٲي ، غبش٦بزي ٴ تٳبغت ٲبٴ٦بٰ ثب شيتس غتبصت ، ٚٳتبٴزي ايسْتبت ٴ ازتجبيتبت ٴ      

ي ، ٚسٸٳ٧تي ٴ غيبغتي   ٸبي ازتجبيي ثيٱ ٮٵنٵْبت اٞاكب ي ، اجاٯبْ آٰ( ايٱ ث ؽ ثب ت٣ٯي٩  ٫ٟٷ ءجص

ٴَيٛٷ ٮٹٯي زا ثس ْٹاٶ  از  . ٸ٭ چٳيٱ ْٯ٫يبتي ٮبٲٳا جبثجبيي اٚسا  ثساي تحكي٩ ٴ آٮتٵشؼ ، ٢بزيتبثي   

ٲيسٴي جٵيبي ٢بز ، ٮٹبجست جٯٓيت ٴ تٵشيّ آٰ  ز غبشٮبٰ ٚهبيي ٢ؿٵز ، ذؿايجبٲي ٲيسٴٸبي  ٚتبْي ٴ  

 ثبزش ث ؽ  ٯ٩ ٴ ٲ٩ٟ اغت. اٮاا  زغبٲي ٴ جصء آٰ ، تٳٹب ثٷ ْٳٵاٰ ث ؿي اش ٴيط٦يٹبي

 عّٞ ضا٢١بي انٔي ٝ كطػي ٝ ضٝؾتبيي زض اؾتبٙ  -15-1

ٮٓتب ٨   1386يٵ٨ زاٸٹبي اق٫ي ٴ ٚسْي  ٵشٶ اغاحٛبَي ا ازٶ ٩٢ زاٶ ٴ تساثسي اغتابٰ از ثيت٩  ز غتب٨    

٢ي٫ٵٮاس اٚصايؽ ٲؿبٰ  ٢15ي٫ٵ ٮاس زغياٶ اغت ٴ  ز  اٴ   1504ثٷ  ٢1387ي٫ٵٮاس ثٵ ٶ ٢ٷ  ز غب٨ 1489

( ٲؿبٰ  ا ٶ ؾاٶ اغت. ثب 1-15ٮياٸا . يٵ٨ زاٸٹبي اق٫ي ٴ ٚسْي اغابٰ ثٷ ت٣ٛي١ ٲٵِ آٲٹب  ز جاٴ٨ )

اش ٲُتس تٓتاا  زٴشٸتبي ي جٳتااٰ  ز     ايٱ اغابٰ تٵجٷ ثٷ ٢ٵٸػابٲي ٴ قٓت ا٪ٓجٵز ثٵ ٰ ا٢ثس ٮٳبيٝ اغابٰ)
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 ٴ  زا  ز ثتتتتيٱ اغتتتتابٲٹبي ٢ؿتتتتٵز  از  ٴٲيتتتتص  ٴٮتتتتيٱ اغتتتتابٰ ٢ٵٸػتتتتابٲي اٴ٨ يتتتتٵ٨ غتتتتب٨ زتجتتتتٷ 

ثبؾا.( ٴ اٸٯيتت ثسٲبٮتٷ زاٸتاازي ٴ ٪تصٴ٬ ثٹجتٵ  ٴ ٲ٧ٹتاازي        ٦ساٚي ٮيٵقٓت ا٪ٓجٵز ٢ؿٵز ثٷ ٪حبٌ تٵذ

 زاٸٹبي اق٫ي ٴ ٚسْتي ٮٵجتٵ  ، ا ازٶ ٢ت٩ زاٶ ٴ تساثتسي اغتابٰ ايتٱ ثسٲبٮتٷ زا ثتب جتايت ٴ تتسؼ ٞبثت٩            

نسيت ايٯٳتي تتس    ز    ٮس ُٷ اي اٲجب٬ ٮياٸا ٴ  ز ازتٟبء ٢يٛيت زاٸٹبي  ٵشٶ اغاحٛبَي ٴ ثبال ثس ٰ

 ٢ٵؾا . ٮحٵزٸبي ٮٵاقستي اغابٰ ٮي

 

 1386-87( عَل ساّْبي اصلي ٍ كشػي استبى ثِ تلٌيي ًَع ساُ دس سبلْبي 1-15)ضوبسُ جذٍل 

 )ًيلَهشط(

 1387 1386 ٛٞع ضاٟ انٔي ٝ كطػي

 102 - آظاز ضاُ

 102 89 ثعضگطاُ )ضاُ انلي چْبضذغِ (

 52 52 انلي ػطيض

 563 531 يانلي هؼوَل

 205 232 كطػي ػطيض آؾلبلز

 13 12 كطػي ػطيض قٌي

 324 316 ( آؾلبلش1ِكطػي زضػِ )

 164 164 (قٌي1كطػي زضػِ )

 16 18 (آؾلبلش2ِكطػي زضػِ)

 60 60 ( قٌي2كطػي زضػِ )

 13 13 ؾبيط ضاّْبي آؾلبلشِ

 1504 1489 ػوغ

 1387 -هبذص : ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى اضزثيل 

 

بٲي ٴ قٓت ا٪ٓجٵز ثٵ ٰ ا٢ثس ٮحٵزٸتبي ٮٵاقتستي اغتابٰ ٴ ٴنتٓيت ث كتٵـ تٵذتٵ٦ساٚي آٰ       ٢ٵٸػا

ثبْ  ؾاٶ تب  ز ٸٯٷ ٮحٵزٸبي اق٫ي ٴ ٚسْي اغابٰ ٲٟبو  ب رٷ صيص شيب ي ثٷ چؿت٭ ث تٵز  . ايتٱ ٲٟتبو     

ؾتٵٲا ٢تٷ ت٫ٛتبت جتبٲي ٴ نتسزٸبي اٞاكتب ي         ب رٷ صيص ٸٯٷ غب٪ٷ ثبْ  ثتسٴش تكتب ٚبت ٮآتا ي ٮتي    

 زا ثٵجٵ  ٮي آٴز  . ٸٳ٧ٛاي
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ا٪جاٷ  ز غبيٷ تسؼ ٴ جايت ثسٲبٮٷ زيصاٰ ٴ  غا٧بٸٹبي اجسايتي اغتابٰ ٸٯتٷ غتب٪ٷ تٓتاا ي اش ايتٱ ٲٟتبو        

ٴ٪ي اش آٲجب ٢ٷ اْاجبزات ٚك٩ زاٶ ٴ تساثسي اغتابٰ ٸتب ثتاٴٰ تٵجتٷ ثتٷ ايتٱ        .ؾٵٲا   ب رٷ صيص اقسح ٮي

ؾتٵٲا ، ثتايٹي اغتت ٢تٷ      ذتب از ٮتي  « ٯػتٳ٥ يٵ٨ ٢ي٫تٵٮاس زاٶ ٸ »ٲ٣بت ٴ ْٯاتبً ثب ٪حبٌ ٢س ٰ ؾبصف 

)ثب تٵجتٷ ثتٷ ٴنتٓيت صتبـ اغتابٰ اش ٲُتس تٵذتٵ٦ساٚي ٴ قتٓٵثت آة ٴ ٸتٵا( ٢ٛتب٘            اغابٲي اْاجبزات

ٲ ٵاٸا ٢س  ٴ اقسح ايٱ ٲٟبو ٴ زّٚ ٮؿ٣ست آٲٹب ٴ زغبٲياٰ ٴنٓيت ؾتج٣ٷ زاٸٹتبي اغتابٰ ثتٷ غتًح      

 ٵاٸا اٲجبٮيا .ثٷ يٵ٨ ص شيب ي، غب٪ٹبي ثب اْاجبزات زايج اغابٲااز  

اش يس٘  ي٧س الش٬ ثٷ تٵنيح اغت ٢ٷ اْاجبز ٮٵز  ٲيبش ثساي ا ااث ي١ تٟبيّ ٖيتس ٸٯػتًح يتب اجتساي     

ْٯ٫يبت تساٲؿٷ ثس ازي ٴ اقسح ٸٳاغي ذيچ ٸب ٴ ٞٵغٹبي اٟٚتي ٴ ٞتبئ٭ ٴ اليسٴثتي ذ٫ٹتب ٴ تٵٲ٫ٹتب ٴ ؾتبٲٷ       

ٸصيٳٷ ٸتبي ثتبالي ْٯ٫يتبت  ز ٚكت٩     ٴ ٮٳًٟٷ غبشي جب ٶ ٸب  ز ٮحٵزٸبي ٢ٵٸػابٲي ثب تٵجٷ ثٷ قٓٵثت 

ٴ تٵز٬ ٚصايٳاٶ آٲ ٳبٰ ثبالغت ٢ٷ ثب ٸيچ ٢اا٬ اش غبيس ٚكٵ٨ ْٯساٲي ٞبث٩ ٮس ُٷ ٲيػتت ٴ   زاٶ ٴ تساثسي

 ي٫جا . اجساي ايٳ٧ٵٲٷ ْٯ٫يبت  ز غًح ٞبث٩ ٞجٵ٨ ، تٵجٷ ٴ ْص٬ ٮ٫ي ٮي

ابزٸتبي ٲبٸٳجتبز  ز    ز ايٱ ٮٟٵ٪ٷ ٮؿ٩٣ ٮٹت٭  ي٧تس ٮػتبئ٩ ٚسٸٳ٧تي ٴ اجاٯتبْي اغتت ٢تٷ ثكتٵزت زٚ        

زاٲٳا٦ي ٴ يب اغاٛب ٶ ٲب قحيح اش ٮحٵزٸبي ازتجبيي ٴ ٴاز  آٴز ٰ صػبزت ثتٷ جتب ٶ ٸتب ،  تسي٭ آٲٹتب ٴ      

ثتب جتايت ٴ تتسؼ     ٢1382ٳتا . ثتٷ ْٳتٵاٰ ٮثتب٨  ز غتب٨       ت سيت ْسئ٭ زاٸٳٯبيي ٴ ٲُتبيس آٰ ثتسٴش ٮتي   

 ٧يٱ ؾتٹس ٴ ذت٩ صيتبٴ چتبي ثتٷ      چؿٯ٧يس ا ازٶ ٢ت٩ زاٶ ٴ تساثتسي اغتابٰ ذتسٴضٶ يتٵالٲي ٢ٯتس ثٳتاي ٮؿت        

ثٹسٶ ثس ازي زغيا تب اش تساٚي١ صٵ زٴٸبي ْجٵزي  ز  اصت٩ ؾتٹس ٴ صًتسات ٲبؾتي اش آٰ ٢بغتاٷ ؾتٵ        

 ٴ٪ي ٮابغٛبٲٷ ثس ارتس ازتجتبو چٳتا ٮحتٵز زٴغتابيي ٴ ٚسْتي تٵغتى غتب٢ٳيٱ ٮح٫تي يتب ؾتٹس ازي ثٵغتي٫ٷ             

غتبش تتسيٱ ٮحٵزٸتبي ازتجتبيي اغتابٰ  ز       تٟبيّ ٸبي ٖيس اغابٲااز  ثٷ آٰ ، ٮحٵز يب  ؾاٶ ي٣ي اش  ب رتٷ 

 ٦تصازؼ ٦س يتا . ثتٷ ٮتٵاشات ا اٮتٷ ْٯ٫يتبت ْٯساٲتي ٲُيتس زاٸػتبشي ٴ زاٸتاازي ، اٸٯيتت             1383غب٨ 

ٚسٸٳ٥ غبشي  ز ثح  چ٧ٵٲ٧ي ثٹسٶ ثس ازي ٴ اغاٛب ٶ اش زاٸٹب ٴ زْبيت ٞٵاٲيٱ زاٸٳٯبيي ٴ زاٲٳا٦ي ٴ 

 ثبؾا . ٞبث٩ تٵجٷ ٮيثػيبز ٮٹ٭ ٴ ٹبي ٮ٫ي ٲ٧ٹاازي ايٳ٧ٵٲٷ شيسثٳبٸب ثٷ ْٳٵاٰ رسٴتٴ  ٍٛ 
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( تٵنيحبتي  ز صكٵـ تٓاا  ٲٟبو  ب رتٷ صيتص ٴ تٓتاا  زاٸاازصبٲتٷ ٸتبي ٮٵجتٵ  ٴ       2-15 ز جاٴ٨ )

ٚٓب٨  ز ٮحٵزٸب ٴ ٲيص تٓتاا  ذبغت٧بٸٹبي ذ٫تيع زاٶ آٴز ٶ ؾتاٶ اغتت . ٸٯبٲ٧ٵٲتٷ ٢تٷ  ز جتاٴ٨  يتاٶ          

صيتص ٮحٵزٸتبي اغتابٰ  ز  تٵشٶ اغتاحٛبَي زاٸٹتبي       ثيؿاسيٱ تٓاا  ٲٟتبو  ب رتٷ    1388 ز غب٨ ؾٵ   ٮي

ز  ٸ٭ چٳيٱ ثيؿتاسيٱ تٓتاا  ٮًٟتّ  ب رتٷ صيتص      ٴاّٞ ؾاٶ اٲا.  ٴ ٲٯيٱ ؾٹسغابٲٹبي ٮؿ٧يٱ ؾٹس ، از ثي٩ 

 ٞساز از .   ٮؿ٧يٱ ؾٹسؾٹسغابٲٹبي از ثي٩  ، ص٫ ب٨ ٴ 

 

 1387 -88( ثشخي هطخصبت ضجٌِ ساّْبي اصلي ٍ كشػي استبى دس سبلْبي2-15)ضوبسُ جذٍل 

 ق٢طؾتبٙ

تؼساز  تؼساز ٛوبط حبزث٠ ذيع

 ضا١ساضذب٠ٛ

(1388) 

 1388 1387 (1388) تؼساز پبؾِبٟ پٔيؽ ضاٟ

 ٗوغغ ٛوغ٠ ٗوغغ ٛوغ٠

 3 2 2 7 4 10 اضزثيل

 0 0 0 1 1 1 ثيلِ ؾَاض

  1 1 1 6 1 7 دبضؼ آثبز

  1 3 3 4 3 3 ذلربل

 0 0 0 0 0 0 ًَطط

 2 2 2 16 1 16 هكگيي قْط

  1 1 1 5 2 5 هـبى

 1 1 1 8 1 11 ًويي

 0 1 1 2 0 3 ًيط

 9 11 11 49 13 56 ػوغ

 1388-هبذص : ازاضُ ًل ضاُ ٍ سطاثطي اؾشبى اضزثيل
 

يٵ٨ زاٸٹبي زٴغابيي ٢ٷ شيس ٲُس ٮٓبٴٲت زاٸٹبي زٴغابيي ا ازٶ ٢ت٩ زاٶ ٴ تساثتسي اغتابٰ ا ازٶ ٮيؿتٵٲا     

 1/3260ثتٷ   ٢1384ي٫تٵٮاس اٚتصايؽ  ز غتب٨     ٢58تٷ ثتب    ٶ اغتت ثتٵ  ٢ي٫ٵٮاس 1/3202ٮٓب ٨  1383 ز غب٨ 

٢ي٫تٵ ٮاتس اٚتصايؽ ثتٷ      1/401ٴ ثتب  ٢ي٫ٵ ٮاتس   9/3356ثٷ  ٢1385ي٫ٵ ٮاس اٚصايؽ  ز غب٨  8/96ٴ ثب ٢ي٫ٵٮاس 

 اغتت .  زغتياٶ  ٢1387ي٫تٵ ٮاتس  ز غتب٨     ٢3815ي٫ٵ ٮاس اٚصايؽ ثٷ  57ٴ ثب   ٢1386ي٫ٵ ٮاس  ز غب٨  3758

( آٮتاٶ  3-15ؾٵغتٷ(  ز جتاٴ٨ )   -ي اغابٰ ثٷ ت٣ٛي١ ٲتٵِ زاٶ زٴغتابيي )آغتٛب٪اٷ    يٵ٨ زاٸٹبي زٴغابي

  اغت .
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 1383-87( عَل ساّْبي سٍستبيي استبى ثِ تلٌيي ًَع ساُ سٍستبيي دس سبلْبي 3-15)ضوبسُجذٍل 

 )ًيلَهشط(

 1387 1386 1385 1384 1383 ٛٞع ضاٟ ضٝؾتبيي

 2128 2079 7/1713 7/1513 7/1461 آؾلبلشِ

 1696 1678 2/1643 4/1746 4/1740 قَؾِ

 3815 3758 3357 3260 3202 ػوغ

 1387 -هبذص : ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى اضزثيل

 

 كطػي ٝ ضٝؾتبيي ًكٞض ٝؾ٢ٖ اؾتبٙ اظ ٗد٘ٞع ضا٢١بي انٔي  -15-2

 زقا اش زاٸٹتبي اقت٫ي ٴ ٚسْتي     02/2 ز  اٴ   1387 ز غب٨  ثس اغبظ  ا ٶ ٸبي غب٪ٳبٮٷ آٮبزي ٢ؿٵز

ٴ غتٹ٭    زقا ٮيجبؾا( 09/1)غٹ٭ ٴغٓت اغابٰ اش ٢ؿٵز  ز  اٴ   ؿٵز  ز اغابٰ از ثي٩ ٴاّٞ ؾاٶ اٲا٢

 ز ايتٱ ٮيتبٰ غتٹ٭     زغا ٢ٷ  زقا ٮي 51/3زاٸٹبي زٴغابيي اغابٰ ٲيص اش ٩٢ زاٸٹبي زٴغابيي ٢ؿٵز ثٷ 

 ثبؾا . ٮي  زقا 43/4 ؾٵغٷزاٸٹبي زٴغابيي  غٹ٭ ٴ  زقا 10/3 اغابٰ اش زاٸٹبي زٴغابيي آغٛب٪اٷ

ا٪جاٷ ؾبصف غٳجؽ يٵ٨ زاٸٹبي ٮٵجٵ   ز اغابٰ ثٷ ٩٢ زاٸٹبي ٢ؿٵز ٴ يب ؾبصف يٵ٨ زاٶ ٲػتجت ثتٷ   

يسا ي ٴ تسغي٭ ٴنٓيت ثسصٵز ازي يب تٵاٲا ؾبصف تٓييٱ ٢ٳٳاٶ اي ثساي  جٯٓيت اغابٰ ٲٯيٮػب ت ٴ 

     ً ٫تٵة ثبيتا ثتٷ    صًٵو ٮٵاقستي ٴ ؾج٣ٷ ازتجبيي ي١ ٮٳًٟٷ ثبؾتا ٴ  ز يسا تي ؾتج٣ٷ  ٯت٩ ٴ ٲٟت٩ ٮ

ٮػبئ٩ ٮٹٯي اش ٞجي٩ ضئٵذ٫اي١ اغابٰ ٴ ٮٳًٟٷ ٴ ٮٵٞٓيت زيبني ٴ ٲػجي اغابٰ ٴ ٮٳًٟتٷ ٴ اٞاكتب  آٰ ٴ ز   

 ٩٢ ٴنٓيت ازتجبيي ٲٟبو ٸٯجٵاز ٴ ٲحٵٶ ازتجبو ثب ؾج٣ٷ غساغسي ٢ؿٵز تٵجٷ ٲٯٵ  .

 تطاًٖ ضاٟ زض اؾتبٙ -15-3

 44/8ثتٷ   1386 ز غتب٨  ثسي٣كتا ٢ي٫ٵٮاسٮسثتّ   ٢ي٫تٵٮاس   33/8تسا٢٭ زاٸٹبي اق٫ي ٴ ٚسْي  ز اغتابٰ اش  

زغياٶ اغت ٴ  ز ٸٯيٱ ٮات تتسا٢٭ زاٸٹتبي زٴغتابيي اش     ٢1387ي٫ٵٮاس ثس ي٣كا ٢ي٫ٵٮاس ٮسثّ  ز غب٨ 

ّ ٢ي٫ٵٮاس  ز ي٣كا ٢ي٫ٵٮاس 43/21ثٷ ٢ي٫ٵٮاس ثسي٣كا ٢ي٫ٵٮاس ٮسثّ  03/21 ا٦تس چتٷ    زغتياٶ اغتت.   ٮسثت

ٲابيج اٮياٴاز٢ٳٳاٶ اي  از  ٴ٪تي ثبيتا اذْتبٰ ٲٯتٵ  ٢تٷ ايتٱ       ٮٟبيػٷ ؾبصف تسا٢٭ زاٶ  ز اغابٰ ثب ٢ؿٵز 

ؾبصف ثساي ٲؿبٰ ٴنٓيت ؾتج٣ٷ زاٸٹتبي اغتابٰ ٢ٛبيتت ٲٯتي ٢ٳتا ٴ ْٳبيتت ثتٷ ٮٵٞٓيتت غتسشٮيٳي ٴ           
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ضئٵذ٫يا٣ي ٴ ٴنٓيت تٵذٵ٦ساٚي اغابٰ ٴ ٢يٛيت زاٸٹبي ٮٵجٵ  ٴ ذبئيٱ ثتٵ ٰ ٮؿ كتبت ا٢ثتس صًتٵو     

زاٶ ٴ تساثسي جب ثساي ٢بز ثػيبز اغت ٴ تب زغياٰ ثٷ غًح ٞبثت٩  ٮٵاقستي اغابٰ ٲؿبٰ ٮياٸا ٢ٷ  ز ٚك٩ 

 ٞجٵ٨ ٚبق٫ٷ شيب ي ٮٵجٵ  ٮي ثبؾا.
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 حْ٘ ٝ ٛوْ خبزٟ اي زض اؾتبٙ -15-4

ذبيبٲٷ ٚٓتب٨  ز شٮيٳتٷ  ٯت٩ ٴ ٲٟت٩ ٮػتبٚس ثتٵ ٶ اغتت ٢تٷ ثتس اغتبظ            7اغابٰ از ثي٩  ازاي  1387 ز غب٨ 

تٓتاا  غتٛس ثتب اٲتٵاِ ٴغتبي٩ ٲ٫ٟيتٷ        379518يبٲتٷ ٸتب   قٵزت ٴنٓيت  ٯ٩ ٮػبٚسي قب ز ؾتاٶ اش ايتٱ ذب  

ْٯٵٮي ٮػبٚسي جب ٶ اي )اتٵثٵظ، ٮيٳي ثٵظ، غٵازي ٢سايٷ( ثٷ ٮٟبقتا ٮ ا٫تٙ  زٴٰ ٴ ثتسٴٰ اغتابٲي     

 زقا اٚصايؽ ٲؿبٰ ٮياٸا.  ز ٮجٯٵِ ايٱ ٮػبٚستٹب  34/5قٵزت ٦سٚاٷ ٢ٷ ٲػجت ثٷ غب٨ ٞج٩  ز  اٴ  

ؽ ٲؿتبٰ  ٢تبٸ  زقتا   59/1ٲا ٢ٷ ٲػجت ثتٷ غتب٨ ٞجت٩  ز  تاٴ      ٲٛس ٮػبٚس جبثجب ؾاٶ ا 2906936 اٴ  

 28/8 زقا آٲٹب ثتب اتٵثتٵظ ٴ    48/58ٮياٸا. اش ايٱ تٓاا  ٮػبٚس  جبثجب ؾاٶ  ز اغابٰ ثٷ ٮٟبقا ٮ ا٫ٙ 

 ٢تتٷ غتتٹ٭ ايتتٷ ٸتتبي ْٯتتٵٮي ٮػتتبٚست ٲٯتتٵ ٶ اٲتتا ثتتب غتتٵازي ٢س  زقتتا 26/33ثتتٵظ ٴ   زقتتا ثتتب ٮيٳتتي

 ٯ٩ ٴ ٲ٩ٟ جب ٶ اي ٮػبٚس ٲػتجت ثتٷ غتب٨ ٞجت٩ اٚتصايؽ  اؾتاٷ ٴ        غٵازي ٸبي ٢سايٷ اي  زثٵظ ٴ ٮيٳي 

ثٵظ  ز  ٯ٩ ٴ ٲ٩ٟ ٮػبٚسيٱ ٢بٸؽ ٲؿبٰ ٮياٸا. )ايٱ ٲػجت ٸب  ز غب٨ ٞجت٩  اتٵٮآبٞجبً  ز ايٱ ٮيبٰ غٹ٭ 

  زقا ثٵ ٶ اغت(. 42/30ٴ  23/6ٴ  33/63ثاستيت ٮٓب ٨ 

ٚبٞا ذبيبٲتٷ ٸتبي ٮػتبٚسثسي ٮٳبغتت ٴ ٞبثت٩      الش٬ ثٷ تٵنيح اغت ٢ٷ ؾٹسغابٲٹبي ثي٫ٷ غٵاز ، ٮٗبٰ ٴ ٲٯيٱ 

ٲتٷ ٮػتبٚسي  ز آٲٹتب نتسٴزي     ٞجٵ٨ ٸػاٳا ٴ تٵجتٷ جتاي ٮػتئٵ٪يٱ ذيتسثى ثتٷ ا تااث ٴ زاٶ اٲتااشي ذبيب       

 .ثبؾا ٮي

تٓتاا  ٮػتبٚسيٱ    اٚتصايؽ ثب تٵجٷ ثٷ اٚصايؽ ٚٓب٪يت ٸبي اٞاكب ي ٴ اجاٯبْي ٴ ٚسٸٳ٧ي  ز غًح اغابٰ ، 

جبي ثسزغتي ٴ تبٮت٩ ثيؿتاسي     زغب٪ٹبي اصيس،  ز اغابٰ  ٸبي ٢سايٷصكٵقبً اش يسيٝ غٵازي  جبثجب ؾاٶ

اغتاٛب ٶ   ثتساي اش ذبيبٲٷ ٸب تٹيٷ ث٫يى ٮساجٓٷ ٴ   از  ٴ ا اٯبالً ي٣ي اش ٫ْاٹبي آٰ ْا٬ تٯبي٩ ٮػبٚسيٱ ثساي

٢تٷ  ز ايتٱ    ٮتي ثبؾتا   ذبيبٲٷ ٸب يتب اتٵثٵغتٹب  اتٵثٵظ يب ْا٬ زنبيت ؾٹسٴٲااٰ اش صاٮبت  ٮيٳي ثٵظ ٴاش

ٴ اغتاٛب ٶ اش  ثبيا آٮٵشؼ ٴٚسٸٳ٥ غبشي ثيؿاسي ثساي اغاٛب ٶ ٮػتبٚسيٱ اش ذبيبٲتٷ ٸتبي ٮػتبٚسثسي     شٮيٳٷ 

 اش يسيتتٝ زغتتبٲٷ ٸتتب ٴ ٮػتتئٵ٪يٱ ذيتتسثى اٲجتتب٬ ذتتريس  . ٮٓٯتتٵالً ٮػتتبٚسيٱ  ز   ، اتٵثتتٵظ ثتتساي ٮػتتبٚست 

ٮساجٓتٷ  ٮػتبٚسثسي  ذبيبٲٷ ٸبي ٮبٲٳا ٴ ٢ٯاس ثٷ   زٴاشٶ ٸبي ٮٳاٹي ثٷ ٮٟكا ، ٮٳاُس ٴغبي٩ ٲ٫ٟيٷ ْجٵزي ٮي

 ثاازيج ٮستّٛ ٦س  . ْٯٵٮي ٢ٷ ايٱ ٮػئ٫ٷ ٲيص ثبيا ثكٵزت ٚسٸٳ٧ي ٴ آ٦بٶ غبشي ٢ٳٳا ٮي
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تٱ ٮحكتٵالت ٴ ٢بالٸتبي قتب زاتي اغتابٰ تٵغتى       1892689 ز ٮجٯٵِ  اٴ   1387ٸٯ ٳيٱ  ز غب٨ 

 25/3ؾتاٷ  ٢تٷ ٲػتجت ثتٷ غتب٨ ٦ر    ٲبٴ٦بٰ ثبزي اغابٰ ثٷ ٮٟكا صبزن اش اغابٰ ثبز٦يسي ٴ  ٯ٩ ؾتاٶ اٲتا   

تٱ ثبز ثٵ ٶ اغت. الش٬ ثتٷ تٵنتيح    1832961ايٱ زٞ٭  ز  اٴ   1386 ز غب٨ ؽ  اؾاٷ اغت اٚصاي زقا 

تٱ ثبز ٲيص تٵغى ٲبٴ٦بٰ ثبزي اغابٰ  ز  اصت٩ اغتابٰ جبثجتب     1439943 ز  اٴ   1386اغت ٢ٷ  ز غب٨ 

 زقتا زا   64/21ب ٨ ي ٮٓت اٚصايؿت تٱ زغياٶ اغتت ٴ   1751577ثٷ  1387ؾاٶ اغت ٢ٷ ايٱ ٮٟااز  ز غب٨ 

 ٲؿبٰ ٮياٸا . 
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 حْ٘ ٝ ٛوْ ١ٞايي زض اؾتبٙ  -15-5

ذتسٴاش  ز غتب٨   994ثٷ  1386ذسٴاش  ز غب٨  948اٲجب٬ ٦سٚاٷ  ز ٚسٴ ٦بٶ از ثي٩ اش   اص٫ي تٓاا  ذسٴاشٸبي

ٲٛتس ٴ تٓتاا     100127ٲٛس ثتٷ   93129تٓاا  ٮػبٚسيٱ ٴاز  ؾاٶ اش   ز ٸٯيٱ شٮبٰ ؽ يبٚاٷ اغتاٚصاي 1387

 ٲٛس اٚصايؽ ذياا ٢س ٶ اغت .  102298ٲٛس ثٷ  98660بٚسيٱ صبزن ؾاٶ اش ٮػ

 36500ثتتٷ  ٢1386ي٫تتٵ٦س٬  ز غتتب٨  76500 ز نتتٯٱ ٮٟتتااز ثتتبز ٴزٴ ي ذسٴاشٸتتبي ٴاز ٶ ثتتٷ اغتتابٰ اش  

ثتٷ   ٢1386ي٫تٵ٦س٬  ز غتب٨     14400ثبز صسٴجي اغتابٰ اش   ٴ ٮٟااز  ؽ يبٚاٷ٢بٸ ٢1387ي٫ٵ٦س٬  ز غب٨ 

 اغت . ؽ يبٚاٷاٚصاي 1387غب٨  ٢ي٫ٵ٦س٬  ز 34860

 اؾتبٙ اظ ٗحْ زضآٗس ػ٘ٞٗيكهْ حْ٘ ٝ ٛوْ ػٌ٘ٔطز اػتجبضات ت٘ٔي زاضائي٢بي ؾطٗبي٠ اي  -15-6

 ز ٚكت٩  ٯت٩ ٴ   ْٯ٣٫س  اْاجبزات تٯ١٫  ازائيٹبي غسٮبيٷ اي )ْٯساٲي( اغابٰ اش ٮح٩  زآٮا ْٯتٵٮي  

ٮي٫يتٵٰ زيتب٨  ز غتب٨     220137ثتٷ   1386ٮي٫يتٵٰ زيتب٨  ز غتب٨     246428اش  ٢تبٸؽ  زقا  66/10ثب ٲ٩ٟ 

 ز غتب٨   تٯ١٫  ازائيٹبي غسٮبيٷ اي اغابٰ زقا اش ٩٢ اْاجبزات  ٢50/9ٷ  ز  اٴ   زغياٶ اغت 1387

 ٮٵز  ثسزغي زا ؾبٮ٩ ٮي ؾٵ .

 تِٜٜب١ب ، ٛبضؾبئي٢ب ٝ ضا١ٌبض١بي تٞؾؼ٠ ثرف  -15-7

جتبيي ٢ؿتٵز اش ٮؿت٣ست ْٯتاٶ ث تؽ      ْا٬ ازتجبو غسيّ ٴ ايٯٱ ؾج٣ٷ ازتجبيي اغابٰ ثب ؾتبٸساٸٹبي ازت 

غتسچ٭( ايتٱ ٮؿت٩٣ تتب  تاٴ       -ؾٵ  ٢ٷ ثب ثٹسٶ ثس ازي اش ٮحٵز )از ثيت٩   ٯ٩ ٴ ٲ٩ٟ اغابٰ ٮحػٵة ٮي

 شيب ي ٮستّٛ صٵاٸا ؾا .

ٟٚااٰ ؾج٣ٷ زاٶ آٸٱ  ز اغابٰ ٴ ْا٬  غاسغي ثٷ  ٯ٩ ٴ ٲ٩ٟ زي٫تي غساغتسي ٢ؿتٵز ٲيتص ي٣تي  ي٧تس اش       

اي ٲص يت١   ٢ٷ ثب تٵجٷ ثٷ ذي٧يسيٹبي ثٓٯ٩ آٮاٶ اٮيا اغتت  ز آيٳتاٶ   ثبؾا تساثسي ٮي ٴ ٮؿ٣ست ٚك٩ زاٶ

 ْٯ٫يبت اجسايي آٰ ؾسٴِ ؾٵ .

٢ٵٸػابٲي ثٵ ٰ ا٢ثس زاٸٹبي اق٫ي ٴ ٚسْي اغابٰ ٴ ٪صٴ٬ زغيا٦ي ثٷ آٲٹب  ز ٖب٪ت ايب٬ غب٨ ٴ يٵالٲي 

شٴ  ٚي ٴ ت كيف ثٵ ٰ ٚك٩ غسٮب ٴ ي جٳااٰ ٴ  ج٭ ثبالي ْٯ٫يبت زاٸاازي  ز ايٱ اغابٰ ، اْاجبز ٢ب

 غبش . زا نسٴزي ٮيآٰ ٸٳ٧ب٬ 
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ثب تٵجٷ ثٷ ٟٚااٰ ذبيبٲٷ ٸبي  ٯ٩ ٮػبٚس  ز ؾٹسغابٲٹبي ثي٫ٷ غٵاز ، ٮٗتبٰ ٴ ٲٯتيٱ نتسٴزي اغتت  ز ايتٱ      

 صكٵـ تٯٹيااتي اٲايؿياٶ ؾٵ  تب  ٯ٩ ٴ ٲ٩ٟ ٮػبٚسيٱ ثب غٹٵ٪ت ٴ اٮٳيت ثيؿاسي قٵزت ذريس  . 

ٴ ا تااث  غتا٧بٸٹبي تتٵشيٱ ٴ غتبيس اثصازٸتبي ٢ٳاس٪تي ٲتٵيٱ       ثتٷ   تجٹيص ذبغ٧بٸٹبي ذ٫يع زاٶ ٮٵجتٵ   

ٴ اجساي ثسٲبٮٷ ٸبي  ٯبياي ثساي ٢بٸؽ غٱ ٮاٵغى ٲبٴ٦بٰ  ٯت٩  ٮٵز  ٲيبش  ز ٲٟبو  جاياذبغ٧بٸٹبي 

 ثبؾا . ٴ ٲ٩ٟ ٮػبٚسثسي ٴ ثبزي ٲيص اش نسٴزيبت ايٱ ث ؽ ٮي

-ٸٯ٣بزي ٲٹب ٸبي ذيتسثى )اغتابٲاازي  ٮسا٢ص اٮاا  زغبٲي  ز جب ٶ ٸبي اغابٰ ثب ٴ تجٹيص ايجب  ٴ تٵغٓٷ 

ٲيتسٴي اٲاُتبٮي(   -ٸتس٨ ا ٯتس  - اٲؿ٧بٶ ٫ْٵ٬ ذصؾ٣ي اغابٰ-غبشٮبٰ  ٯ٩ ٴ ٲ٩ٟ-ا ازٶ ٩٢ زاٶ ٴ تساثسي

اٮس ثػيبز ٮٹٯي اغت ٢ٷ ٮاأغٛبٲٷ  ز اغابٰ ثٷ  ياٶ اٸٯيت ثٷ آٰ ٲ٧سيػتاٷ ٲؿتاٶ اغتت ٴ نتسٴزي اغتت      

 ثسٲبٮٷ ٮصثٵز ثب  ٞت يسا ي ؾاٶ ٴ اجساء ٦س  .

 است ّای اجزایی اثز گذار تز تخش حول ٍ ًقل استاى عثارتٌذ اس :سی

 ازتٟبي غًح ايٯٳي شيس ث ؽ ٸبي  ٯ٩ ٴ ٲ٩ٟ . -1

 شٮيٳتتٷ غتتبشي ثتتساي ايجتتب  ؾتتس٢اٹبي ٞتتٵي  ٯتت٩ ٴ ٲٟتت٩ ثتتب ٸتتا٘ ازائتتٷ صتتاٮبت  ٯتت٩ ٴ ٲٟتت٩        -2

 ا٪ٯ٫٫ي ثساي اغاٛب ٶ ثيؿاس اش ٮٵٞٓيت غسشٮيٳي اغابٰ . ٮٳًٟٷ اي،تساٲصياي ٴ ثيٱ

تػٹيست ٴ ٮٳتبثّ ٮتب٪ي ٴ اْاجتبزي ثتساي ٮؿتبز٢ت ث تؽ ٖيتس  ٴ٪اتي  ز تتااز٠ ٴ تٵغتٓٷ ٴ            ايجب  -3

ٲٵغبشي ٲبٴ٦بٰ  ٯ٩ ٴ ٲ٩ٟ ثب ٚٳبٴزي جايا ٴ ا تااث ذبيبٲتٷ ٸتبي ٮػتبٚسي ٴ ثتبزي ٴ ٮجاٯتّ ٸتبي        

 .صاٮبت زٚبٸي ثيٱ زاٸي ثب ٮؿبز٢ت ث ؽ صكٵقي
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 اٛطغي ٝ ؾٞذت  -16

 ثطم -16-1

 ي اؾتبٜٙٗبثغ تبٗيٚ اٛطغ -16-1-1

ٲيسٴي ثسٜ اغابٰ ْٯاتبً اش ؾج٣ٷ غساغسي تٵشيّ ٲيسٴي ثسٜ ٢ؿٵز تتبٮيٱ ٮتي ؾتا  ز غتب٨      1386تب غب٨ 

ٮر٢ٵز غٷ ٲيسٴ٦بٶ ٮٵجٵ  اغابٰ ؾبٮ٩ ٲيسٴ٦بٶ  يص٪ي از ثي٩ ، ٲيسٴ٦بٶ ؾٵو آثي ذتبزظ آثتب  ٴ ٲيسٴ٦تبٶ    

 ٜ اغابٰ زا تٵ٪يا ٮي ٢س ٶ اٲا.ٮي٫يٵٰ ٢ي٫ٵ ٴات غبْت  زقا اٲا٢ي اش اٲسضي ثس 69ٮٗبٰ ثب تٵ٪يا صب٪ف 

ٮي٫يٵٰ ٢ي٫ٵ ٴات غتبْت، ٢ت٩    9/614ٴ ثب زاٶ اٲااشي ٲيسٴ٦بٶ ٦بشي از ثي٩ ثب ٞازت تٵ٪يا  1387 ز غب٨ 

ٮي٫يٵٰ ٢ي٫ٵ ٴات غبْت ٴ تٵ٪يتا صتب٪ف ثتسٜ اٲتٵاِ ٮٵ٪تا ٸتب  ز        678تٵ٪يا ٲبصب٪ف ثسٜ اغابٰ جٯٓبً ثٷ 

ٮي٫يتٵٰ ٢ي٫تٵ    3/7ش تٵ٪يا ٲبصتب٪ف ثتسٜ اغتابٰ  ز  تاٴ      ٮي٫يٵٰ ٢ي٫ٵ ٴات غبْت زغيا ) ا 670اغابٰ ثٷ 

 زقتا ثتباليي اش ٮيتصاٰ ثتسٜ      1387ٴات غبْت ٮكس٘  اص٫ي صٵ  ٲيسٴ٦بٸٹب ٮي ثبؾتا( ثٳتبثسايٱ غتب٨    

 ٮكسٚي اغابٰ  ز  اص٩ اغابٰ تٵ٪يا ؾاٶ اغت.

 ػتت   ( َسٚيت ٮٵ٪ا ٸبي ٲكت ؾاٶ  ز اغابٰ ٴ ٞازت ٮكسٚي ٸٯصٮبٰ آٲٹب ثس1-16)ؾٯبزٶ  ز جاٴ٨ 

 ٮ٧بٴات غبْت آٮاٶ اغت .

 

  1387( ظشكيت هَلذّبي ًصت ضذُ استبى ٍ هذست هصشكي ّوضهبى ثش حست ًيشٍگبُ دس سبل 1-16)ضوبسُ جذٍل

 )هگب ٍار (

 ق٢طؾتبٙ ٗحْ اؾتوطاض ٛبٕ ٛيطُٝبٟ

 )حساًثط ثبض ٗهطكي ١٘عٗبٙ (هسضت ٗهطكي ١٘عٗبٙ ظطكيت ػ٘ٔي )هسضت ػ٘ٔي (

 ذبضج اظ قج٠ٌ ؾطاؾطي قج٠ٌ ؾطاؾطي خ٘غ اظ قج٠ٌ ؾطاؾطي ذبضج قج٠ٌ ؾطاؾطي خ٘غ

 32 420 452 32 420 452  ػوغ 

 4 - 4 4 - 4 اضزثيل  )زيعلي(اضزثيل 

 13 - 13 13 - 13 آثبز دبضؼ قَط آثي

 15 - 15 15 - 15 دبضؼ آثبز  )زيعلي(هـبى

 - 420 420 - 420 420 اضزثيل اضزثيل يگبظ

 1389 -اؾشبى اضزثيل  ثطمقطًز سَظيغ ًيطٍي هبذص :
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 تؼساز ٗكتطًيٚ اؾتلبزٟ ًٜٜسٟ اظ ثطم ؾطاؾطي زض اؾتبٙ  -16-1-2

ثتٷ   1386ٮؿتاس٠  ز غتب٨    332252 زقا زؾا اش 28/6تٓاا  ٮؿاس٢يٱ ثسٜ ؾس٢ت تٵشيّ ثسٜ اغابٰ ثب 

زغياٶ اغتت ٢تٷ ثيؿتاسيٱ ٲتٵِ ٮؿتاس٠  ثاستيتت ٮسثتٵو ثتٷ ٮؿتاس٢يٱ           1387ٮؿاس٠  ز غب٨  353149

 ز ز ٶ ٸتبي   ٢ؿتبٴزشي ٴ ٮٓتبثس  ،  ٮكتبز٘ آشا   ،تجبزي ثٵ ٶ ٴ ٮؿتاس٢يٱ ْٯتٵٮي ، قتٳٓاي    ٴ ٧ي صبٲ

 ( تٵنيحبت ثيؿاسي  ز ايٱ صكٵـ آٮاٶ اغت .2-16ثٓاي ٞساز  اؾاٷ اٲا .  ز جاٴ٨ ؾٯبزٶ )

 

 1384-87( تؼذاد هطتشًيي ثشم استبى دس سبلْبي  2-16)ضوبسُ جذٍل 

 تدبضي ٜؼتين ًكبٝضظي ػ٘ٞٗي ذبِٛي ٛٞع ٗكتطى
ٗهبضف 

 آظاز
 خ٘غ ٗؼبثط

1384 259700 7964 784 1536 33743 241 - 303968 

1385 270520 7154 911 1926 35897 347 1030 317785 

1386 281214 7399 1048 2216 38659 541 1175 332252 

1387 298074 8877 1170 2452 40652 1307 617 353149 

 1387 -ضزثيلهبذص : ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى ا

 ٗهطف قسٟ زض اؾتبٙ ثطم ٗوساض اٛطغي  -16-1-3

 زقتا   26/1ؾٵ  ، ٮٟااز ٚتسٴؼ اٲتسضي ثتسٜ  ز اغتابٰ ثتب       (  ياٶ ٮي3-16ٸٯ ٳبٲ٣ٷ  ز جاٴ٨ ؾٯبزٶ )

زغتياٶ   1387ٮ٧تب ٴات غتبْت  ز غتب٨     1151155ثتٷ   1386ٮ٧ب ٴات غبْت  ز غب٨  1165907زؾا اش 

 اس٢يٱ صبٲ٧ي ٴ غپع قٳٓاي ثٵ ٶ اغت .اغت ٢ٷ ثيؿاسيٱ ٚسٴؼ ٮسثٵو ثٷ ٮؿ

 

 1384-87( هوذاس هصشف هطتشًيي ثشم استبى دس سبلْبي 3-16جذٍل ضوبسُ )

 ٍار ؾبػز(هگب)

 ًكبٝضظي ػ٘ٞٗي ذبِٛي ٛٞع ٗكتطى
ٝ  نٜؼت

 ٗؼسٙ
 خ٘غ ٗهبضف آظاز ٗؼبثط تدبضي

1384 471023 107697 47681 250177 73372 40851 2254 993055 

1385 507552 131065 67945 251521 80746 73260 2533 1114622 

1386 528389 152415 62339 272018 88960 57984 3802 1165907 

1387 533886 162806 82944 208846 88957 68408 5308 1151155 

  1387 -هبذص: ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى اضزثيل
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 ثطم اؾتبٙ ذالن٠ ٝضؼيت ٗٞخٞز ٛٞاحي تبثؼ٠ قطًت تٞظيغ ٛيطٝي  -16-1-4

آٮاٶ  (5-16ٴ ) (4-16) ؾٯبزٶ ٴ٨اثسٜ اغابٰ   ز جاٲيسٴي صسقٷ ٴنٓيت ٮٵجٵ  ٲٵا ي تبثٓٷ ؾس٢ت تٵشيّ 

 اغت .

 

 1387( ٍضؼيت هَجَد ًَاحي تبثؼِ ضشًت تَصيغ ًيشٍي ثشم استبى اسدثيل دس سبل 4-16جذٍل )

 خ٘غ ًْ ٞاضثي٠ٔ ؾ ُطٗي ًٞثط ذٔربّ ٗكِيٚ ق٢ط پبضؼ آثبز ٛ٘يٚ ٛيط اضزثيْ قطح

قج٠ٌ عّٞ 

 ككبض ٗتٞؾظ

 )ًئٞٗتط(

 4/6460 2/549 5/789 9/452 2/565 3/1060 3/841 0/260 2/258 8/1683 ١ٞايي

 2/166 1/3 9/12 3/0 3/13 3/19 3/17 0/2 5/0 4/97 ظٗيٜي

قج٠ٌ عّٞ 

 ككبض ضؼيق

 )ًئٞٗتط(

 0/4790 7/480 9/456 2/147 3/564 0/763 0/865 3/90 2/176 4/1246 ١ٞايي

 0/495 4/31 5/31 6/5 7/49 1/39 3/44 2/14 2/9 0/270 ظٗيٜي

قج٠ٌ تطاٛؽ 

 ١ٞايي

(KVA) 

 453 293 447 186 235 743 454 338 139 1618 تؼساز

 503726 28325 34855 13845 33290 65867 62875 40880 15033 208756 ظطكيت

قج٠ٌ تطاٛؽ 

 ظٗيٜي

(KVA) 

 321 16 13 3 18 25 45 6 1 194 تؼساز

 212250 12775 6560 1660 10580 12610 34590 4450 630 128395 ظطكيت

 چطاؽ ٗؼبثط

 )زؾتِبٟ (

 77546 3856 5375 1626 8940 9037 7202 2248 1532 37730 الى پكتي

عطح 

 ظيٜ٘ؽ
9403 1068 3176 9065 9769 2555 1732 7700 3872 48340 

تؼساز ًْ 

 ٗكتطًيٚ

 )ٗكتطى(

 228082 6897 9214 2792 14564 21170 24133 6307 2102 140903 ؾبيط

 125067 8213 13109 5569 15266 22237 15717 4957 4392 35507 ضٝؾتب

 353149 15210 22323 8361 29830 43407 39850 11264 6494 176410 خ٘غ

 تؼساز ضٝؾتب١بي ثطهساض

 )ضٝؾتب(
295 53 44 146 225 118 95 283 194 1453 

 1388 -ص :قطًز سَظيغ ًيطٍي ثطم اؾشبى اضزثيل هبذ
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 1387ضشًت تَصيغ ًيشٍي ثشم استبى اسدثيل دس سبل  اّن كؼبليتْبي اجشايي( 5-16) ضوبسُ  جذٍل

 خ٘غ ًْ ثي٠ٔ ؾٞاض ُطٗي ًٞثط ذٔربّ ٗكِيٚ ق٢ط پبضؼ آثبز ٛ٘يٚ ٛيط اضزثيْ ٝاحس قطح

 63 0 8 6 28 10 0 5 3 4 انلِ ٍلز 400ًهت دبيِ چَثي زض ذظ 

 6255 486 343 196 338 692 962 249 178 7811 انلِ ٍلز400ًهت دبيِ ثشًَي زضذظ 

 136 11 2 0 33 0 0 29 0 71 انلِ ًهت دبيِ كلعي

 16 0 0 0 3 0 0 0 0 13 انلِ ًيلَ ٍلز  20ًهت دبيِ چَثي زض ذظ 

 2262 170 36 120 253 267 122 152 53 1089 انلِ ًيلَ ٍلز 20ًهت دبيِ ثشًَي  زض ذظ 

 195133 22865 13607 7215 17101 20361 27105 6084 5360 75435 هشط ٍلز 400ؾين ًكي قجٌِ 

 28679 1599 598 1486 1474 1137 1989 1450 529 18417 هشط ٍلز 400ًبثل ًكي قجٌِ 

 97445 3740 3086 8980 13010 15397 6510 7175 3120 36427 هشط ًيلَ ٍلز 20ؾين ًكي قجٌِ 

 15858 400 7510 0 480 1531 48 140 250 5499 هشط ًيلَ ٍلز 20ًبثل ًكي قجٌِ 

 331 23 12 12 10 62 31 24 9 148 زؾشگبُ  َّايي هٌهَثِ سطاًؿلَضهبسَض

 KVA 21640 690 5150 6480 5885 825 1210 1710 3350 46940 ظطكيز سطاًؿلَضهبسَض َّايي 

 20 0 0 0 0 0 0 7 0 13 زؾشگبُ ظهيٌي هٌهَثِ سطاًؿلَضهبسَض

 KVA 8890 0 2340 0 0 0 0 0 0 11230    سطاًؿلَضهبسَض ظهيٌيظطكيز  

 21 1 0 0 0 2 1 1 0 16 ؾطي سبثلَ ككبض هشَؾظ 

 472 22 1 11 204 21 25 2 0 186 زؾشگبُ سبثلَ ككبض ضؼيق

 493 0 11 2 203 53 9 44 9 161 زؾشگبُ ديالض هٌهَثِ

 17343 815 553 616 1035 2179 1969 989 278 8909 زؾشگبُ هٌهَثِي چطاؽ الى دكش

 83 2 0 0 7 23 20 0 31 0 زؾشگبُ هٌهَثِچطاؽ عطح ظيوٌؽ 

 17437 564 750 421 1136 1674 2253 462 256 9925 هكشطى سؼساز اًكؼبثبر كطٍذشِ قسُ 

 6 1 0 1 0 1 1 0 0 2 ضٍؾشب سؼسازضٍؾشبي ثطهساض قسُ 

 ديكييهبذص :  
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 ثطهطؾبٛي ث٠ ضٝؾتب١ب  -16-1-5

 43صتبٲٵاز زٴغتابيي  ازاي ثتسٜ ثتٵ ٶ اٲتا ٴ ثتب ثسٞسغتبٲي ثتٷ          97398زٴغاب ثب  1223تٓاا   1381 ز غب٨ 

صبٲٵاز زغتياٶ اغتت ٴ    98161زٴغاب ثب  1252تٓاا  زٴغابٸبي  ازاي ثسٜ ثٷ  1382زٴغابي  ي٧س  ز غب٨ 

 صتبٲٵاز   113683زٴغتاب ثتب    1343ثٷ  1384 زغب٨ ،صبٲٵاز 11156ب زٴغاب ث 1314ثٷ  1383ايٱ زٞ٭  ز غب٨ 

 صتبٲٵاز   117320زٴغتاب ثتب    1447ثتٷ   1386ٴ  ز غتب٨   صتبٲٵاز  114354زٴغتاب ثتب    1395ثتٷ   1385 ز غب٨ 

زٴغتاب ثتب    1453تٓاا  زٴغابٸبي ثسٞااز  ز غًح اغتابٰ ثتٷ    1387 ز صبتٯٷ غب٨  اٚصايؽ ذياا ٢س ٶ اغت.

 ايؽ يبٚاٷ اغت.صبٲٵاز اٚص 117387

 آيٜسٟ ِٛطي ثرف ثطم -16-1-6

 ز اغتابٰ شيسثٳتبي الش٬ ثتساي زؾتا ٴ تٵغتٓٷ اٞاكتب ي اغتابٰ         ٦تبشي( -آثي)ثب ا ااث ٲيسٴ٦بٸٹبي ثسٜ 

 ٰ  ز ٮكتس٘ غتٵصت ٸتبي ٚػتي٫ي ٲيتص       ،ٚساٸ٭ ؾاٶ ٴ نٯٱ قسٚٷ جٵيي  ز اتس٘ اٲسضي  يٱ اٲاٟتب٨ آ

ش ٮٳبثّ اٲسضيٹبي ذب٠  ز ٮػيس ذيؿسٚت ٴ تٵغتٓٷ ذبيتااز   قسٚٷ جٵيي ثٓٯ٩ آٮاٶ ٴ اغابٰ ثب ثس صٵز ازي ا

 ٞا٬ ثسصٵاٸا  اؾت.
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 كطآٝضزٟ ١بي ٛلتي ٝ ُبظ عجيؼي  -16-2

 ٗوساض ٗهطف اٛٞاع كطآٝضزٟ ١بي ٛلتي  -16-2-1

ٲؿتبٰ  ا ٶ   1384-1387( ٮكس٘ اٲٵاِ ٚسآٴز ٶ ٸبي ٲٛاي  ز اغابٰ يي غتب٪ٹبي  8-16)ؾٯبزٶ  ز جاٴ٨ 

ٲٛتت ٢تٵزٶ ٴ غتٵصاٹبي ٸٵاذيٯتب      –ٮكتس٘ ثٳتصيٱ    1387 ز غتب٨   ُٷ ٮي ؾٵ  ؾاٶ اغت.ثًٵزي٣ٷ ٮس

ٲٛت غٛيا، ٲٛتت ٦تبش ٴ ٦تبش ٮتبيّ     ٮكس٘  ز ايٱ  ٴزٶ  ٴ ز ٮٟبث٩ ٲػجت ثٷ غب٨ ٞج٩ ٢بٸؽ  اؾاٷ اغت 

 زقا ٲػجت ثٷ  47/11ٮكس٘ جٯّ ٩٢ ٚسآٴز ٶ ٸبي ٲٛاي  ز  اٴ   1387.  ز غب٨ اٚصايؽ يبٚاٷ اغت.

 اٷ اغت.ؽ  اؾاٚصايغب٨ ٞج٩ 

  1384-87دس سبلْبي استبى هصشف اًَاع كشآٍسدُ ّبي ػوذُ ًلتي هيضاى  (8-16) ضوبسُ جذٍل

 )هشطهٌؼت(

 ٛٞع كطآٝضزٟ

 ؾبّ  
 خ٘غ ١ٞاپي٘ب ٢بيؾٞذت ُبظ ٗبيغ  ٛلت ًٞضٟ  ٛلت ُبظ  ٛلت ؾليس  ثٜعيٚ 

1384 343240 188692 333941 58766 20804 2964 951339 

1385 384815 184894 341559 59943 21070 2916 995933 

1386 334059 190245 362858 44851 20672 3362 956477 

1387 328232 218208 494569 27819 23285 3109 1066196 

  1387 –هبذص: ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى اضزثيل 

 

 ُبظ عجيؼي  تؼساز ق٢ط١ب ٝ ضٝؾتب١بي ُبظضؾبٛي قسٟ ،اٛكؼبثبت ،ٗهطف ًٜٜسُبٙ ٝ ٗوساض ٗهطف -16-2-2

( تٓاا  ؾٹسٸب ٴ زٴغتابٸبي ثسصتٵز از اش ٦تبش يجيٓتي ٴ تٓتاا  اٲؿتٓبثبت ٴ ٮكتس٘        9-16جاٴ٨ ؾٯبزٶ)

 ٲؿبٰ ٮياٸا . 1384-87 ز غب٪ٹبي زا ٢ٳٳا٦بٰ ٴ ٮٟااز ٮكس٘ ٦بش يجيٓي اغابٰ 

 

 1384-87( ٍضؼيت ضجٌِ سشاسشي گبص عجيؼي استبى دس سبلْبي 9-16) ضوبسُ جذٍل

 ؾبّ 
 يتؼساز ق٢ط١ب

 ُبظضؾبٛي قسٟ  

 تؼساز ضٝؾتب١بي 

 ُبظ ضؾبٛي قسٟ 

ٗهطف ُبظ عجيؼي  تؼساز ٗهطف ًٜٜسٟ  تؼساز اٛكؼبة

 نٜؼتي  ػ٘ٞٗي ذبِٛي  نٜؼتي تدبضيذبِٛي  خ٘غ ٗتطٌٗؼت(١عاض  )

1384 16 57 97294 97189 105 148243 9565 250 658275 

1385 18 101 108250 108023 227 163774 11068 339 864190 

1386 18 137 114890 114565 325 178575 12805 437 945000 

1387 19 175 133338 133616 502 194868 13579 492 976240 

 1387-هبذص: ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى اضزثيل 
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ؾتٹس   19ٮس٢تص ؾتٹسي اغتابٰ     22اش  1387 ز غتب٨  ثًٵزي٣ٷ اش ٮٟبيػٷ ازٞب٬ جاٴ٨ ٲايجٷ ٦يتسي ٮيؿتٵ    

ثتٷ   1386زٴغاب  ز غب٨  137٪ٵ٪ٷ ٢ؿي ثٵ ٶ اٲا . ٸٯ ٳيٱ تٓاا  زٴغابٸبي ٦بش زغبٲي ؾاٶ اش  ازاي ٦بش 

 945000 زقتا اٚتصايؽ اش    30/3اٚصايؽ يبٚاٷ اغت . ٮكس٘ ٦بش يجيٓي ٲيص ثب  1387زٴغاب  ز غب٨  175

ا اغتت  اٮياٚتصايؽ يبٚاتٷ اغتت.    1387ٸصاز ٮاس ٮ٣ٓت  ز غب٨  976240ثٷ  1386ٸصاز ٮاس ٮ٣ٓت  ز غب٨ 

ؾج٣ٷ ٦بشزغبٲي ٴ اٚصايؽ تٓاا  ؾٹسٸب ٴ زٴغابٸبي تحت ذٵؾتؽ ٦تبش     ز غب٪ٹبي آيٳاٶ ثب اٚصايؽ يٵ٨

يجيٓي ٴ اٚصايؽ تٓاا  ٮؿاس٢يٱ  ز اغابٰ ايٱ ٚتسآٴز ٶ ثتب ازشؼ ٴغتب٪٭ ثاتازيج جبٲؿتيٱ ٮكتس٘ غتبيس        

ج٣ٷ ٦تبش زغتبٲي   ٦س   . تٵغتٓٷ ٸتس چتٷ ثيؿتاس ؾت      ثٷ ْٳٵاٰ غٵصت ٮٳبش٨ ٴ صٵ زٴٸب ٚسآٴز ٶ ٸبي ٲٛاي

 اغتتابٰ  ز زاغتتابي تتتبٮيٱ ثٹيٳتتٷ اٲتتسضي ٮتتٵز  ٲيتتبش ٴ اٚتتصايؽ زٚتتبٶ اجاٯتتبْي ٴ اجتتساي ْٯ٫يتتبت ا تتااث  

ٴ ثب اٴ٪ٵيت ٮس٢ص اغابٰ ٴ ٮػتيس زاٸٹتبي اقت٫ي     (CNG)جبي٧بٶ ٸبي ٮٵز  ٲيبش ْسنٷ ٦بش يجيٓي ٚؿس ٶ 

 ثبؾا. اش جٯ٫ٷ اٞااٮبت اٴ٪ٵيت  از ث ؽ ٮيتساٲصياي اغابٰ 

 غٞط اٛتوبّ ُبظ عجيؼي ذ -16-2-3

 آٴز ٶ ؾاٶ اغت .  (10-16)ؾٯبزٶ ٮؿ كبت صًٵو ٪ٵ٪ٷ اٲاٟب٨ ٦بش يجيٓي  ز جاٴ٨ 

 1387سبل ( هطخصبت خغَط لَلِ اًتوبل گبص عجيؼي استبى دس 11-16)ضوبسُ جذٍل 

 تٞضيح هغط)ايٜچ( عّٞ )ًئٞٗتط( ٛبٕ ذظ اٛتوبّ

 ثيل هطاض زاضزهؿوشي اظ ذظ زض اؾشبى اضز 30 27 اضزثيل -آؾشبضا

 هؿوشي اظ ذظ زض اؾشبى اضزثيل هطاض زاضز 30 5/55 ؾطاة -اضزثيل

 - 8 80 هكگيي قْط -اضزثيل

 - 8 95 ذلربل -اضزثيل

 آؾشبضا -اًكؼبة اظ ذظ اًشوبل اضزثيل 4 18 ًويي

 - 16 160 دبضؼ آثبز -اضزثيل

 دبضؼ آثبز -اًكؼبة اظ ذظ اًشوبل اضزثيل 6 7 گطهي

 - 8 8 ثيلِ ؾَاض

 - 10 50 انالًسٍظ

 - 6 13 اًگَر

 آؾشبضا -اًكؼبة اظ ذظ اًشوبل اضزثيل 30 5/27 ذظ اًشوبل ًيطٍگبُ اضزثيل

 اًكؼبة اظ ذظ اًشوبل ًيطٍگبُ اضزثيل 16 11 ذظ اًشوبل سوَيشي هكگيي قْط

 1389-هبذص: قطًز هلي گبظ اؾشبى 
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 اٝٓٞيت ١بي ثرف اٛطغي -16-3

ش ٴ تػتتٹي٩ ٮجتتب الت ٴ تساٲصيتتت ثتتسٜ ٴ ٦تتبش  ز اغتتابٰ ث٫حتتبٌ ازتجتتبو آٰ ثتتب  ٴ٦تتب ٦ػتتاسؼ ثتتبشازثسٜ -

 ٟٞٛبش ٸبي جٯٹٵزي

اٴ٪ٵيت ث ؿياٰ ثٷ ٦بشزغبٲي ؾٹسٸبي ٮسشي ٴ جبي٧صيٳي ٚسآٴز ٶ ٸبي ٲٛاتي ٮكتسٚي ايتٱ اغتابٲٹب ثتب       -

ٞبچتبٜ  ٦بش يجيٓي ٴ ٦بش ٮبيّ ٴ ٢ٳاس٨ ثيؿاس ْسنٷ ٚسآٴز ٸبي ٲٛاتي  ز ايتٱ ٮٳتبيٝ ثتساي ج٫تٵ٦يسي اش      

 ٚسآٴز ٶ ٸب

ايجب  ثػاسٸبي ٞبٲٵٲي جٹتت  ٯبيتت اش غتسٮبيٷ ٦ترازي ث تؽ صكٵقتي  ز شٮيٳتٷ تٵ٪يتا ٴ ٚتسٴؼ           -

 اٲسضي)صكٵقبً اٲسضيٹبي تجايا ذريس(

 ػ٘طاٙ ضٝؾتبيي -17

ؾتٵ  ٢تٷ    ٸبي اجاٯبْي، اٞاكب ي ٴ ٢ب٪جتاي زا ؾتبٮ٩ ٮتي    ايٱ ث ؽ ٮجٯٵْٷ اي اش غيبغاٹب ٴ صى ٮؿي

ابيي زا  ز  زاش ٮات  ز ثس ٮي٧يس  ٴ ثساي  غتايبثي ثتٷ آٰ ثبيتا تٵغتٓٷ ذبيتااز ٴ      تٯبٮي ٴجٵٶ تٵغٓٷ زٴغ

ٮبٰ ٮٵز  اٸاٯب٬ ٞساز ٦يسٲا .  اٮٳٷ ؾٯٵ٨ ٚٓب٪يت ٸتبي ث تؽ ْٯتساٰ زٴغتابيي     أٮاٵاشٰ ؾٹس ٴ زٴغاب ، تٵ

 ؾتتبٮ٩ ٮتتايسيت تٵغتتٓٷ زٴغتتابٸب ، تٹيتتٷ ٴ اجتتساي يس ٹتتبي ٸتتب ي زٴغتتابيي، تتتبٮيٱ آة آؾتتبٮياٲي ٴ   

ٲي ثتتٷ زٴغتتابٸب ، ا تتااث ٴ ثٹػتتبشي زاٸٹتتبي زٴغتتابيي ٴ زاٶ اٲتتااشي ؾتتج٣ٷ جٯتتّ آٴزي ٴ  ٚتتّ  ثسٞسغتتب

ٚبنسة زٴغتابٸب ، غتبٮبٲاٸي ٚهتبٸب ٴ غت٣ٵٲت ٦بٸٹتبي زٴغتابيي ، قتاٴز اغتٳب  ٮب٪٣يتت ازانتي ٴ           

 اٮس٠ ٴاّٞ  ز ثبٚت ٮػ٣ٵٲي زٴغابٸب ٴ ايجب  ٲٵا ي قٳٓاي زٴغابيي ٮي ثبؾا .

 آثبزي٢ب  ؾبذتبض اًٞٓٞغيٌي -17-1

٢تٷ ؾتبٮ٩     اؾاٷآثب ي  ز اغابٰ ٴجٵ   2218تٓاا   1375يجٝ غسؾٯبزي غساغسي ٲٛٵظ ٴ ٮػ٣ٱ غب٨ 

ٮ٣بٰ ٮػا٩ٟ ٮي ثبؾٳا. ثتس اغتبظ  ا ٶ ٸتبي غسؾتٯبزي ٮتر٢ٵز اش ٲُتس        99ٮصزْٷ ٴ  235زٴغاب ٴ  1884

آثتب ي صتب٪ي    231آثب ي ٮػ٣ٵٲي ٮٵغٯي ،  211آثب ي ٮػ٣ٵٲي  ائٯي ،  1668ٴنٓيت غ٣ٵٲاي تٓاا  

 آثب ي صب٪ي اش غ٣ٳٷ ٮٵغٯي ٮي ثبؾا. 108اش غ٣ٳٷ  ائ٭ ٴ 
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زٴغابٸبي ٴاّٞ ؾاٶ  ز ٮٳبيٝ ؾٯب٪ي اغابٰ ٮٓيؿت ٖب٪ت ٢ؿبٴزشي ٴ زٴغابٸبي جٳٵثي ٮٓيؿتت ٖب٪تت   

ٲاتبيج   اٮاازي  ازٲتا ٴزٴغتابٸبي ٮس٢تص اغتابٰ تس٢يجتي اش ايٳتاٴ ٮٓيؿتت زا ٲؿتبٰ ٮتي  ٸٳتا.ثس اغتبظ            

 زقتا ؾتٹسي ٴ    2/58 اٴ  اغابٰ اش ٩٢ جٯٓيت غب٢ٱ  ز ،  1385ٴ ٮػ٣ٱ  ٲٛٵظ ْٯٵٮي  غسؾٯبزي

زٴغابي ثبالي ثيػتت صتبٲٵاز اغتابٰ غت٣ٵٲت      1029ا٢ثسيت آٲٹب  ز ٴ  زقا غب٢ٱ زٴغابٸب ٸػاٳا 7/41

٣ٳٷ ثتب  غت آثتب ي  ازاي   1725اغابٰ  از ثيت٩  ازاي   1385ثساغبظ ٲابيج غسؾٯبزي ٮر٢ٵز،  زغب٨  ازٲا.

 ٲٛسثٵ ٶ اغت . 512195جٯٓياي  ز  اٴ  صبٲٵاز ٴ  110248

ٴنٓيت ثسصٵز ازي زٴغابٸبي اغابٰ اش زاٶ ٴ ثسٜ زٴغابيي  ز ٞػتٯاٹبي ٞج٫تي ثسزغتي ؾتاٶ اغتت ٴ  ز      

 ايٱ ٞػٯت ثسصٵز ازي اش آة آؾبٮياٲي ٴ يس ٹبي ثٹػبشي زٴغابيي زا ٮٵز  ثسزغي ٞساز ٮياٸي٭.

 سٛيٝضؼيت ثطذٞضزاضي ضٝؾتب١بي اؾتبٙ اظ آة آقبٗي -17-2

ثسزغي ؾاٶ اغت. 1387ٴ  1386 غب٪ٹبي( ٴنٓيت آثسغبٲي زٴغابٸب ي اغابٰ  ز 1-17)ؾٯبزٶ  ز جاٴ٨ 

 ز ايٱ ثسزغي زٴغابٸب ثٷ  ٴ ٞػٯت ثسصٵز از ٴ تحت ذٵؾؽ تٟػي٭ ؾتاٶ اٲتا ٢تٷ ٮٳُتٵز اش زٴغتابٸبي      

يي ثٹتسٶ ٮٳتا   ثسصٵز از آٲاغاٷ اش زٴغابٸبيي ٸػاٳا ٢ٷ ثٷ قتٵزتٹبي ٮاٛتبٴتي اش ؾتج٣ٷ آثسغتبٲي زٴغتاب     

ايٱ ؾج٣ٷ آثسغبٲي تٵغى ٮس ٬ زٴغتاب يتب صيتسيٱ ٴيتب ٴا تا ٮٹٳاغتي ثٹااؾتت غتبشٮبٰ جٹتب           ٴ ٸػاٳا 

غبشٲا٦ي غبثٝ ٴ يب ا ازٶ ثٹااؾت غبثٝ ا ااث ؾاٶ اغت ٴ ؾس٢ت آة ٴ ٚبنسة زٴغتابيي اغتابٰ ثتٷ    

ٵؾتؽ آٲاغتاٷ اش   ت٣ٯي٩ يب زّٚ ٲٟف ؾج٣ٷ آثسغبٲي آٲٹب ٸٯت ٢س ٶ اغت ٴ ٮٳُٵز اش زٴغابٸبي تحت ذ

زٴغابٸب ٸػاٳا ٢ٷ ؾج٣ٷ آثسغبٲي آٲٹب تٵغى ؾس٢ت آة ٴ ٚبنسة زٴغابيي ا ااث ٴ ا ازٶ ٮي ؾٵ  ٴ 

ٮي ثبؾا ٴ  ز اشاء آة ٮكسٚي تٵغى زٴغتابئيبٰ آة  آة آؾبٮياٲي ايٱ زٴغابٸب غب٪٭ ٴ ٦ٳاش ايي ؾاٶ 

 ثٹب  زيبٚت ٮي ؾٵ .
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زٴغتاب ثتب   901ؾتبٮ٩  ٓتاا  ثسصٵز ازيٹتبي ٢ت٩    ت 1386ثًٵزي٣ٷ  ز جاٴ٨ ٲيتص  يتاٶ ٮتي ؾتٵ   ز غتب٨      

زٴغتاب ثتب   620ٲٛس جٯٓيت ٴ تٓاا  زٴغابٸبي تحت ذٵؾؽ ؾس٢ت آة ٴ ٚبنسة زٴغابيي ٲيص  351983

ٲٛتس   370300زٴغتاب ثتب    913ٲيص تٓاا  ثسصٵز ازيٹبي ٩٢  1378 ز غب٨  .ثٵ ٶ اغت ٲٛس جٯٓيت  311460

 ٲٛس جٯٓيت زغياٶ اغت. 329309ثب  زٴغاب 643جٯٓيت ٴ تٓاا  زٴغابٸبي تحت ذٵؾؽ ثٷ 

 

 1387ٍ  1386 ْبي( ٍضؼيت ثشخَسداسي سٍستبّبي استبى اص  آة آضبهيذًي دس سبل1-17جذٍل ضوبسُ )

 تحت پٞقف ثطذٞضزاضي٢بي ًْ

 خ٘ؼيت تؼساز ذبٛٞاض تؼساز ضٝؾتب خ٘ؼيت تؼساز ذبٛٞاض تؼساز ضٝؾتب

1386 1387 1386 1387 1386 1387 1386 1387 1386 1387 1386 1387 

527 578 11552 15151 887558 812822 662 618 12711 11211 877162 865825 

 1388 -هبذص: قطًز آة ٍ كبضالة ضٍؾشبيي اؾشبى اضزثيل

 

 27( ثتٷ ْتسٴٶ   1تٓاا  زٴغابٸبي ثسصٵز ازيٹبي ٢ت٩ ؾتبٮ٩ زٴغتابٸبي غتًح )    الش٬ ثٷ تٵنيح اغت ٢ٷ 

( آٰ  غاٷ اش زٴغتابٸبيي ٸػتاٳا٢ٷ ٲٟتف ؾتج٣ٷ     1ي غًح )( ٮي ثبؾا زٴغابٸب2 زقازٴغابٸبي غًح )

( آٰ  غاٷ اش زٴغابٸبيي اغت ٢ٷ ٲٟف ؾتج٣ٷ  2 زقا ٮي ثبؾا ٴ زٴغابٸبي غًح ) 30آثسغبٲي آٲٹب شيس 

  زقا ٮي ثبؾا . 70 زقا ا٪ي  30آثسغبٲي آٲٹب ٮبثيٱ 

 تؼساز ضٝؾتب١بي ث٢ؿبظي قسٟ ٝ زاضاي عطح ١بزي  -17-3

زٴغابي ثبالي قا صبٲٵاز اغابٰ يتسح ٸتب ي زٴغتابيي تٹيتٷ     302زٴغاب اش  267اي ثس 1386تب صبتٯٷ غب٨ 

ٸتب ي تٹيتٷ ؾتاٶ ٮتٵز  ثٹػتبشي زٴغتابيي ٞتساز ٦سٚاتٷ اغتت .          يسح زٴغاب ثس اغبظ  150ؾاٶ اغت ٢ٷ 

صبٲٵاز اغابٰ ٲيص يسح ٸب ي زٴغتابيي تٹيتٷ ؾتاٶ      50-100زٴغابي ثيٱ  212زٴغاب اش  118ٸٯ ٳيٱ ثساي 

 ٴغاب ٮٵز  ثٹػبشي ٴاّٞ ؾاٶ اغت .ز 30اغت ٢ٷ 

 174زٴغاب  ازاي يسح ٸب ي ثٵ ٶ اٲا ٢تٷ   276زٴغابي ثبالي قا صبٲٵاز اغابٰ  302ٲيص اش  1387 ز غب٨ 

زٴغتاب   129صتبٲٵاز ٲيتص    5-100زٴغتابي ثتيٱ    212زٴغاب ٮٵز  ثٹػبشي ٞساز ٦سٚاٷ اٲا  ز غب٨ ٮتر٢ٵز اش  
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زٴغتاب اجتسا ٲؿتاٶ اغتت.  ز      361يٱ يتسح اجتسا ؾتاٶ ٴ  ز    زٴغاب ا 15 ازاي يسح ٸب ي ثٵ ٶ اٲا ٢ٷ  ز 

زٴغتابي ثتبالي    128زٴغتاب ؾتبٮ٩    489تٓاا  زٴغابٸبي  ازاي يسح ٸب ي اجسا ٲؿتاٶ   1387صبتٯٷ غب٨ 

زٴغتاب ٚبٞتا    475. ٸٯ ٳيٱ  ز غتب٨ ٮتر٢ٵز    ثٵ ٶ اغتصبٲٵاز  100تب  50زٴغابي ثيٱ  361قا صبٲٵاز ٴ 

 يسح ٸب ي زٴغابيي ثٵ ٶ اٲا.

تٵجٷ ثٷ تٓاا  زٴغابٸبي ٮػآا ثساي تٹيٷ ٴ اجساي يسح ٸب ي زٴغابيي ، ٮابغٛبٲٷ ثتا٪ي٩ ْتا٬ ٢ٛتب٘    ثب 

٦يس  ٴ ثٳيب  ٮػ٣ٱ اٲٟتسة اغتسٮي اغتابٰ ٫ْيتسٖ٭      اْاجبز، زٴٲا اجسايي ايٱ يس ٹب ثٷ ٢ٳاي قٵزت ٮي

 ٢ٯجٵ  اْاجتبز   ز ذريسؼ  زصٵاغت آٲٹب ثب ٮؿ٩٣ثساي صٵ يبزي اْس٬ آٮب ٦ي زٴغابئيبٰ  زصٵاغت ٴ 

 ثبؾا . ٮي ٮٵاجٷ
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 ٍضؼيت سٍستبّبي استبى اص ًظش ثشخَسداسي اص عشحْبي ّبدي ٍ ثْسبصي سٍستبيي (2-17جذٍل ضوبسُ )

  1387ٍ  1386 ْبيدس خبتوِ سبل
 

بٕ ـٛ

 ق٢طؾتبٙ
 بّـؾ

 ثبالي 

100 

 ذبٛٞاض

 ثبالي 

 100تب  50

 ذبٛٞاض

 تؼساز ضٝؾتب١بي اخطا ٛكسٟ تؼساز ضٝؾتب١بي اخطاقسٟ حؼساز ضٝؾتب١بي كبهس عطت تؼساز ضٝؾتب١بي زاضاي عطح

 100ثبالي

 ذبٛٞاض

100-50 

 ذبٛٞاض

 100ي1ثبال

 ذبٛٞاض

100-50 

 ذبٛٞاض

 100ثبالي

 ذبٛٞاض

100-50 

 ذبٛٞاض

 100ثبالي

 ذبٛٞاض

100-50 

 ذبٛٞاض

 اضزثيْ
1386 75 36 64 9 11 27 31 4 44 63 

1387 75 36 64 12 11 24 39 4 36 63 

 ٠ٔ ؾٞاض ثي
1386 15 8 14 4 1 4 9 0 6 17 

1387 15 8 14 4 1 4 10 0 5 17 

 پبضؼ آثبز 
1386 43 32 36 26 7 6 23 3 20 52 

1387 43 32 37 26 6 6 24 3 19 52 

 ذٔربّ 
1386 34 30 33 20 1 10 20 3 14 47 

1387 34 30 34 22 0 8 24 3 10 47 

 ًٞثط 
1386 13 13 13 10 0 3 6 2 7 17 

1387 13 13 13 13 0 0 8 3 5 13 

 ٗكِيٚ ق٢ط
1386 59 42 48 6 11 36 28 3 31 67 

1387 59 42 53 7 6 35 32 1 27 66 

 ٗـبٙ
1386 27 9 24 9 3 36 18 5 9 58 

1387 27 9 25 11 2 34 18 0 9 58 

 ٛ٘يٚ
1386 29 18 28 16 1 2 12 2 17 28 

1387 29 18 29 16 0 2 14 0 15 28 

 طٛي
1386 7 24 7 18 0 6 3 8 4 18 

1387 7 24 7 18 0 6 5 1 2 17 

 خ٘غ ًْ
1386 302 212 267 118 35 130 150 30 152 367 

1387 302 212 276 129 96 379 174 15 128 361 

 1388 -هبذص: ثٌيبز هؿٌي اًوالة اؾالهي اؾشبى اضزثيل 
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 1373 - 1387عشح ّبدي ٍ هسٌي سٍستبيي دس عَل سبلْبي  اعالػبت هشثَط ثِ تْيِ ٍ اجشاي (3-17جذٍل ضوبسُ )
 

 ػٜٞاٙ قبذم     

 ّ  بؾ

ذبٛٞاض زاضاي  50زضنس ضٝؾتب١بي ثبالي 

 ت٢ي٠ عطح

تؼساز ٗؿٌٚ ضٝؾتبيي ؾبذت٠ قسٟ ث٠ تؼساز 

 ذبٛٞاض ضٝؾتبيي اؾتبٙ

ذبٛٞاض زاضاي  50زضنس ضٝؾتب١بي ثبالي 

 عطح ١بزي اخطا قسٟ

7818 2 56/2 221/2 

7811 2 18/2 276/2 

7818 228/2 778/2 272/2 

7816 221/2 776/2 282/2 

7811 271/2 268/2 276/2 

7815 281/2 888/2 228/2 

7815 216/2 728/2 276/2 

7852 251/2 767/2 268/2 

7857 282/2 786/2 282/2 

7856 256/2 761/2 271/2 

7858 216/2 788/2 228/2 

7851 78/2 161/7 217/2 

7858 77/2 657/7 281/2 

7856 286/2 557/7 217/2 

7851 286/2 711/2 26/2 

 ديكييهبذص: 
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 تِٜٜب١ب ، ٛبضؾبئي٢ب ٝ ضا١ٌبض١بي تٞؾؼ٠ ثرف  -17-4

 ز يس ٹبي تٵغٓٷ اٞاكتب ي ، اجاٯتبْي ثٓتا اش ذيتسٴشي اٲٟتسة اغتسٮي جٹتت ٦يتسي ث تؽ ْٯتساٰ           

ثسٜ ٴ زاٶ ٴ ثٹػبشي زٴغابيي ٴ ازتٟتبي غتًح شٲتا٦ي     زٴغابيي  ز جٹت ثسصٵز ازي زٴغابٸب اش آة ٴ

زٴغابئيبٰ ثٵ ٶ اغت . ا٪جاٷ اٚصايؽ ٮيصاٰ  زآٮا ٴ زٚبٶ ٮتب ي آٲتبٰ ٲيتص  ز ٞب٪تت غيبغتاٹبي  ي٧تس  ٲجتب٨        

 ؾاٶ اغت. ٮي

اش آٲجب ٢ٷ  ز ٩٢ ٢ؿٵز ٴ  ز اغابٰ از ثي٩ غًح ثٳاي غ٣ٵٲا٧بٸٹبي زٴغابيي ثكٵزتي ٞبٲٵٲٯٳتا اٲجتب٬   

 ازائتتٷ صتتاٮبت يتتب  ؾتتاٶ ٴ تجٹيتتص ٚهتتبٸبي زٴغتتابيي ثتتس يجتتٝ اغتتابٲااز ٸب ٴ نتتٵاثى     ٲؿتتاٶ اغتتت ، 

 صاٮبت زغبٲي ٮكٵثي ٲجٵ ٶ اغت ٴ ْٯاتبً ثٷ قٵزت غ٫يٟٷ اي ٴ يب يس ٹبي ٚٵزي ثٷ اٲجب٬ زغياٶ اٲا .

ثٷ يٵز ٫٢ي  س٢ت ٢ٳا ثٷ غٵي تحٟٝ اٸاا٘ ذيؽ ثيٳي ؾاٶ  ز ث ؽ ْٯتساٰ زٴغتابيي ٲبؾتي اش ْتا٬     

ثبؾتا. اش غتٵي    ؽ صكٵقي ٴ ٮس ٬  ز ثٷ اجسا  زآٴز ٰ يس ٹبي ْٯساٲي  ز زٴغتابٸب ٮتي  ٮؿبز٢ت ث 

 ي٧س ثب تٵجٷ ثٷ ايٱ ٢ٷ  ٴ٪ت غٹ٭ ْٯاٶ اي  ز ت كيف اْاجبز ٴ اجساي ذسٴضٶ ٸبي ْٯساٲتي  ز ٮٳتبيٝ   

زٴغابيي ثس ْٹاٶ  از  ٴ زٴغابييبٰ ٮؿبز٢ت چٳااٲي  ز اجساي ايتٱ ذتسٴضٶ ٸتب ٲاازٲتا ، ذتع اش ا تااث       

ثس ازي ٮٳبغت ثٷ غسْت ت سيت ؾتاٶ ٴ  ز   بغيػبت ٮ ا٫ٙ  ز زٴغابٸب ، ثٷ  ٪ي٩ ْا٬ ٲ٧ٹاازي ٴ ثٹسٶت

ؾٵٲا . ثٷ ْجبزت  ي٧س ثٷ  ٪ي٩ ٟٚااٰ ي١ ٲُتب٬ ٢بزآٮتا ٮتايسياي  ز زٴغتابٸب      ْٯ٩ ٖيس ٞبث٩ اغاٛب ٶ ٮي

 ثبؾا. ٸب ٮي سْٯس ٮٛيا ثػيبزي اش ذسٴضٶ ٸب  ز زٴغابٸب ثػيبز ذبييٱ تس اش ْٯس ٮٛيا آٰ  ز ؾٹ

اش يس٘  ي٧س هٵز  غا٧بٸٹبي اجسايتي ٮآتا   ز زٴغتابٸب ٴ ٮؿت ف ٲجتٵ ٰ ٴَيٛتٷ ٸتس  غتا٧بٶ  ز         

ازتجبو ثب اجساي يس ٹبي ْٯساٲي زٴغابيي ، ثبْ   ٴثبزٶ ٢بزي ٴ اٲجتب٬ ٚٓب٪يتت ٸتبي ٮتٵاشي  ز غتًح      

 بي اجسايتي  ز  زٴغابٸب ٦س ياٶ اغت . ايتٱ ٲبٸٯتبٸٳ٧ي ذتع اش ٦رؾتت چٳتا غتب٨ اش ٚٓب٪يتت  غتا٧بٸٹ        
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ٮحيى ٸتبي زٴغتابيي ،  ز غتب٨ ٸتبي اصيتس ثتيؽ اش ٦رؾتاٷ ٲٯبيتبٰ ؾتاٶ اغتت ٴ تٓيتيٱ ٲٟتؽ ٴ ٫ٞٯتسٴ              

 غا٧بٸٹب ٴ غبشٮبٲٹبي ٮستجى ثب تٵغٓٷ ٴ ْٯساٰ زٴغابٸب ثٷ ٮٳُتٵز  تر٘ ٚٓب٪يتت ٸتبي ٮؿتبثٷ ٴ ٮتٵاشي       

بٮٷ ٴ تؿت٣يست ايتٱ   ذع اش تؿ٣ي٩ غبشٮبٰ  ٸيبزي ٸب ٴ تكتٵيت اغبغتٳ   ٲٯبيا. ثيؽ اش ذيؽ نسٴزي ٮي

زٴ  ٲٹب ٸتبي ٖيتس  ٴ٪اتي  ز شٮيٳتٷ اجتساي        ز زٴغتابٸبي اغتابٰ اٮيتا ٮتي    غبشٮبٰ ٴ زاٶ اٲااشي  ٸيتبزي  

 ٚٓب٪ياٹبي ْٯساٲي ثيؽ اش ذيؽ ٚٓب٨ ؾٵٲا.

ثبشٲ٧سي  ز غيبغت ج٫ت ٮؿبز٢ت زٴغابييبٰ ثساي اجساي يس ٹبي ْٯساٲي  ز زٴغابٸب ٴ اقتسح آٰ ٴ  

ي ٚتساٸ٭ آٴز ٰ شٮيٳتٷ ٸتبي ٮؿتبز٢ت ٚٓتب٨ زٴغتابييبٰ  ز ْٯتساٰ ٴ آثتب اٲي         ات بذ زٴؾٹبي ٮٳبغت ثتسا 

تٵاٲا اش ٢بز غبش تسيٱ ذيؿٳٹب ات  ز شٮيٳٷ ؾت٣ٵٚبيي ث تؽ ْٯتساٰ زٴغتابيي اغتابٰ ثبؾتا ٴ        زٴغابٸب ٮي

ذي٧يسي ثٷ ٮٳُٵز اقسح غبصابز ٮايسياي  ز ٮٳبيٝ زٴغابيي ٴ ٴا٦رازي ٴَبيٙ ٮح٫ي ثٷ ٲٹب ٸتبي ٖيتس   

 ثبؾا. ٩٣ ٸبي ٮس ٮي ٲيص اش زاٸ٣بزٸبي ٮٹ٭ زّٚ ٮٵاٲّ ٮٵجٵ  ث ؽ ٮي ٴ٪اي ٴ تؿ

 آؾٳب ٲٯٵ ٰ زٴغابييبٰ ثتٷ ٞتٵاٲيٱ  تب٢٭ ثتس اغتاٛب ٶ اش تػتٹيست ثتبٲ٣ي ٴ ٸتاايت اْاجتبزات ٮٳتازن  ز           

تجكسٶ ٸبي ٮ ا٫ٙ ٞٵاٲيٱ ثٵ جٷ غٳٵاتي ٢ؿٵز ثٷ غٯت اٚصايؽ ٮيصاٰ تٵ٪يا ٴ اؾاٗب٨  ز زٴغتابٸب ثتب  ز   

چ٧ٵٲ٧ي جرة غسٮبيٷ ٴ غسٮبيٷ ٦راز  ز ايٱ ٮٳبيٝ ٲيص اش زاٸ٣بزٸبي ثبال ثس ٰ ٲس  اؾتاٗب٨   ٲُس ٦سٚاٱ

 ٞساز ٦يس .ٴيطٶ ثبؾا ٢ٷ ثبيا  ز اغابٰ از ثي٩ ٮٵز  تب٢يا   ز ث ؽ زٴغابيي ٮي

چٳبٲ ٷ ذ٢س ؾا ، ٮٹٯاسيٱ زاٸ٣بز تٵغٓٷ  ز ث ؽ ْٯساٰ زٴغابيي،ايجب  تحٵ٨ اغبغي  ز اٚصايؽ تٵ٪يا 

٢ؿبٴزشي ٴ اٚصايؽ  زآٮا زٴغابئيبٰ ٴ اٴ٪ٵيت  ا ٰ ثٷ تٵ٪يا ٴ اؾتاٗب٨  ز ٮٳتبيٝ زٴغتابيي     ٮحكٵالت

ثبؾا . ثٷ ْجبزت  ي٧س  ز ايٱ ٮٳبيٝ ثبيا ٮحسٴٮيت ش ايي اش ثٓا صاٮبت زغبٲي  ز ٮستجٷ  ٴ٬ اٸٯيتت   ٮي
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ئيبٰ ا شصتاٮبت  ٞساز ٦يس  ٴ تٵجٷ ٴيطٶ ثٷ ٞؿس جٵاٰ زٴغابيي ٴ ايجتب  اؾتاٗب٨ ٴ ثتبالثس ٰ  زآٮتا زٴغتاب     

 ثبؾا . زغبٲي ثٷ زٴغابٸب ٮٹٯاس ٮي

تجايا غبصابز ٴ غبشٮبٰ تؿ٣يست ْٯساٰ زٴغابيي  ز جٹت ازتٟبي غًح شٲا٦ي زٴغتابئيبٰ ٴ اٚتصايؽ   

نتسٴزيبت  ي٧تس ايتٱ ٮٟٵ٪تٷ      ٮيصاٰ  زآٮا جٵاٮتّ ٮتر٢ٵز ٴ ايجتب  ٸٯتبٸٳ٧ي ٸتبي الش٬ ثتيٱ ث ؿتي اش       

سي ، ج٫ٵ٦يسي اش ٚٓب٪يت ٸبي ٮٵاشي ٴ ٮؿتبثٷ ، ؾتٛب٘ ٢تس ٰ    .  ز ايٱ زاغاب ثبيا نٯٱ جبٮّ ٲ٧ثبؾا ٮي

ٸتبي تكتاي  ٴ٪تت ٴ اٚتصايؽ ٮؿتبز٢ت ٮتٵرس زٴغتابئيبٰ  ز اجتساي          ٴَبيٙ ٴ ٲٟؽ ٸب ، ٢بٸؽ  يًتٷ 

ٚٓب٪ياٹبي اجسايي ، ثس غًح ثٳاي ٴ ازايٷ صاٮبت ٴ تجٹيص ٚهبٸبي زٴغتابيي    ٞت  زيس ٹبي ْٯساٲي ٴ 

 ٮبت زغبٲي ٮكٵة ٸٯت ٦ٯبز .٢ؿٵز يجٝ اغابٲااز ٸب ٴ نٵاثى صا
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 ػ٘طاٙ ق٢طي ٝ ٗؿٌٚ-18

تٵاٰ ٮجٯٵْتٷ ٚٓب٪يتت ٸتبيي ؾتبٮ٩ ايجتب  تبغيػتبت ، تجٹيتصات ٴ تػتٹيست          ث ؽ ْٯساٰ ؾٹسي زا ٮي

شيسثٳبيي  ز ؾٹسٸب ٴ ٲيص ازايٷ صاٮبت ؾٹسي  اٲػت ٢ٷ ثٷ ايٱ ٮجٯٵْٷ ثٷ يٵز صتبـ  ز غتب٪ٹبي اصيتس    

 سي ٴ ٮح٫ي ٲيص اٚصٴ ٶ ؾاٶ اغت.تٵجٷ ثيؿاس ثٷ ثٹجٵ  ٮايسيت اٮٵز ؾٹ

ثتس اغتبظ ٲاتبيج غسؾتٯبزي      ؾٹس ثٵ ٶ اغتت ٢تٷ   22ث ؽ ٴ  25ؾٹسغابٰ ثب  9اغابٰ ؾبٮ٩  1387 ز غب٨ 

 زقا ٢ت٩ جٯٓيتت اغتابٰ( زا     26/58ٲٛس جٯٓيت ؾٹسي ) 715597تٓاا   1385ْٯٵٮي ٲٛٵظ ٴ ٮػ٣ٱ 

ٹبي تتبشٶ تبغتيع ثتٵ ٶ ٴ اش ٲُتس     . ثػتيبزي اش ؾتٹسٸبي اغتابٰ  ازاي ؾتٹس ازي     غتت  ز صٵ  جتبي  ا ٶ ا 

 زآٮاٸبي ٮح٫تي  (  1-18ؾٯبزٶ) تبغيػبت ٴ تػٹيست ؾٹسي ٲيبش ثٷ زغيا٦ي ثيؿاسي  ازٲا.  ز جاٴ٨ 

ؾتٵ  ثتاٴٰ ٢ٯ٣ٹتبي     آٴز ٶ ؾتاٶ اغتت ٢تٷ ٮس ُتٷ ٮتي      1387 تب 1384ؾٹس ازيٹبي اغابٰ  ز غب٪ٹبي 

ا ٳت ٲ ٵاٸ ٴ ايجتب  زٚتبٶ ؾتٹسي    ٮبت ؾتٹسي ثٷ ازائٷ صا ٞب ز ثػيبزي اش ؾٹس ازيٹبي اغابٰاْاجبزي  ٴ٪ت 

 اش يس٘  ي٧س ايٱ ؾٹسٸب اش ٲُس تػٹيست ٴ تبغيػبت ؾٹسي ٲيص ٴنّ چٳااٰ ٮٳبغجي ٲاازٲا. ثٵ .
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 1384-87(  دسآهذّبي ٍصَلي هحلي ضْشداسيْبي تبثؼِ استبى دسسبل ّبي 1-18جذٍل)

 اضهبم: ّعاض ضيبل

 336096000 329024875 179569225 136732000 اضزثيل  1

 22628000 19737673 24536982 21191723 دبضؼ آثبز 2

 16004000 10510835 13582125 9962524 هكگيي قْط 3

 13354000 13275264 9470394 7668668 ذلربل 4

 5117000 6951000 4350759 4794601 گطهي 5

 8646000 6178092 7432937 4661096 ثيلِ ؾَاض 6

 5873000 2680000 1726666 1979404 گيَي 7

 6139000 6547549 5206755 6536111 ًويي 8

 25350000 42835000 19208200 20041165 ؾطػيي 9

 2524000 1490674 2779964 1276547 ًيط 10

 311000 165865 310184 209257 الّطٍز 11

 1550000 1869000 1777175 1620911 ػؼلطآثبز 12

 3060000 1577562 1423782 1273373 انالًسٍظ  13

 914000 270775 749318 437658 ضضي  14

 436000 730961 389238 648061 اًگَر 15

 650000 533204 343393 185609 ّيط 16

 930000 571407 368881 166323 آثي ثيگلَ 17

 1205000 382227 737580 753971 ييّكشؼ 18

 1128000 401652 364380 368823 ًلَض 19

 273000 272067 436775 324439 ػٌجطاى 20

 212000 397166 186407 35447 ًَضائين 21

 452400000 446402848 274951120 220867711 ػوغ

 1389 -هبذص: زكشط اهَض قْطي اؾشبًساضي اضزثيل
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 خبٗغ ٝ ١بزي ق٢ط١بي اؾتبٙ  ٝضؼيت عطح٢بي-18-1

ؾبٮ٩ ٚٓب٪ياٹبي تٹيٷ يس ٹبي تٵغٓٷ ؾٹسي)جبٮّ ٴ تٛكتي٫ي ٴ ٸتب ي(   « ثسٲبٮٷ زيصي تٵغٓٷ ؾٹسي»ثسٲبٮٷ

اي، يس ٹبي ثٹػبشي ثبٚاٹبي ٚسغٵ ٶ ؾٹسي ، يس ٹبي ٮجٯٵْٷ ٸبي ؾٹسي، آٮب ٶ غبشي شٮيٱ،  ٴ ٲب يٷ

 ثبؾا . ا ااث ؾٹسٸب ٴ ؾٹس٢ٹبي جايا ٮي

( آصسيٱ ٴنٓيت ٴ ايسْبت ذيؿسٚت ٚيصي٣تي ٴ زيتب٪ي  ز صكتٵـ يس ٹتبي     2-18)ٶ ؾٯبز ز جاٴ٨ 

اغابٰ ٢ٷ شيس ٲُس غبشٮبٰ ٮػ٣ٱ ٴ ؾٹسغبشي اغابٰ  ز  ب٨ اجساء ٸػاٳا ، ٲؿتبٰ  ا ٶ ؾتاٶ    ؾٹسيتٵغٓٷ 

 اغت .

 1387( آخشيي ٍضؼيت عشحْبي تَسؼِ ضْشي استبى دس سبل 2-18جذٍل)

 

 60 383 574 28/4/85 عطح ػبهغ ًبحيِ اضزثيل 1

 80 849 1150 8/4/84 عطح ػبهغ قْط اضزثيل 2

 85 569 780 28/12/82 زي اضزثيلٍهجبزي ٍض 3

 100 222 320 18/12/84 عطح ػبهغ قْط گطهي 4

 100 206 200 18/12/84 غ قْط ثيلِ ؾَاضعطح ػبه 5

 90 122 220 23/8/85 عطح ػبهغ قْط انالًسٍظ 6

 80 891 1700 23/6/84 عطح ػبهغ گطزقگطي ؾطػيي 7

 100 395 460 26/4/84 هجبزي ٍضٍزي دبضؼ آثبز 8

 85 80 400 9/11/86 هجبزي ٍضٍزي هكگيي قْط 9

 80 110 495 23/9/85 دٌِْ ثٌسي ظهيي لـعـ گطهي 10

 1389 -اضزثيل ؾبظهبى هؿٌي ٍ قْطؾبظي اؾشبىهبذص: 
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 تبؾيؿبت آة آقبٗيسٛي ق٢ط١ب ٝ تؼساز ٗكتطًيٚ ٝ ٗهطف آة -18-2 

ؾبٮ٩ ٚٓب٪يتت ٸتبي تٵغتٓٷ ٴ ايجتب  ؾتج٣ٷ تٵشيتّ       « ايجب  ٴ تٵغٓٷ تبغيػبت آة آؾبٮياٲي ؾٹسٸب»ثسٲبٮٷ 

ثتٷ  ػتبة ٲيبٮتاٶ ٴ تتسٮي٭ ؾتج٣ٷ ٸتبي       آة ؾٹسي، ايجب  ٮ بشٰ ذصيتسٶ آة آؾتبٮياٲي ، ٢تبٸؽ آة    

 ثبؾا . ٚسغٵ ٶ ٴ ٖيس ٚٳي ٮي

 ،جٓٛتس آثتب     ،ثي٫تٷ غتٵاز    ،تكٛيٷ صبٲٷ آة ؾسة ؾٹسي  ز ؾٹسٸبي ذتبزظ آثتب     8تٓاا   1387 ز غب٨ 

 ز  ب٨ ثٹسٶ ثس ازي ثٵ ٶ اغت ٴ غبيس ؾٹسٸبي اغتابٰ  ٴ اقسٲاٴش ٮؿ٧يٱ ؾٹس  ، ص٫ ب٨ ،٦سٮي از ثي٩، 

ٴزت ٮٳبثّ آة ٮٵجٵ   ز اغابٰ ٴ ٲيتص اغتاٛب ٶ ؾتٹسٴٲااٰ اش چبٸٹتبي جترثي ثتساي       ٫ْيسٖ٭ غ اي ٴ ٢ا

 ّٚ ٚبنسثٹبي صبٲ٧ي ٢ٷ صًس آ٪ٵ ٦ي ٮٳبثّ آة شيس شٮيٳتي زا ثتاٲجب٨  از  ، ٮابغتٛبٲٷ چٳتيٱ اٮ٣بٲتبتي      

 ٲاازٲا .

اتس  ٮ 29536840ٮاس ٮ٣ٓت آة اش ٮٳبثّ غتًحي اغتابٰ ٴ    31921715 ز غب٨ ٮٵز  ثسزغي  ز ٩٢ اغابٰ 

ٮ٣ٓت اش ٮٳبثّ شيس شٮيٳي ثساي ٮكس٘ ؾسة تٵغى ؾس٢ت آة ٴ ٚبنسة اغابٰ اغاحكب٨ ؾاٶ ٴ ذتع  

ٮاتس ٮ٣ٓتت ؾتاٶ ٴ ثتب َسٚيتت       182055ش ائي ٴ ٫٢سشٲي( ٴاز  ٮ بشٲي ثٷ َسٚيت  اش تكٛيٷ اثااايي )٦ٳا

 ٮؿاس٠ آة ؾٹسي ٞساز ٦سٚاٷ اغت . 191879ٮاسٮ٣ٓت  ز اصايبز  120530592تبٮيٱ 

 زقتا اٚتصايؽ ٲؿتبٰ     4/4ٲػجت ثٷ غتب٨ ٦رؾتاٷ    (191879) 1387اغابٰ  ز غب٨آة  ز اس٢يٱ تٓاا  ٮؿ

 62/3ٮياٸا ٴ ثب ايٱ اٚصايؽ تٓاا  ٮؿاس٢يٱ ، ٮيصاٰ ٚسٴؼ آة تٵغى ؾس٢ت آة ٴ ٚبنتسة اغتابٰ ثتب    

زغتياٶ   1387ٮاس ٮ٣ٓتت  ز غتب٨    44752961ثٷ  1386ٮاس ٮ٣ٓت  ز غب٨  43187513 زقا اٚصايؽ اش 

 اغت .

 تبؾيؿبت خ٘غ آٝضي ٝ زكغ كبضالة ق٢طي زض اؾتبٙ  -18-3

ؾبٮ٩ ٚٓب٪يت ٸبي ايجب  ٴ تٵغٓٷ ؾج٣ٷ جٯّ « ايجب  ٴ تٵغٓٷ تبغيػبت ٴ تجٹيصات ٚبنسة ؾٹسٸب»ثسٲبٮٷ

آٴزي ٴ  ّٚ ثٹااؾاي ٚبنسة ؾٹسٸب ، ايجب  ايػتا٧بٸٹبي ذٯپتبض ٴ تكتٛيٷ صبٲتٷ ٸتبي ٚبنتسة ؾتٹسي        

 ثبؾا . ٮي



210 

 ٮي٫تتي ٮاتتس )ٴ ثيؿتتاس( ثتتساي  200ٮاتتس ؾتتج٣ٷ ٚبنتتسة ؾتتٹسي ثتتب ًٞتتس  659900   ز  تتاٴ 1386 ز غتتب٨ 

– ٮؿت٧يٱ ؾتٹس  -ص٫ تب٨ -ذبزظ آثتب  -ثي٫ٷ غٵاز-ؾٹس اغابٰ )ؾٹسٸبي از ثي٩ 7جٯّ آٴزي ٚبنسة  ز 

ٮاس زغياٶ اغت ٴ تٓاا  اٲؿتٓبثبت   753670ثٷ  1387( ٮٵجٵ  ثٵ ٶ اغت ٢ٷ ايٱ زٞ٭  ز غب٨ ٮٗبٰ ٴ٢ٵرس 

 اغت .  اٚصايؽ يبٚاٷ ٟٚسٶ 47867ثٷ  ٟٚسٶ اٲؿٓبة 31667ٮٵز  ثسزغي اش   ٴزٶٲيص  ز يي 

ثٹااؾتت ْٯتٵٮي ٴ اجاٯتبْي ٴ غتسٮاي     ازتٟتبء  ثب تٵجٷ ثٷ ارسات ٮٛيا اجساي ايٳ٧ٵٲٷ يس ٹب  ز ايجب  ٴ 

ٮحيى شيػت ٴ نسٴزت ثٹسٶ ثس ازي اش آٲٹب ثساي زغياٰ ثتٷ تٵغتٓٷ ذبيتااز ؾبيػتاٷ اغتت  ز ايتٱ زاغتاب        

صي  ٞيٝ ٴ ٢بٮ٫ي قٵزت ٦سٚاٷ ٴ ثب اٴ٪ٵيت ث ؿي  ز ت كيف ٮٳتبثّ اْاجتبزي الش٬ ثتساي ايتٱ     ثسٲبٮٷ زي

 ذسٴضٶ ٸب ثٹسٶ ثس ازي اش آٲٹب غسيٓاس ٦س  .

 ذسٗبت ق٢طي زض ق٢ط١بي اؾتبٙ  -18-4

ؾٹس اغابٰ  ازاي ٮجتٵش ٚٓب٪يتت    15ثبة ٢ؿابز٦بٶ قٳٓاي ٴ ثٹااؾاي  ز  15 ز ٩٢ اغابٰ  1387 ز غب٨ 

ْٳجتساٰ ٴ ٢تٵزائي٭(   ٸيتس،   اٲ٧تٵت ، جٓٛتس آثتب  ،   تبشٶ ٢ٳا ؾٹس اغابٰ )ؾٹسٸبي آثي ثي٫٧ٵ ،  6ٴ ثٵ ٶ اٲا 

٢ؿابز٦بٶ ثٹااؾاي ٲااؾاٷ اٲا ٢ٷ ثب تٵجٷ ثٷ اٸٯيت ذثح ثٹااؾتاي ٴ ٢ٳاتس٨ ؾتاٶ  اٮٹتب  ز تتبٮيٱ ٖتراي       

ثٷ ايتٱ ٮٵنتٵِ   ثيٯبزيٹبي ٮؿاس٠ ثيٱ اٲػبٰ ٴ  ا٬ ، زغيا٦ي ؾيٵِ غب٪٭ ثساي ؾٹسٴٲااٰ ٴ ذيؿ٧يسي اش 

اٸٯيت شيب ي  از  . ٢ؿابز٦بٶ قٳٓاي  از ثي٩ ٴ ٢ؿتابز٦بٸٹبي ثٹااؾتاي يتب  ؾتاٶ  ز ٮجٯتٵِ َسٚيتت       

  ز زٴش زا  ازٲا . ا٬ غٳ٧يٱ زاظ  182غج١ ٴزاظ  ا٬  ٢1200ؿابز 

 ٢4تٷ   ثٵ ٶ اٲاايػا٧بٶ آتؽ ٲؿبٲي ٲيص  ز ؾٹسٸبي اغابٰ ٮؿٗٵ٨ ٚٓب٪يت  22 ز ٩٢ اغابٰ  ز غب٨ ٮر٢ٵز 

ْٳجتساٰ   ٴ، ا٧بٶ  ز ؾٹس از ثي٩ ٴ غبيس ايػا٧بٸٹب ٲيص  ز ؾٹسٸبي  ي٧س اغابٰ ثجص ؾٹسٸبي آثي ثي٫٧تٵ  ايػ

. ا ااث ٴ تجٹيص ٴا اٸبي آتؽ ٲؿتبٲي  ز ؾتٹسٸبي ٮتر٢ٵز نتسٴزت شيتب ي  از  . اش       ٮػاٟس ثٵ ٶ اٲا

 ٮيٵٶ ٴ تسٶ ثبز ٮيااٰ ٢2ٷ  ثٵ ٶ اٲا ازاي ٮيااٰ ٮيٵٶ ٴ تسٶ ثبز ؾٹسغابٰ  ٦3بٲٷ اغابٰ  22ٮجٯٵِ ؾٹسٸبي 

ٰ      ذتبزظ آثتب      ز ؾٹس تسٶ ثبز ٴٮيااٰ ٮيٵٶ  3 ٴ ز ؾٹس از ثي٩   ٴ يت١ ٮيتااٰ ٮيتٵٶ ٴ تتسٶ ثتبز  ز ؾٹسغتاب

 . ثٵ ٶ اٲاٮؿٗٵ٨ ٚٓب٪يت  ٮؿ٧يٱ ؾٹس



211 

تتٱ   237101 غا٧بٶ صٵ زٴي ٮ كٵـ  ٯ٩ شثب٪تٷ  ز غتًح اغتابٰ  تاٴ       135تٵغى  1387 ز غب٨ 

ت . ثًتٵز ٫٢تي اغتابٰ  ز شٮيٳتٷ  ٯت٩ ٴ ٲٟت٩ ٴ ثبشيبٚتت ٴ  ٚتّ ٴ  ٚتٱ          شثب٪ٷ ؾٹسي  ٯ٩ ٴ  ٚٱ ؾاٶ اغ

ثٹااؾاي شثب٪ٷ ٸبي ؾٹسي ٴ ثًٵز ٫٢ي ٮايسيت شثب٪ٷ ٸبي ؾٹسي ٮٓهست اغبغي  از  ٴ تٹيتٷ ٴ اجتساي   

ثتب ايجتب     1383غتب٨   اشي١ ثسٲبٮٷ جبٮّ ثساي ٮايسيت شثب٪ٷ  ز ؾتٹسٸبي اغتابٰ نتسٴزي ثٳُتس ٮيسغتا .      

يسيت ذػٯبٲاٸبي اغابٰ شيس ٲُس ٮٓبٴٲت اٮٵز ْٯساٲي اغابٲاازي ٦بٮٹتبي صتٵثي  ز   ٮٵغػٷ ثبشيبٚت ٴ ٮا

 ايٱ شٮيٳٷ ثس اؾاٷ ؾاٶ اغت.

ٮاس ٮسثّ ثساي اغتاٛب ٶ   1528836ثب ٴغٓت ذبز٠ ٴ ثٵغابٰ ْٯٵٮي  113 ز ؾٹسٸبي اغابٰ  ز ٸٯبٰ غب٨ 

ْتسٴٶ ثتس   س ؾٹسٴٲا ٮيسغتا . ٮاس ٮسثّ ثساي ٸ 13/2ؾٹسٴٲااٰ اصاكبـ يبٚاٷ اغت ٢ٷ غساٲٷ آٰ ثٷ  اٴ  

ثتب تٵجتٷ ثتٷ ٲٟتؽ      ٮاس ٮسثّ ثٵ ٶ اغت. 4632180آٰ ٴغٓت ٚهبي غجص ؾٹسي  ز غب٨ ٮر٢ٵز  ز  اٴ  

٦رزاٰ اٴٞبت ٚساٖتت  غيػبت  ز شيجبيي ؾٹسٸب ٴ زٚبٶ  ب٨ ٴ أ يبتي ٚهبي غجص ٴ اٸٯيت ٴجٵ  ايٳ٧ٵٲٷ ت

ٲٹب صكٵقتبً  ز ٮس٢تص اغتابٰ ث٫ٓتت     ؾٹسٴٲااٰ ٴ  ٛبَت ٮحيى شيػت ، ٦ػاسؼ ٴ تجٹيص ٴ شيجبغبشي آ

اٲجٵٶ ٮػبٚساٰ ٴ ٦س ؾ٧ساٰ  ز ٚكٵ٨ ثٹبز ٴ تبثػابٰ اٸٯيتت ٴ نتسٴزت شيتب ي  از  . ؾتٹس زنتي ٚبٞتا       

 ز نٯٱ ثٷ ٫ْت اٲجتٵٶ ٦س ؾت٧ساٰ  ز   ثٵغابٰ ْٯٵٮي ثٵ ٶ ٴ  ز ايٱ شٮيٳٷ ٲيبش ثٷ زغيا٦ي ثيؿاسي  از  . 

ز ٮس٢ص اغابٰ ثساي زٚبٶ  ب٨ ايؿتبٰ ٴ ج٫تٵ٦يسي اش   ٚك٩ تبثػابٰ ا ااث ي١ ٴا ا ٢ٯپيٳ٥ اغابٲااز   

 اتساٜ ٮػبٚسيٱ  ز ٢ٳبز صيبثبٲٹبي ؾٹسي يب  ز ثٵغابٲٹبي ؾٹسي نسٴزي ٮي ٲٯبيا.

ؾتبٮ٩ اتٵثتٵظ ، ٮيٳتي ثتٵظ ٴ تب٢ػتي  ز       ؾٹسي  غا٧بٶ ٴغي٫ٷ ٲ٫ٟيٷ ْٯٵٮي 4072تٓاا   1386 ز غب٨ 

 206 غا٧بٶ ؾبٮ٩  4746تٓاا  آٲٹب ثٷ  1387غب٨ ٲٟبو ؾٹسي اغابٰ ٮؿٗٵ٨ ازائٷ صاٮبت ثٵ ٶ اٲا ٢ٷ  ز 

  غا٧بٶ تب٢ػي ؾٹسي زغياٶ اغت .  4251 غا٧بٶ ٮيٳي ثٵظ ٴ  289 غا٧بٶ اتٵثٵظ ٴ 
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 پطٝا٠ٛ ١بي ؾبذت٘بٛي نبزض قسٟ -18-5

ثٓتا اش   1382تٓاا  ذسٴاٲٷ ٸبي غبصاٯبٲي قب ز ؾتاٶ ثتساي ا تااث ثٳتب  ز ٲٟتبو ؾتٹسي اغتابٰ  ز غتب٨         

ٟٚتسٶ  ز غتب٨    3429ثتٷ   1381ٟٚسٶ  ز غب٨  2875س ٲصٴ٪ي ، غيس قٓٵ ي ذياا ٲٯٵ ٶ ٴ اش چٹبزٮيٱ غب٨ غي

ٮجا اً  ز ارس ز٢ٵز  ثبشاز ٮػ٣ٱ ٴ غبصت ٴ غبش ثب ٢تبٸؽ زؾتا    1383زغياٶ اغت. ٴ٪ي  ز غب٨  1382

 زقتاي   13تٓاا  ذسٴاٲٷ ٸبي غبصاٯبٲي ثتب زؾتا    1384 ز غب٨ ٟٚسٶ زغياٶ اغت .  2742 زقاي ثٷ  20

 16/46ثتب زؾتا    1386ٴ  ز غتب٨   ٟٚتسٶ  3936 زقتاي ثتٷ    92/26ثتب زؾتا    1385 زغتب٨  ، ٟٚسٶ  3101 ثٷ

زغتياٶ اغتت ٢تٷ    ٟٚتسٶ   4442 زقتاي ثتٷ    5/29ثب ٢بٸؽ زؾتا   1387ٴ  ز غب٨  ٟٚسٶ 5753 زقاي ثٷ 

  ٢تٵرس ( ٴ ٢ٯاتسيٱ آٰ ٮسثتٵو ثتٷ ؾٹسغتابٰ     ٟٚتسٶ 2505ثيؿاسيٱ تٓتاا  آٰ ٮسثتٵو ثتٷ ؾٹسغتابٰ از ثيت٩ )     

ذتع اش ؾٹسغتابٰ    ثيؿاسيٱ تٓاا  ذسٴاٲٷ ٸبي غبصاٯبٲي قب ز ؾاٶ ثساي ا تااث ثٳتب  ٟٚسٶ( ٮي ثبؾا. ) 67)

ثٵ ٶ  ، ص٫ ب٨ ٴ ٲيسثي٫ٷ غٵاز ، ٮٗبٰ  ٲٯيٱ،، ٧يٱ ؾٹسٮؿ ،آثب   ٹبي ذبزظغابٲثاستيت ٮسثٵو ثٷ ؾٹس از ثي٩

 .(اغت

 ا تااث ٴا تاٸبي  جٹتت  ٮاتس ٮسثتّ    32521ًٞٓتٷ شٮتيٱ ثتٷ ٮػتب ت      106تٓاا   1387ٸٯ ٳيٱ  ز غب٨ 

ٮاتتس ٮسثتتّ جٹتتت  114904ًٞٓتتٷ شٮتتيٱ ثتتٷ ٮػتتب ت  38ٮػتت٣ٵٲي ٴ ا تتااث ٮجاٯتتّ ٸتتبي آذبزتٯتتبٲي ٴ 

نتٯٳبً اش ٮجٯتٵِ    .٢بزثسيٹبي ٖيس ٮػ٣ٵٲي اش غٵي غبشٮبٰ ٮػ٣ٱ ٴ ؾٹسغبشي اغابٰ ٴا٦راز ؾاٶ اغتت 

ذسٴاٲٷ ٮػ٣ٵٲي  512ٴ ذسٴاٲٷ ٮػ٣ٵٲي  3724تٓاا   1387ٟٚسٶ ذسٴاٲٷ غبصاٯبٲي قب ز ؾاٶ  ز غب٨  5753

ذسٴاٲتٷ ٮسثتٵو ثتٷ غتبيس      23ٴ  ذسٴاٲٷ قٳٓاي، آٮٵشؾي ٴ ثٹااؾتاي  26ذسٴاٲٷ تجبزي ٴ  157ٴ٢بز٦بٶ تٵا٬ 

، تٓتاا  غتبصاٯبٲٹبي    6/25تٓاا  غبصاٯبٲٹبي غٷ يجٟٷ ٲػجت ثٷ غب٨ ٞج٩  1387.  ز غب٨ غتثٵ ٶ ا ٮٵاز 

 . ٸا ؽ ٲؿبٰ ٮي٢بٸ زقا  47/9 سٴ ثيؿا  زقا ٴ تٓاا  غبصاٯبٲٹبي ذٳج يجٟٷ 35چٹبزيجٟٷ 
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نمودار شماره )21(تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده برای احداث بنا در نقاط شهری استان در طول سالهای 1381-87
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 اظ ٗحْ زضآٗس ػ٘ٞٗي ٗؿٌٚ، ػ٘طاٙ ق٢طي، ضٝؾتبيي ٝ ػكبيطيتحٔيْ ػٌ٘ٔطز اػتجبضات ت٘ٔي زاضائي٢بي ؾطٗبي٠ اي كهْ  -18-6

، ْٯتساٰ ؾتٹسي ، زٴغتابيي ٴ    ْٯ٣٫س  اْاجتبزات تٯ٫ت١  ازائيٹتبي غتسٮبيٷ اي اغتابٲي  ز ٚكت٩ ٮػت٣ٱ       

تٯ٫ت١   زقا اش اْاجتبزات   48/24ٮي٫يٵٰ زيب٨ ثٵ ٶ ٢ٷ  ز  اٴ   568268 ٮٓب ٨ 1387 ز غب٨  ْؿبيسي

ثب تٵجتٷ ثتٷ جاياا٪ابغتيع ثتٵ ٰ ثػتيبزي اش ؾتٹس ازيٹبي        زا ؾبٮ٩ ٮي ؾٵ .  ازاييٹبي غسٮبيٷ اي اغابٲي

 ز  ثٳيٷ نٓيٙ اٞاكتب ي ؾتٹسٴٲااٰ ٴ قتب جبٰ  تس٘ ٴ ٮؿتب٩ٖ      ثٷ ٫ْتاغابٰ ٴ ٢ٯجٵ   زآٮاٸبي آٲٹب 

 ٲٯبيا .  اٚصايؽ اْاجبز ٚك٩ ْٯساٰ ؾٹسٸب اش ٮح٩ ٮٳبثّ  زآٮا ْٯٵٮي ثػيبز نسٴزي ٮي ايٳ٧ٵٲٷ ؾٹسٸب
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 تِٜٜب١ب ، ٛبضؾبئي٢ب ٝ ضا١ٌبض١بي تٞؾؼ٠ ثرف   -18-7

٫ْيسٖ٭ زؾا ٴ تٵغٓٷ ا٢ثس ٲٟبو ؾتٹسي  ز ٢ؿتٵز  ز غتب٪ٹبي    ٸٯ ٳبٲ٣ٷ  ز ٞػٯاٹبي ٞج٫ي ٲيص ذ٢س ؾا ، 

چٳتااٰ ٮٳبغتجي   چؿت٭ اٲتااش   ٢ص اغابٰ ٲيتص اش ٲُتس غتيٯبي ؾتٹسي     ؾٹسٸبي اغابٰ ٴ  اي ٮساصيس ٮابغٛبٲٷ 

ٴ ايٱ ٮٵنٵِ ْٯاتًب ثب ْا٬ ٲٵغتبشي ثبٚتت ٚسغتٵ ٶ ؾتٹسٸب ٴ ٴنتٓيت ٲبثػتبٮبٰ ٢ٯسثٳتاي ٸتب ٴ         ٲاازٲا 

ٮؿت٣ست  بؾتتيٷ ٲؿتتيٳي ٴ ا تتااث ثتتي زٴيتتٷ ؾتٹس٢ٹبي جايتتا  ز ٮجتتبٴزت ؾتتٹسٸبي ثتتصز٤ ازتجتتبو   

 تٳ٧بتٳ٥  از .

،  ز  يتا اٴ٨ ٴجتٵ  تبغيػتبت     ٢ٳتا ٮي چؿ٭ ٲٵاش بيص اش زٴغاب ٮي  ٸا ٴ آٲسا آٲ ٷ ثٷ ؾٹس چٹسٶ اي ٮاٯ

ؾٹسي ٮبٲٳتا صيبثبٲٹتب ٴ ٮٓتبثس ٴ ٢ٵچتٷ ٸتبي ْتسيم ٴ ذبز٢ٹتبي ْٯتٵٮي ٴ غتبصاٯبٲٹبي ٮستٛتّ ٴ شيجتب            

 تجبزي ٴ ٮػ٣ٵٲي اغت ٴ  ز ٲ٧بٶ ثٓاي تػتٹيست ٴ صتاٮبت زغتبٲي ٮٳبغتت ؾتٹسي اش     ثكٵزت ٮسا٢ص 

 غتبيس  ٯ٩ ٴ ٲ٩ٟ ْٯٵٮي ٴ غيػا٭ آة ٴ ٚبنسة ٴ  ٚتّ شثب٪تٷ ٴ    ٩ ٲ٫ٟيٷ ، تٵغٓٷآٮا ٴ ؾا ٮٳبغت ٴغبئ

ثبؾا ٢ٷ ٮابغٛبٲٷ اغابٰ  ز تٯبٮي ايٱ ٮٵاز   اي  ز ٮٟبيػٷ ثب اغابٲٹبي ٮؿبثٷ ٴنتٓيت   ٮيؾٹسي صاٮبت 

 صٵثي ٲااز  .

ل ٴ ٢ػتت  اش يس٘  ي٧س ؾٹس ازيٹبي اغابٰ ثٷ ٫ْت اٞاكب  ٲٷ چٳااٰ ٞتٵي ٮٳًٟتٷ ٞتب ز ثتٷ اصتر ْتٵاز      

 ثبؾٳا . صٵ  ٲٯي ذاتيٞب ز ثٷ اٲجب٬ ٴَبيٙ   اي  زآٮا شيب ي ٲيػاٳا ٴ ثاٴٰ ٢ٯ٣ٹبي  ٴ٪اي

 بؾيٷ ٲؿيٳي  ز ؾٹسٸبي ثصز٤ اغتابٰ صكٵقتًب  ز ؾتٹسٸبي از ثيت٩ ٴ ذتبزظ آثتب  ي٣تي اش ٮٓهتست         

ي  از  تتب ثتب   ثبؾا ٢ٷ ٲيبش ثٷ ٮًب٪ٓٷ ٴ ات بذ زاٸ٣بزٸبي  ٞيٝ ٫ْٯ ثصز٤ اغابٰ  ز ث ؽ ْٯساٰ ؾٹسي ٮي

 غبٮبٲاٸي ايٱ ٚهبٸبي غ٣ٵٲا٧بٸي ، چٹسٶ ٲبصٵؾبيٳا آٲٹب ثٹجٵ  يبثا .



215 

 راّکارّای هْن در تَسعِ عوزاى شْزی استاى عثارتٌذ اس :

غسْت ث ؿياٰ ثٷ ا ااث غي٩ ثٳا ،  يٵاز غب ٫ي ٴ  ٛبَاي ، ثاٲتٷ غتبشي ٮػتي٫ٹب ٴ زٴ صبٲتٷ ٸتب ٴ       -1

، ، ٮبٲٳا ايػا٧بٸٹبي اٮاا  زغبٲي ش٬ ثساي  ٍٛ ؾٹسٸبجٯّ آٴزي آثٹبي غًحي ، ايجب  تبغيػبت ال

آتؽ ٲؿبٲي ، آشا  غبشي  سي٭ ٮػي٫ٹب ٴ ٦ػ٫ٹب ٴ ج٫ٵ٦يسي اش زيصؼ ٢تٵٶ ٴ ٪ٗتصؼ شٮتيٱ صكٵقتبً     

  ز ؾٹسٸبي ؾايااً ٢ٵٸػابٲي اغابٰ. )٦سٮي، ٦يٵي ، ٸؿاجيٱ ، ٫٢ٵز ٴ ٮؿ٧يٱ ؾٹس(

ٴ تٵغتٓٷ ٴ ايجتب  ؾتج٣ٷ  ٯت٩ ٴ ٲٟت٩       تػسيّ ٚٓب٪يت ٸبي ثٹػتبشي تبغيػتبت ٴ ؾتج٣ٷ ٮٓتبثس ؾتٹسي      -2

 ْٯٵٮي 

 غسْت ث ؿياٰ ثٷ ٚٓب٪ياٹبي ايجب  تػتٹيست ؾتٹسي )اش ٞجيت٩ ٮيتب يٱ ٮيتٵٶ ٴ تتسٶ ثتبز ، ٦ٵزغتابٰ ٴ         -3

 ثبؾٳا . ٢ؿابز٦بٸٹبي ثٹااؾاي  ا٬( صكٵقبً  ز ؾٹسٸبيي ٢ٷ ٚبٞا ايٳ٧ٵٲٷ تبغيػبت ٮي ذبز٢يٳ٥ ٴ

، ا تتااث ٢ٯپيٳتت٥ ٸتتبي ٮ كتتٵـ ؾتتٹسي تٟٵيتتت ٴ تٵغتتٓٷ ٚهتتبٸبي غتتجص ْٯتتٵٮي ٴ ثٵغتتابٲٹبي -4

، جااغبشي ٢بزثسيٹبي ٲبغبش٦بز ؾتٹسي ، ذب٢ػتبشي ٮحتيى ؾتٹسي اش      ٦س ؾ٧ساٰ ثب اٮ٣بٲبت زٚبٸي

 شثب٪ٷ ٸب ٴ آ٪ٵ ٦ي قٵتي .

تٟٵيت ثٳيٷ ٮب٪ي ؾٹس ازيٹبي جاياا٪ابغيع ٴ ٢٭ تٵاٰ ٴ تجٹيص آٲٹب ثٷ ٮبؾيٱ آالت ٴ تجٹيصات ٚٳي  -5

 ٴ ْٯساٲي .

ؾٹسٴٲااٰ ٴ ٢بز٢ٳبٰ ؾٹس ازيٹب ٴ ٲٹب ٸبي ٮػئٵ٨ صاٮبت ؾٹسي ٴ تب٢يا ثتٷ ٲٟتؽ   تٵجٷ ثٷ آٮٵشؼ  -6

 غبشٮبٲٹبي ٖيس  ٴ٪اي  ز ا ازٶ اٮٵز ؾٹسي .
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 پؿت ٝ ٗربثطات -19

اٸ٭ ٚٓب٪ياٹب  ز ث ؽ ذػت ؾبٮ٩ ؾٳبصت ٴ تبٮيٱ ٲيبشٸبي ذػاي جبٮٓٷ، تٹيٷ ، اجساء ٴ ٲُبزت ثسٲبٮٷ ٸتبي  

غيع ، تجٹيص ٴ تٵغٓٷ ٴا تاٸبي ذػتاي ، ٴا٦ترازي قتٳاٴٞٹبي     أ، ت جبٮّ ثٷ ٮٳُٵز اٲجب٬ صاٮبت ذػاي

 ثبؾا . ٵالت  بٴي ٢بال ٴ اؾاسا٠ زٴشٲبٮٷ ٸب ٴ غبيس ٚٓب٪ياٹبي ٮؿبثٷ ٮيسغذػاي ؾ كي ، ٞجٵ٨ ٮ

اٸ٭ ٚٓب٪يت ٸب  ز ث ؽ ٮ بثسات ؾبٮ٩ ايجب  شيسغبصاٹبي ٮ بثساتي ٴ ازائٷ صاٮبت ت٫ٛتٱ ربثتت ، ٸٯتساٶ    

ثيٱ  ثبؾا ٢ٷ ايٱ صاٮبت  ز غًٵح ازتجبيبت ؾٹسي ، ع ٴ ؾج٣ٷ ٸبي ثي غي٭ ٮيٴ ٮايسيت ٚهبي ٚس٢بٲ

 ؾٵ  .  ؾٹسي ٴ ثيٱ ا٪ٯ٩٫ ٴ اتكب٨ ثٷ ؾج٣ٷ جٹبٲي )ايٳاسٲت( ْسنٷ ٮي

 تؼساز ٗطاؾالت پؿتي )زاذٔي ٝ ذبضخي( اؾتبٙ  -19-1

ت ( ٴاز  ؾتاٶ ثتٷ   تٓاا  ٮسغٵ٪ٷ ٸبي  اص٫ي ذػاي )ؾبٮ٩ ٲبٮٷ ٸب ، ٮًجٵْبت ، ثػاٷ ٸبي ٢ٵچت١ ٴ اٮبٲتب  

زغتياٶ   1387ْا   ز غب٨  8298365ثٷ  1386ْا   ز غب٨  10493869  زقا اٚصايؽ اش 45/26اغابٰ ثب 

ؽ اش ٢تبٸ  زقتا   39/7ؾاٶ اش اغتابٰ ٲيتص ثتب    قب ز اغت . ز ٸٯيٱ  ب٨ تٓاا  ٮسغٵ٪ٷ ٸبي  اص٫ي ذػاي 

 زغياٶ اغت . 1387ْا   ز غب٨  10234969ثٷ  1386ْا   ز غب٨  10991594

ْتا   ز غتب٨    11438اش  ؽ٢بٸ زقا  63/3تٓاا  ٮسغٵالت ذػاي ٴاز  ؾاٶ اش ٮجب ي صبزن اش ٢ؿٵز ثب 

زغياٶ اغت ٴ  ز ٸٯيٱ  ب٨ تٓاا  ٮسغٵالت قب ز ؾاٶ ثٷ صتبزن اش   1387ْا   ز غب٨  11037ثٷ  1386

 ت .زغياٶ اغ 1387ْا   ز غب٨  715ثٷ  1386ْا   ز غب٨  1199اش  ٢بٸؽ زقا  ٢69/67ؿٵز ثب 
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 ٗطاًع ذسٗبت ضؾبٛي پؿتي  -19-2

ذػتت    ٚاتس  13تٓتاا    ا ازٶ ٢ت٩ ٴ ا ازٶ،  9 ثتب ثسصتٵز ازي اش   1387ا ازٶ ٩٢ ذػت اغابٰ از ثي٩  ز غب٨ 

ٲٯبيٳتا٦ي   32تٓتاا    ٴا ا آضاٲع ذػت ؾٹسي ، 3ذػت زٴغابيي  ز غًح اغابٰ ، تٓاا    ٚاس 3ؾٹسي ٴ 

قتٳاٴٜ ذػتت ؾتٹسي ،     152، تٓتاا    ( ICTٴغتابيي ) ز ٴا ا  ٚاس ٮؿاس٠ ذػتت ٴ ٮ تبثسات   9،  يذػا

 ز غساغس اغتابٰ تٵاٲػتاٷ     ٚاس ازايٷ  ٸٳاٶ غبيس صاٮبت ازتجبيي 88ٴ  قٳاٴٜ ذػت زٴغابيي 177تٓاا  

صتاٮبت ذػتاي ٮآتبز٘ ٴ جايتا زا  ز غتًح اغتابٰ ازائتٷ        ٲٵِ غسٴيع ٮ ا٫ٙ اْ٭ اش  60اش اغت ثيؽ 

 ٲٯبيا .

ٴا ا ازايٷ  ٸٳاٶ صتاٮبت   113ٮي تٵاٰ ثٷ  1387اغابٰ  ز غب٨  صاٮبت ذػاي  زاش ٴا اٸبي ازائٷ  ٸٳاٶ اٲٵاِ 

ٴا تا   113ٴا ا ازايٷ  ٸٳاٶ صاٮبت ذػت ٮتب٪ي،  113ٴا ا ازايٷ  ٸٳاٶ صاٮبت صٵ زٴيي،  113ذػت ذيؿابش، 

 ٴا ا ازايٷ  ٸٳاٶ صاٮبت ذػت ت٫ٛٳي اؾبزٶ ٲٯٵ . 9ازايٷ  ٸٳاٶ صاٮبت ذػت تكٵيسي ٴ 

 ربثطاتي اؾتبٙاٌٗبٛبت ٗ -19-3

آٴز ٶ ؾاٶ اغت . ثسزغي ايتٱ   1384- 87( اٮ٣بٲبت ٮ بثساتي اغابٰ يي غب٪ٹبي 1-19)ؾٯبزٶ  ز جاٴ٨ 

 ٸا ٢تٷ ثتب تٵجتٷ ثتٷ اٚتصايؽ ٲٟتؽ ازتجبيتبت  ز جبٮٓتٷ ٴ اغتاٟجب٨ زٴش اٚتصٴٰ ٮتس ٬ اش             جاٴ٨ ٲؿبٰ ٮي

 ٲػجت ثتٷ غتب٪ٹبي ٞجت٩    يسي ؾج٣ٷ ٮ بثسات اغابٰ اٚصايؽ ْٯ٣٫س  چؿٯ٧ ،1387 زغب٨ اٮ٣بٲبت ازتجبيي 

 اغت . اؾاٷ 

 1384 - 87( اهٌبًبت هخبثشاتي استبى دس سبلْبي 1-19)ضوبسُ  جذٍل

 ٛٞع اٌٗبٛبت

 ؾبّ

ٗطًع تٔلٚ 

 ق٢طي
 ًبٛب٢ٓبي ثيٚ ق٢طي تٔلٚ ١ِ٘بٛي ثيٚ ق٢طي تٔلٚ ١ِ٘بٛي ق٢طي ًبض ق٢طي٠ تٔلٚ ٗكـّٞ ث تٔلٚ ٜٗهٞث٠ ق٢طي

1384 33 291316 257031 1759 1750 7520 

1385 33 297178 257179 1810 2204 8664 

1386 36 339254 263650 1939 2692 6387 

1387 36 349882 263380 1892 3241 5166 
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 (1-19) ضوبسُ  دًجبلِ جذٍل

 ٛٞع اٌٗبٛبت

 ؾبّ

ًبٛب٢ٓبي ثيٚ 

 آ٘ٔٔي

ضٝؾتب١بي زاضاي 

 تٔلٜي اضتجبط

ضٝؾتب١بي زاضاي 

 ٗطًع ؾٞئيچ
 ييتٔلٚ ٜٗهٞث٠ ضٝؾتب

تٔلٚ ٗكـّٞ ثٌبض 

 ضٝؾتبيي
 تٔلٚ ١٘طاٟ

1384 60 2003 381 157184 126459 72736 

1385 60 1501 350 198516 156340 186654 

1386 60 1541 389 206801 150369 303791 

1387 90 1581 310 210084 127114 373790 

 1389-هبذص: قطًز ؾْبهي هربثطار اؾشبى اضزثيل

 

 لٚ ثبثت ٝ ١٘طاٟضطيت ٛلٞش تٔ -19-4

( نسيت ٲٛٵذ ت٫ٛٱ ربثت ؾتٹسي  ز اغتابٰ  ز غتب٨    2-19ثس اغبظ ايسْبت ازايٷ ؾاٶ  ز جاٴ٨ ؾٯبزٶ )

 زقتا   38/25 زقا ثٵ ٶ اغت  ز ٸٯيٱ غب٨ نسيت ٲٛٵذ ت٫ٛٱ زٴغابيي  ز اغتابٰ   96/35ٮٓب ٨  1387

ٮر٢ٵز نسيت ٲٛٵذ ت٫ٛتٱ    زقا ثٵ ٶ اغت. ز غب٨ 21/30ٴ نسيت ٲٛٵذ ت٫ٛٱ ربثت  ز ٩٢ اغابٰ ٮٓب ٨ 

 . زقا ثٵ ٶ اغت 34ربثت  ز ٢ؿٵز 

نتسيت ٲٛتٵذ ت٫ٛتٱ     1387ثس اغبظ ايسْبت  زيبٚاي اش ؾس٢ت غٹبٮي ٮ بثسات اغابٰ از ثيت٩،  ز غتب٨   

  زقا ثٵ ٶ اغت. 98/42 زقا ٴ ايٱ زٞ٭  ز ٢ؿٵز  44/30ٸٯساٶ  ز اغابٰ 

ٲؿتبٰ  ٸٳتاٶ اٚتصايؽ چؿتٯ٧يس ايتٱ       1385-1387ثسزغي زٴٲا نسيت ٲٛٵذ ت٫ٛٱ ٸٯساٶ  ز يٵ٨ غب٪ٹبي 

 زقتا   71/24ثتٷ   1385 زقتا  ز غتب٨    70/14ؾبصف ثٵ ٶ اغت ثٷ يٵزي ٢ٷ ايٱ ؾبصف  ز اغابٰ اش 

 زغياٶ اغت. 1387 زقا  ز غب٨  44/30ٴ  1386 ز غب٨ 

 98/42ٴ  1385 زقتا  ز غتب٨    20/34ثٷ  1385 زقا  ز غب٨  20/22 ز غًح ٢ؿٵز ٲيص ايٱ ؾبصف اش 

 اٚصايؽ يبٚاٷ اغت. 1387ز غب٨  زقا  

ٮٟبيػٷ نسيت ٲٛٵذ ت٫ٛٱ ٸٯساٶ  ز ٢ؿٵز  ز اغابٰ ٲؿبٰ  ٸٳاٶ ذبييٱ ثٵ ٰ ايٱ ؾبصف  ز اغابٰ ٲػجت ثٷ 

 .ٮي ثبؾاٮيبٲ٧يٱ ٢ؿٵزي 
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 1385-1387ضشيت ًلَر تللي  ثبثت ٍ ّوشاُ دس استبى اسدثيل ٍ ًل ًطَس دس عَل سبلْبي ( 2-19)ضوبسُ  جذٍل

 1387 1386 1385 ػٜٞاٙ

 ضطيت ًلَش سللي طبثز زض اؾشبى
 96/35 38/36 87/36 قْطي

 38/25 40/29 43/29 ضٍؾشبيي

 34 46/33 55/32 ًكَضًل ضطيت ًلَش سللي طبثز زض 

 44/30 71/24 70/14 ضطيت ًلَش سللي ّوطاُ اؾشبى

 98/42 20/34 20/22 ضطيت ًلَش سللي ّوطاُ ًكَض

 هاخذ : پیشیي

ازتجبيتبت ٴ ٚٳتبٴزي ايسْتبت    ْٯ٣٫س  اْاجبزات تٯ١٫  ازائيٹبي غسٮبيٷ اي اغابٲي ٚك٩  1387 ز غب٨ 

  زقتتا اش ْٯ٣٫تتس  اْاجتتبزات اغتتابٲي زا ؾتتبٮ٩    ٢25/0تتٷ  ز  تتاٴ   ٮي٫يتتٵٰ زيتتب٨ ثتتٵ ٶ اغتتت    5760

 ٮي ؾٵ .
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 آٗٞظـ ػ٘ٞٗي - 20

ٴ ٮتٵز  تٵجتٷ   آٮٵشؼ ٴ ذسٴزؼ اش ٚك٫ٹبيي اغت ٢ٷ تبريس ٖيس ٞبث٩ اٲ٣بزي ثس اٮس تٵغٓٷ  از  ٴ اش ايٱ ز

 ز تحٟيٟبت ٮ ا٫ٛي ٢تٷ اٲجتب٬ ؾتاٶ ، ارتسات ٮاٟبثت٩ تٵغتٓٷ آٮتٵشؼ ٴ         .ثبؾا ٮحٟٟبٰ ٴ ثسٲبٮٷ زيصاٰ ٮي

ثٷ ارجبت زغياٶ اغت.  ز قٵزت اجساي ثسٲبٮٷ ٸبي تٵغتٓٷ  ٴ اجاٯبْي ذسٴزؼ ثس زؾا ٴ تٵغٓٷ اٞاكب ي 

ٰ آٮٵشؼ  يتاٶ ٴ ٮتبٸس تؿت٣ي٩    آٮٵشؼ ٴ ذسٴزؼ ،  ز آيٳاٶ ٲػجت ٚصايٳاٶ اي اش جٯٓيت ٚٓب٨ زا جٵاٲب

٢ػتت غتًٵح ثتبالتس     .صٵاٸٳا  ا  ٴ ثٷ تازيج غبصابز ذٸٳي ٴ  سٚٷ اي جٯٓيت ٚٓب٨ تٗييس صٵاٸتا ٢تس   

ٮٹبزت ٴ ت كف تٵغى جٯٓيت ٚٓب٨ ، اٮ٣بٰ ذيؿسٚت  ائت٭ ت٣ٳي٣ٹتبي تٵ٪يتا ٴ زؾتا ٮتااٴ٬ ٴ تٵغتٓٷ       

ؼ ٴ ذسٴزؼ ثب تبريسي ٢تٷ ثتس ثٹجتٵ     اٞاكب ي  بق٩ اش آٰ زا ٚساٸ٭ صٵاٸا آٴز . ٸ٭ چٳيٱ تٵغٓٷ آٮٵش

 .ؾتٵ   غًح ثٹااؾت ٴ اٮيا ثٷ شٲا٦ي ٴ ٢بٸؽ جٯٓيت  از  ثٷ يٵز ٮػاٟي٭ ثٷ تٵغٓٷ اٞاكب ي ٮٳاٹي ٮي

 زٴ . ٫٢ياي  ز ٚسايٳا تٵغٓٷ ثٷ ؾٯبز ٮي ي٣ي اش ْٵاٮ٩اش ايٱ زٴ آٮٵشؼ ٴ ذسٴزؼ 

 تؼساز زاٛف آٗٞظاٙ ث٠ تلٌيي ٗوبعغ تحهئي ٝ خٜؽ -20-1

آٮتٵشؼ زاٸٳٯتبيي   ، ذبيتٷ تحكتي٫ي    5ٓب٪يت آٮٵشؼ ٴ ذسٴزؼ ؾبٮ٩ غٷ  ٴزٶ آٮٵشؼ اثااايي  ز  اٮٳٷ ٚ

ثبؾتا ٢تٷ ٚٓب٪يتت  ز ايتٱ       ز غٷ ذبيٷ تحكي٫ي ٴ آٮٵشؼ ٮاٵغًٷ ٲُسي ٴ ٮٹبزتي ٴ ذيؽ  اٲؿت٧بٸي ٮتي  

 ٴزٶ  ز غب٨ اٴ٨ ٮاٵغًٷ ثكٵزت ْٯٵٮي ثٵ ٶ ٴ اش غب٨  ٴ٬ ٮاٵغًٷ ثٷ ؾتبصٷ ٸتبي ٢تبز اٲؽ ، ٚٳتي ٴ     

ؾٵ  ٴ ٚبزٔ ا٪احكيسٰ زؾتاٷ ٸتبي ٮ ا٫تٙ ٲُتسي ذتع اش ذبيتبٰ ايتٱ  ٴزٶ ،          سٚٷ اي ٴ ٲُسي تٟػي٭ ٮي

 ؾٵٲا.  جٹت ٴزٴ  ثٷ آٮٵشؼ ْب٪ي ي١ غب٨ تحكي٫ي  ز  ٴزٶ ٸبي ذيؽ  اٲؿ٧بٸي ٮؿٗٵ٨ تحكي٩ ٮي

 آٗٞظـ پيف اظ زثؿتبٙ-20-1-1

غتت ٢تٷ ثتب تحتت ذٵؾتؽ ٞتساز  ا ٰ       آٮٵشؼ ذيؽ اش  ثػابٰ يب  ٴزٶ آٮب ٦ي ،  ٴزٶ آٮٵشؾي ي٣ػتب٪ٷ ا 

غب٪ٷ شٮيٳٷ آٮب ٦ي تحكي٫ي ، آؾٳبيي ثب ٮحيى آٮٵشؾي ٴ تٓبٮست اجاٯبْي ٴ جرة ٮٛتبٸي٭   ٢5ٵ ٢بٰ 

 آٴز  ٴ اش ايٱ ٲُس  بئص اٸٯيت اغت . آٮٵشؾي ذبيٷ زا  ز آٲبٰ ٚساٸ٭ ٮي
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آٮتب ٦ي   ٴزٶ ٰ تٓاا   اٲؽ آٮٵشا 1385-86(  ز غب٨ تحكي٫ي 1-20)ؾٯبزٶ ثس اغبظ ايسْبت جاٴ٨ 

ثتٷ   1387-88ٴ  ز غب٨ تحكتي٫ي   ٲٛس 12510ثٷ  1386-87ٲٛس ثٵ ٶ ٢ٷ  ز غب٨ تحكي٫ي  12786 ز اغابٰ 

ؽ يبٚاٷ اغت . ٢بٸ ٲٛس 9263

 آٗٞظـ اثتسايي-20-1-2

 ثتتب تٵجتتٷ ثتتٷ اٸٯيتتت  ٴزٶ اثاتتاايي تتتسؼ  ٴ ثبؾتتا  ٴزٶ اثاتتاايي جتتصء آٮٵشؾتتٹبي اججتتبزي  ز ايتتساٰ ٮتتي

ئٵالٰ ٲُب٬ آٮٵشؾي ٸٯٵازٶ ثس تحت ذٵؾؽ آٴز ٰ ٸس چٷ ثيؿاس اٚسا  الش٬ ا٪ا٫ٓتي٭ ايتٱ   ثسٲبٮٷ زيصاٰ ٴ ٮػ

 ٦سٴٶ غٳي ثٵ ٶ اغت .

 1385-86( تٓاا   اٲؽ آٮٵشاٰ  ٴزٶ اثااايي  ز غب٨ تحكتي٫ي  1-20)ؾٯبزٶ ثب تٵجٷ ثٷ ايسْبت جاٴ٨ 

ثتٷ   1387-88تحكتي٫ي   ٴ  ز غتب٨  ٲٛتس   92473ثٷ  1386-87ٲٛس ثٵ ٶ ٢ٷ  ز غب٨ تحكي٫ي  97506ٮٓب ٨ 

اٰ اغابٰ  ز غتب٨  جٯٓيت  اٲؽ آٮٵش٩٢  ٸٯ ٳيٱ ث ؽ ْٯاٶ ٢بٸؽ ٢بٸؽ ذياا ٢س ٶ اغتٲٛس 89309

 . ٮي ثبؾايي زاٸٳٯبٲبؾي اش ٢بٸؽ  اٲؽ آٮٵشاٰ  ٴزٶ  87-1386

 آٗٞظـ ضا١ٜ٘بيي-20-1-3

ٲتص     يس تحكتي٫ي ،  ٴزٶ زاٸٳٯبيي تحكي٫ي ثٷ ْٳٵاٰ زاٸٳٯبي  اٲؽ آٮٵشاٰ  ز اٲا بة زؾتاٷ ٴ تٓيتيٱ ٮػت   

ثب اٲاٟب٨ ٮٵن ٢بٸٳاٶ  اٲتؽ آٮتٵشاٰ اثاتاايي ثتٷ      .ثسٲبٮٷ زيصاٰ آٮٵشؾي اش اٴ٪ٵيت صبقي ثسصٵز از اغت

ثب تٵجٷ ثتٷ   . ٴزٶ ٸبي تحكي٫ي ثبالتس،  ٴزٶ زاٸٳٯبيي تحكي٫ي ٲيص ثب ٢بٸؽ  اٲؽ آٮٵش زٴثسٴ ثٵ ٶ اغت

ٲٛتس   80188ٮٓتب ٨   1385-٨86 تحكتي٫ي  ( تٓاا   اٲؽ آٮٵشاٰ ايتٱ  ٴزٶ  ز غتب  1-20جاٴ٨ )ايسْبت 

٢بٸؽ يبٚاتٷ   ٲٛس 62249ثٷ  1387-88ٴ  ز غب٨ تحكي٫ي  ٲٛس 71525ثٷ  86-87ثٵ ٶ ٢ٷ  ز غب٨ تحكي٫ي 

ٲٛس  اٲؽ آٮٵش  ز ٮًّٟ زاٸٳٯبيي ثصز٦ػبالٰ  ز غب٨ ٮر٢ٵز ٮؿٗٵ٨ تحكتي٩   265اغت . ٸٯ ٳيٱ تٓاا  

 ٲٛس ٢بٸؽ  اؾاٷ اغت. 245( ٮٓب ٨ 1386-٢87ٷ ٲػجت ثٷ غب٨ تحكي٫ي ٦رؾاٷ )ثٵ ٶ اٲا 
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 آٗٞظـ ٗتٞؾغ٠ ٛظطي ٝ پيف زاٛكِب١ي-20-1-4

غب٨ اغت .  ٴزٶ آٮٵشؼ ذيؽ  اٲؿ٧بٸي ٢ٷ ٮات آٰ ي٣ػب٨ اغت  3يٵ٨  ٴزٶ آٮٵشؼ ٮاٵغًٷ ٲُسي 

ثٷ ْٳٵاٰ ٮ٣ٯ٩  ٴزٶ غٷ غب٪ٷ ٮاٵغتًٷ ٲُتسي ٴ ٮجتٵشي ثتساي ٴزٴ   اٲتؽ آٮتٵشاٰ ٮاٵغتًٷ ٲُتسي ثتٷ          

(تٓتاا  ٢ت٩  اٲتؽ آٮتٵشاٰ ٮاٵغتًٷ      1-20)ؾتٯبزٶ  ثبؾا. يجٝ ايسْبت جتاٴ٨   ٮيغًٵح آٮٵشؼ ْب٪ي 

 73594ثتٷ   1386-87ٲٛتس  ز غتب٨ تحكتي٫ي     80889اش  85-86 ز غب٨ تحكي٫ي  ٲُسي ٴ ذيؽ  اٲؿ٧بٸي

ْسٴٶ ثس  اٲتؽ آٮتٵشاٰ  ٴزٶ زٴشاٲتٷ،     يبٚاٷ اغت٢بٸؽ ٲٛس  71756ثٷ  1387-88ٴ  ز غب٨ تحكي٫ي ٲٛس 

 اٲؽ آٮٵش  ز ٮًّٟ ٮاٵغًٷ ٲُسي ٴ ذيؽ  اٲؿ٧بٸي ؾتجبٲٷ   ٲٛس 5183ٮٓب ٨  1387-88 ز غب٨ تحكي٫ي 

  .ٮؿٗٵ٨ تحكي٩ ثٵ ٶ اٲا

 آٗٞظـ كٜي ٝ حطك٠ اي ٝ ًبض زاٛف -20-1-5

ٸٯبٲ٧ٵٲٷ ٢ٷ اؾبزٶ ٦س يا ٚٓب٪يت  ز غب٨ اٴ٨  ٴزٶ آٮٵشؼ ٮاٵغًٷ ٲُتسي ٴ ذتيؽ  اٲؿت٧بٸي ْٯتٵٮي     

ؾتٵ  .ثتب تٵجتٷ ثتٷ       اٲؽ ، ٚٳتي ٴ  سٚتٷ اي ٴ ٲُتسي تٟػتي٭ ٮتي     ثٵ ٶ ٴ اش  ٴ٬ ٮاٵغًٷ ثٷ ؾبصٷ ٸبي ٢تبز 

( تٓاا   اٲؽ آٮٵشاٰ ٮاٵغًٷ  ز ؾبصٷ ٸبي ٚٳتي ٴ  سٚتٷ اي ٴ ٢تبز اٲؽ    2-20)ؾٯبزٶ ايسْبت جاٴ٨ 

 ؽ٢تبٸ ٲٛس  17117ثٷ  1386-87ٲٛس ثٵ ٶ ٢ٷ  ز غب٨ تحكي٫ي  17447ٮٓب ٨  1385-86 ز غب٨ تحكي٫ي 

غتٹ٭   1385-86.  ز غتب٨ تحكتي٫ي   ذياا ٢س ٶ اغتت ٲٛس اٚصايؽ  20678ثٷ  1387-88ٴ  ز غب٨ تحكي٫ي 

اش ٮجٯتٵِ  اٲتؽ آٮتٵشاٰ ٚٳتي ٴ      ٴ٪اي  تحت ذٵؾؽ ٮاازظ ٴ  سٚٷ اي ٴ ٢بز اٲؽ  اٲؽ آٮٵشاٰ ٚٳي

ٴ  ز   زقتا  94/80 ثتٷ  1386-87 زقا ثٵ ٶ ٢تٷ  ز غتب٨ تحكتي٫ي     65/79 سٚٷ اي ٴ ٢بز اٲؽ ٮٓب ٨ 

 .اغت  ؽ يبٚاٷاٚصاي زقا  38/83ثٷ  1387-88غب٨ تحكي٫ي 

 زاٛف آٗٞظاٙ تيع١ٞـ  -20-1-6

ْسٴٶ ثس ٢ٵ ٢بٰ ْب ي ، آٮٵشؼ ٢ٵ ٢بٰ اغاثٳبيي ٴ تيص ٸٵؼ ٲيص ثس ْٹاٶ آٮتٵشؼ ٴ ذتسٴزؼ اغتت ٴ    

ؾبٮ٩ آٮٵشؾٹبي صبـ ثساي ايٱ ٦سٴٶ اش  اٲؽ آٮٵشاٰ ٮٳًجٝ ثتب  ٴزٶ ٸتبي تحكتي٫ي آٮتٵشؼ زغتٯي      

 ثبؾا . ٮي
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اٲي ٢ٷ  ازاي تٵاٲبييٹبي ذٸٳي ثباليي ٸػتاٳا اش اٮ٣بٲتبت آٮٵشؾتي ٴ     ز ٲُب٬ آٮٵشؾي ٢ؿٵز  اٲؽ آٮٵش

ٚهبي ٚيصي٣ي صبقي ثسصٵز ازٲا ٴ تبٮيٱ ايٱ ؾسايى ثتس ْٹتاٶ ٮاٵ٪يتبٰ آٮتٵشؼ ٴ ذتسٴزؼ اغتت يجتٝ        

ٰ   اٲتؽ آٮتٵشاٰ تيصٸتٵؼ    ٢ت٩  (تٓاا 3-20)ؾٯبزٶ  ايسْبت جاٴ٨  1385-86 ز غتب٨ تحكتي٫ي    اغتاب

 ٲٛتس  780ثٷ  1387-88ٴ  ز غب٨ تحكي٫ي  ٲٛس 768ثٷ  1386-87تحكي٫ي ٲٛس ثٵ ٶ ٢ٷ  ز غب٨  762ٮٓب ٨ 

 . تٗييس ٦س ياٶ اغت

ٲٛس ثٵ ٶ ٢ٷ ٲػجت ثٷ غب٨ تحكي٫ي  299 ز غب٨ ٮر٢ٵز تٓاا   اٲؽ آٮٵشاٰ تيص ٸٵؼ  ز ٮًّٟ زاٸٳٯبيي 

ًٟتّ  ؽ تٓتاا   اٲتؽ آٮتٵشاٰ ٮ   اٚتصاي ؽ ٲٯٵ ٶ اغت ٢ٷ ٮي تٵاٲا ٲبؾتي اش  اٚصايٲٛس ذٳج ٮٓب ٨  87-1386

 ٲػجت ثٷ غب٨ ٞج٩ ثبؾا. 1387-88زاٸٳٯبيي  ز غب٨ تحكي٫ي 
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  اؾتثٜبيي زاٛف آٗٞظاٙ  -20-1-7

٦سٴٶ ٲبثيٳتب ، ٲبؾتٳٵا ، ٲتبتٵاٰ ذٸٳتي ،      7 اٲؽ آٮٵشاٰ اغاثٳبيي ٲيص ثب تٵجٷ ثٷ ٲبتٵاٲيٹبي جػٯي ٴ ذٸٳي ثٷ 

 ؾتتٵٲا ٴ ثتتب  ي تٟػتتي٭ ٮتتيچٳتتا ٮ٫ٓتتٵ٪ياي ٴ ٲتتبتٵاٰ يتتب ٦يس ٮ٫ٓتتٵ٨ جػتتٯي ٴ  س٢اتتي ، ٲبٸٳجتتبز زٚاتتبزي ،

يجٟٷ ثٳاي  ز  ٴزٶ ٸبي تحكي٫ي ٮ ا٫ٙ ٲيبشٮٳا ثٹسٶ ٮٳاي اش ؾسايى آٮٵشؾي ٮاٳبغت ثب ؾسايى صبـ 

ٲٛتس ثتٵ ٶ ٢تٷ  ز غتب٨      1143ٮٓتب ٨  1386-87صٵ  ٸػاٳا . تٓاا  ايٱ  اٲتؽ آٮتٵشاٰ  ز غتب٨ تحكتي٫ي     

 يبٚاٷ اغت . ٢بٸؽٲٛس  1205ثٷ  1387-88تحكي٫ي 

 اٙ ٗساضؼ ؿيط اٛتلبػي )ؿيط زٝٓتي(زاٛف آٗٞظ-20-1-8

ج٫ت ٮؿبز٢اٹبي ٮس ٮي اش يسيٝ ايجب  ٴ ٦ػاسؼ ٮاازظ ٖيتس  ٴ٪اتي ي٣تي اش غيبغتاٹبي ٮتٵز  تٵجتٷ       

آٮٵشؼ ٴ ذسٴزؼ  ز غب٪ٹبي ٦رؾاٷ ثٵ ٶ اغت اٚتصايؽ تٓتاا   اٲتؽ آٮتٵشاٰ ٮتاازظ ٖيتس اٲاٛتبْي  ز        

اٷ ٴ اش ايٱ جٹت ي٣ي اش ؾبصكتٹبي ٲُتب٬   تٵغٓٷ ٚٓب٪ياٹبي آٮٵشؼ ٴ زٞبثاي ٢س ٰ آٲٹب ٲٟؽ اغبغي  اؾ

 آيا . آٮٵشؾي ٢ؿٵز ثٷ  ػبة ٮي

 1385-86( تٓاا  ٩٢  اٲؽ آٮتٵشاٰ ٖيتس اٲاٛتبْي  ز غتب٨ تحكتي٫ي     4-20)ؾٯبزٶ يجٝ ايسْبت جاٴ٨ 

ٴ  ز غتب٨  ٲٛتس   20568ثتٷ  اٚتصايؽ  زقتا   83/4ثتب   1386-87ٲٛس ثٵ ٶ ٢ٷ  ز غب٨ تحكي٫ي 19619ٮٓب ٨ 

 .اغت زغياٶٲٛس  20186 زقا ٢بٸؽ ثٷ  86/1ثب  1387-88تحكي٫ي 

 ثتتبة  ز غتتب٨ تحكتتي٫ي  261اش  اٚتتصايؽ اٲتتا٠تٓتتاا  آٮٵشؾتت٧بٸٹب ٴ ٮتتاازظ ٖيتتس اٲاٛتتبْي ٲيتتص ثتتب    

 زقا ٢بٸؽ ثتٷ   3/2ثب  1387-88ٴ  ز غب٨ تحكي٫ي  1386-87ثبة  ز غب٨ تحكي٫ي  264ثٷ  86-1385

 زغياٶ اغت .ثبة  258

ٮتي ثبؾتا ثتٷ     زاٸٳٯتبيي ٴ ٮًٟتّ اثاتاائي     زٖيس اٲاٛبْي ْٯاتبً اٚصايؽ جٯٓيت  اٲؽ آٮٵشاٰ  ز ٮاازظ 

ٲٛتس  ز   6036ثٷ  1386-87ٲٛس  ز غب٨ تحكي٫ي  5828يٵزي ٢ٷ تٓاا   اٲؽ آٮٵشاٰ  ز ٮًّٟ اثااائي اش 

  ز غتب٨ تحكتي٫ي   تٓاا   اٲؽ آٮٵشاٰ ٲيص  زاٸٳٯبيي ز ٮًّٟ  .اٚصايؽ يبٚاٷ اغت 1387-88غب٨ تحكي٫ي 

تٓاا  آٮٵشؾت٧بٸٹب ٴ   .اٚصايؽ يبٚاٷ اغت 1387-88ٲٛس  ز غب٨ تحكي٫ي  3355ٛس ثٷ ٲ 3326اش  87-1386
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ثبة  ز غتب٨ تحكتي٫ي    41ثٷ  1386-87ثبة  ز غب٨ تحكي٫ي  42ٮاازظ ٖيس اٲاٛبْي  ز ٮًّٟ اثااائي اش 

تٓاا  آٮٵشؾ٧بٸٹب ٴ ٮاازظ ٖيس اٲاٛبْي ٮسثتٵو ثتٷ ٮًٟتّ     ؽ٢بٸؽ يبٚاٷ اغت ثيؿاسيٱ ٢بٸ 88-1387

ٴ تٳٹب ٮًٟٓتي ٢تٷ تٓتاا  آٮٵشؾت٧بٸٹب اٚتصايؽ يبٚاتٷ اغتت ٮًٟتّ         ثبة  ثٵ ٶ  5ثٷ تٓاا   اٲؿ٧بٸيذيؽ  

 .ثبة ٴ اٚصايؽ ي١ ثبة آٮٵشؾ٧بٶ ثٵ ٶ اغت 135ٮاٵغًٷ ثٷ تٓاا  ٩٢ 

 تؼساز زاٛف آٗٞظاٙ زذتط  -20-1-9

ٵاٰ ٦ٛتت ٢تٷ   ت٫ٓي٭ ٴ تسثيت  صاساٰ  ز ٸس جبٮٓٷ اي اش اٸٯيت ٴيطٶ اي ثسصٵز از اغت ثٷ جسات ٮتي تت  

ي٣ي اش ْٵاٮ٫ي ٢ٷ  ز زاٶ زغياٰ ثٷ تٵغٓٷ اٲػبٲي جٵاٮتّ ثبيتا ثتٷ آٰ تٵجتٷ جتاي ٲٯتٵ  آٮتٵشؼ ٸٯتٷ         

 صاساٰ  ز غًح آٮٵشؼ ْٯٵٮي ٴ  ز ٮس ٫ٷ ثٓا اٚصايؽ غًح غٵا  ٴ تحكيست آٲبٰ تتب ٮسا ت٩ ْتب٪ي    

 ٮي ثبؾا.

ذٵؾتؽ تحكتي٫ي    ؾبصف تٓاا   اٲؽ آٮتٵشاٰ  صاتس  ز ٮٟتبيّ ٮ ا٫تٙ تحكتي٫ي ، ٸٯ ٳتيٱ ؾتبصف       

َبٸسي ٴ ٲس  ٦رز  اٲؽ آٮٵشاٰ  صاس اش ؾبصكتٹبيي ٸػتاٳا ٢تٷ ٮتي تٵاٲٳتا ٲٯبيتبٲ٧س ٮيتصاٰ آٮتٵشؼ         

 ْٯٵٮي  صاساٰ  ز ٸس جبٮٓٷ اي ثبؾٳا.

تٓتاا   اٲتؽ آٮتٵشاٰ  صاتس  ز ٮًٟتّ       1387-88(  ز غتب٨ تحكتي٫ي   1-20ثس اغبظ ايسْتبت جتاٴ٨ )  

ٲٛتس ٴ  ز   30691زاٸٳٯتبيي زٴشاٲتٷ ، ثصز٦ػتبالٰ( ٮٓتب ٨      ٲٛس ،  ز ٮًّٟ زاٸٳٯبيي )ؾتبٮ٩  44114اثااايي 

ٮًّٟ ٮاٵغًٷ ٲُسي ٴ ذيؽ  اٲؿ٧بٸي )ؾبٮ٩ ٮاٵغتًٷ ٲُتسي ٴ ذتيؽ  اٲؿت٧بٸي زٴشاٲتٷ ٴ ثصز٦ػتبالٰ(       

 ٲٛس ٮيجبؾا . 37665ٮٓب ٨ 

 ٸٯبٲ٧ٵٲتتٷ ٢تتٷ ٮس ُتتٷ  .( آٮتتاٶ اغتتت5-20ٮيتتصاٰ ذٵؾتتؽ تحكتتي٫ي  اٲتتؽ آٮتتٵشاٰ  صاتتس  ز جتتاٴ٨ )

 ز ٮًٟتّ   1387-88ٵؾتؽ تحكتي٫ي َتبٸسي  اٲتؽ آٮتٵشاٰ  صاتس  ز غتب٨ تحكتي٫ي         ٮي ٦س   ٮيصاٰ ذ

ايتٱ ٮػتب٪ٷ  ز   ٴ ٮاٵغًٷ ٲُسي ٴ ذيؽ  اٲؿ٧بٸي تٛبٴت چؿتٯ٧يسي ثتب ٮًٟتّ اثاتاايي ٴ زاٸٳٯتبيي  از       

 ٮٵز   اٲؽ آٮٵشاٰ ذػس ٲيص قب ٜ اغت .
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ٰ   6-20ايسْبت ٮسثٵو ثٷ ٲس  ٦رز  اٲؽ آٮٵشاٰ ٢ٷ  ز جتاٴ٨ )  ٮتي  ٸتا  ز غتب٨     ( آٮتاٶ اغتت ٲؿتب

 زقا ،  ز ٮًٟتّ   95/99ٲس  ٦رز  اٲؽ آٮٵشاٰ  صاس  ز ٮًّٟ اثااايي ثٷ زاٸٳٯبيي  1387-88تحكي٫ي 

 زقا ثٵ ٶ اغت . ٮس ُتٷ ٮي٧تس   ٢تٷ  ز ٮٟتبيّ ثتبالتس ٲتس  ٦ترز  اٲتؽ          48/97زاٸٳٯبيي ثٷ ٮاٵغًٷ 

جتاٴ٨ ٲتس  ٦ترز  اٲتؽ      ثتس اغتبظ ٸٯتيٱ     آٮٵشاٰ تٛبٴت چؿٯ٧يسي ثب ٮٟبيّ ذبييٱ تس تحكتي٫ي  از . 

 زقتا   12/103 زقا  ٴ ز ٮًّٟ زاٸٳٯبيي ثٷ ٮاٵغتًٷ   72/99آٮٵشاٰ ذػس  ز ٮًّٟ اثااايي ثٷ زاٸٳٯبيي 

 ثٵ ٶ اغت.

 ( تؼذاد داًص آهَصاى ثِ تلٌيي هوغغ تحصيلي ٍ جٌسيت دس سبل ّبي تحصيلي1-21)ضوبسُ  جذٍل

 )ثذٍى ؿيش اًتلبػي( 88-1387ٍ  87-1386ٍ  86-1385

 )ًلط(

 قطح

 1387-1388ؾبّ  1386 -1387ؾبّ  1385 -1386ؾبّ 

 زذتط پؿط زذتط پؿط خ٘غ زذتط پؿط خ٘غ

 4552 4711 6274 6236 12510 6370 6416 12786 سؼساز زاًف آهَظاى آهبزگي

 44114 45195 45550 46923 92473 48063 49443 97506 سؼساز زاًف آهَظاى اثشسايي

 30531 32718 34113 37412 71525 38000 42188 80188 سؼساز زاًف آهَظاى ضاٌّوبيي

 35025 36731 36385 37209 73594 40034 40855 80889 سؼساز زاًف آهَظاى هشَؾغِ ًظطي ٍ ديف زاًكگبّي

 160 105 372 138 510 398 166 564 سؼساز زاًف آهَظاى ضاٌّوبيي )ثعضگؿبالى (

 2640 2543 4181 3325 7506 3962 3558 7520 (ثعضگؿبالى)گبّي سؼساز زاًف آهَظاى هشَؾغِ ًظطي ٍ ديف زاًك

 118167 122110 126875 131243 258118 136827 142626 279453 ػوغ

 1387-هبذص : ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى 
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  ي ٍ ًبس ٍ داًص ثِ تلٌيي دٍلتي ٍ( تؼذاد داًص آهَصاى هتَسغِ كٌي ٍ حشكِ ا2-21 )ضوبسُ  جذٍل

 ٍ جٌسيتؿيش اًتلبػي 
 )ًلط(

 ؾبّ ٝ قطح
 زاٛفٝ زاٛف آٗٞظاٙ ٗتٞؾغ٠ ًبض  زاٛف آٗٞظاٙ ٗتٞؾغ٠ كٜي ٝ حطك٠ اي

 ؿيط اٛتلبػي زٝٓتي خ٘غ ؿيط اٛتلبػي زٝٓتي خ٘غ

86-1385 
 937 2372 3309 22 2270 2292 زذشط

 2085 4495 6580 506 4760 5266 دؿط

87-1386 
 482 2625 3107 155 1976 2131 زذشط

 2307 4471 6778 314 4784 5101 دؿط

88-1387 
 572 3846 4418 136 2207 2343 زذشط

 2196 6182 8378 437 5102 5539 دؿط

 1389-هبذص : ؾبظهبى آهَظـ ٍ دطٍضـ اؾشبى اضزثيل

 

 ( تؼذاد داًص آهَصاى تيض َّش ثِ تلٌيي هوغغ تحصيلي ٍ جٌسيت 3-21 )ضوبسُ جذٍل 

 )ًلط(

 ٗتٞؾغ٠ ٛظطي ٝ پيف زاٛكِب١ي ٜ٘بييضا١ خٜؿيت ؾبّ ٝ قطح

سؼساز زاًف آهَظاى 

 سيعَّـ

 236 147 زذشط 86-1385

 231 148 دؿط

 237 144 زذشط 87-1386

 237 150 دؿط

 238 150 زذشط 88-1387

 243 149 دؿط

 1389 -طٍضـ اؾشبى اضزثيلدهأذص: ؾبظهبى آهَظـ ٍ 
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تحصيلي دس  ى ،تؼذاد آهَصضگبُ ٍ هذاسس ؿيش اًتلبػي ثش حست دٍسُ( تؼذاد داًص آهَصا 4-21 )ضوبسُ جذٍل 

 دس استبى اسدثيل1387-88ٍ  1386-87ٍ  1385-86تحصيلي ْبي سبل
 )ًلط(

 ؾبّ تحهئي

 تؼساز آٗٞظقِبٟ ٝ ٗساضؼ ؿيط اٛتلبػي)ثبة( تؼساز زاٛف آٗٞظ )ٛلط(

 پيف زاٛكِب١ي ٗتٞؾغ٠ بييضا١ٜ٘ اثتسايي خ٘غ پيف زاٛكِب١ي ٗتٞؾغ٠ ضا١ٜ٘بيي اثتسايي خ٘غ

86-1385 19619 5369 3253 9456 1541 261 41 28 134 58 

87-1386 20568 5828 3326 9845 1569 264 42 28 134 60 

88-1387 20186 6036 3355 9357 1438 258 41 27 135 55 

 1387هبذص : ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى اضزثيل

نمودار شماره )22(توزیع فراوانی سهم تعداد دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی در استان اردبیل در سال تحصیلی 1387-88

غٹ٭  اٲؽ آٮٵشاٰ اٮب ٦ي;% 3.85

غٹ٭  اٲؽ آٮٵشاٰ ٮاٵغًٷ ٲُسي ٴ ذيؽ 

 اٲؿ٧بٸي;% 29.45

غٹ٭  اٲؽ آٮٵشاٰ زاٸٳٯبيي )ثصز٦ػب٨(; 1%

غٹ٭  اٲؽ آٮٵشاٰ ٮاٵغًٷ ٲُسي ٴ ذيؽ 

 اٲؿ٧بٸي)ثصز٦ػب٨(;% 2.2

غٹ٭  اٲؽ آٮٵشاٰ زاٸٳٯبيي;% 26.3

غٹ٭  اٲؽ آٮٵشاٰ اثااايي;37.2%
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پَشش تحصیلی ظاّزی      ;  
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تعداددانش آموزان امادگی تعداد دانش آموزان ابتدایی تعداد دانش آموزان راهنمایی تعداد دانش آموزان متوسطه

نظری و پیش دانشگاهی

تعداد دانش آموزان راهنمایی

)بزرگسال(

تعداد دانش آموزان متوسطه

نظری و پیش

دانشگاهی)بزرگسال(

نمودار شماره )23(تعداد دانش آموزان دختر وپسر در مقاطع مختلف تحصیلی در استان اردبیل در سال تحصیلی 1387-88

دختر

پسر

 ي ٝ ٛطخ ُصض زاٛف آٗٞظاٙ زض ٗوبعغ ٗرتٔق تحهئيٗيعاٙ پٞقف تحهئي ظب١ط-20-2

ذٵؾؽ تحكي٫ي َبٸسي ٲؿبٰ  ٸٳاٶ ٲػجت ٮٵجٵ  ثيٱ تٓاا   اٲؽ آٮٵشاٰ ي١  ٴزٶ تحكي٫ي ثتب تٓتاا    

 ثبؾا ٴ ثساثس اغت ثب :  جٯٓيت ٦سٴٶ ٮستجى ثب آٰ  ٴزٶ ٮي
 

 تعذاد داًش آهَساًی کِ در آى دٍرُ هشغَل تحصیل ّستٌذ

  دٍرُ تحصیلی هزتَطِ جوعیت گزٍُ سٌی 

 

 ؾبصف ذٵؾؽ تحكي٫ي ٴاٞٓي ٲٯبيبٲ٧س ٲس  اؾاٗب٨ ثتٷ تحكتي٩  ز ثتيٱ جٯٓيتت ٦تسٴٶ غتٳي ٮتستجى ثتب         

 ٸا ٢ٷ چتٷ تٓتاا ي اش جٯٓيتت ٦تسٴٶ غتٳي        ٴزٶ ٸبي ٮ ا٫ٙ اغت ثٷ ثيبٰ  ي٧س ايٱ ؾبصف ٲؿبٰ ٮي

 حكي٩ ٸػاٳا .غب٪ٷ اثااايي( ٮؿٗٵ٨ ثٷ ت 6-10ٮسثٵو ثٷ ي١  ٴزٶ تحكي٫ي )ٮثسً جٯٓيت 

ذٵؾؽ تحكي٫ي ٴاٞٓي  ز ثسٲبٮٷ زيصي آٮٵشؾي اش اٸٯيت ثيؿاسي ٲػتجت ثتٷ ذٵؾتؽ َتبٸسي ثسصتٵز از      

ثبؾا ٪ترا ثسٲبٮتٷ زيتصاٰ ثيؿتاس اش ذٵؾتؽ       ثبؾا ٴ٪ي  غايبثي ثٷ ايسْبت اٴ٪يٷ ذٵؾؽ ٴاٞٓي ٮؿ٫٣اس ٮي ٮي

 ٢ٳٳا . َبٸسي اغاٛب ٶ ٮي
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ٮيتصاٰ ذٵؾتؽ تحكتي٫ي َتبٸسي      1387-88ب٨ تحكتي٫ي   ز غ (5-20) ؾٯبزٶ ثب تٵجٷ ثٷ ايسْبت جاٴ٨

ٮًٟتّ ٮاٵغتًٷ    ز ٴاٞتّ   .اغتت   ٮاٵغتًٷ ثبالتس اش ٮًّٟ  اثااايي ٴ ٮًّٟ زاٸٳٯبيي اٲؽ آٮٵشاٰ  ز ٮًّٟ 

تٛبٴت ٮٵجٵ   ز ٮيصاٰ ذٵؾؽ تحكي٫ي ٮٟبيّ اثااايي ذبييٱ تسيٱ ٮيصاٰ ذٵؾؽ تحكي٫ي َبٸسي زا  از  

ٸٯ ٳتيٱ ٮيتصاٰ    .ز ٮًّٟ ٮاٵغًٷ ٲُسي ايتٱ اصتاس٘ شيتب  ٮتي ثبؾتا      ٴ زاٸٳٯبيي چٳااٰ شيب  ٲيػت اٮب  

، ثتبالتس اش  اٲتؽ   زاٸٳٯتبيي ٴ ٮاٵغتًٷ   ذٵؾؽ تحكي٫ي َبٸسي  ز ثتيٱ  اٲتؽ آٮتٵشاٰ ذػتس ،  ز ٮٟتبيّ      

 ثبؾا. آٮٵشاٰ  صاس ٮي

 ثتب  .( آٮتاٶ اغتت  6-20)ؾتٯبزٶ  ايسْبت ٮسثٵو ثٷ ٲس  ٦رز  اٲؽ آٮٵشاٰ  ز ٮٟبيّ ٮ ا٫ٙ  ز جتاٴ٨  

 صاتس  ، ٲس  ٦رز  ز ٮًّٟ اثااايي ثٷ زاٸٳٯتبيي   1387-88ثٷ ايسْبت ايٱ جاٴ٨  ز غب٨ تحكي٫ي  تٵجٷ

 ثيؿتاس ثتٵ ٶ  س  صات  اٲؽ آٮتٵشاٰ   اشس، ذػٮًّٟ زاٸٳٯبيي ثٷ ٮاٵغًٷ  اٲؽ آٮٵشاٰ  ثيؿاس اش ذػس ثٵ ٶ ٴ  ز

ٲتس  ٦ترز    1386-87ٴ  1385-86اغت ٴ  ز  ب٪ي ٢ٷ  ز ٮًّٟ زاٸٳٯبيي ثتٷ ٮاٵغتًٷ  ز غتب٨ تحكتي٫ي     

  اٲؽ آٮٵشاٰ  صاس ثيؿاس اش ذػس ثٵ ٶ اغت.

ٮيصاٰ ذٵؾؽ تحكي٫ي َتبٸسي ٴ ٲتس  ٦ترز  ز ثسصتي اش ٮٟتبيّ ثتٷ ٫ْتت ٮٹتبجست ،          الش٬ ثٷ ذ٢س اغت

 ثبؾا . ٮس ٴ ي  اٲؽ آٮٵش ٴ ... ثبالتس اش قا  زقا ٮي

س هوبعغ هختلق ٍ ثِ تلٌيي ( هيضاى پَضص تحصيلي ظبّشي داًص آهَصاى )ضْشي ٍ سٍستبيي( د5-21)ضوبسُ جذٍل 

 )ثذٍى ثضسگسبالى ٍ ؿيش اًتلبػي( 1387-88ٍ  1386-87ٍ  1385-86تحصيلي ّبي جٌسيت دس سبل 

 )زضنس(

 قطح
86-1385 87-1386 88-1387 

 پؿط زذتط پؿط زذتط پؿط زذتط

 10/101 09/101 97/98 66/98 6/104 22/103 هيعاى دَقف سحهيلي ظبّطي زض هوغغ اثشسايي 

 11/104 40/101 80/98 40/95 43/109 47/103 عاى دَقف سحهيلي ظبّطي زض هوغغ ضاٌّوبيي هي

 19/98 88/90 26/90 34/85 17/89 14/85 هيعاى دَقف سحهيلي ظبّطي زض هوغغ هشَؾغِ 

 1389 -هبذص: ؾبظهبى آهَظـ ٍ دطٍضـ اؾشبى اضزثيل
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 عغ هختلق تحصيلي دس استبى اسدثيل دس داًص آهَصاى دس هوب ظبّشي ( ًشخ گزس6-21) ضوبسُ جذٍل

 )ثذٍى ثضسگسبالى ٍ ؿيش اًتلبػي( 1387-88ٍ 1386-87ٍ  1385-86سبل ّبي تحصيلي 

 )زضنس(

 1387-88 1386-87 1385-86 خٜؿيت قطح ٝ ؾبّ

 ًطخ گصض هوغغ اثشسايي ثِ ضاٌّوبيي 
 95/99 2/102 65/100 زذشط

 71/99 5/100 79/99 دؿط

 ٌوبيي ثِ هشَؾغًِطخ گصض هوغغ ضاّ
 48/97 95 57/105 زذشط

 12/103 4/91 10/78 دؿط

 ًطخ گصض هوغغ هشَؾغِ ثِ ديف زاًكگبّي
 - - - زذشط

 - - - دؿط

 1389-هبذص: ؾبظهبى آهَظـ ٍ دطٍضـ اؾشبى اضزثيل

 ًبضًٜبٙ آٗٞظقي ثرف آٗٞظـ ٝ پطٝضـ-20-3

ْبٮت٩ ازتٟتبي ٢يٛيتت آٮٵشؾتي ، ٸٯتٵازٶ اش      ٲيسٴي اٲػبٲي  ز آٮٵشؼ ٴ ذسٴزؼ ثٷ ْٳٵاٰ ٮحٵزي تسيٱ 

اق٫ي تسيٱ ٮٵنٵْبت ٞبث٩ ثحت   ز ٮػتبي٩ آٮتٵشؼ ٴ ذتسٴزؼ ثتٵ ٶ اغتت ثتايٱ  ٪يت٩ ثسزغتي زٴٲتا           

 اٸٯيت صبقي ثسصٵز از اغت . ٗييسات ٴ تح٫ي٩ ٢ٯي ٴ ٢يٛي آٰ اشت

ٶ ( آٮتا 7-20) ؾتٯبزٶ  ايسْبت ٮسثٵو ثٷ تٓاا  ٢بز٢ٳبٰ آٮٵشؾي ث ؽ آٮتٵشؼ ٴ ذتسٴزؼ  ز جتاٴ٨   

ٲٛس  ز شٮيٳٷ آٮٵشؼ  11590جٯٓبً  1386-87اغت ثب تٵجٷ ثٷ ايسْبت جاٴ٨ ٮر٢ٵز ،  ز غب٨ تحكي٫ي 

 1387-٢88ٷ  ز غتب٨ تحكتي٫ي   .ٲٛس آٲبٰ ٮس  ثٵ ٶ اغت  6873ٲٛس آٲبٰ شٰ ٴ  4717ٚٓب٪يت  اؾاٷ اٲا ٢ٷ 

ٲيتسٴي آٮٵشؾتي     زقا 3/38 (1386-87) ز غب٨ ٮر٢ٵزٲٛس ٮس  زغياٶ اغت .  6195ٲٛس شٰ ٴ  4815ثٷ 

 زقتا ٲيتسٴي آٮٵشؾتي  ازاي ٮتاز٠ تحكتي٫ي       6/35 ازاي ٮاز٠ تحكي٫ي ٢ٯاس اش  يپ٫٭ ٴ  يپ٫٭ ٴ 

-٢88تٷ ايتٱ  زقتا  ز غتب٨ تحكتي٫ي      اثااايي ٮؿٗٵ٨ تازيع ثتٵ ٶ اٲتا   آٮب ٦ي ٴ ٚٵٜ  يپ٫٭  ز ٮًّٟ 

 ثتٷ تستيتت   87-88ٴ  86-87 ز غب٨ تحكي٫ي ٴ زقا زغياٶ اغت  4/44 زقا ٴ  16/25ثٷ تستيت  1387

 زقا ٲيسٴي آٮٵشؾي  ازاي ٮاز٠ تحكي٫ي ٚٵٜ  يپ٫٭ ٲيتص  ز ٮًٟتّ زاٸٳٯتبيي ثتٷ اٮتس       1/51ٴ  04/53

 ز غتب٨  تازيع اؾاٗب٨  اؾاٷ اٲا . اش ٩٢ ٢بز٢ٳبٰ آٮٵشؾتي  ازاي ٮتاز٠ تحكتي٫ي ٪يػتبٲع ٴ ثتبالتس      

ٴ ذتتيؽ   زقتتا ٲيتتسٴي آٮٵشؾتتي ٮًٟتتّ ٮاٵغتتًٷ   3/49ٴ  8/48ثتتٷ تستيتتت  87-88ٴ  86-87تحكتتي٫ي 
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 اٲؿ٧بٸي ثٵ ٶ اٲا ثٷ ْجبزت  ي٧س ثيؿاسيٱ تٓاا  ٲيسٴي آٮٵشؾي  ازاي ٮتاز٠ تحكتي٫ي  يتپ٫٭ ٴ شيتس     

 يپ٫٭  ز ٮًّٟ اثااايي ٴ ثيؿاسيٱ تٓاا  ٲيسٴي آٮٵشؾي  ازاي ٮاز٠ تحكي٫ي ٪يػبٲع ٴ ثبالتس  ز ٮًّٟ 

 ٮاٵغًٷ ٲُسي ٴ ذيؽ  اٲؿ٧بٸي ٮؿٗٵ٨ تازيع ثٵ ٶ اغت.
 

تؼذاد ًبسًٌبى آهَصضي ثخص آهَصش ٍ پشٍسش استبى دس هوبعغ هختلق تحصيلي ٍ ثِ تلٌيي  (7-21جذٍل ضوبسُ )

 1387-88ٍ 1386-87ٍ 1385-86جٌسيت ٍ هذسى تحصيلي دس سبلْبي تحصيلي 
 

 قطحؾبّ ٝ 
 ٗتٞؾغ٠ ٛظطي ٝ پيف زاٛكِب١ي ضا١ٜ٘بيي آٗبزُي ٝ اثتسايي

ً٘تط اظ 
 زيپٖٔ ٝ زيپٖٔ

 كٞم زيپٖٔ
ٓيؿبٛؽ ٝ 

 ثبالتط
ً٘تط اظ 

 زيپٖٔ ٝ زيپٖٔ
 كٞم زيپٖٔ

ٓيؿبٛؽ ٝ 
 ثبالتط

ً٘تط اظ 
 زيپٖٔ ٝ زيپٖٔ

 كٞم زيپٖٔ
ٓيؿبٛؽ ٝ 

 ثبالتط

86-1385 
 1047 90 6 516 821 14 424 722 1090 ظى

 1785 103 6 987 910 11 1008 1188 1215 هطز

87-1386 
 1035 85 4 522 842 14 439 758 1018 ظى

 1725 87 5 948 842 7 989 1192 1078 هطز

88-1387 
 1166 98 3 587 878 4 486 968 625 ظى

 1739 97 2 960 745 2 954 1131 565 هطز

 1389 -هبذص: ؾبظهبى آهَظـ ٍ دطٍضـ اؾشبى اضزثيل
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نمودار شماره)24(تعداد کارکنان آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی بخش آموزش و پرورش استان اردبیل در سال تحصیلی 1387-88
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ثسزغتي  . (آٮتاٶ اغتت   8-20) ؾتٯبزٶ  ايسْبت ٮسثٵو ثٷ ؾبصف ٲػجت  اٲؽ آٮٵشاٰ ثٷ ٮ٫ٓ٭  ز جتاٴ٨ 

 ز ٮًٟتّ   1387-88تحكتي٫ي   غتب٨ ؽ ٲػتجت  اٲتؽ آٮتٵشاٰ ثتٷ ٮ٫ٓت٭  ز      ٢تبٸ ايٱ ؾبصف ٲؿبٰ  ٸٳاٶ 

ثبؾا ثتٷ يتٵزي ٢تٷ  ز     ٮي 1386-87ٲػجت ثٷ غب٨ تحكي٫ي زاٸٳٯبيي ٴ ٮاٵغًٷ ٲُسي ٴ ذيؽ  اٲؿ٧بٸي 

ٮاٵغًٷ ٲُسي ٴ ذيؽ ٴ  ٮًّٟ زاٸٳٯبييثبؾا ثٷ ْٳٵاٰ ٮثب٨  ز  ثػيبز چؿٯ٧يس ٮي٢بٸؽ ايٱ  ٮٟبيّثسصي 

ٴ ثيؿاسيٱ  زقا تٗييتسات   اؾاٷ اغت يبٚاٷ ؽ ٢بٸ اٲؽ آٮٵش  15ٴ  21تستيت  ثٷ اٲؿ٧بٸي ايٱ ؾبصف 

  زقا ثٵ ٶ اغت. 43 زقا ٴ  7/6ثساي ٮًّٟ زاٸٳٯبيي ٴ ٮاٵغًٷ ٲُسي ٴ ذيؽ  اٲؿ٧بٸي ثٷ تستيت 

ايتٱ   .( آٮتاٶ اغتت  9-20) ؾتٯبزٶ  ؾبصف تسا٢٭  اٲؽ آٮٵش  ز ٢سظ ٲيص  ز جاٴ٨ ايسْبت ٮسثٵو ثٷ

ٴ ٮاٵغتًٷ   ٴ زاٸٳٯبيي ثجص  ز ٮًّٟ اثااايي 1386-87ٲػجت ثٷ غب٨  1387-88 ٫يتحكي غب٨ؾبصف  ز 

 ؽ٢تبٸ ثتب  ٮاٵغتًٷ ٲُتسي ٴ ذتيؽ  اٲؿت٧بٸي ثصز٦ػتبالٰ      ٮٟتبيّ   ز اٚصايؿي ٴ ذيؽ  اٲؿ٧بٸي  ٴٲُسي 

   ثٵ ٶ اغت. سٴزٴث

سبل ّبي ( ًسجت داًص آهَصاى ثِ هؼلن دس هوبعغ هختلق تحصيلي دس استبى اسدثيل دس 8-21)ضوبسُ جذٍل 

 )ثذٍى ؿيش اًتلبػي( 1387-88ٍ  1386-87تحصيلي  

 ؾبّ

 ٛؿجت زاٛف آٗٞظ ث٠ ٗؼٖٔ

 ٗوغغ ضا١ٜ٘بيي ٗوغغ اثتسايي
ٗوغغ ٗتٞؾغ٠ ٛظطي ٝ 

 پيف زاٛكِب١ي

ٗوغغ ضا١ٜ٘بيي 

 )ثعضُؿبالٙ(

ٗوغغ ٗتٞؾغ٠ ٛظطي ٝ پيف 

 زاٛكِب١ي ثعضُؿبالٙ

87-86 19 50/22 26 30 59 

88-1387 20 21 15 132 288 

 -387 -340 43 7/6 -1/7 زضنس سـييطار

 1387ٍ  1386ؾبلْبي  -ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى اضزثيلهحبؾجِ قسُ اظ اعالػبر هبذص : 

 ثسٍى احشؿبة ًبضًٌبى آهَظقي حن الشسضيؽ ٍ ؾطثبظ هؼلن *

 

ل ّبي تحصيلي سب عي( تشاًن داًص آهَص دس ًالس دس هوبعغ هختلق تحصيلي دس استبى اسدثيل 9-21)ضوبسُ جذٍل 

 )ثذٍى ؿيش اًتلبػي( 88-1387ٍ  87-1386
 )ًلط زض ًالؼ(

87-86 19 22 17 24 25 

88-87 20 23 24 24 18 

 28 - -41 -5/4 -5 زضنس سـييطار

 1387ٍ  1386ؾبلْبي  -ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى اضزثيلهحبؾجِ قسُ اظ اعالػبر هبذص : 
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 هجّٞ قسُبٙ زض ٗوبعغ ٗرتٔق تحهئي -20-4

( 10-20)ؾتٯبزٶ   ز جتاٴ٨   1387-88ٮٟبيػٷ  زقا ٞجٵ٨ ؾا٦بٰ  ز ٮٟبيّ ٮ ا٫تٙ  ز غتب٨ تحكتي٫ي    

ااايي ثيؿاس اش ٮًّٟ زاٸٳٯبيي ٴ  ز ٮًّٟ زاٸٳٯبيي ثيؿاس  ٸا ٢ٷ  زقا ٞجٵ٨ ؾا٦بٰ  ز ٮًّٟ اث ٲؿبٰ ٮي

 ثبؾا. اش ٮًّٟ اٴ٨ ٮاٵغًٷ ٮي

ٲؿبٰ ٮي  ٸا ٢تٷ ٸتس چٳتا  ز    ٲػجت ثٷ غب٨ ٞج٩  1387-88 زقا ٞجٵ٨ ؾا٦بٰ  ز غب٨ تحكي٫ي  ٮٟبيػٷ

 ٲيػتت. ٮٟبيّ ٮ ا٫ٙ ٴ ثيٱ  اٲؽ آٮٵشاٰ  صاس ٴ ذػس ٲٵغبٲبتي ٴجٵ   اؾاٷ اٮب ايٱ تٗييسات چٳااٰ شيب  

 اٴ٨ ٮاٵغتًٷ ثيؿاسيٱ ٢بٸؽ  ز ؾبصف  زقا ٞجٵ٨ ؾا٦بٰ ٮسثٵو ثٷ ٮًّٟ 1386-87 ز غب٨ تحكي٫ي 

 زقتا اٚتصايؽ ٲػتجت ثتٷ      21/4ثتب   زاٸٳٯبيي زقا ٢بٸؽ ٴ ثبالتسيٱ اٚصايؽ ٮسثٵو ثٷ ٮًّٟ  3ذػساٰ ثب 

اٴ٨  ثيؿتتاسيٱ اٚتتصايؽ ٮسثتتٵو ثتتٷ ٮًٟتتّ 1387-88ٴ  ز غتتب٨ تحكتتي٫ي ثتتٵ ٶ اغتتت  85-86احكتتي٫ي غب٪

ٸٯ ٳيٱ  زقا ٞجٵ٨ ؾتا٦بٰ  ثٵ ٶ اغت ٴ  86-87 زقا ٲػجت ثٷ غب٨ تحكي٫ي  48/14ٮاٵغًٷ ذػساٰ ثب 

 ز غب٪ٹبي ٮٵز  ثسزغتي ثيؿتاس اش  اٲتؽ آٮتٵشاٰ ذػتس       ثٷ جصء اثااايي  اٲؽ آٮٵشاٰ  صاس  ز ٫٢يٷ ٮٟبيّ

ذبييٱ تسيٱ آٰ ٮسثٵو   زقا ٴ 65/99ثبالتسيٱ  زقا ٞجٵ٨ ؾا٦بٰ ٮسثٵو ثٷ ٮًّٟ اثااايي ثب  ثٵ ٶ اغت .

  زقا ثٵ ٶ اغت. 47/69ثٷ ٮًّٟ اٴ٨ ٮاٵغًٷ ذػساٰ ثب 
 

( هجَل ضذگبى دس هذاسس )دٍلتي ٍ ؿيش اًتلبػي ثذٍى ثضسگسبل( آهَصش ٍ پشٍسش دس سبلْبي 11-21)ضوبسُ جذٍل 

 )ضبهل هٌبعن ضْشي ٍ سٍستبيي( 1387-88ٍ  1386-87ٍ 1385-86تحصيلي 

 (زضنس)

 ؾبّ
 اّٝ ٗتٞؾغ٠ ييضا١ٜ٘ب اثتسايي

 پؿط زذتط پؿط زذتط پؿط زذتط

86-1385 19/98 59/98 14/94 7/86 16/70 99/57 

87-1386 27/98 95/98 84/94 91/90 67/69 99/54 

88-1387 33/99 65/99 05/98 86/94 09/80 47/69 

 1389 -هبذص : ؾبظهبى آهَظـ ٍ دطٍضـ اؾشبى اضزثيل
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 ٝ ثبالتط ٝ كؼبٓيت٢بي ؾٞاز آٗٞظي زض اؾتبٙ ؾب٠ٓ 6ٛطخ ثبؾٞازي خ٘ؼيت -20-5

غتٵا ي اش   ذٵؾؽ تحكي٫ي ٢بٮ٩ ٫٢يٷ اٚسا  الش٬ ا٪ا٫ٓي٭  ز  ٴزٶ ٸبي تحكي٫ي ٮ ا٫ٙ ٴ ٮحٵ ٢بٮت٩ ثتي  

 اق٫ي تسيٱ اٸاا٘ ٲُب٬ آٮٵشؾتي ٢ؿتٵز اغتت اٮتب ثتٷ  اليت٩ ٮ ا٫تٙ ايتٱ ٸتا٘  ز يتٵ٨ شٮتبٰ ٴ  ز            

ؿاٶ اغتت ٴ  ز ٲايجتٷ ٦ػتاسٶ    ٲ٬ ثٷ يٵز ٢بٮ٩ ٮحٟٝ  ٴزٶ ٸبي تحكي٫ي ٮ ا٫ٙ ثٷ ٴيطٶ  ز ٮٳبيٝ ٮحسٴ

 .ٸبي ثبالي آٰ زا ثٷ ثاٲٷ آٮٵشؼ ٴ ذسٴزؼ تحٯي٩ ٲٯٵ ٶ اغتت  ٴغيٓي اش ٚٓب٪ياٹبي غٵا  آٮٵشي ٴ ٸصيٳٷ

 1385غب٪ٷ ٴ ثبالتس  ز ٢ؿٵز ثس اغبظ غسؾٯبزي ْٯٵٮي ٲٛتٵظ ٴ ٮػت٣ٱ غتب٨     6ٲس  ثبغٵا ي جٯٓيت 

 33/80 زقتا ٴ   73/88   ز ٮيبٰ ٮس اٰ ٴ شٲبٰ ثتٷ تستيتت ٮٓتب ٨     زقا ثٵ ٶ اغت . ايٱ ٲس 6/84ٮٓب ٨ 

  زقا ثٵ ٶ اغت .

 زقا ثٵ ٶ اغتت. ايتٱ ٲتس  ثتساي      80/غب٪ٷ ٴ ثبالتس اغابٰ  ز غب٨ ٮر٢ٵز ٮٓب ٨  6ٲس  ثبغٵا ي جٯٓيت 

 زقتا ثتٵ ٶ اغتت ٢تٷ ٢ٯاتس اش ٮيتبٲ٧يٱ ٢ؿتٵز         26/73 زقتا ٴ   39/86ٮس اٰ ٴ شٲبٰ اغابٰ ثتٷ تستيتت   

 .ثبؾا ٮي

ٚٓب٪يت غٵا  آٮٵشي اش جٯ٫ٷ ٚٓب٪ياٹبي ٖيس زغٯي  ز ث ؽ آٮٵشؼ ٴ ذسٴزؼ ْٯتٵٮي اغتت ٢تٷ ؾتبٮ٩     

  .چٹبز  ٴزٶ آٮٵشؼ ٮٟاٮبتي ، ت٣ٯي٫ي، ذبيبٲي ٴ ذٳج٭ ثصز٦ػب٨ اغت

 44934ٮٓتب ٨   1385تٓاا  ثي غٵا اٰ ٴ ٢٭ غٵا اٰ تحت ذٵؾؽ ٲٹهت غٵا  آٮٵشي  ز اغابٰ  ز غب٨ 

 ٲٛتتس  48375ذيتتاا ٢تتس ٶ اغتتت . ٸٯ ٳتتيٱ اش تٓتتاا   اٚتتصايؽٲٛتتس  48393ثتتٷ  1386ٲٛتتس ثتتٵ ٶ ٢تتٷ  ز غتتب٨ 

 زقا( ٴ تٓاا  غٵا  آٮتٵشاٰ   82/81ٲٛس ) 39597تٓاا  غٵا  آٮٵشاٰ زٴغابيي  1386غٵا  آٮٵش  ز غب٨ 

  زقا( ثٵ ٶ اغت . 21/18ٲٛس ) 8814ؾٹسي 

 كطنت٢ب ، هبثٔيت٢ب ٝ اٌٗبٛبت تٞؾؼ٠ آٗٞظـ ٝ پطٝـ اؾتبٙ -20-6

 يؽ ٮ٫ٓٯبٰ اغابٰ ثٷ ازتٟبء ٮااز٠ تحكي٫ي ٴ آٮٵشؾٹبي نٯٱ صاٮت٦سا -

 ٢بٸؽ جٯٓيت  اٲؽ آٮٵشي ثٷ ٴيطٶ  ز  ٴزٶ اثااايي -

 ٴجٵ  ٚبزٔ ا٪احكيسٰ  اٲؿ٧بٸي ٮاٟبني جرة  ز آٮٵشؼ ٴ ذسٴزؼ اغابٰ -
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 تٵغٓٷ شيس غبصاٹبي ٚٳبٴزي ايسْبت ٴ اغاٟجب٨ صبٲٵا ٶ ٸب ٴ ٮ٫ٓٯبٰ اش ٦ػاسؼ آٰ -

 آٮٵشؾٹبي ٚٳي ٴ  سٚٷ اي ٮاٳبغت ثب ٲيبشٸبي جبٮٓٷٞبث٫يت ٦ػاسؼ  -

  ز ٮًّٟ زاٸٳٯبيي ٴ ٮاٵغًٷ ٲُسي ٴ ذيؽ  اٲؿ٧بٸي )ثصز٦ػبالٰ( ٢بٸؽ ٲػجت  اٲؽ آٮٵش ثٷ ٮ٫ٓ٭ -

 ٢بٸؽ تسا٢٭  اٲؽ آٮٵش  ز ٢سظ  ايس -

ٞتساز  ا ٰ   تٵغٓٷ ٮاازظ ؾجبٲٷ زٴشي ، زٴغاب ٮس٢صي ٴ صٵاث٧بٶ ٸبي ٮس٢صي ثٷ ٮٳُٵز تحت ذٵؾؽ -

 زٴغاب ٲؿيٳبٰ ٴ ٚسشٲااٰ ْؿبيس اغابٰس ثيؿا

 آٗٞظـ ٝ پطٝـ اؾتبٙ چبٓك٢بي پيف ضٝي  -20-7

ْسٴٶ ثس تبريس چب٪ؿٹبي ٮ٫ي ثس آٮٵشؼ ٴ ذسٴزؼ اغابٰ اٸ٭ غبيس چب٪ؿٹبي آٮٵشؼ ٴ ذسٴزؼ اغابٰ  ز 

  ب٨  بنس ْجبزتٳا اش :

ٴ جبثجتبيي ٴ اٲاٟتب٨   ٢ٯجٵ  ٲيسٴي اٲػبٲي ٮا كف  ز آٮٵشؾٹبي ٲُسي ٮٹبزتي ٴ آٮٵشؾٹبي ٴيتطٶ   -

 ٲيسٴي اٲػبٲي ٮا كف ثس  ػت ؾات ٲيبش

 ذبييٱ ثٵ ٰ ٲػجت ٢ب ز آٮٵشؾي شٰ ثٷ ٮس   ز ٫٢يٷ ٮٟبيّ تحكي٫ي  ز اغابٰ -

 ٖيس اغابٲااز  ٴ ٲبٮٳبغت ثٵ ٰ ٚهبٸبي آٮٵشؾي ، ٢بز٦بٸي ٴ ٴزشؾي ٴ ٢ٯجٵ  تجٹيصات ٮٵز  ٲيبش   -

 ز ٮٳبيٝ ؾٯب٪ي اغابٰ ٴ اٲاٟب٨ اججبزي آٲبٰ  ْا٬ تثجيت ٲيسٴي اٲػبٲي ٮا كف ثٵٮي ٴ ٖيس ثٵٮي   -

 ْا٬ ازتجبو ٮٳبغت ثيٱ ٮسا٢ص آٮٵشؾي ٴ قٳٓاي اغابٰ -

٢ٷ ٲيبش ثٷ ثسزغي ٴ تجايا ٲُتس ثتساي    ٲبٮٳبغت ثٵ ٰ زٴؾٹبي ٮٵجٵ  ثساي جرة ٴ آٮٵشؼ ثيػٵا اٰ -

 تٗييس زٴؼ ٮي ثبؾا .

 آٮٵشيذبييٱ ثٵ ٰ غًح ت كف ٴ ٫ْ٭ آٮٵشؾيبزاٰ ٮٓسٚي ؾاٶ اش ٲٹهت غٵا   -

 ٢ٯجٵ  ٮٳبثّ ٮب٪ي ٴ ثٵ جٷ ٸبي ْٯساٲي جٹت تٵغٓٷ ، ا ااث ، تٓٯيس ٴ تجٹيص ٮاازظ -

 ٢ٯجٵ  ٮٳبثّ ٮتب٪ي ٴ ثٵ جتٷ ٸتبي ْٯساٲتي جٹتت ثٹػتبشي ٴ ازتٟتبي ٮٳتبثّ اٲػتبٲي  ز ٞب٪تت اجتساي             -

 ثسٲبٮٷ ٸبي ٚٳبٴزي ايسْبت ، ازتجبيبت ٴ ...

ثبش٦ؿت ثٷ ثيػٵا ي ثٷ  ٪يت٩ ٟٚتااٰ ثسٲبٮتٷ ٸتبي     ذبييٱ ثٵ ٰ ٲس  ثبغٵا ي ثٷ ٴيطٶ  ز جٯٓيت شٲبٰ ٴ  -

 ٢ٷ ٲيبش ثٷ ثسزغي ٸبي آٮبزي ٴ ٫ْٯي  از . ٢بٚي
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 ضا١ٌبض١بي ٗتطتت ثط ثرف آٗٞظـ ٝ پطٝضـ اؾتبٙ  -20-8

 تٵجٷ ثٷ ٮٵاز  شيس ٮي تٵاٲا  ز ثٹجٵ  ٢يٛيت ٴ ٢ٯيت ٲُب٬ آٮٵشؾي اغابٰ ٮٵرس ثبؾا:

 غابٲااز  ٴ ٮاٳبغت ثب ٴيط٦يٹبي ٮٳًٟٷ اي ٴ ٮح٫ي  تٵجٷ ثٷ ٢ٯجٵ  ٚهبٸب ٴ تجٹيصات آٮٵشؾي ا -

 تٵجٷ ثٷ ٲُس ٮ٫ٓٯيٱ  ز ثسٲبٮٷ زيصي ٸبي  زغي -

 تٵجٷ ثٷ تٵشيّ ْب الٲٷ ٮ٫ٓٯيٱ  ز غًح اغابٰ -

 اغاٛب ٶ اش ٲيسٴٸبي ٮجسة  ز  ٴزٶ ذيؽ  ثػابٲي ٴ ٮًّٟ اثااايي -

بٸبي ٮس٢تصي جٹتت ٢تبٸؽ    ا ااث ٮاازظ ؾتجبٲٷ زٴشي  ٴزٶ ٮاٵغتًٷ ٴ ذتيؽ  اٲؿت٧بٸي  ز زٴغتا      -

 ٮؿ٣ست  اٲؽ آٮٵشاٰ

 آٮٵشؾي ٮٟبٴ٬ غبشي غبصاٯبٲٹبي ٖيس ٮٟبٴ٬ -

تؿٵيٝ ٮ٫ٓٯيٱ ٮٳبيٝ ٮحسٴ٬ ٴ ايجب  ٴ ٦ػاسؼ اٮ٣بٲبت زٚبٸي آٲبٰ اش ٞجي٩ ٮح٩ اٞبٮت ٴ ٴغي٫ٷ ايبة  -

 ثيؿاس جٹت جرة ٮ٫ٓٯيٱ ثٷ ايٱ ٮٳبيٝ  ٸي ٴ ذٸبة ٴ ... ٴ ٸٯ ٳيٱ اٮايبش
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 آٗٞظـ ػبٓي-21

ٮٵشؼ ْب٪ي ٢ٷ ث ؿي اش اٮٵز اجاٯبْي زا  ز ثسٲبٮٷ زيصيٹتبي ٮ٫تي ٴ ٮٳًٟتٷ اي تؿت٣ي٩ ٮتي  ٸتا ،  ز       آ

جٹبٰ زٴ ثٷ تٵغٓٷ اٮسٴش ، ثٷ ٮثبثٷ جبزي ٢س ٰ صٵٰ  ز ؾسيبٲٹبي جبٮٓٷ اغت. اش ايٱ زٴ ايٱ شيتس ث تؽ   

يتت ٴيتطٶ اي   ثٷ ْٳٵاٰ ٮٳجّ تبٮيٱ ٲيتسٴي اٲػتبٲي ٮا كتف  ز تٯتب٬ ْسقتٷ ٸتبي شٲتا٦ي اٲػتبٲي اش اٸٯ        

اش آٰ  .تٵاٲا  ز آيٳاٶ نسثٷ ٮٹ٣٫ي ثس ذي٣س جبٮٓٷ ٴاز  ٲٯبيتا  ثسصٵز از اغت ٴ ْا٬ تٵجٷ الش٬ ثٷ آٰ ٮي

جب ٢ٷ ايٱ ث ؽ ثب ْسنٷ ٲيسٴي اٲػبٲي ٮبٸس ، تتبٮيٱ ٢ٳٳتاٶ تٟبنتبي ٲيتسٴي اٲػتبٲي ٮا كتف  ز غتبيس        

 ث ؽ ٴ  ي٧س ث ؿٹب قٵزت ٦يس . ثبؾا ، ثبيا ٸٯبٸٳ٧ي ٸبي الش٬  ز ثسٲبٮٷ زيصي ثيٱ ايٱ  ث ؿٹب ٮي

ٲيسٴي ت ككي ايٱ ث ؽ ؾبٮ٩ ٦تسٴٶ ٢ؿتبٴزشي ، ٦تسٴٶ ٚٳتي ٴ ٮٹٳاغتي ، ٦تسٴٶ ٫ْتٵ٬ ذبيتٷ ، ٦تسٴٶ          

 ثبؾا. ذصؾ٣ي ، ٦سٴٶ ٫ْٵ٬ اٲػبٲي ٴ اجاٯبْي ٴ ٦سٴٶ ٸٳس ٮي

 1387زاٛكِب٢١ب ٝ ٗطاًع آٗٞظـ ػبٓي اؾتبٙ زض ؾبّ  -21-1

ؾبٮ٩  اٲؿ٧بٸٹبي آشا  اغسٮي ٴ  اٲؿ٧بٸٹب ٴ ٮسا٢ص آٮٵشؼ   اٲؿ٧بٸٹب ٴ ٮسا٢ص آٮٵشؼ ْب٪ي  ز اغابٰ

ثبؾا ٢ٷ ٦سٴٶ اٴ٨ ؾبٮ٩  اٲؿ٧بٶ آشا  اغسٮي ٴا ا از ثي٩ ،  اٲؿ٧بٶ آشا  اغسٮي ٴا تا   ٮي  ٴ٪ايْب٪ي 

٦سٮتي ٴ  اٲؿت٧بٶ آشا    ص٫ ب٨ ،  اٲؿ٧بٶ آشا  اغسٮي ٴا ا ٮؿ٧يٱ ؾٹس ٴ  اٲؿ٧بٶ آشا  اغتسٮي ٴا تا   

 ثبؾا . ٮي اٲؿ٧بٶ آشا اغسٮي ٴا ا ثي٫ٷ غٵاز  ٴ آثب  اغسٮي ٴا ا ذبزظ

 ،از ثيت٩ ٦سٴٶ  ٴ٬ ٲيص ؾبٮ٩  اٲؿ٧بٶ ٮحٟٝ از ثي٫ي ،  اٲؿ٧بٶ ٫ْٵ٬ ذصؾ٣ي ٴ صاٮبت ثٹااؾاي ٴ  زٮبٲي 

 اٲؿ٧بٶ ذيب٬ ٲٵز از ثي٩ ،  اٲؿ٧بٶ ذيب٬ ٲٵز ص٫ ب٨ ،  اٲؿ٧بٶ ذيتب٬ ٲتٵز     اٲؿ٣اٶ ذسغابزي ٴ ٮبٮبيي ص٫ ب٨،

 اٲؿ٧بٶ ذيتب٬ ٲتٵز ٴا تا ٦يتٵي ،  اٲؿت٧بٶ ذيتب٬ ٲتٵز ٴا تا ٲيتس ،           اٲؿ٧بٶ ذيب٬ ٲٵز ٦سٮي ،  ٮؿ٧يٱ ؾٹس ،

٢تبزثس ي  ز غتًح    -ٮس٢ص ٫ْٯتي  9ثب ٫ْٯي ٢بزثس ي   اٲؿ٧بٶ جبٮّ اٲؿ٧بٶ ذيب٬ ٲٵز ٴا ا ثي٫ٷ غٵاز ،   

تسثيتت ٮ٫ٓت٭    ٮس٢ص تسثيت ٮ٫ٓ٭ ثٳت ا٪ٹاي قاز از ثي٩ ، ٮس٢ص تسثيت ٮ٫ٓ٭ آشا ٦بٰ ٲيتس ، ٮس٢تص  ،  اغابٰ

 ثبؾا . ْسٮٷ يجبيجبيي، آٮٵشؾ٣اٶ ٚٳي ٴ  سٚٷ اي زاشي ٴ آٮٵشؾ٣اٶ ٚٳي ٴ  سٚٷ اي ٚبيٯٷ )ظ( ٮي
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 *تؼساز زاٛكدٞيبٙ ث٠ تلٌيي زاٛكِبٟ ٝ ٗوبعغ تحهئي-21-2

ٲٛس  اٲؿجٵ  ز  60066جٯٓبً  1387-88 ز غب٨ تحكي٫ي  (2-21ٴ ) (1-21)ؾٯبزٶ يجٝ ايسْبت جااٴ٨ 

ٲٛتس  اٲؿتجٵي  اٲؿت٧بٸٹبي آشا      19641غابٰ ٮؿٗٵ٨ تحكي٩ ثٵ ٶ اٲتا ٢تٷ اش ايتٱ تٓتاا      ا اٲؿ٧بٸٹبي 

 ٢تٷ ٲػتجت ثتٷ غتب٨    ثٵ ٶ اٲتا    ٴ٪ايٲٛس  اٲؿجٵي  اٲؿ٧بٸٹب ٴ ٮٵغػبت آٮٵشؼ ْب٪ي  40425اغسٮي ٴ 

  .اٚصايؽ يبٚاٷ اغت  62/19تٓاا   اٲؿجٵيبٰ  ز  اٲؿ٧بٸٹبي اغابٰ  1386 -87 تحكي٫ي

 26/18ٲٛتس  اٲؿتجٵي ٮًٟتّ ٢تبز اٲي )     10968ؿتجٵيبٰ اغتابٰ  ز غتب٨ ٮتر٢ٵز تٓتاا       اش ٩٢ تٓتاا   اٲ 

ٲٛتس  اٲؿتجٵي ٮًٟتّ ٢بزؾٳبغتي      1488 ، زقتا(  4/78ٲٛس  اٲؿجٵي ٮًّٟ ٢بزؾٳبغي ) 47090،  زقا(

  زقا( ثٵ ٶ اٲا.  86/0ٛس  اٲؿجٵي ٮًّٟ  ٢اسي  سٚٷ اي )ٲ 740 زقا( ٴ  48/2ازؾا )

٢ٷ ثيؿاسيٱ تٓاا   اٲؿجٵيبٰ  ز ٮًّٟ ٢بزؾٳبغتي ٴ غتپع ٮًٟتّ ٢تبز اٲي     ؾٵ   ٮي  ثايٱ تستيت ٮس ُٷ

ٮؿٗٵ٨ تحكي٩ ٸػاٳا ٴ ٢ٯاسيٱ تٓاا   اٲؿجٵيبٰ ٮسثٵو ثٷ ٮٟبيّ ٢بزؾٳبغي ازؾا ٴ  ٢اتسي  سٚتٷ اي   

ثبؾا ٢ٷ ثب تٵجٷ ثٷ ٲيبش اغابٰ ثٷ ٲيسٴي ٮا كف ٴ ٮتبٸس ٪تصٴ٬ ايجتب  اٮ٣بٲتبت ٴ ؾتسايى الش٬ جٹتت        ٮي

 زغا. ٲؿجٵ  ز ٮٟبيّ ثبالتس نسٴزي ثٷ ٲُس ٮيذريسؼ ثيؿاس  ا

 

 

 

 

 

 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ٍ زاًكگبُ آظازاؾالهي اظ ؾيبلٌبهِ  زاًكگبّْب ٍ هطاًع آهَظـ ػبلي آهبض هطثَط ثِ )سؼساز زاًكؼَيبى، سؼساز دصيطكشِ قسگبى، سؼساز كبضؽ الشحهيالى(  *

 ي اؾشبى اذص گطزيسُ اؾز.آهبض
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ثِ تلٌيي  1387-88استبى دس سبل تحصيلي  دٍلتي ( تؼذاد داًطجَيبى داًطگبُ ّب ٍ هَسسبت آهَصش ػبلي1-21)بسُ ضوجذٍل 

 هوغغ تحصيلي 

 )ًلط(

ٗوغغ  ٛبٕ ٗٞؾؿ٠ آٗٞظـ ػبٓي

 ًبضزاٛي

ٗوغغ 

 ًبضقٜبؾي

ٗوغغ ًبضقٜبؾي 

 اضقس

ٗوغغ زًتطي 

 اي ٝ ترههي حطك٠
 خ٘غ

 ؾبّ 

ٍ هؤؾؿبر آهَظـ سؼساز زاًكؼَيبى زاًكگبّْب 

 ػبلي زٍلشي اؾشبى 

87-86 5735 21179 443 299 27656 

88-87 5225 34225 665 310 40425 

  1387-ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبىهبذص : 

 ثِ تلٌيي هوغغ تحصيلي 1387-88( تؼذاد داًطجَيبى داًطگبّْبي آصاد اسالهي استبى دس سبل تحصيلي 2-21)ضوبسُ جذٍل 

 )ًلط( 

ٗوغغ  ٗٞظـ ػبٓيٛبٕ ٗٞؾؿ٠ آ

 ًبضزاٛي

ٗوغغ 

 ًبضقٜبؾي

ٗوغغ ًبضقٜبؾي 

 اضقس

ٗوغغ زًتطي 

 اي ٝ ترههي حطك٠
 خ٘غ

 ؾبّ 

 سؼساز زاًكؼَيبى زاًكگبّْبي آظاز  اؾالهي اؾشبى
87-86 7067 14416 633 441 22557 

88-87 5743 12865 823 210 19641 

  1387-ىؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبهبذص : 

 

 

نمودار شماره )25(مقایسه سهم تعداد دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی )به استثناء دانشگاه آزاد اسالمی(استان در مقاطع مختلف در 

سال1387

مقطع کارشناسی; %84.7

مقطع کارشناسی ارشد; %1.6

مقطع دکتری حرفه ای وتخصصی; %0.8

مقطع کاردانی; 12.9%
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نمودار شماره )26(مقایسه سهم تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی استان در مقاطع مختلف در سال1387

مقطع دکتری حرفه ای وتخصصی;% 1.1

مقطع کارشناسی ارشد;% 4.2

مقطع کارشناسی; 65.5%

مقطع کاردانی;% 29.2

  تؼساز پصيطكت٠ قسُبٙ ٝ كبضؽ آتحهيالٙ ث٠ تلٌيي زاٛكِبٟ ٝ ٗوغغ تحهئي-21-3

  ٰ ٰ   ايسْتتبت ٮسثتتٵو ثتتٷ تٓتتاا  ذريسٚاتتٷ ؾتتا٦ب   ز جتتااٴ٨   اٲؿتت٧بٸٹب ٴ ٮسا٢تتص آٮتتٵشؼ ْتتب٪ي اغتتاب

( آٮاٶ اغت .ثسزغي ٴنٓيت تٓاا  ذريسٚاٷ ؾتا٦بٰ  ز ٮٟتبيّ ٮ ا٫تٙ  ز غتب٨     4-21( ٴ )3-21)ؾٯبزٶ 

بٰ ٮي  ٸا تٓاا  ٩٢ ذريسٚاٷ ؾتا٦بٰ  اٲؿت٧بٸٹب ٴ ٮسا٢تص آٮتٵشؼ ْتب٪ي اغتابٰ       ٲؿ 1387-88تحكي٫ي 

 ٲٛتتس  11116 زقتتا(  ز  اٲؿتت٧بٶ آشا  اغتتسٮي ٴ  6/42ٲٛتتس ) 8247ٲٛتتس ثتتٵ ٶ ٢تتٷ اش ايتتٱ تٓتتاا    19363

  زقا(  ز  اٲؿ٧بٸٹب ٴ ٮٵغػبت آٮٵشؼ ْب٪ي ذريسٚاٷ ؾاٶ اٲا.  4/57)
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 دس سبل تحصيلي  استبى دٍلتي ى داًطگبّْب ٍ هشاًض آهَصش ػبلي( تؼذاد پزيشكتِ ضذگب3-21) ضوبسُجذٍل 
 ثِ تلٌيي هوغغ تحصيلي  88-1387

 )ًلط(

 ٛبٕ ٗٞؾؿ٠ آٗٞظـ ػبٓي
ٗوغغ 

 ًبضزاٛي

ٗوغغ 

 ًبضقٜبؾي

ٗوغغ ًبضقٜبؾي 

 اضقس

ٗوغغ زًتطي 

 خ٘غ  ٝ ترههي اي حطك٠

 11116 52 504 7743 2817 ْب ٍ هطاًع آهَظـ ػبلي اؾشبى زاًكگبّ

 1387 -اؾشبىؾبلٌبهِ آهبضي ذص: هب

ثِ تلٌيي  1387-88( تؼذاد پزيشكتِ ضذگبى داًطگبّْبي آصاد اسالهي استبى دس سبل تحصيلي 4-21)ضوبسُ جذٍل 

 هوغغ تحصيلي

 )ًلط(

 ٛبٕ ٗٞؾؿ٠ آٗٞظـ ػبٓي
ٗوغغ 

 ًبضزاٛي

ٗوغغ 

 ًبضقٜبؾي

 ٗوغغ 

 ًبضقٜبؾي اضقس

 ٗوغغ 

 اي  زًتطي حطك٠
 خ٘غ

 8247 81 291 5531 2344 اؾشبى الهي زاًكگبُ آظاز اؾ

 1387-اؾشبى ؾبلٌوِ آهبضيهبذص: 

 
 ( تٓاا  ٩٢ ٚبزٔ ا٪احكيسٰ اغتابٰ  ز غتب٨ تحكتي٫ي    6-21( ٴ )5-21)ؾٯبزٶ ثس اغبظ ايسْبت جااٴ٨ 

آشا  اغتسٮي ٴ   ٹبيا٪احكتي٩  اٲؿت٧بٸ   ٲٛس ٚبزٔ 4158ٲٛس ثٵ ٶ ٢ٷ اش ايٱ تٓاا   10903ٮٓب ٨  88-1387

ثٵ ٶ اٲا .  ز غب٨ تحكتي٫ي ٮتر٢ٵز     ٴ٪اي ٚبزٔ ا٪احكي٩  اٲؿ٧بٸٹب ٴ ٮؤغػبت آٮٵشؼ ْب٪ي ٲٛس  6745

ٲٛتتس  ز ٮًٟتتّ  172 ،ٲٛتتس  ز ٮًٟتتّ ٢بزؾٳبغتتي  6723 ، ٲٛتتس  ز ٮًٟتتّ ٢تتبز اٲي  3931 ز اغتتابٰ ٮٓتتب ٨ 

 ٲٛس  ز ٮًّٟ  ٢اسي  سٚٷ اي ٚبزٔ ا٪احكي٩ ؾاٶ اٲا.  ٢77بزؾٳبغي ازؾا ٴ 

 
 1387-88استبى دس سبل تحصيلي  دٍلتي ؽ التحصيالى داًطگبّْب ٍ هَسسبت آهَصش ػبلي( تؼذاد كبس5-21جذٍل )

 ثِ تلٌيي هوغغ تحصيلي 
 )ًلط( 

 ٛبٕ ٗٞؾؿ٠ آٗٞظـ ػبٓي
ٗوغغ 

 ًبضزاٛي

ٗوغغ 

 ًبضقٜبؾي

ٗوغغ ًبضقٜبؾي 

 اضقس

ٗوغغ زًتطي 

 )حطك٠ اي(
 خ٘غ

 6745 32 80 4884 1749 ْب ٍ هؤؾؿبر آهَظـ ػبلي زاًكگبّ

 1387 -ؾبلٌبهِ آهبضي : هبذص 
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ثِ تلٌيي  1387-88( تؼذاد كبسؽ التحصيالى داًطگْبّبي آصاد اسالهي استبى دس سبل تحصيلي 6-21)ضوبسُ جذٍل 
 هوغغ تحصيلي

 )ًلط( 

 ٛبٕ ٗٞؾؿ٠ آٗٞظـ ػبٓي
ٗوغغ 

 ًبضزاٛي
ٗوغغ 

 ًبضقٜبؾي
ٗوغغ ًبضقٜبؾي 

 اضقس
ٗوغغ زًتطي 

 )حطك٠ اي(
 خ٘غ

 4158 45 92 1839 2182 اؾشبى زاًكگبُ آظاز اؾالهي 

 1387-اؾشبى  ؾبلٌبهِ آهبضي هبذص: 

 

 تؼساز زاٛكدٞيبٙ ، پصيطكت٠ قسُبٙ ٝ كبضؽ آتحهيالٙ ظٙ زاٛكِب٢١ب ٝ ٗطاًع آٗٞظـ ػبٓي اؾتبٙ -21-4

 ٲٛس زا شٲتبٰ تؿت٣ي٩  ا ٶ اٲتا    27833اش ٮجٯٵِ ٩٢  اٲؿجٵيبٰ اغابٰ ٮٓب ٨  1387-88 ز غب٨ تحكي٫ي  

 3879 زقا ٩٢  اٲؿجٵيبٰ اغابٰ ٮي ثبؾا اش ايٱ تٓاا   اٲؿتجٵي شٰ ٮٓتب ٨    68/56ثساثس ثب  ايٱ زٞ٭ ٢ٷ

 زقتا( ،   28/57ٲٛس  اٲؿجٵي ٮًّٟ ٢بزؾٳبغتي )  26977 زقا( ،  37/35ٲٛس  اٲؿجٵي ٮًّٟ ٢بز اٲي )

 15/36ٲٛتس  اٲؿتجٵي ٮًٟتّ  ٢اتسي )     188 زقتا( ٴ   83/44ٲٛس  اٲؿجٵي ٮًّٟ ٢بزؾٳبغي ازؾا ) 668

 قا( ثٵ ٶ اٲا. ز

ٲٛتس   7271تٓاا  ذريسٚاٷ ؾا٦بٰ شٰ  ز ٫٢يٷ  اٲؿ٧بٸٹب ٴ ٮسا٢ص آٮٵشؼ ْب٪ي  ز اغابٰ  ز غتب٨ ٮتر٢ٵز   

  زقا اش ٩٢ ذريسٚاٷ ؾا٦بٰ  اٲؿ٧بٸٹب ٴ ٮسا٢ص آٮٵشؼ ْب٪ي اغابٰ ٮي ثبؾا. 19/51ثٵ ٶ ٢ٷ ٮٓب ٨ 

٧بٸٹب ٴ ٮسا٢ص آٮتٵشؼ ْتب٪ي   ٲٛس  اٲؿجٵي شٰ اش  اٲؿ 3848ٮٓب ٨  1387-88ٸٯ ٳيٱ  ز غب٨ تحكي٫ي 

  زقا ٩٢ ٚبزٔ ا٪احكيسٰ اغابٰ ٮي ثبؾا. 19/55اغابٰ ٚبزٔ ا٪احكي٩ ؾاٶ اٲا ٢ٷ ٮٓب ٨ 
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( تؼذاد داًطجَيبى ، پزيشكتِ ضذگبى ٍ كبسؽ التحصيالى صى داًطگبّْب ٍ هشاًض آهَصش ػبلي استبى دس 7-21جذٍل )

 1387-88هوبعغ هختلق دس سبل تحصيلي 

 )ًلط( 

 ًبضقٜبؾي اضقس ًبضقٜبؾي ًبضزاٛي قبذم                                                          ٗوبعغػٜٞاٙ 
 زًتطي 

 )حطك٠ اي(
 خ٘غ

 سؼساز زاًكؼَيبى
 49100 520 1490 47090 10966 اؾشبى

 27833 188 668 26977 3879 ظى

 سؼساز دصيطكشِ قسگبى
 14202 133 795 13274 5161 اؾشبى

 7271 99 331 6841 1558 ظى

 سؼساز كبضؽ الشحهيالى
 6972 77 172 6723 3931 اؾشبى

 3848 61 65 3722 2031 ظى

 1387 -اؾشبى ؾبلٌبهِ آهبضيهبذص: 

 

 اػضبي ١يئت ػٔ٘ي زاٛكِب٢١بي اؾتبٙ ث٠ تلٌيي ضتج٠ ػٔ٘ي-21-5

اا  اْهتبي ٸيئتت ٫ْٯتي     ز اغابٰ از ثي٩ ، تٓ 1387-88(  ز غب٨ تحكي٫ي 8-21يجٝ ايسْبت جاٴ٨ )

ٲٛس ثٵ ٶ اغت آٮبز ازايٷ ؾاٶ ٲؿبٰ  ٸٳتاٶ آٰ اغتت ٢تٷ     852اغابٰ   ٴ٪اي ؾب٩ٖ  ز ٮسا٢ص آٮٵشؼ ْب٪ي

اش ٪حبٌ  ازا ثٵ ٰ ٸيئت ٫ْٯي ثب  زجٷ اغاب  ٴ  اٲؿتيبز  ز غتًح     اٲؿ٧بٸٹب ٴ ٮسا٢ص آٮٵشؼ ْب٪ي اغابٰ

ٮٵشؼ ْب٪ي اغابٰ  ز غب٨ تحكي٫ي ٮر٢ٵز تٳٹب ثبؾٳا ثٷ يٵزي ٢ٷ  ز ٩٢  اٲؿ٧بٸٹب ٴ ٮسا٢ص آ ذبييٳي ٮي

ٲٛس  اٲؿجٵ ي١ ٲٛس ْهٵ ٸيئتت   63/57 اٲؿيبز ٮؿٗٵ٨ تازيع ثٵ ٶ اٲا. ٸٯ ٳيٱ ثٷ اشاء ٸس  12اغاب  ٴ  2

 . اؾاٷ اغت٫ْٯي ٴجٵ  
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استبى  ثشحست  دٍلتي هشاًض آهَصش ػبلي توبم ٍهت ٍ حن التذسيس( اػضبي ّيئت ػلوي 8-21) ضوبسُ جذٍل

  1387-88اى داًطگبّي دس سبل ػٌَ

 )ًلط(

 ٗطثي آٗٞظقيبض ٗطثي اؾتبزيبض زاٛكيبض اؾتبز خ٘غ ؾبّ 
ٛؿجت زاٛكدٞيبٙ ث٠ 

 اػضبء ١يئت ػٔ٘ي

88-1387 852 2 12 347 438 53 31/40 

 1387 -هبذص : ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى

 

شؾتي  اٲؿت٧بٸٹبي   ٢بز٢ٳتبٰ آٮٵ  1387-88(  ز غتب٨ تحكتي٫ي   9-21)ؾٯبزٶ ثس اغبظ ايسْبت جاٴ٨ 

ٲٛتس  ازاي زتجتٷ    6ٲٛس  ازاي زتجتٷ اغتاب ي ٴ    6ٲٛس ثٵ ٶ اٲا ٢ٷ اش ايٱ تٓاا   659آشا  اغسٮي اغابٰ جٯٓبً 

ٲٛتس ٮتس     544 زقتا( ٴ   45/17ٲٛتس شٰ )  115ٴ اش ٩٢ اغتبتيا  اٲؿت٧بٶ آشا  اغتسٮي     اٲؿيبزي ثٵ ٶ اٲا .

  زقا( ثٵ ٶ اٲا. 55/82)

ٰ  ٰ ز غب٨ ٮر٢ٵز ٲػجت  اٲؿجٵيب ثتٵ ٶ اغتت ثتٷ     8/29ٸيئتت ٫ْٯتي   ثتٷ    اٲؿ٧بٸٹبي آشا  اغسٮي اغتاب

 .  از ٴجٵ   اْهبي ٸيئت ٫ْٯي اٲؿجٵ ي١ ٲٛس  81/31ْجبزت  ي٧س ثٷ اشاء ٸس 

 

 1387-88( ًبسًٌبى آهَصضي داًطگبُ آصاد اسالهي ثش حست ػٌَاى داًطگبّي دس سبل 9-21)ضوبسُ جذٍل 

 )ًلط( 

 كبهس ضتج٠ ٗطثي آٗٞظقيبض ٗطثي زيبضاؾتب زاٛكيبض اؾتبز خ٘غ ؾبّ 
ٛؿجت زاٛكدٞيبٙ ث٠ 

 اػضبء ١يئت ػٔ٘ي

88-1387 659 6 6 71 506 15 55 81/31 

 - 7 7 97 7 0 0 115 ظى

 - 48 8 409 64 6 6 544 هطز

 1387هبذص : ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى
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 زضٗبٙث٢ساقت ٝ  -22

ؾتٵ  ٴ اٮتسٴشٶ  ز ثػتيبزي اش جٵاٮتّ      بٰ ؾٳبصاٷ ٮيثٷ ْٳٵاٰ ي٣ي اش ٲيبشٸبي اغبغي اٲػ  زٮبٰثٹااؾت ٴ 

 صاٮبت ٮسثٵو ثٷ آٰ ث ؽ ٮٹٯي اش اٮٵز اجاٯبْي زا تؿ٣ي٩ ٮي  ٸا. 

ثبٸا٘  ٍٛ ٴ ازتٟبي غتسٮت جػتٯي ،     زٮبٰث ؽ ثٹااؾت ٴ »اجاٯبْي  -اش  يا٦بٶ تٵغٓٷ اٞاكب ي

ّ ، ٸٯبٲٳتا  ي٧تس ث ؿتٹبي    زٴاٲي ٴ اجاٯتبْي اٚتسا  جبٮٓتٷ  ز ا٪٧ٵٸتبي تٵغتٓٷ ٴ ثسٲبٮتٷ زيصيٹتبي جتبٮ        

 «  ٦س   اجاٯبْي ، جصء اق٫ي تٵغٓٷ ٮٳبثّ اٲػبٲي ٮحػٵة ٮي

، جى ثتٷ ٸت٭  ييٙ ٴغيٓي اش ٚٓب٪ياٹب ، صاٮبت ٴ ذطٴٸؿٹبي ٫ْٯي ٴ ٢بزثس ي ٮست  زٮبٰث ؽ ثٹااؾت ٴ 

ااز٠ ٮبٲٳا ٮساٞجاٹبي اٴ٪يٷ ثٹااؾاي ، ايٯٱ غبشي ٴ ٢ٳاس٨ ثيٯبزيٹب ، ازائت  صتاٮبت  زٮتبٲي ، تتبٮيٱ ٴ تت     

٦يس . ٲُس ثتٷ اٸٯيتت ٴ جبي٧تبٶ ايتٱ ث تؽ ٴ ٮػتبي٩ ٴ ٮؿت٣ست آٰ ثتٷ ٮٳُتٵز            ازٴ ٴ ٖيسٶ زا  ز ثس ٮي

 غايبثي ثٷ ي١ ثسٲبٮٷ جبٮّ ٴ اقٵ٪ي ثٷ ٦ٵٲٷ اي ٢ٷ ث ؽ ثٹااؾت ٴ  زٮبٰ زا ثتٷ ايٛتبي ٲٟتؽ صتٵ   ز     

 ٲٯبيا. جسيبٰ تٵغٓٷ زٸٳٯٵٰ ٦س   نسٴزي ٮي

 قبذه٢بي ؾالٗت زض اؾتبٙ -22-1

ف ٸبيي اش ٞجي٩ ٲس  ٮس٤ ٴ ٮيس ٢ٵ ٢بٰ شيس ي٣ػب٨ ٴ شيس ذٳج غب٨ ، ٮيصاٰ ٮس٤ ٴ ٮيس ٮتب زاٰ ثتٷ   ؾبص

 ٪ي٩ ْٵازل  بٮ٧٫ي ، ٮيصاٰ تٗريٷ اٲحكبزي ٢ٵ ٠ ثب ؾيس ٮتب ز ، اٮيتا ثتٷ شٲتا٦ي ٴ ... ٲؿتبٰ  ٸٳتاٶ       

 ٮيصاٰ غسٮت  ز جبٮٓٷ ٸػاٳا ٴ ؾبصكٹبي غسٮت ٲبٮياٶ ٮي ؾٵٲا . 

٢بٰ شيس ي٣ػب٨ اش ؾبصف ٸبيي اغت ٢ٷ  ز غًح ثيٱ ا٪ٯ٫٫ي  ، ثتٷ ْٳتٵاٰ ي٣تي اش    ٲس  ٮس٤ ٴ ٮيس ٢ٵ 

 ؾٵ .  ٮٹٯاسيٱ ٮس٢ٹب ٴ ٮٓيبزٸبي ؾٳبصت ٴنٓيت ثٹااؾت ٴ  زٮبٰ جبٮٓٷ  ز ٲُس ٦سٚاٷ ٮي

ؾٵٲا ٴ ثيؽ اش غبيس ٦سٴٸٹبي غٳي  ز ٮٓسل اثاس ثٷ  ٲٵشا اٰ آغيت ذريستسيٱ ٦سٴٶ جبٮٓٷ ٮحػٵة ٮي

٦يسٲا. ٲس  ٮس٤ ٴ ٮيس ٲٵشا اٰ ثب غًح تٵغٓٷ جٵاٮّ ٲػجت ٮ٣ٓتٵظ   ٴ ْٛٵٲي ٞساز ٮي ثيٯبزيٹبي ٮػسي

اجاٯبْي ، ثٷ ٴيطٶ  ز شٮيٳتٷ صتاٮبت ثٹااؾتاي ٴ  زٮتبٲي ٮتي تتٵاٰ تتب         - از  ٴ ثب ثٹجٵ  ؾسايى اٞاكب ي

  اٴ  شيب ي اش ٮس٤ ٴ ٮيس ٲٵشا اٰ ٢بغت. 
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ااؾت ٮب زاٰ ٴ ثٹااؾت ٢ٵ ٢تبٰ ٮتٵز  ٲُتس    ٚٓب٪ياٹبي ثٹااؾت ٮب ز ٴ ٢ٵ ٠  ز  ٴ ث ؽ جاا٦بٲٷ ثٹ

ثبؾا ٢ٷ  ز ٮٵز  ٮب زاٰ ، ٮساٞجاٹبي ٮبٮبيي ٴ ذصؾ٣ي ، ثٷ ٮٳُٵز ٢تبٸؽ ٮ تبيسات ٲبؾتي اش شايٯتبٰ      ٮي

 ثبؾا . ٮي

 ز ٮٳتبيٝ ؾتٹسي    1387ٴ  1386ٴ  1385ٸتبي  ٮيصاٰ ٮس٤ ٴ ٮيس ٲٵشا اٰ  ز ٸس ٸصاز تٵ٪ا شٲاٶ  ز غتب٨  

ٴ ايٱ ٮٵنٵِ ثساي ٢ٵ ٢بٰ شيس ي٣ػتب٨ ؾتٹسي ٴ زٴغتابيي    بيي ثٵ ٶ اغت تس اش ٮٳبيٝ زٴغا اغابٰ ذبييٱ

 ٲيص  ز غب٪ٹبي ٮر٢ٵز ٮكااٜ  اؾاٷ اغت.

 ايسْبت  زيبٚت ؾاٶ اش  اٲؿ٧بٶ ٫ْتٵ٬ ذصؾت٣ي ٴ صتاٮبت ثٹااؾتاي ٴ  زٮتبٲي اغتابٰ از ثيت٩        ثس اغبظ

 ٴ  ز قتتا  4/16 ٨ ، ٮيتتصاٰ تٵ٪تتا صتتب٬  ز ٸتتصاز ٮٓتتب 91/59ٮيتتصاٰ ثتتبزٴزي ْٯتتٵٮي  ز ٸتتس ٸتتصاز ٮٓتتب ٨ 

قتا   ٸٯ ٳيٱ( اغابٰ ثٵ ٶ 81 زقا ذٵؾؽ تٳُي٭ صبٲٵا ٶ  زٮٳبيٝ زٴغابيي ). ثٵ ٶ اغت  7/0ٮس ٶ شايي 

 زقا جٯٓيت ؾٹسي ٴ زٴغتابيي اغتابٰ ثتٷ ٮساٞجتت ٸتبي اٴ٪يتٷ ثٹااؾتاي  غاسغتي  اؾتاٷ اٲتا ٴ ٮيتصاٰ            

ٮيتصاٰ  غاسغتي جٯٓيتت     زقتا ٴ   1/94 غاسغي جٯٓيت زٴغابيي ثٷ آة آؾبٮياٲي غتب٪٭ ٴ ثٹااؾتاي   

ٲٛس اش جٯٓيتت زٴغتابيي اغتابٰ تحتت ذٵؾتؽ       584460 زقا ثٵ ٶ ٴ  4/70زٴغابيي ثٷ تٵا٪ت ثٹااؾاي 

 ٮسا٢ص ثٹااؾاي  زٮبٲي زٴغابيي ٞساز  اؾاٷ اٲا.
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 1385-86( ثشخي اص ضبخصْبي حيبتي استبى دس سبلْبي 1-22جذٍل )

 1387ؾبّ  1386ؾبّ  طحـق

 7/1 7/1 ( زض ّعاض هَاليس ظًس15ُ-49ؾٌي ) هيعاى ثبضٍضي ًلي زض گطٍُ

 4/16 4/16 (ًلط هيعاى سَلس ذبم )زض ّعاض

 91/59 9/58 (ًلط هيعاى ثبضٍضي ػوَهي )زض ّعاض

 7/0 8/0 زضنس هطزُ ظايي

 0 0 زضنس دَقف سٌظين ذبًَازُ زض هٌبعن قْطي )ًل ضٍقْب(

 84 81 زضنس دَقف سٌظين ذبًَازُ زض هٌبعن ضٍؾشبيي )ًل ضٍقْب(

 100 100 هيعاى زؾشطؾي ػوؼيز قْطي ثِ هطاهجز ّبي اٍليِ ثْساقشي )زضنس(

 100 100 هيعاى زؾشطؾي ػوؼيز ضٍؾشبيي ثِ هطاهجز ّبي اٍليِ ثْساقشي )زضنس(

 4/70 8/68 هيعاى زؾشطؾي ػوؼيز ضٍؾشبيي ثِ سَالز ثْساقشي )زضنس(

 1/94 7/93 ٍ ثْساقشي )زضنس(هيعاى زؾشطؾي ػوؼيز ضٍؾشبيي اظ آة آقبهيسًي ؾبلن 

 538261 584460 ػوؼيز سحز دَقف هطاًع ثْساقشي زضهبًي ضٍؾشبيي اؾشبى

 240277 289249 سؼساز زاًف آهَظاى سحز دَقف ثْساقز هساضؼ

 1388 -هبذص: زاًكگبُ ػلَم دعقٌي ٍ ذسهبر ثْساقشي ٍ زضهبًي

 «درصد پًشش تىظيم خاوًادٌ شُري مًجًد ومي باشد»

  1386 ز غتب٨  ظ ٦صازؼ ْٯ٣٫س   اٲؿت٧بٶ ٫ْتٵ٬ ذصؾت٣ي ٴ صتاٮبت ثٹااؾتاي ٴ  زٮتبٲي اغتابٰ        ثس اغب

ٲبٸٳجبزيٹتبي   ، زقتا  45/20، ٲبزغتي ٲتٵشا  ٴ   ٢ٯاتس اش ي٣ٯتبٶ    زقا ٩٫ْ ٮس٤ ٴ ٮيتس ٲتٵشا اٰ    57/57

 زقا ٫ْتت ٮتس٤ ٴ ٮيتس ٢ٵ ٢تبٰ      28/45ٲبٸٳجبزيٹبي ٮب زشا ي ٸٯ ٳيٱ ٮب زشا ي ْٳٵاٰ ؾاٶ اغت. 

ب٨ )ي٣ٯبٶ تب ٢ٯاس اش ي٣ػب٨(  ز ٸس ٸصاز تٵ٪ا شٲاٶ ثتٵ ٶ اغتت ثتٷ ْجتبزت  ي٧تس اش تٓتاا  ٢ت٩        شيس ي٣ػ

 زقتا   43/72 زقا ثٷ ٫ْت ٲبٸٳجبزيٹبي ٮب زشا ي ثٵ ٶ اغت.  56/27ٮس٤ ٴ ٮيس ٢ٵ ٢بٰ شيس ي٣ػب٨ 

 ٩٫ْ ٮس٤ ٴ ٮيس ٢ٵ ٢بٰ  ز ايٱ ز ٶ غٳي ٲيص غبيس ْٵاٮ٩ ْٳٵاٰ ؾاٶ اغت.

 زقا ٫ْتت ٮتس٤ ٴ ٮيتس ٢ٵ ٢تبٰ،      40شيس ذٳجػب٨ )ي٣ػب٨ تب ٢ٯاس اش ذٳج غب٨(  ز ثيٱ ٦سٴٶ ٢ٵ ٢بٰ 

  ٵا ث ٴ ٮػٯٵٮيت ٸب ْٳٵاٰ ؾاٶ اغت.

ٮس ُٷ ٮي٧س   ٢ٷ  ز ٸس ٦سٴٶ غٳي ا٪٧ٵي ٮس٤ ٴ ٮيس ٢ٵ ٢بٰ ٮاٛبٴت ٮي ثبؾا ثتٷ يتٵزي ٢تٷ اثاتاا     

ب ٫ْت اق٫ي ٮس٤ ٴ ٮيتس  ٲبزغي ٲٵشا  ، غپع ٲبٸٳجبزيٹبي ٮب زشا ي ٴ  ز ٲٹبيت  ٵا ث ٴ ٮػٯٵٮيت ٸ
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آٮٵشؼ ٮب زاٰ ٴ صبٲٵا ٶ ٸتب  ز  ٴزاٰ ٞجت٩ اش ثتبز ازي ٴ ثتبز ازي ٢تٷ  ز زاغتابي        .٢ٵ ٢بٰ ثٵ ٶ اغت

 ذتريس   ٮتي   ز صكٵـ ْٵاٮ٩ ٴ اٞااٮبت ٮتٵرس  ز غتسٮت جٳتيٱ ٴ ٮتب ز قتٵزت      آٲبٰ اٚصايؽ آ٦بٸي 

 ٮي تٵاٲا تب  اٴ  شيب ي اش ٮس٤ ٴ ٮيس ٲٵشا اٰ ج٫ٵ٦يسي ٲٯبيا.

آٮٵشؾٹب ٢ٷ ٮي تٵاٲٳا اش يسيٝ از٦بٲٹبي ٮ ا٫ٛي ازايٷ ٦س ٲا  اي ٮي تٵاٲٳا  ز ْبٮ٩ ٮتس٤ ٲبؾتي    ايٱ

 اش ٲبٸٳجبزيٹبي ٮب زشا ي ٲيص ثػيبز ٮٵرس ثبؾٳا.

اٚصايؽ آ٦بٸي ٫٢يٷ اٚسا  جبٮٓٷ ثتٷ صكتٵـ اش يسيتٝ قتاا ٴ غتيٯب  ز ٢تبٸؽ ٮتس٤ ٴ ٮيتس )ٲبؾتي اش          

٨ ثػيبز ٮٵرس صٵاٸا ثٵ   ز ايتٱ صكتٵـ ايجتب  ؾتسايى ٴ     غب  ٵا ث ٴ ٮػٯٵٮيت ٸب( ٢ٵ ٢بٰ شيس ذٳج

 ز صبٲٷ ٸب ، ٮٹاٸبي ٢ٵ ٠، ذبز٢ٹتب ٴ ٚهتبٸبي ثتبشي ٮ كتٵـ ٢ٵ ٢تبٰ ٴ ... ٲيتص اش        ياٮ٣بٲبت ايٯٳ

   .اقٵ٨ اغبغي ٴ اٴ٪يٷ ثٷ ؾٯبز ٮي زٴٲا

ٮيتس   زقتا ٮتس٤ ٴ   57/59ٮس٤ ٴٮيس  ز ثصز٦ػبالٰ ثيٯبزيٹبي ٫ٞجي ٴ ْسٴٜ ٮي ثبؾا ٢ٷ ٫ْت  يٱثيؿاس

 زقتاٴ   02/16 ز ٮس ٫ٷ ثٓاي غتسيبٰ ٸتب ثتب    .ٮس٤ ثٷ صٵ  اصاكبـ  ا ٶ اغت  اٴ٨ ٩٫ْ زااش  ٶ ٮٵز 

 ٮي ثبؾا. 92/12 ٵا ث ثب 

 زقا ثٵ ٶ اغت ٴ ايٱ ٮجيٱ آٰ اغتت ٢تٷ    6/2ٲػجت شايٯبٰ ايٯٱ تٵغى اٚسا   ٴزٶ ٲاياٶ  1387 ز غب٨ 

 ب٬ ٲٯي ٦س  .شايٯبٲٹب  ز ؾسايى ثٹااؾاي ٴ ايٯٱ اٲجتٓاا ي اش ٸٳٵش 

ٮٹٯاتسيٱ ٫ْت٩    .غب٨ ٮي ثبؾتا  68غب٨ ٴ  ز ٮس اٰ  71اٮيا ثٷ شٲا٦ي  ز ثاٴ تٵ٪ا  ز شٲبٰ  1387 ز غب٨ 

اٚصايؽ اٮيا ثٷ شٲا٦ي  ز غب٪ٹبي اصيس اٚصايؽ  غاسغي ٮس ٬ ثٷ صاٮبت ثٹااؾاي ، اٚصايؽ غتًح غتٵا    

 بؾا.ٴ ايجب  تػٹيست  ز ٮٳبيٝ زٴغابيي ٴ ٢بٸؽ ٮس٤ ٴ ٮيس ٢ٵ ٢بٰ ٮي ث

 ٛيطٝي اٛؿبٛي زض ثرف ث٢ساقت ٝ زضٗبٙ )قبؿْ زض زاٛكِبٟ ػٕٔٞ پعقٌي ٝ ذسٗبت ث٢ساقتي ٝ زضٗبٛي اؾتبٙ(  -22-2

ثٵ ٶ اغت ٢تٷ   17/0ثٷ اشاء ٸس ٸصاز ٲٛس جٯٓيت)ؾب٩ٖ  ز ؾج٣ٷ ( ٲػجت ذصؾ١ ٮا كف  1385 ز غب٨ 

ٮي ثتٷ اشاء ٸتس ٸتصاز ٲٛتس     ٢تس ٶ اغتت . ٲػتجت ذصؾت١ ْٯتٵ      ؽ ذياا٢بٸ 13/0 ثٷ 1386ايٱ زٞ٭  ز غب٨  

يبٚاتٷ اغتت ٴ ٲػتجت  ٲااٲپصؾت١ ثتٷ اشاء ٸتس        اٚصايؽ 1386/  ز غب٨ 22ثٷ  1385/  ز غب٨ 07جٯٓت اش 
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ؽ يبٚاٷ اغت ٴ ٲػجت ذسغابز ثتٷ اشاء ٸتصاز ٲٛتس    ٢بٸ 86/  زغب٨ 02ثٷ  85/  زغب٨ 03ٸصاز ٲٛس جٯٓيت اش 

 اغت. ؽ يبٚاٷاٚصاي 86 زغب٨  64/0ثٷ  85 زغب٨  06/0 اش جٯٓيت

ثسزغي ؾبصف ٲػجت ثٹيبز ٴ ٢ٯ١ ثٹيبز ثٷ اشاء ٸس ٸصاز ٲٛس جٯٓيت ٲؿبٰ  ٸٳتاٶ اٚتصايؽ ايتٱ ؾتبصف     

ثتٷ   1385 ز غتب٨   23/0 ز صس٨ غب٪ٹبي ٮٵز  ثسزغي ٮي ثبؾا . ٲػجت ٮبٮب ثٷ اشاء ٸتصاز ٲٛتس جٯٓيتت اش    

بٰ ؾتب٩ٖ  ز  اٲؿت٧بٶ   اٚصايؽ يبٚاٷ اغت. ا٪جاٷ آٮبز ٚتٵٜ ؾتبٮ٩ ذصؾت٣بٰ ٴ ذيساذصؾت٣     1386 زغب٨  25/0

 ٫ْٵ٬ ذصؾ٣ي ٴ صاٮبت ثٹااؾاي ٴ  زٮبٲي ٮي ثبؾا.

ؽ اٚتصاي ؾتبٸا   86 ز غتب٨  ٞبث٩ تٵجٷ تٓاا  ذصؾ٣بٰ ٴ ذيساذصؾ٣بٰ  ز غتب٪ٹبي اصيتس ،    ثب تٵجٷ ثٷ اٚصايؽ

 تٓاا  ذصؾ٣بٰ ٴ ذيساذصؾ٣بٰ ؾب٩ٖ  ز  اٲؿ٧بٶ ٫ْٵ٬ ذصؾ٣ي ٴ صاٮبت ثٹااؾاي ٴ  زٮبٲي ٸػاي٭. 

 

ًلش  1111( ًسجت پضضي هتخصص ، پضضي ػوَهي ، دًذاًپضضي ، پشستبس ، ثْيبس ٍ ًوي ثْيبس ثِ 2-22)ضوبسُ  جذٍل*

 دس استبى اسدثيل 1386-87جوؼيت دس سبل ّبي 

 1387ؾبّ  1386ؾبّ  ؾبّ ٝ قطح

 15/0 /13 ًلط ػوؼيز 1000ًؿجز دعقي هشرهم ثِ 

 26/0 /22 ًلط ػوؼيز 1000ًؿجز دعقي ػوَهي ثِ 

 /03 /02 ًلط ػوؼيز 1000ًذعقي ثِ ًؿجز زًسا

 69/0 /64 ًلط ػوؼيز 1000ًؿجز دطؾشبض ثِ 

 25/0 /25 ًلط ػوؼيز 1000ًؿجز هبهب ثِ 

 34/0 /35 ًلط ػوؼيز 1000ًؿجز ثْيبض ٍ ًوي ثْيبض ثِ 

 1387-هبذص : هحبؾجِ قسُ اظ ضٍي اعالػبر ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى

 زاًكگبُ ػلَم دعقٌي ٍ ذسهبر ثْساقشي زضهبًي اؾشبى اضزثيلقبهل دعقٌبى ٍ ديطا دعقٌبى قبؿل زض  *
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 تؼساز ذب٠ٛ ١بي ث٢ساقت اؾتبٙ -22-3

 اٴ٪يٱ ٴا تا ازايتٷ صتاٮبت اٴ٪يتٷ ثٹااؾتاي ٴ  زٮتبٲي  ز ٲُتب٬ ؾتج٣ٷ جتبٮّ ثٹااؾتاي ٴ  زٮتبٲي ٢ؿتٵز             

اؾتت ثس ػتت   ثبؾا ٢ٷ ٮح٩ اغاٟساز ايٱ ٴا ا ، زٴغاب ٸبي ٢ؿٵز اغت. ٸس صبٲٷ ثٹا ٮي« صبٲٷ ثٹااؾت»

 ي جٯٓيتتت ، يتت١ يتتب چٳتتا زٴغتتاب زا ثتتب جٯٓياتتي  ز ٦ؾتتسايى جٗساٚيتتبيي ، اٮ٣بٲتتبت ازتجتتبيي ٴ ذسا٢ٳتتا

ٲٛس ذٵؾؽ ٮي  ٸا ٴ ٢بز٢ٳبٲي ثتٷ ٲتب٬ ثٹتٵزش  ز آٰ اٲجتب٬ ٴَيٛتٷ ٮتي ٲٯبيٳتا.  ز جتاٴ٨          1500 اٴ  

تٓتاا  زٴغتابٸبي    .( ايسْبت ٮسثٵو ثٷ تٓاا  صبٲٷ ٸبي ٚٓب٨ ثٹااؾت زٴغابيي آٮاٶ اغتت 3-22)ؾٯبزٶ 

ؽ ذيتاا ٢تس ٶ   ٢تبٸ  1387زٴغاب  ز غتب٨   1046ثٷ  1386زٴغاب  ز غب٨  1048 ازاي ايٳ٧ٵٲٷ ٮٵغػبت اش 

اغت اٮب ثٷ ٫ْت ٢٭ ؾاٰ جٯٓيت زٴغابٸب  ز ارس ٮٹبجست ثٷ ٲٟبو ؾٹسي ، جٯٓيت زٴغابيي ثسصتٵز از  

 ٲٛس ٢بٸؽ ذياا ٢س ٶ اغت. 477235ٲٛس ثٷ  482341اش 

 ( تؼذاد خبًِ ّبي ثْذاضت كؼبل سٍستبيي استبى ٍ جوؼيت تحت پَضص آًْب دس 3-22)ضوبسُجذٍل 

 1387ٍ  1386سبلْبي 

 ذب٠ٛ ١بي ث٢ساقت كؼبّ ؾبّ
 ضٝؾتبي تحت پٞقف ًبضًٜبٙ ث٢ٞضظ

 خ٘ؼيت تؼساز ظٙ ٗطز خ٘غ

1386 518 880 308 572 1048 482341 

1387 513 863 298 565 1046 477235 

 1387 -ضي اؾشبى اضزثيلهبذص : ؾبلٌبهِ آهب

 

 ث٢ساقت ٗحيظ -22-4

 قتٵزت ذريسٚاتٷ  ز جتاٴ٨    1387ٴ  1386اٸ٭ ٚٓب٪ياٹبيي ٢ٷ  ز زاثًٷ ثب ثٹااؾت ٮحيى  ز يي غتب٪ٹبي  

ٮتٵز  ثبشزغتي تٵغتى ٮسا٢تص      83216تٓتاا    1386يجٝ ايٱ ايسْبت  ز غب٨  .( آٮاٶ اغت4-22) ؾٯبزٶ

ثبؾتٳا قتٵزت ٦سٚاتٷ     ثٷ زْبيت ٮٵاشيٱ ثٹااؾت ْٯٵٮي ٮيثٹااؾاي اغابٰ اش ٮ٣بٲٹبيي ٢ٷ ٮٟيا ٴ ٮ٫ص٬ 

ٮتٵز  ٮ ا٫تٙ ثتٷ ٮسا٢تص ٞتبٲٵٲي       1262قب ز ؾتاٶ ٴ  ز   ثٹااؾاي ٴا ا اصًبز 1386 غب٨ اغت ٢ٷ ثساي

 ٮٵز  ٲيص ٮٳجس ثٷ تًٓي٫ي آٲٹب ٦س ياٶ اغت. 126ذيكسح ٮٓسٚي ؾاٶ اغت ٴ  ز 

ٮتٵز    ٢18304بزت ٮيبٲٷ ثٹااؾاي قب ز ؾاٶ ثٷ ٮٵز  ثبشزغي ٴ  83027ٮٵاز  ثبش يا ثٷ  1387ٴ  ز غب٨ 

ٮٵز  ٲيتص ٮٳجتس ثتٷ     105ٮٵز  ٮٓسٚي ٮا ٫ٛيٱ ثٷ  ا ٦بٶ قٵزت ٦سٚاٷ اغت ٴ  ز  2073اٚصايؽ ٴ  اٴ  

 تًٓي٩ آٰ ؾاٶ اغت.
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( كؼبليتْبي ػوذُ ثْذاضت هحيظ دس صهيٌِ ثبصديذ اص هٌبًْبي تْيِ ٍ تَصيغ ٍ ًگْذاسي هَاد 4-22)ضوبسُ جذٍل 

 1387ٍ  86استبى دس سبل ّبي  ؿزايي

 ٗٞاضز ثبظزيس ؾبّ
ًبضت ٗؼبي٠ٜ ث٢ساقتي 

 نبزض قسٟ

اذغبض ث٢ساقتي نبزض 

 قسٟ

ث٠  يٚٗؼطكي ٗترٔل

 زازُبٟ
 اٗبًٚ تؼغيْ قسٟ

1386 83216 16678 1388 1262 126 

1387 83027 18304 2181 2073 105 

 1387 -هبذص : ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى اضزثيل

 ٞقف ٝاًؿيٜبؾيٞٙٗيعاٙ پ -22-5

 ٢52599تٵ ٠ ٴا٢ػتٱ ٫ٚتج ايٛتب٨ ،      116825تٓتاا    1387(  ز غتب٨  5-22ثس اغبظ ايسْبت جاٴ٨ )

٢ٵ ٠ ٴا٢ػٱ غ٩ زا  زيبٚت ٢س ٶ اٲا. ٮيصاٰ ذٵؾؽ ٴا٢ػيٳبغتيٵٰ   ٢21291ٵ ٠ ٴا٢ػٱ غسص١ ٴ 

١ آٮاٶ اغت ٸٯبٲ٧ٵٲتٷ ٢تٷ ٮس ُتٷ ٮتي ٦تس   ٮيتصاٰ ذٵؾتؽ ٴا٢ػيٳبغتيٵٰ غتسص          (6-22 ز جاٴ٨ )

 زقا ، ٮيصاٰ ذٵؾؽ ٴا٢ػيٳبغيٵٰ ة.ث.ض ٢ٵ ٢تبٰ شيتس    99ٮٓب ٨  ٢1387ٵ ٢بٰ شيس ي٣ػب٨  ز غب٨ 

  زقا ثٵ ٶ اغت. 100 زقا ٴ ٮيصاٰ ذٵؾؽ ٴا٢ػيٳبغيٵٰ رسث ٢ٵ ٢بٰ شيس ي٣ػب٨  99ي٣ػب٨ 

ٌي ٍ خذهبت ( ٍاًسيٌبسيَى ّبي اًجبم ضذُ دس هَسسبت ٍ هشاًض ٍاثستِ ثِ داًطگبُ ػلَم پضض5-22)ضوبسُ جذٍل 

 1387ٍ 1386ثْذاضتي ٍ دسهبًي استبى دس سبلْبي 

 ؾبّ
 كٔح اعلبّ

 )پٞٓيٞ(
 ؾطذي

 ؾْ
 غ(-ث-)ة

 ؾيبٟ ؾطك٠-ًعاظ-زيلتطي
  (ثالث٠)

 ًعاظ-زيلتطي
 ١Bپبتيت  ٜٜٗػيت (تٞإ ثعضُؿبالٙ)

1386 121290 35461 19804 101588 7173 10620 59472 

1387 116825 52599 21291 96483 78038 17970 66817 

 1387 -هبذص : ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى

 ط ٍ ثالث( ًَدًبى صيش يٌسبل  -ث -(هيضاى پَضص ٍاًسيٌبسيَى )سشخي ، ة6-22جذٍل ضوبسُ )

  1387ٍ  1386دس سبلْبي

 1387ؾبّ  1386ؾبّ  ػٜٞاٙ قبذم

 99 9/97 هيعاى دَقف ٍاًؿيٌبؾيَى ؾطذي ًَزًبى ظيط يٌؿبل )زضنس(

 99 4/99 يٌبؾيَى ة.ص.غ ًَزًبى ظيط يٌؿبل )زضنس(هيعاى دَقف ٍاًؿ

 100 100 هيعاى دَقف ٍاًؿيٌبؾيَى طالص ًَزًبى ظيط يٌؿبل )زضنس(

 1389 -هبذص: زاًكگبُ ػلَم دعقٌي ٍ ذسهبر ثْساقشي ٍ زضهبًي اؾشبى اضزثيل
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 تؼساز آظٗبيكِبٟ ، ٗطاًع تٞاٛجركي ، ٗطاًع پطتِٞٛبضي ٝ زاضٝذب٠ٛ زض اؾتبٙ -22-6

ٟبيػٷ ؾبصكٹبي ٲػجت آشٮبيؿ٧بٶ ثٷ  ٶ ٸتصاز ٲٛتس جٯٓيتت ، ٲػتجت ٮسا٢تص تٵاٲج ؿتي ثتٷ  ٶ ٸتصاز ٲٛتس          ٮ

ٲػجت ثٷ غتب٨   1386ؽ ايٱ ؾبصكٹب  ز غب٨ ٢بٸٲؿبٰ  ٸٳاٶ  1387ٴ  1386جٯٓيت ٴ  ز صس٨ غب٪ٹبي 

٨ غب٪ٹبي ٮتٵز    ازٴصبٲٷ ثٷ  ٶ ٸصاز ٲٛس جٯٓيت تٟسيجبً  ز يٵٴ ٞج٩ ٮي ثبؾا. اٮب ٲػجت ٮسا٢ص ذستٵٲ٧بزي 

 ثسزغي ربثت ٮبٲاٶ اغت.  

 ٴ  زقتا اش  ازٴصبٲتٷ ٸتب    39/8ٮٓتب ٨   1387ٸٯ ٳيٱ ثس اغبظ ايسْبت غب٪ٳبٮٷ آٮتبزي اغتابٰ  ز غتب٨    

  زقا اش ٮسا٢ص آشٮبيؿ٧بٸي ثٷ قٵزت ؾجبٲٷ زٴشي ٮؿٗٵ٨ ٚٓب٪يت ثٵ ٶ اٲا. الش٬ ثتٷ ذ٢تس اغتت     29/35

ٚٓب٪يتت  اؾتاٷ اٲتا اٮتب  ز      ؾجبٲٷ زٴشيثٷ قٵزت  ٨1387 ٢ٷ ٫٢يٷ ٮسا٢ص تٵاٲج ؿي اغابٰ  ز غب زقا  4

 ٮؿٗٵ٨ ٚٓب٪يت ثٵ ٶ اٲا. زٴشاٲٷ ثكٵزت ٮٓب ٨ ٮسا٢ص تٵاٲج ؿي اغابٰ 1386غب٨ 

هشاًض تَاًجخطي ، هشاًض پشتًَگبسي ، ٍ داسٍخبًِ دس استبى ثِ دُ ّضاس ًلش  ،آصهبيطگبُ  ًسجت( 7-22)ضوبسُ جذٍل 

 86ٍ1387جوؼيت دس سبلْبي 

 زضٗبٛي ٗطًع
 ٛؿجت ث٠ زٟ ١عاض ٛلط خ٘ؼيت

1386 1387 

 27/0 /27 آظهبيكگبُ 

 38/0 /36 هطاًع سَاًجركي 

 24/0 /24 دطسَ ًگبضي 

 06/1 01/1 زاضٍذبًِ 

 1387 -هبذص : هحبؾجِ قسُ اظ ضٍي اعالػبر ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى

 تؼساز ٗٞؾؿبت زضٗبٛي اؾتبٙ -22-7

 زٮبٲي ٴ تٓاا  ت ت ٸبي آٲٹب ثس  ػت ٴنتٓيت  ٟتٵٞي ٢تٷ ؾتبٮ٩     ( تٓاا  ٮٵغػبت 8-22 ز جاٴ٨)

ٮٳُتٵز اش ٞػتٯت    .ثبؾٳا آٮتاٶ اغتت   ثيٯبزغابٰ ، شايؿ٧بٶ ، ثيٯبزغابٰ شايؿ٧بٶ ٴ آغبيؿ٧بٸٹبي اغابٰ ٮي

غبيس آٰ  غاٷ اش ثيٯبزغابٲٹب ٴ ٮٵغػبت  زٮبٲي ٸػاٳا ٢ٷ ٴاثػاٷ ثٷ غبشٮبٰ تبٮيٱ اجاٯبْي ، ٮجبٮّ اٮتٵز  

غابٰ  ؾتبٮ٩ ثيٯبزغتابٲٹبي غتجسٰ )تتبٮيٱ اجاٯتبْي(، ازظ ٴ جبٲجتبشاٰ       ا٣ٹب ٴ ... ٸػاٳا ٢ٷ  ز صيسيٷ ، ثبٲ

 ثبؾٳا. ٮي
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 ( تؼذا هَسسبت دسهبًي كؼبل استبى ٍ تختْبي هَجَد دس آًْب ثشحست ٍضؼيت حوَهي8-22)ضوبسُ جذٍل 

 1386-87)ضبهل ثيوبسستبى ، صايطگبُ ، ثيوبسستبى صايطگبُ ، آسبيطگبُ( دس سبلْبي

 ؾبّ
 خ٘غ

ٝاثؿت٠ ث٠ زاٛكِبٟ ػٕٔٞ پعقٌي ٝ 

 ذسٗبت ث٢ساقتي زضٗبٛي اؾتبٙ
 ؾبيط ذهٞني

 ترت ثبثت ٗٞؾؿ٠
ضطيت اقـبّ 

 ترت ثبثت ٗٞؾؿ٠ ترت ثبثت
ضطيت اقـبّ 

 ترت ثبثت ٗٞؾؿ٠ ترت ثبثت
ضطيت اقـبّ 

 ترت ثبثت ٗٞؾؿ٠ ترت ثبثت
ضطيت اقـبّ 

 ترت ثبثت

1386 14 1719 8/55 10 1277 7/53 1 100 24 3 342 2/72 

1387 14 2068 5/63 10 1626 2/61 1 100 25 3 342 2/74 

 1389-دعقٌي ٍ ذسهبر ثْساقشي ٍ زضهبًي هبذص : زاًكگبُ ػلَم
 

 

ٮٵغػتٷ  زٮتبٲي    10ثتبة ثتٵ ٶ ٢تٷ اش ايتٱ تٓتاا        14تٓاا  ٮٵغػبت  زٮتبٲي ٚٓتب٨ اغتابٰ     1387 ز غب٨ 

ٮٵغػتتٷ  زٮتتبٲي  ازاي ٮتتايسيت  1اؾتتاي ٴ  زٮتتبٲي ٴ ٴاثػتتاٷ ثتتٷ  اٲؿتت٧بٶ ٫ْتتٵ٬ ذصؾتت٣ي ٴ صتتاٮبت ثٹا

صكٵقي ثٵ ٶ اغت.  ز غتب٨ ٮتر٢ٵز ٮٵغػتبت  زٮتبٲي ٴاثػتاٷ ثتٷ  اٲؿت٧بٶ ٫ْتٵ٬ ذصؾت٣ي ٴ صتاٮبت           

 زقا ثٵ ٶ اغتت   2/61ت ت ربثت ثٵ ٶ ٴ نسيت اؾٗب٨ ت ت ربثت 1626ثٹااؾاي ٴ  زٮبٲي اغابٰ  ازاي

 اٚصايؽ يبٚاٷ اغت. 2/74ٴ غبيس ثٷ  25ٗب٨ ت ت ربثت صكٵقي ٴ نسيت اؾ

 

 كؼبٓيت٢بي ٗٞؾؿبت زضٗبٛي زاٛكِبٟ ػٕٔٞ پعقٌي ٝ ذسٗبت ث٢ساقتي زضٗبٛي اؾتبٙ -22-8

٦س   ٮٵاز  ٮساجٓتٷ ثيٯتبزاٰ ثتٷ ثيٯبزغتابٲٹب ٴ ٮسا٢تص       ( ٮس ُٷ ٮي9-22)ؾٯبزٶ ٸٯبٲ٧ٵٲٷ ٢ٷ  ز جاٴ٨ 

٢تٷ   اغتت زغياٶ  1387غب٨ ٮٵز   ز  1795878ثٷ  1386ٮٵز   ز غب٨  1621672 زٮبٲي  ٴ٪اي اغابٰ اش 

ؾاٶ ٴ ٲػجت ثٷ غتب٨ ٞجت٩   ٮٵز  آٰ ٮٳجس ثٷ ثػاسي ؾاٰ ثيٯبز  ز ثيٯبزغابٰ  104037تٓاا   1387 زغب٨ 

  زقا اٚصايؽ ٲؿبٰ ٮي  ٸا. 14/3 اٴ  
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 ( كؼبليت ّبي هَسسبت دسهبًي داًطگبُ ػلَم پضضٌي ٍ خذهبت ثْذاضتي دسهبًي استبى دس 9-22) *جذٍل

 1386-87سبلْبي 

 ٗٞاضز ثؿتطي ٗٞاضز ٗطاخؼ٠ ّؾب

1386 1621672 100872 

1387 1795878 104037 

 1387 -هبذص : ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى

آهبض كَم هطثَط ثِ هطاػؼيي ؾطدبيي ، دعقٌبى ػوَهي ٍ هشرهم ٍ ثؿشطي قسگبى زض ثيوبضؾشبًْبي ٍاثؿشِ ثِ زاًكگبُ ػلَم دعقٌي  *

 ثبقس. ٍ ذسهبر ثْساقشي ٍزضهبًي هي

 

 1387زض ؾبّ  ؾالٗتػٌ٘ٔطز اػتجبضات ت٘ٔي زاضائي٢بي ؾطٗبي٠ اي اؾتبٙ كهْ ث٢ساقت ٝ  -22-9

 1387غتسٮت اغتابٰ  ز غتب٨    ْٯ٣٫س  اْاجبزات تٯ١٫  ازائيٹتبي غتسٮبيٷ اي اغتابٲي ٚكت٩ ثٹااؾتت ٴ      

  زقتا ٢ت٩ اْاجتبزات تٯ٫ت١  ازاييٹتبي غتسٮبيٷ اي اغتابٰ         11/2ٮي٫يتٵٰ زيتب٨ ثتٵ ٶ ٢تٷ      48940ٮٓب ٨ 

 ثبؾا. ٮي 
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 تبٗيٚ اخت٘بػيث٢عيؿتي ٝ  -23

ٴ تبٮيٱ اجاٯبْي  ز ٞب٪ت صاٮبت  ٯبياي )ٖيسثيٯتٷ اي ( ٴ ثيٯتٷ اي تٵغتى     ثٹصيػايٚٓب٪ياٹبي ٮسثٵو ثٷ 

غبشٮبٲٹب ٴ ٮسا٢ص ٮآا   ٴ٪اي ٴ ٖيس ٴ٪اي اٲجب٬ ٮي ٦يس  اٮب ثٷ ٫ْت ْا٬  غاسغتي ثتٷ ايسْتبت ث تؽ     

ٟى ٮسثٵو ثٷ صاٮبتي اغت ٢ٷ تٵغى غبشٮبٲٹبي ْٯاٶ  ٴ٪اتي  ٖيس ٴ٪اي ، ٮًب٪ت ٮٳازن  ز ايٱ ٞػٯت ٚ

 اٲجب٬ ٮي ٦يس .

صاٮبت  ٯبياي )ٖيسثيٯٷ اي ( ٮجٯٵْتٷ اي اش تتااثيس ٴ ٚٓب٪ياٹتبي ٮتا ٢بزي ،ٮؿتبٴزٶ ٴ غتبيس صتاٮبت        

اجاٯبْي ٴ تٵاٲج ؿي اغت ٢ٷ ثٷ ٮٳُتٵز تتبٮيٱ ٲيبشٸتبي اغبغتي ٦سٴٸٹتبي ٢ت٭  زآٮتا ٴ ازتٟتبء غتًح          

  يتا٦بٰ جبٮٓتٷ ، صتبٲٵا ٶ ٸتبي ؾتٹاا، اغتسا ٴ ٮٟٛتٵ يٱ ٴ جبٲجتبشاٰ قتٵزت           آغيت شٲا٦ي آٰ  غاٷ اش

غبشٮبٰ ثٹصيػاي ، ا ازٶ ٩٢ ٢ٯياٷ اٮاا   :ٮي تٵاٰ ثٷ غبشٮبٲٹبي ٚٓب٨  ز ايٱ شٮيٳٷ  ز اغابٰ اش ٮي ٦يس  . 

ٚٓب٪ياٹبي آٲٹتب   ٢ٷ ثسصي ٴ غبشٮبٰ ثبشٲؿػا٧ي اؾبزٶ ٲٯٵ  ٴ اٮٵز ايثبز٦ساٰثٳيب  ؾٹيا  اٮب٬ صٯيٳي )زٶ ( ،

  ز ايٱ ٞػٯت ازائٷ ؾاٶ اغت .

 صاٮبت  ٯبياي ثيٯٷ اي ،صتاٮبتي اغتت ٢تٷ ثتس اغتبظ ٮؿتبز٢ت ثيٯتٷ ؾتاٶ ،٢بزٚسٮتب ٴ  ٴ٪تت ؾت٩٣            

ٮي ٦يس  ٢ٷ ثٷ قتٵزتٹبي ٮ ا٫تٙ اجتسا ٮتي ؾتٵ  .ايتٱ صتاٮبت ؾتبٮ٩ ثيٯتٷ  زٮتبٰ ، ثبشٲؿػتا٧ي ، اش            

 ايب٬ ثبز ازي ٴ ٢ٯ١ ٸصيٳٷ ْبئ٫ٷ ٮٳاي ٮتي ثبؾتا .   ٢بزاٚاب ٦ي ، ثي٣بزي ،  ٵا ث ٲبؾي اش ٢بز ، ٚٵت ،

ٰ غتبشٮبٲٹبي ٚٓتب٨  ز ايتٱ شٮيٳتٷ  ز اغتابٰ ْجبزتٳتا اش :ا ازٶ ٢ت٩ ثيٯتٷ صتاٮبت  زٮتبٲي ٴ            تتتبٮيٱ  غتبشٮب

 اجاٯبْي اغابٰ .
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 ث٢عيؿتي -23-1

 ؾبظٗبٙ ث٢عيؿتي -23-1-1

سٴي اٲػتبٲي ، تٳتٵِ ٴ  جت٭ ازايتٷ     غبشٮبٰ ثٹصيػاي زا ٮي تٵاٰ اش ثصز٦اسيٱ غبشٮبٲٹبي  ٴ٪اي اش ٪حبٌ ٲي

صاٮبت ٴ جٯٓيت تحت ذٵؾؽ  اٲػت ٢ٷ ثب ات بذ تااثيس ٴ ازايٷ صاٮبت ٴ  ٯبيت ٸبي ٖيس ثيٯتٷ اي ثتب   

 ٍٛ ازشؼ ٸب ٴ ٢ساٮبت ٴاالي اٲػبٲي ، ثب ت٣يٷ ثس ٮؿبز٢ت ٸبي ٮتس ٬ ٴ ٸٯ٣تبزي ٲص يت١ غتبشٮبٲٹبي     

ٸبي اجاٯبْي ٴ ٢ٯ١ ثتٷ تتبٮيٱ  تاا٩ٞ     ذيسثى  ز جٹت ٦ػاسؼ صاٮبت  ٯبياي ، تٵاٲج ؿي ، آغيت

 ٲيبشٸبي اغبغي ٦سٴٶ ٢٭  زآٮا اٞاا٬ ٮي ٲٯبيا.

صاٮبت ازايٷ ؾاٶ تٵغى غبشٮبٰ ثٹصيػاي ثٷ يٵز ْٯتاٶ ؾتبٮ٩ صتاٮبت اجاٯتبْي ؾتٹسي ٴ زٴغتابيي ،       

 ثبؾا. صاٮبت تٵاٲج ؿي ، صاٮبت ذيؿ٧يسي ٴ صاٮبت ٢بزآٮٵشي ٴ ثبش ذسٴزي ٮي

ش صاٮبت ٖيس ثيٯٷ اي اغت ٢ٷ ثٷ ٮٳُٵز ٢ٯ١ ثٷ تبٮيٱ  اا٩ٞ ٲيبشٸتبي  صاٮبت اجاٯبْي ٮجٯٵْٷ اي ا

ٴ ؾبٮ٩ صاٮبت اجاٯبْي ؾتٹسي ٴ زٴغتابيي    ؾٵ  ٮا ٴ ٲيبشٮٳا جبٮٓٷ ازايٷ ٮياغبغي ٦سٴٸٹبي ٢٭  زآ

 ٮي ثبؾا.

ٮجاٯتّ صتاٮبت اجاٯتبْي ؾتٹسي  ز غتًح       16تٓتاا    1387(  ز غب٨ 1-23ثس اغبظ ايسْبت جاٴ٨ )

ٮجاٯّ صاٮبت اجاٯبْي ٴا اي اغت اجسايي ٢تٷ  ٴ يتب چٳتا ٚٓب٪يتت اش ٚٓب٪ياٹتبي       .اٲا اغابٰ ٚٓب٨ ثٵ ٶ

ثسٲبٮٷ  ٯبيت اش اٚسا  ٴ صبٲٵا ٶ ٸبي ثي غسذسغت ٴ ٲيبشٮٳتا زا ثتٷ ٮتا جٵيبٰ ازايتٷ ٮتي  ٸتا .  ز غتب٨        

ٴا ا  ٯبيت اش صبٲٵا ٶ ٸبي ثتي غسذسغتت ٴ    14ٮا جٵ ٴ ٸٯ ٳيٱ  45ٮر٢ٵز ٢ٵ ٢بٰ ثي غسذسغت ثب 

 ٮا  جٵ  ز اغابٰ ٮؿٗٵ٨ ٚٓب٪يت ثٵ ٶ اٲا. 3154بشٮٳا ثب ٲي
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استبى اسدثيل ٍ هذد جَيبى  ( ٍاحذّبي اسائِ دٌّذُ خذهبت اجتوبػي ضْشي سبصهبى ثْضيستي1-23)ضوبسُ جذٍل 

 استلبدُ ًٌٌذُ اص ايي خذهبت

 ػٜٞاٙ قبذم

 ؾبّ

تؼساز 

 ٗدت٘غ

 ظ ذبٛٞازٟ ١بي ثي ؾطپطؾت ٝ ٛيبظٜٗسح٘بيت ا ذسٗبت ٢ٗس ًٞزى ًٞزًبٙ ثي ؾطپطؾتاظ ٢ِٛساضي 

 تؼساز ٗسزخٞ تؼساز ٝاحس تؼساز ٗسزخٞ تؼساز ٝاحس تؼساز ٗسزخٞ تؼساز ٝاحس

1380 9 2 57 8 482 9 1457 

1381 9 2 30 3 156 9 1067 

1382 9 3 40 1 50 9 1155 

1383 9 3 93 1 26 9 1166 

1384 9 3 100 - - 9 968 

1385 16 3 93 - - 16 1920 

1386 16 - 50 - - 16 3154 

1387 16 3 45 - - 14 3154 

 1387-هبذص : ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى اضزثيل

 

ٮجاٯّ صاٮبت اجاٯتبْي زٴغتابيي  ز غتًح     17تٓاا   1387(  ز غب٨ 2-23ثس اغبظ ايسْبت جاٴ٨ )

غتابٰ  ز غتب٨   اش صاٮبت اجاٯتبْي زٴغتابيي ازايتٷ ؾتاٶ تٵغتى غتبشٮبٰ ثٹصيػتاي ا        .اغابٰ ٚٓب٨ ثٵ ٶ اٲا

ٴا تا  ٯبيتت اش    9ٮتا جٵ ،   220ٴا ا ازايتٷ  ٸٳتاٶ صتاٮبت ٮٹتا ٢تٵ ٠ ثتب        12ٮر٢ٵز ٮي تٵاٰ ثٷ 

ٮتا جٵ ٴ   1320ٴا ا آٮٵشؼ ٚٳي ٴ  سٚٷ اي ثب  17ٮا  جٵ،  193صبٲٵا ٶ ٸبي ثي غسذسغت ٴ ٲيبشٮٳا ثب 

 ٲٯٵ . ٮا جٵ اؾبزٶ 1905ٴا ا ازايٷ  ٸٳاٶ صاٮبت ثسٲبٮٷ جٵاٲبٰ ٴ ٲٵجٵاٲبٰ ثب  17

استبى اسدثيل ٍ هذد جَيبى  سبصهبى ثْضيستي سٍستبيي( ٍاحذّبي اسائِ دٌّذُ خذهبت اجتوبػي 2-23)ضوبسُ جذٍل 

 استلبدُ ًٌٌذُ اص ايي خذهبت

 ػٜٞاٙ قبذم

 ؾبّ

تؼساز 

 ٗدت٘غ

 ذسٗبت ٢ٗس ًٞزى
 ح٘بيت اظ ذبٛٞازٟ ١بي 

 ثي ؾطپطؾت ٝ ٛيبظٜٗس
 آٗٞظـ كٜي ٝ حطك٠ اي

ٙ ٝ ذسٗبت ثطٛب٠ٗ خٞاٛب

 ٛٞخٞاٛبٙ

 تؼساز ٗسزخٞ تؼساز ٝاحس تؼساز ٗسزخٞ تؼساز ٝاحس تؼساز ٗسزخٞ تؼساز ٝاحس ٗسزخٞ تؼساز تؼساز ٝاحس

1380 19 18 462 8 248 4 399 7 1069 

1381 19 18 300 8 190 2 36 9 298 

1382 19 17 337 8 209 2 77 9 300 

1383 16 14 374 9 233 16 1263 16 1437 

1384 17 16 380 3 115 16 1750 16 1520 

1385 17 12 320 9 147 17 1253 17 1793 

1386 17 12 237 9 160 17 1292 17 1822 

1387 17 12 220 9 193 17 1320 17 1905 

 1387-هبذص : ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى اضزثيل
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شؾتي ،  سٚتٷ اي   صاٮبت تٵاٲج ؿي غبشٮبٰ ثٹصيػاي ٮجٯٵْٷ اي اش صاٮبت ذصؾ٣ي ، ذيسا ذصؾ٣ي ، آٮٵ

ؾتٵ  .   ٴ اجاٯبْي اغت ٢ٷ  ز جٹت ثٷ  اا٢ثس زغبٲاٰ تٵاٲبئيٹبي ٮٵجٵ   ز ٚس  ٮ٫ٓٵ٨ ثٷ ٢بز ٦سٚاٷ ٮي

ٴا ا ازائتٷ  ٸٳتاٶ صتاٮبت تٵاٲج ؿتي غتبشٮبٰ       9تٓاا   1387 ز غب٨  (3-23جاٴ٨ )ثساغبظ ايسْبت 

 سي ث٧يتتس  ز صتتبٲٵا ٶ ، ٦ٛاتتبز ٰ ، ثيٯتتبزاٰ ٮػتتاٯٮ٫ٓتتٵالثٹصيػتتاي  ز اغتتابٰ  ز شٮيٳتتٷ ٸتتبي ٲ٧ٹتتاازي اش 

ٰ    زٮبٲي ، آٮٵشؼ ازتجبو ثيٱ صتبٲٵا ٶ ٴ ٢تٵ ٠ ٲبؾتٳٵا ،     ، تٵاٲج ؿتي  غتٵا آٮٵشي ٲبثيٳبيتبٰ ٴ ٲبؾتٳٵايب

غبشي ٴ اًْتبي   بؾٳٵايي ، ثيٳبيي غٳجي ،  غت ٴ ذ غٳجؽاجاٯبْي ٮ٫ٓٵالٰ ، ٚيصيٵتساذي ، ٢بز  زٮبٲي ،

 ٴغبي٩ ٢ٯ١ تٵاٲج ؿي ٚٓب٪يت  اؾاٷ اٲا.

 

( ٍاحذّبي اسايِ دٌّذُ خذهبت تَاًجخطي سبصهبى ثْضيستي استبى اسدثيل ٍ هذدجَيبى استلبدُ 3-23ضوبسُ )جذٍل 

 1386-87ًٌٌذُ اص خذهبت آًْب دس سبلْبي 

 ؾبّ

 ػٜٞاٙ قبذم
1387 1386 

 9 9 تؼذاد ٍاحذ

 240 247 ًگْساضي هؼلَالى

 4823 3937 ًگْساضي هؼلَالى ٍ ثيوبضاى هؿشوطي ثگيط زض ذبًَازُ

 215 230 گلشبض زضهبًي

 0 0 آهَظـ اضسجبط ثيي ذبًَازُ ٍ ًَزى ًبقٌَا

 33 33 ؾَاز آهَظي ًبثيٌبيبى ٍ ًبقٌَايبى

 4455 4699 سَاًجركي اػشوبػي هؼلَالى

 0 0 حطكِ آهَظي هؼلَالى

 1271 1480 كيعيَ سطادي

 625 684 ًبض زضهبًي

 2191 2213 ؾٌؼف قٌَايي

 120 125 ثيٌبيي ؾٌؼي

 583 613 زؾز ٍ دبؾبظي

 65126 80081 اػغبي ٍؾبيل ًوي سَاًجركي
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ٴا تا ٮؿتبٴزٶ    يت١ ٴا تا صتاٮبت قتااي ٮؿتبٴز ٴ      يت١  ز شٮيٳتٷ صتاٮبت ذيؿت٧يسي     1387 ز غب٨ 

 تاٸبي  ٮتا جٵ ٴ ٴا  7590 هٵزي ٚٓب٪يت  اؾاٷ اٲا ٢ٷ ٴا اٸبي ازايٷ  ٸٳاٶ صاٮبت قتااي ٮؿتبٴز   

ٮا جٵ زا تحت ذٵؾؽ صٵ  ٞتساز  ا ٶ اٲتا . ٸٯ ٳتيٱ يت١      1552ازايٷ  ٸٳاٶ صاٮبت ٮؿبٴزٶ  هٵزي 

 884ٮتا جٵ ٴ   352ٮس٢ص ٮؿبٴزٶ ضٲاي١ ٲيص ثٷ تستيتت ثتب    2ٮس٢ص  زٮبٲي غسذبيي ٮٓاب يٱ صٵ  ٮٓس٘ ٴ 

غتى غتبشٮبٰ   ٮا جٵي تحت ذٵؾؽ ،  ز غًح اغابٰ ٚٓب٪يت  اؾاٷ اٲا . اش  ي٧س صتاٮبت ازايتٷ ؾتاٶ تٵ   

ٲٛس  1200ٴا ا صاٮبت زٴشاٲٷ ثب  7ٲٛس ٮا جٵ ٴ  650ٴا ا صاٮبت ؾجبٲٷ زٴشي ثٷ تٓاا   3ثب ثٹصيػاي ، 

، ٢ٵ ٢بٰ صيبثبٲي ، ٢بٸؽ يسٜ ٴ ثبشذسٴزي شٲبٰ ٴ  صاساٰ  ز ٮٓسل آغيت اغت ٢تٷ  ز غتب٨   ٮا جٵ

 اغتتابٰ ٚٓب٪يتتت   ٮتتا جٵ  ز ايتتٱ شٮيٳتتٷ  ز   1664ٴا تتا ثتتب تحتتت ذٵؾتتؽ ٞتتساز  ا ٰ     7تٓتتاا   1387

  اؾاٷ اٲا.

 
( ٍاحذّبي اسايِ دٌّذُ خذهبت پيطگيشي ٍ خذهبت ًبس آهَصي ٍ ثبصپشٍسي اجتوبػي سبصهبى 4-23جذٍل ضوبسُ )

 ثْضيستي استبى اسدثيل ٍ هذدجَيبى استلبدُ ًٌٌذُ اص خذهبت آًْب

 ؾبّ

 ذسٗبت ًبض آٗٞظي ٝ ثبظپطٝضي ذسٗبت پيكِيطي

 ٞضيٗكبٝضٟ حض ذسٗبت نساي ٗكبٝض
ٗطًع زضٗبٙ ؾطپبيي 

 ؾبيط آؾيج٢ب ذسٗبت ضٝظا٠ٛ ذسٗبت قجب٠ٛ ضٝظي ٗكبٝضٟ غٛتيي ٗؼتبزيٚ ذٞز ٗؼطف

تؼساز 

 ٝاحس

تؼساز 

 ٗسزخٞ

تؼساز 

 ٝاحس

تؼساز 

 ٗسزخٞ

تؼساز 

 ٝاحس

تؼساز 

 ٗسزخٞ

تؼساز 

 ٝاحس

تؼساز 

 ٗسزخٞ

تؼساز 

 ٝاحس

تؼساز 

 ٗسزخٞ

تؼساز 

 ٝاحس

تؼساز 

 ٗسزخٞ

تؼساز 

 ٝاحس

تؼساز 

 ٗسزخٞ

1386 1 7393 1 1441 1 322 2 780 3 400 7 1000 7 1510 

1387 1 7590 1 1552 1 352 2 844 3 650 7 1200 7 1664 

 1387-هبذص : ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى اضزثيل



262 

 ً٘يت٠ اٗساز اٗبٕ ذ٘يٜي )ضٟ( -23-1-2

بٰ جبٮٓتٷ اغتت ٢تٷ    ٢ٯياٷ اٮاا  ي٣ي اش ٲٹب ٸبي  ٯبياي ٴ اش ٮٹٯاسيٱ  غا٧بٸٹبي صاٮا٧صاز ثٷ ٮحسٴٮ

  ز غتتًح ٢ؿتتٵز ثتتٷ قتتٵزت ٦ػتتاس ٶ ٚٓب٪يتتت ٮتتي ٲٯبيتتا. ايتتٱ ٲٹتتب  ٚٓب٪ياٹتتبي صتتٵ  زا  ز ٞب٪تتت          

، اًْبي ٴا٬ صٵ  ٢ٛبيي ، اًْتبي ٴا٬ ٞتسل ا٪حػتٳٷ ، صتاٮبت      **، يسح ٮا جٵيي*ؾٹيا زجبيي يسح

ٴ ٢ٯ٣ٹتبي   زٮبٲي ٴ اٮٵز ثيٯٷ ، صاٮبت آٮٵشؾي ٴ ٚسٸٳ٧ي ، صاٮبت ْٯساٲي ، ٢ٯت١ ٸصيٳتٷ اش ٴان   

ٲٛتس   28570ايٱ ٲٹب   زٞب٪ت يسح ؾٹيا زجبيي  1387ٲٟاي ٮسثٵو ثٷ غبيس ٮٵاز  اٲجب٬ ٮي  ٸا.  ز غب٨ 

ٲٛتس زا ثتٷ قتٵزت  ائٯتي تحتت       60429ٲٛس زا ثٷ قتٵزت ٮتٵز ي ٴ    15668ٴ  ز ٞب٪ت يسح ٮا جٵيي 

اتٷ اٮتاا  اٮتب٬    ذٵؾؽ صٵ  ٞساز  ا ٶ اغت. ٮج٫ٕ ٢ٯ١ ذس اصاي )٢ٯ١ ٮػاٯسي ٴ غتبيس ذس اصاٹتب( ٢ٯي  

ٮي٫يتٵٰ زيتب٨ ٴ  ز ٞب٪تت يتسح      65779صٯيٳي )زٶ(  ز ٞب٪ت يسح ؾٹيا زجبيي  ز غتب٨ ٮتر٢ٵز ٮٓتب ٨    

ٮي٫يٵٰ زيب٨ ثٵ ٶ اغت . الش٬ ثٷ تٵنيح اغت ٢ٷ ٮج٫ٕ ٢ٯت١ ٮػتاٯسي ثتٷ     310733ٮا جٵيي جٯٓبً ٮج٫ٕ 

 ذس اصت ٲٯي ؾٵ . ٮٵز ياٚسا  شيس ذٵؾؽ ٢ٯ٣ٹبي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

هسزػَيبى سحز دَقف ايي عيطح ،   ؾبلِ ٍ ثيكشط ػبهؼِ ضٍؾشبيي ًكَض ٍ اكطاز سحز سٌلل آًْب ًوي هي قَز . 60عطح قْيس ضػبئي،عطحي اؾز ًِ ثط اؾبؼ آى ثِ ؾبلوٌساى ًيبظهٌس *

 .يب ثهَضر ًبال زضيبكز هي زاضًسهبّبًِ هجبلـي هؿشوطي ثِ نَضر ًوسي 

ؿيت ًيَع ًيبظهٌيسي ، سحيز دَقيف      عطح هسزػَيي عطحي اؾز ًِ ثط اؾبؼ آى اكطاز ثٌب ثِ ػللي اظ هجيل كوساى ؾطدطؾز ، اظ ًبض اكشبزگي ؾطدطؾز ، هؼلَليز ؾطدطؾز ٍ ... ثط ح **

 ًوٌْبي زايوي يب هَضزي ًويشِ اهساز اهبم ذويٌي هطاض هي گيطًس. 
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تٓاا  ٮسا٢ص  زٮبٲي ازايٷ  ٸٳاٶ صاٮبت  زٮبٲي ٴ اٮٵز ثيٯٷ ٢ٯياٷ اٮاا  اٮتب٬ صٯيٳتي )زٶ(    1387 ز غب٨ 

ٲٛس زا ثٷ قٵزت ٮتٵز ي تحتت ذٵؾتؽ صتٵ       397ٲٛس زا ثٷ قٵزت  ايٯي ٴ  32558ٮس٢ص ثٵ ٶ ٢ٷ  243

 اٲؿتجٵ اش صتاٮبت آٮٵشؾتي ٴ     1743 اٲتؽ آٮتٵش ٴ    14840ٸٯ ٳيٱ  ز غتب٨ ٮتر٢ٵز    .ٞساز  ا ٶ اغت

ٴا٬ صٵ  ٢ٛبيي )ؾبٮ٩ ٴا٬ اٮاا  ٴ تجكتسٶ ٸتب( ثتٷ     984تٓاا  ٸٯ ٳيٱ سٸٳ٧ي ايٱ ٲٹب  ثٹسٶ ٮٳا ؾاٶ اٲا.ٚ

 ٮتٵز  ٴا٬   8017اًْتب ؾتاٶ اغتت. تٓتاا       صتٵ  ٢ٛتبيي  يتسح ٚٓتب٨    13229ٮي٫يٵٰ زيتب٨ ثتٷ    41650ٮج٫ٕ 

ثتٷ   بٲٵا ٶ شٲتااٲي صت  361ٮي٫يٵٰ زيب٨ ثٷ اٚسا  ٲيبشٮٳا ذس اصت ؾتاٶ اغتت ٴ    32926ٞسل ا٪حػٳٷ ثٷ ٮج٫ٕ 

 ٮي٫يٵٰ زيب٨ ٢ٯ١  زيبٚت ٲٯٵ ٶ اٲا. 1604جٯٓبً ٮج٫ٕ  ٲٛس 1051تٓاا  

ٮٵز  ثٵ ٶ اغتت   1930 ثي٩ ٩٢ ٚٓب٪ياٹبي ْٯساٲي ٢ٯياٷ اٮاا  اٮب٬ صٯيٳي )زٶ(  ز اغابٰ از 1387 ز غب٨ 

ٓٯيتس ٴ  ٮتٵز  ت  653ٮٵز  ا تااث ٚهتبي صٵ ٢ٛتبيي ،     139ٮٵز  ا ااث يب صسيا صبٲٷ ،  ٢132ٷ ؾبٮ٩ 

 3726ٮي٫يتٵٰ زيتب٨ ثتٵ ٶ اغتت. ٸٯ ٳتيٱ تٓتاا         14233ٮٵز  غبيس ا اارٹب جٯٓتبً ثتٷ ٮج٫تٕ     65ثبشغبشي، 

 535ٮي٫يٵٰ زيب٨ ذس اصتت ؾتاٶ ٴ  ز ٞب٪تت  تٵا ث جٯٓتبً ٮج٫تٕ        ٢8656ٯ١ ٸصيٳٷ اش ٴان ثٷ ٮج٫ٕ ٩٢ 

 صبٲٵاز ذس اصت ؾاٶ اغت.   1071ٮي٫يٵٰ زيب٨ ثٷ 

 ٲٛتتس ثتتٵ ٶ ٢تتٷ ٮج٫تتٕ ذس اصاتتي ثتتٷ  6763ثساثتس ثتتب   1387ٮتتاا   ز غتتب٨ تٓتاا  اياتتب٬ تحتتت ذٵؾتتؽ ٢ٯياتتٷ ا 

 ٮي٫يٵٰ زيب٨ ثٵ ٶ اغت. 12326اياب٬ 

ٮي٫يتتٵٰ زيتتب٨  3232ٴا٬  ز ٞب٪تتت ٴا٬ ٮح٣تتٵٮيٱ ٴ آشا ي شٲتتااٲيبٰ ثتتٷ ٮج٫تتٕ  75 ز غتتب٨ ٮتتر٢ٵز تٓتتاا  

 شٲااٲي ؾاٶ اغت. 75ذس اصت ؾاٶ ٢ٷ ٮٳجس ثٷ آشا ي 
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ي ًويتِ اهذاد اهبم خويٌي )سُ( ٍ هذدجَيبى صيش پَضص آًْب ٍ هجلؾ ًوي هستوشي ٍ ٍاحذّب( 5-23)ضوبسُ جذٍل 

 1387سبيش پشداختيْب ثِ آًْب دس سبل 

 ق٢طؾتبٙ
 تؼساز 

 ٝاحس اٗساز

 عطح ٗسز خٞيي عطح ق٢يس ضخبيي

 )ٗئيٞٙ ضيبّ( ٗجٔؾ تؼساز ٛلطات ٗٞضزي تؼساز ٛلطات زاي٘ي  ٗجٔؾ)ٗئيٞٙ ضيبّ( تؼساز ٛلطات

 310733 15668 60429 65779 28570 32 غػو

 166425 6265 24674 6063 2563 10 اضزثيل

 9333 217 2304 2566 190 4 ثيلِ ؾَاض

 22683 1821 5749 2251 994 2 دبضؼ آثبز

 24256 2000 5038 18402 8107 4 ذلربل

 5666 1154 1256 3220 1399 1 ًَطط

 27556 2426 9805 14856 6143 3 هكگيي قْط

 27507 704 7279 11639 5493 3 هـبى

 11667 635 2958 4971 2068 3 ًويي

 5640 4446 1366 1811 713 2 ًيط

 1387 -ؾبلٌبهِ آهبضي  اؾشبى اضزثيلهبذص : 

 خذهبت دسهبًي ٍ اهَس ثيوِ  ٍ خذهبت آهَصضي ٍ كشٌّگي ( تؼذاد اكشاد تحت پَضص 6-23)ضوبسُ جذٍل 

 1387 ذاد اهبم خويٌي )سُ( دس سبلًويتِ اهاسايِ ضذُ تَسظ 

 ق٢طؾتبٙ
 ذسٗبت آٗٞظقي ٝ كط١ِٜي ذسٗبت زضٗبٛي ٝ اٗٞض ثي٠٘

تؼسازٛلطات 
 زائ٘ي

تؼساز ٛلطات 
 ٗٞضزي

تؼساز ٗطاًع 
 زضٗبٛي

 ١عي٠ٜ 
 )ٗئيٞٙ ضيبّ(

كؼبٓيت٢بي اضزٝئي،  زاٛكدٞيبٙ زاٛف آٗٞظاٙ
 ذٞاثِبٟ ٝ ًب٢ٛٞٛب

 ١عي٠ٜ 
 )ٗئيٞٙ ضيبّ(

 13399 29296 1743 14840 22768 243 397 32558 ػوغ

 5765 9143 848 4728 20910 162 115 20764 اضزثيل

 758 2294 40 627 60 0 0 0 ثيلِ ؾَاض

 908 1350 70 1264 528 29 113 3987 دبضؼ آثبز

 1379 5258 265 1637 344 13 92 1498 ذلربل

 254 861 19 297 57 0 0 0 ًَطط

 1755 2724 172 2848 373 21 0 3911 هكگيي قْط

 1794 3068 269 2509 346 18 77 2398 هـبى

 449 1311 40 578 77 0 0 0 ًويي

 337 3287 20 352 73 0 0 0 ًيط

 1387 -اؾشبى اضزثيل آماري ؾبلٌبهِ هبذص : 
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سُ( ٍ خذهبت استلبدُ ًٌٌذگبى اص ٍاهْبي خَد ًلبيي ٍ هشض الحسٌِ ًويتِ اهذاد اهبم خويٌي )( 7-23)ضوبسُ جذٍل 

 1387 دس سبل اسايِ ضذُ ثِ خبًَادُ ّبي صًذاًيبى

 ق٢طؾتبٙ
 ذبٛٞازٟ ١بي ظٛساٛيبٙ اػغبي ٝإ هطو آحؿ٠ٜ اػغبي ٝإ ذٞز ًلبئي 

تؼساز ٝا٢ٗبي 
 خسيس

 ٗجٔؾ 
 )ٗئيٞٙ ضيبّ(

عطح٢بي كؼبّ 
 زض پبيبٙ زٝضٟ

 تؼساز
 ٗجٔؾ 

 )ٗئيٞٙ ضيبّ(
 ٛلطات ذبٛٞاض

 ٗجٔؾ
 )ٗئيٞٙ ضيبّ(

 1604 1051 361 32926 8017 13229 41650 984 غػو

 682 522 180 1673 3139 4279 14084 437 اضزثيل

 74 37 12 1648 398 981 2086 35 ثيلِ ؾَاض

 186 81 30 1737 506 1509 9419 154 دبضؼ آثبز

 121 84 32 4613 1247 1436 4218 120 ذلربل

 8 2 1 1098 295 392 477 8 ًَطط

 178 146 50 2140 791 1609 5552 121 هكگيي قْط

 237 129 40 2129 688 1713 4749 85 هـبى

 94 39 12 1996 648 826 660 16 ًويي

 24 11 4 830 305 484 405 8 ًيط

 1387 -اؾشبى اضزثيل ؾبلٌبهِ آهبضيهبذص : 
 

َيبى تَسظ ًويتِ اهذاد خذهبت ػوشاًي ٍ ًوي ّضيٌِ اصدٍاج ٍ حَادث اسايِ ضذُ ثِ هذدج( 8-23)ضوبسُ جذٍل 

 1387 دس سبل اهبم خويٌي )سُ( ٍ هجلؾ پشداخت ضذُ

 ق٢طؾتبٙ

 حٞازث ً٘ي ١عي٠ٜ اظزٝاج ذسٗبت ػ٘طاٛي

 ًْ
كؼبٓيت٢بي 

 ػ٘طاٛي

احساث يب 
 ذطيس ذب٠ٛ

احساث 
كضبي 

 ذٞزًلبئي

تؼ٘يط ٝ 
 ثبظؾبظي

ؾبيط 
 احساث٢ب

ؾبيط 
 كؼبٓيت٢ب

 ٗجٔؾ 

 )ٗئيٞٙ ضيبّ(
 تؼساز

 ٗجٔؾ 

 ضيبّ()ٗئيٞٙ 
 ذبٛٞاض

 ٗجٔؾ 

 )ٗئيٞٙ ضيبّ(

 535 1071 8656 3726 14233 941 65 653 139 132 1930 ػوغ

 32 17 2899 1195 4332 203 25 230 66 74 598 اضزثيل

 0 0 227 99 790 110 10 35 0 5 160 ثيلِ ؾَاض

 6 2 603 161 1492 35 5 66 33 10 149 دبضؼ آثبز

 308 415 1282 450 1231 136 2 114 0 14 266 ذلربل

 43 2 322 85 789 86 4 19 0 0 109 ًَطط

 79 384 1719 815 1843 57 1 39 14 8 119 هكگيي قْط

 41 9 941 698 2432 229 9 64 26 14 342 هـبى

 23 241 396 144 1081 71 9 32 0 3 115 ًويي

 3 1 267 79 244 14 0 54 0 4 72 ًيط

 1387 -زثيلاؾشبى اض يؾبلٌبهِ آهبضهبذص : 
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خذهبت اسائِ ضذُ ثِ ايتبم تحت پَضص ٍ پشداخت ٍام هحٌَهيي ٍ آصادي صًذاًيبى تَسظ ( 9-23)ضوبسُ جذٍل 

 1387 ًويتِ اهذاد اهبم خويٌي )سُ( دس سبل

 ق٢طؾتبٙ

 ٝإ ٗحٌٞٗيٚ ٝ آظازي ظٛساٛيبٙ ذسٗبت اضائ٠ قسٟ ث٠ ايتبٕ تحت پٞقف
عطح ث٢ؿبظي ٝ ٛٞؾبظي 

 ٗؿٌٚ

 (ٗئيٞٙ ضيبّ ذسٗبت اٛدبٕ قسٟ ث٠ ايتبٕ ) تحت پٞقفتؼساز ايتبٕ 
تؼساز 

 ٝإ
 ٗجٔؾ 

 )ٗئيٞٙ ضيبّ(

تؼساز 
ظٛساٛي 

 آظاز قسٟ
 تؼساز

 ٗجٔؾ 

 تؼساز حبٗي خ٘غ پؿط زذتط )ٗئيٞٙ ضيبّ(
تؼساز ايتبٕ 
 زاضاي حبٗي

ٗجٔؾ پطزاذتي ث٠ 
 ايتبٕ عي زٝضٟ

 4707 582 75 3232 75 12326 5589 8640 6763 3713 3050 ػوغ

 608 71 75 3232 75 5347 2058 3500 2058 1018 1040 اضزثيل

 415 28 0 0 0 347 198 369 214 108 106 ثيلِ ؾَاض

 100 22 0 0 0 756 508 497 515 270 245 دبضؼ آثبز

 562 98 0 0 0 1659 502 1003 667 281 386 ذلربل

 513 78 0 0 0 491 182 273 182 82 100 ًَطط

 676 56 0 0 0 1171 1073 10404 2002 1406 596 ي قْطهكگي

 1209 221 0 0 0 1227 651 884 693 322 370 هـبى

 546 46 0 0 0 387 307 349 320 173 147 ًويي

 60 12 0 0 0 401 110 361 112 52 60 ًيط

 1387 -ؾبلٌبهِ آهبضي  اؾشبى اضزثيلهبذص : 

 اٗٞض ايثبضُطاٙ  -23-1-3

جبٲجبشاٰ ، ثٳيب  ٮػاهٓٛبٰ ٴ جبٲجبشاٰ ٴ غاب  زغيا٦ي ثتٷ اٮتٵز آشا ٦تبٰ ثتٷ ٮٳُتٵز تٯس٢تص       غبشٮبٰ اٮٵز 

 ٶ ٸبي ؾٹاا ، جبٲجبشاٰ ٴ آشا ٦بٰ تؿ٣ي٩ ؾاٶ اغت.ث ؿياٰ ثٷ ا ازٶ اٮٵز صبٲٵا 

 
 ( خبًَاسّبي هستوشي ثگيش تحت پَضص ثٌيبد ضْيذ ٍ اهَس ايثبسگشاى )خبًَادُ ضْيذ( ٍ هجلؾ11-23جذٍل ضوبسُ )

 1386 -87پشداختي ثِ آًبى دس سبل 

 )هجبلؾ ثِ هيليَى ضيبل(

 قطح

 ؾبّ

 ١٘ؿط ٝ كطظٛساٙ ٝآسيٚ خ٘غ

 ٗجٔؾ تؼساز ٗجٔؾ تؼساز ٗجٔؾ تؼساز

1386 3319 100438 2564 66020 755 34418 

1387 3273 119504 2642 93351 832 39372 

 1387ؾبل  -هبذص : ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى
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ٮي٫يتٵٰ زيتب٨    119504صتبٲٵا ٶ ؾتٹاا ٮج٫تٕ     3273ثتٷ   1387(  ز غتب٨  10-23جاٴ٨ ) ايسْبتثس اغبظ 

صبٲٵا ٶ ٸٯػس ٴ ٚسشٲااٰ  832صبٲٵا ٶ ٴا٪ايٱ ؾٹاا ٴ  2642ٮػاٯسي ذس اصت ؾاٶ اغت ٢ٷ اش ايٱ تٓاا  

 ؾٹاا ثٵ ٶ اٲا .

اٮتٵز ايثتبز٦ساٰ    جبٲجبش تحت ذٵؾتؽ ثٳيتب  ؾتٹيا ٴ    8637تٓاا   1387 ز غب٨ ثساثس غب٪ٳبٮٷ آٮبزي اغابٰ 

ٲٛتس ثتٵ ٶ   1810اغابٰ ثٵ ٶ اٲا ٴ تٓاا  جبٲجبشاٰ ٮػاٯسي ث٧يس تحت ذٵؾؽ ثٳيب  ؾٹيا ٴ اٮتٵز ايثتبز٦ساٰ   

ٮي٫يٵٰ زيب٨ ثٷ قٵزت غبيس ذس اصايٹب ثٷ آٲٹتب   19435ٮي٫يٵٰ زيب٨ ثٷ قٵزت ٮػاٯسي ٴ  84045اغت ٢ٷ 

% ثتب  زقتا   37% ٴ  تاٴ   25ٰ قتٛس تتب   % ثب  زقا جبٲجبشا63اش جبٲجبشاٰ ٚٵٜ  اٴ  ذس اصت ؾاٶ اغت.

 % ٴ ثبالتس ٮي ثبؾٳا.25جبٲجبشاٰ 

ٮتي تتٵاٰ ثتٷ ازايتٷ      1387اش  ي٧س صاٮبت ازايٷ ؾاٶ تٵغى ثٳيب  ؾٹيا ٴ اٮتٵز ايثتبز٦ساٰ اغتابٰ  ز غتب٨     

 2532ٮي٫يٵٰ زيب٨ ، ازايٷ صتاٮبت آٮٵشؾتي ثتٷ     10116ٮٵز  صاٮبت  زٮبٲي ثب ٸصيٳٷ اي ثٷ ٮج٫ٕ  61256

ٮتٵز  صتاٮبت ٚسٸٳ٧تي ثتب ٸصيٳتٷ اي ثتٷ ٮج٫تٕ         22945ٮي٫يٵٰ زيب٨ ، ازايتٷ   11323يٳٷ اي ثٷ ٮج٫ٕ ٲٛس ثب ٸص

ٮي٫يتٵٰ   1312ٮٵز  صاٮبت  سٚٷ آٮٵشي  ٴ اؾاٗب٨ ثب ٸصيٳٷ اي ثتٷ ٮج٫تٕ    292ٮي٫يٵٰ زيب٨ ٴ ازايٷ  21754

 زيب٨ اؾبزٶ ٲٯٵ .

 ٮي٫يتتٵٰ زيتتب٨ ٴ   1490ٮتتٵز  ٢ٯتت١ ٸصيٳتتٷ اش ٴان ثتتٷ ٮج٫تتٕ     168ٸٯ ٳتتيٱ  ز غتتب٨ ٮتتر٢ٵز تٓتتاا     

ثٷ اٚسا  تحت ذٵؾؽ ثٳيب  ؾٹيا ٴ اٮٵز ايثبز٦ساٰ  ٢ٯ٣ٹبي ٲٟاي ٮسثٵو ثٷ غبيس ٮٵاز ٮٵز   1230تٓاا  

 اغابٰ ذس اصت ؾاٶ اغت.
 ؾبظٗبٙ ثبظٛكؿتِي -23-1-4

 06/13ٲٛتس زا تحتت ذٵؾتؽ  اؾتاٷ ٢تٷ ثتب زؾتا         9279تٓتاا    1386ٮايسيت ثبشٲؿػا٧ي اغابٰ  ز غتب٨  

ٮٓتب ٨   1385اٚصايؽ يبٚاٷ اغت . ٮيصاٰ ٮػاٯسي ذس اصت ؾاٶ  ز غب٨  1386ٲٛس  ز غب٨  9279 زقا ثٷ 

ٴ  اٚتصايؽ  1386زيب٨  ز غتب٨   297915162789 زقا زؾا ثٷ  58/43زيب٨ ثٵ ٶ ٢ٷ ثب  207487857433

 .  ٮي٫يٵٰ زيب٨ اٚصايؽ يبٚاٷ اغت 775129% زؾا ثٷ زٞ٭ 160ثب  1387 ز غب٨ 
  بى ٍ هجبلؾ پشداختي ثِ آًْب دس عَلاد تحت پَضص سبصهبى ثبصًطستگي است( اكش11-23جذٍل ضوبسُ )

 1382-1387سبلْبي 

1382 1383 1384 1385 1386 1387 

سؼسازاكطازسحز دَقف 
هسيطيز ثبظًكؿشگي اؾشبى 

 )ًلط(
4518 6621 7351 8207 9279 12894 

هجلؾ ًل هؿشوطي دطزاذشي 
 )هيليَى ضيبل(

687579/69124 216336/100951 388207/13200 857433/207487 162789/297915 775129 

 1389 -هسيطيز ثبظًكؿشگي اؾشبى اضزثيلهبذص : 
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 تبٗيٚ اخت٘بػي -23-2

ث ؽ تبٮيٱ اجاٯبْي ٮجٯٵْٷ اي ٮاؿ٩٣ اش تااثيس ، زٴؼ ٸب ٴ اٞااٮبت  ٯبياي ٴ صاٮبت ثيٯٷ اي اغت 

 ٴزاٰ اؾاٗب٨ ، ثبشٲؿػا٧ي  ، اش ٢بز اٚاتب ٦ي ٴ  ٯبيتت   ٢ٷ ٸا٘ آٰ  ٯبيت اش ٲيسٴي اٲػبٲي ؾب٩ٖ  ز 

ثبؾا . ٮٹ٭ تسيٱ صاٮبت ازائٷ ؾاٶ ثٷ ثيٯٷ ؾتا٦بٰ  ز   اش ثبشٮبٲا٦بٰ ؾبٖسٰ ٴ ثبشٲؿػا٧بٰ ٚٵت ؾاٶ ٮي

ايٱ ٲُب٬ ازائٷ ثيٯٷ صاٮبت  زٮبٲي ٴ ثيٯٷ ٸبي اجاٯبْي  ز ٞب٪ت ذس اصت اٲٵاِ ٮػاٯسي ثبشٲؿػتا٧ي ، اش  

ْٯتاٶ تتسيٱ    .ٖيسٶ ٮتي ثبؾتا  شٮبٲا٦ي ، ثي٣بزي ، ٖساٮت ٲٟف ْهٵ ،٢ٯ١ ثبز ازي ٴ ٢بز اٚاب ٦ي ، ثب

ثيٯتٷ صتاٮبت    ٢ت٩   غا٧بٸٹبي ٮػئٵ٨ اٮٵز ثيٯٷ اي  ز اغابٰ ْجبزتٳا اش غبشٮبٰ تتبٮيٱ اجاٯتبْي ٴ ا ازٶ  

  زٮبٲي.

 ؾبظٗبٙ تبٗيٚ اخت٘بػي -23-2-1

ي  ز ايجتب  ٴ ثسٞتسازي ْتاا٪ت اجاٯتبْي ،     تبٮيٱ اجاٯبْي ثٷ ْٳٵاٰ ي١ غبشٮبٰ ثيٯٷ اي ٴ  ٯبيا غبشٮبٰ

تٵشيّ ٮجا   زآٮا ٸب ، ازتٟبء غسٮت ْٯٵٮي ٴ ٸٯ ٳيٱ ججساٰ  ز آٮا اش  غت زٚاٷ اٚسا  ؾب٩ٖ ثٷ ٩٫ْ 

ٮ ا٫ٙ اش ٞجي٩ غب٪ٯٳاي ، اش ٢بزاٚاب ٦ي، ثيٯبزي،  ٵا ث ٴ ٖيسٶ ٲٟؽ ثػيبز  ػبغي زا ايٛتب ٮتي ٲٯبيتا    

ذٵؾؽ ٞبٲٵٰ ٢بز زا اش يسيٝ يس ٹبي ٮؿبز٢ت اججبزي ٴ اٚتسا    ايٱ غبشٮبٰ ٢بز٦ساٰ ٴ ٢بزٮٳااٰ تحت

 صٵيؽ ٚسٮب زا اش يسيٝ تس٢يجبت ٞساز ا ي تحت ذٵؾؽ صٵ  ٞساز ٮي  ٸا.

 اٚسا  تحت ذٵؾؽ ٲُب٬ تبٮيٱ اجاٯبْي ثٷ يٵز ْٯاٶ  ز  ٴ ٦سٴٶ ثيٯٷ ؾا٦بٰ اقت٫ي ٴ ٮػتاٯسي ث٧يتساٰ    

ٲٛتس ثتٵ ٶ اٲتا. اش ٢ت٩ اٚتسا       126919ٮٓتب ٨   ٨1387 ٞساز ٮي ٦يسٲا ٮجٯٵِ ايٱ  ٴ ٦سٴٶ  ز اغابٰ  ز غب

 زقا ٮػتاٯسي ث٧يتس ثتٵ ٶ اٲتا تٓتاا  ثيٯتٷ ؾتا٦بٰ اقت٫ي          5/10 زقا ثيٯٷ ؾاٶ ٴ  5/89تحت ذٵؾؽ 

 ٲٛتس اْتس٬ ؾتاٶ اغتت ٢تٷ ٲػتجت ثتٷ غتب٨          112491ٮٓتب ٨   1387غبشٮبٰ تبٮيٱ اجاٯبْي اغابٰ  ز غتب٨  

يٯٷ ؾاٶ ؾتبٮ٩ ثيٯتٷ ،  تس٘ ٴ ٮؿتب٩ٖ آشا ، اصايتبزي ،       زقا اٚصايؽ  اؾاٷ اغت . اٚسا  ث ٦88/9رؾاٷ 

زاٲٳا٦بٰ، ٢بز٢ٳبٰ، يس ٹبي ثيٯٷ اي صبـ ، ثيٯٷ ثي٣بزي ٴ ٩٢ ٮػاٯسي ث٧يساٰ ؾبٮ٩ ثبشٲؿػتا٧بٰ ، اش  

 ٢بزاٚاب ٦بٰ ٴ ثبشٮبٲا٦بٰ ٮػاٯسي ث٧يس ٮي ثبؾا.
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 استبى اسدثيل تؼذاد ثيوِ ضذگبى اصلي ٍ تجؼي سبصهبى تبهيي اجتوبػي ( 12-23جذٍل ضوبسُ )

 1381-87دس عي سبلْبي

 ؾبّ

 قطح 
1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 

 112491 102378 97774 84161 85023 80445 71095 سؼساز ثيوِ قسگبى انلي

 - - - 322336 32568 308104 272294 سؼساز ثيوِ قسگبى سجؼي

 112491 102378 97774 406498 410661 388549 343389 ػوغ ًل ثيوِ قسگبى

 1387 -ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى  اضزثيلهبذص : 

 
 تؼذاد ثيوِ ضذگبى اصلي سبصهبى تبهيي اجتوبػي استبى اسدثيل ٍ ًَع ثيوِ( 13-23جذٍل ضوبسُ ) 

 1387دس سبل  
 

 اذتيبضي ٛٞع ثي٠٘
حطف ٝ ٗكبؿْ 

 آظاز
 خ٘غ ذبل  ثيٌبضي هبٓي ثبكبٙ ًبٗيٞٛساضاٙ

 13562 - 1688 2159 4625 3205 1885 سؼساز

 1387 -ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى اضزثيلهبذص : 

 
ٴجٵٸي ٢ٷ ثساي اغاٛب ٶ اش ٮصايبي ثيٯٷ اي ٴ ثٷ  ٣٭ ٞبٲٵٰ ثٷ غبشٮبٰ تبٮيٱ اجاٯبْي ذس اصت ٮتي ؾتٵ    

 زقتا آٰ تٵغتى    7 زقا  ٟٵٜ ٴ ٮصايبي ثيٯٷ ؾاٶ ٮي ثبؾا ٢ٷ  27 ٝ ثيٯٷ ٮٓٯٵالً  . ٝ ثيٯٷ ٲب٬  از 

ا تٵغى ٢بزٚسٮب ثٷ غبشٮبٰ ٮصثٵز ذس اصت ٮي ؾٵ .  ز ٮٵز  ثسصتي اش قتٳٵ٘ ٖيتس     زق 20ثيٯٷ ؾاٶ ٴ 

  زقتا آٰ تٵغتى ثيٯتٷ ؾتاٶ      5 زقا  ٟٵٜ ٴ ٮصايبي ثيٯٷ ؾاٶ ٮي ثبؾا ٢تٷ   18 ٴ٪اي  ٝ ثيٯٷ ٮٓب ٨ 

  زقا تٵغى ٢بزٚسٮب ذس اصت ٮي ؾٵ . 13ٴ 

٢بز٦تبٶ شيتس ذٵؾتؽ غتبشٮبٰ تتبٮيٱ       31983تٓاا   1387ثس اغبظ ايسْبت غب٪ٳبٮٷ آٮبزي اغابٰ  ز غب٨ 

 ٢بز٦تتبٶ  ازاي  ٢30398بز٦تتبٶ  ازاي ثيٯتتٷ  ٴ٪اتتي ٴ  2095اجاٯتبْي ثتتٵ ٶ اٲتتا ٢تتٷ اش ايتتٱ تٓتتاا  جٯٓتتبً  

 ثيٯٷ ٖيس  ٴ٪اي ثٵ ٶ اٲا.

اش  ي٧س صاٮبت ازايٷ ؾاٶ تٵغى غبشٮبٰ تبٮيٱ اجاٯبْي  ٯبيت ٸبي ٮسثٵو ثٷ ٖساٮت  غاٯص  ، ٢ٯ١ 

ب ٦ي ٮي ثبؾا ٢ٷ  ز جٹت ٟٚسش ايي ٴ  ٯبيت اش آغيجٹبي اجاٯبْي ثػيبز ٮٹ٭ ٸصيٳٷ اش ٴان ٴ اش ٢بزاٚا



270 

ٮي٫يٵٰ زيب٨ ٢ٯ٣ٹبي ٲٟاي ٴ ٖساٮت ٮٟسزي  64275 ز اغابٰ از ثي٩ جٯٓبً ٮج٫ٕ  1387ٮي ثبؾا.  ز غب٨ 

 ٮي٫يتٵٰ زيتب٨    35815ثٷ ثيٯٷ ؾا٦بٰ ذس اصت ؾتاٶ ٢تٷ ثيؿتاسيٱ آٰ ٮسثتٵو ثتٷ ٮٟتسزي ايتب٬ ثي٣تبزي ثتب          

 .  ثٵ ٶ اغت  زقا( 12ثب ) ٮي٫يٵٰ زيب٨ 82ثب  ٲٟف ْهٵٴ ٢ٯاسيٱ آٰ ٮسثٵو ثٷ ٖساٮت ا(  زق 56)
 

 518831ٮتٵز  ثتٵ ٶ ٴ ٮج٫تٕ     14428تٓاا  ٮػاٯسي ث٧يساٰ غبشٮبٰ تبٮيٱ اجاٯتبْي اغتابٰ    1387 ز غب٨ 

 ٮي٫يٵٰ زيب٨ ثٷ ٮػاٯسي ث٧يساٰ تحت ذٵؾؽ ذس اصت ؾاٶ اغت.

 

 1387ٍ  1386هستوشي ثگيشاى سبصهبى تبهيي اجتوبػي استبى اسدثيل دس سبلْبي  هوبيسِ تؼذاد( 14-23جذٍل ضوبسُ )

 ثشحست اًَاع هستوشي 

 ػٜٞاٙ
 ؾبّ

 خ٘غ ثبظٗبٛسُبٙ ٗؿت٘طي ثِيط اظ ًبضاكتبزُبٙ ثبظٛكؿتِبٙ

1386 7073 1245 5023 13341 

1387 7821 1310 5297 14428 

 1387 -ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى اضزثيلهبذص : 

 

 هوبيسِ ّضيٌِ هستوشي ّبي پشداخت ضذُ تَسظ سبصهبى تبهيي اجتوبػي ( 15-23وبسُ )جذٍل ض

  1387ٍ  1386دس سبلْبي 

 )هجبلؾ: هيليَى ضيبل(

 ػٜٞاٙ
 ؾبّ

 خ٘غ ؾبيط پطزاذتي٢ب ثبظٗبٛسُبٙ ٗؿت٘طي ثِيط اظ ًبضاكتبزُبٙ ثبظٛكؿتِبٙ

1386 254118 27910 116698 18523 417249 

1387 313990 33293 150439 22109 518831 

 1387 -ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى اضزثيلهبذص : 

 ا ازٶ ٢تت٩ صتتاٮبت  زٮتتبٲي تحتتت ذٵؾتتؽ ٴشازت ثٹااؾتتت ،  زٮتتبٰ ٴ آٮتتٵشؼ ذصؾتت٣ي ٞتتساز  از  ٴ   

٘ ٴ ٮؿتب٩ٖ  ثيٯٷ ؾا٦بٰ ٲُب٬ ثيٯٷ صاٮبت  زٮبٲي زا  ز ٞب٪ت ذٳج ٦سٴٶ :  ٴ٪اي )٢بز٢ٳبٰ  ٴ٪ت(،  تس 

 آشا  )صٵيؽ ٚسٮبيبٰ(، زٴغابيي، ثػاسي ؾٹسي ٴ غبيس اٞؿبز ثيٯٷ ٮي ٲٯبيا.
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 تٓتاا  ثتب   زقتا   6/62ثيؿاسيٱ تٓاا  ثيٯٷ ؾا٦بٰ  ز اغتابٰ ٮسثتٵو ثتٷ ثيٯتٷ زٴغتابيي ثتب        1387 ز غب٨ 

ٓتاا   ثتب ت   زقتا  23/1ٴ ٢ٯاسيٱ تٓاا  ثيٯٷ ؾا٦بٰ ٮسثٵو ثٷ ثيٯٷ  س٘ ٴ ٮؿب٩ٖ آشا  ثب ٲٛس(  563220)

 ثٵ ٶ اغت. ٲٛس( 11053)

ٮتٵز    26328س ثتب  ٲيت ٮٵز  ثيؿاسيٱ تٓاا  ثيٯتٷ ؾتا٦بٰ ٴ ؾٹسغتابٰ     323049ٸٯ ٳيٱ ؾٹسغابٰ از ثي٩ ثب 

 ٢ٯاسيٱ تٓاا  ثيٯٷ ؾا٦بٰ زا  ازا ٮي ثبؾا.
 

 

 ثيوِ ضذگبى )اصلي ٍ تجؼي( خذهبت دسهبًي تحت پَضص اداسُ ًل خذهبت دسهبًي استبى دس( 16-23جذٍل ضوبسُ )
  1387سبل 

 ٛٞع ثي٠٘
 *ق٢طؾتبٙ

 خ٘غ
 زٝٓتي 

 )ًبضًٜبٙ زٝٓت(
حطف ٝ ٗكبؿْ آظاز 

 )ذٞيف كطٗبيبٙ(
 ثؿتطي ق٢طي ؾبيط اهكبض ضٝؾتبيي

 104234 27086 128229 7901 55599 323049 اضزثيل

 434 167 50542 40 4384 57077 ثيلِ ؾَاض

 21054 4113 76250 1256 10510 113183 دبضؼ آثبز

 8830 4118 52897 453 11116 771414 ذلربل

 56 871 23478 18 3007 27430 ًَطط

 12925 5767 97412 802 17572 136478 هكگيي قْط

 7794 4073 61514 544 8387 82304 هـبى

 294 1005 49332 26 5280 55937 ًويي

 38 546 23564 23 2157 26328 ًيط

 157659 49256 563220 11053 118012 899200 ًل اؾشبى

 1387 -ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى اضزثيلهبذص : 

 زض قْطؾشبى ًيط قؼجِ ثيوِ ذسهبر زضهبًي ٍػَز ًساضز ٍ آهبض ثيوِ قسگبى قْطؾشبى ًيط زض قْطؾشبى اضزثيل آهسُ اؾز . *

 

 1387ٞٗي زض ؾبّ ػٌ٘ٔطز اػتجبضات ت٘ٔي زاضائي٢بي ؾطٗبي٠ اي كهْ ضكبٟ ٝ تبٗيٚ اخت٘بػي اؾتبٙ اظ ٗحْ زضآٗس١بي ػ٘ -23-3

 ٮي٫يتتٵٰ زيتتب٨ اش اْاجتتبزات تٯ٫تت١  ازائيٹتتبي   26526ٚكتت٩ زٚتتبٶ ٴ تتتبٮيٱ اجاٯتتبْي ثتتب   1387 ز غتتب٨ 

 زقا اش اْاجتبزات ٮتر٢ٵز زا ثتٷ صتٵ  اصاكتبـ  ا ٶ اغتت. ثتب تٵجتٷ ثتٷ           14/1غسٮبيٷ اي اغابٰ ٮٓب ٨ 

ٴٮتبٰ ٴ ٮػاهتٓٛبٰ   اش يت١ غتٵ ٴ  ٯبيتت اش ٮحس    تحٵ٨ اٞاكب ي  ٴ٪تت(  سح)ي اٴنبِ اٞاكب ي ٢ؿٵز

جبٮٓٷ ٴ اٚصايؽ غًح زٚبٶ ٴ شٲا٦ي آٲبٰ اش غٵي  ي٧س ، ايٱ ث ؽ ٲيبش ثٷ تٵجٷ ٴ  ٯبيتت صتبـ صتٵ     

 زا  از .
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 ، ضؾب٠ٛ ١بي خ٘ؼي ٝ ُطزقِطيكط١َٜ ٝ ١ٜط  -24

 كط١َٜ ٝ ١ٜط -24-1

ٯتي ٴ  ٫ْ -ٚسٸٳ٥ زا ثٷ يٵز صسقٷ ٮي تٵاٰ ٮجٯٵْٷ  غابٴز ٸبي ٮٓسٚاي اٲػبٰ  ز ْسقتٷ ٸتبي ٫ْٟتي   

 ٸٳسي تٓسيٙ ٢س  ٢ٷ ٞازت ٲٟب ي ، ذسٴزؼ ذٴٜ ٴ صسٞيت اٲػبٲي زا ازتٟبء ٮي ث ؿا .

ؾتٵ  ٢تٷ    ٮٳُٵز اش ث ؽ ٚسٸٳ٥ ايٱ ٮٓٳبي ٴغيّ ٲيػت . ث ؽ ٚسٸٳ٥ ثٷ ٮجٯٵْٷ ٚٓب٪ياٹبيي ايسٜ ٮي

 غتتا٧بٸٹبي اجسايتتي صتتبـ  ز  ٴ٪تتت ، ٸتتاايت ، ا ازٶ ٴ  ٯبيتتت اش آٲٹتتب زا ثتتس ْٹتتاٶ  از  . ٮجٯٵْتتٷ 

ٚٓب٪ياٹبيي ٢ٷ ث ؽ ٚسٸٳ٥ زا ؾ٩٣ ٮي  ٸا ،  ز تٯب٬ ٢ؿٵزٸب ٮؿبثٷ ٴ ؾبٮ٩ اٮتٵزي ٸٯ تٵٰ ٢اتبة ٴ    

٢ابث ٵاٲي ، ا ازٶ ٢ابث بٲٷ ٸبي ْٯٵٮي ٴ ٮسا٢ص ٚسٸٳ٧ي ٴ ٸٳسي ٴ ٮيساث ٚسٸٳ٧تي ، غتيٳٯب ، ٮٵغتيٟي ،    

 تئبتس ، زغبٲٷ ٸبي جٯٓي ثٷ ٴيطٶ ٮًجٵْبت ، ٚٓب٪ياٹبي  يٳي ٴ جص آٰ اغت.

 ٗغجٞػبت ٗحٔي اؾتبٙ -24-1-1

ٮًجٵْبت ثس يجٝ ٞبٲٵٰ ْجبزتٳا اش ٲؿسيبتي ٢ٷ ثٷ يٵز ٮٳُ٭ ، ثب ٲب٬ ربثت ٴ تبزيخ اٲاؿتبز  ز ٚٵاقت٩ ٮٓتيٱ    

ٸبي ٦ٵٲب٦ٵٰ صجسي ، اٲاٟب ي ، اجاٯبْي ، غيبغي ، اٞاكتب ي ، ٢ؿتبٴزشي ، ٚسٸٳ٧تي ،  يٳتي ،       ز شٮيٳٷ

 ؾٵٲا.  ٫ْٯي ٴ ... ٮٳاؿس ٮي

ٷ ٮٳاؿس ٦س ياٶ ٴ ػٮيس ي  ز ٚساٲ 1486 ز غب٨  ٲجٵ اٮسٴشي ٢ٷ غب٪ٳبٮٷ اي ثيؽ  ٲ ػايٱ ٲؿسيٷ ثٷ ؾ٩٣

( ثٷ ؾ٩٣ زٴشٲبٮٷ ٴ ثٷ ؾيٵٶ چتبح غتٳ٧ي اٲاؿتبز يبٚاتٷ اغتت.      ؼ.   )ٸ 1253اٴ٪يٱ ٲؿسيٷ  ز ايساٰ  ز غب٨ 

٨ ٦س يتاٶ  شٮبٰ ٲبقسا٪ايٱ ؾبٶ ٞبجبز ٮٓٯٵ ٴ  ز (ؼ.   )ٸ 1289چبح زٴشٲبٮٷ ٸب  ز ؾٹسغابٲٹب ٲيص اش غب٨ 

  1326ٴ ٞايٯي تسيٱ ٲؿسيٷ  ز از ثي٩ ٢ٷ  ز ٢ابثٹبي ٮسثٵو ثتٷ ٮًجٵْتبت اش آٰ ٲتب٬ ثتس ٶ ؾتاٶ  ز غتب٨       

 غب٨ ثٓا اش ٲؿس ٲ ػايٱ زٴشٲبٮٷ ايساٲي ثٵ ٶ اغت . 73 ٴ( ؼ.   )ٸ

ا٪تي   1500ْٳٵاٰ ثتب ؾتٯبز٦بٰ    30زٴشٲبٮٷ  ثكٵزت  ٮًجٵْبت ٮح٫ي اغابٰ(  1387) غب٨  ز  ب٨  بنس 

 يبثا .  اٲاؿبز ٮي2500ا٪ي  1000 ٮج٫ٷ ثب ؾٯبزٶ ٦بْٰٳٵاٰ ثٷ قٵزت  5تٓاا  ٴثبؾا ٮي 2500

ؽ ْٳبٴيٱ ٢ابة ٮٳاؿس ؾتاٶ  اٚصاي ز اغابٰ  ب٢ي اش  1387ٴ  1386ٮٟبيػٷ اٲاؿبز ٢ابة  ز صس٨ غب٪ٹبي 

ْٳتٵاٰ   58 ثٷ 1386 ز غب٨  تيساض 236900ٴ  ْٳٵاٰ 99تٓاا  ْٳبٴيٱ ٢ات ٮٳاؿس ؾاٶ  ز اغابٰ اش ثبؾا  ٮي

 زغياٶ اغت. 1387 ز غب٨ تيساض  155400
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 ًتبثرب٠ٛ ١بي ػ٘ٞٗي اؾتبٙ -24-1-2

ٸتبي ْٯتٵٮي    غتب٪ٱ ٴ تٓتاا  ٮساجٓتبٰ ثتٷ ٢ابث بٲتٷ      54تٓاا  ٢ابث بٲٷ ٸبي ْٯٵٮي اغابٰ  1387 ز غب٨ 

ؿتبٰ  ٲ 1387ٴ  1386ٲٛس ثٵ ٶ اغت. ٮٟبيػٷ تٓاا  ٮساجٓبٰ ثٷ ٢ابث بٲٷ ٸبي ْٯتٵٮي  ز غتب٪ٹبي    837958

 %  زقاي تٓاا  ٮساجٓبٰ ٮي ثبؾا.7/36 اٚصايؽ ٸٳاٶ 

ج٫ا ثٵ ٶ اغت ٢ٷ ٲػتجت   408477 ز غب٨ ٮر٢ٵز تٓاا  ٢ابثٹبي ٮٵجٵ   ز ٢ابث بٲٷ ٸبي ْٯٵٮي اغابٰ 

 ز  32/0ؽ  اؾاٷ اغت. غتساٲٷ ٢ابثٹتبي ٢ابث بٲتٷ ٸتبي ْٯتٵٮي اش      اٚصاي زقا  72/2ٮٓب ٨ 1386ثٷ غب٨ 

تٓاا  ٢ابثٹبي ٢ابث بٲتٷ ٸتبي    اٚصايؽ ٢٭ؽ يبٚاٷ اغت ثب تٵجٷ ثٷ اٚصاي 1387 ز غب٨  33/0ثٷ  1386غب٨ 

ثتساي  ٮساجٓبٰ ثٷ ٢ابث بٲٷ ٸبي ْٯٵٮي  تٓاا  ؽاٚصايٴ ٸٯ ٳيٱ  1387ْٯٵٮي ٴ اٚصايؽ جٯٓيت  ز غب٨ 

 .٢س  ءثسٲبٮٷ ٮٳبغت اجسا ثبيازّٚ ٲيبشٸبي ٢ابة جبٮٓٷ 

٩ اٞاكب ي ، ٲيبش ثٷ ٚهبٸبي ْٯٵٮي ٮًب٪ٓٷ ٴ ٮٳبثّ ثب تٵجٷ ثٷ زؾا جٯٓيت جٵاٰ ٴ ٲٵجٵاٰ ٢ؿٵز ٴ ٮػبي

ٮٵجٵ   ز ايٱ اٮب٢ٱ ثبيا ٮٵز  تٵجٷ شيب ي ٞساز ٦يس  اش يس٘  ي٧س ايٱ ٮػب٪ٷ ٲيص ٲجبيا ٚساٮتٵؼ ٦تس     

ب غ٫يٟٷ ٸبي ٮساجٓتٷ ٢ٳٳتا٦بٰ ثبؾتا ٴ ٸٯ ٳتيٱ     ٢ٷ ٮٳبثّ تبٮيٱ ؾاٶ ، ٮٵز  ٲيبش ٴ ٮٵز  اغاٟجب٨ ٴ ٮٳًجٝ ث

اٸب٪ي قب ت ٲُس ْسقٷ ٚسٸٳ٥ ٴ ٸٳس  ز ايٱ شٮيٳٷ ، ٲُسات ابث ٵاٲي  ز جبٮٓٷ ثساي ٦ػاسؼ ٚسٸٳ٥ ٢

 ثٹسٶ جػت.

 

 1386-87( ثشخي اص ضبخصْبي هشثَط ثِ ًتبثخبًِ ّبي ػوَهي استبى دس سبل ّبي 1-24)ضوبسُ جذٍل 

 1387 1386 قطح

 54 53 سؼساز ًشبثربًِ ّبي ػوَهي )ؾبلي(

 33/0 /32 )ػلس(ؾطاًِ ًشبثْبي ًشبثربًِ ّبي ػوَهي 

 837958 613004 سؼساز هطاػؼبى ثِ ًشبثربًِ ّبي ػوَهي )ًلط(

 31920 22425 سؼساز اػضبي ًشبثربًِ ّبي ػوَهي )ًلط(

 1387-هبذص : ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى
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 ؾب٢ٜٓبي ؾيٜ٘ب زض اؾتبٙ -24-1-3

سيٱ آٲٹتب غتيٳٯب اٲٟتسة ٢تٷ     ثبة غب٪ٱ غيٳٯب ٴجٵ   از  ٢ٷ ٞايٯي ت 6اغابٰ از ثي٩ تٓاا   1387 ز غب٨ 

ٮاتس ٮسثتّ    1450ثتب ٮػتب ت    ٢يٛي ٮ٫ًٵة ٚٓب٪يت ٮتي ٲٯبيتا   2 تبغيع ؾاٶ  ز  ا  زجٷ 1347 ز غب٨ 

 1600 ثتب ا ااث ٦س ياٶ اغتت   1349غب٨ ثٓا ٴ  ز غب٨  ٴ غيٳٯب ٞاظ ٢ٷ  ٴٲٛس  540شيسثٳب ٴ ٦ٳجبيؽ 

 ٥1386 ٴ ٸٳس ٚٓب٨ ٮي ثبؾا.  ز غتب٨   ز  ب٨  بنس  ز ْسقٷ ٚسٸٳٲٛس  591ٮاس ٮسثّ شيسثٳب ٴ ٦ٳجبيؽ 

ثبة ٖيس ٚٓب٨ اغتت. ثسزغتي تٵشيتّ ؾٹسغتابٲي غتيٳٯبٸبي       2آٰ ٚٓب٨ ، ثبة  4ثبة غب٪ٱ غيٳٯب  6اش تٓاا  

اغابٰ  ب٢ي اش آٰ اغت ٢ٷ ا٢ثس ؾٹسغابٲٹبي اغابٰ ٚبٞا غب٪ٱ غيٳٯب ٮتي ثبؾتٳا. ثتٷ يٵزي٣تٷ  ز جتاٴ٨      

ثي٩ ، ؾٹسغابٰ ذبزظ آثب   ازاي يت١ ثتبة غتب٪ٱ غتيٳٯبي     اش ؾٹسغابٰ از  ثٓا( ٮؿبٸاٶ ٮي ٦س   24-2)

 ي١ ثبة غب٪ٱ غيٳٯب  ز ؾٹسغابٰ ٮؿت٧يٱ ٚٓتب٨ ٮتي ثبؾتا ٢تٷ  ز غتبيس ؾٹسغتابٲٹبي       ٖيس ٚٓب٨ ٸػاٳا ٴ 

 اغابٰ اش ٲٓٯت غب٪ٳٹبي غيٳٯب ٮحسٴ٬ ٮي ثبؾٳا.

 كط١ِٜي ٝ ١ٜطي اؾتبٙ ٗدت٘غ ١بي -24-1-4

( آٮتاٶ اغتت ثتس اغتبظ     3-24سي اغابٰ از ثي٩  ز جتاٴ٨ ) ايسْبت ٮسثٵو ثٷ ٮجاٯّ ٸبي ٚسٸٳ٧ي ٴ ٸٳ

ٮجاٯّ ٚسٸٳ٧ي ٴ ٸٳسي  ز اغتابٰ از ثيت٩ ٴجتٵ   اؾتاٷ      12تٓاا   1387ايسْبت جاٴ٨ ٮر٢ٵز  ز غب٨ 

ٮجاٯتّ ٚسٸٳ٧تي ٴ ٸٳتسي  ز     2ٮجاٯتّ ٚسٸٳ٧تي ٴ ٸٳتسي  ز ؾٹسغتابٰ از ثيت٩،       2اغت ٢ٷ اش ايٱ تٓاا  

ٮجاٯتّ ٚسٸٳ٧تي ٴ ٸٳتسي  ز     1ٸٳسي  ز ؾٹسغابٰ ذبزظ آثتب  ،   ٮجاٯّ ٚسٸٳ٧ي ٴ 2ؾٹسغابٰ ثي٫ٷ غٵاز، 

ٮجاٯّ ٚسٸٳ٧ي ٴ ٸٳسي  1ٮجاٯّ ٚسٸٳ٧ي ٴ ٸٳسي  ز ؾٹسغابٰ ٮؿ٧يٱ ؾٹس  1ٴ  )٦سٮي( ؾٹسغابٰ ٮٗبٰ

ٸتس ٢تاا٬  ازاي يت١     ٴ ٲٯتيٱ  ص٫ ب٨ ٴ ٲيتس  ٮجاٯّ ٚسٸٳ٧ي ٴ ٸٳسي  ز ؾٹسغابٰ 1ٴ ؾٹسغابٰ ٢ٵرس   ز

 .ٮجاٯّ ٚسٸٳ٧ي ٴ ٸٳسي ٸػاٳا 
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 1387استبى دس سبل  دس سيٌوبسبلٌْبي ( اعالػبت هشثَط ثِ 2-24)ضوبسُجذٍل 

 زضخ٠ ًيلي ُٜدبيف ؾبٓٚ ظيطثٜب ٝضؼيت كؼبٓيت ؾبّ احساث ٗحْ احساث ٛبٕ ؾيٜ٘ب ضزيق

 1 350 2200 كؼبل 1382 اضزثيل ؾيٌوب حبكظ 1

 )هغلَة(2 540 1450 كؼبل 1347 اضزثيل ؾيٌوب اًوالة 2

 1 490 1800 ؿيط كؼبل 1379 ضزثيلا ؾيٌوب اللِ 3

 )هغلَة(1 591 1600 كؼبل 1349 اضزثيل ؾيٌوب هسؼ 4

 2 - 1100 ؿيط كؼبل 1372 دبضؼ آثبز ؾيٌوب اًوالة 5

 ػبزي 2 495 900 كؼبل 1373 هكگيي قْط ؾيٌوب آظازگبى 6
 1389 -هبذص : ازاضُ ًل كطٌّگ ٍ اضقبز اؾالهي اؾشبى اضزثيل

 
 1387اعالػبت هشثَط ثِ هجتوغ ّبي كشٌّگي ٍ ٌّشي استبى دس سبل (3-24) ضوبسُ جذٍل

 ُٜدبيف ؾبٓٚ )ٛلط( ظيطثٜب ٗؿبحت ظٗيٚ ثطزاضي ؾبّ ث٢طٟ ٗحْ احساث ٛبٕ ٗدت٘غ كط١ِٜي ٝ ١ٜطي ضزيق

 500 4150 زاذل دبضى كسى 1380 اضزثيل هؼشوغ كطٌّگي ٍ ٌّطي كسى 1

 120 510 هحَعِ اهبم ظازُ زاذل 1380 اضزثيل هؼشوغ كطٌّگي ٍ ٌّطي ًيبض 2

 130 600 1000 1382 ًيط هؼشوغ كطٌّگي ٍ ٌّطي الـسيط 3

 400 2200 2500 1383 ثيلِ ؾَاض هؼشوغ كطٌّگي ٍ ٌّطي اهبم ػلي )ع( 4

 120 320 996 1383 ػؼلط آثبز هؼشوغ كطٌّگي ٍ ٌّطي ػؼلط آثبز 5

 120 320 1000 1383 انالًسٍظ هؼشوغ كطٌّگي ٍ ٌّطي انالًسٍظ 6

 270 1500 3150 1381 دبضؼ آثبز هؼشوغ كطٌّگي ٍ ٌّطي آضاظ 7

 340 1500 3633 1379 ذلربل هؼشوغ كطٌّگي ٍ ٌّطي ذلربل 8

 400 2000 2621 1378 هكگيي قْط هؼشوغ كطٌّگي ٍ ٌّطي اًسيكِ 9

 100 320 1150 1379 ًَطط هؼشوغ كطٌّگي ٍ ٌّطي ًَطط 10

 250 800 1600 1382 گطهي حبكظ هؼشوغ كطٌّگي ٍ ٌّطي سبالض 11

 160 800 1500 1387 آثي ثيگلَ )ًويي( هؼشوغ كطٌّگي ٍ ٌّطي اهبم حؿي )ع( 12

 1389 -هبذص : ازاضُ ًل كطٌّگ ٍ اضقبز اؾالهي اؾشبى اضزثيل
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نمودار شماره )27(توزیع فراوانی سهم وضعیت سینماهای ایران در سال 1387

غیر فعال; 33%

فعال; 67%

 

 اٗبًٚ ٗص١جي اؾتبٙ -24-1-5

غتب٨ ٮتر٢ٵز   ػجا ٲيص  ز ٮ 1713ٮ٣بٰ ٮاجس٢ٷ اغسٮي  ز اغابٰ ٮٵجٵ  ثٵ ٶ ٴ  189ٮٓب ٨  1387 ز غب٨ 

يت ٸبي ٮرٸجي  ز اغتابٰ ٮٵجتٵ  ثتٵ ٶ    ٫ ٴ ٮ٣بٰ ٮرٸجي ثساي اٞ 1387ٮؿٗٵ٨ ٚٓب٪يت ثٵ ٶ اٲا ٴ  ز غب٨ 

 اغت.

 ٗٞهٞكبت -24-1-6

ٴٞٙ اش ثب غبثٟٷ تسيٱ ٮيساث ٸبي ازشؾتٯٳا اغتسٮي اغتت ٢تٷ اش قتاز اغتس٬ تتب٢ٳٵٰ  ز ٸٯتٷ جٵاٮتّ          

ثجاي  ز ٮػبي٩ اٞاكب ي ، اجاٯبْي ٴ ٚسٸٳ٧ي جٵاٮتّ اغتسٮي   اغسٮي ٮٵز  تٵجٷ ثٵ ٶ اغت ٴ تبريسات ٮ

 اش صٵ  ثٷ جب ٦راؾتاٷ اغتت  ٴ٪تت ثتب ثٹتسٶ ٦يتسي ٮٳبغتت ٴ ٸتاايت ٴ ٞٛيتبت  ز شٮيٳتٷ ٸتبي ٮ ا٫تٙ             

)تسٴيج ٞسآٰ، تٓٯيس ٮػبجا ٴ  ٟٵٜ صاا٬ ، ٲؿس ٮٓبز٘ اغسٮي، ٢ٯ١ ثٷ ٮػاهٓٛيٱ ٴ ...( ٮي تٵاٲا ثتٷ  

 اغسٮي اغاٛب ٶ ٲٯبيا. ٲحٵ ٮٳبغجي اش ايٱ غٳت  ػٳٷ

جٯتّ ٢ت٩  زآٮتا ٮٵٞٵٚتبت ٮاكتسٚي ٴ ٖيتس        1387(  ز غتب٨  4-24ثس اغبظ ايسْتبت جتاٴ٨ ؾتٯبزٶ )   

 زقتا اٚتصايؽ    66/10ٮٓتب ٨   1386ٸصاز زيب٨ ثٵ ٶ ٢ٷ ٲػتجت ثتٷ غتب٨     7236570ٮاكسٚي اغابٰ ٮٓب ٨ 

  اؾاٷ اغت.  
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 1387ٸصاز زيب٨  ز غتب٨   1886682ثٷ  1386 زقا اٚصايؽ ٲػجت ثٷ غب٨  33 زآٮا ثٟبِ ٮاجس٢ٷ اغابٰ ثب 

ٸتصاز زيتب٨ ثتٵ ٶ ٢تٷ ٲػتجت ثتٷ غتب٨         9123252ٮٓب ٨  1387زغياٶ اغت. جٯّ  زآٮا اغابٰ ٲيص  ز غب٨ 

  زقا زؾا  اؾاٷ اغت. 65/14ٮٓب ٨  1386

 زقا ٢ت٩  ز آٮتا ٴ  زآٮتا     32/79 ز غب٨ ٮر٢ٵز  زآٮا  بق٩ اش ٮٵٞٵٚبت ٮاكسٚي ٴ ٖيس ٮاكسٚي 

 زا تؿ٣ي٩  ا ٶ اغت. ٴٞٛي زقا ٩٢  زآٮا  68/20ِ ٮاجس٢ٷ  بق٩ اش ثٟب

اش  1387ٴ  1386اٲٵاِ ٚٓب٪ياٹب ٴ ٸصيٳٷ ٸبي اٲجب٬ ؾاٶ ٮٵٞٵٚتبت ٴ ثٟتبِ ٮاجس٢تٷ اغتابٰ  ز يتٵ٨ غتب٪ٹبي       

 ( آٮتاٶ اغتت.   5-24ٮح٩ اْاجبزات ٮٵٞٵٚبت ٮاكسٚي ا ازٶ ٩٢ اٴٞب٘ ٴ اٮٵز صيسيتٷ اغتابٰ  ز جتاٴ٨ )   

٢ٯ١ ثٷ ا ااث ٴ تٓٯيس ٮػتبجا ٴ  ٟتٵٜ ائٯتٷ جٯٓتٷ ٴ صتب ٮيٱ       1387ز غب٨ ثس اغبظ ايٱ ايسْبت  

 زقا ثيؿاسيٱ ٴ ٢ٯ١ ثٷ ْاجبت ْب٪يبت ثب ٢ٯاسيٱ غتٹ٭ اش ٸصيٳتٷ ٸتبي اٲجتب٬ ؾتاٶ زا ثتٷ صتٵ          49/23

 تٝ ا٪اٵ٪يتٷ ٴ  تٝ    -1  بق٫ٷ ٴٞٛي  ز شٮيٳٷ ٸبي ذيت٩ ٸصيٳتٷ ٮتي ؾتٵ :    ٸبي  زآٮااصاكبـ  ا ٶ اٲا . 

ٮتاازظ  -٢5ٯ١ ثتٷ ْاجتبت ْب٪يتبت    -4تسٴيج ٞسآٲي -3 ٸصيٳٷ رجاي ٮحب٢ٯبت-2اي  ٝ ا٪اك ا٪ٳُبزٶ ٴ

تااز٠ ٴغبي٩ زٚتبٶ شائتس ٴ ٸصيٳتٷ آة ٴ ثتسٜ ٴ ... ٴ صسيتا اربريتٷ ثٟتبِ        -٫ْ6ٵ٬  يٳي ٴ ٢ٯ١ ثٷ يسة 

 .ٮاجس٢ٷ

 اؾتاٷ   1386 زقا ٲػجت ثٷ غب٨  62اٚصايؿي ٮٓب ٨  1387 ز ٮجٯٵِ ٩٢ ٸصيٳٷ ٸبي اٲجب٬ ؾاٶ  ز غب٨ 

 غت.ا
 

 1387ٍ 1386هيضاى دسآهذّبي هَهَكبت ٍ ثوبع هتجشًِ استبى اسدثيل دس سبلْبي ( 4-24)ضوبسُ جذٍل 

 )هجبلؾ ثِ ّعاض ضيبل(

 1387 1386 1385 قطح اٛٞاع زضآٗس
 1386زضنس تـييط ؾبّ 

 1385ٛؿجت ث٠ ؾبّ 

ؾ٢ٖ اٛٞاع زضآٗس زض 

 1387ؾبّ 

 32/79 +66/10 4200718 7236570 6539311 زضآهس هَهَكبر هشهطكي ٍ ؿيط هشهطكي

 68/20 +33 2395862 1886682 1418443 زضآهس ثوبع هشجطًِ اؾشبى

 100 +65/14 6596580 9123252 7957754 ػوغ زضآهس اؾشبى

 1389 -اؾشبى اضزثيل اٍهبف ٍ اهَض ذيطيِهبذص : ازاضُ ًل 
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اص  1386ٍ  1387ٍ ثوبع هتجشًِ دس عَل سبلْبي كؼبليتْب ٍ اًَاع ّضيٌِ ّبي اًجبم ضذُ هَهَكبت ( 5-24)ضوبسُ جذٍل 

 هحل اػتجبس هَهَكبت هتصشكي اداسُ ًل اٍهبف ٍ اهَس خيشيِ استبى
 )هجبلؾ ثِ ّعاض ضيبل(

 ؾبّ 

 قطح
 زضنس تـييط  1387 1386 1385

ؾ٢ٖ اٛٞاع زضآٗس اظ ًْ 

 87زضآٗس اؾتبٙ زض ؾبّ 

 82/17 +630 454765 885803 121253 حن الشَليِ ٍ حن الٌظبضُ ٍ حن الشهسي

 /98 197 74864 48734 16389 ّعيٌِ ّبي طجشي هحبًوبسي

 %23/7 +469 162784 359574 63184 سطٍيغ هطآى

 /19 -80 13500 9640 000/50 سَؾؼِ ػلن )ًوي ثِ زاًف آهَظاى(

 - - - - 15200 ًوي ثِ زضهبًگبّْب ٍ ثيوبضؾشبًْب

 49/23 +20 41706 1167241 1463449 ػوؼِ ٍ ذبزهييًوي ثِ احساص ٍ سؼويط هؿبػس ٍ حوَم ائوِ 

 33/6 1904 239900 314819 15709 ًكط هؼبضف

 /43 13 53160 21726 92370 ًوي ثِ هؿشضؼليي

 67/2 -31/22 80549 133016 171226 هطاؾن هصّجي )ضٍضِ ذَاًي ٍ اعؼبم(

 18/1 246 14260 58950 17000 ًوي ثِ ايشبم

 /07 - 4500 3500 - ًوي ثِ ػشجبر ػبليبر

 /08 -60 96333 4000 000/10 هساضؼ ػلَم زيٌي ٍ ًوي ثِ عالة

 99/22 58 1098781 1142787 720606 ؾبيط ًوٌْب )ؾبيط ّعيٌِ ّب(

 18/8 231 1102562 406583 122494 سؼويطار ٍ ثبظؾبظي ثوبع هشجطًِ

 69/4 17/76 403000 233421 132492 حوَم ًبضًٌبى ٍ ذبزهيي ثوبع هشجطًِ

 6/2 202 15046 129213 42717 سساضى ٍؾبيل ضكبُ ظائط ٍ ّعيٌِ آة ٍ ثطم ٍ ... ٍ ذطيس اطبطيِ ثوبع هشجطًِ 

 100 62 3855710 4969018 3054089 ػوغ ًل

 1389 -اؾشبى اضزثيل اٍهبف ٍ اهَض ذيطيِهبذص : ازاضُ ًل 

 

 ضؾب٠ٛ ١بي خ٘ؼي -24-2

سْبت ٲٟؽ ثػصايي  ز اٮس تٵغٓٷ ٚسٸٳ٧ي ، اٞاكب ي ٴ اجاٯبْي ايٛب قاا ٴ غيٯب  ز ْكس ازتجبيبت ٴ اي

٢ٳٳا ٴ  ٢ٳا ثًٵزي٣ٷ اٮسٴشٶ ٸصازاٰ ؾج٣ٷ قاا ٴ غيٯب  ز غًح جٹبٰ ٚساصٵز اٸاا٘ صٵ  ٚٓب٪يت ٮي ٮي

غٓي  ز جرة ٮ بيت اش ٢ؿٵز ٸبي ٮ ا٫ٙ جٹبٰ ثساي اؾبْٷ اٸاا٘ صٵ   ازٲا ثٳبثسايٱ  ز ايتٱ ثسٸتٷ   

ؿي قاا ٴ غيٯبي ٮ٫ي ٴ اغابٲي  ز اٮتس ج٫تٵ٦يسي ٴ ٢تبٸؽ اؾتبْٷ ٚسٸٳت٥ ثي٧بٲتٷ ٴ       اش شٮبٰ ٲٟؽ ذٵؾ

 ثبؾا.  ز ٢ؿٵز ٴ اغابٰ اش جبي٧بٶ ٴيطٶ اي ثسصٵز از ٮي ٮ٫ي، تٵغٓٷ ٚسٸٳ٥ 
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 تؼساز ٗطاًع كطؾتٜسٟ ضازيٞيي ٝ تٔٞيعيٞٛي -24-2-1

 ت٫ٵيصيتتتٵٲي ( تٓتتتاا  ايػتتتا٧بٸٹب ٴ ٚسغتتتاٳاٶ ٸتتتبي اقتتت٫ي زا يتتتٵيي ،      6-24)ؾتتتٯبزٶ  ز جتتتاٴ٨ 

 تٓتتاا  ايػتتا٧بٸٹبي زا يتتٵيي ٲػتتجت ثتتٷ  1387 ز غتتب٨  ثتتب تٵجتتٷ ثتتٷ ايتتٱ ايسْتتبتٴ ا٘ ا٬ آٮتاٶ اغتتت  

 ربثت ثٵ ٶ اغت ٴ٪ي ؾبٸا اٚصايؽ تٓاا  ايػا٧بٸٹبي ت٫ٵيصيٵٲي ثٵ ٶ اي٭.  1386غب٨ 

 ( تؼذاد ايستگبّْب ٍ كشستٌذُ ّبي اصلي ساديَيي ٍ تلَيضيًَي6-24جذٍل )

 ؾبّ
 عيٞٙتٔٞي ضازيٞ

 *اف إكطؾتٜسٟ انٔي 
 كطؾتٜسٟ انٔي ايؿتِبٟ كطؾتٜسٟ انٔي ايؿتِبٟ

1386 3 4 166 607 95 

1387 3 4 166 607 95 

 1389 -نسا ٍ ؾيوبي هطًع اضزثيل هبذص : 

ي كطؾشٌسُ ّبي اف ام ٍػَز *زض حبل حبضط ًليِ كطؾشٌسُ ّبي قجٌِ ّبي اف ام زض ايؿشگبّْبي كطؾشٌسُ سلَيعيًَي ًهت قسُ ٍ ايؿشگبُ هؿشولي ثطا

 ًساضز .

 ؾبػبت تٞٓيس ٝ پرف ثطٛب٠ٗ زض زاذْ اؾتبٙ  -24-2-2

تٵ٪يا ثسٲبٮٷ ٸبي زا يٵيي ٴ ت٫ٵيصيٵٲي ٚسايٳاي اغت ٢ٷ ٮاٱ، يسح ، غٳبزيٵ يب ذيب٬ ٸتب ٴ اٲايؿتٷ ٸتب زا اش    

غتبصابز ثسٲبٮتٷ اي    يسيٝ ث٣بز٦يسي ٮٳبثّ اٲػبٲي ٸٳسي ٴ ٚٳي ، تجٹيصات ، ٮٵا  ٮكتسٚي ٴ ٮٳتبثّ ٮتب٪ي ثتٷ    

قٵتي ٴ تكٵيسي تجاي٩ ٢س ٶ ٴ آٰ زا ثٷ ٴاغًٷ زغبٲٷ اي )ٚي٫٭ ، ٲٵاز ٴيائٵ، ٲٵاز قاا ،  يػ١، اٮتٵان  

ٴ ...( نجى ٴ رجت ٴ غٵاز ٮي ٢ٳا ٴ ثساي تٵشيّ ،ذ ؽ يب ٲٯبيؽ اش يسيٝ تجٹيصات ٚسغاٳاٶ ، ٦يسٲاٶ يتب  

 تجٹيصات ٲٯبيؿي  ي٧س، آٮب ٶ ٮي غبش .

ٮات تٵ٪يا ثسٲبٮٷ ٸبي ٮح٫ي قااي جٯٹتٵزي اغتسٮي    1387(  ز غب٨ 7-24ت جاٴ٨ )ثس اغبظ ايسْب

ربٲيتٷ   32ٴ   ٞيٟٷ 37غبْت ٴ 700ٮات ذ ؽ آٰ  ٴ ٞيٟٷ  14غبْت ٴ  3345ٮس٢ص از ثي٩ ، ٮٓب ٨  -ايساٰ

 ثٵ ٶ اغت.  

ٓتب ٨  ٮس٢ص از ثيت٩ ٲيتص  ز غتب٨ ٮتر٢ٵز ٮ     -ٮات تٵ٪يا ثسٲبٮٷ ٸبي ٮح٫ي غيٯبي جٯٹٵزي اغسٮي ايساٰ

 ربٲيٷ  ثٵ ٶ اغت. 32 ٞيٟٷ ٴ  37غبْت ٴ  700ربٲيٷ ٴ ٮات ذ ؽ آٰ 59 ٞيٟٷ ٴ  36غبْت  1314
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 1386 - 1387سبلْبي  َل( سبػبت تَليذ ٍ پخص ثشًبهِ دس داخل استبى دس ع7-24) ضوبسُ جذٍل

 زهيوِ : ؾبػز(طبًيِ :)

 قطح ٝ ؾبّ
 ٗطًع اضزثيْ ثطٛب٠ٗ ١بي ٗحٔي ؾي٘بي خ٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ  ْثطٛب٠ٗ ١بي ٗحٔي نساي خ٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ ٗطًع اضزثي

 ٗست پرف ٗست تٞٓيس ٗست پرف ٗست تٞٓيس

1386 00:51:3142 51:27:5856 42:51:1370 55:12:3461 

1387 00:14:3345 32:37:700 59:36:1314 32:37:700 

 1387-هبذص : ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى اضزثيل
 

 ٗطًع اضزثيْ -ؼيتي قج٠ٌ ١بي تٔٞيعيٞٛي ٝ ضازيٞيي نسا ٝ ؾي٘بي خ٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙٗيعاٙ پٞقف خ٘ -24-2-3

ٮيصاٰ ذٵؾؽ جٯٓياي ؾج٣ٷ ي١ غيٯب ، ؾج٣ٷ  ٴ غيٯب،  1387(  ز غب٨ 8-24ثب تٵجٷ ثٷ ايسْبت جاٴ٨)

 ٮيصاٰ ذٵؾتؽ ؾتج٣ٷ صجتس غتيٯب ٢تٷ  ز      . زقا ثٵ ٶ اغت 90ؾج٣ٷ غٷ غيٯب ٴ ؾج٣ٷ اغابٲي غيٯب ، ثبالي 

ؽ يبٚاٷ اغت . ٮيصاٰ ذٵؾتؽ جٯٓياتي   اٚصاي زقا  57ثٷ  1387 زقا ثٵ ٶ  ز غب٨  54ثساثس ثب  1386غب٨ 

٢ٷ ٮيصاٰ ذٵؾؽ ؾج٣ٷ غساغسي قاا  ٴزغياٶ اغت  زقا  100ثٷ  1387ٴ  1386زا يٵ اغابٰ ٲيص  ز غب٨ 

   .اغت ربثت ٮبٲاٶ زقا  96ٲيص  ز  1387 زقا ثٵ   ز غب٨  96 ،1386 ز غب٨ 

 
 جوَْسي اسالهي ( هيضاى پَضص جوؼيتي ضجٌِ ّبي تلَيضيًَي ٍ ساديَيي صذا ٍ سيوبي 8-24)ضوبسُ جذٍل 

 هشًض اسدثيل -ايشاى
 )زضنس(

 1387 1386 سـٝاح ٞاٙ قبذمـػٜ

 8/99 8/99 زضنس دَقف ػوؼيشي هيعاى دَقف قجٌِ يي ؾيوب

 94 94 زضنس دَقف ػوؼيشي هيعاى دَقف قجٌِ زٍ ؾيوب

 96 96 زضنس دَقف ػوؼيشي ِ ؾِ ؾيوبهيعاى دَقف قجٌ

 93 93 زضنس دَقف ػوؼيشي ؾيوب اؾشبًيهيعاى دَقف قجٌِ 

 57 54 زضنس دَقف ػوؼيشي هيعاى دَقف قجٌِ ذجط ؾيوب

 100 100 زضنس دَقف ػوؼيشي هيعاى دَقف ضازيَ اؾشبى

 96 96 زضنس دَقف ػوؼيشي نساهيعاى دَقف قجٌِ ؾطاؾطي 

 1389 -هطًع اضزثيل -َْضي اؾالهي ايطاىهبذص ، نسا ٍ ؾيوبي ػو
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 ٗطًع اضزثيْ  -تٞٓيس ثطٛب٠ٗ ١بي نسا ٝ ؾي٘بي خ٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ -24-2-4

 ٞيٟٷ ثسٲبٮٷ تٵ٪يا  14غبْت ٴ  3345 ز قااي جٯٹٵزي اغسٮي ايساٰ ٮس٢ص از ثي٩ جٯٓبً  1387 ز غب٨ 

ٰ    ؾاٶ ٢ٷ ٮ بيجبٰ آٰ ؾتبٮ٩ ْبٮتٷ ٮتس ٬ ، ٚسٸي ا٧تبٰ ، صتبٲٵا ٶ      ٴ  ٴ شٰ ، جٵاٲتبٰ ٴ ٢تٵ ٠ ٴ ٲٵجتٵا

ثٵ ٶ اٲا ثٷ يٵز ٫٢ي  ز غب٨ ٮر٢ٵز قااي جٯٹٵزي اغسٮي ايساٰ ٮس٢ص از ثي٩ ٮآٹا ثٵ ٶ ٢ٷ  صس غب٨

  زقا ثٵ ٶ اغت. 107غبْت ثسٲبٮٷ تٵ٪يا ٲٯبيا ٢ٷ ٮيصاٰ تحٟٝ آٰ 3116

 59 ٞيٟتٷ ٴ   36غتبْت ٴ  1314ٮس٢ص از ثيت٩ جٯٓتبً    -تٵ٪يا غيٯبي جٯٹٵزي اغسٮي ايساٰ 1387 ز غب٨ 

 1200ٮيتصاٰ تٓٹتا تٵ٪يتا غتيٯبي ٮس٢تص از ثيت٩        .٦بٲٷ تٵ٪يا ٦س ياٶ اغتت  5ربٲيٷ ثٵ ٶ ٢ٷ ثساي ٮ بيجبٰ 

  زقا ثٵ ٶ اغت. 5/109غبْت ٴ ٮيصاٰ تحٟٝ آٰ 

 ٰ ثتس اغتبظ ٮٵنتٵْبت     1387ٮس٢تص از ثيت٩  ز غتب٨     -ٮيصاٰ تٵ٪يا قاا ٴ غيٯبي جٯٹٵزي اغسٮي ايتسا

 ( آٮاٶ اغت .10-24ٷ ٮكٵة  ز جاٴ٨ )چٹبز٦بٲٷ ٴ  ٶ ٦بٲ

ٮٵنٵْبت چٹبز٦بٲٷ ؾبٮ٩ ٮٵنٵْبت ٚسٸٳ٧ي، اجاٯبْي ، غيبغي ٴ اٞاكب ي ٮي ثبؾٳا ٢ٷ ٮٵنتٵْبت  

ٚسٸٳ٧ي ؾبٮ٩ ثسٲبٮٷ ٸبيي ثب ٮٵنٵِ ٚسٸٳ٧ي، ٮٓبز٘ اغسٮي ٴ ٫ْ٭ ٴ ٚٱ ، ٮٵنٵْبت اجاٯتبْي ؾتبٮ٩   

ٴ تٛسيحبت غب٪٭ ، ٮٵنٵْبت غيبغي ؾتبٮ٩   ثسٲبٮٷ ٸبيي ثب ٮٵنٵِ اجاٯبْي، ايسْبت ْٯٵٮي ٴ ٴزشؼ

ثسٲبٮٷ ٸبيي ثب ٮٵنٵِ غيبغي، ازشؾٹبي  ٚبِ ٮٟاظ ٴ تبزي ي ٴ ٮٵنٵْبت اٞاكب ي ؾبٮ٩ ثسٲبٮٷ ٸتبيي  

 ثب ٮٵنٵِ اٞاكب ي ٮي ثبؾا.

ثب تٵجٷ ثٷ ٴيط٦يٹبي ٮحاٵي ٴ ٚس٬ ثسٲبٮٷ ٸب ٢ٷ ثساي غبصت آٲٹب تس٢يجبت ٴ  زجبت ٮاٛتبٴتي اش ٲيتسٴي   

آٮا ، صسٜ ، ٮٳبثّ ٴ تجٹيصات ٴ ... ٮٵز  ثٹسٶ ثس ازي ٞساز ٮتي ٦يتس  . ثسٲبٮتٷ ٸتب زا  ز چٹتبز      اٲػبٲي ٢بز

 يجٟٷ ا٪ٙ، ة، ن ٴ   تٟػي٭ ثٳاي ٮي ٢ٳٳا. ثٷ ْٳٵاٰ ٮثب٨ يت١ ثسٲبٮتٷ اٲيٯيؿتٱ ٢تٷ غتبصت آٰ ٲيبشٮٳتا       

 ٶ ٴ ٮاٳتٵِ ٴ  ثٹسٶ جٵيي ٴغيّ اش ٲيسٴي اٲػبٲي ٢بزآٮا ٴ صتسٜ ، تجٹيتصات ، اٮ٣بٲتبت ، ٴغتبي٩ ٦ػتاس     

 ٮ٣بٲٹبي ٮآا  ثٵ ٶ ٴ ْسنٷ ٸٳسٮٳااٲٷ آٰ ٮػا٫ص٬ ثٹتسٶ ٦يتسي اش ؾتيٵٶ ٸتبي ذيؿتسٚاٷ  ز غتبصت ثسٲبٮتٷ        

 ٮي ثبؾا . اش يس٘  ي٧تس ثسٲبٮتٷ ٸتبي زا يتٵيي ٴ ت٫ٵيصيتٵٲي      « ا٪ٙ»ٮي ثبؾا جصء ثسٲبٮٷ ت٫ٵيصيٵٲي يجٟٷ 
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بت ٮي ثبؾا . غ ٳساٲي ، ٦صازؼ ٴا تا  اش جٹت ٚس٬ ٴ ت٣ٳي١ ٲيبشٮٳا  اا٩ٞ تجٹيصات ٴ اٮ٣بٲ«  »يجٟٷ 

 غيبز، ٮكب جٷ ٴ ...  ز ايٱ يجٟٷ ٞساز ٮي ٦يسٲا.

 ثب تٵجٷ ثٷ تٓبزيٙ ذ٢س ؾاٶ ٴانح اغتت ٢تٷ ْتسٴٶ ثتس غتبْبت تٵ٪يتا، ٲتٵِ ثسٲبٮتٷ تٵ٪يتا ؾتاٶ اش ٲُتس            

 ٞساز ٦سٚاٱ  ز يجٟبت ا٪ٙ، ة، ن ٴ   ٲيص ٮٹ٭ ٮي ثبؾا.

ٰ     1387(  ز غتب٨  11-24ثس اغبظ ايسْبت جاٴ٨ )  31ٮس٢تص از ثيت٩    -قتااي جٯٹتٵزي اغتسٮي ايتسا

   غتبْت ٴ   965 ٞيٟتٷ  ز يجٟتٷ ة ،    31غتبْت ٴ   597 ٞيٟٷ )قااي آذزي(  ز يجٟٷ ا٪تٙ ،   16غبْت ٴ 

  ٞيٟٷ  ز يجٟٷ   ثسٲبٮٷ زا يٵيي تٵ٪يا ٲٯٵ ٶ اغت. 15غبْت ٴ  462 ٞيٟٷ  ز يجٟٷ ن ٴ 

 334 ز يجٟتٷ ن ٴ    ٞيٟتٷ  35غبْت ٴ 311ٲيٷ  ز يجٟٷ ة ، رب 35 ٞيٟٷ ٴ  44غبْت ٴ  20غيٯبي اغابٰ ٲيص 

  ز يجٟٷ   ثسٲبٮٷ ت٫ٵيصيٵٲي تٵ٪يا ٲٯٵ ٶ اغت.  ٞيٟٷ 49ٴ  غبْت
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 1387سبل دٍاصدُ هبِّ هحَس عي گضاسش ػولٌشد ٍاحذّبي تَليذ صذا ٍ سيوبي هشًض اسدثيل ثش حست هخبعت  ( 9-24)ضوبسُجذٍل 

 

 ٗربعت
 خ٘غ ًْ ذطزؾبّ ًٞزى ٛٞخٞاٙ خٞاٛبٙ ازٟ ٝ ظٙذبٛٞ كط١يرتِبٙ ػب٠ٗ ٗطزٕ

 ظثبٙ ضؾب٠ٛ

سَليس نسا 
 سؼْسي

 2056:51:00 0:00:00 0:00:00 13:01:12 318:54:57 371:18:24 12:50:00 1340:46:27 آشضي
 1288:23:00 42:50:00 69:45:00 80:29:00 315:27:03 96:44:48 216:14:45 466:52:24 كبضؾي
 3345:14:00 42:50:00 69:45:00 93:30:12 634:22:00 468:03:12 229:04:45 1807:38:51 ػوغ
 3400:00:00 272:00:00 272:00:00 272:00:00 850:00:00 544:00:00 170:00:00 1020:00:00 سؼْس
 54:46:00 229:10:00 202:15:00 178:29:48 215:38:00 75:56:48 59:04:45 787:38:51 ًشيؼِ

 %98 %16 %26 %34 %75 %86 %135 %177 حونزضنس س

سَليس نسا 
 هكبضًشي

 109:55:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 23:13:00 0:00:00 2:07:30 84:34:30 آشضي
 22:35:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:22:30 0:00:00 1:18:00 20:54:30 كبضؾي
 132:30:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 23:35:30 0:00:00 3:25:30 105:29:00 ػوغ

سَليس ؾيوب 
 سؼْسي

 667:08:35 2:18:00 1:14:00 20:44:00 132:07:00 143:29:00 40:55:00 326:21:35 آشضي
 647:28:24 67:49:00 100:58:45 107:44:18 133:37:00 62:08:00 25:11:00 150:00:21 كبضؾي
 1314:36:59 70:07:00 102:12:45 128:28:18 265:44:00 205:37:00 66:06:00 476:21:56 ػوغ
 1200:00:00 96:00:00 96:00:00 96:00:00 300:00:00 192:00:00 60:00:00 36:00:00 سؼْس
 114:36:59 25:53:00 6:12:45 32:28:18 34:16:00 13:37:00 6:06:00 116:21:56 ًشيؼِ

 %110 %73 %106 %133 %89 %107 %110 %132 زضنس سحون

وب سَليس ؾي
 هكبضًشي

 49:46:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 5:41:00 9:39:00 0:00:00 34:26:00 آشضي
 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 كبضؾي
 49:46:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 5:41:00 9:39:00 0:00:00 34:26:00 ػوغ
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 1387هحَس عي دٍاصدُ هبِّ سبل  گضاسش ػولٌشد ٍاحذّبي تَليذ صذا ٍ سيوبي هشًض اسدثيل ثش حست هَضَع  ( 11-24)ضوبسُجذٍل 

 

 ؾيبؾي اخت٘بػي كط١ِٜي ٗربعت
 خ٘غ ًْ اهتهبزي

 اخت٘بػي ػٖٔ ٝ كٚ ٗؼبضف اؾالٗي كط١ِٜي ظثبٙ ضؾب٠ٛ
اعالػبت 

 ػ٘ٞٗي
ٝضظـ ٝ 

 طيحبت ؾبٖٓتل
 ؾيبؾي

 اضظق٢بي 
 تبضيري زكبع ٗوسؼ

سَليس نسا 
 سؼْسي

 2056:51:00 253:46:06 71:14:00 60:15:36 89:43:30 132:57:24 82:17:24 763:31:00 43:25:24 412:08:18 147:32:00 آشضي

 1388:23:00 61:04:00 19:58:06 11:55:33 10:45:30 190:05:30 215:21:24 292:20:36 91:59:45 122:42:36 272:10:00 كبضؾي

 3345:14:00 314:50:60 91:12:06 72:11:09 100:29:00 323:02:54 297:39:06 1055:51:36 135:25:09 534:50:54 419:42:00 ػوغ

 3400:00:00 476:00:00 68:00:00 102:00:00 136:00:00 238:00:00 204:00:00 1122:00:00 170:00:00 578:00:00 306:00:00 سؼْس

 54:46:00 161:09:54 23:12:06 29:48:51 35:31:00 85:02:54 93:39:06 66:08:24 34:34:51 43:09:06 113:42:00 ًشيؼِ

 %98 %66 %134 %71 %74 %136 %146 %94 %80 %93 %137 زضنس سحون

سَليس نسا 
 هكبضًشي

 109:45:00 57:22:00 0:00:00 0:00:00 0:38:00 0:00:00 1:58:00 41:10:00 4:55:00 0:00:00 3:42:00 آشضي

 22:45:00 8:25:00 0:00:00 0:00:00 0:03:00 0:00:00 8:07:00 3:55:00 0:52:30 0:00:00 1:22:30 كبضؾي

 132:30:00 65:47:00 0:00:00 0:00:00 0:41:00 0:00:00 10:05:00 45:05:00 5:47:30 0:00:00 5:04:30 ػوغ

سَليس ؾيوب 
 سؼْسي

 667:08:35 122:07:00 13:16:00 24:10:00 39:54:00 32:33:00 12:59:00 239:08:55 5:20:00 126:01:00 50:39:40 آشضي

 647:28:24 28:56:00 15:21:03 15:56:00 10:54:00 67:56:00 55:05:00 177:53:00 58:54:00 143:42:36 72:50:45 كبضؾي

 1314:36:59 151:03:00 28:37:03 40:06:00 50:48:00 100:29:00 69:04:00 417:01:55 64:14:00 269:43:36 123:30:25 ػوغ

 1200:00:00 168:00:00 24:00:00 36:00:00 48:00:00 84:00:00 72:00:00 396:00:00 60:00:00 204:00:00 108:00:00 سؼْس

 114:36:59 16:57:00 4:37:03 4:06:00 2:48:00 16:29:00 2:56:00 21:01:55 4:14:00 65:43:36 15:30:25 ًشيؼِ

 %110 %90 %119 %111 %106 %120 %96 %105 %107 %132 %114 زضنس سحون

سَليس ؾيوب 
 هكبضًشي

 49:46:00 13:54:00 0:00:00 2:46:00 0:17:00 0:00:00 0:43:00 29:34:00 1:05:00 0:27:00 1:00:00 آشضي

 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 كبضؾي

 49:46:00 13:54:00 0:00:00 2:46:00 0:17:00 0:00:00 0:43:00 29:34:00 1:05:00 0:27:00 1:00:00 ػوغ
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 1387سيوبي هشًض اسدثيل ثش حست عجوبت تَليذ دٍاصدُ هبِّ  گضاسش ػولٌشد ٍاحذّبي تَليذ صذا ٍ ( 11-24)ضوبسُجذٍل 

 

 تٞٓيس زض عجوبت )ؾبػت( ٗربعت
 زضنس خ٘غ ًْ

 ز ج ة آق ظثبٙ ضؾب٠ٛ

سَليس نسا 
 سؼْسي

 61 2056:51:00 462:15:00 965:49:00 597:31:00 31:16:00 آشضي
 39 1288:23:00 360:46:00 686:22:00 338:32:00 2:43:00 كبضؾي
 100 3345:14:00 823:01:00 1652:11:00 836:03:00 33:59:00 ػوغ
  3400:00:00 816:00:00 1700:00:00 850:00:00 34:00:00 سؼْس
  54:46:00 7:01:00 47:49:00 13:57:00 0:01:00 ًشيؼِ

  %98 %101 %97 %98 %100 زضنس سحون

سَليس نسا 
 هكبضًشي

  109:45:00 0:00:00 88:15:00 21:30:00 0:00:00 آشضي
  22:45:00 0:00:00 22:15:00 0:30:00 0:00:00 كبضؾي
  132:30:00 0:00:00 110:30:00 22:00:00 0:00:00 ػوغ

سَليس ؾيوب 
 سؼْسي

 51 667:08:35 334:49:00 311:35:00 20:44:35 0:00:00 آشضي
 49 647:28:24 175:35:00 454:29:00 14:55:21 2:29:03 كبضؾي

 100 1314:36:59 510:24:00 766:04:00 35:39:56 2:29:03 وغػ
  1200:00:00 450:00:00 708:30:00 40:00:00 1:30:00 سؼْس
  114:36:59 60:24:00 57:34:00 4:20:04 0:59:03 ًشيؼِ

  %110 %113 %108 %89 %166 زضنس سحون

سَليس ؾيوب 
 هكبضًشي

  49:46:00 21:17:00 28:29:00 0:00:00 0:00:00 آشضي
  0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 كبضؾي
  49:46:00 21:17:00 28:29:00 0:00:00 0:00:00 ػوغ
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 ُـطزقِـطي -24-3

ي اغت ٢تٷ ثتٷ صتٵثي ثتب     قٳٓت ٦س ؾ٧سي ثب  زآٮا غبالٲٷ ي٣ٹصاز ٮي٫يبز   الز  ز جٹبٰ اش جٯ٫ٷ قٳبيٓ

قٳبيٓي ٲُيس ٲٛت ، صٵ زٴغبشي ٴ ... زٞبثت ٮي ٢ٳا ٢ؿٵزٸبي  ازاي جبذثٷ ٸبي ٦س ؾ٧سي ثتٷ ٪حتبٌ   

ج٫ٵٶ ٸبي يجيٓي ، ٚسٸٳ٥ ٴ تٯاٰ ٢ٹٱ ٴ آربز ثبغابٲي ٴ ٮرٸجي ، اغآاا  ٴ تٵاٲٯٳاي ثػصايي  ز جرة 

 صازي ٴ غت ت اٚتصازي ايتٱ قتٳٓت     جٹبٲ٧س اٰ  ازٲا ٢ٷ ثب غسٮبيٷ ٦ترازي ٮٳبغتت  ز ث ؿتٹبي ٲتس٬ اٚت     

 ٮي تٵاٲٳا غبالٲٷ ٮي٫يبز ٸب  الز ٢ػت  ز آٮا ٢ٳٳا.

٢ؿٵز ٮٹ٭ جٹبٰ ثٷ ٪حتبٌ   10ايساٰ اش ٲُس  ازا ثٵ ٰ تٓاا  ٴ ذيؿيٳٷ آربز تبزي ي ٴ يجيٓي ٴ ٚسٸٳ٧ي جصء 

جبذثٷ ٸبي ٦س ؾ٧سي ٮي ثبؾا ثب ايٱ ٴجٵ  اش ٲُس ٢ػتت  زآٮتا ازشي ٲبؾتي اش قتٳٓت ٦س ؾت٧سي ٴ      

 جرة تٓاا  ٦س ؾ٧س ثٷ تستيت  ز ز ٶ ٸبي ؾكت ٴ ؾؽ ، ٸٛاب  ٴ ذٳج٭ جٹبٰ ٞساز ٦سٚاٷ اغت. 

 ثب تٵجٷ ثٷ ايٳ٣ٷ ي٣ي اش ٮٹٯاتسيٱ ٮؿت٣ست ٚتسازٴي اٞاكتب  ايتساٰ ٮٓهت٩ ثي٣تبزي اغتت ٢تٷ اش يسيتٝ           

غسٮبيٷ ٦رازي ٮٵ٪ا  ز ث ؿٹبي ٮ ا٫ٙ اٞاكب ي ٞبث٩  ت٩ ٮتي ثبؾتا ٴ ي٣تي اش ث ؿتٹبيي ٢تٷ اؾتاٗب٨        

غيٓي زا ثٷ يٵز ٮػاٟي٭ ٴ ٖيس ٮػتاٟي٭ ايجتب  ٮتي ٲٯبيتا قتٳٓت ٦س ؾت٧سي اغتت . ٪ترا  ٛتٍ ٮيتساث           ٴ

ٚسٸٳ٧ي ٴ تٵغٓٷ قٳٓت ٦س ؾ٧سي ثبيا ثٷ ْٳٵاٰ ي٣ي اش ٮحٵزٸبي ٮٹ٭ ٴ اغبغي  ز ثسٲبٮٷ زيتصي ٸتبي   

 تٵغٓٷ اي ٢ؿٵز ٮا ٲُس ٞساز ٦يس .

 ٝضؼيت ُطزقِطي اؾتبٙ -24-3-1

سغابٰ از ثي٩ اش ٢بٲٵٲٹبي ٮٹ٭ ٦س ؾ٧سي ايساٰ ٮحػٵة ٮي ؾٵ  جبذثتٷ ٸتبي   اغابٰ از ثي٩ ٴ ثٷ ٴيطٶ ؾٹ

ٮيتساث ٚسٸٳ٧تي ٴ جبذثتٷ ٸتبي      -2جبذثتٷ ٸتبي يجيٓتي    -٦1س ؾ٧سي  ز ايٱ اغابٰ  ز غٷ ث ؽ ْٯتاٶ  

 جبذثٷ ٸبي تبزيخ ٮرٸجي ، ٞبث٩ ثسزغي ٮي ثبؾا. -3تبزي ي 

 يتتٵي ٴ ٹسٸبي غتتسْيٱ ، ٲيتتس ، ٦ٴ غتتس   ز ؾتت جبذثتتٷ ٸتتبي يجيٓتتي : آة ٮٓتتاٲي ٸتتبي ٮآتتا  ٦تتس٬   -1

  زٮؿتت٧يٱ ؾتتٹس ،  زيبچتتٷ ٸتتبي شيجتتبي ؾتتٵزاثي٩ ٴ ٲئتتٵز  ز از ثيتت٩ ٴ ٸيتتس ، اٮاتتاا  جٳ٫٧ٹتتبي ؾتتٯب٨    

ؾٹسغابٲٹبي ٲٯيٱ ٴ ص٫ ب٨ ، ٮٳًٟٷ تٵزيػاي ٚٳا٫ٞٵي ٲٯيٱ ٴ  زيبچٷ شيجتبي ٫ٞتٷ غتجسٰ ، ذيػتت اغت٣ي      
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 2ي ثػيبز ٮًجٵِ  ز ٚكت٩ ثٹتبز ٴ تبثػتابٰ ٴ    ٪ٵازظ  ز ازتٛبْبت ٴ  اٮٳٷ شيجبي ٢ٵٶ غجسٰ ٴ آة ٴ ٸٵاآ

 اش جٯ٫ٷ جبذثٷ ٸبي يجيٓي اغابٰ ٮي ثبؾٳا.ٲٵِ آة ٴ ٸٵاي ؾٯب٨ ٴ جٳٵة اغابٰ 

ٮيساث ٚسٸٳ٧ي ٴ جبذثٷ ٸبي تبزي ي : ثٟٓٷ ؾيخ قٛي ا٪ايٱ از ثي٫ي ، ثٟٓٷ ؾيخ اٮيٱ ا٪ايٱ ججسائيت٩ ،   -2

ٟ  ٮجٯٵْٷ ثبشاز تبزي ي از ثي٩ ، صبٲٷ ٸب ٴ  ٯبٮٹبي ٞ ٷ، ذ٫ٹتبي  ٹت ايٯي از ثي٩ ، ثٟٓٷ ٢تٵزائي٭ ، شٲتااٰ ٞٹ

تبزي ي از ثي٩ ٴ ذ٩ ذس يع ٚيسٴش آثب  ، تپٷ ٸبي ثبغتابٲي از ثيت٩ ، ثي٫تٷ غتٵاز ٴ ... اش جٯ٫تٷ جبذثتٷ ٸتبي        

 ٚسٸٳ٧ي ٴ تبزي ي اغابٰ ٮحػٵة ٮي ؾٵٲا.

ٰ ، ٮػجا جٯٓٷ از ثي٩، جبذثٷ ٸبي تبزي ي ٮرٸجي اغابٰ : ٮسٞا ٮًٹس  ٸٹب اٮبٮصا ٶ ؾٳبغبيي ؾاٶ اغاب -3

ٮػجا ٴ ٮازغٷ ٮيسشا ٫ْي ا٢جس از ثي٫ي ، ٫٢يػبي ٮسي٭ ٮٟاظ از ثي٩ ٴ ... اش جٯ٫تٷ آرتبز تتبزيخ ٮترٸجي     

 اغابٰ ٮي ثبؾا. 

ٴجٵ  جبذثٷ ٸبي يجيٓي ، تبزي ي ٴ ٚسٸٳ٧ي ثػيبز ٮاٳٵِ ثبْ  ؾتاٶ اغتت ٢تٷ ايتٱ اغتابٰ ذابٲػتي٩ ٸتبي        

 ؿتٵزي ٴ ثتيٱ ا٪ٯ٫٫تي  ازا ثبؾتا ٴ  ز غتب٪ٹبي اصيتس ؾتبٸا        صٵثي  ز ازتجتبو ثتب ٦س ؾت٧سي  ز ٮٟيتبظ ٢    

ي١ زٴٲا قٓٵ ي  ز زاثًٷ ثب جرة ٦س ؾ٧ساٰ  اص٫تي ٴ صتبزجي ثبؾتي٭ اش يتس٘  ي٧تس ٴجتٵ  چٳتيٱ        

جبذثٷ ٸبي ٦س ؾ٧سي ثبْ  ؾاٶ اغت اغابٰ ٞبث٫ياٹبي شيب ي زا  ز شٮيٳٷ ٸبي غسٮبيٷ ٦ترازي  ز جٹتت   

٫ي جايا ، ٚٓب٪ياٹبي ٢ٵٸٳٵز ي ، تٵغتٓٷ ٴزشؾتٹبي شٮػتابٲي ٴ    تٵغٓٷ قٳبيّ  غاي ، ايجب  ٚسقاٹبي ؾٗ

ايجب  ٮٳبثّ جايا  زآٮاي ثساي اٞاكب  ٮٳًٟٷ اي ٴ ٮ٫تي  ازا ثبؾتا. ٴ٪تي ٲبزغتبئيٹبي ٲبؾتي اش ٲبٮؿت ف       

ثٵ ٰ غيبغت ٸب ٴ غ٫يٟٷ ٸبي ٮاٛبٴت اجسائي از٦بٲٹبيي ٢تٷ  تٵشٶ ٮؿتاس٢ي زا ا ازٶ ٮتي ٢ٳٳتا ، ٢ٯجتٵ        

 يٳٷ ٸبي ٮ ا٫ٙ ، ٟٚااٰ شيسغتبصت ٸتبي زٚتبٸي ٮٳبغتت ٮ كٵقتًب صتاٮبت زٚتبٸي        اٮٵز تج٫يٗبتي  ز شٮ

ثيٱ زاٸي ٴ ٸا٩ ٸبي ٮٳبغت ٴ ٲبٮاٳبغت ثٵ ٰ تبغيػبت اٞتبٮاي ٴ ذتريسايي ٴ ْتا٬ اٮ٣تبٰ ذبغت ٧ٵيي ثتٷ       

ٲيبشٸبي ٦س ؾ٧ساٰ صكٵقبً  ز ٚك٩ ٸبي ثٹبز ٴ تبثػابٰ ٴ ٚك٫ي ثٵ ٰ جبذثٷ ٸتبي ٦س ؾت٧سي اغتابٰ ٴ    

ٮات ٮبٲتا٦بزي ٴ ثياٵتتٷ ٢تس ٰ ٦س ؾت٧ساٰ اش جٯ٫تٷ آٚتت ٸتب ٴ تٳ٧ٳبٸتبي ٮٵجتٵ  قتٳٓت           ذبئيٱ ثٵ ٰ 

 تٵزيػ٭ ٴ ٦س ؾ٧سي  ز اغابٰ ٮي ثبؾا.
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ٴجٵ  جبذثٷ ٸبي ٦س ؾ٧سي ٢بٚي ٲيػتت  ، چٳيٱ ثٷ ٲُس ٮي زغا ٢ٷ جٹت ٦ػاسؼ قٳٓت ٦س ؾ٧سي 

كتب ي ، تٵغتٓٷ   ث٣٫ٷ تٵغٓٷ ٲٵا ي ٦س ؾت٧سي ثتٷ قتٵزت شيػتت ٮحيًتي ، اجاٯتبْي ، ٚسٸٳ٧تي ٴ اٞا       

زاٸٹبي شٮيٳي ٴ ٸٵايي ، تاٴيٱ غيبغاٹبي ٚسٸٳ٧ي ٮاٳبغت ثب زٴ يٷ ٸبي ٦س ؾ٧ساٰ ، تٵغٓٷ تػتٹيست  

٦ٯس٢ي ٴ ... ، ايجب  شٮيٳٷ ٸبي ٮٳبغت جٹت جرة غتسٮبيٷ ٸتبي ث تؽ صكٵقتي ٴ صتبزجي ٴ ... ، اش      

 اٞااٮبتي اغت ٢ٷ  ز زاغابي تٵغٓٷ ث ؽ ٦س ؾ٧سي اغابٰ نسٴزي ٮي ثبؾٳا.

 ت تت  4499ٴا تا تبغيػتبت اٞتبٮاي ثتب      75ٮي تٵاٰ ثٷ تٓتاا   1387اٮ٣بٲبت ٦س ؾ٧سي اغابٰ  ز غب٨ اش 

اٞبٮا٧بٶ ْٯتٵٮي ٴ   244 اغابٰ اؾبزٶ ٲٯٵ  . اش  ي٧س اٮ٣بٲبت ٦س ؾ٧سيت ت  5271ٮػبٚس صبٲٷ ثب  111ٴ 

اٮبتي  ز ٲٟبو ٮ ا٫تٙ اغتابٰ ٮتي ثبؾتا ٢تٷ ثتٷ ٚٓب٪يتت صت        ٢بز٦بٶ قس٘ ٖرا ٴ ٲٵؾياٲي ٮٵجٵ   2248

 ٮؿٗٵ٨ ٮي ثبؾٳا.
 

 1386ٍ  1387سبلْبي  دسگشدضگشي استبى  اهٌبًبت( ثشخي اص ضبخصْبي هشثَط ثِ 12-24)ضوبسُجذٍل 

 ؾبّ
 ٗؿبكط ذب٠ٛ *تأؾيؿبت اهبٗتي

 ترت تؼساز ترت تؼساز

1386 75 4499 111 5271 

1387 75 4499 111 5271 

  1387 -هبذص: ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى

 هي ثبقس. ّشل ، هشل ، ّشل آدبضسوبى ٍ هْوبًؿطا،بًِ ، قبهل هْوبًر *

 

 ػٌ٘ٔطز اػتجبضات ت٘ٔي زاضائي٢بي ؾطٗبي٠ اي كهْ كط١َٜ ٝ ١ٜط ، ضؾب٠ٛ ١بي خ٘ؼي ٝ ُطزقِطي  -24-4

ٮي٫يٵٰ زيتب٨   186218ٚك٩ ٚسٸٳ٥ ٴ ٸٳس ، زغبٲٷ ٸبي جٯٓي ٴ ٦س ؾ٧سي  ز اغابٰ ٮج٫ٕ  1387 ز غب٨ 

 02/8ايتٱ زٞت٭ ٮٓتب ٨     .بي غسٮبيٷ اي اغتابٰ زا ثتٷ صتٵ  اصاكتبـ  ا ٶ اغتت     اش اْاجبزات تٯ١٫  ازائيٹ

 زقتا اْاجتبزات ايتٱ ٚكت٩      9/78 تاٴ اً   1386 زقا ٩٢ اْاجبزات ٮر٢ٵز ٮي ثبؾا ٢ٷ ٲػجت ثٷ غتب٨  

 ؽ يبٚاٷ اغت .اٚصاي
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 تطثيت ثسٛي ٝ ٝضظـ -25

ٞؿتبز ٮ ا٫تٙ جبٮٓتٷ ٴ ذتس      بنس تسثيت ثاٲي ٴ ٴزشؼ تٳٹب اش ٲُتس  ٛتٍ تٳازغتاي ٴ ؾتب اثي ا     ْكس ز 

ٚساٖت آٲٹب ٮًسح ٲجٵ ٶ ، ث٣٫ٷ ثٷ قٵزت چٳا ٴجٹي  ز ا٢ثس ؾئٵٲبت شٲا٦ي اجاٯتبْي اش   ت٢س ٰ اٴٞب

 ٲٯبيا. ٲٟؽ ايٛب ٮيٴ غب٪٭ غبشي جبٮٓٷ جٯ٫ٷ اٞاكب  ، غيبغت ، ٚسٸٳ٥ ٴ ثٹااؾت 

جبي٧تبٶ ٴيتطٶ اي     ز ٢ؿٵز ٮب جبي٧بٶ ٴزشؼ ثٷ  ٪ي٩ ٲ٧سؼ ٚسٸٳ٧ي صبـ ٲُب٬ جٯٹٵزي اغسٮي ثٷ آٰ

 ؾٵ . ثٷ آٰ تٵجٷ ٮيجبٮٓٷ ذياا ٲٯٵ ٶ ٴ ثٷ ْٳٵاٰ ث ؿي اش ٲُب٬ ت٫ٓي٭ ٴ تسثيت ْٯٵٮي 

 ٌٗب٢ٛبي ٝضظقي اؾتبٙ -25-1

( اٮب٢ٱ ٴزشؾي اغابٰ ؾبٮ٩ شٮيٱ صتب٢ي ، ٮيتااٰ چٯتٱ ، غتب٪ٱ،     1-25)ؾٯبزٶ ثساغبظ ايسْبت جاٴ٨ 

ٲػتجت ثتٷ    اغا س شٮيٱ صب٢ي ٴذيػت اغ٣ي ٴ ا  تٓا 1387ثبؾا ٢ٷ  ز غب٨  اغا س، ذيػت ٴ شٴزصبٲٷ ٮي

ٴ   زقتا  2/17ٴ تٓتاا  غتب٪ٱ ٴزشؾتي      زقتا ،   50ٮيتااٰ چٯتٱ   اٚتصايؽ ٲااؾتاٷ اغتت اٮتب     1386غب٨ 

 زؾا  اؾاٷ اٲا. 1386ٲػجت ثٷ غب٨   زقا 100شٴزصبٲٷ 

ا ٲٯتٵ ٶ  اٚصايؽ ذيا 1387ٲٛس  ز غب٨  46350ثٷ  1386ٲٛس  ز غب٨  40250َسٚيت ٮ٣بٲٹبي ٴزشؾي ٲيص اش 

ثب تٵجٷ ثٷ اٸٯيت ٴ تبريس تٓاا  ٴ ٸٯ ٳيٱ تٵشيّ ْب الٲٷ ٮ٣بٲٹتبي ٴزشؾتي اش ايتٱ ٲُتس ٢تٷ اٮ٣تبٰ        .اغت

آٴز  ٴ ثب تٵجٷ ثٷ تبريس ٴزشؼ ثس غتسٮت    غاسغي زا ت ٴ آغبٰ زا ثساي اٞؿبز ٮ ا٫ٙ جبٮٓٷ ٚساٸ٭ ٮي

آٮتا  ز تٵغتٓٷ ٢ؿتٵز ٴ اغتابٰ ،     جػٯي ٴ زٴ ي اٚسا  جبٮٓٷ ٴ ٸٯ ٳيٱ تبريس ٲيسٴي اٲػبٲي غب٪٭ ٴ ٢تبز  

 ي٫جا . ٴزشؼ تٵجٷ صبقي زا ٮي ٴ ث ؽ تسثيت ثاٲي

 1386ٍ  1387( تبسيسبت ٍ هٌبًْبي ٍسصضي استبى دس سبلْبي 1-25)ضوبسُ جذٍل 

 ؾبّ 
 تؼساز ٌٗب٢ٛبي ٝضظقي

 ظطكيت ٌٗب٢ٛبي ٝضظقي
 ظٝضذب٠ٛ پيؿت اؾترط ؾبٓٚ ٗيساٙ چ٘ٚ ظٗيٚ ذبًي

1386 214 8 87 8 1 1 40250 

1387 214 12 102 8 1 2 46350 

 1387 -هبذص ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى
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 ٝضظقٌبضاٙ ؾبظٗبٙ يبكت٠ زض اؾتبٙ -25-2

ثساغتبظ ايسْتبت جتاٴ٨     .ثبؾتا  يجٝ تٓسيٙ ، ٴزشؾ٣بزاٰ غبشٮبٰ يبٚاٷ ؾبٮ٩ ٴزشؾ٣بزاٰ ثيٯٷ ؾاٶ ٮي

 6/76ٲٛتس ثتٵ ٶ ٢تٷ     51082ب ٨ ٮٓت  1387( تٓاا  ٴزشؾ٣بزاٰ غبشٮبٰ يبٚاتٷ اغتابٰ  ز غتب٨    2-25)ؾٯبزٶ 

 .ٲٛس( آٲبٰ شٰ ثٵ ٶ اٲا 11929 زقا ) 4/23ٲٛس( آٲبٰ ٮس  ٴ  39153 زقا )

 1387( تؼذاد ٍسصضٌبساى سبصهبى يبكتِ ثشحست سضتِ ّبي ٍسصضي ٍ جٌس دس سبل  2-25)ضوبسُ جذٍل 

 لط()ً

 ضقت٠ ٝضظقي
 ٝضظقٌبضاٙ

 ضقت٠ ٝضظقي
 ٝضظقٌبضاٙ

 ظٙ ٗطز ٙٗطز ٝ ظ ظٙ ٗطز ٗطز ٝ ظٙ

 3 112 115 اؾٌي 327 12710 14037 كَسجبل

 171 108 279 اؾٌيز 0 2722 2722 ًكشي

 13 67 80 ؾَاض ًبضي 491 1319 1810 ًبضاسِ

 0 105 105 ثبؾشبًي 39 1028 1067 ٍضظقْبي ضظهي

 87 120 207 سيط اًساظي 3650 242 3892 آهبزگي ػؿوبًي

 0 24 24 بًجبظاىهؼلَليي ٍ ػ 1063 1084 2147 ٍاليجبل

 0 626 626 ثَليٌگ ٍ ثيليبضز 944 1650 2594 سٌَاًسٍ

 0 1 1 اسَهجيلطاًي 0 162 162 ٍظًِ ثطزاضي

 9 19 28 ًؼبر ؿطين 208 358 566 ًٌََّضزي

 10 34 44 سٌيؽ ذبًي 224 394 618 ثؿٌشجبل

 21 74 95 قوكيط ثبظي 476 1334 1810 غيوٌبؾشيي

 11 28 39 يبىًبثيٌب 945 609 1554 قٌب

 4 131 135 ًبقٌَايبى 16 289 305 ػَزٍ

 0 3 3 ٍضظقْبي َّايي 1714 2568 4282 ّوگبًي

 125 682 807 ٍقَ 277 25 302 سٌيؽ ضٍي هيع

 22 855 877 ًًَگ كَ 0 351 351 ثًَؽ

 0 1950 1950 دطٍضـ اًسام 184 432 616 زٍ ٍ هيساًي

 27 35 62 سيط ٍ ًوبى 169 137 306 ثسهيٌشَى

 0 38 38 ّبًي 6 82 88 زٍ چطذِ ؾَاضي

 21 26 47 ثيوبضاى ذبل 72 360 432 ٌّسثبل

 8 30 38 ًجسي 28 113 141 قغطًغ

 567 4991 5558 ضٍؾشبيي ٍ ػكبيطي 10 50 60 هبيوطاًي

 11929 39153 51082 ػوغ ًل

 1387 -هبذص : ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى
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 ٗطثيبٙ ٝ زاٝضاٙ ٝضظقي -25-3

  1386ٲػتجت ثتٷ غتب٨     آٲٹتب ٲؿتبٰ  ٸٳتاٶ اٚتصايؽ     1387تٓاا  ٮسثيتبٰ ٴ  اٴزاٰ ٴزشؾتي  ز غتب٨    ثسزغي 

ٮي ثبؾا. اش يس٘  ي٧س تٓاا  ؾس٢ت ٢ٳٳتا٦بٰ  ز ٮػتبثٟبت ٴزشؾتي ٲيتص اٚتصايؽ يبٚاتٷ اغتت  ز غتب٨         

ٲٛتس ٴزشؾت٣بز يت١ ٮسثتي      37/23ٲٛس ٴزشؾ٣بز ي١  اٴز ٴزشؾتي ٴ ثتٷ اشاء ٸتس     28/30ثٷ اشاء ٸس  1386

 اغت. زغياٶ 38/19ٴ  14/29ثٷ تستيت ثٷ  1387ؾي ٴجٵ   اؾاٷ ٢ٷ ايٱ ازٞب٬  ز غب٨ ٴزش

 

هشثيبى ، داٍساى ٍ ضشًت ًٌٌذگبى سبصهبًذّي ضذُ دس هسبثوبت ٍسصضي استبى دس  تؼذاد( 3-25 )ضوبسُ  جذٍل

 1386-87ْبي سبل

 ؾبّ 
تؼساز ٝضظقٌبضاٙ  زاٝضاٙ ٗطثيبٙ ٝضظقي

 ؾبظٗبٙ يبكت٠

 ٛؿجت ٝضظقٌبضاٙ

 ث٠ زاٝضاٙ ؾبظٗبٙ يبكت٠

ؾبظٗبٙ ٛؿجت ٝضظقٌبضاٙ 

 ظٙ ٗطز خ٘غ ظٙ ٗطز خ٘غ ث٠ ٗطثيبٙ ٝضظقييبكت٠ 

1386 1985 1365 620 1536 1223 303 46406 21/30 37/23 

1387 2635 1716 919 1753 1373 280 51082 14/29 38/19 

 1386 -هبذص : ؾبلٌبهِ آهبضي اؾشبى

 كٞضي ، خ٢بٛي ، آؾيبيي ٝ ثيٚ آ٘ٔٔي ٝ ٗؿبثوبت ٝضظقي ثطُعاض قسٟ زض اؾتبٙ تؼساز ه٢طٗبٛبٙ ً -25-4

ٮٵٚتٝ ثتٷ ٢ػتت     1386( تٓاا  شٲبٰ ٴزشؾ٣بز اغابٰ ٢تٷ  ز غتب٨   4-25) ؾٯبزٶ ثساغبظ ايسْبت جاٴ٨

 522ٲٛتس ٴ   10ثتٷ تستيتت    1387ٴ  ز غب٨  ٲٛس 447ٲٛس ٴ تٓاا  ٮس اٰ  44ٮٟب٬ ٞٹسٮبٲي  ز ٢ؿٵز ؾاٶ اٲا 

ٰ  شٰ اٰٴزشؾ٣بز اش ٲٛس ، ي١ 1387ٸ٭ چٳيٱ  ز غب٨  ٵ ٶ اغت.ثٲٛس  ٮتس    اٰٴزشؾت٣بز  اش ٲٛتس  28ٴ  اغتاب

 .ثٷ ٮٟب٬ ٞٹسٮبٲي زغياٶ اٲا  ز ٮػبثٟبت ٞٹسٮبٲي جٹبٲي ، آغيبيي ، ثيٱ ا٪ٯ٫٫ي ٴ ا٪ٯپي١ اغابٰ

 : ش اضبسُ ًوَدهي تَاى ثِ هَاسد صي 1387اص هسبثوبت ٍ جبهْبي ٍسصضي هْن ثشگضاس ضذُ دس استبى دس سبل 

 ز ٞػتٯت   ٴ ٮػبثٟٷ 297 ز ٞػٯت آٞبيبٰ )ٮػبثٟبت ٴزشؾي اغابٲي ٴ ٞٹسٮبٲي ٢ؿٵزي  397ثس٦صازي  -

 (ٮػبثٟٷ 100ثبٲٵاٰ 

ٰ   85 ز زؾاٷ ٸبي ٮ ا٫ٙ ٴزشؾتي آٞبيتبٰ   )ٮٵز   87ٮيصثبٲي ٮػبثٟبت ٞٹسٮبٲي ٢ؿٵزي  -  ٮتٵز  ٴ ثتبٲٵا

 (ٮٵز   2 
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 ٴزشؾ٣بز شٰ ثٷ ٮػبثٟبت ٞٹسٮبٲي ٢ؿٵز 56ز ٮس  ٴ ٴزشؾ٣ب 277ؾبٮ٩ ٴزشؾ٣بز  485اْصا٬  -

 ٢بح اصسٜ   1ٴ  ٮٟب٬ تيٯي  ز زؾاٷ ٸبي ٮ ا٫ٙ ٴزشؾي ٮٵز  ٢69ػت  -

 (ٮٟب٬  655)٢ػت ٮٟبٮٹبي ٢ؿٵزي ، آغيبيي ، ثيٱ ا٪ٯ٫٫ي ٴ جٹبٲي -

 ٲٛس 2541،  اٴزي ، ٮسثي٧سي  ز ٞب٪ت  ي٢سظ آٮٵشؾ 56ثس٦صازي  -

 ٴزشؾي  ز شٮيٳٷ ٸبي ٮ ا٫ٙثسٲبٮٷ ٚسٸٳ٧ي  180اجساي  -

 

ثِ تلٌيي جٌسيت ٍ استبى  ٍ الوپيي ( تؼذاد هْشهبًبى ًطَسي ، جْبًي ، آسيبيي ، ثيي الوللي4-25)ضوبسُ جذٍل 

 تؼذاد هسبثوبت ٍ جبهْبي ثشگضاس ضذُ دس استبى دس سغَح هختلق ًطَسي ، جْبًي ٍ آسيبيي ٍ ثيي الوللي
 

 1387 1386 ؾبّ ٝ قطح

 ًكَضي سؼساز هْطهبًبى
 104 44 بىظً

 522 447 اىهطز

 ، آؾيبيي ، ثيي الوللي ٍ الوذيي سؼساز هْطهبًبى ػْبًي
 1 2 بىظً

 28 53 اىهطز

 سؼساز هؿبثوبر ٍ ػبهْبي ٍضظقي ثطگعاض قسُ ًكَضي
 7 2 بىظً

 67 84 اىهطز

 ، آؾيبيي ٍ ثيي الوللي سؼساز هؿبثوبر ٍ ػبهْبي ٍضظقي ثطگعاض قسُ ػْبًي
 0 - بىظً

 3 3 اىهطز

 1389-بذص : ازاضُ ًل سطثيز ثسًي اؾشبى اضزثيله

 

 ٛوبط ضؼق ٝ هٞت ، ؾيبؾت٢ب ٝ ضا١جطز١بي اخطايي ثرف تطثيت ثسٛي ٝ ٝضظـ -25-5

 ضؼق :الق ( ًوبط 

 ْا٬ ؾٳبغبئي ٢بٮ٩ اٮ٣بٲبت ٴزشؾي ٴ ٲيسٴي اٲػبٲي -

 اغاٛب ٶ ٲ٣س ٰ ثٹيٳٷ اش اٮ٣بٲبت ٴزشؾي ٮٵجٵ  -

٧ي الش٬ ثٷ ٮٳُٵز اغاٛب ٶ اش ٲيسٴي اٲػبٲي ٮجسة  ز اٮس تحٟيٟبت ٴ ذطٴٸؽ ٸبي ٫ْٯي  ز ٲجٵ  ٸٯبٸٳ -

 ٮٵغػبت آٮٵشؾي

٢يٛيت ذبئيٱ تٯسيٳتبت ٴ ٮػتبثٟبت ٮٵغػتبت آٮٵشؾتي ٴ ْتا٬ زْبيتت ٢بٮت٩ اغتابٲااز ٸب  ز اجتساي           -

 ٮػبثٟبت
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 ٭ ٴ ٮسثي ٴزشؼ  ز غًح اثااائي  ز ٮاازظاش ٮ٫ّٓاْ٭ ٢ٯجٵ  ٲيسٴي ٮا كف  -

 ٢ٯجٵ  اٮ٣بٲبت ٴ ٚهبٸبي ٴزشؾي اْ٭ اش غسذٵؾياٶ ٴ زٴثبش ٴ اصاس٘ ٚب ؽ آٰ ثب اغابٲااز  ٸبي جٹبٲي -

ٲبٸٯبٸٳ٧ي  ز اغاٛب ٶ ي ثٹيٳٷ اش اٮ٣بٲبت ، تبغيػبت ٴ ٲيسٴي اٲػبٲي ٮسا٢ص آٮٵشؼ ْب٪ي ٴ آٮتٵشؼ ٴ   -

 ذسٴزؼ ٴ ٲٹب ٸبي ذيسثى

 ٯ٧بٲي٢ٯجٵ  اْاجبزات ٢بٚي  ز ث ؽ ٴزشؼ ٞٹسٮبٲي ٴ ٸ -

 غسٮبيٷ ٦رازي ٲب٢بٚي ٴ ٲبٮٳبغت ث ؽ صكٵقي  ز ٴزشؼ ٞٹسٮبٲي -

 ْا٬ ت٣بٚٵي ثسٲبٮٷ ٸبي آٮٵشؾي ٮٵجٵ   ز  ٴزٶ ٸبي ٮسثي٧سي -

 ٮٹبجست ٞٹسٮبٲبٰ ثستس اغابٰ ثٷ تي٭ ٸبي قب ت ٲب٬ غبيس اغابٲٹب -

 ًوبط هَت ة( 

 ٴجٵ  اغآاا ٸبي ٚساٴاٰ ٫ْي ا٪ كٵـ  ز ٴزشؾٹبي اٲٛسا ي -

 ٓيت ٮٳبغت جٗساٚيبئي ٴ تٳٵِ آة ٴ ٸٵايي ثساي اٲجب٬ ٚٓب٪يت ٸبي ٮستجىٮٵٞ -

 يّ غٳي ٮ ا٫ٙ  ز ث ؽ ٸبي آٮٵشؾيبٴجٵ  جٯّ ٢ثيسي اش ٲٵجٵاٲبٰ ٴ جٵاٲبٰ  ز ٮٟ -

 اٲؿت٧بٶ   ٴذيتب٬ ٲتٵز     اٲؿت٧بٶ  ٴجٵ  ٮٵغػبت ٮآا  ت٫ٓي٭ ٴ تسثيت  ز اغابٰ اش جٯ٫ٷ  اٲؿ٧بٶ ٮحٟٝ از ثي٫ي ، -

 آشا  اغسٮي

 س ٬ ٮٳًٟٷ ثٷ ٴزشؼٮْسٞٷ ٮٳاي ٴ اغآاا ٸبي ثب٪ٟٵٶ  -

 سيبست ّب ٍ ساّجشدّبي اجشائيج(

 تٟٵيت ث ؽ ٫ْٯي ٴ آٮٵشؾي اغابٰ -

 ثٹجٵ  ٲُب٬ جبٮّ ٲُبزت ، ازشيبثي ٴ ٢ٳاس٨  ز ٴزشؼ -

 ز ٴزشؼ اغابٰ ٢ٷ ثبْ  ايجب  ٲُب٬ ٮاٯس٢ص ي٣پبزچٷ ٴ ٚسا٦يتس ايسْبتي)ايجتب  ؾتج٣ٷ(     ICTتٵغٓٷ  -

 زشؼ اغابٰ صٵاٸا ثٵ . ز ٴ

 تٵغٓٷ ٴزشؼ ٸٯ٧بٲي اش يسيٝ ج٫ت ٮؿبز٢ت ؾٹس ازيٹبٴ تٵغٓٷ ٚسٸٳ٥ ٴزشؼ  -

  ٯبيت اش ٞٹسٮبٲبٰ ، ذيؿ٣ػٵتبٰ ٴ ٮسثيبٰ -

 اجساي يسح اغآاا يبثي  ز شٮيٳٷ ٴزشؼ ٞٹسٮبٲي -
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 تٵجٷ ٴيطٶ ثٷ اٮس تٵغٓٷ ٴزشؼ ثبٲٵاٰ -

 ثٹسٶ ٦يسي ٸاٚٯٳا ٴ ثٹيٳٷ اش اٮ٣بٲبت ٮٵجٵ  -

  ٯبيت اش ثبؾ٧بٸٹبي صكٵقي اغابٰ ٴ تؿٵيٝ آٲٹب ثٷ زاٶ اٲااشي زؾاٷ ٸبي ٴزشؾي اٴ٪ٵيت  از -

 تٵغٓٷ ٴ اجساي يسح ٴزشؼ ٮح٫ٷ اي -

 تٵجٷ ثٷ ٴزشؾٹبي ذبيٷ ٴ ٲٹب يٳٷ ٲٯٵ ٰ آٰ -

 

 1387زض ؾبّ ػٌ٘ٔطز اػتجبضات ت٘ٔي زاضائي٢بي ؾطٗبي٠ اي اؾتبٛي كهْ تطثيت ثسٛي  -25-6

ْٯ٣٫س  اْاجبزات تٯ١٫  ازائيٹبي غسٮبيٷ اي اغتابٲي ٚكت٩ تسثيتت ثتاٲي     ٮكٵة ٴ ٮيصاٰ  1387 ز غب٨ 

اْاجبزات تٯ١٫  ازائيٹبي غسٮبيٷ اي اغتابٰ    زقا اش ٢95/1ٷ  اٴ   ثٵ ٶٮي٫يٵٰ زيب٨  45210ٴ  52754

 . ثب تٵجٷ ثٷ اٸٯيت ايٱ ٚك٩  ز ازتٟبء ٴ تٟٵيت غسٮت زٴ ي ٴ جػتٯي زا ثٷ صٵ  اصاكبـ  ا ٶ اغت 

غبشي ثساي تٟٵيت ٚٓب٪ياٹتبي ٴزشؾتي ثتساي     اٚسا  جبٮٓٷ ، اٚصايؽ اْاجبزات  ز ايٱ شٮيٳٷ ثٷ صكٵـ ثػاس

 .ثٷ ٲُس ٮي زغا ثبٲٵاٰ ٴ ٲيص تسٴيج ٴزشؾٹبي ٸٯ٧بٲي نسٴزي بز ٮ ا٫ٙ جبٮٓٷ صكٵقبً ؿجٵاٲبٰ ٴ اٞ

ٮي٫يتٵٰ   72837اٴ  )اش ٪حبٌ اْاجبزات ٮكتٵة  ت   1386 ز ٮٟبيػٷ ثب غب٨  1387اْاجبز ايٱ ٚك٩  ز غب٨ 

( اش زؾتا ٮٳٛتي   -%2/16ٮي٫يتٵٰ زيتب٨( )   53955( ٢تبٸؽ ٴ اش ثٓتا ْٯ٣٫تس ي  تاٴ  )     -% 6/27زيب٨( )

 .ثسصٵز از ثٵ ٶ اغت



 

 

 

 

 

 اخت٘بػي  -ُعاضـ اهتهبزي 

 1387اؾتبٙ اضزثيْ ؾبّ 
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