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 مقدمه : 
غ هوکي جوؼیت، تَسط تْتزیي ضکل تَسیغ فؼالیت ّای آهایص سزسهیي، رسیذى تِ هطلَب تزیي تَسی

اقتصادی ٍ اجتواػی در پٌِْ سزسهیي استچٌاى کِ ّز دٍرُ ای اس تَسؼِ هی تَاًذ ًگاُ هتفاٍتی تِ 

سزسهیي ٍ پخص « تصزف»تاضذ ًگاُ آهایطی « تَسؼِ صٌؼتی»سزسهیي داضتِ تاضذ. اگز استزاتژی، 

ضذى ًظز داضتِ « پسا صٌؼتی»لی اگز چٌاًچِ استزاتژی تِ کزدى فؼالیت در گستزُ جغزافیایی است ٍ

تاضذ، در ًگاُ آهایطی پایذاری هحیط سیست ٍ تاسگطت تِ طثیؼت اّویت خَاّذ یافت. تٌاتزایي ّز هزحلِ 

 اس تَسؼِ ٍ ّز هزحلِ اس فؼالیت حکَهتی، ًگاُ سزسهیٌی خَد را خَاّذ داضت.

ِ تَسؼِ پایذار ، تؼادل هٌطقِ ای ، تَسیغ هٌاسة فؼالیتْا ٍ تذٍى تزدیذ تالش توام تزًاهِ ریشاى رسیذى ت

استفادُ حذاکثز اس قاتلیتْای هحیطی در فزایٌذ تَسؼِ هٌاطق هی تاضذ . توزکش ضذیذ جوؼیت ٍ فؼالیتْا در 

 یک یا چٌذ ًقطِ جغزافیایی اس هطخصِ ّای تارس اکثز کطَرّای در حال تَسؼِ ، تخصَظ ایزاى است . 

یک کطَر تِ ّز اًذاسُ کِ تاضذ ، تاس ّن هٌاطق کن ٍ تیص ػقة هاًذُ در آى دیذُ هی ضَد رضذ اقتصادی 

کِ تِ ػلت فقذاى هٌاتغ طثیؼی ٍ دٍری اس هزاکش اصلی فؼالیتْای اقتصادی ًسثت تِ سایز هٌاطق هستؼذ ، 

 هحزٍم هاًذُ اًذ . 

ًِ ای کِ ّز هٌطقِ هتٌاسة تا ّذف آهایص سزسهیي تَسیغ تْیٌِ جوؼیت ٍفؼالیت در سزسهیي است تِ گَ

قاتلیت ّا ، ًیاسّا ٍ هَقؼیت خَد اس طیف هٌاسثی اس فؼالیتْای اقتصادی ٍ اجتواػی تزخَردار تاضذ ٍ 

جوؼیت هٌاسة تا تَاى ٍ ظزفیت اقتصادی خَد پذیزا تاضذ . تِ ػثارت سادُ تز ّذف کلی آهایص سزسهیي 

 هیي در چْارچَب هٌاتغ هلی است . ساسهاًذّی فضا تِ هٌظَر تْزُ ٍری هطلَب اس سزس
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 اسـتاندار اردبیل            
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 پیش گفتار:
آهایص سزسهیي ، ارسیاتی ًظام هٌذ ػَاهل طثیؼی، اجتواػی، اقتصادی، فزٌّگی ٍ ... تِ 

هٌظَر یافتي راّی تزای تطَیق ٍ کوک تِ جاهؼِ تْزُ تزداراى در اًتخاب گشیٌِ ّایی 

 هٌاسة تزای افشایص ٍ پایذاری تَاى سزسهیي در جْت تزآٍرد ًیاسّای جاهؼِ است.

تزخالف رٍیکزد تخطی، آهایص سزسهیي تا رٍیکزد ّوِ سًَگز در چارچَب تَسؼِ فضایی 

سؼی دارد راّکارّای هٌاسة را تزای تحقق تَسؼِ هتَاسى، ّوِ جاًثِ ٍ پایذار در سطح 

 سزسهیي ارائِ ًوایذ.

تا هطالؼات آهایص استاى اردتیل ّوپای سایز استاًْا ٍ در قالة ساس ٍ کار پیص در ایي راس

تیٌی ضذُ در طزح هصَب هطالؼات آهایص سزسهیي، اتالغی ریاست هحتزم ساسهاى 

هذیزیت ٍ تزًاهِ ریشی کطَر تا تزگشاری هٌاقصِ ٍ ػقذ قزارداد تا کٌسزسیَم هٌْذسیي 

تا ّوکاری کارضٌاساى ساسهاى هذیزیت ٍ تزًاهِ هطاٍر رٍیاى ٍ رٍیاى فزاًگار سیستن ٍ 

تا طی هزاحل هختلف اصالح ٍ تصَیة در  1931ریشی استاى ضزٍع گزدیذ ٍ ًْایتاً در سال 

ًقطِ ّای رقَهی تِ تصَیة ضَرای تزًاهِ  CDجلذ گشارش ٍ  42کارگزٍّْا، در قالة 

 ریشی ٍ تَسؼِ استاى رسیذ.

ِ ّای هطالؼات آهایطی استاى هی تاضذ تصَرت در ایي قسوت اس هطالؼِ کِ خالصِ یافت

کلی ضوي هؼزفی ٍضؼیت استاى ، چطن اًذاس تارس تَسؼِ استاى ضاهل تَسؼِ اقتصادی ، 

تَسؼِ اجتواػی ٍ فزٌّگی ٍ تَسؼِ فضایی ٍ در ًْایت تزًاهِ ریشی ٍ سیاست گذاری 

ٌطقِ تٌذی آهایطی تا ه –ضاهل ًَاحی ّوگي تزًام ریشی ، تطثیق ًَاحی ّوگي فضایی 

 طزح کالثذی هٌطقِ ای ٍ راّثزدّای تَسؼِ آهایص تَسؼِ استاى ارائِ گزدیذُ است . 

اهیذ است سٌذ تَسؼِ آهایص استاى اردتیل تِ ػٌَاى یکی اس تاالدست تزیي سٌذ تَسؼِ 

استاى در ًظام تزًاهِ ریشی در اٍلَیت تزًاهِ ریشاى، هذیزاى ٍ تصوین گیزاى استاى قزار 

 گیزد.

ِ است اس تواهی دستگاُ ّای اجزایی کِ تا ارائِ آهار ٍ اطالػات دقیق ٍ اظْار ًظز در ضایست

 تخص ّای هزتَطِ ها را در تذٍیي ایي هطالؼات یاری  ًوَدًذ قذرداًی ٍ تطکز ًواین .
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 : هٌاتع آب سغحي ٍ سيزسهيٌي5پيَست  
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 تخص سَم: تحليل اقتصادي  -
 ي اقتصادي جوعيتقسوت اٍل: تحليل ٍيژگي ّا 
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 سال گذضتِ  5قسوت پٌجن: تحـــليل اقتصاد كالى استاى ٍ جايـــگاُ آى درسغح هلي در 

 فصل دٍم : تحليل ساختار فضايي هَجَد 

 : تَصيف ٍ تحليل پيًَذّاي اصلي تيي سكًَتگاُ ّا فصل سَم 

  اهٌيتي در آهايص استاى –فصل چْارم : هالحظات دفاعي 

 اس هغالعات فصل پٌجن : جوع تٌذي ٍ ًتيجِ گيزي  
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 چارچَب هغالعات آهايص استاى

 تحليل ٍضعيت ٍ ساختار استاى

ٍ  ٍضعيت هٌاتع عثيعي

 هحيظ سيست

ٍضعيت اجتواعي ٍ 

 فزٌّگي

 ٍضعيت اقتصادي 

 –هالحظات دفاعي 

 اهٌيتي در آهايص استاى

تحليل ساختار فضايي 

 هَجَد استاى

تَصيف ٍ تحليل پيًَذّاي اصلي 

 ّا تيي سكًَتگاُ

 جوع تٌذي ٍ ًتيجِ گيزي

تحليل ًقاط قَت ٍ ضعف ، فزصت ّا ٍ 

 (SWOT)تْذيذات  

تزرسي اسٌاد تاالدستي ٍ تزًاهِ ّاي 

 آهايص هلي

 آهايص استاىسٌذ 

 تزًاهِ ريشي ٍ سياست گذاري

 پيص تيٌي ٍ آيٌذُ ًگزي ِ فضايي تطخيص ٍ  تفكيك ًَاحي ّوگي تَسع
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 163  : كشكت٢بي ػشٗبي٠ ُزاسي دس ؿ٢ش٢ًب ٝ ٛٞاعي كٜؼتي اػتبٙ اسدثي4ْپيٞػت 



 د 

 

 ز خؽاّٝك٢فو

 

 ِلط٠                 ػٜٞاٙ  

 

 (: ٢ٗ٘تشيٚ تخلل٢بي كٜؼتي ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ اسدثيْ اص ٜٗظش اؿتـبّ 1-1رذّٝ)

 14     ُزاسي كٜؼتي دس ٝضغ ٗٞرٞدٝ ػشٗبي٠   

 (: تؼذاد ًبسُب٢١بي كٜؼتي كؼبّ دس ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ اسدثيْ ث٠ تلٌيي1-2رذّٝ)

 15     1385سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس ػبّ   

 (: ػبختبس سؿت٠ كؼبٓيتي ًبسُب٢١بي كٜؼتي كؼبّ دس ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتـــب1ٙ-3رذّٝ)

 16       1385اسدثيْ دس ػبّ   

 (: ػ٢ٖ ٛؼجي ١ش ؿ٢شػتبٙ اص تؼذاد ًْ ًبسُب٢١بي كٜؼتي كؼبّ اػتـــب1ٙ-4ّ)رذٝ

 17   1385اسدثْ ث٠ تلٌيي سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس ػبّ   

 (: ضشيت ٌٗبٛي تٞصيغ تؼذاد ًبسُب٢١بي كٜؼتي كؼبّ ثشعؼت سؿتـــــ1٠-5رذّٝ)

 18  1385كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ اسدثيْ دس ػبّ   

 (: ظشكيت اؿتـبّ ًبسُب٢١بي كٜؼتي كؼبّ اػتبٙ اسدثيْ ث٠ تلٌيي سؿتـ1٠-6رذّٝ)

 19      1385كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس ػبّ   

 (: ػبختبس سؿت٠ كؼبٓيتي ظشكيت اؿتـبّ ًبسُب٢١بي كٜؼتي كؼبّ ؿ٢شػتب٢ٛبي1-7رذّٝ)

 20      1385اػتبٙ اسدثيْ دس ػبّ   

 ظشكيت اؿتـبّ ًبسُب٢١بي كٜؼتي كؼــــبّ  (: ػ٢ٖ ٛؼجي ١ش ؿ٢شػتبٙ اص1-8رذّٝ)

 21  1385اػتبٙ اسدثيْ ث٠ تلٌيي سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس ػبّ   

 (: ضشيت ٌٗبٛي تٞصيغ ظشكيت اؿتـبّ ًبسُب٢١بي كٜؼتي كؼبّ ثشعؼــت1-9رذّٝ)

 22     سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس ؿ٢شػتبٙ   

 كؼبّ ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ اسدثيْ (: عزٖ ػشٗبي٠ حبثت ًبسُب٢١بي كٜؼتي1-10رذّٝ)

 23    1385ث٠ تلٌيي سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس ػبّ   

 (: ػبختبس سؿت٠ كؼبٓيتي عزٖ ػشٗبي٠ حبثت ًبسُب٢١بي كٜؼتي كؼــــب1ّ-11رذّٝ)

 24    1385ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ اسدثيْ دس ػبّ   

 ي كٜؼي كؼبّ (: ػ٢ٖ ٛؼجي ١ش ؿ٢شػتبٙ اص عزٖ ػشٗبي٠ حبثت ًبسُب٢١ب1-12رذّٝ)

 25  1385اػتبٙ اسدثيْ ث٠ تلٌيي سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس ػبّ   



 ه 

 ِلط٠                 ػٜٞاٙ  

 

 (: ضشيت ٌٗبٛي تٞصيغ عزٖ ػشٗبي٠ حبثت ًبسُب٢١بي كٜؼتي كؼـــــب1ّ-13رذّٝ)

 ثشعؼت سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ اسدثيــْ دس   

 26        1385ػبّ   

 (: ٗوبيؼ٠ تؼذاد ًبسُب٢١ب ٝ تؼذاد ؿبؿالٙ ثخؾ كٜؼت اػتبٙ ث٠ تلٌيي 1-14رذّٝ)

 29   1381ٝ  1373سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس ػب٢ٓبي   

 (: ٗوبيؼ٠ تؼذاد ٗزٞص١بي كٜؼتي كبدس ؿذٟ ثشاي اػتبٙ اسدثيْ ٝ ًــ1ْ-15رذّٝ)

 36     1385تب  1380ًـٞس دس ػب٢ٓبي   

 كيت اؿتـبّ دس ٗزٞص١بي كٜؼتي كبدس ؿذٟ ثشاي اػتــبٙ(: ٗوبيؼ٠ ظش1-16رذّٝ)

 37    1385تب  1380اسدثيْ ٝ ًْ ًـٞس دس ػب٢ٓبي   

 (: ٗوبيؼ٠ ٗيضاٙ ػشٗبي٠ حبثت ٗزٞص١بي كٜؼتي كبدس ؿذٟ ثشاي اػتبٙ 1-17رذّٝ)

 38    1385تب  1380اسدثيْ ٝ ًْ ًـٞس دس ػب٢ٓبي   

 ٗزٞص١بي كٜؼتي كبدس ؿذٟ ثـــشاي(: ؿبخق ُشايؾ تٞػؼ٠ دس تؼذاد 1-18رذّٝ)

 40   1385تب  1380ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ اسدثيْ دس ػب٢ٓبي   

 (: ؿبخق ُشايؾ تٞػؼ٠ دس ظشكيت اؿتـبّ ٗزٞص١بي كٜؼتي كبدس ؿذ1ٟ-19رذّٝ)

 41  1385تب  1380ثشاي ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ اسدثيْ دس ػب٢ٓبي   

 زٞص١بي كٜؼتي كبدس ؿــذٟ(: ؿبخق ُشايؾ تٞػؼ٠ دس ػشٗبي٠ حبثت 1ٗ-20رذّٝ)

 41  1385تب  1380ثشاي ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ اسدثيْ دس ػب٢ٓبي   

 (: ؿبخق ُشايؾ ًٔي تٞػؼ٠ كٜؼتي دس ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ اسدثيــْ دس 1-21رذّٝ)

 41       1385تب  1380ػب٢ٓبي   

  (: تؼذاد ٗزٞص١بي كٜؼتي كبدس ؿذٟ ثشاي ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ اسدثيــ1ْ-22رذّٝ)

 45  1385تب  1380ث٠ تلٌيي سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس ػب٢ٓبي   

 (: ػبختبس سؿت٠ كؼبٓيتي تؼذاد ٗزٞص١بي كٜؼتي كبدس ؿذٟ ثـــــــشاي1-23رذّٝ)

 45    1385تب  1380ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ اسدثيْ   

 (: ػ٢ٖ ٛؼجي ١ش ؿ٢شػتبٙ دس تؼذاد ٗزٞص١بي كٜؼتي كبدس ؿذٟ ثشاي 1-24رذّٝ)

 تب  1380اسدثيْ ث٠ تلٌيي سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس ػب٢ٓبي  اػتبٙ  

  1385         47 

 



 و 

 ِلط٠                 ػٜٞاٙ  

 

 (: ظشكيت اؿتـبّ ٗزٞص١بي كٜؼتي كبدس ؿذٟ ثشاي ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ 1-25رذّٝ)

 48 1385تب  1380اسدثيْ ثشعؼت سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس ػب٢ٓبي   

 سؿت٠ كؼبٓيتي ظشكيت اؿتـبّ ٗزٞص١بي كٜؼتي كبدس ؿـــذٟ (: ػبختبس1-26رذّٝ)

 49  1385تب  1380ثشاي ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ اسدثيْ دس ػب٢ٓبي   

 (: ػ٢ٖ ٛؼجي ١ش ؿ٢شػتبٙ دس ًْ ظشكيت اؿتـبّ ٗزٞص١بي كٜؼتـــي1-27رذّٝ)

 كبدس ؿذٟ ثشاي اػتبٙ اسدثيْ ث٠ تلٌيي سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس   

 50       1385تب  1380ػب٢ٓبي   

 (: ػشٗبي٠ حبثت پيؾ ثيٜي ؿذٟ دس ٗزٞص١بي كٜؼتي كبدس ؿذٟ ثــشاي 1-28رذّٝ)

 ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ اسدثيْ ث٠ تلٌيي سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتــــي دس  

 51       1385تب  1380ػب٢ٓبي   

 (: ػبختبس سؿت٠ كؼبٓيتي ػشٗبي٠ حبثت ٜٗظٞس ؿذٟ دس ٗزٞص١بي كٜؼتــي1-29رذّٝ)

 52 1385تب  1380كبدس ؿذٟ ثشاي ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ اسدثيْ دس ػب٢ٓبي   

 (: ػ٢ٖ ٛؼجي ١ش ؿ٢شػتبٙ دس ػشٗبي٠ حبثت ٜٗظٞس ؿذٟ دس ٗزٞص١ـــبي 1-30رذّٝ)

 كٜؼتي كبدس ؿذٟ ثشاي اػتبٙ اسدثيْ ثشعؼت سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي  

 53      1385تب  1380دس ػب٢ٓبي   

 59  1384ٌشد ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي ًـٞس دس ػبّ (: ٝيظُي٢بي ػ1ٔ٘-31رذّٝ)

 (: ٝيظُي٢بي ػٌ٘ٔشدي ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي اػتبٙ اسدثيْ دس ػبّ 1-32رذّٝ)

  1384         60 

 (: ػبختبس سؿت٠ كؼبٓيتي ٝيظُي٢بي ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي اػتــــب1ٙ-33رذّٝ)

 60       1384اسدثيْ دس ػبّ   

 ي اؿتـبّ، اسصؽ اكضٝدٟ ٝ تـٌيْ ػشٗبي٠ حبثت ًبسُب٢١بي (: ػ٢ٖ ٛؼج1-34رذّٝ)

 61   1384ثضسٍ كٜؼتي اػتبٙ اسدثيْ دس ًْ ًـٞس دس ػبّ   

 (: ٝيظُي٢بي ػٌ٘ٔشد ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي دس ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ 1-35رذّٝ)

 62       1384اسدثيْ دس ػبّ   

 ػشٗبي٠ ُزاسي ًبسُب٢١بي (: پشاًٜؾ ؿ٢شػتبٙ اؿتـبّ، اسصؽ اكضٝدٟ ٝ 1-36رذّٝ)

 62    1384ثضسٍ كٜؼتي اػتبٙ اسدثيْ دس ػبّ   

 (: تغّٞ تؼذاد ًبسُبٟ اؿتـبّ ٝ اسصؽ اكضٝدٟ ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي 1-37رذّٝ)

 66     1384تب  1374اػتبٙ اسدثيْ دس ػب٢ٓبي   



 ز 

 ِلط٠                 ػٜٞاٙ  

 

 تي ٝ تؼذاد ؿبؿالٙ ٝ اسصؽ اكضٝدٟ(: تغّٞ تؼذاد ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼ1-38رذّٝ)

 66    1384تب  1374آ٢ٛب دس ًْ ًـٞس دس ػب٢ٓبي   

 (: ثشآٝسد اٛذاصٟ ػغظ كٜبٝسي تٞٓيذ دسثخؾ كٜؼت اػتبٙ اسدثيْ ٝ ًْ 1-39رذّٝ)

 ًـٞس ث٠ تلٌيي سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي اص عشين ػبختبس تٞصيغ ؿبؿالٙ  

 76    1381ثشعؼت اٛذاصٟ ٝاعذ١بي كٜؼتي دس ػبّ   

 (: ثشآٝسد اٛذاصٟ ػغظ كٜبٝسي تٞٓيذ دس ثخؾ كٜؼت اػتبٙ اسدثيْ ٝ ًْ 1-40رذّٝ)

 ًـٞس ث٠ تلٌيي سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي اص عشين ػبختبس تٞصيغ اسصؽ  

 78   1381اكضٝدٟ ثشعؼت اٛذاصٟ ٝاعذ١بي كٜؼتي دس ػبّ   

 عؼت سؿتـــ٠(: ضشيت ٌٗبٛي تٞصيغ تؼذاد ًبسُب٢١بي كٜؼتي كؼبّ ثش1-41رذّٝ)

 86  1385كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ اسدثيْ دس ػبّ   

 (: ضشيت ٌٗبٛي تٞصيغ ظشكيت اؿتـبّ ًبسُب٢١بي كٜؼتي كؼبّ ثشعؼت 1-42رذّٝ)

 87     سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس ؿ٢شػتبٙ  

 (: ضشيت ٌٗبٛي تٞصيغ عزٖ ػشٗبي٠ حبثت ًبسُب٢١بي كٜؼتي كؼـــــب1ّ-43رذّٝ)

 ثشعؼت سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ اسدثيْ دس ػبّ  

  1385         88  

 (: ضشيت ٌٗبٛي تؼذاد ٗزٞص١بي كٜؼتي كبدس ؿذٟ ثشاي ؿ٢شػتب٢ٛـبي 1-44رذّٝ) 

 1380اػتبٙ اسدثيْ ث٠ تلٌيي سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس ػب٢ٓــبي   

 89        1385تب   

 ظشكيت اؿتـبّ ٗزٞص١بي كٜؼتي كبدس ؿذٟ ثــــشاي  (: ضشيت ٌٗبٛي1-45رذّٝ)

 ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ اسدثيْ ث٠ تلٌيي سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتــــي دس  

 90       1385تب  1380ػبّ   

 (: ضشيت ٌٗبٛي عزٖ ػشٗبي٠ حبثت ٜٗظٞس ؿذٟ دس ٗزٞص١بي كٜؼتــي 1-46رذّٝ)

 سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كبدس ؿذٟ ثشاي ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ اسدثيْ ث٠ تلٌيي   

 91      1385تب  1380كٜؼتي دس ػبّ   

 (: اٛذاصٟ ضشيت ػشٗبي٠ ُزاسي ٝ ٗتٞػظ تؼذاد ًبسًٜبٙ ١ش ًبسُبٟ ثضس1ٍ-47رذّٝ)

 94   1384كٜؼتي دس اػتبٙ اسدثيْ ٝ ًْ ًـٞس دس ػبّ   

 (: ثشآٝسد ث٢شٟ ٝسي ًْ ػٞاْٗ تٞٓيذ دس ثخؾ كٜؼت ث٠ تلٌيي سؿتـــ1٠-48رذّٝ)

 101  1383ٝ  1379ت٢بي كٜؼتي دس اػتبٙ اسدثيْ دس ػب٢ٓبي كؼبٓي  



 ح 

 ِلط٠                 ػٜٞاٙ  

 

 (: ثشآٝسد ث٢شٟ ٝسي ًْ ػٞاْٗ تٞٓيذ دس ثخؾ كٜؼت ث٠ تلٌيي سؿتـــ1٠-49رذّٝ)

 102    1383ٝ  1379كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس ػب٢ٓبي   

 سدثيْ ٝ ًْ ًـــــٞس (: ث٢شٟ ٝسي ػٞاْٗ تٞٓيذ دس كٜبيغ ثضسٍ اػتبٙ ا1-50رذّٝ)

 103    1384ث٠ تلٌيي سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس ػبّ   

 (: ث٢شٟ ٝسي ػٞاْٗ تٞٓيذ دس كٜبيغ ثضسٍ اػتبٙ ٝ ًْ ًـٞس ث٠ تلٌيـي1-51رذّٝ)

 103     1384سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس ػبّ   

 (: ث٢شٟ ٝسي ٛيشٝي ًبس دس ًبسُب٢١بي ًٞصي ٝ ثضسٍ ثخؾ كٜؼـــت1-52رذّٝ)

 104 1381اػتبٙ اسدثيْ ٝ ًـٞس ث٠ تلٌيي سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس ػبّ  

 (: تٞصيغ )ٗغٔن، ٛؼجي( تؼذاد ٗؼبدٙ كؼبّ اػتبٙ اسدثيْ ث٠ تلٌيي ٛٞع ٗبدٟ 2-1رذّٝ)

 114     1386ٗؼذٛي ٝ ؿ٢شػتبٙ دس ػبّ   

 ـــْ (: تٞصيغ )ٗغٔن، ٛؼجي( ظشكيت تٞٓيذ ػبال٠ٛ ٗؼبدٙ كؼبّ اػتبٙ اسدثيـ2-2رذّٝ)

 115   1386ث٠ تلٌيي ٛٞع ٗبدٟ ٗؼذٛي ٝ ؿ٢شػتبٙ دس ػبّ   

 (: تٞصيغ )ٗغٔن، ٛؼجي( ٗوذاس رخيشٟ هغؼي ٗؼبدٙ اػتبٙ اسدثيْ ث٠ تلٌيـي 2-3رذّٝ)

 116    1386ٛٞع ٗبدٟ ٗؼذٛي ٝ ؿ٢شػتبٙ دس ػبّ   

 تب 1374(: سٝٛذ تغّٞ ٝيظُي٢بي ثخؾ ٗؼذٙ دس اػتبٙ اسدثيْ دس ػب٢ٓبي 2-4رذّٝ)

  1384         123 

 124  1384تب  1374(: سٝٛذ تغّٞ ٝيظُي٢بي ثخؾ ٗؼذٙ ًـٞس دس ػبّ 2-5رذّٝ)

 (: سٝٛذ تغّٞ ٛؼجت اٛذاصٟ ٝيظُي٢بي ثخؾ ٗؼذٙ اػتبٙ اسدثيْ دس ًـٞس دس2-6رذّٝ)

 125       1384تب  1374ػب٢ٓبي   

 ٌيي ٛٞع ٗؼذٙ (: اٛذاصٟ ً٘يت٢بي اػبػي كؼبٓيت ثخؾ ٗؼذٙ دس ًـٞس ث٠ تل2-7رذّٝ)

 129        1384دس ػبّ   

 (: اٛذاصٟ ً٘يت٢بي اػبػي كؼبٓيت ثخؾ ٗؼذٙ ثشعؼت ٛٞع ٗؼذٙ دس اػتبٙ 2-8رذّٝ)

 129       1384اسدثيْ دس ػبّ   

 (: اٛذاصٟ ً٘يت٢بي ًالٙ ثخؾ ٗؼذٙ اػتبٙ اسدثيْ ثشعؼت ٛٞع ٗؼذٙ دس 2-9رذّٝ)

 129        1384ػبّ   

 ي ػٞاْٗ تٞٓيذ دس ثخؾ ٗؼذٙ ًـٞس ٝ اػتبٙ اسدثيْ ثشعؼت (: ث٢شٟ ٝس2-10رذّٝ)

 130      1384ٛٞع ٗؼذٙ دس ػبّ   

 



 ط 

 ِلط٠                 ػٜٞاٙ  

 

 (: اٛذاصٟ ً٘يت٢بي اكٔي كؼبٓيت ثخؾ ٗؼذٙ دس ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتــــبٙ 2-11رذّٝ)

 134       1384اسدثيْ دس ػبّ   

 بٓيت ثخؾ ٗؼذٙ دس ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ (: اٛذاصٟ ؿبخل٢بي اهتلبدي كؼ2-12رذّٝ)

 134       1384اسدثيْ دس ػبّ   

 (: اٛذاصٟ ث٢شٟ ٝسي ػٞاْٗ تٞٓيذ دس ثخؾ ٗؼذٙ ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتـــبٙ 2-13رذّٝ)

 135       1384اسدثيْ دس ػبّ   

 

 خؽاّٝ دیٞوز

 (1)پيَست 
 140    (: ٗـخلبت ػ٘ٞٗي ؿ٢ش٢ًبي كٜؼتي اػتبٙ اسدثيْ 1رذّٝ )

 146    (: ٗـخلبت ػ٘ٞٗي ٛٞاعي كٜؼتي اػتبٙ اسدثيْ 2)رذّٝ 

 

 (2)پيَست 
 147   1385(: ٗـخلبت ػ٘ٞٗي ٗؼبدٙ ؿ٢شػتبٙ اسدثيْ دس ػبّ 1رذّٝ )

 147   1385(: ٗـخلبت ػ٘ٞٗي ٗؼبدٙ ؿ٢شػتبٙ خٔخبّ دس ػبّ 2رذّٝ )

 147   1385(: ٗـخلبت ػ٘ٞٗي ٗؼبدٙ ؿ٢شػتبٙ ًٞحش دس ػبّ 3رذّٝ )

 147   1385ـخلبت ػ٘ٞٗي ٗؼبدٙ ؿ٢شػتبٙ ُشٗي دس ػبّ (: 4ٗرذّٝ )

 148  1385(: ٗـخلبت ػ٘ٞٗي ٗؼبدٙ ؿ٢شػتبٙ ٗـِيٚ ؿ٢ش دس ػبّ 5رذّٝ )

 148   1385(: ٗـخلبت ػ٘ٞٗي ٗؼبدٙ ؿ٢شػتبٙ ٛ٘يٚ دس ػبّ 6رذّٝ )

 148    1385(: ٗـخلبت ػ٘ٞٗي ٗؼبدٙ ؿ٢شػتبٙ ٛيش دس ػبّ 7رذّٝ )

 

 (3) پيَست
 150   بٝيٚ عشع٢بي كٜؼتي ثشاػبع آٗبيؾ كٜؼت ٝ ٗؼذٙ (: ػ1ٜرذّٝ )

 (: عشع٢بي كٜؼتي ٝ ٗؼذٛي ر٢ت ػشٗبي٠ ُزاسي دس اػتبٙ اسدثيْ 2رذّٝ )

 162    90آي  87ثشاػبع آٗبيؾ كٜؼتي ًـٞس عي ػب٢ٓبي              

 

 (4)پيَست 

 164       (: كشكت٢بي ػشٗبي٠ ُزاسي 1رذّٝ )
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 یز اهشّبؼي ثػً ِٜؼز ٝ ٗؼؽٙ: سطٔیْ قٗی٠ٜ ١بي كؼب1ٓ

 

 

 

 

 دیٍِلشبـ 

 

 ساختار صٌعتي استاى )الف(:

دس ص٢ـبس   ثشسػي ٝ تغٔيْ ػبختبس كٜؼتي اػتبٙ، دس صبسصٞة ٗلبد ؿشط خذٗبت عـشط،  

 ثشؽ ٝ توغيغ تغٔئي صيش اٛزبٕ ؿذٟ اػت:

 تغٔيْ تخلل٢بي كٜؼتي اػتبٙ -

 تغٔيْ صٛزيشٟ ١بي تٞٓيذ ٝ خٞؿ٠ ١بي كٜؼتي -

 بي ؿبٓت تٞٓيذ ٝػغظ كٜآٝسي ٗٞسد اػتلبدٟ دس سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي تغٔيْ ؿيٟٞ ١ -

 تغٔيْ ؿبخل٢بي اكٔي اهتلبد كٜؼتي اػتبٙ -

 

 تحليل تخصصْاي صٌعتي استاى ) ب (:

ثشسػي ٝ تغٔيْ تخلل٢بي كٜؼتي اػتبٙ ث٠ ٜٗظٞس تؼييٚ ػبختبس سؿت٠ كؼـبٓيتي ثخـؾ    

بختبسي ٝ ػٌ٘ٔــشدي كؼبٓيت٢ــبي كــٜؼتي اػــتبٙ اص ٜٗظــش ٝيظُي٢ــب ٝ ٗـخلــ٠ ١ــبي اكــٔي ػــ

اسصؽ تٞٓيـذات ٝ....(   اسصؽ اكضٝدٟ ، ػـشٗبي٠ ُـزاسي ،   تؼذاد ؿبؿالٙ، ٗبٜٛذ تؼذاد ًبسُبٟ، كٜؼتي)

اٛزبٕ ؿذٟ ٝ ثشپبي٠ آٙ ٗـخق ٗي ؿٞد ٠ً ٛوؾ ٝ ربيِـبٟ ٛؼـجي ١شيـي اص سؿـت٠ كؼبٓيت٢ـبي      

كـٜؼت اػـتبٙ صيؼـت      كٜؼتي دس ايزبد اؿتـبّ ٝ اسصؽ اكضٝدٟ، ػشٗبي٠ ُزاسي ٝ... دس ثخؾ

اٛتظبٕ كضبيي ) پشاًٜذُي( تخلل٢بي كٜؼتي اػتبٙ دس ؿ٢شػتب٢ٛبي تبثؼ٠ آٙ ص٠ِٛٞ اػت  ٝ... 

 ثشاي اٛزبٕ ايٚ ًبس ػ٠ ٜٗجغ آٗبسي ٝ اعالػبتي صيش دس دػتشع اػت:

ثبٛي اعالػبتي ٝصاست كٜبيغ ٝ ٗؼبدٙ اص تؼذاد ٗزٞص١بي ًبسُب٢١بي كٜؼتي ٝ تؼذاد  -

بي٠ ُزاسي حبثت آ٢ٛب ٠ً ثش پبي٠ آٙ، ايٚ ٗ٘يضٟ ١ب دس ًبسُب٢١ـبي  ؿبؿالٙ ٝ ٗجٔؾ ػشٗ

اػتبٙ ث٠ تلٌيي سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي ٝ ؿ٢شػتب٢ٛبي تبثؼ٠ آٙ ٗـٞسد ثشسػـي    كؼبّ

 هشاس ٗي ُيشد.
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داساي دٟ ٛلش ًبسًٚ ٝ ثيـتش( كٜؼتي اػتبٙ ًـ٠ ثـش    آٗبس ُيشي اص ًبسُب٢١بي ثضسٍ ) -

ي صيشثخؾ كٜبيغ ثضسٍ اػتبٙ ٝ تغـّٞ آٙ دس  پبي٠ آٙ ٢ًٌ٘بي ػبختبسي ٝ ػٌ٘ٔشد

 عّٞ صٗبٙ هبثْ تغٔيْ اػت.

ًـ٠   1381ٝ ػشؿ٘بسي ػ٘ٞٗي ًبسُب١ي ػبّ  1373ػشؿ٘بسي كٜؼت ٝ ٗؼذٙ ػبّ  -

 ٗجٜبي تغٔيْ تغّٞ تخلل٢بي كٜؼتي اػتبٙ اص ٜٗظش اؿتـبّ اػت.

ـ دس ادا٠ٗ ايٚ            ٚ ٜٗـبثغ، تخللـ٢بي   ُضاسؽ ، ثب تٞر٠ ث٠ ظشكيت٢بي اعالػبتي ٝ آٗبسي اي

كٜؼتي اػتبٙ ٝ ٝيظُي٢بي ػٌ٘ٔشدي آ٢ٛب ٗٞسد ثغج هشاس ُشكت٠ اػت، ٓيٌٚ هجْ اص آٙ تٞر٠ ث٠ 

 ٗٞاسد صيش عبيض ا١٘يت اػبػي اػت:

آٗبس١بي ثبٛي اعالػبتي ٝصاست كٜبيغ ٝ ٗؼبدٙ دس ثشُيشٛذٟ آٗبس آٙ دػت٠ اص ًبسُب٢١بي  .1

ثب تٞر٠ ث٠ ايٚ ٠ً ثشخـي اص ًبسُب٢١ـبي   كٜؼتي اػت ٠ً اص ايٚ ػبصٗبٙ ٗزٞص ُشكت٠ اٛذ. 

كٜؼتي اص ػبيش ػبصٗب٢ٛبي ريشثظ ) ٗبٜٛذ ٝصاست ر٢بد ًـبٝسصي، ػبصٗبٙ كـٜبيغ دػـتي،   

ٝصاست ثبصسُبٛي ٝ...( ٗزٞص ُشكت٠ اٛذ ٝ يب عتي ٌٗ٘ٚ اػت ثذٝٙ ٗزٞص سػ٘ي ثبؿٜذ، ٓـزا  

ثـ٠ آٙ( ت٘ـبٕ    آٗبس١بي ثبٛي اعالػبتي ٝصاست كٜبيغ ٝ ٗؼبدٙ ) ٝ ػبصٗبٙ ١ـبي ٝاثؼـت٠  

 ًبسُب٢١بي كٜؼتي )ثخؾ كٜؼت( سا تغت پٞؿؾ هشاس ٛ٘ي د١ذ. 

دس ٗوبثْ، ربٗؼ٠ آٗبسي آٗبس١بي اسائ٠ ؿذٟ تٞػظ ٗشًض آٗبس ايشاٙ ؿبْٗ ًٔي٠ ًبسُب٢١بي 

كٜؼتي ًـٞس ٗي ؿٞد، كبسؽ اص ايٚ ٠ً ٗزٞص كؼبٓيت خٞد سا اص ًـذإ ػـبصٗبٙ ٝ دػـتِبٟ    

يٚ ٠ً عتي كبهذ ٗزٞص سػ٘ي كؼبٓيت ثبؿٜذ ٝ  ٓزا ثخؾ ي ٗؼئّٞ ُشكت٠ ثبؿٜذ ٝ يب ايارشا

 كٜؼت سا تغت پٞؿؾ هشاس ٗي د١ٜذ.

آٗبس١بي ثبٛي اعالػبتي ٝصاست كٜبيغ ٝ ٗؼبدٙ ثيؾ اص آٙ ٠ً ٗتٌي ث٠ ًبسُب٢١ـب ثبؿـذ،    .2

ٛـبٙ د١ٜذٟ تؼذاد ٗزٞص١بيي اػت ٠ً ايٚ ػبصٗبٙ ثـشاي ايزـبد، تز٢يـض، تبػـيغ، ث٢ـشٟ      

ُب٢١بي كٜؼتي كبدس ًشدٟ اػت، كبسؽ اص ايٚ ٠ً ايٚ ًبسُب٢١ب دس ثشداسي ، تٞػؼ٠ ٝ... ًبس

ٗبسي ٗٞسد ٛظش دس ص٠ ٝضؼيت كؼبٓيتي ١ؼتٜذ. ثش پبي٠ تؼـبسيق ٗـٞسد ػ٘ـْ ايـٚ      دٝسٟ آ

ثبٛي اعالػبتي ، ًبسُب٢١بي كٜؼتي كؼبّ ؿبْٗ آٙ دػت٠ اص ٝاعذ١بي كٜؼتي ٗي ؿٞد ٠ً 

دسكذ، ُٞا١ي كؼبٓيت  100ب پيـشكت داساي يٌي اص ٗزٞص١بي رٞاص تبػيغ، عشط تٞػؼ٠ ي

كٜؼتي، ًبست ؿٜبػبيي، پشٝا٠ٛ تبػيغ ػبثن، پشٝا٠ٛ ث٢شٟ ثشداسي يب ٌْٗ٘ ثبؿٜذ، كبسؽ اص 

ايٚ ٠ً ايٚ ًبسُب٢١ب دس ػبّ ٗٞسد ٛظش داساي كؼبٓيت تٞٓيذي ثٞدٟ ٝ يب ث٠ ػٔٔي تؼغيـْ ٝ  

ٗ يب... ثٞدٟ ثبؿذ. دس ٗوبثْ، ًبسُب٢١بي كـٜؼتي كؼـبّ    شًـض آٗـبس ايـشاٙ آٙ    دس آٗبس١ـبي 

ٝ يب عذاهْ ثخـي اص آٙ( ٗــّٞ ًبس ٝ  ًبسُب٢١بيي ١ؼتٜذ ٠ً دس ػبّ آٗبسي ٗٞسد ٛظش )

 كؼبٓيت تٞٓيذي ثٞدٟ اػت.
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ًبسُب٢١بي كٜؼتي سا اص ٜٗظش١بي ٗتلبٝت ) ٗبٜٛذ ٛٞع ٗغلٞالت تٞٓيـذي، عزـٖ تٞٓيـذ،     .3

 ي تٞاٙ عجو٠ ثٜـذي ًـشدٟ ٝ   تٌٜٞٓٞطي تٞٓيذ، تؼذادًبسًٜبٙ، ُؼتشٟ رـشاكيبيي ثبصاس ٝ...( ٗ

 ًبسُب٢١بي داساي ٝيظُي٢بي ٗـبث٠ سا دسيي ُشٟٝ يب دػت٠ عجو٠ ثٜذي ًشد.

         ٚيٌي اص اٛٞاع عجو٠ ثٜذي٢بي ًبسُب٢١ـبي كـٜؼتي ، عجوـ٠ ثٜـذي سؿـت٠ كؼـبٓيتي ايـ

ًبسُب٢١ب ثشپبي٠ ٛٞع ٗغلٞالت تٞٓيذي آ٢ٛـب ٗـي ثبؿـذ. ايـٚ عجوـ٠ ثٜـذي ثشاػـبع        

ٝ دس  (ISIC)تبٛذاسد ثيٚ آ٘ٔٔي سؿت٠ كؼبٓيت٢بي اهتلـبدي  دػتٞسآؼْ٘ عجو٠ ثٜذي اػ

ثؼت٠ ث٠  )ص٢بس ػغظ تللئي اٛزبٕ ٗي ؿٞد. ًبسُب٢١بي تغت ؿّ٘ٞ ١ش سؿت٠ كؼبٓيت

ٗز٘ٞػ٠ ًبسُب٢١بيي ١ؼتٜذ ٠ً دا٠ٜٗ اي خبف) ٝٓي ٗتٜٞع(  ػغظ تللئي عجو٠ ثٜذي(

ٞسآؼْ٘( سا تٞٓيـذ  اص ٗغلٞالت كٜؼتي داساي ٗٞاسد اؿتشاى ٗؼيٚ) عجن تؼشيق دػت

ًٜٜذ. ٗخالً ، ًبسُب٢١بي سؿت٠ كؼبٓيت كٜبيغ تٞٓيذ رؿبّ ًي، كشآٝسدٟ ١ـبي ٛلتـي    ٗي

ٝ... ٗي تٞاٛذ يي پباليـِبٟ ثضسٍ، يي ًبسخب٠ٛ تٞٓيذ سٝؿٚ ٗٞتٞس، يي ًبسخب٠ٛ تٞٓيذ 

ػٞخت٠ ١ؼت٠ اي ٝ كشآٝسي ٗٞاد ساديٞاًتيٞيت٠ تب يـي ٝاعـذ ًٞصـي تلـيل٠ سٝؿـٚ      

 ذ ُبص١بي كٜؼتي ثبؿذ.ػٞخت٠ يب تٞٓي

       يٌي ديِش اص اٛٞاع عجو٠ ثٜذي ١بي ًبسُب٢١بي كـٜؼتي، عجوـ٠ ثٜـذي ايـٚ ًبسُب٢١ـب

تؼذاد ًبسًٜبٙ( آ٢ٛب اػت. ايٚ عجو٠ ثٜذي، ثؼت٠ ثـ٠ ٗـٞسد ٝ ا١ـذاف     ثشعؼت اٛذاصٟ)

ٗٞسد ٛظش اص آٙ، ث٠ ٠ُٛٞ ١ـبي ٗختٔـق اٛزـبٕ ٗـي ؿـٞد. يٌـي اص ايـٚ ُٞٛـ٠ ١ـبي          

ُب٢١بي كٜؼتي ث٠ ًبسُب٢١بي ًٞصي ٝ ثضسٍ ٗـي ثبؿـذ ًـ٠    ثٜذي، تلٌيي ًبس عجو٠

ثٜذي،  ٗبس١بي كٜؼتي ٗشًض آٗبس ايشاٙ ثشاػبع آٙ اسائ٠ ٗي ؿٞد. دس ايٚ عجو٠ ؿبٓت آ

ٗـبسي ٗـٞسد ٛظـش ًـ٠ ٗتٞػـظ       آٙ دػت٠ اص ًبسُب٢١بي كٜؼتي كؼبّ ًـٞس دس ػبّ آ

ً     10تؼذاد ًبسًٜبٙ آ٢ٛب دس ايٚ ػبّ ً٘تش اص  بسُـبٟ ًٞصـي ٝ   ٛلـش ثبؿـذ ثـ٠ ػٜـٞاٙ 

 ؿٞٛذ. ٛلش ًبسًٚ ٝ ثيـتش ث٠ ػٜٞاٙ ًبسُبٟ ثضسٍ عجو٠ ثٜذي ٗي 10ًبسُب٢١بي داساي 

دس ادا٠ٗ ايٚ ُضاسؽ، اص عجو٠ ثٜذي سؿت٠ كؼبٓيتي ًبسُب٢١بي كٜؼتي دس ػغظ ًذ دٝسه٘ي ٝ 

ٛيض اص عجو٠ ثٜذي ًبسُب٢١بي كٜؼتي ث٠ تلٌيي ًبسُب٢١بي ًٞصي ٝ ثضسٍ، ٗغـبثن تٞضـيغبت   

 اػتلبدٟ ؿذٟ اػت. ثبال،

ثب تٞر٠ ث٠ اٌٗبٛبت ٜٗبثغ آٗبسي ٗٞسد اػـتلبدٟ، ٗغبٓؼـبت ٝضـغ ٗٞرـٞد ثخـؾ كـٜؼت        .4

ــتبٙ) ــبدي (   اػ ــ٢بي اهتل ــذ ػبيشثخـ ــي     ١٘بٜٛ ــي٘بت ػيبػ ــتبٙ ٝ توؼ ــغظ اػ دس ػ

( اٛزبٕ ؿذٟ اػت. ثش پبي٠ ثشٝٛذاد١بي تغٔئي ايٚ ٗغبٓؼبت ، ًْ اػتبٙ  ؿ٢شػتب٢ٛب سػ٘ي)

آٗبيـي دٝاصدٟ ُب٠ٛ اي توؼيٖ ؿذٟ ٝ سا١جشد١بي پيـ٢ٜبدي عـشط  ث٠ ٛٞاعي ٝ عٞصٟ ١بي 

آٗبيؾ اػتبٙ ثشاي ايٚ ٛٞاعي ٝ عٞصٟ ١ب اسائ٠ ؿذٟ اػت ٠ً دس هبٓـت ٗغبٓؼـبت تٌ٘ئـي    

هبثْ اٛتؼبة ث٠ ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ ٛيض ٗي ثبؿذ. تزًش ٗزذد ايـٚ ٌٛتـ٠ خـبٓي اص كبيـذٟ     
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بيشثخـ٢بي اهتلبدي( آٙ سا تغت ٛيؼت ٠ً ثشٛب٠ٗ آٗبيؾ اػتبٙ ًْ ثخؾ كٜؼت ) ٝ ػ

پٞؿؾ خٞد هشاس ٗي د١ذ ٝ آضاٗبت ٛبؿي اص آٙ ثبيذ تٞػظ دػتِب٢١بي ارشايي ريـشثظ ٝ  

ٗؼئّٞ ٝ دس ايٚ ثخؾ ) ٝ اص آٙ ر٠ٔ٘ ػبصٗبٙ كٜبيغ ٝ ٗؼبدٙ اػـتبٙ ٝ...( ٗـٞسد تٞرـ٠    

 هشاس ُشكت٠ ٝ دس ثشٛب٠ٗ سيضي٢بي ثخـي آٙ ٗٔغٞػ ؿٞد.

اػـذاد ٛؼـجي ٝ     يٚ ُضاسؽ ، ثؼت٠ ث٠ ٗٞسد، ثش پبي٠ اػذاد ٗغٔن،تغٔي٢ٔبي اٛزبٕ ؿذٟ دس ا .5

اػذاد ؿبخق اٛزبٕ ؿذٟ اػت ٠ً دس ٗتٚ ُضاسؽ تلشيظ ؿذٟ اػت ٝ دس اػتلبدٟ اص آ٢ٛب 

ثبيذ ٗغتٞي ٗل٢ٞٗي ١شيي ٗٞسد تٞر٠ رذي هشاس ُيشد. اص آٙ ر٘ٔـ٠، ضـشايت ٝ اػـذاد    

ب، ث٠ ايزـبص، دس صيـش تٞضـيظ    ؿبخلي دس ُضاسؽ اؿبسٟ ؿذٟ اػت ٠ً ٗغتٞي ايٚ ؿبخل٢

ػ٘ٞٗبً ثشاي ٗوبيؼ٠ ١بي صٗبٛي ٝ ٌٗبٛي ٝ سؿت٠ كؼبٓيتي ٗـٞسد  دادٟ ٗي ؿٞد. ايٚ ؿبخل٢ب 

اػتلبدٟ هشاس ُشكت٠ ٝ ً٘تش ثشاي تؼييٚ ٝضؼيت يي ٌٗبٙ يب سؿت٠ كؼبٓيت دس يـي صٗـبٙ   

 ٗؼيٜي ث٠ ًبس ثشدٟ ٗي ؿٞد.

    كؼبٓيت٢ـبي پبيـ٠    يـ٠ اٛـذاصٟ آٙ،  ضشيت ٌٗبٛي )اؿتـبّ، اسصؽ اكـضٝدٟ ٝ...( ًـ٠ ثـش پب

)كؼبٓيت٢بيي ٠ً اص ت٘شًض ٛؼجي ثيـتش اؿتـبّ ، اسصؽ اكضٝدٟ ٝ يب... دس اػتبٙ ٛؼجت ث٠ 

ًْ ًـٞس ٝ يب دس ؿ٢شػتب٢ٛبي اػـتبٙ ٛؼـجت ثـ٠ ًـْ اػـتبٙ ثشخـٞسداس ١ؼـتٜذ( ٝ        

تـشي  يبكؼبٓيت٢بي تجؼي )كؼبٓيت٢بيي ٠ً اص ت٘شًض ٛؼجي اؿتـبّ، اسصؽ اكضٝدٟ ٝ  ... يب ً٘

دس اػتبٙ ٛؼجت ث٠ ًْ ًـٞس ٝ يـب دس ؿ٢شػـتب٢ٛبي اػـتبٙ ٛؼـجت ثـ٠ ًـْ اػـتبٙ        

ثشخٞسداس ١ؼتٜذ( دس اػتبٙ )يب ؿ٢شػتب٢ٛبي آٙ ٗـخق ٗي ؿـٞد. اُـش اٛـذاصٟ ايـٚ     

ضشيت ثشاي يي سؿت٠ كؼبٓيت ثضسُتش اص يي ثبؿذ آٙ سؿت٠ كؼبٓيت ث٠ ػٜٞاٙ پبيـ٠ ٝ  

ؼي عجو٠ ثٜذي ٗي ؿٞد. ثب پزيشؽ ثشخي اُش ًٞصٌتش اص يي ثبؿذ ث٠ ػٜٞاٙ كؼبٓيت تج

پيؾ كشض٢ب )ٗبٜٛذ ١٘ؼبٛي تٌٜٞٓٞطي تٞٓيذ ٝ آِٞي ٗلـشف ٝ...( ، سؿـت٠ كؼبٓيت٢ـبي    

پبي٠ ٛـبٙ د١ٜذٟ ٛوبط هٞت ٝ كشكت٢بي كبدساتي ٝ سؿت٠ كؼبٓيت٢بي تجؼي ٛـبٙ د١ٜذٟ 

ٛوبط ضؼق ٛؼجي ٝ ت٢ذيذ١بي ٛظبٕ اهتلبدي ٝ ٝاثؼـتِي آٙ ثـ٠ خـبسد اص ٗغـذٝدٟ     

 ثبؿذ. ٞسد ٛظش ٝ ٝاسدات ٗيٗ
 jدس ؿ٢شػتبٙ  jدس كٜؼت  اؿتـبّ )اسصؽ اكضٝدٟ،...(

 jدس ؿ٢شػتبٙ jضشيت ٌٗبٛي سؿت٠ كؼبٓيت كٜؼتي ;    jاؿتـبّ )اسصؽ اكضٝدٟ،...( دس ثخؾ كٜؼت ؿ٢شػتبٙ 

 دس اػتبٙ jاؿتـبّ )اسصؽ اكضٝدٟ،...( دس كٜؼت 

 اؿتـبّ)اسصؽ اكضٝدٟ،...( دس ثخؾ كٜؼت اػتبٙ

١٘يٚ اػبع ٗي تٞاٙ ضشيت ٌٗبٛي ١شسؿت٠ كؼبٓيت كٜؼتي دس اػتبٙ سا دس هيبع ثـب  ثش

آٙ دس ًْ ًـٞس ٝ ٛيض ضشيت ٌٗبٛي ًْ ثخؾ كٜؼتي دس ًْ ٛظبٕ اهتلبدي اػتبٙ ٛؼـجت ثـ٠   

 ًْ ًـٞس ٝ يب ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ ٛؼجت ث٠ ًْ اػتبٙ سا ثشآٝسد ًشد.
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 ٙ( ٛــبٙ  100)ثـيٚ كـلش تـب     ؿبخق تخللي ؿذٙ كؼبٓيت٢بي اهتلبدي ٠ً اٛذاصٟ آ

د١ٜذٟ  ٗيضاٙ تٜٞع كؼبٓيت٢ب دس ٛظبٕ اهتلبدي ) ٝ يب سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس داخـْ  

ثخؾ كٜؼت( ٝ ػ٢ٖ ٛؼجي ١شيي اص كؼبٓيت٢ب ٗي ثبؿذ. ١ش ص٠ تٜٞع كؼبٓيت٢ب دس ٛظبٕ 

اهتلبدي ) ٝ يب تٜٞع سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس ثخؾ كٜؼت( ثيــتش ٝ ػـ٢ٖ ٛؼـجي    

اسصؽ اكضٝدٟ ٝ يب ...( كؼبٓيت٢بي دس ٛظبٕ اهتلبدي ) يب سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي  )اؿتـبّ،

دس داخْ ثخؾ كٜؼتي ( ث٠ ١ٖ ٛضديٌتش ثبؿذ، اٛذاصٟ ايٚ ؿبخق ٛيض ًٞصٌتش خٞا١ـذ  

ثٞد. ثٜبثشايٚ ثضسُتش ثٞدٙ اٛذاصٟ ايٚ ؿبخق ٛـبٙ د١ٜذٟ تٜٞع ً٘تـش كؼبٓيت٢ـبٝ ؿٔجـ٠    

ٗي ثبؿذ. اٛذاصٟ ايٚ ؿبخق اص ساثغ٠ صيش  ١ب كؼبٓيت ثيـتش يي يب صٜذ كؼبٓيت ثش ديِش

١بي ٗختٔق دس ٛظـبٕ اهتلـبدي ٝ يـب سؿـت٠      ث٠ دػت ٗي آيذ ٠ً آٙ سا ثشاي كؼبٓيت

كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس ثخؾ كٜؼت دس اػتبٙ ٝ ١شيي اص ؿ٢شػـتب٢ٛبي آٙ ٗـي تـٞاٙ    

 ٗغبػج٠ ًشد.

n

nPPP ...2

2

2

1 ؿبخق تخللي ؿذٙ دس ثخؾ كٜؼت ; 

12دسآٙ  ٠ً  ,,..., PPPn ّ اسصؽ اكـضٝدٟ يـب...( سؿـت٠      ) ٛـبٙ د١ٜذٟ ػ٢ٖ دسكذي اؿـتـب

( ثخـؾ كـٜؼت دس ٗغـذٝدٟ     اسصؽ اكـضٝدٟ يـب   كؼبٓيت٢بي كـٜؼتي ٗختٔـق دس ًـْ اؿـتـبّ )    

 اػتبٙ، ؿ٢شػتبٙ يب...( ٗي ثبؿذ. رـشاكيبيي ٗٞسد ٛظش )

  ٙيب  تـييش ػبختبس ٛظبٕ اهتلبدي )ؿبخق تـييش ػبختبسي ٠ً ثشپبي٠ اٛذاصٟ آٙ ٗي تٞا

 دساػتبٙ، ؿ٢شػتبٙ يـب...( سا   ( دس يي ٗغذٝدٟ رـشاكيبيي ٗؼيٚ ) يي ثخؾ اهتلبدي

تـييش ًشدٟ  100تب   0عّٞ يي دٝسٟ صٗبٛي اٛذاصٟ ُيشي ًشد. اٛذاصٟ ايٚ ؿبخق ثيٚ 

ٝ ثيـتش ثٞدٙ اٛذاصٟ آٙ ث٠ ٗؼٜي تـييش ػبختبسي ثيــتش ٛظـبٕ اهتلـبدي ) يـب ثخـؾ      

هتلبدي( دس دٝسٟ صٗبٛي ٗٞسد ثشسػي اػت. ايٚ ؿبخق ثشاػبع ساثغ٠ صيش ث٠ دػت ا

 ٗي آيذ:

2

...{ 2211 nn qPqPqP  ; ظشٗٞسدٛ اكيبييـشٗغذٝدٟ رؿبخق تـييش ػبختبسي دسثخؾ كٜؼت دس 

 

اسصؽ اكـضٝد يـب..( سؿـت٠     )ث٠ تشتيت ٛـبٙ د١ٜذٟ ػ٢ٖ دسكذي اؿتـبّ ٠ً1q ٝ1P دسآٙ 

دسًْ ثخؾ كٜؼت دس ػبّ اثتذا ٝ اٛت٢بي دٝسٟ صٗبٛي ٗٞسد ثشسػـي دس   iكٜؼتي  كؼبٓيت

 ٗغذٝدٟ رـشاكيبيي ٗٞسد ٛظش ) اػتبٙ، ؿ٢شػتبٙ يب...( ٗي ثبؿذ.

 ٟاؿـتـبّ، اسصؽ   آٙ، صِِٞٛي تٞصيغ اٌٗبٛـبت )   ؿبخق ػغظ ت٘شًض ٠ً ثش پبي٠ اٛذاص

( دس توؼــي٘بت رـشاكيــبيي  يــب ١ــش ثخــؾ اهتلــبدي  بدي)اكــضٝدٟ يــب...( ٛظــبٕ اهتلــ
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ؿ٢شػتبٙ يب...( پ٠ٜ٢ آٗبيـي ٗٞسد ثشسػي ) اػتبٙ يب ...( ٗــخق ٗـي ؿـٞد ًـ٠ اص      )

 دس ٛٞػبٙ ا ػت. 100تب  0ٝ ثيٚ  صيش ث٠ دػت ٗي آيذساثغ٠ 

2

1





n

j

jj yx

 ; ٗيضاٙ ت٘شًض سؿت٠ كؼبٓيت كٜؼتي ٗٞسد ٛظش

) يـب ١ـش ٗتـيـش ٜٗبػـت ديِـش(       ٛـبٙ د١ٜذٟ ػ٢ٖ دسكـذي ٗؼـبعت   jxدس ايٚ ساثغ٠ 

) اسصؽ اكضٝدٟ يب...( سؿت٠  ٛـبٙ د١ٜذٟ ػ٢ٖ دسكذي اؿتـبjyّدس اػتبٙ ٝ  jؿ٢شػتبٙ 

ٗي ثبؿذ. ثضسُتش دس ًْ ٗوذاس ٗتٜبظش آٙ دس اػتبٙ  jكؼبٓيت كٜؼتي ٗٞسد ٛظش ؿ٢شػتبٙ 

تش ٝ ت٘شًض ؿـذيذتش آٙ سؿـت٠ كؼبٓيـت     ثٞدٙ اٛذاصٟ ايٚ ؿبخق ث٠ ٗؼٜي تٞصيغ ٛبٗتؼبدّ

 كٜؼتي دسيي يب صٜذ ٗغذٝدٟ رـشاكيبيي خبف اػتبٙ ٗي ثبؿذ.
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 سطٔیْ سػ٢ّّبي ِٜؼشي ؼـ ًْ ثػً ِٜؼز اوشبٙ :1-1

 

 سػ٢ّّبي ِٜؼشي اوشبٙ ؼـ ٝضغ ٗٞخٞؼ  :1-1-1

 

ًبسُب٢١بي كٜؼتي كؼـبّ   ٝضغ ٗٞرٞددس دػتشع، ٢ٗ٘تشيٚ ٝيظُي٢بي ثش پبي٠ اعالػبت  

 ٗؼـتخشد ) 1385اػتبٙ ثشعؼت سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي ٝ ث٠ تلٌيي ؿ٢شػتب٢ٛب دس پبيبٙ ػـبّ  

ٝ تغٔيـْ  اص اعالػبت اخز ؿذٟ اص ػبصٗبٙ كٜبيغ ٝ ٗؼبدٙ اػتبٙ اسدثيْ( دس صـبسصٞة ؿـٜبخت   

 ثؼ٠ آٙ، ث٠ ؿشط ار٘بٓي صيش ػجبست اػت اص:كٜؼتي دس اػتبٙ ٝؿ٢شػتب٢ٛبي تب تخلل٢بي

 
 سؼؽاؼ ًبـُب٢١ب  : 1-1-1-1

ًبسُـبٟ اػـت. ػـبختبس سؿـت٠      713تؼذاد ًْ ًبسُب٢١بي كٜؼتي كؼبّ اػتبٙ ثـبٓؾ ثـش    

 كؼبٓيتي ايٚ ًبسُب٢١ب دس اػتبٙ ٝؿ٢شػتب٢ٛبي آٙ ٛـبٙ ٗي د١ذ:

ٓيذ ػـبيش ٗغلـٞالت   ثيـتشيٚ تؼذاد ًبسُب٢١بي كٜؼتي كؼبّ اػتبٙ ٗشثٞط ث٠ كٜبيغ تٞ 

كٜبيغ تٞٓيـذ   ًبسُبٟ( ، 151ًبسُبٟ(، كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت ؿزايي ٝ آؿبٗيذٛي٢ب) 153ؿيشكٔضي )

 53ًبسُـبٟ( ٝ كـٜبيغ تٞٓيـذصٞة ٝ ٗغلـٞالت صـٞثي )      64ٗغلٞالت الػتيٌي ٝ پالػـتيٌي ) 

دسكـذ تؼـذاد ًـْ     4/7دسكـذ ٝ   9دسكـذ،   2/21دسكـذ،   5/21ًبسُبٟ( اػت ٠ً ث٠ تشتيت 

ًبسُبٟ ( ٝ كٜبيغ دثبؿي ٝ پشداخـت   2كؼبّ اػتبٙ ٗي ثبؿذ. كٜبيغ ثبصيبكت ) ٜؼتيب٢١بي كًبسُ

كٜبيغ تٞٓيذ ٗبؿـي٢ٜبي اداسي ٝ دكتـشي ٝ كـٜبيغ     صشٕ، كٜبيغ تٞٓيذ  ًي ٝ كشآٝسدٟ ١بي ٛلتي،

ًبسُبٟ( سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي ١ؼـتٜذ ًـ٠ ً٘تـشيٚ     ١3شًذإ ثب  تٞٓيذ اثضاس پضؿٌي ٝ اپتيٌي )

ًبسُبٟ كؼبّ دس اػتبٙ ٗي ثبؿٜذ ٝ ػ٢ٖ ٛؼجي آ٢ٛب اص ًْ ًبسُب٢١بي كٜؼتي كؼـبّ اػـتبٙ    تؼذاد

 دسكذ اػت. 20ر٘ؼبً ً٘تش اص 

دسكـذ( دسؿ٢شػـتبٙ    5/71ًبسُـبٟ )  510تؼذاد  اص ًْ ًبسُب٢١بي كٜؼتي كؼبّ اػتبٙ، 

س د دسكـذ(  6/6ًبسُـبٟ )  47دسكـذ( دس ؿ٢شػـتبٙ پـبسع آثـبد ٝ      2/7ًـب سُـبٟ )   51اسدثيْ، 

ؿ٢شػتبٙ ٛ٘يٚ ٗــّٞ ًبس ١ؼتٜذ ٠ً ث٠ تشتيت ؿ٢شػتب٢ٛب داساي ثيـتشيٚ تؼذاد ًبسُبٟ كٜؼتي 

دسكـذ( ٝ   6/0ًبسُـبٟ )  4كؼبّ دس اػتبٙ ٗي ثبؿـٜذ. ثـ٠ ١٘ـيٚ تشتيـت، ؿ٢شػـتبٙ ًـٞحش ثـب        

دسكذ( اص ًبسُب٢١بي كٜؼتي كؼـبّ   7/1ًبسُبٟ ) 12ؿ٢شػتب٢ٛبي ثي٠ٔ ػٞاس ٝ ُشٗي ١ش ًذإ ثب 

شػتب٢ٛبي داساي ً٘تشيٚ تؼذاد ًبسُب٢١بي كٜؼتي كؼـبّ دس اػـتبٙ ٗـي ثبؿـٜذ، ػـ٢ٖ      ؿ٢ اػتبٙ،

ٛؼجي ًبسُب٢١بي كٜؼتي كؼبّ ػبيش ؿ٢شػتب٢ٛب اص ًْ تؼذاد ًبسُب٢١بي كٜؼتي كؼـبّ اػـتبٙ دس   

دسكـذ   8/1دسكذ ٝ ؿ٢شػتبٙ ٛيـش   1/4دسكذ، ؿ٢شػتبٙ ٗـِيٚ ؿ٢ش  9/4ؿ٢شػتبٙ خٔخبّ 

 ٗي ثبؿذ.
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د ًبسُب٢١بي كؼبّ كٜؼتي اػتبٙ دس ؿ٢شػـتب٢ٛبي تبثؼـ٠ آٙ ٛــبٙ    آِٞي پشاًٜؾ تؼذا 

د١ذ ٠ً ؿ٢شػتب٢ٛبي ٛبٕ ثشدٟ ؿذٟ دس رٔٞي ١شيي اص سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي ؿ٢شػتب٢ٛبيي  ٗي

١ؼتٜذ ٠ً ػ٢ٖ ٛؼجي تؼذاد ًبسُب٢١بي ايٚ سؿت٠ كؼبٓيت كٜؼتي آ٢ٛب دس ًْ تؼذاد ًبسُب٢١ـبي  

اصٟ ٗتٞػظ ػ٢ٖ ٛؼجي تؼذاد ًبسُب٢١بي كٜؼتي ايٚ ؿ٢شػتبٙ ٗتٜبظش آ٢ٛب دس اػتبٙ ثيـتش اص اٛذ

اٛذاصٟ ت٘شًض ٛؼجي تؼذاد ًبسُب٢١بي ايٚ سؿت٠ كؼبٓيت كـٜؼتي   دس اػتبٙ ٗي ثبؿذ. ث٠ ثيبٙ ديِش،

 دس آٙ ؿ٢شػتب٢ٛب ثيـتش اص اٛذاصٟ ٗتٞػظ ت٘شًض ٛؼجي تؼذاد ًبسُب٢١بي كٜؼتي دس آ٢ٛب اػت:

 خٔخـبّ،   ٛي٢ب: ؿ٢شػتب٢ٛبي ثي٠ٔ ػٞاس ، پـبسع آثـبد،  كٜبيغ تٞٓيذ ٗٞاد ؿزايي ٝ آؿبٗيذ

 .ًٞحش، ٗـٌيٚ ؿ٢ش ٝ ٛيش

   ٚكٜبيغ تٞٓيذ ٜٗؼٞربت : ؿ٢شػتب٢ٛبي ثي٠ٔ ػٞاس، پبسع آثبد، خٔخبّ، ًٞحش ٝ ٗــِي

 .ؿ٢ش

 ،خٔخبّ ٝ ُشٗي كٜبيغ تٞٓيذ پٞؿبى ٝ... : ؿ٢شػتب٢ٛبي پبسع آثبد. 

 ّكٜبيغ دثبؿي ٝ صشٕ: ؿ٢شػتبٙ خٔخب. 

 ؿ٢شػتب٢ٛبي اسدثيْ، خٔخبّ، ُشٗي ٝ ٛيش صٞة ٝ ٗغلٞالت صٞثي: كٜبيغ تٞٓيذ. 

 كٜبيغ تٞٓيذ ًبؿز ٝ ٗغلٞالت ًبؿزي: ؿ٢شػتب٢ٛبي اسدثيْ ٝ ٗـِيٚ ؿ٢ش. 

 ْكٜبيغ اٛتـبس ٝ صبح ٝ تٌخيش...: ؿ٢شػتبٙ اسدثي. 

 كٜبيغ تٞٓيذ ًي ٝ كشآٝسدٟ ١بي ٛلتي : ؿ٢شػتبٙ ُشٗي. 

 :خٔخبّ ٝ ٛيش  ؿ٢شػتب٢ٛبي اسدثيْ، كٜبيغ تٞٓيذ ٗٞاد ٝ ٗغلٞالت ؿي٘يبيي. 

 ،ْٛ٘يٚ ٝ ٛيش  كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت الػتيٌي ٝ پالػتيٌي: ؿ٢شػتب٢ٛبي اسدثي. 

       ،كٜبيغ تٞٓيذ ػبيش ٗغلٞالت ًبٛي ؿيشكٔضي: ؿ٢شػـتب٢ٛبي ثئـ٠ ػـٞاس، پـبسع آثـبد

 .ًٞحش، ُشٗي، ٛ٘يٚ ، ٛيش ٝ ٗـِيٚ ؿ٢ش

  ٛ٘يٚ آثبد ، پبسعسدثيْاكٜبيغ تٞٓيذ كٔضات اػبػي: ؿ٢شػتب٢ٛبي ٝ. 

 ،ْٗـٌيٚ ؿ٢ش ٝ ٛ٘يٚ كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت كٔضي كبثشيٌي: ؿ٢شػتب٢ٛبي اسدثي. 

 ،ُشٗي، ٛ٘يٚ  كٜبيغ تٞٓيذ ٗبؿيٚ آالت ٝ تز٢يضات: ؿ٢شػتب٢ٛبي ثي٠ٔ ػٞاس، پبسع آثبد

 .ٝ خٔخبّ

 ْكٜبيغ تٞٓيذ ٗبؿي٢ٜبي دكتشي ٝ ٗغبػجبتي ٝ اداسي: ؿ٢شػتبٙ اسدثي. 

 ي٢ٜب ٝ دػتِب٢١بي ثشهي: ؿ٢شػتب٢ٛبي خٔخبّ ٝ ٗـِيٚ ؿ٢شكٜبيغ تٞٓيذ ٗبؿ. 

 ٚكٜبيغ تٞٓيذ ساديٞ ٝ تٔٞيضيٞٙ ٝ دػتِب٢١بي استجبعي: ؿ٢شػتب٢ٛبي خٔخبّ ٝ ٛ٘ي. 

 ْكٜبيغ تٞٓيذ اثضاس پضؿٌي ٝ اپتيٌي ...: ؿ٢شػتبٙ اسدثي. 

 ْكٜبيغ تٞٓيذ ٝػبيْ ٛؤي٠ ٗٞتٞسي: ؿ٢شػتبٙ اسدثي. 

 ٛوْ: ؿ٢شػتبٙ خٔخبّكٜبيغ تٞٓيذ ػبيش تز٢يضات ع ٝ ْ٘. 
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 كٜبيغ تٞٓيذ ٗجٔ٘بٙ ٝ... : ؿ٢شػتبٙ اسدثيْ، خٔخبّ، ٗـِيٚ ؿ٢ش. 

 ٚكٜبيغ ثبصيبكت: ؿ٢شػتبٙ ٛ٘ي.  

ػـ٢ٖ ٛؼـجي تؼـذاد     دس ػبختبس سؿت٠ كؼبٓيتي تؼذاد ًبسُب٢١بي كـٜؼتي كؼـبّ ايـٚ ؿ٢شػـتب٢ٛب،    

اد ًبسُب٢١بي كـٜؼتي كؼـبّ   ًبسُب٢١بي ١شيي اص سؿت٠ كؼبٓيت٢بي ٗٞسد اؿبسٟ دس ثبال اص ًْ تؼذ

 .آٙ ؿ٢شػتبٙ ثيـتش اص اٛذاصٟ ٗتٞػظ ٗتٜبظش آٙ دس ًْ اػتبٙ اػت

 
 سؼؽاؼ ٌبؿالٙ: 2-1-1-1

 16721ظشكيت اؿتـبّ ايزـبد ؿـذٟ دس ًبسُب٢١ـبي كـٜؼتي كؼـبّ اػـتبٙ ثـبٓؾ ثـش          

ٛلشاػت. ػبختبس سؿت٠ كؼبٓيتي ايٚ اؿتـبّ دس ًـْ اػـتبٙ ٝ ١شيـي اص ؿ٢شػـتب٢ٛبي آٙ ٛــبٙ      

 د١ذ: يٗ

ٛلـش(،   3969ظشكيت اؿتـبّ ًبسُب٢١بي كٜبيغ تٞٓيذ ػبيش ٗغلٞالت ًبٛي ؿيشكٔضي ) 

ٝ كـٜبيغ تٞٓيـذ ٗغلـٞالت الػـتيٌي ٝ      ٛلـش(  3689كٜبيغ تٞٓيذ ٗـٞاد ؿـزايي ٝ آؿـبٗيذٛي٢ب )   

 7/23ثيـتش اص آٙ دس ػبيش سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كـٜؼتي اػـت ٝ ثـ٠ تشتيـت      ٛلش( 2269پالػتيٌي )

دسكذ ًْ ظشكيت اؿتـبّ ًبسُب٢١بي كٜؼتي كؼـبّ اػـتبٙ سا ثـ٠     6/13ٝ  دسكذ 1/22دسكذ، 

 خٞد اختلبف ٗي د١ذ.

ث٠ ١٘يٚ تشتيت، ظشكيت اؿتـبّ ًبسُب٢١بي كؼبّ كـٜبيغ  تٞٓيـذ ٗبؿـي٢ٜبي اداسي ٝ     

ٛلـش(   35ٛلش( ٝ كٜبيغ تٞٓيذ ًي ٝ كـشآٝسدٟ ١ـبي ٛلتـي )    24ٛلش(، كٜبيغ ثبصيبكت )21دكتشي )

دسكـذ،   14/0دسكـذ،   13/0سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي اػـت ٝ ثـ٠ تشتيـت     ً٘تش اص آٙ دس ػبيش

 دسكذ اص ًْ اؿتـبّ ًبسُب٢١بي كٜؼتي كؼبّ اػتبٙ سا ث٠ خٞد اختلبف ٗي د١ٜذ. 21/0

دسٗيبٙ ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ، اص ٛظـش ظشكيـت اؿـتـبّ دس ًبسُب٢١ـبي كـٜؼتي كؼـبّ،        

ٝؿ٢شػتب٢ٛبي ًٞحش، ُشٗـي ٝ ٛيـش داساي   ؿ٢شػتب٢ٛبي اسدثيْ، پبسع آثبد ٝ ٛ٘يٚ داساي ثيـتشيٚ 

ً٘تشيٚ تؼذاد ظشكيت اؿتـبّ دسًبسُب٢١بي كٜؼتي كؼبّ خٞد ١ؼتٜذ. دس ػبّ ٗٞسد ثشسػـي، اص  

دس  دسكـذ(  2/72ٛلـش )  12070ًْ ظشكيت اؿـتـبّ ًبسُب٢١ـبي كـٜؼتي كؼـبّ اػـتبٙ تؼـذاد       

دسكـذ(   8/6ٛلش ) 1133دس ؿ٢شػتبٙ پبسع آثبد ٝ  دسكذ( 6/9ٛلش  ) 1608ؿ٢شػتبٙ اسدثيْ ، 

 ،دسكـذ(  3/0ٛلـش )  50دس ؿ٢شػتبٙ ٛ٘يٚ ٗــّٞ ًـبس ١ؼـتٜذ ٝ دس ٗوبثـْ ؿ٢شػـتبٙ ًـٞحش      

اص ًـْ ظشكيـت    دسكـذ(  9/0ٛلـش )  158دسكذ( ٝ ؿ٢شػتبٙ ٛيش  9/0ٛلش) 146ؿ٢شػتبٙ ُشٗي 

اؿتـبّ ًبسُب٢١بي كٜؼتي كؼبّ اػتبٙ سا ث٠ خٞد اختلبف دادٟ اٛذ. ث٠ ١٘يٚ تشتيت، ػ٢ٖ ٛؼجي 

ؿ٢شػتب٢ٛب اص ًْ ظشكيت اؿتـبّ ًبسُب٢١بي كٜؼتي كؼبّ اػتبٙ ثـشاي ؿ٢شػـتبٙ خٔخـبّ     ػبيش

 دسكذ اػت. 2/1دسكذ ٝ ؿ٢شػتبٙ ثي٠ٔ ػٞاس  9/3دسكذ، ؿ٢شػتبٙ ٗـِيٚ ؿ٢ش  2/4
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ٗوبيؼ٠ ػبختبس سؿت٠ كؼبٓيتي اؿتـبّ دس ًبسُب٢١بي كٜؼتي كؼـبّ اػـتبٙ ثـب ػـبختبس      

١ٜذٟ ً٘تش يب ثيـتش ثٞدٙ ؿذت ٛؼـجي ت٘شًـض ظشكيـت    ٗتٜبظش دس ١شيي اص ؿ٢شػتب٢ٛب ٛـبٙ د

اؿتـبّ دس ١شيي اص سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دسايٚ يب آٙ ؿ٢شػتبٙ دس هيبع ثب آٙ دس ًْ اػتبٙ 

اػت. ك٢شػت صيش ٛـبٙ د١ٜذٟ ؿ٢شػتب٢ٛبيي اػت ٠ً دس ١شيـي اص سؿـت٠ كؼبٓيت٢ـبي كـٜؼتي     

 ظشؿبٙ دس ًْ اػتبٙ ٗي ثبؿٜذ.داساي ضشيت ت٘شًض ٛؼجي اؿتـبّ ثيـتشي اص ٗتٞػظ ٗتٜب

     ،كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت ؿزايي ٝ آؿبٗيذٛي ١ب: ؿ٢شػتب٢ٛبي ثي٠ٔ ػـٞاس، پـبسع آثـبد

 .شيخٔخبّ، ًٞحش، ٗـِيٚ ؿ٢ش ٝ ٛ

 كٜبيغ تٞٓيذ ٜٗؼٞربت: ؿ٢شػتب٢ٛبي ثي٠ٔ ػٞاس، پبسع آثبد ٝ ًٞحش. 

 ،ُشٗيخٔخبّ ٝ   كٜبيغ تٞٓيذ پٞؿبى ٝ...: ؿ٢شػتب٢ٛبي اسدثيْ، پبسع آثبد. 

 ّكٜبيغ دثبؿي ٝ پشداخت صشٕ ٝ...: ؿ٢شػتب٢ٛبي اسدثيْ ٝ خٔخب. 

 كٜبيغ تٞٓيذصٞة ٝ ٗغلٞالت صٞثي: ؿ٢شػتب٢ٛبي خٔخبّ، ٗـِيٚ ؿ٢ش ٝ ٛيش. 

 كٜبيغ تٞٓيذ ًبؿز ٝ ٗغلٞالت ًبؿزي: ؿ٢شػتب٢ٛبي اسدثيْ ٝ ٗـِيٚ ؿ٢ش. 

 ْكٜبيغ اٛتـبس ٝ صبح ٝ تٌخيش:  ؿ٢شػتبٙ اسدثي. 

 ٝ كشآٝسدٟ ١بي ٛلتي : ؿ٢شػتب٢ٛبي اسدثيْ ٝ ُشٗي كٜبيغ تٞٓيذ ًي. 

 ، ْخٔخبّ ٝ ٛيش كٜبيغ تٞٓيذ ٗٞاد ٝ ٗغلٞالت ؿي٘يبيي: ؿ٢شػتب٢ٛبي اسدثي. 

 ٚكٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت الػتيٌي ٝ پالػتيٌي : ؿ٢شػتب٢ٛبي اسدثيْ ٝ ٛ٘ي. 

       ،ُشٗـي، ٛ٘ـيٚ،    كٜبيغ تٞٓيذ ػـبيش ٗغلـٞالت ًـبٛي ؿيشكٔـضي: ؿ٢شػـتب٢ٛبي ًـٞحش

 .ؿ٢ش ٝ ٛيش.ٗـِيٚ 

 كٜبيغ تٞٓيذ كٔضات اػبػي: ؿ٢شػتبٙ پبسع آثبد. 

 كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت كٔضي كبثشيٌي: ؿ٢شػتب٢ٛبي اسدثيْ ٝ ٗـِيٚ ؿ٢ش. 

 ٚكٜبيغ تٞٓيذ ٗبؿيٚ آالت ٝ تز٢يضات: ؿ٢شػتب٢ٛبي ثي٠ٔ ػٞاس، ُشٗي ٝ ٛ٘ي. 

 : ؿ٢شػتبٙ اسدثيْ كٜبيغ تٞٓيذ ٗبؿيٚ ١بي دكتشي ٝ اداسي. 

 ٓٞٗبؿيٚ ١ب ٝ دػتِب٢١بي ثشهي : ؿ٢شػـتبٙ اسدثيـْ، خٔخـبّ ٝ ٗــِيٚ      ذييكٜبيغ ت

 .ؿ٢ش

 ٚكٜبيغ تٞٓيذ ساديٞ ٝ تٔٞيضيٞٙ ٝ دػتِب٢١بي استجبعي : ؿ٢شػتب٢ٛبي خٔخبّ ٝ ٛ٘ي. 

 ْكٜبيغ تٞٓيذ اثضاس پضؿٌي ٝ اپتيٌي: ؿ٢شػتبٙ اسدثي. 

 ْكٜبيغ تٞٓيذ ٝػبيْ ٛؤي٠ ٗٞتٞسي: ؿ٢شػتبٙ اسدثي. 

 ز٢يضات عْ٘ ٝ ٛوْ : ؿ٢شػتبٙ خٔخبّكٜبيغ تٞٓيذ ػبيش ت. 

 ،ْخٔخبّ ٝ ٗـِيٚ ؿ٢ش كٜبيغ تٞٓيذ ٗجٔ٘بٙ ٝ...: ؿ٢شػتبٙ اسدثي. 

 :ؿ٢شػتبٙ ٛ٘يٚ  كٜبيغ ثبصيبكت. 
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 وفٗبي٠ ُؿاـي ثبثز  : 3-1-1-1

١ـضاس    4/3ًْ ٗجٔؾ ػشٗبي٠ ُزاسي حبثت دس ًبسُب٢١بي كٜؼتي كؼبّ اػتبٙ ثبٓؾ ثـش   

كؼبٓيتي ػشٗبي٠ ُزاسي حبثت دس ايٚ ًبسُب٢١ب دس ًـْ اػـتبٙ ٝ    ٗئيبسد سيبّ اػت، ػبختبس سؿت٠

 ؿ٢شػتب٢ٛبي آٙ ٛـبٙ ٗي د١ذ:

دسكذ( دس كٜبيغ  2/28ٗئيبسد سيبّ ) 9/869اص ًْ ايٚ ٗجٔؾ ػشٗبي٠ ُزاسي، ثبٓؾ ثش  

دسكـذ( دس كـٜبيغ تٞٓيـذ ػـبيش      3/20ٗئيـبسد سيـبّ )   9/691ؿبٗيذٛي٢ب،  تٞٓيذ ٗٞاد ؿزايي ٝ آ

دس كـٜبيغ تٞٓيـذ ٗغلـٞالت     دسكـذ(  4/15ٗئيبسد سيـبّ )  2/525ي ؿيشكٔضي ٝ ٗغلٞالت ًبٛ

ػ٠ سؿت٠ كؼبٓيت كٜؼتي داساي ثيــتشيٚ ٗيـضاٙ    ايٚ الػتيٌي ٝ پالػتيٌي ١ضي٠ٜ ؿذٟ اػت ٠ً

 ػشٗبي٠ ُزاسي حبثت تب ػبّ ٗٞسد ثشسػي دس اػتبٙ ٗي ثبؿٜذ.

ٙ اص ًْ ػشٗبي٠ ُزاسي حبثت ٝاعـذ١بي كـٜؼتي كؼـبّ     دس ٗوبثْ،  ٗئيـبسد   3/1 ،اػـتب

 09/0ٗئيــبسد سيــبّ ) 9/2دس كــٜبيغ تٞٓيــذ ٗبؿــي٢ٜبي اداسي ٝ دكتــشي،  دسكــذ( 04/0سيــبّ)

دسكـٜبيغ   دسكـذ(  12/0ٗئيبسد سيـبّ )  1/4ٝ  دس كٜبيغ تٞٓيذ ًي ٝ كشآٝسدٟ ١بي ٛلتي دسكذ(

ػـ٠ سؿـت٠ كؼبٓيـت كـٜؼتي داساي ً٘تـشيٚ ٗيـضاٙ        ايٚ ثبصيبكت ػشٗبي٠ ُزاسي ؿذٟ اػت ٠ً

 شٗبي٠ ُزاسي حبثت دس اػتبٙ ١ؼتٜذ.ػ

      ٙ  2/2365عـذٝد   ،اص ًْ ٗجٔؾ ػشٗبي٠ ُزاسي حبثـت ٝاعـذ١بي كـٜؼتي كؼـبّ اػـتب

دس  دسكـذ(  3/18ٗئيـبسد سيـبّ )   1/624دسكـذ( دس ؿ٢شػـتبٙ اسدثيـْ،     4/96ٗئيبسد سيـبّ ) 

ػـت.  دس ؿ٢شػتبٙ پبسع آثبد ١ضي٠ٜ ؿذٟ ا دسكذ( 5/6ٗئيبسد سيبّ ) 7/220ؿ٢شػتبٙ ٛ٘يٚ ٝ 

ايٚ ػ٠ ؿ٢شػتبٙ ثيـتشيٚ ٗيضاٙ ػشٗبي٠ ُزاسي حبثت دس ٝاعذ١بي كٜؼتي كؼـبّ اػـتبٙ سا ثـ٠    

ٗئيـبسد سيـبّ    7/12خٞدرزة ًشدٟ اٛذ. دس ٗوبثْ اص ًْ ايٚ ٗجٔؾ ػشٗبي٠ ُزاسي حبثت عـذٝد  

 4/24دسكذ( دس ؿ٢شػـتبٙ ًـٞحش ٝ    4/0ٗئيبسد سيبّ ) 149دسكذ( دس ؿ٢شػتبٙ ُشٗي،  4/0)

ػـ٠ ؿ٢شػـتبٙ داساي   ايـٚ  دس ؿ٢شػتبٙ ٛيش ١ضيٜـ٠ ؿـذٟ اػـت ًـ٠      دسكذ( 7/0بّ) ٗئيبسد سي

ً٘تشيٚ ٗيضاٙ ػشٗبي٠ ُزاسي حبثت دس ٝاعذ١بي كٜؼتي كؼبّ خٞد ١ؼتٜذ. اٛـذاصٟ ػـ٢ٖ ٛؼـجي    

ػشٗبي٠ ُزاسي حبثت ٝاعذ١بي كٜؼتي كؼبّ ػبيش ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ اص ًْ ٗجٔؾ آٙ دس اػـتبٙ  

دسكذ ٝ ؿ٢شػتبٙ ثئـ٠   5/1ؿ٢شػتبٙ ٗـِيٚ ؿ٢ش  دسكذ، 3/2ث٠ تشتيت دس ؿ٢شػتبٙ خٔخبّ 

 دسكذ اػت. 9/0ػٞاس 

كــبسؽ اص هــذس ٗغٔــن ػــشٗبي٠ ُــزاسي٢بي اٛزــبٕ ؿــذٟ دس ٝاعــذ١بي كــٜؼتي كؼــبّ  

ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ، ٗوبيؼ٠ تغجيوي ػبختبس سؿـت٠ كؼـبٓيتي ايـٚ ػـشٗبي٠ ُـزاسي دس اػـتبٙ ثـب        

ؿ٢شػتب٢ٛبي داساي ؿذت ٛؼجي ثيــتش   بي اػتبٙ،ػبختبس١بي ٗتٜبظش آٙ دس ١شيي اص ؿ٢شػتب٢ٛ

ت٘شًض ػشٗبي٠ ُزاسي دسايٚ يب آٙ سؿت٠ كؼبٓيت سا دس ٗوبيؼ٠ ثب ٗٞاسد ٗتٜبظشؿبٙ دس اػتبٙ ثـ٠  

 :ؿشط صيش ٛـبٙ ٗي  د١ذ
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      ،كٜبيغ تٞٓيذ ٗٞادؿزايي ٝ آؿبٗيذٛي٢ب: ؿ٢شػتب٢ٛبي اسدثيْ، ثئـ٠ ػـٞاس، پـبسع آثـبد

 .ٝ ٛيش ُشٗي، ٗـِيٚ ؿ٢ش خٔخبّ، ًٞحش،

 : ؿ٢شػتب٢ٛبي اسدثيْ، ثي٠ٔ ػٞاس، پبسع آثبد ٝ ًٞحش كٜبيغ تٞٓيذ ٜٗؼٞربت. 

 ...ٝ ؿ٢شػتب٢ٛبي اسدثيْ ، پبسع آثبد، خٔخبّ ٝ ُشٗي :كٜبيغ تٞٓيذ پٞؿبى. 

 ّكٜبيغ دثبؿي ٝ صشٕ ٝ...: ؿ٢شػتبٙ خٔخب. 

 كٜبيغ تٞٓيذصٞة ٝ ٗغلٞالت صٞثي : ؿ٢شػتب٢ٛبي خٔخبّ، ٗـِيٚ ؿ٢ش ٝ ٛيش. 

 يغ تٞٓيذ ًبؿز ٝ ٗغلٞالت ًبؿزي: ؿ٢شػتب٢ٛبي اسدثيْ ٝ ٗـِيٚ ؿ٢شكٜب. 

 ،ؿ٢شػتبٙ اسدثيْ صبح ٝ تٌخيش: كٜبيغ اٛتـبس. 

  كٜبيغ تٞٓيذ ًي ٝ كشآٝسدٟ ١بي ٛلتي: ؿ٢شػتبٙ ١بي اسدثيْ ٝ ُشٗي. 

 كٜبيغ تٞٓيذ ٗٞاد ٝ ٗغلٞالت ؿي٘يبيي: ؿ٢شػتب٢ٛبي اسدثيْ ٝ ٛيش. 

 پالػتيٌي : ؿ٢شػتب٢ٛبي اسدثيْ ٝ ٛ٘يٚ كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت الػتيٌي ٝ. 

 ، ٛ٘يٚ ٝ ؿيشٟ  كٜبيغ تٞٓيذ ػبيش ٗغلٞالت ًبٛي ؿيشكٔضي: ؿ٢شػتب٢ٛبي ُشٗي. 

 ْكٜبيغ تٞٓيذ كٔضات اػبػي: ؿ٢شػتبٙ اسدثي. 

 كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت كٔضي كبثشيٌي : ؿ٢شػتب٢ٛبي اسدثيْ ٝ ٗـِيٚ ؿ٢ش. 

 تب٢ٛبي پبسع آثبد ٝ ٛ٘يٚكٜبيغ تٞٓيذ ٗبؿيٚ آالت ٝ تز٢يضات: ؿ٢شػ. 

 ي : ؿ٢شػتبٙ اسدثيْسكٜبيغ تٞٓيذ ٗبؿي٢ٜبي دكتشي ٝ ادا. 

 : ؿ٢شػتب٢ٛبي اسدثيْ، خٔخبّ ٝ ٗـِيٚ ؿ٢ش كٜبيغ تٞٓيذ ٗبؿي٢ٜب ٝ دػتِب٢١بي ثشهي. 

 ٚكٜبيغ تٞٓيذ ساديٞ ٝ تٔٞيضيٞٙ ٝ دػتِب٢١بي استجبعي: ؿ٢شػتب٢ٛبي خٔخبّ ٝ ٛ٘ي. 

  ٝ اپتيٌي : ؿ٢شػتبٙ اسدثيْكٜبيغ تٞٓيذ اثضاس پضؿٌي. 

 ْكٜبيغ تٞٓيذ ٝػبيْ ٛؤي٠ ٗٞتٞسي: ؿ٢شػتبٙ اسدثي. 

 :ْؿ٢شػتب٢ٛبي اسدثيْ ٝخٔخبّ كٜبيغ تٞٓيذ ػبيش تز٢يضات عْ٘ ٝ ٛو. 

 ْكٜبيغ تٞٓيذ ٗجٔ٘بٙ ٝ....: ؿ٢شػتبٙ اسدثي. 

 ٚكٜبيغ ثبصيبكت: ؿ٢شػتب٢ٛبي اسدثيْ ٝ ٛ٘ي.  

ٟ ٝ ٛوؾ ثؼيبس ٗؼٔظ ٝ ؿبٓت ؿ٢شػتبٙ اسدثيْ دس ػبختبس ايٚ اعالػبت عبًي اص ربيِب            

كؼبٓيت٢بي كٜؼتي اػتبٙ اػت، ض٘ٚ آٙ ٠ً ايٚ ُشٟٝ اصكؼبٓيت٢بي اهتلبدي تب عذ ثؼيبس ً٘تـشي  

ثـ٠ ػـالٟٝ   خٔخبّ ٝ ٗـِيٚ ؿ٢ش ٝ... ُؼتشؽ يبكت٠ اػت.  ٛيض دس ؿ٢شػتب٢ٛبي ٛ٘يٚ، پبسع آثبد،

كبهذ يي ػبختبس كـٜؼتي ٗتٜـٞع ٝ ٌٗ٘ـْ يٌـذيِش     ٠ً ؿبٓت ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ ٛـبٙ ٗي د١ذ 

 ذٝد دس آ٢ٛب ٗــّٞ ًبس ٗي ثبؿٜذ.غثٞدٟ ٝ ؿبٓجبً يي يب صٜذ ٝاعذ كٜؼتي ٗ

 ُزؿت٠ اص ايٚ ، ثش پبي٠ ايٚ تغٔيْ ديذٟ ٗي ؿٞد ٠ً : 
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اص ٜٗظش ايزبد اؿتـبّ، كٜبيغ تٞٓيذ ػـبيش ٗغلـٞالت ًـبٛي ؿيشكٔـضي، كـٜبيغ تٞٓيـذ        -

ٛي٢ب، كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت الػتيٌي ٝ پالػتيٌي، كـٜبيغ  ٗغلٞالت ؿزايي ٝ آؿبٗيذ

تٞٓيذ ٜٗؼٞربت ٝ كٜبيغ تٞٓيذ صٞة ٝ ٗغلٞالت صٞثي ٢ٗ٘تشيٚ تخلل٢بي كٜؼتي 

 اػتبٙ ١ؼتٜذ.

اص ٜٗظش ايزبد ػشٗبي٠ ُزاسي كٜؼتي، كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلـٞالت ؿـزايي ٝ آؿـبٗيذٛي٢ب،     -

  ٓٞ يـذ ٗغلـٞالت الػـتيٌي ٝ    كٜبيغ تٞٓيذ ػبيش ٗغلٞالت ًبٛي ؿيشكٔـضي، كـٜبيغ ت

پالػتيٌي، كٜبيغ تٞٓيذ كٔضات اػبػي ٝ كٜبيغ تٞٓيذ ٜٗؼٞربت ٢ٗ٘تشيٚ تخللـ٢بي  

 كٜؼتي اػتبٙ ١ؼتٜذ.

(، اسايـ٠ ُشديـذٟ   1-13( تب )1-1اعالػبت تللئي ٗشثٞط  ث٠ ٗٞاسد رًش ؿذٟ دس رذاّٝ ؿ٘بسٟ )

 اػت.
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 شبٙ اـؼثیْ اق ٜٗظف اٌشـبّ ٝ وفٗبي٠ ُؿاـي ِٜؼشي ؼـ ٝضغ ٗٞخٞؼ(: ٢ٗ٘شفيٚ سػ٢ّّبي ِٜؼشي ٢ٌفوشب٢ٛبي او   1-1خؽّٝ)   

 وفٗبي٠ ُؿاـي ثبثز  اٌشـبّ  ٢ٌفوشبٙ

 ـي ٝ ٗطبوجبسي، ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ٝ ادشیٌيِٜبيغ زبح ٝ اٛشٍبـ ٝ سٌثیف، ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌی٢ٜبي اؼا ِٜبيغ اٛشٍبـ ٝ زبح ٝ سٌثیف، ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌی٢ٜبي اؼاـي ٝ ٗطبوجبسي ، ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ٝ ادشیٌي اـؼثیْ

 ِٜبيغ سٞٓیؽٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢ب، ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ سد٢یكار، ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢ب ثی٠ٔ وٞاـ

 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر، ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢ب ٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثيِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي، ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر ٝ ِٜبيغ س دبـن آثبؼ

 ِٜبيغ ؼثبؿي ٝ كفآٝـؼٟ ١بي زفٕ، ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف سد٢یكار ضْ٘ ٝ ٛوْ، ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي غٔػبّ

 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢ب، ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر بٗیؽٛی٢ب ، ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبرِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌ ًٞثف

 ِٜبيغ سٞٓیؽ كفآٝـؼٟ ١بي ٛلشي، ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف ٗطّٞالر ًبٛي ؿیفكٔكي  ِٜبيغ سٞٓیؽ كفآٝـؼٟ ١بي ٛلشي ، ِٜبيغ سٞٓیؽ دٌٞبى ُفٗي

 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌی٢ٜب ٝ ؼوشِب٢١بي ٗٞٓؽ ثفم، ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي  ، ِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر ًبؿؿيِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي ٍِٗیٚ ٢ٌف

 ٛي ؿیف كٔكي ِٜبيغ سٞٓیؽ ـاؼيٞ ٝ سٔٞيكيٞٙ ٝ ؼوشِب٢١بي اـسجبعي، ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف ٗطّٞالر ًب ِٜبيغ ثبقيبكز، ِٜبيغ سٞٓیؽ ـاؼيٞ ٝ سٔٞيكيٞٙ ٝ ؼوشِب٢١بي اـسجبعي ٛ٘یٚ

 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ  ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبيي، ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي  ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبيي ، ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢ب  ٛیف
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 1385ي ِٜؼشي ؼـ وبّ سؼؽاؼ ًبـُب٢١بي ِٜؼشي كؼبّ ؼـ ٢ٌفوشب٢ٛبي اوشبٙ اـؼثیْ ث٠ سلٌیي ـٌش٠ كؼبٓیش٢ب (: 1-2خؽّٝ )

 ٢ٌفوشبٙ اوشبٙ اـؼثیْ ـٌش٠ كؼبٓیز

 اـؼثیْ

 ٢ٌفوشبٙ

 ثی٠ٔ وٞاـ

 ٢ٌفوشبٙ

 دبـن آثبؼ

٢ٌفوشبٙ 

 غٔػبّ

٢ٌفوشبٙ  ٢ٌفوشبٙ ُفٗي ٢ٌفوشبٙ ًٞثف

 ٍِٗیٚ ٢ٌف

 ٢ٌفوشبٙ ٛیف ٢ٌفوشبٙ ٛ٘یٚ

 13 47 29 12 4 35 51 12 510 713 خ٘غ ًْ

 3 5 10 2 1 10 18 4 98 151 بِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر اق سٞسٞٙ ٝ سٜجبًٞ

 0 1 2 0 1 2 10 1 21 38 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر

 0 1 0 1 0 3 2 0 14 21 ػْ٘ آٝـي ٝ ـَٛ ًفؼٙ غك ِٜبيغ سٞٓیؽ دٌٞبى،

 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 ِٜبيغ ؼثبؿي، دفؼاغز زفٕ ٝ وبيف ٗطّٞالر زفٗي

 2 0 1 1 0 4 0 0 45 53 ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي

 0 0 1 0 0 0 0 0 15 16 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر ًبؿؿي

 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 ِٜبيغ اٛشٍبـ، زبح ٝ سٌثیف ـوب٠ٛ ١بي ضجظ ٌؽٟ

 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًي، كفآٝـؼٟ ١بي ٛلشي ٝ...

 1 1 0 0 0 2 1 0 31 36 ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبيي ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ

 3 6 1 0 0 1 2 0 51 64 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر الوشیٌي ٝ دالوشیٌي

 4 22 10 6 2 3 11 5 90 153 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف ٗطّٞالر ًبٛي ؿیفكٔكي

 0 2 0 0 0 0 1 0 9 12 ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي

 0 3 2 0 0 0 1 0 38 44 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر كٔكي كبثفيٌي...

 0 4 0 1 0 2 4 2 26 39 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ سد٢یكار ...

 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 ضىبثؽاـي ٝ ٗطبوجبسي ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌی٢ٜبي ؼكشفي،

 0 0 1 0 0 2 0 0 7 10 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ ؼوشِب٢١بي ثفهي ...

 0 1 0 0 0 1 0 0 4 6 جبعيِٜبيغ سٞٓیؽ ـاؼيٞ، سٔٞيكيٞٙ ٝ ؼوشِب٢١بي اـس

 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 ادشیٌي ٝ....  ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ،

 0 0 0 0 0 0 1 0 27 28 سفئف ٝ...  ِٜبيغ سٞٓیؽ ٝوبيْ ٛؤی٠ ٗٞسٞـي ،

 0 0 0 0 0 2 0 0 4 6 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف سد٢یكار ضْ٘ ٝ ٛوْ

 0 0 1 0 0 1 0 0 11 13 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗجٔ٘بٙ ٝ ّٜٗٞػبر

 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 ِٜبيغ ثبقيبكز 

 اعالػبر اغؿ ٌؽٟ اق وبقٗبٙ ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ اوشبٙ اـؼثیْ ٗبغؿ:
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 1385وبغشبـ ـٌش٠ كؼبٓیشي ًبـُب٢١بي ِٜؼشي كؼبّ ؼـ ٢ٌفوشب٢ٛبي اوشبٙ اـؼثیْ ؼـ وبّ   (:  1-3خؽّٝ ) 

 ٢ٌفوشبٙ اوشبٙ اـؼثیْ ـٌش٠ كؼبٓیز

 اـؼثیْ

 ٢ٌفوشبٙ

 ثی٠ٔ وٞاـ

 ٢ٌفوشبٙ

 دبـن آثبؼ

٢ٌفوشبٙ 

 غٔػبّ

٢ٌفوشبٙ  ٢ٌفوشبٙ ُفٗي ٢ٌفوشبٙ ًٞثف

 ٍِٗیٚ ٢ٌف

 ٢ٌفوشبٙ ٛیف ٢ٌفوشبٙ ٛ٘یٚ

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 خ٘غ ًْ

 08/23 64/10 48/34 67/16 25 57/28 29/35 33/33 22/19 18/21 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢ب

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ٓیؽ ٗطّٞالر اق سٞسٞٙ ٝ سٜجبًِٜٞبيغ سٞ

 0 13/2 90/6 0 25 71/5 61/19 33/8 12/4 33/55 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر

 0 13/2 0 33/8 0 57/8 92/3 0 75/2 95/2 ػْ٘ آٝـي ٝ ـَٛ ًفؼٙ غك ِٜبيغ سٞٓیؽ دٌٞبى،

 0 0 0 0 0 71/5 0 0 20/0 42/0 ِٜبيغ ؼثبؿي، دفؼاغز زفٕ ٝ وبيف ٗطّٞالر زفٗي

 38/15 0 45/3 33/8 0 43/11 0 0 82/8 43/7 ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي

 0 0 45/3 0 0 0 0 0 94/2 24/2 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر ًبؿؿي

 0 0 0 0 0 0 0 0 76/1 26/1 ِٜبيغ اٛشٍبـ، زبح ٝ سٌثیف ـوب٠ٛ ١بي ضجظ ٌؽٟ

 0 0 0 33/8 0 0 0 0 39/0 42/0 ..ِٜبيغ سٞٓیؽ ًي، كفآٝـؼٟ ١بي ٛلشي ٝ.

 69/7 13/2 0 0 0 71/5 96/1 0 08/6 05/5 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبيي

 08/23 7712 45/3 0 0 86/2 92/3 0 10 98/8 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر الوشیٌي ٝ دالوشیٌي

 77/30 81/46 48/34 50 50 57/8 57/21 67/41 65/17 46/21 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف ٗطّٞالر ًبٛي ؿیفكٔكي

 0 26/4 0 0 0 0 96/1 0 76/1 68/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي

 0 38/6 90/6 0 0 0 96/1 0 45/7 17/6 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر كٔكي كبثفيٌي...

 0 51/8 0 33/8 0 71/5 84/7 67/16 10/5 47/5 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ سد٢یكار ...

 0 0 0 0 0 0 0 0 59/0 42/0 ضىبثؽاـي ٝ ٗطبوجبسي في،ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌی٢ٜبي ؼكش

 0 0 45/3 0 0 71/5 0 0 37/1 40/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ ؼوشِب٢١بي ثفهي ...

 0 13/2 0 0 0 86/2 0 0 78/0 84/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ـاؼيٞ، سٔٞيكيٞٙ ٝ ؼوشِب٢١بي اـسجبعي

 0 0 0 0 0 0 0 0 59/0 42/0 ادشیٌي ٝ....  ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ،

 0 0 0 0 0 0 96/1 0 29/5 93/3 سفئف ٝ...  ِٜبيغ سٞٓیؽ ٝوبيْ ٛؤی٠ ٗٞسٞـي ،

 0 0 0 0 0 71/5 0 0 78/0 84/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف سد٢یكار ضْ٘ ٝ ٛوْ

 0 0 45/3 0 0 86/2 0 0 16/2 82/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗجٔ٘بٙ ٝ ّٜٗٞػبر

 0 13/2 0 0 0 0 0 0 20/0 28/0 ِٜبيغ ثبقيبكز 

 اعالػبر اغؿ ٌؽٟ اق وبقٗبٙ ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ اوشبٙ اـؼثیْ. 1 ٗبغؿ:

 . ثفآٝـؼ ٍٗبٝـ2          
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 1385و٢ٖ ٛىجي ١ف ٢ٌفوشبٙ اق سؼؽاؼ ًْ ًبـُب٢١بي ِٜؼشي كؼبّ اوشبٙ اـؼثیْ ث٠ سلٌیي ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي ؼـ وبّ   (:1-4خؽّٝ ) 

 ٢ٌفوشبٙ اوشبٙ اـؼثیْ ـٌش٠ كؼبٓیز

 ؼثیْاـ

 ٢ٌفوشبٙ

 ثی٠ٔ وٞاـ

 ٢ٌفوشبٙ

 دبـن آثبؼ

٢ٌفوشبٙ 

 غٔػبّ

٢ٌفوشبٙ  ٢ٌفوشبٙ ُفٗي ٢ٌفوشبٙ ًٞثف

 ٍِٗیٚ ٢ٌف

 ٢ٌفوشبٙ ٛیف ٢ٌفوشبٙ ٛ٘یٚ

 82/1 59/6 07/4 68/1 56/0 91/4 15/7 68/1 53/71 100 خ٘غ ًْ

 99/1 31/3 62/6 32/1 66/0 62/6 92/11 65/2 90/64 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢ب

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر اق سٞسٞٙ ٝ سٜجبًٞ

 0 63/2 26/5 0 63/2 26/5 32/26 63/2 26/55 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر

 0 76/4 0 76/4 0 29/14 52/9 0 67/66 100 ػْ٘ آٝـي ٝ ـَٛ ًفؼٙ غك ِٜبيغ سٞٓیؽ دٌٞبى،

 0 0 0 0 0 67/66 0 0 33/33 100 ٗطّٞالر زفٗيِٜبيغ ؼثبؿي، دفؼاغز زفٕ ٝ وبيف 

 77/3 0 89/1 89/1 0 55/7 0 0 91/84 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي

 0 0 52/6 0 0 0 0 0 75/93 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر ًبؿؿي

 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 ِٜبيغ اٛشٍبـ، زبح ٝ سٌثیف ـوب٠ٛ ١بي ضجظ ٌؽٟ

 0 0 0 33/33 0 0 0 0 67/66 100 ؽ ًي، كفآٝـؼٟ ١بي ٛلشي ٝ...ِٜبيغ سٞٓی

 78/2 78/2 0 0 0 56/5 78/2 0 11/86 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبيي

 69/4 38/9 56/1 0 0 56/1 13/3 0 69/79 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر الوشیٌي ٝ دالوشیٌي

 61/2 38/14 54/6 92/3 31/1 96/1 19/7 27/3 82/58 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف ٗطّٞالر ًبٛي ؿیفكٔكي

 0 67/16 0 0 0 0 33/8 0 75 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي

 0 82/6 55/4 0 0 0 27/2 0 36/86 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر كٔكي كبثفيٌي...

 0 26/10 0 56/2 0 13/5 26/10 13/5 67/66 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ سد٢یكار ...

 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 ضىبثؽاـي ٝ ٗطبوجبسي ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌی٢ٜبي ؼكشفي،

 0 0 10 0 0 20 0 0 70 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ ؼوشِب٢١بي ثفهي ...

 0 67/16 0 0 0 67/16 0 0 67/66 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ـاؼيٞ، سٔٞيكيٞٙ ٝ ؼوشِب٢١بي اـسجبعي

 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 یٌي ٝ....ادش  ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ،

 0 0 0 0 0 0 57/3 0 43/96 100 سفئف ٝ...  ِٜبيغ سٞٓیؽ ٝوبيْ ٛؤی٠ ٗٞسٞـي ،

 0 0 0 0 0 33/33 0 0 67/66 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف سد٢یكار ضْ٘ ٝ ٛوْ

 0 0 69/7 0 0 69/7 0 0 62/84 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗجٔ٘بٙ ٝ ّٜٗٞػبر

 0 50 0 0 0 0 0 0 50 100 ِٜبيغ ثبقيبكز 

 اعالػبر اغؿ ٌؽٟ اق وبقٗبٙ ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ اوشبٙ اـؼثیْ. 1 ٗبغؿ:

 ثفآٝـؼ ٍٗبٝـ . 2         
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 1385ضفيت ٌٗبٛي سٞقيغ سؼؽاؼ ًبـُب٢١بي ِٜؼشي كؼبّ ثفضىت ـٌش٠ كؼاليش٢بي ِٜؼشي ؼـ ٢ٌفوشب٢ٛبي اوشبٙ اـؼثیْ ؼـ وبّ   (:  1-5خؽّٝ )  

 ٢ٌفوشبٙ ـٌش٠ كؼبٓیز

 اـؼثیْ

 ٢ٌفوشبٙ

 ثی٠ٔ وٞاـ

 ٢ٌفوشبٙ

 دبـن آثبؼ

٢ٌفوشبٙ 

 غٔػبّ

٢ٌفوشبٙ  ٢ٌفوشبٙ ُفٗي ٢ٌفوشبٙ ًٞثف

 ٍِٗیٚ ٢ٌف

 ٢ٌفوشبٙ ٛیف ٢ٌفوشبٙ ٛ٘یٚ

 09/1 50/0 63/1 79/0 18/1 35/1 67/1 57/1 91/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢ب

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر اق سٞسٞٙ ٝ سٜجبًٞ

 0 40/0 29/1 0 69/4 07/1 68/3 56/1 77/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر

 0 72/0 0 83/2 0 91/2 33/1 0 93/0 ػْ٘ آٝـي ٝ ـَٛ ًفؼٙ غك ِٜبيغ سٞٓیؽ دٌٞبى،

 0 0 0 0 0 58/13 0 0 47/0 ِٜبيغ ؼثبؿي، دفؼاغز زفٕ ٝ وبيف ٗطّٞالر زفٗي

 07/2 0 46/0 12/1 0 54/1 0 0 19/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي

 0 0 54/1 0 0 0 0 0 31/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر ًبؿؿي

 0 0 0 0 0 0 0 0 40/1 ِٜبيغ اٛشٍبـ، زبح ٝ سٌثیف ـوب٠ٛ ١بي ضجظ ٌؽٟ

 0 0 0 81/19 0 0 0 0 93/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًي، كفآٝـؼٟ ١بي ٛلشي ٝ...

 52/1 42/0 0 0 0 13/1 39/0 0 20/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبيي

 57/2 42/1 38/0 0 0 32/0 44/0 0 11/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر الوشیٌي ٝ دالوشیٌي

 43/1 18/2 61/1 33/2 33/2 40/0 01/1 94/1 82/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف ٗطّٞالر ًبٛي ؿیفكٔكي

 0 53/2 0 0 0 0 17/1 0 05/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي

 0 03/1 12/1 0 0 0 32/0 0 21/1 ّٞالر كٔكي كبثفيٌي...ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗط

 0 56/1 0 52/1 0 04/1 43/1 05/3 93/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ سد٢یكار ...

 0 0 0 0 0 0 0 0 40/1 ضىبثؽاـي ٝ ٗطبوجبسي ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌی٢ٜبي ؼكشفي،

 0 0 46/2 0 0 07/4 0 0 98/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ ؼوشِب٢١بي ثفهي ...

 0 53/2 0 0 0 40/3 0 0 93/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ـاؼيٞ، سٔٞيكيٞٙ ٝ ؼوشِب٢١بي اـسجبعي

 0 0 0 0 0 0 0 0 40/1 ادشیٌي ٝ....  ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ،

 0 0 0 0 0 0 50 0 35/1 سفئف ٝ...  ِٜبيغ سٞٓیؽ ٝوبيْ ٛؤی٠ ٗٞسٞـي ،

 0 0 0 0 0 79/6 0 0 93/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف سد٢یكار ضْ٘ ٝ ٛوْ

 0 0 89/1 0 0 57/1 0 0 18/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗجٔ٘بٙ ٝ ّٜٗٞػبر

 0 59/7 0 0 0 0 0 0 70/0 ِٜبيغ ثبقيبكز 

 اعالػبر اغؿ ٌؽٟ اق وبقٗبٙ ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ اوشبٙ اـؼثیْ . 1ٗبغؿ:

 ثفآٝـؼ ٍٗبٝـ .2          
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 1385ّ اوشبٙ اـؼثیْ ث٠ سلٌیي ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي ؼـ وبّ ُب٢١بي ِٜؼشي كؼبظفكیز اٌشـبّ ًبـ  (: 1-6خؽّٝ ) 

 ٢ٌفوشبٙ اوشبٙ اـؼثیْ ـٌش٠ كؼبٓیز

 اـؼثیْ

 ٢ٌفوشبٙ

 ثی٠ٔ وٞاـ

 ٢ٌفوشبٙ

 دبـن آثبؼ

٢ٌفوشبٙ 

 غٔػبّ

٢ٌفوشبٙ  ٢ٌفوشبٙ ُفٗي ٢ٌفوشبٙ ًٞثف

 ٍِٗیٚ ٢ٌف

 ٢ٌفوشبٙ ٛیف ٢ٌفوشبٙ ٛ٘یٚ

 158 1133 652 146 50 708 1608 196 12070 16721 خ٘غ ًْ

 63 89 195 21 25 181 660 115 2340 3689 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢ب

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر اق سٞسٞٙ ٝ سٜجبًٞ

 0 8 22 0 9 42 414 25 989 1509 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر

 0 8 0 10 0 19 28 0 179 244 ػْ٘ آٝـي ٝ ـَٛ ًفؼٙ غك ِٜبيغ سٞٓیؽ دٌٞبى،

 0 0 0 0 0 54 0 0 261 315 ِٜبيغ ؼثبؿي، دفؼاغز زفٕ ٝ وبيف ٗطّٞالر زفٗي

 16 0 193 5 0 187 0 0 620 1021 ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي

 0 0 12 0 0 0 0 0 133 145 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر ًبؿؿي

 0 0 0 0 0 0 0 0 74 74 ِٜبيغ اٛشٍبـ، زبح ٝ سٌثیف ـوب٠ٛ ١بي ضجظ ٌؽٟ

 0 0 0 9 0 0 0 0 26 35 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًي، كفآٝـؼٟ ١بي ٛلشي ٝ...

 20 9 0 0 0 42 18 0 583 672 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبيي

 21 170 20 0 0 14 21 0 2023 2269 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر الوشیٌي ٝ دالوشیٌي

 38 712 160 86 16 39 136 38 2744 3969 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف ٗطّٞالر ًبٛي ؿیفكٔكي

 0 18 0 0 0 0 280 0 511 809 ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي

 0 23 29 0 0 0 5 0 473 530 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر كٔكي كبثفيٌي...

 0 36 0 15 0 11 32 18 275 387 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ سد٢یكار ...

 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 طبوجبسيضىبثؽاـي ٝ ٗ ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌی٢ٜبي ؼكشفي،

 0 0 11 0 0 19 0 0 158 188 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ ؼوشِب٢١بي ثفهي ...

 0 48 0 0 0 9 0 0 77 134 ِٜبيغ سٞٓیؽ ـاؼيٞ، سٔٞيكيٞٙ ٝ ؼوشِب٢١بي اـسجبعي

 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75 ادشیٌي ٝ....  ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ،

 0 0 0 0 0 0 14 0 292 306 سفئف ٝ...  ٛؤی٠ ٗٞسٞـي ،ِٜبيغ سٞٓیؽ ٝوبيْ 

 0 0 0 0 0 79 0 0 89 168 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف سد٢یكار ضْ٘ ٝ ٛوْ

 0 0 10 0 0 12 0 0 115 137 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗجٔ٘بٙ ٝ ّٜٗٞػبر

 0 12 0 0 0 0 0 0 12 24 ِٜبيغ ثبقيبكز 

 اوشبٙ اـؼثیْ اعالػبر اغؿ ٌؽٟ اق وبقٗبٙ ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ. 1 ٗبغؿ:

 ثفآٝـؼ ٍٗبٝـ .2         
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 1385وبغشبـ ـٌش٠ كؼبٓیشي ظفكیز اٌشـبّ ًبـُب٢١بي ِٜؼشي كؼبّ ٢ٌفوشب٢ٛبي اوشبٙ اـؼثیْ ؼـ وبّ   (:1-7خؽّٝ ) 

 ٢ٌفوشبٙ اوشبٙ اـؼثیْ ـٌش٠ كؼبٓیز

 اـؼثیْ

 ٢ٌفوشبٙ

 ثی٠ٔ وٞاـ

 ٢ٌفوشبٙ

 دبـن آثبؼ

٢ٌفوشبٙ 

 غٔػبّ

٢ٌفوشبٙ  ٗي٢ٌفوشبٙ ُف ٢ٌفوشبٙ ًٞثف

 ٍِٗیٚ ٢ٌف

 ٢ٌفوشبٙ ٛیف ٢ٌفوشبٙ ٛ٘یٚ

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 خ٘غ ًْ

 87/39 86/7 91/29 38/14 50 56/25 04/41 67/58 39/19 06/22 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢ب

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر اق سٞسٞٙ ٝ سٜجبًٞ

 0 71/0 37/3 0 18 93/5 75/25 76/12 19/8 02/9 سٞٓیؽ ٜٗىٞخبرِٜبيغ 

 0 71/0 0 85/6 0 68/2 74/1 0 48/1 46/1 ػْ٘ آٝـي ٝ ـَٛ ًفؼٙ غك ِٜبيغ سٞٓیؽ دٌٞبى،

 0 0 0 0 0 637 0 0 16/2 88/1 ِٜبيغ ؼثبؿي، دفؼاغز زفٕ ٝ وبيف ٗطّٞالر زفٗي

 13/10 0 60/29 42/3 0 41/26 0 0 14/5 11/6 ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي

 0 0 84/1 0 0 0 0 0 10/1 78/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر ًبؿؿي

 0 0 0 0 0 0 0 0 61/0 44/0 ِٜبيغ اٛشٍبـ، زبح ٝ سٌثیف ـوب٠ٛ ١بي ضجظ ٌؽٟ

 0 0 0 16/6 0 0 0 0 22/0 21/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًي، كفآٝـؼٟ ١بي ٛلشي ٝ...

 66/12 79/0 0 0 0 93/5 12/1 0 83/4 02/4 ر ٌی٘یبييِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞال

 29/13 15 07/3 0 0 98/1 31/1 0 76/16 57/13 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر الوشیٌي ٝ دالوشیٌي

 05/24 84/62 54/24 90/58 32 51/5 46/8 39/19 73/22 74/23 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف ٗطّٞالر ًبٛي ؿیفكٔكي

 0 59/1 0 0 0 0 41/17 0 23/4 84/4 ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي

 0 03/2 45/4 0 0 0 31/0 0 92/3 17/3 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر كٔكي كبثفيٌي...

 0 18/3 0 27/10 0 55/1 99/1 18/9 28/2 31/2 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ سد٢یكار ...

 0 0 0 0 0 0 0 0 17/0 13/0 ضىبثؽاـي ٝ ٗطبوجبسي ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌی٢ٜبي ؼكشفي،

 0 0 69/1 0 0 68/2 0 0 31/1 12/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ ؼوشِب٢١بي ثفهي ...

 0 24/4 0 0 0 27/1 0 0 64/0 80/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ـاؼيٞ، سٔٞيكيٞٙ ٝ ؼوشِب٢١بي اـسجبعي

 0 0 0 0 0 0 0 0 62/0 45/0 ادشیٌي ٝ....  ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ،

 0 0 0 0 0 0 87/0 0 42/2 83/1 سفئف ٝ...  ،ِٜبيغ سٞٓیؽ ٝوبيْ ٛؤی٠ ٗٞسٞـي 

 0 0 0 0 0 16/11 0 0 74/0 1 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف سد٢یكار ضْ٘ ٝ ٛوْ

 0 0 53/1 0 0 69/1 0 0 95/0 82/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗجٔ٘بٙ ٝ ّٜٗٞػبر

 0 06/1 0 0 0 0 0 0 10/0 14/0 ِٜبيغ ثبقيبكز 

 ٗؼبؼٙ اوشبٙ اـؼثیْ اعالػبر اغؿ ٌؽٟ اق وبقٗبٙ ِٜبيغ ٝ. 1 ٗبغؿ:

 فآٝـؼ ٍٗبٝـ. ث2         
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 1385و٢ٖ ٛىجي ١ف ٢ٌفوشبٙ اق ظفكیز اٌشـبّ ًبـُب٢١بي ِٜؼشي كؼبّ اوشبٙ اـؼثیْ ث٠ سلٌیي ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي ؼـ وبّ   :( 1-8خؽّٝ )  

 ٢ٌفوشبٙ اوشبٙ اـؼثیْ ـٌش٠ كؼبٓیز

 اـؼثیْ

 ٢ٌفوشبٙ

 ثی٠ٔ وٞاـ

 ٢ٌفوشبٙ

 دبـن آثبؼ

ٙ ٢ٌفوشب

 غٔػبّ

٢ٌفوشبٙ  ٢ٌفوشبٙ ُفٗي ٢ٌفوشبٙ ًٞثف

 ٍِٗیٚ ٢ٌف

 ٢ٌفوشبٙ ٛیف ٢ٌفوشبٙ ٛ٘یٚ

 94/0 78/6 90/3 87/0 30/0 23/4 62/9 17/1 18/72 100 خ٘غ ًْ

 71/1 41/2 29/5 57/0 68/0 91/4 89/17 12/3 43/63 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢ب

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ٝ سٜجبًِٜٞبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر اق سٞسٞٙ 

 0 53/0 46/1 0 60/0 78/2 44/27 66/1 54/65 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر

 0 28/3 0 10/4 0 79/7 48/11 0 36/73 100 ػْ٘ آٝـي ٝ ـَٛ ًفؼٙ غك ِٜبيغ سٞٓیؽ دٌٞبى،

 0 0 0 0 0 14/17 0 0 86/82 100 ِٜبيغ ؼثبؿي، دفؼاغز زفٕ ٝ وبيف ٗطّٞالر زفٗي

 57/1 0 90/18 49/0 0 32/18 0 0 72/60 100 يغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثيِٜب

 0 0 28/8 0 0 0 0 0 72/91 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر ًبؿؿي

 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 ِٜبيغ اٛشٍبـ، زبح ٝ سٌثیف ـوب٠ٛ ١بي ضجظ ٌؽٟ

 0 0 0 71/25 0 0 0 0 29/74 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًي، كفآٝـؼٟ ١بي ٛلشي ٝ...

 98/2 34/1 0 0 0 25/6 68/2 0 76/86 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبيي

 93/0 49/7 88/0 0 0 62/0 93/0 0 16/86 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر الوشیٌي ٝ دالوشیٌي

 93/0 94/17 03/4 17/2 40/0 98/0 43/3 96/0 14/69 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف ٗطّٞالر ًبٛي ؿیفكٔكي

 0 22/2 0 0 0 0 61/34 0 16/63 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي

 0 34/4 47/5 0 0 0 94/0 0 25/89 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر كٔكي كبثفيٌي...

 0 30/9 0 88/3 0 84/2 27/8 64/4 06/71 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ سد٢یكار ...

 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 بسيضىبثؽاـي ٝ ٗطبوج ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌی٢ٜبي ؼكشفي،

 0 0 85/5 0 0 11/10 0 0 04/84 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ ؼوشِب٢١بي ثفهي ...

 0 82/35 0 0 0 72/6 0 0 46/57 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ـاؼيٞ، سٔٞيكيٞٙ ٝ ؼوشِب٢١بي اـسجبعي

 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 ادشیٌي ٝ....  ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ،

 0 0 0 0 0 0 58/4 0 42/95 100 سفئف ٝ...  بيغ سٞٓیؽ ٝوبيْ ٛؤی٠ ٗٞسٞـي ،ِٜ

 0 0 0 0 0 02/47 0 0 98/52 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف سد٢یكار ضْ٘ ٝ ٛوْ

 0 0 30/7 0 0 76/8 0 0 94/83 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗجٔ٘بٙ ٝ ّٜٗٞػبر

 0 50 0 0 0 0 0 0 50 100 ِٜبيغ ثبقيبكز 

 ر اغؿ ٌؽٟ اق وبقٗبٙ ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ اوشبٙ اـؼثیْاعالػب. 1 ٗبغؿ:

 ثفآٝـؼ ٍٗبٝـ .2        
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 ضفيت ٌٗبٛي سٞقيغ ظفكیز اٌشـبّ ًبـُب٢١بي ِٜؼشي كؼبّ ثفضىت ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي ؼـ ٢ٌفوشبٙ   (: 1-9خؽّٝ )  

 ٢ٌفوشبٙ ـٌش٠ كؼبٓیز

 اـؼثیْ

 ٢ٌفوشبٙ

 ثی٠ٔ وٞاـ

 ٢ٌفوشبٙ

 دبـن آثبؼ

٢ٌفوشبٙ 

 غٔػبّ

٢ٌفوشبٙ  ٢ٌفوشبٙ ُفٗي فوشبٙ ًٞثف٢ٌ

 ٍِٗیٚ ٢ٌف

 ٢ٌفوشبٙ ٛیف ٢ٌفوشبٙ ٛ٘یٚ

 81/1 36/0 36/1 65/0 27/2 16/1 86/1 66/2 88/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢ب

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر اق سٞسٞٙ ٝ سٜجبًٞ

 0 08/0 37/0 0 99/1 66/0 85/2 41/1 91/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر

 0 48/0 0 69/4 0 84/1 19/1 0 02/1 ػْ٘ آٝـي ٝ ـَٛ ًفؼٙ غك ِٜبيغ سٞٓیؽ دٌٞبى،

 0 0 0 0 0 05/4 0 0 15/1 ِٜبيغ ؼثبؿي، دفؼاغز زفٕ ٝ وبيف ٗطّٞالر زفٗي

 66/1 0 84/4 56/0 0 33/4 0 0 84/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي

 0 0 12/2 0 0 0 0 0 27/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر ًبؿؿي

 0 0 0 0 0 0 0 0 39/1 ِٜبيغ اٛشٍبـ، زبح ٝ سٌثیف ـوب٠ٛ ١بي ضجظ ٌؽٟ

 0 0 0 45/29 0 0 0 0 03/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًي، كفآٝـؼٟ ١بي ٛلشي ٝ...

 15/3 20/0 0 0 0 48/1 28/0 0 20/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبيي

 98/0 11/1 23/0 0 0 15/0 10/0 0 24/1 الوشیٌيِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر الوشیٌي ٝ د

 01/1 65/2 03/1 48/2 35/1 23/0 36/0 82/0 96/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف ٗطّٞالر ًبٛي ؿیفكٔكي

 0 33/0 0 0 0 0 60/3 0 88/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي

 0 64/0 40/1 0 0 0 10/0 0 24/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر كٔكي كبثفيٌي...

 0 37/1 0 44/4 0 67/0 86/0 97/3 98/0 ٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ سد٢یكار ...ِٜبيغ سٞ

 0 0 0 0 0 0 0 0 39/1 ضىبثؽاـي ٝ ٗطبوجبسي ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌی٢ٜبي ؼكشفي،

 0 0 50/1 0 0 39/2 0 0 16/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ ؼوشِب٢١بي ثفهي ...

 0 29/5 0 0 0 59/1 0 0 80/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ـاؼيٞ، سٔٞيكيٞٙ ٝ ؼوشِب٢١بي اـسجبعي

 0 0 0 0 0 0 0 0 39/1 ادشیٌي ٝ....  ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ،

 0 0 0 0 0 0 48/0 0 32/1 سفئف ٝ...  ِٜبيغ سٞٓیؽ ٝوبيْ ٛؤی٠ ٗٞسٞـي ،

 0 0 0 0 0 11/11 0 0 73/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف سد٢یكار ضْ٘ ٝ ٛوْ

 0 0 87/1 0 0 07/2 0 0 16/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗجٔ٘بٙ ٝ ّٜٗٞػبر

 0 38/7 0 0 0 0 0 0 69/0 ِٜبيغ ثبقيبكز 

 اعالػبر اغؿ ٌؽٟ اق وبقٗبٙ ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ اوشبٙ اـؼثیْ. 1 ٗبغؿ:

 ثفآٝـؼ ٍٗبٝـ .2        
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 )ٗیٔیبـؼ ـيبّ( 1385ـ وبّ ضدٖ وفٗبي٠ ثبثز ًبـُب٢١بي ِٜؼشي كؼبّ ٢ٌفوشب٢ٛبي اوشبٙ اـؼثیْ ث٠ سلٌیي ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي ؼ  (: 1-10خؽّٝ )

 ٢ٌفوشبٙ اوشبٙ اـؼثیْ ـٌش٠ كؼبٓیز

 اـؼثیْ

 ٢ٌفوشبٙ

 ثی٠ٔ وٞاـ

 ٢ٌفوشبٙ

 دبـن آثبؼ

٢ٌفوشبٙ 

 غٔػبّ

٢ٌفوشبٙ  ٢ٌفوشبٙ ُفٗي ٢ٌفوشبٙ ًٞثف

 ٍِٗیٚ ٢ٌف

 ٢ٌفوشبٙ ٛیف ٢ٌفوشبٙ ٛ٘یٚ

 24440 624147 39792 12712 14890 78822 220705 29467 2365211 3410186 خ٘غ ًْ

 8367 8160 19051 3750 11300 26082 122014 20815 740367 959906 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢ب

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر اق سٞسٞٙ ٝ سٜجبًٞ

 0 2493 580 0 2875 1670 51713 6000 278680 344011 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر

 0 70 0 54 0 140 1130 0 12072 13466 ٝـي ٝ ـَٛ ًفؼٙ غكػْ٘ آ ِٜبيغ سٞٓیؽ دٌٞبى،

 0 0 0 0 0 3564 0 0 6877 10441 ِٜبيغ ؼثبؿي، دفؼاغز زفٕ ٝ وبيف ٗطّٞالر زفٗي

 2891 0 8600 37 0 35116 0 0 66955 113599 ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي

 0 0 440 0 0 0 0 0 21751 22191 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر ًبؿؿي

 0 0 0 0 0 0 0 0 7907 7907 ِٜبيغ اٛشٍبـ، زبح ٝ سٌثیف ـوب٠ٛ ١بي ضجظ ٌؽٟ

 0 0 0 580 0 0 0 0 2360 2940 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًي، كفآٝـؼٟ ١بي ٛلشي ٝ...

 2500 3200 0 0 0 1323 2600 0 65874 75497 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبيي

 3282 104975 1003 0 0 780 5890 0 409329 525259 وشیٌيِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر الوشیٌي ٝ دال

 7400 469597 4378 8242 715 4275 20145 2280 174870 691902 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف ٗطّٞالر ًبٛي ؿیفكٔكي

 0 7600 0 0 0 0 13540 0 390190 411330 ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي

 0 3412 2150 0 0 0 241 0 41175 46978 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر كٔكي كبثفيٌي...

 0 10540 0 49 0 320 3430 372 31776 46487 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ سد٢یكار ...

 0 0 0 0 0 0 0 0 1280 1280 ضىبثؽاـي ٝ ٗطبوجبسي ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌی٢ٜبي ؼكشفي،

 0 0 3500 0 0 2045 0 0 21594 27139 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ ؼوشِب٢١بي ثفهي ...

 0 13000 0 0 0 920 0 0 4774 18694 ِٜبيغ سٞٓیؽ ـاؼيٞ، سٔٞيكيٞٙ ٝ ؼوشِب٢١بي اـسجبعي

 0 0 0 0 0 0 0 0 10600 10600 ادشیٌي ٝ....  ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ،

 0 0 0 0 0 0 2 0 53737 53739 سفئف ٝ...  ِٜبيغ سٞٓیؽ ٝوبيْ ٛؤی٠ ٗٞسٞـي ،

 0 0 0 0 0 2582 0 0 10906 13488 ٝ ٛوْ ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف سد٢یكار ضْ٘

 0 0 90 0 0 5 0 0 9137 9232 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗجٔ٘بٙ ٝ ّٜٗٞػبر

 0 1100 0 0 0 0 0 0 3000 4100 ِٜبيغ ثبقيبكز 

 اعالػبر اغؿ ٌؽٟ اق وبقٗبٙ ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ اوشبٙ اـؼثیْ . 1ٗبغؿ:

 ثفآٝـؼ ٍٗبٝـ .2        
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 1385ؼبٓیشي ضدٖ وفٗبي٠ ثبثز ًبـُب٢١بي ِٜؼشي كؼبّ ٢ٌفوشب٢ٛبي اوشبٙ اـؼثیْ ؼـ وبّ وبغشبـ ـٌش٠ ك  (:  1-11خؽّٝ )

 ٢ٌفوشبٙ اوشبٙ اـؼثیْ ـٌش٠ كؼبٓیز

 اـؼثیْ

 ٢ٌفوشبٙ

 ثی٠ٔ وٞاـ

 ٢ٌفوشبٙ

 دبـن آثبؼ

٢ٌفوشبٙ 

 غٔػبّ

٢ٌفوشبٙ  ٢ٌفوشبٙ ُفٗي ٢ٌفوشبٙ ًٞثف

 ٍِٗیٚ ٢ٌف

 ٢ٌفوشبٙ ٛیف ٢ٌفوشبٙ ٛ٘یٚ

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 خ٘غ ًْ

 23/34 31/1 88/47 50/29 89/75 09/33 28/55 64/70 30/31 15/28 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢ب

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر اق سٞسٞٙ ٝ سٜجبًٞ

 0 40/0 46/1 0 31/19 12/2 43/23 36/20 75/11 09/10 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر

 0 01/0 0 42/0 0 18/0 51/0 0 51/0 39/0 ػْ٘ آٝـي ٝ ـَٛ ًفؼٙ غك ِٜبيغ سٞٓیؽ دٌٞبى،

 0 0 0 0 0 52/4 0 0 29/0 31/0 ِٜبيغ ؼثبؿي، دفؼاغز زفٕ ٝ وبيف ٗطّٞالر زفٗي

 83/11 0 61/21 29/0 0 55/44 0 0 83/2 33/3 ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي

 0 0 11/1 0 0 0 0 0 92/0 65/0 ر ًبؿؿيِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞال

 0 0 0 0 0 0 0 0 33/0 23/0 ِٜبيغ اٛشٍبـ، زبح ٝ سٌثیف ـوب٠ٛ ١بي ضجظ ٌؽٟ

 0 0 0 56/4 0 0 0 0 10/0 09/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًي، كفآٝـؼٟ ١بي ٛلشي ٝ...

 23/10 51/0 0 0 0 68/1 18/1 0 79/2 21/2 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبيي

 43/13 82/16 52/2 0 0 99/0 67/2 0 31/17 40/15 يغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر الوشیٌي ٝ دالوشیٌيِٜب

 28/30 24/75 11 84/64 80/4 42/5 13/9 74/7 39/7 29/20 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف ٗطّٞالر ًبٛي ؿیفكٔكي

 0 22/1 0 0 0 0 13/6 0 50/16 06/12 ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي

 0 55/0 40/5 0 0 0 11/0 0 74/1 38/1 كبثفيٌي... ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر كٔكي

 0 69/1 0 39/0 0 41/0 55/1 26/1 34/1 36/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ سد٢یكار ...

 0 0 0 0 0 0 0 0 05/0 04/0 ضىبثؽاـي ٝ ٗطبوجبسي ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌی٢ٜبي ؼكشفي،

 0 0 80/8 0 0 59/2 0 0 91/0 80/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ ؼوشِب٢١بي ثفهي ...

 0 08/2 0 0 0 17/1 0 0 20/0 55/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ـاؼيٞ، سٔٞيكيٞٙ ٝ ؼوشِب٢١بي اـسجبعي

 0 0 0 0 0 0 0 0 45/0 31/0 ادشیٌي ٝ....  ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ،

 0 0 0 0 0 0 0 0 27/2 58/1 سفئف ٝ...  ِٜبيغ سٞٓیؽ ٝوبيْ ٛؤی٠ ٗٞسٞـي ،

 0 0 0 0 0 28/3 0 0 46/0 40/0 بيف سد٢یكار ضْ٘ ٝ ٛوِْٜبيغ سٞٓیؽ و

 0 0 23/0 0 0 01/0 0 0 39/0 27/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗجٔ٘بٙ ٝ ّٜٗٞػبر

 0 18/0 0 0 0 0 0 0 13/0 12/0 ِٜبيغ ثبقيبكز 

 اعالػبر اغؿ ٌؽٟ اق وبقٗبٙ ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ اوشبٙ اـؼثیْ . 1ٗبغؿ:
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 1385و٢ٖ ٛىجي ١ف ٢ٌفوشبٙ اق ضدٖ وفٗبي٠ ثبثز ًبـُب٢١بي ِٜؼشي كؼبّ اوشبٙ اـؼثیْ ث٠ سلٌیي ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي ؼـوبّ   (:  1-12خؽّٝ )

 ٢ٌفوشبٙ اوشبٙ اـؼثیْ ـٌش٠ كؼبٓیز

 اـؼثیْ

 ٢ٌفوشبٙ

 ثی٠ٔ وٞاـ

 ٢ٌفوشبٙ

 دبـن آثبؼ

٢ٌفوشبٙ 

 غٔػبّ

٢ٌفوشبٙ  ٢ٌفوشبٙ ُفٗي ٢ٌفوشبٙ ًٞثف

 ٍِٗیٚ ٢ٌف

 ٢ٌفوشبٙ ٛیف وشبٙ ٛ٘ی٢ٌٚف

 72/0 30/18 17/1 37/0 44/0 31/2 47/6 86/0 36/69 100 خ٘غ ًْ

 87/0 85/0 98/1 39/0 18/1 72/2 71/12 17/2 13/77 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢ب

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر اق سٞسٞٙ ٝ سٜجبًٞ

 0 72/0 17/0 0 84/0 49/0 03/15 74/1 01/81 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر

 0 52/0 0 40/0 0 04/1 39/8 0 65/89 100 ػْ٘ آٝـي ٝ ـَٛ ًفؼٙ غك ِٜبيغ سٞٓیؽ دٌٞبى،

 0 0 0 0 0 13/34 0 0 87/65 100 ِٜبيغ ؼثبؿي، دفؼاغز زفٕ ٝ وبيف ٗطّٞالر زفٗي

 54/2 0 57/7 03/0 0 91/30 0 0 94/58 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي

 0 0 98/1 0 0 0 0 0 02/98 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر ًبؿؿي

 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 ِٜبيغ اٛشٍبـ، زبح ٝ سٌثیف ـوب٠ٛ ١بي ضجظ ٌؽٟ

 0 0 0 73/19 0 0 0 0 27/80 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًي، كفآٝـؼٟ ١بي ٛلشي ٝ...

 31/3 24/4 0 0 0 75/1 44/3 0 25/87 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبيي

 62/0 99/19 19/0 0 0 15/0 12/0 0 93/77 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر الوشیٌي ٝ دالوشیٌي

 07/1 87/67 63/0 19/1 10/0 62/0 91/2 33/0 27/25 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف ٗطّٞالر ًبٛي ؿیفكٔكي

 0 85/1 0 0 0 0 29/3 0 86/94 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي

 0 26/7 58/4 0 0 0 51/0 0 65/87 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر كٔكي كبثفيٌي...

 0 67/22 0 11/0 0 69/0 37/7 80/0 35/68 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ سد٢یكار ...

 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 ضىبثؽاـي ٝ ٗطبوجبسي ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌی٢ٜبي ؼكشفي،

 0 0 90/12 0 0 54/7 0 0 57/79 100 وشِب٢١بي ثفهي ...ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ ؼ

 0 54/69 0 0 0 92/4 0 0 54/24 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ـاؼيٞ، سٔٞيكيٞٙ ٝ ؼوشِب٢١بي اـسجبعي

 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 ادشیٌي ٝ....  ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ،

 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 سفئف ٝ...  ِٜبيغ سٞٓیؽ ٝوبيْ ٛؤی٠ ٗٞسٞـي ،

 0 0 0 0 0 14/19 0 0 86/80 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف سد٢یكار ضْ٘ ٝ ٛوْ

 0 0 97/0 0 0 05/0 0 0 97/98 100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗجٔ٘بٙ ٝ ّٜٗٞػبر

 0 83/26 0 0 0 0 0 0 17/73 100 ِٜبيغ ثبقيبكز 

 اعالػبر اغؿ ٌؽٟ اق وبقٗبٙ ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ اوشبٙ اـؼثیْ . 1ٗبغؿ:

 ثفآٝـؼ ٍٗبٝـ .2        



 26 

 1385ضفيت ٌٗبٛي سٞقيغ ضدٖ وفٗبي٠ ثبثز ًبـُب٢١بي ِٜؼشي كؼبّ ثفضىت ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي ؼـ ٢ٌفوشب٢ٛبي اوشبٙ اـؼثیْ ؼـ وبّ   (:  1-13خؽّٝ )  

 ٢ٌفوشبٙ ـٌش٠ كؼبٓیز

 اـؼثیْ

 ٢ٌفوشبٙ

 ثی٠ٔ وٞاـ

 ٢ٌفوشبٙ

 دبـن آثبؼ

٢ٌفوشبٙ 

 غٔػبّ

٢ٌفوشبٙ  ي٢ٌفوشبٙ ُفٗ ٢ٌفوشبٙ ًٞثف

 ٍِٗیٚ ٢ٌف

 ٢ٌفوشبٙ ٛیف ٢ٌفوشبٙ ٛ٘یٚ

 22/1 05/0 70/1 05/1 70/2 18/1 96/1 51/2 11/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢ب

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر اق سٞسٞٙ ٝ سٜجبًٞ

 0 04/0 14/0 0 91/1 21/0 32/2 02/2 17/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر

 0 03/0 0 08/1 0 45/0 30/1 0 29/1 ػْ٘ آٝـي ٝ ـَٛ ًفؼٙ غك ٓیؽ دٌٞبى،ِٜبيغ سٞ

 0 0 0 0 0 77/14 0 0 95/0 ِٜبيغ ؼثبؿي، دفؼاغز زفٕ ٝ وبيف ٗطّٞالر زفٗي

 55/3 0 49/6 09/0 0 37/13 0 0 85/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي

 0 0 70/1 0 0 0 0 0 41/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر ًبؿؿي

 0 0 0 0 0 0 0 0 44/1 ِٜبيغ اٛشٍبـ، زبح ٝ سٌثیف ـوب٠ٛ ١بي ضجظ ٌؽٟ

 0 0 0 92/52 0 0 0 0 16/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًي، كفآٝـؼٟ ١بي ٛلشي ٝ...

 62/4 23/0 0 0 0 76/0 53/0 0 26/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبيي

 87/0 09/1 16/0 0 0 06/0 17/0 0 12/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر الوشیٌي ٝ دالوشیٌي

 49/1 71/3 54/0 20/3 24/0 27/0 45/0 38/0 36/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف ٗطّٞالر ًبٛي ؿیفكٔكي

 0 10/0 0 0 0 0 51/1 0 37/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي

 0 40/0 92/3 0 0 0 08/0 0 26/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر كٔكي كبثفيٌي...

 0 24/1 0 28/0 0 30/0 14/1 93/0 99/0 یكار ...ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ سد٢

 0 0 0 0 0 0 0 0 44/1 ضىبثؽاـي ٝ ٗطبوجبسي ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌی٢ٜبي ؼكشفي،

 0 0 05/11 0 0 26/3 0 0 15/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ ؼوشِب٢١بي ثفهي ...

 0 80/3 0 0 0 13/2 0 0 37/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ـاؼيٞ، سٔٞيكيٞٙ ٝ ؼوشِب٢١بي اـسجبعي

 0 0 0 0 0 0 0 0 44/1 ادشیٌي ٝ....  ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ،

 0 0 0 0 0 0 0 0 44/1 سفئف ٝ...  ِٜبيغ سٞٓیؽ ٝوبيْ ٛؤی٠ ٗٞسٞـي ،

 0 0 0 0 0 28/8 0 0 17/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف سد٢یكار ضْ٘ ٝ ٛوْ

 0 0 84/0 0 0 02/0 0 0 43/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗجٔ٘بٙ ٝ ّٜٗٞػبر

 0 47/1 0 0 0 0 0 0 05/1 ٜبيغ ثبقيبكز ِ

 اعالػبر اغؿ ٌؽٟ اق وبقٗبٙ ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ اوشبٙ اـؼثیْ . 1ٗبغؿ:
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 سطّٞ سػ٢ّّبي ِٜؼشي اوشبٙ ؼـ ؼ٠١ ُؿٌش٠ : 2-1-1

 

ًْ ًبسُب٢١بي كٜؼتي تؼذاد  1373ي كٜؼت ٝ ٗؼذٙ، دس ػبّ ثش پبي٠ ٛتبيذ ػشؿ٘بس 

ٛلش  3/2ٛلش اػت ٠ً ٗتٜبظش ثب ٗتٞػظ 13481ًبسُبٟ ٝ تؼذاد ؿبؿالٙ آ٢ٛب  5820ؾ ثش اػتبٙ ثبٓ

ؿبؿْ ث٠ اصاي ١ش ًبسُبٟ ٗي ثبؿذ. ايٚ ٗتٞػظ ٛـبٙ د١ٜذٟ ػ٢ٖ ٛؼجي ثؼيبس ثضسٍ ًبسُب٢١بي 

ًٞصي دس ثخؾ كٜؼت اػتبٙ اػت. ثشسػي ػبختبس ٛؼجي تؼـذاد ًبسُب٢١ـب ٝ تؼـذاد ؿـبؿالٙ     

ٞسد ثشسػي ٛـبٙ ٗي د١ذ ٠ً اص ًْ ًب سُب٢١بي كٜؼتي اػـتبٙ عـذٝد   كٜؼتي اػتبٙ دس ػبّ ٗ

دسكذ ٗشثـٞط ثـ٠ كـٜبيغ     6/17دسكذ ٗشثٞط ث٠ كٜبيغ تٞٓيذ ٗٞاد ؿزايي ٝ آؿبٗيذٛي٢ب،  7/33

دسكـذ   8/11دسكذ ٗشثٞط ث٠ كـٜبيغ تٞٓيـذ پٞؿـبى ٝ    6/13تٞٓيذ ٗغلٞالت كٔضي كبثشيٌي، 

اػت ٠ً داساي ثيـتشيٚ تؼذاد ًبسُبٟ دس اػتبٙ ٗشثٞط ث٠ كٜبيغ تٞٓيذ صٞة ٝ ٗغلٞالت صٞثي 

دسكـذ ٗشثـٞط ثـ٠ كـٜبيغ تٞٓيـذ       02/0اص ًْ ًبسُب٢١بي كـٜؼتي اػـتبٙ    ٗي ثبؿٜذ. دس ٗوبثْ،

ٞ دسكذ ٗشثٞط ثـ٠ كـٜبيغ تٞتـٞٙ ٝ ت    05/0ٗبؿي٢ٜبي اداسي ٝ ٗغبػجبتي،  دسكـذ  09/0ٝ  ٜجـبً

تٞٓيذ ػبيش ٝػـبيْ ع٘ـْ ٝ    ٗشثٞط ث٠ ١شيي اصكٜبيغ تٞٓيذ ًبؿز ٝ ٗغلٞالت ًبؿزي ٝ كٜبيغ

ٛوْ ٗي ثبؿذ ٠ً داساي ً٘تشيٚ تؼذاد ًبسُبٟ دس اػتبٙ ١ؼتٜذ. ث٠ ١٘يٚ تشتيت، اص ًْ ؿـبؿالٙ  

 1/13دسكذ دس كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت ؿـزايي ٝ آؿـبٗيذٛي٢ب،    5/36ًبسُب٢١بي كٜؼتي اػتبٙ 

تٞٓيـذ  دسكـذ دس كـٜبيغ    5/12ٝ  دسكذ دس كـٜبيغ تٞٓيـذ ػـبيش ٗغلـٞالت ًـبٛي ؿيشكٔـضي      

ٗغلٞالت كٔضي كبثشيٌي ًبس ٗي ًٜٜذ ٠ً داساي ثيـتشيٚ ٗيضاٙ اؿتـبّ دس اػـتبٙ ٗـي ثبؿـٜذ.    

دسكـذ  01/0دسٗوبثْ، ً٘تشيٚ ػ٢ٖ ٛؼجي اؿتـبّ دسسؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس اػتبٙ ث٠ ٗيضاٙ 

غ تٞٓيذ ًبؿـز ٝ ٗغلـٞالت   دسكذ دس كٜبي 07/0دس كٜبيغ تٞٓيذ ٗبؿي٢ٜبي اداسي ٝٗغبػجبتي، 

دسكـذ دس كـٜبيغ تٞٓيـذ ػـبيش      10/0دسكذ دس كٜبيغ تٞٓيذ كٔضات اػبػـي ٝ   08/0ٝ  ًبؿزي

 ٝػبيْ عْ٘ ٝ ٛوْ ٗي ثبؿذ.

، تؼذاد ًْ ًبسُب٢١ـبي  1381ثش ١٘يٚ اػبع، ثش پبي٠ ٛتبيذ ػشؿ٘بسي ًبسُب١ي ػبّ  

ٛلش اػت ٠ً ٗتٜبظش ثب ٗتٞػظ  19655ًبسُبٟ ٝ تؼذاد ؿبؿالٙ آ٢ٛب  7014كٜؼتي اػتبٙ ثبٓؾ ثش 

ٛلش ؿبؿْ ث٠ اصاي ١ش ًبسُبٟ ٗي ثبؿذ. ايٚ ٗتٞػظ ٛيض ٛـبٙ د١ٜـذٟ ا١٘يـت ٛؼـجي ثؼـيبس      8/2

هبثْ تٞر٠ ًبسُب٢١بي ًٞصي دس ثخؾ كٜؼت اػـتبٙ اػـت. دس ػـبّ ٗـٞسد ثشسػـي،  اص ًـْ       

دسكـذ ٗشثـٞط ثـ٠ كـٜبيغ تٞٓيـذ ٗغلـٞالت ؿـزايي ٝ         3/33ًبسُب٢١بي كٜؼتي اػتبٙ عذٝد 

دسكذ ٗشثٞط  4/12ط ث٠ كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت كٔضي كبثشيٌي،  دسكذ ٗشثٞ 5/20آؿبٗيذٛي٢ب، 

دسكذ ٗشثٞط ث٠ كٜبيغ تٞٓيذ صٞة ٝ ٗغلٞالت صٞثي اػت، دس  7/9ث٠ كٜبيغ تٞٓيذ پٞؿبى ٝ 

عبٓي ٠ً ػ٢ٖ ٛؼجي ٗتٜبظش آٙ ثشاي ١شيي اص كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت تٞتٞٙ ٝ تٜجبًٞ ٝ كـٜبيغ  

دسكذ ٝ كٜبيغ تٞٓيـذ   04/0دسكذ، كٜبيغ ثبصيبكت 01/0تٞٓيذ رؿبّ ًي ٝ كشآٝسدٟ ١بي ٛلتي 
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دسكذ اػت. ايٚ دٝ ُشٟٝ اص كٜبيغ ث٠ تشتيت داساي ثيـتشيٚ ٝ 06/0ٗٞاد ٝ ٗغلٞالت ؿي٘يبيي 

ثـشاي اؿـتـبّ كـٜؼتي دس اػـتبٙ     ً٘تشيٚ تؼذادًبسُبٟ دس اػتبٙ ١ؼتٜذ ٝ ثشسػي ١٘يٚ ػبختبس 

ًبسُب٢١ـبي كـٜبيغ تٞٓيـذ ٗغلـٞالت     ٛـبٙ ٗي د١ذ ٠ً ثيـتشيٚ ػ٢ٖ ٛؼجي اؿتـبّ ٗشثٞط ث٠ 

دسكـذ(،   2/13دسكذ( ، كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلـٞالت كٔـضي كـبثشيٌي )    6/35ؿزايي ٝ آؿبٗيذٛي٢ب )

دسكذ(  8/6ٝ كٜبيغ تٞٓيذ ٜٗؼٞربت ) دسكذ( 7/9كٜبيغ تٞٓيذ ػبيش ٗغلٞالت ًبٛي ؿيشكٔضي )

ًـي ٝ كـشآٝسدٟ ١ـبي     ً٘تشيٚ ػ٢ٖ ٛؼجي اؿتـبّ ٗشثٞط ث٠ كٜبيغ تٞٓيذ رؿبّ ثٞدٟ ٝ دس ٗوبثْ،

كٜبيغ تٞٓيذ ًبؿـز ٝ   دسكذ( ، 1/0دسكذ(، كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت تٞتٞٙ ٝ تٜجبًٞ ) 01/0ٛلتي )

 اػت. دسكذ( 3/0دسكذ( ٝ كٜبيغ تٞٓيذ ػبيشٝػبيْ عْ٘ ٝ ٛوْ ) 2/0ٗغلٞالت ًبؿزي )

ٛؼـجت ثـ٠    1381ٗوبيؼ٠ تؼذاد ٝ ػبختبس ًبسُب٢١ب ٝ ؿبؿالٙ كٜؼتي اػتبٙ دس ػـبّ   

 ٛـبٙ ٗي د١ذ: 1373ػبّ 

ثشاثش ٝ تؼذاد ؿبؿالٙ ايٚ ًبسُب٢١ب ٛضديـي   2/1تؼذاد ًْ ًبسُب٢١بي كٜؼتي اػتبٙ  -

 ثشاثش ؿذٟ اػت. 5/1ث٠ 

تؼذاد ًبسُب٢١بي كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت تٞتٞٙ ٝ تٜجـبًٞ، كـٜبيغ تٞٓيـذ ٜٗؼـٞربت،      -

ٜبيغ كٜبيغ تٞٓيذ صٞة ٝ ٗغلٞالت صٞثي، كٜبيغ تٞٓيذ ٗٞاد ٝ ٗغلٞالت ؿي٘يبيي، ك

تٞٓيذ ٗبؿي٢ٜبي اداسي ٝ ٗغبػجبتي، كٜبيغ تٞٓيذ ٝػبيْ ٛؤي٠ ٗٞتٞسي ً٘تش ؿذٟ اػت. 

دس ٗوبثْ، تؼذادًبسُب٢١بي ػبيش سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس اػتبٙ اكضايؾ يبكت٠ اػت 

٠ً ثيـتشيٚ اكضايؾ ٛؼجي تؼذاد ًبسُب٢١ـبي ٗشثـٞط ثـ٠ كـٜبيغ تٞٓيـذ ٗغلـٞالت       

ٛتـبس ٝ صبح ٝ تٌخيش، كـٜبيغ تٞٓيـذ كٔـضات اػبػـي ٝ     الػتيٌي ٝ پالػتيٌي ، كٜبيغ ا

 كٜبيغ تٞٓيذ ٗبؿيٚ آالت ٗٞٓذ ٝ اٛتوبّ ٝ تٞصيغ ثشم اػت.

تؼذاد ؿبؿالٙ كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت تٞتٞٙ ٝ تٜجبًٞ، كٜبيغ دثبؿي ٝ كـشآٝسدٟ ١ـبي    -

صشٕ ٝ كٜبيغ تٞٓيذ  ٗبؿي٢ٜبي اداسي ٝ ٗغبػجبتي ًـب١ؾ يبكتـ٠ ٝ دس ٗوبثـْ، تؼـذاد     

ًبسُب٢١بي ػبيش سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي اكضايؾ يبكتـ٠ اػـت ًـ٠ ثيــتشيٚ      ؿبؿالٙ

ٗيضاٙ اكضايؾ ٛؼجي آٙ ٗشثٞط ث٠ كـٜبيغ تٞٓيـذ ٗغلـٞالت الػـتيٌي ٝ پالػـتيٌي،      

كٜبيغ تٞٓيذ كٔضات اػبػي، كٜبيغ تٞٓيذ ػبيش ٝػبيْ عْ٘ ٝ ٛوْ ٝ كٜبيغ اٛتـبس صبح 

 (.1-14رذّٝ ؿ٘بسٟ  ػت )ٝ تٌخيش ا
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 1381ٝ 1373(: ٗوبيى٠ سؼؽاؼ ًبـُب٢١ب ٝ سؼؽاؼ ٌبؿالٙ ثػً ِٜؼز اوشبٙ ث٠ سلٌیي ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي ؼـ وب٢ٓبي     1-14خؽّٝ  )  
 ضفيت ًٔي اككايً عي ؼٝـٟ 1381وبّ  1373وبّ  ـٌش٠ كؼبٓیز

 سؼؽاؼٌبؿالٙ سؼؽاؼًبـُبٟ و٢ٖ ٛىجي ٌبؿالٙ جي ًبـُبٟو٢ٖ ٛى سؼؽاؼ ٌبؿالٙ سؼؽاؼًبـُبٟ و٢ٖ ٛىجي ٌبؿالٙ و٢ٖ ٛىجي ًبـُبٟ سؼؽاؼ ٌبؿالٙ سؼؽاؼًبـُبٟ

 46/1 20/1 100 100 19655 7014 100 100 13481 5820 ًْ ِٜبيغ

 43/1 19/1 63/35 28/33 7003 2334 45/36 69/33 4913 1961 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢ب

 63/0 33/0 10/0 01/0 20 1 24/0 05/0 32 3 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر اق سٞسٞٙ ٝ سٜجبًٞ

 17/1 74/0 76/6 57/5 1328 391 42/8 11/9 1135 530 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر

 23/1 10/1 71/6 43/12 1319 872 92/7 59/13 1068 791 ػْ٘ آٝـي ٝ ـَٛ ًفؼٙ غك ِٜبيغ سٞٓیؽ دٌٞبى،

 47/0 23/1 78/0 54/0 154 38 43/2 53/0 328 31 ِٜبيغ ؼثبؿي، دفؼاغز زفٕ ٝ وبيف ٗطّٞالر زفٗي

 25/1 99/0 16/6 67/9 1210 678 19/7 77/11 969 685 ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي

 70/3 80/1 19/0 13/0 37 9 07/0 09/0 10 5 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر ًبؿؿي

 41/4 08/4 58/2 13/4 507 290 85/0 22/1 115 71 ِٜبيغ اٛشٍبـ، زبح ٝ سٌثیف ـوب٠ٛ ١بي ضجظ ٌؽٟ

 * * 01/0 01/0 2 1 0 0 0 0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًي، كفآٝـؼٟ ١بي ٛلشي ٝ...

 14/2 44/0 71/0 06/0 139 4 48/0 15/0 65 9 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبيي

 13/57 43/4 68/6 44/0 1314 31 17/0 12/0 23 7 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر الوشیٌي ٝ دالوشیٌي

 08/1 10/1 69/9 24/3 1904 227 05/13 54/3 1759 206 الر ًبٛي ؿیفكٔكيِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف ٗطّٞ

 82/11 20/2 66/0 16/0 130 11 08/0 09/0 11 5 ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي

 54/1 40/14 23/13 47/20 2600 1436 52/12 61/17 1687 1025 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر كٔكي كبثفيٌي...

 36/1 31/1 10/5 43/3 1002 241 48/5 16/3 738 184 كار ...ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ سد٢ی

 * * 0 0 0 0 01/0 02/0 1 1 ضىبثؽاـي ٝ ٗطبوجبسي ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌی٢ٜبي ؼكشفي،

 83/1 17/2 74/0 45/1 146 102 59/0 81/0 80 47 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ ؼوشِب٢١بي ثفهي ...

 * * 0 0 0 0 0 0 0 0 ٢بي اـسجبعيِٜبيغ سٞٓیؽ ـاؼيٞ، سٔٞيكيٞٙ ٝ ؼوشِب١

 40/1 23/1 87/0 51/1 172 106 91/0 48/1 123 86 ادشیٌي ٝ....  ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ،

 68/1 97/0 49/0 41/0 96 29 42/0 52/0 57 30 سفئف ٝ...  ِٜبيغ سٞٓیؽ ٝوبيْ ٛؤی٠ ٗٞسٞـي ،

 69/4 2 31/0 14/0 61 10 10/0 09/0 13 5 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف سد٢یكار ضْ٘ ٝ ٛوْ

 26/1 45/1 27/2 85/2 446 200 63/2 37/2 354 138 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗجٔ٘بٙ ٝ ّٜٗٞػبر

 * * 33/0 04/0 65 3 0 0 0 0 ِٜبيغ ثبقيبكز  

 ٗفًك آٗبـ ايفاٙ – 1373بّ ، ووفٌ٘بـي ِٜؼز ٝ ٗؼؽٙ . 1    ٗبغؿ:

 آٗبـ ايفاٙ ٗفًك -1381وبّ  وفٌ٘بـي ًبـُب١ي، . 2                 

 ثفآٝـؼ ٍٗبٝـ. 3                 
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 ُفايً سٞوؼ٠ سػ٢ّّبي ِٜؼشي اوشبٙ  :3-1-1

  

بي كـٜؼتي دس  ٢ـ ١٘ب٠ِٛٞٛ ٠ً آِٞي ًٜٞٛي پشاًٜؾ اػـتوشاس ٝاعـذ١بي تٞٓيـذي كؼبٓيت    

كشآيٜذ ٌٗبٙ ُضيٜي ايٚ ٝاعذ١ب دس ػـب٢ٓبي ُزؿـت٠ اػـت،     يٜذؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ ٛتيز٠ ٝ ثشآ

ُشايؾ ًٜٞٛي ٝاعذ١بي كٜؼتي ث٠ اػتوشاس دس ايٚ يب آٙ ؿ٢شػتبٙ، آِٞي آتي ايٚ ٛتيز٠ كشآيٜذ 

پشاًٜؾ دس اػتبٙ سا ٗي ػبصد. ثٜبثشايٚ ثشاي آُب١ي اص ٛغٟٞ تغـّٞ اؿـتـبّ ٝ ػـشٗبي٠ ُـزاسي     

كٜؼتي دس ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ دس ػب٢ٓبي آيٜذٟ ؿٜبخت آِٞي ُشايـ٢بي ًٜٞٛي آ٢ٛـب ضـشٝسي   

ؿ٢شػـتب٢ٛبي اػـتبٙ ثـشاي     يثبصتبة ٌٗبٛي آِـٞي ٗضيت٢ـبي ٛؼـج    دس اػت. ايٚ آِٞي ُشايؾ

اػتوشاس ٝاعذ١بي كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس ٛضد ػـشٗبي٠ ُـزاساٙ ٝ كؼـبالٙ ثخـؾ كـٜؼت، اػـٖ اص       

خلٞكي يب ثخؾ ػ٘ٞٗي ٝ تؼبٝٛي دس ٗزٞص١بي كبدس ؿذٟ ثشاي ايزبد، ث٢شٟ  ؾٝاثؼتِبٙ ث٠ ثخ

ثشسػي ايٚ ٗزٞص١ب اثضاسي اػت ًـ٠ ثـ٠    ،ؿٞد. ٓزابي كٜؼتي ٗتزٔي ٗي ١ثشداسي ٝ تٞػؼ٠ ٝاعذ

ً٘ي آٙ ٗي تٞاٙ ؿذت ٝ ر٢ت تغّٞ تخلل٢بي كٜؼتي دس ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ سا تــخيق  

 داد. 

٢ٗ٘تشيٚ ٜٗجغ اعالػبت آٗبسي ثشاي اسصيبثي ٝ تغٔيْ ُشايؾ تٞػؼ٠ تخلل٢بي كٜؼتي  

كـٜبيغ ٝ ٗؼـبدٙ ٝ   دس اػتبٙ، ثبٛي اعالػـبتي ٗزٞص١ـبي كـٜؼتي كـبدس ؿـذٟ تٞػـظ ٝصاست       

ػبصٗب٢ٛبي ريشثظ ٝاثؼت٠ ث٠ آٙ ثشاي ايزبد، تبػيغ، ث٢ـشٟ ثـشداسي ٝ تٞػـؼ٠ ٝاعـذ١بي تٞٓيـذ      

 ٗغلٞالت كٜؼتي اػت ٠ً دس ايٚ ٗجغج ث٠ آٙ اػتٜبد ٗي ؿٞد. 

اسصيبثي ُشايؾ تغّٞ تؼذاد ٝاعذ١بي كٜؼتي ، عزٖ اؿتـبّ كـٜؼتي ٝ ٗيـضاٙ ػـشٗبي٠     

ٓيت٢بي كٜؼتي ٝ ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ ث٠ ػـ٠ كـٞست ٌٗ٘ـْ    ُزاسي كٜؼتي ث٠ تلٌيي سؿت٠ كؼب

 يٌذيِش، ث٠ ؿشط صيش، اٛزبٕ ؿذٟ اػت: 

ُشايؾ تٞػؼ٠ ثخؾ كٜؼت ٝ تخلل٢بي كٜؼتي دس اػـتبٙ ٝ ربيِـبٟ ٛؼـجي آٙ دس     -

 ًـٞس 

 ُشايؾ تٞػؼ٠ ثخؾ كٜؼت دس ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ  -

 ُشايؾ تٞػؼ٠ تخلل٢بي كٜؼتي دس ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ   -

ايٚ ثخؾ آٗذٟ اػت ٝ ثـشاي تغٔيـْ    ٗجبعجاص ايٚ اسصيبثي، ث٠ ايزبص دس ادا٠ٗ  ٛتبيذ عبكْ

رذاّٝ ٝ ٛ٘ٞداس١بي آٗبسي پيٞػت آ٢ٛـب اػـتلبدٟ ًـشد. دس     اص تللئي تش ايٚ ُشايـ٢ب ٗي تٞاٙ 

 استجبط ثب ايٚ تغٔيْ ٝ اسصيبثي تٞر٠ ث٠ ٌٛبت صيش ضشٝسي اػت: 

ص١بي كـٜؼتي دس ؿ٢شػـتب٢ٛبي اػـتبٙ ٝ سؿـت٠     ٗزٞ ذٝس)آق(: ثشاي تؼذيْ پشاًٜذُي صٗبٛي ك

كؼبٓيت٢بي كٜؼتي ٝ اسائ٠ تلٞيشي ًبٗٔتش ٝ دهيوتش اص ُشايـ٢بي تٞػؼ٠ اؿتـبّ ٝ ػـشٗبي٠  

ُزاسي دس ثخؾ كٜؼت اػتبٙ )ث٠ تلٌيي سؿت٠ كؼبٓيت٢ب ٝ ؿ٢شػتب٢ٛب(، اعالػبت ٗشثـٞط  
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خـشداد ٗـبٟ ػـبّ    تب پبيبٙ  1380ث٠ ٗزٞص١بي كٜؼتي كبدس ؿذٟ ثشاي اػتبٙ دس ػب٢ٓبي 

 ٗجٜبي اسصيبثي ٝ تغٔيْ هشاس ُشكت٠ اػت.  1385

ُلتٜي اػت ايٚ اٛتخبة يويٜـًب ثـشاي ثـشآٝسد ُشايــ٢بي تٞػـؼ٠ اي دس صٗيٜـ٠ تؼـذاد         

ًبسُب٢١ب ٝ ٛيض عزٖ اؿتـبّ دس ثخؾ كٜؼت ٝ ١ش يي اص سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس ًْ اػتبٙ  

ٜٗزش ٗي ؿٞد. ثب ايٚ عبّ، ثب تٞر٠ ث٠ اسائ٠ ٗجٔؾ  ٝ ١ش يي اص ؿ٢شػتب٢ٛبي آٙ ث٠ ٛتبيذ دهيوتشي

ػشٗبي٠ ُزاسي پيؾ ثيٜي ؿذٟ دس ٗزٞص١ب ثشعؼت هي٘ت٢ـبي رـبسي ػـبّ كـذٝس ٗزٞص١ـب، دس      

كٞست تٞصيغ ٗتٜبػت ٗزٞص١ب دس ػب٢ٓبي دٝسٟ صٗبٛي ٗٞسد ٛظش، اػتلبدٟ اص ايـٚ اسصيـبثي ثـشاي    

اعتيبط اٛزبٕ ؿٞد، ُشص٠ دس ايٚ ٗـٞسد   ُشايـ٢بي تٞػؼ٠ ػشٗبي٠ ُزاسي كٜؼتي ٛيض ٗي تٞاٛذ ثب

ٛيض ٗي تٞاٙ ٗذػي ؿذ ٠ً ٛتيز٠ عبكْ اص ايٚ سٝؽ ث٢تـش اص ٛتـبيذ ثشسػـي اعالػـبت ػـبال٠ٛ      

خٞا١ذ ثٞد. ايٚ اٗش، ثٞيظٟ ثشاي ؿ٢شػتب٢ٛب ٝ يـب سؿـت٠ كؼبٓيت٢ـبي كـٜؼتي داساي تؼـذاد ٗزـٞص       

 ٗغذٝد ٗلذام ثيـتشي داسد.

آضاٗبت ؿٜبػبيي ٗشاعْ ايزبد ٝ ث٢شٟ ثـشداسي اص ٝاعـذ١بي   ) ة (: ثؼت٠ ث٠ ٗٞسد، دس صبسصٞة 

كٜؼتي، ٗزٞص١بي ٗتلبٝتي تٞػظ دػتِب٢١بي ريشثظ كبدس ٗي ؿٞد. دس ُضاسؽ عبضش، 

ثشاي تغت پٞؿؾ هشاس دادٙ ثخؾ ٝػيؼتشي اص ػ٘ٔيبت تٞػؼ٠ اي كؼبٓيت٢ـبي كـٜؼتي   

، پشٝا٠ٛ تبػيغ، يٚ رٞاص تبػيغٝدس اػتبٙ، ص٢بس ٛٞع ٗزٞص كٜؼتي كبدس ؿذٟ تغت ػٜب

ًبست ؿٜبػبيي ٝ پشٝا٠ٛ ث٢شٟ ثشداسي ٗٞسد اػتلبدٟ هشاس ُشكت٠ اٛـذ ٝ اعالػـبت آٗـبسي    

 ٗشثٞط ث٠ آ٢ٛب، ث٠ كٞست ػشر٘غ، ٗالى اسصيبثي ٝ تغٔيْ ٗوبيؼ٠ اي هشاس ُشكت٠ اػت. 

ػت٠ ) ح (: ثشاي اسائ٠ تلٞيشي ٝاهؼيتش اص ُشايـ٢بي تٞػؼ٠ اي كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس اػتبٙ، آٙ د

اص ٗزٞص١بي كٜؼتي ص٢بسُب٠ٛ ٗٞسد اؿبسٟ دس ثٜذ ثبال ٗجٜبي ثشسػي هشاس ُشكت٠ اٛـذ ًـ٠   

 دسكذ اػت.  20عذاهْ ٗيضاٙ پيـشكت كيضيٌي آ٢ٛب 

ٗجٜبي تلٌيي سؿت٠ كؼبٓيت٢ـبي كـٜؼتي ٝ آخـشيٚ توؼـي٘بت ًــٞسي       ISIC) ت (: عجو٠ ثٜذي 

 ٗي ثبؿذ. ٗالى ػْ٘ ٗجٜبي توؼي٘بت ؿ٢شػتبٛي اػتبٙ دس ايٚ ُضاسؽ 

) ث (: اص آٛزب ًـ٠ ٝاعـذ١بي اٛـذاصٟ ُيـشي ثـشاي ؿـ٘بسؽ ًبسُـبٟ، عزـٖ اؿـتـبّ ٝ ٗيـضاٙ           

ُزاسي )تؼذاد ًبسُبٟ، ٛلش ؿبؿْ، ٗئيٞٙ سيبّ ػشٗبي٠ ُـزاسي( ٗتلـبٝت ثـٞدٟ ٝ     ػشٗبي٠

ر٘غ پزيش ٛيؼتٜذ، ثشاي ايزبد هبثٔيت ر٘غ پزيشي آ٢ٛب دس ثـشآٝسد ُشايــ٢بي تٞػـؼ٠،    

ـ  آٗبس١بي ٗشثٞط ث٠ تـييـشات آ٢ٛـب، ثـ٠     ٠ايٚ ػ٠ پبساٗتش اص عشين اػتبٛذاسد ًشدٙ داٜٗ

 اعالػبت آٗبسي ٛؼجي )ثذٝٙ ٝاعذ اٛذاصٟ ُيشي( تجذيْ ؿذٟ اٛذ. 

) د (: ؿبخق ُشايؾ تٞػؼ٠ )تؼذاد ًبسُبٟ، عزٖ اؿتـبّ ٝ ٗيضاٙ ػشٗبي٠ ُزاسي( ثـ٠ كـٞست   

شيق ؿذٟ اػت. ايٚ ؿبخق اص عذاًخش اٛذاصٟ دا٠ٜٗ تـييشات تغْ٘ ٗوبديش آ٢ٛب تؼ ٛؼجي
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ٗجٜبي ستج٠ ثٜذي ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ اص ٛظش ؿذت ٛؼجي ُشايؾ تٞػؼ٠ دس ١ش يـي اص  

 سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي هشاس ُشكت٠ اػت. 

) س (: ؿبخق ًٔي ُشايؾ تٞػؼ٠ كٜؼتي ؿبخلي ٗشًت ٝ ٗٞصٝٙ اص ؿبخق ُـشايؾ تٞػـؼ٠   

ٝ ؿبخق  2ؿتـبّ ثب ضشيت ، ؿبخق ُشايؾ تٞػؼ٠ تؼذاد ا1تؼذاد ًبسُب٢١ب ثب ضشيت 

 ٗي ثبؿذ.  2ُشايؾ تٞػؼ٠ ٗيضاٙ ػشٗبي٠ ُزاسي ثب ضشيت 

ٝ كـٜؼت  ثخـؾ  ثب تٞر٠ ث٠ آٛض٠ ُلت٠ ؿذ، ٢ٗ٘تشيٚ يبكت٠ ١بي ثشسػي ُشايؾ تٞػؼ٠  

دس اػتبٙ ٝ ؿ٢شػتب٢ٛبي آٙ، ث٠ تلٌيي عبالت ػ٠ ُب٠ٛ ٗٞسد اؿبسٟ دس ثـبال،  تخلل٢بي كٜؼتي 

 دس صيش تٞضيظ دادٟ ٗي ؿٞد. 

 
 ؼـ اوشبٙ ٝ خبيِبٟ ٛىجي آٙ ؼـ ًٍٞـ   سػ٢ّّبي ِٜؼشيُفايً سٞوؼ٠  :1-3-1-1

ٗزٞص ثـشاي   669ثشپبي٠ اعالػبت دس دػتشع، دس عّٞ دٝسٟ صٗبٛي ٗٞسد ثشسػي، تؼذاد  

١ضاس ٗئيبسد سيبّ ٝ  9/4ايزبد، تبػيغ ٝ ث٢شٟ ثشداسي ٝاعذ١بي كٜؼتي ثب ػشٗبي٠ ُزاسي عذٝد 

كبدس ؿذٟ اػت. ٗوبيؼ٠ ايٚ اسهبٕ ثب اسهـبٕ ٗتٜبظشؿـبٙ   اسدثيْ اػتبٙ ٛلش ثشاي  16258اؿتـبّ 

 دس ًْ ًـٞس ٛـبٙ ٗي د١ذ: 

دس عّٞ دٝسٟ صٗبٛي ٗٞسد ثشسػي، ػ٢ٖ ٛؼجي اػتبٙ دس ُشايؾ تٞػـؼ٠ كـٜؼتي ًــٞس     -

دسكـذ ٝ عزـٖ    7/1دسكذ، تؼذاد اؿـتـبّ كـٜؼتي    8/1ثشاي تؼذاد ٝاعذ١بي كٜؼتي 

 دسكذ اػت.  1/1ػشٗبي٠ ُزاسي 

ٛلـش( اٛـذًي ً٘تـش اص اٛـذاصٟ      3/24ٗتٞػظ تؼذاد اؿتـبّ دس ١ش ًبسُبٟ دس ايٚ اػـتبٙ )  -

 ٛلش( اػت.  4/25ٗتٞػظ ٗتٜبظش آٙ دس ًْ ًـٞس )

ٗتٞػظ ػشٗبي٠ ُزاسي الصٕ ثشاي ايزبد ١ش ؿــْ كـٜؼتي دس ايـٚ ٗزٞص١ـب دس اػـتبٙ       -

 449ًْ ًـٞس )ٗئيٞٙ سيبّ( ث٠ ٗيضاٙ هبثْ تٞر٢ي ً٘تش اص ٗتٞػظ ايٚ ٗجٔؾ دس  301)

اػت. ايٚ ٛبثشاثشي دس ٗتٞػظ ٗجٔؾ ػشٗبي٠ ُزاي ثشاي ايزبد ١ـش ًبسُـبٟ    (ٗئيٞٙ سيبّ

 ٗئيٞٙ سيبّ( ٛيض ٝرٞد داسد.  4/11ٗئيبسد سيبّ( ٝ ًْ ًـٞس ) 3/7كٜؼتي دس اػتبٙ )

دسكذ ٝ اٛذاصٟ  74/1ر٠ ث٠ ايٚ ٠ً ػ٢ٖ ٛؼجي ر٘ؼيتي اػتبٙ دس ر٘ؼيت ًـٞس عذٝد ٞثب ت

دسكذ( ث٠ ٗشاتت ً٘تـش   61/0اسصؽ اكضٝدٟ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي اػتبٙ دس ًْ ًـٞس ) ػ٢ٖ ٛؼجي

دسكذ( اػت،  23/1اص ػ٢ٖ ٛؼجي تٞٓيذ ٛبخبٓق داخٔي )ثذٝٙ ٛلت ٝ ُبص( اػتبٙ دس ًْ ًـٞس )

سٝٛذ ُشايؾ تٞػؼ٠ كٜؼتي اػتبٙ ٗي تٞاٛذ تـييش ٝ تغّٞ ٗخجتـي سا دس استوـبي ربيِـبٟ كـٜؼتي     

 ًٜذ.  اػتبٙ دس ًـٞس ايزبد

ػالٟٝ ثشٗٞاسد ثبال، آِٞي تٞصيغ سؿت٠ كؼبٓيتي ُشايؾ تٞػـؼ٠ كـٜؼتي اػـتبٙ دس عـّٞ      

 دٝسٟ ٗٞسد ثشسػي ٛـبٙ ٗي د١ذ: 
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ثيـتشيٚ تؼذاد ٗزٞص كٜؼتي ثشاي سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜبيغ تٞٓيذ ػبيش ٗغلـٞالت ًـبٛي    -

ٞٓيـذ  (، كـٜبيغ ت 128(، كٜبيغ تٞٓيـذ ٗغلـٞالت ؿـزايي ٝ آؿـبٗيذ٢ٛب )    135ؿيشكٔضي )

( 45( ٝ كٜبيغ تٞٓيـذ صـٞة ٝ ٗغلـٞالت صـٞثي )    52ٗغلٞالت الػتيٌي ٝ پالػتيٌي)

 8/53دسكذ ٝ ر٘ؼبً  7/6دسكذ ٝ  8/7دسكذ،  1/19دسكذ،  2/20اػت ٠ً ث٠ تشتيت 

 دسكذ ًْ تؼذاد ٗزٞص١بي كبدس ؿذٟ ثشاي اػتبٙ اػت.

-  ٞ صي ثـشاي آٙ  دس ٗوبثْ، ُزؿت٠ اص كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت تٞتٞٙ ٝ تٜجبًٞ ٠ً ١يش ٗزـ

كبدس ٛـذٟ اػت، ً٘تشيٚ تؼذاد ٗزٞص كبدس ؿذٟ ثـشاي سؿـت٠ كؼبٓيت٢ـبي كـٜؼتي دس     

(، كٜبيغ 3(، كٜبيغ ثبصيبكت )2اػتبٙ ٗشثٞط ث٠ كٜبيغ تٞٓيذ ٗبؿي٢ٜبي اداسي ٝ دكتشي )

( اػـت ًـ٠   4تٞٓيذ ًي ٝ كشآٝسدٟ ١بي ٛلتي ٝ كٜبيغ دثبؿي ٝ پشداخت صشٕ )١ش ًذإ 

دسكذ تؼذاد ًْ ٗزٞص١بي كٜؼتي  6/0دسكذ،  6/0دسكذ،  4/0دسكذ،  3/0ث٠ تشتيت 

 كبدس ؿذٟ ثشاي اػتبٙ دس ايٚ دٝسٟ صٗبٛي اػت. 

ثيـتشيٚ ٗيضاٙ اؿتـبّ دس ٗزٞص١بي كٜؼتي كبدس ؿذٟ ثشاي سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس  -

ٛلش(، كٜبيغ تٞٓيـذ   3086اػتبٙ ٗشثٞط ث٠ كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت ؿزايي ٝ آؿبٗيذٛي٢ب )

ٛلش(، كٜبيغ  1969ٛلش(، كٜبيغ تٞٓيذ ٜٗؼٞربت ) 2886لٞالت ًبٛي ؿيشكٔضي )ػبيش ٗغ

ٛلـش(   1276ٛلش( ٝ كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلـٞال الػـتيٌي ٝ پالػـتيٌي )   1915تٞٓيذ پٞؿبى )

 9/7دسكـذ ٝ   8/11دسكـذ،  1/12دسكـذ،   8/17دسكـذ،   0/19اػت ٠ً ث٠ تشتيـت  

يٚ ٗزٞص١ب ٗـي ثبؿـذ. ثـ٠    دسكذ ًْ اؿتـبّ پيؾ ثيٜي ؿذٟ دس ا 6/68دسكذ ٝ ر٘ؼبً 

١٘يٚ تشتيت )ث٠ اػتخٜبي كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت تٞتٞٙ ٝ تٜجبًٞ(، ً٘تشيٚ تؼذاد اؿتـبّ 

پيؾ ثيٜي ؿذٟ دس ٗزٞص١بي كبدس ؿذٟ ثشاي سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس اػتبٙ ٗشثـٞط  

يغ بٛلـش(، كـٜ   39ٛلش(، كٜبيغ ثبصيبكـت )  16ث٠ كٜبيغ تٞٓيذ ٗبؿي٢ٜبي اداسي ٝ دكتشي )

ٛلـش( ٝ   57ٛلش(، كٜبيغ دثـبؿي ٝ پشداخـت صـشٕ )    55ٓيذ ًي ٝ كشآٝسدٟ ١بي ٛلتي )تٞ

ٛلش( اػت ٠ً ػ٢ٖ ٛؼجي آ٢ٛـب اص ًـْ اؿـتـبّ پـيؾ      83كٜبيغ اٛتـبس ٝ صبح ٝ تٌخيش )

 دسكذ اػت.  5/1ثيٜي ؿذٟ دس ايٚ ٗزٞص١ب دس اػتبٙ ر٘ؼبً عذٝد 

ٜؼتي كبدس ؿـذٟ ثـشاي   ثيـتشيٚ ٗيضاٙ ػشٗبي٠ ُزاسي پيؾ ثيٜي ؿذٟ دس ٗزٞص١بي ك -

١ضاس ٗئيبسد  19/1سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس اػتبٙ ٗشثٞط ث٠ كٜبيغ تٞٓيذ ٜٗؼٞربت )

١ضاس ٗئيـبسد سيـبّ(، كـٜبيغ     17/1سيبّ(، كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت ؿزايي ٝ آؿبٗيذٛي٢ب )

١ضاس ٗئيبسد سيبّ(، كـٜبيغ تٞٓيـذ كٔـضات     85/0تٞٓيذ ػبيش ٗغلٞالت ًبٛي ؿيشكٔضي )

 ١30/0ضاس ٗئيبسد سيبّ( ٝ كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت الػتيٌي ٝ پالػتيٌي ) 48/0) اػبػي

 8/9دسكـذ،   5/17دسكـذ،   9/23دسكذ،  ١3/24ضاس ٗئيبسد سيبّ( اػت ٠ً ث٠ تشتيت 
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دسكذ ًـْ ٗجٔـؾ ايـٚ ػـشٗبي٠ ُـزاسي٢ب دس اػـتبٙ        6/81دسكذ ٝ ر٘ؼبً  1/6دسكذ ٝ 

 ثبؿذ.  ٗي

پيؾ ثيٜـي ؿـذٟ دس ٗزٞص١ـبي كـبدس ؿـذٟ ثـشاي سؿـت٠         ٝ ٛيض ً٘تشيٚ ٗيضاٙ ػشٗبي٠ ُزاسي

كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس اػتبٙ )ثزض كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت تٞتٞٙ ٝ تٜجبًٞ( ٗشثٞط ث٠ كٜبيغ تٞٓيذ 

 64/3ٗئيٞٙ سيبّ(، كٜبيغ تٞٓيذ ًي ٝ كشآٝسدٟ ١ـبي ٛلتـي )   85/0ٗبؿي٢ٜبي اداسي ٝ دكتشي )

ٗئيٞٙ  55/7ٗئيٞٙ سيبّ(، كٜبيغ ثبصيبكت ) 27/4ٗئيٞٙ سيبّ(، كٜبيغ دثبؿي ٝ پشداخت صشٕ )

دسكذ ًـْ ٗجٔـؾ    5/0ٗئيٞٙ سيبّ( ٠ً ر٘ؼبً عذٝد  0/8سيبّ( ٝ كٜبيغ اٛتـبس ٝ صبح ٝ تٌخيش )

 ايٚ ػشٗبي٠ ُزاسي٢ب دس اػتبٙ ٗي ثبؿذ. 

ثشپبي٠ اعالػبت ٗشثٞط ث٠ تؼذاد ٗزٞص١ـبي كـٜؼتي ٝ تؼـذاد اؿـتـبّ ٝ ٗجٔـؾ ػـشٗبي٠        

ثت( پيؾ ثيٜي ؿذٟ دس آ٢ٛب ثشاي سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس اػتبٙ ٗي تـٞاٙ  ُزاسي )ػشٗبي٠ حب

 ٛـبٙ داد. 

ٗتٞػظ تؼذاد اؿتـبّ پيؾ ثيٜي ؿذٟ ثشاي ١ش ًبسُبٟ دس ٗزٞص١بي كٜؼتي كـبدس ؿـذٟ    -

ٛلـش( ٝ كـٜبيغ    69ٛلش(، كٜبيغ تٞٓيذ كٔـضات اػبػـي )   106ثشاي كٜبيغ تٞٓيذ پٞؿبى )

اص ٗتٞػظ ٗتٜبظش دس ػبيش سؿـت٠ كؼبٓيت٢ـبي كـٜؼتي ٝ    ٛلش( ثيـتش  58تٞٓيذ ٜٗؼٞربت )

 9ٛلش(، كٜبيغ اٛتـبس ٝ صـبح ٝ تٌخيـش )   8ثشاي كٜبيغ تٞٓيذ ٗبؿي٢ٜبي اداسي ٝ دكتشي )

ٛلش( ً٘تش اص ٗتٞػظ ٗتٜبظش آٙ ثـشاي   10ٛلش( ٝ كٜبيغ تٞٓيذ ٗبؿيٚ آالت ٝ تز٢يضات )

 ثبؿذ.  ػبيش سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي ٗي

ٕ ثشاي ايزبد ١ش ؿــْ كـٜؼتي دس اػـتبٙ ٗشثـٞط ثـ٠ كـٜبيغ تٞٓيـذ        ثيـتشيٚ ٗجٔؾ الص -

ٗئيٞٙ سيـبّ(، كـٜبيغ    531ٗئيٞٙ سيبّ(، كٜبيغ تٞٓيذ كٔضات اػبػي ) 603ٜٗؼٞربت )

ٗئيـٞٙ سيـبّ( ٝ كـٜبيغ تٞٓيـذ ٗغلـٞالت ؿـزايي ٝ        379تٞٓيذ ٝػبيْ ٛؤي٠ ٗٞتٞسي )

ٗجٔؾ الصٕ ثشاي ايزبد ١ش ؿـْ ٗئيٞٙ سيبّ( اػت، دس عبٓي٠ٌ ً٘تشيٚ  379آؿبٗيذٛي٢ب )

ٗئيٞٙ سيبّ( ، كٜبيغ تٞٓيذ ساديٞ  53كٜؼتي ٗشثٞط ث٠ تٞٓيذ ٗبؿي٢ٜبي اداسي ٝ دكتشي )

ٗئيٞٙ سيبّ(، كٜبيغ تٞٓيذ ًي ٝ كشآٝسدٟ ١ـبي   63ٝ تٔٞيضيٞٙ ٝ دػتِب٢١بي استجبعي )

اػـت   ( ّٗئيٞٙ سيـب  75ٗئيٞٙ سيبّ( ٝ كٜبيغ تٞٓيذ دثبؿي ٝ پشداخت صشٕ ) 66ٛلتي )

ت دس ُشٟٝ پش١ضي٠ٜ تشيٚ ٝ ًٖ ١ضي٠ٜ تشيٚ سؿت٠ كؼبٓيت ١بي كٜؼتي ثـشاي  ي٠ً ث٠ تشت

 ايزبد اؿتـبّ هشاس ٗي ُيشٛذ. 

ثشپبي٠ آٛض٠ ُلت٠ ؿذ، ثيـتشيٚ ٝ ً٘تشيٚ ؿذت ٛؼجي ُشايؾ تٞػؼ٠ اي دس سؿت٠ كؼبٓيت٢بي 

ـ     ذ ٗغلـٞالت ًـبٛي   كٜؼتي دس اػتبٙ ثشاي ايزبد ٝاعذ١بي تٞٓيذي ثـ٠ تشتيـت دس كـٜبيغ تٞٓي

ؿيشكٔضي ٝ كٜبيغ تٞٓيذ ٗبؿي٢ٜبي اداسي ٝ دكتشي، ثشاي ايزبد اؿتـبّ ث٠ تشتيت دس كٜبيغ تٞٓيذ 

ٗغلٞالت ؿزايي ٝ آؿبٗيذٛي٢ب ٝ كٜبيغ تٞٓيذ ٗبؿي٢ٜبي اداسي ٝ دكتشي ٝ ػـشٗبي٠ ُـزاسي ثـ٠    
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ٝ پش١ضي٠ٜ تشيٚ تٞٓيذ ٜٗؼٞربت ٝ كٜبيغ تٞٓيذ ٗبؿي٢ٜبي اداسي ٝ دكتشي ثٞدٟ  غتشتيت دس كٜبي

ٝ ًٖ ١ضي٠ٜ تشيٚ سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي ثشاي ايزبد اؿتـبّ ث٠ تشتيت كٜبيغ تٞٓيذ ٜٗؼٞربت ٝ 

 كٜبيغ تٞٓيذ ٗبؿي٢ٜبي اداسي ٝ دكتشي ١ؼتٜذ. 

دس يي ٗوبيؼ٠ تغجيوي اص پبساٗتش١بي ُشايؾ تٞػؼ٠ كٜؼتي دس اػتبٙ ٝ ًـْ ًــٞس ٗـي تـٞاٙ     

 ٛـبٙ داد: 

ـْ كٜؼتي دس كٜبيغ تٞٓيذ ٗٞاد ؿزايي ٝ آؿبٗيذٛي٢ب، كـٜبيغ  ٗتٞػظ ١ضي٠ٜ ايزبد ١ش ؿ -

ٛؤي٠ ٗٞتٞسي دس ايٚ اػتبٙ  ٝػبيْ  تٞٓيذ ٜٗؼٞربت، كٜبيغ تٞٓيذ پٞؿبى ٝ كٜبيغ تٞٓيذ

ثيـتش اص ٗتٞػظ ٗجٔؾ ٗتٜبظش آٙ دس ًـْ ًــٞس ثـٞدٟ ٝ ثـشاي ثويـ٠ سؿـت٠ كؼبٓيت٢ـبي        

س ًْ ًــٞس اػـت. دس ٗز٘ـٞع،    كٜؼتي، ايزبد ١ش ؿـْ دس اػتبٙ ًٖ ١ضي٠ٜ تش اص آٙ د

ٗئيٞٙ سيبّ( ث٠ ٗشاتت ً٘تش اص ٗجٔـؾ   301ٗتٞػظ ١ضي٠ٜ ايزبد ١ش ؿـْ دس ايٚ اػتبٙ )

 ٗئيٞٙ سيبّ( ٗي ثبؿذ.  449ٗتٜبظش آٙ دس ًـٞس )

ؿذت ٛؼجي ػشٗبي٠ ُزاسي دس كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلـٞالت ؿـزايي ٝ آؿـبٗيذٛي٢ب، كـٜبيغ      -

بيغ تٞٓيذ صٞة ٝ ٗغلـٞالت صـٞثي، كـٜبيغ    تٞٓيذ ٜٗؼٞربت، كٜبيغ تٞٓيذ پٞؿبى، كٜ

تٞٓيذ ٗغلٞالت الػتيٌي ٝ پالػتيٌي، كٜبيغ تٞٓيذ ػبيش ٗغلـٞالت ًـبٛي ؿيشكٔـضي ٝ    

كٜبيغ تٞٓيذ اثضاس پضؿٌي ٝ اپتيٌي دس اػتبٙ ثيـتش اص ٗتٞػظ ١ضي٠ٜ ٛؼجي ٗتٜبظش آٙ دس 

 ًـٞس اػت.  ًْ ًـٞس ثٞدٟ ٝ دس ػبيش سؿت٠ كؼبٓيت٢ب كٜؼتي دس اػتبٙ ً٘تش اص آٙ دس

ث٠ ١٘يٚ تشتيت، ؿذت ٛؼجي ايزـبد اؿـتـبّ دس كـٜبيغ تٞٓيـذ ٗغلـٞالت خـٞساًي ٝ        -

آؿبٗيذٛي٢ب، كٜبيغ تٞٓيـذ ٜٗؼـٞربت، كـٜبيغ تٞٓيـذ پٞؿـبى، كـٜبيغ تٞٓيـذ صـٞة ٝ         

ٗغلٞالت صٞثي، كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلـٞالت الػـتيٌي ٝ پالػـتيٌي، كـٜبيغ تٞٓيـذ ػـبيش       

ساديٞ ٝ تٔٞيضيٞٙ ٝ دػتِب٢١بي استجبعي، كـٜبيغ  ٗغلٞالت ًبٛي ؿيشكٔضي، كٜبيغ تٞٓيذ 

تٞٓيذ ٗجٔ٘بٙ ٝ كٜبيغ تٞٓيذ اثضاس پضؿٌي ٝ اپتيٌي دس اػتبٙ ثيـتش اص آٙ دس ًْ ًــٞس  

 كؼبٓيت٢بي كٜؼتي ً٘تش اػت.  ي١ب ثٞدٟ ٝ ثشاي ػبيش سؿت٠

( اسايـ٠  1-17( تب )1-15اعالػبت تللئي ٗشثٞط ث٠ ٗٞاسد رًش ؿذٟ دس رذاّٝ ؿ٘بسٟ )

 اػت. ؿذٟ
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 1385سب  1380(: ٗوبيى٠ سؼؽاؼ ٗدٞق١بي ِٜؼشي ِبؼـ ٌؽٟ ثفاي اوشبٙ اـؼثیْ ٝ ًْ ًٍٞـ ؼـ وب٢ٓبي    1-15خؽّٝ)   

و٢ٖ ٛىجي  و٢ٖ ٛىجي سؼؽاؼ ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي 

 ًْ ًٍٞـ اوشبٙ اـؼثیْ ًْ ًٍٞـ اوشبٙ اـؼثیْ اوشبٙ ؼـ ًٍٞـ

 8/1 0/100 0/100 37423 669 ًْ ِٜبيغ

 2/2 4/15 1/19 5747 128 ٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢بِ

 4/1 7/6 1/5 2522 34 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر

 7/1 8/2 7/2 1052 18 ِٜبيغ سٞٓیؽ دٌٞبى

 7/0 6/1 6/0 582 4 ِٜبيغ ؼثبؿي ، دفؼاغز زفٕ ٝ ... 

 0/5 4/2 7/6 908 45 ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي

 4/1 6/2 1/2 985 14 ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر ًبؿؿيِٜبيغ سٞٓیؽ 

 0/4 6/0 4/1 225 9 ِٜبيغ اٛشٍبـف زبح، سٌثیف ٝ ... 

 8/0 4/1 6/0 507 4 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًي، كفآٝـؼٟ ١بي ٛلشي ٝ...

 3/1 9/7 7/5 2968 38 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبيي

 1/1 3/12 8/7 4608 52 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر الوشیٌي ٝ دالوشیٌي

 9/1 9/18 2/20 7063 135 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف ٗطّٞالر ًبٛي ؿیفكٔكي

 0/1 5/3 9/1 1313 13 ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي

 5/1 4/7 1/6 2790 41 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر كٔكي كبثفيٌي...

 6/1 9/5 4/5 2192 36 ِٜبي سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ سد٢یكار 

 7/0 8/0 3/0 297 2 ؼكشفي، ٗطبوجبسي ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌی٢ٜبي اؼاـي، 

 2/2 5/2 1/3 951 21 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌی٢ٜب ٝ ؼوشِب٢١بي ثفكي ٝ ... 

 1/4 5/0 1/1 171 7 ِٜبيغ سٞٓیؽ ـاؼيٞ ٝ سٔٞيكيٞٙ ٝ ؼوشِب٢١بي اـسجبعي 

 2/2 7/0 9/0 267 6 ادشیٌي ٝ....  ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ،

 8/2 8/2 3/4 1038 29 ـي ِٜبيغ سٞٓیؽ ٝوبيْ ٛؤی٠ ٗٞسٞ

 6/2 2/1 8/1 466 12 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف سد٢یكار ضْ٘ ٝ ٛوْ

 3/3 5/1 7/2 547 18 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗجٔ٘بٙ 

 7/1 5/0 4/0 175 3 ِٜبيغ ثبقيبكز 

 - 1/0 - 49 - وبيف ِٜبيغ 

 ٝقاـر ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ برػعالثبٛي ا. 1ٗبغؿ: 

 ثفآٝـؼ ٍٗبٝـ . 2           
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 1385سب  1380(: ٗوبيى٠ ظفكیز اٌشـبّ ؼـ ٗدٞق١بي ِٜؼشي ِبؼـ ٌؽٟ ثفاي اوشبٙ اـؼثیْ ٝ ًْ ًٍٞـ ؼـ وب٢ٓبي    1-16)  خؽّٝ

و٢ٖ ٛىجي  و٢ٖ ٛىجي )ؼـِؽ( اٌشـبّ )ٛلف( ـٌش٠ كؼبٓیز ١بي ِٜؼشي 

 ؼـ ًٍٞـ

ٗشٞوظ اٌشـبّ ؼـ ١ف 

 ًبـُبٟ )ٛلف(

اوشبٙ 

 اـؼثیْ

اوشبٙ  ًْ ًٍٞـ

 اـؼثیْ

اوشبٙ  ًْ ًٍٞـ

 اـؼثیْ

 ًْ ًٍٞـ

 25 24 7/1 0/100 0/100 950606 16258 ًْ ِٜبيغ

ِننٜبيغ سٞٓیننؽ ٗطّننٞالر ؿننؿايي ٝ   

 آٌبٗیؽٛی٢ب

3086 166187 0/19 5/17 9/1 24 29 

 28 58 8/2 3/7 1/12 69769 1969 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر

 17 106 4/10 9/1 8/11 18367 1915 ِٜبيغ سٞٓیؽ دٌٞبى

 18 14 5/0 1/1 4/0 10476 57 فؼاغز زفٕ ٝ ... ِٜبيغ ؼثبؿي ، د

 18 12 4/3 8/1 5/3 16768 564 ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي

 21 11 7/0 2/2 9/0 21129 151 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر ًبؿؿي

 13 9 9/2 3/0 5/0 2906 83 ِٜبيغ اٛشٍبـف زبح، سٌثیف ٝ ... 

 26 14 4/0 4/1 3/0 13258 55 ي ٝ...ِٜبيغ سٞٓیؽ ًي، كفآٝـؼٟ ١بي ٛلش

 29 22 9/0 1/9 1/5 86752 825 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبيي

ِننٜبيغ سٞٓیننؽ ٗطّننٞالر الوننشیٌي ٝ  

 دالوشیٌي

1276 73415 9/7 7/7 7/1 25 16 

 21 21 9/1 0/16 8/17 151660 2886 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف ٗطّٞالر ًبٛي ؿیفكٔكي

 47 69 5/1 5/6 5/5 61445 898 اوبوي ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار

 18 12 0/1 3/5 1/3 50375 509 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر كٔكي كبثفيٌي...

 23 10 7/0 3/5 2/2 50388 361 ِٜبي سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ سد٢یكار 

ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌنی٢ٜبي اؼاـي، ؼكشنفي،   

 ٗطبوجبسي 

16 5230 1/0 6/0 3/0 8 18 

ؼوشِب٢١بي ثفكني  ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌی٢ٜب ٝ 

 ... ٝ 

428 37649 6/2 0/4 1/1 20 40 

ِننٜبيغ سٞٓیننؽ ـاؼيننٞ ٝ سٔٞيكيننٞٙ ٝ   

 ؼوشِب٢١بي اـسجبعي 

176 7841 1/1 8/0 2/2 25 46 

 27 25 0/2 8/0 9/0 7235 148 ادشیٌي ٝ....  ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ،

 60 12 6/0 5/6 1/2 61985 342 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٝوبيْ ٛؤی٠ ٗٞسٞـي 

 53 23 1/1 6/2 7/1 24806 272 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف سد٢یكار ضْ٘ ٝ ٛوْ

 17 11 2/2 0/1 2/1 9031 202 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗجٔ٘بٙ 

 18 13 2/1 3/0 2/0 3195 39 ِٜبيغ ثبقيبكز 

 15 - - 1/0 - 739 - وبيف ِٜبيغ 

 ثبٛي اعالػبر ٝقاـر ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ . 1ٗبغؿ:  

 بٝـثفآٝـؼ ٍٗ .2            
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 1385سب  1380(: ٗوبيى٠ ٗیكاٙ وفٗبي٠ ثبثز ٗدٞق١بي ِٜؼشي ِبؼـ  ٌؽٟ ثفاي اوشبٙ اـؼثیْ ٝ ًْ ًٍٞـ ؼـ وب٢ٓبي     1-17خؽّٝ )

و٢ٖ ٛىجي  و٢ٖ ٛىجي )ؼـِؽ( وفٗبي٠ ثبثز )ٗیٔیٞٙ ـيبّ( ـٌش٠ كؼبٓیز ١بي ِٜؼشي 

 ؼـ ًٍٞـ

ٗشٞوظ وفٗبي٠ ثبثز ثفاي 

 ١ف ٌـْ )ٗیٔیٞٙ ـيبّ(

 اوشبٙ

 اـؼثیْ

اوشبٙ  ًْ ًٍٞـ

 اـؼثیْ

اوشبٙ  ًْ ًٍٞـ

 اـؼثیْ

 ًْ ًٍٞـ

 449 301 1/1 0/100 0/100 426448536 4887194 ًْ ِٜبيغ

ِننٜبيغ سٞٓیننؽ ٗطّننٞالر ؿننؿايي ٝ 

 آٌبٗیؽٛی٢ب

1169097 56803545 9/23 3/13 1/2 379 342 

 290 603 9/5 7/4 3/24 20204687 1187963 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر

 53 113 2/22 2/0 4/4 974565 216213 سٞٓیؽ دٌٞبىِٜبيغ 

 118 75 3/0 3/0 1/0 1235477 4271 ِٜبيغ ؼثبؿي ، دفؼاغز زفٕ ٝ ... 

 299 113 3/1 2/1 3/1 5014054 63598 ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي

 227 94 3/0 1/1 3/0 4801474 14126 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر ًبؿؿي

 875 96 3/0 6/0 2/0 2541691 7997 ـف زبح، سٌثیف ٝ ... ِٜبيغ اٛشٍب

ِٜبيغ سٞٓیؽ ًي، كفآٝـؼٟ ١بي ٛلشني  

...ٝ 

3640 21166363 1/0 0/5 * 66 1596 

 984 220 2/0 0/20 7/3 85383154 181382 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبيي

ِٜبيغ سٞٓینؽ ٗطّنٞالر الونشیٌي ٝ    

 دالوشیٌي

298020 24723891 1/6 8/5 2/1 234 337 

ِٜبيغ سٞٓیؽ ونبيف ٗطّنٞالر ًنبٛي    

 ؿیفكٔكي

854204 68167429 5/17 0/16 3/1 296 449 

 737 531 0/1 6/10 8/9 45262680 476463 ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي

 515 153 3/0 1/6 6/1 25961452 77869 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر كٔكي كبثفيٌي...

 321 134 3/0 8/3 0/1 16177735 48198 یكار ِٜبي سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ سد٢

ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌی٢ٜبي اؼاـي، ؼكشنفي،  

 ٗطبوجبسي 

850 1767072 * 4/0 * 53 338 

ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌی٢ٜب ٝ ؼوشِب٢١بي ثفكي 

 ... ٝ 

71745 15912640 5/1 7/3 5/0 168 423 

ِننٜبيغ سٞٓیننؽ ـاؼيننٞ ٝ سٔٞيكيننٞٙ ٝ 

 ؼوشِب٢١بي اـسجبعي 

11040 1496141 2/0 4/0 7/0 63 191 

 165 152 9/1 3/0 5/0 1192294 22550 ادشیٌي ٝ....  ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ،

 340 379 6/0 9/4 7/2 21096844 129682 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٝوبيْ ٛؤی٠ ٗٞسٞـي 

 161 76 5/0 9/0 4/0 3983186 20780 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف سد٢یكار ضْ٘ ٝ ٛوْ

 122 99 8/1 3/0 4/0 1103660 19955 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗجٔ٘بٙ 

 238 194 0/1 2/0 1/0 761852 7550 ِٜبيغ ثبقيبكز 

 970 - - 2/0 - 716650 - وبيف ِٜبيغ 

 ثبٛي اعالػبر ٝقاـر ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ . 1ٗبغؿ:  

 ثفآٝـؼ ٍٗبٝـ .2            

 



 39 

 ُفايً سٞوؼ٠ ثػً ِٜؼز ؼـ ٢ٌفوشب٢ٛبي اوشبٙ  :2-3-1-1

بت اػتخشاد ؿذٟ اص ثبٛي اعالػبت ٗزٞص١بي كـٜؼتي كـبدس ؿـذٟ ثـشاي     ثشپبي٠ اعالػ 

( ث٠ تلٌيي ؿ٢شػتب٢ٛبي آٙ ٗـي تـٞاٙ ُلـت ًـ٠     1380-85اػتبٙ دس دٝسٟ ص ٗبٛي ٗٞسد ٛظش )

ؿذت ٛؼجي ُشايؾ ث٠ تٞػؼ٠ ثخؾ كٜؼت دس ؿ٢شػتبٙ اسدثيْ ثؼيبس ثيــتش اص آٙ دس ػـبيش   

ٗٞسد، ؿ٢شػتب٢ٛبي پـبسع آثـبد، ٛ٘ـيٚ، ٗــٌيٚ     ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ ثٞدٟ ٝ پغ اص آٙ، ثؼت٠ ث٠ 

دس عبٓي٠ٌ ً٘تشيٚ ؿذت ٛؼجي ُشايؾ ث٠ تٞػؼ٠ ثخؾ كٜؼت دس  ،ؿ٢ش، خٔخبّ ٝ ... هشاس داسٛذ

ؿ٢شػتب٢ٛبي ًٞحش، ُشٗي، ٛيش ٝ ثي٠ٔ ػٞاس ٝ ... ٗالعظ٠ ٗي ؿٞد. اعالػبت ً٘ي صيـش ثـب تللـيْ    

 ثيـتشي ايٚ اٗش سا ٛـبٙ ٗي د١ٜذ. 

ثشسػي، دس ٗيبٙ ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ، ثيـتشيٚ تؼذاد ٗزـٞص كـٜؼتي    دس عّٞ دٝسٟ ٗٞسد -

دسكذ(، پبسع آثبد ثب  2/75ٗزٞص ) 503ث٠ ؿ٢شػتبٙ ١بي اسدثيْ ثب كبدس ؿذٟ ٗشثٞط 

 3/4ٗزـٞص )  29دسكـذ( ، خٔخـبّ ثـب     1/5ٗزـٞص )  34دسكذ( ٛ٘يٚ ثب  3/6ٗزٞص ) 42

دسكذ ًْ تؼذاد  6/94 دسكذ( ثٞدٟ ٠ً ر٘ؼبً 7/3ٗزٞص ) 25دسكذ( ٝ ٗـِيٚ ؿ٢ش ثب 

 ١بي كٜؼتي كبدس ؿذٟ اػت.ٗزٞص

ٗزـٞص   5ثـب  تي كبدس ؿذٟ ٗشثٞط ث٠ ؿ٢شػتبٙ ًـٞحش  ؼدس ١٘يٚ ٗذت، ً٘تشيٚ تؼذاد ٗزٞص كٜ

 5/1ٗزـٞص )  10ثـب  ، ؿ٢شػتبٙ ثي٠ٔ ػٞاس دسكذ( 5/1ٗزٞص ) 10ثب ، ؿ٢شػتبٙ ٛيش دسكذ( 8/0)

دسكـذ ًـْ    4/5عـذٝد  بً ٠ ٗز٘ٞػاػت ً دسكذ( 6/1ٗزٞص ) 11ثب ٝ ؿ٢شػتبٙ ُشٗي  دسكذ(

 تؼذا د ٗزٞص١بي كبدس ؿذٟ ثشاي اػتبٙ ٗي ثبؿذ.

دس عّٞ ايٚ ٗذت، ثيـتشيٚ تؼذاد اؿتـبّ پيؾ ثيٜي ؿذٟ دس ٗزٞص١بي كـٜؼتي كـبدس    -

ٛلـش(، ؿ٢شػـتبٙ پـبسع آثـبد      12375ؿذٟ ثشاي اػتبٙ ٗشثٞط ث٠ ؿ٢شػـتبٙ اسدثيـْ )  

ٛلش( ٝ ؿ٢شػتبٙ  671ٗـٌيٚ ؿ٢ش ) ٛلش(، ؿ٢شػتبٙ 826ٛلش(، ؿ٢شػتبٙ ٛ٘يٚ ) 1430)

 1/4دسكـذ،   1/5دسكـذ،   8/8دسكـذ،   1/76ٛلش( اػت ٠ً ثـ٠ تشتيـت    407خٔخبّ )

 دسكذ ًْ ايٚ كشكت٢بي ؿـٔي دس اػتبٙ اػت.  6/96دسكذ ٝ ر٘ؼبً  5/2دسكذ ٝ 

دس ٗوبثْ، دس ١٘يٚ ٗذت، ً٘تشيٚ تؼذاد اؿتـبّ پيؾ ثيٜي ؿذٟ دس ٗزٞص١بي كٜؼتي كبدس ؿذٟ 

ٛلـش(، ؿ٢شػـتبٙ ٛيـش     113ٛلش(، ؿ٢شػتبٙ ُشٗـي )  101تبٙ ٗشثٞط ث٠ ؿ٢شػتبٙ ًٞحش )ثشاي اػ

دسكذ ًْ اؿتـبّ پـيؾ ثيٜـي    4/3ٛلش( اػت ٠ً ر٘ؼبً  206ٛلش( ٝ ؿ٢شػتبٙ ثي٠ٔ ػٞاس ) 129)

 ؿذٟ دس ٗزٞص١بي اػتبٙ ٗي ثبؿذ. 

س دس دٝسٟ صٗبٛي ٗٞسد ٛظش، ثيـتشيٚ ٗيضاٙ ػشٗبي٠ ُزاسي دس ٗزٞص١ـبي كـٜؼتي كـبد    -

١ضاس ٗئيبسد سيبّ(، ؿ٢شػـتبٙ ٛ٘ـيٚ    6/3ؿذٟ ثشاي اػتبٙ ٗشثٞط ث٠ ؿ٢شػتبٙ اسدثيْ )

(69/0  ّ ١ـضاس ٗئيـبسد سيـبّ( ٝ     30/0، ؿ٢شػـتبٙ ٗــٌيٚ ؿـ٢ش )    (١ضاس ٗئيبسد سيـب

 1/14دسكذ،  ١6/73ضاس ٗئيبسد سيبّ( اػت ٠ً ث٠ تشتيت  13/0ؿ٢شػتبٙ پبسع آثبد )
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دسكذ ًْ ػشٗبي٠ ُزاسي ايـٚ ٗزٞص١ـب    7/96بً دسكذ ٝ ر٘ؼ 8/2دسكذ،  1/6دسكذ، 

 دس اػتبٙ ٗي ثبؿذ. 

ٗي شٙ ُبدس عبٓي٠ٌ ً٘تشيٚ ٗيضاٙ ػشٗبي٠ ُزاسي دس ٗزٞص١بي كٜؼتي اػتبٙ ٗشثٞط ث٠ ؿ٢شػت

  ،ٗئيـٞٙ سيـبّ(   1/25ٗئيٞٙ سيبّ(، ؿ٢شػتبٙ ًـٞحش )  0/20ٗئيٞٙ سيبّ(، ؿ٢شػتبٙ ٛيش ) 1/7)

دسكذ ًْ ػشٗبي٠ ُزاسي ايٚ  ٠ً3/3 ر٘ؼبً عذٝد اػت ( ٗئيٞٙ سيبّ 8/36ؿ٢شػتبٙ خٔخبّ )

 ٗزٞص١ب دس اػتبٙ سا ؿبْٗ ٗي ؿٞٛذ. 

ثب تٞر٠ ث٠ آٛض٠ دس ٗٞسد ثشآٝسد ؿبخق ُشايؾ تٞػؼ٠ كٜؼتي ُلت٠ ؿذ، دس عّٞ دٝسٟ  -

ٗٞسد ثشسػي، ؿ٢شػتب٢ٛبي اسدثيْ، ٛ٘يٚ، پبسع آثبد، ٗـٌيٚ ؿ٢ش، خٔخـبّ، ثئـ٠ ػـٞاس،    

شتيت دس ٗشاتت اّٝ تب ٢ٖٛ ُشايؾ تٞػـؼ٠ كـٜؼتي اػـتبٙ هـشاس     ٛيش، ُشٗي ٝ ًٞحش ث٠ ت

ثشاثـش   125داسٛذ ٝ ؿذت ٛؼجي هذس ٗغٔن ُشايؾ كٜؼتي دس ؿ٢شػتبٙ اسدثيْ عـذٝد  

 آٙ دس ؿ٢شػتبٙ ًٞحش اػت. 

ٌٛت٠ عبئشا١٘يت دس استجبط ثب ُشايؾ تٞػؼ٠ كٜؼتي دس ؿ٢شػتبٙ ١بي اػتبٙ آٙ اػت ًـ٠ ايـٚ   

غٔن ً٘ي پبساٗتش١بي تؼييٚ ًٜٜذٟ ايٚ ُشايؾ )تؼذاد ًبسُبٟ، تؼذاد تغٔيْ ُشايـي ثشٗجٜبي هذسٗ

اؿتـبّ ٝ عزٖ ػشٗبي٠ ُزاسي( اٛزبٕ ؿذٟ اػت ٠ً ٛـبٙ د١ٜذٟ ؿذت ت٘شًض آ٢ٛب دس ايٚ يب آٙ 

ؿ٢شػتبٙ اػتبٙ اػت. ثب ايٚ عبّ ثشاي ثشآٝسد ٗيضاٙ ٛؼجي ث٢شٟ ٜٗـذي ػـبًٜبٙ ؿ٢شػـتب٢ٛبي    

ؾ كٜؼت ٗي تٞاٙ اص ً٘يت٢بي ٛؼـجي )ٗـخالً ػـشا٠ٛ اٛـذاصٟ     اػتبٙ اص ُشايؾ ١بي تٞػؼ٠ اي ثخ

 پبساٗتش١بي ػ٠ ُب٠ٛ ٗٞسد ٛظش ث٠ اصاي ر٘ؼيت ؿ٢شػتب٢ٛب( اػتلبدٟ ًشد. 

( آٝسدٟ 1-21( تب )1-18اعالػبت تللئي ٗشثٞط ث٠ ٗٞاسد رًش ؿذٟ دس رذاّٝ ؿ٘بسٟ ) 

 ؿذٟ اػت.

 
 1385سب  1380ؼشي ِبؼـ ٌؽٟ ثفاي ٢ٌفوشب٢ٛبي اوشبٙ اـؼثیْ ؼـ وب٢ٓبي (: ٌبغُ ُفايً سٞوؼ٠ ؼـ سؼؽاؼ ٗدٞق١بي ِٜ  1-18خؽّٝ )

ٌبغُ ُفايً  و٢ٖ ٛىجي )ؼـِؽ( سؼؽاؼ ًبـُبٟ ٢ٌفوشبٙ 

 سٞوؼ٠

 - 0/100 669 اوشبٙ

 000/1 2/75 503 ٢ٌفوشبٙ اـؼثیْ 

 020/0 5/1 10 ٢ٌفوشبٙ ثی٠ٔ وٞاـ

 083/0 3/6 42 ٢ٌفوشبٙ دبـن آثبؼ 

 058/0 3/4 29 ٢ٌفوشبٙ غٔػبّ 

 010/0 8/0 5 ٢ٌفوشبٙ ًٞثف 

 022/0 6/1 11 ٢ٌفوشبٙ ُفٗي 

 050/0 7/3 25 ٢ٌفوشبٙ ٌٍٗیٚ ٢ٌف 

 068/0 1/5 34 ٢ٌفوشبٙ ٛ٘یٚ 

 020/0 5/1 10 ٢ٌفوشبٙ ٛیف 

 ثبٛي اعالػبسي ٝقاـر ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ . 1ٗبغؿ: 

 ثفآٝـؼ ٍٗبٝـ . 2            
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 1385سب  1380ٞوؼ٠ ؼـ ظفكیز اٌشـبّ ٗدٞق١بي ِٜؼشي ِبؼـ ٌؽٟ ثفاي ٢ٌفوشب٢ٛبي اوشبٙ اـؼثیْ ؼـ وب٢ٓبي (: ٌبغُ ُفايً س   1-19خؽّٝ ) 

ٌبغُ ُفايً  و٢ٖ ٛىجي )ؼـِؽ( سؼؽاؼ اٌشـبّ ٢ٌفوشبٙ 

 سٞوؼ٠

 - 0/100 16258 اوشبٙ

 000/1 1/76 12375 ٢ٌفوشبٙ اـؼثیْ 

 017/0 3/1 206 ٢ٌفوشبٙ ثی٠ٔ وٞاـ

 116/0 8/8 1430 ؼ ٢ٌفوشبٙ دبـن آثب

 033/0 5/2 407 ٢ٌفوشبٙ غٔػبّ 

 008/0 6/0 101 ٢ٌفوشبٙ ًٞثف 

 009/0 7/0 113 ٢ٌفوشبٙ ُفٗي 

 054/0 1/4 671 ٢ٌفوشبٙ ٌٍٗیٚ ٢ٌف 

 067/0 1/5 826 ٢ٌفوشبٙ ٛ٘یٚ 

 010/0 8/0 129 ٢ٌفوشبٙ ٛیف 

 ثبٛي اعالػبسي ٝقاـر ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ .1ٗبغؿ: 

 ثفآٝـؼ ٍٗبٝـ .2            

 
 1385سب  1380(: ٌبغُ ُفايً سٞوؼ٠ ؼـ وفٗبي٠ ثبثز ٗدٞق١بي ِٜؼشي ِبؼـ ٌؽٟ ثفاي ٢ٌفوشب٢ٛبي اوشبٙ اـؼثیْ ؼـ وب٢ٓبي     1-20خؽّٝ )  

 وفٗبي٠ ثبثز ٢ٌفوشبٙ 

 )ٗیٔیٞٙ ـيبّ(

ٌبغُ ُفايً  و٢ٖ ٛىجي )ؼـِؽ(

 سٞوؼ٠

 - 0/100 4887194 اوشبٙ

 000/1 6/73 3597624 ٢ٌفوشبٙ اـؼثیْ 

 021/0 5/1 73976 ٢ٌفوشبٙ ثی٠ٔ وٞاـ

 037/0 8/2 134864 ٢ٌفوشبٙ دبـن آثبؼ 

 010/0 8/0 36752 ٢ٌفوشبٙ غٔػبّ 

 007/0 5/0 25111 ٢ٌفوشبٙ ًٞثف 

 002/0 2/0 7129 ٢ٌفوشبٙ ُفٗي 

 083/0 1/6 300294 ٢ٌفوشبٙ ٌٍٗیٚ ٢ٌف 

 192/0 1/14 691418 ٢ٌفوشبٙ ٛ٘یٚ 

 006/0 4/0 20026 یف ٢ٌفوشبٙ ٛ

 ثبٛي اعالػبسي ٝقاـر ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ. 1ٗبغؿ:  

 ثفآٝـؼ ٍٗبٝـ . 2            

 

 1385سب  ٢ٌ1380فوشب٢ٛبي اوشبٙ اـؼثیْ ؼـ وب٢ٓبي ؼـ سٞوؼ٠ ِٜؼشي ًٔي (: ٌبغُ ُفايً  1-21خؽّٝ ) 

 ٌبغُ ُفايً سٞوؼ٠  ٢ٌفوشبٙ 

 وفٗبي٠ ثبثز ظفكیز اٌشـبّ سؼؽاؼ ًبـُبٟ ًْ

 000/1 000/1 000/1 000/1 ٢ٌفوشبٙ اـؼثیْ 

 021/0 017/0 020/0 019/0 ٢ٌفوشبٙ ثی٠ٔ وٞاـ

 037/0 116/0 083/0 078/0 ٢ٌفوشبٙ دبـن آثبؼ 

 010/0 033/0 058/0 029/0 ٢ٌفوشبٙ غٔػبّ 

 007/0 008/0 010/0 008/0 ٢ٌفوشبٙ ًٞثف 

 002/0 009/0 022/0 009/0 ٢ٌفوشبٙ ُفٗي 

 083/0 054/0 050/0 065/0 ٌٍٗیٚ ٢ٌف ٢ٌفوشبٙ 

 192/0 067/0 068/0 117/0 ٢ٌفوشبٙ ٛ٘یٚ 

 006/0 010/0 020/0 010/0 ٢ٌفوشبٙ ٛیف 

 ثفآٝـؼ ٍٗبٝـ 
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  ؼـ ٢ٌفوشب٢ٛبي اوشبٙ سػ٢ّّبي ِٜؼشيُفايً سٞوؼ٠  :3-3-1-1

ـ      ي كبسؽ اص ربيِبٟ ٛؼجي ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ دس ُشايؾ تٞػؼ٠ كـٜؼتي اػـتبٙ ثـ٠ تلٌي

سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي ٠ً اص عشين ثشآٝسد ػ٢ٖ ٛؼجي ١ش ؿ٢شػتبٙ دس اػتبٙ دس صٗي٠ٜ تؼـذاد  

ًبسُبٟ، تؼذاد اؿتـبّ ٝ ػشٗبي٠ حبثت ١ش يي اص سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي هبثـْ ؿٜبػـبيي اػـت ٝ    

آٗذٟ اػت، ٜٗظٞس اص ثشسػي ُشايؾ تٞػؼ٠ سؿذ  (1-30تب ) (1-22ؿ٘بسٟ )اٛذاصٟ آٙ دس رذاّٝ 

يت٢بي كٜؼتي دس ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ ٛـبٙ دادٙ اسصيبثي تلبٝت ت٘بيْ ٛؼجي اػـتوشاس سؿـت٠   كؼبٓ

كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ دس هيبع ثب يٌذيِش ٝ ٗتٞػظ آٙ دس ًْ اػـتبٙ اػـت   

آ٢ٛب اٛذاصٟ ُيـشي ٗـي ؿـٞد. ثشپبيـ٠ ايـٚ ضـشيت، ٗٞهؼيـت         ب٠ًّ ثب اٛذاصٟ ضشيت ٌٗبٛي اؿتـ

ٙ اص ٛظش ت٘شًض ٛؼجي اػتوشاس ظشكيت اؿتـبّ سؿت٠ كؼبٓيت٢بي ٗختٔق كـٜؼتي  ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتب

دس هيبع ثب ٗتٞػظ ٗتٜبظش آٙ دس اػتبٙ ث٠ تشتيت صيش هبثْ اسائ٠ اػت )ض٘ٚ آٙ ٠ً اٛذاصٟ ايـٚ  

آٝسدٟ  رًـش ؿـذٟ  ضشيت ثشاي تؼذاد ٗزٞص١بي كٜؼتي ٝ عزٖ ػشٗبي٠ حبثت آ٢ٛب ٛيض دس رذاّٝ 

 ؿذٟ اػت(.

 
 ٢ٌفوشبٙ اـؼثیْ   :1-3-3-1-1

سؿـت٠   16دس ُشايؾ تٞػؼ٠ ثخؾ كٜؼت ايٚ ؿ٢شػتبٙ ؿذت ٛؼجي ت٘شًض اؿتـبّ دس  

سؿـت٠ كؼبٓيـت    6كؼبٓيت كٜؼتي صيش ثيـتش اص ؿذت ٛؼجي ٗتٜبظش آٙ دس ًْ اػتبٙ ثـٞدٟ ٝ دس  

 كٜؼتي ديِش اص آٙ ً٘تش اػت. 

لـٞالت صـٞثي،   كٜبيغ تٞٓيذ ٜٗؼٞربت، كٜبيغ تٞٓيذ پٞؿبى، كٜبيغ تٞٓيذ صـٞة ٝ ٗغ  

كٜبيغ تٞٓيذ ًبؿز ٝ ٗغلٞالت ًبؿزي، كٜبيغ اٛتــبس ٝ صـبح ٝ تٌخيـش، كـٜبيغ تٞٓيـذ ٗـٞاد ٝ       

ٗغلٞالت ؿي٘يبيي، كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت الػتيٌي ٝ پالػتيٌي، كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت كٔضي 

بيغ كبثشيٌي، كٜبيغ تٞٓيذ ٗبؿيٚ آالت ٝ تز٢يضات، كٜبيغ تٞٓيذ ٗبؿي٢ٜبي اداسي ٝ دكتـشي، كـٜ  

تٞٓيذ ٗبؿي٢ٜب ٝ دػتِب٢١بي ثشهي، كٜبيغ تٞٓيذ ساديٞ ٝ تٔٞيضيٞٙ ٝ دػتِب٢١بي استجـبعي، كـٜبيغ   

 ٝػبيْ ٛؤي٠ ٗٞتٞسي، كٜبيغ تٞٓيذ ٗجٔ٘بٙ.  ذتٞٓيذ اثضاس پضؿٌي ٝ اپتيٌي، كٜبيغ تٞٓي

 
 ٢ٌفوشبٙ ثی٠ٔ وٞاـ  : 2-3-3-1-1

اؿتـبّ دس دٝ سؿـت٠   دس ُشايؾ تٞػؼ٠ ثخؾ كٜؼت ايٚ ؿ٢شػتبٙ، ؿذت ٛؼجي ت٘شًض 

كؼبٓيت كٜبيغ تٞٓيذ ٗٞاد ؿزايي ٝ آؿبٗيذٛي٢ب ٝ كٜبيغ تٞٓيذ ٗٞاد ٝ ٗغلٞالت ؿي٘يبيي ثيـتش اص 

سؿت٠ كؼبٓيت كٜؼتي ديِـش )ثـ٠ اػـتخٜبي كـٜبيغ      20ٗتٞػظ ٗتٜبظش آٙ دس ًْ اػتبٙ ثٞدٟ دس 

 تٞٓيذ ٜٗؼٞربت( اص آٙ ً٘تش اػت. 
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 ٢ٌفوشبٙ دبـن آثبؼ  : 3-3-3-1-1

ُشايؾ تٞػؼ٠ ثخؾ كٜؼت ايٚ ؿ٢شػتبٙ، ؿذت ٛؼجي ت٘شًـض اؿـتـبّ دس كـٜبيغ    دس  

تٞٓيذ ٗغلٞالت ؿزايي ٝ آؿبٗيذٛي٢ب، كٜبيغ تٞٓيذ ٜٗؼـٞربت، كـٜبيغ تٞٓيـذ كٔـضات اػبػـي ٝ      

سؿـت٠ كؼبٓيـت كـٜؼتي     18ٗتٞػظ ٗتٜبظش آٙ دس ًْ اػتبٙ ثٞدٟ ٝ دس  اصكٜبيغ ثبصيبكت ثيـتش 

 ديِش اص آٙ ً٘تش اػت. 

 
 ٢ٌفوشبٙ غٔػبّ  : 4-3-3-1-1

سؿـت٠   7دس ُشايؾ تٞػؼ٠ ثخؾ كٜؼت ايٚ ؿ٢شػتبٙ، ؿذت ٛؼجي ت٘شًض اؿتـبّ دس  

سؿـت٠ كؼبٓيـت    15كؼبٓيت كٜؼتي صيش ثيـتش اص ٗتٞػظ ٗتٜبظش آ٢ٛب دس ًـْ اػـتبٙ ثـٞدٟ ٝ دس    

 كٜؼتي ديِش اص آٙ ً٘تش اػت. 

شداخت صشٕ، كٜبيغ تٞٓيذ كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت ؿزايي ٝ آؿبٗيذٛي٢ب، كٜبيغ دثبؿي ٝ پ 

صٞة ٝ ٗغلٞالت صٞثي، كٜبيغ تٞٓيذ ًبؿـز ٝ ٗغلـٞالت ًبؿـزي، كـٜبيغ تٞٓيـذ ٗبؿـي٢ٜب ٝ       

دػتِب٢١بي ثشهي، كٜبيغ تٞٓيذ ساديٞ ٝ تٔٞيضيـٞٙ ٝ دػـتِب٢١بي استجـبعي، كـٜبيغ تٞٓيـذ ػـبيش       

 تز٢يضات عْ٘ ٝ ٛوْ. 

 
 ٢ٌفوشبٙ ًٞثف  : 5-3-3-1-1

ايٚ ؿ٢شػتبٙ، ؿذت ٛؼجي ت٘شًض اؿتـبّ دس كٜبيغ دس ُشايؾ تٞػؼ٠ ثخؾ كٜؼت دس  

تٞٓيذ ٗغلٞالت ؿزايي ٝ آؿبٗيذٛي٢ب ٝ كٜبيغ تٞٓيذ ػبيش ٗغلٞالت ًـبٛي ؿيشكٔـضي ثيــتش اص    

 سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي ديِش ً٘تش اص آٙ اػت.  20ٗتٞػظ ٗتٜبظشؿبٙ دس ًْ اػتبٙ ثٞدٟ ٝ دس 

 
 ٢ٌفوشبٙ ُفٗي  : 6-3-3-1-1

كٜؼت دس ايٚ ؿ٢شػتبٙ، ت٢ٜب ؿذت ت٘شًض ٛؼـجي اؿـتـبّ دس   دس ُشايؾ تٞػؼ٠ ثخؾ  

كٜبيغ تٞٓيذ ًي ٝ كشآٝسدٟ ١بي ٛلتي ثيـتش اص ٗتٞػظ ٗتٜبظش آٙ دس ًْ اػـتبٙ ثـٞدٟ ٝ ثـشاي    

 ػبيش سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي اص آٙ ً٘تش اػت. 

 
 ٢ٌفوشبٙ ٌٍٗیٚ ٢ٌف: 7-3-3-1-1

شًـض اؿـتـبّ دس كـٜبيغ    دس ُشايؾ تٞػؼ٠ ثخؾ كٜؼت ايٚ ؿ٢شػتبٙ، ؿذت ٛؼجي ت٘ 

تٞٓيذ ٗغلٞالت ؿزايي ٝ آؿبٗيذٛي٢ب، كٜبيغ تٞٓيذ ػبيش ٗغلٞالت ًبٛي ؿٔضكٔضي ٝ كٜبيغ تٞٓيذ 

سؿت٠  19ٗبؿي٢ٜب ٝ دػتِب٢١بي ثشهي ثيـتش اص اٛذاصٟ ٗتٞػظ ٗتٜبظشؿبٙ دس ًْ اػتبٙ ثٞدٟ ٝ دس 

 كؼبٓيت كٜؼتي ديِش اص آٙ ً٘تش اػت. 
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 ٢ٌفوشبٙ ٛ٘یٚ  : 8-3-3-1-1

س ُشايؾ تٞػؼ٠ ثخؾ كٜؼت ايٚ ؿ٢شػتبٙ ، ؿذت ت٘شًض اؿتـبّ دس كـٜبيغ تٞٓيـذ   د 

ٗغلٞالت الػتيٌي ٝ پالػتيٌي، كٜبيغ تٞٓيذ ػبيش ٗغلـٞالت ًـبٛي ؿيشكٔـضي، كـٜبيغ تٞٓيـذ      

ٗغلٞالت كٔضي كبثشيٌي ٝ كٜبيغ تٞٓيذ ٗبؿيٚ آالت ٝ تز٢يضات ثيـتش اص ٗتٞػظ ؿذت ٛؼـجي  

 سؿت٠ كؼبٓيت كٜؼتي ديِش اص آٙ ً٘تش اػت.  18دس  ٗتٜبعشؿبٙ دس ًْ اػتبٙ ثٞدٟ ٝ

 
 ٢ٌفوشبٙ ٛیف: 9-3-3-1-1

ؾ كٜؼت ايٚ ؿ٢شػتبٙ، ؿذت ٛؼجي ت٘شًـض اؿـتـبّ دس كـٜبيغ    خدس ُشايؾ تٞػؼ٠ ث 

دثبؿي ٝ پشداخت صشٕ، كٜبيغ تٞٓيذ صٞة ٝ ٗغلٞالت صٞثي، كٜبيغ تٞٓيـذ ٗـٞاد ٝ ٗغلـٞالت    

ٛي ؿيشكٔضي ثيـتش اص اٛـذاصٟ ٗتٞػـظ ٗتٜبظشؿـبٙ دس    ؿي٘يبيي ٝ كٜبيغ تٞٓيذ ػبيش ٗغلٞالت ًب

 سؿت٠ كؼبٓيت كٜؼتي ديِش اص آٙ ً٘تش اػت.  18ًْ اػتبٙ ثٞدٟ ٝ دس 
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 1385سب  1380(: سؼؽاؼ ٗدٞق١بي ِٜؼي ِبؼـ ٌؽٟ ثفاي ٢ٌفوشب٢ٛبي اوشبٙ اـؼثیْ ث٠ سلٌیي ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي ؼـ وب٢ٓبي    1-22خؽّٝ )  

 ٢ٌفوشبٙ اـؼثیْاوشبٙ  ـٌش٠ كؼبٓیز

 اـؼثیْ

 ٢ٌفوشبٙ

 ثی٠ٔ وٞاـ

 ٢ٌفوشبٙ

 دبـن آثبؼ

٢ٌفوشبٙ 

 غٔػبّ

٢ٌفوشبٙ  ٢ٌفوشبٙ ُفٗي ٢ٌفوشبٙ ًٞثف

 ٍِٗیٚ ٢ٌف

 ٢ٌفوشبٙ ٛیف ٢ٌفوشبٙ ٛ٘یٚ

 10 34 25 11 5 29 42 10 503 669 خ٘غ ًْ

 1 4 11 2 2 10 15 4 79 128 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢ب

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 یؽ ٗطّٞالر اق سٞسٞٙ ٝ سٜجبًِٜٞبيغ سٞٓ

 0 0 2 0 1 0 7 1 23 34 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر

 0 0 0 0 0 1 4 0 13 18 ػْ٘ آٝـي ٝ ـَٛ ًفؼٙ غك ِٜبيغ سٞٓیؽ دٌٞبى،

 1 0 0 0 0 1 0 0 2 4 ِٜبيغ ؼثبؿي، دفؼاغز زفٕ ٝ وبيف ٗطّٞالر زفٗي

 1 1 0 0 0 3 0 0 40 45 ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي

 0 0 0 0 0 1 0 0 13 14 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر ًبؿؿي

 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 ِٜبيغ اٛشٍبـ، زبح ٝ سٌثیف ـوب٠ٛ ١بي ضجظ ٌؽٟ

 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًي، كفآٝـؼٟ ١بي ٛلشي ٝ...

 1 1 0 0 0 1 1 1 33 38 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبيي

 1 3 0 0 0 0 1 0 47 52 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر الوشیٌي ٝ دالوشیٌي

 5 20 9 7 2 3 10 4 75 135 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف ٗطّٞالر ًبٛي ؿیفكٔكي

 0 1 0 0 0 0 1 0 11 13 ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي

 0 1 01 0 0 1 0 0 38 41 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر كٔكي كبثفيٌي...

 0 3 0 0 0 0 2 0 31 36 ر ٝ سد٢یكار ...ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آال

 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 ضىبثؽاـي ٝ ٗطبوجبسي ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌی٢ٜبي ؼكشفي،

 0 0 2 0 0 3 0 0 16 21 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ ؼوشِب٢١بي ثفهي ...

 0 0 0 0 0 1 0 0 6 7 ِٜبيغ سٞٓیؽ ـاؼيٞ، سٔٞيكيٞٙ ٝ ؼوشِب٢١بي اـسجبعي

 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 ادشیٌي ٝ....  اثكاـ دكٌٌي ، ِٜبيغ سٞٓیؽ

 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 سفئف ٝ...  ِٜبيغ سٞٓیؽ ٝوبيْ ٛؤی٠ ٗٞسٞـي ،

 0 0 0 0 0 4 0 0 8 12 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف سد٢یكار ضْ٘ ٝ ٛوْ

 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗجٔ٘بٙ ٝ ّٜٗٞػبر

 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 ِٜبيغ ثبقيبكز 

 ثبٛي اعالػبر ٝقاـر ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ  ٗبغؿ:
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 1385سب  1380(: وبغشبـ ـٌش٠ كؼبٓیشي سؼؽاؼ ٗدٞق١بي ِٜؼشي ِبؼـ ٌؽٟ ثفاي ٢ٌفوشب٢ٛبي اوشبٙ اـؼثیْ   1-23خؽّٝ )  
 ٢ٌفوشبٙ اوشبٙ اـؼثیْ ـٌش٠ كؼبٓیز

 اـؼثیْ

 ٢ٌفوشبٙ

 ثی٠ٔ وٞاـ

 ٢ٌفوشبٙ

 دبـن آثبؼ

٢ٌفوشبٙ ٍِٗیٚ  ٢ٌفوشبٙ ُفٗي ثف٢ٌفوشبٙ ًٞ ٢ٌفوشبٙ غٔػبّ

 ٢ٌف

 ٢ٌفوشبٙ ٛیف ٢ٌفوشبٙ ٛ٘یٚ

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 خ٘غ ًْ

 00/10 76/11 00/44 18/18 00/40 48/34 71/35 00/40 71/15 13/19 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢ب

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 ر اق سٞسٞٙ ٝ سٜجبًِٜٞبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞال

 00/0 00/0 00/8 00/0 00/20 00/0 67/16 00/10 57/4 08/5 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 45/3 52/9 00/0 58/2 69/2 ػْ٘ آٝـي ٝ ـَٛ ًفؼٙ غك ِٜبيغ سٞٓیؽ دٌٞبى،

 00/10 00/0 00/0 00/0 00/0 45/3 00/0 00/0 40/0 60/0 ز زفٕ ٝ وبيف ٗطّٞالر زفٗيِٜبيغ ؼثبؿي، دفؼاغ

 00/10 94/2 00/0 00/0 00/0 34/10 00/0 00/0 95/2 73/6 ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 45/3 00/0 00/0 58/2 09/2 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر ًبؿؿي

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 79/1 35/1 بـ، زبح ٝ سٌثیف ـوب٠ٛ ١بي ضجظ ٌؽِٟٜبيغ اٛشٍ

 00/0 00/0 00/0 18/18 00/0 00/0 00/0 00/0 40/0 60/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًي، كفآٝـؼٟ ١بي ٛلشي ٝ...

 00/10 94/2 00/0 00/0 00/0 45/3 38/2 00/10 56/6 68/5 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبيي

 00/10 82/8 00/0 00/0 00/0 00/0 38/2 00/0 34/9 77/7 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر الوشیٌي ٝ دالوشیٌي

 00/50 82/58 00/36 64/63 00/40 34/10 81/23 00/40 91/14 18/20 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف ٗطّٞالر ًبٛي ؿیفكٔكي

 00/0 94/2 00/0 00/0 00/0 00/0 38/2 00/0 19/2 94/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي

 00/0 94/2 00/4 00/0 00/0 45/3 00/0 00/0 55/7 13/6 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر كٔكي كبثفيٌي...

 00/0 82/8 00/0 00/0 00/0 00/0 76/4 00/0 16/6 38/5 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ سد٢یكار ...

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 40/0 30/0 ضىبثؽاـي ٝ ٗطبوجبسي ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌی٢ٜبي ؼكشفي،

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 34/10 00/0 00/0 18/3 14/3 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ ؼوشِب٢١بي ثفهي ...

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 45/3 00/0 00/0 19/1 05/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ـاؼيٞ، سٔٞيكيٞٙ ٝ ؼوشِب٢١بي اـسجبعي

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 19/1 90/0 ادشیٌي ٝ....  ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ،

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 77/5 33/4 سفئف ٝ...  ِٜبيغ سٞٓیؽ ٝوبيْ ٛؤی٠ ٗٞسٞـي ،

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 79/13 00/0 00/0 59/1 79/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف سد٢یكار ضْ٘ ٝ ٛوْ

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 58/3 69/2 یؽ ٗجٔ٘بٙ ٝ ّٜٗٞػبرِٜبيغ سٞٓ

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 38/2 00/0 /40 45/0 ِٜبيغ ثبقيبكز  

   ثبٛي اعالػبر ٝقاـر ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ  . 1ٗبغؿ: 

 ثفآٝـؼ ٍٗبٝـ  . 2          
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 1385سب  1380ٗدٞق١بي ِٜؼشي ِبؼـ ٌؽٟ ثفاي اوشبٙ اـؼثیْ ث٠ سلٌیي ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي ؼـ وب٢ٓبي  (: و٢ٖ ٛىجي ١ف ٢ٌفوشبٙ ؼـ سؼؽاؼ   1-24خؽّٝ )  

 ٢ٌفوشبٙ اوشبٙ اـؼثیْ ـٌش٠ كؼبٓیز

 اـؼثیْ

 ٢ٌفوشبٙ

 ثی٠ٔ وٞاـ

 ٢ٌفوشبٙ

 دبـن آثبؼ

٢ٌفوشبٙ 

 غٔػبّ

٢ٌفوشبٙ  ٢ٌفوشبٙ ُفٗي ٢ٌفوشبٙ ًٞثف

 ٍِٗیٚ ٢ٌف

 ٢ٌفوشبٙ ٛیف ٢ٌفوشبٙ ٛ٘یٚ

 49/1 08/5 74/2 64/1 75/0 33/4 28/6 49/1 19/75 00/100 ٘غ ًْخ

 78/0 13/3 59/8 58/1 56/1 81/7 72/11 13/3 72/61 00/100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢ب

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر اق سٞسٞٙ ٝ سٜجبًٞ

 00/0 00/0 88/5 00/0 94/2 00/0 59/20 94/2 65/67 00/100 ٜىٞخبرِٜبيغ سٞٓیؽ ٗ

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 56/5 22/22 00/0 22/72 00/100 ػْ٘ آٝـي ٝ ـَٛ ًفؼٙ غك ِٜبيغ سٞٓیؽ دٌٞبى،

 00/25 00/0 00/0 00/0 00/0 00/25 00/0 00/0 00/50 00/100 ِٜبيغ ؼثبؿي، دفؼاغز زفٕ ٝ وبيف ٗطّٞالر زفٗي

 22/2 22/2 00/0 00/0 00/0 67/6 00/0 00/0 89/88 00/100 ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 14/7 00/0 00/0 86/92 00/100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر ًبؿؿي

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/100 00/100 ِٜبيغ اٛشٍبـ، زبح ٝ سٌثیف ـوب٠ٛ ١بي ضجظ ٌؽٟ

 00/0 00/0 00/0 00/50 00/0 00/0 00/0 00/0 00/50 00/100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًي، كفآٝـؼٟ ١بي ٛلشي ٝ...

 63/2 63/2 00/0 00/0 00/0 63/2 63/2 63/2 84/86 00/100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبيي

 92/1 77/5 00/0 00/0 00/0 00/0 92/1 00/0 38/90 00/100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر الوشیٌي ٝ دالوشیٌي

 70/3 81/14 67/6 19/5 48/1 22/2 41/7 96/2 56/55 00/100 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف ٗطّٞالر ًبٛي ؿیفكٔكي

 00/0 69/7 00/0 00/0 00/0 00/0 69/7 00/0 62/84 00/100 ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي

 00/0 44/2 44/2 00/0 00/0 44/2 00/0 00/0 68/92 00/100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر كٔكي كبثفيٌي...

 00/0 33/8 00/0 00/0 00/0 00/0 56/5 00/0 11/86 00/100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ سد٢یكار ...

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/100 00/100 ضىبثؽاـي ٝ ٗطبوجبسي ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌی٢ٜبي ؼكشفي،

 00/0 00/0 52/9 00/0 00/0 29/14 00/0 00/0 19/76 00/100 ر ٝ ؼوشِب٢١بي ثفهي ...ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آال

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 29/14 00/0 00/0 71/85 00/100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ـاؼيٞ، سٔٞيكيٞٙ ٝ ؼوشِب٢١بي اـسجبعي

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/100 00/100 ادشیٌي ٝ....  ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ،

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/100 00/100 سفئف ٝ...  ِٜبيغ سٞٓیؽ ٝوبيْ ٛؤی٠ ٗٞسٞـي ،

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 33/33 00/0 00/0 67/66 00/100 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف سد٢یكار ضْ٘ ٝ ٛوْ

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/100 00/100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗجٔ٘بٙ ٝ ّٜٗٞػبر

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 33/33 00/0 67/66 00/100 ِٜبيغ ثبقيبكز 

 ثبٛي اعالػبر ِٜؼشي ٝقاـر ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ  ٗبغؿ:
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 1385سب  1380بي ِٜؼشي ؼـ وب٢ٓبي (: ظفكیز اٌشـبّ ٗدٞق١بي ِٜؼشي ِبؼـ ٌؽٟ ثفاي ٢ٌفوشب٢ٛبي اوشبٙ اـؼثیْ ثفضىت ـٌش٠ كؼبٓیش٢   1-25خؽّٝ ) 

 ٢ٌفوشبٙ اوشبٙ اـؼثیْ ـٌش٠ كؼبٓیز

 اـؼثیْ

 ٢ٌفوشبٙ

 ثی٠ٔ وٞاـ

 ٢ٌفوشبٙ

 دبـن آثبؼ

٢ٌفوشبٙ 

 غٔػبّ

٢ٌفوشبٙ  ٢ٌفوشبٙ ُفٗي ٢ٌفوشبٙ ًٞثف

 ٍِٗیٚ ٢ٌف

 ٢ٌفوشبٙ ٛیف ٢ٌفوشبٙ ٛ٘یٚ

 129 826 671 113 101 407 1430 206 12375 13658 خ٘غ ًْ

 23 86 390 17 47 99 682 115 1627 3086 ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢ب ِٜبيغ سٞٓیؽ

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر اق سٞسٞٙ ٝ سٜجبًٞ

 0 0 23 0 9 0 193 25 1719 1969 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر

 0 0 0 0 0 9 70 0 1836 1915 ػْ٘ آٝـي ٝ ـَٛ ًفؼٙ غك ِٜبيغ سٞٓیؽ دٌٞبى،

 24 0 0 0 0 12 0 0 21 57 ي، دفؼاغز زفٕ ٝ وبيف ٗطّٞالر زفٗيِٜبيغ ؼثبؿ

 13 7 0  0 38 0 0 506 564 ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي

 0 0 0 0 0 10 0 0 141 151 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر ًبؿؿي

 0 0 0 0 0 0 0 0 83 83 ِٜبيغ اٛشٍبـ، زبح ٝ سٌثیف ـوب٠ٛ ١بي ضجظ ٌؽٟ

 0 0 0 29 0 0 0 0 26 55 ، كفآٝـؼٟ ١بي ٛلشي ٝ...ِٜبيغ سٞٓیؽ ًي

 20 9 0 0 0 9 18 48 721 825 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبيي

 9 185 0 0 0 0 15 0 1067 1276 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر الوشیٌي ٝ دالوشیٌي

 40 453 194 67 45 25 137 18 1907 2886 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف ٗطّٞالر ًبٛي ؿیفكٔكي

 0 9 0 0 0 0 280 0 609 898 ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي

 0 44 23 0 0 7 0 0 435 509 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر كٔكي كبثفيٌي...

 0 33 0 0 0 0 20 0 308 361 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ سد٢یكار ...

 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 ضىبثؽاـي ٝ ٗطبوجبسي ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌی٢ٜبي ؼكشفي،

 0 0 41 0 0 31 0 0 356 428 ٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ ؼوشِب٢١بي ثفهي ...ِٜبيغ س

 0 0 0 0 0 9 0 0 167 176 ِٜبيغ سٞٓیؽ ـاؼيٞ، سٔٞيكيٞٙ ٝ ؼوشِب٢١بي اـسجبعي

 0 0 0 0 0 0 0 0 148 148 ادشیٌي ٝ....  ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ،

 0 0 0 0 0 0 0 0 342 342 سفئف ٝ...  ِٜبيغ سٞٓیؽ ٝوبيْ ٛؤی٠ ٗٞسٞـي ،

 0 0 0 0 0 158 0 0 114 272 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف سد٢یكار ضْ٘ ٝ ٛوْ

 0 0 0 0 0 0 0 0 202 202 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗجٔ٘بٙ ٝ ّٜٗٞػبر

 0 0 0 0 0 0 15 0 24 39 ِٜبيغ ثبقيبكز 

 ثبٛي اعالػبر ٝقاـر ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ   ٗبغؿ:
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 1385سب  1380ـبّ ٗدٞق١بي ِٜؼشي ِبؼـ ٌؽٟ ثفاي ٢ٌفوشب٢ٛبي اوشبٙ اـؼثیْ ؼـ وب٢ٓبي (: وبغشبـ ـٌش٠ كؼبٓیشي ظفكیز اٌش1-26خؽّٝ ) 

 ٢ٌفوشبٙ اوشبٙ اـؼثیْ ـٌش٠ كؼبٓیز

 اـؼثیْ

 ٢ٌفوشبٙ

 ثی٠ٔ وٞاـ

 ٢ٌفوشبٙ

 دبـن آثبؼ

٢ٌفوشبٙ 

 غٔػبّ

٢ٌفوشبٙ  ٢ٌفوشبٙ ُفٗي ٢ٌفوشبٙ ًٞثف

 ٍِٗیٚ ٢ٌف

 ٢ٌفوشبٙ ٛیف ٢ٌفوشبٙ ٛ٘یٚ

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 خ٘غ ًْ

 83/17 41/10 12/58 04/15 53/46 32/24 69/47 83/55 15/13 98/18 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢ب

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر اق سٞسٞٙ ٝ سٜجبًٞ

 00/0 00/0 43/3 00/0 91/8 00/0 50/13 14/12 89/13 11/12 سٞٓیؽ ٜٗىٞخبرِٜبيغ 

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 21/2 90/4 00/0 84/14 78/11 ػْ٘ آٝـي ٝ ـَٛ ًفؼٙ غك ِٜبيغ سٞٓیؽ دٌٞبى،

 60/18 00/0 00/0 00/0 00/0 95/2 00/0 00/0 17/0 35/0 ِٜبيغ ؼثبؿي، دفؼاغز زفٕ ٝ وبيف ٗطّٞالر زفٗي

 08/10 85/0 00/0 00/0 00/0 34/9 00/0 00/0 09/4 47/3 ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 46/2 00/0 00/0 14/1 93/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر ًبؿؿي

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 67/0 51/0 ِٜبيغ اٛشٍبـ، زبح ٝ سٌثیف ـوب٠ٛ ١بي ضجظ ٌؽٟ

 00/0 00/0 00/0 66/25 00/0 00/0 00/0 00/0 21/0 34/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًي، كفآٝـؼٟ ١بي ٛلشي ٝ...

 50/15 09/1 00/0 00/0 00/0 21/2 26/1 30/23 83/5 07/5 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبيي

 98/6 40/22 00/0 00/0 00/0 00/0 05/1 00/0 62/8 85/7 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر الوشیٌي ٝ دالوشیٌي

 01/31 84/54 91/28 29/59 55/44 14/6 58/9 74/8 41/15 75/17 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف ٗطّٞالر ًبٛي ؿیفكٔكي

 00/0 09/1 00/0 00/0 00/0 00/0 58/19 00/0 92/4 52/5 ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي

 00/0 33/5 43/3 00/0 00/0 72/1 00/0 00/0 52/3 13/3 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر كٔكي كبثفيٌي...

 00/0 00/4 00/0 00/0 00/0 00/0 40/1 00/0 49/2 22/2 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ سد٢یكار ...

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 13/0 10/0 ضىبثؽاـي ٝ ٗطبوجبسي ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌی٢ٜبي ؼكشفي،

 00/0 00/0 11/6 00/0 00/0 62/2 00/0 00/0 88/2 63/2 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ ؼوشِب٢١بي ثفهي ...

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 21/2 00/0 00/0 35/1 08/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ـاؼيٞ، سٔٞيكيٞٙ ٝ ؼوشِب٢١بي اـسجبعي

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 20/1 91/0 ادشیٌي ٝ....  ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ،

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 76/2 10/2 سفئف ٝ...  بيْ ٛؤی٠ ٗٞسٞـي ،ِٜبيغ سٞٓیؽ ٝو

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 82/38 00/0 00/0 92/0 67/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف سد٢یكار ضْ٘ ٝ ٛوْ

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 63/1 24/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗجٔ٘بٙ ٝ ّٜٗٞػبر

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 05/1 00/0 19/0 24/0 بقيبكز  ِٜبيغ ث

  ثبٛي اعالػبر ٝقاـر ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ  . 1 ٗبغؿ:

 ثفآٝـؼ ٍٗبٝـ .2         
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 1385سب  1380ؼشي ؼـ وب٢ٓبي (: و٢ٖ ٛىجي ١ف ٢ٌفوشبٙ ؼـ ًْ ظفكیز اٌشـبّ ٗدٞق١بي ِٜؼشي ِبؼـ ٌؽٟ ثفاي اوشبٙ اـؼثیْ ث٠ سلٌیي ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜ    1-27خؽّٝ )  

 ٢ٌفوشبٙ اوشبٙ اـؼثیْ ـٌش٠ كؼبٓیز

 اـؼثیْ

 ٢ٌفوشبٙ

 ثی٠ٔ وٞاـ

 ٢ٌفوشبٙ

 دبـن آثبؼ

٢ٌفوشبٙ 

 غٔػبّ

٢ٌفوشبٙ  ٢ٌفوشبٙ ُفٗي ٢ٌفوشبٙ ًٞثف

 ٍِٗیٚ ٢ٌف

 ٢ٌفوشبٙ ٛیف ٢ٌفوشبٙ ٛ٘یٚ

 79/0 08/5 13/4 70/0 62/0 50/2 80/8 27/1 12/76 00/100 خ٘غ ًْ

 75/0 79/2 64/12 55/0 52/1 21/3 10/22 73/3 72/52 00/100 ٓیؽ ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢بِٜبيغ سٞ

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر اق سٞسٞٙ ٝ سٜجبًٞ

 00/0 00/0 17/1 00/0 46/0 00/0 80/9 27/1 30/87 00/100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 47/0 66/3 00/0 87/95 00/100 ػْ٘ آٝـي ٝ ـَٛ ًفؼٙ غك سٞٓیؽ دٌٞبى،ِٜبيغ 

 11/42 00/0 00/0 00/0 00/0 05/21 00/0 00/0 84/36 00/100 ِٜبيغ ؼثبؿي، دفؼاغز زفٕ ٝ وبيف ٗطّٞالر زفٗي

 30/2 24/1 00/0 00/0 00/0 74/6 00/0 00/0 72/89 00/100 ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 62/6 00/0 00/0 38/93 00/100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر ًبؿؿي

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/100 00/100 ِٜبيغ اٛشٍبـ، زبح ٝ سٌثیف ـوب٠ٛ ١بي ضجظ ٌؽٟ

 00/0 00/0 00/0 73/52 00/0 00/0 00/0 00/0 27/47 00/100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًي، كفآٝـؼٟ ١بي ٛلشي ٝ...

 42/2 09/1 00/0 00/0 00/0 09/14 18/2 82/5 39/87 00/100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبيي

 71/0 50/14 00/0 00/0 00/0 00/0 18/1 00/0 62/83 00/100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر الوشیٌي ٝ دالوشیٌي

 39/1 70/15 72/6 32/2 56/1 87/0 75/4 62/0 08/66 00/100 ؿیفكٔكيِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف ٗطّٞالر ًبٛي 

 00/0 00/1 00/0 00/0 00/0 00/0 18/31 00/0 82/67 00/100 ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي

 00/0 64/8 52/4 00/0 00/0 38/1 00/0 00/0 46/85 00/100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر كٔكي كبثفيٌي...

 00/0 14/9 00/0 00/0 00/0 00/0 54/5 00/0 32/85 00/100 سد٢یكار ... ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/100 00/100 ضىبثؽاـي ٝ ٗطبوجبسي ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌی٢ٜبي ؼكشفي،

 00/0 00/0 58/9 00/0 00/0 24/7 00/0 00/0 18/83 00/100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ ؼوشِب٢١بي ثفهي ...

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 11/5 00/0 00/0 89/94 00/100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ـاؼيٞ، سٔٞيكيٞٙ ٝ ؼوشِب٢١بي اـسجبعي

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/100 00/100 ادشیٌي ٝ....  ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ،

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/100 00/100 سفئف ٝ...  ِٜبيغ سٞٓیؽ ٝوبيْ ٛؤی٠ ٗٞسٞـي ،

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 09/58 00/0 00/0 91/41 00/100 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف سد٢یكار ضْ٘ ٝ ٛوْ

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/100 00/100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗجٔ٘بٙ ٝ ّٜٗٞػبر

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 46/38 00/0 54/61 00/100 ِٜبيغ ثبقيبكز  

   ثبٛي اعالػبر ٝقاـر ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ . 1  ٗبغؿ:

 ٝـؼ ٍٗبٝـ. ثفآ2           
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 )ٗیٔیٞٙ ـيبّ(    1385سب  1380(: وفٗبي٠ ثبثز دیً ثیٜي ٌؽٟ ؼـ ٗدٞق١بي ِٜؼشي ِبؼـ ٌؽٟ ثفاي ٢ٌفوشب٢ٛبي اوشبٙ اـؼثیْ ث٠ سلٌیي ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي ؼـ وب٢ٓبي    1-28خؽّٝ )

 ٢ٌفوشبٙ اوشبٙ اـؼثیْ ـٌش٠ كؼبٓیز

 اـؼثیْ

 ٢ٌفوشبٙ

 ثی٠ٔ وٞاـ

 ٢ٌفوشبٙ

 دبـن آثبؼ

٢ٌفوشبٙ 

 غٔػبّ

٢ٌفوشبٙ  ٢ٌفوشبٙ ُفٗي ٢ٌفوشبٙ ًٞثف

 ٍِٗیٚ ٢ٌف

 ٢ٌفوشبٙ ٛیف ٢ٌفوشبٙ ٛ٘یٚ

 20026 691418 300294 7129 25111 5/36751 134864 73976 5/3597624 4887194 خ٘غ ًْ

 6860 5890 179277 2560 11171 14938 58140 20815 869446 1169097 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢ب

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر اق سٞسٞٙ ٝ سٜجبًٞ

 0 0 2660 0 2875 0 36909 6000 1139519 1187963 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر

 0 0 0 0 0 100 2330 0 213783 216213 آٝـي ٝ ـَٛ ًفؼٙ غكػْ٘  ِٜبيغ سٞٓیؽ دٌٞبى،

 421 0 0 0 0 1850 0 0 2000 4271 ِٜبيغ ؼثبؿي، دفؼاغز زفٕ ٝ وبيف ٗطّٞالر زفٗي

 2815 990 0 0 0 4678 0 0 55115 63598 ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي

 0 0 0 0 0 2328 0 0 11798 14126 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر ًبؿؿي

 0 0 0 0 0 0 0 0 7997 7997 ِٜبيغ اٛشٍبـ، زبح ٝ سٌثیف ـوب٠ٛ ١بي ضجظ ٌؽٟ

 0 0 0 1280 0 0 0 0 2360 3640 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًي، كفآٝـؼٟ ١بي ٛلشي ٝ...

 2500 3200 0 0 0 5/193 2600 45000 127889 5/181382 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبيي

 1500 143697 0 0 0 0 890 0 151933 298020 یٌي ٝ دالوشیٌيِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر الوش

 5930 519711 98857 3289 11065 3135 17005 2161 5/193051 5/854204 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف ٗطّٞالر ًبٛي ؿیفكٔكي

 0 600 0 0 0 0 13540 0 462323 476463 ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي

 0 12000 2000 0 0 650 0 0 63219 77869 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر كٔكي كبثفيٌي...

 0 5330 0 0 0 0 1950 0 40918 48198 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ سد٢یكار ...

 0 0 0 0 0 0 0 0 850 850 ضىبثؽاـي ٝ ٗطبوجبسي ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌی٢ٜبي ؼكشفي،

 0 0 17500 0 0 2795 0 0 51450 71745 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ ؼوشِب٢١بي ثفهي ...

 0 0 0 0 0 920 0 0 10120 11040 ِٜبيغ سٞٓیؽ ـاؼيٞ، سٔٞيكيٞٙ ٝ ؼوشِب٢١بي اـسجبعي

 0 0 0 0 0 0 0 0 22550 22550 ادشیٌي ٝ....  ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ،

 0 0 0 0 0 0 0 0 129682 129682 سفئف ٝ...  ِٜبيغ سٞٓیؽ ٝوبيْ ٛؤی٠ ٗٞسٞـي ،

 0 0 0 0 0 5164 0 0 15616 20780 ْ٘ ٝ ٛوِْٜبيغ سٞٓیؽ وبيف سد٢یكار ض

 0 0 0 0 0 0 0 0 19955 19955 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗجٔ٘بٙ ٝ ّٜٗٞػبر

 0 0 0 0 0 0 1500 0 6050 7550 ِٜبيغ ثبقيبكز 

 ثبٛي اعالػبر ٝقاـر ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ  ٗبغؿ:
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 1385سب  1380ِٜؼشي ِبؼـ ٌؽٟ ثفاي ٢ٌفوشب٢ٛبي اوشبٙ اـؼثیْ ؼـ وب٢ٓبي  (: وبغشبـ ـٌش٠ كؼبٓیشي وفٗبي٠ ثبثز ٜٗظٞـ ٌؽٟ ؼـ ٗدٞق١بي    1-29خؽّٝ )   

 ٢ٌفوشبٙ اوشبٙ اـؼثیْ ـٌش٠ كؼبٓیز

 اـؼثیْ

 ٢ٌفوشبٙ

 ثی٠ٔ وٞاـ

 ٢ٌفوشبٙ

 دبـن آثبؼ

٢ٌفوشبٙ 

 غٔػبّ

٢ٌفوشبٙ  ٢ٌفوشبٙ ُفٗي ٢ٌفوشبٙ ًٞثف

 ٍِٗیٚ ٢ٌف

 ٢ٌفوشبٙ ٛیف ٢ٌفوشبٙ ٛ٘یٚ

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 خ٘غ ًْ

 26/34 85/0 70/59 91/35 49/44 65/40 11/43 14/28 17/24 92/23 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢ب

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر اق سٞسٞٙ ٝ سٜجبًٞ

 00/0 00/0 89/0 00/0 45/11 00/0 37/27 11/8 67/31 31/24 رِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخب

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 27/0 73/1 00/0 94/5 42/4 ػْ٘ آٝـي ٝ ـَٛ ًفؼٙ غك ِٜبيغ سٞٓیؽ دٌٞبى،

 10/2 00/0 00/0 00/0 00/0 03/5 00/0 00/0 06/0 09/0 ِٜبيغ ؼثبؿي، دفؼاغز زفٕ ٝ وبيف ٗطّٞالر زفٗي

 06/14 14/0 00/0 00/0 00/0 73/12 00/0 00/0 53/1 30/1 زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي ِٜبيغ سٞٓیؽ

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 33/6 00/0 00/0 33/0 29/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر ًبؿؿي

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 22/0 16/0 ِٜبيغ اٛشٍبـ، زبح ٝ سٌثیف ـوب٠ٛ ١بي ضجظ ٌؽٟ

 00/0 00/0 00/0 95/17 00/0 00/0 00/0 00/0 07/0 07/0 غ سٞٓیؽ ًي، كفآٝـؼٟ ١بي ٛلشي ٝ...ِٜبي

 48/12 46/0 00/0 00/0 00/0 53/0 93/1 83/60 55/3 71/3 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبيي

 49/7 78/20 00/0 00/0 00/0 00/0 66/0 00/0 22/4 10/6 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر الوشیٌي ٝ دالوشیٌي

 61/29 17/75 92/32 14/46 06/44 53/8 61/12 92/2 37/5 48/17 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف ٗطّٞالر ًبٛي ؿیفكٔكي

 00/0 09/0 00/0 00/0 00/0 00/0 04/10 00/0 85/12 75/9 ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي

 00/0 74/1 67/0 00/0 00/0 77/1 00/0 00/0 76/1 59/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر كٔكي كبثفيٌي...

 00/0 77/0 00/0 00/0 00/0 00/0 45/1 00/0 14/1 99/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ سد٢یكار ...

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 02/0 02/0 ضىبثؽاـي ٝ ٗطبوجبسي ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌی٢ٜبي ؼكشفي،

 00/0 00/0 83/5 00/0 00/0 61/7 00/0 00/0 43/1 47/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ ؼوشِب٢١بي ثفهي ...

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 50/2 00/0 00/0 28/0 23/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ـاؼيٞ، سٔٞيكيٞٙ ٝ ؼوشِب٢١بي اـسجبعي

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 63/0 46/0 ادشیٌي ٝ....  ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ،

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 60/3 65/2 سفئف ٝ...  ٞـي ،ِٜبيغ سٞٓیؽ ٝوبيْ ٛؤی٠ ٗٞس

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 05/14 00/0 00/0 43/0 43/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف سد٢یكار ضْ٘ ٝ ٛوْ

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 55/0 41/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗجٔ٘بٙ ٝ ّٜٗٞػبر

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 11/1 00/0 17/0 15/0 ِٜبيغ ثبقيبكز  

  ثبٛي اعالػبر ٝقاـر ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ . 1 ٗبغؿ:

 ثفآٝـؼ ٍٗبٝـ  .2          
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 1385سب  1380بي ٢(: و٢ٖ ٛىجي ١ف ٢ٌفوشبٙ ؼـ وفٗبي٠ ثبثز ٜٗظٞـ ٌؽٟ ؼـ ٗدٞق١بي ِٜؼشي ِبؼـ ٌؽٟ ثفاي اوشبٙ اـؼثیْ ثفضىت ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي ؼـ وبٓ  1-30خؽّٝ )

 ٢ٌفوشبٙ اوشبٙ اـؼثیْ ـٌش٠ كؼبٓیز

 اـؼثیْ

 ٢ٌفوشبٙ

 ثی٠ٔ وٞاـ

 ٢ٌفوشبٙ

 دبـن آثبؼ

٢ٌفوشبٙ 

 غٔػبّ

٢ٌفوشبٙ  ٢ٌفوشبٙ ُفٗي ٢ٌفوشبٙ ًٞثف

 ٍِٗیٚ ٢ٌف

 ٢ٌفوشبٙ ٛیف ٢ٌفوشبٙ ٛ٘یٚ

 41/0 15/14 14/6 15/0 51/0 75/0 76/2 51/1 61/73 00/100 خ٘غ ًْ

 59/0 00/0 33/15 22/0 96/0 28/1 97/4 78/1 37/74 00/100 ر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢بِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞال

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر اق سٞسٞٙ ٝ سٜجبًٞ

 00/0 00/0 22/0 00/0 24/0 00/0 11/3 51/0 92/95 00/100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 05/0 08/1 00/0 88/98 00/100 ػْ٘ آٝـي ٝ ـَٛ ًفؼٙ غك ،ِٜبيغ سٞٓیؽ دٌٞبى

 86/9 00/0 00/0 00/0 00/0 32/43 00/0 00/0 83/46 00/100 ِٜبيغ ؼثبؿي، دفؼاغز زفٕ ٝ وبيف ٗطّٞالر زفٗي

 43/4 56/1 00/0 00/0 00/0 36/7 00/0 00/0 66/86 00/100 ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 48/16 00/0 00/0 52/83 00/100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر ًبؿؿي

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/100 00/100 ِٜبيغ اٛشٍبـ، زبح ٝ سٌثیف ـوب٠ٛ ١بي ضجظ ٌؽٟ

 00/0 00/0 00/0 16/35 00/0 00/0 00/0 00/0 84/64 00/100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًي، كفآٝـؼٟ ١بي ٛلشي ٝ...

 38/1 76/1 00/0 00/0 00/0 11/0 43/1 81/24 51/70 00/100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبيي

 50/0 22/48 00/0 00/0 00/0 00/0 30/0 00/0 98/50 00/100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر الوشیٌي ٝ دالوشیٌي

 69/0 84/60 57/11 39/0 30/1 37/0 99/1 25/0 60/22 00/100 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف ٗطّٞالر ًبٛي ؿیفكٔكي

 00/0 13/0 00/0 00/0 00/0 00/0 84/2 00/0 03/97 00/100 ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي

 00/0 41/15 57/2 00/0 00/0 83/0 00/0 00/0 19/81 00/100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر كٔكي كبثفيٌي...

 00/0 06/11 00/0 00/0 00/0 00/0 05/4 00/0 90/84 00/100 ..ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ سد٢یكار .

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/100 00/100 ضىبثؽاـي ٝ ٗطبوجبسي ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌی٢ٜبي ؼكشفي،

 00/0 00/0 39/24 00/0 00/0 90/3 00/0 00/0 71/71 00/100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ ؼوشِب٢١بي ثفهي ...

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 33/8 00/0 00/0 67/91 00/100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ـاؼيٞ، سٔٞيكيٞٙ ٝ ؼوشِب٢١بي اـسجبعي

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/100 00/100 ادشیٌي ٝ....  ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ،

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/100 00/100 سفئف ٝ...  ِٜبيغ سٞٓیؽ ٝوبيْ ٛؤی٠ ٗٞسٞـي ،

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 85/24 00/0 00/0 15/75 00/100 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف سد٢یكار ضْ٘ ٝ ٛوْ

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/100 00/100 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗجٔ٘بٙ ٝ ّٜٗٞػبر

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 87/19 00/0 13/80 00/100 ِٜبيغ ثبقيبكز  

  ثبٛي اعالػبر ٝقاـر ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ .1 ٗبغؿ:

 ثفآٝـؼ ٍٗبٝـ  .2          
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 ٢بي ِٜؼشي ؼـ قيفثػً ِٜبيغ ثكـٍ اوشبٙ ّّسطٔیْ سػ :2-1

 

ُشص٠ تؼذاد ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي دس ٗيبٙ تؼذاد ًـْ ًبسُب٢١ـبي كـٜؼتي اػـتبٙ      

ٚ تؼذاد ٗغذٝد ًبسُب٢١بي ثضسٍ داساي ٛوـؾ ؿبٓـت دس ايزـبد    ٝ ٓيٌٚ ١٘ي صٜذاٙ صيبد ٛيؼت

اؿتـبّ ٝ اسصؽ اكضٝدٟ ٝ ػشٗبي٠ ُزاسي دس ًْ ثخؾ كٜؼت اػتبٙ ثٞدٟ ٝ ػبْٗ اكٔي تغـشى  

ٝ تٞػؼ٠ دس ايٚ ُشٟٝ اص كؼبٓيت٢بي ٛظبٕ اهتلبدي اػتبٙ ١ؼتٜذ. اص ايٚ سٝ، دس ثشسػـي ٝ تغٔيـْ   

ٝ ٗ٘يضٟ ١بي آ٢ٛب دس صيـشثخؾ كـٜبيغ ثـضسٍ     تخلل٢بي كٜؼتي اػتبٙ، ؿٜبخت ايٚ تخلل٢ب

 اػتبٙ ضشٝسي اػت. 

 

 سػ٢ّّبي ِٜؼشي قيفثػً ِٜبيغ ثكـٍ اوشبٙ ؼـ ٝضغ ٗٞخٞؼ :1-2-1

 

٢ٗ٘تشيٚ ٝيظُي٢بي ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي اػـتبٙ اسدثيـْ ٝ ػٌ٘ٔـشد آ٢ٛـب دس ػـبّ       

ؾ كؼبٓيت٢بي ، دس صبسصٞة تغٔيْ تخلل٢بي كٜؼتي ايٚ صيشثخؾ ٝ ؿٜبخت ربيِبٟ ٝ ٛو1384

كٜؼتي دس ٛظبٕ اهتلبدي اػتبٙ ٝ ٛيض ربيِبٟ ٛؼجي اػتبٙ دس ًـٞس دس ثخؾ كـٜؼت، ثـ٠ عـٞس    

 خالك٠، ث٠ ؿشط صيش اسائ٠ ٗي ؿٞد: 

 
 سؼؽاؼ ًبـُبٟ  :1-1-2-1

ًبسُـبٟ اػـت.    138ثبٓؾ ثش  1384تؼذاد ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي كؼبّ اػتبٙ دس ػبّ  

تٔق ثخؾ كٜؼت )ثـ٠ اػـتخٜبي كـٜبيغ تٞٓيـذ ٗغلـٞالت      ايٚ ًبسُب٢١ب دس سؿت٠ كؼبٓيت٢بي ٗخ

تٞتٞٙ ٝ تٜجبًٞ، كٜبيغ دثبؿي ٝ پشداخت صـشٕ، كـٜبيغ صـبح ٝ اٛتــبس ٝ تٌخيـش، كـٜبيغ تٞٓيـذ        

٢ٜب ٝ دػـتِب٢١بي ثشهـي، كـٜبيغ تٞٓيـذ ساديـٞ ٝ      يٗبؿي٢ٜبي دكتشي ٝ اداسي، كٜبيغ تٞٓيـذ ٗبؿـ  

 تٔٞيضيٞٙ ٝ دػتِب٢١بي استجبعي( كؼبٓيت ٗي ًٜٜذ. 

تؼذاد ًبسُب٢١بي ثضسٍ دس سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي ثب يٌذيِش ٗتلبٝت اػـت. ثيــتشيٚ    

ًبسُـبٟ(، كـٜبيغ تٞٓيـذ     51تؼذاد ايٚ ًبسُب٢١ب دس كٜبيغ تٞٓيذ ػبيش ٗغلٞالت ًبٛي ؿيشكٔضي )

اػت ٠ً ثـ٠   (ًبسُبٟ 13ًبسُبٟ( ٝ كٜبيغ تٞٓيذ ٜٗؼٞربت ) 34ٗغلٞالت ؿزايي ٝ آؿبٗيذٛي٢ب )

دسكذ ًْ تؼذاد ًبسُب٢١بي ثضسٍ كـٜؼتي اػـتبٙ    4/11دسكذ ٝ  9/29سكذ، د 8/44تشتيت 

دسكذ تؼذاد ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي اػتبٙ سا تـٌيْ ٗي د١ٜذ.  86ثٞدٟ ٝ دس ٗز٘ٞع ثيؾ اص 

، كٜبيغ تٞٓيذ اثضاس پضؿٌي، اپتيٌي ٝ ... ، كٜبيغ دس ٗوبثْ كٜبيغ تٞٓيذ ػبيش تز٢يضات عْ٘ ٝ ٛوْ

 ١1ـش ًـذإ ثـب    ٛلتي ٝ كٜبيغ تٞٓيذ ًبؿز ٝ ٗغلـٞالت ًبؿـزي    ١بي دٟتٞٓيذ رؿبّ ًي، كشآٝس

 دسكذ( داساي ً٘تشيٚ تؼذاد ًبسُبٟ ٗي ثبؿٜذ.  9/0ًبسُبٟ )
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دسكذ اص ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي ًــٞس دس   9/0ثشپبي٠ اعالػبت دس دػتشػي، عذٝد  

٢١ـبي ثـضسٍ   ايٚ اػتبٙ ٗــّٞ كؼبٓيت ١ؼتٜذ، دس عبٓي٠ٌ ثيـتشيٚ ؿذت ٛؼـجي ت٘شًـض ًبسُب  

دسكـذ(، كـٜبيغ تٞٓيـذ     40كٜؼتي دس ايٚ اػتبٙ ثشاي كٜبيغ تٞٓيذ صٞة ٝ ٗغلٞالت صـٞثي ) 

دسكـذ( ٝ كـٜبيغ تٞٓيـذ     4/1دسكذ(، كٜبيغ تٞٓيذ ػبيش ٗغلٞال ًبٛي ؿيشكٔضي ) 5/1پٞؿبى )

دسكذ( ثـٞدٟ ٝ دس ٗوبثـْ، ً٘تـشيٚ اٛـذاصٟ ؿـذت ٛؼـجي        3/1ٗغلٞالت ؿزايي ٝ آؿبٗيذٛي٢ب )

ُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي دس اػتبٙ ٗشثٞط ث٠ كٜبيغ تٞٓيذ ٗٞاد ٝ ٗغلـٞالت ؿـي٘يبيي   ت٘شًض، ًبس

دسكذ(، كٜبيغ تٞٓيذ ًبؿـز ٝ ٗغلـٞالت    3/1دسكذ(، كٜبيغ تٞٓيذ ٝػبيْ ٛؤي٠ ٗٞتٞسي ) 2/0)

 دسكذ( اػت. 5/0دسكذ( ٝ كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت كٔضي كبثشيٌي ) 3/0ًبؿزي )

 
 سؼؽاؼ ٌبؿالٙ : 2-1-2-1

ٛلش اػـت.   6774د ثشسػي، تؼذاد ؿبؿالٙ ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي اػتبٙ دس ػبّ ٗٞس 

ٛلش ؿبؿْ، كٜبيغ تٞٓيذ  1641ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي تٞٓيذ ػبيش ٗغلٞالت ًبٛي ؿيشكٔضي ثب 

 ٛي٢بٛلش ؿبؿْ، كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت ؿزايي ٝ آؿبٗيذ 1447ٗغلٞالت الػتيٌي ٝ پالػتيٌي ثب 

ٛلش ؿبؿْ ص٢ـبس سؿـت٠ كؼبٓيـت داساي     618ٞٓيذ كٔضات اػبػي ثب ٛلش ؿبؿْ ٝ كٜبيغ ت 1117ثب 

ثيـتشيٚ تؼذاد ؿبؿْ دس اػتبٙ ١ؼتٜذ ٠ً ػ٢ٖ ٛؼجي ؿبؿالٙ آ٢ٛب اص ًْ ؿـبؿالٙ ًبسُب٢١ـبي   

دسكذ اػت ٠ً  1/9دسكذ ٝ  5/16دسكذ،  4/21دسكذ،  2/24ثضسٍ كٜؼتي اػتبٙ ث٠ تشتيت 

دس اػتبٙ ٗي ثبؿـذ. دس ٗوبثـْ، كـٜبيغ تٞٓيـذ     دسكذ ؿبؿالٙ ايٚ ًبسُب٢١ب  71ٗز٘ٞػبً ثيؾ اص 

ٛلـش   17ًي ٝ كشآٝسدٟ ١بي ٛلتـي ثـب    ذٛلش ؿبؿْ، كٜبيغ تٞٓي 11ًبؿز ٝ ٗغلٞالت ًبؿزي ثب 

ٛلـش   50تٞٓيـذ ٗجٔ٘ـبٙ ثـب     غٛلش ؿبؿْ ٝ كـٜبي  46ؿبؿْ، كٜبيغ تٞٓيذ اثضاس پضؿٌي ٝ اپتيٌي ثب 

ٍ آ٢ٛب داساي ً٘تشيٚ تؼذاد ؿبؿالٙ ؿبؿْ ص٢بس سؿت٠ كؼبٓيت كٜؼتي ١ؼتٜذ ٠ً ًبسُب٢١بي ثضس

١ؼتٜذ ٝ ػ٢ٖ ٛؼجي اؿتـبّ آ٢ٛب اص ًْ ؿبؿالٙ ًبسُب٢١بي ثـضسٍ كـٜؼتي اػـتبٙ ثـ٠ تشتيـت      

 8/1دسكذ اػت ٠ً ر٘ؼـبً اٛـذًي ثـيؾ اص     74/0دسكذ ٝ  68/0دسكذ،  25/0دسكذ،  16/0

 دسكذ ؿبؿالٙ ايٚ ًبسُب٢١ب دس اػتبٙ ٗي ثبؿذ. 

ٙ ٗالعظ٠ ًشد ٠ً ؿذت ٛؼجي ت٘شًض اؿتـبّ ًبسُب٢١بي دس يي ٗوبيؼ٠ تغجيوي ٗي تٞا 

دسكـذ اػـت. سؿـت٠ كؼبٓيت٢ـبي      64/0ثضسٍ كٜؼتي اػتبٙ اص ًْ اؿتـبّ ٗتٜبظش آٙ دس ًـٞس 

كٜؼتي ٠ً ؿذت ٛؼجي ت٘شًض اؿتـبّ آ٢ٛب دس اػتبٙ ثيـتش اص ٗتٞػظ اٛذاصٟ ٗتٜبظش آٙ ثشاي ًْ 

 ٢ب ثيـتش اص ٝاعذ اػت( ػجبستٜذ اص: اؿتـبّ كٜؼتي اػت )اٛذاصٟ ضشيت ٌٗبٛي اؿتـبّ آٛ

دسكذ(، كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت الػتيٌي ٝ  5/3كٜبيغ تٞٓيذ صٞة ٝ ٗغلٞالت صٞثي ) 

دسكذ(، كٜبيغ تٞٓيذ  1/1دسكذ(، كٜبيغ تٞٓيذ ػبيش ٗغلٞالت ًبٛي ؿيشكٔضي ) 1/3پالػتيٌي )

يذ ٗغلٞالت ؿزايي دسكذ( ٝ كٜبيغ تٞٓ 8/0دسكذ(، كٜبيغ تٞٓيذ كٔضات اػبػي ) 9/0پٞؿبى )



 56 

دسكذ(. ضٜ٘بً دس ٗيبٙ ػبيش سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي ٠ً ؿذت ٛؼجي ت٘شًـض   7/0ٝ آؿبٗيذٛي٢ب )

اؿتـبّ آٛبٙ ً٘تش اص ٗتٞػظ اٛذاصٟ ايٚ ت٘شًض ثشاي ؿبؿالٙ ًْ ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي اػتبٙ 

تـبّ اػت )ضشيت ٌٗبٛي اؿتـبّ آ٢ٛب ً٘تش اص ٝاعذ اػـت(، ً٘تـشيٚ ؿـذت ٛؼـجي ت٘شًـض اؿـ      

% دسكذ(، كٜبيغ تٞٓيذ ًي ٝ كشآٝسدٟ ١بي 7ٗشثٞط ث٠ كٜبيغ تٞٓيذ ًبؿز ٝ ٗغلٞالت ًبؿزي )

دسكـذ( ٝ كـٜبيغ تٞٓيـذ ٗـٞاد ٝ      11/0دسكذ(، كٜبيغ تٞٓيذ ٝػبيْ ٛؤي٠ ٗٞتٞسي ) 11/0ٛلتي )

 دسكذ( ٗي ثبؿذ.  21/0ٗغلٞالت ؿي٘يبيي )

بي ثضسٍ كٜؼتي ١٢ي اص ًبسُبؿالٙ ١ش يثشپبي٠ اعالػبت دس دػتشع، ٗتٞػظ تؼذاد ؿب 

ٛلش اػت ٠ً ًٞصٌتش اص ٗتٞػظ تؼذاد ٗتٜبظش آٙ ثشاي ًبسُب٢١بي ثـضسٍ كـٜؼتي    1/49اػتبٙ 

ٛلش( ٗي ثبؿذ. ٗي تٞاٙ ٛـبٙ داد ٠ً ثيـتشيٚ ٗتٞػظ تؼذاد ؿـبؿالٙ ١ـش ًبسُـبٟ     3/66ًـٞس )

ٛلـش(،   4/289)ثضسٍ كٜؼتي دس اػتبٙ ٗشثٞط ث٠ كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت الػتيٌي ٝ پالػـتيٌي  

ٛلـش(   0/83ٛلش( ٝ كٜبيغ تٞٓيذ ػبيش تز٢يضات ع٘ـْ ٝ ٛوـْ )   260كٜبيغ تٞٓيذ كٔضات اػبػي )

ًبؿـزي   تاػت، دس عبٓي٠ٌ ً٘تشيٚ اٛذاصٟ ايٚ ٗتٞػظ ٗشثٞط ث٠ كٜبيغ تٞٓيذ ًبؿـز ٝ ٗغلـٞال  

 0/17ٛلش( ٝ كٜبيغ تٞٓيذ ًي ٝ كـشآٝسدٟ ١ـبي ٛلتـي )    7/16ٛلش(، كٜبيغ تٞٓيذ ٗجٔ٘بٙ ) 0/11)

 ٛلش( ٗي ثبؿذ. 

 
 اـقي اككٝؼٟ   :3-1-2-1

اسصؽ تٞٓيذ خبٓق )اسصؽ اكضٝدٟ( ًبسُب٢١ـبي ثـضسٍ كـٜؼتي اػـتبٙ دس ػـبّ ٗـٞسد        

دسكـذ( دس   3/35ٗئيـبسد سيـبّ )   6/299ٗئيبسد سيبّ اػت ًـ٠ اص آٙ   4/849ثشسػي ثبٓؾ ثش 

دسكـذ( دس كـٜبيغ    3/21ٗئيـبسد سيـبّ )   2/181كٜبيغ تٞٓيذ ػبيش ٗغلٞالت ًبٛي ؿيشكٔضي، 

دسكذ( دس كٜبيغ تٞٓيذ ٗٞاد  4/20ٗئيبسد سيبّ ) 9/172تٞٓيذ ٗغلٞالت الػتيٌي ٝ پالػتيٌي، 

دسكــذ( دس كــٜبيغ تٞٓيــذ ٗبؿــيٚ آالت ٝ  7/7ٗئيــبسد سيــبّ ) 5/65ؿــزايي ٝ آؿــبٗيذٛي٢ب ٝ 

         ٙ سا دس  اسصؽ تز٢يضات ايزبد ؿـذٟ اػـت. ايـٚ ص٢ـبس سؿـت٠ كؼبٓيـت كـٜؼتي ثيــتشيٚ ٗيـضا

دسكذ ًْ اسصؽ اكـضٝدٟ   85ُب٢١بي ثضسٍ خٞد دس اػتبٙ ايزبد ًشدٟ ٝ ٗز٘ٞػبً ٛضديي ث٠ ًبس

ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي اػتبٙ سا ث٠ خٞد اختلبف ٗي د١ٜذ، دس عبٓي٠ٌ ٗجٔـؾ )ػـ٢ٖ ٛؼـجي(    

ٗئيـبسد سيـبّ    6/0اسصؽ اكضٝدٟ ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜبيغ تٞٓيـذ ًبؿـز ٝ ٗغلـٞالت ًبؿـزي     

دسكذ(، كـٜبيغ   13/0ٗئيبسد سيبّ ) 1/1يذ ًي ٝ كشآٝسدٟ ١بي ٛلتي دسكذ(، كٜبيغ تٞٓ 07/0)

ٗئيبسد  3/3دسكذ( ٝ كٜبيغ تٞٓيذ پٞؿبى  25/0ٗئيبسد سيبّ ) 1/2تٞٓيذ اثضاس پضؿٌي ٝ اپتيٌي 

ثضسٍ اػـتبٙ اػـت ًـ٠ ص٢ـبس سؿـت٠ كؼبٓيـت        غدسكذ( اص ًْ اسصؽ اكضٝدٟ كٜبي 39/0سيبّ )

دسكـذ ًـْ    8/0كضٝدٟ ٗي ثبؿٜذ ٠ً ر٘ؼبً ً٘ـي ثـيؾ اص   كٜؼتي داساي ً٘تشيٚ ٗيضاٙ اسصؽ ا

 اسصؽ اكضٟٝ ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي اػتبٙ سا ايزبد ًشدٟ اٛذ.
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ٗوبيؼ٠ اسصؽ اكضٝدٟ ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي اػتبٙ ثب ًْ ًـٞس ٛـبٙ ٗـي د١ـذ ًـ٠     

دسكذ اص ًْ اسصؽ اكضٝدٟ ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي ًــٞس دس ايـٚ ًبسُب٢١ـب دس     44/0عذٝد 

ػتبٙ اسدثيْ ايزبد ٗي ؿٞٛذ. اٛذاصٟ ايٚ ػ٢ٖ ٛؼجي ثشاي كٜبيغ تٞٓيذ صٞة ٝ ٗغلٞالت صـٞثي  ا

دسكـذ(، كـٜبيغ تٞٓيـذ ػـبيش      2/3دسكذ(، كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت الػتيٌي ٝ پالػتيٌي ) 0/4)

دسكـذ(،   0/1دسكذ(، كٜبيغ تٞٓيذ ٗٞاد ؿـزايي ٝ آؿـبٗيذٛي٢ب )   5/1ٗغلٞالت ًبٛي ؿيشكٔضي )

دسكذ( ٝ كٜبيغ  7/0دسكذ(، كٜبيغ تٞٓيذ ٗبؿيٚ آالت ٝ تز٢يضات ) 8/0پٞؿبى )كٜبيغ تٞٓيذ 

دسكذ( ثيـتش اص ٗتٞػظ اٛذاصٟ ٗتٜبظش آٙ ثشاي ًْ كٜبيغ ثضسٍ اػـتبٙ   6/0تٞٓيذ ٜٗؼٞربت )

اػت. ثٜبثشايٚ اٛذاصٟ ضشيت ٌٗبٛي اسصؽ اكضٝدٟ ايٚ كـٜبيغ ثيــتش اص ٝاعـذ ٝ كؼبٓيت٢ـبي پبيـ٠      

ٙ سا تـٌيْ ٗي د١ٜذ. دس عبٓي٠ٌ اٛذاصٟ ايٚ ػ٢ٖ ٛؼجي ثشاي ػبيش سؿت٠ ثخؾ كٜبيغ ثضسٍ اػتب

كؼبٓيت٢بي كٜؼتي ً٘تش اص اٛذاصٟ ٗتٞػظ ٗتٜبظش آٙ دس ًْ كٜبيغ ثـضسٍ اػـتبٙ ثـٞدٟ ٝ ثـشاي     

دسكذ(، كٜبيغ تٞٓيذ ٗٞاد ٝ ٗغلٞالت ؿـي٘يبيي   01/0كٜبيغ تٞٓيذ ًي ٝ كشآٝسدٟ ١بي ٛلتي )

دسكـذ( ً٘تـش اص ػـبيش سؿـت٠      03/0بؿز ٝ ٗغلٞالت ًبؿزي )دسكذ( ٝ كٜبيغ تٞٓيذ ً 02/0)

كؼبٓيت٢بي كٜؼتي اػت ٝ ث٠ تؼجيش ديِش، ُؼتشؽ ايٚ سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس اػتبٙ ً٘تـش اص  

 آٙ ثشاي ػبيش سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي اػت. 

بٙ تدسكذ ر٘ؼيت ًــٞس دس اػـ   74/1دس يي ٗوبيؼ٠ تغجيوي ديِش، دس عبٓي٠ٌ عذٝد  

دسكذ اص اسصؽ اكضٝدٟ ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي ًــٞس دس   44/0ذُي ٗي ًٜٜذ. ت٢ٜب اسدثيْ صٛ

ايٚ اػتبٙ ايزبد ٗي ؿٞد. ث٠ ثيبٙ ديِش، ٗتٞػظ اسصؽ اكضٝدٟ ايزبد ؿذٟ دس ًبسُب٢١ـبي ثـضسٍ   

دسكذ ٗتٞػظ ٗجٔـؾ ٗتٜـبظش آٙ دس    25كٜؼتي اػتبٙ ث٠ اصاي ١ش يي اص ػبًٜبٙ آٙ ت٢ٜب عذٝد 

ٚ ٛظش، ؿذت ٛؼجي ُؼتشؽ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس ايٚ اػتبٙ ثؼيبس ً٘تـش  ًْ ًـٞس اػت ٝ اص اي

 اص آٙ دس ًـٞس ثٞدٟ ٝ ٛـبٙ د١ٜذٟ ػوت اكتبدُي هبثْ ٗالعظ٠ اػتبٙ دس ايٚ صٗي٠ٜ اػت. 

 
 وفٗبي٠ ُؿاـي ثبثز  : 4-1-2-1

، ٗجٔــؾ تـــٌيْ ػــشٗبي٠ حبثــت ٛبخــبٓق )ػــشٗبي٠ ُــزاسي حبثــت( دس 1384دس ػــبّ  

ٗئيبسد سيـبّ اػـت. ُزؿـت٠ اص ٗيـضاٙ ػـشٗبي٠       9/68ؼتي اػتبٙ ثبٓؾ ثش ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜ

ً٘تشيٚ ٗيضاٙ ػشٗبي٠ ُزاسي حبثت  ،ُزاسي حبثت ٜٗلي دس كٜبيغ تٞٓيذ ٗبؿيٚ آالت ٝ تز٢يضات

 01/0دس ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي اػتبٙ ٗشثٞط ث٠ كٜبيغ تٞٓيذ ًبؿـز ٝ ٗغلـٞالت ًبؿـزي )   

ٗئيـبسد   07/0ٗئيبسد سيبّ( ٝ كٜبيغ تٞٓيذ ٗجٔ٘ـبٙ )  05/0ى )ٗئيبسد سيبّ(، كٜبيغ تٞٓيذ پٞؿب

دسكذ ًْ ػشٗبي٠ ُزاسي حبثـت   10/0دسكذ ٝ  08/0دسكذ،  01/0سيبّ( اػت. ٠ً ث٠ تشتيت 

 ايٚ ًبسُب٢١ب سا تـٌيْ ٗي د١ذ. 
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دس ٗوبثْ، ثيـتشيٚ ٗجٔؾ تـٌيْ ػشٗبي٠ حبثت ٛبخبٓق ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي اػـتبٙ   

ٗئيبسد سيبّ(، كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلـٞالت الػـتيٌي ٝ    6/16تٞٓيذ كٔضات اػبػي )ٗشثٞط ث٠ كٜبيغ 

ٗئيـبسد   9/13ٗئيبسد سيبّ ( ٝ كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت ؿزايي ٝ آؿـبٗيذٛي٢ب )  7/14پالػتيٌي )

دسكـذ ًـْ تــٌيْ ػـشٗبي٠      1/20دسكـذ ٝ   3/21دسكـذ،   0/24سيبّ( اػت ٠ً ث٠ تشتيـت  

 بٙ اػت. ٛبخبٓق ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي اػت

( اسايـ٠  1-34( تب )1-31اعالػبت تللئي ٗشثٞط ث٠ ٗٞاسد رًش ؿذٟ دس رذاّٝ ؿ٘بسٟ ) 

 ؿذٟ اػت.
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 ؼـِؽ( –)ٛلف: ٗیٔیٞٙ ـيبّ      1384(: ٝيمُی٢بي ػٌ٘ٔفؼ ًبـُب٢١بي ثكـٍ ِٜؼشي ًٍٞـ ؼـ وبّ   1-31خؽّٝ) 

سؼؽاؼ  ٌفش 

 ًبـُبٟ

سؼؽاؼ 

 ٌبؿالٙ

 اـقي 

 وشبٛؽٟ ١ب

 ـقيا

 ؼاؼٟ ١ب 

اـقي 

 اككٝؼٟ

وفٗبي٠ 

ُؿاـي 

 ثبثز

خجفاٙ 

غؽٗبر 

 ًبـًٜبٙ

 و٢ٖ ٛىجي

سؼؽاؼ 

 ًبـُبٟ

سؼؽاؼ 

 ٌبؿالٙ

اـقي 

 اككٝؼٟ

 00/100 00/100 00/100 4458913 25368530 192290106 368596876 560886982 1061319 16018 ًْ ِٜبيغ

 22/9 61/15 64/16 538981 2927332 17722542 46380084 64102626 165715 2681 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢ب

 57/3 84/9 09/10 3137931 1514937 6873254 14000124 20873378 104407 1626 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر

 21/0 62/0 29/1 154541 30880 395866 590539 986405 6605 206 ػْ٘ آٝـي ٝ ـَٛ ًفؼٙ غك ِٜبيغ سٞٓیؽ دٌٞبى،

 31/0 70/0 94/0 271781 64336 596614 812753 1409367 7465 151 ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي

 07/1 59/1 83/1 722604 357820 2061589 4152267 6213856 16903 295 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر ًبؿؿي

 08/10 41/1 71/0 1575414 243660 19392284 26155107 41047391 15010 115 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًي، كفآٝـؼٟ ١بي ٛلشي ٝ...

 19/13 94/6 68/5 3683710 1776094 25358425 36866679 62225104 73643 915 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبيي

 95/2 39/4 94/5 1662201 798004 5679661 11720510 17400171 46552 885 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر الوشیٌي ٝ دالوشیٌي

 24/10 04/14 96/21 5548670 2650740 19696428 17082719 36779147 149036 3538 يغ سٞٓیؽ وبيف ٗطّٞالر ًبٛي ؿیفكٔكيِٜب

 51/17 01/7 55/3 4776271 7344269 33676858 47244478 80921336 74349 572 ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي

 55/3 54/6 83/7 2422507 908984 6819518 13838602 20658120 69445 1262 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر كٔكي كبثفيٌي...

 56/4 91/7 10/7 3398848 768550 8764263 17203249 25967512 83933 1144 ِٜبي سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ سد٢یكار  

 53/0 15/1 04/1 354220 240237 1014083 1228735 2242818 12235 167 ادشیٌي ٝ....  ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ،

 38/14 39/0 24/4 6545535 4353525 27645066 107674583 135319649 110260 683 سفئف ٝ...  ِٜبيغ سٞٓیؽ ٝوبيْ ٛؤی٠ ٗٞسٞـي ،

 07/2 23/2 09/1 958491 260778 3984388 7186576 11170964 23683 176 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف ٝوبيْ ضْ٘ ٝ ٛوْ

 78/0 67/1 73/2 586651 166631 1503051 2070157 3573208 17674 439 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗجٔ٘بٙ ٝ ّٜٗٞػبر

 78/5 95/7 26/7 3250827 961752 11106206 18889714 29995930 84404 1163 وبيف ِٜبيغ  

 ٗفًك آٗبـ ايفاٙ  -1384ٗبغؿ: ٛشبيح آٗبـُیفي اق ًبـُب٢١بي ثكـٍ ِٜؼشي ًٍٞـ، وبّ 
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   1384كـٍ ِٜؼشي اوشبٙ اـؼثیْ ؼـ وبّ (: ٝيمُی٢بي ػٌ٘ٔفؼي ًبـُب٢١بي ث1-32خؽّٝ ) 

 )ٗیٔیٞٙ ـيبّ( 

سؼؽاؼ  سؼؽاؼ ًبـُبٟ ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي

 ٌبؿالٙ

اـقي 

 وشبٛؽٟ ١ب

 اـقي

 ؼاؼٟ ١ب 

اـقي 

 اككٝؼٟ

 سٌٍیْ 

وفٗبي٠ ثبثز 

 ٛبغبُٓ

 68942 849370 1161822 2011192 6417 138 ًْ ِٜبيغ

 13871 172944 388214 561158 1117 34 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢ب

 4450 42608 80872 123480 395 13 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر

 54 3341 8031 11372 61 3 ػْ٘ آٝـي ٝ ـَٛ ًفؼٙ غك ِٜبيغ سٞٓیؽ دٌٞبى،

 1212 23565 37151 60716 261 6 ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي

 10 561 724 1285 11 1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر ًبؿؿي

 150 1137 1097 2234 17 1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ؾؿبّ ًي، كفآٝـؼٟ ١بي ٛلشي ٝ...

 274 5099 6068 11167 157 2 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبيي

 14702 181184 325395 506579 1447 5 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر الوشیٌي ٝ دالوشیٌي

 11119 299574 137262 436836 1641 51 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف ٗطّٞالر ًبٛي ؿیفكٔكي

 16555 18884 113785 132669 618 3 ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي

 6104 18775 26084 44859 332 6 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر كٔكي كبثفيٌي...

 -2292 65507 16801 82308 418 6 ِٜبي سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ سد٢یكار 

 122 2143 3850 5993 46 1 ٝ....ادشیٌي   ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ،

 573 4858 5912 10770 120 2 سفئف ٝ...  ِٜبيغ سٞٓیؽ ٝوبيْ ٛؤی٠ ٗٞسٞـي ،

 1973 4885 7324 12209 83 1 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف سد٢یكار ضْ٘ ٝ ٛوْ 

 67 4304 3253 7557 50 3 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗجٔ٘بٙ 

 ، ٗفًك آٗبـ ايفا1384ٍٙٞـ، وبّ ٗبغؿ: ٛشبيح آٗبـُیفي اق ًبـُب٢١بي ثكـٍ ِٜؼشي ً

 
  1384(: وبغشبـ ـٌش٠ كؼبٓیشي ٝيمُی٢بي ًبـُب٢١بي ثكـٍ ِٜؼشي اوشبٙ اـؼثیْ ؼـ وبّ     1-33خؽّٝ )   

 )ؼـِؽ( 

سٌٍیْ وفٗبي٠ ثبثز  اـقي اككٝؼٟ سؼؽاؼ ٌبؿالٙ سؼؽاؼ ًبـُبٟ ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي

 ٛبغبُٓ

 00/100 00/100 00/100 00/100 ًْ ِٜبيغ

 12/20 36/20 49/16 88/29 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢ب

 45/6 02/5 83/5 42/11 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر

 08/0 39/0 90/0 64/2 ػْ٘ آٝـي ٝ ـَٛ ًفؼٙ غك ِٜبيغ سٞٓیؽ دٌٞبى،

 76/1 77/2 85/3 27/5 ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي

 01/0 07/0 16/0 88/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر ًبؿؿي

 22/0 13/0 25/0 88/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ؾؿبّ ًي، كفآٝـؼٟ ١بي ٛلشي ٝ...

 40/0 60/0 32/2 76/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبيي

 32/21 33/21 36/21 39/4 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر الوشیٌي ٝ دالوشیٌي

 13/16 27/35 22/24 81/44 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف ٗطّٞالر ًبٛي ؿیفكٔكي

 01/24 22/2 12/9 64/2 ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي

 85/8 21/2 90/4 27/5 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر كٔكي كبثفيٌي...

 -32/3 71/7 17/6 27/5 ِٜبي سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ سد٢یكار 

 18/0 25/0 68/0 88/0 ادشیٌي ٝ....  ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ،

 83/0 57/0 77/1 76/1 سفئف ٝ...  ٞسٞـي ،ِٜبيغ سٞٓیؽ ٝوبيْ ٛؤی٠ ٗ

 86/2 58/0 23/1 88/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف سد٢یكار ضْ٘ ٝ ٛوْ 

 10/0 51/0 74/0 64/2 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗجٔ٘بٙ 

 ، ٗفًك آٗبـ ايفا1384ٙٗبغؿ: ٛشبيح آٗبـُیفي اق ًبـُب٢١بي ثكـٍ ِٜؼشي ًٍٞـ، وبّ 
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 1384اـقي اككٝؼٟ ٝ سٌٍیْ وفٗبي٠ ثبثز ًبـُب٢١بي ثكـٍ ِٜؼشي اوشبٙ اـؼثیْ ؼـ ًْ ًٍٞـ ؼـ وبّ (: و٢ٖ ٛىجي اٌشـبّ،       1-34خؽّٝ )    

 )ؼـِؽ(          

سٌٍیْ وفٗبي٠ ثبثز  اـقي اككٝؼٟ سؼؽاؼ ٌبؿالٙ سؼؽاؼ ًبـُبٟ ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي

 ٛبغبُٓ

 27/0 44/0 64/0 86/0 ًْ ِٜبيغ

 47/0 98/0 67/0 27/1 ی٢بِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛ

 29/0 62/0 38/0 80/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر

 17/0 84/0 92/0 46/1 ػْ٘ آٝـي ٝ ـَٛ ًفؼٙ غك ِٜبيغ سٞٓیؽ دٌٞبى،

 88/1 95/3 50/3 97/3 ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي

 * 03/0 07/0 34/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر ًبؿؿي

 06/0 * 11/0 87/0 ٝـؼٟ ١بي ٛلشي ٝ...ِٜبيغ سٞٓیؽ ؾؿبّ ًي، كفآ

 02/0 02/0 21/0 22/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبيي

 84/1 19/3 11/3 56/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر الوشیٌي ٝ دالوشیٌي

 42/0 52/1 10/1 44/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف ٗطّٞالر ًبٛي ؿیفكٔكي

 23/0 06/0 83/0 52/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي

 67/0 28/0 48/0 48/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر كٔكي كبثفيٌي...

 - 75/0 50/0 52/0 ِٜبي سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ سد٢یكار 

 05/0 21/0 38/0 60/0 ادشیٌي ٝ....  ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ،

 01/0 02/0 11/0 29/0 سفئف ٝ...  ِٜبيغ سٞٓیؽ ٝوبيْ ٛؤی٠ ٗٞسٞـي ،

 76/0 12/0 35/0 57/0 یكار ضْ٘ ٝ ٛوْ ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف سد٢

 04/0 29/0 28/0 68/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗجٔ٘بٙ 

 ، ٗفًك آٗبـ ايفا1384ٙٗبغؿ: ٛشبيح آٗبـُیفي اق ًبـُب٢١بي ثكـٍ ِٜؼشي ًٍٞـ، وبّ 

 

 

 وبغشبـ كضبيي سػ٢ّّبي ِٜؼشي قيفثػً ِٜبيغ ثكـٍ اوشبٙ  :2-2-1

 
 سؼؽاؼ ًبـُب٢١ب  : 1-2-2-1

 98بي ثضسٍ كٜؼتي اػتبٙ ٛـبٙ ٗي د١ذ ٠ً اص ًْ ايٚ ًبسُب٢١ب، تؼذاد تٞصيغ ًبسُب٢١ 

  ،دسكذ( دس ؿ٢شػتبٙ پبسع آثبد 3/12ًبسُبٟ ) 17دسكذ( دس ؿ٢شػتبٙ اسدثيْ،  0/71ًبسُبٟ )

دسكذ( دس ؿ٢شػتبٙ ٗـٌيٚ ؿ٢ش ٗــّٞ كؼبٓيت ثٞدٟ ٝ ايـٚ ػـ٠ ؿ٢شػـتبٙ     3/7ًبسُبٟ ) 10

سٍ كٜؼتي ١ؼتٜذ. دس ٗوبثْ، ُزؿت٠ اص ؿ٢شػتب٢ٛبي ًٞحش ٝ داساي ثيـتشيٚ تؼذاد ًبسُب٢١بي ثض

ُشٗي ٠ً دس ػبّ ٗٞسد ثشسػي كبهذ ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي كؼبّ ٗي ثبؿٜذ، اص ًْ ًبسُب٢١بي 

ٝ ثي٠ٔ ػـٞاس ٝ   ٛيش دسكذ( دس ١ش يي اص دٝ ؿ٢شػتبٙ 7/0ًبسُبٟ ) 1ثضسٍ كٜؼتي اػتبٙ تؼذاد 

ٗـــّٞ ًـبس ثـٞدٟ ٝ ايـٚ ؿ٢شػـتب٢ٛب ٛيـض دس ٗيـبٙ        دسكذ( دس ؿ٢شػتبٙ ٛ٘يٚ  6/3ًبسُبٟ ) 5

 ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ داساي ً٘تشيٚ تؼذاد ًبسُبٟ ثضسٍ كٜؼتي ١ؼتٜذ. 

 
 ؼؽاؼ ٌبؿالٙ س: 2-2-2-1

١ضاس ٛلش ٗـــّٞ   8/6دس ػبّ ٗٞسد ثشسػي دس ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي اػتبٙ ثبٓؾ ثش  

 6/9ٛلش ) 649( دس ؿ٢شػتبٙ اسدثيْ، دسكذ 9/77ٛلش ) 5278ًبس ١ؼتٜذ ٠ً اص ٗيبٙ آ٢ٛب تؼذاد 
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دسكذ( دس ؿ٢شػتبٙ خٔخبّ ثـ٠ ًـبس اؿـتـبّ     1/5ٛلش ) 346دسكذ( دس ؿ٢شػتبٙ پبسع آثبد ٝ 

داسٛذ. دس ٗيبٙ ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ، ايٚ ػ٠ ؿ٢شػتبٙ داساي ثيـتشيٚ تؼذاد ؿبؿالٙ ًبسُب٢١ـبي  

ٛلـش   24ٜؼتي اػتبٙ، تؼذاد ثضسٍ كٜؼتي ١ؼتٜذ. دس ٗوبثْ، اص ًْ ًبسًٜبٙ ًبسُب٢١بي ثضسٍ ك

 5/2ٛلـش )  168دسكذ( دس ؿ٢شػتبٙ ثي٠ٔ ػـٞاس ٝ   4/0ٛلش ) 26دسكذ( دس ؿ٢شػتبٙ ٛيش،  3/0)

دسكذ( دس ؿ٢شػتبٙ ٛ٘يٚ ٗــّٞ ًبسٛذ. ايـٚ ػـ٠ ؿ٢شػـتبٙ داساي ً٘تـشيٚ تؼـذاد ؿـبؿالٙ       

 ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي ٗي ثبؿذ. 

 
 اـقي اككٝؼٟ  : 3-2-2-1

ذٟ دس ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي اػتبٙ دس ػبّ ٗٞسد ثشسػي ثـبٓؾ  اسصؽ اكضٝدٟ ايزبد ؿ 

دسكـذ( دس ؿ٢شػـتبٙ    5/74ٗئيـبسد سيـبّ )   2/633ٗئيبسد سيبّ اػـت ًـ٠ اص آٙ    4/849ثش 

 6/3ٗئيبسد سيبّ ) 6/30دسكذ( دس ؿ٢شػتبٙ پبسع آثبد ٝ  3/19ٗئيبسد سيبّ ) 0/164اسدثيْ، 

ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي ايٚ ػ٠ ؿ٢شػـتبٙ دس   دسكذ( دس ؿ٢شػتبٙ خٔخبّ ايزبد ؿذٟ اػت ٝ

ٗيبٙ ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ داساي ثيـتشيٚ ٗيضاٙ اسصؽ اكضٝدٟ ٗي ثبؿٜذ. دس ٗوبثْ، اسصؽ اكضٝدٟ 

ٗئيبسد سيبّ  0/2ٗئيبسد سيبّ، ؿ٢شػتبٙ ثي٠ٔ ػٞاس  9/0ي ؿ٢شػتبٙ ٛيش تًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼ

دسكـذ   8/0دسكـذ ٝ   2/0دسكذ،  1/0تيت ٗئيبسد سيبّ اػت ٠ً ث٠ تش 2/7ٝ ؿ٢شػتبٙ ٛ٘يٚ 

ًْ اسصؽ اكضٝدٟ ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي اػتبٙ ثٞدٟ ٝ ايٚ ػ٠ ؿ٢شػتبٙ داساي ً٘تشيٚ ٗيضاٙ 

 اسصؽ اكضٝدٟ ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي ٗي ثبؿٜذ. 

 
 وفٗبي٠ ُؿاـي ثبثز  : 4-2-2-1

ثشسػـي  ًْ ٗجٔؾ ػشٗبي٠ ُزاسي حبثت ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي اػتبٙ دس ػـبّ ٗـٞسد    

دسكـذ( دس ؿ٢شػـتبٙ    4/87ّ )يـب ٗئيـبسد س  4/60ٗئيبسد سيبّ اػت ًـ٠ اص آٙ   9/68ثبٓؾ ثش 

دسكـذ(   2/4ٗئيبسد سيـبّ )  9/2دسكذ( دس ؿ٢شػتبٙ خٔخبّ ٝ  9/5ٗئيبسد سيبّ ) 0/4اسدثيْ، 

ؿ٢شػتب٢ٛبيي ١ؼتٜذ ٠ً  ،دس ؿ٢شػتبٙ پبسع آثبد ػشٗبي٠ ُزاسي ؿذٟ اػت ٝ ايٚ ػ٠ ؿ٢شػتبٙ

٢بي ثضسٍ كٜؼتي آ٢ٛب داساي ثيـتشيٚ ٗيضاٙ ػشٗبي٠ ُزاسي حبثت ٗي ثبؿـذ. دس ٗوبثـْ،   ًبسُب١

ٗئيبسد  6/0ٗئيبسد سيبّ، ؿ٢شػتبٙ ثي٠ٔ ػٞاس  02/0دس ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي ؿ٢شػتبٙ ٛيش 

ٗئيبسد سيبّ ػشٗبي٠ ُزاسي حبثت اٛزبٕ ؿذٟ اػـت ًـ٠ ثـ٠     7/0سيبّ ٝ ؿ٢شػتبٙ ٗـٌيٚ ؿ٢ش 

دسكذ ًْ ٗجٔـؾ ػـشٗبي٠ ُـزاسي حبثـت ًبسُب٢١ـبي       0/1دسكذ ٝ  08/0ذ، دسك 03/0تشتيت 

ثضسٍ كٜؼتي اػتبٙ اػت ٝ ػ٠ ؿ٢شػـتبٛي ١ؼـتٜذ ًـ٠ دس ٗيـبٙ ؿ٢شػـتب٢ٛبي اػـتبٙ داساي       

ُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي خٞد ٗي ثبؿٜذ.)رذاّٝ ؿـ٘بسٟ  ً٘تشيٚ ٗيضاٙ ػشٗبي٠ ُزاسي حبثت دس ًبس

35-1  ٝ36-1.) 
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 1384ٌ٘ٔفؼ ًبـُب٢١بي ثكـٍ ِٜؼشي ؼـ ٢ٌفوشب٢ٛبي اوشبٙ اـؼثیْ ؼـ وبّ (: ٝيمُی٢بي ػ  1-35خؽّٝ) 

 ٗیٔیٞٙ ـيبّ( -)ٛلف 

 اـقي سؼؽاؼ ٌبؿالٙ سؼؽاؼ ًبـُبٟ ٢ٌفوشبٙ

 وشبٛؽٟ ١ب

سٌٍیْ وفٗبي٠  اـقي اككٝؼٟ اـقي ؼاؼٟ ١ب

 ثبثز ٛبغبُٓ

 68952 849370 1161822 2011192 6774 138 اوشبٙ

 60421 633219 809232 1442451 5278 98 ٢ٌفوشبٙ اـؼثیْ 

 77 2968 569 3538 50 2 ٢ٌفوشبٙ ٛیف – ٢ٌفوشبٙ ثی٠ٔ وٞاـ

 2922 164007 279073 443080 649 17 ٢ٌفوشبٙ دبـن آثبؼ

 4049 30578 46988 77566 346 6 ٢ٌفوشبٙ غٔػبّ 

 720 11431 22927 34358 283 10 ٢ٌفوشبٙ ٌٍٗیٚ ٢ٌف

 763 7166 3033 10199 168 5 ٢ٌفوشبٙ ٛ٘یٚ 

 ٗبغؿ: ثفآٝـؼ ٍٗبٝـ

 

  1384اـؼثیْ ؼـ وبّ  اٌشـبّ، اـقي اككٝؼٟ ٝ وفٗبي٠ ُؿاـي ًبـُب٢١بي ثكـٍ ِٜؼشي اوشبٙ ، دفاًًٜ ٢ٌفوشبٙ(: 1-36خؽّٝ) 

 ٗیٔیٞٙ ـيبّ( -)ؼـِؽ      

 سٌٍیْ وفٗبي٠ ثبثز ٛبغبُٓ اـقي اككٝؼٟ سؼؽاؼ ٌبؿالٙ سؼؽاؼ ًبـُبٟ ٢ٌفوشبٙ

 00/100 00/100 00/100 00/100 اوشبٙ

 63/87 55/74 92/77 01/71 ٢ٌفوشبٙ اـؼثیْ 

 11/0 35/0 73/0 45/1 ٢ٌفوشبٙ ٛیف –٢ٌفوشبٙ ثی٠ٔ وٞاـ 

 24/4 31/19 58/9 32/12 ٢ٌفوشبٙ دبـن آثبؼ

 87/5 60/3 11/5 35/4 ٢ٌفوشبٙ غٔػبّ 

 04/1 35/1 18/4 25/7 ٢ٌفوشبٙ ٌٍٗیٚ ٢ٌف

 11/1 84/0 48/2 62/3 ٢ٌفوشبٙ ٛ٘یٚ 

 ٗبغؿ: ثفآٝـؼ ٍٗبٝـ       
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 ّ سػ٢ّّبي ِٜؼشي قيفثػً ِٜبيغ ثكـٍ اوشبٙ ؼـ ؼ٠١ ُؿٌش٠ :  سط3-2-1ٞ

 

ًبسُب٢١ـبي داساي   ٜٗجغ اعالػبت آٗبسي ٗشثٞط ث٠ ٝيظُي٢ب ٝ ػٌ٘ٔشد كٜبيغ ثـضسٍ )  

٘ـ٠  ٛتبيذ آٗبسُيشي اص ًبسُب٢١بي ثضسٍ كـٜؼتي اػـت ًـ٠ ١    ،دٟ ٛلشًبسًٚ ٝ ثيـتش( دس ًـٞس

ٗبس ايشاٙ اٛزبٕ ٗي ؿٞد. ثشسػي اػٜبد ٜٗتـش ؿذٟ ايـٚ آٗـبسُيشي عـبًي اص     ػب٠ٓ تٞػظ ٗشًض آ

آٙ اػت ٠ً اعت٘بالً ٗـٌالتي دس پٞؿؾ ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي دس ػب٢ٓبي ثيٚ ػشؿ٘بسي٢بي 

٠ً ثب ١ذف تؼييٚ صبسصٞة آٗبسي ثشاي ايٚ آٗبسُيشي٢ب اٛزبٕ ٗي ؿٞد( ٝرٞد  ػ٘ٞٗي ًبسُب١ي )

. ًب١ؾ تذسيزي تؼذاد ًبسُب٢١بي ثضسٍ آٗبسُيشي ؿذٟ دس ثشخي ػب٢ٓب ٝ اكـضايؾ آٙ دس  داسد

ػب٢ٓبي ديِش ايٚ ٗؼب٠ٓ سا ث٠ ٝضٞط ٛـبٙ ٗي د١ذ. ثب ايٚ عبّ، ثب تٞر٠ ث٠ ايٚ ٠ً ثخـؾ اػظـٖ   

 20تـب   10ثـٞيظٟ   ايٚ ٗـٌْ ٗشثٞط ث٠ ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي داساي تؼذاد ًبسًٜـبٙ ً٘تـش )  

دسايـٚ   ٟسٝٛذ تؼذاد ؿـبؿالٙ ٝ اسصؽ اكـضٝدٟ ايزـبد ؿـذ     ثشسٝيتبحيش ايٚ ٗـٌْ  اػت، ٓزا ٛلش(

ًبسُب٢١ب ث٠ ٗشاتت ً٘تش اص آٙ ثشاي تؼذاد ًبسُب٢١ب اػت. ث٠ ١٘يٚ ػٔت، ث٢تـشيٚ ػـب٢ٓب ثـشاي    

ثشسػي سٝٛذ تغّٞ تخلل٢بي كٜؼتي دس كٜبيغ ثضسٍ اػتبٙ، ػب٢ٓبي اٝٓي٠ پغ اص ػشؿ٘بسي٢بي 

اعالػـبت     ،(1-38( ٝ )1-37دس رـذاّٝ ؿـ٘بسٟ )   ب ايٚ تٞضيظ، ُشص٠ ػ٘ٞٗي ًبسُب١ي اػت. ث

ٟ ًبسُب٢١ـبي ثـضسٍ كـٜؼتي اػـتبٙ     دٞط ث٠ تؼذاد ًبسُبٟ، تؼذاد ؿبؿالٙ ٝ اسصؽ اكضٝثً٘ي ٗش

تغٔيـْ تغـّٞ    ٝٓي،  آٝسدٟ ؿذٟ اػت، 1384تب  1374ثشاي ػب٢ٓبي ٗختٔق دٝسٟ صٗبٛي دٟ ػب٠ٓ 

اٛزبٕ ٗي ؿٞد ًـ٠ ٢ٗ٘تـشيٚ   ١ٖ  1384 ٝ  ٢ٓ1374بي تخلل٢بي كٜبيغ ثضسٍ اػتبٙ ثشاي ػب

 يبكت٠ ١بي آٙ ػجبست اػت اص :

 
 سؼؽاؼ ًبـُبٟ  : 1-3-2-1

ًبسُـبٟ   98دثيْ دس دٝسٟ صٗبٛي ٗٞسد ٛظش اص تؼذادًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي اػتبٙ اس 

تؼـذاد    ثشاثـش ؿـذٟ اػـت. دس ١٘ـيٚ كبكـ٠ٔ صٗـبٛي،       4/1ًبسُبٟ اكضايؾ يبكت٠ ٝ عذٝد  138ث٠ 

 2/1ًبسُبٟ اكضايؾ يبكت٠ ٝ عذٝد  16018ًبسُبٟ ث٠  12987سُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي ًـٞس اص ًب

ثشاثش ؿذٟ اػت. ث٠ ايٚ تشتيت، ؿتبة ا كضايؾ تؼذاد ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي دس اػتبٙ اسدثيْ 

ثيـتش اص آٙ دس ًْ ًـٞس ثٞدٟ ٝ دس ٛتيز٠، ػ٢ٖ ٛؼجي تؼذادًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي اػتبٙ دس 

 دسكذ اكضايؾ يبكت٠ اػت. 86/0دسكذ ث٠  75/0ب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي ًـٞس اص ًْ ًبسُ

 
 سؼؽاؼ ٌبؿالٙ : 2-3-2-1

دس عّٞ دٝسٟ صٗبٛي ٗٞسد ثشسػي ، تؼذاد ؿبؿالٙ ًبسُب٢١بي ثـضسٍ كـٜؼتي اػـتبٙ     

ٛلش اكضايؾ يبكت٠ اػـت. دس ١٘ـيٚ ٗـذت ، دس     6774ٛلش ث٠  3436ثشاثش ؿذٟ ٝ اص  2ٛضديي ث٠ 
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١ـضاس ٛلـش    ١3/1061ضاس ٛلش ثـ٠   7/806اد ؿبؿالٙ ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي اص ًْ ًـٞس، تؼذ

ثشاثش ؿذٟ اػت. ثشآيٜذ ايٚ دٝ تغّٞ ٗٞرت اكـضايؾ ػـ٢ٖ ٛؼـجي     3/1اكضايؾ يبكت٠ ٝ ثيؾ اص 

 دسكذ ؿذٟ اػت. 6/0دسكذ ث٠  4/0اؿتـبّ ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي اػتبٙ دس ًـٞس اص 

 
 اـقي اككٝؼٟ  : 3-3-2-1

صٗبٛي ٗٞسدٛظش، ٗجٔؾ اسصؽ اكضٝدٟ كٜؼتي ايزبد ؿذٟ دس ًبسُب٢١ـبي ثـضسٍ   دس دٝس   

ٗئيـبسد سيـبّ ثـ٠     4/58ثشاثش ؿـذٟ ٝ اص   5/14ثشعؼت هي٘ت٢بي ربسي( ثيؾ اص  كٜؼتي اػتبٙ)

اسصؽ اكضٝدٟ كٜؼتي ايٚ ًبسُب٢١ب دسًـْ   ٗئيبسد سيبّ سػيذٟ اػت. دسايٚ ٗذت، 4/849عذٝد 

 ١10ضاس ٗئيبسد سيبّ اكضايؾ يبكتـ٠ ٝ ٛضديـي ثـ٠    2/208يبّ ث٠ ١ضاس ٗئيبسد س 3/19ًـٞس اص 

ثشاثش ؿذٟ اػت. ث٠ ايٚ تشتيت ، ػ٢ٖ ٛؼجي اػتبٙ اسدثيْ دس ًْ ًـٞس اص اسصؽ اكضٝدٟ كـٜؼتي  

دسكذ اكضايؾ يبكتـ٠   4/0دسكذ ث٠ ثيؾ اص  3/0ايزبد ؿذٟ دس ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي ٛيض اص 

 اػت.

ضٝدٟ ايزبد ؿذٟ دس ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي اػتبٙ تؼذيْ هي٘ت ربسي ٗجٔؾ اسصؽ اك -

، ٛتيز٠ ٝاهؼـي  1375ثب ؿبخق ضٜ٘ي ثخؾ كٜؼت ًـٞس ثش پبي٠ هي٘ت٢بي حبثت ػبّ 

 8/72ث٠ تشتيـت   1384ٝ 1374ػٌ٘ٔشد كٜؼتي ايٚ ًبسُب٢١ب دس اػتبٙ سا ثشاي ػبّ 

سصؽ ثشاثـش ؿـذٙ ا   9/3ٗئيبسد سيبّ ٛـبٙ ٗي د١ذ ٠ً ٗجيٚ  3/287ٗئيبسد سيبّ ٝ 

 تٞٓيذ خبٓق ايزبد ؿذٟ دس ايٚ ًبسُب٢١ب ) ثشعؼت هي٘ت ١بي ٝاهؼي( اػت.

 دس ٗز٘ٞع ، تغٔيْ كٞم عبًي اص آٙ اػت ٠ً دس دٝسٟ صٗبٛي ٗٞسد ثشسػي: -

 ػٌ٘ٔشد كٜبيغ ثضسٍ دس اػتبٙ اسدثيْ ُؼتشؽ يبكت٠ اػت. -

ايؾ ربيِبٟ ٛؼجي اػتبٙ دس اؿتـبّ ٝ تٞٓيذ خبٓق ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي ًـٞس اكض -

 يبكت٠ اػت.

ػ٢ٖ ٛؼجي ًبسُب٢١بي ًٞصٌتش دس ٗيبٙ كٜبيغ ثضسٍ اػتبٙ ً٘تش ؿذٟ ٝ ث٠ تجـغ آٙ،   -

 ٗتٞػظ اٛذاصٟ ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي اػتبٙ ثضسُتش ؿذٟ اػت.

 
 



 66 

 1384ب س 1374اٌشـبّ ٝ اـقي اككٝؼٟ ًبـُب٢١بي ثكـٍ ِٜؼشي اوشبٙ اـؼثیْ ؼـ وب٢ٓبي ، سطّٞ سؼؽاؼ ًبـُبٟ  (:   1-37خؽّٝ  ) 

 اـقي اككٝؼٟ )ٗیٔیٞٙ ـيبّ( سؼؽاؼ ٌبؿالٙ سؼؽاؼًبـُبٟ وبّ

 1375هی٘ز ثبثز وبّ  هی٘ز خبـي

1374 98 3436 58427 72783 

1375 94 3677 88780 88780 

1376 100 4527 107678 98246 

1377 101 4144 191452 148527 

1378 83 4824 272637 176693 

1379 87 5192 357431 200579 

1380 72 5339 354393 190432 

1381 120 6283 427609 206774 

1382 130 6154 636950 275141 

1383 135 6651 871942 322464 

1384 138 6774 849370 287333 

 

 
 1384سب  1374 سطّٞ سؼؽاؼ ًبـُب٢١بي ثكـٍ ِٜؼشي ٝ سؼؽاؼ ٌبؿالٙ ٝ اـقي اككٝؼٟ آ٢ٛب ؼـ ًْ ًٍٞـ ؼـ وب٢ٓبي (:     1-38خؽّٝ  )

 اـقي اككٝؼٟ )ٗیٔیٞٙ ـيبّ( سؼؽاؼ ٌبؿالٙ سؼؽاؼًبـُبٟ وبّ

 1375هی٘ز ثبثز وبّ  هی٘ز خبـي

1374 12987 806689 19292391 24032639 

1375 13371 845534 28074810 28074810 

1376 13904 875528 36961339 33723855 

1377 14263 882196 42059423 32629504 

1378 11002 882719 57762366 37435113 

1379 11200 905610 74491968 41802485 

1380 10987 921106 86675563 46574760 

1381 16305 1052541 110069701 53225218 

1382 16649 1085363 142420878 61520899 

1383 16283 1076693 181268171 67037079 

1384 16018 1061319 208200898 70433283 

 ٗفًك آٗبـ ايفاٙ  –ٗبغؿ: ٛشبيح آٗبـُؿاـي اق ًبـُب٢١بي ثكـٍ ِٜؼشي ًٍٞـ )وب٢ٓبي ٗػشٔق( 

 : ثفآٝـؼ ٍٗبٝـ 
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 سطٔیْ قٛدیفٟ ١بي سٞٓیؽ ٝ غ٠ٌٞ ١بي ِٜؼشي  :3-1

 

پيٞػت٠ ثٞدٙ ٗز٘ٞع كؼبٓيت٢بي اهتلبدي يي ربٗؼ٠ ثـب يٌـذيِش ٗٞرـت ٗـي ؿـٞد تـب        

ي ثبؿذ ٠ً داساي پيٞػتِي ي٠ ٝ ؿبْٗ ٗز٘ٞػ٠ كؼبٓيت٢بصٛزيشٟ ١بي تٞٓيذ خلٔتي كشاثخـي داؿت

ثبٛي كؼبٓيت ًبٛٞٛي ١ؼتٜذ ٝ ايٚ كؼبٓيت ًبٛٞٛي ٗ٘يضٟ ١ٞيت د١ٜذٟ ث٠ صٛزيشٟ تٞٓيذ ٗٞسد ٛظـش  

ٗي ثبؿذ. ث٠ ايٚ تشتيت، ١ش صٛزيشٟ تٞٓيذ ؿبْٗ ٗز٘ٞع كؼبٓيت٢بي پيــيٚ )ثبالدػـتي( ٝ پؼـيٚ    

اػت ٠ً صٛزيشٟ تٞٓيـذ ٗـٞسد تٞٓيـذ ثشپبيـ٠ آٙ ؿـٌْ       ٝ اكٔي)پبييٚ دػتي( آٙ كؼبٓيت ًبٛٞٛي 

ُشكت٠ اػت. ايٚ ٗز٘ٞع كؼبٓيت٢ب دس اٗتذاد عٞٓي يٌذيِش ثبػج ٗي ؿٞٛذ تـب دس عبٓـت ٢ٛـبيي ٝ    

ٛ٘بيي خٞد، ٗٞاد اٝٓي٠ عجيؼي سا دس تشًيت ثب ػٞاْٗ تٞٓيـذ ثـ٠ ٗغلـٞالت ٢ٛـبيي )ٗلـشكي يـب       

هـشاس د١ٜـذ. ث٢ـشٟ ُيـشي آُب١بٛـ٠ اص ايـٚ        ػشٗبي٠ اي( تجذيْ ًٜٜذ ٝ دس اختيبس ٗلشف ًٜٜـذٟ 

پيٞػتِي دس هبٓت صٛزيشٟ ١بي تٞٓيذ ػ٘ذتبً ٗٞرت ايزبد كشك٠ رٞيي ١بي خبسري )ٗضايبي ٛبؿي 

اص ١٘زٞاسي، دػتشػي ٝ ١٘ضيؼتي كؼبٓيت٢ب ثب يٌذيِش( ؿذٟ ٝ ً٘تش ثبػج ايزبد كشك٠ رٞيي٢ـبي  

ػغظ تٞٓيذ ث٢ي٠ٜ اهتلبدي آ٢ٛب ٝ ثـ٠ تجـغ   ٗويبع )ٗضايبي ٛبؿي اص اٛغجبم ٗيضاٙ تٞٓيذ ٝاعذ١ب ثب 

ًيـت  آٙ، اػتلبدٟ اص عذاًخش ًب١ؾ ٌٗ٘ـٚ دس ١ضيٜـ٠ ١ـبي تٞٓيـذ ٗغلـٞالت( ٗـي ؿـٞد. تش       

١بي تٞٓيذ ثب ١ٖ دس هبٓت ايزبد خٞؿ٠ ١ـبي تٞٓيـذ صٜـذ صٛزيـشٟ اي ٗؼـتٔضٕ دػتشػـي        صٛزيشٟ

، صٗيٚ ٝ ...( ٝ  س،  ػشٗبي٠ٜٗبػت ث٠ ثبصاس١بي ث٠ اٛذاصٟ ًبكي ثضسٍ ػشض٠ ػٞاْٗ تٞٓيذ )ٛيشٝي ًب

١بي تٞٓيذ )ٗٞاد اٝٓي٠، ًبال١بي ٝاػغ٠ اي( اص يي ػٞ ٝ توبضبي ٗغلٞالت تٞٓيذي اص ػٞي ٟ ٢ٛبد

ديِش اػت تب ٝاعذ١بي اهتلبدي تغت ؿّ٘ٞ ايٚ صٛزيـشٟ ١ـب ٝ خٞؿـ٠ ١ـبي تٞٓيـذي ثتٞاٜٛـذ       

ٝ ٗيـضاٙ تٞٓيـذ    ٗالعظبت ٝ آضاٗبت كٜي ٝ تٌٜٞٓـٞطيٌي كشايٜـذ تٞٓيـذ خـٞد سا سػبيـت ًـشدٟ      

ٗغلٞالت خٞد سا ث٠ ػغغي ثشػبٜٛذ ٠ً ث٠ ٛوغ٠ ث٢ي٠ٜ تٞٓيـذ )عـذاًخش ػـٞد ٛبؿـي اص تلـبٝت      

دسآٗذ ٝ ١ضي٠ٜ ١بي ٝاعذ اهتلبدي( آ٢ٛب ٛضديٌتش ثبؿذ. تغون ايٚ صبسصٞة عٌٖ ٗـي ًٜـذ ًـ٠    

صٛزيشٟ ١بي ًبْٗ تٞٓيذي )ثؼت٠ ث٠ ؿذت ٛؼجي توؼيٖ ًبس ث٠ تخلل٢بي ٜٗلـشد دس تٌٜٞٓـٞطي   

ػٌ٘ٔشدي ثضسٍ )دس ػغظ ًـٞس، عٞصٟ ١ـبي ثـيٚ    –تٞٓيذ آ٢ٛب( دس ػغظ عٞصٟ ١بي رـشاكيبيي 

ايزبد ؿٞٛذ ٝ ١ش ٜٗغو٠ يب ثخـي اص ًـٞس ت٢ٜب رضيي اص ايٚ كشايٜـذ سا )دس صـبسصٞة   آ٘ٔٔي ٝ...( 

توؼيٖ ًبس آُب١ب٠ٛ( ث٠ خٞد اختلبف د١ٜذ. اص ايٚ سٝ، ث٠ ٛظش ٗـبٝس، دس هبٓت توؼي٘بت اػـتبٛي  

ذ ثٞد ٠ً دس تشًيت ثب صٛزيشٟ ١بي پيــيٚ ٝ پؼـيٚ   يًـٞس ت٢ٜب ٗي تٞاٙ داساي صٛزيشٟ ١بي تٞٓ

خٞد دس ػبيش اػتب٢ٛبي ًـٞس )دس صبسصٞة ثش١ٖ ٢ٛبد آُب١ب٠ٛ ٝ ثشٛب٠ٗ سيضي ؿذٟ آ٢ٛـب( اٌٗـبٙ   

 اػتلبدٟ ١ش ص٠ ثيـتش اص ٗضيت٢بي سهبثتي اػتبٙ ٝ ًـٞس دس كغ٠ٜ ثيٚ آ٘ٔٔي سا كـشا١ٖ آٝسد. دس 

صٜيٚ عبٓتي ثب توؼيٖ ث٢يٜـ٠ ٜٗـبثغ )ثبصاس١ـبي ػشضـ٠ ػٞاٗـْ ٝ ٢ٛـبدٟ ١ـبي تٞٓيـذ ٝ توبضـبي          

ٗغلٞالت تٞٓيذي( ٝ اػتوشاس ٝاعذ١بي تٞٓيذي ٝ خذٗبتي دس ٌٗب٢ٛـبي ٜٗبػـت ٝ ثـب دػتشػـي     
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ًبكي ث٠ ١ٖ ٗي تٞاٙ ٗضايبي عبكْ اص كشك٠ رٞيي٢بي ٗويبع سا ٛيض دس پيٞٛذ ثب كشك٠ رٞيي٢بي 

 ت آٝسد ٝ تٞٓيذ سا دس ؿشايظ ث٢ي٠ٜ ػٌ٘ٔشد ٛظبٕ اهتلبدي اٛزبٕ داد. خبسري ث٠ دػ

صٛزيشٟ ١بي تٞٓيذ كٜؼتي ٝ خٞؿ٠ ١بي كٜؼتي، صٛزيشٟ ١ب ٝ خٞؿـ٠ ١ـبيي ١ؼـتٜذ ًـ٠      

رضيي اص صٛزيشٟ ١ب ٝ خٞؿ٠ ١بي ًبْٗ تٞٓيذي ثٞدٟ ٝ ٗتـٌْ اص ٝاعذ١ب ٝ كؼبٓيت٢بيي ١ؼتٜذ ٠ً 

دس ثخؾ تٞٓيذ كٜؼتي عجو٠ ثٜذي ٗي ؿٞٛذ. ايٚ صٛزيشٟ دس تلٌيي ثخؾ ٛظبٕ اهتلبدي ربٗؼ٠ 

١بي تٞٓيذ ؿبْٗ ٗز٘ٞػ٠ اي اص ًبسُب٢١بي كٜؼتي اػت ٠ً دس استجبط عٞٓي ثب يٌذيِش ث٠ تٞٓيذ 

 ٗغلٞالت كٜؼتي اكٔي ٗٞسد ٛظش ٗي پشداصٛذ. 

ثب ايٚ تٞضيظ، ؿٜبخت ٝ ٗؼشكي صٛزيشٟ ١ـب ٝ خٞؿـ٠ ١ـبي تٞٓيـذ كـٜؼتي )ًـ٠ ػ٘ـذتبً         

ذي ًبال١بي كٜؼتي ٗـخق ػبصٗبٛذ١ي ٗي ؿٞٛذ( ٗؼتٔضٕ اٛزبٕ ٗغبٓؼبت ربٗغ ٝ يتٞٓ ثشكشايٜذ

تٞٓيذ ٗغلٞالت كٜؼتي دس صٗي٠ٜ ١بي كٜـي،   آيٜذتللئي اختلبكي دس صٗي٠ٜ ثشسػي ثبصاس ٝ كش

اهتلبدي، ارت٘بػي ٝ ... اػت ٠ً اص عٞك٠ٔ ٗغبٓؼبت كشاثخــي ٝ صٜـذ ٜٗظـٞسٟ ٝ ػـبٕ آٗـبيؾ      

س ايٚ عشط ت٢ٜب ٗي تٞاٙ ثب اػتٜبد ثـ٠ ثشسػـي٢ب ٝ ٗغبٓؼـبت اٛزـبٕ ؿـذٟ ٝ      اػتبٙ خبسد ثٞدٟ ٝ د

 ٙ صٜـيٚ   ثـ٠   خالك٠ ًشدٙ ٝ ر٘ؼجٜذي آ٢ٛب ثب ايٚ ٗٞضٞع ثشخٞسد ًشد. ٗتبػلب٠ٛ ٗـبٝس تـبًٜٞ

ٗغبٓؼبتي دػت ٛيبكت٠ اػت ٝ ت٢ٜب ٗي تٞاٙ ثب اػتٜبد ث٠ ثشٛب٠ٗ ثٜٔذٗذت تٞػؼ٠ اػتبٙ، تب عـذي  

 ث٠ ٗٞضٞع ٛضديي ؿذ. 

اكٞالً، اػتبٙ اسدثيْ ثب ؿٜبخت اٌٗبٛبت ٝ ٗغذٝديت٢ب ٝ ٛيبص١بي خٞد، ٗضيت٢ـبي سهـبثتي    

تٞٓيذي خٞد سا ثبيذ اسصيبثي ًشدٟ ٝ ثشپبي٠ آٙ سا١جشدي ٗــخق ٝ ثٜٔذٗـذت سا ثـشاي تٞػـؼ٠     

تٞٓيذ كٜؼتي خٞد اٛتخبة ًشدٟ ٝ ثب اتٌبي ث٠ آٙ ٛؼجت ث٠ تؼييٚ اٝٓٞيت٢بي تٞٓيذي اكٔي اػتبٙ 

ذ. ث٠ ٛظش ٗي سػذ، ثب تٞر٠ ث٠ ػغظ پبييٚ ُؼتشؽ ثخؾ كـٜؼت ٝ ػـبثو٠ ٛـ٠ صٜـذاٙ     اهذإ ًٜ

صيبد آٙ، ثبال ثٞدٙ ٗيضاٙ ثيٌبسي، ًٞصي ثٞدٙ ٛؼجي ػشٗبي٠ ١ب ٝ... دس اػتبٙ، سا١جـشد كـٜؼتي   

ٗتٌي ثشػيبػت٢بي اؿتـبٓضايي، تٞٓيذ اتٞٗبتيـي دس ًبسُب٢١ـبي ٗتٞػـظ )هبثـْ     ؿذٙ اػتبٙ ثبيذ 

تٞٗبتيي ٝ ًبسُب٢١بي ثضسٍ(، اػتلبدٟ اص ٗـٞاد اٝٓيـ٠ ٝ ًبال١ـبي ٝاػـغ٠ اي     تغّٞ ث٠ سٝؿ٢بي ا

تٞٓيذي دس داخْ اػتبٙ ٝ... ثبؿذ. اٗشي ٠ً ت٘بٕ يب ثخـي اص آٙ ؿبٓجبً دس ثشداؿتي آسٗبٙ ُشايب٠ٛ 

ٝ اٛتظبس دػتيبثي ػشيغ ث٠ تٞػؼ٠ كٜؼتي ث٠ كشاٗٞؿي ػپشدٟ ٗـي ؿـٞد. ا١ـذاف تٞٓيـذ كـٜؼتي      

 ( ػجبست اػت اص: 1400ٜٔذٗذت تٞٓيذ آٙ )تب اكن اػتبٙ دس ثشٛب٠ٗ ث

تٞػؼ٠ ػشٗبي٠ ُزاسي كٜؼتي ٝ ٗؼذٛي ٗتٜبػت ثب ظشكتي٢ب ٝ هبثٔيت٢بي اػـتبٙ )سا١جـشد    -

 .ٗتٌي ثشاٌٗبٛبت ٜٗبثغ داخٔي(

ػشٗبي٠ ُزاسي ػبصٗب٢ٛب ٝ ٗٞػؼبت ٝاثؼت٠ ث٠ دٝٓـت دس عشع٢ـبي ثـضسٍ كـٜؼتي ثـب       -

  .كي دس سٝٛذ تٞػؼ٠ كٜؼتي اػتب١ٙذف ثؼتشػبصي ثشاي عضٞس كؼبّ ثخؾ خلٞ
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ايزبد صٗي٠ٜ ١بي ٜٗبػت ثشاي تٞػؼ٠ ػشٗبي٠ ُزاسي كـٜؼتي ٝ ٗؼـذٛي تٞػـظ ثخـؾ      -

خلٞكي ٝ تؼبٝٛي ثب اٝٓٞيت كٜبيغ ٗشتجظ ثب ًـبٝسصي، ؿـزايي ٝ داسٝيـي، ٛؼـبري ٝ    

 .پٞؿبى، خٞدسٝ ٝ ٛيشٝي ٗغش٠ً، كٜبيغ پبييٚ دػتي پتشٝؿي٘ي ٝ ٗبؿيٚ ػبصي

ًبال١بي تٞٓيذ، ُؼتشؽ كٜبيغ تجذئي ٝ ثؼت٠ ثٜذي ثب ١ذف تٞػـؼ٠   استوبي ػغظ ًيلي -

  .كبدسات

ػبصٗبٙ د١ي كؼبٓيت٢بي كٜؼتي ٝ ع٘بيت اص تٞػؼ٠ كـٜبيغ ًٞصـي ٝ ٗتٞػـظ ٝ ايزـبد      -

پيٞٛذ ٜٗبػت ثيٚ ثِٜب٢١بي ًٞصي، ٗتٞػظ ٝ ثضسٍ ٝ ايزبد خٞؿ٠ ١ب ٝ صٛزيشٟ ١ـبي  

 .تٞٓيذ كٜؼتي 

ثشكٜبٝسي٢بي ثشتش ٝ ايزبد ؿشًت٢بي كٜبٝسي دس ٌٗب٢ٛـبي  ايزبد ٜٗبعن ٝيظٟ كٜبيغ ٗجتٜي  -

 ٜٗبػت 

 ١٘ضٜيٚ ِٛبٟ ٝ ثشخٞسد ثشٛب٠ٗ ص٢بسٕ تٞػؼ٠ اػتبٙ ثب ٗٞضٞع كٜؼت ث٠ تشتيت صيش اػت: 

تٞػؼ٠ كٜبيغ پـتيجبٙ عْ٘ ٝ ٛوْ، اص ر٠ٔ٘ كٜبيغ خٞدسٝ ػبصي دس اػتبٙ )دس صبسصٞة  .1

ًـٞس ث٠ ٜٗظـٞس اص ثـيٚ ثـشدٙ ٝ تؼـذيْ     اػتلبدٟ اص سا١جشد تٞصيغ كضبيي ايٚ كٜبيغ دس 

 .ٗغذٝديت ٛبؿي اص كوذاٙ كٜبيغ پبي٠ دس اػتبٙ(

ايزبد كٜبيغ اٛشطي ٗغٞس اص  هجيْ كٜبيغ ؿي٘يبيي، پتشٝؿي٘ي ٝ كـشآٝسدٟ ١ـبي آٙ )ثـ٠     .2

 .ٜٗظٞس توٞيت استجبط اهتلبدي ثب ًـٞس آرسثبيزبٙ ٝ اػتلبدٟ اص ٜٗبثغ ٛلت ٝ ُبص آ٢ٛب(

ال١بي ٗٞسد ٛيبص ًـٞس١بي عشف تزبسي ايشاٙ ثب اٝٓٞيت اػـتوشاس  تٞػؼ٠ كٜبيغ تٞٓيذ ًب .3

  .دس اػتب٢ٛبي ٗشصي

تٞػؼ٠ كٜبيغ ثب اٝٓٞيت كٜبيغ ٗشتجظ ثب ًـبٝسصي ؿبْٗ كٜبيغ تجذئي ٝ تٌ٘ئي، كٜبيغ  .4

  .تٞٓيذ ٗبؿيٚ آالت ٝ ادٝات ًـبٝسصي، كٜبيغ كٔضي ٝ ؿيشكٔضي ٝ ًبال١بي ٗلشكي

 .تٞػؼ٠ ثخؾ كٜؼت ٝ ...  اػتلبدٟ اص ٜٗبثغ خبسري ثشاي .5

ايٚ ا١ذاف ثشٛب٠ٗ اي سا، ػٔيشؿٖ تٞر٠ اختلبكي ث٠ ايزبد صٛزيشٟ ١ب ٝ خٞؿ٠ ١بي كـٜؼتي،  

ٛي٠٘ خبٓي اسصيبثي ًشد ٠ً دػتيبثي ث٠ آ٢ٛـب اُـش ٛـبٌٗ٘ٚ     يصيض ثب دػت٢ب ٠ٗي تٞاٙ خٞاػتٚ ١٘

ٗي سػذ، ايٚ ا١ـذاف   ٛجبؿذ ٝ دس ٗيب٠ٛ ساٟ تـييش ٗؼيش ٛذ١ذ، عذاهْ ثؼيبس ٗـٌْ اػت. ث٠ ٛظش

سا ثبيذ عذاهْ دس صبسصٞة ارشايي ٝ ػٔؼ٠ٔ ٗشاتجي صٗبٙ ثٜذي ًشدٟ ٝ ثب توٞيـت ثٜيـ٠ كـٜؼتي    

اػتبٙ صٜٗي٠ تغّٞ دسٝٛضا ٝ ر٢ـي ثخؾ كٜؼت اػتبٙ سا  كشا١ٖ ًـشد ًـ٠ اػـتلبدٟ اص ٗضايـبي     

ٓيت٢بي ٗشتجظ ثب ٛبؿي اص ايزبد صٛزيشٟ ١ب ٝ خٞؿ٠ ١بي كٜؼتي اص عشين پيٞٛذ ثِٜب٢١ب ٝ سؿت٠ كؼب

ثشسػي ار٘بٓي ًبسُب٢١بي ثب ١ٖ ث٠ يٌذيِش ٗي تٞاٛذ اص اثتذا ٗٞسد تٞر٠ هشاس ُيشد. ُلتٜي اػت، 

ثضسٍ ٝ كٜؼتي اػتبٙ ٝ ٗغلٞالت تٞٓيذي آ٢ٛب ٗي تٞاٙ ُلت ٠ً ػبختبس كٜؼتي ًٜٞٛي اػـتبٙ  

ي ؿـذٟ ثـشاي   اص عشين يي ثشٛب٠ٗ ػٜزيذٟ، ثشٛب٠ٗ سيضي ؿذٟ ٝ اص پيؾ اٛذيـيذٟ ؿذٟ ػ٘تِيش
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صٛزيشٟ ١بي تٞٓيذ ؿٌْ ِٛشكت٠ ٝ ُؼتشؽ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي ػ٘ذتبً ثب ١ذف ايزبد ًبال١بي ايزبد 

 ٗلشكي ٢ٛبيي ٝ ث٠ كٞست ٗٞسدي )توبضبي ػشٗبي٠ ُزاسي كٜؼتي( كٞست ُشكت٠ اػت. 

 100ث٠ ػٜٞاٙ ٌٛت٠ آخش، ثشپبي٠ اعالػبت دس دػتشع، دس ؿشايظ پزيشؽ ايزبد ثيؾ اص  

 ي دس ًـٞس، ١يضيي اص ايٚ خٞؿ٠ ١ب ثشاي اػتبٙ اسدثيْ دس ٛظش ُشكت٠ ٛـذٟ اػت. خٞؿ٠ كٜؼت
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سطٔیْ ٌیٟٞ ١بي ؿبٓت سٞٓیؽ ٝ وغص كٜبٝـي ٗٞـؼ اوشلبؼٟ ؼـ ـٌش٠ كؼبٓیش٢نبي  : 4-1

 ِٜؼشي أِي اوشبٙ 

 

ثب پزيشؽ ايٚ كشم ٠ً ساثغ٠ اي ٗؼتويٖ ٝ هٞي ثيٚ ػغظ كٜبٝسي تٞٓيذ ٗٞسد اػـتلبدٟ   

٠ كؼبٓيت كٜؼتي ثب اٛـذاصٟ ًبسُب٢١ـبي آٙ ٝرـٞد داسد، آٙ ُـبٟ آٙ سؿـت٠ كؼبٓيـت       دس يي سؿت

كٜؼتي ٠ً ػ٢ٖ ٛؼجي اؿتـبّ ٝ اسصؽ اكضٝدٟ ايزبد ؿـذٟ دس ًبسُب٢١ـبي ثضسُتـش آٙ ثيــتش اص     

ػ٢ٖ ٛؼجي ٗتٜبظش آ٢ٛب دس يي سؿت٠ كؼبٓيت كٜؼتي ديِش اػت، اص ػـغظ كٜـبٝسي ثـبالتشي دس    

بدٟ خٞد ثشخٞسداس اػت. ١٘ضٜيٚ، ١ش ص٠ اٛذاصٟ ايٚ ػ٢ٖ ١ـبي ٛؼـجي   تٌٜٞٓٞطي تٞٓيذ ٗٞسد اػتل

ثشاي ٝاعذ١بي كٜؼتي ثضسُتش يي سؿت٠ كؼبٓيت كٜؼتي ثيـتش ثبؿذ، عبًي اص ثبالتش ثٞدٙ ػـغظ  

 كٜبٝسي ث٠ ًبس ُشكت٠ ؿذٟ دس كشايٜذ تٞٓيذ آٙ اػت. 

ػتلبدٟ آٙ ٝاعذ اص ث٠ ثيبٙ ديِش، ١ش ص٠ اٛذاصٟ يي ٝاعذ كٜؼتي ثضسُتش ٗي ؿٞد، اٌٗبٙ ا 

تٌٜٞٓٞطي تٞٓيذ ٗذسٛتش ٝ ثب ػغظ  كٜبٝسي ثبالتش ثيـتش ؿذٟ ٝ ث٠ تجغ آٙ، ػـ٢ٖ ٛؼـجي ػـشٗبي٠    

)ٗبؿيٚ آالت ٝ تز٢يضات ٝ سٝؽ تٞٓيذ ثب ػغظ كٜبٝسي ثبالتش( ث٠ ضشس ػ٢ٖ ٛؼجي ٛيشٝي ًبس دس 

ٝ ثـبصد١ي ػٞاٗـْ   آٙ ٝاعذ اكضايؾ ٗي يبثذ. ػالٟٝ ثشآٙ، دس عبٓت ٗتؼبسف، عزٖ اسصؽ اكضٝدٟ 

تٞٓيذ دس ايٚ ٝاعذ ٛيض ثيـتش ٗي ؿٞد. ثٜبثشايٚ، ثيـتش ثٞدٙ ا١٘يت ٛؼجي )تؼذاد ًبسُـبٟ، تؼـذاد   

 (A)ؿبؿالٙ، اسصؽ اكضٝدٟ( دس ٝاعذ١بي ثضسُتش يي سؿت٠ كؼبٓيت كٜؼتي دس يي صٗبٙ يب ٌٗبٙ 

اي اص ثبالتش ثٞدٙ  سا ٗي تٞاٙ ٛـب٠ٛ (B)ٛؼجت ث٠ ا١٘يت ٛؼجي ٗتٜبظش آٙ دس صٗبٙ ٝ ٌٗبٙ ديِش 

ػغظ كٜبٝسي تٞٓيذ )ؿٔج٠ ؿيٟٞ تٞٓيذ ٗذسٛتش( ٗٞسد اػتلبدٟ دس ايـٚ سؿـت٠ كؼبٓيـت كـٜؼتي دس     

عبٓت اّٝ دس ٛظش ُشكت ٝ ثشػٌغ، ايٚ ٗوبيؼ٠ سا ث٠ ٗؼبٗغ٠، ث٠ ٗوبيؼ٠ ػغظ كٜبٝسي تٞٓيذ دس 

ا داساي ػـغظ  دٝ سؿت٠ كؼبٓيت كٜؼتي ٛيض ٗي تٞاٙ دػتشػي دادٟ ٝ آٙ سؿت٠ كؼبٓيت كـٜؼتي س 

كٜبٝسي تٞٓيذ ٗذسٛتش ٝ ثبالتش دس ٛظش ُشكت ٠ً ػ٢ٖ ٛؼـجي اؿـتـبّ ٝ اسصؽ اكـضٝدٟ ٝاعـذ١بي     

 ثضسُتش آٙ ثيـتش اػت. 

، دس دػتٞسآؼْ٘ اٛزبٕ ٗغبٓؼبت عشط آٗبيؾ اػتبٙ ث٠  دس صبسصٞة ايٚ ثشداؿت ػ٘ٞٗي 

ي كـٜؼتي دس آٙ دس  ؿٜبػبيي ػبختبس اؿتـبّ ٝ اسصؽ اكضٝدٟ ٝ ػ٢ٖ ًبسُب٢١بي ثضسٍ ٝ ًٞص»

اؿبسٟ ؿـذٟ اػـت.   « تجييٚ ػغظ تٌٜٞٓٞطي كٜبيغ اػتبٙ»ث٠ ػٜٞاٙ اثضاس ؿٜبػبيي ٝ « ػغظ اػتبٙ

ايٚ سٝؽ، ث٠ كٞست صيش، ثشاي تغٔيْ ؿيٟٞ ١بي ؿبٓت تٞٓيذ ٝ ػغظ كٜبٝسي ٗـٞسد اػـتلبدٟ دس   

 كٜبيغ اػتبٙ ث٠ ًبس ثشدٟ ؿذٟ اػت. 

بٕ ايٚ تغٔيـْ دس صٗـبٙ سا ٛـبٌٗ٘ٚ ػـبخت٠     ٗغذٝديت ٜٗبثغ آٗبسي اٌٗبٙ اٛزٗتبػلب٠ٛ  

)ًـ٠   1381اػت، ٓزا ٛبُضيش ايٚ ثشسػي ثـشاي تغٔيـْ ػـغظ كٜـبٝسي كـٜبيغ اػـتبٙ دس ػـبّ        
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اعالػبت آٗبسي اؿتـبّ ٝ اسصؽ اكضٝدٟ سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي ث٠ تلٌيي اٛذاصٟ ٝاعذ١ب دس ايـٚ  

ٝ  1375،  1372ب دس ػـب٢ٓبي  ٗشًض آٗبس ايـشاٙ ت٢ٜـ   ؛ػبّ ٝرٞد داسد( اٛزبٕ ؿذٟ اػت. )ُلتٜي

اهذإ ث٠ آٗبسُيشي اص ًٔي٠ ًبسُب٢١بي كـٜؼتي )ٛ٘ٞٛـ٠ ُيـشي اص ًبسُب٢١ـبي ًٞصـي ٝ       1381

ٝ  1373ػشؿ٘بسي اص ًبسُب٢١بي ثضسٍ( ٛ٘ٞدٟ اػت ٠ً ٛتبيذ ايـٚ آٗبسُيشي٢ـب ثـشاي ػـب٢ٓبي     

 اػتبٙ دس دػتشع ٛ٘ي ثبؿذ(. 1375

٢ـبي كـٜؼتي ٝ اؿـتـبّ ٝ اسصؽ اكـضٝدٟ     دس اعالػبت آٗبسي دس دػتشع، تؼذاد ًبسُب١ 

ٛلش ًبسًٚ، ًبسُب٢١بي  9تب  1بي داساي ٢سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس ص٢بس ُشٟٝ ًبسُب٢١ب )ًبسُب١

 100ٛلـش ًـبسًٚ ٝ ًبسُب٢١ـبي داساي     99تب  50ٛلش ًبسًٚ، ًبسُب٢١بي داساي  49تب  10داساي 

ٞة تٞضيغبت ثبال، ثب تٞر٠ ثـ٠ اكـضايؾ   ٛلش ًبسًٚ ٝ ثيـتش( اسائ٠ ؿذٟ اػت. اص ايٚ سٝ، دس صبسص

ا١٘يت ٛؼجي ًبسُب٢١ب دس تؼييٚ ػغظ كٜبٝسي تٞٓيذ سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي ث٠ ٗـٞاصات ثضسُتـش   

ؿذٙ اٛذاصٟ آ٢ٛب، ثشاي ً٘يت٢بي )اؿتـبّ ٝ اسصؽ اكضٝدٟ( ايـٚ ص٢ـبس ُـشٟٝ ًبسُـبٟ ثـ٠ تشتيـت       

ؾ كٜؼت )يب ١ش سؿـت٠ كؼبٓيـت   دس ٛظش ُشكت٠ ؿذٟ ٝ ػغظ كٜبٝسي تٞٓيذ دس ثخ 4تب  1ضشايت 

كٜؼتي( ث٠ كٞست ٛؼجت تؼذاد ًبسًٜبٙ )اسصؽ اكضٝدٟ( تؼذيْ ؿذٟ ثب ايٚ ضـشايت ثـ٠ تؼـذاد    

ًبسًٜبٙ )اسصؽ اكضٝدٟ( ٝاهؼي آٙ تؼشيق ٗي ؿٞد. ث٠ ايٚ تشتيت، ػغظ كٜبٝسي تٞٓيذ دس ثخـؾ  

يـب اسصؽ اكـضٝدٟ   )دس عبٓتي ٠ً ت٘بٕ ؿبؿالٙ  1كٜؼت )يب ١ش سؿت٠ كؼبٓيت كٜؼتي( ثيٚ عذاهْ

)دس عبٓتي ٠ً ت٘ـبٕ ؿـبؿالٙ يـب     4ٛلش ثبؿذ( ٝ عذاًخش  9تب  1آٙ ٗشثٞط ث٠ ًبسُب٢١بي ًٞصي 

 ٛلش ًبسًٚ ٝ ثيـتش ثبؿذ( هشاس ٗي ُيشد.  100اسصؽ اكضٝدٟ آٙ ٗشثٞط ث٠ ًبسُب٢١بي ثضسٍ ثب 

ؾ ، تؼذاد ًْ ؿبؿالٙ ثخؾ كٜؼت اػتبٙ ثب1381ٓثشپبي٠ اعالػبت دس دػتشع، دس ػبّ  

 1دسكذ( دس ًبسُب٢١بي ًٞصي  1/69ٛلش ) 14020ٛلش اػت ٠ً اص ٗيبٙ آٛبٙ تؼذاد  20303ثش 

 750ٛلـش ًـبسًٚ،    49تب  10دسكذ( دس ًبسُب٢١بي ثضسٍ ثب  7/10ٛلش ) 2175ٛلشٟ، تؼذاد  9تب 

دسكـذ( دس   5/16ٛلـش )  3358ٛلش ًبسًٚ ٝ  99تب  50ثب   دسكذ( دس ًبسُب٢١بي ثضسٍ 7/3ٛلش )

 ٛلش ًبسًٚ ٝ ثيـتش ٗــّٞ ًبس ١ؼتٜذ.  100ي ثضسٍ ثب ًبسُب٢١ب

ث٠ ١٘يٚ تشتيت، دس ايٚ ػبّ، اسصؽ اكضٝدٟ ايزبد ؿذٟ دس ثخؾ كٜؼت اػتبٙ ثـبٓؾ ثـش    

تـب   1ٗئيبسد سيبّ دس ًبسُب٢١بي ًٞصي ثب  4/258ٗئيبسد سيبّ اػت ٠ً اص ايٚ عذٝد   9/685

ٗئيـبسد   6/23ٛلش ًـبسًٚ ،   49تب  10سٍ ثب ٗئيبسد سيبّ دس ًبسُب٢١بي ثض 5/96ٛلش ًبسًٚ،  9

ٗئيبسد سيبّ دس ًبسُب٢١بي ثـضسٍ   5/307ٛلش ًبسًٚ ٝ  99تب  50سيبّ دس ًبسُب٢١بي ثضسٍ ثب 

دسكـذ،   1/14دسكـذ،   7/37ٛلش ًبسًٚ ٝ ثيـتش ايزبد ؿذٟ اػت. ثٜبثشايٚ، ثـ٠ تشتيـت    100ثب 

دس ايـٚ ص٢ـبس ُـشٟٝ ًبسُـبٟ     دسكذ ًْ اسصؽ اكضٝدٟ ثخؾ كٜؼت اػتبٙ  8/44دسكذ ٝ  4/3

 ايزبد ؿذٟ اػت. 
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ثب تٞر٠ ث٠ تؼشيق ثبال، دس ػبّ ٗٞسد ثشسػي، ػغظ كٜبٝسي ٗٞسد اػتلبدٟ دس كشايٜذ تٞٓيذ  

ٜٗظـش   صٝ ا 68/1ثخؾ كٜؼت اػتبٙ اص ٜٗظش تٞصيغ ؿبؿالٙ ثشعؼت اٛذاصٟ ًبسُب٢١ب دس عذٝد 

ذاصٟ ايٚ دٝ ؿبخق ثشاي ًْ ثخـؾ  اػت. اٛ 55/2تٞصيغ اسصؽ اكضٝدٟ ثشعؼت اٛذاصٟ ًبسُب٢١ب 

ٗي ثبؿذ ٠ً دس هيبع ثب ٗوـبديش ٗتٜبظشؿـبٙ دس اػـتبٙ،     19/3ٝ  17/2كٜؼت ًـٞس ث٠ تشتيت 

ٛـبٙ د١ٜذٟ پبييٚ تش ثٞدٙ ػغظ كٜبٝسي دس تٌٜٞٓٞطي تٞٓيذ ثخؾ كٜؼت اػتبٙ ٛؼـجت ثـ٠ آٙ   

دسكذ اٛـذاصٟ   80دسكذ ٝ  75دس ًـٞس اػت. اٛذاصٟ ايٚ دٝ ؿبخق دس اػتبٙ ث٠ تشتيت عذٝد 

١بي ٗتٜبظشؿبٙ دس ًـٞس ثٞدٟ ٝ عبًي اص آٙ اػت ٠ً  ػغظ ػ٘ـٞٗي  كٜـبٝسي تٞٓيـذ كـٜؼتي     

 اػتبٙ عذٝد ػ٠ ص٢بسٕ ػغظ ٗتٜبظش آٙ دس ًـٞس اػت. 

ٜٗظش تٞصيغ ؿبؿالٙ ثشعؼت اٛذاصٟ ًبسُب٢١ب، ػغظ كٜبٝسي تٞٓيـذ دس   صثش١٘يٚ اػبع، ا 

دس كٜبيغ اٛتــبس ٝ صـبح ٝ تٌخيـش، كـٜبيغ تٞٓيـذ       1سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي اػتبٙ ثيٚ عذاهْ 

دس كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت الػتيٌي ٝ پالػتيٌي  70/3كٔضات اػبػي ٝ كٜبيغ ثبصيبكت ٝ عذاًخش 

( ، 58/3هشاس داسد، ض٘ٚ آٙ ٠ً اٛذاصٟ ايٚ ؿبخق دس كٜبيغ تٞٓيذ ٗٞاد ٝ ٗغلٞالت ؿـي٘يبيي ) 

(، كـٜبيغ تٞٓيـذ   92/2دثبؿي ٝ كشآٝسي صشٕ )(، كٜبيغ 10/3كٜبيغ تٞٓيذ ٝػبيْ ٛؤي٠ ٗٞتٞسي )

( ٝ كـٜبيغ  31/2(، كٜبيغ تٞٓيذ ػبيش ٗغلٞالت ًبٛي ؿيشكٔضي )57/2ٗبؿيٚ آالت ٝ تز٢يضات )

( ثيـتش اص ٗتٞػظ اٛذاصٟ ايٚ ؿبخق دس ًْ ثخؾ كـٜؼت  0/2تٞٓيذ ًي ٝ كشآٝسدٟ ١بي ٛلتي )

ٟ دس تٌٜٞٓـٞطي تٞٓيـذ ايـٚ سؿـت٠     اػتبٙ ثٞدٟ ٝ عبًي اص ثبالتش ثٞدٙ ػغظ كٜبٝسي ٗٞسد اػـتلبد 

صٟ اكؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس هيبع ثب ػغظ ػ٘ٞٗي كٜبٝسي تٞٓيذ كٜؼتي اػتبٙ اػت. دس ٗوبثـْ، اٛـذ  

(، 56/1(، كٜبيغ تٞٓيذ ًبؿز ٝ ٗغلٞالت ًبؿزي )56/1ايٚ ؿبخق دس كٜبيغ تٞٓيذ ٜٗؼٞربت )

( ، 35/1ًي٢ب ٝ آؿبٗيذ٢ٛب )( ، كٜبيغ تٞٓيذ خٞسا49/1كٜبيغ تٞٓيذ ٝ ػبيش تز٢يضات عْ٘ ٝ ٛوْ )

(، 26/1(، كـٜبيغ تٞٓيـذ اثـضاس پضؿـٌي ٝ اپتيٌـي )     30/1كٜبيغ تٞٓيذ صٞة ٝ ٗغلٞالت صٞثي )

(، كٜبيغ تٞٓيذ 05/1(، كٜبيغ تٞٓيذ ٗبؿي٢ٜب ٝ دػتِب٢١بي ٗٞٓذ ثشم )09/1كٜبيغ تٞٓيذ ٗجٔ٘بٙ )

اٛذاصٟ ايٚ ؿـبخق دس   ( ً٘تش اص02/1( ٝ كٜبيغ تٞٓيذ پٞؿبى )04/1ٗغلٞالت كٔضي كبثشيٌي )

ًْ ثخؾ كٜؼت اػتبٙ ثٞدٟ ٝ ٛــبٙ د١ٜـذٟ پـبييٜتش ثـٞدٙ ػـغظ كٜـبٝسي ٗـٞسد اػـتلبدٟ دس         

تٌٜٞٓٞطي تٞٓيذ ايٚ سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس هيبع ثب ػغظ ػ٘ٞٗي كٜـبٝسي تٞٓيـذ دس ثخـؾ    

 كٜؼت اػتبٙ اػت. 

ب، داٜٗـ٠ تـييـشات   ث٠ ١٘يٚ تشتيت، اص ٜٗظش تٞصيغ اسصؽ اكضٝدٟ ثشعؼت اٛذاصٟ ًبسُب٢١ 

دس  1اٛذاصٟ ؿبخق ػغظ كٜبٝسي تٞٓيذ دس ٗيبٙ سؿت٠ كؼبٓيت٢ـبي كـٜؼتي اػـتبٙ ثـيٚ عـذاهْ      

دس  91/3كٜبيغ اٛتـبس ٝ صبح ٝ تٌخيش، كٜبيغ تٞٓيذ كٔضات اػبػي ٝ كٜبيغ ثبصيبكـت ٝ عـذاًخش   

تي داساي كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت الػتيٌي ٝ پالػتيٌي ثٞدٟ ٝ ٛـبٙ د١ٜذٟ سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كـٜؼ 

 پبييٜتشيٚ ٝ يب ثبالتشيٚ ػغظ كٜبٝسي تٞٓيذ دس اػتبٙ ١ؼتٜذ. 
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(، 85/3ض٘ٚ آٙ ٠ً اٛذاصٟ ايٚ ؿبخق دس كٜبيغ تٞٓيذ ٗـٞاد ٝ ٗغلـٞالت ؿـي٘يبيي )    

( 10/3(، كٜبيغ تٞٓيذ ػبيش ٗغلٞالت ًبٛي ؿيشكٔـضي ) 21/3كٜبيغ تٞٓيذ ٝػبيْ ٛؤي٠ ٗٞتٞسي )

( ثيـتش اص ٗتٞػظ اٛذاصٟ ٗتٜبظش آٙ دس ًْ ثخؾ 72/2ات )ٝ كٜبيغ تٞٓيذ ٗبؿيٚ آالت ٝ تز٢يض

ؼت اػتبٙ ثٞدٟ ٝٛـبٙ د١ٜذٟ سؿت٠ كؼبٓيت٢بي داساي ػغظ كٜـبٝسي تٞٓيـذ ثـبالتش اص ٗتٞػـظ     ٜك

ػغظ ػ٘ٞٗي كٜبٝسي تٞٓيذ كٜؼتي دس اػتبٙ ٗي ثبؿذ. دس ٗوبثْ، اٛذاصٟ ايٚ ؿـبخق دس كـٜبيغ   

(، كٜبيغ تٞٓيذ ًي 24/2ٞة ٝ ٗغلٞالت صٞثي )(، كٜبيغ تٞٓيذ ص44/2دثبؿي ٝ كشآٝسي صشٕ )

كـٜبيغ تٞٓيـذ ػـبيش      (،86/1(، كٜبيغ تٞٓيـذ خٞساًي٢ـب ٝآؿـبٗيذ٢ٛب )   0/2ٝ كشآٝسدٟ ١بي ٛلتي )

ذ ًبؿز ٝ ٗغلـٞالت  ي(، كٜبيغ ت75/1ٓٞ(، كٜبيغ تٞٓيذ ٜٗؼٞربت )83/1تز٢يضات عْ٘ ٝ ٛوْ )

(، كٜبيغ تٞٓيذ ٗبؿي٢ٜب ٝ دػـتِب٢١بي  51/1(، كٜبيغ تٞٓيذ اثضاس پضؿٌي ٝ اپتيٌي )58/1ًبؿزي )

( 13/1( ، كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت كٔضي كبثشيٌي )15/1( ، كٜبيغ تٞٓيذ ٗجٔ٘بٙ )21/1ٗٞٓذ ثشم )

( ً٘تش اص ٗتٞػظ اٛذاصٟ ايٚ ؿبخق دس ًْ ثخؾ كـٜؼت اػـتبٙ   04/1ٝ كٜبيغ تٞٓيذ پٞؿبى )

٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي اص ػغظ ػ٘ـٞٗي  ثٞدٟ ٝ عبًي اص پبييٜتش ثٞدٙ ػغظ كٜبٝسي تٞٓيذ دس ايٚ سؿت

 كٜبٝسي تٞٓيذ دس ًْ ثخؾ كٜؼت اػتبٙ اػت. 

اُش سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي اكٔي ثخؾ كٜؼت اػتبٙ سا آٙ سؿـت٠ كؼبٓيت٢ـبيي دس ٛظـش     

ثِيشيٖ ٠ً ا١٘يت ٛؼجي )اؿتـبّ ٝ اسصؽ اكضٝدٟ( آ٢ٛب دس ًْ ثخؾ كٜؼت اػتبٙ ثيــتش اص آٙ  

دس آِٞي اّٝ ثبالتشيٚ ػغظ كٜبٝسي تٞٓيذ دس پٜذ سؿت٠  تي اػت،ثشاي ػبيش سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼ

كؼبٓيت كٜؼتي اكٔي اػتبٙ ث٠ تشتيت ٗشثٞط ث٠ كٜبيغ تٞٓيذ ػبيش ٗغلـٞالت ًـبٛي ؿيشكٔـضي،    

كٜبيغ تٞٓيذ خٞساًي٢ب ٝ آؿـبٗيذٛي٢ب، كـٜبيغ تٞٓيـذ صـٞة ٝ ٗغلـٞالت صـٞثي، كـٜبيغ تٞٓيـذ         

ؿبى ثٞدٟ ٝ دس آِـٞي دٕٝ ثـ٠ تشتيـت ٗشثـٞط ثـ٠      ٗغلٞالت كٔضي كبثشيٌي ٝ كٜبيغ تٞٓيذ پٞ

كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت الػتيٌي ٝ پالػتيٌي، كٜبيغ تٞٓيـذ ػـبيش ٗغلـٞالت ًـبٛي ؿيشكٔـضي،      

كٜبيغ تٞٓيذ ٗبؿيٚ آالت ٝ تز٢يضات، كٜبيغ تٞٓيذ صٞة ٝ ٗغلـٞالت صـٞثي ٝ كـٜبيغ تٞٓيـذ     

 خٞساًي٢ب ٝ آؿبٗيذٛي٢ب اػت. 

٘ٞٗي  كٜبٝسي تٞٓيـذ كـٜؼتي اػـتبٙ پـبييٜتش اص ػـغظ      ٛـبٙ دادٟ ؿذ ٠ً ػغظ ػ پيـتش 

ػ٘ٞٗي ٗتٜبظش آٙ دس ًـٞس ثٞدٟ ٝ عذٝد ػ٠ ص٢بسٕ آٙ اػت. ٗوبيؼ٠ ػغظ كٜبٝسي تٞٓيذ سؿت٠ 

 كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس اػتبٙ ٝ ًـٞس )دس آِٞي اؿتـبّ ٝ آِٞي اسصؽ اكضٝدٟ( ٛـبٙ ٗي د١ذ: 

ثبؿي ٝ كـشآٝسي صـشٕ، كـٜبيغ تٞٓيـذ     دس آِٞي اؿتـبّ، ػغظ كٜبٝسي تٞٓيذ دس كٜبيغ د -

صٞة ٝ ٗغلٞالت صٞثي، كٜبيغ تٞٓيذ ٗـٞاد ٝ ٗغلـٞالت ؿـي٘يبيي ٝ كـٜبيغ تٞٓيـذ      

ٗغلٞالت الػتيٌي ٝ پالػتيٌي دس اػتبٙ ثيـتش اص ػـغظ كٜـبٝسي تٞٓيـذ ايـٚ سؿـت٠      

كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس ًـٞس ثٞدٟ ٝ دس ػبيش سؿت٠ كؼبٓيت٢ـبي كـٜؼتي، ػـغظ كٜـبٝسي     

 ٙ پبييٜتش اص آٙ دسًـٞس اػت.تٞٓيذ دس اػتب
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دس آِٞي اسصؽ اكضٝدٟ، ػغظ كٜبٝسي تٞٓيذ دس كٜبيغ دثبؿي ٝ كـشآٝسي صـشٕ، كـٜبيغ     -

تٞٓيذ صٞة ٗغلٞالت صٞثي، كٜبيغ تٞٓيذ ٗٞاد ٝ ٗغلٞالت ؿي٘يبيي، كـٜبيغ تٞٓيـذ   

ٗغلٞالت الػتيٌي ٝ پالػتيٌي ٝ كٜبيغ تٞٓيذ ػبيش ٗغلٞالت ًبٛي ؿيشكٔضي ثـبالتش  

ٜبٝسي تٞٓيذ ايٚ سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس ًــٞس ثـٞدٟ ٝ دس ػـبيش سؿـت٠     اص ػغظ ك

 اص آٙ دس ًـٞس اػت. كؼبٓيت٢بي كٜؼتي، ػغظ كٜبٝسي تٞٓيذ دس اػتبٙ پبييٜتش 

 ١٘ضٜيٚ، ٗوبيؼ٠ ػبختبس اؿتـبّ ٝ اسصؽ اكضٝدٟ ثخؾ كٜؼت اػتبٙ ٝ ًـٞس ٛـبٙ ٗي د١ذ:

ٌيـي سؿـت٠ كؼبٓيت٢ـبي كـٜؼتي دس     ػبختبس اؿتـبّ ٝ اسصؽ اكضٝدٟ ثخؾ كٜؼت ثـ٠ تل  -

اػتبٙ ٝ ًـٞس ثب يٌذيِش كشم ٗي ًٜذ ٠ً ث٠ تجـغ آٙ، آِـٞي ػٔؼـ٠ٔ ٗشاتجـي سؿـت٠      

كؼبٓيت٢بي كٜؼتي ثشعؼت ربيِبٟ ٛؼجي آ٢ٛب دس ػبختبس اؿتـبّ ٝ اسصؽ اكضٝدٟ ثخـؾ  

 كٜؼت اػتبٙ ٗتلبٝت اص آٙ دس ًـٞس اػت. 

كؼبٓيت٢ـبي كـٜؼتي ثشعؼـت اٛـذاصٟ      ػبختبس اؿتـبّ ٝ اسصؽ اكضٝدٟ دس ١ش يي اص سؿت٠ -

ًبسُب٢١بي آٙ دس اػتبٙ ٝ ًـٞس ثب يٌذيِش ٗتلبٝت ثٞدٟ ٝ دس ٗز٘ٞع، ا١٘يت ٛؼـجي  

ًبسُب٢١بي ثضسُتش دس ػبختبس اؿتـبّ ٝ اسصؽ اكضٝدٟ ثخؾ كٜؼت اػتبٙ ً٘تش اص آٙ 

 دس ًْ ًـٞس ٗي ثبؿذ. 

١بي كـٜؼتي ثـ٠   ًبسآيي ٛؼجي ٛيشٝي ًبس )ػشا٠ٛ اسصؽ اكـضٝدٟ ١ـش ؿـبؿْ( دس ٝاعـذ     -

ٗٞاصات ثضسُتش ؿذٙ اٛذاصٟ ًبسُب٢١ب ثيـتش ٗي ؿٞد، ض٘ٚ آٙ ٠ً ؿذت ٛؼـجي ايـٚ   

اكضايؾ دس ًـٞس ثيـتش اص آٙ دس اػتبٙ اػت. ايٚ تلبٝت ٛبؿي اص ت٘شًض ٛؼجي ثيـتش 

ػشٗبي٠ ٝ اػتلبدٟ اص تٌٜٞٓٞطي تٞٓيذ ٗذسٛتش ٗبؿيٜي دس ًــٞس ٝ تـبحيش آٙ ثشاكـضايؾ    

 ٞٓيذ ٗي ثبؿذ. ًبسآيي ٛؼجي ػٞاْٗ ت

اساي٠ ُشديـذٟ    (1-40( ٝ )1-39اعالػبت تللئي ٗشثٞط ث٠ ٗٞاسد رًش ؿذٟ، دس رذاّٝ ؿ٘بسٟ )

 اػت.
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 1381اقٟ ٝاضؽ١بي ِٜؼشي ؼـ وبّ ٙ ثفضىت اٛؽ(: ثفآٝـؼ اٛؽاقٟ وغص كٜبٝـي سٞٓیؽ ؼـ ثػً ِٜؼز اوشبٙ اـؼثیْ ٝ ًْ ًٍٞـ ث٠ سلٌیي ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي اق عفين وبغشبـ سٞقيغ ٌبؿال   1-39خؽّٝ )  

 ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي

 اوشبٙ اـؼثیْ ًْ ًٍٞـ

 سؼؽاؼ ٌبؿالٙ ثفضىت اٛؽاقٟ ٝاضؽ١ب
ٌبغُ وغص 

 كٜبٝـي سٞٓیؽ

 سؼؽاؼ ٌبؿالٙ ثفضىت اٛؽاقٟ ٝاضؽ١ب
ٌبغُ وغص 

 ٛلف 99سب  50 ٛلف 49سب  10 ٛلف 9سب  1 خ٘غ كٜبٝـي سٞٓیؽ
ٛلف ٝ  100

 ثیٍشف
 ٛلف 99سب  50 ٛلف 49سب  10 لفٛ 9سب  1 خ٘غ

ٛلف ٝ  100

 ثیٍشف

  ًْ 2151476 1098935 265356 113435 673750 17/2 20303 14020 2175 750 3358 68/1 

 

 ِٜبيغ سٞٓیؽ غٞـاًی٢ب ٝ آٌبٗیؽٛی٢ب 

418610 267080 43556 17125 90849 84/1 6741 5538 581 72 550 35/1 

 - 0 0 0 0 0 99/3 7177 77 0 0 7254 بًِٜٞبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر سٞسٞٙ ٝ سٜج

 56/1 106 76 264 870 1316 45/2 85980 13462 26727 89055 215224 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر

ػ٘نْ آٝـي ٝ ـٛنَ    ِٜبيغ سٞٓیؽ دٌٞبى،

 ًفؼٙ غك

126814 117955 5444 1206 2209 11/1 1336 1314 22 0 0 02/1 

ِٜبيغ ؼثنبؿي، دفؼاغنز زنفٕ ٝ ونبيف     

 ر زفٗيٗطّٞال

51799 38032 5812 1018 6937 55/1 239 86 0 0 153 92/2 

 30/1 138 0 24 1278 1440 28/1 6125 858 3144 73162 83289 ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي

 56/1 0 0 25 20 45 71/2 11742 2134 4427 7327 25630 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر ًبؿؿي

ف ـونب٠ٛ ١نبي   ِٜبيغ اٛشٍبـ، زبح ٝ سٌثی

 ضجظ ٌؽٟ

39286 22921 6604 2322 7439 85/1 512 512 0 0 0 00/1 

 00/2 0 0 18 0 18 62/3 15620 612 1402 1266 18900 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًي، كفآٝـؼٟ ١بي ٛلشي ٝ...

 58/3 118 0 30 1 149 34/3 50569 7747 12437 6124 76877 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبيي

ٓیننؽ ٗطّننٞالر الوننشیٌي ٝ ِننٜبيغ سٞ

 دالوشیٌي

63609 20840 13674 7065 22030 48/2 1242 95 41 0 1106 70/3 
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 1381ٜؼشي ؼـ وبّ ٙ ثفضىت اٛؽاقٟ ٝاضؽ١بي ِ(: ثفآٝـؼ اٛؽاقٟ وغص كٜبٝـي سٞٓیؽ ؼـ ثػً ِٜؼز اوشبٙ اـؼثیْ ٝ ًْ ًٍٞـ ث٠ سلٌیي ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي اق عفين وبغشبـ سٞقيغ ٌبؿال 1-39اؼا٠ٗ خؽّٝ )

 ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي

 اوشبٙ اـؼثیْ ًْ ًٍٞـ

 سؼؽاؼ ٌبؿالٙ ثفضىت اٛؽاقٟ ٝاضؽ١ب
ٌبغُ وغص 

 كٜبٝـي سٞٓیؽ

ٌبغُ وغص  سؼؽاؼ ٌبؿالٙ ثفضىت اٛؽاقٟ ٝاضؽ١ب

ٛلف ٝ  100 ٛلف 99سب  50 ٛلف 49سب  10 ٛلف 9سب  1 خ٘غ كٜبٝـي سٞٓیؽ

 ثیٍشف

ٛلف ٝ  100 ٛلف 99سب  50 لفٛ 49سب  10 ٛلف 9سب  1 خ٘غ

 ثیٍشف

ِٜبيغ سٞٓیؽ ونبيف ٗطّنٞالر ًنبٛي    

 ؿیفكٔكي

228259 80543 62687 15087 69942 33/2 2239 557 802 504 376 31/2 

 00/1 0 0 0 26 26 35/3 62366 4097 8405 11988 86856 ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي

ِننٜبيغ سٞٓیننؽ ٗطّننٞالر كٔننكي  

 كبثفيٌي...

249290 184765 21186 10154 33182 57/1 2537 2437 100 0 0 04/1 

 57/2 593 0 113 499 1205 64/2 57691 10242 19233 42452 129618 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ سد٢یكار ...

ِننننٜبيغ سٞٓیننننؽ ٗبٌننننی٢ٜبي 

 ضىبثؽاـي ٝ ٗطبوجبسي ؼكشفي،

2764 239 639 1021 865 91/2 0 0 0 0 0 - 

الر ٝ ؼوشِب٢١بي ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آ

 ثفهي ...

66036 22652 6908 6277 30199 67/2 184 174 10 0 0 05/1 

ِننٜبيغ سٞٓیننؽ ـاؼيننٞ، سٔٞيكيننٞٙ ٝ 

 ؼوشِب٢١بي اـسجبعي

12390 1237 1013 668 9472 48/3 0 0 0 0 0 - 

ادشیٌني    ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌنٌي ، 

....ٝ 

19570 7932 2642 2268 6728 40/2 180 134 46 0 0 26/1 

  ِٜبيغ سٞٓیؽ ٝوبيْ ٛؤین٠ ٗٞسنٞـي ،  

 سفئف ٝ...

97169 10918 8616 6011 71624 42/3 424 68 40 98 218 10/3 

 49/1 0 0 21 22 43 40/3 18221 1332 2458 2932 24943 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف سد٢یكار ضْ٘ ٝ ٛوْ

 09/1 0 0 38 384 422 32/1 6783 2652 8238 87598 105271 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗجٔ٘بٙ ٝ ّٜٗٞػبر

 00/1 0 0 0 4 4 05/1 0 0 101 1918 2019 ِٜبيغ ثبقيبكز 

 ٗفًك آٗبـ ا يفاٙ  -1381ٛشبيح آٗبـُیفي اق ًبـُب٢١بي ِٜؼشي ًٍٞـ، وبّ  . 1ٗبغؿ:

 ثفآٝـؼ ٍٗبٝـ . 2          
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 1381ـ ث٠ سلٌیي ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي اق عفين وبغشبـ سٞقيغ اـقي اككٝؼٟ  ثفضىت اٛؽاقٟ ٝاضؽ١بي ِٜؼشي ؼـ وبّ : ثفآٝـؼ اٛؽاقٟ وغص كٜبٝـي سٞٓیؽ ؼـ ثػً ِٜؼز اوشبٙ اـؼثیْ ٝ ًْ ًٍٞ(1-40خؽّٝ )

 )ٗیٔیٞٙ ـيبّ( 

 ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي

 اوشبٙ اـؼثیْ ًْ ًٍٞـ

 ثفضىت اٛؽاقٟ ٝاضؽ١ب اـقي اككٝؼٟ
ٌبغُ وغص 

 كٜبٝـي سٞٓیؽ

 ثفضىت اٛؽاقٟ ٝاضؽ١ب اـي اككٝؼٟ 
غص ٌبغُ و

 ٛلف 99سب  50 ٛلف 49سب  10 ٛلف 9سب  1 خ٘غ كٜبٝـي سٞٓیؽ
ٛلف ٝ  100

 ثیٍشف
 ٛلف 99سب  50 ٛلف 49سب  10 ٛلف 9سب  1 خ٘غ

ٛلف ٝ  100

 ثیٍشف

  ًْ 135795473 25725772 12870744 6795832 9043125 19/3 685984 258375 96514 23636 307459 55/2 

 86/1 30390 12529 29604 97141 169663 63/2 8175143 1141594 2455470 6131281 17903487 ٛی٢ب ِٜبيغ سٞٓیؽ غٞـاًی٢ب ٝ آٌبٗیؽ

 - 0 0 0 0 0 94/3 513778 34680 0 0 548458 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر سٞسٞٙ ٝ سٜجبًٞ

 75/1 3584 1981 8649 5379 24593 84/2 3243449 587034 1006522 1645274 6482279 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر

ػْ٘ آٝـي ٝ ـٛنَ   ِٜبيغ سٞٓیؽ دٌٞبى،

 ًفؼٙ غك

2730481 2442212 195384 39425 53460 16/1 19164 18454 740 0 0 04/1 

ِٜبيغ ؼثبؿي، دفؼاغنز زنفٕ ٝ ونبيف    

 ٗطّٞالر زفٗي

1571296 991987 306948 62185 210176 68/1 5731 2977 0 0 2754 44/2 

 24/2 18477 0 1066 26089 45632 56/1 323245 34869 125028 15763737 2062879 ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي

 58/1 0 0 548 394 941 14/3 798507 97090 188502 211852 1295951 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر ًبؿؿي

ِٜبيغ اٛشٍبـ، زبح ٝ سٌثیف ـونب٠ٛ ١نبي   

 ضجظ ٌؽٟ

1928984 611639 296021 128613 892712 68/2 8422 8422  0 0 00/1 

 00/2 0 0 1917 0 1917 96/3 10000461 51497 101010 59444 10212411 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًي، كفآٝـؼٟ ١بي ٛلشي ٝ...

 85/3 6581 0 481 33 7096 84/3 17245726 726554 823638 202106 18998024 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبيي

ِننٜبيغ سٞٓیننؽ ٗطّننٞالر الوننشیٌي ٝ 

 شیٌيدالو

4021506 663789 714881 422183 2220653 04/3 117416 2955 669 0 113792 91/3 
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 1381بي ِٜؼشي ؼـ وبّ اككٝؼٟ  ثفضىت اٛؽاقٟ ٝاضؽ١(: ثفآٝـؼ اٛؽاقٟ وغص كٜبٝـي سٞٓیؽ ؼـ ثػً ِٜؼز اوشبٙ اـؼثیْ ٝ ًْ ًٍٞـ ث٠ سلٌیي ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي اق عفين وبغشبـ سٞقيغ اـقي       1-40اؼا٠ٗ خؽّٝ )   

 )ٗیٔیٞٙ ـيبّ(

 ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي

 اوشبٙ اـؼثیْ ًْ ًٍٞـ

 ثفضىت اٛؽاقٟ ٝاضؽ١ب اـقي اككٝؼٟ
ٌبغُ وغص 

 كٜبٝـي سٞٓیؽ

 ثفضىت اٛؽاقٟ ٝاضؽ١ب اـقي اككٝؼٟ 
ٌبغُ وغص 

 ٛلف 99سب  50 ٛلف 49سب  10 ٛلف 9سب  1 خ٘غ كٜبٝـي سٞٓیؽ
ٛلف ٝ  100

 ثیٍشف
 ٛلف 99سب  50 ٛلف 49سب  10 ٛلف 9 سب 1 خ٘غ

ٛلف ٝ  100

 ثیٍشف

ِنٜبيغ سٞٓینؽ ونبيف ٗطّنٞالر ًنبٛي      

 ؿیفكٔكي

13809621 2440481 3021889 866745 7480506 97/2 168160 32124 24233 6972 104831 10/3 

 00/1 0 0 0 387 387 81/3 11796585 421249 444538 398400 13060772 ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي

 13/1 0 0 3832 26067 29900 33/2 3082169 539823 978343 3878535 8478870 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر كٔكي كبثفيٌي...

 72/2 16837 0 8381 9041 34259 20/3 4321401 519228 858052 1067370 6766051 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ سد٢یكار ...

ضىبثؽاـي  ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌی٢ٜبي ؼكشفي،

 ٝ ٗطبوجبسي

195364 10533 48437 56072 80323 06/3 0 0 0 0 0 - 

ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌنیٚ آالر ٝ ؼونشِب٢١بي   

 ثفهي ...

4298983 537810 334589 410013 3016570 37/3 8831 7011 1820 0 0 21/1 

ِٜبيغ سٞٓیؽ ـاؼيٞ، سٔٞيكيٞٙ ٝ ؼوشِب٢١بي 

 اـسجبعي

1235652 37788 48599 45840 1103425 79/3 0 0 0 0 0 - 

 51/1 0 0 3587 3469 7056 79/2 323107 106020 115407 181326 725860 ادشیٌي ٝ....  ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ،

سفئنف    ِٜبيغ سٞٓیؽ ٝوبيْ ٛؤی٠ ٗٞسٞـي ،

...ٝ 

14635419 297758 388892 334559 13614211 86/3 9383 1202 814 2154 5213 21/3 

 83/1 0 0 7385 1541 8925 68/3 1593340 81327 128788 89887 1893342 سد٢یكار ضْ٘ ٝ ٛوِْٜبيغ سٞٓیؽ وبيف 

 15/1 0 0 2787 15688 18475 49/1 314178 89234 287745 2203077 2894233 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗجٔ٘بٙ ٝ ّٜٗٞػبر

 00/1 0 0 0 2 2 05/1 0 0 2061 43488 45549 ِٜبيغ ثبقيبكز 

 ٗفًك آٗبـ ا يفاٙ  -1381یفي اق ًبـُب٢١بي ِٜؼشي ًٍٞـ، وبّ ٛشبيح آٗبـُ .1ٗبغؿ:

 ثفآٝـؼ ٍٗبٝـ  . 2         
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 : سطٔیْ ٌبغ٢ّبي أِي اهشّبؼ ِٜؼشي اوشبٙ 5-1

 

دس ايٚ ثٜذ، ؿبخل٢بي اكٔي اهتلبد كٜؼتي اػتبٙ، ً٘يت٢بيي )ٗغٔن يب ٛؼجي( ١ؼتٜذ ٠ً  

ؾ كٜؼت دس ًْ ٛظبٕ اهتلبدي اػـتبٙ،  ٝيظُي٢بي اهتلبدي ػٌ٘ٔشد ايٚ ثخؾ، ربيِبٟ ٛؼجي ثخ

ربيِبٟ ٛؼجي ػٌ٘ٔشد اهتلبدي ثخؾ كٜؼت اػتبٙ دس ًـٞس ٝ ستج٠ ثٜذي اػتبٙ ٗيبٙ اػـتب٢ٛبي  

ًـٞس، ٗٞهؼيت ٛؼجي كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ ٝ ... ٝ تغٞالت آ٢ٛب دس عّٞ صٗبٙ 

ػبتي ٜٗـبثغ آٗـبسي دس دػـتشع ٝ    سا ٛـبٙ ٗي د١ٜذ. دس ادا٠ٗ ايٚ ثٜذ، ثب تٞر٠ ث٠ ظشكيت اعال

ػبيش تغٔي٢ٔبي اٛزبٕ ؿذٟ دس ُضاسؽ )ٗبٜٛذ ثشسػـي ٝ تغٔيـْ ًـبسآيي اهتلـبدي ٝ ث٢ـشٟ ٝسي      

ٛيشٝي ًبس دس ثخؾ كٜؼت اػتبٙ دس ثٜذ ثؼذي ١٘يٚ ُضاسؽ(، ايٚ ً٘يت٢بي اهتلبدي تٞضـيظ  

 دادٟ ٗي ؿٞٛذ 

 

 ؼي اوشبٙ : ػٌ٘ٔفؼ ثػً ِٜؼز ٝ خبيِبٟ ٛىجي آٙ ؼـ ٛظبٕ اهشّب1-5-1

 

، اسصؽ تٞٓيذ خبٓق )اسصؽ اكضٝدٟ( 1383ثشپبي٠ آٗبس١بي عؼبة تٞٓيذ اػتبٙ، دس ػبّ  

 0/14792ٗئيبسد سيبّ ٝ تٞٓيـذ ٛبخـبٓق داخٔـي اػـتبٙ      3/1260ثخؾ كٜؼت اػتبٙ ثبٓؾ ثش 

دسكذ اص تٞٓيذ ٛبخبٓق داخٔـي   52/8ٗئيبسد سيبّ ٗي ثبؿذ. ثٜبثشايٚ، دس ػبّ ٗٞسد ٛظش، عذٝد 

ٙ دس ثخؾ كٜؼت آٙ ايزبد ؿذٟ اػت. ٗـي تـٞاٙ ٛــبٙ داد، دس ٗيـبٙ كؼبٓيت٢ـبي ػ٘ـذٟ       اػتب

( اػتبٙ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي پغ اص ٢ٗ٘تشيٚ كؼبٓيـت ٛظـبٕ اهتلـبدي    ISICاهتلبدي )ًذ دٝ سه٘ي 

 اػتبٙ ٗي ثبؿذ. 

ث٠ ١٘يٚ تشتيت، ثب تٞر٠ ث٠ اسصؽ اكضٝدٟ ثخؾ كـٜؼت ٝ ًـْ تٞٓيـذ ٛبخـبٓق داخٔـي       

ٗئيـبسد سيـبّ(، اٛـذاصٟ ػـ٢ٖ      9/6801ٗئيبسد سيبّ ٝ  7/596)ث٠ تشتيت  1379اػتبٙ دس ػبّ 

 دسكذ ٗي ؿٞد.  77/8ٛؼجي ػٌ٘ٔشد ثخؾ كٜؼت دس ًْ ػٌ٘ٔشد ٛظبٕ اهتلبدي اػتبٙ عذٝد 

ٝ  1379ٗوبيؼ٠ ػ٢ٖ ٛؼجي ثخؾ كٜؼت دس ًـْ ٛظـبٕ اهتلـبدي اػـتبٙ دس ػـب٢ٓبي       

 ٛـبٙ ٗي د١ذ ٠ً دس ايٚ دٝسٟ صٗبٛي:  1383

 هؼيت ٛؼجي اهتلبدي ثخؾ كٜؼت دس ًْ ٛظبٕ اهتلبدي اػتبٙ تضؼيق ؿذٟ اػت. ٗٞ -

 5/20ثشعؼت هي٘ت٢بي ربسي، ٗتٞػظ سؿذ ػبال٠ٛ اسصؽ اكضٝدٟ ثخؾ كٜؼت اػـتبٙ )  -

 دسكذ( اػت.  4/21دسكذ( ً٘تش اص ٗتٞػظ سؿذ ػبال٠ٛ تٞٓيذ ٛبخبٓق داخٔي اػتبٙ )
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 ـ ًٍٞ ٝ : ٗٞهؼیز ٛىجي ثػً ِٜؼز ؼـ اوشب2-5-1ٙ

 

ثشپبي٠ اعالػبت دس دػتشع دس  صٗي٠ٜ اسصؽ اكضٝدٟ ثخـؾ كـٜؼت ٝ تٞٓيـذ ٛبخـبٓق      

 ٗي تٞاٙ ٛـبٙ داد:  1383ٝ  1379داخٔي دس اػتبٙ ٝ  ًـٞس دس ػب٢ٓبي 

ا١٘يت ٛؼجي ثخؾ كٜؼت دس ٛظبٕ اهتلبدي اػتبٙ پبييٜتش اص ا١٘يت ٛؼجي ايـٚ ثخـؾ    -

، ػـ٢ٖ ٛؼـجي اسصؽ اكـضٝدٟ    1383ٝ  1379دس ٛظبٕ اهتلبدي ًـٞس اػت. دس ػب٢ٓبي 

 7/13دسكذ ٝ  1/14ثخؾ كٜؼت دس ًْ تٞٓيذ ٛبخبٓق داخٔي ًـٞس ث٠ تشتيت عذٝد 

 5/8دسكـذ ٝ   8/8دسكذ اػت ٠ً اص اٛذاصٟ ١ـبي ٗتٜبظشؿـبٙ دس اػـتبٙ )ثـ٠ تشتيـت      

 دسكذ( ثضسُتش اػت. 

دس ايٚ دٝسٟ صٗبٛي، ثشعؼت هي٘ت٢بي ربسي، ٗتٞػظ سؿذ ػـبال٠ٛ اسصؽ اكـضٝدٟ ثخـؾ     -

دسكـذ اػـت    0/24دسكذ ٝ  1/23كٜؼت ٝ تٞٓيذ ٛبخبٓق داخٔي دس ًـٞس ث٠ تشتيت 

٠ً ٗجيٚ ً٘تش ثٞدٙ ٗتٞػظ سؿذ ػبال٠ٛ اسصؽ اكـضٝدٟ كـٜؼت دس هيـبع ثـب ٗتٞػـظ      

ٗتٜبظش آٙ دس ٗز٘ٞع ػبيش كؼبٓيت٢بي اهتلبدي ٝ ثـ٠ تجـغ آٙ، تضـؼيق ربيِـبٟ ٛؼـجي      

 ثخؾ كٜؼت دس ٛظبٕ اهتلبدي ًـٞس اػت. 

ّ، ؿذت ٛؼجي تضؼيق ربيِبٟ ثخؾ كٜؼت دس ٛظبٕ اهتلبدي اػتبٙ ثيــتش اص ؿـذت   ثب ايٚ عب

ٛؼجي ٗتٜبظش آٙ دس ًْ ًـٞس ثٞدٟ ٝ دس ٛتيز٠ آٙ، ػ٢ٖ ثخؾ كٜؼت اػتبٙ دس ثخؾ كـٜؼت  

دسكـذ تؤيـْ يبكتـ٠     61/0دسكذ ثـ٠   66/0ًـٞس دس ايٚ دٝسٟ  صٗبٛي ثب تٜضّ ١٘شاٟ ثٞدٟ ٝ اص 

 اػت. 

 

 ش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي : س٘فًك ٛىجي ـ3-5-1ٌ

 

ثب تٞر٠ ث٠ اٛذاصٟ ػ٢ٖ ٛؼجي اسصؽ اكضٝدٟ ثخؾ كٜؼت اػتبٙ دس ثخؾ كٜؼت ًــٞس   

(، ثضسُتش ثٞدٙ اٛذاصٟ ػ٢ٖ ٛؼجي اسصؽ اكضٝدٟ ١ش سؿـت٠ كؼبٓيـت   1383دسكذ دس ػبّ  61/0)

 كٜؼتي اػتبٙ اص اسصؽ اكضٝدٟ ١٘يٚ سؿت٠ كؼبٓيت كٜؼتي دس ًـٞس اص ٗتٞػظ اٛذاصٟ ٗتٜبظش آٙ

ثشاي ًْ ثخؾ كٜؼت اػتبٙ، ث٠ ٗؼٜي ا١٘يت ٛؼجي ثيـتش ايٚ سؿت٠ كؼبٓيت كٜؼتي دس ثخـؾ  

آٙ دس ًـٞس اػت. دس ايٚ عبالت، ت٘شًض ٛؼجي   كٜؼت اػتبٙ دس هيبع ثب ٗٞهؼيت ٛؼجي ٗتٜبظش

سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي ٗٞسد ٛظش دس اػتبٙ ثيـتش اص آٙ دس ًـٞس اػت ٝ ث٠ ثيبٙ ديِـش، اٛـذاصٟ   

 ٛي آ٢ٛب ثيـتش اص ٝاعذ اػت. ضشيت ٌٗب

دس ػبّ ٗٞسد ثشسػي، اٛذاصٟ ػ٢ٖ ٛؼجي اسصؽ اكضٝدٟ كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت الػتيٌي ٝ  

دسكذ ثٞدٟ ٝ اٛذاصٟ ٗتٜـبظش   27/6پالػتيٌي اػتبٙ دس اسصؽ اكضٝدٟ ايٚ كٜبيغ دس ًـٞس عذٝد 
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ٞ   38/2آٙ ثشاي كٜبيغ تٞٓيذ صٞة ٝ ٗغلٞالت صٞثي ٝ علـيشي   ٓيـذ ػـبيش   دسكـذ، كـٜبيغ ت

 38/1دسكذ، كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت ؿـزايي ٝ آؿـبٗيذٛي٢ب    46/1ؿيشكٔضي  –ٗغلٞالت ًبٛي 

دسكـذ، كـٜبيغ تٞٓيـذ     72/0دسكذ، كٜبيغ تٞٓيذ ٜٗؼٞربت  73/0دسكذ، كٜبيغ تٞٓيذ پٞؿبى 

دسكذ اػت ٠ً اص اٛـذاصٟ ايـٚ    63/0دسكذ ٝ كٜبيغ تٞٓيذ ٗجٔ٘بٙ  71/0اثضاس پضؿٌي ٝ اپتيٌي 

دسكذ( ثضسُتش ثٞدٟ ٝ ٛـبٙ د١ٜـذٟ ت٘شًـض ٛؼـجي     61/0ي ًْ ثخؾ كٜؼت اػتبٙ )ٛؼجت ثشا

ثيـتش تٞٓيذ ايٚ سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس ػٌ٘ٔشد اهتلبد كٜؼتي اػتبٙ دس هيبع ثب آٙ دس ًْ 

ثشاثـش،   3/10ًـٞس اػت. ؿذت ٛؼجي ت٘شًض كـٜبيغ تٞٓيـذ ٗغلـٞالت الػـتيٌي ٝ پالػـتيٌي      

ثشاثش، كٜبيغ تٞٓيذ ػبيش ٗغلٞالت ًـبٛي ؿيشكٔـضي    9/3صٞثي كٜبيغ تٞٓيذ صٞة ٝ ٗغلٞالت 

ثشاثش ٝ... ؿذت ٛؼجي ت٘شًض كٜبيغ  3/2ثشاثش، كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت ؿزايي ٝ آؿبٗيذٛي٢ب  4/2

ًـٞس دس ايٚ اػتبٙ ٗي ثبؿذ ٝ اص ٓغبػ ٛظشي، ايٚ ُشٟٝ اص كٜبيغ سا ث٠ ػٜـٞاٙ كـٜبيغ پبيـ٠ )ٝ    

 ػٜٞاٙ كٜبيغ هجٔي( ٗي تٞاٙ دس ٛظش ُشكت.  ػبيش ُش٢١ٝبي كٜبيغ اػتبٙ سا ث٠

 

 : ٛوً هجٔي ِٜؼز ؼـ ٛظبٕ اهشّبؼي اوشبٙ 4-5-1

 

ثب ٗوبيؼ٠ اٛذاصٟ ػ٢ٖ ٛؼجي اسصؽ اكضٝدٟ ثخؾ كٜؼت اػـتبٙ اص اسصؽ اكـضٝدٟ ثخـؾ     

دسكذ اػـت(   61/0دسكذ ٝ  66/0ث٠ تشتيت  1383ٝ  1379كٜؼت دس ًـٞس )٠ً دس ػب٢ٓبي 

ٓيذ ٛبخبٓق داخٔي اػتبٙ اص تٞٓيذ ٛبخبٓق داخٔي ًـٞس )ًـ٠ دس دٝ ػـبّ   ثب اٛذاصٟ ػ٢ٖ ٛؼجي تٞ

دسكذ اػت(، ثخؾ كٜؼت دس ُشٟٝ ثخــ٢بي هجٔـي    98/0دسكذ ٝ  07/1ٗٞسد ٛظش ث٠ تشتيت 

ٛظبٕ تٞٓيذ اػتبٙ عجو٠ ثٜذي ٗي ؿٞد، ض٘ٚ آٙ ٠ً ؿذت ٛؼجي ايٚ ٝيظُي ٛيـض دس عـّٞ دٝسٟ   

 ت. صٗبٛي ٗٞسد ٛظش تب عذي اكضايؾ يبكت٠ اػ

 

 : ٗٞهؼیز اهشّبؼ ِٜؼشي اوشبٙ ٛىجز ث٠ وبيف اوشب٢ٛبي ًٍٞـ 5-5-1

 

ٛــبٙ   1383ٗوبيؼ٠ هذسٗغٔن ٗجٔؾ اسصؽ اكضٝدٟ كٜؼت دس اػتب٢ٛبي ًــٞس دس ػـبّ    

ٗي د١ذ ٠ً اسصؽ اكضٝدٟ ايزبد ؿذٟ دس ثخؾ كٜؼت اػتبٙ ثيـتش اص ٗجٔؾ اسصؽ اكضٝدٟ كٜؼتي 

بسي، خشاػبٙ رٜٞثي، خشاػبٙ ؿ٘بٓي، ػيؼتبٙ ٝ ثٔٞصؼتبٙ، دس اػتب٢ٛبي ايالٕ ، ص٢بسٗغبّ ٝ ثختي

ًشدػتبٙ، ٢ًِئٞي٠ ٝ ثٞيشاع٘ذ ٝ ُٔؼتبٙ ٝ ً٘تش اص ٗجٔؾ ٗتٜبظش آٙ دس ػبيش اػـتب٢ٛبي ًــٞس   

 ثٞدٟ ٝ اص ايٚ ٛظش دس ٗيبٙ اػتب٢ٛبي ًـٞس دس سدٟ ثيؼت ٝ دٕٝ هشاس داسد. 

ػتب٢ٛبي ًـٞس ثب ر٘ؼيت آ٢ٛب ٝ ث٠ ١٘يٚ تشتيت، تؼذيْ هذسٗغٔن اسصؽ اكضٝدٟ كٜؼتي ا 

ٛــبٙ   1383ٗوبيؼ٠ اػتب٢ٛبي ًـٞس ثب يٌذيِش اص ٛظش اسصؽ اكضٝدٟ ػشا٠ٛ كٜؼتي آ٢ٛب دس ػبّ 
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ٗي د١ذ ٠ً ػشا٠ٛ اسصؽ اكضٝدٟ كٜؼتي اػتبٙ اسدثيْ ثيـتش اص ٗجٔـؾ ايـٚ ػـشا٠ٛ دس اػـتب٢ٛبي     

ػـبٙ ؿـ٘بٓي، ػيؼـتبٙ ٝ    آرسثبيزبٙ ؿشثي، ايالٕ، ص٢بسٗغـبّ ٝ ثختيـبسي، خشاػـبٙ رٜـٞثي، خشا    

ًشدػتبٙ، ٢ًِئٞي٠ ٝ ثٞيشاع٘ذ، ُٔؼتبٙ ٝ ٓشػتبٙ ٝ ً٘تـش اص آٙ دس ػـبيش اػـتب٢ٛبي     ثٔٞصؼتبٙ،

ًـٞس ثٞدٟ ٝ اص ايٚ ٛظش دس ٗيبٙ اػتب٢ٛبي ًـٞس دس سدٟ ثيؼتٖ هشاس داسد. ايٚ دٝ ربيِـبٟ ٛــبٙ   

ثيْ دس هيـبع ثـب آٙ   د١ٜذٟ ٗٞهؼيت ٠ٛ صٜذاٙ ٗغٔٞة ُؼتشؽ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس اػتبٙ اسد

 دس ػبيش اػتب٢ٛبي ًـٞس اػت. 

 

 : ا١٘یز ٛىجي ِٜبيغ ًٞزي ٝ ثكـٍ 6-5-1

 

، اص ًْ اسصؽ اكـضٝدٟ ًبسُب٢١ـبي كـٜؼتي    1381ثشپبي٠ اعالػبت دس دػتشع، دس ػبّ  

دسكذ دس ًبسُب٢١بي ثضسٍ ٝ كٜؼتي  2/62دسكذ دس ًبسُب٢١بي ًٞصي ٝ  7/37اػتبٙ عذٝد 

دسكـذ   1/81دسكـذ ٝ   9/18ايٚ دٝ ٛؼجت دس ًْ ًــٞس ثـ٠ تشتيـت     ايزبد ؿذٟ اػت. اٛذاصٟ

 2اػت. ث٠ ايٚ تشتيت ، ا١٘يت ٛؼجي كٜبيغ ًٞصي دس ايزبد اسصؽ اكضٝدٟ كٜؼتي اػتبٙ عذٝد 

 ثشاثش ا١٘يت ٛؼجي ٗتٜبظش آٙ دس ًْ ًـٞس ٗي ثبؿذ. 

بي ، اٛـذاصٟ ػـ٢ٖ ٛؼـجي ًبسُب٢١ـ    1375ث٠ ١٘يٚ تشتيت ٗي تٞاٙ ٛـبٙ داد ٠ً دس ػبّ  

دسكـذ ٝ   9/34ًٞصي ٝ ًبسُب٢١بي ثضسٍ دس ايزبد اسصؽ اكضٝدٟ كٜؼتي دس اػتبٙ ث٠ تشتيـت  

دسكذ اػت. ثٜبثشايٚ، دس عّٞ ايٚ  0/81دسكذ ٝ  0/19دسكذ ٝ دس ًْ ًـٞس ث٠ تشتيت  1/65

دٝسٟ صٗبٛي، دس عبٓي٠ٌ ا١٘يت ٛؼجي ًبسُب٢١بي ًٞصـي ٝ ًبسُب٢١ـبي ثـضسٍ دس ايزـبد اسصؽ     

ٞس توشيجبً حبثت ثبهي ٗبٛذٟ اػت، دس اػتبٙ اسدثيْ ا١٘يـت ٛؼـجي ًبسُب٢١ـبي    اكضٝدٟ كٜؼتي ًـ

 ًٞصي اكضايؾ ٝ ػ٢ٖ ٛؼجي ًبسُب٢١بي ثضسٍ ًب١ؾ يبكت٠ اػت. 

 

 : س٘فًكُفايي ؼـ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي 7-5-1

 

دسكـذ   9/77، اص ًْ ؿبؿالٙ ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي اػـتبٙ، عـذٝد   1384دس ػبّ  

٢شػتبٙ اسدثيْ ٗؼتٔضٕ ًبس ثٞدٟ اٛذ، ض٘ٚ آٙ ٠ً اٛذاصٟ ٗتٜبظش ايٚ ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي ؿ

دسكذ  4/87دسكذ ٝ  5/74ٛؼجت ثشاي اسصؽ اكضٝدٟ ٝ ػشٗبي٠ ُزاسي ايٚ ًبسُب٢١ب ث٠ تشتيت 

اػت. ايٚ اسهبٕ ث٠ ٝضٞط ٛـبٙ د١ٜذٟ ت٘شًض ٛؼجي ثؼيبس صيبد كؼبٓيت٢بي كٜبيغ ثضسٍ اػتبٙ دس 

شًضُشايي آِٛبٟ ٗٔ٘ٞػتش ٗي ؿٞد ٠ً  اٛذاصٟ ايٚ ػ٠ ٛؼجت سا ثـب  ؿ٢شػتبٙ اسدثيْ اػت. ايٚ ت٘

 2/5دسكـذ ٝ   3/19دسكـذ،   6/9اٛذاصٟ ١بي ٗتٜبظشؿبٙ دس ؿ٢شػتبٙ پبسع آثبد )ثـ٠ تشتيـت   

 دسكذ( ث٠ ػٜٞاٙ دٝٗيٚ ؿ٢شػتبٙ ٗغْ ت٘شًض كٜبيغ ثضسٍ اػتبٙ ٗوبيؼ٠ ًٜيٖ. 
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بٙ اسدثيـْ اص ًـْ ظشكيـت    ث٠ ١٘يٚ تشتيت ٗي تٞاٙ ٛـبٙ داد ٠ً ػ٢ٖ ٛؼـجي ؿ٢شػـت   

 2/72اؿتـبّ ًبسُب٢١بي كٜؼتي كؼبّ اػتبٙ ٝ ػشٗبي٠ ُزاسي حبثت دس ايٚ ًبسُب٢١ب ث٠ تشتيـت  

دسكذ اػت، دس عبٓي٠ٌ اٛذاصٟ ٗتٜبظش ايـٚ دٝ ٛؼـجت ثـشاي دٝٗـيٚ ؿ٢شػـتبٙ       4/96دسكذ ٝ 

دسكذ اػـت   3/19دسكذ ٝ  6/9ت٘شًض اػتوشاس آ٢ٛب )ث٠ تشتيت ؿ٢شػتب٢ٛبي پبسع ثبد ٝ ٛ٘يٚ( 

 ٠ً ٝيظُي ت٘شًضُشايي كؼبٓيت٢بي كٜؼتي اػتبٙ دس ؿ٢شػتبٙ اسدثيْ سا ٛـبٙ ٗي د١ذ. 

١٘ضٜيٚ اعالػبت دس دػتشع ثشاي ُشايؾ تٞػؼ٠ كٜؼتي اػتبٙ ٛــبٙ ٗـي د١ـذ ًـ٠      

دسكذ اص ًْ ظشكيت اؿتـبّ ٝ ػـشٗبي٠ ُـزاسي حبثـت ٗزٞص١ـبي      6/73دسكذ ٝ  1/76عذٝد 

تـب   1380ضيظ دادٟ ؿذٟ دس ثٜذ١بي هجٔي ايٚ ُضاسؽ( دس ػب٢ٓبي كٜؼتي اػتبٙ )ثب تؼذي٢ٔبي تٞ

ٗشثٞط ث٠ ؿ٢شػتبٙ اسدثيْ اػت، دس عبٓي٠ٌ اٛذاصٟ ١ـبي ٗتٜـبظش ايـٚ دٝ ٛؼـجت ثـشاي       1385

دٝٗيٚ ؿ٢شػتبٙ داساي ُشايؾ تٞػؼ٠ كٜؼتي دس اػتبٙ )ؿ٢شػتبٙ پبسع آثبد اص ٛظش اؿـتـبّ ٝ  

 دسكذ اػت.  2/14دسكذ ٝ  8/8شتيت ؿ٢شػتبٙ ٛ٘يٚ اص ٛظش ػشٗبي٠ ُزاسي( ث٠ ت

 

 : وبغشبـ ـٌش٠ كؼبٓیشي ثػً ِٜؼز ؼـ ٢ٌفوشب٢ٛبي اوشبٙ 8-5-1

 

ت٘شًض ؿذيذ اٌٗبٛبت كٜؼتي اػتبٙ دس ؿ٢شػتبٙ اسدثيْ ٗٞرت ؿذٟ اػـت تـب ٗيـضاٙ     

ثشخٞسداسي ٛؼجي ؿبٓت ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ اص اٌٗبٛبت كٜؼتي آٙ ٗغـذٝدٟ ثـٞدٟ ٝ آٙ ١ـٖ دس    

٠ كؼبٓيت ٗؼذٝد ٗت٘شًض ؿذٟ ثبؿذ. پيبٗذ ايٚ ٝضـؼيت، تلـبٝت ػـبختبس ٛؼـجي     يي يب صٜذ سؿت

سؿت٠ كؼبٓيتي اٌٗبٛبت كٜؼتي )تؼذاد ًبسُبٟ، تؼذاد ؿـبؿالٙ ، ػـشٗبي٠ حبثـت( دس ؿ٢شػـتب٢ٛبي     

اػتبٙ ٝ ت٘شًض ٛؼجي ثيـتش يب ً٘تش ايٚ يب آٙ سؿت٠ كؼبٓيت كـٜؼتي دس ايـٚ يـب آٙ ؿ٢شػـتبٙ     

تٞاٛذ ايٚ تلبٝت ػبختبس سا ٛــبٙ د١ـذ. ثشپبيـ٠     بخلي اػت ٠ً ٗياػتبٙ اػت. ضشيت ٌٗبٛي ؿ

تؼشيق، ثضسُتش اص ٝاعذ ثٞدٙ اٛذاصٟ ايـٚ ؿـبخق ثـشاي يـي سؿـت٠ كؼبٓيـت كـٜؼتي دس يـي         

ؿ٢شػتبٙ ٛـبٙ د١ٜذٟ ا١٘يت ٛؼجي ثيـتش آٙ سؿت٠ كؼبٓيت دس ثخؾ كٜؼت آٙ ؿ٢شػـتبٙ دس  

ٙ اػت ٝ ثشػٌغ. ١٘ضٜيٚ، ثيـتش ثـٞدٙ  هيبع ثب ربيِبٟ ٛؼجي ٗتٜبظش آٙ دس ثخؾ كٜؼت اػتب

اٛذاصٟ ايٚ ؿبخق ثشاي يي سؿت٠ كؼبٓيت كٜؼتي دس يي ؿ٢شػتبٙ دس هيبع ثب اٛـذاصٟ ٗتٜـبظش   

آٙ ثشاي ١٘يٚ سؿت٠ كؼبٓيت كٜؼتي دس ؿ٢شػتبٙ ديِش ث٠ ٗؼٜي ا١٘يت ٛؼجي ثيـتش ايٚ سؿـت٠  

اػت ٝ ثـشػٌغ، دس   كؼبٓيت دس ثخؾ كٜؼت ؿ٢شػتبٙ اّٝ دس هيبع ثب آٙ دس ؿ٢شػتبٙ ديِش

ايٚ صبسصٞة، اٛذاصٟ ضشيت ٌٗبٛي تؼذاد ًبسُبٟ، تؼـذاد ؿـبؿالٙ ٝ ػـشٗبي٠ حبثـت ًبسُب٢١ـبي      

ٝ ٛيض اٛذاصٟ ايٚ ضشايت ثشاي ُشايـ٢بي تٞػؼ٠ كٜؼت اػتبٙ  1385كٜؼتي كؼبّ اػتبٙ دس ػبّ 

د١ٜـذٟ  ( آٝسدٟ ؿذٟ اػت. ايٚ رذاّٝ ٛــبٙ  1-46( تب )1-41ثشآٝسد ؿذٟ ٝ دس رذاّٝ ؿ٘بسٟ )

تلبٝت ػبختبس ٛؼجي سؿـت٠ كؼـبٓيتي ثخـؾ كـٜؼت دس ؿ٢شػـتب٢ٛبي اػـتبٙ ٝ ثـشآٝسد آٙ دس        
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ُشايـ٢بي تٞػؼ٠ كٜؼتي آ٢ٛب اػت ٠ً ثب تٞر٠ ث٠ تٞضـيظ آ٢ٛـب )اص ٜٗظـشي ديِـش( دس تغٔيـْ      

 تخلل٢بي كٜؼتي اػتبٙ، اص تـشيظ ٗزذد آٙ دس ٗي ُزسيٖ.
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 1385ُب٢١بي ِٜؼشي كؼبّ ثفضىت ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي ؼـ ٢ٌفوشب٢ٛبي اوشبٙ اـؼثیْ ؼـ وبّ ضفيت ٌٗبٛي سٞقيغ سؼؽاؼ ًبـ  (:  1-41خؽّٝ )

 ٛیف ٛ٘یٚ ٍِٗیٚ ٢ٌف ُفٗي ًٞثف غٔػبّ دبـن آثبؼ ثی٠ٔ وٞاـ اـؼثیْ ـٌش٠ كؼبٓیز

 09/1 50/0 63/1 79/0 18/1 35/1 67/1 57/1 91/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢ب

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ٗطّٞالر اق سٞسٞٙ ٝ سٜجبًِٜٞبيغ سٞٓیؽ 

 0 40/0 29/1 0 69/4 07/1 68/3 56/1 77/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر

 0 72/0 0 83/2 0 91/2 33/1 0 93/0 ػْ٘ آٝـي ٝ ـَٛ ًفؼٙ غك ِٜبيغ سٞٓیؽ دٌٞبى،

 0 0 0 0 0 58/13 0 0 47/0 ِٜبيغ ؼثبؿي، دفؼاغز زفٕ ٝ وبيف ٗطّٞالر زفٗي

 07/2 0 46/0 12/1 0 54/1 0 0 19/1 سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي ِٜبيغ

 0 0 54/1 0 0 0 0 0 31/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر ًبؿؿي

 0 0 0 0 0 0 0 0 40/1 ِٜبيغ اٛشٍبـ، زبح ٝ سٌثیف ـوب٠ٛ ١بي ضجظ ٌؽٟ

 0 0 0 81/19 0 0 0 0 93/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًي، كفآٝـؼٟ ١بي ٛلشي ٝ...

 52/1 42/0 0 0 0 13/1 39/0 0 20/1 ٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبييِٜبيغ سٞ

 57/2 42/1 38/0 0 0 32/0 44/0 0 11/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر الوشیٌي ٝ دالوشیٌي

 43/1 18/2 61/1 33/2 33/2 40/0 01/1 94/1 82/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف ٗطّٞالر ًبٛي ؿیفكٔكي

 0 53/2 0 0 0 0 17/1 0 05/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي

 0 03/1 12/1 0 0 0 32/0 0 21/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر كٔكي كبثفيٌي...

 0 56/1 0 52/1 0 04/1 43/1 05/3 93/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ سد٢یكار ...

 0 0 0 0 0 0 0 0 40/1 ضىبثؽاـي ٝ ٗطبوجبسي ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌی٢ٜبي ؼكشفي،

 0 0 46/2 0 0 07/4 0 0 98/0 ِب٢١بي ثفهي ...ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ ؼوش

 0 53/2 0 0 0 40/3 0 0 93/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ـاؼيٞ، سٔٞيكيٞٙ ٝ ؼوشِب٢١بي اـسجبعي

 0 0 0 0 0 0 0 0 40/1 ادشیٌي ٝ....  ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ،

 0 0 0 0 0 0 50 0 35/1 سفئف ٝ...  ِٜبيغ سٞٓیؽ ٝوبيْ ٛؤی٠ ٗٞسٞـي ،

 0 0 0 0 0 79/6 0 0 93/0 سٞٓیؽ وبيف سد٢یكار ضْ٘ ٝ ٛوِْٜبيغ 

 0 0 89/1 0 0 57/1 0 0 18/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗجٔ٘بٙ ٝ ّٜٗٞػبر

 0 59/7 0 0 0 0 0 0 70/0 ِٜبيغ ثبقيبكز 

 اعالػبر اغؿ ٌؽٟ اق وبقٗبٙ ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ اوشبٙ اـؼثیْ . 1ٗبغؿ:

 . ثفآٝـؼ ٍٗبٝـ2         
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 ضفيت ٌٗبٛي سٞقيغ ظفكیز اٌشـبّ ًبـُب٢١بي ِٜؼشي كؼبّ ثفضىت ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي ؼـ ٢ٌفوشبٙ   (: 1-42خؽّٝ )  

 ٛیف ٛ٘یٚ  ٍِٗیٚ ٢ٌف ُفٗي  ًٞثف غٔػبّ دبـن آثبؼ ثی٠ٔ وٞاـ اـؼثیْ ـٌش٠ كؼبٓیز

 81/1 36/0 36/1 65/0 27/2 16/1 86/1 66/2 88/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢ب

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 يغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر اق سٞسٞٙ ٝ سٜجبًِٜٞب

 0 08/0 37/0 0 99/1 66/0 85/2 41/1 91/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر

 0 48/0 0 69/4 0 84/1 19/1 0 02/1 ػْ٘ آٝـي ٝ ـَٛ ًفؼٙ غك ِٜبيغ سٞٓیؽ دٌٞبى،

 0 0 0 0 0 05/4 0 0 15/1 ِٜبيغ ؼثبؿي، دفؼاغز زفٕ ٝ وبيف ٗطّٞالر زفٗي

 66/1 0 84/4 56/0 0 33/4 0 0 84/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي

 0 0 12/2 0 0 0 0 0 27/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر ًبؿؿي

 0 0 0 0 0 0 0 0 39/1 ِٜبيغ اٛشٍبـ، زبح ٝ سٌثیف ـوب٠ٛ ١بي ضجظ ٌؽٟ

 0 0 0 45/29 0 0 0 0 03/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًي، كفآٝـؼٟ ١بي ٛلشي ٝ...

 15/3 20/0 0 0 0 48/1 28/0 0 20/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبيي

 98/0 11/1 23/0 0 0 15/0 10/0 0 24/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر الوشیٌي ٝ دالوشیٌي

 01/1 65/2 03/1 48/2 35/1 23/0 36/0 82/0 96/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف ٗطّٞالر ًبٛي ؿیفكٔكي

 0 33/0 0 0 0 0 60/3 0 88/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي

 0 64/0 40/1 0 0 0 10/0 0 24/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر كٔكي كبثفيٌي...

 0 37/1 0 44/4 0 67/0 86/0 97/3 98/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ سد٢یكار ...

 0 0 0 0 0 0 0 0 39/1 ضىبثؽاـي ٝ ٗطبوجبسي ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌی٢ٜبي ؼكشفي،

 0 0 50/1 0 0 39/2 0 0 16/1 ر ٝ ؼوشِب٢١بي ثفهي ...ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آال

 0 29/5 0 0 0 59/1 0 0 80/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ـاؼيٞ، سٔٞيكيٞٙ ٝ ؼوشِب٢١بي اـسجبعي

 0 0 0 0 0 0 0 0 39/1 ادشیٌي ٝ....  ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ،

 0 0 0 0 0 0 48/0 0 32/1 سفئف ٝ...  ِٜبيغ سٞٓیؽ ٝوبيْ ٛؤی٠ ٗٞسٞـي ،

 0 0 0 0 0 11/11 0 0 73/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف سد٢یكار ضْ٘ ٝ ٛوْ

 0 0 87/1 0 0 07/2 0 0 16/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗجٔ٘بٙ ٝ ّٜٗٞػبر

 0 38/7 0 0 0 0 0 0 69/0 ِٜبيغ ثبقيبكز 

 اعالػبر اغؿ ٌؽٟ اق وبقٗبٙ ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ اوشبٙ اـؼثیْ . 1ٗبغؿ:

 . ثفآٝـؼ ٍٗبٝـ2          
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 1385ضفيت ٌٗبٛي سٞقيغ ضدٖ وفٗبي٠ ثبثز ًبـُب٢١بي ِٜؼشي كؼبّ ثفضىت ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي ؼـ ٢ٌفوشب٢ٛبي اوشبٙ اـؼثیْ ؼـ وبّ   (: 1-43)  خؽّٝ

 ٛیف ٛ٘یٚ  ٍِٗیٚ ٢ٌف ُفٗي  ًٞثف غٔػبّ دبـن آثبؼ ثی٠ٔ وٞاـ اـؼثیْ ـٌش٠ كؼبٓیز

 22/1 05/0 70/1 05/1 70/2 18/1 96/1 51/2 11/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢ب

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر اق سٞسٞٙ ٝ سٜجبًٞ

 0 04/0 14/0 0 91/1 21/0 32/2 02/2 17/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر

 0 03/0 0 08/1 0 45/0 30/1 0 29/1 ػْ٘ آٝـي ٝ ـَٛ ًفؼٙ غك ِٜبيغ سٞٓیؽ دٌٞبى،

 0 0 0 0 0 77/14 0 0 95/0 وبيف ٗطّٞالر زفٗي ِٜبيغ ؼثبؿي، دفؼاغز زفٕ ٝ

 55/3 0 49/6 09/0 0 37/13 0 0 85/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي

 0 0 70/1 0 0 0 0 0 41/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر ًبؿؿي

 0 0 0 0 0 0 0 0 44/1 ِٜبيغ اٛشٍبـ، زبح ٝ سٌثیف ـوب٠ٛ ١بي ضجظ ٌؽٟ

 0 0 0 92/52 0 0 0 0 16/1 ؼٟ ١بي ٛلشي ٝ...ِٜبيغ سٞٓیؽ ًي، كفآٝـ

 62/4 23/0 0 0 0 76/0 53/0 0 26/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبيي

 87/0 09/1 16/0 0 0 06/0 17/0 0 12/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر الوشیٌي ٝ دالوشیٌي

 49/1 71/3 54/0 20/3 24/0 27/0 45/0 38/0 36/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف ٗطّٞالر ًبٛي ؿیفكٔكي

 0 10/0 0 0 0 0 51/1 0 37/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي

 0 40/0 92/3 0 0 0 08/0 0 26/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر كٔكي كبثفيٌي...

 0 24/1 0 28/0 0 30/0 14/1 93/0 99/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ سد٢یكار ...

 0 0 0 0 0 0 0 0 44/1 ضىبثؽاـي ٝ ٗطبوجبسي ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌی٢ٜبي ؼكشفي،

 0 0 05/11 0 0 26/3 0 0 15/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ ؼوشِب٢١بي ثفهي ...

 0 80/3 0 0 0 13/2 0 0 37/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ـاؼيٞ، سٔٞيكيٞٙ ٝ ؼوشِب٢١بي اـسجبعي

 0 0 0 0 0 0 0 0 44/1 ادشیٌي ٝ....  ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ،

 0 0 0 0 0 0 0 0 44/1 سفئف ٝ...  ٠ ٗٞسٞـي ،ِٜبيغ سٞٓیؽ ٝوبيْ ٛؤی

 0 0 0 0 0 28/8 0 0 17/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف سد٢یكار ضْ٘ ٝ ٛوْ

 0 0 84/0 0 0 02/0 0 0 43/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗجٔ٘بٙ ٝ ّٜٗٞػبر

 0 47/1 0 0 0 0 0 0 05/1 ِٜبيغ ثبقيبكز 

 اـؼثیْ اعالػبر اغؿ ٌؽٟ اق وبقٗبٙ ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ اوشبٙ . 1ٗبغؿ:

 . ثفآٝـؼ ٍٗبٝـ2         
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 1385سب  1380(: ضفيت ٌٗبٛي سؼؽاؼ ٗدٞق١بي ِٜؼشي ِبؼـ ٌؽٟ ثفاي ٢ٌفوشب٢ٛبي اوشبٙ اـؼثیْ ث٠ سلٌیي ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي ؼـ وب٢ٓبي    1-44خؽّٝ )  

 ٛیف ٛ٘یٚ  ٍِٗیٚ ٢ٌف ُفٗي  ًٞثف غٔػبّ دبـن آثبؼ ثی٠ٔ وٞاـ اـؼثیْ ـٌش٠ كؼبٓیز

 52/0 61/0 30/2 95/0 09/2 80/1 87/1 09/2 82/0 غ سٞٓیؽ ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢بِٜبي

 00/0 00/0 57/1 00/0 94/3 00/0 28/3 97/1 90/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 28/1 54/3 00/0 96/0 ػْ٘ آٝـي ٝ ـَٛ ًفؼٙ غك ِٜبيغ سٞٓیؽ دٌٞبى،

 73/16 00/0 00/0 00/0 00/0 77/5 00/0 00/0 67/0 فٕ ٝ وبيف ٗطّٞالر زفٗيِٜبيغ ؼثبؿي، دفؼاغز ز

 49/1 44/0 00/0 00/0 00/0 54/1 00/0 00/0 18/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 65/1 00/0 00/0 24/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر ًبؿؿي

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 33/1 ٠ ١بي ضجظ ٌؽِٟٜبيغ اٛشٍبـ، زبح ٝ سٌثیف ـوبٛ

 00/0 00/0 00/0 41/30 00/0 00/0 00/0 00/0 67/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًي، كفآٝـؼٟ ١بي ٛلشي ٝ...

 76/1 52/0 00/0 00/0 00/0 61/0 42/0 76/1 16/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبيي

 29/1 14/1 00/0 00/0 00/0 00/0 31/0 00/0 20/1 دالوشیٌيِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر الوشیٌي ٝ 

 48/2 92/2 78/1 15/3 98/1 51/0 18/1 98/1 74/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف ٗطّٞالر ًبٛي ؿیفكٔكي

 00/0 51/1 00/0 00/0 00/0 00/0 23/1 00/0 13/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي

 00/0 48/0 65/0 00/0 00/0 56/0 00/0 00/0 23/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر كٔكي كبثفيٌي...

 00/0 64/1 00/0 00/0 00/0 00/0 88/0 00/0 15/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ سد٢یكار ...

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 33/1 ضىبثؽاـي ٝ ٗطبوجبسي ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌی٢ٜبي ؼكشفي،

 00/0 00/0 55/2 00/0 00/0 30/3 00/0 00/0 01/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ ؼوشِب٢١بي ثفهي ...

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 30/3 00/0 00/0 14/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ـاؼيٞ، سٔٞيكيٞٙ ٝ ؼوشِب٢١بي اـسجبعي

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 33/1 ادشیٌي ٝ....  ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ،

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 33/1 سفئف ٝ...  ، ِٜبيغ سٞٓیؽ ٝوبيْ ٛؤی٠ ٗٞسٞـي

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 69/7 00/0 00/0 89/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف سد٢یكار ضْ٘ ٝ ٛوْ

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 33/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗجٔ٘بٙ ٝ ّٜٗٞػبر

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 31/5 00/0 89/0 ِٜبيغ ثبقيبكز 

 ثبٛي اعالػبر ٝقاـر ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ . 1ٗبغؿ:

 ثفآٝـؼ ٍٗبٝـ .2         
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 1385سب  1380(: ضفيت ٌٗبٛي ظفكیز اٌشـبّ ٗدٞق١بي ِٜؼشي ِبؼـ ٌؽٟ ثفاي ٢ٌفوشب١بي اوشبٙ اـؼثیْ ث٠ سلٌیي ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي ؼـ وبّ   1-45خؽّٝ ) 

 ٛیف ٛ٘یٚ  ٍِٗیٚ ٢ٌف ُفٗي  ًٞثف غٔػبّ دبـن آثبؼ ٞاـثی٠ٔ و اـؼثیْ ـٌش٠ كؼبٓیز

 94/0 55/0 6/3 79/0 45/2 28/1 51/2 94/2 69/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢ب

 00/0 00/0 28/0 00/0 74/0 00/0 11/1 00/1 15/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 19/0 42/0 00/0 26/1 ػْ٘ آٝـي ٝ ـَٛ ًفؼٙ غك ِٜبيغ سٞٓیؽ دٌٞبى،

 07/53 00/0 00/0 00/0 00/0 41/8 00/0 00/0 48/0 ِٜبيغ ؼثبؿي، دفؼاغز زفٕ ٝ وبيف ٗطّٞالر زفٗي

 90/2 24/0 00/0 00/0 00/0 69/2 00/0 00/0 18/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 65/2 00/0 00/0 23/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر ًبؿؿي

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 31/1 ِٜبيغ اٛشٍبـ، زبح ٝ سٌثیف ـوب٠ٛ ١بي ضجظ ٌؽٟ

 00/0 00/0 00/0 86/75 00/0 00/0 00/0 00/0 62/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًي، كفآٝـؼٟ ١بي ٛلشي ٝ...

 06/3 21/0 00/0 00/0 00/0 44/0 25/0 59/4 15/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبيي

 89/0 85/2 00/0 00/0 00/0 00/0 13/0 00/0 10/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر الوشیٌي ٝ دالوشیٌي

 75/1 09/3 63/1 34/3 51/2 35/0 54/0 49/0 87/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف ٗطّٞالر ًبٛي ؿیفكٔكي

 00/0 20/0 00/0 00/0 00/0 00/0 54/3 00/0 89/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي

 00/0 70/1 09/1 00/0 00/0 55/0 00/0 00/0 12/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر كٔكي كبثفيٌي...

 00/0 80/1 00/0 00/0 00/0 00/0 63/0 00/0 12/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ سد٢یكار ...

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 31/1 ضىبثؽاـي ٝ ٗطبوجبسي ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌی٢ٜبي ؼكشفي،

 00/0 00/0 32/2 00/0 00/0 89/2 00/0 00/0 09/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ ؼوشِب٢١بي ثفهي ...

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 04/2 00/0 00/0 25/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ـاؼيٞ، سٔٞيكيٞٙ ٝ ؼوشِب٢١بي اـسجبعي

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 31/1 ادشیٌي ٝ....  ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ،

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 31/1 سفئف ٝ...  ِٜبيغ سٞٓیؽ ٝوبيْ ٛؤی٠ ٗٞسٞـي ،

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 20/23 00/0 00/0 55/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف سد٢یكار ضْ٘ ٝ ٛوْ

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 31/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗجٔ٘بٙ ٝ ّٜٗٞػبر

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 37/4 00/0 81/0 ِٜبيغ ثبقيبكز 

 ثبٛي اعالػبر ٝقاـر ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ. 1ٗبغؿ: 

 ثفآٝـؼ ٍٗبٝـ. 2          
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 1385سب  1380ْ ث٠ سلٌیي ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي ؼـ وبّ (: ضفيت ٌٗبٛي ضدٖ وفٗبي٠ ثبثز ٜٗظٞـ ٌؽٟ ؼـ ٗدٞق١بي ِٜؼشي ِبؼـ ٌؽٟ ثفاي ٢ٌفوشب٢ٛبي اوشبٙ اـؼثی   1-46خؽّٝ )  

 ٛیف ٛ٘یٚ  ٍِٗیٚ ٢ٌف ُفٗي  ًٞثف غٔػبّ دبـن آثبؼ ثی٠ٔ وٞاـ اـؼثیْ ـٌش٠ كؼبٓیز

 43/1 04/0 50/2 50/1 86/1 70/1 80/1 18/1 01/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢ب

 00/0 00/0 04/0 00/0 47/0 00/0 13/1 33/0 30/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 06/0 39/0 00/0 34/1 ػْ٘ آٝـي ٝ ـَٛ ًفؼٙ غك ِٜبيغ سٞٓیؽ دٌٞبى،

 06/24 00/0 00/0 00/0 00/0 60/57 00/0 00/0 64/0 ِٜبيغ ؼثبؿي، دفؼاغز زفٕ ٝ وبيف ٗطّٞالر زفٗي

 80/10 11/0 00/0 00/0 00/0 78/9 00/0 00/0 18/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 92/21 00/0 00/0 13/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر ًبؿؿي

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 36/1 ِٜبيغ اٛشٍبـ، زبح ٝ سٌثیف ـوب٠ٛ ١بي ضجظ ٌؽٟ

 00/0 00/0 00/0 07/241 00/0 00/0 00/0 00/0 88/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًي، كفآٝـؼٟ ١بي ٛلشي ٝ...

 36/3 12/0 00/0 00/0 00/0 14/0 52/0 39/16 96/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبيي

 23/1 43/3 00/0 00/0 00/0 00/0 11/0 00/0 69/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر الوشیٌي ٝ دالوشیٌي

 69/1 30/4 88/1 64/2 52/2 49/0 72/0 17/0 31/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف ٗطّٞالر ًبٛي ؿیفكٔكي

 00/0 01/0 00/0 00/0 00/0 00/0 03/1 00/0 32/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي

 00/0 09/1 42/0 00/0 00/0 11/1 00/0 00/0 10/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر كٔكي كبثفيٌي...

 00/0 78/0 00/0 00/0 00/0 00/0 47/1 00/0 15/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ سد٢یكار ...

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 36/1 ضىبثؽاـي ٝ ٗطبوجبسي ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌی٢ٜبي ؼكشفي،

 00/0 00/0 97/3 00/0 00/0 18/5 00/0 00/0 97/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ ؼوشِب٢١بي ثفهي ...

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 08/11 00/0 00/0 25/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ـاؼيٞ، سٔٞيكيٞٙ ٝ ؼوشِب٢١بي اـسجبعي

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 36/1 ادشیٌي ٝ....  ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ،

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 36/1 سفئف ٝ...  ِٜبيغ سٞٓیؽ ٝوبيْ ٛؤی٠ ٗٞسٞـي ،

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 05/33 00/0 00/0 02/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف سد٢یكار ضْ٘ ٝ ٛوْ

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 36/1 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗجٔ٘بٙ ٝ ّٜٗٞػبر

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 20/7 00/0 09/1 ِٜبيغ ثبقيبكز 

 ثبٛي اعالػبر ٝقاـر ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ .1ٗبغؿ:

 ثفآٝـؼ ٍٗبٝـ. 2          
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 ٙ ثػً ِٜؼز اوشبٙ : ٌبغُ ؼـخ٠ سػّّي ٌؽ9-5-1

 

ثـ٠   1381ٝ  1373اٛذاصٟ ؿبخق دسر٠ تخللي ؿذٙ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي اػتبٙ دس ػـبّ   

اػت ٠ً عبًي اص ثذتش ؿذٙ ػبختبس سؿت٠ كؼبٓيتي اؿتـبّ كـٜؼتي اػـتبٙ    419/0ٝ  434/0تشتيت 

دس عّٞ ايٚ دٝسٟ صٗبٛي اػت. ُلتٜي اػت، ايٚ ؿبخق ٗؼيبسي اػـت ًـ٠ ؿـذت تٜـٞع كؼبٓيت٢ـبي      

ؾ كٜؼت اػتبٙ ٝ ت٘شًض ٛؼجي ٗتٞاصٙ يب ٛبٗتٞاصٙ ٝ ٗت٘شًض ثشايٚ يب آٙ سؿت٠ كؼبٓيت كٜؼتي سا ثخ

)دس عبٓت تٞصيغ ٗتؼبدّ ٝ ١٘ؼبٙ اٌٗبٛبت كٜؼتي اػـتبٙ ٗيـبٙ ١٘ـ٠     1ٛـبٙ دادٟ ٝ اٛذاصٟ آٙ ثيٚ 

 سؿت٠ كؼبٓت٢بي كٜؼتي( ٝ كلش )دس عبٓت ت٘شًض ٠٘١ اٌٗبٛبت كٜؼتي اػتبٙ دس يـي سؿـت٠ كؼبٓـت   

 كٜؼتي( هشاس داسد. 

 

 ٌبغُ سـییف وبغشبـي ثػً ِٜؼز اوشبٙ  :10-5-1

 

تـب   1373اٛذاصٟ ؿبخق تـييش ػبختبسي آِٞي اؿتـبّ كٜؼتي اػتبٙ دس كبكـ٠ٔ ػـب٢ٓبي    

اػت ٠ً ٗجيٚ تغٞٓي ٗغذٝد دس ػبختبس ايٚ آِٞ ٝ تـييش ػ٢ٖ ٛؼـجي سؿـت٠    144/0دس عذد  1381

اػتبٙ اػت. اٛذاصٟ ايٚ ؿبخق ثيٚ كلش )دس عبٓتي ٠ً دس عـّٞ  كؼبٓيت٢بي كٜؼتي اص اؿتـبّ كٜؼتي 

دٝسٟ صٗبٛي ٗٞسد ٛظش ١يش تـييشي دسػ٢ٖ ٛؼجي سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس ًْ ثخؾ كٜؼت اػتبٙ 

ثٞرٞد ٛيبيذ( ٝ يي )دس عبٓتي ٠ً دس عّٞ دٝسٟ صٗبٛي ٗٞسد ٛظـش، اٌٗبٛـبت ١٘ـ٠ سؿـت٠ كؼبٓيت٢ـبي      

 آ٢ٛب ُشكت٠ ؿذٟ ٝ ث٠ آٙ سؿت٠ كؼبٓيت دادٟ ؿذٟ( تـييش ٗي ًٜذ. كٜؼتي ث٠ ٛلغ يي سؿت٠ كؼبٓيت اص 

 

 :ضفيت وفٗبي٠ ُؿاـي 11-5-1

 

ضشيت ػشٗبي٠ ُزاسي ٛـبٙ د١ٜذٟ ٛؼجت تـٌيْ ػشٗبي٠ ث٠ اسصؽ اكضٝدٟ يي ثخؾ يـب   

سؿت٠ كؼبٓيت يب تٞٓيذ ٛبخبٓق يي ٛظبٕ اهتلبدي اػت. ثيـتش ثٞدٙ اٛذاصٟ ايٚ ضشيت عبًي اص ايزبد 

 ت٢بي تٞٓيذي رذيذ ثيـتش دس آٙ ثخؾ، سؿت٠ كؼبٓيت يب ٛظبٕ اهتلبدي اػت.كؼبٓي

، اٛذاصٟ ضـشيت ػـشٗبي٠ ُـزاسي دس كـٜبيغ     1384ثشپبي٠ اعالػبت دس دػتشع، دس ػبّ  

دسكذ اػت ٠ً دس ػغظ پبييٜي هشاس داسد. ُزؿت٠ اص كٜبيغ تٞٓيذ ٗبؿيٚ  1/8ثضسٍ اػتبٙ دس عذٝد 

٠ حبثت ٛبخبٓق آٙ ٜٗلي ثٞدٟ ٝ اٛذاصٟ ايٚ ضشيت ثشاي آٙ ٗؼٜي آالت ٝ تز٢يضات ٠ً تـٌيْ ػشٗبي

 6/1داس ٛيؼت، ً٘تشيٚ اٛذاصٟ ايٚ ضشيت دس سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي ٗشثٞط ث٠ كٜبيغ تٞٓيذ ٗجٔ٘بٙ )

دسكـذ(   8/1دسكذ( ٝ كٜبيغ تٞٓيذ ًبؿز ٝ ٗغلٞالت ًبؿـزي )  6/1دسكذ(، كٜبيغ تٞٓيذ پٞؿبى )

دسكذ(، كٜبيغ تٞٓيـذ   7/87ٛؼجت ٗشثٞط ث٠ كٜبيغ تٞٓيذ كٔضات اػبػي )ثٞدٟ ٝ ثيـتشيٚ اٛذاصٟ ايٚ 
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دسكـذ(   5/32دسكذ( ٝ كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت كٔضي كـبثشيٌي )  4/40ػبيش تز٢يضات عْ٘ ٝ ٛوْ )

اػت. ث٠ ايٚ تشتيت، ٗالعظ٠ ٗي ؿٞد ٠ً ؿذت ٛؼجي ػشٗبي٠ ُزاسي دس سؿـت٠ كؼبٓيت٢ـبي كـٜؼتي    

 ثب يٌذيِش كشم داسٛذ.  اػتبٙ ث٠ ٗيضاٙ هبثْ ٗالعظ٠ اي

ٗي تٞاٙ ٛـبٙ داد٠ً ؿذت ٛؼجي ػشٗبي٠ ُزاسي دس ًبسُب٢١ـبي ثـضسٍ كـٜؼتي ًــٞس      

 ثشاثش آٙ اػت.  6/1دسكذ( ثيـتش اص اٛذاصٟ ٗتٜبظش آٙ دس اػتبٙ ٝ دس عذٝد  2/13)

ث٠ ١٘يٚ تشتيت ثشآٝسد١بي ٗـبٝس ٛـبٙ ٗي د١ذ ٠ً اٛذاصٟ ضـشيت ػـشٗبي٠ ُـزاسي دس     

سٍ كٜؼتي ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ ٛيض ثب يٌذيِش ٗتلبٝت ثـٞدٟ ٝ داٜٗـ٠ تـييـشات آٙ دس    ًبسُب٢١بي ثض

دسكذ دس ؿ٢شػتبٙ  8/1دسكذ دس ؿ٢شػتبٙ خٔخبّ ٝ عذاهْ  2/13ػبّ ٗٞسد ثشسػي ثيٚ عذاًخش 

دسكـذ ٝ ؿ٢شػـتبٙ    7/10پبسع آثبد هشاس داسد، ض٘ٚ آٙ ٠ً اٛذاصٟ ايٚ ضشيت دس ؿ٢شػتبٙ ٛ٘يٚ 

دٟ ٝ اص ٗتٞػظ اٛذاصٟ ٗتٜبظش آٙ دس ًْ اػتبٙ ثيـتش اػت، دس عبٓيٌـ٠ اٛـذاصٟ   دسكذ ثٞ 5/9اسدثيْ 

دسكذ ٝ ؿ٢شػتبٙ ٛيـش   8/2دسكذ، ؿ٢شػتبٙ ثي٠ٔ ػٞاس  3/6ايٚ ضشيت دس ؿ٢شػتبٙ ٗـٌيٚ ؿ٢ش 

 دسكذ ثٞدٟ ٝ اص ٗتٞػظ ضشيت ػشٗبي٠ ُزاسي دس كٜبيغ ثضسٍ اػتبٙ ً٘تش اػت.  3/2

 

 ف ٝاضؽ ِٜؼشي : ٗشٞوظ سؼؽاؼ ًبـًٜبٙ 12-5-1١

 

ٛلش ٝ داٜٗـ٠   1/49، ٗتٞػظ تؼذاد ًبسًٜبٙ ١ش ًبسُبٟ ثضسٍ كٜؼتي اػتبٙ 1384دس ػبّ  

ٛلـش دس   0/11تـييشات آٙ ثشاي سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي داساي ًبسُبٟ ثضسٍ دس اػتبٙ ثـيٚ عـذاهْ   

ػتيٌي ٝ ٛلش دس كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت ال 4/289كٜبيغ تٞٓيذ ًبؿز ٝ ٗغلٞالت ًبؿزي ٝ عذاًخش 

پالػتيٌي هشاس داسد. ٗتٞػظ تؼذاد ًبسًٜبٙ ١ش ًبسُبٟ دس كٜبيغ تٞٓيذ ٗـٞاسد ٗغلـٞالت ؿـي٘يبيي،    

كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت الػتيٌي ٝ پالػتيٌي، كٜبيغ تٞٓيذ كٔضات اػبػي، كـٜبيغ تٞٓيـذ ٗغلـٞالت    

ـ    ٞسي ٝ كـٜبيغ  كٔضي كبثشيٌي، كٜبيغ تٞٓيذ ٗبؿيٚ آالت ٝ تز٢يضات، كٜبيغ تٞٓيذ ٝػـبيْ ٛؤيـ٠ ٗٞت

تٞٓيذ ػبيش تز٢يضات عْ٘ ٝ ٛوْ ثيـتش اص اٛذاصٟ ٗتٜبظش آٙ دس ًْ كٜبيغ ثضسٍ اػـتبٙ ٝ دس ػـبيش   

 سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي ً٘تش اص آٙ اػت. 

 3/66ٗي تٞاٙ ٛـبٙ داد ٠ً ٗتٞػظ تؼذاد ًبسًٜبٙ ١ش ًبسُبٟ ثضسٍ كـٜؼتي دس ًــٞس )   

ثشاثـش   3/1بٟ ثضسٍ كٜؼتي دس اػتبٙ ثٞدٟ ٝ ثـيؾ اص  ٛلش( ثضسُتش اص ٗتٞػظ تؼذاد ًبسًٜبٙ ١ش ًبسُ

آٙ اػت، دس ػبّ ٗٞسد ثشسػي، ٗتٞػظ تؼذاد ًبسًٜبٙ ١ش ًبسُبٟ ثضسٍ دس كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلـٞالت  

الػتيٌي ٝ پالػتيٌي، كٜبيغ تٞٓيذ كٔضات اػبػي ٝ كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت كٔضي كبثشيٌي ثضسُتـش اص  

ايٚ سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس ًـٞس ثٞدٟ ٝ دس ػبيش سؿـت٠  ٗتٞػظ تؼذاد ًبسًٜبٙ ١ش ًبسُبٟ ثضسٍ 

كؼبٓيت٢بي كٜؼتي، ٗتٞػظ تؼذاد ًبسًٜبٙ ١ش ًبسُبٟ ثضسٍ دس اػتبٙ ًٞصٌتش اص اٛذاصٟ ٗتٜبظش آٙ دس 

 ًْ ًـٞس اػت. 
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١٘ضٜيٚ ثشآٝسد ٗـبٝس ٛـبٙ ٗي د١ذ ٠ً دا٠ٜٗ تـييشات اٛذاصٟ ٗتٞػظ تؼذاد ًبسًٜبٙ ١ش  

ٛلـش دس   24دس ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ ثـب يٌـذيِش ٗتلـبٝت ثـٞدٟ ٝ ثـيٚ عـذاهْ       ًبسُبٟ ثضسٍ كٜؼتي 

ٛلش دس ؿ٢شػتبٙ خٔخبّ ٗي ثبؿذ، ض٘ٚ آٙ ًـ٠ اٛـذاصٟ ٗتٜـبظش آٙ دس     58ؿ٢شػتبٙ ٛيش ٝ عذاًخش 

ٛلـش، ؿ٢شػـتبٙ    26ٛلش، ؿ٢شػـتبٙ ثئـ٠ ػـٞاس     38ٛلش، ؿ٢شػتبٙ پبسع آثبد  54ؿ٢شػتبٙ اسدثيْ 

 ٛلش اػت.  34ٙ ٛ٘يٚ ٛلش ٝ ؿ٢شػتب 28ٗـٌيٚ ؿ٢ش 

تـب   1374ُزؿت٠ اص ايٚ ١ب، اعالػبت دس دػتشع عبًي اص آٙ اػت ًـ٠ دس دٝسٟ صٗـبٛي    

، ٗتٞػظ تؼذاد ًبسًٜبٙ ١ش ًبسُبٟ ثضسٍ كٜؼتي اػتبٙ اكضايؾ هبثـْ ٗالعظـ٠ اي يبكتـ٠ ٝ اص    1384

بسُبٟ ثضسٍ ٛلش سػيذٟ اػت، دس عبٓي ٠ً دس ١٘يٚ ٗذت ٗتٞػظ تؼذاد ًبسًٜبٙ ١ش ً 49ٛلش ث٠  35

 ٛلش تشهي ًشدٟ اػت.  66ٛلش ث٠  62كٜؼتي ًـٞس اكضايؾ اص 

(، اٛذاصٟ ضشيت ػـشٗبي٠ ُـزاسي ٝ تؼـذاد ًبسًٜـبٙ ًبسُب٢١ـبي      1-47دس رذّٝ ؿ٘بسٟ ) 

 ٗٞسد ٗوبيؼ٠ هشاس ُشكت٠ اػت. 1384ثضسٍ كٜؼتي دس اػتبٙ ٝ ًْ ًـٞس دس ػبّ 

 
 1384ظ سؼؽاؼ ًبـًٜبٙ ١ف ًبـُبٟ ثكـٍ ِٜؼشي ؼـ اوشبٙ اـؼثیْ ٝ ًْ ًٍٞـ ؼـ وبّ (: اٛؽاقٟ ضفيت وفٗبي٠ ُؿاـي ٝ ٗشٞو  1-47خؽّٝ )

 ٛلف( –)ؼـِؽ          

 ـٌش٠ كؼبٓیز ١بي ِٜؼشي

 اوشبٙ اـؼثیْ ًْ ًٍٞـ

ضفيت وفٗبي٠ 

 ُؿاـي

ٗشٞوظ سؼؽاؼ  

 ًبـًٜبٙ ١ف ًبـُبٟ

ضفيت وفٗبي٠ 

 ُؿاـي

ٗشٞوظ سؼؽاؼ 

 ًبـًٜبٙ ١ف ًبـُبٟ

 ًْ 2/13 3/66 1/8 1/49 

 8/32 0/8 8/61 5/16 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢ب

 4/30 4/10 2/64 0/22 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر

 3/20 6/1 1/32 8/7 ِٜبيغ سٞٓیؽ دٌٞبى

 5/43 1/5 4/49 8/10 ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي

 0/11 8/1 3/57 4/17 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر ًبؿؿي

 0/17 2/13 5/130 3/1 ٞٓیؽ ًي، كفآٝـؼٟ ١بي ٛلشي ٝ...ِٜبيغ س

 5/78 4/5 5/80 0/7 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبيي

 4/289 1/8 6/52 1/14 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر الوشیٌي ٝ دالوشیٌي

 2/32 7/3 1/42 5/13 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف ٗطّٞالر ًبٛي ؿیفكٔكي

 0/206 7/87 0/13 8/21 ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي

 3/55 5/32 0/55 3/13 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر كٔكي كبثفيٌي...

 7/69 - 4/73 8/8 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ سد٢یكار 

 0/46 7/5 3/73 7/23 ادشیٌي ٝ....  ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ،

 0/60 8/11 4/161 8/15 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٝوبيْ ٛؤی٠ ٗٞسٞـي 

 0/83 4/40 5/134 5/6 یكار ضْ٘ ٝ ٛوِْٜبيغ سٞٓیؽ وبيف سد٢

 7/16 6/1 3/40 1/11 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗجٔ٘بٙ 

 - - 6/72 7/8 وبيف ِٜبيغ 

 ، ٗفًك آٗبـ ايفاٙ 1384.  ٛشبيح آٗبـُیفي اق ًبـُب٢١بي ثكـٍ ِٜؼشي ًٍٞـ، وبّ 1ٗبغؿ: 

 . ثفآٝـؼ ٍٗبٝـ2          
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 : سطٔیْ ث٢فٟ ٝـي ػٞاْٗ سٞٓیؽ 6-1

 

شي، تٞٓيذ ١ش ًبال يب خذٗت، ٛتيز٠ تشًيت ػٞاْٗ تٞٓيذ )ٛيشٝي ًبس، ػـشٗبي٠،  اص ٓغبػ ٛظ 

صٗيٚ ٝ...( ٝ ٢ٛبدٟ ١بي تٞٓيذ )ٗٞاد خبٕ، ًبال١ب ٝ خذٗبت ٝاػغ٠ اي( اػت. ثٜـبثشايٚ، ث٢ـشٟ ٝسي ١ـش    

يي اص ػٞاْٗ تٞٓيذ ػجبست اص ٗتٞػظ تٞٓيذ ث٠ اصاي ٗلشف ١ش ٝاعذ اص ايٚ ػٞاْٗ ٗـي ثبؿـذ. ايـٚ    

ي تٞاٛذ ثب ٗوبيؼ٠ ٗوذاس تٞٓيذ ٝ ٗوذاس ٗلشف ايٚ ػٞاٗـْ ٝ يـب ثـب ٗوبيؼـ٠ اسصؽ تٞٓيـذ ٝ      ٗتٞػظ ٗ

١ضي٠ٜ ٗلشف ايٚ ػٞاْٗ ثشآٝسد ؿذٟ، ض٘ٚ آٙ ٠ً اسصؽ تٞٓيذ ٗي تٞاٛذ ث٠ كٞست اسصؽ ٛبخبٓق 

)اسصؽ ًْ ٗغلٞالت تٞٓيذ ؿذٟ( ٝ يب اسصؽ خبٓق )اسصؽ ٛبخبٓق تٞٓيذ پغ اص ًؼش ١ضي٠ٜ ٢ٛبدٟ 

ذ اص آٙ( دس ٛظش ُشكت٠ ؿٞد. ثب ايٚ عبّ، ث٢شٟ ٝسي ًْ ػٞاْٗ تٞٓيذ ت٢ٜب ث٠ كٞست اسصؿـي  ١بي تٞٓي

هبثْ اٛذاصٟ ُيشي اػت، صيشا ٗوذاس ٗلشف ػٞاْٗ تٞٓيذ ٗختٔق ) ث٠ ػٔت تلبٝت ٝاعذ اٛذاصٟ ُيـشي  

ٗوذاسي آ٢ٛب( ر٘غ پزيش ٛيؼت، دس عبٓي٠ٌ ث٢شٟ ٝسي ١ش يي اص ػٞاْٗ تٞٓيذ ١ٖ ث٠ كٞست ٗوـذاسي  

 ٝ ١ٖ ث٠ كٞست اسصؽ هبثْ اٛذاصٟ ُيشي اػت. 

ثشپبي٠ ايٚ تؼشيق، اٛذاصٟ ُيشي ث٢شٟ ٝسي ػٞاْٗ تٞٓيذ دس ثخؾ كٜؼت )يـب ١ـش يـي اص     

سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي( ٗؼتٔضٕ داؿتٚ آٗبس١بي )اسصؽ، ٗوذاس( تٞٓيذ ًبال١بي كـٜؼتي ٝ آٗبس١ـبي   

ٜؼت )يب ١ش يي اص سؿـت٠ كؼبٓيت٢ـبي   )اسصؽ، ٗوذاس( ٗلشف ١ش يي اص ػٞاْٗ تٞٓيذ دس ًْ ثخؾ ك

كٜؼتي( اػت. ٗتبػلب٠ٛ اعالػبت آٗبسي ٗشثٞط ث٠ ٗلشف ػٞاٗـْ تٞٓيـذ دس ثخـؾ كـٜؼت ثؼـيبس      

اٛذى ٝ ٗغذٝد ث٠ تؼذاد ؿبؿالٙ )يب پشداختي ث٠ ؿبؿالٙ ٗضد ٝ عوٞم ثِيش( ٗـي ؿـٞد. ايـٚ اعـالع     

س ػـبيش ػـب٢ٓب ت٢ٜـب ثـشاي     ثشاي ًْ ًبسُب٢١ب )اػٖ اص ًٞصـي ٝ ثـضسٍ( ٝ د   1381آٗبسي دس ػبّ 

ًبسُب٢١بي ثضسٍ دس دػتشع اػت، ض٘ٚ آٙ ٠ً آٗبس١بي عؼبث٢بي تٞٓيـذ اػـتبٙ ٛيـض ًـْ اسصؽ     

تٞٓيذ ٛبخبٓق ٝ ًْ اسصؽ تٞٓيذ خبٓق )ًْ پشداختي ث٠ ٠٘١ ػٞاْٗ تٞٓيـذ ٗـٞسد اػـتلبدٟ( ثخـؾ     

( دس 1383 تـب  1379كٜؼت سا ث٠ تلٌيي سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي ثشاي يـي دٝسٟ صٗـبٛي ٗغـذٝد )   

دػتشع ٗي ُزاسد. ثٜبثشايٚ، دس صبسصٞة ايٚ ٗغذٝديت٢ب، ت٢ٜب اٌٗبٙ ثشآٝسد ث٢شٟ ٝسي ٛيشٝي ًبس ٝ 

ث٢شٟ ٝسي ًْ ػٞاْٗ تٞٓيذ دس ثخؾ كٜؼت ٝرٞد داسد. ٜٗظٞس اص ث٢ـشٟ ٝسي ٛيـشٝسي ًـبس، ػـشا٠ٛ     

عبٓي٠ٌ ث٢شٟ ٝسي اسصؽ اكضٝدٟ )اسصؽ تٞٓيذ خبٓق( ايزبد ؿذٟ ث٠ اصاي ١ش ٛلش ٛيشٝي ًبس اػت، دس 

ًْ ػٞاْٗ تٞٓيذ ٛـبٙ د١ٜذٟ ٗز٘ٞع ػ٢ٖ اسصؿي اختلبف دادٟ ؿذٟ ث٠ ٠٘١ ػٞاْٗ تٞٓيذ )ٛيـشٝي  

ٝ... ( اػت ٠ً ثشاي رجشاٙ ٗوبديش ٗلشف ايٚ ػٞاْٗ دس كشايٜذ تٞٓيذ ثـشاي آ٢ٛـب     ًبس، ػشٗبي٠، صٗيٚ

ي دس دػـتشع ٗٞرـت   دس ٛظش ُشكت٠ ؿذٟ اػت. ُلتٜي اػت، ٗغذٝديت ٝ پشاًٜذُي اعالػبت آٗبس

 ٗي ؿٞد تب هبثٔيت ٗوبيؼ٠ ٢ٛبيي ٝ ٌٗبٛي ايٚ ثشآٝسد١ب ٛيض صٜذاٙ صيبد ٛجبؿذ. 
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 :ث٢فٟ ٝـي ًْ ػٞاْٗ سٞٓیؽ ؼـ ثػً ِٜؼز ٝ ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ػ٘ؽٟ ِٜؼشي 1-6-1

 

، 1383ثشپبي٠ ثشآٝسد١بي ٗشًض آٗبس ايشاٙ اص عؼبة تٞٓيذ ثخؾ كٜؼت اػـتبٙ دس ػـبّ    

سصؽ اكضٝدٟ ايزبد ؿذٟ دس ثخؾ كٜؼت اػتبٙ ثشعؼت هي٘ت٢بي رـبسي ثـبٓؾ ثـش    دس ايٚ ػبّ ًْ ا

ٗئيبسد سيبّ اػت. ث٠ ايٚ تشتيت،  3/3262ٗئيبسد سيبّ ٝ اسصؽ تٞٓيذ ٛبخبٓق ٗتٜبظش آٙ  3/1360

 6/38ٗتٞػظ ًبسآيي اهتلبدي )ث٢شٟ ٝسي ًْ ػٞاْٗ تٞٓيـذ( دس ثخـؾ كـٜؼت اػـتبٙ دس عـذٝد      

ٝاعـذ اسصؽ   100ث٠ اصاي ٗوبديش ػٞاْٗ تٞٓيذ ٗٞسد اػـتلبدٟ ثـشاي ١ـش     دسكذ اػت. ث٠ ثيبٙ ديِش،

دسكذ اػت. ث٠ ثيبٙ ديِش، ث٠ اصاي ٗوـبديش ػٞاٗـْ تٞٓيـذ     6/38تٞٓيذ ٗغلٞالت كٜؼتي دس اػتبٙ، 

ٝاعـذ اسصؽ ثـ٠    6/38ٝاعذ اسصؽ تٞٓيذ ٗغلٞالت كٜؼتي دس اػـتبٙ،   100ٗٞسد اػتلبدٟ ثشاي ١ش 

 ٟ ٝ ثيٚ آ٢ٛب تٞصيغ ؿذٟ اػت. ايٚ ػٞاْٗ اختلبف دادٟ ؿذ

ث٢شٟ ٝسي ًْ ػٞاْٗ تٞٓيذ دس سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي اػتبٙ ثب يٌـذيِش ٗتلـبٝت ثـٞدٟ ٝ     

دس كٜبيغ تٞٓيـذ ٗغلـٞالت ؿـزايي ٝ آؿـبٗيذٛي٢ب ٝ عـذاًخش       0/24دا٠ٜٗ تـييشات آٙ ثيٚ عذاهْ 

اٛذاصٟ ايٚ ؿـبخق   دسكذ دس كٜبيغ تٞٓيذ ػبيش ٗغلٞالت ًبٛي ؿيشكٔضي اػت، ض٘ٚ آٙ ٠ً 6/62

دس كٜبيغ تٞٓيذ پٞؿبى، كٜبيغ تٞٓيذ صٞة ٝ ٗغلٞالت صٞثي، كٜبيغ اٛتـبس ٝ صبح ٝ تٌخيش، كٜبيغ 

تٞٓيذ ٗٞاد ٝ ٗغلٞالت ؿـي٘يبيي، كـٜبيغ تٞٓيـذ ٗغلـٞالت الػـتيٌي ٝ پالػـتيٌي، كـٜبيغ تٞٓيـذ         

بؿي٢ٜب ٝ دػـتِب٢١بي  ٗغلٞالت كٔضي كبثشيٌي، كٜبيغ تٞٓيذ ٗبؿيٚ آالت ٝ تز٢يضات، كٜبيغ تٞٓيذ ٗ

ٗٞٓذ ثشم، كٜبيغ تٞٓيذ اثضاس پضؿٌي ٝ اپتيٌي ، كٜبيغ تٞٓيذ ٝػـبيْ ٛؤيـ٠ ٗٞتـٞسي ٝ كـٜبيغ تٞٓيـذ      

ٗجٔ٘بٙ ثيـتش اص ٗتٞػظ اٛذاصٟ ٗتٜبظش آٙ ثشاي ًْ ثخـؾ كـٜؼت اػـتبٙ ثـٞدٟ ٝ دس ػـبيش سؿـت٠       

 كؼبٓيت٢بي كٜؼتي اص آٙ ً٘تش اػت. 

، 1383تـب   1379اٙ ٛـبٙ داد ٠ً دس كبك٠ٔ ػـب٢ٓبي  دس يي ٗوبيؼ٠ تغجيوي صٗبٛي ٗي تٞ 

دسكـذ اكـضايؾ    0/38دسكذ ث٠  0/36اٛذاصٟ ث٢شٟ ٝسي ًْ ػٞاْٗ تٞٓيذ دس ثخؾ كٜؼت اػتبٙ اص 

يبكت٠ اػت ٠ً ثشآيٜذ اكضايؾ اٛذاصٟ ايٚ ؿبخق دس كٜبيغ تٞٓيـذ پٞؿـبى، كـٜبيغ تٞٓيـذ صـٞة ٝ      

، كٜبيغ تٞٓيذ ٗٞاد ٝ ٗغلـٞالت ؿـي٘يبيي،   ٗغلٞالت صٞثي، كٜبيغ تٞٓيذ ًبؿز ٝ ٗغلٞالت ًبؿزي

كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت الػتيٌي ٝ پالػتيٌي، كٜبيغ تٞٓيذ ػبيش ٗغلٞالت ًـبٛي ؿيشكٔـضي، كـٜبيغ    

تٞٓيذ ٗغلٞالت كٔضي كبثشيٌي، كٜبيغ تٞٓيـذ ٗبؿـيٚ آالت ٝ تز٢يـضات، كـٜبيغ تٞٓيـذ ٗبؿـي٢ٜب ٝ       

تيٌي، كٜبيغ تٞٓيذ ػبيش تز٢يضات عْ٘ ٝٛوْ  ٝ كٜبيغ تٞٓيذ اثضاس پضؿٌي ٝ اپ  دػتِب٢١بي ٗٞٓذ ثشم،

 كٜبيغ تٞٓيذ ٗجٔ٘بٙ ٝ ًب١ؾ اٛذاصٟ آٙ دس ػبيش سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي اػتبٙ ٗي ثبؿذ. 

١٘ضٜيٚ دس يي ٗوبيؼ٠ تغجيوي ثيٚ اػتبٙ ٝ ًـٞس ٗي تٞاٙ ٛـبٙ داد ًـ٠ اٝالً دس ١ـش دٝ    

س ثخـؾ كـٜؼت اػـتبٙ ثيــتش اص اٛـذاصٟ      ٗوغغ صٗبٛي ٗٞسد ٛظش اٛذاصٟ ث٢شٟ ٝسي ًْ ػٞاْٗ تٞٓيذ د

ٗتٜبظش آٙ دس ثخؾ كٜؼت ًـٞس ٗي ثبؿذ. حبٛيبً ثب تٞر٠ ث٠ ًب١ؾ اٛـذاصٟ ث٢ـشٟ ٝسي ًـْ ػٞاٗـْ     
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تٞٓيذ دس ثخؾ كٜؼت ًـٞس ٝ اكضايؾ آٙ دس اػتبٙ دس عّٞ ايٚ دٝسٟ صٗبٛي، ٗٞهؼيت ٛؼجي اػـتبٙ  

صٟ ث٢شٟ ٝسي ًْ ػٞاْٗ تٞٓيذ دس كٜبيغ اٛذا 1383دس هيبع ثب ًـٞس توٞيت ؿذٟ اػت. حبٛيبً دس ػبّ 

تٞٓيذ ٜٗؼٞربت، كٜبيغ دثبؿي ٝ پشداخت صشٕ، كٜبيغ تٞٓيذ ًي ٝ كشآٝسدٟ ١بي ٛلتي، كٜبيغ تٞٓيـذ  

كٔضات اػبػي ٝ كٜبيغ تٞٓيذ ػبيش تز٢يضات عْ٘ ٝٛوْ دس اػتبٙ ً٘تش اص اٛذاصٟ ٗتٜـبظش آٙ دس ًـْ   

ٟ ٝسي ًْ ػٞاْٗ تٞٓيذ دس اػتبٙ ثيــتش اص آٙ دس  ًـٞس ثٞدٟ ٝدس ػبيش سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي، ث٢ش

 ًْ ًـٞس اػت. 

 

 ث٢فٟ ٝـي ًْ ػٞاْٗ سٞٓیؽ ؼـ ِٜبيغ ثكـٍ اوشبٙ  :2-6-1

 

، اسصؽ تٞٓيذ ٛبخبٓق كـٜبيغ ثـضسٍ اػـتبٙ    1384ثشپبي٠ اعالػبت دس دػتشع، دس ػبّ  

ّ اػت. ث٠ ايٚ تشتيـت،  ٗئيبسد سيب 4/849ٗئيبسد سيبّ ٝ اسصؽ اكضٝدٟ ٗتٜبظش آٙ  2/2011ثبٓؾ ثش 

دسكذ اػت. ٗوبيؼ٠ اٛذاصٟ  2/42اٛذاصٟ ث٢شٟ ٝسي ًْ ػٞاْٗ تٞٓيذ دسكٜبيغ ثضسٍ اػتبٙ دس عذٝد 

ث٢شٟ ٝسي ًْ ػٞاْٗ تٞٓيذ دس سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜبيغ ثضسٍ اػتبٙ ٛـبٙ ٗي د١ـذ ًـ٠ اٛـذاصٟ ايـٚ     

دسكـذ   2/14عـذاهْ   دسكذ دس كٜبيغ تٞٓيذ ٗبؿيٚ آالت ٝ تز٢يضات ٝ 6/79ؿبخق ثيٚ عذاًخش 

دس كٜبيغ تٞٓيذ كٔضات اػبػي ٗتـيش اػت، ض٘ٚ آٙ ٠ً ث٢شٟ ٝسي ًْ ػٞاْٗ تٞٓيذ دس كٜبيغ تٞٓيـذ  

ًبؿز ٝ ٗغلٞالت ًبؿزي، كٜبيغ تٞٓيذ رؿبّ ًـي ٝ كـشآٝسدٟ ١ـبي ٛلتـي، كـٜبيغ تٞٓيـذ ٗـٞاد ٝ        

ٞالت كٔـضي  ٗغلٞالت ؿي٘يبيي، كٜبيغ تٞٓيذ ػبيش ٗغلٞالت ًبٛي ؿيشكٔضي، كـٜبيغ تٞٓيـذ ٗغلـ   

كبثشيٌي، كٜبيغ تٞٓيذ ٗبؿيٚ آالت ٝ تز٢يضات، كٜبيغ تٞٓيذ ٝػبيْ ٛؤيـ٠ ٗٞتـٞسي ٝ كـٜبيغ تٞٓيـذ     

ٗجٔ٘بٙ ثيـتش اص ث٢شٟ ٝسي ًْ ػٞاْٗ تٞٓيذ دس ًـْ كـٜبيغ ثـضسٍ اػـتبٙ ثـٞدٟ ٝ دس ػـبيش سؿـت٠        

 كؼبٓيت٢بي كٜبيغ ثضسٍ اػتبٙ اص آٙ ً٘تش اػت. 

ْ تٞٓيذ دس كٜبيغ ثضسٍ اػتبٙ ٝ ًـٞس دس ػـبّ ٗـٞسد   ٗوبيؼ٠ اٛذاصٟ ث٢شٟ ٝسي ًْ ػٞاٗ 

ٛظش ٛـبٙ ٗي د١ذ ٠ً اٛذاصٟ ايٚ ؿبخق دس اػتبٙ ثيــتش اص ٗتٞػـظ اٛـذاصٟ ٗتٜـبظش آٙ دس ًــٞس      

دسكذ( اػت، ض٘ٚ آٙ ٠ً ث٢شٟ ٝسي ًْ ػٞاْٗ تٞٓيذ دس كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلـٞالت ؿـزايي ٝ    3/34)

ذ ًبؿز ٝ ٗغلٞالت ًبؿزي، كٜبيغ تٞٓيذ رؿبّ ًي آؿبٗيذٛي٢ب، كٜبيغ تٞٓيذ ٜٗؼٞربت، كٜبيغ تٞٓي

ٝ كشآٝسدٟ ١بي ٛلتي، كٜبيغ تٞٓيذ ٗٞاد ٝ ٗغلٞالت ؿي٘يبيي، كٜبيغ تٞٓيـذ ٗغلـٞالت الػـتيٌي ٝ    

پالػتيٌي، كٜبيغ تٞٓيذ ػبيش ٗغلٞالت ًبٛي ؿيشكٔضي، كـٜبيغ تٞٓيـذ ٗغلـٞالت كٔـضي كـبثشيٌي،      

يذ ٝػبيْ ٛؤي٠ ٗٞتٞسي، كٜبيغ تٞٓيذ ػبيش تز٢يشات كٜبيغ تٞٓيذ ٗبؿيٚ آالت ٝ تز٢يضات، كٜبيغ تٞٓ

عْ٘ ٝٛوْ ٝ كٜبيغ تٞٓيذ ٗجٔ٘بٙ ثيـتش اص ث٢شٟ ٝسي ًْ ػٞاْٗ تٞٓيذ دس ايٚ سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜبيغ 

ثضسٍ ًـٞس ثٞدٟ ٝ دس ػبيش سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜبيغ ثضسٍ اػتبٙ، اٛذاصٟ ايٚ ؿبخق دس اػتبٙ ً٘تش 

 اص آٙ دس ًـٞس اػت. 
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تب  1374شسػي سٝٛذ ث٢شٟ ٝسي ًْ ػٞاْٗ تٞٓيذ دس كٜبيغ ثضسٍ اػتبٙ دس د٠١ ١٘ضٜيٚ ث 

 ٝ ٗوبيؼ٠ آٙ ثب ١٘يٚ سٝٛذ دس كٜبيغ ثضسٍ ًـٞس ٛـبٙ ٗي د١ذ:  1384

سٝٛذ ػ٘ٞٗي تـييشات ث٢شٟ ٝسي ًْ ػٞاْٗ تٞٓيذ دس اػتبٙ اسدثيْ كؼٞدي ٝ دس ًْ ًــٞس   -

 ٛضٝٓي اػت. 

ذ دس اػتبٙ ً٘تش اص اٛذاصٟ ٗتٜبظش آٙ دس ًْ ًــٞس  ث٢شٟ ٝسي ًْ ػٞاْٗ تٞٓي 1378تب ػبّ  -

ثٞدٟ ٝ اص آٙ ث٠ ثؼذ، ث٢شٟ ٝسي ًْ ػٞاْٗ تٞٓيذ دس كـٜبيغ ثـضسٍ اػـتبٙ ثيــتش اص اٛـذاصٟ      

 ٗتٜبظش آٙ دس كٜبيغ ثضسٍ ًـٞس اػت. 

 

 : ث٢فٟ ٝـي ٛیفٝي ًبـ ؼـ ِٜبيغ ثكـٍ اوشبٙ 3-6-1

 

 6774د ؿبؿالٙ كٜبيغ ثـضسٍ اػـتبٙ   ، تؼذا 1384ثشپبي٠ اعالػبت دس دػتشع، دس ػبّ  

ٗئيبسد سيبّ اػـت   4/849ٛلش ٝ اسصؽ اكضٝدٟ ايزبد ؿذٟ دس ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي اػتبٙ ثبٓؾ ثش

ٝ ث٠ ايٚ تشتيت، ث٢شٟ ٝسي ٛيشٝي ًبس )ػشا٠ٛ اسصؽ اكضٝدٟ ايزبد ؿـذٟ تٞػـظ ١ـش ٛلـش ؿـبؿْ( دس      

 ٗئيٞٙ سيبّ اػت.  4/125كٜبيغ ثضسٍ اػتبٙ دس عذٝد 

ٔؾ ث٢شٟ ٝسي ٛيشٝي ًبس دس سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜبيغ ثضسٍ اػتبٙ ثب يٌذيِش ٗتلبٝت ثٞدٟ ٗج 

 6/182ٗئيٞٙ سيبّ دس كٜبيغ تٞٓيذ كٔضات اػبػي ٝ عذاًخش  6/30ٝ دا٠ٜٗ تـييشات آٙ ثيٚ عذاهْ 

ٗئيٞٙ سيبّ دس كٜبيغ تٞٓيذ ػبيش ٗغلٞالت ًبٛي ؿيشكٔضي اػت، ض٘ٚ آٙ ًـ٠ ث٢ـشٟ ٝسي ٛيـشٝي    

كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت ؿزايي ٝ آؿبٗيذٛي٢ب ٝ كٜبيغ تٞٓيذ ٗبؿيٚ آالت ٝ تز٢يضات ثيـتش اص  ًبس دس

ٗتٞػظ ٗتٜبظش آٙ دس ًْ كٜبيغ ثضسٍ اػتبٙ ثٞدٟ ٝ دس ػبيش سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜبيغ ثـضسٍ اػـتبٙ   

 اص آٙ ً٘تش اػت. 

ذ ٠ً ٗجٔؾ ٗوبيؼ٠ ٗجٔؾ ث٢شٟ ٝسي ٛيشٝي ًبس دس كٜبيغ ثضسٍ اػتبٙ ٝ ًـٞس ٛـبٙ ٗي د١ 

ٗئيـٞٙ سيـبّ(    2/181ايٚ ث٢شٟ ٝسي دس اػتبٙ ً٘تش اص ٗجٔؾ ٗتٜبظش آٙ دس كـٜبيغ ثـضسٍ ًــٞس )   

اػت، ض٘ٚ آٙ ٠ً ث٢شٟ ٝسي ٛيشٝي ًبس دس ًبسُب٢١بي ثضسٍ كـٜبيغ تٞٓيـذ ٗغلـٞالت ؿـزايي ٝ     

ت آؿبٗيذٛي٢ب، كٜبيغ تٞٓيذ ٜٗؼٞربت، كٜبيغ تٞٓيذ صٞة ٝ ٗغلٞالت صٞثي، كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلـٞال 

الػتيٌي ٝ پالػتيٌي ، كٜبيغ تٞٓيذ ػبيش ٗغلٞالت ًـبٛي ؿيشكٔـضي، كـٜبيغ تٞٓيـذ ٗبؿـيٚ آالت ٝ      

تز٢يضات ٝ كٜبيغ تٞٓيذ ٗجٔ٘بٙ ثيـتش اص ث٢شٟ ٝسي ٛيشٝي ًبس دس ايٚ سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس ًْ 

س ًــٞس  ًـٞس ثٞدٟ ٝ دس ػبيش سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜبيغ ثـضسٍ اػـتبٙ ً٘تـش اص ٗجـبٓؾ ٗتٜبظشؿـبٙ د     

 ثبؿذ.  ٗي
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١٘ضٜيٚ، ثشسػي سٝٛذ ػ٘ٞٗي تـيييشات ث٢شٟ ٝسي ٛيشٝي ًـبس دس كـٜبيغ ثـضسٍ اػـتبٙ      

ٝ ٗوبيؼ٠ آٙ ١ـب ثـب  ٗـٞاسد     1384تب  1374( دس ػب٢ٓبي 1375)تؼذيْ ؿذٟ ثشعؼت هي٘ت٢بي ػبّ 

 ٗتٜبظشؿبٙ دس كٜبيغ ثضسٍ ًـٞس ٛـبٙ ٗي د١ذ: 

 س اػتبٙ ٝ ًـٞس كؼٞدي اػت. سٝٛذ ػ٘ٞٗي تـييشات ث٢شٟ ٝسي ٛيشٝي ًبس د -

 ١٘ٞاسٟ ث٢شٟ ٝسي ٛيشٝي ًبس دس اػتبٙ ً٘تش اص ث٢شٟ ٝسي ٛيشٝي ًبس دس ًْ ًـٞس اػت.  -

 

 : ث٢فٟ ٝـي ٛیفٝي ًبـ ؼـ ِٜبيغ ًٞزي ٝ ثكـٍ اوشبٙ 4-6-1

 

، تؼـذاد ًـْ ؿـبؿالٙ    1381ثشپبي٠ ٛتبيذ آٗبسُيشي اص ًبسُب٢١بي كٜؼتي ًـٞس دس ػـبّ   

دسكـذ( اص آٛـبٙ دس    1/69ٛلـش )  14020ٛلـش اػـت ًـ٠     20303تبٙ ثبٓؾ ثش ًبسُب٢١بي كٜؼتي اػ

دسكـذ( دس ًبسُب٢١ـبي ثـضسٍ     9/30ٛلـش )  6283ٛلش ًبسًٚ( ٝ  9تب  1ًبسُب٢١بي ًٞصي )داساي 

ٛلش ًبسًٚ ٝ ثيـتش( ٗــّٞ ًـبس ١ؼـتٜذ. ١٘ضٜـيٚ ًـْ اسصؽ اكـضٝدٟ ايزـبد ؿـذٟ دس         10)داساي 

دسكـذ(   7/37ٗئيبسد سيبّ ) 4/258ٗئيبسد سيبّ اػت ٠ً  0/686ًبسُب٢١بي كٜؼتي اػتبٙ ثبٓؾ ثش 

دسكذ( دس ًبسُب٢١بي ثضسٍ ايزبد ؿذٟ  3/62ٗئيبسد سيبّ ) 6/427اص آٙ دس ًبسُب٢١بي ًٞصي ٝ 

اػت. ٗوبيؼ٠ ػ٢ٖ ٛؼجي اؿتـبّ ٝ اسصؽ اكضٝدٟ ًبسُب٢١بي ًٞصـي ٝ ًبسُب٢١ـبي ثـضسٍ دس ًـْ     

اػتبٙ، ث٠ ٝضٞط ٛــبٙ د١ٜـذٟ ثيــتش ثـٞدٙ ث٢ـشٟ ٝسي       اؿتـبّ ٝ اسصؽ اكضٝدٟ ًبسُب٢١بي كٜؼتي

ٛيشٝي ًبس دس ًبسُب٢١بي ثضسٍ كٜؼتي دس هيبع ثب آٙ دس ًبسُب٢١بي ًٞصي كٜؼتي اػت. دس ػبّ 

ٗئيٞٙ سيبّ ثٞدٟ ٝ ٗجٔـؾ   8/33ٗٞسد ثشسػي، ٗجٔؾ ث٢شٟ ٝسي ٛيشٝي ًبس دس ًْ كٜبيغ اػتبٙ عذٝد 

ثشاثـش ايـٚ ٗجٔـؾ دس كـٜبيغ      7/3ئيٞٙ سيـبّ( ٝ عـذٝد   ٗ 1/68ٗتٜبظش آٙ دس كٜبيغ ثضسٍ اػتبٙ )

ٗئيٞٙ سيبّ( اػت. ثٜبثشايٚ، اعت٘ـبّ اػـتلبدٟ اص ػـشٗبي٠ ثيــتش، ٛظـبٕ ث٢ـشٟ        4/18ًٞصي اػتبٙ )

ثشداسي ًبسآٗـذتش، تٌٜٞٓـٞطي تٞٓيـذ ٗـذسٛتش دس ًبسُب٢١ـبي ثـضسٍ كـٜؼتي دس هيـبع ثـب آٙ دس          

ثبصد١ي تٞٓيذي ٛيشٝي ًـبس دس آ٢ٛـب ثـ٠ ٗيـضاٙ     ًبسُب٢١بي ًٞصي كٜؼتي اػتبٙ ٗٞرت ٗي ؿٞد تب 

 اي اكضايؾ يبثذ.  هبثْ ٗالعظ٠

ٗوبيؼ٠ تللئي ث٢شٟ ٝسي ٛيشٝي ًبس دس سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي ٛـبٙ ٗـي د١ـذ ًـ٠ دس     

٠٘١ آ٢ٛب )ثزض كٜبيغ دثبؿي ٝ  كشآٝسي صشٕ(، ث٢شٟ ٝسي ٛيشٝي ًبس دس ًبسُب٢١بي ثضسٍ ثيــتش اص  

ػت، ض٘ٚ آٙ ٠ً اختالف ايـٚ دٝ دس ثشخـي سؿـت٠ كؼبٓيت٢ـبي كـٜؼتي      آٙ دس ًبسُب٢١بي ًٞصي ا

)ٗبٜٛذ كٜبيغ تٞٓيذ ًبؿز ٝ ٗغلٞالت ًبؿزي، كٜبيغ تٞٓيذ ٝػبيْ ٛؤي٠ ٗٞتٞسي ٝ...( ًٖ ٝ دس ثؼضي 

ديِش اص سؿت٠ كؼبٓيت٢بي كٜؼتي )ٗبٜٛذ كٜبيغ تٞٓيذ خٞساًي٢ب ٝ آؿبٗيذٛي٢ب، كٜبيغ تٞٓيـذ ٗبؿـي٢ٜب ٝ   

ثشم، كٜبيغ تٞٓيذ ػبيش تز٢يضات عْ٘ ٝ ٛوْ ٝ...( ثؼيبس صيبد ٝ هبثْ ٗالعظ٠ اػت. دػتِب٢١بي ٗٞٓذ 
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ايٚ اٗش ٛـبٙ د١ٜذٟ ١٘جؼتِي ٗؼتويٖ ثيٚ اٛذاصٟ ًبسُب٢١بي كٜؼتي ٝ ث٢شٟ ٝسي ٛيشٝي ًـبس ؿـبؿْ   

 دس آ٢ٛب اػت. 

ٗي تٞاٙ ٛـبٙ داد ٠ً دس ػبّ ٗٞسد ثشسػي، اٛذاصٟ ث٢شٟ ٝسي ٛيشٝي ًـبس دس ًبسُب٢١ـبي    

 4/23ٗئيٞٙ سيبّ( ثيـتش اص آٙ دس ًبسُب٢١بي كٜؼتي ًٞصي ًـٞس ) 6/104كٜؼتي ثضسٍ ًـٞس )

ثشاثش آٙ اػت. ث٠ ايٚ تشتيت ٗالعظ٠ ٗي ؿٞد ٠ً ث٢ـشٟ ٝسي ٛيـشٝي    5/4ٗئيٞٙ سيبّ( ٝ دس عذٝد 

ًبس دس ًبسُب٢١بي ًٞصي ٝ ثضسٍ كٜؼتي ًـٞس ثيـتش اص ث٢شٟ ٝسي ٛيـشٝي ًـبس ايـٚ ًبسُب٢١ـبي     

دس اػتبٙ اػت ٝ ٓيٌٚ ؿذت ٛؼجي تلبٝت ٛيشٝي ًبس دس ايٚ دٝ ُشٟٝ اص ًبسُب٢١بي كـٜؼتي   كٜؼتي

ً٘تش اص آٙ دس ًْ ًـٞس اػت. ث٠ ١٘يٚ تشتيت، ٗوبيؼ٠ ث٢شٟ ٝسي ٛيشٝي ًبس دس ًبسُب٢١بي ًٞصي 

ٝ ثضسٍ كٜؼتي اػتبٙ ٝ ًـٞس ٛـبٙ ٗي د١ذ ٠ً ٗجٔؾ ايٚ ث٢شٟ ٝسي ١ـٖ دس ًبسُب٢١ـبي ًٞصـي ٝ    

سُب٢١بي ثضسٍ كٜبيغ تٞٓيذ ٗغلٞالت الػتيٌي ٝ پالػتيٌي، كٜبيغ تٞٓيذ ػبيش ٗغلٞالت ١ٖ دس ًب

ًبٛي ؿيشكٔضي، كٜبيغ تٞٓيذ ٗبؿي٢ٜب ٝ دػتِب٢١بي ٗٞٓذ ثشم، كٜبيغ تٞٓيـذ اثـضاس پضؿـٌي ٝ اپتيٌـي،     

كٜبيغ تٞٓيذ ػبيش تز٢يضات عْ٘ ٝٛوْ ٝ كٜبيغ تٞٓيذ ٗجٔ٘بٙ ٝ ٛيـض دس ًبسُب٢١ـبي ثـضسٍ كـٜبيغ     

يذ ٜٗؼٞربت، كٜبيغ تٞٓيذ پٞؿبى ٝ كٜبيغ تٞٓيـذ صـٞة ٝ ٗغلـٞالت صـٞثي اػـتبٙ ثيــتش اص       تٞٓ

ٗتٞػظ ١بي ٗتٜبظشؿبٙ دس ًْ ًـٞس ثٞدٟ ٝ دس ػبيش ٗٞاسد، ث٢شٟ ٝسي ٛيـشٝي ًـبس دس ًبسُب٢١ـبي    

 ًٞصي ٝ ثضسٍ كٜؼتي اػتبٙ ً٘تش اص آٙ دس ًْ ًـٞس اػت. 

( ، اسايـ٠  1-52( تـب ) 1-48رذاّٝ ؿـ٘بسٟ ) اعالػبت تللئي دس ٗٞسد ٗٞاسد رًش ؿذٟ دس  

 ُشديذٟ اػت.
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 1383ٝ  1379(: ثفآٝـؼ ث٢فٟ ٝـي ًْ ػٞاْٗ سٞٓیؽ ؼـ ثػً ِٜؼز ث٠ سلٌیي ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي ؼـ اوشبٙ اـؼثیْ ؼـ وب٢ٓبي   1-48خؽّٝ ) 

 ؼـِؽ( -)ٗیٔیبـؼ ـيبّ          

 ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي

 1383وبّ  1379وبّ 

ٓیؽ اـقي سٞ

 ٛبغبُٓ
 اـقي اككٝؼٟ

ث٢فٟ ٝـي ًْ 

 ػٞاْٗ سٞٓیؽ

اـقي سٞٓیؽ 

 ٛبغبُٓ
 اـقي اككٝؼٟ

ث٢فٟ ٝـي ًْ 

 ػٞاْٗ سٞٓیؽ

 6/38 3/1262 3/3262 0/36 7/596 5/1658 خ٘غ ًْ

 0/24 6/292 7/1218 2/29 2/231 9/792 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢ب

 - 0 0 - 0 0 بًِٜٞبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر اق سٞسٞٙ ٝ سٜج

 7/29 2/88 8/296 0/41 0/71 2/173 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر

 7/47 4/25 0/53 4/42 5/7 7/17 ػْ٘ آٝـي ٝ ـَٛ ًفؼٙ غك ِٜبيغ سٞٓیؽ دٌٞبى،

ِٜبيغ ؼثبؿي، دفؼاغز زفٕ ٝ ونبيف ٗطّنٞالر   

 زفٗي

4/36 6/17 4/48 5/13 2/4 1/31 

 8/48 7/55 2/114 8/39 1/15 9/37 ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي

 6/36 5/1 1/4 6/28 2/0 7/0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر ًبؿؿي

 0/44 4/4 0/10 0/54 7/2 0/5 ِٜبيغ اٛشٍبـ، زبح ٝ سٌثیف ـوب٠ٛ ١بي ضجظ ٌؽٟ

 5/37 6/0 6/1 - 0 0 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًي، كفآٝـؼٟ ١بي ٛلشي ٝ...

 4/48 2/6 8/12 2/34 1/5 9/14 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبيي

 2/48 0/304 8/630 2/35 0/87 4/247 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر الوشیٌي ٝ دالوشیٌي

 6/62 5/293 1/469 3/54 1/102 1/188 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف ٗطّٞالر ًبٛي ؿیفكٔكي

 4/35 7/5 1/16 1/36 3/1 6/3 ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي

 8/40 7/41 3/102 9/35 1/18 4/50 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر كٔكي كبثفيٌي...

 0/52 5/44 6/85 0/50 2/16 4/32 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ سد٢یكار ...

ضىنبثؽاـي ٝ   ِٜبيغ سٞٓینؽ ٗبٌنی٢ٜبي ؼكشنفي،   

 ٗطبوجبسي

0 0 - 0 0 - 

 4/46 6/11 0/25 0/42 0/5 9/11 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ ؼوشِب٢١بي ثفهي ...

  ٞ يكينٞٙ ٝ ؼونشِب٢١بي   ِٜبيغ سٞٓینؽ ـاؼينٞ، سٔ

 اـسجبعي

0 0 - 0 0 - 

 1/48 1/9 9/18 7/45 4/7 2/16 ادشیٌي ٝ....  ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ،

 9/44 0/16 6/35 2/46 2/1 6/2 سفئف ٝ...  ِٜبيغ سٞٓیؽ ٝوبيْ ٛؤی٠ ٗٞسٞـي ،

 2/32 6/16 5/51 0/25 5/0 0/2 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف سد٢یكار ضْ٘ ٝ ٛوْ

 8/39 8/40 6/102 8/30 7/7 0/25 ؽ ٗجٔ٘بٙ ٝ ّٜٗٞػبرِٜبيغ سٞٓی

 - 0 0 - 0 0 ِٜبيغ ثبقيبكز 

 ٗفًك آٗبـ ايفاٙ  – 1383ٝ  1379ٗبغؿ: ضىبث٢بي ٗٔي ايفاٙ، ضىبث٢بي ٜٗغو٠ اي )ضىبة سٞٓیؽ اوشب٢ٛبي ًٍٞـ(، وب٢ٓبي 
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 1383ٝ  1379ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي ؼـ ًْ ًٍٞـ ؼـ  وب٢ٓبي  (: ثفآٝـؼ ث٢فٟ ٝـي ًْ ػٞاْٗ سٞٓیؽ ؼـ ثػً ِٜؼز ث٠ سلٌیي  1-49خؽّٝ )  

 ؼـِؽ( -)ٗیٔیبـؼ ـيبّ          

 ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي

 1383وبّ  1379وبّ 

اـقي سٞٓیؽ 

 ٛبغبُٓ
 اـقي اككٝؼٟ

ث٢فٟ ٝـي ًْ 

 ػٞاْٗ سٞٓیؽ

اـقي سٞٓیؽ 

 ٛبغبُٓ
 اـقي اككٝؼٟ

ث٢فٟ ٝـي ًْ 

 ػٞاْٗ سٞٓیؽ

 1/32 7/206780 1/644054 2/35 7/90030 5/255892 خ٘غ ًْ

 7/17 8/21208 3/119785 7/20 2/14415 5/69506 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢ب

 4/49 4/834 0/1688 3/64 9/564 5/878 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر اق سٞسٞٙ ٝ سٜجبًٞ

 2/37 0/12317 5/33129 0/40 0/7429 5/18579 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر

 2/47 5/3479 8/3984 6/40 9/1120 2/2758 ػْ٘ آٝـي ٝ ـَٛ ًفؼٙ غك يغ سٞٓیؽ دٌٞبى،ِٜب

ِٜبيغ ؼثبؿي، دفؼاغز زفٕ ٝ ونبيف ٗطّنٞالر   

 زفٗي

6/1866 1/607 5/32 7/5068 6/1345 8/33 

 3/46 1/2345 6/6449 3/43 9/825 1/1907 ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي

 4/30 6/1963 0/2992 4/32 1/1075 2/3320 ًبؿؿيِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر 

 8/40 8/1219 0/2992 4/49 8/650 5/1317 ِٜبيغ اٛشٍبـ، زبح ٝ سٌثیف ـوب٠ٛ ١بي ضجظ ٌؽٟ

 6/46 6/18170 5/38991 3/44 2/6771 5/15288 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًي، كفآٝـؼٟ ١بي ٛلشي ٝ...

 7/42 0/24851 8/58193 2/54 9/12938 0/23881 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبيي

 2/28 4/4846 2/17160 4/33 5/2241 2/6701 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر الوشیٌي ٝ دالوشیٌي

 1/49 4/20039 4/40787 3/49 3/7871 2/15957 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف ٗطّٞالر ًبٛي ؿیفكٔكي

 1/41 0/29652 6/72197 1/40 8/10175 2/25381 ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي

 9/34 4/11193 7/32079 2/38 0/4282 9/11209 ٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر كٔكي كبثفيٌي...ِ

 4/34 3/11607 4/33741 9/37 8/5513 5/14558 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ سد٢یكار ...

ضىنبثؽاـي ٝ   ِٜبيغ سٞٓینؽ ٗبٌنی٢ٜبي ؼكشنفي،   

 ٗطبوجبسي

7/313 1/128 8/40 9/747 8/283 9/37 

 7/29 7/5507 3/18554 3/34 3/2188 5/6371 آالر ٝ ؼوشِب٢١بي ثفهي ... ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ

ِٜبيغ سٞٓینؽ ـاؼينٞ، سٔٞيكينٞٙ ٝ ؼونشِب٢١بي     

 اـسجبعي

4/2839 7/939 1/33 8/4440 0/1720 7/38 

 4/45 0/1274 4/2806 1/41 2/421 1/1024 ادشیٌي ٝ....  ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ،

 0/19 0/21740 8/114208 2/30 0/8041 8/26668 سفئف ٝ...  ٞسٞـي ،ِٜبيغ سٞٓیؽ ٝوبيْ ٛؤی٠ ٗ

 1/37 7/4609 2/12409 8/28 6/531 7/1846 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف سد٢یكار ضْ٘ ٝ ٛوْ

 1/38 6/6479 7/16984 9/34 0/1277 1/3658 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗجٔ٘بٙ ٝ ّٜٗٞػبر

 2/33 9/91 1/277 8/34 4/20 6/58 ِٜبيغ ثبقيبكز 

 ٗفًك آٗبـ ايفاٙ  – 1383ٝ  1379ؿ: ضىبث٢بي ٗٔي ايفاٙ، ضىبث٢بي ٜٗغو٠ اي )ضىبة سٞٓیؽ اوشب٢ٛبي ًٍٞـ(، وب٢ٓبي ٗبغ
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 1384(: ث٢فٟ ٝـي ػٞاْٗ سٞٓیؽ ؼـ ِٜبيغ ثكـٍ اوشبٙ اـؼثیْ ٝ ًْ ًٍٞـ  ث٠ سلٌیي ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي ؼـ وبّ  1-50خؽّٝ ) 

 ٗیٔیٞٙ ـيبّ( -)ؼـِؽ         

 ٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشيـٌش

 ًْ ًٍٞـ اوشبٙ اـؼثیْ

ث٢فٟ ٝـي ًْ 

 ػٞاْٗ سٞٓیؽ

ث٢فٟ ٝـي 

 ٛیفٝي ًبـ

ث٢فٟ ٝـي ًْ 

 ػٞاْٗ سٞٓیؽ

ث٢فٟ ٝـي 

 ٛیفٝي ًبـ

ًْ 2/42 4/125 3/34 2/181 

 9/106 7/27 8/154 8/30 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢ب

 8/64 9/32 9/107 5/34 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر

 9/59 1/40 8/54 4/29 ػْ٘ آٝـي ٝ ـَٛ ًفؼٙ غك ِٜبيغ سٞٓیؽ دٌٞبى،

 9/79 3/42 3/90 8/38 ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي

 0/122 2/33 0/51 7/43 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر ًبؿؿي

 0/1292 2/47 9/66 9/50 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًي، كفآٝـؼٟ ١بي ٛلشي ٝ...

 3/344 7/40 5/32 7/45 الر ٌی٘یبييِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞ

 0/122 6/32 2/125 8/35 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر الوشیٌي ٝ دالوشیٌي

 2/132 6/53 6/182 6/68 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف ٗطّٞالر ًبٛي ؿیفكٔكي

 0/453 6/41 6/30 2/14 ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي

 2/98 0/33 6/56 8/41 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر كٔكي كبثفيٌي...

 4/104 8/33 7/156 6/79 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ سد٢یكار ...

 9/82 2/45 6/46 8/35 ادشیٌي ٝ....  ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ،

 7/250 4/20 5/40 1/45 سفئف ٝ...  ِٜبيغ سٞٓیؽ ٝوبيْ ٛؤی٠ ٗٞسٞـي ،

 2/168 7/35 9/58 0/40 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف سد٢یكار ضْ٘ ٝ ٛوْ

 0/85 1/42 1/86 9/56 ٞٓیؽ ٗجٔ٘بٙ ٝ ّٜٗٞػبرِٜبيغ س

 6/131 0/37 - - ِٜبيغ ثبقيبكز 

 ٗفًك آٗبـ ايفاٙ  – 1384. ٛشبيح آٗبـُیفي اق ًبـُب٢١بي ثكـٍ ِٜؼشي ًٍٞـ ، وبّ 1ٗبغؿ: 

 . ثفآٝـؼ ٍٗبٝـ 2           

 

   1384ٍٞـ  ث٠ سلٌیي ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي ؼـ وبّ (: ث٢فٟ ٝـي ػٞاْٗ سٞٓیؽ ؼـ ِٜبيغ ثكـٍ اوشبٙ اـؼثیْ ٝ ًْ ً   1-51خؽّٝ )

 ٗیٔیٞٙ ـيبّ(-)ؼـِؽ         

 وبّ

 ًْ ًٍٞـ اوشبٙ اـؼثیْ

ث٢فٟ ٝـي ًْ 

 ػٞاْٗ سٞٓیؽ

ث٢فٟ ٝـي 

 ٛیفٝي ًبـ

ث٢فٟ ٝـي ًْ 

 ػٞاْٗ سٞٓیؽ

ث٢فٟ ٝـي 

 ٛیفٝي ًبـ

1374 5/27 2/21 9/38 8/29 

1375 0/29 1/24 9/41 2/33 

1376 6/35 7/21 1/43 5/38 

1377 0/41 8/35 2/42 0/37 

1378 6/42 6/36 7/43 4/42 

1379 3/44 6/38 4/42 2/46 

1380 8/43 7/35 5/42 6/50 

1381 8/41 9/32 4/40 6/50 

1382 6/40 7/44 5/38 7/56 

1383 6/47 5/48 2/37 3/62 

1384 2/42 1/42 3/34 3/61 

 سؼؽيْ ٌؽٟ اوز سب هبثٔیز ٗوبيى٠ ثب يٌؽيِف ـا ؼاٌش٠ ثبٌٜؽ.  1375ي وبّ * ث٢فٟ ٝـي ٛیفٝي ًبـ، ثفضىت هی٘ش٢ب

 ٗفًك آٗبـ ايفاٙ  – 1384. ٛشبيح آٗبـُیفي اق ًبـُب٢١بي ثكـٍ ِٜؼشي ًٍٞـ ، وبّ 1ٗبغؿ: 

 . ثفآٝـؼ ٍٗبٝـ 2           
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 1381اـؼثیْ ٝ ًٍٞـ ث٠ سلٌیي ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي ؼـ وبّ (: ث٢فٟ ٝـي ٛیفٝي ًبـ ؼـ ًبـُب٢١بي ًٞزي ٝ ثكـٍ ثػً ِٜؼز اوشبٙ  1-52خؽّٝ ) 

 )ٗیٔیبـؼ ـيبّ (         

 ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي

 ًْ ًٍٞـ اـوشبٙ اـؼثیْ

 ًْ ًبـُب٢١ب
ًبـُب٢١بي 

 ًٞزي

ًبـُب٢١بي 

 ثكـٍ
 ًْ ًبـُب٢١ب

ًبـُب٢١بي 

 ًٞزي

ًبـُب٢١بي 

 ثكـٍ

 6/104 4/23 1/63 1/68 4/18 8/33 خ٘غ ًْ

 7/77 0/23 8/42 3/60 5/17 2/25 سٞٓیؽ ٗطّٞالر ؿؿايي ٝ آٌبٗیؽٛی٢بِٜبيغ 

 6/75 - 6/75 - - - ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر اق سٞسٞٙ ٝ سٜجبًٞ

 3/38 5/18 1/30 1/43 2/6 7/18 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٜٗىٞخبر

 5/32 7/20 5/21 6/33 0/14 4/14 ػْ٘ آٝـي ٝ ـَٛ ًفؼٙ غك ِٜبيغ سٞٓیؽ دٌٞبى،

دفؼاغز زفٕ ٝ ونبيف ٗطّنٞالر    ِٜبيغ ؼثبؿي،

 زفٗي

0/24 6/34 0/18 3/30 1/26 1/42 

 7/47 6/21 8/24 6/120 4/20 7/31 ِٜبيغ سٞٓیؽ زٞة ٝ ٗطّٞالر زٞثي

 2/59 9/28 6/50 9/21 7/19 9/20 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًبؿؿ ٝ ٗطّٞالر ًبؿؿي

 5/80 7/26 1/49 - 4/16 4/16 ِٜبيغ اٛشٍبـ، زبح ٝ سٌثیف ـوب٠ٛ ١بي ضجظ ٌؽٟ

 8/575 0/47 3/540 5/106 - 5/106 ِٜبيغ سٞٓیؽ ًي، كفآٝـؼٟ ١بي ٛلشي ٝ...

 7/265 0/33 1/247 7/47 0/33 6/47 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗٞاؼ ٝ ٗطّٞالر ٌی٘یبيي

 5/78 9/31 2/63 8/99 1/31 5/94 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر الوشیٌي ٝ دالوشیٌي

 0/77 3/30 5/60 9/80 7/57 1/75 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف ٗطّٞالر ًبٛي ؿیفكٔكي

 1/169 2/33 3/150 - 9/14 9/14 ِٜبيغ سٞٓیؽ كٔكار اوبوي

 3/71 0/21 0/34 3/38 7/10 8/11 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗطّٞالر كٔكي كبثفيٌي...

 4/65 1/25 2/52 7/35 1/18 4/28 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ سد٢یكار ...

ضىنبثؽاـي ٝ   ِٜبيغ سٞٓینؽ ٗبٌنی٢ٜبي ؼكشنفي،   

 طبوجبسيٗ

- - - 7/70 1/44 2/73 

 7/86 7/23 1/65 0/182 3/40 0/48 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗبٌیٚ آالر ٝ ؼوشِب٢١بي ثفهي ...

ِٜبيغ سٞٓینؽ ـاؼينٞ، سٔٞيكينٞٙ ٝ ؼونشِب٢١بي     

 اـسجبعي

- - - 7/99 5/30 4/107 

 8/76 9/22 1/37 0/78 9/25 2/39 ادشیٌي ٝ....  ِٜبيغ سٞٓیؽ اثكاـ دكٌٌي ،

 2/166 3/27 6/150 0/23 7/17 1/22 سفئف ٝ...  ٓیؽ ٝوبيْ ٛؤی٠ ٗٞسٞـي ،ِٜبيغ سٞ

 9/81 7/30 9/75 6/351 0/70 6/207 ِٜبيغ سٞٓیؽ وبيف سد٢یكار ضْ٘ ٝ ٛوْ

 1/39 1/25 5/27 3/73 9/40 8/43 ِٜبيغ سٞٓیؽ ٗجٔ٘بٙ ٝ ّٜٗٞػبر

 4/20 7/22 6/22 - 5/0 5/0 ِٜبيغ ثبقيبكز 

 ٗفًك آٗبـ ايفاٙ  – 1381ـُیفي اق ًبـُب٢١بي ِٜؼشي ًٍٞـ ، وبّ ٛشبيح آٗب .1ٗبغؿ:

 ثفآٝـؼ ٍٗبٝـ  .2          
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 : وبغشبـ ٗؼؽٛي اوشبٙ  2
 

 

 

 

 

تغٔيْ ػبختبس ٗؼذٛي اػتبٙ، دس صبسصٞة ؿشط خذٗبت عـشط، دس ص٢ـبس ثـشؽ ٝ توغيـغ      

 تغٔئي صيش اٛزبٕ ٗي ؿٞد:

 ؿٜبػبيي ػ٘ذٟ تشيٚ هبثٔيت٢بي ٗؼذٛي اػتبٙ  -

 ٜبيغ كشآٝسي ٝ ث٢شٟ ثشداسي اص ٗؼبدٙ ك -

 ػغظ كٜبٝسي ث٠ ًبس ُشكت٠ ؿذٟ دس ٗؼبدٙ  -

 ث٢شٟ ٝسي ػٞاْٗ تٞٓيذ -

 

 : هبثٔیز ١بي ٗؼؽٛي اوشب1-2ٙ

 

هبثٔيت٢بي ٗؼذٛي اػتبٙ اٌٗبٛبتي عجيؼي ١ؼتٜذ ٠ً دس رشيبٙ تٌٞيٚ صٗيٚ ػـبخت ٜٗغوـ٠    

پزيش، ايزبد ؿـذٟ اٛـذ. اص ديـذُبٟ ٗـذ٢ٓبي     دس دٝسا٢ٛبي تبسيخي ُزؿت٠، ث٠ ٗخبث٠ داسايي٢بي تزذيذ ٛب

خـبٝس   –هلوـبص   –ٗتبٓٞطٛي، تٌٞيٚ صٗيٚ ػبخت اػتبٙ دس هبٓت ايٚ آِٞ دس پ٢ٜـ٠ ٝػـيغ آرسثبيزـبٙ    

تشًي٠ هبثْ ثشسػي ٝ تغٔيْ صٗيٚ ؿٜبػي اػت. دس صبسصٞة ايٚ ديذُبٟ، پتبٛؼي٢ٔبي ٗؼـذٛي اػـتبٙ   

 دس ص٢بس ُشٟٝ صيش هبثْ عجو٠ ثٜذي اػت: 

ٜٗبثغ ٗشتجظ ثب پي ػَٜ ٝ پٞؿؾ پالتلشٗي، ػ٘ٞٗبً اص ٛٞع ػَٜ آ١ي ث٠ ػٜٞاٙ ػـَٜ ٛ٘ـب،   »)آق(: 

 ٗلبٓظ ػبخت٘بٛي، ٗٞاسد اٝٓي٠ كٜبيغ ٝ .... .

 ) ة (: كٜبيغ ٗشتجظ ثب ٌٝٓبٛيؼٖ ًبِٓٞآٌٓبٓٚ تب ؿٞؿٞٛيتي تشػيش، ث٠ كٞست ػيؼـتٖ ١ـبي ُشٗـبيي   

شٓيـت، پًٞـ٠ آتـلــبٛي، ديبتٞػـيت،     ضؼيق ثب ًبٛي ػبصي٢بيي اص اٛـٞاع خب٢ًـبي كـٜؼتي، پ   

 پٞصٝالٙ، آٛبٓيؼٖ )صئٞٓيت( ٝ ٗؼذٝدي ًبٛي ػبصي كٔضي.

: ػيؼتٖ ٌٝٓبٛٞ پٔٞتٞٛي تبخيشي ... ثب اعت٘بّ ًبٛي ػبصي٢بي كٔضات ُشاٛج٢ب، آٓٞٛيت، ُبئٞٓيٜيـت،   ) ح (

ًـبٛي ػـبصي٢بي   ٗٞٛضٝٛيتي ًشا٠ٛ هبسٟ اي ثب  –اٛٞاع صار٢ب، پشٓيت ٝ... ٝ ٛيض ٗبُ٘بتيؼٖ ُشاٛيتي 

ٗشثٞع٠ )ٗغ، ٗٞٓيجذٙ، ػشة، سٝي ٝ...( ٠ً آحبسي اص ٛٞع س٠ُ اي ٗغ، ػشة، سٝي ، ثبسيـت  

 ٝ ًٞاستض دس ٜٗبعوي ثٞرٞد آٝسدٟ اػت. 
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ت  (: ٗتبٓٞطي ٝ ػبصٛذُي ٜٗبثغ ٗؼذٛي ٗشتجظ ثب آتـلـبٛي ػجالٙ ٝ هلشداؽ )ػيؼتٖ ػـجالٙ( ثـ٠    )

ِٜٜٗـض )اص ٛـٞع صــ٠٘ اي ٝ ًـٖ ا١٘يـت(،       ؿٌْ پٞصٝالٙ، پ٠ًٞ ٗؼذٛي، خب٢ًبي كـٜؼتي، 

 «.تشاٝستٚ، ٜٗبثغ صٗيٚ ُشٗبثي، آث٢بي ٗؼذٛي، ديبتٞٗيت، خب٢ًبي سػي ٝ...

ايٚ پتبٛؼي٢ٔبي ٗؼذٛي سا اص ديذُبٟ عجو٠ ثٜذي ٗشػـٕٞ ٗـذيشيت ارشايـي ٜٗـبثغ ٗؼـذٛي       

ًبٛي٢بي كٔضي توؼيٖ تٞاٙ ث٠ ػ٠ ُشٟٝ ٗٞاد ٝ ٗلبٓظ ػبخت٘بٛي، ٗٞاد ٝ ًبٛي٢بي ؿيشكٔضي ٝ ٗٞاد ٝ  ٗي

ث٠ عٞس ٗغذٝد ٜٗبثغ ١يذسًٝشثٞس دس ٜٗبعوي اص ٗـبٙ، ٜٗبثغ »ًشد. ض٘ٚ آٙ ٠ً ػالٟٝ ثشٗٞاسد كٞم، 

ساديٞاًتيٞ دس ٜٗبعن ؿ٘بّ ٗـٌيٚ ؿ٢ش ٝ ٜٗبثغ طئٞتشٗبّ دس ٛـٞاعي آتـلــبٙ ػـجالٙ ٛيـض ٝرـٞد      

اسصؽ ثيــتشي ثشخـٞسداس   داسٛذ. ٠ً ٜٗبثغ اٛشطي صٗيٚ ُشٗبيي ثـ٠ ػٜـٞاٙ اٛـشطي ٛـٞ اص ا١٘يـت ٝ      

 «.ثبؿذ ٗي

 6دس صبسصٞة ٜٗغو٠ ثٜذي صٗيٚ ؿٜبػي اص ديذُبٟ ٗتبٓٞطي، اػتبٙ اسدثيْ سا ٗي تٞاٙ ث٠  

ثٔٞى ٗؼذٛي )ؿبْٗ: ١ًٞؼتبٙ، ػ٠ٓٞ داؽ، ١شٝآثبد، ثٔٞى ٛ٘يٚ، سضي، عٞض٠ ٗـبٙ، هشٟ داؽ، ٜٗغو٠ 

صسد آثبد(  -داؽ ٝ ٜٗغو٠ ٌٝٓبٛٞطٛي ٛيشدُشػبٙ ػشخبٛٔٞ، ٛوذٝص، ٜٗغو٠ ٌٝٓبٛٞپٔٞتٞٛيي ػجالٙ، هٞؿ٠ 

ٜٗغو٠ )ؿبْٗ ٜٗبعن ٗـبٙ، ٗـٌيٚ ؿ٢ش، اسدثيْ ٝ خٔخبّ( توؼيٖ  4ٝ اص ٛظش توؼي٘بت رـشاكيبيي ث٠ 

 ًشد. هبثٔيت٢بي ٗؼذٛي ايٚ ص٢بس ٜٗغو٠ ٝ ٗغْ اػتوشاس ًبٛي٢بي آ٢ٛب ث٠ تشتيت صيش اػت: 

 

 : ٜٗغو٠ ٗـبٙ 1-1-2

 

هـشٟ داؽ   –اص اػتبٙ دس ثٔٞى صٗيٚ ؿٜبػـي عٞضـ٠ ٗــبٙ     پتبٛؼي٢ٔبي ٗؼذٛي ايٚ ٜٗغو٠ 

 ٝاهغ ؿذٟ ٝ ؿبْٗ اٛذيؼ٢بيي ٗؼذٛي صيش اػت: 

 
 ٗطْ اوشوفاـ ًبٛي ١ب اٛؽيى٢بي ٗؼؽٛي ُفٟٝ ٗٞاؼ ٗؼؽٛي

 )آق( ُفٟٝ ٗٞاؼ ٝ ّٗبٓص وبغش٘بٛي 

الخنیٚ   –ٌنفك٠   –ٗیٌبئیْ ؼـٟ وي  –ٛٞاضي اهلل يبـٓٞ  آ١ي ٝ و٢ِٜبي ًفثٜبس٠  -

 ي ٝ ... ؼـٟ و

 ٛبضی٠ خ٢بٛػبٛ٘ٔٞ )ثب٢ٓبي ـٝؼ( ُر  -

 ؼٌش٢ب، آثفا٠١ ١ب ٝ ٜٗبعن دىز ٜٗغو٠  ٌٚ ٝ ٗبو٠ ٝ ٗػٔٞط ١ًٞي  -

هفٟ آؿبج  –ُفؼ٠ٛ ِٜٓبٙ  –ُفٗي  -ٛٞاضي غفٝؤٞ ؼاؽ و٢ِٜبي وبغش٘بٛي -

 –اٛدیفٓننٞ  –ثننبالثیِٔٞ  –وننٔیٖ آؿننبخي  –قـُننف  –

 فقٛؽ ٝ... ث –ٌٓفآثبؼ  –آم ثفٝٙ  –آهبٗط٘ؽٓٞ 

ٗطٞـ  –ٛٞاضي ؼٌز ٝ ١ًٞذبي٠ اي ٗػِّٞبً ٌ٘بّ ُفٗي  اٛٞاع ـن ٝ ٌیْ ٝ ٗبـٙ  -

 هفٟ آؿبج ث٠ دبـن آثبؼ  

 ٛبضی٠ ٠ًٔ ؼـم  ٛلٔیٚ ویٜیز  )ة( ُفٟٝ ٗٞاؼ ٝ ًبٛی٢بي ؿیفكٔكي 

  كبهؽ ًبٛی٢بي كٔكي اوز.  )ج ( ُفٟٝ ٗٞاؼ ٝ ًبٛی٢بي كٔكي 
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 : ٜٗغو٠ ٌٍٗیٚ ٢ٌف2-1-2

 

 –سضي ٜٗغو٠ دُشػبٙ ػشخبٛٔٞ  –پتبٛؼي٢ٔبي ٗؼذٛي ايٚ ٜٗغو٠ اص اػتبٙ دس ثٔٞى ٛ٘يٚ  

 هٞؿ٠ داؽ ٝاهغ ؿذٟ ٝ ؿبْٗ اٛذيؼ٢بي ٗؼذٛي صيش اػت:  –ٛوذٝص ٝ ٜٗغو٠ ٌٝٓبٛٞپٔٞتٞٛيي ػجالٙ 

 
 ٗطْ اوشوفاـ ًبٛي ١ب اٛؽيى٢بي ٗؼؽٛي ُفٟٝ ٗٞاؼ ٗؼؽٛي

 )آق(: ُفٟٝ ٗٞاؼ ٝ ّٗبٓص وبغش٘بٛي

 هٞـٓٞ ٝ ...  –آر سٞسبٙ  –ٛٞاضي ِٔٞار  ٝ و٢ِٜبي ًفثٜبس٠آ١ي 

 ٌٚ ٝ ٗبو٠ ٝ ٗػٔٞط ١ًٞي -
ُنٞؼٟ   –ٛٞاضي ثفى زنبي   –ثىشف ـٝؼ١ب ٝ آثفا٠١ ١ب 

 ١ًٞذبي٠ ١بي وجالٙ ٝ ...  –هٞـي زبي  –٢ًفيك 

 و٢ِٜبي وبغش٘بٛي ٝ سكئیٜي -

 –ٛونؽي   –اـثبة ًٜنؽي   –ٗفاؼٓٞ  –ٛٞاضي ايالٛي ؼاؽ 

ٗطٞـ اـسجبعي ُنٞؼٟ ٢ًفينك ثن٠     –ضیؽـآثبؼ  –ًٞير 

 –ِنٔٞار   –زیجٜي  –آهبٗفاؼٓٞ  –ا١ْ اي٘بٙ  –ٍٗیفاٙ 

 آم ؼـٟ  ٝ... 

 اٛٞاع ـن ٝ ٌیْ -
 –ثفاقٗبٙ  –اـخن  –ٌیع ٗط٘ؽٓٞ  –ٛٞاضي ؼٌز اـٌن 

 اض٘ؽ آثبؼ ٝ... –اٛبـ  –ٛوؽي 

 سٞـوٞيي هٞ –ثبٓٔٞخ٠  –غفٕ آثبؼ  -ٛٞاضي ٢ٓٝكيف د٠ًٞ ٗؼؽٛي ٝ دٞٗیه -

 ٗٞاؼ دٞقٝالٛي -
ٗطٞـ اـسجبي ال١فٝؼ ث٠  –ٛٞاضي ٌ٘بٓي ٝ ٌفهي وجالٙ 

 ٌیفٝاٙ ؼـٟ وي ٝ ...  –خ٢بؼآثبؼ  –هٞسٞـوٞيي ثبٓٔٞخ٠ 

 ) ة ( ُفٟٝ ٗٞاؼ ٝ ًبٛی٢بي ؿیفكٔكي

 ویٔیه -

ٛنٞـي   –هفٟ ویالٙ  –ؼٝق هٍالم  –ٛٞاضي ُٞؼٟ ٢ًفيك 

 –ؼاٌٌىنٚ   –٢ًٔي هٔؼ٠  –اـٌن هٔؼ٠  -ُیٔٔف –ًٜؽي 

 هٞسٞـوٞيي ٝ ...  –ٓؼْ ُٜح 

 ًبئٞٓٚ ٝ غب٢ًبي ِٜؼشي -
 -ثٜن٠ ٓنف   –ؼاٌٌىنٚ   –اٛنبـ   –غبٛجبـ  –ٛٞاضي ُیٔجف 

 هٞقٓٞخ٠ ٝ ...

 ٛبضی٠ ؼٝوز ثیِٔٞ  كٔؽوذبر -

 ٌیفاٙ  –و٢فاثٔٞ  –ٛٞاضي ـضي  قئٞٓیز ٝ آٛبٓىی٘یز -

 ٛبضی٠ هٞسٞـوٞيي  ُُٞفؼ -

 ٢بي كٔكي) ج ( ُفٟٝ ٗٞاؼ ٝ ًبٛی

 ٛبضی٠ ٗٞئیْ  آ١ٚ )١٘بسیز( -

 وفغبٛٔٞ  –ٛبضی٠ ؼٌشٞـ  عال -

 ثبٓٔٞهی٠  –ٛبضی٠ ؼٝوز ثیِٔٞ ٝ ٛبضی٠ اٛكاٙ  كٔكار دبي٠ -

 غبٛجبق ٝ ٛبضی٠ ٛیبق  –ٛبضی٠ ا١فزبي  ٗه ٝ وبيف ػٜبِف كٔكي
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 : ٜٗغو٠ اـؼثیْ 3-1-2

 

سضـي، ٜٗغوـ٠ ٌٝٓبٛٞپٔٞتٞٛيـي     –٘ـيٚ  پتبٛؼي٢ٔبي ٗؼذٛي ايٚ ٜٗغو٠ اص اػتبٙ دس ثٔٞى ٛ 

صسد آثبد ٝاهغ  ؿذٟ ٝ ؿـبْٗ اٛذيؼـ٢بي ٗؼـذٛي صيـش      –هٞؿ٠ داؽ ٝ ٜٗغو٠ ٌٝٓبٛٞطٛي ٛيش  –ػجالٙ 

 اػت: 

 
 ٗطْ اوشوفاـ ًبٛي ١ب اٛؽيى٢بي ٗؼؽٛي ُفٟٝ ٗٞاؼ ٗؼؽٛي

 )آق( ُفٟٝ ٗٞاؼ ٝ ّٗبٓص وبغش٘بٛي

 دیف قٝاـ ٝ...  –فؼٟ ُ –ػٜجفاٙ  –ٛٞاضي ٛ٘یٚ  آ١ي ٝ و٢ِٜبي ًفثٜبس٠ -

 ـضبهٔي هٍالم  –ٛبضی٠ ايٜبٛٔٞ  ُر -

 ٌٚ ٝ ٗبو٠ ٝ ٗػٔٞط ١ًٞي -

 –آثني ثیِٔنٞ    -ثىشف ـٝؼ١ب ٝ آثفا٠١ ١ب ٝ ٛٞاضي ١یف

ٗطٞـ  –آم هٔؼ٠ ٗطٞـ ـاٟ اـخىشبٙ  –ُفؼٟ  –ثٞيبهسیٔٞ 

ٗطٞـ ـاٟ ٛیف )خٞـاة(  –ٗطٞـ ـاٟ وفػیٚ  –ـاٟ ًٞـائیٖ 

 ... ٝ 

 غش٘بٛي ٝ سكئیٜيو٢ِٜبي وب -

ؤٞط ، ؾغبيف آ١ٌي ٝ  –ٗفٗفيز ١بي ٛٞاضي ویق آثبؼ 

 ُفؼٟ ٝ ػٜجفاٙ  –ـوٞثي ٛٞاضي ٛ٘یٚ 

ٗطٞـ  –وبقٛؽ١بي ٌٝٓبٛیي ٗطٞـ ـاٟ اـؼثیْ ث٠ ٗـبٙ  -

 ـاٟ اـؼثیْ ث٠ ًٞثف ٝ ... 

 اٛٞاع ـن ٝ ٌیْ -
 –٢ٗ٘بٛؽٝونز   -غٍي ـٝؼ –وفؼاث٠  –ٛٞاضي ػٜجفاٙ 

 ٛیفٝ  –ًٞـائیٖ 

 د٠ًٞ ٗؼؽٛي ٝ دٞٗیه -
 –ونفػیٚ   –ثػبـ  –اـخىشبٙ  –وفؼاث٠  –ٛٞاضي ث٘فيٚ 

 ِبئیٚ ٝ ...  –الي  –اوالٕ آثبؼ  –آٞاـن 

 ٗٞاؼ دٞقٝالٛي -

 -قـؼ آٓٞ –ًٞٓٔي  –ضٌیٖ هٍالهي  –ٛٞاضي ٌبٕ اوجي 

آم زنبي   -ٝـ٠ُ وفاٙ –ث٘فيٚ  –ؼيٖ ِـفٓٞ  –دبٗدي 

 ... ٝ 

 یفكٔكي) ة( ُفٟٝ ٗٞاؼ ٝ ًبٛی٢بي ؿ

 ویٔیه -
 –ٝي٠ٔ ؼـم  –ٝـ٠ُ وفاٙ  –يؽي ثٔٞى  –ٛٞاضي وفؼاث٠ 

 هكّ ثفٟ ٝ ...  –ٗىشبٙ آثبؼ 

 غب٠ٛ ٌیف –ٛٞاضي ػٜجفاٙ  غبى ِٜؼشي -

 ؼ٠ُ٘ ؼاؿیْ ٝ ...  –ًفي  –ؼٌٝبٛدین  -ٛٞاضي غب٠ٛ ٌیف دفٓیز -

 ٛبضی٠ دیفقٝاـ و٢ِٜب ٝ ًبٛی٢بي قيٜشي -

 ٗبؼي٠ ٝ ...  -آٓلیف –ٚ آم هٔؼ٠ وفػی ؼيبسٞٗیز -

 ػٜجفاٙ   ثبـيشیٚ -

 )ج( ُفٟٝ ٗٞاؼ ٝ ًبٛی٢بي كٔكي

 عال ٝ وبيف ػٜبِف كٔكي -
ٛبضی٠ هكّ ثنفٟ ونیالٙ )قٝٙ اٝٓٞينز ؼاـ اًشٍنبكي     

 اـوجبـاٙ(

 ٗه ٝ وبيف ػٜبِف  كٔكي
ٛبضی٠ ثب ؿفٝؼاؽ )ٛئنٞـ( )قٝٙ اٝٓٞينز ؼاـ اًشٍنبكي    

 عبًٓ(
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 : ٜٗغو٠ غٔػبّ 4-1-2

 

١شٝآثبد، ٜٗغو٠ ٌٝٓـبٛٞطٛي   –تبٛؼي٢ٔبي ٗؼذٛي ايٚ ٜٗغو٠ اص اػتبٙ دس ١ًٞؼتبٙ ٗبػ٠ٓٞ داؽ پ

 صسد آثبد ٝاهغ ؿذٟ ٝ ؿبْٗ اٛذيؼ٢بي ٗؼذٛي صيش اػت:  –ٛيش 

 
 ٗطْ اوشوفاـ ًبٛي ١ب اٛؽيى٢بي ٗؼؽٛي ُفٟٝ ٗٞاؼ ٗؼؽٛي

 )آق( ُفٟٝ ٗٞاؼ ٝ ّٗبٓص وبغش٘بٛي

 آ١ي ٝ و٢ِٜبي ًفثٜبس٠ -

آّ  –ًٞٓٔي  –ٗدفٟ  –غ٘ه  -بٛوبٟ ثلفآخفؼٛٞاضي غ

 –سنفاقٝج   –ئٔٞخن٠   –ٌیع خبٛٔٞ  –ٌبّ  –ٓفؼ  –١بٌٖ 

 ًٜؽثفم ٝ ...

 ٛبضی٠ ثفٛؽم  ُر -

 ٌٚ ٝ ٗبو٠ ٝ ٗػٔٞط ١ًٞي -

 –ٌنبّ   –هفٟ هٍنالم   –كیفٝقآثبؼ  –ٛٞاضي وَٜ آثبؼ 

ٗكـػ٠ )هنكّ اٝقٙ(   –١ٍشدیٚ  –ٌب١فٝؼ  –ُیٞي زبي 

 ...ٝ 

 ي وبغش٘بٛي ٝ سكئیٜيو٢ِٜب -

 –غبٛوبٟ  -ٗفٗفيز ٛٞاضي ـٌش٠ اـسلبػبر اقٛبٝ )غ٘ه

 –ٗیبٙ ـٝؼاٙ( آّ ١بٌٖ  –ٌبّ  -اوجٞ -ٓفؼ -ثلفاخفؼ

ٓ٘ؼن٠   –ٌیع خبٛٔٞ ، سفاٝـسٚ ٛٞاضي آم ثنالؽ   –ًٞٓٔي 

 –دفٝذ ، ون٢ِٜبي ونػز ثنف ٛنٞاضي اكٍنبـ       –ؼٌز 

اٛؽثیْ، و٢ِٜبي وبغش٘بٛي ُٞوٞٙ، ١ٍشدیٚ،  -اِل٢بثبؼ

ٞاٙ، كیفٝقآثبؼ، آّ ١بٌٖ ، ١ٞاٌبٛن ، ائٞاٛن ، ُٞـاٙ ً

 وفاة ٝ ... 

 ُٜدِبٟ ٝ ...  –ٌفج آثبؼ  –ٛٞاضي قـج آثبؼ  ٗٞاؼ دٞقٝالٛي -

 ٓ٘جف ًفثٜبر ًٔىیٖ )ًٔىیز( -

 ) ة ( ُفٟٝ ٗٞاؼ ٝ ًبٛی٢بي ؿیفكٔكي

 كیفٝقآثبؼ ٝ ...  –ُٜؽٕ آثبؼ   -ٛٞاضي ًدْ  ویٔیه -

 ُٞوٞٙ  –ٛٞاضي ًدْ  بي ِٜؼشيًبئٞٓٚ ٝ غب٢ً -

 ثٜشٞٛیز -
ُٔٔٞخ٠  –ٝاـص آثبؼ  –ُبٝؼّٝ  –ؼٗؽّٝ  –ٛٞاضي ًدْ 

 اٛبٝيك، ٗط٘ٞؼآثبؼ ٝ...  –يٞقٛبة  –

 سیفيكى ٝ ...  –ٛٞاضي ػف٠ِ ؼُٝبٟ  دفٓیز -

 هكّ ؼـم   قئٞٓیز -

 ٛٞاضي ٜٗبٗیٚ ، ثبالًٟٞ ، ٢٘ٛیْ ٝ...  و٢ِٜب ٝ ًبٛی٢بي قيٜشي -

 آّ ١بٌٖ  بّ وَٜقؿ -

 ) ج ( ُفٟٝ ٗٞاؼ ٝ ًبٛی٢بي كٔكي

 وفة ٝ ـٝي -
ثبالًٟٞ )قٝٙ اٝٓٞيز ؼاـ اًشٍنبكي   –ٛٞاضي ُٜؽٕ آثبؼ 

 عبـٕ(

 ٜٗبٗیٚ )قٝٙ اٝٓٞيز ؼاـ اًشٍبكي عبـٕ(  ِٜٜٗك -

 ٗفٌز )قٝٙ اٝٓٞيز ؼاـ اًشٍبكي عبًٓ( –ٗدؽـ  ٗه -

 كٔكار دبي٠ -
٢٘یْ )قٝٙ اٝٓٞيز ؼاـ ٛ –ً٘ف  –ٜٗؽخیٚ  –ٛٞاضي ًدْ 

 )اًشٍبكي عبـٕ(
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 اعالػبت اخز ؿذٟ اص ػبصٗبٙ كٜبيغ ٝ ٗؼبدٙ اػتبٙ ٛـبٙ ٗي د١ذ: 

 

 اٛذيغ ٗؼذٛي هبثْ عجو٠ ثٜذي ١ؼتٜذ.  25)آق(: هبثٔيت٢بي ٗؼذٛي اػتبٙ دس 

اٛذيغ ٗؼـذٛي اػـتبٙ )ؿـبْٗ ُـش،      12اٛذيغ ٗؼذٛي اػتبٙ ث٢شٟ ثشداسي ٗي ؿٞد ٝ  13) ة (: اص 

يٚ ػيٜيت ، كٔذػپبت، ُُٞشد، صئٞٓيت ٝ آٛبٓؼي٘يت ، عال، كٔضات پبي٠، ٗغ ، ػشة ٝ سٝي، ٛلٔ

 ثٜتٞٛيت، رؿبّ ػَٜ ٝ ِٜٜٗض( ٗٞسد ث٢شٟ ثشداسي هشاس ٛ٘ي ُيشد. 

اٛذيغ ؿيشكٔضي ٝ  5اٛذيغ ٗؼذٛي دس عبّ ث٢شٟ ثشداسي اػتبٙ ؿبْٗ يي  اٛذيغ كٔضي،  13) ح(: 

 اػت. اٛذيغ ٗٞاد ٝ ٗلبٓظ ػبخت٘بٛي  7

) ت (: ؿ٢شػتبٙ پبسع آثبد كبهـذ ٗؼـذٙ آٗـبدٟ ث٢ـشٟ ثـشداسي اػـت. دس عبٓيٌـ٠ دس ١ـش يـي اص          

اٛـذيغ   4اٛذيغ ٗؼذٛي، ؿ٢شػـتب٢ٛبي ٛ٘ـيٚ ٝ ٗــٌيٚ ؿـ٢ش      6ؿ٢شػتب٢ٛبي اسدثيْ ٝ ٛيش 

اٛـذيغ ٗؼـذٛي    1اٛذيغ ٗؼذٛي ٝ ؿ٢شػتبٙ ُشٗي  3ٗؼذٛي، ؿ٢شػتبٙ ١بي خٔخبّ ٝ ًٞحش 

 ت. آٗبدٟ ث٢شٟ ثشداسي اػ

) ث (: ٗؼبدٙ كؼبّ ١ش يي اص اٛذيؼ٢بي ٗؼذٛي آ١ٚ، ديبتٞٗيت، ثبسيـت، پشٓيـت ، ًٔؼـيت ، خـبى     

سع ٝ ؿيْ، آ١ي ٝ ٝاسيضٟ ١ًٞي ت٢ٜب دس يٌي اص ؿ٢شػتب٢ٛبي اػـتبٙ هـشاس داسد، دس عبٓيٌـ٠    

ٗؼبدٙ ػبيش اٛذيؼ٢بي ٗؼذٛي هبثْ ث٢شٟ ثشداسي اػتبٙ دس ثيؾ اص يي ؿ٢شػتبٙ هشاس داسٛـذ.  

سا ث٠ تشتيت صيش ٗـي تـٞاٙ تغٔيـْ     ٢1386بي ٗؼبدّ هبثْ ث٢شٟ ثشداسي اػتبٙ دس ػبّ ٝيظُي

 ًشد: 
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 : سؼؽاؼ ٗؼبؼٙ 2-2

 

 80ٗؼذٙ اػـت ًـ٠ اص ٗيـبٙ آ٢ٛـب      92تؼذاد ًْ ٗؼبدٙ هبثْ ث٢شٟ ثشداسي اػتبٙ ثبٓؾ ثش  

شٟٝ دسكـذ( دس ُـ   9/12ٗؼـذٙ )  11دسكذ( دس ُشٟٝ ٗؼبدٙ ٗٞاد ٗلبٓظ ػـبخت٘بٛي،   0/87ٗؼذٙ )

دسكذ( دس ُشٟٝ ٗؼبدٙ كٔضي هشاس ٗي ُيشٛذ. ١٘ضٜيٚ تٞصيـغ ايـٚ    1/1ٗؼذٙ ) 1ٗؼبدٙ ؿيشكٔضي ٝ 

 2/40ٗؼـذٙ )  37ٗؼبدٙ ثشعؼت ٛٞع ٗبدٟ ٗؼذٛي آ٢ٛب ٛـبٙ ٗـي د١ـذ ًـ٠ ٗؼـبدٙ ػـَٜ الؿـ٠       

دسكذ(، تشاٝستٚ ٝ ٗشٗشيت ٝ  5/6ٗؼذٙ ) 6دسكذ(، ػئيغ  6/19ٗؼذٙ ) 18دسكذ(، پ٠ًٞ ٗؼذٛي 

دسكذ(، ُشاٛيت ٝ ؿٚ ٝ ٗبػ٠ ١ًٞي ٝ آ١ي ٝ خـبى كـٜؼتي ١ـش     4/5ٗؼذٙ ) ١5ش ًذإ پٞصٝالٙ 

دسكذ( ٝ ػبيش ٗٞاد ٗؼذٛي )ٝاسيضٟ ًـ١ٞي، آ١ـٚ، ديبتٞٗيـت، ثبسيـت، پشٓيـت،       2/2ٗؼذٙ ) 2ًذإ 

دسكذ( اص ٗؼبدٙ هبثْ ث٢شٟ ثشداسي اػـتبٙ سا ثـ٠    1/1ٗؼذٙ ) 1ًٔؼيت، ؿيْ، خبى سع( ١ش ًذإ 

ٜذ. ايٚ اسهبٕ ٝ ٛؼجت٢ب ٛـبٙ د١ٜذٟ ٛوؾ ؿبٓت ٝ ٗؼٔظ ٗؼبدٙ ٗـٞاد ٝ ٗلـبٓظ   خٞد اختلبف ٗي د١

 ػبخت٘بٛي )ٝ دس ٗيبٙ آ٢ٛب، ػَٜ الؿ٠ ٝ پ٠ًٞ ٗؼذٛي( دس كؼبٓيت ٗؼذٛي اػتبٙ اػت. 

دسكـذ( دس ؿ٢شػـتبٙ اسدثيـْ،     2/27ٗؼذٙ ) 25ػالٟٝ ثشايٚ، اص ًْ ٗؼبدٙ اػتبٙ تؼذاد  

ٗؼذٙ  12دسكذ( دس ؿ٢شػتبٙ ٛيش،  1/14ٗؼذٙ ) 13يٚ، دسكذ( دس ؿ٢شػتبٙ ٛ٘ 7/20ٗؼذٙ ) 19

ٗؼـذٙ   8دسكذ( دس ؿ٢شػتبٙ ٗـٌيٚ ؿ٢ش،  9/10ٗؼذٙ ) 10دسكذ( دس ؿ٢شػتبٙ خٔخبّ،  0/13)

دسكذ( دس ؿ٢شػتبٙ ًٞحش هشاس داسٛذ ٠ً عبًي اص  4/5ٗؼذٙ ) 5دسكذ( دس ؿ٢شػتبٙ ُشٗي ٝ  7/8)

 سدثيْ ٝ ٛ٘يٚ ٗي ثبؿذ. ت٘شًض ٛؼجي ثيـتش ٗؼبدٙ اػتبٙ دس ؿ٢شػتب٢ٛبي ا

( ، ث٠ تشتيت تٞصيـغ تؼـذاد ٗؼـبدٙ كؼـبّ، تٞصيـغ      2-3ٝ ) (2-2(، )2-1دس رذاّٝ ؿ٘بسٟ ) 

 ظشكيت تٞٓيذ ػبال٠ٛ ٝ تٞصيغ ٗوذاس رخيشٟ هغؼي ايٚ ٗؼبدٙ اساي٠ ُشديذٟ اػت.
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 : ظفكیز سٞٓیؽ ٗؼبؼٙ 3-2

 

ٗـي تـٞاٙ تٞصيـغ ظشكيـت      ثب تٞر٠ ث٠ ر٘غ پزيش ٛجٞدٙ ٗوذاس تٞٓيذ ٗؼبدٙ ٗختٔق، كشكبً 

تٞٓيذ ١ش يي اص ٗٞاد ٗؼذٛي دس ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ سا ٗجٜبي اسصيبثي ٗٞهؼيت ٛؼـجي ؿ٢شػـتب٢ٛب دس   

صٗي٠ٜ اػتخشاد آٙ ٗبدٟ ٗؼذٛي هشاس داد. ثشايٚ اػبع، ػ٢ٖ ٛؼجي ١ش ؿ٢شػتبٙ دس ٗوذاس تٞٓيـذ ١ـش   

 ٞاٙ خالك٠ ًشد: سا ث٠ تشتيت صيش ٗي ت 1386يي اص ٗٞاد ٗؼذٛي دس اػتبٙ، دس ػبّ 

 ضْزستاى اردتيل  - 

دسكـذ،   7/58دسكـذ، پًٞـ٠ ٗؼـذٛي     1/60دسكـذ، ػـئيغ    100ُشاٛيت ٝ ديبتٞٗيت  

 دسكذ. 1/23دسكذ ٝ ػَٜ الؿ٠  5/45پٞصٝالٙ 

 

 ضْزستاى ًويي  -

  .دسكذ 8/32دسكذ، ػَٜ الؿ٠  8/61دسكذ، ٗشٗشيت  100آ١ي، خبى سع، ؿيْ ٝ ثبسيت  

 

 ضْزستاى ًيز -

دسكـذ، ػـئيغ    3/36دسكذ، پ٠ًٞ ٗؼـذٛي   5/45دسكذ، خبى كٜؼتي  5/54ٙ پٞصٝال 

 دسكذ. 3/27دسكذ، ؿٚ ٝ ٗبػ٠ ١ًٞي  2/29دسكذ، تشاٝستٚ  1/30

 

 ضْزستاى خلخال  -

 5/23دسكذ، ٗشٗشيـت   5/54دسكذ، خبى كٜؼتي  8/70دسكذ، تشاٝستٚ  100ًٔؼيت  

 دسكذ.  3/10دسكذ ٝ ػَٜ  الؿ٠ 

 

 ضْزستاى هطكيي ضْز  -

 دسكذ. 5دسكذ ٝ پ٠ًٞ ٗؼذٛي  8/9دسكذ، ػئيغ ٝ ػَٜ الؿ٠  100ُشاٛيت ٝ آ١ٚ  

 

 ضْزستاى كَثز -

 دسكذ.  6/9دسكذ، ػَٜ الؿ٠  7/72دسكذ، ؿٚ ٝ ٗبػ٠ ١ًٞي  100پشٓيت  

 

  ضْزستاى گزهي -

 دسكذ. 4/14دسكذ ٝ ػَٜ الؿ٠  7/14ٗشٗشيت  
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 : ؾغیفٟ هغؼي ٗؼبؼٙ 4-2

 

ع، ػ٢ٖ ٛؼجي ١ش ؿ٢شػتبٙ اص رخيشٟ هغؼي ٗؼبدٙ ١ـش يـي اص   ثشپبي٠ اعالػبت دس دػتش 

 ٗٞاد ٗؼذٛي دس اػتبٙ ث٠ تشتيت صيش اػت: 

 

 ضْزستاى اردتيل -

دسكذ، پ٠ًٞ  4/66دسكذ، پٞصٝالٙ  3/86دسكذ، ػئيغ  100ٝاسيضٟ ١ًٞي ٝ ديبتٞٗيت  

 دسكذ. 7/14دسكذ ٝ ػَٜ الؿ٠  4/46ٗؼذٛي 

 

 ضْزستاى ًويي  -

 1/22دسكـذ ٝ ػـَٜ الؿـ٠     80دسكذ، ٗشٗشيت  100ٝ ثبسيت  آ١ي، خبى سع، ؿيْ 

 دسكذ.

 

 ضْزستاى ًيز -

دسكذ، پًٞـ٠   6/33دسكذ، پٞصٝالٙ  5/87دسكذ، خبى كٜؼتي  8/89ؿٚ ٝ ٗبػ٠ ١ًٞي  

 دسكذ.  6/11دسكذ ٝ ػئيغ  7/16دسكذ، تشاٝستٚ  8/28ٗؼذٛي 

 

 ضْزستاى خلخال  -

دسكـذ، خـبى كـٜؼتي     5/29الؿـ٠  دسكذ، ػـَٜ   8/83دسكذ، تشاٝستٚ  100ًٔيؼت  

 دسكذ. 7/5دسكذ، ٗشٗشيت  5/12

 

 ضْزستاى هطكيي ضْز -

دسكذ، ػـئيغ   7/5دسكذ، ػَٜ الؿ٠  8/24دسكذ، پ٠ًٞ ٗؼذٛي  100ُشاٛيت ٝ آ١ٚ  

 دسكذ.  1/2

 

 ضْزستاى كَثز -

 دسكذ . 8/1دسكذ، ػَٜ الؿ٠  2/10دسكذ، ؿٚ ٝ ٗبػ٠ ١ًٞي  100پشٓيت  

 

 ضْزستاى گزهي  -

 دسكذ. 3/14دسكذ ٝ ٗشٗشيت  2/26َ الؿ٠ ػٜ 
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 1386(: سٞقيغ )ٗغٔن، ٛىجي( سؼؽاؼ ٗؼبؼٙ كؼبّ  اوشبٙ اـؼثیْ ث٠ سلٌیي ٛٞع ٗبؼٟ ٗؼؽٛي ٢ٌٝفوشبٙ ؼـ وبّ  2-1خؽّٝ )

 ٢ٌفوشبٙ ٛیف ٛ٘ی٢ٌٚفوشبٙ  ٢ٌفوشبٙ ٌٍٗیٚ ٢ٌف ٢ٌفوشبٙ ُفٗي ٢ٌفوشبٙ ًٞثف ٢ٌفوشبٙ غٔػبّ ٢ٌفوشبٙ اـؼثیْ اوشبٙ اـؼثیْ ٛٞع ٗبؼٟ ٗؼؽٛي 

 ؼـِؽ سؼؽاؼ ؼـِؽ سؼؽاؼ ؼـِؽ سؼؽاؼ ؼـِؽ سؼؽاؼ ؼـِؽ سؼؽاؼ ؼـِؽ سؼؽاؼ ؼـِؽ سؼؽاؼ ؼـِؽ سؼؽاؼ

 - - 7/29 11 4/5 2 9/18 7 1/8 3 2/16 6 6/21 8 0/100 37 وَٜ ال٠ٌ 

 0/40 2 - - - - - - - - 0/60 3 - - 0/100 5 سفاٝـيٚ 

 - - 0/60 3 - - 0/20 1 - - 0/20 1 - - 0/100 5 ٗفٗفيز 

 - - - - 0/100 2 - - - - - - - - 0/100 2 ُفاٛیز 

 - - - - - - - - - - - - 0/100 1 0/100 1 ٝاـيكٟ ١ًٞي 

 0/50 1 - - - - - - 0/50 1 - - - - 0/100 2 ٌٚ ٝ ٗبو٠ ١ًٞي 

 3/33 6 - - 1/11 2 - - - - - - 6/55 10 0/100 18 د٠ًٞ ٗؼؽٛي 

 0/40 2 - - - - - - - - - - 0/60 3 0/100 5 دٞقٝالٙ 

 - - 0/100 2 - - - - - - - - - - 0/100 2 آ١ي 

 - - 0/100 1 - - - - - - - - - - 0/100 1 غبى ـن 

 - - 0/100 1 - - - - - - - - - - 0/100 1 ٌیْ 

 - - - - - - - - - - 0/100 1 - - 0/100 1 ًٔىیز 

 7/16 1 - - 0/50 3 - - - - - - 3/33 2 0/100 6 ویٔیه 

 0/50 1 - - - - - - - - 0/50 1 - - 0/100 2 غبى ِٜؼشي 

 - - - - - - - - 0/100 1 - - - - 0/100 1 دفٓیز 

 - - 0/100 1 - - - - - - - - - - 0/100 1 ثبـيز 

 - - - - - - - - - - - - 0/100 1 0/100 1 ؼيبسٞٗیز 

 - - - - 0/100 1 - - - - - - - - 0/100 1 آ١ٚ 

 ٗبغؿ: اعالػبر اغؿ ٌؽٟ اق وبقٗبٙ ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ اوشبٙ اـؼثیْ
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 )سٚ(      1386(: سٞقيغ )ٗغٔن، ٛىجي( ظفكیز سٞٓیؽ وبال٠ٛ ٗؼبؼٙ كؼبّ اوشبٙ اـؼثیْ ث٠ سلٌیي ٛٞع ٗبؼٟ ٗؼؽٛي ٝ ٢ٌفوشبٙ ؼـ وبّ  2-2خؽّٝ )

 ٛٞع ٗبؼٟ ٗؼؽٛي

 ٢ٌفوشبٙ ٛیف ٢ٌفوشبٙ ٛ٘یٚ ٢ٌفوشبٙ ٌٍٗیٚ ٢ٌف ٢ٌفوشبٙ ُفٗي ٢ٌفوشبٙ ًٞثف فوشبٙ غٔػب٢ٌّ ٢ٌفوشبٙ اـؼثیْ اوشبٙ اـؼثیْ

ظفكیز 

 سٞٓیؽ
 ؼـِؽ

ظفكیز 

 سٞٓیؽ
 ؼـِؽ

ظفكیز 

 سٞٓیؽ
 ؼـِؽ

ظفكیز 

 سٞٓیؽ
 ؼـِؽ

ظفكیز 

 سٞٓیؽ
 ؼـِؽ

ظفكیز 

 سٞٓیؽ
 ؼـِؽ

ظفكیز 

سٞٓیؽ
 ؼـِؽ

ظفكیز 

 سٞٓیؽ
 ؼـِؽ

 - - 8/32 191000 8/9 57000 4/14 84000 6/9 55500 3/10 60000 1/23 134000 0/100 581500 وَٜ ال٠ٌ 

 2/29 7000 - - - - - - - - 8/70 17000 - - 0/100 24000 سفاٝـيٚ 

 - - 8/61 21000 - - 7/14 5000 - - 5/23 8000 - - 0/100 34000 ٗفٗفيز 

 - - - - 0/100 16000 - - - - - - - - 0/100 16000 ُفاٛیز 

 - - - - - - - - - - - - 0/100 20000 0/100 20000 ي ٝاـيكٟ ١ًٞ

 3/27 15000 - - - - - - 7/72 40000 - - - - 0/100 55000 ٌٚ ٝ ٗبو٠ ١ًٞي 

 3/36 94000 - - 0/5 13000 - - - - - - 7/58 152000 0/100 259000 د٠ًٞ ٗؼؽٛي 

 5/54 150000 - - - - - - - - - - 5/45 125000 0/100 275000 دٞقٝالٙ 

 - - 0/100 930000 - - - - - - - - - - 0/100 930000 آ١ي 

 - - 0/100 150000 - - - - - - - - - - 0/100 150000 غبى ـن 

 - - 0/100 100000 - - - - - - - - - - 0/100 100000 ٌیْ 

 - - - - - - - - - - 0/100 8000 - - 0/100 8000 ًٔىیز 

 1/30 20000 - - 8/9 6500 - - - - - - 1/60 40000 0/100 66500 ویٔیه 

 5/45 10000 - - - - - - - - 5/54 12000 - - 0/100 22000 غبى ِٜؼشي 

 - - - - - - - - 0/100 3000 - - - - 0/100 3000 دفٓیز 

 - - 0/100 1500 - - - - - - - - - - 0/100 1500 ثبـيز 

 - - - - - - - - - - - - 0/100 3000 0/100 3000 ؼيبسٞٗیز 

 - - - - 0/100 10000 - - - - - - - - 0/100 10000 آ١ٚ 

 ٗبغؿ: اعالػبر اغؿ ٌؽٟ اق وبقٗبٙ ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ اوشبٙ اـؼثیْ
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 ()سٚ      1386(: سٞقيغ )ٗغٔن، ٛىجي( ٗوؽاـ ؾغیفٟ هغؼي ٗؼبؼٙ اوشبٙ اـؼثیْ ث٠ سلٌیي ٛٞع ٗبؼٟ  ٗؼؽٛي ٝ ٢ٌفوشبٙ ؼـ وبّ 2-3خؽّٝ )

 ٛٞع ٗبؼٟ ٗؼؽٛي

 ٢ٌفوشبٙ ٛیف ٢ٌفوشبٙ ٛ٘یٚ ٢ٌفوشبٙ ٌٍٗیٚ ٢ٌف ٢ٌفوشبٙ ُفٗي ٢ٌفوشبٙ ًٞثف ٢ٌفوشبٙ غٔػبّ ٢ٌفوشبٙ اـؼثیْ اوشبٙ اـؼثیْ

ؾغیفٟ 

 هغؼي
 ؼـِؽ

ؾغیفٟ 

 هغؼي
 ؼـِؽ ؾغیفٟ هغؼي ؼـِؽ

ؾغیفٟ 

 هغؼي
 ؼـِؽ

ؾغیفٟ 

 هغؼي
 ؼـِؽ

ؾغیفٟ 

 هغؼي
 ؼـِؽ

ؾغیفٟ 

 هغؼي
 ؼـِؽ

ؾغیفٟ 

 هغؼي
 ؽؼـِ

 - - 1/22 24320500 7/5 6330000 2/26 28929578 8/1 2023000 5/29 32478313 7/14 16250500 0/100 110331891 وَٜ ال٠ٌ 

 7/16 1042000 - - - - - - - - 3/83 5183796 - - 0/100 6225796 سفاٝـيٚ 

 - - 0/80 3910850 - - 3/14 700000 - - 7/5 276000 - - 0/100 4886850 ٗفٗفيز 

 - - - - 0/100 1537000 - - - - - - - - 0/100 1537000 ُفاٛیز 

 - - - - - - - - - - - - 0/100 2145000 0/100 2145000 ٝاـيكٟ ١ًٞي 

 8/89 5280000 - - - - - - 2/10 598000 - - - - 0/100 5878000 ٌٚ ٝ ٗبو٠ ١ًٞي 

 8/28 1918817 - - 8/24 1650000 - - - - - - 4/46 3083300 0/100 6652117 د٠ًٞ ٗؼؽٛي 

 6/33 4389248 - - - - - - - - - - 4/66 8682000 0/100 13071248 دٞقٝالٙ 

 - - 0/100 61797558 - - - - - - - - - - 0/100 61797558 آ١ي 

 - - 0/100 14119500 - - - - - - - - - - 0/100 14119500 غبى ـن 

 - - 0/100 7000000 - - - - - - - - - - 0/100 7000000 ٌیْ 

 - - - - - - - - - - 0/100 41500 - - 0/100 41500 ًٔىیز 

 6/11 4030000 - - 1/2 737500 - - - - - - 3/86 30032794 0/100 34800294 ویٔیه 

 5/87 1300000 - - - - - - - - 5/12 185000 - - 0/100 1485000 غبى ِٜؼشي 

 - - - - - - - - 0/100 3500000 - - - - 0/100 3500000 دفٓیز 

 - - 0/100 7600 - - - - - - - - - - 0/100 7600 ثبـيز 

 - - - - - - - - - - - - 0/100 29300 0/100 29300 ؼيبسٞٗیز 

 - - - - 0/100 341623 - - - - - - - - 0/100 341623 آ١ٚ 

 اـؼثیْ ٗبغؿ: اعالػبر اغؿ ٌؽٟ اق وبقٗبٙ ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ اوشبٙ
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 : ِٜبيغ كفآٝـي ٝ ث٢فٟ ثفؼاـي اق ٗؼبؼٙ 5-2

 

هبثٔيت٢بي ٗؼذٛي ؿٜبخت٠ ؿذٟ ٝ دس عبّ ث٢شٟ ثـشداسي اػـتبٙ، اٌٗـبٙ ايزـبد ٝ ث٢ـشٟ       

 ثشداسي اص كٜبيغ صيش سا )ث٠ ػٜٞاٙ كٜبيغ كشآٝسي ٝ ث٢شٟ ثشداسي ٗٞاد ٗؼذٛي( كشا١ٖ ٗي آٝسد: 

 
 ٝ كفآٝـي  ٛبٕ ٗٞاؼ ٗؼؽٛي هبثْ اوشلبؼٟ ٛبٕ ِٜبيغ 

 آٓٞٛیز، ٛلٔیٚ ویٜیز ، و٢ِٜبي آسٍلٍبٛي هٔیبيي آٛبٓیىٖ ؼاـ  ِٜبيغ آٓٞٗیٜیٕٞ 

 اٛٞاع غب٢ًبي ـوي، ١٘بسیز ، آ١ي، دٞقٝالٙ ، ویٔیه، ُر ٝ ...  ِٜؼز وی٘بٙ 

 یٔیه  ٝ... كٔؽوذبر ، اٛٞاع غب٢ًبي ِٜؼشي ، و٢ِٜبي آؾـيٚ آٓٞٗیٚ  ؼاـ، اٛٞاع غب٢ًبي ـن، و ِٜبيغ ًبٌي ٝ وفاٗیي 

 ؼيبسٞٗیز ، دفٓیز، اٛٞاع قاخ٢ب، آٛبٓیىٖ ، آ١ي، ثبـيز، ًبئٞٓٚ  ِٜبيغ ٌی٘یبيي 

 آ١ي  ِٜبيغ آ١ي ١یؽـاس٠ 

 اٛٞاع و٢ِٜبي وبغش٘بٛي ٝ سكئیٜي  ِٜؼز وِٜجفي 

 اٛٞاع غب٢ًبي ـن  ِٜؼز سٞٓیؽ اٛٞاع آخف 

 ، ویٔیه ، آ١ي، ًٔىیز ٝ...  ًبئٞٓٚ ، كٔؽوذبر ، ثبـيشیٚ ؼا٠ٛ ثٜؽي ٝ دٞؼـ )ٗیٌفٝٛیكٟ(

 اٛٞاع و٢ِٜب  ِٜبيغ آولبٓز 

 آث٢بي ٗؼؽٛي آٌبٗیؽٛي  ِٜؼز آة ٗؼؽٛي 

 آ١ي  ِٜؼز هٜؽ ٝ ٌٌف

 ًبئٞٓٚ ، ١٘بسیز ، ًْ اغفي ٝ...  ِٜؼز ـَٛ وبقي 

 ویٔیه، كٔؽوذبر ، آٛبٓیىٖ  ِٜؼز ٌی٠ٍ وبقي 

 عال  ِٜبيغ كٔكار هی٘شي 

 ًبئٞٓٚ آ١ي ،  ِٜؼز الوشیي وبقي 

 ؼٝٓٞٗیز  ِٜؼز ٗٞاؼ ٛىٞق

 

ثب ايٚ عبّ، ثشسػي ك٢شػت ًبسُب٢١بي ثضسٍ )داساي دٝ ٛلش ًـبسًٚ ٝ ثيــتش( كـٜؼتي اػـتبٙ     

ٛـبٙ د١ٜذٟ ٗغذٝديت تٜٞع ٝاعذ١بي كشآٝسي ٝ ث٢شٟ ثشداسي ٜٗبثغ ٗؼذٛي ٝ تؼذاد آ٢ٛبػت ٠ً 

  ٙ تٞٓيـذ آ٢ٛبػـت. ٢ٗ٘تـشيٚ     ث٠ ٛٞث٠ خٞد ٛبؿي اص ٗغذٝديت تٜٞع ٜٗبثغ ٗؼذٛي اػـتبٙ ٝ ٗيـضا

 كٜبيغ كشآٝسي ٝ ث٢شٟ ثشداسي ٜٗبثغ ٗؼذٛي اػتبٙ ػجبستٜذ اص: 

كٜبيغ تٞٓيذ هٜذ ٝ ؿٌش، كٜبيغ تٞٓيذ آة ٗؼذٛي، كٜبيغ تٞٓيذ الػتيي، كٜبيغ تٞٓيـذ   -

 ػي٘بٙ )١ش ًذإ يي ٝاعذ(

 ًبسخب٠ٛ تٞٓيذ آرش دس اػتبٙ ٗــّٞ كؼبٓيت اػت.  25 كٜبيغ تٞٓيذآرش: -

ٝاعـذ تٞٓيـذ    1يذ ٗغلٞالت ػبخت٘بٛي: ؿبْٗ يي ٝاعذ تٞٓيذ تيـش ثتـٞٛي،   كٜبيغ تٞٓ -

 ٝاعذ تٞٓيذ ٗٞصاييي ٝ ػشاٗيي  3تيشص٠ ٝ ثٔٞى، 

 ٝاعذ تٞٓيذ ػي٘بٙ دس اػتبٙ ٗــّٞ كؼبٓيت اػت.  8كٜبيغ تٞٓيذ آػلبٓت :  -

ٝاعذ دا٠ٛ ثٜذي ؿٚ ٝ ٗبػ٠ ٝ ٗبػ٠ ؿٞيي دس اػـتبٙ   6 كٜبيغ دا٠ٛ ثٜذي ؿٚ ٝ ٗبػ٠: -

 داسد.  ٝرٞد
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ث٠ ايٚ تشتيت ٗالعظ٠ ٗي ؿٞد ٠ً كـٜبيغ كـشآٝسي ٝ ث٢ـشٟ ثـشداسي ٗـٞاد ٗؼـذٛي ػـبخت٘بٛي        

٢ٗ٘تشيٚ كٜبيغ كشآٝسي ٗؼذٛي كؼبّ دس اػتبٙ ١ؼـتٜذ، ضـ٘ٚ آٙ ًـ٠ ايـٚ ٗـٞاد ٗؼـذٛي ٛيـض        

 ٢ٗ٘تشيٚ ٜٗبثغ ٗؼذٛي اػتبٙ ٗي ثبؿٜذ. 
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 : سطٔیْ وغص كٜبٝـي ث٠ ًبـ ُفكش٠ ٌؽٟ ؼـ ٗؼبؼٙ اوشبٙ 6-2

 

ثشپبي٠ اعالػبت ثبٛي اعالػبتي ٝصاست كٜبيغ ٝ ٗؼبدٙ، ًٔي٠ ٗؼبدٙ هبثْ ث٢شٟ ثشداسي  

ٗؼذٙ اػت( ٗؼـبدٛي ػـغغي ١ؼـتٜذ ٝ تٞٓيـذ اص آ٢ٛـب ثـب        72)٠ً ثبٓؾ ثش 1385اػتبٙ دس ػبّ 

ثشداؿت ػغغي اٛزبٕ ٗي ؿٞد. ث٠ ايٚ تشتيت ٗي تٞاٙ ُلت ٠ً ٛضديي ث٠ ت٘بٗي ٗؼبدٙ اػـتبٙ  

 ٌٗبٛيٌي ٗٞسد ث٢شٟ ثشداسي هشاس ٗي ُيشٛذ.  ثب كٜبٝسي ػبدٟ ٝ

ػالٟٝ ثشايٚ، ٗيضاٙ تٞٓيذ ٝاهؼي ٗؼبدٙ كؼبّ اػتبٙ ٛـبٙ ٗي د١ـذ ًـ٠ ٗيـضاٙ تٞٓيـذ      

تٚ دس ػبّ اػت ٝ اٛذاصٟ ايـٚ ٛؼـجت ثـشاي ٗؼـبدٙ      1000دسكذ ٗؼبدٙ اػتبٙ ً٘تش اص  2/15

١ضاس تٚ عـذٝد   50تب  10ذ دسكذ، ٗؼبدٙ داساي تٞٓي ١7/58ضاس تٚ عذٝد  10تب  1داساي تٞٓيذ 

دسكـذ ٝ ٗؼـبدٙ داساي    ١5/6ضاس تٚ عـذٝد   100تب  50دسكذ، ٗؼبدٙ داساي تٞٓيذ ثيٚ  1/13

دسكذ اػت. ايـٚ   ١5/6ضاس تٚ تٞٓيذ )ؿبْٗ ٗؼبدٙ آ١ي، خبى سع ٝ ؿيْ( ٛيض  100ثيؾ اص 

ػـت ًـ٠   آِٞي تٞصيغ ٛيض ٛـبٙ د١ٜذٟ ا١٘يت ٛؼجي ثؼيبس هبثْ تٞر٠ ٗؼبدٙ ًٞصي دس اػتبٙ ا

ٛبُضيش اص اػتلبدٟ اص كٜبٝسي ٗبدٟ ٌٗبٛيٌي ٝ ًبسثش ١ؼتٜذ. دس ػبّ ٗـٞسد ثشسػـي، ٗيـضاٙ تٞٓيـذ     

 ١ضاس تٚ اػت.  10عذٝد ػ٠ ص٢بسٕ ٗؼبدٙ اػتبٙ ً٘تش اص 

١٘ضٜيٚ آِٞي تٞصيغ ٗؼبدٙ كؼبّ اػتبٙ ثشعؼت تؼذاد ؿبؿالٙ آ٢ٛب )ًـ٠ ٛ٘ـبدي اص    

ب اص كٜبٝسي٢بي ػبدٟ يب ٌٗبٛيٌي ٝ يب اتٞٗبتيي ثـشاي تٞٓيـذ   اٛذاصٟ آ٢ٛب ٝ ظشكيت ثبٓوٟٞ اػتلبدٟ آ٢ٛ

ٛلش ًبسًٚ ١ؼتٜذ  10دسكذ ٗؼبدٙ اػتبٙ داساي ً٘تش اص  4/60اػت( ٛـبٙ ٗي د١ذ ٠ً عذٝد 

تـب   30دسكذ ٝ ٗؼبدٙ داساي  4/35ٛلش ًبسًٚ  19تب  10ٝ اٛذاصٟ ٗتٜبظش آٙ ثشاي ٗؼبدٙ داساي 

ٛلش  ٠40 عذاًخش ظشكيت اؿتـبّ يي ٗؼذٙ اػتبٙ دسكذ اػت، ض٘ٚ آٙ ً 2/4ٛلش ًبسًٚ  50

اػت. ايٚ اسهبٕ ٛيض ُٞاٟ ديِشي ثشًٞصٌي ثخؾ ؿبٓت ٗؼبدٙ اػتبٙ ٝ ٛبُضيشي اػـتلبدٟ آ٢ٛـب اص   

كٜبٝسي٢بي ػبدٟ تٞٓيذي اػت ٠ً ػغغي ٝ سٝثبص ثٞدٙ ٗؼبدٙ ٝ ٝاثؼتِي ٛضديي ث٠ ت٘ـبٗي آ٢ٛـب   

 ٞرت توٞيت اػتلبدٟ اص ايٚ كٜبٝسي٢ب ٗي ؿٞد. ث٠ اٛذيؼ٢بي ٗؼذٛي ٗٞاد ٝ ٗلبٓظ ػبخت٘بٛي ٛيض ٗ

 



 121 

 : ث٢فٟ ٝـي ػٞاْٗ سٞٓیؽ 7-2

 

تغٔيْ ث٢شٟ ٝسي ػٞاْٗ تٞٓيذ دس ثخؾ ٗؼذٙ اػتبٙ، اسصيبثي آٙ ثب ث٢شٟ ٝسي ػٞاٗـْ   

تٞٓيذ دس ثخؾ ٗؼذٙ ًـٞس ٝ ٛيض ؿٜبخت تغٞالت آٙ دس عّٞ صٗبٙ ٗؼتٔضٕ آُب١ي تغجيوـي اص  

ؼذٙ اػتبٙ ٝ ًـٞس اػت تب ثشپبي٠ آٙ ثتٞاٙ ث٢شٟ ٝسي ػٞاْٗ ٝيظُي٢بي ػ٘ٞٗي ػٌ٘ٔشد ثخؾ ٗ

تٞٓيذ )ث٢شٟ ٝسي ًٔي ػٞاْٗ تٞٓيذ يب ًبسآيي اهتلبدي ٝ ٛيض ث٢ـشٟ ٝسي ٛيـشٝي ًـبس( دس ثخـؾ     

ٌٗبٛي( ًشد. ايٚ تغٔيْ ٝ ٛيض تجييٚ ربيِبٟ ٛؼجي ثخؾ  –ٗؼذٙ اػتبٙ سا اسصيبثي ٝ تغٔيْ )صٗبٛي 

اص ٛتبيذ عشط آٗبسُيشي اص ٗؼبدٙ ًـٞس اٛزبٕ ؿذٟ اػـت ًـ٠    ٗؼذٙ اػتبٙ دس ًـٞس ثب اػتلبدٟ

 .١1ش ػب٠ٓ تٞػظ ٗشًض آٗبس ايشاٙ ٜٗتـش ٗي ؿٞد

 

                                                 
1
اعالػبت آٗبسي ايٚ عشط ثب اعالػبت آٗبسي اسائ٠ ؿذٟ تٞػظ ٝصاست كٜبيغ ٝ ٗؼبدٙ ٗتلبٝت اػت. اص ايٚ سٝ ثشاي رُٔٞيشي اص  -

 اث٢بٕ دس ثشداؿت٢بي تغٔئي ثبيذ ث٠ ايٚ تلبٝت تٞر٠ داؿت. 
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 : خبيِبٟ ثػً ٗؼؽٙ اوشبٙ ؼـ ًٍٞـ 8-2

 

ؿٜبخت ٗٞهؼيت ٝ ربيِبٟ ٛؼجي ثخؾ ٗؼذٙ اػتبٙ دس ًـٞس ٗؼتٔضٕ آُب١ي ٗوبيؼ٠ اي  

سٝٛذ تغّٞ صٗبٛي آ٢ٛب اػت ٠ً دس صيـش ثـ٠ عـٞس     اص اٛذاصٟ پبساٗتش١بي تبحيشُزاس ثشايٚ ربيِبٟ ٝ

 ( اؿبسٟ ٗي ؿٞد: 1374-84خالك٠ ث٠ آ٢ٛب )ثشاي دٝسٟ صٗبٛي 

 

  تعذاد هعادى 

ٗؼـذٙ ٝ دس اػـتبٙ    2400تؼذاد ٗؼبدٙ دس عبّ ث٢شٟ ثشداسي دس ًـٞس  1374دس ػبّ 

ثـ٠ تشتيـت   دس ًْ ًـٞس ٝ اػتبٙ  1384ٗؼذٙ ثٞدٟ اػت. تؼذاد ٗتٜبظش ايٚ ٗؼبدٙ دس ػبّ  36

ٗؼذٙ اػت. ث٠ ايٚ تشتيت، ػ٢ٖ ٛؼجي تؼذاد ٗؼبدٙ اػتبٙ دس ًـٞس دس ايٚ  59ٗؼذٙ ٝ  3324

 دسكذ اكضايؾ يبكت٠ اػت.  8/1دسكذ ث٠  5/1دٝسٟ صٗبٛي اص 

 

  تعذاد ضاغالى 

 1384ٝ  1374تؼذاد ؿبؿالٙ ٗؼبدٙ دس عبّ ث٢شٟ ثشداسي دس اػتبٙ دس دٝ ٗوغغ صٗبٛي  

١ـضاس   1/50ٛلش ٝ تؼذاد ٗتٜبظش ايٚ ؿبؿالٙ دس ًْ ًـٞس ث٠ تشتيـت   392ٛلش ٝ  144ث٠ تشتيت 

١ضاس ٛلش اػت. ث٠ ايٚ تشتيت، ػ٢ٖ ٛؼجي اؿتـبّ ٗؼـذٛي اػـتبٙ دس ًــٞس دس ايـٚ      9/54ٛلش ٝ 

 دسكذ اكضايؾ يبكت٠ اػت.  71/0دسكذ ث٠  29/0دٝسٟ صٗبٛي اص 

 

  ُارسش افشٍد 

ٟ دس ٗؼبدٙ دس عبّ ث٢شٟ ثشداسي اػـتبٙ  ٗيضاٙ اسصؽ اكضٝدٟ )ث٠ هي٘ت ربسي( ايزبد ؿذ

ٗئيبسد سيـبّ اػـت.    7/19دس عذٝد  1384ٗئيبسد سيبّ ٝ دس ػبّ  7/4ثبٓؾ ثش  1374دس ػبّ 

ٗئيـبسد سيـبّ ٝ    2/1034دس ايٚ دٝ ٗوغـغ صٗـبٛي، اسصؽ اكـضٝدٟ ٗؼـبدٙ ًــٞس ثـ٠ تشتيـت        

ػ٢ٖ ٛؼـجي اسصؽ اكـضٝدٟ   ٗئيبسد سيبّ اػت. ث٠ ايٚ تشتيت، دس ايٚ دٝ ٗوغغ صٗبٛي،  6/13502

دسكذ اسصؽ اكضٝدٟ ٗؼبدٙ ًــٞس   15/0دسكذ ٝ  46/0ايزبد ؿذٟ دس ٗؼبدٙ اػتبٙ ث٠ تشتيت 

 اػت. 

 

  هتَسظ تعذاد ضاغالى ّز هعذى 

ثب تٞر٠ ث٠ تؼذاد ٗؼبدٙ ٝ تؼذاد ؿبؿالٙ آ٢ٛب ٗي تٞاٙ ٛــبٙ داد، دس دٝ ٗوغـغ صٗـبٛي     

ٛلـش ٝ دس   6/6ٛلش ٝ  0/4س اػتبٙ ث٠ تشتيت ، ٗتٞػظ تؼذاد ًبسًٜبٙ ١ش ٗؼذٙ د1384ٝ  1374
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ٛلش اػت ٠ً ٗجيٚ ًٞصٌتش ثٞدٙ ٗؼبدٙ اػتبٙ دس هيبع  5/16ٛلش ٝ  9/20ًْ ًـٞس ث٠ تشتيت 

 ثب آ٢ٛب دس ًْ ًـٞس اػت. 

 

 كارآيي اقتصادي 

ثب تٞر٠ ث٠ اسصؽ اكضٝدٟ ٝ اسصؽ ػتبٛذٟ ١بي كؼبٓيت ثخؾ ٗؼذٙ اػتبٙ، اٛذاصٟ ًبسآيي  

 1384دسكذ دس ػـبّ   0/71ث٠  1374دسكذ دس ػبّ  4/84ٓيت دس اػتبٙ اص اهتلبدي ايٚ كؼب

ًب١ؾ يبكت٠ اػت. ض٘ٚ آٙ ٠ً اٛذاصٟ ٗتٜبظش آٙ دس ػبيش ػب٢ٓبي ايـٚ دٝسٟ صٗـبٛي ثـب كـشاص ٝ     

ٛـيت ١٘شاٟ ثٞدٟ اػت. ١٘يٚ ٝضؼيت دس سٝٛذ تغّٞ اٛذاصٟ ًـبسآيي اهتلـبدي كؼبٓيـت ثخـؾ     

دسكـذ دس   9/93ذاصٟ ايٚ ؿبخق اهتلـبدي دس ًــٞس اص   ٗؼذٙ ًـٞس ٛيض ٗـب١ذٟ ٗي ؿٞد ٝ اٛ

 ًب١ؾ يبكت٠ اػت.  1384دسكذ دس ػبّ  9/78ث٠  1374ػبّ 

 

 هتَسظ تْزُ ٍري ًيزٍي كار 

ثب تٞر٠ ث٠ اسصؽ اكضٝدٟ ايزبد ؿذٟ دس ٗؼبدٙ ٝ تؼذاد ؿـبؿالٙ آ٢ٛـب دس ٗوـبعغ صٗـبٛي      

دس ٗؼبدٙ اػـتبٙ ثـ٠    1384ٝ  1374ٗٞسد ٛظش، اٛذاصٟ ٗتٞػظ ث٢شٟ ٝسي ٛيشٝي ًبس دس ػب٢ٓبي 

ٗئيٞٙ سيبّ ثٞدٟ ٝ ٗجٔؾ ٗتٜبظش آ٢ٛـب دس ٗؼـبدٙ ًــٞس ثـ٠      2/50ٗئيٞٙ سيبّ ٝ  9/32تشتيت 

ٗئيٞٙ سيبّ اػت ٠ً ٗجيٚ ثيـتش ثـٞدٙ ث٢ـشٟ ٝسي ػـشا٠ٛ     2/246ٗئيٞٙ سيبّ ٝ  7/20تشتيت 

ايـٚ دٝسٟ صٗـبٛي ٝ    ٛيشٝي ًبس دس ٗؼبدٙ اػتبٙ ٛؼجت ث٠ ٗجٔؾ ٗتٜبظش آٙ دس ًــٞس دس اثتـذاي  

 ً٘تش ثٞدٙ آٙ دس پبيبٙ ايٚ دٝسٟ صٗبٛي اػت. 

ثب تٞر٠ ث٠ كشاص ٝ ٛـيج٢بي ٗٞرٞد دس ربيِبٟ ٛؼجي اؿتـبّ ٝ تٞٓيذ ثخؾ ٗؼـذٙ اػـتبٙ    

 دس ًـٞس دس ػب٢ٓبي ٗختٔق دٝسٟ صٗبٛي ٗٞسد ثشسػي، دس ٗز٘ٞع ٗي تٞاٙ ُلت: 

ش عزـٖ تٞٓيـذ( ًـٞصٌتش اص اٛـذاصٟ     اٛذاصٟ ٗؼبدٙ اػتبٙ )ص٠ اص ٛظش اؿتـبّ ٝ صـ٠ اص ٛظـ   -

 ٗتٞػظ ٗتٜبظش آٙ دس ًـٞس اػت. 

ث٢شٟ ٝسي ٛيشٝي ًبس دس ٗؼبدٙ اػتبٙ ً٘تش اص ٗتٞػظ ث٢شٟ ٝسي ٛيشٝي ًـبس دس ٗؼـبدٙ    -

 ًـٞس اػت. 

ربيِبٟ ٛؼجي تٞٓيذي )اسصؽ اكضٝدٟ( ثخؾ ٗؼـذٙ اػـتبٙ دس ًــٞس دس ػـب٢ٓبي اخيـش       -

ت ث٠ اثتذاي دٝسٟ صٗبٛي ٗٞسد ثشسػي دس ػغظ اٛذًي ث٢جٞد يبكت٠ اػت، ٓيٌٚ ثبص ١ٖ ٛؼج

 پبييٜتشي هشاس داسد. 

ث٠ ١٘يٚ تشتيت، ػٔيشؿٖ استوبي ٗٞهؼيت ٛؼجي اؿتـبّ دس ثخؾ ٗؼذٙ اػتبٙ دس ًــٞس   -

دس ػب٢ٓبي اخيش، ١ٜٞص ػ٢ٖ ٛؼجي اػتبٙ دس اؿتـبّ ٗؼذٛي ًـٞس ً٘تش اص آٙ دس ػب٢ٓبي 

 اثتذاي دٝسٟ صٗبٛي ٗٞسد ثشسػي اػت. 
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ييشات اٛذاصٟ ًبسآيي اهتلبدي كؼبٓيت ثخؾ ٗؼذٙ دس اػتبٙ اسدثيْ ٝ ًْ ًـٞس سٝٛذ تـ -

ٗتٜبظش يٌذيِش اػت، ض٘ٚ آٙ ٠ً دس ؿبٓت ػب٢ٓبي دٝسٟ صٗبٛي ٗٞسد ثشسػي، اٛذاصٟ ايٚ 

 ؿبخق اهتلبدي دس ًْ ًـٞس ثضسُتش اص اٛذاصٟ ٗتٜبظش آٙ دس اػتبٙ اسدثيْ اػت. 

ؼجي ثخؾ ٗؼذٙ اػتبٙ اسدثيْ دس ثخؾ ٗؼـذٙ  ٢ٗ٘تش اص ٠٘١ ايٚ ٠ً، ١٘ٞاسٟ ا١٘يت ٛ -

 5/0ًـٞس اص ٛظش تٞٓيذ ثؼيبس ٗغذٝد ٝ اٛذى ثٞدٟ اػت ٝ دس ث٢تشيٚ ؿشايظ دس عذٝد 

 دس ١ضاس( اػت.  5دسكذ )يب 

(، سٝٛذ تغّٞ ٝيظُي٢بي ثخؾ ٗؼذٙ دس اػتبٙ ٝ ًــٞس سا  2-6( ٝ )2-5( ، )2-4رذاّٝ ؿ٘بسٟ )

 د١ذ.سا ٛـبٙ ٗي  1384تب  1374دس ػب٢ٓبي 

 
 ٗیٔیٞٙ ـيبّ( -)ٛلف  1384سب  1374(: ـٝٛؽ سطّٞ ٝيمًی٢بي ثػً ٗؼؽٙ ؼـ اوشبٙ اـؼثیْ ؼـ وب٢ٓبي  2-4خؽّٝ ) 

 اـقي اككٝؼٟ سؼؽاؼ ٌبؿالٙ سؼؽاؼ ٗؼبؼٙ وبّ
ٗشٞوظ ًبـًٜبٙ 

 ١ف ٗؼؽٙ

ث٢فٟ ٝـي 

 ٛیفٝي ًبـ

ًبـآيي 

 اهشّبؼي

1374 36 144 4736 0/4 9/32 4/84 

1375 34 255 5674 5/7 3/22 5/57 

1376 29 323 6499 1/11 1/20 6/50 

1377 35 127 2232 6/3 6/17 3/75 

1378 26 186 4335 2/7 3/23 2/75 

1379 44 249 9365 7/5 6/37 3/65 

1381 42 212 13358 0/5 0/63 6/70 

1382 61 294 20451 8/4 6/69 9/63 

1384 59 392 19696 6/6 2/50 0/71 

 ٗفًك آٗبـ ايفاٙ –( 1384سب  1374آٗبـُیفي اق ٗؼبؼٙ ًٍٞـ )وب٢ٓبي ٛشبيح . 1ٗبغؿ: 

 . ثفآٝـؼ ٍٗبٝـ 2          
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 ٗیٔیٞٙ ـيبّ( -)ٛلف  1384سب  1374(: ـٝٛؽ سطّٞ ٝيمًی٢بي ثػً ٗؼؽٙ ًٍٞـ ؼـ وب٢ٓبي 2-5خؽّٝ )

 اـقي اككٝؼٟ سؼؽاؼ ٌبؿالٙ سؼؽاؼ ٗؼبؼٙ وبّ
ٗشٞوظ ًبـًٜبٙ 

 ١ف ٗؼؽٙ
 ي ًبـث٢فٟ ٝـي ٛیفٝ

ًبـآيي 

 اهشّبؼي

1374 2400 50057 1034212 9/20 7/20 9/93 

1375 2704 53046 1421533 6/19 8/26 6/69 

1376 2575 56516 1594735 9/21 2/28 2/69 

1377 2436 52732 2003287 6/21 0/38 1/72 

1378 2507 55575 2495675 2/22 9/44 7/71 

1379 2656 56559 3068097 3/21 2/54 3/71 

1381 2955 55112 5060425 7/18 8/91 7/75 

1382 3125 56553 5772051 1/18 1/102 9/70 

1384 3324 54854 13502602 5/16 2/246 9/78 

 ٗفًك آٗبـ ايفاٙ –( 1384سب  1374ٛشبيح آٗبـُیفي اق ٗؼبؼٙ ًٍٞـ )وب٢ٓبي  . 1ٗبغؿ:

 . ثفآٝـؼ ٍٗبٝـ 2          

 

 1384سب  1374ّ ٛىجز اٛؽاقٟ ٝيمُی٢بي ثػً ٗؼؽٙ اوشبٙ اـؼثیْ ؼـ ًٍٞـ ؼـ وب٢ٓبي (: ـٝٛؽ سط2ٞ-6خؽّٝ ) 

 ٗیٔیٞٙ ـيبّ( -)ٛلف

 اـقي اككٝؼٟ سؼؽاؼ ٌبؿالٙ سؼؽاؼ ٗؼبؼٙ وبّ
ٗشٞوظ ًبـًٜبٙ 

 ١ف ٗؼؽٙ

ث٢فٟ ٝـي 

 ٛیفٝي ًبـ

ًبـآيي 

 اهشّبؼي

1374 50/1 29/0 46/0 19/0 59/1 90/0 

1375 26/1 48/0 40/0 38/0 83/0 83/0 

1376 13/1 57/0 41/0 56/0 71/0 73/0 

1377 44/1 24/0 11/0 17/0 46/0 04/1 

1378 04/1 33/0 17/0 32/0 52/0 05/1 

1379 66/1 44/0 31/0 27/0 69/0 92/0 

1381 42/1 38/0 26/0 27/0 69/0 93/0 

1382 95/1 52/0 35/0 27/0 68/0 90/0 

1384 77/1 71/0 15/0 40/0 20/0 90/0 

 ٗفًك آٗبـ ايفاٙ –( 1384سب  1374ٛشبيح آٗبـُیفي اق ٗؼبؼٙ ًٍٞـ )وب٢ٓبي  . 1ٗبغؿ:

 .  ثفآٝـؼ ٍٗبٝـ 2          
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 : ٝيمُی٢بي ػٌ٘ٔفؼ ثػً ٗؼؽٙ اوشبٙ ث٠ سلٌیي ٛٞع ٗؼبؼٙ 9-2

 

ٗؼذٙ كؼبّ  59، اػتبٙ اسدثيْ داساي 1384ثشپبي٠ اعالػبت آٗبسي دس دػتشع، دس ػبّ  

ٛلش دس ايٚ ٗؼبدٙ ٗــّٞ ًبس ثٞدٟ اٛذ. اسصؽ اكضٝدٟ  392ث٢شٟ ثشداسي ثٞدٟ اػت ٠ً ٝ دس عبّ 

 9/7ٗئيبسد سيـبّ اػـت ًـ٠ اص آٙ     7/19ٛبؿي اص كؼبٓيت ايٚ ٗؼبدٙ دس ػبّ ٗٞسد ٛظش ثبٓؾ ثش 

ٗئيبسد سيبّ ث٠ ػٜٞاٙ رجشاٙ خذٗبت ًبسًٜبٙ )پشداختي ثـ٠ ٛيـشٝي ًـبس( ثـ٠ ؿـبؿالٙ ٗؼـبدٙ       

ت. ػشٗبي٠ ُزاسي )تـٌيْ ػشٗبي٠ حبثت ٛبخبٓق( اٛزبٕ ؿذٟ دس ايٚ ٗؼبدٙ دس پشداخت٠ ؿذٟ اػ

ٗئيبسد سيبّ اػت. ٝيظُي٢بي ػ٘ٞٗي ايٚ ٗؼـبدٙ ثشعؼـت ٛـٞع ٗؼـذٙ      4/10ايٚ ػبّ ثيؾ اص 

 ( ػجبست اػت اص:  ISIC)سؿت٠ كؼبٓيت٢بي ٗؼذٛي ٜٗغجن ثب 

 

  تعذاد هعادى 

ػ٘ذٟ ٗؼبدٙ كؼبّ اػتبٙ دس ُشٟٝ ٗؼبدٙ تٜٞع ٗؼذٛي دس ايٚ اػتبٙ ٗغذٝد ثٞدٟ ٝ ثخؾ  

ٝ ...( رـبي    ٗلبٓظ ػبخت٘بٛي )ؿٚ ٝ ٗبػـ٠، ػـ٢ِٜبي ػـبخت٘بٛي، ػـَٜ آ١ـي، پًٞـ٠ ٗؼـذٛي       

 ُيشٛذ.  ٗي

ٗؼـذٙ( ٝ ٗؼـبدٙ    27ثيـتشيٚ تؼذاد ٗؼبدٙ كؼبّ اػتبٙ ٗشثٞط ث٠ ٗؼبدٙ ؿٚ ٝ ٗبػ٠ ) 

ر٘ؼـبً عـذٝد ػـ٠    دسكـذ )  8/28دسكـذ ٝ   8/45ٗؼذٙ( اػت ٠ً ث٠ تشتيـت   17ػَٜ الؿ٠ )

دسكذ(  7/1ٗؼذٙ ) 1ص٢بسٕ( اص ٗؼبدٙ اػتبٙ سا تـٌيْ ٗي ١ٜذ. دس ٗوبثْ، اص ًْ ٗؼبدٙ اػتبٙ 

دسكذ( اص ١ش يي اص ٗؼبدٙ خبى ٛؼٞس ٝ ػَٜ آ١ي ٗي ثبؿذ. تؼذاد  4/3ػئيغ ٝ دٝ ٗؼذٙ )

ٙ دسكذ تؼـذاد ٗؼـبد   5/8ٗؼذٙ اػت ٠ً  5ٗؼبدٙ پ٠ًٞ ٗؼذٛي ٝ ػ٢ِٜبي تضئيٜي ٛيض ١ش ًذإ 

 اػتبٙ اػت. 

 

  تعذاد ضاغالى 

ٛلش اػت ٠ً اص ٗيـبٙ آٛـبٙ    392دس ػبّ ٗٞسد ٛظش، تؼذاد ؿبؿالٙ ٗؼبدٙ اػتبٙ ثبٓؾ ثش  

دسكذ( دس ٗؼـبدٙ ؿـٚ ٝ ٗبػـ٠،     2/24ٛلش ) 95 دسكذ( دس ٗؼبدٙ ػَٜ الؿ٠، 9/32ٛلش ) 129

ٙ ػـَٜ  دسكـذ( دس ٗؼـبد   3/14ٛلـش )  56دسكذ( دس ٗؼبدٙ ػ٢ِٜبي تضئيٜي ٝ  3/16ٛلش ) 64

آ١ي ٗــّٞ ًبس ٗي ثبؿٜذ. ايٚ ٗؼبدٙ ث٠ تشتيت داساي ثيـتشيٚ تؼذاد ؿبؿالٙ دس ٗيبٙ اٛـٞاع  

ٗؼبدٙ كؼبّ اػتبٙ ١ؼتٜذ ٝ دس ٗوبثْ، ً٘تشيٚ تؼذاد ؿبؿالٙ ٗؼبدٙ ٗشثٞط ث٠ ٗؼـبدٙ ػـئيغ   

 1/4دسكـذ،   8/3ٛلش( اػت ٠ً ثـ٠ تشتيـت    17ٛلش( ٝ پ٠ًٞ ٗؼذٛي ) 16ٛلش(، خبى ٛؼٞص ) 15)

 دسكذ تؼذاد ًْ ؿبؿالٙ ٗؼبدٙ اػتبٙ اػت.  3/4ٝ  دسكذ
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ثب تٞر٠ ث٠ اٛذاصٟ ضشيت ٌٗبٛي اؿتـبّ دس كؼبٓيت٢بي ٗؼذٛي اػتبٙ ٗي تٞاٙ ٛـبٙ داد ٠ً  

ٗيضاٙ ت٘شًض ٛؼجي اؿتـبّ دس ٠٘١ ٗؼبدٙ اػتبٙ ثيـتش اص ٗيضاٙ ت٘شًض ٛؼـجي اؿـتـبّ ٗؼـذٛي    

ٗؼبدٙ پ٠ًٞ ٗؼذٛي، ػـَٜ الؿـ٠، خـبى     اػتبٙ دس ًـٞس ثٞدٟ ٝ ؿذت ايٚ ت٘شًض ث٠ تشتيت دس

ٛؼٞص، ػئيغ، ػَٜ آ١ي، ػ٢ِٜبي تضئيٜي ٝ ؿٚ ٝ ٗبػ٠ ثيـتش ٝ ثيـتش اػت. ث٠ ثيـبٙ ديِـش،   

ػ٢ٖ ٛؼجي اؿـتـبّ دس ايـٚ ٗؼـبدٙ اص ًـْ اؿـتـبّ ٗؼـذٛي دس اػـتبٙ، ثيــتش اص ػـ٢ٖ ٛؼـجي           

، ٗؼـبدٙ  1/2 ٗتٜبظشؿبٙ دس ًـٞس اػت. اٛذاصٟ ضشيت ٌٗبٛي اؿـتـبّ دس ٗؼـبدٙ ؿـٚ ٝ ٗبػـ٠    

، 5/6، ٗؼبدٙ خبى ٛؼٞص  8/5، ٗؼبدٙ ػَٜ آ١ي 9/6، ٗؼبدٙ ػَٜ الؿ٠ 5/2ػ٢ِٜبي تضئيٜي 

 ٗي ثبؿذ.  7/15ٝ ٗؼبدٙ پ٠ًٞ ٗؼذٛي  1/6ٗؼبدٙ ػئيغ 

 

  هتَسظ تعذاد ضاغالى ّز هعذى 

ٗوبيؼ٠ تؼذاد ٗؼبدٙ اػتبٙ ٝ تؼذاد ؿبؿالٙ آ٢ٛب ُٞيبي ًـٞصٌي ايـٚ ٗؼـبدٙ ٝ تؼـذاد      

 6/6بٙ آ٢ٛب اػت. دس ػبّ ٗٞسد ثشسػي، ٗتٞػظ تؼذاد ًبسًٜبٙ ١ش ٗؼذٙ دس اػتبٙ اٛذى ًبسًٜ

ٛلش  4/3ٛلش دس ٗؼبدٙ ػَٜ آ١ي ٝ عذاهْ  0/28ٛلش اػت ٠ً دا٠ٜٗ تـييشات آٙ ثيٚ عذاًخش 

ٛلـش،   15دس ٗؼبدٙ پ٠ًٞ ٗؼذٛي اػت. ٗتٞػظ تؼذاد ًبسًٜـبٙ ١ـش ٗؼـذٙ دس ٗؼـبدٙ ػـئيغ      

ٛلـش   5/3ٛلـش ٝ ؿـٚ ٝ ٗبػـ٠     6/7ٛلش، ػَٜ الؿ٠  0/8ى ٛؼٞص ٛلش، خب 8/12ػ٢ِٜبي تضئيٜي 

 اػت. 

 

  ارسش افشٍدُ فعاليت 

ٗئيـبسد   7/19، دس ٛتيز٠ اٛزبٕ كؼبٓيت٢بي اهتلبدي ٗؼبدٙ اػتبٙ عـذٝد  1384دس ػبّ  

ٗئيـبسد سيـبّ( دس    5/6سيبّ اسصؽ اكضٝدٟ ايزبد ؿذٟ اػت. ثيـتشيٚ ٗجٔؾ ايـٚ اسصؽ اكـضٝدٟ )  

ٗئيبسد سيبّ( دس ٗؼبدٙ پ٠ًٞ ٗؼذٛي اػـتبٙ ايزـبد    4/0ً٘تشيٚ ٗجٔؾ آٙ )ٗؼبدٙ ػَٜ آ١ي ٝ 

دسكـذ ًـْ اسصؽ اكـضٝدٟ ٗؼـبدٙ اػـتبٙ       2/2دسكـذ ٝ   0/33ؿذٟ اػت ٠ً ث٠ تشتيت عذٝد 

 8/25ٗئيبسد سيـبّ )  1/5ثبؿذ. ٗي تٞاٙ ٛـبٙ داد، اص ًْ اسصؽ اكضٝدٟ ٗؼبدٙ اػتبٙ، عذٝد  ٗي

 9/2دسكذ( دس ٗؼبدٙ ػَٜ الؿ٠،  5/16ٗئيبسد سيبّ ) 2/3دسكذ( دس ٗؼبدٙ ػ٢ِٜبي تضئيٜي، 

دسكـذ( دس ٗؼـبدٙ    6/4ٗئيبسد سيبّ ) 9/0دسكذ( دس ٗؼبدٙ ؿٚ ٝ ٗبػ٠،  0/15ٗئيبسد سيبّ )

دسكذ( دس ٗؼبدٙ ػئيغ اػتبٙ ايزبد ؿذٟ اػت ٠ً ٛوؾ  0/3ٗئيبسد سيبّ ) 6/0خبى ٛؼٞص ٝ 

 لبدي ٗؼذٛي اػتبٙ سا ٛـبٙ ٗي د١ٜذ. ٝ ربيِبٟ ٛؼجي ١ش يي اص ٗؼبدٙ دس كؼبٓيت اهت
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  هيشاى سزهايِ گذاري 

ٗئيبسد سيبّ دس ٗؼبدٙ اػتبٙ ػشٗبي٠ ُزاسي ؿذٟ اػت. اص  4/0ثبٓؾ ثش  1384دس ػبّ ، 

دسكـذ( دس ٗؼـبدٙ    4/45ٗئيـبسد سيـبّ )   7/4ًْ ػشٗبي٠ ُزاسي اٛزبٕ ؿذٟ دس ٗؼبدٙ اػتبٙ، 

س ٗؼبدٙ ػ٢ِٜبي تضئيٜي ػشٗبي٠ ُزاسي ؿـذٟ  دسكذ( د 8/35ٗئيبسد سيبّ ) 7/3ػَٜ آ١ي ٝ 

اػت ٠ً ث٠ تشتيت ايٚ ٗؼبدٙ داساي ثيـتشيٚ ٗيضاٙ ػشٗبي٠ ُزاسي دس اػتبٙ ١ؼتٜذ. دس ٗوبثْ، 

 12/0ٗئيبسد سيبّ ٝ ٗؼـبدٙ ػـَٜ الؿـ٠     09/0ٗيضاٙ ػشٗبي٠ ُزاسي دس ٗؼبدٙ پ٠ًٞ ٗؼذٛي 

شٗبي٠ ُـزاسي ٗؼـذٛي اػـتبٙ    دسكذ ًْ ػـ  2/1دسكذ ٝ  9/0ٗئيبسد سيبّ اػت ٠ً ث٠ تشتيت 

ٗئيـبسد   3/0اػت. ث٠ ١٘يٚ تشتيت، ٗجٔؾ )ػ٢ٖ ٛؼجي( ػشٗبي٠ ُزاسي دس ٗؼبدٙ ؿـٚ ٝ ٗبػـ٠   

 8/0دسكـذ( ٝ ٗؼـبدٙ ػـئيغ     3/6ٗئيبسد سيبّ ) 6/0دسكذ(، ٗؼبدٙ خبى ٛؼٞص  7/2سيبّ )

 دسكذ( اػت.  7/74ٗئيبسد سيبّ )

 

  ضزية سزهايِ گذاري 

سي )ٛؼجت ػشٗبي٠ ُزاسي ثـ٠ اسصؽ اكـضٝدٟ( ٛــبٙ د١ٜـذٟ     اٛذاصٟ ضشيت ػشٗبي٠ ُزا 

ُشايؾ تٞػؼ٠ دس كؼبٓيت اهتلبدي اػت ٝ اٛذاصٟ ٗيضاٙ ػشٗبي٠ ُزاسي اٛزبٕ ؿذٟ دس كؼبٓيت سا 

دس هيبع ثب ٗيضاٙ تٞٓيذ خبٓق آٙ كؼبٓيت ٛـبٙ ٗي د١ذ. دس ػبّ ٗٞسد ثشسػي، ٗيضاٙ ػـشٗبي٠  

اكضٝدٟ ايٚ ثخؾ اػت ٠ً دا٠ٜٗ تـييشات آٙ دسكذ اسصؽ  9/52ُزاسي دس ثخؾ ٗؼذٙ اػتبٙ 

دسكذ دس ٗؼبدٙ ػَٜ الؿ٠ اػـت.   9/3دسكذ دس ٗؼبدٙ ػئيغ ٝ عذاهْ  4/36ثيٚ عذاًخش 

دسكـذ، خـبى    9/72دسكذ، ػَٜ آ١ي  9/73اٛذاصٟ ايٚ ضشيت ثشاي ٗؼبدٙ ػ٢ِٜبي تضئيٜي 

 دسكذ اػت.  4/9دسكذ ٝ ؿٚ ٝ ٗبػ٠  7/21دسكذ، پ٠ًٞ ٗؼذٛي  0/72ٛؼٞص 
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دس عبّ عبضش، اٛذاصٟ ث٢شٟ ٝسي ًْ ػٞاْٗ تٞٓيذ )ًبسآيي اهتلبدي( ٝ ث٢شٟ ٝسي ٛيـشٝي   

 ًبس دس كؼبٓيت٢بي ثخؾ ٗؼذٙ اػتبٙ ث٠ تشتيت صيشاػت. 

 

  كارآيي اقتصادي 

سف داساي ًبسآيي كؼبٓيت٢بي ٗؼذٛي اص ر٠ٔ٘ كؼبٓيت٢بيي اهتلبدي اػت ٠ً دس ؿشايظ ٗتؼب 

اهتلبدي )ٛؼجت اسصؽ تٞٓيذ خبٓق يي كؼبٓيت ث٠ اسصؽ تٞٓيذ ٛبخبٓق آٙ( ثـباليي اػـت. دس   

دسكذ  0/71ػبّ ٗٞسد ثشسػي، اٛذاصٟ ضشيت ًبسايي اهتلبدي كؼبٓيت٢بي ٗؼذٛي اػتبٙ دس عذٝد 

بدٙ دسكذ دس ٗؼ 4/68دسكذ دس  ٗؼبدٙ ػئيغ ٝ عذاهْ  7/86ثب دا٠ٜٗ تـييشات ثيٚ عذاًخش 

دسكـذ،    1/77ؿٚ ٝ ٗبػ٠ اػت، ض٘ٚ آٙ ٠ً اٛذاصٟ ًبسآيي اهتلـبدي ٗؼـبدٙ پًٞـ٠ ٗؼـذٛي     

 5/70دسكذ، ٗؼبدٙ ػ٢ِٜبي تضئيٜي  2/72دسكذ، ٗؼبدٙ ػَٜ الؿ٠  3/76ٗؼبدٙ خبى ٛؼٞص 

 دسكذ اػت.  8/69دسكذ ٝ ٗؼبدٙ ػَٜ آ١ي 

 

  تْزُ ٍري ًيزٍي كار 

كضٝدٟ ػشا٠ٛ ١ـش ًـبسًٚ( ٛــبٙ د١ٜـذٟ     اٛذاصٟ ؿبخق ث٢شٟ ٝسي ٛيشٝي ًبس ); اسصؽ ا 

ٗتٞػظ ٗيضاٙ ٗـبسًت ٛيشٝي ًبس دس ايزبد تٞٓيذ خبٓق دس كؼبٓيت اهتلبدي ٗٞسد ٛظـش اػـت.   

ٗئيـبسد سيـبّ اسصؽ    2/50دس ػبّ ٗٞسد ثشسػي، ١ش ًبسًٚ ثخؾ ٗؼذٙ اػتبٙ ث٠ عٞس ٗتٞػظ 

ٞٙ سيبّ دس ٗؼبدٙ ػَٜ ٗئي 9/115اكضٝدٟ ايزبد ًشدٟ اػت ٠ً دا٠ٜٗ تـييشات آٙ ثيٚ عذاًخش 

ٗئيٞٙ سيبّ دس ٗؼبدٙ ػَٜ الؿ٠ اػت. اٛذاصٟ ٗتٜبظش ث٢ـشٟ ٝسي ٛيـشٝي    1/25آ١ي ٝ عذاهْ 

ٗئيٞٙ سيبّ، ٗؼبدٙ  9/56ٗئيٞٙ سيبّ، ٗؼبدٙ خبى ٛؼٞص  4/79ًبس دس ٗؼبدٙ ػ٢ِٜبي تضئيٜي 

 8/25ٗؼـذٛي  ٗئيٞٙ سيبّ ٝ ٗؼبدٙ پ٠ًٞ  0/31ٗئيٞٙ سيبّ، ٗؼبدٙ ؿٚ ٝ ٗبػ٠  4/39ػئيغ 

 ٗئيٞٙ سيبّ اػت. 

( ، اسايـ٠  2-10( تـب ) 2-7اعالػبت تللئي ٗشثٞط ث٠ ٗٞاسد رًش ؿذٟ دس رذاّٝ ؿ٘بسٟ ) 

 ُشديذٟ اػت.
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   1384(: اٛؽاقٟ ً٘یش٢بي اوبوي كؼبٓیز ثػً ٗؼؽٙ ؼـ ًٍٞـ ث٠ سلٌیي ٛٞع ٗؼؽٙ ؼـ وبّ   2-7خؽّٝ ) 

 ٗیٔیٞٙ ـيبّ( -)ٛلف

 سؼؽاؼ ٗؼبؼٙ ٛٞع ٗؼؽٙ
ؼ سؼؽا

 ٌبؿالٙ

اـقي 

 وشبٛؽٟ ١ب

 اـقي

 ؼاؼٟ ١ب

اـقي 

 اككٝؼٟ

سٌٍیْ 

وفٗبي٠ ثبثز 

 ٛبغبُٓ

خجفاٙ 

غؽٗبر 

 ًبـًٜبٙ

 1752762 2551255 13502602 3615808 17118410 54854 3324 ًْ ٗؼبؼٙ

 265511 385020 930305 351972 1282277 11710 1132 ٌٚ ٝ ٗبو٠ 

 292904 318631 1320265 302052 1622317 10124 603 و٢ِٜبي سكئیٜي 

 64232 63146 311291 116949 428240 3124 394 وَٜ ال٠ٌ 

 116254 161074 749858 195839 945697 3436 252 وَٜ آ١ي

 21665 25393 92836 26060 118896 943 109 غبى ٛىٞق

 15058 12368 65282 24971 90253 590 76 ویٔیه

 5255 2576 18630 4590 23220 246 36 د٠ًٞ ٗؼؽٛي

 971883 1583047 10014135 2593375 12607510 24681 722 وبيف ٗٞاؼ ٗؼؽٛي 

 ٗفًك آٗبـ ايفاٙ  – 1384ٗبغؿ: ٛشبيح آٗبـُیفي اق ٗؼبؼٙ ًٍٞـ، وبّ 

 
 1384(: اٛؽاقٟ ً٘یش٢بي اوبوي كؼبٓیز ثػً ٗؼؽٙ ثفضىت ٛٞع ٗؼؽٙ ؼـ اوشبٙ اـؼثیْ  ؼـ وبّ   2-8خؽّٝ )

ـيبّ(ٗیٔیٞٙ  -)ٛلف   

 سؼؽاؼ ٗؼبؼٙ ٛٞع ٗؼؽٙ
سؼؽاؼ 

 ٌبؿالٙ

اـقي 

 وشبٛؽٟ ١ب

 اـقي

 ؼاؼٟ ١ب

اـقي 

 اككٝؼٟ

سٌٍیْ 

وفٗبي٠ ثبثز 

 ٛبغبُٓ

خجفاٙ 

غؽٗبر 

 ًبـًٜبٙ

 7926 10416 19696 8048 27744 392 59 ًْ ٗؼبؼٙ

 1173 278 2946 1363 4309 95 27 ٌٚ ٝ ٗبو٠ 

 1910 3727 5080 2121 7201 64 5 و٢ِٜبي سكئیٜي 

 1851 125 3241 1246 4487 129 17 وَٜ ال٠ٌ 

 1835 4729 6489 2814 9303 56 2 وَٜ آ١ي

 606 656 911 283 1194 16 2 غبى ٛىٞق

 283 806 591 91 682 15 1 ویٔیه

 268 95 438 130 568 17 5 د٠ًٞ ٗؼؽٛي

 ٗفًك آٗبـ ايفاٙ  – 1384ٗبغؿ: ٛشبيح آٗبـُیفي اق ٗؼبؼٙ ًٍٞـ، وبّ 

 
 1384(: اٛؽاقٟ ً٘یش٢بي ًالٙ ثػً ٗؼؽٙ اوشبٙ اـؼثیْ ثفضىت ٛٞع ٗؼؽٙ ؼـ وبّ  2-9)  خؽّٝ

 )ؼـِؽ(

 ٛٞع ٗؼؽٙ
 و٢ٖ ٛىجي اوشبٙ ؼـ ًٍٞـ و٢ٖ ٛىجي ١ف ٛٞع ٗؼؽٙ

 اـقي اككٝؼٟ سؼؽاؼ ٌبؿالٙ سؼؽاؼ ٗؼؽٙ اـقي اككٝؼٟ سؼؽاؼ ٌبؿالٙ سؼؽاؼ ٗؼؽٙ

 15/0 71/0 77/1 00/100 00/100 00/100 ُْ ٗؼبؼٙ

 32/0 81/0 39/2 96/14 23/24 76/45 ٌٚ ٝ ٗبو٠ 

 38/0 63/0 83/0 79/25 33/16 47/8 و٢ِٜبي سكئیٜي 

 04/1 13/4 31/4 45/16 91/32 81/28 وَٜ ال٠ٌ 

 87/0 63/1 79/0 95/32 28/14 39/3 وَٜ آ١ي 

 98/0 70/1 83/1 63/4 08/4 39/3 غبى ٛىٞق

 91/0 54/2 32/1 00/3 83/3 70/1 ویٔیه

 35/2 91/6 89/13 22/2 34/4 48/8 د٠ًٞ ٗؼؽٛي 

 ٗبغؿ: ثفآٝـؼ ٍٗبٝـ 
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 1384(: ث٢فٟ ٝـي ػٞاْٗ سٞٓیؽ ؼـ ثػً ٗؼؽٙ ًٍٞـ ٝ اوشبٙ اـؼثیْ ثفضىت ٛٞع ٗؼؽٙ ؼـ وبّ 2-10خؽّٝ )

 )ؼـِؽ: ٗیٔیٞٙ ـيبّ( 

 ٛٞع ٗؼؽٙ
 و٢ٖ ٛىجي اوشبٙ ؼـ ًٍٞـ و٢ٖ ٛىجي ١ف ٛٞع ٗؼؽٙ

 سؼؽاؼ ٌبؿالٙ سؼؽاؼ ٗؼؽٙ بؿالٙسؼؽاؼ ٌ سؼؽاؼ ٗؼؽٙ

 24/50 99/70 16/246 88/78 ُْ ٗؼبؼٙ

 34/31 37/68 45/79 55/72 ٌٚ ٝ ٗبو٠ 

 38/79 55/70 41/130 38/81 و٢ِٜبي سكئیٜي 

 12/25 23/72 65/99 69/72 وَٜ ال٠ٌ 

 87/115 75/69 24/218 29/79 وَٜ آ١ي 

 94/56 30/76 45/98 08/78 غبى ٛىٞق

 40/39 66/86 65/110 33/72 ویٔیه

 76/25 11/77 73/75 23/80 د٠ًٞ ٗؼؽٛي 

 - - 74/405 43/79 وبيف ٗؼبؼٙ 

 ٗبغؿ: ثفآٝـؼ ٍٗبٝـ 

 

 

 : ٝيمُی٢بي ػٌ٘ٔفؼي ثػً ٗؼؽٙ ؼـ ٢ٌفوشب٢ٛبي اوشبٙ 1-10-2

  

د١ذ  اعالػبت دس دػتشع دس صٗي٠ٜ تٞصيغ ٜٗبثغ ٗؼذٛي اػتبٙ دس ؿ٢شػتبٙ ١ب ٛـبٙ ٗي 

س ضؼق رذي ايٚ ٜٗـبثغ دس اػـتبٙ ٝ ػـذٕ تٜـٞع آ٢ٛـب، تٞصيـغ اٌٗبٛـبت ٗؼـذٛي دس         ٠ً دس ًٜب

ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ ٛيض ٛبٗتٞاصٙ ثٞدٟ ٝ دس ايٚ ػبختبس كضبيي ؿ٢شػتبٙ ٛ٘يٚ داساي ربيِبٟ ٛؼجي 

ث٠ ٗشاتت ثبالتشي اص ػبيش ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ ثٞدٟ ٝ ثخؾ هبثْ تٞر٢ي اص اؿتـبّ ٝ تٞٓيذ ٗؼذٛي 

، ػـبختبس كضـبيي   1384ث٠ ايٚ ؿ٢شػتبٙ اػت. ثشپبي٠ ثشآٝسد١بي ٗـبٝس، دس ػبّ  اػتبٙ ٗشثٞط

 اٌٗبٛبت ٗؼذٛي اػتبٙ دس پ٠ٜ٢ ؿ٢شػتب٢ٛبي آٙ داساي ٝيظُي٢بيي ًٔي صيش اػت: 

 

  تعذاد هعادى 

دس ٗيبٙ ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ، ؿ٢شػتبٙ اسدثيْ داساي ثيـتشيٚ تؼذاد ٗؼذٙ ٝ ؿ٢شػـتبٙ   

ٗؼـذٙ   3ٗؼـذٙ ٝ   14ٗؼذٙ اػت. ايٚ دٝ ؿ٢شػتبٙ ث٠ تشتيت داساي  ٛيش داساي ً٘تشيٚ تؼذاد

دسكذ تؼذاد ٗؼبدٙ اػتبٙ اػت. اٛذاصٟ ػ٢ٖ ٛؼجي تؼذاد ٗؼبدٙ  1/5دسكذ ٝ  ١7/23ؼتٜذ ٠ً 

 9/11دسكـذ، ؿ٢شػـتبٙ ُشٗـي     0/17دسكذ، ؿ٢شػتبٙ ٗــٌيٚ ؿـ٢ش    6/18ؿ٢شػتبٙ ٛ٘يٚ 

 دسكذ اػت.  8/6حش ٝ پبسع آثبد دسكذ ٝ ؿ٢شػتبٙ ١بي ًٞ 2/10دسكذ، ؿ٢شػتبٙ خٔخبّ 

 

  تعذاد ضاغالى 

تلبٝت اٛذاصٟ ٗؼبدٙ ؿ٢شػتب٢ٛب اص ٛظش اؿتـبّ ثبػج ؿذٟ اػت تب آِٞي تٞصيـغ اؿـتـبّ    

ثخؾ ٗؼذٙ اػتبٙ دس ؿ٢شػتب٢ٛبي آٙ ثب ايٚ آِٞ ثشاي تؼذاد ٗؼـبدٙ ٗتلـبٝت ثبؿـذ. دس ػـبّ     
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دسكـذ( دس ٗؼـبدٙ    2/33لـش ) ٛ 130ٗٞسد ثشسػي، اص ًْ ؿبؿالٙ ثخؾ ٗؼـذٙ اػـتبٙ تؼـذاد    

سكذ( دس ٗؼبدٙ ؿ٢شػتبٙ ٛيش ٗــّٞ ًبس ١ؼـتٜذ ٝ ثـ٠ تشتيـت    3/3ٛلش ) 13ؿ٢شػتبٙ ٛ٘يٚ ٝ 

داساي ثيـتشيٚ ٝ ً٘تشيٚ تؼذاد ؿبؿالٙ ٗؼذٛي ١ؼتٜذ. ث٠ ١٘ـيٚ تشتيـت، اٛـذاصٟ ػـ٢ٖ ٛؼـجي      

بٙ ُشٗي اؿتـبّ ثخؾ ٗؼذٙ ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ اص ًْ اؿتـبّ ايٚ ثخؾ دس اػتبٙ ثشاي ؿ٢شػت

دسكذ، ؿ٢شػـتبٙ ًـٞحش    2/10دسكذ، ؿ٢شػتبٙ خٔخبّ  6/16دسكذ، ؿ٢شػتبٙ اسدثيْ  1/18

دسكـذ   8/3ثـبد   دسكذ ٝ ؿ٢شػتبٙ پبسع آ 1/6دسكذ، ؿ٢شػتبٙ، ؿ٢شػتبٙ ٗـٌيٚ ؿ٢ش  9/8

 اػت. 

 

  ُارسش افشٍد 

 7/19تٞٓيذ ٛبخبٓق ٗؼبدٙ دس عبّ ث٢شٟ ثشداسي اػتبٙ دس ػبّ ٗٞسد ثشسػي دس عـذٝد   

دسكـذ( ٝ   3/58ٗئيـبسد دسيـبّ )   5/11ئيبسد سيبّ ثٞدٟ اػت ٠ً ؿ٢شػتبٙ ٛ٘ـيٚ ثـب ايزـبد    ٗ

دسكذ( اص آٙ، دس ٗيبٙ ؿ٢شػـتب٢ٛبي اػـتبٙ ثـ٠     7/1ٗئيبسد سيبّ ) 3/0ؿ٢شػتبٙ ٛيش ثب داؿتٚ 

تشتيت داساي ثيـتشيٚ ٝ ً٘تشيٚ اسصؽ اكضٝدٟ ثخؾ ٗؼذٙ ١ؼتٜذ. ث٠ ١٘يٚ تشتيت ػ٢ٖ ٛؼـجي  

 6/10بي اػتبٙ دس ايزبد اسصؽ اكضٝدٟ ثخؾ ٗؼذٙ آٙ ثـشاي ؿ٢شػـتبٙ ًـٞحش    ػبيش ؿ٢شػتب٢ٛ

 8/6دسكـذ، ؿ٢شػـتبٙ خٔخـبّ     0/8دسكذ ٝ ؿ٢شػـتبٙ ُشٗـي    1/8دسكذ، ؿ٢شػتبٙ اسدثيْ 

 دسكذ اػت.  4/2دسكذ ٝ ؿ٢شػتبٙ ٗـٌيٚ ؿ٢ش  1/4دسكذ، ؿ٢شػتبٙ پبسع آثبد 

 

 سزهايِ گذاري 

ٗبي٠ حبثـت ٛبخـبٓق ٗؼـبدٙ اػـتبٙ ثـبٓؾ      دس ػبّ ٗٞسد ثشسػي، ًْ ٗجٔـؾ تــٌيْ ػـش    

دسكذ( دس ٗؼبدٙ ؿ٢شػـتبٙ   2/52ٗئيٞٙ سيبّ ) 5440ٗئيٞٙ سيبّ اػت ٠ً اص آٙ  10416ثش

دسكذ( دس ٗؼبدٙ ؿ٢شػتبٙ ٗـٌيٚ ؿ٢ش ػـشٗبي٠ ُـزاسي ؿـذٟ     3/0ٗئيٞٙ سيبّ ) 35ٛ٘يٚ ٝ 

يٚ ٝ ً٘تشيٚ ٗجٔـؾ  اػت ٝ ايٚ دٝ ؿ٢شػتبٙ دس ٗيبٙ ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ ث٠ تشتيت داساي ثيـتش

ػشٗبي٠ ُزاسي دس ٗؼبدٙ كؼبّ خٞد ٗي ثبؿٜذ. اٛذاصٟ ػ٢ٖ ٛؼجي ػشٗبي٠ ُزاسي دس ٗؼبدٙ كؼبّ 

 2/17ػبيش ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ اص ًْ ػشٗبي٠ ُزاسي ٗتٜبظش آٙ دس اػتبٙ، ثشاي ؿ٢شػتبٙ ًٞحش 

 1/2دسكـذ، ؿ٢شػـتبٙ ُشٗـي     3/9دسكذ، ؿ٢شػتبٙ اسدثيـْ   1/16دسكذ، ؿ٢شػتبٙ خٔخبّ 

دسكذ اػت. ايٚ اسهبٕ ث٠ ٝضـٞط   1/1دسكذ ٝ ؿ٢شػتبٙ پبسع آثبد  7/1دسكذ، ؿ٢شػتبٙ ٛيش 

ٛـبٙ د١ٜذٟ تلبٝت رذي ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ اص ٛظـش ٗيـضاٙ ػـشٗبي٠ ُـزاسي ٗؼـذٛي ٝ ايزـبد       

 پتبٛؼي٢ٔبي رذيذ تٞػؼ٠ دس ايٚ ثخؾ ٗي ثبؿذ. 
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 هتَسظ تعذاد كاركٌاى ّز هعذى 

ًٞصي ثٞدٙ ٗؼبدٙ كؼبّ اػتبٙ ٝ ًٖ ثٞدٙ تؼذاد ؿبؿالٙ اعالػبت دس دػتشع ُٞيبي  

 7آ٢ٛب اػت، ث٠ عٞسي ٠ً ١ش ٗؼذٙ دس عبّ ث٢شٟ ثشداسي اػتبٙ ث٠ عٞس ٗتٞػظ داساي ً٘تـش اص  

ٛلش ًبسًٚ اػت. ايٚ ٝضؼيت دس ٗؼبدٙ ٠٘١ ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ ٝرٞد داؿت٠ ٝ ثيـتشيٚ ٗتٞػظ 

ٛلش( ٗشثـٞط ثـ٠ ٗؼـبدٙ ؿ٢شػـتبٙ ٛ٘ـيٚ ٝ       8/11تؼذاد ًبسًٜبٙ ١ش ٗؼذٙ دس ايٚ ؿ٢شػتب٢ٛب )

ٛلش( ٗشثٞط ث٠ ٗؼبدٙ ؿ٢شػتبٙ ٗـٌيٚ ؿ٢ش اػـت. ثـ٠ ١٘ـيٚ     4/2ً٘تشيٚ تؼذاد ٗتٜبظش آٙ )

ٛلش،  8/8ٛلش، ؿ٢شػتبٙ ًٞحش  1/10تشتيت، ٗتٞػظ تؼذاد ًبسًٜبٙ ١ش ٗؼذٙ دس ؿ٢شػتبٙ ُشٗي 

ٛلش ٝ ؿ٢شػتبٙ پـبسع   3/4ٛيش ٛلش، ؿ٢شػتبٙ  6/4ٛلش، ؿ٢شػتبٙ اسدثيْ  7/6ؿ٢شػتبٙ خٔخبّ 

 ٛلش اػت.  8/3آثبد 

 

 ضزية سزهايِ گذاري 

دس ػبّ ٗٞسد ثشسػي، دس عبٓي٠ٌ ٗجٔؾ ػشٗبي٠ ُزاسي اٛزبٕ ؿذٟ دس ٗؼـبدٙ ؿ٢شػـتبٙ    

ثشاثش اسصؽ اكضٝدٟ ايزبد ؿذٟ دس ايٚ ٗؼبدٙ ثٞدٟ اػت، اعالػـبت تللـئي    25/1خٔخبّ عذٝد 

( اساي٠ ُشديـذٟ اػـت. اٛـذاصٟ ايـٚ     2-12( ٝ )2-11سٟ )ٗشثٞط ث٠ ٗٞاسدرًش ؿذٟ دس رذاّٝ ؿ٘ب

 61دسكـذ، ؿ٢شػـتبٙ اسدثيـْ /    7/52دسكذ، ؿ٢شػتبٙ ٛيـش   4/47ضشيت دس ؿ٢شػتبٙ ٛ٘يٚ 

 8/52دسكذ اػت ٠ً ثشآيٜذ ٠٘١ آ٢ٛب، ٗتٜبظش ثب اٛذاصٟ ٗتٞػـظ   1/86دسكذ ٝ ؿ٢شػتبٙ ًٞحش 

 ثبؿذ.  دسكذ دس ًْ ٗؼبدٙ اػتبٙ ٗي
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 ٗؼؽٛي ٢ٌفوشب٢ٛب ؼـ اوشبٙ :خبيِبٟ ٛىجي 11-2

 

ثب تٞر٠ ث٠ ٗغذٝديت اعالػبت دس دػتشع، ستج٠ ثٜذي ؿ٢شػـتب٢ٛبي اػـتبٙ ثشعؼـت     

ٗيضاٙ اؿتـبّ ٝ تٞٓيذ خبٓق )اسصؽ اكضٝدٟ( آ٢ٛب ت٢ٜب ثشعؼت اٛذاصٟ ػـ٢ٖ ٛؼـجي آ٢ٛـب اص ًـْ     

 اؿتـبّ ٝ اسصؽ اكضٝدٟ ثخؾ ٗؼذٙ اػتبٙ ٌٗ٘ٚ اػت. 

٘يٚ، ُشٗي، اسدثيْ، خٔخبّ ، ًٞحش، ٗــٌيٚ ؿـ٢ش، پـبسع    اص ٛظش اؿتـبّ، ؿ٢شػتب٢ٛبي ٛ 

آثبد ٝ ٛيش ث٠ تشتيت داساي اؿتـبّ ثيـتشي دس ثخؾ ٗؼذٙ خـٞد ١ؼـتٜذ ٝ ٗيـضاٙ اؿـتـبّ دس     

 ثشاثش آٙ دس ؿ٢شػتبٙ ٛيش اػت.  10ثخؾ ٗؼذٙ ؿ٢شػتبٙ ٛ٘يٚ عذٝد 

خـبّ ، پـبسع   اص ٛظش ايزبد اسصؽ اكضٝدٟ، ؿ٢شػتب٢ٛبي ٛ٘يٚ، ًٞحش، اسدثيـْ، ُشٗـي ، خٔ   

آثبد، ٗـٌيٚ ؿ٢ش ٝ ٛيش ث٠ تشتيت داساي ثيـتشيٚ ٗجٔـؾ اسصؽ اكـضٝدٟ دس ثخـؾ ٗؼـذٙ خـٞد      

ثشاثش آٙ دس ؿ٢شػـتبٙ   ١34ؼتٜذ ٝ اسصؽ اكضٝدٟ ايزبد ؿذٟ دس ٗؼبدٙ ؿ٢شػتبٙ ٛ٘يٚ ثيؾ اص 

 ٛيش اػت. 
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 1384ـؼثیْ ؼـ وبّ (: اٛؽاقٟ ً٘یش٢بي أِي كؼبٓیز ثػً ٗؼؽٙ ؼـ ٢ٌفوشب٢ٛبي اوشبٙ ا  2-11خؽّٝ ) 

 ٛلف( –)ٗیٔیٞٙ ـيبّ 

 سؼؽاؼ ٗؼبؼٙ ٢ٌفوشبٙ
سؼؽاؼ 

 ٌبؿالٙ

اـقي 

 وشبٛؽٟ ١ب

 اـقي

 ؼاؼٟ ١ب

اـقي 

 اككٝؼٟ

سٌٍیْ 

وفٗبي٠ ثبثز 

 ٛبغبُٓ

خجفاٙ 

غؽٗبر 

 ًبـًٜبٙ

 7916 10416 19696 8048 27744 392 59 ًْ اوشبٙ

 803 970 1590 521 2111 64 14 ٢ٌفوشبٙ اـؼثیْ 

 126 112 815 357 1172 15 4 بـن آثبؼ ٢ٌفوشبٙ د

 844 1674 1340 800 2140 40 6 ٢ٌفوشبٙ غٔػبّ 

 568 1790 2080 780 2860 35 4 ٢ٌفوشبٙ ًٞثف

 1063 220 1580 553 2133 71 7 ٢ٌفوشبٙ ُفٗي 

 216 35 480 207 687 24 10 ٢ٌفوشبٙ ٌٍٗیٚ ٢ٌف 

 4134 5440 11479 4534 16013 130 11 ٢ٌفوشبٙ ٛ٘یٚ 

 162 175 332 296 628 13 3 ٢ٌفوشبٙ ٛیف 

 ٗبغؿ: ثفآٝـؼ ٍٗبٝـ 

 
  1384(: اٛؽاقٟ ٌبغ٢ّبي اهشّبؼي كؼبٓیز ثػً ٗؼؽٙ ؼـ ٢ٌفوشب٢ٛبي اوشبٙ اـؼثیْ ؼـ وبّ   2-12خؽّٝ )

 ؼـِؽ(-)ٛلف

 ٢ٌفوشبٙ

 و٢ٖ ٛىجي ١ف ٢ٌفوشبٙ
ٗشٞوظ سؼؽاؼ ًبـًٜبٙ ١ف 

 ٗؼؽٙ
 ضفيت سٌٍیْ وفٗبي٠

 سؼؽاؼ ٗؼبؼٙ
سؼؽاؼ 

 ٌبؿالٙ

اـقي 

 اككٝؼٟ

 8/52 6/6 00/100 00/100 00/100 ًْ اوشبٙ

 0/61 6/4 07/8 58/16 73/23 ٢ٌفوشبٙ اـؼثیْ 

 7/13 8/3 14/4 83/3 78/6 ٢ٌفوشبٙ دبـن آثبؼ 

 9/124 7/6 80/6 20/10 17/10 ٢ٌفوشبٙ غٔػبّ 

 1/86 8/8 56/10 93/8 78/6 ٢ٌفوشبٙ ًٞثف

 9/13 1/10 02/8 11/18 86/11 ٢ٌفوشبٙ ُفٗي 

 3/7 4/2 44/2 12/6 95/16 ٢ٌفوشبٙ ٌٍٗیٚ ٢ٌف 

 4/47 8/11 28/58 16/33 64/18 ٢ٌفوشبٙ ٛ٘یٚ 

 7/52 3/4 69/1 32/3 09/5 ٢ٌفوشبٙ ٛیف 
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 : ث٢فٟ ٝـي ػٞاْٗ سٞٓیؽ ؼـ ثػً ٗؼؽٙ ٢ٌفوشب٢ٛبي اوشبٙ 12-2

 

ٝسي ٛيشٝي ًبس دس كؼبٓيت٢بي ثخؾ  اٛذاصٟ ؿبخل٢بي ث٢شٟ ٝسي ًْ ػٞاْٗ تٞٓيذ ٝ ث٢شٟ 

 ، ث٠ تشتيت صيش اػت:1384ٗؼذٙ ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ، دس ػبّ 

 

 كارآيي اقتصادي 

ٗتٞػظ اٛذاصٟ ٛؼجت اسصؽ تٞٓيذ خبٓق ث٠ اسصؽ تٞٓيذ ٛبخبٓق كؼبٓيت اػتبٙ دس ػـبّ   

دسكذ دس ؿ٢شػـتبٙ   2/75دسكذ اػت ٠ً دا٠ٜٗ تـييشات آٙ ثيٚ عذاًخش  71ٗٞسد ٛظش عذٝد 

دسكذ دس ؿ٢شػتبٙ ٛيش ثٞدٟ ٝ اٛذاصٟ ٗتٜبظش آ٢ٛب دس ٗؼـبدٙ ؿ٢شػـتبٙ    8/52اسدثيْ ٝ عذاهْ 

دسكـذ، ؿ٢شػـتبٙ    6/71دسكذ، ؿ٢شػـتبٙ ٛ٘ـيٚ    7/72دسكذ،  ؿ٢شػتبٙ ًٞحش  0/74ُشٗي 

دسكذ  4/62دسكذ ٝ ؿ٢شػتبٙ خٔخبّ  4/69دسكذ، ؿ٢شػتبٙ پبسع آثبد  8/69ٗـٌيٚ ؿ٢ش 

 اػت. 

 

 تْزُ ٍري ًيزٍي كار  

دس عبٓي٠ٌ دس ػبّ ٗٞسد ثشسػي، ١ش يي اص ًبسًٜبٙ ٗؼبدٙ دس عبّ ث٢شٟ ثشداسي اػـتبٙ   

ٗئيـٞٙ   3/88ٗئيٞٙ سيبّ اسصؽ اكضٝدٟ ايزبد ًشدٟ اٛذ، ثيـتشيٚ ٗجٔؾ ٗتٜبظش اٙ ) 2/50عذٝد 

ٗئيٞٙ سيبّ( دس ؿ٢شػتبٙ ٗـٌيٚ ؿ٢ش اػت.  20سيبّ( دس ؿ٢شػتبٙ ٛ٘يٚ ٝ ً٘تشيٚ ٗجٔؾ آٙ )

تشتيت ٗتٞػظ ث٢شٟ ٝسي ٛيشٝي ًبس دس ٗؼبدٙ ػبيش ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ دس ؿ٢شػـتبٙ  ث٠ ١٘يٚ 

 5/33ٗئيـٞٙ سيـبّ، ؿ٢شػـتبٙ خٔخـبّ      3/54ٗئيٞٙ سيبّ، ؿ٢شػتبٙ پبسع آثـبد   4/59ًٞحش 

ٗئيٞٙ سيبّ ٝ ؿ٢شػتبٙ  5/24ٗئيٞٙ سيبّ، ؿ٢شػتبٙ اسدثيْ  5/25ٗئيٞٙ سيبّ، ؿ٢شػتبٙ ٛيش 

 (2-13ّ ٗي ثبؿذ. )رذّٝ ؿ٘بسٟ ٗئيٞٙ سيب 3/22ُشٗي 

 
 )ؼـِؽ: ٗیٔیٞٙ ـيبّ( 1384(: اٛؽاقٟ ث٢فٟ ٝـي ػٞاْٗ سٞٓیؽ ؼـ ثػً ٗؼؽٙ ٢ٌفوشب٢ٛبي اوشبٙ اـؼثیْ ؼـ وبّ 2-13خؽّٝ )

 ث٢فٟ ٝـي ٛیفٝي ًبـ ًبـآيي اهشّبؼي ٢ٌفوشبٙ

 24/50 99/70 اوشبٙ

 84/24 20/75 ٢ٌفوشبٙ اـؼثیْ

 33/54 42/69 ٢ٌفوشبٙ دبـن آثبؼ

 50/33 56/62 ٢ٌفوشبٙ غٔػبّ

 43/59 66/72 ٢ٌفوشبٙ ًٞثف

 25/22 00/74 ٢ٌفوشبٙ ُفٗي

 00/20 84/69 ٢ٌفوشبٙ ٌٍٗیٚ ٢ٌف

 30/88 60/71 ٢ٌفوشبٙ ٛ٘یٚ

 54/25 82/52 ٢ٌفوشبٙ ٛیف

 ٗبغؿ: ثفآٝـؼ ٍٗبٝـ
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 1دیٞوز 

 

 ٝيمُی٢بي ٢ٌف٢ًبي ِٜؼشي

 

 

 ٍيژگيْاي ضْزكْاي صٌعتي  
ت اخز ؿذٟ اص ؿشًت ؿ٢ش٢ًبي كٜؼتي اػتبٙ اسدثيْ، دس عبّ عبضش ايٚ ثشپبي٠ اعالػب 

، پبسع آثبد، خٔخـبّ  2، اسدثيْ 1ؿ٢شى كٜؼتي ؿبْٗ ؿ٢ش٢ًبي كٜؼتي اسدثيْ  7اػتبٙ داساي 

ُشٗي، ٗـٌيٚ ؿ٢ش ٝ تخليق آة )ٛيش( اػت. ث٠ ايٚ تشتيـت ٗالعظـ٠ ٗـي ؿـٞد، ؿ٢شػـتبٙ      

شػتب٢ٛبي پبسع آثبد، خٔخـبّ، ُشٗـي، ٗــٌيٚ    ؿ٢شى كٜؼتي ٝ ١ش يي اص ؿ٢ 2اسدثيْ داساي 

ؿ٢ش ٝ ٛيش داساي يي ؿ٢شى كٜؼتي ثٞدٟ ٝ ؿ٢شػتب٢ٛبي ثي٠ٔ ػٞاس، ًٞحش ٝ ٛ٘يٚ كبهـذ ؿـ٢شى   

 كٜؼتي ١ؼتٜذ. ٢ٗ٘تشيٚ ٝيظُي٢بي ػ٘ٞٗي ؿ٢ش٢ًبي كٜؼتي اػتبٙ ػجبستٜذ اص:

 

  هساحت سهيي 

ػت ًـ٠ ؿـ٢ش٢ًبي   ١ٌتبس ا 0/614ًْ ٗؼبعت صٗيٚ ؿ٢ش٢ًبي كٜؼتي اػتبٙ ثبٓؾ ثش 

 7/4دسكذ، ؿ٢شػتبٙ ٗـٌيٚ ؿ٢ش  9/8دسكذ، ؿ٢شػتبٙ ٛيش  1/76كٜؼتي ؿ٢شػتبٙ اسدثيْ 

 2/2دسكذ ٝ ؿ٢شػتبٙ پبسع آثبد  8/3دسكذ، ؿ٢شػتبٙ خٔخبّ  3/4دسكذ، ؿ٢شػتبٙ ُشٗي  

دسكذ اص آٙ سا ث٠ خٞد اختلبف دادٟ اٛذ. ثٜبثشايٚ، ٗؼبعت  صٗيٚ ؿ٢ش٢ًبي كٜؼتي ؿ٢شػتبٙ 

 ثشاثش ٗؼبعت ؿ٢ش٢ًبي كٜؼتي ػبيش ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ اػت.  3ث٠ ت٢ٜبيي ثيؾ اص  اسدثيْ،

 

 هساحت سهيي صٌعتي 

١ٌتبس اص ٗؼبعت صٗيٚ ؿ٢ش٢ًبي كٜؼتي اػتبٙ ثشاي اػتوشاس ٝاعـذ١بي   2/462عذٝد  

كؼبٓيت٢بي كٜؼتي دس ٛظش ُشكت٠ ؿذٟ اػت ٠ً ػ٢ٖ ٛؼجي ٗؼـبعت ص ٗـيٚ ؿـ٢ش٢ًبي كـٜؼتي     

دسكـذ، ؿ٢شػـتب٢ٛبي    6/7دسكذ، ؿ٢شػتبٙ ٛيـش   8/80دس ؿ٢شػتبٙ اسدثيْ ؿ٢شػتب٢ٛب اص آٙ 

 9/1دسكـذ ٝ ؿ٢شػـتبٙ پـبسع آثـبد      0/3دسكذ، ؿ٢شػتبٙ ُشٗي  4/3ٗـٌيٚ ؿ٢ش ٝ خٔخبّ 

 دسكذ اػت. 
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  تسْيالت خذهاتي 

٠٘١ ؿ٢ش٢ًبي كٜؼتي اػتبٙ داساي ثشم ٝ تٔلٚ ١ؼتٜذ. اص ٗيبٙ ؿ٢ش٢ًبي كٜؼتي اػتبٙ  

 ؿ٢شى )پبسع آثبد ُشٗي ٝ ٗـٌيٚ ؿ٢ش( كبهذ ُبص ١ؼتٜذ. 3كبهذ آة ٝ  ؿ٢شى )ُشٗي( 1

 

  تعذاد كارگاُ صٌعتي 

تؼذاد ًْ ًبسُب٢١بي پيؾ ثيٜي ؿذٟ ثشاي اػتوشاس دس ؿ٢ش٢ًبي كٜؼتي اػتبٙ ثبٓؾ ثـش   

ًبسُبٟ اػت ٠ً ػ٢ٖ ٛؼجي ؿ٢ش٢ًبي كٜؼتي ؿ٢شػتب٢ٛبي اػـتبٙ اص آٙ ثـشاي ؿ٢شػـتبٙ     878

دسكـذ،   5/3دسكـذ، ؿ٢شػـتبٙ ٗــٌيٚ ؿـ٢ش      7/8ؿ٢شػـتبٙ خٔخـبّ   دسكـذ،   1/82اسدثيْ 

دسكـذ   1/1دسكـذ ٝ ؿ٢شػـتبٙ ٛيـش     9/1دسكذ، ؿ٢شػتبٙ ُشٗـي   6/2ؿ٢شػتبٙ پبسع آثبد 

 اػت. 

 

 تعذاد اضتغال صٌعتي 

ٛلـش   17471ًْ تؼذاد اؿتـبّ پيؾ ثيٜي ؿذٟ ثشاي ؿ٢ش٢ًبي كٜؼتي اػـتبٙ ثـبٓؾ ثـش     

 6/5دسكـذ، ؿ٢شػـتبٙ خٔخـبّ     1/84شػتبٙ اسدثيْ اػت ٠ً ػ٢ٖ ٛؼجي ؿ٢ش٢ًبي كٜؼتي ؿ٢

دسكذ، ؿ٢شػتبٙ پـبسع آثـبد    6/3دسكذ، ؿ٢شػتبٙ ٗـٌيٚ ؿ٢ش  8/3دسكذ، ؿ٢شػتبٙ ُشٗي 

 دسكذ اػت.  6/0دسكذ ٝ ؿ٢شػتبٙ ٛيش  3/2

  

 هيشاى استقثال اس ضْزكْاي صٌعتي 

ٛؼـجت   دس كٞستي ٠ً ٗيضاٙ اػتوجبّ )تغون ثبٓوٟٞ( اص ؿ٢ش٢ًبي كٜؼتي سا ثـ٠ كـٞست   

دسكذي تؼذاد هشاسداد١بي ٜٗؼوذ ؿذٟ ثشاي ٝاعذ١بي كٜؼتي اص ًْ تؼذاد ٝاعذ١بي پيؾ ثيٜي 

 6/84ؿذٟ دس ؿ٢ش٢ًبي كٜؼتي تؼشيق ًٜيٖ، ٗيضاٙ اػتوجبّ اص ًْ ؿـ٢ش٢ًبي كـٜؼتي اػـتبٙ    

دسكـذ،   100دسكذ ثٞدٟ ٝ ثشاي ؿ٢ش٢ًبي كٜؼتي ؿ٢شػتب٢ٛبي پـبسع آثـبد ٝ ٗــٌيٚ ؿـ٢ش     

دسكذ ٝ  2/41دسكذ، ؿ٢شػتبٙ ُشٗي  8/65دسكذ، ؿ٢شػتبٙ خٔخبّ  1/87ؿ٢شػتبٙ اسدثيْ 

 دسكذ اػت.  40ؿ٢شػتبٙ ٛيش 

  

 تعذاد كارگاّْاي در حال تْزُ تزداري 

اص ًْ ًبسُب٢١بي پيؾ ثيٜي ؿذٟ ثشاي اػتوشاس دس ؿ٢ش٢ًبي كـٜؼتي اػـتبٙ، دس عـبّ     

ً          259عبضش ت٢ٜـب   ٢بي كـٜؼتي  ًبسُـبٟ دس عـبّ ث٢ـشٟ ثـشداسي اػـت ًـ٠ ػـ٢ٖ ٛؼـجي ؿـ٢ش

دسكـذ،   0/5دسكـذ، ؿ٢شػـتبٙ خٔخـبّ     3/90ؿ٢شػتب٢ٛبي اػتبٙ اص آٙ دس ؿ٢شػتبٙ اسدثيْ 
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دسكذ اػـت، ضـ٘ٚ آٙ ١ـيش     5/1دسكذ ٝ  ؿ٢شػتبٙ ٗـٌيٚ ؿ٢ش  1/3ؿ٢شػتبٙ پبسع آثبد 

 ًبسُب١ي دس ؿ٢ش٢ًبي كٜؼتي ؿ٢شػتب٢ٛبي ُشٗي ٝ ٛيش ث٠ ث٢شٟ ثشداسي ٛشػيذٟ اػت. 

 

 اّْاهيشاى تحقق تعذاد كارگ 

ثب تٞر٠ ث٠ تؼذاد ًبسُب٢١بي دس عبّ ث٢شٟ ثشداسي ٝ تؼذاد ًبسُب٢١بي پيؾ ثيٜـي ؿـذٟ    

ثشاي ؿ٢ش٢ًبي كٜؼتي اػتبٙ، ٗيضاٙ تغون )هغؼي( تؼذاد ًبسُب٢١ب دس ًـْ ؿـ٢ش٢ًبي كـٜؼتي    

دسكذ اػت ٠ً اٛذاصٟ ٗتٜبظش آٙ دس ؿ٢ش٢ًبي كٜؼتي ؿ٢شػتبٙ پـبسع آثـبد    5/29اػتبٙ ت٢ٜب 

دسكذ، ؿ٢شػتبٙ ٗـٌيٚ  1/17دسكذ، ؿ٢شػتبٙ خٔخبّ  5/32ػتبٙ اسدثيْ دسكذ، ؿ٢ش 8/34

 دسكذ ٝ ؿ٢شػتب٢ٛبي ُشٗي ٝ ٛيش كلش دسكذ اػت.  1/12ؿ٢ش 

 

 تعذاد اضتغال كارگاّْاي در حال تْزُ تزداري 

تؼذاد ؿبؿالٙ ًبسُب٢١بي دس عبّ ث٢شٟ ثشداسي دس ؿـ٢ش٢ًبي كـٜؼتي اػـتبٙ ثـبٓؾ ثـش       

ؿبؿالٙ ايٚ ًبسُب٢١ب دس ؿ٢ش٢ًبي كـٜؼتي ؿ٢شػـتبٙ اسدثيـْ     ٛلش اػت ٠ً ػ٢ٖ ٛؼجي 4541

دسكـذ ٝ ؿ٢شػـتبٙ    3/3دسكذ، ؿ٢شػـتبٙ پـبسع آثـبد     1/5دسكذ، ؿ٢شػتبٙ خٔخبّ  4/90

 دسكذ اػت.  5/1ٗـٌيٚ ؿ٢ش 

 

 هيشاى تحقق اضتغال صٌعتي 

ثب تٞر٠ ث٠ تؼذاد ؿبؿالٙ ًبسُب٢١بي دس عبّ ث٢شٟ ثشداسي دس ؿ٢ش٢ًبي كٜؼتي اػتبٙ ٝ  

ذاد ؿبؿالٙ پيؾ ثيٜي ؿذٟ ثشاي ًْ ًبسُب٢١بي ايٚ ؿ٢ش٢ًب، ٗيضاٙ تغوـن )هغؼـي( اؿـتـبّ    تؼ

دسكذ اػت. ث٠ ثيبٙ ديِش تبًٜٞٙ ت٢ٜب ً٘ي ثـيؾ اص يـي ص٢ـبسٕ تؼـذاد      0/26آ٢ٛب ت٢ٜب عذٝد 

كشكت٢بي ؿـٔي دس ٛظش ُشكت٠ ؿذٟ ثشاي ؿ٢ش٢ًبي كٜؼتي اػـتبٙ ٗغوـن ؿـذٟ اػـت. اٛـذاصٟ      

دسكـذ، ؿ٢شػـتبٙ اسدثيـْ     ٢4/37ش٢ًبي كٜؼتي ؿ٢شػتبٙ پبسع آثبد ٗتٜبظش ايٚ ٛؼجت دس ؿ

دسكـذ ٝ ؿ٢شػـتبٙ    7/23دسكـذ، ؿ٢شػـتبٙ خٔخـبّ     7/23دسكذ، ؿ٢شػتبٙ خٔخـبّ   9/27

 دسكذ اػت.  4/9ٗـٌيٚ ؿ٢ش 

 

  ُهيشاى تحقق اضتغال تزحسة رضتِ فعاليتْاي صٌعتي عوذ 

دسكـذ دس   5/26عـذٝد  اص ًْ اؿتـبّ پيؾ ثيٜي ؿذٟ ثشاي ؿ٢ش٢ًبي كـٜؼتي اػـتبٙ    

دسكـذ دس   5/10دسكذ دس كٜبيغ ؿي٘يبيي،  2/17دسكذ دس كٜبيغ كٔضي،  8/25كٜبيغ ؿزايي، 

دسكذ  6/2دسكذ دس كٜبيغ ػٔٞٓضي،  4/7دسكذ دس كٜبيغ ًبٛي ؿيشكٔضي،  2/9كٜبيغ ٛؼبري، 

 دسكذ دس خذٗبت كٜؼتي ٜٗظٞس ؿذٟ اػت.  8/0دس كٜبيغ ثشم ٝ آٌتشٝٛيي ٝ 
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يت، اص ًْ اؿتـبّ ٗغون ؿذٟ )ؿبؿالٙ ًبسُب٢١بي دس عبّ ث٢ـشٟ ثـشداسي(   ث٠ ١٘يٚ تشت 

دسكـذ دس كـٜبيغ    2/14دسكذ دس كـٜبيغ ؿـزايي،   7/23دسكذ دس كٜبيغ كٔضي،  2/29عذٝد 

دسكذ دس كـٜبيغ   8/4دسكذ دس كٜبيغ ػٔٞٓضي،  9/9دسكذ دس كٜبيغ ٛؼبري،  2/16ؿي٘يبيي، 

دسكذ دس  خذٗبت كـٜؼتي ٗـي    3/1ؿيشكٔضي ٝ  دسكذ دس كٜبيغ ًبٛي 3/4ثشم ٝ آٌتشٝٛيي، 

 ثبؿذ.

ثب ٗوبيؼ٠ تؼذاد ؿبؿالٙ پيؾ ثيٜي ؿذٟ ٝ ؿـبؿالٙ ٗـــّٞ ًـبس دس ٝاعـذ١بي سؿـت٠       

كؼبٓيت٢بي كٜؼتي ؿ٢ش٢ًبي كٜؼتي اػتبٙ ٗي تٞاٙ ٛـبٙ داد ٠ً ٗيضاٙ تغون )هغؼي( اؿتـبّ دس 

 9/34كـٜبيغ ػـٔٞٓضي    دسكـذ،  1/45دسكذ، خذٗبت كـٜؼتي   1/47كٜبيغ ثشم ٝ آٌتشٝٛيي 

دسكـذ،   2/23دسكـذ، كـٜبيغ ؿـزايي     3/29دسكذ، كٜبيغ كٔضي  4/31دسكذ، كٜبيغ ٛؼبري 

 دسكذ اػت.  3/12دسكذ ٝ كٜبيغ ًبٛي ؿيشكٔضي  3/21كٜبيغ ؿي٘يبيي 

( 1اعالػبت تللئي ٗشثٞط ث٠ ٗٞاسد ثبال ثـ٠ تلٌيـي ١ـش ؿـ٢شى دس رـذّٝ ؿـ٘بسٟ )       

 ست ٓضٕٝ ٝ ٛيبص ٗي تٞاٛذ اص آ٢ٛب اػتخشاد ؿٞد.پيٞػت اساي٠ ُشديذٟ اػت ٠ً دس كٞ
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 (: ٍٗػّبر ػ٘ٞٗي ٢ٌف٢ًبي ِٜؼشي اوشبٙ اـؼثیْ 1خؽّٝ )

 ٌٍٗیٚ ٢ٌف ُفٗي غٔػبّ دبـن آثبؼ 2اـؼثیْ  1اـؼثیْ  سػّیُ آة )ٛیف( اوشبٙ ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي
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 39 2 350 5 160 15 83 5 1790 106 591 53 0 0 3013 186 ِٜبيغ ٌی٘یبيي

 403 22 30 3 200 14 265 14 3080 91 557 40 100 10 4635 194 ِٜبيغ ؿؿايي

 17 3 40 3 230 14 0 0 3258 117 971 64 0 0 4516 201 كي  ِٜبيغ كٔ

 109 2 0 0 130 12 53 4 1236 36 73 3 0 0 1601 57 ِٜبيغ ًبٛي ؿیفكٔكي

 0 0 150 3 50 3 0 0 1475 19 152 7 0 0 1827 32 ِٜبيغ ٛىبخي  

 0 0 0 0 0 0 0 0 75 30 58 9 0 0 133 39 3غؽٗبر 

بض
 ض

بّ
 ض

 سب
اؼ

ـؼ
فا

ؼ ه
وب

ٛؼ
ا

 ف

ًْ 743 15298 4 120 254 3255 374 9913 23 401 50 732 7 251 31 626 

 28 1 30 1 35 4 0 0 835 28 179 13 0 0 1107 47 ِٜبيغ ثفم ٝ آٌشفٝٛیي

 30 1 0 0 110 8 0 0 345 26 674 65 0 0 1159 100 ِٜبيغ ؤٞٓكي

 39 2 155 3 122 10 83 5 132 85 591 53 0 0 1122 158 ِٜبيغ ٌی٘یبيي

 403 22 8 1 152 9 265 14 2465 73 557 40 120 4 3970 163 ِٜبيغ ؿؿايي

 17 3 9 1 177 9 0 0 2607 94 971 64 0 0 3781 171 ِٜبيغ كٔكي  

 109 2 0 0 99 8 53 4 989 29 73 3 0 0 1323 46 ِٜبيغ ًبٛي ؿیفكٔكي

 0 0 49 1 37 2 0 0 1180 15 152 7 0 0 1418 25 ِٜبيغ ٛىبخي  

 0 0 0 0 0 0 0 0 60 24 58 9 0 0 118 33 غؽٗبر  
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 (: ٍٗػّبر ػ٘ٞٗي ٢ٌف٢ًبي ِٜؼشي اوشبٙ اـؼثی1ْخؽّٝ ) اؼا٠ٗ 

 ٌٍٗیٚ ٢ٌف ُفٗي غٔػبّ دبـن آثبؼ 2اـؼثیْ  1اـؼثیْ  سػّیُ آة )ٛیف( اوشبٙ ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي

سؼؽاؼ 

 ًبـُبٟ

سؼؽاؼ 

 ٌبؿالٙ

سؼؽاؼ 

 ًبـُبٟ

سؼؽاؼ 

 ٌبؿالٙ

ؽاؼ سؼ

 ًبـُبٟ

سؼؽاؼ 

 ٌبؿالٙ

سؼؽاؼ 

 ًبـُبٟ

سؼؽاؼ 

 ٌبؿالٙ

سؼؽاؼ 

 ًبـُبٟ

سؼؽاؼ 

 ٌبؿالٙ

سؼؽاؼ 

 ًبـُبٟ

سؼؽاؼ 

 ٌبؿالٙ

سؼؽاؼ 

 ًبـُبٟ

سؼؽاؼ 

 ٌبؿالٙ

سؼؽاؼ 

 ًبـُبٟ

سؼؽاؼ 

 ٌبؿالٙ

ضف
ضب

 ّ
ضب

ؼـ 
ي 

اـ
فؼ

ٟ ث
٢ف

ٝ ث
ـ 

ًب
 ّ

ـٞ
ٍٗ

 

ًْ 259 4541 0 0 164 2001 70 2101 8 150 13 230 0 0 4 59 

 28 1 0 0 35 3 0 0 39 2 115 9 0 0 217 15 م ٝ آٌشفٝٛیيِٜبيغ ثف

 0 0 0 0 11 2 0 0 41 3 397 43 0 0 449 48 ِٜبيغ ؤٞٓكي

 0 0 0 0 19 2 27 2 265 17 332 32 0 0 643 53 ِٜبيغ ٌی٘یبيي

 31 3 0 0 35 2 123 6 485 13 402 26 0 0 1076 50 ِٜبيغ ؿؿايي

 0 0 0 0 119 3 0 0 682 18 524 40 0 0 1325 61 ِٜبيغ كٔكي  

 0 0 0 0 0 0 0 0 127 9 70 2 0 0 197 11 ِٜبيغ ًبٛي ؿیفكٔكي

 0 0 0 0 11 1 0 0 452 4 111 4 0 0 574 9 ِٜبيغ ٛىبخي  

 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 50 8 0 0 60 12 غؽٗبر  

ي 
بؼ

٢ٜ
یٍ

٠ د
ي ث

اـ
فؼ

ٟ ث
٢ف

ّ ث
ضب

ـ 
 ؼ

ي
١ب

ضؽ
ٝا

ز 
ىج

ٛ
 

هفاـؼاؼ١بي ٜٗؼوؽٟ ث٠ 

 ی٢ٍٜبؼيد

6/84 6/87 0/40 0/120 0/100 0/100 1/80 6/86 0/100 0/100 8/65 575 2/41 5/37 0/100 0/100 

و٢ٖ ٛىجي ٝاضؽ١بي ؼـ 

ضبّ ث٢فٟ ثفؼاـي ث٠ 

 دی٢ٍٜبؼي

5/29 0/26 0 0 6/64 5/61 0/15 4/18 8/34 4/37 1/17 7/23 0 0 9/12 4/9 

 0/100 0/100 0 0 0/70 0/50 - - 5/37 7/5 2/64 2/69 - - 1/47 9/25 ِٜبيغ ثفم ٝ آٌشفٝٛیي

 0 0 - - 3/7 7/16 - - 5/9 1/9 9/58 2/66 - - 9/34 2/43 ِٜبيغ ؤٞٓكي

 0 0 0 0 9/11 3/13 5/32 0/40 8/14 0/16 2/56 4/60 - - 3/21 5/28 ِٜبيغ ٌی٘یبيي

 7/7 6/13 0 0 5/17 3/14 4/46 9/42 7/15 3/14 2/72 0/65 0 0 2/23 8/25 ِٜبيغ ؿؿايي

 0 0 0 0 7/51 4/21 - - 9/20 4/15 0/54 5/62 - - 3/29 3/30 ِٜبيغ كٔكي  

 0 0 - - 0 0 0 0 3/10 0/25 9/95 7/66 - - 3/12 3/19 ِٜبيغ ًبٛي ؿیفكٔكي

 - - 0 0 0/22 3/33 - - 6/30 1/21 0/73 1/57 - - 4/31 1/28 ِٜبيغ ٛىبخي  

 - - - - - - - - 3/13 3/13 2/86 9/88 - - 1/45 8/30 غؽٗبر  
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 (: ٍٗػّبر ػ٘ٞٗي ٢ٌف٢ًبي ِٜؼشي اوشبٙ اـؼثیْ  1اؼا٠ٗ خؽّٝ ) 

 ٌٍٗیٚ ٢ٌف ُفٗي غٔػبّ دبـن آثبؼ 2اـؼثیْ  1اـؼثیْ  سػّیُ آة )ٛیف( اوشبٙ ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي

سؼؽاؼ 

 ًبـُبٟ

سؼؽاؼ 

 ٌبؿالٙ

سؼؽاؼ 

 ًبـُبٟ

سؼؽاؼ 

 ٌبؿالٙ

سؼؽاؼ 

 ًبـُبٟ

سؼؽاؼ 

 ؿالٌٙب

سؼؽاؼ 

 ًبـُبٟ

سؼؽاؼ 

 ٌبؿالٙ

سؼؽاؼ 

 ًبـُبٟ

سؼؽاؼ 

 ٌبؿالٙ

سؼؽاؼ 

 ًبـُبٟ

سؼؽاؼ 

 ٌبؿالٙ

سؼؽاؼ 

 ًبـُبٟ

سؼؽاؼ 

 ٌبؿالٙ

سؼؽاؼ 

 ًبـُبٟ

سؼؽاؼ 

 ٌبؿالٙ

 ٙ
وشب

ي ا
٢ب

فً
٢ٌ

 ْ
ً 

ؼـ
ى 

٢ف
ٌ 

١ف
ي 

ىج
ٛ ٖ

و٢

ي(
بؼ

٢ٜ
یٍ

ي د
١ب

ضؽ
ٝا

(
 

ًْ 00/100 0/100 1/1 6/0 9/28 6/18 2/53 5/65 6/2 3/2 7/8 6/5 9/1 8/3 5/3 6/3 

 1/6 7/1 7/21 2/5 8/10 3/10 - - 6/22 3/60 8/38 4/22 - - 0/100 0/100 ِٜبيغ ثفم ٝ آٌشفٝٛیي

 3/2 9/0 - - 7/11 8/10 - - 5/33 7/29 5/52 6/58 - - 0/100 0/100 ِٜبيغ ؤٞٓكي

 3/1 1/1 6/11 7/2 3/5 1/8 8/2 7/2 4/59 0/57 6/19 5/28 - - 0/100 0/100 ِٜبيغ ٌی٘یبيي

 7/8 3/11 6/0 5/1 3/4 2/7 7/5 2/7 5/66 9/46 0/12 6/20 2/2 2/5 0/100 0/100 ِٜبيغ ؿؿايي

 4/0 5/1 9/0 5/1 1/5 0/7 - - 1/72 2/58 5/21 8/31 - - 0/100 0/100 ِٜبيغ كٔكي  

 8/6 5/3 - - 1/8 1/21 3/3 0/7 2/77 2/63 6/4 3/5 - - 0/100 0/100 ِٜبيغ ًبٛي ؿیفكٔكي

 - - 2/8 4/9 7/2 4/9 - - 7/80 4/59 3/8 9/21 - - 0/100 0/100 ِٜبيغ ٛىبخي  

 - - - - - - - - 4/56 9/76 6/43 1/23 - - 0/100 0/100 غؽٗبر  

 ٙ
وشب

ي ا
٢ب

فً
٢ٌ

 ْ
ً 

ؼـ
ى 

٢ف
ٌ 

١ف
ي 

ىج
ٛ ٖ

و٢

ي(
اـ

فؼ
ٟ ث

٢ف
ّ ث

ضب
ؼـ 

ي 
١ب

ضؽ
ٝا

(
 

ًْ 0/100 0/100 0 0 3/63 1/44 0/27 3/46 1/3 3/3 0/5 1/5 0 0 5/1 3/1 

 9/12 7/6 0 0 1/16 0/20 - - 0/18 3/13 0/53 0/60 - - 0/100 0/100 ِٜبيغ ثفم ٝ آٌشفٝٛیي

 0 0 - - 4/2 2/4 - - 1/9 2/6 4/88 6/89 - - 0/100 0/100 ِٜبيغ ؤٞٓكي

 0 0 0 0 0/3 8/3 2/4 8/3 2/41 1/32 6/51 4/60 - - 0/100 0/100 ِٜبيغ ٌی٘یبيي

 9/2 0/6 0 0 3/3 0/4 4/11 0/12 1/45 0/26 4/37 0/52 0 0 0/100 0/100 ؿاييِٜبيغ ؿ

 0 0 0 0 0/9 9/4 - - 5/51 5/29 5/39 6/65 - - 0/100 0/100 ِٜبيغ كٔكي  

 0 0 - - 0 0 0 0 5/64 8/81 5/35 2/18 - - 0/100 0/100 ِٜبيغ ًبٛي ؿیفكٔكي

 - - 0 0 9/1 2/11 - - 8/78 4/44 3/19 4/44 - - 0/100 0/100 ِٜبيغ ٛىبخي  

 - - - - - - - - 7/16 3/33 3/83 7/66 - - 0/100 0/100 غؽٗبر  

 



 143 

 (: ٍٗػّبر ػ٘ٞٗي ٢ٌف٢ًبي ِٜؼشي اوشبٙ اـؼثیْ   1اؼا٠ٗ خؽّٝ )  

 ٌٍٗیٚ ٢ٌف ُفٗي  غٔػبّ  دبـن آثبؼ 2اـؼثیْ  1اـؼثیْ  سػّیُ آة )ٛیف( اوشبٙ  ٌفش

ي 
ًٔ

ر 
ّب

ٍػ
ٗ

 

 1376 1383 1374 1376 1376 1363 1383 - وبّ سّٞيت  
 00/29 36/26 08/23 50/13 00/406 25/61 76/54 95/613 ٗىبضز قٗیٚ )١ٌشبـ(

 89/15 66/13 49/15 70/8 11/335 22/38 15/35 22/462 ٗىبضز قٗیٚ ِٜؼشي)١ٌشبـ( 

 8/5 8/51 1/67 4/64 5/82 4/62 2/64 3/75 و٢ٖ ٛىجي ٗىبضز قٗیٚ ِٜؼشي )ؼـِؽ(

و٢ٖ ٛىجي قٗیٚ ١ف ٌن٢فى اق ًنْ قٗنیٚ    

 ٢ٌف٢ًب

0/100 9/8 0/10 1/66 2/2 8/3 3/4 7/4 

و٢ٖ ٛىجي قٗیٚ ِٜؼشي ١ف ٌن٢فى اق ًنْ   

 قٗیٚ ِٜؼشي ٢ٌف٢ًب 

0/100 6/7 3/8 5/72 9/1 4/3 0/3 4/3 

 ؼاـؼ ؼاـؼ ؼاـؼ ؼاـؼ ؼاـؼ ؼاـؼ ؼاـؼ - آة  

 ؼاـؼ ؼاـؼ ؼاـؼ ؼاـؼ ؼاـؼ ؼاـؼ ؼاـؼ - ثفم 

 ؼاـؼ ؼاـؼ ؼاـؼ ؼاـؼ ؼاـؼ ؼاـؼ ؼاـؼ - ُبق

 ؼاـؼ ؼاـؼ ؼاـؼ ؼاـؼ ؼاـؼ ؼاـؼ ؼاـؼ - سٔلٚ  
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 ًَاحي صٌعتي 

ٛبعي٠ كٜؼتي دس اػتبٙ اسدثيْ )ؿبْٗ  3، تؼذاد 1385ثشپبي٠ اعالػبت دس دػتشع، دس ػبّ  

ذٟ دس ؿ٢شػتبٙ ٛٞاعي كٜؼتي سٝعٌٜذي دس ؿ٢شػتبٙ ثي٠ٔ ػٞاس، ؿٌشآة دس ؿ٢شػتبٙ ُشٗي ٝ ٛٞر

 ٛ٘يٚ( ٝرٞد داسد ٠ً ٢ٗ٘تشيٚ ٗـخلبت آ٢ٛب ػجبستٜذ اص:

 

 هساحت سهيي 

دسكذ  ١9/27ٌتبس اػت ٠ً اص آٙ  5/35ٗؼبعت ًْ صٗيٚ ػ٠ ٛبعي٠ كٜؼتي اػتبٙ ثبٓؾ ثش  

دسكذ ث٠ ٛبعي٠ كٜؼتي  9/43دسكذ ث٠ ٛبعي٠ كٜؼتي ؿٌشآة ٝ  2/28ث٠ ٛبعي٠ كٜؼتي سٝعٌٜذسي، 

 ٛٞرذٟ تؼٔن داسد. 

 

  هساحت سهيي صٌعتي 

ٗؼبعت صٗيٚ دس ٛظش ُشكت٠ ؿـذٟ ثـشاي اػـتوشاس ٝاعـذ١بي كـٜؼتي دس ايـٚ ٛـٞاعي ثـبٓؾ          

دسكـذ   9/29دسكذ ٗشثٞط ثـ٠ ٛبعيـ٠ كـٜؼتي سٝعٌٜـذي،      ١2/22ٌتبس اػت ٠ً اص آٙ  75/24ثش

دسكذ ٗشثٞط ث٠ ٛبعي٠ كٜؼتي ٛٞرذٟ اػت. ٗي تٞاٙ ٛـبٙ  9/47ٗشثٞط ث٠ ٛبعي٠ كٜؼتي ؿٌشآة ٝ 

 0/74دسكذ،  5/55د ٠ً ػ٢ٖ ٛؼجي اساضي كٜؼتي اص ًْ ٗؼبعت اساضي ايٚ ػ٠ ٛبعي٠ ث٠ تشتيت دا

 دسكذ اػت.  7/69دسكذ اػت ٠ً ثشآيٜذ آ٢ٛب دس ًْ اػتبٙ  0/76دسكذ ٝ 

 

 ٍاحذّاي داراي قزارداد 

ٛلـش دس ثخــي اص    1073ٝاعذ كٜؼتي ثب اؿـتـبّ   68دس ايٚ ػ٠ ٛبعي٠ كٜؼتي ثشاي اعذاث  

١ٌتبس هشاسداد ثؼت٠ ؿذٟ اػت )ُلتٜي اػت، ثشخي اص ايٚ  9/18تي ايٚ ٛٞاعي ث٠ ٗؼبعت اساضي كٜؼ

هشاسداد١ب س١ب ؿذٟ ٝ ساًذ ٗبٛذٟ اػت، ثؼضي دس عبّ ػبخت ٝ تز٢يض ًبسُبٟ ١ؼتٜذ ٝ ثؼضـي ديِـش   

ٛيض ث٠ ث٢شٟ ثشداسي سػيذٟ اٛذ(. ػ٢ٖ ٛؼجي ػ٠ ٛبعي٠ كٜؼتي سٝعٌٜذي، ؿٌشآة ٝ ٛٞرذٟ اص تؼـذاد  

دسكذ، اص تؼذاد اؿتـبّ پيؾ ثيٜي  8/61دسكذ ٝ  8/11دسكذ،  5/26اد١بي ٜٗؼوذٟ ث٠ تشتيت هشاسد

دسكذ ٝ اص اساضي تخليق دادٟ  8/69دسكذ ٝ  4/7دسكذ،  8/22ؿذٟ دس ايٚ هشاسداد١ب ث٠ تشتيت 

 دسكذ اػت.  7/59دسكذ ٝ  3/10دسكذ،  9/29ؿذٟ ث٠ آ٢ٛب ث٠ تشتيت 

 

 ٍاحذّاي در حال تْزُ تزداري 

ػبّ ٗٞسد ثشسػي، ٛبعي٠ كٜؼتي سٝعٌٜذي كبهذ ٝاعذ كؼبّ ٝ دس عبّ ث٢شٟ ثشداسي ثـٞدٟ   دس 

ٝاعذ كٜؼتي دس عبّ ث٢شٟ ثشداسي اػـت، ضـ٘ٚ آٙ    1اػت ٝ ٛبعي٠ كٜؼتي ؿٌشآة ٛيض ت٢ٜب داساي 

ٝاعذ كٜؼتي دس عبّ ث٢شٟ ثشداسي ٗي ثبؿذ. ٗي تٞاٙ ٛــبٙ داد، دس   ٠ً12 دس ٛبعي٠ كٜؼتي ٛٞرذٟ 
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دسكذ دس  22/92ٛلش ٗــّٞ ًبس ١ؼتٜذ ) 154كٜؼتي دس عبّ ث٢شٟ ثشداسي دس ايٚ ٛٞاعي ٝاعذ  13

 دسكذ دس ٛبعي٠ كٜؼتي ؿٌشآة( ث٠ ًبس اؿتـبّ داسٛذ.  8/7ٛبعي٠ كٜؼتي ٛٞرذٟ ٝ 
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 )ٗشفٗفثغ(      1385(: ٍٗػّبر ػ٘ٞٗي ٛٞاضي ِٜؼشي اوشبٙ اـؼثیْ ؼـ وبّ  2خؽّٝ )

 ـٌش٠ كؼبٓیش٢بي ِٜؼشي
 ٛبضی٠ ٛٞخؽٟ )ٛ٘یٚ( ٛبضی٠ ٌٌفآة )ُفٗي( ٛبضی٠ ـٝضٌٜؽٟ )يی٠ٔ وٞاـ( اوشبٙ

 ٗىبضز قٗیٚ سؼؽاؼ ٌبؿالٙ سؼؽاؼ ًبـُبٟ ٗىبضز قٗیٚ سؼؽاؼ ٌبؿالٙ سؼؽاؼ ًبـُبٟ ٗىبضز قٗیٚ سؼؽاؼ ٌبؿالٙ سؼؽاؼ ًبـُبٟ ٗىبضز قٗیٚ سؼؽاؼ ٌبؿالٙ سؼؽاؼ ًبـُبٟ

ًْ 68 1073 188780 18 245 56523 8 79 19467 42 749 112790 

 47125 245 16 9000 36 3 31633 90 11 87758 371 30 ِٜبيغ ؿؿايي

 9696 55 5 4200 19 2 5314 30 1 19210 104 8 ِٜبيغ ؤٞٓكي 

 1500 30 1 0 0 0 0 0 0 1500 30 1 ِٜبيغ ٛىبخي 

 11595 208 7 2100 12 1 13785 108 3 27480 328 11 ِٜبيغ ٌی٘یبيي 

 37455 202 11 0 0 0 1500 9 1 38955 211 12 ِٜبيغ كٔكي 

 3310 9 1 4167 12 2 3500 8 1 10977 29 4 ِٜبيغ ًبٛي ؿیفكٔكي 

 2109 0 1 0 0 0 791 0 1 2900 0 2 غؽٗبر 

ًْ 13 154 41334 0 0 0 1 12 3000 12 142 38334 

 12152 46 4 3000 12 1 0 0 0 15152 58 5 ِٜبيغ ؿؿايي

 4511 28 2 0 0 0 0 0 0 4511 28 2 ِٜبيغ ؤٞٓكي 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ِٜبيغ ٛىبخي 

 4153 20 2 0 0 0 0 0 0 4153 20 2 ِٜبيغ ٌی٘یبيي 

 17518 48 4 0 0 0 0 0 0 17518 48 4 ِٜبيغ كٔكي 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ِٜبيغ ًبٛي ؿیفكٔكي 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غؽٗبر 

 156000 100000 99000 355000 ٗىبضز ًْ قٗیٚ 

 118500 74000 55000 247500 ٗىبضز قٗیٚ ِٜؼشي 

 0/76 0/74 5/55 7/69 و٢ٖ ٛىجي ٗىبضز قٗیٚ ِٜؼشي 
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 1385: ٍٗػّبر ػ٘ٞٗي ٗؼبؼٙ اوشبٙ ؼـ وبّ 2دیٞوز 
 

 

 1385(: ٍٗػّبر ػ٘ٞٗي ٗؼبؼٙ ٢ٌفوشبٙ اـؼثیْ ؼـ وبّ  1خؽّٝ )

 ٗبؼٟ ٗؼؽٛي

 سؼؽاؼ ٗؼؽٙ
غیفٟ ٗیكاٙ ؾ

 هغؼي

 ٗیكاٙ اوشػفاج

 اٌشـبّ
وفٗبي٠ 

 ؿیفكؼبّ كؼبّ ًْ ُؿاـي
ٗشٞوظ 

 وبال٠ٛ
 1385وبّ 

ًْ 20 10 10 46097 319200 69250 61 9920 

 300 8 800 49000 3747 2 2 4 وَٜ ال٠ٌ 

 1500 8 2500 20000 2145 - 1 1 ٝاـيكٟ ١ًٞي 

 4920 27 24950 104000 2643 3 5 8 د٠ًٞ ٗؼؽٛي 

 200 6 1000 25000 6750 1 1 2 قٝالٙدٞ

 3000 12 40000 88200 30033 1 1 2 ویٔیه 

 - - - 30000 750 2 - 2 وَٜ ُر 

 - - - 3000 29 1 - 1 ؼيبسٞٗیز 

 ٗبغؿ: ثبٛي اعالػبسي ٝقاـر ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ            

 
 1385(: ٍٗػّبر ػ٘ٞٗي ٗؼبؼٙ ٢ٌفوشبٙ غٔػبّ ؼـ وبّ   2خؽّٝ ) 

 ٛيٗبؼٟ ٗؼؽ

 سؼؽاؼ ٗؼؽٙ
ٗیكاٙ ؾغیفٟ 

 هغؼي

 ٗیكاٙ اوشػفاج

 اٌشـبّ
وفٗبي٠ 

 ؿیفكؼبّ كؼبّ ًْ ُؿاـي
ٗشٞوظ 

 وبال٠ٛ
 1385وبّ 

ًْ 9 8 1 35677 67000 35070 71 33600 

 1600 25 23000 30000 31674 0 4 4 وَٜ ال٠ٌ 

 7000 36 11470 17000 3118 0 3 3 وَٜ سفاـيٚ 

 ؟ - - 12000 185 1 0 1 غبى ِٜؼشي 

 25000 10 600 8000 700 0 1 1 وَٜ ٗفٗفيز 

 ٗبغؿ: ثبٛي اعالػبسي ٝقاـر ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ          

 
 1385(: ٍٗػّبر ػ٘ٞٗي ٗؼبؼٙ ٢ٌفوشبٙ ًٞثف ؼـ وبّ    3خؽّٝ )  

 ٗبؼٟ ٗؼؽٛي

 سؼؽاؼ ٗؼؽٙ
ٗیكاٙ ؾغیفٟ 

 هغؼي

 ٗیكاٙ اوشػفاج

 اٌشـبّ
وفٗبي٠ 

 ؿیفكؼبّ كؼبّ ًْ ُؿاـي
ٞوظ ٗش

 وبال٠ٛ
 1385وبّ 

ًْ 2 2 0 4519 8500 4900 12 1500 

 500 7 4500 5500 1019 0 1 1 وَٜ ال٠ٌ 

 1000 5 400 3000 3500 0 1 1 دفٓیز 

 ٗبغؿ: ثبٛي اعالػبسي ٝقاـر ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ         

 
 1385(: ٍٗػّبر ػ٘ٞٗي ٗؼبؼٙ ٢ٌفوشبٙ ُفٗي ؼـ وبّ 4خؽّٝ ) 

 ٗبؼٟ ٗؼؽٛي

 سؼؽاؼ ٗؼؽٙ

 ٗیكاٙ ؾغیفٟ هغؼي

 ٗیكاٙ اوشػفاج

 اٌشـبّ
وفٗبي٠ 

 ُؿاـي
 ؿیفكؼبّ كؼبّ ًْ

ٗشٞوظ 

 وبال٠ٛ
 1385وبّ 

 9282 77 119200 119000 25308 0 6 6 وَٜ ال٠ٌ 

 ٗبغؿ: ثبٛي اعالػبسي ٝقاـر ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ  
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 1385(: ٍٗػّبر ػ٘ٞٗي ٗؼبؼٙ ٢ٌفوشبٙ ٌٍٗیٚ ٢ٌف ؼـ وبّ    5خؽّٝ ) 

 ٗبؼٟ ٗؼؽٛي

 سؼؽاؼ ٗؼؽٙ
ٗیكاٙ ؾغیفٟ 

 هغؼي

 ٗیكاٙ اوشػفاج

 اٌشـبّ
وفٗبي٠ 

 ؿیفكؼبّ كؼبّ ًْ ُؿاـي
ٗشٞوظ 

 وبال٠ٛ
 1385وبّ 

ًْ 10 3 7 192423 108500 7450 15 4000 

 - - 0 7000 4500 1 0 1 وَٜ ال٠ٌ 

 2000 12 7300 13000 1650 0 2 2 د٠ًٞ ٗؼؽٛي 

 - - 0 22000 179320 2 0 2 دٞقٝالٙ 

 2000 3 150 6500 738 2 1 3 ویٔیه 

 - - 0 50000 5873 1 0 1 وَٜ آ١ي 

 - - 0 10000 342 1 0 1 وَٜ آ١ٚ 

 ٗبغؿ: ثبٛي اعالػبسي ٝقاـر ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ         

 
 1385(: ٍٗػّبر ػ٘ٞٗي ٗؼبؼٙ ٢ٌفوشبٙ ٛ٘یٚ ؼـ وبّ 6خؽّٝ ) 

 ٗبؼٟ ٗؼؽٛي

 سؼؽاؼ ٗؼؽٙ
ٗیكاٙ ؾغیفٟ 

 هغؼي

 ٗیكاٙ اوشػفاج

 اٌشـبّ
وفٗبي٠ 

 ؿیفكؼبّ كؼبّ ًْ ُؿاـي
ٗشٞوظ 

 وبال٠ٛ
 1385وبّ 

ًْ 15 12 3 92517 1258500 1517468 166 32661 

 6661 61 90000 86000 14225 1 6 7 وَٜ ال٠ٌ 

 11000 40 12300 21000 1127 0 3 3 وَٜ ٗفٗفيز 

 10000 40 1129533 900000 55798 0 1 1 وَٜ آ١ي 

 2000 15 140435 150000 14120 0 1 1 غبى ـن 

 - - 0 1500 8 1 0 1 ثبؼيز 

 3000 10 137200 100000 7000 0 1 1 ٌیْ 

 - - 8000 0 239 1 0 1 وَٜ ُٞاٛیز 

 ٗبغؿ: ثبٛي اعالػبسي ٝقاـر ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ          

 

 1385(: ٍٗػّبر ػ٘ٞٗي ٗؼبؼٙ ٢ٌفوشبٙ ٛیف ؼـ وبّ  7خؽّٝ )

 ٗبؼٟ ٗؼؽٛي

 سؼؽاؼ ٗؼؽٙ
ٗیكاٙ ؾغیفٟ 

 هغؼي

 ٗیكاٙ اوشػفاج

 اٌشـبّ
وفٗبي٠ 

 ؿیفكؼبّ كؼبّ ًْ ُؿاـي
ٗشٞوظ 

 وبال٠ٛ
 1385وبّ 

ًْ 9 6 3 15273 240000 25160 38 6800 

 1800 16 12100 58000 1196 0 3 3 د٠ًٞ ٗؼؽٛي 

 - - 0 7000 3108 2 0 2 وَٜ سفاٝـسٚ 

 4000 18 12000 150000 4389 0 2 2 دٞقٝالٙ 

 1000 4 1060 10000 1300 0 1 1 بى ِٜؼشي غ

 - - 0 15000 5280 1 0 1 ٌٚ ٝ ٗبو٠ ١ًٞي 

 ٗبغؿ: ثبٛي اعالػبسي ٝقاـر ِٜبيغ ٝ ٗؼبؼٙ          
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 :ك٢فوز عفش ١بي ِٜؼشي اوشبٙ اـؼثیْ ثفاوبن عفش آٗبيً ِٜؼز ٝ ٗؼؽ3ٙدیٞوز 

 

  

كٜؼت ٝ ٗؼذٙ ت٢ي٠ ؿذٟ اص ك٢شػت عشط ١بي كٜؼتي اػتبٙ اسدثيْ ثشاػبع عشط آٗبيؾ  

 ػٞي ٝصاست كٜبيغ ٝ ٗؼبدٙ ر٢ت اعالع ث٠ پيٞػت اساي٠ ؿذٟ اػت.



 151 

 ِٜؼشي ثفاوبن آٗبيً ِٜؼز ٝ ٗؼؽٙ  ػٜبٝيٚ عفض٢بي (: 1خؽّٝ )  

 ِٜبيغ ثب كٜأٝـي دیٍفكش٠

 اـيشفٝٗبيىیٚ ٝ اقيشفٝٗبيىیٚ 1

 آقٝال غٞـاى ؼاٗي 2

 اوشبسیٚ ١ب  3

 اوشبـسف١بي ٓجٜي 4

 یؽالًشیي اق آة دٜیفاو 5

 اویؽ ًالٝالٛیي 6

 اویؽ١یؽـٝكٔٞئٞـيي 7

 آٓیبل١بي ٜٗیكيٖ 8

 اٛىٞٓیٚ ٛٞسفًیت 9

 آٛكيٖ ١بي ِٜؼشي 10

 آٛكيٖ قايالٛبق ؼإ ٝعیٞـ 11

 آٛكيٖ كیشبق 12

 آٛشي ثیٞسیي اٛفٝكًٔٞىبویٚ 13

 آٛشي ثیٞسی٢ٌبي ضؽوفعبٙ 14

 ٞٗبيىیٚآٛشي ثیٞسیي ٓیٌٜٞٗبيىیٚ ٝ اوذٌشیٜ 15

 آٛشي ثیٞسیي كٌٔٞٗٞئیٚ 16

 آٛشي ثیٞسیي سشفاوبئٌیٚ 17

 آیبف ادشیٌي ؼوش٠ ًبْٗ آیبف ثدك ٛٞع آٗبؼٟ ثب اسّبالر اق آیبف ٜٗلفؼ 18

 ايٜشفكفٝٙ 19

 ايك٠ٓٝ وٞيب 20

 ثبٛؽ اـسٞدؽي كبيجفُالوي 21

 ثفؼ١بي آٌشفٝٛیٌي 22

 دفاًىي اویؽ اوشیي 23

 ٝار 250-10ي٠ ١یؽـٝلٙ دی٢ٔبي وٞغشي دب 24

 دٞؼـ ٛبٛٞآ٘بن 25

 سبثٔٞ اِالش ضفيت هؽـر 26

 سبئٞقيٚ )آٛشي ثیٞسیي ؼاٗي( 27

 سفا٠ٌ ٗدش٘غ ًٜشٞـ آٌشفٝٛیٌي 28

 سد٢یكار آٌشفٝٛیي ٝ ٗػبثفار 29

 IN PIPEسّلی٠ ثیٞٓٞليي ث٠ ـٝي  30

 سبثٔٞ اِالش ضفيت هؽـر 31

 سٞٓیؽ كفآٝـؼٟ ١بي زبي ؼاغٔي 32

 ICL-670سٞٓیؽ  33

 R-FSHسٞٓیؽ  34

 خ٘غ ًٜٜؽٟ اٛفلي غٌٞیؽي سػز غال 35

 زبح ویٔي ـٝي زیٜي 36

 زٍٖ آٌشفٝٛیي 37

 ضىِف اًىیمٙ 38

 ًٞٓف غٞؼـٝ  ACٝ ضىِف  MAPضىِف  39



 151 

 ػٜبٝيٚ عفض٢بي ِٜؼشي ثفاوبن آٗبيً ِٜؼز ٝ ٗؼؽٙ  (: 1اؼا٠ٗ خؽّٝ )  

 RFIDٗجشٜي ثف  ؼوشِبٟ ـؼيبثي ٝاُٚ ١بي ثبـ 40

 ؼاـٝي ویٔی٘بـيٚ 41

 ؼوشِب٢١بي وٜىٞـ ثفهي غجفؼ١ٜؽٟ آسً وٞقي 42

 ؼوشِبٟ زبدِف ػفيض 43

 ـيجٞكالٝيٚ ٝ ویبًٛٞٞثبالٗیٚ 44

 ـيكٗـؿي ١ب 45

 لالسیٚ 46

 وفٕ ١بي سكـيوي 47

 ولبٓٞوذٞـيٚ 48

 ویىشٖ اٛؽاقٟ ُیفي آٌشفٝٛیٌي 49

 ویٔیٌٞٙ ٗشبّ 50

 ٞـسبٙویٔفدٔي ي 51

 ویٔیٌبي ـوٞثي 52

 ویٖ خٞي سٞدٞؼـي ثؽٝٙ ؼـق 53

 ِ٘ؾ ثیٞٓٞليي قاٛشبٙ 54

 دٔی٘ف -ػبيو٢بي ٗـٜبعیىي 55

 ػؽوی٢بي زٍٖ ُفث٠ اي 56

 7كبًشٞـ  57

 كیجفٛٞـي 58

 كیٔشف١بي دكٌٌي 59

 كیٞویز اویؽ 60

 Bهبـذ ًً ثیٞٓٞلي سفيٌٞؼـٗیٚ  61

 هغؼبر سٞـثیٚ )دفٟ ُبقي( 62

 غؼبر وفاٗیٌي ٗـٜبعیىيه 63

 هغؼبر ٝ ویىش٢٘بي دیٍفكش٠ آٌشفٝٛیٌي 64

 هغؼبر ؼايٌبوز ٜٗیكيٞٗي 65

 SMCهغؼبر  66

 BMCهغؼبر  67

 ًبسبٓیىز آٓٞٗیٜب 68

 ًبٗذبٛؽ١بي كٔٞئٞـ )اویؽ كٔٞئٞـيؽـيي( 69

 ًفثٚ كؼبّ 70

 HIV & HBV & HCVًیز ١بي سٍػیّي  71

 ًٜشٞـ١بي ١ٌٜٞ٘ؽ 72

 یٞٓٞليي ثب ٍٜٗبء اقسٞثبًشفًٞؼث 73

 ُبق١بي وفؼ ًٜٜؽٟ ايكٝثٞسبٙ 74

 الًشٞق 75

 الٗخ ًٖ ّٗفف 76

 ٜٓش٢بي ًبٗذٞقيشي 77

 يٚ ، ...(ٜكٗشیْ ؼٝدب، ًبيب ك ٗٞاؼ ٗٞثفٟ ؼاـٝئي) 78

 (IC)ٗؽاـار ٗدش٘غ  79
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 ػٜبٝيٚ عفض٢بي ِٜؼشي ثفاوبن آٗبيً ِٜؼز ٝ ٗؼؽٙ  (: 1اؼا٠ٗ خؽّٝ )  

 آٛكيٖ ٗٞٓشي 80

 ٝاًىٚ عیٞـ 81

 ٝاًىٚ ست ثفكٌي 82

 Aٝيشبٗیٚ  83

 Cٝيشبٗیٚ  84

 B2 & B12ٝيشبٗیٚ  85

 ١ٞـٗٞٙ ًٔىي سٞٛیٚ ٛٞسفًیت 86

 ١PTHٞـٗٞٙ  87

 ١PMSGٞـٗٞٙ  88

 SCP)دفٝسئیٚ سي يبغش٠ (  89

90 GCSF 

 ِٜبيغ ثفم ٝ آٌشفٝٛیي

 سد٢یكار دكٌٌي ثفهي )ثفاي سٍػیُ( 91

 لٞـٗبسٞـ١بي كٍبـ هٞي سفاٛى 92

 اوجبة ثبقي آٌشفٝٛیٌي 93

 ثبعفي ١بي غٍي غٞؼـٝ 94

 سفاٛىلٞـٗبسٞـ١بي هٞي ٝ ٗشٞوظ 95

 ًبث٢ٔبي كٍبـ هٞي 96

 ثب هؽـر ثبال AC, DCاٛٞاع آٌشفٝٗٞسٞـ  97

 ِٜبيغ ٌی٘یبيي

 آة اًىیم٠ٛ 98

 اسبّٛٞ اق ٗالن ٛیٌٍف 99

 آٗی٢ٜب ٚاسیٔ 100

 اوشٚ 101

 كْٜ 102

 اویؽآٗی٠ٜ ٗشیٞٛیٚ 103

 اویؽ كىلفيي 104

 اویؽكٔٞئٞـيؽـيي 105

 كٔٞئٞـيؽ آٓٞٗیٜیٕٞ 106

 آًفيالس٢ب 107

 اًفئٞٛیشفيْ 108

 اًفئیي اویؽ 109

 اًىیؽ ٜٗیكيٕٞ 110

 آٌْ ١بي زفة 111

 آٓیبل١بي دٔي كٜیْ اسفٝدٔي اوشبيفٙ 112

 (PP/EPDM, ABS/PVC, ABS/PC)آٓیبل١بي دٔی٘في  113

 آیبف دٔي دفٝدیٔٚ ُفيؽ وبغش٘بٙ 114

 آیبف دٔي اٝـسبٙ 115

 آیبف ًفثٚ 116

 اٛیؽـيؽ كشبٓیي 117
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 ػٜبٝيٚ عفض٢بي ِٜؼشي ثفاوبن آٗبيً ِٜؼز ٝ ٗؼؽٙ  (: 1اؼا٠ٗ خؽّٝ )  

 اٛیؽـيؽ ٗبٓئیي 118

 ثبقيبكز كیٔشف١بي ـٝؿٚ غٞؼـٝ 119

 PETثبقيبكز  120

 (GTL)عجیؼي ثٜكيٚ اق ُبق  121

 دبـاكیٚ ًٔفٟ 122

 UPVCدفٝكیْ   123

 دٔي اّ 124

 دٔي اوشبّ 125

 دٔي اوشف دْ اّ 126

 دٔي اًفٝئٞٛیشفيْ 127

 دٔي اًفئیي اویؽ 128

 PTFEدٔي سشفاكٔٞئٞـاسیٔٚ  129

 دٔي ًٔفٝ دفٙ 130

 دٔي ٗشیْ ٗشب ًفيالر 131

 دفِٜٜٗبر دشبویٖ 132

 يف كفوٞؼٟدٞؼـ الوشیي اق سب 133

 دٞؼـ١بي ٌٞيٜؽٟ ظفٝف ٝ ٓجبن 134

 دٜشب اـيشفيشّٞ 135

 سشفادي )ٝـه٢بي ثىش٠ ثٜؽي زٜؽ الي٠( 136

 سشفادي ٝ ؼي دي 137

 (EPDM)سفٗٞدالوشیي االوشٞٗف  138

 سفي دٔي كىلبر وؽيٖ 139

 سى٠٘ دفٝا٠ٛ 140

 سٞٓیؽ كیٖٔ ١بي زٜؽ الي٠ ثب زبح 141

 زبح ِٜؼشي 142

 PETثغفي ؼـة  143

 ؼـقُیف ویٔیٌٞٛي 144

 ؼٝؼٟ ِٜؼشي 145

 ؼي اسیٔٚ ُٔیٌّٞ 146

 ؼي اًىیؽ سیشبٛیٕٞ 147

 ـقيٚ اٝـٟ كفٗبٓؽئیؽ 148

 ـقيٚ دٔي اوشف ؿیف اٌجبع ايكٝكشبٓیي 149

 ـقيٚ ١بي آٛیٞٛي ًٝبسیٞٛي 150

 ـقيٚ ١بي ٛلشي ٝ دٔي اوشف 151

 ـِٛؽا٠ٛ وفاٗیٌي 152

 ـ٢ِٛبي دٞؼـي 153

 ـ٢ِٛبي سیشبٛیٕٞ 154

 ـ٢ِٛبي ؼـيبيي 155

 ـٝؿٚ سفاٛىلٞـٗبسٞـ 156

 ٝ ٛئٞدبٙ MDFـًًٝ  157
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 ػٜبٝيٚ عفض٢بي ِٜؼشي ثفاوبن آٗبيً ِٜؼز ٝ ٗؼؽٙ  (: 1اؼا٠ٗ خؽّٝ )  

 HPL  ٝLPLـًًٝ ّٜٗٞػي  158

 قائْٜ ١ب 159

 ًفوّٞ ١ب 160

 THIN WALLوذف غٞؼـٝ ث٠ ـٝي  161

 ADوفَٛ  162

 ٌیَٜٔ دٔي آٗیؽ 163

 ظفٝف يٌجبـ ّٗفف ثب ٍٜٗبء ُیب١ي  164

 كفٗبٓیٚ 165

 دبـاكفٕ آٓؽئیؽ 166

 اویؽ كفٗیي 167

 كٞـكٞـاّ اق ضبيؼبر ًٍبٝـقي 168

 كیٖٔ دٔي اسیٔٚ سفكشبالر 169

 كیٖٔ ١بي زٜؽ الي٠ ثب زبح 170

 كی٢٘ٔبي ضؽ غٞـؼُي 171

 هبيو٢بي كبيجف ُالن 172

 ؽ ویٔیىیٖهغؼبر ًبـثی 173

 هغؼبر الوشیٌي، سیٞة ٝ ٝآٞسیٞة 174

 هیف ٝ كفآٝـؼٟ ١بي آٙ 175

 ًبسبٓیكٝـ١بي قئٞٓیشي 176
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 ًبٗذبٝٛؽ١بي دٔی٘في 178

 (SBRًبئٞزٞي ّٜٗٞػي) الوشیي  179

 ًفثٜبر وؽيٖ 180

 ًي ٛلشي وجك 181

 ًٔفٝؼي كٔٞـٝٗشبٙ 182
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 ًٞؼ ً٘ذٞوز 185
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 1390آي  1387ي وب٢ٓبي (: عفض٢بي ِٜؼشي ٝ ٗؼؽٛي خ٢ز وفٗبي٠ ُؿاـي ؼـ اوشبٙ اـؼثیْ ثفاوبن آٗبيً ِٜؼشي ًٍٞـ ع  2خؽّٝ )   

 وفٗبي٠ ُؿاـي ظفكیز او٘ي وبٓیب٠ٛ ٛبٕ عفش ٛٞع ِٜؼز

 )ٗیٔیبـؼـيبّ(
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ش٠
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یٍ
ي د

ٝـ
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ك
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 3000 50 41 سٚ B 2700هبـذ ًً ثیٞٓٞلي سفيٌٞؼـٗیٚ 

 3000 23 24 ٗیٔیٞٙ آقٗٞٙ  HCV&HBV&HIV 9ًیش٢بي سٍػیّي 

 3000 28 24 ٝيبّ ١PTH 170000ٞـٗٞٙ 

 5000 48 45 ػؽؼ 750000 ًٞٓف غٞؼـٝ ACٝ ضىِف  MAPضىِف 

 8000 23 54 ؼٝ ٗیٔیٞٙ ػؽؼ سفا٠ٌ ٗدش٘غ ًٜشٞـ آٌشفٝٛیٌي

 5000 30 19 ؼوشِب300ٟ ویىشٖ اٛؽاقٟ ُیفي آٌشفٝٛیٌي

 3000 52 100 ًیُٔٞفٕ 1141 آٛشي ثیٞسی٢ٌبي ضؽ وفعبٙ

 3000 27 40 ػؽؼ RFID 35000ؼوشِبٟ ـؼيبثي ٝاُٚ ١بي ثبـي ٗجشٜي ثف 

 3000 27 96 سٚ 28 آٛشي ثیٞسیي ٓیٌٜٞٗبيىیٚ ٝاوذٌشیٜٞٗبيىیٚ

 3000 130 57 سٚ 50 سبئٞقيٚ )آٛشي ثیٞسیي ؼاٗي(

 2500 30 122 سٚ A 250ٝيشبٗیٚ 

 5000 170 49 ؼوشِبٟ 300000 ًٜشٞـ١بي ١ٌٜٞ٘ؽ

 3000 47 32 ًیُٔٞفٕ 400 دٞؼـ ٛبٛٞآ٘بن

 10000 97 46 سٚ 2000 هغؼبر وفاٗیٌي ٗـٜبعیىي

 8000 25 12 سٚ 400 اویؽالًشیي اق آة دٜیف

 6000 50 35 سٚ 400 ٗٞاؼ ٗٞثفٟ ؼاـٝئي )ٗشیْ ؼٝدب، ًبيبكٜكيٚ،...(

 5000 20 78 ؼوشِبٟ 50000 ر دكٌٌي ثفهي ) ثفاي سٍػیُ(سد٢یكا آٌشفٝٛیي

 5000 103 515 سٚ 26000 الوشیي ثٞسیْ )دٔي ايكٝثٞسٚ( ٌی٘یبيي

 10000 600 300 سٚ 10000 )سبيفًٞـؼ( 66ٛع ٛبئٞٙ 

 10000 150 446 سٚ 3000 آیبف دٔي اٝـسبٙ

 5000 56 87 ٗیٔیٞٙ خلز 5 ٜٓك دالوشیٌي ػیٜي

 10000 25 20 سٚ 10000 ًٞؼ ً٘ذٞوز

 5000 33 22 سٚ 960 كی٢٘ٔبي ضؽ غٞـؼُي

 5000 40 200 سٚ 15000 آة اًىیم٠ٛ

 4500 68 120 سٚ UPVC 5500دفٝكیْ 

ٗبٌنننیٚ 

 وبقي

 6000 120 110 ؼوشِبٟ 10000 اٛٞاع ثؿـدبي

 6000 316 252 سٚ 30000 سٞٓیؽ هغؼبر ـيػش٠ ُفي سفٗك ٝ ًالذ غٞؼـٝ

 8000 20 120 ؼوشِبٟ KW 300ؽ وفٗب ثب هؽـر ثیً اق يي ً٘ذفوٞـ ٗٞٓ

ًننننبٛي 

 ؿیفكٔكي

 5000 200 600 سٚ 100000 ٝـه٠ ١ىش٠ اي ویٔیه ؼاـ

 8000 200 100 ١كاـ ٗشفٗفثغ 400 غب٠ٛ ١بي دیً وبغش٠

 8000 30 10 سٚ 600 دٌشیٚ اق دٞوز ٗفًجبر ؿؿايي

 6000 110 100 سٚ 8000 ػْ٘ آٝـي ٗیٟٞ ٝ وجكي ث٠ ـٝي اٛد٘بؼوفيغ

ٛىبخي ٝ 

 زفٕ

 6000 230 120 سٚ 100000 ّٜٗٞػبر زفٗي ؼـ اٌْ ِٜؼشي

 8000 110 205 سٚ 640 ـيىٜؽُي ٝ ثبكٜؽُي كبوشٞٛي

 203000 3478 4474 خ٘غ ًْ 

 88ث٢بـ –اؼاـٟ ثفٛب٠ٗ ـيكي 
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 : كفِش٢بي وفٗبي٠ ُؿاـي ؼـ ٢ٌف٢ًب ٝ ٛٞاضي ِٜؼشي اوشبٙ اـؼثی4ْدیٞوز 

 

ػشٗبي٠ ُزاسي دس ؿ٢ش٢ًب ٝ ٛٞاعي كٜؼتي اػتبٙ اسدثيـْ ًـ٠ اص ػـٞي ؿـشًت     كشكت٢بي 

 ؿ٢ش٢ًبي كٜؼتي اػتبٙ ت٢ي٠ ؿذٟ ، ر٢ت اعالع ث٠ پيٞػت اساي٠ ؿذٟ اػت.
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 ٝ ٛٞاضي ِٜؼشي اوشبٙٝضؼیز ٢ٌف٢ًب 

 

(، خٔخـبّ، ٗــِيٚ   2( ٝ اسدثيـْ ) 1ؿ٢شى كٜؼتي ٗلٞة اسدثيْ ) 8دس عبّ عبضش تؼذاد  

ٛبعي٠ كٜؼتي ٗلٞة ٛٞر٠ دٟ ٛ٘يٚ، سٝط ًٜـذي   5ُشٗي، ًٞحش ٝ تخللي آة ٝ  ؿ٢ش، پبسع آثبد ،

ؿ٢شى ٝ ٛبعي٠ صٗيٚ  11ثي٠ٔ ػٞاس ، ؿٌش آة ُشٗي، پبسع آثبد ٝ ٗـِيٚ ؿ٢ش اعذاث ؿذٟ ٠ً دس 

ٝاُزاس ٗي ؿٞد ٝ اعذاث ٛٞاعي كٜؼتي ٛيش ٝ سضي دس عبّ اهذإ ٗيجبؿذ. ًـْ ٗؼـبعت ؿـ٢ش٢ًب ٝ    

١ٌتـبس ثـب    358هـشاسداد ثـ٠ ٗؼـبعت     ١946ٌتبس ثٞدٟ ٝ تؼذاد  1000اص ٛٞاعي كٜؼتي اػتبٙ ثيؾ 

ٝاعذ داساي پشٝا٠ٛ ث٢شٟ ثشداسي ثب اؿتـبّ  384ٗتوبضيبٙ اعذاث ٝاعذ كٜؼتي ٜٗؼوذ ؿذٟ ٠ً عذٝد 

 ٛلش ٗي ثبؿٜذ. 7000ثيؾ اص 

 
 كفِش٢بي وفٗبي٠ ُؿاـي( : 1خؽّٝ )

 ـٗطْ اوشوفا ٗىبضز )١ٌشبـ( ٛبضی٠ ِٜؼشي –٢ٌفى  ـؼيق

 ٗیؽاٙ ايثبـ -اـؼثیْ 61 (٢ٌ1فى ِٜؼشي اـؼثیْ ) 1

 خبؼٟ آوشبـا 13ًیٔٞٗشف  -اـؼثیْ 600 (٢ٌ2فى ِٜؼشي اـؼثیْ ) 2

 خبؼٟ غٞخیٚ -غٔػبّ 23 ٢ٌفى ِٜؼشي غٔػبّ 3

 خبؼٟ اـؼثیْ 13ًیٔٞٗشف -ٍِٗیٚ ٢ٌف 29 ٢ٌفى ِٜؼشي ٍِٗیٚ ٢ٌف 4

 ي اٝٓشبٙـٝوشب -دبـن آثبؼ 5/13 ٢ٌفى ِٜؼشي دبـن آثبؼ 5

 ًٞثف ثبال -ًٞثف 9/18 ٢ٌفى ِٜؼشي ًٞثف 6

 خبؼٟ ٢ٌفى ٝٓي ػّف 2ًیٔٞٗشف  -ُفٗي 26 ٢ٌفى ِٜؼشي ُفٗي 7

 ـٝوشبي اوالٕ آثبؼ -ٛیف 54 ٢ٌفى ِٜؼشي سػّّي آة 8

 ـٝوشبي ٛٞخ٠ ؼٟ -ٛ٘یٚ 15 ٛبضی٠ ِٜؼشي ٛٞخ٠ ؼٟ 9

 ـٝوشبي ٌٌف آة -ُفٗي 10 ٛبضی٠ ِٜؼشي ٌٌفآة 10

 ـٝوشبي ـٝش ًٜؽي -ثی٠ٔ وٞاـ 10 ِٜؼشي ـٝش ًٜؽيٛبضی٠  11

 خب ؼٟ اـؼثیْ 32ًیٔٞٗشف  -دبـن آثبؼ 100 ٛبضی٠ ِٜؼشي دبـن آثبؼ 12

 ـٝوشبي ٗیفًٜؽي -ٍِٗیٚ ٢ٌف 50 ٛبضی٠ ِٜؼشي ٍِٗیٚ ٢ٌف 13

 خبؼٟ اـؼثیْ 3ًیٔٞٗشف  -ـضي 50 ٛبضی٠ ِٜؼشي ـضي 14

 ٟ اـؼثیْخبؼ 2ًیٔٞٗشف  -ٛیف 25 ٛبضی٠ ِٜؼشي ٛیف 15

 

 


