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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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 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 .

 
 داود شایقی       
 رسیی سازمان مدرییت وربانهم رزیی     
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 ان اردبیلفهرست گزارش اهی طرح مطالعات آمايش است
  جلذ اٍل: تحليل ٍضعيت ٍ ساختار 

 فصل اٍل: تحليل ٍضعيت استاى 

 تخص اٍل: تحليل ٍضعيت هٌاتع عثيعي ٍ هحيظ سيست  -
 : َّاضٌاسي1پيَست   

 : سهيي ضٌاسي2پيَست   

 : ارسياتي هٌاتع اراضي3پيَست   

 : پَضص گياّي4پيَست   

 : هٌاتع آب سغحي ٍ سيزسهيٌي5پيَست   

 حليل اجتواعي ٍ فزٌّگيتخص دٍم : ت -
 لسوت اٍل: تحَالت جوعيتي در سِ دِّ گذضتِ  

 لسوت دٍم: تحليل ًظام ضْزي استاى  

 لسوت سَم: تحليل ًظام رٍستاًطيٌي ٍ عطايزي استاى  

 فزٌّگي ٍ سزهايِ اجتواعي استاىتحليل ٍضعيت  ٍ پٌجن: لسوت چْارم  

 تخص سَم: تحليل التصادي  -
 ي ّاي التصادي جوعيتلسوت اٍل: تحليل ٍيژگ  

  لسوت دٍم: تحليل سهيٌِ ّاي فعاليت التصادي تزحسة تخص ّاي اصلي  
 : صٌعت ٍ هعذى1پيَست          

 : ساختار وطاٍرسي 2پيَست          

  : خذهات3پيَست          
 ّاي سيزتٌايي    لسوت سَم : تحليل ٍيژگي      

 ي  لسوت چْارم: تحليل عزصِ ّاي فعاليت التصاد  
 : التصاد ضْزي 1پيَست                       

 سال  5لسوت پٌجن: تحـــليل التصاد والى استاى ٍ جايـــگاُ آى درسغح هلي در      

 گذضتِ  

 فصل دٍم : تحليل ساختار فضايي هَجَد 

 : تَصيف ٍ تحليل پيًَذّاي اصلي تيي سىًَتگاُ ّا فصل سَم 

  ر آهايص استاىاهٌيتي د –فصل چْارم : هالحظات دفاعي 
 

 فصل پٌجن : جوع تٌذي ٍ ًتيجِ گيزي اس هغالعات  
 گذاري ٍ ساختار هذيزيت آهايص استاى جلذ دٍم : تزًاهِ ريشي ٍ سياست 



 ه 

 چارچَب هغالعات آهايص استاى

 

 تحليل ٍضعيت ٍ ساختار استاى

ٍضعيت هٌاتع عثيعي ٍ 

 هحيظ سيست

ٍضعيت اجتواعي ٍ 

 فزٌّگي

 ٍضعيت التصادي 

 –هالحظات دفاعي 

 اهٌيتي در آهايص استاى

تحليل ساختار فضايي 

 هَجَد استاى

تَصيف ٍ تحليل پيًَذّاي اصلي 

 ّا تيي سىًَتگاُ

 جوع تٌذي ٍ ًتيجِ گيزي

تحليل ًماط لَت ٍ ضعف ، فزصت ّا ٍ 

 (SWOT)تْذيذات  

تزرسي اسٌاد تاالدستي ٍ تزًاهِ ّاي 

 آهايص هلي

 آهايص استاىسٌذ 

 تزًاهِ ريشي ٍ سياست گذاري

 پيص تيٌي ٍ آيٌذُ ًگزي تطخيص ٍ  تفىيه ًَاحي ّوگي تَسعِ فضايي 



 أ 

 فٟشػت ٔغبِت

 صفحٝ                                                                     ػٙٛاٖ                                      

 

 1    : ػٞـ ث٢يي ٣ ١شيؼ٦ ٕيَي اُ ٝغبٙقبر آٝبي٘ إشبٟ اٍىثي1٘

 ٧بي إشبٟ ٧ب ٣ ٝلي٣ىيز : سجيي٠ ٕبُٝبٟ ىضبيي ٤ٝػ٤ى ٣ اٍُيبثي س٤ا١بيي1-1 

 1 ٥ ثَاي إشب٧ٟب ٣ ٝب٤ٍٝر ٧بي سقيي٠ ٙي ثَاي دبٕو٤ٖيي ث٦ ٍٕبٙز  

 1     : سجيي٠ ٕبُٝبٟ ىضبيي ٤ٝػ٤ى1-1-1  

 2  : ٕبهشبٍ ٣ ٣يْٕي ٧بي ٝليظ عجيقي إشب1-1-1-1ٟ   

 16  : ٕبهشبٍ ١٤ْٕز ٣ ا٤ٖٙي إشََاٍ ػٞقيز 2-1-1-1   

 22     ٕب٨٧ب : ١َبط ٣ 3-1-1-1٥َٕ   

 25     : ٙج٦ْ ٧ب ٣ َٙيبٟ ٧ب 4-1-1-1   

 29      : ٕغ٤ف 5-1-1-1   

 51    : ىقبٙيز ٧بي اٍشٞبىي 6-1-1-1   

 63    : ثٍَٕي ٣ سلٚي٘ دي١٤ي7-1-1-1   

 71    : ّبٍَّى٧ب ٣ فَْٞٚى٧ب 8-1-1-1   

 73  : ػٞـ ث٢يي، سلٚي٘ ٣ سجيي٠ ٕبُٝبٟ ىضبيي9-1-1-1   

 90    (SWOT)٧ب ٣ س٨ييي٧ب : ١َبط ٤ٍر، ضقو، ىَٝز2-1-1  

 102   ٧ب ٣ٝب٤ٍٝيز ٧ب س٤اٟ دبٕو٤ٖيي ث٦ ٍٕبٙز: 3-1-1  

 104    ٧بي ٤ٝػ٤ى ىٍ ١ؾبٛ ىضبيي : سقيي٠ فيٛ سقبى2-1ٗ 

 104     : فيٛ سقبىٗ ٧بي اٍشٞبىي1-2-1  

 105   ٧بي ثو٘ اٙشنبٗ  : فيٛ سقبى1-1-2-1ٗ   

 106   ٧بي ثو٘ ّٚب٣ٍُي : فيٛ سقبى2-1-2-1ٗ   

 107   ٧بي ثو٘ ٢ٝبيـ ٣ ٝقبىٟ : فيٛ سقبى3-1-2-1ٗ   

 108   ٧بي ثو٘ هيٝبر  : فيٛ سقبى4-1-2-1ٗ   

 110    ٧بي اػشٞبفي ـ ى٢٧َٖي : فيٛ سقبى2-2-1ٗ  

 116     : فيٛ سقبىٗ ٧بي ٝليظ ُيٖشي3-2-1  
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 صفحٝ                        ػٙٛاٖ                                                                                   

 

 122    ٧بي ٨َٙي ـ ٣ٍٕشبيي يٛ سقبىٗ: ف4-2-1  

 123    : فيٛ سقبىٗ ىٍ ١َبط ٨َٙي 1-4-2-1   

 130    : فيٛ سقبىٗ ىٍ ١َبط ٣ٍٕشبيي2-4-2-1   

  131 : ١٣ٍي ٍٙي )١َم ٍٙي( ١بٝشقبىٗ ػٞقيز ىٍ إشب3-4-2-1ٟ   

 132  : فيٛ سقبىٗ ٧بي ١بٙي اُ ٨ٝبػَر ػٞقيز4-4-2-1   

 ي (، ا٧ياه ّٚي ٣ػ٨ز ٕيَي ٧بي س٤ٕق٦ ٣ اٍاي٦ دي٨٢ٚبى: اٍُيبثي )ثب3-1َٖ١ُ 

 135        ث٦ َٝاػـ ًيَثظ  
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 جذاَٚ  فٟشػت

 صفحٝ                        ػٙٛاٖ                                                                                   

 

 14      ٘(: ّبٍثَي اٍاضي ىٍ إشبٟ اٍىثي1-1ػي٣ٗ)

 16  (: ١ل٥٤ س٤ُيـ ٣ دَا٢ّ٘ ١٤ْٕشٖب٥ ٧بي ٨َٙي ٣ ٣ٍٕشبيي إشبٟ اٍىثي1٘-2ػي٣ٗ)

 (: سقياى ػٞقيز ٕب٠ّ ىٍ ٨َٕٙشب٨١بي إشبٟ اٍىثي٘ ث٦ سيْيِ ١َبط ٨َٙي1-3ػي٣ٗ)

 48     ٣1385 ٣ٍٕشبيي عي ى٥ٍ٣ آٝبٍي   

 49  1385(:  سقياى ػٞقيز ٧َ٨ٙبي إشبٟ اٍىثي٘ عي َٝغـ آٝبٍي 1-4ػي٣ٗ)

 ٧بي ٣ٍٕشبيي إشبٟ اٍىثي٘ ث٦ سيْيِ ٨َٕٙشبٟ (: ٦ٖٕٚٚ َٝاست ١٤ْٕشٖب1٥-5ػي٣ٗ)

 50       1385ىٍ َٝغـ آٝبٍي  

 126   (: ا١يا٥ُ ٣اٍقي ٣ سئ٤ٍي َٝسج٦ ـ ا١يا٥ُ ٧َ٨ٙبي إشبٟ اٍىثي1٘-6ػي٣ٗ)

 ي(: ١٣ٍي سل٤الر ٕب٠ّ ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ث٦ سيْيِ ١َبط ٨َٙي ٣ ٣ٍٕشبي1-7ػي٣ٗ)

 132    ٣1385  1375، ٧1365بي اٝبٍي  عي ى٥ٍ٣  
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 فٟشػت ٘مـٝ

 صفحٝ                        ػٙٛاٖ                                                                                   

 

 4        (: عجَبر اٍسيبفي٦َٚ١1-1 )

 5        (: اٍُيبثي ٢ٝبثـ اٍاضي٦َٚ١2-1)

 11        (: ٢ٝبثـ آة ٕغلي٦َٚ١3-1)

 13        (: ٢ٝبثـ آة ُيَُٝي٢ي٦َٚ١4-1)

  15        (: ّبٍثَي اٍاضي٦َٚ١5-1)

 18         (: ٢ٝبثـ اٍاضي٦َٚ١6-1)

 20      (: دَا٢ّ٘ آثبىي٨ب ثَكٖت اٍسيبؿ٦َٚ١7-1)

 28  ُيْييَٖ(: ىب٦ٚٝ ُٝب١ي ٧َ٨ٙب ٣ ٣ٍٕشب٧بي ْٝبٟ َِّٝي إشبٟ اٍىثي٘ ا٦َٚ١8-1)

 31    (: ٕبُٝبٟ ىضبيي إشبٟ اٍىثي٘ ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٦َٚ١9-1٘)

 33    (: ٕبُٝبٟ ىضبيي إشبٟ اٍىثي٘ ٨َٕٙشبٟ ثي٦ٚ ٤ٕا٦َٚ١10-1ٍ)

 35    (: ٕبُٝبٟ ىضبيي إشبٟ اٍىثي٘ ٨َٕٙشبٟ دبٍٓ آثبى٦َٚ١11-1)

 37    (: ٕبُٝبٟ ىضبيي إشبٟ اٍىثي٘ ٨َٕٙشبٟ هٚوب٦َٚ١12-1ٗ)

 39     (: ٕبُٝبٟ ىضبيي إشبٟ اٍىثي٘ ٨َٕٙشبٟ ٤ّط13-1َ)٦َٚ١

 41    (: ٕبُٝبٟ ىضبيي إشبٟ اٍىثي٘ ٨َٕٙشبٟ َٕٝي٦َٚ١14-1)

 43    ٨َٙ (: ٕبُٝبٟ ىضبيي إشبٟ اٍىثي٘ ٨َٕٙشبٟ ٖٝٚي٦َٚ١15-1٠)

 45     (: ٕبُٝبٟ ىضبيي إشبٟ اٍىثي٘ ٨َٕٙشبٟ ١ٞي٦َٚ١16-1٠)

 47     إشبٟ اٍىثي٘ ٨َٕٙشبٟ ١يَ(: ٕبُٝبٟ ىضبيي ٦َٚ١17-1)

 55        (: ٍُافز آثي٦َٚ١18-1)

 56        (: ٍُافز ىي٦َٚ١19-1ٜ)

 75      (: ٕبُٝبٟ ىضبيي إشبٟ اٍىثي٦َٚ١20-1٘)

 89     (: ٕغق ث٢يي ػٞقيشي آثبىي٨ب ىٍ ٧َ ١بكي٦َٚ١21-1٦)

 121      (: فيٛ سقبىٗ ٧بي ُيٖز ٝليغي٦َٚ١22-1)
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 صفحٝ                                                                                                   ػٙٛاٖ        

 

 133       ٧بي ٨َٙي (: فيٛ سقبى٦َٚ١23-1ٗ)

 ي ـ ٣ٍٕشبيي ثَإبٓ س٤ُيـ ػٞقيز ىٍ ١َبط ٨َٙي ٧بي ٨َٙ (: فيٛ سقبى٦َٚ١24-1ٗ)
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 و 

 

 فٟشػت ٕ٘ٛداس

 صفحٝ                        ػٙٛاٖ                                                                                   
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 آٔبيؾ اػتبٖ اسدثیُ: جٕغ ثٙذي ٚ ٘تیجٝ ٌیشي اص ٔغبِؼبت 1

 

 

 

 

 

ٞب ٚ ٔحذٚديت ٞبي اػتبٖ ثرشاي   فضبيي ٔٛجٛد ٚ اسصيبثي تٛا٘بيي : تجییٗ ػبصٔب1-1ٖ

 ٞبي تؼییٗ ؿذٜ ثشاي اػتبٖ ٞب ٚ ٔبٔٛسيت پبػخٍٛيي ثٝ سػبِت

 

 : تجییٗ ػبصٔبٖ فضبيي ٔٛجٛد 1-1-1

 

٧ب يب ٕغ٤ف إـز ّـ٦    ٧ب ٣ ٦ْٙ ، ٙج٣٦ْ ٥َٕ ٧ب ٕبُٝبٟ ىضبيي إشبٟ اٍىثي٘ ٙبٝ٘ ١َبط

٤ف٦ ثب ١ؾٜ ٣ سَسيـت ١ؾـبٛ   ٍٞ ٍإشبي فَْٞٚى٧بي ف٤ٞٝي ٝؼىٍ ٍبٙت يِ ٝؼ٤ٞف٦ ىٍ ىضب ٣ ى

 اي س٤ُيـ ٙي٥ ٣ ىائٞبً ىٍ كبٗ سلَُ ٣ ى١٤َٕٕي ٧ٖش٢ي. يبىش٦

سلز سبطيَ ف٤اٝ٘ ى١٣ٍي ٣ ثي١٣َي ٙبٝ٘ ف٤اٝ٘ ٝليظ عجيقـي ، اػشٞـبفي ،    اي٠ ٕبُٝبٟ

سنييَ ٣ سل٤ي٘ اٍشٞبىي ، ٕيبٕي ، ى٢٧َٖي ٣ ... عي ١٣ٍي٧بي ُٝب١ي ٝوشٚو ْٙ٘ َٕىش٦ ٣ ىؿبٍ 

 بٟ ٍا ث٦ ٣ػ٤ى آ٣ٍى٥ إز.إشٙي٥ ٣ ٕبُٝبٟ ىضبيي كبٗ كبضَ 

٘   الُٛ إز اثشياػ٨ز سجيي٠ ٕبُٝبٟ ىضبيي إشبٟ اٍىثي٘  ٕيـَي   ف٤اٝ٘ ٝـ٤طَ ىٍ ٙـْ

. اُ اي٠ ٣ٍ  اثشيا ف٤اٝ٘ ٝلـيظ عجيقـي ٣ ١َـ٘    سَٚيق ٣ ٤ٍٝى ثٍَٕي ٍَاٍ ٕيَى ٕبُٝبٟ ىضبيي

ا١ٖـب١ي ٣ ... ٝـ٤ٍى ثٍَٕـي ٍـَاٍ     ٧بي  ىقبٙيز٧ب ،  اٍ ١َبط ، ٙج٦ْاي٠ ف٤اٝ٘ ث٦ ف٤٢اٟ ثٖشَ إشََ

ٕيَي ٕبهشبٍ ١٤ْٕز ٣ ػٞقيز دٌيَي ٕـ١٤ْشٖب٨٧ب ثـَ ثٖـشَ ٝلـيظ      َٕىش٦ إز. ٕذٔ ْٙ٘

٧بي دي١٤ي ى٢٧ي٥  عجيقي ثٍَٕي ٙي٥ إز. ىٍ ٨١بيز ٣يْٕي ٧َ يِ اُ ١َبط ، ٥َٕ ٕب٨٧ب ٣ ٙج٦ْ

٧بي اٍشٞبىي ثَاي اىاٝـ٦ ُيٖـز ٣ ٝقيٚـز ؽ٨ـ٤ٍ     ا١ٖبٟ ث٦ ٤ٍٝر ىقبٙيز اي٠ ١َبط ٣ ٢ّ٘ 

 ٕيَي اي٠ ٕبُٝبٟ ٤ٝطَ ث٤ى٥ ٤ٍٝى ثٍَٕي ٍَاٍ َٕىش٦ إز. ىٍ ْٙ٘يبىش٦ ٣ 
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 : ػبختبس ٚ ٚيظٌي ٞبي ٔحیظ عجیؼي اػتبٖ 1-1-1-1

ا١ٖـبٟ ، ىاٍاي ٕـبهشبٍ ٕيٖـشٞي إـز. ايـ٠      ٧بي  ىقبٙيزٝليظ عجيقي ث٦ ف٤٢اٟ ثٖشَ 

إز ٦ّ ثب ٣يْٕي ٧بي ّٞي ٣ ّييـي هـ٤ى ٕـبهشبٍ ٕيٖـشٜ يـب       ٕيشٖٜ ىاٍاي اػِاء ٣ ف٢بَٝي

ى٧ي. ٧َ ّياٛ اُ اي٠ اػِاء اييبَٕ ١َ٘ ٝقي٢ي ٧ٖش٢ي ٦ّ ىٍ ٝؼٞـ٤ؿ   ٕبهز ٝليغي ٍا ْٙ٘ ٝي

آ١ٍ٣ي . اُ عَىي، ّ٘ اي٠ ٕبهشبٍ ثـ٦   ـ اي٠ ١َ٘ ٧ب ـ فَْٞٚى٧بي ُيٖز ٝليغي ٍا ث٦ ٣ػ٤ى ٝي 

ْٝب١ي ـ ُٝب١ي ٝشيب٣ر ث٦ ْٙ٘ ٕيـَي اٙـْبٗ     ٤ٍٝر ٢ٖٝؼٜ ثب ٣يْٕي ٧بي ه٤ى عي ١٣ٍي٧بي

 ٝوشٚيي اُ ُيٖز ٣ ١٤ْٕز ٢ٝؼَ ٙي٥ إز.

ثب س٤ػ٦ ث٦ ىييٕب٥ ى٤ً هال٦ٝ اي اُ ٕبهشبٍ ٝليظ عجيقـي إـشبٟ اٍىثيـ٘ اٍايـ٦ ٙـي٥      

 إز. فٞي٥ سَي٠ ف٤اٝ٘ ٝليغي ٤ٍٝى ثٍَٕي ىٍ اي٠ ثو٘ فجبٍس٢ي اُ : 

 اٍسيبؿ ٣ ٢ٝبثـ اٍاضي  -

 اٍٚيٜ  -

 ٢ٝبثـ آة  -

 ثَي اٍاضي ّب -

 
 : استفبع ٚ ٔٙبثغ اساضي 1-1-1-1-1

إشبٟ اٍىثي٘ اُ ١ؾَ ٣يْٕي ٧بي اٍسيبفي ٣ س٤د٤َٕاىيِ ىٍ ثو٘ َٝسيـ ٤ٍّٚ ٣اٍـ ٙي٥ 

ىٍٝـي ىاٍاي اٍسيـبؿ    ٣3/28 ىاٍاي ؿ٥َ٨ اي ٧٤ّٖشب١ي إز. اُ ٝؼ٤ٞؿ ٖٝبكز ايـ٠ إـشبٟ   

ىٍٝـي ١يـِ ىاٍاي    7/23ٝشـَ ٣   1400- 1800ىٍٝي ىاٍاي اٍسيـبؿ   9/24ٝشَ،  1400-1000

 7/71ٝشَ إز. ىٍ ٝؼ٤ٞؿ  3400ىٍٝي ىاٍاي اٍسيبؿ ثي٘ اُ  7/0ٝشَ ٣  1800-3400اٍسيبؿ 

 ٝشَ س٤ُيـ ٙي٥ إز. 1000ىٍٝي اُ ٣ٕقز إشبٟ ىٍ اٍسيبؿ ثي٘ اُ 

ثب س٤ػ٦ ث٦ ٣يْٕي ٧بي اٍسيبفي ٣ ٢ٝبثـ اٍاضي ٦ٕ سيخ مبٙت اٍاضي ىٍ إشبٟ ث٦ ٙـَف  

 .ُيَ ٢ٙبٕبيي ٙي٥ إز

 

ىٍٝي اُ ٣ٕقز إشبٟ اٍىثي٘ ٧٤ّٖشب١ي إز. س٤ُيـ ٢ٝبعٌ ٧٤ّٖشب١ي إشبٟ ثـ٦   4/61)اٙو(: 

 َٙف ُيَإز: 

 ػ٤٢ثي إشبٟ ىٍ ٨َٕٙشبٟ هٚوبٗا١ش٨بي ٍٖٞز ػ٤٢ة : ػ٤٢ة ىٙز اٍىثي٘ سب  -

 ٍٖٞز مَثي : ٥٤ّ ٕجالٟ ٣ اٍسيبفبر كبٙي٦ آٟ  -

 ٕشبٟ ١ٞي٠(ٍٖٞز ٍَٙي : َُٝ إشبٟ اٍىثي٘ ثب إشبٟ ٕيالٟ )٨َٙ -

 ٍٖٞز ٙٞبٗ ىٙز اٍىثي٘ : كي ىبٝ٘ ٨َٙ اٍىثي٘ سب اٍاضي ىٙز ٝنبٟ -
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 ىٍٝي اُ ٣ٕقز إشبٟ ث٦ اٍاضي ىٙشي اهشٞبٛ ىاٍى. 7/10) ة (: 

 ىٙز ٝنبٟ : ٝلي٣ى٥ ٨َٕٙشب٨١بي دبٍٓ آثبى ٣ ثي٦ٚ ٤ٕاٍ  -

 ىٙز اٍىثي٘ : ٝلي٣ى٥ ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘  -

 اٍاضي ديَا٤ٟٝ آٟ  ىٙز ٖٝٚي٠ ٨َٙ : ٝلي٣ى٥ ٨َٙ ٖٝٚي٠ ٨َٙ ٣ -

 

ىٍٝي اُ ٖٝبكز إشبٟ ٍا سَآ ٧بي ى٤ٍب١ي سْٚي٘ ىاى٥ ٦ّ ىٍ ٝؼب٣ٍر ٥٤ّ ٧ب  4/24) ح (: 

 ٧ب ٣اٍـ ٙي٥ ا١ي. ٣ سذ٦
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 : ٚيظٌي ٞبي الّیٕي  2-1-1-1-1

ف٤اٝ٘ ٣ ف٢بَٝ آة ٣ ٤٧ايي )اٍٚيٞي ( ىٍ سنييَار ّٞي ٣ ّييي ه٤ى ا٣ضبؿ ٝليغـي ٍا  

٥ ٣ ثَ ١٤ْٕز ِٕي٢ي ػٞقيز، ْٙ٘ ١٤ْٕشٖب٨٧ب ٣ اُ ٦ٞ٧ ٨ٜٝ سـَ ٣ضـقيز   سلز سبطيَ ٍَاٍ ىاى

ي٠ دبٍاٝش٧َبي آة ٣ ٤٧ايي ٤ٝطَ ىٍ ٕبُٝبٟ ىضبيي إشبٟ َس ىقبٙيز إشبٟ سبطيَ ٌٕاٍ إز. فٞي٥

 اٍىثي٘ فجبٍس٢يا ُ : 

 

 : درجِ حزارت )دها()الف(

ث٨ٞـ٠ ٣ ىي ثـ٦    ى٧ي ىٝب ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ١ٚبٟ ٝي ي١شبيغ كبٝ٘ اُ ثٍَٕي دبٍاٝش٧َب 

 ىٍػ٦  ٕٖٚي٤ٓ َٕىسَي٠ ٝب٨٧بي ٕبٗ ٧ٖش٢ي. -٣7/5   -8/5سَسيت ثب ٝيب١ٖي٠ 

كياٍ٘ ىٝبي ٕبٙيب٦١ ٨َٕٙشب٨١بي ٙٞبٙي إشبٟ ) دبٍٓ آثبى ٣ ثي٦ٚ ٤ٕاٍ ٣ ثوٚـ٨بيي اُ   

ىٍػ٦ ٕٖٚي٤ٓ ىٍ ٕبٗ ىا١ٍي. ػ٢ـ٤ة إـشبٟ ٣ اٍسيبفـبر ٨َٕٙـشبٟ      8َٕٝي( ىٝبي ثبالسَ اُ 

 ىٍػ٦ ٕٖٚي٤ٓ ٝي ثب٢ٙي. 3سب  0ي كياٍ٘ ىٝبي ٕبٙيب٦١ هٚوبٗ ىاٍا

آٟ ١ـ٤اكي   ٦ّ ىٍ ٤ٙى ٍا ٙبٝ٘ ٝي َٕىسَي٠ ٢ٝبعٌ إشبٟ ٤١اكي ٢ٝش٨ي ث٦ ٥٤ّ ٕجالٟ  

ىٍػ٦ ٕٖٚي٤ٓ ١يِ ىَاسـَ ٝـي ٣ٍى. ى٨ٍَٕٙـشبٟ اٍىثيـ٘ ٣ ١ـ٤اكي       -4كياٍ٘ ىٝبي ٕبٙيب٦١ اُ 

 ٕبٗ ٝي ٍٕي.ىٍػ٦ ٕٖٚي٤ٓ ىٍ  5/2كي٣ى ث٦ َِّٝي إشبٟ كياٍ٘ ىٝب 

ٕبٗ  يىٍػ٦ ٕٖٚي٤ٓ َٕٝشَي٠ ٝب٨٧ب٣28  4/28َٝىاى ٣ سيَ ٝب٥ ث٦ سَسيت ثب ٝيب١ٖي٠  

 ٧ٖش٢ي.

ٝيب١ٖي٠ كياّظَ ىٝبي ٕبٙيب٦١ ٨َٕٙشب٨١بي ٙٞبٙي إـشبٟ )دـبٍٓ آثـبى ٣ ثيٚـ٦ ٕـ٤اٍ ٣       

 ىٍػ٦ ٕٖٚي٤ٓ ىٍ ٕبٗ ٍا ىا١ٍي. 20اٙي  ٧18بيي اُ مَة ٨َٕٙشبٟ َٕٝي( ىٝبي ثي٠  ثو٘

 ٤٢17ة مَة إشبٟ ٣ ٤١اكي دٖز ٨َٕٙشبٟ هٚوبٗ، ىاٍاي كياّظَ ىٝبي ٕبٙيب٦١ ػ ىٍ 

 ىٍػ٦ ٕٖٚي٤ٓ ٝي ثبٙي. 18سب 

ىٍػ٦ ٕٖٚي٤ٓ ٣ ىٍ ٨َٕٙشبٟ   7ىٍ ٤١اكي ٢ٝش٨ي ث٦ ٥٤ّ ٕجالٟ كياّظَ ىٝبي ٕبٙيب٦١  

 ٍٕي. ىٍػ٦ ٕٖٚي٤ٓ ىٍ ٕبٗ ٝي 15اٍىثي٘ ٣ ٤١اكي َِّٝي إشبٟ كياّظَ ىٝب ث٦ كي٣ى 

آثبى ٣ ثي٦ٚ ٤ٕاٍ ٣  ٧بي ٙٞبٙي إشبٟ) دبٍٓ ٨َٕٙشبٟ ،٤ٞؿ َٕٝشَي٠ ٢ٝبعٌ إشبٟىٍ ٝؼ 

ىٍػ٦  15اٙي  ٧13ٖش٢ي ٦ّ  ىٍ اي٠ ٢ٝبعٌ ىٝبي ٤٧ا ثي٠   ثو٘ ٧بيي اُ مَة ٨َٕٙشبٟ َٕٝي(

 .ٝشنيَ إزٕٖٚي٤ٓ ىٍ ٕبٗ 

 11سب  10ىٍ ػ٤٢ة مَة إشبٟ ٣ ٤١اكي دٖز ٨َٕٙشبٟ هٚوبٗ، ٝش٤ٕظ ىٝبي ٕبٙيب٦١  

ٍػ٦ ٕٖٚي٤ٓ ٝي ثبٙي ىٍ كبٙي ٦ّ ىٍ ًَٙ ٣ اٍسيبفبر ٨َٕٙشبٟ هٚوبٗ ىٝبي ٕـبٙيب٦١ ٧ـ٤ا   ى

ىٍػ٦ ٕٖٚي٤ٓ ٝي ثبٙي. َٕىسَي٠ ٢ٝبعٌ إشبٟ ىٍ ٤١اكي ٢ٝش٨ي ث٦ ٥٤ّ ٕجالٟ ثـب   8سب  6ثي٠ 

 ىٍػ٦ ٕٖٚي٤ٓ ٣ ٕب٧ي دبيي٠ سَاُ آٟ ٝي ثبٙي.  1ٝش٤ٕظ ىٝبي ٕبٙيب٦١ 
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ىٍػ٦ ٕٖٚـي٤ٓ ىٍ   5/8ِي إشبٟ اي٠ ىٝب ث٦ كي٣ى ىٍ ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘ ٣ ٤١اكي َّٝ 

 ٍٕي. ٕبٗ ٝي

ىٍ ًَٙ إشبٟ ٦ّ ٢ٝش٨ي ث٦ إشبٟ ٕيالٟ ٝي ٤ٙى ثب ّب٧٘ اٍسيبؿ ٣ ١ِىيْـي ثـ٦ ىٍيـب     

 ىٝبي ٤٧ا ١٣ٍي اىِايٚي ٝي يبثي.

ثٖيبٍ ٨ٝٞي ىٍ ْٙ٘ ى٧ي ىقبٙيش٨ـب ٣ ٕـ١٤ْز    ١َ٘ ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ث٣َىر ٤٧ا فبٝ٘ 

٘ ثَإبٓ ٝيِاٟ ع٤ٗ ى٥ٍ٣ يوج٢ياٟ ٦ّ سقياى ٧ُ٣ٍبي آٟ ىٍ ٕـبٗ ىٍ ١َـبط   ىاٍى. ث٦ ٧ٞي٠ ىٙي

  َ ُ  ٝوشٚو إشبٟ ٝشيب٣ر إز ٝي س٤اٟ إشبٟ ٍا ث٦ ٤١اكي ٝوشٚو سَٖيٜ ١ٞـ٤ى ٧ـ ايـ٠   ّـياٛ ا

 ٤١اكي ١ٚب١َٖ اْٝبٟ ُيٖز ٣ ىقبٙيز ٣ ٤٨ٕٙز ٣ ٝق٤ثز آٟ ىٍ إشبٟ إز.

 ىٍ إشبٟ ٤ٍٝى ثٍَٕي ٍَاٍ َٕىش٦ إز. ث٦ ٧ٞي٠ ىٙي٘ ىٍ اىا٦ٝ سقياى ٧ُ٣ٍبي يوج٢ياٟ 

ىٍػ٦  1َٕىسَي٠ ٢ٝبعٌ إشبٟ، ىٍ ٤١اكي ٢ٝش٨ي ث٦ ٥٤ّ ٕجالٟ ثب ٝش٤ٕظ ىٝبي ٕب ٙيب٦١  

 ٣ٍُ ىٍٕبٗ ٝي ثبٙي. 210ٕٖٚي٤ٓ ٣ ٕب٧ي دبيي٠ سَ اُ آٟ ٣ سقياى ٧ُ٣ٍبي يوج٢ياٟ ىٍ كي٣ى 

ىٍ ٕـبٗ ٝـي ٍٕـي.     130ُ٣ٍىٍ ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘ ٣ ٤١اكي َِّٝي إشبٟ يوج٢ـياٟ سـب    

٨َٕٙشب٨١بي ٙٞبٙي إشبٟ ) دبٍٓ آثبى ٣ ثي٦ٚ ٤ٕاٍ( ّٞشَي٠ سقياى ٧ُ٣ٍبي يوج٢ياٟ ىٍ ٕـبٗ ٍا  

٣ٍُ  150اٍسيبفبر ٨َٕٙشبٟ هٚوبٗ ٣ ٧ٞـ٢ي٠ مَة ٨َٕٙـشبٟ ّـ٤طَ سـب     ىا١ٍي. ػ٤٢ة إشبٟ، 

آمـبُ ٣ سـب   ىٍٕبٗ يوج٢ياٟ ىا١ٍي. يوج٢ياٟ ىٍ ٢ٝبعٌ َِّٝي ٣ ػ٤٢ثي إشبٟ اُ ا٣اهـَ ٨َٝٝـب٥   

 ا٣اي٘ ى٣ٍَىي٠ ٕبٗ ثقي سيا٣ٛ ٝي يبثي.
 

 : تارش ) ب(

سَي٠ ف٢بَٝ اٍٚيٞي ث٤ى٥ ٣ ث٦ ف٤٢اٟ يْـي اُ ف٢بٝـَ    ثبٍٗ يْي اُ سنييَدٌيَسَي٠ ٣ ٨ٜٝ 

كيبسي ١َ٘ ٨ٝٞي ٍا ىٍ س٤ٕق٦ ٣ ٍٙي ٤١اكي ثَ ف٨ي٥ ىاٍى. ٝيِاٟ ثب١ٍيٕي ٣ ٣ِ١الر ػـ٤ي ىٍ  

َاٝلٚي إز ٦ّ اُ ػ٦ٚٞ اي٠ ٤ٝاٍى ٝي س٤اٟ ث٦ ػَيب٨١بي ٧َ ٢ٝغ٦َ سلز سبطيَ ف٤اٝ٘ ٝلٚي ٣ ى

 آة ٣ ٤٧ايي اٙب٥ٍ ٤ٞ١ى.

 إز. ُيَ إشبٟ اٍىثي٘ ، سلز سبطيَ س٤ى٥ آة ٣ ٤٧ايي

 ٧بي ١بٙي اُ ىقبٙيز آٟ ىٍ إشبٟ ف٤ٞٝبً ثبٍٗ ثَه إز. ٍيِٗ  تَدُ َّاي سيثزي :

٧بي  ٍع٤ثز ٤٧ا اىِاي٘ يبىش٦ ٣ ثب١ٍيٕيثب ٣ٍ٣ى اي٠ س٤ى٥ ٤٧ا ث٦ إشبٟ   : تَدُ َّاي هذيتزاًِ اي

 ١ٖجشبً ٢ٝؾٞي ٍا ايؼبى ٝي ٢ّي.

ثب ٣ٍ٣ى اي٠ س٤ى٥ ٤٧ا ث٦ إشبٟ اٍىثي٘ ٍيِٗ ٧بي ػـ٤ي    جزياى اعلس ضوالي يا اسىاًذيٌاٍي :

 ٢ٝؼٞي ىٍ ٍبٙت ٍيِٗ ثَه ؽب٧َ ٝي َٕىى.

يٞـي إـشبٟ   ٧ـبي اٍٚ  ٧بي ١بٙي اُ س٤ى٥ ٧بي ٤٧ايي ى٤ً ىٍ ثٍَٕي ثٍَٕي ٝيب١ٖي٠ ثبٍٗ 

 464ٝيٚي ٝشَ ، كياّظَ ثبٍٗ ٕبال٦١  316ى٧ي ٝيب١ٖي٠ ثبٍٗ ٕبال٦١ ىٍ إشبٟ اٍىثي٘  ١ٚبٟ ٝي
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ٝيٚيٞشَ) ايٖشٖب٥ ٝٚيَاٟ( ث٤ى٥ إز.  ٣206 كياٍ٘ ثبٍٗ ٕبال٦١   ايٖشٖب٥ ٤ٍّٚ، هٚوبٗ( ٝشَ) ٝيٚي

ّٞشـَي٠ ٝيـِاٟ   ىٍٝي ث٦ سَسيت ثيٚشَي٠ ٣  7/3ىٍٝي ٣ َٝىاى ٝب٥ ثب  6/12اٍىيج٨ٚز ٝب٥ ثب 

ىٍٝـي ثـ٦    9/13ىٍٝي ٣ سبثٖـشبٟ ثـب    5/30ثبٍٗ ٍا ىٍ ٕبٗ ىا١ٍي. ٧ٞـ٢ي٠ ىٞ٘ ُٖٝشبٟ ثب 

 سَسيت ى٤ٞٗ دَثبٍٗ ٣ ّٜ ثبٍٗ ٕبٗ ٧ٖش٢ي.

إشبٟ اٍىثي٘ ث٦ ٦ٕ ١بكي٦ ثبٍٙـي    ثَإبٓ ١شبيغ كبٝ٘ اُ سَٕيٜ ٦َٚ١ ٧ٞجبٍاٟ ٕبٙيب٦١، 

 فٞي٥ سَٖيٜ ٙي٥ إز.

 

 ٨َٕٙشبٟ ٧بي دبٍٓ آثبى ٣ ثيٚـ٦ ٕـ٤اٍ ٣ ثوـ٘ ٧ـبيي اُ     ٤١اكي ٙٞبٙي إشبٟ ) ٙب ٘ٝ

ٝيٚي  280َٕٝي( ىاٍاي ّٞشَي٠ ثب١ٍيٕي ٕبٙيب٦١ ٧ٖش٢ي ىٍ اي٠ ٤١اكي ٝيب١ٖي٠ ثبٍٗ اُ 

 ٝشَ ىٍ ٕبٗ ّٞشَ إز.

 :دَثبٍاٟ سَي٠ ٢ٝبعٌ إشبٟ ١يِ ث٦ ى٣ ٢ٝغ٦َ سَٖيٜ ٝي ١٤ٙي 

ٝيٚـي   500اي ثـبٍٗ ثـي٘ اُ   ٢ٝغ٦َ دَثبٍٗ ىٍ ٤١اكي ٢ٝش٨ي ث٦ ٥٤ّ ٕجالٟ ، ٦ّ ىاٍ -

 ٝشَ ىٍ ٕبٗ إز.

٢ٝغ٦َ دَ ثبٍٗ ىٍ اٍسيبفبر ٨َٕٙشبٟ هٚوبٗ ٣ ٤١اكي ٢ٝش٨ـي ثـ٦ سـبٙ٘، ّـ٦ ىاٍاي      -

 ٝيٚي ٝشَ ىٍٕبٗ إز. 440ثبٍٗ كي٣ى

   ٝشَ ٤١ٕبٟ ىاٍى. ٝيٚي 340سب  280ىٍ َِّٝ إشبٟ ثب١ٍيٕي ٕبٙيب٦١ ثي٠ 
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 : ٔٙبثغ آة 3-1-1-1-1

س٤د٤َٕاىي، ٝيِاٟ ٣ِ١الر ػ٤ي،   طَ اُ ف٤اٝٚي ؿ٤ٟ ٕبهز ُٝي٠،أ٣يْٕي٨بي ٢ٝبثـ آة ٝش 

ُٝبٟ ثبٍٗ، ٤١ؿ ثبٍٗ ٣ د٤ٙ٘ ٕيب٧ي إز. إـشََاٍ َٝاّـِ ٕـ١٤ْشٖب٧ي ٣ ػٞقيشـي ٣ ١لـ٥٤      

ّٚب٣ٍُي ١يِ سلز سبطيَ ٣ػ٤ى ٝيِاٟ ٢ٝبثـ آة ٍَاٍ ىاٍى. ٢ٝبثـ ٧بي  ىقبٙيزدَا٢ّ٘ آ٨١ب ٣ ٤١ؿ 

 ١٤ٙي. ة ٕغلي ٣ ُيَُٝي٢ي ٝيٙبٝ٘ ٢ٝبثـ آآة ٤ٍٝى إشيبى٥ ىٍ 

 

 هٌاتع آب سغحي  : )الف(

ٝلي٣ى٥ ى٣ ك٥ُ٤ آثويِ ٣ٍىهب٦١  ىٍ  إشبٟ اٍىثي٘ ىٍ سَٖيٞبر ك٥ُ٤ ٧بي آثويِ ٤ٍّٚ، 

 آٍ ٣ ٕييي٣ٍى ٍَاٍ َٕىش٦ إز.

ىاٍاي  ٣ 1ٝيٚـي ٝشَإـز   ١316ؾَ ث٦ اي٦ْ٢ كؼٜ ثـبٍٗ ىٍ ٝلـي٣ى٥ إـشبٟ اٍىثيـ٘      

١يِ ثب س٤ػ٦ ث٦ ٧٤ّٖـشب١ي ثـ٤ىٟ ٝلـي٣ى٥ ٝغبٙقـبسي ٍٖـٞز فٞـي٥       دشب١ٖي٘ آثي ثباليي إز ٣ 

 ٧بي ٕغلي ىٍ ٕغق ُٝي٠ ػبٍي ٝي ٤ٙى. ٧ب ٣ ٣ٍىهب٦١ ٧بي ٕبال٦١، ث٦ ٤ٍٝر آثَا٦٧ ثبٍٗ

ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ثـَآ٣ٍى ٙـي٥    75/6066كؼٜ ثبٍٗ ىٍيبىشي ىٍ ٕغق إشبٟ ثبٙل ثَ  

آٍ ؿـبي، ٍـ٥َ ٕـ٤، ثبٙيو٤ٚؿـبي،       ُ:فٞي٥ سَي٠ ػَيب١بر ٣ٍىهب٦١ اي إـشبٟ فجبٍس٢ـي ا   إز.

 ؿبي، ٍِٗ ا٣ُٟ ؿبي، ثٚنبٍؿبي ٣ ا٧َؿبي ٤ٍٍي

 

 رٍدخاًِ ارس 

سَي٠  اي٠ ٣ٍىهب٦١ اُ ٨ٝٞشَي٠ ٣ٍىهب٦١ ٧بي ٙٞبٗ ايَاٟ ٣ إشبٟ اٍىثي٘ إز. ىٍ ٙٞبٙي 

 ثو٘ ىٙز ٝنبٟ ػَيبٟ ىاٍى.

 

 َرٍدخاًِ لزُ س 

ىهب١ـ٦ دـٔ اُ ٝٚـ٣َة ١ٞـ٤ىٟ     اي٠ ٣ٍىهب٦١ اُ َٕٙبه٦ ٧بي ٨ٜٝ آٍ إز. ايـ٠ ٣ٍ  

ٙـٞبٙي ثـب فجـ٤ٍ اُ     –اٍاضي ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘ ٣اٍى ٢ٝغ٦َ ٖٝٚي٠ ٨َٙ ٙي٥ ٣ ثب ػَيب١ي ػ٤٢ثي 

 ٢ٝغ٦َ اٝال١ي٣ُ ث٦ ٣ٍىهب٦١ آٍ ٝي دي١٤يى.

 

 خلَ چاييرٍدخاًِ تال 

اي٠ ٣ٍىهب٦١ اُ ٙبه٦ ٧بي ٨ٜٝ ٣ٍىهب٦١ ٍـ٥َ ٕـ٤ ٝـي ثبٙـي ّـ٦ ىٍ ػ٢ـ٤ة ثـبهشَي         

 .ا١ي ٥ يبٟ ىاٍى. ٧َ٨ٙبي اٍىثي٘ ٣ ١يَ ىٍك٥ُ٤ آثَيِ اي٠ ٣ٍىهب٦١ ٣اٍـ ٙي٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘ ػَ

                                                 
1
 ٝيٚي ٝشَ إز. 247ٝيب١ٖي٠ ثبٍٗ ٕبال٦١ ىٍ ّ٘ ٤ٍّٚ 
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  رٍدخاًِ لَري چاي 

اي٠ ٣ٍىهب٦١ اُ اٍسيبفبر ث٤ٍِٗ هب٣ٍي ىٍ ػ٤٢ة مَثي اٍىثي٘ َٕؿ٦ٞٚ ٝي ٕيَى. اي٠ 

٣ٍىهب٦١ دٔ اُ فج٤ٍ اُ  ٣ٍٕشب٧بي ػـ٠ ٍٚـالٍي، ٨ٝٞب١ي٣ٕـز فٚيـب ٣ ٕـيٚي ٣ ّٞـي آثـبى ٍا        

٣ٍٕـشبي ٤١ػـ٦ ى٥   ىٍ ٣اٍى ٨َٙ اٍىثي٘ ٝي َٕىى ٣ اُ مَة آٟ فج٤ٍ ١ٞـ٤ى٥ ٣   ٣َٚٝة ٤ٞ١ى٥ ٣

 َٕىى. ٣اٍى ٥ٍَ ٤ٕ ٝي

 

  رٍدخاًِ لشل اٍسى چاي 

اي٠ ٣ٍىهب٦١ يْي اُ ى٣ ٙبه٦ ٨ٜٝ ٕييي ٣ٍى ث٤ى٥ ٦ّ آث٨بي ٢ٝبعٌ ٣ٕيقي اُ إـشب٨١بي  

 ٍ ي ٣ ىٍ ٕـي ٢ٝؼيـ٘   َّىٕشبٟ ، ٧ٞياٟ، اٍىثي٘ ، آًٍثبيؼبٟ ٍَٙي، ٣ٍِي٠ ٣ ١ُؼبٟ ٍا ػٞــ آ٣

 ٣اٍى ٕييي ٣ٍى ٝي ١ٞبيي.

 

  رٍدخاًِ تلغارچاي 

ىاك َٕؿ٦ٞٚ َٕىشـ٦   ٧بي َُٝي ٍَؿ٦ اي٠ ٣ٍىهب٦١ ىٍ ًَٙ َٕٝي ػَيبٟ ىاٍى ٣ اُ ٥٤ّ

 ٣ ىٍ ك٤اٙي ٣ٍٕشبي فٚي آثبى ٣اٍى َُٝ ٝي ٤ٙى.
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 هٌاتع آب سيزسهيٌي  ) ب (:

٧ـبي فٞيـٌ ، ١يٞـ٦ فٞيـٌ ،      ب٥فٞي٥ سَي٠ ٢ٝبثـ آة ُيَُٝي٢ي إشبٟ اٍىثي٘ ٙـبٝ٘ ؿـ  

٧ب ٣ ٤٢ٍار إز. ثَإبٓ اعالفبر اٍاي٦ ٙي٥ ىٍ ِٕاٍٗ ٢ٝـبثـ آة ىٍ ٝلـي٣ى٥ إـشبٟ     ؿ٦ٞٚ

ٝيٚيـ٤ٟ   ٢ٝ19/363جـ آة ُيَُٝي٢ي ثـب ٝؼٞـ٤ؿ سوٚيـ٦ ٕـبٙيب٦١ اي ٝقـبىٗ ثـب        6978اٍىثي٘ 

٤ٌٍّ اٍاي٦ ٝشَْٝقت ٢ٙبٕبيي ٙي٥ إز. ىٍ اىا٦ٝ َٙف ٝوشَٞي ىٍ ٍاثغ٦ ثب ٧َيِ اُ ٢ٝبثـ ٝ

 ٙي٥ إز.

 

 ُّاي ًيوِ عويك چا 

 15/84ك٦َٚ ؿب٥ ١ي٦ٞ فٞيٌ ثب ٝؼ٤ٞؿ سوٚيـ٦ ٕـبٙيب٦١    3380ىٍ ٝلي٣ى٥ إشبٟ اٍىثي٘ 

ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ٣ػ٤ى ىا١ٍي. ؿب٥ ٧ـبي ١يٞـ٦ فٞيـٌ ثـ٦ ٙلـبػ سقـياى ، ثيٚـشَي٠ ٢ٝـبثـ آة         

ٖٝٚي٠ ى٥ ىٙز اٍىثي٘ ٣ ٧بي ١ي٦ٞ فٞيٌ ثيٚشَ ىٍ ٝلي٣ ١٣ٍي. ؿب٥ ُيَُٝي٢ي إشبٟ ث٦ ٙٞبٍ ٝي

 ٨َٙ دَا٢ّ٘ ىا١ٍي.

 

  چاُ ّاي عويك 

٧بي فٞيـٌ ىٍ   ك٦َٚ ؿب٥ فٞيٌ ثب ٝؼ٤ٞؿ سوٚي٦ ٕبٙيب٦١ ثيٚشَي٠ سَاّٜ ؿب٥ 1330سقياى 

 ٝلي٣ى٥ ىٙز اٍىثي٘ ٝٚب٧ي٥ ٝي ١٤ٙي.

 

  چطوِ ّا 

ٝيٚيـ٤ٟ ٝشَْٝقـت    09/44ى٦٢٧ ؿ٦ٞٚ ثب سوٚي٦ ٕبٙيب٦١  1356ىٍ ٕغق إشبٟ اٍىثي٘ 

اٍى. ثيٚــشَي٠ ســَاّٜ ؿٚــ٦ٞ ٧ــب ىٍ إــشبٟ ىٍ ثوــ٘ ػ٢ــ٤ثي إــز ٣ ىٍ ٝلــي٣ى٥  ٣ػــ٤ى ى

 ٧بي ٕي٤ي ٣ هٚوبٗ ٝٚب٧ي٥ ٝي ٤ٙى. ٨َٕٙشبٟ

 

  لٌَات 

ٝيٚيـ٤ٟ ٝشَْٝقـت    06/11ٍٙش٦ ٢ٍبر ثب ٝؼ٤ٞؿ سوٚي٦  156ىٍ ٝلي٣ى٥ إشبٟ اٍىثي٘ 

٨َٙ ٖٝٚي٠ ،  ىٍ ٕبٗ ٢ٙبٕبيي ٙي٥ إز. ٤٢ٍار إشبٟ ىٍ ٝلي٣ى٥ ٨َٕٙشب٨١بي اٍىثي٘ ، ١ٞي٠

 ٣  َٕٝي ٝٚب٧ي٥ ٝي ٤ٙى.
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 : وبسثشي اساضي 4-1-1-1-1

ثٍَٕي ّـبٍثَي اٍاضـي ىٍ ٝغبٙقـبر آٝـبي٘ ٕـَُٝي٠ سـب كـي ُيـبىي ىٍ ٙـ٢بهز          

 ٧بي إشبٟ ٤ٝطَ إز. دشب١ٖي٘

ى٧ي  ثٍَٕي ٧بي ا١ؼبٛ ٙي٥ ٣ ١شبيق كبٝ٘ اُ س٨ي٦ ٦َٚ١ ّبٍثَي اٍاضي إشبٟ ١ٚبٟ ٝي

ىٍٝـي ثـ٦ َٝاســ سقٚـٌ ىاٍى. اُ      48َ َٝثـ ٖٝبكز إـشبٟ اٍىثيـ٘   ّي٤ٚٝش 17867اُ ٝؼ٤ٞؿ 

ىٍٝـي َٝثـ٤ط ثـ٦     ٣1/6  2ىٍٝي َٝث٤ط ث٦ َٝاسـ ىٍػ٦  9/41ٝؼ٤ٞؿ ٖٝبكز َٝاسـ إشبٟ 

ىٍٝـي اُ   2/32ٝي ثبٙي. دٔ اُ اٍاضي َٝسقي ّبٍثَي اٍاضي ىيٜ ثب اهشٞبٛ  1َٝاسـ ىٍػ٦ 

 3/3ىٍٝـي، اٍاضـي ػ٢ٖٚـي     5/12ٍاضـي آثـي   ا١ـي. ا  ٖٝبكز إشبٟ ىٍ ػبيٖب٥ ى٣ٛ ٍَاٍ َٕىش٦

ىٍٝي ١يِ ث٦ ٕبيَ ّبٍثَي٨ب اهشٞبٛ ىاٍى ٦ّ ٙـَف َٝثغـ٤ ثـ٦ ٧َيـِ ىٍ ػـي٣ٗ       4ىٍٝي ، 

 ( اٍاي٦ ٙي٥ إز.1-1ٙٞب٥ٍ )

 
 (: وبسثشي اساضي دس اػتبٖ اسدثی1ُ-1جذَٚ)

 دسصذ ٔؼبحت )ٞىتبس( ٘ٛع وبسثشي

 5/12 1/221845 اساضي آثي 

 5/32 4/573164 اساضي ديٓ 

 8/0 9/13570 ثبؽ 

 6/0 8/10804 ثبؽ ٚ اساضي آثي 

 5/0 4/8314 ثبؽ ٚ اساضي ديٓ 

 1/6 6/109023 ٔشتغ دسجٝ يه 

 9/41 8/745750 ٔشتغ دسجٝ دٚ

 0 6/177 ٔشتغ دسجٝ ػٝ

 3/3 7/58725 جٍُٙ

 8/0 1/14075 ثیـٝ صاس

 4/0 9/874 ثؼتش سٚدخب٘ٝ 

 05/0 6/1063 دسيبچٝ 

 05/0 8/1053 يشاساضي ثب

 2/0 9/3464 ثشٚ٘ضد ػٍٙي

 8/0 2/10599 ٔٙبعك ٔؼىٛ٘ي

 1 2/1799 وـت ٚ صٙؼت

 07/0 7/1259 فشٚدٌبٜ

 100 7/1780067 جٕغ
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 : ػبختبس ػىٛ٘ت ٚ اٍِٛي اػتمشاس جٕؼیت 2-1-1-1

ٕيـَي ٣ إـشََاٍ ٕـ١٤ْشٖب٨٧بي     ف٤اٝ٘ ٝليظ عجيقي اُ ػ٦ٚٞ ٤ٍٝقيز عجيقي ىٍ ْٙ٘

ٕيـَي ، إـشََاٍ ٣ س٤ُيــ ٕـ١٤ْشٖب٨٧بي      دٌيَي آ٨١ب سبطيَ ٖٝشَيٜ ىا١ٍي. ْٙ٘ ػٞقيز ا١ٖب١ي ٣

ٕـ١٤ْشٖب٥   1393ا١ٖب١ي ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ١يِ اُ اي٠ ٍبفي٥ ٖٝشظ٢ي ١ج٤ى٥ إز. ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ 

ٕـ١٤ْشٖب٥ ٣ٍٕـشبيي ٣ػـ٤ى ىاٍى. ايـ٠      1372ٕـ١٤ْشٖب٥ ٙـ٨َي ٣    ٨ٙ21َي ٣ ٣ٍٕشبيي ٙبٝ٘ 

اي ث٦   ٧بي ػبى٥ ٕب٨٧بي ٕبُٝبٟ ىضبيي ٧ٖش٢ي ٦ّ ثب ٙج٦ْ َٙيبٟ ٟ ١َبط يب ١٤ْٕ٥َٕشٖب٥ ٧ب ٧ٞب

يْييَٖ ٝشٞ٘ ٙي٥ ا١ي. ٝؼ٤ٞف٦ ١٤ْٕشٖب٥ ٧بي إشبٟ اٍىثي٘ ثب س٤ػ٦ ث٦ ١لـ٥٤ إشََاٍٙـبٟ ىٍ   

٨َٕٙشبٟ إز.  9ىضب ٕغ٤كي ٍَاٍىاىي ٍا ث٦ ١بٛ ٨َٕٙشبٟ ْٙ٘ ىاى٥ ا١ي. إشبٟ اٍىثي٘ ٙبٝ٘ 

ا٢ّ٘ ١٤ْٕشٖب٥ ٧بي ٨َٙي ٣ ٣ٍٕشبيي إشبٟ اٍىثي٘ ىٍ ٕغق ٨َٕٙـشب٨١بي آٟ  ١ل٥٤ س٤ُيـ ٣ دَ

 ( إز.1-2ث٦ َٙف ػي٣ٗ )
 (:  ٘حٜٛ تٛصيغ ٚ پشاوٙؾ ػىٛ٘تٍبٟٞبي ؿٟشي ٚ سٚػتبيي اػتبٖ اسدثیُ 1-2جذَٚ) 

 ػىٛ٘تٍبٟٞبي ؿٟشي ػىٛ٘تٍبٟٞبي سٚػتبيي جٕغ تؼذاد ػىٛ٘تٍبٜ ؿٟشػتبٖ

 3 158 161 اسدثیُ 

 2 181 183 سثیّٝ ػٛا

 2 154 156 پبسع آثبد

 3 127 130 خّخبَ

 1 96 97 وٛثش

 2 249 251 ٌشٔي

 3 239 242 ٔـٍیٗ ؿٟش

 3 86 89 ٕ٘یٗ

 2 82 84 ٘یش

 21 1372 1393 جٕغ
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 : تجییٗ اٍِٛي اػتمشاس ثشاػبع ٚيظٌي ٞبي تٛپٌٛشافیه  1-2-1-1-1

ي إـشبٟ ثـب ٣ضــ دٖـشي ٣     سغجيٌ ٤ٍٝقيـز إـشََاٍ ٕـ١٤ْشٖب٨٧بي ٙـ٨َي ٣ ٣ٍٕـشبي     

١٤ْٕشٖب٥ ٨َٙي ٣ ٣ٍٕشبيي ٖٝـشََ ىٍ إـشبٟ    1393ى٧ي اُ ٝؼ٤ٞؿ  ٧بي إشبٟ ١ٚبٟ ٝي ث٢ٚيي

ىٍٝـي ىاٍاي ٤ٍٝقيـز    7/26ىٍٝـي ىاٍاي ٤ٍٝقيـز ٧٤ّٖـشب١ي     3/55، كي٣ى 1385ىٍ ٕبٗ 

 ىٍٝي ىاٍاي ٤ٍٝقيز ىٙشي ٧ٖش٢ي. 18اي ٣  ٧٤ّذبي٦ اي يب ىا٦٢ٝ

ٟ   ثٍَٕي ١ل٥٤ س٤ُيـ ػٞقيز   ثَإبٓ ٣ضـ دٖشي ٣ ث٢ٚيي )٤ٍٝقيز س٤دـ٤َٕاىي ( ١ٚـب

ىٍٝي ىٍ ٢ٝبعٌ ىٙشي ،  ١7/69يَ ػٞقيز ٕب٠ّ إشبٟ اٍىثي٘  1139489ٝي ى٧ي اُ ٝؼ٤ٞؿ 

 ىٍٝي ىٍ ٢ٝبعٌ ٧٤ّٖشب١ي ٕب٠ّ ث٤ى٥ ا١ي. 4/14ىٍٝي ىٍ ٢ٝبعٌ ٧٤ّذبي٦ اي ٣  9/15

١َبط ٙـ٨َي ٣ ٣ٍٕـشبيي    ثٍَٕي ٧بي ا١ؼبٛ ٙي٥ ثَ ٣ٍي ١ل٥٤ س٤ُيـ ػٞقيز ث٦ سيْيِ

ثَإبٓ ف٤اٝ٘ س٤د٤َٕاىيِ ىٍ ٕغق إشبٟ ١ٚبٟ ٝي ى٧ي اُ ٝؼ٤ٞؿ ػٞقيز ٣ٍٕشبيي إشبٟ ىٍ 

ىٍٝـي ىٍ   28ىٍٝي ىٍ ٢ٝبعٌ ىٙـشي ،   ١2/32يَ ث٤ى٥ إز  ٦ّ423892 ٝقبىٗ  1385ٕبٗ 

 ىٍٝي ىٍ ٢ٝبعٌ ٧٤ّٖشب١ي ٕب٠ّ ث٤ى٥ ا١ي. ٢ٝ8/39بعٌ ٧٤ّذبي٦ اي ٣ 

ىٍٝـي ىٍ   18ىٍٝي ىٍ ١َبط ىٙشي ٣  82يَ ػٞقيز ٨َٙي ١يِ ١ 715597اُ ٝؼ٤ٞؿ 

 اي ٕب٠ّ ث٤ى٥ ا١ي. ١َبط ٧٤ّٖشب١ي ٣ ٧٤ّذبي٦

ىٍ إـشبٟ    ىٍٝيي ١٤ْٕشٖب٨٧بي ٨َٙي ٣ ٣ٍٕشبيي 18ثَاي٠ إبٓ ثب س٤ػ٦ ث٦ س٤ُيـ 

مٜ ١ٖجز ّٜ ١٤ْٕشٖب٨٧ب ىٍ ايـ٠ ٢ٝـبعٌ كؼـٜ ُيـبىي اُ ػٞقيـز إـشبٟ       فٚيَ ،٢ٝبعٌ ىٙشي

 ىٍٝي ٣ٕقز إشبٟ ( إشََاٍ يبىش٦ ا١ي. 7/10ٞقيز ( ىٍ ٕغق ٝلي٣ى ٣ ّٞي )ىٍٝي ػ 7/69)
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 : تجییٗ اٍِٛي اػتمشاس ثشاػبع ػبُٔ استفبع2-2-1-1-1

إشََاٍ ػٞقيز ٣ ١٤ْٕشٖب٨٧بي ا١ٖب١ي ىٍ ٧َ ٢ٝغ٦َ ثب فبٝ٘ اٍسيـبؿ اٍسجـبعي ٖٝـشَيٜ    

 ١ٞبيي.ِٕي٢ي ػ٤اٝـ ا١ٖب١ي اييب ٝي  ىاٙش٦ ٣ ١َ٘ ٨ٝٞي ٍا ىٍ ْٝبٟ

س٤ُيـ ٣ دَا٢ّ٘ ػٞقيز ٣ ١٤ْٕشٖب٨٧بي ٣ٍٕشبيي ىٍ إشبٟ اٍىثيـ٘ ١يـِ ثـ٦ ٙـير اُ     

١٤ْٕشٖب٥ ٨َٙي ٣ ٣ٍٕـشبيي ٖٝـشََ ىٍ ايـ٠     1393فبٝ٘ اٍسيبؿ سبطيَ دٌيَىش٦ إز. اُ ٝؼ٤ٞؿ 

 29ٝشـَ،   500-1000ىٍٝي ىٍ اٍسيـبؿ   6/14ٝشَ  500ىٍٝي ىٍ اٍسيبؿ ّٞشَ اُ  8/23إشبٟ 

ىٍٝـي   9/10ٝشـَ،   1500-1750ىٍٝي ىٍ اٍسيبؿ  4/17ٝشَ ،  1000-1500ىٍٝي ىٍ اٍسيبؿ 

 ٝشَ إشََاٍ يبىش٦ ا١ي. 2000ىٍٝي ١يِ ىٍ اٍسيبؿ ثي٘ اُ  4/ 3ٝشَ ٣  1750-2000ىٍ اٍسيبؿ 

١يـَ   1139489اُ ٝؼٞـ٤ؿ   س٤ُيـ ػٞقيز ثَإبٓ عجَبر اٍسيبفي ١يِ ١ٚبٟ ٝي ى٧ـي 

ـ    8/19ػٞقيز ٕـب٠ّ إـشبٟ     ىٍٝـي ىٍ اٍسيـبؿ   4/ 1ٝشـَ ،   500َ اُ ىٍٝـي ىٍ اٍسيـبؿ ّٞش

-1750ىٍٝي ىٍ اٍسيـبؿ   7/14ٝشَ ،  1000-1500ىٍٝي ىٍ اٍسيبؿ  4/53 ٝشَ ، 1000-500 

 2000ىٍٝـي ىٍ اٍسيـبؿ  ثـي٘ اُ     7/3ٝشَ ٣  1750-1000ىٍٝي ىٍ اٍسيبؿ  5/8ٝشَ،  1500

 ٝشَ ١٤ْٕز ىا١ٍي. 

إـشََاٍ ٕـ١٤ْشٖب٥ ٣    ٝشـَ ثيٚـشَي٠ ١ٖـجز    1000-1500ثَاي٠ إبٓ عيو اٍسيـبفي  

 ػٞقيز ٕب٠ّ ىٍ آ٨١ب ٍا ث٦ ه٤ى اهشٞبٛ ىاى٥ إز.
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 وبسثشي اساضي : تجییٗ اٍِٛي اػتمشاس ثشاػبع 3-2-1-1-1

ثبٙـي. إَؿـ٦    ّبٍثَي اٍاضي كبٝ٘ ٣ سَّيت ىقبٙيز ا١ٖبٟ ٣ ٍبثٚيز ٧ـبي ْٝـبٟ ٝـي   

لـ٤ي ىٙيـ٘ ثـَ ٣ػـ٤ى     ػٞقيز إز، اٝب ه٤ى ثـ٦ ١ ٧بي  ىقبٙيزّبٍثَي اٍاضي ىٍ ٣اٍـ ٝبكٞ٘ 

 ٧ب ٣ اْٝبٟ إشيبى٥ اُ ٍبثٚيز ٧بي ٝليظ عجيقي ٝي ثبٙي. ٍبثٚيز

س٤ُيـ ١٤ْٕشٖب٨٧بي ٨َٙي ٣ ٣ٍٕشبيي ىٍ إشبٟ اٍىثي٘، ١ـ٤ؿ ّبٍثَي٨ـب ىاٍاي اٍسجـبعي    

ٖٝشَيٜ إز. ثيي٠ ٦١٤ٕ ٦ّ ىٍ ١َبعي ٦ّ اٍاضي ث٦ اٍاضي ّٚب٣ٍُي آثي اهشٞبٛ يبىشـ٦ ا١ـي،   

سـَ ٧ٖـش٢ي    ٨ب ُيبى ٣ ٝشَاّٜ ث٤ى٥ ٣ ثبٙقْٔ ىٍ ٢ٝبعَي ٦ّ َٝاسـ ٕٖـشَى٥ فٞالً سقياى ١٤ْٕشٖب٧

 ١٤ْٕشٖب٨٧ب ٤ّؿْشَ ٣ ّٜ ػٞقيز سَ ٧ٖش٢ي ٣ سَاّٜ آ٨١ب ١يِ ثٖيبٍ ا١يُ إز.

ثٍَٕي ٧بي ا١ؼبٛ ٙي٥ ثَ ٣ٍي ١ل٥٤ س٤ُيـ ٣ دَا٢ّ٘ ١٤ْٕشٖب٨٧بي ٨َٙي ٣ ٣ٍٕـشبيي  

اضي)ّبٍثَي اٍاضـي( ١ٚـبٟ ٝـي ى٧ـي اُ ٝؼٞــ      ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ثب س٤ػ٦ ث٦ ١ل٥٤ إشيبى٥ اُ اٍ

ىٍٝي ىٍ اٍاضي ىيٜ  6/41ي ، ثىٍٝي ىٍ اٍاضي آ ١٤ْٕ2/22شٖب٥ ٖٝشََ ىٍ اي٠ إشبٟ  1393

 ػ٢ٖٚي إشََاٍ يبىش٦ ا١ي. ـىٍٝي ىٍ اٍاضي َٝسقي  ٣2/36 

١يـَ   1139489ثٍَٕي ١ل٥٤ س٤ُيـ ٣ دَا٢ّ٘ ػٞقيز ١يِ ١ٚبٟ ٝـي ى٧ـي اُ ٝؼٞـ٤ؿ    

ىٍٝـي ىٍ   6/9ىٍٝي ىٍ اٍاضي ىيٜ ٣  4/45ىٍٝي ىٍ اٍاضي آثي ،  45ىثي٘ ػٞقيز إشبٟ اٍ

 اٍاضي َٝسقي ـ ػ٢ٖٚي إشََاٍ يبىش٦ ٣ ٕب٠ّ ث٤ى٥ ا١ي.

ىٍٝي اُ ٣ٕقز  1/13ثَاي٠ إبٓ ثب س٤ػ٦ ث٦ ٣ٕقز ثٖيبٍ ٝلي٣ى اٍاضي آثي ٦ّ س٨٢ب 

 ٧ي٥ ٝي ٤ٙى.ػٞقيز ٣ ١٤ْٕز ىٍ ٕغق ٝلي٣ى٥ ٝٚب يإشبٟ ٍا ٙبٝ٘ ٝي ١٤ٙي سَاّٜ ثبال
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 : ٘مبط ٚ ٌشٜ ٌبٟٞب 3-1-1-1

٨ٜٝ سَي٠ ٣ فٞي٥ سَي٠ ١َـبط ٣ ٕـ٥َ ٕب٨٧ـب ىٍ ٕـبُٝبٟ ىضـبيي إـشبٟ اٍىثيـ٘ ١َـبط         

١٤ْٕشٖب٧ي ٙبٝ٘ ٧َ٨ٙب ٣ ٣ٍٕشب٧ب ٧ٖش٢ي. ٧ٞب٦١٤ٖ١ ّـ٦ اٙـب٥ٍ ٙـي ىٍ ٕـغق إـشبٟ اٍىثيـ٘       

ثـ٤ى٥ ٣  ١َغـ٦ ٙـ٨َ    ١٤ْٕ21شٖب٥ ىايٞي ٣ ىاٍاي ػٞقيز ٕب٠ّ ٣ػ٤ى ىاٍى. اُ اي٠ سقياى  1393

 ١َغ٦ ىيَٖ ٣ٍٕشب ٧ٖش٢ي. ٣يْٕي  اي٠ ١َبط ث٦ َٙف ُيَ إز. 1372

 
 : ؿٟشٞب  1-3-1-1-1

٣  1385ثَ ٝج٢بي آهَي٠ ١شبيغ كبٝـ٘ اُ َٕٙـٞبٍي فٞـ٤ٝي ١يـ٤ٓ ٣ ٖٝـ٠ْ ٕـبٗ       

١َغـ٦   21ىٍ إـشبٟ اٍىثيـ٘    ٧1381ٞـ٢ي٠ آهَي٠ سَٖيٞبر اىاٍي ـ ٕيبٕي ّٚـ٤ٍ ىٍ ٕـبٗ    

ٙـ٨َ ، هٚوـبٗ ، ثيٚـ٦     ي٠ ١َبط ٙبٝ٘ ٧َ٨ٙبي اٍىثي٘، دبٍٓ آثبى ، ٝٚـٖي٠ ىاٍى. ا ٨َٙي ٣ػ٤ى

٤ٕاٍ، َٕٝي، ١ٞي٠، ٕي٤ي ، ػقيَآثبى ، ف٢جَاٟ ، ١يَ ، آثي ثي٤ٖٚ ، ٧ٚشؼي٠ ، ٕـَفي٠ ، اٝـال١ي٣ُ،   

ال٣َ٧ى، ٤ٍّٚ، ٧ي٤، ٍضي، سب٥ُ ٢ّي آ٤ٖ١ر ٣ ٤ٍّاييٜ ٧ٖش٢ي. ث٦ ػـِ ٙـ٨َ اٍىثيـ٘ ّـ٦ سـب ٕـبٗ       

٨َٙي ًَٙ آًٍثبيؼبٟ ث٦ ٙٞبٍ ٝـي آٝـي٥ إـز ٧ـيؾ ّـب٤١ٟ ٙـ٨َي        ثٍِٕشَي٠ َِّٝ 1345

٧ِاٍ ١يَ ىٍ ٝلي٣ى٥ ٝغبٙقبسي ٣ػ٤ى ١ياٙش٦ إز. دٔ اُ اٍىثي٘  10ىيَٖي ثب ػٞقيشي ثي٘ اُ 

٨َٙ ، هٚوبٗ ٣ َٕٝي ٧َ٨ٙبيي ثب ٍيٝز ١ٖجشبً ع٤ال١ي سَ ثـ٤ى٥ ٣ ٧ـَ يـِ ىٍ     ٧َ٨ٙبي ٖٝٚي٠

٤ة ٣ ٙٞبٗ ًَٙ إـشبٟ ىاٍاي ١َـ٘ ٣ ّبٍَّى٧ـبي    ٝل٘ إشََاٍ ه٤ى ث٦ سَسيت ىٍ مَة ، ػ٢

 سقيي٠ ٢٢ّي٥ ث٤ى٥ ا١ي.

ى٦٧ اهيَ ٝشـبطَ اُ س٤ٕـق٦    ٨ٙ4َ دبٍٓ آثبى اُ ّب٤١ٟ ٧بي ٨َٙي ٤١دبيي إز ٦ّ عي 

ىقبٙيز ٧بي ّٚب٣ٍُي ث٦ ٙي٥٤ ٝيٍٟ ىٍ ٝلي٣ى٥ ىٙز ٝنبٟ ْٙ٘ َٕىش٦ ٣ ثب ٍٙي هيٚي َٕيـ 

١ٞبيي.  ي٠ ّب٤١ٟ ٨َٙي ىٍ ٙٞبٗ إشبٟ اييبي ١َ٘ ٝيىٍ كبٗ كبضَ دٔ اُ اٍىثي٘ ث٦ ف٤٢اٟ ى٣ٝ

ٕبيَ ٧َ٨ٙبي إشبٟ ١يِ ١َبط ٣ٍٕشبيي ث٤ى٥ ا١ي ٦ّ عي ى٣ ى٦٧ اهيَ ثب ٤٧يز ٣ٍٕشبيي ث٦ ف٤٢اٟ 

 ١َبط ٨َٙي سنييَ ١َ٘ ىاى٥ ا١ي.

ٝقـبىٗ   ١1385َبط ٨َٙي إشبٟ اٍىثي٘ ىٍ آهَي٠ َٕٙٞبٍي ف٤ٞٝي ػٞقيز ىٍ ٕبٗ 

ىٍٝي اُ ّ٘ ػٞقيز ٕب٠ّ ىٍ إشبٟ اٍىثي٘  ٦4/58 ا١ي. اي٠ سقياى ١يَ ػٞقيز ىاٙش 715597

 ٍا ٙبٝ٘ ٙي٥ ا١ي.

ثٍَٕي ١ل٥٤ س٤ُيـ ٣ دوٚبي٘ ػٞقيز ٨َٙي ىٍ ٕغق ٧َ٨ٙبي إشبٟ ١ٚبٟ ٝي ى٧ـي  

ىٍٝي اُ ّ٘ ػٞقيز ٨َٙي إشبٟ ٍا ثـ٦ هـ٤ى اهشٞـبٛ ىاى٥ إـز ٣ ثـ٦       ٨ٙ4/58َ اٍىثي٘ 

إشبٟ اييبي ١َ٘ ٝـي ١ٞبيـي. ٧ٞـ٢ـي٠ ايـ٠ ٙـ٨َ      ف٤٢اٟ ٨َٙ ١وٖز ىٍ ٦ٖٕٚٚ َٝاست ٨َٙي 

ٕـ٤ٛ   ىٍٝي اُ ػٞقيز ّ٘ إشبٟ ٍا ىٍ ه٤ى ػبي ىاى٥ إز. سَِّٞ ػٞقيز ثي٘ اُ يِ 1/34
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ىٍٝي اُ ػٞقيز ٨َٙي إشبٟ ىٍ ٨َٙ اٍىثي٘ ١ٚب١َٖ ثٍِٓ سَي  50ػٞقيز إشبٟ ٣ ثي٘ اُ 

 ٨َٙ اٍىثي٘ إز.

ىٍٝي اُ ٝؼ٤ٞؿ ػٞقيز ٨َٙي  5/11دٔ اُ ٨َٙ اٍىثي٘ ٨َٙ دبٍٓ آثبى ثب اهشٞبٛ 

٨َٙ ، هٚوـبٗ ٣ َٕٝـي ثـ٦     إشبٟ ث٦ ه٤ى ى٣ٝي٠ ٨َٙ إشبٟ اييبي ١َ٘ ٝي ١ٞبيي. ٨َٙ ٖٝٚي٠

ىٍٝي اُ ػٞقيز ١َ٨ٙٚي٠ إشبٟ ىٍ ٍى٥ ٧بي ٤ٕٛ سب د٢ؼٜ  ٣4  6/5،  9/8سَسيت ثب اهشٞبٛ 

٧بي  ىٍٝي ىٍ ٍسج٦ 4 ٍَاٍ َٕىش٦ ا١ي. ٕبي٧َ٨َٙبي إشبٟ ١يِ ثب اهشٞبٛ ٨ٕٜ ػٞقيشي ّٞشَ اُ

 ٜٙٚ سب ثيٖز ٣ يْٜ ٍَاٍ ىاٍى.

الُٛ ث٦ ًَّ إز س٤ُيـ ٣ دَا٢ّ٘ ػٞقيز ٨َٙي ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ىٍ كبٙز ١َٝـبٗ ٣  

ى٣ٛ ػٞقيز ٨َٙ ١وٖز  آثبى ، يِ عجيقي ثبيي ث٦ ٦١٤ٕ اي ثبٙي ٦ّ ٨َٙ ى٣ٛ إشبٟ، ٨َٙ دبٍٓ

دـ٢ؼٜ ػٞقيـز ٙـ٨َ     ىٍ كبٗ كبضَ يِ ٍا ىاٍا ثبٙي. اٝب اي٠ ىٍ كبٙي إز ٦ّ ٨َٙ دبٍٓ آثبى

 ١وٖش٠ إشبٟ اٍىثي٘ ٍا ث٦ ه٤ى اهشٞبٛ ىاى٥ إز.

٣ضقيز ١٤٢ّي س٤ُيـ ػٞقيز ىٍ ١َبط ٨َٙي إـشبٟ ١ٚـب١َٖ ٣ضـقيز فـيٛ سقـبىٗ ٣      

 س٤اُٟ ىٍ س٤ُيـ ػٞقيز ىٍ إشبٟ إز.

سقـياى آثبىي٨ـبي ىاٍاي    1385َٕٙٞبٍي ف٤ٞٝي ١ي٤ٓ ٣ ٠ْٖٝ ٕبٗ ىٍ آهَي٠ َٝغـ 

ىٍٝـي ( ىٍ ٍى٥ ٤ّؿـِ    2/39آثبىي) 539آثبىي ث٤ى٥ إز. اُ اي٠ سقياى  1372ٕشبٟ ٦٢ْٕ ا

ىٍٝي ( ىٍ ٍى٥ ٝش٤ٕظ ٍَاٍ َٕىش٦ ا١ي. اُ ٝؼ٤ٞؿ آثبىي٨بي اي٠  54آثبىي ) ١741يَ ( ٣  99-1)

ىٍٝـي ( ىٍ ٍى٥   1/9آثـبىي )  ١156يـَ ،   100-499ىٍٝي ( ىٍ ٍى٥  6/42آثبىي ) 585ى٥ٍ٣ 

ىٍٝي ( ٍَاٍ ىاٙـش٦ ا١ـي. اُ    7/6آثبىي ) 92ش٦ ا١ي. ىٍ ٍى٥ ثٍِٓ ١يِ ١يَ ػبي ىاٙ 999-500

ىٍٝـي ( ىٍ ٍى٥   7/0آثـبىي )  ١10يَ ٣  1000-2499ىٍٝي ( ىٍ ٍى٥  6آثبىي ) 82اي٠ سقياى 

 ١يَ ٣ ثيٚشَ ٍَاٍ َٕىش٦ ا١ي. 2500

س٤ُيـ ػٞقيز ٣ٍٕشبيي إشبٟ ىٍ ٧َيِ اُ ٍى٥ ٧بي ٤ٍٝى ثٍَٕي ١ٚبٟ ٝي ى٧ي ىٍا ي٠ 

ىٍٝـي ( ىٍ آثبىي٨ـبي    ١8/5يَ ػٞقيـز ٣ٍٕـشبيي ٙـبٟ ىٍ إـشبٟ )     423892اُ ٝؼ٤ٞؿ  ى٥ٍ٣

 ١2/36يَ ( ٣  500-١999يَ ٣  100-499ىٍٝي ىٍ آثبىي٨بي ٝش٤ٕظ ) ١58يَ( ، 1-٤ّ99ؿِ )

 ١يَ ٣ ثيٚشَ ( ٕب٠ّ ث٤ى٥ ا١ي. ١2500يَ ٣  1000-2499ىٍٝي ىٍ آثبىي٨بي ثٍِٓ )

ثَإبٓ ّبٍَّى ٣ فَْٞٚى٧بي َٝث٤ط ث٦ ٧َيِ  ٕغق ث٢يي ١٤ْٕشٖب٧ي ٣ٍٕشبيي إشبٟ

 د٢غ ٕغق فَْٞٚىي ٍا ثَاي ١َبط ٣ٍٕشبيي ١ٚبٟ ٝي ى٧ي.

ىٍ ٕغق يِ ثَه٤ٍىاٍسَي٠ ٣ٍٕشب٧ب )يب ث٦ فجبٍر ىيَٖ ٣ٍٕشب٧بي ثب ثَه٤ٍىاٍي ثٖيبٍ 

 ىٍٝي اُ ٣ٍٕشب٧بي إشبٟ ىٍ اي٠ ٕغق ٍَاٍ ىا١ٍي. 7/5ثبال( ٍَاٍ ٝي ٕي١َي. 

ىٍٝـي اُ ٣ٍٕـشب٧بي    3/20ي ثب ثَه٤ٍىٍاي ١ٖجشبً ثبال ٍَاٍ ىا١ٍي. ىٍ ٕغق ى٣ ٣ٍٕشب٧ب

 إشبٟ ىٍ ٕغق ى٣ ػبي َٕىش٦ ا١ي.
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ىٍٝـي اُ ٣ٍٕـشب٧بي ٕـغق ٕـ٦      26ىٍ ٕغق ٦ٕ ٣ٍٕشب٧بي ثَه٤ٍىاٍ ػبي َٕىش٦ ا١ي. 

 ٍَاٍ ىا١ٍي.

ىٍٝي اُ  1/22ث٢يي ٙي٥ ا١ي. ىٍاي٠ ٕغق  ىٍ ٕغق ؿ٨بٍ ٣ٍٕشب٧بي ّٜ ثَه٤ٍىاٍ عج٦َ

 ي إشبٟ ٍَاٍ ىا١ٍي.٣ٍٕشب٧ب

ٙـ٤ى   ىٍ ٕغق د٢غ ٦ّ ٣ٍٕشب٧بي ثب ثَه٤ٍىاٍي ضقيو ٣ ثٖـيبٍ ضـقيو ٍا ٙـبٝ٘ ٝـي    

 ىٍٝي اُ ٣ٍٕشب٧ب ٍَاٍ َٕىش٦ ا١ي. 1/22

٣ٍٕشب ثـ٦ ف٢ـ٤اٟ ْٝـبٟ َّٝـِي ىٍ ٕـغق إـشبٟ        16ا١ؼبٛ ٙي٥ ثَإبٓ ٕغق ث٢يي 

٣ٍٕشب٧بي ديَا١٤ٝي هـ٤ى  سٚويٜ ىاى٥ ٙي. اي٠ ٣ٍٕشب٧ب ث٦ ف٤٢اٟ َٝاِّ فٞي٥ اٍاي٦ هيٝبر ث٦ 

ّبٍَّىي ٣ٍٕشب٧بي ك٥ُ٤ ١ي٤ً ه٤ى ٍا س٢ؾيٜ ٝي ١ٞبي٢ـي.  ـ اييبي ١َ٘ ٤ٞ١ى٥ ٣ ٣ٍاثظ فَْٞٚىي  

٠ ،ٍٞـبث٦ ، ىوَآثـبى ، ٤ٍٙـ٦ ، َٝاىٙـ٤،     ٙـي َّاٟ، ١يبًٍ، ك٤ٍ، طَٞي٠ ، ا٦٢١ ٣ٍٕشب٧بي ى٣ٙز آثبى، 

ي ْٝـبٟ َّٝـِي إـشبٟ اٍىثيـ٘     ي٤َٙ، ٧َُا، سب٥ُ ٢ّي ٍييٜ، ه٤ػي٠، ٣ َٙى ٣ٍٕشب٧بآمبع، ا١ؼ ٥ٍَ

 ٧ٖش٢ي.
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 : ؿجىٝ ٞب ٚ ؿشيبٖ ٞب4-1-1-1

هغ٤ط اٍسجبعي ٙبٝ٘ ٍا٥، ٝوبثَار ، ا١َّي ٣ .... ث٦ ف٤٢اٟ َٙيبٟ ٧بي كيبسي ٙج٦ْ ٧ب يب 

 ٣ ٝشٞ٘ ٢٢ّي٥ ١َبط ٣ ٥َٕ ٕب٥ ٧ب فٞ٘ ٝي ٢٢ّي.

٣ٕـشبيي( ىٍ  ٕب٥ ٧بي اٝٚي ٣ ٨ٜٝ )١َبط ٨َٙي ٣ ٍ ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ٝؼ٤ٞف٦ ١َبط ٣ ٥َٕ

ىٍػ٦ ا٣ٗ اُ عَيٌ هغ٤ط اٍسجبعي ػبى٥ اي ث٦ يْييَٖ ٝشٞ٘ ٙي٥ ٣ ٕغ٤كي اُ ٕبُٝبٟ ىٞبيي 

 إشبٟ ٍا ْٙ٘ ىاى٥ ا١ي.

ثَ دبي٦ آٝب٧ٍبي اهٌ ٙي٥ اُ اىا٥ٍ ّ٘ ٍا٥ ٣ سَاثَي إشبٟ اٍىثي٘ ىٍ ٤ٍٝى ع٤ٗ ٍا٨٧بي  

ّيٚـ٤ٝشَ ٍا٥   2/5081َي ٣ ّي٤ٚٝشَ ٍا٥ ثي٠ ٨ٙ 1/1480اي٠ إشبٟ ىاٍاي  1385إشبٟ ىٍ ٕبٗ 

 ٣ٍٕشبيي إز ٦ّ ثب ٙيسي ٝشيب٣ر ىٍ ٨َٕٙشب٨١بي إشبٟ اٝشياى يبىش٦ إز.

ثَ دبي٦ ثَآ٣ٍى ا١ؼبٛ ٙي٥ اُ ع٤ٗ سقيي٘ ٙي٥ ٍا٨٧بي ٨َٕٙشب٨١بي إشبٟ ثَكٖت ع٤ٗ  

ّي٤ٚٝشَ ػبى٥ اٝٚي ٝق٤ٞٙي إز ٦ّ 6/5683ػبى٥ اٝٚي ٝق٤ٞٙي، ّ٘ ع٤ٗ ٍا٨٧بي إشبٟ ٝقبىٗ 

ىٍٝـي( ػـبى٥   4/71ّي٤ٚٝشَ)4/4059ىٍٝي( ػبى٥ ثي٠ ٨َٙي ٣ 6/28ّي٤ٚٝشَ )2/1624 اُ آٟ

 ٣ٍٕشبيي إز.

، اُ ّ٘ ايـ٠ ٍا٨٧ـب   ١ٚبٟ ٝي ى٧ي ا٤ٖٙي س٤ُيـ ٍا٨٧بي إشبٟ ىٍ ٨َٕٙشب٨١بي سبثق٦ آٟ 

ي٠ ٙـ٨َ ٣  ٖىٍٝي( ىٍ ٨َٕٙشبٟ ٝٚـ  1/19ّي٤ٚٝشَ)6/1083)ثَكٖت ٝقبىٗ ٍا٥ اٝٚي( كي٣ى 

ىٍ ٨َٕٙشبٟ ٤ّطَ ٍـَاٍ ىاٍى ّـ٦ ثـ٦ سَسيـت ىا١ٍـي٥ ثيٚـشَي٠ ٣        ىٍٝي( 8/6ّي٤ٚٝشَ )1/387

٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘ ثب  ،٨َٖٙٝٚي٠ ّٞشَي٠ ع٤ٗ ٙج٦ْ ٍا٨٧بي ػبى٥ اي ٧ٖش٢ي. دٔ اُ ٨َٕٙشبٟ 

ىٍٝي، ٨َٕٙـشبٟ ثيٚـ٦   5/11ىٍٝي، ٨َٕٙشبٟ هٚوبٗ ثب  ٨ٙ2/15َٕشبٟ َٕٝي ثب  ىٍٝي،5/16

ـ   ىٍٝي، ٤ٕ3/8اٍ ثب  ىٍٝـي ٣   5/7ىٍٝـي ، ٨َٕٙـشبٟ ١ٞـي٠ ثـب      1/8ب ٨َٕٙشبٟ دبٍٓ آثـبى ث

 ىٍٝي اُ ٍا٨٧بي إشبٟ ىٍ َٝاست ثقيي ٍَاٍ ىا١ٍي. ٨ٙ1/7َٕشبٟ ١يَ ثب

َٝبي٦ٖ ع٤ٗ ٍا٨٧بي)سقيي٘ ٙي٥( ٨َٕٙشب٨١ب ثب ٖٝبكز آ٨١ـب ١ٚـبٟ ٝـي ى٧ـي، ا١ـيا٥ُ       

ٝيِاٟ سَاّٜ ٍا٥ )ع٤ٗ سقيي٘ ٙي٥ ٍا٨٧ب ثَ كٖـت عـ٤ٗ ػـبى٥ اٝـٚي ٝقٞـ٤ٙي ىٍ ٧ـَ يْٞـي        

ّي٤ٚٝشَ إز ٦ّ ىا٢ٝـ٦ سنييـَار آٟ ثـي٠ كـياّظَ      8/31ىٍ ّ٘ إشبٟ  ي٤ٚٝشََٝثـ ٖٝبكز(ّ

ّي٤ٚٝشَ ىٍ ٨َٕٙشبٟ هٚوبٗ ٍَاٍىاٍى. ا١ـيا٥ُ   4/23ّي٤ٚٝشَ ى٨ٍَٕٙشبٟ َٕٝي ٣ كياٍ٘  9/41

ّيٚـ٤ٝشَ(، ٨َٕٙـشبٟ    3/41فال٥٣ ثَ ٨َٕٙـشبٟ َٕٝـي، ىٍ ٨َٕٙـشبٟ ١ٞـي٠ )      ٝيِاٟ سَاّٜ ٍا٥،

ّي٤ٚٝشَ(  0/33ّي٤ٚٝشَ( ٣ ٨َٕٙشبٟ ١يَ )  2/33ي٤ٚٝشَ(، ٨َٕٙشبٟ دبٍٓ آثبى )ّ 6/37اٍىثي٘ )

 ىٍ  ا١يا٥ُ ٝش٤ٕظ ٝش٢بؽَ آٟ ىٍ ّ٘ إشبٟ ث٤ى٥ ٣ ىٍ َٝبث٘، فال٥٣ ثَ ٨َٕٙشبٟ هٚوبٗ ، ثيٚشَ اُ

ّي٤ٚٝشَ( ، ٣ ٨َٕٙشبٟ ّـ٤طَ  3/28ّي٤ٚٝشَ(، ٨َٕٙشبٟ ٖٝٚي٠ ٨َٙ )٨ٙ7/26َٕشبٟ ثي٦ٚ ٤ٕاٍ )

 ( ّٞشَ اُ ا١يا٥ُ آٟ ىٍ ّ٘ إشبٟ إز.ّي٤ٚٝش9/29َ)
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سيٖيَ سيب٣ر ا١يا٥ُ سَاّٜ ٍا٥ ى٨ٍَٕٙشب٨١بي إشبٟ ٤ٕيبي سيب٣ر ٙير ١ٖـجي سَّٞـِ    

ٍا٨٧بي إشبٟ ىٍ آ٨١بٕز ٦ّ ا١يا٥ُ ٙبهٜ س٤ُيـ ٍا٨٧بي إشبٟ ى٨ٍَٕٙشب٨١بي آٟ ١يـِ ٤ٝيـي   

(، 32/1ي َٕٝـي ) آٟ إز. ثَآ٣ٍى ٝٚب٣ٍ ١ٚبٟ ٝي ى٧ـي، ا١ـيا٥ُ ايـ٠ ٙـبهٜ ى٨ٍَٕٙـشب٨١ب     

(  ثيٚشَ اُ ٣اكي ثـ٤ى٥ ٣ كـبّي اُ   04/1( ٣ ١يَ )05/1(، دبٍٓ آثبى )18/1(، اٍىثي٘)١29/1ٞي٠)

 سَِّٞ ١ٖجي ثيٚشَ ٍا٨٧بي إشبٟ ىٍ آ٨١بٕز.

(، 84/0(، ٨َٕٙشبٟ ثي٦ٚ ٤ٕاٍ )73/0ىٍ َٝبث٘ ا١يا٥ُ اي٠ ٙبهٜ ىٍ ٨َٕٙشبٟ هٚوبٗ  ) 

( ّٞشَ اُ  ٣اكي ث٤ى٥ ٣ ٝجي٠ ّٞشَ ث٤ىٟ ٤94/0طَ )( ٣ ٨َٕٙشبٟ ٨ٙ89/0َّٕشبٟ ٖٝٚي٠ ٨َٙ )

 ٙير ١ٖجي سَِّٞ ٍا٥ ىٍ آ٨١ب ىٍ ٍيبٓ ثب ٝش٤ٕظ ٝش٢بؽَ آٟ ىٍ ّ٘ إشبٟ إز.

ى٧ي سَاّٜ ٣ سَِّٞ ٍا٨٧بي إشبٟ  ١ل٥٤ س٤ُيـ ٣ دَا٢ّ٘ ٙج٦ْ ٍا٨٧ب ىٍ إشبٟ ١ٚبٟ ٝي

ٕيـَي اُ ايـ٠    ٦ ٤ٝاُار ىبٝـ٦ٚ ٤ٙى. ث فٞيسبً ىٍ ديَا٤ٟٝ َٝاِّ يب ٥َٕ ٕب٨٧بي اٝٚي ٝٚب٧ي٥ ٝي

ٙـ٤ى.   َٝاِّ اُ سَاّٜ ٣ ّيييز ٍا٨٧ب ث٦ ٣ي٥ْ ث٦ ٕٞز َٝاِّ ٣ ١َبط ٤ّؿْشَ ٣ ى٣ٍسَ ّبٕش٦ ٝـي 

١ل٥٤ س٤ُيـ ٣ دَا٢ّ٘ ٙج٦ْ ٍا٨٧ب ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ؿ٨بٍ ٙـج٦ْ  ثٍَٕي ٧بي ا١ؼبٛ ٙي٥ ثَ ٣ٍي 

 اي ٍا ىٍ ٕغق إشبٟ ْٙ٘ ىاى٥ إز. ١بكي٦

 

 هزوش استاى  )الف(: ضثىِ ارتثاعي

ىٍ اي٠ ٙج٦ْ ٧َ٨ٙبي اٍىثي٘ ، َٕفي٠ ، ١يَ، ٤ٍّاييٜ، ٧يَ ، آثي ثي٤ٖٚ ، ١ٞي٠ ٣ ف٢جـَاٟ  

٤ٍ فٞي٥ سَي٠ ١َبط ٣ ٕـ٥٣َ ٧ـبيي   ك، ٦٢١ َّاٟ ، ١يبًٍ ٣ ث٦ ٧َٞا٥ ٣ٍٕشب٧بي طَٞي٠ ، ى٣ٙز آثبى 

 ٧ب يب اٍسجبعبر ػبى٥ اي فٞ٘ ٝي ٢٢ّي.  ٧ٖش٢ي ٦ّ ث٦ ف٤٢اٟ َٝاِّ اسٞبٗ َٙيبٟ

٧بي اٝٚي ٙـج٦ْ   ىٍ اي٠ ٙج٦ْ ٨َٙ اٍىثي٘ ث٦ ف٤٢اٟ َِّٝ ٙج٦ْ ٣ سَٖيٜ ٢٢ّي٥ َٙيبٟ

ٝغَف إز. ثب س٤ػ٦ ث٦ َِّٝ إشبٟ ث٤ىٟ ٨َٙ اٍىثي٘ ٣ ا١ٚقبة ّٚي٦ ٍا٨٧ـبي اٍسجـبعي اٝـٚي    

َ، يِ ٙج٦ْ ٍيٍس٢ٞي ٣ ثٖيبٍ ٢ٝبٕت اٍسجـبعي ىٍ َّٝـِ إـشبٟ ٙـْ٘ َٕىشـ٦      ٨إشبٟ اُ اي٠ ٙ

 إز.

 

 ارتثاعي جٌَب استاى ) ب (: ضثىِ 

       ٍ اٍسجـبط ثـي٠    ياي٠ ٙج٦ْ ثب َِّٝيـز ٙـ٨َ هٚوـبٗ ١َـ٘ فٞـي٥ ٣ ٨ٝٞـي ىٍ ثٍَـَا

 )١٤ْٕشٖب٨٧بي ٨َٙي ٣ ٣ٍٕشبيي( ػ٤٢ة إشبٟ ىاٍى. ٕب٨٧بي ٥َٕ

 ٣ىٍ اي٠ ٙج٦ْ ٧َ٨ٙبي هٚوبٗ ، ٕي٤ي ، ٤ٍّاييٜ ، ٧يَ، ٧ٚشؼي٠ ، ٤ٍّٚ ٣ ٣ٍٕشب٧بي َٙى 

 ٥ اي ٧ٖش٢ي.ه٤ػي٠ فٞي٥ سَي٠ ١َبط يب َٝاِّ َٕ
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 )ج (: ضثىِ ارتثاعي غزب 

اي هغي إز ٦ّ اُ َّٝـِ إـشبٟ ٢ٝٚـقت ٙـي٥ ٣      ٙج٦ْ اٍسجبعي مَة إشبٟ ، ٙج٦ْ

اُ َّٝـِ إـشبٟ ٢ٝٚـقت     ٦دي١٤ي ى٢٧ي٥ ١بكي٦ َِّٝي إشبٟ ثب ١بكي٦ ٙٞبٙي آٟ إز. اي٠ ٙجْ

ث٦ ٙـج٦ْ اٍسجـبعي   ٤اٍ، ٙي٥ ٣ ثب فج٤ٍ اُ ٧َ٨ٙبي ٍضي  ٣ َٕٝي ىٍ اىا٦ٝ ثب ٣ٍ٣ى ث٦ ٨َٙ ثي٦ٚ ٕ

 دي١٤يى. ٝي ٟٙٞبٗ إشب

فٞي٥ سَي٠ ١َبط ٥َٕ اي ىٍ اي٠ ٙج٦ْ ٧َ٨ٙبي َٕٝي ، ٍضي ٣ ٣ٍٕشب٧بي ٦ٙ٤ٍ ٕيٚي ، 

 ا١ؼي٤َٙ ٣ ٧َُا ٧ٖش٢ي.

 

 )ر (: ٙج٦ْ اٍسجبعي ًَٙ 

اي٠ ٙج٦ْ ثب َِّٝيز ٨َٙ ٖٝٚي٠ ٨َٙ ىٍ ًَٙ إشبٟ ْٙ٘ َٕىش٦ إز. ٨َٕٙشب٨١بي 

ي٠ ٣ ٥ٍَ آمبع فٞي٥ سَي٠ ١َبط ٤ٖ١ٙر ٣ ٖٝٚي٠ ٨َٙ ٣ ٣ٍٕشب٧بي ىوَاثبى ، اال٣َ٧ى ، سب٥ُ ٢ّي آ

 ٥َٕ اي ىٍ اي٠ ٙج٦ْ ٧ٖش٢ي.
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 ػغٛح: 5-1-1-1

ٝؼ٤ٞف٦ ١َبط ٣ ٥َٕ ٕب٨٧ب دٔ اُ اسٞبٗ ٣ دي١٤ي ثب يْييَٖ اُ عَيٌ ٙج٦ْ ٧ب ٣ ٙـَيب٨١ب  

ي ًاسـي ٣ اّشٖـبثي   ٕغ٤ف ٣ يب د٦٢٨ ٧ب ٍا ْٙ٘ ٝي ى٢٧ي. ٕغ٤ف ْٙ٘ َٕىش٦ ثَإبٓ ٣يْٕي٨ـب 

سقَييي ٍَاٍىاىي ىاٙش٦ ٣ ثب ١بٛ ٧بي ٝوشٚو ٝقَىـي ٝـي ٙـ١٤ي. ّٚـ٤ٍ، إـشبٟ، ٨َٕٙـشبٟ ٣       

سَٖيٞبر َٝث٤ط ث٦ آٟ، ٢ٝغ٦َ ٣ ١بكي٦ اُ فٞي٥ سَي٠ ١بٛ ٧بيي ٧ٖـش٢ي ّـ٦ ثَكٖـت ٣ٕـقز ٣     

ـ  ٦ ٣يْٕي٨بيٚبٟ ثَاي سقَيو ٕغ٤ف يب د٦٢٨ ٧ب ىٍ ٝغبٙقبر آٝبي٘ َُٕٝي٠ ٣ ث١َب٦ٝ ٍيِي ٢ٝغَ

٨َٕٙشبٟ يب د٦٢٨ ٕغق ّالٟ إشبٟ ٍا  9اي ٤ٍٝى إشيبى٥ ٍَاٍ ٝي ٕي١َي. ىٍ ٕغق إشبٟ اٍىثي٘ 

 ْٙ٘ ىاى٥ ا١ي. 

 ٣يْٕي٨بي ف٤ٞٝي ٧َ يِ اُ ٨َٕٙشبٟ ٧بي إشبٟ اٍىثي٘ ث٦ َٙف ُيَ إز.  

 

 ؿٟشػتبٖ اسدثیُ: 1-5-1-1-1

ثي٘ ٣اٍـ ٙي٥ إـز.  ّي٤ٚٝشََٝثـ ىٍ َِّٝ إشبٟ اٍى ٨ٙ2498َٕشبٟ اٍىثي٘ ثب ٣ٕقز  

ٝشـَ   1000-2000اي٠ ٨َٕٙشبٟ ىاٍاي ٤ٍٝقيشي ىٙشي ٣ ١ي٦ٞ ٧٤ّٖشب١ي ث٤ى٥ ٣ ىٍ اٍسيبفي ثي٠ 

١٤ْٕشٖب٥ يب ٥َٕ ٕب٥ إـشََاٍ ىا١ٍـي. اُ ايـ٠     ٣188اٍـ ٙي٥ إز. ىٍ ٝلي٣ى٥ ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘ 

يـَ ١َـبط يـب    ١ ٕـ١٤ْشٖب٥ اٍىثيـ٘، ٕـَفي٠ ٣    ١٤ْٕ3شٖب٥، آثبىي ىاٍاي ٦٢ْٕ ث٤ى٥ ٣  185سقياى 

١٤ْٕشٖب٨٧بي ٨َٙي ٧ٖش٢ي. اي٠ سقياى ١٤ْٕشٖب٥ اُ عَيٌ ٙج٦ْ ٍا٨٧ـبي اٍسجـبعي، ٝوـبثَاسي ٣    

 اعالفبسي ثب يْييَٖ ٣ ٕبيَ ١٤ْٕشٖب٨٧بي إشبٟ ىٍ اٍسجبط ث٤ى٥ ٣ ىاٍاي دي١٤ي ٧ٖش٢ي. 

ىٍ ٝلــي٣ى٥ ايــ٠  1385ىٍ آهــَي٠ ى٥ٍ٣ َٕٙــٞبٍي فٞــ٤ٝي ١يــ٤ٓ ٣ ٖٝــ٠ْ ٕــبٗ  

 ١5/77يَ ٝقبىٗ  ١425568يَ ٕب٠ّ ث٤ى٥ ا١ي. اُ اي٠ سقياى  548832ثبٙل ثَ ٨َٕٙشبٟ ػٞقيشي 

ىٍٝي ىٍ ١َبط ٣ٍٕشبيي ٕب٠ّ ث٤ى٥ ا١ي. اي٠  ١5/22يَ ٝقبىٗ  123264ىٍٝي ىٍ ١َبط ٨َٙي ٣ 

ىٍٝي اُ ّ٘ ػٞقيز إشبٟ ٍا ىٍ ه٤ى ػبي ىاى٥ إز. ثب س٤ػ٦ ثـ٦   ٨ٙ8/44َٕشبٟ ىٍ ٝؼ٤ٞؿ 

١يـَ ىٍ ٧ـَ    7/219ّٜ ١ٖجي ػٞقيز ىٍ اي٠ ٨َٕٙـشبٟ ٝقـبىٗ   ٖٝبكز ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘، سَا

ّي٤ٚٝشَ َٝثـ إز. اُ فٞي٥ سَي٠ ىالي٘ ثبال ث٤ىٟ سَاّٜ ػٞقيز ىٍ اي٠ ٨َٕٙشبٟ إشََاٍ ٨َٙ 

 دَػٞقيز اٍىثي٘ ىٍ آٟ إز. 

١يَ ػٞقيز ثٍِٕشـَي٠ ٕـ١٤ْشٖب٥ إـشبٟ ثـ٦ ٙـٞبٍ       ٨ٙ418262َ اٍىثي٘ ثب ىاٍا ث٤ىٟ  

إشََاٍ اي٠ ٨َٙ ىٍ ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘، ثيٚشَي٠ سقياى ػٞقيز ٨َٙي ىٍ اي٠  آيي. ثب س٤ػ٦ ث٦ ٝي

ىٍٝـي اُ   1/34ىٍٝي اُ ػٞقيز ٨َٙي إـشبٟ ٣   ٨ٙ4/58َٕشبٟ ٝٚب٧ي٥ ٝي ٤ٙى. اي٠ ٨َٙ 

ىٍٝـي اُ ّـ٘ ػٞقيـز     2/76ّ٘ إشبٟ ٍا ىٍ ه٤ى ػبي ىاى٥ إز. اي٠ ٨َٙ ٧ٞـ٢ي٠ ػٞقيز 

 آٟ ٍا ث٦ ه٤ى اهشٞبٛ ىاى٥ إز.  ىٍٝي اُ ّ٘ ػٞقيز ٨َٙي ٨ٙ3/98َٕشبٟ ٣ 
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٧َ٨ٙبي َٕفي٠ ٣ ١يَ اُ ١ؾَ ٦ٖٕٚٚ َٝاست ػٞقيشـي ٣ َٝيـبٓ ثـ٦ سَسيـت ٍى٥ ٧ـبي       

ؿ٨بٍى٧ٜ ٣ ٤١ُى٧ٜ ٍا ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ث٦ ه٤ى اهشٞبٛ ىاى٥ ا١ي. الُٛ ث٦ ًَّ إز ثـ٦ ىٙيـ٘   

  ٟ دَػبًثـ٦   ٣ػ٤ى ؿ٦ٞٚ ٧بي آة ٝقي١ي ثب هبٝيز ىٍٝب١ي ىٍ ٨َٙ َٕفي٠، اي٠ ٨َٙ ثـ٦ ف٢ـ٤ا

 سَي٠ ٨َٙ إشبٟ اٍىثي٘ اُ ١ؾَ َٕىَٖٙي ٝغَف ث٤ى٥ ٣ ٤ٍٝى س٤ػ٦ إز. 

ثٍَٕي ٦ٖٕٚٚ َٝاست آثبىي٨بي ٖٝشََ ىٍ ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘ ١يِ ١ٚبٟ ٝي ى٧ي اُ ٝيـبٟ   

 ،١يَ ػٞقيـز ىا١ٍـي   1-99ىٍٝي ٤ّؿِ ث٤ى٥ ٣ ثي٠  2/17آثبىي ىاٍاي ّبٍَّى ٣ٍٕشبيي  158

ىٍٝي ١يِ ثـٍِٓ ثـ٤ى٥ ٣    ١2/17يَ ػٞقيز ىا١ٍي،  100-999ىٍٝي ٝش٤ٕظ ث٤ى٥ ٣ ثي٠  6/65

 ١يَ ػٞقيز ىاٙش٦ ا١ي.  1000ثي٘ اُ 

الُٛ ث٦ ًَّ إز ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘ ثيٚشَي٠ سقياى ػٞقيز ٣ٍٕشبيي إـشبٟ ٍا ١يـِ ثـ٦     

ىٍٝي اُ ّ٘ ػٞقيز ٣ٍٕشبيي  2/24ه٤ى اهشٞبٛ ىاى٥ إز. ثَإبٓ ثٍَٕي ٧بي ا١ؼبٛ ٙي٥ 

شبٟ إـشََاٍ ىا١ٍـي. ٧ٞـ٢ـي٠ ثيٚـشَي٠ سقـياى ٣ٍٕـشب٧بي ثـٍِٓ إـشبٟ         إشبٟ ىٍ اي٠ ٨َٕٙ

ىٍٝي ٣ٍٕـشب٧بي ثـٍِٓ    ٣ٍ3/29ٕشب ٣ ٝقبىٗ  ١27يَ( ٦ّ  1000)٣ٍٕشب٧بي ثب ػٞقيز ثبالي 

 ١٤ٙي، ىٍ اي٠ ٨َٕٙشبٟ سَِّٞ ىا١ٍي.  إشبٟ ٍا ٙبٝ٘ ٝي

ٍــ ىٍ ٕـغق   ٣ٕـشبيي ٣ا ٍ( ١ل٥٤ إشََاٍ ١٤ْٕشٖب٥ ٧بي ٨َٙي ٣ 1-9ىٍ ٦َٚ١ ٙٞب٥ٍ )  

 ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘ ثَإبٓ ٦ٖٕٚٚ َٝاست ػٞقيشي ٣ َٝيبٓ ١ٞبي٘ ىاى٥ ٙي٥ إز. 
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 ٟشػتبٖ ثیّٝ ػٛاس  : ؿ2-5-1-1-1

ّي٤ٚٝشََٝثـ ىٍ ٙٞبٗ إـشبٟ اٍىثيـ٘ ٣اٍــ ٙـي٥      ٨ٙ1758َٕشبٟ ثي٦ٚ ٤ٕاٍ ثب ٣ٕقز 

َ ٣اٍـ ٙي٥ إـز.  ٝش 1000إز. اي٠ ٨َٕٙشبٟ ىاٍاي ٤ٍٝقيشي ىٙشي ث٤ى٥ ٣ ىٍ اٍسيبؿ ّٞشَ اُ 

 ١٤ْٕ270شٖب٥ يب ٥َٕ ٕـب٥ إـشََاٍ ىا١ٍـي. اُ ايـ٠ سقـياى       272ىٍ ٝلي٣ى٥ ٨َٕٙشبٟ ثي٦ٚ ٤ٕاٍ 

١٤ْٕشٖب٥ ثي٦ٚ ٤ٕاٍ ٣ ػقيَآثـبى ١َـبط يـب ٕـ١٤ْشٖب٨٧بي      ١٤ْٕ2شٖب٥، آثبىي ىاٍاي ٦٢ْٕ ث٤ى٥ ٣ 

اعالفـبسي ثـب    ٨َٙي ٧ٖش٢ي. اي٠ سقياى ١٤ْٕشٖب٥ اُ عَيٌ ٙج٦ْ ٍا٨٧ـبي اٍسجـبعي، ٝوـبثَاسي ٣   

 يْييَٖ ٣ ٕبيَ ١٤ْٕشٖب٨٧بي إشبٟ ىٍ اٍسجبط ث٤ى٥ ٣ ىاٍاي دي١٤ي ٧ٖش٢ي. 

ي إـشبٟ ٍا  ىٍٝي اُ ّ٘ ١٤ْٕشٖب٨٧ب 5/19سقياى ١٤ْٕشٖب٨٧بي ٣اٍـ ىٍ اي٠ ٨َٕٙشبٟ 

 ىاى٥ ا١ي.  ٛث٦ ه٤ى اهشٞب

ىٍ ثٍَٕي س٤ُيـ ٣ دَا٢ّ٘ ١٤ْٕشٖب٨٧ب ىٍ ٝلي٣ى٥ ٨َٕٙشبٟ ثي٦ٚ ٤ٕاٍ ١ٚبٟ ٝي ى٧ي،  

 ّي٤ٚٝشََٝثـ يِ ١٤ْٕشٖب٥ إشََاٍ يبىش٦ إز.  ٧5/6َ 

ىٍ ٝلــي٣ى٥ ايــ٠  1385ىٍ آهــَي٠ ى٥ٍ٣ َٕٙــٞبٍي فٞــ٤ٝي ١يــ٤ٓ ٣ ٖٝــ٠ْ ٕــبٗ  

 ١8/38يـَ ٝقـبىٗ    ١21358يَ ٕب٠ّ ث٤ى٥ ا١ي. اُ اي٠ سقـياى   ٨ٙ55026َٕشبٟ ػٞقيشي ثبٙل ثَ 

شبيي ثـ٤ى٥ ا١ـي.   ىٍٝـي ٕـب٠ّ ٣ٍٕـ    ١2/61يـَ ٝقـبىٗ    33668ىٍٝي ٕـب٠ّ ١َـبط ٙـ٨َي ٣    

 ىٍٝي اُ ّ٘ ػٞقيز إشبٟ ٍا ىٍ ه٤ى ػبي ىاى٥ ا١ي.  ١٤ْٕ5/4شٖب٨٧بي ٨َٕٙشبٟ ثي٦ٚ ٤ٕاٍ 

ثب س٤ػ٦ ث٦ سقياى ػٞقيز ٕب٠ّ ىٍ ٨َٕٙشبٟ ثي٦ٚ ٕـ٤اٍ ٣ ٖٝـبكز آٟ، سـَاّٜ ١ٖـجي      

 ١يَ ىٍ ٧َ ّي٤ٚٝشََٝثـ إز.  3/31ػٞقيز ىٍ اي٠ ٨َٕٙشبٟ ٝقبىٗ 

١٤ْشٖب٨٧بي ٣اٍـ ىٍ ايـ٠ ٨َٕٙـشبٟ ١ٚـبٟ ٝـي ى٧ـي،      ثٍَٕي ٦ٖٕٚٚ َٝاست ػٞقيز ٕ 

٧َ٨ٙبي ثي٦ٚ ٤ٕاٍ ٣ ػقيَآثبى ث٦ سَسيت ٍسج٦ ٧يشٜ ٣ ٨١ٜ ٍا ىٍ ٦ٖٕٚٚ َٝاست ٨َٙي إشبٟ ثـ٦  

 ه٤ى اهشٞبٛ ىاى٥ ا١ي. 

س٤ُيـ ١٤ْٕشٖب٨٧بي ٣ٍٕشبيي ثَإبٓ ٦ٖٕٚٚ َٝاست ػٞقيشي ١ٚبٟ ٝي ى٧ي اُ ٝؼٞـ٤ؿ   

 100ىٍٝي ٣ٍٕشب٧بي ٤ّؿِ ٣ ّٞشَ اُ  1/69ي٠ ٨َٕٙشبٟ ١٤ْٕشٖب٥ ٣ٍٕشبيي ٖٝشََ ىٍ ا 181

ىٍٝي ٣ٍٕشب٧بي ثٍِٓ ٣ ثـي٘ اُ   ١7/2يَ ٣  100-999ىٍٝي ٣ٍٕشب٧بي ٝش٤ٕظ ٣  ١1/28يَ، 

 ١يَ ٧ٖش٢ي.  1000

( ١ل٥٤ إشََاٍ ١٤ْٕشٖب٨٧بي ٨َٙي ٣ ٣ٍٕـشبيي ٣اٍــ ىٍ ٕـغق    1-10ىٍ ٦َٚ١ ٙٞب٥ٍ ) 

 ٞقيشي ٣ َٝيبٓ ١ٞبي٘ ىاى٥ ٙي٥ إز. ٨َٕٙشبٟ ثي٦ٚ ٤ٕاٍ ثَإبٓ ٦ٖٕٚٚ َٝاست ػ
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 ؿٟشػتبٖ پبسع آثبد: 3-5-1-1-1

ّي٤ٚٝشَ َٝثـ ىٍ ٙٞبٗ إشبٟ اٍىثي٘ ٣اٍــ ٙـي٥    ٨ٙ1383َٕشبٟ دبٍٓ آثبى ثب ٣ٕقز 

ٝشَ ٣اٍـ ٙـي٥ إـز.    500إز. اي٠ ٨َٕٙشبٟ ىاٍاي ٤ٍٝقيشي ىٙشي ث٤ى٥ ٣ ىٍ اٍسيبؿ ّٞشَ اُ 

 ١٤ْٕ154شٖب٥ يب ٥َٕ ٕب٥ إـشََاٍ ىا١ٍـي. اُ ايـ٠ سقـياى      156ىٍ ٝلي٣ى٥ ٨َٕٙشبٟ دبٍٓ آثبى 

١٤ْٕشٖب٥ دبٍٓ آثبى ٣ اٝال١ي٣ُ ١َـبط يـب ٕـ١٤ْشٖب٨٧بي     2آثبىي ىاٍاي ٦٢ْٕ ث٤ى٥ ٣ ، ١٤ْٕشٖب٥

٨َٙي ٧ٖش٢ي. اي٠ سقياى ١٤ْٕشٖب٥ اُ عَيٌ ٙج٦ْ ٍا٨٧ـبي اٍسجـبعي، ٝوـبثَاسي ٣ اعالفـبسي ثـب      

اٍسجـبط ثـ٤ى٥ ٣ ىاٍاي دي١٤ـي ٧ٖـش٢ي. ثٍَٕـي س٤ُيــ ٣        يْييَٖ ٣ ٕبيَ ١٤ْٕشٖب٨٧بي إشبٟ ىٍ

ّيٚـ٤ٝشَ َٝثــ    9ي، ىٍ ٧ـَ  دَا٢ّ٘ ١٤ْٕشٖب٨٧ب ىٍ ٝلي٣ى٥ ٨َٕٙشبٟ دبٍٓ آثبى ١ٚبٟ ٝي ى٧

 يِ ١٤ْٕشٖب٥ إشََاٍ يبىش٦ إز. 

ىٍ ٝلــي٣ى٥ ايــ٠  1385ىٍ آهــَي٠ ى٥ٍ٣ َٕٙــٞبٍي فٞــ٤ٝي ١يــ٤ٓ ٣ ٖٝــ٠ْ ٕــبٗ 

 ١4/52يَ ٝقـبىٗ   86227ٕب٠ّ ث٤ى٥ ا١ي. اُ اي٠ سقياى  ١يَ ٨ٙ164577َٕشبٟ ػٞقيشي ثبٙل ثَ 

 ىٍٝي ٕب٠ّ ١َبط ٣ٍٕشبيي ث٤ى٥ ا١ي.  ١6/47يَ ٝقبىٗ  78350ىٍٝي ٕب٠ّ ١َبط ٨َٙي ٣ 

ىٍٝي اُ ّ٘ ػٞقيز إشبٟ ٍا ىٍ ه٤ى ػـبي   ١٤ْٕ4/13شٖب٨٧بي ٨َٕٙشبٟ دبٍٓ آثبى 

 شبٟ ث٦ ٙٞبٍ ٝي آيي. ا١ي. اي٠ ٨َٕٙشبٟ دٔ اُ اٍىثي٘ دَػٞقيز سَي٠ ٝلي٣ى٥ إ ىاى٥

ثب س٤ػ٦ ث٦ سقياى ػٞقيز ٕب٠ّ ىٍ ٨َٕٙشبٟ دبٍٓ آثبى ٣ ٖٝـبكز آٟ، سـَاّٜ ١ٖـجي    

١يَ ىٍ ٧َ ّي٤ٚٝشَ َٝثــ إـز. ايـ٠ ٨َٕٙـشبٟ دـٔ اُ       119ػٞقيز ىٍ اي٠ ٨َٕٙشبٟ ٝقبىٗ 

 ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘ ثيٚشَي٠ سَاّٜ ػٞقيز ٍا ىٍ ٣اكي ٕغق ىاٍى. 

ى٧ـي،   شٖب٨٧بي ٣اٍـ ىٍ ايـ٠ ٨َٕٙـشبٟ ١ٚـبٟ ٝـي    ثٍَٕي ٦ٖٕٚٚ َٝاست ػٞقيشي ١٤ْٕ

٧َ٨ٙبي دبٍٓ آثبى ٣ اٝال١ي٣ُ ث٦ سَسيت ٍسج٦ ى٣ٛ ٣ دب١ِى٧ٜ ٍا ىٍ ٦ٖٕٚٚ َٝاست ٨َٙي إشبٟ 

ث٦ ه٤ى اهشٞبٛ ىاى٥ ا١ي. ٨َٙ دبٍٓ آثبى دٔ اُ ٨َٙ اٍىثي٘ ى٣ٝي٠ ٣ دَػٞقيز سـَي٠ ٙـ٨َ   

١٤ْٕشٖب٨٧بي ٙٞبٗ إشبٟ ١َـ٘ سقيـي٠    ٝيبٟإشبٟ ث٦ ٙٞبٍ ٝي آيي. اي٠ ٨َٙ ىٍ س٢ؾيٜ ٣ٍاثظ 

 ٢٢ّي٥ ىاٍى. 

ىٍ ٝلي٣ى٥ اي٠ ٨َٕٙشبٟ س٤ُيـ ١٤ْٕشٖب٨٧بي ٣ٍٕشبيي ثَإبٓ ٦ٖٕٚٚ َٝاست ػٞقيشي 

ىٍٝي ٣ٍٕـشب٧بي   1/35دبٍٓ آثبى ١٤ْٕشٖب٥ ٣ٍٕشبيي ٖٝشََ ىٍ  ١154ٚبٟ ٝي ى٧ي اُ ٝؼ٤ٞؿ 

ىٍٝـي   ١3/10يـَ ٣   100-999ىٍٝي ٣ٍٕشب٧بي ٝش٤ٕـظ ٣   ١1/57يَ،  ٤ّ100ؿِ ٣ ّٞشَ اُ 

 ١يَ ٧ٖش٢ي.  ٣ٍ1000ٕشب٧بي ثٍِٓ ٣ ثي٘ اُ 

( ١ل٥٤ إشََاٍ ١٤ْٕشٖب٨٧بي ٨َٙي ٣ ٣ٍٕشبيي ٣اٍــ ىٍ ٕـغق   1-11ىٍ ٦َٚ١ ٙٞب٥ٍ ) 

 ٨َٕشبٟ ثَإبٓ ٦ٖٕٚٚ َٝاست ػٞقيشي ٣ َٝبئ ١ٞبي٘ ىاى٥ ٙي٥ إز.ٙ
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 ؿٟشػتبٖ خّخبَ  : 4-5-1-1-1

ٝشَ َٝثـ ىٍ ػ٢ـ٤ة إـشبٟ اٍىثيـ٘ ٣اٍــ ٙـي٥      ّي٤ٚ ٨ٙ2800َٕشبٟ هٚوبٗ ثب ٣ٕقز 

ٝشـَ   3000سـب   1000إز. اي٠ ٨َٕٙشبٟ ىاٍاي ٤ٍٝقيشي ٧٤ّٖشب١ي ث٤ى٥ ٣ ىٍ ٝلي٣ى٥ اٍسيبفي 

١٤ْٕشٖب٥ يب ٥َٕ ٕب٥ إـشََاٍ ىا١ٍـي. اُ ايـ٠     ٣130اٍـ ٙي٥ إز. ىٍ ٝلي٣ى٥ ٨َٕٙشبٟ هٚوبٗ 

ٖب٥ هٚوبٗ، ٧ٚشؼي٠ ٣ ّٚـ٤ٍ ١َـبط يـب    ١٤ْٕش ١٤ْٕ3شٖب٥، آثبىي ىاٍاي ٦٢ْٕ ث٤ى٥ ٣  127سقياى 

١٤ْٕشٖب٨٧بي ٨َٙي ٧ٖش٢ي. اي٠ سقياى ١٤ْٕشٖب٥ اُ عَيٌ ٙج٦ْ ٍا٨٧ـبي اٍسجـبعي، ٝوـبثَاسي ٣    

 اعالفبسي ثب يْييَٖ ٣ ٕبيَ ١٤ْٕشٖب٨٧بي إشبٟ ىٍ اٍسجبط ث٤ى٥ ٣ ىاٍاي دي١٤ي ٧ٖش٢ي. 

ٟ ٝي ى٧ي ىٍ ٧َ ثٍَٕي س٤ُيـ ٣ دَا٢ّ٘ ١٤ْٕشٖب٨٧ب ىٍ ٝلي٣ى٥ ٨َٕٙشبٟ هٚوبٗ ١ٚب

 ّي٤ٚٝشَ َٝثـ يِ ١٤ْٕشٖب٥ إشََاٍ يبىش٦ إز.  5/21

ىٍ ٝلــي٣ى٥ ايــ٠  1385ىٍ آهــَي٠ ى٥ٍ٣ َٕٙــٞبٍي فٞــ٤ٝي ١يــ٤ٓ ٣ ٖٝــ٠ْ ٕــبٗ  

 ١3/50يـَ ٝقـبىٗ    ١47740يَ ٕب٠ّ ث٤ى٥ ا١ي. اُ اي٠ سقـياى   ٨ٙ95005َٕشبٟ ػٞقيشي ثبٙل ثَ 

ٝي ٕـب٠ّ ١َـبط ٣ٍٕـشبيي ثـ٤ى٥ ا١ـي.      ىٍ ١7/49يَ ٝقبىٗ  47264ىٍٝي ٕب٠ّ ١َبط ٨َٙي ٣ 

 ىٍٝي اُ ّ٘ ػٞقيز إشبٟ ٍا ىٍ ه٤ى ػبي ىاى٥ ا١ي.  ١٤ْٕ7/7شٖب٨٧بي ٨َٕٙشبٟ هٚوبٗ 

ثب س٤ػ٦ ث٦ سقياى ػٞقيـز ٕـب٠ّ ىٍ ٨َٕٙـشبٟ هٚوـبٗ ٣ ٖٝـبكز آٟ، سـَاّٜ ١ٖـجي         

 ١يَ ىٍ ٧َ ّي٤ٚٝشَ َٝثـ إز.  9/33ػٞقيز ىٍ اي٠ ٨َٕٙشبٟ ٝقبىٗ 

ت ػٞقيشي ١٤ْٕشٖب٨٧بي ٣اٍـ ىٍ ايـ٠ ٨َٕٙـشبٟ ١ٚـبٟ ٝـي ى٧ـي،      ثٍَٕي ٦ٖٕٚٚ َٝاس 

٧َ٨ٙبي هٚوبٗ، ٧ٚشؼي٠ ٣ ٤ٍّٚ ث٦ سَسيت ٍسج٦ ٧بي ؿ٨بٍٛ، ٕـيِى٧ٜ ٣ ٧يـي٧ٜ ٍا ىٍ ٕٖٚـ٦ٚ    

 َٝاست ٨َٙي إشبٟ ث٦ ه٤ى اهشٞبٛ ىاى٥ ا١ي. 

س٤ُيـ ١٤ْٕشٖب٨٧بي ٣ٍٕشبيي ثَإبٓ ٦ٖٕٚٚ َٝاست ػٞقيشي ١ٚبٟ ٝي ى٧ي اُ ٝؼٞـ٤ؿ   

 100ىٍٝي ٣ٍٕشب٧بي ٤ّؿِ ٣ ّٞشـَ اُ   ١1/40شٖب٥ ٣ٍٕشبيي ٖٝشََ ىٍ اي٠ ٨َٕٙشبٟ ٤ْٕ 12

ىٍٝي ٣ٍٕشب٧بي ثـٍِٓ ٣ ثـي٘    ١3/10يَ ٣  100-999ىٍٝي ٣ٍٕشب٧بي ٝش٤ٕظ ٣  ١6/49يَ، 

 ١يَ ٧ٖش٢ي.  1000اُ 

( ١ل٥٤ إشََاٍ ١٤ْٕشٖب٨٧بي ٨َٙي ٣ ٣ٍٕـشبيي ٣اٍــ ىٍ ٕـغق    1-12ىٍ ٦َٚ١ ٙٞب٥ٍ ) 

 ثَإبٓ ٦ٖٕٚٚ َٝاست ػٞقيشي ٣ َٝيبٓ ١ٞبي٘ ىاى٥ ٙي٥ إز. ٨َٕٙشبٟ هٚوبٗ
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 ؿٟشػتبٖ وٛثش  : 5-5-1-1-1

ّي٤ٚٝشَ َٝثـ ىٍ ػ٤٢ة مَثي إشبٟ اٍىثي٘ ٣اٍـ ٙـي٥   ٨ٙ1293َٕشبٟ ٤ّطَ ثب ٣ٕقز 

ٝشـَ   1250-2500إز. اي٠ ٨َٕٙشبٟ ىاٍاي ٤ٍٝقيشي ٧٤ّٖشب١ي ث٤ى٥ ٣ ىٍ ٝلـي٣ى٥ اٍسيـبفي   

١٤ْٕشٖب٥ يب ٥َٕ ٕب٥ إشََاٍ ىا١ٍي. اُ اي٠ سقياى  97لي٣ى٥ ٨َٕٙشبٟ ٤ّطَ ٣اٍـ ٙي٥ إز. ىٍ ٝ

آثبىي ىاٍاي ٦٢ْٕ ث٤ى٥ ٣ ٨َٙ ٕي٤ي س٨٢ـب ١َغـ٦ ٙـ٨َي آٟ إـز. ايـ٠ سقـياى        ،١٤ْٕشٖب٥ 96

١٤ْٕشٖب٥ اُ عَيٌ ٙج٦ْ ٍا٨٧بي اٍسجبعي، ٝوبثَاسي ٣ اعالفبسي ثب يْييَٖ ٣ ٕـبيَ ٕـ١٤ْشٖب٨٧بي   

 ٣ ىاٍاي دي١٤ي ٧ٖش٢ي.  إشبٟ ىٍ اٍسجبط ث٤ى٥

ثٍَٕي س٤ُيـ ٣ دَا٢ّ٘ ١٤ْٕشٖب٨٧ب ىٍ ٝلي٣ى٥ ٨َٕٙشبٟ هٚوبٗ ١ٚبٟ ٝي ى٧ي ىٍ ٧َ 

 ّي٤ٚٝشََٝثـ يِ ١٤ْٕشٖب٥ إشََاٍ يبىش٦ إز.  3/13

ىٍ ٝلــي٣ى٥ ايــ٠  1385ىٍ آهــَي٠ ى٥ٍ٣ َٕٙــٞبٍي فٞــ٤ٝي ١يــ٤ٓ ٣ ٖٝــ٠ْ ٕــبٗ 

 ١3/25يـَ ٝقـبىٗ    7261اُ ايـ٠ سقـياى    ١يَ ٕب٠ّ ث٤ى٥ ا١ي. ٨ٙ28721َٕشبٟ ػٞقيشي ثبٙل ثَ 

 ىٍٝي ٕب٠ّ ١َبط ٣ٍٕشبيي ث٤ى٥ ا١ي.  ١7/74يَ ٝقبىٗ  21460ىٍٝي ٕب٠ّ ١َبط ٨َٙي ٣ 

 ا١ي.  ىٍٝي اُ ّ٘ ػٞقيز إشبٟ ٍا ىٍ ه٤ى ػبي ىاى٥ ١٤ْٕ3/2شٖب٨٧بي ٨َٕٙشبٟ ٤ّطَ 

ٞقيـز  ثب س٤ػ٦ ث٦ سقياى ػٞقيز ٕب٠ّ ىٍ ٨َٕٙشبٟ ٤ّطَ ٣ ٖٝبكز آٟ، سَاّٜ ١ٖجي ػ

 ١يَ ىٍ ٧َ ّي٤ٚٝشَ َٝثـ إز.  2/22ىٍ اي٠ ٨َٕٙشبٟ ٝقبىٗ 

ثٍَٕي ٦ٖٕٚٚ َٝاست ػٞقيشي ١٤ْٕشٖب٨٧بي ٣اٍـ ىٍ ايـ٠ ٨َٕٙـشبٟ ١ٚـبٟ ٝـي ى٧ـي،       

ٕي٤ي ٍسج٦ ٧ٚـشٜ ٍا ىٍ ٕٖٚـ٦ٚ َٝاسـت ٙـ٨َي إـشبٟ ثـ٦ هـ٤ى اهشٞـبٛ ىاى٥ ا١ـي. س٤ُيــ           

ٕـ١٤ْشٖب٥   96ٝي ى٧ي اُ ٝؼٞـ٤ؿ  ١٤ْٕشٖب٨٧بي ٣ٍٕشبيي ثَإبٓ ٦ٖٕٚٚ َٝاست ػٞقيشي ١ٚبٟ 

 ١4/61يـَ،   100ىٍٝي ٣ٍٕشب٧بي ٤ّؿـِ ٣ ّٞشـَ اُ    4/36اي٠ ٨َٕٙشبٟ  ٣ٍٕشبيي ٖٝشََ ىٍ

 1000ىٍٝي ٣ٍٕشب٧بي ثٍِٓ ٣ ثي٘ اُ  ١1/2يَ ٣  100-999ىٍٝي ٣ٍٕشب٧بي ٝش٤ٕظ ٣ ثي٠ 

 ١يَ ٧ٖش٢ي. 

٣اٍــ ىٍ ٕـغق    ( ١ل٥٤ إشََاٍ ١٤ْٕشٖب٨٧بي ٨َٙي ٣ ٣ٍٕشبيي 1-13ىٍ ٦َٚ١ ٙٞب٥ٍ ) 

 ٨َٕٙشبٟ ثَإبٓ ٦ٖٕٚٚ َٝاست ػٞقيشي ٣ َٝيبٓ ١ٞبي٘ ىاى٥ ٙي٥ إز. 
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 ؿٟشػتبٖ ٌشٔي  : 6-5-1-1-1

مَثي سََيجبً ىٍ ٙٞبٗ   –ّي٤ٚٝشَ َٝثـ ثب اٝشياى ٍَٙي  ٨ٙ2059َٕشبٟ َٕٝي ثب ٣ٕقز 

٣ ىٍ ٝلـي٣ى٥  إشبٟ اٍىثي٘ ٣اٍـ ٙي٥ إز. اي٠ ٨َٕٙشبٟ ىاٍاي ٤ٍٝقيشي ١ي٦ٞ ٧٤ّٖشب١ي ثـ٤ى٥  

١٤ْٕشٖب٥ يب ٥َٕ ٕب٥  251ٝشَ ٣اٍـ ٙي٥ إز. ىٍ ٝلي٣ى٥ ٨َٕٙشبٟ َٕٝي  500-1750اٍسيبفي 

ٕـ١٤ْشٖب٥ َٕٝـي ٣    2 ٕـ١٤ْشٖب٥ آثـبىي ىاٍاي ٕـ٦٢ْ ثـ٤ى٥ ٣     249إشََاٍ ىا١ٍي. اُ اي٠ سقياى 

ٍا٨٧بي اي٠ سقياى ١٤ْٕشٖب٥ اُ عَيٌ ٙج٦ْ آ٤ٖ١ر ١َبط يب ١٤ْٕشٖب٨٧بي ٨َٙي ٧ٖش٢ي.  ٢ّي سب٥ُ

اٍسجبعي، ٝوبثَاسي ٣ اعالفبسي ثب يْييَٖ ٣ ٕبيَ ٕـ١٤ْشٖب٨٧بي إـشبٟ ىٍ اٍسجـبط ثـ٤ى٥ ٣ ىاٍاي     

 دي١٤ي ٧ٖش٢ي. 

١ٚبٟ ٝي ى٧ي ىٍ ٧ـَ   َٕٝيثٍَٕي س٤ُيـ ٣ دَا٢ّ٘ ١٤ْٕشٖب٨٧ب ىٍ ٝلي٣ى٥ ٨َٕٙشبٟ 

 ّي٤ٚٝشََٝثـ يِ ١٤ْٕشٖب٥ إشََاٍ يبىش٦ إز.  2/8

ىٍ ٝلــي٣ى٥ ايــ٠  ١1385يــ٤ٓ ٣ ٖٝــ٠ْ ٕــبٗ  ىٍ آهــَي٠ ى٥ٍ٣ َٕٙــٞبٍي فٞــ٤ٝي

 ١7/33يـَ ٝقـبىٗ    ١30749يَ ٕب٠ّ ث٤ى٥ ا١ي. اُ اي٠ سقـياى   ٨ٙ91270َٕشبٟ ػٞقيشي ثبٙل ثَ 

 ىٍٝي ٕب٠ّ ١َبط ٣ٍٕشبيي ث٤ى٥ ا١ي.  ١3/66يَ ٝقبىٗ  60521ىٍٝي ٕب٠ّ ١َبط ٨َٙي ٣ 

ػـبي   ىٍٝـي اُ ّـ٘ ػٞقيـز إـشبٟ ٍا ىٍ هـ٤ى      4/7َٕٝـي  ١٤ْٕشٖب٨٧بي ٨َٕٙشبٟ 

 ا١ي.  ىاى٥

٣ ٖٝبكز آٟ، سَاّٜ ١ٖجي ػٞقيز  َٕٝيثب س٤ػ٦ ث٦ سقياى ػٞقيز ٕب٠ّ ىٍ ٨َٕٙشبٟ 

 ١يَ ىٍ ٧َ ّي٤ٚٝشَ َٝثـ إز.  3/44ىٍ اي٠ ٨َٕٙشبٟ ٝقبىٗ 

ثٍَٕي ٦ٖٕٚٚ َٝاست ػٞقيشي ١٤ْٕشٖب٨٧بي ٣اٍـ ىٍ ايـ٠ ٨َٕٙـشبٟ ١ٚـبٟ ٝـي ى٧ـي،       

ٍا ىٍ ٕٖٚـ٦ٚ َٝاسـت ٙـ٨َي    ٦ د٢ؼٜ ٣ ثيٖـشٜ  ٧َ٨ٙبي َٕٝي ٣ سب٥ُ ٢ّي آ٤ٖ١ر ث٦ سَسيت ٍسج

٨َٙ َٕٝي اُ ٧َ٨ٙبي إشبٟ ث٤ى٥ ٣ ىٍ ٝلي٣ى٥ ٙـٞبٗ ٙـًَ   إشبٟ ث٦ ه٤ى اهشٞبٛ ىاى٥ ا١ي. 

إشبٟ س٢ؾيٜ ٢٢ّي٥ ٣ٍاثظ ثي٠ ١٤ْٕشٖب٨٧ب ث٦ ٙٞبٍ ٝي آيي ٣ ٨َٙ سب٥ُ ٢ّيآ٤ٖ١ر يْـي اُ ١َـبط   

إز. س٤ُيـ ٕـ١٤ْشٖب٨٧بي ٣ٍٕـشبيي   ٣ٍٕشبيي إشبٟ ث٤ى٥ ٦ّ عي ى٦٧ اهيَ ث٦ ٨َٙ سجيي٘ ٙي٥ 

١٤ْٕشٖب٥ ٣ٍٕشبيي ٖٝـشََ ىٍ ايـ٠    96ثَإبٓ ٦ٖٕٚٚ َٝاست ػٞقيشي ١ٚبٟ ٝي ى٧ي اُ ٝؼ٤ٞؿ 

ىٍٝي ٣ٍٕشب٧بي ٝش٤ٕظ ٣  ١8/61يَ،  100ىٍٝي ٣ٍٕشب٧بي ٤ّؿِ ٣ ّٞشَ اُ  ٨ٙ3/37َٕشبٟ 

 ١يَ ٧ٖش٢ي.  1000ىٍٝي ٣ٍٕشب٧بي ثٍِٓ ٣ ثي٘ اُ  ١8/0يَ ٣  100-999ثي٠ 

( ١ل٥٤ إشََاٍ ١٤ْٕشٖب٨٧بي ٨َٙي ٣ ٣ٍٕـشبيي ٣اٍــ ىٍ ٕـغق    1-14ىٍ ٦َٚ١ ٙٞب٥ٍ ) 

 ٨َٕٙشبٟ ثَإبٓ ٦ٖٕٚٚ َٝاست ػٞقيشي ٣ َٝيبٓ ١ٞبي٘ ىاى٥ ٙي٥ إز. 
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 ؿٟشػتبٖ ٔـٍیٗ ؿٟش  : 7-5-1-1-1

مَثي ىٍ ثو٘  –ّي٤ٚٝشَ َٝثـ ثب اٝشياى ٍَٙي  ٨ٙ3825َٕشبٟ ٖٝٚي٠ ٨َٙ ثب ٣ٕقز 

إشبٟ اٍىثي٘ ٣اٍـ ٙي٥ إز. اي٠ ٨َٕٙشبٟ ىاٍاي ٤ٍٝقيشي ٧٤ّٖـشب١ي ٣ ١يٞـ٦    ٣ٕيقي اُ مَة

ٝشَ ٣اٍـ ٙي٥ إز. ىٍ ٝلـي٣ى٥ ٨َٕٙـشبٟ    500-٧٤ّ3000ٖشب١ي ث٤ى٥ ٣ ىٍ ٝلي٣ى٥ اٍسيبفي 

آثـبىي ىاٍاي   ،١٤ْٕشٖب٥ ١٤ْٕ239شٖب٥ يب ٥َٕ ٕب٥ إشََاٍ ىا١ٍي. اُ اي٠ سقياى 242ٖٝٚي٠ ٨َٙ 

ايـ٠  ب٥ ٖٝٚي٠ ٨َٙ، ال٣َ٧ى ٣ ٍضي ١َبط يب ١٤ْٕشٖب٨٧بي ٨َٙي ٧ٖش٢ي. ١٤ْٕشٖ ٦٢ْٕ3 ث٤ى٥ ٣ 

سقياى ١٤ْٕشٖب٥ اُ عَيـٌ ٙـج٦ْ ٍا٨٧ـبي اٍسجـبعي، ٝوـبثَاسي ٣ اعالفـبسي ثـب يْـييَٖ ٣ ٕـبيَ          

 ١٤ْٕشٖب٨٧بي إشبٟ ىٍ اٍسجبط ث٤ى٥ ٣ ىاٍاي دي١٤ي ٧ٖش٢ي. 

ىٍ ١ٚبٟ ٝي ى٧ـي   ٖٝٚي٠ ٨َٙس٤ُيـ ٣ دَا٢ّ٘ ١٤ْٕشٖب٨٧ب ىٍ ٨َٕٙشبٟ ١ل٥٤ ثٍَٕي 

 ّي٤ٚٝشََٝثـ يِ ١٤ْٕشٖب٥ إشََاٍ يبىش٦ إز.  ٧16َ 

ىٍ ٝلــي٣ى٥ ايــ٠  1385ىٍ آهــَي٠ ى٥ٍ٣ َٕٙــٞبٍي فٞــ٤ٝي ١يــ٤ٓ ٣ ٖٝــ٠ْ ٕــبٗ 

 ١43يـَ ٝقـبىٗ    ١68521يَ ٕب٠ّ ث٤ى٥ ا١ي. اُ ايـ٠ سقـياى    ٨ٙ159242َٕشبٟ ػٞقيشي ثبٙل ثَ 

الُٛ ي ٕب٠ّ ١َبط ٣ٍٕشبيي ث٤ى٥ ا١ي. ىٍٝ ١7/56يَ ٝقبىٗ  90359ىٍٝي ٕب٠ّ ١َبط ٨َٙي ٣ 

 ٤ٖٟ ث٦ ٙٞبٍ ٝي آيي. ٧ث٦ ًَّ إز ٝلي٣ى٥ اي٠ ٨َٕٙشبٟ َِّٝ ييالً اي٘ ٙب

ىٍٝي اُ ّ٘ ػٞقيز إشبٟ ٍا ىٍ ه٤ى ػـبي   13ٖٝٚي٠ ٨َٙ ١٤ْٕشٖب٨٧بي ٨َٕٙشبٟ 

ػبي  اي٠ ٨َٕٙشبٟ دٔ اُ اٍىثي٘ ٣ دبٍٓ آثبى ثيٚشَي٠ سقياى ػٞقيز إشبٟ ٍا ىٍ ه٤ىا١ي.  ىاى٥

 ١يَ ىٍ ٧َ ّي٤ٚٝشََٝثـ إز.  6/41ىاى٥ إز. سَاّٜ ػٞقيز ىٍ اي٠ ٨َٕٙشبٟ 

ثٍَٕي ٦ٖٕٚٚ َٝاست ػٞقيشي ١٤ْٕشٖب٨٧بي ٣اٍـ ىٍ ايـ٠ ٨َٕٙـشبٟ ١ٚـبٟ ٝـي ى٧ـي،      

٧َ٨ٙبي ٖٝٚي٠ ٨َٙ، ال٣َ٧ى ٣ ٍضي ث٦ سَسيت ٍسج٦ ٤ٕٛ، ٙـب١ِى٧ٜ ٣ ٧ؼـي٧ٜ ٍا ىٍ ٕٖٚـ٦ٚ    

ى٥ ا١ي. الُٛ ث٦ ًَّ إز ٨َٙ ٖٝٚي٠ ٨َٙ ثـ٦ ف٢ـ٤اٟ   َٝاست ٨َٙي إشبٟ ث٦ ه٤ى اهشٞبٛ ىا

فَْٞٚىي إشبٟ ث٦ ٣يـ٥ْ   –٤ٕٝي٠ ٨َٙ دَػٞقيز إشبٟ ١َ٘ ٨ٝٞي ىٍ س٢ؾيٜ ٣ٍاثظ ّبٍَّىي 

٤ٖٟ ٤ٞ٧ا٥ٍ ٝغَف ٧ىٍ مَة إشبٟ ثَف٨ي٥ ىاٍى. اي٠ ٨َٙ ث٦ ف٤٢اٟ َِّٝ ٣ٍاثظ ى٢٧َٖي اي٘ ٙب

 ث٤ى٥ إز. 

٦ٖٚٚ َٝاست ػٞقيشي ١ٚبٟ ٝي ى٧ي اُ ٝؼٞـ٤ؿ  س٤ُيـ ١٤ْٕشٖب٨٧بي ٣ٍٕشبيي ثَإبٓ ٕ

 100ىٍٝي ٣ٍٕشب٧بي ٤ّؿِ ٣ ّٞشَ اُ  ١٤ْٕ1/40شٖب٥ ٣ٍٕشبيي ٖٝشََ ىٍ اي٠ ٨َٕٙشبٟ  236

ىٍٝي ٣ٍٕشب٧بي ثٍِٓ ٣ ثـي٘   ١9/7يَ ٣  100-999ىٍٝي ٣ٍٕشب٧بي ٝش٤ٕظ ٣ ثي٠  ١54يَ ، 

 ١يَ ٧ٖش٢ي.  1000اُ 

١شٖب٨٧بي ٨َٙي ٣ ٣ٍٕشبيي ٣اٍــ ىٍ ٕـغق   ( ١ل٥٤ إشََاٍ ٤ْٕ 1-15ىٍ ٦َٚ١ ٙٞب٥ٍ ) 

 ٨َٕٙشبٟ ثَإبٓ ٦ٖٕٚٚ َٝاست ػٞقيشي ٣ َٝيبٓ ١ٞبي٘ ىاى٥ ٙي٥ إز. 
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 ؿٟشػتبٖ ٕ٘یٗ : 8-5-1-1-1

ّي٤ٚٝشَ َٝثـ ىٍ ًَٙ إشبٟ اٍىثي٘ ٣اٍـ ٙـي٥ إـز.    ٨ٙ1037َٕشبٟ ١ٞي٠ ثب ٣ٕقز 

ٝشَ  1000-2000 يلي٣ى٥ اٍسيبفاي٠ ٨َٕٙشبٟ ىاٍاي ٤ٍٝقيشي ٧٤ّذبي٦ اي ٣ ىٙشي ث٤ى٥ ٣ ىٍ ٝ

١٤ْٕشٖب٥ يب ٥َٕ ٕب٥ إشََاٍ ىا١ٍي. اُ اي٠ سقياى  ٣89اٍـ ٙي٥ إز. ىٍ ٝلي٣ى٥ ٨َٕٙشبٟ ١ٞي٠ 

ٕـ١٤ْشٖب٥ ١ٞـي٠، ف٢جـَاٟ ٣آثـي ثيٖٚـ٤ ١َـبط يـب         3آثـبىي ىاٍاي ٕـ٦٢ْ ثـ٤ى٥ ٣     ،١٤ْٕشٖب٥ 86

بي اٍسجـبعي، ٝوـبثَاسي ٣   ١٤ْٕشٖب٨٧بي ٨َٙي ٧ٖش٢ي. اي٠ سقياى ١٤ْٕشٖب٥ اُ عَيٌ ٙج٦ْ ٍا٨٧ـ 

اعالفبسي ثب يْييَٖ ٣ ٕبيَ ١٤ْٕشٖب٨٧بي إشبٟ ىٍ اٍسجبط ثـ٤ى٥ ٣ ىاٍاي دي١٤ـي ٧ٖـش٢ي. سـَاّٜ     

 ّي٤ٚٝشََٝثـ إز.  ١٤ْٕ6/11شٖب٨٧ب ىٍ ٕغق اي٠ ٨َٕٙشبٟ ٝقبىٗ يِ ١٤ْٕشٖب٥ ىٍ ٧َ 

ىٍ ٝلــي٣ى٥ ايــ٠  1385ىٍ آهــَي٠ ى٥ٍ٣ َٕٙــٞبٍي فٞــ٤ٝي ١يــ٤ٓ ٣ ٖٝــ٠ْ ٕــبٗ 

 ١7/36يـَ ٝقـبىٗ    ١21859يَ ٕب٠ّ ث٤ى٥ ا١ي. اُ اي٠ سقـياى   59640ػٞقيشي ثبٙل ثَ  ٨َٕٙشبٟ

ىٍٝي ٕـب٠ّ ١َـبط ٣ٍٕـشبيي ثـ٤ى٥ ا١ـي.       ١3/63يَ ٝقبىٗ  37781ىٍٝي ٕب٠ّ ١َبط ٨َٙي ٣ 

سَاّٜ  ىٍٝي اُ ّ٘ ػٞقيز إشبٟ ٍا ىٍ ه٤ى ػبي ىاى٥ ا١ي.  ١8/4ٞي٠ ١٤ْٕشٖب٨٧بي ٨َٕٙشبٟ 

 ١يَ ىٍ ٧َ ّي٤ٚٝشَ َٝثـ إز. 5/57قبىٗ ػٞقيز ىٍ اي٠ ٨َٕٙشبٟ ٝ

ثٍَٕي ٦ٖٕٚٚ َٝاست ػٞقيشي ١٤ْٕشٖب٨٧بي ٣اٍـ ىٍ ايـ٠ ٨َٕٙـشبٟ ١ٚـبٟ ٝـي ى٧ـي،       

٧َ٨ٙبي ١ٞي٠، ف٢جَاٟ ٣ آثي ثي٤ٖٚ ث٦ سَسيت ٍسج٦ ٜٙٚ، ى٧ٜ ٣ ى٣اُى٧ٜ ٍا ىٍ ٕٖٚـ٦ٚ َٝاسـت   

ٕبٓ ٕٖٚـ٦ٚ َٝاسـت   . س٤ُيـ ١٤ْٕشٖب٨٧بي ٣ٍٕشبيي ثَا٨َٙي إشبٟ ث٦ ه٤ى اهشٞبٛ ىاى٥ ا١ي

ىٍٝـي   8/34اي٠ ٨َٕٙشبٟ  ١٤ْٕشٖب٥ ٣ٍٕشبيي ٖٝشََ ىٍ 86ػٞقيشي ١ٚبٟ ٝي ى٧ي اُ ٝؼ٤ٞؿ 

١يـَ ٣   100-999ىٍٝي ٣ٍٕشب٧بي ٝش٤ٕظ ٣ ثـي٠   ١1/51يَ،  ٣ٍ100ٕشب٧بي ٤ّؿِ ٣ ّٞشَ اُ 

 ١يَ ٧ٖش٢ي.  1000ىٍٝي ٣ٍٕشب٧بي ثٍِٓ ٣ ثي٘ اُ  14

١٤ْٕشٖب٨٧بي ٨َٙي ٣ ٣ٍٕـشبيي ٣اٍــ ىٍ ٕـغق    ( ١ل٥٤ إشََاٍ 1-16ىٍ ٦َٚ١ ٙٞب٥ٍ ) 

 ٨َٕٙشبٟ ثَإبٓ ٦ٖٕٚٚ َٝاست ػٞقيشي ٣ َٝيبٓ ١ٞبي٘ ىاى٥ ٙي٥ إز. 
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 ؿٟشػتبٖ ٘یش  : 9-5-1-1-1

ّي٤ٚٝشَ َٝثـ ىٍ مَة إشبٟ اٍىثي٘ ٣اٍـ ٙي٥ إز. اي٠  ٨ٙ1214َٕشبٟ ١يَ ثب ٣ٕقز 

ٝشـَ ٣اٍــ ٙـي٥     1500-2500ٍسيـبؿ  ٨َٕٙشبٟ ىاٍاي ٤ٍٝقيشي ٧٤ّٖشب١ي ث٤ى٥ ٣ ىٍ ٝلـي٣ى٥ ا 

 ١٤ْٕ82شٖب٥ يـب ٕـ٥َ ٕـب٥ إـشََاٍ ىا١ٍـي. اُ ايـ٠ سقـياى         84إز. ىٍ ٝلي٣ى٥ ٨َٕٙشبٟ ١يَ 

١٤ْٕشٖب٥ ١يَ ٣ ّـ٤ٍاييٜ ١َـبط يـب ٕـ١٤ْشٖب٨٧بي ٙـ٨َي       ١٤ْٕ2شٖب٥ آثبىي ىاٍاي ٦٢ْٕ ث٤ى٥ ٣ 

٣ اعالفـبسي ثـب يْـييَٖ ٣     ٧ٖش٢ي. اي٠ سقياى ١٤ْٕشٖب٥ اُ عَيٌ ٙج٦ْ ٍا٨٧بي اٍسجبعي، ٝوبثَاسي

ٕبيَ ١٤ْٕشٖب٨٧بي إشبٟ ىٍ اٍسجبط ثـ٤ى٥ ٣ ىاٍاي دي١٤ـي ٧ٖـش٢ي. سـَاّٜ ٕـ١٤ْشٖب٨٧ب ىٍ ايـ٠       

 ّي٤ٚٝشََٝثـ إز.  ٨ٙ4/14َٕشبٟ ٝقبىٗ يِ ١٤ْٕشٖب٥ ىٍ ٧َ 

ىٍ ٝلــي٣ى٥ ايــ٠  1385ىٍ آهــَي٠ ى٥ٍ٣ َٕٙــٞبٍي فٞــ٤ٝي ١يــ٤ٓ ٣ ٖٝــ٠ْ ٕــبٗ 

 ١4/27يـَ ٝقـبىٗ    6314َ ٕب٠ّ ث٤ى٥ ا١ي. اُ ايـ٠ سقـياى   ١ي ٨ٙ23035َٕشبٟ ػٞقيشي ثبٙل ثَ 

ىٍٝي ٕـب٠ّ ١َـبط ٣ٍٕـشبيي ثـ٤ى٥ ا١ـي.       ١6/72يَ ٝقبىٗ  16721ىٍٝي ٕب٠ّ ١َبط ٨َٙي ٣ 

ىٍٝي اُ ّ٘ ػٞقيز إـشبٟ ٍا ىٍ هـ٤ى ػـبي ىاى٥ ا١ـي. ايـ٠       ١٤ْٕ9/1شٖب٨٧بي ٨َٕٙشبٟ ١يَ 

سَاّٜ ػٞقيـز ىٍ ايـ٠ ٨َٕٙـشبٟ    ٨َٕٙشبٟ ّٜ ػٞقيز سَي٠ ٝلي٣ى٥ إشبٟ ث٦ ٙٞبٍ ٝي آيي. 

 ىٍ ٧َ ّي٤ٚٝشََٝثـ إز.  ١يَ 17ٝقبىٗ 

ثٍَٕي ٦ٖٕٚٚ َٝاست ػٞقيشي ١٤ْٕشٖب٨٧بي ٣اٍـ ىٍ ايـ٠ ٨َٕٙـشبٟ ١ٚـبٟ ٝـي ى٧ـي،       

٧َ٨ٙبي ١يَ ٣ ٤ٍّاييٜ ث٦ سَسيت ٍسج٦ يبُى٧ٜ ٣ ثيٖز ٣ يْٜ ٍا ىٍ ٦ٖٕٚٚ َٝاست ٨َٙي إشبٟ 

ٙـ٨َ ّـ٤ٍاييٜ ىٍ ٕٖٚـ٦ٚ َٝاسـت ٙـ٨َي إـشبٟ       ثـ٦ ايـ٠ سَسيـت     ث٦ ه٤ى اهشٞبٛ ىاى٥ ا١ي.

س٤ُيــ ٕـ١٤ْشٖب٨٧بي    ٤ّؿْشَي٠ ١َغ٦ ٨َٙي اُ ١ؾَ َٝيبٓ ٣ كؼٜ ػٞقيز ث٦ ٙٞبٍ ٝي آيـي.  

١٤ْٕشٖب٥ ٣ٍٕشبيي ٖٝشََ  ٣ٍ82ٕشبيي ثَإبٓ ٦ٖٕٚٚ َٝاست ػٞقيشي ١ٚبٟ ٝي ى٧ي اُ ٝؼ٤ٞؿ 

ىٍٝـي ٣ٍٕـشب٧بي    ١9/65يَ،  100ىٍٝي ٣ٍٕشب٧بي ٤ّؿِ ٣ ّٞشَ اُ  1/34اي٠ ٨َٕٙشبٟ  ىٍ

١يَ ػٞقيز ىاٙش٦ ا١ي. اي٠ ٨َٕٙشبٟ ىبٍي ١٤ْٕشٖب٥ ٣ٍٕشبيي ثـٍِٓ ٣   100-999ٝش٤ٕظ ٣ ثي٠ 

 ١يَ ػٞقيز إز.  1000ثب ثي٘ اُ 

( ١ل٥٤ إشََاٍ ١٤ْٕشٖب٨٧بي ٨َٙي ٣ ٣ٍٕـشبيي ٣اٍــ ىٍ ٕـغق    1-17ىٍ ٦َٚ١ ٙٞب٥ٍ ) 

 ى٥ ٙي٥ إز. ٨َٕٙشبٟ ثَإبٓ ٦ٖٕٚٚ َٝاست ػٞقيشي ٣ َٝيبٓ ١ٞبي٘ ىا
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 1385دٚسٜ  آٔبسي  (: تؼذاد جٕؼیت ػبوٗ دس ؿٟشػتبٖ ٞبي اػتبٖ اسدثیُ ثٝ تفىیه ٘مبط ؿٟشي ٚ سٚػتبيي عي 1-3جذَٚ ) 

 ؿشح

1385 

 وُ
 سٚػتبيي ؿٟشي

 دسصذ تؼذاد دسصذ تؼذاد

 5/22 123264 5/77 425568 548832 اسدثیُ

 2/61 33668 8/38 21358 55026 ثیّٝ ػٛاس

 7/49 47264 2/50 47740 95005 خّخبَ

 7/56 90359 0/43 68521 159242 ٔـٍیٗ ؿٟش

 3/66 60521 7/33 30749 91270 ٌشٔي

 6/47 78350 4/52 86227 164577 پبسع آثبد

 7/74 21460 3/25 7261 28721 وٛثش

 3/63 37781 7/36 21859 59640 ٕ٘یٗ

 6/72 16721 4/27 6314 23035 ٘یش

 6/41 509388 4/58 715597 1225348 ػتبٖوُ ا

 1385ٔبخز: ٔشوض آٔبس ايشاٖ، ٘تبيج تفصیّي ػشؿٕبسي ػٕٛٔي ٘فٛع ٚ ٔؼىٗ ، اػتبٖ اسدثیُ، 
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 1385(: تؼذاد جٕؼیت ؿٟشٞبي اػتبٖ اسدثیُ عي ٔمغغ آٔبسي 1-4جذَٚ)

 ٘بْ ؿٟش سديف
1385 

 دسصذ تؼذاد

 4/58 418262 اسدثیُ 1

 5/11 82256 پبسع آثبد 2

 9/8 63655 ٔـٍیٗ ؿٟش 3

 6/5 39754 خّخبَ 4

 4 28932 ٌشٔي 5

 2 14180 ٕ٘یٗ 6

 5/1 10456 ثیّٝ ػٛاس 7

 1 7261 ٌیٛي 8

 1 7178 جؼفشآثبد 9

 9/0 6161 ػٙجشاٖ 10

 8/0 5460 ٘یش 11

 7/0 5242 آثي ثیٍّٛ 12

 7/0 5145 ٞـتجیٗ 13

 6/0 4599 ػشػیٗ 14

 6/0 3971 اصال٘ذٚص 15

 4/0 2971 الٞشٚد 16

 4/0 2841 وّٛس 17

 4/0 2707 سضي 18

 3/0 1895 ٞیش 19

 3/0 1817 تبصٜ وٙذآٍ٘ٛت 20

 1/0 854 وٛسايیٓ 21

 100 715597 جٕغ
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  1385(: ػّؼّٝ ٔشاتت ػىٛ٘تٍبٟٞبي سٚػتبيي اػتبٖ اسدثیُ ثٝ تفىیه ؿٟشػتبٖ دس ٔمغغ آٔبسي   1-5جذَٚ)  

 ؿٟشػتبٖ

 جٕغ ٚ ثیـتش 2500 2499-1000 999-500 499-100 99-1

 دسصذ تؼذاد دسصذ تؼذاد دسصذ تؼذاد دسصذ تؼذاد دسصذ تؼذاد دسصذ تؼذاد

 100 158 0/20 2 5/30 25 9/19 31 5/12 73 0/5 27 اسدثیُ

 100 181 5/0 1 2/2 4 5/5 10 6/22 41 1/69 125 ثیّٝ ػٛاس

 100 154 9/1 3 4/5 9 9/16 26 2/40 62 1/35 54 پبسع آثبد

 100 127 6/1 2 7/8 11 6/12 16 37 47 1/40 51 خّخبَ

 100 96 0/0 0 1/2 2 4/10 10 51 49 4/36 35 وٛثش

 100 249 0/0 0 8/0 2 8/8 22 53 132 3/37 93 ٌشٔي

 100 239 4/0 1 5/7 18 8/8 21 2/43 103 1/40 96 ٔـٍیٗ ؿٟش

 100 86 2/1 1 8/12 11 4/17 15 7/33 29 8/34 30 ٕ٘یٗ

 100 82 0/0 0 0/0 0 2/6 5 7/59 49 1/34 28 ٘یش
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 : فؼبِیت ٞبي التصبدي 6-1-1-1

ا١ٖـب١ي إـز ّـ٦ ثـَ ثٖـشَ ٝلـيظ       ٧بي  ىقبٙيزد٤يبيي ٕبُٝبٟ ىضبيي ١ٚبر َٕىش٦ اُ 

ثَىاٍي اُ اْٝب١بر ٝليغي ثب ٧يه ُيٖز ٣ اَٝاٍ ٝقـبٗ ٙـْ٘ َٕىشـ٦     عجيقي ٣ ىٍ ١شيؼ٦ ث٥َ٨

٠ّ ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ث٦ س٢بٕت اْٝب١بر ٝليغي ، اػشٞبفي ٣ اٍشٞبىي ٤ٝػ٤ى ىٍ إز. ػ٤اٝـ ٕب

 اي٠ إشبٟ ىاٍاي ىقبٙيز ٧بي ٝوشٚو اٍشٞبىي ٧ٖش٢ي.

 فٞي٥ سَي٠ ىقبٙيز ٧بيي ٦ّ ىٍ اي٠ إشبٟ ا١ؼبٛ ٝي ٤ٙى فجبٍس٢ي اُ : 

 ىقبٙيز ٧بي ّٚب٣ٍُي )ٍُافي ـ ثبمي ٣ ىاٝياٍي ث٦ ٤ٍٝر ديَٚىش٦ ٣ ٢ٕشي ( -

 يز ٧بي ٢ٝقشي ـ ٝقي١ي ىقبٙ -

 ىقبٙيز ٧بي هيٝبسي  -

ثب ٧َيِ اُ ىقبٙيز ٧بي ٤ٝػ٤ى ًَّ ٙي٥ ٍاثغ٦ ىٍاي٠ ثو٘ اُ ٤١ٙشبٍ َٙف ٝوشَٞي ىٍ 

ـ ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ٦ّ اُ اٍّبٟ اٝٚي ٕبُٝبٟ ىضبيي إشبٟ ث٦ ٙٞبٍ ٝـي آي  ي اٍايـ٦ ٙـي٥   ٢

 إز.

 
 : فؼبِیت ٞبي وـبٚسصي  1-6-1-1-1

ٍ إشبٟ اٍىثي٘ ٙبٝ٘ ىقبٙيز ٧بي ٕـ٦ ثوـ٘ ٍُافـز ٣    ىقبٙيز ٧بي ثو٘ ّٚب٣ٍُي ى

 ثبمياٍي، ىاٝياٍي ٣ د٣ٍَٗ عي٤ٍ ٣ ٝبّيبٟ إز.

 

 تاغذاري  سراعت ٍ )الف(:

٣ ثبمي إشبٟ ؿ٦ اُ ١ؾَ ايؼبى اٙشنبٗ، س٤ٙيي ٣ ايؼبى اٍُٗ اىـ٣ِى٥ ٣  ي ٍُاف٧بي  ىقبٙيز

٧ـبي   ىقبٙيزثيٚشَ اُ ٕبيَ ٧بي إشبٟ ىاٍاي ا٧ٞيشي ث٦ َٝاست  ؿ٦ اُ ١ؾَ ٕٖشَٗ ىٍ ٨َٕٙشبٟ

    ٟ ثـ٦ ٙـٞبٍ    ثو٘ ّٚب٣ٍُي ث٤ى٥ ٣ يْي اُ ٨ٜٝ سَي٠ ٍٙش٦ ىقبٙيز ٧ـبي ١ؾـبٛ اٍشٞـبىي إـشب

 .آي٢ي ٝي

اي٠ ىقبٙيز ىٍ ١ؾبٛ اٍشٞبىي ٣ٍٕشبيي ٣ ثَهي ٣ٍٕشب ـ ٧َ٨ٙبي إشبٟ ىاٍاي ١َ٘ دبي٦  

 ٘ ث٦ َٙف ُيَ إز : ىقبٙيز ٧بي ٍُافي ٣ ثبمي ىٍ إشبٟ اٍىثي  ٣ ٖٝٚظ إز. ٨ٜٝ سَي٠ ٣يْٕي

 

  سغح ول اراضي وطاٍرسي 

، ّـ٘ ٖٝــبكز اٍاضــي  1384-85ثـَ دبيــ٦ آٝب٧ٍـبي ىٍىٕــشَٓ، ىٍ ٕـبٗ ٍُافــي     

٧ِاٍ 3/719ّٚب٣ٍُي )اٍاضي ُيَّٚز ٝل٤ٞالر ٍُافي ٣ ثبمي ٣ اٍاضي آي٘ ( إشبٟ ثبٙل ثَ 

ٍ     ٧3/40ْشبٍ إز ٦ّ كي٣ى  ُي ىٍ ىٍٝي ّ٘ ٖٝبكز إشبٟ ٝي ثبٙـي. س٤ُيــ اٍاضـي ّٚـب٣

 ٨َٕٙشب٨١بي سبثق٦ إشبٟ ىٍ اي٠ ٕبٗ ٍُافي ١ٚبٟ ٝي ى٧ي:
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ىٍٝي( اٍاضي  ٧9/19ِاٍ ٧ْشبٍ) ٨ٙ1/143َ ثب ىاٙش٠ ٖٝٚي٠ ىٍ كبٙي ٦ّ ٨َٕٙشبٟ   -

ىٍٝـي( اٍاضـي    ٧7/5ِاٍ ٧ْشـبٍ)  3/41ّٚب٣ٍُي إشبٟ ٣ ٨َٕٙشبٟ ٤ّطَ ثب ىاٙش٠ 

 ٍ اي ثيٚـشَي٠ ٣ ّٞشـَي٠   ّٚب٣ٍُي إشبٟ، ىٍ ٝيبٟ ٨َٕٙشب٨١بي إشبٟ ث٦ سَسيـت ىا

ٕغق اٍاضي ّٚب٣ٍُي ٧ٖش٢ي، ٨ٕٜ ١ٖجي اٍاضي ّٚب٣ٍُي ٕبي٨ََٕٙشب٨١بي إـشبٟ  

ىٍٝـي،  1/17اُ ّ٘ اٍاضي ّٚب٣ٍُي إشبٟ ث٦ سَسيت ا٧ٞيز ىٍ ٨َٕٙـشبٟ اٍىثيـ٘   

ىٍٝـي، ٨َٕٙـشبٟ ١ٞـي٠     6/13ىٍٝي، ٨َٕٙشبٟ َٕٝـي   ٨ٙ8/15َٕشبٟ ثي٦ٚ ٤ٕاٍ 

ىٍٝـي ٣ ٨َٕٙـشبٟ    7/6ٍٝي، ٨َٕٙشبٟ ١يَ ى 6/7آثبى ىٍٝي، ٨َٕٙشبٟ دبٍٓ 9/7

٨َٙ ث٦ ٖٝٚي٠ ىٍٝي إز. ١ٖجز ٖٝبكز اٍاضي ّٚب٣ٍُي ٨َٕٙشبٟ  8/5هٚوبٗ 

 ٝي ثبٙي. 1ث٦  5/3ٖٝبكز ٝش٢بؽَ اي٠ اٍاضي ىٍ ٨َٕٙشبٟ ٤ّطَ ٝب٢١ي ١ٖجز 

 

  سغح ول اراضي سراعي 

الر ىٍ ٕبٗ ٍُافي ٤ٍٝى ثٍَٕي، ٖٝبكز ّ٘ اٍاضي ٍُافي) اٍاضي ُيَّٚز ٝلٞـ٤  

ىٍٝي ّ٘ ٖٝبكز  ٧6/90ِاٍ ٧ْشبٍ إز ٦ّ كي٣ى  652ٍُافي ٣ اٍاضي آي٘( إشبٟ ثبٙل ثَ 

اٍاضي ّٚب٣ٍُي إشبٟ ث٤ى٥ ٣ كبّي اُ اهشٞبٛ ثو٘ ثٖيبٍ ثٍِٕي اُ اٍاضي ّٚب٣ٍُي إشبٟ 

ضـقو ٝلـي٣ى، ىٍ ٧ٞـ٦     ث٦ ّٚز ٝل٤ٞالر ٍُافي ٕبال٦١ إـز. ايـ٠ ٣يْٕـي ، ثـب ٙـير ٣     

٥ ٝي ٤ٙى، ٨ٝٞشَي٠ ٣يْٕي ٧بي س٤ُيـ اٍاضـي ٍُافـي ىٍ ٨َٕٙـشب٨١بي    ٨َٕٙشب٨١بي إشبٟ ىيي

 إشبٟ ىٍ ٕبٗ ٍُافي ٤ٍٝى ثٍَٕي فجبٍس٢ي اُ :

٧ِاٍ ٧ْشبٍ اٍاضـي ٍُافـي ٣ ٨َٕٙـشبٟ هٚوـبٗ ثـب      ٨ٙ6/120َٕشبٟ اٍىثي٘ ثب ىاٙش٠  -

٧ِاٍ ٧ْشبٍ اٍاضي ٍُافي، ىٍ ٝيبٟ ٨َٕٙشب٨١بي إشبٟ ، ث٦ سَسيت ىاٍاي  7/31ىاٙش٠ 

ىٍٝـي   9/4ىٍٝـي ٣   5/18شَي٠ ٣ ّٞشَي٠ ٕـغق اٍاضـي ٍُافـي ٧ٖـش٢ي ّـ٦      ثيٚ

ٖٝبكز ّ٘ اٍاضي ٍُافي إشبٟ ٝي ثبٙي. ا١يا٥ُ ٕـ٨ٜ ١ٖـجي اٍاضـي ٍُافـي ٕـبيَ      

٨َٕٙشب٨١ب اُ ّ٘ ٖٝبكز اي٠ اٍاضي ىٍ إشبٟ ث٦ سَسيت ىٍ ٨َٕٙشبٟ ٖٝٚي٠ ٙـ٨َ  

5/18  ٍ ىٍٝـي ،   5/14ىٍٝـي، ٨َٕٙـشبٟ َٕٝـي     3/17ىٍٝي، ٨َٕٙشبٟ ثي٦ٚ ٕـ٤ا

َ    9/7ىٍٝي، ٨َٕٙشبٟ دبٍٓ آثـبى   ٨ٙ0/8َٕشبٟ ١ٞي٠   3/5ىٍٝـي، ٨َٕٙـشبٟ ١يـ

 ىٍٝي إز. 1/5ىٍٝي ٣ ٨َٕٙشبٟ ٤ّطَ 

 

  سغح اراضي سراعي آتي 

٧ِاٍ ٧ْشبٍ اُ اٍاضي ّٚب٣ٍُي إشبٟ ثـ٦   5/233ٕبٗ ٍُافي ٤ٍٝى ثٍَٕي، كي٣ى  ىٍ 

كز اٍاضي ٍُافي آثـي كـي٣ى   ٤ٍٝر آثي سلز ّٚز ٝل٤ٞالر ٍُافي ٕبال٦١ ٍَاٍ ىاٍى. ٖٝب

ٟ ١ٖجي اٍاضـي ٍُافـي   ىٝلي٣ى ث٤ ىٍٝي ٖٝبكز اٍاضي ٍُافي إشبٟ إز ٦ّ كبّي اُ 8/35
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ٍبثـ٘ ٝالكؾـ٦    شبًآثي إشبٟ إز.  اعالفـبر سيٞـيٚي ىٍىٕـشَٓ ١ٚـبٟ ى٢٧ـي٥ سيـب٣ر ١ٖـج       

 ٨َٕٙشب٨١ب ىٍ ثَه٤ٍىاٍي اُ اي٠ اٍاضي إز. ثَدبي٦ اي٠ اعالفبر:

ىٍٝـي( اُ اٍاضـي ٍُافـي آثـي     8/29)  ٧ِاٍ ٧ْشبٍ 5/69اٙش٠ ى ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘ ثب -

ٍ   7/4ىاٙش٠  إشبٟ ٣ ٨َٕٙشبٟ هٚوبٗ ثب ىٍٝـي( اُ اٍاضـي آثـي     0/2) ٧ـِاٍ ٧ْشـب

إشبٟ، ىٍٝيبٟ ٨َٕٙشب٨١بي سبثق٦ إشبٟ، ث٦ سَسيت ٨َٕٙـشب٨١بيي ٧ٖـش٢ي ّـ٦ ىاٍاي    

ثَاثـَ ثـ٤ىٟ    15ثيٚشَي٠ ٣ ّٞشَي٠ ٕغق اٍاضي ٍُافي آثي ٧ٖش٢ي٦ّ ىٍ ض٠ٞ ٝجي٠ 

ٕغق اٍاضي ٍُافي آثي ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘ ١ٖجز ث٦ ٕغق اٍاضي ٍُافي آثـي هٚوـبٗ   

إز. ثب س٤ػ٦ ث٦ اي٠ ٦ّ ٨ٕٜ ١ٖجي اٍاضي ٍُافي آثي ٕبي٨ََٕٙشب٨١بي إشبٟ اُ ّ٘ 

 ىٍٝـي، ٨َٕٙـشبٟ    5/20اٍاضي ٍُافـي آثـي إـشبٟ ثـَاي ٨َٕٙـشبٟ دـبٍٓ آثـبى        

ىٍٝـي،   ٤ٕ7اٍ  ىٍٝي، ٨َٕٙشبٟ ثي٦ٚ 9/8ىٍٝي، ٨َٕٙشبٟ ١ٞي٠  8/19ٖٝٚي٠ ٨َٙ 

ىٍٝـي   ٨ٙ5/3َٕشبٟ ١يَ  ىٍٝي ٣ ٨ٙ8/3َٕشبٟ ٤ّطَ  ىٍٝي، ٨ٙ8/4َٕشبٟ َٕٝي 

ٝي س٤اٟ ١ٚبٟ ىاى٦ّ س٤ُيـ اٍاضي ٍُافي آثـي ىٍ  ٨َٕٙـشب٨١بي إـشبٟ ىاٍاي     إز،

سَي ىٍ ٍيبٓ ثب ٕـبيَ اْٝب١ـبر  ثوـ٘ ثـ٤ى٥ ٣ سَّٞـِ ١ٖـجي        ا٤ٖٙي س٤ُيـ ١بٝشقبىٗ

 إشََاٍ اي٠ اٍاضي ىٍ ثَهي ٨َٕٙشب٨١بي إشبٟ ٣ػ٤ىىاٍى. ثيٚشَي ىٍ
 

  سغح اراضي سراعي دين 

ثَدبي٦ آٝب٧ٍبي ىٍىٕشَٓ، ىٍٕبٗ ٍُافـي ٝـ٤ٍى١ؾَ، ٖٝـبكز ّـ٘ اٍاضـي ٍُافـي        

ىٍٝي ٖٝبكز ّ٘ اٍاضي ٍُافي ٧2/64ِاٍ ٧ْشبٍ إز ٦ّ  5/418ُيَّٚز ىيٜ إشبٟ ثبٙل ثَ 

 ٍُافـي إـشبٟ ٣  ٧ـبي   ىقبٙيـز ّبٍي ىٍ  اع ١ٖجي ُيبى ىيٜإشبٟ إز. اي٠ اٍٍبٛ ١ٚبٟ ى٢٧ي٥ ٣ٍ

كبّي اُ آٟ إز ٦ّ يِ ٤ٕٛ اٍاضي ٍُافي إشبٟ اُ عَيٌ ّٚز آثي ٣ ى٣ ٤ٕٛ آٟ اُ عَيـٌ  

إـشبٟ ى٣ ثَاثـَ    ّٚز ىيٜ ٤ٍٝى ث٥َ٨ ثَىاٍي ٍَاٍ ٝي ٕيَى ٣ ٙير ١ٖجي ىيْٞبٍي ٍُافي ىٍ

ٙير ١ٖجي ىيْٞبٍي ٣ إشََاٍ اٍاضي  ١ٚبٟ ٝي ى٢٧ي٦ّآٝب٧ٍبي ٤ٌٍّٝ ٍُافز آثي آٟ إز. 

 ٨َٕٙشب٨١بي إشبٟ ثب يْييَٖ ٝشيب٣ر ث٤ى٥ ٣ ىا٦٢ٝ اي٠ سيب٣ر ١يِ ١ٖجشبً ُيبى إز.  ىيٜ ىٍ

٧ِاٍ ٧ْشبٍ اٍاضي ٍُافي ىيٜ ٣  96َٕشبٟ ثي٦ٚ ٤ٕاٍ ثب ٤ٍٝى ثٍَٕي  ٨ٙ ٗ ٍُافيٕبىٍ  

ٝيـبٟ ٨َٕٙـشب٨١بي إـشبٟ، ثـ٦     ىٍ   ٧ِاٍ ٧ْشبٍ اٍاضي ٍُافي ىيـٜ،  ٨ٙ1/4َٕشبٟ دبٍٓ آثبى ثب 

ىٍٝي ّ٘  1ىٍٝي ٣  ٦ّ23  ٧ٖش٢ي  سَسيت ىاٍاي ثيٚشَي٠ ٣ ّٞشَي٠ ٕغق اٍاضي ٍُافي ىيٜ

ٖٝبكز اٍاضي ٍُافي ىيـٜ ٨َٕٙـشبٟ ثيٚـ٦      ٖٝبكز اٍاضي ىيٜ إشبٟ ٝي ثبٙي. ث٦ ثيبٟ ىيَٖ،

ي٠ سَسيـت  ٕغق اي٠ اٍاضي ى٨ٍَٕٙشبٟ دبٍٓ آثـبى ٝيجبٙـي.  ثـ٦ ٧ٞـ     ثَاثَ ٤ٕ23اٍ ١ِىيِ ث٦

ىٍٝي ىٍ ٨َٕٙشبٟ َٕٝـي،   20س٤اٟ ١ٚبٟ ىاى ٦ّ اُ ّ٘ اٍاضــــي ٍُافي ىيٜ إشبٟ كي٣ى ٝي

ىٍٝـي ىٍ   ٨ٙ6/7َٕـشبٟ اٍىثيـ٘،    ىٍ ىٍٝـي  ٨ٙ2/12َ، ٖٝٚي٠ ٨َٕٙشبٟ  ىٍٝي ىٍ 8/17



 54



ٍ  8/5ىٍٝي ى٨ٍَٕٙشبٟ ١يَ ٣ 3/6ىٍٝي ىٍ ٨َٕٙشبٟ هٚوبٗ،  ٨ٙ4/6َٕشبٟ ١ٞي٠،   ىٍٝـي ى

 اٍ ىاٍى.٨َٕٙشبٟ ٤ّطَ  ٍَ

 

  سغح اراضي تاغي 

٧ِاٍ ٧ْشبٍ  8/31ٖٝبكز ّ٘ اٍاضي ثبمي إشبٟ ثبٙل ثَ   ىٍ ٕبٗ ٍُافي ٤ٍٝى ثٍَٕي، 

ىٍٝي اُ ٖٝبكز اٍاضي ّٚب٣ٍُي إشبٟ ٍا ث٦ ه٤ى اهشٞـبٛ ىاى٥ ٣ ١ٚـبٟ    4/4إز ٦ّ س٨٢ب 

 ى٢٧ي٥ سوٞيٜ ثو٘ ٤ّؿْي اُ اٍاضي ّٚب٣ٍُي إشبٟ ث٦ ثبمياٍي إز.

ٍ    ٨ٝٞشَي٠ ٣يْٕ  ٨َٕٙـشب٨١بي سبثقـ٦ آٟ    ي ٧بي ا٤ٖٙي س٤ُيــ اٍاضـي ثـبمي إـشبٟ ى

 فجبٍس٢ي اُ:

 

٧ِاٍ ٧ْشبٍ اٍاضي  ٨ٙ9/13َ ثب ىاٙش٠  ٖٝٚي٠ ىٍٕبٗ ٍُافي ٤ٍٝىثٍَٕي، ٨َٕٙشبٟ  -

 ٧8/43ِاٍ ٧ْشبٍ اٍاضي ثـبمي ثـ٦ سَسيـت     5/0ثبمي ٣ ٨َٕٙشبٟ ١يَ ثب ىاٙش٠ كي٣ى 

ث٦ ه٤ى  اهشٞبٛ ىاى٥ ٣ ىاٍاي ثيٚشَي٠ ىٍٝي اُ اٍاضي ثبمي إشبٟ ٍا  7/1 ىٍٝي ٣

٣ ّٞشَي٠ ٕغق ُيَّٚز ثبمبر ٝي ثب٢ٙي. ث٦ ايـ٠ سَسيـت ٝالكؾـ٦ ٝـي ٙـ٤ى ّـ٦       

ثَاثَ آٟ ىٍ ٨َٕٙشبٟ ١يَ إـز. ثـ٦    ٨ٙ26َ ىٍكي٣ىٖٝٚي٠ ٖٝبكز اٍاضي ثبمبر 

٧ٞي٠ سَسيت ٝي س٤اٟ ١ٚبٟ ىاى٦ّ ٨ٕٜ ١ٖجي اٍاضي ثبمي ٨َٕٙشب٨١ب اُ ّـ٘ اٍاضـي   

ىٍٝـي،   3/9ىٍٝي، ٨َٕٙشبٟ دبٍٓ آثبى  6/18َاي ٨َٕٙشبٟ هٚوبٗ ثبمبر إشبٟ ث

ىٍٝي، 9/4ىٍٝي، ٨َٕٙشبٟ ١ٞي٠  5/6ىٍٝي ، ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘ ٨ٙ9/7َٕشبٟ ٤ّطَ 

ىٍٝي إز. ايـ٠ ١ٖـجش٨ب ثـ٦    6/2ىٍٝي ٣ ٨َٕٙشبٟ ثي٦ٚ ٤ٕاٍ  ٨ٙ5/4َٕشبٟ َٕٝي 

  ٍ ٨بي إـشبٟ ٣  ٨َٕٙـشب١  ٣ض٤ف ١ٚبٟ ى٢٧ي٥ ١بثَاثَي ىٍ ا٤ٖٙي س٤ُيـ ايـ٠ اٍاضـي ى

سَِّٞ ١ٖجي ثيٚشَ ثبمبر ىٍ ثَهي اُ ٨َٕٙشب٨١بي إشبٟ )ثـ٤ي٥ْ ىٍ ٝٚـٖي٠ ٙـ٨َ(    

 إز.
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 : دأپشٚسي  2-6-1-1-1

ثَ دبي٦ آهَي٠ اعالفبر ىٍ ىٕشَٓ اُ ا٤ٖٙي س٤ُيـ ىا٨ٝبي إـشبٟ ىٍ ٨َٕٙـشب٨١بي    

 ، ٝي س٤اٟ ١ٚبٟ ىاى :1385آٟ ىٍ ٕبٗ 

٧ِاٍ ٍآ إـز   6005ثَكٖت ٝقبىٗ ٤ٕٕي٢يي آٟ( ثبٙل ثَ  ) ٟ)اٙو(: سقياى ّ٘ ىا٨ٝبي إشب 

٨َٕٙـشبٟ   ىٍ ىٍٝـي  ٨ٙ6/15َٕـشبٟ دـبٍٓ آثـبى،     ىٍٝي ىٍ ٦ّ4/23 اُ آٟ كي٣ى 

ٍ  4/12ىٍٝـي ىٍ ٨َٕٙـشبٟ ٝٚـٖي٠ ٙـ٨َ ٣     6/13 اٍىثي٘ ، ٨َٕٙـشبٟ ١يـَ    ىٍٝـي ى

بٟ ٦ّ اي٠ ؿ٨ـبٍ ٨َٕٙـشبٟ ىاٍاي ثيٚـشَي٠ سقـياى ىاٛ ىٍ إـش      د٣ٍَٗ ىاى٥ ٝي ١٤ٙي

 5/4ىٍٝـي ىٍ ٨َٕٙـشبٟ ّـ٤طَ،     8/2اُ ّ٘ ىا٨ٝبي إـشبٟ كـي٣ى     َٝبث٘، ٧ٖش٢ي. ىٍ

ىٍٝـي ىٍ ٨َٕٙـشبٟ    3/8ىٍٝي ىٍ ٨َٕٙشبٟ ١ٞي٠،  ٨ٙ8/7َٕشبٟ هٚوبٗ،  ىٍٝي ىٍ

٨َٕٙشبٟ َٕٝي ٨ٖ١ياٍي ٝي ٤ٙى ٦ّ ٨َٕٙشب٨١بي ىاٍاي  ىٍٝي ىٍ 6/11ثي٦ٚ ٤ٕاٍ ٣ 

 سقياى ىاٛ ّٞشَ ىٍ إشبٟ ٝي ثب٢ٙي.

٣يْٕي٨ـبي اٖٙـ٤ي س٤ُيــ ا١ـ٤اؿ      ،1385بي٦ آهَي٠ اعالفبر ىٍ ىٕشَٓ، ىٍ ٕبٗ ثَ د 

 عي٤ٍ إشبٟ ىٍ ٨َٕٙشب٨١بي آٟ ث٦ سَسيت ُيَ إز:

ٝيٚيـ٤ٟ   3/4ٝيٚي٤ٟ ٍغق٦ إز ّـ٦ اُ آٟ   8/11سقياى ّ٘ ا٤١اؿ عي٤ٍ إشبٟ ثبٙل ثَ  -

ٍ  3/24ٝيٚيـ٤ٟ ٍغقـ٦ )   9/2ىٍٝي( ىٍ ٨َٕٙشبٟ اٍىثيـ٘ ٣   8/36ٍغق٦ )  ىٍٝـي( ى

ىٍٝي( ىٍ ٨َٕٙشبٟ ٖٝٚي٠ ٨َٙ إز ٣  6/13ٝيٚي٤ٟ ٍغق٦ ) ٨ٙ6/1َٕشبٟ ١ٞي٠ ٣ 

اي٠ ٦ٕ ٨َٕٙشبٟ ىاٍاي ثيٚشَي٠ سقياى عي٤ٍ ىٍ ٝيبٟ ٨َٕٙشب٨١بي إشبٟ ٧ٖش٢ي. ىٍ 

ىٍٝي( ىٍ ٨َٕٙشبٟ ّـ٤طَ،  9/2ٝيٚي٤ٟ ٍغق٦ ) 34/0َٝبث٘، اُ ّ٘ عي٤ٍ إشبٟ كي٣ى 

 8/3ٝيٚيـ٤ٟ ٍغقـ٦ )   44/0هٚوـبٗ ٣   ىٍٝي( ىٍ ٨َٕٙشبٟ 2/3ٝيٚي٤ٟ ٍغق٦ )38/0

ىٍٝي( ىٍ ٨َٕٙشبٟ ثي٦ٚ ٤ٕاٍ إز ٦ّ ٦ٕ ٨َٕٙشبٟ ىاٍاي ّٞشَي٠ سقياى عيـ٤ٍ ىٍ  

٨َٕٙشب٨١بي إشبٟ اُ ّ٘ سقياى  إشبٟ ٝي ثب٢ٙي، ض٢ٞبً ، ٨ٕٜ ١ٖجي سقياى عي٤ٍ ٕبيَ

ىٍٝـي٣   4 /9ىٍٝـي ، ٨َٕٙـشبٟ ١يـَ     7/4عي٤ٍ إشبٟ ىٍ ٨َٕٙـشبٟ دـبٍٓ آثـبى    

 ىٍٝي إز. 8/5َٝي ٨َٕٙشبٟ ٕ
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 : صٙؼت3-6-1-1-1

 

 )الف(: ٍاحذّاي صٌعتي 

اّظَ ٧٣ٍَٞٚبي ٢ٝقشي ىٍ ٤ٍّٚ ىٍ َٝاِّ إشب٨١ب ٣ ٨َٕٙشب٨١بي ٨ٜٝ ٣اٍـ ٙي٥ ا١ـي.   

ث٦ ع٤ٍي٦ْ سَِّٞ هبٝي ىٍ َٝاِّ إشبٟ ٝٚب٧ي٥ ٝي ٤ٙى. إشبٟ اٍىثي٘ ١يـِ ايـ٠ اٝـَ ٝشظ٢ـي     

٨٧بي ٢ٝقشي إشبٟ ٍا ث٦  ي٠ إشبٟ اّظَ ٣اكي٧ب ٣ ّبٍٕب١ج٤ى٥ ٣ ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘ ث٦ ف٤٢اٟ َِّٝ ا

 ه٤ى ػٌة َّى٥ إز.

 ٣510اكي ٢ٝقشي ٤ٝػـ٤ى ىٍ إـشبٟ اٍىثيـ٘     713اُ ّ٘  1385ثَإبٓ آٝبٍ ٕبٗ  

 47ىٍٝي ىٍ ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘ ٍَاٍ ىاٍى. ٨َٕٙشبٟ ١ٞي٠ ثـب ىاٍا ثـ٤ىٟ    ٣5/71اكي آٟ ٝقبىٗ 

٢قشي إشبٟ ٤ٕٝي٠ ٍسج٦ اُ ٙلبػ سقـياى ٣اكـي٧بي   ىٍٝي ٣اكي٧بي ٝ ٣6/6اكي ٢ٝقشي ٝقبىٗ 

٢ٝقشي إشبٟ ٍا ىاٍى. اُ ٙلبػ سقياى ٣اكي٧بي ٢ٝقشي ٨َٕٙشبٟ هٚوبٗ ؿ٨بٍٝي٠ ٍسج٦ ىٍ إشبٟ 

ىٍٝـي   ٣9/4اكـي ٝـ٢قشي ٝقـبىٗ     35ٍا ث٦ ه٤ى اهشٞبٛ ىاى٥ إـز. ايـ٠ ٨َٕٙـشبٟ ىاٍاي    

٣اكي٧بي   ٢ٝ1/4قشي ٝقبىٗ  ٣اكي ٣29اكي٧بي ٢ٝقشي إشبٟ إز. ٨َٕٙشبٟ ٖٝٚي٠ ٨َٙ ثب 

 ٢ٝقشي ىٍ ػبيٖب٥ د٢ؼٜ ٍَاٍ َٕىش٦ إز.

 ٣6/0  7/1، 7/1،  ٨ٙ8/1َٕشب٨١بي ١يَ، ثي٦ٚ ٤ٕاٍ، َٕٝـي ٣ ّـ٤طَ ١يـِ ثـ٦ سَسيـت       

 ىٍٝي اُ ّ٘ ٣اكي٧بي ٢ٝقشي إشبٟ ٍا ىاٍا ث٤ى٥ ا١ي.

 

  ضْزن ّاي صٌعتي 

٘ ٨َُٙ ٢ٝقشي ٙبٝ٘ ٨َُٙ ٧ 7ىٍ كبٗ كبضَ ىٍ إشبٟ اٍىثي٘   ، 1بي ٢ٝقشي اٍىثيـ

، دبٍٓ آثبى، هٚوبٗ ، َٕٝي ، ٖٝٚي٠ ٨َٙ ٣ سوٜٞ آة ىقبٙيز ىا١ٍي. ث٦ اي٠ سَسيت 2اٍىثي٘ 

٨َُٙ ٢ٝقشي ٣ ٧َيِ اُ ٨َٕٙشب٨١بي دبٍٓ آثبى ، هٚوبٗ ، َٕٝي ،  ٨ٙ2َٕشبٟ اٍىثي٘ ىاٍاي 

ي٠ ١يِ ىبٍي ٖٝٚي٠ ٨َٙ ٣ ١يَ ىاٍاي يِ ٨َٙ ٢ٝقشي ٧ٖش٢ي. ٨َٕٙشب٨١بي ثي٦ٚ ٤ٕاٍ، ٤ّطَ ٣ ١ٞ

 ٨َُٙ ٢ٝقشي ٧ٖش٢ي.

٧بي ٢ٝقشي إشبٟ ثـبٙل   ثي٢ي ٙي٥ ثَاي إشََاٍ ىٍ ٨َُٙ سقياى ّ٘ ّبٍٕب٥ ٧بي دي٘ 

ىٍٝي ، ٨َٕٙـشبٟ هٚوـبٗ    1/82ّبٍٕب٥ ٢ٝقشي إز ٦ّ ٨ٕٜ ١ٖجي ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘  878ثَ 

بٟ ىٍٝي، ٨َٕٙـش  6/2ىٍٝي ، ٨َٕٙشبٟ دبٍٓ آثبى  5/3ىٍٝي ، ٨َٕٙشبٟ ٖٝٚي٠ ٨َٙ  7/8

ىٍٝي إز. اُ ّ٘ ّبٍٕب٨٧بي دي٘ ثي٢ـي ٙـي٥ ثـَاي     1/1ىٍٝي  ٣ ٨َٕٙشبٟ ١يَ  9/1َٕٝي 

ّبٍٕب٥ ىٍ كـبٗ ث٨ـ٥َ ثـَىاٍي     259إشََاٍ ىٍ ٨َُٙ ٧بي ٢ٝقشي إشبٟ ، ىٍ كبٗ كبضَ س٨٢ب 

 5ىٍٝـي، ٨َٕٙـشبٟ هٚوـبٗ     3/90إز ٦ّ ٨ٕٜ ١ٖجي ٨َُٙ ٧بي ٢ٝقشي ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘ 

 ىٍٝي إز. ٨ٙ5/1َ  ىٍٝي ٣ ٨َٕٙشبٟ ٖٝٚي٠ 1/3ى ىٍٝي، ٨َٕٙشبٟ دبٍٓ آثب
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  ًَاحي صٌعتي 

١بكي٦ ٝـ٢قشي ىٍ إـشبٟ اٍىثيـ٘     3سقياى  1385ثَ دبي٦ اعالفبر ىٍ ىٕشَٓ ىٍ ٕبٗ  

)ٙبٝ٘ ٤١اكي ٢ٝقشي ٣ٍف ٢ّيي ، ىٍ ٨َٕٙشبٟ ثي٦ٚ ٤ٕاٍ، َْٙآة ىٍ ٨َٕٙشبٟ َٕٝي ٣ ٤١ػي٥ 

 ىٍ ٨َٕٙشبٟ ١ٞي٠ ( ٣ػ٤ى ىاٍى.

 

 ) ب (: هعذى 

ثَ دبي٦  اعالفبر اهٌ ٙي٥ اُ ٕبُٝبٟ ٢ٝبيـ ٣ ٝقبىٟ إشبٟ اٍىثي٘ ، سقياى ّ٘ ٝقـبىٟ   

ىٍٝـي ( ىٍ   87ٝقـيٟ )  80ٝقيٟ إز. ٦ّ اُ اي٠ سقـياى   92ثَىاٍي إشبٟ ثبٙل ثَ  ٍبث٘ ث٥َ٨ 

 1ىٍٝي ( ىٍ ٥٣َٕ ٝقـبىٟ ميَىٚـِي ٣    9/12ٝقيٟ) ٥٣َٕ11 ٝقبىٟ ٤ٝاى ٣ ٝٞبٙق ٕبهشٞب١ي ، 

 ٝي ( ىٍ ٥٣َٕ ٝقبىٟ ىِٚي ٍَاٍ ىا١ٍي.ىٍ 1/1ٝقيٟ )

ى٧ي ّـ٦ اُ   ثَىاٍي إشبٟ ىٍ ٕغق ٨َٕٙشب٨١بي آٟ، ١ٚبٟ ٝي دَا٢ّ٘ ٝقبىٟ ٍبث٘ ث٥َ٨ 

 7/20ٝقـيٟ )  19ىٍٝـي ( ىٍ ٨َٕٙـشبٟ اٍىثيـ٘،     2/27ٝقيٟ ) 25ّ٘ ٝقبىٟ إشبٟ ، سقياى 

 13ٝقـيٟ )  12ىٍٝـي ( ىٍ ٨َٕٙـشبٟ ١يـَ ،     1/14ٝقـيٟ )  13ىٍٝي ( ىٍ ٨َٕٙشبٟ ١ٞي٠ ، 

ٝقـيٟ   8ىٍٝي ( ىٍ ٨َٕٙشبٟ ٖٝٚي٠ ٨َٙ ،  9/10ٝقيٟ ) 10ىٍٝي ( ىٍ ٨َٕٙشبٟ هٚوبٗ ، 

ىٍٝي ( ىٍ ٨َٕٙشبٟ ٤ّطَ ٍَاٍ ىا١ٍـي ّـ٦    4/5ٝقيٟ ) 5ىٍٝي ( ىٍ ٨َٕٙشبٟ َٕٝي ٣  7/8)

 اي٠ اٍٍبٛ كبّي اُ سَِّٞ ١ٖجي ثيٚشَ ٝقبىٟ إشبٟ ىٍ ٨َٕٙشبٟ ٧بي اٍىثي٘ ٣ ١ٞي٠ ٝي ثبٙي.
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 : خذٔبت4-6-1-1-1
ىٍٝـي   9/40، ثو٘ هيٝبر ثب اهشٞبٛ 1385ثَ دبي٦ اعالفبر ىٍ ىٕشَٓ، ىٍ ٕبٗ  

 اُ اٙشنبٗ إشبٟ ث٦ ه٤ى، ثيٚشَي٠ ىَٝش٨بي ٙنٚي ىٍ إشبٟ ٍا ايؼبى َّى٥ إز.

سلٚي٘ ٕبهشبٍ ٍٙش٦ ىقبٙيشي اٙشنبٗ ىٍ ثو٘ هيٝبر إشبٟ ١ٚبٟ ٝي ى٧ي ٦ّ ىقبٙيـز   

ى٣َٙي  ٣...( ، ىقبٙيز كٞ٘ ١٣َ٘ ٣ ا١جبٍىاٍي ٣ اٍسجبعبر ، ىقبٙيز  ثبٍُٕب١ي)فٞي٥ ى٣َٙي، هَى٥

٧بي هـيٝبسي إـشبٟ ٧ٖـش٢ي. ىٍ     آ٤ُٝٙي ٣ ىقبٙيز اىا٥ٍ ا٤ٍٝ ف٤ٞٝي ٣ ىىبؿ ٨ٝٞشَي٠ سوٜٞ

٧بي ثبٍُٕـب١ي   ىٍٝي ىٍ  ىقبٙيز 9/30، اُ ّ٘ ٙبمالٟ ثو٘ هيٝبر إشبٟ كي٣ى  1385ٕبٗ 

٧ـبي   ىٍٝي ىٍ ىقبٙيز 9/15٘ ٣ ا١جبٍىاٍي ٣ اٍسجبعبر ، ٧بي كٞ٘ ٣ ١َ ىٍٝي ىٍ ىقبٙيز 3/19،

٧بي اىا٥ٍ ف٤ٞٝي ٣ ىىبؿ )ّب٢ٍّبٟ اىاٍي، ١ؾـبٝي ٣ ا١شؾـبٝي    ىٍٝي ىٍ ىقبٙيز 6/15آ٤ُٝٙي ٣ 

٧ـبي ث٨ياٙـز ٣ ىٍٝـبٟ     ىٍ كبٙي ٦ّ ٨ٕٜ ١ٖجي اٙشنبٗ ىٍ ىقبٙيـز  ى٣ٙز( ٝٚن٤ٗ ّبٍ ٧ٖش٢ي، 

ىٍٝـي، ىقبٙيـز    9/4ٝي ، اػشٞبفي ٣ ٙوٞـي  ٧بي هيٝبر ف٤ٞ ىٍٝي، ٣ ١يِ ٕبيَ ىقبٙيز 5/5

ىٍٝـي ٣   ٧8/2بي ٖٝشنالر ، اػب٥ٍ ٣ هيٝبر ّٖـت ٣ ّـبٍ    ىٍٝي، ىقبٙيز ٧3ش٘ ٣ ٍٕش٤ٍاٟ 

٧بي هـيٝبسي إـشبٟ ،    ىٍٝي إز ٦ّ ىٍ ٝيبٟ سوٜٞ ٧1/2بي ثب١ْياٍي ٣ ثي٦ٞ َٕي  ىقبٙيز

  ث٦ سَسيت ٨ٝٞشَ اُ ىيَٖي ٧ٖش٢ي.

، ا١يا٥ُ ٨ٕٜ ١ٖـجي اٙـشنبٗ   1385ي٤ٓ ٣  ٠ْٖٝ ٕبٗ ثَ دبي٦ ١شبيغ َٕٙٞبٍي ف٤ٞٝي ١ 

ىٍٝـي ىٍ   9/50ىٍٝـي ثـب ىا٢ٝـ٦ سنييـَار ثـي٠ كـياّظَ        9/40هيٝبر ىٍ إشبٟ ىٍ كي٣ى 

ىٍٝي ىٍ ٨َٕٙشبٟ ١ٞي٠ إز. ث٦ فجبٍر ىيَٖ، ٙير ١ٖـجي   ٨ٙ7/21َٕشبٟ اٍىثي٘ ٣ كياٍ٘ 

٨َٕشبٟ ١ٞي٠ إز، ٝـي  ثَاثَ آٟ ىٍ ٙ 3/2اٙشنبٗ ىٍ ثو٘ هيٝبر ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘ ثي٘ اُ 

س٤اٟ ١ٚبٟ ىاى ٦ّ ٨ٕٜ ١ٖجي اٙـشنبٗ هـيٝبسي اُ ّـ٘ اٙـشنبٗ ٨َٕٙـشب٨١بي إـشبٟ، س٨٢ـب ىٍ        

٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘ ثيٚشَ اُ ا١يا٥ُ ٝش٤ٕظ آٟ ىٍ ّ٘ إشبٟ ث٤ى٥ ٣ ىٍ ٕبيَ ٨َٕٙشب٨١بي إشبٟ اُ 

بر ىٍ ٧ٞـ٦  ى٧ي ٦ّ ىٍ ٍيبٓ ثب إشبٟ، ىقبٙيز ثو٘ هـيٝ  آٟ ّٞشَ إز. اي٠ ٣يْٕي ١ٚبٟ ٝي

٨َٕٙشب٨١بي إشبٟ ) ثؼِ ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘( ىقبٙيشي سجقي إـز) يق٢ـي ا١ـيا٥ُ ضـَيت ْٝـب١ي      

اٙشنبٗ ىٍ اي٠ ثو٘ ٨َٕٙشب٨١ب ّٞشَ اُ ٣اكي ٣ س٨٢ب ىٍ ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘ ثٍِٕشَ اُ ٣اكي إز(. 

َ    1385ىٍ ٕبٗ  ىٍٝـي ،   4/40، ا١يا٥ُ ٨ٕٜ ١ٖجي اٙشنبٗ هـيٝبسي ىٍ ٨َٕٙـشبٟ ٝٚـٖي٠ ٙـ٨

 1/26ىٍٝـي، ٨َٕٙـشبٟ َٕٝـي     1/35ىٍٝي، ٨َٕٙشبٟ دـبٍٓ آثـبى    8/37شبٟ هٚوبٗ ٨َٕٙ

 2/22ىٍٝي ٣ ٨َٕٙـشبٟ ١يـَ    1/25ىٍٝي، ٨َٕٙشبٟ ٤ّطَ  9/25ىٍٝي، ٨َٕٙشبٟ ثي٦ٚ ٤ٕاٍ 

 ىٍٝي إز.

٧بي هيٝبسي دبي٦( ٨َٕٙـشب٨١بي إـشبٟ ىٍ ُيـَ     ىقبٙيز ٨ٝٞشَي٠ سو٨ٞٞبي هيٝبسي) 

٧ـبي هـيٝبسي دبيـ٦     ٦ٚ ٤ٕاٍ، ١ٞي٠، ١يَ ٣ ٤ّطَ ىبٍـي ىقبٙيـز  ى٨َٕز ٙي٥ إز. ٨َٕٙشب٨١بي ثي
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٧ـبي سجقـي    ٧بي هيٝبسي آ٨١ب ىٍ ٍيبٓ ثـب ٝش٤ٕـظ إـشبٟ ػـِء ىقبٙيـز      ٧ٖش٢ي ٣ ٦ٞ٧ ىقبٙيز

 ١٤ٙي. ث٢يي ٝي عج٦َ

 ٧بي هيٝبسي. ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘: ّٚي٦ ىقبٙيز -

 ٨َٕٙشبٟ دبٍٓ آثبى: ىقبٙيز ٖٝشنالر، اػب٥ٍ ٣ هيٝبر ّٖت ٣ ّبٍ. -

 ٧بي ثبٍُٕب١ي، آ٤ُٝٗ، ث٨ياٙز ٣ ٝيىّبٍي اػشٞبفي. بٟ هٚوبٗ: ىقبٙيز٨َٕٙش -

٧ـبي ٧شـ٘ ٣ ٍٕـش٤ٍاٟ، ٣إـغ٦ َٕي٨ـبي ٝـبٙي، اىا٥ٍ        ٨َٕٙشبٟ ٖٝٚي٠ ٨َٙ: ىقبٙيز -

 ف٤ٞٝي، ىىبؿ ٣ آ٤ُٝٗ .

 
 : جٕؼیت فؼبَ ٚ اؿتغب5-6-1-1-1َ

ّبٍ ٣ ، سقياى ػٞقيز ىٍ ٠ٕ 1385ثَ دبي٦ ١شبيغ َٕٙٞبٍي ف٤ٞٝي ١ي٤ٓ ٣ ٠ْٖٝ ٕبٗ 

ا١ي ٣  ١يَ ٣اٍى ثبُاٍ ّبٍ ٙي٥ ١408156يَ إز ٦ّ اُ ٝيبٟ آ١بٟ  1038924ىقبٙيز إشبٟ ثبٙل ثَ

 ١يَ(. ١5290يَ هبٍع اُ ثبُاٍ ّبٍ ٍَاٍ ىا١ٍي ٣ يب ٣ضـ ىقبٙيز ه٤ى ٍا اؽ٨بٍ ١َْى٥ ا١ي) 625478

ىٍٝي ىٍ ثو٘  8/31ثَإبٓ ثٍَٕي ٧بي ا١ؼبٛ ٙي٥ اُ ٝؼ٤ٞؿ ػٞقيز ٙبم٘ إشبٟ 

ىٍٝي ىٍ ثوـ٘ هـيٝبر ٝٚـن٤ٗ     9/40ىٍٝي ىٍ ثو٘ ٢ٝبيـ ٣ ٝقبىٟ ٣  2/26ب٣ٍُي،  ّٚ

ا١ي. ثَاي٠ إبٓ ٣ ثب س٤ػ٦ ث٦ ٝيٗ ث٣ّ٤ٕب١ٍي٦ إشبٟ اٍىثيـ٘ ىاٍاي اٍشٞـبىي ؿ٢ـي     ىقبٙيز ث٤ى٥

 ١َٚي إز.

 س٤ُيـ ػٞقيز ىقبٗ ىٍ ف٦َٝ ٧بي ٨َٙي ٣ ٣ٍٕشبيي إشبٟ ث٦ َٙف ُيَ إز :

 

 جاهعِ ضْزي

٧ِاٍ ١يـَ إـز ّـ٦     9/194ثبٙل ثَ  1385الٟ ػبٝق٦ ٨َٙي إشبٟ ىٍ ٕبٗ سقياى ٙبم 

٤ٙى. ىٍ اي٠ ٕبٗ، اُ ّـ٘ ٙـبمالٟ ٙـ٨َي إـشبٟ      ىٍٝي ّ٘ ٙبمالٟ إشبٟ ٍا ٙبٝ٘ ٝي 9/53

ىٍٝـي   9/61ىٍٝي ىٍ ثو٘ ٢ٝبيـ ٣ ٝقـبىٟ ٣   6/30ىٍٝي ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُي،  1/6كي٣ى 

ُ ١َ٘ مبٙت ٣ ٖٝٚظ ثو٘ هيٝبر ٣ ا٧ٞيز ىٍ ثو٘ هيٝبر ث٦ ّبٍ اٙشنبٗ ىا١ٍي ٦ّ كبّي ا

 ٧بي ثو٘ ّٚب٣ٍُي ىٍ ١ؾبٛ اٙشنبٗ ٨َٙي إشبٟ ٝي ثبٙي. ١ٖجي ٣ ٝلي٣ى ىقبٙيز

 

 جاهعِ رٍستايي

٧ِاٍ ١يَ إز ّـ٦   9/166، سقياى ٙبمالٟ ػبٝق٦ ٣ٍٕشبيي إشبٟ ثبٙل ثَ 1385ىٍ ٕبٗ  

٘ ٙـبمالٟ ٙـ٨َي إـشبٟ    ٤ٙى. ىٍ اي٠ ٕـبٗ اُ ّـ   ىٍٝي ّ٘ ٙبمالٟ إشبٟ ٍا ٙبٝ٘ ٝي 1/46

ىٍٝـي   3/16ىٍٝي ىٍ ثو٘ ٢ٝبيـ ٣ ٝقبىٟ ٣  1/21ىٍٝي ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُي  8/61كي٣ى 



 62



ىٍ ثو٘ هيٝبر ث٦ ّبٍ اٙشنبٗ ىا١ٍي. ىٍ ػبٝق٦ ٣ٍٕشبيي ثو٘ ّٚب٣ٍُي ثو٘ مبٙت ٣ ٖٝٚظ 

 ىٍ ١ؾبٛ اٍشٞبىي ٣ٍٕشبيي إشبٟ إز.
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 ٘مبط(: ثشسػي ٚ تحّیُ پیٛ٘ذ ٔیبٖ ػىٛ٘تٍبٜ ٞب )7-1-1-1

٧بي ٤ٝػ٤ى ٝيبٟ ١َبط ٨َٙي ٣ ٣ٍٕشبيي ثَإبٓ ٤١ؿ ٙير، ػ٨ز مبٙت كَّز  ػَيبٟ

اي ٣  اي اُ دي١٤ي٧بي ٝشقيى ٍا ىٍ ٕغ٤ف ٝوشٚو ٝلٚي، ٢ٝغ٦َ ٣ ٍيٍر، ىضبي ٕٖشَى٥

اي هٌٚ ٝي ١ٞبيي ٦ّ ىاٍاي ٝب٧يشي ١ُؼي٥َ اي ٣ ث٨ٜ دي٤ٕش٦ ٧ٖش٢ي. اي٠ ث٨ٜ دي٤ٕشٖي  ىَا٢ٝغ٦َ

اي إز. ث٦ ٧ٞي٠  ىٍ ٧ٜ س٢ييٕي دي١٤ي٧بي ٤ٝػ٤ى ىٍ يِ ىضبي ٙج٦ْ ١بٙي اُ ٕٖشَىٕي ٣

٧بي  سَ دي١٤ي٧بي ٤ٝػ٤ى ٝيبٟ َٝاِّ ١٤ْٕشٖب٧ي ىٍ ؿبٍؿ٤ة إشَاسْي ىٙي٘ ىٍُ ىٍيٌ

ٕبُى، ىٍ سي٣ي٠ ث١َب٦ٝ ٧بي س٤ٕق٦ ا٣الً ث٦ ف٤اٝ٘ سبطيٌَٕاٍ ىٍ  ٍيِاٟ ٍا ٍبىٍ ٝي اي ث١َب٦ٝ ٙج٦ْ

١يبً ثب ٢ٙبهز ٣ٍاثظ ٣ ؿ١٤ٖٖي سبطيَ ٝشَبث٘ آ٨١ب ثَ يْييَٖ ٦ّ ىٍ س٤ٕق٦ س٤ػ٦ ىاٙش٦ ثب٢ٙي ٣ طب

ٌٕاٍي ٣اكيي ٍا ثَاي ١َبط  ٕيَى، ؿبٍؿ٤ة ٕيبٕز ا٤١اؿ دي١٤ي٧ب ٤ٍٝر ٝي  ٍبٙت ثٍَٕي

اي سَٖيٜ ١َبط ٨َٙي ٣  ٨َٙي ٣ ٣ٍٕشبيي ٣ يب ٕبيَ ١َبط ٧ٜ دي١٤ي اٍاي٦ ى٢٧ي. ىٍ ٍا٧جَى ٙج٦ْ

٧بي ٝوشٚو ّبال،  ٧ب ٝق٢ي ؿ٢يا١ي ١ياٍى. ث٦ْٚ ػَيبٟ ٘ ىب٣ٍ٦ٕٚٝشبيي ى١يبي اٍسجبعبر ٣ ّب٧

١ي٣َي ا١ٖب١ي ، هيٝبر ، ٢ٝبثـ ٝبٙي ٣ ٝب٢١ي آٟ إز ٦ّ ث٦ ٤ٍٝر ٙج٦ْ اي ث٦ ىضبي ١ُيٕي 

ا١ٖب٨١ب ْٙ٘ ٝي ى٧ي. ىضبيي ٦ّ س٨٢ب ّبٍَّىي يب ٝيق٤ٗ ١يٖز ث٦ْٚ فبٝ٘ ٨ٝٞي ىٍ ىَآي٢ي 

بى٥ اُ ٢ٙبهز دي١٤ي٧ب، كَّز ىٍ ٖٝيَ سلٌَ س٤ٕق٦ س٤ٕق٦ ث٦ ٙٞبٍ ٝي آيي. ِٝيز ىيَٖ إشي

دبيياٍ إز. ُيَا ىٍ اي٠ ؿبٍؿ٤ة ػَيبٟ ٧بي ٝوشٚو ٤ٝػ٤ى ىٍ ٕبهشبٍ ىضبيي ٦ّ ىٍ يِ 

 ى٥ٍ٣ ُٝب١ي ع٤ال١ي ْٙ٘ َٕىش٦ ا١ي، ٤ٍٝى سلٚي٘ ٣اٍـ ٝي ١٤ٙي.

َي ثَ اي٠ إبٓ دي١٤ي٧بي ٤ٝػ٤ى ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ٦ّ ىٍ ٣ٍاثظ ٝيبٟ ١٤ْٕشٖب٨٧بي ٨ٙ

٣ ٣ٍٕشبيي ثب يْييَٖ ؿ٦ ثب ىاه٘ ٣ ؿ٦ ثب هبٍع إشبٟ ٝلٌَ ٝي ٤ٙى ىٍ ؿبٍؿ٤ة إشَاسْي 

اي يب ٝيٗ ه٦ٙ٤ اي ٤ٍٝى ثٍَٕي ٍَاٍ َٕىش٦ إز. ىٍ ؿبٍؿ٤ة اي٠ إشَاسْي  ٙج٦ْ ٢ٝغ٦َ

 ٝشني٧َب ٣ ٙبهٜ ٧بي ُيَ ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ٤ٍٝى ثٍَٕي ٣ ٝغبٙق٦ ٍَاٍ َٕىش٦ إز: 

 دي١٤ي٧بي ىيِيْي  -

 دي١٤ي٧بي ػٞقيشي  -

 دي١٤ي٧بي اٍشٞبىي  -

 دي١٤ي٧بي س٤ٙ٤٢ّْيِ -

 دي١٤ي٧بي آ٤ُٝٙي  -

 ٧بي ا١ؼبٛ ٙي٥ ثَ ٣ٍي دي١٤ي٧بي ى٤ً ث٦ َٙف ُيَ إز: ١شبيغ كبٝ٘ اُ ثٍَٕي
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دي١٤ي ىيِيْي ٝيبٟ ١َبط يب ٥َٕ ٕب٨٧ب ٦ّ ٧َ٨ٙب ٣ ٣ٍٕشب٧بي ٖٝشََ ىٍ إشبٟ ٍا ٙبٝ٘ 

ٕيَى.  اُ عَيٌ َٙيب٨١بي اٍسجبعي يب ث٦ فجبٍر ىيَٖ ٙج٦ْ ٍا٨٧بي اٍسجبعي ٤ٍٝر ٝي ١٤ٙي ٝي

٧بي ا١ؼبٛ ٙي٥ دي١٤ي٧بي ىيِيْي ـ اٍسجبعي ٝيبٟ ١٤ْٕشٖب٨٧بي إشبٟ اٍىثي٘ ىٍ  ثَإبٓ ثٍَٕي

 ٦ٕ ٕغق ا١ؼبٛ ٝي ٤ٙى.

 

 سغح اٍل : ارتثاط ٍ پيًَذ سىًَتگاُ ّا تا هزوش استاى 

١٤ْشٖب٨٧بي إشبٟ افٜ اُ ٨َٙي ٣ ٣ٍٕشبيي ىٍ يِ ٦ٖٕٚٚ ىٍ اي٠ ٕغق اّظَيز ٕ

َٝاست ىضبيي هبٛ ثب َِّٝ إشبٟ )٨َٙ اٍىثي٘( ىاٍاي دي١٤ي ٧ٖش٢ي. ثَإبٓ ٝغبٙقبر ا١ؼبٛ 

ّي٤ٚٝشَ ٝشنيَ  238سب  240ثب َِّٝ إشبٟ ثي٠ ٙي٥ اُ ١ؾَ ْٝب١ي ىب٦ٚٝ ٧َ٨ٙبي إشبٟ اٍىثي٘ 

ىٍي٦َ ىب٦ٚٝ ٧َ٨ٙبي إشبٟ ثب ٨َٙ اٍىثي٘ ٝشنيَ إز.  180سب  19ث٤ى٥ ٣ اُ ١ؾَ ُٝب١ي ١يِ ثي٠ 

ّي٤ٚٝشَ ىب٦ٚٝ اُ ٨َٙ اٍىثي٘ ٤ّسب٧شَي٠ ٖٝبىز ٍا ثب  24اُ ١ؾَ ىب٦ٚٝ ْٝب١ي ٨َٙ آثي ثي٤ٖٚ ثب 

 ىٍي٦َ إز. 19اي٠ ٨َٙ ىاٍى. ىب٦ٚٝ ُٝب١ي آثي ثي٤ٖٚ ثب اٍىثي٘ 

َ اي٦ْ٢ ىاٍاي ثيٚشَي٠ ّي٤ٚٝشَ اُ ٨َٙ اٍىثي٘ فال٥٣ ث ٨ٙ238َ اٝال١ي٣ُ ثب ىب٦ٚٝ 

ىب٦ٚٝ ْٝب١ي اُ ٨َٙ اىثي٘ إز، ثيٚشَي٠ ىب٦ٚٝ ُٝب١ي ٍا ١يِ اُ َِّٝ إشبٟ ث٦ ه٤ى اهشٞبٛ 

 ٕبفز ( ثب ٨َٙ اٍىثي٘ ىب٦ٚٝ ىاٍى. 3ىٍي٦َ ) 180ىاى٥ إز. اي٠ ٨َٙ 

ّي٤ٚٝشَ ىب٦ٚٝ ْٝب١ي  2/17ىٍ ٝيبٟ ٣ٍٕشب٧بي ْٝبٟ َِّٝي ١يِ ٣ٍٕشبي ى٣ٙز آثبى ثب 

٦َ ىب٦ٚٝ ُٝب١ي اُ ٨َٙ اٍىثي٘ ١ِىيْشَي٠ ّب٤١ٟ َِّٝي ٣ٍٕشبيي ىاٍاي دي١٤ي ثب َِّٝ ىٍي ٣14 

 إشبٟ إز.

 

 سغح دٍم : پيًَذ ضْزّا ٍ هىاى ّاي هزوشي استاى تا يىذيگز

فال٥٣ ثَ دي١٤ي ٧َ٨ٙبي إشبٟ ثب َِّٝ إشبٟ، ثَ كٖت ض٣ٍَر ٣ ىب٦ٚٝ ٧َ يِ اُ 

 اٍسجبعي ثب يْييَٖ ٧ٖش٢ي.  ٧َ٨ٙبي إشب١ي ىاٍاي دي١٤ي٧بي ىيِيْي ـ

اي٠ دي١٤ي٧ب ٣ اٍسجبعبر ٢ٝؼَ ث٦ ْٙ٘ ٕيَي ٙج٦ْ اٍسجبعي ٝلٚي ىٍ إشبٟ ٙي٥ إز. 

ثَإبٓ ٝغبٙقبر ٣ ثٍَٕي ٧بي ا١ؼبٛ ٙي٥ دي١٤ي ٣ ٣ٍاثظ ٝيبٟ ٧َ٨ٙبي إشبٟ ىٍ ىٍػ٦ ا٣ٗ ثب 

اي٠ ٣ٍاثظ  ١ِىيْشَي٠ ٣ فٞي٥ سَي٠ ٨َٙ ٧َ ١بكي٦ ٤ٍٝر ٝي دٌيَى. ث٦ ع٤ٍي ٦ّ ىٍ ١شيؼ٦

دي١٤ي٧بي ىيِيْي ـ اٍسجبعي ث٦ ٤ٍٝر ٙج٦ْ اي اُ ٣ٍاثظ ىٍ ٕغ٤ف ٝوشٚو إشبٟ ْٙ٘ َٕىش٦ 

إز. ثَإبٓ ٝغبٙقبر ا١ؼبٛ ٙي٥ ؿ٨بٍ ٙج٦ْ ىيِيْي ـ اٍسجبعي ١بكي٦ اي ىٍ ٕغق إشبٟ 

 اٍىثي٘ ٣ػ٤ى ىاٍى.

 )اٙو(: ٙج٦ْ ىيِيْي ـ اٍسجبعي َِّٝ 
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 ة ) ة (: ٙج٦ْ ىيِيْي ـ اٍسجبعي ػ٤٢

 ) ح(: ٙج٦ْ ىيِيْي ـ اٍسجبعي مَة 

 )ر (: ٙج٦ْ ىيِيْي ـ اٍسجبعي ًَٙ

 )ص(: ٙج٦ْ ىيِيْي ـ اٍسجبعي ٙٞبٗ

 

 سغح سَم : ارتثاط ٍ پيًَذ تا سىًَتگاُ ّاي خارج اس استاى

دي١٤ي ١٤ْٕشٖب٥ ٧بي ٖٝشََ ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ثب ١٤ْٕشٖب٥ ٧بي هبٍع اُ إشبٟ اُ ى٣ 

ٕذٔ اٍسجبعبر ٤٧ايي ثٍََاٍ إز. اٍسجبعبر ٣ دي١٤ي٧بي ػبى٥ اي  عَيٌ اٍسجبعبر ػبى٥ اي ٣

فٞي٥ سَي٠ ْٙ٘ دي١٤ي ثب هبٍع اُ إشبٟ إز. ػبى٥ اٍسجبعي اٍىثي٘ ـ إٓشبٍا ، هٚوبٗ ـ إبٜٙ، 

اٍىثي٘ ـ ا٧َ ٣ ٖٝٚي٠ ٨َٙ ـ سجَيِ فٞي٥ سَي٠ ٍا٥ ٧بي اٍسجبعي ٧ٖش٢ي ٦ّ ٙج٦ْ اٍسجبعي ىاه٘ 

ى٧ي.  ِّ ١٤ْٕشٖب٥ ٧ب ىٍ إشب٨١بي ٧ٞؼ٤اٍ ٣ ٕبيَ ١َبط ٤ٍّٚ دي١٤ي ٝيإشبٟ اٍىثي٘ ٍا ث٦ َٝا

٧ٞـ٢ي٠ ػبى٥ اٝال١ي٣ُ ث٦ ػٚيب ٣ ػبى٥ َُٝي ثي٦ٚ ٤ٕاٍ ث٦ ثب٤ّ فٞي٥ سَي٠ ٍا٨٧بي دي١٤ي ى٢٧ي٥ 

إشبٟ اٍىثي٘ ثب ٤ٍّٚ آًٍثبيؼبٟ إز ٣ ىٍ ٣اٍـ ث٦ ف٤٢اٟ ى٣ ٝل٤ٍ فٞي٥ اٍسجبعي دي١٤ي ى٢٧ي٥ 

 ٧ٖٞبي٦ ٝغَف ث٤ى٥ ٣ ىاٍاي ا٧ٞيز إز. ايَاٟ ثب ٧ٍ٤ّٚبي

فال٥٣ ثَ اٍسجبعبر ػبى٥ اي ، اُ عَيٌ ى٣َىٕب٥ اٍىثي٘ ٣ دبٍٓ آثبى ، دي١٤ي٧بي ٤٧ايي 

اي٠ إشبٟ ثب دبيشوز ٣ ٕبيَ َٝاِّ ٨َٙي ثٍََاٍ إز. كٞ٘ ّبال، ثبٍ ٣ ٖٝبىَ اُ فٞي٥ سَي٠ 

 ىالي٘ اٍسجبعبر ٤٧ايي ىٍ إشبٟ إز.

ي ا١ؼبٛ ٙي٥ ثَ ٣ٍي دي١٤ي٧بي ىيِيْي ـ اٍسجبعي ا١ٚقبة ّٚي٦ ثب س٤ػ٦ ث٦ ثٍَٕي ٧ب

ٍا٨٧بي اٍسجبعي إشبٟ اُ َِّٝ إشبٟ ٍيٍر ٣ ثَسَي ٨َٙ اٍىثي٘ ٍا ىٍ ٧ٜ دي١٤يي ثب ٕبيَ 

 ١٤ْٕشٖب٨٧بي إشبٟ ١ٚبٟ ٝيي ٧ي.

سَي٠  ١شبيغ كبٝ٘ اُ ثٍَٕي ٧بي ىيِيْي ـ اٍسجبعي ١ٚبٟ ٝي ى٧ي ٍا٨٧بي اٍسجبعي ٨ٜٝ

ثٍََاٍي دي١٤ي ٝيبٟ ١٤ْٕشٖب٥ ٧ب ٧ٖش٢ي، ٧َ ؿ٦ ٙج٦ْ ٍا٨٧بي اٍسجبعي ٣ضقيز فبٝ٘ ىٍ 

سَي ىاٙش٦ ثب٢ٙي دي١٤ي ٝيبٟ ١٤ْٕشٖب٥ ٧ب ٨ٕ٘ سَ ، دَػبًث٦ سَ ٣ ٍيٍس٢ٞيسَ ه٤ا٧ي ث٤ى.  ٝغ٤ٚة

٧بي ػٞقيشي ٍا سلز  ٣ػ٤ى ٙج٦ْ ٍا٨٧بي اٍسجبعي ٢ٝبٕت ىٍ يِ ٢ٝغ٦َ سلَّبر ٣ ػبثؼبيي

ٍَاٍي اٍسجبط ٣ دي١٤ي ٝيبٟ ٥٣َٕ ٧بي ػٞقيشي ٍا سَٖيـ ٣ س٨ٖي٘ ه٤ا٧ي سبطيَ ٍَاٍ ىاى٥ ٣ ثَ

 ٤ٞ١ى.
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ثٍَٕي ٧بي ا١ؼبٛ ٙي٥ ثَ ٣ٍي دي١٤ي٧بي ػٞقيشي ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ١ٚبٟ ٝي ى٧ي 

ثيٚشَي٠ سَاّٜ ٣ سَِّٞ ػٞقيز إشبٟ ىٍ ٝلي٣ى٥ َِّٝ إشبٟ ثب ٝل٤ٍيز ٨َٙ اٍىثي٘ ٝٚب٧ي٥ 

٤ٙى. اي٠ ٨َٙ س٢ؾيٜ ٢٢ّي٥ اٝٚي ػَيبٟ ٧ب ٣ ١٣ٍي٧بي ػٞقيشي ىٍ إشبٟ إز. ث٦ ع٤ٍي٦ْ اُ  يٝ

ىٍٝي اُ ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘ ٣ ث٦  ١3/57يَ ٨ٝبػَ هبٍع ٙي٥ اُ إشبٟ اٍىثي٘  134805ٝؼ٤ٞؿ 

٨َٙ ثب َِّٝيز ٧َ٨ٙبيي ث٦  ٣ي٥ْ ٨َٙ اٍىثي٘ هبٍع ٙي٥ ا١ي. ٨َٕٙشب٨١بي هٚوبٗ ٣ ٖٝٚي٠

ىٍٝي ػبيٖب٥ ٧بي ى٣ٛ ٣ ٤ٕٛ ٨ٝبػَىَٕشي ٍا ىٍ إشبٟ  ٣8/12  ٦5/16 سَسيت ثب ٧ٞي٠ ١بٛ ث

 ث٦ ه٤ى اهشٞبٛ ىاى٥ ا١ي.

ىٍٝي اُ ّ٘ ٨ٝبػَي٠ هبٍع ٙي٥ اُ إشبٟ اٍىثي٘ ٍا ث٦ ه٤ى ػٌة  74/59اي٠ إشبٟ 

ب سَي٠ دي١٤ي ٨ٝبػَسي إشبٟ اٍىثي٘ ٣ ٧َ٨ٙبي سبثق٦ آٟ ىٍ ىٍػ٦ ا٣ٗ ث ٤ٞ١ى٥ إز. ىٍ ٣اٍـ ٤ٍي

إشبٟ س٨َاٟ ثٍََاٍ إز. دٔ اُ إشبٟ س٨َاٟ، ٧َ٨ٙبي إشبٟ ٕيالٟ ٣ آًٍثبيؼبٟ ٍَٙي ث٦ 

 ىٍٝي اُ ٨ٝبػَي٠ إشبٟ اٍىثي٘ ٧ٖش٢ي. ٣26/7  22/15سَسيت ثب ػٌة 

ثب س٤ػ٦ ث٦ اي٦ْ٢ ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘ ٣ ث٦ ٣ي٥ْ ٨َٙ اٍىثي٘ ػَيبٟ ه٣َع ثيٚشَي٠ سقياى 

٤ٞى٥ إز ، ػَيبٟ ٣ٍ٣ى ثيٚشَي٠ سقياى ٨ٝبػَ اُ هبٍع اُ ٨ٝبػَي٠ ٍا ث٦ هبٍع إشبٟ ٧يايز ١

ىٍٝي اُ ّ٘  64/55إشبٟ ٍا ١يِ ٧يايز ٤ٞ١ى٥ إز. اي٠ ٨َٕٙشبٟ ثب ػبًث٦ ٨َٙ اٍىثي٘ 

٨ٝبػَي٠ ٣اٍى ٙي٥ ث٦ إشبٟ ٍا ػٌة ٤ٞ١ى٥ إز. دٔ اُ اٍىثي٘ ٨َٕٙشب٨١بي دبٍٓ آثبى، 

،  71/8،  ٧58/12ٞي٠ ١بٛ ث٦ سَسيت ثب ػٌة ٨َٙ ، هٚوبٗ ٣ ١ٞي٠ ثب ػبًث٦ ٧َ٨ٙبيي ث٦  ٖٝٚي٠

ىٍٝي اُ ّ٘ ٨ٝبػَي٠ ٣اٍى ٙي٥ ث٦ إشبٟ ىٍ ٍسج٦ ٧بي ى٣ٛ سب د٢ؼٜ ٍَاٍ  ٣78/4  35/8

 ا١ي. َٕىش٦

إشب٨١بي س٨َاٟ، آًٍثبيؼبٟ ٍَٙي ، ٕيالٟ ٣ آًٍثبيؼبٟ مَثي ث٦ سَسيت ثب ٧يايز 

ىي ث٦ ١٤ْٕشٖب٥ ٧بي إشبٟ ىٍٝي اُ ػَيبٟ ٨ٝبػَي٠ ٣ٍ٣ ٣03/9  14/9،  83/18،  09/38

اٍىثي٘ ٍسج٦ ٧بي ا٣ٗ سب ؿ٨بٍٛ ٍا ىٍ دي١٤ي٧بي ػٞقيشي ثب ١٤ْٕشٖب٥ ٧بي إشبٟ ث٦ ه٤ى اهشٞبٛ 

 ىاى٥ ا١ي.

٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘ ثب ػبًث٦ ٨َٙي اٍىثي٘ كشي ٧يايز دي١٤ي٧بي ػٞقيشي ى٣ٍٟ إشب١ي 

ي إشبٟ ثبالسَي٠ ػٌاثيز ٍا ثَاي ١يِ سقيي٠ ٢٢ّي٥ ثال٢ٝبُؿ ث٤ى٥ ٣ ىٍ سقبٝ٘ ثب ٕبيَ ١٤ْٕشٖب٥ ٧ب

١يَ  14363ػٞقيز ٨ٝبػَ ٍا ىاٙش٦ إز ث٦ ع٤ٍي٦ْ هبٜٙ ٨ٝبػَر اي٠ ٨َٕٙشبٟ ٝقبىٗ 

إز. هبٜٙ ٨ٝبػَر س٨٢ب ىٍ اٍىثي٘ طجز ث٤ى٥ ٣ ىٍ ٕبيَ ٨َٕٙشب٨١بي ٢ٝيي إز ٦ّ ١ٚب١َٖ 

 ٨ٝبػَىَٕشي ٕبيَ َٝاِّ ١٤ْٕشٖب٧ي إشبٟ إز.

ث٦ ٤١دبيي آٟ اُ ىيَٖ َٝاِّ ػبًة ثَاي ػٞقيز ٨ٝبػَ  ٨َٙ دبٍٓ آثبى ١يِ ثب س٤ػ٦

إشبٟ اٍىثي٘ ث٦ ٙٞبٍ ٝي آيي. اي٠ ٨َٙ اُ ٤ٕي ػٞقيز ٕب٠ّ ىٍ ٧َ٨ٙبي ٤ّؿِ ٣ ٣ٍٕشب٧بي 
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٣اٍـ َٕىٕز ٝنبٟ ٤ٍٝى س٤ػ٦ ٍَإٍَىش٦ ٣ ٢ٝؼَ ث٦ ْٙ٘ ٕيَي دي١٤ي٧بي ػٞقيشي ٣ اىِاي٘ 

 ػبًث٦ ٧بي ٨َٙي ٝلي٣ى٥ ٤ٍٝى ١ؾَ ٙي٥ إز.

 
 : پیٛ٘ذٞبي التصبدي )ٔجبدالت وباليي ٚ ٔبِي (3-7-1-1-1

 

 )الف(: هثادالت وااليي

ىٍ دي١٤ي٧بي اٍشٞبىي ٨َٙ اٍىثي٘ ث٦ ف٤٢اٟ ّب٤١ٟ ٤ٍي سَ ٣ س٢ؾيٜ ٢٢ّي٥ دي١٤ي٧بي ثي٠ 

س٠ ّبالي هبٍع  ١٤ْٕ1716739شٖب٧ي فٞ٘ ٝي ١ٞبيي. ثَإبٓ ٝغبٙقبر ا١ؼبٛ ٙي٥ اُ ٝؼ٤ٞؿ 

 ىٍٝي اُ ٨َٙ اٍىثي٘ إٍبٗ ٙي٥ إز. 3/47س٠ ٝقبىٗ  812816ٙي٥ اُ إشبٟ اٍىثي٘ ، 

ثيٚشَي٠ ٝيِاٟ ثبٍ كٞ٘ ٙي٥ اُ ٨َٙ اٍىثي٘ ث٦ إشبٟ ٕيالٟ إٍبٗ ٙي٥ إز. ٝؼ٤ٞؿ 

ىٍٝي اُ ٣ُٟ ّبال٧بي كٞ٘ ٙي٥ اُ اي٠ ٨َٙ إز. دٔ اُ  35/24ثبٍ إٍبٗ ٙي٥ ث٦ اي٠ إشبٟ 

 ىٍيبىز ثبُاٍ ٨َٙ اٍىثي٘ إز.ىٍٝي ىٍ ٍسج٦ ى٣ٛ  17/20ٕيالٟ إشبٟ س٨َاٟ ثب 

دٔ اُ اٍىثي٘ ّبٍهب٦١ ٕيٞبٟ ٣ ٨َٙ دبٍٓ آثبى ثيٚشَي٠ ١َ٘ ٍا ىٍ ١َ٘ ٣ ا١شَبٗ ّبال 

ث٦ هبٍع اُ إشبٟ ث٦ ه٤ى اهشٞبٛ ىاى٥ ا١ي. ثيٚشَي٠ ثبٍ إٍبٗ ٙي٥ اُ ّبٍهب٦١ ٕيٞبٟ اٍىثي٘ 

الٟ إٍبٗ ٙي٥ إز. ٨َٙ ىٍٝي اُ ّ٘ ثبٍ ػبثؼبيي ٙي٥ اُ اي٠ ْٝبٟ ث٦ إشبٟ ٕي 1/48ٝقبىٗ 

 48دبٍٓ آثبى ١يِ ثب إشبٟ آًٍثبيؼبٟ ٍَٙي ثيٚشَي٠ َٝا٣ى٥ ٣ سجبىٗ ٍا ىاٙش٦ إز. كي٣ى 

ىٍٝي اُ ّ٘ ثبٍ إٍبٗ ٙي٥ اُ اي٠ ٨َٙ ٣اٍى. ١٤ْٕشٖب٨٧بي إشبٟ آًٍثبيؼبٟ ٍَٙي ٙي٥ إز. 

٤اى ٝقي١ي ثيٚشَي٠ ٥٣َٕ ّبال٧بي ّٚب٣ٍُي، ىاٝي ٣ مٌايي ٣ ٕذٔ ٥٣َٕ ّبال٧بي ٕبهشٞب١ي ٣ ٝ

 ٝيِاٟ ثبٍ هبٍع ٙي٥ اُ ١٤ْٕشٖب٨٧بي إشبٟ ث٦ ٕبيَ إشب٨١بي ىيَٖ ٤ٍّٚ ث٤ى٥ إز.

٧َ٨ٙبي اٙب٥ٍ ٙي٥ فال٥٣ ثَ اي٦ْ٢ ثيٚشَي٠ ١َ٘ ٍا ىٍ إٍبٗ ّبال ث٦ هبٍع اُ إشبٟ 

 ىاٙش٦ ا١ي، َٝاِّ فٞي٥ ػٌة ٣ ىٍيبىز ّبال ٣ يب ث٦ فجبٍر ىيَٖ ثٍََاٍي دي١٤ي ٣ ٍاثغ٦ ثب

 ١٤ْٕشٖب٨٧بي هبٍع اُ إشبٟ ىاٙش٦ ا١ي.

س٠ ّبالي ٣اٍى ٙي٥ ث٦  2359909ثٍَٕي ٧بي ا١ؼبٛ ٙي٥ ١ٚبٟ ٝي ى٧ي، اُ ٝؼ٤ٞؿ 

ىٍٝي ث٦ ٨َٙ اٍىثي٘ ٣اٍى ٙي٥ إز. ٧َ٨ٙبي  1/68س٠ ٝقبىٗ  1607020إشبٟ اٍىثي٘ 

ىٍٝي اُ  ٣6/3  9/3،  5،  ٨ٙ6/7َ ، ثي٦ٚ ٤ٕاٍ ٣ هٚوبٗ ث٦ سَسيت ثب ػٌة  آثبى ، ٖٝٚي٠ دبٍٓ

ّ٘ ثبٍ ٣ٍ٣ىي ث٦ إشبٟ ىٍ ػبيٖب٥ ٧بي ى٣ٛ سب د٢ؼٜ ٍَاٍ َٕىش٦ ا١ي. د٢غ ٨َٙ ًَّ ٙي٥ ١َ٘ 

 8/11سقيي٠ ٢٢ّي٥ اي ىٍ ٝجبىالر ّباليي إشبٟ اييب ٝي ١ٞبي٢ي. ٨ٕٜ ٕبيَ ٧َ٨ٙبي إشبٟ 

بٍ ٣ٍ٣ىي ىٍٝي اُ ّ٘ ٣ُٟ ثبٍ كٞ٘ ٙي٥ ث٦ إشبٟ إز. ١ْش٦ ٍبث٘ س٤ػ٦ اي٦ْ٢ اهشاله ٝيِاٟ ث

ث٦ ٨َٙ اٍىثي٘ ثب ٕبيَ ٧َ٨ٙبي إشبٟ ٍٍٜ ٍبث٘ س٤ػ٨ي إز ٦ّ ١ٚبٟ اُ ثَسَي ٨َٙ اٍىثي٘ ىٍ 

 اي٠ ُٝي٦٢ إز.
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ىٍٝي ( ٕبهشٞب١ي ٣  9/80ىٍ سٞبٝي ٥٣َٕ ٧بي ّباليي ٙبٝ٘ ٤ٝاى ٙيٞيبيي )

 1/62ىٍٝي ( ، ٝل٤ٞالر ٕجِ ) 9/70ىٍٝي ( ، ّٚب٣ٍُي ، ىاٝي ٣ مٌايي ) 3/50ٝقي١ي)

 6/80ىٍٝي (، هَى٥ ثبٍ ٣ ضبيقبر ٝشي٦ٍَ ) 8/62آالر ٣ ٍغقبر ييّي ) (، ٝبٙي٠ىٍٝي

ىٍٝي (  9/61ىٍٝي ( ٣ ٤ٖ٢ٝػبر ؿَٛ ٣ د٤ٙبُ ) 6/66ىٍٝي(، ّبالي ّبمٌ ٣ ؿ٤ة  )

ٝؼ٤ٞؿ ّبال٧بي كٞ٘ ٙي٥ ث٦ إشبٟ اٍىثي٘ ٧ٖش٢ي ٦ّ ثيٚشَي٠ ١ٖجز اي٠ ّبال٧ب ث٦ َٙف اٙب٥ٍ 

 ا١ي.ٙي٥ ث٦ ٨َٙ اٍىثي٘ ٣اٍى ٙي٥ 

٨َٙ دبٍٓ آثبى دٔ اُ ٨َٙ اٍىثي٘ ىٍ ٥٣َٕ ّبال٧بي ٤ٝاى ٙيٞيبيي ، ّٚب٣ٍُي، ىاٝي ٣ 

مٌايي، ٝبٙي٠ آالر ٣ ٍغقبر ييّي ، هَى٥ ثبٍ ٣ ضبيقبر ٝشي٦ٍَ ، ّبمٌ ٣ ؿ٤ة ٍسج٦ ى٣ٛ ٍا 

 ىٍ ػٌة ٣ ٣اٍى َّىٟ اي٠ ٤١ؿ ّبال٧ب اُ هبٍع اُ إشبٟ ث٦ ه٤ى اهشٞبٛ ىاى٥ إز.

 ٨َ ، ثي٦ٚ ٤ٕاٍ ٣ هٚوبٗ ىٍ ٍسج٦ ٧بي ٤ٕٛ سب د٢ؼٜ ٍَاٍ َٕىش٦ ا١ي.٨َٕٙشبٟ ٖٝٚي٠ ٙ

ى٧ي، ٨َٙ اٍىثي٘  ثٍَٕي ٝجبىالر ّباليي ٝيبٟ ١٤ْٕشٖب٨٧بي إشبٟ ثب يْييَٖ ١ٚبٟ ٝي

َٝبٛ ١وٖز ٍا ىٍ ٝجبىالر ّباليي ٝيبٟ ٧َ٨ٙبي إشبٟ ىاٍى. اُ ٝؼ٤ٞؿ ثبٍ كٞ٘ ٙي٥ ٣ ػبثؼب 

س٠ ث٤ى٥ إز ٨َٙ اٍىثي٘ ثب ػبثؼبيي  1109116قبىٗ ٙي٥ ىٍ ٝلي٣ى٥ إشبٟ اٍىثي٘ ٦ّ ٝ

ىٍٝي ػبيٖب٥ ١وٖز ٍا ىٍ ٝيبٟ ّب٨١٤١بي ٝجبىالسي إشبٟ ث٦  6/42س٠ ّبال ٝقبىٗ  472005

 ه٤ى اهشٞبٛ ىاى٥ إز.

ثَإبٓ ٝغبٙقبر ا١ؼبٛ ٙي٥ ىٍ ٝجبكض َٝث٤ط ث٦ دي١٤ي ٝيبٟ ١٤ْٕشٖب٨٧بي إشبٟ 

٨َٙ اٍىثي٘ ث٦ ف٤٢اٟ ثٍِٕشَي٠ ٝبى٢٢ٍّي٥ ٣ ىٍيبىز  اٍىثي٘ ثب يْييَٖ ثب هبٍع اُ إشبٟ ،

 ٢٢ّي٥ ّبال، ١َ٘ ٝل٤ٍي ىٍ ػٞـ آ٣ٍي ٣ ثو٘ ّبال٧بي إشبٟ ث٦ ف٨ي٥ ىاٍى.

ثَإبٓ ١شبيغ كبٝ٘ اُ ٝغبٙقبر ا١ؼبٛ ٙي٥ ْٝبٟ ٧بي ّٞشَي ىٍ ٝي٣ٍ ّبال ىٍ إشبٟ 

 ٧بي ثيٚشَي ىٍيبىز ٢٢ّي٥ ّبال ٧ٖش٢ي. ١َ٘ ىاى٥ ٣ ثبٙقْٔ ْٝبٟ

٦ٖ َٝاِّ ٝبىٍ ٢٢ّي٥ ٣ ىٍيبىز ٢٢ّي٥ ّبال ١ٚبٟ ٝي ى٧ي ٧َ٨ٙب ٣ْٝبٟ ٧بي َٝبي

٨َٙ ، هٚوبٗ،  اٍىثي٘، ّبٍهب٦١ ٕيٞبٟ اٍىثي٘، ثي٦ٚ ٤ٕاٍ، دبٍٓ آثبى ، ث٤ٍاٟ فٚيب، ٖٝٚي٠

اٝال١ي٣ُ  ٣ػقيَآثبى ٨ٜٝ سَي٠ َٝاِّ ٝي٣ٍ ٣ ىٍيبىز ّبال ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ٧ٖش٢ي. كي٣ى 

ال٧بي هبٍع ٙي٥ اُ ٧َ٨ٙب ٣ ْٝبٟ ٧بي إشبٟ اُ اي٠ ٝؼ٤ٞف٦ ٧َ٨ٙب ىٍٝي اُ ّ٘ ٣ُٟ ّب 5/96

ىٍٝي اُ ّ٘ ٣ُٟ ّبال٧بي ٣اٍى ٙي٥ ث٦ اي٠ ٝؼ٤ٞف٦ ٧َ٨ٙب ٣  ٣2/84 ْٝب٨١ب هبٍع ٙي٥ ٣ 

 ْٝب٨١ب ٣اٍى ٝي َٕىى.
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 ) ب (: هثادالت هالي 

١َ٘ ىٍ ٝجبىالر ٝبٙي ١يِ ٨َٙ اٍىثي٘ )ىٍ ٝؼ٤ٞؿ ٝلي٣ى٥ ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘( ثيٚشَي٠ 

ٍا ىٍ ٝجبىالر ىاٙش٦ إز. ىٍ ٣اٍـ اي٠ ٨َٙ ث٦ ف٤٢اٟ ّب٤١ٟ اٝٚي ٧يايز ٣ دي١٤ي َٝاِّ 

 ١٤ْٕشٖب٧ي إشبٟ فٞ٘ ٝي ١ٞبيي.

ثَإبٓ ثٍَٕي ٧بي ا١ؼبٛ ٙي٥ ىٍ ٝجبكض َٝث٤ط ث٦ دي١٤ي٧بي ٝبٙي ٨َٙ اٍىثي٘ 

 شبٟ ث٦ ٙٞبٍ ٝي آيي.سَي٠ ١٤ْٕشٖب٥ ىٍ ١َ٘ ٣ ا١شَبٗ د٤ٗ ثب ١٤ْٕشٖب٨٧بي إشبٟ ٣ هبٍع اُ إ ٨ٜٝ

 9/38ىٍٝي اُ ّ٘ ا١شَبالر ٣اٍى ٙي٥ ى٣ٍٟ إشب١ي ٣  4/44اي٠ ٨َٙ ػٌة ٢٢ّي٥ 

 ىٍٝي اُ ا١شَبالر ٝبىٍ ٙي٥ ى٣ٍٟ إشب١ي إز.

  ٧2/88ٞـ٢ي٠ اُ ّ٘ ا١شَبالر ث٣َٟ إشب١ي ٣اٍى ٙي٥ ٣ ٝبىٍ ٙي٥ ث٦ إشبٟ اٍىثي٘ 

ىثي٘ ٨ٜٝ سَي٠ ١٤ْٕشٖب٥ ٝجيا اي٠ ١َ٘ ٣ ىٍٝي )ٝبىٍ ٙي٥ ( ٨َٙ اٍ 3/71ىٍٝي)٣اٍى ٙي٥ ( ٣ 

 ا١شَبالر ث٤ى٥ إز.

إشب٨١بي س٨َاٟ ٣ آًٍثبيؼبٟ ٍَٙي فٞي٥ سَي٠ ١َ٘ ٍا ىٍ سجبىالر ٝبٙي ثب 

 ١٤ْٕشٖب٨٧بي إشبٟ اٍىثي٘ ىاٙش٦ ا١ي.

ٕيبٕي إشبٟ س٢ؾيٜ ٢٢ّي٥  -٧ٞـ٢ي٠ ٨َٙ اٍىثي٘ ث٦ ىٙي٘ ىاٍا ث٤ىٟ َِّٝيز اىاٍي 

٧ب  ّبٍَّىي ٣ فَْٞٚىي إشبٟ إز. ىٍ ٣اٍـ سٞبٝي َٝاِّ ٨َٕٙشبٟ بٕي ،ٕي -ّٚي٦ ٣ٍاثظ اىاٍي

٣ ٧َ٨ٙبي إشبٟ ، ْٝبٟ ٧بي َِّٝي ٣ اّظَيز ٍَيت ث٦ اسيبً ٣ٍٕشب٧بي إشبٟ ثب ٨َٙ اٍىثي٘ 

ث٦ ٤ٍٝر ٖٝشَيٜ ىاٍاي دي١٤ي ث٤ى٥ يب ث٦ ٤ٍٝر ٙج٦ْ اي ٣ يب ٦ٖٕٚٚ َٝاسجي ىاٍاي دي١٤ي ٣ 

 سقبٝٚي ى٣ ٤ٕي٦ ٧ٖش٢ي.

ىٍٝؼ٤ٞؿ ىٍ ّٚي٦ ُٝي٦٢ ٧ب ٨َٙ اٍىثي٘ ٍيٍس٢ٞيسَي٠ ١٤ْٕشٖب٥ إشبٟ ىٍ ثٍََاٍي  

 دي١٤ي ثب ٕبيَ ١٤ْٕشٖب٨٧ب إز.

دٔ اُ ٨َٙ اٍىثي٘ ، ٨َٙ دبٍٓ آثبى ىٍ ٙٞبٗ إشبٟ ٣ ث٦ ف٤٢اٟ َِّٝ ى٢٧َٖي اي٘  

ي. ىٍ ٙب٤ٖ٧ٟ ى٣ٝي٠ ّب٤١ٟ ٍيٍس٢ٞي إشبٟ ىٍ س٢ؾيٜ دي١٤ي ٝيبٟ ١٤ْٕشٖب٨٧ب ث٦ ٙٞبٍ ٝي آي

٣اٍـ اي٠ ٨َٙ ى٦ٍٖٕٚٚ َٝاست سقيي٠ ٍيٍر دي١٤ي ٝيبٟ ١٤ْٕشٖب٥ ٧ب ث٦ ف٤٢اٟ ١٤ْٕشٖب٥ ١ٖجشبً 

 آيي. ٤ٍي ث٦ ٙٞبٍ ٝي

٨َٙ ، هٚوبٗ ٣ ثي٦ٚ ٤ٕاٍ ث٦ ف٤٢اٟ  دٔ اُ ى٣ ٨َٙ اٍىثي٘ ٣ دبٍٓ آثبى ٧َ٨ٙبي ٖٝٚي٠ 

لٚي ٧ٖش٢ي.  ٨َٙ ثي٦ٚ ّب٤١ٟ ٧بي ٝيب١ي س٢ؾيٜ ٢٢ّي٥ دي١٤ي ٝيبٟ ١٤ْٕشٖب٨٧بي إشبٟ ىٍ ٕغق ٝ

٤ٕاٍ ثب ىاٍا ث٤ىٟ َُٕٞ َُٝي ىٍ ٙٞبٗ ًَٙ إشبٟ ، ٨َٙ هٚوبٗ ىٍ ػ٤٢ة ٣ ٨َٙ ٖٝٚي٠ 

٨َٙ ث٦ ف٤٢اٟ دبيشوز سبٍيوي فٚبيَ اي٘ ٙب٤ٖ٧ٟ ىٍ كبٙي٦ ٕجالٟ ّب٤١ٟ ٧بي ٧ٜ دي١٤ي 

 ٝش٤ٕظ ىٍ إشبٟ ث٦ ٙٞبٍ ٝي آي٢ي.
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ث٢يي ىضب ٣ ١٤ْٕشٖب٨٧بي ٣ٍٕشب٧بي َِّٝي إشبٟ اٍىثي٘ ٦ّ ثَإبٓ عَف ٕغق  

٣ٍٕشبي إشبٟ ّٚي٦ َٝاِّ إشبٟ ٍا ٙبٝ٘ ٝي ١٤ٙي. ّب٨١٤١بي ثب دي١٤ي ١ٖجشبً ٝش٤ٕظ ىٍ ثٍََاٍي 

دي١٤ي ثب ١ؾبٛ ٨َٙي ٣ ١٤ْٕشٖب٧ي ٣ٍٕشبيي ديَا٤ٟٝ ه٤ى ث٦ ٙٞبٍ ٝي آي٢ي. ػ٨ز دي١٤ي 

 ١٤ْٕشٖب٨٧بي ٣ٍٕشبيي ثب ٍيٍر ضقيو سَ ث٦ ٕٞز ّب٤١ٟ ٧بي َِّٝي إز.
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 ػّٕىشدٞبوبسوشدٞب ٚ : 8-1-1-1

٧َ ١٤ْٕشٖب٥ ا١ٖب١ي ثب س٤ػ٦ ث٦ ١يب٧ُبي ٕب٢ّي٠ آٟ عي ١٣ٍي٧بي ُٝب١ي ّبٍَّى٧ب ٣ 

فَْٞٚى٧بي ٝشيب٣سي ىاٍى. سبٝي٠ ١يبُ ػبٝق٦ ٕب٠ّ ٣ اٍاي٦ هيٝبر ث٦ آ٨١ب ّبٍَّى٧بي هيٝبسي ٍا 

َٝث٤ط ث٦ ىاى ٣ ٕشي ٣ ثَاي ١٤ْٕشٖب٥ ث٦ ٧َٞا٥ ه٤ا٧ي ىاٙز. ٝجبىالر ّباليي ٣ ىقبٙيز ٧بي 

سؼبٍر ّبٍَّى٧بي ثبُاٍي ٍا ايؼبى ٤ٞ١ى٥ ٣ ىقبٙيز ٧بي آ٤ُٝٙي ـ ى٢٧َٖي ١٤ْٕشٖب٥ ٧ب ثب 

 ّبٍَّى ى٢٧َٖي ـ فٚٞي ٍا ثَاي آ٨١ب سقَيو ه٤ا٧ي ٤ٞ١ى.

ثب س٤ػ٦ ث٦ ٝغبٙقبر ا١ؼبٛ ٙي٥ ث٦ ٣ي٥ْ ىٍ ثو٘ اٍشٞبى، ١٤ْٕشٖب٥ ٧بي إشبٟ اٍىثي٘ ث٦ 

ثب ٣يْٕي ٧بي ػبٝق٦ ٕب٠ّ ىٍ آ٨١ب ّبٍَّى٧ب ٣ فَْٞٚى٧بي ٝشيب٣سي  سيْيِ ٨َٕٙشبٟ ٝش٢بٕت

 ا١ي. ٍا ث٦ ١ٞبي٘ ٌٕاٍى٥

 

 )الف(: واروزدّاي سىًَتگاُ ّاي استاى تِ تفىيه ضْزستاى

 

 :ضْزستاى اردتيل 

ٙبٝ٘  اٍىثي٘فٞي٥ سَي٠ ىقبٙيز ٧بي ٍايغ ىٍ ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘ ٣ ث٦ ٣ي٥ْ ٨َٙ   -

٣َٙي ٣ هَى٥ ى٣َٙي ٣ سقٞيَّبال٧ـب ٣ ٣ٕـبي٘   فٞي٥ ى ٤ٝاٍى ُيَ إز: ٢ٝقز، 

٣إـغ٦ َٕي٨ـبي     ١َٚي٦، ٧ش٘ ٣ ٍٕش٤ٍاٟ، كٞ٘ ٣ ١َ٘ ٣ ا١جـبٍىاٍي ٣ اٍسجبعـبر،  

ٝبٙي، ٖٝشنالر ٣اػب٥ٍ ٣ هيٝبر ّٖت ٣ ّبٍ، ث٨ياٙز ٣ ٝيىّبٍي اػشٞـبفي،  

 ٕبيَ ىقبٙيش٨بي هيٝبر ف٤ٞٝي ٣ اػشٞبفي ٣ ٙوٞي.

 اىاٍي ، ٕيبٕي ٣ ى٢٧َٖيّبٍَّى٧بي ٤ٝػ٤ى: هيٝبسي ، ثبُاٍي ،  -

 

  :ضْزستاى تيلِ سَار 

 كٞ٘ ٣ ١َ٘ ٣ ا١جبٍىاٍي ٣ اٍسجبعبر  ٧بي ٤ٝػ٤ى :  ٙبٝ٘ ّٚب٣ٍُي، ىقبٙيز -

 ّبٍَّى٧بي ٤ٝػ٤ى: ّٚب٣ٍُي ، هيٝبسي ٣ اىاٍي  -

 

 :ضْزستاى پارس آتاد  

ٕـبهشٞبٟ،   آة ٣ ثـًَ ٣ ٕـبُ،   ىقبٙيز ٧بي ٤ٝػ٤ى ٙبٝ٘ :  ّٚب٣ٍُي ، ٢ٝقز ،  -

 ب٥ٍ ٣ هيٝبر ّٖت ٣ ّبٍ.ٖٝشنالر ٣ اػ

 ّبٍَّى٧بي ٤ٝػ٤ى : ّٚب٣ٍُي ، ثبُاٍي ٣ هيٝبسي ، اىاٍي ، ى٢٧َٖي -
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 :ضْزستاى خلخال 

ىقبٙيز ٧بي ٤ٝػـ٤ى ٙـبٝ٘: ٙـيالر ٣ آثـِي دـ٣ٍَي ، ٝقـيٟ، آة ٣ ثـًَ ٣         -

٣إغ٦ َٕي٨بي ٝبٙي، اىا٥ٍ ا٤ٍٝ ف٤ٞٝي ٣ ىىبؿ، آ٤ُٝٗ، ث٨ياٙـز   ٕبهشٞبٟ، ٕبُ،

 ٣ ٝيىّبٍي اػشٞبفي.

 ٍَّى٧بي ٤ٝػ٤ى : ثبُاٍي ٣ هيٝبسي ، اىاٍي ٣ ى٢٧َٖيّب -

 

  :ضْزستاى وَثز 

  ىقبٙيز ٧بي ٤ٝػ٤ى ٙبٝ٘: ّٚب٣ٍُي، ٙيالر ٣ آثِي د٣ٍَي، آة ٣ ثًَ ٣ ٕبُ، -

 اىا٥ٍ ا٤ٍٝ ف٤ٞٝي ٣ ىىبؿ، آ٤ُٝٗ ، ث٨ياٙز ٣ ٝيىّبٍي اػشٞبفي  ٕبهشٞبٟ،

 ّبٍَّى٧بي ٤ٝػ٤ى : ّٚب٣ٍُي ، هيٝبسي ٣ اىاٍي -

 

 هي:ضْزستاى گز 

كٞ٘ ٣ ١َـ٘ ٣ا١جـبٍىاٍي ٣    ىقبٙيز ٧بي ٤ٝػ٤ى ٙبٝ٘:  ٝقيٟ، آة ٣ ثًَ ٣ ٕبُ، -

آٝـ٤ُٗ، ث٨ياٙـز ٣    اىا٥ٍ ا٤ٍٝ ف٤ٞٝي ٣ ىىـبؿ،  ٣إغ٦ َٕي٨بي ٝبٙي، اٍسجبعبر ،

 ٕبيَ ىقبٙيش٨بي هيٝبر ف٤ٞٝي ٣ اػشٞبفي ٣ ٙوٞي ٝيىّبٍي اػشٞبفي،

 ّبٍَّى٧بي ٤ٝػ٤ى : هيٝبسي ، ثبُاٍي ، اىاٍي ٣ ى٢٧َٖي -

 

  :ضْزستاى هطگيي ضْز 

ىقبٙيز ٧بي ٤ٝػ٤ى ٙـبٝ٘ : ّٚـب٣ٍُي، آة ٣ ثـًَ ٣ ٕـبُ، ٧شـ٘ ٣ ٍٕـش٤ٍاٟ،        -

 اىا٥ٍ ف٤ٞٝي ٣ ىىبؿ، آ٤ُٝٗ. ٣إغ٦ َٕي٨بي ٝبٙي،

 ّبٍَّى٧بي ٤ٝػ٤ى : ّٚب٣ٍُي، هيٝبسي ، ثبُاٍي ، اىاٍي ٣ ى٢٧َٖي -

 

 :ضْزستاى ًويي 

 ٕبهشٞبٟ ٕبُ،ىقبٙيز ٧بي ٤ٝػ٤ى ٙبٝ٘ : ّٚب٣ٍُي، ٝقيٟ، آة ٣ ثًَ ٣  -

 ّبٍَّى٧بي ٤ٝػ٤ى : هيٝبسي -

  :ضْزستاى ًيز 

٧ش٘ ٣ ٍٕش٤ٍاٟ،  ىقبٙيز ٧بي ٤ٝػ٤ى ٙبٝ٘ : ّٚب٣ٍُي ، ٙيالر ٣ آثِي د٣ٍَي، -

اىا٥ٍ ا٤ٍٝ ف٤ٞٝي ٣ ىىبؿ، آٝـ٤ُٗ، ث٨ياٙـز ٣ ٝـيىّبٍي     َٕي٨بي ٝبٙي، ٣إغ٦

 اػشٞبفي.

 ّبٍَّى٧بي ٤ٝػ٤ى : ّٚب٣ٍُي، هيٝبسي ـ اىاٍي -
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 ذي، تحّیُ ٚ تجییٗ ػبصٔبٖ فضبيي اػتبٖ اسدثیُ: جٕغ ث9-1-1-1ٙ

ا٤ٖٙي إشََاٍ ١٤ْٕشٖب٥ ٧ب، ا٤ٖٙي ٙج٦ْ ىٕشَٕي ، س٤ُيـ هيٝبر، فَْٞٚى٧ب ٣ ٝؼ٤ٞف٦ 

ىقبٙيز ٧بيي ٦ّ ىٍ ١٤ْٕشٖب٨٧ب ا١ؼبٛ ٝي ٤ٙى، ىٍ اٍسجبط ثب يْييَٖ ٕبُٝبٟ ىضبيي ٤ٝػ٤ى ىٍ 

 ٕغق إشبٟ اٍىثي٘ ٍا ْٙ٘ ىاى٥ ا١ي.

كبٗ كبضَ، ػَيبٟ ٧ب ٣ ٣ٍاثغي ثي٠ ١٤ْٕشٖب٥ ٧بي إشبٟ ايؼبى ٙي٥  ث٦ اي٠ سَسيت ىٍ

إز ٦ّ ث٤ػ٤ى آ١ٍ٣ي٥ ٕبُٝبٟ ىضبيي ٝي ثبٙي. اي٠ ػَيب٨١ب ٝشبطَ اُ ف٤اٝ٘ ٝوشٚو ٣ ٝشقيى 

 ثب٢ٙي. ٝي

اي إز ٦ّ سٞبٝي ٣ٍاثظ  ىٍ ٕغق إشبٟ اٍىثي٘ ٨َٙ اٍىثي٘ ىاٍاي ؿ٢بٟ ٍيٍر ٣ ػبًث٦

ثبٙي. ىٍ ٣اٍـ  ٞبىي ٣ هيٝبسي ىٍ ٕغق إشبٟ ٝشبطَ اُ اي٠ ٨َٙ ٝي٣ ػَيب٨١بي اػشٞبفي ٣ اٍش

 ٨َٙ اٍىثي٘ ػ٨ز ى٢٧ي٥ ٣ كبّٜ ثَ ػَيبٟ ٧بي اػشٞبفي ـ اٍشٞبىي ٣ ... ىٍ ٢ٝغ٦َ إز.

سَي ٦ّ ىٍ ٕغق  ٨َٙ اٍىثي٘ كبّٜ ٖٝٚظ ىٍ إشبٟ ث٦ ٙٞبٍ ٝي آيي، ٕغ٤ف دبيي٠

اي٠ ٨َٙ ٧ٖش٢ي. ىٍ ٣اٍـ كيىبٝ٘ اهشاله ٝيبٟ إشبٟ ٍَاٍ ىا١ٍي ىاٍاي اهشاله ثٖيبٍ ُيبىي ثب 

آثبى إز ثٖيبٍ ُيبى ٝي ثبٙي. ٣ػ٤ى اي٠ سيب٣ر ٧ب  ٨َٙ اٍىثي٘ ثب ٕغق ثقيي ٦ّ ٨َٙ دبٍٓ

٧بيي إز ٦ّ ىٍ ٨َٙ اٍىثي٘ ٝشَِّٞ ٙي٥ إز. اي٠ سَِّٞ ٣ُٟ ٣  ١بٙي اُ س٤اٟ ٣ ىقبٙيز

٠ ٨َٙ ثش٤ا١ي سٞبٝي إشبٟ ٍا سلز سبطيَ اي ثَاي ٨َٙ اٍىثي٘ ايؼبى َّى٥ ٣ ثبفض ٙي٥ سب اي ػبًث٦

 ػبًث٦ ه٤ى ٍَاٍ ى٧ي.

اٙجش٦ ثُقي ٖٝبىز ثبفض ٙي٥ إز سب فٚي ٍمٜ ٕيغ٥َ ػ٤يي ىضبيي اي٠ ٨َٙ، 

٧بيي ْٙ٘ ثٖي١َي سب ثش٤ا٢١ي ىٍ ٕغق ٝيب١ي دبٕو٤ٖي ١يب٧ُبي ٕبيَ ١٤ْٕشٖب٥ ٧بي  ١٤ْٕشٖب٥

٤ى ىٍ ٕغق إشبٟ ٣ يب ٕبيَ ٨َٕٙشب٨١بي إشبٟ ثب٢ٙي ٣ اٍسجبط ٧بيي ٍا ثب ١٤ْٕشٖب٥ ٧بي ٤ٝػ

٨َٙ ، هٚوبٗ، ٕي٤ي،  آثبى ، ٖٝٚي٠ ىيَٖ ايؼبى ٢٢ّي. ٦١٤ٞ١ اي٠ ١٤ْٕشٖب٥ ٧بي ٕغق ٝيب١ي دبٍٓ

 ثي٦ٚ ٤ٕاٍ، اٝال١ي٣ُ ٣ ػقيَآثبى ٧ٖش٢ي.

ىٍ ثو٘ َِّٝي إشبٟ، ٤٨ٕٙز ىٕشَٕي، اْٝبٟ س٤ٕق٦ ٣ ثٖظ ٕيغ٥َ ىضبيي ٨َٙ 

ٌٙا ىٍ ٕغق ٝيب١ي ٣ دبيي٠ سَ ٧َ٨ٙب ٣ آثبىي٨بي َِّٝي ىاٍاي  اٍىثي٘ ٍا ىَا٧ٜ ٤ٞ١ى٥ إز.

 ٍيٍر ٣ ػبًث٦ ؿ٢يا١ي ١يٖش٢ي.

اُ ٤ٕي ىيَٖ دَا٢ّ٘ ٣ س٤ُيـ آثبىي٨ب ث٦ ١ل٥٤ اي إز ٦ّ ىٍ ثو٘ َِّٝي سقياى 

ُيبىي اُ آثبىي٨ب ىٍ ىب٦ٚٝ ١ِىيْي اُ ٨َٙ إشََاٍ يبىش٦ ا١ي. اي٠ آثبىي٨ب فٞالً ىٍ ك٥ُ٤ ١ي٤ً 

٨َ ٍَاٍ َٕىش٦ ا١ي. اُ اي٠ ٣ٍ ْٙ٘ ْٝبٟ ٧بيي ٦ّ ىاٍاي ٕيغ٥َ ىضبيي ٧ٖش٢ي ٦ّ ىٍ ٖٝشَيٜ ٙ

 ٍٍبثز ثب ٨َٙ ث٤ى٥ ٣ فٞالً ٨َٙ اػب٥ُ ٍٙي ٍبث٘ س٤ػ٨ي ث٦ اي٠ آثبىي٨ب ١ٞي ى٧ي.

٧بي ثٖيبٍ ضقيو  ىٍ ٕغ٤ف دبيي٠ سَ سقياىي آثبىي ٣ػ٤ى  ىاٍى ٦ّ ىاٍاي َِّٝيز

بىي٨بي ثٍِٕشَ ٣ َِّٝي ٣ ٧َ٨ٙبي ٝيب١ي ٣ اٍىثي٘ سلز ٧ٖش٢ي. اي٠ آثبىي٨ب ث٦ ٙير س٤ٕظ آث
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ىٚبٍ ٧ٖش٢ي ٣ َِّٝيز آ٨١ب إٓيت دٌيَ إز. اٝب اي٠ آثبىي٨ب ىٍ سال٢ٙي سب ثش٤ا٢١ي ىٍ ىضب 

اي ٍا ثَاي ه٤ى ايؼبى ٢٢ّي. اٙجش٦ دب٥ٍ اي اُ اي٠ آثبىي٨ب ىاٍاي اْٝبٟ ٍٙي ٧ٖش٢ي ٣ٙي  ٕيغ٥َ

اي ىٍ ٍٍبثز ثب ٨َٙ ٣ آثبىي٨بي ثٍِٕشَ  إز. اٝب دب٥ٍ ٝل٣َيز آ٨١ب ثبفض فيٛ ٍٙي آ٨١ب ١ٚي٥

 ٧ٖش٢ي، ٦ّ اي٠ آثبىي٨بي ثٍِٕشَ اْٝبٟ ؿ٢ي٠ ٍٙيي ٍا ث٦ آثبىي٨بي ٤ٌٍّٝ ١ٞي ى٧ي.

 



 75



 
 



 76



 : تجییٗ حٛصٜ ٞب يب ٘ٛاحي 1-9-1-1-1ٍٕٗٞ

ا٤ٖٙي إشََاٍ ىضبيي ١٤ْٕشٖب٨٧ب، ٕبهشبٍ ىضبيي ٤ٝػ٤ى ، ٕبُٝبٟ ىضبيي ٣ ٨١بيشبً ا٤ٖٙي 

ج٦ْ ىٕشَٕي ٤ٝػت ٙي٥ إز سب ٢ٝبعَي ثب ٣يْٕي ٧بي ٝٚشَُ ٣ ٢ٖٞ٧ي ٧بيي ١ٖجي ىٍ ٙ

 ٕغق إشبٟ ايؼبى َٕىى.

اي٠ ٢ٝبعٌ ٠ٖٞ٧ ث٦ ٣ي٥ْ  اُ ١َغ٦ ١ؾَ ّبٍَّى٧ب، فَْٞٚى٧ب ، دَا٢ّ٘ ٣ س٤ُيـ هيٝبر 

ىاٍاي ٣يْٕي ٧بي ٝٚشَّي ٧ٖش٢ي. ثَإبٓ اي٠ ٣يْٕي ٧ب ٢ٝبعٌ ٠ٖٞ٧ ىٍ ٕغق إشبٟ اٍىثي٘ 

١بكي٦ يب ٢ٝغ٦َ ٠ٖٞ٧ ْٙ٘ َٕىش٦ إز.  ٢12بٕبيي ٙي٥ ا١ي. ىٍ ٝؼ٤ٞؿ ىٍ ٕغق اٍىثي٘ ٙ

 ٣يْٕي ٧بي اي٠ ٤١اكي ث٦ َٙف ُيَ إز .

 

 ( ًاحيِ يه )دضت هغاى 

ّي٤ٚٝشََٝثــ ىٍ ٙـٞبٗ إـشبٟ ٣ ىٍ ثوـ٘ ٧ـبيي اُ ى٣       21/939اي٠ ١بكي٦ ثب ٣ٕقز  

يبؿ ٣ ّٜ ٙيت ث٦ ١ـبٛ ىٙـز ٝنـبٟ ٣اٍــ     ٨َٕٙشبٟ دبٍٓ آثبى ٣ ثي٦ٚ ٤ٕاٍ ىٍ ١بكي٦ اي ّٜ اٍس

 ٙي٥ إز. 

 74ٝشَ إـز. اُ ١ؾـَ ه٤ٞٝـيبر اٍاضـي ثـي٘ اُ       500اٍسيبؿ ىٍ اي٠ ١بكي٦ ّٞشَ اُ 

ىٍٝي اي٠ ١بكي٦ ىٙشي ث٤ى٥ ٣ ثَي٦ ٖٝبكز آٟ ٙبٝ٘ سذ٦ ٝب٧ٍ٤٧بٕـز ّـ٦ اُ اٍسيـبؿ ّٞشـَ اُ     

ٕت آة ٣ ٤٧ايي ٍا ١يِ ث٦ ٝشَ ثَه٤ٍىا١ٍي.  ٤ٍٝقيز ٢ٝبٕت ٝليغي اي٠ ١بكي٦ َٙايظ ٢ٝب 500

 ىٍػ٦ ٕب١شي َٕاى إز. 8ى١جبٗ ىاٙش٦ إز. ٝش٤ٕظ ىٍػ٦ كَاٍر ٕبٙيب٦١ ىٍ اي٠ ١بكي٦ 

ِ     50سقياى ٧ُ٣ٍبي يوج٢ـياٟ ىٍ ايـ٠ ١بكيـ٦ ّٞشـَ اُ       ٣ٍُ ثـ٤ى٥ ٣ ٝش٤ٕـظ ثـبٍٗ ١يـ

ٝيٚي ٝشَ إز. ػَيبٟ ٣ٍىهب٦١ آٍ اُ اي٠ ١بكي٦ ث٦ ٧َٞا٥ َٙايظ ٢ٝبٕـت هـبُ،    280-260 

ىٍ اي٠ ١بكي٦ ىَا٧ٜ ٕبهش٦ إز. اكياص ٕـي   ٤َٕاىي ٣ دبٍاٝش٧َبي ىٝبيي ىقبٙيز ٧بي ٍُافيس٤د

ٝي٘ ٝنبٟ ٣ ٙج٦ْ آثيبٍي ٝنبٟ سبٝي٠ آة ٍُافي ٝغٞئ٠ ٍا ىٍ اي٠ ١بكي٦ ىـَا٧ٜ ١ٞـ٤ى٥ إـز.    

ٝنبٟ ، ّٚب٣ٍُي اي٠  ٣ػ٤ى ٙج٦ْ ٧بي ٝيٍٟ آثيبٍي ث٦ ٧َٞا٥ ّٚز ٣ ٢ٝقز ٧بي ٝنبٟ ٣ دبٍٓ

ّٚب٣ٍُي ديَٚىش٦ ٣ ٝيٍٟ ثيٗ ٕبهش٦ إز. س٤ٙييار كبٝ٘ اُ ىقبٙيـز ّٚـب٣ٍُي    ١بكي٦ ٍا ث٦

 َٕىى. ىٍ اي٠ ١بكي٦ ث٦ َٕإَ إشبٟ ٣ هبٍع إشبٟ كٞ٘ ٣ ٝبىٍ ٝي

٣ػ٤ى ٧َ٨ٙبي ثي٦ٚ ٤ٕاٍ ، دبٍٓ آثبى ، اٝال١ي٣ُ اْٝبٟ اٍسجبط إـشبٟ ٍا اُ عَيـٌ ايـ٠    

َُي ٨َٙ ثي٦ٚ ٤ٕاٍ ٤ٝػت ١٣ٌٍ ثبٍُٕب١ي ىٍ ١بكي٦ ثب هبٍع اُ ٤ٍّٚ ىَا٧ٜ ٕبهش٦ إز. ثبُاٍ ٝ

 اي٠ ١بكي٦ ٙي٥ إز.

ايؼبى ٣ س٤ٕق٦ ٣اكي٧بي ّٚز ٣ ٝـ٢قز ٝـيٍٟ ىٍ ايـ٠ ١بكيـ٦ ٣ ٕٖـشَٗ فٞٚيـبر       

ٕبهشٞب١ي ٣ فَٞا١ي ىٍ ٙج٦ْ ٧بي آثيبٍي،س٤ٕق٦ ٨َٙي ٍا ىٍ  اي٠ ١بكي٦ ث٦ ى١جبٗ ىاٙـش٦ إـز   

ف٢ـ٤اٟ يـِ ١َغـ٦ ٣ٍٕـشبيي ثـ٦ ٙـٞبٍ        ثـ٦  45ث٦ ع٤ٍي ٦ّ ٨َٙ دبٍٓ آثبى ٦ّ سب ٍج٘ اُ ٕبٗ 
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ٍٙي ىِاي٢ي٥ اي يبىش٦ إز.  ٣70  60آٝي٥  إز. سلز سبطيَ ػَيبٟ س٤ٕق٦ ث٦ ٣ي٥ْ عي ى٦٧  ٝي

١يَ ىٍ ٕبٗ  34038ىٍٝي ث٦  5/7ثب ١َم ٍٙي  ١1365يَ ىٍ ٕبٗ  29438ػٞقيز اي٠ ٨َٙ اُ 

ي٠ ٨َٙ ثب ٍٙي ٕبال٦١ اىِاي٘ يبىش٦ ٣ ىٍى٦٧ ثقي فٚي ٍمٜ ّب٧٘ ١َم ٍٙي ػٞقيز ىٍ ا 1375

١يَ اىِاي٘ يبىش٦ إز. ث٦ عـ٤ٍي ّـ٦ ىٍ كـبٗ كبضـَ ثـ٦       82256ىٍٝي ػٞقيز آٟ ث٦  1/3

ف٤٢اٟ ى٣ٝي٠ ٨َٙ إشبٟ ٝغَف ث٤ى٥ ٣ اييبي ١َ٘ ٝي ١ٞبيي. اُ فٞي٥ سَي٠ ىالي٘ س٤ٕـق٦ ٙـ٨َ   

يـ٠  ٨َٙي ١ي٣َي ّبٍ اُ ١َـبط ٝوشٚـو إـشبٟ ثـ٦ ا     -دبٍٓ آثبى ٝي س٤اٟ ث٦ ٨ٝبػَس٨بي ٣ٍٕشب

إْبٟ فٚبيَ ٣ ػٌة اْٝب١بر ٣ هيٝبر ٨َٙي ثيٚشَ ث٦ ىٙي٘ ١َ٘ آٟ ىٍ اٍائ٦ هـيٝبر   ٨َٙ،

ث٦ ٣اكي٧بي ّٚب٣ٍُي س٤ٕق٦ يبىش٦ ٣ ٝيٍٟ اٙب٥ٍ ٤ٞ١ى. ى٣ٍاٍـ ٨َٙ دـبٍٓ آثـبى سلـز سـبطيَ     

س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُي ىٍ اي٠ ١بكي٦ ٣ٍي ىاى٥ إز. ثَ هاله ٕبيَ ٙـ٧َ٨ب ّٚـ٤ٍ ٣ يـب إـشبٟ ّـ٦      

ٙـ٨َ )ٙـ٨َ ّٚـب٣ٍُي( ٍا     –بر ثبُاٍي ٧ٖش٢ي، ١َ٘ ٣ ٣يْٕي٨بي يِ ّٚـز  ىاٍاي ١َ٘ هيٝ

اكَاُ ٤ٞ١ى٥ إز. ثب س٤ػ٦ ث٦ ١َ٘ ٨َٙ دبٍٓ آثبى ىٍ ٙٞبٗ إـشبٟ ٣ ٍٙـي ٕـَيـ آٟ ا١شؾـبٍ     

ثيٚـ٦ ٕـ٤اٍ ٣    ٣ٍى ىٍ آي٢ي٥ اي ٦١ ؿ٢ياٟ ى٣ٍ اي٠ ٨َٙ ث٦ ٧َٞا٥ َٝاِّ ٨َٙي ديَا١٤ٝي ه٤ى ) ٝي

 ي َِّٝي( ٢ٝغ٦َ ٨َٙي ػيييي ٍا ىٍ إشبٟ ٣ ٤ٍّٚ ْٙ٘ ى٧ي.اٝال١ي٣ُ ٣ ّب٨١٤١بي ٣ٍٕشبي

٧بي ٍُافي ٝيٍٟ ٣ػ٤ى ىاٝياٍي ٝيٍٟ ىٍ ٝؼشٞـ ٧بي ّٚز ٣ ٢ٝقز  فال٥٣ ثَ ىقبٙيز

 ٔ ؿـَ ٝـِاٍؿ ىٍ ايـ٠     يْي ىيَٖ اُ ٣يْٕي ٧بي اي٠ ١بكي٦ إز. ىاٝياٍي ٢ٕشي ثب إشيبى٥ اُ دـ

١بكي٦ ، ا٣َٕس٤ٍيٖٜ سْٚي٘ ٝي ى٧ي. ٣ػـ٤ى  ٧بي َٕىَٖٙي ٍا ىٍ اي٠  ١بكي٦ ٝشيا٣ٗ إز. ػبًث٦

ىٝبي ٢ٝبٕت ىٍ اي٠ ١بكي٦ ٤ٝػجبر اىِاي٘ ع٤ٗ ى٥ٍ٣ َٕىَٖٙي ٍا ١ٖجز ث٦ ٕبيَ ١َبط إشبٟ 

 ىَا٧ٜ ٝي ٕبُى.

ثَىاٍي اُ آة ُيَُٝي٢ـي ىٍ ايـ٠ ١بكيـ٦ ،     ثَىاٍي ٙييي اُ آة ٕغلي ٣ فيٛ ث٥َ٨ ث٥َ٨

َا٧ٜ ٕبهش٦ ٦ّ اُ ؿبٙ٘ ٧ـبي ٨ٝـٜ ُيٖـز    اْٝبٟ هيِ ٕغق ايٖشبثي ٣ ٧ُياٍ ث٤ىٟ اٍاضي ٍا ى

 ٝليغي اي٠ ١بكي٦ إز.

ٝيٚيبٍى ٝشَْٝقت اُ آٟ ىٍ  6/1اكياص ٕي هياآىَي٠ ثَ ٣ٍي آٍ ٣ ثَىاٙز ثي٘ اُ 

آي٢ي٥ ٦ّ ىٍ ايَاٟ ٣ ػ٤٨ٍٞي آًٍثبيؼبٟ ث٦ َٝٞه ٝـي ٍٕـي ٤ٝػـت ّـب٧٘ ٙـييي آثـي٧ي       

١ـ٦ آٍ ٣ ىبضـالة ٙـ٧َ٨بي    ٣ٍىهب٦١ آٍ ه٤ا٧ي َٕىيي. ٣ٍ٣ى دٔ آث٨بي ٍُافـي ثـ٦ ٣ٍىهب  

٧بي فٞي٥  اٝال١ي٣ُ ٣ دبٍٓ آثبى ث٦ ٣ٍىهب٦١ آٍ ث٦ ٧َٞا٥ ّب٧٘ آثي٧ي اي٠ ٣ٍىهب٦١ اُ ؿبٙ٘

 ٣ٍي اي٠ ١بكي٦ ه٤ا٧ي ث٤ى. دي٘

ثيي٠ سَسيت اي٠ ١بكي٦ ٍا ٝي س٤اٟ ٣ٍَٞٚ ىقبٙيز ّٚب٣ٍُي ديَٚىش٦ ، ىاٝياٍي ٝـيٍٟ ٣  

 ٢ٕشي ٣ ىاٍاي دشب١ٖي٘ ٧بي َٕىَٖٙي ىا١ٖز.
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 )ًاحيِ دٍ  )جعفزآتاد 

ّي٤ٚٝشََٝثـ ىٍ ٝؼب٣ٍر ١بكي٦ يِ ٣ ىٍ ٙٞبٗ إشبٟ ٣  49/1290اي٠ ١بكي٦ ثب ٣ٕقز 

٢ٝبعٌ ّـٜ اٍسيـبؿ ٣ دٖـز     ىٍ ثوٚي اُ ٨َٕٙشبٟ ثي٦ٚ ٤ٕاٍ ٣اٍـ ٙي٥ إز. اي٠ ١بكي٦ ١يِ ػِء

اضـي  ايـ٠   ٝشَ إز. اُ ١ؾَ ٣يْٕي٨بي ا500ٍعج٦َ ث٢يي ٝي ٤ٙى. اٍسيبؿ ىٍ اي٠ ١بكي٦ ّٞشَ اُ 

 ٧بي ى٤ٍب١ي ( سْٚي٘ ٝي ى٧ي.  ١بكي٦ ٍا ف٤ٞٝبً اٍاضي سذ٦ ٝب٧ٍ٤٧ب )سَآ

٤ٍٝقيز ١ٖجشبً ٢ٝبٕت ٝليغي اي٠ ١بكي٦ ٙـَايظ ٢ٝبٕـت آة ٣ ٧ـ٤ايي ٍا ١يـِ ىٍ دـي      

ىٍػـ٦   8ىاٙش٦ إز. ٝش٤ٕظ ىٍػ٦ كَاٍر ٕبٙيب٦١ ىٍ اي٠ ١بكي٦ ٧ٞب٢١ـي ىٙـز ٝنـبٟ كـي٣ى     

٣ٍُ ث٤ى٥ ٣ ٝش٤ٕظ ثبٍٗ ١يِ  50وج٢ياٟ ىٍ اي٠ ١بكي٦ ّٞشَ اُ ٕب١شي َٕاى إز. سقياى ٧ُ٣ٍبي ي

 ٝيٚي ٝشَ إز. 280-260

عي ٕبٙيبٟ اهيَ ثب إشيبى٥ اُ س٤٢ْٙـ٤ّي ػييـي ، ثوـ٘ ثٍِٕـي اُ ايـ٠ ١بكيـ٦ ، سنييـَ        

 ّبٍثَي ىاى٥ ٣ ث٦ ّٚز ىيٜ اهشٞبٛ يبىش٦ ٣ ٣ٕقز اٍاضي َٝسقي ٣ٍ ث٦ ّب٧٘ ٨١بى٥ إز.

ٍِٓ آثيبٍي هياآىَي٠ ٣ فٞبٍر ىٍ كبٗ اػـَا ٝـي ثبٙـي. ثـب     ٧بي ث ىٍ اي٠ ١بكي٦ عَف

٧بي ٝيٍٟ آثيبٍي ثب إـشيبى٥   ٧بي ثو٘ ثٍِٕي اُ اي٠ ١بكي٦ سلز د٤ٙ٘ ٙج٦ْ اػَاي اي٠ عَف

 اُ آثيبٍي سلز ىٚبٍ ٍَاٍ ه٤ا٧ي َٕىز.

٧ْشـبٍ ( ىٍ ٕـغق    ٧70000بي آثيبٍي سلز ىٚبٍ ثب ايـ٠ ٣ٕـقز)ثي٘ اُ    اػَاي عَف

ى٥ ٣ ٖٝشِٚٛ ٣ٍ٣ى س٤ٙ٤٢ّْي ٤١ي٠ ٣ ١ي٣َي ٝشوٜٞ ث٦ اي٠ ١بكي٦ إز. سجيي٘ ٕبث٦َ ث٤ ٤ٍّٚ ثي

ّٚز ىيٜ ث٦ ّٚز آثي ىٍ اي٠ ١بكي٦ سل٤ٗ فؾيٞي ٍا ىٍ ٕغق إشبٟ ثبفـض ه٤ا٧ـي ٙـي ّـ٦     

ثـَىاٍي ٣ سنييـَ ىٍ    ٖٝشِٚٛ ػٌة ١ي٣َي ّبٍآٝي ٝشوٜٞ ّٚب٣ٍُي، سنييَار ىٍ ١ؾـبٛ ث٨ـ٥َ  

اي٠ سنييَار ثي ٙـِ ٤ٝػـت سلـ٤السي ىٍ س٤ٕـق٦ ٙـ٨َ      ٕبهشبٍ ٝييَيز ه٤ا٧ي َٕىيي. ايؼبى 

 ػقيَآثبى ه٤ا٧ي َٕىيي.

ي ٝب١ي٥ إـشََاٍ  اي٠ ١بكي٦  اُ ٌٕٙش٦ ٣ٍَٞٚ ٍٚالٍي فٚبيَ ث٤ى٥ ٣ ىٍ كبٗ كبضَ ١يِ ثبٍ

بي فٚبي١َٚي٠( ىٍا ي٠ ١بكي٦ ٣ػ٤ى ىاٍى ىٍ آي٢ي٥ ىٍ ايـ٠ ١بكيـ٦ ٍم ه٤ا٧ـي    ٕب٥ فٚبيَ )آثبىي٨

الر ىٍ ُيَث٢ب٧ب، سل٤السي ىٍ ١ؾبٝبر اػشٞبفي ٣ اٍشٞبىي ايـ٠ ١بكيـ٦   ىاى ٧ِٞٝبٟ  ثب ايؼبى سل٤

 اِٙاٝي إز.

اي٠ ١بكي٦ ىٍ كبٗ كبضَ ٣ٍَٞٚ ىقبٙيـز ّٚـب٣ٍُي ٣ ىاٝـياٍي ٕـ٢شي ثـ٤ى٥ ٣ ىقبٙيـز       

 فٚبيَي ٣ ىقبٙيز ٧بي ٢ٝقشي، ٝقي١ي ، َٕىَٖٙي ىٍ آٟ ٣ػ٤ى ١ياٍى. 

ــ     ــ٠ ٙ ــز. اي ــبى إ ــ٨َ ػقيَآث ــي ٙ ــ٠ ٣اك ــ٨َي اي ــ٦ ٙ ــب ١َغ ــب٧يشي س٨٢  ٨َ ىاٍاي ٝ

ثب س٤ػ٦  1383ٕيبٕي إشبٟ ىٍ ٕبٗ  -فٚبيَ ث٤ى٥ ٦ّ ثقي اُ آهَي٠ سَٖيٞبر اىاٍي -٣ٍٕشبيي

ز. ـث٦ ّبٍَّى٧ب ٣ ١َٚي ٦ّ ىٍ ١بكي٦ اييب ٝي ٤ٞ١ى٥ إز ١َ٘ يِ ّب٤١ٟ ٨َٙي ٍا دٌيَىش٦ إ

 ٣  1365-75ثب س٤ػ٦ ث٦ ١َم ٍٙي ١ٖجشبً ثبالي ػٞقيز ايـ٠ ٙـ٨َ ّـ٦ عـي ى٣  َٝغــ آٝـبٍي       
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ىٍٝي ىٍ ٕبٗ ث٤ى٥ إز ا١شؾبٍ ٝي ٣ٍى ايـ٠ ٙـ٨َ ثـ٦     ٣2   1/4ث٦ سَسيت ٝقبىٗ  85-1375 

ف٤٢اٟ ّب٤١ٟ ػٌة ػٞقيز ١َبط ٣ٍٕشبيي ديَا١٤ٝي ه٤ى ١يِ اييبي ١َـ٘ ١ٞبيـي ٣ ىٍ آي٢ـي٥ ثـ٦     

 ّبٍَّىي ١بكي٦ ٍا س٢ؾيٜ ١ٞبيي. –ف٤٢اٟ فٞي٥ سَي٠ ّب٤١ٟ ُيٖشي ١بكي٦ ٣ٍاثظ فَْٞٚىي 

سل٤الر آسي ، اي٠ ١بكي٦ ٝي س٤ا١ي ث٦ ٣ٍَٞٚ ىقبٙيز ّٚب٣ٍُي ٣ ىاٝياٍي ٝيٍٟ ثب ايؼبى 

ثيٗ َٕىيي٥ ٣ ايؼبى ٢ٝبيـ َٝسجظ ثب ثو٘ ّٚب٣ٍُي ١يِ ٝي س٤ا١ي ٕيٞبيي ٢ٝقشي ث٦ اي٠ ١بكيـ٦  

ثجوٚي. ػبًث٦ ٧بيي ٝج٢ي ثَ ا٣َٕس٤ٍيٖٜ ىٍ آي٢ي٥ ٝي س٤ا١ي اُ ػ٦ٚٞ ىقبٙيـز ٧ـبي ايـ٠ ١بكيـ٦     

 ثبٙي.

 

 ِخزٍسلَ( ًاحيِ  س( 

ّي٤ٚٝشََٝثـ ىٍ ػ٤٢ة ١بكيـ٦ ى٣  ٣ ىٍ ثوـ٘ ٧ـبيي اُ     62/1652اي٠ ١بكي٦ ثب ٣ٕقز 

 ٨َٕٙشبٟ َٕٝي ٍَاٍ َٕىش٦ ٣ ٙبٝ٘ اٍسيبفبر َٝٚه ثَ ٝنبٟ )اٍسيبفبر ه٤ٕٚ٣َ( إز. 

ٝشـَ إـز.    500-1000ىٍٝي اُ ٣ٕـقز ايـ٠ ١بكيـ٦ ىاٍاي اٍسيـبؿ ثـي٠       70ثي٘ اُ 

اي٠ ١بكي٦ ٧٤ّٖشب١ي ث٤ى٥ ٣ ث٦ ٧ٞـي٠ ىٙيـ٘ ىاٍاي ٙـَايظ    ىٍٝي اُ ٣ٕقز  ٧79ٞـ٢ي٠ كي٣ى 

٣ٍُ  50آة ٣ ٤٧اي ١ٖجشبً َٕى ٣ هِٚ إز. سقياى ٧ُ٣ٍبي يوج٢ياٟ ىٍ ايـ٠ ١بكيـ٦ ثـي٘ اُ    

 ٝيٚي ٝشَ إز  280-320إز. ٝش٤ٕظ ثبٍٗ ىٍ اي٠ ١بكي٦ 

٣ػ٤ى ٕيٞبي ٧٤ّٖشب١ي ىٍ اي٠ ١بكي٦ ٝلي٣ىيز س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُي ىٍ ايـ٠ ١بكيـ٦ ٙـي٥    

٧ـب دَا٢ّـي٥    ز. ّٚب٣ٍُي اي٠ ١بكي٦ فٞيسبً ٙبٝ٘ ّٚز ىيٜ ث٤ى٥ ٦ّ ىٍ كبٙي٦ ٨٧٤ّب ٣ سذـ٦ إ

 دٌيَى. ٧ب ٣ ثب ٙي٥٤ ٢ٕشي ٤ٍٝر ٝي إز. اٍاضي ّٚب٣ٍُي آثي ىٍ كبٙي٦ سَآ ٣ٍىهب٦١

سَ ٦ّ اْٝبٟ ٙوٜ اٍاضي ٝيَٖ ١ج٤ى٥ إـز،   َٝاسـ اي٠ ١بكي٦ ىٍ اٍاضي َٝسيـ ٣ دَٙيت

٧ـبي   ُ اي٠ ١بكي٦ ، ٣ٍَٞٚ فٚبيَ ٤ّؿ٢ي٥ ث٤ى٥ ٦ّ ٤٢٧ُ آطبٍ آٟ ىٍ ىقبٙيـز ا١ي. ثوٚي ا ٣اٍـ ٙي٥

 اي٠ ١بكي٦ ثبٍي إز.

آثبى اُ  ىٍ اي٠ ١بكي٦ ، ١بكي٦ ٢ٝقشي َٕٝي ٍَاٍ َٕىش٦ إز. ٍا٥ اٍسجبعي اٍىثي٘ ث٦ دبٍٓ

٧ـبي فٞـي٥    اي٠ ١بكي٦ فج٤ٍ َّى٥ ٣ اسٞبٗ ثو٘ ٧بي َِّٝي إشبٟ ٍا ثَ ٍَاٍ ٝي ٕبُى. ىقبٙيز

ي٠ ١بكي٦، ىقبٙيز ّٚب٣ٍُي ٣ ىاٝياٍي ٢ٕشي إز. َٙايظ س٤د٤َٕاىيِ ٣ ٝلي٣ىيز ٕبيَ ٢ٝبثـ ا

اٍشٞبىي اي٠ ١بكيـ٦ ىٍ   –٧بي اػشٞبفي  ٕبُى ىقبٙيز ٝي ٝليغي اْٝبٟ اي٠ ١بكي٦ ٍا ىٍآي٢ي٥ ٢ّي

 كبٗ كبضَ ىبٍي د٤يبيي الُٛ ػ٨ز س٤ٕق٦ ٣ ٕٖشَٗ إز..
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  )ًاحيِ  چْار ) درُ رٍد 

٧بيي اُ ٦ٕ  ّي٤ٚٝشََٝثـ  ىٍ ٙٞبٗ مَثي إشبٟ ٣ ىٍ ثو٘ 48/553كي٦ ثب ٣ٕقز اي٠ ١ب 

٨َٕٙشبٟ َٕٝي ، ٖٝٚي٠ ٨َٙ ٣ دبٍٓ آثـبى ٍـَاٍ َٕىشـ٦ إـز. ايـ٠ ١بكيـ٦ ىاٍاي ؿ٨ـ٥َ اي        

 ىٍٝــي اُ ٣ٕــقز ١بكيــ٦ ىاٍاي اٍسيــبفي ثــي٠ ٧٤ّ57ٖـشب١ي إــز. ثــ٦ عــ٤ٍي ّــ٦ ثـي٘ اُ   

ٝي اُ ٣ٕقز اي٠ ١بكي٦ ٧٤ّٖشب١ي إز. اُ ١ؾـَ  ىٍ 91ٝشَ إز. ٧ٞـ٢ي٠ كي٣ى  1000-500 

آة ٣ ٤٧ايي ١يِ ىاٍاي َٙايظ ١ٖجشبً َٕى ٣ هِٚ إز ٧ُ٣ٍبي يوج٢ياٟ ىٍاي٠ ١بكي٦ ثـي٘ اُ  

ٝيٚي ٝشَ إز.  ٣ٍىهب٦١ ى٥ٍ ٣ٍى ثب ٖٝيَ ٙٞبٙي ٣  280-٣ٍ300ُ ث٤ى٥ ٣ ٝش٤ٕظ ثبٍٗ آٟ  50

اي إـز ّـ٦ اٍاضـي     اي٠ ١بكي٦ ث٦ ٦١٤ٕ ػ٤٢ة اُ اي٠ ١بكي٦ فج٤ٍ ٝي ١ٞبيي. َٙايظ س٤د٤َٕاىيِ

اي ٣  ٧بي ا١ٖب١ي ث٦ ى٥ٍ ٣ٍىهب٦١ ى٥ٍ ٣ٍى ٣ اٍاضـي ٧٤ّذبيـ٦   ٖٝبفي ػ٨ز ّٚز ٣ ٍُؿ ٣ىقبٙيز

 ٧٤ّٖشب١ي ٣ ٝؼب٣ٍ آٟ ٝلي٣ى ٝي ٤ٙى.

اي٠ َٙايظ س٤د٤َٕاىيِ ٤ٝػت َٕىيي٥ إز ٦ّ ىٍ كبٙي٦ ٣ٍىهب٦١ ى٥ٍ ٣ٍى ، ّٚب٣ٍُي 

٢ٕشي ْٙ٘ ٕيَى. آثبىي٨بي اي٠ ١بكي٦ ىٍ كبٙـي٦ ٣ٍىهب١ـ٦ ى٥ٍ ٣ٍى   ٢ٕشي آثي ثب إشيبى٥ اُ ا٨١بٍ 

 دَا٢ّي٥ ٧ٖش٢ي.

 اي ٣ ٧٤ّٖشب١ي َٝٚه ثَ ى٥ٍ ٣ٍى اهشٞبٛ ث٦ َٝاسـ ضقيو ىاٍى. اٍاضي ٧٤ّذبي٦

ّٚب٣ٍُي ٢ٕشي ٣ ىاٝياٍي ٢ٕشي ٣ػ٦ مبٙت ىقبٙيز ٍا ىٍ اي٠ ١بكي٦ ْٙ٘ ٝي ى٧ي. ثـ٦  

ـ     ٦ ى٥ٍ ٣ٍى فٞـيسبً ىٍ ٝقـَٟ سوَيـت ٕـيالث٨بي     ىٙي٘ إـشََاٍ ّٚـب٣ٍُي ىٍاٝشـياى ٣ٍىهب١

 اي ٍَاٍ ىا١ٍي.  ٣ٍىهب٦١

ىقبٙيز ٧بي ٢ٝقشي ، َٕىَٖٙي ٣ ٝقي١ي ىٍ اي٠ ١بكي٦ ثٖيبٍ ضقيو إـز. ثوٚـي اُ   

 ٧بي فٚبيَي ٣اٍـ ٙي٥ إز. اي٠ ١بكي٦ ىٍ ٣ٍَٞٚ ُيٖشٖب٥

 اْٝب١بر اي٠ ١بكي٦ ثَاي سل٤ٗ ١بؿيِ إز.

 

 )ًاحيِ پٌج ) صلَات 

٣ ىٍ ثوـ٘ ٧ـبيي    ٣4  3ّي٤ٚٝشََٝثـ  ىٍ ػ٤٢ة ٤١اكي  78/2533ثب ٣ٕقز  اي٠ ١بكي٦

اُ ى٣ ٨َٕٙشبٟ َٕٝي ٣ ٖٝٚي٠ ٙـ٨َ ٍـَاٍ َٕىشـ٦ ٣ ٙـبٝ٘ اٍاضـي ٧٤ّٖـشب١ي ٣ ٧٤ّذبيـ٦ اي        

ٝشَ ث٤ى٥  1000ىٍٝي اُ ٣ٕقز اي٠ ١بكي٦ ىاٍاي اٍسيبؿ ثي٘ اُ  88)اٍسيبفبر ٤ٚٝار(. ثي٘ اُ 

٧٤ٖشب١ي ٧ٖش٢ي. ث٦ ىٙي٘ ٧٤ّٖشب١ي ث٤ىٟ ١بكي٦، َٙايظ آة ىٍٝي اُ اٍاضي ١بكي٦ ٣77ّ كي٣ى 

٣ ٤٧ايي َٕىي ١يِ ثَ آٟ كْٜ ىَٝبٕز ث٦ ع٤ٍي ٦ّ سقياى ٧ُ٣ٍبي يوج٢ياٟ ىٍ اي٠ ١بكي٦ ثي٘ 

ٝيٚي ٝشَ ىٍ ٕبٗ إـز . ٕـ١٤ْشٖب٨٧بي ايـ٠     300-٣ٍ360ُ ث٤ى٥ ٣ ٙب٧ي ٝش٤ٕظ ثبٍٗ  75اُ 

ي اُ آٟ ١يِ ٣ٍَٞٚ فٚبيَي إز ٨َٙ ٍضي س٨٢ب ١بكي٦ ٙبٝ٘ ١٤ْٕشٖب٨٧بي ٣ٍٕشبيي ث٤ى٥ ٣ ثوٚ
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١َغ٦ ٨َٙي اي٠ ١بكي٦ إز. ثب س٤ػ٦ ث٦ ٤ٍٝقيز إشََاٍ اي٠ ٨َٙ ٣ ثٍَٕي ديٚي٦٢ آٟ اي٠ ٨َٙ 

 فٚبيَي إز. -ىاٍاي ٝب٧يشي ٣ٍٕشبيي

٧ٞب٢١ي ١بكي٦ ٦ٕ، فٞي٥ ىقبٙيز ّٚب٣ٍُي ىٍ اي٠ ١بكي٦ ٙبٝ٘ ّٚز ٝل٤ٞالر ىيٜ ىٍ  

٣ سَا٨ٕبي ى٤ٍب١ي إز ٣ ىٍ كبٙي٦ ٣ٍىهب٦١ ٧ب، ّٚز ا١يُ ٝلٞـ٤الر   كبٙي٦ ٨٧٤ّب ٣ سذ٦ ٧ب

 آثي ث٦ ٙي٥٤ ٢ٕشي ٍايغ إز. 

 اٍاضي َٝسيـ سَ اي٠ ١بكي٦ ث٦ َٝاسـ اهشٞبٛ يبىش٦ إز.  

٨ٜٝ سَي٠ ىقبٙيز اي٠ ١بكي٦ ٍا ىقبٙيز ّٚب٣ٍُي ٢ٕشي ث٦ ٧ٞـَا٥ ىاٝـياٍي ٣ٍٕـشبيي ٣     

 ىٍ اي٠ ١بكي٦ ثٖيبٍ ضقيو إز. فٚبيَي ْٙ٘ ٝي ى٧ي. ىقبٙيز ٧بي ىيَٖ 

دبٍٓ آثـبى ٍـَاٍ َٕىشـ٦      اي٠ ١بكي٦ ىٍ ٖٝيَ ٝل٤ٍ اٍسجبعي ػييي اٍىثي٘، ٖٝٚي٠ ٨َٙ، 

 إز. َٙايظ ٝليغي ىٍ اي٠ ١بكي٦ اْٝب١بر س٤ٕق٦ ٦ٞ٧ ػب١ج٦ ٍا ٝلي٣ى ٝي ٕبُى. 

 

 

  )ًاحيِ ضص ) سثالى 

ثيـ٘ ٣ ىٍ ٝلـي٣ى٥ اي   ّي٤ٚٝشََٝثـ ىٍ مَة إـشبٟ اٍى  71/1798اي٠ ١بكي٦ ثب٣ٕقز  

٨َٙ ، اٍىثي٘ ٣ ١يَ ٣اٍـ ٙي٥ إز. اي٠ ٝلـي٣ى٥   ٝشْٚ٘ اُ ثو٘ ٧بيي اُ ٦ٕ ٨َٕٙشبٟ ٖٝٚي٠

ٙبٝ٘ ٥٤ّ ٕجالٟ ٣ ٧٤ّذبي٦ ٧بي ىا٦٢ٝ آٟ إز. ث٢ٚيسَي٠ ١بكي٦ اٍسيبفي إـشبٟ ىٍ ايـ٠ ١بكيـ٦    

١بكي٦ اُ ٦ٕ ٝب ٥ ٍَاٍ َٕىش٦ ٣ ػِء َٕىسَي٠ ٤١اكي إشبٟ إز. سقياى ٧ُ٣ٍبي يوج٢ياٟ ىٍ اي٠ 

ٝيٚي ٝشـَ ىٍ ٕـبٗ ٝشنيـَ     320-520ٝب٥ ىٍ ٤١ٕبٟ إز. ٝش٤ٕظ ثبٍٗ ىٍ اي٠ ١بكي٦ ثي٠  8سب 

 إز.

٣ػ٤ى ٕيٞبي ٧٤ّٖشب١ي، اٍاضي َٝسيـ، َٕٝبي ٙييي اْٝب١ـبر ُيٖـز ٣ ىقبٙيـز ٍا ىٍ     

ي ثـب  آٟ ٝلي٣ى ٕبهش٦ إز.  اُ اي٣َ٢ اي٠ ١بكي٦ ىاٍاي سَاّٜ ػٞقيشي ّـٜ ثـ٤ى٥ ٣ ٕـ١٤ْشٖب٨٧ب   

سقياى ّٜ ػٞقيز ٍا ىٍ ثََٕىش٦ إز. ٣ػ٤ى ٕيٞبي ٧٤ّٖشب١ي ٣ اٍاضي َٝسيـ ٣ دَٙيت ثبفـض  

ٙي٥  سب س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُي ىٍ آٟ ثٖيبٍ ٝلي٣ى َٕىى. اي٠ ١بكيـ٦ ثـ٦ ىٙيـ٘ ٣ػـ٤ى َٝاســ م٢ـي،       

 ؿَإب٥ سبثٖشب١ي فٚبيَ ٤ّؿ٢ي٥ إشبٟ إز. ٦ّ ٣ػ٦ فٞي٥ ىقبٙيز اي٠ ١بكي٦ ٍا ْٙ٘ ٝي ى٧ي. 

٤ػ٦ ث٦ كيبٍي ٧بي ّئ٤سَٝبٗ ىٍ اي٠ ١بكي٦ ا١ؼبٛ ٙي٥ ٦ّ ىٍ آي٢ي٥ ٝي س٤ا١ـي ٢ٝجــ   ثب س 

 ا١َّي٨بي ُٝي٠ َٕٝبي٘ ثبٙي. ؿ٦ٞٚ ٧بي آة ٝقي١ي ٝشقيىي ىٍ اي٠ ١بكي٦ ٍَاٍ َٕىش٦ إز. 

٣ػ٤ى ؿ٦ٞٚ ٧بي آة ٝقي١ي، ىٍ ٢ّبٍ ٕيٞبي ٧٤ّٖشب١ي ٕجالٟ ، َٝاسـ َٕٕجِ ييالٍـي   

٦ َٙايغي ٍا  ىَا٧ٜ ٕبهش٦ ٦ّ ٝي س٤ا١ي ػبًث٦ ٧بي َٕىَٖٙي ٍا ٣ ديٖز إْي آ٤ٙآٍ ٝؼ٤ٞف

 ىٍ اي٠ ١بكي٦ ٝشْي ثََٕىَٖٙي ٝجش٢ي ثَعجيقز ٍا ىَا٧ٜ ٕبُى. 
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إشيبى٥ اُ ا١َّي ُٝي٠ َٕٝبي٘ ٦ّ اُ ػ٦ٚٞ ا١َّي٨بي دبُ إز ٝي س٤ا١ـي ثـ٦ س٤ٕـق٦     

 ّٚز ٧بي ٕٚوب٦١ اي، ايؼبى ٨َُٙ ٧بي َٕىَٖٙي ىٍ اي٠ ١بكي٦ ٢ٝؼَ ٤ٙى.

 

 ( ًاحيِ  ّفت )هطگيي ضْز 

ّي٤ٚٝشََٝثـ  ٣اٍـ ىٍ ٨َٕٙشبٟ ٖٝٚي٠ ٨َٙ ، ٝلـي٣ى٥   98/1247اي٠ ١بكي٦ ثب ٣ٕقز  

١َـبط َٝسيــ    ىٙز ٖٝٚي٠ ٨َٙ ٣ ٧٤ّذبي٦ ٧بي َٝٚه ثَآٟ ٍا ٙبٝ٘ ٝي ٤ٙى. اي٠ ١بكي٦ ػـِء 

يـ٦ ٧٤ّذبيـ٦   ىٍٝي ١بك 73إشبٟ ث٦ ٙٞبٍ ٝي آيي. ثب س٤ػ٦ ث٦ َٝسيـ ث٤ىٟ اي٠ ١بكي٦ اٝب ثي٘ اُ 

اي إز. ث٦ ىٙي٘ ٝؼب٣ٍر اي٠ ١بكي٦ ثب اٍسيبفبر ٕجالٟ ٣ ٤ٚٝار ىاٍاي ُٖٝشب٨١بي ١ٖجشبً ٕـَى  

-٣ٍ360ُ ث٤ى٥ ٣ ٝش٤ٕظ ثبٍٗ ١بكيـ٦   75إز. سقياى ٧ُ٣ٍبي ين ث٢ياٟ ىٍ اي٠ ١بكي٦ ثي٘ اُ 

ٖي٠ ٝيٚي ٝشَ إز. اُ ػ٦ٚٞ َٝاِّ ّٚب٣ٍُي إشبٟ ث٦ ٙٞبٍ ٝي آيي. ثبمبر اعـَاه ٝٚـ    320

٨َٙ، ّٚب٣ٍُي ٍا ث٦ ٕٞز ّٚز ٝل٤ٞالر ثبمي ٤ًٕ ىاى٥ إز. ث٦ ىٙي٘ ثـبال ثـ٤ىٟ ٝيـِاٟ    

ثبٍٗ ى٢ٍٝغ٦َ ّٚز ىيٜ ىٍ اٍاضي سَا٨ٕبي ى٤ٍب١ي ٍايغ إز. ىٍ ايـ٠ ١بكيـ٦ اكـياص ٙـج٦ْ     

آثيبٍي ٧ُْٚي ٕجالٟ ٣ ٙج٦ْ ٧بي ٝشقيى ٝيٍٟ آثيبٍي ىٍ ىٕز اػَا ٣  اكياص إز ّـ٦ ىٍ  

ٚب٣ٍُي ٢ٕشي ٍا ث٦ ّٚب٣ٍُي ٝيٍٟ ثيٗ ٕبُى. ٙـ٧َ٨بي ال٧ـ٣َى ٣ ٝٚـٖي٠    آي٢ي٥ ٝي س٤ا١ي ّ

٨َٙ ىٍ اي٠ ١بكي٦ ٣اٍـ ٙي٥ ا١ي. ٨َٙ ٖٝٚي٠ ٨َٙ ىٍ ٌٕٙش٦، َِّٝ ٝجـبىالر فٚـبيَ ٤ّؿ٢ـي٥    

إشبٟ ث٤ى٥ ٣ ٤١في ١َ٘ ا١شؾبٛ ى٢٧ي٥ ٣ ٝييَيز ٣ٍاثظ فٚبيَي إشبٟ ٍا ثق٨ي٥ ىاٙش٦ إز. ثـب  

شبٟ ٣ اى٤ٗ ػبيٖب٥ ٣ ٢ِٝٙز اػشٞبفي آ١بٟ، ٨َٙ ٖٝٚي٠ ٨َٙ ١يِ ّب٧٘ ١َ٘ فٚبيَ ىٍ س٤ٙيي إ

 ث٦ ٙلبػ اي٠ ّبٍَّى ىؿبٍ اى٤ٗ ٙي٥ إز. 

، ث٦ ٙلـبػ ػـبي ىاىٟ ثَهـي اُ ٝـ٢بيـ ىٍهـ٤ى، ىقبٙيـز        ٨َُٙ ٢ٝقشي ٖٝٚي٠ ٨َٙ 

 ٢ٝقشي ٍا ىٍ اي٠ ١بكي٦ ١٣ٌٍ ثوٚيي٥ إز. 

آة ٝقـي١ي، ّـبٍَّى    ٧ٞـ٢ي٠ ٝؼب٣ٍر ٨َٙ ٖٝٚي٠ ىٍ كبٙي٦ ٕجالٟ ٣ ؿٚـ٦ٞ ٧ـبي   

َٕىَٖٙي ١يِ يْي اُ ٝل٧ٍ٤بي ىقبٙيز ىٍ اي٠ ١بكيـ٦ إـز. ؿٚـٜ ا١ـيا٧ُبي عجيقـي كبٙـي٦       

ٕجالٟ، ثبمبر ٝي٥٤، ٣ػ٤ى ٍٚق٦ ٧بي ٍييٞي ٣ ٝل٤ع٦ ٧بي ثبٕشب١ي ىٍ ٝـ٤ٍر افٞـبٗ ٝـييَيز    

 ٝي س٤ا١ي س٤َيز اي٠ ّبٍَّى ٍا ٤ٝػت َٕىى. 
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ث٦ ىٙي٘ ٣اٍـ ٙيٟ ىٍ ٖٝيَ ٤ّؽ فٚبيَ ٣  ٤١اكي يِ سب ٧يز، ىٍ ٌٕٙش٦ ٦١ ؿ٢ياٟ ى٣ٍ

٣اٍـ ٙيٟ  ٧٣ٍَٞٚبي فٚبيَي )ييالٍي ٣ ٍٚالٍي( ىٍ آٟ ث٦ ٙلبػ ٣يْٕي٨ـبي ى٢٧َٖـي ىاٍاي   

دي٤ٕشٖي ٣ ا١ٖؼبٛ ث٤ى٥ ا١ي. اي٠ ٤١اكي ٣ٍَٞٚ يْٖبٟ ى٢٧َٖي ٍا سْٚي٘ ٝـي ىاى٥ ا١ـي ّـ٦ ثـب     

١يـِ ىاٍاي سقبٍضـبسي ثـ٤ى٥ ا١ـي. ثـب      ٣ٍٕشب١ٚي٢بٟ ٣اٍـ ىٍ ٤١اكي ٦١ ٣ ى٥) اٍىثي٘، ١ٞي٠ ٣ ١يَ( 

ثـ٦ سـيٍيغ ايـ٠ ٝؼ٤ٞفـ٦ ىؿـبٍ        سنييَ ىٍ ّبٍَّى٧بي اي٠ ٤١اكي ٣ سنييَ ىٍ ٤١ؿ ىقبٙيز ٧ـب، 

 ٕٖٖز ٧بيي ٙي٥ إز. 

، ّـبٍَّى ايـ٠   1ثب ديياي٘ ٙج٦ْ ٧بي آثيبٍي ٣ اكياص ّٚز ٣ ٝـ٢قز ٧ـب ىٍ ١بكيـ٦     

ي فٚبي١َٚي٠ ث٦ سـيٍيغ ٝشـ٣َُ ٣   ١بكي٦ سنييَار ثٖيبٍ ٙيييي ٍا ٙب٧ي ث٤ى٥ إز. آثبىي٨ب

ا١ي. ٣ٍ٣ى ١ي٧٣َبي ميَث٤ٝي ٦ّ فٞيسبً ٙبٝ٘ ١ي٧٣َبي  آثبىي٨بي ٝشْي ثَّٚب٣ٍُي س٤ٕق٦ يبىش٦

ا١ي. ىٍ ٕبهشبٍ ى٢٧َٖي ١بكي٦ سنييَاسي ٍا ث٤ػ٤ى آ٣ٍى٥ إز. ثب ٕٖـشَٗ ٙـ٨َ    ٝشوٜٞ ث٤ى٥

ي٢ي ىٍ اعَاه اي٠ ٨َٙ دبٍٓ آثبى ٣ اىِاي٘ ١٣ٍي ٨ٝبػَس٨بي ٣ٍٕشبيي ث٦ اي٠ ٨َٙ كبٙي٦ ١ٚ

ٕٖشَٗ يبىش٦ ٣ يْي اُ ٝقضالر ٨َٙ دبٍٓ آثبى ث٦ ٙٞبٍ ٝي آيي. الُٛ ث٦ ًَّ إز س٤ٕق٦ 

 ٨َٙ دبٍٓ آثبى ث٦ س٤ٕق٦ ى٢٧َٔ ١َ٨ٙٚي٢ي ىٍاي٠ ١بكي٦ ِّٞ ٙبيب١ي ٤ٞ١ى٥ إز.

ثب ٕٖشَٗ ىيٜ ُا٧ٍب ىٍ اٍاضي َٝسقي ٤١اكي ى٣، ٦ٕ ، ؿ٨ـبٍ، دـ٢غ ٣ ٧يـز اُ ٣ٕـقز      

ش٦ ٙي٥ ٣ ث٦ ٣ٕقز اٍاضي ّٚب٣ٍُي اىـ٣ِى٥ ٙـي٥ ّـ٦ الػـَٛ ٢ٝؼـَ ثـ٦ س٤ٕـق٦        َٝاسـ ّبٕ

 ٣ٍٕشب١ٚي٢ي َٕىيي٥ إز. 

اُ سَِّٞ آثبىي٨بي دَا٢ّي٥ ىٍ َٝك٦ٚ ثقيي ٙـ٧َ٨بي ثيٚـ٦ ٕـ٤اٍ، دـبٍٓ آثـبى، ٙـ٘        

 ٧َ٨ٙبي اٝال١ي٣ُ، ػقيَآثبى، سب٥ُ ٢ّيا٤ٖ١ر ، ال٣َ٧ى، ٍضي ْٙ٘ يبىش٦ ا١ي. 

َِّٝ ٕيبٕي، ى٢٧َٖي ٣ اٍشٞبىي فٚبيَ ث٤ى٥ ثـب سنييـَ ىٍ   ٖٝٚي٠ ٨َٙ ٦ّ ىٍ ٌٕٙش٦  

 ١َ٘ ٣ ّبٍَّى ٤ٝاػ٦ ٙي٥ ٣ سب كيي ىٍ ا٣ِ١ا ٍَاٍ َٕىش٦ إز.

سَِّٞ ٢ٝبيـ ىٍ اعَاه ٖٝٚي٠، اكياص ٙج٦ْ ٧ـبي ٝـيٍٟ آثيـبٍي، ٕٖـشَٗ ثبمـبر       

 اٍشٞبىي، ١٣ٌٍ َٕىَٖٙي ٝي س٤ا١ي ىٍ ه٣َع اُ ا٣ِ١اي اي٠ ٨َٙ ٤ٝطَ ٣اٍـ َٕىى.

 

 فٌذللَ(  -يِ ّطت) عٌثزاىًاح 

ّي٤ٚٝشََٝثـ  ث٦ ٝـ٤ٍر ١ـ٤اٍ ثـبٍيْي ىٍ كبٙـي٦ ٙـًَ       52/400اي٠ ١بكي٦ ثب ٣ٕقز 

َِّٝي  إشبٟ ٣ ىٍ ٝلي٣ى٥ ٨َٕٙشبٟ ١ٞـي٠ ٣اٍــ ٙـي٥ إـز. ايـ٠ ١بكيـ٦ ٙـبٝ٘ اٍسيبفـبر         

سب٥ُ كيىبٝ٘ إشبٟ اٍىثي٘ ٣ ٕيالٟ ث٤ى٥ ٣ ػبى٥ اٍسجبعي اٍىثي٘ ث٦ إٓشبٍا اُ آٟ ٝي ٌٍٕى. ٨َٙ 

 سبٕئ ف٢جَاٟ س٨٢ب ١َغ٦ ٨َٙي اي٠ ١بكي٦ إز. 

 ثوٚي اُ َٕى٦١ كيَاٟ ٣ ػ٨ٖٚ٢بي ى٢ي٤ٍٚ ىٍ آٟ ٣اٍـ ٙي٥ إز.  
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اي٠ ١بكي٦ فٞيسبً ٙبٝ٘ ٣ٍَٞٚ ىقبٙيز ّٚب٣ٍُي ٣ ىاٝياٍي ٢ٕشي إز. ٣ػ٤ى ػ٨ٖٚ٢ـبي   

 ى٢ي٤ٍٚ ٣ سبٕيٖبر َٕىَٖٙي ىٍ آٟ، ث٦ اي٠ ١بكي٦ ّبٍَّى َٕىَٖٙي ىاى٥ إز. 

٣ ؿٚـٜ ا١ـيا٧ُبي ُيجـبي ٝليغـي آٟ، ٣ػـ٤ى       ثب س٤ػ٦ ث٦ ٧٤ّٖشب١ي ثـ٤ىٟ ايـ٠ ١بكيـ٦،    

٧بي عجيقي ٣ ٧ٜ ػ٤اٍي ثب َٕى٦١ كيَاٟ ٣ ٝلـ٤ٍ اٍسجـبعي إٓـشبٍا ثـ٦ اٍىثيـ٘ ٕٖـشَٗ        ػ٢ٖ٘

 َٕىَٖٙي ىٍ اي٠ ١بكي٦ ٝي س٤ا١ي ٨ٜٝ سَي٠ ٝل٤ٍ س٤ٕق٦ اي٠ ١بكي٦ ثبٙي. 

 

 )ًاحيِ ًِ )اردتيل 

ّي٤ٚٝشََٝثـ  ىٍ َّٝـِ إـشبٟ ٣ ىٍ ثوـ٘ ٧ـبيي اُ ى٣      17/1430اي٠ ١بكي٦ ثب ٣ٕقز 

٨َٕٙشبٟ ١ٞي٠ ٣ اٍىثي٘ ٣اٍـ ٙي٥ ٣ ٙبٝ٘ ىٙز آثَىشي اٍىثيـ٘ إـز. ٙـ٨َ اٍىثيـ٘  َّٝـِ      

 اىاٍي ٕيبٕي ـ اٍشٞبىي ٣ سؼبٍي إشبٟ ىٍ اي٠ ١بكي٦ ٣اٍـ ٙي٥ إز.

ة ُيَُٝي٢ـي  سَي٠ ىٙز إشبٟ ثـ٦ ٙلـبػ ٢ٝـبثـ آ    ٣ػ٤ى ىٙز آثَىشي اٍىثي٘ ٦ّ م٢ي

 ثَىاٍي اُ آة ُيَُٝي٢ي ىٍ اي٠ ١بكي٦ ا١ؼبٛ دٌيَى. إز ثبفض ٙي٥ ٦ّ ثيٚشَي٠ كؼٜ ث٥َ٨

٣ٍىهب٦١ ٧بي ٝشقيىي ىٍ  اي٠ ١بكي٦ اُ إشبٟ ٣اٍى ٙي٥ ٣ ػَيبٟ ىا١ٍي. ػ٨ـز ٢ّشـَٗ   

 آة ٕغلي ٕي٧بي ٝشقيىي ث٣ٍَي ٣ٍىهب٦١ ٧بي ػبٍي ىٍ اي٠ ١بكي٦ اكياص ٙي٥ إز.

ة ٕــغلي ٣ ُيَُٝي٢ــي ٢ّشــَٗ ٙــي٥ ، ديــياي٘ ّٚــب٣ٍُي ١ٖــشجبً ثــَىاٍي اُ آ ث٨ــ٥َ

اي ٍا ىٍ ىٙز اٍىثي٘ ىَا٧ٜ ٤ٞ١ى٥ إز. اٍاضي ٍُافـي ٝشْـي ثـَ ٢ٝـبثـ آة، ثوـ٘       ديَٚىش٦

 اي اُ اٍاضي اي٠ ١بكي٦ ٍا اٙنبٗ ٤ٞ١ى٥ إز. فٞي٥

٣اكي٧بي ديَٚىش٦ ىاٝياٍي ىٍ اعـَاه ٙـ٨َ اٍىثيـ٘ ثبفـض ٕٚـي٥ سـب ايـ٠ ١بكيـ٦ اُ         

 ىاٝياٍي ٝيٍٟ إشبٟ َٕىى. ٧٣ٍَٞٚبي

٣ػ٤ى اٍاضي ّٚب٣ٍُي ٣ دٔ ؿَ ٝـِاٍؿ ّٚـب٣ٍُي ىاٝـياٍي ٣ٍٕـشبيي ٍا ٝشْـي ثـَ       

د٣ٍَٗ ٢ٕشي ٤ٕٕي٢يىاٍي ث٦ ٧َٞا٥ ىاٙش٦ ٣ ث٦ ٧ٞي٠ ىٙي٘ ىاٝياٍي ٢ٕشي يْي اُ ٣ػ٥٤ ىقبٙيز 

 ىٍ اي٠ ١بكي٦ إز.

ي ٝـ٢قشي ىٍ ايـ٠   ث٦ ٣إغ٦ ٣ػ٤ى ٨َٙ اٍىثي٘ ٣ ى٣َىٕب٥ ىٍ اي٠ ١بكي٦ ، ُيَٕبهز ٧ـب 

ىقبٙيـز ٝـ٢قشي ىٍ ايـ٠ ١بكيـ٦      ٣2  ٧1بي ٢ٝقشي اٍىثيـ٘   ١بكي٦ ٤ٍي ث٤ى٥ ٣ ثب اكياص ٨َُٙ

س٤ٕق٦ يبىش٦ إز. سَِّٞ ٢ٝبيـ ىٍ ى٣ ٨َُٙ ٢ٝقشي ٣ ىٍ ٢ّبٍ ٝل٤ٍ اٍسجبعي اٍىثي٘ ث٦ ١ٞـي٠  

)اٍىثي٘(  ٤ٝػت َٕىيي٥ ٦ّ ثيٚشَي٠ ٢ٝبيـ إشبٟ ىٍ اي٠ ١بكي٦ ٝشَِّٞ ٤ٙى. ىٍ ١شيؼ٦ ١بكي٦ ٦١

سَي٠ ١بكي٦ ىٍ ٝيبٟ ٤١اكي إشبٟ إز. ىقبٙيز ٧بي ٝقي١ي ٦ّ ف٤ٞٝبً ٙبٝ٘ ٝقبىٟ ٢ٕٔ  ٢ٝقشي

 ٣ ٠ٙ ٣ ٝب٦ٕ إز ىٍ اي٠ ١بكي٦ دَا٢ّ٘ ىاٍى.

٧بي ٢ٝبٕـت   ػبًث٦ ٧بي سبٍيوي ، ى٢٧َٖي ٣ ٨َٙي ىٍ ٨َٙ اٍىثي٘ ث٦ ٧َٞا٥ ُيَٕبهز

 إز.ىقبٙيز َٕىَٖٙي ٍا ١يِ ىٍ اي٠ ١بكي٦ س٤ٕق٦ ىاى٥ 
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٣ػ٤ى ٧َ٨ٙبي اٍىثي٘ ، ١ٞي٠ ٣ آثي ثي٤ٖٚ ثبفض ٙـي٥ سـب ثيٚـشَي٠ سَّٞـِ ١َ٨ٙٚـي٢ي      

إشبٟ ىٍ اي٠ ١بكي٦ ٝٚب٧ي٥ ٤ٙى. ٣ػ٤ى َٝاِّ اىاٍي ، ٕيبٕي ، ى٢٧َٖي ٣ فٚٞي ىٍ ٨َٙ اٍىثي٘ 

٧ـبي ٝوـبثَاسي ٣ اٍسجـبعي ، ث٨ياٙـشي ٣ ىٍٝـب١ي       ث٦ ٧َٞا٥ ٣ػ٤ى ٢ٝبيـ ث٦ ٕٖشَٗ ُيَٕـبهز 

ىٍ ١شيؼ٦ اي٠ ١بكي٦ ٍا ث٦ ثَه٤ٍىاٍسَي٠ ١بكي٦ ث٦ ٙلبػ هيٝبر ٣ ُيَٕـبهز ٧ـب    ا١ؼبٝيي٥ إز.

 ثيٗ ٤ٞ١ى٥ إز.

ث٦ اي٠ سَسيت ، سَِّٞ ّٚي٦ ٧٣ٍَٞٚبي ىقبٙيز ىٍ اي٠ ١بكي٦ آٟ ٍا ث٦ ٍغت ىقبٗ ٣ د٤يبي 

إشبٟ ثيٗ ٤ٞ١ى٥ إز. ثيي٨ي إز سَِّٞ ٝؼ٤ٞف٦ ىقبٙيز ٧ب ىٍ يِ ١بكي٦ فٚيَمٜ ِٝيز ٧بي 

س٤اٟ ث٦  ١بٟ ٝي س٤ا١ي ؿبٙ٘ ٧بي ىَا٣ا١ي ٍا ١يِ ث٦ ٧َٞا٥ ىاٙش٦ ثبٙي. اُ اي٠ ؿبٙ٘ ٧ب ٝيْٝٞ٘ آ

٧بي ُيٖـز ٝليغـي ١بٙـي اُ     س٤ٕق٦ ١ب٣ُ٤ٟٝ ٨َٙي ٣ ٍٙي كبٙي٦ ١ٚي٢ي ، اىِاي٘ ثبٍ آ٤ٙىٕي

٧ـ٤ا ١بٙـي اُ     ٧ـب ثـ٦ ٢ٝـبثـ آة ُيَُٝي٢ـي، آٙـ٤ىٕي      س٤ٙيي ُثب٦ٙ ٣ ىبضالة ٧ب ، ١ٚز آٙـ٤ىٕي 

 ٢ٝقشي ٣ ثلَاٟ ٢ٝبثـ آة اٙب٥ٍ ٤ٞ١ى. ٧بي ىقبٙيز

٧بي آة ُيَُٝي٢ي ىٍ ىٙز اٍىثي٘ ٣ ١يبُ ث٦ سبٝي٠ آة اُ ٕبيَ ٤١اكي ث٦ آٟ  اىز ٕي٥َ

 اُ ا٣ٙي٠ ٙبهٜ ٧ب ث٣َُ اي٠ ؿبٙ٘ ٧بٕز.

افٞبٗ ٝييَيز ٣ي٥ْ ثَ د٦ٕ٣َ ٍٙي ٣ س٤ٕـق٦ ىقبٙيـز ىٍ ايـ٠ ١بكيـ٦ ىٍ ٙـَايظ آسـي       

٘   ض٣ٍَي إز. ىٍ ٤ٍٝر فيٛ افٞبٗ ؿ٢ي٠ ٣ٍي ّـالٟ ٙـ٧َ٨بي    ٝييَيشي ، ثلَاٟ ٧ـبي دـي

 ٤ٍّٚ ىٍ اي٠ إشبٟ ١يِ ٝلشٞ٘ إز.

 

 سزعيي( -ًاحيِ دُ ) ًيز 

ّي٤ٚٝشََٝثـ  ىٍ ٍٖٞز ػ٤٢ة مَثي ١بكي٦ ٦١ ٣اٍـ ٙي٥  14/1288اي٠ ١بكي٦ ثب ٣ٕقز

٣ ٙبٝ٘ ٝلي٣ى٥ اي اُ ى٣ ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘ ٣ ١يَ إز ٦ّ ٧َ٨ٙبي ١يَ ، ٕـَفي٠ ٣ ّـ٤ٍاييٜ ٍا   

 ٌٍٕى. ٍ ثَ ٝي ٕيَى. ػبى٥ اٍسجبعي اٍىثي٘ ث٦ سجَيِ اُ ٝيبٟ اي٠ ١بكي٦ ٝيى

اٍاضي اي٠ ١بكي٦ ، ١ٖجز ث٦ ١بكي٦ ٦١ ىاٍاي دٖشي ٣ ث٢ٚيي ٣ ١ب٤ٞ٧اٍي ثيٚـشَي ثـ٤ى٥ ٣   

ث٦ ىٙي٘ َٙايظ ىيِي٤َٕاىيِ ىٍ ايـ٠ ١بكيـ٦ ، ٕـي٥َ ٧ـبي آة ُيَُٝي٢ـي ٝلـي٣ى ٝـي ثبٙـي.         

٦ ىٙز اٍىثي٘ ىٍ اي٠ ١بكي٦ ٣اٍـ ٙي٥ ٦ّ ثـَ ٣ٍي ثَهـي اُ   ٧بي ٢ٝش٨ي ث ٧بي ٣ٍىهب٦١ َٕٙبه٦

ثَىاٍي اُ ٢ٝبثـ آة اي٠ ٕي٧ب ىٍ  آ١بٟ ٕي اكياص ٙي٥ إز. ث٦ ىالي٘ َٙايظ س٤د٤َٕاىي ، ث٥َ٨

 اي٠ ١بكي٦ َٝي٣ٍ ١ج٤ى٥  ٣ ػَيب١بر س٢ؾيٞي ىٍ طجز ٕي٧ب ث٦ ىٙز اٍىثي٘ ٢ٝشَ٘ ٝي َٕىى.

اضي ٝؼب٣ٍ ٣ٍىهب٦١ ٧ب ٝلي٣ى ٝي ٤ٙى ٦ّ ث٦ ّٚب٣ٍُي آثي ىٍ اي٠ ١بكي٦ ٝلي٣ى ث٦ اٍ

٤ٍٝر ٢ٕشي ٤ٍٝى ّٚز ٝل٤ٞالر ٍُافي ٣ ثبمي ٍَاٍ ٝي ٕيَى. ّٚز ىيٜ ىٍ اٍاضي ىالس٨بي 

٧ب ٣ٍاع ىاٍى. َٝاسـ ىٍ اي٠ ١بكي٦ ث٦ اٍاضي َٝسقي ٝل٤ٍٞ ٝيبٟ اٍاضي ّٚز  َٝسيـ ٣ كبٙي٦ سذ٦

٤ى٥ ا١ي، ٝلي٣ى ٝي ٤ٙى. ّٚـب٣ٍُي  ىيٜ ٦ّ ىٍ ٍٚ٘ سذ٦ ٧ب ٦ّ اُ ىٕشَٓ فٞٚيبر ٙوٜ هبٍع ث
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٢ٕشي ث٦ ٧َٞا٥ ىاٝياٍي ٣ٍٕشبيي ٢ٕشي ٝشْي ثَ ٦ٍٝ َٕىا١ي ىٍ اٍاضي ديَا٤ٟٝ ٣ٍٕشب٧ب ٣ دـٔ  

 ؿَ ِٝاٍؿ ٣ ػ٦ مبٙت ىقبٙيز ٍا ىٍ اي٠ ١بكي٦ سْٚي٘ ٝي ى٧ي.

ثَىاٍي اُ  اي٠ ٝقبىٟ اُ ىيَٖ ىقبٙيز ٧بي اي٠ ١بكيـ٦   ٝقبىٟ ٝلي٣ى ٠ٙ ٣ ٝب٦ٕ ٣ ث٥َ٨

 إز.

ٍ اي٠ ١بكي٦ ٣ ىٍ كبٙي٦ مَثي آٟ ٨َٙ َٕفي٠ ٣اٍـ ٙي٥ إز. ٣ػ٤ى ؿ٦ٞٚ ٧بي آة ى

َٕٛ ىٍ اي٠ ٨َٙ ٣ اٍياٝبر ا١ؼبٛ ٙي٥ ديَا٤ٟٝ اي٠ ؿ٦ٞٚ ٧ب ، ىٍ ٕب٨ٙبي اهيـَ ٤ٝػـت ٍٙـي    

َٕيـ ٨َٙ َٕفي٠ ٍا ىَا٧ٜ ٕبهش٦ إز. إشَجبٗ َٕىَٖٙاٟ اُ اي٠ ٨َٙ ٤ٝػت َٕىيي٥ ٦ّ ثـ٦  

سٞب٨١ب ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ ػٌة ٣ إْبٟ َٕىَٖٙ ىٍ اي٠ ٨َٙ ٕبهش٦ ٙـ٤ى. ثـ٦   ٧ب ٣ ٝش٘ آدبٍ َٕفز ٧ش٘

ْٙٚي ٦ّ ؿ٥َ٨ ٣ ٕيٞبي اي٠ ٨َٙ ىٍ ٕب٨ٙبي اهيَ ىٕشو٤ٗ سنييَار ىبكٚـي َٕىيـي٥ إـز.    

ٌٕاٍي ىٍ هَيي ُٝـي٠ ٣ ٖٝـ٠ْ ىٍ ايـ٠ ٙـ٨َ ٣ ٍٙـي ٕـ٤ىإَي ٝشْـي ثـَ ُٝـي٠ اُ           َٕٝبي٦

٧ـبي   ىٍ ١ِىيِ ٨َٙ َٕفي٠ اُ ىيَٖ ػبًث٧٦بي ثبٍُ اي٠ ٨َٙ إز. ديٖز إْي ا٤ٙآٍ  دييي٥

 َٕىَٖٙي اي٠ ٨َٙ إز ٦ّ ٤ٝػت ٍٙي آسي اي٠ ٨َٙ ه٤ا٧ي َٕىيي.

اكياص ثٍِٓ ٍا٥ ٢ٝش٨ي ث٦ ٨َٙ َٕفي٠ اُ ىيَٖ اٍياٝبسي إز ٦ّ ٝي س٤ا١ي اي٠ ٍٙي ٍا 

سَٖيـ ١ٞبيي. ٕٖشَٗ َٕىَٖٙي ىٍ اي٠ ١بكي٦ ٤ٝػجبر ١٣ٍـٌ اٍشٞـبىي ٍا ثـ٦ ٧ٞـَا٥ ه٤ا٧ـي      

اي ٦ّ ١ٞي ثبيي ٤ٍٝى ميٚز ٣اٍـ ٕـَىى . سَّٞـِ ثـي٘ اُ كـي إـشََإٍب٨٧بي       ٙي ١ْش٦ىاٙز ٣

آدبٍسٞب٨١ب ( ىٍ ٝلـيظ ٤ّؿـِ ايـ٠ ٙـ٨َ إـز.سَِّٞ ثـي٘ اُ كـي         ٧ب ٣ ٧ش٘ َٕىَٖٙي )٧ش٘

٧ب ٝـي س٤ا١ـي ٤ٝػجـبر ّـب٧٘ ػبًثـ٦       ػٞقيز ىٍ ى٤ٞٗ َٕىَٖٙي ٣ سَِّٞ ٙييي إشََإٍب٥

ي اُ ١َبط اي٠ ٨َٙ ، ٕٖشَٗ دبٕب٧ّب فٞالً َٕىَٖٙي ٝجش٢ـي  َٕىَٖٙي ٍا ىَا٧ٜ ٕبُى. ىٍ ثَه

ثَ عجيقز ٍا ٦ّ ثب دشب١ٖي٘ اي٠ ٨َٙ ٕبُٕبٍي ىاٍى ث٦ ٕبيَ اْٙبٗ َٕىَٖٙي ٝب٢١ي َٕىٙـَٖي  

 ٧بي ىَا٣اٟ اػشٞبفي إز ٣ٍث٣َ ٕبُى. ا١ج٥٤ ٦ّ ىاٍاي فبٍض٦

س٤ٕـق٦ ىٍ  سـَي٠ ٍا٧جـَى    ٝييَيز ثَ س٤ٕق٦ ٣ ٧يايز َٕىَٖٙي ٝجش٢ي ثَ عجيقز ٨ٜٝ

 اي٠ ١بكي٦ ٝي ثبٙي.
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١بكي٦ ٧ٚز ، ١ـ٦ ٣  ى٥ ، ثـ٦ ٙلـبػ دي١٤ـي٧بي اػشٞـبفي ٣ ى٢٧َٖـي ىاٍاي ٧ٖٞـب١ي        

 ١ٖجز ث٦ ٕبيَ ٢ٝبعٌ ٝي ثب٢ٙي.  ١ٖجي،

اُ ىيَثبُ ٨َٙ اٍىثي٘ ث٦ ف٤٢اٟ َِّٝ سؼبٍي ٣ اىاٍي، َِّٝيز اي٠ ١بكي٦ ٍا ىاٙـش٦ ٣  

ٕشٖي ثب اي٠ َِّٝ ث٤ى٥ ا١ـي. ٣ػـ٤ى ٕـبث٦َ ٣    ٝؼ٤ٞف٦ آثبىي٨بي ٝل٤ٍ ١يَ سب ١ٞي٠ ىاٍاي دي٤

ديٚي٦٢ ى٢َ٧ز ىٍ اي٠ ١بكي٦ ٣ اٍاضي ّٚب٣ٍُي ثب ١ؾبٛ هَى٥ ٝـبْٙي، ايـ٠ ٝؼ٤ٞفـ٦ ٍا ثـ٦     

ٙلبػ اػشٞبفي ٧ٞجٖش٦ ٤ٞ١ى٥ ٣ ثب س٤ػ٦ ث٦ اٍسجبعبر ىيَي٦٢ ك٤ٗ ٝلـ٤ٍ ٙـ٨َ اٍىثيـ٘ ايـ٠     

 ٝؼ٤ٞف٦ ىاٍاي ٧ٞجٖشٖي ى٢٧َٖي إز.

ىاٍاي سيب٣س٨ب ٣ ػيائي٨بيي اُ ١بكي٦ ٧بي يِ سب ٧يز ث٤ى٥ ٣  اي٠ ٝؼ٤ٞف٦ ٧ٞجٖش٦ اُ ٤ٕيي

 َٕىى. اُ ٤ٕئي ىيَٖ اُ ١بكي٦ ٧بي يبُى٥ ٣ ى٣اُى٥ ٦ّ سلز ١ي٤ً ٕي٤ي ٣ هٚوبٗ ٧ٖش٢ي ٝؼِا ٝي

 

 )ًاحيِ ياسدُ )گيَي 

ىٍ ٍٖٞز ػ٤٢ثي إشبٟ اٍىثي٘ ٙـبٝ٘ ؿ٨ـبٍ ٨َٕٙـشبٟ    54/4490اي٠ ١بكي٦ ثب ٣ٕقز 

وبٗ ٍَاٍ َٕىش٦ ٣ َُٕٝي٠ َٝسيـ ٣ ٧٤ّٖشب١ي ٍا سْٚي٘ ىاى٥ إـز. ثـ٦   ١يَ، اٍىثي٘، ٕي٤ي ٣ هٚ

سَي٠ ٣يْٕي٨ـبي ايـ٠    ٣إغ٦ اٍسيبؿ ث٢ٚي اي٠ ١بكي٦، ث٣َىر ٙييي ٤٧ا ىٍ ىٞ٘ ُٖٝشبٟ اُ ثٍِٓ

 ١بكي٦ إز. 

٧٤ّٖشب١ي ث٤ىٟ اي٠ ١بكي٦ ٣ ٙيت اٍاضي ثبفض َٕىيي٥ ٦ّ ثيٚشَ اي٠ ف٦َٝ ث٦ ّبٍثَي  

 وٚي اُ اي٠ ١بكي٦ ١يِ ىاٍاي د٤ٙ٘ ػ٢ٖٚي إز. َٝسقي اهشٞبٛ يبثي. ث

اٍاضي ٍُافي آثي ىٍ اي٠ ١بكي٦ ٝلي٣ى ث٦ ىٙشِ ٧بي ٤ّؿِ ٝل٤ٍٞ ىٍ ٝيبٟ اٍاضـي   

٧٤ّٖشب١ي ٣ كبٙي٦ ٣ٍىهب٦١ ٧ب إز. اٍاضي ٍُافي ىيٜ ىٍ كبٙي٦ ٨٧٤ّب ٣ سذ٦ ٧ـب ثـ٦ ٝـ٤ٍر    

 ٍغقبر دَا٢ّي٥ ٍَاٍ ىاٍى. 

٦ٙ ٣ٍٕشب٧ب، ٨ٜٝ سَي٠ ىقبٙيز اي٠ ١بكي٦ إز. ّـ٦  ىاٝياٍي ٝشْي ث٦ٍَٝ َٕىا١ي ىٍ كب 

 ف٤ٞٝبً ث٦ د٣ٍَٗ ثِ ٣ ىٍ ىٍػ٦ ثقيي ٤ٕٕي٢ي اهشٞبٛ ىاٍى. 

ىٍ ٕب٨ٙبي اهيَ اُ سَِّٞ ػٞقيز آثبىي٨ب ىٍ ؿ٢ي آثبىي ثٍِٓ سـَ ٙـ٧َ٨بي ٕيـ٤ي ٣     

 ٧ٚشؼي٠ ٣ ٤ٍّٚ ديياي٘ يبىش٦ ا١ي ٦ّ ػٞقيز ّٞي ٍا ىٍ ه٤ى ػبي ىاى٥ ا١ي. 

٠ ٢ٙبٕي ىٍ اي٠ ١بكي٦ ث٦ ٦١٤ٕ اي إز ٦ّ دشب١ٖـي٨ٚبي ٝقـي١ي ىٍ ايـ٠    سْٚيالر ُٝي 

١بكي٦ ْٙ٘ يبىش٦ ٦ّ ىٍ كبٗ كبضَ اُ ثوٚي اُ آٟ ث٥َ٨ ثَىاٍي ٤ٍٝر ٝي دٌيَى. دشب١ٖـي٨ٚبي  

ٝقي١ي ث٦ ٦١٤ٕ اي إز ٦ّ اْٝب١بر س٤ٕق٦ ىٍ آٟ ٨ٝيب ث٤ى٥  اي٠ ١بكي٦ ث٦ ٖٝشقيسَي٠ ١بكي٦ ىٍ 

ق٦ اي٠ ىقبٙيز ثيٗ ٤ٞ١ى٥ إـز. ٍا٥ ٣ٍٕـشبيي ٣ هـبّي ىٍ ٍٖـٞز     ثي٠ ٤١اكي إشبٟ ػ٨ز س٤ٕ
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ػ٤٢ثي  اي٠ ١بكي٦، إشبٟ اٍىثي٘ ٍا ث٦ إشبٟ ١ُؼبٟ ٝشٞ٘ ٝي ٕـبُى ٣ ٍا٥ اٍسجـبعي هٚوـبٗ ثـ٦     

 إبٜٙ ١يِ اُ اي٠ ١بكي٦ فج٤ٍ ٝي ١ٞبيي. 

٣ضقيز عجيقي اي٠ ١بكي٦ ث٦ ٦١٤ٕ إز ٦ّ اْٝب١بر إـشيبى٥ ثـَاي َٕىٙـَٖي ٝجش٢ـي      

جيقز ٍا ىَا٧ٜ ٝي ٕبُى. ٢ٝبعَي ٝب٢١ي ؿ٦ٞٚ ا١ُب ٣ يب َٕى١ـ٦ اٙٞـبٓ ثـب ٣يْٕي٨ـبي ثٖـيبٍ      ثَع

ُيجبي عجيقي آٟ ٣ ىٍيبؿ٦ ١ئ٤ٍ ىٍ ٍٖٞز ٙٞبٙي اي٠ ١بكي٦ اُ ػ٦ٚٞ ػبًث٦ ٧ـبي ٙـ٢بهش٦ ٙـي٥    

إز. ثب ا١ؼبٛ ٝغبٙقبر ثيٚشَ ٝي س٤اٟ ٝل٧ٍ٤ب ٣ ّب٨١٤١بي َٕىَٖٙي ىيَٖي ٍا ١يـِ ٢ٙبٕـبيي   

ا١ؼبٛ َٕٝبي٦ ٌٕاٍي ىٍ اي٠ ٝل٧ٍ٤ب ٣ ٢ٝبعٌ ٝي س٤اٟ ػٌة ٣ ٧ـيايز َٕىٙـَٖ ٍا    ٤ٞ١ى ٦ّ ثب

ىٍ اي٠ ١بكي٦ ٦ّ اُ ٝل٣َٛ سَي٠ ٣ ّٜ ثَه٤ٍىاٍسَي٠ ٤١اكي إشبٟ إز ث٦ ا١ؼبٛ ٍٕب١ي. إشيبى٥ 

اُ دشب١ٖي٨ٚبي َٕىَٖٙي ٣ إشيبى٥ اُ دشب١ٖي٨ٚبي ٝقي١ي اُ ػ٦ٚٞ ٨ٜٝ سَي٠ ٍا٧جَى٧ـبي س٤ٕـق٦   

 اُ إشبٟ إز.  ىٍ اي٠ ٍٖٞز

إشيبى٥ اُ ٧ٜ ػ٤اٍي ثب إشبٟ ٕيالٟ ٣ ػٌاثيز ٝل٤ٍ إبٜٙ ث٦ هٚوبٗ ٝي س٤ا١ي ٤ٝػـت   

 ١٣ٌٍ َٕىَٖٙي ٍا ىَا٧ٜ ٕبُى. 

 

  )ًاحيِ  دٍاسدُ )خلخال 

ّي٤ٚٝشََٝثـ ٤ّؿِ سَي٠ ١بكي٦ إشبٟ ثـ٦ ٙلـبػ ٣ٕـقز     31/174اي٠ ١بكي٦ ثب ٣ٕقز 

. اي٠ ١بكي٦ ثوٚي اُ ٨َٕٙشبٟ هٚوـبٗ ٍا ٙـبٝ٘ ٙـي٥    ث٤ى٥ ٣ ىٍ ٝيبٟ ١بكي٦ يبُى٥ ٝل٤ٍٞ إز

إز. ٨َٙ هٚوبٗ ىٍ اي٠ ١بكي٦ ٣اٍـ ٙي٥ ٣ اٍاضي ىٙز ىا٦٢ٝ اي هٚوبٗ، اٍاضي اي٠ ١بكيـ٦ ٍا  

 سْٚي٘ ٝي ى٧ي. 

 ٕيٞبي ّٚب٣ٍُي ١بكي٦ ديَا٤ٟٝ هٚوبٗ آٟ ٍا اُ ١بكي٦ يبُى٥ ٝشٞبيِ ٤ٞ١ى٥ إز.  

٣ ىقبٙيز ٢ٝقشي كبٙي٦ اي٠ ٨َٙ ثـ٦ ٧ٞـَا٥    ىقبٙيز ّٚب٣ٍُي ٝلي٣ى ديَا٤ٟٝ هٚوبٗ، 

 ىقبٙيز سؼبٍي، اىاٍي ٣ آ٤ُٝٙي ٨َٙ هٚوبٗ اُ ٣يْٕي٨بي اي٠ ١بكي٦ إز. 

ٍا٧جَى اٝٚي ىٍ اي٠ ١بكي٦ سَِّٞ ثَٕـبٝب١ي٧ي ىقبٙيـز ٧ـب ىٍ ٙـ٨َ هٚوـبٗ ٣ ىضـبي        

 ديَا١٤ٝي آٟ إز. 
  

٤٢ة ىٙز اٍىثي٘ سب ػ٤٢ة ١بكي٦ يبُى٥ ٣ ى٣اُى٥ ، ٙبٝ٘ آثبىي٨بي ٧٤ّٖشب١ي إز ٦ّ اُ ػ

إشبٟ دَا٢ّي٥ ٧ٖش٢ي. اي٠ ٝؼ٤ٞف٦ آثبىي٨ب، ف٤ٞٝبً سلز ١يـ٤ً ٙـ٧َ٨بي ٕيـ٤ي ٣ هٚوـبٗ ٍـَاٍ      

ىا١ٍي. اٍسجبعبر ٧َ٨ٙبي ٕي٤ي ٣ هٚوبٗ ثب إشبٟ ٕيالٟ ثٍََاٍ إز. ىٍ اٍاضي ٝـَُي ايـ٠ ى٣   

١ٞبي٢ـي   ١بكي٦ ٤ّؽ ٝيإشبٟ، ثوٚي اُ ىاٝياٍاٟ ٕب٠ّ ىٍ ٢ٝبعٌ إبٜٙ، ىٍ ىٞ٘ سبثٖشبٟ ث٦ اي٠ 

)ٝب٢١ي َٕى٦١ اٙٞبٓ(، ه٤ٞٝيبر ى٢٧َٖي، ٤ٍٝي ٣ كشي ٧ٌٝجي سب كيي اي٠ ١بكيـ٦ ٍا ّـ٦ هـ٤ى    

 ٕبُى. ىاٍاي س٤٢ؿ ٣ ١٤ٕب١٤ٕي إز اُ ١بكي٦ ٧بي ٧ٚز ٣ ٦١ ٣ى٥ )اٍىثي٘، ١يَ، ١ٞي٠( ٝؼِا ٝي
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  (SWOT): ٘مبط لٛت ، ضؼف ، فشصت ٞب ٚ تٟذيذٞب 2-1-1

 

٧ب ٣ س٨ييي٧بي ٤ٝػ٤ى ىٍ ٕبُٝبٟ ىضـبيي إـشبٟ    بط ٤ٍر، ضقو، ىَٝزسقيي٠ ١َثَاي 

 SWOTإـشيبى٥ ٝـي ٙـ٤ى. سؼِيـ٦ ٣ سلٚيـ٘       SWOTاٍىثي٘ اُ ٣ٍٗ يب ٝيٗ سؼِي٦ ٣ سلٚيـ٘  

اٝغالكي إز ٦ّ ثَاي ٢ٙبٕبيي ١َبط ٤ٍر ٣ ضقو ىاهٚي ٣ ىَٝز ٧ب ٣ س٨ييـي٧بي هـبٍػي   

٢ٙبٕـبيي   SWOTى. سؼِيـ٦ ٣ سلٚيـ٘   ٦ّ يِ ٕيٖشٜ ثب آٟ ٣ٍث٣َ إز ث٦ ّـبٍ ثـَى٥ ٝـي ٙـ٤    

٢ٝي ف٤اٝٚي إز  ٦ّ ٍا٧جَى٧بي إبٕي يب اٝٚي س٤ٕق٦ ثبيـي ث٨شـَي٠ ٕـبُٕبي ٍا ثـب آ٨١ـب       ١ؾبٛ

٧ب  ىاٙش٦ ثبٙي. ٢ٝغٌ ٣ٍيَْى ٤ٌٍّٝ اي٠ إز ٦ّ ٍا٧جَى٧بي اطَثو٘ س٤ٕق٦ )إشبٟ ( ثبيي ٤ٍر

٧ب ٣ س٨ييـي٧ب ٍا   َٕب١ي، ضقو٧بي )إشبٟ ( ٦ّ  ٝظبث٦ يِ ٕيٖشٜ إز ٍا ث٦ كياّظَ ث ٣ ىَٝز

ث٦ كياٍ٘ ثَٕب١ي. اي٠ ٢ٝغٌ إَ ىٍٕز ث٦ ّبٍ َٕىش٦ ٤ٙى ١شبيغ ثٖيبٍ هـ٤ثي ثـَاي ا١شوـبة ٣    

 عَاكي يِ ٍا٧جَى اطَثو٘ ه٤ا٧ي ىاٙز.

يْي اُ اثِا٧ٍبي إشَاسْيِ سغبثٌ ١َبط ٤ٍر ٣ ضقو ى٣ٍٟ ٕيٖـشٞي ثـب    SWOTٝيٗ 

سلٚي٘ ٕيٖشٞبسيْي ٍا ثَاي ٢ٙبٕـبيي   SWOTىَٝز ٧ب ٣ س٨يييار ث٣َٟ ٕيٖشٞي إز. ٝيٗ 

ى٧ـي. اُ   اي٠ ف٤اٝ٘ ٣ ا١شوبة إشَاسْيي ٦ّ ث٨شَي٠ سغبثٌ ثي٠ آ٨١ب ٍا ايؼبى ٝي ١ٞبيي، اٍايـ٦ ٝـي  

٧ب ٍا ث٦ كياّظَ ٣ ضقو ٧ب ٣ س٨ييـي٧ب   ىييٕب٥ اي٠ ٝيٗ يِ إشَاسْي ٢ٝبٕت ٤ٍر ٧ب ٣ ىَٝز

 ٍا ث٦ كياٍ٘ ٠ْٞٝ ٝي ٍٕب١ي. 

،  ٤ٍSOر ٣ضقو ٣ ىَٝز ٧ب ٣ س٨ييي٧ب ىٍ ؿ٨ـبٍ كبٙـز ّٚـي     ثَاي اي٠ ٢ٝؾ٤ٍ ١َبط

WO  ،ST  ٣WT ٤ٙى. ١٤ٙي ٣ِٕي٦٢ ٧بي إشَاسْي اُ ثي٠ آ٨١ب ا١شوبة ٝي دي١٤ي ىاى٥ ٝي 

ىٍ سَٖيٞبر َٝث٤ط ثـ٦ ا١شوـبة ٍا٧جـَى ٝـ٤ٍى إـشيبى٥ ٍـَاٍ        SWOTسؼِي٦ ٣ سلٚي٘ 

ىَا٧ٜ َّىٟ يِ ؿ٨ـبٍؿ٤ة ٢ٝغَـي   ٕيَى ٣ ّبٍثَى٧بي ٝشيب٣سي ىاٍى. ٍايغ سَي٠ ّبٍثَى آٟ  ٝي

ثَاي ٧يايز ١ؾبٛ ٢ٝي ثلض ٧بي ٕيٖشٜ ، ٍا٧جَى٧بي ٝوشٚو ٣ ىٍ ٨١بيز ا١شوبة ٍا٧جَى إز. 

آ١ـ٦ ٦ّ يِ ث١َب٦ٝ ٍيِ ث٦ ف٤٢اٟ ىَٝز ٝي ثي٢ي ث١َب٦ٝ ٍيِ ىيَٖ ْٝٞـ٠ إـز آٟ ٍا س٨ييـي    

سَسيـت   سَٚي ٢ّـي. ٧ٞـ٢ـي٠ يـِ ١َغـ٦ ٍـ٤ر ٍا اكشٞـبٗ ىاٍى ىيٖـَي ضـقو ثجي٢ـي. ثـيي٠          

٧بي ٝشيب٣ر ٠ْٞٝ إز ثبُسبة ٝالكؾبر إبٕي ٍيٍر ىٍ ى٣ٍٟ ٕيٖشٜ ٣ يب سيـب٣ر   سٚويٜ

ؿٜٚ ا١يا٧ُبي ٣اٍقي ثبٙي، ١َغـ٦ ّٚيـيي ىٍ ايـ٠ ٝـيٗ ، سؼِيـ٦ ٣ سلٚيـ٘ ىا٢ٝـ٦ اي اُ ٧ٞـ٦         

 ٧بي ٤ٍٝقيز ٕيٖشٜ ٣ ىٍ ١شيؼ٦ ىَا٧ٜ ٢٢ّي٥ ؿ٨بٍؿ٤ة ٝيييي ثَاي ا١شوبة ٍا٧جَى إز. ػ٢ج٦

٣ ّـبٍثَى آٟ ىٍ سجيـي٠ ١َـبط ٍـ٤ر ٣ ضـقو ،       SWOTيق سَ اُ ٝيٗ ػ٨ز ىٍُ ٝل

ىَٝز ٧ب ٣ س٨ييي٧بي إشبٟ اٍىثي٘ ىٍ اىا٦ٝ ث٦ ثيبٟ ٝيب٧يٜ ث٦ ّبٍ ٍىش٦ ىٍاي٠ ٝـيٗ دَىاهشـ٦   

 ٝي ٤ٙى.
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  (Strengths)ّا  لَت -

٢ٝؾ٤ٍ اُ ٤ٍر ٧ب ، ٝؼ٤ٞف٦ ف٤اٝ٘ دبيياٍ ٝليغي ٧ٖش٢ي ٦ّ ثب س٤ػ٦ ثـ٦ ٝب٧يـز ًاسـي    

ثـَىاٍي   ىَآي٢ي٧بي س٤ٕق٦ ث٦ ع٤ٍ افٜ ٣ ٝييَيز َُٕٝي٠ )آٝبي٘ َُٕٝي٠( ٍبث٘ ث٥َ٨آ٨١ب ىٍ 

 ٧ٖش٢ي.

٤ٍر ٧ب ٠ْٞٝ إز ث٦ ٤ٍٝر ؽَىيز ٧بي ثب٥٤َٙ ٤ٝػ٤ى ثبٙـ٢ي ّـ٦ َٝـياٍ ، ْٝـبٟ ٣     

ثَىاٍي اُ آ٨١ب ىٍ ىَآي٢ي ٝغبٙقبر ٝٚوٜ ٝي َٕىى. يب ثبٙيق٘ ثب س٨ٞييار ٢٨ٝيٕـي   ْٙ٘ ث٥َ٨

 س٢ْيِ ٧بي ث٤ٝي، ٝلٚي ٣ ٢ٕشي، ٤ٍٝى ث٥َ٨ ثَىاٍي ٍَاٍ ٝي ٕي١َي. ٣ ٣ٍٗ ٧بي فٚٞي ٣ يب

اٍٚيٞـي، ٧يـي٤ٙ٣ٍّيْي، ُٝـي٠ ٕـبهز ٣ هـبُ،       ٠ْٞٝ إز ىيِيْـي )  اي٠ ؽَىيز ٧ب،  

ىاٛ ٣...(      ثي٤ٙ٤ّيْي )د٤ٙ٘ ٕيب٧ي ، آثِيبٟ ٣ ...( يب ًهبيَ ١ّشيْي )١ّشيـِ ٕيـب٧ي يـب ػـب٤١ٍي،     

 1ثبٙي.

 

 (Weaknesses)ضعف ّا   -

٦ّ ٕبهشبٍاً ٝب١ـ ث٥َ٨ ثَىاٍي اُ ؽَىيز ٧ب ٧ٖش٢ي ١َغ٦ ضقو ٝل٤ٖة ٝؼ٤ٞف٦ ف٤اٝ٘  

ٝي ١٤ٙي. ىٍ كَيَز ضقو ٝش٢بؽَ ثَ ٤ٍر إز يق٢ي ٧َ فبٝ٘ عجيقي ٣ دبيياٍ ٦ّ يِ ٤ٍر يب 

ؽَىيز ٝل٤ٖة ٝي ٤ٙى، ٝي س٤ا١ي ًاسبً ىاٍاي فبٝ٘ ٝلي٣ىيز ٧ٜ ثبٙي. ٣ػ٤ى اٍاضي ٕٖشَى٥ 

ز ٣ ٤ٍٙي هبُ ىٍ ٧ٞي٠ اٍاضي يِ ضقو ٝل٤ٖة ٝي ٤ٙى. ىٍ في٠ كبٗ ثب٥٤َٙ يِ ٤ٍر إ

 هبُ ٤ٍٙ ثَاي ْٙ٘ هبٝي اُ ىقبٙيز ٝي س٤ا١ي يِ ؽَىيز ٝل٤ٖة ٤ٙى.

١َـ٘ سقيـي٠     ، ٣ ٧ٞـ٢ي٠ ١َبط ٤ٍر ٣ ؽَىيز ٧ب( ٤١ؿ ٧ـيه  ٌٙا، ىٍ سججي٠ ١َبط ضقو ) 

 ٢٢ّي٥ ىاٍى.

إـز، ٙـٌا ؽَىيـز ٧ـب ٣     ىٍ آٝبي٘ َُٕٝي٠ ٧يه مـبيي ىٕـشيبثي ثـ٦ ١ؾـٜ ىضـبيي       

 2ٝلي٣ىيز ٧ب ىٍ اي٠ ؿبٍؿ٤ة ٢ٙبٕبيي ٣ عج٦َ ث٢يي ٝي ١٤ٙي.

 

                                                 
1
ا١ي ٣ ىٍ ثَهي ىيَٖ ٢ٝبثـ ا١ٖب١ي ٍا  ىٍدب٥ٍ اي ٝش٤ٟ ث١َب٦ٝ ٍيِي ٢ٝبثـ ا١ٖب١ي ٍا ١يِ ػِء ١َبط ٤ٍر ثَ َٙٞى٥

ىٍاي٠ ٢ٕي ١يِ ٣ػ٤ى ٢ٝـبثـ ا١ٖـب١ي ىٍ ُٝـ٥َ ىَٝـز ٧ـب سَٚـي ٙـي ٣ ػـِء          ىٍ ٥َُٝ ىَٝز ٍٚٞياى َّى٥ ا١ي،

 ؽَىيش٨بي ًاسبً دبيياٍ ٝليظ ٍَاٍ ١َٖىش٦ ا١ي.

2
بيـياٍي ٝـ٤ٍى   ثب س٤ػ٦ ث٦ سق٨ي ث٦ س٤ٕق٦ دبيياٍ ىٍ ىَآي٢ي آٝبيٚي، ؽَىيز ٧ـب ٣ ٝلـي٣ىيز ثـب ٝقيب٧ٍـبي د    

 اٍُيبثي ٍَاٍ ٝي ٕي١َي.
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 (Opportunities)فزصت ّا   -

ىَٝز ٧ب ٝؼ٤ٞف٦ اي اُ ف٤اٝ٘ ١بٙي اُ َٙايظ هبٛ ػنَاىيبيي ٕيبٕـي )ّئ٤دٚشيـِ(،    

ٍ    ٨١بىي ٣ ى٢٧َٖي )ى٠ آ٣ٍي ث٤ٝي( ٧ٖش٢ي،  اػشٞبفي، ١ـي ٣  ٦ّ ىٍ ُٝبٟ ث١َبٝـ٦ ٍيـِي ٣ػـ٤ى ىا

 ٠ْٞٝ إز ىٍ ١٣ٍي ُٝبٟ ٖٝشلي٘ َٕىيي٥ ٣ ثب َٙايظ ىيَٖي ػبيِٖي٠ ١٤ٙي.

 افشجبٍي، ُٝبٟ ىاٍ ٣ فٞيسبً ىاٍاي ٢ٝٚبء ا١ٖب١ي ٣ اػشٞبفي ٧ٖش٢ي.  ىَٝز ٧ب، 

ىَٝز ٧ب ُٝي٦٢ ٧بي في٢ي ثَاي ث٥َ٨ ثَىاٍي اُ ١َبط ٤ٍر ٍا ىَا٧ٜ ٝـي ٕـب١ُي. فـيٛ     

 سجيي٘ ٝي ٢ّي.  س٤ػ٦ ث٦ ىَٝز ٧ب ، ٤ٍر ٧ب ٍا ث٦ ضقو

ىَٝز ٧ب ١يِ ىاٍاي هٞٚشي ى٣ ٕب٦١ ٧ٖش٢ي، ثي س٤ػ٨ي ث٦ ىَٝز ٧ب، آ٨١ب ٍا ث٦ س٨ييـي   

 سجيي٘ ٝي ٢ّي. ىٍ ًار ٧َ ىَٝشي يِ س٨ييي ٨١يش٦ إز.

ثغ٤ٍ ٝظبٗ ػ٤ا١ي ػٞقيز ثب٥٤َٙ يِ ىَٝز إز ٣ ىٍ في٠ كـبٗ ثـي سـ٤ػ٨ي ثـ٦ اٝـَ       

 آٟ ٍا ث٦ س٨يييي هغ١َبُ سجيي٘ ٝي ٢ّي اٙشنبٗ ٣ ؽَىيز ٕبُي ثَاي ػٌة ١ي٣َي ا١ٖب١ي

 

 (Threats) تْذيذّا  -

س٨ييي٧ب ١يِ اُ ػ٢ٔ ىَٝز ٧ـب ٧ٖـش٢ي. يق٢ـي ٙـَايظ  هـبٛ ػنَاىيـبيي، ٕيبٕـي،         

س٨ييي ٝلٖـ٤ة    اػشٞبفي ٣ ٨١بىي ٣ ى٢٧َٖي ٦ّ ٖٝيَ إشيبى٥ اُ ؽَىيز ٧ب ٍا ٖٝي٣ى ٝي ٢ّي، 

 ٝي ٤ٙى.

إز ٠ْٞٝ إز ىٍ ٙـَايظ ػ٢ـٔ ٣ يـب     فبٝ٘ ػنَاىيبيي ىٍ ىضبي ٝٚق، يِ ىَٝز 

  اهشالىبر ٕيبٕي ثب ٧ٍ٤ّٚبي ٧ٞؼ٤اٍ ، ث٦ يِ س٨ييي سجيي٘ ٤ٙى.

٧ِٞيٖشي ٣ س٤٢ؿ ٤ٍٝي، ٦ّ ثبفض سجبىٗ ى٢٧َٖي ٣ س٤ٙ٤٢ّْي ٝي ٤ٙى، ثب٥٤َٙ ٧ٜ ىَٝـز   

 إز ٣ ٧ٜ س٨ييي.

ٝـ٘  ٌٙا، ىٍ ٝغبٙقبر آٝبي٘ َُٕٝي٠، سقيي٠ اي٦ْ٢ ىٍ ٣ضـ ٤ٝػ٤ى ّـياٛ ىٕـش٦ اُ ف٤ا   

ىَٝز يب س٨ييي ٝل٤ٖة ٝي ١٤ٙي اَٝي ىٙـ٤اٍ ٣ ٖٝـشِٚٛ ىٍـز ىٍ ؿٚـٜ ا١ـياُ اٍشٞـبىي،       

 اػشٞبفي ٣ ٨١بىي يِ ىٙز ٝي ثبٙي. 

 

ايي است وِ ًماط لَت ٍ ضعف، عوذتاً ًاضـي اس عَاهـل    SWOTيه ًىتِ در هَرد ٍيژگي 

ِ    (Internal)درٍى ساخت هٌغمِ  تـِ   هي تاضٌذ. ٍلي فزصت ّا ٍ تْذيـذّا تـيص اس آًىـ

ّسـتٌذ ٍ تـِ    (External)عَاهل درٍى ساخت هزتثظ تاضٌذ تحـت تـاثيز عَاهـل تيزًٍـي     

  عثارتي عَاهل والى يا فضاي هٌغمِ اي ٍ هلي در ضىل گيزي آًْا ايفاي  ًمص هي وٌٌذ.

 



 93



( ١ٚـبٟ ىاى٥ ٙـي٥ إـز.    1-٦ّ2 ىٍ ٤ٞ١ىاٍ ٙٞب٥ٍ ) SWOTاُ ىيَٖ ّبٍثَى٧بي ٝيٗ 

ػي ث٦ ع٤ٍ ٕيٖشٞبسيِ ثب ضقو ٣ ٤ٍر ٧بي ىاهٚـي ىٍ يـِ   ٧ب ٣ س٨يييار ّٚييي هبٍ ىَٝز

٣ٍيَْى ٕبهشبٍي ٙي٥ َٝبي٦ٖ ٝي َٕى١ي. ٧يه اُ اي٠ َٝبي٦ٖ ٢ٙبٕبيي يْي اُ ؿ٨بٍا٤ٖٙي هبٛ 

 ثَاي ٕبُٕبٍي ٤ٍٝقيز ىاهٚي ٣ هبٍػي إز.

 

: ١بكي٦ يِ ، ث٨شَي٠ ٤ٍٝقيز إز، ٕيٖشٜ ثب ؿ٢ي ىَٝز ٝليغي  (SO))اٙو(: ٤ٍر ٣ ىَٝز 

إز ٣ ٤ٍر ٧بي ثٖيبٍي ىاٍى ٦ّ إشيبى٥ اُ ىَٝز ٧ب ٍا  ٣ٍث٣َ

سَميت ٝي ١ٞبيي. اي٠ ٣ضقيز إشَاسْي ٧ـبي ٍٙـي ٍا س٤ٝـي٦    

 ١ٞبيي. ٝي

: ١بكي٦ يِ ، ث٨شَي٠ ٤ٍٝقيز إز، ٕيٖشٜ ثب ؿ٢ي ىَٝـز ٝليغـي    (ST)) ة(: ٤ٍر ٣ س٨ييي 

٧ـب ٍا   ٣ٍث٣َإز ٣ ٤ٍر ٧بي ثٖيبٍي ىاٍى ٦ّ إشيبى٥ اُ ىَٝز

ي ١ٞبيي. اي٠ ٣ضقيز إشَاسْي ٧ـبي ٍٙـي ٍا س٤ٝـي٦    سَميت ٝ

 ١ٞبيي. ٝي

: ىٍ ١بكي٦ ٤ٕٛ ، ٕيٖشٜ ثب يِ ىَٝز ه٤ثي ٣ٍث٣َ إز ، ٙـي٠ْ   (WO) ) ح(: ضقو ٣ ىَٝز

 ثَى. اُ ؿ٢ي ضقو ىاهٚي ١ٍغ ٝي

: ىٍ ١بكي٦ ؿ٨بٍٛ ، ٕيٖشٜ ٦١ ثب ىَٝـز ٣ ١ـ٦ ثـب ٍـ٤ر ٝلـيظ       (WT)) ر (: ضقو ٣ س٨ييي 

٦ْٚ اُ ثقي ىاهٚي ثـب ضـقو ٣ اُ ١ؾـَ ثقـي     ىاهٚي ٤ٝاػ٦ إز ث

هبٍػي ثب س٨يييار ٝشقيىي ٤ٝاػ٦ إز. ىٍ اي٠ كبٙز ث٨شـَي٠  

 إشَاسْي ، إشَاسْي ّب٧ٚي ه٤ا٧ي ث٤ى.

ىٍ اىا٦ٝ  SWOT ثب س٤ػ٦ ث٦ ٝجب١ي ١ؾَي اٍاي٦ ٙي٥ ٣ سلٚي٘ ٧بي ٤ٍٝر َٕىش٦ اُ ٝيٗ

ىثي٘ اٍاي٦ ٙي٥ إز. الُٛ ث٦ ًَّ ١َبط ٤ٍر ، ضقو ، ىَٝز ٧ب ٣ س٨ييي٧بي ٤ٝػ٤ى ىٍإشبٟ اٍ

إز ث٦ ىٙي٘ ٕٖشَىٕي ف٦َٝ َُٕٝي٢ي إشبٟ اٍاي٦ ١َبط ٤ٍر، ضقو، ىَٝز ٧ب ٣ س٨ييي٧ب ىٍ 

  ٗ ىٍ ٕـغق ٨َٕٙـشبٟ    SWOT مبٙت إشبٟ ّٚي ٝي ١ٞبيي ٌٙا ػ٨ز سجيي٠ ىٍيٌ سَ سلٚيـ٘ ٝـي

 اٍاي٦ ٙي٥ إز.
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 S.W.O.T(: تحّیُ ساٞجشدي ثشاػبع 1-1ٕ٘ٛداس)

 



 











































 

   SWOT(: اثؼبد چٟبسٌب٘ٝ تجضيٝ ٚتحّیُ 1-2ٕ٘ٛداس)

 
 



 





 

  

 

 

 

 

 ضؼف٘مبط 

W 
 ٘مبط لٛت

S 

 فشصت ٞب

O 
 تٟذيذٞب

T 

 ثحشاٖ ٚ٘بپبيذاسي

  

 تؼبدَ ٚ تٛػؼٝ

  

 ػٛأُ دسٖٚ صا

 ػٛأُ ثشٖٚ صا

 اػتشاتظي سؿذ داخّي

SO  
 اػتشاتظي سؿذ خبسجي

WO 

WT  
 ساٞجشد دفبػي)اػتشاتظي وبٞـي(

ST  
 ٌشدد. ساٞجشد تٙٛع تٛصیٝ ٔي
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 ٘مبط لٛت اػتبٖ اسدثیُ ثٝ تفىیه ؿٟشػتبٖ

 ؿشح ٘مبط لٛت ؿٟشػتبٖ

 اسدثیُ

 اػتمشاس دس دؿت آثشفتي اسدثیُ -

 ٞبي لٛسي چبي ٚ يبٔچي ( ٞبي ٔتؼذد )سٚخب٘ٝ ػجٛس سٚدخب٘ٝ -

 ٔیّي ٔتش ( 340- 400ٖ ٔیضاٖ ثبسؽ ٚ ٘ضٚالت جٛي )ٔتٛػظ ثبسؽ ٔٙبػت ثٛد -

 ٌؼتشدٌي اساضي صساػي آثي ٚ دس ٘تیجٝ وـت آثي  -

 ٚجٛد ؿجىٝ آثیبسي ٚ صٞىـي دس حبَ ثٟشٜ ثشداسي لٛسي چبي  -

ٞىتبس اص اساضي )دس ايٗ اساضي ٔغبِؼبت عجمٝ ثٙذي اساضي صرٛست   249870ا٘جبْ ٔغبِؼبت ٔٙبثغ اساضي دس  -

 اػت(ٌشفتٝ 

 ٚجٛد ٔؼبدٖ دس ؿٟشػتبٖ اسدثیُ ٚ ٌؼتشؽ فؼبِیت ٞبي ٔؼذ٘ي ثٝ ٚيظٜ دس صٔیٙٝ ٔؼبدٖ ؿٗ ٚ ٔبػٝ -

 ٚجٛد چـٕٝ ٞبي ٔتؼذد آة ٔؼذ٘ي ٚ آة ٌشْ  -

 

 ثیّٝ ػٛاس

 اػتمشاس دس ٔحذٚدٜ دؿت ٔغبٖ -

 وٛتبٜ ثٛدٖ عَٛ دٚسٜ يخجٙذاٖ -

 ي ٔتش(ٔیّ 260-280ٔٙبػت ثٛدٖ ٔیضاٖ ثبسؽ ٚ ٘ضٚالت جٛي )ٔتٛػظ ثبسؽ  -

 ٔؼبػذ ثٛدٖ ؿشايظ الّیٕي -

 پبسع آثبد

 اػتمشاس دس دؿت آثشفتي ٚ حبصّخیض ٔغبٖ -

 دؿتي ثٛدٖ ٔحذٚدٜ ٔغبِؼبتي  -

 وٛتبٜ ثٛدٖ دٚسٜ يخجٙذاٖ -

 ٔیّي ٔتش ( 260-280ٔٙبػت ثٛدٖ ٔیضاٖ ثبسؽ ٚ ٘ضٚالت جٛي )ٔتٛػظ ثبسؽ  -

 ٔؼبػذ ثٛدٖ ؿشايظ الّیٕي  -

 ٕٞچٙیٗ سٚدخب٘ٝ دسٜ سٚد دس غشة ؿٟشػتبٖ  جشيبٖ سٚدخب٘ٝ اسع دس ؿٕبَ ؿٟشػتبٖ ٚ -

ٞىتبس اص اساضي )دس ايٗ اساضي ٔغبِؼبت عجمٝ ثٙذي اساضي صرٛست   13828ا٘جبْ ٔغبِؼبت ٔٙبثغ اساضي دس  -

 ٌشفتٝ اػت.(

 

 خّخبَ

 ٔیّي ٔتش ( 340-440ٔٙبػت ثٛدٖ ثبسؽ ٚ ٘ضٚالت جٛي)ٔتٛػظ ثبسؽ  -

 اػتمشاس دسيبچٝ ٘ئٛس دس ايٗ ٔحذٚدٜ  -

 خب٘ٝ لضَ اٚصٖ دس ٔحذٚدٜ جشيبٖ سٚد -

 ٚجٛد چـٕٝ ٞبي ٔتؼذد ٚ دػتشػي ثٝ ٔٙبثغ آة صيشٔیٙي -

 ٌؼتشدٌي پٛؿؾ ٔشتؼي ٚ چـٓ ا٘ذاصٞبي ٔشثٛط ثٝ آٖ  -

 اػتمشاس ٌشد٘ٝ إِبع ٚ ٕٞجٛاسي ثب ٔحٛس اػبِٓ -

ست ٞىتبس اص اساضي )دس ايٗ اساضي ٔغبِؼبت عجمٝ ثٙذي اساضي صٛ 280047ا٘جبْ ٔغبِؼبت ٔٙبثغ اساضي دس  -

 ٌشفتٝ اػت(

-  

 وٛثش

 ٔیّي ٔتش ( 340-420ٔٙبػت ثٛدٖ ٔیضاٖ ثبسؽ ٚ ٘ضٚالت جٛي)ٔتٛػظ ثبسؽ  -

 ٚجٛد چـٕٝ ٞبي ٔتؼذد ٚ دػتشػي ثٝ ٔٙبثغ آة صيشصٔیٙي  -

 جشيبٖ سٚدخب٘ٝ ثبِیخّٛچبي دس ٔحذٚدٜ  -

اساضي صٛست ٞىتبس اص اساضي )دسا يٗ اساضي ٔغبِؼبت عجمٝ ثٙذي  129298ا٘جبْ ٔغبِؼبت ٔٙبثغ اساضي دس  -

 ٌشفتٝ اػت(
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 ٘مبط لٛت اػتبٖ اسدثیُ ثٝ تفىیه ؿٟشػتبٖادأٝ  

 ؿشح ٘مبط لٛت ؿٟشػتبٖ

 ٌشٔي

 ٔیّي ٔتش ( 280-320ٔٙبػت ثٛدٖ ٔیضاٖ ثبسؽ ٚ ٘ضٚالت جٛي )ٔتٛػظ ثبسؽ  -

 وٛتبٜ ثٛدٖ دٚسٜ يخجٙذاٖ -

 ٖ ٌشٔي جشيبٖ سٚدخب٘ٝ ٞبي دسٜ سٚد ، ثبِٟبسٚد ٚ ػشؿبخٝ ٞبي اصّي آٟ٘ب دس ؿٟشػتب -

 ٚجٛد چـٕٝ ٞبي ٔتؼذد ٚ دػتشػي ثٝ ٔٙبثغ آة صيشصٔیٙي -

ٞىتبس اص اساضي )ايٗ ٔیضاٖ اص اساضي تحت ٔغبِؼربت عجمرٝ ثٙرذي     205862ا٘جبْ ٔغبِؼبت خبوـٙبػي دس  -

 اساضي لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ(

 ٚجٛد ٔؼبدٖ دس حبَ اوتـبف ػًٙ الؿٝ -

 

 ٔـٍیٗ ؿٟش 

 ٔیّي ٔتش ( 280-520ػظ ثبسؽ ٔٙبػت ثٛدٖ ٔیضاٖ ثبسؽ ٚ ٘ضٚالت جٛي )ٔتٛ -

 بٖ تٌؼتشدٌي اساضي ٔشتؼي اػتبٖ دس ايٗ ؿٟشػتبٖ ٚ ٚجٛد ٔشاتغ غٙي اػ -

 اػتمشاس وٜٛ ػجالٖ دس ايٗ ؿٟشػتبٖ -

 ٚجٛد اساضي ٔؼبػذ دس دؿت ٔـٍیٗ ؿٟش  -

 ٚجٛد چـٕٝ ٞبي ٔتؼذد آة ٔؼذ٘ي ٚ آة ٌشْ ٚ دػتشػي ثٝ ا٘شطي ٞبي صٔیٗ ٌشٔبيـي  -

 شٜ ػٛ اص ايٗ ؿٟشػتبٖػجٛس ٚ جشيبٖ سٚدخب٘ٝ ل -

 

 ٕ٘یٗ

 ٌؼتشدٌي پٛؿؾ ٔشتؼي ر جٍّٙي ٚ چـٓ ا٘ذاصٞبي ٔشثٛط ثٝ آٖ دس ٔحذٚدٜ  -

 اػتمشاس جٍُٙ فٙذلّٛ دس ٔحذٚدٜ ؿٟشػتبٖ ٕ٘یٗ -

 اػتمشاس ثخـي اص ٌشد٘ٝ حیشاٖ دس ٔحذٚدٜ  -

 ٔیّي ٔتش ( 320-360ٔٙبػت ثٛدٖ ٔیضاٖ ثبسؽ ٚ ٘ضٚالت جٛي )ٔتٛػظ ثبسؽ  -

ٞبي ٌشدؿٍشي  رثٝ ٞبي عجیؼي دس وٙبس يىذيٍش ٚ ايجبد چـٓ ا٘ذاصٞبي صيجبي عجیؼي ثب ٚيظٌي٘حٜٛ اػتمشاس جب -

 ٔجتٙي ثش اوٛتٛسيؼٓ

ٞىتبس اص اساضي )دس ايٗ اساضي ٔغبِؼبت عجمٝ ثٙذي اساضي صٛست  103658ا٘جبْ ٔغبِؼبت ٔٙبثغ اساضي دس  -

 ٌشفتٝ اػت(

 

 ٘یش

 اػتمشاس دس ٔحذٚدٜ دؿتي  -

 ػت الّیٕيداسا ثٛدٖ ؿشايظ ٔٙب -

 ٌؼتشدٌي اساضي صساػي آثي ٚ دس ٘تیجٝ وـت آثي  -

ٞىتبس اص اساضي )دسايٗ اساضي ٔغبِؼبت عجمٝ ثٙذي اساضي صٛست  121428ا٘جبْ ٔغبِؼبت ٔٙبثغ اساضي دس  -

 ٌشفتٝ اػت(
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 اػتبٖ اسدثیُ ثٝ تفىیه ؿٟشػتبٖ ضؼف٘مبط 

 ؿشح ٘مبط لٛت ؿٟشػتبٖ

 اسدثیُ

 ٖ دٚسٜ ػشٔب ٚ ايجبد ؿشايظ ػخت ثشاي سؿذ ٘جبتبت ٚ فؼبِیت ٞبي ا٘ؼب٘ي ٔحذٚديت الّیٕي ٚ عٛال٘ي ثٛد -

 ٞىتبس اص اساضي ٔغبِؼٝ ؿذٜ ؿٟشػتبٖ ثشاي صساػت آثي دس ؿشايظ فؼّي 165051ٔحذٚديت ؿذيذ دس  -

 ٘بٔٙبػت ثٛدٖ صيشػبخت ٞبي ػٕٛٔي دس ٘مبط سٚػتبيي ؿٟشػتبٖ  -

 ثیّٝ ػٛاس

 ٔحذٚديت دػتشػي ثٝ ٔٙبثغ آة ػغحي  -

 ٞىتبس اص اساضي ٔغبِؼٝ ؿذٜ ؿٟشػتبٖ ثشاي صساػت آثي دس ؿشايظ فؼّي 140700ٚديذ ؿذيذ اساضي دس ٔحذ -

-  

 پبسع آثبد
 ٞىتبس اص اساضي ٔغبِؼٝ ؿذٜ ؿٟشػتبٖ ثشاي صساػت آثي دس ؿشايظ فؼّي 69144ٔحذٚديت ؿذيذ دس  -

 ٘بٔٙبػت ثٛدٖ صيشػبخت ٞبي ػٕٛٔي دس ٘مبط سٚػتبيي ؿٟشػتبٖ -

 خّخبَ

 ثٛدٖ ٔحذٚدٜ ٔغبِؼبتي  وٛٞؼتب٘ي -

 حبوٕیت ؿشايظ آة ٚ ٞٛايي ثؼیبس ػشد دس ٔحذٚدٜ ٔغبِؼبت ٚ عٛال٘ي ثٛدٖ عَٛ دٚسٜ يخجٙذاٖ -

-  ٜ ٞربي   ػذْ ثٟشٜ ثشداسي اص ٔٙبثغ آة ػغحي ثٝ دِیُ وٛٞؼتب٘ي ثٛدٖ ٔحذٚدٜ ٚ جشيبٖ سٚدخب٘ٝ ٞرب دس دس

 ػٕیك 

 ػتبٖ ثشاي صساػت آثي دس ؿشايظ فؼّي ٞىتبس اص اساضي ٔغبِؼٝ ؿذٜ ؿٟش 268406ٔحذٚديت ؿذيذ دس  -

 ضؼف صيشػبخت ٞبي ػٕٛٔي ثٝ دِیُ وٛٞؼتب٘ي ثٛدٖ ٔحذٚدٜ -

 وٛثش

 وٛٞؼتب٘ي ثٛدٖ ٔحذٚدٜ ٔغبِؼبتي  -

 حبوٕیت ؿشايظ آة ٚ ٞٛايي ثؼیبس ػشد دس ٔحذٚدٜ ٔغبِؼبتي ٚ عٛال٘ي ثٛدٖ عَٛ دٚسٜ يخجٙذاٖ -

 ٜ ضؼف صيشػبخت ٞبي ػٕٛٔي ثٝ دِیُ وٛٞؼتب٘ي ثٛدٖ ٔحذٚد -

 ٞىتبس اص اساضي ٔغبِؼٝ ؿذٜ ؿٟشػتبٖ ثشاي صساػت آثي دس ؿشايظ فؼّي 119862ٔحذٚديت ؿذيذ دس  -

 ٌشٔي

 ٔحذٚديت ٞبي الّیٕي ثٝ دِیُ حبوٕیت ؿشايظ وٛٞؼتب٘ي دس ٔحذٚدٜ ٔغبِؼبتي  -

 ٞىتبس اص اساضي ٔغبِؼٝ ؿذٜ ؿٟشػتبٖ ثشاي صساػت آثي دس ؿشايظ فؼّي  175309ٔحذٚديت ؿذيذ دس  -

 يبد اساضي ؿیت ص -

 ثشٚص فشػبيؾ دس اساضي ؿیجذاس  -

 ٔـٍیٗ ؿٟش 

 وٛٞؼتب٘ي ثٛدٖ ٚ وٛٞپبيٝ اي ثٛدٖ ٔحذٚدٜ  -

 ٔحذٚيت ٞبي تٛپٌٛشافي ٚ آػیت پزيشي دس ٔمبثُ فشػبيؾ  -

 ٔحذٚديت ٞبي الّیٕي ثٝ دِیُ حبوٕیت ؿشايظ آة ٞٛايي ػشد ٚ ثؼیبس ػشد ثٝ ٚيظٜ دس ٘ٛاحي وٛٞؼتب٘ي -

 ثٝ ٚيظٜ دس ٔٙبعك وٛٞؼتب٘ي عٛال٘ي ثٛدٖ دٚسٜ ػشٔب  -

 ؿیت صيبد اساضي -

 ثشٚص فشػبيؾ دس اساضي ؿیجذاس  -

 ٞىتبس اص اساضي ٔغبِؼٝ ؿذٜ ؿٟشػتبٖ ثشاي صساػت آثي دس ؿشايظ فؼّي 309945ٔحذٚديت ؿذيذ دس  -

-  

 ٕ٘یٗ
 حبوٕیت ؿشايظ آة ٚ ٞٛايي ػشد دس ٔحذٚدٜ ٔغبِؼبتي -

 ذٜ ؿٟشػتبٖ ثشاي صساػت آثي دس ؿشايظ فؼّي ٞىتبس اص اساضي ٔغبِؼٝ ؿ 59998ٔحذٚديت ؿذيذ دس  -

 ٘یش

 ٞىتبس اص اساضي ٔغبِؼٝ ؿذٜ ؿٟشػتبٖ ثشاي صساػت آثي دس ؿشايظ فؼّي 96896ٔحذٚديت ؿذيذ دس  -

 ٘بٔٙبػت ثٛدٖ صيشػبخت ٞبي ػٕٛٔي دس ٔحذٚدٜ ثٝ ٚيظٜ دس ٔٙبعك سٚػتبيي -
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 اػتبٖ اسدثیُ ثٝ تفىیه ؿٟشػتبٖٞبي  فشصت 

 ت ٞب ؿشح فشص ؿٟشػتبٖ

 اسدثیُ

 أىبٖ تٛػؼٝ وـت آثي دس ٘تیجٝ اجشاي ؿجىٝ ٞبي آثیبسي ٚ صٞىـي دس دػت اجشاي يبٔچي -

 اػتمشاس ٚاحذٞبي پیـشفتٝ دأذاسي صٙؼتي  -

 ٚجٛد دٚ ؿٟشن صٙؼتي  -

تٕشوض وّیٝ فؼبِیت ٞبي التصبدي اػتبٖ )وـبٚسصي ر صٙؼتي ٚخذٔبتي (دس ؿٟشػتبٖ اسدثیُ ثٝ دِیُ اػتمشاس    -

 ُ ثٝ ػٙٛاٖ ٔشوض اػتبٖ دس ايٗ ؿٟشػتبٖؿٟش اسدثی

 ٘شخ سؿذ ٔتؼبدَ جٕؼیت دس ؿٟشػتبٖ اسدثیُ ثٝ ٚيظٜ دس ٘مبط سٚػتبيي  -

اػتمشاس ؿٟش اسدثیُ ثٝ ػٙٛاٖ ػٕذٜ تشيٗ وبٖ٘ٛ ػّٕىشدي ر وبسوشدي اػتبٖ )ٔشوض اداسي ر ػیبػي، التصبدي    -

 ٚ تجبسي اػتبٖ (

ٟش اسدثیُ جٟت ػشضٝ تِٛیذات التصبدي )صٙؼتي ، خذٔبتي ٚ ٚجٛد صيشػبخت ٞبي ثبصاسي ٔٙبػت ثٝ ٚيظٜ دس ؿ -

 وـبٚسصي(

 اػتمشاس صيشػبخت ٞبي ػٕذٜ اػتبٖ دس ؿٟشػتبٖ اسدثیُ)فشٚدٌبٜ ٚ ٟٔٓ تشيٗ ؿشيبٟ٘بي جبدٜ اي(  -

 ٚجٛد جبرثٝ ٞبي تبسيخي ر ٌشدؿٍشي دس ؿٟش اسدثیُ ثٝ ٕٞشاٜ صيشػبخت ٞبي ٔٙبػت  -

 ُ ٚجٛد چـٕٝ ٞبي آة ٌشْ دس ػشػیٗتٛػؼٝ ٌشدؿٍشي دس ؿٟش ػشػیٗ ثٝ دِی -

 ػجٛس جبدٜ استجبعي اسدثیُ ثٝ تجشيض اص ٔحذٚدٜ ؿٟشػتبٖ -

 ٚجٛد أىب٘بت ٚ ؿشايظ ٔٙبػت ثشاي تٛػؼٝ ٚسصؽ ٞبي صٔؼتب٘ي  -

 تٛػؼٝ فؼبِیت ٞبي ٔؼذ٘ي ثٝ دِیُ تٛصيغ ٚ پشاوٙذٌي ثیـتشيٗ تؼذاد ٔؼبدٖ اػتبٖ دس ايٗ ؿٟشػتبٖ -

 دس ؿٟشػتبٖ اسدثیُ ٚ دس ٘تیجٝ دػتشػي ثٝ ٘یشٚي وبس ثبِمٜٛ ٚ ثبِفؼُثبال ثٛدٖ تؼذاد ٘یشٚي فؼبَ  -

-   

 ثیّٝ ػٛاس

 آفشيٗ ٚ ػٕبست (ااجشاي عشح ٞبي ثضسي آثیبسي ٚ صٞىـي )ؿجىٝ خذ -

 أىبٖ تٛػؼٝ ؿٟش جؼفشآثبد ٚ ايفبي ٘مؾ يه وـت ؿٟش ٔذسٖ دس ؿٟشػتبٖ ٚ ؿٕبَ اػتبٖ  -

 ٖ ػـبيش ايُ ؿبٞؼٖٛ دس ٔحذٚدٜ ؿٟشػتبٖأىبٖ تٛػؼٝ دأپشٚسي ٔذسٖ ثب تٛجٝ ثٝ اػىب -

أىبٖ ايجبد ٚ تٛػؼٝ صٙبيغ تجذيّي ٚ تىٕیّي ٔجتٙي ثش وـبٚسصي ثب تٛجٝ ثٝ لبثّیت ٞبي وـبٚسصي ٚ دأذاسي  -

 ايٗ ؿٟشػتبٖ

 داسا ثٛدٖ جبرثٝ ٞبي ٌشدؿٍشي دس صٔیٙٝ اٌشٚتٛسيؼٓ ٚ تٛسيؼٓ سٚػتبيي ر ػـبيشي  -

 ذٚدٜ جؼفشآثبدأىبٖ ايجبد تٛػؼٝ ػٕٛٔي ٚ والٖ ٔح -

 سٚاج فؼبِیت ٞبي وـبٚسصي صساػي ديٓ )دأذاسي ػٙتي ( ثٝ ػٙٛاٖ فؼبِیت اصّي ػبوٙیٗ ؿٟشػتبٖ ثیّٝ ػٛاس -

 ٔشصي ثٛدٖ ؿٟش ثیّٝ ػٛاس ثٝ ػٙٛاٖ ٔشوض ؿٟشػتبٖ ٚ ٘مؾ وٕشي ٚ ثبصاسچٝ ٔشصي ثیّٝ ػٛاس -

 پبسع آثبد

 ٚجٛد اساضي وـبٚسصي ثؼیبس حبصّخیض -

 غبٖ ٚ پبسع ٔغبٖ دس ٔحذٚدٜاػتمشاس وـت ٚ صٙؼت ٔ -

 دػتشػي ثٝ ٔٙبثغ ٚ أىبٖ ايجبد ٚ تٛػؼٝ ؿجىٝ ٞبي آثیبسي ٚ صٞىـي  -

 أىبٖ تٛػؼٝ وـت ٞبي ٔىب٘یضٜ ٚ تجبسي  -

 أىبٖ ثٟشٜ ثشداسي اص ػذخذاآفشيٗ ٚ ٔیُ ٔغبٖ -

-   ٕ ّىرشدي  اػتمشاس ؿٟش پبسع آثبد دس ٔحذٚدٜ ثٝ ػٙٛاٖ دٚٔیٗ ؿٟش اػتبٖ وٝ دس تٙظیٓ سٚاثرظ وربسوشدي ٚ ػ

 اػتبٖ ٚ ؿٕبَ آٖ ٘مؾ اػتشاتظيه داسد

 اػتمشاس ؿٟش اصال٘ذٚص دس ٔحذٚدٜ ٔشصي دس تشا٘ضيت وبال ٚ ٔجبدِٝ وبال ثب وـٛسٞبي ٕٞجٛاس  -

 ٚجٛد پتب٘ؼیُ ٌشدؿٍشي دس صٔیٙٝ اٌشٚتٛسيؼٓ ٚ تٛسيؼٓ سٚػتبيي ر ػـبيشي  -

 تٛػؼٝ وـبٚسصي ٔذسٖ ٚ ٔىب٘یضٜ دس ٔحذٚدٜ  -

 ثخؾ وـبٚسصي ثبال ثٛدٖ ٘ؼجت ؿبغّیٗ  -
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 اػتبٖ اسدثیُ ثٝ تفىیه ؿٟشػتبٖٞبي  فشصتادأٝ 

 ؿشح فشصت ٞب  ؿٟشػتبٖ

 خّخبَ

 اػتمشاس دسيبچٝ ٘ئٛس دس ايٗ ٘بحیٝ  -

 لبثّیت تٛػؼٝ ٌشدؿٍشي ٔجتٙي ثش اوٛتٛسيؼٓ )عجیؼت ٌشدي ( -

 ٚجٛد چـٕٝ ٞبي ٔتؼذد ثب جبرثٝ ٌشدؿٍشي اص جّٕٝ چـٕٝ اص٘بٚ -

 ثٝ ٞبي ٌشدؿٍشي ٌشد٘ٝ إِبعأىبٖ ثٟشٜ ثشداسي اص جبر -

 ػجٛس ٔحذٚدٜ اػبِٓ ثٝ خّخبَ ٚ ٘مؾ آٖ دس تٛػؼٝ ٌشدؿٍشي  -

اػتمشاس ؿٟش خّخبَ ثٝ ػٙٛاٖ ػٕذٜ تشيٗ ؿٟش جٙٛثي اػتبٖ ٚ ٘مؾ ٔشوضيت آٖ دس ايٗ ٔحذٚدٜ ٚ وبٖ٘ٛ جذيذ  -

 استجبعي اػتبٖ اسدثیُ ثب ٌیالٖ

 وٛثش

 یؼت ٌشدي(لبثّیت تٛػؼٝ ٌشدؿٍشي ٔجتٙي ثش اوٛتٛسيؼٓ )عج -

 ٚجٛد چـٕٝ ٞبي ٔتؼذد ثب جبرثٝ ٌشدؿٍشي  -

 اػتمشاس ؿٟش ٌیٛي دس ٔحذٚدٜ  -

 ٌشٔي

 سٚاج فؼبِیت ٞبي وـبٚسصي )صساػي ديٓ ٚ دأذاسي ػٙتي (ثٝ ػٙٛاٖ فؼبِیت اصّي ػبوٙیٗ ؿٟشػتبٖ ٌشٔي   -

ٚاثرظ وربسوشدي ر    اػتمشاس ؿٟش ٌشٔي دس ايٗ ؿٟشػتبٖ ثٝ ػٙٛاٖ يىي اص ؿٟشٞبي ٟٔٓ اػتبٖ ٚ تٙظیٓ وٙٙذٜ س -

 ػّٕىشدي ٘بحیٝ 

أىبٖ تٛػٝ ؿٟش ٌشٔي ثٝ ػٙٛاٖ يه ؿٟش ٔیبٖ ساٞي ثیٗ پبسع آثبد ٚ اسدثیُ )اتصبَ دٞٙذٜ ٔشوض اػرتبٖ ثرب    -

 ػىٛ٘تٍبٟٞبي آٖ(

 أىبٖ تٛػؼٝ صٙؼتي ٚاثؼتٝ ثٝ تٛػؼٝ ٔؼذ٘ي -

 ٔـٍیٗ ؿٟش 

ٞبي آثیبسي ٔذسٖ ٚ دس ٘تیجرٝ تٛػرؼٝ    جشيبٖ سٚدخب٘ٝ لشٜ ػٛ دس ايٗ ؿٟشػتبٖ ٚ أىبٖ ايجبد ٚ تٛػؼٝ ؿجىٝ -

 وـبٚسصي

 اػتمشاس ؿٟش ٔـٍیٗ ؿٟش دس ايٗ ؿٟشػتبٖ ثٝ ػٙٛاٖ ػٛٔیٗ ؿٟش ثضسي اػتبٖ  -

 ٘مؾ اػتشاتظيه ؿٟش ٔـٍیٗ ؿٟش ثٝ ػٙٛاٖ ػٕذٜ تشيٗ وبٖ٘ٛ وبسوشدي ر ػّٕىشدي غشة اػتبٖ -

ٟش ثرٝ ػٙرٛاٖ ا٘تظربْ دٞٙرذٜ ٚ     اػتمشاس ػـبيش دس ؿٟشػتبٖ ٔـٍیٗ ؿٟش دس فصُ يیالق ٚ ٘مؾ ؿٟش ٔـٍیٗ ؿ -

 ٔذيشيت سٚاثظ ػـبيشي 

 اػتمشاس ؿٟشن صٙؼتي ٔـٍیٗ ؿٟش دس ٔحذٚدٜ  -

 ٚجٛد لّؼٝ ٞبي لذيٕي ٚ ٔحبٚط ثبػتب٘ي ٔتؼذد ٚ لبثّیت ٞبي جزة ٌشدؿٍش -

 لبثّیت ٞبي  لّٝ ػجالٖ جٟت تجذيُ ؿذٖ ثٝ طئٛپبسن ٚ اػتفبدٜ اص لبثّیت ٞبي تٛسيؼتي ٚ ٌشدؿٍشي آٖ  -

 ـبيش دس حبؿیٝ ػجالٖ ٚ اػتفبدٜ اص ٔشاتغ غٙي آٖ اػتمشاس ػ -

 ػجٛس ٔحٛس استجبعي جذيذ اسدثیُ ٔـٍیٗ ؿٟش ر پبسع آثبد اص ٔحذٚدٜ ؿٟشػتبٖ -

 ٌؼتشدٌي فؼبِیت ٞبي دأپشٚسي ػٙتي )سٔٝ ٌشداٖ ( دس ايٗ ٘بحیٝ ثٝ دِیُ حضٛس ػـبيش  -

 تٕشوض فؼبِیت ٞبي ثبغذاسي اػتبٖ دس ايٗ ؿٟشػتبٖ -

 ٕ٘یٗ

 ؼي ر جٍّٙي دس ٔحذٚدٜ ٔغبِؼبتي ٚ چـٓ ا٘ذاص صيجبي آٖ پٛؿؾ ٔشت -

 ػجٛس جبدٜ اسدثیُ ثٝ آػتبسا اص ٔحذٚدٜ ايٗ ؿٟشػتبٖ  -

اػتمشاس ؿٟشٞبي ٕ٘یٗ ٚ ػٙجشاٖ ثٝ ػٙٛاٖ وبٖ٘ٛ ٞبي تٙظیٓ وٙٙذٜ سٚاثظ وبسوشدي ر ػّٕىشدي ػىٛ٘تٍبٟٞبي   -

 اػتبٖ

ٚ جزة ٌشدؿٍشي ثب تٛجٝ ثٝ پتب٘ؼیُ ٞبي ٔحیغري  أىبٖ اػتفبدٜ اص جبرثٝ ٞبي عجیؼي دس تٛػؼٝ اوٛتٛسيؼٓ  -

 ( ٌشد٘ٝ حیشاٖآٖ )جٍُٙ ٞبي فٙذلّٛ ٚ 

 ٘یش

اػتمشاس ؿٟش ٘یش دس ايٗ ٔحذٚدٜ ٚ لبثّیت ٞبي آٖ ثشاي تجذيُ ؿذٖ ثٝ يه وـت ؿٟش ٚ ايفربي ٘مرؾ وربٖ٘ٛ     -

 وبسوشدي ر ػّٕىشدي ثشاي ػىٛ٘تٍبٜ ٞبي جٙٛة غشة اػتبٖ

 اٌشٚتٛسيؼٓأىبٖ تٛػؼٝ ٌشدؿٍشي ٔجٙي ثش  -
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 اػتبٖ اسدثیُ ثٝ تفىیه ؿٟشػتبٖٞبي  تٟذيذ

 ؿشح تٟذيذٞب  ؿٟشػتبٖ

 اسدثیُ

 ثیالٖ ٔٙفي ػفشٜ ٞبي آة صيشصٔیٙي دس دؿت اسدثیُ ٚ ٘یبص ثٝ تبٔیٗ آة  -

ثبال ثٛدٖ ٔیضاٖ آِٛدٌي صيؼت ٔحیغي ٘بؿي اص تِٛیذ صثبِٝ ٚ فبضالة ، ٘ـت آِٛدٌي ثٝ ٔٙبثغ آة صيشصٔیٙي ٚ  -

 ٛا ٘بؿي اص فؼبِیت ٞبي صٙؼتي آِٛدٌي ٞ

 ٕي ٘بؿي اص حبوٕیت صٔؼتبٖ ٞبي ػشدٔحذٚديت ٞبي الّی -

 وـبٚسصي دس ثخؾ آة ٔصشف  ثبال ثٛدٖ ٔیضاٖ  -

 تٛصيغ ٘بٔٙبػت جٕؼیت دس ػشصٝ فضبيي ؿٟشػتبٖ ثٝ ٚيظٜ دس ٘مبط سٚػتبيي -

 دسصذ اص جٕؼیت ؿٟشػتبٖ دس ؿٟش اسدثیُ  2/76تٕشوض   -

 تٕشوض وّیٝ أىب٘بت ٚ خذٔبت ٚصيشػبخت ٞب دس ايٗ ؿٟش ثضسي تشي ؿٟش اسدثیُ ٚ  -

 سؿذ ٘بٔتٛاصٖ ٚ تٛػؼٝ وبِجذي ؿٟش اسدثیُ دس اساضي وـبٚسصي  -

 تٛػؼٝ حبؿیٝ ٘ـیٙي دس پیشأٖٛ ؿٟش اسدثیُ -

 ثبال ثٛدٖ ٔیضاٖ ٟٔبجشت ٞبي سٚػتب ر ؿٟشي ثٝ ؿٟش اسدثیُ  -

 سؿذ ٚ تٛػؼٝ ٘بٔتٛاٖ ٚ ثي سٚيٝ ؿٟش ػشػیٗ -

حذ اػتمشاسٌبٞبي ٌشدؿٍشي )ٔتُ ٚ ٞتُ آپبستٕبٟ٘ب( دس فضبي ٔحذٚدٜ ؿٟش ػرشػیٗ ٚ ايجربد   تٕشوض ثیؾ اص  -

 ؿشايظ ٘بٔٙبػجي صيؼت ٔحیغي 

 تٛػؼٝ ٌشدؿٍشي ٚ آػیت پزيشي تٛػؼٝ ثب تٛجٝ ثٝ ٔحذٚد ثٛدٖ دٚسٜ صٔب٘ي حضٛس ٌشدؿٍشاٖ ثشد ػذْ  -

 ثیّٝ ػٛاس

تٛجٝ ثٝ تٛػؼٝ اساضي صساػي آثي ثبػث ٌؼیختٍي ٘ظربْ  تذاْٚ ٘ظبْ سٔٝ ٌشدا٘ي ٚ اتىبء ثٝ ٔشاتغ لـاللي ثب  -

 دأذاسي ػٙتي ٔي ؿٛد.

 تؼبسضبت اجتٕبػي ٘بؿي اص تغییش دأذاسي ػٙتي ثٝ سٔٝ ٌشداٖ ثٝ تٛػؼٝ صساػي ٔذسٖ لبثُ پیؾ ثیٙي اػت. -

 (1375-85دسصذ عي دٚسٜ  – 8/1٘شخ سؿذ ٔٙفي جٕؼیت دس ٘مبط سٚػتبيي ) -

ؼٝ جؼفشآثبد ثبػث ؿىُ ٌیرشي ؿرٟشي ثرب ٘بٞٙجبسيٟربي ٔتؼرذد اص جّٕرٝ       فمذاٖ تٟیٝ عشح دلیك ثشاي تٛػ -

 ٘ـٙي دس پیشأٖٛ ايٗ ؿٟش خٛاٞذ ؿذ. حبؿیٝ

 ثیٙي اػت. تؼبسضبت اجتٕبػي ٘بؿي اص تغییش دأذاسي ػٙتي سٔٝ ٌشداٖ ثٝ تٛػؼٝ صساػي ٔذسٖ لبثُ پیؾ -

 پبسع آثبد

 عشاف ايٗ ؿٟش ثٝ دِیُ ٟٔبجشپزيش ثٛدٖ آٖ تٛػؼٝ ٘بٔتٛاصٖ ؿٟش پبسع آثبد ٚ ٌؼتشؽ حبؿیٝ ٘ـیٙي دس ا -

 تٛػؼٝ وبِجذي ؿٟش پبسع آثبد دس اساضي وـبٚسصي -

 یرض ثٟشٜ ثشداسي ؿذيذ اص ٔٙبثغ آة ػغحي ٚ ػذْ ثٟشٜ ثشداسي اص ٔٙبثغ آة صيشصٔیٙي وٝ أىبٖ افرضايؾ خ  -

 ػغح ايؼتبثي ٚ صٞذاس ؿذٖ اساضي سا فشاٞٓ ػبختٝ اػت.

ٔىؼت اص آة سٚدخب٘ٝ اسع دس آيٙذٜ اص ػٛي ايشاٖ ٚ جٕٟٛسي آرسثبيجربٖ ٚ  ٔیّیبسد ٔتش 6/1ثشداؿت ثیؾ اص  -

 وبٞؾ ؿذيذ آثذٞي سٚدخب٘ٝ اسع 

 ٚسٚد پغ آة صساػي ثٝ سٚدخب٘ٝ اسع -

 ٚسٚد فبضالة ؿٟشٞبي اصال٘ذٚص ٚ پبسع آثبد ثٝ سٚدخب٘ٝ اسع ٚ افضايؾ ثبس آِٛدٌي آٖ  -

 بٚسصي دساساضي لـاللي ػـبيشٚثشٚص چبِؾ ٚتٙؾ آثیبسي ٚصٞىـي ؿٟشػتبٖ دسپي تٛػؼٝ وـ ٞبي تٛػؼٝ ؿجىٝ -

 ثبال ثٛدٖ ٔیضاٖ ٟٔبجشت ٞبي سٚػتب ر ؿٟشي ثٝ دِیُ جبرثٝ ٞبي ؿٟش پبسع آثبد  -

 تذاْٚ سٚؽ دأپشٚسي سٔٝ ٌشداٖ ٚ ثٟشٜ ثشداسي اص اساضي ٔتؼذد وـبٚسصي ثٝ ػٙٛاٖ ٔشاتغ لـاللي -

 ػؼٝ وـبٚسصي ٔجتٙي ثش ؿجىٝ ٞبي آثیبسي تذاْٚ فشًٞٙ ٔجتٙي ثش سٚاثظ لٛي ٚ ايّي دس تؼبسض ثب تٛ -

 خّخبَ

پرزيشي   ٔحذٚديت تٛػؼٝ فؼبِیت ٞبي وـبٚسصي ثٝ دِیُ وٛٞؼتب٘ي ثٛدٖ ٔحذٚدٜ ، ؿیت صيبد اساضي ٚ آػیت -

 دس ٔمبثُ فشػبيؾ

 ٔٛلؼیت فضبيي ثؼتٝ ٚ ثٗ ثؼت ثٛدٖ ٘ؼجي آٖ  -

 آػیت پزيشي صيؼت ٔحیغي دس ؿشايظ تٛػؼٝ وبِجذي -

ذي ػىٛ٘تٍبٜ ٞب ثٝ دِیُ ؿشايظ ٘بٔؼبػت تٛپٌٛشافي ، وٛٞؼرتب٘ي ثرٛدٖ ٔحرذٚدٜ ٚ    ٔحذٚديت تٛػؼٝ وبِج -

 عٛال٘ي ثٛدٖ دٚسٜ ػشٔب ٚ يخجٙذاٖ

 (1375-85دسصذ عي دٚسٜ  -5/2٘شخ سؿذ ٔٙفي جٕؼیت دس ٘مبط سٚػتبيي ) -
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 اػتبٖ اسدثیُ ثٝ تفىیه ؿٟشػتبٖٞبي  تٟذيذ

 ؿشح تٟذيذٞب  ؿٟشػتبٖ

 وٛثش

ٞبي وـبٚسصي ثٝ دِیُ وٛٞؼتب٘ي ثٛدٖ ٔحذٚدٜ، ؿیت صيبد اساضي ٚ آػیت پرزيشي   ٔحذٚديت تٛػؼٝ فؼبِیت -

 دس ٔمبثُ فشػبيؾ 

 ٔٛلؼیت فضبيي ثؼتٝ ٚ ثٗ ثؼت ثٛدٖ ٘ؼجي آٖ  -

ٔحذٚديت تٛػؼٝ وبِجذي ػىٛ٘تٍبٜ ٞب ثٝ دِیُ ؿشايظ ٘بٔؼبػذ ٔحیغري )تٛپرٌٛشافي ، وٛٞؼرتب٘ي ثرٛدٖ ٚ      -

 عٛال٘ي ثٛدٖ دٚسٜ يخجٙذاٖ ٚ ػشٔب(

 (1375-85دسصذ عي دٚسٜ  -2/2سؿذ ٔٙفي جٕؼیت سٚػتبيي )٘شخ  -

 ٌشٔي

 ٔحذٚديت تٛػؼٝ وـبٚسصي ثٝ دِیُ وٛٞؼتب٘ي ثٛدٖ ٔحذٚدٜ    -

 ٔحذٚديت تٛػؼٝ ؿٟشي )دس ؿٟش ٌشٔي ( ثٝ دِیُ وٛٞؼتب٘ي ثٛدٖ ٔحذٚدٜ  -

 ػي ديٓ (سٚاج فؼبِیت ٞبي وـبٚسصي ػٙتي )دأذاسي ػٙتي ؿبُٔ ٍٟ٘ذاسي داْ وٛچه ٚ فؼبِیت ٞبي صسا -

 (1375-85دسصذ عي دٚسٜ  -8/1٘شخ سؿذ ٔٙفي جٕؼیت سٚػتبيي ) -

 ٔـٍیٗ ؿٟش 

ٔحذٚديت تٛػؼٝ دس ٘ٛاحي وٛٞؼتب٘ي ٚ وٛٞپبيٝ اي ثٝ دِیُ حبوٕیت ؿشايظ الّیٕي ثؼریبس ػرشد ٚ ؿرشايظ     -

 ٘بٔؼبػذ ٔحیغي 

-  ٜ حبوٕیرت ؿرشايظ    ٔحذٚديت تٛػؼٝ فؼبِیت ٞبي وـبٚسصي ثٝ دِیُ ٘بٔؼبػذ ثٛدٖ ؿشايظ ٔحیغي )ثٝ ٚيرظ

 الّیٕي ثؼیبس ػشد(

 ٔحذٚديت ٚ حؼبػیت صيؼت ٔحیغي ثشاي تٛػؼٝ صٙؼتي ٌٚشدؿٍشي  -

 ٔحذٚديت ٘بؿي اص تؼبسض ٘ظبْ سٚػتبيي ٚ جٛأغ ػـبيشي وٛچ سٚ دس صٛست اػىبٖ ػـبيش دس لـالق -

يىجب٘ـریٙي  وبٞؾ ٘مؾ ؿٟش ٔـٍیٗ ؿٟش ثٝ ػٙٛاٖ ٔشوض ػیبػي ر فشٍٞٙي ٚ التصبدي ػـبيش ثب افضايؾ سٚ٘ذ   -

 ػـبيش 

 ٔحذٚديت ؿذيذ تٛػؼٝ وبِجذي ػىٛ٘تٍبٜ ٞب ثٝ دِیُ ؿشايظ ٔؼبػذ تٛپٌٛشافي ٚ عٛال٘ي ثٛدٖ دٚسٜ يخجٙذاٖ -

 تؼذاد ٘ظبْ ايّي ٚ سٔٝ ٌشداٖ دس ثٟشٜ ثشداسي اص ٔشاتغ  -

 (1375-85دسصذ عي دٚسٜ  -2٘شخ سؿذ ٔٙفي جٕؼیت سٚػتبيي ) -

 ٕ٘یٗ
 ثُ تٛػؼٝ ٌشدؿٍشي ٚ تٛػؼٝ وبِجذي ثٝ ٚيظٜ دس جٍُٙ ٞبي فٙذلّٛآػیت پزيشي ٞبي صيؼت ٔحیغي دس ٔمب -

 (1375-85دسصذ عي دٚسٜ  -7/3٘شخ سؿذ ٔٙفي جٕؼیت سٚػتبيي ) -

 ٘یش

 ثٟشٜ ثشداسي صيبد اص ٔٙبثغ آة صيشصٔیٙي  -

 ثبال ثٛدٖ ٔیضاٖ ٟٔبجشت ٞبي سٚػتب ر ؿٟشي دس ٔحذٚدٜ ايٗ ؿٟشػتبٖ  -

 (1375-85ذ عي دٚسٜ دسص -1/4٘شخ سؿذ ٔٙفي جٕؼیت سٚػتبيي) -
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 : تٛاٖ پبػخٍٛيي ثٝ سػبِت ٞب ٚ ٔبٔٛسيت ٞب3-1-1

 

ث١َب٦ٝ ٍيِي آٝبيٚي يب ىضبيي ث٦ ٕبُٝب١ي٧ي ٝغ٤ٚة ىقبٙيز ٧بي ٝوشٚـو اٍشٞـبىي ـ    

دَىاُى ٣ ٨١بيشبً سوٞيٜ ث٨ي٢ـ٦ ىضـب    اػشٞبفي ٣ ى٢٧َٖي ٤ٍٝى ١يبُ س٤ٕق٦ ىٍ ىضبي َُٕٝي٠ ٝي

٧بي ٢ٝبعٌ ٝوشٚو ٕـَُٝي٠ ىٍ ى٥ٍ٣ ُٝـب١ي ٝقـي٠     يي٠ ٍبثٚيز٧بي ٝوشٚو ثَاي سق ثي٠ ىقبٙيز

ثـَىاٍي اُ   ٢ٝش٨ي ٝي َٕىى. اي٠ ٤١ؿ ث١َب٦ٝ ٍيِي فٞي٥ ٢ٙبهز ٢ٝبثـ َُٕٝي٠ ٣ ؿ١٤ٖٖي ث٨ـ٥َ 

٧بي ا٣ ثـ٦ ٢ٝؾـ٤ٍ    ثي٢ي ٣ضقيز آي٢ي٥ إشََاٍ ٝغ٤ٚة ا١ٖبٟ ٣ ىقبٙيز اي٠ ٢ٝبثـ ٍا ٧َٞا٥ ثب دي٘

 ا٧ي ىاٙز.سبٝي٠ ٍٙي ٝق٤َٗ اٍشٞبىي ٝي١ؾَ ه٤

ثَ اي٠ إبٓ ث١َب٦ٝ ٍيِي آٝبيٚي َُٕٝي٠ س٢ؾيٜ ٍاثغ٦ ثي٠ ا١ٖبٟ، ىضب ٣ ىقبٙيز ٧بي 

ا١ٖبٟ ىٍ ىضب ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ ث٥َ٨ ثَىاٍي ٢ٝغَي اُ ػٞيـ اْٝب١ـبر ثـَاي ث٨جـ٤ى ٣ضـقيز ٝـبىي ٣      

ٝق٤٢ي اػشٞبؿ، ثَإبٓ اٍُٗ ٧بي افشَبىي، ٤ٕاثٌ ى٢٧َٖي ٣ ثب اثـِاٍ فٚـٜ ٣ سؼَثـ٦ ىٍ عـ٤ٗ     

 ٕز. ١شيؼ٦ ٝغبٙقبر ٣ ث١َب٦ٝ ٍيِي آٝبي٘ َُٕٝي٠ ، عَف آٝبي٘ َُٕٝي٠ إز.ُٝبٟ ا

 عَف آٝبي٘ َُٕٝي٠ ، عَكي إز ّـ٦ ىٍ ؿـبٍؿ٤ة ا٧ـياه ٣ ٕيبٕـز ٧ـبي ّٚـي       

س٤ٕق٦، ٕبُٝب١ي٧ي ىضبي س٤ٕق٦ ٍا دبي٦ ٌٕاٍي ٝي ١ٞبيي. ىٍ ٣اٍـ آٝبي٘ َُٕٝي٠ ث١َب٦ٝ ىضبي 

َى٧بي س٤ٕق٦ ث٦ ٕـبُٝب١ي٧ي ٝشقـبىٗ ىضـبي س٤ٕـق٦     س٤ٕق٦ ٍا ٠ٙ٣ٍ ٤ٞ١ى٥ ٣ ىٍ سغجيٌ ثب ٍا٧ج

 دَىاُى. ٝي

آٝبي٘ َُٕٝي٠ ثـب آٍايـ٘ ىضـب ٣ سجيـي٠ ٕـيٞبي س٤ٕـق٦ ىٍ ىٍاُٝـير ُٝـي٠ ٕـبُ          

 ٍيِي ٧بي ثوٚي ٝي َٕىى. ث١َب٦ٝ

٧بي ؿٜٚ ا١ياُ ػٞقيشـي،   ىٍ ؿبٍؿ٤ة عَف دبي٦ آٝبي٘ َُٕٝي٠ ا٧ياه ّٚي ىٍ ُٝي٦٢

اي، ؿ١٤ٖٖي ٍٙي ٨َٙي،  يي ، ٨ٝبػَر ٧بي ٝيبٟ ٢ٝغ٦َسقبىٗ ٝيبٟ ٝليظ ٨َٙي ٣ ٝليظ ٣ٍٕشب

١بثَاثَي٨بي اػشٞبفي ٣ اٍشٞبىي ٣ ؿ١٤ٖٖي ٍٙي، ٝليظ ُيٖز ٣ ٢ٝبثـ عجيقي ٣ ٝيَاص ى٢٧َٖـي  

٣ عجَبر ٝٚي سَِّٞ ُىايي ٝليظ ثي٠ اٙٞٚٚي ٣ ٣ٍاثظ هبٍػي، ٕبُٝب١ي٧ي ػبٝق٦ ٣ٍٕشبيي، ٍٙـي  

 ٨َٙي ٣ ١َبط ٨َٙي سقيي٠ ٝي ٤ٙى.

ا٧ياه آٝبي٘ ٝج٢ي ثَ س٤ُيـ ث٨ي٦٢ ػٞقيز ٣ ىقبٙيز ىٍ ىضب ٣ ٧ٞـ٢ـي٠ ثـب    ثب س٤ػ٦ ث٦

ثبٙي،  س٤ػ٦ ث٦ اي٦ْ٢ ػبيٖب٥ إشََاٍ ػٞقيز ٣ ىقبٙيز ىٍ ١َبط ١٤ْٕشٖب٧ي ٙبٝ٘ ٨َٙ ٣ ٣ٍٕشب ٝي

فٞي٥ ا٧ياه آٝبي٘ ىٍ ُٝي٦٢ ٕبُٝب١ي٧ي ػبٝق٦ ٣ٍٕشبيي ٣ ٨َٙي ث٦ ف٢ـ٤اٟ ّب٨١٤١ـبي س٤ُيــ    

 ف ُيَ إز : ػٞقيز ٣ ىقبٙيز ث٦ َٙ

 



 113



 در تحث ساسهاًذّي جاهعِ رٍستايي اّذافي تِ ضزح سيز تذٍيي ضذُ است.

 ىٕشيبثي ث٦ ؽَىيز س٤ٙييي ُيبى ٧َٞا٥ ثب كيبؽز ط٣َر ٧بي ٝٚي  -

 كيؼ ثبالسَي٠ ػٞقيز ّٚب٣ٍُي ٠ْٞٝ  -

 ايؼبى س٤٢ؿ ىقبٙيز ٧ب ىٍ ٝليظ ٣ٍٕشبيي -

 سبٝي٠ ٣ضـ ١ُيٕي ٍبث٘ ٍج٤ٗ ثَاي ػبٝق٦ ٣ٍٕشبيي  -

 

 چٌيي در سهيٌِ رضذ ضْزي ٍ ًماط ضْزي، اّذافي تِ ضزح سيز هذ ًظز تَدُ است: ّو

 ػٌة ٍٙي ّٚي ػٞقيز ٨َٙي  -

س٤ُيـ ػنَاىيبيي ٝشقبىٗ ٍٙي اٍشٞبىي ٣ ىٍآٝي، ّيييـز ٣ ّٞيـز هـيٝبر ٣     -

 ؽَىيز ٤١آ٣ٍي ٣ ثب٢ٙيٕي ىٍ د٦٢٨ َُٕٝي٠ .

٨َي ٢ّشَٗ ٨ٝبػَر ٧ب ث٦ ١ل٤ي ٦ّ َٕإـَ ّٚـ٤ٍ س٤ٕـظ ١ؾـبٛ ٢ٝبٕـت ٙـ       -

 د٤ٙ٘ يبثي.

 

 اّذاف فَق در همياس سيز هالحظِ ضذُ اًذ: 

اػَاي ٕيبٕز ٧َ٨ٙبي ٝش٤ٕـظ ٙـبٝ٘ ٕٖـشَٗ ثوـ٘ ١ـ٤ي٠ ىٍ ٙـ٧َ٨بي        -

 ٝش٤ٕظ ٦ّ ىٍ ٝل٤ٍ اٝٚي ٕٖشَٗ ٍَاٍ ىا١ٍي.

 سَِّٞ ُىايي اُ ٍٙي ٧َ٨ٙبي ثٍِٓ ٣ ايؼبى ٧َ٨ٙبي اٍٞبٍي  -

 ٣ٟ ىٕشَٕيكٞبيز اُ ٕٖشَٗ ٧َ٨ٙبي ٝش٤ٕظ ىٍ ٤١اكي كبٙي٦ اي يب ثي -

س٤ٕق٦ ٙج٦ْ ٧َ٨ٙبي ٤ّؿِ ٦ّ هيٝبر ٤ٍٝى ١يبُ ػبٝق٦ ٣ٍٕـشبيي ٍا ىـَا٧ٜ    -

 ٝي ٢٢ّي.
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 : تؼییٗ ػذْ تؼبدَ ٞبي ٔٛجٛد دس ٘ظبْ فضبيي2-1

 

ثَىاٍي فَاليي اُ اْٝب١بر، ٢ٝبثـ  ث١َب٦ٝ ٍيِي آٝبي٘ َُٕٝي٠ ، ىَآي٢ي ٕبُٝب١ي٧ي ث٥َ٨

يٚـَىز ٝشقـبىٗ ٣ ٝـ٣ُ٤ٟ ػبٝقـ٦ ٣ اٍـياٝي      ٣ إشقياى٧بي ىضبي ٝٚي ٣ ٢ٝغ٦َ اي ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ د

اي ٣ ٕـبُٝب١ي٧ي ىضـبي ٝٚـي ثـَاي      ٧يى٢ٞي إز ٦ّ آٙيشٖي ىضبيي ٣ فيٛ سقبىٗ ٧بي ٢ٝغ٦َ

٧بي س٤ٕق٦ ٍا ثي٣ٟ ٣ٍيب٣ٍيي ثب ْٝٚالر ىضبيي آي٢ي٥ ٍبث٘ ك٤ٞٗ ٤ٞ١ى٥ ٣ ث٨ـ٥َ ٣ٍي اُ   ث١َب٦ٝ

ٖـب١ي، اػشٞـبفي ٣ اٍشٞـبىي    َُٕٝي٠ ٍا ث٨ي٦٢ ٝي ١ٞبيي. آٝبي٘ َُٕٝي٠ ػ٢جـ٦ ثٖـيبٍ ٍـ٤ي ا١   

ٍيـِي ىٍ اٍسجـبط ثـب ىضـب ٣      فَاليي ىاٍى ٣ ىٍ ٣اٍـ سٚييَي ٢ٝغَي اُ ّٚي٦ ػَيـبٟ ٧ـبي ث١َبٝـ٦   

 ػنَاىيبي ٝٚي ٣ ٢ٝغ٦َ اي إز.

  ٗ ٧ـبي ١بٙـي اُ س٤ٕـق٦     اُ ُٝي٦٢ ٧بي ثٖيبٍ ٨ٜٝ آٝبي٘ َُٕٝي٠ ـ ٢ٙبهز فيٛ سقـبى

 ٕغ٤ف ث٣َُ ٝي ٢٢ّي ٣ فجبٍس٢ي اُ : إز ٦ّ ث٦ ىٙي٘ ١ب٣ُ٤ٟٝ ث٤ىٟ س٤ٕق٦ ٤ٍّٚ ىٍ سٞبٛ 

 فيٛ سقبىٗ ٧بي اٍشٞبىي  -

 فيٛ سقبىٗ ٧بي اػشٞبفي ـ ى٢٧َٖي  -

 فيٛ سقبىٗ ٧بي ٝليظ ُيٖشي  -

 فيٛ سقبىٗ ٧بي ٨َٙي ـ ٣ٍٕشبيي  -

ثَاي٠ إبٓ ىٍ اي٠ ثو٘ اُ ٤١ٙشبٍ ثَإبٓ ١شبيغ كبٝ٘ اُ ثٍَٕي ٧بي  ٣ضـ ٤ٝػـ٤ى  

بي ٢ٝغ٦َ اي ٤ٝػ٤ى، ١بٙي اُ سٚويٜ ١ب٢ٝبٕت ٢ٝـبثـ  ٧ ا١ؼبٛ ٙي٥ ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ فيٛ سقبىٗ

 ٣ اْٝب١بر ٤ٍٝى ٢ٙبٕبيي ٍَاٍ َٕىش٦ ٣ ث٦ اػٞبٗ ٤ٍٝى ثٍَٕي ٍَاٍ َٕىش٦ ا١ي.

 

 : ػذْ تؼبدَ ٞبي التصبدي 1-2-1

 

كبّٞيز ث١َب٦ٝ ٍيِي ٝشَِّٞ ٣ اُ ثبال ث٦ دبيي٠ ٣ اػَاي ٕيبٕز ٧ـبي ٍغـت ٍٙـي ىٍ    

٥ ػٞقيز ، اْٝب١بر، هيٝبر ٣ ىقبٙيز ٧ـب ٣ ٝـ٢قز ٣ ... ىٍ   ٤ٍّٚ ٢ٝؼَ ث٦ سَِّٞ ثي٘ اُ ا١ياُ

٧َ٨ٙبي ثٍِٓ ٙي٥ إز. اُ سجقبر اي٠ ٤١ؿ سَِّٞ ، ايؼبى س٤ٕق٦ ١بٝشقبىٗ ىٍ ٢ٝبعٌ ٝوشٚـو  

٤ٍّٚ اُ ػ٦ٚٞ إشبٟ اٍىثي٘ إز. سَِّٞ ّٚي٦ ىقبٙيز ٧بي اٍشٞبىي ىٍ ٨َٙ اٍىثي٘ )ث٦ ف٢ـ٤اٟ  

٧بي ٝوشٚو ٍٙي اي٠ ٨َٙ هي٘ فؾيٞي اُ ػٞقيـز   َِّٝيز اىاٍي ـ ٕيبٕي إشبٟ ( عي ى٥ٍ٣ 

 ىٍ ػٖشؼ٤ي ّبٍ ٍا اُ ٕبيَ ٧َ٨ٙب ٣ ٣ٍٕشب٧بي إشبٟ ث٦ ه٤ى ػٌة ٤ٞ١ى٥ إز.

ىٕشَٕي ث٦ ١ي٣َي ّبٍ ىَا٣اٟ فال٥٣ ثَ اي٦ْ٢ عي يِ ى٥ٍ٣ ُٝب١ي ١يب٧ُبي ثبُاٍ ّبٍ )١يبُ 

ٙجبؿ ثبُاٍ ّبٍ ثٖـيبٍي اُ  ثو٘ ٧بي ٝوشٚو اٍشٞبى ث٦ ١ي٣َي ّبٍ ( ٍا ثَعَه ه٤ا٧ي ٤ٞ١ى. ثب ا

 ١بث٢٨ؼبٍي ٧بي اٍشٞبىي اُ ػ٦ٚٞ ٍٙي ٝٚبم٘ ّبًة ٍا ١يِ ىا٠ٝ ه٤ا٧ي ُى.
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٧ـبي ٝش٢بٕـت ثـب س٤ٕـق٦ اٍشٞـبىي ثـَ فـيٛ         ٧ٞـ٢ي٠ فيٛ ٍٙي ٣ س٤ٕق٦ ُيَٕـبهز 

٧بي اٍشٞبىي ىا٠ٝ ه٤ا٧ي ُى.  ثَإبٓ ٝغبٙقبر ا١ؼبٛ ٙي٥ فٞي٥ سَي٠ كبٙز ٧بي فـيٛ   سقبىٗ

 إشبٟ اٍىثي٘ ٣ ىالي٘ ايؼبى آٟ ث٦ َٙف ُيَ إز. سقبىٗ اٍشٞبىي ىٍ

الُٛ ث٦ ًَّ إز فيٛ سقبىٗ ىٍ اٍشٞبى إشبٟ اٍىثي٘ ثـ٦ سيْيـِ فـيٛ سقـبىٗ ٧ـبي      

 ٤ٝػ٤ى ىٍ ثو٘ اٙشنبٗ، ّٚب٣ٍُي، ٢ٝبيـ ٣ ٝقبىٟ ٣ هيٝبر ٤ٍٝى ثٍَٕي ٍَاٍ َٕىش٦ إز.

 

 : ػذْ تؼبدَ ٞبي ثخؾ اؿتغبَ 1-1-2-1

 2/39ز ف٤ٞٝي ػٞقيز اي٠ ٙبهٜ ىٍ إشبٟ اٍىثيـ٘ ٝقـبىٗ   دبيي٠ ث٤ىٟ ٝيِاٟ ىقبٙي

ثـبٙل ثـَ    1385ىٍٝي إز. اُ ٝؼ٤ٞؿ ػٞقيز ىٍ ٠ٕ ّبٍ ٣ ىقبٙيز إشبٟ اٍىثي٘ ٦ّ ىٍ ٕبٗ 

ا١ـي. فٞـي٥    ىٍٝي ( ٣اٍى ثبُاٍ ّبٍ ٙي٥ ١2/39يَ )ٝقبىٗ  ١408156يَ ث٤ى٥ إز ،  1038924

ز ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ١بٙي اُ فيٛ ٣ٍ٣ى ثو٘ سَي٠ ىٙي٘ دبيي٠ ث٤ىٟ ٝيِاٟ ىقبٙيز ف٤ٞٝي ػٞقي

 ٍبث٘ س٤ػ٨ي اُ ١ُبٟ ث٦ ثبُاٍ ّبٍ إز.

ثبال ث٤ىٟ ٝيِاٟ ثيْبٍي ػٞقيـز ىقـبٗ ثـ٦ ٣يـ٥ْ ىٍ ٝيـبٟ ١ُـبٟ ٣ ثبٕـ٤اىاٟ ىاٍاي         -

 سلٞيالر فبٙي ٣ ٠ِٝٝ ٙيٟ آٟ .

فيٛ س٢بٕت ٕبهشبٍ ثوٚي ٣ ٍٙش٦ ىقبٙيشي، ٕبهشبٍ ٣ضـ ٙنٚي، ٕبهشبٍ ٝٚبم٘ ٣... ثب  -

 ٧ُبي ٕغق س٤ٕق٦ اٍشٞبىي إشب١ٟيب

 ّٜ س٤ا١ي ١ؾبٛ اٍشٞبىي ىٍ ايؼبى ىَٝش٨بي ٙنٚي ّبىي ٣ ٢ٝبٕت ثَاي ١ي٣َي ّبٍ -

ديبٝي٧بي ٕبهشبٍي ١بٙي اُ س٨ييي٧بي ى٤ً )ٝب٢١ي ٨ٝبػَر ػٞقيـز ٣ ١يـ٣َي ّـبٍ     -

ثَاي يبىش٠ ٙن٘ ث٤ي٥ْ اُ ٣ٍٕشب ث٦ ٨َٙ، ٨ٝبػَر ١ي٣َي ّبٍ ٝب٧َ ٣ ٖٝشقي اُ إشبٟ، 

ق ١ُيٕي ػٞقيز، سَٚي٘ ٝي٘ ثـ٦ دـٔ ا١ـياُ ٣ ٕـَٝبي٦ ٕـٌاٍي، ٕٖـشَٗ       س٢ِٗ ٕغ

١ب٢٧ؼبٍي٨بي ٍىشبٍي، ٕٖشَٗ ١به٤٢ٚىي اٍشٞبىي ٣ ٝبٙي هب٤١ا٧ٍب، ديياي٘ ٍا٨٧ـبي  

سَبث٘ ١بٝـ٤اة   ١ب٤ٝاة ّٖت ىٍآٝي، ١ب اٝييي ث٦ آي٢ي٥، ٕٖشَٗ اىَٖىٕي اػشٞبفي،

 ثب ا٧٤ٖٙبي ٤ٝػ٤ى ٣...( 

بي اٍشٞبىي ٨ٕ٘ ا٣ٍ٤ٙى ٨ٕ٣٘ اٙوـ٣َع )ٝب٢١ـي كٞـ٘ ٣    سَِّٞ ١ي٣َي ّبٍ ىٍ ىقبٙيش٨ -

 ١َ٘ ، ثبٍُٕب١ي ٣...(

٧ـب ٣ اْٝب١ـبر    سَِّٞ ١ي٣َي ّبٍ ىٍ ٧َ٨ٙب ث٦ ٣ي٥ْ ٨َٙ اٍىثي٘ ٣ ١ـبس٤ا١ي ُيَٕـبهز   -

 ٨َٙي ثَاي دبٕو٤ٖيي ث٦ ١يب٧ُبي ١ي٣َي ّبٍ ٣ ٍٙي ٝٚبم٘ ّبًة ٣ اىِاي٘ ثيْبٍي 
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 : ػذْ تؼبدَ ٞبي ثخؾ وـبٚسصي 2-1-2-1

٨ٝٞشَي٠ ٝلي٣ىيز ٧بي فَْٞٚىي ٕبهشبٍ ثو٘ ّٚـب٣ٍُي إـشبٟ ّـ٦ ٢ٝؼـَ ثـ٦       

 ٕيَي فيٛ سقبىٗ ٧بي اٍشٞبىي ىٍ اي٠ ثو٘ اُ اٍشٞبى إشبٟ ٙي٥ إز ث٦ َٙف ُيَإز: ْٙ٘

ث٤ىٟ ا١يا٥ُ مبٙت ٍغقبر ُٝي٠ ٍُافـي ٣ ثبمـبر ، سٞبيـ٘ ُيـبى ثـ٦ ٝبْٙيـز        ٤ّؿِ -

فيٛ ّيبيز  غقبر ُٝي٠ ّٚب٣ٍُي،ٙوٞي ا١يَاىي ثَ ُٝي٠، ٤ّؿْشَ ٙيٟ سيٍيؼي ٍ

ّبٍآٝيي ٕب٣ُ ّب٧ٍبي ا١ٖيِٙي سؼٞيـ ٍغقبر هَى ىٍ ٍبٙت ث٨ـ٥َ ثـَىاٍي سؼٞيــ    

ٙي٥ ٣ ثٍِٓ )سقب٨١٣بي س٤ٙيي( ّٚب٣ٍُي، ٨ٕٜ ١ٖجي ُيـبى ٣اكـي٧بي ٤ّؿـِ ث٨ـ٥َ     

 ثَىاٍي ٣  ٝلي٣ى ث٤ىٟ سقياى ٣اكي٧بي ثٍِٓ ث٥َ٨ ثَىاٍي ىٍ ٦ٞ٧ ىقبٙيش٨بي ثو٘

ثـبٍا١ي(، ١بّـبىي ثـ٤ىٟ     شيبى٥ اُ ٨ٙ٣ٍبي ٝيٍٟ آثيبٍي) ٍغ٥َ اي،ّٞي ٙير ١ٖجي إ -

سبٕيٖبر ٨ٝبٍ ٣ ٢ّشَٗ ٣ا١شَبٗ آث٨بي ٕغلي، فيٛ ّيبيز إشيبى٥ اُ ّب١ب٨ٙبي ٝـيٍٟ  

ا١شَبٗ آة، إشيبى٥ ُيبى اُ ٧َ٨١بي ٢ٕشي ٣ هبّي، إـشيبى٥ ُيـبى اُ ٣ٍٗ مٍَـبثي ىٍ    

سوَيت ٣ ىَٕـبي٘   يبى٥ اُ ٢ٝبثـ آة ،آثيبٍي ِٝاٍؿ ٣ ثبمبر، دبيي٠ ث٤ىٟ ٍا١يٝبٟ إش

 اٍاضي ّٚب٣ٍُي ٣ َٝاسـ

دبيي٠ ث٤ىٟ ٙير ١ٖجي إشيبى٥ اُ ٝبٙي٠ آالر ٣ سؼ٨يِار )ضـَيت ْٝب١يِإـي٤ٟ(،    -

فيٛ ّيبيز إشيبى٥ اُ ٨ٙ٣ٍبي ٝيٍٟ ث٥َ٨ ثَىاٍي ّٚب٣ٍُي )٢ٕشي ث٤ىٟ ىقبٙيش٨ـبي  

لٞـ٤ٗ ، ٕـ٨ٜ ١ٖـجي    ّٚب٣ٍُي( ، فيٛ ّيبيز إشيبى٥ اُ ث٧ٌٍبي اٝالف ٙـي٥ ٣ دَٝ 

ىٚبٍ ُيـبى ىاٛ ثـَ َٝســ، فـيٛ      ٨ٕٜ ١ٖجي ُيبى ىاٝذ٣ٍَي ٢ٕشي ، ُيبى ّٚب٣ٍُي ىيٜ،

٨ٕٜ ١ٖجي ُيبى ىاٛ ٤ّؿـِ ىٍ   ّيبيز ٕٖشَٗ ٣اكي٧بي ١ُج٤ٍ ىاٍي ٣ آثِي د٣ٍَي،

 سَّيت ٦ٕٚ ، ١بّبىي ثي٤ىٟ اعالؿ ٍٕب١ي ٣ س٣َيغ ىٍ ثو٘ ،...

٨١بى٥ ٧ـبي س٤ٙيـي ٣ ١يـ٣َي ّـبٍ، دـبيي٠ ثـ٤ىٟ       دبيي٠ ث٤ىٟ ٍا١يٝبٟ إشيبى٥ ا٢ُٝبثـ ٣  -

ضَيت ثبُى٧ي ) ٤ٕىى٧ي( ىقبٙيش٨بي ّٚـب٣ٍُي، ّـب٧٘ ِٝيـز ١ٖـجي اٍشٞـبىي ٣      

٢ِٝٙز اػشٞبفي ىقبٙيز ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُي ىٍ ٍيبٓ ثـب ٕـبيَ ىقبٙيش٨ـبي اٍشٞـبىي،     

سبطيَ ُيـبى   ه٣َع َٕٝبي٦ ٣ ١ي٣َي ّبٍ ىٍ ثو٘ ، ١بّبىي ث٤ىٟ ىٕشَٕي ث٦ ٢ٝبثـ ٝبٙي،

ييي٥ ٧بي اٍٚيٞي ٣ عجيقي ثَ فَْٞٚى ىقبٙيش٨بي ّٚب٣ٍُي، ١َ٘ ُيبى ٣إـغ٦ ٧ـب ىٍ   د

 فَض٦ ٝل٤ٞالر ّٚب٣ٍُي ث٦ ثبُاٍ،

فيٛ ّيبيز ضَيت سجيي٘ ٣ سْٞي٘ ٝل٤ٞالر ّٚب٣ٍُي هبٛ ث٦ ىَآ٣ٍى٥ ٧ب، ١بّـبىي   -

ث٤ىٟ ا١غجبً ٣يْٕي٨بي ٝل٤ٞالر س٤ٙييي ثو٘ ّٚب٣ٍُي ثـب ٣يْٕي٨ـبي ٝـ٤ٍى ١يـبُ     

ٚي ٣ سْٞيٚي، ثـبال ثـ٤ىٟ ٕـ٨ٜ ١ٖـجي ٝٞـَه هـبٛ ٨١٣ـبيي ٝلٞـ٤الر         ٢ٝبيـ سجيي

 ّٚب٣ٍُي،
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٧بي ا١ؼبٛ ٙي٥ ٣ ثٍَٕي ٣يْٕي  َٝاّـِ فٞـي٥ ّٚـب٣ٍُي إـشبٟ ٢ٝـبعٌ ىٍ       ثب س٤ػ٦ ث٦ ثٍَٕي

ٝقَٟ هغَ ٣ فيٛ سقبىٗ ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُي ىٍ ٝلي٣ى٥ ٧بي ٨َٕٙشب٨١بي دبٍٓ آثبى ٣ ثيٚـ٦  

 ي٘ اُ ٕبيَ ١َبط إشبٟ ٍبث٘ ٝٚب٧ي٥ ا١ي.٤ٕاٍ، ٖٝٚي٠ ٨َٙ ، َٕٝي ٣ اٍىثي٘ ث

 

 : ػذْ تؼبدَ ٞبي ثخؾ صٙبيغ ٚ ٔؼبد3-1-2-1ٖ

٨ٝٞشَي٠ ٝلي٣ىيش٨بي فَْٞٚىي ٕبهشبٍ ثو٘ ٢ٝبيـ ٣ ٝقـبىٟ إـشبٟ ّـ٦ ٢ٝؼـَ ثـ٦       

 ٕيَي فيٛ سقبىٗ اٍشٞبىي ىٍ اي٠ ثو٘ اُ اٍشٞبى إشبٟ ٙي٥ إز ث٦ َٙف ُيَ إز: ْٙ٘

ىيش٨بي ٝقي١ي إـشبٟ، فـيٛ ّيبيـز ؽَىيـز ٣ س٢ـ٤ؿ      فيٛ ّيبيز ث٥َ٨ ثَىاٍي اُ ؽَ -

ٝيٍٟ ١ج٤ىٟ ٝبٙـي٠ آالر ٣ سؼ٨يـِار ٣ ٣ٍٙـ٨بي     ،٢ٝبيـ ىَا٣ٍي ٝقي١ي ىٍ إشبٟ

ث٥َ٨ ثَىاٍي اُ ٝقبىٟ ٣ ٢ٝبيـ ىَآ٣ٍى٥ ٧ـبي ٝقـي١ي، فـيٛ ّيبيـز سغـبثٌ ّيييـز       

ٝل٤ٞالر ٝقي١ي ثب إشب١ياٍى٧بي ٤ٍٝى ١ؾـَ ثـبُاٍ، دـبيي٠ ثـ٤ىٟ ٍا١ـيٝبٟ س٤ٙيـي ٣       

 ثَىاٍي ىٍ إشوَاع ٣ىَآ٣ٍي ٤ٝاى ٝقي١ي  ث٥َ٨

٤ّؿِ ث٤ىٟ ٣اكي٧بي ٢ٝقشي، ٝيٍٟ ١جـ٤ىٟ ٝبٙـي٠ آالر ٣ سؼ٨يـِار ٣ ٣ٍٙـ٨بي      -

ثَىاٍي اُ ٣اكي٧بي ٢ٝقشي، ٨ٕٜ ١ٖجي دبيي٠ ىقبٙيش٨بي ٢ٝقشي ىٍ ١ؾبٛ س٤ٙيـي ٣   ث٥َ٨

بيـز  ْٝب١يْي ، فـيٛ ّي  -٨ٕٜ ١ٖجي ُيبى ٣اكي٧بي س٤ٙييي ١ي٦ٞ ىٕشي اٙشنبٗ إشبٟ،

 س٤٢ؿ ىقبٙيش٨بي ٢ٝقشي، 

٤ّؿِ ث٤ىٟ َٕٝبي٦ ٧بي ثو٘ ه٤ٞٝي، ١بّبٍآٝيي ث٤ٍٓ ٣ ١ؾبٛ ثب١ْي ىٍ سؼ٨يـِ   -

ّٞج٤ى ١َيي٢ٖي، ّٜ س٤ا١ي ثو٘ ه٤ٞٝي إشبٟ ىٍ ايؼـبى   ٢ٝبثـ َٕٝبي٦ اي ىٍ ثو٘،

ثَىاٍي اُ ٣اكي٧بي س٤ٙييي ثٍِٓ ٣ ٝيٍٟ، ِّٞ ١بّبىي ى٣ٙز )اُ ٝلـ٘ ٢ٝـبثـ    ث٥َ٨

 ٗ ىقبٙيش٨بي ثو٘ىٍ ٕٖشَ ف٤ٞٝي(

دــبيي٠ ثــ٤ىٟ ث٨ــ٥َ ٣ٍي ١يــ٣َي ّــبٍ ٣ ٕــبيَ ف٤اٝــ٘ س٤ٙيــي ، سَٚيــ٘ ١ٖــجي ِٝيــز  -

١ٖجي)٤ٕىآ٣ٍي( َٕٝبي٦ ٌٕاٍي  ىٍ ىقبٙيش٨بي ثو٘ ٢ٝقز ٣ ٝقـيٟ ىٍ ٍيـبٓ ثـب    

ىقبٙيش٨بي هيٝبسي، ثبال ث٤ىٟ ٧ِي٦٢ ٧بي َٕٝبي٦ ٌٕاٍي ٣ ث٥َ٨ ثـَىاٍي اُ ٣اكـي٧بي   

 س٤ٙييي ٣ ٍيِٖ دٌيَي ُيبى آٟ.

 فيٛ ّيبيز دي١٤ي ثو٘ ٢ٝبيـ ٣ ٝقبىٟ ثب ٕبيَ ثو٨ٚبي ١ؾبٛ اٍشٞبىي -

 ىَياٟ ث١َب٦ٝ ػبٝـ ٣ ىَإيَ ، ٢ٖٝؼٜ ٣ ث٢ٚيٝير س٤ٕق٦ ثو٘ ٢ٝبيـ ٣ ٝقبىٟ -

ى٣ٍي ١ٖجي اُ ثبُا٧ٍبي ثٍِٓ َٝٞه ىاهٚي، ّٜ س٤ا١ي ىٍ ٍٍبثـز ػـٌة ثبُا٧ٍـبي     -

كـي٧بي س٤ٙيـيي ثـَ    ىاهٚي ، ٤ّؿِ ث٤ىٟ ثبُاٍ ىاهٚي إشبٟ ٣ سَِّٞ ثو٘ افؾٜ ٣ا

 سبٝي٠ ١يب٧ُبي اي٠ ثبُاٍ،
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٤ّؿِ ث٤ىٟ ١ٖجي ٧َ٨ٙبي إشبٟ، فيٛ ٣ػ٤ى ُيَٕـبهش٨بي ّـبىي ٣ ٢ٝبٕـت ثـَاي      -

ْٝبٟ ِٕي٢ي ٣اكي٧بي س٤ٙييي ثٍِٓ ىٍ ٕغق إشبٟ ، سَِّٞ ١ٖـجي ُيـبى ىقبٙيش٨ـبي    

فٚيَمٜ دبيي٠ ث٤ىٟ ٨ٕٜ ١ٖـجي ٝـ٢قز ىٍ ١ؾـبٛ س٤ٙيـي ىٍ      ٢ٝقشي ىٍ َِّٝ إشبٟ )

 ٘(، اٍىثي

ىٕشَٕي ١بّبىي ث٦ ٤ٝاى ا٣ٙي٦ ٣ ّبال٧بي ٣إـغ٦ اي ٢ٝبٕـت، دـبيي٠ ثـ٤ىٟ ٍا١ـيٝبٟ       -

 فَْٞٚى ١ٖجز ث٦ ؽَىيز س٤ٙيي 

 

 : ػذْ تؼبدَ ٞبي ثخؾ خذٔبت4-1-2-1

ٕيَي فيٛ  ٨ٝٞشَي٠ ٝلي٣ىيش٨بي فَْٞٚىي ٕبهشبٍ هيٝبر إشبٟ ٦ّ ٢ٝؼَ ث٦ ْٙ٘ 

 إز ث٦ َٙف ُيَ إز:سقبىٗ اٍشٞبىي ىٍ اي٠ ثو٘ اُ اٍشٞبى إشبٟ ٙي٥ 

فيٛ إشيبى٥ ّبىي اُ ؽَىيش٨بي ٧ٞؼ٤اٍي ٣ ١ِىيْي ثب ٧ٍ٤ّٚبي ىيٖـَ ىٍ ٕٖـشَٗ    -

ثبٍُٕب١ي هبٍػي، فيٛ اعالؿ ّبىي ٣ ٢ٝبٕت اُ ١يب٧ُـبي ثبُا٧ٍـبي هـبٍػي ٧ـيه ٣     

سل٤الر ٝلشٞ٘ آ٨١ـب، ّـٜ سـ٤ا١ي ىٍ ٍٍبثـز ثـَاي ٣ٍ٣ى ٝـ٤طَسَ ىٍايـ٠ ثبُا٧ٍـب ثـب          

ا٢ٝيشي ّٚـ٤ٍ ىٍ ٝلـي٣ىيز ٣ٍ٣ى ثـ٦     -ؿب٨ٚٙبي ٕيبٕي٧ٍ٤ّٚبي ىيَٖ، ديبٝي٧بي 

ثبُا٧ٍبي هبٍػي، فيٛ ّيبيز اْٝب١بر س٤ٙيي ٣ س٤ُيـ ٣ ثبُاٍيبثي إشبٟ ثَاي ٕٖـشَٗ  

ثبُا٧ٍبي هبٍػي ه٤ى، ْٝٚالر ١بٙي اُ ض٤اثظ ٣ ٍََٝار كبّٜ ثَ ثبٍُٕب١ي هـبٍػي  

 ي هبٍػيفيٛ ّيبيز ّبٍآٝيي ىقبٙيش٨بي ىٕشٖب٨٧بي َٝسجظ ثب ثبٍُٕب١ ٤ٍّٚ،

ثـ٤ي٥ْ ىٍ ىقبٙيش٨ـبي ثبٍُٕـب١ي، كٞـ٘ ٣      سَِّٞ ثي٘ اُ كي ا١شَبٗ ىٍ ثو٘ هيٝبر ) -

 ١َ٘(، ٤ّؿِ ث٤ىٟ ا١يا٥ُ ٣اكي٧بي هيٝبسي 

فيٛ إشيبى٥ ّبىي ٣ ٤ٝطَ اُ ؽَىيش٨بي َٕىٙـَٖي إـشبٟ، ١بّـبىي ثـ٤ىٟ سٖـ٨يالر       -

١ٚي٥ ثَ  َٕىَٖٙي ٣ ّيييز دبيي٠ س٨ٖيالر ٤ٝػ٤ى، ىٚبٍ ثي٘ اُ كي ٣ ث١َب٦ٝ ٍيِي

 ؽَىيش٨بي َٕىَٖٙي ىٍ َٕفي٠.

فيٛ ٕٖشَٗ ّٞـي ٣ّييـي ّـبىي ىٍ     ٕٖشَٗ ١بّبىي ّيييز آ٤ُٝٗ فبٙي ىٍ إشبٟ، -

فـيٛ   آ٤ُٝٗ ٣ د٣ٍَٗ ف٤ٞٝي، ثبال ث٤ىٟ اىز سلٞيٚي ٣ هـ٣َع اُ ١ؾـبٛ آ٤ُٝٙـي ،   

 سغبثٌ ث١َب٦ٝ ٧بي آ٤ُٝٙي ثب ١يب٧ُبي ثبُاٍ ّبٍ

ف٤ٞٝي ىٍ إشبٟ ٣ اسْبي ثي٘ اُ كي آٟ  ٕٖشَٗ ١بّبىي )ّٞي ٣ ّييي( اٍائ٦ هيٝبر -

فـيٛ س٢بٕـت ىٍ س٤ُيــ سٖـ٨يالر ٣ ١يـ٣َي ا١ٖـب١ي        ثو٘ ى٣ٙشـي(  ث٦ ٢ٝبثـ ف٤ٞٝي)

هيٝبسي ىٍ ٕغق إشبٟ)ٝل٘ سَِّٞ ّٚي٦ هيٝبر ف٤ٞٝي إشبٟ ىٍ َِّٝ إشبٟ ٣ ىٍ 

 ٝلي٣ى٥ ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘ ٝٚب٧ي٥ ٝي ٤ٙى.(
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ث٤ي٥ْ ، ُيَٕبهش٨بي اٍسجبعي ىٍ ٢ٝبعٌ فيٛ ّيبيز ّٞي ٣ ّييي اْٝب١بر ُيَٕبهشي )  -

 ػ٤٢ثي إشبٟ ٙبٝ٘ ٨َٕٙشب٨١بي هٚوبٗ، ٤ّطَ ٣ ىٍ ٝلي٣ى٥ ٨َٕٙشبٟ َٕٝي(

سْي٦ ىقبٙيش٨بي إشبٟ ثَ ثبُاٍ ىاهٚي، ١بّبىي ث٤ىٟ اٍسجـبط اٍشٞـبىي إـشبٟ ثـب ٕـبيَ       -

 ثؼِ س٨َاٟ ٣ آًٍثبيؼبٟ ٍَٙي( ، سَاُ ٢ٝيي ٝجبىالر دـ٤ٙي إـشبٟ ثـب    إشب٨١بي ٤ٍّٚ)

فيٛ ّيبيز اٍسجبط ثبُا٧ٍبي ٨َٕٙشب٨١بي إشبٟ ثب يْييَٖ)ث٦ إـشظ٢بي   هبٍع اُ إشبٟ،

 اٍىثي٘(

١بّبىي ث٤ىٟ ىٍآٝي٧بي ف٤ٞٝي إشبٟ، اسْبي ٍبث٘ س٤ػ٦ إشبٟ ث٦ ىٍيبىـز ىٍآٝـي اُ    -

 ث٤ىػ٦ ف٤ٞٝي ٤ٍّٚ. 
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 ٞبي اجتٕبػي ر فشٍٞٙي ػذْ تؼبدَ: 2-2-1

 

ٖي إشبٟ اٍىثي٘ ٣ اٍائ٦ ٙي٥ ىٍ ِٕاٍٗ ٣ضقيز ى٢٧َثب س٤ػ٦ ث٦ يبىش٦ ٧ب ٣ سلٚي٘ ٧بي  

اػشٞبفي ىٍ ٕغق إشبٟ ٤ٝاٍىي ٦ّ ٢ٝؼَ ثـ٦ ايؼـبى فـيٛ     -ثب ك٥ُ٤ ى٢٧َٖي س٨ييي٧بي َٝسجظ

 سقبىٗ ٧بي اػشٞبفي ٣ ى٢٧َٖي ىٍ اي٠ إشبٟ ٙي٥ ث٦ َٙف ُيَ إز : 

 

 حاوويت فزٌّگ جٌسيتي 

وشٚـو ٣ ث٤إـغ٦ ىاى٥ ٧ـبي    كبّٞيز ى٢٧َٔ ى٤ً اٌَّٙ ىٍ ىاه٘ ِٕاٍٗ ث٦ ٤ٍٝ ٝ 

آٝبٍي ٤ٍٝى سبييي ٍَاٍ َٕىش٦ إز. ؿ٢ي٠ ى٢٧َٖي، ثب ٤١ؿ ١بثَاثَي ػ٢ٖيشي، ٣ ثب اييئ٤ٙ٤ّي ٧بي 

ٕـ٠ ٣ ػـ٢ٔ َٝـ٤السي     َٝى ٕبالٍي ٣ديَٕبالٍي ٧ٞـَا٥ إـز. ىٍ ايـ٠ ايـيئ٤ٙ٤ّي٨ب ، َٝـ٤الر     

١بٟ اُ َٝىاٟ ٣ ػ٤ا١بٟ ثي٤ٙ٤ّيِ ٍٚٞياى ١ٚي٥، ث٦ْٚ ثٚير ىاٍاي ثبٍاػشٞبفي ٝي ثب٢ٙي. سجقيز ُ

ٍ   اُ ٠ٖٝ  -س٧َب اُ ٣يْٕي ٧بي ٍبث٘ س٤ػ٦ ؿ٢ي٠ ى٢٧َٖي إز ٦ّ ىٍ ا٧٤ٖٙبي هب٤١اى٥ ٝـَى ٕـبال

ديٍٕبالٍ ث٦ ه٤ثي ٍبث٘ ٝٚب٧ي٥ إز. ى٢٧َٔ ػ٢ٖيشي ٤ٍٝى ثلـض، فٞـالً ٝـب١ـ ثٍِٕـي ىٍ ٍا٥     

ـ  ب كبّٞيـز ؿ٢ـي٠   كض٤ٍ اػشٞبفي ١ُبٟ ىٍ ثبُاٍ ّبٍ ٣ ك٥ُ٤ اػشٞبفي ى٢٧َٖي ٍٚٞياى ٝي ٤ٙى. ث

ى٢٧َٖي، ٦ّ ثغ٤ٍٝيا٣ٛ ث٤ٕي٦ٚ ثَىاٙش٨بي ٢ٕشي اُ ىيـ٠ ٝـ٤ٍى س٤َيـز ٍـَاٍ ٝـي ٕيـَى، ١ُـبٟ        

كياّظَ ىٍ ٝٚبمٚي ػ٢ٖيشي ) ٝقٚٞي، دَٕشبٍي( ٙبم٘ ٝي ١٤ٙي ٦ّ ٙـجب٧ز ثٖـيبٍ ُيـبىي ثـب     

ىٍ  ١َ٘ ٧بي ػ٢ٖيشي آ٨١ب ىٍ ٨١بىهب٤١اى٥ ىاٍى. ٝغبٙت ىـ٤ً ىٍ كـبٙي إـز ّـ٦ ثٍَٕـي ٧ـب      

١ٚـبٟ   1385سـب   1375ٕبهشبٍ ػ٢ٖيشي اٙشنبٗ ٣ ١٣ٍي آٟ ىٍ إشبٟ اٍىثيـ٘ ىٍ ى٧ـ٦   ه٤ٞٛ 

ٕبهشبٍ ثوٚي ٣ ٍٙش٦ ىقبٙيشي اٙشنبٗ ثَاي َٝىاٟ ٣ ١ُبٟ ٙبم٘ إشبٟ ٝشيب٣ر إـز    1ى٧ي. ٝي

 -ثغ٤ٍي ٦ّ ٙير ١ٖجي اٙشنبٗ ١ُبٟ ىٍ ىقبٙيش٨بي ّٚب٣ٍُي ، ٢ٝبيـ ىٕشي، آ٤ُٝٙي، ث٨ياٙشي

يش٨بي هيٝبر ف٤ٞٝي ٣اػشٞبفي ثيٚشَ اُ آٟ ثَاي ٝـَىاٟ ثـ٤ى٥ ٣ ىٍ ٕـبيَ    ىٍٝب١ي ٣ ٕبيَ ىقبٙ

ٍٙش٦ ىقبٙيش٨ب ّٞشَ إز. سيب٣ر ٕبهشبٍ ثوٚي ٣ ٍٙش٦ ىقبٙيشي اٙشنبٗ ىٍ ٝيبٟ ٝـَىاٟ ٣ ١ُـبٟ   

 2ٙبم٘ ٨َٙي إشبٟ ٤ٝػت ٙي٥ إز سب ٙير ١ٖجي اٙشنبٗ ١ُبٟ ىٍ ىقبٙيش٨بي ٢ٝبيـ ىٕشي 

ثَاثـَ ٣ىٍ ٕـبيَ    5/4ثَاثَ، ىٍ ىقبٙيش٨بي ث٨ياٙـشي ٣ ىٍٝـب١ي    6/5ثَاثَ، ىٍ ىقبٙيش٨بي آ٤ُٝٙي 

                                                 
1
٧ِاٍ  115، اُ ّ٘ ٙبمالٟ إشبٟ اٍىثي٘ كي٣ى 1385ثَ دبي٦ ١شبيغ َٕٙٞبٍي ف٤ٞٝي ١ي٤ٓ ٣ ٠ْٖٝ ٕبٗ 

٧ِاٍ  9/147ىٍ ثو٘ ٢ٝبيـ  ٣ ٝقبىٟ ٣  ىٍٝي( ٧2/26ِاٍ ١يَ) 7/94ىٍٝي( ىٍ ثو٘ ّٚب٣ٍُي،  ١8/31يَ)

٧ِاٍ  ٧1/4ٖش٢ي. ض٠ٞ اي٠ ٦ّ ثو٘ اٍشٞبىي ٝل٘ اٙشنبٗ  ىٍ ثو٘ هيٝبر ٝٚن٤ٗ ّبٍ ىٍٝي( ١9/40يَ) 

ىٍٝي( اُ ٙبمالٟ ١يِ ١بٝٚوٜ يب اؽ٨ب١ٍٚي٥ إز. ثَ دبي٦ اي٠ ٕبهشبٍ ّٚي، ثو٘ هيٝبر ىاٍاي  ١2/1يَ) 

١َ٘ مبٙت ىٍ ١ؾبٛ اٙشنبٗ إشبٟ ٝي ثبٙي ٣ ىٍ َٝبث٘، ثو٘ ٢ٝبيـ  ٣ ٝقبىٟ ىاٍاي ّٞشَي٠ ؽَىيز اٙشنبِٙايي 

ٚب٣ٍُي ىٍ ٝيب٦١ اي٠ ى٣ ٍَاٍ ىاٍى.ث٤ى٥ ٣ ثو٘ ّ
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ثَاثَ ٙير ١ٖجي ٝش٢بؽَ آٟ ثَاي ٝـَىاٟ ثـ٤ى٥ ٣ ىٍ    9/2ىقبٙيش٨بي هيٝبر ف٤ٞٝي ٣ اػشٞبفي 

َٝبث٘، ا٧ٞيز ١ٖجي ٕبيَ ىقبٙيش٨بي اٍشٞبىي ثَاي اٙشنبٗ ١ُبٟ ٨َٙي إشبٟ ّٞشَ اُ آٟ ثـَاي  

ي هيٝبسي )اىاٍي، آ٤ُٝٙي، ث٨ياٙشي ٣ ىٍٝب١ي ٣...( ٣ ىقبٙيش٨ـبي  َٝىاٟ ثبٙي. ٌٕٙش٦ اُ ىقبٙيش٨ب

ّٚب٣ٍُي ٦ّ يِ ػبيٖب٥ اٝٚي ٢ٕشي اٙشنبٗ ١ُبٟ ىٍ ١ؾب٧بي اٙشنبٗ ٨َٙي ٣ ٣ٍٕشبيي إشبٟ) ٣ 

ٕبيَ إشب٨١بي ٤ٍّٚ( ٝي ثبٙي، ٨ٕٜ ١ٖجي ٍبث٘ س٤ػ٦ ١ُبٟ ىٍ ىقبٙيش٨بي ٝـ٢بيـ ىٕـشي ١ٚـبٟ    

شي ىٕشي ٣ هب١ٖي ىٍ ٕبهشبٍ اٙشنبٗ ٢ٝقشي إشبٟ ٝي ثبٙي. ى٢٧ي٥ ا٧ٞيز ١ٖجي ىقبٙيش٨بي ٢ٝق

ىاى٥ ٧بي ى٤ً ىٍ ه٤ٞٛ س٤ُيـ ػ٢ٖي ىقبٙيش٨ب ىٍ ثي٠ ١ُبٟ ٣ َٝىاٟ إشبٟ اٍىثي٘، ثـ٦ ٙلـبػ   

١ٚب١َٖ ى١٣ٍي ٙيٟ ١َ٘ ٧بي ػ٢ٖيشي ىقبٙيز ٣ ىٍ ١شيؼ٦ ١َٖٗ ػ٢ٖيشي ١ُبٟ  ػبٝق٦ ٢ٙبهشي ،

يالر ٝشيب٣ر ١ُبٟ ٣ َٝىاٟ ثَاي ّبٍ ىٍ ٍٙش٦ ىقبٙيش٨ـبي  ٣ َٝىاٟ ث٦ ا٤١اؿ ٝوشٚو ىقبٙيش٨ب ٣ سٞب

ٝوشٚو، ٣ ٣ػ٤ى ّٚي٦ٚ ٧بيي ىٍ ػبٝق٦ ٢ٕشي ثَاي ىقبٙيز ١ُبٟ إز ٦ّ ثو٤ثي ٝي٣َضبر دي٘ 

ٕيش٦ ىٍ ه٤ٞٛ ٝيِاٟ ثبالي ٝلبىؾ٦ ّبٍي ى٢٧َٖي ٣ اهالً ّبٍ َٝى ٕـبالٍ ىٍ ٕـغق إـشبٟ     

 اٍىثي٘ ٍا سبييي ٝي ١ٞبيي.

 

 وار ليثزالي رضذ تذريجي اخالق 

ىٍه٤ٞٛ ا٨ٍُٙب ٣ ٢٧ؼب٧ٍبي ّبٍ ىٍ ػبٝق٦ اٍىثيٚي، ًَّ ايـ٠ ١ْشـ٦ كـبيِ ا٧ٞيـز      

إز ٦ّ س٤ٍٝي ٙيٟ اٍشٞبى ىٍ ى٦٧ ٧بي اهيَ ٣ كبّٞيز َٕٝبي٦ ٝبٙي ) ّـ٦ ىٍ دـ٤ٗ ثـبُي ٣    

ثَ ٕبيَ اْٙبٗ َٕٝبي٦ ٣ اُ ػ٦ٚٞ ثـَ ٕـَٝبي٦ س٤ٙيـيي ٣     ُٝي٠ ثبُي ث٤ض٤ف ٍبث٘ ٝٚب٧ي٥ إز(

٣ ٣ٍاٟ ٢ٙبٕـي اػشٞـبفي ّـبٍ ٍا سنييـَ ىاى٥ ٣     « ٕوز ٤ّٙي ٣ دٚشْبٍ» ٨ٍُٙبي ّبٍ ٢ٝقشي، ا

ّٖت ٤ٕى اُ ٍا٨٧بي ميَٕوش٤ْٙب٦١ ٍا ثيٚشَ ٍايغ ٕبهش٦ إز. اي٠ اَٝ ث٤ي٥ْ ثب ٍٙـي اٍشٞـبى   

ٍبؿبً ٣ ثبُٕٚبيي َُٝ ىٍ ٢ٝبعٌ َُٝي إشبٟ) ثي٦ٚ ٕـ٤اٍ ٣ َٕٝـي( ّـ٦ ىاٍاي ٣ٍاثـظ سؼـبٍي      

ٍثبيؼبٟ ٣ سؼبٍر ؿٞيا١ي ٧ٖش٢ي ٣ ٧ٞـ٢ـي٠ ىٍ ٙـ٨َ اٍىثيـ٘ ّـ٦ َّٝـِ      ثيٚشَ ثب ػ٤٨ٍٞي آً

َٕٝبي٦ سؼبٍي إشبٟ ثٚٞبٍ ٝي ٣ٍى ٍبث٘ ٝٚب٧ي٥ إز. اٍشٞبى س٤ٍٝي ٣ كـبّٜ ٙـيٟ ٕـَٝبي٦    

ٝبٙي )سؼبٍي( ثَ اْٙبٗ ٤ٝٙي٣ ٢ٝقشي َٕٝبي٦، ثبفض ٙي٥ إز سب َٕٝبي٦ ىاٍاٟ ٝبٙي ٢ٝغَـ٦ ثـب   

٘ ىيَٖ ىٍآٝي ُايي َّى٥ ٣ فٞالً اي٠ اهـالً ّـبٍ ٍا سـ٣َيغ    ا١شَبٗ َٕٝبي٦ ه٤ى اُ ثوٚي ث٦ ثو

ى٢٧ي ٦ّ ث٦ ػبي ّبٍ ٣ ىقبٙيز ٝي س٤اٟ ثب سؼبٍر آ٨١ٜ ثي٣ٟ ٧َ ٦١٤ٕ ّبٍ ٕوز ٣ ٝٚـَز آ٣ٍ  

ىٍآٝي ٢٧ٖيشي ثيٕز آ٣ٍى. ىٍ ٣اٍـ، فٞالً ٤١في اُاهالً ّبٍ ٙيجَاٙي ٧ٞجٖش٦ ثب َٕٝبي٦ ٝبٙي ىٍ 

ثبٙي ٦ّ ٝي س٤ا١ي ٝو٘ س٨ٖي٘ ٢٢ّـي٥ ٧ـبي ى٢٧َٖـي     ٕغق إشبٟ ىٍ كبٗ ٍٙي ٣ ٕٖشَٗ ٝي

 ٤ٝػ٤ى ىٍ إشبٟ ثَاي س٤ٕق٦ ٣ اُ س٨ييي ٢٢ّي٥ ٧بي ى٢٧َٖي إشبٟ ث٦ ٙٞبٍ آيي.
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  ِرسَخ تذريجي ليثزاليسن التصادي لجام گسيختِ تِ درٍى فضاي ٌّجاري ارسضي جاهع 

٤ٟ ٕـبيَ  إشبٟ اٍىثي٘ اُ ػ٦ٚٞ إشب٨١بي ٝـ٧ٌجي ّٚـ٤ٍ ثٚـٞبٍ ٝـي ٣ٍى ّـ٦ ٧ٞــ       

إشب٨١بي ٧ٌٝجي ٢ٕشي، ىٍ آٟ هب٤١اى٥ ٣ ٧ٌٝت ىٍ ١ُيٕي َٝىٛ اُ ا٧ٞيـز ٝلـ٤ٍي ثَهـ٤ٍىاٍ    

٧ٌٝجي اُ ٌٕٙش٦ ىاٍاي كٞـب٧ٍبيي ثـَاي ٢ّشـَٗ    -إز. إشبٟ اٍىثي٘ ٧ٞب٢١ي ٧َ ػبٝق٦ ٢ٕشي

٨١بى اٍشٞبى ث٤ى٥ إز ٦ّ كض٤ٍ اٍُٙـ٨ب ٣ ٢٧ؼب٧ٍـبي اهالٍـي ٤ٝػـ٤ى ىٍ ى٣ٍٟ ٨١ـبى اٍشٞـبى       

اٝب١ز ىاٍي ٣ دبيج٢يي ث٦ ٤ٍٗ ٣ ٍَاٍ( ثو٤ثي ١ٚب١َٖ آٟ إز . ثٍَٕـي ٧ـبي ٝـ٤ٍر    )ا١ٞبه، 

َٕىش٦ ١ٚبٟ ٝي ى٧ي ٦ّ اي٠ كٞب٧ٍب ىٍ ١شيؼ٦ ٍٙي اٍشٞـبى سـ٤ٍٝي )سلـز كبّٞيـز ٕـَٝبي٦      

سؼبٍي( ىٍ ى٦٧ ٧بي اهيَ سضقيو ٙي٥ ٣ ثشيٍيغ ٢٧ؼب٧ٍبي ٕـَٝبي٦ ىاٍا١ـ٦ ثـ٦ ى٣ٍٟ ػبٝقـ٦     

ٝيش٤ا١ي يْي اُ س٨ييي ٢٢ّي٥ ٧بي ى٢٧َٖي س٤ٕق٦ ٝش٢بٕت ػبٝق٦ اٙبف٦ دييا َّى٥ إز ٦ّ ه٤ى 

ثبٙي.ؿ٢ب١ـ٦ اي٠ ١٣ٍي اىا٦ٝ يبثي ، آ٤١ٝي )ثي ٢٧ؼبٍي( ىٍ ٧ٞـ٦ كـ٥ُ٤ ٧ـبي ١ُـيٕي اػشٞـبفي      

ٕب٢ّي٠ إشبٟ ٝي س٤ا١ي ٍٙي يبىش٦ ٣ ك٥ُ٤ ٧بي ٝوشٚو ١ُـيٕي اٍشٞـبىي ٣ اػشٞـبفي ٣ س٤ُيــ     

هب٤١اى٥ ( ٍا سلز سبطيَ ٍَاٍ ى٧ي. ثٍَٕي ٧بي ّييي ٍيٍر ىٍ ٕغق هَى ) ثَاي ٝظبٗ ىٍ ىاه٘ 

٣ ٝييا١ي ٤ٍٝر َٕىش٦ ىٍ ٕغق إشبٟ اٍىثي٘ ١ٚبٟ ٝي ى٧ي ٝيِا١ـي اُ ايـ٠ آ١ـ٤ٝي ىٍ ٍبٙـت     

ا١لَاىبر اػشٞبفي )افشيبى، عالً، ىلٚب، ػَٛ ٣ ػ٢بيز( ٍبث٘ ٝٚب٧ي٥ إز ّـ٦ ثـ٦ سـيٍيغ ثـَ     

ي ٤١ي اُ ٣ٍا٢ٚ١بٕي اػشٞبفي ٣ ػٞقي ٍا ىاٝـ٠  ٝيِاٟ آ٨١ب اى٣ِى٥ ٝي ٤ٙى. ىٍ ٣اٍـ، اٍشٞبى س٤ٍٝ

ٝي ١ُي ٦ّ سضقيو ا٨ٍُٙب ٣ ٢٧ؼب٧ٍبي ػبٝق٦ ١شيؼ٦ آٟ ٝي ثبٙي. ىٍايـ٠ ٙـَايظ ٝيـِاٟ ٍـجق     

١ؾٜ اُ ٍج٘ ٤ٝػ٤ى ىؿبٍ ٢٢ْٙيٕي ٝي َٕىى. اٙجشـ٦   ثَهي اُ ايي٥ ٧ب ٣ افٞبٗ ّب٧٘ يبىش٦ ٣ فٞالً

ي ىَآي٢ي س٤ٕق٦ يبىشٖي ٣ يب س٤ٕق٦ ١يبىشٖي هبع١َٚبٟ ٝي ٕبُى سل٤ٗ ى٢٧َٖي ٝيش٤ا١ي اُ ١ٞبى٧ب

ثبٙي ٣  ٝجبكض ى٤ً ث٦ ٝق٢بي ىىبؿ اُ ١ؾٜ ٢ٕشي ديٚي٠ ١يٖز ثْٚـ٦ ٝـييَيز ٝـليق سلـ٤ٗ     

ى٢٧َٖي ٣ ٧يايز آٟ ىٍ ػ٨شي إز ٦ّ ثب سل٤ٗ ىٍ ىيٖـَ ثوٚـ٨بي ػبٝقـ٦ ىٍ اٍسجـبط ثبٙـي،      

ى ىٍ آي٢ـي٥ اي ١ِىيـِ   ٝي١ؾَ إز. ؿ٢ب١ـ٦ اي٠ ٝييَيز ث٦ ٙي٥٤ اي ّب٢ٍٙبٕب٦١ ٤ٍٝر ١ٖيَ

 ثٖيبٍي اُ ٨١بى٧بي اػشٞبفي  ٣ اُ ػ٦ٚٞ هب٤١اى٥ ىٍٕغق إشبٟ ىؿبٍ ٝقضالر ػيي ه٤ا٧ي ٙي.

 

 رسَخ تزخي اس ٌّجارّاي سٌتي ًاّواٌّگ تا تَسعِ تِ درٍى ًْاد التصاد 

ثٍَٕي ٧بي ٝييا١ي ٣ّييي ٤ٍٝر َٕىش٦ ىٍ ٕغق إشبٟ اٍىثي٘ ١ٚـبٟ ٝـي ى٧ـي ىٍ     

سَـييََٕايي ثـبال، ؿٚـٜ     ىي٢ي) -ي٠ إشبٟ ثَهي اُ ا٨ٍُٙب ٣ ٢٧ؼب٧ٍبي ٢ٕشيٕبُٝب٨١بي اىاٍي ا

٧٣ٜ ؿٚٞي، ثي افشٞبىي ٝيَط، اٍػليز ٢ٝبىـ ىَىي ٣ آ١ي ث٦ ٢ٝبىـ ػٞقـي، فـيٛ سٞبيـ٘ ثـ٦     

َٙاّز اٍشٞبىي ٣ ٍيِٖ دٌيَي، دبيي٠ ث٤ىٟ ٣ٍكي٦ آ١ش٣َد١٣ََي( ث٦ ى٣ٍٟ ٕـبُٝب٨١بي اىاٍي  

ّبٍي ٖٝٚظ ٙـي٥ ا١ـي. سلٚيـ٘ اهيـَ ىٍ ٢ّـبٍ يبىشـ٦ ٧ـبي ىٍ         ٣ ٤ٍٕم َّى٥ ٣ ثَه٤ٍى ىقبٙيز

ث٤ي٥ْ ٢٧ؼبٍ ١ؾٜ ٣ فبٛ َٕايي( كْبيز اُ  ه٤ٞٛ دبيي٠ ث٤ىٟ ٝيِاٟ ٣ٍاع ٢٧ؼب٧ٍبي ٝيٍٟ ّبٍ)
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آٟ ىاٍى ٦ّ ىَياٟ كض٤ٍ اي٠ ٢٧ؼب٧ٍب ىٍ ٢ّبٍ ىقـبٗ ثـ٤ىٟ ثَهـي اُ ٢٧ؼب٧ٍـبي ٕـ٢شي ٝوـ٘       

بٟ ثٚٞبٍ ٝي ٣ٍى.٧ٞـ٢ي٠ ثٍَٕي ٧ب كبّي اُ آٟ س٤ٕق٦، اُ س٨ييي ٢٢ّي٥ ٧بي ى٢٧َٖي س٤ٕق٦ إش

إز ٦ّ ٕب٢ّي٠ ىٙز ٝنبٟ ث٦ ىٙي٘ ديٚي٦٢ فٚبيَي، ىاٍاي ا٨ٍُٙب ٣ ٢٧ؼب٧ٍبي ثؼـب ٝب١ـي٥ اُ   

ى٣ٍاٟ ١ُيٕي ٙجب١ْب٥ٍ ٝي ثب٢ٙي. ديَ ٕبالٍي، َٝى ٕبالٍي، كض٤ٍ ا٨ٍُٙبي سجقيـز اُ عبييـ٦ ٣   

ي٥َ(، ثـبال ثـ٤ىٟ ٝيـِاٟ ٍـيٍَٕايي ، دـبيي٠ ثـ٤ىٟ       ثَاي ٝظبٗ ايؼبى اىشوبٍ ثَاي عبيي٦ يب س سي٥َ )

اكٖبٓ ه٤ى اطَثوٚي، ا٧ٞيز ٢ٝبىـ آ١ي ث٦ ػبي ٢ٝبىـ آسـي ، ثـبال ثـ٤ىٟ سـ٤اٟ اطـَ ثوٚـي اُ       

اَٙبئبر ٤ٍٛ َٕايب٦١، اُ ػ٦ٚٞ ٨ٝٞشَي٠ ٣يْٕي ٧بي ى٢٧َٖي اػشٞبفي ك٥ُ٤ ى٢٧َٖي ٝنـبٟ إـز.   

ي، َٝىٕبالٍي( ىي ١ي٦ٖ ٝب١ـ ى٢٧َٖي س٤ٕق٦ ثَهي اُ اي٠ ا٨ٍُٙب ٣ ٢٧ؼب٧ٍب )ثَاي ٝظبٗ ٍيٍَٕاي

س٤ا١ي ث٦ ف٤٢اٟ س٨ٖي٘ ٢٢ّـي س٤ٕـق٦ يـب ٝـب١ـ آٟ فٞـ٘       ٍٚٞياى ٝي ١٤ٙي  ٙي٠ْ ثَهي اُآ٨١ب ٝي

 ١ٞبيي) ثَاي ٝظبٗ ػٞـ َٕايي ٣ عبيي٦ َٕايي( 

 

 ًِهيشاى پاييي وتاتخَاًي ٍ فزٌّگ ًَآٍرا 

٦ّ ٝيِاٟ ّشبثو٤ا١ي ّالً ىٍ  يبىش٦ ٧بي ثيٕز آٝي٥ ٦ّ ٕغق إشبٟ اٍىثي٘ ١ٚبٟ ى اى 

اي٠ إشبٟ ىٍ ٕغق دبيي٢ي ٍَاٍ ىاٙش٦ ٣ اي٠ اَٝ ىٍ ٢ٝبعٌ ٣ٍٕشبيي ثـ٦ َٝاسـت ثـيسَ اُ ٢ٝـبعٌ     

ّشبث٨بي ميَىٍٕي ٤ٝػ٤ى ىٍ هب٤١اى٥ ٧بي ٣ٍٕشبيي فٞـيسبً ٝلـي٣ى ثـ٦ ٍـَآٟ ٣      ٨ٙ1َي إز.

ىٍٝـي ػٞقيـز    8/24 ّشبث٨بي ىي٢ي إز. ٧ٞـ٢ي٠، ىٍ ٨َٙ اٍىثي٘ ث٦ ف٤٢اٟ َِّٝ إشبٟ س٨٢ب

ثب٤ٕاى ّشبة اٝب١ز ٝي ٕي١َي. ٝيِاٟ اٝب١ز ّشبة ىٍ ثو٘ ٣ٍٕشبي ١يِ ىٍ ٕـغق دـبيي٢ي ٍـَاٍ    

ىٍٝي اُ ٢ٝبُٗ ٕب٢ّي٠ ٨َٙ اٍىثي٘ ٧يؾ ّشـبة ميـَ ىٍٕـي ٤ٝػـ٤ى      8/32ىاٍى. ٧ٞـ٢ي٠، ىٍ 

ـ   ِاٟ ١يٖز. ١ْش٦ ػبٙت س٤ػ٦ آ٦ْ١ يبىش٦ ٧ب ١ٚبٟ ٝي ى٧ي ثي٠ ٨٧٣َٕبي اٍشٞبىي سيـب٣سي ىٍ ٝي

ٝغبٙق٦ ّشبة ٣ػ٤ى ١ياٍى.ّٞج٤ى اْٝب١بر ّشبثوب١ـ٦ اي ثـَاي ىٍ ىٕـشَٓ ٍـَاٍ ىاىٟ ّشبث٨ـب ٣      

ٝؼالر، ٝيِاٟ ٍٚي٘ اٝب١ز ّشبة، ١ج٤ى ٍَائز هب٦١ ٧بي ٢ٝبٕت ٣ فيٛ ٣ػ٤ى ى٢٧َٔ ّشبثو٤ا١ي 

١ٚب١َٖ آٟ إز ٦ّ ى٢٧َٔ يبىٕيَي ىٍ ٕغق دبيي٢ي ٍَاٍ ىاٙش٦ ٣ ٝي٘ ث٦ ديٚـَىز ٣ ٕـَاي٘   

 ايي ىٍ ٢ٝبعٌ ٨َٙي ٣ ٣ٍٕشبيي إشبٟ ىٍٕغق دبيي٢ي ٍَاٍ ىاٍى.ث٦ ٤١َٕ

ثٍَٕي يبىش٦ ٧بي ثيٕز آٝي٥ ىٍ ٕغق إشبٟ اٍىثي٘ ١ٚبٟ ىاى ٦ّ ّ٘ إشبٟ ٣ ث٤ي٥ْ  

٢ٝبعٌ ٣ٍٕشبيي آٟ اُ ٕغق ثٖيبٍ ١بُٙي اُ ّشبثو٤ا١ي ٣  فٜٚ َٕايـي ثَهـ٤ٍىاٍ ثـ٤ى٥ ٣ ؿ٢ب١ــ٦     

٥ ٝقَىز ىي٢ي ٤ٍٝر ٝـي ٕيـَى. ديٚـي٦٢ ٝـ٧ٌجي     ٝغبٙق٦ اي ٧ٜ ٤ٍٝر دٌيَى فٞيسبً ىٍ ك٤ُ

إشبٟ اٍىثي٘ ٣ ث٤ي٥ْ ٨َٙ اٍىثي٘ ١يِ ٝي س٤ا١ي اُ ىبّش٧ٍ٤بي ىهي٘ ىٍ اي٠ اَٝ ثٚٞبٍ آيي. ثب اي٠ 

س٤ٝييبر ، ى٢٧َٔ ف٤ٞٝي كبّٜ ثَ إشبٟ اٍىثي٘ ى٢٧َٖي ٢ٕشي ٧ٌٝجي إز ٦ّ اُ ٝيِاٟ دبيي٢ي 

                                                 
1
 ىٍٝي افضبي هب٤١اى٥ ٧بي ٣ٍٕشبيي اٝالً ّشبث٨بي ميَ ىٍٕشي ٝغبٙق٦ ١ٞي ٢٢ّي. 9/69
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يَٕبهشب٧ٍب ٣ ٨١بى٧بي اػشٞبفي ثَه٤ٍىاٍ ٝي ثبٙـي.  اُ ٧ٞو٤ا١ي ثب ىَاي٢ي س٤ٕق٦ ٣ ٤١ٕبُي ىٍ ُ

ىٍ ٣اٍـ ، ػبٝق٦ اٍىثي٘ ػبٝق٦ اي ٢ٕشي ٧ٌٝجي إز ٦ّ ىٍآٟ ١يبُي ث٦ ىا١بيي ثـَاي ثـَآ٣ٍى٥   

ٕبُي ١يب٧ُبي ػبٝق٦ اكٖبٓ ١ٞي ٤ٙى ٣ ٝغبٙق٦ اَٝي سي٢٢ي ٣ ثي ّـبٍَّى ٍٚٞـياى ٝـي ٙـ٤ى.     

٤ٍ َٙايظ ١ب٢ٝبٕجي اُ ٙلبػ ى٢٧َٔ يبىٕيَي ٣ ٝشبٕيب٦١ إشبٟ اٍىثي٘ ٧ٞب٢١ي ٕبيَ إشب٨١بي ّٚ

ٝغبٙق٦ ىاٍى ٣ ٧ٞي٠ اَٝ ٝي س٤ا١ي ىٍ ىٍاُ ٝير اُ س٨ييي٧بي ى٢٧َٖي س٤ٕق٦ ىٍ ٕـغق إـشبٟ   

 ثٚٞبٍ آيي.

 

 تي اعتوادي تِ تزخي اسگزٍّْاي صٌفي 

ثٍَٕي اػٞبٙي ىب٦ٚٝ اػشٞبفي ا٧بٙي َِّٝ إشبٟ اٍىثي٘ ثب ٨٧٣َٕـبي ٝـ٢يي ٝوشٚـو ،     

َهي اُ ٥٣َٕ ٧بي ٢ٝيي اُ َٝج٤ٙيز ثٖيبٍ ا١يّي ىٍ ثي٠ َٝىٛ ثَه٤ٍىا١ٍـي ٣ ٝـَىٛ   ١ٚبٟ ىاى ث

٤١في  كٔ ثي افشٞبىي ١ٖجز ث٦ آ٨١ب ىا١ٍي. ٧ٞب١غ٤ٍي ٦ّ ديٚشَ ًَّ ٙي، ث٢ٖـب٥ ىاٍاٟ، سؼـبٍ،   

ثبُاٍيبٟ ٣ ّٖج٦ ٨ٝٞشَي٠ اي٠ ٥٣َٕ ٧بي اػشٞبفي ثٚٞبٍ ٝي ١٣ٍي. يبىش٦ اهيَ ٝي س٤ا١ي ىالٙز ثَ 

ىاٙش٦ ثبٙي ٦ّ ٤١في ّْٚٞ٘ ٣ سوبٜٝ ٝيبٟ ك٥ُ٤ ثـبُاٍ ٣ ٕـبيَ كـ٥ُ٤ ٧ـبي ١ُـيٕي      اي٠ اَٝ 

اػشٞبفي ا٧بٙي إشبٟ ٣ػ٤ى ىاٍى. ىٍكَيَز ، ثبُاٍ ، ث٦ ٝظبث٦ َِّٝ ىقبٙيز ٥٣َٕ ٧بي ٢ٝيي ى٤ً، 

اُ ىيي َٝىٛ ْٝبٟ اٍشٞبىي ٝض٤ٞٝي ثٚٞبٍ ٝي ٣ٍى ّـ٦ ثـَ آٟ س٨٢ـب ٢ٝغـٌ ٕـ٤ى ٣ ٕـَٝبي٦       

 ّٞشَي٠ ٝيِاٟ ا٤ٝٗ اهالٍي ، كبّٜ إز.ا١ي٣ُي ، ثي٣ٟ كض٤ٍ 

 

 ًاوارآهذي ًظام اداري استاى 

٧ٞب١غ٤ٍي ٦ّ ىٍ اىثيبر س٤ٕق٦ ث٦ َّار ٤ٍٝى سبّيي ٍَاٍ َٕىش٦ إـز، ١ؾـبٛ اىاٍي    

يِ ػبٝق٦ ١ٞبى ١ل٥٤ ٝييَيز آٟ ػبٝقـ٦ ىٍ ٕـغق ّـالٟ، ٝيب١ـ٦ ٣ هـَى إـز. ث٣ٍ٤َّإـي،        

فَ٘ )اثِاٍي( ىٍ اَٝ ٝييَيز ػبٝق٦ ٝي ثبٙـي.   اي ٝيٍٟ ٍٚٞياى ٝي ٤ٙى ٦ّ ١ٞبى كض٤ٍ دييي٥

ػ٤اٝـ س٤ٕق٦ يبىش٦ اُ ١ؾب٨ٝبي اىاٍي ثٖيبٍ ّبٍآٝيي ثَه٤ٍىا١ٍي ٦ّ ثو٤ثي ٨١بى٧ـبي ٝوشٚـو   

اٍشٞبىي اػشٞبفي ٣ ٕيبٕي ػبٝق٦ ٍا ٝييَيز ٝي ٢٢ّي. َٙط اٝٚي ّبٍآٝيي يِ ١ؾـبٛ اىاٍي  

١ي٧ي فَال١ـي ايـ٠ ١ي٧٣َبٕـز.    ٝغ٤ٚة سوٜٞ ٣ سؼَث٦ افضبء آٟ ١ؾـبٛ اىاٍي ٣ ١ـ٤ؿ ٕـبُٝب   

٧بي ثيٕز آٝي٥ اُ إشبٟ اٍىثي٘ كبّي اُ آٟ إز ّـ٦ اُ ١ؾـَ ا٧ـبٙي ايـ٠ إـشبٟ، ١ؾـبٛ         يبىش٦

اىاٍي اي٠ إشبٟ اُ ٝيِاٟ دبيي٢ي اُ اىَاى ٝشوٜٞ ٣ ثب سؼَث٦ ثَه٤ٍىاٍ ٝي ثبٙي. هـبعَ ١ٚـبٟ   

لـ٥٤ فْٞٚـَى ١ؾـبٛ اىاٍي    ٝي ٕبُى ٦ّ ؿ٢ي٠ ٢٧ًيشي اُ ١ؾبٛ اىاٍي ىٍ ثي٠ َٝىٛ، ث٤ض٤ف ثـ٦ ١ 

إشبٟ اٙب٥ٍ ىاٍى. ٣ضقيز ١ؾبٛ اىاٍي إشبٟ اٍىثيـ٘ ٣ضـقيشي فـبىي ىٍٕـغق ّٚـ٤ٍ ٍٚٞـياى       

٤ٙى ٣ ٝقض٘ ٤ٍٝىثلض يْي اُ اٝٚي سَي٠ ٤ٝا١ـ س٤ٕق٦ ىٍ ٤ٍّٚ ٝي ثبٙـي. ايـ٠ ىٍ كـبٙي     ٝي

اُ ٧َؿيـِ   إز ٦ّ اُ ١ؾَ ثَهي اُ اٍشٞبى ىا١بٟ )اٍشٞبى ىا١بٟ ٨١بىَٕا( س٤ٕق٦ يِ ػبٝق٦ دي٘
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١يب٢ُٝي سل٤ٗ ١ؾبٛ اىاٍي آٟ ٣ ٝي١ٍي٥ِ َّىٟ ٣ كبّٜ َّىٟ ٣ٍف فَال١ـي ىٍ آ٨١ـب ٝـي ثبٙـي.     

ثغ٤ٍي ٦ّ اُ ١ؾَ اي٠ اٍشٞبىىا١بٟ ثي٣ٟ س٤ٕق٦ اىاٍي اْٝبٟ س٤ٕق٦ ىٍ ثو٨ٚبي ٝوشٚو ػبٝقـ٦  

اَٝي ٝلبٗ إز. ثب س٤ػ٦ ث٦ ا٧ٞيـز ٤َٝٙـ٦ ٝـ٤ٍى ثلـض، ١بّبٍآٝـيي ١ؾـبٛ اىاٍي إـشبٟ، اُ        

 ٞشَي٠ س٨ييي٧بي دي٘ ٣ٍي س٤ٕق٦ إشبٟ اٍىثي٘ ٝي ثبٙي.٨ٝ
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 ٞبي ٔحیظ صيؼتي  : ػذْ تؼبد3-2-1َ

 

٧َ آ١ـ٦ ٦ّ ىَآي٢ي ُيٖز ا١ٖب١ي ٍا اكبع٦ َّى٥ ٣ ثب آٟ ىٍ ّـ٢٘ ٝشَبثـ٘ ٍـَاٍ ىاٍى    

 ٤ٙى. ٝليظ ُيٖز ١بٝيي٥ ٝي

٣ .... اُ  ٝليظ ُيٖز ا١ٖب١ي ىٍ ١شيؼ٦ ف٤اٝ٘ ٣ دييي٥ ٧بي ٝليغي اُ ٍجي٘ ٕي٘، ُِٙٙـ٦ 

ثَىاٍي٨ب ٣ ٢ّٚي ٦ّ ا١ٖبٟ ىٍ آٟ ىاٍى اُ ٤ٕي ىيَٖ س٨ييي ٙـي٥ ٣   يِ ٤ٕ ٣  ىقبٙيز ٧ب ٣ ث٥َ٨

 ثب ٙير يبىش٠ ٝوبعَار إٓيت ىيي٥ ٣ ىؿبٍ فيٛ سقبىٗ ٝي َٕىى.

فيٛ سقبىٗ ٧بي ُيٖز ٝليغي فٞيسبً ىٍ ٢ٝبعَي ٝٚب٧ي٥ ٝي َٕىى ٦ّ ثيٚشَي٠ سَِّٞ 

ث٦ س٤اٟ ٝليظ ُيٖز( ىٍ آ٨١ب ٣ػ٤ى ىاٙش٦ ثبٙـي. ثـب س٤ػـ٦ ثـ٦     ٧بي ا١ٖب١ي)ثي٣ٟ س٤ػ٦  ىقبٙيز

ٝغبٙقبر ُيٖز ٝليغي ا١ؼبٛ ٙي٥ ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ فيٛ سقبىٗ ٧بي ُيٖـز ٝليغـي ىٍ ايـ٠    

إشبٟ ١بٙي اُ ٝوبعَار ٣ س٨ييي٧بي ُيَ إز ٦ّ ىٍ ٢ٝبعٌ ٝوشٚو ث٦ َٙف ُيَ ايؼـبى ٙـي٥   

 إز:

 إشبٟ ٣ ديَاٝـ٤ٟ آٟ ٕـجت ٙـْ٘    ػ٤اٟ ث٤ىٟ ُٝي٠ ٢ٙبٕي  ٣  ٕبهشب٧ٍبي آٟ ى ٍ

ٕيَي ٨ٖٕٚبي ثٍِٓ ٣ ث٢يبىي ىٍ إشبٟ ٙي٥ ٦ّ ىقبٙيز آ٨١ب ٕجت ٍهـياى ُِٙٙـ٦   

ٕـبٗ اهيـَ ىٍ إـشبٟ ،     40ىٍ إشبٟ إز، ث٦ ١ل٤ي ٦ّ ثٍَٕي ٦ُِٙٙ ٧بي ثٍِٓ 

٦ُِٙٙ ىٍٕبٗ ثَاي إشبٟ إـز ّـ٦ آٝـبٍ ثـباليي      3كبّي اُ ٤ٍ٣ؿ ث٦ ع٤ٍ ٝش٤ٕظ 

اي إز ٦ّ إشبٟ ٍا س٨ييي ٝي ١ٞبيي. اُ ١ؾَ هغَ ٥َُٙ  ثب٥٤َٙإز ٣ كبّي اُ هغَ 

هيِي ىٍاي٠ إشبٟ ٦ٕ د٦٢٨ هغَ ٢ٙبٕبيي ٙي٥ إز. فٞي٥ سَي٠ د٦٢٨ هغَ ٦ُِٙٙ 

ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ٦ّ ىٍ ٤ٍٝر ٍهياى اي٠ دييي٥ ىؿـبٍ فـيٛ سقـبىٗ ه٤ا٧ـي ٙـي      

  ٟ ٧ـبي   ثو٘ ٣ٕيقي اُ ف٦َٝ َُٕٝي٠ إشبٟ ٍا ٙبٝ٘ ٝي ٤ٙى ٝلـي٣ى٥ ٨َٕٙـشب

آثبى ، ثي٦ٚ ٤ٕاٍ، َٕٝي ، ٖٝٚي٠ ٨َٙ  ٣ ثو٘ ٧بيي اُ ى٣ ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘ ٣  دبٍٓ

 ٤ّطَ ىٍ ٝلي٣ى٥ ٝوبعَار ٍهياى٧بي ٦ُِٙٙ ٧بي هغ١َبُ ٧ٖش٢ي.

     ٍػ٤اٟ ث٤ىٟ دييي٥ ٧بي ُٝي٠ ٢ٙبٕي إشبٟ ٕجت ٙي٥ سب ث٦ ىٙيـ٘ فـيٛ سقـبىٗ ى

اهـشاله اٍسيـبؿ ثـي٠    اْٙبٗ ُٝي٠، هغَار عجيقي ُيبىي ىٍ إشبٟ ٝٚب٧ي٥ ٙـ٤ى.  

ٕجالٟ ٣ اٍاضي ٧٤ّذبي٦ اي ىٙز ٖٝٚي٠ ثبفض ٙي٥ سب ٣ٍىهب٦١ ٧ب ىٍ اي٠ د٦٢٨ ىٍ 

ٙيت ٧بي س٢ي ػبٍي ١٤ٙي. اي٠ د٦٢٨ ٧ب ٤٢٧ُ ث٦ ٙلبػ ّئ٤َٝى٤ٙ٤ّي ػ٤اٟ ثـ٤ى٥  ٣  

 ٧Vـبي فٞيـٌ    ىٍ َٝك٦ٚ فٞيٌ َّىٟ ثٖشَ ه٤ى ٧ٖش٢ي. اي٠ اَٝ ٕجت ٙي٥ سـب ى٥ٍ 

ث٦ سجـ آٟ ىٍ ىا٦٢ٝ ٧بي ٙيت ىاٍ اي٠ ى٥ٍ ٧ب، كَّـبر   ْٙ٘ ىٍ آ٨١ب ايؼبى ٤ٙى ٣

ُٝي٦٢  ٙنِٙي ٣ ٍيِٙي ٝٚب٧ي٥ َٕىى. اُ ٤ٕي ىيَٖ اي٠ ٙيت س٢ي ثٖشَ ٣ٍىهب٦١ ٧ب،

هغَ ثبالي ٕي٘ هيِي ٍا ىَا٧ٜ َّى٥ إز. ٧ٞـ٢ي٠ ٣ػ٤ى اٍاضي دٖز ىٙـشي ىٍ  
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ىٙز ٧بي ثي٠ ٧٤ّي ٝب٢١ي ىٙز اٍىثي٘ ٢ٝؼَ ثـ٦ ٙـْ٘ ٕيـَي اٍاضـي ٖٝـشقي      

 ٕيَي اٍاضي ٙي٥ إز. يٕ٘

  سْٚي٘ هب٨ّبي فٞيٌ ث٣ٍَي ىا٦٢ٝ ٧بي ػ٤اٟ ٣ ٙيت ىاٍ ث٦ ٧َٞا٥ ١ي٤ً ثغئي آة

ث٦ الي٦ ٧بي ُيَي٠ هبُ ىٍ آمبُ ٣ًة سيٍيؼي ثَى٨ـب )ثـبٍٗ ثَى٨ـبي ٕـ٢ٖي٠ (     

ؿ٢بٟ ٦ّ اي٠ إـشبٟ   ُٝي٦٢ ٍا ثَاي ْٙ٘ ٕيَي كَّبر ىا٦٢ٝ اي ىَا٧ٜ ٤ٞ١ى٥ إز،

ىا٦٢ٝ اي ثبال ٝي س٤اٟ ٝل٤ٖة ٤ٞ١ى ٦ّ هغَ عجيقي ىيَٖي ٍا اُ ٢ٝبعٌ ثب كَّبر 

 ثَاي إشبٟ إز ٦ّ هٖبٍار ُيبىي ٍا سب٤٢ّٟ ث٦ ثبٍ آ٣ٍى٥ إز.

 ٧ْشبٍ 1136507د٦٢٨ ثب هغَ ١ٖجشبً ثبال ثب ٣ٕقز كي٣ى  -

 ٧ْشبٍ 365076د٦٢٨ ثب هغَ ٝش٤ٕظ ثب ٣ٕقز  -

  278414د٦٢٨ ثب هغَ ١ٖجشبً دبدي٠ ثب ٣ٕقز  -

  آة ٕغلي، إشبٟ اُ ٢ٝبثـ ٍبث٘ س٤ػ٨ي ث٦ ىٙي٘ ٣ػ٤ى ٣ٍىهب٦١ ٧بي ث٦ ٙلبػ ٢ٝبثـ

ثبٙيو٤ٚؿبي ٣ ثب٨ٙب ٣ٍى ثَهـ٤ٍىاٍ  إـز، ٣ٙـي اُ ٙلـبػ ٢ٝـبثـ آة       ى٥ٍ ٣ٍى، آٍ،

ُيَُٝي٢ي ىٍ ىٙش٨بيي ٦ّ اُ آة ُيَُٝي٢ي إشيبى٥ ٝـي ٙـ٤ى،ٝظ٘ ىٙـز اٍىثيـ٘     

ٝوـِٟ آث٨ـبي    ٝلي٣ىيز ٧بيي ٣ػ٤ى ىاٍى. ؿ٢بٟ  ٦ّ ىٍكبٗ كبضَ سنييَار كؼٜ

ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍٕبٗ ثَآ٣ٍى َٕىيـي٥ إـز.    -13ُيَُٝي٢ي ىٍ ىٙز اٍىثي٘ ، 

ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقـت ّٖـَي    -13ث٦ فجبٍسي ٝوِٟ آث٨بي ُيَُٝي٢ي ىٙز اٍىثي٘ ثب 

٤ٝاػ٦ إز. ىٙي٘ اي٠ اَٝ اىِاي٘ سقـياى ؿب٨٧ـبي ١يٞـ٦ فٞيـٌ ٣ فٞيـٌ اٍُيـبثي       

كَٚـ٦    2040بٍ ثَىاٍي ا١ؼبٛ ٙي٥، َٕىيي٥ إز، ث٦ ع٤ٍي ٦ّ ثَإبٓ آهَي٠ آٝ

كَٚـ٦ ؿـب٥ فٞيـٌ ثـب      1259ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقـت ٣    40/55ؿب٥ ١ي٦ٞ فٞيٌ ثب سوٚي٦ 

 ٝيٚي٤ٟ ٝشَْٝقت ىٍ ىٙز اٍىثي٘ ٢ٙبٕبيي ٙي٥ إز. 23/163سوٚي٦ ٕبٙيب٦١ 

        ىٍ ىٙز ٝنبٟ ث٦ ىٙيـ٘ إـشيبى٥ ٕٖـشَى٥ اُ آة ٕـغلي ٣ فـيٛ إـشيبى٥ اُ آة

َٟ ٧ُـياٍ ٙـيٟ ٍـَاٍ ىا١ٍـي. ثـب اكـياص ٙـج٦ْ ٧ـبي         ُيَُٝي٢ي ، اٍاضي ىٍ ٝق

 هياآىَي٠ ٣ فٞبٍر اي٠ هغَ ىٍآي٢ي٥ اىِاي٘ ٝي يبثي.

    ث٦ ىٙي٘ ٧٤ّٖشب١ي ٣ َٕى ث٤ىٟ َُٕٝي٠ ٣ ثَإبٓ ٝغبٙقبر ّبٍثَي اٍاضـي، س٨٢ـب

 2/32ىٍٝي اُ ٣ٕقز اٍاضي إشبٟ ث٦ اٍاضي آثي اهشٞـبٛ يبىشـ٦ إـز ٣    5/12

ز اي٠ اٍاضي ث٦ ىٙي٘ سجيي٘ َٝاسـ ث٦ اٍاضي ىيـٜ  ىٍٝي ث٦ اٍاضي ىيٜ ٦ّ ثَ ٣ٕق

اى٣ِى٥ ٝي َٕىى. اي٠ اٍاضي فٞيسبً ىٍ ٤١اكي ثب ٙيت ١ب٢ٝبٕت ثـَاي ايـ٠ ّـبٍثَي    

 ٍَاٍ ىا١ٍي ٣ ثبفض سوَيت ٣ ٣َٙؿ ىَٕبي٘ هبُ ٝي َٕى١ي.

  ًىٍٝي اُ ٣ٕقز َُٕٝي٠ ثـ٦ َٝاســ    48ثَإبٓ ٝغبٙقبر ّبٍثَي اٍاضي، ٝؼ٤ٞفب

٦ّ ث٦ ىٙي٘ ٕٖشَىٕي ىاٝياٍي ىٍ اي٠ إشبٟ ٣ ٣ػ٤ى فٚبيَ ٣ اهشٞبٛ يبىش٦ إز 
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َٝاسـ ىٍكبٗ ١بث٤ىي  ٝبُاى ث٤ىٟ سقياىىاٛ ثَ ؽَىيز َٝاسـ ٣ ؿَاي ثي٘ اُ ا١يا٥ُ ،

ىٍٝي ٣ َٝاســ ىٍػـ٦    1/6س٨٢ب  1ٝي ثب٢ٙي. ؿ٢بٟ ٦ّ ىٍ كبٗ كبضَ َٝاسـ ىٍػ٦ 

ـ       9/41ى٣   ي٠ ثَإـبٓ  ىٍٝي اُ ّ٘ َٝاســ إـشبٟ ٍا سٚـْي٘ ٝـي ى٢٧ـي. ٧ٞـ٢

ٝغبٙقبر ثو٘ د٤ٙ٘ ٕيب٧ي ، ثب ٣ػ٤ى ثبال ث٤ىٟ دشب١ٖي٘ َٝاسـ ث٦ ٙلـبػ ؽَىيـز   

ىٍٝي ٣ٕـقز سيـخ ٧ـبي َٝسقـي ىَيـَ ٣       8/63ؿَايي، ٣ضقيز َٝاسـ إشبٟ ىٍ 

ىٍٝـي،  1/0ىٍٝي ٝش٤ٕظ ٣ س٨٢ـب ىٍ  8/6ىٍٝي هيٚي ىَيَ، ىٍ  3/29ضقيو ، ىٍ 

ٖي ١٣ٍي سْبٝٚي سيـخ ٧ـبي   ٧ب ه٤ة ٝي ثبٙي. َٕاي٘ ٦ّ ٝجي٠ ؿ١٤ٖ ٣ضقيز سيخ

َٝسقي إز ١يِ كبّي اُ ١٣ٍي ٨َ٨ٍَايي سيخ ٧بي َٝسقـي إـز ، ثـ٦ عـ٤ٍي ّـ٦      

ىٍٝـي ىاٍاي   3/15ىٍٝي ٣ٕقز سيخ ٧بي َٝسقـي ىاٍاي ٕـَاي٘ ٢ٝيـي،     6/84

ىٍٝي ىاٍاي َٕاي٘ ٝظجز ٝي ثب٢ٙي. ثـب س٤ػـ٦ ثـ٦ ١َـ٘     1/0َٕاي٘ طبثز ٣ س٨٢ب 

ُيٖز ٝليغي ٣ ثبال ث٤ىٟ ٣ٕقز َٝاسـ د٤ٙ٘ ٕيب٧ي ىٍ كيؼ ا٨ٍُٙبي كيبؽشي ٣ 

ىٍٝـي   1/50س٤ا١ي ىٍ اي٠ اَٝ ٨ٕٜ ثٖـِايي ىاٙـش٦ ثبٙـي، كـي٣ى     ىٍ إشبٟ ٦ّ ٝي

ىٍٝـي   ٣1/43ٕقز سيخ ٧بي َٝسقي اُ كيض فَْٞٚى كيبؽشي ىاٍاي ٣ضقيز ثي، 

 1/0ىٍٝي ىاٍاي ٣ضقيز ه٤ة ٣ س٨٢ب  ٧7/6ب، ىاٍاي ٣ضقيز ٝش٤ٕظ،  ٣ٕقز سيخ

كيض د٤ٙ٘ سـبػي ىاٍاي ٣ضـقيز فـبٙي ٝـي ثبٙـ٢ي. ىٍ       ٧ب اُ ىٍٝي ٣ٕقز سيخ

 اٍسجبط ثب سوَيت َٝاسـ ٤ٝاٍى ُيَ ١يِ ٍبث٘ اٙب٥ٍ ٝي ثبٙي:

فيٛ اْٝبٟ اٙشنبٗ ىاٝياٍاٟ ىٍ ٕبيَ ثو٨ٚبي س٤ٙييي ٣ اٍشٞـبىي ٣ ىٚـبٍ ٣ٍُ    -

 اى٣ِٟ ثَ َٝاسـ.

 ؿَاي ٣ُىٍٓ ٣ ثي٘ اُ كي ٝؼبُ. -

 سجيي٘ َٝاسـ ث٦ ىيِٞا٧ٍب ٣ ٍُافز مالر. -

 ثبُى٥ ث٤ىٟ د٥ّ٣َ ٧بي اػَايي.ىيَ -

 ٣ػ٤ى ىاٛ ٝبُاى ىٍ َٝاسـ . -

ٝٚبفي ث٤ىٟ اّظَ َٝاسـ ٣ سقيىىاٝياٍاٟ َٝاسـ ٣ ىٍ ١شيؼ٦ ميـَ ا١شيـبفي ثـ٤ىٟ     -

 ٣اكي٧بي ث٥َ٨ ثَىاٍي.

اىِاي٘ ٣ٍُ اى٣ِٟ سقياى ىاٝياٍاٟ ٣ ث٥َ٨ ثَىاٍاٟ َٝسقـي ٣ ىَـَ ٝـبٙي ٣ فـيٛ      -

 سٞبي٘ ٣ س٤اٟ َٕٝبي٦ ٌٕاٍي ىٍ َٝاسـ.

 ٣ػ٤ى اْٝب١بر ػ٨ز س٣َيغ ٣ آ٤ُٝٗ ىاٝياٍاٟ ٣ ٝؼَيبٟ عَف ٧ب. فيٛ -

 .ىَياٟ ػ٢ٖ٘ ٢ٝقشي ث٦ ىٙي٘ ٣ػ٤ى ى٣ ٝلي٣ىيز َٝث٤ط ث٦ فبٝ٘ ىٝب ٣ ٍع٤ثز 

           ثَإبٓ ١شـبيغ اٍُيـبثي سـ٤اٟ ا٤ٙ٤ّّيـِ ىٍ إـشبٟ، ػ٨ٖٚ٢ـبي إـشبٟ ثـب ٣ٕـقز

بي ٍـَاٍ َٕىشـ٦ ا١ـي. ايـ٠ عجَـ٦ ١ٚـبٟ ى٢٧ـي٥ ػ٨ٖٚ٢ـ         ٧7ْشبٍىٍعج٦َ  6/59495
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ــبؿيِ    ــَاّٜ ّــٜ ٣ ٍٙــي ٣ٍيٚــي ١ ــ٤ى٥ ٣ اُ س ــي اٍُٗ ٝــ٢قشي ث ــبَٝم٤ة ٣ ىبٍ ١

 ثَه٤ٍىا١ٍي.

    ،ثَإبٓ ٝغبٙقبر اٍُيبثي س٤اٟ ا٤ٙ٤ّّيِ ثَاي ّبٍثَي٨بي ّٚـب٣ٍُي ٣ َٝسقـياٍي

ٍَاٍ  6ىٍٝي اُ ٣ٕقز إشبٟ ىٍعج٦َ  7/35ٝقبىٗ  ٧ْشبٍ ، 7/635345ىٍ ٝؼ٤ٞؿ 

 ا١ي. َٕىش٦

ٍـَاٍ   7ىٍٝـي اُ ٣ٕـقز إـشبٟ ىٍعجَـ٦      2/20بىٗ ٝقـ  ٧ْشـبٍ،  360157ىٍ ٝؼ٤ٞؿ 

ا١ي اي٠ عج٦َ ثَاي َٝسقياٍي ٣ ّٚب٣ٍُي ٢ٝبٕت ١ج٤ى٥ ٣ ىَظ ثَاي كيبؽز ٣ ؿَاي كيبر  َٕىش٦

 ٣ك٘ ٝي س٤اٟ اُ آٟ إشيبى٥ َّى.

    ٣ػ٤ى ٢ٝبثـ آالي٢ي٥ ٧بي آة ٙبٝ٘ ىبضالث٨بي هب١ٖي، ىبضالث٨بي ٝـ٢قشي، دٖـبة

٢ٝقشي ٣ ٣ٍ٣ى آ٨١ب ث٦ آث٨بي دٌي١َي٥ ٣ ايؼبى ثبٍ  سٞيي٦ هب٦١ ٧بي ٨َّ٨ٙب ٣ ٤١اكي

 آ٤ٙىٕي ىٍ ٢ٝبثـ آة ٕغلي إشبٟ. 

ىٍ كبٗ كبضَ، سٞيي٦ هب٦١ ٧بي ٧َ٨ٙبي ٨ٝٞي ؿ٤ٟ اٍىثي٘، هٚوبٗ ٣ َٕٝي هـ٤ى  

يْي اُ ّب٨١٤١بي آ٤ٙىٕي ٧ٖش٢ي ٦ّ ٢٧ٖبٛ سوٚي٦ دٖبة آ٨١ب، آالي٢ي٥ ٧ـبي ٝوشٚـو   

٨َُٙ يـب   9ي٥ ٝي ٤ٙى. ٧ٜ ؿ٢ي٠ ٣ػ٤ى ث٦ ه٤ٞٛ ٤ٝاى ٝنٌي ٣اٍى آث٨بي دٌي١َ

١بكي٦ ٢ٝقشي، يْي اُ ف٤اٝ٘ ٨ٜٝ ايؼبى آ٤ٙىٕي ٧بي ٝليغي ىٍ إـشبٟ ٝـي ثبٙـي.    

اي٠ ٨َّ٨ٙب ؿ٢ب١ـ٦ آ٤ٙىٕي كب٦ٚٝ اُ ىقبٙيـز ٧ـبي هـ٤ى ٍا ثـ٦ ٣ٍٙـ٨بي فٚٞـي       

 ٝييَيز ٢٢ْ١ي ٝي س٤ا٢١ي ثبفض آ٤ٙىٕي آث٨بي ٕغلي ٣ ُيَُٝي٢ي ١٤ٙي. 

ظ٘ ٢ٝبيـ ٙج٢ي، ّٚشبٍٕب٨٧ب اُ ػ٦ٚٞ ٢ٝبيـ آالي٢ي٥ ٝي ثب٢ٙي ٢ٝبيـ مٌايي إشبٟ، ٝ

٦ّ دٖبة آ٨١ب دٔ اُ ٣ٍ٣ى ث٦ آث٨بي دٌي١َي٥، ثبفض ّب٧٘ اّٖيْٟ ٝل٤ٚٗ ٣ َٝٓ 

 ٣ ٝيَ ٤ٝػ٤ىار آثِي ٝي ٤ٙى. 

ىٍ كبٗ كبضَ ٣ٍىهب١ـ٦ ثـبٙيو٤ٚ ىاٍاي ٣ضـقيز ٢ٝبٕـت ١جـ٤ى٥ ٣       CoDث٦ ٙلبػ 

 آ٤ٙىٕي آٟ ىٍ كي ثباليي إز. 

، ٣ٍىهب٦١ ٧بي إشبٟ اُ ١ؾَ اي٠ ٙبهٜ ىاٍاي آة آ٤ٙى٥ ٝي ثب٢ٙي  BoDبػ ث٦ ٙل

٦ّ يْي اُ ف٤اٝ٘ اي٠ آ٤ٙىٕي َٝٞه ثي٘ اُ كي ٤ّى٧ـبي ٙـيٞيبيي ىٍ ك٤ضـ٦ ٣    

اىِاي٘ ػ٤اٝـ ٕيب٧ي ىٍ آث٨بي ٕغلي ٣ ٕب٠ّ ٣ ٧ـٜ ؿ٢ـي٠ ٣ٍ٣ى ٤ّى٧ـبي آٙـي     

ي ٣ دٖـبة سٞـيي٦   كب٦ٚٝ اُ ىقبٙيش٨بي ىاٝذ٣ٍَي ٣ ٣ٍ٣ى ىبضالث٨بي هب١ٖي، ٝـ٢قش 

 هب٦١ ٧ب ٝي ثبٙي.

ث٦ ٙلبػ آ٤ٙىٕي٨بي ّٚييَٝي ، ٣ٍىهب٦١ ٥ٍَ ٤ٕ يْي اُ آ٤ٙى٥ سـَي٠ ٣ٍىهب١ـ٦ ٧ـب ٣    

 دٔ اُ آٟ ٣ٍىهب٦١ آٍ ٣ ثبٙيو٤ٚ ىٍ إشبٟ ٝي ثب٢ٙي. 
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  ُايؼبى آ٤ٙىٕي٨بي ٝليغي )ٝليظ ٧بي آثي( ٦ّ ٢ٝٚبء اي٠ آ٤ٙىٕي ىٍ ٝلي٣ى٥ هب

ٍ ٧ٍ٤ّٚبي ٧ٖٞبي٦ ٝظ٘ ا٢ٍٖٝشبٟ ػٖشؼ٤ َّى، ؿ٢بٟ ايَاٟ ١ج٤ى٥ ٣ ثبيٖشي آٟ ٍا ى

٦ّ كياّظَ ٣ػ٤ى ىِٚار ٢ٕٖي٠ ىٍ َُٝ ٝٚشَُ ايـَاٟ ٣ ا٢ٍٖٝـشبٟ ا١ـيا٥ُ ٕيـَي     

 ٙي٥ إز. 

   ،٘ىٍ ٍاثغ٦ ثب ث٨ياٙز ف٤ٞٝي، ىٍ كبٗ كبضَ، ثيٞبٍي٨بي ا١يٝيِ ٣ في١٤ي ١ؾيَ ٕـ

ٙـي. ثيٞـبٍي ٕـ٘ ىٍ    ّبالآُاٍ، ث٤ٍٙيب، ٕب٤ٚ١٤ُٞٙ، ث٤ٕٚ٣َُ يب ست ٝبٙز ٙبيـ ٝـي ثب 

٨َٕٙشب٨١بي دبٍٓ آثبى، اٍىثي٘، ثيٞبٍي ث٤ٍٙيب ىٍ ٨َٕٙشبٟ ٧ـبي هٚوـبٗ، ّـ٤طَ ٣    

 ١يَ ٣ ثيٞبٍي ّبالآُاٍ ىٍ ٨َٕٙشب٨١بي ْٝٚي٠ ٨َٙ ٣ َٕٝي ٙبيـ إز. 

ىٍٝـي َٝثـ٤ط ثـ٦ ٨َٕٙـشبٟ      75، سقياى ثيٞبٍاٟ ٝجشال ث٦ ٕب٤ٚ١٤ُٞٙ ىٍ 1385ىٍ ٕبٗ  

٤ٍٝى ٕـِاٍٗ ٙـي٥ إـز ّـ٦ اُ ايـ٠       51ثيٞبٍي كٞج٦ ، سقياى  َٕٝي ث٤ى٥ إز. ىٍ اٍسجبط ثب

ٝـ٤ٍى   ٤ٝ3ٍى َٝث٤ط ث٦ ٨َٕٙشبٟ ٖٝٚي٠ ٙـ٨َ،   ٤ٝ8ٍى َٝث٤ط ث٦ ٨َٕٙشبٟ َٕٝي،  38سقياى، 

 ٤ٍٝى َٝث٤ط ث٦ ٨َٕٙشبٟ ثي٦ٚ ٤ٕاٍ ث٤ى٥ إز.  2َٝث٤ط ث٦ اٍىثي٘ ٣ 

٤ٍٝى ث٤ى٥ ّـ٦   297ثَ ىٍ اٍسجبط ثب ث٤ٕٚ٣َُ )ست ٝبٙز(، سقياى ثيٞبٍاٟ ِٕاٍٗ ٙي٥ ثَا 

٤ٍٝى ث٦ سَسيت َٝث٤ط ث٦ ث٦ ٖٝٚي٠ ٨َٙ ٣ اٍىثي٘ ثـ٤ى٥ ٣ دـٔ اُ آٟ    ٣94  99ثيٚشَي٠ آٟ ثب 

 3، هٚوبٗ ثـب  12، ٝنبٟ ثب 14، ١يَ ثب 17، ٤ّطَ ثب 21، ثي٦ٚ ٤ٕاٍ ثب ٨ٙ34َٕشب٨١بي دبٍٓ آثبى ثب 

 ٤ٍٝى ٍَاٍ َٕىش٦ ا١ي.  ٣3 ١ٞي٠ ثب 

 

 

سـَي٠ ٢ٝـبعَي ّـ٦     ٧بي ُيٖز ٝليغي اٙب٥ٍ ٙي٥ فٞـي٥ ثب س٤ػ٦ ث٦ ٝوبعَار ٣ س٨ييي

ىؿبٍ فيٛ سقبىٗ ٧بي ُيٖز ٝليغي ث٤ى٥ ٣ يب ثب آٟ ٣ٍثـ٣َ ٧ٖـش٢ي ٣ ىٍ ٝقـَٟ هغـَ ٍـَاٍ      

 ىا١ٍي، ث٦ سَسيت فجبٍس٢ي اُ : 

 ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘  -

 ٨َٕٙشبٟ دبٍٓ آثبى -

 ٨َٕٙشبٟ ٖٝٚي٠ ٨َٙ  -

 هٚوبٗ -

 

 

 ٞبي٘ ىاى٥ ٙي٥ إز.٧بي ٝليغي ١ ( فيٛ سقبى1ٗ-22ىٍ ٦َٚ١ ٙٞب٥ٍ )
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 : ػذْ تؼبدَ ٞبي ؿٟشي ر سٚػتبيي4-2-1

 

 ١٤ْٕ1372شٖب٥ ٙـ٨َي ٣  ١٤ْٕ21شٖب٥ ٙبٝ٘  1393ىٍ ٕغق إشبٟ اٍىثي٘ ىٍ ٝؼ٤ٞؿ  

آثبىي ىاٍاي ٦٢ْٕ إشََاٍ ىا١ٍي. ثَإبٓ ١شبيغ كبٝ٘ اُ آهَي٠ َٕٙـٞبٍي فٞـ٤ٝي ١يـ٤ٓ ٣    

 5/41ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ثـ٦ سَسيـت    ١يَ ػٞقيز ٕب٠ّ 1225348اُ ٝؼ٤ٞؿ  ٠ْٖٝ1385 ٕبٗ 

 ىٍٝي ٕب٠ّ ١َبط ٨َٙي ٧ٖش٢ي. 4/58ىٍٝي ٕب٠ّ ١َبط ٣ٍٕشبيي ٣ 

ثٍَٕي س٤ُيـ ٣ دَا٢ّ٘ ػٞقيز ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ١ٚب١َٖ س٤ُيـ ١بٝشقـبىٗ ػٞقيـز ىٍ    

إشبٟ اٍىثي٘ ىٍ ١َبط ٨َٙي ٣ ٣ٍٕشبيي إز. س٤ُيـ ١بٝشقبىٗ ػٞقيز ىٍ إـشبٟ ثـ٦ ٕٖـشَٗ    

٧ب ٣ ػٞقيز ىٍ إـشبٟ   شقبىٗ ١٤ْٕشٖب٥ ٧ب ا١ؼبٝيي٥ إز. سَِّٞ ١ب٣ُ٤ٟٝ ١٤ْٕشٖب١٥ب٣ُ٤ٟٝ ٣ ١بٝ

 اٍىثي٘ فيٛ سقبىٗ ٧بي ٨َٙي ٣ ٣ٍٕشبيي ٍا ىٍ دي ىاٙش٦ إز.

 فيٛ سقبىٗ ٧بي ٨َٙي ٣ ٣ٍٕشبيي ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ١بٙي اُ ف٤اٝ٘ ٝشقيىي إز.

 ٣ضقيز إشََاٍ -

 ف٤اٝ٘ اػشٞبفي ـ اٍشٞبىي ٣ ى٢٧َٖي  -

٧بي ١بٙي  اْٝب١بر ، هيٝبر ٣ س٨ٖيالر ٤ٝػ٤ى ىٍ ٧َ ١٤ْٕشٖب٥ ٣ ػبًث٦ٝيِاٟ  -

 اُ آٟ ىٍ ػٌة يب ىىـ ػٞقيز

٧ـبي ٙـ٨َي ٣ ٣ٍٕـشبيي     فٞي٥ سَي٠ ف٤اٝٚي ٧ٖش٢ي ٦ّ ىٍ ايؼبى سقبىٗ ٣ يب فيٛ سقبىٗ

٤ٝط١َي. ثب س٤ػ٦ ث٦ ثٍَٕي ٧بي ا١ؼبٛ ٙي٥ فيٛ سقبىٗ ٧بي ٨َٙي ٣ ٣ٍٕشبيي ىٍ إشبٟ اٍىثيـ٘  

 ٤اٟ ث٦ َٙف ُيَ اٍاي٦ ٤ٞ١ى:س ٍا ٝي
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 ػذْ تؼبدَ دس ٘مبط ؿٟشي: 1-4-2-1

 

 )الف(: تَسيع ًاهتعادل جوعيت درًماط ضْزي

ىٍٝياُ ػٞقيز ٨َٙي إشبٟ ىٍ ٨َٙ اٍىثي٘ ث٦ ف٤٢اٟ ٙـ٨َ ١وٖـز    4/58سَِّٞ  -

 ١يَ( 418262إشبٟ )

ٛ ىٍٝي اُ ػٞقيز ٨َٙي إشبٟ ىٍ ٨َٙ دبٍٓ آثبى ث٦ ف٤٢اٟ ٙـ٨َ ى٣  5/11سَِّٞ  -

 ١يَ ث٤ى٥ إز( 82256كي٣ى 1385)ػٞقيز ٨َٙ دبٍٓ آثبى ىٍ ٕبٗ 

٨َٙ دبٍٓ آثبى ىٍ كبٙز سقبىٙي ثبيي يِ ى٣ٛ ػٞقيز ٨َٙ اٍىثي٘ ٍا ىاٍا ثبٙـي ىٍ   -

٤ٍٝسي ٦ّ ىٍ كبٗ كبضَ يِ د٢ؼٜ ػٞقيز ٙـ٨َ ا٣ٗ ىٍ ٙـ٨َ دـبٍٓ آثـبى ٕـب٠ّ      

 ٧ٖش٢ي.

يَآثبى، ف٢جـَاٟ، ١يـَ،   ّٜ ػٞقيز سَي٠ ٧َ٨ٙبي إشبٟ ث٦ سَسيت ٧َ٨ٙبي ٕي٤ي، ػق -

سـب٥ُ ٢ّـيآ٤ٖ١ر ٣ ّـ٤ٍاييٜ     آثي ثي٤ٖٚ، ٧ٚشؼي٠، َٕفي٠، ال٣َ٧ى ، ٤ٍّٚ، ٧يـَ، ٍضـي،  

 ١يَ ػٞقيز ىا١ٍي. ٧8000ٖش٢ي. اي٠ ٧َ٨ٙب ّٞشَ اُ 

 

 سلسلِ هزاتة ضْزي عذم تعادل در )ب(: 

ىٍ ٣ٍاثظ ٕيٖشٞبسيِ ٝيبٟ ٧َ٨ٙب ٧َ ٨َٙ ١َ٘ ٣ ا٧ٞيز ه٤ى ٍا ىاٍى  ػ٨ـز سقيـي٠    

ٙـ٤ى   اٟ ١َ٘ ٣ ا٧ٞيز آ٨١ب ٣ ػبيٖب٥ ٧َيِ ىٍ اي٠ ٍاثغ٦ سلَيٌ ىٍ َٝبي٦ٖ آ٨١ب ض٣ٍَي ٝيٝيِ

٦ّ ١شيؼ٦ ٢ٝغَي، ث٦ يِ عج٦َ ث٢يي ٢ٝش٨ي ه٤ا٧ي ٙي. اي٠ عج٦َ ث٢يي ٝـي س٤ا١ـي ثـب ٝٚـوٜ     

اػشٞبفي ٣ هـيٝبر فٞـ٤ٝي    -َّىٟ ثقضي اُ ٧َ٨ٙب ثَ ٝج٢بي ٕغ٤كي اُ ٣يْٕي ٧بي اٍشٞبىي

سَسيت ٙج٦ْ ٨َٙي ٦ّ ث٦ سجـ َٙايظ ػنَاىيبيي ثب ١ؾٜ ىضبيي هبٝي ٙـْ٘  إش٤اٍ ثبٙي. ثيي٠ 

َٕىش٦ ا١ي، ٝي س٤ا١ي اُ ١ؾَ ّٞي )سقياى ػٞقيز( ٣ يب اُ ١ؾَ ّييي )ا٧ٞيز ٣ ١َـ٘ آ٨١ـب( عجَـ٦    

ث٢يي ٙي٥ ٣ ىٍ ١ؾٞي اُ يِ دبي٦ ٣ اٍسيبؿ ٣ ىٍ ٍىيو يب َٝسج٦ اي دٚز ٧َٕٜ ٍَاٍ ٕي١َي ّـ٦  

 َٝاست ٨َٙي ١بٝيي٥ ٝي ٤ٙى.اٝغالكبً ث٦ ١بٛ ٦ٖٕٚٚ 

ث٦ ع٤ٍ ّٚي ا٥ُ٣َٝ ١ي٤ً ف٤اٝ٘ ٝشقيى ثبفض ث٦ ٣ػ٤ى آٝيٟ ١َـبط طَـ٘ ٣ ٙـج٦ْ اي اُ     

ْٝب٨١بي َِّٝي يب ٦ٖٕٚٚ َٝاست ٢ٝؾٜ ٨َٙي َٕىيي٥ ٦ّ ١َبط اعَاه ه٤ى ٍا ث٦ ٙير سلـز  

ىضبيي ٣  سبطيَ ٍَاٍ ىاى٥ إز. سل٤الر اٍشٞبىي ٣ ىهبٙز ٧بي ا١ٖبٟ ١يِ ١ؾٜ ػيييي اُ آٍاي٘

١ؾبٛ سْٚيالسي ػيييي ٍا ىٍ ٕغق ػ٨ب١ي ٝغَف ٕبهش٦ إز ٦ّ ٝغبٙق٦ ٣ ثٍَٕي آ٨١ب ػـِ ثـب   

١َٖٗ ٣ عج٦َ ث٢يي ٝؼ٤ٞف٦ آ٨١ب ىٍ يِ ١ؾبٛ ٣ ٕيٖشٜ ٣ دي١٤ي٧بي إٍب١يْي ثي٠ آ٨١ـب اْٝـبٟ   

دٌيَ ١يٖز. اُ عَه ىيَٖ اىِاي٘ ٣ٍُ اى٣ِٟ ػٞقيز ٧َ٨ٙب ث٦ ه٤ٞٛ ىٍ ٧ٍ٤ّٚبي س٤ٕـق٦  

٤ٝػت آٟ ٙي٥ إز ٦ّ س٤ػ٦ كَيَي ث٦ ٖٝبئ٘ ٣ ٝٚـْالر ١بٙـي اُ اىـِاي٘ ػٞقيـز     ١يبىش٦ 
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ا٣ٗ آ٦ْ١ كي ٝغٚـ٤ة ػٞقيـز ٙـ٨َ ؿَـيٍ       ػٚت ٤ٙى. ىٍ اي٠ ٝيبٟ ى٣ ٤ٕاٗ ٝغَف ٝي ٤ٙى،

٧ِاٍ ١يَ، يِ ٝيٚي٤ٟ يب ثيٚشَ، ى٣ٛ اي٢ْـ٦ آيـب ٖٝـبئ٘ ٣ ٝٚـْالر      ٧250ِاٍ ١يَ،  100إز؟ 

اىِاي٘ َٕيـ ػٞقيز يق٢ي س٤ٕق٦ ا١يا٥ُ ٧َ٨ٙبٕـز؟ يـب ثـ٦    ٤ٝػ٤ى ىٍ ٧َ٨ٙب ثيٚشَ ١بٙي اُ 

هبعَ ا٤ٝٗ َٕٝبي٦ ىاٍي يب ١ؾبٛ كبّٜ ثَ اي٠ ػ٤اٝـ ٝي ثبٙي؟ ٖٝٚٞبً  ا٣َُٝ ث٦ ىٙي٘ ْٝٚالر 

ىٍ ٧َ٨ٙبي ثٍِٓ ١ٞي س٤اٟ ٧َ٨ٙبي ٝيٚي١٤ي ٣ ؿ٢ي ٝيٚي١٤ي ٍا دي٨٢ٚبى َّى ٣ٙـي ٣ػـ٤ى آ٨١ـب    

َٙايغي ٦ّ َٝيبٓ ٧ب ىٍ ٕغق ٝٚي سنييَ ١ٞبي٢ـي ٣   ٣اٍقيشي اػش٢بة ١بدٌيَ إز. ث٦ ه٤ٞٛ ىٍ

 ٖٝبئ٘ هبٛ اٍشٞبىي، فيٛ سقبىٗ ١بكي٦ اي ٣ ٣ٍاثظ ٨َٙ ٣ ٣ٍٕشب ٍا سنييَ ى٧ي.

كي ٝغ٤ٚة ا١يا٥ُ ٨َٙ سٞبٛ ٝي٤٨ٛ هـ٤ى ٍا ىٍ يـِ ١ؾـبٛ ٕٖٚـ٦ٚ َٝاسجـي ّـ٦ ىٍ آٟ        

يـز ٙـ٨َي ىٍ كـي    آ٣ٍى. ث٢بثَاي٠ س٤ُيــ ػٞق  ٧بي ٝوشٚو ٨َٙ ٣ػ٤ى ىاٍى، ث٦ ىٕز ٝي ا١يا٥ُ

ٝغ٤ٚة ىٍ يِ ١ؾبٛ ٦ٖٕٚٚ َٝاسجي ٨ٜٝ سَ ٣ ٢ٝغَي سَ اُ كي ٝغ٤ٚة ٣ ا١يا٥ُ ث٨ي٦٢ ٨َٙ إز. 

٦ٖٕٚٚ َٝاست ٨َٙي اُ ١ؾَ ّٞي ث٨شَي٠ ْٙ٘ ٕبُٝب١ي٧ي ىضبٕز. ُيَا ثبفض س٤ُيـ ىقبٙيز ٧ب 

ىٍ  ٣ هيٝبر ىٍ ٕغق ػبٝق٦، عج٦َ ث٢يي ٝشقبىٗ، فَْٞٚى٧ب ٣ ديياي٘ ٨ٙ٣ٍبي ٝوشٚو ١ُيٕي

 ٝليظ ٧بي ١٤ٕب٤ٕٟ ػنَاىيبيي ٝي َٕىى.

ىٍ اي٠ ٤١ؿ س٤ُيـ ٢ٝغَي ػٞقيز ٨َٙي اُ ٤ّؿْشَي٠ اػـِاء ٣ ػ٤اٝــ ى٣ٍ اىشـبى٥ سـب      

ٝش٣َد٨ٚب، ٍغت ٧ب ٣ َٝاِّ س٤ٕق٦ ٦ّ ىٍ اٍسجبط ثب ٧ٞييَٖ ىقبٙيز ىا١ٍي ٣ س٤٢ؿ ا١يا٥ُ ٧َ٨ٙب ثـب  

 ٦ٖٕٚٚ1 َٝاسجي اُ اي٠ فَْٞٚى٧ب ٝغبثٌ ٝي ١ٞبيي.

 
 ّٔشاتت ؿٟشي اػتبٖ اسدثیُ   ػّؼ ٝ 

١َغ٦ ٙـ٨َي ٣ػـ٤ى ىاٍى. ّـ٦     21ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ّالً 1385ثَٝج٢بي آٝبٍ ٕيَي ٕبٗ  

ىٍٝي ّ٘ ػٞقيز إشبٟ ٍا ىٍ ثَىاٙش٦ إز. ىٍ اي٠ ٝيبٟ  ١58يَ يب 715595ػٞقبً ١ِىيِ ث٦ 

ـ     ٨ٙ400َ اٍىثي٘ ثي٘ اُ   6/57٘ ٧ِاٍ ١يَ ػٞقيز ىاٍى. اُ ّ٘ ػٞقيـز ٙـ٨َي إـشبٟ اٍىثي

ىٍٝي ىٍ ى٣ ٨َٙ دبٍٓ آثبى ٣ ٝٚـٖي٠   1/20ىٍٝي اُ ػٞقيز ٨َٙي إشبٟ ىٍ ٨َٙ اٍىثي٘، 

ىٍٝي ىٍ ى٣ ٨َٙ ثي٦ٚ ٤ٕاٍ ٣  4/3ىٍٝي ىٍ ٦ٕ ٨َٙ هٚوبٗ، َٕٝي ٣ اٝال١ي٣ُ ،  ٨ٙ4/13َ ، 

٨َٙ ٕب٠ّ ٧ٖش٢ي. ثب اي٠ سيبٕيَ ث٦ ٢ٝؾـ٤ٍ   -٨َٙ ٤ّؿِ ٣ ٣ٍٕشب 9ىٍٝي ثَي٦ ىٍ  ١5/5ٞي٠ ٣ 

ث٨شَ ىٍٝي سَاّٞي سقياى ٧َ٨ٙب ٢ٝل٢ي ١ٍ٤ِٙ سَٕيٜ ٙي٥ إز. عجٌ اي٠ ٢ٝل٢ي ٧َؿـ٦  ١ٞبي٘ 

ىب٦ٚٝ ٢ٝل٢ي ثب هظ س٤ُيـ إـشب١ياٍى ىبٝـ٦ٚ ىاٙـش٦ ثبٙـي ثـ٦ ٧ٞـبٟ ١ٖـجز س٤ُيــ ػٞقيـز          

سَ ٝي ثبٙي. ٢ٝل٢ي ١ٍ٤ِٙ ١ٚبٟ ى٢٧ي٥ اي٠ اَٝ إز ٦ّ ىٍ ىاه٘ إشبٟ اٍىثيـ٘ سقـياى    ١بٝشقبىٗ

                                                 
1
 .158، ٛ 1379اٝنَ  ػنَاىيبيي ٨َٙي ايَاٟ، ا١شٚبٍار ديبٛ ٤١ٍ، ١ؾَيبٟ،
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ي ٨َٙي )٧ٞب٢١ي اٍىثي٘ ، دبٍٓ آثبى ٣ ٖٝٚي٠ ٙـ٨َ(، ثيٚـشَي٠ ػٞقيـز    ا١يّي اُ ١٤ْٕشٖب٨٧ب

 ٨َٙي إشبٟ ٍا ث٦ ه٤ى اهشٞبٛ ىاى٥ ا١ي.

 

 (:  منحني لورنز توزيع جمعيت و سکونتگاهها در استان اردبيل1-3نمودار)

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آٟ  سَ ٦ٖٕٚٚ َٝاست ٨َٙي إـشبٟ اٍىثيـ٘ ٣ سجيـي٠ فـيٛ سقبى٨ٙـبي      ىٍيٌػ٨ز سجيي٠ 

٦ٖٕٚٚ َٝاست ٨َٙي اي٠ إشبٟ ثَإبٓ ٍبفي٥ ٍسج٦ ـ ا١يا٥ُ ٤ٍٝى ثٍَٕـي ٍـَاٍ َٕىشـ٦ إـز.      

ا١ـيا٥ُ ٙـ٨َي    -ثٍَٕي ٧بي ا١ؼبٛ ٙي٥ ١ٚبٟ ٝي ى٧ي، ١ؾبٛ ٨َٙي إشبٟ اٍىثي٘ اُ ٍبفي٥ ٍسج٦

ا١لَاه ُيبىي ىاٍى. اي٠ اهشاله ىٍ ٧َ٨ٙبي ٤ّؿْشَ ٣ ىٍ ٕـغ٤ف دـبيي٠ ػٞقيـز اهشالىـبر     

(، ثيب١َٖ اي٠ إز ٦ّ ػٞقيـز ٙـ٨َ اٍىثيـ٘ ثـ٦     1- ١6ٚبٟ ٝي ى٧ي. ػي٣ٗ ٙٞب٥ٍ)ثيٚشَي ٍا 

ٙـ٨َ(   ثَاثَ ٤ٕٝي٠ ٨َٙ إشبٟ )ٖٝٚي٠ 7ثَاثَ ٨َٙ ى٣ٛ إشبٟ)دبٍٓ آثبى(،  5ف٤٢اٟ ا٣ٙي٠ ٨َٙ 

إشبٟ )ّـ٤ٍاييٜ( إـز. ٍٙـي ٕـَيـ ٙـ٨َ اٍىثيـ٘        21ثَاثَ آهَي٠ ٨َٙ يب ٨َٙ ٍسج٦  ٣489 

ِ  اهشاله اي٘ ىاى٥ إـز. فـال٥٣ ثـَ آٟ ٙـ٨َ ٙـيٟ سقـياىي اُ ٣ٍٕـشب٧بي        ٧بي ٤ٝػ٤ى ٍا اىـ

 دَػٞقيز إشبٟ اٍىثي٘ ىٍ ٕٖيوشٖي اي٠ ١ؾبٛ ثي سبطيَ ١ج٤ى٥ إز. 
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(1385ا٘ذاصٜ ؿٟشٞبي اػتبٖ اسدثیُ )ػبَ  -(: ا٘ذاصٜ ٚالؼي ٚ تئٛسي ٔشتج1ٝ-6جذَٚ )

ٔشتجٝ ٘بْ ؿٟش
 تؼذاد جٕؼیت ٚالؼي

(1385)ػبَ 

ستجبط ثب تؼذاد جٕؼیت دس ا

ا٘ذاصٜ -تئٛسي ستجٝ

 اسدثیُ  

 پبسع آثبد  

 ٔـىیٗ ؿٟش  

 خّخبَ  

 ٌشٔي  

 ثیّٝ ػٛاس  

 ٕ٘یٗ  

 ٌیٛي  

 جؼفشآثبد  

 ػٙجشاٖ  

 ٘یش  

 آثي ثیٍّٛ   

 ٞـتجیٗ  

 ػشػیٗ   

 اصال٘ذٚص  

 الٞشٚد  

 وّٛس  

 ٞیش  

 سضي  

 تبصٜ وٙذ اٍ٘ٛت  

 وٛسائیٓ  

 

 

ٟ 1-٣6ضقيز سقبىٗ ػٞقيز ٧َ٨ٙبي إشبٟ اٍىثي٘ ىٍ ػي٣ٗ ٙـٞب٥ٍ )  ثٍَٕي    ( ١ٚـب

 1385ٝي ى٧ي، ٝيِاٟ ػٞقيز ٨َٙ دبٍٓ آثبى )ى٣ٝي٠ ٨َٙ إـشبٟ اُ ١ؾـَ ػٞقيشـي( ىٍٕـبٗ     

ا١يا٥ُ ػٞقيز ٝغ٤ٚة اي٠ ٨َٙ ىٍ ٕٖٚـ٦ٚ   -١يَ ث٤ى٥ إز، ثَإبٓ ٍبفي٥ ٍسج٦ 82256ٝقبىٗ 

 ١126875يـَ ٝـي ثـ٤ى ّـ٦ ٍٍٞـي ثَاثـَ        209131ي ٝقـبىٗ  َٝاست ٨َٙي إشبٟ ٝـي ثبيٖـش  

١يََّٖي ػٞقيز ىاٍى. ١ْش٦ ٤ٍٝى س٤ػ٦ ىٍ اي٠ ٝغبٙق٦ اي٠ إز ّـ٦ اهـشاله ُيـبى ػٞقيـز     

ا١يا٥ُ ٍا ثبيي ىٍ سَِّٞ ُيبى ػٞقيز ىٍ ٨َٙ اٍىثيـ٘ ػٖـشؼ٤    –٧َ٨ٙبي إشبٟ ثب سئ٤ٍي ٍسج٦ 
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 10000ٖـب٦ٙ ىٍ اٍسجـبط ثـب اىـِاي٘     ١يَي ٨َٙ اٍىثي٘ ىٍ يِ ى٥ٍ٣ ى٧ 80000َّى. اىِاي٘ 

١يَي ٨َٙ ى٣ٛ إشبٟ ه٤ى كبّي اُ اي٠ ٖٝئ٦ٚ إز. ث٦ ١ؾَ ٝي آيي ٦ّ س٤ٕق٦ ٨َٙي ىٍ ىيَٖ 

١َبط إشبٟ ثَإبٓ س٤ا٨١ب ٣ دشب١ٖي٨ٚبي ٤ٝػ٤ى ىٍ دَْٖا٦١ ٧ب ٤ٍٝر َٕىش٦ إز. ثيي٠ سَسيت 

 بي إشبٟ ّبٕش٦ ٤ٙى.الُٛ إز ٦ّ اُ سَِّٞ َٕايي ٙييي ىٍ اٍىثي٘ ث٦ ١يـ ٕبيَ ٧َ٨ٙ

 -ث٦ ٢ٝؾ٤ٍ سلٚي٘ ث٨شَ ١ؾبٛ ٦ٖٕٚٚ َٝاست ٨َٙي إشبٟ اٍىثي٘ س٤ُيــ ٖٙـبٍيشٞي ٍسجـ٦    

ثب إشيبى٥ اُ ٝيٗ ٍَٕٕـي١٤ي   ٣1385   1375، 1365ا١يا٥ُ ٧َ٨ٙبي إشبٟ اٍىثي٘ ىٍ ٦ٕ ى٥ٍ٣

 ث٦ ىٕز آٝي٥ إز ٦ّ ١ٚبٟ ٝي ى٧ي 

٧ـب( ٣ ٖٙـبٍيشٜ ا١ـيا٥ُ    x) ٝلـ٤ٍ   ٧ٞجٖشٖي ٝق٤ْٓ ثباليي ثي٠ ٖٙبٍيشٜ َٝسج٦ ٙـ٧َ٨ب  .1

٧ب  ٧ب( ىٍ ٧َ ٦ٕ ى٥ٍ٣ ثٍََاٍ إز. ث٦ فجبٍر ىيَٖ ٧َؿ٦ ٖٙبٍيشٜ ٍسج٧َ٨ٙy٦ب )ٝل٤ٍ 

 يبثي اُ ٝيِاٟ ٖٙبٍيشٜ ػٞقيز ّبٕش٦ ٝي ٤ٙى. اىِاي٘ ٝي

، -620/1، 1365ا١يا٥ُ ثب هظ سقبىٗ ثَاي ٕبٗ –َٝياٍ ضَيت هظ يب ٙيت هظ ٍسج٦  .2

ٝي ثبٙـي. ايـ٠ ثـياٟ ٝق٢ـي      -788/1، 1385َاي ٕبٗ ٣ ث -737/1، 1375ىٍ ٕبٗ  

إز ٦ّ يِ فيٛ سقبىٗ ىٍٙيت هظ ٍَٕٕي٤ٟ ىٍ ١ؾبٛ ٦ٖٕٚٚ َٝاست ٨َٙي إشبٟ 

اٍىثي٘ ثٍََاٍ إز. افياى ثيٕز آٝي٥ ١ٚبٟ اُ ١وٖـز ٙـ٨َي اٍىثيـ٘ ثـَ ٙـج٦ْ      

 سب كبٗ كبضَ ٝي ثبٙي. ٨ٙ1365َي إشبٟ  اُ ٕبٗ 

١ٚبٟ ى٢٧ي٥ اي٠ إز ٦ّ ٧َؿـ٦   1375ا٥ُ ىٍ ٕبٗ ا١ي –٢ٝل٢ي س٤ُيـ ٖٙبٍيشٞي ٍسج٦  .3

ٍيٍ اُ ػٞقيز ٧َ٨ٙبي إشبٟ ّٜ ٝي ٤ٙى ٢ٝل٢ي ث٦ ٕٞز هظ سقبىٗ ثيٚشَ سٞبيـ٘  

اٝال١ي٣ُ ثـب   دييا ٝي ٢ّي. ٙبيبٟ ًَّ إز ٦ّ ٧َ٨ٙبيي ٝب٢١ي سب٥ُ ٢ّي آ٤ٖ١ر، ٍضي،

٤طَ ثـ٤ى٥  ػٞقيز هيٚي دبيي٠ ىٍ ْٙبه ٣ اهشاله ا١ش٨بي ٢ٝل٢ي ثب هظ ١َٝبٗ ثٖيبٍ ٝ

، ْٙبه ٣ اهشاله ٧َ٨ٙبي ٝيب١ي ١ٖجز ث٦ هظ ١َٝبٗ 1385إز. ىٍ َٝبي٦ٖ ثب ٕبٗ 

 ّبٕش٦ ٙي٥ ٣ ١ٚبٟ اُ ١َ٘ ثيٚشَ اي٠ ٧َ٨ٙب ىٍ ١ؾبٛ ٦ٖٕٚٚ َٝاست ٨َٙي ٝي ثبٙي.

، ٣ ايؼـبى اهـشاله   1375ث٦ ىٙي٘ ٨َٙ ٙيٟ سقياىي اُ ٣ٍٕـشب٧بي ٤ٝػـ٤ى ىٍ ٕـبٗ     .4

ىٙي٘ ػٞقيز ّٜ آ٨١ب ا١لـَاه ٢ٝل٢ـي س٤ُيــ    ىبك٘ ٨َٙ ا٣ٗ إشبٟ ٣ ٨َٙ ى٣ٛ ث٦ 

 ثيٚشَ ٙي٥ إز. 1385ٖٙبٍيشٞي ٧َ٨ٙب ىٍ ٕبٗ 

( َٕاي٘ ث٦ كـي ٝغٚـ٤ة   ٣1385 1375، 1365َٝبي٦ٖ ٦ٕ ى٥ٍ٣ ٝوشٚو َٕٙٞبٍي) .5

ػٞقيز ٍا ىٍ ٌٕٙز ُٝبٟ ثب٤ُٕ ٝي ٢ّي ٣ٙي ث٦ فٚز اهشاله )٢ٝل٢ي سَٕـيٜ ٙـي٥   

ث٦ سقبىٗ ىٍ ٕـغ٤ف ثـبال ٝٚـ٤٨ىسَ    ثب هظ ٙيت(، فيٛ سقبىٗ ٤٢٧ُ ثبٍي إز َٕاٗ 

فيٛ سقبىٗ ثيٚشَ ٝي ٙـ٤ى. اهـشاله    1375إز، اٝب ىٍ ٕغ٤ف دبيي٠ ١ٖجز ث٦ ٕبٗ 

 –ٝيِاٟ ػٞقيز ٣اٍقي ١يِ ١ٖجز ث٦ ػٞقيز دي٘ ثي٢ي ٙي٥ ثَإـبٓ سئـ٤ٍي ٍسجـ٦    

 ا١يا٥ُ ثيٚشَ ٝي ٤ٙى.
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بٟ س٤ٕق٦ ٧َ٨ٙبي ثٍِٓ ٣ سَاّٜ ػٞقيز ىٍ آ٨١ب، ٝٚو٦ٞ اٝٚي ١ؾـبٛ ٙـ٨َي إـش    .6

إز. ىٍ َٝبي٦ٖ ٦ٕ ى٥ٍ٣ دي ه٤ا٧يٜ ثَى ٨َٙ اٍىثي٘ هبٍع اُ سَسيت ١ؾـبٛ ٙـ٨َي   

٤ٍّٚ ث٦ ف٤٢اٟ ٨َٙ ثَسَ يب ٨َٙ ١وٖـشي٠ سيـ٤ً ٣ ثَسـَي هـ٤ى ٍا ىٍ ُٝي٢ـ٦ ٧ـبي       

اػشٞبفي اٍسَبء ىاى٥ إز.اٙجش٦ ث٨ج٤ى ٣ضقيز ١ؾبٛ ٨َٙي ىٍ يـِ   -ٝوشٚو اٍشٞبىي

 إز. ّبٝالً ٤٨ٚٝى  ( 1365-1385ٕب٦ٙ) 20ى٥ٍ٣ 

ثب س٤ػ٦ ث٦ آٟ ٦ّ ٝشْي ث٤ىٟ ثَ ٝي٨ٙب ٝي س٤ا١ي ١َ٘ ّييي اٍشٞبىي ٣ اػشٞبفي ٧َ٨ٙب ٍا ١بىيي٥ 

ثٖيَى ٣ ١شيؼ٦ ث٨ي٦٢ كبٝ٘ ٤ٙى. ١ؾبٛ ٦ٖٕٚٚ َٝاست ٨َٙي إشبٟ اٍىثي٘ س٤ٕظ ى٣ ٍبفي٥ ىيَٖ 

 سلز آ٤ُٟٝ ٍَاٍ ٕيَى.
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 : ػذْ تؼبدَ دس ٘مبط سٚػتبيي2-4-2-1

 

 هتعادل جوعيت در ًماط رٍستايي)الف(: تَسيع ًا

 ِٕي٢ي ػٞقيز ٣ٍٕشبيي ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ : ٧بي ا١ؼبٛ ٙي٥ ثَ ٣ٍي ْٝبٟ ثَإبٓ ثٍَٕي

١يَ ثـ٤ى٥ إـز    ٦ّ423892 ٝقبىٗ  1385اُ ٝؼ٤ٞؿ ػٞقيز ٣ٍٕشبيي إشبٟ ىٍ ٕبٗ 

ىٍٝـي اُ ٣ٍٕـشب٧ب ىٍ ٢ٝـبعٌ     9/17ىٍٝي ىٍ ٢ٝبعٌ ىٙشي إشبٟ ٕب٠ّ ٧ٖش٢ي ٣ س٨٢ب  2/32

ىٍٝـي اُ   2/32ىٍٝي اُ ٣ٍٕشب٧ب ّـ٦   3/55شي إشبٟ إشََاٍ ىا١ٍي. اي٠ ىٍ كبٙي إز ٦ّ ىٙ

 ػٞقيز ٣ٍٕشبيي إشبٟ ٍا ىٍ ه٤ى ػبي ىاى٥ ا١ي ىٍ ٢ٝبعٌ ٧٤ّٖشب١ي إشََاٍ يبىش٦ ا١ي.

 

 ) ب (: عذم تعادل در سلسلِ هزاتة رٍستايي

ى٧ي، اُ ٝؼ٤ٞؿ  ٚبٟ ٝيثٍَٕي ٦ٖٕٚٚ َٝاست ١٤ْٕشٖب٨٧بي ٣ٍٕشبيي ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ١

ىٍٝـي ىٍ ٍى٥   ٣ٍ2/39ٕـشب ٝقـبىٗ    ١٤ْٕ539شٖب٥  ٣ٍٕشبيي ٖٝشََ ىٍ إشبٟ اٍىثي٘ ،  1372

١يـَ ٍا ٙـبٝ٘    999سـب   100ا١ي. ىٍ ٍى٥ ٝش٤ٕظ ٦ّ ١٤ْٕشٖب٥ ٧بي  ١يَ ٍَاٍ ىاٙش٦ 1-٤ّ99ؿِ 

 585،  ىٍٝي ػبي ىاٙـش٦ ا١ـي. اُ ٝؼٞـ٤ؿ ٣ٍٕـشب٧ب ايـ٠ ٍى٥       ٣ٍ54ٕشب ٝقبىٗ  ١٤ٙ741ي.  ٝي

ىٍٝي ىٍ ٍى٥  ٣ٍ4/11ٕشب ٝقبىٗ  ١156يَ ٣  100-499ىٍٝي ىٍ ُيَ ٍى٥  ٣ٍ6/42ٕشب ٝقبىٗ 

 ١يَ ػبي ىاٙش٦ ا١ي. 999-500

٣ٍٕـشب   82ا١ي. اُ اي٠ سقـياى   ىٍٝي ٍَاٍ ىاٙش٦ ٣ٍ7/6ٕشب ٝقبىٗ  92ىٍ ٍى٥ ثٍِٓ ١يِ 

ٍ  ٣ٍ7/0ٕشب ٝقبىٗ  ١10يَ ٣  1000-2499ىٍٝي ىٍ ٍى٥  6ٝقبىٗ  ١يـ٣َ   2500ى٥ ىٍٝـي ىٍ 

 ثيٚشَ ٍَاٍ َٕىش٦ ا١ي.

س٤ُيـ ػٞقيز ٣ٍٕشبيي إشبٟ ىٍ ٧َ يِ اُ ٍى٥ ٧بي ٤ٍٝى ثٍَٕي ١ٚبٟ ٝـي ى٧ـي ىٍ   

ِ    ١8/5يَ ػٞقيز ٣ٍٕـشبيي إـشبٟ    423892اي٠ ٍى٥ اُ ٝؼ٤ٞؿ   ىٍٝـي ىٍ ٣ٍٕـشب٧بي ٤ّؿـ

 ١2/36يـَ ( ٣   500-١999يـَ ٣   100-499ىٍٝـي ىٍ ٣ٍٕـشب٧بي ٝش٤ٕـظ )    ١58يَ( ،  99-1)

 ١يَ ٣ ثيٚشَ ( ٕب٠ّ ث٤ى٥ ا١ي.  ١2500يَ ٣  1000-2499ىٍٝي ىٍ آثبىي٨بي ثٍِٓ )

ثب س٤ػ٦ ث٦ ١ل٥٤ س٤ُيـ ١٤ْٕشٖب٥ ٧بي ٣ٍٕشبيي ىٍ ٧َ يـِ اُ ٍى٥ ٧ـبي  ٝـ٤ٍى ثٍَٕـي     

ىٍٝـي اُ   7/51ا١ـي، ىٍ ايـ٠ ٍى٥    ثيٚشَي٠ سقياى ٣ سَِّٞ ػٞقيز ىٍ ٍى٥ ٝش٤ٕظ ػبي َٕىشـ٦ 

 ٍَاٍ ىا١ٍي.١٤ْٕشٖب٥ ٧بي ٣ٍٕشبيي إشبٟ 

ىٍٝي اُ سقياى ٣ٍٕشب٧بي إشبٟ ثـ٦ هـ٤ى ّٞشـَي٠ سقـياى      7/6ٍى٥ ثٍِٓ ثب اهشٞبٛ 

 ٣ٍٕشب ٍا ىٍ ه٤ى ػبي ىاى٥ إز.

ىٍٝي اُ ػٞقيز  2/36اي٠ ىٍ كبٙي إز ٦ّ ثب س٤ػ٦ ث٦ سقياى ّٜ ٣ٍٕشب٧ب ىٍ اي٠ ٍى٥ 

 ٣ٍٕشبيي إشبٟ ىٍ ٣ٍٕشب٧بي ثٍِٓ ٕب٠ّ ٧ٖش٢ي.
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ـ ث٦ دَا٢ّ٘ ٣ إـشََاٍ ٕـ١٤ْشٖب٥ ٧ـبي ٣ٍٕـشبيي ثَإـبٓ      ٧ٞـ٢ي٠ ثٍَٕي ١ل٥٤ س٤ُي

٦ٖٕٚٚ َٝاست ىٍ ٕغق إشبٟ ١ٚبٟ ٝي ى٧ي ثيٚشَي٠ سقياى ١٤ْٕشٖب٥ ٧بي ثٍِٓ إشبٟ ٝقـبىٗ  

ىٍٝي ىٍ ٝلي٣ى٥ ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘ إشََاٍ يبىش٦ ا١ي. ىٙشي ث٤ىٟ ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘ ، س٤ُيـ  30

شبٟ ٙـبٝ٘ ىٕشَٕـي ٧ـبي ٢ٝبٕـت ٣ ٕـبيَ      اْٝب١بر ٣ هيٝبر ١ٖجشبً ٢ٝبٕـت ىٍ ايـ٠ ٨َٕٙـ   

 ُيَٕبهز ٧ب ث٦ سَِّٞ ٣ٍٕشب٧بي ثٍِٓ ىٍ اي٠ ٨َٕٙشبٟ ا١ؼبٝيي٥ إز.

 
 : سٚ٘ذ سؿذ )٘شخ سؿذ ( ٘بٔتؼبدَ جٕؼیت دس اػتبٖ 3-4-2-1

 ( عي ى٥ٍ٣ ٧بي ٤ٍٝى ثٍَٕي:1-7ثَإبٓ اعالفبر اٍاي٦ ٙي٥ ىٍ ػي٣ٗ ٙٞب٥ٍ) 

 ي٘ ىاٍاي ٍٙي ٢ٝيي ث٤ى٥ إز.ٍٙي ػٞقيز ىٍ ١َبط ٣ٍٕشبيي إشبٟ اٍىث -

ٝقـبىٗ   1365-75ٍٙيػٞقيز ىٍ ١َبط ٣ٍٕشبيي إـشبٟ اٍىثيـ٘ عـي ى٥ٍ٣ آٝـبٍي      -

 ىٍٝي س٢ِٗ يبىش٦ إز. -4/1( ث٦ 1375-85ىٍٝي ٣ ىٍ َٝغـ آٝبٍي ثقي ) -3/0

 ث٦ سَسيت : 1375-85عج٦َ ث٢يي آثبىي٨ب ثَإبٓ ١َم  ٍٙي ١ٚبٟ ٝي ى٧ي عي ى٥ٍ٣ آٝبٍي 

 ىٍٝي( 0-١2َم ٍٙي  ) ىٍٝي طجبر 8/14 -

 ىٍٝي( -2سب  ١0َم ٍٙي  ىٍٝي ىٍ  كبٗ هبٙي ٙيٟ) 2/22 -

 ىٍٝي )٨ٝبػَدٌيَ( 4سب  2ىٍٝي ١َم ٍٙي  2/5 -

 ىٍٝي ) ٨ٝبػَ دٌيَي ٙييي( 4ىٍٝي ١َم ٍٙي ثي٘ اُ  9/4 -

 ىٍٝي )٨ٝبػَ ىَٕز( -4سب  -2ىٍٝي ١َم ٍٙي  21 -

 ىَٕز ٙييي( ىٍٝي ىاٙش٦ ا١ي.)٨ٝبػَ -4ىٍٝي ١َم ٍٙي ّٞشَ اُ  3/72 -

 ىٍٝي اُ ٣ٍٕشب٧بي إشبٟ ىاٍاي ١َم ٍٙي ٢ٝيي ث٤ى٥ ا١ي. 5/07ثَاي٠ إبٓ 

 ١َم ٍٙي ١ٖجشبً ثبالي ػٞقيز ىٍ ١َبط ٨َٙي -

-٣85 ىٍ ى٦٧  7/2ٝقبىٗ  1365-١75َم ٍٙي ػٞقيز ىٍ ١َبط ٨َٙي إشبٟ ى٦٧  -

 ىٍٝي ث٤ى٥ إز. 1/2ٝقبىٗ  1375

ث٦ ٤ٕي ٨ٝبػَىَٕـشي ٣ ١ـَم ٍٙـي     ٍٙي ٢ٝيي ػٞقيز ىٍ ١َبط ٣ٍٕشبيي ثب َٕاي٘ -

ٝظجز ػٞقيز ىٍ ١َبط ٨َٙي ثب َٕاي٘ ث٦ ٤ٕي ٨ٝبػَ دٌيَي ٤ٝػت فـيٛ سقـبىٗ   

ٍٙي ػٞقيز ٣ س٤ُيـ ٣ دَا٢ّ٘ آٟ ىٍٕغق ٕـ١٤ْشٖب٨٧بي إـشبٟ ٙـي٥ إـز. ثـ٦      

ع٤ٍي ٦ّ ٝغبثٌ ٍٙي ػٞقيز ىٍ إشبٟ فيى دبيي٢ي ٍا ١ٚـبٟ ٝـي ى٧ـي. ١ـَم ٍٙـي      

 ىٍٝي ث٤ى٥ إز. ٣5/0  6/1ثٍَٕي ث٦ سَسيت  ٝغٌٚ إشبٟ عي ى٣ ى٥ٍ٣ ٤ٍٝى

 



 132



 1385ٚ  1375،  1365سٚ٘ذ تحٛالت ػبوٗ دس اػتبٖ اسدثیُ ثٝ تفىیه ٘مبط ؿٟشي ٚ سٚػتبيي عي  دٚسٜ ٞبي آٔبسي  (:  1-7جذَٚ)   

 1385 1375 1365 ؿشح

 ٘شخ سؿذ

75-1365 85-1375 

 1/2 7/2 715597 583002 444612 ٘مبط ؿٟشي

 -4/1 -3/0 509751 584796 601625 تبيي٘مبط سٚػ

 5/0 1/1 1225348 1167798 1046237 وُ اػتبٖ

 

 

 : ػذْ تؼبدَ ٞبي ٘بؿي اص ٟٔبجشت جٕؼیت4-4-2-1

ىٍٝي ى٨ٍَٕٙشبٟ دـبٍٓ   9/41ىٍٝي ىٍ ٨َٕٙشبٟ اٍىثي٘ ٣ ٕذٔ  6/53)اٙو(: اُاي٠ سقياى 

 آثبى ػب ث٦ ػب ٙي٥ ا١ي.

 ١يَث٤ى٥ إز. 182899اُ إشبٟ ىٍاي٠ َٝغـ آٝبٍي ) ة (: سقياى ٨ٝبػَي٠ هبٍع ٙي٥ 

ىٍٝي اُ ٨َٕٙـشبٟ اٍىثيـ٘ هـبٍع ٙـي٥ ٣ دـٔ اُآٟ ٨َٕٙـشب٨١بي        5/74) ح(: اُ اي٠ سقياى 

ىٍٝي ثيٚشَي٠ ٨ٕٜ ٨ٝـبػَ ىَٕـشي ثـ٦     ٣1/14  5/14ٖٝٚي٠ ٨َٙ ٣ هٚوبٗ ث٦ سَسيت 

 هبٍع اُإشبٟ ٍا ث٦ ه٤ى اهشٞبٛ ىاى٥ ا١ي. 

 

 

 فيٛ سقبىٗ ٧بي ٨َٙي ـ ٣ٍٕشبيي ث٦ َٙف ُيَ فجبٍر إز اُ: ١شبيغ كبٝ٘ اُ ثٍَٕي

 ثٍِٓ َٕي ٨َٙ اٍىثي٘ ٣ سَِّٞ ّٚي٦ اْٝب١بر ٣ هيٝبر ىٍ اي٠ ٨َٙ  -

آثـبى   ىب٦ٚٝ ُيبى ا١يا٥ُ ا٧ٞيز ثي٠ ٨َٙ اٍىثي٘ ث٦ ف٤٢اٟ ٨َٙ ١وٖز ٣ ٨َٙ ى٣ٛ، دبٍٓ -

 ٣ ٕبيَ ٧َ٨ٙبي إشبٟ

آثبى ٣ ٝش٢بٕت ١ج٤ىٟ ُيَٕبهز ٧بي ٓ س٤ُيـ ١بٝش٤اُٟ ٨َٙي ىٍ ٧َ٨ٙبي اٍىثي٘ ٣ دبٍ -

 ٤ٝػ٤ى ٨َٙي ثب اْٝب١بر ٣ هيٝبر ُيَث٢بيي ٤ٝػ٤ى

 س٤ُيـ ٣ دَا٢ّ٘ ١ب٢ٝبٕت ىضبيي ١٤ْٕشٖب٥ ٧بي ٣ٍٕشبيي ىٍ إشبٟ  -

 سقياى ُيبى ١٤ْٕشٖب٥ ٧بي ّٜ ػٞقيز ٣ ٤ّؿِ -

( فيٛ سقبىٗ ٧بي ٨َٙي ٣ ٣ٍٕشبيي اٍايـ٦ ٙـي٥    1-24( ٣) 1-23ىٍ ٦َٚ١ ٧بي ٙٞب٥ٍ ) 

 ز.إ
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ٞبي تٛػؼٝ ٚ اسايٝ پیـرٟٙبد ثرٝ    : اسصيبثي )ثبصٍ٘شي (، اٞذاف وّي ٚ جٟت ٌیشي3-1

 ٔشاجغ ريشثظ

 

٧بي ٣ضـ ٤ٝػ٤ى ٣ سجيي٠ ٕـبُٝبٟ ىضـبيي إـشبٟ اٍىثيـ٘ ١َـبط ٍـ٤ر،        ثب ا١ؼبٛ ثٍَٕي 

٧ب ٣ س٨ييي٧بي ٤ٝػ٤ى إشبٟ ىٍ ٢ٝـبعٌ ٝوشٚـو ٝـ٤ٍى ٢ٙبٕـبيي ٍـَاٍ َٕىـز.        ضقو، ىَٝز

اي إشبٟ ٣ ٍبثٚيز ٧بي آٟ ثَاي س٤ٕق٦  شبيغ كبٝ٘، سقبىٗ ٧ب ٣ فيٛ سقبىٗ ٧بي ٢ٝغ٦َثَإبٓ ١

 ٝٚوٜ َٕىيي.

٧بي س٤ٕق٦ إشبٟ ثب س٤ػ٦ ث٦ ا٧ياه ّٚي عَف آٝبي٘ ٦ّ س٤ُيـ ث٨ي٢ـ٦ ػٞقيـز ٣    ٍبثٚيز

ىقبٙيز ٧ب ىٍ ف٦َٝ َُٕٝي٠ إز ٤ٍٝى س٤ػ٦ ٍَاٍ َٕىش٦ ٣ ىٍ ٨١بيز س٤ٕـق٦ إـشبٟ ثـب    

 ز ٧بي آٟ ثَ ٦ٕ ٝل٤ٍ : س٤ػ٦ ث٦ ٍبثٚي

 ّٚب٣ٍُي  -

 َٕىَٖٙي -

 ٢ٝقز -

 إش٤اٍ ه٤ا٧ي ث٤ى.

ا١ي،  فٞي٥ سَي٠ ف٤اٝٚي ٦ّ ىٍ ىَآي٢ي سقيي٠ ػ٨ز ٕيَي ٝل٧ٍ٤بي س٤ٕق٦ إشبٟ ٤ٝطَ ث٤ى٥

 ث٦ َٙف ُيَ فجبٍس٢ي اُ : 

 س٤اٟ ا٤ٙ٤ّّيِ  -

 ٢ٝبثـ آة ٤ٝػ٤ى ٣ ٍبث٘ ىٕشَٕي -

 ٣ضقيز اػشٞبفي ـ اٍشٞبىي ٣ ى٢٧َٖي -

 ٧ب ٣ ٍبثٚيز ٧بي آٟ ىٍ ٣ضـ ٤ٝػ٤ى  بي عجيقي، ػٌاثيزؿٜٚ ا١ياُ ٧ -

 ٣ضقيز ُيَٕبهز ٧ب  -

 ٣ضقيز ث٥َ٨ ثَىاٍي اُ ٢ٝبثـ ٣ اْٝب١بر ٤ٝػ٤ى -

 ّبٍَّى٧ب ٣ فَْٞٚى٧بي ١٤ْٕشٖب٧ي ٣ ٍبثٚيز ٧بي ٤ٝػ٤ى ثَاي س٤ٕق٦  -

ثَاي٠ إبٓ اٝٚي سَي٠ ٝل٤ٍ س٤ٕق٦ إشبٟ ، س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُي ه٤ا٧ي ث٤ى. فٞي٥ سـَي٠  

ٕق٦ ّٚب٣ٍُي إشبٟ ثب س٤ػ٦ ث٦ ٍبثٚيز ٧بي ٢ٙبٕبيي ٙي٥ ٙبٝ٘ ٝلي٣ى٥ ٨َٕٙشب٨١بي ٢ٝبعٌ س٤

دبٍٓ آثبى، ثي٦ٚ ٤ٕاٍ ٣ ثو٘ ٧بيي اُ ٨َٕٙشبٟ َٕٝي ، ٨َٕٙـشبٟ ٝٚـٖي٠ ٙـ٨َ ، ٨َٕٙـشبٟ     

 اٍىثي٘ ، ١يَ ٣ ١ٞي٠ ٣ ث٦ ٤ٍٝر ٝلي٣ى ىٍ ٨َٕٙشبٟ هٚوبٗ ٧ٖش٢ي.

ث٤ى ٣ سٞـبٝي ػـٌاثيز ٧ـبي ٝلـيظ     س٤ٕق٦ َٕىَٖٙي ١يِ س٤ٕق٦ اي ٦ٞ٧ ػب١ج٦ ه٤ا٧ي 

 عجيقي ٣ ا١ٖبٟ ٕبهز ٍا ىٍ ّ٘ ىضبي إشبٟ ىٍ ثَ ه٤ا٧ي َٕىز.
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س٤ٕق٦ ٢ٝقشي ىٍ إشبٟ ثب س٤ػ٦ ث٦ س٤اٟ ٝليظ إشبٟ ٝلي٣ى ث٤ى٥ ٣ فٞيسبً ىٍ ٍإـشبي  

َٕىى. س٤ٕق٦ ٢ٝبيـ سجييٚي ٣ سْٞيٚـي ثـ٦ ٣يـ٥ْ ىٍ ٙـٞبٗ ٣ َّٝـِ       س٤ٕق٦ ّٚب٣ٍُي س٤ٝي٦ ٝي

 ي َٕىى.إشبٟ س٤ٝي٦ ٝ

ثي٢ي ٣ آي٢ي٥ ١َٖي ٣ سقيي٠ ٕـ٢بٍي٧٤بي آي٢ـي٥ س٤ٕـق٦ إـشبٟ ثَإـبٓ       ىٍ ىٞ٘ دي٘

 ٝل٧ٍ٤بي اٙب٥ٍ ٙي٥ ٤ٍٝى س٢ؾيٜ ٣ سجيي٠ ٍَاٍ َٕىش٦ إز.

 



