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 پیش گفتار

تحٔيْ ٝيؼيت ٗٞرٞز پيف ثيٜي ٝيؼيت آتي زض ثرك٢بي ٗرتٔق اهتهبزي، ارت٘بػي ٝ             

 كط١ِٜي ٗؿتٔعٕ ٝرٞز زازٟ ١ب ٝ اَالػبت آٗبضي زهين، ث٢ِٜبٕ ٝ ربٗغ اؾت.

اٗطٝظ ٛيي ٗي زاٛيٖ ت٢ي٠ ٝ تسٝيٚ ٝ ارطاي ؾيبؾت٢ب ٝ ثطٛب٠ٗ ضيعي٢بي تٞؾؼ٠ اهتهبزي،                

ارت٘بػي ٝ كط١ِٜي ثسٝٙ زض اذتيبض زاقتٚ آٗبض ٝ اَالػبت ًبكي، نحيح، زهين ٝ ث٢ِٜبٕ ٠ٛ ت٢ٜب                 

ٗكٌْ ث٠ٌٔ اٌٗبٙ پصيط ٛيؿت زض ايٚ ضاؾتب ث٠ ٜٗظٞض آُب١ي ٗؿئٞالٙ اظ ا١٘يت ٝحؿبؾيت زازٟ                

١بي آٗبضي ث٢ِٜبٕ زض ظٗي٠ٜ ١بي ُٞٛبُٞٙ ٝ ٛيع ايزبز ١٘ب١ِٜي زض اضائ٠ آٗبض ٗٞضز ٛيبظ، ٗؼبٝٛت                  

آٗبض ٝ اَالػبت ٗؼبٝٛت ؾبظٗبٙ ٗسيطيت ٝ ثطٛب٠ٗ ضيعي اؾتبٙ اضزثيْ  اهسإ ث٠ ت٢ي٠ ٝ اٛتكبض                     

فٌَاى گعيسُ قاذصْا ٍ ًواگطّاي التصازي، اجتوافي ٍ فطٌّگي          «ٛكطي٠ اي ثب    

 ٛ٘ٞزٟ اؾت .» 1396اؾتاى اضزتيل زض ؾال 

اٗيس اؾت ُٗبٓت ايٚ ٛكطي٠ ثتٞاٛس ثطاي اؾتلبزٟ ٗسيطاٙ، پػ١ٝكِطاٙ، ثطٛب٠ٗ ضيعاٙ ٝ ...               

 ٗليس ٝاهغ ُطزز.

زض پبيبٙ اظ ٗؿئٞالٙ ًٝبضقٜبؾبٙ ًٔي٠ زؾتِب١بي زٝٓتي، ؾبظٗب٢ٛب ٝ ٢ٛبز١بي اٛوالثي ٠ً             

ثب اضائ٠ ث٠ ٗٞهغ اَالػبت آٗبضي ٗب ضا زض اٛتكبض ايٚ ٛكطي٠ يبضي ٛ٘ٞزٛس توسيط ٝ تكٌط ٝ هسضزاٛي                    

 ٗي ُطزز. 
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ٌگي اؾتاى اضزتيل  1  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 ذالصِ يافتِ ّاي ًكطيِ: 

        ٗحهّٞ ٛبذبٓم زاذٔي ث٠ هي٘ت ثبظاضGDPR          ٟث٠ تلٌيي اضظـ اكعٝزٟ ثرك٢بي ػ٘س

  ّ ّ         729442ثبٓؾ ثط     4941اهتهبزي زض ؾب  4932،    4949ٗئيبضز ضيبّ ثٞزٟ ٠ً ٛؿجت ث٠ ؾب

 زضنس ًب١ف يبكت٠ اؾت.

              ّٛؿجت ث٠ ؾبّ     4941قبذم ًْ ث٢بي ًبال١ب ٝ ذسٗبت ٗهطكي ذبٛٞاض١بي ق٢طي  زض ؾب

 زضنس ضقس زاقت٠ اؾت. 391ضؾيسٟ ٠ً ٛؿجت ث٠ ؾبّ هجْ ٗؼبزّ  403( ث٠ 4941پبي٠ )

                 ّٛؿجت ث٠    4941قبذم ًْ ث٢بي ًبال١ب ٝ ذسٗبت ٗهطكي ذبٛٞاض١بي ضٝؾتبئي  زض ؾب

 زضنس ضقس زاقت٠ اؾت. 391ضؾيسٟ ٠ً ٛؿجت ث٠ ؾبّ هجْ ٗؼبزّ  40391( ث٠ 4941ؾبّ پبي٠ )

    ّقبذم اضظـ ؾ٢بٕ ٝ حن توسٕ ٗؼب٠ٔٗ قسٟ زضؾبظٗبٙ ثٞضؼ ث٢بزاض ثبٓؾ ثط                  4941زض ؾب

 زضنس ًب١ف يبكت٠ اؾت  71917ٗئيبضز ضيبّ ثٞزٟ اؾت ٠ً ٛؿجت ث٠ ؾبّ هجْ   9991

          ّثط اؾبؼ ؾطق٘بضي ػ٘ٞٗي ٛلٞؼ ٝ ٗؿٌٚ ث٠              4941ر٘ؼيت اؾتبٙ زض آثبٛ٘بٟ ؾب

9 زضنس آٛطا ظٛبٙ تكٌيْ زازٟ      914 زضنس آٙ ٗطزاٙ ٝ      14ٛلط ضؾيس ٠ً اظ ايٚ تؼساز         4730000

9 زضنس ضؾيسٟ اؾت ٠ً ٛؿجت ث٠        13ثٞزٛس ثط ١٘يٚ اؾبؼ ٗيعاٙ ق٢ط ٛكيٜي زض اؾتبٙ ث٠             

زضنس 0991زضنس ضقس زاقت٠ اؾت. ٛطخ ضقس ر٘ؼيت زض اؾتبٙ         1ايٚ ٗيعاٙ حسٝز  4941ؾبّ 

 زضنس ثٞزٟ اؾت. 794ٝ زض ٛوبٌ ضٝؾتبيي ٜٗلي  4919ثٞزٟ ٠ً ايٚ ٛطخ زض ٛوبٌ ق٢طي 

    ّٛلط ثٞزٟ ٠ً ٛؿجت ث٠ ؾبّ ُصقت٠           79124تؼساز ٝالزت حجت قسٟ زض اؾتبٙ          4941زض ؾب

ٛلط ثٞزٟ ٠ً ٛؿجت ث٠          1913زضنس ًب١ف زاقت٠ اؾت, تؼساز ٗتٞكيبٙ زض ١٘بٛؿبّ             1997

ٗٞضز ضؾيسٟ ٠ً      47290زضنس ًب١ف زاقت٠, ١٘چٜيٚ تؼساز اظزٝاد ث٠            4922ؾبّ ُصقت٠   

زضنس ًب١ف  ٛكبٙ ٗي       1940ٗٞضز ضؾيسٟ ٠ً      9403زضنس ًب١ف ٝ تؼساز َالم ث٠          2942

 ز١س.

         ّزضنس اػالٕ قسٟ اؾت زض حبٓي ٠ً ٛطخ ثيٌبضي              4091,  4941ٛطخ ثيٌبضي زض پبئيع ؾب

زضنس ًب١ف    70931زضنس ثٞزٟ اؾت, ٠ً ٛؿجت ث٠ ؾبّ ُصقت٠            7193ؾب٠ٓ  41-71رٞاٛبٙ  

 زاقت٠ اؾت.



ٌگي اؾتاى اضزتيل  2  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

  ّ4794تٚ ضؾيسٟ ٠ً ٛؿجت ث٠ ؾبّ ُصقت٠     7420ث٠ ضهٖ  4941تٞٓيس ُٞقت زض اؾتبٙ زض ؾب 

 زضنس اكعايف زاقت٠ اؾت.

        ّ١عاض ٗتط ٌٗؼت ُعاضـ قسٟ ٠ً ايٚ ٗوساض          992ث٠    4941ٗيعاٙ ٗهطف ثٜعيٚ ٗٞتٞض زض ؾب

 زضنس اكعايف  زاقت٠ اؾت. 13940ٛؿجت ث٠ ؾبّ ُصقت٠  

        ّ١عاض زالض ضؾيسٟ ٠ً ٛؿجت ث٠ ؾبّ ُصقت٠            992ث٠    4941اضظـ نبزضات ٗٞاز ٗؼسٛي زض ؾب

 زضنس ًب١ف  زاقت٠ اؾت.   11913

    ّزضنس ضقس    ١1904عاض ٛلط ثب        712تؼساز ٗؿبكط حْ٘ قسٟ زض پطٝاظ١بي زاذٔي          4941زض ؾب

١عاض ٛلط  ٛؿجت ث٠ ؾبّ ُصقت٠  زض كطٝزُب٢١بي اؾتبٙ حبثت ثٞزٟ        4491ٝ زض پطٝاظ١بي ذبضري 

 اؾت.

            ّٛلط ثٞزٟ ٠ً     40193ٛلط    400ث٠ اظاي ١ط      4941يطيت ٛلٞش تٔلٚ ١٘طاٟ زض اؾتبٙ زض ؾب

 زضنس ًب١ف زاقت٠ اؾت. 3937ٛؿجت ث٠ ؾبّ ُصقت٠ 



ٌگي اؾتاى اضزتيل  3  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 اي ّاي هٌغمِ ّا ٍ ًواگطّاي حؿاب قاذص

 هحصَل ًاذالص زاذلي تِ تفىيه اضظـ افعٍزُ ترف ّاي فوسُ التصازي اؾتاى اضزتيل

 )هيلياضز ضيال( 1394-1390زض ؾال 

 1394 1393 1392 1391 1390 قطح

 10.4290.144 91.942 44.113 47.144 ًكبٝضظي,قٌبض ٝ رِٜٔساضي

 122 919 741 444 21 ٗب١يِيطي

 402 441 443 477 401 ٗؼسٙ

 41.771 3.720 2.719 1.112 9.942 نٜؼت

 7.411 1.009 1.114 9.192 7.411 تبٗيٚ آة ٝ ثطم ٝ ُبظ َجيؼي

 1.013 1.427 1.219 1.247 1.311 ؾبذت٘بٙ

 90.1271.241 71.131 44.000 41.337 ػ٘سٟ كطٝقي , ذطزٟ كطٝقي, تؼ٘يط ٝؾبيْ ٛؤي٠ ٝ ًبال١ب

 9.413 7.491 7.194 4.279 4.717 ١تْ ٝ ضؾتٞضاٙ

 2.321 1.242 1.243 1.004 9.091 حْ٘ ٝ ٛوْ, اٛجبضزاضي ٝ اضتجبَبت

 4.719 4.014 4.923 4.943 4.473 ٝاؾ٠ُ ُطي ١بي ٗبٓي

 40.214 4.179 3.711 1.794 1.119 ٗؿتـالت, ًطاي٠ ٝ ذسٗبت ًؿت ٝ ًبض

 1.141 1.147 1.434 9.344 9.747 ازاضٟ اٗٞض ػ٘ٞٗي, ٝ ذسٗبت ق٢طي

 2.109 1.149 1.193 1.441 9.271 آٗٞظـ

 1.174 1.410 9.440 9.043 7.471 ث٢ساقت ٝ ٗسزًبضي ارت٘بػي

 4.102 7.044 4.444 4.111 4.900 ؾبيط ذسٗبت ػ٘ٞٗي, ارت٘بػي قرهي ٝ ذبِٛي

 14.071 22.111 449.74490.9472.442 (GDPRٗحهّٞ ٛبذبٓم زاذٔي ث٠ هي٘ت ثبظاض)

 ٗطًع آٗبض ايطاٙ -ٗأذص



ٌگي اؾتاى اضزتيل  4  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 )هيلياضز ضيال(1394اضظـ افعٍزُ ترف ّاي التصازي اؾتاى اضزتيل زض ؾال
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 0497 0419 22979 90.144.772 43.143.371 13.490.17 ًكبٝضظي،قٌبضٝرِٜٔساضي

 149 799 929 122.041 740.340 212.401 ٗب١يِيطي

-0939 039 402.434 27.427 424.914 ٗؼسٙ  0904 

 0921 -0901 13947 41.771.102 70.142.734 91.214.333 نٜؼت

 0914 0901 1394 7.411.112 4.911.330 9.149.192 تبٗيٚ آة،ثطم ٝ ُبظَجيؼي

 4903 -0947 2191 1.013.041 4.033.140 41.411.101 ؾبذت٘بٙ

ػ٘سٟ كطٝقي،ذطزٟ كطٝقي، 
 تؼ٘يط ٝؾبيْ ٛؤي٠ ٝ ًبال١ب

99.312.431 4.027.213 71.241.772 93944 0904- 4922 

 4921 0941 1197 9.413.912 7.717.122 1.140.371 ١تْ ٝ ضؾتٞضاٙ

حْ٘ ٝ ٛوْ،اٛجبضزاضي ٝ 
 اضتجبَبت

40.114.111 7.131.014 2.321.941 4191 0907 0931 

 0911 0907 439 4.719.143 447.444 7.411.991 ٝاؾ٠ُ ُطي ١بي ٗبٓي

ٗؿتـالت،ًطاي٠ ٝ ذسٗبت 
 ًؿت ٝ ًبض

44.311.110 4.401.232 40.214.227 1493 0901- 0914 

ازاضٟ اٗٞضػ٘ٞٗي،زكبػي ٝ 
 تبٗيٚ ارت٘بػي

3.412.144 4.210.244 1.141.400 0791 0940 4901 

 4929 0979 2491 2.109.473 311.141 3.712.277 آٗٞظـ

ث٢ساقت ٝ ٗسزًبضي 
 ارت٘بػي

1.110.170 4.074.994 1.174.037 1091 0942 4991 

ؾبيط ذسٗبت ػ٘ٞٗي، 
 ارت٘بػي،قرهي ٝ ذبِٛي

7.444.971 147.099 4.102.749 4394 0904 4943 

 0934 4943 999 172.474 ... ... ذبٓم ٗبٓيبت ثط ٝاضزات

ٗحهّٞ ٛبذبٓم زاذٔي ث٠ 
 هي٘ت ثبظاض

... ... 472.442.110   0904 4901 

 ٗبذص 5 ٗطًع آٗبض ايطاٙ



ٌگي اؾتاى اضزتيل  5  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

  1931سهم ارزش افزوده بخش های عمذه اقتصادی استان اردبيل در سال -1نمودار 



ٌگي اؾتاى اضزتيل  6  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

  :تقاضيف

 اضظـ افعٍزُ: 

اضظـ اكعٝزٟ، اضظـ ايبكي ايزبز قسٟ زض رطيبٙ تٞٓيس اؾت. تلبٝت ثيٚ اضظـ ؾتتبٛسٟ ٝ ٗتهطف      
  ُٞيٜس. پؽ اظ ًتؿط ٗتهطف ؾتطٗبي٠           ٝاؾ٠ُ زض ١ط كؼبٓيت اهتهبزي ضا اضظـ اكعٝزٟ ٛبذبٓم ٗي

 آيس. حبثت اظ اضظـ اكعٝزٟ ٛبذبٓم، اضظـ اكعٝزٟ ذبٓم ث٠ زؾت ٗي

 ؾتاًسُ :

ؾتبٛسٟ ١ط ٝاحس تٞٓيسي ، ٗز٘ٞع ًبال١ب ٝ ذسٗبتي اؾت ٠ً زض آٙ ٝاحس تٞٓيس ٗي قتٞز ٝ ثتطاي         
اؾتلبزٟ  زض زؾتطؼ هطاض ٗي ُيطز . ؾ٢٘ي  اظ ًبال١ب ٝ ذسٗبت ٠ً تب پبيبٙ زٝضٟ حتؿبثسٓطي ثت٠          
نٞضت ٛب ت٘بٕ يب ًبض زض رطيبٙ ؾبذت ثبهي ٗبٛسٟ ثبقس ، رعٝ ؾتبٛسٟ ٝاحس ث٠ حتؿبة  ٗتي آيتس .         
ًبال١ب ٝ ذسٗبتي ٠ً زض يي ٝاحس زض زٝضٟ حتؿبثساضي ٗؼيتٚ تٞٓيتس ٝ زض ١٘تبٙ زٝضٟ زض زيِتط                   
كطايٜس١بي تٞٓيس آٙ ٝاحس ٗهطف ٗي قٞز ، رعٝ ؾتبٛسٟ آٙ ٝاحس ٜٗظٞض ٛ٘ي ُطزز . ؾتبٛسٟ ث٠ ؾ٠   
زؾت٠ توؿيٖ ٗي قٞز 5 ؾتبٛسٟ ثبظاضي ، ؾتبٛسٟ تٞٓيس قسٟ ثطاي ذتٞز ٗتهطكي ٢ٛتبيي ٝ تتكٌيْ            

 ؾطٗبي٠ ث٠ حؿبة ذٞز ٝ ؾبيط ؾتبٛسٟ ١بي ؿيط ثبظاضي .

 

 :  هصطف ٍاؾغِ

 اضظـ ًبال١ب ٝ ذسٗبت ٗهطف قسٟ زض رطيبٙ تٞٓيس ، ث٠ اؾتخٜبي ٗهطف ؾطٗبي٠ حبثت اؾت .

 

 :هحصَل ًاذالص زاذلي

١بي اهتهبزي ٝاحس١بي تٞٓيسي ٗويٖ يي ًكٞض زض    ٗحهّٞ ٛبذبٓم زاذٔي، ٛتيز٠ ٢ٛبيي كؼبٓيت
يي زٝضٟ ظٗبٛي ٗؼيٚ اؾت. ٗحهّٞ ٛبذبٓم زاذٔي ث٠ ؾ٠ ضٝـ تٞٓيس، ١عي٠ٜ ٝ زضاٗتس ٗحبؾتج٠      

 قٞز. ٗي



ٌگي اؾتاى اضزتيل  7  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 (1395;100) 1396قاذص ليوتْا زض ؾال 

 فسز قاذص فٌَاى قاذص يا ًواگط

زضصس تغييط 

 ًؿثت تِ

 ؾال لثل

 3.1 403.1 ًْ ث٢بي ًبال١ب ٝ ذسٗبت ٗهطكي ذبٛٞاض١بي ق٢طي  قبذم

     ُطٟٝ ١بي انٔي5

 40.4 440.4 ذٞضاًي ١ب، آقبٗيسٛي ١ب ٝ زذبٛيبت

 1.1 401.1 پٞقبى ٝ ًلف

 3.3 403.3 ٗؿٌٚ، آة، ثطم، ُبظ ٝ ؾبيط ؾٞذت ١ب

 1.3 401.3 ٗجٔ٘بٙ، ٓٞاظٕ ذبِٛي ٝ تؼ٘يط ٝ ٢ِٛساضي آٙ ١ب

 1.1 401.1 ث٢ساقت ٝ زضٗبٙ

 1.1 401.1 حْ٘ ٝ ٛوْ

 40 440 اضتجبَبت

 2.4 402.4 تلطيح ٝ كط١َٜ

 47.7 447.7 آٗٞظـ

 2 402 ١تْ ٝ ضؾتٞضاٙ

 2.1 402.1 ًبال١ب ٝ ذسٗبت ٗتلطه٠

 ٗطًع آٗبض ايطاٙ   -ٗأذص

 تقاضيف:

 قاذص تْاي واالّا ٍ ذسهات هصطفي ذاًَاض:

ٗؼيبض ؾٜزف تـييطات هي٘ت تؼساز ٗؼيٚ ٝ حبثتي اظ ًبال١ب ٝ ذسٗبت ٗٞضز ٗهطف ذبٛٞاض ٛؿجت ث٠   
 ؾبّ پبي٠ اؾت.

 



ٌگي اؾتاى اضزتيل  8  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 (1395;100)1396قاذص ليوتْا زض ؾال 

 فسز قاذص فٌَاى قاذص يا ًواگط

زضصس تغييط 

 تِ ًؿثت 

 لثل  ؾال 

 3.1 403.1 ذبٛٞاض١بي ضٝؾتبيي ٗهطكي   ًبال١ب ٝ ذسٗبت   ث٢بي  ًْ قبذم

     ُطٟٝ ١بي انٔي5

 40.9 440.9 ذٞضاًي ١ب، آقبٗيسٛي ١ب ٝ زذبٛيبت

 1 401 پٞقبى ٝ ًلف

 3.3 403.3 ٗؿٌٚ، آة، ثطم، ُبظ ٝ ؾبيط ؾٞذت ١ب

 1.9 401.9 ٗجٔ٘بٙ، ٓٞاظٕ ذبِٛي ٝ تؼ٘يط ٝ ٢ِٛساضي آٙ ١ب

 2.1 402.1 ث٢ساقت ٝ زضٗبٙ

 1 401 حْ٘ ٝ ٛوْ

 44.1 444.1 اضتجبَبت

 1.4 401.4 تلطيح ٝ كط١َٜ

 74.1 474.1 آٗٞظـ

 2.4 402.4 ١تْ ٝ ضؾتٞضاٙ

 3 403 ًبال١ب ٝ ذسٗبت ٗتلطه٠

 ٗطًع آٗبضايطاٙ -ٗأذص



ٌگي اؾتاى اضزتيل  9  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 (1396ّا ٍ ًواگطّاي هالي ٍ پَلي: ) قاذص

 فٌَاى قاذص يا ًواگط

  

 همساض/تقساز ٍاحس

تغييط  زضصس 

ًؿثت تِ 

 لثل ؾال 

 4.22 9174 ٗئيبضز ضيبّ زضآٗس١بي اؾتبٙ

 -7.20 40.9 زضنس زضنس تحون زض آٗس١بي ٗبٓيبتي

 -0.20 31.4 زضنس ؾ٢ٖ زض آٗس١بي ٗبٓيبتي زض زض آٗس١بي اؾتبٛي

ؾ٢ٖ ١عي٠ٜ ١بي ت٘ٔي زاضايي ١بي ؾطٗبي٠ اي زض ًْ اػتجبضات 

 اؾتبٙ
 -44.40 41 زضنس

 9.10 11.3 زضنس ٛؿجت اػتجبضات ١عي٠ٜ اي اؾتبٙ ث٠ زضآٗس١بي اؾتبٙ

 -40.90 44.1 زضنس ٛؿجت اػتجبضات ت٘ٔي زاضايي ١بي ؾطٗبي٠ اي ث٠ زضآٗس١بي اؾتبٙ

ٛؿجت اػتجبضات ت٘ٔي زاضايي ١بي ؾطٗبي٠ اي ث٠ اػتجبضات ١عي٠ٜ اي 

 اؾتبٙ
 -42.30 42.1 زضنس

 ٗؼبٝٛت ثطٛب٠ٗ ضيعي اؾتبٛساضي اؾتبٙ اضزثيْ. -ٗأذص

 ؾبظٗبٙ اٗٞض اهتهبزي ٝ زاضايي اؾتبٙ اضزثيْ. -    



ٌگي اؾتاى اضزتيل  10  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 (1396ّا ٍ ًواگطّاي هالي ٍ پَلي: ) قاذص

 فٌَاى قاذص يا ًواگط )هاًسُ زض پاياى زٍضُ(

  
 همساض/تقساز ٍاحس

زضصس تغييط 

ًؿثت تِ ؾال 

 لثل  

 94944 27391 ٗئيبضز ضيبّ (4ؾپطزٟ ١بي ثرف ؿيطزٝٓتي ٛعز ثبٛي ١ب )

 72914 3921 ٗئيبضز ضيبّ زيساضي

 14920 11110 ٗئيبضز ضيبّ ؿيط زيساضي

 19929 1110 ٗئيبضز ضيبّ هطو آحؿ٠ٜ پؽ اٛساظ  

 14912 12400 ٗئيبضز ضيبّ ؾطٗبي٠ ُصاضي ٗست زاض 

 1924 79794 ٗئيبضز ضيبّ ًٞتبٟ ٗست

 37942 91114 ٗئيبضز ضيبّ ثٜٔس ٗست

 21974 12919 ٗئيبضز ضيبّ ر٘غ تؿ٢يالت اػُبئي

 ( قبْٗ ٗٞؾؿبت اػتجبضي  ٛيع ٗي قٞز. 4)

 ١بي اؾتبٙ اضزثيْ ثبٛي -ٗأذص

 تقاضيف:

 ّاي ترف غيط زٍلتي: ؾپطزُ

١تب    اقربل حويوي ٝ حوٞهي ذهٞني، َجن يتٞاثُي ثت٠ ثبٛتي            ٝؾي٠ٔ ١بيي اؾت ٠ً ث٠ ؾپطزٟ
 قٞز. ؾپطزٟ ٗي

  ّاي زيساضي: ؾپطزُ

آٙ ٗتؼ٢س اؾت ث٠ ٗحى ضؤيت چي اظ   قٞز ٠ً ثبٛي زض ثطاثط زاضٛسٟ ١بيي اَالم ٗي ث٠ ؾپطزٟ
١بي  ١ب، ؾپطزٟ ٗيعاٛي ٠ً زض چي هيس قسٟ اؾت ثپطزاظز. ث٠ ايٚ ؾپطزٟ َطف اٝ، ٝر٠ ؾپطزٟ ضا ث٠

  قٞز. آحؿ٠ٜ ربضي ٛيع ُلت٠ ٗي هطو



ٌگي اؾتاى اضزتيل  11  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 (1396ّا ٍ ًواگطّاي هالي ٍ پَلي: ) قاذص

 همساض/تقساز ٍاحس فٌَاى قاذص يا ًواگط

تغييط  زضصس 

ًؿثت تِ ؾال 

 لثل 

 -49.10 4132 ١عاض ؾ٢ٖ تؼساز ؾ٢بٕ ٝ حن توسٕ ٗؼب ٠ٔٗ قسٟ

 -71.17 9991 ٗئيٞٙ ضيبّ اضظـ ؾ٢بٕ ٝ حن توسٕ  ٗؼب٠ٔٗ قسٟ

 77.11- 111 ػسز تؼساز اٝضام ٗكبضًت ٗؼب٠ٔٗ قسٟ

 90.94- 134 ٗئيٞٙ ضيبّ اضظـ  اٝضام ٗكبضًت ٗؼب٠ٔٗ قسٟ

 - - ٗؼب٠ٔٗ تؼساز زكؼبت ٗؼبٗالت

 - - ٛلط تؼساز ذطيساضاٙ ؾ٢بٕ ٝ حن توسٕ

 تبالض ثٞضؼ اٝضام ث٢بزاض اؾتبٙ اضزثيْ -ٗأذص



ٌگي اؾتاى اضزتيل  12  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 1396ّا ٍ ًواگطّاي هالي ٍ پَلي:  قاذص

 همساض/تقساز ٍاحس فٌَاى قاذص يا ًواگط

تغييط  زضصس 

ًؿثت تِ ؾال 

 لثل 

 3.34 9443.2 ٗئيبضزضيبّ زضاٗس١بي ٗبٓيبتي

 0.01 4214.3 ٗئيبضزضيبّ ٗبٓيبت ١بي ٗؿتويٖ

 -1.40 11.4 زضنس ١بي ٗؿتويٖ زض زضآٗس١بي ٗبٓيبتي ؾ٢ٖ ٗبٓيبت

 7.10 47.7 زضنس ثطحطٝت زض ٗبٓيبت ١بي ٗؿتويٖ  ؾ٢ٖ ٗبٓيبت

 -0.30 20.7 زضنس ثطزضآٗس زض ٗبٓيبت ١بي ٗؿتويٖ  ؾ٢ٖ ٗبٓيبت

 -4.30 42.1 زضنس ثط قطًت ١ب زض ٗبٓيبت ١بي ٗؿتويٖ  ؾ٢ٖ ٗبٓيبت

 77.22 4913.4 ٗئيٞٙ ضيبّ ٗبٓيبت ١بي ؿيط ٗؿتويٖ

 1.40 19.4 زضنس ١بي ؿيط ٗؿتويٖ زض زضآٗس١بي ٗبٓيبتي ؾ٢ٖ ٗبٓيبت

ؾ٢ٖ ٗبٓيبت ثط ًبال١ب ٝ ذسٗبت زض ٗبٓيبت ١بي ؿيط 

 ٗؿتويٖ
 0 400 زضنس

 0 0 زضنس ؾ٢ٖ ٗبٓيبت ثط ٝاضزات زض ٗبٓيبت ١بي ؿيط ٗؿتويٖ

 ؾبظٗبٙ اٗٞض اهتهبزي ٝ زاضايي اؾتبٙ اضزثيْ -ٗأذص

 تقاضيف:

 هاليات هؿتمين:

قٞز ٝ هبثٔيت اٛتوبّ ث٠ ٝاحتس١بي زيِتط ضا           ٗبٓيبتي اؾت ٠ً ثط زضاٗس ٝ زاضايي اقربل ٝيغ ٗي 

 ٛساضز.

 هاليات غيط هؿتمين:  

قتٞز ٝ احتط ٝاهؼتي         ٗبٓيبتي اؾت ٠ً ثط تٞٓيس، ٝاضزات، ٗهطف ٝ كطٝـ ًبال١ب ٝ ذسٗبت ٝيغ ٗي  

 ثبقس. ٢ٛبيي ٗي  ًٜٜسٟ ٗهطف  پطزاذت ٗتٞر٠



ٌگي اؾتاى اضزتيل  13  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

  1396ؾْن اًَاؿ هاليات ّاي هؿتمين زض ؾال -2ًوَزاض



ٌگي اؾتاى اضزتيل  14  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 1396ّا ٍ ًواگطّاي هالي ٍ پَلي: قاذص 

 همساض/تقساز ٍاحس فٌَاى قاذص يا ًواگط

تغييط  زضصس 

ًؿثت تِ ؾال 

 لثل 

 -0921 4271 ٗئيبضز ضيبّ ١بي ثي٠٘ اؾتبٙ زضيبكتي قطًت  حن ثي٠٘

 -3909 4114 ٗئيبضز ضيبّ ١بي ثي٠٘ اؾتبٙ ذؿبضت پطزاذتي قطًت

 -4944 4993 ١عاض ضيبّ حن ثي٠٘ ؾطا٠ٛ زض اؾتبٙ

 3934 49917 زضنس ٛؿجت ذؿبضت ثي٠٘ قرم حبٓج

 3921 11949 زضنس ٛؿجت ذؿبضت ثي٠٘ ثس٠ٛ اتٞٗجيْ

 21911 423910 زضنس ٛؿجت ذؿبضت ثي٠٘ زضٗبٙ

 -79904 72911 زضنس ؾٞظي ٛؿجت ذؿبضت ثي٠٘ آتف

 -97931 44910 زضنس ٛؿجت ذؿبضت ثي٠٘ ٗؿئٞٓيت

 -0911 70949 زضنس ٛؿجت ذؿبضت ثي٠٘ ظٛسُي

 -74933 44904 زضنس ٛؿجت ذؿبضت ثي٠٘ ٢ٜٗسؾي

 -73930 40913 زضنس ٛؿجت ذؿبضت ثي٠٘ ثبضثطي

 0933 14913 زضنس ٛؿجت ذؿبضت ثي٠٘ حٞازث ؾطٛكيٚ

 -10932 13911 زضنس ٛؿجت ذؿبضت ثي٠٘ حٞازث

  اؾتبٙ اضزثيْ قبْٗ قطًت٢بي) ايطاٙ,آؾيب,زاٛب,آجطظ,ٗؼٖٔ ٝ ؾيٜب(  ١بي ثي٠٘ قطًت -ٗأذص

 ّاي هحاؾثِ: فطهَل
 :  حك تيوِ زضيافتي

ػجبضت اؾت اظ حن ثي٠٘ ١بيي ٠ً قطًت ١بي ثي٠٘ زضاظاي نسٝض ثي٠٘ ٛب٠ٗ زض زٝضٟ ٗٞضز ثطضؾي 
 زضيبكت ٗي ًٜٜس . 

 ذؿاضت پطزاذتي :

 ٗجبٓؾ ذؿبضتي ٠ً َي زٝضٟ ٗٞضز ثطضؾي تٞؾٍ قطًت ١بي ثي٠٘ پطزاذت قسٟ اؾت . 

 حك تيوِ ؾطاًِ: 

 )ر٘ؼيت ًْ اؾتب9ٙ حن ثي٠٘ زضيبكتي(



ٌگي اؾتاى اضزتيل  15  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 ًؿثت ذؿاضت تيوِ:

  )حن ثي٠٘ زضيبكتي9 ذؿبضت پطزاذتي(× 400

 1396حك تيوِ زضيافتي ٍ ذؿاضات پطزاذتي قطوتِ ّاي تيوِ  -3ًوَزاض 



ٌگي اؾتاى اضزتيل  16  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 (1396ّا ٍ ًواگطّاي جوقيتي: ) قاذص

 همساض/تقساز ٍاحس فٌَاى قاذص يا ًواگط
تغييط ًؿثت  زضصس

لثل/ تِ ؾال 
 ؾطقواضي لثل

 0029 4730000 ١عاض ٛلط ر٘ؼيت ًْ اؾتبٙ

 0019 149 زضنس زضنس ر٘ؼيت ٗطزاٙ

 0049 149 زضنس زضنس ر٘ؼيت ظٛبٙ

   4019 زضنس ٛؿجت رٜؿي ر٘ؼيت

     زضنس ٛؿجت ٝاثؿتِي ر٘ؼيت

     زضنس ٛؿجت ؾبٓرٞضزُي ر٘ؼيت

     زضنس ٗتٞؾٍ ٗيعاٙ ضقس ؾبال٠ٛ ر٘ؼيت

   139 زضنس ٗيعاٙ ق٢طٛكيٜي

   799 زضنس ؾب٠ٓ 0-41تٞظيغ ٛؿجي ر٘ؼيت 

   209 زضنس ؾب٠ٓ 41-11تٞظيغ ٛؿجي ر٘ؼيت 

   29 زضنس ؾب٠ٓ ٝ ثيكتط 11تٞظيغ ٛؿجي ر٘ؼيت

 0419 939000 ١عاضذبٛٞاض تؼساز ذبٛٞاض

   9199 ٛلط ثؼس ذبٛٞاض

   119 زضنس ٛؿجت ثبؾٞازي ٗطزاٙ

   119 زضنس ٛؿجت ثبؾٞازي ظٛبٙ

   219 زضنس ؾب٠ٓ ٝ ثيكتط 1زضنس ثب ؾٞازي زض ر٘ؼيت 

   279 زضنس زضنس ثب ؾٞازي زض ٜٗبَن ق٢طي

   739 زضنس زضنس ثب ؾٞازي زض ٜٗبَن ضٝؾتبيي

     زضنس ٛؿجت رٞاٛي ر٘ؼيت

     زضنس پيكطؾي اظزٝاد ٗطز

     زضنس پيكطؾي اظزٝاد ظٙ

     زضنس ػ٘ٞٗيت اظزٝاد زض ٗطزاٙ

     زضنس ػ٘ٞٗيت اظزٝاد زض ظٛبٙ

     زضنس تزطز هُؼي زض ٗطزاٙ

     زضنس تزطز هُؼي زض ظٛبٙ

 -1997 79124 ضٝيساز تؼساز ٝالزت حجت قسٟ

 -4922 1913 ضٝيساز تؼساز كٞت حجت قسٟ

 -2942 47290 ضٝيساز تؼساز اظزٝاد حجت قسٟ

 -1940 9403 ضٝيساز تؼساز َالم حجت قسٟ

 هطوع آهاض ايطاى.    -هأذص

 ازاضُ ول ثثت احَال اؾتاى اضزتيل -       



ٌگي اؾتاى اضزتيل  17  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 ّاي هحاؾثِ:  تقاضيف ٍ فطهَل

 ًؿثت ٍاتؿتگي جوقيت :

 ؾب٠ٓ (  0-41ؾب٠ٓ ٝ ثيكتط + ر٘ؼيت  11(9 )ر٘ؼيت 41-11)ر٘ؼيت × 400

  ؾب٠ٓ ٝ ثيكتط ( 11)ًْ ر٘ؼيت(9 ) ر٘ؼيت ×  400

 : ًؿثت ؾالرَضزگي جوقيت

t هتَؾظ هيعاى ضقس جوقيت:
0 r)1(  PPt

 5 ٗتٞؾٍ ٛطخ ضقس ر٘ؼيت  5 ر٘ؼيت اٛت٢بي زٝضٟ

 5 كبن٠ٔ ظٗبٛي ثيٚ اثتسا ٝ اٛت٢بي زٝضٟ  5 ر٘ؼيت اثتساي زٝضٟ

tPr

0Pt

 تقس ذاًَاض :

 تؼساز ذبٛٞاض9 ر٘ؼيت 

  ًؿثت تا ؾَازي )هطز، ظى (:

 ؾب٠ٓ ٝ ثيكتط ثبؾٞاز)ٗطزيب ظٙ ( 1ؾب٠ٓ ٝ ثيكتط )ٗطز يب ظٙ (9ر٘ؼيت 1ًْ ر٘ؼيت ×  400 

 ًؿثت جَاًي جوقيت:

 ؾب٠ٓ ث٠ ًْ ر٘ؼيت   41ٛؿجت ر٘ؼيت ً٘تط اظ 

 پيكطؾي اظزٍاج : 

 ؾب٠ٓ ث٠ َٞض رساُب٠ٛ هبثْ ٗحبؾج٠ اؾت5  41-44ٝ 0-41ايٚ قبذم ثطاي زٝ ُطٟٝ ؾٜي 

ؾب٠ٓ حساهْ يٌجبض اظزٝاد ًطزٟ  40-41ؾب٠ٓ )ٗطز يب ظٙ (( 9 ) ر٘ؼيت  40-41)ر٘ؼيت × 400  
 )ٗطز يب ظٙ ((  ًْ ر٘ؼيت



ٌگي اؾتاى اضزتيل  18  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 فوَهيت اظزٍاج )هطز ، ظى (:

ؾب٠ٓ ٝ ثيكتط حساهْ يي ثبض اظزٝاد  40ؾب٠ٓ ٝ ثيكتط )ٗطز يب ظٙ ((9 )ر٘ؼيت  40)ر٘ؼيت ×  400
 ًطزٟ )ٗطز يب ظٙ ((

 تجطز لغقي )هطز، ظى (:

١طُع  11-١14طُع اظزٝاد ٌٛطزٟ )ٗطز يب ظٙ (+ ؾ٢ٖ ر٘ؼيتي  10-911)ؾ٢ٖ ر٘ؼيتي  7×400
 اظزٝاد ٌٛطزٟ )ٗطز يب ظٙ ((



ٌگي اؾتاى اضزتيل  19  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 (1396ّا ٍ ًواگطّاي ًيطٍي اًؿاًي: ) قاذص

 همساض/تقساز فٌَاى قاذص يا ًواگط
 زضصس تغييط

 ًؿثت تِ ؾال لثل

 4934 1391 ٛطخ ٗكبضًت اهتهبزي )ٛطخ كؼبٓيت(

 4999 2194 ٛطخ ٗكبضًت اهتهبزي ٗطزاٙ

 0900 7491 ٛطخ ٗكبضًت اهتهبزي ظٛبٙ

 7991 1993 ٛطخ ٗكبضًت اهتهبزي ٜٗبَن ق٢طي

 -74931 1097 ٛطخ ٗكبضًت اهتهبزي ٜٗبَن ضٝؾتبيي

 -97912 4091 ٛطخ ثيٌبضي

 -97991 4499 ٛطخ ثيٌبضي ظٛبٙ

 -97900 4097 ٛطخ ثيٌبضي ٗطزاٙ

 -90941 4991 ٛطخ ثيٌبضي ٜٗبَن ق٢طي

 -10911 191 ٛطخ ثيٌبضي ٜٗبَن ضٝؾتبيي

 -70931 7193 ؾب٠ٓ(41 -71ٛطخ ثيٌبضي رٞاٛبٙ )

 -91900 191 ؾ٢ٖ اقتـبّ ٛبهم

 401991 2491 ؾ٢ٖ قبؿالٙ زض ثرف ًكبٝضظي

 -14991 4994 ؾ٢ٖ قبؿالٙ زض ثرف نٜؼت

 -11990 4191 ؾ٢ٖ قبؿالٙ زض ثرف ذسٗبت

 -21910 997 ؾ٢ٖ قبؿالٙ ثرف ػ٘ٞٗي

 40919 4193 ؾ٢ٖ قبؿالٙ ثرف ذهٞني

 0 3391 *ؾ٢ٖ قبؿالٙ ثرف ذهٞني اظ ًْ قبؿالٙ

 0 3197 *ٛطخ ثبؾٞازي ر٘ؼيت كؼبّ

 0 31 *ٛطخ ثبؾٞازي ر٘ؼيت كؼبّ ٗطزاٙ

 0 23999 *ٛطخ ثبؾٞازي ر٘ؼيت كؼبّ ظٛبٙ

 0 4991 *ٛطخ ثيٌبضي ثبؾٞازاٙ

 4941پبئيع -ٗطًع آٗبض ايطاٙ -ٗأذص     

  ٗي ثبقس. 4941*اَالػبت ايٚ ؾُط ٗطثٌٞ ث٠ ؾبّ 



ٌگي اؾتاى اضزتيل  20  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

  ّاي هحاؾثِ: تقاضيف ٍ فطهَل

 جوقيت فقال التصازي: 

توٞي٘ي هجْ اظ ١لت٠ آٗبضُيطي   تط )حساهْ ؾٚ تؼييٚ قسٟ(، ٠ً زض ١لت٠ ؾب٠ٓ ٝ ثيف 40ت٘بٕ اكطاز 
ٗطرغ( َجن تؼطيق ًبض، زض تٞٓيس ًبال ٝ ذسٗبت ٗكبضًت زاقت٠ )قبؿْ( ٝ يب اظ هبثٔيت   )زٝضٟ

  .قٞٛس اٛس )ثيٌبض(، اظ ٛظط اهتهبزي ر٘ؼيت كؼبّ ٗحؿٞة ٗي ٗكبضًت ثطذٞضزاض ثٞزٟ

 ًطخ هكاضوت التصازي:.

تط  ؾب٠ٓ ٝ ثيف 40تط ث٠ ر٘ؼيت  ؾب٠ٓ ٝ ثيف 40ػجبضت اؾت اظ ر٘ؼيت كؼبّ )قبؿْ ٝ ثيٌبض( 
 .400يطة زض 

 قاغل:

ٗطرغ، َجن تؼطيق ًبض، حساهْ يتي ؾتبػت ًتبض            تط ٠ً زض َّٞ ١لت٠ ؾب٠ٓ ٝ ثيف 40ت٘بٕ اكطاز 
  َتٞض ػ٘تسٟ     قٞٛس ٠ً ث٠   ًطزٟ ٝ يب ثٜب ث٠ زالئي ٗٞهتبً ًبض ضا تطى ًطزٟ ثبقٜس، قبؿْ ٗحؿٞة ٗي

 قٞٛس. ثِيطاٙ ٝ ذٞزاقتـبالٙ ٗي قبْٗ زٝ ُطٟٝ ٗعز ٝ حوٞم

 اقتغال ًالص:

اكطاز زاضاي اقتـبّ ٛبهم قبْٗ ت٘بٕ قبؿالٙ ٗعزثِيط يب ذٞز اقتـبٓي اؾت ٠ً زض ١لتت٠ ٗطرتغ،      
زاليْ اهتهبزي )ضًٞز ًبضي، پيسا ٌٛطزٙ ًتبض ثتب          حبيط زض ؾطًبض يب ؿبيت ٗٞهت اظ ًبض ثٞزٟ، ٝ ث٠

  ؾبػت ًبض ًطزٟ، ذٞا١بٙ ٝ آٗبزٟ 11( ً٘تط اظ …تط، هطاض زاقتٚ زض كهْ ؿيط ًبضي ٝ ؾبػت ثيف
 ٗطرغ ١ؿتٜس.  ثطاي اٛزبٕ ًبض ايبكي زض ١لت٠

 تيىاض: 

ثطاي ًبض ٝ زض رؿتزٞي ًبض ثبقٜس،     ٗطرغ كبهس ًبض، آٗبزٟ  تط ٠ً زض زٝضٟ ؾب٠ٓ ٝ ثيف 40ت٘بٕ اكطاز 
زٓيْ آؿبظ ث٠ ًبض زض آيٜسٟ ٝ يب اٛتظبض ثبظُتكت ثت٠ قتـْ            يب كبهس ًبض ٝ آٗبزٟ ثطاي ًبض ثٞزٟ ٝٓي ث٠

 قٞٛس. هجٔي زض رؿتزٞي ًبض ٛجبقٜس، ثيٌبض ٗحؿٞة ٗي

 ًطخ تيىاضي:  

 .400ٛؿجت ر٘ؼيت ثيٌبض ث٠ ًْ ر٘ؼيت كؼبّ اظ ٛظط اهتهبزي )قبؿْ ٝ ثيٌبض( يطة زض 

ؾ٢ٖ قبؿالٙ زض ١ط ثرف اهتهبزي5 تؼساز قبؿالٙ آٙ ثرف توؿيٖ ثط ًْ قتبؿالٙ يتطة زض          
400. 

 



ٌگي اؾتاى اضزتيل  21  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

  ًطخ تيىاضي تط حؿة جٌؽ ٍ ؾي ٍ هٌاعك قْطي ٍ ضٍؾتايي -4ًوَزاض 

  1394ّا ٍ ًواگطّاي ّعيٌِ ّاي ذاًَاض:  قاذص

 همساض/تقساز ٍاحس فٌَاى قاذص يا ًواگط

 ٗتٞؾٍ ١عي٠ٜ ١بي ذٞضاًي ؾبال٠ٛ يي ذبٛٞاض
 19311 ١عاض ضيبّ ق٢طي

 14121 ١عاض ضيبّ ضٝؾتبيي

 ؾ٢ٖ ١عي٠ٜ ١بي ذٞضاًي زض ًْ ١عي٠ٜ ١بي ذبٛٞاض
 94.71 زضنس ق٢طي

 11.02 زضنس ضٝؾتبيي

 ٗتٞؾٍ ١عي٠ٜ ١بي ؿيط ذٞضاًي ؾبال٠ٛ يي ذبٛٞاض
 410193 ١عاض ضيبّ ق٢طي

 31234 ١عاض ضيبّ ضٝؾتبيي

 ؾ٢ٖ ١عي٠ٜ ١بي ؿيط ذٞضاًي زض ًْ ١عي٠ٜ ١بي ذبٛٞاض
 13.21 زضنس ق٢طي

 11.49 زضنس ضٝؾتبيي

 ؾ٢ٖ ١عي٠ٜ ١بي ٗؿٌٚ زض ًْ ١عي٠ٜ ١بي ذبٛٞاض
 71.44 زضنس ق٢طي

 41.02 زضنس ضٝؾتبيي

ؾ٢ٖ ١عي٠ٜ ١بي ث٢ساقت ٝ زضٗبٙ زض ًْ ١عي٠ٜ ١بي 

 ذبٛٞاض

 40.91 زضنس ق٢طي

 2.20 زضنس ضٝؾتبيي

 ٗطًع آٗبض ايطاٙ. -ٗأذص



ٌگي اؾتاى اضزتيل  22  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 ؾْن ّعيٌِ ّاي ذَضاوي ٍ غيط ذَضاوي زض ذاًَاضّاي قْطي ٍ ضٍؾتايي -5ًوَزاض 



ٌگي اؾتاى اضزتيل  23  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 1396(: ؾال 1ّاي اجطايي) ّا ٍ ًواگطّاي ًيطٍي اًؿاًي زؾتگاُ قاذص

 همساض/تقساز ٍاحس فٌَاى قاذص يا ًواگط

تغييط  زضصس 

ًؿثت تِ ؾال 

 لثل 

تؼساز ًبضًٜبٙ زؾتِبٟ ١بي ارطايي )ٗكّ٘ٞ ٝ ؿيط 
ٗكّ٘ٞ هبٛٞٙ اؾترسإ ًكٞضي( ٝ ٢ٛبز١بي اٛوالة 

 اؾالٗي زض اؾتبٙ
 4.71 94944 ٛلط

 4.79 94710 ٛلط تؼساز ًبضًٜبٙ ضؾ٘ي ٝ پي٘بٛي

 1.91 3014 ٛلط (7تؼساز ًبضًٜبٙ ؿيط ضؾ٘ي)

 - - ٛلط تؼساز ًبضُطاٙ

 4.22 71270 ٛلط تؼساز ًبضًٜبٙ ٗطز

 0.91 41144 ٛلط تؼساز ًبضًٜبٙ ظٙ

 -0.14 70721 ٛلط تؼساز ًبضًٜبٙ ٓيؿبٛؽ

 71.41 1393 ٛلط تؼساز ًبضًٜبٙ كٞم ٓيؿبٛؽ ٝ ثبالتط

 زؾتِبٟ ارطايي زض اؾتبٙ اؾت. 29اضهبٕ ٗطثٌٞ ث٠ پبيبٙ زٝضٟ اؾت.آٗبض هيس قسٟ ٗطثٌٞ ث٠  (4)

 قبْٗ ًبضًٜبٙ هطاضزازي, َطحي ٝ ذطيس ذسٗت ٗي ثبقس . (7)

 ازاضٟ ًْ تٞؾؼ٠ ٜٗبثغ اٛؿبٛي -ٗأذص



ٌگي اؾتاى اضزتيل  24  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

  ّا ٍ ًواگطّاي وكاٍضظي،جٌگلساضي ٍ قيالت قاذص

 فٌَاى قاذص يا ًواگط
ظهاى آذطيي 

 اعالؿ
 همساض/تقساز ٍاحس

تغييط  زضصس 

ًؿثت تِ ؾال 

 لثل 

 4947 74270 تٚ 4941 ٗوساض تٞٓيس ُٞقت هطٗع

 1911 711940 تٚ 4941 ٗوساض تٞٓيس قيط

 3999 17911 تٚ 4941 ٗوساض تٞٓيس ُٞقت ٗطؽ

 71924- 3737 تٚ 4941 ٗوساض تٞٓيس ترٖ ٗطؽ

 0 19000 ١ٌتبض 4933 (4)١ب ٗؿبحت رِْٜ

 0 4000000 ١ٌتبض 4940 (7)ٗؿبحت ٗطاتغ

 - - ١ٌتبض 4940 (9)١بي ثيبثبٛي ٗؿبحت پسيسٟ

 1933 4000 تٚ 4941 ٗوساض نيس ٝ تٞٓيس آثعيبٙ

 1992- 1414 تٚ 4941 تٞٓيس ػؿْ

 41940- 143100 تٚ 4941 ُٜسٕ

 41911- 412400 تٚ 4941 رٞ

 49944 4134 تٚ 4941 قٔتٞى

 19912- 71903 تٚ 4941 شضت زا٠ٛ اي

 74921 422211 تٚ 4941 چـٜسضهٜس

 2901- 244011 تٚ 4941 ؾيت ظٗيٜي

 72921 40121 تٚ 4941 پٜج٠

 72931 19471 تٚ 4941 زا٠ٛ ١بي ضٝؿٜي

 1911 71492 تٚ 4941 حجٞثبت

 ثبقس. زضنس ٗي ١1ب ثب اٛج١ٞي ثيف اظ  ًبقت ثب احتؿبة رِْٜ اٛجٟٞ، تٜي، ٗبٛساثي ٝ زؾت ١بي اٛجٟٞ، ٛي٠٘ ( قبْٗ ر4ِْٜ)

 ثبقس. تطاًٖ ٗي ٗتطاًٖ ٝ ًٖ ( قبْٗ ٗطاتغ ٗتطاًٖ، ٛي7٠٘)

ظاض ٝ اضايي ثسٝٙ    ١بي ضؾي، اضايي قٞض ٝ ٛ٘ي اي، زم ١بي ٗبؾ٠ اي، پ٠ٜ٢ ١بي ٗبؾ٠ ١بي ثيبثبٛي ػجبضتٜس اظ5 ًٞيط، تپ٠ ( پسيس9ٟ)
 ظزُي ؾِٜي. پٞقف ٝ ثيطٝٙ

 ؾبظٗبٙ ر٢بز ًكبٝضظي اؾتبٙ اضزثيْ -ٗأذص 



ٌگي اؾتاى اضزتيل  25  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 (1396ّا ٍ ًواگطّاي هحيظ ظيؿت: ) قاذص

 همساض/تقساز ٍاحس فٌَاى قاذص يا ًواگط

تغييط  زضصس 

ًؿثت تِ ؾال 

 لثل 

 0.31 4.12 ٗتط ٗطثغ ؾطا٠ٛ كًبي ؾجع ق٢طي

 70.00 1 ػسز ( زض اؾتبNGOٙزٝٓتي ) ٗحيُي ؿيط ١بي ظيؿت تؼساز تكٌْ

 4.77 2.341 زضنس ٛؿجت اضايي ٜٗبَن حلبظت قسٟ ث٠ ٗؿبحت ًْ اؾتبٙ

 -0.04 42244 ًئٞٗتطٗطثغ ٗؿبحت ًْ اؾتبٙ

 0 4101.71 ًئٞٗتطٗطثغ ٗؿبحت ٜٗبَن حلبظت قسٟ اؾتبٙ

 ازاضٟ ًْ حلبظت ٗحيٍ ظيؿت اؾتبٙ اضزثيْ -ٗأذص

       
 (1396ّا ٍ ًواگطّاي آب ٍ فاضالب ضٍؾتايي: ) قاذص

 ٍاحس فٌَاى قاذص يا ًواگط
 همساض/

 تقساز

تغييط  زضصس 
 ًؿثت تِ

 لثل ؾال 
 9.30 411 ٗتطٌٗؼت ٗتٞؾٍ ٗهطف آة ١ط ٗكتطى ذبِٛي

 - - زضنس ٛؿجت آة ٗهطكي اؾتبٙ ث٠ پتبٛؿيْ آثي

 - - زضنس ٛؿجت آة ٗهطكي ثرف ًكبٝضظي ث٠ ًْ آة ٗهطكي اؾتبٙ

 - - زضنس ٛؿجت آة ٗهطكي ثرف نٜؼت ث٠ ًْ آة ٗهطكي

 - - زضنس تٞظيغ آة  زضنس آة ث٠ حؿبة ٛيبٗسٟ زض قج٠ٌ

 - - زضنس آٝضي ٝ زكغ كبيالة ر٘غ  زضنس ر٘ؼيت تحت پٞقف قج٠ٌ

 -97.92 9400 اٛكؼبة تؼساز اٛكؼبة ١بي رسيس ٛهت قسٟ

       قسٟ آة زضثرف ١بي رسيس ٛهت  تؼساز اٛكؼبة

 -49.14 7333 اٛكؼبة ذبِٛي

 77.77 99 اٛكؼبة تزبضي

 -31.01 424 اٛكؼبة ؾبيط ٗكتطًيٚ

   73049 ١عاض ٗتط ٌٗؼت حزٖ آة تٞٓيسي

 2.14 42442 ١عاض ٗتط ٌٗؼت حزٖ آة تٞٓيسي ظيط ظٗيٜي

 42.12 40041 ١عاض ٗتط ٌٗؼت حزٖ آة تٞٓيسي ؾُحي

 0 2 ػسز تؼساز تهلي٠ ذب٠ٛ ١بي آة زض اؾتبٙ

 0 1230 ١عاض ٗتط ٌٗؼت حزٖ آة تهلي٠ قسٟ

 0 74.1 زضنس زضنس آة ثسٝٙ زضآٗس

 قطًت آة ٝ كبيالة ضٝؾتبيي اؾتبٙ اضزثيْ. -ٗأذص



ٌگي اؾتاى اضزتيل  26  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

  (1396ّا ٍ ًواگطّاي آب ٍ فاضالب قْطي: ) قاذص

 ٍاحس فٌَاى قاذص يا ًواگط
 همساض/

 تقساز

تغييط  زضصس 

 ًؿثت تِ

 لثل ؾال 

 7 420 ٗتطٌٗؼت ٗتٞؾٍ ٗهطف آة ١ط ٗكتطى ذبِٛي

 - - زضنس ٛؿجت آة ٗهطكي اؾتبٙ ث٠ پتبٛؿيْ آثي

 - - زضنس ٛؿجت آة ٗهطكي ثرف ًكبٝضظي ث٠ ًْ آة ٗهطكي اؾتبٙ

 - - زضنس ٛؿجت آة ٗهطكي ثرف نٜؼت ث٠ ًْ آة ٗهطكي

 -0.49 79.47 زضنس تٞظيغ آة  زضنس آة ث٠ حؿبة ٛيبٗسٟ زض قج٠ٌ

 7.37 10.42 زضنس آٝضي ٝ زكغ كبيالة ر٘غ  زضنس ر٘ؼيت تحت پٞقف قج٠ٌ

 42.11 44.722 تؼساز ًٜتٞض تؼساز اٛكؼبة ١بي رسيس ٛهت قسٟ

       قسٟ آة زضثرف ١بي رسيس ٛهت  تؼساز اٛكؼبة

 77 4.277 تؼساز ًٜتٞض ذبِٛي

 -1 4.112 تؼساز ًٜتٞض تزبضي

 -74 43 تؼساز ًٜتٞض ؾبيط ٗكتطًيٚ

 1 34.014 ١عاض ٗتط ٌٗؼت حزٖ آة تٞٓيسي

 7.1 77.124 ١عاض ٗتط ٌٗؼت حزٖ آة تٞٓيسي ظيط ظٗيٜي

 1.4 13.127 ١عاض ٗتط ٌٗؼت حزٖ آة تٞٓيسي ؾُحي

 3.1 3 ثبة تؼساز تهلي٠ ذب٠ٛ ١بي آة زض اؾتبٙ

 1 34.014 ١عاض ٗتط ٌٗؼت حزٖ آة تهلي٠ قسٟ

 -7.02 71.03 زضنس زضنس آة ثسٝٙ زضآٗس

 قطًت آة ٝ كبيالة ق٢طي اؾتبٙ اضزثيْ  -ٗأذص

 تقطيف:

 زضصس آب تِ حؿاب ًياهسُ زض قثىِ تَظيـ آب قْطي:

 400 -)ًْ حزٖ آة ٝاضز قسٟ زض قج9٠ٌ حزٖ آة كطٝذت٠ قسٟ(× 400

 



ٌگي اؾتاى اضزتيل  27  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 (1396ّا ٍ ًواگطّاي اًطغي ـ تطق: ) قاذص

 همساض/تقساز ٍاحس فٌَاى قاذص يا ًواگط

تغييط ًؿثت  زضصس 

 تِ

 لثل ؾال 

 0 0 ٗئيٞٙ ًئٞ ٝات تٞٓيس ٛبذبٓم ٛيطٝي ثطم

١بي ُبظي ث٠ ًْ تٞٓيس  ؾ٢ٖ تٞٓيس ٛبذبٓم ثطم ٛيطُٝبٟ
 ٛبذبٓم ثطم

 0 0 زضنس

١بي زيعٓي ث٠ ًْ  ؾ٢ٖ تٞٓيس ٛبذبٓم ثطم ٛيطُٝبٟ
 تٞٓيس ٛبذبٓم ثطم

 0 0 زضنس

١بي ثبزي ث٠ ًْ تٞٓيس  ؾ٢ٖ تٞٓيس ٛبذبٓم ثطم ٛيطُٝبٟ
 ٛبذبٓم ثطم

 0 0 زضنس

 -0.94 47.32 زضنس ١بي اٛتوبّ ٝ تٞظيغ ٛيطٝي ثطم ٗيعاٙ تٔلبت قج٠ٌ

 0 0 ًئٞٗتط ٗساض َّٞ ذٌُٞ كٞم تٞظيغ ٛيطٝي ثطم

 0.21 49137 ًئٞٗتط َّٞ قج٠ٌ تٞظيغ ٛيطٝي ثطم

 7.72 470.9 ِٗب ٝٓت آٗپط ثطم تٞظيغ ٛيطٝي    ظطكيت قج٠ٌ  ٗٞرٞزي



ٌگي اؾتاى اضزتيل  28  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 ( )زًثالِ(1396ّا ٍ ًواگطّاي اًطغي ـ تطق: ) قاذص

 همساض/تقساز ٍاحس فٌَاى قاذص يا ًواگط

تغييط  زضصس 

 ًؿثت تِ

 لثل ؾال 

 0 0 ِٗب ٝٓت آٗپط ١بي كٞم تٞظيغ ٛيطٝي ثطم ظطكيت پؿت

 0 0 زضنس ١ب ٗتٞؾٍ ضاٛسٗبٙ حطاضتي ٛيطُٝبٟ

 1.14 4137 ٗئيٞٙ ًئٞ ٝات ؾبػت (4ًْ ٗهطف ٛيطٝي ثطم )

 -0.30 94.7 زضنس ؾ٢ٖ ثرف ذبِٛي اظ ٗهطف ٛيطٝي ثطم

 0.92 74.1 زضنس ؾ٢ٖ ثرف نٜؼت اظ ٗهطف ٛيطٝي ثطم

 -0.01 3.1 زضنس ؾ٢ٖ ثرف تزبضي اظ ٗهطف ٛيطٝي ثطم

 7933 191 ١عاض ٗكتطى (7تؼساز ٗكتطًبٙ ثطم)

 7911 110 ١عاض ٗكتطى تؼساز ٗكتطًبٙ ثطم ذبِٛي

 1911 79 ١عاض ٗكتطى تؼساز ٗكتطًبٙ ثطم ػ٘ٞٗي

 1907 19 ١عاض ٗكتطى تؼساز ٗكتطًبٙ ثطم تزبضي

 4917 9 ١عاض ٗكتطى تؼساز ٗكتطًبٙ ثطم نٜؼتي

 1924 1 ١عاض ٗكتطى تؼساز ٗكتطًبٙ ثطم ًكبٝضظي

 4902 414193 ًئٞ ٝات ؾبػت ٗتٞؾٍ ٗهطف ثطم ١ط ٗكتطى ذبِٛي

 0 400 زضنس زضنس ضٝؾتب١بي زاضاي ثطم***

 زضنس ٗطثٌٞ ث٠ ضٝقٜبيي ٗؼبثط ٗيجبقس. 199زضنس  1942زضنس,ؾ٢ٖ ثرف ًكبٝضظي  793(ؾ٢ٖ ثرف ػ٘ٞٗي 4

 ١عاض ٗكتطى ٗطثٌٞ ث٠ ضٝقٜبيي ٗؼبثط ٗيجبقس. 7(اظ ًْ ٗكتطًبٙ ثطم 7

 40ذبٛٞاض زض اؾتبٙ اظ ٛؼ٘ت ثطم ثطذٞضزاضٛس ٝ ١ٖ اًٜٞٙ ثطهطؾبٛي ثت٠ هتكالهبت ظيتط             40*** نس زض نس ضٝؾتب١بي ثبالي 
 ذبٛٞاض زض حبّ اٛزبٕ اؾت

 اي اؾتبٙ اضزثيْ قطًت ثطم ُٜٗو٠ -ٗأذص



ٌگي اؾتاى اضزتيل  29  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 ّاي هحاؾثِ: تقاضيف ٍ فطهَل
 

 تَليس ًاذالص ًيطٍي تطق:

ػجبضت اظ ٗوساض ٛيطٝي ثطم تٞٓيس قسٟ تٞؾٍ يي ٗٞٓس ثطم يب يي ٛيطُٝتبٟ زض َتي زٝضٟ ظٗبٛتي          

ُيطي ٝ ثط حؿت ًئتٞ        ١بي ذطٝري ٗٞٓس١بي انٔي يب ًٌ٘ي، اٛساظٟ ٗؼيٚ اؾت ٠ً ثط ضٝي ؾطي

 قٞز. ٝات ؾبػت ثيبٙ ٗي

 ًيطٍگاُ:  

 ػجبضت اظ ٗحْ اؾتوطاض ٗٞٓس١بي ٛيطٝي ثطم ٝ تز٢يعات ٝاثؿت٠ ث٠ آٙ اؾت.

 ًيطٍگاُ چطذِ تطويثي:

   ٚ ١تبي ُتبظي، اظ حتطاضت ٗٞرتٞز زض             ٛيطُٝب١ي اؾت ٠ً زض آٙ ػالٟٝ ثط ٛيطٝي آٌتطيٌي تٞضثي

قٞز ٝ    ١بي ُبظي، ثطاي تٞٓيس ثربض اظ يي زيَ ثربض ثبظيبة اؾتلبزٟ ٗي  ُبظ١بي ذطٝري اظ تٞضثيٚ

 قٞز. ثربض تٞٓيسي زض يي زؾتِبٟ تٞضثٞغٛطاتٞض ثربض، ث٠ ٛيطٝي آٌتطيٌي تجسيْ ٗي

 ذظ اًتمال ًيطٍي تطق:

 ز١س. ًئٞ ٝٓت اظ ذٞز ػجٞض ٗي 100ٝ  790ذُي اؾت ٠ً ٛيطٝي ثطم تٞٓيس قسٟ ضا ثب ٝٓتبغ١بي  

 ذظ فَق تَظيـ ًيطٍي تطق:

ًئتٞ ٝٓتت اظ ذتٞز ػجتٞض            497ٝ    11،  19ذُي اؾت ٠ً ٛيطٝي ثطم تٞٓيس قسٟ ضا ثب ٝٓتبغ١بي       

 ز١س. ٗي

 قثىِ تَظيـ ًيطٍي تطق:

١بي ظٗيتٜي ٝ      اي ٗتكٌْ اظ ذٌُٞ ١ٞايي ٝ ظٗيٜي ككبض ٗتٞؾٍ ٝ ككبض يؼيق ٝ پؿت  ٗز٘ٞػ٠ 

 قٞز. ٗؼيٚ زض ٛظط ُطكت٠ ٗي   ثبقس ٠ً ثطاي تٞظيغ ٛيطٝي ثطم زض يي ٗحسٝزٟ ١ٞايي ٗي



ٌگي اؾتاى اضزتيل  30  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 فطٍـ يا هصطف ًيطٍي تطق: 

 ػجبضت اظ ٗوساض ٛيطٝي ثطم كطٝذت٠ قسٟ ث٠ ٗكتطًبٙ ٗرتٔق ثطاي ٗهبضف ُٞٛبُٞٙ اؾت.

 هصطف ذاًگي ًيطٍي تطق:

ٗهطكي اؾت ٠ً زض آٙ اظ ٛيطٝي ثطم ثطاي ث٠ ًبض اٛساذتٚ ٝؾبيْ ٝ تز٢تيعات ٗتؼتبضف ثتطم ٝ            

 قٞز. ١٘چٜيٚ ضٝقٜبيي زض ٝاحس ٗؿٌٞٛي اؾتلبزٟ ٗي

 هكتطن تطق:  

١بي ٗٞضز ػْ٘ قطًت ثطم پؽ اظ    ٛب٠ٗ ػجبضت اظ قرم حوٞهي يب حويوي اؾت ٠ً ثط اؾبؼ آييٚ

١بي ٗتؼٔو٠، ٗكرتهبت اٝ زض زكتتط پتصيطـ             تحٞيْ ٗساضى ٗٞضز ٛظط ٝ پطزاذت حوٞم ٝ ١عي٠ٜ 

 اقتطاى، حجت قسٟ ٝ ق٘بضٟ اقتطاى ث٠ ٝي اذتهبل يبكت٠ ثبقس.

 (1396ّا ٍ ًواگطّاي اًطغي ـ ًفت: ) قاذص

 همساض/تقساز ٍاحس فٌَاى قاذص يا ًواگط

تغييط  زضصس 

 ًؿثت تِ

 لثل ؾال 

 13.40 992927 ٗتط ٌٗؼت ٗيعاٙ ٗهطف ثٜعيٚ ٗٞتٞض

 12.4 70010 ٗتط ٌٗؼت ٗيعاٙ ٗهطف ُبظ ٗبيغ

 -74.44 11373 ٗتط ٌٗؼت ٗيعاٙ ٗهطف ٛلت ؾليس

 -21.11 4321 ٗتط ٌٗؼت ٗيعاٙ ٗهطف ٛلت ًٞضٟ

 3.40 114113 ٗتط ٌٗؼت ٗيعاٙ ٗهطف ٛلت ُبظ

 ١بي ٛلتي اؾتبٙ اضزثيْ قطًت ٗٔي پرف كطاٝضزٟ -ٗأذص



ٌگي اؾتاى اضزتيل  31  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 هيعاى هصطف اًَاؿ فطاٍضزُ ّاي ًفتي -6ًوَزاض 



ٌگي اؾتاى اضزتيل  32  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 (1396ّا ٍ ًواگطّاي اًطغي ـ گاظ: ) قاذص

 همساض/تقساز ٍاحس فٌَاى قاذص يا ًواگط

تغييط  زضصس 

ًؿثت تِ ؾال 

 لثل 

 ٗوساض ٗهطف زاذٔي ُبظ َجيؼي
 4.31 ١7144عاض ٗتط 

 0 0 ًئٞٗتط َّٞ ذٌُٞ رسيس اٛتوبّ ُبظ

 0 0 ق٢ط تؼساز ق٢ط١بي ُبظضؾبٛي قسٟ

 4.41 422 ضٝؾتب تؼساز ضٝؾتب١بي ُبظضؾبٛي قسٟ

ؾ٢ٖ ٗهطف ُبظ َجيؼي زض ثرف ذبِٛي اظ ًْ ٗهطف ُبظ 
 َجيؼي اؾتبٙ

 -2.1 92 زضنس

ؾ٢ٖ ٗهطف ُبظ َجيؼي زض ثرف تزبضي اظ ًْ ٗهطف ُبظ 
 َجيؼي اؾتبٙ

 -41.74 1 زضنس

ؾ٢ٖ ٗهطف ُبظ َجيؼي زض ثرف نٜؼت اظ ًْ ٗهطف ُبظ 
 َجيؼي اؾتبٙ

 2.11 12 زضنس

 3.79 47149 اٛكؼبة ٗرتٔق  ١بي  ُبظ زض ثرف   قسٟ ١بي رسيس ٛهت  تؼساز اٛكؼبة

ٝ   ُبظ زض ثرف ذبِٛي  ١بي رسيس ٛهت قسٟ تؼساز اٛكؼبة
 تزبضي 

 3.17 47111 اٛكؼبة

 -97.29 92 اٛكؼبة قسٟ ُبظ زض ثرف نٜؼت  ١بي رسيس ٛهت تؼساز اٛكؼبة

 قطًت ٗٔي ُبظ اؾتبٙ اضزثيْ -ٗأذص

 تقاضيف:

  گاظ عثيقي:

ػٜتٞاٙ يتي      ثبقس ٠ً ثت٠    ٗرَٔٞي اظ ُبظ١بي ١يسضًٝطثٞضي ٗتبٙ، اتبٙ، پطٝپبٙ، ثٞتبٙ ٝ پٜتبٙ ٗي
 ؾٞذت ثب آٓٞزُي ًٖ قٜبذت٠ قسٟ اؾت.

 هصطف گاظ عثيقي: 

 قبْٗ ٗهبضف ذبِٛي، تزبضي، نٜؼتي، ٛيطُٝبٟ ٝ ٗهبضف ػ٘ٔيبتي قطًت ٗٔي ُبظ ايطاٙ اؾت.

 اًكقاب گاظ:  

  ًٜٜسُبٙ ضا اظ َطين ذٌُٞ اٛتوبّ يب تـصي٠ ٝ يب قج٠ٌ قٞز ٠ً ُبظ ٗهطف ث٠ ذَُٞي اَالم ٗي
  ٛ٘بيس. تٞظيغ تب ٛو٠ُ تحٞيْ ُبظ تأٗيٚ ٗي



ٌگي اؾتاى اضزتيل  33  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 ٍاحس فٌَاى قاذص يا ًواگط
همساض /

 تقساز

تغييط ًؿثت تِ   زضصس

 لثل ؾال 

 -4.91 137239 ١عاضتٚ ٗوساض تٞٓيسؾي٘بٙ

 -10.17 12.131 ١عاضتٚ ٗوساض تٞٓيس ٗحهٞالت كٞالزي

 - - ١عاض ٗتط ٗطثغ ٗوساض تٞٓيس آيبف ٗهٜٞػي

 9.1 911 كوطٟ تؼساز رٞاظ١بي تأؾيؽ نبزض قسٟ

 -70.12 72712 ٗئيبضز ضيبّ ٗيعاٙ ؾطٗبي٠ ُصاضي رٞاظ١بي تبؾيؽ

 42.21 47712 ٛلط تؼساز اقتـبّ رٞاظ١بي تبؾيؽ

 9.41 401 كوطٟ ثطزاضي نٜؼتي ١بي ث٢طٟ تؼساز پطٝا٠ٛ

 -41.01 1030 ٗئيبضز ضيبّ ٗيعاٙ ؾطٗبي٠ ُصاضي پطٝا٠ٛ ١بي ث٢طٟ ثطزاضي نٜؼتي

 41.71 7911 ٛلط تؼساز اقتـبّ پطٝا٠ٛ ١بي ث٢طٟ ثطزاضي نٜؼتي

 3.20 71 كوطٟ تؼساز پطٝا٠ٛ ١بي ث٢طٟ ثطزاضي ٗؼسٙ

 94.12 430.131 ١عاضتٚ ٗيعاٙ ظطكيت اؾترطاد پطٝا٠ٛ ١بي ث٢طٟ ثطزاضي ٗؼسٙ

 12.17 21.12 ٗئيبضز ضيبّ ٗيعاٙ ؾطٗبي٠ ُصاضي پطٝا٠ٛ ١بي ث٢طٟ ثطزاضي ٗؼسٙ

 71.71 404 ٛلط تؼساز اقتـبّ پطٝا٠ٛ ١بي ث٢طٟ ثطزاضي ٗؼسٙ

  (1396ّا ٍ ًواگطّاي صٌقت ٍهقسى: ) قاذص

 ؾبظٗبٙ نٜبيغ ٝ ٗؼبزٙ اؾتبٙ اضزثيْ -ٗأذص

 



ٌگي اؾتاى اضزتيل  34  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 ّاي هحاؾثِ: فطهَل

  ّاي صٌقتي: ٍضي واضگاُ تْطُ

 ٛؿجت اضظـ اكعٝزٟ ث٠ تؼساز ًبضُبٟ.

 ٍضي ًيطٍي واض: تْطُ

 ٛؿجت اضظـ اكعٝزٟ ث٠ تؼساز قبؿالٙ. 

 ٍضي اًطغي: تْطُ

 ٛؿجت اضظـ اكعٝزٟ ث٠ اضظـ اٛطغي. 

 ٍضي تَليس: تْطُ

 ٛؿجت اضظـ اكعٝزٟ ث٠ اضظـ ؾتبٛسٟ. 

 پصيطي ًيطٍي واض: ضلاتت

 ٛؿجت اضظـ اكعٝزٟ ث٠ اضظـ رجطاٙ ذسٗبت. 

 قاغالى:  گصاضي ؾطاًِ ؾطهايِ

 ُصاضي ؾبال٠ٛ ث٠ تؼساز قبؿالٙ. ٛؿجت اضظـ ؾطٗبي٠ 

 زضصس هَاز اٍليِ ٍاضزاتي زض ترف صٌقت )قاذص ٍاتؿتگي(:

 ٛؿجت اضظـ ٗٞاز اٝٓي٠ ٝاضزاتي ث٠ اضظـ ًْ ٗٞاز اٝٓي٠. 

 جثطاى ذسهات:    ؾطاًِ

 ٛؿجت اضظـ رجطاٙ ذسٗبت ث٠ تؼساز قبؿالٙ.

 



ٌگي اؾتاى اضزتيل  35  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

  ّا ٍ ًواگطّاي ؾاذتواى ٍ هؿىي قاذص

 فٌَاى قاذص يا ًواگط

ظهاى 

آذطيي 

 اعالؿ

 همساض/تقساز ٍاحس

زضصس تغييط 

 ًؿثت تِ

 ؾال لثل

ُصاضي ثرف ذهٞني زض ؾبذت  ٗيعاٙ ؾطٗبي٠
 ٗؿٌٚ ق٢طي

 -4.17 2131 ٗئيبضز ضيبّ 4941

 -19.21 2227 ٝاحس 4941 ٗيعاٙ تٞٓيس ٝاحس١بي ٗؿٌٞٛي ق٢طي

ٗيبِٛيٚ ظيطثٜبي ٝاحس١بي ٗؿٌٞٛي تٞٓيس 
 ق٢طي قسٟ

 40 411 ٗتط ٗطثغ 4941

زاضاي ٗؿبحت   تؼساز ٝاحس١بي ٗؿٌٞٛي تٞٓيس قسٟ
 ٗتط ٗطثغ ٝ ً٘تط ق٢طي 400

 11.21 4131 ٝاحس 4941

١بي  ٗيبِٛيٚ تؼساز ٝاحس١بي ٗؿٌٞٛي زض ؾبذت٘بٙ
 ؾبال٠ٛ ق٢طي  تٞٓيس قسٟ

 -9.79 9 ٝاحس 4941

 4.49 434.9 زضنس 4941 اي زض ٜٗبَن ق٢طي ٗؿٌٚ اربضٟ  قبذم ًطاي٠

 ٗيجبقس. 40064940(زضنس تـييط ثط اؾبؼ ؾبّ پبي٠ 4   4941ثبٛي ٗطًعي د.ا ؾبّ -ٗأذص

  ّاي هحاؾثِ: فطهَل

 قْطي:  هياًگيي ظيطتٌاي ٍاحسّاي هؿىًَي تَليس قسُ

 ًْ ٗؿبحت ظيطثٜبي ٝاحس١بي ٗؿٌٞٛي تٞٓيس قسٟ زض ٛوبٌ ق٢طي
 

 تؼساز ٝاحس١بي ٗؿٌٞٛي تٞٓيس قسٟ زض ٛوبٌ ق٢طي

 قْطي:  ّاي تَليس قسُ هياًگيي تقساز ٍاحسّاي هؿىًَي زض ؾاذتواى

 تؼساز ٝاحس١بي ٗؿٌٞٛي تٞٓيس قسٟ زض ٛوبٌ ق٢طي
—————————————— 

 ١بي ٗؿٌٞٛي تٞٓيس قسٟ زض ٛوبٌ ق٢طي تؼساز ؾبذت٘بٙ



ٌگي اؾتاى اضزتيل  36  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

  ّا ٍ ًواگطّاي ؾاذتواى ٍ هؿىي قاذص

 فٌَاى قاذص يا ًواگط

ظهاى 

آذطيي 

 اعالؿ

 همساض/تقساز ٍاحس

زضصس تغييط 

ًؿثت تِ 

 ؾال لثل

١بي احساث ؾبذت٘بٙ نبزض قسٟ تٞؾٍ  تؼساز پطٝا٠ٛ

 ١ب ق٢طزاضي
 4 7141 كوطٟ 4941

١بي ٗؿٌٞٛي نبزض قسٟ  ١بي احساث ؾبذت٘بٙ تؼساز پطٝا٠ٛ

 ١ب تٞؾٍ ق٢طزاضي
 41 413 كوطٟ 4941

١بي احساث  ٗيبِٛيٚ ٗؿبحت ظٗيٚ زض پطٝا٠ٛ

 ١ب ١بي ٗؿٌٞٛي تٞؾٍ ق٢طزاضي ؾبذت٘بٙ
 41 794 ٗتطٗطثغ 4941

١بي احساث  ٗيبِٛيٚ ٗؿبحت ظيطثٜب زض پطٝا٠ٛ

 ١ب ١بي ٗؿٌٞٛي تٞؾٍ ق٢طزاضي ؾبذت٘بٙ
 42 191 ٗتطٗطثغ 4941

١بي احساث  ٗيبِٛيٚ تؼساز ٝاحس ٗؿٌٞٛي زض پطٝا٠ٛ

 ١ب ١بي ٗؿٌٞٛي تٞؾٍ ق٢طزاضي ؾبذت٘بٙ
 44 7.31 ٝاحس 4941

١بي   ثيٜي قسٟ زض پطٝا٠ٛ تؼساز ٝاحس١بي ٗؿٌٞٛي پيف

 ١ب احساث ؾبذت٘بٙ ٗؿٌٞٛي نبزض قسٟ تٞؾٍ ق٢طزاضي
 ... ... ٝاحس 4941

ثيٜي قسٟ زض  ٗيبِٛيٚ ظيطثٜبي ٝاحس١بي ٗؿٌٞٛي پيف

١بي احساث ؾبذت٘بٙ ٗؿٌٞٛي نبزضقسٟ تٞؾٍ  پطٝا٠ٛ

 ١ب ق٢طزاضي

 ... ... ٗتط ٗطثغ 4941

 ٗطًع آٗبض ايطاٙ -ٗأذص



ٌگي اؾتاى اضزتيل  37  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

  (1396اي: ) ّا ٍ ًواگطّاي حول ٍ ًمل جازُ قاذص

 همساض/تقساز ٍاحس فٌَاى قاذص يا ًواگط
تغييط ًؿثت  زضصس 

 لثل تِ ؾال 

 41.09 417 ًئٞٗتط ١ب َّٞ ثعضُطاٟ 

 0.31 277 ًئٞٗتط َّٞ ضاٟ ١بي انٔي

 12.2 207 ًئٞٗتط َّٞ ضاٟ ١بي كطػي آؾلبٓت٠

 0 0 ًئٞٗتط َّٞ ضاٟ ١بي كطػي قٜي

 0.11 7120 ًئٞٗتط ١بي ضٝؾتبيي آؾلبٓت٠ َّٞ ضاٟ

 -0.21 4011 ًئٞٗتط ١بي ضٝؾتبيي قٞؾ٠ َّٞ ضاٟ

 -2.13 419 ًئٞٗتط َّٞ ضاٟ ١بي ضٝؾتبيي ذبًي

 ازاضٟ ًْ ضاٟ ٝ تطاثطي اؾتبٙ اضزثيْ -ٗأذص

 تقاضيف:

  آظازضاُ:

١تبي    َٞض كيعيٌي اظ يٌتسيِط ٗزتعا ٝ كبهتس توتبَغ            ضا١ي اؾت ٠ً ٗؼجط ضكت ٝ ثطُكت آٙ ث٠
 ؾُح ثٞزٟ ٝ ٝضٝز ٝ ذطٝد آٙ ٜٗحهطاً زض ٛوبٌ ٗؼيٚ ٝ ٗحسٝزي ٗيؿط اؾت. ١ٖ



ٌگي اؾتاى اضزتيل  38  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

  (1396اي: ) ّا ٍ ًواگطّاي حول ٍ ًمل جازُ قاذص

 همساض/تقساز ٍاحس فٌَاى قاذص يا ًواگط

تغييط  زضصس 

ًؿثت تِ ؾال 

 لثل 

 -40.43 117 ٗئيٞٙ ٛلطًئٞٗتط ٛلط ًئٞٗتط ٗؿبكط ربثزبقسٟ زض حْ٘ ٝ ٛوْ ربزٟ اي

 1.31 4112 ًئٞٗتط  ٗئيٞٙ تٚ تٚ ًئٞٗتط ثبض حْ٘ قسٟ زض حْ٘ ٝ ٛوْ ربزٟ اي

 110.22 12201 زؾتِبٟ تؼساز اٛٞاع ٝؾبيْ ٛؤي٠ ٗٞتٞضي ق٘بضٟ ُصاضي قسٟ

 ١بي اؾتبٙ اضزثيْ ؾبظٗبٙ حْ٘ ٝ ٛوْ ٝ پبيب٠ٛ -ٗأذص

  ٛبحي٠ اٛتظبٗي اؾتبٙ اضزثيْ. )آٗبض تب ظٗبٙ چبح زض زؾتطؼ هطاض ِٛطكت( -

(1396ّا ٍ ًواگطّاي حول ٍ ًمل َّايي: ) قاذص   

 همساض/تقساز ٍاحس فٌَاى قاذص يا ًواگط

تغييط  زضصس 

ًؿثت تِ ؾال 

 لثل 

 1.04 712 ١عاض ٛلط تؼساز ٗؿبكط حْ٘ قسٟ زض پطٝاظ١بي زاذٔي

 -77.90 44.1 ١عاض ٛلط تؼساز ٗؿبكط حْ٘ قسٟ زض پطٝاظ١بي ثيٚ آ٘ٔٔي

 9.24 4272 تٚ ٗوساض ثبض حْ٘ قسٟ زض پطٝاظ١بي زاذٔي

 44.42 494 تٚ ٗوساض ثبض حْ٘ قسٟ زض پطٝاظ١بي ثيٚ آ٘ٔٔي

 47.17 11.27 زضنس ؾ٢ٖ ثرف ؿيطزٝٓتي زض پطٝاظ١بي زاذٔي

 19.17 13.77 زضنس ؾ٢ٖ ثرف ؿيطزٝٓتي زض پطٝاظ١بي ثيٚ آ٘ٔٔي

 ازاضٟ ًْ كطٝزُبٟ ١بي اؾتبٙ اضزثيْ.. -ٗأذص

 تؼبضيق5    
 :ؾ٢ٖ ثرف ؿيطزٝٓتي زض پطٝاظ١بي زاذْ

 )تؼساز ٗؿبكطاٙ پطٝاظ١بي زاذٔي9تؼساز ٗؿبكطاٙ پطٝاظ١بي زاذٔي ثرف ؿيطزٝٓتي(400



ٌگي اؾتاى اضزتيل  39  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 (1396: )1ّا ٍ ًواگطّاي اضتثاعات قاذص

 همساض/تقساز ٍاحس فٌَاى قاذص يا ًواگط

تغييط   زضصس

ًؿثت تِ ؾال 

 لثل 

 0.14 91.11 ٛلط 400اظاي ١ط  ث٠ يطيت ٛلٞش تٔلٚ حبثت

 3.39 401.3 ٛلط 400اظاي ١ط  ث٠ يطيت ٛلٞش تٔلٚ ١٘طاٟ

 0 141.100 ١عاض زؾتِبٟ تؼساز تٔلٚ ١بي حبثت ٜٗهٞث٠ زٝٓتي

 0.24 193391 ١عاض ق٘بضٟ تؼساز تٔلٚ ١بي حبثت ٗكـّٞ ث٠ ًبض)زايطي( زٝٓتي

 4.21 4994719 ١عاض ق٘بضٟ تؼساز تٔلٚ ١بي ١٘طاٟ ٝاُصاض قسٟ زٝٓتي

 0 9722 زؾتِبٟ تؼساز تٔلٚ ١بي ١ِ٘بٛي ٗكـّٞ ث٠ ًبض )زايطي(

 0 4137 ضٝؾتب ضٝؾتب١بي زاضاي اضتجبٌ ٗربثطاتي

 0 970 زكتط ضٝؾتبيي ث٢طٟ ثطزاضي قسٟ ICTزكبتط 

 1.91 23414 پٞضت پٞضت زؾتطؾي زايط قسٟ

 ( اضهبٕ ٗطثٌٞ ث٠ پبيبٙ ؾبّ اؾت.4)

 قطًت ٗربثطات اؾتبٙ اضزثيْ. -ٗأذص

 



ٌگي اؾتاى اضزتيل  40  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 ّاي هحاؾثِ: تقاضيف ٍ فطهَل

 :ضطية ًفَش تلفي ثاتت

 )ر٘ؼيت اؾتب9ٙ تؼساز ذٌُٞ ٗكـّٞ ث٠ ًبض تٔلٚ حبثت(× 400

 ضطية ًفَش تلفي ّوطاُ:

 )ر٘ؼيت اؾتب9ٙتؼساز ذٌُٞ ٗكـّٞ ث٠ ًبض تٔلٚ ١٘طاٟ(× 400

 :ضٍؾتاّاي زاضاي اضتثاط هراتطاتي

ضٝؾتب١بيي ١ؿتٜس ٠ً اظ َطين زكتط١بي ٗربثطاتي، اٌٗبٙ زؾتطؾي ث٠ قتج٠ٌ ٗرتبثطاتي ًتْ           
 ًكٞض ضا زاضٛس.

 ضٍؾتايي تْطُ تطزاضي قسُ :  ICTزفتط 

زكتطي ٠ً زض آٙ ًٔي٠ ذسٗبت ٗطثٌٞ ث٠ اضتجبَبت ٗربثطاتي ٝ تٔلٜي ، پتؿت ، پتؿت ثبٛتي ٝ           
 ايٜتطٛت ثطاي ٗطارؼيٚ اضائ٠ ٗي قٞز . 

 پَضت زؾتطؾي زايط قسُ : 

 ؾيؿتٖ اٛتوبّ زازٟ ١بيي اؾت ٠ً اظ َطين آٙ اَالػبت زضيبكت ٝ اضؾبّ ٗي قٞز . 

 تلفي ّوطاُ: 

١بي يي تٔلٚ زيزيتبّ ٗؼ٘ٞٓي ضا ثسٝٙ ٝاثؿتِي ثت٠      اي اؾت ٠ً ت٘بٕ اٌٗبٛبت ٝ هبثٔيت ٝؾي٠ٔ
 ز١س. ٌٗبٛي حبثت، ث٠ قٌْ ٗتحطى ٝ يب ؾيبض اضائ٠ ٗي

 



ٌگي اؾتاى اضزتيل  41  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

(1396ّا ٍ ًواگطّاي اضتثاعات: ) قاذص   

 ٍاحس فٌَاى قاذص يا ًواگط
همساض/

 تقساز

زضصس 

تغييط  

ًؿثت تِ 

 ؾال لثل

 4 720 ٗطؾ٠ٓٞ تؼساز ًْ ٗطؾٞالت پؿتي ٝاضز قسٟ ث٠ اؾتبٙ اظ ٗجبزي ذبضد اظ ًكٞض

 4 940 ٗطؾ٠ٓٞ تؼساز ًْ ٗطؾٞالت پؿتي نبزض قسٟ اظ اؾتبٙ ث٠ ٗوهس ذبضد اظ ًكٞض

 -99 7.191 ١عاض ٗطؾ٠ٓٞ تؼساز ًْ ٗطؾٞالت پؿتي اضؾبّ قسٟ اظ اؾتبٙ ث٠ زاذْ اؾتبٙ

 0.01 7.794 ١عاض ٗطؾ٠ٓٞ تؼساز ًْ ٗطؾٞالت پؿتي اضؾبّ قسٟ اظ اؾتبٙ ث٠ ؾبيط اؾتبٙ ١ب

 -99 7 ٗطؾ٠ٓٞ ٗطؾٞالت پؿتي  ؾطا٠ٛ

 ازاضٟ ًْ پؿت اؾتبٙ اضزثيْ -ٗأذص

 فطهَل هحاؾثِ:

 هطؾَالت پؿتي:  ؾطاًِ

 ًْ ٗطؾٞالت نبزضٟ زاذٔي ٝ ذبضري+ ٗطؾٞالت ٝاضزٟ ذبضري
 

 ر٘ؼيت ًْ اؾتبٙ



ٌگي اؾتاى اضزتيل  42  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 (1396ّا ٍ ًواگطّاي اهَض لضايي: ) قاذص

 همساض/تقساز ٍاحس فٌَاى قاذص يا ًواگط

تغييط  زضصس 

 ًؿثت تِ

 لثل ؾال 

 1.12 10199 كوطٟ تؼساز ٗؼبٗالت اٗٞاّ ٜٗوّٞ حجت قسٟ

 40.47 74171 كوطٟ تؼساز ٗؼبٗالت اٗٞاّ ؿيط ٜٗوّٞ حجت قسٟ

 -3.44 11032 كوطٟ تؼساز اؾٜبز ٗبٌٓيت نبزض قسٟ

 -47.12 211 كوطٟ ١بي تزبضي ٝ تؼبٝٛي حجت قسٟ تؼساز قطًت

 499.41 471 كوطٟ ١بي تزبضي ٝ تؼبٝٛي ٜٗحْ قسٟ تؼساز قطًت

 ازاضٟ ًْ حجت اؾٜبز ٝ اٗالى اؾتبٙ اضزثيْ -ٗأذص

 تقاضيف:

 هقاهالت اهَال هٌمَل:

١ب اظ ٗحٔتي ثت٠ ٗحتْ زيِتط ٌٗ٘تٚ ثبقتس ضا،               ٗؼبٗالت ٗطثٌٞ ث٠ اٗٞآي ٠ً ٛوْ ٝ اٛتوبّ آٙ
 ٗؼبٗالت ٜٗوّٞ ُٞيٜس.

  هقاهالت اهَال غيط هٌمَل:

١ب اظ ٗحٔي ث٠ ٗحْ زيِط ؿيط ٌٗ٘ٚ ثبقس ٗبٜٛس  ٗؼبٗالت ٗطثٌٞ ث٠ اٗٞآي ٠ً ٛوْ ٝ اٛتوبّ آٙ

 ذب٠ٛ، ظٗيٚ ٝ ثبؽ ضا، ٗؼبٗالت ؿيط ٜٗوّٞ ُٞيٜس.



ٌگي اؾتاى اضزتيل  43  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 (1396(: )1ّا ٍ ًواگطّاي اهَض لضايي) قاذص

 همساض/تقساز ٍاحس فٌَاى قاذص يا ًواگط

تغييط  زضصس 

 ًؿثت تِ

 لثل ؾال 

 9.11 9414 ٛلط تؼساز ًْ ظٛساٛيبٙ اؾتبٙ

 0 43 زضنس زضنس ظٛساٛيبٙ ٗطز

 0 7 زضنس زضنس ظٛساٛيبٙ ظٙ

 -0.94 0 زضنس ًْ ظٛساٛيبٙ  ؾبّ ث44٠زضنس ظٛساٛيبٙ ً٘تط اظ 

 -4 0 زضنس ؾب٠ٓ ث٠ ًْ ظٛساٛيبٙ 44-71زضنس ظٛساٛيبٙ 

 -4 4 زضنس ؾٞاز زضنس ظٛساٛيبٙ ثي

 0 3 زضنس زيپٖٔ اظ  ثبالتط  تحهيالت   زاضاي  زضنس ظٛساٛيبٙ

 -4 90 زضنس زضنس ظٛساٛيبٙ ٗطثٌٞ ث٠ رطائٖ ٗٞاز ٗرسض

 ( اضهبٕ ٗطثٌٞ ث٠ آذط  ؾبّ ٗي ثبقس .4)

  ١ب ٝ اهساٗبت تأٗيٜي ٝ تطثيتي اؾتبٙ اضزثيْ ازاضٟ ًْ ظٛساٙ -ٗأذص

 1395زضصس ظًساًياى تط حؿة جطائن هطتَط تِ هَاز هرسض ٍ ؾايط جطائن  -7ًوَزاض



ٌگي اؾتاى اضزتيل  44  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

  (1396ّا ٍ ًواگطّاي اهَض لضايي: ) قاذص

 همساض/تقساز ٍاحس فٌَاى قاذص يا ًواگط
تغييط  زضصس 

ًؿثت تِ ؾال 

 77910 4140 كوطٟ ق٢طي تؼساز تهبزكبت ثطٝٙ

 14927- 20 ٛلط ق٢طي زض تهبزكبت ثطٝٙ  ( 4تؼساز تٔلبت اٛؿبٛي)

 27929 944 ٛلط ق٢طي ( زض تهبزكبت ثط4ٙٝ) ٗزطٝحبٙ تؼساز 

 73914 4129 كوطٟ ق٢طي تؼساز تهبزكبت زضٝٙ

 21900- 49 ٛلط ق٢طي (زض تهبزكبت زض4ٙٝتؼساز تٔلبت اٛؿبٛي)

 74940 4010 ٛلط ق٢طي ( زض تهبزكبت زض4ٙٝتؼساز ٗزطٝحبٙ)

ٗوساض ٗٞاز ٗرسض ًكق قسٟ تٞؾٍ ٛيطٝي اٛتظبٗي زض 

 اؾتبٙ
 2901 447193 ًئُٞطٕ

 ( اَالع ٗطثٌٞ ث٠ ٓحظ٠ ٝهٞع تهبزف اؾت.4)

  ٛبحي٠ اٛتظبٗي اؾتبٙ اضزثيْ -ٗأذص

  (1396ّا ٍ ًواگطّاي تْعيؿتي: ) قاذص

 همساض/تقساز ٍاحس فٌَاى قاذص يا ًواگط

تغييط  زضصس 

ًؿثت تِ ؾال 

 لثل

 0.17 4101 ذبٛٞاض ؾبظٗبٙ ث٢عيؿتي  پٞقف ثِيط تحت تؼسازذبٛٞاض١بي ٗؿت٘طي

 -0.21 41949 ٛلطثِيط ذبٛٞاض١بي تحت پٞقف ؾبظٗبٙ  تؼساز اكطاز ٗؿت٘طي

 4.04 1000 ٛلطتؼساز ٗؼتبزاٙ ذسٗت ُيطٛسٟ اظ ٗطاًع تحت پٞقف ؾبظٗبٙ 

 2.14 70147 ٛلط تؼساز ٗؼٔٞالٙ تحت پٞقف ؾبظٗبٙ ث٢عيؿتي

 -72.17 491 ٛلطتؼساز ؾبٜٓ٘ساٙ ٢ِٛساضي قسٟ زض ٗطاًع تحت پٞقف ؾبظٗبٙ 

 -19.04 410 ٛلطتؼساز ًٞزًبٙ ثي ؾطپطؾت ٢ِٛساضي قسٟ  زض ٗطاًع تحت 

 ؾبظٗبٙ ث٢عيؿتي اؾتبٙ اضزثيْ -ٗأذص



ٌگي اؾتاى اضزتيل  45  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 تقاضيف:

  تگيط تحت پَقف: ذاًَاض هؿتوطي

١تبي ٗتؿت٘ط اؾتتلبزٟ        ؾطپطؾت ٝ ٛيبظٜٗسي اؾت ٠ً زض ظٗبٙ آٗتبضُيطي اظ ً٘تي      ذبٛٞازٟ ثي
 ٛ٘بيس. ٗي

 (1396ّا ٍ ًواگطّاي وويتِ اهساز اهام ذويٌي )ضُ(: ) قاذص

 ٍاحس فٌَاى قاذص يا ًواگط
همساض/

 تقساز

تغييط  زضصس 

ًؿثت تِ 

 ؾال لثل

 -9.37 11417 ٛلط اٗساز اٗبٕ ذ٘يٜي زض اؾتبٙ  ً٘يت٠  پٞقف ثِيطاٙ تحت  تؼساز ٗؿت٘طي

 4.09 14232 ٛلط ٗسزرٞيي  پٞقف َطح ثِيطاٙ تحت  * تؼساز ٗؿت٘طي

 4.41 74143 ٛلط ضربيي   ق٢يس   پٞقف َطح  ثِيطاٙ تحت  ٗؿت٘طي  *تؼساز

 -0.49 41170 ذبٛٞاض اٗساز اٗبٕ ذ٘يٜي  تؼساز ذبٛٞاض ثب ؾطپطؾت ظٙ تحت پٞقف ً٘يت٠

 0.20 79000 ٛلط اٗساز اٗبٕ ذ٘يٜي  ذسٗبت زضٗبٛي ً٘يت٠  قسُبٙ تحت پٞقف ثي٠٘ تؼساز ثي٠٘

 ً٘يت٠ اٗساز اٗبٕ ذ٘يٜي اؾتبٙ اضزثيْ-ٗأذص

 ٗي ثبقس. 4949اَالػبت ايٚ ؾُط١ب ٗطثٌٞ ث٠ ؾبّ  -*

 تقاضيف:

  عطح قْيس ضجايي:

َطحي اؾت ٠ً ث٠ ٗٞرت آٙ ؾبٜٓ٘ساٙ ضٝؾتبيي ٝ ػكبيط ٛيبظٜٗس ٝ ػبئ٠ٔ تحتت تٌلتْ        
 ُيطٛس. اٗساز هطاض ٗي  ١ب تحت پٞقف ذسٗبت ح٘بيتي ً٘يت٠ آٙ

 عطح هسزجَيي:

َطحي اؾت ٠ً ث٠ ٗٞرت آٙ اكطاز ثٜب ث٠ ػٔٔي اظ هجيْ كوساٙ ؾطپطؾت، اظ ًبض اكتبزُتي     
ؾطپطؾت، ٗؼٔٞٓيت ؾطپطؾت ٝ ثي٘بضي ؾطپطؾت يب اؾتيهبّ ٝ زضٗبٛسُي ثط حؿت ٛتٞع    

 ُيطٛس. اٗساز هطاض ٗي  ٛيبظٜٗسي، تحت پٞقف ٗؿت٘ط ً٘يت٠



ٌگي اؾتاى اضزتيل  46  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 (1396ّا ٍ ًواگطّاي تأهيي اجتوافي: ) قاذص

 ٍاحس فٌَاى قاذص يا ًواگط

همساض/

 تقساز

تغييط  زضصس 

ًؿثت تِ 

 ؾال لثل

 -0.17 219409 ٛلط قسُبٙ انٔي ٝ تجؼي تحت پٞقف ازاضٟ ًْ ثي٠٘ ذسٗبت زضٗبٛي تؼساز ثي٠٘

 -9.94 41911 ٛلط تؼساز ثي٠٘ قسُبٙ ًبضًٜبٙ زٝٓت

 91.19 702774 ٛلط تؼساز ثي٠٘ قسُبٙ ذٞيف كطٗب

 -40.41 102130 ٛلط تؼساز ثي٠٘ قسُبٙ ضٝؾتبيي

 -40.01 94374 ٛلط تؼساز ثي٠٘ قسُبٙ ؾبيط اهكبض

 ذسٗبت زضٗبٛي اؾتبٙ اضزثيْ  ازاضٟ ًْ ثي٠٘ -ٗأذص

 تقطيف:

  قسُ ذسهات زضهاًي: تيوِ

قٞز ٠ً تٞؾٍ ؾبظٗبٙ ٗتجٞع يب قرهبً، ذٞز ٝ اكطاز تجؼي كطز، تحت پٞقتف     ث٠ كطزي ُلت٠ ٗي
اؾتلبزٟ اظ اٌٗبٛبت زضٗبٛي ٝ ذسٗبت زضٗبٛي زض ٝاحس١بي َطف هتطاضزاز ذتسٗبت زضٗتبٛي هتطاض        

 ُيطٛس. ٗي



ٌگي اؾتاى اضزتيل  47  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 (1396ّا ٍ ًواگطّاي تأهيي اجتوافي: ) قاذص

 همساض/تقساز ٍاحس فٌَاى قاذص يا ًواگط

تغييط  زضصس 

ًؿثت تِ 

 ؾال لثل

 1.12 43731 ٛلط ثِيط نٜسٝم ثبظٛكؿتِي تؼساز ٗكتطًبٙ حوٞم

 1.14 41719 ٛلط ثِيط نٜسٝم ثبظٛكؿتِي تؼساز ثبظٛكؿتِبٙ اظ ًْ ٗكتطًبٙ حوٞم

 1.74 444 ٛلط ثِيط نٜسٝم ثبظٛكؿتِي تؼساز اظ ًبض اكتبزُبٙ اظ ًْ ٗكتطًبٙ حوٞم

 4.99 434 ٛلط ثِيط نٜسٝم ثبظٛكؿتِي تؼساز قبؿالٙ ٗتٞكي اظ ًْ ٗكتطًبٙ حوٞم

قسٟ اظ ًْ ٗكتطًبٙ  تؼساز ثبظٛكؿتِبٙ ٝ اظ ًبض اكتبزُبٙ كٞت

 ثِيط نٜسٝم ثبظٛكؿتِي حوٞم
 0.72 4311 ٛلط

 -0.01 14.43 ٛلط ٗتٞؾٍ ؾٚ ثبظٛكؿتِي

 ٗسيطيت ثبظٛكؿتِي اؾتبٙ اضزثيْ -ٗأذص



ٌگي اؾتاى اضزتيل  48  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 تقاضيف:

   تگيط صٌسٍق تاظًكؿتگي: هكتطن حمَق

پطزاظ نٜسٝم ثبظٛكؿتِي ثٞزٟ     اقتـبّ( ثي٠٘  قٞز ٠ً زض زٝضاٙ ذسٗت )زٝضٟ ث٠ كطزي اَالم ٗي
اؾت ٝ ثط َجن هٞاٛيٚ ٝ ٗوطضات ايٚ نٜسٝم ضأؾبً ٝ يب ثبظٗبٛسُبٙ ٝي ٗكّ٘ٞ اؾتلبزٟ اظ حوٞم  

 ثبقٜس. ثبظٛكؿتِي ٝ ٝظيل٠ ٗي

 :تاظًكؿتِ

پطزاظ نٜسٝم ثبظٛكؿتِي ٠ً ثب زاقتٚ قطايٍ ٗؼيٚ ؾتٜي ٝ زاضا قتسٙ ؾتٜٞات             ٗؿترسٕ ثي٠٘
 ٛ٘بيس. ٗؼيٜي اظ ذسٗت، َجن هٞاٛيٚ ٝ ٗوطضات ايٚ نٜسٝم، اظ حوٞم ثبظٛكؿتِي اؾتلبزٟ ٗي

 اظ واض افتازُ: 

ٗؿترسٗي اؾت ٠ً هبزض ث٠ ًبض ًطزٙ ٛجٞزٟ ٝ ثب زاقتتٚ قتطايٍ هتبٛٞٛي ٜٗتسضد زض هتٞاٛيٚ ٝ             
 ٛ٘بيس. ٗوطضات ايٚ نٜسٝم اظ حوٞم ٝظيل٠ اؾتلبزٟ ٗي

 قاغل هتَفي:

ٗؿترسٗي اؾت ٠ً زض زٝضاٙ اقتـبّ، كٞت قسٟ ٝ ٝضاث هبٛٞٛي ٝي ثب زاقتٚ قطايٍ هبٛٞٛي حن 
 زضيبكت ٝظيل٠ كٞت ضا ثطاثط قطايٍ ٜٗسضد زض هبٛٞٙ ذٞا١ٜس زاقت.

 :هتَفي  ٍ اظ واض افتازُ  تاظًكؿتِ

ٗؿترسٗي اؾت ٠ً پؽ اظ زٝضاٙ اقتـبّ ٝ پؽ اظ ثطهطاضي حوٞم ثبظٛكؿتِي كٞت قسٟ اؾت    
ٝ ٝضاث هبٛٞٛي ٝي ثب زاقتٚ قطايٍ هبٛٞٛي حن زضيبكت حوٞم ٝي ضا ثطاثتط قتطايٍ ٜٗتسضد زض           

 هبٛٞٙ ذٞا١ٜس زاقت.



ٌگي اؾتاى اضزتيل  49  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 (1396ّا ٍ ًواگطّاي تأهيي اجتوافي: ) قاذص

 ٍاحس فٌَاى قاذص يا ًواگط
همساض/

 تقساز

زضصس 

تغييط  

ًؿثت تِ 

 ؾال لثل

 7.43 147399 ٛلط قسُبٙ انٔي ٝ تجؼي تحت پٞقف ازاضٟ ًْ تبٗيٚ ارت٘بػي تؼساز ثي٠٘

 1.01 21147 ٛلط تؼساز  ٗؿت٘طي ثِيطاٙ انٔي ٝ تجؼي تحت پٞقف ازاضٟ ًْ تبٗيٚ ارت٘بػي

 10.00 9 ٛلط تؼساز ثي٠٘ قسُبٙ آؾيت زيسٟ ٛبقي اظًبض ٜٗزط ث٠ كٞت

 -10.00 9 ٛلط تؼساز ثي٠٘ قسُبٙ آؾيت زيسٟ ٛبقي اظ ًبض ٜٗزط ث٠ ٛوم ػًٞ

 -1.74 74021 ٛلط تؼساز ًبضُب٢١بي ؿيط زٝٓتي تحت پٞقف ازاضٟ ًْ تبٗيٚ ارت٘بػي

 -0.14 430 ٛلط تؼساز ًبضُب٢١بي زٝٓتي تحت پٞقف ازاضٟ ًْ تبٗيٚ ارت٘بػي

 ازاضٟ ًْ تبٗيٚ ارت٘بػي اؾتبٙ اضزثيْ -ٗأذص

 تقاضيف:

ثي٠٘ قسٟ انٔي 5 ثي٠٘ قسٟ اي اؾت ٠ً ضاؾب ٗكّ٘ٞ تؼ٢سات ٜٗسضد زض هبٛٞٙ ؾتبظٗبٙ تبٗيتٚ      
 ارت٘بػي اؾت.

ثي٠٘ قسٟ تجؼي 5 ثي٠٘ قسٟ اي اؾت ٠ً ث٠ تجغ ثي٠٘ قسٟ انٔي اظ ٗعايبي ٗٞيٞع هبٛٞٙ تبٗيتٚ       
 ارت٘بػي اؾتلبزٟ ٗيٌٜس.

ٗؿت٘طي ثِيط5 كطزي اؾت ٠ً ث٠ ذبَط احطاظ قطايٍ ذبل ٗؿت٘طي زضيبكت ٗيٌٜتس. ٝ قتبْٗ        
 حبالت ظيط اؾت.5

 ثبظٛكؿت٠  -

 اظ ًبض اكتبزٟ -

 ثبظٗبٛسٟ تحت تٌلْ ثي٠٘ قسٟ كٞت قسٟ -



ٌگي اؾتاى اضزتيل  50  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

  زضصس اًَاؿ تيوِ قسگاى تاهيي اجتوافي -8ًوَزاض



ٌگي اؾتاى اضزتيل  51  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 (1396-1397ّا ٍ ًواگطّاي آهَظـ: ) قاذص

 همساض/تقساز ٍاحس فٌَاى قاذص يا ًواگط

تغييط   زضصس

ًؿثت تِ ؾال 

 لثل 

 7977 799094 ٛلط آٗٞظاٙ اؾتبٙ تؼساز ًْ زاٛف

 7994 477749 ٛلط آٗٞظاٙ پؿط تؼساز زاٛف

 7909 440343 ٛلط آٗٞظاٙ زذتط تؼساز زاٛف

 -0.01 21.13 زضنس آٗٞظاٙ ق٢طي زضنس زاٛف

 0907 12943 زضنس زضنس زاٛف آٗٞظاٙ زذتط ضٝؾتبيي زض ٗوُغ اثتسايي

 0940- 14944 زضنس زضنس زاٛف آٗٞظاٙ زذتط ضٝؾتبيي زض ٗوُغ ضا١ٜ٘بيي

 0901- 97.91 زضنس زضنس زاٛف آٗٞظاٙ زذتط ضٝؾتبيي زض ٗوُغ ٗتٞؾ٠ُ

 1.19 4947 ٛلط آٗٞظاٙ اؾتخٜبيي تؼساز زاٛف

ٛبٕ ٛبذبٓم( زض زٝضٟ  پٞقف ظب١طي تحهئي )ٛطخ حجت 

 اثتسايي
 -0.13 44.77 زضنس

ٛبٕ ٛبذبٓم( زض زٝضٟ   پٞقف ظب١طي تحهئي )ٛطخ حجت

 ضا١ٜ٘بيي
 -0.14 41.14 زضنس

ٛبٕ ٛبذبٓم( زض زٝضٟ   پٞقف ظب١طي تحهئي )ٛطخ حجت

 ٗتٞؾ٠ُ
 -41.74 21.41 زضنس

 7.09 470439 ٛلط تؼساز زاٛف آٗٞظاٙ زض زٝضٟ اثتسايي

 0.11 14101 ٛلط تؼساز زاٛف آٗٞظاٙ زض زٝضٟ ضا١ٜ٘بيي

 0.41 17011 ٛلط تؼساز زاٛف آٗٞظاٙ زض زٝضٟ ٗتٞؾ٠ُ

 -0.14 72.42 ٛلط آٗٞظاٙ ق٢طي زض زٝضٟ اثتسايي زض ًالؼ تطاًٖ زاٛف

 -0.41 41.02 ٛلط آٗٞظاٙ ضٝؾتبيي زض زٝضٟ اثتسايي زض ًالؼ تطاًٖ زاٛف

 -0.19 72.34 ٛلط آٗٞظاٙ ق٢طي زض زٝضٟ ضا١ٜ٘بيي زض ًالؼ تطاًٖ زاٛف

 -4.41 44.72 ٛلط آٗٞظاٙ ضٝؾتبيي زض زٝضٟ ضا١ٜ٘بيي زض ًالؼ تطاًٖ زاٛف

 41.77 77.42 ٛلط آٗٞظاٙ ق٢طي زض زٝضٟ ٗتٞؾ٠ُ زض ًالؼ تطاًٖ زاٛف



ٌگي اؾتاى اضزتيل  52  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 ( )زًثالِ (1396-1397ّا ٍ ًواگطّاي آهَظـ: ) قاذص

 همساض/تقساز ٍاحس فٌَاى قاذص يا ًواگط

تغييط   زضصس

ًؿثت تِ ؾال 

 لثل 

 9913- 44993 ٛلط آٗٞظاٙ ضٝؾتبيي زض زٝضٟ ٗتٞؾ٠ُ زض ًالؼ تطاًٖ زاٛف

 90914 3723 ٛلط تؼساز زاٛف آٗٞظاٙ ضاٟ يبكت٠ ث٠ زاٛكِبٟ

 9.12 31.23 زضنس زضنس ٗؼٔ٘بٙ زاضاي ٗسضى تحهئي ٓيؿبٛؽ ٝ ثبالتط

 -7.17 44.11 زضنس زضنس ٗؼٔ٘بٙ زاضاي ٗسضى تحهئي كٞم زيپٖٔ

 -4.44 7.17 زضنس زضنس ٗؼٔ٘بٙ زاضاي ٗسضى تحهئي زيپٖٔ

 90.91 11.47 زضنس زضنس ٗؼٔ٘بٙ ث٠ ًْ ًبضًٜبٙ

 -42.44 91.74 زضنس زضنس ٗؼٔ٘بٙ ظٙ

 -0.44 41.11 زضنس آٗٞظ ث٠ ٗؼٖٔ ٛؿجت زاٛف

 49912- 4700 ٛلط تؼساز ؾٞازآٗٞظاٙ تحت پٞقف ٢ًٛت ؾٞازآٗٞظي

 10900 9 ٛلط تؼساز آٗٞظقيبضاٙ ٢ًٛت ؾٞازآٗٞظي

 27977- 100 آثبزي تؼساز ضٝؾتب١بي تحت پٞقف ٢ًٛت ؾٞاز آٗٞظي

 ؾبظٗبٙ آٗٞظـ ٝ پطٝضـ اؾتبٙ اضزثيْ  -ٗأذص

 ٢ًٛت ؾٞاز آٗٞظي اؾتبٙ اضزثيْ -     



ٌگي اؾتاى اضزتيل  53  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 ّاي هحاؾثِ: تقاضيف ٍ فطهَل

  پَقف ؽاّطي تحصيلي:

آتؼٔيٖ  آٗٞظاٙ يي زٝضٟ تحهئي ضا ث٠ ًْ ر٘ؼيت الظٕ قبذهي اؾت ٠ً ٛؿجت تؼساز زاٛف
  آيس5 ز١س ٝ اظ ضاث٠ُ ظيط ث٠ زؾت ٗي ١٘بٙ زٝضٟ ٛكبٙ ٗي

 6 يطيت پٞقف ظب١طي
 تحهئي  آٗٞظاٙ يي زٝضٟ تؼساز زاٛف        

400 × 
 آتؼٔيٖ ١٘بٙ زٝضٟ تحهئي تؼساز ر٘ؼيت الظٕ         

 پَقف ٍالقي تحصيلي: 

آٗٞظاٙ يي زٝضٟ تحهئي ضا ٠ً زض ؾٜيٚ ذبل آٙ زٝضٟ  قبذهي اؾت ٠ً ٛؿجت تؼساز زاٛف
  آيس5 ز١س ٝ اظ ضاث٠ُ ظيط ث٠ زؾت ٗي آتؼٔيٖ ١٘بٙ زٝضٟ ٛكبٙ ٗي ١ؿتٜس ، ث٠ ًْ ر٘ؼيت الظٕ

يطيت پٞقف ٝاهؼي=  

تحهئي زض ؾٜيٚ ٗتٜبظط آٙ   آٗٞظاٙ يي زٝضٟ تؼساز زاٛف        
 زٝضٟ

400 × 
 آتؼٔيٖ ١٘بٙ زٝضٟ تحهئي تؼساز ر٘ؼيت الظٕ         

 آهَظ: تطاون زاًف

آٗٞظاٙ ٗكـّٞ ث٠ تحهيْ ث٠ تؼساز ًالؼ زايط، آٗٞظقِبٟ ٝ زٝضٟ تحهئي ضا  ٛؿجت تؼساز زاٛف 
 آٗٞظ زض ًالؼ، آٗٞظقِبٟ ٝ زٝضٟ تحهئي ُٞيٜس. تطتيت تطاًٖ زاٛف ث٠



ٌگي اؾتاى اضزتيل  54  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 (1395-1396ّا ٍ ًواگطّاي آهَظـ فالي )تجع زاًكگاُ آظاز اؾالهي (: ) قاذص

 ٍاحس فٌَاى قاذص يا ًواگط
همساض/

 تقساز

  زضصس

تغييط 

ًؿثت تِ 

 لثل ؾال 

 -40.11 90711 ٛلط تؼساز زاٛكزٞيبٙ اؾتبٙ

 -2.24 41411 ٛلط تؼساز زاٛكزٞيبٙ پؿط

 -49.19 41944 ٛلط تؼساز زاٛكزٞيبٙ زذتط

     ٛلط ٛؿجت زاٛكزٞ ث٠ ١يئت ػٔ٘ي

 3.41 1111 ٛلط تؼساز زاٛكزٞيبٙ ٗوُغ ًبضزاٛي

 -41.11 74111 ٛلط تؼساز زاٛكزٞيبٙ ٗوُغ ًبضقٜبؾي

 -1.31 1011 ٛلط تؼساز زاٛكزٞيبٙ ٗوُغ ًبضقٜبؾي اضقس ٝ ثبالتط

 0.12 49.92 زضنس زضنس زاٛكزٞيبٙ ًبضقٜبؾي اضقس ٝ ثبالتط ث٠ ًْ زاٛكزٞيبٙ

 4.49 19.29 زضنس زضنس زاٛكزٞيبٙ ُطٟٝ ترههي ػٕٔٞ اٛؿبٛي ث٠ ًْ زاٛكزٞيبٙ

 -7.37 3.71 زضنس زضنس زاٛكزٞيبٙ ُطٟٝ ترههي ػٕٔٞ پبي٠ ث٠ ًْ زاٛكزٞيبٙ

 -4.41 4.49 زضنس زضنس زاٛكزٞيبٙ ُطٟٝ ترههي ًكبٝضظي ٝ زاٗپعقٌي ث٠ ًْ زاٛكزٞيبٙ

 7.14 79.74 زضنس زضنس زاٛكزٞيبٙ ُطٟٝ ترههي ػٕٔٞ كٜي ٝ ٢ٜٗسؾي ث٠ ًْ زاٛكزٞيبٙ

 0 0 زضنس زضنس زاٛكزٞيبٙ ُطٟٝ ترههي پعقٌي ث٠ ًْ زاٛكزٞيبٙ

 -0.14 1.31 زضنس زضنس زاٛكزٞيبٙ ُطٟٝ ترههي ١ٜط ث٠ ًْ زاٛكزٞيبٙ

 زاٛكِبٟ ١بي اؾتبٙ اضزثيْ. -ٗأذص



ٌگي اؾتاى اضزتيل  55  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 (1394-95ّا ٍ ًواگطّاي آهَظـ فالي )زاًكگاُ آظاز اؾالهي (: ) قاذص

 ٍاحس فٌَاى قاذص يا ًواگط
همساض/
 تقساز

تغييط   زضصس
ًؿثت تِ ؾال 

 لثل 

 44914- 44414 ٛلط تؼساز زاٛكزٞيبٙ اؾتبٙ

 79944- 44327 ٛلط تؼساز زاٛكزٞيبٙ پؿط

 44911- 2732 ٛلط تؼساز زاٛكزٞيبٙ زذتط

 37902- 11 ٛلط ٛؿجت زاٛكزٞ ث٠ ١يئت ػٔ٘ي

 74902- 7131 ٛلط تؼساز زاٛكزٞيبٙ ٗوُغ ًبضزاٛي

 41971- 40711 ٛلط تؼساز زاٛكزٞيبٙ ٗوُغ ًبضقٜبؾي

 71932- 1113 ٛلط تؼساز زاٛكزٞيبٙ ٗوُغ ًبضقٜبؾي اضقس

 41.1 97 زضنس زضنس زاٛكزٞيبٙ ًبضقٜبؾي اضقس ٝ ثبالتط ث٠ ًْ زاٛكزٞيبٙ

 -1 17 زضنس زضنس زاٛكزٞيبٙ ُطٟٝ ترههي ػٕٔٞ اٛؿبٛي ث٠ ًْ زاٛكزٞيبٙ

 1.1 2 زضنس زضنس زاٛكزٞيبٙ ُطٟٝ ترههي ػٕٔٞ پبي٠ ث٠ ًْ زاٛكزٞيبٙ

زضنس زاٛكزٞيبٙ ُطٟٝ ترههي ًكبٝضظي ٝ زاٗپعقٌي ث٠ ًْ 
 زاٛكزٞيبٙ

 0 4 زضنس

زضنس زاٛكزٞيبٙ ُطٟٝ ترههي ػٕٔٞ كٜي ٝ ٢ٜٗسؾي ث٠ ًْ 
 زاٛكزٞيبٙ

 -1.10 79 زضنس

 1 4 زضنس زضنس زاٛكزٞيبٙ ُطٟٝ ترههي پعقٌي ث٠ ًْ زاٛكزٞيبٙ

 4 3 زضنس زضنس زاٛكزٞيبٙ ُطٟٝ ترههي ١ٜط ث٠ ًْ زاٛكزٞيبٙ

تؼساز  زاٛف آٗٞذتِبٙ  ٗطاًع آٗٞظـ  ػبٓي  )ثزع زاٛكِبٟ آظاز 
 اؾالٗي (

 - - ٛلط

 - - ٛلط تؼساز زاٛف آٗٞذتِبٙ پؿط

 - - ٛلط تؼساز زاٛف آٗٞذتِبٙ زذتط

 -42.19 1247 ٛلط تؼساز زاٛف آٗٞذتِبٙ ٗطاًع آٗٞظـ ػبٓي )زاٛكِبٟ آظاز اؾالٗي(

 -90.01 7311 ٛلط تؼساز زاٛف آٗٞذتِبٙ پؿط

 44.19 4413 ٛلط تؼساز زاٛف آٗٞذتِبٙ زذتط

 ٗؼبٝٛت ١٘ب١ِٜي  زاٛكِبٟ آظاز اؾالٗي اؾتبٙ اضزثيْ  -ٗأذص



ٌگي اؾتاى اضزتيل  56  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 (1395-1396ّا ٍ ًواگطّاي آهَظـ فالي)فلَم پعقىي(: ) قاذص

 همساض/تقساز ٍاحس فٌَاى قاذص يا ًواگط

تغييط   زضصس

ًؿثت تِ ؾال 

 لثل 

 9.9 9710 ٛلط تؼساز زاٛكزٞيبٙ

 42.14 4111 ٛلط تؼساز زاٛكزٞيبٙ پؿط

 -1.31 4301 ٛلط تؼساز زاٛكزٞيبٙ زذتط

 42.14 49.4 ٛلط ٛؿجت زاٛكزٞ ث٠ ١يبت ػٔ٘ي

 9.11 442 ٛلط تؼساز زاٛكزٞيبٙ ٗوُغ ًبضزاٛي

 -41.21 4109 ٛلط تؼساز زاٛكزٞيبٙ ٗوُغ ًبضقٜبؾي

 73.91 4190 ٛلط تؼساز زاٛكزٞيبٙ ٗوُغ ًبضقٜبؾي اضقس ٝ ثبالتط

 71.49 10.41 ٛلط زضنس زاٛكزٞيبٙ اضقس ٝ ثبالتط ث٠ ًْ زاٛكزٞيبٙ

 -7.42 714 ٛلط تؼساز زاٛف آٗٞذتِبٙ

 1.1 441 ٛلط تؼساز زاٛف آٗٞذتِبٙ پؿط

 -3.77 411 ٛلط تؼساز زاٛف آٗٞذتِبٙ زذتط

 9.04 799 ٛلط تؼساز ١يبت ػٔ٘ي

 ٗبذص5 زاٛكِبٟ ػٕٔٞ پعقٌي  اؾتبٙ اضزثيْ



ٌگي اؾتاى اضزتيل  57  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

  (1396ّا ٍ ًواگطّاي تْساقت ٍ زضهاى) قاذص

 فٌَاى قاذص يا ًواگط

ظهاى 

آذطيي 

 اعالؿ

 ٍاحس

همساض

/

 تقساز

زضصس 

تغييط  

 ًؿثت تِ

 لثل ؾال 

 40.23 0.17 ١عاضٛلط 7194942 ٛؿجت پعقي قبؿْ ث٠ ر٘ؼيت زض زاٛكِبٟ ػٕٔٞ پعقٌي

تؼساز ٗإؾؿبت زضٗبٛي كؼبّ )ثي٘بضؾتبٙ، ثي٘بضؾتبٙ ٝ ظايكِبٟ، 

 ظايكِبٟ(
 1.11 41 ثبة 7194942

 0.22 174 ثبة 7194942 ١بي ث٢ساقت كؼبّ ضٝؾتبيي تؼساز ذب٠ٛ

 3.99 414 ثبة 7194942 ١ب تؼساز زاضٝذب٠ٛ

 1 17 ثبة 7194942 تؼساز آظٗبيكِبٟ ١ب

 1.24 92 ثبة 7194942 تؼساز ٝاحس١بي پطتِٞٛبضي

 1.11 4401 ػسزترت 7194942 ١بي كؼبّ ثي٘بضؾتبٛي تؼساز ترت

 77.04 9113 ػسزترت 7194942 ١بي حبثت ثي٘بضؾتبٛي تؼساز ترت

 0 21.1 زضنس 7194942 يطيت اقـبّ ترت كؼبّ

 -44.99 0.119 ١عاضٛلط 7194942 ٛؿجت ر٘ؼيت ث٠ ترت كؼبّ

 -77.11 0.914 ١عاضٛلط 7194942 ٛؿجت ر٘ؼيت ث٠ ترت حبثت

 زاٛكِبٟ ػٕٔٞ پعقٌي اؾتبٙ اضزثيْ -ٗأذص

 تقاضيف ٍ فطهَل هحاؾثِ:

 ضطية اقغال ترت:

 .400حبنْ توؿيٖ ترت ضٝظ اقـبٓي ثط ترت ضٝظ ًْ يطة زض 

 ترت ضٍظ اقغالي: 

 ١بي اقـبّ قسٟ زض ١ط ضٝظ تٞؾٍ ثي٘بضاٙ. تؼساز ترت

 ترت ضٍظ ول:

 ١بيي ٠ً زض ١ط ضٝظ آٗبزُي پصيطـ ثي٘بضاٙ ضا زاضز. تؼساز ترت 

 ترت فقال: 

١بي ثي٘بضؾتبٛي ٠ً ثط اؾبؼ اؾتبٛساضز زاضاي اٌٗبٛتبت تتكريم، زضٗتبٙ،        ث٠ آٙ تؼساز اظ ترت
 ثؿتطي ًطزٙ ثي٘بضاٙ ثبقس.  پكتيجبٛي، ذسٗبتي ٝ پطؾٜٔي، آٗبزٟ



ٌگي اؾتاى اضزتيل  58  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 (1396ّا ٍ ًواگطّاي تاظضگاًي:) قاذص

 همساض/تقساز ٍاحس فٌَاى قاذص يا ًواگط
تغييط  زضصس 

ًؿثت تِ ؾال 

 2914- 47303 ١عاض تٚ ٗوساض ًْ ٝاضزات

 93914 71313 ١عاض زالض اضظـ ًْ ٝاضزات

 11977 403942 تٚ (4ٗوساض نبزضات ؿيط ٛلتي)

 7923 11700 ١عاض زالض (4اضظـ نبزضات ؿيط ٛلتي)

 49913 11107 تٚ ٗوساض نبزضات ٗحهٞالت ًكبٝضظي

 41914- 49021 ١عاض زالض اضظـ نبزضات ٗحهٞالت ًكبٝضظي

 722934 92319 تٚ ٗوساض نبزضات ًبال١بي نٜؼتي

 42947 90172 ١عاض زالض اضظـ نبزضات ًبال١بي نٜؼتي

 77931- 1310 تٚ ٗوساض نبزضات ٗٞاز ٗؼسٛي

 13911- 139 ١عاض زالض اضظـ نبزضات ٗٞاز ٗؼسٛي

 0 41 ١عاض زالض اضظـ نبزضات كطـ ٝ نٜبيغ زؾتي

 ثبقس. ( قبْٗ ٛلت ذبٕ، ُبظ َجيؼي، ٛلت ًٞضٟ، ٛلت ؾليس، ٛلت ُبظ )ُبظٝئيْ( ٝ ٗيؼبٛبت ُبظي ٛ٘ي4)

 اضزثيْ   ازاضٟ ًْ ُ٘طى اؾتبٙ -ٗأذص

 تقاضيف:

   ٍاضزات:

َٞض ٗؿتويٖ ثطاي ٗتهطف هُؼتي يتب تـيتيط قتٌْ             ٝاضزات قبْٗ ت٘بٗي ًبال١بيي اؾت ٠ً ث٠
 قٞز. ٜٗظٞض نسٝض يب ٗهطف هُؼي، ث٠ ًكٞض ٝاضز ٝ اظ ُ٘طًبت ًكٞض تطذيم ٗي  ث٠

 

 :صازضات

نبزضات قبْٗ نسٝض هُؼي ت٘بٗي ًبال١بيي اؾت ٠ً زض زاذْ ًكٞض تٞٓيس قسٟ ٝ يب ث٠ نٞضت  
ؾبذت٠ يب هُؼبت رساُب٠ٛ ث٠ ًكٞض ٝاضز قسٟ ٝ پؽ اظ تـييط قٌْ يب  ٗٞاز اٝٓي٠ ٝ يب ًبال١بي ٛي٠٘

  َٞض هُؼي نبزض قسٟ ثبقٜس. ٗٞٛتبغ، ث٠



ٌگي اؾتاى اضزتيل  59  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 (1396ّا ٍ ًواگطّاي فطٌّگي: ) قاذص

 همساض/تقساز ٍاحس فٌَاى قاذص يا ًواگط

تغييط  زضصس 

ًؿثت تِ ؾال 

 لثل

 0 3 ػسز ١بي تبضيري ٝ كط١ِٜي زض پبيبٙ ؾبّ تؼساز ٗٞظٟ

 3.94 713441 ١عاض ٛلط ١بي كط١ِٜي ٝ تبضيري ١ب، ثٜب١ب ٝ ٌٗبٙ ثبظزيسًٜٜسُبٙ اظ ٗٞظٟ

 717.31 71 ػسز (4تؼساز آحبض تبضيري حجت قسٟ زض ك٢طؾت آحبض ٗٔي )

 3.34 140 ػٜٞاٙ ػٜٞاٙ ًتبث٢بي ٜٗتكط قسٟ

 91.49 121 ١عاضٛؿر٠ ق٘بضٟ ُبٙ ًتبث٢بي ٜٗتكط قسٟ

 0 404 ػٜٞاٙ تؼساز ػٜبٝيٚ ٛكطيبت

 -10.14 170 ١عاضٛؿر٠ ق٘بضٟ ُبٙ ٛكطيبت

 ثبقس. ( آحبض تبضيري قبْٗ ٌٗبٙ، ثٜب، تپ٠، ٗح٠َٞ، ثبكت ٝ ٗز٘ٞػ٠ ٗي4)

 كط١َٜ ٝ اضقبز اؾالٗي  -ازاضٟ ًْ ٗيطاث كط١ِٜي ٝ ُطزقِطي اؾتبٙ اضزثيْ  -ٗأذص

  (1396ّا ٍ ًواگطّاي فطٌّگي: ) قاذص

 همساض/تقساز ٍاحس فٌَاى قاذص يا ًواگط

تغييط ًؿثت  زضصس 

 تِ

 لثل ؾال 

 7.14 9704 ؾبػت ١بي ضازيٞيي ٗيعاٙ تٞٓيس ثطٛب٠ٗ

 -0.72 3210 ؾبػت ١بي ضازيٞيي ٗست پرف ثطٛب٠ٗ

 0.19 4979 ؾبػت ١بي تٔٞيعيٞٛي ٗيعاٙ تٞٓيس ثطٛب٠ٗ

 -0.72 3210 ؾبػت ١بي تٔٞيعيٞٛي ٗست پرف ثطٛب٠ٗ

 2.11 4472 ؾبػت ١بي ضازيٞيي)ثطٝٙ ٗطظي( ٗيعاٙ تٞٓيس ثطٛب٠ٗ

 -0.71 9077 ؾبػت ١بي ضازيٞيي)ثطٝٙ ٗطظي( ٗست پرف ثطٛب٠ٗ

 نسا ٝ ؾي٘بي ٗطًع اضزثيْ -ٗأذص



ٌگي اؾتاى اضزتيل  60  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 (1396ّا ٍ ًواگطّاي فطٌّگي: ) قاذص

aهمساض/تقساز ٍاحس فٌَاى قاذص يا ًواگط 

تغييط  زضصس 

ًؿثت تِ  ؾال 

 لثل 

 400 211 ٛلط تؼساز ظايطاٙ حذ ت٘تغ

 0 0 ٛلط تؼساز ظايطاٙ ػ٘طٟ ٗلطزٟ

 -4.32 47414 ٛلط تؼساز ظايطاٙ ػتجبت ػبٓيبت

 0 0 ٛلط ػطام

 0 0 ٛلط ؾٞضي٠

 -4401 1312 ٛلط ؾبٗبٛس١ي ظائطيٚ اضثؼيٚ

  ٗسيطيت حذ ٝ ظيبضت اؾتبٙ اضزثيْ -ٗأذص

 تقاضيف:

  ّاي ضازيَيي ٍ تلَيعيًَي: تَليس تطًاهِ

ُتيطي اظ ٜٗبثتغ       كطايٜسي اؾت ٠ً ثب تٔلين ترههي ػٜبنط ٗحتٞايي )پيبٕ( ٝ ؾبذتبضي ثب ث٢طٟ  
 قٞز. ضازي9ٞ تٔٞيعيٞٛي ٗي  الظٕ، ٜٗزط ث٠ ؾبذت يي ثطٛب٠ٗ

 ّاي ضازيَيي ٍ تلَيعيًَي:  پرف تطًاهِ

يي ثطٛب٠ٗ ضازي9ٞ تٔٞيعيٞٛي اؾت ًت٠ ٗربَتت، هتبزض ثت٠             ػجبضت اظ قٌْ ٢ٛبيي ٝ اضؾبّ قسٟ
 زضيبكت آٙ ثبقس.



ٌگي اؾتاى اضزتيل  61  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

(1396ّا ٍ ًواگطّاي تطتيت تسًي: ) قاذص   

 همساض/تقساز ٍاحس فٌَاى قاذص يا ًواگط

تغييط  زضصس 

 ًؿثت تِ

 لثل ؾال 

 41999 12119 ٛلط يبكت٠ ؾبظٗبٙ تؼساز ٝضظقٌبضاٙ 

 44903 94131 ٛلط يبكت٠ تؼساز ٗطزاٙ ٝضظقٌبض ؾبظٗبٙ

 77972 42314 ٛلط يبكت٠ تؼساز ظٛبٙ ٝضظقٌبض ؾبظٗبٙ

 74917 132 ٛلط تؼساز ٝضظقٌبضاٙ ه٢طٗبٛي

 2919 1492 ٛلط تؼساز ٗطثيبٙ ٝضظقي

 1941 7212 ٛلط تؼساز زاٝضاٙ ٝضظقي

 0 7 ثبة تؼساز اٗبًٚ ٝضظقي ٗٞضز ث٢طٟ ثطزاضي

 4 0.24 ٗتط ٗطثغ ؾطا٠ٛ اٗبًٚ ٝضظقي ٗٞضز ث٢طٟ ثطزاضي ث٠ ١عاض ٛلط ر٘ؼيت

 ازاضٟ ًْ تطثيت ثسٛي اؾتبٙ اضزثيْ.      -ٗأذص

 تقاضيف:

 : يافتِ ٍضظقىاضاى ؾاظهاى

قٞز ٠ً تحت پٞقف تكٌيالتي ثب يتٞاثٍ ذتبل، ثت٠ ٝضظـ ٗجتبزضت                ث٠ ُط١ٝي اَالم ٗي

 ٝضظٛس. ٗي

 هطتي ٍضظقي:

١بي   ُطي اظ يٌي اظ كسضاؾيٞٙ ضؾ٘ي ٝ ٗؼتجط ٗطثي  قٞز ٠ً زاضاي ُٞا١يٜب٠ٗ ث٠ كطزي اَالم ٗي

 ١بي ٝضظقي ثبقس. ٝضظقي ًكٞض زض يٌي اظ ضقت٠

 زاٍض ٍضظقي:

ضؾت٘ي ٝ ٗؼتجتط         ١بي ترههي ٝ اذص ُٞا١يٜبٗت٠   قٞز ٠ً پؽ اظ َي زٝضٟ ث٠ كطزي اَالم ٗي

 ١بي ٝضظقي ضا زاضا ثبقس. ١بي ٝضظقي ًكٞض تٞاٛبيي هًبٝت زض يٌي اظ ضقت٠ زاٝضي اظ كسضاؾيٞٙ



ٌگي اؾتاى اضزتيل  62  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 ٍضظقىاضاى لْطهاًي: 

يبكت٠( ١تؿتٜس   ١بي ه٢طٗبٛي )ضهبثتي ٝ ؾبظٗبٙ قٞز ٠ً تحت پٞقف ٝضظـ ث٠ ُط١ٝي اَالم ٗي

٠ً ثب تٞر٠ ث٠ هٞاٛيٚ ٝ ٗوطضات ذبل ثطاي اضتوبي ضًٞضز١بي ٝضظقي ٝ ًؿت ضتجت٠ يتب ٗتساّ          

 ًٜٜس. تالـ ٗي

 هىاى ٍضظقي: 

ث٠ ٌٗبٛي اَالم ٗي قٞز ٠ً ثب اذص ٗزٞظ اظ ؾبظٗبٙ تطثيت ثسٛي ٝ ازاضات ًتْ تطثيتت ثسٛتي              

اؾتبٙ ١ب، ثطاؾبؼ يٞاثٍ ٝ ٗوطضات ٗطثٌٞ، ثطاي يي يب چٜس ضقت٠ ٝضظقي ٗٞضز اؾتتلبزٟ هتطاض     

ٗي ُيطز ٝثطاؾبؼ ٗبٌٓيت ث٠ تلٌيي تطثيتت ثتسٛي، ذهٞنتي، زٝٓتتي، ٢ٛبز١تبي ػ٘ٞٗتي                  

ؿيطزٝٓتي ٝ ثطاؾبؼ ٛٞع ث٠ تلٌيي ظٗيٚ ٝضظقي، اؾترط، پيؿت، ثبقتِبٟ ٝضظقتي ٝ ظٝضذبٛت٠           

 توؿيٖ ٗي قٞز.



ٌگي اؾتاى اضزتيل  63  ٍ فّط ٍ اجتوافي  ّاي التصازي  ًواگط  ٍ ْا  ُ قاذص    1396 گعيس

 هْوتطيي للل ضقتِ وَُ ؾثالى

 ًام للِ ضزيف
 اضتماؿ

 )هتط(
 ًام للِ ضزيف

 اضتماؿ

 )هتط(

4 
 ؾُٔبٙ ؾبٝاالٙ
 )ؾجالٙ ؾُٔبٙ(

 9143 ًٌٔي زاؽ 70 1311

7 
 ١7طٕ 

 )ؾجالٙ ًٞچي(
 9110 آيوبض )آيطيوبض( 74 1132

9 
 ١4طٕ 

 )ؾجالٙ ًٞچي(
 9420 ؾبضٝ اٛالض 77 1130

1 
 ١9طٕ 

 )ًؿطي زاؽ(
 9414 هٞقب زاؽ 79 1122

 9419 ؾبپبالخ 71 1122 آهبٕ زاؽ )ًؿطي زاؽ( 1

 9499 ايكيد چير٘بظ 71 1910 يبضپبخ زاؽ 1

 9402 ١لت زاؿي 71 9410 رٜٞاض زاؿي 2

 9401 ٛطٗين  ثعضٍ 72 9330 هعّ ثطٟ 3

 9401 اٝؿالٙ زاؿي 73 9323 هطخ ثالؽ زاؿي 4

 9011 هئيكٔي زاؿي 74 9310 آيي هبضي 40

 7302 ُٔٞٓي زاؿي 90 9310 زّ آٓي 44

 7231 هٞضتالض زاؿي 94 9310 ثبثب ٗوهٞز 47

 7291 ُٞي زاؿي 97 9300 هيؾ زٝض ٗبظ 49

 7141 هيهيط زاؽ 99 9241 ثع زاؽ )حبري ظاّ( 41

 7110 ٗيد زاؿي 91 9141 تطيبى زاؿي 41

 7127 آم زاـ 91 9177 هعّ زاؽ 41

 7927 ُبٗيف آثبز زاؿي 91 9121 چبّ زاؽ 42

 7771 ٛطٗين ًٞچي 92 9117 ١بظاض ٗيد 43

       9143 هبقوب زاؽ 44


