
 
0 

 

 

 

 

 اجتواػي  -گعاضـ التصازي 

 1383اؾتاى اضزتيل ؾال 

 

 

 

 

 



 1 



 2 

 سازهاى هذيريت ٍ ترًاهِ ريسي استاى اردتيلًاقط: 

( هعاًٍت اهَر اقتصادي ٍ ترًاهِ ريسي ) الْام فرجسادًُظاضت :

 سْيال قلي زادُ ( -تْساد اضجع  -گرٍُ هغالعات اهَر اقتصادي )عسگر سٌگي:گاىتْيِ كٌٌس

سْيال عثذالِ زادُ زليخا فيضي تايپ:

 وَد  هحوذي ، سْيال قليسادُ ،زليخا فيضي هح:ًوَزاض

1384اسفٌذ هاُ سال  :تاضيد تْيِ ٍ اًتكاض

455قواضُ ًكطيِ:

 هحذٍدتيطاغ:

 8313اجتماعي استان اردبيل سال  -گزارش اقتصادي ػٌَاى :

 ًمل هغالة ايي گعاضـ تا شكط ًام كاهل هٌثغ تالهاًغ اؾت.

 ؾاظهاى هسيطيت ٍ تطًاهِ ضيعي اؾتاى اضزتيل

 /تْيِ كٌٌسُ گطٍُ هغالؼات اهَض التصازي .1383ؾتاى اضزتيل ؾال اجتواػي اگعاضـ التصازي 

 1384اضزتيل: ؾاظهاى هسيطيت ٍ تطًاهِ ضيعي اؾتاى اضزتيل، 

 455ل، ؾاظهاى هسيطيت ٍ تطًاهِ ضيعي اؾتاى اضزتيل ؛ 231

 اضزتيل)اؾتاى( اٍضاع اجتواػي  -2اضزتيل )اؾتاى( اٍضاع التصازي  -1

 تٌايي الف : ػٌَاىاضزتيل )اؾتاى( اٍضاع ظيط -3



 3 

 ت هغالةفْطؾ

 1 ....................................................................................................................................................................................... پيطگفتار

 3-19 ................................................................................................ هَقعيت جغرافيايي ، حذٍد ٍ ٍضعيت عثيعي ٍ هحيظ زيست-1
 20-31 ........................................................................................................................................................................... جوعيت-2
 32-39 .................................................................................................................................................. ًيرٍي اًساًي ٍ تازار كار-3
 40-44 ........................................................................................................................................... ّاي اقتصادي استاى  حساب-4
 45-56................................................................................................................................. تَدجِ ٍ در آهذ ّاي عوَهي استاى-5
 57-64 ................................................................................................................................................................ پَل، تاًكذاري-6
 65-67 .......................................................................................................................................................................... تيوِ   7
 68-72 ............................................................................................................................................................... ضاخص قيوت-8
 73-87 ................................................................................................................................................. تَدجِ خاًَارّاي استاى-9
 88-95 ..................................................................................................... اهَر پيواًكاراى ،هطاٍراى ٍ گسارش ًظارتي پرٍشُ ّا - 10

 97-112 ................................................................................................................................................ كطاٍرزي ٍ هٌاتع عثيعي-11
 113-121 .......................................................................................................................................................................... صٌعت-12
 122-126 ......................................................................................................................................................................... هعذى-13
 127-138 ..................................................................................................................................................................... اًيتازرگ-14

 140-148 ................................................................................................................................................................حول ٍ ًقل-15
 149-155 ........................................................................................................................................................... اًرشي ٍ سَخت-16
 156-162 ........................................................................................................................................................... عوراى رٍستايي-17
 163-170 ............................................................................................................................................... ٍ هسكي عوراى ضْري-18
 171-173 ........................................................................................................................................................ پست ٍ هخاترات-19

 175-187 .......................................................................................................................................... آهَزش ٍ پرٍرش عوَهي-20
 188-199 .............................................................................................................................................................. آهَزش عالي-21
 200-207 .........................................................................................................................................................تْذاضت ٍ درهاى-22
 208-214 ........................................................................................................................................ تْسيستي ٍ تاهيي اجتواعي-23
 215-220 ............................................................................................................................................ فرٌّگ ٍ ٌّر ٍ جْاًگردي-24
 221-228 .................................................................................................................................................... ترتيت تذًي ٍ ٍرزش-25
 229-231 ......................................................................................................................................... اعالعات ٍ ارتثاعات جوعي-26

 



 4 

 ًوَزاضّافْطؾت 

 20 .....................................................................................................1365-75-83( جوعيت استاى در سالْاي 1ًوَدار ضوارُ ) -
 22 ..........................   1375عيت استاى اردتيل تر اساس سرضواري عوَهي ًفَس ٍ هسكي در آتاى ( ّرم سٌي جو2ًوَدار ضوارُ ) -
 23 ..............................................................   1375( تَزيع جوعيت استاى تر حسة گرٍّْاي عوذُ سٌي در سال 3ًوَدار ضوارُ ) -
 24 ............................................................. 1365-75-83( تركية جوعيت ضْري ٍ رٍستايي استاى در سالْاي 4ًوَدار ضوارُ ) -
 29 ...................................................................... 1375-83يت دركطَر ٍ استاى در سالْاي ( هقايسِ تراكن جوع5ًوَدار ضوارُ ) -
 34 ................................................................................   1375( تركية اضتغال تخطْاي هختلف استاى در سال 6ًوَدار ضوارُ ) -
 35 .................................................................................. 1383( تركية اضتغال تخطْاي هختلف استاى در سال 7ًوَدار ضوارُ ) -
 43 ................................................................... 1381( سْن ارزش افسٍدُ تخطْاي عوذُ اقتصادي استاى در سال 8ًوَدار ضوارُ ) -
 66 ...................... در استاى اردتيل   1383( هقايسِ تعذاد تيوِ ًاهِ صادر ضذُ ٍ تعذاد خسارت ٍاقع ضذُ در سال 9ضوارُ ) ًوَدار -
 66 ........................ در استاى اردتيل 1383( هقايسِ هثلغ تيوِ ًاهِ صادر ضذُ ٍ هثلغ خسارت ٍاقع ضذُ در سال 10ًوَدار ضوارُ ) -
 70 ..................................................... 1383ًقاط ضْري استاى در سال ( ضاخص تْاي كاالّا ٍ خذهات هصرفي در 11ًوَدار ضوارُ ) -
 70 ................................................. 1383( ضاخص تْاي كاالّا ٍ خذهات هصرفي در ًقاط رٍستايي استاى در سال 12ًوَدار ضوارُ ) -
 75 ....................... 1383( هقايسِ سْن ّسيٌِ ّاي خَراكي ٍ دخاًي ٍ غير خَراكي خاًَارّاي ضْري كطَر در سال 13ًوَدار ضوارُ ) -
 75 ..................... 1383ٌِ ّاي خَراكي ٍ دخاًي ٍ غير خَراكي خاًَارّاي رٍستايي كطَر در سال ( هقايسِ سْن ّسي14ًوَدار ضوارُ) -
 76 ...................... 1383( هقايسِ سْن ّسيٌِ ّاي خَراكي ٍ دخاًي ٍ غير خَراكي خاًَارّاي ضْري استاى در سال 15ًوَدار ضوارُ ) -
 76 .................... 1383رٍستايي استاى درسال  ( هقايسِ سْن ّسيٌِ ّاي خَراكي ٍ دخاًي ٍ غير خَراكي خاًَارّاي16ًوَدار ضوارُ ) -
 87 ................................................................................( هقايسِ ضرية جيٌي در هٌاعق ضْري ٍ رٍستايي كطَر17ًوَدار ضوارُ ) -
 87 ............................................................................. ( هقايسِ ضرية جيٌي در هٌاعق ضْري ٍ رٍستايي استاى  18ًوَدار ضوارُ ) -
 144 ....................................................................................   1383( هقايسِ تراكن راُ در استاى ٍ كطَر در سال 19ًوَدار ضوارُ ) -
 168 ............................................. ( تعذاد پرٍاًِ ّاي ساختواًي صادر ضذُ تراي احذاث تٌادر هٌاعق ضْري استاى  20ًوَدار ضوارُ ) -
 180 ................................................... 1383-84(تعذاد داًص آهَزاى استاى در هقاعع هختلف در سال تحصيلي 21ًوَدار ضوارُ ) -
 180 ........................................................................................(هقايسِ تعذاد داًص آهَزاى دختر ٍ پسر در استاى22ًوَدار ضوارُ ) -
تتر حستة    1383-84اركٌاى آهَزضي هقاعع هختلف تحصيلي تخص آهَزش ٍ پرٍرش استتاى در ستال تحصتيلي    ( تعذاد ك23ًوَدار ضوارُ ) -

 183 ....................................................................................................................................................................................... جٌس
( تعذاد داًطجَياى داًطگاّْا ٍ هراكس آهَزش عالي استاى )تِ استثٌاء داًطگاُ آزاد استالهي ( در هقتاعع هختلتف در ستال     24ًوَدار ضوارُ ) -

1383   ...................................................................................................................................................................................... 190 
 190 ........................................... 1383داًطجَياى داًطگاُ آزاد اسالهي استاى در هقاعع هختلف در سال  ( تعذاد25ًوَدار ضوارُ ) -
 202...........................................................................1383( هقايسِ دُ علت اٍليِ هرگ ٍ هير در استاى در سال 26ًوَدار ضوارُ ) -



1 

 پيشگفتار 

ارتٕابيي ًابه٘ٝ    -يىي ام ٟٕٔتليٗ ٚظبيؿ ًبمٔبٖ ٔـيليت ٚ ثل٘بٔٝ كيني اًتبٟ٘ب تٟيٝ ٚ تـٚيٗ ٌناكٍ التٔبؿي

تبٖ ٔي ثبُـ تب ضٕٗ ثلكًي تغٛهت التٔبؿي ٚ ارتٕبيي اًتبٖ ،كٚ٘ـ يّٕىلؿ ثؾَ ٞبي ٔؾتّؿ اًاتبٖ ٔاٛكؿ   اً

اكميبثي ٚ ًٙزَ للاك ٌلـتٝ ، ٔمبيٌٝ تغجيمي ٔيبٖ ٘ٛاعي ٚ ثؾِاٟبي ٔؾتّاؿ التٔابؿي ، ارتٕابيي ٚ ـلٍٞٙاي      

آٌبٞي ام ٚضعيت اًاتبٖ ؿك  .بْ ٌيلؿاًتبٖ ام عليك ٔمبيٌٝ ُبؽٟٔبي ٔلثٛعٝ ؿك كاًتبي تغمك تًٛعٝ پبيـاك ا٘ز

ًبِي وٝ ًپلي ٌِتٝ ثل٘بٔٝ كيناٖ ، ٌٔئٛهٖ ٚ تٕٔيٓ ٌيلاٖ كا ثل آٖ ٔي ؿاكؿ وٝ ثب ؿك ؿًت ؿاُتٗ يه ٔزٕٛيٝ 

ٌٔتٙـ ،ضٕٗ ثٟلٜ ٌيلي ام تزلثيبت ٌقُتٝ ؿك عُ ٔعضالت ٚ ِٔىالت اًتبٖ ؿك ًبِٟبي آتي ثٔاٛكت ٚالعاي ٚ   

ًبمٔبٖ ٔـيليت ٚ ثل٘بٔٝ كيني اًاتبٖ اكؿثياُ ٘يان ؿك     .ٟب كا ثٝ عـالُ وبَٞ ؿٞٙـثٟيٙٝ ثل٘بٔٝ كيني ٕ٘ٛؿٜ وبًتي

ارتٕابيي  -كاًتبي ا٘زبْ يىي ام كًبِتٟبي ٟٔٓ ؽٛؿ ٕٞٝ ًبِٝ الـاْ ثٝ تٟيٝ ٌناكُٟبي ٔلثٛط ثٝ ٚضعيت التٔابؿي 

 .ٕ٘بيـ  اًتبٖ ٔي

ني ؿك ٌالٜٚ ٔغبِعابت التٔابؿي    ايٗ ٌناكٍ عبُٓ تالٍ ٕٞىبكاٖ ٔغتلْ ٔعبٚ٘ت أٛك التٔابؿي ٚ ثل٘بٔاٝ كيا   

 .ًبمٔبٖ ٔيجبُـ 

ؿك لٌٕت اَٚ ثٝ عٛمٜ ٞبي ـلاثؾِاي اًاتبٖ واٝ ُابُٔ اٚضاب       :ٌناكٍ عبضل ام ؿٚ لٌٕت تِىيُ ُـٜ اًت 

پلؿاؽتٝ ُـٜ اًت ٚ ؿك لٌٕت  ...عجيعي ٚ رؽلاـيبيي ،رٕعيت ،٘يلٚي اٌ٘ب٘ي ، عٌبة تِٛيـ ٚ ثٛؿرٝ ٚ ؿكآٔـ ٚ 

ثٝ تفىيه أٛك تِٛيـي ، أٛك ميلثٙبئي ٚ أٛك ارتٕبيي اًتبٖ 1383اًتبٖ ؿك ًبَ ؿْٚ ٚضعيت عٛمٜ ٞبي ثؾِي 

 .ٔٛكؿ ثلكًي للاك ٌلـتٝ اًت 

ؿك پبيبٖ ثب تمـيل ام وّيٝ ؿًتٍبٟٞبي ارلايي اًتبٖ وٝ ثب اكائٝ آٔبك ٚ اعاليبت ؿليك ٚ ثٍٟٙابْ ؽاٛؿ ،ٔاب كا يابكي     

ًابٖ ،ثل٘بٔاٝ كياناٖ ٚ ٌٔائٛهٖ اًاتبٖ لالاك ٌلـتاٝ ثاب         ٕ٘ٛؿ٘ـ أيـ اًت ٔزٕٛيٝ عبضل ٔاٛكؿ اًاتفبؿٜ وبكُٙب  

 84ف/.كإٞٙبييٟبي اكم٘ـٜ ؽٛؿ ٔبكا ؿك رٟت تىٕيُ ٌناكُٟبي ًٙٛات آتي يبكي ٕ٘بيٙـ 

 

 ثب آكمٚي تٛـيك اِٟي
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 ٍضؼيت عثيؼي ٍ هحيظ ظيؿتهَلؼيت جغطافيايي ، حسٍز ٍ   - 1

 حسٍز ٍ هَلؼيت  -1-1

ؿك ُٕبَ ـالت ايلاٖ ثايٗ   (ؿكٓـ ٌٔبعت وُ وِٛك 1/1)ويّٛ ٔتلٔلثع 17867اًتبٖ اكؿثيُ ثب ٌٔبعتي ثبِػ ثل 

ؿليمٝ عَٛ ُللي ؿك ُٕبَ ؼلة ايلاٖ ٚالع ُـٜ 48ؿكرٝ ٚ 5ؿليمٝ تب 42ؿكرٝ ٚ 39ؿليمٝ ٚ 45ؿكرٝ ٚ 37يلٕ 

للي ، كٚؿ اكى ٚ أتـاؿ كُتٝ وٜٛ تبَِ ، يعٙي وٟٛٞبي پِت ًبكا ٚ كٚؿ ثّمبك يب ثبِٟاب  ؿك ُٕبَ ٚ ُٕبِِ .اًت 

كٚؿ عـٚؿ ٚ ٔلم ثيٗ اًتبٖ ٚ رٕٟٛكي آفكثبيزبٖ كا تِىيُ ٔيـٞـ ؿك ُلق كُتٝ وٟٛٞبي تبَِ ٚ ثبؼلٚ ايٗ ؽغٝ 

وٟٛٞاب ،   ٝرٙٛة وِيـٌي كُتام ؼلة ثٝ اًتبٖ آفكثبيزبِ٘للي ٔٙتٟي ُـٜ ٚ ؿك  .كا ام اًتبٖ ٌيالٖ رـا ٔي وٙـ 

 .ؿكٜ ٞب ٚ رٍّٝ ٞب ٔٛرت پيًٛتٍي تٛپٌٛلاـيه اًتبٖ ثب اًتبٖ م٘زبٖ ٔي ُٛؿ

ويّاٛٔتل   159تل ثب رٕٟٛكي آفكثبيزبٖ ٞٓ ٔلم ٔيجبُٙـ وٝ ؿك ويّٛٔ 5/282صٟبك ُٟلًتبٖ ام ايٗ اًتبٖ ؿك عَٛ 

بٖ ثب رٕٟٛكي آفكثبيزبٖ ؿك عاَٛ اياٗ ٔالم    ؿك عبَ عبضل اكتجبط اًت .آٖ كٚؿٞبي اكى ٚ ثبِٟب كٚؿ رليبٖ ؿاك٘ـ

ويّٛٔتل ٔالم   324آفكثبيزبٖ ُللي ثب  ام ٘ظل ٕٞزٛاكي اًتبٖ.ًٛاك ا٘زبْ ٔيٍيلؿ  تٟٙب ام ؿٚ ٘مغٝ آال٘ـٚم ٚ ثيّٝ

اًاتبٖ اكؿثياُ ؿك    .ِٔتلن ثب ُٟلًتبٟ٘بي پبكى آثبؿ ، ٍِٔيٗ ُٟل ، ٘يل ، وٛحلٚ ؽّؾبَ ؿك كتجٝ اَٚ لالاك ؿاكؿ 

ٔتل ٌٕٞابيٝ رٙاٛثي ُٟلًاتبٖ ؽّؾابَ ٔغٌاٛة      ويّٛ 5/62اًتبٖ م٘زبٖ ٕٞزٛاك ثٛؿٜ ٚ ؿك عَٛ  رٙٛة ؽٛؿ ثب

ثب ٚرٛؿ ٚعـت لٛٔي ٚ ـلٍٞٙي ٚرٛؿ ٔٛا٘ع عجيعي ٔٛرٛؿ ثيٗ ؿٚ اًتبٖ ٚ ٕٞضٙيٗ ٚراٛؿ لغات رابفثي    .ٔيِٛؿ 

اياٗ ٔغاٛك   ارتٕابيي ؿك   –ٝ ربفة ٞل ٌٛ٘ٝ علوات التٔابؿي   )وم٘زبٖ  –صٖٛ تٟلاٖ ؿك آٖ ًٛي ٔغٛك تجلين 

ويّٛٔتل كٚ٘ك ؽٛثي ٘ـاُتٝ ثبُـ ،ثٟٕايٗ ؿِياُ    5/62ثبيج ُـٜ اًت وٝ كٚاثظ ٕٞزٛاكي ؿك عَٛ ايٗ  (.ٔيجبُـ

ويّاٛٔتل ٔالم    175اًتبٖ ٌيالٖ ثاب ؿاُاتٗ    .يـ آ ُٟلًتبٖ ؽّؾبَ ام ُٟلًتبٟ٘بي عبُيٝ اي اًتبٖ ثٝ عٌبة ٔي

كُتٝ وٜٛ ٓعت اِعجٛك تابَِ   .اًتبٖ اكؿثيُ ٔيجبُـ ِٔتلن ثب ُٟلًتبٟ٘بي ٕ٘يٗ، اكؿثيُ ٚ ؽّؾبَ ،ٌٕٞبيٝ ُللي

ثب ايٗ ٚرٛؿ ،ؿٚك اـتبؿٌي ٔٙبعك ٕٞزاٛاك ام ٔلاوان تزابكي ٚ    .صٖٛ ؿيٛاكٜ اي ايٗ ؿٚ اًتبٖ كا ام ٞٓ رـا ٔيىٙـ 

التٔبؿي اًتبٖ ام يه ًٛ ٚ ربفثٝ ٞبي التٔبؿي وٙبكٜ ؿكيبي ؽنك ام ًٛي ؿيٍل ، ثبيج ُـٜ وٝ ٔلؿْ ايٗ ٔٙبعك 

ٌلؿ٘اٝ ٞابي ٓاعت اِعجاٛك      .ارتٕبيي ؽٛؿ كا ثب اًتبٖ ٌيالٖ ؿاُتٝ ثبُٙـ  –كٚاثظ ٕٞزٛاكي التٔبؿي  ثيِتليٗ

عيلاٖ ٚ اًبِٓ تٟٙب ٌقكٌبٟٞبي ثيٗ ؿٚ اًتبٖ ٔيجبُٙـ وٝ ٕٞٛاكٜ كيانٍ ثلـٟابي ًاٍٙيٗ ؿك ـٔاُ ًالٔب ًاجت       
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لاٖ ،ٟٕٔتاليٗ ؽاظ اكتجابعي    آًتبكا، ام عليك ٌلؿ٘ٝ عيا  –ٔغٛك اكؿثيُ .ٓعٛثت تلؿؿ ؿك ايٗ ٌقكٌبٟٞب ٔيٍلؿؿ

ؿك رـَٚ .ًبمؿ  اًتبٖ ثب ٔلون وِٛك ٔيجبُـ وٝ ُٟلًتبٟ٘بي اًتبٖ كا ام عليك كُت ٚ لنٚيٗ ثٝ تٟلاٖ ٔلتجظ ٔي

 .ٔٛلعيت رؽلاـيبيي اًتبٖ ؿك اكتجبط ثب ٔٙبعك ٕٞزٛاك ِ٘بٖ ؿاؿٜ ُـٜ اًت  (1-1)ُٕبكٜ 

 ضتجبط استبى ثب هٌبطك ّودَاضهَلعيت خؽطافيبيي استبى ٍ چگًَگي ا (1-1)خسٍل ضوبضُ 

  اؾتاى َّاي ٍ آب زٌّسُ قكل ػَاهل ٍ اللين-1-2

اكتفاب  ٚ تؽييالات آٖ ٚ   .تٛپٌٛلاـي يىي ام يٛأُ ٟٔٓ ٚيوٌيٟبي الّيٕي اًتبٖ ٚ يبُٔ آّي تٙٛ  ؿك آٖ ٔيجبُـ

ثٝ ؼيل .يٛأُ تٛپٌٛلاـيه ُىُ يبثي وّيٕبي يه ٔٙغمٝ ٔيجبُـٌيلي كُتٝ وٟٛٞب ؿك ثلاثل رليب٘بت ٞٛائي ، رٟت

ـ واٝ صاٖٛ   ٙؼلثي وِيـٜ ُـٜ اًت ،تٟٙب كُتٝ وٟٛٞابي ُاللي ٔيجبُا   -ام ًٌّّٝ رجبَ ًجالٖ وٝ ؿك رٟت ُللي

ٔتال   4811تب  40اكتفب  يٕٛٔي اًتبٖ ٘ين ام .ؿيٛاكٜ اي ثيٗ لٌٕتٟبي ؿاؽّي اًتبٖ ٚ ؿكيبي ؽنك عبئُ ُـٜ اًت 

ؿكرٝ ًب٘تيٍلاؿ كا ؿك ٔتًٛظ ؿٔبي  20لبيـتبً صٙيٗ اؽتالؾ اكتفبيي ؽٛؿ ثٝ تٟٙبئي تفبٚتي ؿك عـٚؿ  .ًت ٔتؽيل ا

 .ًبه٘ٝ ًجت ٔيِٛؿ 

ثيالٖ ا٘لهي ٚ يب ثيالٖ علاكتي يىي ام يٛأُ اًبًي الّيٓ ٚ آة ٚ ٞٛاي ياه ٔٙغماٝ ٔيجبُاـ ،ثٙابثلايٗ ،ؿٚٔايٗ      

 ٕٞبٍ٘ٛ٘اٝ واٝ   .آـتبة يب ثعجبكت ؿيٍال يالٕ رؽلاـيابيي اًات     يبُٔ ٔٛحل ؿك ؽٔٛٓيبت الّيٕي ،ماٚيٝ تبثَ 

يلٕ ُٕبِي ؿك ُٕبِي تاليٗ لٌإت   (ؿليمٝ 42ؿكرٝ ٚ  39)ٚ(ؿليمٝ 45ؿكرٝ ٚ  37)اًتبٖ اكؿثيُ ثيٌٗفتٝ ُـ 

ؿكرٝ كا ثاب لٌإتٟبي رٙاٛثي ايالاٖ ،ؿك ماٚياٝ تابثَ        10ايلاٖ للاك ؿاكؿ وٝ ايٗ أل اؽتالؾ ماٚيٝ اي ؿك عـٚؿ 

 .ٔيِٛؿ  آـتبة ًجت
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ؿك ٔزٕٛ  ًٝ رليبٖ ٞٛائي ثب ؽٔٛٓايبت ٔتفابٚت،   .ًٛٔيٗ يبُٔ ٔٛحل ؿك الّيٓ اًتبٖ رليب٘بت ٞٛائي ٔي ثبُـ 

اي ثب ٔبٞيت ٔعتـَ ٚ ثغلي ؽاٛؿ واٝ    رليبٖ ٔـيتلا٘ٝ.الّيٓ ٚ آة ٚ ٞٛاي اًتبٖ كا تغت تبحيل ؽٛؿ للاك ٔي ؿٞٙـ 

ٌلى ٚ آفكثبيزب٘ؽلثي ام ؿًت ٔي ؿٞـ، ؿك ٟ٘بيت اًاتبٖ  لٌٕت ايظٓ ثؾبكات ؽٛؿ كا ؿك وٌٛٞتبٟ٘بي تلويٝ ٚ ما

ايٗ رليبٖ ِٔٙبء لٌٕت ايظٓ ٘نٚهت رٛي ايلاٖ ٔيجبُاـ ٚ ٚكٚؿ آٖ ثاٝ ٔٙغماٝ ثاب     .ًبمؿ  اكؿثيُ كا ٘ين ٔتبحل ٔي

ي ٚ ًلؿ ؿاكؿ ّ  رليبٖ ٞٛائي ًيجلي آًيبي ٔلوني وٝ ٔبٞيتي ثل.تعـيُ ؿكرٝ علاكت ٚ كعٛثت ٞٛا ٕٞلاٜ اًت 

ُٕبَ ٚ ُٕبَ ُلق ٚ پي ام يجٛك ام ؿكيبي ؽنك ٚ رقة ثؾبكات آٖ ،اًتبٖ كا تغت تبحيل للاك ٔيـٞاـ  ام ًٕت  ،

ٚكٚؿ اياٗ   .ايٗ رليبٖ ٘ين لٌٕت ايظٓ ثؾبكات ؽٛؿ كا ؿك ؿأٙٝ ٞبي ُللي تبَِ ٚ ثابؼلٚ ثال رابي ٔيٍاقاكؿ      .

ٖ كعٛثات ٞاٛا ٕٞالاٜ اًات ٚ ؿك     رليبٖ ٞٛائي ؿك ٘ٛاعي ُٕبِي ٚ ٔلوني ٚ رٙٛثي اًتبٖ ثب ًلٔب ٚ اـنايَ ٔينا

رليابٖ ٞاٛائي ًايجلي ؿك    .ٔٙبعك ؿيٍل ٚ ثٛيوٜ ٔٙبعك ٔلتفع عبوٕيت ًلٔب ٚ يؾجٙـا٘ي ؽِه كا ًاجت ٔيِاٛؿ   

رليابٖ اعّاي ُإبِي ياب      ًاٛٔيٗ رليابٖ ٞاٛائي ،   .تبثٌتبٖ ثبيج وبَٞ ُـت ٌلٔب ٚ ؽٙه ُـٖ ٞٛا ٔيٍلؿؿ

ـ ثب ٚرٛؿ ايٙىٝ ايٗ رليبٖ ٘ين لٌٕت ايظٓ ثؾبكات ؽاٛؿ  اًىب٘ـيٙبٚي اًت وٝ ؿاكاي ٔبٞيتي ًلؿ ٚ ثغلي ٔيجبُ

كا ؿك ًلاًل اكٚپب ٚ كًٚيٝ ثل ربي ٔيٍقاكؿ،ِٚي ؿك اًتبٖ ٘ين ٚكٚؿ ايٗ رليبٖ ام ًٕت ُٕبَ ٚ ُإبَ ؼالة ثاب    

صٟبكٔيٗ يبُٔ ٔٛحل ؿك الّيٓ اًتبٖ ،ٚراٛؿ ؿكيابي ؽانك ؿك ُالق     .ًلٔبي ُـيـ ٚ ثبكٍ ثلؾ ًٍٙيٗ ٕٞلاٜ اًت

وٝ يالٜٚ ثل ثلؽٛكؿاك ولؿٖ ٔٙغمٝ ام ثؾبكات ؽٛؿ ؿك ٔٙبعك ٘نؿيه ٚ ًبعّي ، ؽٛؿ يبٔاُ تعاـيُ    اًتبٖ ٔيجبُـ

ثل اًبى تمٌيٓ ثٙـي ثيٛوّيٕبتيه أجلهٜ ، البِيٓ ٔـيتلا٘ٝ اي ثل اًبى ضليت كعٛثت  .ؿكرٝ علاكت ٘ين ٔيجبُـ 

(Q)  ٜٔعـَ عـالُ ؿكرٝ علاكت كٚما٘ٝ ًلؿتليٗ ٔب ٚ(M)  ُٓـٜ اًت وٝ ثزن الّيٓ ٓغلائي ثٝ َُ ٘ٛ  تمٌي

الّيٓ ؽِه ًلؿ ٚ ٘يٕٝ ؽِه ًالؿ، آة ٚ ٞاٛاي ؼبِات ؿك     .، ؿيٍل ا٘ٛا  البِيٓ ؿك پٟٙٝ اًتبٖ ثٝ صِٓ ٔيؾٛكؿ 

اِاي   20ٚ ؿك الّيٓ ٘يٕٝ ؽِه ًالؿ   30اِي  15ؿك الّيٓ ؽِه ًلؿ ( Q)اوخل ٔٙبعك اًتبٖ ٔيجبُـ ، وٝ ٔمـاك 

 لٌٕتي ام ُٟلًتبٟ٘بي اكؿثيُ ،  .ؿكرٝ ًب٘تيٍلاؿ ميل ٓفل ٔيجبُـ  14تب  5ٓ ٘ين ؿك ايٗ ؿٚ الّي (M)ٚ ٔمـاك  50

ٚ ٔماـاك   80تب  40ام (Q)ؿك ايٗ ٘ٛ  الّيٓ ٔمـاك .ٍِٔيٗ ُٟل ٚ ؽّؾبَ ٘ين ؿاكاي الّيٓ ٘يٕٝ ٔلعٛة ًلؿ ٔيجبُـ

(M) ٟبي پبكى آثابؿ ،  ٕٞضٙيٗ لٌٕت ُٕبِي اًتبٖ يعٙي ُٟلًتب٘.ؿكرٝ ًب٘تيٍلاؿ ميل ٓفل ٔيجبُـ -7ام ٓفل تب

ِٚي ؿأٙٝ تؽييلات ٔمبؿيل يٛأُ آة ٚ ٞٛائي ، الّيٓ اياٗ  .ثيّٝ ًٛاك ٚ ٔؽبٖ ؿاكاي الّيٓ ٘يٕٝ ؽِه ٔعتـَ ٔيجبُـ

ثب ٚرٛؿ تٙٛ  الّيٕي ؿك اًتبٖ ، ام ٘ظل ٚيوٌيٟابي علاكتاي ، ًالؿ    .ٔٙغمٝ كا ٘ين تب عـٚؿي ثٝ ًلؿي ٔتٕبيُ ٔيىٙـ

ٚيوٌي ِٔاتلن تٕابٔي ٌٛ٘اٝ ٞابي الّيٕاي اًاتبٖ       (ي ًلؿ ٚ يلٕ رؽلاـيبييؿك احل اكتفب  ، رليبٖ ٞٛائ)ثٛؿٖ 

 50عتي لٌٕت ُٕبِي اًتبٖ وٝ ثٝ رٟت پٌت ثٛؿٖ ٔٙغمٝ ؿاكاي الّيٓ ٔعتـَ ٔيجبُـ ، ثغٛك ٔتًٛاظ ؿك  .ٔيجبُـ

 2000ٔٙبعمي وٝ اكتفب  آٟ٘ب عاـٚؿ  )كٚم ًبَ ُبٞـ يؾجٙـاٖ ثٛؿٜ ٚ پـيـٜ يؾجٙـاٖ ؿك ايٌتٍبٟٞبي ٔلتفع اًتبٖ 
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ثب تٛراٝ ثاٝ اياٗ    .ٔبٜ ام ًبَ ثٝ صِٓ ٔيؾٛكؿ 9يبثـ ، ٚ ايٗ اتفبق ؿك  كٚم ؿك ًبَ اـنايَ ٔي 170تب  (ٔتل ٔيجبُـ

 ٔتال ٔيجبُاـ ٚ ثاب تٛراٝ ثاٝ ٌلاؿيابٖ علاكتاي ؿك         2000ام اًتبٖ ؿاكاي اكتفب  ثيَ ام  %20ٚالعيت وٝ عـٚؿ 

بثُ تٛرٟي ام اًتبٖ ؿك ثيَ ام ٘ٔؿ كٚمٞابي ًابَ ،   ؿأٙٝ ٞبي وٌٛٞتبٟ٘ب ، ٔيتٛاٖ ٘تيزٝ ٌلـت وٝ ؿك لٌٕت ل

ثب ٚرٛؿ ُاـت ًالٔب حجات     .يؾجٙـاٖ كػ ٔيـٞـ وٝ ؿك ًلاًل ٔبٟٞبي ًبَ عتي ؿك تبثٌتبٖ ، لبثُ كٚيت ٔيجبُـ 

ؿكراٝ   40ؿكرٝ ًب٘تيٍلاؿ ؿك ايٌتٍبٟٞبي ٞٛاُٙبًاي ٔلتفاع ، ؿكراٝ علاكتٟابي ثابهي       -30ثلٚؿتٟبي وٕتل ام 

لٔتليٗ ًبيبت كٚم ٔبٟٞبي ٌلْ تبثٌتبٖ ، ؿك ؿاؿٜ ٞبي ثلؽي ام ايٌتٍبٟٞب ، صٖٛ پابكى آثابؿ   ًب٘تيٍلاؿ ٘ين ؿك ٌ

ؿأٙٝ ً٘ٛبٖ ثيٗ ٔعـَ عـالُ ٚ عـاوخل ؿكرٝ علاكت ًلؿتليٗ ٚ ٌلٔتاليٗ ٔابٜ ًابَ ياه      .لبثُ كٚيت ٔيجبُـ 

ٍ  .ؿكرٝ ًب٘تيٍلاؿ ٔيجبُـ  40ٔٙغمٝ ؿك عـٚؿ   15تاب    5/6بٟٞبي اًاتبٖ  ٔيبٍ٘يٗ ؿٔبي كٚما٘ٝ ٘ين ؿك ثيٗ ايٌات

ثل اًبى ؿاؿٜ ٞبي ايٗ ايٌتٍبٟٞب ، ٘ٛاعي پٌت ؿكٜ كٚؿ ، اكى ٚ ؿُت ٔؽبٖ ٌلٔتليٗ ٚ  .ؿكرٝ ًب٘تيٍلاؿ ٔيجبُـ 

ٔيناٖ ٘نٚهت رٛي ؿك اًتبٖ ثغاٛك ٔتًٛاظ    .اكتفبيبت ؿأٙٝ ٞبي ًجالٖ ًلؿتليٗ ٔٙبعك اًتبٖ ٔغٌٛة ٔيِٛؿ 

ـَٔٛ ثٟبك ٚ مٌٔتبٖ ، ـَٔٛ ثبك٘ـٌي ٔٙغماٝ ٔغٌاٛة ٔيِاٛ٘ـ ٚ     .ت ٔيّي ٔتل ؿك ً٘ٛبٖ اً 600اِي  250ام 

ثيِتليٗ ُـت ثبك٘ـٌي ؿك ثٟبك ِٔبٞـٜ ٔيِٛؿ ٚ ـُٔ پبئين ام ٘ظل ٔيناٖ ثبك٘ـٌي پي ام ثٟبك ٚ مٌٔتبٖ ؿك ٔلتجٝ 

 .ًْٛ للاك ؿاكؿ 

 ًاّوَاضيْاي اؾتاى  -1-3

 ام ُإبِي تاليٗ ٘مغاٝ اًاتبٖ اؿأاٝ       .ٔاي ثبُاـ   ٔعلٚؾ تليٗ ٚ ثنكٌتليٗ كُتٝ وٟٛٞبي اًتبٖ، ًجالٖ ٚ تبَِ 

ثٝ ًٕت ُلق وِيـٜ اًت ، ٌقُتٝ ٚ ثٝ ؿكٜ كٚؿؽب٘اٝ لالٜ ًاٛ ٚ     يكُتٝ وٜٛ للٜ ؿاغ وٝ ام اًتبٖ آفكثبيزبٖ ُلل

ُبؽٝ اي ام ايٗ وٜٛ ؿك آٖ ًٛي ؿكٜ كٚؿ ثٝ وٟٛٞبي ؽلًّٚٛ ٚ ُبؽٝ اي ؿيٍل ثاٝ وٟٛٞابي   .ؿكٜ كٚؿ ؽتٓ ٔي ُٛؿ

ٔي پيٛ٘ـؿ وٝ ايٗ وٟٛٞب ٘ين پي ام يجٛك ام ُٟلًتبٟ٘بي ثيّٝ ًاٛاك ٚ ٔؽابٖ ؿك عاـٚؿ ُاللي     (ّٓٛات ؿاغ)ثلم٘ـ 

ٔتل اكتفب  ، ٔٙتٟي اِيٝ ُللي كُتٝ وٜٛ لُٛاب  4811ًجالٖ ثب .اًتبٖ ثٝ ٔٙتٟي اِيٝ ُٕبِي كُتٝ وٜٛ تبَِ ٔي پيٛ٘ـؿ

ثـيع ٚ ٘عٕبت  ـلاٚاٖ اعالاؾ ؽاٛؿ ام   آيـ ٚ ايٗ آتِفِبٖ ؽبٍٔٛ ثب ٔٙبظل  ؿاغ ٚ ثّٙـتليٗ ٘مغٝ اًتبٖ ثِٕبك ٔي

ام لُّ ؿيٍل ايٗ تٛؿٜ آتِفِب٘ي ٞلْ، وٌلي ، للػ ثالغ ٚ لنَ ثالٜ كا  ٔاي   .ميجبتليٗ لُّ رٟبٖ ٔغٌٛة ٔي ُٛؿ

يىي ؿيٍل ام كُتٝ وٟٛٞبي اًتبٖ، تبَِ ٔي ثبُـ وٝ ثٝ ٔٛامات وٙبكٜ ؿكيبي ؽنك ام ُٕبَ ثٝ رٙاٛة  .تٛاٖ ٘بْ ثلؿ

ٜٛ ام ٔٙتٟي اِيٝ ُللي وٟٛٞبي ثلم٘ـ آؼبم ٚ ؿك ًلاًل عـٚؿ ُاللي اًاتبٖ ثاب اـانايَ     ايٗ كُتٝ و .وِيـٜ اًت

تـكيزي اكتفب  ثٝ علؾ رٙٛة وِيـٜ ٔي ُٛؿ ٚ ؿك ؽبكد عـٚؿ اًاتبٖ ًالا٘زبْ ثاٝ كُاتٝ وٟٛٞابي اِجالم ٔاي        

كُاتٝ   .ـٜ ٔي ُاٛؿ كُتٝ وٜٛ تبَِ ؿك لٌٕتٟبي ٔؾتّؿ ؽٛؿ ثٝ ٘بٟٔبي ثبؼلٚ ، پِت ًبكا ، ٚ پٍّٙب ٘ين ٘بٔي.پيٛ٘ـؿ

ثّٙاـتليٗ  .وٜٛ پٍّٙب ؿك عٛاِي ؿكيبصٝ  ٘ئٛك ام كُتٝ آّي ِٔٙعت ٚ ؿك ًلاًل ُٟلًتبٖ ؽّؾبَ وِيـٜ ُـٜ اًت
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ـ  ٔتلي آق ؿاغ اًت ٚ وٟٛٞبي پٍّٙب ، ًٟـي ٚ ام٘بٚ ، ام ؿيٍل لُّ آٖ ٔي 3322٘مغٝ ايٗ ُبؽٝ ـليي، لّٝ  . ثبُاٙ

ٟٕٔتاليٗ    (2-1)ؿك رـَٚ ُإبكٜ . الؼي ، يزٓ ٚ ُبٜ ٔعّٓ كا ٘بْ ثلؿام لُّ ؿيٍل كُتٝ وٜٛ تبَِ ٔيتٛاٖ عٔبك ث

 .لّٝ ٞبي اًتبٖ ثٟٕلاٜ تٛضيغبتي آٚكؿٜ ُـٜ اًت 
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 ّا   ّاي آتريع ٍ قثكِ ضٍزذاًِ حَظُ -1-4

   ٝ اي ٚ اعّاي ُإبِي ، پياـايَ     ٚرٛؿ وٌٛٞتبٟ٘بي ٔلتفع ٚ للاك ٌلـتٗ آٟ٘ب ؿك ٌٔيل رليب٘ابت ٞاٛائي ٔـيتلا٘ا

لاٚاٖ ًجت ُـٜ ٚ ايٗ پٟٙٝ كا ثٔٛكت آثؾين ٞبي ـ ٞبئي كا ثب صِٕٝ ٔٙبعمي كا ثب ثيَ ام ٘ٝ ٔبٜ پَُٛ ثلـي ٚ ؿأٙٝ

كٚؿ ،  اًتبٖ اكؿثيُ آثؾين عٛضٝ ثٌتٝ ؽنك ثِٕبك ٔاي .ٞبي ثنكي ٚ وٛصه ٔتعـؿي ؿكآٚكؿٜ اًت هيناَ كٚؿؽب٘ٝ

 .كين٘ـ وٝ وّيٝ ٘نٚهت رٛي آٖ تًٛظ ؿٚ ُليبٖ آّي اكى ؿك ُٕبَ ٚ لنَ اٚمٖ ؿك رٙٛة ثٝ ؿكيبي ؽنك ٔي

اًتبٖ اكؿثيُ تًٛظ ُليبٟ٘بي آّي ايٗ عٛمٜ ؿك ؿاؽُ اًتبٖ ، كٚؿٞبي پال آة اكى   عٛضٝ آثلين ؿكيبي ؽنك ؿك

ٞبي وٛصاه   كٚؿ اكى ؿك ٔغـٚؿٜ اًتبٖ اكؿثيُ تًٛظ كٚؿؽب٘ٝ.ثبُـ ؿك ُٕبَ ٚ ًلصِٕٝ لنَ اٚمٖ ؿك رٙٛة ٔي

ليٗ كٚؿٞابي  ُاٛؿ ٚ ام پالآة تا    ويّٛٔتل عَٛ ؿاك٘ـ تؽقيٝ ٔي250ٚ ثنكي ٔتعـؿي وٝ ام صٙـ ويّٛٔتل تب ثبهي 

ثبُـ ٚ لٌٕت ؿيٍل ايٗ ُٟلًتبٟ٘ب،  ًٛاك آثؾين عٛمٜ ثبِٟب كٚؿ ٔي لٌٕتي ام ُٟلًتبٟ٘بي ٔؽبٖ ٚ ثيّٝ.ثبُـ اًتبٖ ٔي

ويّاٛٔتل   280آيـ اياٗ كٚؿ ثاب    ُٛؿ ثِٕبك ٔي آثؾين كٚؿؽب٘ٝ ؿكٜ كٚؿ وٝ ام پيٛ٘ـ كٚؿٞبي پلآة ؿيٍل تِىيُ ٔي

تليٗ ٚ پل آة تليٗ كٚؿ ؽب٘ٝ ٞبي ؿاؽّي اًاتبٖ   ثـٞي ًبه٘ٝ عٛئُيّيٖٛ ٔتل ٔىعت ٔتًٛظ آ 554عَٛ ٚ عـٚؿ 

ثغٛكيىاٝ لٌإت    .ثبُاـ   كٚؿؽب٘ٝ ؿكٜ كٚؿ ٕٞضٙيٗ ام ًٚيعتليٗ عٛمٜ آثؾين ثلؽٛكؿاك ٔي.كٚؿ اكؿثيُ ثٝ ُٕبك ٔي

م اآيٙاـ.  ايظٓ وٟٛٞبي ًجالٖ ، ثلم٘ـ ، ؽلًّٚٛ ، تبَِ ، ثبؼلٚ ٚ پِت ًبكا آثؾيان اياٗ كٚؿؽب٘اٝ ثاٝ ُإبك ٔاي      

ثبِٟب كٚؿ يىي ؿيٍل ام كٚؿٞبي ٔالمي   .تٛاٖ ، للٜ ًٛ ، ثبِيؽّٛ ٚ ؽيبٚ صبي كا ٘بْ ثلؿ  ٞبي آّي ؿكٜ كٚؿ ٔي ُبؽٝ

ُابؽٝ آاّي اياٗ    .ٌيالؿ  ثبُـ وٝ ام اكتفبيبت ُللي وٟٛٞبي ثلم٘ـ ًلصِٕٝ ٔاي  ايلاٖ ٚ رٕٟٛكي آفكثبيزبٖ ٔي

ٝ .ام ٚ رٕٟٛكي آفكثبيزبٖ كا تِىيُ ٔيـٞـ  ًٛاك ٔلم ِٔتلن ايلاٖ كٚؿؽب٘ٝ ام ُلق ٌلٔي تب ُٟل ثيّٝ ٞابي   ُابؽ

لٌٕت رٙٛثي عٛضٝ .ـليي ثبِٟب كٚؿ ، ٌلٔي صبي ، ًبكي لٕيَ ، آماؿ صبي ، ُلٜ ؿكٜ ٚ آماؿ ِٛ كا ٔيتٛاٖ ٘بْ ثلؿ

ؿكاياٗ  .ٌيلؿ ثبُـ وٝ وٟٛٞبي ثنلٍٛ ، رٙٛة ُللي ًٟٙـ ٚ تبَِ كا ؿك ثلٔي آثلين ؽنك ُبُٔ عٛمٜ لنَ اٚمٖ ٔي

ينوٝ ٔٙغمٝ ٌ٘جتبً ًٚيعي ام رٙٛة اًتبٖ اكؿثيُ يعٙي ُٟلًاتبٖ ؽّؾابَ كا تغات پُٛاَ ؿاكؿ ، ٚراٛؿ      لٌٕت ٘

وٟٛٞبي ٔلتفع ٚ ثلؾ ٌيل ، ربكي ُـٖ كٚؿٞبي پل آثي كا ًجت ٌِتٝ اًت وٝ ام عليك ُليبٖ آّي ؽٛؿ يعٙاي  

 .كين٘ـ لنَ اٚمٖ ام اًتبٖ ؽبكد ، ٚ ام عليك ؿكٜ ًفيـ كٚؿ ثٝ ؿكيبي ؽنك ٔي
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 زقتْا   -1-5

ؿك ٔيبٖ كُتٝ وٟٛٞب ٚ ٚاعـٞبي تٛپٌٛلاـيه يبؿ ُـٜ ، ٚ ؿك كٚ٘ـ تىبُٔ ٔٛكـِٛٛهيه آٟ٘ب، ؿُاتٟبي وٛصاه ٚ   

اِجتٝ ثزن ؿُتٟبئي .كٚ٘ـ ٞبي التٔبؿي ؿك اًتبٖ ثِٕبك ٔي ثنكي ٔتعـؿي ثٛرٛؿ آٔـٜ اًت ، وٝ ألٚم ثٌتل ـعبِيت

آة ٚ ٞٛاي ؿيليٙٝ مٔيٗ ٚ علوبت تىتاٛ٘يىي آٖ ثعّات    وٝ ؿك ٔغُ پي كٚي آة ؿكيبي ؽنك ، ؿك احل تؽييلات

ثبُٙـ  وٌٛٞتب٘ي ثٛؿٖ ٔٙغمٝ ثٛرٛؿ آٔـٜ اًت ، ؿُتٟبي ٔٛرٛؿ ؿك ايٗ اًتبٖ ام ًٚعت لبثُ تٛرٟي ثلؽٛكؿاك ٕ٘ي

ؽٛك٘ـ وٝ ام ٟٕٔتليٗ آٟ٘ب ثّغابػ ًٚاعت    ٞبي وٛصه ٚ ثنكي آثلـتي پبيىٛٞي ثضِٓ ٔي ٚ يٕٛٔبً ثٔٛكت رٍّٝ

 .ُٟل ٚ ؽّؾبَ اُبكٜ ٕ٘ٛؿ ُتٟبي ٔؽبٖ ، اكؿثيُ ، ٍِٔيٗتٛاٖ ثٝ ؿ ٔي

ثبُاـ ، واٝ لٌإت ايظآ آٖ ؿك ؽابن رٕٟاٛكي        ؿُت ٔؽبٖ ايلاٖ تٟٙب لٌٕت وٛصىي ام ؿُت ثنكي ٔؽبٖ ٔي

ٞاناك ٞىتابك ًٚاعت     350ايٗ ؿُت  پل ثلوت ٚ عبّٓؾين ؿك ٔغـٚؿٜ اًتبٖ اكؿثيُ .آفكثبيزبٖ للاك ٌلـتٝ اًت

إِّّي ايلاٖ ٚ رٕٟاٛكي آفكثبيزابٖ ام    ي ؽلًّٚٛ ام رٙٛة ، كٚؿ اكى ام ُٕبَ ٚ ٔلم ثيٗؿاكؿ، وٝ ثًٛيّٝ وٟٛٞب

ؿُت ٔؽبٖ پٌت تليٗ ٔٙغماٝ  .ايٗ ؿُت ؿك آٌ٘ٛي ٔلم تب ًبعُ ؿكيبصٝ ؽنك وِيـٜ اًت.ُلق ٔغـٚؿ ُـٜ اًت

ت اكؿثيُ ؿك ثيٗ ؿُ.ٔتلي للاك ؿاكؿ 100ٔتل پبئيٗ تل ام ؿُتٟبي ؿيٍل ٚ اكتفب   1200ُٛؿ ٚ  اًتبٖ ٔغٌٛة ٔي

ٞاناك ٞىتابك ؿك اكتفاب      95ايٗ ؿُت ثب ًٚعتي ؿك عاـٚؿ  .ٞبي ًجالٖ ٚ كُتٝ وٜٛ تبَِ ٚ ثنلٍٛ للاك ؿاكؿ ؿأٙٝ

ويّاٛٔتل ٔلثاع ٚ    3921ٔتال ٚ عاٛمٜ آثؾيان آٖ     1100ُٟل  اكتفب  ؿُت ٍِٔيٗ. ٔتلي ٚالع ُـٜ اًت  1350

ثٝ وٟٛٞبي ّٓٛات ٚ ام رٙٛة ثٝ ؿأٙٝ ًاجالٖ ٚ ام  ويّٛٔتل ٔلثع اًت وٝ ام ُٕبَ  430ٌٔبعت ؿُت ؿك عـٚؿ 

ٞبي ٟٔآ اياٗ ؿُات يجبكتٙاـ ام لالٜ ًاٛ ٚ        ُٛؿ ٚ كٚؿؽب٘ٝ ُلق ثٝ اكؿثيُ ٚ ام ؼلة ثٝ ُٟلًتبٖ اٞل ٔغـٚؿ ٔي

 1ت ثبؼي ٚ تبوي ٔٙغمٝ ٔقوٛك ؿاك٘ـاي ؿك تِٛيـا اِعبؿٜ ؽيبٚصبي وٝ إٞيت ـٛق
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 1383تاًْا زض ؾال تمؿيوات جغطافيايي تط حؿة قْطؾ-1-6

ؿكٓاـ   1/1ويّاٛٔتل ٔلثاع  عاـٚؿ     17867ثل اًبى آؽليٗ تمٌيٕبت وِٛكي ، اًتبٖ اكؿثيُ ثب ًٚعتي ثبِػ ثل 

ُاٟل،   21ُٟلًاتبٖ،   9ايٗ اًتبٖ ثٝ ٔلونيت ُٟل اكؿثيُ ؿاكاي .ٌٔبعت وُ وِٛك كا ثؾٛؿ اؽتٔبّ ؿاؿٜ اًت

آثبؿي ؽبِي ام   87آثبؿي ؿاكاي ًىٙٝ ٚ تعـاؿ  1788وٝ تعـاؿ  .آثبؿي ٔي ثبُـ 1875ؿٌٞتبٖ ٚ  66ثؾَ،  25

ؿكٓـ ؿيٍل ٘ين ؽبِي  64/4ؿكٓـ آثبؿيٟبي اًتبٖ ؿاكاي ًىٙٝ ٚ 36/95ٚ ثٝ يجبكت ؿيٍل عـٚؿ .ًىٙٝ ثٛؿٜ اًت

ام ًىٙٝ ثٛؿٜ اًت ؿك ٔمبيٌٝ ثب ًبَ لجُ تعـاؿ يه ُٟل ثٝ ُٟلٞبي اًتبٖ اضبـٝ ٚ ام تعـاؿ آثبؿي ٞابي ؽابِي ام   

ٔلاون ُٟلًتبٟ٘بي اًاتبٖ يجبكتٌات ام   .ٞبي ؿاكاي ًىٙٝ اضبـٝ ُـٜ اًت ه ٚاعـ وٓ ٚ ثٝ تعـاؿ آثبؿيًىٙٝ ٘ين ي

ًٛاك، پبكى آثبؿ، ؽّؾبَ ، ٌلٔي ، ٍِٔيٗ ُٟل، ويٛي، ٕ٘يٗ ٚ ٘يل ٚ ًبيل ٔلاوان ُاٟلي اًاتبٖ ٘يان      اكؿثيُ، ثيّٝ

ٜ وٙاـ اٍ٘اٛت ،  هٞالٚؿ ،كضاي،آثيجٍّٛ ،     يجبكت ام  ًلييٗ، ٞيل،  رعفلآثبؿ ،  آال٘ـٚم ، وّٛك ، ِٞتزيٗ ، تبم

 (1-3)رـَٚ ُٕبكٜ .يٙجلاٖ ، ٚ وٛكائيٓ  ٔي ثبُٙـ 
 

 1383اطالعبت هطثَط ثِ آذطيي تمسيوبت وطَضي استبى ثط حست ضْطستبًْب زض سبل  (3-1)خسٍل ضوبضُ

 تؼساز زّؿتاى تؼساز قْط تؼساز ترف قْطؾتاى
 هؿاحت 

 )كيلَهتط هطتغ(

 تؼساز آتازي

 ذالي اظ ؾكٌِ زاضاي ؾكٌِ غجو

 اردثيل

 ثيلِ عَار

 پبرط آثبد

 خلخبل

 هؾگيي ؽْز

 هـبى

 كَثز

 ًويي

 ًيز

3 

2 

3 

3 

4 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

3 

3 

2 

1 

3 

1 

11 

4 

6 

8 

12 

9 

4 

7 

5 

2498 

1758 

1383 

2822 

3825 

2259 

1293 

1237 

1214 

214 

293 

274 

152 

312 

333 

124 

94 

121 

182 

287 

264 

147 

295 

326 

122 

89 

98 

32 

6 

12 

3 

17 

7 

4 

5 

3 

 87 1788 1875 17867 66 21 25 جوغ

 1383 -هبخذ: عبلٌبهِ آهبري اعتبى اردثيل 
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اضزتيل اؾتاى گطزقگطي ٍ تاضيري يكيٌِ-1-7

ام پيِيٙٝ تبكيؾي وٟٗ ٚ لجُ ام اًالْ اكؿثيُ ، صٙـاٖ اعال  ؿليمي ؿك ؿًت ٘يٌات ِٚاي ثٙاب ثاٝ ُ٘ٛاٝ ٔٛكؽابٖ       

ـٚؿ اِعبِٓ ، اكؿثيُ يه وّٕٝ اًٚتبيي اًت ٚ ام ؿٚ وّٕٝ آكتب )ٔمـى( ٚ ٚيُ)ُاٟل( ثاٝ   لـيٕي ٚ ٓبعت وتبة ع

ٔعٙي ُٟل ٔمـى تلويت يبـتٝ اًت  ثٝ ٔٛرت اًٙبؿتبكيؾي ًبثمٝ ايٗ ُٟل ثٝ مٔبٖ اُىب٘يبٖ ٔي كًاـ ٚ ثايَ ام   

 ًبَ لـٔت تبكيؾي ؿاكؿ. 1500
 ظتاى

ءاِٟٙل ؿك اٚاؽل للٖ صٟبكْ ؿك مٔبٖ ٔغٕٛؿ ؼن٘ٛي ثٝ ايلاٖ لجبَ صبؿك ِ٘يٗ تلن ، ٌلٚٞي ام تلوبٖ ؼن٘ٛي ٔبٚكا

ـ    410ؿك عاااٛاِي ًااابَ  آٔـ٘اااـ.  ٚ ًاااپي ثاااٝ ِِاااىل   ٞزااالي لٕااالي ثاااٝ آفكثبيزااابٖ كاٜ يبـتٙااا

ـ تِىيُآفكثبيزبٖؿككأٛحليِٚيوٛصهٌٞتٝٚآٔـ٘ـؿككٚاؿيپبؿُبٜ ؿاؿ٘ا

ٌلـات ٚ پاي ام    كٚ٘اك يذ مثبٖ تالن آفكي  وٝ ٕٞبٖ وبٖ٘ٛ ثبيج رّت ؿيٍل تلوبٖ ثٝ ايٗ ٔٙغمٝ ُـ ٚ ثتـك

ٞزلي ٚ ؼّجٝ آٖ عبيفٝ ثاٝ ايالاٖ يىجابكٜ كاٜ ٟٔابرلت      431ُىٌت ًّغبٖ ٔغٕٛؿ ؼن٘ٛي ام تلوبٖ ًّزٛلي ؿك 

تلوبٖ ثٌٛي ايلاٖ ٚ ثؾّٔٛ آفكثبيزبٖ ثبم ُـ ٚ ٕٞٝ كُتٝ وبكٞب ثـًت آ٘بٖ اـتابؿ ٚ ثاـيٗ تلتيات ثابم مثابٖ      

يت ثٝ اتفبق ٔلؿْ اًتبٖ اكؿثيُ ثٝ مثبٖ تلواي آفكي تىّآ ٔاي وٙٙاـ ِٚاي      تلوي آفكي لٛت ٌلـت . اوخليت لل

ٌٛيِٟبيي ٘ظيل تبتي ؿك لٌٕتٟبيي ام ُبٞلٚؿ ؽّؾبَ ٚ تبِِي ؿك لٌٕتٟبيي ام يٙجلاٖ ، ٕ٘يٗ ٚ ٘يل ٚ مثبٖ والؿي  

 ؿك لٌٕتٟبيي ام ؽّؾبَ ؿيـٜ ٔي ُٛؿ.
 ًػازٍلَم

ِٞتٓ پيَ ام ٔجالؿ ، ثٝ كٞجالي ؿيٛوٛيابؿيٛوي ، ؿِٚات ٔابؿ كا     ٔبؿٞب لٛٔي آكيبيي ٘واؿ ثٛؿ٘ـ وٝ ؿك آؼبم ًـٜ 

ًبَ ق.ْ ثٝ ايلاٖ آٔـ٘ـ ٚ صٖٛ ٘تٛاٌ٘اتٙـ ثال ؿِٚات ٔمتاـك آكاكات پيالٚم       2000تِىيُ ؿاؿ٘ـ. ٔبؿٞب ؿك عـٚؿ 

ُٛ٘ـ، ًلمٔيٟٙبيي كا اُتؽبَ ولؿ٘ـ وٝ ألٚمٜ اًتبٟ٘بي اكؿثيُ ، آفكثبيزبِ٘اللي ، ؼلثاي ٚ ولؿًاتبٖ كا تِاىيُ     

 يـٞـ.ٔ
 

هصّة

ٖ ٔٙغمٝ،ا٘ـؿاُتٝآحبكياكؿثيُؽّٔٛؿكوٝ٘ٛيٌب٘يتبكيؼٚاوخلٔٛكؽبٖ ًاجال

ٛ   مكتِتتِٛـٔغُكا ٚ ٌٌاتلٍ   كثيبٖ ولؿٜ ٚ ثل يىتب پلًتي ٔلؿْ ٔٙغمٝ تبويـ ؿاُتٝ ا٘اـ ٚ ثاب ظٟا

ٚ  12ؿيٗ ٔجيٗ اًالْ ٔلؿْ اكؿثيُ ثٝ ؿيٗ اًالْ ٌلٚيـ٘ـ ٚ ٔقٞت تِيع  ِايٗ ثابك ام اياٗ ٔٙغماٝ     أبٔي ٘ين ثالاي ا

ثعٙٛاٖ ٔقٞت كًٕي وِٛك ٌٌتلٍ يبـتٝ ٚ ثٝ اٚد ؽٛؿ كًيـٜ اًات ٚ ؿك عابَ عبضال تٟٙاب ثؾاَ واٛصىي ام       

 رٕعيت ُٟلًتبٟ٘بي ٕ٘يٗ ٚ ؽّؾبَ كا اُٞ تٌٙٗ تِىيُ ؿاؿٜ ا٘ـ.
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 1375 ًاااااااابٌَٔااااااااىٗٚ٘فااااااااٛىًلُاااااااإبكياًاااااااابىثاااااااال

 ؿكٓاااـ21/0ؿعاااـٚؿكٌٚٔااإّبٖاًاااتبٖرٕعياااتؿكٓاااـ79/99لثاااثااابِػ

 ـ.ا٘ثٛؿٜؿيٙيٞبيالّيت٘ينؿيٍل
 1375ل سبزض اضزثيلاستبىهطزمهصّجيٍضعيتثطضسي (1-4)ضوبضُخسٍل

 

 زيي
 اؾتاى

 )زضصس(

 غيط ؾاكي ؾاكي

 ي)زضصس(ًماط ضٍؾتائ )زضصس(ًماط قْطي )زضصس(

 122 122 122 122 جوغ

 85/99 86/99 73/99 79/99 هغلوبى

 22/2 23/2 23/2 23/2 سرتؾتي

 22/2 22/2 22/2 22/2 كليوي

 22/2 22/2 22/2 22/2 هغيحي

 15/2 12/2 25/2 18/2 عبيز

 اعتبى اردثيل 1375هأخذ : عزؽوبري ػوَهي ًفَط ٍ هغكي عبل 

 گطزقگطي

ٚ ثٛيوٜ ُٟل اكؿثيُ ام وبٟ٘ٛ٘بي ٟٔٓ ٌلؿٍُلي ايلاٖ ٔغٌٛة ٔيِٛؿ . ربفثاٝ ٞابي ٌلؿُاٍلي ؿك    اًتبٖ اكؿثيُ 

ربفثاٝ ٞابي   - 3ٔيلاث ـلٍٞٙي ٚ ربفثاٝ ٞابي تابكيؾي     - 2ربفثٝ ٞبي عجيعي  - 1ًتبٖ ؿك ًٝ ثؾَ يٕـٜ ايٗ ا

 لبثُ ثلكًي ٔي ثبُـ. ،تبكيؼ ٔقٞجي

آة ٔعـ٘ي ٞبي ٔتعـؿ ٌلْ ٚ ًلؿ ؿك ُٟلٞبي ًلييٗ ، ٘يل ، ويٛي ٚ ٍِٔيٗ ُاٟل ، ؿكيبصاٝ    خبشثِ ّبي طجيعي : – 1

ُٟلًاتبٟ٘بي ٕ٘ايٗ ٚ ؽّؾابَ ، ٔٙغماٝ      ؿكُ ٚ ٞيل ، أتـاؿ رٍّٟٙابي ُإبَ   ٞبي ميجبي ُٛكاثيُ ٚ ٘ئٛك ؿك اكؿثي
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الٖ جتٛكيٌتي ـٙـلّٛي ٕ٘يٗ ٚ ؿكيبصٝ ميجبي لّٝ ًجالٖ ، پيٌت اًىي آِٛاكى ؿك اكتفبيبت ٚ ؿأٙٝ ميجبي وٜٛ ًا 

 ٚ آة ٚ ٞٛاي ثٌيبك ٔغجٛ  ؿك ـُٔ ثٟبك ٚ تبثٌتبٖ ... ام رّٕٝ ربفثٝ ٞبي عجيعي اًتبٖ ٔي ثبُٙـ .

ثمعٝ ُيؼ ٓفي اِـيٗ اكؿثيّي ، ثمعٝ ُيؼ أيٗ اِـيٗ رجلائيُ ، ٔزٕٛيٝ  :هيطاث فطٌّگي ٍ خبشثِ ّبي تبضيري استبى – 2

ٝ ، پّٟبي تبكيؾي اكؿثيُ ٚ پُ ٟثبماك تبكيؾي اكؿثيُ ، ؽب٘ٝ ٞب ٚ عٕبٟٔبي لـيٕي اكؿيجُ ، ثمعٝ وٛكائيٓ ، م٘ـاٖ لٟم

ؿيجُ ، ثيّاٝ ًاٛاك ٚ ... ام رّٕاٝ ربفثاٝ ٞابي ـلٍٞٙاي ٚ تابكيؾي اًاتبٖ         پلؿيي ـيلٚم آثبؿ ، تپٝ ٞبي ثبًتب٘ي اك

 ٔغٌٛة ٔي ُٛ٘ـ .

ٔللـ ٔغٟل ؿٟٞب أبْ ماؿٜ ُٙبًبئي ُـٜ اًتبٖ ، ٌٔزـ رٕعاٝ اكؿثياُ ، ٌٔازـ ٚ     :تبضيد هصّجي استبى خبشثِ ّبي  – 3

 ك تبكيؼ ٔقٞجي اًتبٖ ٔي ثبُـ.ٔـكًٝ ٔيلما يّي اوجل اكؿثيّي ، وّيٌبي ٔليٓ ٔمـى اكؿثيُ ٚ ... ام رّٕٝ آحب

 هحيظ ظيؿت -1-8

إٞيت ٔغيظ ميٌت ؿك ؿٚ ؿٞٝ اؽيل ؽٔٛٓبً ثب پيـايَ اٍِٛي تًٛعٝ پبيـاك ٔٛرت ٌلؿيـٜ تب ٔغايظ ميٌات ؿك   

ـٚ ثعٙٛاٖ يه ٔٛضٛ  ـلاثؾِي يٜ اي ثلؽٛكؿاك ٌلؿووِٛك ام ربيٍبٜ ٚيتًٛعٝ تٟيٝ ٚتـٚيٗ ثل٘بٔٝ ًْٛ ٚ صٟبكْ 

ك ٘ظبْ ثل٘بٔٝ كيني ثؾٛؿ ٌلـت ٚ ثٝ كؼٓ ـعبِيتٟبي ٔتفبٚت ؿك ـلاثؾَ ٔغيظ ميٌت ثٝ ؿِياُ  ٔٛلعيت ٘ٛيٙي كا ؿ

ضعؿ ٞبي ثٙيبؿي ٘تبيذ عبُٓ ام ارلاي ًيبًت ٞب ـبّٓٝ ميبؿ ٚ لبثُ تٛرٟي ثب ـلايٙـٞبي تِٙاي ٚ تؾليجاي ؿك   

ـي ٚ اًبًاي ؿك عاَٛ   ميٌت ثْٛ ٞبي ٔٙغمٝ ؿاكؿ ِقا ضلٚكي اًت ثلاي كـع وٕجٛؿٞب ٚ ضعؿ ٞب ، الـأبت را 

ثل٘بٔٝ صٟبكْ تًٛعٝ ثٝ يُٕ آيـ ٚ ٔمبثّٝ ثبآحبك ٔؾلة ـعبِيتٟبي اٌ٘بٖ ثل ميٌت ثٟٛٔب ٚ كـع يب تمّيُ آٟ٘اب ٔاٛكؿ   

تٛرٝ ؽبّ ٔـيلاٖ للاك ٌيلؿ . ام رّٕٝ ًيبًتٟبي آّي ؿك عفبظت ام ٔغايظ ميٌات اؿؼابْ ٔالعظابت ميٌات      

ًت وٝ ثب ٞـؾ تٔغيظ ٚ وابَٞ آحابك ٚ پيبٔاـٞبي ًاٛء آٟ٘اب      ٔغيغي ؿك ـلايٙـ تٕٔيٓ ٌيلي ٞبي تًٛعٝ اي ا

 وِبٚكمي ٚ أٛك ميلثٙبيي( ثل ـلآيٙـٞبي اوِٛٛهيه ٔي ثبُـ.)ٓٙعت ، 

 ٍضؼيت ظيؿتگاُ ٍ هحيظ ّاي عثيؼي اؾتاى  - 1-8-1

ثاب   احل عجيعي ّٔي ثٛؿٜ وٝ رٕعبً 2ٔٙغمٝ عفبظت ُـٜ ٚ  2ُبُٔ  1383ٔٙبعك عفبظت ُـٜ اًتبٖ اكؿثيُ ؿك ًبَ 

ٚ ؿك ٔغاـٚؿٜ ٔٙابعك    ؿاؿٜ ؿكٓـ ٌٔبعت اًتبٖ كا ثؾٛؿ اؽتٔبّ 3/4ٞىتبك ؿك عـٚؿ  75805ٌٔبعتي ثبِػ ثل 



15 

ؿك ٔمبيٌٝ ثب ًبيل اًتبٟ٘بي ِٔبثٝ ٔٙابعك   وٝآثبؿي ؿاكاي ًىٙٝ ٚالع ٌلؿيـٜ اًت  51عفبظت ُـٜ ٔزٕٛيبً تعـاؿ 

 عفبظت ُـٜ اًتبٖ ثٌيبك ٘بصين اًت.
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 يسبض)ًئَض(الف( هٌطمِ حفبظت ضسُ ل

ٞىتبك ؿك ثؾِي ام ـٛهؿِٛي رٙٛثي ُٟلًتبٖ اكؿثيُ تغات ٔاـيليت ٚ ٘ظابكت اؿاكٜ     4062ايٗ ٔٙغمٝ ثب ًٚعت 

ؿكٓـ ٔٙبعك عفبظت ُـٜ ٚ احل عجيعي ّٔي اًاتبٖ   36/5ٔغيظ ميٌت اًتبٖ للاك ٌلـتٝ ٚ ؿك عـٚؿ عفبظت وُ 

 يٗ ٔٙغمٝ ٚالع ٌلؿيـٜ اًت .آثبؿي ؿاكاي ًىٙٝ ٘ين ؿك ٔغـٚؿٜ ا 2كا ثؾٛؿ اؽتٔبّ ؿاؿٜ ٚ 

 ة( هٌطمِ حفبظت ضسُ ٍ ضىبض هوٌَع آق زاغ

ٞىتابك ؿك ُٟلًاتبٖ    64000عفبظت ُـٜ ٚ ُىبك ٕٔٙاٛ  اًاتبٖ ثاب ًٚاعت     ايٗ ٔٙغمٝ ثعٙٛاٖ ثنكٌتليٗ ٔٙغمٝ 

ؿكٓـ ٔٙبعك عفبظت  43/84ٔغيظ ميٌت اًتبٖ للاك ٌلـتٝ ٚ ؿك عـٚؿ عفبظت ؽّؾبَ تغت ٔـيليت اؿاكٜ وُ 

آثبؿي ؿاكاي ًىٙٝ ٘ين ؿك ٔغـٚؿٜ ايٗ ٔٙغمٝ للاك ٌلـتاٝ   49ؿاؿٜ ٚ احل عجيعي ّٔي اًتبٖ كا ثؾٛؿ اؽتٔبّ ُـٜ ٚ 

 اًت.

 اثط طجيعي هلي سجالى( ح

ٔتلي وٜٛ ًجالٖ ثعٙٛاٖ احل عجيعي ّٔاي عفبظات ُاـٜ اًاتبٖ تغات ٔاـيليت اؿاكٜ واُ         3600اكتفبيبت ثبهي 

% ؿكٓـ ٔٙابعك عفبظات ُاـٜ ٚ احال عجيعاي      76/8ٞىتبك عـٚؿ  6643عفبظت ٔغيظ ميٌت اًتبٖ ؿكآٔـٜ ٚ ثب 

 اًتبٖ كا ثؾٛؿ اؽتٔبّ ؿاؿٜ اًت .

 اثط طجيعي هلي ؼبض يرىبى( ز

ٞىتبك تغات ٔاـيليت اؿاكٜ واُ عفبظات      1100ايٗ احل عجيعي ّٔي ؿك ثؾَ ٔلوني ُٟلًتبٖ ؽّؾبَ ثب ًٚعت 

ٌب٘ٝ تغت ٔـيليت اؿاكٜ وُ عفبظت ٔغايظ  ؿكٓـ ٔٙبعك صٟبك 45/1ٔغيظ ميٌت اًتبٖ للاك ٌلـتٝ ٚ ؿك عـٚؿ 

 ميٌت اًتبٖ كا ثؾٛؿ اؽتٔبّ ؿاؿٜ اًت .
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 ٍضعيت حيبت ٍحص استبى   -1-8-2

ثل اًبى ثلكًي ٞبي ثعُٕ آٔـٜ تًٛظ اؿاكٜ وُ عفبظت ٔغيظ ميٌات اًاتبٖ ؿك ٔٙابعك عفبظات ُاـٜ ٚ آحابك       

،  واٛٞي كأى واُ ٚ ثن  234تعاـاؿ   .ًات ٌٛ٘ٝ عيٛا٘ي ثٝ ُلط ميل ِٔبٞـٜ ٌلؿيـٜ ا 13عجيعي ّٔي اًتبٖ تعـاؿ 

لالؿٜ ؽلٌٍٛ ؿك ٔٙغمٝ  3لالؿٜ كٚثبٜ ٚ  30لالؿٜ ٌلام ٚعِي ،  10لالؿٜ ٌلي ،  5لالؿٜ ؽلى لٟٜٛ اي ،  5تعـاؿ 

لالؿٜ ٌلام ٚعِي ؿك ٔٙغمٝ  10كأى لٛس ٚٔيَ اكٔٙي ٚ  11لالؿٜ ؽلى لٟٜٛ اي ،  5ُىبك ٕٔٙٛ  آق ؿاغ، تعـاؿ 

لالؿٜ كٚثبٜ ؿك ٔٙغمٝ ُىبك ٕٔٙٛ  وٙـيٕٗ ،  2لالؿٜ ٌلام ٚعِي ٚ  8ّٔي ًجالٖ ، تعـاؿ عفبظت ُـٜ ٚ احل عجيعي 

لالؿٜ تِي ؿك ٔٙغمٝ عفبظت ُاـٜ   3لالؿٜ كٚثبٜ ٚ  22مٍِ٘ٛٝ ثبَ ،  300ٍٔٛ ٔؽبٖ ،  31تيؽي ، رٛرٝ  12تعـاؿ 

 ؿ اًتبٖ ِٔبٞـٜ ٌلؿيـٜ اًت .لغعٝ ا٘ٛا  پل٘ـٌبٖ آثني ٚ وٙبك آثني ؿك تبهثٟبي ٔؾتّ 4061پبكى آثبؿ ٚ تعـاؿ 

ميٌت ٌبٜ رب٘ٛكي ُٙبًبئي ُـٜ اًتبٖ ام رّٕٝ آق ؿاغ ، پٍّٙبٖ ، ؿكربق ، لنَ ثلٜ ، پيل آؼابري،   16ٕٞضٙيٗ ؿك 

 ّٓٛات ، آق ثبثاب ، ٍِٙابٖ ، ـٙاـلّٛ ، ثانؿاغ ، ٌٛ٘اٝ ٞابي ٔؾتّاؿ راب٘ٛكي ام رّٕاٝ پّٙاً ، ؽالى             ،للٜ ؿاغ

كٚثابٜ ٚراٛؿ    ٚ، ًُٙ ، ًٕٛك رٍّٙي ، ؽلٌٍٛ ، ٌلام ٚعِاي ، ٌالي    ، لٛس ٚ ٔيَوٛٞيوُ ٚ ثن  ،لٟٜٛ اي

 ؿاك٘ـ.

 اّن فعبليت ّبي ظيست هحيطي استبى  -1-8-3

 10٘فل ٚ تعـاؿ ؿاْ ٞبي ٔبٞيٍيلي ٚ وجه ٘يان   1350تعـاؿ ُىبكصيبٖ ؿاكاي پلٚا٘ٝ اًتبٖ ثبِػ ثل  1383ؿك ًبَ 

كُتٝ ؿاْ ٞبي ٔابٞيٍيلي ٚ وجاه ام ُاىبكصيبٖ     600لجضٝ ًالط ٌلْ ،  10كُتٝ ثٛؿٜ اًت ؿك عَٛ ًبَ تعـاؿ 

ك ُـٜ ؼيال  بكأى ، تعـاؿ پل٘ـٌبٖ ُى 10ؼيل ٔزبم ضجظ ٌلؿيـٜ اًت . تعـاؿ رب٘ٛكاٖ ُىبك ُـٜ ؼيل ٔزبم اًتبٖ 

لغعٝ ثٛؿٜ وٝ ؿكآٔـ عبٓاُ ام ضالك ٚ ميابٖ     8000لغعٝ ٚ تعـاؿ ٔبٞيٟبي ؼيل ٔزبم ٓيـ ُـٜ  103ٔزبم اًتبٖ 
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ٞناك كيبَ ٚ ؿكآٔـ عبٓاُ ام   18520ُىبك ٚ ٓيـ ؼيل ٔزبم اًتبٖ ؿك ًبَ ٔٛكؿ ثلكًي ثبِػ ثل اؽق ُـٜ ٘بُي ام 

 ٞناك كيبَ ثٛؿٜ اًت . 127431پلٚا٘ٝ ُىبك ٚ ٓيـ ٘ين ثبِػ ثل ـلٍٚ 

ٔٛكؿ ام وبكؽب٘زبت ٚ وبكٌبٟٞبي ٔؾتّؿ اًتبٖ ثبمؿياـ وبكُٙبًاي ُاـٜ ٚ ثاب اؿأاٝ       904تعـاؿ  1383ؿك ًبَ 

ٚاعـ ؿيٍل ٘ين ثعّت يـْ كيبيات   26ٚاعـ ؿك عبَ ثٟلٜ ثلؿاكي ٔٛاـمت ٚ ثب اؿأٝ ـعبِيت تعـاؿ  58ـعبِيت تعـاؿ 

رـياـ ٘يان ٔؾبِفات ُاـٜ اًات .       يٚاعاـ ٓاٙعت   61بً ثب ايزبؿ ٙٔٛاميٗ ميٌت ٔغيغي ٔؾبِفت ٌلؿيـٜ اًت ضٕ

٘فال ٘يان ام    5584ٗ تعـاؿ ٔٛكؿ ٌ٘جت ثٝ ؿـع رب٘ٛكاٖ ميب٘ىبك الـاْ ٌلؿيـٜ اًت . ٕٞضٙي 145ٕٞضٙيٗ ؿك عـٚؿ 

ؿكٓـ  7/50ٔٛمٜ تبكيؼ عجيعي اًتبٖ ٚالع ؿك ٔٙغمٝ ُٛكاثيُ اكؿثيُ ثبمؿيـ ولؿٜ ا٘ـ وٝ ٌ٘جت ثٝ ًبَ لجُ عـٚؿ 

 وبَٞ ؿاُتٝ اًت .
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 1383هٌبطك حفبظت ضسُ استبى زض سبل ( 5-1)خسٍل ضوبضُ

ٍضؼيت يا هَلؼيت  ػٌَاى هٌغمِ ضزيف

 جغطافيايي

 تازي ٍالغ زض هٌغمِ حفاظت قسُتؼساز آ ٍؾؼت هٌغمِ 

 ذالي اظ ؾكٌِ زاضاي ؾكٌِ زضصس ّكتاض

 - 2 36/5 4262 قَالدلَي جٌَثي-اردثيل ر)ًئَر(هٌغقِ حفبظت ؽذُ ليغب 1

 - 49 43/84 64222 خلخبل هٌغقِ حفبظت ؽذُ ٍ ؽكبر هوٌَع آق داؽ 2

 - - 76/8 6643 هتزي كَُ عجالى 3622 اثز عجيؼي هلي عجالى 3

 - - 45/1 1122 ثخؼ هزكشي-خلخبل اثز عجيؼي هلي ؿبريخكبى 4

 - 51 122 75825 - جوغ 5

 ادارُ كل حفبظت هحيظ سيغت اعتبى  :هبخذ

 1383ٍحَش هطبّسُ ضسُ زض هٌبطك حفبظت ضسُ استبى زض سبل (6-1)خسٍل ضوبضُ

 ضزيف

 ظيؿتگاُ ًام

 قسُ هكاّسُ ٍحَـ تؼسازًٍَع

 قكاض هٌغمِ

 زاؽ آق هوٌَع

 قكاض هوٌَع گٌسيوي عثيؼي هلي ؾثالى اثط

 - - 234 )ثبسى( يكَّ كل ٍ ثش 1

 - 5 5 خزط قَُْ اي  2

 - 5 12 گزگ 3

 - 11 - قَچ ٍ هيؼ ارهٌي 4

 8 12 12 گزاس ٍحؾي 5

 2 - 32 رٍثبُ 6

 - - 3 خزگَػ 7



 1383ٍحَش هطبّسُ ضسُ زض هٌبطك حفبظت ضسُ استبى زض سبل (6-1)ازاهِ خسٍل ضوبضُ

 ضزيف
 ظيؿتگاُ ًام

 قسُ هكاّسُ ٍحَـ تؼسازًٍَع
 تاالتْاي اؾتاى هٌغمِ پاضؼ آتاز

 - 12 جَجِ تيـي  8

 - 31 هَػ هـبى 9

 4261 - پزًذگبى آثشي ٍ كٌبر آثشي 12

 - 322 سًگَلِ ثبل 11

 - 22 رٍثبُ 12

 - 3 تؾي 13

 پيؾيي :هأخذ
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 1382-83حفبظت هحيط ظيست استبى زض سبلْبي فعبليت ّبي اًدبم ضسُ ازاضُ ول ( 7-1)خسٍل ضوبضُ 

 قطح فؼاليت

تؼساز قكاضچياى زاضاي 

 پطٍاًِ )ًفط(

تؼساز پطٍاًِ ّاي صازض 

 )فمطُ(قكاض قسُ 

ِ ّاي صازض پطٍاًتؼساز 

زاهْاي هاّيگيطي ٍ قسُ 

 كپك )ضقتِ(

 صيس ٍ قكاض غيط هجاظ ضثظ قسُ،ٍؾايل ٍ تجْيعات تؼساز 

ؾالح گطم غيط تؼساز 

 )لثضِ(ظهجا

زام ّاي تؼساز 

هاّيگيطي ٍ كپك 

 )ضقتِ(

تؼساز قكاض غيط هجاظ 

 ى)ضاؼ(پؿتاًساضا

تؼساز  صيس غيط هجاظ 

 ي)لغؼِ(هاّ

تؼساز قكاض غيط هجاظ 

 )لغؼِ(پطًسگاى

 عبل

1382 1141 1141 5 3 522 17 3522 125 

1383 1352 1352 12 12 622 12 8222 123 

 

 (7-1)زًجبلِ خسٍل ضوبضُ

 ليتقطح فؼا

 كاضذاًجات ٍ كاضگاّْاي تحت تاظزيستؼساز  زضآهسّاي حاصل قسُ )ّعاض ضيال(

تؼساز پاؾگاّْا ٍ هحيظ 

 تاًي ّاي فؼال
ضطض ٍ ظياى اذص قسُ ًاقي اظ 

 صيس ٍ قكاض غيط هجاظ

فطٍـ پطٍاًِ قكاض ٍ 

 صيس

تؼساز كل هَاضز 

 كاضقٌاؾي )هَضز(

تؼساز هطاكع ٍ هؤؾؿات 

زض حال تْطُ تطزاضي 

 مت قسُ )هَضز(هَاف

هرالفت قسُ زض اثط 

 ترلف)هَضز(

زض حال تْطُ 

 تطزاضي

جسيس ٍ زض 

 حال احساث

 عبل

1382 12482 92865 888 89 21 141 3 

1383 18522 127431 924 58 26 61 3 

 

 (7-1ُ)زًجبلِ خسٍل ضوبض

 قطح فؼاليت
 زفغ جاًَضاى ظياًكاض

 )هَضز(

 ت قسُزض هٌاعك حفاظ زتؼساز پطؾٌل كاض

 )ًفط(

 اظ هَظُ  گاى آهاض تاظزيس كٌٌس

 يل)ًفط(ٍالغ زض قَضاتاضزتيل تاضيد عثيؼي 

 عبل

1382 122 29 51936 

1383 145 29 25584 

 ّوبى  :هأخذ
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 جوؼيت -2

 جوؼيت ٍ ضقس آى-2-1

ٝ    1168011رٕعيات اًاتبٖ ثلاثال    ،1375ثل اًبى ًلُٕبكي يٕٛٔي ٘فاٛى ٚ ٌٔاىٗ ًابَ     ؿك  ٘فال ثاٛؿٜ وا

ثاٝ   1365-75كُـ رٕعيت اًتبٖ ثايٗ ًابِٟبي   .ؿاؿٜ اًت ثؾٛؿ اؽتٔبّؿكٓـ ام رٕعيت وِٛك كا  9/1عـٚؿ

ثل ٕٞيٗ اًبى اًاتبٖ   .ثٛؿٜ اًت (ؿكٓـ -445/0ٚ ؿك ٔٙبعك كًٚتبيي75/2ؿك ٔٙبعك ُٟلي)ٔيناٖ يه ؿكٓـ

 476ٚ  ؽاب٘ٛاك ؿك ٔٙابعك كًٚاتبيي    101601ؽب٘ٛاك ؿك ٔٙابعك ُاٟلي ٚ    (111213ؽب٘ٛاك  213290ؿاكاي 

ًابوٗ ٚ  ؿكٓاـ   8/99ؽب٘ٛاك اًاتبٖ ؿك عاـٚؿ   213290م تعـاؿ اكت ؿيٍل بثعج .ثٛؿٜ اًت ( ؽب٘ٛاك ؼيل ًبوٗ 

ٖ   .ؿكٓـ ؼيل ًبوٗ ثٛؿٜ ا٘ـ2/0ٔعِٕٛي ٚ تٟٙب   ٕٞضٙيٗ ٔيبٍ٘يٗ تعـاؿ اـلاؿ ؽب٘ٛاك ؿك ؽب٘ٛاكٞبي ٔعٕاِٛي اًاتب

ٚ ثالاي    7/5ٚ ثالاي ؽب٘ٛاكٞابي كًٚاتبيي     3/5 ٘فل ٔغبًجٝ ٌلؿيـٜ وٝ ايٗ كلٓ ثلاي ؽب٘ٛاك ٞبي ُٟلي  5/5

تٛضيغبت ثيِتلي كا ؿك ايٗ ٔٛكؿ ثل اًبى ٘تبيذ  (1-2)رـَٚ ُٕبكٜ  .٘فل ثٛؿٜ اًت 6/5ؽب٘ٛاكٞبي ؼيلًبوٗ 

 .ِ٘بٖ ٔيـٞـ 1355،  65ٚ 75ًبِٟبي ًلُٕبكيٟبي يٕٛٔي ٘فٛى ٚ ٌٔىٗ 

 75ٍ6531355عوَلي زض سبلْبي همبيسِ هيبًگيي تعساز افطاز ذبًَاضّبي ه (1-2)خسٍل ضوبضُ 

 غيط ؾاكي ضٍؾتايي قْطي هياًگيي تؼساز افطاز ذاًَاضّاي هؼوَلي ؾال

1355 8/5 7/5 8/5 - 

1365 2/6 6/5 3/6 - 

1375 5/5 2/5 8/5 6/5 

 6531355ٍ 75 ًتبيج عزؽوبريْبي ػوَهي ًفَط ٍ هغكي عبلْبي :هبخذ
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 ؾٌي ٍ جٌؿي جوؼيت ؾاذتاض - 2 – 2

ثلكًي ًبؽتبك ًٙي رٕعيت عبوي ام آٖ اًت وٝ رٕعيت اًتبٖ رٕعيتي رٛاٖ اًت ثغٛكيىٝ ثل اًبى ؿاؿٜ ٞابي  

ًابَ،   15ؿكٓـ رٕعيت ؿك ٌالٜٚ ًاٙي وٕتال ام     2/42ؿك عـٚؿ 1375ًبَ يٕٛٔي ٘فٛى ٚ ٌٔىٗ ًلُٕبكي 

 .ًبِٝ ٚ ثيِتل للاك ؿاُتٝ ا٘ـ  65ؿكٓـ ؿك ٌلٜٚ ًٙي  3/4ًبَ ٚ  15-64ؿكٓـ ؿك ٌلٜٚ ًٙي  5/53

ًبَ واٝ ُابؽْ راٛا٘ي رٕعيات      15ٌ٘جت رٕعيت وٕتل ام  .ؿيـٜ ٔي ُٛؿ  (2-2)ٕٞضٙب٘ىٝ ؿك رـَٚ ُٕبكٜ 

ايٗ ُبؽْ  .ؿكٓـ ثٛؿٜ اًت 5/53ٚ ؿك ٔٙبعك كًٚتبيي ٚ يِبيلي 5/46ؿك ٔٙبعك ُٟلي 1375اًت ؿك ًبَ 

ٕ٘اٛؿاك   .ؿكٓاـ ثاٛؿٜ اًات     49ٔعابؿَ   1365ك ًابَ  ؿكٓاـ ٚ ؿ   8/49ثلاثل  1355ؿك ًبَ كا ؿك وُ اًتبٖ 

. ِ٘بٖ ٔي ؿٞـ 1375ًبَ ثل اًبى ٘تبيذ ًلُٕبكي يٕٛٔي ٘فٛى ٚ ٌٔىٗ كا ٞلْ ًٙي رٕعيت اًتبٖ ( 2)ُٕبكٜ

ًابِٝ ام   ( 0-9)ًابِٝ ٚ ًاپي    ( 10-14)ٕٞضٙب٘ىٝ ؿك ايٗ ٞلْ ِٔؾْ اًات ٌٌاتلؿٌي عياؿ ٌالٜٚ ًاٙي      

ًابِٝ  (60-64)ًبِٝ ٚ ًپي ( 55-59)تليٗ ٌٌتلؿٌي كا رٕعيت ٚالع ؿكٌٌتلؿٌي ًبيل عيفٟب ثيِتل ثٛؿٜ ٚ وٕ

 همْ ثٝ تٛضيظ اًت وٝ تٛميع رٕعيت ثل عٌت ٌلٟٚٞبي يٕـٜ ًاٙي ؿك ٕٞابٖ ًلُإبكي ِ٘ابٖ      .ٔي ثبُـ ؿاكا

ـ ( ًب25ِٝ-64)ٔي ؿٞـ وٝ ٔيبٌ٘بهٖ  تٛمياع ـلاٚا٘اي رٕعيات ثال      ( 3 )ؿك ٕ٘اٛؿاك   .  ثيِتليٗ ـلاٚا٘ي كا ؿاك٘ا

 .ٌب٘ٝ ًٙي آٔـٜ اًت  6ٌلٟٚٞبي عٌت 

 31355 75ٍ65همبيسِ گطٍّْبي عوسُ سٌي زضسبلْبي  (2-2)خسٍل ضوبضُ 

 قطح
ؾال  15گطٍُ ؾٌي كوتط اظ 

 )زضصس(

  15-64گطٍُ ؾٌي 

 )زضصس(

ؾال ٍ تيكتط  65گطٍُ ؾٌي 

 )زضصس(

1355 8/49 9/46 3/3 

1365 49 6/48 4/2 

1375 2/42 5/53 3/4 

 31355  65ٍ 75بريْبي ػوَهي ًفَط ٍ هغكي عبلْبي ًتبيج عزؽو :هبخذ
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 1375آثبى ّطم سٌي خوعيت استبى اضزثيل ثط اسبس ًتبيح سطضوبضي عوَهي ًفَس ٍ هسىي  -2ًوَزاض ضوبضُ 

-122222 -52222 2 52222 122222

4-2 عبلِ

9-5 عبلِ

14-12 عبلِ

19-15 عبلِ

24-22 عبلِ

29-25 عبلِ

34-32 عبلِ

39-35 عبلِ

44-42 عبلِ

49-45 عبلِ

54-52 عبلِ

59-55 عبلِ

64-62 عبلِ

65 عبلِ ٍ ثيؾتز

زن مرد
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 1375( تَظيع خوعيت استبى ثط حست گطٍّْبي عوسُ سٌي زض سبل 3ًوَزاض ضوبضُ ) 1-2  تَظيغ جوؼيت تط حؿة گطٍُ ّاي ػوسُ ؾٌي: آتاى 1375
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ؿكٓـ ؿك ٔٙابعك   42/49 ام ٔزٕٛ  رٕعيت اًتبٖ 1375ثل اًبى ٘تبيذ ًلُٕبكي يٕٛٔي ٘فٛى ٚ ٌٔىٗ ًبَ 

 14/52ؿكٓـ ؿك ٔٙبعك كًٚتبيي ٚ يِبيلي ًبوٗ ثٛؿٜ ا٘ـ ٚ  ام واُ ؽب٘ٛاكٞابي اًاتبٖ ٘يان      58/50ُٟلي ٚ 

 .ؿكٓـ ؿك ٔٙبعك كًٚتبيي ٚيِبيلي ثٛؿٜ ا٘ـ  86/47ؿكٓـ ؿك ٔٙبعك ُٟلي ٚ 

كا ُبُٔ ٔي ُاـ ، ؿك  ؿكٓـ ام وُ رٕعيت اًتبٖ   6/26ؿك عـٚؿ 1355رٕعيت ٔٙبعك ُٟلي اًتبٖ وٝ ؿك ًبَ 

 .ؿكٓـ اكتمبء يبـتٝ اًت 82/39ثٝ  1365ًبَ 

ؿكٓاـ ام واُ رٕعيات اًاتبٖ كا تِاىيُ        4/73ؿك عـٚؿ 1355رٕعيت ٔٙبعك كًٚتبيي اًتبٖ ٘ين وٝ ؿك ًبَ 

 .ؿكٓـ تمّيُ يبـتٝ اًت   18/60ثٝ  1365ؿاؿٜ اًت، ؿك ًبَ  ٔي

 1375ٚ  1365رٕعيت ٚ ؽب٘ٛاك اًتبٖ ؿك ًابِٟبي   تلويت ُٟلي ٚ كًٚتبيي (4-2)ٚ  (3-2)ؿك رـَٚ ُٕبكٜ 

 .آٔـٜ اًت
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 1365-75-83طويت خوعيت ضْطي ٍ ضٍستبيي استبى زض سبلْبي ( ت4ًوَزاض ضوبضُ )
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 1365ٍ زضصس ضضس آى ًسجت ثِ سبل  1375تطويت ضْطي ٍ ضٍستبيي خوعيت ٍ ذبًَاضّبي استبى زضسبل ( 3-2)خسٍل ضوبضُ 

 كالؾتاى قطح

 ضٍؾتائي ٍ ػكايطي قْطي

 زضصس ؾْن تؼساز زضصس ؾْن تؼساز

 58/52 592782 4/49 577231 1168211 1375تؼذاد جوؼيت در عبل 

 -95/15 26/15 1/24 9/39 72/12 1365درصذ تـييزات ًغجت ثِ عبل 

 86/47 122277 14/52 111213 213292 1375تؼذاد خبًَار در عبل 

 -36/16 97/2 8/21 27/52 1/23 1365درصذ تـييزات ًغجت ثِ عبل 

 - 79/5 - 19/5 48/5 1375ثؼذ خبًَار در عبل 

 - -95/7 - -63/8 -36/8 1365درصذ تـييزات ًغجت ثِ عبل 

 1383-عبلٌبهِ آهبري اعتبى اردثيل :هبخذ
 

 تاضٍضي ٍ هطگ ٍ هيط جوؼيت  -2-4

تعـاؿ ٔتِٛـيٗ حجات ُاـٜ رٕعابً     1383ثل اًبى اعاليبت اكائٝ ُـٜ ام علؾ اؿاكٜ وُ حجت اعٛاَ اًتبٖ ؿك ًبَ 

ـ  7/51ٔعابؿَ  )٘فال  10931ؿٜ وٝ تعاـاؿ  ٘فل ثٛ 21143  ٘فال ؿيٍال ٘يان    10212ام آٟ٘اب پٌال ٚ تعاـاؿ     (ؿكٓا

٘فال   8568٘فل ؿك ٔٙبعك ُٟلي ٚ تعـاؿ 12575ام وُ ٔتِٛـيٗ ؿؽتل ٚ پٌل تعـاؿ  ،ؿؽتل ثٛؿٜ ا٘ـؿكٓـ(  3/48)

ٟلي ٚ كًٚتبيي ًبَ لجاُ  ؿيٍل ٘ين ؿك ٔٙبعك كًٚتبيي ثٛؿٜ ا٘ـ وٝ ؿك ٔمبيٌٝ ثب تعـاؿ ٔتِٛـيٗ حجت ُـٜ ٔٙبعك ُ

ؿكٓـ وبَٞ ؿاُتٝ اًت ِٚي تعـاؿ ٔتِٛـيٗ حجت ُـٜ ٔٙبعك ُٟلي ايٓ ام ؿؽتال ٚ پٌال    49/1ؿك ٔزٕٛ  عـٚؿ 

ؿاُتٝ ٚ تعـاؿ ٔتِٛـيٗ حجت ُـٜ ٔٙبعك كًٚتبئي ؿك عـٚؿ )كُـ( ؿكٓـ ٌ٘جت ثٝ ًبَ لجُ اـناي84/2َؿك عـٚؿ 

يٗ وبَٞ ٔتِٛـيٗ حجت ُـٜ اًتبٖ ٓالـبً ٔلثاٛط ثاٝ ٔٙابعك     ثٙبثل ا .ؿاُتٝ اًت )كُـ ٔٙفي( ؿكٓـ وبَٞ 2/7

 .كًٚتبيي اًتبٖ ثٛؿٜ اًت 

 107ؿك عاـٚؿ   1383ٌ٘جت رٌٙي ٔتِٛيـيٗ حجت ُـٜ اًتبٖ ؿك ًابَ  ،ثل اًبى ُبؽْ تٛميع رٌٙي رٕعيت 

ٔالؿ  ؿكٓـ(  5/56)ٔعبؿَ ٘فل آٖ 3288٘فل ثٛؿٜ وٝ تعـاؿ  5819ثٛؿٜ اًت تعـاؿ ـٛت حجت ُـٜ اًتبٖ ٔزٕٛيب 

مٖ ثٛؿٜ ا٘ـ وٝ ؿك ٔمبيٌٝ ثب ًبَ لجُ ٔزٕٛيابً ٔياناٖ ٔالي ٚ    ؿكٓـ(  5/43)ٔعبؿَ ٘فل ؿيٍل ٘ين 2531ٚ تعـاؿ 

٘فال   3202ؿكٓـ وبَٞ ؿاُتٝ اًت ام وُ ـاٛت ُاـٌبٖ حجات ُاـٜ تعاـاؿ       2/1ٔيل حجت ُـٜ اًتبٖ ؿك عـٚؿ
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ؿك ٔٙابعك كًٚاتبيي ثاٛؿٜ    ؿكٓاـ(   45)ٔعبؿَ ٘فل ؿيٍل ٘ين  2617ؿك ٔٙبعك ُٟلي ٚ تعـاؿ ؿكٓـ(  55)ٔعبؿَ 

 .اًت 

ٔٛكؿ ثٛؿٜ  وٝ ؿك ٔمبيٌٝ ثب ًبَ لجُ ؿك عـٚؿ  15313ثبِػ ثل  1383تعـاؿ  ٚلبيع امؿٚاد حجت ُـٜ ؿك عَٛ ًبَ 

ٔاٛكؿ ٚ ؿك عاـٚؿ   11787ؿكٓـ اـنايَ ؿاُتٝ اًت تعـاؿ ٚلبيع امؿٚاد حجت ُـٜ ؿكٔٙبعك ُٟلي ثبِػ ثل  68/4

ؿكٓـ ٔلثٛط ثٝ ٔٙابعك   03/23ٔٛكؿ ؿيٍل ٘ين ثب  3526ُـٜ اًتبٖ ثٛؿٜ ٚ تعـاؿ ؿكٓـ وُ امؿٚاد حجت  97/76

ؿكٓاـ ٚ تعاـاؿ    6كًٚتبيي اًتبٖ ثٛؿٜ اًت وٝ ؿك ٔمبيٌٝ ثب ًبَ لجُ تعـاؿ ٚلبيع امؿٚاد ٔٙبعك ُٟلي ؿك عـٚؿ 

 .ؿكٓـ اـنايَ ؿاُتٝ اًت  57/0ٚلبيع امؿٚاد ٔٙبعك كًٚتبيي ؿك عـٚؿ

ؿكٓاـ(   27/79)ٔعابؿَ  ٔٛكؿ آٖ 853ٔٛكؿ ثٛؿٜ وٝ  1076اًتبٖ ؿك ًبَ ٔٛكؿ ثلكًيتعـاؿ عالق حجت ُـٜ وُ 

ؿك ٔٙبعك كًٚتبيي ثٛؿٜ وٝ ؿك ٔمبيٌٝ ثاب ًابَ   ؿكٓـ(  73/20)ؿك عـٚؿ ٔٛكؿ ؿيٍل ٘ين 223ؿك ٔٙبعك ُٟلي ٚ 

عاليابت  ؿكٓـ اـنايَ ؿاُتٝ اًت ايٗ ؿك عبِيٌت واٝ ا  87/4لجُ تعـاؿ عالق حجت ُـٜ ؿك ًغظ اًتبٖ  ثبِػ ثل

ؿكٓـ وبَٞ ِٚاي   38/7ٔٛرٛؿ ِ٘بٖ ٔي ؿٞـ تعـاؿ عالق حجت ُـٜ ؿك ٔٙبعك ُٟلي ٌ٘جت ثٝ ًبَ لجُ ؿك عـٚؿ

ٝ  1382ٔاٛكؿ عاالق ؿك ًابَ     105ؿكٓـ اـنايَ ؿاُتٝ اًت ٚ ام 38/112ؿك ٔٙبعك كًٚتبيي ؿك عـٚؿ  223ثا

ثب تعـاؿ ٚلبيع عالق حجات ُاـٜ    1383ًبَ كًيـٜ اًت ٕٞضٙيٗ ٔمبيٌٝ تعـاؿ ٚلبيع امؿٚاد  1383ٔٛكؿ ؿك ًبَ 

ثٛؿٜ اًت اياٗ كلآ ؿك    1383ًبَ ؿكٓـ تعـاؿ ٚلبيع امؿٚاد  7ؿك وُ اًتبٖ ِ٘بٖ ٔي ؿٞـ تعـاؿ عالق ؿك عـٚؿ

 .ؿكٓـ ثٛؿٜ اًت  3/6ٚ ؿك ٔٙبعك كًٚتبيي2/7ٔٙبعك ُٟلي

 هتَلسيي ثجت ضسُ ثط حست خٌس زض ًمبط ضْطي ٍ ضٍستبيي ( 4-2)ضوبضُ  خسٍل

 

 ؾال

 ًماط ضٍؾتايي ماط قْطيً جوغ

 زذتط پؿط پؿط ٍ زذتط زذتط پؿط پؿط ٍ زذتط زذتط پؿط پؿط ٍ زذتط

1379 21265 12631 12434 12928 5496 5412 12157 5135 5222 

1382 21792 12966 12824 12282 5199 5283 11528 5767 5741 

1381 21199 12734 12465 11287 5657 5632 9912 5277 4835 

1382 21462 12946 12516 12228 6231 5997 9234 4715 4519 

1383 21143 12931 12212 12575 6532 6245 8268 4421 4167 

 ادارُ كل ثجت احَال اعتبى اردثيل :هبخذ 
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 فَت ضسگبى ثجت ضسُ ثط حست خٌس زض ًمبط ضْطي ٍ ضٍستبيي (5-2)خسٍل ضوبضُ 

 

 ؾال

 ًماط ضٍؾتايي ًماط قْطي جوغ

 ظى هطز  هطز ٍ ظى ظى هطز هطز ٍ ظى ظى هطز ظىهطز  ٍ 

1379 6287 3425 2662 3266 1759 1327 3221 1666 1355 

1382 5732 3246 2486 2712 1483 1229 3222 1763 1257 

1381 6277 3355 2722 3441 1856 1585 2636 1499 1137 

1382 5892 3352 2538 3167 1797 1372 2723 1555 1168 

1383 5819 3288 2531 3222 1827 1395 2617 1481 1136 

 پيؾيي :هأخذ

 اظزٍاج ٍ طالق ثجت ضسُ زض ًمبط ضْطي ٍ ضٍستبيي(6-2)خسٍل ضوبضُ 

 ًماط ضٍؾتايي ًماط قْطي جوغ ؾال

 عالق اظزٍاج عالق اظزٍاج عالق اظزٍاج

1379 14431 796 12222 674 4231 122 

1382 13646 862 9268 823 4578 59 

1381 14283 962 12239 886 3844 76 

1382 14628 1226 11122 921 3526 125 

1383 15313 1276 11787 853 3526 223 

 ّوبى :هبخذ 

 َظيغ جغطافيايي جوؼيتت -2-5

ٝ  1168011ثبِػ ثل  1375ٕٞب٘غٛكيىٝ لجالً ٘ين اُبكٜ ُـ، رٕعيت اًتبٖ ؿك ًبَ  ؿكٓاـ   4/49٘فل ثٛؿٜ اًت وا

ُ  .ؿك ٔٙبعك كًٚتبيي ًبوٗ ثٛؿٜ ا٘ـ ؿيٍل ٘ين ؿكٓـ 4/50ٚؿك ٔٙبعك ُٟلي آٖ  ؿكٓاـ ،   6/39ُٟلًتبٖ اكؿثيا

ؿكٓـ رٕعيت اًتبٖ كا ؿك ؽٛؿ رابي ؿاؿٜ ٚ كتجاٝ ٞابي اَٚ تاب ًاْٛ       7/11ؿكٓـ ٚ پبكى آثبؿ 14ٍِٔيٗ ُٟل 

ؿك ٔمابْ  ٘يان  ٚ وٛحل ُٟلًتبٟ٘بي ؽّؾبَ ،ٔؽبٖ ، ٕ٘يٗ ،ثيّٝ ًٛاك، ٘يل .رٕعيتي اًتبٖ كا ثٝ ؽٛؿ اؽتٔبّ ؿاؿٜ ا٘ـ 

 .ٞبي ثعـي للاك ؿاك٘ـ
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 1375خوعيت ضْطستبًْبي استبى ثِ تفىيه ضْطي ٍ ضٍستبيي زض سبل (7-2)خسٍل ضوبضُ 

 )ًفط(جوؼيت  قْطؾتاى
ؾْن جوؼيت قْطؾتاى 

 )زضصس(اظ اؾتاى 

جوؼيت قْطي 

 )ًفط(

قْطًكيٌي  

 )زضصس(

جوؼيت 

 )ًفط(ضٍؾتائي 

ضٍؾتا ًكيٌي 

 )زضصس(

 اردثيل

 َارثيلِ ع

 پبرط آثبد

 خلخبل

 كَثز

 هؾگيي ؽْز

 هـبى

 ًويي

 ًيز

462578 

59584 

136632 

124454 

34514 

164227 

123732 

69349 

32514 

6/39 

1/5 

7/11 

9/8 

9/2 

14 

9/8 

9/5 

6/2 

347292 

19116 

63323 

44339 

6825 

55449 

28166 

7852 

5291 

75 

1/32 

3/46 

4/42 

7/19 

8/33 

2/27 

3/11 

7/16 

115488 

42468 

73329 

62115 

27729 

128558 

75566 

61498 

25423 

25 

9/67 

7/53 

6/57 

3/82 

2/66 

8/72 

7/88 

3/83 

 1165364 122 577231 4/49 588133 6/52 جوغ

  1382-عبلٌبهِ آهبري اعتبى اردثيل :هبخذ

  ثبؽذ در ايي جذٍل هٌظَر ًؾذُ اعت  ًفز هي 2647اعالػبت هزثَط ثِ جوؼيت ؿيز عبكي كِ تؼذاد. 

 23ٔعابؿَ   1375ؿٞـ ٔيبٍ٘يٗ ًٙي ٔلؿاٖ  ٚ م٘بٖ ؿك اًتبٖ عجك ًلُٕبكي آثبٕ٘بٜ ًبَ  كًي آٔبكي ِ٘بٖ ٔيثل

ثبُـ وٝ ثب تٛرٝ ثٝ پبييٗ ثٛؿٖ  ًبَ ٔي 90/22ًبَ ٚ ثلاي م٘بٖ 09/23ثبُـ وٝ ايٗ ُبؽْ ثلاي ٔلؿاٖ  ًبَ ٔي

ـ  ٔيب٘ٝ ًٙي ام ٔيبٍ٘يٗ ًٙي ، ٌٛيبي رٛاٖ ثٛؿٖ رٕعيت اًتبٖ ٔي ٚ ؿك آيٙاـٜ ٘نؿياه ثاٝ ـلٓاتٟبي ُاؽّي       ثبُا

 .ميبؿي ٘يبم ؽٛاٞـ ؿاُت 

 ضبذصْبي عوسُ خوعيتي ثط حست خٌس زض ًمبط ضْطي ٍ ضٍستبيي(8-2)خسٍل ضوبضُ

 )عبل(

 1375آتاى  قطح

 ًماط ضٍؾتايي ًماط قْطي كل اؾتاى

    هطز ٍ ظى

 86/22 19/23 23 هيبًگيي عٌي

 42/17 74/18 27/18 هيبًِ عٌي

 - - - گيي سي زض اٍليي اظزٍاجهيبً

    هزد 

 83/22 37/23 29/23 هيبًگيي عٌي

 92/16 82/18 87/17 هيبًِ عٌي

 95/23 32/25 68/24 هيبًگيي سي زض اٍليي اظزٍاج

    سى

 82/22 21/23 9/22 هيبًگيي عٌي

 89/17 67/18 26/18 هيبًِ عٌي

 51/22 63/21 66/22 هيبًگيي سي زض اٍليي اظزٍاج

 1375ًتبيج عزؽوبري ػوَهي ًفَط ٍ هغكي 3 آثبى  :هبخذ 
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 همايؿِ تطاكن جوؼيت زض ككَض ٍ اؾتاى -2-6

اياٗ كلآ ام تمٌايٓ     .تعـاؿ اـلاؿي اًت وٝ ؿك ٞل ويّٛٔتل ٔلثع م٘ـٌي ٔي وٙٙـ ٔتًٛظ تلاوٓ رٕعيت ثٝ ٔعٙبي 

َ  1375ؿثيُ ؿك ًبَ تلاوٓ رٕعيت ؿك اًتبٖ اك .تعـاؿ رٕعيت ثل ٌٔبعت ٔٙغمٝ ثـًت ٔي آيـ    37/65ٔعابؿ

فال ؿك ويّاٛٔتل ٔلثاع اًات،     ٘ 76/36ٚ ؿك ٔمبيٌٝ ثب وُ وِٛك وٝ ؿاكاي تلاوٓ ثٛؿٜ اًت ٘فل ؿك ويّٛٔتل ٔلثع 

  .ُٛؿ  اًتبٖ اكؿثيُ رنء اًتبٟ٘بي پلتلاوٓ ٔغٌٛة ٔي

َ  1383ثل اًبى ثلآٚكؿٞبي ا٘زبْ ُـٜ ٔيناٖ تلاوٓ رٕعيت اًتبٖ اكؿثيُ ؿك ًبَ  ٘فال ؿك ويّاٛٔتل    8/69ٔعابؿ

  .اًت

 
 

 1384الي  1380تطآٍضز جوؼيت قْطؾتاًْاي اؾتاى زض ؾالْاي  -2-7

ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ ٞلٌٛ٘ٝ ثل٘بٔٝ كيني ٚ تٕٔيٓ ٌيلي ثلاي ٔغـٚؿٜ ٞابي تمٌايٕبت وِاٛكي ثال اًابى آؽاليٗ       

 1380ون آٔبك ايلاٖ ثل ٔجٙبي ثبمًبمي ٔغـٚؿٜ ًبَ ٌيلؿ ، ؿك كاًتبي ايٗ ضلٚكت ، ٔل ٔغـٚؿٜ آٟ٘ب ٓٛكت ٔي

 .الـاْ ثٝ ثبمًبمي ٚ ثلآٚكؿ رٕعيت ُٟلًتبٟ٘بي اًتبٟ٘ب ام رّٕٝ اًتبٖ اكؿثيُ ٕ٘ٛؿٜ اًت 

 1380ثلآٚكؿ رٕعيت تعـيُ ُـٜ ُٟلًتبٟ٘بي اًتبٖ ثٝ تفىيه ُٟلي ٚ كًٚتبيي ؿك ًابِٟبي  (10-2)ؿك رـَٚ

٘فل ثلآٚكؿ ٌلؿياـٜ اًات    1236449ؿك عـٚؿ 1382تبٖ اكؿثيُ ؿك ًبَ اكائٝ ُـٜ اًت ٚ رٕعيت اً 1384اِي 

ثبُاـ واٝ ؿك ًابَ     ٘فال ٔاي   558642٘فل ٚ تعـاؿ رٕعيت كًٚتبيي  677806ؿك ايٗ ٔيبٖ تعـاؿ رٕعيت ُٟلي 

 .ؿكٓـ ؿك ٘مبط كًٚتبيي ًىٛ٘ت ؿاُتٝ ا٘ـ  46ؿكٓـ رٕعيت ؿك ٘مبط ُٟلي ٚ عـٚؿ   82/54ٔنثٛك عـٚؿ

 1375ٍ  83( همبيسِ تطاون خوعيت زض وطَض ٍ استبى زض سبلْبي 5ًوَزاض ضوبضُ )

0 

00 

00 

20 

40 

5631 5646 
 ككَض ككَض اؾتاى اؾتاى
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ِغبػ ِ٘ـٜ  1370-1375ًت وٝ ؿك ثبمًبمي ٚ ثلآٚكؿ رٕعيت ، كُـ ِٔبٞـٜ ُـٜ ؿك ًبِٟبي همْ ثٝ تٛضيظ ا

 .اًت

 1386-84ثطآٍضز خوعيت تعسيل ضسُ ضْطستبًْبي استبى اضزثيل طي سبلْبي  ( 9-2)خسٍل ضوبضُ 

 قْطؾتاى
 تطآٍضز جوؼيت تطاي ؾالْاي

1380 1381 1382 1383 1384 

 1257625 1247222 1236449 1226622 1215225 اعتبى

 726626 692253 677826 663947 649362 ؽْزي

 551219 554949 558642 562653 565863 رٍعتبيي

 522128 498253 494115 492211 485574 اردثيل

 397251 391925 386354 382988 375257 ؽْزي

 124877 126348 127761 129223 112516 رٍعتبيي

 63326 62925 62526 62113 61621 ثيلِ عَار

 21132 22928 22678 22462 22216 ؽْزي

 42177 42217 41829 41652 41426 رٍعتبيي

 129199 128634 128262 127592 127225 خلخبل

 57623 56217 54442 52933 51386 ؽْزي

 51596 52617 53622 54657 55619 رٍعتبيي

 172621 169967 169297 168778 168273 هؾگيي ؽْز

 73495 71272 69282 66987 64861 ْزيؽ

 97126 98695 122217 121791 123213 رٍعتبيي

 127269 126757 126181 125649 124951 هـبى

 35272 34391 33722 33231 32321 ؽْزي

 72197 72365 72481 72618 72632 رٍعتبيي

 186223 182426 174719 169258 163724 پبرط آثبد

 93239 89272 85593 82292 78621 ؽْزي

 93164 91156 89126 87166 85123 رٍعتبيي

 28652 29177 29698 32243 32751 كَثز

 7322 7254 7223 7154 7294 ؽْزي

 21352 21923 22496 23289 23658 رٍعتبيي

 67518 67583 67619 67696 67677 ًويي

 16268 15822 15378 14957 14526 ؽْزي

 51251 51762 52241 52739 53151 رٍعتبيي

 22732 23481 24252 25262 25869 ًيز

 5449 5416 5379 5344 5322 ؽْزي

 17281 18265 18871 19718 22568 رٍعتبيي

 هزكش آهبر ايزاى –ثبسعبسي ٍ ثزآٍرد جوؼيت ؽْزعتبًْبي اعتبى اردثيل  :هبخذ 
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 يعاى هْاجطتْاي ذاضج اؾتاًي ٍزاذل اؾتاًي ه-2-8

٘فال   120801ِ٘بٖ ٔي ؿٞـ ؿك عي ؿٜ ًابَ ٌقُاتٝ تعاـاؿ     1375يٕٛٔي ٘فٛى ٚ ٌٔىٗ ًبَ  ٘تبيذ ًلُٕبكي

عي ٔاـت ٔاقوٛك ؿك اًاتبٖ    ثٛؿٜ وٝ تٟبي ؿاؽُ اًتب٘ي ٘فل ام آٟ٘ب ٟٔبرل 83105وٝ تعـاؿ ٟٔبرل ٚاكؿ اًتبٖ ُـٜ 

ل ٘يان ؿك ٘مابط   ٘فال ؿيٍا   16122٘فل ام آٟ٘اب ؿك ٘مابط ُاٟلي ٚ     66983 كػ ؿاؿٜ اًت ثغٛكيىٝ تعـاؿ اكؿثيُ 

ٚ    60/80ا٘ـ ثعجبكت ؿيٍل ؿك عـٚؿ  كًٚتبيي ًبوٗ ثٛؿٜ  40/19ؿكٓـ  ٟٔبرليٗ ؿاؽُ اًاتب٘ي ؿك ٘مابط ُاٟلي 

ٕٞضٙيٗ تعـاؿ ٟٔبرليٗ ٚاكؿ ُـٜ ؽبكد ام اًتبٖ عي ؿٜ ًابَ   .ؿكٓـ ؿيٍل ٘ين ؿك ٔٙبعك كًٚتبيي ًبوٗ ثٛؿٜ ا٘ـ 

٘فال   13350تعاـاؿ ٘فل آٟ٘ب ؿك ٔٙبعك ُاٟلي ٚ   24346 تعـاؿ٘فل ثٛؿٜ وٝ 37696 ٌقُتٝ ثٝ اًتبٖ اكؿثيُ ثبِػ ثل

ؿكٓـ ٟٔبرليٗ ٚاكؿ ُـٜ اًتبٖ ؿك ٘مابط   59/64ثعجبكت ؿيٍل عـٚؿ .ؿيٍل ٘ين ؿك ٘مبط كًٚتبيي ًبوٗ ثٛؿٜ ا٘ـ 

 .ا٘ـ ؿكٓـ آٟ٘ب ؿك ٘مبط كًٚتبيي ًبوٗ ثٛؿٜ 41/35ُٟلي ٚ ؿك عـٚؿ

 (1375آثبى هبُ )گصضتِ ثط حست هحل البهت لجلي ٍ هحل البهت فعلي هْبخطيي ٍاضز ضسُ طي زُ سبل  (16-2)خسٍل ضوبضُ

 ؾاكي زض ًماط ضٍؾتايي ؾاكي زض ًماط قْطي كل اؾتاى قطح

 ظى هطز هطز ٍ ظى ظى هطز هطز ٍ ظى ظى هطز هطز ٍ ظى

 7783 8339 16122 32229 34954 66983 39812 43293 83125 تؼذاد هْبجزيي داخل اعتبًي

 1944 11426 13352 9223 15343 24346 12947 26749 37696 خبرج اس اعتبى تؼذاد هْبجزيي

 9727 19745 29472 41232 52297 91329 52759 72242 122821 جوغ كل هْبجزيي ٍاردؽذُ

 1375تبيج ؽزؽوبري ػوَهي ًفَط ٍ هغكي عبل ً :هأخذ
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 يطٍي اًؿاًي ٍ تاظاض كاضً - 3

ؿك ٚالع صٍٍٛ٘ي كٚ٘اـ تًٛاعٝ التٔابؿي ، ارتٕابيي ٞال      .ؿٞـ ب كا تِىيُ ٔئٙبثع اٌ٘ب٘ي ،پبيٝ آّي حلٚت ّٔتٟ

ثـيٗ كٚي ، ثٟالٜ ثالؿاكي وبٔاُ ٚ ٔتٙبًات ام ٔٙابثع      .وٙـ وِٛك ٚ اًتبٖ كا ؿك ٟ٘بيت ٔٙبثع اٌ٘ب٘ي آٖ تعييٗ ٔي

 .اٌ٘ب٘ي ٞل وِٛك ثبيـ ثٝ يٙٛاٖ يىي ام ٞــٟبي كاٞجلي تًٛعٝ ؿك ٘ظل ٌلـتٝ ُٛؿ 

 ػوَهي ٍ تغييطات آىًطخ هكاضكت  -3-1

ًبِٝ ٚالع ُـٜ ا٘اـ ثال اًابى تعابكيؿ ثايٗ إِّّاي ثعٙاٛاٖ        10-64رٕعيت ُبؼُ ٚ ثيىبكي وٝ ؿك ٔغـٚؿٜ ًٙي

آيٙـ وٝ اٌل ثل اًبى ًٟٓ ؿكٓـ ام وُ رٕعيات ٔغبًاجٝ ُاٛؿ ثعٙاٛاٖ      رٕعيت ـعبَ ام ٘ظل التٔبؿي ثغٌبة ٔي

ايٗ اًبى ٔيناٖ ِٔبكوت يٕٛٔي ؿك اًاتبٖ عجاك    ٘لػ ِٔبكوت يبيلضٝ ٘يلٚي وبك رٕعيت كا ِ٘بٖ ٔي ؿٞـ ثل

ثبُـ ٚ رٕعيت ـعبَ التٔبؿي اًاتبٖ   ؿكٓـ ٔي 03/35عـٚؿ1375٘تبيذ ًلُٕبكي يٕٛٔي ٘فٛى ٚ ٌٔىٗ ًبَ 

رٕعيت ثيىبك تِىيُ ؿاؿٜ  ؿيٍل كا ٘ينؿكٓـ 5/10ؿكٓـ آٖ كا رٕعيت ُبؼُ ٚ 5/89٘فل ثٛؿٜ وٝ 300560ثلاثل

ؿكٓاـ، ًابؽتٕبٖ   9/35ٞبي وِابٚكمي، ُاىبك، رٍّٙاـاكي ٚ ٔابٞيٍيلي ثاب      ثلاًبى ٕٞيٗ ٘تبيذ ـعبِيت .اًت

ؿكٓـ ، ـعبِيتٟبي يٕـٜ ـلُٚي ٚ ؽلؿٜ ـلُٚي ، تعٕيل ًٚبيُ ٔٛتٛكي، 3/11ؿكٓـ ، ـعبِيتٟبي ٓٙعتي ثب 9/14ثب

-3)رـَٚ ُإبكٜ  .ؿكٓـ ثٝ تلتيت ثيِتليٗ رٕعيت ُبؼُ كا ثؾٛؿ اؽتٔبّ ؿاؿٜ ا٘ـ  3/11ُؾٔي ٚ ؽبٍ٘ي ثب 

 .ؿك ايٗ ؽّٔٛ ِ٘بٖ ٔيـٞـكا ٛضيغبت ثيِتلي ت( 1

 1375خوعيت ضبؼل ثِ تفىيه ًَع فعبليت زض سبل (1-3)خسٍل ضوبضُ 

 زضصس تؼساز گطٍّْاي ػوسُ فؼاليت

 122 268859 جوغ ؽبؿليي

 9/35 96638 كؾبٍرسي3 ؽكبرچي ٍ جٌگلذاري

 22/2 49 هبّيگيزي

 2/2 422 اعتخزاج

 3/11 32261 ت )عبخت(صٌؼ

 6/2 1514 يي آة ٍ ثزق3 گبستبه

 9/14 42297 عبختوبى

 3/11 32254 ػوذُ فزٍؽي 3 تؼويز ٍعبئظ ًقليِ هَتَري 3 ؽخصي خبًگي

 8/2 2282 رعتَراى ٍ ّتل داري 

 4/5 14623 حول ٍ ًقل 3 اًجبرداري ٍ ارتجبعبت

 6/2 1745 ٍاعغِ گزيْبي هبلي

 5/2 1426 هغتـالت3 اجبرُ ٍ فؼبليت كبال

 2/7 19457 ػوَهي ٍ دفبع تبهيي اجتوبػي اججبري ادارُ

 4/6 17295 آهَسػ

 4/1 3796 ثْذاؽت ٍ هذدكبر اجتوبػي

 3/1 3484 عبيز فؼبليت ّبي خذهبتي ػوَهي اجتوبػي ٍ ؽخصي

 1/2 292 خبًَادُ ّبي هؼوَلي داراي هغتخذم 

 29/2 233 دفبػي ٍادارات هزكشي

 221/2 4 عبسهبًْب ٍ ّيأت ّبي ثزٍى هزسي

 9/1 5211 فؼبليت ّبي اظْبر ًؾذُ

 1375 -ًفَط ٍ هغكي َهيًتبيج عزؽوبري ػو :هبخذ
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 هيعاى اقتغال ٍ تغييطات آى زض تركْاي ػوسُ التصازي-3-2

ؿكٓاـ  5/89عبوي ام آٖ اًت وٝ ٔيناٖ اُتؽبَ اًتبٖ ثلاثل ثب1375٘تبيذ ًلُٕبكي يٕٛٔي ٘فٛى ٚ ٌٔىٗ ًبَ 

ؿكٓاـ ؿك ثؾاَ وِابٚكمي ٚ ٔٙابثع     2/38٘فل رٕيعت ُبؼُ ؿك اًتب268859ٖ ثبُـ ٚ ام وُ رٕعيت ـعبَ ٔي

 .ؿكٓـ ؿك ثؾَ ؽـٔبت ِٔؽَٛ ـعبِيت ثٛؿٜ ا٘ـ7/35ؿكٓـ ؿك ثؾَ ٓٙعت ٚ ٔعـٖ 2/25ٚعجيعي ،

ؿكٓـ ٚ ٕ٘يٗ 5/48ؿكٓـ، ٍِٔيٗ ُٟل ثب3/57ؿكٓـ، وٛحل ثب 5/61ؿكٓـ، ثيّٝ ًٛاك ثب5/72ُٟلًتبٟ٘بي ٘يل ثب 

 .تيت ثبهتليٗ ًٟٓ اُتؽبَ ؿك ثؾَ وِبٚكمي كا ؿاكا ثٛؿٜ ا٘ـؿكٓـ ثٝ تل3/47ثب 

ؿكٓـ ٚ ًپي ُٟلًاتبٖ اكؿثياُ    44/52ؿك ثؾَ ٓٙعت ٚ ٔعـٖ ثبهتليٗ ًٟٓ ُبؼالٖ ؿك ُٟلًتبٖ پبكى آثبؿ ثب

ؿكٓـ ؿك كؿٜ ٞبي ثعاـي ثاٛؿٜ   96/21ٚ21ؿكٓـ ٚ ُٟلًتبٖ ٞبي  ٍِٔيٗ ُٟل ٚ ؽّؾبَ ٘ين ثٝ تلتيت ثب6/27ثب

 (2-3بكٜ )رـَٚ ُٕاًت 

 1375سْن ثرطْبي هرتلف التصبزي اظ اضتؽبل استبى زض سبل ( 2-3)خسٍل ضوبضُ 

 ذسهات )زضصس( صٌؼت ٍ هؼسى)زضصس( (سككاٍضظي)زضص قْطؾتاى

 اردثيل

 ثيلِ عَار

 پبرط آثبد

 هؾگيي ؽْز

 هـبى

 خلخبل

 كَثز

 ًيز

 ًويي

5/24 

5/61 

1/34 

5/48 

7/26 

6/41 

3/57 

5/72 

3/47 

6/27 

1/16 

44/52 

96/21 

24/22 

21 

33/16 

21/6 

18/15 

9/47 

4/22 

46/13 

54/29 

26/53 

44/36 

337/26 

29/21 

52/37 

 7/35 2/25 2/38 جوغ *

 پيؾيي :هبخذ

 .يك درصذ اؽتـبل اعتبى ؿيز قبثل عجقِ ثٌذي در ثخؼ ّبي هختلف اقتصبدي ثَدُ اعت  *

 ٔياناٖ ًآٟ ثؾاَ ٞابي    1382-83ي ًابِٟبي ثل اًبى ٘تبيذ آٔبكٌيلي ام ٚيوٌيٟبي اُتؽبَ ٚ ثيىبكي اًتبٖ ع

ِٚي ًٟٓ ثؾَ ؽـٔبت ام .ؿكٓـ وبَٞ يبـتٝ ا٘ـ  7/8ٚؿؿك عـ1375ٓٙعت ٚ ٔعـٖ ٌ٘جت ثٝ ًبَ  ،وِبٚكمي 



35 

اـنايَ يبـتٝ اًت ٚ ؿك ٔمبيٌاٝ   1382-83ؿكٓـ ؿك ًبِٟبي  42ٚ 7/41ثتلتيت ثٝ 1375ؿكٓـ ؿك ًبَ  7/35

ؿكٓـ ثيِتل ام ٔيبٍ٘يٗ وِٛكي ثٛؿٜ ٚ ؿك ثؾَ ٓاٙبيع ٚ   5/56 ثب وُ وِٛك ًٟٓ ثؾَ وِبٚكمي اًتبٖ تمليجبً

ؿكٓاـ وٕتال ام    9/11ؿكٓـ وٕتل ام ٔيبٍ٘يٗ وِٛكي ٚ ؿك ثؾَ ؽاـٔبت ٘يان تمليجابً ؿك عاـٚؿ      8/36ٔعبؿٖ

ٔيبٍ٘يٗ وِٛكي ثٛؿٜ اًت وٝ ؽٛؿ ِ٘بٖ ؿٞٙـٜ ايٗ ٚالعيت ٟٔٓ اًت وٝ يٕـٜ ـعبِيت التٔبؿي ٔالؿْ اًاتبٖ ؿك   

ٛؿٜ ٚ عي ًبِٟبي ٔتٕبؿي تٛرٝ وٕتلي ثٝ ثؾاَ ٓاٙعت ُاـٜ ٚ ـبٓاّٝ ثٌايبكي ثاب ٔيابٍ٘يٗ        ثؾَ وِبٚكمي ث

ثبيٌات ًيبًاتٟبي    وِٛكي ٚرٛؿ ؿاكؿ ٚ ثلاي كًيـٖ ثٝ تًٛعٝ التٔبؿي ، ارتٕابيي ٚ ايزابؿ اُاتؽبَ ِٔٛاـ ٔاي     

 (3-3 )رـَٚ ُٕبكٜالتٔبؿي اًتبٖ ؿك رٟت اـنايَ ٔيناٖ ًٟٓ ثؾَ ٓٙبيع ٚ ٔعبؿٖ ٚ ؽـٔبت ٔتٕلون ٌلؿؿ

 1382-83صبزي اظ اضتؽبل استبى زض سبل ّبيسْن ثرطْبي هرتلف الت (3-3)خسٍل ضوبضُ 

 ذسهات)زضصس( صٌؼت ٍ هؼسى)زضصس( ككاٍضظي)زضصس( ػٌَاى

 اعتبى
82 35/3 23 41/7 

83 36 22 42 

 كؾَر
82 9/21 7/32 4/47 

83 9/22 1/32 47 

 1383ارديجْؾت -يكبريًتبيج آهبرگيزي اس ٍيضگيْبي اؽتـبل ٍ ث :هبخذ 

 

 

 

 1375رطْبي هرتلف التصبزي استبى زض سبل ( تطويت اضتؽبل ث6ضوبضُ ) ًوَزاض

 كشاورزي

63.83 

 صنؼت

80.83 

 خذمات

60.33 

قابل طبقه بنذي غير  

0.03 
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 ًطخ تيكاضي اؾتاى ٍ همايؿِ آى تا ككَض-3-3

 858050ًبِٝ ٚ ثيِتل اًاتبٖ ؿك عاـٚؿ   10رٕعيت 1375ثلاًبى ٘تبيذ ًلُٕبكي يٕٛٔي ٘فٛى ٚ ٌٔىٗ ًبَ 

ؿكٓـ رٕعيت ـعبَ ثٛؿٜ ا٘ـ ٚ رٕعيت ثيىبك اًتبٖ ٘ين  03/35ت ٘فل آٟ٘ب ثب ٘لػ ـعبِي300560٘فل ثٛؿٜ وٝ تعـاؿ 

ؿكٓـ كًيـٜ اًت ِٚي ؿك ًابَ  5/10٘فل ٌناكٍ ٌلؿيـٜ اًت ، ثغٛكيىٝ ٘لػ ثيىبكي ؿك اًتبٖ ثٝ 31701تعـاؿ 

٘فل اـنايَ يبـتٝ ٚ 1050828ًبِٝ ٚ ثيِتل اًتبٖ ثٝ  10پيَ ثيٙي ٞبي ثعُٕ آٔـٜ ِ٘بٖ ٔي ؿٞـ رٕعيت  1383

٘فل كًيـٜ اًت ٚ رٕعيات ثيىابك ٘يان ثاب     404702ؿكٓـ ثٝ 5/38ٕعيت ـعبَ اًتبٖ ٘ين ثب ٘لػ ِٔبكوت تعـاؿ ر

ًبِٝ ٚ 10ِ٘بٖ ٔي ؿٞـ ًٟٓ رٕعيت 1375٘فل اـنايَ يبـتٝ اًت وٝ ؿك ٔمبيٌٝ ثب ًبَ 44482ؿكٓـ ثٝ 11٘لػ 

يىبكي ٘ين اـنايَ يبـتٝ اًت ثيِتل ثٝ ِغبػ رٛاٖ ثٛؿٖ رٕعيت ثيِتل ُـٜ ٚ ثٝ تجع آٖ ًٟٓ رٕعيت ـعبَ ٚ ٘لػ ث

ثيِتل ٔتأحل ام اـنايَ تعاـاؿ رٕعيات ـعابَ ٚ ياـْ تٙبًات تعاـاؿ       1383ٚ اـنايَ ٔيناٖ ٘لػ ثيىبكي ؿك ًبَ 

ؿك عي ًبِٟبي ٔٛكؿ ثلكًي ُٟلًتبٖ ٔؽبٖ ثيِتليٗ ٘لػ ـعبِيت كا  .ُؽّٟبي رـيـ ايزبؿ ُـٜ ؿك اًتبٖ ثٛؿٜ اًت 

 .ثيىبكي ٔلثٛط ثٝ ُٟلًتبٖ ثيّٝ ًٛاك ثٛؿٜ اًت ثؾٛؿ اؽتٔبّ ؿاؿٜ ِٚي ثبهتليٗ ٘لػ 

 كشاورزي

63.03 

 صنؼت

88.03 

 خذمات

 كشاورزي %8.03

 صنؼت

 خذمات

 1383رطْبي هرتلف التصبزي استبى زض سبل ( تطويت اضتؽبل ث7ًوَزاض ضوبضُ )
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 1375ثطضسي ًطخ فعبليت ٍ ًطخ ثيىبضي ضْطستبًْبي استبى زض سبل  (4-3)خسٍل ضوبضُ 

 ًطخ تيكاضي  جوؼيت تيكاض ًطخ فؼاليت  جوؼيت فؼال ؾالِ ٍ تيكتط 10جوؼيت  قْطؾتاى

75 83 75 83 75 83 75 83 75 83 

 اردثيل

 ثيلِ عَار

 بد پبرط آث

 هؾگيي ؽْز

 هـبى

 خلخبل

 كَثز

 ًيز

 ًويي

347266 

42774 

98633 

119891 

74745 

76942 

23741 

22983 

51277 

428111 

51695 

149255 

142189 

88232 

91574 

22968 

22242 

56964 

121728 

14642 

33662 

4425 

28149 

23725 

8292 

8288 

18275 

165135 

19472 

55975 

57716 

36482 

31247 

8612 

7838 

22427 

25/35 

23/34 

13/34 

89/36 

66/37 

81/32 

28/34 

19/35 

78/35 

57/38 

66/37 

55/37 

6/42 

44/41 

9/33 

5/37 

73/38 

37/39 

12469 

2422 

4442 

6231 

2884 

2824 

926 

348 

1197 

14657 

3293 

7622 

8388 

3855 

3788 

1217 

348 

1516 

6/8 

4/16 

2/13 

1/14 

2/12 

8/11 

4/11 

3/4 

5/6 

9/8 

9/16 

6/13 

5/14 

57/12 

2/12 

8/11 

4/4 

76/6 

 11 5/12 44482 31721 5/38 23/35 424722 322562 1252828 858252 جوغ

 هزكش آهبر ايزاى –ٍ ثبسعبسي ٍ ثزآٍرد جوؼيت اعتبى  1375عزؽوبري ػوَهي ًفَط ٍ هغكي عبل  :هبخذ

 

 08/9ؿكٓاـ ؿك ٔمبثاُ   5/10٘لػ ثيىبكي اًاتبٖ ثاب   1375ؿٞـ ؿك ًبَ  ٕٞضٙيٗ ثلكًيٟبي ثعُٕ آٔـٜ ِ٘بٖ ٔي

ُ   11ثب  1383تل ام ٔيبٍ٘يٗ وِٛكي ثٛؿٜ ِٚي ؿك ًبَ ؿكٓـ ثيِ يٗ تال ام  ؿكٓاـ ثاٝ پابي    3/12ؿكٓاـ ؿك ٔمبثا

يت ؿٜ ًبِٝ ٚ ثيِاتل ٚ ٘يان ؿكٓاـ رٕعيات ـعابَ      عؿك عبِيٌت وٝ ؿكٓـ رٕ ت . ايٗٔيبٍ٘يٗ وِٛكي كًيـٜ اً

ٞابي رـياـ ُاؽّي ؿك     اًتبٖ ثيِتل ام ٔيبٍ٘يٗ وِٛكي ثٛؿٜ ٚ ايٗ ِ٘بٖ ام تٛـيك ثيِتل اًتبٖ ؿك ايزابؿ ـلٓات  

 (5-3)رـَٚ ُٕبكٜ ٔمبيٌٝ ثب ًغظ وِٛك ثٛؿٜ اًت

 استبى ثب وطَض ٍ ثيطتط ِ سبل 16هيعاى اضتؽبل ٍ ثيىبضي زض خوعيت فعبل همبيسِ  (5-3)خسٍل ضوبضُ 

  1375ٍ 1383زض سبلْبي 

 )ّعاضًفط(

 ػٌَاى
جوؼيت زُ ؾالِ 

 ٍ تيكتط
 يًطخ تيكاض تيكاض يتجوؼ جوؼيت قاغل جوؼيت فؼال

زضصس جوؼيت 

زُ ؾالِ ٍ تيكتط 

ًؿثت تِ كل 

 جوؼيت

زضصس جوؼيت 

فؼال تِ كل 

 جوؼيت

زضصس جوؼيت 

قاغل ًؿثت تِ 

 كل جوؼيت

زضصس جوؼت 

تيكاض ًؿثت تِ 

 كل جوؼيت

 7/2 23 73/25 46/73 5/12 7/31 86/268 56/322 858  (1375)اعتبى

 42/2 26/24 69/26 6/75 28/9 1456 14572 16227 45421 (1375)كؾَر

 57/3 88/28 45/32 25/84 11 48/44 22/362 7/424 8/1252  (1383)اعتبى

 95/3 28 96/31 96/84 3/12 37/2662 18926 37/21568 5/55323 (1383)كؾَر

 پيؾيي :هبخذ



38 

1تحليلي اظ ٍضؼيت اقتغال ترف زٍلتي اؾتاى-3-4
 

،  11994، 7557اًاتبٖ ثاٛؿٜ واٝ اكلابْ     ٘فل وُ وبكوٙبٖ ؿِٚات ؿك   49568، تعـاؿ 1382ثغٛك وّي ؿك ًبَ 

٘فل ثٝ تلتيت ثل عٌت ٔـاكن تغٔيّي ، وٕتل ام ؿياپّٓ ، ؿياپّٓ ، ـاٛق ؿياپّٓ ،      17463،1169،533، 10852

ؿكٓاـ   36ثبُٙـ ٚ وبكوٙبٖ ؿاكاي ٔـاكن تغٔيّي ِيٌب٘ي ثب  ِيٌب٘ي ، ـٛق ِيٌب٘ي ٚ  ؿوتلا ِٔؽَٛ ثٝ وبك ٔي

ـ  1ؿوتلا ثب  اِٚيٗ كتجٝ ٚ وبكوٙبٖ ؿاكاي ٔـكن ثاب تٛراٝ ثاٝ     .ؿكٓـ پبييٗ تليٗ كتجٝ كا ثٝ ؽٛؿ اؽتٔبّ ؿاؿٜ ا٘ا

ٔجبعج ثٟلٜ ٚكي ٚ ٔٙغمي ٕ٘ٛؿٖ ا٘ـامٜ ؿِٚت همْ اًت ًيبًتٟبي تعـيُ ؿك تلويت ٘يلٚي وبك ام ٘ظال ويفاي ٚ   

 .وٕي ثٝ يُٕ آيـ 

 وبضوٌبى زٍلت ثط حست ٍضعيت استرساهي ٍ ضْطستبى هحل ذسهت(6-3)خسٍل ضوبضُ

 غيط ضؾوي ضؾوي جوغ ْطؾتاى هحل ذسهتق

 كل اعتبى

 اردثيل

 ثيلِ عَار

 پبرط آثبد

 خلخبل

 كَثز

 هؾگيي ؽْز

 هـبى

 ًويي

 ًيز

 ادارات كل

49568 

18765 

2522 

4789 

4776 

1294 

6644 

3626 

1814 

1254 

4524 

35723 

12267 

1616 

3491 

3512 

1226 

5148 

2625 

1677 

899 

3684 

13845 

6698 

886 

1298 

1266 

88 

1496 

981 

137 

155 

842 

 هؼبًٍت تَعؼِ هذيزيت ٍ عزهبيِ اًغبًي – عبسهبى هذيزيت ٍ ثزًبهِ ريشي اعتبى :هبخذ 

 وبضوٌبى زٍلت ثط حست هسضن تحصيلي ٍ ضْطستبى هحل ذسهت(7-3)خسٍل ضوبضُ 

 زكتطا فَق ليؿاًؽ ليؿاًؽ فَق زيپلن زيپلن كوتط اظ زيپلن جوغ قْطؾتاى هحل ذسهت

 كل اعتبى

 دثيلار

 ثيلِ عَار

 پبرط آثبد

 خلخبل

 كَثز

 هؾگيي ؽْز

 هـبى

 ًويي

 ًيز

 ادارات كل

49568 

18765 

2522 

4789 

4776 

1294 

6644 

3626 

1814 

1254 

4524 

7557 

2972 

311 

624 

788 

199 

969 

464 

287 

227 

756 

11994 

4295 

679 

1163 

1233 

214 

1936 

964 

411 

262 

1239 

12852 

3921 

624 

1241 

1163 

281 

1426 

947 

492 

261 

516 

17463 

6985 

844 

1697 

1652 

375 

2194 

1152 

586 

317 

1675 

1169 

421 

26 

52 

97 

14 

85 

48 

26 

13 

387 

533 

171 

18 

26 

45 

11 

54 

33 

12 

6 

151 

 پيؾيي  :هبخذ 

                                                           
1
 ت.مورد بررسي قرار گرفته اس 1831بعلت عدم دسترسي به اطالعات ، عملكرد سال  
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 ٍيػگيْاي كيفي قاغليي ٍ تيكاضاى ثثت ًام قسُ زض ازاضُ كل كاض ٍ اهَض اجتواػي-3-5

ت اكائٝ ُـٜ ام علؾ اؿاكٜ وُ وبك ٚ أٛك ارتٕبيي اًتبٖ تعـاؿ اـلاؿ حجت ٘بْ  ُـٜ رٛيابي  ثل اًبى آٔبك ٚ اعاليب

٘فل ام عليك اؿاكٜ اُتؽبَ اؿاكٜ وُ وابك ٚ   680٘فل ثٛؿٜ وٝ ام ايٗ تعـاؿ، ـمظ 22352ثبِػ ثل  1382وبك ؿك ًبَ 

ارتٕبيي ثٝ ٔلاون، ٔؤًٌبت أٛك ارتٕبيي اًتبٖ ٚ وبكيبثي ٞبي ثؾَ ؽٔٛٓي تغت پَُٛ ٚماكت وبك ٚ أٛك 

  .رٛيبي وبك ثٛؿٜ اًت  ٜؿكٓـ اـلاؿ حجت ٘بْ ُـ 3ٚ ثٍٙبٟٞبي ٔؾتّؿ التٔبؿي ٔعلـي ُـٜ ا٘ـ وٝ ؿك عـٚؿ 

 224ٚ 8986ثيِتليٗ تعـاؿ حجت ٘بْ ُـٌبٖ رٛيبي وبك ٚ ٔعلـي ُـٌبٖ ثٝ ٔلاون ٔؾتّؿ التٔبؿي ثٝ تلتيت ثاب  

ؿكٓاـ ٔلثاٛط ثاٝ ٔمغاع     6/4ام وُ حجت ٘بْ ُـٌبٖ رٛيبي وبك  ٚ ًت٘فل ٔلثٛط ثٝ ٔمغع تغٔيّي ؿيپّٓ ثٛؿٜ ا

ؿكٓاـ   33/2ٚ9/1ؿكٓـ ٘ين ٔلثٛط ثٝ ٔمغع تغٔيّي ِيٌب٘ي ٚ ثبهتل ثٛؿٜ اًت وٝ 76/7تغٔيّي ـٛق ؿيپّٓ ٚ

تعـاؿ اـلاؿ حجت ٘بْ ُـٜ رٛيبي وابك   1383آٟ٘ب رٟت اُتؽبَ ثٝ ٔلاون ٔؾتّؿ التٔبؿي ٔعلـي ُـٜ ا٘ـ ٚ ؿك ًبَ 

ؿكٓـ وبَٞ ؿاُتٝ اًت ام وُ حجت ٘ابْ ُاـٌبٖ    9/29٘فل ثٛؿٜ وٝ ؿك ٔمبيٌٝ ثب ًبَ لجُ عـٚؿ 15668ثل  ثبِػ

ؿكٓاـ   8/5٘فل ثٝ ٔلاون ، ٔؤًٌبت ٚ ثٍٙبٟٞبي ٔؾتّؿ التٔبؿي اًتبٖ ٔعلـي ُـٜ ا٘ـ وٝ ؿك عـٚؿ  910تعـاؿ 

 8/33ؿكٓـ ٚ ام ٘ظال تعاـاؿ عاـٚؿ    93حجت ٘بْ ُـٌبٖ ثٛؿٜ اًت وٝ ؿك ٔمبيٌٝ ثب ًبَ لجُ ام ٘ظل ٌ٘جت عـٚؿ 

٘فل ٚاْ ؽٛؿ اُتؽبِي ؿكيبـت ٕ٘ٛؿٜ ا٘اـ واٝ ؿك    5823تعـاؿ  1383ؿكٓـ اـنايَ ؿاُتٝ اًت ضٕٙبً ؿك عَٛ ًبَ 

ٕٞضٙيٗ ثلكًي ٞبي آٔبكي عابوي ام اياٗ ٚالعيات اًات واٝ       .ثبُـ  ؿكٓـ اـلاؿ حجت ٘بْ ُـٜ ٔي 16/37عـٚؿ

ٞبي ُؽّي رٛاثٍٛي ٔتمبضيبٖ وبك ٘جٛؿٜ ٚ يلضاٝ ٘يالٚي وابك ثاٝ      ـلٓت ٞبي ُؽّي ايالْ ُـٜ ثٝ تفىيه ٌلٜٚ

ٔلاتت ثبهتل ثٛؿٜ اًت ٚ ضلٚكت ؿاكؿ ثب اتؾبف ًيبًتٟبي ارلائي ٔٙبًت ٚ ُاٙبؽت ٌٔابئُ ٚ ِٔاىالت ٔٛراٛؿ     

 .كاٞىبكٞبي يّٕي اكائٝ ٌلؿؿ
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 1382-83ثط اسبس سطح تحصيالت طي سبلْبي تعساز هتمبضيبى وبض ثجت ًبم ضسُ ٍ تعساز افطاز ثىبض گوبضزُ ضسُ (8-3)خسٍل ضوبضُ

 )تعداد/وفر(

 قطح

 ؾغح تحصيالت

 1382ؾال  1383ؾال 

تؼساز افطاز 

ثثت ًام قسُ 

 جَياي كاض

تؼساز افطاز ثثت ًام  تؼساز افطاز تكا ض گواضزُ قسُ

 قسُ جَياي كاض

 تؼساز افطاز تكاض گواضزُ قسُ

اظ عطيك ٍام 

 ذَز اقتغالي

ؤؾؿات ، اظ عطيك هؼطفي تِ ه

 ًْازّا ٍ تٌگاّْاي التصازي

اظ عطيك ٍام 

 ذَز اقتغالي

اظ عطيك هؼطفي تِ هؤؾؿات ، 

 ًْازّا ٍ تٌگاّْاي التصازي

 6 - 49 1 17 129 ثيغَاد

 18 - 275 21 - - خَاًذى ٍ ًَؽتي

 - - - - 157 425 ًْضت عَاد آهَسي

 173 - 5392 258 1236 3925 اثتذائي

 222 - 4887 222 945 2955 راٌّوبئي

 - - - - 127 225 دثيزعتبى

 224 - 8986 322 2277 5962 )ديپلن(هتَعظ

 24 - 1232 45 427 837 فَق ديپلن

 33 - 1735 43 657 1232 ليغبًظ ٍ ثبالتز

 682 - 22352 912 5823 15668 جوغ كل 

 1384عبل  –ادارُ كل كبر ٍ اهَر اجتوبػي اعتبى  :هأخذ 
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ؿٞٙاـ واٝ يىاي ام آٟ٘اب تِٛياـ       ثلاي ثلكًي يّٕىلؿ ٞل ٘ظبْ التٔبؿي صٙـ ُبؽْ اًبًي كا ٔٛكؿ تٛرٝ للاك ٔاي 

٘بؽبِْ ؿاؽّي عميمي اًت وٝ ؿك ٚالع ِ٘ب٘ـٞٙـٜ ٘تيزٝ وّي ـعبِيت التٔبؿي وِٛك اًت . تِٛيـ ٘بؽبِْ ؿاؽّي 

ثب ي يه وِٛك ؿك يه ؿٚكٜ مٔب٘ي ٔعيٗ اًت ٚ ُبؽٔي اًت وٝ ٘تيزٝ ٟ٘بيي ـعبِيتٟبي التٔبؿي ٚاعـٞبي تِٛيـ

تٛاٖ ام وُ التٔبؿ آٌبٜ ُـ. ؿك ٚالع كٚ٘ـ ايٗ ُبؽْ ، كٚ٘ـ تغَٛ تِٛيـ وبهٞب ٚ ؽـٔبت كا ِ٘ابٖ   ثلكًي آٖ ٔي

 ؿٞـ . ٔي

ٚ كُٚاٟبي   ٞاب  اي ام عٌبثٟب ، رـاَٚ اًتب٘ـاكؿ ، تعبكيؿ ٚ ٔفابٞيٓ ، عجماٝ ثٙاـي    اي ٘ين ٔزٕٛيٝ عٌبثٟبي ٔٙغمٝ

ٔغبًجبتي اًت وٝ ثل اًبى آٖ وّيٝ ـعبِيتٟبي التٔبؿي يه ٔٙغمٝ )اًتبٖ( ؿك يه ؿٚكٜ مٔب٘ي ٔعيٗ ثاٝ ٓاٛكت   

ٌيلؿ ٚ ٘تبيذ ايٗ عٌبثٟب ؿك لبِت وٕيت ٞبي التٔبؿي وٝ ثيبٍ٘ل تاٛاٖ   ٔٙظٓ ٚ ٞــٕٙـ ٔٛكؿ ا٘ـامٜ ٌيلي للاك ٔي

ؿ . ٟٕٔتليٗ ُبؽٟٔبي ايٗ عٌابثٟب ٔغٔاَٛ ٘بؽابِْ ؿاؽّاي     ُٛ التٔبؿي ٔٙغمٝ ؿك اثعبؿ ٔؾتّؿ اًت ، اكائٝ ٔي

ٝ     GDPRٔٙغمٝ ) اي  ( ٚ ارناء آٖ ثل عٌت كُتٝ ـعبِيتٟبي التٔبؿي اًت . ٘تبيذ عبٓاُ ام تٟياٝ عٌابثٟبي ٔٙغما

اي ثـٖٚ اًتفبؿٜ ام يبـتٝ ٞابي   ؿاُتٝ ٚ تغمك اٞـاؾ ثل٘بٔٝ كيني ٔٙغمٝٔٙغمٝ اي اي ؿك ثل٘بٔٝ كيني  ٘مَ ٌٌتلؿٜ

 اي ؿك آيٙـٜ أىبٖ پقيل ٘ؾٛاٞـ ثٛؿ . بي ٔٙغمٝعٌبثٟ

ؿك اؿأٝ ايٗ ثغج ثعضي ام ُبؽٟٔبي يٕـٜ ام عٌبثٟبي تِٛيـ اًتبٖ كا ٔـ ٘ظل للاك ؿاؿٜ ٚ ثب ٔمبؿيل وِاٛك ٔاٛكؿ   

ٔمبيٌٝ للاك ٔي ؿٞيٓ تب ٚضعيت التٔبؿي اًتبٖ ٚ ِٔبكوت آٖ ؿك تمٌيٓ وبك ّٔي ام رٙجٝ تِٛيـ ٔٛكؿ تٛرٝ لالاك  

اِجتٝ فول ايٗ ٘ىتٝ ضلٚكي اًت وٝ ثلاي كًيـٖ ثٝ تغّيُ ٚ ٘تيزٝ ٌيلي ؿليك ٘يبم ثٝ ٚرٛؿ ًالي مٔاب٘ي   ٌيلؿ.  

 ثيِتلي ام ٔتؽيلٞبي والٖ وِٛك ٚ اًتبٖ ؽٛاٞـ ثٛؿ .

4

مٔيٙاٝ  لٌإت  بيذ آٖ ، ؿك ايٗ ثعـ ام ٌقُت صٟبك ًبَ ام تزلثٝ ثلآٚكؿ عٌبثٟبي ٔٙغمٝ اي ؿك اًتبٖ ٚ ثلكًي ٘ت

اِٚيٗ علوت تٟيٝ عٌبة تِٛياـ اًاتبٖ    ُـٜ اًت .ارتٕبيي اًتبٖ ـلاٞٓ  –اكائٝ ايٗ عٌبثٟب ؿك ٌناكٍ التٔبؿي 

ٌالؿؿ واٝ ـعبِيات ٔلثاٛط ثاٝ تٟياٝ ٚ        ثل ٔي 1379اكؿثيُ ٕٞنٔبٖ ثب اًتبٟ٘بي َُ ٌب٘ٝ ٌلٜٚ ؿْٚ ثٝ اٚايُ ًبَ 

اًتبٖ ؿيٍل آؼبم ٕ٘ٛؿ٘ـ . پاي ام عاي ٔلاعاُ ٔؾتّاؿ ، تاٛاٖ       11بْ ثب كا ٍٕٞ 1378تـٚيٗ عٌبة تِٛيـ ًبَ 
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ارلايي ٚ ؿاَ٘ ـٙي لبثُ لجِٛي ؿك ًبمٔبٖ ٔـيليت ٚ ثل٘بٔٝ كيني اًتبٖ ـلاٞٓ آٔـ تب ٔغبًجٝ عٌبثٟبي التٔابؿي  

 ثلاي ًبِٟبي آتي ثب ٕٞىبكي ٔلون آٔبك ايلاٖ اؿأٝ يبثـ.

 6/14ٔيّيبكؿ كيبَ ثٛؿٜ اًت وٝ ثب  8/6878ٔعبؿَ  1379ٔغَٔٛ ٘بؽبِْ ؿاؽّي اًتبٖ ثٝ ليٕت ثبماك ؿك ًبَ 

ٔغٔاَٛ ٘بؽابِْ ؿاؽّاي ثاٝ      1381كًيـٜ اًت ٚ ؿك ًبَ  1380ٔيّيبكؿ كيبَ ؿك ًبَ  4/7800ؿكٓـ كُـ ثٝ 

ّيبكؿ كيبَ كًيـٜ اًت وٝ ؿك ٞل ؿٚ اياٗ  ٔي 3/10103ٔيّيبكؿ كيبَ ثٝ  4/7800ؿكٓـ كُـ ام  30ليٕت ثبماك ثب 

 ٔمبيٌٝ ٞب كُـ اًتبٖ وٕتل ام كُـ وِٛك ؿك ٕٞبٖ ًبِٟبي ٔٛكؿ ثلكًي ثٛؿٜ اًت .

ًآٟ ٔغٔاَٛ ٘بؽابِْ ؿاؽّاي اًاتبٖ ام      »ٚ « ًٟٓ رٕعيت اًاتبٖ ام وِاٛك  »ٚ ٔمبيٌٝ ( 1-4)ثب ثلكًي رـَٚ 

٘بؽبِْ ؿاؽّي اًتبٖ ٌ٘جت ثٝ وِٛك ضعيؿ  ٘تيزٝ ٔيٍيليٓ وٝ تِٛيـ ٔغَٔٛ 1379-80-81ؿك ًبِٟبي « وِٛك

 ثٛؿٜ ٚ ثٝ يجبكتي ؿيٍل التٔبؿ اًتبٖ ٌ٘جت ثٝ وِٛك كٚ٘ك وٕتلي ؿاكؿ.

 درصذ(-)هيليبرد ريبل

 ستاودي

GDPR
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( GDPRؿي ثل اًبى ٘ٛ  ـعبِيت ُىُ ٌلـتٝ ٞل ٔٙغمٝ ا٘زبْ عجماٝ ثٙاـي )  ثلاي كًيـٖ ثٝ ًٟٓ ثؾَ ٞبي التٔب

اًتبٖ ضلٚكي اًت تب ـعبِيت ٞبي يٕـٜ ؿك اًتبٖ ٚ رٟت ٌيالي آٖ ِٔاؾْ ٌالؿؿ. ؿك اياٗ راب ثالاي ثٌاظ        

ٞبي صٟبكٌب٘ٝ ثل اًبى عجمٝ ثٙـي اًتب٘ـاكؿ ثيٗ إِّّي كُتٝ ـعبِيتٟابي التٔابؿي ثىابك     ـعبِيتٟبي اًتبٖ ام ثؾَ

 ـتٝ ؿك عٌبة تِٛيـ اًتبٖ اًتفبؿٜ ُـٜ اًت تب ٚضعيت التٔبؿي تِٛيـ ؿك اًتبٖ ِ٘بٖ ؿاؿٜ ُٛؿ.ك

(ثيبٍ٘ل آٖ اًت وٝ اًتبٖ اكؿثيُ ٌ٘جت ثٝ واُ وِاٛك ثاب ٌٌاتلؿٌي ـعبِيتٟابي       3-4(ٚ)  2-4ثلكًي رـاَٚ )

عٛؿي كا ِ٘ابٖ ٔاي   كٚ٘ـ ٓ 1379-81ثؾَ وِبٚكمي ٚ ٔبٞيٍيلي ٔٛارٝ ثٛؿٜ ٚ ًٟٓ ايٗ ثؾَ ؿك ؿٚكٜ مٔب٘ي 

ؿكٓاـ   86/9وٝ ًٟٓ ايٗ ثؾَ ام  ؿٞـ . ؿك ٔمبثُ ثؾَ ٓٙعت اًتبٖ ؿك ايٗ ًبِٟب كُـ ؽٛثي كا ٘ـاُتٝ ، ثٙغٛي

كًيـٜ اًت ٚ تفبٚت ثيٗ ًٟٓ ايٗ ثؾاَ ؿك اًاتبٖ ثاب وِاٛك ؿك      1381ؿكٓـ ؿك ًبَ  52/7ثٝ  1379ؿك ًبَ 

 ثٌيبك لبثُ تٛرٝ اًت . 1381ًبَ 

ثٝ ؽٛؿ اؽتٔبّ ؿاؿٜ اًات   1381ؿكٓـ تِٛيـ ٘بؽبِْ ؿاؽّي اًتبٖ كا ؿك ًبَ  16/54ثؾَ ؽـٔبت ٘ين عـٚؿ 

 ثبُـ. وٝ ثيِتل ام ٔتًٛظ ًٟٓ وِٛكي ايٗ ثؾَ ٔي

ثب تٛرٝ ثٝ ميلًبؽتٟبي ٟٔيب ُـٜ ؿك اًتبٖ ٚ ٔٛلعيت رؽلاـيبيي ؽبّ آٖ ؿك ثايٗ ثنكٌتاليٗ لغجٟابي التٔابؿي     

ثبُاـ . ِاقا  ثال ٌٌاتلٍ ـعبِيتٟابي       ٓٙعتي ؿك اًتبٖ ٟٔيب ٔاي  تِٛيـ ٚ ٔٔلؾ وِٛك ، أىبٖ ٌٌتلٍ ـعبِيتٟبي

ٓٙعتي ؿك لبِت ُٟلوٟبي ٓٙعتي ، ٓٙبيع ٔبؿك ٚ تؾٔٔي ٚ ٓٙبيع ٔلتجظ ثب ثؾِٟبي وِبٚكمي ٚ ٔعاـ٘ي ثالاي   

ٌلؿؿ. ايزبؿ ثٛكى ٔٙغماٝ اي ٚ ٔٙغماٝ ٚياوٜ ًالٔبيٝ ٌاقاكي ؽابكري ٘يان ام         كًيـٖ ثٝ اٞـاؾ تًٛعٝ تبويـ ٔي

 ثبُـ. ٟبؿي ؿك رٟت كٚ٘ك التٔبؿي ثؾَ ٓٙعت ٔيالـأبت پيِٙ

( اكائاٝ  3-4(ٚ)2-4ًاغٛط وِاٛكي ؿك راـاَٚ )   آٖ ثبٚضعيت اكمٍ اـنٚؿٜ كُتٝ ـعبِيتٟب ؿك اًتبٖ ٚ ٔمبيٌاٝ  

 ٌلؿؿ. ٔي
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 لبثُ تٛرٝ ؿاٌ٘ت :  1379-81ؿك ؽبتٕٝ ٔي تٛاٖ ٘تبيذ ميل كا ام ثلكًي عٌبة تِٛيـ اًتبٖ ٚ ٔمبيٌٝ آٖ ثب وِٛك ؿك ًبِٟبي 

 ٕت ثبماك ؿك اًتبٖ اكؿثيُ ام ٔتًٛظ كُـ وِٛك پبئيٗ تل اًت .كُـ ٔغَٔٛ ٘بؽبِْ ؿاؽّي ثٝ لي -

 04/1ًٟٓ اًتبٖ اكؿثيُ ام ٔغَٔٛ ٘بؽبِْ ؿاؽّي وِٛك ؿك ًبِٟبي ٔٛكؿ ثلكًي ٘نِٚي ٚ ثاٝ تلتيات ٔعابؿَ     -

 ؿكٓـ ثٛؿٜ اًت .  07/1ٚ 06/1ٚ

 . ثبُـ تِٛيـ ٘بؽبِْ ؿاؽّي ًلا٘ٝ وِٛك تمليجبً ؿٚ ثلاثل ايٗ ُبؽْ ؿك اًتبٖ ٔي -

 1381زض سبل  ي عوسُ التصبزي استبى( سْن اضظش افعٍزُ ثرطْب8ًوَزاض )
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ًٟٓ اكمٍ اـنٚؿٜ ثؾَ وِبٚكمي ٚ ٔبٞيٍيلي ؿك ٔغَٔٛ ٘بؽبِْ ؿاؽّاي اًاتبٖ ؿك ًابِٟبي ٔاٛكؿ ثلكًاي       -

ٓعٛؿي ٚ ثب ـبّٓٝ صٍِٕيلي ام ًٟٓ اكمٍ اـنٚؿٜ ايٗ ثؾَ ؿك ٔغَٔٛ ٘بؽبِْ ؿاؽّاي وِاٛك ثابهتل اًات .     

ٚكمي ٚ ٔابٞيٍيلي ام  ؿكٓاـ ( ثؾاَ وِاب    46/29ثيِتليٗ ًٟٓ اكمٍ اـانٚؿٜ )  1381)اًتبٖ اكؿثيُ ؿك ًبَ 

 ٔغَٔٛ ٘بؽبِْ ؿاؽّي اًتبٖ كا ؿك ٔمبيٌٝ ثب ًبيل اًتبٟ٘ب ثٝ ؽٛؿ اؽتٔبّ ؿاؿٜ اًت .(

ًٟٓ اكمٍ اـنٚؿٜ ثؾَ ٓٙعت ٚ ٔعـٖ ؿك ٔغَٔٛ ٘بؽبِْ ؿاؽّي اًتبٖ ؿك ًبِٟبي ٔٛكؿ ثلكًاي ٘نِٚاي ٚ ثاب     -

 وِٛك پبئيٗ تل اًت .ـبّٓٝ صٍِٕيلي ام ًٟٓ اكمٍ اـنٚؿٜ ايٗ ثؾَ ؿك ٔغَٔٛ ٘بؽبِْ ؿاؽّي 
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،ثلاي ارالاي ثل٘بٔاٝ   ثل اًبى ٔٔاٛثبت ٔزّاي ُاٛكاي اًاالٔي     ثٛؿرٝ يٕٛٔي ؿِٚت، ثٛؿرٝ اي اًت وٝ ؿك آٖ

ٔٙبثع ٔبِي همْ پيَ ثيٙي ٚ ايتجبكات ٞنيٙٝ اي ٚ تّٕه ؿاكائيٟبي ًلٔبيٝ اي ؿًتٍبٟٞبي ارلائي تعييٗ ٔي  ًبه٘ٝ،

 ُٛؿ .

ايتجبكات تّٕه ؿاكائيٟبي ًلٔبيٝ اي ؿك اـمٟبي مٔب٘ي ٔؾتّؿ ٌٛيابي ثل٘بٔاٝ ٞابي ٔابِي ؿِٚات رٟات تًٛاعٝ        

ٔيت ٚ اعـاث ميل ًابؽتٟبي  اي ؿك اثعبؿ التٔبؿي ، ارتٕبيي ، ـلٍٞٙي ٚ تالٍ ؿك رٟت مؿٚؿٖ ـمل ٚ ٔغلٚ ٔٙغمٝ

 ٝ اي ؿك  تًٛعٝ ٔيجبُـ. ثٝ ثيبٖ ؿيٍل ايٍٙٛ٘ٝ ايتجبكات يىي ام اثناكٞبي ٟٔٓ ًيبًتٟبي ٔبِي ثلاي ايزبؿ تعبؿَ ٔٙغما

ٞبي اُتؽبَ ، تٛميع يبؿه٘اٝ   وِٛك ثٛؿٜ ٚ ام ايٗ عليك ثلؽي ام اٞـاؾ والٖ التٔبؿي ام لجيُ ايزبؿ ثٌتل ٚ مٔيٙٝ

ٞبي ٔؾتّؿ تبٔيٗ ٔيِٛؿ. ٔٙظٛك ام ايتجبكات تّٕه ؿاكائيٟابي ًالٔبيٝ اي    تٛامٖ ؿك رٙجٝؿكآٔـ ٚ حلٚت ٚ كُـ ٔ

،ايتجبكاتي اًت وٝ ؿك ثل٘بٔٝ يٕلا٘ي پٙزٌبِٝ ثٝ ٓٛكت وّي ٚ ؿك ثٛؿرٝ يٕٛٔي ؿِٚت ثٝ تفىيه ،رٟات ارالاي   

ٔاٝ ٞابي التٔابؿي    علعٟبي يٕلا٘ي )ايتجبكات يٕلا٘ي حبثت( ٚ ٕٞضٙيٗ تًٛعٝ ٞنيٙٝ اي رابكي ٔلثاٛط ثاٝ ثل٘ب   

 ،ارتٕبيي ؿِٚت )ايتجبكات يٕلا٘ي ؼيلحبثت ( پيَ ثيٙي ٔي ُٛؿ .

يّٕىلؿ ايتجبكات تّٕه ؿاكائيٟابي ًالٔبيٝ اي اًاتب٘ي ؿك أاٛك ًاٝ ٌب٘اٝ يٕاٛٔي ، ارتٕابيي ٚ          1383ؿك ًبَ 

ؿك عاـٚؿ   ٔيّيٖٛ كيبَ( 500072ٔيّيٖٛ كيبَ ثٛؿٜ وٝ ٌ٘جت ثٝ كلٓ ِٔبثٝ ًبَ لجُ ) 7/368967التٔبؿي ثلاثل

ٝ    1383ؿكٓـ وبَٞ ؿاُتٝ اًت . ؿك ًبَ  22/26 اي اًاتبٖ   ام وُ يّٕىلؿ ايتجبكات تّٕاه ؿاكائيٟابي ًالٔبي

ؿكٓاـ( ؿك   56ٔيّيٖٛ كيبَ ) 5/206585ؿكٓـ( ؿك ـَٔٛ ٔلثٛط ثٝ أٛك يٕٛٔي ٚ  6ٔيّيٖٛ كيبَ ) 6/22051

ـَٔٛ ٔلثٛط ثٝ أٛك التٔابؿي ٞنيٙاٝ    ؿكٓـ( ؿك 38ٔيّيٖٛ كيبَ ) 6/140330ـَٔٛ ٔلثٛط ثٝ أٛك ارتٕبيي ٚ

 ا٘ـ. ُـٜ اًت . ثـيٗ تلتيت أٛك ارتٕبيي ثيِتليٗ ٚ أٛك يٕٛٔي وٕتليٗ ًٟٓ كا ؿاُتٝ

( يّٕىلؿ ايتجبكات تّٕه ؿاكائيٟبي ًلٔبيٝ اي اًتبٖ ام ٔغُ ؿكآٔـٞبي يٕٛٔي ثل عٌات   1-5ؿك رـَٚ ُٕبكٜ )

ِبٖ ؿاؿٜ ُـٜ اًت. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ؿك رـَٚ ؿياـٜ ٔاي ُاٛؿ    ٘ 1380، 81، 83ٚ82ٌب٘ٝ ؿك ًبِٟبي  ـَٔٛ أٛك ًٝ

ؿكٓاـ اـانايَ ِٚاي     2/59ٌ٘جت ثٝ كلٓ ِٔبثٝ ًبَ لجاُ عاـٚؿ    1383يّٕىلؿ ايتجبكات أٛك يٕٛٔي ؿك ًبَ 

 ؿكٓـ وبَٞ ِ٘بٖ ٔيـٞـ .  03/24عـٚؿ ؿك ؿكٓـ ٚ أٛك التٔبؿي  41/31أٛك ارتٕبيي ؿك عـٚؿ ايتجبكات 
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تجبكات ٔٔٛة ٚ يّٕىلؿ تّٕه ؿاكائي ٞبي ًلٔبيٝ اي اًتبٖ ام ٔغُ ؿكآٔـٞبي يٕاٛٔي  ٕٞضٙيٗ ثلكًي ٔيناٖ اي

ؿكٓاـ   96/82عاـٚؿ   1381ؿكٓاـ ايتجابكات ٔٔاٛة ، ؿك ًابَ      8/80عاـٚؿ   1380ِ٘بٖ ٔي ؿٞـ ؿك ًبَ 

)يّيلؼٓ وابَٞ   1383ؿكٓـ ايتجبكات ٔٔٛة ٚ ثبهؽلٜ ؿك ًبَ  3/94عـٚؿ  1382ايتجبكات ٔٔٛة ، ؿك ًبَ 

ٔٔٛة تؾٔيْ پياـا   اتؿكٓـ ايتجبك 1/62ؿكٓـي ٔيناٖ ايتجبكات ٔٔٛة ٌ٘جت ثٝ ًبَ لجُ ( عـٚؿ  22/26

 2/26عاـٚؿ  ،اًتبٖ ثب ـلٕ حبثت ثٛؿٖ ٘لػ تاٛكْ   1383ولؿٜ اًت ثعجبكت ؿيٍل تؾٔيْ ايتجبك ٔٔٛة ًبَ 

 (  2-5وٕتل ثٛؿٜ اًت )رـَٚ ُٕبكٜ  1382ؿكٓـ ام ايتجبكات تؾٔيْ يبـتٝ اًتبٖ ؿك ًبَ 

ؿًتٍبٜ ارلائي ايٓ ام ٟ٘بؿٞب، ًبمٔبٟ٘ب ، اؿاكات وُ ٚ ًٌٔٛبت يٕٛٔي ام ايتجابكات تّٕاه ؿاكائيٟابي     75ـاؿ تع

ؿًتٍبٜ ارلائاي ثاٝ    10تعـاؿ  1382ًلٔبيٝ اًتبٖ ام ٔغُ ؿكآٔـٞبي يٕٛٔي ثلؽٛكؿاك ثٛؿٜ وٝ ؿك ٔمبيٌٝ ثب ًبَ 

ايتجبك تّٕاه  يٗ ٔيناٖ ؿكٓـ ًٟٓ ، ثيِتل 7/8ب ن ٔـاكى ثآٖ اضبـٝ ُـٜ اًت  اؿاكٜ وُ ً٘ٛبمي ٚ تًٛعٝ ٚ تزٟي

ؿاكائي ٞبي ًلٔبيٝ اي اًتبٖ كا ثؾٛؿ اؽتٔبّ ؿاؿٜ ٚ ؿك كتجٝ اَٚ للاك ٌلـتٝ ٚ ؿاٍِ٘بٜ يّْٛ پنُاىي ٚ ؽاـٔبت   

ؿكٓـ  ًٟٓ ثٝ تلتيت ؿك كؿٜ ٞبي ثعـي للاك ٌلـتٝ ا٘ـ ٚ  08/6ؿكٓـ ٚ اؿاكٜ وُ تلثيت ثـ٘ي ثب  89/6ؿكٔب٘ي ثب 

ثٛؿٜ اًت ٚ ثيِتليٗ ٔياناٖ كُاـ ٌ٘اجت    اًتبٖ ؿكٓـ ٔلثٛط ثٝ تعبٖٚ كًٚتبيي  004/0اٖ آٖ ٘ين ثب وٕتليٗ ٔين

ؿكٓـ ٔلثٛط ثاٝ اؿاكٜ واُ وابك ٚ أاٛك ارتٕابيي ،       8/220ٚ  33/333،  5/7103ثٝ ًبَ لجُ ٘ين ثٝ تلتيت ثب 

يٗ ٔياناٖ وابَٞ ٘يان ثاٝ     رٕعيت ٞالَ اعٕل ٚ ؿاٍِ٘بٜ يّْٛ پنُىي ٚ ؽـٔبت ؿكٔب٘ي اًتبٖ ثٛؿٜ اًت ٚ ثيِاتل 

ٔلثٛط ثٝ اؿاكٜ وُ ٔيلاث ـلٍٞٙاي ، اؿاكٜ واُ   (كُـ ٔٙفي وبَٞ )ؿكٓـ  99/77ٚ  08/78،  63/94تلتيت ثب 

 .(3-5حجت اعٛاَ ٚ ُلوت ثلق ٔٙغمٝ اي اًتبٖ ثٛؿٜ اًت ) رـَٚ ُٕبكٜ 
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،  ايتجبكات ٞنيٙٝ اي ايتجبكاتي اًت وٝ ؿك ثل٘بٔٝ يٕلا٘ي پٙذ ًبِٝ ثٝ ٓٛكت وّي ٚ ؿك ثٛؿرٝ يٕٛٔي ثاٝ تفىياه  

ٞبي ربكي ؿِٚت ٚ ٕٞضٙيٗ ٞنيٙٝ ٍٟ٘ـاكي ًغظ ـعبِيت ٞبي التٔابؿي ٚ ارتٕابيي ؿِٚات ؿك     رٟت تبٔيٗ ٞنيٙٝ

 لٛا٘يٗ ثٛؿرٝ ًٙٛاتي ٔٙظٛك ٔي ٌلؿؿ.

ؿًتٍبٜ ارلائي ؿك اًتبٖ َِٕٔٛ ثٛؿرٝ ٞنيٙٝ اي اًتب٘ي ثٛؿٜ وٝ ٌ٘جت ثٝ ًابَ لجاُ ؿٚ    35تعـاؿ  1383ؿك ًبَ 

ؿًتٍبٜ ارلائي رـيـ)عٛمٜ ٞٙلي تجّيؽبت اًالٔي ٚ اؿاكٜ وُ أٛك ٔبِيبتي( ثٝ آٖ اضبـٝ ُاـٜ اًات ٚ يّٕىالؿي    

ٔيّياٖٛ كيابَ(ؿك    192420بَ ٌقُتٝ )ٔيّيٖٛ كيبَ ؿاُتٝ ا٘ـ . ايٗ ٔيناٖ يّٕىلؿ ٌ٘جت ثٝ ً 1149232ثلاثل ثب 

 ؿكٓـ كُـ ِ٘بٖ ٔيـٞـ . 11/20عـٚؿ 

ٚ  ٜتٛميع ايتجبكات ٞنيٙٝ اي ثيٗ ؿًتٍبٟٞبي ارلايي اًتبٖ ؿك ًبَ ٔٛكؿ ثلكًي ام ضليت يىٌب٘ي ثلؽٛكؿاك ٘جٛؿ

يبؿ ٌٔتضعفبٖ ثب ٔـ ٘ظل للاك ؿاؿٖ تؽييلات پلًّٙي ُبؼُ ؿك ؿًتٍبٟٞبي ارلائي ؿك ٔمبيٌٝ ثب يّٕىلؿ ًبَ لجُ ثٙ

 46/35،  85/93ٚ رب٘جبماٖ ، ًبمٔبٖ ٔـيليت ٚ ثل٘بٔٝ كيني ٚ اؿاكٜ وُ وبك ٚ أٛك ارتٕبيي اًتبٖ ثٝ تلتيت ثب 
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، اؿاكٜ وُ ـلٞٙاً ٚ اكُابؿ   1ؿكٓـ اـنايَ ثيِتليٗ ضليت اـنايِي ٚ ًبمٔبٖ أٛك التٔبؿي ٚ ؿاكائي  1/33ٚ 

ؿكٓـ وٕتليٗ ٔيناٖ ٚ ضليت كُاـ   3/16ٚ  8/14،  -74/62اًالٔي ٚ ًبمٔبٖ آٔٛمٍ ٚ پلٚكٍ ثٝ تلتيت ثب 

 ا٘ـ  كا ثؾٛؿ اؽتٔبّ ؿاؿٜ

ؿكٓـ ، ًبمٔبٖ ثٙيبؿ ُٟيـ  73/69اي رقة ُـٜ ًبمٔبٖ آٔٛمٍ ٚ پلٚكٍ اًتبٖ ثب  ام ٘ظل ٔيناٖ ايتجبكات ٞنيٙٝ

ًآٟ ايتجابكات   ؿكٓـ ثٝ تلتيات ثيِاتليٗ    78/3ؿكٓـ ٚ ًبمٔبٖ رٟبؿ وِبٚكمي ثب  24/6ٚ أٛك ايخبكٌلاٖ ثب 

اي اًاتبٖ ؿك اؽتيابك اياٗ ًاٝ      ؿكٓـ ايتجبكات ٞنيٙٝ 75/79ا٘ـ ثعجبكت ؿيٍل  ٞنيٙٝ اًتبٖ كا ثؾٛؿ اؽتٔبّ ؿاؿٜ

ؿًتٍبٜ ارلائي ؿيٍل تٛميع ٌلؿيـٜ اًات واٝ    32ٞبي اًتبٖ ٘ين ؿك ثيٗ  ؿًتٍبٜ ارلائي ثٛؿٜ ٚ ثميٝ ايتجبكات ٞنيٙٝ

ؿكٓـ ٔلثٛط ثٝ عٛمٜ ٞٙلي تجّيؽابت اًاالٔي ، اؿاكٜ واُ     09/0ٚ  066/0،09/0وٕتليٗ ٔيناٖ آٖ ثٝ تلتيت ثب 

اٚلبؾ ٚ أٛك ؽيليٝ ٚ اؿاكٜ وُ ثٟنيٌتي )وٕه ثٝ تًٛعٝ ؽـٔبت ٔلاون ؼيل ؿِٚتي( ثٛؿٜ اًات .)راـَٚ ُإبكٜ    

5-4) 

                                                           
 است. اداره كل امور مالياتي بوده ععمدتاً بدليل انتزا 1131اي سازمان امور اقتصادي و دارائي استان در سال  علت كاهش اعتبارات هزينه 1
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-ادارُ كل ثْشيغتي

 هزاكش ؿيز دٍلتي خذهبت تَعؼِ ثِ كوك
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ؿك آٔـ يٕٛٔي يجبكت اًت ام ؿك آٔـ ٞبي عبُٓ ام ـلٍٚ ٘فت ٚ ٌبم ، ٔبِيبت ٚ ًبيل ؿك آٔـٞبيي وٝ ؿك ثٛؿرٝ 

ؿكآٔاـٞبي يٕاٛٔي ٔٔاٛة اًاتبٖ ٔجّاػ       1383ُٛؿ .ؿك ًابَ   ٙٛاٖ ؿك آٔـ يٕٛٔي ٔٙظٛك ٔيوُ ؿِٚت تغت ي

ٔيّيٖٛ كيبَ اـنايَ يبـتٝ اًت واٝ ؿك   232813ٔيّيٖٛ كيبَ ثٛؿٜ ٚ يّٕىلؿ آٖ ؿك پبيبٖ ًبَ ثٝ ٔجّػ  182759

ٓاـ اـانايَ   ؿك 07/14ؿكٓـ ٚ ؿك ٔمبيٌٝ ثب يّٕىلؿ ًبَ لجُ ؿك عاـٚؿ   39/27ٔمبيٌٝ ثب ٔجّػ ٔٔٛة عـٚؿ 

 174772واٝ ثاب ٔجّاػ     ٜتليٗ ٔيناٖ ؿكآٔـٞبي اًتب٘ي ٔلثٛط ثٝ ؿكآٔـٞبي ٔبِيبتي اًاتبٖ ثاٛؿ   ؿاُت اًت يٕـٜ

ؿكٓـ ؿكآٔـٞبي اًتب٘ي كا ثؾٛؿ اؽتٔابّ ؿاؿٜ اًات ًاپي ؿكآٔاـٞبي عبٓاُ ام ؽاـٔبت ٚ        75ٔيّيٖٛ كيبَ 

ط ثاٝ عاك ثيٕاٝ ٚ ؿكآٔاـٞبي ٔتفللاٝ ٚ      ؿكٓـ ؿك كؿٜ ؿْٚ ٚ ؿكآٔـٞبي ٔلثٛ 56/22ـلٍٚ وبه ثب ًٟٕي ٔعبؿَ 

ٞابي ثعاـي لالاك     ؿكٓاـ ؿك كؿٜ  35/0ٚ  09/2ؿكآٔـٞبي عبُٓ ام ا٘غٔبكات ٚ ٔبِىيت ؿِٚت ٘ين ثٝ تلتيت ثب 

 ا٘ـ . ٌلـتٝ

ؿكٓاـ، ؿكآٔاـٞبي    94/95ؿك ٔمبيٌٝ ثب يّٕىلؿ ًبَ لجُ ؿكآٔـٞبي ٔلثٛط ثٝ عك ثيٕٝ ٚ ؿكآٔـٞبي ٔتفللاٝ ثاب   

ؿكٓـ ثٝ تلتيت ثيِاتليٗ ٔياناٖ    43/13ؿكٓـ، ؿكآٔـٞبي ٔبِيبتي ثب  73/13وبه ثب عبُٓ ام ؽـٔبت ٚ ـلٍٚ 

ؿكٓاـ   74/51ا٘ـ ٚ ؿكآٔـٞبي عبُٓ ام ا٘غٔبكات ٚ ٔبِىيت ؿِٚات ٘يان ؿك عاـٚؿ     كُـ كا ثؾٛؿ اؽتٔبّ ؿاؿٜ

ٔياناٖ  كُـ ٔٙفي ؿاُتٝ اًت . ٕٞضٙيٗ يه ثلكًي ؿيٍل ِ٘بٖ ٔي ؿٞـ ٕٞاٛاكٜ ٔياناٖ يّٕىالؿ اًاتبٖ ثيِاتل ام      

ٔٔٛة لبٖ٘ٛ عي ًبِٟبي ٔٛكؿ ثلكًي ثٛؿٜ وٝ ؽٛؿ ٔؤيـ ايٗ ٚالعيت ٟٔٓ اًت وٝ ؿك ثلكًيٟبي وبكُٙبًاي عاي   

 (5-5اي ثب ايٗ لضيٝ ِ٘ـٜ اًت )رـَٚ ُٕبكٜ  ًبِٟبي ٔتٕبؿي ثلؽٛكؿ ٚالع ثيٙب٘ٝ
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 167820ٔيّيٖٛ كيبَ ثٛؿٜ واٝ   5/196057ٔزٕٛ  ؿكآٔـٞبي ٔبِيبتي ُٟلًتبٟ٘بي اًتبٖ ثبِػ ثل  1383ؿك ًبَ 

ٔيّيٖٛ كيبَ ؿيٍل ٔلثٛط ثٝ ٔبِيبت وبه ٚ ؽاـٔبت   28237ٞبي ٌٔتميٓ ٚ ٔجّػ  بَ آٖ ٔلثٛط ثٝ ٔبِيبتٔيّيٖٛ كي

ؿكٓـ ثٝ تلتيات   49/9ؿكٓـ ٚ ٕ٘يٗ ثب  78/10آثبؿ ثب  ؿكٓـ، پبكى 56/68ثٛؿٜ اًت . ُٟلًتبٖ ٞبي اكؿثيُ ثب 

بٟ٘بي ٘يل ، وٛحل ٚ ثيّٝ ًٛاك ثٝ تلتيت ثاب  ا٘ـ ٚ ُٟلًت ثيِتليٗ ًٟٓ ؿكآٔـٞبي ٔبِيبتي اًتبٖ كا ثؾٛؿ اؽتٔبّ ؿاؿٜ

 ا٘ـ . ؿكٓـ وٕتليٗ ًٟٓ كا ثؾٛؿ اؽتٔبّ ؿاؿٜ 5/1ٚ  43/0،  42/0ًٟٕي ٔعبؿَ 

ؿكٓاـ   45/27ؿك ٔمبيٌٝ ثب يّٕىلؿ ًبَ لجُ ،ؿكٓـ تؽييلات ؿكآٔـٞبي ٔبِيبتي ُٟلًتبٟ٘بي اًاتبٖ ؿك ٔزٕاٛ    

ٓـ ٔلثاٛط ثاٝ ُٟلًاتبٖ ثيّاٝ ًاٛاك ٚ وٕتاليٗ ٔياناٖ        ؿك 77/71اـنايَ ِ٘بٖ ٔي ؿٞـ ٚ ثيِتليٗ تؽييلات ثب 

ؿكٓـ ٔلثٛط ثٝ ُٟلًتبٖ واٛحل ثاٛؿٜ اًات ُٟلًاتبٖ اكؿثياُ ثعٙاٛاٖ ٔلوان ًيبًاي ٚ          -44/3تؽييلات ٘ين ثب 

ؿكٓـ كا ثؾٛؿ اؽتٔبّ ؿاؿٜ وٝ تمليجبً يه ؿكٓاـ ام ٔيابٍ٘يٗ اًاتب٘ي     49/26التٔبؿي اًتبٖ اـنايِي ثٝ ٔيناٖ 

 (6-5ُٕبكٜ وٕتل ثٛؿٜ اًت )رـَٚ 
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ٌيالؿ . يّٕيابت    وٛتبٜ ٔـت ؿك ثبماك ًلٔبيٝ ، تًٛظ ثب٘ىٟب ؿك ثبماك پَٛ ٓٛكت ٔييٕـٜ تليٗ كٍٚ تبٔيٗ ٔبِي 

ٌيالؿ .   ا٘زابْ ٔاي   …ثب٘ىي ثب لجَٛ ًپلؿٜ ، ايغبي تٌٟيالت ثب٘ىي ، ٔعبٔالت ثلات ٚ ًفتٝ ، اكم، اٚكاق ثٟابؿاك ٚ  

قاكي ثاب٘ىي ؿك اؽتيابك   ٔبماؿ ٘مـيٍٙي اـلاؿ ٚ ٚاعـٞبي التٔبؿي ؿك ثبماك پَٛ ام علياك پاي ا٘اـام ٚ ًاپلؿٜ ٌا     

ٌيلؿ . ثـيٗ تلتيت ٘مـيٍٙي ام عليك ًيٌتٓ ثب٘ىي ثاٝ واُ ًيٌاتٓ التٔابؿي ا٘تمابَ       ثٍٙبٟٞبي التٔبؿي للاك ٔي

 تٛا٘ٙـ ثب ايٕبَ ًيبًت ٔٙبًت پِٛي ٘مَ ٟٕٔي كا ؿك كُـ ٚ تًٛعٝ التٔبؿي ؿاُتٝ ثبُٙـ. يبثـ ِقا ثب٘ىٟب ٔي ٔي

ثب٘ه تزبكي ؿك اًتبٖ اكؿثيُ ُبُٔ ثب٘ىٟبي ّٔات ، ّٔاي ،    6تعـاؿ  1383( ؿك ًبَ  1-6َٚ )عجك اعاليبت رـ

ثب٘ه تؾٔٔي  ُبُٔ ثب٘ىٟبي ٌٔىٗ ، وِبٚكمي ٚ ٓاٙعت ٚ ٔعاـٖ    3كـبٜ وبكٌلاٖ ، ًپٝ ، تزبكت، ٓبؿكات ٚ 

 4/18ٝ ٔعابؿَ  ُاعج  48ثٛؿٜ اًت ؿك ًبَ ـٛق ثب٘اه ّٔاي ثاب   ِٔؽَٛ ـعبِيت ُعجٝ يب ٕ٘بيٙـٌي 261ٔزٕٛيبً ثب 

 ؿكٓـ ًٟٓ وُ تعـاؿ ثب٘ىٟبي اًتبٖ ، ثيِتليٗ تعـاؿ ُعجٝ ٚ ٕ٘بيٙـٌي ثب٘ىي كا ثٝ ؽٛؿ اؽتٔبّ ؿاؿٜ اًت . 

ثب تٛرٝ ثٝ ٘مَ ثب٘ه تؾٔٔي تًٛعٝ ٓبؿكات ؿك ُىٛـبيي ثؾَ ؽـٔبت ٚ ٓاٙعت اًاتبٖ ٚ ام آ٘زبئيىاٝ اياٗ     

ت وٝ تًٛظ ٌٔئِٛيٗ أل ؿك ايٗ ؽٔاّٛ الاـأبت   ثب٘ه ٕ٘بيٙـٌي ؽٛؿ كا ؿك اًتبٖ ؿايل ٘ىلؿٜ اًت ضلٚكي اً

 همْ ا٘زبْ ٌيلؿ تب تزبك ٚ ثبمكٌب٘بٖ ٚ ٓبعجبٖ ٓٙبيع ام ؽـٔبت ٚ تٌٟيالت ؽبّ ايٗ ثب٘ه ثٟلٜ ٔٙـ ٌلؿ٘ـ.

 1383( تعساز ضعت ٍ ًوبيٌسگي ثبًىْبي هرتلف استبى زض سبل 1-6)ضوبضُ خسٍل 
 سپه

 261 1 43 13 39 33 29 22 48 35 تؼذاد ؽؼت

عْن اس كل ثبًكْبي 

 اعتبى )درصذ(

4/13 4/18 66/7 11/11 64/12 94/14 5 47/16 38/2 122 

 1383 -هبخذ : عبلٌبهِ آهبري اعتبى اردثيل
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ٔيّياٖٛ   4439394ٔجّػ وُ ًپلؿٜ ٞبي ثب٘ىي ؿك اًتبٖ ٔعابؿَ   1383( ؿك ًبَ 2-6ثل اًبى اعاليبت رـَٚ )

ٔيّياٖٛ كيابَ لالٕ     735101ٔيّيٖٛ كيبَ لالٕ اِغٌاٙٝ رابكي     1239419كيبَ ثٛؿٜ اًت وٝ ام ايٗ ٔمـاك 

ٔيّيٖٛ كيابَ ًالٔبيٝ ٌاقاكي     782947ٔيّيٖٛ كيبَ ًلٔبيٝ ٌقاكي وٛتبٜ ٔـت ٚ  1235623اِغٌٙٝ پي ا٘ـام 

ؿكٓـ وٕتليٗ ًآٟ ام   78/4ؿكٓـ ثيِتليٗ ٚ ثب٘ه كـبٜ وبكٌلاٖ ثب  18/22. ثب٘ه ّٔي ثب  ثّٙـ ٔـت ثٛؿٜ اًت

 ٞبي ثب٘ىي اًتبٖ كا  ثٝ ؽٛؿ اؽتٔبّ ؿاؿٜ ا٘ـ. وُ ٔجّػ ًپلؿٜ

 ًَع ؾپطزُ

 مهت

 

ّاؿ اًاتبٖ   ـملٜ ا٘ٛا  ًاپلؿٜ ثاب٘ىي ؿك ثب٘ىٟابي ٔؾت    1934830(رٕعبً 3-6ٕٞضٙيٗ ثل اًبى اعاليبت رـَٚ )

ؿكٓـ وٕتاليٗ   01/0ؿكٓـ ثيِتليٗ ٚ ثب٘ه ٓٙعت ٚ ٔعـٖ ثب  96/24ٚرٛؿ ؿاُتٝ اًت وٝ ثب٘ه وِبٚكمي ثب 

 ًٟٓ ام وُ تعـاؿ ًپلؿٜ ٞبي ثب٘ىي اًتبٖ كا ؿاكا ثٛؿٜ ا٘ـ.
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ٌ٘جت ثٝ تعـاؿ ٚ ٔجّاػ ًاپلؿٜ ٞابي ثاب٘ىي ؿك ًابَ       1383ٔمبيٌٝ تعـاؿ ٚ ٔجّػ ًپلؿٜ ٞبي ثب٘ىي اًتبٖ ؿك ًبَ 

ؿكٓـ ٚ وُ تعـاؿ ًپلؿٜ ٞابي   76/46وُ ٔجّػ ًپلؿٜ ٞبي ثب٘ىي اًتبٖ  1383ِ٘بٖ ٔي ؿٞـ وٝ ؿك ًبَ  1382

 ؿكٓـ  كُـ ؿاُتٝ ا٘ـ . 64/19ثب٘ىي 

كيابَ ثاٛؿٜ واٝ ؿك ٔمبيٌاٝ ثاب ًابَ        2294462ٔعابؿَ   1383ٕٞضٙيٗ ًلا٘ٝ ًپلؿٜ ثب٘ىٟابي اًاتبٖ ؿك ًابَ    

 ؿكٓـ اـنايَ ؿاُتٝ اًت . 69/22لجُ

ٚ اعاليابت  ثل اًابى   ٔاٛكؿ تٌاٟيالت ثاٝ ٔجّاػ واُ       210862ثب٘ىٟابي اًاتبٖ     1383( ؿك ًابَ  4-6َ )راـ

ٔيّيٖٛ كيبَ ثٝ ثؾِٟبي ٔؾتّؿ التٔبؿي )وِبٚكمي ، ٌٔىٗ ، ًبؽتٕبٖ ، ٓٙعت ٚ ٔعـٖ ٚ ؽاـٔبت  5307458

ؿكٓاـ ٚ ام ِغابػ    27/27ٚ ثبمكٌب٘ي( پلؿاؽت ٕ٘ٛؿٜ ا٘ـ وٝ ام ِغبػ تعـاؿ ، ايٗ تٌٟيالت ٌ٘جت ثٝ ًابَ لجاُ   

ٔيّياٖٛ كيابَ ثاٝ ثؾاَ      2038855ؿٞـ .ثيِتليٗ ٔجّػ تٌٟيالت ثاب ٔماـاك    ؿكٓـ اـنايَ ِ٘بٖ ٔي 0/51ّػ ٔج

ٔيّيٖٛ كيبَ ثٝ ثؾَ ٓاٙعت ٚ ٔعاـٖ پلؿاؽات     601269ؽـٔبت ٚ ثبمكٌب٘ي ٚ وٕتليٗ ٔجّػ تٌٟيالت ثب ٔمـاك 
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وٕتليٗ ٔجّػ تٌاٟيالت  ٔيّيٖٛ كيبَ  1076983ُـٜ اًت ثعـ ام ثؾَ ٓٙعت ٚ ٔعـٖ  ثؾَ وِبٚكمي ثب ٔمـاك 

 ايغبيي كا ؿاكا ثٛؿٜ اًت.

ؼيل ؿِٚتي ثٝ ثب٘ىٟب ٚ ًٌٔٛبت ايتجبكي ؼيل ثب٘ىي ثبثت تٌٟيالت ايغبيي ثلاًبى يمٛؿ اًالٔي  ٔب٘ـٜ ثـٞي ثؾَ

ايٗ كلآ ثالاي ثب٘ىٟابي تؾٔٔاي      1383( آٔـٜ اًت. ؿك ًبَ 5-6ؿك رـَٚ ) 1383ٚ  1382ؿك پبيبٖ ًبِٟبي 

ايٗ كلٓ ؿك ثب٘ىٟبي  ٔيّيٖٛ كيبَ ثٛؿٜ اًت وٝ 4799323ٔيّيٖٛ كيبَ ٚ ثلاي ثب٘ىٟبي تزبكي ٔعبؿَ  2110179

 ا٘ـ. ؿكٓـ كُـ ؿاُتٝ 68/76ؿكٓـ ٚ ؿك ثب٘ىٟبي تزبكي ٌ٘جت ثٝ ًبَ لجُ  28/39تؾٔٔي ٌ٘جت ثٝ ًبَ لجُ  
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 بانكهاي تخصصي -

 فزَش اقساطي

 فزَش اقساطي

 3تجٔالٜ  « ح»كيبًت رٕٟٛكي ٚ ثٙـ لون ٔتٕيٕـتبً ام ٔغُ ايتجبكات ًٟٓ  1383يّٕىلؿ تٌٟيالت تىّيفي ًبَ 

ثٛؿٜ وٝ تٛضيظ ؿليك ٔيناٖ ايتجبكات اثالؼي ٚ ًمؿ پاقيلٍ ٚ ٔياناٖ ايتجابك علعٟابي      1383لبٖ٘ٛ ثٛؿرٝ ًبَ 

  ( آٔـٜ اًت.8-6) ٚ( 7-6( ، )6-6ٔؾتّؿ ٚ اُتؽبِنايي آٟ٘ب ثٝ تفىيه ثب٘ىٟبي يبُٔ ؿك رـاَٚ)
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ٝ اي اًت وٝ ؿك ٓٛكت ـعبَ ُـٖ ٚ ايفبي ٘ يىي ام اثناكٞبي ثبماك ٔبِي ؿك التٔبؿ ، ؽـٔبت ثيٕٝ اي ؿك  مَ ٚاًاغ

ٚ عٌبثٟبي ٔٙغماٝ اي ثيٕاٝ ؿك لبِات     ISICثبماك ٔي تٛا٘ـ ثٝ كُـ ٚ تًٛعٝ التٔبؿي ٔٙزل ُٛؿ . ؿك تمٌيٓ ثٙـي 

 ُٛؿ.ٔي ـعبِيت ٚاًغٝ ٌليٟبي ٔبِي آٚكؿٜ 

صٟبك ُلوت ثيٕٝ آًيب، اِجلم ، ايلاٖ ٚؿا٘اب ؿك اًاتبٖ اكؿثياُ ـعابَ ثاٛؿٜ ا٘اـ واٝ ؿك ٔزٕاٛ  ثاب           1383ؿك ًبَ 

ٔٛكؿ ؽٌابكت   19921ٔيّيٖٛ كيبَ ؽٌبكات ؿك لبِت  106587ٔيّيٖٛ كيبَ عك ثيٕٝ ؿكيبـتي ٔعبؿَ  138680

 پلؿاؽت ٕ٘ٛؿٜ ا٘ـ .

ؿكٓاـ ؿك ؽٌابكات    86/19ؿكٓاـ ؿك عاك ثيٕاٝ ؿكيابـتي ،      96/40ثٝ تلتيت  1382اكلبْ ـٛق ٌ٘جت ثٝ ًبَ 

 ؿكٓـ ؿك تعـاؿ ؽٌبكت كُـ ِ٘بٖ ٔي ؿٞـ . 23/36پلؿاؽتي ٚ 
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ي رٙجاي ٔاي ثبُاـ.    ٚاًغٝ ٌليٟبي ٔبِي ُبُٔ كُتٝ ـعبِيتٟبي ثب٘ه ، ثيٕٝ ، ًبيل ٚاًغٝ ٌليٟبي ٔبِي ٚ ـعبِيتٟاب 

 ًبيل ٚاًغٝ ٌليٟبي ٔبِي ٚ ـعبِيتٟبي رٙجي آٟ٘ب  ُبُٔ ؽـٔبتي اًت وٝ ؿك اكتجبط ٘نؿيه ثب ٚاًغٝ ٌليٟبي ٔبِي 
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ايٗ ثؾَ ؿك اًتبٖ ُبُٔ ـعبِيت ٓٙـٚلٟبي للٕ اِغٌٙٝ ، ًابمٔبٖ ثاٛكى اٚكاق ثٟابؿاك، وابكٌناكاٖ     ثبُٙـ ٔي

أاٛاَ ٚ   –اُاؾبّ  .. ٔي ثبُـ . كُتٝ ـعبِيت ثيٕٝ ٘ين ُابُٔ  ثٛكى ، پٌت ثب٘ه ، ُلوتٟبي ًلٔبيٝ ٌقاكي ٚ .

 ٔي ثبُـ.ٌٔئِٛيت 

ٔيّيابكؿ  6/177 ٔعبؿَ 1381( اكمٍ اـنٚؿٜ ٚاًغٝ ٌليٟبي ٔبِي اًتبٖ ؿك ًبَ 2-7ثب تٛرٝ ثٝ اعاليبت رـَٚ )

ٖ     7/106ٔعبؿَ  1380كيبَ ثٛؿٜ اًت وٝ ٌ٘جت ثٝ ًبَ  ؿك  ؿكٓـ كُـ ِ٘بٖ ٔي ؿٞاـ ٚ ؿك ٔزٕاٛ  ًآٟ اًاتب

 اـنايَ ؿاُتٝ اًت . 1380ٌ٘جت ثٝ ًبَ ٞب وِٛك ؿك ايٗ ٘ٛ  ـعبِيت 

GDPR

GDPR
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ٔبت ٔٔالـي ؿك ٘مابط   ثب٘ه ٔلوني ايلاٖ ٕٞٝ ًبِٝ ُبؽْ ثٟبي يٕـٜ ـلُٚي وبهٞب ٚ ُبؽْ ثٟبي وبهٞب ٚ ؽـ

 ٕ٘بيـ . ُٟلي كا ٔغبًجٝ ٚ ايالْ ٔي

ٔعيبك ًٙزَ تؽييلات ليٕت وبهٞب ؿك ثبماكٞبي يٕـٜ ـلُٚي ٌ٘جت ثٝ ًبَ پبيٝ ، ُابؽْ ثٟابي يٕاـٜ ـلُٚاي     

ُاٛؿ ٚ ٕ٘اٛؿاكي ام تؽييال     ٞب ٔغبًجٝ ٔاي  ٌيلي ًغظ يٕٛٔي ليٕت ُٛؿ . ايٗ ُبؽْ ثلاي ا٘ـامٜ وبهٞب ٘بٔيـٜ ٔي

 ثبُـ .  ًغظ تِٛيـ وٙٙـٜ ٚ يلضٝ وٙٙـٜ ؿًت اَٚ ٔي ٞب ؿك ليٕت

ٔعيبك ًٙزَ تؽييلات ليٕت تعـاؿ ٔعيٙي ام وبهٞب ٚ ؽـٔبت ٔٛكؿ ٔٔلؾ ؽب٘ٛاك ٌ٘جت ثٝ ًبَ پبيٝ ُبؽْ ثٟبي 

ُٛؿ وٝ ايٗ ُبؽْ ٓلـبً تؽييلاتي كا وٝ ؿك احل تؽييل ليٕت ؿك ٞنيٙاٝ م٘اـٌي    وبهٞب ٚ ؽـٔبت ٔٔلـي ٘بٔيـٜ ٔي

ؿٞـ . ًٟٕي وٝ ٞل وبه يب ؽـٔت ؿك ٔزٕٛ  ٞنيٙٝ ؽب٘ٛاك ؿك يه ٔمغاع   آيـ ٔٛكؿ ًٙزَ للاك ٔي ـيـ ٔيؽب٘ٛاك پ

ُٛؿ وٝ ٟٕٔتليٗ ضبثغٝ ا٘تؾبة وبهٞاب ٚ ؽاـٔبت ثالاي     مٔب٘ي ِٔؾْ ؿاكاًت ضليت إٞيت آٖ وبه ٘بٔيـٜ ٔي

 ثبُـ. ُبؽٟٔبي ٔؾتّؿ ٔي

ُبؽْ ثٟبي وبهٞب ٚ ؽـٔبت ٔٔلـي ؿك ٔٙبعك ُاٟلي  »ي ًبَ پبيٝ ثلا 1378ثل اًبى آؽليٗ آالعبت ام ًبَ 

ثٝ يٙٛاٖ ًابَ پبياٝ ؿك    1376ًبَ « ُبؽْ ثٟبي يٕـٜ ـلُٚي وبهٞب ؿك ايلاٖ»٘ين ثلاي  1379ٚ ام ًبَ « ايلاٖ

٘ظل ٌلـتٝ ُـٜ ٚ ُبؽٟٔبي ٔلثٛط ثٝ ًبِٟبي ٌقُتٝ ، ٔٛكؿ تزـيـ ٘ظل للاك ٌلـتٝ اًت . ) وّياٝ ٘مابعي واٝ ؿك    

ا٘ـ .( ٔلون آٔبك ايلاٖ ٘ين ُبؽْ ثٟبي  ا٘ـ ُٟل تّمي ُـٜ ٘فل ٚ ثيِتل ؿاُتٝ 5000رٕعيتي ٔعبؿَ  1376ًبَ پبيٝ 

ٕ٘بيـ . ثل اًبى آؽليٗ  وبهٞب ٚ ؽـٔبت ٔٔلـي ؽب٘ٛاكٞب ؿك ٘مبط كًٚتبيي وِٛك كا ٕٞٝ ًبِٝ ٔغبًجٝ ٚ ايالْ ٔي

 ُبؽْ ٔقوٛك ا٘تؾبة ُـٜ اًت .  ثٝ يٙٛاٖ ًبَ پبيٝ ثلاي ٔغبًجٝ  1374آالعبت ٚ تزـيـ ٘ظل ًبَ 

(ُبؽْ ثٟبي وبهٞب ٚ ؽـٔبت ٔٔلـي ؽب٘ٛاكٞب ؿك ٘مبط ُٟلي اًتبٖ ٚ وِٛك كا ثلعٌت ٌلٟٚٞبي 1-8رـَٚ )

 1383ٚ  1382(ٕٞيٗ ُبؽْ كا ثلاي ٘مبط كًٚتبيي اًتبٖ ٚ وِٛك ؿك ًابِٟبي  2-8آّي ِٞت ٌب٘ٝ ٚ رـَٚ )

ؿاكاي ثابهتليٗ  « ثٟـاُات ٚ ؿكٔابٖ   »ٌلٜٚ وبهٞبي  1383ك ًبَ ٌلؿؿ ؿ ؿٞـ . ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔالعظٝ ٔي ِ٘بٖ ٔي
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ثبُاـ ام عالؾ ؿيٍال اياٗ ُابؽْ ؿك       ُبؽْ ثٟبي وبهٞب ٚ ؽـٔبت ٔٔلـي ؿك ٔٙبعك ُٟلي وِٛك ٚ اًتبٖ ٔي

( اًت . ؿك ٔٙبعك كًٚتبيي ٘يان صاٝ ؿك ًاغظ    5/337( ثبهتل ام ٔٙبعك ُٟلي وِٛك )418ٔٙبعك ُٟلي اًتبٖ )

 ثبُـ. ؿاكاي ثبهتليٗ ُبؽْ ثٟبي وبهٞب ٚ ؽـٔبت ٔٔلـي ٔي« ثٟـاُت ٚ ؿكٔبٖ»ظ اًتبٖ وِٛك ٚ صٝ ؿك ًغ

ؿك ٔٙبعك ُٟلي اًتبٖ ثبهتل ام ٔٙبعك ُاٟلي وِاٛك ٚ ؿك ٔٙابعك    ٘ين ُبؽْ وُ ثٟبي وبهٞب ٚ ؽـٔبت ٔٔلـي 

 كًٚتبيي اًتبٖ ثبهتل ام ٔٙبعك كًٚتبيي وِٛك ثٛؿٜ اًت .

ؿاكاي كُاـ  ؿكٓاـ   2/18ثاب  « ٌٔىٗ ، ًٛؽت ، كُٚٙبيي»ِٛك ٌلٜٚ وبهٞبي ؤٙبعك ُٟلي ؿك  1383ؿك ًبَ 

كُاـ  ؿكٓاـ   0/26ثب  «عُٕ ٚ ٘مُ»ثيِتليٗ تؽييلات ٌ٘جت ثٝ ًبَ لجُ ثٛؿٜ ٚ ؿك ًغظ اًتبٖ ٘ين ٌلٜٚ وبهٞبي 

ثاٛط  ؿاكاي ثيِتليٗ تؽييلات ٌ٘جت ثٝ ًبَ لجُ ثٛؿٜ اًت . پبييٗ تليٗ ؿكٓـ تؽييلات ؿك ٔٙبعك ُٟلي وِٛك ٔل

ؿكٓـ ٚ ؿك ٔٙبعك ُٟلي اًتبٖ ٘ين ٔلثٛط ثٝ ايٗ ٌالٜٚ ام وبهٞاب ثاب     5/9ثب « پُٛبن ٚ وفَ»ثٝ ٌلٜٚ وبهٞبي 

 ؿكٓـ ثٛؿٜ اًت . 3/10

ثبُاـ ٚ اياٗ    ؿكٓـ تؽييلات ُبؽْ ثٟبي ؽلؿٜ ـلُٚي وبهٞب ٚ ؽـٔبت ؿك ٔٙبعك ُٟلي ِ٘بٍ٘ل تٛكْ ٔٔلـي ٔي

 ٚ ؽـٔبت صٙـ ؿكٓـ تٛكْ ؿاُتٝ اًت . ِ٘بٖ ٔي ؿٞـ وٝ ليٕت ٞل ٌلٜٚ ام وبهٞب

ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ ؿكٓـ تؽييلات ُبؽْ ثٟبي ؽلؿٜ ـلُٚي ٕٞٝ وبهٞب ٚ ؽـٔبت ٔٔلـي صاٝ ؿك ٔٙابعك ُاٟلي    

صٝ ؿك ٔٙبعك كًٚتبيي ؿك وُ وِٛك ٚ اًتبٖ ٔخجت ثٛؿٜ ايٗ أل عبوي ام ٚرٛؿ تٛكْ ثال كٚي وبهٞاب ٚ ؽاـٔبت    

 ثبُـ. ٔٔلـي ٔي

 

 



71 

 
 

 

 

  

(166;1376) 

   1383( ضبذص ثْبي وبالّب ٍ ذسهبت هصطفي زض ًمبط ضْطي استبى زض سبل 11ًوَزاض ضوبضُ )

0 

100 

200 

300 

400 

500 

1379 1380 1381 1382 1383 

كل شاخص  

، آشاميدويها و دخاويات خوراكيها  

و كفش پوشاك  

سوخت آب و برق و  مسكه  

و درمان بهداشت  

  

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1379 1380 1381 1382 1383 

كل شاخص  

، آشاميدويها و دخاويات خوراكيها  

و كفش پوشاك  

، آب و برق وسوخت  مسكه  

و درمان بهداشت  

 1383استبى زض سبل ضٍستبيي بذص ثْبي وبالّب ٍ ذسهبت هصطفي زض ًمبط (ض12ًوَزاض ضوبضُ )

(166;1374) 



72 



73 

 



74 

اعاليبت ٔلثٛط ثٝ ثٛؿرٝ ؽب٘ٛاكٞبي اًتبٖ ُبُٔ ٔتًٛظ ٞنيٙٝ ٚ ؿكآٔـ ؽبِْ ؽب٘ٛاكٞبي ُاٟلي ٚ كًٚاتبيي ؿك   

اًتبٖ  ام ٘تبيذ علط آٔبكٌيلي ام ٞنيٙٝ ٚ ؿكآٔـ ؽب٘ٛاكٞبي ُٟلي ٚ كًٚتبيي اًتؾلاد ُـٜ اًات ٚ ؿك ًابِٙبٔٝ   

ُبؽٔاٟبي ٔلثاٛط ثاٝ آٖ ام    ٚ ثبُـ. ثلكًي آٔبك ٔلثٛط ثٝ ٞنيٙٝ ٚ ؿكآٔـ ؽاب٘ٛاك   اًتبٖ لبثُ ؿًتلًي ٔيآٔبكي 

تٛا٘ـ ٕ٘بيي ام يّٕىلؿ التٔبؿ وِٛك ؿك مٔيٙاٝ   لجيُ ضليت ريٙي ،ٌ٘جت ُىبؾ ٔٔلؾ ثيٗ ُٟل ٚ كًٚتب ٚ ... ٔي

 تٛميع يبؿه٘ٝ تل ؿكآٔـ ثبُـ.

ٙٝ اكمٍ پِٛي وبهي تٟيٝ ُـٜ يب ؽـٔت ا٘زبْ ُـٜ تًٛظ ؽب٘ٛاك ثٝ ٔٙظٛك ٔٔالؾ ايضاب ٚ ياب    عجك تعليؿ ، ٞني

ُٛؿ. تٟيٝ ُبُٔ ؽليـ ، تِٛيـ ؽبٍ٘ي ، ؿك ثلاثل ؽـٔت ، ام ٔغُ وٌت ، پب يب پابي ٚ ياب    ٞـيٝ ثٝ ؿيٍلاٖ ٘بٔيـٜ ٔي

 ُٛؿ.   ٔزب٘ي اًت وٝ ثٝ ٓٛكت پِٛي ثلآٚكؿ ٚ رنٚ ٞنيٙٝ ٔٙظٛك ٔي

ؿؽب٘ي ٚ ٞنيٙٝ ٞبي ؽبِْ ؼيل ؽاٛكاوي ٚ   ٚ ؽبِْ ؽب٘ٛاك ُبُٔ ؿٚ لٌٕت ٞنيٙٝ ٞبي ؽبِْ ؽٛكاويوُ ٞنيٙٝ 

آكؿ ، كُاتٝ ، ٘ابٖ   »ثبُـ . ٞنيٙٝ ٞبي ؽبِْ ؽٛكاوي ٚ ؿؽب٘ي ُبُٔ ٞنيٙٝ ٞبي ٔلثٛط ثٝ ٌلٜٚ وبهٞبي  ؿؽب٘ي ٔي

ٔياٜٛ ٞاب ٚ   » ،« كٚؼٟٙاب ٚ صلثيٟاب  »، «ٞبي آٖ ٚ تؾٓ پل٘اـٌبٖ   ُيل ٚ ـلآٚكؿٜ، ٌُٛت ؽبْ »، «ٚ ـلآكؿٜ ٞبي آٖ 

ٛ   ،صابي   ،ُايليٙيٟب   ،لٙـ ٚ ُىل »، «ؽِىجبك ٚ عجٛثبت »، « ًجنيٟب صبُاٙيٟب ٚ ًابيل    ،اؿٚياٝ  »، « لٟاٜٛ ٚ وبوابئ

 ثبُـ . ٔي« ؼقاٞبي آٔبؿٜ ٚ ؿؽب٘يبت  ،ٞب  ُ٘ٛبثٝ» ٚ ، «تلويجبت ؽٛكاوي

َ  ٚپُٛبن »ُـٜ كٚي ٌلٜٚ وبهٞبي بي ؽبِْ ؼيل ؽٛكاوي ٚ ؿؽب٘ي ٘ين ُبُٔ ٞنيٙٝ ٞبي ٓلؾ ٞٞنيٙٝ  ، « وفا

ًالٌلٔيٟب ٚ ؽاـٔبت    ،تفليغابت  »، «ثٟـاُت ٚ ؿكٔابٖ  »، «ٌٔىٗ ، ِٛامْ ٚ احبحٝ ٚ ّٔنٚٔبت ٚ ؽـٔبت ؽب٘ٛاك »

 ثبُـ. ٔي« وبهٞب ٚ ؽـٔبت ٔتفللٝ ؽب٘ٛاك» ٚ«عُٕ ٚ ٘مُ ٚ اكتجبعبت »، «ـلٍٞٙي 

ثٝ تفىيه ٞنيٙٝ ٞبي ؽبِْ ؽاٛكاوي ٚ ؿؽاب٘ي ٚ ٞنيٙاٝ     اعاليبت ٔلثٛط ثٝ ٞنيٙٝ ؽب٘ٛاكٞبي ُٟلي ٚ كًٚتبيي

 (آٔـٜ اًت .6-9(ٚ)5-9(،)4-9(،)3-9ٞبي ؽبِْ ؼيل ؽٛكاوي ٚ ؿؽب٘ي ثٝ تلتيت ؿك رـاَٚ )
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)ُابُٔ   1382ٛاك ُٟلي وِاٛك ؿك ًابَ   ( وُ ٞنيٙٝ ٞبي ؽبِْ ًبه٘ٝ يه ؽب1٘-9ثل اًبى اعاليبت رـَٚ )

كيابَ ثاٛؿٜ    40989283ٞنيٙٝ ٞبي ؽبِْ ؽٛاكوي ٚ ؿؽب٘ي ٚ ٞنيٙٝ ٞبي ؽبِْ ؼيل ؽٛكاوي ٚ ؿؽب٘ي ( ٔعبؿَ 

 كيبَ اـنايَ يبـتٝ اًت . 51478921ؿكٓـ كُـ ثٝ  59/25وٝ ثب 

كيبَ ؿك ًبَ  25676034ؿكٓـ كُـ ام  64/30ٞبي ؽبِْ يه ؽب٘ٛاك كًٚتبيي وِٛك ٘ين ثب  ٔتًٛظ وُ ٞنيٙٝ

ؿكٓاـ   63/25ٔعابؿَ   1383كًايـٜ اًات . ٕٞضٙايٗ ؿك ًابَ      1383كيابَ ؿك ًابَ    33544771ثٝ  1382

ؿكٓاـ كا ٞنيٙاٝ ٞابي ؼيال      36/74ٞبي ؽٛكاوي ٚ ؿؽب٘ي ٚ  ٞبي ؽبِْ ؽب٘ٛاكٞبي ُٟلي وِٛك كا ٞنيٙٝ ٞنيٙٝ

ٝ  84/38ؽٛكاوي تِىيُ ؿاؿٜ اًت . ايٗ ٌ٘جت ثلاي ٔٙبعك كًٚتبيي وِٛك ُبُٔ  ٞابي ؽاٛكاوي ٚ    ؿكٓـ ٞنيٙا

 ؿكٓـ ٞنيٙٝ ٞبي ؼيل ؽٛكاوي ثٛؿٜ اًت .  15/61ؿؽب٘ي ٚ 

كيابَ ٚ ؿك   42137326ٔعابؿَ   1382ٕٞضٙيٗ وُ ٞنيٙٝ ٞبي ؽبِْ ًبه٘ٝ يه ؽب٘ٛاك ُٟلي اًاتبٖ ؿك ًابَ   

ٓـ كُاـ  ؿك 19/34ثب  1383كيبَ ثٛؿٜ اًت وٝ ٔيناٖ ايٗ ُبؽْ ؿك ًبَ  39210901ٔٙبعك كًٚتبيي ٔعبؿَ 

 49378659ؿكٓـ كُـ ؿك ٔٙبعك كًٚتبيي اًاتبٖ ثاٝ    93/25كيبَ ٚ ثب  56547608ؿك ٔٙبعك ُٟلي اًتبٖ ثٝ 

 كيبَ كًيـٜ اًت .

ؿكٓـ ٞنيٙٝ ؽبِْ ؽب٘ٛاكٞبي ُٟلي اًتبٖ كا ٞنيٙٝ ٞابي ؽاٛكاوي ٚ ؿؽاب٘ي ٚ     58/30ؿك ًبَ  ٔقوٛك  ٔعبؿَ 

 تِىيُ ؿاؿٜ ا٘ـ.ؿكٓـ آٖ كا ٞنيٙٝ ٞبي ؼيل ؽٛكاوي ٚ ؿؽب٘ي  41/69

ؿكٓـ ٞنيٙاٝ   32/58ؿكٓـ ٞنيٙٝ ٞبي ؽٛكاوي ٚ ؿؽب٘ي ٚ  67/41ايٗ ٌ٘جت ثلاي ٔٙبعك كًٚتبيي اًتبٖ ُبُٔ 

 ٞبي ؼيل ؽٛكاوي ٚ ؿؽب٘ي ثٛؿٜ اًت .

ٌلؿؿ وٝ اٚهً ًٟٓ ٞنيٙٝ ٞبي ؼيل ؽٛكاوي ٚ ؿؽب٘ي ؿك ؽب٘ٛاكٞابي اًاتبٖ ٞآ ؿك ٔٙابعك      ثـيٗ تلتيت ٔالعظٝ ٔي

ثبُـ. ام علؾ ؿيٍل ًٟٓ ٞنيٙٝ ٞابي   ٔٙبعك كًٚتبيي ثبهتل ام ًٟٓ ٞنيٙٝ ٞبي ؽٛكاوي ٚ ؿؽب٘ي ٔيُٟلي ٚ ٞٓ ؿك 

ؼيل ؽٛكاوي ٚ ؿؽب٘ي ؿك ٞنيٙٝ ؽبِْ ؽب٘ٛاك ُٟلي ثبهتل ام ًٟٓ ٞنيٙٝ ٞبي ؽٛكاوي ٚ ؿؽب٘ي ؿك ٞنيٙاٝ ؽابِْ   

كًٚتبيي وِٛك ثب اًتبٖ ؿك ًابَ  ٞبي ؽبِْ ؽب٘ٛاكٞبي ُٟلي ٚ  ثبُـ . ٔمبيٌٝ وُ ٞنيٙٝ ؽب٘ٛاكٞبي كًٚتبيي ٔي

 ٞبي ؽابِْ ؽب٘ٛاكٞابي ُاٟلي ٚ كًٚاتبيي اًاتبٖ ام ٔتًٛاظ وِاٛك        ِ٘بٖ ؿٞٙـٜ ثبه ثٛؿٖ ٔين اٖ ٞنيٙٝ 1383

 ٔي ثبُـ. 
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1382 

 هتَعظ كل ّشيٌِ ّب

 ّشيٌِ ّبي ؿيز خَراكي

 ّشيٌِ ّبي خَراكي ٍ دخبًي

 هتَعظ كل ّشيٌِ ّب
 ّشيٌِ ّبي ؿيز خَراكي

 ّشيٌِ ّبي خَراكي ٍ دخبًي

 1383( همبيسِ سْن ّعيٌِ ّبي ذَضاوي ٍ زذبًي ٍ ؼيط ذَضاوي ذبًَاضّبي ضْطي وطَض زض سبل 13ًوَزاض ضوبضُ )

 خوراكي و دخاني
%62 

 غير خوراكي
%42 

 خوراكي و دخاني
 غير خوراكي

هاي غير خوراكي هسينه  

30% 

ي و دخانيهاي خوراك هسينه  

603 
هاي غير خوراكي هسينه  

هاي خوراكي و دخاني هسينه  

 1383ض زض سبل ( همبيسِ سْن ّعيٌِ ّبي ذَضاوي ٍ زذبًي ٍ ؼيط ذَضاوي ذبًَاضّبي ضٍستبيي وط14ًَوَزاض ضوبضُ )
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ُاٛؿ ٚ   ُبؽْ ٌ٘جت ُىبؾ ٔٔلؾ ُٟل ٚ كًٚتب وٝ ٌ٘جتي ًبؿٜ ٚ ثـيٟي اًات عجاك ٌ٘اجت ميال عبٓاُ ٔاي      

ُٟلي ٚ كًٚاتبيي ٔاٛكؿ اًاتفبؿٜ    تٛا٘ـ ثٝ يٙٛاٖ ٔعيبك كـبٞي ٔٙبًت رٟت ثلكًي اؽتالؾ ٔٔلؾ ثيٗ ٔٙبعك  ٔي

 للاك ٌيلؿ.

 ٔٙبعك ُٟلي ٞبي ٞنيٙٝ
 

 ٞنيٙٝ ٔٙبعك كًٚتبيي 

هاي غير خوراكي هسينه  

303 

هاي خوراكي و دخاني هسينه  

603 

هاي غير خوراكي هسينه  

ي خوراكي و دخانيها هسينه  

 1383ذبًَاضّبي ضْطي استبى زض سبل ٍ ؼيط ذَضاوي ( همبيسِ سْن ّعيٌِ ّبي ذَضاوي ٍ زذبًي 15ًوَزاض ضوبضُ )

 1383ذبًَاضّبي ضٍستبيي استبى زض سبل ٍ ؼيط ذَضاوي ( همبيسِ سْن ّعيٌِ ّبي ذَضاوي ٍ زذبًي 16ًوَزاض ضوبضُ )

هاي غير خوراكي هسينه  

033 

هاي خوراكي و دخاني هسينه  

%83 
هاي غير خوراكي هسينه  

هاي خوراكي و دخاني هسينه  

ټىجث ٌٱب٦ ثيٻ     =

 ٸّك٦ ٌځك ڂ قڂوحب
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ثاٝ   1383ثٛؿٜ اًت وٝ ؿك ًبَ  59/1ؿك وُ وِٛك  1382( ايٗ ٌ٘جت ؿك ًبَ 2-9ثل اًبى اعاليبت رـَٚ )

 14/1ثاٝ   1383 ثٛؿٜ وٝ ؿك ًبَ 07/1ٔعبؿَ  1382وبَٞ يبـتٝ اًت . ؿك اًتبٖ ٘ين ايٗ ٌ٘جت ؿك ًبَ  53/1

ِ٘بٖ ٔاي ؿٞاـ واٝ ٌ٘اجت ُاىبؾ      َٛ ثل٘بٔٝ ًْٛ تًٛعٝ اـنايَ پيـا ولؿٜ اًت . ثلكًي كٚ٘ـ ايٗ ُبؽْ ؿك ع

ٔٔلؾ ثيٗ ُٟل ٚ كًٚتب ؿك ًغظ وِٛك ؿك ا٘تٟبي ثل٘بٔٝ ًْٛ تًٛعٝ تفبٚت صٙـا٘ي ثب ًبَ اثتـاي ثل٘بٔاٝ ٘ـاُاتٝ   

 اًت .

ٌلؿؿ ِٚي ثٝ عٛك وّي ثب ياه كٚ٘اـ ٘نِٚاي     ُبؽْ ِٔبٞـٜ ٔي أب ؿك ًغظ اًتبٖ ٞلصٙـ اـت ٚ ؽينٞبيي ؿك ايٗ

 ؿك ا٘تٟبي ثل٘بٔٝ كًيـٜ اًت . 14/1ؿك اثتـاي ثل٘بٔٝ ثٝ  08/2ايٗ ٌ٘جت ام 

 سال َ ضزح

 كم كطُر

ٚ كًٚتبيي اًتبٖ ٚ وِٛك ِ٘بٖ ٔي ؿٞـ وٝ ؿك ًبَ  يٟلٔمبيٌٝ ٞنيٙٝ ٞبي ؽبِْ ؽٛكاوي ٚ ؿؽب٘ي ؽب٘ٛاكٞبي ُ

ؽبِْ ًبه٘ٝ ؽٛكاوي ٚ ؿؽب٘ي ؽب٘ٛاك ُٟلي ؿك اًتبٖ ثبهتل ام ٔتًٛاظ ٞنيٙاٝ ؽابِْ     ٞبي ٔتًٛظ ٞنيٙٝ 1383

 ثبُـ. ًبه٘ٝ ؽٛكاوي ٚ ؿؽب٘ي ؽب٘ٛاك ُٟلي وِٛك ٔي

ام ؽب٘ٛاك كًٚاتبيي وِاٛك اًات . ؿك ًابَ     ٞبي ؽٛكاوي ٚ ؿؽب٘ي ؽب٘ٛاك كًٚتبيي اًتبٖ ٘ين ثبهتل  ٔتًٛظ ٞنيٙٝ

ؿكٓـ ٞنيٙٝ ٞبي ؽبِْ  14/25ؿكٓـ ٚ  34/25ٔقوٛك ؽب٘ٛاكٞبي ُٟلي وِٛك ٚ اًتبٖ ثٝ تلتيت ثب اؽتٔبّ 

ؽٛكاوي ٚ ؿؽب٘ي ؽٛؿ ثٝ ٌلٜٚ وبهٞبي ٌُٛت ُبُٔ ٌُٛت ؿاْ ، ٌُٛت پل٘ـٌبٖ ٚ ٌُٛات عيٛا٘ابت ؿكيابيي    

 ؾ ايٗ ٌلٜٚ ام وبهٞب ٕ٘ٛؿٜ ا٘ـ .ثيِليٗ ٞنيٙٝ ؽٛكاوي ٚ ؿؽب٘ي ؽٛؿ كا ٓل

ٕٞضٙيٗ ٌلٜٚ وبهٞبي اؿٚيٝ ٞب ، صبُٙيٟب ٚ ًبيل تلويجبت ؽٛكاوي وٕتليٗ ًٟٓ كا ؿك ٞنيٙاٝ ؽابِْ ؽاٛكاوي ٚ    

ثاٝ   1383ثبُٙـ . ؽب٘ٛاكٞبي كًٚتبيي وِٛك ٚ اًتبٖ ٘ين ؿك ًبَ  ؿؽب٘ي ؽب٘ٛاكٞبي ُٟلي وِٛك ٚ اًتبٖ ؿاكا ٔي
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ؿكٓـ ٞنيٙٝ ٞبي ؽٛكاوي ٚ ؿؽب٘ي ؽٛؿ كا ٓلؾ ؽلياـ وبهٞابي ٌالٜٚ     47/25ؿكٓـ ٚ  80/23تلتيت ٔعبؿَ 

ٌُٛت ٕ٘ٛؿٜ ا٘ـ ٚ ثٝ ايٗ تلتيت ثيِليٗ ًٟٓ ٞنيٙٝ ٞبي ؽٛكاوي ٚ ؿؽب٘ي ٓلؾ ايٗ ٌلٜٚ ام وبهٞب ُـٜ اًات .  

ٌالٜٚ  وٕتليٗ ًٟٓ ٞنيٙٝ ٞبي ؽٛكاوي ٚ ؿؽب٘ي ؽب٘ٛاكٞبي كًٚتبيي اًتبٖ ٚ وِٛك ٕٞب٘ٙـ ؽب٘ٛاكٞبي ُٟلي ثاٝ  

 وبهٞبي اؿٚيٝ ، صبُٙيٟب ٚ ًبيل تلويجبت ؽٛكاوي اؽتٔبّ يبـتٝ اًت .

 ريبل( :)هجبلؾ ثِ

 قطح
 اؾتاى اضزتيل

 جوغ

 ذككثاض ٍ حثَتات



80 

 

 ريبل(:)هجبلؾ ثِ 

 اؾتاى اضزتيل

 جمع

 خطكبار َ حبُبات
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ٔمبيٌٝ ٞنيٙٝ ٞبي ؼيل ؽٛكاوي ٚ ؿؽب٘ي ؽب٘ٛاكٞبي ُٟلي ٚ كًٚتبيي وِٛك ٚ اًتبٖ ثل اًبى اعاليابت راـاَٚ   

يل ؽٛكاوي ٚ ؿؽب٘ي ؽب٘ٛاك ُاٟلي اًاتبٖ ثابهتل ام ٞنيٙاٝ     ؿٞـ وٝ ٞنيٙٝ ٞبي ؽبِْ ؼ ( ِ٘بٖ ٔي9-6( ٚ )9-5)

ؽبِْ ؼيل ؽٛكاوي ٚ ؿؽب٘ي ؽب٘ٛاك ٞبي ثبُـ ٕٞضٙيٗ ٞنيٙٝ  ؽبِْ ؼيل ؽٛكاوي ٚ ؿؽب٘ي ؽب٘ٛاك ُٟلي وِٛك ٔي

كًٚتبيي اًتبٖ ٘ين ثبهتل ام ٔيناٖ ايٗ ٘ٛ  ٞنيٙٝ ٞب ؿك يه ؽب٘ٛاك كًٚتبيي وِٛك اًت . ثلكًي ًٟٓ الالْ وبهٞب 

ك ٞنيٙٝ ٞبي ؼيل ؽٛكاوي ٚ ؿؽب٘ي ؽب٘ٛاكٞبي ُٟلي ٚ كًٚتبيي وِٛك ٚ اًتبٖ ِ٘بٖ ؿٞٙـٜ آٖ اًت واٝ ٞنيٙاٝ   ؿ

ثٟب ٚ ًبيل ٞنيٙٝ ٞبي ٔٙنَ ٌٔىٛ٘ي ، آة ، ًٛؽت ٚ كُٚٙبيي ٔٙنَ ٌٔاىٛ٘ي   اربكٜ ٞبي ٔلثٛط ثٝ ٌٔىٗ ُبُٔ 

ُٟلي وِٛك كا ثٝ ؽاٛؿ اؽتٔابّ ؿاؿٜ   ؿكٓـ ثيِتليٗ ًٟٓ ٞنيٙٝ ؽبِْ ؼيل ؽٛكاوي ٚ ؿؽب٘ي ؽب٘ٛاك  15/39ثب 

 اًت.

ٌالٜٚ وبهٞابي    ؿكٓـ ٞنيٙٝ ٞبي ؼيل ؽٛكاوي ٚ ؿؽب٘ي ؽٛؿ ثٝ  49/24ؽب٘ٛاكٞبي ُٟلي اًتبٖ ٘ين ثب اؽتٔبّ 

 ٌٔىٗ ، ثيِتليٗ ًٟٓ ٞنيٙٝ ٞبي ؼيل ؽٛكاوي ؿؽب٘ي ؽٛؿ كا كٚي ايٗ ٌلٜٚ ام وبهٞب ٓلؾ ولؿٜ ا٘ـ .

ؿكٓـ  84/5ؿكٓـ ؿك ٔٙبعك ُٟلي وِٛك ٚ  01/5ٚ ؽـٔبت ـلٍٞٙي ٘ين ثب ٌلٜٚ وبهٞبي تفليغبت ، ًلٌلٔيٟب 

 ؿك ٔٙبعك ُٟلي اًتبٖ وٕتليٗ ًٟٓ كا ؿك ٞنيٙٝ ٞبي ؽبِْ ؼيل ؽٛكاوي ٚ ؿؽب٘ي ؽب٘ٛاكٞب ؿاكؿ .

ؿكٓاـ ٓالؾ    22/25ؽب٘ٛاكٞبي كًٚتبيي وِٛك ٘ين ثيِتليٗ ًٟٓ ٞنيٙٝ ٞبي ؼيل ؽٛكاوي ٚ ؿؽب٘ي ؽاٛؿ كا ثاب   

ؿكٓاـ   74/19ٌٔىٗ ٕ٘ٛؿٜ ا٘ـ أب ؿك ؽب٘ٛاكٞبي كًٚتبيي اًتبٖ ٌلٜٚ وبهٞبي پُٛبن ٚ وفَ ثب بي ٌلٜٚ وبهٞ

 33/4ثيِتليٗ ًٟٓ ام ٞنيٙٝ ٞبي ؼيل ؽٛكاوي ٚ ؿؽب٘ي كا ؿاكؿ . تفليغابت ، ًالٌلٔيٟب ٚ ؽاـٔبت ـلٍٞٙاي ثاب      

ؿك ٞنيٙٝ ٞابي ؽابِْ    ؿكٓـ ؿك ٔٙبعك كًٚتبيي اًتبٖ وٕتليٗ ًٟٓ كا 57/4ؿكٓـ ؿك ٔٙبعك كًٚتبيي وِٛك ٚ 

 ؼيل ؽٛكاوي ٚ ؿؽب٘ي ؽب٘ٛاكٞب ثٝ ؽٛؿ اؽتٔبّ ؿاؿٜ اًت .



82 

 ريبل( :)هجبلؾ ثِ 

 اؾتاى اضزتيل

 جمغ
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 ريبل(:)هجبلؾ ثِ 

 استان اردبيم

 جمع
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ؿكآٔـ ُبُٔ وّيٝ ٚرٜٛ ٚ اكمٍ وبهٞبيي اًت وٝ ؿك ثلاثل وبك ا٘زبْ يبـتٝ يب ًلٔبيٝ ثٝ وبك كـتٝ يب ام عليك ؿيٍل 

ٌيلؿ. ثـيٗ تلتيت ؿكآٔاـ ؽاب٘ٛاك    )عمٛق ثبمٌِ٘تٍي، ؿكآٔـٞبي اتفبلي ٚ ...( ؿك مٔبٖ ٔعيٗ ثٝ ؽب٘ٛاكٞب تعّك ٔي

بؼُ ٔنؿ ٚ عمٛق ثٍيل ؽب٘ٛاك ؿك ثؾِٟبي يٕٛٔي ، ؽٔٛٓي ٚ تعبٚ٘ي اًت وٝ ُابُٔ  ُبُٔ ؿكآٔـ وّيٝ ايضبي ُ

ثبُاـ آٔابك ؿكآٔاـ     ؿكيبـتيٟبي ٌٔتٕل ٚ ؼيل ٌٔتٕل پِٛي ٚ ؼيل پِٛي آٟ٘ب ثعـ ام وٌل ٔبِيابت ٚ ثبمٌِ٘اتٍي ٔاي   

ٔلوان  »ٔبكي وٝ ٔتًٛظ ًبه٘ٝ ؽب٘ٛاكٞبي ُٟلي ٚ كًٚتبيي ثلعٌت ا٘ٛا  ٔٙبثع ؿكآٔـ ، ام كٚي ٘تبيذ علعٟبي آ

ٕٞٝ ًبِٝ ثٝ كٍٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيلي ٚ ام عليك ٔلارعٝ ثٝ ؽب٘ٛاكٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ ؿك ٘مبط ُٟلي ٚ كًٚتبيي ا٘زبْ « آٔبك ايلاٖ

 ٕ٘بيـ ، اًتؾلاد ُـٜ اًت.   ؿاؿٜ ٚ ٘تبيذ آٖ كا ؿك ًبِٙبٔٝ آٔبكي وِٛك اكايٝ ٔي

( ٚ ؽب٘ٛاكٞابي ٔٙابعك   7-9اعاليبت ٔلثٛط ثٝ تلويت ؿكآٔـ ؽب٘ٛاكٞبي ٔٙبعك ُٟلي وِٛك ٚ اًتبٖ ؿك رـَٚ )

( آٔـٜ اًت . ٔمبيٌٝ ؿكآٔـ ؽب٘ٛاكٞبي ُٟلي وِاٛك ٚ اًاتبٖ ؿك ًابَ    8-9كًٚتبيي وِٛك ٚ اًتبٖ ؿك رـَٚ )

ٔٙابعك ُاٟلي   ي ثاٝ ؿكآٔاـ ؽب٘ٛاكٞاب   ٌ٘جت ؿكآٔـ ؽب٘ٛاكٞبي ٔٙبعك ُٟلي وِٛك ؿٖ ٛثبه ثِ٘بٖ ؿٞٙـٜ  1383

ِ٘بٖ ٔي ؿٞاـ واٝ ؽب٘ٛاكٞابي ُاٟلي وِاٛك       1383ثبُـ . ٕٞضٙيٗ ثلكًي ا٘ٛا  ٔٙبثع ؿكآٔـ ؿك ًبَ  ٔياًتبٖ 

ؿكٓاـ( ٚ ؽب٘ٛاكٞابي ُاٟلي اًاتبٖ ثيِاتليٗ ًآٟ        6/37ثيِتليٗ ًٟٓ ؿكآٔـي ؽٛؿ كا ام ؿكآٔـٞبي ٔتفللٝ )

ٔمبيٌاٝ ٔتًٛاظ ؿكآٔاـ    . ؿكٓاـ(   2/38ي وٌات ٕ٘اٛؿٜ ا٘اـ )   ؿكآٔـي ؽٛؿ كا ام ؿكآٔـ عبُٓ ام عمٛق ثٍيال 

ِ٘بٖ ؿٞٙـٜ ثبه ثٛؿٖ ٔيناٖ ٔتًٛظ ؿكآٔاـ ؽب٘ٛاكٞابي    1383ؽب٘ٛاكٞبي ٔٙبعك كًٚتبيي وِٛك ٚ اًتبٖ ؿك ًبَ 

 ثبُـ. كًٚتبيي اًتبٖ ٌ٘جت ثٝ وِٛك ٔي

ـ عبٓاُ ام ِٔابؼُ آماؿ   ثلكًي ٔٙبثع ؿكآٔـي ؽب٘ٛاكٞبي كًٚتبيي ٘ين ِ٘بٖ ٔي ؿٞـ وٝ ؿك ًابَ ٔاقوٛك ؿكآٔا   

ؿكٓـ ام وُ ؿكآٔـ ؽب٘ٛاكٞبي كًٚتبيي اًتبٖ كا  51/58ؿكٓـ وُ ؿكآٔـ ؽب٘ٛاكٞبي كًٚتبيي وِٛك ٚ  92/52

 تِىيُ ؿاؿٜ ٚ ثيِتليٗ ًٟٓ كا ؿك تلويت ٔٙبثع ؿكآٔـي ؽب٘ٛاكٞبي كًٚتبيي وِٛك ٚ اًتبٖ ؿاُتٝ اًت .
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 ضْطي وطَض ٍ استبى اضزثيل ثط حست اًَاع هٌبثع تبهيي زضآهس ( هتَسط زضآهس سبالًِ يه ذبًَاض7-9) ضوبضُ  خسٍل
 

 (هتَسط زضآهس سبالًِ يه ذبًَاض ضٍستبيي وطَض ٍ استبى اضزثيل ثط حست اًَاع هٌبثع تبهيي زضآهس8-9خسٍل )
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ياع ٘بٔتعابؿَ   ؿًتيبثي ثٝ كـبٜ ٔغّٛة ؿك م٘ـٌي ٞـؾ آّي ٕٞٝ اٌ٘بٟ٘ب ثٛؿٜ اًت . پـيـٜ ٞبيي ٔب٘ٙاـ ـمال ، تٛم  

اي  ؿكآٔـ ٚ ًغظ ؿكآٔـٞبي وٓ ، ام پبييٗ ثٛؿٖ ًغظ كـبٜ اـلاؿ ربٔعٝ ٚ يب ؿك ا٘غٔبك ؿاُاتٗ كـابٜ ؿك ٘انؿ ياـٜ    

 وٙـ. ؽبّ عىبيت ٔي

ثبُاـ ٚ ُبؽٔاٟبيي    ثبيـ تٛرٝ ؿاُت وٝ تٛميع ؿكآٔـ ٚ ا٘ـامٜ ٌيلي ٔيناٖ ؿكآٔـ يىي ام اثعبؿ كـبٜ ارتٕابيي ٔاي  

اثعبؿ ؿيٍال كـابٜ ارتٕابيي ٌٞاتٙـ ) كـابٜ       …( ٚ …ب٘بت يٕٛٔي )ثٟـاُت ، آٔٛمٍ ٚ ٘ظيل أٙيت ارتٕبيي ، أى

 ارتٕبيي كا ٔي تٛاٖ لـكت ؽليـ ٚ تٛا٘بيي وٌت تٌٟيالت ٚ أىب٘بت م٘ـٌي تعليؿ ولؿ (

ام آ٘زبيي وٝ ثيٗ كـبٜ ارتٕبيي اـلاؿ ربٔعٝ ٚ ٔيناٖ ؿكآٔـ آٟ٘ب اكتجبط ميبؿي ٚراٛؿ ؿاكؿ ثاٝ ٕٞايٗ ؿِياُ ًاغظ      

ٔـ اـلاؿ ٚ صٍٍٛ٘ي تٛميع آٖ ثيٗ اـلاؿ ، ثل ًغظ كـبٜ ارتٕبيي آٟ٘ب تبحيل ثٌنايي ؽٛاٞـ ٌقاُت ضليت ريٙي ؿكآ

ُٛؿ ايٗ ضليت ثيٗ ٓافل ٚ ياه ٔتؽيال     ثبُـ وٝ ام ٔٙغٙي ِٛك٘ن اًتؾلاد ٔي يىي ام ُبؽٟٔبي تٛميع ؿكآٔـ ٔي

ؿكآٔـ ٚ ٞلصمـك ثٝ يه ٘نؿيىتال ثبُاـ ِ٘ابٖ    اًت ٚ ٞلصمـك ثٝ ٓفل ٘نؿيىتل ثبُـ ِ٘بٖ ؿٞٙـٜ تٛميع يبؿه٘ٝ تل 

 ثبُـ .   ؿٞٙـٜ تٛميع ٘بيبؿه٘ٝ تل ؿكآٔـ ٔي

اِاي   1379( آٔـٜ اًت ثل اًابى اياٗ اعاليابت ؿك عاي ؿٚكٜ     9-9اعاليبت ٔلثٛط ثٝ ضليت ريٙي ؿك رـَٚ )

ثابهتل ام  ضليت ريٙي ؿك ٔٙبعك ُٟلي وِٛك ثبهتل ام ٔٙبعك ُٟلي اًتبٖ ٚ ؿك ٔٙابعك كًٚاتبيي وِاٛك     1382

 38/0ثاٝ   1379% ؿك ًابَ  40ٔٙبعك كًٚتبيي اًتبٖ ثٛؿٜ اًت . ٞلصٙـ ضليت ريٙي ؿك ٔٙبعك ُٟلي وِٛك ام 

ٌالؿؿ . ثالؽالؾ    وبَٞ يبـتٝ اًت أب كٚ٘ـ وبِٞي ؿك تٕبْ ًبِٟبي ٔاٛكؿ ثلكًاي ِٔابٞـٜ ٕ٘اي     1382ؿك ًبَ 

بي ٔٛكؿ ثلكًي كٚ٘ـ ٘نِٚي ؿاُتٝ اًت ٔٙبعك ُٟلي وِٛك ، ؿك ٔٙبعك كًٚتبيي وِٛك ضليت ريٙي ؿك عي ًبِٟ

 كًيـٜ اًت .   1382ؿك ًبَ  39/0ثٝ  1379ؿك ًبَ  42/0ٚ ام 
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كًيـٜ اًت أب ٕٞب٘ٙاـ   1382ؿك ًبَ  37/0ثٝ  1379ؿك ًبَ  38/0ؿك ٔٙبعك ُٟلي اًتبٖ ٘ين ضليت ريٙي ام 

كًٚتبيي اًاتبٖ ٘يان ٞال صٙاـ     ٔٙبعك ُٟلي وِٛك ً٘ٛب٘بتي ؿك عَٛ ًبِٟبي ٔٛكؿ ثلكًي ؿاُتٝ اًت . ؿك ٔٙبعك 

 كًيـٜ اًت أب ٕٞٛاكٜ كٚ٘ـ ٘نِٚي ٘ـاُتٝ اًت. 1382ؿك ًبَ  39/0ثٝ  1379ؿك ًبَ  41/0ام ضليت ريٙي 

ُٟلي ٚ كًٚتبيي ٘ين ِ٘بٖ ٔي ؿٞـ وٝ ٞٓ ؿك ًغظ وِٛك ٚ ٞٓ ؿك اًتبٖ ضاليت  ؿك ٔٙبعك ٔمبيٌٝ ضليت ريٙي 

ي ثٛؿٜ اًت ثٝ يجبكت ؿيٍل تٛميع ؿكآٔـ ؿك ٔٙبعك ُٟلي وِٛك ريٙي ؿك ٔٙبعك ُٟلي پبييٗ تل ام ٔٙبعك كًٚتبي

 ٚ اًتبٖ يبؿه٘ٝ تل ام ٔٙبعك كًٚتبيي وِٛك ٚ اًتبٖ ثٛؿٜ اًت .

 



88 

 ْطي ٍ ضٍستبيي وطَض( همبيسِ ضطيت خيٌي زض هٌبطك ض17ًوَزاض ضوبضُ )
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پيٕب٘ىابك عميماي تِاؾيْ ٓاالعيت ُاـٜ ؿك اًاتبٖ        686پيٕب٘ىبك عماٛلي ٚ   595رٕعبً تعـاؿ  1382ؿك ًبَ 

پيٕب٘ىابك عميماي    257پيٕب٘ىابك عماٛلي ٚ    413ثاٝ تعاـاؿ    1383ِٔؽَٛ ـعبِيت ثٛؿٜ ا٘ـ وٝ ايٗ اكلبْ ؿك ًبَ 

وبَٞ يبـتٝ اًت ٚ يٕـٜ تليٗ ؿهيُ آٖ ٘ين تؽييل آئيٗ ٘بٔاٝ ٞابي ارلائاي ٔلثاٛط ثاٝ عجماٝ ثٙاـي ٚ تِاؾيْ         

اٖ ٌلؿيـٜ اًت )ام كتجٝ ثٝ پبيٝ ٚ يٙٛاٖ كُتٝ( ِقا ثب يٙبيت ثاٝ تؽييالات ايزابؿ ُاـٜ ؿك     ٓالعيت پيٕب٘ىبكاٖ يٙٛ

ام ٘ظل ٔبٞيت لبثُ ٔمبيٌٝ ثاب اعاليابت    1383٘غٜٛ اكميبثي ٚ ُلايظ يٕٛٔي پيٕب٘ىبكاٖ اعاليبت ٔلثٛط ثٝ ًبَ 

ٕايٗ أال ٘بُاي ُاـٜ اًات      ًبَ لجُ ٘جٛؿٜ ٚ اؽتالؾ ٔٛرٛؿ ؿك تعـاؿ پيٕب٘ىبكاٖ تِؾيْ ٓالعيت ُـٜ ٘ين ام ٞ

 (1-10ٚ  2-10َٚ ُٕبكٜ ا)رـ

 

ؿك اًاتبٖ اكؿثياُ ، واُ پيٕب٘ىابكاٖ عميماي ٚ ُالوتٟبي        1383ثلكًيٟبي ثعُٕ آٔـٜ ِ٘بٖ ٔيـٞاـ عاي ًابَ    

يانات ، وِابٚكمي ، ثالق ٚ    كُاتٝ ًابؽتٕبٖ ، عٕاُ ٚ ٘ماُ ، آة ، تأًيٌابت ٚ تزٟ      7پيٕب٘ىبكي)عمٛلي( ؿك 

وبُٟٚبي مٔيٙي ـعبِيت ؿاُتٝ ا٘ـ ٚ كُتٝ ٔلٔت آحبك ثبًتب٘ي ٘ين تٟٙب ؿك عٛمٜ ـعبِيات پيٕب٘ىابكاٖ عميماي ثاٛؿٜ     

، ؿك كُتٝ ًبؽتٕبٖ ـعبِيات ؿاُاتٝ ا٘اـ     1383اًت . ثيِتل ُلوتٟبي پيٕب٘ىبكي تِؾيْ ٓالعيت ُـٜ ؿك ًبَ 

ؿك كؿٜ اَٚ للاك ٌلـتٝ اًات ٚ وٕتاليٗ تعاـاؿ ُالوتٟبي     ، ًٟٓ  ؿكٓـ 19/40ُلوت پيٕب٘ىبكي( وٝ ثب  166)

ؿك  1383پيٕب٘ىبكي ٘ين ٔلثٛط ثٝ كُتٝ تٛميع ٘يلٚ ثٛؿٜ اًت . ثيِتليٗ تعـاؿ پيٕب٘ىابكاٖ عميماي ٘يان ؿك ًابَ     

 ؿكٓـ ًٟٓ ؿك كؿٜ اَٚ پيٕب٘ىبكاٖ عميمي للاك ٌلـتٝ اًت . ٚ وٕتليٗ تعاـاؿ  36/44كُتٝ عُٕ ٚ ٘مُ ثٛؿٜ وٝ ثب 

ٞبي وبُٟٚبي مٔيٙي ٚ ٔلٔت آحبك ثبًتب٘ي ثٛؿٜ ٚ ؿك ٞل ك ُتٝ تٟٙاب ثاٝ ياه     پيٕب٘ىبكاٖ عميمي ٘ين ٔلثٛط ثٝ كُتٝ

 پيٕب٘ىبك ٔزٛم ٚ ٓالعيت پيٕب٘ىبكي ؿاؿٜ ُـٜ اًت .

ؿكٓـ وُ پيٕب٘ىبكاٖ عميمي( .  59/57ٕٞضٙيٗ ؿك ًبَ ـٛق ثيِتل پيٕب٘ىبكاٖ عميمي ، ؿاكاي پبيٝ ًْٛ ثٛؿٜ ا٘ـ )

 1پبياٝ  تِؾيْ ٓالعيت ُـٜ ؿك كُتٝ ٞبي وِبٚكمي، وبُٟٚبي مٔيٙي ٚ ٔلٔت آحبك ثبًتب٘ي پيٕب٘ىبك عميمي ٚ 
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پيٕب٘ىابك  ٘يان  ٚ ؿك كُتٝ تأًيٌبت ٚ تزٟيانات   2يْ ٓالعيت ُـٜ  پبيٝ ِؾؿك كُتٝ تٛميع ٘يلٚ پيٕب٘ىبك ت، 3ٚ

 اًت ٘جٛؿٜ تِؾيْ ٓالعيت ُـٜ ٚ پبيٝ يه 

 46/93٘ىبكي تِؾيْ ٓالعيت ُـٜ ؿك پبيٝ پٙزٓ ثٛؿٜ ا٘ـ . وٝ ثب ًاٟٕي ٔعابؿَ   ثيِتل ُلوتٟبي پيٕب 1383ؿك 

 ؿكٓـ ؿك كؿٜ اَٚ پيٕب٘ىبكاٖ تِؾيْ ٓالعيت ُـٜ ُلوتٟبي پيٕب٘ىبكي اًتبٖ للاك ٌلـتٝ اًت .

 برآورد ظرفيت پيمانكاران -81-3

 87/1052كيبَ ثٛؿٜ  وٝ ثب  ٔيّيٖٛ 141177ثبِػ ثل  1382ٔزٕٛ  ظلـيت وُ پيٕب٘ىبكاٖ عمٛلي اًتبٖ ؿك ًبَ 

ٔيّيٖٛ كيبَ كًيـٜ اًت ايٗ ؿك عبِيٌات واٝ تعاـاؿ واُ پيٕب٘ىابكاٖ       1627600ثٝ  1383ؿكٓـ كُـ ؿك ًبَ 

وبَٞ يبـتٝ اًت ٚ ِ٘بٖ ٔي ؿٞاـ ٔياناٖ    1383ُلوت ؿك ًبَ  413ثٝ  1382ُلوت ؿك ًبَ  595عمٛلي ام 

آّي آٖ ٘ين تؽييل ضٛاثظ ٚ ٔمالكات ٔلثاٛط ثاٝ أاٛك     ظلـيت پيٕب٘ىبكاٖ عمٛلي ثٝ ُـت ثبه كـتٝ اًت ٚ يّت 

 ٞابي  ٕٞضٙايٗ عضاٛك ُالوت   ٚ ، اـنايَ تٛاٖ ارلائاي پيٕب٘ىابكاٖ   پيٕب٘ىبكي ٚ تِؾيْ ٓالعيت پيٕب٘ىبكاٖ 

 پيٕب٘ىبكي پبيٝ پٙزٓ ثٛؿٜ اًت .

بَ ٚ ام ٘ظال  ٔيّيٖٛ كيا  608000، ٔلثٛط ثٝ كُتٝ ًبؽتٕبٖ ثب  1383ثبهتليٗ ظلـيت پيٕب٘ىبكاٖ عمٛلي ؿك ًبَ 

پبيٝ ثٝ تلتيت ٔلثٛط ثٝ پبيٝ ٞبي پٙزٓ ، صٟبكْ ٚ ًْٛ ثٛؿٜ اًت . عـاوخل ظلـيت پيٕب٘ىبكاٖ عميمي ٘يان ؿك ًابَ   

 132100ؿكٓـ وبَٞ )كُـ ٔٙفي( ثاٝ   9/92ثب  1383ٔيّيٖٛ كيبَ ثٛؿٜ وٝ ؿك ًبَ  1863006ثبِػ ثل  1383

اًت واٝ ًيبًات وّاي ؿك رٟات تًٛاعٝ ُالوت ٞابي         ٔيّيٖٛ كيبَ كًيـٜ اًت ٚ ايٗ ثيبٍ٘ل ايٗ ٚالعيت ٟٔٓ

پيٕب٘ىبكي ثٛؿٜ ٚ ثؾَ ؽٔٛٓي ٘ين ام آٖ اًتمجبَ ولؿٜ ا٘ـ . ام ٘ظل كُتٝ ٚ پبياٝ ـعبِيات ٘يان ثجيِاتليٗ ٔياناٖ      

ٔيّيٖٛ كيبَ ٔلثٛط ثٝ كُتٝ عُٕ ٚ ٘مُ  ٚ ام ٘ظال پبياٝ ، ثاٝ تلتيات پبياٝ ًاْٛ ، اَٚ ٚ ؿْٚ        64500ظلـيت ثب 

 ثٝ ؽٛؿ اؽتٔبّ ؿاؿٜ ا٘ـ .  1383يت كا ؿك ًبَ ثيِتليٗ ٔيناٖ ظلـ
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 «ارقبم ثِ هيليَى ريبل»

 47922 98 15622 52 7522 15 24822 31 عبختوبى

 64522 114 21222 72 9522 19 22222 25 حول ٍ ًقل

 14822 32 4522 15 5522 11 4822 6 آة

 1422 3 622 2 522 1 - - تبعيغبت ٍ تجْيشات

 1222 4 1222 4 - - - - كؾبٍرسي

 1722 4 922 3 - - 822 1 ثزق

 322 1 322 1 - - - - كبٍؽْبي سهيٌي

 322 1 322 1 - - - - هزهت آثبر ثبعتبًي

 132122 257 44422 148 23222 46 52422 63 جوغ

 
 گزٍُ اهَر هؾبٍراى ٍ پيوبًكبراى -هؼبًٍت اهَر فٌي -هبخذ: عبسهبى هذيزيت ٍ ثزًبهِ ريشي اعتبى
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 «ريبل ارقبم ثِ هيليَى»

 628222 166 - - 128222 16 482222 152 عبختوبى

 336222 92 42222 1 8222 1 288222 92 حول ٍ ًقل

 512222 97 122222 2 52222 5 362222 92 آة

 128222 37 - - 16222 2 112222 35 تبعيغبت ٍ تجْيشات

 9622 6 - - - - 9622 6 كؾبٍرسي

 36222 15 - - - - 36222 15 ثزق

 - - - - - - - - كبٍؽْبي سهيٌي

 1627622 413 142222 3 222222 24 1285622 386 جوغ

 
 گزٍُ اهَر هؾبٍراى ٍ پيوبًكبراى -هؼبًٍت اهَر فٌي -هبخذ: عبسهبى هذيزيت ٍ ثزًبهِ ريشي اعتبى
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ٞل ًبِٝ ، ًبمٔبٖ ٔـيليت ٚ ثل٘بٔٝ كيني وِٛك ، يالٜٚ ثل ٌناكُٟبي ٔؾتّؿ ام علعٟب ٚ پلٚهٜ ٞبي يٕلا٘اي ، ؿك  

اكٍ لبٖ٘ٛ ثل٘بٔٝ ٚ ثٛؿرٝ ، ؿٚ ٌناكٍ ام ٚضعيت والٖ پلٚهٜ ٞبي يٕلا٘ي ّٔي ٚ ياه ٌان   37ٔبؿٜ  1ارلاي ثٙـ 

 وٙـ.   ام ٚضعيت والٖ پلٚهٜ ٞبي اًتب٘ي تٟيٝ ٚ ٔٙتِل ٔي

ؿك ايٗ ثؾَ ، ام اعاليبت آٔبكي ؽالٓٝ ٌناكٍ تٟيٝ ُـٜ ام ٌناكٍ ٘ظبكتي پلٚهٜ ٞبي يٕلا٘ي ّٔاي ٚ اًاتب٘ي ،   

ُ      -تًٛظ ٌلٜٚ أٛك ٘ظبكت ٚ اكميبثي علعٟب  -ٔعبٚ٘ت أٛك ـٙي ًبمٔبٖ ٔاـيليت ٚ ثل٘بٔاٝ كياني اًاتبٖ اكؿثيا

آٚكؿٜ ُـٜ ا٘ـ. عجك اعاليبت راـَٚ  ( 3-10ٚ  4-10ُٕبكٜ )بؿٜ ٌلؿيـٜ اًت ايٗ اعاليبت ؿك لبِت رـاَٚ اًتف

پالٚهٜ   135ثبِػ ثال   1383اي ؿك اًتبٖ اكؿثيُ ؿك ًبَ  ( تعـاؿ وُ پلٚهٜ ٞبي تّٕه ؿاكائي ٞبي ًلٔبي10-3ٝ)

بُـ ايٗ ؿك عبِيٌت وٝ تٟٙب ؿك عاـٚؿ   ث اي وِٛك ٔي ٞبي تّٕه ؿاكائي ٞبي ًلٔبيٝ ؿكٓـ وُ پلٚهٜ 8/1ثٛؿٜ وٝ 

ؿكٓـ ام ايتجبك وُ پلٚهٜ ٞبي وِٛك ثٝ اًتبٖ اكؿثيُ اؽتٔبّ ؿاؿٜ ُـٜ اًت ايٗ آٔابك ِ٘ابٖ ٔاي ؿٞاـ      56/0

اي ّٔي ٚ ٞٓ ام ٘ظل ٔيناٖ ايتجبكات تؾٔايْ   اًتبٖ اكؿثيُ ٞٓ ام ٘ظل تعـاؿ پلٚهٜ ٞبي تّٕه ؿاكائي ٞبي ًلٔبيٝ

ٛك وٕتليٗ ًٟٓ كا ام ٔيبٍ٘يٗ وِٛكي ثؾاٛؿ اؽتٔابّ ؿاؿٜ اًات ؿك ُابؽْ تغماك      يبـتٝ ثلاي پلٚهٜ ٞبي ٔقو

اًتبٖ اكؿثيُ ٌ٘جت ثٝ ًبَ لجُ ؿك ٚضعيت ثٟتل ٚ ٌ٘جت ثاٝ واُ وِاٛك ٚضاعيت ٘ابٔغّٛثي كا      ، اٞـاؾ يىٌبِٝ 

ؿاُتٝ اًت ِٚي ؿك ُبؽْ ؿكٓـ تغمك ؽبتٕٝ، ٞٓ ؿك ٔمبيٌٝ ثب ًبَ لجاُ ٚ ٞآ ؿك ٔمبيٌاٝ ثاب ٔيابٍ٘يٗ وِاٛك       

 4/29ؿكٓاـ يابِي ،    6/59ؿكٓـ ويفيت ارالاي پالٚهٜ ٞاب     1383ٚضعيت ٔغّٛثتلي كا ؿاُتٝ اًت . ؿك ًبَ 

ٔـت ارلاي وُ پلٚهٜ ٞاب ؿك   عَٛؿكٓـ ضعيؿ ثٛؿٜ اًت . ٕٞضٙيٗ ؿك ايٗ ؿٚكٜ  ٔيبٍ٘يٗ 8/0ؿكٓـ ٔتًٛظ ٚ 

اًات ام يّاُ آاّي تاأؽيل ؿك      ٔبٜ ثيِتل )عٛه٘ي ( ثاٛؿٜ  4ًبَ ثٛؿٜ وٝ ام ٔيبٍ٘يٗ وِٛكي  3/8اًتبٖ اكؿثيُ 

ٚ ؿكٓـ  14ؿًتٍبٜ ارلايي  ضعؿ، ؿكٓـ 4/31٘بكًبيي ايتجبكات  1383ارلاي پلٚهٜ ٞبي اًتبٖ اكؿثيُ ؿك ًبَ

ؿكٓـ ثٛؿٜ ا٘ـ. ثٝ يجبكت ؿيٍل ٘بكًبيي ايتجبكات ٟٕٔتليٗ يّت تبؽيل ؿك ارلاي پالٚهٜ ٞابي    11پيٕب٘ىبك ضعؿ 

 اكؿثيُ ثٛؿٜ اًت . اي ّٔي اًتبٖ تّٕه ؿاكائي ٞبي ًلٔبيٝ
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 40/24يـؿ ثٛؿٜ وٝ ٌ٘جت ثٝ ًبَ لجُ ،  1595ؿك اًتبٖ اكؿثيُ  1382تعـاؿ پلٚهٜ ٞبي يٕلا٘ي اًتب٘ي ؿك ًبَ 

ؿكٓـ وُ تعاـاؿ   93/2ـ وبَٞ ؿاُتٝ اًت. ٞٓ صٙيٗ ؿك ايٗ ؿٚكٜ پلٚهٜ ٞبي يٕلا٘ي اًتب٘ي اًتبٖ اكؿثيُ ؿكٓ

ؿكٓـ وُ ايتجبكات پلٚهٜ ٞبي اًتب٘ي كا ثٝ ؽٛؿ اؽتٔبّ  47/2ٞبي اًتب٘ي وِٛك ثٛؿٜ وٝ ايتجبكي ٔعبؿَ  پلٚهٜ

ؿكٓـ ثٛؿٜ وٝ وٕتال ام   3/77بٖ اكؿثيُ ، ، ؿكٓـ تغمك اٞـاؾ يىٌبِٝ پلٚهٜ ٞب ؿك اًت 1382ؿاؿٜ اًت. ؿك ًبَ 

 ثبُـ.   ؿكٓـ( ٔي 1/83ٔيبٍ٘يٗ وِٛك )

ؿكٓاـ ثاٛؿٜ    8/72ؿكٓـ ٚ  8/67، تغمك ؽبتٕٝ پلٚهٜ ٞب ؿك اًتبٖ اكؿثيُ ثٝ تلتيت  1382ٚ  1381ؿك ًبِٟبي 

 (.1382ؿكٓـ ؿك ًبَ  81ٚ  1381ؿكٓـ ؿك ًبَ  72وٝ پبييٗ تل ام ٔيبٍ٘يٗ وِٛك ٔي ثبُـ. )

ؿكٓاـ   8/78ؿك اًتبٖ اكؿثيُ ويفيت ارالاي پالٚهٜ ٞاب ،     1382( ؿك ًبَ 4-10)ُٕبكٜ اعاليبت رـَٚ عجك  

ؿكٓـ ضعيؿ ثٛؿٜ اًت. آّي تليٗ يّات تابؽيل پالٚهٜ ٞاب يٕلا٘اي        1/0ؿكٓـ ٔتًٛظ ٚ  9/3ؽٛة ٚ يبِي ،

پيٕب٘ىبك ضعؿ ٚ  ؿكٓـ( 1/64ؿكٓـ( ، ٘بكًبيي ايتجبكات ) 7/24ؿًتٍبٜ ارلايي ) ضعؿ 1382اًتب٘ي ؿك ًبَ 

 ؿكٓـ( ثٛؿٜ اًت. ثلكًي يُّ آّي تبؽيل پلٚهٜ ٞب ؿك وِٛك ؿك ًبَ ـٛق ِ٘بٖ ٔي ؿٞـ وٝ ؿك وُ وِٛك  2/2)

ؿًتٍبٜ ارلاياي  ضعؿ ؿكٓـ( ٚ ثعـ ام آٖ  2/63تليٗ يبُٔ تبؽيل ؿك ارلاي پلٚهٜ ٞب ، ٘بكًبئي ايتجبكات ) آّي

ٞآ ؿك اًاتبٖ    1382ٓـ(ٔي ثبُـ ثٝ يجبكت ؿيٍل ؿك ًابَ  ؿك 5/7پيٕب٘ىبك )ضعؿ ؿكٓـ( ٚ ؿك ٟ٘بيت  1/14)

عاَٛ  اكؿثيُ ٚ ٞٓ ؿك وُ وِٛك ٘بكًبيي ايتجبكات ٟٕٔتليٗ يّت تبؽيل ؿك ارلاي پلٚهٜ ٞب ثٛؿٜ اًات. ٔيابٍ٘يٗ   

 5/0ًبَ ثٛؿٜ وٝ ٌ٘جت ثاٝ ٔيابٍ٘يٗ وِاٛكي     8/4،  1382ٔـت ارلاي وُ پلٚهٜ ٞب ؿك اًتبٖ اكؿثيُ ؿك ًبَ 

 (آٔـٜ اًت.4-10)ُٕبكٜ ثبُـ. اعاليبت ثيِتل ؿك رـَٚ  تل ٔئبٜ( ثيِ 6ًبَ )

                                                           
 مورد بزرسي قزار گزفته است. 3131اطالعات مزبوط به سال  3131بعلت عدم دستزسي به اطالعات سال  4
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 ٍاحذ: درصذ

 

                                                           
 مورد بزرسي قزار گزفته است . 3131سال  31بعلت عدم دستزسي به اطالعات سال  *
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ؼڃقؾاقي ال  يٳ ثك ثٿ ؾٴ ١ي  ٽبثٟ ٘جي ٍبڂقلي ڂ ٸ ؽً ٰ ث

ِبؾقات ٸع ىيٳ  ٤فايي پحبټ جبٸيٻ  يبجي ؾق  ٭ً ظ ّڃالت ڂ ټ

جكيٻ  ځٷ  ٵي ال ٸ ٽبثٟ ؾاؼ ثٿ ٸ ٱب  ثب اج ٍڃق  يث ٰ شٹ١

 ثبٌؿ .  ثؽٍځبي ا٬حّبؾي ٍٰڃق ٸي

ٽؿيځبي  ثڃؾٺ جڃاټٹ عبٚ ؾاقا  ثٿ ٴ وحبٺ  ؽً ؾق ا يٻ ث ا

٬بثٳ جڃشٿ ؾق ٸٽبثٟ ڂ ٠ڃاٸٳ جڃٴيؿ ال شٹٵٿ ڂشڃؾ ثيً 

ټمڂالت  ٍبڂقلي ،  ىح١ؿ ٰ ٔي ٸ حبق اقا ڀماق ڀٱ ّؿ  ال پبټ

آوٹبټي ٸٽبوت ڂ ٸٽبثٟ آثځبي ٬بثٳ اوحعّبٲ ، ا٬ٵيٹځبي 

ٸحٽڃٞ آة ڂ ڀڃايي ثب ٬بثٵيث جڃٴيؿ ٸعّڃالت گكٸىيكي ڂ 

ځب ڂ  ٌبٸٳ شٽگٵ ٌڃټؿپ  يؿ  ١ي جصؿ ٽبثٟ ٘جي ويكي ، ٸ وكؾ

١ي ڂ  ٽبثٟ ٘جي ٌحٻ ٸ ٱي ، ؾا ؼبيك ژټحي ٽڃٞ ـ جٟ ، ج ٸكا

صكة ڂ  وبٺ ٸ پكڂقي ، ٰبقٌٽب ثمي  ثكاي آ ىح١ؿ  ّٽڃ٠ي ٸ ٸ

اٺ ڂ جڃٴيؿ ٰٽٽؿگبٺ پكٰبق ڂ ٸح١ځؿ جڃاټىحٿ ثځكپ ثكؾاق

اوث ثب جٱيٿ ثك قٌؿ ٸىحٹك ، شبيگبپ ٸٽبوجي ؾق ٍٰڃق 

ٰىت ټٹبيؿ . ايٻ ٸٽبثٟ ڂ ٠ڃاٸٳ جڃٴيؿ اٸٱبٺ ١٨بٴيث 

ؾق اٰركيتتث ليتتك ثؽٍتتځبي ٍٰتتبڂقلي ا٠تتٷ ال لقا٠تتث ، 

ثب٤جتتبټي ، ؾاٶ ڂ ٘يتتڃق ، لټجتتڃق ٠ىتتٳ ڂ ٌتتي ت قا ؾق 

 اوحبٺ ٨كاڀٷ وبؼحٿ اوث .

چٽبټٱٿ ؾق اثحؿاي گماقي ـٰك ٌؿپ اوث اوحبٺ اقؾثيٳ ڀٹ

ىڃة ٸي يكاٺ ٸع ويك ا ټڃاظي وكؾ ٵي  ال  ٙڃق ٰ ٌڃؾ ڂ ث

 جڃاٺ آټكا ثٿ وٿ ا٬ٵيٷ ٠ٹؿپ ج٭ىيٷ ثٽؿي ٰكؾ : ٸي

 ا٬ٵيٷ وكؾ ڂ ٸك٘ڃة ؾق ټڃاظي ٰڃڀىحبټي ڂ ٸكج٩ٟ. -1

ا٬ٵتتيٷ وتتكؾ ڂ ټيٹتتٿ ٸك٘تتڃة ٌتتبٸٳ ٬ىتتٹحځبيي ال  -2

 ٌځكوحبٺ ٸٍگيٻ ٌځك ڂ ؼٵؽبٲ.

يٷ ٸ١حؿٲ ڂ ټيٹٿ ؼٍٯ ٌبٸٳ ټڃاظي ٌٹبٴي ڂ ؾٌث ا٬ٵ -3

 ٸ٥بٺ.

 142قڂل ؾق ٌٹبٲ اوحبٺ جب  66ٸؿت قڂلڀبي يؽجٽؿاٺ ال 

ٸب  ثڃؾپ ڂ ؾ يك  وحبٺ ٸح٥ ٽڃة ا ٰمي ڂ ش ٽب٫٘ ٸك قڂل ؾق ٸ

يم ال  جب  -33ټ شٿ  وبٺ 42ؾق وبټحيگكاؾ ؾق ټڃ شٿ  + ؾق
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١بؾٲ  وٗ ٸ ٙڃق ٸحڃ وٹبټي ث ټمڂالت آ يماٺ   326ثڃؾپ ڂ ٸ

 ثبٌؿ . ٲ ٸيٸيٵيٹحك ؾق وب

ٽؿ ال  ٍبڂقلي ٠جبقج ثكاي ٰ وحبٺ  ىح١ؿ ا ځٷ ڂ ٸ ٌحځبي ٸ ؾ

و١ث  ثب ڂ ٥بٺ  ٌث ٸ ثب  353ؾ يٳ  ٌث اقؾث حبق ، ؾ ڀماق ڀٱ

ڀماق  43ڀماق ڀٱحبق ڂ ؾٌث ٸٍگيٻ ٌځك ثب ڂو١ث  55ڂو١ث 

 ڀٱحبق .
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وبٲ  ٍڃق ؾق  ٸبقي ٰ وبٴٽبٸٿ آ ڀبي  وبن ؾاؾپ   1332ثك ا

ّ ٍث ٸع يك ٰ ٔي ل وبٲ اقا وحبٺ ؾق  ٹي ا وبالټٿ ڂ ؾائ ڃالت 

ثبٌؿ ٰٿ ظؿڂؾ  ڀٱحبق ٸي 631166ثبٴ٣ ثك  1331-32لقا٠ي 

ٍٱيٳ ٸي 35/43 وحبٺ قا ج و١ث ا ٰٳ ڂ ِؿ ال  ڀؿ . ال  ؾق ؾ

ؾقِؿ ال وٙط ليك  52/63ڀٱحبق ) 515615ايٻ ڂو١ث ظؿڂؾ 

ڀٱحبق  153663ٍٰث( ثٿ ليك ٍٰث ٸعّڃالت وبالټٿ ق٨حٿ ڂ 

ث 36/26) يً  عث آ ِؿ( ج ظؿڂؾ ؾق ٸبث٭ي ؾق   24333ڃؾپ ڂ 

 ؾق ِؿ( ثٿ ثب٢ ڂ ٬ٵٹىحبٺ اؼحّبَ ؾاقؾ . 35/1ڀٱحبق)

١بؾٲ  221625ظؿڂؾ  ٰٿ ٸ ٍبڂقلي  ځبي ٰ حبق ال لٸيٽ ڀٱ

وحبٺ ٸي 32/33 ٍث ا يك ٰ ځبي ل ٰٳ لٸيٽ ِؿال  ثٿ  ؾق ٌؿ  ثب

ظؿڂؾ  ثي ڂ ؾق  ١بؾٲ  535442ِڃقت آ ٰٿ ٸ حبق   63/65ڀٱ

وحبٺ ٸي ٍث ا يك ٰ ځبي ل ٰٳ لٸيٽ ِؿ ال  ٌ ؾق ّڃقت ثب ؿ ، ث

ٍث ٸي ٹي ٰ شؿڂٲ ؾي ٔيعبت  1-11) ٌٹبقپ ٌڃؾ . ؾق  (جڃ

ٌڃؾ . ؾق ٍٰث ؾيٷ ٠ٹٵٱكؾ  ثيٍحكي ؾق ايٻ ؼّڃَ ؾيؿپ ٸي

ثٿ  ٽگ  ىحگي جٽگبج ثڃؾپ ڂ ث حك  وٙط ٰٹ ظؿ  يؿ ؾق ڂا جڃٴ

ڀبي  ىيبقي ال ٸح٥يك وبٲ ؾاقؾ ڂ ث ٘ڃٲ  ثبقي ؾق  يٟ  جڃل

٠ي قا ټٹي ّڃالت لقا يؿ ٸع وي ؾق جڃٴ ٽي  اوب پيً ثي جڃاٺ 

 ؾ .ټٹڃ

ٍٰبڂقلي اوحبٺ ال ټٝك وٙط ثځكپ گيكي ال ٸبٌيٻ آالت ؾق 

وث ڂ ؾق  ٱبټيمپ ا ٹٿ ٸ ظؿ ټي يؿي ، ؾق  ځبي جڃٴ ١٨بٴيح

ځكپ  ٰٷ ث و١ث  ٵث ڂ ثٿ ٠ ٍبڂقلي  ځبي ٰ ىيبقي ال ١٨بٴيح ث

ثكاي  گفاقي  وكٸبيٿ  وٽگيٻ  ڀبي  ٽٿ  ځب ڂ ڀمي ثكؾاقي

اوتتح٩بؾپ ال ٸبٌتتيٻ آالت ڂ ٠تتؿٶ ٌتتٱٳ گيتتكي ڂ جڃوتت١ٿ 

وځبٸي ل ځبي  وح٩بؾپ ال ټٝبٸ ٱبٺ ا ١بڂټي اٸ ٠ي ڂ ج قا

ّبؾي  يٿ ا٬ح ٠ؿٶ جڃش ٵث  ثٿ ٠ ٸؿقٺ  ٍبڂقلي  ٌيٻ آالت ٰ ٸب

 ڀٽڃل ٸيىك ټٍؿپ اوث .

ث١ٵث ڂشڃؾ ثبقي ڀبي ٸٽبوت په  1331-32ؾق وبٲ لقا٠ي 

ال يٯ ؾڂقپ وٿ جب چځبق وبٴٿ ؼٱىبٴي ڂ ثب اټؿٮ ا٨مايً 

ٍبڂقلي   ؽً ٰ ؼڃثي ؾق ث ٱكؾ  ٌبڀؿ ٠ٹٵ گفاقي  وكٸبيٿ 

ؾقِؿ  63پ ايٷ . ثب جڃشٿ ثٿ ايٽٱٿ ؾق ظؿڂؾ اوحبٺ ثڃؾ
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پفيكؾ  لقا٠ث ڂ ثب٤ؿاقي اوحبٺ ؾق لٸيٽځبي ؾيٷ ِڃقت ٸي

ىبٲ،  ٘ڃٲ يٱ وت ؾق  وٹبټي ٸٽب ټمڂالت آ ٰٿ  وث  ثؿيځي ا  ،

جڃاټؿ آذبق ثىيبقي ثك ٸصٹڃٞ ٠ٹٵٱكؾ ٍٰبڂقلي اوحبٺ  ٸي

 ؾاٌحٿ ثبٌؿ .
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ٸعّڃالت ٠ٹؿپ ٍٰث ٌؿپ ؾق اوحبٺ ٌبٸٳ ٤ جي ټٝيك گٽؿٶ  

ٌٵحڃٮ، ـق شڃ ،  يبل ، ،  ٽي ، پ ويت لٸي ټٿ اي ،  ت ؾا

ّڃالت  وجميصبت ، ٸع يب (  ؽڃؾ ڂ ٴڃث ٠ؿن ڂ ټ ثبت ) ظجڃ

ٽي ڂ  ڀبي قڂ٤ ټٿ  جٿ ، ؾا ٽؿ ، پٽ ٽؿق ٬ شبٴيمي ، چ٥

ځب ؾق  يؿ آټ يماٺ جڃٴ ٰٿ ٸ وث  ثڃؾپ ا ٨ٿ اي  جبت ٠ٵڃ ټجب

( آٸؿپ اوث . 2-11وبٴځبي لقا٠ي اؼيك ؾق شؿڂٲ ٌٹبقپ )

ڂاظؿ گٵؽبټٿ اي  23ڀٹچٽيٻ ؾق وبٲ لقا٠ي ٸفٰڃق ج١ؿاؾ 

ٍث  يك ٰ وٙط ل ٹڃٞ  ثب ٸص يم  وحبٺ  6ټ وٙط ا حبق ؾق  ڀٱ

ٸ٥ٍڃٲ ثٿ ١٨بٴيث ؾق جڃٴيؿ ٸعّڃالت گٵؽبټٿ اي ڂ شبٴيمي 

 ثڃؾپ اټؿ .

 هسارته( :)ميسان

وبٴځبي  ىبٴي ؾق  1333ڂ  1365ؾق  يؿپ ؼٍٱ ثكڂل پؿ ٵث  ث١

يت  وحبٺ ثحكج ٍبڂقلي ؾق ا ّڃالت ٰ يؿ ٸع يماٺ جڃٴ وحبٺ ٸ ا

ٸيٵيڃٺ جٻ گماقي ٌؿپ ثڃؾ ڂٴي  26/2ٸيٵيڃٺ جٻ ڂ  34/2

ثب ق٨ٟ ايٻ پؿيؿپ ڂ ټمڂالت شڃي ٸٽبوت ؾق  1331ال وبٲ 

وحبٺ جڃٴ 1332ڂ  1331وبٴځبي  ٍبڂقلي ؾق ا ّڃالت ٰ يؿ ٸع

ثٿ  يت  ځبؾپ ڂ ثحكج ٨مايً ټ ثٿ ا جٻ ڂ  63/2قڂ  يڃٺ  ٸيٵ

ٸيٵيڃٺ جٻ قويؿپ اوث . اٴجحٿ اللٶ ثفٰك اوث ٰٿ  54/2

ؾق وبٴځبي يبؾ ٌؿپ قڂټؿ جڃٴيؿ ٸعّڃالت لقا٠ي ثحكجيت 

ٸيٵيڃٺ جٻ ثڃؾپ اوث  32/2ڂ  13/2ڂ 64/1ڂ  34/1ٸ١بؾٲ 

وبٲ  ىب 1333ڂ ؾق  يؿپ ؼٍٱ ٵث پؿ يماٺ ث١ حكيٻ ٸ ٴي ٰٹ

وبٲ  يٷ . ؾق  ثڃؾپ ا ٌبڀؿ  ٱكؾ قا  يؿ ڂ ٠ٹٵ ؾق  1331جڃٴ
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ظؿڂؾ  34/4ظؿڂؾ  ٍڃق ڂ ؾق  يؿي ٰ ٽؿٶ جڃٴ ِؿ گ  63/4ؾق

ؾقِؿ شڃ جڃٴيؿ ٌؿپ ؾق ٍٰڃق ؾق ٸماقٞ ايٻ اوحبٺ جڃٴيؿ 

ٌؿپ اوث ڂ ال ايٻ قڂ اوحبٺ قججٿ ڀبي ؾڀٷ ڂ ڀٍحٷ ٍٰڃق 

ٰٿ وث  ثفٰك ا وث . اللٶ  ّبَ ؾاؾپ ا ؽڃؾ اؼح وحبٺ  قا ث ا

ٽؿق ڂ  ثفق چ٥ جٿ ڂ  يؿ پٽ ثڃق ؾق جڃٴ وبٲ ٸم يٳ ؾق  اقؾث

ڂ  133ڂ  6/11ثفق ـقت ڂ ويت لٸيٽي ثٿ جكجيت ثب جڃٴيؿ 

جٿ 52/13ڂ  33 ٍڃق قج يؿي ٰ ّڃالت جڃٴ ٰٳ ٸع ِؿ ال  ڀبي  ؾق

وث . ڂ  ّبَ ؾاؾپ ا ؽڃؾ اؼح وڃٶ ، اڂٲ ، اڂٲ ڂ ؾڂٶ قا ث

٠ي  وبٲ لقا ٽؿق  1332-33ؾق  ٠ؿن ، ثفقچ٥ ٽؿٶ ،  يؿ گ جڃٴ

ٽؿ ڂ  يت  گ٬ ثٿ جكج گي  شٿ ٨كټ ،  54/31،  32/3،  5/6ڃ

يؿ  65/24 ٴي جڃٴ ٌحٿ ڂ ٰبڀً ؾا جٳ  وبٲ ٬ ثٿ  ىجث  ِؿ ټ ؾق

ثٿ  ثفقي  وڃيب ، ـقت  ٨ٿ اي ،  ٽي ، ـقت ٠ٵڃ ويت لٸي

يت  ٌحٿ  4/6ڂ  64/23،  5/1،  5/2جكج ٨مايً ؾا ِؿ ا ؾق

 اوث.

ث١ٵث وكٸبلؾگي ٸعّڃالت وك ؾقؼحي اوحبٺ ،  1332ؾق وبٲ 

الت ثب٤ي ؾق اوحبٺ ٰبڀً چٍٹگيكي ؾاٌحٿ اوث جڃٴيؿ ٸعّڃ

وبٲ  246365ڂ ال  ٰبڀً  1331جٻ ؾق  ثٿ  34ثب  ِؿي  ؾق

  1332قوتتيؿپ اوتتث . ؾق وتتبٲ  1332جتتٻ ؾق وتتبٲ  162523

ٌځك ڂ  ٍگيٻ  وحبټځبي ٸ ًِب ؾق ٌځك وحبٺ ؼّڃ ٤ؿاقاٺ ا ثب

ؼٵؽبٲ ڂ ٰڃذك ٸحعٹٳ ٔكق ڂ ليبٺ ثىيبق ليبؾي ٌؿټؿ ڂ 

ى ٴمڂٶ گ ظڃاؾذي  ٽيٻ  ٬ڃٞ چ ّڃالت ڂ ٹٿ ٸع ٽگ ثي حكي ٨كڀ

ٍٰبڂقلي ڂ ظٹبيث ڀبي ؾڂٴث ال ايٻ ٬ٍك جڃٴيؿ ٰٽٽؿپ ڂ 

 وبلؾ . لظٹحٱً قا ثيً ال پيً ؼب٘ك ټٍبٺ ٸي

وبٲ  وٗ  1332ؾق  وحبٺ جڃ ٍبڂقلي ا ويڃٺ ٰ ٔكيت ٸٱبټيما

وحبٺ  ٍبڂقلي ا ځبؾ ٰ ڀك  65/3وبلٸبٺ ش ؽبق ؾق  وت ث ا

ٰٿ ال  وث  ٌؿپ ا وجٿ  حبق ٸعب پبقن  5/2ڀٱ وحبٺ  ؾق ٌځك

جب آ يك ٸي 25/3ثبؾ  ؽبٲ ٸح٥ وحبٺ ؼٵ ٱي  ؾق ٌځك ٌؿ . ي ثب

ال ٠ٵٳ ٠ؿٶ اوح٭جبٲ ؼڃة لاق٠يٻ ال ٍٰث ٸٱبټيمپ پبييٻ 

وٗ  ٙڃق ٸحڃ ٍث )ث يك ٰ وٙط ل ڀك  6/6ثڃؾٺ  ثكاي  حبق  ڀٱ

لاقٞ( ڂ ا٬حّتتبؾي ټجتتڃؾٺ اوتتح٩بؾپ ال ٸبٌتتيٻ آالت ؾق 

 ثبٌؿ . ٸ٭يبن پبييٻ ٸي
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وث ٰٿ ؾق ثب٤بت اوحبٺ ٌبٸٳ ثب٤بت ٸرٹك ڂ ٤يك ٸرٹك ا

( ٸصٹڃٞ وٙط ليك ٍٰث آٺ ثبٴ٣ ثك 1331-32وبٲ لقا٠ي )

ڀٱحبق ثڃؾپ اوث ٰٿ  ج٭كيجًب جٹبٸي آٺ ثّڃقت آثي  24333

 ٌڃؾ . ثځكپ ثكؾاقي ٸي

يماٺ  ىت ٸ ثك ظ وحبٺ  جبټي ا ؽً ثب٤ يك ث ٹؿپ ل ّڃالت ٠ ٸع

جڃٴيؿ ثٿ جكجيت ويت ، ڀٵڃ ، اټگڃق ، لقؾآٴڃ ، گي ن، 

ٽؿ ٰٿ ايٻ ؾقؼحبٺ ڀٹگي ؾق ثبٌ آٴجبٴڃ، ٌٵيٳ ڂ گكؾڂ ٸي

ثبٌٽؿ ڂ ٔكڂقي  ٸ٭بثٳ وكٸبي ثځبقپ ظىبن ڂ آويت پفيك ٸي

ڀبي  حٿ  شبيگميٽي ڂ اقي ثٿ  ىجث  ٸك ټ ىئڃٴيٻ ا ٰٿ ٸ وث  ا

وٙط  ىبن ؾق  ثڃٸي ظ ڀبي  ټٿ  صبي گڃ گٳ ث ٭بڂٶ ڂ ؾيك ٸ

ٽؿپ  وبٴځبي آي جب ؾق  ٽؿ  ٬ؿاٶ ټٹبي وحبٺ ا ٤ؿاقاٺ ا ثب

 ً يبثؿ .اذكات ايٻ چٽيٻ وكٸبلؾگي ڀبي اظحٹبٴي ٰبڀ

٠ ڂپ ثك ايٻ ٸڃٔڃٞ ، ټٱحٿ ؾيگكي ٰٿ ثٽٝك ٸيكوؿ ثبيؿ 

يكؾ ،  ِڃقت ثگ ِي قڂي آٺ  شٿ ؼب يؿ ڂ جڃ وحبٺ جبٰ ؾق ا

ٌيٹيبيي  وٹڃٶ  ڀب ڂ  ٨مڂٺ ال ٰڃؾ وح٩بؾپ قڂل ا ٔڃٞ ا ٸڃ

٠ي  وبٲ لقا وث . ؾق  ظؿڂؾ  1333-34ا جٻ ال  133456ؾق 

اټڃاٞ ٸؽحٵ٧ ٰڃؾڀبي ٌيٹيبيي ؾق اوحبٺ ٸڃقؾ ٸّك٦ ٬كاق 

٠ي گك وبٲ لقا ثٿ  ىجث  ٰٿ ټ وث  حٿ ا ظؿڂؾ  ٨33-1332 ؾق 

ٍبٺ ٸي 5/16 ٨مايً ټ ِؿ ا وبٲ  ؾق ٽيٻ ؾق  ڀؿ. ڀٹچ  1333ؾ

 ٴيحتتتتتك ال اټتتتتتڃاٞ وتتتتتٹڃٶ ڂ  463615ٸ٭تتتتتؿاق 

آ٨ث ٍٰځبي ٍٰبڂقلي ؾق اوحبٺ ٸڃقؾ ٸّك٦ ٬كاق گك٨حٿ ٰٿ 

ؾقِؿ ٰبڀً ټٍبٺ ٸيؿڀؿ  46/3ټىجث ثٿ وبٲ ٬جٳ ؾق ظؿڂؾ 

. 

بٺ ثك جڃو١ٿ ٍٰبڂقلي پبيؿاق ثب جڃشٿ ثٿ جبٰيؿ ٰبقٌٽبو

ٵڃگيكي ال  ؼبٮ ڂ ش ٽبثٟ آة ڂ  ٍحك ال ٸ ځكپ ڂقي ثي ڂ ث

٭بت ڂ  ّڃَ جع٭ي يٻ ؼ وث ؾق ا ىث ، اللٶ ا عيٗ لي ٴڃؾگي ٸ آ

ټڃيٻ  ٹي ڂ  ٌځبي ٠ٵ يؿ ڂ قڂ ٹٳ آ ثٿ ٠ ٍځبي اللٶ  پژڂڀ

يبٺ  ٌيٹيبيي ؾق ٸ وٹڃٶ  ڀب ڂ  وح٩بؾپ ال ٰڃؾ گڃټگي ا چ

اوح٩بؾپ ال  ٍٰبڂقلاٺ ڂ ؾاٸؿاقاٺ اوحبٺ جكڂيس گكؾؾ ڂ

وبيك قڂٌځبي ٸٱبټيٱي ڂ ٘جي١ي ٰٷ ٔكق ثٿ آټځب آٸڃؼحٿ 

 ٌڃؾ .
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ؾق ايٻ ثؽً ثعد ٰٵي پيكاٸڃٺ ؾاٸځبي ا٬حّبؾي ڂ چځبق 

پبيبټي اوث ٰٿ جڃٴيؿات ڂ ٨كآڂقؾپ ڀبي ټبٌي ال پكڂقي 

وث ڂ  ىبٺ ا يبز اټ يبل ڂ اظح ٸڃقؾ ټ ځب  ځؿاقي آټ ڂ ټگ

ځب  ځؿاقي آټ ٸؿ ٸيټگ صبؾ ؾقآ ٸؿاقاٺ اي ٽؿ .  ثكاي ؾا ٰ

ؾاٸځبي ا٬حّبؾي اوحبٺ ؾق ايٻ ليك ٸصٹڃ٠ٿ ٌبٸٳ گڃو٩ٽؿ 

ڀؿ٦ ال  وث ڂ  گبڂٸيً ا گبڂ ڂ  ٴٿ ڂ  ثم ڂ ثم٤ب ثكپ ،  ڂ 

ٍٷ ڂ  ٌث ، پ ٌيك ، گڃ يؿ  ځب جڃٴ ځؿاقي آټ يب ټگ پكڂقي 

پڃوث ڂ ٨كآڂقؾپ ڀبي ٴجٽي ڂ ٤يكپ اوث . شٹ١يث ؾاٸځبي 

ڀبي ؾقز وبن آٸبق ثك ا ثڃق  ٸبقي  ٸم وبٴٽبٸٿ آ ٌؿپ ؾق 

ثبٌؿ  قان ٸي 1546534( ثبٴ٣ ثك 3-11 ٌٹبقپ اوحبٺ )شؿڂٲ

ؾقِؿ( گڃو٩ٽؿ ڂ  61/61قان ) 1356226ٰٿ ال ايٻ ج١ؿاؾ 

 255436ؾقِؿ( ثم ڂ ثم٤بٴٿ ،  13/14قان ) 264555ثكپ ، 

ؾڂ قگ ڂ اِيٳ(  ؾقِؿ( گبڂ ڂ گڃوبٴٿ )ثڃٸي ، 11/13قان )

 31/3ټ٩تتك ) 263يً ڂ ؾقِتتؿ ( گتتبڂٸ 13/1قان ) 23463ڂ 

 333515ؾقِؿ( ٌحك ثڃؾپ اوث . ٌځكوحبٺ پبقن آثبؾ ثب 

ؾقِتتؿ ال ٸصٹتتڃٞ ٰتتٳ ؾاٶ اوتتحبٺ (  54/15قان ؾاٶ )

ثب  ٹيٻ  وحبٺ ټ وحبٺ ڂ ٌځك ١ؿاؾ ؾاٶ ا ٍحكيٻ ج  36361ثي

حكيٻ  46/4قان ؾاٶ ) وحبٺ( ٰٹ ٰٳ ؾاٶ ا ٹڃٞ  ِؿ ال ٸص ؾق

يس ڀبي قا ٌيڃپ  وث .  ٌحٿ ا وحبٺ ؾا ١ؿاؾ ؾاٶ قا ؾق ا  ج

وحبٺ ال  ثكؾاقي ال ؾاٶ ؾق ا ځكپ  ځؿاقي ڂ ث پكڂقي ڂ ټگ

ٌيڃپ ٸ١يٍحي ڂ وٽحي جب ٌيڃپ ټيٹٿ ٸؿقٺ ڂ ِٽ١حي ټڃوبٺ 

ثب  ٸي ٍبيكي  ثكؾاقاٺ ٠ ځكپ  ىيبقي ال ث ٱٿ ث ٽؿ . ثٙڃقي ٰ

٘ك٦  ٥ٍڃٴٽؿ ڂ ال  ٸؿاقي ٸ ثٿ ؾا ثم  و٩ٽؿ ڂ  ٽؿ قان گڃ چ

ؾيگك ؾق ٸصحٹٟ ڀبي ٍٰث ڂ ِٽ١ث آؼكيٻ قڂٌځبي ؾاٸپكڂقي 

 ٌڃؾ . ك٨حٿ ٸيثٱبق گ
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ثك اوبن آٸبق اقائٿ ٌؿپ ال وڃي وبلٸبٺ شځبؾ ٍٰبڂقلي 

ج١ؿاؾ ڂاظؿڀبي ثځكپ ثكؾاقي ِٽ١حي  1333اوحبٺ ؾق وبٲ 

 ( ثڃؾپ اوث . 4-11) پٌٹبق ؾاٶ ڂ ٘يڃق ثٿ ٌكض شؿڂٲ

ٍبڀؿپ ٸي شؿڂٲ ٸ يٻ  ٰٿ ؾق ا ټٿ  ظؿ  533ٌڃؾ  ڀٹبټگڃ ڂا

ظؿڂؾ  ٹي ال  2661ٸفٰڃق ؾق  ؽً ٠ٝي ٌحٿ ڂ ث ٌب٤ٳ ؾا ٩ك  ټ

ٸعّڃالت ٸڃقؾ ټيبل ٸكؾٶ اوحبٺ ڂ ٍٰڃق قا جڃٴيؿ ڂ ٠كٔٿ 

 . ٰكؾپ اټؿ

( جڃٴيؿات ٠ٹؿپ ؾاٸي ٍٰڃق )گڃٌث 5-11)ٌٹبقپ ؾق شؿڂٲ 

ٸم و٩يؿ  -٬ك ٌث  ثب  –گڃ وحبٺ  ٸك٢( ڂ ا ؽٷ  ؼبٶ ڂ ج ٌيك 

يم  شؿڂٲ ټ ٰٿ ؾق  ټٿ  وث . ڀٹبټگڃ ٌؿپ ا ىٿ  ٹؿيگك ٸ٭بي ڀ

ؿ )ٸك٢( ڂ گڃٌث و٩يجؽٷ ٸك٢ ٸيماٺ جڃٴيؿ ٸٍؽُ ٌؿپ اوث 

يت  ّك٦  56/3ڂ  55/2ثٿ جكج يماٺ ٸ حك ال ٸ جٻ ٰٹ ڀماق 

ثٿ  ؼبٶ  ٌيك  ٸم ڂ  ٌث ٬ك يؿ گڃ ٴي جڃٴ وحبٺ،ٚ ڂ ٵي ا ؾاؼ

ٸكاجت ثيٍحك ال ٸيماٺ ٸّك٦ ؾاؼٵي اوحبٺ ثڃؾپ اوث . 

ٝٿ  ثٳ ٸ ظ ؼبٶ ٬ب ٌيك  ٸم ڂ  ٌث ٬ك يؿ گڃ ٸبلاؾ جڃٴ يٻ  ڂا

جڃاٺ  ثبٌؿ . ثب جڃشٿ ثٿ ٸبلاؾ جڃٴيؿ ٸعّڃالت ؾاٸي ٸي ٸي

وحبٺ ٸيگ ٰٿ ا ِٽبيٟ  ٩ث  صبت  ٽٿ ٰبقؼبټ ټؿ ؾق لٸي جڃا

جؿيٵي ٨كآڂقؾپ ثب  ج ٹڃؾپ ڂ  گفاقي ټ وكٸبيٿ  ٸي  ڀبي ؾا
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ِبؾقات ٸعّڃالت ؾاٸي ثّڃقت ٸعّڃٲ ټځبيي ٬ؿٸځبي ٸڃذكي 

ؾق اٌح٥بٴمايي ڂ ظّڃٲ اقلي ا٨مڂؾپ ؾق ثؽً ثك ؾاقؾ . 

ٍڃي٫  ي٫ ڂ ج يمي ؾ٬ ٸٿ ق ٽؿ ثكټب ځٷ ټيبلٸ ٸك ٸ يٻ ا ا

ٸٿ وحگبڀځبي ثكټب يث ال  ؾ ټؿپ ڂ ظٹب ّٹيٷ گيك قيمي ڂ ج

 ثبٌؿ . وكٸبيٿ گفاقاٺ ٠ ٬ٹٽؿ ٸي
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 گُضت قزمش

 

آيؿ  كي ث١ٹٳ ٸيڀٹچٽيٻ ال ثكقوي شؿڂٲ ٸفٰڃق ټحيصٿ گي

ٸك٢  ؽٷ  يؿ ج ٸك٢(ٰٿ جڃٴ و٩يؿ ) ٌث  ٩ب٦ ڂ گڃ وحبٺ ٰ ؾق ا

يبل  ٵي ټ وحبٺ قا ټٹيؾاؼ ٽؿ ڂ  ٸكؾٶ ا ثب ٔكڂقت ؾاقؾ ٰ

ٌكايٗ ڂ اوح١ؿاؾڀبي ټىجي ٸڃشڃؾ اوحبٺ ؾق شځث جڃشٿ ثٿ 

 ِڃقت پفيكؾ .  اللٶ ظٹبيث ڀبيجڃو١ٿ ِٽ١ث ٸك٢ ؾاقي 

ل گڃٌث ؾقِؿ ا 63/5اوحبٺ اقؾثيٳ ثب جڃٴيؿ 1333ؾق وبٲ 

ثب  ٍڃق ڂ  وحبټځبي ٰ ثيٻ ا ځٷ قا ؾق  جٿ ټ ٍڃق قج ٸم ٰ ٬ك

ؾقِؿ ٌيك ؼبٶ ٍٰڃق قججٿ ؾڀٷ ڂ ثب جڃٴيؿ  36/6جڃٴيؿ 

ؾقِؿ گڃٌث و٩يؿ ٍٰڃق)ٸك٢( قججٿ ثيىث ڂ وڃٶ ڂ ثب  36/1

يؿ  ټڃلؾڀٷ 42/1جڃٴ جٿ  ٍڃق قج يؿي ٰ ٸك٢ جڃٴ ؽٷ  ِؿ ج ؾق

 اوحبټځبي ٍٰڃق قا ثؽڃؾ اؼحّبَ ؾاؾپ اوث .

حبيس  وبن ټ وبٲ ثك ا ٍبڂقلي  ٹڃٸي ٰ ٌٹبقي ٠ ِٳ ال وك ظب

جڃق  1332 پكڂقي لټ ځبي  ځكپ ثكؾاقي ظؿڀبي ث ١ؿاؾ ڂا ، ج

ڂاظؿ ڂ ج١ؿاؾ ٰٽؿڂڀبي  ٠2352ىٳ ؾق وٙط اوحبٺ ثبٴ٣ ثك 

ٰٵٽي ثڃؾپ اوث  3466ٰٵٽي ڂ ٰٽؿڂڀبي ثڃٸي  63241ٸؿقٺ 

ٸؿقٺ  ٽؿڂڀبي  ثڃٸي  366133ٰٿ ٰ ٽؿڂڀبي  گكٶ ڂ ٰ ٵڃ  ٰي

ىٳ ؾ 23362 يؿ ٠ گكٶ جڃٴ ٵڃ  ٌحٿٰي ثٿ  ا حٿ اللٶ  اټؿ . اٴج

ـٰك اوث ٰٿ ٸٽٝڃق ال جڃٴيؿات يبؾ ٌؿپ ٸ٭ؿاق ٠ىٳ ثب 

ٍڃق قا  ٸڃٶ ٸي ٍٷ ٰ جٿ ٌ وحبٺ قج ٝك ا يٻ ټ ٌؿ ڂ ال ا ثب

وبٲ  ؾاقا ٸي ٌؿ . ؾق  ئٿ  1333ثب ٸبق اقا وبن آ يم ثكا ټ

ٌؿپ ال ٘ك٦ وبلٸبٺ شځبؾ ٍٰبڂقلي ٰٳ ٸصٹڃٞ جڃٴيؿ ٠ىٳ 

ظؿڂؾ  وحبٺ ؾق  ٰٿ  2/2266ؾق ا ثڃؾپ  ثب جٻ  ىٿ  ؾق ٸ٭بي

 ؾقِؿ ا٨مايً جڃٴيؿ ؾاٌحٿ اوث. 154وبٲ ٬جٳ ؾق ظؿڂؾ 
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ٌكٰث ج١بڂټي ٍٰبڂقلي ١٨بٲ ثب  141ج١ؿاؾ  1332ؾق وبٲ 

ټ٩ك ٠ٕڃ ليك پڃًٌ اؾاقپ ٰٳ ج١بڂٺ اوحبٺ ٸ٥ٍڃٲ  6532

ټؿ  ثڃؾ پ ا ٸؿاقي  ٍبڂقلي ڂ ؾا ٵ٧ ٰ ٸڃق ٸؽح يث ؾق ا ١٨بٴ

اټؿ  ټ٩ك اٌح٥بٲ ايصبؾ ټٹڃؾپ 653ٰٿ ايٻ ٌكٰث ڀب ثكاي 

٠ٕڃ ليك پڃًٌ  16323ٌكٰث ثب  36. ڀٹچٽيٻ ؾق ڀٹيٻ وبٲ 

 وبلٸبٺ ج١بڂٺ قڂوحبيي اوحبٺ ثڃؾپ اټؿ .

 



109 

جٽڃٞ ا٬ٵيٹي ڂ ڂشڃؾ اقج٩ب٠بت ؾق ٬ٵٹكڂ اوحبٺ ، ٸڃشت 

 ًٌ وث . پڃ ٌؿپ ا وحبٺ  ىحكؾپ ؾق ا ىحگبڀځبي گ يؿايً لي پ

گيبڀي  شٽگٵي اوحبٺ اقؾثيٳ ٨٭ٗ اقلي ليىحگبڀي ڂ پڃًٌ

ڂ ٨ڃټځتتبي شتتبټڃقي )چبقپبيتتبٺ ، ؼمټتتؿگبٺ ، ظٍتتكات، 

پكټؿگبٺ ڂ ...( ؾاقؾ ڂ ال آٺ ثځكپ ثكؾاقي جصبقي ِڃقت 

 ڀٱحبق اوث . 23333گيكؾ ڂ ٸىبظث آٺ ؾق ظؿڂؾ  ټٹي

ڀٱحتتبق 534463ڀٹچٽتتيٻ ٸىتتبظث ٸكاجتتٟ اوتتحبٺ ؾق ظتتؿڂؾ 

ظؿڂؾ  ٸي ٰٿ ؾق  ٌؿ  ؼڃة  54513ثب وٙط  حبق ال آٺ ؾق  ڀٱ

ڀٱحتتتتبق ال آٺ ؾق وتتتتٙط  4311233ؾقِتتتتؿ( ڂ  6/5)

ڀٱحبق ال آٺ ؾق وٙط ٨٭يك  453653ؾقِؿ( ڂ  33/43ٸحڃوٗ)

 ٌڃؾ.  ؾقِؿ( ؾوحٿ ثٽؿي ٸي55/46)

ٍبٺ ٸي وي ټ وبٲ  ثكق ڀؿ ؾق  گٳ  111ظؿڂؾ  1333ؾ حبق شٽ ڀٱ

وبٲ  ثب  ىٿ  ٰٿ ؾق ٸ٭بي وث  ٌؿپ ا صبٶ  حي اټ  ٰبقي ؾڂٴ

 ؾقِؿ ا٨مايً ټٍبٺ ٸيؿڀؿ . ٬33/13جٳ 

ظؿڂؾ  ٽيٻ  وبٲ ڀٱ 36ڀٹچ ىحبٺ ؾق  وٙط  1332حبق ټځبٴ ؾق 

يماٺ  يٻ ٸ ٰٿ ال ا وث  ٌحٿ ا شڃؾ ؾا وحبٺ ڂ حبق  66ا ڀٱ

ٽي  ٸبث٭ي ي١ حي ڂ  يث ؾڂٴ ّڃقت  23ؾاقاي ٸبٴٱ حبق ث ڀٱ

ثؿڂٺ ج٥ييك  1333ٸبٴٱيث ؼّڃِي ثڃؾپ اوث . ٰٿ جب وبٲ 

حي ال  ىحبټځبي ؾڂٴ يؿ ټځبٴ يماٺ جڃٴ ٴي ٸ وث ڂ ټؿپ ا ٸب

ِي ا 2333333 ىحبټځبي ؼّڃ ِٵٿ ڂ ټځبٴ ِٵٿ  633333ل ا ا

وبٲ  ځبٲ ؾق  ثب  1331ټ يت  ِؿ  56/23ڂ  35/63ثٿ جكج ؾق

 اِٵٿ ټځبٲ قويؿپ اوث .  53313ڂ  623553ٰبڀً ثٿ 

چٽبټٱٿ ـٰك ٌؿ ٸكاجٟ اوحبٺ ثك ظىت ڂ١ٔيث پڃًٌ گيبڀي 

وٗ ؼڃة، ٸحڃ وٿ گكڂپ) ٨ٿ ؾق  يؿ ٠ٵڃ ٬ؿقت جڃٴ يك(   ڂ  ڂ ٨٭

ٴ٣ ٌڃټؿ ڂ ٸصٹڃٞ ٸىبظث ٸٽب٫٘ ٸكج١ي اوحبٺ ثب ج٭ىيٷ ٸي

ڀٱحبق ثڃؾپ اوث . ١٨بٴيحځبي اټصبٶ ٌؿپ ؾق  534463ثك 

لٸيٽٿ ٸكج١ؿاقي ڂ اِ ض ٸكاجٟ ؾق اوحبٺ ؾق وبٲ ٸمثڃق 

ظؿڂؾ  ٰٿ  وث  ٰبقي ؾق  23333ظبٰي ال آٺ ا جٿ  ِٵٿ ثڃ ا

حٿ ڂ  صبٶ گك٨ ځب اټ ٰبقي  2346آټ پٿ  جٟ ٰ حبق ال ٸكا ڀٱ

وث ڂ ؾق  ٌي ، ؾق  4433ٌؿپ ا ٰڃؾ پب جٟ  حبق ال ٸكا ڀٱ

ال ٸكاجٟ ـؼيكپ ټمڂالت آوٹبټي ِڃقت گك٨حٿ  ڀٱحبق 2335

ڀٱحبق ال ؾيٹماقڀبي ٰٷ ثبلؾپ ثٿ ٸكاجٟ ججؿيٳ  2113ڂ 

ظؿڂؾ  يمي ڂ  53333ٌؿپ ڂ ؾق  ٸڃقؾ ٸٹ جٟ  حبق ال ٸكا ڀٱ

ظؿڂؾ  وث . ڂ ؾق  ٌؿپ ا  ٟ٬ ىي٫ ڂا يم  453653جٽ حبق ټ ڀٱ

 ٸٽٙ٭ٿ ثيبثبټي ثڃؾپ اوث.

ٸفٰڃق  وبٲ  يبٺ  23ؾق  ثكاي چځبقپب ٍؽڃق  وحگبپ آث ؾق ؾ

 23264وٙط ٸكاجٟ اوحبٺ اظؿاخ گكؾيؿپ اوث ڂ ؾق ٸصٹڃٞ 
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عث  يت ، ج ٵڃگيكي ال جؽك ثكاي ش وحبٺ  جٟ ا حبق ال ٸكا ڀٱ

 ظ٩بٜث ڂ ٬ك٪ ثڃؾپ اټؿ .

ثك اوبن ثكآڂقؾ ڀبي ث١ٹٳ آٸؿپ جڃٴيؿ ٠ٵڃ٨ٿ ؾق ٸكاجٟ 

وٹبټي ؾق  ټمڂالت آ ټي  يماٺ ٨كاڂا ثٿ ٸ شٿ  ثب جڃ وحبٺ  ا

ثبٌتؿ ڂ ٠ٵڃ٨تٿ  ٸي T.D.Nجٻ 153453وبٴځبي ٸؽحٵ٧ ؾق ظؿڂؾ 

 T.D.Nجٻ  135636جڃٴيؿ ٌؿپ ؾق ٸماقٞ اوحبٺ ټيم ؾق ظؿڂؾ 

 ٌڃؾ . گماقي ٸي

ثك  وحبٺ  شڃؾ ؾق ا ځبي ٸڃ ٤فايي ؾاٸ يبل  ٰٿ ټ صب  ال آټ

ٸيٵيتتڃٺ ڂاظتتؿ ؾاٸتتي( ؾق ظتتؿڂؾ  6اوتتبن ڂاظتتؿ ؾاٸتتي )

گتكؾؾ، ثؽٍتي ال ٰىتكي ټيتبل  ثكآڂقؾ ٸي T.D.N جٻ 1412156

ّڃ ٔبي١بت ٸع ّڃقت  ٨ڃ٪ ث چك ٤فايي  په  ٍبڂقلي ڂ  الت ٰ

( ڂ ثؽٍتتي ثّتتڃقت  T.D.Nجتتٻ  331656ٸتتماقٞ )ؾق ظتتؿڂؾ 

وٽگي  ّڃقت گك ٍي ث صڃاق ڂ ثؽ ٽب٫٘ ڀٹ ٨ٿ ال ٸ ڂاقؾات ٠ٵڃ

ٌڃؾ  ؾاٸځب ڂ ٨ٍبق ثيً ال اټؿالپ ثك ٸكاجٟ ټٹبيبٺ ٸي

ٰٿ ټحيصٿ آٺ جؽكيت ڂ ٨كوبيً ٸكاجٟ ڂ ټبثڃؾي آټځبوث. 

اٸي اوحبٺ ٔكڂقي اوث ثب اجؽبـ ويبوحځبي ٸٽبوت شٹ١يث ؾ

وڃ٪  وٽگيٻ  ڀبي  وڃي ؾاٶ  ثٿ  يت آٺ  گكؾؾ ڂ جكٰ ١بؾٲ  ٸح

يك  ِٽ١حي ج٥ي ثٿ  وٽحي  ٸؿاقي  ىحٹځبي ؾا ٌڃؾ ڂ وي ؾاؾپ 

 يبثٽؿ .

ؾق اوحبٺ اقؾثيٳ وٿ ظڃلپ آثؽيم ڂشڃؾ ؾاقؾ ٰٿ ٠جبقجٽؿ 

و١ث  ثب ڂ يم اقن  ظڃلپ آثؽ ظڃلپ  1253233ال :  حبق ،  ڀٱ

و١ث  ثب ڂ ځب قڂؾ  يم  155333آثؽيمثبٴ ظڃلپ آثؽ حبق ڂ  ڀٱ

 ڀٱحبق .  ٬332333مٲ اڂلٺ ثب ڂو١ث 

ڀٱحبق اوث ٰٿ  631166ٸصٹڃٞ اقأي لقا٠ي اوحبٺ ظؿڂؾ 

ؾقِؿ آٺ ٬بثٳ آثيبقي ڂ ٸبث٭ي ثّڃقت ٍٰث ؾيٷ ٸحٱي  33

ثٿ ټمڂالت آوٹبټي وبالټٿ اوث . پحبټىيٳ آثي اوحبٺ ثك 

ظؿڂؾ  ٰٳ آة  گماقي اؾاقپ  وبن  حك  361/15ا يبقؾ ٸ ٸيٵ

١ت ٰٿ  ٸٱ ٌؿپ  ّڃقت  5/5گماقي  ١ت آٺ ث حك ٸٱ يبقؾ ٸ ٸيٵ

شبقي ٸي وٙعي ڂ  ځبي  ٍځبي  آث يك ثؽ ثي ل يبل آ ٌؿ . ټ ثب

ؾقِؿ ثبٴ٣ ثك  43ٸؽحٵ٧ لقا٠ث ڂ ثب٤جبټي ثب قاټؿٸبٺ 

 ٸيٵيبقؾ ٸحك ٸٱ١ت اوث . 3/3

وبٲ  ثكؾاقي ال  1333ؾق  ځكپ  ثك ث ټٿ ڂ  ٠6 ڂپ  قڂؾؼب

ثكؾاقي ال آث 2146 ځكپ  ثكاي ث شڃؾ ،  ٍٹٿ ٸڃ عث چ ځبي ج

ظٵ٭ٿ چبپ ټيٹٿ  3652ظٵ٭ٿ چبپ ٠ٹي٫،  1663االقٔي ج١ؿاؾ 

٬ٽبت ٸڃقؾ اوح٩بؾپ ثڃؾپ  156چبپ آقجميٻ ڂ  ٠15ٹي٫ ، 

 اوث.

ټڃٞ ټٝبٸځبي ثځكپ ثكؾاقي ٍٰبڂقلي ؾق اوحبٺ ثٿ چځبق 

ج١بڂټي ڀبي جڃٴيؿ ڂ  ټڃٞ ټٝبٶ ؾڀ٭بټي ، گكڂڀځبي ٸٍبٞ ،
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 ٌٹبقپ شؿڂٲ ٌڃؾ . ؾق ڂاظؿڀبي ٍٰث ڂ ِٽ١ث ٘ج٭ٿ ثٽؿي ٸي

 ٌڃؾ . (جڃٔيعبت ثيٍحكي ؾق ايٻ ؼّڃَ ٸٍبڀؿپ ٸي 11-6)

 دٌقاوي

شؿڂٲ  وي  ٰٿ ال ثكق ټٿ  ٝٿ ٸي٨ڃ٪ ڀٹبټگڃ وٗ  ٸ ظ ٌڃؾ ٸحڃ

١بؾ وحبٺ ٸ ٭بٺ ؾق ا ڀك ؾڀ ٔي  وث  55/5ٲ اقا حبق ثؿ ڀٱ

ؾقِؿ ٍٰث آثي ؾق اوحبٺ ڂ  33آيؿ ٰٿ ثب جڃشٿ ثٿ وځٷ  ٸي

وبٲ  وحبٺ ؾق  ٍبڂقلي ا ّڃالت ٰ يؿات ٸع ټؿٸبٺ جڃٴ  1333قا

٭ؿٸبجي  وجٿ ٸ يٯ ٸعب صبٶ  ِڃقت اټ ؾق 
(1)

ٝك  ثب ؾق ټ  (

ٹث  وحبٺ ڂ ٬ي ٍبڂقلي ؾق ا ّڃالت ٰ يؿ ٸع ٽٿ جڃٴ گك٨حٻ ڀمي

ٍبڂقلي( ٸي ّڃالت ٰ يؿ ٸع ٕٹيٽي ؼك ثٿ ج صٿ  جڃاٺ  يٻ ټحي ا

ځبي  ثكاي ؾڀ٭بټ ٠ث  ىبٲ لقا ِٳ ال يٱ ٸؿ ظب ٰٿ ؾقآ ويؿ  ق

ٸحڃوٗ اٴعبٲ اوحبٺ ؾق ظؿڂؾ ويمؾپ اٴي پبټمؾپ ٸيٵيڃٺ 

ثبٌؿ ٰٿ ؾق ِڃقت ټؿاٌحٻ ١٨بٴيث ڀبي ا٬حّبؾي ؾيگك  لاير ٸي

ؼبټڃاق  يٯ  ڀبي  ٩ب٦ ټيبل ٸؿ ٰ ٭ؿاق ؾقآ يٻ ٸ ٽًب ا ٸٙٹئ

٭ ِڃقت ٨ ثٿ  صٿ آٺ  ٰٿ ټحي ٹڃؾ  ڀؿ ټ وحبيي قا ټؽڃا ك قڂ

ٹڃؾٺ  يؿا ټ ثكاي پ وحبئيبٺ  ٹڃؾپ ڂ قڂ ثكڂل ټ وحبيي  قڂ

 قاڀځبي ؾقآٸؿي ؾيگك قڂاټٿ ٌځكڀب ؼڃاڀٽؿ ٌؿ .

ثٿ  ٔكڂقي  وحب  يٻ قا ٵي ؾق ا شبٸٟ ڂ ٰ پژڂڀً  يٯ  صبٶ  اټ

ٝك ٸي ثكاي  ټ وح٩بؾپ اي قا  ثٳ ا ؼڃة ڂ ٬ب حبيس  وؿ ڂ ټ ق

 آڂقؾ . ويبوحگفاقاٺ ڂ ثكټبٸٿ قيماٺ ثؽً ٨كاڀٷ ٸي
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ؾق ليك ٸصٹڃ٠ٿ ٌي ت ڂ آثميبٺ اوحبٺ ، ٸٽبثٟ اوحعّبٲ 

ٸحٍٱٳ ال ٰبقگبڀځب يب ٸماقٞ يب ڂاظؿڀبي پكڂقي ٸبڀيبٺ 

١ي ڂ آلاؾ  ځبي ٘جي ٽبثٟ آث ثي ، ٸ گكٶ آ ثي ڂ  وكؾ آ

)قڂؾؼبټتتٿ ڀتتب ڂ ثكٰتتٿ ڀتتب ، ؾقيبچتتٿ ڀتتب ڂ ٤يتتكپ( ڂ 

 ثبٌؿ . اوحؽكڀبي ٸّٽڃ٠ي ٸي

وبٲ  ١ؿاؾ  1333ؾق  ثي  63ج وكؾ آ يبٺ  پكڂقي ٸبڀ ٠ٿ  ٸمق

ٹبٺ( ڂ  گيٻ ٰ ٬مٲ آالي قټ گكٶ  4) يبٺ  پكڂقي ٸبڀ ٠ٿ  ٸمق

يبٺ( ڂ  پڃق ٸبڀ ثي )ٰ وؿ ،  23آ ١ي ،  ٰٿ ٘جي يك ، ثك آثگ

يبٺ ؾق  پكڂقي آثم يؿ ڂ  ٸك جڃٴ ثٿ ا ټٿ  چٿ ڂ قڂؾؼب ؾقيب

اوتتحبٺ ٸٍتت٥ڃٲ ثتتڃؾپ اټتتؿ ڂ ؾق ٸصٹتتڃٞ جڃاټىتتحٿ اټتتؿ 

 13/535جٻ ٸبڀي گكٶ آثي ڂ  666جٻ ٸبڀي )ٌبٸٳ  13/1215

ٔٿ  ّك٦ ٠ك ڀبي ٸ ثٿ ثبلاق يؿ ڂ  ثي( جڃٴ وكؾ آ ٸبڀي  جٻ 

 ټٹبيٽؿ .

ڂاظؿ جٱريك ثچٿ ٸبڀي ٬مٲ آالي  2ڀٹچٽيٻ ؾق وبٲ ٸفٰڃق 

٥ٍڃٲ  ؽبٲ ٸ ٌځك ڂ ؼٵ ٍگيٻ  وحبټځبي ٸ ٹبٺ ؾق ٌځك گيٻ ٰ قټ

ټؿ  ىحٿ ا ٹٟ جڃاټ ٰٿ ؾق ش ټؿ  ثڃؾپ ا ٸبڀي  چٿ  يؿ ث جڃٴ

يبؾ ٌؿپ جٱريك ټٹڃؾپ  ١ٙ٬ٿ ثچٿ ٸبڀي ال گڃټٿ 2233333

 ڂ ثٿ ٸماقٞ پكڂقي ٸبڀي ٠كٔٿ ټٹبيٽؿ .

وبٲ  وحبٺ ؾق  يث ا ٽي شٹ١ پيً ثي ثٿ  شٿ   1333ثب جڃ

ټ٩ك( ٸ٭ؿاق وكاټٿ ٸبڀي جڃٴيؿ ٌؿپ ؾق اوحبٺ  1246232)

ثب  ٩ك  ڀك ټ جٳ  3/3ثكاي  وبٲ ٬ ثٿ  ىجث  ٰبڀً ټ ٵڃگكٶ  ٰي

ٰيٵڃ گكٶ ثڃؾپ اوث ٰٿ ثب ٠ٽبيث ثٿ ٜك٨يث 56/3ج٭كيجًب 

ٴ٭ڃپ ڂ ٸڃشڃؾ اوحبٺ ڂ وكاټٿ ٸّك٨ي ٍٰڃق ڂ ټيبل ڀبي ثب

ٸّك٦ ٤فايي شٹ١يث اوحبٺ ايٻ ٸ٭ؿاق جڃٴيؿ ثىيبق پبئيٻ 

ثڃؾپ ڂٴي ؾق وبٴځبي اؼيك ج ي ليبؾي ؾق شځث ظٹبيث ال 

وكٸبيٿ گفاقاٺ ؾق ايٻ قٌحٿ ال جڃٴيؿ ِڃقت گك٨حٿ اوث 

يماٺ ا ثٿ ٸ شٿ  ثب جڃ ؼڃة قڂ  ٽبثٟ  شڃؾ ٸ ٨مڂؾپ ڂ ڂ لي ا

وحب ثي ؾق ا گبپ ِٽ١ث ٺ ، آ ىحٿ شبي ٸبڀي جڃاټ پكڂقي 

ٸؿاقي  ٍبڂقلي ڂ ؾا ڀبي ٰ ٌحٿ  وبيك ق ثيٻ  وجي قا ؾق  ٸٽب

شؿڂٲ  ڀؿ . ؾق  ّبَ ؾ ؽڃؾ اؼح ٔيعبت 6-11)ٌٹبقپ ث ( جڃ
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ثيٍحكي ؾق ؼّڃَ ڂ١ٔيث ٌي ت ڂ آثميبٺ اوحبٺ آٸؿپ اوث 

. 
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 1383(ٍضعيت ضيالت استبى زض سبل 7-11)ضوبضُ  خسٍل
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ثب جڃشٿ ثٿ ټ٭ً آثؽيم ڀب ؾق ظ٩ٛ ويٹبي ٘جي١ي اوحبٺ ڂ 

ځبي  ثٿ لٸيٽ ٍؿپ  ځبق ټ وي ة ٸ ثكڂل  حكٲ  ٜث ڂ ٰٽ ظ٩ب

ٌځكڀب ،  حي  وحبئيبٺ ڂ ظ ىبٰٻ قڂ ٤بت ڂ ٸ ٍبڂقلي ڂ ثب ٰ

 وبلؾ . ٺ ٸي٠ٹٵيبت آثؽيمؾاقي ټ٭ً ؼڃؾ قا ټٹبيب

وبٲ  ظؿڂؾ  1333ؾق  وحبٺ  1353ؾق  ڀبي ا حبق ال آثؽيم ڀٱ

ثتتب ٠ٹٵيتتبت ثيڃٴتتڃژيٱي )ثتتفق پبٌتتي ، ٰپتتٿ ٰتتبقي ، 

ظؿڂؾ  ٽيٻ ؾق  ٌؿپ ڂ ڀٹچ ٜث  ٰبقي( ظ٩ب جٿ  ٱبقي ڂ ثڃ ټځبٴ

ٌبٸٳ  11465 ٱبټيٱي )  يبت ٸ ټڃاٞ ٠ٹٵ يم ا ١ت ټ حك ٸٱ ٸ

اشكاي وٽگ ڂ  –٠ٹٵيبت ؼبٰي  –ؼٍٱٿ چيٽي  -گبثيڃٺ ثٽؿي

 ؾق آثؽيمڀبي اوحبٺ ِڃقت گك٨حٿ اوث . ٸ ت(

ثكاي  ٸفٰڃق  وبٲ  وحبٺ  44666ؾق  ڀبي ا حبق ال آثؽيم ڀٱ

ڀٱحبق ال  1656پكڂژپ ڀبي ٠ٹٵيبجي جځيٿ ٌؿپ ڂ ؾق ظؿڂؾ 

 آټځب ٸڃقؾ ظ٩بٜث ڂ ٬ك٪ ٬كاق گك٨حٿ اټؿ .

ؽ ڀبي ث يث  وحبٺ قا ٬بثٵ ١ي ا ٽبثٟ ٘جي ٍبڂقلي ڂ ٸ ٰ ً

جڃاٺ ڂشڃؾ ؾٌحځبي ظبِٵؽيم ڂ ٸىح١ؿ ٸ٥بٺ ، اقؾثيٳ ڂ  ٸي

ٸٍگيٻ ٌځك ڂ ڂشڃؾ جٽڃٞ آة ڂ ڀڃايي ڂ ٸٽبثٟ آة ڂ ؼبٮ 

ڂ ٸكاجٟ ثكاي اټڃاٞ ١٨بٴيث ڀبي ٍٰبڂقلي ڂ ؾاٸؿاقي ڂ 

پكڂقي آثميبٺ ڂ لټجڃق ٠ىٳ ڂ ټژاؾڀبي ٸىح١ؿ ؾاٶ ثڃٸي 

شڃؾ ٸ يم ڂ ٭ٿ ڂ ټ ثٿ ؾق ؾق ٸٽٙ ثب جصك وؽحٱڃي ڂ  ٸبٺ  كؾ

 ڀبي ٸؽحٵ٧ ٍٰبڂقلي ثك ٌٹكؾ . لٸيٽٿ

ال ٘ك٦ ؾيگك پكاٰٽؿپ ثڃؾٺ ڂ ج١ؿؾ ڂ ؼكؾ ثڃؾٺ ١ٙ٬بت 

لٸيٻ ڀبي ٬بثٳ ٍٰث ڂ پبييٻ ثڃؾٺ قاټؿٸبٺ آثيبقي ث١ٵث 

وٽحي ثڃؾٺ ويىحٹځبي آثيبقي ڂ ٠ؿٶ اوح٭جبٲ ؼڃة لاق٠يٻ 

ثكؾاٌث ال ٍٰث ٸٱبټيمپ ڂ ثكڂل ؼٍٱىبٴيځبي پي ؾق پي ڂ 

ځكپ  ثٿ ث ذك  ٽي ؾق ا يك لٸي ڀبي آة ل و٩كپ  يٿ ال  ثي قڂ

ثكؾاقي ټكويؿٺ ٘كظځبي ثمقگ جبٸيٻ آة اوحبٺ ڂ ټيم ثٿ 

ثځكپ ثكؾاقي ټكويؿٺ ٌجٱٿ ڀبي پبئيٻ ؾوحي ٸٽبثٟ جبٸيٻ 

ثكاي  ِٽ١حي  ٨ٿ  وبن ج١ك ثك ا ثك٪  ٽٿ  وجٿ ڀمي آة ڂ ٸعب

ويىحٷ ڀبي آثيبقي جعث ٨ٍبق ڂ ٠ؿٶ آٌٽبيي ٍٰبڂقلاٺ ثب 
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ڀٽگ ثيٹٿ ٸعّڃالت ٍٰبڂقلي ڂ ثبال ق٨حٻ ٸحڃاٴي ڀميٽٿ ٨ك

٠ؿٶ  ٕٹيٽي ڂ  يؿ ج ڀبي ؼك ٹث  جڃؾٺ ٬ي ٭ي ټ يؿ ڂ ٸٽٙ جڃٴ

ق٠بيث جٽبڂة لقا٠ي ثٿ ٠ٵث جٽگؿوحي لاق٠يٻ ٰٿ ٸٽصك ثٿ 

ؼبٮ ٸي ِٵؽيمي  ٰبڀً ظب يبڀي ڂ  ځبي گ ٌڃؾ ،  ثكڂل ثيٹبقي

ؽً  ٘كض ؾق ث ثٳ  ٹؿپ ڂ ٬ب ڀبي ٠ عؿڂؾيث  ڀب ڂ ٸ جٽگٽب

 ثبٌؿ.  ٸي

جڃاٺ ثٿ  شٹٵٿ اڀؿا٦ ٰي٩ي ڂ قاڀجكؾڀبي ٸځٷ ثؽً ٸيال 

جىكيٟ ؾق اجٹبٶ ڂ ثځكپ ثكؾاقي ال ٘كظځبي ثمقگ جبٸيٻ 

آة ڂ اظؿاخ ڂ ثځكپ ثكؾاقي ٌجٱٿ ڀبي پبئيٻ ؾوحي آټځب 

ڂ ٸځبق آثځبي ٸكلي ڂ ثبال ثكؾٺ ٰي٩يث ٸعّڃالت ٍٰبڂقلي 

٬بٶ  وح٩بؾپ ال اق ّك٨ي ڂ ا وٹځبي ٸ ٰڃؾ ڂ  ٰبڀً  ٝك  ال ټ

ث ځبٲ ڂ  ّڃالت ټ ٹٿ ٸع ىحكي ثي ٭ٿ ڂ گ ثكاي ٸٽٙ وت  فق ٸٽب

ٍٰبڂقلي ڂ ا٨مايً ٔكيت ٸٱبټيماويڃٺ ؾق ثؽً ٍٰبڂقلي ڂ 

ايصتتبؾ ڂ جڃوتت١ٿ ِتتٽبيٟ ججتتؿيٵي ڂ شٽجتتي ٍٰتتبڂقلي ڂ 

يؿ  ٕٹيٻ ؼك يبل ڂ ج ٸڃقؾ ټ ڀبي  وكؾؼبټٿ  ڀب ڂ  اټجبق

ٸعّڃالت ٍٰبڂقلي ڂ ؾاٸي ڂ ج٥ييك ٌيڃپ ؾاٸؿاقي وٽحي ثٿ 

ٻ ؾق جكٰيت شٹ١يث ؾاٸي ٸٽٙ٭ٿ ِٽ١حي ڂ ا٨مايً ؾاٶ وٽگي

 ڂ ا٨مايً جڃٴيؿ آثميبٺ اٌبقپ ټٹڃؾ .

٠ٹٵٱكؾ ا٠حجبقات جٹٵٯ ؾاقائيځبي وكٸبيٿ  1333ؾق وبٲ 

ٍبڂقلي ڂ  ّٳ ٰ ٹڃٸي ؾق ٨ ٸؿڀبي ٠ عٳ ؾقآ وحبٺ ال ٸ اي ا

ٽبثٟ ٘ ثب ٸ ١ي  ٰبڀً ال  22/15جي ِؿ  يڃٺ لاير  25113ؾق ٸيٵ

قويؿپ  1333ٸيٵيڃٺ لاير ؾق وبٲ  16/23253ثٿ  1332ؾق وبٲ 

ثب  يم  ٽبثٟ آة ټ ّٳ ٸ جبقات ٨ ظبٲ ا٠ح يٻ  وث ڂ ؾق ا ا

 54/16636ٸيٵيتتڃٺ لاير ثتتٿ  41662ؾقِتتؿ ٰتتبڀً ال  34/56

 ٸيٵيڃٺ لاير قويؿپ اوث .
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و١ ِٽ١ث ؾق جڃ ؽً  يث ث ٭ً ڂ اڀٹ ٌيؿپ ټ ٰه پڃ ڀيچ  ثك  ٿ 

ٽؿ  ٍٹٽؿاټي ٸبټ ىث . اټؿي ٽكي»ڂ «ٰڃلټحه»ټي و١ٿ « چ جڃ

ا٬حّبؾي قا ثؿڂٺ جڃو١ٿ ِٽ١حي ٤يك ٸٹٱٻ ثيبٺ ټٹڃؾپ ڂ 

يبثي  ځٷ اقل ىيبق ٸ ّبؾي ث و١ٿ ا٬ح ِٽ١ث قا ؾق جڃ ٭ً  ټ

پكؾالاٺ  ٸي يٿ  وحٿ ال ټٝك يٻ ؾ گك ا يبٺ ؾي ثٿ ث ٽؿ .  ٰٽ

ٿ ؼؿٸبت جڃو١ٿ ا٬حّبؾي قا ثب جڃو١ٿ ٍٰبڂقلي ڂ يب جڃو١

 ؾاټٽؿ . اٸٱبٺ پفيك ټٹي

وبٴٽبٸٿ آ ڀبي  وبن ؾاؾپ  وبٲ  ثك ا ٍڃق ؾق   1331ٸبقي ٰ

ڂاظؿ ٰبقگبپ ِٽ١حي ؾق اوحبٺ ٸ٥ٍڃٲ ١٨بٴيث  6132ج١ؿاؾ 

١بؾٲ  ٭ؿاق ٸ يٻ ٸ ٰٿ ا ټؿ  ځبي  46/1ثڃؾپ ا ِؿ ٰبقگبڀ ؾق

ڂاظؿ ؾق  5465ثڃؾپ اوث . ال ايٻ ج١ؿاؾ ِٽ١حي ٰٳ ٍٰڃق 

ٌځكي ڂ  ٭بٖ  ٌحٿ  1636ټ ٬كاق ؾا وحبيي  ٭بٖ قڂ ظؿ ؾق ټ ڂا

ڂاظؿ  6333ڂاظؿ ؾڂٴحي ڂ 54اټؿ ڂ اللٶ ثٿ جڃٔيط اوث ٰٿ 

 ثبٌٽؿ. ؼّڃِي ٸي

٨٭تتكپ شتتڃال جبوتتيه )ٌتتبٸٳ  662ج١تتؿاؾ  1333ؾق وتتبٲ 

٨٭تتكپ  53ڂاظتتؿڀبي شؿيتتؿ ِتتٽ١حي ڂ جڃوتت١ٿ ڂاظتتؿڀب( ڂ 

كؾاقي )ٌبٸٳ پكڂاټٿ ثځكپ ثكؾاقي ِٽ١حي پكڂاټٿ ثځكپ ث

ڂ پكڂاټٿ ثځكپ ثكؾاقي ٸٱٹٳ( ِبؾق ٌؿپ اوث ٰٿ ثحكجيت 

ؾقِؿ ال  51/1ؾقِؿ ال شڃال جبويىځبي ِبؾق ٌؿپ ڂ  26/2

پكڂاټٿ ڀبي ثځكپ ثكؾاقي ِبؾق ٌؿپ ؾق ٰٳ ٍٰڃق قا ثؽڃؾ 

ٌبټمؾڀٷ ڂ  ڀيصؿڀٷ  يڀب اؼحّبَ ؾاؾپ اوث . ڂ ؾق قججٿ

 وث.ٍٰڃق ٬كاق گك٨حٿ ا

ٰبقگبپ ِٽ١حي ؾاقاي ؾپ ټ٩ك ٰبقٰٻ  133ال  1332ؾق وبٲ 

١ؿاؾ  وحبٺ ،ج ٍحك ا ثيٻ  113ڂثي گبپ  ٩ك  45جب  13ٰبق ټ

 55جب  53ٰبقگبپ ثيٻ  11ؾقِؿ( ، ج١ؿاؾ  62/34ٰبقٰٻ )

ٰبقٰٻ ) ٩ك  ١ؿاؾ  46/3ټ ِؿ( ڂج ثيً ال  5ؾق يم  گبپ ټ ٰبق

ؾقِؿ ٰبقگبڀځبي  52/6ِؿ ټ٩ك ٰبقٰٻ ؾاٌحٿ  ٰٿ ؾق ظؿڂؾ 

ټؿ. ال ؾپ  ٍٱيٳ ؾاؾپ ا وحبٺ قا ج ٍحك ا ٰبقٰٻ ڂ ثي ٩ك  ټ

١ؿاؾ  يم ج يث ټ عڃپ ٸبٴٱ ٝك ټ يبق  115ټ گبپ ؾق اؼح ٰبق

ٰبقگبپ ؾيگك ټيم ثّڃقت  15ثڃؾپ ڂ ج١ؿاؾ اٌؽبَ ظ٭ي٭ي 

 ٌؿټؿ. ٸبٴٱيث ٠ٹڃٸي اؾاقپ ٸي
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ټ٩ك ؾق ٰبقگبڀځبي ِٽ١حي  6154شٹ١ًب ج١ؿاؾ  1332ؾق وبٲ 

بٴيث ثڃؾپ اټؿ ٰٿ ثبالي ؾپ ټ٩ك ٰبقٰٻ اوحبٺ ٸ٥ٍڃٲ ١٨

١ؿاؾ  ځبي  2356ج ثٿ ٰبقگبڀ ثڃٖ  ځب ٸك ٩ك ال آټ  13-45ټ

 53-55ټ٩ك ٸكثڃٖ ثٿ ٰبقگبڀځبي  656ټ٩ك ٰبقٰٻ ، ج١ؿاؾ 

ټ٩ك ؾيگك ټيم ٸكثڃٖ ثٿ ٰبقگبڀځبي  3331ټ٩ك ٰبقٰٻ ڂ 

 ټ٩ك  ٰبقٰٻ ڂ ثيٍحك ثڃؾپ اوث. 133

وبٲ  ٨مڂؾپ  1332ؾق  يث اقلي ا ِٽ١حي ١٨بٴ ځبي  ٰبقگبڀ

١بٲ  وحبٺ ٨ ١بؾٲ ا ٰٿ ؾق  6/656ٸ وث  ثڃؾپ ا يبقؾ لاير  ٸيٵ

ظؿڂؾ  ٍڃق ؾق  ٰٳ ٰ ثب  ىٿ  ٨مڂؾپ  54/3ٸ٭بي ِؿ اقلي ا ؾق

ثب  ىٿ  ّبَ ؾاؾپ ڂ ؾق ٸ٭بي ؽڃؾ اؼح ٍڃق قا ث ِٽ١ث ٰ ؽً  ث

وبيك اوحبټځبي ٍٰڃق ؾق قججٿ ثيىث ڂ پٽصٷ ٬كاق گك٨حٿ 

و١ٿ  ِٽ١ث ؾق جڃ ؽً  يث ث ٭ً ڂ اڀٹ ثٿ ټ يث  ثب ٠ٽب وث .  ا

ڃٴيتتؿ اقلي ا٨تتمڂؾپ ڂ ايصتتبؾ ا٬حّتتبؾي ڂ اشحٹتتب٠ي ، ج

اٌح٥بٲ ٸڃٴؿ ڂ ڀٹچٽيٻ ثب ؾق ټٝك گك٨حٻ شبيگبپ پبئيٻ 

صبؾ  ٔكڂقت اي ّبؾي  ځٷ ا٬ح ىيبق ٸ ؽً ث يٻ ث وحبٺ ؾق ا ا

ڂاظؿڀبي ِٽ١حي ؼّڃًِب ِٽبيٟ ثمقگ قا ؾق اوحبٺ اقؾثيٳ 

 ثيً ال پيً ټٹبيبٺ ٸي وبلؾ.

ٌكٰث ج١بڂټي ِٽ١حي ١٨بٲ  63ج١ؿاؾ  1333ڀٹچٽيٻ ؾق وبٲ 

ٸيٵيڃٺ لاير وكٸبيٿ  13633ټ٩ك ٌب٤ٳ ڂ  ٠536ٕڃ ڂ  553ثب 

ؾق اوحبٺ اقؾثيٳ ٸ٥ٍڃٲ ١٨بٴيث ثڃؾپ اټؿ . ٰٿ ثب وځٹي 

ڀبي ج١بڂټي ِٽ١حي ١٨بٲ ٍٰڃق  ؾقِؿ ٰٳ ٌكٰث 45/1ٸ١بؾٲ 

 ؾق قججٿ ثيىث ڂ چځبقٶ ٬كاق ؾاٌحٿ اوث .

( جڃٔتتيعبت 1-12( ڂ)2-12( ڂ )3-12)ٌتتٹبقپ ؾق شتتؿاڂٲ 

وحبٺ ڂ ٸ٭بيىٿ آٺ ثب ٍٰڃق آٸؿپ ثيٍحكي ؾق ؼّڃَ ِٽ١ث ا

 اوث .

ټحبيس ٘كض آٸبقگيكي ال ٰبقگبڀځبي ِٽ١حي ؾپ ټ٩ك ٰبقٰٻ 

ٰبقگبپ  16645ټٍبٺ ٸيؿڀؿ ج١ؿاؾ  1332ڂ ثيٍحك ؾق وبٲ 

ِٽ١حي ؾپ ټ٩ك ٰبقٰٻ ڂ ثيٍحك ؾق ٍٰڃق ثٿ ١٨بٴيث ِٽ١حي 

ؾقِؿ ؾق  65/22اٌح٥بٲ ؾاٌحٿ اټؿ ٰٿ ال ايٻ ٰبقگبڀځب 

ځكاٺ ،  وحبٺ ج ٩ِځبٺ ،  25/16ا وحبٺ ا ِؿ ؾق ا  44/5ؾق

ځب  وبٺ ڂ جٽ وحبٺ ؼكا ِؿ ؾق ا وحبٺ  63/3ؾق ِؿ ؾق ا ؾق
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اقؾثيٳ ڂا٬ٟ ٌؿپ اټؿ ڂ ال ايٻ ټٝك اوحبٺ اقؾثيٳ قججٿ 

ثبٌتتؿ ڂ ال ټٝتتك اقلي  ثيىتتث ڂ وتتڃٶ ٍٰتتڃقي قا ؾاقا ٸي

گفاقي ټيم ؾق قججٿ ثيىث ڂ چځبقٶ ڂا٬ٟ ٌؿپ اوث  وكٸبيٿ

. 

حي وكاټٿ ثٿ ٌب٤ ٺ ثب ثكقوي اقلي شجكاٺ ؼؿٸبت پكؾاؼ

ٰبقٰٻ ڂ  ٩ك  ِٽ١حي ؾپ ټ ځبي  يك ٰبقگبڀ ٭ڃ٪ ثگ ٸمؾ ڂ ظ

ٍحك  وبٲ  23ثي ٍڃق ؾق  وحبٺ ٰ ٰٿ  1332ا وث  ٍبټگك آٺ ا ټ

ثٿ  يت  ثٿ جكج حي  وكاټٿ پكؾاؼ ؼؿٸبت  جكاٺ  ٍحكيٻ ش ثي

ٌحٿ ڂ  ٵ٫ ؾا ٌځك ج١ گبٺ ڂ ثڃ وحبٺ ، ڀكٸم وحبټځبي ؼڃل ا

ثب  يٳ  وحبٺ اقؾث ٭ب 46/3ا ٝك ٸ يٻ ټ وځٷ ال ا ِؿ  ٶ ؾق

 ڀ٩ؿڀٷ ٍٰڃق قا ٰىت ټٹڃؾپ اوث .



121 



122 

 ريبل( برد)هجبلؾ هيلي

 

وبٲ  ٩ك  1333ؾق  ِٽ١حي ؾپ ټ ځبي  يؿات ٰبقگبڀ اقلي جڃٴ

ٸيٵيڃٺ لاير ثڃؾپ اوث  655363ٰبقٰٻ ڂ ثيٍحك اوحبٺ ٸ١بؾٲ 

يڃٺ لاير  653243ٰٿ  ّڃالت آٺ ٸيٵ يؿ ٸع عٳ جڃٴ يؿ ال ٸ ڂ شؿ

يڃٺ لاير  323 يم ٸيٵ ٨كڂي ټ ثٳ  ٔبي١بت ٬ب عٳ  ِٳ ال ٸ ظب

وث يؿپ ا ٹڃٞ گكؾ ځب ؾق ٸص يٻ ٰبقگبڀ يؿات ا .٨كڂي جڃٴ

 43263ٸيٵيڃٺ لاير گماقي ٌؿپ اوث . ڀٹچٽيٻ ٸ١بؾٲ  653353

ظؿڂؾ  ٰٿ اقلي ؾالقي آٺ ؾق  يؿات  يڃٺ لاير ال جڃٴ  5332ٸيٵ

ثڃؾپ اوث ثٿ ؼبقز ال ٍٰڃق ثٿ ِڃقت ٸىح٭يٷ ڀماق ؾالق 

 ِبؾق ٌؿپ اوث .
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ڀٹبټگڃټٿ ٰٿ ال ٸٙبٴت ٸٽؿقز ؾق ٬ىٹحځبي ٬جٵي ، ثكقوي 

ىح٩بؾ ٸي شؿاڂٲ ٸ ىٿ  يٯ  ڂ ٸ٭بي يٳ  وحبٺ اقؾث گكؾؾ ، ا

جڃاٺ ؾق ثب٨ث  يٳ ايٻ اٸك قا ٸياوحبٺ ِٽ١حي ټيىث ڂ ؾال

اشحٹب٠ي قڂوحبيي اوحبٺ ڂ ٤بٴت ثڃؾٺ ٍٰبڂقلي ڂ ؼؿٸبت 

ؾق ا٬حّبؾ ٸٽٙ٭ٿ ؾاټىث . ڀٹچٽيٻ ال ٸ٭بيىٿ وځٷ اقلي 

وبٴځبي  ٨مڂؾپ  ٰٳ اقلي ا ِٽ١ث ال  ؽً  ٨مڂؾپ ث جب  1365ا

اوحبٺ ٰٿ ؾق ثؽً چځبقٶ ڀٹيٻ گماقي ثّڃقت ٸٍكڂض  1333

آيؿ  ، ټحيصٿ گيكي ث١ٹٳ ٸيٸڃقؾ ثكقوي ٬كاق گك٨حٿ اوث 

ؾقِؿ ، ؾق  55/5ؾق ظؿڂؾ  1365ثؽً ِٽ١ث ڂ ٸ١ؿٺ ؾق وبٲ 

 3ؾق ظؿڂؾ  1331ؾقِؿ ڂ ؾق وبٲ  35/6ؾق ظؿڂؾ  1333وبٲ 

ؼڃؾ  ثٿ  وحبٺ قا  ِٵٿ ؾق ا ٨مڂؾپ ظب ٰٳ اقلي ا ِؿ ال  ؾق

ٍڃق  ثكاي ٰ ٬بٶ  يٻ اق ٱٿ ا وث ؾق ظبٴي ّبَ ؾاؾپ ا اؼح

ثب  ثك  يت ثكا ٰٳ  45/32ڂ  36/33،  32/33ثحكج ِؿ ال  ؾق

ثڃؾپ اوث ڂ ايٻ ٸٙٵت ټيم ؾٴيٳ ؾيگكي ثك ٠ؿٶ ٌٱڃ٨بيي 

 ثبٌؿ . ثؽً ِٽ١ث ؾق اوحبٺ ٸي

ثٿ ٘ڃق ٰٵي ؾق ايٻ اوحبٺ ِٽبيٟ پبيٿ ڂ وٽگيٻ ايصبؾ ڂ 

گىحكي ټيب٨حٿ اټؿ ڂ يٱي ال ٠ٵٳ ٸځٷ ٠ؿٶ جڃو١ٿ وبيك 

ِٽبيٟ، ڂاثىحگي آټځب ثٿ ڂشڃؾ ايٽگڃټٿ ِٽبيٟ ڂ ټځبؾپ 

 ثبٌؿ . جڃوٗ آټځب ٸيڀبي جڃٴيؿ ٌؿپ 

ًِب  گفاقي ڂ ؼّڃ وكٸبيٿ  ټڃٞ  ڀك  ِڃالً  گك ا ٘ك٦ ؾي ال 

وكٸبيٿ گفاقي ؾق ثؽً ِٽبيٟ اقججبٖ ٸىح٭يٹي ثب اٸٽيث 

ٌحٿ ڂ ؾق  ّبؾي ؾا ٭ڃ٬ي ڂ ا٬ح عبٚ ظ گفاقي ال ٴ وكٸبيٿ 

ٌبڀكاڀځبي اقججب٘ي   ٰٽبق ليكوبؼث ڀبيي ڀٹچڃٺ ثٽبؾق ،

ٍحيجبټي ، اؾاقي  ٰم پ ټكژي ، ٸكا ٽبثٟ ا صبقي،   ،، ٸ ج

ٹث ڂ  يٿ اقلاٺ ٬ي ٸڃاؾ اڂٴ ىبټي ،   وكٸبيٿ اټ ِٽ١حي ، 

ثبلاقڀبي ٸّك٦ ڂ يب وبيك ټ٭ب٘ي ٰٿ ثٿ ټڃ٠ي ٸميث ټىجي 

ټٹبيٽؿ ڂ ثب اټؿٮ ؾ٬حي  ؾق جڃٴيؿ ؾاقټؿ ٸٱبٺ گميٽي ٸي

٨ث ٸي وحبٺ ؾقيب يث ا و١ٿ  ؾق ٸڃ١٬ وحكاجژي جڃ ٰٿ ا ٌڃؾ 

ٻ ِٽ١حي اوحبٺ ثبيؿ ثب ٴعبٚ ايٻ ٸڃاقؾ ثٿ ټعڃي جؿڂي

ٹبيي  ثكاي شبټ جڃشيځي  يٳ  گفاقاٺ ؾال وكٸبيٿ  ٰٿ  گكؾؾ 

 ٘كظځبي ِٽ١حي ؼڃؾ ؾاٌحٿ ثبٌٽؿ .

ظٹبيث ال گىحكي ١٨بٴيث ٌكٰث ٌځكٰځبي ِٽ١حي اوحبٺ ؾق 

لٸيٽٿ آٸبؾپ وبلي ڂ ڂاگفاقي آوبٺ لٸيٻ ِٽ١حي ڂ ظٹبيث 

جكڂيس  چٯ ،  ِٽبيٟ ٰڃ ٭ً  ثك ټ يؿ  ِٽ١حگكاٺ ، جبٰ ال 

حي ڂ پيگيكي ٰٹٱځبي ٨ٽي ٰبقآ٨كيٽي ڂ ايصبؾ اٌح٥بٲ ِٽ١

ڀبي  ، يث  ٌؿپ ڂ ٸ١ب٨ شڃپ اؾاقپ  ىځي ت ڂ جبقي ڂ ج ا٠ح

ٰٿ ٸي وث  ٸڃاقؾي ا ٵٿ  ٔي ال شٹ يبجي ڂ ٠ڃاق ټؿ  ٸبٴ جڃا

گفاقاٺ ڂ ٠ ٬ٹٽؿاٺ اظؿاخ ڂاظؿڀبي ِٽ١حي قا ثٿ  وكٸبيٿ

١٨بٴيتتث ؾق اوتتحبٺ قا٤تتت ټٹبيتتؿ . ؾق وتتبٴځبي اؼيتتك 
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ح ١٨بٴيث صبٶ پفيك٨ وحب اټ يٻ قا ؼڃثي ؾق ا وث ڂ ڀبي  ٿ ا

ٌؿ  ِٽبيٟ ق ثكؾاقي  ځكپ  ويه ڂ ث ڀبي جب ټٿ  ٨مايً پكڂا ا

ٌؿپ  يبؾ  ٸڃاقؾ  ثٿ  شٿ  ثب جڃ ٴي  وث ڂ ٌحٿ ا ٍٹگيكي ؾا چ

ثؿيځي اوث ؾوث اټؿقٰبقاٺ ڂ ٸؿيكاٺ اشكايي اوحبٺ ثبيؿ 

ثتتؿټجبٲ قاڀٱبقڀتتبي شؿيتتؿ شتتفة ڂ شٵتتت وتتكٸبيٿ ڀتتب ڂ 

ٰبقآ٨كيٽبٺ ثبٌٽؿ ڂ ٸميث ڀبي شؿيؿ ټىجي ثكاي اوحبٺ 

 يٽؿ .ايصبؾ ټٹب

وبٲ  ١ؿاؾ  1333ؾق  ٭كپ ) 246ج ڀبي ٨6/36 ِؿ( ال شڃال ؾق

جبويه ِبؾق ٌؿپ جڃوٗ وبلٸبٺ ِٽبيٟ ڂ ٸ١بؾٺ اوحبٺ ؾق 

ٌيٹيبيي ڂ  ّڃالت  ٸڃاؾ ڂ ٸع يؿ  ِٽبيٟ جڃٴ ثب  جبٖ  اقج

جڃٴيؿ ٸعّڃالت الوحيٱي ڂ پ وحيٱي ڂ جڃٴيؿ وبيك ٸعّڃالت 

ؾقِؿ( ال آټځب 63/16) ٨٭كپ 115ٰبټي ٤يك ٨ٵمي ڂ ج١ؿاؾ 

 ؾق اقججتتتتبٖ ثتتتتب ِتتتتٽبيٟ ٤تتتتفايي ڂ آٌتتتتبٸيؿټي 

ڂ  13/23ٰٿ ؾق ٸ٭بيىٿ ثب وبٲ ٬جٳ ثٿ جكجيت   اټؿ ثڃؾپ

 35/23ڂ  4/14ؾقِؿ ا٨مايً ؾاٌحٿ ڂ وځٷ آټځب ټيم  2/35

ؾقِؿ اقج٭بء پيؿا ٰكؾپ اټؿ ڂ وبيك شڃالڀبي جبويه ټيم 

ٌؿپ ؾ ٽؿي  ٭ٿ ث ڀبي ٘ج يث  ٌحٿ ١٨بٴ ٌبٸٳ ق يت  ق ثٿ جكج

جڃٴيؿ ٸٽىڃشبت  جڃٴيؿ ٸعّڃالت ٨ٵمي ٨بثكيٱي )١ٙ٬بت( ، 

جٳ( ، صم ٸ چڃثي )ث ِٽبيٟ  ٌيٻ آالت ، ،  يؿ ٸب ّڃالت  جڃٴ ٸع

يؿ  وي، جڃٴ ٵمات اوب يؿ ٨ ٬ي، جڃٴ وحگبڀځبي ثك ٤في ، ؾ ٰب

پڃٌبٮ ڂ ٠ٹٳ آڂقي ڂ قټگ پڃوث ؼمؾاق ڂ وبيك ١٨بٴيث ڀب 

ثڃؾپ اټؿ .
(1) 

كي َ ي صادر ضدي ويش بيطتزيه رضتً فؼانيت بتزتيب مزبُط بً صىايغ مُاد غذايي َ آضاميدوي َ تُنيد مُاد َ محصُالت ضييميايي َ محصيُالت السيتيدر بزرسي تؼداد پزَاوً ٌاي بٍزي بزدار
 سايز محصُالت كاوي غيز فهشي َ صىايغ چُبي )بجش مبم( بُدي اود .

 553ٌكٰث ج١بڂټي ِٽ١حي ١٨بٲ ثب  63ج١ؿاؾ  1333ؾق وبٲ 

١ؿا ٕڃ ڂ ج ٩ك ٠ ٌب٤ٳ ڂ  536ؾ ټ ٩ك  يڃٺ لاير  13633ټ ٸيٵ

ٵ٧  ڀبي ٸؽح ٌحٿ  يث ؾق ق ٥ٍڃٲ ١٨بٴ وحبٺ ٸ وكٸبيٿ ؾق ا

 ِٽ١حي ثڃؾپ اټؿ .
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ٌځكٮ ِٽ١حي اوحبٺ  5ڂاظؿڀبي ِٽ١حي اوحبٺ ٠ٹؿجًب ؾق 

)ؾڂ ٌځكٮ ِٽ١حي ؾق ٌځكوحبٺ اقؾثيٳ ڂ يٯ ٌځكٮ ؾق ڀك 

ٰؿاٶ ال ٌځكوحبٺ ڀبي پبقن آثبؾ ، ؼٵؽبٲ ڂ ٸٍگيٻ ٌځك( 

ٿ ٸصٹڃ٠ًب ٬كاق ؾاقټؿ . ؾق ٌځكٮ ڀبي ِٽ١حي اقؾثيٳ ٰ

 445ٌڃؾ ج١ؿاؾ  ڀٱحبق قا ٌبٸٳ ٸي 535ٸىبظحي ثبٴ٣ ثك 

ڂاظؿ ال  334ڂاظؿ ِٽ١حي اوح٭كاق يب٨حٿ اټؿ ٰٿ ج١ؿاؾ 

 ثبٌٽؿ . آټځب ؾاقاي پكڂاټٿ ثځكپ ثكؾاقي ٸي

ثب  ٌځك  ٍگيٻ  ِٽ١حي ٸ ىبظث ؾاقاي  26ٌځكٮ  حبق ٸ  11ڀٱ

٠ًب  وحبٺ ٸصٹڃ يٻ ٌځك وث ڂ ؾق ا ِٽ١حي ا ظؿ  ظؿ  23ڂا ڂا

 ثبٌٽؿ . پكڂاټٿ ثځكپ ثكؾاقي ٸ٥ٍڃٲ ١٨بٴيث ٸيِٽ١حي ثب 

ثب  ؽبٲ  ِٽ١حي ؼٵ ىبظث ؾاقاي  23ٌځكٮ  حبق ٸ ظؿ  26ڀٱ ڂا

ڂاظؿ ِٽ١حي ثب  24ِٽ١حي اوث ڂ ؾق ايٻ ٌځكوحبٺ ٸصٹڃ٠ًب 

 ثبٌٽؿ . پكڂاټٿ ثځكپ ثكؾاقي ٸ٥ٍڃٲ ١٨بٴيث ٸي

ثب  يم  ثبؾ ټ پبقن آ ِٽ١حي  حبق ؾاقاي  5/13ٌځكٮ   13ڀٱ

وث ڂ ؾق ا ِٽ١حي ا ظؿ  ٠ًب ڂا وحبٺ ٸصٹڃ ظؿ  23يٻ ٌځك ڂا

 ثبٌٽؿ . ِٽ١حي ثب پكڂاټٿ ثځكپ ثكؾاقي ٸ٥ٍڃٲ ١٨بٴيث ٸي

ٸحبو٩بټٿ ؾق وبيك ٌځكوحبټځبي اوحبٺ ٌځكٰځبي ِٽ١حي ثٿ 

ثځكپ ثكؾاقي ټكويؿپ اټؿ . ثب ايٽعبٲ ٌځكوحبټځبي ثيٵٿ 

ثب  ٰؿاٶ  ڀك  يك  ٥بٺ ڂ ټ ِٽ١حي ؾاقاي  3وڃاق ڂ ٸ ظؿ  ڂا

وحب ثكؾاقي ڂ ٌځك ځكپ  ټٿ ث ثب پكڂا ٰڃذك  ظؿ ڂ  2ٺ  ڂا

ثب  ٹيٻ  وحبٺ ټ ځكپ  15ٌځك ټٿ ث ِٽ١حي ؾاقاي پكڂا ظؿ  ڂا

 ثبٌٽؿ . ثكؾاقي ؾق ثؽً ِٽ١ث اوحبٺ ٸ٥ٍڃٲ جڃٴيؿ ٸي

اظؿاخ وٿ ٌځكٮ ِٽ١حي شؿيؿ جعث ٠ٽبڂيٻ ٌځكٮ جؽّّي آة 

ٰبق  وحڃق  يڃي ؾق ؾ ٸي ڂ گ ِٽ١حي گك ٌځكٰځبي  ١ؿټي ڂ  ٸ

ټ٭ٍٿ  اوحبٺ ٬كاق ؾاقؾ ڂ ٸكاظٳ جځيٿ لٸيٻ ٸڃقؾ ټٝك ڂ

ثكؾاقي آټځب ثٿ اجٹبٶ قويؿپ اوث ڂ ٘كاظي آټځب ؾق ؾوث 

ثبٌؿ . ٌځكٮ ِٽ١حي جؽّّي آة ٸ١ؿټي اوحبٺ ثب  اټصبٶ ٸي

جڃشٿ ثٿ ٸڃ١٬يث لٸيٻ ؼكيؿاقي ٌؿپ ڂ ٰي٩يث ٠بٴي آثځبي 

ظؿڂؾ  صبيً  ٱبٺ گٽ وحبٺ اٸ ١ؿټي ا ىحٿ  25ٸ ِٽ١حي ث ٘كض 

 ثٽؿي آة قا ؾاقؾ .
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ً ؼّڃِي، ٸصڃل اظؿاخ ؾق قاوحبي ويبوحځبي ظٹبيحي ال ثؽ

اڂٴيٻ ٌځكٮ ِٽ١حي ؼّڃِي اوحبٺ ؾق ٌځكوحبٺ ټٹيٻ ِبؾق 

گكؾيؿپ ڂ ايٻ ٌځكٮ ؾق ڂو١حي ظؿڂؾ ثيىث ڀٱحبق ٸكاظٳ 

 ٰٽؿ. ٠ٹٵيبت اشكايي وبؼحٹبټي ؼڃؾ قا ٘ي ٸي
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٥بٺ ڂ  ٍبيك ٸ ڀبي ٠ ټي  يٳ ڂ ڂق وحجب٨ث اقؾث ڀبي ؾ ٨كي 

ّٽڃ٠ ٰٳ ٸ جكاٺ ڂ ؾق  ڀبي ٠ٽ ٵيٷ  وحبٺ گ وحي ؾق ا بت ؾ

شبيگبپ ثكشىحٿ اي ؾاقؾ . ايٻ ِٽبيٟ ال ٬ؿيٷ االيبٶ ؾق 

وحبٺ قا  ِبؾقات ا ؼڃثي ال  وځٷ  ثڃؾپ ڂ  يس  وحبٺ قا ا

جٍٱيٳ ٸيؿڀؿ . ٠ ڂپ ثك ايٻ وٿ قٌحٿ ال ِٽبيٟ ؾوحي ، 

ٰبٌي ٸ١ك٪، ٸ١ك٪  قٌحٿ ڀبي ؾيگكي ال ٬جيٳ شبشيٷ ثب٨ي ،

ؾاقټتتؿ. چتتڃة ، ٸٽجتتث چتتڃة ڂ گٵىتتبلي ؾق اوتتحبٺ قڂاز 

وبٸبټؿڀي  وبيي ڂ  ثب ٌٽب وحبٺ  وحي ا ِٽبيٟ ؾ ٸؿيكيث 

ڀبي  وبيي ڂ ٸصڃل ٰبقت ٌٽب ِؿڂق  ؽً ڂ  يٻ ث ٌب٤ٵيٻ ا

ٸكثڃ٘ٿ ڂ ڀؿايث آټځب ڂ ثب جٍٱيٳ ثبلاقڀبي ِٽبيٟ ؾوحي 

٭ٿ  وحبټي ڂ ٸٽٙ ٍگبڀځبي ا ٌكٰث ؾق ټٹبي پبيي ڂ  ثب ثك ڂ 

يؿات  يك جڃٴ وبٴځبي اؼ وث ؾق  ىحٿ ا ٍڃقي جڃاټ اي ڂ ٰ

 ق اوحبٺ قا پكقڂټ٫ ټٹبيؿ .ِٽبيٟ ؾوحي ؾ

وبٸبټؿڀي ٠ ٬ٹٽؿاٺ ثٿ يبؾگيكي ڂ آٸڃلي ِٽبيٟ ؾوحي ؾق 

قٌحٿ ؾق ٸ٭بٟ٘ ٠ٹڃٸي  ٬13بٴت ٰ وځبي ڀٽكي ثب ثيً ال 

، ٸ٭تتؿٸبجي ڂ جؽّّتتي ِتتٽبيٟ ؾوتتحي ڂ ظٹبيتتث ال ڀٽتتك 

ثكاي  وحگبڀځب  ڀب ڂ ؾ ثٿ ټځبؾ ٨ي  ّڃقت ٸ١ك آٸڃؼحگبٺ)ث

گب ٽي (  ٸبٴي ڂ ٨ ىځي ت  ؼڃقؾاقي ال ج ځث ثك ځٷ ؾق ش ٸي ٸ

 ثبٌؿ . اٌح٥بٲ ڂ ايصبؾ اقلي ا٨مڂؾپ ؾق اوحبٺ ٸي

ثك اوبن ټحبيس آؼكيٻ وكٌٹبقي ٠ٹڃٸي ټ٩ڃن ڂ ٸىٱٻ 
(1)

 

ؾق اوحبٺ اقؾثيٳ جڃوٗ ؼبټڃاقڀبي ؾاقاي ١٨بٴيث ِٽ١حي 

 123365جؽحٿ ٨كي ؾوحجب٨ث شٹ١ًب ثٿ ٸىبظث  25335ج١ؿاؾ 

ثٿ اقلي  ثٟ ڂ  حك ٸك ىبة  25535ٸ ثٿ ظ يڃٺ لاير  ؼڃؾ ٸيٵ

١ؿاؾ  ٽؿپ ڂ ج ڀبي ثب٨ وحجب٨ث  4533ؼبټڃاق ٨كي ؾ حٿ  جؽ

ىبظث  ثٿ ٸ ١ًب  ٨ث  22335شٹ ثٟ ؾق الاي ؾقيب حك ٸك  2556ٸ

ٸيٵيڃٺ لاير ؾوحٹمؾ ثٿ ظىبة ؾيگكاٺ ثب٨حٿ ٌؿپ اوث ڂ ال 

پبټمؾڀٷ  ځبقؾپ ڂ  ڀبي چ جٿ  يت قج وحبٺ ثحكج ٝك ا يٻ ټ ا

 2ٍٰڃق قا ثؽڃؾ اؼحّبَ ؾاؾپ اوث . ؾق ٸصٹڃٞ ؾق ظؿڂؾ 

ِؿ  ڀبي ؾاقاي ؾق ٌؿپ ؾق ؼبټڃاق يؿ  وحجب٨ث جڃٴ ٨كي ؾ ال 

١٨بٴيث ِٽ١حي ٍٰڃق ؾق وبٲ ٸفٰڃق ؾق ايٻ اوحبٺ ثب٨حٿ 

 ٌؿپ اوث .
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ؾق ثكقوي ٸيماٺ جڃٴيؿ گٵيٷ ڂ ليٵڃي ؾوحجب٨ث ؾق اوحبٺ 

وي  ٸڃقؾ ثكق وبٲ  يٳ ؾق  ٵيٷ ڂ  133553اقؾث ثٟ گ حك ٸك ٸ

١بؾٲ  ٵڃ )ٸ ٵڃي  14لي ٵيٷ ڂ لي ٰٳ گ يؿ  ِؿ ال جڃٴ ؾق

وحجب٨ث  وٗ ؾ ِٽ١حي ( جڃ يث  ڀبي ؾاقاي ١٨بٴ وٗ ؼبټڃاق جڃ

ايٻ ؼبټڃاقڀب ثب٨حٿ ٌؿپ اوث ٰٿ ؾق ٸيبٺ ثب٨ٽؿگبٺ ثٿ 

ظىبة ؼڃؾ قججٿ ؾڂٶ ٍٰڃق ڂ ؾق ٸيبٺ ثب٨ٽؿگبٺ ثٿ ظىبة 

 ؾيگكاٺ قججٿ چځبقٶ ٍٰڃق قا ٰىت ټٹڃؾپ اوث .
 ميهيُن لاير مطغُل فؼانيت بُدي اود . 493وفز ضاغم با سزمايً اي مؼادل  1536ػضُ َ  1257ضزكت تؼاَوي فؼال فزش دستبافت با  17در ايه استان تؼداد  1383ٌمچىيه در سال 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت



130 

اوحبٺ اقؾثيٳ ؾق وبٴځبي اؼيك ال جعكٮ ٸرجحي ؾق لٸيٽٿ 

ځب ،  يث آټ ىجي ٰي٩ جڃؾ ټ ِٽ١حي ، ثځ ّڃالت  يؿ ٸع جڃٴ

يٻ  وث . ا ثڃؾپ ا ؼڃقؾاق  ٽؿي ثك ىحٿ ث يبثي ڂ ث ثبلاق

وجي ؾق  وح١ؿاؾڀبي ٸٽب جبقيؽي ا ١ي ڂ  ثؿٴيٳ ٘جي وحبٺ  ا

ِٽ١ث  ٝك  ٴي ال ټ ٍبڂقلي ؾاقؾ ڂ ّڃالت ٰ يؿ ٸع ٽٿ جڃٴ لٸي

 گفقاټؿ . ظٳ اڂٴيٿ جڃو١ٿ قا ٸيٸكا

ڀبيي ال  ٍبڂقلي ٰبال جؿيٵي ٰ ِٽبيٟ ج ّڃالت  ٽٿ ٸع ؾق لٸي

٬جيٳ قة گڃشٿ ٨كټگي ، ٸبٰبقڂټي ، ٴجٽيبت ، ؼيبقٌڃق، 

ثيىٱڃيث ، ټبٺ ڂ ٌيكيٽي ڂ ٌٱ ت ڂ ؾق لٸيٽٿ وبيك ا٬ ٶ 

يڃپ ،  جبيك ڂ ج وحيٯ ڂ  وحيٱي ڂ ال ّٽڃ٠بت پ  ويٹبٺ، ٸ  ،

٨ك ٰث ڂ  ٵمي ڂ ٸڃ ١بت ٨ ٌبٮ ٬ٙ چكٶ ڂ پڃ ٌيٽي ڂ  ي ٸب

وحبٺ ٸي ٹؿپ ا ِٽ١حي ٠ يؿات  صڃاقي  جڃٴ ٽيٻ ڀٹ ٌٽؿ .ڀٹچ ثب

ّڃالت  ثٿ ٸع ِي  ٽڃٞ ؼب گي ٺ ج وحبٺ  ثب ا يٳ  وحبٺ اقؾث ا

چڃثي ثؽٍيؿپ اوث ڂ ثب قاپ اټؿالي ٰبقؼبټصبت ټئڃپبٺ ڂ 

جؽحٿ ڀبي چٽؿ اليي ڂ قڂًٰ ال يٱٙك٦ ڂ ثبلاق ٸٽبوت ؾق 

ّڃالت ڂ ٸجٵٹبٺ ٸٽمٲ شٹځڃقي آـقثبيصبٺ ثكاي ايٽگڃټٿ ٸع

 ايٻ ثؽً ټيم قڂټ٫ ؼڃثي يب٨حٿ اوث .

ثيٽيٷ ٰٿ وٹث ڂ وڃي جڃٴيؿات ِٽ١حي ؾق  ثؿيٻ جكجيت ٸي

اوحبٺ اقؾثيٳ جب ٰٽڃٺ ا٤ٵت ثٿ جڃٴيؿ ٰبالڀبي ٸّك٨ي ، 

٤فايي ، ّڃالت  جؿيٳ ٸع ىبشي ڂ  ج ٌحي ، ټ ٌبٸيؿټي ڂ ثځؿا آ

 چكٶ ڂ پڃٌبٮ ڂ ٨كآڂقؾپ ڀبي ٰبټي ٤يك ٨ٵمي ثڃؾپ اوث ڂ

ڀبي  ٽٿ ٰبال يؿ ؾق لٸي گفاقي ڂ جڃٴ وكٸبيٿ  ڀبي  يث  ١٨بٴ

وث .  جڃؾپ ا ٍٹگيك ټ ثبؾڂاٶ چ وكٸبيٿ اي ڂ  وٙٿ اي ،  ڂا

وٹث  ثٿ  گفاقاٺ  وكٸبيٿ  ڀؿايث  ٍڃي٫ ڂ  يت ج ثؿيٻ جكج

جڃاټؿ  اظؿاخ ايٽگڃټٿ ِٽبيٟ ڂ ټيم ِٽبيٟ ثىحٿ ثٽؿي ٸي

ٸعكٰي ثكاي ايصبؾ لٸيٽٿ ثيٍحك ١٨بٴيث ڀبي ِٽ١حي ؾيگك 

يب ٌؿ .  ٽٿ ثب ٹڃؾٺ ڀمي حك ټ ثكاي ٰٹ ڀبيي  ٨حٻ قاڀٱبق

ىځي ت  ځكپ ج ټكغ ث ٹڃؾٺ  ١بؾٲ ټ وحبٺ ڂ ٸح يؿ ؾق ا جڃٴ

ا٠ٙبيي ثٿ ڂاظؿڀبي جڃٴيؿي ڂ ِٽ١حي ال شٹٵٿ ٔكڂقجځبيي 
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ثك آٺ  يؿ  وحبٺ ثب يماٺ ا ٸٿ ق ٸؿيكاٺ ڂ ثكټب ٰٿ  وث  ا

 جبٰيؿ ټٹبيٽؿ .

٨كاڀٷ ټجڃؾٺ لٸيٽٿ ڀبي جىځي جي ڂ جٍڃي٭ي ثكاي جك٤يت 

گف ويه وكٸبيٿ  يٿ جب وبٴځبي اڂٴ ِي ؾق  ؽً ؼّڃ اقاٺ ث

اوحبٺ ڂ ٨٭ؿاٺ ٸكاٰم آٸڃلٌي ڂ جع٭ي٭بجي ؾق وٙط ٠بٴي 

ثكاي اقج٭بء جٱٽڃٴڃژي ِٽبيٟ ٸڃشڃؾ ټيم ال ٠ڃاٸٳ ٠ؿٶ 

 ٌٱڃ٨بيي ِٽ١ث اوحبٺ ثڃؾپ اوث .

ٍڃي٫ ڂ  ثب ج جبٖ  ؼڃثي ؾق اقج ٰبت  يك جعك وبٴځبي اؼ ؾق 

وحبٺ يٻ ا يث ؾق ا ثٿ ١٨بٴ گفاقٺ  وكٸبيٿ  يت  ِڃقت  جك٤

ٝك ٸي ٴي ثٽ وث ڂ حٿ ا يؿ  پفيك٨ ثب آٺ ثب ٸبٺ  وؿ ڀٹم ق

اوحكاجژي جڃو١ٿ ِٽ١حي ڂقٌؿ ١٨بٴيث ڀبيي ٰٿ اوحبٺ ؾق 

وكٸبيٿ  ٌڃؾ ڂ  وبيي  وث ٌٽب ىجي ا يث ټ ځب ؾاقاي ٸم آټ

 گفاقاٺ ثكاي ١٨بٴيث ؾق آټځب جك٤يت ڂ جٍڃي٫ گكؾټؿ .
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ٰٿ  ١ؿټي  يكپ ٸ ىبق )ـؼ ٠ٿ ٰبټ وث ال ٸصٹڃ جبقت ا ١ؿٺ ٠ ٸ

ٌيٻ آالت ڂ ث ٌؿ( ڂ ٸب ّبؾي ٸيجب ثكؾاقي ال آٺ ا٬ح ځكپ 

جىځي جي ٰٿ ثٿ ٸٽٝڃق اٰحٍب٦ ڂ جصځيم ڂ ثځكپ ثكؾاقي ڂ 

يي  ټٿ آقا وث ڂ ٰب ٌؿپ ا صبؾ  ىبق اي يي ال ٰبټ ټٿ آقا ٰب

ټيم ي١ٽي ٰٵيٿ ٠ٹٵيبت ٨يميٱي ڂ ٌيٹيبيي ٰٿ ثٿ ٸٽٝڃق 

 گيكؾ . شؿاوبلي ٰبټٿ ٸڃقؾ ټٝك ِڃقت ٸي

ثك اوبن ټحبيس آٸبقگيكي ال ٸ١بؾٺ ؾق ظبٲ ثځكپ ثكؾاقي 

ٸ١ؿٺ ؾق ظبٲ ثځكپ ثكؾاقي  61ج١ؿاؾ  1332ٍٰڃق ؾق وبٲ 

ؾق وٙط اوحبٺ ڂشڃؾ ؾاٌحٿ اوث . ثكقوي آٸبقي ظبٰي ال 

 55/1ٸ١ؿٺ ١٨بٲ ٸڃشڃؾ ؾق ٍٰڃق  3125آٺ اوث ٰٿ ال ٰٳ 

ق ؾاقؾ . ج١ؿاؾ ٌب٤ ٺ ٸ١بؾٺ ؾقِؿ آٺ ؾق ايٻ اوحبٺ ٬كا

ڂ  56554ؾق ظبٲ ثځكپ ثكؾاقي ٍٰڃق ڂ اوحبٺ  ثٿ جكجيت 

ټ٩ك ثڃؾپ اوث. ث١جبقت ؾيگك ٸحڃوٗ ج١ؿاؾ ٌب٤ ٺ ڀك  254

ټ٩ك  32/4ڂ  1/13ٸ١ؿٺ ؾق وٙط ٍٰڃق ڂ اوحبٺ ثٿ جكجيت 

وحبٺ ؾق  ١بؾٺ ا ٌب٤ ٺ ٸ وٗ  ثڃؾٺ ٸحڃ پبييٻ  ٌؿ .  ٸيجب

ٸ٭يبن ثڃؾٺ ٸ١بؾٺ اوحبٺ ٸ٭بيىٿ ثب ٍٰڃق ظبٰي ال ٰڃچٯ 

 23ټ٩ك ٰبقٰٻ ڂ  5ٸ١ؿٺ ٰٹحك ال  36ثبٌؿ ، ثٙڃقيٱٿ  ٸي

ثيٻ  ١ؿٺ  ٰبقٰٻ ڂ  5جب  5ٸ ٩ك  ثيٻ  2ټ ١ؿٺ   15جب  13ٸ

 ټ٩ك ٰبقٰٻ ؾاقټؿ .23ٸ١ؿٺ ثبالجك ال  2ټ٩ك ٰبقٰٻ ڂ 

اقلي جڃٴيؿات ٸ١بؾٺ ؾق ظبٲ ثځكپ ثكؾاقي ٍٰڃق ڂ اوحبٺ 

ٸيٵيڃٺ  33356ڂ  6354232ؾق وبٲ ٸڃقؾ ثكقوي ثٿ جكجيت 

لاير ثڃؾپ ٰٿ ٸحڃوٗ اقلي جڃٴيؿ )وكاټٿ( ڀك ٨كؾ ٌب٤ٳ ؾق 

يت  ثٿ جكج وحبٺ  ٵي ڂ ا وٙط ٸ ١بؾٺ ؾق   35/13ڂ  33/133ٸ

ؾقِؿ ال ج١ؿاؾ ٸ١بؾٺ  55/1ثبٌؿ . اگك چٿ  ٸيٵيڃٺ لاير ٸي

ٍٰڃق ؾق ايٻ اوحبٺ ٬كاق ؾاقټؿ ڂٴي ٸ١بؾٺ اوحبٺ جٽځب 

ڃق قا ثؽتتڃؾ ؾقِتتؿ ال اقلي جڃٴيتتؿات ٸ١تتبؾٺ ٍٰتت 35/3

پىث ثڃؾٺ ٸ١بؾٺ اؼحّبَ ؾاؾپ اټؿ ڂ ايٻ اٸك ټٍبٺ ال 

١بٲ ڂ  ٽٿ ٨ ّيُ ثځي ٠ؿٶ جؽ وحگفاقي ڂ  جڃشځي ؾق ويب ٰٷ 

و١ٿ  وحبٺ ڂ جڃ ١بؾٺ ا گفاقي ؾق ٸ وكٸبيٿ  ثكاي  ٽبثٟ  ٸ

 ثبٌؿ . آټځب ٸي
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وبٲ  ثكؾاقي  1332ؾق  ځكپ  ظبٲ ث ١بؾٺ ؾق  ٨مڂؾپ ٸ اقلي ا

ٸيٵيڃٺ  23451 ڂ 5662351ٍٰڃق ڂ اوحبٺ ثٿ جكجيت ثكاثك 

ظؿڂؾ  لاير ٸي وحبٺ ؾق  ١ؿٺ ا ؽً ٸ ٨مڂؾپ ث ٰٿ اقلي ا ٌؿ  ثب

ٌبٸٳ  35/3 ؽً قا  يٻ ث ٍڃق ؾق ا ٨مڂؾپ ٰ ِؿ اقلي ا ؾق

ٍڃق ڂ  ٸي ١بؾٺ ٰ گفاقي ٸ وكٸبيٿ  ٽيٻ اقلي  ٌڃؾ . ڀٹچ

يت  ثٿ جكج وحبٺ  وث ڂ 13562ڂ  356456ا ثڃؾپ ا يڃٺ لاير  ٸيٵ

گك  جبقت ؾي گفاقي ؾق ث 26/1ثٿ ٠ وكٸبيٿ  ِؿ اقلي  ؽً ؾق

 ٸ١بؾٺ ٍٰڃق ٸكثڃٖ ثٿ اوحبٺ اقؾثيٳ ثڃؾپ اوث.

وبٲ  يكاٺ  1332ؾق  ٭ڃ٪ ثگ ٸمؾ ڂ ظ ؼؿٸبت  جكاٺ  يماٺ ش ٸ

يت  ثٿ جكج وحبٺ  ٍڃق ڂ ا ١ؿٺ ؾق ٰ ؽً ٸ  4543ڂ  1255235ث

٭ڃ٪  ٸمؾ ڂ ظ ؼؿٸبت  جكاٺ  وٗ ش ثڃؾپ ڂ ٸحڃ يڃٺ لاير  ٸيٵ

ثگيكاٺ ٌب٤ ٺ ثؽً ٸ١ؿٺ ؾق وٙط ٸٵي ڂ اوحبٺ ثٿ جكجيت 

 ٸيٵيڃٺ لاير ثڃؾپ اوث . 25/23ڂ  35/21ؾق ظؿڂؾ 

ثك  ١ؿٺ  ٠61 ڂپ  ١بٲ ڂ ٸ وحبٺ ٨ ثكؾاقي ا ځكپ  ظبٲ ث ؾق 

ثبٌٽؿ .  ج١ٙيٳ ٸيآٸبؾپ وبلي ٌؿپ اوحبٺ ٸ١ؿٺ  25ج١ؿاؾ 

وحبٺ ،  61ال  ثكؾاقي ا ځكپ  ظبٲ ث ١بٲ ڂ ؾق  ١ؿٺ ٨ يم ٸ ټ

١ؿاؾ  ١ؿٺ ) 55ج وٗ 16/53ٸ ِؿ( جڃ ٭ي  ؾق ٨كاؾ ظ٭ي  6ڂ ا

 ٌڃؾ .  ؾقِؿ( جڃوٗ ثؽً ٠ٹڃٸي ٸؿيكيث ٸي 61/15ٸ١ؿٺ )

ثبل  ِڃقت قڂ ثٿ  وحبٺ  ١بؾٺ ا ٹبٶ ٸ وحؽكاز ؾق ج قڂي ا

ٸ١ؿٺ اوحبٺ  34ثبٌؿ . اللٶ ثٿ جڃٔيط اوث ٰٿ ج١ؿاؾ  ٸي

ثكڂ  ٰڃؾ قڂ ٵي ڂ ق ثب ج١ٙي وبٲ  ٸبپ ؾق  وٿ  ٍحك ال  ثي

ِڃقت  ١بجي  يؿ ٸٙبٴ ٵٳ آٺ ثب وي ٠ ثكاي ثكق ٰٿ  ىحٽؿ  ڀ

ٌكٰث ج١بڂټي ٸ١ؿټي  6 ج١ؿاؾپفيكؾ . اللٶ ثٿ ـٰك اوث 

وكٸبيٿ  ثبټ٩ك ٌب٤ٳ  ٠،23ٕڃ ټ٩ك  ١٨43بٲ يبؾ ٌؿپ ثب 

ٸيٵيتتڃٺ لاير ؾق وتتٙط اوتتحبٺ ثتتكاي ثځتتكپ  336اي ٸ١تتبؾٲ 

ايٻ اق٬بٶ  ٰٿثكؾاقي ال ٸ١بؾٺ ٸ٥ٍڃٲ ١٨بٴيث ثڃؾپ اټؿ 

١ؿاؾ  ٍڃق ج وٙط ٰ يت ؾق  ٩ك  16533ٌكٰث ،  366ثٿ جكج ټ

ٕڃ ،  ٌح٥بٲ ڂ  ٠15613 ٩ك ا وكٸبيٿ  32552ټ يڃٺ لاير  ٸيٵ

 ثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتڃؾپ ڂ 
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 13/3،  25/3،  35/3ال ٰٳ ٍٰڃق ثؿيٻ جكجيت وځٷ اوحبٺ 

 ؾقِؿ ثڃؾپ اوث. 1ڂ 



135 

( ج١تتؿاؾ ٸ١تتبؾٺ ؾق ظتتبٲ ثځتتكپ 2-13)ٌتتٹبقپ ؾق شتتؿڂٲ 

وحبٺ ٌؿپ  ثكؾاقي ا وحؽكاز  ١ؿټي ا ٸڃاؾ ٸ ټڃٞ  ىت  ثك ظ

يؿپ ٸي شؿڂٲ ؾ ټٿ ؾق  وث . ڀٹبټگڃ ٸؿپ ا ظؿڂؾ  آ ٌڃؾ ؾق 

وٿ ڂ 54/46 ٌٻ ڂ ٸب ١بؾٺ  وحبٺ قا ٸ ١بؾٺ ا ِؿ ٸ  36/26ؾق

١بؾٺ  ٽؿ . ٸ ٸي ؾڀ ٍٱيٳ  ٌٿ ج وٽگ ال ١بؾٺ  ِؿ آٺ قا ٸ ؾق

١ؿټي ،  ٰٿ ٸ ٽؿ ال : پڃ ټي ٠جبقج يت ٨كاڂا ثٿ جكج گك  ؾي

وٽگ جم ڀگ ،  وٽگ آ ويٵيه ،  ڀٻ ڂ وٽگ  وٽگ آ ٽي ،  ئي

 ٰبئڃٴٻ يب ؼبٮ ټىڃل .

ي ؾق ٌٹبٲ ٤كة ٸٍگيٻ ٸٙبٴ١بت اٰحٍب٨ي ٠ٹڃٸي ٠ٽبِك ٨ٵم

ٌځك ، پي شڃيي وكة ڂ قڂي ڂ وبيك ٠ٽبِك ٨ٵمي ؾق شٽڃة 

ٌك٬ي ؼٵؽبٲ ، پي شڃيي ٸه ڂ وبيك ٠ٽبِك ٨ٵمي ؾق ثب٤كڂ 

ؾا٢ ؼٵؽبٲ ، اٰحٍب٦ ٸه ڂ ٘  ڂ پٵي ٸحبٲ ؾق ٸٍگيٻ ٌځك 

)ثب ڀٹٱبقي ٌكٰث ٸٵي ِٽبيٟ ٸه ايكاٺ ڂ وبلٸبٺ جڃو١ٿ 

يكا ١ؿټي ا ِٽبيٟ ٸ ١بؾٺ ڂ  وبلي ٸ ئڃ ڂ ټڃ ٍب٦ ژ ٺ(، اٰح

ٌيٹيبيي ټيٹٿ ج٩ّيٵي ٘  ، شيڃپ ڂ ٸه ؾق ٰصٳ ٌٹه آثبؾ 

ڂ ڀٍحصيٻ ، اٰحٍب٦ ٸڃاؾ ٸ١ؿټي ٤يك ٨ٵمي ؾق ٸٍگيٻ ٌځك 
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ڂ ؼٵؽبٲ ، اٰحٍب٦ ٰبئڃٴٻ ڂ ؼبٮ ِٽ١حي ڂ پكٴيث ؾق ټيك 

 ، ټٹيٻ ، ٸٍگيٻ ٌځك ڂ ؼٵؽبٲ ِڃقت گك٨حٿ اوث .

ايي ؾق ٸٽٙ٭ٿ ٌٹبٲ ٸٍگيٻ ٌځك ال ټٝك ٸحبٴڃژټي ڂ ٨ٵمل

وث ڂ  ٌؿپ ا  ٟ٬ وڃټگڃٺ ڂا ٸه  ٭ٿ  وبؼحبق ٸٽٙ ٸٿ  اؾا

صٿ  اقليبثي ثٿ ټحي ٧ٍ ڂ  ٹبٲ ٰ ظبٰي ال اظح يٿ  ڀبي اڂٴ

 ثبٌؿ . قويؿٺ ظؿا٬ٳ يٯ ٰبټىبق ٸه پڃق ٨يكي ٸي

وحبٺ ٸي ّبٲ ؾق ا ثٳ اوحع ١ؿټي ٬ب ٸڃاؾ ٸ ټڃاٞ  جڃاٺ  ال ا

يث ، پڃل ڂالٺ ، ٸكٸك ١ؿټي ،  ٰٿ ٸ گچ ،  پڃ وٽگ  يث ،  گكاټ

قٺ ڂقن ، وڃٴ٩بت وؿيٷ ، ٌيٳ ، وٽگ آڀٯ ، وٽگ آڀٯ ، ٸب

٘  ڂ ٸه ، ٨ٵؿوپبت ، ويٵيه ، ثبقيث ، پكٴيث ڂ لئڃٴيث 

قا ټبٶ ثكؾ ٰٿ ؾق اټڃاٞ ِٽبيٟ ٍٰبڂقلي)٤فايي ڂ ؼڃقاٮ 

ؾاٶ( ڂ ِتتٽ١حي )جّتت٩يٿ ڂ ٨يٵحتتك وتتبلي ، وتتبؼحٹبٺ ، 

وكاٸيٯ ڂ  ڀب ،  ٌڃيٽؿپ  گكلي ،  ويٹبٺ ، قټ يي ،  ؾاقڂ

 قټؿ .ٰبٌي ڂ ٌيٍٿ( ٰبقثكؾ ؾا

وبٲ  ١بؾٺ  1331ؾق  ثكاي ٸ ٍب٦  ټٿ اٰح پٽس پكڂا ىث ڂ  ثي

 1332پكڂاټٿ ؾق وبٲ  23اوحبٺ ِبؾق ٌؿپ ٰٿ ايٻ ق٬ٷ ثٿ 

ٸصڃل ِبؾق ٌؿپ ج١ؿاؾ  1331قويؿپ اوث ڂ ڀٹچٽيٻ ؾق وبٲ 

٨٭كپ ثڃؾپ ٰٿ ؾق وبٲ  4ثكؾاٌث ال ٸ١بؾٺ اوحبٺ ثكاي 

 پ اوث .٨٭كپ قويؿ 6ثٿ  1332

وبٲ  ٌؿپ ؾق  جث  ٍب٨ي ذ ڀبي اٰح عؿڂؾپ  ٽيٻ ٸ  1331ڀٹچ

ٸڃقؾ  125ثٿ  1332ٸڃقؾ ثڃؾپ اوث ٰٿ ؾق وبٲ  31ٸ١بؾٲ 

 ؾقِؿ قا ټٍبٺ ٸيؿڀؿ . 63قويؿپ اوث ڂ قٌؿي ٸ١بؾٲ 

جٽگٽبڀب ڂ ټبقوبيي ڀبي ثؽً ٸ١ؿٺ ؾق اوحبٺ جب اټؿالپ 

ثىيبق ليبؾي ال ٸٍٱ ت ٰٵي ٍٰڃق ؾق ايٻ لٸيٽٿ پيكڂي 

ٰٽؿ. ثٿ ٠ٽڃاٺ ٸربٲ ڀك چٽؿ ٰٿ ايكاٺ ال ٴعبٚ ـؼبيك  ٸي

ڂ جٽڃٞ وٽگځبي جمئيٽي ڂ وبؼحٹبٺ ڂ پحبټىيٳ جڃٴيؿ وٽگ 

ؼبٶ ؾق شځبٺ ٸ٭بٶ ؾڂٶ قا ؾاقؾ ڂٴي وځٷ آٺ ؾق ِبؾقات 

وٽگځبي وبؼحٹبټي ڂ جمئيٽي ؾق ؾټيب ٨ڃ٪ اٴ١بؾپ پبييٻ 
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ثبٌؿ ڂ ٸ٭بٶ يبلؾڀٷ قا ؾق ثيٻ  ؾقِؿ ٸي 5/2ق ظؿڂؾ ڂ ؾ

 ٍٰڃق ِبؾق ٰٽٽؿپ وٽگ ؼبٶ ؾق شځبٺ ؾاقؾ . 42

وحبٺ ڂ  ٽؿ ڀٽؿڂ ٍبثځي ٸبټ ٍڃقڀبي ٸ ٰٿ ٰ ىث  يٻ ؾق ظبٴي ا

ځبټي قا ؾق  ځبي اڂٲ ڂ ؾڂٶ ش ټؿ ٸ٭بٸ ىحٿ ا يٿ جڃاټ جكٰ

ِبؾقات ايٻ ٸبؾپ ٸ١ؿټي ثٿ ؼڃؾ اؼحّبَ ؾاؾپ ڂ ثحكجيت 

ِب 1/14ڂ  3/22 ِؿ  ّبَ ؾق ؼڃؾ اؼح ثٿ  ځبټي قا  ؾقات ش

 ؾڀٽؿ.

١بؾٺ  ثكؾاقي ال ٸ ځكپ  ٍب٦ ڂ ث ځبي اٰح گك قاڀ ٘ك٦ ؾي ال 

ؾق ؾټيب ثٿ ٰٵي ثب قڂٌځبي ٸكوڃٶ ؾق ايكاٺ ٸح٩بڂت اوث 

ڀبي  وكٸبيٿ  ٹٯ  ثب ٰ ّڃَ  يٻ ؼ ي٧ ؾق ا ٍڃقڀبي ڀٹكؾ ڂ ٰ

ثمقگ ؼبقشي ثٿ ٸڃ٨٭يث ڀبي ثمقگي ټبئٳ ٌؿپ اټؿ ڂ اِڃالً 

ّبؾي ال ثكؾاقي ا٬ح ځكپ  گفاقي  ث وكٸبيٿ  ىحٵمٶ  ١بؾٺ ٸ ٸ

ڀبي ٰ ٺ ڂ اوح٩بؾپ ال ؾوحگبڀځبي وٽگيٻ ڂ پيٍك٨حٿ اوث 

ٰٿ ثكاي وكٸبيٿ گفاقاٺ ؼكؾپ پب جڃشيٿ ا٬حّبؾي ٬بثٳ 

 جڃشځي ټؿاقؾ .

اوحبٺ اقؾثيٳ ٠ٵي ق٤ٷ اوح١ؿاؾڀبي ٨كاڂاټي ٰٿ ؾق ثٽؿ 

ِڃقت  ٍب٨بت  حبيس اٰح وث ڂ ټ ٌؿپ ا ٰك  ؽً ـ يٻ ث ځبق ا چ

ٸحبو٩بټٿ شبيگبپ ؼڃؾ قا ؾق لٸيٽٿ  ، گك٨حٿ ٸڃيؿ آٺ اوث

ٸ١ؿٺ پيؿا ټٱكؾپ اوث ڂ ظحي ثب اوحبټځبي ٸٍبثٿ ٍٰڃق 

و١ٿ ڂ  وحكاجژي جڃ جؿڂيٻ ا ثب  يبؾي ؾاقؾ.  ِٵٿ ل يم ٨ب ټ

ىځي ت  ٙبي ج ١ؿٺ ڂ ا٠ ؽً ٸ ٌح٥بٴمايي ث ثٿ ا يث ؾاؾٺ  اڀٹ

ثبټٱي ڂ ٨ٽي ڂ جٍڃي٫ وكٸبيٿ گفاقاٺ ثٿ ١٨بٴيث ؾق ايٻ 

ثكاي ج ٌٽي  ځبي قڂ ؽً ا٨٭ پيً ث وحبٺ  ١ؿٺ ا ؽً ٸ و١ٿ ث ڃ

 ٌڃؾ . ثيٽي ٸي
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ثبلقگبټي ٸصٹڃ٠ٿ ١٨بٴيث ڀبيي اوث ٰٿ ڂٜي٩ٿ ججبؾٲ ٰبال 

ڂ ؼؿٸبت ڂ ٸڃاؾ اڂٴيٿ ٸڃقؾ ټيبل ٸّك٦ ٰٽٽؿگبٺ قا ال 

ٸجبؾي ٠كٔٿ ثٿ ٸكاٰم ج٭بٔب ، ٸّك٦ ڂ ټگځؿاقي ٰبال ثك 

و١ٿ ڂ  وي ڂ جڃ ڀبي اوب ثبلاق ٰبال ٝيٷ  ځؿپ ؾاقؾ . جٽ ٠

جتتڃؾ ِتتبؾقات ، ظٹبيتتث ال جڃٴيتتؿ ٰٽٽتتؿگبٺ ، ق٨تتٟ ثځ

ٰٹجڃؾڀبي ؾاؼٵي ڂ ٰبڀً ٨ٍبقڀبي جڃقٸي ال قاپ جځيٿ ڂ 

گبټي قا  ؽً ثبلق يث ث ٹكڂ ١٨بٴ ڀب ٬ٵ ټٿ ٰبال يٟ ٠بؾال جڃل

 جٍٱيٳ ٸيؿڀؿ .

ٸ٭ؿاق ڂ اقلي ڂاقؾات ڂ ِبؾقات ال ٘كي٫ گٹكٰبت اوحبٺ 

وبٲ  ٌٹبقپ )ؾ 1333ؾق  شؿاڂٲ  ٸؿپ 2-14( ڂ )1-14ق  ( آ

شؿ ٰٿ ؾق  ټٿ  وث . ڀٹبټگڃ ٍبڀؿپ ٸيٸفٰڃق ڂٲ اا ٌڃؾ ؾق  ٸ

ظؿڂؾ  1333وبٲ  گكٶ  21663333ؾق  ٵڃ  ټڃاٞ ٰي ٰبال ال ا

ٸجبؾي ٍٰڃقڀبي ؼبقشي ثٿ ٸ٭ّؿ اوحبٺ اقؾثيٳ ڂاقؾ ٌؿپ 

لاير ثڃؾپ ڀماق  333213215اوث ٰٿ اقلي قيبٴي آٺ ؾق ظؿڂؾ 

 .اوث 

ٰيٵڃ گكٶ  44363153ٲ ٸڃقؾ ثكقوي ؾق ظؿڂؾ ڀٹچٽيٻ ؾق وب

گكؾيؿپ ٰبالي ٸؽحٵ٧ ال اوحبٺ ثٿ ٍٰڃقڀبي ؼبقشي ِبؾق 

ثڃؾپ اوث ڀماق لاير  432635443ٰٿ اقلي قيبٴي آٺ ؾق ظؿڂؾ 

ٸي يت  ثؿيٻ جكج حي  .  يك ټ٩ ِبؾقات ٤ يماٺ  ٰٿ ٸ ثيٽيٷ 

ثكاثك ثيٍحك ال ڂلٺ  36/2اوحبٺ ال ٴعبٚ ڂلټي ج٭كيجًب 

ڂٴي اقلي قيبٴي ٸعّڃالت ِبؾق ٌؿپ ؾق پ ڀبي ڂاقؾ ٌؿٰبال

 ڂاقؾ ٌؿپ ثڃؾپ اوث .ٰبالي ؾقِؿ ثيٍحك ال  35/5ظؿڂؾ 

ثتتب ٸ٭بيىتتٿ ٸيتتماٺ ڂ اقلي ڂاقؾات ڂ ِتتبؾقات اوتتحبٺ 

ٱؿيگك  ٭ؿاق ي ڀؿ ٸ ٍبٺ ٸيؿ ټي ټ وبٲ ڂل وحبٺ ؾق  ڂاقؾات ا

ثٿ  1333 ىجث  ټي ڂاقؾات ټ ٭ؿاق ڂل ظؿڂؾ  1332وبٲ ٸ ؾق 

ِؿ ڂ 53/233 يماٺ ؾق ياقلي  ٸ ظؿڂؾ بٴي ق  63/226آٺ ؾق 

ؾق وبٲ ټيم ڂ ٸ٭ؿاق ِبؾقات اوحبٺ ؾاٌحٿ اوث ؾقِؿ قٌؿ 

 65/1361ال ټٝك ڂلټي ؾق ظؿڂؾ  1332ټىجث ثٿ وبٲ  1333

ِؿ  ظؿڂؾ ڂ ؾق يبٴي ؾق  ٝك اقلي ق ٌؿ  2/16ال ټ ِؿ ق ؾق

 32. ايٻ ٸ٭بيىٿ ټٍبټگك آٺ اوث ٰٿ ؾق وبٲ ؾاٌحٿ اوث 

ٰبالڀبي ٰٷ ڂلٺ گكايً ِبؾق ٰٽٽؿگبٺ اوحبټي  ثيٍحك ثٿ 
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ڂٴي پك اقلي ، ٠ٹؿجًب ٸعّڃالت ټځبيي ِٽبيٟ ثڃؾپ اوث . 

ٸيتتماٺ ڂ اقلي ِتتبؾقات ثتتب ڂاقؾات  1333ڂٴتتي ؾق وتتبٲ 

ٌؿپ  ١بؾٲ  وث ٸح يث ڂ ؾق ا ١ؿاؾ ټځب ثك  25ج ٰبال  ٽڃاٺ  ٠

١ؿاؾ  ٽبڂيٻ ج ١ؿاؾ ٠ ثك  53ڂاقؾات ڂ ج يم  ٰبال ټ ٽڃاٺ  ٠

 ج١ؿاؾ ِبؾقات أب٨ٿ گكؾيؿپ اوث.
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يبٺ  ىب٨ك ٸ ٰبال ڂ ٸ صبيي  ىحك شبث ٸكلي ث ڀبي  ټٿ  پبيب

ٌٹبق ٸي ثٿ  ٍڃقڀب  ټٿ  ٰ ِٵي پبيب ٰبقٰكؾ ا ٽؿ  ڀك چ ټؿ  قڂ

ي جىځيٳ ڂ جىكيٟ ؾق شبثصبيي ٰبال ڂ ق٨ث ڂ آٸؿ ڀبي ٸكل

ٸيبٺ ؾڂ ٍٰڃق اوث اٸب ثب ٠ٽبيث ثٿ ايٽٱٿ ايٻ ٸكاٰم 
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ڀبي ڂقڂؾ ثٿ ٍٰڃق ڂ ټؽىحيٻ ٸعٳ ج ٬ي  ثٿ ٠ٽڃاٺ ؾقڂالپ

آيٽؿ ،ټٹبؾي ال ٌكايٗ ٨كڀٽگي  ثب ڀڃيث آٺ ثٿ ٌٹبق ٸي

 قڂټؿ. اشحٹب٠ي ، ويبوي ڂ ا٬حّبؾي آٺ ٍٰڃق ثٍٹبق ٸي

ي ايكاٺ ثٿ وجت ٸڃ١٬يث ڂيژپ ش٥كا٨يبيي ، شٹځڃقي او ٸ

٭ٳ  ٹٳ ڂ ټ وجبت ظ ٝبٶ ٸٽب ڀبي ؾڂق ؾق ټ ٌحٿ  ٰٿ ال گف

اٴٹٵٵي ؾاٌحٿ ڂ ثب ثځكپ ثكؾاقي ال ٨كِحځبيي ٰٿ ؾق  ثيٻ

پي جعڃالت ويبوي ټبٌي ال اوح٭ ٲ ٍٰڃقڀبي آويبي ٸيبټٿ 

پي  پيً ؾق  ثيً ال  ٽڃٺ ڂ  وث اٰ ٌؿپ ا صبؾ  ٭ٿ اي ؾق ٸٽٙ

يث ڂ ا٠ يبثي ٸڃ١٬ ٹٳ ڂ ثبل ِٿ ظ ؼڃؾ ؾق ٠ك جبقيؽي  جبق  ح

 اٴٹٵٵي اوث. ټ٭ٳ ثيٻ

اوحبٺ اقؾثيٳ ؾق پي شځث گيكي ثكټبٸٿ ڀبي ٰ ٺ ا٬حّبؾي 

چٿ  ڀك  يكي  ځكپ گ ڀب ڂ ث ٸٿ  يٻ ثكټب ثب ا ىڃيي  ثكاي ڀٹ

ثيٍحك ال ٸڃ١٬يث اوحرٽبيي ٸٽٙ٭ٿ ثكاي جكاټميث ٰبال ، 

ٽي  جبؾي لٸي ٸكلي ؾق ٸ ڀبي  ټٿ  وبٸبټؿڀي پبيب صبؾ ڂ  اي

ٸڃقؾ جڃشٿ ٬كاق ؾاؾپ اوث . ڀٹچٽيٻ ثب ا٨مايً ٍٰڃق قا 

قڂل ا٨مڂٺ شٹ١يث ڂ جكؾؾ ٸيبٺ ٍٰڃقڀب ، ٨مڂټي ٸيٳ ثٿ 

و٩ك ، ا٨مايً ظصٷ ڂ جٽڃٞ ٰبالڀبي جصبقي ڂ جٽڃٞ قڂٌځبي 

ظٹٳ ڂ ټ٭ٳ ڂ گىحكي ټبڂگبټځبي ظٹٳ ڂ ټ٭ٳ لٸيٽي ڂ ٌيڃپ 

ڀبي ټڃيٻ ٠ٹٵيبجي ، ڂٟٔ ٬ڃاټيٻ ڂ ٸ٭كقات ثكاي جكؾؾ 

ىب٨كاٺ ڂ ٰ ٰكؾ ٸ يؿا  ٔكڂقت پ ڀب  صبقي ال ٸكل ڀبي ج بال

شكاي  يم ا ٨مڂٺ ڂ ټ ڀبي قڂل ا ٌؿپ ڂ ټيبل يبؾ  عڃالت  ج

ٸكلي  ټٿ  جب ؾڂ پبيب ٌؿ  شت  يؿ ٸڃ ٬ڃاټيٻ شؿ ٭كقات ڂ  ٸ

 اِتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ټؿڂل ڂ 

 ثيٵٿ وڃاق ؾق اوحبٺ اقؾثيٳ قاپ اټؿالي ٌڃټؿ.

و  ځڃقي ا ٍحكٮ شٹ ٸكل ٸ ِ ټؿڂل ؾق  ٸكلي ا ټٿ  ٸي پبيب

ثبؾ  پبقن آ ٌځك  ٱي  صبٺ ؾق ټمؾي ٍڃق آـقثبي يكاٺ ڂ ٰ ا

ڂا٬ٟ گكؾيؿ ڂ ٨بِٵٿ ايٻ پبيبټٿ جب ٸكٰم اوحبٺ ظؿڂؾ 

ثبٌؿ جكؾؾ ؾق ايٻ ٸكل ال قڂي پٳ ڂا٬ٟ  ٰيٵڃٸحك ٸي 255

ؾق قڂي جبز وؿ ٸٍحكٮ ايكاٺ ڂ آـقثبيصبٺ ثّڃقت پيبؾپ 

صبٶ ٸي ظؿڂؾ  اټ ٸكلي ؾق  ټٿ  يٻ پبيب ىبظث ا يكؾ ٸ  2333گ
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حك ٸك ىبظث ٸ ثٿ ٸ ىب٨كي  وبٴٻ ٸ ثڃؾپ ڂ ؾاقاي   633ثٟ 

ٸحكٸكثٟ ڂ ؾاقاي ٸعؿڂؾپ ظّبقٍٰي ٌؿپ ڂ قاڀځبي ؾوحكوي 

 ثبٌؿ. ثٿ شبؾپ اؼحّبِي وؿ ٸي
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ٰيٵتتڃٸحكي  165پبيبټتتٿ ٸتتكلي ثيٵتتٿ وتتڃاق ؾق ٨بِتتٵٿ 

ٌٹبٲ  يٿ  ٍڃق ڂ ؾق ټبظ ٌٹبٴ٥كة ٰ يٳ ڂ ؾق  وحبٺ اقؾث ٌځك

 ٬كاق ؾاقؾ.ٌك٪ اوحبٺ اقؾثيٳ 

پبيبټٿ ٸكلي ثيٵٿ وڃاق ثب آـقثبيصبٺ ڀٷ ٸكل ثڃؾپ ڂ 

ټمؾيٱحكيٻ ٌځك ايكاٺ ڀٹبٺ ٌځك ثيٵٿ وڃاق ڂ ټمؾيٱحكيٻ 

ثبٌؿ ٰٿ  ٌځك ٍٰڃق آـقثبيصبٺ ټيم ٸصؿؾًا ثيٵٿ وڃاق ٸي

 ٰيٵڃٸحكي ٸكل ٬كاق ؾاقؾ. 23ؾق 

وبٲ  وڃاق ال  ٵٿ  ٸكل ثي وٹي  يث ق ٤بل ڂ ؾق  ١٨1365بٴ آ

گيكي ٸؿيكيث پبيبټٿ ڀبي ٸكلي ٠ٹٵيبت ثب ٌٱٳ  1365وبٲ 

يٻ  يؿ ا ٤بل گكؾ شڃؾ آ ىحعؿذبت ٸڃ ىبلي ٸ و١ٿ ڂ ثځ جڃ

ٸحكٸكثٟ  1233پبيبټٿ ؾاقاي ثؽً ٸىب٨كي ؾق ٨ٕبي ظؿڂؾ 

ثبٌؿ وبٴٻ جصبقي پبيبټٿ  ؾق ؾڂ وبٴٻ ڂقڂؾي ڂ ؼكڂشي ٸي

ٸحكٸكثٟ ١٨بٲ اوث ڂ ٨ٕبي وجم  433ؾق ٨ٕبيي ثبٴ٣ ثك 

ؾاقؾ ثب جؽّيُ ا٠حجبقات  ايٻ پبيبټٿ ڂو١ث ٬بثٳ جڃشځي

 شؿيؿ جڃو١ٿ ڂ گىحكي ايٻ پبيبټٿ ؾقؾوث ا٬ؿاٶ اوث.

ثبلاقچٿ ٸكلي ٸٍحكٮ ٸعڃ٘ٿ اي اوث ٸعّڃق ؾق ټ٭ٙٿ ٩ِك 

ٸكلي ڂ ؾق شڃاق گٹكٰبت ٸصبل ثٿ اټصبٶ جٍكي٩بت جكؼيُ 

ڃالت جڃاټٽؿ جڃٴيؿات ڂ ٸعّ ٰبال ٰٿ اڀبٴي ؾڂ ٘ك٦ ٸكلي ٸي

 ؼڃؾ قا ؾق آٺ ٸعڃ٘ٿ ٸجبؾٴٿ ٰٽٽؿ .

وبٲ  ٘ك٦  1332جب  وحبٺ ال  وٙط ا ٸكلي ؾق  چٿ  وٿ ثبلاق

ڂلاقت ٍٰڃق ٸڃقؾ جّڃيت ٬كاق گك٨حٿ اوث ٰٿ ٠جبقجٽؿ ال 

ٴڃ ؾق  ٸكلي آلاؾ چٿ  وڃاق ، ثبلاق ٵٿ  ٸكلي ثي چٿ  ثبلاق

ڀٱحبق ڂ ثبلاقچٿ ٸكلي جبلپ  3ٌځكوحبٺ ٸ٥بٺ ثٿ ٸىبظث 

پبقن آ وحبٺ  ٽؿ ؾق ٌځك ىبظث ٰ ثٿ ٸ ٰٿ ؾڂ  2ثبؾ  حبق  ڀٱ

ثبلاقچٿ اؼيك ٸحبو٩بټٿ ثٿ ؾٴيٳ ٠ؿٶ ڀٹٱبقي ٸح٭بثٳ ال 

٘ك٦ شٹځڃقي آـقثبيصبٺ جبٰٽڃٺ جبويىبجي ؾق آټځب اظؿاخ 

گيكؾ ڂ ٠ٹ ً ٤يك ١٨بٲ  ټٍؿپ ڂ ١٨بٴيحي ؾق آټځب ِڃقت ټٹي

 ثبٌٽؿ . ٸي

ثك اوبن آٸبقڀبي اقائٿ ٌؿپ ال وڃي ؾ٨حك ثكټبٸٿ قيمي 

ٸ ٹبڀٽگي ا وبٲ ڂ ڀ يٳ ؾق  وحبټؿاقي اقؾث ّبؾي ا ڃق ا٬ح
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صبٺ  ځڃقي آـقثبي ثٿ شٹ وڃاق  ٵٿ  ٸكلي ثي چٿ  لاير ال ثبلاق

حٿ  صبٶ گك٨ ٭ؿاق ڂاقؾات اټ ٴي ال ٸ وث ڂ ٌؿپ ا ِبؾق 

 ثبٌؿ. ا٘ ٠بت ؾ٬ي٭ي ؾق ؾوحكن ټٹي

وٙط ٰ ٺ ڂ  اڀؿا٦ جٍٱيٳ ثبلاقچٿ ڀبي ٸكلي ٸٍحكٮ ؾق ؾڂ

جڃاٺ ثٿ اڀؿا٦  ؼكؾ ٬بثٳ ثكقوي اوث . ال اڀؿا٦ ٰ ٺ ٸي

ثٗ  و١ٿ قڂا ي٫ جڃ حي ) ال ٘ك ٹب٠ي ڂ اٸٽي وي ڂ اشح ويب

ٵڃگيكي ال  ىبيٿ ڂ ش ٍڃقڀبي ڀٹ ثب ٰ ٹب٠ي  ّبؾي، اشح ا٬ح

ؼكؾ  ڀؿا٦  ٍؿپ( ڂ ال ا حكٲ ټ ڀبي ٰٽ ٰبال ڂ جكؾؾ چب٪  ٬ب

صبؾ  ٸي ٍيٽبٺ ڂ اي ٍحي ٸكلټ وٙط ٸ١ي ٨مايً  ثٿ ا جڃاٺ 

ځبي  ِث٨ك ٵڃگيكي ال ٸځبشكج ټبٺ ڂ ش ثكاي آ ٥ٌٵي  ڀبي 

 شڃاټبٺ ال ٸٽب٫٘ ٸكلي اٌبقپ ٰكؾ .

ٹڃٞ ٸي ٸكلي  ؾق ٸص ٽب٫٘  ٔبٞ ٸ جڃؾ اڂ ثكاي ثځ ٩ث  جڃاٺ گ

ثڃؾ ڂ  ڀؿ  يؿ ؼڃا ىيبق ٸ٩ ڀب ث چٿ  يٻ ثبلاق يث ا ١٨بٴ

ىئڃٴيٻ  ثب ٸ ثٳ  ٩بڀٷ ٸح٭ب صبؾ ج ثب اي وحبټي  ىئڃٴيٻ ا ٸ

ايٻ قاوحب ثك  جڃاټٽؿ ٬ؿٸځبي ٸځٹي ؾق ٍٰڃق ڀٹىبيٿ ٸي

 ؾاقټؿ .

( ٸٍؽّبت وكؾؼبټٿ ڀبي 3-14(ڂ ) 4-14ؾق شؿاڂٲ ٌٹبقپ )

ٍبٺ ؾاؾپ  وحبٺ ټ ٽؿٶ ؾق ا ڀبي گ ويٵڃڀب ڂ اټجبق ١بٲ ڂ  ٨

وحبٺ  ڀؿ ا ٸي ؾ ٍبٺ  شڃؾ ټ ٠بت ٸڃ ؼكيٻ ا٘  وث . آ ٌؿپ ا

وبٲ  يٳ ؾق  ثب ٸبٴٱ 1331اقؾث جبق  ٹڃٸي ڂ ال ؾڂ اټ يث ٠

ؾڂ اټجبق ثب ٸبٴٱيث ؼّڃِي ثكؼڃقؾاق ثڃؾپ ٰٿ ٨٭ٗ يٱي 

ال اټجبقڀبي ٠ٹڃٸي ؾق ظؿ اوحبټؿاقؾ ڂ ٬بثٳ ٬جڃٲ ثكاي 

٬كاق  حي  ؽً ؾڂٴ يبق ث ثڃؾپ ڂ ؾق اؼح گبټي  ٸڃقات ثبلق ا

ؾاٌحٿ اوث ڂ ثؽً ؼّڃِي ټيم ثٿ ٠ٵث وكٸبيٿ ثك ثڃؾٺ ڂ 

٬ٿ ڀب ٠  يث  وبيك ١٨بٴ ثٿ  ىجث  ثبال ټ وڃؾ آڂقي   ٠ؿٶ 

ټؿاؾپ  ٍبٺ  يث ټ يٻ ١٨بٴ گفاقي ؾق ا وكٸبيٿ  ثٿ  ٽؿاټي  چ

 اټؿ.

اټجبق ؾيگك ټيم ٰٿ اٸٱبټبت آټځب چٽؿاٺ ٬بثٳ  3ج١ؿاؾ 

حٿ  ٬كاق گك٨ ثكؾاقي  ځكپ  ٸڃقؾ ث وحبٺ  جڃؾپ ؾق ا شٿ ټ جڃ

وحبٺ ؾق  ٌيؿپ ا ڀبي وكپڃ يث اټجبق ٵي ٜك٨ ٙڃق ٰ وث. ث ا

 جٻ ٰبال ثڃؾپ اوث . 163333ظؿڂؾ 
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لٸيٽتتٿ ثبلقگتتبټي ؾاؼٵتتي اوتتحبٺ  جٽگٽبڀتتبي ٠ٹتتؿپ ؾق

ى٭٧ ڂ  ڀبي ٸ ڀب ڂ اټجبق وكؾؼبټٿ  جڃؾ  ٽؿ ال ٰٹ ٠جبقج

ثبقگيكي ڂ  ځؿاقي ،  ثكاي ټگ ټبت اللٶ  وحبټؿاقؾ ڂ اٸٱب ا

جؽٵيٿ ٰبالڀب ٰٿ وجت ثكڂل ٸٍٱ ت ٠ٹؿپ اي ثكاي جڃٴيؿ 

گكؾؾ . ٧١ٔ وٽؿيٱبڀب ڂ اجعبؾيٿ ڀب  ٰٽٽؿگبٺ ڂ جصبق ٸي

ث ٸڃق  ىيبقي ال ا گفاقي ث ٠ؿٶ ڂا گكي ڂ  ّؿي  ځب ڂ ج ٿ آټ

ؽً ٸي گك ث ڀبي ؾي ٸڃاقؾ ال جٽگٽب رك  ٴث ؾق اٰ ٌؿ .  ؾڂ ثب

٨كوڃؾپ ثڃؾٺ ټبڂگبٺ ظٹٳ ڂ ټ٭ٳ ټيم ال ٸٍٱ ت ؾيگك ثؽً 

 ثبٌؿ . ٸي

ؾق ثؽً ثبلقگبټي ؼبقشي ٸٍٱ ت اوحبٺ جب اټؿالپ ليبؾي 

جڃاٺ  ثبٌؿ ڂ ٰ ً ٸي ثب ٸٍٱ ت ٍٰڃق ؾق ايٻ ثؽً ٸٽٙج٫ ٸي

ٍڃق ٍٱ ت ٰ شڃؾ ٸ ٩ث ڂ يژپ  گ ٍٱ ت ڂ ثك ٸ وحب  يٻ قا ؾق ا

گبټي ٸي ؽً ثبلق وحبٺ ؾق ث ٕب٧٠  ا ځب قا ٸ يؿ ڂ آټ ا٨ما

 ٰٽؿ . ٸي

ثب ايٻ ظبٲ ؾق لٸيٽٿ ٸٍٱ ت ثبلقگبټي ؼبقشي ڂ ِبؾقات 

 جڃاٺ ثٿ ٸڃاقؾ ليك اٌبقپ ټٹڃؾ : اوحبٺ ٸي

جبذيك پفيكي ٌؿيؿ قڂاثٗ ا٬حّبؾي ڂ ِبؾقات ال  -1

 وبيك ٍٰڃقڀب.قڂاثٗ ويبوي ٍٰڃق ثب ڀٹىبيگبٺ ٸكلي ڂ 

٠ؿٶ ڀٹبڀٽگي ويبوحځبي ج١ك٨ٿ اي ثب ويبوحځبي اقلي  -2

 ڂ پڃٴي.

١٨بٲ ټجڃؾٺ اقججب٘بت ثيٻ ثؽً ا٬حّبؾي و٩بقجؽبټٿ  -3

 ڀب ثب ٸحڃٴيبٺ ِبؾقات اوحبٺ.

 ٠ؿٶ ڂشڃؾ اجعبؾيٿ ِبؾق ٰٽٽؿگبٺ اوحبٺ. -4

٠ؿٶ ڂشڃؾ اڀكٸځبي جٍڃي٭ي ثكاي ِبؾق ٰٽٽؿگبٺ ٸڃ٫٨  -5

 اوحبټي.

ځبي ا٠ٙبيي ثٿ جڃٴيؿ ٰٽٽؿپ ثبال ثڃؾٺ ټكغ ثځكپ ڂاٸ -6

 ڂ ِبؾق ٰٽٽؿپ.

 ثبال ثڃؾٺ ڀميٽٿ جڃٴيؿ ؾق اوحبٺ. -6
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ڂاظؿڀبي جڃٴيؿ ٰٽٽؿپ ثب ٸٍٱ ت ِبؾقات ثٿ  ؾقگيكي -3

شبي جڃشٿ ثٿ جڃٴيؿ ڂ ٠ؿٶ ڂاگفاقي ِبؾقات ثٿ 

 ٸحؽّّيٻ.

ڂشڃؾ ـڀٽيث ٸٽ٩ي ال ٰبالڀبي ايكاټي ؾق ٍٰڃقڀبي  -5

 ٸ٭ّؿ.

 ٠ؿٶ ڂشڃؾ ثكټبٸٿ ِبؾقاجي اوحبٺ. -13

 ٠ڃاقْ ٸح١ؿؾ ال ِبؾق ٰٽٽؿگبٺ .اؼف  -11

 ج١ؿؾ ڂ جٱرك ڂ جٽب٬ٓ ٬ڃاټيٻ ِبؾقاجي. -12

ڂشڃؾ ٰٽؿي ڂ وك٠ث ٠ٹٳ پبييٻ ؾق وبلٸبټځبي ٸصكي ڂ  -13

 ٸكججٗ ثب ِبؾقات.

در زمينو مشكالت ً تنگناىاي مٌجٌد در تنيا بازارچو  -

 تٌان بو مٌارد زير اشاره نمٌد : مرزي فعال استان مي

٘ي ڂ ڂ١ٔيث ٨يميٱي ټبٸٽبوت ثڃؾٺ قاڀځبي اقججب -1

 ثبلاقچٿ .

٠ؿٶ جٹكٰم ټځبؾڀبي جّٹيٷ گيكټؿپ ڂ ڂشڃؾ اؼح ٦  -2

 ټٝك ڂ وٵي٭ٿ ؾق جكٰيت اؾاقپ ٰٽٽؿگبٺ ثبلاقچٿ .

٨٭ؿاٺ اٸٱبټبت وٱڃټحگبڀي ، ق٨بڀي ، جصځيمات ٸڃقؾ ټيبل -3

ثكاي ثبقاټؿالي ، ثبق گيكي ڂ جؽٵيٿ ڂ جڃليٻ ڂ 

 اټجبقؾاقي.

ت ؾق لٸيٽٿ ٴيىث ٩ٌب٦ ټجڃؾٺ ٸ٭كقات ڂ ڂشڃؾ اثځبٸب -4

ٰبالڀبي ٸٍٹڃٲ ِبؾقات ڂ ٸصڃلڀبي اللٶ ڂ ٸځٹحك ال آٺ 

 ٠ؿٶ ذجبت ٬ڃاټيٻ ٸڃشڃؾ .

 ٸعؿڂؾيث ا٬ ٶ ٬بثٳ جصبقت. -5

ٰي٩يث پبييٻ ٰبالڀبي وبؼث ايكاٺ ڂ ٰي٩يث ثىحٿ  -6

 ثٽؿي ټبٸٙٵڃة آټځب .

-جبذيك ٌؿيؿ قڂاثٗ ويبوي ظبٰٷ ثيٻ ٍٰڃقڀب )ايكاٺ -6

اقچٿ ڂ ٠ؿٶ ذجبت ؾق جكٰيٿ( ثك اڂٔبٞ ثبل–آـقثبيصبٺ 

 قڂټؿ ١٨بٴيث ثبلاقچٿ .

اؼف ٠ڃاقْ ټىجحًب وٽگيٻ ال ٤ك٨ٿ ؾاقاٺ ڂ پيٵٿ  -3

 ڂقاٺ ڂ ٸىب٨كاٺ جڃوٗ وبلٸبټځبي ٸىئڃٲ.

براي شكٌفائي بخش بازرگاني ً رًنق ًاردات ً صادرات -

 گردد : در استان پيشنياد مي
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ثكټبٸٿ ِبؾقاجي اوحبٺ جڃوٗ ٸىئڃالٺ اوحبټي ڂ  -1

بڀٽگي ويبوث ٸٵي ثٿ ِڃقجي جځيٿ ڂ ٸٽٙ٭ٿ اي ثب ڀٹ

جٽٝيٷ گكؾؾ جب ِبؾقات ٰبالڀب ڂ جڃٴيؿات ٸٍؽّي ٰٿ ثٿ 

ټعڃي اوحبٺ ؾق جڃٴيؿ ڂ اقائٿ آټځب ؾاقاي ٸميث ټىجي 

ثڃؾپ ڂ ٸڃقؾ ټيبل ٍٰڃقڀبي ٸ٭ّؿ اوث ، ال ايٻ اوحبٺ 

 ِڃقت پفيكؾ .

اوحكاجژي جڃو١ٿ ِٽ١حي ثب جبٰيؿ ثٿ ِبؾقات جځيٿ ڂ  -2

 يي گكؾؾ .جؿڂيٻ ٌؿپ ڂ اشكا

ِٽبيٟ اوحبٺ ثٿ ق٠بيث ٰي٩يث ڂ ثىحٿ ثٽؿي ڀؿايث ڂ  -3

 جٍڃي٫ ٌڃټؿ .

١٨بٴيث ڀبي قايمټي ا٬حّبؾي ؾق و٩بقجؽبټٿ ڀبي  -4

 ايكاٺ ؾق ٍٰڃقڀبي ٩٬٭بل اڀٹيث يبثؿ.

ثكاي شٵڃگيكي ال ٠ٹٵٱكؾ وٵي٭ٿ اي ٸحڃٴيبٺ اٸڃق  -5

ڀٹبڀٽگي ڀبي ثيٍحكي ثيٻ اقگبټځبي ـيكثٗ ؾق ِبؾقات 

 ِڃقت پفيكؾ .

بټيبثي ثځيٽٿ وكؾؼبټٿ ڀب ، ويٵڃڀب ، ڂ گٹكٰبت ٸٱ -6

ؾق اوحبٺ ٸٙبٴ١ٿ ٌؿپ ڂ اظؿاخ ايٽگڃټٿ ليك وبؼحځب 

 ٸٽٙج٫ ثك يب٨حٿ ڀبي آٺ ثبٌؿ .
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٘ظبْ التٔبؿي وِٛك اًت وٝ ـعبِيت ٞبي آٖ ثٝ ًاٝ  ؿك ثؾَ عُٕ ٚ ٘مُ ام رّٕٝ أٛك ميلثٙبيي ٔٛضٛ  ـعبِيت 

   ٝ ٞابي   كٍٚ مٔيٙي، آثي ٚ ٞٛايي ا٘زبْ ٔيٍيلؿ . ٌٌتلٜ ـعبِيت ٞبي ثؾَ عُٕ ٚ ٘مُ ؿك ثلٌيل٘اـٜ تٕابٔي يلٓا

اـاناكي ٚ ٘الْ اـاناكي    تٛميعي ٚ ٔٔلـي اًت ٚ ٚظيفٝ آّي آٖ اًتفبؿٜ ام أىب٘ابت ًاؾت   ؽـٔبتي ، تِٛيـي ، 

ثؾَ ثلاي ربثزبيي وبه ٚ ٌٔبـل اًت . ايٗ ثؾَ ثٝ يٙٛاٖ عّمٝ اكتجبعي ميل ثؾِٟب ٚ ثؾِٟبي التٔابؿي صلؽاٝ   

تٛاٖ يبـت وٝ ؿك رليابٖ   ثؾِـ ٚ عتي يه ـعبِيت التٔبؿي كا ٞٓ ٕ٘ي اكمٍ اـنٚؿٜ ، ٘ظبْ التٔبؿي كا تىبُٔ ٔي

ٚظيفٝ ٟٔٓ ثؾَ عُٕ ٚ ٘مُ ، كًاب٘يـٖ   ،ِ٘ـٜ ثبُـ . ثٝ يجبكت ؿيٍل ـعبِيت ؽٛؿ ام ؽـٔبت عُٕ ٚ ٘مُ ثٟلٜ ٔٙـ

ٞبي تِٛيـ ٔغٔٛهت ٚ ٘ين كًب٘ـٖ ٔغٔٛهت ثٝ ٘مبط تٛميع ٚ ٔٔلؾ ثاٛؿٜ ٚ   ٔزٕٛيٝ ٟ٘بؿٜ ٞبي ـينيىي ثٝ ٔىبٖ

 ـلآيٙـ تِىيُ اكمٍ اـنٚؿٜ ؿك تٕبْ ـعبِيت ٞبي التٔبؿي ثٔٛكت ٌٔتميٓ يب ؼيال ٌٔاتميٓ ام اياٗ ثؾاَ ٔتاأحل     

ُٛؿ . عٛمٜ يّٕىلؿ ثؾَ عُٕ ٚ ٘مُ ثٝ أٛك التٔبؿي وِٛك ٔغـٚؿ ٘يٌات ٚ ًابؽتبك ًاؾت اـناكي)ُاجىٝ      ٔي

كاٟٞب ٚ كاٜ آٞٗ ، پبيب٘ٝ ٞب ، ـلٚؿٌبٟٞب ، ثٙـكٞب ٚ رن آٖ( ٚ٘لْ اـناكي )ٔاـيليت ، مٔابٖ ؿًتلًاي ، آٔاٛمٍ ٚ     

ميل ًبؽت ، ـٙبٚكي اعاليبت ٚ اكتجبعابت   اكتمبي ًغظ ويفي ًلٔبيٝ ٞبي اٌ٘ب٘ي ، ًبمٌبكي ٚ تٙبًت ٘بٌٚبٖ ثب

ٞبي اكتجبعي ثيٗ ٔٛضٛيبت التٔبؿي ، ارتٕبيي ، ـلٍٞٙي ٚ ًيبًاي ٚظيفاٝ    آٖ( ايٗ ثؾَ ثب تىٕيُ عّمٝ ءٚ رن

ٟٕٔي كا ثل يٟـٜ ؿاكؿ . ٞٓ صٙيٗ يّٕيبتي ٔب٘ٙـ ربثزبيي اـلاؿ ثلاي تغٔيُ ٚ آٔٛمٍ ، وبكيبثي ٘يلٚي رٛيبي وبك 

تٛميع آٖ ؿك ًبمٔبٖ ـضبيي وِٛك ، پِتيجب٘ي ٘يلٚٞبي ؿـبيي ٚ أاـاؿ كًاب٘ي ٚ رانء آٖ ،    ، ٟٔبرلت رٕعيت ٚ 

 تٟٙب ثٝ يٙٛاٖ ثؾِي ام ٚيوٌيٟبي ثبكم ثؾَ عُٕ ٚ ٘مُ اًت.

 1/1426عاـٚؿ   1382ك ًبَ عَٛ كاٟٞبي آّي ٚ ـليي عٛمٜ اًتغفبظي اؿاكٜ وُ كاٜ ٚ تلاثلي اًتبٖ اكؿثيُ ؿ

ويّٛٔتل اـنايَ ِ٘بٖ ٔيـٞـ  5/19ويّٛ ٔتل كًيـٜ اًت ٚ ؿك عـٚؿ  6/1445ثٝ  1383ويّٛٔتل ثٛؿٜ وٝ ؿك ًبَ 

( ِ٘ابٖ ؿاؿٜ ُاـٜ اًات. ثاب تٛراٝ ثاٝ       1-15. عَٛ كاٟٞبي آّي ٚ ـليي اًتبٖ ثٝ تفىيه ٘ٛ  آٟ٘ب ؿك راـَٚ ) 

ام ٘ظل تعـاؿ كٚمٞبي يؾجٙـاٖ ؿك عَٛ ًابَ اِٚايٗ   ايٗ اًتبٖ بٖ)وٌٛٞتب٘ي ٚ ٓعت اِعجٛك ثٛؿٖ اوخل ٔٙبعك اًت

كتجٝ كا ؿك ثيٗ اًتبٟ٘بي وِٛك ؿاكؿ ٚ٘ين ؿٚٔيٗ اًتبٖ وٌٛٞتب٘ي ٚ ٓاعت اِعجاٛك وِاٛك ثاٝ ِغابػ تاٛپلٌلاـي       
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لي ثبُـ.( ٚ إٞيت ثل٘بٔٝ كاٞـاكي ٚ ِنْٚ ثٟجٛؿ ٚ ٍٟ٘ـاكي كاٟٞبي آّي ٚ ـليي ٔٛرٛؿ ، اؿاكٜ وُ كاٜ ٚ تلاثا  ٔي

اًتبٖ ايٗ ثل٘بٔٝ كا ثب رـيت ٚ تالٍ لبثُ ٔالعظٝ اي ا٘زبْ ٔيـٞـ ٚ ؿك اكتمبء ويفيت كاٟٞبي عٛمٜ اًاتغفبظي ٚ  

 وُٛـ . ثبه ثلؿٖ ضليت ايٕٙي تلؿؿ ؿك ٔغٛكٞبي ٔٛآالتي اًتبٖ ٔي

ِ جي  ڀبي ٸڃا رك ٸعڃق ثڃؾٺ اٰ جڃق  ١ِت اٴ١ ىحبټي ڂ  ٰڃڀ

جب ؾق  ٌؿپ  ٠د  پڃگكا٨ي آٺ ثب ّڃَ جڃ ١ٔيث ثؽ وحبٺ ڂ ڂ ا

بٖ ظبؾذٿ ؼيم ليبؾي ڀٹٿ ٸعڃقڀبي اِٵي ڂ ٨ك٠ي اوحبٺ ټ٭

٠د  وبٴٿ ثب ٹٿ  يم ڀ ذٿ ؼ ٭بٖ ظبؾ يٻ ټ ؽڃقؾ . ا ٍٷ ث ثٿ چ

ٌڃټؿ ٰٿ جٵ٩بت شبټي ڂ ٔكقڀبي  ثكڂل جّبؾ٨بت ٸح١ؿؾي ٸي

 ا٬حّبؾي ڀٽگ٩حي قا ثڃشڃؾ ٸي آڂقټؿ .

اٴجحٿ ؾق وبيٿ ج ي ڂ شؿيث ثكټبٸٿ قيماٺ ڂ ؾوحگبڀځبي 

اشكايي اوحبٺ ڀٹٿ وبٴٿ ج١ؿاؾي ال ايٻ ټ٭بٖ ظبؾذٿ ؼيم 

پٽس ټ٭ٙٿ  1331ثٿ ٠ٽڃاٺ ٸربٲ ؾق وبٲ  .ٌڃټؿ  ِ ض ٸيا

ؾڂ ټ٭ٙتتٿ  1333ټتتٿ ټ٭ٙتتٿ ڂ ؾق وتتبٲ  1332ڂؾق وتتبٲ 

ؼيم اِ ض ٌؿپ اټؿ ڂٴي ال آټصب ٰٿ ا٠حجبقات ٨ّٳ  ظبؾذٿ

ٱبت ڂ  يٻ ټ ثٿ ا شٿ  ثؿڂٺ جڃ ڀب  وحبٺ  ثكي ا قاپ ڂ جكا
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ٌبؼُ  ٰكؾٺ  عبٚ  ثب ٴ ٹؿجًب  ىٽگ»٠ ٵڃٸحك قاپ ڀٹ « ٘ڃٲ ٰي

ثؿيځي اوث ٰٿ ا٠حجبقات )ثب جڃشٿ ثٿ ٌڃټؿ ،  پبؾاق ٸي

ڂ١ٔيث ؼبَ اوحبٺ ال ټٝك جڃپڃگكا٨ي ڂ ١ِڃثث آة ڂ ڀڃا( 

٩ٰب٦ ټؽڃاڀؿ ٰكؾ ڂ اِ ض ايٻ ټ٭بٖ ڂ ق٨ٟ ٸٍٱ ت آټځب ڂ 

قوبټيؿٺ ڂ١ٔيث ٌجٱٿ قاڀځبي اوحبٺ ثٿ وٙط اوحبټؿاقؾ ، 

 ثٿ ٘ڃٲ ؼڃاڀؿ اټصبٸيؿ . ليبؾيوبٴځبي 

ٿ ا٠حجبق ٸڃقؾ ټيبل ال ٘ك٦ ؾيگك اللٶ ثٿ جڃٔيط اوث ٰ

يبت  شكاي ٠ٹٵ يب ا ىٙط  يك ڀٹ ٭بٟ٘ ٤ يٯ ج ظؿاخ  ثكاي ا

جكاټٍٿ ثكؾاقي ڂ اِ ض ڀٽؿوي پيچ ڀب ڂ ٬ڃوځبي ا٨٭ي ڂ 

٬بئٷ ڂ اليكڂثي پٵځب ڂ جڃټٵځب ڂ ٌبټٿ وبلي شبؾپ ڀب ؾق 

ڂ ٬يٹث ڀبي ٸٽٙ٭ٿ ٸعڃقڀبي ٰڃڀىحبټي ثب جڃشٿ ثٿ ١ِڃثث 

ٰؿاٶ يٯ ثب ڀيچ قايس ڂ جڃقٶ ٨مايٽؿپ آټچٽبٺ ثبالوث ٰٿ 

ال وتتبيك ٨ّتتڃٲ ٠ٹكاټتتي ٬بثتتٳ ٸ ظٝتتٿ ټيىتتث ڂ اشتتكاي 

ايٽگڃټٿ ٠ٹٵيبت ؾق وٙط ٬بثٳ ٬جڃٲ ، جڃشٿ ڂ ٠مٶ ٸٵي 

 ٘ٵجؿ . ٸي

ؾق ايٻ ٸ٭ڃٴٿ ٸٍٱٳ ٸځٷ ؾيگك ٸىبئٳ ٨كڀٽگي ڂ اشحٹب٠ي 

يب  ٽؿگي ڂ  صبق ؾق قاټ ڀبي ټبڀٽ ّڃقت ق٨حبق ٰٿ ث وث  ا

جب٘ي ڂ ڂاقؾ ڀبي اقج ِعيط ال ٸعڃق ټب  وح٩بؾپ  آڂقؾٺ  ا

ؼىبقت ثٿ شبؾپ ڀب ، ظكيٷ آټځب ڂ جؽكيت ٠ ئٷ قاڀٽٹبيي 

ٰٽؿ . ثٿ ٠ٽڃاٺ ٸربٲ  ڂ قاټٽؿگي ڂ ټٝبيك آټځب ثكڂل ٸي

وبٲ  ٰٳ قاپ ڂ  1332ؾق  ٍٹگيك اؾاقپ  ج ي چ شؿيث ڂ  ثب 

جكاثكي اوحبٺ پكڂژپ ٘ڃالټي ٰٹك ثٽؿي ٸٍگيٻ ٌځك ڂ پٳ 

ڀبي ؼيبڂ چبي ثٿ ثځكپ ثكؾاقي قويؿ جب ال جكا٨يٯ ؼڃؾقڂ

٠جڃقي ؾق ؾاؼٳ ٌځك ڂ ؼٙكات ټبٌي ال آٺ ٰبوحٿ ٌڃؾ ڂٴي 

٠ي  وحبيي ڂ ٨ك عڃق قڂ ٽؿ ٸ جبٖ چ ذك اقج ثك ا و٩بټٿ  ٸحب

جڃوٗ وبٰٽيٻ ٸعٵي يب ٌځكؾاقي ثڃويٵٿ ج٭بٟ٘ ڀبي ٤يك 

وبل  ذٿ  ٱي ال ظبؾ ٌؿپ ي يبؾ  عڃق  ثٿ آٺ ، ٸ وحبټؿاقؾ  ا

گماقي گكؾيؿ  1333جكيٻ ٸعڃقڀبي اقججب٘ي اوحبٺ ؾق وبٲ 

ٸ ثٿ  ىبلي ڂ .  يك قاڀ ټي ټٝ يبت ٠ٹكا ٸٿ ٠ٹٵ ڃالات اؾا

ځكپ  گڃټگي ث عد چ وبلي ؾق ث ٽگ  يث ٨كڀ ڀؿاقي ، اڀٹ قا

ثكؾاقي ڂ اوح٩بؾپ ال قاڀځب ڂ ق٠بيث ٬ڃاټيٻ قاڀٽٹبيي 
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 ٛ٩ ٽؿگي ڂ ظ ثٿ ڂ ڂ قاټ ڀب  ټٿ ليكثٽب ځؿاقي ايٽگڃ ټگ

ثبٌؿ .  ٬بثٳ جڃشٿ ٸيثىيبق ٸځٷ ڂ ٠ٽڃاٺ ذكڂجځبي ٸٵي 

ذٿ ؼ ٭بٖ ظبؾ ٨مايً ټ ٵث ا وبٲ  55يم ال ٠ ٙٿ ؾق   1332ټ٭

ټ٭ٙٿ ظبؾذٿ  ٠2ٵي ق٤ٷ اِ ض  1333ټ٭ٙٿ ؾق وبٲ  136ثٿ 

ؼيم ؾق ايٻ ٨بِٵٿ ، ثكڂل ٸىبئٳ ڂ ٸٍٱ جي ال ايٻ ؾوث 

 ثڃؾپ اوث.

شؿڂٲ ) ذٿ 2-15ؾق  ٭بٖ ظبؾ ١ؿاؾ ټ ّڃَ ج ٔيعبجي ؾق ؼ ( جڃ

ؼيم ڂ ج١ؿاؾ قاڀؿاقؼبټٿ ڀبي ٸڃشڃؾ ڂ ١٨بٲ ؾق ٸعڃقڀب 

وگبڀځ ١ؿاؾ پب يم ج وث . ڂ ټ ٌؿپ ا ٵيه قاپ آڂقؾپ  بي پ

ٌڃؾ ثيٍحكيٻ ج١ؿاؾ ټ٭بٖ  ڀٹبټگڃټٿ ٰٿ ؾق شؿڂٲ ؾيؿپ ٸي

ځبي  وحع٩بٜي قاڀ ظڃلپ ا وحبٺ ؾق  ڀبي ا يم ٸعڃق ذٿ ؼ ظبؾ

ٌځكوحبټځبي ٸٍگيٻ ٌځك ، اقؾثيٳ ، ٸ٥بٺ ڂ ؼٵؽبٲ ڂا٬ٟ 

ٔكڂقت  شڃؾ  يك٤ٷ ڂ ٰٿ ٠ٵ وث  ٔيط ا ثٿ جڃ ټؿ. اللٶ  ٌؿپ ا

ٹبيي ڂ ق ٵيه قاپ قاڀٽ وگبڀځبي پ حكٲ پب ٽؿگي ؾق ٰٽ اټ

جكؾؾ ڂ و ٸث ٠جڃق ڂ ٸكڂق ، ٸحبو٩بټٿ ڀٽڃل پبوگبڀځبي 

-گكٸي(ڂ )ٸٍگيٻ ٌځك-پٵيه قاپ ؾق ٸعڃقڀبي )ثيٵٿ وڃاق

ٰڃذك ٥بٺ( ڂ ) ڀي ٸ يك-وٿ قا ؽبٲ( ڂ )ټ ظؿاخ -ؼٵ وكاة( ا

 ٌڃؾ. آټځب ثٿ ٌؿت اظىبن ٸيڂشڃؾ ټٍؿپ اټؿ ڂ ٴمڂٶ 

ِٵي ال  ځبي ا و٩بٴث ؾق قاڀ ًٰ آ يبت قڂ ٭ؿاق ٠ٹٵ  36ٸ

وبٲ  ٵڃٸحك ؾق  وبٲ  136ثٿ  1332ٰي ٵڃٸحك ؾق   1333ٰي

ظبٲ  ٠يٻ  وث ڂؾق  ويؿپ ا ځبي  5/6ق ٌبټٿ قاڀ ٵڃٸحك ال  ٰي

ځبي  ٽي قاڀ ٔكيت ايٹ ثكؾٺ  ثبال  ځث  يم ش وحبٺ ټ ِٵي ا ا

و٩بٴث ڂ  ٌبټٿ  5/23ٸفٰڃق آ وٿ  ّڃقت ٌڃ يم ث ٵڃٸحك ټ ٰي

وبلي ٌؿپ اټؿ . ؾق ڀٹيٻ ظبٲ قڂًٰ آو٩بٴث قاڀځبي ٨ك٠ي 

ٰيٵڃٸحك قويؿپ اوث  6/21ٰيٵڃ ٸحك ثٿ  22اوحبٺ ټيم ال 

وبٲ  يؿ  1333ڂ ؾق  جبق جبٰ عؿڂؾيث ا٠ح ثٿ ٸ شٿ  ثب جڃ

حٿ  ِڃقت گك٨ ځب  ځؿاقي آټ ِٵي ڂ ټگ ځبي ا ٍحكي قڂي قاڀ ثي

 اوث .
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ځبي  ټث قاڀ ٝك ٸ١بڂ يك ټ ٰٿ ل وحبيي  ځبي قڂ ٘ڃٲ قاڀ

ٍڃټؿ  وحبٺ اؾاقپ ٸي ثكي ا ٰٳ قاپ ڂ جكا وحبيي اؾاقپ  قڂ

وبٲ  ١بؾٲ  1332ؾق  ٵڃٸحك ٸي 5/3333ٸ ثب  ٰي ٰٿ  ٌؿ  ثب

ٰيٵڃٸحك  1/3232ثٿ  1333ٰيٵڃٸحك ا٨مايً ؾق وبٲ  6/113

٘ڃٲ قاڀځبي قڂوحبيي اوحبٺ ثٿ ج٩ٱيٯ ټڃٞ  قويؿپ اوث .

وح و٩بٴحٿ قاپ قڂ شؿڂٲ ) -بيي )آ وٿ( ؾق  ٸؿپ 3-15ٌڃ ( آ

 اوث .

ظؿڂؾ  ٍڃق ؾق  ٸبقي ٰ وبٴٽبٸٿ آ ڀبي  وبن ؾاؾپ   36/1ثك ا

يٳ  وحبٺ اقؾث ٍڃق ؾق ا ٠ي ٰ ِٵي ڂ ٨ك ځبي ا ِؿ ال قاڀ ؾق

ڂا٬ٟ ٌؿپ اټؿ ڂ وځٷ قاڀځبي قڂوحبيي اوحبٺ ټيم ال ٰٳ 

ثٿ  ٍڃق  وحبيي ٰ ځبي قڂ ِؿ ٸي 16/3قاڀ ٰٿ  ؾق وؿ   33/2ق

وځٷ ِؿ  و٩بٴحٿ ڂ  ؾق وحبيي آ ځبي قڂ وځٷ  16/4قاڀ ِؿ  ؾق

 ثبٌؿ . قاڀځبي قڂوحبيي ٌڃوٿ ٸي

ٰٳ  ثٿ  وحبٺ  شڃؾ ؾق ا ځبي ٸڃ ٘ڃٲ قاڀ وٽصً  ٌبؼُ  حٿ  اٴج

ثٿ  ىجث  ٘ڃٲ قاپ ټ ٌبؼُ  يب  ٍڃق ڂ  ځبي ٰ ىبظث ڂ قاڀ ٸ

وحبٺ ټٹي يث ا ثكاي  شٹ١ ٽؿپ اي  ييٻ ٰٽ ٌبؼُ ج١ ټؿ  جڃا
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يب  ؼڃقؾاقي  ١ٔيث ثك ِ جڂ ٙڃٖ ٸڃا ويٷ ؼ ظي ڂ جك ي ڂ ٘كا

ٌجٱٿ اقججب٘ي يٯ ٸٽٙ٭ٿ ثبٌؿ ڂ ؾق ٘كاظي ٌجٱٿ ظٹٳ ڂ 

يٯ  يٳ ژئڃپٵح ٹي ال ٬ج ىبئٳ ٸځ ثٿ ٸ يؿ  ٵڃة ثب ٭ٳ ٸٙ ټ

اوحبٺ ڂ ٸٽٙ٭ٿ ڂ ٸڃ١٬يث قيبٔي ڂ ټىجي اوحبٺ ڂ ٸٽٙ٭ٿ 

صڃاق ڂ  ٭بٖ ڀٹ جب٘ي ټ ١ٔيث اقج ٰٳ ڂ ّبؾ آٺ ڂؾق  ڂ ا٬ح

 ټعڃپ اقججبٖ ثب ٌجٱٿ وكاوكي ٍٰڃق جڃشٿ ټٹڃؾ .

وحبٺ ال  ٠ي ؾق ا ِٵي ڂ ٨ك ځبي ا وبٲ  53/6جكاٰٷ قاڀ ؾق 

وبٲ  33/3ثٿ  1332 ثٟ ؾق  ٵڃٸحك ٸك ّؿ ٰي ثك يٱ ٵڃٸحك  ٰي

قويؿپ اوث ڂ ؾق ڀٹيٻ ٸؿت جكاٰٷ قاڀځبي قڂوحبيي  1333

ويؿپ  32/16ثٿ  15/16ال  ٵڃٸحك ق ّؿ ٰي ٵڃٸحك ؾق يٱ ٰي

پ ؾق اوحبٺ ثب ٍٰڃق اگك چٿ ٸ٭بيىٿ ٌبؼُ جكاٰٷ قا اوث.

ټحبيس اٸيؿڂاقٰٽٽؿپ اي ؾاقؾ ڂٴي ثبيؿ اـ٠بٺ ټٹڃؾ ٰٿ 

ايٻ ٌبؼُ ثكاي ټٍبٺ ڂ١ٔيث ٌجٱٿ قاڀځبي اوحبٺ ٩ٰبيث 

ئڃپٵيحٱي ڂ  وكلٸيٽي ڂ ژ يث  ثٿ ٸڃ١٬ يث  ٽؿ ڂ ٠ٽب ٹي ٰ ټ

ڂ١ٔيث جڃپڃگكا٨ي اوحبٺ ڂ ٰي٩يث قاڀځبي ٸڃشڃؾ ڂ پبئيٻ 

بٺ ٸيؿڀؿ ٰٿ ثڃؾٺ ٸٍؽّبت اٰرك ؼٙڃٖ ٸڃاِ جي اوحبٺ ټٍ

جب  وث ڂ  ىيبق ا ٰبق ث ثكاي  شب  ثكي  ّٳ قاپ ڂ جكا ؾق ٨

 قويؿٺ ثٿ وٙط ٬بثٳ ٬جڃٲ ٨بِٵٿ ليبؾي ٸڃشڃؾ ٸي ثبٌؿ.
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وبٲ  يٳ ؾاقاي  1333ؾق  وحبٺ اقؾث ١بٲ ؾق  6ا ټٿ ٨ پبيب

ثك ٰٿ  وث  ثڃؾپ ا ىب٨ك  ٭ٳ ٸ ٹٳ ڂ ټ ٽٿ ظ ِڃقت  لٸي وبن  ا

 223465ڂ١ٔيث ظٹٳ ٸىب٨كي ِبؾق ٌؿپ ال ايٻ پبيبټٿ ڀب 

ج١ؿاؾ و٩ك ثب اټڃاٞ ڂوبيٳ ټ٭ٵيٿ ٠ٹڃٸي ٸىب٨كي شبؾپ 

اي )اجڃثڃن، ٸيٽي ثڃن، وڃاقي ٰكايٿ( ثٿ ٸ٭بِؿ ٸؽحٵ٧ 

ؾقڂٺ ڂ ثكڂٺ اوحبټي ِڃقت گك٨حٿ ٰٿ ټىجث ثٿ وبٲ ٬جٳ 

ظؿڂؾ  يٻ 14ؾق  ٹڃٞ ا ڀؿ. ؾق ٸص ٍبٺ ٸيؿ ٨مايً ټ ِؿ ا  ؾق

ظؿڂؾ  ىب٨كجځب  ٰٿ 2244656ٸ ټؿ  ٌؿپ ا صب  ىب٨ك شبث ٩ك ٸ ټ

ؾقِؿ ٰبڀً ټٍبٺ ٸيؿڀؿ.  12ټىجث ثٿ وبٲ ٬جٳ ؾق ظؿڂؾ 

ِؿ  ثٿ ٸ٭ب وحبٺ  ٌؿپ ؾق ا صب  ىب٨ك  شبث ١ؿاؾ ٸ يٻ ج ال ا

ثڃن  ؾقِؿ ثب ٸيٽي 15ؾقِؿ آټځب ثب اجڃثڃن ڂ  33ٸؽحٵ٧ 

 ڂ ث٭يٿ ثب وڃاقي ٰكايٿ ڀبي ٠ٹڃٸي ٸىب٨كت ټٹڃؾپ اټؿ .

جڃٔيط اوث ٰٿ ٌځكوحبټځبي ثيٵٿ وڃاق ، ٸ٥بٺ ڂ اللٶ ثٿ 

جڃٲ  ثٳ ٬ وت ڂ ٬ب ىب٨كثكي ٸٽب ڀبي ٸ ټٿ  ٬ؿ پبيب ٹيٻ ٨ب ټ

ظؿاخ ڂ قاپ  ثٿ ا يكثٗ  ىئڃٴيٻ ـ شؿي ٸ شٿ  ىحٽؿ ڂ جڃ ڀ

ٔكڂقي ٸي ځب  ىب٨كي ؾق آټ ټٿ ٸ ټؿالي پبيب ٌؿ . ؾق  ا ثب

٨بجك ڂ  يب ؾ ټٿ  جڃؾٺ پبيب ٵث ټ ثٿ ٠ ٹيٻ  وحبٺ ټ ٌځك

يث ڀبي ٸىب٨كثكي ذجث ټيم گبقاژڀبي ٸٽبوت ظحي ِڃقت ڂ١ٔ

ٽؿي  ټٹي ٌيٿ ٰٹكث وحبټي ال ظب ثكڂٺ ا ىب٨كيٻ  ٌڃؾ  ڂ ٸ

ث١ٽڃاٺ پبيبټٿ ٸىب٨كثكي اوح٩بؾپ ٸي ٰٽٽؿ ٰٿ ٠ ڂپ ثك 

ايصبؾ يٯ ټ٭ٙٿ ظبؾذٿ ؼيم چځكپ ٜبڀكي ټبٸٙٵڃثي ټيم ثك 

 گفاقؾ. شب ٸي

ثب جڃشٿ ثٿ ا٨مايً ١٨بٴيث ڀبي ا٬حّبؾي ڂ اشحٹب٠ي ڂ 

، ٰبڀً ج١ؿاؾ ٸىب٨كيٻ شبثصب ٌؿپ ٨كڀٽگي ؾق وٙط اوحبٺ 

ؾق اوحبٺ شبي ثكقوي ڂ جبٸٳ ثيٍحكي ؾاقؾ ڂ اظحٹبالً يٱي 

ٵيٗ ڂ  يٿ ث ثكاي جځ ىب٨كيٻ  يٳ ٸ ٠ؿٶ جٹب ځبي آٺ  ال ٠ٵح

وتتڃاق ٌتتؿٺ ثتتٿ اجڃثڃوتتځب ڂ ڂوتتبيٳ ټ٭ٵيتتٿ ٠ٹتتڃٸي ؾق 

ٌځك  ًِب ؾق  ىب٨كثكي ؼّڃ ڀبي ٸ ټٿ  يك ال پبيب ځبيي ٤ ٸٱبټ

ؾق ٸعڃقڀبي ٸځٷ اوحبٺ اقؾثيٳ ڂ وبيك ٌځكڀبي ڂا٬ٟ ٌؿپ 

وبلي  ٸي ٽگ  ٸڃلي ڂ ٨كڀ يؿ آ ٽٿ ثب يٻ لٸي ٰٿ ؾق ا ٌؿ  ثب

ثيٍحكي ثكاي اوح٩بؾپ ٸىب٨كيٻ ال پبيبټٿ ڀبي ٸىب٨كثكي 

ال ٘كي٫ قوبټٿ ڀب ڂ ٸىئڃٴيٻ ڂ اؼف ثٵيٗ ثكاي ٸىب٨كت 

ڀبي  ىب٨كيٻ ؾق ؾقڂالپ  ٹڃالً ٸ پفيكؾ . ٸ١ صبٶ  يكثٗ اټ ـ

ٸبټٽؿ ڂ  ڃقي ٸيٸٽحځي ثٿ ٸ٭ّؿ ، ٸٽحٝك ڂوبيٳ ټ٭ٵيٿ ٠ج

 ٰٽٽؿ . ٰٹحك ثٿ جكٸيٽبٲ ڀب ٸكاش١ٿ ٸي

تٗ ٔغٔٛهت ٚ وبهٞبي ٓبؿكاتي اًتبٖ )ثٝ تلتيات تٙابه :    1480416ؿك ٔزٕٛ  عـٚؿ  1383ٕٞضٙيٗ ؿك ًبَ 

ًيٕبٖ ، ٌٙـْ ، ًيت مٔيٙي ، ؽبوٟبي ٔعـ٘ي ، ا٘ٛا  آكؿ ٚ ًبيل وبهٞب( تًٛظ ٘بٌٚبٖ ثبكي اًتبٖ ثٝ ٔمٔـ ؽبكد 
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تاٗ ثابك ثاٛؿٜ اًات ٚ      1467891ايٗ كلٓ ؿك عـٚؿ  1382ثبكٌيلي ٚ عُٕ ُـٜ ا٘ـ ؿك عبِيىٝ ؿك ًبَ ام اًتبٖ 

ٚ ثبه ثٛؿٖ ٔياناٖ تِٛياـ ٔغٔاٛهت     1383يّت ايٗ اـنايَ ٘ين يٕـتبً ٔلثٛط ثٝ كٚ٘ك وِبٚكمي اًتبٖ ؿك ًبَ 

اتي اًاتبٖ كا ثاٝ ؽاٛؿ    ثبُاـ واٝ يٕاـٜ الاالْ ٓابؿك      وِبٚكمي اًتبٖ )ؽٔٛٓبً ًيت مٔيٙي( ؿك ًبَ ٔقوٛك ٔي

تٛاٖ ٌفت واٝ ٔماـاك وابهي ٚاكؿ     اؽتٔبّ ٔيـٞٙـ. ؿك ٔٛكؿ وبهٞبي ٚاكؿ ُـٜ ثٝ اًتبٖ ام ٔجبؿي ٔؾتّؿ ٘ين ٔي

كًيـٜ اًت واٝ   1383تٗ ؿك ًبَ  285500ثٝ  1382تٗ ؿك ًبَ  233500ُـٜ تًٛظ ٘بٌٚبٖ ثبكي ثٝ اًتبٖ ام 

ٞبي يٕـٜ ٚاكؿٜ ُـٜ ثٝ تلتيت تٙبه يجبكتٙـ ام ا٘اٛا  آرال ٚ ًافبَ    ؿٞـ . وبه ؿكٓـ كا ِ٘بٖ ٔي 22كُـي ثلاثل ثب 

تٗ ثبك ٘يان   926288ؿك عـٚؿ  1382ٞبي ٘فتي . همْ ثٝ تٛضيظ اًت وٝ ؿك ًبَ  ٞبي ًبؽتٕب٘ي ، ٌش ٚ ـلآٚكؿٜ

تٗ كًايـٜ   1161694ثٝ  1383تًٛظ ٘بٌٚبٖ ثبكي اًتبٖ ؿك ؿاؽُ اًتبٖ ربثزب ُـٜ اًت وٝ ايٗ ٔمـاك ؿك ًبَ 

 ؿكٓـ كا ِ٘بٖ ٔيـٞـ .  20ًت ٚ كُـي ٔعبؿَ ا

وبٲ  ١ؿاؾ  1333ؾق  ثبقي ڂ  55ج ١بٲ  ىٿ ٨  43ٌكٰث ڂ ٸڃو

ٵي ڂ  ىب٨كي ؾاؼ ١بٲ ٸ ىٿ ٨ ثبقي ڂ  2ٌكٰث ڂ ٸڃو  1ٌكٰث 

ٱبق  ٥ٍڃٲ ث وحبٺ ٸ وٙط ا ٵي ؾق  ثيٻ اٴٹٵ ىب٨كي  ٌكٰث ٸ

 ثڃؾپ اټؿ .

حٿ  صبٶ گك٨ ڀبي اټ ١ؿاؾ پكڂال يٳ ال ج گبپ اقؾث ؾق ٨كڂؾ

وبٲ  544 وبٲ   654ثٿ  1332پكڂال ؾق   1333پكڂال ؾق 

ا٨مايً يب٨حٿ اوث ڂ ؾق ټحيصٿ ج١ؿاؾ ٸىب٨كيٻ ڂاقؾ ٌؿپ 

ټ٩ك ڂ ج١ؿاؾ ٸىب٨كيٻ ؼبقز  63521ټ٩ك ثٿ  45265ټيم ال 

ټ٩ك ا٨مايً پيؿا ٰكؾپ اوث  61315ټ٩ك ثٿ  53124ٌؿپ ال 

پكڂال  4ٸ١بؾٲ  1333. ج١ؿاؾ پكڂالڀبي ظس جٹحٟ ؾق وبٲ 

 ٸىب٨ك ثڃؾپ اوث .  525ثب 

ؾق ٔٹٻ ٸ٭ؿاق ثبق ڂقڂؾي پكڂالڀبي ڂاقؾپ ثٿ اوحبٺ ال 

ٰيٵڃگكٶ ؾق وبٲ  54365ثٿ  1332ٰيٵڃگكٶ ؾق وبٲ  53326

قويؿپ اوث ڂ ايٻ ٸ٭ؿاق ثكاي ثبق ؼكڂشي اوحبٺ ال  1333

ٰيٵڃگكٶ ؾق وبٲ  21321ثٿ  1332ٰيٵڃگكٶ ؾق وبٲ   6525

ث ٰتتٿ ؾق ٸصٹتتڃٞ ا٨تتمايً اوتتح٩بؾپ ال قوتتيؿپ اوتت 1333

 ثبقثكي ڀڃايي قا ٌبڀؿ ثڃؾپ ايٷ .

٠ٹٵٱكؾ ا٠حجبقات جٹٵٯ ؾاقائيځبي وكٸبيٿ اي )٠ٹكاټي( 

ب اؾاقپ ٰٳ قاپ ڂ جكاثكي اوحبٺ ال ٸعٳ ؾقآٸؿ ٠ٹڃٸي ث

ثٿ  1332ٸيٵيڃٺ لاير ؾق وبٲ  123636يبلؾپ ؾقِؿ ٰبڀً ال 

 قويؿپ اوث.  1333ٸيٵيڃٺ لاير ؾق وبٲ  236/136335

ثب  وحبٺ  جب٘ي ا ٌجٱٿ اقج ٹٻ  وكيٟ ڂ اي جبٖ  ٠ؿٶ اقج

ٌبڀكاڀځبي اقججب٘ي ٍٰڃق ال ٸٍٱ ت ٠ٹؿپ ثؽً ظٹٳ ڂ ټ٭ٳ 
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وحبٺ ٸع عڃق  ىڃة ٸيا ثكؾاقي ال ٸ ځكپ  ثب ث ٰٿ  ٌڃؾ 

وكچٷ( ايٻ ٸٍٱٳ جب ظؿڂؾ ليبؾي ٸكج٩ٟ ؼڃاڀؿ -)اقؾثيٳ

 ٌؿ .

٨٭ؿاٺ ٌجٱٿ قاپ آڀٻ ؾق اوحبٺ ڂ ٠ؿٶ ؾوحكوي ثٿ ظٹٳ ڂ 

ّٳ  ٍٱ ت ٨ گك ال ٸ ٱي ؾي يم ي ٍڃق ټ وكي ٰ ٵي وكا ٭ٳ قي ټ

ثكي ٸي ڂ قاپ ٹٳ  جكا ځبي ث١ ثٿ پيگيكي شٿ  ثب جڃ ٰٿ  ٌؿ  ثب

وث ؾق  يؿ ا ٸؿپ اٸ ٽؿپآ يي آٺ  آي يبت اشكا يٯ ٠ٹٵ اي ټمؾ

 ٌكڂٞ ٌڃؾ.

ٰڃڀىحبټي ثڃؾٺ اٰرك قاڀځبي اِٵي ڂ ٨ك٠ي اوحبٺ ڂ ٴمڂٶ 

قويؿگي ثٿ آټځب ؾق ٤بٴت ايبٶ وبٲ ڂ ٘ڃالټي ثڃؾٺ ٨ّٳ 

وكٸب ڂ يؽجٽؿاٺ ڂ ظصٷ ثبالي ٠ٹٵيبت قاڀؿاقي ؾق ايٻ 

قا ٔكڂقي آٺ ڀٽگبٶ لڂؾ اوحبٺ ، ا٠حجبق ٰب٨ي ڂ جؽّيُ 

 وبلؾ. ٸي

شتتٿ ثتتٿ ٨٭تتؿاٺ پبيبټتتٿ ڀتتبي ظٹتتٳ ٸىتتب٨ك ؾق ثتتب جڃ

وث ؾق  ٔكڂقي ا ٹيٻ  ٥بٺ ڂ ټ وڃاق ، ٸ ٵٿ  وحبټځبي ثي ٌځك

٭ٳ  ٹٳ ڂ ټ جب ظ ٌڃؾ  ٍيؿپ  يؿاجي اټؿي ّڃَ جٹځ يٻ ؼ ا

 ٸىب٨كيٻ ثب وځڃٴث ڂ اٸٽيث ثيٍحكي ِڃقت پفيكؾ . 

ؾق ؼّڃَ ټڃوبلي ټبڂگبٺ ظٹٳ ڂ ټ٭ٳ ؼّڃًِب  1333ؾق وبٲ 

ج ٌځبي ليبؾي ِڃقت  ټبڂگبٺ ظٹٳ ڂ ټ٭ٳ ٸىب٨كثكي اوحبٺ

ثبٌؿ ڂٴي ٔكڂقي اوث  گك٨حٿ اوث ڂ ؾق ظبٲ اؾاٸٿ ټيم ٸي

ڀبي اللٶ پبوؽگڃيي ثٿ  ثب اؼحّبَ جىځي ت ثيٍحك ڂ ظٹبيث

وك٠ث  ؽً  يٻ ث ٌح٥بٲ ؾق ا ٔيبٺ ا ٸكؾٶ ڂ ٸح٭ب ڀبي  ټيبل

ثيٍحكي يبثؿ . جىكيٟ ؾق ٠ٹٵيبت اظؿاخ ڂ ثځكپ ثكؾاقي 

يٳ ڂ ڀٹ ثبق اقؾث ٹٳ  ٹڃٸي ظ ټٿ ٠ ىكيٟ ؾق ال پبيب ٽيٻ ج چ

ثٿ ثځكپ ثكؾاقي قويؿٺ ٰبٸٳ پبيبټٿ ويٹبٺ اقؾثيٳ ال 

ّڃَ ٸي يٻ ؼ گك ؾق ا شٿ ؾي ثٳ جڃ ٱبت ٬ب يم  ټ ٌؿ . جصځ ثب

ٸڃقؾ  وگبڀځبي  ظؿاخ پب شڃؾ ڂ ا ٵيه قاپ ٸڃ وگبڀځبي پ پب

ټيبل ؾق ټ٭بٖ شؿيؿ ڂ اشكاي ثكټبٸٿ ڀبي ظٹبيحي ثكاي 

يم ٰبڀً وٻ ٸحڃوٗ ټبڂگبٺ ظٹٳ ڂ ټ٭ٳ ٸىب٨كثكي ڂ ثبقي ټ

 ثبٌؿ . ال ٔكڂقيبت ايٻ ثؽً ٸي

و١ٿ  صبؾ ڂ جڃ يم اي شبؾپ ڂ جصځ وبټي ؾق  ٸؿاؾ ق ٰم ا ٸكا

اؾاقپ -ڀبي اوحبٺ ثب ڀٹٱبقي ټځبؾڀبي ـيكثٗ )اوحبټؿاقي

ثكي ٭ٳ-ٰٳ قاپ ڂ جكا ٹٳ ڂ ټ ٵڃٶ -وبلٸبٺ ظ ٍگبپ ٠ ؾاټ

ټيكڂي اټحٝبٸي( اٸك ثىيبق ٸځٹي -ڀ ٲ اظٹك-پمٌٱي اوحبٺ

ثٿ وحبٺ  و٩بټٿ ؾق ا ٰٿ ٸحأ وث  ثٿ آٺ  ا يث  يؿپ اڀٹ ؾ

ټگكيىحٿ ټٍؿپ اوث ڂ ٔكڂقي اوث ثكټبٸٿ ٸمثڃق ثب ؾ٬ث 

 ٘كاظي ٌؿپ ڂ اشكاء گكؾؾ.

ويبوث ڀبي اشكايي اذك گفاق ثك ثؽً ظٹٳ ڂ ټ٭ٳ اوحبٺ 

 ٠جبقجٽؿ ال :

 اقج٭بي وٙط ايٹٽي ليك ثؽً ڀبي ظٹٳ ڂ ټ٭ٳ . -1
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لٸيٽٿ وبلي ثكاي ايصبؾ ٌكٰحځبي ٬ڃي ظٹٳ ڂ ټ٭ٳ ثب  -2

ؼؿٸبت ئٿ  حي ڂ  ڀؿ٦ اقا ٭ٿ اي،جكاټمي ٭ٳ ٸٽٙ ٹٳ ڂ ټ ظ

وكلٸيٽي  ثيٻ يث  ٍحك ال ٸڃ١٬ وح٩بؾپ ثي ثكاي ا ٵي  اٴٹٵ

 اوحبٺ .

اِ ض وبؼحبق ټيكڂي اټىبټي ڂ ٰبڀً جّؿي گكي ؾڂٴحي  -3

ؾق لٸيٽٿ ظٹٳ ڂ ټ٭ٳ ڂ ق٨ٟ ثكؼي اټعّبقات ؾڂٴحي ؾق 

 ايٻ لٸيٽٿ.

ايصتتبؾ جىتتځي ت ڂ ٸٽتتبثٟ ٸتتبٴي ڂ ا٠حجتتبقي ثتتكاي  -4

حي يك ؾڂٴ ؽً ٤ ٍبقٰث ث وبلي  ٸ و١ٿ ڂ ټڃ جؿاقٮ ڂ جڃ ؾق 

ټبڂگبٺ ظٹٳ ڂ ټ٭ٳ ثب ٨ٽبڂقي شؿيؿ ڂ اظؿاخ پبيبټٿ 

ثيٻ  ٨بڀي  ؼؿٸبت ق ڀبي  ٹٟ  ثبقي ڂ ٸصح ىب٨كي ڂ  ڀبي ٸ

 قاڀي ثب ٸٍبقٰث ثؽً ؼّڃِي .
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وكي  ٌجٱٿ وكا ٹؿجًب ال  وحبٺ ٠ يبل ا ٸڃقؾ ټ ثك٪  يكڂي  ټ

وٿ  1333جڃليٟ ټيكڂي ثك٪ ٍٰڃق جبٸيٻ ٸيٍڃؾ ڂ ؾق وبٲ 

گبپ  يٳ ڂ ټيكڂ گبپ اقؾث وحبٺ )ټيكڂ شڃؾ ؾق ا گبپ ٸڃ ټيكڂ

ؼبٴُ  يؿ  ثب جڃٴ ٥بٺ(  گبپ ٸ ثبؾ ڂ ټيكڂ پبقن آ ثي  ٌڃٖ آ

ٸيٵيڃٺ ٰيٵڃ  33ٸيٵيڃٺ ٰيٵڃڂات وب٠ث اټكژي ) ال  5/36

٭ؿاق  ٸفٰڃق ٸ ځبي  ؼبٴُ ټيكڂگبڀ يؿ ټب وب٠ث جڃٴ  5/1ڂات 

يڃٺ ٰي ىك ٸيٵ ځب ٰ ٵي ټيكڂگبڀ ّك٦ ؾاؼ وب٠ث ٸ ٵڃڂات 

يبل  ٸڃقؾ ټ ثك٪  ټكژي  ٹي ال ا ىيبق ٰ ِؿ ث گكؾؾ. ( ؾق ٸي

 اوحبٺ قا جڃٴيؿ ټٹڃؾپ اټؿ .

شؿڂٲ  ٌؿپ ؾق 1-16)ٌٹبقپ ؾق  ّت  ڀبي ټ ٴؿ  يث ٸڃ ( ٜك٨

اوحبٺ ڂ ٬ؿقت ٸّك٨ي ڀٹمٸبٺ آټځب ثك ظىت ٸگبڂات وب٠ث 

 آٸؿپ اوث .

 )هگب ٍات (

ثك يٟ  ٌكٰث جڃل ثك٪  ٍحكٰيٻ  ١ؿاؾ ٸ ثب ج وحبٺ   42/2٪ ا

ٌؿ ال  ِؿ ق وبٲ  235354ؾق ٍحكٮ ؾق   253333ثٿ  1332ٸ

قويؿپ اوث ٰٿ ثيٍحكيٻ ټڃٞ ج١ك٨ٿ  1333ٸٍحكٮ ؾق وبٲ 

ؼبټگي  ٍحكٰيٻ  ثٿ ٸ ثڃٖ  يت ٸك ٍحكٮ ( ثحكج صبقي ڂ )ٸ ج

ثڃؾپ ڂ ٸٍحكٰيٻ ٠ٹڃٸي ، ِٽ١حي ڂ ٍٰبڂقلي ؾق قؾپ ڀبي 

عبت ( جڃٔي2-16ث١ؿي ٬كاق ؾاٌحٿ اټؿ . ؾق شؿڂٲ ٌٹبقپ )

 ثيٍحكي ؾق ايٻ ؼّڃَ آٸؿپ اوث .
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 1381-83( تعساز هطتطويي ثطق استبى زض سبلْبي  2-16)ضوبضُ خسٍل 

ٌٹبقپ ) شؿڂٲ  ٱٿ ؾق  يؿپ ٸي3-16ڀٹچٽبټ ٭ؿاق  ( ؾ ٌڃؾ ، ٸ

 535635ؾقِؿ قٌؿ ال  ٨51/5كڂي اټكژي ثك٪ ؾق اوحبٺ ثب 

٠ث ؾق ٸگب ڂات وب 521632ثٿ  1332ٸگب ڂات وب٠ث ؾق وبٲ 

ثٿ  1333وبٲ  ثڃٖ  ٨كڂي ٸك ٍحكيٻ  ٰٿ ثي وث  ويؿپ ا ق

 ٸٍحكٰيٻ ؼبټگي ڂ وپه ِٽ١حي ثڃؾپ اوث .
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يٟ  ٌكٰث جڃل ١ٿ  ټڃاظي جبث شڃؾ  ١ٔيث ٸڃ ِٿ ڂ يكڂي ؼ  ثك٪ ټ

اوحبٺ )ټڃاظي ٌٍگبټٿ اقؾثيٳ ،ٸ٥بٺ ،ٸٍگيٻ ٌځك، ؼٵؽبٲ ، 

 ( آٸؿپ اوث .4-16) ٌٹبقپ گكٸي ڂ ثيٵٿ وڃاق ( ؾق شؿڂٲ

KVA

ٌٹبقپ ؾق شؿڂٲ  1331-١٨33بٴيحځبي اشكايي ٠ٹؿپ ٌكٰث جڃليٟ ټيكڂي ثك٪ اوحبٺ ؾق وبٴځبي 

 ( ؼ ِٿ ٌؿپ اوث .16-5)

KVA

KVA
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كًٚاتبي   43ؽب٘ٛاك كًٚتبيي ؿاكاي ثلق ثٛؿٜ ا٘ـ ٚ ثب ثلللًب٘ي ثاٝ   97398كًٚتب ثب  1223تعـاؿ  1381ؿك ًبَ 

ؽب٘ٛاك كًايـٜ اًات ٚ اياٗ كلآ ؿك      98161كًٚتب ثب  1252تعـاؿ كًٚتبٞبي ؿاكاي ثلق ثٝ  1382ؿيٍل ؿك ًبَ 

 اك اـنايَ يبـتٝ اًت .ؽب٘ٛ 11156كًٚتب ثب  1314ثٝ  1383ًبَ 

ټڃٞ ڂ ٸجبٴ٣ ٬كاقؾاؾڀبي ٌكٰث جڃليٟ ټيكڂي ثك٪ اوحبٺ 

( ثڃؾپ 6-16)ٌٹبقپ  ثٿ ٌكض شؿڂٲ 1331-33ؾق وبٴځبي 

 اوث .

  1381-83(مبانغ َ وُع قزاردادٌاي ضزكت تُسيغ ويزَي بزق استان طي سانٍاي  6-16) ضماري جدَل

 

 

ٽبي اللٶ  وحبٺ ليكث ثي ؾق ا ثك٪ آ ځبي  ظؿاخ ټيكڂگبڀ ثب ا

ٌؿپ ٨كاڀٷ  وحبٺ  ّبؾي ا و١ٿ ا٬ح ٌؿ ڂ جڃ ٔٹٻ  ثكاي ق ڂ 

ِك٨ٿ شڃيي ؾق اج ٦ اټكژي ظيٻ اټح٭بٲ آٺ ؾق ٸّك٦ وڃؼث 

ثك  ثب  وحبٺ  ٸؿپ ڂ ا ٹٳ آ شڃيي ث١ ِك٨ٿ  يم  ىيٵي ټ ڀبي ٨

ٍك٨ث ڂ  ىيك پي پبٮ ؾق ٸ ځبي  ٽبثٟ اټكژي ؼڃقؾاقي ال ٸ

 جڃو١ٿ پبيؿاق  ٬ؿٶ ثكؼڃاڀؿ ؾاٌث.
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وطان دادي ضدي است.بطُريكً مالحظً مي ضُد بىشيه ، گاس  1381-83( مصزف اوُاع فزآَردي ٌاي وفتي در استان طي سانٍاي 7-16)ضماري در جدَل 

بً كاٌص بُدي  ٌا خصُصاً وفت كُري رَ مايغ َ سُخت ٌُاپيما َ گاس مايغ در ايه مدت با افشايص مصزف رَبزَ بُدي َ در مقابم مصزف سايز فزآَردي

 است .

 

( ج١ؿاؾ ٌځكڀب ڂ قڂوحبڀبي ثكؼڃقؾاق 3-16شؿڂٲ ٌٹبقپ)

ال گبل ٘جي١ي ڂ ج١ؿاؾ اټ١ٍبثبت ڂ ٸّك٦ ٰٽٽؿگبٺ ڂ 

 1331-33ؾق وبٴځبي قا ٸ٭ؿاق ٸّك٦ گبل ٘جي١ي اوحبٺ 

 ټٍبٺ ٸيؿڀؿ .

 1881-88( وضعيت شبكه سراسري گاز طبيعي استان در سالهاي 8-11) شماره جدول

 ؿكٓااـ كُااـ  02/19ثغٛكيىااٝ ام ٔمبيٌااٝ اكلاابْ رااـَٚ ٘تيزااٝ ٌياالي ٔيِااٛؿ ٔٔاالؾ ٌاابم عجيعااي ثااب     

 ؿكٓـ كُـ 72/10ثب ًپي ٚ  1382ٔيّيٖٛ ٔتلٔىعت ؿك ًبَ  601ثٝ  1381ٔيّيٖٛ ٔتلٔىعت ؿك ًبَ  505ام 

كًيـٜ اًت ٚ ؿك ٘تيزٝ ربيٍنيٙي ايٗ ًٛؽت پبن ثزبي ًبيل ـالآٚكؿٜ   1383ٔيّيٖٛ ٔتلٔىعت ؿك ًبَ  665ثٝ 

ٔٔلؾ ثٌيبكي ام آٟ٘ب وبَٞ يبـتٝ اًت .أيـ اًت ؿك ًبِٟبي آيٙـٜ ثب اـنايَ عَٛ ُاجىٝ ٌبمكًاب٘ي    ،ٞبي ٘فتي

عـاؿ ِٔتلويٗ ؿك اًتبٖ ايٗ ـالآٚكؿٜ ثاب   ٚ اـنايَ تعـاؿ ُٟلٞب ٚ كًٚتبٞبي تغت پَُٛ ٌبم عجيعي ٚ اـنايَ ت
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اكمٍ ًٚبِٓ ثتـكيذ ربِ٘يٗ ٔٔلؾ ًبيل ـلآٚكؿٜ ٞبي ٘فتي ٌلؿؿ . تًٛعٝ ٞل صٝ ثيِتل ُجىٝ ٌبم كًاب٘ي اًاتبٖ   

ؿك كاًتبي تبٔيٗ ثٟيٙٝ ا٘لهي ٔٛكؿ ٘يبم ٚ اـنايَ كـبٜ ارتٕبيي ٚ ارلاي يّٕيبت اعـاث ربيٍبٜ ٞابي ٔاٛكؿ ٘يابم    

ام رّٕاٝ  ٚ تلا٘نيتاي اًاتبٖ   ( ثب اِٚٛيت ٔلون اًاتبٖ ٚ ٌٔايل كاٟٞابي آاّي     CNGٜ )يلضٝ ٌبم عجيعي ـِلؿ

 ثبُـ. الـأبت اِٚٛيت ؿاك ثؾَ ٔي

ؼٗ ٴڃٴٿ اټح٭بٲ ٨كآڂقؾپ ڀبي ټ٩حي ٸبيٟ ال پباليٍگبپ 

 33ڂ ثب ٜك٨يث  ٰيٵڃٸحك 233ججكيم ثٿ اقؾثيٳ ثٿ ٘ڃٲ 

ڀماق ثٍٱٿ ؾق قڂل ؾق ؾوث اشكا ٸيجبٌؿ . ٸٍؽّبت ؼٙڃٖ 

شؿڂٲ  يم ؾق  ١ي ټ گبل ٘جي ٭بٲ  ٴٿ اټح ( 5-16)ٌٹبقپ ٴڃ

ځبق  ١ؿاؾ چ ٰٿ ج وث  ٔيط ا ثٿ جڃ وث . اللٶ  ٌؿپ ا آڂقؾپ 

ٸگبڂاجي ڂ جبويىبت شبټجي  3/6ايىحگبپ جڃقثڃ ٰٹپكوڃق 

ٌٽؿ . قوبټي اوحبٺ ؾق ظبٲ ١٨بٴيث ٸيجب ټيم ؾق ٌجٱٿ گبل

په ال اظؿاخ ؼٗ اټح٭بٲ گبل ٘جي١ي ال اقؾثيٳ ثٿ پبقن 

-ٌځكڀبي ٸصبڂق ؼٗ ٸمثڃق )گكٸي، ايٽچ  16آثبؾ ثب ٬ٙك 

ال گتتبل ٘جي١تتي ش٩١كآثتتبؾ ڂ قٔتتي( ټيتتم  -ثيٵتتٿ وتتڃاق

ثكؼڃقؾاق ٌؿپ ڂ ؼٙڃٖ اټح٭بٲ اِ ټؿڂل ڂ اټگڃت ؾق ظبٲ 

 ثبٌٽؿ . اظؿاخ ٸي
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ٌڃقاي ا٬حّبؾ ٘كض ايصبؾ ٌجٱٿ  16/4/33ٸڃقغ  523/34٘ج٫ ٸ٩بؾ شؿڂٲ پيڃوحي اث ٢ ٌٹبقپ 

 ( ٸيجبٌؿ .13-16ڂ ټّت اټ١ٍبة ؾق اوحبٺ ثٿ ٌكض شؿڂٲ )

ثك٪ ڂگبل ڂ جىځيٳ ٸجبؾالت ڂ جكاټميث  گىحكي ثبلاقثك٪ -

 ٩٬٭بل ڀبي ڂ گبل ؾق اوحبٺ ثٵعبٚ اقججبٖ آٺ ثب شٹځڃقي

اڂٴڃيث ثؽٍيؿٺ ثٿ گبلقوبټي ٌځكڀبي ٸكلي ڂ شبيگميٽي  -

٨كآڂقؾپ ڀبي ټ٩حي ٸّك٨ي ايٻ اوحبټځب ثب گبل ٘جي١ي 

ڂ گبل ٸبيٟ ڂ ٰٽحكٲ ثيٍحك ٠كٔٿ ٨كآڂقؾڀبي ټ٩حي ؾق 

 ايٻ ٸٽب٫٘ ثكاي شٵڃگيكي ال ٬بچب٪ ٨كآڂقؾپ ڀب

ىحكڀبي - صبؾ ث گفاقي  اي وكٸبيٿ  يث ال  ځث ظٹب ٬بټڃټي ش

ًِب  ٨كڂي اټكژي)ؼّڃ يؿ ڂ  ٽٿ جڃٴ ِي ؾق لٸي ؽً ؼّڃ ث

 اټكژيځبي جصؿيؿ پفيك(



174 

ڀبي اشحٹب٠ي،  ايٻ ثؽً ٸصٹڃ٠ٿ اي ال ويبوحځب ڂ ؼٗ ٸٍي

ٌڃؾ ٰٿ جٹبٸي ڂشڃپ جڃو١ٿ  ا٬حّبؾي ڂ ٰبٴجؿي قا ٌبٸٳ ٸي

ؾ ڂ ثكاي ؾوحيبثي قڂوحبيي قا ؾق ؾقال ٸؿت ؾق ثك ٸيگيك

وحب ،  ٌځك ڂ قڂ حڃالٺ  يؿاق ڂ ٸ و١ٿ پب يؿ جڃ ثٿ آٺ ثب

ٸبٺ ٸڃقؾ اڀحٹبٶ ٬كاق گيكټؿ . ؾاٸٽٿ ٌٹڃٲ ١٨بٴيث أجڃ

ڀبي ثؽً ٠ٹكاٺ قڂوحبيي ٌبٸٳ ٸؿيكيث جڃو١ٿ قڂوحبڀب ، 

جځيتتٿ ڂ اشتتكاي ٘كظځتتبي ڀتتبؾي قڂوتتحبيي، جتتبٸيٻ آة 

ىبلي  ظؿاخ ڂ ثځ وحبڀب ، ا ثٿ قڂ وبټي  ثك٪ ق ٌبٸيؿټي ڂ  آ

 ٟ٨ ٹٟ آڂقي ڂ ؾ ٌجٱٿ ش ټؿالي  وحبيي ڂ قاپ ا ځبي قڂ قاڀ

ځبي  وٱڃټث گبڀ ٕبڀب ڂ  وبٸبټؿڀي ٨ وحبڀب ،  ٔ ة قڂ ٨ب

٬ٟ ؾق  ٸ ٮ ڂا ٔي ڂ ا يث اقا وٽبؾ ٸبٴٱ ِؿڂق ا وحبيي ،  قڂ

ثب٨ث ٸىٱڃټي قڂوحبڀب ڂ ايصبؾ ټڃاظي ِٽ١حي قڂوحبيي ٸي 

 ثبٌؿ .

 2213ج١ؿاؾ  1365ڃن ڂ ٸىٱٻ وبٲ ٘ج٫ وكٌٹبقي وكاوكي ټ٩

 235قڂوحب ڂ  1334آثبؾي ؾق اوحبٺ ڂشڃؾ ؾاقؾ ٰٿ ٌبٸٳ 

ٸٱبٺ ٸىح٭ٳ ٸي ثبٌٽؿ. ثك اوبن ؾاؾپ ڀبي  55ٸمق٠ٿ ڂ 

آثبؾي  1663وكٌٹبقي ٸفٰڃق ال ټٝك ڂ١ٔيث وٱڃټحي ج١ؿاؾ 

آثبؾي  231آثبؾي ٸىٱڃټي ٸڃوٹي ،  211ٸىٱڃټي ؾائٹي ، 

ئٷ ڂ  وٱٽٿ ؾا ث 133ؼبٴي ال  وٹي آ وٱٽٿ ٸڃ ؼبٴي ال  بؾي 

 ٸي ثبٌؿ.

قڂوحبڀبي ڂا٬ٟ ٌؿپ ؾق ٸٽب٫٘ ٌٹبٴي اوحبٺ ٸ١يٍث ٤بٴت 

ٍٰبڂقلي ڂ قڂوحبڀبي شٽڃثي ٸ١يٍث ٤بٴت ؾاٸؿاقي ؾاقټؿ 

ڂقڂوحبڀبي ٸكٰم اوحبٺ جكٰيجي ال ايٽؿڂ ٸ١يٍث قا ټٍبٺ 

ٸي ؾڀٽؿ.ثك اوبن ثكآڂقؾ شٹ١يث ج١ؿيٳ ٌؿپ ٌځكوحبټځبي 

وبٲ  وحبٺ ؾق  ِڃقت ٰٿ جڃ 1333ا يكاٺ  ٸبق ا ٰم آ وٗ ٸك

حٿ  وبٰٻ ؾق ، گك٨ يث  ٰٳ شٹ١ وحبٺ ال  ِؿ  5/55ظؿڂؾ ا ؾق

اٰركيث آټځب ڂ ؾقِؿ وبٰٻ قڂوحبڀب ڀىحٽؿ  5/44ٌځكي ڂ 

 قڂوحبي ثبالي ثيىث ؼبټڃاق اوحبٺ وٱڃټث ؾاقټؿ. 1342ؾق 

ڂٔتت١يث ثكؼتتڃقؾاقي قڂوتتحبڀبي اوتتحبٺ ال قاپ ڂ ثتتك٪ 

وث ٌؿپ ا وي  ٵي ثكق ىٹحځبي ٬ج وحبيي ؾق ٬ يٻ  قڂ ڂ ؾق ا

٬ىتتٹث ثكؼتتڃقؾاقي ال آة آٌتتبٸيؿټي ڂ ٘كظځتتبي ثځىتتبلي 

 قڂوحبيي قا ٸڃقؾ ثكقوي ٬كاق ٸيؿڀيٷ.

( ڂ١ٔيث آثكوبټي قڂوحبڀب ي اوحبٺ 1-16)ٌٹبقپ ؾق شؿڂٲ 

وبٴځبي  وي  1331 -33ؾق  يٻ ثكق وث. ؾق ا ٌؿپ ا وي  ثكق

ىٹث ثكؼڃقؾاق ڂ جعث پڃًٌ ج٭ىيٷ ٌؿپ قڂوحبڀب ثٿ ؾڂ ٬

اټتتؿ ٰتتٿ ٸٽٝتتڃق ال قڂوتتحبڀبي ثكؼتتڃقؾاق آټؿوتتحٿ ال 

ٌجٱٿ  ٩بڂجي ال  ِڃقجځبي ٸح ثٿ  ٰٿ  ىحٽؿ  وحبڀبيي ڀ قڂ
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ايٻ ٌجٱٿ آثكوبټي ڂ آثكوبټي قڂوحبيي ثځكپ ٸٽؿ ڀىحٽؿ 

ٌث  وي ثځؿا ظؿ ٸځٽؿ يب ڂا يكيٻ ڂ يب ؼ وحب  ٸكؾٶ قڂ وٗ  جڃ

يب اؾاق وبث٫ ڂ  وبلټؿگي  ځبؾ  وبث٫ وبلٸبٺ ش ٌث  پ ثځؿا

اظؿاخ ٌؿپ اوث ڂ ٌكٰث آة ڂ ٨بٔ ة قڂوحبيي اوحبٺ ثٿ 

جٱٹيٳ يب ق٨ٟ ټ٭ُ ٌجٱٿ آثكوبټي آټځب ڀٹث ٰكؾپ اوث ڂ 

ٸٽٝڃق ال قڂوحبڀبي جعث پڃًٌ يب ثؿڂٺ ټ٭ُ آټؿوحٿ ال 

قڂوحبڀب ڀىحٽؿ ٰٿ ٌجٱٿ آثكوبټي آټځب جڃوٗ ٌكٰث آة ڂ 

ٌ ٌڃؾ ڂ آة آ ٸي  ظؿاخ ڂ اؾاقپ  وحبيي ا ٔ ة قڂ بٸيؿټي ٨ب

ايٻ قڂوحبڀب وبٴٷ ڂ گٽؿلؾايي ٌؿپ ڂ ٌجٱٿ آثكوبټي ټيم 

ثبٌتتؿ ڂ ؾق الاء آة ٸّتتك٨ي جڃوتتٗ  ثتتؿڂٺ جؽكيتتت ٸي

 ٌڃؾ . قڂوحبئيبٺ آة ثځبء ؾقيب٨ث ٸي

ج١ؿاؾ  1333ڃؾ ؾق وبٲ ثٙڃقيٱٿ ؾق شؿڂٲ ټيم ؾيؿپ ٸي ٌ

ټ٩ك شٹ١يث  516142قڂوحب ثب  1345ثكؼڃقؾاقيځبي ٰٳ ثٿ 

وحبڀبي  53) ١ؿاؾ قڂ وحبٺ( ڂ  ج وحبيي ا يث قڂ ِؿ شٹ١ ؾق

قڂوحب  455جعث پڃًٌ ٌكٰث آة ڂ ٨بٔ ة قڂوحبيي ټيم ثٿ 

ؾقِؿ شٹ١يث قڂوحبيي اوحبٺ(  54ټ٩ك شٹ١يث ) 333352ثب 

 قويؿپ اوث .

ثؽٍٽبٸٿ ڂلاقت ټيكڂ ؾق وبٲ  اللٶ ثٿ جڃٔيط اوث ٰٿ ٘ج٫

قڂوحبڀبي ؾاقاي ٌجٱٿ آة آٌبٸيؿټي ٰٿ جبويىبت آة  1332

اوث ، شمء   ؾقِؿ جؽكيت ٌؿپ 33آٌبٸيؿټي آټځب ثيٍحك ال 

ثٽؿي ټٍؿپ ڂ ايٻ قڂوحب ڀب ال  قڂوحبڀبي ثكؼڃقؾاق ٘ج٭ٿ

 ٴيىث قڂوحبڀبي ثكؼڃقؾاق ظف٦ ٌؿپ اټؿ .

ٌك وٗ  ٸؿپ جڃ ٹٳ آ وي ث١ وبن ثكق ثك ا ٽيٻ  ٰث آة ڂ ڀٹچ

١ؿاؾ  وحبٺ ج وحبيي ا ٔ ة قڂ ؼڃقؾاق ال  ٨235ب وحبي ثك قڂ

ثيً ال  ټؿ ڂ  ٵڃثي ټؿاق ١ٔيث ٸٙ يم ڂ وحبيي ټ ٌجٱٿ آة قڂ

ٍبڀؿپ  63 ځب ٸ ٌبٸيؿټي آټ ىبت آة آ يت ؾق جبوي ِؿ جؽك ؾق

وبلي  ٸي يب ثبل ٌجٱٿ ڂ  يؿ  ثٿ جصؿ وحبڀب  يٻ قڂ ٌڃؾ ڂ ا

 ثبٌٽؿ . اوبوي ټيبلٸٽؿ ٸي
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وبٲ  ٹٿ  وحب ال  233ثكاي  1333جب ؼبج وحبي  263قڂ قڂ

ثبالي ِؿ ؼبټڃاق اوحبٺ ٘كض ڀبؾي قڂوحبيي جځيٿ ٌؿپ اوث 

ڀبؾي جځيٿ ٌؿپ ٸڃقؾ ثځىبلي ٘كض قڂوحب ثك اوبن  132ٰٿ 

ثكاي  ٽيٻ  وث . ڀٹچ حٿ ا ٬كاق گك٨ وحبيي  وحب ال  23قڂ قڂ

وحبٺ ټيم ٘كض ڀبؾي ؼبټڃاق ا 133جب  65قڂوحبي ثيٻ  136

قڂوحب ٸڃقؾ ثځىبلي ڂا٬ٟ  5قڂوحبيي جځيٿ ٌؿپ اوث ٰٿ 

 ٌؿپ اوث .

ج١ؿاؾ قڂوحبڀبي ٸىح١ؿ  1333ثؿيٻ جكجيت ؾق ؼبجٹٿ وبٲ 

قڂوحب ٸيكوؿ ٰٿ  263ثكاي اشكاي ٘كض ڀبؾي قڂوحبيي ثٿ 

 133جب  65قڂوحب ثيٻ  56قڂوحب ثبالي ِؿ ؼبټڃاق ڂ  166

شٿ  ثب جڃ ټؿ .  وٱٽٿ ؾاق وحبڀبي ؼبټڃاق  ١ؿاؾ قڂ ثٿ ج

ٸىتتح١ؿ ثتتكاي جځيتتٿ ڂ اشتتكاي ٘تتكض ڀتتبؾي قڂوتتحبيي ، 

يٻ  يي ا ټؿ اشكا جبق، قڂ ٩ب٦ ا٠ح ٠ؿٶ ٰ ثؿٴيٳ  و٩بټٿ  ٸحب

گيكؾ ڂ ثٽيبؾ ٸىٱٻ اټ٭ ة او ٸي  ٘كظځب ثٿ ٰٽؿي ِڃقت ٸي

ثكاي ا٠ ٶ آٸبؾگي قڂوحبئيبٺ ؾقؼڃاوث ڂ اوحبٺ ٠ٵيك٤ٷ 

ؾ ا٠حجبق ؾق پفيكي ؾقؼڃاوث آټځب ثب ٸٍٱٳ ٰٹجڃؼڃؾيبقي 

 ثبٌؿ . ٸي
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٠ٹٵٱتتكؾ ا٠حجتتبقات جٹٵتتٯ ؾاقائيځتتبي  1332ؾق وتتبٲ 

ٸؿ  وكٸبيٿ عٳ ؾقآ وحبڀب ال ٸ وبلي قڂ ٹكاٺ ڂ ټڃ ّٳ ٠ اي ٨

ؾقِؿ  33ٸيٵيڃٺ لاير ثڃؾپ اوث ٰٿ ثب  ٠61664ٹڃٸي ٸ١بؾٲ 

قويؿپ اوث.  1333ٵيڃٺ لاير ؾق وبٲ ٸي 622/53246ٰبڀً ثٿ 

ثب جڃشٿ ثٿ ٸعكڂٸيث ڂ ٠ؿٶ جڃو١ٿ اٰرك ټ٭بٖ قڂوحبيي 

اوحبٺ ڂ ؾڂق ا٨حبؾپ ڂ ٰڃڀىحبټي ثڃؾٺ آټځب جڃشٿ اوبوي 

 ثبٌؿ. ثٿ جبويىبت ڂجىځي ت ليك ثٽبيي ؾق آټځب اللٶ ٸي

ّب و١ٿ ا٬ح ځبي جڃ يكڂلي ؾق ٘كظ ١ؿ ال پ ٹب٠ي ث ؾي ، اشح

ځث  وحبيي ؾق ش ٹكاٺ قڂ ؽً ٠ يكي ث ځث گ و ٸي ش ٭ ة ا اټ

ثكؼتتڃقؾاقي قڂوتتحبڀب ال آة ڂ ثتتك٪ ڂ قاپ ڂ ثځىتتبلي 

وث .  ثڃؾپ ا وحبئيبٺ  ټؿگي قڂ وٙط ل ٭بي  وحبيي ڂ اقج قڂ

اٴجحٿ ا٨مايً ٸيماٺ ؾقآٸؿ ڂ ق٨بپ ٸبؾي آټبٺ ټيم ؾق 

 ٌؿپ اوث. ٬بٴت ويبوحځبي ؾيگك ؾټجبٲ ٸي

آټصب ٰٿ ؾق ٰٳ ٍٰڃق ڂ ؾق اوحبٺ اقؾثيٳ وٙط ثٽؿي  ال

وٱڃټحگبڀځبي قڂوحبيي ثّڃقجي ٬بټڃټٹٽؿ اټصبٶ ټٍؿپ اوث 

ثك  وحبيي  ٕبڀبي قڂ يم ٨ ٌؿپ ڂ جصځ يبؾ  ؼؿٸبت  ئٿ  ، اقا

جڃؾپ  ّڃثي ټ وبټي ٸ ؼؿٸبت ق ٔڃاثٗ  وحبټؿاقؾڀب ڂ  ج٫ ا ٘

اوث ڂ ٠ٹؿجًب ثٿ ِڃقت وٵي٭ٿ اي ڂ يب ٘كظځبي ٨ڃقي ثٿ 

 اټؿ .اټصبٶ قويؿپ 

ثٿ ٘ڃق ٰٵي ظكٰث ٰٽؿ ثٿ وڃي جع٭٫ اڀؿا٦ پيً ثيٽي ٌؿپ 

ؾق ثؽً ٠ٹكاٺ قڂوحبيي ټبٌي ال ٠ؿٶ ٸٍبقٰث ثؽً ؼّڃِي 

ڂ ٸكؾٶ ؾق ثٿ اشكا ؾقآڂقؾٺ ٘كظځبي ٠ٹكاټي ؾق قڂوحبڀب 

وځٷ  ٸي ٴث  ٰٿ ؾڂ يٻ  ثٿ ا شٿ  ثب جڃ گك  وڃي ؾي ٌؿ. ال  ثب

ټي  ڀبي ٠ٹكا پكڂژپ  شكاي  جبق ڂ ا ّيُ ا٠ح ٹؿپ اي ؾق جؽ ٠
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ٍبقٰث ؾ وحبييبٺ ٸ ځؿپ ؾاقؾ ڂ قڂ ثك ٠ وحبيي  ٽب٫٘ قڂ ق ٸ

چٽؿاټي ؾق اشكاي ايٻ پكڂژپ ڀب ټؿاقټؿ ، په ال اظؿاخ 

ځؿاقي ڂ  ٠ؿٶ ټگ يٳ  ثٿ ؾٴ وحبڀب ،  ٵ٧ ؾق قڂ ىبت ٸؽح جبوي

يك  ثځكپ ٹٳ ٤ ٌؿپ ڂ ؾق ٠ يت  وك٠ث جؽك ثٿ  وت  ثكؾاقي ٸٽب

ٌڃټؿ . ثٿ ٠جبقت ؾيگك ثٿ ؾٴيٳ ٨٭ؿاٺ  ٬بثٳ اوح٩بؾپ ٸي

بقآٸؿ ٸؿيكيحي ؾق قڂوحبڀب ٠ٹك ٸ٩يؿ ثىيبقي يٯ ټٝبٶ ٰ

ال پكڂژپ ڀب ؾق قڂوحبڀب ثىيبق پبييٻ جك ال ٠ٹك ٸ٩يؿ 

 ثبٌؿ. ڀب ٸي آٺ ؾق ٌځك

ال ٘ك٦ ؾيگكظٕڃق ؾوحگبڀځبي اشكايي ٸح١ؿؾ ؾق قڂوحبڀب 

شكاي  ثب ا جبٖ  وحگبپ ؾق اقج ڀك ؾ ٩ٿ  جڃؾٺ ڂٜي ٍؽُ ټ ڂ ٸ

ٰبقي ڂ اټ ثبقپ  ٠د ؾڂ وحبيي ، ثب ټي قڂ ځبي ٠ٹكا صبٶ ٘كظ

١٨بٴيث ڀبي ٸڃالي ؾق وٙط قڂوحبڀب گكؾيؿپ اوث . ايٻ 

وحگبڀځبي  يث ؾ وبٲ ال ١٨بٴ ٽؿ  ٌث چ په ال گف ٹبڀٽگي  ټبڀ

اشكايي ؾق ٸعيٗ ڀبي قڂوحبيي ، ؾق وبٲ ڀبي اؼيك ثيً 

ال گفٌتتحٿ ټٹبيتتبٺ ٌتتؿپ اوتتث ڂ ج١يتتيٻ ټ٭تتً ڂ ٬ٵٹتتكڂ 

ؾوتتحگبڀځب ڂ وتتبلٸبټځبي ٸتتكججٗ ثتتب جڃوتت١ٿ ڂ ٠ٹتتكاٺ 

ظف٦ ١٨بٴيث ڀبي ٸٍبثٿ ڂ ٸڃالي ثيً قڂوحبڀب ثٿ ٸٽٝڃق 

 ټٹبيؿ. ال پيً ٔكڂقي ٸي

وٽبٸٿ ڂ  ّڃيت اوب ڀب ڂ ج يبقي  وبلٸبٺ ؾڀ ٍٱيٳ  ثب ج

ڀب جب پبيبٺ ي جٍٱي ت ايٻ وبلٸبٺ ڂ قاپ اټؿالي ؾڀيبق

ٸي 1333 يؿ  وحبٺ اٸ وحبڀبي ا يك  ؾق قڂ ڀبي ٤ قڂؾ ټځبؾ

پيً  ثيً ال  ټي  ځبي ٠ٹكا شكاي ١٨بٴيح ٽٿ ا حي ؾق لٸي ؾڂٴ

 ؿ.١٨بٲ ٌڃټ

شكاي  ثكاي ا وحبييبٺ  ٍبقٰث قڂ ٵت ٸ وث ش ثبلټگكي ؾق ويب

٘كظځبي ٠ٹكاټي ؾق قڂوحبڀب ڂ اِ ض آٺ ڂ اجؽبـ قڂٌځبي 

١بٲ  ٍبقٰث ٨ ڀبي ٸ ٽٿ  ٨كاڀٷ آڂقؾٺ لٸي ثكاي  وت  ٸٽب

وحبڀب ٸي ثبؾاټي قڂ ٹكاٺ ڂ آ وحبييبٺ ؾق ٠ ټؿ ال  قڂ جڃا



180 

ٰبق وبل جكيٻ پيٍٽځبؾات ؾق لٸيٽٿ ٌٱڃ٨بيي ثؽً ٠ٹكاٺ 

وحبٺ ثبٌؿ ڂ پيگيكي ثٿ ٸٽٝڃق اِ ض وبؼحبق قڂوحبيي ا

ٸتتؿيكيحي ؾق ٸٽتتب٫٘ قڂوتتحبيي ڂ ٸٍتتبقٰث ڀٹتتٿ شبټجتتٿ 

يبقي  يث ؾڀ يكي ڂ ١٨بٴ ٌٱٳ گ ځث  حي ؾق ش وحگبڀځبي ؾڂٴ ؾ

ڀبي ٍٰڃق ڂ ڂاگفاقي ڂٜبي٧ ٸعٵي ثٿ ټځبؾڀبي ٤يك ؾڂٴحي 

ټٟ  ٨ٟ ٸڃا ځٷ ق ڀبي ٸ يم ال قاڀٱبق ٸي ټ ڀبي ٸكؾ ٍٱٳ  ڂ ج

 ثبٌؿ. ٸڃشڃؾ ثؽً ٸي

ټٹڃؾٺ قڂوحبييبٺ ثٿ ٬ڃاټيٻ ظبٰٷ ثك اوح٩بؾپ ال آٌٽب 

ڀبي  ّكپ  ٽؿقز ؾق جج جبقات ٸ ڀؿايث ا٠ح ثبټٱي ڂ  ىځي ت  ج

ٸؽحٵ٧ ٬ڃاټيٻ ثڃؾشٿ وٽڃاجي ٍٰڃق ثٿ وٹث ا٨مايً ٸيماٺ 

گڃټگي  گك٨حٻ چ ٝك  ثب ؾق ټ وحبڀب  ٌح٥بٲ ؾق قڂ يؿ ڂ ا جڃٴ

يم ال  ٽب٫٘ ټ يٻ ٸ گفاق ؾق ا وكٸبيٿ  وكٸبيٿ ڂ  شفة 

ث ثبال  ڀبي  وحبيي قاڀٱبق ؽً قڂ ٌح٥بٲ ؾق ث ټكغ ا كؾٺ 

يؿ  ٸي ٸڃقؾ جبٰ يٳ  وحبٺ اقؾث يؿ ؾق ا ٰٿ ثب ٌؿ  يژپ ثب ڂ

 ٬كاق گيكؾ.

 65-١٨33بٴيث ٌڃقاڀبي او ٸي قڂوحبيي اوحبٺ ؾق وبٴځبي 

ټٍتتبٺ ٸتتي ؾڀتتؿ ٰتتٿ ٬تتڃاټيٻ ؾق اقججتتبٖ ثتتب ظتتڃلپ 

ٍبٺ ؾق  ٙٿ اؼحيبقاج يي قاث وحگبڀځبي اشكا وبيك ؾ ثب 

ڀبي او ٸي ؾق قڂوحبڀب ثىيبق ٰٹكټگ اوث ڂ ٸّڃثبت ٌڃقا

ټؿاقؾ .  گك  وحگبڀځبي ؾي ثكاي ؾ يي  ٔٹبټث اشكا ټٿ  ڀيچگڃ

جتت ي ڂ جىتتكيٟ ؾق شځتتث اِتت ض ٬تتبټڃٺ ٌتتڃقاڀبي اوتت ٸي 

جڃاټؿ قاڀگٍبي ثىيبقي ال ٸٍٱ ت ايٻ شبٸ١ٿ  قڂوحبيي ٸي

وحگبڀځبي  يي ؾ ځبي اشكا وحٿ ال ١٨بٴيح جب آٺ ؾ ٌؿ ،  ثب

حگبڀځبي ٸعٵي ؾڂٴحي ٰٿ ٬بثٵيث ڂاگفاقي ثٿ ٌڃقاڀب ، ؾو

ڂ ٸڃوىبت ٤يك ؾڂٴحي قا ؾاقټؿ ، ڀك چٿ وكي١حك ڂاگفاق 

 ٌڃټؿ.
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چٽبټچٿ ـٰك ٌؿ ، ٸځٹحكيٻ قاڀٱبق جڃو١ٿ ؾق ثؽً ٠ٹكاٺ 

ّڃالت  يؿ ٸع ٨مايً جڃٴ وي ؾق ا عڃٲ اوب وحبيي،ايصبؾ ج قڂ

ٍٰبڂقلي ڂ ا٨مايً ؾقآٸؿ قڂوحبئيبٺ ڂ اڂٴڃيث ؾاؾٺ ثٿ 

ؿ . ثٿ ٠جبقت ثبٌ جڃٴيؿ ڂ اٌح٥بٲ ؾق ٸٽب٫٘ قڂوحبيي ٸي

ؾيگك ؾق ايٻ ٸٽب٫٘ ثبيؿ ٸعكڂٸيث لؾايي ال ث١ؿ ؼؿٸبت 

قوبټي ؾق ٸكججٿ ؾڂٶ اڀٹيث ٬كاق گيكؾ ڂ جڃشٿ ڂيژپ ثٿ 

ٸؿ  ثبالثكؾٺ ؾقآ ٌح٥بٲ ڂ  صبؾ ا وحبيي ڂ اي شڃاٺ قڂ ٍك  ٬

 ثبٌؿ . قڂوحبئيبٺ ا لؼؿٸبت قوبټي ثٿ قڂوحبڀب ٸځٹحك ٸي

ي ؾق شځث جصؿيؿ وبؼحبق ڂ وبلٸبٺ جٍٱي ت ٠ٹكاٺ قڂوحبي

ٸؿ  يماٺ ؾقآ ٨مايً ٸ وحبئيبٺ ڂ ا ټؿگي قڂ وٙط ل ٭بي  اقج

ٍي ال  ثيٻ ثؽ ڀبي اللٶ  ٹبڀٽگي  صبؾ ڀ ٸفٰڃق ڂ اي ٸٟ  شڃا

ثبٌؿ . ؾق ايٻ قاوحب ثبيؿ  ٔكڂقيبت ؾيگك ايٻ ٸ٭ڃٴٿ ٸي

يث  ٵڃگيكي ال ١٨بٴ گكي ، ش شبٸٟ ټ يي ڂ  ٰم لؾا ٔٹٻ جٹك

ڀب ،  ٭ً  ٜبي٧ ڂ ټ ٰكؾٺ ڂ ٩ٌب٦  ٍبثٿ ،  ٸڃالي ڂ ٸ ڀبي 

ڀبي جّتتؿي ؾڂٴتتث ڂ ا٨تتمايً ٸٍتتبقٰث ٸتتڃذك  ظيٙتتٿ ٰتتبڀً

قڂوحبئيبٺ ؾق اشكاي ٘كظځبي ٠ٹكاټي ڂ جؿ٬ي٫ ١٨بٴيحځبي 

اشكايي ، ثك وٙط ثٽؿي ڂ اقايٿ ؼؿٸبت ڂ جصځيم ٨ٕبڀبي 

وبټي  ؼؿٸبت ق ٔڃاثٗ  وحبټؿاقؾڀب ڂ  ج٫ ا ٍڃق ٘ وحبيي ٰ قڂ

 ٸّڃة ڀٹث گٹبقؾ.
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صٹڃ٠ٿ ١٨بٴيث ڀبيي ٌبٸٳ جڃاٺ ٸ ثؽً ٠ٹكاٺ ٌځكي قا ٸي

ايصبؾ جبويىبت ، جصځيمات ڂ جىځي ت ليكثٽبيي ؾق ٌځكڀب 

ڂ ټيم اقايٿ ؼؿٸبت ٌځكي ؾاټىث ٰٿ ثٿ ايٻ ٸصٹڃ٠ٿ ثٿ 

٘ڃق ؼبَ ؾق وبٴځبي اؼيك جڃشٿ ثيٍحك ثٿ ثځجڃؾ ٸؿيكيث 

 اٸڃق ٌځكي ڂ ٸعٵي ټيم ا٨مڂؾپ ٌؿپ اوث.

وبٲ  ٌبٸٳ  1333ؾق  وحبٺ  ثب  5ا وحبٺ  ؽً ڂ  25ٌځك  21ث

 5/55ټ٩ك شٹ١يث ٌځكي ) 652253ٌځك ثڃؾپ اوث ٰٿ ج١ؿاؾ 

ټؿ .  شبي ؾاؾپ ا ؼڃؾ  وحبٺ( قا ؾق  يث ا ٰٳ شٹ١ ِؿ  ؾق

ثىيبقي ال ٌځكڀبي اوحبٺ ؾاقاي ٌځكؾاقيځبي جبلپ جبويه 

ثڃؾپ ڂ ال ټٝك جبويىبت ڂ جىځي ت ٌځكي ټيبل ثٿ قويؿگي 

يبٺ ٸي يٻ ٸ ٰٿ ال ا ټؿ  ٍحكي ؾاق ٌځكڀبي  ثي ثٿ  جڃاٺ 

ڀيك، اټگڃت ، آثي ثيگٵڃ ،  ، ، ڀٍحصيٻ ، ٠ٽجكاٺٰڃقائيٷ 

ش٩١ك آثبؾ ، ٰٵڃق ، قٔي ڂ الڀكڂؾ اٌبقپ ټٹڃؾ ٰٿ ثٵعبٚ 

ټي  جبق ٠ٹكا جبٸيٻ ا٠ح ٍٱٳ  ثب ٸ ٌځكي  ٸؿڀبي  جڃؾ ؾقآ ٰٹ

 ٟٔ ٌځكي ڂ ىبت  ىځي ت ڂ جبوي ٝك ج ىحٽؿ ڂ ال ټ ثكڂ ڀ قڂ

(  1-13ٌتتٹبقپ) چٽتتؿاٺ ٸٽبوتتجي ټؿاقټتتؿ . ؾق شتتؿڂٲ 

ٌځكؾا ٵي  ٸؿڀبي ٸع وبٴځبي ؾقآ وحبٺ ؾق  ڂ  1332قيځبي ا

ٝٿ ٸي 1333 ٰٿ ٸ ظ وث  ٌؿپ ا ځبي  آڂقؾپ  ثؿڂٺ ٰٹٱ ٌڃؾ 

 ا٠حجبقي ؾڂٴث ٬بؾق ثٿ اقائٿ ؼؿٸبت ٌځكي ټؽڃاڀؿ ثڃؾ.

ٌبٸٳ ١٨بٴيحځبي جځيٿ « ثكټبٸٿ قيمي جڃو١ٿ ٌځكي»ثكټبٸٿ

اي،  ڀبؾي( ڂ ټبظيٿ٘كظځبي جڃو١ٿ ٌځكي)شبٸٟ ڂ ج٩ّيٵي ڂ 

٘كظځبي ثځىبلي ثب٨حځبي ٨كوڃؾپ ٌځكي ، ٘كظځبي ٸصٹڃ٠ٿ 

ڀبي ٌځكي، آٸبؾپ وبلي لٸيٻ، اظؿاخ ٌځكڀب ڂ ٌځكٰځبي 

 ثبٌؿ . شؿيؿ ٸي

شؿڂٲ  ٍك٨ث 2-13)ٌٹبقپ ؾق  ٠بت پي ١ٔيث ڂ ا٘  ؼكيٻ ڂ ( آ

شبٸٟ ڂ  ّيٵي ڂ  ځبي ج٩ ّڃَ ٘كظ يبٴي ؾق ؼ ٱي ڂ ق ٨يمي

وب ٝك  يك ټ ٰٿ ل وحبٺ  يٿ اي ا وبلي ټبظ ىٱٻ ڂ ٌځك لٸبٺ ٸ

 اوحبٺ ؾق ظبٲ اشكاء ڀىحٽؿ ، ټٍبٺ ؾاؾپ ٌؿپ اوث .



183 

 

 (ارقبم ثِ ّشار ريبل)

 

 

 ًام عطح
تاضيد 

 ػمسلطاضزاز
 ًام هكاٍض

زضصس پيكطفت 
 فيعيكي

 تاضيد تصَية

 18/12/82 122 ًقؼ پيزاٍػ 11/11/78 عزح ًبحيِ خلخبل
 - 98 ًقؼ پيزاٍػ 12/11/78 عزح ًبحيِ هـبى

 16/5/75 122 سيغتب 29/4/71 عزح جبهغ ؽْزعتبى اردثيل
 25/5/78 122 ثبًيبى 22/12/75 عزح جبهغ ؽْزعتبى هؾگيي ؽْز

 95 سيغتب 22/12/76 عزح تفصيلي اردثيل
ثِ  1384در عبل 

 تصَيت خَاّذ رعيذ
 12/3/83 122 ػًقؼ پيزاٍ 28/12/82 عزح تفصيلي خلخبل

 12/6/82 122 ًقؼ پيزاٍػ 9/12/79 عزح تفصيلي پبرط آثبد
 7/6/82 122 آهبيؼ هحيظ 9/12/79 عزح تفصيلي هؾگيي ؽْز

 - 12 عزح ٍ كبٍػ 23/6/84 عزح جبهغ ٍيضُ تَريغتي ؽْز عزػيي
 - 22 سيغتب 28/12/82 عزاحي ٍرٍدي ّبي ؽْز اردثيل

 - 12 ػزصِ 27/4/84 عزاحي ٍرٍدي ّبي ؽْز پبرط آثبد
 - 22 عزح ٍ كبٍػ 8/3/84 عزح جبهغ اردثيل

 - - - در هزحلِ ػقذ قزارداد عزح جبهغ ؽْز ثيلِ عَار
 - - - در هزحلِ ػقذ قزارداد عزح جبهغ ؽْز گزهي

 14/3/82 122 ًقؼ پيزاٍػ 12/11/78 عزح جبهغ ؽْز خلخبل
 25/4/82 122 ثبًيبى 26/4/71 عزح جبهغ ؽْز پبرط آثبد

 25/4/82 122 ثبًيبى 26/12/74 عزح جبهغ هؾگيي ؽْز
 1384-هبخذ : عبسهبى هغكي ٍ ؽْزعبسي اعتبى اردثيل
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ٸٿ  ٌځكڀب»ثكټب ٌبٸيؿټي  ىبت آة آ و١ٿ جبوي صبؾ ڂ جڃ « اي

 ٌبٸٳ ١٨بٴيث ڀبي جڃو١ٿ ڂ ايصبؾ ٌجٱٿ جڃليٟ آة ٌځكي،

ىبة  ثٿ ظ ٰبڀً آة  ٌبٸيؿټي ،  يكپ آة آ ؽبلٺ ـؼ صبؾ ٸ اي

 ثبٌؿ . ټيبٸؿپ ڂ جكٸيٷ ٌجٱٿ ڀبي ٨كوڃؾپ ڂ ٤يك ٨ٽي ٸي

وبٲ  ١ؿاؾ  1333ؾق  ٌځكي ؾق  6ج ٌكة  ټٿ آة  ٩ّيٿ ؼب ج

 ،گكٸي  ،ش٩١ك آثبؾ  ،ثيٵٿ وڃاق  ،ٌځكڀبي پبقن آثبؾ 

وث ڂ  ثڃؾپ ا ثكؾاقي  ځكپ  ظبٲ ث ٌځك ؾق  ٍگيٻ  وك٠يٻ ڂ ٸ

ٌځكڀبي  ٽبثٟ آة وبيك  ٰؿڂقت ٸ وؽحي ڂ  يك٤ٷ  وحبٺ ٠ٵ ا

ځبي  ٌځكڂټؿاٺ ال چبڀ وح٩بؾپ  يم ا وحبٺ ڂ ټ شڃؾ ؾق ا ٸڃ

شفثي ثكاي ؾ٨ٟ ٨بٔ ثځبي ؼبټگي ٰٿ ؼٙك آٴڃؾگي ٸٽبثٟ 

آة ليتتك لٸيٽتتي قا ثتتؿټجبٲ ؾاقؾ ، ٸحبوتت٩بټٿ چٽتتيٻ 

 اٸٱبټبجي ټؿاقټؿ .

ٸحك ٸٱ١ت آة  15563163ؾق وبٲ ٸڃقؾ ثكقوي ؾق ٰٳ اوحبٺ 

و ٽبثٟ  وحبٺ ڂ ال ٸ ٽبثٟ  33426523ٙعي ا ١ت ال ٸ حك ٸٱ ٸ

ليك لٸيٽي ثكاي ٸّك٦ ٌكة جڃوٗ ٌكٰث آة ڂ ٨بٔ ة اوحبٺ 

ٽؿ حؿايي )گ ٩ّيٿ اث په ال ج ٌؿپ ڂ  ّبٲ  لؾائي ڂ  اوحع

ٸحك ٸٱ١ت ٌؿپ ڂ  145251ٰٵكلټي( ڂاقؾ ٸؽبلټي ثٿ ٜك٨يث 

جبٸيٻ  يث  يبق  43555333ثب ٜك٨ ١ت ؾق اؼح  155333ٸحكٸٱ

 گك٨حٿ اوث . ٸٍحكٮ آة ٌځكي ٬كاق

ټىجث ثٿ وبٲ گفٌحٿ  1333ج١ؿاؾ ٸٍحكٰيٻ اوحبٺ ؾق وبٲ 

ؾقِؿ ا٨مايً ټٍبٺ ٸيؿڀؿ ڂ ثب ايٻ ا٨مايً ج١ؿاؾ  26/5

ٸٍحكٰيٻ ، ٸيماٺ ٨كڂي آة جڃوٗ ٌكٰث آة ڂ ٨بٔ ة اوحبٺ 

٨مايً ال  43/2ثب  ِؿ ا وبٲ  35336336ؾق ١ت ؾق  حك ٸٱ ٸ

 اوث . قويؿپ 1333ٸحك ٸٱ١ت ؾق وبٲ  36656526ثٿ  1332

ايصتتبؾ ڂ جڃوتت١ٿ جبويىتتبت ڂ جصځيتتمات ٨بٔتت ة »ثكټبٸتتٿ

ٌبٸٳ ١٨بٴيث ڀبي ايصبؾ ڂ جڃو١ٿ ٌجٱٿ شٹٟ آڂقي « ٌځكڀب

ڂ ؾ٨ٟ ثځؿاٌحي ٨بٔ ة ٌځكڀب ، ايصبؾ ايىحگبڀځبي پٹپبژ 

 ثبٌؿ . ڂ ج٩ّيٿ ؼبټٿ ڀبي ٨بٔ ة ٌځكي ٸي
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ٸحك ٌجٱٿ ٨بٔ ة ٌځكي ثب  255313ؾق ظؿڂؾ  1332ؾق وبٲ 

ٸيٵي ٸحك )ڂ ثيٍحك( ثكاي شٹٟ آڂقي ٨بٔ ة ؾق  ٬233ٙك 

يٳ 6 ٌځكڀبي اقؾث وحبٺ ) وڃاق-ٌځك ا ٵٿ  ثبؾ-ثي -پبقن آ

ؽبٲ ٌځك-ؼٵ ٍگيٻ  ٰٿ  -ٸ وث  ثڃؾپ ا شڃؾ  يك ( ٸڃ ٸي ڂ ټ گك

وبٲ  ٬ٷ ؾق  يٻ ق وث ڂ  431645ثٿ  1333ا ويؿپ ا حك ق ٸ

٘ يم ؾق  ١ٍبثبت ټ ١ؿاؾ اټ وي ال ج ٸڃقؾ ثكق وبٴځبي  ي 

 ٨٭كپ اټ١ٍبة قويؿپ اوث .  ٨23333٭كپ ثٿ 15513

ثب جڃشٿ ثٿ اذكات ٸ٩يؿ اشكاي ايٽگڃټٿ ٘كظځب ؾق ايصبؾ 

ثځؿاٌث ٠ٹڃٸي ڂ اشحٹب٠ي ڂ و ٸحي ٸعيٗ ليىث اقج٭بء ڂ 

و١ٿ  ثٿ جڃ ويؿٺ  ثكاي ق ځب  ثكؾاقي ال آټ ځكپ  ٔكڂقت ث ڂ 

يمي ؾ٬ي٫ ڂ پبيؿاق ٌبيىحٿ اوث ؾق ايٻ قاوحب ثكټبٸٿ ق

ٰبٸٵي ِڃقت گك٨حٿ ڂ ثب اڂٴڃيث ثؽٍي ؾق جؽّيُ ٸٽبثٟ 

ا٠حجبقي اللٶ ثكاي ايٻ پكڂژپ ڀب ثځكپ ثكؾاقي ال آټځب 

 وكي١حك گكؾؾ.

وبٲ  وحبٺ  1333ؾق  ٰٳ ا ِٽ١حي ڂ  16ؾق  ٍحبقگبپ  ثبة ٰ

 ٌځك اوحبٺ ؾاقاي ٸصڃل ١٨بٴيث ثڃؾپ اټؿ 16ثځؿاٌحي ؾق 

٩ك  5ڂ  گڃت ، ش١ ٵڃ ، اټ ثي ثيگ ٌځكڀبي آ وحبٺ ) ٌځك ا

ثبؾ ، ٌحٿ  آ ٌحي ټؿا ٍحبقگبپ ثځؿا ٰڃقائيٷ( ٰ جكاٺ ڂ  ٠ٽ

ٌؿپ  حكٲ  ٌحي ڂ ٰٽ ثط ثځؿا يث ـ ثٿ اڀٹ شٿ  ثب جڃ ٰٿ  ټؿ  ا

ٍگيكي  ٌځكڂټؿاٺ ڂ پي ثكاي  وبٴٷ  ٤فاي  جبٸيٻ  ځب ؾق  ؾاٸ

ويؿگي ٌيڃٞ ال  ىبٺ ڂ ؾاٶ ، ق ثيٻ اټ ٍحكٮ  ځبي ٸ ثيٹبقي

ٔڃٞ  يٻ ٸڃ ِٽ١حي  ثٿ ا ٍحبقگبپ  يبؾي ؾاقؾ . ٰ يث ل اڀٹ

ٹڃٞ  ٌؿپ ؾق ٸص يبؾ  ٌحي  ٍحبقگبڀځبي ثځؿا يٳ ڂ ٰ اقؾث

 قان ؾاٶ ؾق قڂل قا ؾاقټؿ . 3333ٜك٨يث ٍٰحبق 

وحبٺ  ٰٳ ا ٌځكڀبي  16ؾق  يم ؾق  ٍبټي ټ جً ټ ىحگبپ آ اي

يث ٸي ٥ٍڃٲ ١٨بٴ وحبٺ ٸ ٰٿ  ا ٌٽؿ  ٌځك  3ثب ىحگبپ ؾق  اي

ٌځكڀبي يم ؾق  ىحگبڀځب ټ وبيك اي يٳ ڂ  وحبٺ  اقؾث گك ا ؾي

ثصم ٌځكڀبي آثي ثيگٵڃ ، اټگڃت ، قٔي ڂ ڀٍحصيٻ ٸىح٭ك 

ڂ ٸ٥ٍڃٲ ١٨بٴيث ٸيجبٌٽؿ . اظؿاخ ڂ جصځيم ڂاظؿڀبي آجً 

يبؾي  ٔكڂقت ل ٸفٰڃق  ويه  يؿ اٴحب ٌځكڀبي شؿ ٍبټي ؾق  ټ
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گبټٿ اوحبٺ وٿ ٌځك ؾاقاي  21ؾاقؾ . ال ٸصٹڃٞ ٌځكڀبي 

ثبق ٸي جكپ  يڃپ ڂ  يؿاٺ ٸ ٰٿ  ٸ ٌٽؿ  ٌځ 2ثب يؿاٺ ؾق  ك ٸ

ڀك  يم  ٌځك ټ ٍگيٻ  ثبؾ ڂ ٸ پبقن آ ٌځكڀبي  يٳ ڂ ؾق  اقؾث

 ٰؿاٶ يٯ ٸيؿاٺ ٸ٥ٍڃٲ ١٨بٴيث ٸيجبٌؿ .

ؾوحگبپ ؼڃؾقڂي ٸؽّڃَ ظٹٳ لثبٴٿ  122جڃوٗ  1333ؾق وبٲ 

ظؿڂؾ  وحبٺ  وٙط ا ٨ٻ 136352ؾق  ٹٳ ڂ ؾ ٌځكي ظ ٴٿ  جٻ لثب

٭ٳ ڂ  ٹٳ ڂ ټ ٽٿ ظ وحبٺ ؾق لٸي ٵي ا ٙڃق ٰ وث . ث ٌؿپ ا

حي لثبٴٿ ڀبي ٌځكي ڂ ثٙڃق ثبليب٨ث ڂ ؾ٨ٟ ڂ ؾ٨ٻ ثځؿاٌ

ٰٵي ٸؿيكيث لثبٴٿ ڀبي ٌځكي ٸ١ٕ ت اوبوي ؾاقؾ ڂ جځيٿ 

ڂ اشكاي يٯ ثكټبٸٿ شبٸٟ ثكاي ٸؿيكيث لثبٴٿ ؾق ٌځكڀبي 

وبٲ  وؿ . ؾق  ٝك ٸيك ٔكڂقي ثٽ وحبٺ  صبؾ  1333ا ثب اي

ٝك  يك ټ وحبٺ ل ىٹبټؿڀبي ا ٸؿيكيث پ ٨ث ڂ  ىٿ ثبليب ٸڃو

ځبي  وحبټؿاقي گبٸ ټي ا ٸڃق ٠ٹكا ټث ا يٻ ٸ١بڂ ؼڃثي ؾق ا

 لٸيٽٿ ثكؾاٌحٿ ٌؿپ اوث.

پبقٮ  33ال ټٝك ڂو١ث ٨ٕبي وجم ٌځكي ؾق ٌځكڀبي اوحبٺ 

ٹڃٸي ڂ  وحبٺ ٠ ٌځكي  563333ڂ ثڃ وجم  ٕبي  ثٟ ٨ حك ٸك ٸ

ثكاي اوح٩بؾپ ٌځكڂټؿاٺ اؼحّبَ يب٨حٿ اوث ٰٿ وكاټٿ آٺ 

ظؿڂؾ  ثب  5/1ثٿ  وؿ .  ٌځكڂټؿ ٸيك ڀك  ثكاي  ثٟ  حك ٸك ٸ

وجم ٕبي  يبجي ٨ ٭ً ظ ثٿ ټ شٿ  ټٿ  جڃ شڃؾ ايٽگڃ يث ڂ ڂ اڀٹ

ظبٲ ڂ أج ٨بپ  ٌځكڀب ڂ ق جبيي  ىبت ؾق لي ٬بت وي گفقاٺ اڂ

ٌځكڂټؿاٺ ڂ ظ٩بٜث ٸعيٗ ليىث ، گىحكي ڂ جصځيم ڂ ٨كا٤ث 

جڃپ  ٵث اټ وحبٺ ث١ ٰم ا ًِب ؾق ٸك ځب ؼّڃ وبلي آټ ليجب

ٸىب٨كاٺ ڂ گكؾٌگكاٺ ؾق ٨ّڃٲ ثځبق ڂ جبثىحبٺ اڀٹيث ڂ 

ڀكڂؾ ٔي ڂ ال ٌځكڀبي ق يبؾي ؾاقؾ .  گڃت ڂ  ٔكڂقت ل ڂ اټ

ٰڃقائيٷ ٨ب٬ؿ ثڃوحبٺ ٠ٹڃٸي ثڃؾپ ڂ ؾق ايٻ لٸيٽٿ ټيبل 

 ثٿ قويؿگي ثيٍحكي ؾاقټؿ . 

وبٲ  ١ؿاؾ  1332ؾق  ٹڃٸي  2531ج يٿ ٠ ويٵٿ ټ٭ٵ وحگبپ ڂ ؾ

ٌبٸٳ اجڃثڃن ، ٸيٽي ثڃن ڂ جبٰىي ؾق ټ٭بٖ ٌځكي اوحبٺ 

وبٲ  ٰٿ ؾق  ټؿ  ثڃؾپ ا ؼؿٸبت  ئٿ  ٥ٍڃٲ اقا ١ؿاؾ  1332ٸ ج

ثٿ  ځب  ٌب 2534آټ وحگبپ  ثڃن ڂ  116ٸٳ ؾ وحگبپ اجڃ  166ؾ
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ؾوحگبپ جبٰىي ٌځكي قويؿپ اوث  2211ؾوحگبپ ٸيٽي ثڃن ڂ 

 . 

ج١ؿاؾ پكڂاټٿ ڀبي وبؼحٹبټي ِبؾق ٌؿپ ثكاي اظؿاخ ثٽب 

ث١ؿ ال چځبقٸيٻ وبٲ  1332ؾق ټ٭بٖ ٌځكي اوحبٺ ؾق وبٲ 

٨٭كپ ؾق  2365ويك ټمڂٴي ، ويك ١ِڃؾي پيؿا ټٹڃؾپ ڂ ال 

وبٲ  3425ثٿ  1331وبٲ  ٭كپ ؾق  ٴي  ٨1332 وث. ڂ ويؿپ ا ق

ٸصؿؾًا ؾق اذك قٰڃقؾ ثبلاق ٸىٱٻ ڂ وبؼث ڂ  1333ؾق وبٲ 

٨٭كپ قويؿپ  2642ؾقِؿي ثٿ  23وبل ٸصؿؾًا ثب ٰبڀً قٌؿ 

اوث . ثيٍحكيٻ ج١ؿاؾ پكڂاټٿ ڀبي وبؼحٹبټي ِبؾق ٌؿپ 

يٳ ٌځكڀبي اقؾث ثٿ  ثڃٖ  يت ٸك ٽب ثحكج ظؿاخ ث ڂ  ثكاي ا

 آثبؾ ڂ ٸٍگيٻ ٌځك ڂ ټٹيٻ ڂ ؼٵؽبٲ ثڃؾپ اوث . پبقن

وبٲ  ٽيٻ ؾق  ١ؿاؾ  1333ڀٹچ ىبظث  133ج ثٿ ٸ ٸيٻ  ١ٿ ل ٙ٬

ظؿاخ  33/43244 ىٱڃټي ڂ ا ځبي ٸ ځث ٰبقثكي ثٟ ش حك ٸك ٸ

١ٙ٬تتٿ لٸتتيٻ ثتتٿ ٸىتتبظث  26ٸصحٹتتٟ ڀتتبي آپبقجٹتتبټي ڂ 

ٸحك ٸكثٟ شځث ٰبقثكيځبي ٤يك ٸىٱڃټي ال وڃي  33/55323

ىٱٻ ڂ ٌځ وث ؾق وبلٸبٺ ٸ ٌؿپ ا گفاق  وحبٺ ڂا وبلي ا ك

( ٸىبظث لٸيٽځبي ڂاگفاق ٌؿپ 1332ظبٴيٱٿ ؾق وبٲ ٸبٔي )

ىٱڃټي  ظؿڀبي ٸ ظؿاخ ڂا ثكاي  34246ثكاي ا ثٟ ڂ  حك ٸك ٸ

ىٱڃټي  يك ٸ ظؿڀبي ٤ وث. ؾق  134635ڂا ثڃؾپ ا ثٟ  حك ٸك ٸ

ثٿ  ثڃٖ  ٸڃق ٸك حي ؾق ا ؽً ؾڂٴ گكي ث ّؿي  ٰبڀً ج وحبي  قا

ؼڃث ڀبي  يث  ىٱٻ ، ظٹب وبل ٸ وبلاٺ  ي ال اټجڃپوبؼث ڂ 

ٸىٱٻ ڂ جٍٱٵځبي ِٽ٩ي ٸكثڃ٘ٿ ِڃقت گك٨حٿ ڂ ثك گىحكي 

يؿ  ٹڃٸي جبٰ حي ڂ ٠ وبؼحٹبټځبي ؾڂٴ ىبت ڂ  ٸٿ جبوي ثكټب

 ٌؿپ اوث .

ال ٘ك٨ي ؾيگك ثب جڃشٿ ثٿ ٸعؿڂؾيث لٸيٽځبي ٬بثٳ اظؿاخ 

وحبٺ ،  ٌځكي ا ٽب٫٘  رك ٸ ىٱڃټي ؾق اٰ ڀبي ٸ ثكاي ثٽب

ي ؾاقؾ . اقج٩تتبٞ وتتبلي ؾق اوتتحبٺ قڂټتتؿ قڂ ثتتٿ قٌتتؿ

ثٙڃقيٱٿ وبؼحٹبټځبي اظؿاذي يٯ ٘ج٭ٿ ؾق وبٲ ڀبي اؼيك 

ٍحك  ٭ٿ ڂ ثي ظؿاذي ؾڂ ٘ج وبؼحٹبټځبي ا حٿ ڂ  ٰبڀً يب٨

 ا٨مايً چٍٹگيكي ټٍبٺ ٸي ؾڀٽؿ .
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ثب جڃشٿ ثٿ ټ٭ً اقج٩بٞ وبلي ڂ وبؼث ڂ وبل ٸصحٹٟ ڀبي 

جصبقي ڂ ٸىٱڃټي ؾق ليجبيي ٌځكڀب ڂ ق٨بپ ظبٲ ٌځكڂټؿاٺ 

ڃٖ ثتتٿ آټځتتب ؾق ؾوتتحڃق ٰتتبق ٔتتكڂقي اوتتث ٸىتتبئٳ ٸكثتت

 ٟ٬ ثبلټگكي ڂا ٸڃقؾ  حٿ ڂ  ٬كاق گك٨ يكثٗ  وبلٸبټځبي ـ

ڀب  ټٿ ثٽب ظؿاخ ايٽگڃ ٔيبٺ ا ثكاي ٸح٭ب ىځي جي  گكؾؾ ڂ ج

 ؾق ټٝك گك٨حٿ ٌڃؾ .
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٠ٹٵٱكؾ ا٠حجبقات جٹٵٯ ؾاقائيځبي وكٸبيٿ اي اوحبټي ؾق 

ثٿ جكجيت  ٨1332ّٳ ٠ٹكاٺ ٌځكڀب ڂ جبٸيٻ ٸىٱٻ ؾق وبٲ 

ٸيٵيڃٺ لاير ثڃؾپ اوث ٰٿ ؾق وبٲ  6331ڂ  61233ثكاثك ثب 

ثب  1333 يت  ٰبڀً ڂ  46ثٿ جكج ِؿ  ثٿ  65ؾق ٰبڀً  ِؿ  ؾق

. ثب جڃشٿ ثٿ  ٸيٵيڃٺ لاير قويؿپ اوث 32/1533ڂ  64/36312

شؿيؿاٴحبوتتيه ثتتڃؾٺ ثىتتيبقي ال ٌتتځكؾاقيځبي اوتتحبٺ ڂ 

١ٔي٧  يٿ  ٌحٻ ثٽ عبٚ ؾا ثٿ ٴ ځب  ٸؿڀبي آټ جڃؾ ؾقآ ٰٹ

ا٬حّتتبؾي ٌتتځكڂټؿاٺ ڂ ِتتبظجبٺ ظتتك٦ ڂ ٸٍتتب٤ٳ ا٨تتمايً 

ٹڃٸي  ٸؿ ٠ ٽبثٟ ؾقآ عٳ ٸ ٌځكڀب ال ٸ ٹكاٺ  ّٳ ٠ جبق ٨ ا٠ح

ټٹبيؿ . ؾق ايٻ قاوحب ٌځكڀبي ٠ٽجكاٺ ،  ثىيبق ٔكڂقي ٸي

ثب ڀكڂؾ ش٩١كآ ٵڃ ڂ ال ثي ثيگ گڃت ، آ ٽؿ اټ جبلپ ٰ ؾ ، 

 اڂٴڃيث ثيٍحكي ؾاقټؿ .

ڀٹچٽبټٱٿ ؾق ٬ىٹحځبي ٬جٵي ټيم ـٰك ٌؿ ، اٰرك ٌځكڀبي 

ٌځكي  ويٹبي  ٝك  يم ال ټ وحبٺ ټ ٰم ا حي ٸك وحبٺ ڂ ظ  ا

 چٽؿاٺ ٸٽبوجي ټؿاقټؿ .چٍٷ اټؿال 

اي ٸحٹبيم ال قڂوحب ٸي ؾڀؿ ڂ ثب٨ث  آټچٿ ثٿ ٌځك چځكپ

آټكا ٸي وبلؾ ، ؾق ؾيؿ اڂٲ ڂشڃؾ جبويىبت ٌځكي ٸبټٽؿ 

ؼيبثبټځب ڂ ٸ١بثك ڂ ٰڃچٿ ڀبي ٠كيٓ ڂ پبقٰځبي ٠ٹڃٸي ڂ 

وث ڂ ؾق  ىٱڃټي ا صبقي ڂ ٸ جبي ج ٩ٟ ڂ لي وبؼحٹبټځبي ٸكج

ټگبپ ث١ؿي جىځي ت ڂ ؼؿٸبت قوبټي ٸٽبوت ٌځكي ال ٬جيٳ 

ى ٹڃٸي ڂ وي ٭ٳ ٠ ٹٳ ڂ ټ ٴٿ ڂ ظ ٨ٟ لثب ٔ ة ڂ ؾ حٷ آة ڂ ٨ب

ثبٌؿ ٰٿ ٸحبو٩بټٿ اوحبٺ ؾق جٹبٸي ايٻ  ؾيگك ؼؿٸبت ٸي

ٸڃاقؾ ظحي ؾق ٸ٭بيىٿ ثب اوحبټځبي ٸٍبثٿ ڂ١ٔيث ؼڃثي 

 ټؿاقؾ .

ټٿ  ّبؾ  ٵث ا٬ح ثٿ ٠ وحبٺ  ٌځكؾاقيځبي ا گك  ٘ك٦ ؾي ال 

ٸؿ  ىت ؾقآ ٠ڃاقْ ڂ ٰ ؼف  ثٿ ا ٬بؾق  ٭ٿ  ٬ڃي ٸٽٙ ٽؿاٺ  چ

ځبي ؾ ثؿڂٺ ٰٹٱ ىحٽؿ ڂ  يبؾي ټي صبٶ ل ثٿ اټ ٬بؾق  حي  ڂٴ

 ثبٌٽؿ . ڂٜبي٧ ؼڃؾ ټٹي
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ٌځكڀبي  ًِب ؾق  وحبٺ ؼّڃ ثمقگ ا ٌځكڀبي  ٍيٽي ؾق  ٌيٿ ټ ظب

اقؾثيٳ ڂ پبقن آثبؾ يٱي ال ٸ١ٕ ت ثمقگ اوحبٺ ؾق ثؽً 

ٌځكي ٸي ٹكاٺ  ؽبـ  ٠ ١ٿ ڂ اج ثٿ ٸٙبٴ يبل  ٰٿ ټ ٌؿ  ثب

قاڀٱبقڀبي ؾ٬ي٫ ٠ٵٹي ؾاقؾ جب ثب وبٸبټؿڀي ايٻ ٨ٕبڀبي 

 بؼڃٌبيٽؿ آټځب ثځجڃؾ يبثؿ .وٱڃټحگبڀي ، چځكپ ټ

قاڀٱبقڀبي ٸځٷ ؾق جڃو١ٿ ٠ٹكاٺ ٌځكي اوحبٺ ٠جبقجٽؿ ال 

: 

وبظٵي ڂ  -1 يڃاق  ٽؿ ، ؾ ويٳ ث ظؿاخ  ثٿ ا ٍيؿٺ  وك٠ث ثؽ

ٹٟ  ڀب ڂ ش ټٿ  ىيٵځب ڂ قڂؾؼب وبلي ٸ ټٿ  ٩بٜحي ، ثؿ ظ

 ٛ٩ ثكاي ظ ىبت اللٶ  صبؾ جبوي وٙعي ، اي ځبي  آڂقي آث

جً ټٍبټي ٌځكڀب ، ٸبټٽؿ ايىحگبڀځبي اٸؿاؾ قوبټي ، آ

ٵڃگيكي ال  ىٵځب ڂ ش ىيٵځب ڂ گ ظكيٷ ٸ وبلي  ، آلاؾ 

ٌؿيؿًا  ٌځكڀبي  ًِب ؾق  ٸيٻ ؼّڃ ٥مي ل ٰڃپ ڂ ٴ يمي  ق

ٵڃق ڂ  ٍحصيٻ ، ٰ يڃي ، ڀ ٸي، گ وحبٺ. )گك ىحبټي ا ٰڃڀ

 ٸٍگيٻ ٌځك(

١بثك  -2 ٌجٱٿ ٸ ىبت ڂ  ىبلي جبوي ڀبي ثځ يث  ىكيٟ ١٨بٴ ج

ٌځكي ڂ جڃو١ٿ ڂ ايصبؾ ٌجٱٿ ظٹٳ ڂ ټ٭ٳ ٠ٹڃٸي ؼّڃًِب 

ٌځك ٍگيٻ ؾق  ؽبٲ ڂ ٸ ثبؾ ڂ ؼٵ پبقن آ يٳ ڂ  ڀبي اقؾث

 ٌځك.

وك٠ث ثؽٍيؿٺ ثٿ ١٨بٴيحځبي ايصبؾ جىځي ت ٌځكي )ال  -3

٬جيتتٳ ٸيتتبؾيٻ ٸيتتڃپ ڂ جتتكپ ثتتبق ، گڃقوتتحبٺ ڂ 

ٰٿ  ٌځكڀبيي  ًِب ؾق  ٌحي ؾاٶ( ؼّڃ ٍحبقگبڀځبي ثځؿا ٰ

 ثبٌٽؿ . ٨ب٬ؿ ايٽگڃټٿ جبويىبت ٸي

وحبټځبي  -4 ٹڃٸي ڂ ثڃ وجم ٠ ٕبڀبي  و١ٿ ٨ يث ڂ جڃ ج٭ڃ

، شؿاوبلي ٰبقثكيځبي ټبوبلگبق ٌځكي ، پبٰىبلي  ٌځكي

 ٸعيٗ ٌځكي ال لثبٴٿ ڀب ڂ آٴڃؾگي ِڃجي .

ٰٷ  -5 ويه ڂ  ٌځكؾاقيځبي شؿيؿاٴحب ٸبٴي  يٿ  يث ثٽ ج٭ڃ

ٽي ڂ  يمات ٨ ٌيٻ آالت ڂ جصځ ثٿ ٸب ځب  يم آټ جڃاٺ ڂ جصځ

 ٠ٹكاټي .
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ٌځكؾاقيځب ڂ  -6 ٽبٺ  ٌځكڂټؿاٺ ڂ ٰبقٰ ٸڃلي  ثٿ آ شٿ  جڃ

ڂ جبٰيؿ ثٿ ټ٭ً وبلٸبټځبي  ټځبؾڀبي ٸىئڃٲ ؼؿٸبت ٌځكي

 ٤يك ؾڂٴحي ؾق اؾاقپ اٸڃق ٌځكي .



192 

اٞٓ ـعبِيتٟب ؿك ثؾَ پٌت ُبُٔ ُٙبؽت ٚ تبٔيٗ ٘يبمٞبي پٌتي ربٔعٝ، تٟيٝ ، ارلاء ٚ ٘ظبكت ثل٘بٔٝ ٞابي رابٔع   

پٌاتي ُؾٔاي ،    ًيي ، تزٟين ٚ تًٛعٝ ٚاعـٞبي پٌتي ، ٚاٌقاكي ٓاٙـٚلٟبي أثٝ ٔٙظٛك ا٘زبْ ؽـٔبت پٌتي ، ت

 ثبُـ . ٛهت عبٚي وبه ٚ اُتلان كٚم٘بٔٝ ٞب ٚ ًبيل ـعبِيتٟبي ِٔبثٝ ٔيلًلجَٛ ٔ

اڀٷ ١٨بٴيث ڀب ؾق ثؽً ٸؽبثكات ٌبٸٳ ايصبؾ ليكوبؼحځبي 

ٸؽبثكاجي ڂ اقائٿ ؼؿٸبت جٵ٩ٻ ذبثث ، ڀٹكاپ ڂ ٸؿيكيث 

ثبٌؿ ٰٿ ايٻ ؼؿٸبت  ٨ٕبي ٨كٰبټه ڂ ٌجٱٿ ڀبي ثي ويٷ ٸي

٘ب وٙڃض اقججب ٌځكي ،ؾق  ٵٳ ڂ  ت  ثيٻ اٴٹ ٌځكي ڂ  ثيٻ 

 ٌڃؾ .  اجّبٲ ثٿ ٌجٱٿ شځبټي )ايٽحكټث( ٠كٔٿ ٸي

ڀب ،  ٸٿ  ٌبٸٳ ټب ىحي ) ٵي پ ڀبي ؾاؼ وڃٴٿ  ١ؿاؾ ٸك ج

ثٿ  ٌؿپ  ټبت ( ڂاقؾ  چٯ ڂ اٸب ڀبي ٰڃ ىحٿ  ٠بت ، ث ٸٙجڃ

 اوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحبٺ 

ثٿ  1332ؾ ؾق وبٲ ٠ؿ 4155433ؾقِؿ ا٨مايً ال  53/56ثب 

وبٲ  6532633 ظبٲ  ٠1333ؿؾ ؾق  ٹيٻ  وث .ؾق ڀ ويؿپ ا ق

ج١ؿاؾ ٸكوڃٴٿ ڀبي ؾاؼٵي پىحي ؼبقز ٌؿپ ال اوحبٺ ټيم 

ثٿ  ٠1332ؿؾ ؾق وبٲ  1333613ؾقِؿ ا٨مايً ال  33/4ثب 

 قويؿپ اوث . ٠1333ؿؾ ؾق وبٲ  1433365

ٍڃق  ؼبقز ال ٰ جبؾي  ٌؿپ ال ٸ ىحي ڂاقؾ  وڃالت پ ١ؿاؾ ٸك ج

ثٿ  ٠1332ؿؾ ؾق وبٲ  13533ؾقِؿ ا٨مايً ال  26/144ثب 

وبٲ  46255 ظبٲ  ٠1333ؿؾ ؾق  ٹيٻ  وث ڂ ؾق ڀ ويؿپ ا ق

ثب  ٍڃق  ؼبقز ال ٰ ثٿ  ٌؿپ  ِبؾق  وڃالت  ١ؿاؾ ٸك  33/53ج

٠ؿؾ ؾق  2625ثٿ  ٠1332ؿؾ ؾق وبٲ  1312ال ا٨مايً ؾقِؿ 

 قويؿپ اوث . 1333وبٲ 

ثب ثكؼڃقؾاقي  1333بٺ اقؾثيٳ ؾق وبٲ اؾاقپ ٰٳ پىث اوح

ؾ٨حتتك پىتتث  3ڂاظتتؿ ؾ٨حتتك پىتتث ٌتتځكي ڂ  12ال ج١تتؿاؾ 

ڂاظؿ آژاټه پىث ٌځكي  5قڂوحبيي ؾق وٙط اوحبٺ ، ج١ؿاؾ 

ڂاظؿ ؾ٨حك ٸٍحكٮ پىث ڂ  46ټٹبيٽؿگي پىث ،  31ج١ؿاؾ  ،

ِٽؿڂ٪ پىث ٌځكي ، ج١ؿاؾ  152ٸؽبثكات قڂوحبيي ، ج١ؿاؾ 
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ؾق ٸصٹڃٞ ثب ؾاقا ثڃؾٺ ثيً ِٽؿڂ٪ پىث قڂوحبيي ڂ  166

ال ڀماق ټ٭ٙٿ جٹبن پىحي ؾق وكاوك اوحبٺ جڃاټىحٿ اوث 

ىحي  ؼؿٸبت پ ٠ٷ ال  ٵ٧ ا وكڂيه ٸؽح ټڃٞ  حبؾ  ثيً ال ڀ٩

 ٸح١بق٦ ڂ شؿيؿ قا ؾق وٙط اوحبٺ اقائٿ ټٹبيؿ .

وبٲ  ٰٿ ؾق  وث  ٔيط ا ثٿ جڃ ىبظحي ڂ  1333اللٶ  ًٌ ٸ پڃ

ڀبي پىحي شٹ١يحي پىث ال ٘كي٫ ا٨مايً ثځكپ ڂقي ؾق ڂاظؿ

ثځجڃؾ يب٨حٿ ڂ وكاټٿ ٸكوڃالت پىحي  1331ټىجث ثٿ وبٲ 

وبٲ  وبٲ  1333ؾق  ثٿ  ىجث  وث .  1332ټ حٿ ا ٨مايً يب٨ ا

ا٨مايً جصځيم ڂاظؿڀبي پىحي ثٿ ٸڃجڃق ويٱٵث ڂ ثځجڃؾ 

ٍحبل ؾقڂٺ  ٌي ڂ پي ٠بؾي ، و٩بق وڃالت  ويك ٸك ٸبٺ  ٸؿت ل

اوتتحبټي ڂ اوتتح٩بؾپ ال ويىتتحٷ اجڃٸبوتتيڃٺ ثتتكاي ذجتتث 

ٿ ڂ ثكڂل ټٹڃؾٺ ويىحٷ قڀگيكي ٸكوڃالت پيٍحبل ال گفقټبٸ

 ١٨1333بٴيحځبي شؿيؿ ڂ ٬بثٳ جڃشٿ ثؽً پىث ؾق ٘ي وبٲ 

 ثڃؾپ اوث .

شؿڂٲ  ٘ي 1-15)ٌٹبقپ ؾق  وحبٺ  ؽبثكاجي ا ټبت ٸ ( اٸٱب

شؿڂٲ  1331ڂ  33وبٴځبي  يٻ  وي ا وث . ثكق ٌؿپ ا آڂقؾپ 

ٍبٺ ٸي ثٿ ټ شٿ  ثب جڃ ٰٿ  ڀؿ  ٘بت ؾق  ؾ ٭ً اقججب ٨مايً ټ ا

شبٸ١ٿ ڂ اوح٭جبٲ قڂل ا٨مڂٺ ٸكؾٶ ال اٸٱبټبت اقججب٘ي 

وبٲ  ، ٍٹگيكي ؾق  ٱكؾ چ ٨مايً ٠ٹٵ وحبٺ ا ؽبثكات ا ٌجٱٿ ٸ

ٽڃٺ ؾق  1333 ٵڃٶ ڂ ٨ ٍك٨ث ٠ ثٿ پي شٿ  ثب جڃ ٌحٿ ڂ  ؾا

يم  وحبٺ ټ ؽبثكات ا ٌجٱٿ ٸ ٘بت ،  ٴڃژي اقججب ٽٿ جٱٽڃ لٸي

ؿ يٱي ال ٠ڃاٸٳ پيٍك٨ث ٬بثٳ ٸ ظٝٿ اي ؾاٌحٿ اوث ڂ ٌبي

ؾق اوحبٺ شبيگميٽي ثكؼي اوح٩بؾپ ٰٹحك ال ؼؿٸبت پىحي 

يٳ  جب٘ي ال ٬ج ټبت اقج وبيك اٸٱب وٗ  ىحي جڃ ؼؿٸبت پ ال 

 ٸؽبثكات ثبٌؿ .

وبٲ  وحبٺ ؾق  ٌځكي ؾق ا ٩ٻ  ٩ڃـ جٵ ١بؾٲ  1332ٔكيت ټ ٸ

ث. قويؿپ او 44/46ثٿ  1333ثڃؾپ اوث ٰٿ ؾق وبٲ  31/33

ثٿ  66/15ؾق ڀٹيٻ ظبٲ ٔكيت ټ٩ڃـ جٵ٩ٻ قڂوحبيي ټيم ال 

ؾڀؿ . ٔكيت  قويؿپ اوث ٰٿ قٌؿ ؼڃثي قا ټٍبٺ ٸي 52/23
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ؾق  31/3ثٿ  1332ؾق وبٲ  56/2ټ٩ڃـ جٵ٩ٻ ڀٹكاپ ټيم ال 

 قويؿپ اوث . 1333وبٲ 
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٠ٹٵٱكؾ ا٠حجبقات جٹٵٯ ؾاقائيځبي وكٸبيٿ  1332ؾق وبٲ 

ٸيٵيڃٺ لاير ثڃؾپ اوث  663اي اوحبټي ٨ّٳ پىث ڂ ٸؽبثكات 

 1333ٸيٵيڃٺ لاير ؾق وبٲ  36/335ٿ ؾقِؿ ٰبڀً ث 56ٰٿ ثب 

قويؿپ اوث.
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ٸڃ ثٳ آ يك ٬ب جبذيك ٤ ٰٿ  وث  ّٵځبيي ا پكڂقي ال ٨ لي ڂ 

شٿ  ٸڃقؾ جڃ يٻ قڂ  و١ٿ ؾاقؾ ڂ ال ا ٸك جڃ ثك ا ٱبقي  اټ

ثبٌؿ ؾق جع٭ي٭بت ٸؽحٵ٩ي ٰٿ  ٸع٭٭بٺ ڂ ثكټبٸٿ قيماٺ ٸي

ثك  پكڂقي  ٸڃلي ڂ  و١ٿ آ ثٳ جڃ ذكات ٸح٭ب ٌؿپ ، ا صبٶ  اټ

ِڃقت  وث. ؾق  ويؿپ ا جبت ق ثٿ اذ ّبؾي  و١ٿ ا٬ح ٌؿ ڂ جڃ ق

ڀبي ج ٸٿ  شكاي ثكټب ٽؿپ ا پكڂقي ، ؾق آي ٸڃلي ڂ  و١ٿ آ ڃ

ټىجث ٨مايٽؿپ اي ال شٹ١يث ١٨بٲ قا شڃاټبٺ آٸڃلي ؾيؿپ 

ٽي ڂ  وبؼحبق ـڀ جؿقيس  ثٿ  ٽؿ ؾاؾ ڂ  ٍٱيٳ ؼڃاڀ ٸبڀك ج ڂ 

ظك٨ٿ اي شٹ١يث ١٨بٲ ج٥ييك ؼڃاڀؿ ٰكؾ ٰىت وٙڃض ثبالجك 

ٸځبقت ڂ جؽُّ جڃوٗ شٹ١يث ١٨بٲ ، اٸٱبٺ پيٍك٨ث ؾائٷ 

ڂ جڃو١ٿ ا٬حّبؾي ظبِٳ ال  جٱٽيٱځبي جڃٴيؿ ڂ قٌؿ ٸؿاڂٶ

ٸڃلي ڂ  و١ٿ آ ٽيٻ جڃ ڀٷ چ ڀؿ آڂقؾ.  ٨كاڀٷ ؼڃا آٺ قا 

پكڂقي ثب جبذيكي ٰٿ ثك ثځجڃؾ وٙط ثځؿاٌث ڂ اٸيؿ ثٿ 

و١ٿ  ثٿ جڃ ىح٭يٷ  ٘ڃق ٸ ثٿ  يث ؾاقؾ  ٰبڀً شٹ١ ټؿگي ڂ  ل

ځي ٸي ّبؾي ٸٽح ثٿ  ا٬ح پكڂقي  ٸڃلي ڂ  يٻ قڂ آ ٌڃؾ ال ا

 قڂؾ. بق ٸي٠ٽڃاٺ يٯ ٠بٸٳ ٰٵيؿي ؾق ٨كايٽؿ جڃو١ٿ ثٿ ٌٹ

ٸڃلي  وٿ ؾڂقپ آ ٌبٸٳ  پكڂقي  ٸڃلي ڂ  يث آ ٽٿ ١٨بٴ ؾاٸ

حؿايي ؾق  ّيٵي  5اث يٿ جع وٿ  -2پب ٹبيي ؾق  ٸڃلي قاڀٽ آ

پيً  ځبقجي ڂ  ٝكي ڂ ٸ وٙٿ ټ ٸڃلي ٸحڃ ّيٵي ڂ آ يٿ جع پب

ٍگبڀي ٸي وبٲ اڂٲ  ؾاټ يٻ ؾڂقپ ؾق  يث ؾق ا ٰٿ ١٨بٴ ٌؿ  ثب

ثٿ ٸح وٙٿ  وبٲ ؾڂٶ ٸحڃ ثڃؾپ ڂ ال  ٹڃٸي  ّڃقت ٠ وٙٿ ث ڃ

ىيٷ  ٝكي ج٭ ٨ٿ اي ڂ ټ ٽي ڂ ظك ٰبقؾاټً ، ٨ ڀبي  ٌبؼٿ 

 ٌتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتڃؾ ڂ  ٸي

٨بق٢ اٴحعّي ٺ قٌحٿ ڀبي ٸؽحٵ٧ ټٝكي په ال پبيبٺ ايٻ 

ّيٵي ؾق  وبٲ جع يٯ  ٠بٴي  ٸڃلي  ثٿ آ ځث ڂقڂؾ  ؾڂقپ ، ش

 ٌڃټؿ.  ؾڂقپ ڀبي پيً ؾاټٍگبڀي ٸ٥ٍڃٲ جعّيٳ ٸي

ٌي  ٸبؾگي ، ؾڂقپ آٸڃل يب ؾڂقپ آ ىحبٺ  پيً ال ؾث ٸڃلي  آ

وبٴٿ  5يٱىبٴٿ اوث ٰٿ ثب جعث پڃًٌ ٬كاق ؾاؾٺ ٰڃؾٰبٺ 
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ٌي ڂ  عيٗ آٸڃل ثب ٸ ٌٽبيي  ّيٵي ، آ ٸبؾگي جع ٽٿ آ لٸي

ج١بٸ ت اشحٹب٠ي ڂ شفة ٸ٩بڀيٷ آٸڃلٌي پبيٿ قا ؾق آټبٺ 

 آڂقؾ ڂ ال ايٻ ټٝك ظبئم اڀٹيث اوث . ٨كاڀٷ ٸي

-33( ؾق وبٲ جعّيٵي 1-23)ٌٹبقپ ك اوبن ا٘ ٠بت شؿڂٲ ث

 13416آٸبؾگي ؾق اوحبٺ ؾڂقپ ج١ؿاؾ ؾاټً آٸڃلاٺ  1332

ّيٵي  وبٲ جع ٰٿ ؾق  ثڃؾپ  ٩ك  ٩ك  12356ثٿ  1333-34ټ ټ

ا٨مايً يب٨حٿ اوث . ج١ؿاؾ ؾاټً آٸڃلاٺ ؾؼحك ؾق ايٻ 

ؾقِؿ  52/53ټ٩ك ثڃؾپ ڂ ٸ١بؾٲ  6313ؾڂقپ ؾق وبٲ ٸفٰڃق 

 ثبٌؿ. ٸڃلاٺ ايٻ ؾڂقپ ٸيٰٳ ؾاټً آ
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يكاٺ ٸي جبقي ؾق ا ٌځبي اش شمء آٸڃل حؿايي  ٌؿ  ؾڂقپ اث ثب

ثب جڃشٿ ثٿ اڀٹيث ؾڂقپ اثحؿايي ج ي ثكټبٸٿ قيماٺ ڂ 

ٸىئڃالٺ ټٝبٶ آٸڃلٌي ڀٹڃاقپ ثك جعث پڃًٌ آڂقؾٺ ڀك چٿ 

 ثيٍحك ا٨كاؾ اللٶ اٴح١ٵيٷ ايٻ گكڂپ وٽي ثڃؾپ اوث .

ثٿ شٿ  شؿڂٲ  ثب جڃ ٠بت  ټً 1-23)ٌٹبقپ ا٘  ١ؿاؾ ؾا ( ج

ّيٵي  وبٲ جع حؿايي ؾق  ٸڃلاٺ ؾڂقپ اث ١بؾٲ  1332-33آ ٸ

 116655ثٿ  1333-34ټ٩ك ثڃؾپ ٰٿ ؾق وبٲ جعّيٵي  133365

ٰبڀً  ٹؿپ  ؽً ٠ ٽيٻ ث وث . ڀٹچ ٰكؾپ ا يؿا  ٰبڀً پ ٩ك  ټ

ٸڃلاٺ ؾڂقپ  ټً آ ٰبڀً ؾا ٌي ال  ٸڃلي ټب ټً آ يث ؾا شٹ١

ً آٸڃلاٺ ؾڂقپ اثحؿايي ؾق اثحؿايي اوث . ال ٸصٹڃٞ ؾاټ

ّيٵي  ١بؾٲ  1333-34وبٲ جع ٩ك ) 56352،ٸ ِؿ(  34/43ټ ؾق

 ؾاټً آٸڃل ؾؼحك ثڃؾپ اټؿ .

ؾڂقپ قاڀٽٹبيي جعّيٵي ثٿ ٠ٽڃاٺ قاڀٽٹبي ؾاټً آٸڃلاٺ 

ّيٵي ، ىيك جع ييٻ ٸ ٌحٿ ڂ ج١ ؽبة ق ٸٿ   ؾق اټح ټمؾ ثكټب

ق اوث ثب اټح٭بٲ قيماٺ آٸڃلٌي ال اڂٴڃيث ؼبِي ثكؼڃقؾا

ٸڃز ٰبڀٽؿپ ؾاټً آٸڃلاٺ اثحؿايي ثٿ ؾڂقپ ڀبي جعّيٵي 

ثبالجك، ؾڂقپ قاڀٽٹبيي جعّيٵي ټيم ثب ٰبڀً ؾاټً آٸڃل 

( ج١ؿاؾ ؾاټً 1-23قڂثكڂ ثڃؾپ اوث ثب جڃشٿ ثٿ شؿڂٲ )

 55356ٸ١بؾٲ  1332-33آٸڃلاٺ ايٻ ؾڂقپ ؾق وبٲ جعّيٵي 

ّيٵي  وبٲ جع ٰٿ ؾق  ثڃؾپ  ٩ك  ٩ك  35534ثٿ  1333-34ټ ټ

حك ؾڂقپ  ٸڃلاٺ ؾؼ ټً آ ١ؿاؾ ؾا وث . ج حٿ ا ٰبڀً يب٨

ټ٩تتك ٸ١تتبؾٲ  42336قاڀٽٹتتبيي جعّتتيٵي ؾق ؾڂقپ ٸتتفٰڃق 

١ؿاؾ  35/46 ٽيٻ ج وث . ڀٹچ ثڃؾپ ا ِؿ  ټً  635ؾق ٩ك ؾا ټ

آٸڃل ؾق ٸ٭ٟٙ قاڀٽٹبيي ثمقگىبالٺ ؾق وبٲ ٸفٰڃق ٸ٥ٍڃٲ 

ؾقِؿ آټبٺ ؾاټً آٸڃل ؾؼحك  66/64جعّيٳ ثڃؾپ اټؿ ٰٿ 

 ثڃؾپ اټؿ .

وبٲ اوث . ؾڂقپ آٸڃلي  3٘ڃٲ ؾڂقپ آٸڃلي ٸحڃوٙٿ ټٝكي 

ٹٳ  ٽڃاٺ ٸٱ ثٿ ٠ وث  ىبٲ ا ٸؿت آٺ يٱ ٰٿ  ٍگبڀي  پيً ؾاټ
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ټً  ثكاي ڂقڂؾ ؾا صڃلي  ٝكي ڂ ٸ وٙٿ ټ وبٴٿ ٸحڃ وٿ  ؾڂقپ 

ثبٌؿ. ٘ج٫  آٸڃلاٺ ٸحڃوٙٿ ټٝكي ثٿ وٙڃض آٸڃلي ٠بٴي ٸي

شؿڂٲ  ٠بت  ٸڃلاٺ 1-23)ٌٹبقپ ا٘  ټً آ ٰٳ ؾا ١ؿاؾ  (ج

ٍگبڀي ال  پيً ؾاټ ٝكي ڂ  وٙٿ ټ وبٲ  65263ٸحڃ ٩ك ؾق  ټ

 1333-34ټ٩ك ؾق وبٲ جعّيٵي  66513ثٿ  1332-33جعّيٵي 

وث ڂ  ويؿپ ا ٝكي ڂ  36/43ق وٙٿ ټ ٸڃلاٺ ٸحڃ ټً آ ِؿ ؾا ؾق

ټؿ  ٍٱيٳ ؾاؾپ ا حك ج ٸڃلاٺ ؾؼ ټً آ ٍگبڀي قا ؾا پيً ؾاټ

-34ق وبٲ جعّيٵي ٠ ڂپ ثك ؾاټً آٸڃلاٺ ؾڂقپ قڂلاټٿ، ؾ

ټ٩ك ؾاټً آٸڃل ؾق ٸ٭ٟٙ ٸحڃوٙٿ ټٝكي  3323ٸ١بؾٲ  1333

 4544ڂ پيً ؾاټٍگبڀي ٌجبټٿ ٸ٥ٍڃٲ جعّيٳ ثڃؾپ اټؿ ٰٿ 

 ټ٩ك آټبٺ ؾاټً آٸڃل ؾؼحك ثڃؾپ اټؿ .

وبٲ اڂٲ ؾڂقپ  يث ؾق  يؿ ١٨بٴ ٌبقپ گكؾ ٰٿ ا ټٿ  ڀٹبټگڃ

ثڃؾپ ڂ ال  ٹڃٸي  ٍگبڀي ٠ پيً ؾاټ ٝكي ڂ  وٙٿ ټ ٸڃلي ٸحڃ آ

وٙ ٨ٿ اي ڂ ؾڂٶ ٸحڃ ٽي ڂ ظك ٰبقؾاټً ، ٨ ڀبي  ٌبؼٿ  ثٿ  ٿ 

ىيٷ ٸي ٝكي ج٭ شؿڂٲ  ټ ٠بت  ثٿ ا٘  شٿ  ثب جڃ  ٌٹبقپٌڃؾ .

( ج١ؿاؾ ؾاټً آٸڃلاٺ ٸحڃوٙٿ ؾق ٌبؼٿ ڀبي ٨ٽي ڂ 23-2) 

ټ٩ك ثڃؾپ ٰٿ ؾق وبٲ جعّيٵي  13234ظك٨ٿ اي ڂ ٰبقؾاټً 

وبٲ  14636ثٿ  34-1333 وث ؾق  ٰكؾپ ا يؿا  ٨مايً پ ٩ك ا ټ

٩ك ا 13316ٸفٰڃق  ٨ٿ اي ڂ ټ ٽي ڂ ظك ٸڃلاٺ ٨ ټً آ ل ؾا

ټً  وځٷ ؾا ثڃؾپ ڂ  حي  ٸؿاقن ؾڂٴ  ًٌ عث پڃ ٰبقؾاټً ج

آٸڃلاٺ ٨ٽي ڂ ظك٨ٿ اي ڂ ٰبقؾاټً ؾڂٴحي ؾق وبٲ جعّيٵي 

ال ٸصٹتتڃٞ ؾاټتتً آٸتتڃلاٺ ٨ٽتتي ڂ ظك٨تتٿ اي ڂ  33-1332

-34ؾقِؿ ثڃؾپ ٰٿ ؾق وبٲ جعّيٵي  63/54ٰبقؾاټً ٸ١بؾٲ 

ك چٽؿاټي ټؿاٌحٿ ج٥يي قويؿپ اوث ڂ ؾقِؿ 36/54 ثٿ 1333

 اوث .

ّيٵي  وبٲ جع ٨ٿ  1333-34ؾق  ٽي ڂ ظك ٸڃلاٺ ٨ ټً آ وځٷ ؾا

وٙٿ ؾق  ٸڃلاٺ ٸحڃ ټً آ ٹڃٞ ؾا ټً ال ٸص ٰبق ڂ ؾا اي ڂ 

وڃٶ  ڀبي ؾڂٶ ڂ  يٿ  ٽيٻ  13/35پب وث . ڀٹچ ثڃؾپ ا ِؿ  ؾق

ٽي ڂ  ٸڃلاٺ ٨ ټً آ ٹڃٞ ؾا حك ال ٸص ٸڃلاٺ ؾؼ ټً آ وځٷ ؾا

-33يٵي ؾقِؿ ؾق وبٲ جعّ 21/36ظك٨ٿ اي ڂ ٰبقؾاټً ال 

 قويؿپ اوث . 1333-34ؾقوبٲ جعّيٵي  16/35ثٿ  1332
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٠ ڂپ ثك ٰڃؾٰبٺ ٠بؾي ، آٸڃلي ٰڃؾٰبٺ اوحرٽبيي ڂ جيم 

ڀڃي ټيم ثك ٠ځؿپ آٸڃلي ڂ پكڂقي اوث ڂ ٌبٸٳ آٸڃلٌځبي 

ؼبَ ثكاي ايٻ گكڂپ ال ؾاټً آٸڃلاٺ ٸٽٙج٫ ثب ؾڂقپ ڀبي 

 ثبٌؿ . قوٹي ٸيجعّيٵي آٸڃلي 

ؾق ټٝتتبٶ آٸڃلٌتتي ٍٰتتڃق ؾاټتتً آٸتتڃلاټي ٰتتٿ ؾاقاي 

ٌي ڂ  ټبت آٸڃل ىحٽؿ ال اٸٱب ثباليي ڀ ٽي  ځبي ـڀ جڃاټبيي

٨ٕبي ٨يميٱي ؼبِي ثكؼڃقؾاق ڀىحٽؿ ڂ جبٸيٻ ايٻ ٌكايٗ 

٠بت  ج٫ ا٘  وث ٘ پكڂقي ا ٸڃلي ڂ  يبٺ آ ځؿپ ٸحڃٴ  ثك ٠

وبٲ 3-23)ٌٹبقپ  شؿڂٲ ڀڃي ؾق  ٸڃلاٺ جيم ټً آ ١ؿاؾ ؾا (ج

ټ٩ك ثڃؾپ ٰٿ ؾق وبٲ جعّيٵي  635ٸ١بؾٲ  1332-33ٵي جعّي

ټ٩ك ا٨مايً پيؿا ٰكؾپ اوث ڀٹچٽيٻ ڀٷ  663ثٿ  34-1333

ّيٵي  وبٲ جع ّيٵي  1332-33ؾق  وبٲ جع ڀٷ ؾق   1333-34ڂ 

ج١ؿاؾ ؾاټً آٸڃلاٺ جيمڀڃي ؾؼحك ثيٍحك ال ج١ؿاؾ ؾاټً 

آٸڃلاٺ جيم ڀڃي پىك ثڃؾپ اوث ايٻ ٸڃٔڃٞ ثب جڃشٿ ثٿ 

ٱٿ ؾق ٸص ىك ايٽ ٸڃلاٺ پ ټً آ ١ؿاؾ ؾا وحبٺ ج ٹڃٞ ؾق ا

ثبٌؿ ثيٍحك اڀٹيث  ثيٍحك ال ج١ؿاؾ ؾاټً آٸڃلاٺ ؾؼحك ٸي

 ټٹبيؿ. پيؿا ٸي

ځبي  ثٿ ټبجڃاټي شٿ  ثب جڃ يم  وحرٽبيي ټ ٸڃلاٺ ا ټً آ ؾا

ثٿ  ٽي  ىٹي ڂ ـڀ ټبجڃاٺ  6ش ٌٽڃا ،  ٽب ، ټب گكڂپ ټبثي

حبقي ، صبق ق٨ حي ، ټبڀٽ ىٹي ڂ ظكٰ ٵڃٲ ش ٽي ، ٸ١ ٽؿ  ـڀ چ

ٵڃٴيحي ڂ  ىيٷ ٸيٸ١ يبؾگيكي ج٭ ٭ٿ  ټبجڃاٺ  ثب ٘ج ٌڃټؿ ڂ 

ثٽؿي ؾق ؾڂقپ ڀبي جعّيٵي ٸؽحٵ٧ ټيبلٸٽؿ ثځكپ ٸٽؿي ال 

ٌكايٗ آٸڃلٌي ٸحٽبوت ثب ٌكايٗ ؼبَ ؼڃؾ ڀىحٽؿ . ج١ؿاؾ 

ّيٵي  وبٲ جع ٸڃلاٺ ؾق  ټً آ يٻ ؾا ١بؾٲ  1332-33ا  1235ٸ

ټ٩ك ٰبڀً  1235ثٿ  1333-34ټ٩ك ثڃؾپ ٰٿ ؾق وبٲ جعّيٵي 

 يب٨حٿ اوث .

ٸؿاقن  ىحكي  صبؾ ڂ گ ي٫ اي ٸي ال ٘ك ٍبقٰحځبي ٸكؾ ٵت ٸ ش

٤يك ؾڂٴحي يٱي ال ويبوحځبي ٸڃقؾ جڃشٿ آٸڃلي ڂ پكڂقي 

ؾق وبٴځبي گفٌحٿ ثڃؾپ اوث ا٨مايً ج١ؿاؾ ؾاټً آٸڃلاٺ 

ٸتتؿاقن ٤يتتك اټح٩تتب٠ي ؾق جڃوتت١ٿ ١٨بٴيحځتتبي آٸتتڃلي ڂ 
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ټ٭ً اوبوي ؾاٌحٿ ڂ ال ايٻ شځث يٱي ق٬بثحي ٰكؾٺ آټځب 

 آيؿ . ال ٌبؼّځبي ټٝبٶ آٸڃلٌي ٍٰڃق ثٿ ظىبة ٸي

( ج١ؿاؾ ٰٳ ؾاټً آٸڃلاٺ 4-23)ٌٹبقپ ٘ج٫ ا٘ ٠بت شؿڂٲ 

ټ٩ك  15333ٸ١بؾٲ  1332-٤33يك اټح٩ب٠ي ؾق وبٲ جعّيٵي 

ؾقِؿ قٌؿ ثٿ  25/5ثب  1333-34ثڃؾپ ٰٿ ؾق وبٲ جعّيٵي 

 اوث .ټ٩ك ا٨مايً پيؿا ٰكؾپ  23333

ڀٹچٽيٻ ج١ؿاؾ آٸڃلٌگبڀځب ڂ ٸؿاقن ٤يك اټح٩ب٠ي ټيم ثب 

 ثتتتبة ؾق وتتتبٲ جعّتتتيٵي 155ؾقِتتتؿ قٌتتتؿ ال  33/6

ّيٵي  211ثٿ  33-1332  وبٲ جع ويؿپ  1333-34ثبة ؾق  ق

 اوث .
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پڃًٌ جعّيٵي ٜبڀكي ټٍبٺ ؾڀٽؿپ ټىجث ٸڃشڃؾ ثيٻ ج١ؿاؾ 

گكڂپ  يث  ١ؿاؾ شٹ١ ثب ج ّيٵي  يٯ ؾڂقپ جع ٸڃلاٺ  ټً آ ؾا

 ثبٌؿ ڂ ثكاثك اوث ثب :  ٸكججٗ ثب آٺ ؾڂقپ ٸي

ثٿ  ٌح٥بٲ  ټكغ ا يبټگك  ١ي ټٹب ّيٵي ڂا٬ ًٌ جع ٌبؼُ پڃ

ڀبي  ثب ؾڂقپ  ٸكججٗ  وٽي  گكڂپ  يث  ثيٻ شٹ١ ّيٳ ؾق  جع

ؾڀؿ ٰٿ چٿ  ٸؽحٵ٧ اوث ثٿ ثيبٺ ؾيگك ايٻ ٌبؼُ ټٍبٺ ٸي

ج١ؿاؾي ال شٹ١يث گكڂپ وٽي ٸكثڃٖ ثٿ يٯ ؾڂقپ جعّيٵي 

وبٴٿ اثحؿايي( ٸ٥ٍڃٲ ثٿ جعّيٳ ڀىحٽؿ  6-13)ٸر ً شٹ١يث 

. 

يث  ٌي ال اڀٹ يمي آٸڃل ٸٿ ق ١ي ؾق ثكټب ّيٵي ڂا٬ ًٌ جع پڃ

ؼڃقؾاق ٸي ٜبڀكي ثك  ًٌ ثٿ پڃ ىجث  ٍحكي ټ ٴي  ثي ٌؿ ڂ ثب

ثبٌؿ  ؾوحيبثي ثٿ ا٘ ٠بت اڂٴيٿ پڃًٌ ڂا١٬ي ٸٍٱٵحك ٸي

وح٩بؾپ  ٜبڀكي ا  ًٌ ٍحك ال پڃ يماٺ ثي ٸٿ ق ٴفا ثكټب

 ٰٽٽؿ . ٸي

ثٿ ا٘  شٿ  شؿڂٲثب جڃ ًٌ 5-23) ٌٹبقپ ٠بت  يماٺ پڃ ( ٸ

جعّيٵي ٜبڀكي ؾاټً آٸڃلاٺ ؾق ٸ٭ٟٙ اثحؿايي ثبالجك ال 

ٸ٭ٟٙ قاڀٽٹبيي اوث ڂ ٸ٭ٟٙ ٸحڃوٙٿ پبييٻ جكيٻ ٸيماٺ 

پڃًٌ جعّيٵي ٜبڀكي قا ؾاقؾ ڀٹچٽيٻ ٸيماٺ پڃًٌ جعّيٵي 

٭بٟ٘ ،  يٿ ٸ ىك ، ؾق ٰٵ ٸڃلاٺ پ ټً آ ثيٻ ؾا ٜبڀكي ؾق 

 ثبٌؿ. ك ٸيثبالجك ال ؾاټً آٸڃلاٺ ؾؼح

ا٘ ٠بت ٸكثڃٖ ثٿ ټكغ گفق ؾاټً آٸڃلاٺ ؾق ٸ٭بٟ٘ ٸؽحٵ٧ 

شؿڂٲ  ٠بت 6-23)ٌٹبقپ ؾق  ثٿ ا٘  شٿ  ثب جڃ وث  ٸؿپ ا ( آ

ثٿ ٤يك ال ټكغ گفق  1333-34ايٻ شؿڂٲ ؾق وبٲ جعّيٵي 

ايٻ ٌبؼُ ؾق وبيك  ٸ٭ٟٙ اثحؿايي ثٿ قاڀٽٹبيي ؾؼحكاٺ ،

ث ثٿ ٸ٭بٟ٘ ڀٷ ؾق ثيٻ ؾؼحكاٺ ڂ ڀٷ ؾق ثيٻ پىكاٺ ټىج

ّيٵي  يماٺ  1331-33وبٲ جع ٽيٻ ٸ وث . ڀٹچ ٌحٿ ا ٰبڀً ؾا

ثٿ  ٭بٟ٘  ؼي ال ٸ گفق ؾق ثك ټكغ  ٜبڀكي ڂ  ّيٵي  ًٌ جع پڃ

ِؿ  ثبالجك ال  ٸڃل ڂ ...  ټً آ ٸكؾڂؾي ؾا ځبشكت ،  ٵث ٸ ٠

 ثبٌؿ . ؾقِؿ ٸي
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ټيكڂي اټىبټي ؾق آٸڃلي ڂ پكڂقي ثٿ ٠ٽڃاٺ ٸعڃقي جكيٻ 

ِٵي ٹڃاقپ ال ا ٌي ، ڀ يث آٸڃل ٭بي ٰي٩ ٸٳ اقج جكيٻ  ٠ب

ٸڃٔڃ٠بت ٬بثٳ ثعد ؾق ٸىبيٳ آٸڃلي ڂ پكڂقي ثڃؾپ اوث 

ثؿيٻ ؾٴيٳ ثكقوي قڂټؿ ج٥ييكات ڂ جعٵيٳ ٰٹي ڂ ٰي٩ي آٺ 

 الا اڀٹيث ؼبِي ثكؼڃقؾاق اوث .

ا٘ ٠بت ٸكثڃٖ ثٿ ج١ؿاؾ ٰبقٰٽبٺ آٸڃلٌي ثؽً آٸڃلي ڂ 

شؿڂٲ ثٿ 6-23) ٌٹبقپ پكڂقي ؾق  شٿ  ثب جڃ وث  ٸؿپ ا ( آ

ٸفٰڃق ، ؾق شؿڂٲ  ٠بت  ّيٵي  ا٘  ١ًب  1333-34وبٲ جع شٹ

 4133ټ٩ك ؾق لٸيٽٿ آٸڃلي ١٨بٴيث ؾاٌحٿ اټؿ ٰٿ  11331

ټبٺ لٺ ڂ  ٩ك آ ىجث  6223ټ وث ټ ثڃؾپ ا ٸكؾ  ټبٺ  ٩ك آ ټ

ٰبقٰٽبٺ آٸڃلٌي لٺ ثٿ ٸكؾ ثٿ ٤يك ال ٸ٭ٟٙ قاڀٽٹبيي 

وٙٿ  ٟٙ ٸحڃ حي ؾق ٸ٭ ثڃؾپ ڂ ظ يٯ  ٰڃچٱحك ال  ىبالٺ  ثمقگ

ثبٌؿ ثب جڃشٿ  يڀٷ ٰٹحك ٸ 5/3ټٝكي ڂ پيً ؾاټٍگبڀي ال 

ثٿ ايٽٱٿ ؾق ايٻ ٸ٭ٟٙ ټىجث ؾاټً آٸڃلاٺ ؾؼحك ثٿ پىك 

ٸًب  ٸي 55/3 حڃاٺ جٹب ٟٙ ث يٻ ٸ٭ ٱٿ ؾق ا ثكاي ايٽ ٌؿ ،  ثب

١ؿاؾ  ٹڃؾ ، ج وح٩بؾپ ټ جؿقيه ا ځث  ٌي لٺ ش ٰبؾق آٸڃل ال 

 ٰبؾق آٸڃلٌي لټبٺ ؾق ظؿڂؾ ؾڂ ثكاثك ١٨ٵي ثبيؿ ثبٌؿ .
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ا٘ ٠بت ٸكثڃٖ ثٿ ٌبؼُ ټىجث ؾاټً آٸڃلاٺ ثٿ ٸ١ٵٷ ؾق 

 آٸؿپ اوث (3-23) ٌٹبقپ شؿڂٲ

ثكقوي ايٻ ٌبؼُ ټٍبٺ ؾڀٽؿپ ا٨مايً ټىجث ؾاټً آٸڃلاٺ 

 ڂ 1332-33ثتتتٿ ٸ١ٵتتتٷ ؾق ٘تتتي وتتتبٴځبي جعّتتتيٵي 

يٻ  ٸي 34-1333 ڀب ا ؼي ال ؾڂقپ  ٰٿ ؾق ثك ٘ڃقي  ثٿ  ٌؿ  ثب

ٍٹگيك ٸي ىيبق چ ٨مايً ث ربٲ ؾق ؾڂقپ  ا ٽڃاٺ ٸ ثٿ ٠ ٌؿ  ثب

 15/36ٸحڃوٙٿ ټٝكي ڂ پيً ؾاټٍگبڀي ثمقگىبالٺ ايٻ ٌبؼُ 

ِؿ ا ٌبؼُ ؾق يٻ  ثڃؾٺ ا ثبال  حٿ  وث . اٴج ٌحٿ ا ٨مايً ؾا

حؿقيه ڂ  ٸي ظ٫ اٴ ٹيٻ  ىبة ٸ١ٵ ٠ؿٶ اظح ٌي ال  ټؿ ټب جڃا

وكثبل ٸ١ٵٷ ؾق ٰبؾق آٸڃلٌي آٸڃلي ڂ پكڂقي ثبٌؿ ٰٿ ثٿ 
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٠ٵث ٠ؿٶ ؾوحكوي ثٿ ا٘ ٠بت ٸكثڃ٘ٿ ٸعبوجٿ ټگكؾيؿپ اوث 

. 

شؿڂٲ يم ؾق  ٰ ن ټ ٸڃل ؾق  ټً آ جكاٰٷ ؾا ٌبؼُ  ٱكؾ   ٠ٹٵ

آٸؿپ اوث ايٻ ٌبؼُ ؾق ٘ي وبٴځبي جعّيٵي  (5-23) ٌٹبقپ

ؾق ٸ٭تتبٟ٘ اثحتتؿايي ، قاڀٽٹتتبيي ڂ  1333-34ڂ  33-1332

ثڃؾپ  ثٿ قڂ  ٰبڀً قڂ ثب  ٍگبڀي  پيً ؾاټ ٝكي ڂ  وٙٿ ټ ٸحڃ

پيً  ٝكي ڂ  وٙٿ ټ ٹبيي ڂ ٸحڃ ٭بٟ٘ قاڀٽ ٸب ؾق ٸ وث ا ا

 ؾڀؿ . ؾاټٍگبڀي ثمقگىبالٺ ا٨مايً ټٍبٺ ٸي

ٸڃلاٺ ؾڂقپ  ټً آ ١ؿاؾ ؾا جؿقيصي ج ٵ٧ ٰبڀً  ڀبي ٸؽح

جڃاټؿ يٱي ال ؾاليٳ ٰبڀً جكاٰٷ ؾاټً آٸڃل ؾق  جعّيٵي ٸي

وبٴځبي  ٌبؼُ ؾق  يٻ  ٱكؾ ا ثڃؾٺ ٠ٹٵ پبييٻ  ٌؿ .  ٰ ن ثب

ٝك ٸي ټً  ٸڃقؾ ټ جكاٰٷ ؾا ىجي  جڃؾ ټ ٽبي ثځ ثٿ ٸ١ ټؿ  جڃا

يث  ٭بي ٰي٩ ثكاي اقج ٸڃذك  ٸٳ  ثڃؾپ ڂ ٠ب ٰ ن  ٸڃل ؾق  آ

 آٸڃلٌي ثبٌؿ .

*

٭بٟ٘ ٸؽ ٌؿگبٺ ؾق ٸ جڃٲ  ِؿ ٬ ىٿ ؾق وبٲ ٸ٭بي ٵ٧ ؾق  ح

ؾڀؿ ٰٿ  ( ټٍبٺ ٸي13-23)ٌٹبقپ ؾق شؿڂٲ  1332-33جعّيٵي 



210 

 ٟٙ ٍحك ال ٸ٭ حؿايي ثي ٟٙ اث ٌؿگبٺ ؾق ٸ٭ جڃٲ  ِؿ ٬ ؾق

قاڀٽٹتتبيي ڂ ؾق ٸ٭ٙتتٟ قاڀٽٹتتبيي ثيٍتتحك ال ٸ٭ٙتتٟ اڂٲ 

 ثبٌؿ. ٸحڃوٙٿ ٸي

ټىجث  1332-33ڀٹچٽيٻ ؾقِؿ ٬جڃٲ ٌؿگبٺ ؾق وبٲ جعّيٵي 

ٸؿاقن حؿايي ؾق  ٟٙ اث جٳ ؾق ٸ٭ وبٲ ٬ ټٿ ڂ ؾق  ثٿ  ؾؼحكا

ٸؿاقن  ڀٷ ؾق  ټٿ ڂ  ٸؿاقن ؾؼحكا ڀٷ ؾق  ٹبيي  ٟٙ قاڀٽ ٸ٭

پىتتكاټٿ ڂ ؾق ٸ٭ٙتتٟ اڂٲ ٸحڃوتتٙٿ ؾق ٸتتؿاقن ؾؼحكاټتتٿ 

وٙٿ ؾق  حؿايي اڂٲ ٸحڃ ٟٙ اث ٴي ؾق ٸ٭ ٌحٿ ڂ ٨مايً ؾا ا

ٸؿاقن پىكاټٿ ٰبڀً ؾاٌحٿ اوث.ڀٹچٽيٻ ؾقِؿ ٬جڃٲ ٌؿگبٺ 

ٸڃقؾ  وبٴځبي  ٭بٟ٘ ؾق  يٿ ٸ حك ؾق ٰٵ ٸڃلاٺ ؾؼ ټً آ ؾا

 ثيٍحك ال ؾاټً آٸڃلاٺ پىك ثڃؾپ اوث . ثكقوي

ج١ؿاؾ ؾاټً آٸڃلاٺ ٌكٰث ٰٽٽؿپ اوحبٺ ؾق ٰٽٱڃق وكاوكي 

ټ٩ك ثڃؾپ ٰٿ ټىجث  31255ٸ١بؾٲ  1332-33ؾق وبٲ جعّيٵي 

ّيٵي  وبٲ جع ١بؾٲ  1362-63ثٿ  ٌحٿ  35/43ٸ ٌؿ ؾا ِؿ ق ؾق

ټ٩ك قججٿ  21كي اوث ال ٰٳ ٌكٰث ٰٽٽؿگبٺ ؾق ٰٽٱڃق وكاو

يك  يك  165ڂ  133ل جٿ ل ٩ك قج ټؿ ڂ  1333ټ ٹڃؾپ ا ىت ټ ٰ

وبٲ  وحبٺ ؾق  ٸڃلاٺ ا ټً آ جڃٴي ؾا ِؿ ٬ يبټگيٻ ؾق -33ٸ

ؾقِؿ ثڃؾپ اوث )ايٻ ق٬ٷ  63/13ؾق ٰٽٱڃق وكاوكي  1332

 ؾقِؿ ثڃؾپ اوث ( 23/13ٸ١بؾٲ  1366-66ؾق وبٲ جعّيٵي 

اي  ج١ؿاؾ پفيك٨حٿ ٌؿگبٺ ال آٸڃلٌٱؿپ ڀبي ٨ٽي ڂ ظك٨ٿ

ّيٵي  وبٲ جع ١بؾٲ  1333-34ؾق  يم ٸ ٰٿ  554ټ ثڃؾپ  ٩ك  ټ

ّيٵي  وبٲ جع ثٿ  ىجث  ١بؾٲ  1363-65ټ ٌؿ  53/513ٸ ِؿ ق ؾق

 ؾاٌحٿ اوث .
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ٵيٷ ؾق ؾڂقپ  ٨كاؾ اللٶ اٴح١ يٿ ا ٸٳ ٰٵ ّيٵي ٰب ًٌ جع پڃ

وڃاؾي ال اِٵي جكيٻ  ڀبي جعّيٵي ٸؽحٵ٧ ڂ ٸعڃ ٰبٸٳ ثي

اڀؿا٦ ټٝبٶ آٸڃلٌي ٍٰڃق اوث اٸب ثٿ ؾاليٳ ٸؽحٵ٧ ايٻ 

ڀؿ٦ ؾق ٘ڃٲ لٸبٺ ڂ ؾق ؾڂقپ ڀبي جعّيٵي ٸؽحٵ٧ ثٿ ڂيژپ 

ٸٳ  ٘ڃق ٰب ثٿ  عكڂٶ  ٽب٫٘ ٸ ٭٫ ؾق ٸ وث ڂ ؾق ټٸع ٍؿپ ا

ټحيصتتٿ گىتتحكپ ڂوتتي١ي ال ١٨بٴيحځتتبي وتتڃاؾ آٸتتڃلي ڂ 

ٽٿ يٳ  ڀمي پكڂقي جعٹ ٸڃلي ڂ  ټٿ آ ثٿ ثؿ ثبالي آٺ قا  ڀبي 

وبٴٿ ڂ ثبالجك ؾق ٍٰڃق  6ټٹڃؾپ اوث ټكغ ثبوڃاؾي شٹ١يث 

ٸ١بؾٲ  1365ثك اوبن وكٌٹبقي ٠ٹڃٸي ټ٩ڃن ڂ ٸىٱٻ وبٲ 

ٺ ڂ لټبٺ ؾقِؿ ثڃؾپ اوث . ايٻ ټكغ ؾق ٸيبٺ ٸكؾا 31/65

 ؾقِؿ ثڃؾپ اوث . 21/64ؾقِؿ ڂ  66/34ثٿ جكجيت ٸ١بؾٲ 

يث  وڃاؾي شٹ١ وبٲ  6ټكغ ثب وحبٺ ؾق  ثبالجك ا وبٴٿ ڂ 

١بؾٲ  ثكاي  32/63ٸفٰڃق ٸ ټكغ  يٻ  وث. ا ثڃؾپ ا ِؿ  ؾق

ؾقِؿ  5/64ؾقِؿ ڂ  6/31ٸكؾاٺ ڂ لټبٺ اوحبٺ ثٿ جكجيت 

ٍبٺ ٸي ٰٿ ټ وث  وحبٺ  ثڃؾپ ا ٸكؾاٺ ا ثيٻ  ٌبؼُ  يٻ  ڀؿ ا ؾ

ؾقِؿ ٰٹحك  5/6ؾقِؿ ڂ ؾق ثيٻ لټبٺ اوحبٺ ظؿڂؾ  3ظؿڂؾ 

 ثبٌؿ. ال ٸيبټگيٻ ٍٰڃق ٸي

وٹي ؾق  يك ق ځبي ٤ ٵٿ ١٨بٴيح ٸڃلي ال شٹ وڃاؾ آ يث  ١٨بٴ

ځبق ؾڂقپ  ٌبٸٳ چ ٰٿ  وث  ٹڃٸي ا پكڂقي ٠ ٸڃلي ڂ  ؽً آ ث

 آٸڃلي ٸ٭ؿٸبجي ، جٱٹيٵي، پبيبټي ڂ پٽصٷ ثمقگىبٲ اوث 

ٕ ًٌ ټځ عث پڃ وڃاؾاٺ ج ٰٷ  وڃاؾاٺ ڂ  ثي  ١ؿاؾ  وڃاؾ ج ث 

ټ٩ك ثڃؾپ ٰٿ  31333ٸ١بؾٲ  1332آٸڃلي ؾق اوحبٺ ؾق وبٲ 

وبٲ  وث .  33635ثٿ  1333ؾق  ٰكؾپ ا يؿا  ٨مايً پ ٩ك ا ټ

١ؿاؾ  ٽيٻ ال ج وبٲ  31333ڀٹچ ٸڃل ؾق  وڃاؾ آ ٩ك   1332ټ

١بؾٲ  ٩ك ) 16423ٸ وحبيي ڂ  15/56ټ ِؿ( قڂ ٩ك  13533ؾق ټ

وبٲ  33/43ٌځكي) وث ؾق  ثڃؾپ ا ِؿ(  ١ؿاؾ  1333ؾق يم ج ټ

ؾقِؿ( ڂ ج١ؿاؾ  64/56ټ٩ك ) 21336آٸڃلاٺ قڂوحبيي وڃاؾ 

 ټ٩تتتتتتتك  16652وتتتتتتتڃاؾ آٸتتتتتتتڃلاٺ ٌتتتتتتتځكي 

 ؾقِؿ( ثڃؾپ اوث . 35/43)
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گكايً ٸ١ٵٹبٺ اوحبٺ ثٿ اقج٭بء ٸؿاقٮ جعّيٵي ڂ  -

 آٸڃلٌځبي ٔٹٻ ؼؿٸث

 اثحؿايي ٰبڀً شٹ١يث ؾاټً آٸڃلي ثٿ ڂيژپ ؾق ؾڂقپ -

ڂشڃؾ ٨بق٢ اٴحعّي ٺ ؾاټٍگبڀي ٸح٭بٔي شفة ؾق آٸڃلي  -

 ڂ پكڂقي اوحبٺ

جڃو١ٿ ليك وبؼحځبي ٨ٽبڂقي ا٘ ٠بت ڂ اوح٭جبٲ  -

 ؼبټڃاؾپ ڀب ڂ ٸ١ٵٹبٺ ال گىحكي آٺ

٬بثٵيث گىحكي آٸڃلٌځبي ٨ٽي ڂ ظك٨ٿ اي ٸحٽبوت ثب  -

 ټيبلڀبي شبٸ١ٿ

 گىحكي ڂ جڃو١ٿ ٸكاٰم آٸڃلٌي ڂ جڃاټجؽٍي ٸٍٱ ت ڂيژپ -

 يبؾگيكي

ثځجڃؾ وځٷ ٸٍبقٰث ٸؿاقن ٤يك اټح٩ب٠ي ؾق وٽڃات اؼيك  -

 ڂ ڂشڃؾ چٍٷ اټؿال اوحٹكاق ايٻ ڂ١ٔيث ؾق وٽڃات آجي

 ٰبڀً جكاٰٷ ؾاټً آٸڃل ؾق ٰ ن ؾايك -

گبپ  - ٰمي ڂ ؼڃاث وحب ٸك ٌجبټٿ قڂلي ، قڂ ٸؿاقن  و١ٿ  جڃ

ڀبي ٸكٰمي ثٿ ٸٽٝڃق جعث پڃًٌ ثيٍحك قڂوحب ټٍيٽبٺ ڂ 

 ٨كلټؿاٺ ٠ٍبيك اوحبٺ

٠ ڂپ ثك جبذيك چبٴٍځبي ٸٵي ثك آٸڃلي ڂ پكڂقي اوحبٺ 

اڀٷ وبيك چبٴٍځبي آٸڃلي ڂ پكڂقي اوحبٺ ؾق ظبٲ ظبٔك 

 ٠جبقجٽؿ ال :

ٰٹجڃؾ ټيكڂي اټىبټي ٸحؽُّ ؾق آٸڃلٌځبي ټٝكي ٸځبقجي  -

ڂ آٸڃلٌځبي ڂيژپ ڂ شبثصبيي ڂ اټح٭بٲ ټيكڂي اټىبټي 

 ثك ظىت ٌؿت ټيبل ٸحؽُّ

يٿ  - ٸكؾ ؾق ٰٵ ثٿ  ٌي لٺ  ٰبؾق آٸڃل ىجث  ثڃؾٺ ټ پبييٻ 

 ٸ٭بٟ٘ جعّيٵي ؾق اوحبٺ

ٌي ،  - ٕبڀبي آٸڃل ثڃؾٺ ٨ وت  وحبټؿاقؾ ڂ ټبٸٽب يك ا ٤

 ٰبقگبڀي ڂ ڂقلٌي ڂ ٰٹجڃؾ جصځيمات ٸڃقؾ ټيبل 

٠ؿٶ جرجيث ټيكڂي اټىبټي ٸحؽُّ ثڃٸي ڂ ٤يك ثڃٸي ؾق  -

 ټبٺ ٸٽب٫٘ ٌٹبٴي اوحبٺ ڂ اټح٭بٲ اشجبقي آ

 ٠ؿٶ اقججبٖ ٸٽبوت ثيٻ ٸكاٰم آٸڃلٌي ڂ ِٽ١حي اوحبٺ -

ٸڃلي  - شفة ڂ آ ثكاي  شڃؾ  ٌځبي ٸڃ ثڃؾٺ قڂ وت  ټبٸٽب

 ثيىڃاؾاٺ
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پبييٻ ثڃؾٺ وٙط جؽُّ ڂ ٠ٵٷ آٸڃلٌيبقاٺ ٸ١ك٨ي ٌؿپ  -

 ال ټځٕث وڃاؾ آٸڃلي

ٰٹجڃؾ ٸٽبثٟ ٸبٴي ڂ ثڃؾشٿ ڀبي ٠ٹكاټي شځث جڃو١ٿ ،  -

 اظؿاخ ، ج١ٹيك ڂ جصځيم ٸؿاقن

ثٟ ٸبٴي ڂ ثڃؾشٿ ڀبي ٠ٹكاټي شځث ثځىبلي ڂ ٰٹجڃؾ ٸٽب -

ڀبي  ٸٿ  شكاي ثكټب ٴت ا ىبټي ؾق ٬ب ٽبثٟ اټ ٭بي ٸ اقج

 ٨ٽبڂقي ا٘ ٠بت ، اقججب٘بت ڂ ...

پبييٻ ثڃؾٺ ټكغ ثبوڃاؾي ثٿ ڂيژپ ؾق شٹ١يث لټبٺ ڂ  -

 ثبلگٍث ثٿ ثيىڃاؾي ثٿ ؾٴيٳ ٨٭ؿاٺ ثكټبٸٿ ڀبي ٰب٨ي

اؾ ڂ ٨٭ؿاٺ ٸٽبثٟ آٸبقي ڂ ا٘ ٠بت اوٹي ال ڂ١ٔيث وڃ -

 ٰٷ وڃاؾي اوحبٺ

٠ٹٵٱكؾ ا٠حجبقات جٹٵٯ ؾاقائيځبي وكٸبيٿ  1332ؾق وبٲ 

 اي اوتتحبټي ٨ّتتٳ آٸتتڃلي ڂ پتتكڂقي ٠ٹتتڃٸي اوتتحبٺ

ثب  41234 ٰٿ  وث  ثڃؾپ ا يڃٺ لاير  ٰبڀً ؾق  62/25ٸيٵ ِؿ  ؾق

ٽيٻ ٸي 253/23566ثٿ  1333وبٲ  وث. ڀٹچ ويؿپ ا يڃٺ لاير ق ٵ

ا٠حجبقات جٹٵٯ ؾاقائيځبي وكٸبيٿ اي اوحبټي ٨ّٳ آٸڃلي 

پكڂقي  ځبي  32/14ڂ  ٵٯ ؾاقائي جبقات جٹ ٰٳ ا٠ح ِؿ ال  ؾق

جٍٱيٳ  1333وكٸبيٿ اي اٸڃق اشحٹب٠ي اوحبټي قا ؾق وبٲ 

ٸي ؾڀؿ. ثب جڃشٿ ثٿ اڀٹيث ا٠حجبقات ايٻ ٨ّٳ ؾق ثبال 

ڂ پكڂقي ٠ٹڃٸي اوحبٺ ڂ  ق٨حٻ ٰي٩يث ڂ ٰٹيث وٙط آٸڃلي

٨كڀٽگ ٠ٹڃٸي شبٸ١ٿ ڂ جكثيث ټيكڂڀبي ١٨بٲ ڂ ؼ ٪ ثكاي 

ٔكڂقي  پيً  ثيً ال  ثبلټگكي آٺ  و ٸي ،  ٸيځٻ ا ٽؿپ  آي

 ټٹبيؿ. ٸي
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ٸٿ  ٹب٠ي قا ؾق ثكټب ٸڃق اشح ٍي ال ا ٰٿ ثؽ ٠بٴي  ٸڃلي  آ

ځبٺ قڂ  ڀؿ ، ؾق ش ٸي ؾ ٍٱيٳ  ٭ٿ اي ج ٵي ڂ ٸٽٙ ځبي ٸ قيمي

ڂل ، ثتتٿ ٸربثتتٿ شتتبقي ٰتتكؾٺ ؼتتڃٺ ؾق ثتتٿ جڃوتت١ٿ اٸتتك

ٌكيبټځبي شبٸ١ٿ اوث. ال ايٻ قڂ ايٻ ليك ثؽً ثٿ ٠ٽڃاٺ 

ڀبي  ِٿ  ٹبٶ ٠ك ُّ ؾق ج ىبټي ٸحؽ يكڂي اټ جبٸيٻ ټ جٟ  ٸٽ

٠ؿٶ  وث ڂ  ؼڃقؾاق ا يژپ اي ثك يث ڂ ىبټي ال اڀٹ ټؿگي اټ ل

جڃاټؿ ؾق آيٽؿپ ٔكثٿ ٸځٵٱي ثك پيٱك  جڃشٿ اللٶ ثٿ آٺ ٸي

ٰٿ ايٻ ثؽً ثب ٠كٔٿ ټيكڂي  شبٸ١ٿ ڂاقؾ ټٹبيؿ ال آٺ شب

ىبټي  يكڂي اټ ٔبي ټ ٽؿپ ج٭ب جبٸيٻ ٰٽ ٸبڀك ،  ىبټي  اټ

ثبٌؿ ، ثبيؿ ڀٹبڀٽگي ڀبي اللٶ  ٸحؽُّ ؾق وبيك ثؽٍځب ٸي

 ؾق ثكټبٸٿ قيمي ثيٻ ايٻ ثؽً ڂ ؾيگك ثؽٍځب ِڃقت گيكؾ. 

ټيكڂي جؽّّي ايٻ ثؽً ٌبٸٳ گكڂپ ٍٰبڂقلي ، گكڂپ ٨ٽي ڂ 

پ پمٌٱي ، گكڂپ ٠ٵڃٶ ٸځٽؿوي ، گكڂپ ٠ٵڃٶ پبيٿ ، گكڂ

 ثبٌؿ. اټىبټي ڂ اشحٹب٠ي ڂ گكڂپ ڀٽك ٸي

ؾاټٍتتگبڀځب ڂ ٸكاٰتتم آٸتتڃلي ٠تتبٴي ؾق اوتتحبٺ ٌتتبٸٳ 

ٸڃلي  ٰم آ ٍگبڀځب ڂ ٸكا و ٸي ڂ ؾاټ ٍگبڀځبي آلاؾ ا ؾاټ

ثبٌؿ ٰٿ گكڂپ  ٠بٴي ثٿ اوحرٽبء ؾاټٍگبپ آلاؾ او ٸي ٸي

ٌبٸٳ ؾاټٍگبپ آلاؾ او ٸي ڂاظؿ اقؾثيٳ ، ؾاټٍگبپ  اڂٲ

ظؿ  و ٸي ڂا ٍگبپ آلاؾ ا ؽبٲ ، ؾاټ ظؿ ؼٵ و ٸي ڂا آلاؾ ا

ثبؾ  پبقن آ ظؿ  و ٸي ڂا ٍگبپ آلاؾ ا ٌځك ڂ ؾاټ ٍگيٻ  ٸ

 ثبٌؿ . ٸي

ٍگبپ  ٵي ، ؾاټ ٭٫ اقؾثي ٍگبپ ٸع ٌبٸٳ ؾاټ يم  گكڂپ ؾڂٶ ټ

، اقؾثيتتٳ٠ٵتتڃٶ پمٌتتٱي ڂ ؼتتؿٸبت ثځؿاٌتتحي ڂ ؾقٸتتبټي 

پيبٶ ټڃق اقؾثيٳ ، ؾاټٍگبپ پيبٶ ټڃق ؼٵؽبٲ ، ؾاټٍگبپ 

ؾاټٍگبپ پيبٶ ټڃق ٸٍگيٻ ٌځك ، ؾاټٍگبپ پيبٶ ټڃق گكٸي 

شبٸٟ ٍگبپ  ظؿ  ، ؾاټ يٳ ڂ ڂا ظؿ اقؾث ٰبقثكؾي ڂا ٹي  ٠ٵ

ِٽ١حي ،  ٸؿيكيث  وڃقپ ،  ٩ب٠ي  يك اټح ٍگبپ ٤ ٸي ، ؾاټ گك

ٸؿيكيث آٸڃلي ڂ پژڂڀً ، ٸكٰم جكثيث ٸ١ٵٷ ثٽث اٴځؿي 

ٰم يٳ ، ٸك ٰم  ِؿق اقؾث يك ، ٸك گبٺ ټ ٵٷ آلاؾ يث ٸ١ جكث

٨ٿ اي  ٽي ڂ ظك ٌٱؿپ ٨ جبيي، آٸڃل ٸٿ ٘جب٘ ٵٷ ٠  يث ٸ١ جكث

 ثبٌؿ . قالي ڂ آٸڃلٌٱؿپ ٨ٽي ڂ ظك٨ٿ اي ٨ب٘ٹٿ )ن( ٸي

شؿاڂٲ  ٠بت  ج٫ ا٘  وبٲ 2-21( ڂ )1-21)ٌٹبقپ  ٘ ( ، ؾق 

ؾاټٍگبڀځبي ټ٩ك ؾاټٍصڃ ؾق  31343شٹ١ًب  1333-34جعّيٵي 

 14231اوحبٺ ٸ٥ٍڃٲ جعّيٳ ثڃؾپ اټؿ ٰٿ ال ايٻ ج١ؿاؾ 

ټ٩تتك  16646ټ٩تتك ؾاټٍتتصڃي ؾاټٍتتگبڀځبي آلاؾ اوتت ٸي ڂ 

ؾاټٍصڃي ؾاټٍگبڀځب ڂ ٸڃوىبت آٸڃلي ٠بٴي )ثٿ اوحرٽبء 

ٍصڃيبٺ  ٹڃٞ ؾاټ ټؿ. ال ٸص ثڃؾپ ا و ٸي(  ٍگبپ آلاؾ ا ؾاټ
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٠بٴي  ٸڃلي  ىبت آ ٍگبڀځب ڂ ٸڃو وحرٽبء ؾاټ ثٿ ا وحبٺ ) ا

و ٸي(  ٍگبپ آلاؾ ا ٍگبڀځبي  6655ؾاټ ٍصڃي ؾاټ ٩ك ؾاټ ټ

 -ټ٩ك ؾاټٍصڃي ؾاټٍگبڀځبي شبٸٟ ٠ٵٹي 1652پيبٶ ټڃق ، 

ټ٩ك  3616ټ٩ك ؾاټٍصڃي ٸكاٰم جكثيث ٸ١ٵٷ  433ٰبقثكؾي 

ٵي ڂ  ٭٫ اقؾثي ٍگبپ ٸع ٍصڃي ؾاټ ٍصڃي  1436ؾاټ ٩ك ؾاټ ټ

ٸب ٌحي ڂ ؾق ؼؿٸبت ثځؿا ٌٱي ڂ  ٵڃٶ پم ٍگبپ ٠ ټي ڂ ؾاټ

ٸبث٭ي ؾاټٍصڃي وبيك ؾاټٍگبڀځب ٸكاٰم آٸڃلي ٠بٴي )ثٿ 

 اوحرٽبء ؾاټٍگبپ آلاؾ او ٸي( ثڃؾپ اټؿ. 

١ؿاؾ  ٸفٰڃق ج وبٲ  وحبٺ ؾق  ٍصڃيبٺ ا ١ؿاؾ ؾاټ ٰٳ ج ال 

ٰبقؾاټي ) 13636  ٟٙ ٍصڃي ٸ٭ ٩ك ؾاټ ِؿ( 5/33ټ  23223ؾق

وي ) ٟٙ ٰبقٌٽب ٍصڃي ٸ٭ ٩ك ؾاټ ِؿ(  43/63ټ ٩ك  265ؾق ټ

ٟٙ ٰبقٌٽب ٍصڃي ٸ٭ ٌؿ )ؾاټ ِؿ( ڂ  33/3وي اق ٩ك  643ؾق ټ

 ؾقِؿ( ثڃؾپ اټؿ.  3/2ؾاټٍصڃي ٸ٭ٟٙ ؾٰحكي ظك٨ٿ اي )

ٌڃؾ ٰٿ ثيٍحكيٻ ج١ؿاؾ ؾاټٍصڃيبٺ  ٸي  ثؿيٻ جكجيت ٸ ظٝٿ

ّيٳ  ٥ٍڃٲ جع ٰبقؾاټي ٸ  ٟٙ وپه ٸ٭ وي ڂ  ٟٙ ٰبقٌٽب ؾق ٸ٭

٭بٟ٘  ثٿ ٸ ثڃٖ  ٍصڃيبٺ ٸك ١ؿاؾ ؾاټ حكيٻ ج ىحٽؿ ڂ ٰٹ ڀ

ثبٌؿ ٰٿ ثب جڃشٿ ثٿ  ٸيٰبقٌٽبوي اقٌؿ ڂ ؾٰحكي ظك٨ٿ اي 

صبؾ  ٴمڂٶ اي ٸبڀك  ُّ ڂ  يكڂي ٸحؽ ثٿ ټ وحبٺ  يبل ا ټ

ٍصڃ ؾق  ٍحك ؾاټ پفيكي ثي ځث  ٌكايٗ اللٶ ش ټبت ڂ  اٸٱب

 قوؿ. ٸ٭بٟ٘ ثبالجك ٔكڂقي ثٿ ټٝك ٸي

 داوطگاي جامغ ػهمي كاربزدي 
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1383تعساز زاًطدَيبى زاًطگبُ آظاز اسالهي استبى زض همبطع هرتلف زض سبل ( 25ًوَزاض ضوبضُ )  
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1383(تعساز زاًطدَيبى زاًطگبّْب ٍ هطاوع آهَظش عبلي استبى)ثِ استثٌبء زاًطگبُ آظاز اسالهي( زض همبطع هرتلف زض سبل 24ًوَزاض ضوبضُ )  
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ٌٹبقپ ا٘ ٠بت ٸكثڃٖ ثٿ ج١ؿاؾ پفيك٨حٿ ٌؿگبٺ ؾق شؿاڂٲ 

( آٸتتؿپ اوتتث .ثكقوتتي ڂٔتت١يث ج١تتؿاؾ 4-21( ڂ )21-3)

 1333-34وبٲ جعّيٵي پفيك٨حٿ ٌؿگبٺ ؾق ٸ٭بٟ٘ ٸؽحٵ٧ ؾق 

ٍگبڀځب ڂ  ٌؿگبٺ ؾاټ حٿ  ٰٳ پفيك٨ ١ؿاؾ  ڀؿ ج ٸي ؾ ٍبٺ  ټ

ټ٩ك ثڃؾپ ٰٿ ال ايٻ   12353ٸكاٰم آٸڃلي ٠بٴي اوحبٺ 

ؾقِؿ( ؾق ؾاټٍگبپ آلاؾ او ٸي  44/54ټ٩ك ) 6646ج١ؿاؾ 

ؾقِتتؿ( ؾق ؾاټٍتتگبڀځب ڂ ٸڃوىتتبت  55/45ټ٩تتك ) 5644ڂ 

 آٸتتڃلي ٠تتبٴي )ثتتٿ اوتتحرٽبء ؾاټٍتتگبپ آلاؾ اوتت ٸي (

 پفيك٨حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٿ 

ٌؿپ اټؿ. ثيٍحكيٻ ج١ؿاؾ پفيك٨حٿ ٌؿگبٺ ؾق ؾاټٍگبڀځبي 

ؾقِؿ ٰٳ  36/54آلاؾ او ٸي ؾق قٌحٿ ڀبي ٠ٵڃٶ اټىبټي )

ٌؿگبٺ ؾق  حٿ  ١ؿاؾ پفيك٨ حكيٻ ج ٌؿگبٺ ( ڂ ٰٹ حٿ  پفيك٨

 ؾقِتتؿ ٰتتٳ  65/3قٌتتحٿ ڀتتبي ٍٰتتبڂقلي ڂ ؾاٸپمٌتتٱي )

پفيك٨حٿ ٌؿگبٺ( ثڃؾپ ڂ ؾاټٍگبڀځبي آلاؾ او ٸي اوحبٺ 

 قٌحٿ ڀبي ڀٽك پفيكي ؾاټٍصڃ ټؿاٌحٿ اوث.  ؾق

ؾق ؾاټٍگبڀځب ڂ ٸكاٰم آٸڃلي ٠بٴي اوحبٺ )ثٿ اوحرٽبء 

حٿ  ١ؿاؾ پفيك٨ ٍحكيٻ ج يم ، ثي و ٸي( ټ ٍگبپ آلاؾ ا ؾاټ

ىبټي )  ٵڃٶ اټ ڀبي ٠ ٌحٿ  ٰٳ  33/53ٌؿگبٺ ؾق ق ِؿ  ؾق

ٌؿگبٺ ؾق  حٿ  ١ؿاؾ پفيك٨ حكيٻ ج ٌؿگبٺ( ڂ ٰٹ حٿ  پفيك٨

 قٌتتتتتتتتتتتتتحٿ ڀتتتتتتتتتتتتتبي ڀٽتتتتتتتتتتتتتك 

ؿ ٰٳ پفيك٨حٿ ٌؿگبٺ( ثڃؾپ اوث. ٘ج٫ آٸبق ؾقِ 36/3) 

ؾقيب٨حي ال ؾاټٍگبڀځب ڂ ٸكاٰم آٸڃلي ٠بٴي اوحبٺ ، ؾق 

پژڂڀً  1333-34وبٲ  ٸڃلي ڂ  ٸؿيكيث آ وڃقپ ڂ  ٍگبپ  ؾاټ

 پفيكي ؾاټٍصڃ ټؿاٌحٿ اټؿ. 

ثيٍتتحكيٻ ج١تتؿاؾ پفيك٨حتتٿ ٌتتؿگبٺ ؾق اوتتحبٺ ؾق ٸ٭ٙتتٟ 

ؾق  ٰبقؾاټي ڂ ٰبقٌٽبوي ڂ ٰٹحكيٻ ج١ؿاؾ پفيك٨حٿ ٌؿگبٺ

ثبٌؿ. ؾق ٸ٭ٟٙ  ٸ٭ٟٙ ٰبقٌٽبوي اقٌؿ ڂ ؾٰحكي ظك٨ٿ اي ٸي

ټ٩ك ڂ ؾق ٸ٭ٟٙ  63ؾٰحكي ظك٨ٿ اي ٸصٹڃٞ پفيك٨حٿ ٌؿگبٺ 

ٌؿ  وي اق ٩ك ٸي 141ٰبقٌٽب ٟٙ  ټ وحبٺ ؾق ٸ٭ ٌٽؿ ڂ ا ثب

 ؾٰحكي جؽّّي پفيكي ؾاټٍصڃ ټؿاقؾ. 
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شؿاڂٲ  ٠بت  وبن ا٘  ١ؿاؾ 6-21( ڂ )5-21)ٌٹبقپ ثك ا ( ج

ّيٵي  وبٲ جع وحبٺ ؾق  ّي ٺ ا ٨بق٢ اٴحع  1333– 34ٰٳ 

١بؾٲ  ١ؿاؾ  5314ٸ يٻ ج ٰٿ ال ا ثڃؾپ  ٩ك  ٩ك  2234ټ ټ

و ٸي ڂ  ٨بق٢ ٍگبپ آلاؾ ا ّيٳ ؾاټ ٨بق٢  3113اٴحع ٩ك  ټ

اٴحعّيٳ ؾاټٍگبڀځب ڂ ٸؤوىبت آٸڃلي ٠بٴي )ثٿ اوحرٽبء 

بپ آلاؾ او ٸي( ثڃؾپ اټؿ . ؾق وبٲ جعّيٵي ٸفٰڃق ؾاټٍگ

 2526ټ٩ك ؾق ٸ٭ٟٙ ٰبقؾاټي ٸ١بؾٲ  2655ؾق اوحبٺ ٸ١بؾٲ 

ټ٩ك ؾق ٸ٭ٟٙ ٰبقٌٽبوي اقٌؿ  31ټ٩ك ؾق ٸ٭ٟٙ ٰبقٌٽبوي 

ٌؿپ  62ڂ  ّيٳ  ٨بق٢ اٴحع ٨ٿ اي  حكي ظك ٟٙ ؾٰ ٩ك ؾق ٸ٭ ټ

 اټؿ. 

 )ًفز( 
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شؿڂٲ ) ٠بت  ج٫ ا٘  ّيٵي 21-6٘ وبٲ جع ؾق  1333-34( ؾق 

اوحبٺ اقؾثيٳ ، ج١ؿاؾ ا٠ٕبي ڀيئث ٠ٵٹي ٌب٤ٳ ؾق ٸكاٰم 

 356آٸڃلي ٠بٴي اوحبٺ ثٿ اوحرٽبء ؾاټٍگبپ آلاؾ او ٸي 

ټٍبٺ ؾڀٽؿپ آٺ اوث ٰٿ ټ٩ك ثڃؾپ اوث آٸبق اقايٿ ٌؿپ 

عبٚ ؾاقا  وحبٺ ال ٴ ٠بٴي ا ٸڃلي  ٰم آ ٍگبڀځب ڂ ٸكا ؾاټ

وٙط  ٍيبق ؾق  وحبؾ ڂ ؾاټ شٿ ا ثب ؾق ٹي  ئث ٠ٵ ثڃؾٺ ڀي

ثبٌٽؿ ثٿ ٘ڃقي ٰٿ ؾق ٰٳ ؾاټٍگبڀځب ڂ ٸكاٰم  پبييٽي ٸي

)ثٿ اوحرٽبء ؾاټٍگبپ آلاؾ او ٸي ( آٸڃلي ٠بٴي اوحبٺ 

ټٍيبق ٸ٥ٍڃٲ ؾا 3اوحبؾ ڂ  2ؾق وبٲ جعّيٵي ٸفٰڃق جٽځب 

ڀك  ثٿ الاء  ٽيٻ  ڀٷ چ ټؿ.  ثڃؾپ ا ٩ك  56/45جؿقيه  ټ

 ؾاټٍصڃ يٯ ټ٩ك ٠ٕڃ ڀيئث ٠ٵٹي ڂشڃؾ ؾاقؾ.

*
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*

-34( ؾق وبٲ جعّيٵي 6-21)ٌٹبقپ ثك اوبن ا٘ ٠بت شؿڂٲ 

1333 ٌ ٽبٺ آٸڃل وحبٺ ٰبقٰ و ٸي ا ٍگبڀځبي آلاؾ ا ي ؾاټ

ټ٩ك ؾاقاي  6ټ٩ك ثڃؾپ اټؿ ٰٿ ال ايٻ ج١ؿاؾ  613شٹ١ًب 

 ټ٩ك ؾاقاي قججٿ ؾاټٍيبقي ثڃؾپ اټؿ . 3قججٿ اوحبؾي ڂ 

ٌي  ٽبٺ آٸڃل ثٿ ٰبقٰ ٍصڃيبٺ  ىجث ؾاټ ٸفٰڃق ټ وبٲ  ؾق 

ڀك  16/23 ثٿ الاء  گك  جبقت ؾي ثٿ ٠ وث   16/23ثڃؾپ ا

 ؾاٌحٿ اوث .ؾاټٍصڃ يٯ ټ٩ك ٰبؾق آٸڃلٌي ڂشڃؾ 
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ّٹيٷ  ٬ؿاٶ ڂ ج ټڃٞ ا ڀك  وبن  يٿ ڂ ا ي٫ پب پژڂڀً ڂ جع٭

ثبٌؿ ثٿ ٠جبقت ؾيگك شځث اؼف جّٹيٹبت ؾقوث ڂ  گيكي ٸي

ٝك  ٸڃقؾ ټ ڀؿ٦  ثٿ  ټؿپ قا  ّٹيٷ گيك ٰٿ ج ٸڃذك  ٬ؿاٸبت  ا

 ثبٌؿ . ثكوبټؿ جع٭ي٫ ڂ پژڂڀً اللٶ ٸي

پ اي ال ڂاظؿڀب ڂ ثؽً پژڂڀً ڂ ٨ٽبڂقي ٍٰڃق ٘ي٧ گىحكؾ

ٸكاٰتتم پژڂڀٍتتي ؾاټٍتتگبڀي ڂاثىتتحٿ ثتتٿ ڂلاقت ٠ٵتتڃٶ ، 

ٸڃلي  ٸبٺ ڂ آ ٌث ، ؾق ٽبڂقي ، ڂلاقت ثځؿا ٭بت ڂ ٨ جع٭ي

يي ،  وحگبڀځبي اشكا ڀب ڂ ؾ ټٿ  گك ڂلاقجؽب ٌٱي ، ؾي پم

ظؿڀبي  ِٽبيٟ ، ڂا ثٿ  ىحٿ  و١ٿ ڂاث ي٫ ڂ جڃ ٰم جع٭ ٸكا

 گيكؾ. پژڂڀٍي ٸىح٭ٳ ؼّڃِي ڂ ... قا ؾق ثك ٸي

ٸڃلي ٠بٴي ؾق وٙط اوحبٺ ٰٿ ؾق لٸيٽٿ پژڂڀً ال ٸكاٰم آ

جڃاٺ  ټٹبيٽؿ ٸي ، جڃٴيؿ ڂ اټح٭بٲ ٠ٵٷ ڂ ... ١٨بٴيث ٸي

ٌٱي ڂ  ٵڃٶ پم ٍگبپ ٠ ٵي ، ؾاټ ٭٫ اقؾثي ٍگبپ ٸع ثٿ ؾاټ

ؼؿٸبت ثځؿاٌحي ڂ ؾقٸبټي ڂ  ؾاټٍگبپ آلاؾ او ٸي ڂاظؿ 

 اقؾثيٳ اٌبقپ ټٹڃؾ .

وبٲ  ٵي ؾق  ٭٫ اقؾثي ٍگبپ ٸع ٌ 1356ؾاټ ټبٶ آٸڃل ٱؿپ ثب 

پفيكي  ثب  يم( ڂ  ٍگبپ ججك ثٿ ؾاټ ىحٿ  ٍبڂقلي )ڂاث ٰ33 

ټ٩ك ؾاټٍصڃ ؾق قٌحٿ ٍٰبڂقلي ٠ٹڃٸي ١٨بٴيحځبي آٸڃلٌي 

 1361ؼڃؾ قا آ٤بل ټٹڃؾ ايٻ ٸكٰم آٸڃلي ٠بٴي ؾق وبٲ 

ال ؾاټٍگبپ ججكيم ٸٽحمٞ ڂ ٸؿجي ثٿ ِڃقت ٸصحٹٟ آٸڃلٌي 

وبٲ  ٸٿ ؾاؾپ ڂ ؾق  ؼڃؾ اؾا يث  ثٿ ١٨بٴ ثب  ٠1365بٴي 

ٺ ثٿ ؾاټٍگبپ جعث ٠ٽڃاٺ ؾاټٍگبپ ٸع٭٫ اقؾثيٵي ججؿيٳ آ

ٸڃا٨٭ث ثٿ ٠ٹٳ آٸؿ ؾق ظبٲ ظبٔك ؾاټٍگبپ ٸع٭٫ اقؾثيٵي 
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ؾاټٍٱؿپ ٍٰبڂقلي،  ؾاقاي چځبق ؾاټٍٱؿپ )ؾاټٍٱؿپ ٠ٵڃٶ ،

ىبټي( ڂ  ٵڃٶ اټ يبت ڂ ٠ ٍٱؿپ اؾث ٽي ڂ ؾاټ ٍٱؿپ ٨ ؾاټ

ثبٌؿ ٰٿ شٹ١ًب وي ڂ ڀٍث قٌحٿ  آٸڃلٌٱؿپ ٍٰبڂقلي ٸ٥بٺ ٸي

 گكؾؾ . ٌكض ـيٳ ؾق آٺ جؿقيه ٸيآٸڃلٌي ثٿ 

ؾاټٍٱؿپ ٠ٵڃٶ ثب پٽس گكڂپ آٸڃلٌي قيبٔي ، آٸبق ،  -1

٨يميٯ ، ليىث ٌٽبوي ڂ ٌيٹي ڂ ڀٍث قٌحٿ جؽّّي ٨يميٯ 

٭بٟ٘  ٸبق ؾق ٸ ٌيٹي ڂ آ وي ،  ىث ٌٽب ٔي ، لي ، قيب

 ٰبقؾاټي ڂ ٰبقٌٽبوي ڂ ٰبقٌٽبوي اقٌؿ 

ؾاټٍٱؿپ ٍٰبڂقلي ثب ًٌ گكڂپ آٸڃلٌي لقا٠ث ڂ اِ ض  -2

بجتتبت ، ٸبٌتتيٻ آالت ٍٰتتبڂقلي ، ٠ٵتتڃٶ ٸكجتتٟ ڂ ټج

ٌحٿ  ٌٱي ؾق ؾپ ق يبپ پم وي ڂ گ يمؾاقي ، ؼبٍٰٽب آثؽ

 ٰبقٌٽبوي ڂ ٰبقؾاټي ڂ ؾق ؾڂ قٌحٿ ٰبقٌٽبوي اقٌؿ

ؾاټٍٱؿپ ٨ٽي ثب چځبق گكڂپ آٸڃلٌي ٸځٽؿوي ٠ٹكاٺ ،  -3

ٌيٹي،  وي  يٯ ڂ ٸځٽؿ وي ٸٱبټ ٹبقي ، ٸځٽؿ وي ٸ١ ٸځٽؿ

وي ڂ  ٌحٿ ٰبقٌٽب ًٌ ق ٤فايي ڂ  يٯ ِٽبيٟ  ٰبقؾاټي ڂ 

 قٌحٿ ٰبقٌٽبوي اقٌؿ

گكڂپ  -4 پٽس  ثب  ىبټي  ٵڃٶ اټ يبت ڂ ٠ ٍٱؿپ اؾث ؾاټ

يث  وي ، جكث وي ، قڂاټٍٽب يبت ٨بق ثبٺ ڂ اؾث ٌي ل آٸڃل

ٹڃٸي ڂ  وي ڂ ؾقڂن ٠ ٌي ، ثبوحبټٍٽب ٵڃٶ ڂقل ثؿټي ڂ ٠

ٸ١بق٦ او ٸي ڂ چځبق قٌحٿ ٰبقٌٽبوي ڂ ٰبقؾاټي ڂ وٿ 

 قٌحٿ ٰبقٌٽبوي اقٌؿ

ثب ؾڂ گكڂپ آٸڃلٌي  آٸڃلٌٱؿپ ٍٰبڂقلي ٸ٥بٺ -5

جٱٽڃٴڃژي جڃٴيؿات ؾاٸي ڂ جڃٴيؿات گيبڀي ڂ ؾڂ قٌحٿ 

 ٰبقؾاټي

ٵي ؾق  ٭٫ اقؾثي ٍگبپ ٸع ٍي ؾاټ ّځبي پژڂڀ ؼي ال ٌبؼ ثك

( آٸؿپ اوث ثب جڃشٿ ثٿ ايٻ ا٘ ٠بت 5-21)ٌٹبقپ  شؿڂٲ 

وبٲ  ١ؿاؾ  1333ؾق  ٽٿ  42ج حكي ؾق لٸي وٙط ؾٰ ٭٫ ؾق  ٸع

، ٨ٽي ڂ ٸځٽؿوي  ٠ٵڃٶ پبيٿ ، ٠ٵڃٶ ٍٰبڂقلي ڂ ؾاٸپمٌٱي

ڂ ٠ٵڃٶ اټىبټي ٸ٥ٍڃٲ ١٨بٴيث ثڃؾپ اټؿ ؾق وبٲ ٸفٰڃق 

ٍگبپ  يٻ ؾاټ ٘ك٦ ا ٍكيبت  25ال  ٹي ؾق ټ ٴٿ ٠ٵ ٽڃاٺ ٸ٭ب ٠

٠ٽڃاٺ ٸ٭بٴٿ ٠ٵٹي ؾق ټٍكيبت ؼبقشي ٸٽحٍك  23ؾاؼٵي ڂ 

ٽيٻ  وث ڀٹچ يؿپ ا ىځبي  46گكؾ ٴٿ ؾق ٰٽ٩كاټ ٽڃاٺ ٸ٭ب ٠

ٵي ڂ  ؼبقشي اق 13ؾاؼ ىځبي  ٴٿ ؾق ٰٽ٩كاټ ٽڃاٺ ٸ٭ب يٿ ٠ ا

 ٌؿپ اوث .

ا٘ ٠بت ٸكثڃٖ ثٿ ٌبؼّځبي پژڂڀٍي ؾاټٍگبپ ٠ٵڃٶ پمٌٱي 

يٳ  ٸبټي اقؾث ٌحي ڂ ؾق ؼؿٸبت ثځؿا ٍگبپ آلاؾ ڂ ڂ  ؾاټ

( ڂ 13-21او ٸي ڂاظؿ اقؾثيٳ ټيم ثٿ جكجيت ؾق شؿاڂٲ )

 ( آٸؿپ اوث .21-11)
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جبويه ڂ ثب  1363ؾاټٍگبپ ٠ٵڃٶ پمٌٱي اقؾثيٳ  ؾق وبٲ 

ٌ 263شفة  ٍصڃ ؾق ق ٩ك ؾاټ ٌٱي ټ ٌٱي ڂ پيكاپم ڀبي پم حٿ 

ؾاټٍگبپ  ١٨1333بٴيث ؼڃؾ قا آ٤بل ټٹڃؾپ اوث .ؾق وبٲ 

٠ٵڃٶ پمٌٱي اقؾثيٳ ؾاقاي چځبق ؾاټٍٱؿپ ؾق ظڃلپ آٸڃلي 

 ثبٌؿ . ٸي

يٳ  ظؿ اقؾث و ٸي ڂا ٍگبپ آلاؾ ا يم ؾاټ ٰم ټ گك ٸكا ال ؾي

ثبٌؿ ڂ ؾق لٸيٽٿ پژڂڀً ڂ جع٭٫  آٸڃلي ٠بٴي ؾق اوحبٺ ٸي

 24شٹ١ًب  1333ايٻ ؾاټٍگبپ ؾق وبٲ  ټٹبيؿ ؾق ١٨بٴيث ٸي

ڀبي  ٸع٭٫ جٹبٶ ڂ٬ث ڂ پبقپ ڂ٬ث ؾق وٙط ؾٰحكي ؾق لٸيٽٿ

٠ٵڃٶ پبيٿ ، ٠ٵڃٶ ٍٰبڂقلي ڂ ؾاٸپمٌٱي ، ٠ٵڃٶ پمٌٱي ڂ 

٠ٽڃاٺ ٸ٭بٴٿ ٠ٵٹي  ٠13ٵڃٶ اټىبټي ١٨بٴيث ؾاٌحٿ اټؿ ڂ 

٠ٽڃاٺ ٸ٭بٴٿ ؾق ټٍكيبت ؼبقشي ،  4ؾق ټٍكيبت ؾاؼٵي ڂ 

 ٸٽحٍك گكؾيؿپ اوث .ال ٘ك٦ ايٻ ؾاټٍگبپ 

٠ٽتتڃاٺ ٸ٭بٴتتٿ ٠ٵٹتتي ؾق  55ڀٹچٽتتيٻ ؾق وتتبٲ ٸتتفٰڃق 

٠ٽتتڃاٺ ٸ٭بٴتتٿ ٠ٵٹتتي ؾق  16ٰٽ٩كاټىتتځبي ؾاؼٵتتي ڂ 

 ٰٽ٩كاټىځبي ؼبقشي اقايٿ ٌؿپ اوث .
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ثځؿاٌث ڂ ؾقٸبٺ ثٿ ٠ٽڃاٺ يٱي ال ټيبلڀبي اوبوي اټىبٺ 

ؼؿٸبت  ٌٽبؼحٿ ٸي ٸٟ  ىيبقي ال شڃا ٸكڂلپ ؾق ث ٌڃؾ ڂ ا

 ٸكثڃٖ ثٿ آٺ ثؽً ٸځٹي ال اٸڃق اشحٹب٠ي قا جٍٱيٳ ٸي

 ؾڀؿ. 

ّبؾي و١ٿ ا٬ح يؿگبپ جڃ ٹب٠ي  -ال ؾ ٌث ڂ »اشح ؽً ثځؿا ث

ټي ڂ  ىٹي ، قڂا و ٸث ش ٭بي  ٩ٛ ڂ اقج ڀؿ٦ ظ ٸبٺ ثب ؾق

ٸٿ  و١ٿ ڂ ثكټب ڀبي جڃ ١ٿ ؾق اٴگڃ ٨كاؾ شبٸ ٹب٠ي ا اشح

شمء  ٹب٠ي ،  ٍځبي اشح گك ثؽ ٽؿ ؾي شبٸٟ ، ڀٹبټ ځبي  قيمي

 « گكؾؾ اِٵي جڃو١ٿ ٸٽبثٟ اټىبټي ٸعىڃة ٸي

ڂوي١ي ال ١٨بٴيحځب ، ؼؿٸبت ڂ  ثؽً ثځؿاٌث ڂ ؾقٸبٺ ٘ي٧

پژڂڀٍتتځبي ٠ٵٹتتي ڂ ٰتتبقثكؾي ٸتتكججٗ ثتتٿ ڀتتٷ ، ٸبټٽتتؿ 

ٸكا٬جحځتتبي اڂٴيتتٿ ثځؿاٌتتحي ، ايٹتتٻ وتتبلي ڂ ٰٽحتتكٲ 

ثيٹبقيځب ، اقائة ؼؿٸبت ؾقٸبټي ، جبٸيٻ ڂ جؿاقٮ ؾاقڂ 

گيكؾ. ټٝك ثٿ اڀٹيث ڂ شبيگبپ ايٻ  ڂ ٤يكپ قا ؾق ثك ٸي

وحي ٝڃق ؾ ثٿ ٸٽ ٍٱ ت آٺ  ىبيٳ ڂ ٸ ؽً ڂ ٸ يٯ ث ثٿ  بثي 

ٌث ڂ  ؽً ثځؿا ٰٿ ث ټٿ اي  ثٿ گڃ ِڃٴي  شبٸٟ ڂ ا ٸٿ  ثكټب

ٹڃٺ  و١ٿ قڀٽ يبٺ جڃ ؼڃؾ ؾق شك ٭ً  ٩بي ټ ثٿ اي ٸبٺ قا  ؾق

 ټٹبيؿ. گكؾؾ ٔكڂقي ٸي

ٌبؼُ ڀبيي ال ٬جيٳ ټكغ ٸكگ ڂ ٸيك ٰڃؾٰبٺ ليك يٱىبٲ ڂ 

 ليك پٽس وبٲ ، ٸيماٺ ٸكگ ڂ ٸيك ٸبؾقاٺ ثٿ ؾٴيٳ ٠ڃاقْ

ٸبؾق ،  ٌيك  ثب  ٰڃؾٮ  ّبقي  يٿ اټع يماٺ ج٥ف ظبٸٵگي ، ٸ

اٸيؿ ثٿ لټؿگي ڂ ... ټٍبٺ ؾڀٽؿپ ٸيماٺ و ٸث ؾق شبٸ١ٿ 

 ڀىحٽؿ ڂ ٌبؼّځبي و ٸث ټبٸيؿپ ٸي ٌڃټؿ . 

ټكغ ٸكگ ڂ ٸيك ٰڃؾٰبٺ ليك يٱىبٲ ال ٌبؼُ ڀبيي اوث ٰٿ 

ؾق وٙط ثيٻ اٴٹٵٵي  ، ثٿ ٠ٽڃاٺ يٱي ال ٸځٹحكيٻ ٸ ٰځب 

ٽبؼث ڂ١ٔيث ثځؿاٌث ڂ ؾقٸبٺ شبٸ١ٿ ؾق ټٝك ڂ ٸ١يبقڀبي ٌ

 ٌڃؾ.  گك٨حٿ ٸي

ىڃة ٸي ١ٿ ٸع گكڂپ شبٸ پفيكجكيٻ  ويت  ٌڃټؿ ڂ  ټڃلاؾاٺ آ

ثيً ال وبيك گكڂڀځبي وٽي ؾق ٸ١كْ اثح  ثٿ ثيٹبقيځبي 

گيكټؿ. ټكغ ٸكگ ڂ ٸيك ټڃلاؾاٺ  ٸىكي ڂ ٩٠ڃټي ٬كاق ٸي

جڃؾ  ثب ثځ ٱڃن ؾاقؾ ڂ  ىجث ٸ١ ٸٟ ټ و١ٿ شڃا وٙط جڃ ثب 

ّبؾيٌكايٗ  ؼؿٸبت  -ا٬ح ٽٿ  يژپ ؾق لٸي ثٿ ڂ ٹب٠ي ،  اشح

ٸكگ ڂ  يبؾي ال  ظؿڂؾ ل جب  جڃاٺ  ٸي  ٸبټي  ٌحي ڂ ؾق ثځؿا

 ٸيك ټڃلاؾاٺ ٰبوث. 

ټٿ  ؽً شؿاگب ٰڃؾٮ ؾق ؾڂ ث ٸبؾق ڂ  ٌث  ځبي ثځؿا ١٨بٴيح

ثبٌؿ ٰٿ  ثځؿاٌث ٸبؾقاٺ ڂ ثځؿاٌث ٰڃؾٰبٺ ٸڃقؾ ټٝك ٸي

ثٿ  ٌٱي ،  ٸبيي ڂ پم ځبي ٸب ٸبؾقاٺ ، ٸكا٬جح ٸڃقؾ  ؾق 

 ثبٌؿ . ڃق ٰبڀً ٸؽب٘كات ټبٌي ال لايٹبٺ ٸيٸٽٝ
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شؿڂٲ ٠بت  ج٫ ا٘  يك 1-22)ٌٹبقپ  ٘ ٸكگ ڂ ٸ يماٺ  ( ٸ

وبٲ  ټؿپ ؾق  ٴؿ ل ڀماق جڃ ڀك  ڂ  1332ڀبي ټڃلاؾاٺ ؾق 

ؾق ٸٽب٫٘ ٌځكي اوحبٺ پبييٻ جك ال ٸٽب٫٘ قڂوحبيي  1333

 ثڃؾپ اوث . 

وبٲ  ٰڃؾٮ  1332ؾق  ڀماق  ڀك  وحبٺ ال  ٌځكي ا ٽب٫٘  ؾق ٸ

ٰڃؾٮ ٰڃؾٮ  61/23 ڀماق  ڀك  وحبيي ال  ٽب٫٘ قڂ ڂ ؾق ٸ

وث  12/23 ؼڃؾ قا ال ؾ شبٺ  وبٴگي  يٯ  جٳ ال  جب ٬ ٰڃؾٮ 

 21ؾق ٸٽب٫٘ ٌځكي ثٿ  1333ؾاؾپ اټؿ ايٻ اق٬بٶ ؾق وبٲ 

 62/21ٰڃؾٮ ا٨مايً پيؿا ٰكؾپ ڂ ؾق ٸٽب٫٘ قڂوحبيي ثٿ 

 ٰڃؾٮ ٰبڀً پيؿا ټٹڃؾپ اوث .

ظبٸٵگي ڂ ٠ڃاقْ  يٳ  ثٿ ؾٴ ٸبؾقاٺ  يك  ٸكگ ڂ ٸ يماٺ   ٸ

ٸفٰڃق  وبٴځبي  ٘ي  ټؿپ ؾق  ٴؿ ل ڀماق جڃ ڀك  ٹبٺ ؾق  لاي

ٰبڀً چٍٹگيكي ؾاٌحٿ اوث . ايٻ ٌبؼُ ؾق ٸٽب٫٘ ٌځكي ال 

ؾق ڀماق ڂ ؾق ٸٽب٫٘  55/12ثٿ  1332ؾق ڀماق ؾق وبٲ  22

 55/12ؾق ڀماق ؾق ٸٽب٫٘ قڂوحبيي ثٿ  33/33قڂوحبيي ال 

ؾق ڀماق ؾق ٸٽب٫٘ قڂوحبيي ٰبڀً پيؿا ٰكؾپ اوث ٰبڀً 

ڃشٿ ٸكگ ڂ ٸيك ٸبؾقاٺ ټبٌي ال ا٨مايً ؾوحكوي ٬بثٳ ج

 ًٌ ٨مايً ؾق پڃ يٿ ، ا ٌحي اڂٴ ځبي ثځؿا ثٿ ٸكا٬جح ٸكؾٶ 

ڂاٰىيٽبوتتيڃٺ ، ٸكا٬جتتث ال ٸتتبؾق ، جٽٝتتيٷ ؼتتبټڃاؾپ 

 ثبٌؿ . ٸكا٬جث ال ثيٹبقيځبي ظبؾ جٽ٩ىي ڂ ... ٸي ،

ؾاټٍگبپ ٠ٵڃٶ پمٌٱي ڂ  1333ثك اوبن گماقي ٠ٹٵٱكؾ وبٲ 

 :ټي اوتتتحبٺ اقؾثيتتتٳؼتتتؿٸبت ثځؿاٌتتتحي ڂ ؾقٸتتتب

ؾقِؿ ٠ٵٳ ٸكگ ڂ ٸيك ټڃلاؾاٺ ، ټبقوي ټڃلاؾ ڂ  13/46 -

ِؿ 14/23 وث.  ،ؾق ٌؿپ ا ٽڃاٺ  ٸبؾقلاؾي ٠ ځبي  ټبڀٽصبقي

ؾقِؿ ٠ٵث ٸكگ ڂ ٸيك ٰڃؾٰبٺ ليك پٽصىبٲ  66/36ڀٹچٽيٻ 

ڀب ڂ  ىٹڃٸيث  ظڃاؾخ ڂ ٸ وبٲ(  پٽس  حك ال  جب ٰٹ ىبٲ  )يٱ

ٸبؾقلاؾي ڂ  33/23 ځبي  ِؿ ، ټبڀٽصبقي ِ 43ؾق وبيك ؾق ؿ 

 ٠ٵٳ ثڃؾپ اوث .

وبٲ  - وحبٺ ؾق  يك ؾق ا ٸكگ ڂ ٸ يٿ  ٵث اڂٴ  1333ال ؾپ ٠

 36اټڃاٞ ثيٹبقيځبي ٬ٵجي ڂ ثيٹبقيځبي ايىٱٹيٯ ٬ٵت ثب 

ٴث  وث ٰځڃ ثڃؾپ ا وحبٺ  ٸكگ ؾق ا ٵث  جكيٻ ٠ ٌبيٟ  ِؿ  ؾق

ؾقِؿ ، ثيٹبقيځبي ٠كڂ٪ ڂ ٸ٥مي  31ثؿڂٺ ـٰك ثيٹبقي ثب

ؿ ؾق قؾپ ڀبي ؾقِ 5ؾقِؿ ڂ وك٘بٺ ثؿؼيٷ ٸ١ؿپ ثب 13ثب 

 ث١ؿي ٬كاق ؾاقټؿ .

ؾقِؿ ڂ جّبؾ٦ ثب وبيك  5جّبؾ٦ ثب ڂوبيٳ ټ٭ٵيٿ ٸڃجڃقي

ثب  يٿ  وبيٳ ټ٭ٵ وحبٺ  4ڂ ٸكگ ؾق ا ٵٳ  گك ٠ ِؿ ال ؾي ؾق

ؾقِؿ ، وك٘بٺ ثؿؼيٷ ٸكي  3/3ڀىحٽؿ وك٘بټځبي ثؿؼيٷ ثب 

ثب  2ثب  ٌؿپ  ي٧  ثؿ ج١ك ظبالت  يٷ ڂ  ِؿ ڂ ٠  ِؿ  2ؾق ؾق

اڂٲ ٸتتكگ ؾق اوتتحبٺ ؾاليتتٳ ڀ٩تتحٷ جتتب ؾڀتتٷ ال ؾپ ٠ٵتتث 

 ثبٌٽؿ . ٸي
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يؿپ  - ٨كاؾ ؾڂقپ ټؿ وٗ ا ٹبٺ جڃ يماٺ لاي ِؿ  55/5ٸ ؾق

ؾقِتتؿ  55/5ثبٌتتؿ ڂ ايتتٻ ٸجتتيٻ آٺ اوتتث ٰتتٿ ڀٽتتڃل  ٸي

 گكؾؾ. لايٹبټځب ؾق ٌكايٗ ثځؿاٌحي ڂ ايٹٻ اټصبٶ ټٹي

ٌبٸيؿ - ثٿ آة آ وي  يماٺ ؾوحك وحبڀب ټٸ وبٴٷ ؾق قڂ  33ي 

ِؿ ٸي وبٲ  ؾق ثٿ  ىجث  ٰٿ ټ ٌؿ  ١بؾٲ  1332ثب ِؿ  3ٸ ؾق

 ا٨مايً ؾاٌحٿ اوث .

ٴؿ  - ثؿڂ جڃ ٸكؾاٺ ؾق  ټؿگي ؾق  ثٿ ل يؿ  وبٲ ڂ ؾق  63اٸ

ټبٺ  ثٿ  وبٲ ٸي 61ل يؿ  ٨مايً اٸ ٵٳ ا حكيٻ ٠ ٌؿ ٸځٹ ثب

لټؿگي ؾق وبٴځبي اؼيك ا٨مايً ؾوحكوي ٸكؾٶ ثٿ ؼؿٸبت 

ثځؿاٌحي ، ا٨مايً وٙط وڃاؾ ڂ ايصبؾ جىځي ت ؾق ٸٽب٫٘ 

ٰبٺ ؾق يك ٰڃؾ ٸكگ ڂ ٸ ٰبڀً  وحبيي ڂ  يك  قڂ وبٴځبي اؼ

 ثبٌؿ . ٸي

جب  - ٸبؾق  ٌيك  ثب  ّبقي  يٿ اټع يماٺ ج٥ف  63ٸبڀگي  6ٸ

ِؿ ٸي ٔ ؾق ٸبؾقاٺ ال  گبڀي  ٽڃل آ ٌؿ ڂ ڀ يث كثب ڂقت ڂ اڀٹ

ج٥فيٿ اټعّبقي ثب ٌيك ٸبؾق ثٿ يٯ ق٨حبق پبيؿاق ججؿيٳ 

 ټٍؿپ اوث .
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 1383( همبيسِ زُ علت اٍل هطي ٍ هيط زض استبى زض سبل 26ًوَزاض ضوبضُ )

كهولت بذون ركر بيماري

603

انواع بيماريهاي قلبي

833

بيماريهاي ػروق ومغسي

003

بيماريهاي اسکميک قلب 

003

سرطانهاي بذخيم مؼذه

03

تصادف با وسايل نقليه موتوري

03

تصادف باسايروسايل نقليه

%3

ساير سرطانهاي بذخيم

%3
سرطان بذخيم مري

83
ػاليم و حاالت بذ تؼريف شذه

83

كهولت بذون ركر بيماري

انواع بيماريهاي قلبي

بيماريهاي ػروق ومغسي

بيماريهاي اسکميک قلب 

سرطانهاي بذخيم مؼذه

تصادف با وسايل نقليه موتوري

تصادف باسايروسايل نقليه

ساير سرطانهاي بذخيم

سرطان بذخيم مري

ػاليم و حاالت بذ تؼريف شذه

ثٟ ثؽً و ٸث ٸځٹحكيٻ ٠بٸٳ ؾق ٸؿيكيث جؽّيُ ٸٽب پمٌٱبٺ 

ىڃة ٸي ٍي ڂ  ٸع ذك ثؽ يماٺ ا وي قا ؾق ٸ ٭ً اوب ٌڃټؿ ڂ ټ

ثك  ټؿ  ځؿپ ؾاق ثك ٠ ٸبټي  ٌحي ڂ ؾق ؼؿٸبت ثځؿا ٰبقايي 

ټىجث پمٌٯ  1332(ؾق وبٲ 2-22)ٌٹبقپ اوبن ا٘ ٠بت شؿڂٲ 

ثڃؾپ ٰٿ ايٻ  11/3ٸحؽُّ ثٿ الاء ڀك ڀماق ټ٩ك شٹ١يث 

 ذبثث ٸبټؿپ اوث . 1333ق٬ٷ ؾق وبٲ 

 23/3ټ٩ك شٹ١يث ال ڀماق ٸي ثٿ الاء ڀك ټىجث پمٌٯ ٠ٹڃ

ٰبڀً يب٨حٿ ڂ ټىجث  1333ؾق وبٲ  16/3ثٿ  1332ؾق وبٲ 

ٌٯ يث ؾټؿاټپم ٩ك شٹ١ ڀماق ټ ڀك  وبٴځبي  ثٿ الاء  ؾق 

وث ) ټؿپ ا ثث ٸب ڀك  31/3ٸفٰڃق ذب ثٿ الاء  ٌٯ  ؾټؿاټپم

 ڀماق ټ٩ك شٹ١يث(
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٩ك  ڀماق ټ ڀك  ثٿ الاء  وحبق  ىجث پك ّځبي ټ وي ٌبؼ ثكق

ٸبٸب ثٿ الاء ڀك ڀماق ټ٩ك شٹ١يث ڂ ټىجث شٹ١يث ، ټىجث 

ثځيبق ڂ ٰٹٯ ثځيبق ثٿ الاء ڀك ڀماق ټ٩ك شٹ١يث ټٍبٺ 

وبٴځبي  ٘ي  ّځب ؾق  يٻ ٌبؼ ٰبڀً ا ٽؿپ   1333ڂ  1332ؾڀ

ٌٱبٺ  ٸي ٌٱبٺ ڂ پيكاپم ٌبٸٳ پم ٨ڃ٪  ٸبق  حٿ آ ٌؿ . اٴج ثب

ٌتتب٤ٳ ؾق ؾاټٍتتگبپ ٠ٵتتڃٶ پمٌتتٱي ڂ ؼتتؿٸبت ثځؿاٌتتحي ڂ 

ا٨مايً ٬بثٳ جڃشٿ ج١ؿاؾ  ثبٌؿ.ثٿ ق٤ٷ ؾقٸبټي اوحبٺ ٸي

پمٌٱبٺ ؾق ؾڀٿ ڀب ڂ ٸؽّڃًِب وبٴځبي اؼيك ، ٌبڀؿ ٰبڀً 

ٵڃٶ  ٍگبپ ٠ ٌب٤ٳ ؾق ؾاټ ٌٱبٺ  ٌٱبٺ ڂ پيكاپم ١ؿاؾ پم ج

 پمٌٱي ڂ ؼؿٸبت ثځؿاٌحي ڂ ؾقٸبټي ڀىحيٷ .

جڃاټؿ قٌؿ ٨مايٽؿپ ٨بق٢  ٸځٹحكيٻ ؾاليٳ ايٻ ٰبڀً ٸيال 

آټبٺ ؾق  اٴحعّي ٺ پمٌٱي ڂ پيكاپمٌٱي ڂ ٠ؿٶ اٸٱبٺ شفة

ؾاټٍگبپ ٠ٵڃٶ پمٌٱي ڂ ؼؿٸبت ثځؿاٌحي ڂ ؾقٸبټي اوحبٺ 

 ثبٌؿ .

*

* 

ٸبټي ؾق  ٌحي ڂ ؾق يٿ ثځؿا ؼؿٸبت اڂٴ يٿ  ظؿ اقا ٴيٻ ڂا اڂ

« ؼبټٿ ثځؿاٌث»ٍڃق ټٝبٶ ٌجٱٿ شبٸٟ ثځؿاٌحي ڂ ؾقٸبټي ٰ

ٍڃق  ٸي ڀبي ٰ وحب  ظؿ ، قڂ يٻ ڂا وح٭كاق ا عٳ ا ٰٿ ٸ ٌؿ  ثب

اوتتث. ڀتتك ؼبټتتٿ ثځؿاٌتتث ثكظىتتت ٌتتكايٗ ش٥كا٨يتتبيي ، 

ي شٹ١يث ، يٯ يب چٽؿ قڂوحب گاٸٱبټبت اقججب٘ي ڂ پكاٰٽؿ

ټ٩تتك پڃٌتتً ٸتتي ؾڀتتؿ ڂ  1533قا ثتتب شٹ١يحتتي ؾق ظتتؿڂؾ 

 ٰبقٰٽبټي ثٿ ټبٶ ثځڃقل ؾق آٺ اټصبٶ ڂٜي٩ٿ ٸي ټٹبيٽؿ.

شؿڂٲ  ټٿ 3-22)ٌٹبقپ ؾق  ١ؿاؾ ؼب ثٿ ج ثڃٖ  ٠بت ٸك ( ا٘ 

وحبڀبي  ١ؿاؾ قڂ وث ج ٸؿپ ا وحبيي آ ٌث قڂ ١بٲ ثځؿا ڀبي ٨

ىبت ال  ټٿ ٸڃو وبٲ  556ؾاقاي ايٽگڃ وحب ؾق  ثٿ  1332قڂ

ا٨مايً پيؿا ٰكؾپ اوث اٸب ثٿ  1333قڂوحب ؾق وبٲ  1333

٭بٖ  ثٿ ټ ځبشكت  ذك ٸ وحبڀب ؾق ا يث قڂ ٌؿٺ شٹ١ ٰٷ  ٵث  ٠

ي ؼڃقؾاق ال ٌځكي ، شٹ١ وحبيي ثك ثٿ  534635ث قڂ ٩ك  ټ

 ټ٩ك ٰبڀً پيؿا ٰكؾپ اوث. 455365
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*

*

عي ٌث ٸ ثب ثځؿا ٙٿ  ٰٿ ؾق قاث ځبيي  ڀٷ ١٨بٴيح ٘ي ا ٗ ؾق 

-22) ٌٹبقپ ِڃقت پفيك٨حٿ ؾق شؿڂٲ 1333ڂ  1332وبٴځبي 

 66332ج١ؿاؾ  1333( آٸؿپ اوث ٘ج٫ ايٻ ا٘ ٠بت ؾق وبٲ 4

ځبيي  وحبٺ ال ٸٱبټ ٌحي ا ٰم ثځؿا وٗ ٸكا وي جڃ ٸڃقؾ ثبلق

ٹڃٸي  ٌث ٠ ٸڃاليٻ ثځؿا يث  ثٿ ق٠ب ٵمٶ  يؿ ڂ ٸ ٰٿ ٸ٭

ثكاي  ٸي ٰٿ  وث  حٿ ا ِڃقت گك٨ ٌٽؿ  ٙبق  3633ثب ظؿ اؼ ڂا

ٸڃقؾ ٸؽحٵ٧ ثٿ ٸكاٰم ٬بټڃټي ـيّ ض  521ٌؿپ ڂ ؾق ِبؾق 

ٸڃقؾ ټيم ٸٽصك ثٿ ج١ٙيٵي آټځب  46ٸ١ك٨ي ٌؿپ اوث ڂ ؾق 

 گكؾيؿپ اوث.

شؿڂٲ  ١ؿاؾ ڂاٰىي5-22)ٌٹبقپ ؾق  صبٶ ( ج ويڃټځبي اټ ٽب

ٵڃٶ  ٍگبڀځبي ٠ ثٿ ؾاټ ىحٿ  ٰم ڂاث ىبت ڂ ٸكا ٌؿپ ؾق ٸڃو

وبٴځبي  ؼ ٲ  وحبٺ ؾق  ٸبټي ا ٌحي ؾق ؼؿٸبت ثځؿا ٌٱي ڂ  پم

 آڂقؾپ ٌؿپ اوث. 1333ڂ  1332

وبٲ  ٠بت ؾق  يٻ ا٘  وبن ا ١ؿاؾ  1333ثك ا ٰڃؾٮ  55332ج

٩بٲ  ٵس ا٘ ىٻ ٨ وٳ ڂ  15254ڂاٰ ىٻ  ٰڃؾٮ  66613ٰڃؾٮ ڂاٰ

 يب٨ث ٰكؾپ اټؿ .ؾق Bڂاٰىٻ ڀپبجيث 

B
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بيٍگبپ ، ٸكاٰم جڃاٺ ( ج١ؿاؾ آلٸ6-22)ٌٹبقپ ؾق شؿڂٲ 

ثؽٍي ، ٸكاٰم پكجڃ ټگبقي ڂ ج١ؿاؾ ؾاقڂؼبټٿ ڀبي اوحبٺ 

وبٴځبي  ٩ك  1333ڂ  1332ؾق  ڀماق ټ ثٿ ؾپ  ځب  ىجث آټ ڂ ټ

ٌڃؾ ٌبؼُ  شٹ١يث آڂقؾپ ٌؿپ اوث. ڀٹبټگڃټٿ ٰٿ ٸ ظٝٿ ٸي

ٍگبپ  ١ؿاؾ آلٸبي ٍي ، ج ٰم جڃاټجؽ جڃ  ،ٸكا ٰم پك ٸكا

ٰبڀً  1332بٲ ټىجث ثٿ و 1333ټگبقي ڂ ؾاقڂؼبټٿ ؾق وبٲ 

ؾاٌحٿ اوث اٸب ټىجث آټځب ثٿ ؾپ ڀماق ټ٩ك شٹ١يث ج٥ييك 

 چٽؿاټي ټؿاٌحٿ اوث .

( ج١ؿاؾ ٸڃوىبت ؾقٸبټي ڂ ج١ؿاؾ جؽث ڀبي 6-22ؾق شؿڂٲ)

وحبٺ ،  ٌبٸٳ ثيٹبق ٰٿ  ٭ڃ٬ي  ١ٔيث ظ ىت ڂ ثك ظ ځب  آټ

وحبٺ  ٍگبڀځبي ا ٍگبپ ڂ آوبي وحبٺ لاي ٍگبپ ، ثيٹبق لاي

وحٿ ال  ٸي وبيك آٺ ؾ ىٹث  ٝڃق ال ٬ وث ٸٽ ٸؿپ ا ٌٽؿ آ ثب

ىحٽؿ  ٸبټي ڀ ىبت ؾق وحبټځب ڂ ٸڃو ثٿ ثيٹبق ىحٿ  ٰٿ ڂاث

وبلٸبٺ جبٸيٻ اشحٹب٠ي ، ٸصبٸٟ اٸڃق ؼيكيٿ ، ثبټٱځب ڂ 

وحبټځبي  ٌبٸٳ ثيٹبق يٳ  وحبٺ اقؾث ٰٿ ؾق ٌځك ىحٽؿ  ... ڀ

 ثبٌٽؿ. وج ٺ )جبٸيٻ اشحٹب٠ي(، اقن ڂ شبټجبلاٺ ٸي
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شٹٟ ج١ؿاؾ جؽث ذبثث ٸڃوىبت ؾقٸبټي جعث پڃًٌ ؾاټٍگبپ 

وبٲ  وحبٺ ؾق  ٸبټي ا ٌحي ڂؾق ؼؿٸبت ثځؿا ٌٱي ڂ  ٵڃٶ پم ٠

 66جؽث ذبثث ڂ ٔكيت اٌح٥بٲ جؽث ذبثث  1664ٸ١بؾٲ  1333

ؾاټٍگبپ  1333ثك اوبن گماقي ٠ٹٵٱكؾ وبٲ ثبٌؿ  ؾقِؿ ٸي

٠ٵڃٶ پمٌٱي ڂ ؼؿٸبت ثځؿاٌحي ڂ ؾقٸبټي ټىجث جؽث ذبثث 

ؾق ٸٽٙ٭ٿ جعث پڃًٌ ؾاټٍگبپ ثٿ الاء ڀماق ټ٩ك شٹ١يث 

١بٲ ؾق  16/1 ؽث ٨ ثٿ الاء ج ىبټي  يكڂي اټ وكاټٿ ټ ڂ 

ټ٩ك ثٿ الاء ڀك جؽث ڂ وكاټٿ  3/2ثيٹبقوحبټځبي جبث١ٿ 

ٿ جؽث ١٨بٲ ؾق ثيٹبقوحبټځبي ټيكڂي اټىبټي پيكاپمٌٯ ث

 ټ٩ك ثٿ الاء ڀك جؽث ثڃؾپ اوث . 25/1جبث١ٿ 

ثبة پبيگبپ اڂقژاټه ٌځكي جعث  3ؾق وبٲ ٸفٰڃق ج١ؿاؾ 

ٸبټي  ٌحي ڂؾق ؼؿٸبت ثځؿا ٌٱي ڂ  ٵڃٶ پم ٍگبپ ٠ ًٌ ؾاټ پڃ

اوحبٺ ٸ٥ٍڃٲ ١٨بٴيث ثڃؾپ اټؿ ڀٹچٽيٻ ثك اوبن گماقي 

ڂ ٸىٹڃٸيث ثبة ٸكٰم ا٘ ٞ قوبټي ؾاقڂيي  1ٸفٰڃق ج١ؿاؾ 

يك ٸي وحبٺ ؾا ٍگبپ  ؾق ا ٬ؿ آلٸبي وحبٺ ٨ب ٸب ا ٌؿ ا ثب

 ثبٌؿ. ٰٽحكٲ ؾاقڂ ٸي
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شؿڂٲ  ٰٿ ؾق  ټٿ  ٝٿ ٸي3-22)ٌٹبقپ ڀٹبټگڃ گكؾؾ  ( ٸ ظ

ٸڃاقؾ ٸكاش١ٿ ثيٹبقاٺ ثٿ ثيٹبقوحبټځب ڂ ٸكاٰم ؾقٸبټي 

وحبٺ ال ؾ حي ا وبٲ  336316ڂٴ  335556ثٿ  1332ٸڃقؾ ؾق 

وبٲ  ١ؿاؾ  1333ٸڃقؾ ؾق  ٰٿ ج وث  حٿ ا  52265ٰبڀً يب٨

وبٲ  ٹبق ؾق  1333ٸڃقؾ آٺ ؾق  ٌؿٺ ثي ىحكي  ثٿ ث صك  ٸٽ

 ثيٹبقوحبٺ ڂ ؾقٸبٺ ٰبٸٳ آٺ اټصبٸيؿپ اوث.

*

*

ؾاټٍگبپ ٠ٵڃٶ پمٌٱي ڂ  1333ثك اوبن گماقي ٠ٹٵٱكؾ وبٲ 

ؼتتتؿٸبت ثځؿاٌتتتحي ڂ ؾقٸتتتبټي ، ٸحڃوتتتٗ ثىتتتحكي ؾق 

ىحكي ؾق  ٹبقاٺ ث ىبة ثي ثب اظح ١ٿ  وحبټځبي جبث ثيٹبق

ټه  ىحكي ؾق  15/3اڂقژا ٹبقاٺ ث ىبة ثي ثؿڂٺ اظح قڂل ڂ 

 ثبٌؿ. قڂل ٸي 16/3اڂقژاټه 

وحبټي  وكٸبيٿ اي ا ځبي  ٵٯ ؾاقائي جبقات جٹ ٱكؾ ا٠ح ٠ٹٵ

ثب  يٿ  ٸبٺ ڂ ج٥ف ٌث ڂ ؾق ّٳ ثځؿا ٌؿ ال ٨35/135 ِؿ ق ؾق

وبٲ  6665 يڃٺ لاير ؾق  يڃٺ لاير ؾق  6/13336ثٿ  1332ٸيٵ ٸيٵ

 قويؿپ اوث. 1333وبٲ 
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١٨بٴيحځبي ٸكثڃٖ ثٿ ثځميىحي ڂ جبٸيٻ اشحٹب٠ي ؾق ٬بٴت 

ؼؿٸبت ظٹبيحي )٤يكثيٹٿ اي ( ڂ ثيٹٿ اي جڃوٗ وبلٸبټځب 

ڂ ٸكاٰم ٸح١ؿؾ ؾڂٴحي ڂ ٤يكؾڂٴحي اټصبٶ ٸي گيكؾ اٸب 

ثٿ ٠ٵث ٠ؿٶ ؾوحكوي ثٿ ا٘ ٠بت ثؽً ٤يكؾڂٴحي ، ٸٙبٴت 

ٿ ؼؿٸبجي اوث ٰٿ جڃوٗ ٸٽؿقز ؾق ايٻ ٬ىٹث ٨٭ٗ ٸكثڃٖ ث

 وبلٸبټځبي ٠ٹؿپ ؾڂٴحي اټصبٶ ٸي گيكؾ.

جؿاثيك ڂ  ٠ٿ اي ال  ٹٿ اي ( ٸصٹڃ ٹبيحي )٤يكثي ؼؿٸبت ظ

ٹب٠ي ڂ  ؼؿٸبت اشح وبيك  ٍبڂقپ ڂ  ٸؿؾٰبقي ،ٸ ځبي  ١٨بٴيح

وي  ڀبي اوب جبٸيٻ ټيبل ٝڃق  ثٿ ٸٽ ٰٿ  وث  ٍي ا جڃاټجؽ

وحٿ ال  ټؿگي آٺ ؾ وٙط ل ٭بء  ٸؿ ڂ اقج ٰٷ ؾقآ ځبي  گكڂڀ

بٺ شبٸ١تتٿ ، ؼتتبټڃاؾپ ڀتتبي ٌتتځؿا، اوتتكا ڂ ؾيؿگ آوتتيت

١بٲ  وبلٸبټځبي ٨ يكؾ .  ٸي گ ِڃقت  جبلاٺ  ٭ڃؾيٻ ڂ شبټ ٸ٩

وبلٸبٺ ثځميىحي ،  :ال٠جبقجٽؿ ؾق ايٻ لٸيٽٿ ؾق اوحبٺ 

اؾاقپ ٰٳ ٰٹيحٿ اٸؿاؾ اٸبٶ ؼٹيٽي )قپ ( ،ثٽيبؾ ٌځيؿ 

، ثٽيبؾ شبټجبلاٺ اټ٭ ة او ٸي ڂ شٹ١يث ڀ ٲ اظٹك ٰٿ 

 ب ؾق ايٻ ٬ىٹث اقائٿ ٌؿپ اوث .ثكؼي ١٨بٴيحځبي آټځ

ؼؿٸبت ظٹبيحي ثيٹٿ اي ،ؼؿٸبجي اوث ٰٿ ثك اوبن ٸٍبقٰث 

ثيٹٿ ٌؿپ ،ٰبق٨كٸب ڂ ؾڂٴث ٌٱٳ ٸي گيكؾ ٰٿ ثٿ ِڃقجځبي 

ٸبٺ ،  ٹٿ ؾق ٌبٸٳ ثي ؼؿٸبت  يٻ  ٌڃؾ .ا ٸي  شكا  ٵ٧ ا ٸؽح

ثبلټٍىحگي ، ال ٰبقا٨حبؾگي ، ثيٱبقي ، ظڃاؾخ ټبٌي ال 

ٰٹٯ ڀميٽٿ ٠بئٵٿ ٸٽؿي ٸي  ٰبق ، ٨ڃت ، ايبٶ ثبقؾاقي ڂ

ثبٌؿ .وبلٸبټځبي ١٨بٲ ؾق ايٻ لٸيٽٿ ؾق اوحبٺ ٠جبقجٽؿ 

جبٸيٻ  ٰٳ  ٸبټي ڂ اؾاقپ  ؼؿٸبت ؾق ٹٿ  ٰٳ ثي ال :اؾاقپ 

 اشحٹب٠ي اوحبٺ .

ٹؿپ  ٘ڃق ٠ ثٿ  ىحي  وبلٸبٺ ثځمي وٗ  ٌؿپ جڃ يٿ  ؼؿٸبت اقا

ي ، ؼؿٸبت جڃاټجؽٍي ٌبٸٳ ؼؿٸبت اشحٹب٠ي ٌځكي ڂ قڂوحبي
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، ؼتتؿٸبت پيٍتتگيكي ڂ ؼتتؿٸبت ٰتتبقآٸڃلي ڂ ثتتبل پتتكڂقي 

 ثبٌؿ. ٸي

وث  ٹٿ اي ا يك ثي ؼؿٸبت ٤ ٠ٿ اي ال  ٹب٠ي ٸصٹڃ ؼؿٸبت اشح

وي  ڀبي اوب ظؿا٬ٳ ټيبل جبٸيٻ  ثٿ  ٹٯ  ٝڃق ٰ ثٿ ٸٽ ٰٿ 

 ٌڃؾ. گكڂڀځبي ٰٷ ؾقآٸؿ ڂ ټيبلٸٽؿ شبٸ١ٿ اقايٿ ٸي

ج١ؿاؾ  1333( ؾق وبٲ 1-23)ٌٹبقپ ثكاوبن ا٘ ٠بت شؿڂٲ 

ٸصحٹٟ  16ٸصحٹٟ اقايٿ ؾڀٽؿپ ؼؿٸبت اشحٹب٠ي ٌځكي ڂ  5

وحبيي ڂ  ٹب٠ي قڂ ؼؿٸبت اشح ٽؿپ  يٿ ؾڀ يث  5اقا ظؿ ظٹب ڂا

ڂاظؿ  5ال ؼبټڃاقڀبي ثي وكپكوث ڂ ټيبلٸٽؿ قڂوحبيي ڂ 

ظٹبيث ال ؼبټڃاقڀبي ثي وكپكوث ڂ ټيبلٸٽؿ ٌځكي ؾق وٙط 

 اوحبٺ ٸ٥ٍڃٲ ١٨بٴيث ثڃؾپ اټؿ.

ؼؿٸبت  ٠ٿ اي ال  ىحي ٸصٹڃ وبلٸبٺ ثځمي ٍي  ؼؿٸبت جڃاټجؽ

ٹب٠ي  ٨ٿ اي ڂ اشح ٌي ، ظك ٌٱي ، آٸڃل يكا پم ٌٱي ، پ پم

اوث ٰٿ ؾق شځث ثٿ ظؿاٰرك قوبټؿٺ جڃاټبئيځبي ٸڃشڃؾ ؾق 

حٿ ٸي٨ك ٰبق گك٨ ثٿ  ٵڃٲ  ٠بت  ؾ ٸ١ وبن ا٘  ٌڃؾ . ثكا

ڂاظؿ اقائٿ  5ج١ؿاؾ  1333وبٴٽبٸٿ آٸبقي اوحبٺ ؾق وبٲ 

وحبٺ ؾق  ىحي ؾق ا وبلٸبٺ ثځمي ٍي  ؼؿٸبت جڃاټجؽ ٽؿپ  ؾڀ

ٵڃالٺ ڂ  ځؿاقي ٸ١ وبٴٹٽؿاٺ ، ټگ ځؿاقي ال  ڀبي ټگ ٽٿ  لٸي

ٸبټي ،  حبق ؾق ؼبټڃاؾپ ، گ٩ يك ؾق  ىحٹكي ثگ ٹبقاٺ ٸ ثي

يٻ ؼبټڃاؾپ ڂ ٰڃؾٮ ټبٌٽڃا ، وڃاؾآٸڃلي آٸڃلي اقججبٖ ث

ټبثيٽبيبٺ ڂ ټبٌٽڃايبٺ ، جڃاټجؽٍي اشحٹب٠ي ٸ١ٵڃالٺ ، 

ٸبټي ،  ٰبق ؾق يڃجكاپي ،  ٵڃالٺ ، ٨يم ٸڃلي ٸ١ ٨ٿ آ ظك
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ٌٽڃايي وٽصي ، ثيٽبيي وٽصي ، ؾوث ڂ پب وبلي ڂ ا٠ٙبي 

 ڂوبيٳ ٰٹٯ جڃاټجؽٍي ١٨بٴيث ؾاٌحٿ اټؿ.

ټيم ٰٿ ثٿ ٸٽٝڃق  ؾق لٸيٽٿ ؼؿٸبت پيٍگيكي 1333ؾق وبٲ 

شٵڃگيكي ال ثكڂل ڂ يب گىحكي پؿيؿپ ؼبِي ؾق يٯ ٸصٹڃ٠ٿ 

ڂاظؿ ؼؿٸبت ِؿاي ٸٍبڂق ڂ  1گيكؾ ج١ؿاؾ  ثؽّڃَ ِڃقت ٸي

 ڂاظتتتتتتتؿ ٸٍتتتتتتتبڂقپ ظٕتتتتتتتڃقي ١٨بٴيتتتتتتتث  5

ؾاٌحٿ اټؿ ڂاظؿ ؼؿٸبت ِؿاي ٸٍبڂق ؾق ٌځكوحبٺ اقؾثيٳ 

ثبٌؿ ڂ ِؿاي ٸٍبڂق ٌځكوحبټځب ثٿ ِؿاي ٸٍبڂق  ؾايك ٸي

يڃقت گكؾيؿپ اوث ڂ ثٿ ڀٹيٻ ٠ٵث ؼؿٸبت ِؿاي اقؾثيٳ ؾا

 1333ڂاظؿ ؾق وبٲ  1ثٿ  1332ڂاظؿ ؾق وبٲ  5ٸٍبڂق ال 

وبٲ  ٽيٻ ؾق  وث. ڀٹچ حٿ ا ١ؿاؾ  1333ٰبڀً يب٨ ٰم  3ج ٸك

١ك٦ ڂ  ؼڃؾ ٸ حبؾيٻ  وكپبيي ٸ١ ٸبٺ  ٍبڂقپ  2ؾق ٰم ٸ ٸك

 ژټحيٯ ټيم ؾق وٙط اوحبٺ ١٨بٴيث ؾاٌحٿ اټؿ.

ؼؿٸب ٽؿپ  يٿ ؾڀ ظؿڀبي اقا ١ؿاؾ ڂا ثبل ج ٸڃلي ڂ  ٰبق آ ت 

پكڂقي اشحٹب٠ي وبلٸبٺ ثځميىحي ټيم ؾق وبٲ ٸفٰڃق ٌبٸٳ 

ڂاظؿ وبيك آويجځب ٌبٸٳ  4ڂاظؿ ؼؿٸبت ٌجبټٿ قڂلي ڂ  1

ٸؿاؼٵٿ ؾق ثعكاټځبي اشحٹب٠ي ، ٰڃؾٰبٺ ؼيبثبټي ، ٰبڀً 

ثڃؾپ  ويت  ١كْ آ حكاٺ ؾق ٸ ټبٺ ڂ ؾؼ پكڂقي ل ثبل  ٘ ٪ ڂ 

 اوث.

ثب  ٽي )قپ(  ٸبٶ ؼٹي ٸؿاؾ ا حٿ ا ؼؿٸبت  26ٰٹي ظؿ ،  ڂا

ظٹبيحي ؼڃؾ قا ؾق ٬بٴت ٘كض ٌځيؿ قشبئي ، ٘كض ٸؿؾشڃيي 

ىٽٿ ،  ٬كْ اٴع ٙبي ڂاٶ  ٩بيي ، ا٠ ؼڃؾ ٰ ٙبي ڂاٶ  ، ا٠

ؼؿٸبت ؾقٸبټي ڂ اٸڃق ثيٹٿ ، ؼؿٸبت آٸڃلٌي ڂ ٨كڀٽگي ، 

٭ؿي  ځبي ټ ٽٿ الؾڂاز ڂ ٰٹٱ ٹٯ ڀمي ټي ، ٰ ؼؿٸبت ٠ٹكا

 يك ٸڃاقؾ اټصبٶ ٸي ؾڀؿ.ٸكثڃٖ ثٿ وب

شؿڂٲ  ٠بت  وبن ا٘  وبٲ 2-23)ٌٹبقپ ثكا ١ؿاؾ  1333(ؾق  ج

شبئي ڂ  26552 ٌځيؿ ق ٘كض   ًٌ عث پڃ ٩ك ج ١ؿاؾ ټ  63522ج

ټ٩ك جعث  6361ټ٩ك ټيم جعث پڃًٌ ٘كض ٸؿؾشڃيي ؾائٹي ڂ 

٬كاق  وحبٺ  ٸؿاؾ ا حٿ ا ٸڃقؾي ٰٹي ٸؿؾشڃيي  ٘كض   ًٌ پڃ

ؾ جعث پڃًٌ ؾاٌحٿ اټؿ ٰٿ ټىجث ثٿ وبٲ ٬جٳ ج١ؿاؾ ا٨كا
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ؾقِؿڂ ج١ؿاؾ ا٨كاؾ جعث پڃًٌ ٘كض  23/3٘كض ٌځيؿ قشبئي 

ؾقِؿ ڂ ج١ؿاؾ ا٨كاؾ جعث پڃًٌ ٘كض  63/3ٸؿؾشڃيي ؾائٹي 

ٸڃقؾي  ٘ك٦  32/66ٸؿؾشڃيي  وث ال  ٌحٿ ا ٰبڀً ؾا ِؿ  ؾق

ؾقِؿ ڂ  36/135ؾيگك ٸجٵ٣ ٰٹٯ ال ٘كي٫ ٘كض ٌځيؿ قشبيي 

 ؾقِؿ ا٨مايً ؾاٌحٿ اوث. 65/54٘كض ٸؿؾشڃيي 

 63ثٿ جڃٔيط اوث ٘كض ٌځيؿ قشبئي،٘كظي اوث ٰٿ ثك اوبن آٺ ثٿ وبٴٹٽؿاٺ ټيبلٸٽؿ  اللٶ

وبٴٿ ڂ ثيٍحك شبٸ١ٿ قڂوحبيي ٍٰڃق ڂ ا٨كاؾ جعث جٱ٩ٳ آټځب ٰٹٯ ٸي ٌڃؾ .ٸؿؾشڃيبٺ جعث 

پڃًٌ ايٻ ٘كض ، ٸبڀبټٿ ٸجبٴ٥ي ٸىحٹكي ثٿ ِڃقت ټ٭ؿي يب ثّڃقت ٰبال ؾقيب٨ث ٸي ؾاقټؿ ڂ 

ٰٿ ثك اوبن آٺ ا٨كاؾ ثٽب ثٿ ٠ٵٵي ال ٬جيٳ ٨٭ؿاٺ وكپكوث ، ال ٘كض ٸؿؾشڃيي ٘كظي اوث 

ٰبق ا٨حبؾگي وكپكوث ، ٸ١ٵڃٴيث وكپكوث ڂ ... ثك ظىت ټڃٞ ټيبلٸٽؿي ، جعث پڃًٌ ٰٹٱځبي 

 ؾايٹي يب ٸڃقؾي ٰٹيحٿ اٸؿاؾ اٸبٶ ؼٹيٽي ٬كاق ٸي گيكټؿ. 
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حي ال ؾيگك ټځبؾڀبي ٸحڃٴي اٸڃق ٤يك ثيٹٿ اي ثؽً ثځميى

ؾق اوحبٺ ثٽيبؾ ٌځيؿ اټ٭ ة او ٸي ڂ ثٽيبؾ ٸىح٩١ٕبٺ ڂ 

ثبٌؿ ٰٿ ثكؼي ال ١٨بٴيحځب ڂ  شبټجبلاٺ اټ٭ ة او ٸي ٸي

ٌٹبقپ  ؼؿٸبت اقايٿ ٌؿپ جڃوٗ ټځبؾڀبي ٸفٰڃق ؾق شؿاڂٲ

( آٸؿپ اوث ثكاوبن ا٘ ٠بت شؿاڂٲ ٸفٰڃق 4-23( ڂ )23-3)

وبٲ  ١ؿاؾ  1333ؾق  يث  3355ج ثب شٹ١ ٩ك ټ 6463ؼبټڃاق 

جعث پڃًٌ ؼؿٸبت ظٹبيحي ثٽيبؾ ٌځيؿ اټ٭ ة او ٸي اوحبٺ 

ؼبټڃاؾپ  634ؼبټڃاؾپ ڂاٴؿيٻ ٌځؿا ڂ  2621ثڃؾپ اټؿ ٰٿ 

 ڀٹىك ڂ ٨كلټؿاٺ ٌځؿا ثڃؾپ اټؿ.

ٸيٵيڃٺ لاير ٸىحٹكي ثٿ ا٨كاؾ  3465ڀٹچٽيٻ ؾق وبٲ ٸفٰڃق 

و ٸي  ٭ ة ا جبلاٺ اټ ٩١ٕبٺ ڂ شبټ يبؾ ٸىح ًٌ ثٽ عث پڃ ج

ٌؿپ  ؼث  وحبٺ پكؾا ٹڃٞ ا ځبؾ  2262ڂ ؾق ٸص يٻ ټ ٩ك ال ا ټ

 ٸىحٹكي ؾقيب٨ث ټٹڃؾپ اټؿ .
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ثؽً جبٸيٻ اشحٹب٠ي ٸصٹڃ٠ٿ اي ٸحٍٱٳ ال جؿاثيك ، قڂي 

ؿاٸبت ظٹبيحي ڂ ؼؿٸبت ثيٹٿ اي اوث ٰٿ ڀؿ٦ آٺ ڀب ڂ ا٬

ظٹبيتتث ال ټيتتكڂي اټىتتبټي ٌتتب٤ٳ ؾق ؾڂقاٺ اٌتتح٥بٲ ، 

ثبلټٍىحگي  ، ال ٰبق ا٨حبؾگي ڂ ظٹبيث ال ثبلٸبټؿگبٺ 

ثبٌؿ . ٸځٷ جكيٻ ؼؿٸبت  ٌب٤ ٺ ڂ ثبلټٍىحگبٺ ٨ڃت ٌؿپ ٸي

ٹٿ  ئٿ ثي ٝبٶ اقا يٻ ټ ٌؿگبٺ ؾق ا ٹٿ  ثٿ ثي ٌؿپ  ئٿ  اقا

ٹ ٸبټي ڂ ثي ؼث ؼؿٸبت ؾق ٴت پكؾا ٹب٠ي ؾق ٬ب ڀبي اشح ٿ 

اټتتڃاٞ ٸىتتحٹكي ثبلټٍىتتحگي ، ال ٰتتبق ا٨حتتبؾگي ، 

ثبلٸبټؿگي ، ثيٱبقي ، ٤كاٸث ټ٭ُ ٠ٕڃ ،ٰٹٯ ثبقؾاقي ڂ 

 شم آٺ اوث.

وحبٺ  ٹٿ اي ؾق ا ٸڃق ثي ىئڃٲ ا وحگبڀځبي ٸ جكيٻ ؾ ٹؿپ  ٠

ٹٿ  وبلٸبٺ ثي ٹب٠ي ڂ  جبٸيٻ اشح وبلٸبٺ  ٽؿ ال :  ٠جبقج

 .ؼؿٸبت ؾقٸبټي

ټ٩ك جعث پڃًٌ ثيٹٿ اِٵي وبلٸبٺ  53323ج١ؿاؾ  1333( ؾق وبٲ 5-23ثكاوبن ا٘ ٠بت شؿڂٲ )

 62633ڂ ؾڂٴحي ټ٩ك ثيٹٿ  22423جبٸيٻ اشحٹب٠ي اوحبٺ ثڃؾپ اټؿ ٰٿ ال ايٻ ج١ؿاؾ ظؿڂؾ 

 ټ٩ك ثيٹٿ ٤يك ؾڂٴحي )٤يك ٬كاقؾاؾي( ثڃؾپ اټؿ .
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 )وفز(                                                                                                                  

 

 )ًفز(

يٱي ال ٌبؼّځبي ٸځٷ ثيٹٿ ؼؿٸبت ؾقٸبټي ، ټىجث شٹ١يث 

وحبٺ ٸي يث ا ٰٳ شٹ١ ثٿ  ٸبٺ  ٹٿ ؾق ًٌ ثي عث پڃ ٌؿ.  ج ثب

شؿڂٲ  ٠بت  وبن ا٘  وبٲ 6-23)ٌٹبقپ ثكا ٌبؼُ ؾق  يٻ  ( ا

١بؾٲ  1332 ثٿ  2/63ٸ ٰٿ  ثڃؾپ  ِؿ  وبٲ  6/63ؾق ِؿ ؾق  ؾق

 قويؿپ اوث. 1333

٠ڃاٸٵي ال ٬جيٳ ج٥ييكات شٹ١يث ، ثبال ق٨حٻ وٻ الؾڂاز 

ڂ جبذيك آٺ ثك ث١ؿ ؼبټڃاق ، ويبوحځبي ؾڂٴث ؾق لٸيٽٿ 

وحگبڀځب ڂ  يٿ ؾ يؿ ؾق ٰٵ ڀبي شؿ وحؽؿاٶ  ٌؿٺ ا عؿڂؾ  ٸ

ڀؿ ٸي ؾ ٬كاق  جبذيك  عث  ٌبؼُ قا ج يٻ  حي ا ٍځبي ؾڂٴ  .ثؽ

وبٲ  وحبٺ ؾق  وٙط ا ١ًب ؾق  ١بؾٲ  1333شٹ ٩ك  333512ٸ ټ

ثيٹٿ ٌؿگبٺ اِٵي ڂ جج١ي جعث پڃًٌ ثيٹٿ ؼؿٸبت ؾقٸبټي 
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اټتتؿ ٰتتٿ ايتتٻ ق٬تتٷ ٌتتبٸٳ ثيٹتتٿ ؾقٸتتبٺ  اوتتحبٺ ثڃؾپ

ټ٩ك( ، ثيٹٿ  531141قڂوحبئيبٺ)وكپبيي جؽّّي ڂ ثىحكي 

ؼڃيً  ٸبٺ  ىحكي ٨ؾق وكپبيي ڂ ث ٸب ) ٹٿ  6566ك ٩ك( ، ثي ټ

ىحكي  وكپبيي ڂ ث ٴث ) ٽبٺ ؾڂ ٸبٺ ٰبقٰ ٩ك 115333ؾق ( ، ټ

ټ٩ك( ڂ  23631ثيٹٿ ؾقٸبٺ وبيك ا٬ٍبق )وكپبيي ڂ ثىحكي 

 ثيٹتتتتٿ ؾقٸتتتتبٺ ؼتتتتڃيً ٨كٸتتتتبي ثىتتتتحكي ٌتتتتځكي 

 ثبٌؿ. ټ٩ك ( ٸي 145131)ثىحكي 
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وحبڂقؾڀبي ٨ ٠ٿ ؾ جڃاٺ ٸصٹڃ ٸي  ِٿ  ٘ڃق ؼ  ثٿ  ٽگ قا  كڀ

٠ٵٹي ڂ ڀٽكي ج١كي٧  -ٸ١ك٨حي اټىبٺ ؾق ٠كِٿ ڀبي ٠٭ٵي

ىبټي قا  يث اټ پكڂقي ـڂ٪ ڂ ؼ ٬ ٭بؾي ،  ٬ؿقت ټ ٰٿ  ٰكؾ 

 اقج٭بء ٸي ثؽٍؿ .

ٸٽٝڃق ال ثؽً ٨كڀٽگ ايٻ ٸ١ٽبي ڂويٟ ټيىث . ثؽً ٨كڀٽگ 

٘ ٪ ٸي ځبيي ا ٠ٿ ١٨بٴيح وحگبڀ ثٿ ٸصٹڃ ٰٿ ؾ ځبي ٌڃؾ 

اشكايي ؼبَ ؾق ؾڂٴث ، ڀؿايث ، اؾاقپ ڂ ظٹبيث ال آټځب 

ٽگ  ؽً ٨كڀ ٰٿ ث ځبيي  ٠ٿ ١٨بٴيح ځؿپ ؾاقؾ . ٸصٹڃ ثك ٠ قا 

قا ٌٱٳ ٸي ؾڀؿ ، ؾق جٹبٶ ٍٰڃقڀب ٸٍبثٿ ڂ ٌبٸٳ اٸڃقي 

ڀٹچڃٺ ٰحبة ڂ ٰحبثؽڃاټي ، اؾاقپ ٰحبثؽبټٿ ڀبي ٠ٹڃٸي 

ويٽٹب ،  گي ،  يكاخ ٨كڀٽ ٽكي ڂ ٸ گي ڂ ڀ ٰم ٨كڀٽ ڂ ٸكا

ي ، جئبجك ، قوبټٿ ڀبي شٹ١ي ثٿ ڂيژپ ٸٙجڃ٠بت ، ٸڃوي٭

 ١٨بٴيحځبي ؾيٽي ڂ شم آٺ اوث.

ٸٙجڃ٠بت ثك ٘ج٫ ٬بټڃٺ ٠جبقجٽؿ ال ټٍكيبجي ٰٿ ثٿ ٘ڃق 

ٸٽٝٷ ، ثب ټبٶ ذبثث ڂ جبقيػ اټحٍبق ؾق ٨ڃاِٳ ٸ١يٻ ؾق 

ڀبي گڃټبگڃٺ ؼجكي ، اټح٭بؾي ، اشحٹب٠ي ، ويبوي  لٸيٽٿ

ّ ٹي ڂ ... ، ا٬ح ٽي ، ٠ٵ گي ، ؾي ٍبڂقلي ، ٨كڀٽ بؾي ، ٰ

 ٌڃټؿ.  ٸٽحٍك ٸي

ټؽىحيٻ ټٍكيٿ ثٿ ٌٱٳ اٸكڂلي ٰٿ وبٴٽبٸٿ اي ثيً ٌڃؾ 

وبٲ  ٴيٻ  1436ؾق  يؿپ ڂ اڂ ٍك گكؾ وٽٿ ٸٽح ٸي ؾي ؾق ٨كا

٪( ثٿ ٌٱٳ قڂلټبٸٿ ڂ   )ڀ 1353ټٍكيٿ ؾق ايكاٺ ؾق وبٲ 

ڀب ثٿ ٌيڃپ چبپ وٽگي اټحٍبق يب٨حٿ اوث. چبپ قڂلټبٸٿ 

٪(ي١ٽتتي لٸتتبٺ   )ڀ 1235ؾق ٌځكوتتحبټځب ټيتتم ال وتتبٲ 

جكيٻ  ٬ؿيٹي  يؿپ ڂ  ٹڃٲ گكؾ شبق ٸ١ ٌبپ ٬ب ِكاٴؿيٻ  ټب

ټٍكيٿ ؾق اقؾثيٳ ٰٿ ؾق ٰحبثځبي ٸكثڃٖ ثٿ ٸٙجڃ٠بت ال 

وبٲ  ٌؿپ ؾق  ثكؾپ  ټبٶ  ٽي   )ڀ 1326آٺ  وبٲ  63. ٪( ي١

 ث١ؿ ال ټٍك ټؽىحيٻ قڂلټبٸٿ ايكاټي ثڃؾپ اوث .

 32ج١ؿاؾ ٸٙجڃ٠بت ٸعٵي ؾق اوحبٺ ( 1333ؾق ظبٲ ظبٔك )

ثبٌؿ ٰٿ ال ايٻ ج١ؿاؾ  ٸي 3333-٠5333ٽڃاٺ ثب ٌٹبقگبٺ 

يبثؿ . ٸٙجڃ٠بت ٸعٵي  ٠ٽڃاٺ ثٿ ِڃقت ٸصٵٿ اټحٍبق ٸي 5

ؾق اوتتحبٺ ثيٍتتحك ؾق ٬بٴتتت ټٍتتكيٿ ڀ٩حگتتي ڂ ٨ّتتٵٽبٸٿ 

ٍبق ٸي ٸٿ اي  اټح ِڃقت قڂلټب ثٿ  ٍكيٿ اي  ڀيچ ټ ثؿ ڂ  يب

ٍك ټٹي وحبټ ٸٽح وي ٌځك ٠بت ؾق گكؾؾ. ثكق يؿ ٸٙجڃ ي جڃٴ

وحبٺ  ٰم ا ٠بت ؾق ٸك رك ٸٙجڃ ٰٿ اٰ ڀؿ  ٸي ؾ ٍبٺ  وحبٺ ټ ا

ٌڃټؿ ڂ ا٤ٵت ٌځكوحبټځبي اوحبٺ ٨ب٬ؿ ٸٙجڃ٠بت  جڃٴيؿ ٸي

 ثبٌٽؿ . ٸعٵي ٸي
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وبٴځبي  ؼ ٲ  حبة ؾق  ٍبق ٰ ىٿ اټح ؾق  1333ڂ  1332ٸ٭بي

ٌؿپ  ٍك  حبة ٸٽح ٽبڂيٻ ٰ ٰبڀً ٠ ظبٰي ال  وحبٺ  ٌؿ  ٸيا ثب

٠ٽڃاٺ  33ثب  1333ج١ؿاؾ ٠ٽبڂيٻ ٰحت ٸٽحٍك ٌؿپ ؾق وبٲ 

ؾقِؿ ٰبڀً ؾاٌحٿ اوث  54/13ٸ١بؾٲ  1332ټىجث ثٿ وبٲ 

ٽڃاٺ  ٰبڀً ٠ يث ڂ  ٌؿ شٹ١ ثٿ ق شٿ  ثب جڃ يت  ثؿيٻ جكج

ٰحبثځبي ٸٽحٍك ٌؿپ ، وكاټٿ ايٻ ٌبؼُ ثٿ الاي شٹ١يث 

 ٰبڀً ثيٍحكي ؼڃاڀؿ ؾاٌث.

جڃاټؿ يٱي ال  ٸي 1333ا٨مايً ٬يٹث شځبټي ٰب٤ف ؾق وبٲ 

٠ڃاٸٳ جبذيك گفاق ثك ٠ٽبڂيٻ ڂ ٌٹبقگبٺ ٰحبة ثبٌؿ ال 

ٴث ال  ځبي ؾڂ ٽٿ ظٹبيح يٻ لٸي ٸڃذك ؾق ا ٬ؿاٸبت  ٵٿ ا شٹ

گماقي  ٌكاٺ ، ثك حبة ال ټب يؿ ٰ ي٫ ؼك ٍك ال ٘ك ظڃلپ ټ

ثكاي  ټٿ  ؼث يبقا حبة ڂ پكؾا ثٻ ٰ ٍبق  ٍگبڀځب، اټح ټٹبي

ڂاقؾاجي  ثك٬كاقي ٬يٹث جرجيحي ثكاي ٰب٤ف جڃٴيؿ ؾاؼٳ ڂ

ىبئٵي  ٸي يم ال ٸ يث ټ ٵڃة ظٹب ٌيڃپ ٸٙ ؽبة  ٰٿ اټح ٌؿ  ثب

 اوث ٰٿ اللٶ اوث ٸڃقؾ جڃشٿ ٬كاق گيكيؿ. 

ج١ؿاؾ  1333( ؾق وبٲ 1-24) ٌٹبقپ ثكاوبن ا٘ ٠بت شؿڂٲ

٩ك  ڀماق ټ ڀك ؾپ  ثٿ الاء  وحبٺ  ٹڃٸي ا ڀبي ٠ ټٿ  ٰحبثؽب

ا٨مايٍي  1332ٿ وبٲ وبٴٻ ثڃؾپ ٰٿ ټىجث ث 35/3شٹ١يث 

١بؾٲ ِؿ 42/11ٸ ثٿ الاي  ؾق گك  جبقت ؾي ثٿ ٠ وث  ٌحٿ ا ؾا

 ٸڃشڃؾ ثڃؾپ اوث .ٰحبثؽبټٿ ټ٩ك يٯ وبٴٻ  25333ظؿڂؾًا 

يم ال  ٹڃٸي ټ ڀبي ٠ ټٿ  ځبي ٰحبثؽب ؾق  23/3وكاټٿ ٰحبث

ا٨مايً يب٨حٿ اوث . ثب  1333ؾق وبٲ  33/3ثٿ  1332وبٲ 

ٍٰڃق ڂ  ٺشڃاجڃشٿ ثٿ قٌؿ شٹ١يث ڂ ج١ؿاؾ ٬ٍك شڃاٺ ڂ ټڃ

١ٿ ڂ  ٹڃٸي ٸٙبٴ ٕبڀبي ٠ ثٿ ٨ يبل  ّبؾي ، ټ ىبئٳ ا٬ح ٸ

ٸٽبثٟ ٸڃشڃؾ ؾق ايٻ اٸبٰٻ ثبيؿ ٸڃقؾ جڃشٿ ٬كاق گيكؾ 

. گكچٿ آٸبق ڂ اق٬بٶ ټٍبٺ ؾڀٽؿپ جڃشٿ ڂ ظٹبيث ال ايٻ 

اٸك ثڃؾپ اوث اٸب اللٶ اوث ايٻ ٸىبٴٿ ټيم ٸڃقؾ جڃشٿ 

ٸڃقؾ يبل ڂ  ٸڃقؾ ټ ٌؿپ ،  جبٸيٻ  ٽبثٟ  ٰٿ ٸ يكؾ   ٬كاق گ

 اوح٭جبٲ ڂ ٸٽٙج٫ ثب وٵي٭ٿ ڀبي ٸكاش١ٿ ٰٽٽؿگبٺ ثبٌؿ . 

وبٲ  ٹڃٸي ؾق  ڀبي ٠ ټٿ  ثٿ ٰحبثؽب ١بٺ  ١ؿاؾ ٸكاش ٌبؼُ ج

وبٲ  1333 ثٿ  ىجث  ١بؾٲ  1332ټ ٍي ٸ ِؿ  22/16ا٨ماي ؾق

ثٿ  ١بٺ  ١ؿاؾ ٸكاش ٍحك ج ٨مايً ثي ځث ا وث ش ٌحٿ ا ؾا

ٰحبثؽبټتتٿ ڀتتبي ٠ٹتتڃٸي ١٨بٴيحځتتبيي ال ٬جيتتٳ جتتكڂيس 

ِؿ ي٫  حبثؽڃاټي ال ٘ك ٸڃذك ٰ ٸؿاقن ڂ ...  ويٹب ،  ا ڂ 

٘ي  ٸي يم ؾق  ٹڃٸي ټ ڀبي ٠ ټٿ  ٕبي ٰحبثؽب ١ؿاؾ ا٠ ٌؿ ج ثب

ٸفٰڃق  جًب  31/13ؾڂقپ  ٰٿ ج٭كي وث  ٌحٿ ا ٌؿ ؾا ِؿ ق ؾق

 ٸ١بؾٲ ا٨مايً ج١ؿاؾ ٸكاش١بٺ اوث.
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وبٲ  وحبٺ ؾق  ويٽٹب ؾق ا ٴيٻ  يث  1333اڂ  333ثب ٜك٨

وبٲ ث١ؿ ي١ٽي ؾق  12ڂ ؾڂٸيٻ ويٽٹب  3ِٽؿٴي ڂ ال ؾقشٿ 

ؾق  2ڂ ال ؾقشتتٿ ِتتٽؿٴي  553ڂ ثتتب ٜك٨يتتث  1342وتتبٲ 

 ٌځكوحبٺ اقؾثيٳ جبويه ٌؿپ اوث.

ٌٹبقپ شؿڂٲ ا٘ ٠بت ٸكثڃٖ ثٿ ج١ؿاؾ ويٽٹبڀبي اوحبٺ ؾق 

وبٲ 24-2) ٠بت ؾق  يٻ ا٘  وبن ا وث ثكا ٸؿپ ا ؾق  1333( آ

ثبة ويٽٹب ٸڃشڃؾ ثڃؾپ ٰٿ يٯ ثبة آٺ ثٿ  6وٙط اوحبٺ 

ثبة  يٯ  ١بٲ ڂ  يك ٨ گك ٤ ثبة ؾي يٯ  ١بٲ ڂ  ٹٿ ٨ ِڃقت ټي

وبٲ  گك ال  يٳ ٸي 1333ؾي ٌؿ ال  ج١ٙ ١بٲ  4ثب ويٽٹبي ٨

ثبة آٺ ؾق ٌځكوحبٺ اقؾثيٳ ڂ ؾڂ ثبة ؾيگك  2اوحبٺ ټيم 

ثبٌؿ ڂ  ؾق ٌځكوحبټځبي پبقن آثبؾ ڂ ٸٍگيٻ ٌځك ؾايك ٸي

ويٽٹب ٸي 6 وبٴٻ  ٬ؿ  وحبٺ ٨ب وحبٺ ا ٌٽؿ. ٌځك ٝك  ثب ال ټ

 1اوحبٺ  ؾقشٿ  ڀبي ويٽٹبال  يٰي٩يث ټيم يٱقججٿ ثٽؿي 

 ثبٌٽؿ . ٸي 3ڂ  2ڂ ٸبث٭ي ؾقشٿ 

ا٘ ٠بت ٸكثڃٖ ثٿ ٸصحٹٟ ڀبي ٨كڀٽگي ڂ ڀٽكي اوحبٺ ؾق  

ٸؿپ  3-24)ٌٹبقپ شؿڂٲ  گي ڂ ( آ ٹٟ ٨كڀٽ وث.اڂٴيٻ ٸصح ا

وبٲ  ٵي ؾق  ٕبء اقؾثي وبٴٻ ثي ٽڃاٺ  عث ٠ ٽكي ج ؾق  1361ڀ

ٌځكوحبٺ اقؾثيٳ ثٿ ثځكپ ثكؾاقي قويؿپ اوث ڂ ؾق ظبٲ 

ٸصحٹٟ ٨كڀٽگي ڂ ڀٽكي ؾق اوحبٺ ٸ٥ٍڃٲ ١٨بٴيث  12ظبٔك 

ٸصحٹٟ ٨كڀٽگي ڂ  3ثبٌٽؿ. ٰٿ ٌځكوحبٺ اقؾثيٳ ؾاقاي  ٸي

ٵؽبٲ ، ٸٍگيٻ ٌځك ڂ ڀٽكي ڂ ٌځكوحبټځبي ټيك ، ٰڃذك ، ؼ

وحبټځبي  ٽكي ڂ ٌځك گي ڂ ڀ ٹٟ ٨كڀٽ يٯ ٸصح ٸي ؾاقاي  گك

ٸصحٹٟ ٨كڀٽگي ڂ ڀٽكي  2ثيٵٿ وڃاق ڂ پبقن آثبؾ ؾاقاي 

 ثبٌٽؿ. ٸي

ٸي  وحبٺ  ٌؿپ ؾق ا شكا  ٽكي ا گي ڂ ڀ ځبي ٨كڀٽ ال ١٨بٴيح

جڃاٺ ثٿ ج١ؿاؾ ټٹبيٍگبڀځبي ٨كڀٽگي ڂ ڀٽكي ثك پب ٌؿپ 

وبٲ  ٹڃؾ. ؾق  ٌبقپ ټ ١بؾٲ  1333ا حبة ڂ  24ٸ ٍگبپ ٰ ټٹبي

ٌؿپ  43 گماق  وحبٺ ثك ڀب ؾق ا ٽٿ  وبيك لٸي ٍگبپ ؾق  ټٹبي

 133612ٰٿ ج١ؿاؾ ثبلؾيؿ ٰٽٽؿگبٺ ال ټٹبيٍگبڀځبي ٰحبة 

 ټ٩ك ثڃؾپ اوث. 64533ټ٩ك ڂ ال وبيك ټٹبيٍگبڀځب 
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وبٲ  ١بؾٲ  1333ؾق  وحبٺ  133ٸ و ٸي ؾق ا ٰٿ ا ٱبٺ ٸحجك ٸ

ثڃؾپ ڂ  شڃؾ  ىصؿ ڂ  1643ٸڃ ىيٽيٿ ڂ  54ٸ يٿ ڂ ظ ٱبٺ  2جٱ ٸ

 ٸفڀجي ا٬ٵيث ڀبي ٸفڀجي ټيم ٸ٥ٍڃٲ ١٨بٴيث ثڃؾپ اټؿ.

وبٲ  وكٸبيٿ  1332ؾق  ځبي  ٵٯ ؾاقائي جبقات جٹ ٱكؾ ا٠ح ٠ٹٵ

ّٳ  يٻ ٨ وحبټي ا ثب  15446اي ا ٰٿ  ثڃؾپ  يڃٺ لاير   63/46ٸيٵ

ٰبڀً  ِؿ  وبٲ  133/13334ؾق يڃٺ لاير ؾق  ويؿپ  1333ثٿ ٸيٵ ق

 اوث.

ڀب ثٿ  عبٚ شبـ ثٿ ٴ يٳ  وحبٺ اقؾث گي ڂ ا جبقيؽي ، ٨كڀٽ ي 

ٽڃٞ  ىيبق ٸح ١ي ث ثب ڂ ٘جي جبٖ  ؼڃثي ؾق اقج ڀبي  ىيٳ  پحبټ

ٵي ؾاقا ٸي ثيٻ اٴٹٵ ٍڃقي ڂ  يبن ٰ ٌگكي ؾق ٸ٭ ٌؿ  گكؾ ثب

گي، آة ڂ  جبقيؽي ، ٨كڀٽ ىحي ،  ڀبي اٰڃجڃقي ثٿ  شڃؾ شبـ ڂ

١ؿټي ڂ  ڀبي آة ٸ ٍٹٿ  ىحبٺ ڂ چ ٽٯ ؾق جبث جڃٞ ڂ ؼ ڀڃاي ٸٙ

ٰٿ ؾق وث  ٌؿپ ا وجت  ١ؿؾ  ڀبي ٸح ٸبټي  يك  آة ؾق وبٴځبي اؼ

ٌبڀؿ يٯ قڂټؿ ١ِڃؾي ؾق قاثٙٿ ثب شفة گكؾٌگكاٺ ؾاؼٵي ڂ 

ثٿ ؼبقشي ثبٌيٷ. ال شبـثٿ ڀبي گكؾٌگكي اوحبٺ ٸي جڃاٺ 

 ٸڃاقؾ ليك اٌبقپ ټٹڃؾ.

آثگكٶ ڀبي ٸ١ؿټي ؾق ٌځك وك٠يٻ ، ټيك ، ؼٵؽتبٲ 

ئڃق ،  ٌڃقاثيٳ ڂ ټ جبي  ڀبي لي چٿ  ٌځك ، ؾقيب ٍگيٻ  ڂ ٸ

ىث اوٱي آٴڃاقن ڂ يي ؼٵؽبٲ ڂ ٨ٽؿ٬ٵڃي ټٹيٻ ، پشٽگٳ ڀب

 اقج٩ب٠بت ڂ ؾاٸٽٿ ڀبي ليجبي وج ٺ ڂ ...

ث٭١ٿ ٌيػ ٩ِي اٴؿيٻ اقؾثيٵي ، ث٭١ٿ ٌيػ اٸيٻ 

اٴؿيٻ شجكائيٳ ، ٸصٹڃ٠ٿ ثبلاق جبقيؽي اقؾثيٳ، ظٹبٸځبي 

ځبي  ځٿ ، پٵ ټؿاٺ ٬ځ٭ ٰڃقائيٷ ، ل ١ٿ  يٳ ، ث٭ وٽحي اقؾث

 اقؾثيٳ ڂ پٳ ٨يكڂل آثبؾ ڂ ...جبقيؽي 
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ٸىصؿ شٹ١ٿ اقؾثيٳ ، ٸىتصؿ ٸيتكلا ٠ٵتي اٰجتك 

 ڂ ... اقؾثيٳ ، ٰٵيىبي ٸكيٷ ٸ٭ؿن اقؾثيٳ 

وحبٺ ؾق  ٌگكي ا ټبت گكؾ ؼي ال اٸٱب ثٿ ثك ثڃٖ  ٠بت ٸك ا٘ 

(آٸؿپ اوث ثكاوبن ا٘ ٠بت شؿڂٲ ٸفٰڃق 4-24)ٌٹبقپ شؿڂٲ 

وبٲ  ىبت 1333ؾق  ١ؿاؾ جبوي وحبٺ  ج ٬بٸحي ؾق ا ظؿ  65ا ڂا

جؽث ثڃؾپ ٰٿ ټىجث ثٿ وبٲ گفٌحٿ ال ټٝك ج١ؿاؾ  3345ثب 

ؾقِؿ ا٨مايً  62/25ؾقِؿ ڂ ال ټٝك جؽث ڀبي ٸڃشڃؾ  66/66

ٸي  ٽٿ  يٻ لٸي وحبٺ ؾق ا ټبت ا گك اٸٱب وث ال ؾي ٌحٿ ا ؾا

ثٿ  ثب  113جڃاٺ  ټٿ  ىب٨ك ؼب وبٲ  5235ٸ ؽث ؾق  ڂ  1333ج

١بؾٲ  ٹڃٸي ڂ  244ٸ گبپ ٠ ٤فا ڂ  2243ا٬بٸح ِك٦  گبپ  ٰبق

 اٌبقپ ټٹڃؾ. 1332ټڃٌيؿټي ؾق وبٲ 

*

جٳ  وبٴځبي ٬ ثٿ  ىجث  وحبٺ ټ ٌگكي ا ټبت گكؾ ٽؿ اٸٱب ڀك چ

ؾق اوحبٺ  1365ا٨مايً چٍٹگيكي ؾاٌحٿ اوث )٬جٳ ال وبٲ 

ځب  ثب  13جٽ ٬بٸحي  ىبت ا ظؿ جبوي ٌحٿ  316ڂا شڃؾ ؾا ؽث ڂ ج

ڀڃاي  ١ي ڂ آة ڂ  ٽبٜك ٘جي شم ٸ ثٿ  شڃؾ  يٻ ڂ ثب ا وث(  ا

ٸٙجڃٞ ڂ آثځبي ٸ١ؿټي ڂ اثٽيٿ جبقيؽي ، شبـثٿ ؾيگكي ٰٿ 

ثحڃاټؿ ٸؿت ا٬بٸث گكؾٌگكاٺ قا ا٨مايً ؾڀؿ ڂشڃؾ ټؿاقؾ 

ڂ ؾق ټحيصٿ گكؾٌگكي ثٿ ٨ّٳ جبثىحبٺ ٸعؿڂؾ ٌؿپ اوث ثب 

ثٿ ٸڃ١٬ شٿ  ثب جڃ جڃاٺ  ٸي  ىحي  ٵڃة اٰڃجڃقي ڀبي ٸٙ يث 
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جصځيم ڂ وبلٸبټؿڀي ټ٭بٖ گكؾٌگك پفيك اوحبٺ ؾق قاوحبي 

 ٌٱڃ٨بيي گكؾٌگكي گبٸځبي ثٵٽؿي ثكؾاٌث.

شبـثٿ ڀبي گكؾٌگكي اوحبٺ اقؾثيٳ ثؿاليٳ ٸح١ؿؾي ال ټٝك 

ؾق ٨ّٳ  وثٌكايٗ ٸٹحبلي قا ؾق وٙط ٍٰڃق ڂ ٸٽٙ٭ٿ ؾاقا 

ٵڃثحكيٻ  حكيٻ ڂ ٸٙ ٌگكي ثځ ثب اڂز گكؾ ٸبٺ  ىحبٺ ڂ ڀٹم جبث

ڀڃا قا ؾاقا ٸي ځبي  آة ڂ  ٌحٻ آث ثب ؾا وحبٺ  يٻ ا ٌؿ. ا ثب

گكٶ ڂ وكؾ ٸ١ؿټي ؾق ٌځكڀبي ٸؽحٵ٧ ، ٸٽبٜك ليجبي ٘جي١ي 

وج  جبي  ٤بت ، ٬ٵتٿ لي ځب ، ثب وٱي ، شٽگٵ ىث ا ٺ ، پي

ٌٹٽؿ ڂ ...  جبقيؽي اقل ڀبي  وحبټي ڂ ثٽب ٴڃاقن ، آذبقثب آ

٬بثٵيحځبي ليبؾي قا ؾق لٸيٽٿ ڀبي وكٸبيٿ گفاقي ؾق شځث 

جڃوتت١ٿ ِتتٽبيٟ ؾوتتحي ، ايصتتبؾ ٨كِتتحځبي ٌتت٥ٵي شؿيتتؿ ، 

صبؾ  ىحبټي ڂ اي ٌځبي لٸ و١ٿ ڂقل ٽڃقؾي ، جڃ ځبي ٰڃڀ ١٨بٴيح

ٵي ؾاقا ٸٽبثٟ شؿيؿ ؾق آٸؿي ثكاي ا٬حّبؾ ٸٽٙ٭ٿ اي ڂ ٸ

 ثبٌؿ. ٸي
 ضاّجطزّب ٍ سيبستْبي تَسعِ ثرص:

ٹب٠ي ،  - ٙي ، اشح ىث ٸعي ّڃقت لي ٌگكي ث ټڃاظي گكؾ و١ٿ  جڃ

 ٨كڀٽگي ڂ ا٬حّبؾي

 جڃو١ٿ قاڀځبي لٸيٽي ڂ ڀڃايي -

ايصبؾ لٸيٽٿ ڀبي ٸٽبوت شځث شفة وكٸبيٿ ڀبي ثؽً ؼّڃِي  -

 ڂ ؼبقشي

 جؿڂيٻ ويبوحځبي ٨كڀٽگي ٸحٽبوت ثب قڂظيٿ گكؾٌگكاٺ -

ثب جؿڂيٻ ويب - يكثٗ قا  ځبي ـ ىئڃٴيٻ اقگبټ ٰٿ ٸ وحځبيي 

 ؼڃاوحٿ ڀبي ٸٽٙ٭ي گكؾٌگكاٺ ڀٹىڃ ټٹبيؿ

جڃو١ٿ جىځي ت ڂ ؼؿٸبت گكؾٌگكي ٌبٸٳ اٸٱبټبت ا٬بٸحي ،  -

اوحكاظحگبڀځبي ثيٻ قاڀي ، ٸكاٰم ا٘ ٞ قوبټي ڂ جىځي ت 

 گٹكٰي
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 ٛ٩ ٝك ظ ځب ال ټ ثؿټي ڂ ڂقلي جٽ يث  ظبٲ ظبٔتك جكث ؾق 

 تجٽؿقوحي ڂ ٌبؾاثي ا٬ٍبق ٸؽحٵ٧ شبٸ١ٿ ڂ پك ٰكؾٺ اڂ٬ب

ځي ؾق  ٽؿ ڂش ِڃقت چ ثٿ  ٱٿ  جڃؾپ ، ثٵ ٙكض ټ ځب ٸ ٤ث آټ ٨كا

اٰرك ٌئڃټبت لټؿگي اشحٹب٠ي ال شٹٵٿ ا٬حّبؾ ، ويبوث ، 

 ټٹبيؿ. ٨كڀٽگ ڂ ثځؿاٌث ټ٭ً اي٩ب ٸي

ؾق ٍٰڃق ٸب شبيگبپ ڂقلي ثٿ ؾٴيٳ ټگكي ٨كڀٽگي ؼبَ ټٝبٶ 

ثٿ آٺ و ٸي  ځڃقي ا ثٿ  شٹ ٹڃؾپ ڂ  يؿا ټ يژپ اي پ گبپ ڂ شبي

شٿ  ثٿ آٺ جڃ ٹڃٸي  يث ٠ ٵيٷ ڂ جكث ٝبٶ ج١ ٍي ال ټ ٽڃاٺ ثؽ ٠

 ٌڃؾ. ٸي

شؿڂٲ  ٠بت  وبن ا٘  وحبٺ 1-25)ٌٹبقپ ثكا ٌي ا ٸبٰٻ ڂقل ( ا

ىث ڂ  وحؽك، پي وبٴٻ، ا ٹٻ ،  يؿاٺ چ ؼبٰي ، ٸ ٸيٻ  ٌبٸٳ ل

ټٿ ٸي وبٲ  لڂقؼب ٰٿ ؾق  ٌؿ  وحؽ 1333ثب ١ؿاؾ ا ىث ج ك ، پي

وبٲ  ثٿ  ىجث  ټٿ ټ وٱي ڂ لڂقؼب وث  1332ا ٌحٿ ا ٨مايً ټؿا ا

ؼبٰي  ٸيٻ  ٸب ل ٹٻ  31/46ا يؿاٺ چ ِؿ، ٸ ِؿ ڂ 23/14ؾق ؾق

ٌي   وبٴٻ ڂقل ١ؿاؾ  وبٲ 36/13ج ثٿ  ىجث  ِؿ ټ ٌؿ  1332ؾق ق

 ؾاٌحٿ اټؿ.

يم ال  ٌي ټ ځبي ڂقل ځب ٸٱبټ وبٲ  24353ٜك٨يح ٩ك ؾق   1332ټ

وبٲ  33253ثٿ  ٩ك ؾق  يؿا ټ 1333ټ ٨مايً پ وثا  .ٹڃؾپ ا

اڀؿا٦ ٰٹي ثكټبٸٿ چځبقٶ  ؾقثكاوبن پيً ثيٽي اټصبٶ ٌؿپ 

وبٲ  يٳ ، ؾق  وحبٺ اقؾث و١ٿ  ا وبٲ  1333جڃ ٽڃاٺ  ثٿ ٠

وحبٺ  ٌي ا ٕبڀبي ڂقل وكاټٿ ٨ و١ٿ  وڃٶ جڃ ٸٿ  ٹٿ ثكټب ؼبج

ثبٌؿ ٰٿ شځث جع٭٫ ڀؿ٦ ؾوحيبثي  ٸحكٸكثٟ ٸي 233ثكاثك ثب 

وكاټٿ  و١ 1ثٿ  ځبقٶ جڃ ٸٿ چ يبٺ ثكټب ثٟ ؾق پب حك ٸك ٿ ٸ

ٸحكٸكثٟ ثٿ وكاټٿ ٨ٕبڀبي ٸڃشڃؾ  333ټيبل اوث ثٿ ٸيماٺ 

 ا٨مڂؾپ گكؾؾ.

يٟ  ٽيٻ جڃل ١ؿاؾ ڂ ڀٹچ جبذيك ج يث ڂ  ثٿ اڀٹ شٿ  ثب جڃ

وي  ٱبٺ ؾوحك ٰٿ اٸ ٝك  يٻ ټ ٌي ال ا ځبي ڂقل ټٿ ٸٱبټ ٠بؾال

آڂقؾ  قاظث ڂ آوبٺ قا ثكاي ا٬ٍبق ٸؽحٵ٧ شبٸ١ٿ ٨كاڀٷ ٸي

ىٹي ڂ قڂ و ٸث ش ثك  جبذيك ڂقلي  ثٿ  شٿ  ثب جڃ ٨كاؾ ڂ  ظي ا

شبٸ١ٿ ڂ ڀٹچٽيٻ جبذيك ټيكڂي اټىبټي وبٴٷ ڂ ٰبق آٸؿ ؾق 

جڃو١ٿ ٍٰڃق ڂ اوحبٺ ، ثؽً جكثيث ثؿټي ڂقلي جڃشٿ ؼبِي 

 ٘ٵجؿ . قا ٸي
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ٌٱبقاٺ  ٌبٸٳ ڂقل حٿ  وبلٸبٺ يب٨ ٌٱبقاٺ  ي٧ ، ڂقل ج٫ ج١ك ٘

 ٌتتٹبقپثبٌتتؿ ثكاوتتبن ا٘ ٠تتبت شتتؿڂٲ  ثيٹتتٿ ٌتتؿپ ٸي

وحبٺ ؾق 25-2)  حٿ ؾق ا وبلٸبٺ يب٨ ٌٱبقاٺ  ١ؿاؾ ڂقل ( ج

ؾقِتتؿ  33/66ټ٩تتك ثتتڃؾپ ٰتتٿ  33155ٸ١تتبؾٲ  1333وتتبٲ 

ٸكؾ ڂ 25253) ټبٺ  ٩ك( آ ِؿ ) 65/23ټ ټبٺ لٺ 6356ؾق ٩ك( آ ټ

ثؿټي  يث  وبلٸبٺ جكث ٱكؾ  گماقي ٠ٹٵ وبن  ټؿ ثكا ثڃؾپ ا

وبٲ  وحبٺ ؾق  حٿ ؾق  1333ا وبلٸبٺ ټيب٨ ٌٱبقاٺ  ١ؿاؾ ڂقل ج

وحبٺ  ٩ك ٸي 56333ا ٌؿ ټ وبٲ ٰٿ  ثب ثٿ  ىجث  ظؿڂؾ  1332ټ

 ؾقِؿ قٌؿ ؾاٌحٿ اوث. 64/5
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ٌي  - ڀبي ڂقل ٸٿ  ًٌ ثكټب عث پڃ ىك ج ٸڃلاٺ پ ټً آ ١ؿاؾ ؾا ج

ثك  ًٌ  14433ثكا عث پڃ حك ج ٸڃلاٺ ؾؼ ټً آ ١ؿاؾ ؾا ٩ك ڂ ج ټ

 ثبٌؿ. ټ٩ك ٸي 13353ڂقلٌي ثكاثك ثب ڀبي ثكټبٸٿ 

ىك - ٍصڃيبٺ پ ١ؿاؾ ؾاټ ٌي  ج ڀبي ڂقل ٸٿ  ًٌ ثكټب عث پڃ ج

ثك  ًٌ  2333ثكا عث پڃ حك ج ٍصڃيبٺ ؾؼ ١ؿاؾ ؾاټ ٩ك ڂ ج ټ

 ثبٌؿ. ټ٩ك ٸي 1233ثكټبٸٿ ڀبي ڂقلٌي ثكاثك ثب 

ٌځبي  - ٸٿ ڂقل ًٌ ثكټب عث پڃ ٸكؾ ج ٌٱبقاٺ  ١ؿاؾ ڂقل ج

ټ٩تتك ڂ ج١تتؿاؾ  25623ڀٹگتتبټي ڂ ج٩كيعتتي ثكاثتتك ثتتب 

ڂقلٌتتٱبقاٺ لٺ جعتتث پڃٌتتً ثكټبٸتتٿ ڂقلٌتتځبي ڀٹگتتبټي ڂ 

 ثبٌؿ. ټ٩ك ٸي 3652يعي ثكاثك ثب ج٩ك

ج١تتؿاؾ ڂقلٌتتٱبقاٺ ٸتتكؾ وتتبلٸبٺ يب٨حتتٿ ؾق ثكټبٸتتٿ  -

ټ٩ك ڂ ج١ؿاؾ ڂقلٌٱبقاٺ  3533ڂقلٌځبي ٬ځكٸبټي ثكاثك ثب 

لٺ وبلٸبٺ يب٨حٿ ؾق ثكټبٸٿ ڂقلٌځبي ٬ځكٸبټي ثكاثك ثب 

 ثبٌؿ. ټ٩ك ٸي 2333

ټؿڂ 6 - ٌي جٱڃا ٌحٿ ڂقل ٍحي-ق ثكؾاقي-ٰ ټٿ  ٽڃقؾي-ڂل -ٰڃڀ

ؾڂ ڂ ٸيؿاټي ڂ ٌٽب جعث پڃًٌ پبيگبپ ڂقلٌځبي -ژيٹٽبوحيٯ

 ثبٌٽؿ. ٬ځكٸبټي ٸي

ثكقوتتي ج١تتؿاؾ ٸكثيتتبٺ ، ؾاڂقاٺ ڂ ٌتتكٰث ٰٽٽتتؿگبٺ 

شؿڂٲ  ٠بت  وبن ا٘  ٌي ثكا ىبث٭بت ڂقل ٌؿپ ؾق ٸ وبلٸبټؿڀي 

يٻ3-25)ٌٹبقپ  ٨مايً ا ٽؿپ ا ٍبٺ ؾڀ وبٲ  ( ټ ّځب ؾق  ٌبؼ

 ثبٌؿ. ټىجث وبٲ ٬جٳ ٸي 1333
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ال ٘ك٦ ؾيگك ؾق ٘ي ؾڂقپ ٸفٰڃق ٌبؼّځبي ټىجث ڂقلٌٱبقاٺ 

جڃؾ  ٌي ثځ يبٺ ڂقل ثٿ ٸكث ٌٱبقاٺ  ىجث ڂقل ثٿ ؾاڂقاٺ ڂ ټ

ټ٩ك ڂقلٌٱبق  33/24ثٿ الاي ڀك  1332يب٨حٿ اوث ؾق وبٲ 

ڀك  ثٿ الاء  ٌي ڂ  ثي ڂقل يٯ  55/33يٯ ٸك ٌٱبق  ٩ك ڂقل ټ

شڃ ٌي ڂ وبٲ ؾاڂق ڂقل ٬بٶ ؾق  يٻ اق ٰٿ ا ٌحٿ  ثك  1333ؾ ؾا

 ثڃؾپ اوث. 11/33ڂ  35/23جكجيت 

 

( ج١ؿاؾ لټبٺ ڂقلٌٱبق 4-25) ٌٹبقپ ثكاوبن ا٘ ٠بت شؿڂٲ

وبٲ  ٰٿ ؾق  وحبٺ  ٸبټي ؾق  1333ا ٭بٶ ٬ځك ىت ٸ ثٿ ٰ  ٫٨ ٸڃ

 ټ٩ك ثڃؾپ اوث. 353ټ٩ك ڂ ج١ؿاؾ ٸكؾاٺ  32ٍٰڃق ٌؿپ اټؿ 

ٌٱبق لٺ ڂ  ٩ك ڂقل يٯ ټ ٸفٰڃق  وبٲ  ٽيٻ ؾق  ٩ك  5ڀٷ چ ټ

ٌ ټؿ . ڂقل حٿ ا وث يب٨ ځبٺ ؾ ٸبټي ش ٭بٶ ٬ځك ثٿ ٸ ٸكؾ  ٱبق 

ټ٩ك  4ج١ؿاؾ ٬ځكٸبټبٺ اٴٹپيٯ ڂ پبقااٴٹپيٯ اوحبٺ ټيم 

 ثڃؾپ اوث. 

وحبٺ  ٌؿپ ؾق ا گماق  ځٷ ثك ٌي ٸ ځبي ڂقل ىبث٭بت ڂ شبٸ ال ٸ

 :ٸي جڃاٺ ڂ ثٿ ٸڃاقؾ ليك اٌبقپ ټٹڃؾ 1333ؾق وبٲ 

گماقي  - ٍڃقي  223ثك ٸبټي ٰ وحبټي ڂ ٬ځك ٌي ا ىبث٭بت ڂقل ٸ

 ٸىبث٭ٿ گكڂڀي  1533ب ثيً ال ث
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ٌحٿ  - وٿ ق ټبٺ ؾق  ٍڃقي ل ٸبټي ٰ ىبث٭بت ٬ځك ثبټي ٸ ٸيم

 جٽيه قڂي ٸيم ټبٌٽڃايبٺ ، ؾڂي ِعكاټڃقؾي ، آٴيً

ٸكؾاٺ ؾق  - ٍڃقي  ٸبټي ٰ ىبث٭بت ٬ځك ثبټي ٸ ٌحٿ  65ٸيم ق

 ڂقلٌي

 ٸيمثبټي ٸىبث٭بت ثيٻ اٴٹٵٵي ٸكؾاٺ ؾق يٯ قٌحٿ ڂقلٌي -

وبلٸب ځٷ  ځبي ٸ گك ١٨بٴيح ثؿټي ڂ ڂقلي ال ؾي يث  ٺ جكث

اوحبٺ ؾق لٸيٽٿ ڀبي ٠ٵٹي ، ٨كڀٽگي ڂ ڂقلٌي ٸي جڃاٺ ثٿ 

 ٸڃاقؾ ليك اٌبقپ ټٹڃؾ.

٠ماٶ  - ٴت  142ا ٌٱبق ؾق ٬ب جيٷ  322ڂقل ثٿ اقؾڂي  ٸڃقؾ 

 ٸٵي ؾق قٌحٿ ڀبي ٸؽحٵ٧ ڂقلٌي

ىت  - ٹي ڂ  66ٰ ٭بٶ جي ڀبي  6ٸ ٌحٿ  ؼ ٪ ؾق ق ٰبپ ا ٸڃقؾ 

 ٸؽحٵ٧ ڂقلٌي

لي ، ؾاڂقي ، ٸكثيگكي ڂ ٰٵيؿڀبي ٰ ن آٸڃ 123ثكگماقي  -

 ټ٩ك 4235آٸڃلٌي ؾق ٬بٴت 

 ثكټبٸٿ ٨كڀٽگي ؾق لٸيٽٿ ڀبي ٸؽحٵ٧ 133اشكاي  -

 بق ڂ گكؾڀٹبيي ٠ٵٹي ؾق وٙط اوحبٺيٽوٹ 164ثكگماقي  -



 228 

 ٠ؿٶ ٌٽبوبئي ٰبٸٳ اٸٱبټبت ڂقلٌي ڂ ټيكڂي اټىبټي -

 اوح٩بؾپ ټٱكؾٺ ثځيٽٿ ال اٸٱبټبت ڂقلٌي ٸڃشڃؾ -

اللٶ ثٿ ٸٽٝڃق اوح٩بؾپ ال ټيكڂي اټىبټي  ټجڃؾ ڀٹبڀٽگي -

ىبت  ٹي ؾق ٸڃو ڀبي ٠ٵ پژڂڀً  ٭بت ڂ  ٸك جع٭ي صكة ؾق ا ٸ

 آٸڃلٌي

ٰي٩يث پبئيٻ جٹكيٽبت ڂ ٸىبث٭بت ٸڃوىبت آٸڃلٌي ڂ ٠ؿٶ  -

 ق٠بيث ٰبٸٳ اوحبټؿاقؾڀب ؾق اشكاي ٸىبث٭بت

وٙط  - ثي ڂقلي ؾق  ٵٷ ڂ ٸك ُّ ال ٸ١ يكڂي ٸحؽ جڃؾ ټ ٰٹ

 اثحؿائي ؾق ٸؿاقن

جڃؾ - ٌيؿپ ڂ  ٰٹ ٠ٷ ال وكپڃ ٌي ا ٕبڀبي ڂقل ټبت ڂ ٨ اٸٱب

 قڂثبل ڂ اؼح ٦ ٨بظً آٺ ثب اوحبټؿاقؾ ڀبي شځبټي

ټبڀٹبڀٽگي ؾق اوح٩بؾپ ي ثځيٽٿ ال اٸٱبټبت ، جبويىبت  -

پكڂقي ڂ  ٸڃلي ڂ  ٠بٴي ڂ آ ٸڃلي  ٰم آ ىبټي ٸكا يكڂي اټ ڂ ټ

 ټځبؾڀبي ـيكثٗ

 ٰٹجڃؾ ا٠حجبقات ٰب٨ي ؾق ثؽً ڂقلي ٬ځكٸبټي ڂ ڀٹگبټي -
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ِي ؾق ڂقلي  - ؽً ؼّڃ وت ث ٰب٨ي ڂ ټبٸٽب گفاقي ټب وكٸبيٿ 

 ٬ځكٸبټي

ڀبي  - شڃؾ ؾق ؾڂقپ  ٌي ٸڃ ڀبي آٸڃل ٸٿ  ٱب٨ڃي ثكټب ٠ؿٶ ج

 ٸكثيگكي

ټبٶ  - ِبظت  ڀبي  جيٷ  ثٿ  وحبٺ  جك ا ټبٺ ثك ځبشكت ٬ځكٸب ٸ

 وبيك اوحبټځب

ٌځبي  - ّڃَ ؾق ڂقل ٵي اٴؽ ٨كاڂاٺ ٠ وح١ؿاؾڀبي  شڃؾ ا ڂ

 اټ٩كاؾي

يث ٸٽب - ثكاي ٸڃ١٬ ڀڃايي  ٽڃٞ آة ڂ  يبئي ڂ ج وت ش٥كا٨

 اټصبٶ ١٨بٴيث ڀبي ٸكججٗ

وٽي  -  ٟٙ ټبٺ ؾق ٸ٭ ټبٺ ڂ شڃا يكي ال ټڃشڃا ٹٟ ٰر شڃؾ ش ڂ

 ٸؽحٵ٧ ؾق ثؽً ڀبي آٸڃلٌي

ڂشڃؾ ٸڃوىبت ٸح١ؿؾ ج١ٵيٷ ڂ جكثيث ؾق اوحبٺ ال شٹٵٿ  -

ٍگبپ آلاؾ  ټڃق ، ؾاټ يبٶ  ٵي ، پ ٭٫ اقؾثي ٍگبپ ٸع ؾاټ

 او ٸي

 كؾٶ ٸٽٙ٭ٿ ثٿ ڂقليٸ٠ ٬ٿ ٸٽؿي ڂ پ اوح١ؿاؾڀبي ثبٴ٭ڃ -

 ج٭ڃيث ثؽً ٠ٵٹي ڂ آٸڃلٌي اوحبٺ -

 ثځجڃؾ ټٝبٶ شبٸٟ ټٝبقت ، اقليبثي ڂ ٰٽحكٲ ؾق ڂقلي -

ؾق ڂقلي اوحبٺ ٰٿ ثب٠د ايصبؾ ټٝبٶ ٸحٹكٰم  ICTجڃو١ٿ   -

وحبٺ  ٌجٱٿ( ؾق ڂقلي ا صبؾ  يك ا٘ ٠بجي)اي چٿ ڂ ٨كاگ يٱپبق

 ثڃؾ. ؼڃاڀؿ

ٵت  - ي٫ ش گبټي ال ٘ك و١ٿ ڂقلي ڀٹ ٽگ ڂقلي جڃ و١ٿ ٨كڀ جڃ

 ٸٍبقٰث ٌځكؾاقيځب

 ظٹبيث ال ٬ځكٸبټبٺ ، پيٍٱىڃجبٺ ڂ ٸكثيبٺ -

 اشكاي ٘كض اوح١ؿاؾيبثي ؾق لٸيٽٿ ڂقلي ٬ځكٸبټي -
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 جڃشٿ ڂيژپ ثٿ اٸك جڃو١ٿ ڂقلي ثبټڃاٺ -

 ثځكپ گيكي ڀؿ٨ٹٽؿ ڂ ثځيٽٿ ال اٸٱبټبت ٸڃشڃؾ -

ٌگب-  يث ال ثب ثٿ ظٹب ځب  ٍڃي٫ آټ وحبٺ ڂ ج ِي ا ڀځبي ؼّڃ

 قاپ اټؿالي قٌحٿ ڀبي ڂقلٌي اڂٴڃيث ؾاق

 جڃو١ٿ ڂ اشكاي ٘كض ڂقلي ٸعٵٿ اي -

 جڃشٿ ثٿ ڂقلٌځبي پبيٿ ڂ ټځبؾيٽٿ ټٹڃؾٺ آٺ -

وبٲ ځبي  1332 ؾق  ٵٯ ؾاقائي جبقات جٹ ٱكؾ ا٠ح يماٺ ٠ٹٵ ٸ

 33515وكٸبيٿ اي اوحبټي ٨ّٳ جكثيث ثؿټي ڂ اٸڃق شڃاټبٺ 

ثب  ٰٿ  ثڃؾ  يڃٺ لاير  وبٲ  53/25ٸيٵ ٰبڀً ؾق  ِؿ  ثٿ  1333ؾق

يٻ  4/26265 يث ا ثٿ اڀٹ شٿ  ثب جڃ وث.  ويؿپ ا يڃٺ لاير ق ٸيٵ

٨ّٳ ؾق اقج٭بء ڂ ج٭ڃيث و ٸث قڂظي ڂ شىٹي ا٨كاؾ شبٸ١ٿ 

٨ ّڃَ ثىحك، ا ثٿ ؼ ٽٿ  يٻ لٸي جبقات ؾق ا وبلي  مايً ا٠ح

ثكاي ج٭ڃيث ١٨بٴيحځبي ڂقلٌي ثكاي ثبټڃاٺ ڂ ټيم جكڂيس 

 ثبٌؿ. ڂقلٌځبي ڀٹگبټي ٔكڂقي ٸي
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ىمايي ؾق  ٭ً ث ٠بت ټ ٘بت ڂ ا٘  ّك اقججب ويٹب ؾق ٠ ِؿا ڂ 

٩ب ٸي ٹب٠ي اي ّبؾي ڂ اشح گي ، ا٬ح و١ٿ ٨كڀٽ ٸك جڃ ٽؿ  ا ٰ

ځبٺ  وٙط ش ويٹب ؾق  ِؿا ڂ  ٌجٱٿ  ڀماقاٺ  ٸكڂلپ  ٱٿ ا ثٙڃقي

يث ٸي ؼڃؾ ١٨بٴ ڀؿا٦  ؼڃق ا ٘ت  ٨كا شفة ٸؽب و١ي ؾق  ٽؿ ڂ  ٰٽ

ټؿ  ؼڃؾ ؾاق ڀؿا٦  ٌب٠ٿ ا ثكاي ا ځبٺ  ٵ٧ ش ڀبي ٸؽح ٍڃق  ال ٰ

ثٽبثكايٻ ؾق ايٻ ثكڀٿ ال لٸبٺ ټ٭ً پڃٌٍي ِؿا ڂ ويٹبي 

ٽگ  ٌب٠ٿ ٨كڀ ٰبڀً ا ٵڃگيكي ڂ  ٸك ش وحبټي ؾق ا ٵي ڂ ا ٸ

ؾق ٍٰتتڃق ڂ اوتتحبٺ ال  ٸٵتتي، ڂ جڃوتت١ٿ ٨كڀٽتتگ ثيگبټتتٿ 

 ثبٌؿ. شبيگبپ ڂيژپ اي ثكؼڃقؾاق ٸي

ٌجٱٿ وكاوكي  5ِؿا ڂ ويٹبي ٸكٰم اقؾثيٳ ثب قٴٿ ڂ پؽً 

ڂ ٌجٱٿ اوحبټي ، ثٿ ٴعبٚ ش٥كا٨يبيي ٸٽب٫٘ ليك قا جعث 

ًٌ ؾاقؾ.  يٳ  -1پڃ وحبٺ اقؾث ى -2وٙط ا وحبٺ ٬ ٹحي ال ا

جب ڀٍتحپك  ځڃقي  -3گي ٺ ال آوتحبقا  ٸكلي شٹ ٌځكڀبي 

 آـقثبيصبٺ ال شٹٵٿ ٸبوبٴي. 

شؿڂٲ  ڀبي 1-26)ٌٹبقپ ؾق  وحٽؿپ  ىحگبڀځب ڂ ٨ك ١ؿاؾ اي ( ج

اِٵي قاؾيڃيي ٸڃز ٸحڃوٗ ، جٵڃيميڃټي ڂ ا٦ اٶ آٸؿپ اوث 

ج١ؿاؾ  1333گكؾؾ ؾق وبٲ  ڀٹبټگڃټٿ ٰٿ ؾق شؿڂٲ ٸ ظٝٿ ٸي

ىحگبڀځبي قا وبٲ اي ثٿ  ىجث  يڃيي ټ وث  1332ؾ ثڃؾپ ا ثث  ذب

ثڃؾپ  يڃټي  ىحگبڀځبي جٵڃيم ١ؿاؾ اي ٨مايً ج ٌبڀؿ ا ٴي  ڂ

 ايٷ. 
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شؿڂٲ ٠بت  ثٿ ا٘  شٿ  ٰمي 2-26) ٌٹبقپ ثب جڃ ِؿاي ٸك  )

وبٲ  يٳ ؾق  ٸؿت  1332اقؾث ٭ٿ  21وب٠ث ڂ  3456ثٿ  ؾ٬ي

ي جڃٴيؿ ٰكؾپ اوث ٰٿ ايٻ ٸيماٺ ؾق ثكټبٸٿ ٸعٵي قاؾيڃي

ؾ٬ي٭ٿ ا٨مايً يب٨حٿ اوث ڀٷ  21وب٠ث ڂ 3656ثٿ  1333وبٲ 

وبٲ  ٽيٻ ؾق  ١ًب  1333چ ٸٿ  16وب٠ث ڂ  4436شٹ ٭ٿ ثكټب ؾ٬ي

ويٹبي  وث .  ٌؿپ ا ؽً  يٳ پ ٰم اقؾث ِؿاي ٸك يڃيي ال  قاؾ

وبٲ  يم ؾق  يٳ ټ ٰم اقؾث ١ًب  1332ٸك  46وب٠ث  ڂ  1216شٹ

ثكاي ٌجٱٿ اوحبټي جڃٴيؿ ٰكؾپ  ؾ٬ي٭ٿ ثكټبٸٿ جٵڃيميڃټي

وبٲ  ٭ؿاق ؾق  يٻ ٸ ٰٿ ا وث   16وب٠ث ڂ  1243ثٿ  1333ا

وبٲ  ٽيٻ ؾق  وث ڂ ڀٹچ ٰكؾپ ا يؿا  ٨مايً پ ٭ٿ ا  1333ؾ٬ي

ؾ٬ي٭ٿ ثكټبٸٿ  22وب٠ث ڂ  1325ويٹبي ٸكٰم اقؾثيٳ شٹ١ًب 

 جٵڃيميڃټي پؽً ټٹڃؾپ اوث.

 

 

شؿڂٲ  ٠بت  ثٿ ا٘  شٿ  وبٲ 3-26)ٌٹبقپ ثب جڃ  1333( ؾق 

ويٹب ،  ٌجٱٿ ؾڂ  ويٹب ،  يٯ  ٌجٱٿ  حي  ًٌ شٹ١ي يماٺ پڃ ٸ

وكي ق ٌجٱٿ وكا ويٹب ،  وٿ  ٵي ٌجٱٿ  ٌجٱٿ ٸع يڃيي ڂ  اؾ

ؾقِؿ ثڃؾپ اوث ا٨مايً ٸيماٺ پڃًٌ  53قاؾيڃيي ثيٍحك ال 

يڃيي ال  وكي قاؾ ٌجٱٿ وكا حي  وبٲ  53شٹ١ي ِؿ ؾق   1332ؾق

وبٲ  56ثٿ  ِؿ ؾق  حي  1333ؾق ًٌ شٹ١ي يماٺ پڃ ٨مايً ٸ ڂ ا
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ؾقِؿ  53ثٿ  1332ؾقِؿ ؾق وبٲ  53ٌجٱٿ ٸعٵي قاؾيڃيي ال 

 ثبٌؿ. ڃشٿ ٸيثىپبق چٍٹگيك ڂ ٬بثٳ ج 1333ؾق وبٲ 

ٸيماٺ پڃًٌ شٹ١يحي وبيك ٌجٱٿ ڀبي جٵڃيميڃټي ڂ قاؾيڃيي 

ج٥ييكي ټؿاٌحٿ اوث جٽځب پڃًٌ شٹ١يحي ٌجٱٿ يٯ ويٹب ال 

وبٲ  55 ِؿ ؾق  وبٲ  5/55ثٿ  1332ؾق ِؿ ؾق  ويؿپ  1333ؾق ق

ٝٿ ٸي يت ٸ ظ ثؿيٻ جكج وث  ځڃقي  ا ويٹبي شٹ ِؿا ڂ  ٰٿ  گكؾؾ 

ميڃټي ڂ قاؾيڃيي ٌجٱٿ جٵڃي 12او ٸي ايكاٺ ٸكٰم اقؾثيٳ 

وبٲ  ڀٿ اڂٲ  ًٌ ٸب ٰٿ ؾق  وث  ٬كاق ؾاؾپ ا  ًٌ عث پڃ قا ج

يڃيي ) 1334 شڃاٺ قاؾ ٌجٱٿ  حي  ًٌ شٹ١ي يك ال پڃ  36ثٿ ٤

ويٹب ) جك  ٌجٱٿ ؼ حي  ًٌ شٹ١ي ِؿ( ڂ پڃ ًٌ  53ؾق ِؿ( پڃ ؾق

 ؾقِؿ ثڃؾپ اوث. 63شٹ١يحي وبيك ٌجٱٿ ڀب ثبالي 

 

 



 234 

 


