
 

ایؽاىافؿایم خوؼیذ ّ  

 فؽٌُگیبى ظاًهگبٍ رؽثیزی ػلْم کبؼنٌبقی ی ظّؼٍ ظاًهدْی ههزؽی ػلی:ًْیكٌعٍ

 رجؽیؿ

 كٌزؽل قیبقذ رعاّم اؾ اًزمبظ ثیبى ثب اًمالة ؼُجؽ كَ ثْظ پیم هبٍ چٌع ُویي

 هًبلسي، ثٌبثؽ قیبقذ ایي اخؽاي ُفزبظ ظَُ اّائل ظؼ: "ظانزٌع ثیبى خوؼیذ

."ثْظ ضغب ثؼع قبلِبي ظؼ آى اظاهَ اهب ثْظ يسیر  

 

 قیبقذ گؽا كَ ظُع هي ًهبى كبؼنٌبقي ّ ػلوي ُبي ثؽؼقي: "افؿّظًع ایهبى

 خوؼیذ كبُم ًِبیذ ظؼ ّ پیؽي ظچبؼ رعؼیح ثَ كٌع، پیعا اظاهَ خوؼیذ كٌزؽل

."كٌٌع العام هْضْع ایي قبؾي فؽٌُگ خِذ ثٌبثؽایي نع، ضْاُین  

 

 ايالذ ؼا ضبًْاظٍ رٌظین لبًْى رب ظانزَ آى ثؽ ؼا ُب ًهیي ثِبؼقزبى قطٌبى ایي

 ّ ؾاظ هسعّظیذ ّ الیسَ ایي زػف خِذ اهضب ۰۱۱ آّؼي خوغ اهب ًزیدَ.كٌٌع

 ًظؽ ردعیع خوؼیذ كٌزؽل قیبقذ ظؼ خعیذ ثب ثبیع هكئْالىثْظ ُب ضبًْاظٍ ظؼ ّلع

ظؼ ؼّزبًیْى خولَ اؾ رؽیجْى ّ ؼقبًَ يبزجبى ّ كٌٌع . 
 همعهَ:

 ۹/۰۱( اؾ ۰۳۱۱اًدبم نع رب آضؽیي قؽنوبؼی ظؼ ًظبم گػنزَ ) ۰۳۳۱خوؼیذ ایؽاى اؾ اّلیي قؽنوبؼی کَ ظؼ قبل 

افؿایم یبفذ ۷۱۷قبل  ۰۱ؼقیع. یؼٌی عی  ۰هیلیْى ًفؽ ۷/۳۳هیلیْى ًفؽ ثَ  . 

۷۱۷هیلیْى ًفؽ افؿایم یبفذ) ۰۱ًیؿ خوؼیذ کهْؼ ثَ زعّظ  ۰۳۷۱رب  ۰۳۱۱قبل ثؼع اؾ ایي ربؼیص یؼٌی اؾ  ۰۱ّ عی  ). 

 ۰۱( افؿّظٍ نعٍ اقذ. ّ عی ۷۷۷) ۰هیلیبؼظ ًفؽی خِبى ۰/۰هیلیبؼظ ًفؽ ثَ خوؼیذ  ۰قبل اّل زعّظ  ۰۱ظؼ عی هعد 

۰۷%یلیبؼظ ًفؽ ظیگؽ ثَ خوؼیذ خِبى افؿّظٍ نع)ه ۷/۰قبل ظّم ًیؿ ظؼ زعّظ  ). 

الػکؽ ظؼ کهْؼُبی خِبى قْم ثْظٍ اقذ اکثؽ خوؼیذ افؿّظٍ نعٍ ظؼ عی هعد فْق . 

قبلخ ظّم هْؼظ انبؼٍ کَ ًؽش ؼنع خوؼیذ خِبى ظؼ  ۰۱ًکزَ هِن ظؼ ؼاثغَ ثب خوؼیذ ایؽاى ّ ؼنع آى ایي اقذ کَ ظؼ 

ؼنع ثبالیی ؼا ردؽثَ ًوْظٍ اقذ زبل کبُم ثْظٍ اقذ، خوؼیذ ایؽاى ًؽش . 



هیؿاى خوؼیذ افؿایم یبفزَ ّ ظؼيع آى ًكجذ ثَ خوؼیذ هْخْظ ظؼ ایؽاى ّ   -                             ۰خعّل نوبؼح

                       خِبى                                                                                                               

۱۱-۷۱ّ  ۳۱-۱۱قبلِبی                                   

 ۱۱-۰۳۳۱   ۰۳۷۱-۰۳۱۱  

 ظؼيع ؼنع هیلیْى ًفؽ  ظؼيع ؼنع  هیلیْى ًفؽ  ایؽاى ّ خِبى 

%۱/۰ ایؽاى    ۷۱۷  ۳/۰۰   ۷۱۷ 

۱۱۱/۰ خِبى    ۷۷۷  ۷/۰   %۰۷ 

۰۱۰نٌبقی، رِؽاى، قوذ، و  خوؼیذ، هجبًی ۰۳۱۱ـ اهبًی ـ قیع هِعی، ۰هأضػ:    

۱۹نٌبقی خِبى، قوذ، و  ، خوؼیذ۰۳۷۱ـ اهبًی ـ قیع هِعی،  ۰  

( ثَ ظلیل ایٌکَ ًؽش ؼنع خوؼیذ ثَ ضًْو ظؼ قبلِبی اّل ایي ظَُ ثَ ؼنع ثبالیی ۰۳۱۱-۰۱الجزَ ظؼ ظٍ قبل اّل یؼٌی )

َ ؼیؿی ثؽای رْقؼَ کهْؼ آغبؾ نعٍ ثْظ چهن ( کَ خٌگ پبیبى یبفزَ ّ ثؽًبه۰۳۰۱-۷۱( ظؼ ظٍ قبل ظّم )۹/۳۷)۳ؼقیع

ّ ًیبؾُبی هطزلف آى ثبػث نع کَ ظّلذ ظؼ کٌزؽل خوؼیذ ثَ نعد کْنم «* اًجُْخ خوؼیزی » اًعاؾ ههکالد آیٌعح ایي 

 .ًوْظٍ ّ هْفك ثَ کبُم نعیع ًؽش آى گؽظظ

اًجُْخ » زَ ّ ثب افؿایم قي ایي ًؽش ثبالی ؼنع خوؼیذ ظؼ ظَُ اّل هْخت نع خوؼیذ ایؽاى ثب قؽػذ ؼّ ثَ خْاًی ؼف

ّ هزٌبقت ثب قي آًِب ّ ثَ ػلذ ًجْظ اهکبًبد ثؽای آًِب، ههکالد هطزلفی ثؽای کهْؼ ثْخْظ آیع« خوؼیزی   . 

 ۳۳ثؽای ًهبى ظاظى اثؼبظ هطزلف ایي هْضْع اگؽ رؼعاظ خوؼیذ خْاى اضبفَ نعٍ ثؼع اؾ اًمالة ؼا ثب رْخَ ثَ خوؼیذ 

هیلیْى  %۳هیلیًْی آى ظؼ زبل زبضؽ هسبقجَ ًوبئین ثَ ػعظ اػدبة اًگیؿ  ۰۱ّ خوؼیذ  ۰۳۱۷هیلیًْی کهْؼ ظؼ قبل 

ثبنع ّ چٌبًچَ  قبل اقذ زعالل هؼبظل ػعظ فْق هی ۰۱ًفؽ ضْاُین ؼقیع. ثَ ػجبؼد ظیگؽ رؼعاظ افؽاظی کَ زعاکثؽ قي آًِب 

اًع رب خوؼیذ  افؽاظ هزْلع نعٍ خبی آًبى ؼا گؽفزَثبنع ّ  هی ۱هیلیْى ًفؽ ۹رؼعاظ افؽاظ فْد نعٍ عی ایي هعد کَ ظؼ زعّظ 

هیلیْى ًفؽ  ۳%قبل کهْؼ ثَ زعّظ  ۰۱هیلیْى ًفؽ افؽاظ فْق اضبفَ ًوبین افؽاظ ؾیؽ  %۳هیلیْى ًفؽ ؼقیعٍ اقذ ثَ  ۰۱ثَ 

عؼقیضْاُع   

بیع رْقظ قبیؽ افؽاظ ثبنٌع لػا ث ثب رْخَ ثَ ایٌکَ ظؼيع ثبالیی اؾ ایي افؽاظ ًیؿ نبغل ًجْظٍ ّ هًؽف کٌٌعح يؽف هی

ثبنٌع ایي خوؼیذ ػظین اؾ ُوَ خِذ ثب رْلیع کبالُبی گًْبگْى ّ ضعهبد هطزلف  هیلیْى ًفؽ هی ۰۰کهْؼ کَ ظؼ زعّظ 

قبل ظؼ کهْؼ رْلیع کٌٌعٍ کبالُب ّ  ۰۱رأهیي گؽظًع. اگؽ رؼعاظ ثبؾًهكزگبى ّ اؾ کبؼ افزبظگبى ّ افؽاظی کَ ظؼ قٌیي ثبالی 

ؿ اؾ ایي خوؼیذ کن کٌین ّ ثبؼ رکفل رؼعاظ افؽاظ نبغل کهْؼ ؼا هسبقجَ ًوبیین آًْلذ ثَ اثؼبظ ثیهزؽ ضعهبد ًیكزٌع ؼا ًی

ای کَ افؽاظ نبغل کهْؼ ثؽای رأهیي ؾًعگی ّ ؼفبٍ قبیؽ افؽاظ ثبیع اًدبم ظٌُع پی  هكئلخ ایدبظ نعٍ ّ رالل فْق الؼبظٍ

 ضْاُین ثؽظ

 ػلل ؼنع خوؼیذ خِبى ظؼ پٌدبٍ قبل گػنزَ

هیلیبؼظ ًفؽ ثَ خوؼیذ خِبى افؿّظٍ نعٍ اقذ ّ اکثؽ ایي افؽاظ ًیؿ ظؼ کهْؼُبی  ۱/۳پٌدبٍ قبل گػنزَ خوؼًب ظؼ زعّظ ظؼ 

هیلیبؼظ ًفؽ ظؼ کهْؼُبی ظؼ زبل رْقؼَ  %/۱هیلیبؼظ ًفؽ خوؼیذ خِبى،  ۰/۰اًع ّ ظؼ زبل زبضؽ اؾ  خِبى قْم هزْلع نعٍ

ًوبیٌع هی ۰ّ هبثمی ظؼ قبیؽ کهْؼُب ؾًعگی . 



” هْالیع“ّ ًؽش ” هؽگ ّ هیؽ“کهف ؼاُِبی هجبؼؾٍ ثب اهؽاٌ هطزلف ظؼ ًیوخ ظّم لؽى ًْؾظُن، هْخت نع کَ هیبى ًؽش 

کَ هؼوْاًل ظؼ زع پبییٌی ثْظٍ اقذ ظؼ اؼّپب ثب قؽػذ افؿایم یبثع ّ هْخت افؿایم خوؼیذ ظؼ ایي لبؼٍ گؽظظ ّ ظؼ 

ؼُبی غؽة ایي لبؼٍ کَ ظؼ آًِب اًمالة يٌؼزی ارفبق افزبظٍ ثْظ ثِزؽیي نؽایظ ؾهبًی هوکي خوؼیذ الؾم ثؽای قلغخ کهْ

 .ثؽ خِبى ؼا فؽاُن آّؼظ

قبلَ ظؼ قبیؽ ًْازی خِبى ) خِبى قْم ( ارفبق افزبظٍ اقذ ۰۱۱اهب ایي خؽیبى ثب یک فبيلخ  . 

ْؼی کجیؽ ثب ضؽّج ًیؽُّبی اقزؼوبؼگؽ پف اؾ خٌگ خِبًی ظّم اؾ هكزؼوؽاد ّ ظؼ ُن پیچیعٍ نعى عْهبؼ اهپؽاع

اًگلیف ّ قبیؽ ظّل اقزؼوبؼگؽ ّ ثب رْخَ ثَ ّؼّظ اهکبًبد ثِعانزی کَ هؼوْاًل ُؿیٌخ کوی ؼا ظؼ ثؽ ظاؼظ ثَ کهْؼُبی 

ظؼ ایي کهْؼُب ثَ نعد کبُم یبفذ ّ ثب رْخَ ثَ ًؽش ثبالی هْالیع* ًؽش ؼنع خوؼیذ « هؽگ ّ هیؽ»فْق الػکؽ، ًؽش 

نْظ. ًؽش ؼنع ثبالی خوؼیذ رب  ًبم ثؽظٍ هی ۱”اًفدبؼخوؼیذ“ ؿایم قؽیغ ثَ ػٌْاى آًِب ثَ نعد افؿایم یبفذ کَ اؾ ایي اف

کٌزؽل خوؼیذ ظؼ ایي کهْؼُب، ًؽش ؼنع خوؼیذ   اظاهَ ظانزَ اقذ ّ پف اؾ آى ثب رْخَ ثَ قیبقذ ۰۹۷۱زعّظ ظُخ 

گؽظظ کبُم یبفزَ ّ رب زعی کٌزؽل هی . 

ذ، ػلل ایي افؿایم خوؼیذ ثب ظالئل ؼنع خوؼیذ ظؼ خِبى قْم خوؼیذ ایؽاى پف اؾ خٌگ خِبًی ظّم ًیؿ افؿایم یبف

یکكبى ثْظٍ اقذ. یؼٌی ثَ ػلذ اؼؾاى نعى اهکبًبد هجبؼؾٍ ثب ثیوبؼیِب ّ رأهیي ثِعانذ خوؼیذ کهْؼ ؼنع یبفزَ اقذ* 

ُم ًؽش هؽگ کب» ّ ثب « ثجْد ًؽش هْالیع » ، ًؽش ؼنع خوؼیذ یک کهْؼ اثزعائًب ثب ۷عجك لبًْى هؽازل اًزمبلی خوؼیذ

یبثع. اهب ثَ هؽّؼ ؾهبى ثب رْخَ ثَ هجبؼؾٍ ظّلزِب ثب ؼنع نعیع خوؼیذ ّ ظالئل ظیگؽ اؾ خولَ ؼنع  افؿایم هی« ّ هیؽ 

ضْظ ثب رْخَ ثَ « ؼنع ػعظی هغلك » یبثع. اهب ػلیؽغن ایي، خوؼیذ ثَ  آى کبُم هی« ًؽش ؼنع خوؼیذ » ظؼآهع، 

ضْاُع ظاظ ّ ظؼ زع چٌع ثؽاثؽ خوؼیذ اّلیَ آغبؾ اًفدبؼ خوؼیزی، ثَ زبلذ  ًیؽُّبی هسؽکخ ظؼًّی ؼنع خوؼیذ* اظاهَ

 .ثجْد ضْاُع ؼقیع ّ ظؼ آى يْؼد ثؽ خوؼیذ آى افؿّظٍ ًطْاُع نع

اًفدبؼ خوؼیزی اؼّپب ثب رْخَ ثَ ایٌکَ يع قبل لجل اؾ خِبى قْم نؽّع نعٍ ثْظ، ًیؽّی الؾم ثؽای اظاؼٍ هكزؼوؽاد ّ 

ی آًبى فؽاُن آّؼظٍ ثْظ. ّ ثب نؽّع رسْل خوؼیزی ظؼ خِبى قْم خوؼیذ ایي کهْؼُب ظؼ زبل قؽؾهیٌِبی خعیع ؼا ثؽا

 .ؼقیعى ثَ زع ثجْد ثْظ

 ظالئل اًفدبؼ هدعظ خوؼیذ ظؼ ایؽاى

ّ ثطًْو پف اؾ اًمالة اقالهی، کهْؼ ایؽاى ردؽثخ ظیگؽی ظؼ ؼاثغَ ثب  ۰۳۱۱ًکزخ هِن ایي اقذ کَ پف اؾ قبل 

ثَ ضْظ ظیع ّ خوؼیذ کهْؼ هدعظًا ثب قؽػذ افؿایم یبفذ ّ ایي ظؼ زبلی ثْظ کَ کهْؼُبی خِبى ؼا « اًفدبؼ خوؼیزی»

هیالظی هجبؼؾٍ نعیعی ثب آى ؼا آغبؾ ّ هْفك ثَ کبُم ًؽش ؼنع خوؼیذ نعٍ ّ  ۷۱ّ  ۰۱قْم پف اؾ اًفدبؼ خوؼیزی ظَُ 

 .ظؼ زبل کٌزؽل آى ثْظًع

زبيل نعٍ نعیعًا رْخَ هؽظم ّ … ی ّ اخزوبػی ّ فؽٌُگی ّ ؼنع خوؼیذ ایؽاى ثَ ظلیل ههکالد هطزلف الزًبظ

 هكئْالى کهْؼ ؼا ثَ ضْظ هؼغْف ًوْظ

۰۳۱۱-۰۳۰۱ ظُخ ظؼ خوؼیذ ؼنع ظالیل  

ثبنع هی ۹ؾیؽ يْؼد ثَ اًمالة اؾ ثؼع ّ لجل ُبی قبل قؽنوبؼیِبی عی ایؽاى خوؼیذ ؼنع ًؽش : 

۰ نوبؼح خعّل  

کهْؼ ظؼ نعٍ اًدبم ُبی قؽنوبؼی عی ایؽاى خوؼیذ ؼنع ظؼيع ـ  

 خوؼیذ  ظّؼٍ



%۱-۰۳۳۱   ۰۳/۳۷  

۱۱-۰۳%۱   ۷/۰۷  

۰۳۰۱-۰۳۱۱   ۹۰/۳۷  

۷۱-۰۳۰۱   %۳/۰۷  

۷۱-۰۳۷۱   %۷/۰۷  

۰۱ و قوذ، ،۰۳۱۱ رِؽاى، نٌبقی، خوؼیذ هجبًی هِعی، قیع ـ اهبًی ـ: هأضػ  

 ثْظٍ ؾیؽ هكبیل ؼنع ایي ظالیل.ثبنع هی ۱۱ – ۰۱ ظُخ ثَ هزؼلك خوؼیذ ؼنع ًؽش ثبالرؽیي گؽظظ هی ههبُعٍ کَ ُوبًغْؼ

 : اقذ

آى قغْذ کلیَ ظؼ ثِعانذ گكزؽظح ّ قؽیغ ؼنع ـ۰  

 ؾیؽ کْظکبى هیؽ ّ هؽگ ّ ؾایوبى ُؿاؼ ظؼ ًفؽ ۳۱ ثَ ؾایوبى ُؿاؼ ظؼ ؾى ۰۳۷ اؾ ؾایوبى زیي ظؼ هبظؼاى هیؽ ّ هؽگ

 اؾ لجل ایؽاى ظؼ قبل یک ؾیؽ کْظکبى هیؽ ّ هؽگ هثبل عْؼ ثَ ۱.اقذ یبفزَ کبُم ۳۳ ثَ ثَ ًفؽ ۰۷۳ اؾ قبل پٌح

اقذ ؼقیعٍ ۹ُؿاؼ ظؼ ۳۱ ثَ ؼلن ایي کَ اقذ ثْظٍ ُؿاؼ ظؼ %۰۱ اًمالة  

 ّ رغػیَ فًل ُبی ُؿیٌَ ؼنع هیؿاى ًیؿ ّ اخزوبػی اهْؼ ُبی ُؿیٌَ ؼنع هیؿاى ًهبًگؽ ۳ نوبؼح خعّل ؼاثغَ ایي ظؼ

 ظؼ ثطًْو اخزوبػی اهْؼ ُؿیٌخ گكزؽظح ؼنع ػلیؽغن فًل ایي ُبی ُؿیٌَ قؽیغ ؼنع ًهبًگؽ کَ ثبنع هی ثِعانذ

ثبنع هی اًمالة پیؽّؾی اّل قبلِبی . 

اؾظّاج هیؿاى افؿایم ّ اؾظّاج قي کبُم ـ۰  

 ًفؽ ُؿاؼ ُؽ ظؼ ًفؽ ۳۳/۱ زعّظ ظؼ اؾظّاج هیؿاى اًمالة ثَ هٌزِی قبل ۱ ظؼ کَ زبلی ظؼ: اؾظّاج افؿایم -الف

 افؿایم ًفؽ ُؿاؼ ظؼ ۱۳/۱ ثَ خٌگ ظّؼاى عی ظؼ ّ ًفؽ ۰۰/۱ ثَ اًمالة اؾ پف اّل قبل ظّ ظؼ اقذ، ثْظٍ خوؼیذ،

۰۱.اقذ یبفزَ  

 ظؼ ًوْظٍ  اؾظّاج ؾًبى ظؼيع ّ قبل ۰۱-%۰ ّ قبل ۰۱-۰۹ قٌیي ظؼ کؽظٍ اؾظّاج هؽظاى ظؼيع:  اؾظّاج قي کبُم -ة

ثبنع هی ؾیؽ خعّل يْؼد ثَ ۷۱ رب ۱% قبلِبی قؽنوبؼی ظّؼح % ُبی قبل ظؼ قبل ۰۱-۰۹ قي . 

قبل ۰۱-%۰ ّ قبل ۰۱-۰۹ قٌیي ظؼ کؽظٍ اؾظّاج هؽظاى ّ ؾًبى ظؼيع:   ۳ نوبؼح خعّل  

 قي

 قبل

 هؽظاى 

 

۰۹-۰۱  

 ؾًبى 



۰۹-۰۱  

 هؽظاى 

۰%-۰۱  

%۱  ۷/۱   ۱/%۰   ۱/۳۰  

۱۱  ۰/۰   ۰/۳%   ۱/۳۹  

* ۰۱  ۷/۹   ۱/۳۰   ۱/%۰  

۷۱  ۳/۳   ۰/۰۱   ۱/۳۳  

۱۹ و قوذ، رِؽاى، ،۰۳۱۱ قبل ایؽاى، ػوْهی نٌبقی خوؼیذ هِعی، قیع ـ اهبًی:  هأضػ  

اقذ ثْظٍ ۰۱ رب ۱۱ قبل ظٍ ظؼ قٌیي، ایي ظؼ اؾظّاج ؼنع ًهبًگؽ کَ*. ثبنع هی ۰۳۰۱ قبل ثَ هزؼلك ؼلن ثیهزؽیي کَ  

 اّایل ظؼ اقالهی ُبی آل ایعٍ ثَ گكزؽظٍ رْخَ ّ اًمالثی ؾیكزی قبظٍ ؼّزیخ ّ اؾظّاج نعى قبظٍ ّ اقالهی فؽٌُگ گكزؽل

 ثَ ؼاثغَ ایي ظؼ رْاى ًوی ؼا ظّلزی ثطم ظؼ چَ ّ ضًْيی ثطم ظؼ چَ نغل آّؼظى ثعقذ ركِیل ّ اًمالة پیؽّؾی

قپؽظ فؽاهْنی . 

گؽظیع «ُب اؾظّاج ربؼیص افزبظى پیم» ّ«  ُب اؾظّاج یبفزي قؽػذ»  هْخت خؽیبًبد ایي . 

 ؾیؽ يْؼد ثَ قؽنوبؼی قبلِبی ظؼ ایؽاى ظؼ ضبًْاؼ رؼعاظ افؿایم نبضى ّ هطزلف قبلِبی ظؼ ضبًْاؼ هزْقظ ثؼع

 :اقذ

۰۳۳۱-۷۱ ضبًْاظٍ هزْقظ ثؼع ّ ضبًْاؼ رؼعاظ نبضى:       % نوبؼح خعّل  

 قبل

ضبًْاظٍ هزْقظ ثؼع  نبضى ظؼ نعٍ افؿّظٍ ضبًْاظٍ رؼعاظ  ضبًْاؼ رؼعاظ نبضى   

۰۳۳۱  ۰۱۱  -  ۷۰/%  

۰۳%۱  ۰۰۰  ۰۰  ۹۱/%  

۰۳۱۱  ۰۰۱  %۰  ۱۰/۱  

*۰۳۰۱  ۰%۳  ۷۱  ۰/۱  

۰۳۷۱  ۰۷۰  ۰۱  ۰۱/۱  

۰۳۷۱  ۳۰۰  %۱  ۱۱/%  

۱۰ ّ ۱% و قوذ، رِؽاى، ،۰۳۱۱ ایؽاى، ػوْهی نٌبقی خوؼیذ هِعی، قیع ـ اهبًی ـ :  هأضػ  

 اهؽ ركِیل ًهبًگؽ کَ اقذ نعٍ رهکیل ۱۱-۰۱ قبلِبی عی اقذ ههطى کَ ُوبًگًَْ ضبًْاؼ افؿایم ؼلن ثیهزؽیي

اقذ ثْظٍ آى ًؽش ؼفزي ثبال ّ خوؼیذ ؼنع ظؼ ركؽیغ هْخت الجزَ ّ هعد ایي ظؼ اؾظّاج . 



۳-  ّلطؽخیِبی اؾ خلْگیؽی ّ هؽظم ُوَ ثؽای آى کؽظى ُؿیٌَ ّ ًفذ ظؼآهع ػبظالًَ رْؾیغ ثب: هؽظم ُبی رْظٍ ؼفبٍ افؿایم

 ًیؽّی ثَ ًیبؾ ػلذ ثَ ایؽاى ظؼ هًْزبژ يٌبیغ رْقؼَ ّ ّؼّظ ّ آهؽیکبیی قالزِبی ای افكبًَ ضؽیعُبی هبًٌع گػنزَ ًظبم

گؽظیع ثْظًع، نعٍ ثیکبؼی ّ فمؽ ظچبؼ اؼضی ايالزبد ثب کَ ایؽاى ؼّقزبئیبى هِبخؽد هْخت کبؼاًعاى  

 گْظُب ّ آثبظُب زلجی ّ ُب ؾاغَ ظؼ ّ( ثْظ هًْزبژ يٌبیغ اقزمؽاؼ هسل کَ) رِؽاى نِؽ اعؽاف ظؼ اکثؽًا هِبخؽیي ایي

 فالکذ ّ فمؽ ظؼ(  رِؽاى نِؽ خٌْة)  هٌبعك ایي ظؼ هِبخؽ ؼّقزبئیبى اؾ ػظیوی زدن اًمالة ظّؼح ظؼ ّ نعًع هكزمؽ

ًوْظًع هی ؾًعگی . 

 ثِعانذ، آنبهیعًی، آة خولَ اؾ ؾًعگی ركِیالد زعالل ًجْظ ّ ایؽاى، هؽظم هطزلف الهبؼ ثیي* ۰۰ظؼآهع ًبػبظالًَ رْؾیغ

 اًزظبؼ ّ ضْاقذ اًمالة، پیؽّؾی ثب کَ ثْظ نعٍ هْخت ایؽاى کهبّؼؾی ًبثْظی ّ ؼّقزبُب ظؼ خبظٍ ّ ثؽق هعؼقَ،

 ّ ثْظ الهبؼ ایي ثَ ؼقیعگی اقالهی، خعیع ًظبم قیبقذ. گؽظظ فؽاُن ؼفبٍ ثؽای ؼّقزبیی ّ نِؽی فمیؽ خبهؼَ ظؼ نعیعی

 ثؽای هؽظم ّ ثْظ نعٍ ثؽپب ُب ػعالزی ثی ُویي اؾ خلْگیؽی ثؽای هؽظم ُویي اؾ ًفؽ هیلیًِْب رْقظ اًمالة ضْظ ايْاًل

ثْظًع ًوْظٍ لیبم آّؼظ ثعقذ رْاى هی اقالهی ًظبم قبیخ ظؼ ؼا آى کؽظًع هی ازكبـ کَ ػعالذ ثؽپبیی . 

 ههکالد ؾیبظی زع رب.( آهع ثْخْظ ثْظًع الهبؼ ایي ثَ ضعهذ رهٌخ کَ خْاًبًی رْقظ کَ)  قبؾًعگی خِبظ رهکیل ثب

 ؼنع ّ رمبضب ؼنع ثب ؼا ضْظ اّل ُّلخ ظؼ ؼّقزبیی ؼفبٍ ؼنع ّ ؼّقزبُب ثَ ؼقبًی ضعهذ ُویي اهب نع زل ؼّقزبُب

 ۰۰ؾیؽ يْؼد ثَ ۱۱-۰۱ قبلِبی ثیي کهْؼ هٌبعك رؽیي هسؽّم ظؼ خوؼیذ ؼنع ًؽش هثبل عْؼ ثَ. ظاظ ًهبى خوؼیذ

اقذ ثْظٍ . 

اقزبًِب ظؼ خوؼیذ ؼنع ظؼيع ثبالرؽیي ـ: ۱ نوبؼح خعّل  

 ۰/ ۱۷  ثلْچكزبى ّ قیكزبى

۱۰/۱  ثْنِؽ اقزبى  

۳۰/۱  ثْیؽازوع ّ کِکیلْیَ  

۰۰/۱  ُؽهؿگبى  

%/۹۳  ضؽاقبى  

%/۱  یؿظ  

اقذ ثْظٍ ثلْچكزبى ّ قیكزبى هسؽّم اقزبى ثَ هؽثْط ؼلن ثیهزؽیي کَ . 

 افؿایم ّ خبهؼَ هكزضؼف لهؽ ثَ رْخَ رأثیؽ ّ اقذ کهْؼ رؽ هسؽّم هٌبعك ظؼ خوؼیذ ثیهزؽ ؼنع ًهبًگؽ فْق خعّل

ظُع هی ًهبى ؼا خوؼیذ ؼنع ؼّی ثؽ آًِب ؼفبٍ . 

 ۰۳۱۹ قبل ثَ هزؼلك لجل قبل ثَ ًكجذ ًفؽ ۱۱۱/۷۰۰ ؼنع ثب ّ ًفؽ ۱۱/۰%/۱۱۱ ؼلن ثب کهْؼ هزْلعیي ؼلن ثیهزؽیي

 ایي خٌگ آغبؾ ثب قبل ایي ظّم ًیوَ ظؼ ّ ثْظ ًیبهعٍ ّخْظ ثَ کهْؼ ظؼ نعى کْپٌی قیكزن ٌُْؾ ؾهبى آى ظؼ کَ ثبنع هی

گیؽظ هی نکل کهْؼ ظؼ قیكزن . 

 ّ هدبًی ؾهیي ظاظى ّ اقبقی کبالُبی نعى کْپٌی ّ رسویلی خٌگ آغبؾ ثب کَ گؽفذ ًبظیعٍ رْاى ًوی ًیؿ ؼا هْضْع ایي

 ظؼ فؽؾًعاى کؽظى ثیهزؽ کٌٌعح رهْیك آى، افؽاظ رؼعاظ اقبـ ثؽ ضبًْاؼُب، ثَ ظّلذ رْقظ رؼبًّی لیوذ ثب قبضزوبًی هًبلر

 رأثیؽاد ثؽاثؽ ظؼ ثبًیًب ّ اقذ ثْظٍ رسویلی خٌگ نؽّع اؾ پف اّاًل، کَ ظانذ ًظؽ ظؼ ثبیع اهب اقذ ثْظٍ ضبًْاؼُب ثؼضی

اقذ ًجْظٍ ػوعٍ ّ اقبقی ػبهل فْق ػْاهل . 



 ظؼ نع هْخت اقذ ثْظٍ آى ثؽپبیی اؾ ایؽاى هلذ هِن ُعف ّ اقالهی اًمالة لِؽی ًزیدَ کَ خؽیبًبد ایي يْؼد ُؽ ظؼ

گؽظظ افؿّظٍ کهْؼ خوؼیذ ثَ ۰۳ًفؽ هیلیْى ۰۰ زعّظ ظؼ اًمالة اّل ظَُ . 

 ۱/۰ عی رٌِب کَ چیي یب ّ گؽظظ هی اضبفَ خوؼیزم ثَ زعّظ ُویي ظؼ قبل یک ظؼ ٌُعرٌِب هبًٌع کهْؼی چؽا ایٌکَ اهب

 خوؼیذ ؼنع ثب ؼاثغَ ظؼ کٌٌعٍ ًبؼازذ ّ هأیْـ ًظؽاد ثؼضی ظاؼای نْظ هی افؿّظٍ خوؼیزم ثَ هیؿاى ایي ثؽاثؽ ۰ قبل

 رْخَ ّ الزًبظی رْقؼَ نیْح ّ قجک»  یمیًٌب گیؽظّ لؽاؼ رسمیك ّ ثؽؼقی هْؼظ ثبیع کَ اقذ هغلجی ًیكزٌع هب ُوبًٌع ضْظ

ثبنع هْضْع ایي ظالیل اؾ یکی«  ؼنع ًؽش ثَ ًكجذ ظؼآهع ػبظالًَ رْؾیغ ثَ کوزؽ . 

هطزلف اثؼبظ ظؼ خوؼیذ ؼنع اثؽاد  

 ۰۳۰۱-۷۱ قبل ظٍ عی ّ نع پیبظٍ ایؽاى ظؼ نعد ثَ خوؼیذ کٌزؽل ّ رٌظین قیبقزِبی اًمالة ظّم ظُخ ظؼ ایٌکَ ػلیؽغن

 افؿّظٍ کهْؼ خوؼیذ ثَ ًفؽ هیلیْى ۰۰ اّل ظُخ ظؼ ایٌکَ ػلذ ثَ اهب گؽظیع افؿّظٍ کهْؼ خوؼیذ ثَ ًفؽ هیلیْى ۰۱ رٌِب

 خولَ اؾ کهْؼ، هطزلف ُبی ثطم ثؽای قٌی همغغ ُؽ ظؼ هطزلفی هكبیل ّ آًِب، قي ؼنع ثب ّ ؾهبى هؽّؼ ثَ ثْظ نعٍ

آّؼظ ثْخْظ ثِعانذ ّ پْنبک ّ غػا ّ ًمل ّ زول ػبلی، آهْؾل پؽّؾل، ّ آهْؾل . 

 همغغ ظؼ ّ قْم همغغ اّاضؽ ظؼ(  ۰۳۱۰)  زبضؽ زبل ظؼ اًمالة اّل ظُخ ظؼ نعٍ اضبفَ «خوؼیزی اًجُْخ»  ًیبؾُبی

 رؽیي اقبقی اؾ یکی ػٌْاى ثَ قْم ّ ظّم ّ اّل ثؽًبهخ ظؼ انزغبل ایدبظ ایٌکَ ػلیؽغن ّ ثبنع هی هزوؽکؿ چِبؼم

 عؽزِبی رْلف ّ رْلیع کوجْظ خولَ اؾ آى ػْالت ّ خٌگ گؽفزبؼ قبل ۱ کهْؼ ایٌکَ ػلذ ثَ اهب نع پیگیؽی هْضْػبد

 ظؼ آًبى زضْؼ ػلذ ثَ کَ ؾًبى رْقظ انزغبل ّ کبؼ رمبضبی ػظین زدن ثَ رْخَ ثب ّ ثْظ ؾا انزغبل ػوؽاًی ّ ای رْقؼَ

 آهیؿی فبخؼَ اثؼبظ ؼا کهْؼ ظؼ انزغبل کوجْظ ههکل. اقذ یبفزَ گكزؽل نعیعًا اًمالة اؾ ثؼع اخزوبع هطزلف ُبی يسٌَ

 ّاثكزَ ُبی نغل ؼا ًیبؾ هْؼظ نغل ًْع کَ هؽظاى ثؽای چَ ّ ؾًبى ثؽای چَ ػبلی رسًیالد ؼنع ثَ رْخَ ثب ّ اقذ یبفزَ

 ُبی ثطم ظؼ انزغبل ایدبظ آى ؼّال ّ نعٍ ثؽگؿیعٍ کهْؼ ظؼ کَ ای رْقؼَ ًْع ثب ُوؽاٍ ّ %۰اقذ ًوْظٍ نِؽی خبهؼَ ثَ

 ًوْظٍ، ثیؽّى يسٌَ اؾ اقذ ثْظٍ کهبّؼؾی ثطم ثَ ّاثكزَ ثیهزؽ کَ ؼا قٌزی ُبی نغل ّ ۰۱اقذ يٌؼذ ّ ضعهبد

گؽظظ هی آنکبؼرؽ خْاًبى ایي ثؽای ؾایی انزغبل ثؽای ًیبؾ هْؼظ فؼبلیذ اثؼبظ . 

 اًدبم الزًبظی ثؽًبهَ قَ ظؼ لهؽ ایي ههکالد ؼفغ ثؽای کٌْى رب ۰۱ قبل اؾ کَ العاهبری هیبى کَ اضزالفی ثَ رْخَ ثب لػا

 اؾ هكبئلی ّ آى گؽاًی لػا ّ هكکي کوجْظ انزغبل، کوجْظ. ضْؼظ هی چهن ثَ ضْثی ثَ ًیبؾ، هْؼظ ُبی نغل کوجْظ گؽظیعٍ

ّخْظ ثَ ؼا هزؼعظی هكبیل فؽٌُگی ّ اخزوبػی خِذ اؾ ّ ثؽظٍ ثبال هدعظًا ؼا اؾظّاج قي لجیل ایي    ایي ّ اقذ آّؼظٍ

 گؽفزَ لؽاؼ( % همغغ) همغغ ایي ظؼ کَ لهؽ ایي ههکالد زل ثؽای ثبیع کهْؼ اهکبًبد روبم کَ اقذ هْضْع ایي ًهبًگؽ

گؽظظ ثكیح ثبیع اقذ .. 

ًیبؾُب ظّم هْج  

 ثبیع ّ اقذ هِوزؽ… (  ّ ظاًهگبٍ ّ ضبًَ ّ انزغبل یؼٌی)  همغغ ایي ظؼ ّالغ افؽاظ کًٌْی ًیبؾُبی ّ ههکالد اؾ کَ آًچَ

 ثَ همبعغ قبیؽ ّ ظّم ّ اّل همغغ ثؽای ؾّظی ثَ کَ ًیبؾُبقذ ظّم هْج ًوْظ ؼیؿی ثؽًبهَ آى ؼفغ ثؽای ّ رْخَ آى ثَ

ثْظ ضْاُع گػنزَ اؾ ثبالرؽ ّ ثیهزؽ ًیؿ آى زدن ّ اهع ضْاُع ثْخْظ ؾهبى هؽّؼ . 

خوؼیذ ؼنع هسؽکخ ًیؽّی  

 گؽظظ، هی خْاى قؽػذ ثب خوؼیذ اقذ ًوْظٍ عی ؼا «اًزمبلی هؽازل»  ّ افزبظٍ ارفبق«  خوؼیزی اًفدبؼ»  کَ خْاهؼی ظؼ

 ّ خوؼیذ کٌزؽل قیبقزِبی ػلیؽغن ؾیؽا گؽظظ، هی ثؼع ُبی ًكل ظؼ خوؼیذ ؼنع هسؽکَ ًیؽّی «خوؼیذ ثْظى خْاى» ّ

 رؼعاظ رهکیل هْخت ّ یبفزَ افؿایم خْاًبى رؼعاظ ثؼع، ُبی ًكل ظؼ ضبًْاظٍ اثؼبظ نعى کْچک ّ خوؼیذ ؼنع ًؽش کبُم

گؽظیع ضْاُع ضبًْاؼ ثیهزؽی ثكیبؼ . 



 کهْؼ ظؼ ضبًْاؼ هیلیْى ۱/۰ زعّظ ظؼ ثبنع ۰۰ثْظٍ ًفؽ ۱ ایؽاًی ضبًْاؼ ُؽ هزْقظ ۰۳۱۱ قبل ظؼ اگؽ فؽٌ عْؼ ثَ

 زعّظ ظؼ ّ اقذ ًفؽ هیلیْى ۳% زعّظ ظؼ(  قبل ۰۱ ؾیؽ)  کهْؼ خْاى خوؼیذ کَ ۰۳۱۰ قبل ظؼ اهب اقذ ظانزَ ّخْظ

 ّ ظاظٍ رهکیل ضبًْاظٍ افؽاظ ایي روبم نْظ فؽٌ اگؽ ّ ثگیؽین ًظؽ ظؼ قبل %۰ ؼا اؾظّاج هزْقظ قي اگؽ)  آیٌعٍ قبل ۰%

 اهؽی کَ)  ثؽقبًع ًفؽ % ثَ فؽضًب ًفؽ ۱ اؾ ؼا ایؽاى ظؼ ضبًْاظٍ اثؼبظ خوؼیذ کٌزؽل قیبقزِبی ثب نْظ هْفك ًیؿ ظّلذ

یبفذ ضْاُع افؿایم ای الؼبظٍ فْق يْؼد ثَ کهْؼ خوؼیذ يْؼد ایي ظؼ(  اقذ هسبل ثَ ًؿظیک . 

 ّ اقذ آى ثْظى خْاى کَ خوؼیذ، ؼنع ظؼًّی هسؽکَ ًیؽّی ثَ رْخَ ثب ّ آیٌعٍ ُبی ًكل ظؼ خوؼیذ نعیعرؽ کٌزؽل ثب

 ًفؽ هیلیْى ۰۱۱ هؽؾ ظؼ فؽضی عْؼ ثَ ایؽاى خوؼیذ ًكل چٌع عی اقذ هوکي ثؼع ُبی ًكل ظؼ ؾیبظ ضبًْاؼُبی رهکیل

گؽظظ هْالیعل ًؽش ثب هكبّی آى هیؽ ّ هؽگ ًؽش ّ ثؽقع ثجبد ثَ . 

 یؼٌی. ًوْظ ظؼک ثِزؽ اقذ آهعى ثْخْظ زبل ظؼ کَ ؼا ًیبؾُب ظّم هْج ثزْاى نبیع ؼاززی ثَ هْضْع ایي ثَ رْخَ ثب زبل

 قبل ظّ یکی اؾ(  ثگیؽین ًظؽ ظؼ قبل %۰ ؼا اؾظّاج قي کَ يْؼری ظؼ)  اًمالة اّل قبل ظٍ عی ظؼ نعٍ هزْلع کْظکبى

 خٌگ ضبعؽ ثَ کَ اقذ زبلی ظؼ ایي ّ اًع آّؼظٍ ثْخْظ ؼا اّل همغغ ًیبؾُبی نعى فؽؾًع يبزت ّ ضْظ اؾظّاج ثب گػنزَ

 ظؼ ثطًْو لجل ًكل هزْلعیي ًیبؾُبی یؼٌی ًیبؾُب اّل هْج ٌُْؾ ههکالد، قبیؽ ّ کهْؼ ظؼآهع ّ رْلیع کبُم ّ

 ثَ ّ اّل هؽازل ًیبؾُبی ًهعٍ، ظاظٍ پبقص…  ّ انزغبل ّ هكکي ًیبؾ ٌُْؾ یؼٌی. اقذ ًهعٍ ظاظٍ پبقص % ّ ۳ هؽازل

نع ضْاُع آغبؾ ثؼعی ًكل ثؽای ثؼعی هؽازل ؾهبى هؽّؼ . 

 یبفزَ افؿایم نعیعًا کهْؼ ظؼ ثیدب رْلؼبد ّ کبغة اًمالة،ًیبؾُبی اؾ پف کَ ظانذ ظّؼ ًظؽ اؾ رْاى ًوی ًیؿ ؼا ًکزَ ایي

 ًیبفزَ کبُم رٌِب ًَ کهْؼ رؼغیالد کَ اقذ زبلی ظؼ ایي ّ اًع نعٍ گؽایی هًؽف گؽفزبؼ ضبًْاؼُب اؾ ؾیبظی رؼعاظ ّ اقذ

اقذ ًیبفزَ افؿایم ؼفزَ، ثبال رْلؼبد زع ظؼ ًیؿ کبؼ ًیؽّی کبؼایی ّ یبفزَ افؿایم ثلکَ . 

گیؽی ًزیدَ  

۰-  انزغبل ثَ ًیبؾ آثبؼ کَ اّل قبل ظٍ ظؼ خوؼیذ نعٍ ردؽثَ ثبالی ؼنع ًؽش ثَ رْخَ ثب: خوؼیذ نعیع کٌزؽل ظؼ ًظؽ ردعیع

 ظؼآهع ؼنع ثبالی ًؽش ًزیدَ ظؼ ّ نعٍ ثكیح آى زل ثؽای کهْؼ اهکبًبد ّ رؽ ههطى ّ هلوْـ زبضؽ زبل ظؼ آى

 کبؼ ًیؽّی زبضؽ زبل ظؼ خوؼیذ، نعیع کٌزؽل( ظیگؽ قبل ۰۱-۳۱ زعّظ ظؼ)آیٌعٍ ظؼ اقذ ظانزَ پی ظؼ ؼا (GNP)هّلی

 ؼنع ًؽش ثَ زًْل ثؽای رْلیع ػْاهل قبیؽ ثب رؽکیت ثؽای ًیبؾ هْؼظ کبؼ ًیؽّی لػا ّ ظاظٍ کبُم ؼا ؾهبى آى ظؼ هْخْظ

 نجیَ ههکالری ّ نع ضْاُع هْاخَ کبؼ ًیؽّی کوجْظ ههکل ثب کهْؼ ّ ظانذ ًطْاُع ّخْظ ًظؽ، هْؼظ هلی ظؼآهع

 ّ نع هزکی ضبؼخی کبؼ ًیؽّی ثَ ثبیع یب يْؼد ایي ظؼ. آهع ضْاُع ثْخْظ هب کهْؼ ظؼ آلوبى ّ ژاپي کهْؼُبی ههکالد

ثْظ ًطْاُع زل لبثل هعد کْربٍ ظؼ کبؼ ًیؽّی کوجْظ ههکل ؾیؽا آّؼظ، ؼّی رکٌْلْژیک نعیعًا ُبی نیٍْ ثَ یب .\ 

 اؾ اخزٌبة ثؽای ّ گیؽظ لؽاؼ ًظؽ هْؼظ آى انزغبلی ػْالت ثیٌی پیم ثب خوؼیذ کٌزؽل ثبیع فْق هكبئل ثَ رْخَ ثب

ًگؽظیع ظچبؼ(  ًیبؾ هْؼظ کبؼ ًیؽّی ًجْظ)  آى رفؽیغی ػْالت ثَ( خوؼیذ نعیع ؼنع) افؽاعی ههکالد . 

۰-  روبم ظؼ کبؼی ّخعاى رمْیذ ثب: کبؼ ًیؽّی کبؼایی ؼنع ّ کهْؼ رْلیعی ظؽفیذ ثؽظى ثبال ّ ثیهزؽ رْلیع ؼاٍ ظؼ رالل

 ثبیع* کهْؼ ظؼ گكزؽظٍ ّ ّقیغ رؼغیالد کؽظى کن ّ هعیؽیذ ُبی نیٍْ رمْیذ ّ رسمیك ّ آهْؾل گكزؽل ّ لكوزِب

 ُبی ضْاقزَ نعى ثؽآّؼظٍ ؾهیٌخ ًزیدَ ظؼ ّ ثیهزؽ انزغبل ؾهیٌَ ّ یبفزَ افؿایم کهْؼ رْلیعی هْخْظ ُبی ظؽفیذ کبؼایی

گؽظظ فؽاُن هؽظم هؼیهزی ّ ؼفبُی  

۳-  رْقؼَ ّ هلی ظؼآهع ؼنع ًزبیح رؽ ػبظالًَ رْؾیغ ثب رٌِب: الزًبظی رْقؼَ ًزبیح ًیؿ ّ ظؼآهعُب ػبظالًَ رْؾیغ ثؽای رالل

 کهْؼ ظؼآهع ؼنع ّ الزًبظی رْقؼَ ثؽای رالل اؾ ؼا آًبى رْاى هی خْاًبى ثطًْو اخزوبع هطزلف الهبؼ هیبى کهْؼ

ًوْظ   هٌع ثِؽٍ . 



۳-  ؼنع ؾهیٌَ ّ ًوبیٌع ؾًعگی ؼفبٍ ثب کهْؼ هؽظم آى ظؼ کَ اقذ ای خبهؼَ آهعى ثْخْظ ُعف: ًیكذ خوؼیذ کٌزؽل ُعف

 ّ اخزوبػی ّ فؽٌُگی خِبد اؾ ّ ثیِْظٍ ضؽّؼی، هْلؼیزِبی ظؼ خؿ خوؼیذ، نعیع کٌزؽل لػا ّ گؽظظ فؽاُن آًِب هؼٌْی

نع ضْاُع ػعیعٍ ههکالد ایدبظ هْخت الزًبظی ززی ّ قیبقی . 

 اخزوبع الهبؼ روبم ثؽای ؼفبٍ زعالل رأهیي ّ ػعالذ ثؽپبیی ثؽای رالل ّ کبؼارؽ ّ ثیهزؽ رْلیع ثبیع کهْؼ ظؼ ػوعٍ رالل

اقذ اهکبًپػیؽ کهْؼ، رْقؼَ ّ ؼنع ثب هزٌبقت خوؼیزی، ظلیك ؼیؿی ثؽًبهَ ثب رٌِب ایي ّ ثبنع . 

 

 ًزبیح اؾ آًبى ًوْظى هٌع ثِؽٍ ّ هؽظم ثكیح عؽیك اؾ الزًبظی ؼنع ّ رْقؼَ هْرْؼ ظؼآّؼظى زؽکذ ثَ ثب اثزعائًب ثبیع یؼٌی

 ؼنع کٌزؽل قپف ّ ًوْظ کهْؼ رْقؼَ ثَ العام رْلیعی رالل ّ کبؼی ّخعاى ّ کبؼایی ثؽظى ثبال ّ آًبى ًوْظى ظلگؽم ّ آى

گؽفذ پی ؼا آى ثب هزٌبقت خوؼیذ . 

 آى خؽیبى ظؼ کَ هطزلف الهبؼ ثیي «رْقؼَ ّ ؼنع ًزبیح رْؾیغ ّ ػعالذ»  ثَ رْخَ آى ظًجبل ثَ ّ«  رْقؼَ ّ ؼنع »

خوؼیذ کٌزؽل ًَ ّ ثبنع اقبـ ّ ايل ثبیع اًع، ًوْظٍ نؽکذ . 

ُب یبظظانذ ّ هٌبثغ  

 

 اًكبًی ػلْم کزت رعّیي ّ هغبلؼَ قبؾهبى – رِؽاى ایؽاى، ػوْهی نٌبقی خوؼیذ ،۰۳۱۱ هِعی، قیع اهبًی، -۰

٫% و( قوذ) ظاًهگبُِب،  

۱۱ و قوذ – رِؽاى خِبى، نٌبقی خوؼیذ ،۰۳۷۱ هِعی، قیع اهبًی، -۰  

خوؼیذ فًل ۰۳۷۹ ایؽاى آهبؼ هؽکؿ – آهبؼی قبلٌبهخ -۳ . 

 آى ثب خوؼیذ ؼنع الزفبّد هبثَ ّ ۷۹ رب ۱۷ اؾ قبل ُؽ هزْلعیي رؼعاظ اؾ اقزفبظٍ ثب ۰۳۱۷-۷۹ اؾ ایؽاى آهبؼی قبلٌبهخ -%

اقذ نعٍ زكبة . 

۰۷٫ و قوذ – رِؽاى نٌبقی، خوؼیذ هجبًی ،۰۳۱۱ هِعی، قیع اهبًی، -۱  

 ثْظخَ، ّ ثؽًبهَ ّؾاؼد غالهؼلی، – فؽخبظی – قْم خِبى ظؼ الزًبظی رْقؼَ ،%۰۳۰ هبیکل، – رْظاؼّ -۰٫

۳۱۹-۳۱۱يى  


