سیمای صىعت،معذن يتجارت استان تا پایان
ضُزیًر59
 يضع مًجًد يعملکزد ياحذَای دارای پزياوٍ بُزٌ بزداری:
 ذطاؾبى ضضَي ثب ٍ5701احس نٌؼتي كؼبل ٍ ؾطهبيِ گصاضي حسٍز ّ 11عاض هيليبضز تَهبى ٍ اقتـبل حسٍز 186ّعاض ًلط اظ ًظط تؼساز ٍ اقتـبل پؽ اظ اؾتبًْبي تْطاى ٍ انلْبى ضتجِ ؾَم  ٍ ،اظ حيث ؾطهبيِ گصاضي زض خبيگبُ
ّكتن (ثؼس اظ اؾتبًْبي تْطاى،لطؾتبى ،انلْبى ،ذَظؾتبى ،هطًعي ،آشضثبيدبى قطهي ٍ الجطظ) هطاض گطكتِ اؾت .
  6زضنس تؼساز ٍاحسّب  4 ٍ ،زضنس ؾطهبيِ گصاضي ًل ًكَض ٍ  7زضنس اقتـبل نٌؼتي ًكَض هطثَط ثِ اؾتبىذطاؾبى ضضَي اؾت .
زض ؾبل  ،94تؼساز  347كوطُ پطٍاًِ ثْطزاضي ثب ؾطهبيِ گصاضي  7978هيليبضز ضيبل ،اقتـبل ً 5840لط نبزض
گطزيسُ اؾت .پطٍاًِ ّبي ثْطُ ثطزاضي نبزضُ اؾتبى زض ؾبل  94زض هوبيؿِ ثب هست هكبثِ ؾبل هجل اظ ًظط تؼساز
 28زضنس ،ؾطهبيِ گصاضي  17زضنس ٍ اقتـبل  28زضنس ًبّف ضا ًكبى هيسّس.
.زض ثيي پطٍاًِ ّبي ثْطُ ثطزاضي نبزضُ زض ؾبل  94عطح تَليس اؾيس ؾيتطيي قطًت ًكت ٍنٌؼت خَيي ثب
ؾطهبيِ گعاضي  1329هيليبضزضيبل ،عطح تَؾؼِ ّوطاُ ثب اًتوبل قطًت ًيؿبى قطم ثب  602هيليبضز ضيبل ٍ قطًت
ًبقي كيطٍظُ ثب ؾطهبيِ گعاضي  422هيليبضز ضيبل ثِ تطتيت ثيكتطيي ؾطهبيِ گصاضي ضا زاقتِ اًس ًِ ًكبى هي
زّس پطٍاًِ ّبي ثْطُ ثطزاضي نبزضُ ؾبل  94اظ ٍاحسّبي ًَچي ٍ هتَؾظ ثَزُ اًس.
زض ثيي پطٍاًِ ّبي نبزضُ ؾبل  94زض اؾتبى ،ثرف ؾبذت هَاز ٍ هحهَالت قيويبيي ثب ؾطهبيِ گصاضي1975هيليبضز ضيبل ٍاذتهبل  25زضنس اظ ً ل ؾطهبيِ گصاضي پطٍاًِ ّبي ثْطُ ثطزاضي نبزضُ ،ثيكتطيي ؾْن ضا زض
ثيي نٌبيغ زاقتِ اؾت.
ثيكتطيي اقتـبل ايدبزقسُ زض پطٍاًِ ّبي ثْطُ ثطزاضي نبزضُ زضگطٍُ نٌبيغ ؿصايي ٍ آقبهيسًي ثب اقتـبلً 1558لط ٍاذتهبل  27زضنس اظ ًل اقتـبل پطٍاًِ ّبي ثْطُ ثطزاضي نبزضُ اؾتبى هي ثبقس.
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زض6هبِّ اٍل ؾبل  95تؼساز  191كوطُ پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضي ثب ؾطهبيِ گصاضي 2847هيليبضز ضيبل ،اقتـبل ً 2031لط
نبزضگطزيسُ اؾت .پطٍاًِ ّبي ثْطُ ثطزاضي نٌؼتي نبزضُ اؾتبى زض 6هبِّ اٍل ؾبل  95زض هوبيؿِ ثب هست هكبثِ ؾبل هجل
اظ لحبػ تؼساز 24زضنس  ،اظ ًظط هيعاى ؾطهبيِ گصاضي  23زضنس ضقس ٍ اظ لحبػ اقتـبل  3زضنس ًبّف زاقتِ اؾت.
زض ثيي پطٍاًِ ّبي نبزضُ اؾتبى زض  6هبِّ اٍل ؾبل  ،95قْط هكْس ثب تؼساز  109پطٍاًِ( 57زضنس اظ ًل)ٍ ؾطهبيِ
 1492هيليبضز ضيبل 53(،زضنس اظ ًل ؾطهبيِ اؾتبى) ،ثيكتطيي ؾْن ضا اظ ًل ؾطهبيِ ٍ تؼساز زض اؾتبى زاقتِ اؾت.
زض ثيي پطٍاًِ ّبي نبزضُ زض 6هبِّ اٍل ؾبل  95زض اؾتبى ،ثرف ؾبذت هَاز ٍ هحهَالت قيويبيي ثب اذتهبل684
هيليبضز ضيبل (  24زضنس) اظ ًل ؾطهبيِ گصاضي ،ثيكتطيي ؾْن ضا زض ثيي نٌبيغ زاقتِ اؾت.
اظ هْوتطيي پطٍاًِ ّبي قبذم نبزضُ زض ؾبل  ،95هيتَاى ثِ قطًت تَليسي ٍ نٌؼتي ؾبهس ثب ؾطهبيِ  420هيليبضز ضيبل،
ًيي ضظ چٌبضاى ثب ؾطهبيِ  252هيليبضز ضيبل ٍ قطًت ؾطهبيِ گصاضي نٌبيغ هكبضًتي عبّب ثب ؾطهبيِ  161هيليبضز ضيبل
اقبضُ ًوَز.

 يضع مًجًد يعملکزدطزح َای صىعتی:
 ذطاؾبى ضضَي ثب ثيف اظ  7512عطح نٌؼتي ثب ؾطهبيِ گصاضي حسٍز ّ 46عاض هيليبضز تَهبى ٍ اقتـبل حسٍزّ 200عاض ًلط ،اظ ًظط تؼساز پؽ اظ اؾتبًْبي انلْبى ،يعز ٍ كبضؼ ضتجِ چْبضم  ،اظ ًظط اقتـبل پؽ اظ اؾتبًْبي
انلْبى ٍهطًعي زض ضتجِ ؾَم ٍ اظ حيث ؾطهبيِ گصاضي زض خبيگبُ ّلتن (ثؼس اظ اؾتبًْبي ّطهعگبى ،ثَقْط،
ذَظؾتبى ٍ ًطهبى) هطاض گطكتِ اؾت .
  7.8زضنس تؼساز عطح ّب  5.6 ٍ ،زضنس ؾطهبيِ گصاضي ًل ًكَض ٍ  7.2زضنس اقتـبل عطح ّبي نٌؼتي ًكَضهطثَط ثِ اؾتبى ذطاؾبى ضضَي اؾت .
زضؾبل  1359، 94كوطُ هدَظ ثب ؾطهبيِ گعاضي 65217هيليبضز ضيبل ٍاقتـبل ً32360لط نبزض گطزيسُ اؾت .
عطح ّبي نٌؼتي نبزضُ اؾتبى زضؾبل  94زض هوبيؿِ ثب هست هكبثِ ؾبل هجل اظ لحبػ تؼساز  1.3زضنس  ،اقتـبل
 0.4زضنس ضقس ٍ اظ ًظط هيعاى ؾطهبيِ گصاضي  8زضنس ًبّف ضا ًكبى هي زّس .
زض ثيي هدَظّبي نبزضُ عطح تَليس اؾترطاج ًبًِ ّبي كلعي ؾبظهبى تَؾؼِ ًٍَؾبظي نٌبيغ هؼسًي ايطاى زض
قْطؾتبى ذَاف ثب ؾطهبيِ ي 29985هيليبضز ضيبل ،عطح تَليس ًلت گبظ ،ضٍؿي پبيِ ًٍلتبي ؾجي قطًت
گَّطتبة لؼل ؾٌبثبز زض هكْس ثب ؾطهبيِ ي  8883هيليبضز ضيبل ٍعطح تَليس گٌسلِ اّي قطًت كَالزاذگط ؾطذؽ

2

ثب ؾطهبيِ ي  8397هيليبضز ضيبل ثِ تطتيت ثيكتطيي ؾطهبيِ ضا زاقتِ اًس ًِ ًوبيبًگط نسٍضخَاظّبي تبؾيؽ خْت
عطحْبي نٌؼتي ثبؾطهبيِ ثبال زض ؾبل  94هي ثبقس.
زض ثيي خَاظتبؾيؽ ّبي نبزضُ ؾبل  94زض اؾتبى ،ثرف اؾترطاج ًبًِ ّبي كلعي ثب ؾطهبيِ گعاضي 38601هيليبضز ضيبل ٍاذتهبل40زضنس اظ ًل ؾطهبيِ گصاضي خَاظتبؾيؽ ّبي نبزضُ ،ثيكتطيي ؾْن ضا زض ثيي نٌبيغ
زاقتِ اؾت.
ثيكتطيي اقتـبل ايدبزقسُ زضثيي خَاظتبؾيؽ ّبي نبزضُ زض گطٍُ نٌبيغ ؿصائي ٍ آقبهيسًيْب ثب اقتـبل 9667ًلط ٍاذتهبل  30زضنس اظ ًل اقتـبل خَاظتبؾيؽ ّبي نبزضُ اؾتبى هي ثبقس.
زض ؾبل  ، 94قْط هكْس ثب اذتهبل  853عطح ( 63زضنس اظ ًل) ٍ  32653هيليبضز ضيبل اظ ًل ؾطهبيِ(49زضنس اظ ًل) ،ضتجِ اٍل ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت.

ػولٌطز ؾبل 95
زض  6هبِّ اٍل ؾبل ، 95تؼساز  710كوطُ هدَظ ثب ؾطهبيِ گصاضي 79420هيليبضز ضيبل ٍاقتـبل ً17725لط نبزض گطزيسُ
اؾت عطح ّبي نٌؼتي نبزضُ اؾتبى زض  6هبِّ اٍل ؾبل  95زض هوبيؿِ ثب هست هكبثِ ؾبل هجل اظ لحبػ تؼساز  15زضنس ٍ
اظ ًظط اقتـبل ٍ ؾطهبيِ ثِ تطتيت  13زضنس ٍ  171زضنس ضقس ضا ًكبى هي زّس .
زض  6هبِّ ؾبل  ، 95قْط هكْس ثب اذتهبل  521عطح (73زضنس اظ ًل) ٍ  43292هيليبضز ضيبل اظ ًل ؾطهبيِ( 55زضنس
اظ ًل) ،ضتجِ اٍل ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت.
زض  6هبِّ اٍل ؾبل  ، 95ثيكتطيي ؾْن ؾطهبيِ گصاضي زض عطح ّبي اؾتبى ذطاؾبى ضضَي ،هطثَط ثِ ثرف اؾترطاج
ًبًِ ّبي كلعي ثَزُ اؾت ًِ 30050هيليبضز ضيبل ( 37زضنس) اظ ًل ؾطهبيِ گصاضي ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت.
زض ثيي عطح ّبي نبزضُ زض ؾبل  ، 95ؾبظهبى تَؾؼِ ٍ ًَؾبظي هؼبزى ٍ نٌبيغ هؼسًي ايطاى ثب  30006هيليبضز ضيبل،
قطًت ضاّيبى ًبالي ضايٌب ثب ؾطهبيِ  27767هيليبضز ضيبل ٍ ؾيوب ًبقي گلكي ثب ؾطهبيِ  1699هيليبضز ضيبل خعٍ قبذم
تطيي ّب ثَزُ اًس.
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 مقایسٍ میشان مصزف اوزصی(بزق ي گاس):
-زض ؾبل 94هيعاى ههطف گبظ زض ؾغح اؾتبى  8490هيليَى هتط هٌؼت ثَزُ ًِ نٌؼت ٍ هؼسى ثب ههطف 1607

هيليَى هتطهٌؼت  19زضنس ًل ههطف گبظ

اؾتبى ضاثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت.

زض ؾبل 94هيعاى ههطف ثطم زض ؾغح اؾتبى  14944گيگب ٍات ثطؾبػت ثَزُ ًِ نٌؼت ٍ هؼسى ثب ههطف 3665گيگب ٍات ثط ؾبػت  24زضنس ًل ههطف ثطم اؾتبى ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت.

ػولٌطز ؾبل 95
 زض قف هبِّ اثتساي ؾبل  ،95هيعاى ههطف گبظ زض ؾغح اؾتبى  4407هيليَى هتط هٌؼت ثَزُ ًِ نٌؼت ٍهؼسى ثب ههطف  841هيليَى هتط هٌؼت 19 ،زضنس ههطف ًل اؾتبى ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت.
 ّوچٌيي هيعاى ههطف ثطم زض ؾغح اؾتبى  8271گيگب ٍات ثط ؾبػت ثَزُ ًِ ثرف نٌؼت ٍ هؼسى ثب ههطف 1891گيگب ٍات ثط ؾبػت 22 ،زضنس اظ ًل ههطف ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت.

 عملکزد کارگزيٌ تسُیل يرفع مًاوع تًلیذ:
زض ؾبل  94هدوَػب  67خلؿِ ؾتبز تؿْيل(گطٍُ ًبضي ًٍبضگطٍُ تؿْيل ٍ ضكغ هَاًغ تَليس)ثب حضَض اؾتبًساض
هحتطم ٍهؿئَليي اؾتبًساضي تكٌيل قسُ اؾت زض ايي خلؿبت  358پطًٍسُ ضؾيسگي قسُ ٍ 421ههَثِ نبزض
گطزيسُ اؾت ٍ 160ههَثِ اهسام ٍهبثوي زض زؾت اهسام هي ثبقس .

ػولٌطز ؾبل 95
زض  6هبِّ اٍل ؾبل  95هدوَػب 55خلؿِ ؾتبز تؿْيل(گطٍُ ًبضي ًٍبضگطٍُ تؿْيل ٍ ضكغ هَاًغ تَليس)ثب حضَض اؾتبًساض
هحتطم ٍهؿئَليي اؾتبًساضي تكٌيل قسُ اؾت زض ايي خلؿبت  295پطًٍسُ ضؾيسگي قسُ  380ههَثِ نبزض گطزيسُ اؾت
 118ههَثِ اهسام ٍهبثوي زض زؾت اهسام هي ثبقس .

ػولٌطز زؾتَضالؼول ثٌگبّْبي ًَچي ٍ هتَؾظ زض ذهَل تؿْيالت ثبثت ٍ زض گطزـ تب تبضيد :95/7/4
 تبييس  84عطح هتوبضي تؿْيالت ثبثت ثِ اضظـ  169هيليبضز تَهبى ٍ اثالؽ ثِ ثبًي ػبهل(ٍاحس ّبي
نٌؼتي)
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 تبييس  617زضذَاؾت زض گطزـ ٍاحسّبي كؼبل ثِ هجلؾ  857هيليبضز تَهبى ٍ اثالؽ ثِ ثبًي ػبهل(ٍاحس ّبي
نٌؼتي)

 سزمایٍ گذاری خارجی :
زض ؾبل  5 ،94عطح نٌؼتي ثب هكبضًت  4.3هيليَى زالضي ؾطهبيِ گصاضاى ذبضخي زض اؾتبى ثِ ثْطُ ثطزاضي ضؾيسُ
اؾت .تَليسات ايي عطح ّب قبهل  ,آة آقبهيسًي ثؿتِ ثٌسي قسُ  ,ثطـ اًَاع ؾٌگ گطاًيتي  ,اًَاع هَاز قَيٌسُ,
زضة ٍ پٌدطُ  ٍ UPVCآلَهيٌيَهي ٍ ؾٌگْبي ههٌَػي ثَزُ ٍ حدن ًل ؾطهبيِ گصاضي  144هيليبضز ضيبل هي ثبقس
ايي عطح ّبي نٌؼتي ثب هكبضًت  73زضنسي ؾطهبيِ گصاضاًي اظ ًكَضّبي اكـبًؿتبى ٍ تطًوٌؿتبى ثِ ثْطُ
ثطزاضي ضؾيسُ ٍ ثطاي ً 83لط زض قْطؾتبًْبي هكْس ٍ كطيوبى ايدبز اقتـبل هؿتوين قسُ اؾت .
زض ؾبل , 94پؽ اظنسٍض  8هدَظ تبؾيؽ نٌؼتي زض ظهيٌِ ّبي ثطـ اًَاع ؾٌگ گطاًيتي ,تَليس لَال ٍ ههٌَػبت
كطكَضغُ ,ثؿتِ ثٌسي حجَثبت ٍ ازٍيِ ,كطآٍضزُ ّبي لجٌي  ,تَليس هبقيي آالت آضز ٍ ؿالت ,لَاظم ذبًگي ,هغؼبت
هَتَضي ٍ پطُ ّبي تَضثيي ثطم اظ ؾَي ؾبظهبى نٌؼت ,هؼسى ٍتدبضت ثب اػغبي ّكت هدَظ خسيس ؾطهبيِ
گصاضي ذبضخي ثطاي ؾطهبيِ گصاضاًي اظ ًكَضّبي ايتبليب  ,چيي ٍ اكـبًؿتبى ثب ؾطهبيِ ههَة ثيف اظ  14هيليَى
زالض تَؾظ ؾبظهبى ؾطهبيِ گصاضي ٍ ًوي ّبي كٌي ٍ اهتهبزي ايطاى هَاكوت گطزيسُ اؾت.

 يضع معافیت گمزکی ماضیه آالت خارجی:
 زض ؾبل  94تؼساز 405هدَظ ثب اضظـ هبقيٌأالت 324هيليَى يَضٍ ٍ هيعاى هؼبكيت  20هيليَى يَضٍ نبزضگطزيسُ اؾت.
32زضنس اظ هبقيي آالت اظ لحبػ اضظـ آؾيبيي 68زضنس اضٍپبيي هي ثبقس . 35زضنس اظ هؼبكيت تؼلن گطكتِ هطثَط ثِ هبقيي آالت ثب هجسا آؾيب ٍ  65زضنسهطثَط ثِ اضٍپب هي ثبقس .37زضنس اظتؼساز هدَظّبي نبزضُ خْت هؼبكيت گوطًي هطتجظ ثبهبضُ آؾيب ٍ 63زضنس اظهبضُ اضٍپب هيثبقس.

ػولٌطز ؾبل 95
 زض  6هبِّ اٍل ؾبل  ،95تؼساز 187هدَظ ثب اضظـ هبقيي آالت 130هيليَى يَضٍ ٍ هيعاى هؼبكيت 12هيليَىيَضٍ نبزض گطزيسُ اؾت.
 45زضنس اظ هبقيي آالت اظ لحبػ اضظـ آؾيبيي33.6 ،زضنس اضٍپبيي هي ثبقس . 39زضنس اظ هؼبكيت تؼلن گطكتِ هطثَط ثِ هبقيي آالت ثب هجسا آؾيب ٍ  61زضنسهطثَط ثِ اضٍپب هي ثبقس .42.8زضنس اظتؼساز هدَظّبي نبزضُ خْت هؼبكيت گوطًي هطتجظ ثبهبضُ آؾيب ٍ 57.2زضنس اظهبضُ اضٍپب هي ثبقس.5

 عملکزد گًاَی ي پزياوٍ َای تحقیك ي تًسعٍ ي جًاس ي پزياوٍ ياحذ فىی يمُىذسی :
 زض ؾبل  ،94تؼساز  50كوطُ گَاّي ٍ پطٍاًِ ي تحوين ٍ تَؾؼِ ٍ تؼساز 70كوطُ خَاظ تبؾيؽ ٍ پطٍاًِكٌي هٌْسؾي نبزضگطزيسُ اؾت .ضقس گَاّي ٍ پطٍاًِ تحوين ٍ تَؾؼِ ًؿجت ثِ هست هكبثِ ؾبل هجل
163زضنس ٍ ضقس خَاظ ٍ پطٍاًِ ٍاحس كٌي ٍهٌْسؾي112زضنس هي ثبقس.

ػولٌطز ؾبل 95
 زض  6هبِّ اٍل ؾبل  ،95تؼساز 22كوطُ گَاّي ٍ پطٍاًِ ي تحوين ٍ تَؾؼِ ٍ تؼساز  24كوطُ خَاظتبؾيؽ ٍ پطٍاًِ كٌي هٌْسؾي نبزضگطزيسُ اؾت ًِ ًؿجت ثِ هست هكبثِ ؾبل  94ثِ تطتيت  4زضنس ٍ
 11زضنس ًبّف ضا ًكبى هي زّس.
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معذن
*يضع مًجًديعملکزد بخص معذن :
 زضاؾتبى ذطاؾبى ضضَي تبًٌَى  45كوطُ گَاّي ًكق هؼتجط ٍثب هيعاى شذيطُ  35هيليَى تي نبزض قسُ اؾت.ّوچٌيي 805پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضي هؼسًي ثبشذيطُ  2.8هيليبضز تي ٍ اؾترطاج اؾوي 26هيليَى تي تَاًؿتِ اؾت
ظهيٌِ اقتـبل ً 9059لط ضا ثبهيعاى ؾطهبيِ گصاضي  47903هيليبضزضيبل كطاّن ًوبيس.
 زض ؾبل  94تؼساز 70كوطُ پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضي هؼسى ثب هيعاى ؾطهبيِ گصاضي  637.7هيليبضز ضيبل ٍ اقتـبلً584لط نبزض گطزيسُ اؾت ًِ .اظ ًظط تؼساز 62زضنس  ،اظًظط ؾطهبيِ گصاضي 142زضنس ،اظ ًظط اقتـبل 73زضنس
ضقس زاقتِ اؾت.

ػولٌطز ؾبل 95
 زض  6هبِّ ؾبل  95تؼساز 28كوطُ پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضي هؼسى ثب هيعاى ؾطهبيِ گصاضي  189هيليبضز ضيبل ٍ اقتـبل ً260لطنبزض گطزيسُ اؾت ًِ .اظ ًظط تؼساز  3زضنس ٍ اظ ًظط اقتـبل  7زضنس ضقس زاقتِ اهب اظًظط ؾطهبيِ گصاضي 24زضنس
ًؿجت ثِ هست هكبثِ ؾبل هجل ًبّف زاقتِ اؾت.
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تجارت خارجی
* عملکزد بخص تجارت:
صادرات(سال )59
زض حَظُ تدبضت ػوسُ نبزضات اؾتبى ثِ ً 5كَض انلي اكـبًؿتبى ،تطًوٌؿتبى ،ػطام ،تبخيٌؿتبى ٍ اهبضات
هحسٍز قسُ اؾت  ،اهالم ػوسُ زض ؾجس نبزضاتي اؾتبى ػوستبً اهالم هتٌَػي ًظيط ظػلطاى ،ؾيت ظهيٌي ،ؾيوبى،
قيطيٌي ٍ قٌالت ،ضة ٍ ترن هطؽ ٍ  ...اؾت .لصا هيوت ّطتي ًبالي نبزضاتي اؾتبى ثِ لحبػ اضظقي  161زضنس
ًكَض هي ثبقس (هتَؾظ هيوت ّط تي ًبالي نبزضاتي اؾتبى 741زالض ٍ ًكَض 461زالض) اؾت.

* ؾْن اؾتبى ثِ لحبػ ٍظًي2زضنس ٍ اضظقي 4زضنس اظ ًكَضهي ثبقس.
ثِ زليل ثي ًهيت ثَزى اؾتبى اظ گطٍُ ًبالّبي ػوسُ نبزضاتي ًكَض ًظيط هيؼبًبت گبظي ٍپتطٍقيوي اؾت .
اٍلَيت حول ًبالي نبزضاتي زض ًكَض زضيبيي ٍ ظهيٌي اؾت ،لٌي ػوسُ نبزضات اؾتبى ثِ هوهس ًكَضّبي آؾيبي
هيبًِ ثِ نَضت ضيلي اًدبم هي قَز.
ا ظ ايي ضٍ تٌَع ثركي ثِ تَليس ٍ اضتوب ءؾغح هكبضًت ثب ًكَضّبي (نٌؼتي) ثِ خبي ًكَضّبي (ؾٌتي) ،توَيت ٍ
تَؾؼِ هجبزي ضؾوي تدبضت ٍ حصف ٍاؾغِ ّب ٍ هجبزي ؿيط ضؾوي،تبًيس ثط ؾطهبيِ گصاضي ذبضخي ثب زيس نبزضاتي
 ،توطًع ثطتَليسات ّبي تي،ثٌبضگيطي هٌبثغ اضظي زض تَؾؼِ نبزضات ٍتوَيت ذغَط حول ًٍول (َّائي ٍضيلي
ٍخبزُ اي) اظ ضاٌّبضّبي هَضز ًيبظ خْت توَيت نبزضات اؾتبى هي ثبقس .
نبزضات ؿيطًلتي اؾتبى زضؾبل  94زض هوبيؿِ ثب هست هكبثِ ؾبل هجل اظ ًظط ٍظًي  3زضنس ًبّف ٍ اظ ًظط
اضظقي 9زضنس ًبّف ضا ًكبى هي زّس .
 اظ ًل اضظـ نبزضات اؾتبى  49زضنس ثِ ًكَض اكـبًؿتبى ٍ  27زضنس ثِ ًكَضّبي آؾيبي هيبًِ ٍ 15زضنس ثًِكَضّبي ػطثي ٍ هبثوي ثِ ؾبيط ًكَضّب نَضت پصيطكتِ اؾت.
 زض ؾبل ٍ 94ظى نبزضات اؾتبى ّ 2206عاض تي ٍ ثِ اضظـ 1670هيليَى زالض ثَزُ اؾت ًِ اظ ًظط ٍظًي 3زضنس ٍ اظ ًظط اضظقي 9زضنس ًؿجت ثِ هست هكبثِ ؾبل هجل ًبّف زاقتِ اؾت( .نبزضات ذسهبت كٌي هٌْسؾي
 50هيليَى زالض ٍنبزضات اؾتبى اظ ؾبيط گوطًبت  180هيليَى زالض ثَزُ اؾت ثب احتؿبة هَاضز كَم خوغ نبزضات
اؾتبى زض ؾبل  1900، 94هيليَى زالض هي ثبقس )
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 ٍاضزات اؾتبى زض ؾبل  94زض هوبيؿِ ثب هست هكبثِ ؾبل هجل اظ ًظط ٍظًي  44زضنس ٍ اضظقي  33زضنس ًبّفضا ًكبى هي زّس .

ػولٌطز ؾبل 95
عي 6هبُ اٍل ؾبل  1395هوساض ّ 1034عاض تي ًبال ثِ اضظـ  761هيليَى زالض اظ گوطًبت اؾتتبى ثتِ ًكتَضّبي
ّسف نبزض گطزيسُ اؾت.
نبزضت اؾتبى عي ايي زٍضُ اظ ًظط ٍظًي  1زضنس ٍ اظ ًظط اضظقي  7زضنس ًبّف ضا ًؿجت ثِ ؾبل گصقتِ ًكبى
هي زّس  .عي زٍضُ هعثَض نبزضات اؾتبى ذطاؾبى ضضتَي  4زضنتس ؾتْن اضظقتي نتبزضات ًكتَض ضا ثتِ ذتَز
اذتهبل زازُ اؾت .
ٍاضزات اؾتبى عي ايي قف هبُ ثِ هيعاى ّ 187عاض تي ًتبال ثتِ اضظـ  166هيليتَى زالض ثتَزُ اؾتت ًتِ زض
هوبيؿِ ثب ؾبل گصقتِ اظ ًظط ٍظًي  13زضنس ٍاظ ًظط اضظقي  6زضنس ًبّف زاقتِ اؾت  .عي زٍضُ هعثَض ٍاضزات
اؾتبى يي زضنس ؾْن اضظقي ٍ ٍظًي اظ ٍاضزات ًكَض ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت .
هتَؾظ هيوت ّطتي ًبالي نبزضاتي اؾتبى  763زالض ٍ ًكَض  367زالض اؾت ً ،ؿجت هتَؾظ هيوت ّط تي
ًبالي نبزضاتي اؾتبى ثِ ًكَض  208زضنس هيجبقس
تطاظ ثبظض گبًي اؾتبى زض  6هبِّ اٍل ؾبل  595هيليَى زالض هثجت هيجبقس.
اضظـ نبزضات اؾتبى  23زضنس ثِ ًكَضّبي آؾيبي هيبًِ  55 ،زضنس ثِ ًكَض اكـبًؿتبى 7 ،زضنس ثِ ًكَضّبي
ػطثي حَظُ ذليح كبضؼ ٍ  4زضنس ثِ ًكَضّبي اضٍپبيي اذتهبل زاقتِ اؾت .
هْوتطيي ًكَض ّبي ّسف نبزضاتي اؾتبى ًكَض ّبي اكـبًؿتبى  ،تطًوٌؿتبى  ،اهتبضات هتحتسُ ػطثتي  ،ػتطام ،
تبخيٌؿتبى  ،اؾپبًيب  ،هعاهؿتبى  ،چيي  ،اظثٌؿتبى ٍ هطهيعؾتبى ٍ ٌّگ ًٌي هي ثبقٌس.
ًكَضّبي اهبضت هتحسُ ػطثي  ،خوَْضي ًطُ  ،پبًؿتبى  ،تطًيِ  ،اظثٌؿتبى  ،چيي  ،اكـبًؿتبى  ،تطًوٌؿتبى  ،آلوبى ٍ ّلٌس
ً ،يع هْوتطيي ًكَضّبي قطيي ٍاضزاتي اؾتبى هيجبقٌس.
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.
ثجت ؾلبضـ ٍاضزات اًدبم گطكتِ عي پٌح هبِّ اٍل ؾبل  95زض هدوَع  493هيليَى زالض هي ثبقس ًِ ًؿجت ثتِ
ؾبل هجل  1810زضنس اظ ًظط اضظقي ًبّف زاقتِ اؾت ٍ ًعزيي ثِ  2زضنس ؾْن ًكَضي ضا ثرَز اذتهتبل
زازُ اؾت.
هتَؾظ هيوت ّط تي ًبالي ٍاضزاتي اؾتبى ًيع  756زالض ٍ ًكَض  1292زالض اؾت ً ،ؿجت هتَؾظ هيوت ّط تتي
ًبالي ٍاضزاتي اؾتبى ّن ثِ ًكَض  59زضنس هيجبقس.

اّن ًٌبت هبثل هالحظِ زض حَظُ تدبضت ثبظاض ّسف نبزضاتي اؾتبى
يٌي اظ زاليل انلي ًبّف نبزضات اؾتبى ػليطؿن اكعايف نبزضات ًكَض ٍخَز هؿبئل ٍ هكٌالت اهتهبزي
ٍ حول ٍ ًولي ثب ًكَض ّبي آؾيبي هيبًِ( ًِ زض شيل ثِ آى اقبضُ قسُ اؾت ) ثِ ٍيػُ تبخيٌؿتبى  ،اظثٌؿتبى ٍ
تطًوٌؿتبى ًِ اظ ًكَضّبي هْن ثبظاظ ّسف اؾتبى ثَزُ اًس  ،هي ثبقس .
هتبؾلبًِ ثبتَخِ ثِ ايي هكٌالت ؾْن اؾتبى اظ نبزضات ثِ ايي ًكَضّب اظ ضهن ثبالي  30زضنس ثِ 23
زضنس زض قف هبِّ ؾبل خبضي ًبّف پيسا ًوَزُ اؾت  ًِ ،لعٍم اتربش تساثيط كَضي زض ثط عطف ًطزى
هكٌالت هصًَض ( ثِ ٍيػُ زض ظهيٌِ هطزاز ّبي حول ٍ ًول خبزُ اي ٍ اؾتلبزُ ثيكتط اظ حول ٍ ًول ضيلي ٍ يب
اؾتلبزُ اظ ؾبيط ًكَضّب ثدْت تطاًعيت ًبال ثِ ًكَضّبي حَظُ ً ٍ ) CISيع خبيگعيٌي ثبظاضّبي ّسف
نبزضاتي ثِ هٌظَض پَقف هيعاى ًبّف ؾْن نبزضات ثبظاض ّبي اقبضُ قسُ ضطٍضي ثٌظط هيطؾس.
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آؾيبي هيبًِ:
تساٍم ضًَضز زض حَظُ  ٍ CISاؾتوطاض ًبّف اضظـ پَل هلي ًكَضّبي هٌغوِ زض هوبثل زالض ٍ اكت هحؿَؼ
هسضت ذطيس خبهؼِ ّسف نبزضاتي اؾتبى  ،ػسم ٍخَز ًوبيٌسگي ّب ٍ هطاًع ػطضِ هؿتوين ثطًس ّبي ايطاًي ّ ،عيٌِ
ّبي ثبالي حول ٍ ًول نبزضات ًبال اظ ايطاى  ،حضَض ثيكتط تطًيِ زض ايي ًكَض ّب ثبػث ًبّف نبزضات اؾتبى ثِ
ايي ًكَض ّب گطزيسُ اؾت .
ثؼالٍُ ايٌٌِ ثبيس ثِ ػَاهل زيگطي ّوچَى ًبّف اضظـ ضٍثل ًِ نبزضات ضٍؾيِ ضا ثِ ايتي ثتبظاض تؿتطيغ
ًوَزُ  ،لـَ حوَم ثبظضگبًي ٍ تؼطكِ ّبي گوطًي ثيي اػضبء اتحبزيِ گوطًي اضٍؾيب ًِ اهٌبى ضهبثت ؾتبيط ًكتَض
ّبي ؿيط ػضَ ضا ثب ايي ًكَض ّب ؾرت هي ًوبيس ً،يع اقبضُ ًوَز
تبخٌيؿتبى  :زض ذهَل تبخيٌؿتبى ثب تَخِ ثؼالٍُ هَضَػبت شًط قسُ ثبال  ،اكعايف ظطكيت ّبي
تَليسي ايي ًكَض  ،تبثيط حَاقي هؿبئل ؾيبؾي ثيي زٍ ًكَض اظ خولِ ؾرتگيطي ّبي خسيس گوطى آى ًكَض زض
ذهَل زضج هكرهبت ًبالّب ثهَضت تبخيٌي ٍ اؾٌي اظْبض ًبهِ ّبي ٍاضزاتي ٍثْبًِ گيطي زض ذهَل ًيليت
ًبالّبي ايطاًي ٍ ّوچٌيي اكعايف  18زضنسي تؼطكِ ّبي گوطًي ٍ  81زضنسي هبليبت  ،هَضَع ًبّف
نبزضات ضا تكسيس ًطزُ اؾت.
زض ايي ذهَل پيكٌْبز هيگطزز :
ً -1ويتِ ٍيػُ هلي ثب هحَضيت ٍظاضت اهَضذبضخِ زض خْت تَؾؼِ ّوٌبضي ّبي گوطًي  ،ثبظًگطي ٍ ضكغ
هَاًغ تؼطكِ اي ٍ ؿيط تؼطكِ اي ٍ حوبيت خسي اظ نبزضًٌٌسگبى ًكَض تكٌيل گطزز.
 -2اذتهبل يبضاًِ ٍيػُ زض خْت تَؾؼِ نبزضات هبقيي آالت نٌؼتي ثِ تبخيٌؿتبى.
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تطًوٌؿتبى :
زض ذهَل ايي ًكَض ّن ػالٍُ ثط هَضَػبت شًط قسُ ( هبًٌس ًبّف قسيس اضظـ هٌبت )ثطاي حَظُ
آؾيبي هيبًِ ،اػوبل هحسٍيت ّبي تطزز ًبهيَى ّب زض هطظ ٍ ػسم ثْطُ هٌسي اؾتبى اظ توبهي ظطكيت ّبي هطظّبي
ؾطذؽ ٍ ثبخگيطاى  ،ضٍيٌطز ايي ًكَض ثِ ًبالّبي زاضاي كٌبٍضي ًبًَ ٍ ضاُ اًساظي ثطذي ثرف ّبي تَليسي هبًٌس
ؾيوبى ٍ تَخِ ٍيػُ زٍلت تطًوٌؿتبى ثِ كطاّن ؾبظي اهٌبًبت هيعثبًي هؿبثوبت خبم هلت ّبي آؾيب اظ ػوسُ
زاليل اكعايف ضًٍس ًبّكي نبزضات هي ثبقس.
ًٌتِ حبئع اّويت  :اذيطا تطًوٌؿتبى ثسٍى زض ًظط گطكتي تَاكوبت هجلي اهسام ثِ اكعايف يٌجبض ُ ػَاضو
ػجَض تطاًعيتي ٍؾبيظ حول ٍ ًول ايطاًي (ًِ اظ هوهس ايطاى ثِ ًكَض ثبلث اظ ذبى ايي ًكَض ػجَض هي ًوبيس )
ًوَزُ اؾت ًِ هغؼب ايي هَضَع هكٌالتي ضا خْت نبزضات ًبال ثِ ؾبيط ًكَضّبي آؾيبي هيبًِ ثَخَز ذَاّس
آٍضز.

هعاهؿتبى :
ضقس نبزضات ثِ هعاهؿتبى ثيكتط هتبثط اظ اكعايف نبزضات ذكٌجبض ( ذطهب  ،پؿتِ  ًِ )...اظ تيطهبُ ثِ ثؼس
اكعايف يبكتِ اؾت ٍ ثب ػٌبيت ثِ ثطگعاضي ًوبيكگبُ اذتهبني ايطاى زض چيوٌٌت هعاهعؾتبى زض هْطهبُ ٍ اًؼوبز
هطزاز ّبي خسيس ثب عطف ّبي تدبضي آى ًكَض اهيس هي ضٍز زض قف هبِّ زٍم ًيع تسام زاقتِ ثبقس.

ػطام:
ًن تَخْي ثِ هوطضات ٍ اؾتبًساضز ّب ي هَضز زضذَاؾت ػطام ٍ ؾرت گيطي ثيف اظ حس ػطام زض ٍضٍز
ًبالّبي ايطاًي هٌدولِ زضذَاؾت گَاّي هجسا ثب تبييس ؾلبضتربًِ آى ًكَض زض ايطاى ،هوٌَػيت ٍضٍز ؾيوبى،
ٌّسٍاًِ  ،ذطيعُ  ،عبلجي  ،ؾيت ظهيٌي ثِ ايي ًكَض ثسليل ًلبيت تَليس زاذل ٍ حوبيت اظ ًكبٍضظاى ػطاهي ٍ
ّو چٌيي حضَض پطضًگتط تطًيِ زض ثبظاضّبي ػطام اظ ػوسُ تطيي زاليل ًبّف نبزضات ثِ ايي ًكَض هي ثبقس.
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ًٌتِ حبئع اّويت ايٌٌِ ثب تَخِ ثِ ضٍيٌطز ػطام زض ؾطهبيِ گصاضي زض نٌبيغ پبييي زؾتي ٍ تَليس ًبالّبي
ههطكي  ،ضطٍضيؿت تـييط ضٍيٌطز الظم زض چگًٌَي نبزضات ثِ ايي ًكَض اظ نطكب ًبالّبي ههطكي ثِ ٍاؾغِ اي
ٍ ؾطهبيِ گصاضي زض هيبى هست هس ًظط هطاض گيطز.

اكـبًؿتبى :
ضقس نبزضات ثِ اكـبًؿتبى ثيكتط هطثَط ثِ ثطذي اهالم نبزضاتي اؾتبى زض قف هبِّ اٍل ؾبل خبضي
ّوچَى ؾيت زضذتي ثِ زليل اػغبي اهتيبظ ثوٌظَض هؼبكيت ّبي گوطًي هَظ  ،پيِ نٌؼتي ثِ ػٌَاى هبزُ اٍليِ تَليس
نبثَى زض ٍاحس ّبي تَليسي اكـبًؿتبى ( ًِ خبيگعيي ثطذي اظ هحهَالت نبثَى تَليسي ًكَض ٍ اؾتبى ًيع قسُ
اؾت )  ،ظػلطاى زض ثؿتِ ثٌسي ثبالي  30گطم ًِ ثٌظط هيطؾس ثوٌظَض ثؿتِ ثٌسي زض احدبم ًَچٌتط ٍ نبزضات
ًْبيي اظ اكـبًؿتبى ٍ ههٌَػب ت پالؾتيٌي ٍ ًلپَـ ٍ هًَت ًِ اظ ًيليت هٌبؾجي ثطذَضزاضاؾت هيجبقس.
ّچٌيي هَضَع هَاكوت اًدبم گطكتِ زض ذهَل ٍضٍز قف هلن ًبال اظ ًكَض اكـبًؿتبى ثب  70زضنس هؼبكيت
ؾَز ثبظضگبًي تَؾظ هطظ ًكيٌبى هي تَاًس ثط هطاٍزات تدبضي آيٌسُ زًٍكَض تبثيط هثجتي زاقتِ ثبقس.
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اّن ًٌبت هبثل هالحظِ زض حَظُ ٍاضزات اؾتبى
پبًؿتبى:
اقذام ٍصاست جْاد كطاٍسصي دس هحذٍد كشدى ٍاسدات بشخي اقالم كطاٍسصي هٌجولِ بشًج بِ هٌظَس حوايت اص تَليذ داخلي
يكي اص داليل ػوذُ كاّص ٍاسدات اص پاكستاى هي باضذ.

اكـبًؿتبى :
اص داليل هْن افضايص ٍاسدات اص ايي كطَس ٍسٍد بيطتش هحصَالت كطاٍسصي هاًٌذ داًِ كٌجذ خام بِ ػٌَاى هَاد اٍليِ
بشخي اص ٍاحذ ّاي تَليذي صٌايغ غزايي ٍ اًَاع حبَبات ( هاش  ،ػذس  ،لَبيا ) ّوضهاى با فصل بشداضت ايي هحصَالت دس
افغاًستاى ٍ تشجيح تجاس ٍ باصسگاًاى بِ ٍاسدات اص افغاًستاى دس ايي صهاى هي باضذ.
ّچٌيي هَضَع هَافقت اًجام گشفتِ دس خصَظ ٍسٍد ضص قلن كاال اص كطَس افغاًستاى با  07دسصذ هؼافيت سَد
باصسگاًي تَسط هشص ًطيٌاى هي تَاًذ اص داليل ديگش افضايص ٍاسدات اص ايي كطَس باضذ.

ؾَئيؽ :
بخص قابل تَجِ اي اص كاالّا چَى رست  ،گٌذم ٍ داًِ سَيا ٍ كٌجالِ اص كطَس ٍاسد هيطَد  ،البتِ كطَس سَئيس خَد تَليذ
كٌٌذُ ايي هحصَالت ًيست ٍ بؼٌَاى كطَس ريٌفغ ػول هيٌوايذ.
ًظش بِ ايٌكِ دس حال حاضش باتَجِ بِ دستَسالؼول ٍصاست جْاد كطاٍسصي ٍاسدات گٌذم هحذٍد گشديذُ است ايي اهش سبب
كاّص ٍاسدات اص كطَس سَئيس ضذُ است.

هعاهؿتبى :
با تَجِ بِ ايٌكِ بيطتشيي اقالم اص هحصَالت ٍاسداتي اص ايي كطَس گٌذم هي باضذ ٍ اص طشفي با هحذٍديت ٍاسدات آى بِ
دليل افضايص تَليذ داخلي هَاجِ ّستين بِ ّويي سبب ايي اهش باػث كاّص ٍاسدات اص قضاقضستاى ضذُ است.
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باسرگاوی داخلی
*يضع مًجًد ياحذَای صىفی استان :
 ًل ٍاحسّبي نٌلي اؾتبى  215485كوطُ هي ثبقس  ًِ ،اظ ايي تؼساز حسٍز ّ192عاض ٍاحس زاضاي پطٍاًِ ًؿتهي ثبقس  17 ًِ .زضنس آًْب تَليسي  49 ،زضنس تَظيؼي ٍ  16زضنس ذسهبتي هي ثبقس .
 ؾْن ًل ٍاحسّبي نٌلي اؾتبى اظ ًكَض  7/8زضنس ٍ ،احسّبي تَليسي  6/7زضنس  ،تَظيؼي  8زضنس ٍ ذسهبتي8زضنس هي ثبقس .

ػولٌطز ؾبل 95
تؼساز پطٍاًِ ّبي نبزضُ ٍ توسيسي زض 6هبِّ اٍل ؾبل 11753 ، 95كوطُ ثَزُ اؾت ًِ ًؿجت ثِ هست هكبثِ
ؾبل هجل 120 ،زضنس ضقس ضا ًكبى هيسّسّ. .وچٌيي زض  6هبِّ اٍل ؾبل  ،95تؼساز  214كوطُ پطٍاًِ ًؿت
ايثبض گطاى نبزض گطزيسُ اؾت.
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فزش
*عملکزد حًسٌ فزش ساسمان در سال 59
 ثبظزيس ضيبؾت هطًع هلي كطـ ايطاى اظ هٌغوِ نبلح آثبز ٍ قطًت ز ض خلؿِ ثركساضي قْطؾتبى ثبظزيس ضيبؾت هطًع هلي كطـ ايطاى اظهدتوغ ّبي تَليس كطـ زض هكْس ثطگعاضي زٍضُ آهَظقي تَض ليسضّب ثطگعاضي ًوبيكگبُ كطـ اؾتبى ضٍ ًوبيي اظ ًكبى خـطاكيبي كطـ هكْس ًٍبقوط ثطگعاضي هؿبثوِ عطاحي زض ؾغح اؾتبًْبي ذطاؾبى ضضَي ٍخٌَثي ًِ ذطاؾبى ضضَي ثِ ػٌَاى اؾتبى هؼيياًتربة گطزيس
 ثطگعاضي الوپيبززاًف آهَظي ٍزاًكدَيي ًكَض زض ذطاؾبى ضضَي اذص تؿْيالت خْت تَؾؼِ نٌؼت كطـ (هؼطكي ثِ ثبًي ) زض زٍاظزُ هبُ  33700 ،94هيليَى ضيبل ثَزُ اؾت قٌبؾبيي ثبكٌسگبى ٍ نسٍض ًبضت ثبكٌسگي ً1818لط ثَزُ اؾت نسٍض پطٍاًِ تَليس ثِ تَليس ًٌٌسگبى كطـ  38هَضز ثَزُ اؾت هبليجبكبى هؼطكي قسُ ثِ قؼت ؾبظهبى تبهيي اختوبػي ً344لط ثَزُ اؾت -هيعاى نسٍض پطٍاًِ تَليس ؿيط هتوطًع  31هَضز ثَزُ اؾت.

ػولٌطز ؾبل :95
زض 6هبِّ اٍل ؾبل 95
 قٌبؾبيي ثبكٌسگبى ٍ نسٍض ًبضت ثبكٌسگيً 315 :لط . نسٍض پطٍاًِ تَليس ثِ تَليس ًٌٌسگبى كطـ 4 :كوطُ( 12كوطُ توسيس) هبليجبكبى هؼطكي قسُ ثِ قؼت ؾبظهبى تبهيي اختوبػيً139 :لط. -هيعاى نسٍض پطٍاًِ تَليس ؿيط هتوطًع 4 :كوطُ ( 10كوطُ توسيس )
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وظارت ي باسرسی
*عملکزد حًسٌ وظارت باسرسی ساسمان
ثبظضؾي ّبي اًدبم قسُ اظ ٍاحسّْبي نٌلي اؾتبى  366930كوطُ ٍ ؿيط نٌلي  94144كوطُ ثَزُ اؾت پطًٍسُ ّبي هتكٌلِ زضؾبل  94تؼساز  38330كوطُ ًِ ايي تؼساز ًؿجت ثِ ؾبل هجل 15زضنس اكعايف زاقتِاؾت

 ظهبى ضؾيسگي ثِ قٌبيبت اظ  14ضٍظثِ  10ضٍظ ًبّف زاقتِ اؾت ثطٍظ ضؾبًي ثبًي اعالػبت هيوت ٍ ًظبضت ثط هيوت ًبالّب ًِ زض ؾغح اؾتبى ثيف اظ  100زضنس اًدبم قسُاؾت.
 زض ضؾيسگي ثِ پطًٍسُ ّبي قبًيبى هجلؾ  11هيليبضز ضيبل ثِ آًْب ػَزت زازُ قسُ اؾتثيكتطيي قٌبيبت زض گطٍُ ًبال ٍ ذسهبت ػجبضتٌساظ :کاال
آضز ٍ ًبى:

خذمات
3149

هيَُ ٍ ؾجعي2220 :
اًَاع قيطيٌي :
اًَاع پَقبى:

1217
1217

هكبٍضيي اهالى282 :
آضايكگبُ هطزاًِ:

246

ًويؿيَى ًوبيكگبّْبي ذَزضٍ185 :
پبضًيٌگ قْطي173 :

ؿصاّبي ضؾتَضاًي487 :

ًطخ حول ًول زضٍى قْطي173 :

ؾبيط ًبالّب9461 :

ؾبيط ذسهبت1869 :

 ػولٌطز ؾبل 95زض6هبِّ اٍل ؾبل  ،95تؼساز  4622گكت هكتطى ثب زؾتگبُ ّبي هطتجظ ثب حَظُ ًظبضت ٍثبظضؾي  ،تؼساز ً 14بضگبُ
آهَظـ هدطيبى ًظبضت ثط ثبظاض ٍ تؼساز  234345ثبظضؾي زض ذهَل عطح ّبي ًظبضتي ٍيػُ اًدبم قسُ اؾت.

زض ضاؾتبي ؾيبؾتْبي اهتهبز هوبٍهتي (ثٌس  )23ثطًبهِ ّبي ػوليبتي هجبضظُ ثب ًبالي هبچبم ؾبظهبى ثِ قطح شيل تسٍيي
قسُ اؾت:
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 تْيِ ٍ اخطاي عطح ّبي ًظبضتي ًبالّبي اٍلَيت زاض ّط كهل يي عطح ػوليبتي
 ثطگعاضي گكت ّبي ترههي ًبضگطٍُ حوبيت اظ تَليس ٍ ًظبضت ثط گطزـ ًبال ثب هكبضًت ٍ
ّولٌطي ثرف ذهَني (تدبض ،ثبظاضيبى ،تكٌلْبي نٌلي ٍ )..ثِ نَضت هبّيبًِ حساهل يي
ًكؿت ٍ اخطاي ههَثبت زض ظهبى پيف ثيٌي قسُ
 ثطگعاضي زٍ ًبضگبُ آهَظقي خْت هؿئَليي ً ،بقليي ٍ ؾبيط ثركْبي هطتجظ ثب هبچبم ًبال ثب
ّسف ثطٍظ ضؾبًي اعالػبت
 ثطگعاضي گكت ّبي هكتطى ثب زؾتگبّْبي هتَلي اهط هجبضظُ ثب هبچبم ًبال ثهَضت هبّبًِ 15
گكت ٍ زض عَل ّط كهل  45گكت
 تْيِ گعاضـ ًبضقٌبؾي ّط كهل حساهل يي گعاضـ ثب ّسف ضيكِ يبثي ٍ تحليل ثطٍظ هبچبم
ًبال زض اؾتبى
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