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 همدقم

 طوبرم ياه هژورپو اه نایرورکم یلاها يارب و هدوب یعامتجا تامدخ هرادا کی ،اه نایرورکم تبقارمو ظفحریودت تسایر

 تعفنمو دش مامت تمیق )سیف( لوپ لدبرد ار تبقارمو ظفح تامدخریاسو اه یمرگزکرم نیخست تامدخ لباکرهشرد

 تبقارم و ریودت يدصت ۀمانساسا رب ینتبم اهنایرورکم تبقارم و ریودت يدصت تسایر .دهدیم ماجنا دصرد )10( صلاخ

 )6(هدام مکح ساسا هب و ق.ه 1422 لاس )798( هرامش یمسر ةدیرج ةرشتنم اهنامتراپآ عیزوت ةررقم و اهنایرورکم

 و  هدیدرگ عضو اهنایرورکم تبقارموریودت يدصت ياه تیلاعف میظنتروظنم هب ناتسناغفا یمالسا تراما ياهیدصت نوناق

 .دیامن یم تیلاعف شیوخ همانساساو اهیدصت نوناق ماکحا قباطم یعافتنا يدصت ثیحب یقوقح تیصخش نتشاد اب

 تحت لوا نایرورکم كالب )49( َادعب و كالب )23( دادعت يارب تسخن رد اهنایرورکم تبقارمو ظفح ریودت يدصت تسایر

 تحت ددرگیم نامتراپا )8822( دادعت ياراد هک كالب )181( دادعتً العف .دوب هدیدرگ داجیا هنیم هاشردان تیرمآ ناونع

 .دراد رارق ششوپ

 تسایر تامدخ هیارا یگنوگچ زا یمرگ زگرم نیخست تامدخ نایرتشم و اه نایرورکم یلاها طسوت هک تیاکش ساسا هب

 نیا ،دیزرو تلصاوم شیتفت یلاع هرادا هب نآ قیرط زا و روشک یلم ياروش هب اه نایرورکم تبقارم و ظفح ریودت يدصت

 ورنیازا  .دهد رارق شیتفت دروم اه نایرورکم اه یمرگ زکرم هاگتسد تیرمآ درکلمع و تآارجا ات دومن ذاختا میمصت هرادا

 خرؤم )7151/7147( هرامش همان تیحالصو شیتفت یلاع هرادا ماقم 23/9/1398 خرؤم )2037( هرامش مکحزا  یسأتب

 1398 و 1397 ياه لاس یتایلمعو یتیریدم ياه تیلاعف یگنوگچ،تسیز طیحمو درکلمع شیتفت تسایر23/9/1398

 دروم  تیرثؤم و تیدیفم ،تیداصتقا  لصا هس تشاد رظنرد اب لباک رهش رد اه نایرورکم یمرگ زکرم هاگتسد هب طوبرم

 .تفرگ رارق شیتفت

 یگدنیامن هب ناتسناغفا تیفافش ناب هدید داهن و شیتفت یلاع هرادا طسوت اکرتشم یلعف شیتفت هک تسا يروآرای لباق

 .تسا هدیدرگ هیارا شرازگ نیا مود شخب رد لیصفت هب شیتفت جیاتن و هتفای ماجنا 1399 لاس زاغآ رد یندم هعماج زا
 

 شیتفت ياه هتفای هصالخ

 لحارم یط ،تخوس داوم عقومب يراذگ نالپ رد اه نایرورکم تبقارمو ظفح هرادا هک دهدیم ناشن شیتفت ياه هتفای 

 زکرم هاگتسد نآ نامز و تقو هب هتسناوتن و هدومن يراگنا لهس هاگتسد نیخست يارب تخوس داوم كرادت و دادرارق

 ،هاگتسد زا .ددرگ یمن مهارف نایرتشم هب یمرگ زکرم نیخست تیفیک اب و يرایعم تامدخ .دنیامن لاعف ار یمرگ

 تبقارم و ظفح و كالهتسا ،میمرت يارب هرادا ،نانچمه .دریگ یمن تروص رثؤم هدافتسا يدصت تالا نیشام و تازیهجت

 صخشم مزیناکیم تامدخ دیاوع يروآ عمج يارب هرادا .درادن صخشم یتایلمع ياه نالپ تالا نیشام و اه هاگتسد

 تامدخ هئارا هوحن زا نایرتشم هرخالاب و تسا هدنام یقاب تامدخ هیارا زا نایرتشم يالاب فازگ ياه لوپ و هتشادن

 ياه تیلاعف شرازگ زا شیتفت ياه هتفای ناونع هب لیذ دراوم شیتفت نیا نایرج رد .درادن تیاضر یمرگ زکرم نیخست

 :تسا هدیدرگ شیتفت شرازگ لماش  اه یمرگزکرم هاگتسد تیرمآ یتایلمعو یتیریدم

 و يدصت نیلووئسم بناج زا هاگتسد زاین دروم )زاگ و لیت( تخوس داوم عقوم هب و قیقد یجنس زاین مدع تبسن هب .1
 )32( تدم و1397 لاس ناتسمز رد زور )44( تدم ات هدش ثعاب  یلم تاکرادت هرادا بناج زا نآ يروظنم رد ریخأت

 عوضوم نیا .دوشن ماجنا نیکرتشم ياه نامتراپآ يارب اه یمرگ زکرم نیخست تامدخ 1398 لاس ناتسمزرد زور

 تیریدم تبسن رگید یبناج زا و  هدومن لمع فیعض یتایلمع يراذگ نالپ رد هرادا فرطکی زا هک دهدیم ناشن
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 هدیدرگ نایرتشم یتیاضران ثعاب ،هدومن هیارا بسانم تقو رد نایرتشم هب ار تامدخ هتسناوتن هکنیا اهنت هن فیعض

 .تسا

 یط نآ راد ماود ياه يوچرپ و اه یمرگ زکرم نیخست تامدخ هضرع یگنوگچ زا نایرتشمو اهنایرورکم ناگ هدنشاب .2
 اهنآ هدنیامن هبلاطم مدع تباب اه نایرورکم یمرگ زگرم نایرتشم .دنا هتشادن تیاضر1398 و1397 لاس ناتسمز

 ضرغ اه نایرورکم یترارح دلوم هاگتسد تیلاعف یگنوگچ و هاگتسد تخوس داوم يریگ هنومن زا تراظن تهج

 یمرگ زکرم هرادا هک دنتشاد راهظا و هتشاد تیاکش نآ درکراک یگنوگچ زا یشیاهر ياه نامتراپآ نیخست

  .دنیامن یمن هبلاطم تراظن تهج تخوس داوم يریگ هنومن نامز رد ار نایرتشم هدنیامن فلتخم لیالد تشادرظنرداب

 یتایلمع تیریدم فعض ،نیکرتشم یتایدات ياه تیفلکم تخادرپ مدع درومرد یکینخت صخشم مزیناکیم دوبن .3

 تامدخ متسیس عطق صخشم مزیناکیم عضو صوصخرد ،يدصت یلخاد ياه لورتنک ياه متسیس یباسحو

 هطبار رد نایرتشم يالاب يدصت لوکوتورپ )3( لصف )18( هدام قیبطتو اه نامتراپآو كالب کیکفت هب اه یمرگزکرم

 غلبم و1396 لاس رد یناغفا )101,962,342( غلبم ات ،هدیدرگ ثعاب یتایدات ياه تیفلکم عقوم هب یلیوحت مدع هب

  .ددرگن لیصحت نایرتشمزا 1397 لاسرد اه یمرگزکرم نیخست سیف فراصم تباب یناغفا )164,299,237(

 ياه باسح تروص ،یمرگزکرم متخ مغرلا یلع زین 1398 لاس ناتسمز تباب اه یمرگزکرم نیخست سیف نانچمه

 ناشن هک هدیدرگن شجنسو هبساحم 28/12/1398 خیرات یلا یمرگزکرم تامدخ فراصم دش مامت تمیق یلام

 .دشابیم هرادا یتیریدمو یلام متسیس فعض هدنهد

 تامدخ هیارا سیف تخادرپ مدع زا ریخأت همیرج شجنس هب هطبار رد صخشم مزیناکیمو لمعلازرط تیدوجوم مدع .4

 تسرد يروآ عمج یگنوگچ يارب لمعلازرطو مزیناکیم دوبن ، 1397و 1396 ياهلاس یط نایرتشم زا اه یمرگ زکرم

 تخادرپ ریخأت همیرج عضو یگنوگچ هب هطبار رد لماک تحاضو مدع و نایرتشم زا تامدخ هیارا سیف عقوم هب و

 لاس رد یناغفا )12,235,481( غلبم هب دصیف )12( ریخأت همیرج تشادرظنرد اب ات ،هدش ثعاب تامدخ سیف ياه

 ناونع هب ددرگیم یناغفا )31,951,389( غلبم ًاعمج هک 1397 لاس رد یناغفا )19,715,908( غلبم و 1396

 .ددرگن شجنس نایرتشم يالاب عقوم هب سیف تخادرپ مدع زا ریخأت همیرج

 تبقارمو ظفح ریودت يدصت تسایر یمرگ زکرم ياه هاگتسدو تازیهجت تاکالهتساو تامیمرت شجنس يارب .5

 هیزجت نودب یقافآروط كالهتساو تامیمرت يارب يدصت نونکا .درادن دوجو صخشم مزیناکیم کی اهنایرورکم

 میمرت مانب دیاوع عمجرس زا لوپ رادقم کی ،هدشروظنم صخشم مرون مادکو یلام ياه باسح تروص لیلحتو

 غلبم 1398 یلام لاس ردو یناغفا )2,396,000( غلبم 1397 یلام لاس رد لاثمروط هب .دنریگیم رظن رد كالهتساو

 ناشن دوجوم دانسا .تسا هدش هتفرگ رظن رد تازیهجتو هاگتسد كالهتساو میمرت ناونع تحت یناغفا )2,387,485(

 کی )1,000,000( غلبمو 1397 لاس رد یناغفا )500,000( غلبم هاگتسد تامیمرت لوپ عومجم زا هک دهدیم

 فراصم هدنهد ناشن هک دنس یلو .تسا هدیسر فرصم هب يدصت دراوم ریاس رد 1398 لاس رد یناغفا نویلم

 تروص هرکذتم هجدوب زا لوپ هیداتو یساسا تامیمرت باب نیمهرد اصخشمو دیدرگن هیارا دشاب هاگتسد تامیمرت

 هضراع تبسن هب یقابتمو هدوب لاعف نآ هیاپ ود فرص ،شاد هیاپ شش هلمج زا هک تسا ببس نیمه زا .تسا هتفرگن

 هب طوبرم تاکبش ددجم يایحا تهج یکالهتسا هجو ریاخذ زاو لاعف ریغ وس نیدب يدامتم ياهلاس زا یکینخت

 یگنوگچ رد فرطکی زا هک دهدیم ناشن عوضوم نیا .تسا هتفرگن تروص هدافتسا هدش ینیبشیپ فده هب هاگتسد

 .دهدیم ناشن ار هرادا یتیریدم فعض رگید فرطزاو ،درادن دوجو تیفافش لوپ فرصم
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 تامولعم رارقو هتشادن تیلاعف 1398 یلام لاس یط ،)هنهک( لوا نایرورکم یمرگزکرم یترارح دلوم هاگتسد .6

 هک ،راد زرد ياه لن ،تسا هتشاد راهظا طوبرم ینیمزریز طوطخو هاگتسد ندوب لاعف ریغ دروم رد ینف تینواعم

 و هدش هتفرگراک یمرگ زکرم راشف دردنتساو مرون فالخ 1386 لاسرد هنهک نایرورکم ینیمز ریز طوطخ هکبشرد

 رب رد هک كالب )63( يارب 1398 ناتسمز رد هک هدش ثعاب تیعضو نیا  .تسا هدیدرگریذپ بیسآ هیحان نیا زا

 اه نایرورکم تبقارمو ظفح ریودت يدصت .ددرگن هئارا یمرگ زکرم تامدخ ،ددرگیم نامتراپآ باب )2158( هدنریگ

 )5,540,918( غلبم هب غلاب هک ار شیوخ يدصرد )10( صلاخ دیاوع دیامن هیارا نایرتشم هب تامدخ هتسناوتن هکنیزا

 .تسا هدیدرگ نایرتشم یتیاضران ثعاب ،رگید فرط زا و ددرگ مامت يدصتررض هبو دهد تسد زا دوشیم یناغفا

 نیا هب يدامتم نایلاسزا چنا )20 ات 4( زیاسزا عونلا فلتخم يزلف باب لن هداخ اهدص يرادهگنو ظفح تمسقرد .7

 ورازهکی )690.1963( رادقم هب12/12/1398 یلا يدج )15( خیراتزا هک عیامزاگ يرادهگنو هریخذ نانچمهو وس

 میقتسم روط هک 28/12/1398 خیرات یلا یفرصم دانسا بیترت نودب نت دون ودصشش هیراشعا هسو تصش ودصهن

 ،ددرگ هریخذ هکنیا نودبو لصو هاگتسد هب هزور همه یهد تخوس فده هب یترارح دلوم هاگتسد هب رکنات قیرط زا

   .تسا ه دیسر فرصم هب یسنج هبساحم همانتامیلعت تیاده فالخ

 1376 لاسزا ،دشابیم تقو یمالسا تراما تیمکاح نامز بوصم ،يدصت همانساسا ،دهدیم ناشن یسرزاب جیاتن .8

 نیمهزا ،تسا هدیدرگن امنور )تالیدعت( یحالصا حرط مادک مهای ورظن دیدجت نآرد لاس )20( زا شیب تشذگاب

 ،دشابیمن تیکرام )ياضاقتو هضرع( تآاضتقا اب راگزاسو گنهامه يدصت یتایلمعو یتیریدم ياه تیلاعف حطس ور

 شیوخ تدمزاردو تدم نایم یساسا فادها هب یبایتسد رطاخب نشور زادنا مشچ کی يدصت ات هدیدرگ ثعاب هک

  .دشاب هتشادن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
  
 

 

5 
 

  

 لوا شخب
 

شیتفت هب عجار تامولعم  



 
 
  
 

 

6 
 

 شیتفت تحت عجرم یفرعم

 تبقارم و ریودت يدصت ۀمانساسا رب ینتبم هک ،هدوب یعامتجا تامدخ هئارا ةرادا کی اهنایرورکم تبقارم و ریودت يدصت
 )6(هدام مکح ساسا هب و ق.ه 1422 لاس )798( هرامش یمسر ةدیرج ةرشتنم اهنامتراپآ عیزوت ةررقم و اهنایرورکم
 اب .تسا هدیدرگ عضو اهنایرورکم تبقارم و ظفح ياه تیلاعف میظنتروظنم هب ناتسناغفا یمالسا تراما ياهیدصت نوناق
 .دیامن یم تیلاعف شیوخ همانساساو اهیدصت نوناق ماکحا قباطم یعافتنا يدصت ثیحب یقوقح تیصخش نتشاد

  هرادا فده

 تمیق لدب رد طوبرم ياه هژورپ و اهنایرورکم ناگ هدنشاب يارب یباسح و ینف ، یعامتجا تامدخ هیارا روظنم هب يدصت
  .دیامنیم تامدخ هضرعو تیلاعف صلاخ دافم دصیف )10( یلا ذخا و فراصم  دش  مامت

  عجرم  ياه  تیلاعف

 كالب )23( يارب تسخن رد یعامتجا تامدخ هئارا يارب 1345 لاس رد اهنایرورکم تبقارمو ظفح ریودت يدصت تسایر
 ياه متسیس نتشاد اب هرادا .تسا هدش هداهن داینب هنیم هاشردان تیرمآ ناونع تحت لوا نایرورکم كالب )49( ًاادعب و
 یکی اه هناخ هیفصت و یکینخت و يرینجنا تامدخ ریاس و يزبسرس ،یمرگزکرم نیخست ،نویسازیلاناک هیلخت،یناسربآ
 و زارف هتشذگ لاس هاجنپ یطو هدیدرگ سیسأت ،دوب هقطنم حطس هب دوخ نامز و رصع رد هتفرشیپ ياه متسیس زا
 :تسا هدیدرگ حیضوت لیذرارق نآ ششوپ تحت تاحاس 1398 و 1397 ياه لاس یطو هدومن یط ار بیشن

 ژارتم هب یشیاهر كالب )63( یعومجم دادعت هبو نامتراپا باب )2158( دادعت هب ًاعمج  لوا نایرورکم هحاس .1
 . دیامنیم ءاوتحا ار عبرم رتم )153,191.37( یعومجم

 ژارتم هب یشیاهر كالب )57( یعومجم دادعت هب و نامتراپا باب )2607( دادعت هب ًاعمج موس نایرورکم هحاس .2
 . دیامنیم ءاوتحا ار عبرم رتم )189,180.12( یعومجم

 ژارتم هب یشیاهر كالب )38( یعومجم دادعت هب و نامتراپا باب  )2602( دادعت هب فلا موس نایرورکم هحاس .3
 . دیامنیم ءاوتحا ار عبرمرتم )172,514.96( یعومجم

 یعومجم ژارتم هب یشیاهر كالب )23( یعومجم دادعت هب نامتراپا )1455( دادعت هب مراهچ نایرورکم هحاس .4
 دوجوم نامتراپآ باب )8822( ،كالب )181( لماش عومجم رد ،دیامنیم ءاوتحا ار دوجوم عبرم رتم )112,842.342(
  .تسا هدیدرگ حیضوت لیذ لودج هعیرذ لیصفت هب نآ ژارتم و تاصخشم هک دشاب یم

 لباکرهشرد اهنایرورکم ي اه یمرگ زکرم هاگتسد ششوپ تحت تاحاس 1: لودج
 هرامش هحاس مسا نامتراپا  دادعت اه كالب دادعت تحاسم عومجم

 1 لوا نایرورکم 2158 63 153,191.37
 2 موس نایرورکم 2607 57 189,180.12
 3 فلا موس نایرورکم 2602 38 172,514.96

 4 مراهچ نایرورکم 1455 23 112,842.342
 5 لک عومجم 8822 181 627,728.792

 
 تحاسم هب باب )8822(هب نیخست تامدخ ششوپ تحت ياه نامتراپآ دادعت ددرگیم هظحالم قوف لودجرد هکیروط
 اب دش مامت تمیق زا دعب هاگتسد تیلاعف متخرد تامدخ سیفو دهدیم ناشن ار عبرمرتم )627,728.79( یعومجم
 .ددرگیم هبساحم نامتراپا ره يالاب عبرمرتم یف ساسا هب صلاخ دافم دصرد )10( تشادرظنرد

  1398و 1397 ياه لاس لیکشت

 )ناریجا( یتامدخدنمراکو نت)12(ینف دنمراک ،نت )12(يرادادنمراک  1398و 1397 ياه لاس هدشروظنم لیکشت لصا 
 خرؤم )19( هرامش هیباوجتسا هظحالمب  .تسا هدش هداد تامولعم نت )95( دادعت ًاعمج يرادا و ینف نادنمراک نت )71(

 صیقنت ایو دیئزت مادک هدوب1394 لاس هدشروظنم تانییعتو لیکشت قبط اه یمرگزکرم هاگتسد تیرمآ 13/11/1398
  .تسا هدیدرگن امنور نآرد يدصت سیئر يانثتسا هب
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 شیتفت عوضوم باختنا

 خرؤم )1395( هرامش مکح ساسا هب نآ تبقارم و ظفح و اه نایرورکم ياه یمرگ زکرم نیخست تامدخ هئارا یگنوگچ عوضوم
 ظفح يدصت فیعض تامدخ هئارا زا اه نایرورکم ناگ هدنشاب صوصخب نادنورهش تیاکش ساسا هب هک هرادا ماقم 18/09/1397
 .تسا هتفرگ رارق شیتفت دروم هدیدرگ عجار شیتفت یلاع هرادا هب یمرگ زکرم تیرمآ صوصخب تبقارم و

  شیتفت فادها

 :تسا هدش هتخادنا هار هب لیذ فادها لوصح روظنم هب تیدیفم و تیرثؤم ،تیداصتقا یساسا لوصا تشادرظنرد اب شیتفت نیا
 .نآ بسانم نامز رد و رتهب تامدخ هیارا يارب یتایلمع ياه همانرب بولطم و تسرد يراذگ نالپ زا نانیمطا لوصح .1
 .اه نایرورکم ياه یمرگ زکرم نیخست تامدخ هیارا يارب هرادا عبانم رثؤم تیریدم تیدوجوم زا نانیمطا لوصح .2
 .نآ فرصم یگنوگچ رد تیفافشو تامدخ سیف يروآ عمج رثؤم تیریدم زا نانیمطا لوصحو یبایزرا .3

 شیتفت ياهرایعم

 هدش هتفرگ رظنرد لیذ ياهرایعم تشادرظنرد اب اه نایرورکم تبقارم و ظفح يدصت تسایر یمرگ زکرم شخب درکلمع شیتفت
 تسا

 تاکرادت لمعلازرط و نوناق .1
 تبقارم و ظفح يدصت ياه لمعلازرط و اه دومنهر .2
 تیریدم ياه هویش نیرتهب .3
 .)INTOSAI(شیتفت یلاع ياه داهن یللملا نیب نامزاس )ISSAI( یللملا نیب تارایعم .4

 شیتفت يژولودوتیمو دودح

 رتشیب نآ زکرمتو هدادرارق ششوپ تحت ار اه نایرورکم تبقارمو ریودت يدصت تآارجا تیدیفمو تیرثؤم ،تیداصتقا شیتفت نیا
 زا رکذلا قوف فادها ققحت روظنم هب فظؤم تئیه .دشابیم اه نایرورکم ياه یمرگ زکرم نیخست تامدخ هیارا یگنوگچ يور
 ،یسررب فادها هب لین رد ار تئیه هک تامولعم لیلحتو يروآ عمج يارب یسررب یکلسمو يرورض ياه کینکتو اه هویش مامت
 .تسا هتفرگ راک ،دیامن کمک رظن زارباو يریگ هجیتن ،یفاکو بسانم دهاوش ،یتابثا كرادم يروآ عمج
 :تسا هتفرگ تروص لیذ قیرط زا تامولعم يروآ عمج
 مالعتسا -
 تاسلج ریودت -
 یکیزف و ینیع هدهاشم -
 اه نایرورکم ناگ هدنیامن ياروش ءاضعا و ناگ هدنوش دیفتسم تایرظن ذخا -

 شیتفت ياه تیدودحم

 رثأتم تیهامو ینامز ظاحل زا ار شیتفت يژولدوتیمو تآارجا هک هدیدرگ ورب ور ياه تیدودحم اب شیتفت نایرج رد فظؤم تئیه
 تآارجاو يراک متسیس ،دانسا هبناج همهو عماج تروصب دناوتن شیتفت تئیه ات دیدرگ ثعاب هک لماوع هلمج زا .تسا هتخاس
 .دهدیم لیکشت لیذ دراوم دنهد رارق شیتفت دروم ار هرادا

 .هرادا يراک ياه هیسودو دانسا ندوب هدنگارپو هرادا گنلیاف متسیس ندوب مظنم ریغ •

 تآارجا زا نادنمراک يریذپ تیلووسم مدعو هطوبرم ياه شخب نیب یگنهامه فعض   •

 هب عقوم هب ار اه مالعتسا ياه خساپ و تامولعم ،دانسا ،هتشاد نیشتفم اب فیعض يراکمه يراک ياه شخب نادنمراک •
 دندومن یمن هیارا شیتفت تئیه

 لیمکت ار شیوخ یسررب نیعم نامز رد و شیتفت هبناج همه ار هرادا تآارجا دناوتن شیتفت تئیه ات دیدرگ ببس رکذلا قوف دراوم
 .دیامن
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 اه نایرورکم ياه یمرگ زکرم هاگتسد تیرمآ 1398و 1397 ياهلاس یلام تیعضو لیلحت
 

 1399 یلام لاسرد هک 1398 و 1397 یلام ياه لاس تباب اه نایرورکم ياه یمرگزکرم هاگتسد فراصم و دیاوع

  هدش لیصحتو هتفای ققحت ،هدش ینیبشیپ فراصم و دیاوع ققحت یگنوگچ ،تفرگرارق یسرزاب دروم تئیه نیا طسوت

 ًاالیذ اه نایرورکم تبقارم و ظفحریودت يدصت تسایر ياه یمرگزکرم هاگتسد تیرمآ 1398 و 1397 ياه لاس

 :تسا هدیدرگ هئارا تامولعم

 مراهچ ، موس ،لوا نایرورکم ياه یمرگزکرم نیخست تامدخ يدیاوع عبانم زا ار شیوخ فراصم هدمع شخب ،يدصت

 شجنس زا دعب اه یمرگزکرم نیخست تامدخ سیف ذخا كردمزا هاگتسد فراصم .دیامنیم لیومت فلا موس نایرورکم و

 .ددرگیم شجنس صلاخدافم دصرد )10( تشادرظنرد اب دش مامت تمیق

       

 ققحت فراصم
 لاس هدش ینیبشیپ دیاوع هتفای ققحتدیاوع هدش لیصحت دیاوع هدنامیقاب دیاوع هتفای

165,236,733 34,388,917 147,371,489 181,760,406 157,176,240 1397 

220,639,825 100,125,779 141,382,633 241,508,412 168,720,240 1398 

 

 مادک و هدوب هنانیبعقاو ریغ هتفرگ تروص دیاوع ینیبشیپ هک ددرگیم مولعم 1397 لاس دیاوع و فراصم ینیبشیپ زا

 زا .درادن دوجو یمرگ زکرم تامدخ هیارا كرد زا دیاوع و نیخست فراصم شجنس یگنوگچ يارب صخشم مزیناکیم

 دیاوع یناغفا )100,125,779( غلبم و 1397 لاس هتفای ققحت دیاوع )34,388,917( غلبم هتسناوتن هرادا ،رگید فرط

 فراصم و دیاوع هسیاقم تشادرظن رداب ،نآرب هوالع .دیامن يروآ عمج لاس کی زا رتشیب تشذگ اب ار شیوخ 1398 لاس

 تبسن 1398 لاس فراصم .دراد دوجو هظحالم لباق توافت 1398 لاس هتفای ققحت فراصم و دیاوع و هدش ینیبشیپ

 كرادت مدع نآ مهم لماوع زا یکی هک دهدیم ناشن ار ناشن شیازفا یناغفا )59,000,000( غلبم عومجمرد 1397 هب

 .دشابیم بسانم تمیق اب و عقوم هب اه یمرگ زکرم هاگتسد يارب تخوس داوم

 باسح تروص  1398 توح )28( خیرات یلا اه یمرگزکرم نیخست تامدخ ندش لیطعتو ناتسمز لصف متخ دوجواب

 فرصم عومجم نآ تیورب ات ،تسا هدشن بیترتو هلماعم عقوم هب طوبرمرتافد هبو لیلحتو هیزجت طوبرم یلام ياه

 بناجزا ،دیدرگیم صخشمو تیبثت یتفن داوم يدصت بناج هب تخادرپ لباق  یقیقح غلبمو دش مامت تمیق ،تامدخ

 ناتسمز دش مامت تمیقو یقیقح فراصم درومرد نآ هظحالمب ات هدشن هدامآو بیترت ، هیهت عقومب يدصت نآ نیلوؤسم

   .دیدرگیم رظن زاربا 1399 یلام لاس طوبرم  1398 لاس
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 1 هرامش هتفای
 اه یمرگ زکرم هاگتسد ) عیامزاگو لزید لیت ( تخوس داوم عقوم هب يروظنم و كرادت مدع :هتفای ناونع
 يداصتقا ریغ یناغفا نویلم )50( زا رتالاب 1397 لاس هب تبسن 1398 لاس نیخست تامدخ ات هدیدرگ ثعاب
 .ددرگ مامت
 رایعم
 بیترت بسانم نامز رد هتشاد تسد هوجو تشاد رظن رد اب ار یتاکرادت نالپ تاکرادت نوناق )مهدزای( هدام )3( هرقف

 و زاغآ هجدوب ییاهن حرط تشادرظنرد اب تاکرادت نالپ يروظنمو يدنم زاین تیبثت زا دعب ار تاکرادت لحارمو دنیامن

 .دربب شیپ هب دادرارق دقع یلا

 ماخ داوم هب اضاقتو جایتحا نییعت ؛دراد تحارص نینچ دروم رد همانساسا مراهچ هدام )12و11( هرقف قبط ،نانچمه

 نآ عیزوت هکیداوم عقوم هب تفایرد هب مادقا ،هدمعو نوچرپ يرادیرخ روما یهدنامزاس ،داوم ریاسو تازیهجت ،تاقورحم

   .تسا هدش ینیبشیپ نالپ هعیرذ

  تلاح
 هدومنن بیترتو هیهت نآ بسانم نامز ردو عقوم هب ار شیوخ یتاکرادت نالپ اه نایرورکم ترارح دلوم هاگتسد هرادا 

 یتاکرادت نالپ و1397/4/23 خیرات هب ار  1397 یلام لاس  یتاکرادت نالپ هرادا هک دهدیم دوجوم ناشن دانسا .تسا

 یتلود ياه تکرش و يدصت یمومع تسایر هب يروظنم تهج و هدومن بیترت1398/6/30 خیرات هب ار1398 یلام لاس

 خیرات هب 1398 یتاکرادت نالپ و1397/8/20 خیرات هب 1397 لاس یتاکرادت نالپ .تسا هدومن لاسرا هیلام ترازو

 یط و يراک هسورپ تیریدم رد هرادا هک ددرگیم مولعم یتاکرادت نالپ لحارم یط زا .تسا هدیدرگ روظنم1398/8/27

 سپ ،ددرگ روظنم لاس نامه برقع هام رد یتاکرادت نالپ هکیتروص رد .تسا هدومن لمع فیعض یتاکرادت نالپ لحارم

 ندوب عقوم هب هک تیداصتقا لوصا تیاعر تشاد رظنرد اب ار نایرتشم هب عقومب تامدخ هیارا هسورپ دناوتیم هنوگچ

 .ددرگ تیریدم ،دشابیم تیرثؤم و تیداصقا لصا یساسا ياهروتکف زا یکی تامدخ و سانجا

 فصنً ابیرقت هک زور )44( تدم هتسناوتن نایرورکم ياه یمرگ زکرم نیخست هرادا هک دهدیم ناشن تئیه ياه هتفای

 ناتسمز رد ددرگیم ناتسمز لصف هصح )3.1( هک زور )32( تدم و  1397 لاس ناتسمز رد ددرگیم ناتسمز لصف

 .دیامن هئارا یمرگ زکرم تامدخ شیوخ نایرتشم هب 1398 لاس

 لومش هب ماخ داوم تمیق هزادنا نامه هب دوشیم رت کیدزن امرس لصف هک هزادنا ره هب ،تالاح و عضو تشادرظن رداب

 تامدخ سیف ندش مامت تمیق هکلب هرادا  يارب اهنت هن یلام ررض ببس عضوم نیا و هتفر دنلب رازاب رد عیام زاگ و لیت

 یناغفا )165,236,733( غلبم اه نایرورکم نیخست كرد زا هرادا فرصم  1397 یلام لاس رد .ددرگیم نایرتشم هب

 هک هدیسر یناغفا )220,639,825( غلبم نایرتشم شیازفا و تامدخ هئارا رد ریغت نودب 1398 لاس رد هکیلاحرد هدوب

 .دهدیم ناشن رتشیب یناغفا )55,403,092( غلبم  1397 لاس هب تبسن 1398 لاس رد ار هتفای ققحت فرصم

 تلع
 نالپ بیترت مدع ،عبانم تسرد تیریدم هب هطبار رد هرادا یتیریدم فعض یلام عبانم زا رثؤم هدافتسا مدع ،يراگنا لهس
 بسانم و نیعم نامز رد دادرارق لحارم یط مدع  و یمرگ زکرم هاگتسد هب تخوس داوم كرادت نالپ صوصخب یتاکرادت

 تاکرادت يروظنم هسورپ ندش ینالوط و نآ
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 تاریثأت
 ات ددرگیم ببس ددرگن كرادت و نالپ نآ ترورض نامز رد و عقوم هب یمرگ زکرم هاگتسد تخوس داوم هکیتروص رد

 رگید فرط زا و ددرگ مامت يداصتقا ریغ اه نایرورکم یمرگ زکرم نایرتشم و هرادا هب فرطکی زا هتفرگ تروص تاکرادت

 نایرتشم یتیاضران ببس ددرگن هئارا نایرتشم هب تسرد لکشب تامدخ و دوشن ماجنا عقوم هب تاکرادت هکیتروص رد

 کی ددرگیم یناغفا نویلیم )55.4( دودح رد هک 1397 لاس هب تبسن  1398 لاس فراصم توافت زا ،نانچمه .ددرگیم

 .دشابیم یمرگ زکرم ترورض دروم ماخ داوم عقومب كرادت مدع نآ یساسا تلع

  عجرم خساپ

 )یلام( یتاکرادت هبترم نالپ و 23/4/1397 خرؤم )660( هرامش همان هعیرذ1397 یلام لاس )یلام( یتاکرادت هبترم نالپ

 یمومع مرتحم تسایر هب يروظنم تهج و بیترت 30/6/1398 خرؤم )1015( هرامش همان هعیرذ 1398 یلام لاس

 ربمن بوتکم و 20/8/1397 خرؤم )soceo-1306(ربمن بیتاکم هعیرذ و هیلام ترازو یتلود ياه تکرش و يدصت

)1332-soceo( تسا هدومن لصاح يروظنم 27/8/1398 خرؤم. 

 تیبساحمرس تامولعم زا دعب اه نایرورکم تبقارم و ریودت يدصت تسایر 1398 و1397 یلام لاس یلام نالپ نانچمه

 و اه يدصت یمومع مرتحم تسایر هب یبایزراو لیلحت ضرغ یلام لاس ریخا رد هنالاس هتفای ققحت روپار ذخاو يدصت

 تابعش طسوت یبایزرا زا دعب اهی دصت مرتحم تسایر هک .ددرگیم میدقت ًامسر داصتقا مرتحم ترازو یتلود ياه تکرش

 نیا هب و یبایزرا أمسر ار یلام نالپ يدصت یلاع ياروش دییأت زادعب دروم رد هناگادج تامولعم ذخاو شیوخ طوبرم

 يروظنم و بیترت رد ریخأت تلع هک دریگیم رب رد ار نامز تدم کی هدش رکذ لحارم یط هک درادیم لاسرا تسایر

 داوم يرادیرخرد1398و1397ياهلاس هدش ینیبشیپ نالپ هبرظن فرصم هفاضا نانچمهو دشابیم هنالاس یلام نالپ

  .تسا هدمآدوجوبرازاب خرن قباطم تخوس داوم تمیقرد شیازفا تبسن هاگتسد تخوس

 تیئه شرافس

 اب ار شیوخ یتاکرادت نالپ  عقومب تامدخ هضرعو یگتکس ، یلیطعتزا يریگولج روظنم هب يدصت ات ،ددرگیم شرافس

 تشادرظنرداب .دنیامن بیترت تاکرادت نوناق )مهدزای( هدام  تیاده قباطم دوجوم تیفرظو اه يدنمزاین تشادرظنرد

 و فراصمرد ییوج هفرص لصا تیاعر اب هاگتسد تخوس فراصم شخبرد یتاکرادت نالپ ،يدصت یلام ناماسبان تیعضو

 ینامز تیدودحم هب هجوت اب تامدخ تیرثؤم و تیدیفم ياهروتکف یشخب رثا ورتهب تامدخ هضرع تهج نامز تیریدم

 دییأت و يروظنم ) اه یمرگزکرم هاگتسد تیلاعف عورش( ناتسمز عورشزا لبق هام هس مکزا مک يرورض دراومرد و بیترت

  .ددرگ ذخا یلم تاکرادت نویسیمک

 2 هرامش هتفای
 نایم هب و نایرتشم هب تیفیک اب و يرایعم تامدخ هئارا رد هرادا یتایلمع و یتیریدم فعض :هتفای ناونع
 یمرگ زکرم هاگتسد تیلاعف رد ریخأت ندمآ
 رایعم

 هئارأ روظنمب يرصع تاسیسأتو تازیهجت زا هدافتسا ،تامدخ هعسوت روظنمب اه نایرورکم تبقارمو ظفح يدصت هرادا

 نتشادهگن لاعف روظنمب هرادا ،نانچمه .دنیامن هدافتسا تامدخ دش مامت تمیق ندروآ نیئاپو تیفیک ابو يرایعم تامدخ

 .دشاب هتشاد رظن رد رثؤم یتایلمع ياه نالپ هاگتسد تازیهجتو تاسیسآت مامت
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 تلاح
 هتشادن تیاضر 1397 لاس ناتسمز لصف یط اه یمرگ زکرم نیخست تامدخ هضرع یگنوگچ زا اهنایرورکم ناگ هدنشاب

 )15( یلا ولد )17( خیرات زا یمرگ زکرم هاگتسد ،اهنایرورکم مدرم یعامتجا ياروش ناگ هدنیامن تامولعم قبط .دنا

 لن هکنیا مانب اه هفقو هب زور نایرج رد ترارحو هدوب یمرگ لن هدوب لاعف  مه رگاو هتشادن تیلاعف 1397 لاس توح

  .تسا هدومنن هئارا تامدخو هدوب شوماخ هدیفک یمرگ زگرم ياه

 هک هتشادن تیلاعف يدج )16( یلا سوق )15( خیرات زا یمرگ زکرم هاگتسد  1398 لاس ناتسمز لصف رد ،نانچمه

 هیارا نآ بولطمو مزال تروصب نآ ترورض نامز رد نایرتشم هب یمرگ زکرم تامدخ هک دهدیم ناشن عوضوم نیا

 .دسریم رظن هب زجاع رثؤمو تیفیک اب تامدخ هئارا رد هراداو هدیدرگن

  تلع
 ترابع موادتم و تیفیک اب نیخست تامدخ هئارا مدع و اه نایرورکم یمرگ زکرم هاگتسد تیلاعف رد ریخأت یساسا تلع

 وگخساپ و عماج همانرب تیدوجوم مدع ،هاگتسد بولطم و تسرد تبقارم و ظفح مدع ،هاگتسد یکینخت تالکشم ،زا

 زورب تروص رد یلمع نالپ نتشادن و تالکشم ،اهرطخ یبایزرا و لیلحت مدع ،تیفیکاب و عقومب تامدخ هئارا روظنمب

 و رمتسم و تیفیک اب تامدخ هئارا روظنمب تدمزارد همانرب و نالپ نتشادن ،هاگتسد تیلاعف نداتفا راک زا و تالکشم

 .تسا هدیدرگ هاگتسد نداتفا راک زا و تیلاعف رد ریخأت ببس هرادا رد يربهر و یتیریدم فعض تیدوجوم
 تاریثأت
 هئارا ترورض تقو ردو تیفیکاب ،نایرتشم يدنمزاین قباطم اه نایرورکم یمرگ زکرم نیخست تامدخ هکیتروص رد

 تالکشم هب ناتسمز لصف رد نآ نایرتشمو هدیدرگ مدرم یتیاضران ببس دیآ دوجوب ریخأت هاگتسد تیلاعفردو ددرگن

 مامت و یمرگ زگرم هاگتسد ات ددرگیم ببس هاگتسد تبقارمو ظفح هب هجوت مدع ،رگید فرط زا .ددرگیم وربور يدج

 تبقارم و ظفح و یتایلمع مظنم ياه نالپ نتشادن تبسن نآ زا رثؤم هدافتسا و بیرخت تدم هاتوک رد نآ متسیس

 .دیآ دوجوب

  عجرم خساپ
 )15( یلا ولد )17( زا یمرگ زکرم و هتشادن تیاضر اه یمرگ زکرم نیخست زا 1397 لاس رد اه نایرورکم ناگ هدنشاب

 ساسحا ترارحو هدوب یمرگ لن مهنآ هک شوماخ تعاس کی زا دعب و لاعف بش هجبود تشادن دوجو1397 لاس توح

 )15( زا 1398 لاس رد .هدوب شوماخ زین تعاس )72( و دوب یم شوماخ هدیفک لن هکنیا مانب اه هفقو هب زور نایرج رد

  .تشادن دوجو یمرگ زکرم يدج )16( یلا سوق

 یلا و هدومن زاغآ تیلاعف هب 1397/سوق/17 خیرات زا اه نایرورکم یمرگزکرم هاگتسد هدش تبث لانروژ قباطم

 )89( دادعت هب . تسا هتشاد همادا اه نایرورکم ياه نامتراپا نیخست ضرغ اهیمرگ زکرم هاگتسد تیلاعف 15/12/1397

  .دشابیم جرد لانروژ قرو

 عفر زا دعب و هدیدرگ وچرپ هاگتسد ًاتقؤم ،اه یمرگ زکرم هاگتسد تیلاعف مایا رد یکینخت تالکشم زورب تروص رد

 .تسا هدومنزاغا تیلاعف هب هاگتسد هرابود دشابیم تبث هاگتسد لانروژ باتک رد هک هدمآ نایم هب ضراوع

 لامرون هاگتسد نآ عفر زا دعب هک هدومن ادیپ یئزج  ضراوع یمرگ زکرم متسیس قرب ياه يوچرپ و كالهتسارثا زا

 نآ رد نوچ ،دوب هدیدرگ بیترت یجراخ نیصصختم طسوتً البق هک یترارح فارگ تسارکذت لباق .تسا هتشاد تیلاعف

 هدنشاب طسوت تافراصم هکنالاح دیدرگ یم لامکا يدیاسبس روط تقو نامه تموکح قیرطزا هاگتسد تخوس داوم نامز

 روتکاف نانچمه  .ددرگ یم نیخست ترارح طسوا دح لاونم نیمه هب انب .ددرگیم تخادرپ اه نایرورکم مرتحم ناگ

 تیلاعف ات ،دوش یم ثعاب زین اه لاناک یمرگ زکرم ياه لن لومش هب هاگتسد يرنیشام ریاسو اه شاد تاکالهتسا یمود
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 هجرد1397 لاس رد و دراد ینوریب ياوه اب میقتسم طابترا تخوس داوم تافراصم اذکه .دریگب تروص طسوتم تروص هب

 رتمامرت هدهاشم ساسا هب ترارح هج رد تسا رکذت لباق هتبلا هک ،دوب هدیدرگ عیزوت دیرگ یتناس )66(رثکا دح یمظعا

 لانروژ رد و هدهاشم هتعاس )24( لاویرکون طسوت دشاب یم بصن اه یمرگ زکرم تشگرب و تفر اه لن متسیس رد هک

  .ددرگ یم تبث

 تئیه شرافس

 يارب تیفیکاب و يرایعم تامدخ هضرع تهج یمرگ زگرم هاگتسد دوجوم تیفرظ و عبانمزا رثؤم هدافتساروظنم هب -
 .ددرگ فیظوت یکینخت میت کی هاگتسد دوجوم تالکشم یسررب يارب ات تسا مزال نیکرتشم

 یبایزرا و لیلحت تشادرظن رد اب هاگتسد تبقارم و ظفح ،تازیهجت یساسا میمرت يارب هنانیبعقاو یتایلمع نالپ -
 زکرم ياه لن لومش هب يرنیشام ریاس و اه شاد ،هاگتسد میمرت يارب مزال هجدوب ،بیترت هاگتسد یلعف تیعضو

 .ددرگ عوفرم هاگتسد دوجوم تالکشم و هتفرگ رظن رد اه لاناک یمرگ

 كرادت یمدرم ياروش هدنیامن تشادروضح اب نآ بسانم نامز رد نیخست داوم ،تیفیکاب و يرایعم تامدخ هئارا يارب -

 .دبای شیازفا هرادا تآارجا يالاب نایرتشم رابتعا و هتفای دوبهب هرادا تآارجا رد تیفافش ات دریگ تروص
 
 3 هرامش هتفای
 شیازفا ثعاب هک تامدخ سیف عقومب هیفصتو لیصحت يارب صخشم مزیناکیم تیدوجوم مدع :هتفای ناونع
 هدیدرگ 1397 لاس زا یناغفا )164,299,237( غلبمو 1396 لاس رد یناغفا )101,962,342( غلبم هب تایقاب
 تسا

  رایعم
 تخادرپ هب هطبار رد ار شیوخ یتایدات ياه تیفلکم نایرتشم ات تسا مزال تیفیک ابو عقومب تامدخ هئارا روظنم هب

 .ددرگ هئارا تیفیکاب و يرایعم تامدخ ات دنهد ماجنا نآ نیعم نامز رد یمرگ زکرم نیخست تامدخ سیف
  تلاح
 یمومع لنزا یمرگزکرم بآ لن عطق يارب هاگتسد دوجوم متسیسو یکینخت ظاحل زا هک دهدیم ناشن شیتفت ياه هتفای

 تامدخ هئارا سیف هک نایرتشم ات درادن دوجو تسا هتفرگ تروص يزاس هکبش اهنامتراپآ هب كالب زاو اه كالب يارب هک

 دشاب هدومنن تخادرپ ار نیخست سیف هکینامز اتو ددرگ عطق نآ یمرگ زکرم ياه لن ،دنیامن یمن تخادرپ نآ عقومب ار

 هاگتسد تسرد تیریدم يارب بسانم ياه لورتنک هک دوشیم هدید ورنیزا .ددرگن لصو اهنآ یمرگ زکرم ياه لن

 .درادن دوجو تامدخ رثؤمو رتهب عیزوت یگنوگچو

 تامدخ سیف يرادیقاب لیصحتو هیفصت يارب هرادا هک ددرگیم مولعم نایرتشم يرادیقابو هرادا تآارجا زا ،رگید فرط زا

 یمن رظن هب يدج تامدخ سیف ای دیاوع لیصحت رد هراداو درادن صخشم لمعلازرطو مزیناکیم مادک یمرگزکرم نیخست

 هدادن ماجنا هدش هئارا تامدخ لابق رد ار شیوخ ياه تیفلکم يدصت نایرتشم هک دهدیم ناشن دوجوم ماقرا .دسر

 زا نیخست تامدخ سیف یناغفا )101,962,342( غلبم هتسناوتن اه نایرورکم تبقارمو ظفح يدصت نانچمه  .تسا

 شیوخ نایرتشمزا ار 1397 لاس زا اه یمرگزکرم نیخست سیف فراصم یناغفا )7164,299,23( غلبم و 1396 لاس

 موی )15( تدم تشذگزا دعب 1398 لاس ناتسمز تباب نیخست سیف یگنوگچ هک تسا رکذ هب مزال .دنیامن لیصحت

 .تسا هدشن زین لیصحتو تیبثت نونکا ات هاگتسد تیلاعف متخزا
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  تلع
 عطق صخشم مزیناکیم عضو صوصخرد يدصت یلخاد ياه لورتنک ياه متسیس یباسحو یتایلمع تیریدم فعض

 نیکرتشم يالاب يدصت لوکوتورپ )3( لصف )18( هدام قیبطتو اه نامتراپاو كالب کیکفت هب یمرگزکرم تامدخ متسیس

 .هدش هئارا تامدخ یتایدات ياه تیفلکم عقومب یلیوحت مدع هب هطبار رد

  تاریثأت

 سیف هک نایرتشم يالاب دناوتن يدصتو دشاب هتشادن لورتنک شیوخ تامدخ هئارا یگنوگچ يالاب هرادا هکیتروص رد 

 تامدخ زا رسدوخ لکش هب نایرتشم ددرگیم ببس دناوتن هدومن عطق اهنآ يالاب ار تامدخ دیامن یمن تخادرپ ار تامدخ

 متسیس عطق صخشم مزیناکیم عضو مدعو یتایلمع تیریدم فعض تبسن ،نانچمه .دنیامنن تخادرپ نآ سیفو هدافتسا

 تباب یناغفا )164,299,237( غلبم و1396 لاسر د یناغفا )101,962,342( غلبم ات ،هدیدرگ ثعاب یمرگزکرم تامدخ

 ات ددرگیم ببس تیعضو نینچ همادا .ددرگن لیصحت نیکرتشم زا 1397 لاسرد اه یمرگزکرم نیخست سیف فراصم

 .ددرگ هجاوم یگتسکشروو سالفا هب تدملا لیوط رد يدصت

  عجرم خساپ
 درومرد :دنا هتشادریرحت نینچ20/11/1398 خرؤم )21( ربمن و11/10/1398 خرؤم )26( ربمن ياه هیمالعتسا هعیرذ

 هب ددتعم بیتاکم هعیرذ ،درادن دوجو اهنامتراپا هب كالب زا و اه كالب يارب هک یمومع لن زا یمرگزکرم بآ لن عطق

 اهنایرورکم نیکرتشم تایقاب درومرداه نایرورکم یمدرم ياروشو لباک یتینما مهن هزوحو هینما ینادناموق ،هلخاد ترازو

   .هدیدرگ لاسرا لودج کی یط

 تئیه شرافس

 ياهلاسزا هک شیوخ يرادیقاب لیصحت تمسقرد لباک یلاوراشاب یگنهامهرد اه نایرورکم تبقارمو ظفح يدصت هرادا

 تشادرظنردابو هدومن يرگنزاب هبناج همه و قیقد تروصب هدنامیقاب نیکرتشم يالاب 1398و1397 ياهلاس و هتشذگ

 مزیناکیم قیبطت و داجیا اب هماع ییاراد ندنام دکار زا يریگولجروظنم هبو يدصت لمعلازرط )مراهچ( هدام )9( هرقف

 يالاب ،تسا يدصت هب طوبرمً امامت هک تامدخریاسو نویسازیلاناک ،بآ لن ،یمرگزکرم( تامدخ عطق لیبقزا یلمع

  .دنزاس یلمع دنراد یهیدب هک نیکرتشم

 4 هرامش هتفای

 سیف تخادرپ هب هطبار رد نایرتشم ياه تیفلکم لیمکت مدع تبسن ریخأت همیرج عضو مدع :هتفای ناونع
  1398 یلا1396 ياهلاس یط تامدخ

  رایعم
 ياه تیفلکم ات هدش هتخاس فلکم ناگ هدنشابو نیکلام اه نایرورکم تبقارمو ظفح يدصت لمعلازرط )18( هدام قبط

 عبر متخرد دنکن هیدات تامدخ ياه تخادرپ لسلسم روط هکیتروص رد .دنیامن هیدات نآ نامزو تقو هب ار دوخ یتایدات

 .دریگ یمرارق همیرج تحت دصیف )12( دنیامنن هیدات لاس لوطرد هاگرهو ،دصیف کی لوا

  تلاح
 ياه تیفلکم لیمکت مدع تبسن هب اه نایرورکم تبقارمو ظفح يدصت نایرتشم هک دهدیم ناشن شیتفت ياه هتفای

 هدام قبط .ددرگیم ریخأت همیرج لباق دشابیم اه یمرگ زکرم نیخست تامدخ سیف عقوم هب تخادرپ انامه هک شیوخ

 ناشن هدیدرگ لیجست حضاو روط نآرد نیبناج ياه تیفلکم هک اه نامتراپا نیکلامو يدصت نیبام یف لوکوتورپ )18(



 
 
  
 

 

15 
 

 رد ،دنیامنن هیدات لسلسم روط هب ار شیوخ یتایدات ياه تیفلکم اه نامتراپآ نیکلامو ناگ هدنشاب هکیتروص رد دهدیم

 .ددرگ یم ریخأت همیرج دصیف )12( دنیامنن هیدات ار شیوخ سیف لاس لوطرد هاگرهو دصیف کی لوا عبر متخ

 تامدخ سیف تایقاب یناغفا ))101,962,342(( غلبم 1396 لاس رد يدصت نایرتشم هک ددرگیم مولعم دوجوم ماقرا زا

 هتسناوتن يدصتو دشابیم همیرج لباق دصرد )12( كرد زا یناغفا )12,235,481( غلبم هک هدومنن تخادرپ ار نیخست

 )164,299,237( غلبم يدصت نایرتشم 1397 لاس رد .دنیامن لیصحت نآ ریخأت همیرج اب سیف شیوخ نایرتشم زا

 دصیف )12( كرد زا یناغفا )19,715,908( غلبم هک هدومنن تخادرپ ار اه یمرگزکرم نیخست سیف فراصم یناغفا

 .تسا هدیدرگن هبساحمو شجنس نآ همیرج

  تلع
 ياهلاس یط نیکرتشم زا اه یمرگ زکرم سیف ریخأت همیرج شجنس صوصخ رد حضاو لمعلازرط دوبنو نیلوؤسم فعض

 يالاب تامدخ سیف تخادرپ مدع رطاخب همیرج یناغفا )31,951,389( غلبم ًاعمج ات هدش ثعاب 1397 و 1396

  .ددرگن شجنس نیکرتشم

  تاریثأت
 فرطکی زا ات هدیدرگ ببس یمرگ زکرم تامدخ سیف بیقعت و يروآ عمج يارب صخشم مزیناکیم تیدوجوم مدع تبسن

 ریخأت همیرج هتسناوتن هرادا ،رگید فرط زا و دنیامن يروآ عمج ار هدش هئارا تامدخ لوپ شیوخ نایرتشم زا دناوتن هرادا

 .دنیامن لیصحت و عضو نایرتشم يالاب یناغفا )31,951,389( غلبم هب

  عجرم خساپ
 تایقاب يالاب همیرج یمرگ زکرم شخب رد :تسا هدیدرگ ریرحت نینچ 24/12/1398 خرؤم )34( هرامش مالعتسا هعیرذ

 .ددرگیمن شجنسو درادن دوجو هحیال مادک مرتحم ماقمزا

 تئیه شرافس

 نیکلام کیکفت هب ار ایاقب قیقد ماقرا .ددرگ مولعم قیقد تروصب هدومنن تخادرپ ار تامدخ سیف هک نایرتشم -

 اه نایرورکم تبقارمو ظفح يدصت .دنیامن طوبرم سیباتید تبثو هدومن صخشم راو خیرات رادیقاب ياه نامتراپا

 .دنیامن يروآ عمجو بیقعت رمتسم تروصب شیوخ نایرتشم زا ار هتشذگ ياهلاس تایقاب صخشم مزیناکیم قبط

 هتشذگ ياهلاس تایقاب هتسناوتن و هدومن یهاتوکو للعت تامدخ سیف لیصحتو يروآ عمج رد هک طبریذ نادنمراک -

 .ددرگ يرادا بیدأت هدومنن عضو ار ریخأت همیرج و دنیامن يروآ عمج و تیبثت تسرد تروصب ار
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 5 هرامش هتفای

 مدع و نآ تازیهجت و هاگتسد كالهتسا فرصم شجنس یگنوگچ يارب صخشم مزیناکیم دوبن :هتفای ناونع
  اه نایرورکم ترارح دلوم هاگتسد ددجم يایحا تهج تاکالهتسا لوپ فرصم

  رایعم
 هبو صخشم ياه مرون قباطم تاسیسأتو هاگتسد میمرتو ددجم يایحا روظنمب اه نایرورکم تبقارمو ظفح يدصت

 لوپو هریخذ زا ات تسا مزلم هرادا .دنیامن عضوو يراذگ نالپ تالآ نیشامو هاگتسد كالهتسا مزیناکیم کی ساسا

 تازیهجت كالهتسا شیوخ تاباسح رد تسا فلکم يدصت ،نانچمه .دنیامن هدافتسا تازیهجت میمرت تهج كالهتسا

 .دنزاس سکعنم يدصت هیامرس رد هدش عضو نآ ددجم يایحا روظنم هب هک هدش كالهتسا هوجو هزادنا اب ار

  تلاح
 رد و یناغفا )2,396,000( غلبم 1397 یلام لاس رد هاگتسد ددجم يایحا يارب اه نایرورکم تبقارمو ظفح يدصت

 دانسا .تسا هدش هتفرگ رظن رد تازیهجت و هاگتسد كالهتسا ناونع تحت یناغفا )2,387,485( غلبم 1398 یلام لاس

 )1,000,000( غلبمو 1397 لاس رد یناغفا )500,000( غلبم هاگتسد تامیمرت لوپ عومجم زا هک دهدیم ناشن دوجوم

 .تسا هدیسر فرصم هب يدصت دراوم ریاس رد 1398 لاس رد یناغفا نویلم کی

 ياه لن ،یندوچ زاگ یلاقتنا ياه لن تامیمرت ایو ددجم يایحا ياه شخبرد تسیابیم هدش نالپ غلبم هکیلاحرد

 ،یتیرکناک ینهآ یتفن داوم لاقتنا ياه لن ،طوبرم تازیهجت ریاس و هاچ لخاد ياه لن نویسازیلاناک هکبش ینهآو يدالوف

  ياه روتارنج ،دیامنیم تیلاعف زاگ طسوت هک قرب يژرنا دیلوت ياه هاگتسد ، بآ ياه هدننک مرگ ياه رلیاب تالآ نیشام

 تیئه هب دشاب هاگتسد تامیمرت فراصم هدنهد ناشن هکی دنس یلو .دیسریم فرصم هب قیمع ياه هاچ ياه پمپ

  .دیدرگن هئارا شیتفت

 )6( هلمج یمرگ زکرم هاگتسد هک دیدرگ هظحالمو دروآ لمع هب هدهاشم يدصت تازیهجتو هاگتسد زا فظؤم تئیه

 شاد هیاپ )2( دادعت فرص یمرگ زکرم هاگتسد شاد هیاپ )6( هلمج زا هکیلاح رد .دراد یمرگ زکرم هاگتسد شاد هیاپ

 نایلاس یط یکینخت هضراعرثا زا رکذلا قوف لاعف ریغ ياه شاد .دشابیم لاعف ریغ نآ هیاپ )4( دادعت یقابتمو لاعف نآ

 هدوب1398 و1397 ياهلاس یط هاگتسد ود يالاب لک رد یمرگ زکرم يدیلوت تیلاعف راشفو هدنامزاب تیلاعف زا يدامتم

 تسرد لکش هب یلو ،دیامنیم عضو یلام لاس ره رد لوپ رادقم کی هاگتسد تامیمرت مان تحت هرادا ،هکنیا مهم .تسا

 نآ ضیوعت ایو شاد هیاپ )4( دادعت يزاس لاعف تمسقرد مهزونهو دسر یمن فرصم هب هاگتسد میمرت يالاب رثؤمو

  .تسا هدیدرگن ذاختا میمصت

  تلع
 ياهلاس یط تازیهجتو هاگتسد كالهتساو تامیمرت فراصم شجنس یگنوگچ روظنمب صخشم مزیناکیم دوبن -

 .يدامتم

 .نآ تازیهجت و هاگتسد میمرت و كالهتسا تهج هنانیبعقاو ریغو یقافا روط هب لوپ رادقم کی نتفرگ رظن رد -

 .هرادا رگید دراوم رد هاگتسد كالهتساو میمرت روظنمب هدش عضو لوپ فرصم -

 هدافتسا ،يراک تدملا لیوط فادها تیدوجوم مدع ،یتایلمع رثؤم ياه نالپ دوبن ،دهعت دوبن و یتیریدم فعض -
 هرادا تآارجا رد تیفافش دوبنو دوجوم عبانم زا تسردان

 
 

 .دنا هدنامزاب تیلاعفزا یکینخت هضراع رثالاب هک یمرگزکرم راخب ياهشاد هب طوبرم : )1( هرامش ریوصت
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  تاریثأت
 تبقارمو ظفح ،تامیمرت فراصم شجنس یگنوگچ يارب صخشم مزیناکیم کیو نودمو نشور یتایلمع نالپ هکیتروص رد

 شیوخ نایرتشم هب تامدخ تیفیک اب و رثؤم روط هب دناوت یمن هرادا ،دشاب هتشادن دوجو كالهتساو تازیهجتو هاگتسد

 ددرگیم ببس نآ عقوم هب تازیهجتو هاگتسد میمرت مدعو یمرگ زکرم هاگتسد تسرد تیریدم مدع نانچمه .دنیامن هئارا

 میمرت مدع رثالاب ، هچنانچ  .ددرگ هدافتسا لباق ریغ و بیرخت ،كالهتسا  نآ تازیهجتو هاگتسد نامز تشذگ اب ات

 .تسا هدنامزاب تیلاعف زا یقابتمو هدوب لاعف نآ هیاپ )2( فرص هاگتسد هیاپ )6( هلمجزا نونکا مه ،هاگتسد

 عجرم خساپ
 غلبم 1398 یلام لاس ردو یناغفا )2,396,000( غلبم 1397 یلام لاس رد ددجم  يایحا تاکالهتسا شخب رد

 طسوت 1398و1397 یلام لاس یط یمرگ زکرم هاگتسد كالهتسا عضو ، تسا هدش هتفرگ رظن رد یناغفا )2,387,485(

 تباث مرون تیدوجوم مدع تبسن مرتحم نویسیمک ،تسا هتفرگ تروص تخوس داوم فرصم شجنس فظؤم نویسیمک

 ار یناغفا نویلم کی )1,000,000( غلبم و 1398 یلام لاس زا یناغفا رازه دصجنپ )500,000( غلبم هدش تیبثتو

 تامیمرت تهج صاخ هجو ،هدیدرگ رکذت و تسا هدومن كالهتسا عضو دیاوع شهاکای و دیئزت هب رظن 1397 یلام لاسرد

 فراصم هدنهد ناشن هکیدنس یلو ،هدش هتفرگرظنرد یلام نالپ رد 1398 و 1397 ياهلاس یط یمرگزکرم هاگتسد

 .تسا هتفرگن تروص هرکذتم دنف زا لوپ هیدات باب نیمهردً اصخشم و دشاب هاگتسد تامیمرت

 تیئه شرافس

 و بیترت تازیهجتو هاگتسد كالهتساو تامیمرت يارب صخشم مرون ،مزیناکیم کی ساسا هب ات ددرگیم شرافس -

 .دوش هتفرگ رظن رد

 هسیاقمو لیلحت ،یبایزرا ینف یکینخت میت کی طسوت عماج تروصب نآ تازیهجتو هاگتسد دوجوم تالکشم -

 .ددرگ

 هاگتسد تبقارمو ظفحو میمرت يارب صخشم یتایلمع نالپ ،هاگتسد تیعضو یبایزرا شرازگ تشادرظن رداب -

 .دریگ تروص رثؤم تامادقا و دوش هتفرگ رظن رد هجدوب رد نآ فراصم ،دوش هداد فاشکناو بیترت نآ تازیهجتو

 هتفای ققحت دیاوع عومجم زا ار صخشم يدصیف يداعیم مرونو مزیناکیم قباطم ات ،دنا فلکم یلام شخب -

 .دنیامن عضو هاگتسد ياه تخاسریزو یتایلمع ياه هکبش هب طوبرم روما هیلک نتشادهگن لاعفو تبقارمروظنم

  .دنناسرب فرصم هب فافشروط یکینخت ینف صخشم مزناکیم کی ساسا هب ار هدش عضو لوپ

 
 6 هتفای هرامش
 لاس رد لوا نایرورکم نایرتشم )2158( دادعت هب یمرگ زکرم نیخست تامدخ هئارا مدع  :هتفای ناونع

  ددرگیم یناغفا )5,540,918( غلبم هک نآ دصیف )10( صلاخ دافم عایض و 1398

 رایعم
 مظنم نالپ کی ساسا هب شیوخ تالا نیشامو هاگتسد ،تازیهجت زا دیاب اه نایرورکم تبقارمو ظفح يدصت هرادا

 يرینجنا ياه هکبش )یکینخت( ینف تاسیسأت هیلک نتشادهگن لاعفو تبقارمو هدومن تیلاعف تبقارمو ظفحو یتایلمع

  .دنیامن نئمطم و تیفیک اب تامدخ هیارا تهج نآ نامزو تقو هب ار ینیمزریزو
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  تلاح

 )2158( ياراد هک لوا نایرورکم هب یمرگ زکرم نیخست تامدخ 1398 لاس رد هک دهدیم ناشن شیتفت ياه هتفای

 شوماخ یمرگ زگرم هاگتسد و هدیدرگن هیارا هدوب یمرگ زکرم ترارح دلوم لقتسم هاگتسد ياراد زین و ددرگیم نامتراپا

 ینیمز ریز طوطخ هکبشرد هکراد زرد ياه لن ،شیتفت تیئه هب هدش هئارا تامولعم قبط .تسا هتشادن تیلاعف و

 نیئاپ تیفیک زاو هدوب یمرگزکرم راشف دردنتساو مرون فالخ هتفرگ تروص هدافتسا 1386 لاسرد هنهک نایرورکم

 ۀحاس تحاسم تیعضو هب رظن 1397 لاس یط هک هدش ثعاب تیفیک یب ياه لن هدافتسا   .تسا هتفرگ تروص هدافتسا

 هنهک ياه نایرورکم هب یمرگ زکرم دلوم ترارح هدیدرگ لصو مراهچو موس ياه نایرورکم یمرگ زکرم هاگتسد هب هک

 نیخست تامدخ لوا نایرورکم يارب 1398 لاسرد هرخالاب و دسرب مک هاگتسد كالهتسا هب رظن اه نایرورکمرگیدو

 .ددرگن هئارا یمرگزکرم

 اه نامتراپآ )2158( دادعت هب ار یمرگ زکرم تامدخ هتسناوتن اه نایرورکم تبقارمو ظفح هرادا هکنیزا ،رگید فرط زا

 رد هک درواین تسدب شیوخ تامدخ هئارا زا دصیف )10( صلاخ دافم تبقارمو ظفح هرادا ات دیدرگ ثعاب دنیامن هئارا

 هدنهد ناشن هک دنیامن تیریدم تسرد تروصب ار شیوخ ياه تیلاعف هتسناوتن هراداو هدیدرگ عیاض هرادا دافم تیقیقح

 تسدب یمرگ زکرم هاگتسد تامدخ زا هک هلصاح دافم عومجم هیزجت و لیلحت ساسا هب .دشابیم هرادا فیعض درکلمع

 هک صلاخ دافم یناغفا )5,540,918( غلبم  هب يدصت 1398 لاس رد لوا نایرورکم هاگتسد تیلاعف مدع رثا زا دیآ یم

    .تسا هتفر تسد زا دروآ یم تسدب

  تلع

 ظفحو یتایلمع رثؤم ياه نالپ دوبن ،لوا نایرورکم تازیهجتو هاگتسد تسرد تیریدم مدعو هرادا یتیریدم فعض

 )2158( دادعت ات هدیدرگ ببس دوجوم عبانم زا تسردان هدافتسا ،تازیهجت و هاگتسد نتشادهگن لاعف يارب تبقارمو

 .ددرگن دیفتسم اه نایرورکم نیخست تامدخ زا نامتراپا
 
  تاریثأت
 دردنتسا و مرون فالخ هتفرگ تروص هدافتسا هنهک نایرورکم ینیمزریز طوطخ هکبش رد هکی رادزرد ياه لن تبسن هب

 و موس نایرورکم یمرگ زکرم هاگتسد هکینامز 1398 لاس يدج هام زا هک ،هتشادن رتشیب ماود ،هدوب یمرگ زکرم راشف

 راشف هجرد )9 یلا 7( تمواقم هک اه لن تمواقم ندوب نیئاپ تبسن هب ینالاچ نایرج رد ،هدومن راغآ تیلاعف هب مراهچ

 تامدخ هضرع مدع ثعاب هک ،هدیدرگ عیاض مرگو هدش هزیلانا ياه بآ همه و هدیفک اه لن راب اه هد ،هتشادن ار ریفسومتا

 هسورپ متخ رد تاعیاض و یگ هدیفک زا یشان تاراسخ هک ،تسا هدیدرگ اهنایرورکم نیکرتشم یتیاضران و عقوم هب

 تسا هدیدرگ شجنس و میسقت  ناگ هدنشاب مامت يالاب یمرگ زکرم تامدخ

 هیارا تامدخ دشابیم نامتراپا باب )2158( هدنریگ رب رد هک كالب )63( يارب 1398 لاس ناتسمز رد ور نیمه زاو

 .تسا هدیدرگ مامت يدصت ررض هب دص رد )10( صلاخ دیاوعو تسا هدشن

 عجرم خساپ

 یضاراو يزاس رهش روما مرتحم ترازو مانب ًالعف هک نکسمو يزاس رهش مرتحم ترازو ار ینیمز ریز طوطخ تامیمرت

 روما مرتحم ترازو نیب دادرارق ساسا هب یمرگ زکرم شخب ینیمز ریز تاکبش ددجم يایحا هسورپ اریز ،دوشیم دای

 ترازو نالپ سیئر هک یسیلاپو نالپ مرتحم تسایر طوبرم هژورپ لیمکت هسورپو هتفرگ تروص تقو نکسمو يزاس رهش
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 نیخست 1397و 1396 ياه لاس زا رابتعا هنهک نایرورکم ياه كالب نیکرتشمو ناگ هدنشاب يارب .تسا هدوب هژورپ رمآ

 متسیس نوچ تسا هتفرگ تروص مراهچ و فلا موس ،موس ياه نایرورکم دننام لباک رهش رد ناتسمز مایا رد یمرگ زکرم

 یمرگ زکرم ششوپ تحت تاحاس همه هب یمرگ زکرم تامدخ أنب هدوب يوقلح اه نایرورکم تاحاس رد یمرگ زکرم

 .تسا هدشن ماجنا یمرگزکرم نیخست تامدخ هنهک نایرورکم يارب 1398 لاسرد و دشابیم ناسکی

 تیئه شرافس

 تاسیسأت ،ترارح دلوم هاگتسد يزاس لاعفو ددجم تامیمرت تمسقرد لباک یلاوراشاب یگنهامهرد يدصت تسایر -
 تیولوا دشابیم نامتراپا باب )2158( رب لمتشم هک لوا ياه نایرورکم ینیمزریزو يرینجنا ياه هکبش ،یکینخت

 هاگتسد تیلاعفراشفزا ات دنیامن مادقا لکشم لح هب و هتخاس هجدوب لماش یمرگ زکرم هاگتسد فرصم ،هداد يراک

 .دوش هتساک )فلا موسو 3 ،2( ياه نایرورکم ترارح دلوم

 تامدخو ددرگیمن تیریدم تسرد تروصب یمرگ زکرم هاگتسد هک ددرگیم مولعم دوجوم تالکشم تشادرظنرد اب -
 رظن دیدجت شخب نیا يربهر تئیه دروم رد ات دوب دهاوخ رتهب ًانب .ددرگ یمن هیارا نایرتشم هب تیفیک ابو مزال

 .دریگ تروص

 

 7 هرامش هتفای
 دانسا بیترت مدع و )زاگ و لیت( تخوس داوم يرادهگنو ظفح تهج يرایعم ریاخذ دوبن :هتفای ناونع
  نآ یفرصم و تادیسر

  رایعم
 همانتامیلعت تشادرظنرد اب تلود لاوما هماع ياه ییاراد فالتازا يریگولجروظنمب ات تسا فظؤم تارادا نیلووسم

 نانچمه .دنیامن لصاح ار دوخ نانیمطا یهدعمج تحصزا و هدومن تبقارمً اتقوف ًاتقو ار ماکحا و دانسا ریاس ای و یباسح

 سانجاو تسا هدش هداد شیامرف هناخلیوحت يارب هک سانجا اه هناخلیوحت میظنت و هیهت همانتامیلعت )34( هدام قبط

 زا هریخذ تبث تراکرد ،تسا هدش عیزوت هناخلیوحت هعیرذ و هدش هتشاذگ هریخذردو هدومن تلصاوم هناخلیوحت هب هک

 سنج ملقره اذکه و تادیسرروپار هب دنتسم دیاب هناخلیوحت هدوجوم سنج ملقره و ددرگیم جرد هطوبرم دانسا يور

 .دوش ءارجا ،عیزوت تراک دانتسا هب تسیاب دوشیم عیزوت هناخلیوحتزا هک

  تلاح
 هظحالم هب دروآ لمع هب اه نایرورکم یمرگزکرم هاگتسد هکیرباف زا 23/11/1398 خیرات هب ینیع لورتنک ،شیتفت تئیه

 هاگتسد هب یناسر تخوس فده هب زاگ نت )30( تیفرظ هب کیره هخرچ )18( زاگرکنات هدارع )2( دادعت هب هک دیسر

 ياه ناکم عیام زاگو لیت لومش هب تخوس داوم هریخذ يارب يدصت تسیابیم هکیلاحرد .دندوب لصو ترارح دلوم

 يرادیرخ دشاب نازرا رازاب رد تخوس داوم تمیق نامز رد تسناوتیم هرادا فرطکی زا ات تفرگیم رظن رد ریاخذ بسانم

 .دوشیم هتفرگ رظن رد هاگتسد تخوس داوم هریخذ يارب نؤصم ناکم رگید فرط زاو



 
 
  
 

 

20 
 

 لاعف هیئافطا ،یمومع هداج یطیحم يریذپ کسیرو هاگتسد ششوپ تحت تاحاس تعسوو تیمها هبرظن ،اذکه

 و دوبن دوجوم هدافتسا دروم هاگتسد ياربو هیلخت تخوس داوم هک ۀحاس رد هبقرتمریغ ثداوحزا يریگولجروظنمب

 هررقم اب تریاغمرد هک چنا )20 – 4( زا يزلف عونلا فلتخم ینهآ باب لن ملق اهدص يرادهگنو ظفح تمسقرد نانچمه

 .تسا هدیدرگ رابنا وس نیا هب يدامتم ياهلاسزا هدنگارپروط هاگتسد هطوحمرد اه هناخلیوحت میظنتزرط

 
 تلع
 کیژیتارتس همانرب و نالپ نتشادن ،ملاس هرادا نتشاد روظنمب دوجوم تیعضو و تالکشم ،اهرطخ یبایزراو لیلحت مدع
 ،یمرگ زکرم هاگتسد تخوس داوم ریاخذ يارب بسانم ناکم نتفرگ رظن رد مدع ،تیفیکاب و نؤصم تامدخ هئارا يارب
 اب ربارب و ملاس ،فافش هرادا کی نتشاد يارب دهعت و هزیگنا نتشادن و يرادا فیعض و مظنم ریغ متسیس تیدوجوم
 .هدش لوبق اهرایعم
 تاریثأت
 هک نامز رد دناوتن هرادا ات ددرگیم ببس دشاب هتشادن تخوس داوم ریاخذ يارب بسانم ياه ناکم هرادا هکیتروص رد

 داوم يرادیرخ ،رگید فرط زا .دنیامن هریخذو يرادیرخ تمیق لقا دح اب دشاب نییئاپ رازاب رد تخوس داوم ياه تمیق

  .دوریم دنلب نایرتشم فراصم رگید فرط زاو ددرگیم مامت يداصتقا ریغ يدصت يارب فرطکی زا ناتسمز لصف رد تخوس

  .دشابیم یسنج هبساحم همانتامیلعت تیاده فالخ تخوس داوم یفرصم دانسا بیترت مدع ،نانچمه

 ياج هب عیامزاگو یتفن يدصت هرادا بناجزا زاگ هدننک لامکا رکنات هدارع )2( هب طوبرم :)2( هرامش ریوصت
 .دیامنیم یهد تخوسو لصو هاگتسد هب ًامیقتسم هریخذ

 

 لکش هب هکنیا نودب يدامتم نایلاسزا هک چنا )20 یلا 4( زا فلتخم ياهزیاس هب يزلف باب لن : )3( هرامشریوصت
 . هدش هتشابنا نارابو فربریز زاب ياضفرد ددرگ اجباجو هریخذ يرایعم
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   عجرم خساپ
 لاقتنا تهج عیام زاگو یتفن داوم هرادا هب طوبرم زاگ دردنتسا رکنات هدارع )3( هدیدرگ هدهاشم هک لوکوتورپ هب رظن
 .تسا هدش هتفرگرظنرد تخوس داوم
 تیئه شرافس

 زکرم تامدخ ات دنریگ رظن رد تخوس داوم ریاخذ يارب بسانم ياه ناکم دیاب اه نایرورکم تبقارمو ظفح يدصت -
 .دشاب يداصتقا نآ دش مامت تمیق مهو ددرگ هئارا نایرتشم هب نآ بسانم نامز رد یمرگ

 )زاگو لیت( سانجا عمجو دیق تآارجا رد تیفافش نیمأتو هماع ییاراد یلامتحا لیمو فیح زا يریگولجروظنم هب -

 هریخذ رد و هدومن تلصاوم هناخلیوحت هب هک سانجاو هدش هداد شیامرف یمرگزکرم هاگتسد تخوس يارب هک ار

 ملقره و ددرگ جرد هطوبرم دانسا يور زا هریخذ تبث تراکرد ،تسا هدش عیزوت هناخلیوحت هعیرذو هدش هتشاذگ

 دوشیم عیزوت )هریخذ( هناخلیوحتزا هک سنج ملقره اذکهو تادیسرروپار هب دنتسم دیاب هناخلیوحت ةدوجوم سنج

 .ددرگ ءارجا عیزوت تراک دانتسا هب تسیاب

 

 8 هرامش هتفای
 یتیریدمو یتایلمع ياه تیلاعف میظنتروظنم هب وگباوج همانساساو کیژیتارتسا نالپ دوبن :هتفای ناونع
   يدصت
  رایعم
 تراما ي اه يدصت نوناق مشش هدام مکح ساسا هبو 1422 لاس همانساسا يانبمرب اه نایرورکم تبقارمو ظفح يدصت

 تبقارمو ظفح يدصت .ددرگیم تیریدم هدیدرگ عضو يدصت ياه تیلاعف میظنتروظنم هب هک ناتسناغفا یمالسا

 تدملا لیوطو تدملا طسوتم ،تدم هاتوک ياه نالپ ات دراد زاین تیفیک ابو رتهب تادخ هئارا يارب اه نایرورکم

 .دنهد رارق ءارجالا یعرمو بیترت یتایلمعو کیژیتارتس

  تلاح
 فادهاو یتایلمعو کیژیتارتس نالپ فرطکی زا دشبایم یعافتنا يدصت کی هکنیزا اه نایرورکم تبقارمو ظفح يدصت

 رثؤمو يداصتقا ریغو هدش بیرخت تازیهجتو تالا نیشام ،هاگتسد زا .درادن تیفیکاب تامدخ هئارا روظنمب تدملا لیوط

 هنهک نآ متسیسو هدش بیرخت هکنیزا يدصت تامدخ هئارا یگنوگچو یلعف هاگتسد .ددرگ یمن هدافتسا نونکا یلا

 يدنمزاین يوگباوج یمرگ زکرم نیخست تامدخ یلعف متسیس .تسا هدیدرگ تسیز طیحمو اوه یگدولا ثعاب دشابیم

 زارد نالپ و همانرب مادک يرایعم و تیفیک اب تامدخ هیاراو نتخاس نردم يارب زین يدصت هراداو هدوبن نایرتشم اضاقتو

 .درادن تدم

 تلع

 يزاسرهش ترازو ،هماع دیاوف ترازوو يدصت نیلوؤسم طبریذ ياهدحاو نیبام یف یعاسم کیرشتو یگنهآمه مدع -

 دیدجت درومرد هیلام مرتحم ترازو یتلود ياه تکرشو اه يدصت یمومع تسایرو لباک یلاوراش ،تقو نکسمو

 ياهزاین هبوگ باوجو يدنمانغ تهج لاس )20( زا شیب تشذگ اب يدصت يژیتارتسا نالپ بیترتو همانساسا

 .تسا هدیدرگن بیترت یتیریدمو یتایلمع ياه تیلاعف ریاسو نیکرتشمو تیکرام

 تیفیک ابو يرایعم ،بولطم تامدخ دناوتب هک فادها نیعت يارب امنرود نتشادنو هرادا يربهرو یتیریدم فعض -

 .دنیامن هئارا
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  تاریثأت
 تآاضتقا يوگ باوج ،هدیدرگ بیترت تقو یمالسا تراما تیمکاح نامزرد شیپ لاس تسیب يدصت همانساسا هکنیازا

 ،فاشکنا ياه شخبرد ار يدصت یتیریدمو یتایلمع ياه تیلاعف بناجزاو .دشابیمن ار تیکرام ياضاقت و هضرع ،نامز

 تهج نشور ریوصت کی يدصت ات هدیدرگ ثعابو دناوتیمن هدرک تبقارمو ظفحو یکینختو ینف( يرشب عبانم مادختسا

 هکیتروص رد ،نانچمه .دشاب هتشادن شیوخ ياه تیلاعف ياتسار رد تدمزارد و تدملا طسوتم ياه نالپ قیبطت

 .دناوت یمن هدومن هئارا نایرتشم هب تامدخو جلف دوجوم متسیسو تازیهجت ،هاگتسد دبای همادا یلعف تیعضو

   عجرم خساپ
 تاحاس مرتحم ناگ هدنشاب يارب همانساسا يانبم رب یتامدخ هرادا کی ثیحنم اهنایرورکم تبقارم و ظفح تسایر

 و يژیتارتسا ياه نالپ نانچمه و هدیزرون تلصاوم نیناوق ریاس همانساسا زا زج هب درادیم هفیظو ماجنا اه نایرورکم

 .تسا هدیدرگن بیترت 1398 و 1397 ياهلاس رد یتایلمع

 تئیه شرافس
 ظفحریودت يدصت تسایرو یتلود ياه تکرشو اه يدصت تسایر اب یگنهامهرد لباک یلاوراش ات ددرگیم شرافس

 تمسقردو هدومن يداینبرظن دیدجت اه یتسب نییعتو یتالیکشتراتخاس ،فیاظو هحیال( صوصخرد اه نایرورکم تبقارمو

 تیلاعف نآ ییانشور رد ات ،دنیامن مادقا لجاع هچره ،يدصت نآ يژیتارتسا نالپو اه لمعلازرط ،هررقم ،همانساسا نیودت

 .ددرگ يربهرو تیریدم يدصت نآ یتیریدمو یتایلمع ياه
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 موس شخب
 

يریگ هجیتن و عجرم خساپ  
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 شیتفت ياه هتفای دروم رد  عجرم خساپ
 ،یسرزاب نامز ندوب دودحم ،زاین دروم تامولعم عقومب هیارارد ،يدصت نآ نیلوؤسم ریخأت فصواب ،یسرزاب فظؤم تئیه

 ،هدومن میلست هرکذتم تسایرب 28/12/1398 خرؤم )15( هرامش همان هعیرذو هدومن بیترت ار شیتفت ياه هتفای ةدوسم

 تبقارمو ظفحریودت يدصت تسایر دییأت دروم هک ،دنرادزاربا شیتفت ياه هتفای نوماریپ ارناش تایرظن نآ رثالاب ات

 .تسا هتفرگرارق اهنایرورکم
 

 شیتفت يریگ هجیتن

 ،دنیامن یم يروآ عمج شیوخ نایرتشم زا هک یلوپ غلابم تشادرظنرد اب هتسناوتن يدصت هک تسنیا میتفایرد هک هچنآ

 نامز تشذگ اب اه نایرورکم تبقارمو ظفح تامدخ تیفیکو حطس .دنیامن هیارا تیفیک ابو يرایعم نیخست تامدخ

 کی زا ددرگیم هیارا نایرتشم هب هک فیعض تامدخ ات هدیدرگ ثعاب هرادا یتایلمعو یتیریدم فعض .تسا هدش فیعض

 مدع نآ یلصا تلع هک ددرگ مامت يداصتقا ریغو رتدنلب1398 و 1397 ياه لاس رد صوصخبو يدعب لاس رد لاس

 تلفغو یهجوت یب هدنهد ناشن هک دشابیم ناتسمز لصف رد دنلب خرن اب نیخست داوم كرادت ،یلام روما رد تیفافش

 هظحالمب تآارجا رد اهیراک مکو تیریدم فعض ،تالکشم ،اهیدوبمک ،صقاون هجیتن رد .دشابیم نیلووسم يوفیظو

 :ددرگیم هیارا لیذ بسح ،هنیمزرد اه ییاسران نیا یخرب هدرشف ،دسریم

 یطو یتاکرادت هسورپ عقوم هب هتسناوتن هرادا ،هتشاد دوجو تخوس داوم یتاکرادت نالپو یجنسزاین رد یتیریدم فعض

 رد زور )44( تدم هب هاگتسد تیلاعف رد ریخأت ببس عوضوم نیا هک دنهد ماجنا ار هاگتسد تخوس داوم دادرارق لحارم

 تامدخ هضرع فرطکی زا مه هک هدیدرگ امنور یگتکس1398 ناتسمز رد زور )32( تدم و1397 لاس ناتسمز لصف

 یمرگ زکرم تامدخ رگید فرط زاو هتشاد دوجو رادماود ياه يوچرپ تامدخ هئارا ردو هتفاین ماجنا نیکرتشم يارب

 .تسا هدیدرگ مامت رتدنلب زین يداصتقا ظاحل زا نایرتشم يارب

 ياه مزیناکیم تالا نیشامو تازیهجت ،اه هاگتسد زا رثؤم هدافتسا یگنوگچو تاکالهتسا ،میمرت يارب هرادا ،نانچمه

 ببس نامه هب ،هتشادن تازیهجتو اه هاگتسد تبقارمو ظفح يارب یتایلمع نالپ ،تامیمرت فراصم شجنس صخشم

 ،يداصتقا تروصب ایو هدنام زاب تیلاعف زا یمرگ زکرم ياه شادو تالا نیشام ،تازیهجت ،اه متسیس تیرثکا هک تسا

 زا هدافتساو یکینخت هضراعرثا هب لوا نایرورکم یترارح دلوم ،لاثم روطب .دریگ یمن تروص هدافتسا نآ زا دیفمو رثؤم

 ییاراد زا نیلووسم دهدیم ناشن هک هدنامزاب تیلاعف زا ،وس نیا هب 1398 یلام لاس یط تیفیک یب يزرد باب لن

 هاگتسد تیلاعف مدعو نیلووسم یتیافک یب رثا زا .تسا هدومنن نآ تبقارمو ظفحو تسرد هدافتسا هاگتسد تازیهجتو

 یتیاضران ببسو هدیدرگن مهآرف 1398 ناتسمز لصف رد یمرگ زکرم نیخست تامدخ نامتراپا باب )2150( زا رتشیب هب

 .تسا هدش نایرتشم

 زکرم متسیس ياه لن ،هدوب هتسویپ مه هب ینف و یکینخت ظاحل زا تامدخ هضرع یلعف متسیس هک تسا يروآدای لباق

 مادک اه نامتراپآ یمرگزکرم هب يروبع لن عطق يارب یکینخت ظاحل زا و هدوب هتسویپ مه هب ياه كالب نیب یمرگ

 نامتراپا ای و اه كالب يالاب ار یمرگ زکرم تامدخ هضرع ای و اه نیل دناوتب هرادا زاین تروص رد ات درادن دوجو متسیس

 ياهلاس یط ار یمرگ زکرم تامدخ هیفرص لوپ صخشم ياه نامتراپا رگا ،لاثم روطب .دنیامن عطق صخشم ياه

 عطق اهنآ يالاب ار نیخست تامدخ دناوت یمن اه نایرورکم تبقارمو ظفح هرادا مه زاب ،دنیامنن تخادرپ مه يدامتم
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 )164,299,237( غلبمو1396 لاس زا یناغفا )101,962,342( غلبم هک دهدیم ناشن دوجوم ماقرا ،رگید فرط زا .دنیامن

  .تسا هدیدرگن هیفصتو هدنامیقاب نآ ریخأت همیرج زجب نایرتشم يالاب یمرگ زکرم نیخست سیف یناغفا

 تهج هاگتسد ثادحا نامززا هک چنا )20 ات 4( زیاس زا عونلا فلتخم يزلف باب لن هداخ اهدص يرادهگنو ظفح تمسقرد

 یلو ،هدنام یقاب يدصت هرادا بناج هب یترارح دلوم ياهاگتسد ینیمزریز تاکبش طوطخ متسیس یساسا تامیمرت

 اه هناخلیوحت میظنتزرط هررقم حیرص تریاغمرد نونکا یلا يدامتم نایلاس زا يدصت نیلوؤسم بناجزا هنافسأتم

 يزلف باب لن عون نیازا يریگراک مدع و هدش هتشابنا  هدنگارپ روط نارابو فرب ریز زاب ياضفرد هاگتسد هطوحمرد

 تفیک یب ياه لنزا هدافتسا ضوعردو  هنهک نایرورکم یترارح دلوم هاگتسد ینیمز ریز هکبش طوطخ تامیمرترد

 ناتسمزرد  هاگتسد تلع نیمه هب ،دهدیم خر یگدیفک هضراع نیمزریزرد ریفسموتا )9 ات 7( راشف رثا هب اه لن ،يزرد

 هب ،ددرگیم  یناغفا نویلم )5(رب غلاب هک نآ يدصرد )10( صلاخ  دیاوع  هیحان نیا زا و هتشادن تیلاعف 1398 لاس

  .تسا هدیماجنا يدصت ررض

 یترارح دلوم هاگتسد هب طوبرم )یتایلمعو یتیریدم( ياه تیلاعف ،تئیه نیا هدشدای دراوم تشادرظنرداب هرخالاب

 ظاحلزا ار نآ لوصحم .هدوب نایرتشمو يدصت يارب )يداصتقا(ریغ ،درکلمع شیتفت ياه رایعم يانشوررد ار اه نایرورکم

 .دشابیم نایرتشم يارب دیفم و رثؤم ریغ دش مامت تمیق شیازفا و نایرتشم تیاضر حطس ،ینامز ،یفیک ،یمک
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