
 زرا زمر جارختسا تعنص دیلوت شهج اب زرا نیمات حرط

 

 یمالسا بالقنا مظعم ربهر تایونم ياتسار رد يداصتقا طاشن و قنور تیمها و روشک یسایس و يداصتقا ساسح طیارش هب تیانع اب

 اب هلباقم و دیلوت قنور لاس رد  تارداص زا یشان زرا تشگزاب تیمها اب یتفن ریغ يزرا دمآرد شیازفا ،لاغتشا داجیا ترورض رب ینتبم

 تیمسر هب رب ینبم 13/5/1398 خروم ـه 55637ت/58144 هرامش هب ناریزو مرتحم تئیه هبوصم  ياتسار رد و ،هناملاظ ياه میرحت

 جارختسا نیون تعنص دیلوت عناوم عفر و هعسوت تهج رد یحرط )کی هرامش تسویپ( تعنص ناونع هب اهزرا زمر جارختسا تعنص نتخانش

 :ددرگیم میدقت ریز حرش هب زرا زمر

 : عوضوم داعبا و فیراعت

 راگن زمر ياه زرا نوچمه نیون ياه يژولونکت شیادیپ دهاش لاتیجید داصتقا تیمها و تاعالطا يروانف نوزفا زور هعسوت اب

 لاتیجید زرا ای اهزرا زمر . میتسه ناهج رد نیچکالب يژولونکت رب ینتبم تالوصحم ناونع هب ) لاتیجید ياه زرا ای اه زرا زمر(

 نیاو یفرعم هلاقم کی بلاق رد 2009 لاس رد تسا هدش يراگن زمر ییاراد نیلوا نیوک تیب . دشاب یم اهب نارگ ي الاک کی

 دومن بوسحم زرا ای لوپ ار نآ ناوت یمن ابیرقت و دوش یم بوسحم لاتیجید ياضف رد الط يزاس هیبش عقاو رد لاتیجید ییاراد

 شزرا نیا اذل .تسا رت گنررپ نآ ندوب الاک هوجو و دنک یم رییغت يا هظحل تروص هب ابیرقت نا دیرخ تردق و شزرا هکارچ

 ای اور ناهج ياهزرا يارب یبیقر دنناوت یمن ،دنوش یم دیلوت جارختسا قطنم اب هک هدش يراگنزمر ياه ییاراد ریاس ای یلاتیجید

 . دنوش یم بوسحم اهبنارگ تازلف زا هنادنمشوه يزاس هیبش کی تلاح نیرتهب رد و .دنوش بوسحم یلحم

 مجح هک يوحن هب دیامن بذج شدوخ هب ار یناوارف هجوت و تیبوبحم دوخ هلاس 10 دودح رمع رد هتسناوت تالوصحم نیا

 .دشاب یم رالد درایلیم 350 زا شیب نآ يراذگ هیامرس

 مهم اهزرازمر يایند رد تهج نیا زا راکو بسک نیا .دراد مان )گنینیام( جارختسا ، اهزرازمر یبناج راک و بسک نیرت مهم

 تخس دیرخ اب ناگدننک جارختسا .تسا كولب هریجنز رب ینتبم ياه هکبش يرادیاپ و تینما نماض هک دوش یم یقلت نیرت

 دوخ تکرش نازیم يازا هبام ناگدننک جارختسا و دننکیم تکرش يزرازمر ياه شنکارت تبث و دییات دنیآرف رد ،هژیو ياهرازفا

 .دننکیم تفایرد شاداپ دنیآرف نیا رد

 اهنآ رد يژرنا ياه لماح تمیق هک دشابیم هفرص هب نورقم ییاهروشک رد  لاتیجید ياه زرا جارختسا تعنص زا يدنم هرهب

  .دشاب بسانم

 يارب ییالاب لیسناتپ زا ناریا هارمه هب ناتسبرع و تیوک ، اکیرمآ ، دنلسیا ،  ناتسقازق ، ناتسجرگ ، نیچ ، هیسور ياه روشک

 يراذگ هیامرس بذج مادقا زاین دروم ياهتخاس ریز داجیا اب روکذم ياه روشک هیلک هک دنتسه دنم هرهب جارختسا تعنص هعسوت

 صاصتخا تعنص نیا يارب نازرا رایسب تمیق اب يژرنا تاو اگم 2000 اکیرمآ سازگت تالیا رد لاثم روط هب . دنا هدومن یجراخ

  .تسا هدش هداد



 

 : حرط  داعبا

 ، دشاب یم رالد درایلیم راهچ / 4 لداعم  هنالاس دیلوت یناهج مجح اب  لاتیجید ياه زرا جارختسا تعنص هعسوت و يرادرب هرهب

 تیزم و یلخاد راک يورین تیفرظ زا هدافتسا اب میناوتب ات هدادرارق نامزیزع روشک رایتخا رد هدنزرا و رارکت یب یتصرف هک

  . دومن دنم هرهب نآ يایازم زا ار روشک میناوتب )یناهج هصرع رد( زاگ اصخشم يژرنا یتباقر

 یم یناهج مجح زا ٪9 دودح یمسر ریغ عرازم و ٪ 0.2 دودح یمسر عرازم رد دوجوم تیفرظ ، یسانشراک ياه دروآرب قبط

 ماگ رد ناوتیم کیژتارتسا تعنص نیا اب دیلوت و تعنص زا تیامح نیناوق يارجا و اه هفرعت رد ضیعبت عفر تروص رد هک دشاب

 1500  طقف صاصتخا اب هک دوب روصتم روشک درُخ يزرا زاین نیمات يارب ار  رالد نویلیم دص راهچ/400 لداعم ٪ 10 لوا

 يژرنا صیصخت و تیامح اب اعبط .دیدرگ دنم هرهب نآ يایازم زا ناوتیم قرب دیلوت هاگورین ثادحا هزاجا ای هکبش قرب  تاواگم

  . تفرگ رایتخا رد ار یناهج ياه رازاب زا بسانت هب يرتشیب مهس ناوتیم )قرب و زاگ( رتشیب

 : حرط يایازم و فادها

 .یتمواقم داصتقا لمعلاروتسد 13 هدام اصخشم و 22 ، 20 ، 19 ، 17 ، 10 ، 9 ، 6 ، 3 ، 2 ،1 ياه دنب يارجا .1

 لاقتنا يارب نمیا يزاس هریخذ تیلباق اب و تارداص تهج یلاتیجید دنمشزرا و ریذپان میرحت ، کیژتارتسا لوصحم دیلوت .2

 .یلم تورث یلسن نیب

 . كولب هریجنز يروانف رب ینتبم لاتیجید داصتقا رب ینتبم تالوصحم تارداص و دیلوت زا یشان ، يزرا رادیاپ دمآرد داجیا .3

 . هناملاظ ياه میرحت تاریثات شهاک و یتفن ریغ ياه دمآرد و تارداص شیازفا .4

 ندنادرگزاب هب مازلا زا معا یتارداص نیناوق بوچراچ رد روشک هب لوصحم نیا تارداص زا لصاح دمآرد زا يدنم هرهب .5

 دیدحالص قبط روشک زاین دروم تامدخ و الاک تادراو يارب زاین دروم زرا نیمات تهج رد ،  تارداص زا لصاح زرا

 .هطوبرم نیلوئسم

 ياه دمآرد شیازفا و تعنص نیا نیلاعف رب قیقد تراظن و دصر ناکما و  روشک رد زرا زمر لوصحم دیلوت نازیم تیفافش  .6

 . تلود یمومع

 لاسکی زا رتمک رد یمئاد و رادیاپ یلغش تصرف  رازه هد/10.000زا شیب داجیا .7

 رادیاپ هعسوت تهج رد هتفای هعسوت رتمک و مورحم قطانم رد تیمورحم عفر .8

 تیفرظ زا هنیهب هدافتسا اب روشگ لماع ریغ دنفادپ هب کمک و قرب دیلوت ناوت شیازفا و یهاگورین  ياه تخاسریز هعسوت .9

 روشک رد دوجوم زاگ

 .)کچوک سایقم زوس زاگ( هدنکارپ دیلوت ياه هاگورین صتخم دیلوت تیفرظ شیازفا هب قیوشت اب هارمه یلام تالکشم عفر .10



 ).دش دهاوخ نییبت همادا رد هک( فرصم کیپ تاعاس رد قرب نیمات لکشم لح هب کمک .11

  هب زاین نودب و تدم هاتوک ینامز هزاب رد اهنآ درکلمع رب تراظن و تیفافش اب هارمه یجراخ و یلخاد راذگ هیامرس بذج .12

 . یتلود و یکناب تارابتعا و تالیهست

 نیناوق زا یشان یعامتجا ياه بیسآ شهاک و زاجم ریغ تاباعشنا زا یشان يداصتقا و ینف ياه تراسخ داجیا زا يریگولج .13

 .دیلوت زا عنام

 

 : حرط تاموزلم

 قباطم هزوح نیا هب )زاگ و قرب( يژرنا ياه لماح صیصخت داهنشیپ کیژتارتسا و نیون تعنص نیا يایازم زا يدنم هرهب يارب

 ار تنار فذح و ضیعبت عفر و يدیلوت عیانص ریاس هباشم يدروخرب و یتعنص هفرعت اب دیلوت زا تیامح و یتسدالاب دانسا اب

 .میراد

 رد ام روشک قلطم تیزم هب هجوتاب زرا زمر جارختسا تعنص زاین دروم قرب دیلوت تهج رد زاگ صیصخت تسا رکذ هب مزال

 دیق 13 و7،8،9،10،11 ياه دنب زا هژیو يدنم هرهب صوصخ رد یلیلدب یب تصرف ، یتارداص تالکشم و ینیمز ریز عبانم هزوح

 هنیمز رد یصوصخ شخب ناراذگ هیامرس بیغرت تابجوم تسا یهیدب هک .دزاسیم مهارف روشک يارب ار حرط يایازم رد هدش

 .ددرگ یم تعنص نیا زاین دروم قرب شورف و هدش هداد صیصخت زاگ زا قرب دیلوت

 شخب رد مرتحم سلجم ياه شهوژپ زکرم طسوت 1399 لاس رد روشک یتاونس هجدوب هحیال یسررب رد دوش یم روآ دای  "

 هدمآ ریز حرش هب زکرم نآ تاداهنشیپ ءزج هجدوب نوناق )8( هرصبت لیذ 4 یقاحلا رد تاطابترا و تاعالطا يروانف شخب 31

 : تسا

 يدماراک صخاش هک تراجت و ندعم و تعنص ترازو زا زرازمر جارختسا هناورپ ناگدنراد يارب تسا فلکم ورین ترازو  "
 ،دشاب شهارت رب لوژ 70زارتمک لاس مود ههام6ردو شهارترب لوژ100 زا رتمک لاس لوا ههام 6 رد اهنآ تازیهجت يژرنا
 اب تازیهجت يارب و فرصم جواریغ ياههام رد زرازمر جارختسا يارب یفرصم قرب تمیق .دنک مهارف نئمطم قرب تامدخ
  .دوشیم نییعت تعاس تاوولیک رب لایر رازه هس /3000 فقس رد هدش نییعت يدمآراک صخاش

 دروم تازیهجت هک زرازمر جارختسا یتعنص ياهدحاو قرب دیلوتدوخ تهج زاین دروم زاگ تسا فلکم زاگ تکرش نینچمه

   " .دنک نیمات یتعنص زاگ هفرعت اب ار تسا قبطنم هدش نییعت يدمٓ◌اراک صخاش اب اهنآ هدافتسا

   .دیدرگن یهجوت رما نیا هب بیوصت و یگدیسر نامز رد نکال ،

 
  :حرط هصالخ
 
 دنکیم دیلوت یلوصحم ،روشک رگید عیانص یمامت دننام تسا يرگ تعنص هک جارختسا رگ تعنص فیرعت هب تیانع اب

 لماح عوضوم رد روشک عیانص ریاس و تعنص نیا نیب ضیعبت عفر تروص رد ،تارداص يارب بوخ رایسب تیلباق اب کیژتارتسا

 نیا ياطعا و زاگ تفایرد اب روشک قرب دیلوت ياه تخاسریز رد يراذگ هیامرس ییاناوت یتعنص زاگ خرن صوصخب يژرنا ياه

 نامز ره ای ناتسمز لصف رد نآ يرتاهت يازا هب ام تفایرد و قرب يرسارس هکبش هب روشک کیپ تعاس 300 رد هفاضا تیفرظ

 يارب مازلا زا معا تارداص نیناوق قبط و رداص ار دوخ يدیلوت لوصحم و دراد ار دنادب حالص ورین ترازو هک يرگید

 .دراد روشک يارب ار هریغو یتارداص ياه قوشم و یتایلام ياه تیفاعم و تارداص زا لصاح زرا زا يرادقم ندنادرگزاب

 و تراجت و ندعم ،تعنص مرتحم ترازو يدنب تیولوا و تراظن تحت روشک درخ عیانص يارب يروآ زرا ناکما طیارش نیا اب

 .دیامن یم مهارف لوا زاف رد رالد نویلیم 300 یلاس فقس ات ار ناریا یمالسا يروهمج يزکرم مرتحم کناب



 

 : ناریارد اه زرا زمر رب رظان دوجوم تاررقم و اه تسویپ

 جارختسا " ناونع اب 13/5/1398 هخروم  ه 55637 ت /58144 هرامش هب ناریزو مرتحم تایه همان بیوصت .1
 )1 هرامش تسویپ (  " )گنینیام( اهزرازمر هدشيراگنزمر یشزادرپ ياههدروآرف

 )2 هرامش تسویپ ( 4/1399/ 15 هخروم  ه 57373 ت/39228 هرامش هب ناریزو مرتحم تایه همان بیوصت .2
 ناونع هب اهزرا زمر جارختسا نتخانش تیمسر هب هعوضوم اب 1397 هام رویرهش رد يزاجم ياضف یلاع ياروش هبوصم .3

  تعنص
 زمر هزوح رد تیلاعف طباوض و تامازلا ناونع تحت 8/11/1397 خروم دیدرگ غالبا يزکرم کناب  ياهلمعلاروتسد .4

 )3 هرامش تسویپ ( روشک رد اهزرا

 زکارم قرب نیمات تاررقم" عوضوم  18/8/1398 هخروم 36376/98 / 100/20 هرامش هب ورین ریزو یغالبا هبوصم .5

 )4 هرامش تسویپ (" زرا زمر جارختسا
 هرامش هب زرا زمر جارختسا يارب يرادرب هرهب هناورپ و سیسات زاوج رودص تهج تمص ترازو یغالبا لمعلا روتسد .6

 )5 هرامش تسویپ (10/5009
 بوصم روشک يداصتقا هژیو و دازآ قطانم رد اهزرا زمر جارختسا هزوح رد تیلاعف زوجم رودص هوحن همان هویش .7

 )6 هرامش تسویپ ( روشک هژیو و دازآ قطانم هناخ ریبد
 )7هرامش تسویپ( 13/5/1398 هخروم  ه 55637 ت /58144 هرامش هب ناریزو مرتحم تایه هبوصم هب یقوقح تاداریا .8
 يروانف شخب 31 شخب مرتحم یمالسا ياروش سلجم ياه شهوژپ زکرم 1399 لاس یتاونس هجدوب یسررب .9

 )8 هرامش تسویپ ( )8( هرصبت لیذ 4 یقاحلا رد تاطابترا و تاعالطا
 جارختسا تعنص يارب یتعنص هفرعت اب يژرنا ياه لماح خرن زا يدنم هرهب نوناق بیوصت تهج رد ینوناق نتم داهنشیپ .10

 )9 هرامش تسویپ (زرا زمر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


