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 استاى :

  رص متضرس  ازتضر ز شکـتدش دس ؿاشػتهای دتا  دص توش ز ؿوؿتهش ن ینتش تش یت     ت            ػشپشػت  زصرس  هاتاد اـتازسص     باصدیذ

 بام     52ینشبای صاحب ینش   شکوص    صل رقهصاد   قطشه   تسماشک    یورشذش  دا   

  مکزکتتوی ددهتتاس رص متتضرس   6رػتتدیذیاس  م مـتتازس زصیتتش ز متتذیش  تتشر دیتتذر اـتتوس دس ػتتدش بتتد یوصػتتهای ن اـتت  دیتتذر دس

 بام  52    حزکل باصرس اـوس ن ریاشا

    ریؼتتیا   ریششتتا   شتتذر  سػتتا   تشتتضری   سرز  مزتت     باصدیتتذ ػشپشػتت  زصرس  هاتتاد اـتتازسص  رص  تتشر دتتا  مزتت  ؿتتوؽ ن

 بام  52یوصشکوص یوصػهای تش ی    ریزیا   قطشه   اک    ابی

    ػشپشػتت  زصرس  هاتتاد اـتتازسص   دس باصدیتتذ رص  تتشر دتتا  مزتت  ؿتتوؽن ر تتضریؾ قکمتت   رتتمکی  دیتتذر دس حتتاش بشسػتت

 بام    52ریششا  صذر ز ػکما   ینشبای    رػ  ن

   ریاشتتا   اتتاسزی   دسصتتذ دیتتذر اـتتوس ن  21دسصتتذ ؿتتدش ز  24ػشپشػتت  زصرس  هاتتاد اـتتازسص ن یوصػتتهای  وهکتتذ اییتتذه

 بام   52صذر ز ػکما   صاحب ینش باؿگاه ینششگاسری هوری   ریزیا   مکضری   ینشبای      شکوص   

   زحتتذ    شتتوس یوصػتتهای    ؿتتود نػشپشػتت  زصرس  هاتتاد اـتتازسص ن بتت  بؼتت  اتتود بتتد مکتتضری قابتتل  تتوها  ؿدؼتتهد متت

 بام   55ریؼیا   قطشه   باشا شکوص   مکششکوص   میجکق شکوص   ؿوؿای  تزر  دص   

  بام    52ریزیا   صاحب ینش تشضری   ػشپشػ  زصرس  هااد اـازسص ن یوصػهای قطب اـازسص  اـوس رػ  ن 

      بششتا   تیتشی  ینتش   قطتشه   ردتورص  تشدر       ریششتا     تییتد  ت ؽ      رػهاشذرس ن یوصػهای دمچیتای قطتب اـتازسص  اـتوس رػت  ن

 بام   2یوصشکوصؿعاس ػاش  صاحب ینش        شکوص   یوصػهای تش ی    

 عصتش  چـت  رشتذرص  رقهصتاد بتوم         ریتار    :رص رشهقتاش ت    شکدس هزگتد یوصػتهای بتا هزتود      ؿتذی اـتازسص   یتد کبارػهاشذرس ن

 بام  2     شکوص  ریششا    عادش شکوص ااسزی   هاای ریناس   

  بام  54ماش هماسری   قطشه   ینشبای   ددهاس تبض  پض  پشزس  دس دیذیجای رشجار ؿذه رػ  ن  592رػهاشذرس ن 

         56رػتهاشذرس ن دمتتد یش کهاتا  اـتتازسص  یوصػتهای متتوسد رػتهداده قتتشرس شگش هتد رػتت  ن یوسشتا   ماتتش    ت  شکتتوص   ینشبتتای 

 بام    

            ینشپتو   صردتشع شـتکیای   رقطتا  شکتوص        پکار سیتکغ ػتاصمای هاتاد اـتازسص  یوصػتهای بتد میاػتن  ددتد منتاسک  جتش ن

 بام   22ریاشا 

  بام  52دسصذ  بشدرؿ  ازضر شؼن  بد ػاش دزؿهد دس یوصػهای ن ریاشا  64سیکغ ػاصمای ن ر ضریؾ 

      21مکزکتاسد  ومتای  ؼتاک   ات  باتشه مداشکضرػتکوی اـتازسص  دس رػتهای یوصػتهای ن یوسشتتا           524سیتکغ ػتاصمای ن هتز 

 بام   

  بام   54دسصذ  بزس دکنشیذ ازضر  اـوس دس رػهای یوصػهای ن رقطا  شکوص   ریاشا  244سیکغ ػاصمای ن  وهکذ 

     ػتشتااص    ریتار   شتوس یوصػتهای      صتکد  دس رػتهای یوصػتهای ن    مکزکتوی  ت  رشتور  ػتنض  ز     5سیکغ ػتاصمای ن  وهکتذ ػتا شد

ریششتا     شتذر  سػتا   عصتش اتاسزی   زحتذ    صتنن اتاسزی    زتو  یوصػتهای   صتنن اتاسزی   هاتای رینتاس                 چـ  رشتذرص    

 بام  5ریاشا     شکوص  تیشی  ینش   ریشری تش ی    ینشدشکا   اذیش شکوص   سصشکوص   

 عصتتش اتتاسزی    زتتو  یوصػتتهای   مکزکتتاسد  ومتتای بتتد حتتوصه اـتتازسص  یوصػتتهای تػتتکب صد ن 2665 سیتتکغ ػتتاصمای ن ػتتکل 

 بام   56یوصشکوص قطشه   یوصػهای تش ی    ماش      شکوص   

   ینشبتای  قطتشه   یوصػتهای تش یت       ریؼتیا    دتضرس ددهتاس رص رسر ت  ػتکل صده شکتاص بتد باصػتاص  درسشتذ ن          24سیکغ ػتاصمای ن

 بام   26عصشااسزی      شکوص   

  بام  ن 51صذر ز ػکما ن سیکغ ػاصمای دس دمایؾ سزص مضسعد ازضر ن ردمک  ر ضریؾ اـ  ازضر دس یوصػهای 

      شؼتتک  یوصػتتهای    دسصتتذ  اـتتوس بتتد زرسدر  سزاتت ن    15بشدتتضرس  سزص مضسعتتد ازتتضر دس دص تتوش   چیگزتتوری  ن زربؼتتهگ

 بام    51ریزیا شذر  سػا   
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  دسصتتذ  بشدرؿتت  ازتتضر شؼتتن  بتتد ػتتاش دزؿتتهد دس یوصػتتهای ن   64دمتتایؾ سزص مضسعتتد ازتتضرن ر تتضریؾ سیتتکغ ػتتاصمای دس

 بام   51ریاشا 

           رقطتا  شکتتوص    سیتکغ ػتاصمای دس دمتتایؾ سزص مضسعتد ازتضر ناـتت  ازتضر  تتام  پایتذرس   وهکتذ ز امتتی بتد رمیکت  اتتزری  ن

 بام   51ریاشا 

     هتضزر ریجتاد صتیایو سزات  اـت  ازتضر دس یوصػتهای ن دمتا یوصػتهای   بامتذرد           سیکغ ػاصمای دس دمتایؾ سزص مضسعتد ازتضر ن

 بام  59عصشااسزی صردشع   

  شوسیوصػتتهای   مکزکتتاسد  ومتتای امتتی ب عتتوو بتتد اـتتازسصری ػتتکل صده یوصػتتهای پشدریتت  ؿتتذ ن    622سیتتکغ ػتتاصمای ن

 1 شدیگ هیو    عصش اتاسزی   قطتشه    ت  شکتوص   یوصػتهای تش یت     صتل  جتاس   تسمتاشک     ابیتاک   ماتش    ابتا ینتش              

 بام   

  بام    5دضرس    دیذر یوصػهای با رهشر   شر مز  دیذر بیکاین ریاشا   رشهخا   244سیکغ ػاصمای ن ر ضریؾ ػا شد 

       صتذر ز ػتکما   یوصػتهای ینتش    ت  شکتتوص           یوصػتهای ن عصتتش اتاسزی    سیتکغ ػتاصمای ن مزتس تػتکای  دس امتک  اـتازسص

 بام    52ینشبای   ینش بدش   یوصشکوص   ریششا 

  بام   1بشربش  محصو   اـازسص  با اـ  دا  دزخاشد ر  ن شذر  سػا  24سیکغ  ػاصمای ن  وهکذ 

   ی یؼتتاس  صد ن ریششتتا   قطتتشه   یوصػتتهای  دتتضرس مکزکتتاسد سیتتاش بتتد اـتتازسص  یوصػتتها  24سیتتکغ ػتتاصمای ن ػتتشما بتتکؾ رص

 بام    59رقهصادبوم   شوسیوصػهای  تش ی    صذر ز ػکما   اازؽ ینش   سرز  مز    عصش ااسزی   دمایوصػهای   

 دسصتتذ صمتتک  دتتا  اـتتازسص  یوصػتتهای بتتد اـتت  ازتتضر ریهصتتاف یا هتتد   9سیتتکغ ػتتاصمای دس دمتتایؾ سزص مضسعتتد ازتتضرن

 بام   51یوصشکوص   ریششا   ینشبای    زو  یوصػهای    رقهصاد بوم ریار     رػ  ن

  شتتذر  سػتتا  سرز  مزتت    شتتوس یوصػتتهای   دتتضرس ددهتتاس رص رسر تت  ػتتکل صده شکتتاص بتتد باصػتتاص  درسشتتذ ن  24سیتتکغ ػتتاصمای ن 

 بام   54چـ  رشذرص ریؼیا   قطشه   یوصػهای تش ی    

   بام  6ػشپشػ  زصرس  مهنو  ن ریاشا  قذیش رص سیکغ ػاصمای هااد اـازسص  یوصػهای رص ػو 

  دسصذ رص مضرس  یوصػهای  ح  پوؿؾ بکمد دؼهیذ ن ریاشا رزش بام   24سیکغ ػاصمای ن 

  شتتوس یوصػتتهای   پتتشزطه ز ازیتتگ صشتت   دمضمتتای بتتا ددتتد منتتاسک  جتتش دس رػتتهای یوصػتتهای ن  12سیتتکغ ػتتاصمای ن ر ههتتار 

  شؼتک  یوصػتهای   هاتای رینتاس   عصتش اتاسزی   شتذر  سػتا   دمتا           شذر  سػتا   عصتش اتاسزی   سرز  مزت    ریتار    زحتذ       

یوصػتتهای  چـتت  رشتتذرص   سزصشامتتد دمتتا یوصػتتهای   شختتل ز بزتتو،   رقهصتتاد بتتوم    صتتنن اتتاسزی   ریتتار   شتتوس یوصػتتهای     

 بام    25  صاحب ینش  همزد   ریاشا  صذر ز ػکما    ریؼیا   یوصشکوص   ریششا   ینشپو   رقطا  شکوص   قطشه   یوسشا   ریزیا

      سیتتکغ ػتتاصمای ن اـتتوسدا  حتتوصه یزتتکد  تتاسع یشیتتذرس ػتتنض  ز صتتکد  یوصػتتهای ن ینشبتتای   تیتتشی  ینتتش   باؿتتگاه

 بام  5ینششگاسری هوری 

   بام    1دسصذ سزا  یوسرا  موسد شکاص اـوس ن باؿگاه ینششگاسری هوری  12سیکغ ػاصمای ن زرسدر 

  بام  51ازضرن ردمک  ر ضریؾ اـ  ازضر دس یوصػهای ن صذر ز ػکما سیکغ ػاصمای دس دمایؾ سزص مضسعد 

  ی  حقکقتا    تمتوصؽ ز  تشزید اـتازسص  دس دمتایؾ سزص مضسعتد ازتضرن یودادتای  دس  وهکتذ سزات  بتا  وػتعد             امعازی ػتاصم

 بام   51ریؼیا قطشه   ینشبای   رقطا  شکوص   زحذ    ریار    ریار    اـ  ازضر مکؼش رػ  ن

  معتتازی ػتتاصمای  حقکقتتا    تمتتوصؽ ز  تتشزید اـتتازسص  دس دمتتایؾ سزص مضسعتتد ازتتضرن یوصػتتهای مامهتتشی  رػتتهای دس  وهکتتذ

 بام   51ریاشا ینشپو   محصوش ز بزس ازضر  بااسه دس اـوس ن 

  ب معتتازی ػتتاصمای  حقکقتتا    تمتتوصؽ ز  تتشزید اـتتازسص  دس دمتتایؾ سزص مضسعتتد ازتتضرن ازتتضر دس یوصػتتهای ز دزؼتتهای سقکتت

یوصشکتتوص   یورشتتذش  دتتا    ریششتتا   صتتذر   تتشدر   ینشبتتای   شتتذر  سػتتا    زتتو  یوصػتتهای   شتتوس یوصػتتهای   هتتذ  درسد ن 

 بام   51یوصػهای تش ی  

      معتتازی ػتتاصمای  حقکقتتا    تمتتوصؽ ز  تتشزید اـتتازسص  دس دمتتایؾ سزص مضسعتتد ازتتضر  وػتتعد اـتت  ازتتضر موهتتب رمیکتت

 بام   51ریششا  قطشه   هماسری   ینشبای   یورشذش  دا   صذر   شدر   شتااص   ػهاای ریناس   ن دازری  اـوس م  ؿو
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     سیتتکغ مشاتتض  حقکقتتا  ز تمتتوصؽ اـتتازسص  صتتد  تبتتاد ن  عتتادش صسرعتت  ز ر تتضریؾ  وهکتتذ سزاتت  رسم تتای اـتت  ازتتضر دس

 بام    51یوصػهای ن ریاشا   رقطا  شکوص 

   شتتذر  سػتتا   قزتت  رمتتشزص   دمتتا  سرز  مزتت    ؿتتاش متتشدر    نرزهتتک  شمایـتتگاه عش تتد محصتتو   دتتورد  ؿتتذه بشدتتضرس ؿتتذ

باؿتتگاه ینششگتتاسری ردتتورص شتتوی    قطتتشه   مؼتتکش متتشدر   صتتاحب ینتش       زحتتذ    تشتتضری   ریتتار یوصػتهای   شختتل ز بزتتو،    

 بام    25هوری   ریششا   ریاشا   شنض ؿاش 

 بام   1ای بشدضرس ؿذ ن ینشپو   ریدیا   ریاشا مشرػ  معاس د شماییذه زه   قکد دس ػاصمای هااد اـازسص  یوصػه 

  بام    5س ند شخؼ  ازضرااس ریشری رص تی یوصػهای ن  صل شو   سزػهکشری   ریاشا 

  بام    2ریاشا  زحذ     دس بخؾ اـازسص  ن 94بششذ رػهاشذرسد دس ددد  244ریز 

 99      زحتتذ    سرز  مزتت    رقهصتتاد بتتوم       دسصتتذ پشزشتتذه دتتا  یؼتتاس  ػتتکل بتتد اـتتازسصری یوصػتتهای   یکتتذ ؿتتذ ن

قطتتشه   صتتذر ز ػتتکما   تیتتشی  ینتتش      یورشتتا شکتتوص     ابیتتاک   ریتتار    هاتتای رینتتاس    عصتتشااسزی   شؼتتک  یوصػتتهای    

 بام   2باؿگاه ینششگاسری هوری تش ی       شکوص   ینشبای  تسماشک    یوصػهای 

     صتتاحب ینتتش   ینشبتتای   ینشپتتو    تت  شکتتوص    رحتتذرب بضسدهتتشی  اـتتهاسداه  کتتوس اتتش  اـتتوس دس ؿاشػتتهای ؿوؿتتهش ن

 بام   52ینشتش ی  

      مـتتازس سیتتکغ ػتتاصمای ز مؼتت وش دتتشزه محتتک  صیؼتت  ز اتتزر ن رػتتهداده رص یش کتت  دتتا  بختتؾ یصوصتت  ز دزههتت  دس

 بام   22حمای  رص  وهکذ محصوش دورد  ؿذه ن ریاشا 

 یوصػتتهای تش یتت    عصتتش اتتاسزی   شتتوس یوصػتتهای   ر رحهمتتاه  مزتتس دتتا تمتتاده متت  ؿتتود ن ػتتهای بتتشر  مقابزتتد بتتا دجتتویوص

 ودشتتا   ریتتشری ینتتش   تبتتادری شکتتوص    تت  شکتتوص   همتتاسری   قطتتشه   سزػتتهکشری   ینتتش بدتتش   تمتتذینش   تزرصه   اتتذرر شکتتوص       

 بام    54ماش    ینشبای   دوسشکوص   ؿدقیا   تسمای رقهصاد    ینشپو

               مـادذه ت   صشتگ صسد دیتذر دس متضرس  ؿتاددای ز درسیتوی  ن قطتشه   صتذر ز ػتکما   ینشبتای   ینتش بدتش   باص تا    ینشپتو

 بام    55  ریاشا   یوصشکوص   ریششا   باؿگاه ینششگاسری هوری 

  دمتا یوصػتهای   زحتذ    هاتای     ػتش تاتاص     شتوس یوصػتهای     مکزکتوی شدتش سر  ت مک  مت  ایتذ ن       25یوصػهای دیذر بکؾ رص

ریؼتتیا   یوصػتتهای ریششتتا   باؿتتگاه ینششگتتاسری هتتوری   قزتت  رمتتشزص   شتتذر  سػتتا    زتتو  یوصػتتهای   رینتتاس   عصتتش اتتاسزی   

 بام     21یوصشکوص قذع تش ی    یورشذش  دا      شکوص   ینشبای    صاحب ینش    ابیاک   تش ی   

   صتتنن اتتاسزی   رقهصتتاد بتتوم    دمتتا   چـتت  رشتتذرص     د قطتتب محصتتو   رسداشکتتی سر درسد ن یوصػتتهای قابزکتت   نتتذیل بتت

باص تا     ت  شکتوص   همتاسری   ینتش بدتش   یوصػتهای        عصتش اتاسزی   زحتذ    شؼتک  یوصػتهای   ریتار   زحتذ           یوصػهای   

 بام   25ریششا  تش ی   

   بام  52 ابا ینش پشزشذه  یؼاس  اـازسص  ػکل یوصػهای ن  2244  یکذ شاای 

  بام    59بشدضرس  بکؼ  ز دـهمک  دزسه مؼابقا  قش تش  زیظه عـایش ز سزػهایکای ن ریاشا   ریدیا   ؿنؼهای 

  دمتتا یوصػتتهای   عصتتش ن چـتت  رشتتذرص   ػتتطن رسر تت   حتت  پوؿتتؾ بکمتتد اـتتازسص  دس یوصػتتهای     دسصتتذ 21اتتادؾ

 ااسزی   شذر  سػا رزش بام   

  ریششتتا   قطتتشه   ینشپتتو   شتتوس یوصػتتهای ػتتشما صددتت  محصتتو   سر پشدریتت  متت  ایتتذ ن  صتتیذزب بکمتتد اـتتازسص  یؼتتاس

 بام    51عصشااسزی   زحذ   زو  یوصػهای   شؼک  یوصػهای   ریار   

  بام   26دمایوصػهای تیید   ؽ   چـ  رشذرص   یوصػهای قطب اـازسص  اـوس رػ  ن 

 تَسعِ تازرگاًی

   ریششتتا    تت  شکتتوص   تییتتد  تت ؽ   شتتوس یوصػتتهای   ممیوعکتت  صتتادسر  بتتذزی مجتتوص عزو تتد درمتت  رص متتشص چزربتتد بتتد عتتشرب ن

 بام    52ینشبای   ینشپو   قطشه   یوصشکوص   باؿگاه ینششگاسری هوری 

 تَلیذات گیاّی : 
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            ینشپتو    ریزیتا   صتاحب ینتش      رشهقاش درشؾ ز  دیوهتوط  دتا  هذیتذ دس متضرس   تشر مزت  دیتذر بیکتای رػتهای یوصػتهای ن

 بام   1ریاشا    شکوص    صل شو  ریشری ردش  ش    

        صتاحب ینتش   باؿتگاه ینششگتاسری هتوری       ت  شکتوص   ینشبتای      اـ  رشتور  ػتنض  ز صتکد  هتا  صتادسر   دس یوصػتهای ن

 بام    25

      صتذر ز ػتکما    ت     عصتش اتاسزی     شتوس یوصػتهای     اتاسزی    شدتش ن   144رؿه اهضری  ششدغ صرسدا  باناتای بتشر  یتی دتضرس ز

 بام    5باؿگاه ینششگاسری هوری شکوص   

  بام   6مکزکوی    ن ریاشا  5ر ضریؾ  وهکذ دیذر بکؾ رص 

  بام   1 شر مز  دیذر بیکای رػهای یوصػهای ن ریاشا  دضرس شدش دس 5تموصؽ 

  ریاشا رزش بام      شکوص   دسصذ   شر مز  دیذر بیکای دس مضرس  یوصػهای ن  96 حقق 

   ینشبتتای   یورشتتا شکتتوص     تت  شکتتوص   منتتاسصه بتتا عزتته دتتا  دتتشص دس متتضرس  اـتتازسص  یوصػتتهای ن باؿتتگاه ینششگتتاسری هتتوری

 بام   1صاحب ینش ینشپو   

   تت  شکتتوص   ینشبتتای   ینشپتتو   ینتتش    ینکششکتتوص    سز تزسدی اـتتازسصری یوصػتتهاش  بتتد اـتت  درشتتد دتتا  پتتش ػتتود ازتتضر ن 

 بام   6باؿگاه ینششگاسری هوری 

  بام  9هذرش بشراوی دا با ت ا  رسر   اـازسص  یوصػهای ن    شکوص   ینشبای   ینشپو   باؿگاه ینششگاسری هوری 

   شختل ز  رقهصتاد بتوم       شتوس یوصػتهای   اتاسزی       ن2245مکزکتوی  ت  دیتذر دس یوصػتهای  تا ر تق        5.2دذف دتزرس   وهکتذ

 عصتتش اتتاسزی   شتتذر  سػتتا   زحتتذ    ریتتار    زتتو  یوصػتتهای   دمتتا یوصػتتهای   صتتنن اتتاسزی     بزتتو،   دمتتا یوصػتتهای  

 بام    56صاحب ینش   ریششا یوصشکوص   ینشبای   

  بام    56ػ  پاؿ  ز ااشوی اوب  رص سره دا  مقابزد با صشگ صسد دیذر ن ریاشا   صذر ز ػکما 

         باص تا    چیتذ ینتش    ت  شکتوص        عصتش اتاسزی   دمتا یوصػتهای       مضرس  دیذر دیت  یوصػتهای بتا  تیؾ تبت  سزبتشز شکؼت  ن

 بام    52ریششا 

 بام   56ا یوصػهای مـادذه ت   صشگ صسد دیذر دس مضرس  ؿاددای ز درسیوی  ن دم 

  ینشبتتای   ریششتتا   قطتتشه   شتتوس یوصػتتهای     ؼتتاک   مداشکضرػتتکوی اـتتازسص  یوصػتتهای مـتتموش رماتتاش ز بخـتتودد  ؿتتذ ن

   زتو  یوصػتهای   دمتا یوصػتهای   چـت  رشتذرص     هاتای رینتاس     مؼتکش متشدر   ریاشتا         شکوص   ػتشی    ینشبدتش   ینشپتو      

 بام    54

 داهی : ت تَلیذا

  سزصری   چـتت  رشتتذرص    شتتذر  سػتتا   ػتتش تاتتاص   شؼتتک  یوصػتتهای     تت  دوؿتت  بوقزمتتوی دس رػتتهای یوصػتتهای ن 644 وهکتتذ

یوصػتتهای تش یتت    باؿتتگاه   عصتتش اتتاسزی   دمتتا یوصػتتهای   زحتتذ    رقهصتتاد بتتوم    هاتتای رینتتاس           سرز  مزتت    

   بام  2صشکوص   ریؼیا ینششگاسری هوری   قطشه    حزکل باصرس  تسماشک    ینشبای   یو

 : خذهات حوایتی 

   بام    5شموشد بشدرس  رص اوددا  ؿکمکای  زرسده بد رػهای یوصػهای ن زحذ 

 :  پطتیثاًی اهَر دام

   مکزکتتوی  تت  اتتا    2رص یش کتت  شگاتتذرس  « سه»معتتازی زصیتتش هاتتاد اـتتازسص  دس بیتتذس رمتتار یمکیتت  ن بیتتذس رمتتار یمکیتت

 بام    1دیذرسپشع    شکوص   باؿگاه ینششگاسری هوری   یورشا شکوص   یوسشا   یوصػهای  شوس  زد بشیوسدرس رػ  ن 

       شکتوص   باؿتتگاه ینششگتاسری هتوری   ینشبتتای       ت    رشعقتاد قتشرسدرد ز ریکتتشه متشم میجمتذ ؿتتکشییگ پتی ؿتذه دس یوصػتتهای ن 

 بام   54رمکذ یوصػهای   دما یوصػهای 

                 معازی زصیش هااد اـازسص  دس بیذس رمتار یمکیت  ن شاتاده دتا  درمت  متوسد شکتاص اـتوس  تا ددت  متاه تییتذه ریکتشه ػتاص

 بام    1یورشا صذر ز ػکما   ریاشا   مکضری   ریششا   هاای ریناس   تیید   ؽ   ؿذ ن 

 : جْاد ًصر 
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  ماتتش   ؿتتما شکتتوص   رقهصتتاد سزص    تت  صتتاحب ینتتش   بامتتذرد صردتتشع   دتتضرس ددهتتاس  یوصػتتهای ن  224تاتتاص  تتاص دزر  تتشر

 بام  25شکوص    اسع 

  بام    5دضرس ددهاس  ز مناسصه با  قش دس یوصػهای ن زحذ   224 شر 

 : ضیالت 

  قطشه      شکوص چـ  رشذرص   زحذ     زو  یوصػهای  ریار     ککش سزیدشد ؿک   اـوس رص صکذ ز صکاد  بد ػم  تبض  پشزس  ن

 بام   6یوصشکوص   ریؼیا   ینشبدش   ینش پو   

  بام   56ؿیازسدا  صکاد  بشر  ػوی  ثن  شار اییذ ن باؿگاه ینششگاسری هوری   شوسیوصػهای    ااسزی 

  بام   29 شریوری هز  ػشماید دزرس دس ؿاشک دا  ؿک    ػشرػش اـوس ن سزػهکشری   ریاشا 

 صذر ز ػکما ریششا   باؿگاه ینششگاسری هوری      شکوص    ؼیک     ابیاک   زد صکاد  بیذس رمار یمکی  ن باشه بشدرس  رص  شر رػد

 بام   26

   اسع   قطشه      شکوص   بیکهو    ؼیک    چـ  رشذرص   صکاد سر حل م  ایذ ن  144مـدل « سه»رػدزد صکاد  بیذس رمار یمکی 

 بام   29یوسشا 

 عصش ااسزی   زحذ     رقهصاد بوم   ن  وهکذر  اـازسص  ما   شی  سا  رقهصاد مقازمه  رػ  ن مذیش ال ؿک   یوصػهای

   شکوص   ینشبای   ماش   صردشع شـکیای   ینش    عصش ردورص   پاسػ  شکوص   باصدیذ   ینش سرز  مز     شذر  سػا    چـ  رشذرص   

 بام   2یوصشکوص    اباینش بدش   یوصػهای تش ی    

 بششا   قطشه   داسپ  شکوص   شنض ؿاش شوسیوصػهای   ذیش ال ؿک   یوصػهای ن ریجاد رؿه اش دا  او اه مذ  دس بیذس مادـاش ن م

 بام  52     شکوص    حزکل باصرس   ینشبای   ینشپو   باؿگاه ینششگاسری هوری 

  بام   2یوصػهای رص  مار یش ک  دا  ؿک   بشیوسدرس رػ  ن باؿگاه ینششگاسری هوری   ینشپو   یوصشکوص 

 بشدضرس  مشرػ   ودیو ز معاس د ػشپشػ  ردرسه ال ؿک   یوصػهای  با حروس معازی زصیشهااد ز سیکغ ػاصمای ؿک   اـوس ن 

شنض ؿاش     شکوص   ریزیا   ریشری ردش  ش    رمکذ هیو    رمکذیوصػهای   دما یوصػهای   چـ  رشذرص   سشگک  امای   ؿاش مشدر  

 بام   2باؿگاه ینششگاسری هوری   

  1بشدضرس  ااسداه تموصؿ  پکـگکش  رص بکماس  دا  رشگز  مادکای  وػ  ؿک   یوصػهای ن دما یوصػهای   رمکذ یوصػهای 

 بام 

 ماش   قطشه      ریاشا   هاای ریناس   بامذرد صردشع   کزکوی قطعد ماد  دس  ا   مکاشگشری ن تااص عمزکا  شجا  قشیب بد یی م

شکوص   تمذ ینش   اذیش شکوص   ینش    باؿگاه ینششگاسری هوری   ریششا   یوصػهای تش ی     صل  جاس    تسمای رقهصاد    ؿدقیا   

 بام   25ػهای   دما یوصػهای      شنض ؿاش ینکش شکوص   ؿاسمک    تسماشک    زیؼها   رمکذ یوص

  زو  یوصػهای عصش ااسزی   عصش  وهکذ   شوس یوصػهای   تااص عمزکا  رحذرب هایگاه ػوی  بیضی  دس بیادس صکاد  رسزشذ ایاس ن 

ریؼیا      شکوص   رمکذ یوصػهای   یوصشکوص   قطشه   یوصػهای تش ی   یورشا شکوص     باؿگاه ینششگاسری هوری  شنض ؿاش   زحذ    

 بام  25  ینش   تیشی  ینش   ینشبای   زیؼها   دما یوصػهای 

  قطشه       ریششادما یوصػهای   ریار   عصش  وهکذ    شوس یوصػهای   شذر  سػا  ااسزی  اابوع  ک پکا دس  ا   دا  یوصػهای ن  

 بام  25 ریشری   ینشپو   تداه شکوص  شکوص   سزیذرد

  باؿگاه ینشبای   ینشپو   یوصشکوص   دما یوصػهای   زحذ    چگوشد م   وری دس صه پشزسؽ ددیذدای تبضیای قشرس دش   ن

 بام   25ینششگاسری هوری   صاحب ینش 

 21  24 اسع      شکوص   یوصشکوص دما یوصػهای   عصشااسزی   مضسعد پشزسؽ مادکای ػشد تب  دس یوصػهای  عاهک  م  اییذ ن 

 بام  

 ؼیک    تیید   ؽ    بشدضرس  شـؼ  بشسػ   وػعد  شر دا  رؿه اهضری  دس بحث ؿک   ز تبض  پشزس  دس بیذس مادـاش ن 

 بام   52باؿگاه ینششگاسری هوری   ینشبای   یوسشا 
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  ریؼیا   شنض ؿاش   زیؼها   باؿگاه ینششگاسری هوری   ینش بدش   شذر  سػا   رص  شر دا  رؿه اهضر  ؿک   حمای  م  ایک  ن

 بام   55 ابیاک 

  هاای ریناس رزش بام  دما یوصػهای   چـ  رشذرص   صکاد یوصػهاش  عیوری صکاد شموشد اـوس  سر اؼب اشد ن 

 ریشری ردش  ش  ابا ینش      شکوص   باؿگاه ینششگاسری هوری   باص ا     شوس یوصػهای   پشزسؽ  سز مادکای بوم  دس یوصػهای ن   

 بام   26ؿاش مشدر ینشپو   

 باؿگاه ینششگاسری هوری   ینشپو    شوسیوصػهای   رشذیدا قطب پشزسؽ ز  وهکذ مادکای ػشدتب    یوصػهای س ند دزر  وهکذ سر درسد ن

 بام   26هاای ریناس 

  یوصشکوص   ریشری باؿگاه ینششگاسری هوری      شکوص   شوس یوصػهای    رحذرب پایاشد  شزؽ تبضیای دس ااسزی نرؿه اهضری    رسم ای

 بام  59ؿاش مشدر  دمایوصػهای   رمکذیوصػهای   ینشپو   قطشه   ینشبای   ردش  ش    

   مضریا  پشزسؽ مادکای ػشدرب  دس یوصػهای ن ااسزی رزش بام 

 : تعاٍى رٍستایی

  تیید   ؽ   عصش ااسزی   شذر  سػا   ػش تااص   رقهصاد بوم     شوس یوصػهای   مشاض یشیذ دیذر ز ازضر دس یوصػهای ن 94 تمادد

 ؼیک    ینش بدش   ینشبای   ریؼیا    ابیاک   ؿوؿای    ابا ینش    دما یوصػهای   زحذ    شذر  سػا   سرز  مز    چـ  رشذرص   

 بام   2یوصشکوص قطشه   

  بام   52   شکوص   ینشبای   باؿگاه ینششگاسری هوری شوس یوصػهای   ااسداه  مار ر وما کی اکؼد دزص  دس حمکذید ر ههار ؿذ ن 

   زحذ    ریار   عصش شوس یوصػهای   دضرس  ی  دس دؿ  تصرددای ر ههار ؿذ ن  24با حروس معازی پاسهماش  سیکغ هماوس ن ػکزو

هوری تش ی    ماش   یوصػهای تش ی       شکوص   ؿعاس ػاش   سرز  مز     شذر  سػا    زو  یوصػهای   دما یوصػهای   ااسزی   

 بام   21ا   شکوص   یوص ا    هماسری  

  بام  54   بزس دیذر ز ازضر دس دؿ  تصرددای ن  زو  یوصػهای  222 وصیو 

  بام   54 زو  یوصػهای دما یوصػهای   صنن ااسزی   عصش ااسزی       تسد مکای سزػهائکای تبادری ن  5644 وصیو بکؾ رص 

   ؿماسؽ معدوع یشیذ دیذر ز ازضر دس یوصػهای تااص ؿذ ن هاای ریناس رزش بام 

  ام     تسد  وػ  ؿندد بضسگ  عازی سزػهای  ن دما یوصػهای رزش ب 244دضرس ز  92 وصیو 

 :اهَر عطایر

  بام  22  ریزیا رمکذ یوصػهای   دما یوصػهای  ریار     رػهای اـوسن 1یوصػهای قـ ب عـایش 

   سیکغ ػاصمای رموس عـایش اـوس دس یوصػهای ن همعک    معکـ  ز رػهقشرس ػد ازمد ما  دس ػاماشذد  عـایش  ن ریشری ردش

 بام   22ش    ریاشا 

 شوس یوصػهای    مکزکاسد سیاش ػشماید دس دشدؽ بشر    مک  صشجکشه دوؿ  قشمض ن 2544ریهصاف  سیکغ ػاصمای رموس عـایش ن

 بام   22سزصشامد  زو  یوصػهای   ریار ریششا    ریار   شذر  یوصػهای  

  شبای   صذر ز ینشبدش   ینقطشه   ینشپو    ؼیک    رقهصاد بوم    مکزکاسد  ومای رعهناس بد رموس عـایش  یوصػهای ن  52ریهصاف

 بام   22ػکما   یوصشکوص 

 داهپسضكی :

  صذر   شدر    شکوص    ابا ینش    ابیاک   ؿاش مشدر    چـ  رشذرص   شذر  سػا   زراؼکیاػکوی درر دا  یوصػهای عزکد  ب بش د  ن

 بام  1یوصشکوص   ریؼیا ینشبای   قطشه   ینش بدش   زیؼها   ینشپو     

  قطشه   یوصشکوص   یوصػهای تش ی       شکوص   ینشبای   ریؼیا   دیذرس شکوص     مک  دضیید زراؼ  باادرس  ب بش د  دس یوصػهای ن

 بام  54 زو  یوصػهای شوس یوصػهای     ریار   رقهصادبوم  ینشبدش   زیؼها   

  بام   22هز  ؿذه رشذ ن هاای ریناس « هس»درمپضؿی دس رشناسدا  شااده دا  درم  بیذس رمار یمکی   54 اایوی 

  بام  9هزودکش  رص بکماس   ب بش د  با زراؼکیاػکوی مؼهمش درماا ن ینشبای   ینشپو      شکوص   باؿگاه ینششگاسری هوری 

  بام  52ایهشش بکماس   ب بش د  با زراؼکیاػکوی درر دا  ػنی عـایش  ن یوصشکوص   باؿگاه ینششگاسری هوری 
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  ریؼیا    ابیاک   صذر ز شذر  سػا   هاای ریناس    زو  یوصػهای   سرز  مز    اشزشا زیشزع رص  شیق دوؿ  میهقل شم  ؿود ن

 بام   22ػکما      شکوص   ینشبای   مکششکوص   ینشپو   یوصػهای تش ی    هیو  تداه   یوصشکوص 

   بام   55یوصػهای بشدضرس ؿذ ن هاای ریناس مشرػ  اناس سزب  دزضرس ؿاذر با حروس مذیش ال درمپضؿد 

  بام   25 شر ػمپاؿ  درر ز رماا  درم   وػ  درمپضؿد  یوصػهای رهشر ؿذ ن هاای ریناس 

 شؼک  ریار   عصشااسزی    دمایوصػهای   شوس یوصػهای    درمپضؿد  یوصػهای شؼن  بد اـهاس اکش مجاص درر دـذرس درد ن

 بام   59اسری   ینش بدش   ینشپو    زو  یوصػهای ریششا   ینشبای   همیوصػهای   

 :هٌاتع طثیعی

  بام  2باؿگاه ینششگاسری هوری زحذ    ااسزی  شوس یوصػهای   مشر و شگکی  ػنض ز دشرشناا اد یوصػهای سر ػشػنض ش م  ایذ ن 

  بام  25ػودهویای چو  ب   های هیگل ػد ددهاس  دمنوعد ن شذر  سػا 

  2باؿگاه ینششگاسری هوری یوصشکوص   ینشبای   ینشپو   تزر  دص   زحذ    دما یوصػهای   رحذرب بیذ یاا  چد مضریای  درسد ن 

 بام  

 ریششا   قطشه      شکوص     زو  یوصػهای   دما یوصػهای   شوس یوصػهای    ػد  شر تبخکضدرس  دس  ه  بد باشه بشدرس  سػکذ ن

 بام   22هماسری   ینش    ینش سزص   ینش بدش   ینشبای   ینشپو   صذر   شدر 

 شکوص    باؿگاه عصش ااسزی    ریار    شخل ز بزو،    شوس یوصػهای   یوصػهای پکـهاص دس رهشر  پشزطه دا  تبخکضدرس  ن   

 بام   56ینششگاسری هوری 

 بام   25ینشبای   ینشپو      شکوص   یوصشکوص   باؿگاه ینششگاسری هوری  ااسزی  یی شگاه ن ز عک  مشر و یوصػهای دس 

 باؿگاه ینششگاسری هوری   هاای ریناس   تزر  دص   شوس یوصػهای    ااسزی    مشر و یوصػهای م دیجکید ر  رص دکادای درسزی  ن   

 بام   56صاحب ینش شکوص   ینشپو   

  دما یوصػهای   زحذ    هاای ریناس   شوس یوصػهای   ددهاس رص رسر   هایضری ن  544رهشر   شر تبخکضدرس  بکوهوطیی دس

 بام  22باؿگاه ینششگاسری هوری یوصشکوص   صاحب ینش   

  بام   54 شر دا  تبخکضدرس  بد  شیاد  نکع  یوصػهای سػکذشذ ن    شکوص   باؿگاه ینششگاسری هوری  

   بام   2ػشپشػ  ردرسه باصسػ  ز مذیشی  عمزدشد ردرسه ال میابو  نکع  معش   ؿذ ن سرز  مز 

 :اَّاز
    بام  5دما یوصػهای    شکوص   رص ر ضریؾ باشه زس   ا  یاز  صسرع  دس ػای  دا  رهگوی  ردورص ن رمکذ یوصػهای 

  بام   5دضرس ددهاس  ن باؿگاه ینششگاسری هوری  224 عاهک  دد  ػای  رهگوی  هامو  وهکذ  دس  شر 

 : اًذیوطک

  شکوص   قطشه   سزػها شکوص   یوصػهای تش ی    ینش هاای ریناس   دز  شر دزخاشد دس میطقد پـمکید صرس رشذیمـی ر ههار ؿذ ن   

 بام   29ماش بدش 

 :تاغولک

  بام  25اـازسص  بد میاػن  ددد  جش دس باامزی ن قذع تش ی    صاحب ینش      شکوص  شر  6ر ههار 

  اؼب ز ااس    ریؼیا   یوصػهای عصش ااسزی   شذر  سػا   شوسیوصػهای   دضرس مهش مشبو  را  دزخاشد ر  دس باامزی ن 21ر ههار

 بام  55تش ی       شکوص 

 :تْثْاى

    دػ  رشذرص  صمک  یورسری دس باناای ن شوس یوصػهای رزش بام 
 دزفَل : 

 ریششا      شکوص   ینشبای   ینش بدش   ینش دشکا   یوصػهای  عصش ااسزی    ػای  ز ػاصدا  اکش مجاص دس دص وش  خشیب ؿذ ن

 باؿگاه ینششگاسری هوری رزش بام تش ی    بوسع شکوص   سصشکوص   

  ریؼیا   ابیاک   هماسری      شکوص   قطشه   یوصػهای  یوصشکوص   ػش تااص    ر  دس دص وش بد باشه بشدرس  سػکذ ندد   شر دزخاشد

 بام  52ریششا   باؿگ ه ینششگاسری هوری   تش ی    سزیذرد یوصػهای   ینش بدش   زیؼها   ینشپو   ینکششکوص   ؿنؼهای   
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 هاای ریناس   زحذ    ػشتااص   ریار    زو  یوصػهای   شوس یوصػهای   ن  ػشما بد محصو   اـازسص  دص وش یؼاس  صد

ریؼیا    ابیاک      شکوص   قطشه   هماسری   ینشبای   سزػهکشری   مکششکوص   ریزیا   بششا عصش ااسزی   دمایوصػهای   صنن ااسزی   

یوصشکوص  ریششا   باؿگاه ینششگاسری هوری    ابا ینش   صذر ز ػکما   مؼکش مشدر   بششا   صنحاشد تش ی     تیشی  ینش   ینشپو   

 بام   56اـازسص  پشع   یوصػهای تش ی    صاحب ینش 

 :   ادگاىض
  بام    1 وهکذ ز پشزسؽ قاسچ یوسرا  دس ؿاددای ن رمکذ یوصػهای      شکوص   دما یوصػهای 

  چـتت  رشتتذرص   صتتنن اتتاسزی   سرز  مزتت    شتتذر  سػتتا   ددهتتاس  تبکتتاس   حتت   ـتتاس دس ؿتتاددای ن   54رهتتشر  پتتشزطه

 بام   51دمایوصػهای زحذ    عصش ااسزی    زو  یوصػهای   ریار   

 124   ددهاس رص رسر   اـازسص  ؿاددای  ح  پوؿؾ تبکاس  شوی  رػ  ن هاای ریناس رزش بام 

  یوصشکتتوص    تت  شکتتوص   ػتتشی     ینشپتتو   یوسشتتا   ریششتتا   عصتتش اتتاسزی    باسشتتذد    اـتتازسص  ؿتتاددای سر رحکتتا اتتشد ن

 بام   1صاحب ینش دمشردای ینش  

   ماتتش   ریتتار    زتتو  یوصػتتهای   شتتوس یوصػتتهای       شمایـتتگاه صتتیایو دػتته  صشتتای سزػتتهای  دس ؿتتاددای دریتتش ؿتتذ ن

 بام    21ای تش ی    هماسری   ینشپو   سزػهاشکوص   یوصػهای ینش صاحب ینش   ریششا   یوصػه

        زتو  یوصػتهای   چـت  رشتذرص    عصتش اتاسزی      ر ههار  شر تبکاس  دس بختؾ اـتازسص  ؿتاددای دمضمتای بتا ددتد  جتش ن 

 بام   29باؿگاه ینششگاسری هوری صاحب ینش   قطشه   یوصػهای تش ی    ینشپو      شکوص   یوصشکوص  ریششا      

    ریتتار   عصتتشااسزی    زتتو  یوصػتتهای   شتتذر  سػتتا    اتتاسزی  یؼتتاس  ػتتشما ز بتتاسری بتتد رسر تت  اـتتازسص  ؿتتاددای ن

ریؼتتیا    تت  شکتتوص   قطتتشه   دیتتذرس شکتتوص   ریششتتا   یوصشکتتوص   ینشپتتو   زیشدتتوش   مؼتتکش متتشدر   ینشبتتای   رقهصتتاد بتتوم    

 54 تسمتاشک    ینشبدتش   ریتشری تش یت    یورشتذش  دتا  تیتشی  ینتش   باؿتگاه ینششگتاسری هتوری            زیؼها   پکتار یوصػتهای   

 بام   

    ماتتش   قطتتشه    زتتو  یوصػتتهای   چـتت  رشتتذرص    دتتضرس  تت  دیتتذر دس ؿاشػتتهای ؿتتاددای ن   52پتتکؾ بکیتت  بشدرؿتت

 بام   51عصشااسزی یوصػهای تش ی   تسماشک    

 :   ترضَض

        ینشبتای  دمتا یوصػتهای   ریتار      شتوس یوصػتهای    یی ااسداه بؼهد بیذ  ػتنضیجا  دس ؿوؿتهش بتد باتشه بتشدرس  سػتکذ ن

 بام  54ریششا   

 ضَش :  

         ریششتا   یوصشکتوص   یوصػتهای تش یت     ت  شکتوص         شتوس یوصػتهای     پید  تشر هاتاد اـتازسص  ؿتوؽ باتشه بتشدرس  ؿتذشذ ن

 بام  22نشپو    صل شو ینش بدش   هماسری   ینشبای   ی

 65  رقهصتتاد عصتتش اتتاسزی   ریتتار   سرز  مزتت    شتتوس یوصػتتهای   دتتضرس ددهتتاس رص صمتتک  دتتا  ؿتتوؽ صیتتش اـتت  دیتتذر س تت  ن

یوصػتتهای تش یتت     تت  شکتتوص   قطتتشه   ینتتش سزص   یوصشکتتوص  ریششتتا     بتتوم    دمتتا یوصػتتهای   چـتت  رشتتذرص   قزتت  رمتتشزص     

 بام  25ینش   صذر ز ػکما  باؿگاه ینششگاسری هوری   صاحب

 2544  بام    6   ماؽ رص مضرس  ؿوؽ بشدرؿ  ؿذ ن ریار 

 : کارٍى

   هاتتای رینتتاس   شتتوس یوصػتتهای    اتتاسزی   دسصتتذ   وهکتتذ دیتتذر بتتا رهتتشر   تتشر مزتت  دیتذر بیکتتای دس اتتاسزی ن  54ر تضریؾ

باؿتگاه  صتذر ز ػتکما   صتاحب ینتش       یوصشکتوص    دمتا یوصػتهای      عصتش اتاسزی     هاتای رینتاس     چـت  رشتذرص     عصشااسزی   

 بام    2دما یوصػهای   رمکذ یوصػهای ینششگاسری هوری   

 : ْرهسراه

  بام   26پشزطه تبکاس   ح   ـاس دس سرماشمض ن یوصشکوص   باؿگاه ینششگاسری هوری      شکوص  5باشه بشدرس  رص 
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      ت  شکتوص     یوصشکتوص   ریتار   دمتا یوصػتهای       شتوس یوصػتهای        شزید اـ  محصتو   رزسداشکتی بتد اـتازسصری سرماشمتض ن  

 بام    22باؿگاه ینششگاسری هوری   صاحب ینش 

  باؿتتگاه ینششگتتاسری هتتوری   قطتتشه   دتتاسپ  شکتتوص   ینشبتتای   ینشپتتو   رسرئتتد تمتتوصؽ دتتا  باذرؿتته  ؿتتکش یتتار دس سرماشمتتض ن

 بام   52صاحب ینش 

  باؿتتگاه ینششگتتاسری احب ینتتش   ریتتشری  تتود شکتتوص  صتتسرماشمتتض ن   91 – 99بشدتتضرس  دزمتتک  هزؼتتد ؿتتوسر  اـتتازسص  ػتتاش

 بام    1هوری 

 : حویذیِ

   بام   22ریزیا قطشه  تسماشک    سأػ  دوػدیذ دس حمکذید ن  244ر ههار  شر پشزرسبیذ 

  عصش ااسزی   ریار شذر  سػا    زو  یوصػهای   شوس یوصػهای    ددهاس  تبکاس   ح   ـاس دس حمکذید ر ههار ؿذ ن 14 شر

 52باؿگاه ینششگاسری هوری   ریؼیا   رمکذ یوصػهای   دما یوصػهای  ینشپو   ینشبای      شکوص   صاحب ینش    زحذ    

 ر ههار بام  

  :هسجذسلیواى 

   بام   1رمکذ یوصػهای     شکوص    بشتزسد دضیید  وهکذ محصو   اـازسص  دس مؼجذػزکمای ن دمایوصػهای 

  بام  52دزخاشد ػنض  ز صکد  دس مؼجذػزکمای ر ههار ؿذ ن باؿگاه ینششگاسری هوری 

 (9398تْوي ذٍل فراٍاًی اخثار در هطثَعات  )ج

 فراٍاًی رٍزًاهِ ردیف فراٍاًی رٍزًاهِ ردیف فراٍاًی رٍزًاهِ ردیف
 3 تاهذادزاگرس 13 93 کارٍى 91 54 ًَرخَزستاى 9
 1 عصرتَلیذ 15 91 صثح کارٍى 93 53 عصرکارٍى 1
 9 جَاى آًالیي 14 9 آًساى 95 33 ّواخَزستاى 3
 9 خثرجٌَب 13 7 آیٌِ تالش 94 35 طلَع خَزستاى 5
 9 رًگیي کواى 17 7 سرآغاز 93 31 ایام 4

 9 رٍزاى 18 7 ًسین خَزستاى 97 31 ٍحذت 3
 9 صثح ایثارٍضْادت 19 3 آٍای دز 98 19 ًذای رسا 7
 9 ًخثگاى 31 3 ضْرهردم 99 13 جْاى اخثار 8
 9 کسة ٍ کار 39 5 قلن اهرٍز 11 11 چطن اًذاز 9
 9 ّوطْری 31 5 ًخل ٍ تلَط 19 93 اقتصادتَهی 91
    3 فرٌّگ جٌَب 11 93 راٍی هلت 99

  دی هَرد خثر در هطثَعات از  سازهاى جْادکطااٍرزی خَزساتاى تاِ چااج رسایذُ اسات کاِ ًساثت تاِ          «593» 9398هاُ  سال  در تْوي
 داضتِ است. افسایص هَرد«  55» 9398 هاُ

  



 8931بهمه  -  تعناويه اخبار جهادكشاورزي خوزستان در مطبوعا 
 

10 

 

  
(9398 تْوي)ذٍل فراٍاًی اخثار در خثرگساری ّا ج  

 فراٍاًی ًام سایت ردیف فراٍاًی ًام سایت ردیف فراٍاًی ًام سایت ردیف

 9 آتاداى ًیَز 79 5 ًَ فصل 33 39 تی ًیَز 9

 9 آررًیَز 71 5 هسیرهردم 37 49 تاضگاُ خثرًگاراى 1

 9 افق رٍز 73 3 خثیرًیَز 38 41 خثرتاى 3

 9 آگاُ ًیَز 75 3 زاگرس ًطیٌاى 39 53 قطرُ 5

 9 اًتخاب 74 3 سرخط 51 53 خثرپَ 4

 9 اَّازفردا 73 3 فارس 59 51 خَزًیَز 3

 9 آٍازُ 77 3 هیرًیَز 51 39 ایرًا 7

 9 ایراى خثر 78 3 تحلیل تازار 53 31 ایاًا 8

 9 ایراى فَد 79 1 آهذخثر 55 39 صاحة خثر 9

 9 تازدیذ 81 1 اَّازًَیي 54 31 خَزستاى آًالیي 91

 9 تاًاًیَز 89 1 ایراى آًالیي 53 11 ایسٌا 99

 9 تٌیتَ 81 1 ایكٌا 57 11 خثرتكر 91

 9 تَرس ًیَز 83 1 اقتصادیآرهاى  58 11 صذا ٍ سیوا 93

 9 پارسی ًیَز 85 1 جولِ 59 94 ّواخَزستاى 95

 9 تعادل ًیَز 84 1 خثرآًالیي 41 94 اهیذخَزستاى 94

 9 چٌذ خثر 83 1 خثررٍز 49 93 تاتٌاک 93

 9 جٌَب آگاُ 87 1 خثردًیا 41 93 هْر 97

 9 دٍلت 88 1 خَزستاى خثر 43 99 تاتاخثر 98

 9 رزًیَز 89 1 دیذارپرس 45 91 جواراى 99

 9 ردًیَز 91 1 دیذارًیَز 44 91 ایلٌا 11

 9 ضارهیي 99 1 رٍستاًیَز 43 8 آرهاًیي 19

 9 عصرهاُ اَّاز 91 1 رّیاب 47 7 خَاًا 11

 9 عصراَّاز 93 1 رٍیذادخَزستاى 48 3 آخریي خثر 13

 9 غالت ًیَز 95 1 ضثستاى 49 3 اقطاع ًیَز 15

 9 فصل اقتصاد 94 1 ضفقٌا 31 3 خَرًا 14

 9 فَدًا 93 1 ضَضاى 39 3 خثری 13

 9 کذام ًیَز 97 1 ضعارسال 31 3 صذای فردا 17

 9 کاٍش خثر 98 1 ضواًیَز 33 3 ٍیستا 18

 9 هٌجٌیق ًیَز 99 1 صثحاًِ آًالیي 35 4 ایراى اگری ًت 19

 9 ّوطْری آًالیي 911 1 غذیرًیَز 34 4 تازتاب 31

 9 ّوراّاى خثر 919 1 فصل تجارت 33 4 ترًا 39

 9 َّرًیَز 911 1 قذس آًالیي 37 4 تسٌین 31

 9 ٍیرگَل 913 1 کطاٍرزی پرس 38 4 خَاًذًی ّا 33

 9 خَزتا 915 1 هیساى 39 4 ًثض ضْر 35

 787  جوع 1 ّارپی ًیَز 71 5 رٍستیراى 34

 در ساایتْا ٍ  هاَرد خثار زگاسارش زآگْای ٍ .... در ساایتْای هختلاف در خصاَظ ساازهاى جْادکطااٍرزی خَزساتاى           « 787» 9398ساال   تْوي  رد

 داضتِ است. افسایصهَرد « 139»9398 دی هٌعكس ضذُ کِ ًسثت تِ خثرگساری ّا 

 سااازهاى  هااَرد خثاار ز گااسارش خثااری زآگْاای ٍ .... در رساااًِ ّااا در خصااَظ « 9113»هاااُ سااال جاااری ر تْوااي در هجوااَع د
 داضتِ است.  افسایص هَرد« 174»هاُ دی  جْادکطاٍرزی اًعكاس یافتِ کِ ًسثت تِ
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