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 :مقدمه
َبي تًسؼٍ يبكتگي، تًليد اطالػبت دز ًشًزَب  يٌي اش مُمتسيه شبخض

دز اختيبز داشته آمابز   َبي اطالػبتي آوُب است. ثدين ي حجم ي ًيليت ثبوي

َابي تًساؼٍ    زياصي  اجساي سيبستُب ي ثسوبمٍ ؛ًبكي، طحيح، دهين ي ثٍ َىگبم

 پريس ويست. اهتظبدي اجتمبػي ي كسَىگي دز ًشًز ي استبن، امٌبن

ثٍ مىظًز آگبَي مسئًالن ي ًبزشىبسبن اش اطالػبت آمبزي ثاٍ َىگابم دز   

ازايٍ آمبزَبي ماًزد ويابش،   َبي گًوبگًن ي َمچىيه ايجبد َمبَىگي دز  شميىٍ

آذزثبيجبن شاسهي اهادام    زيصي استبودازي مؼبيوت ثسوبمٍآمبز ي اطالػبت  دكتس

ثٍ تُياٍ ي تىظايم ي اوتشابز وشاسيٍ حبػاس وماًدٌ اسات ًاٍ شابم  گصيادٌ           

كظا   َاب ي ومبگسَابي اجتمابػي، اهتظابدي ي كسَىگاي اساتبن دز        شبخض

 ثبشد. مي 1393پبييص

ٍ   سات ايه وشاسيٍ، ػيياسؿم تاال  د    ي آن، ممٌاه اسات    اوادزًبزان تُيا

َابي ػمادٌ اساتبن داشاتٍ ثبشاد.       َبيي اش وظس پًشا  ًبما  كؼبليات    ًبستي
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شبخض مُم ديگاسي   يب ي مبگسثىبثسايه دز طًزتي ًٍ دستگبَُبي اجسايي، و

ٍ  تًاوىد آن زا ثاٍ   زا مدوظس داشتٍ ثبشىد، مي  زياصي اساتبودازي   مؼبيوات ثسوبما

ثاٍ مجمًػاٍ    ثؼد كظ د تب پس اش ثبشوگسي ثساي آذزثبيجبن شسهي ازايٍ ومبيى

 اػبكٍ گسدد.

ي اوتشبز ايه وشسيٍ دز مًػد موسز، مستيصم ازساب   شبيبن ذًس است، تُيٍ 

ثٍ مًهغ اطالػابت آمابزي دساتگبَُبي اجساياي اسات ي دز طاًزت ػادم        

 دزيبكت اطالػبت، جدي  مسثًط كبهد اطالع مىتشس شدٌ است.

، وُبدَااب ي َاابي اجسايااي دسااتگبًٌييااٍ دز پبياابن اش َمٌاابزي خمااسث   

ٍ مإسسبت استبن ًٍ دز تُية آمبز ي اطالػبت ايه وشسيٍ  زياصي   مؼبيوت ثسوبما

 گسدد. تشٌس ي هدزداوي مي ومبيىد ميشسهي زا يبزي  آذزثبيجبن استبودازي

 
 داٍد ثْجَدي

 سيضي استبًذاسي هؼبٍى ثشًبهِ

 آرسثبيجبى ضشلي
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 (100=1390ّب ) ضبخص ليوت

 ػذد ضبخص ضبخص يب ًوبگشػٌَاى 
دسصذ تغييش ًسجت 

 ثِ هبُ لجل

دسصذ تغييش 

ًسجت ثِ هبُ 

 هطبثِ سبل لجل

دسصذ تغييش 

دٍاصدُ هبُ 

هٌتْي ثِ هبُ 

هَسد ًظش دس 

 1393سبل 

ًسجت ثِ 

دٍاصدُ هبُ 

هٌتْي ثِ هبُ 

هطبثِ سبل 
1392 

     (هْش)

ك الهاااااااا  بهاااااااا  كاااااااا شاااااااا   

 19.14 13.78 1.84 210.00شهر   نواره  هصرفي ده ت

     

     (آثبى)

ك الهاااااااا  بهاااااااا  شاااااااا   كاااااااا 

 17.72 13.53 1.08 212.26  نواره  شهر هصرفي ده ت

     

     (آرس)

بهاااااااا  ك الهاااااااا  كاااااااا شاااااااا   

 17.06 19.06 4.87 222.60  نواره  شهر هصرفي ده ت

 مسًص آمبز ايسان مأخذ:

 

 تعریف:
 

مؼيبز سىج  تـييسات هيمت تؼداد  خذهبت هصشفي خبًَاس: ضبخص ثْبي وبالّب ٍ

مؼيه ي خبثتي اش ًبالَب ي خدمبت مًزد مظاسف خابوًاز وساجت ثاٍ     

 شًد. سب  پبيٍ، شبخض ثُبي ًبالَب ي خدمبت مظسكي وبميدٌ مي
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 (100=1390ّب ) ضبخص ليوت

 ػٌَاى ضبخص يب ًوبگش
ػذد 

 ضبخص

دسصذتغييش 

ثِ           ًسجت 

 لجل دٍسُ 

 سصذ تغييشد

ثِ دٍسُ  ًسجت  

 لجل هطبثِ سبل 

دسصذ تغييش دٍاصدُ هبُ 

 هٌتْي ثِ دٍسُ هَسد ًظش

ًسجت ثِ  1393دس سبل 

دٍاصدُ هبُ هٌتْي ثِ دٍسُ 

 1392هطبثِ سبل 

     (هْش)

ك الهااااااا  بهااااااا  كااااااا شااااااا   

 xx 000ر ست يي  نواره  هصرفي ده ت
xx xx 

     

     (آثبى)

ك الهااااااا  بهااااااا  شااااااا   كااااااا 

 xx 000ر ست يي  نواره  هصرفي ده ت
xx xx 

     

     (آرس)

بهااااااا  ك الهااااااا  كااااااا شااااااا   

 xx 000ر ست يي  نواره  هصرفي ده ت
xx xx 

 مسًص آمبز ايسان مأخذ:

 

 تعریف:
 

مؼيبز سىج  تـييسات هيمت تؼداد ضبخص ثْبي وبالّب ٍ خذهبت هصشفي خـبًَاس:  

َب ي خدمبت مًزد مظاسف خابوًاز وساجت ثاٍ     مؼيه ي خبثتي اش ًبال

 شًد. سب  پبيٍ، شبخض ثُبي ًبالَب ي خدمبت مظسكي وبميدٌ مي
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 ّب ٍ ًوبگشّبي هبلي ٍ پَلي ضبخص

 ػٌَاى ضبخص يب ًوبگش
 ()هبًذُ دس پبيبى دٍسُ

 همذاس/تؼذاد ٍاحذ
تغييش  دسصذ 

ًسجت ثِ اسفٌذ 
 لجل سبل 

دسصذ تغييش 
ًسجت ثِ هبُ 

 لهطبثِ سبل لج

     )اٍليي هبُ فصل(
 xx xx 130928 سيبل هيليبسد ّب   ّبي ثخص غيشدٍلتي ًضد ثبًه سپشدُ

 xx xx 16257 سيبل هيليبسدديدار 
 xx xx 114672 سيبل هيليبسدغيرديدار 

 xx xx 6529 سيبل هيليبسد لشض الحسٌِ پس اًذاص
 xx xx 108142 سيبل هيليبسد هذت داسگزاسي  سشهبيِ

 xx xx 59158 سيبل هيليبسدهدتكوت ه
 xx xx 48984 سيبل هيليبسدبلندهدت

     )دٍهيي هبُ فصل(
 xx xx 133624 سيبل هيليبسد ّب   ّبي ثخص غيشدٍلتي ًضد ثبًه سپشدُ

 xx xx 15679 سيبل هيليبسدديدار 
 xx xx 117945 سيبل هيليبسدغيرديدار 

 xx xx 6530 سيبل هيليبسد لشض الحسٌِ پس اًذاص
 xx xx 111415 سيبل هيليبسد هذت داسگزاسي  سشهبيِ

 xx xx 60732 سيبل هيليبسدكوت ههدت
 xx xx 50683 سيبل هيليبسدبلندهدت

     )سَهيي هبُ فصل(
 xx xx 136006 سيبل هيليبسد ّب   ّبي ثخص غيشدٍلتي ًضد ثبًه سپشدُ

 xx xx 15579 سيبل هيليبسدديدار 
 xx xx 120427 سيبل هيليبسدغيرديدار 

 xx xx 6602 سيبل هيليبسد لشض الحسٌِ پس اًذاص
 xx xx 113825 سيبل هيليبسد هذت داسگزاسي  سشهبيِ

 xx xx 62224 سيبل هيليبسدكوت ههدت
 xx xx 51602 سيبل هيليبسدبلندهدت

ىؼت ي مؼادن ، هاًاميه ،   ) اوظبز ، حٌمت ايساويبن ، سپٍ ، طبدزات ، طا َبي استبن  ثبوي   مأخذ:
 ًشبيزشي ، مسٌه ، ميي ي مُس اهتظبد (
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 تعریف:
 

ي  شًد ًٍ ثبوي دز ثساثاس دازوادٌ   َبيي اطالم مي ثٍ سپسدٌ ّبي ديذاسي: سپشدُ

آن متؼُد است ثٍ محغ زؤيت چي اش طسف اي، يجٍ سپسدٌ زا ثٍ 

َاب،   ميصاوي ًٍ دز چاي هياد شادٌ اسات ثپاسداشد. ثاٍ اياه ساپسدٌ        

 شًد. ي جبزي ويص گلتٍ مي الحسىٍ هسع َبي سپسدٌ
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 ّب ٍ ًوبگشّبي هبلي ٍ پَلي ضبخص

 همذاس/تؼذاد ٍاحذ ػٌَاى ضبخص يب ًوبگش

تغييش  دسصذ 

 فصلًسجت ثِ 

 لجل 

تغييش  دسصذ 

 فصلًسجت ثِ 

 لجل هطبثِ سبل 

 45.4- 82.0 1233637 سْن ّضاس ضذُ ٍ حك تمذم هؼبهلِ تؼذاد سْبم
 65.6- 33.7 3308302 سيبل هيليَى هؼبهلِ ضذُ ٍ حك تمذم  اسصش سْبم

 xx xx 000 ػذد تؼذاد اٍساق هطبسوت هؼبهلِ ضذُ
 xx xx 000 هيليَى سيبل اسصش  اٍساق هطبسوت هؼبهلِ ضذُ

 xx xx 000 هؼبهلِ تؼذاد دفؼبت هؼبهالت
 xx xx 000 ًفش تؼذاد خشيذاساى سْبم ٍ حك تمذم

 جبن شسهيآذزثبي استبن مىطوٍ ايثًزس  :مأخذ
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 ّب ٍ ًوبگشّبي هبلي ٍ پَلي ضبخص

 همذاس/تؼذاد ٍاحذ ػٌَاى ضبخص يب ًوبگش

تغييش  دسصذ 

ًسجت ثِ  

 لجل فصل 

تغييش  دسصذ 

ًسجت ثِ 

هطبثِ  فصل

 لجل سبل 

 56.00 3.00- 3529479 هيليَى سيبل هبليبتيدسآهذّبي 
 40.00 1.00- 1943859 هيليَى سيبل ّبي هستمين هبليبت

 6.00- 2.00 55 دسصذه  هستقيندردرآهده  ه لي تيي تسهنه ل
 4.00 2.00- 7 دسصذ ه  هستقينبرثر تدره لي تسهنه لي ت
 34.00 1.00 44 دسصذ ه  هستقينبردرآهددره لي تسهنه لي ت
 53.00 3.00 49 دسصذ ه  هستقينه دره لي تبرشركتسهنه لي ت

 82.00 7.00- 1585620 هيليَى سيبل تمينّبي غيش هس هبليبت
 6.00 2.00- 45 دسصذه  غيرهستقيندردرآهده  ه لي تيسهنه لي ت

ها  سهنه لي تبارك الها   اده تدره ليا ت

غيرهستقين
 0.00 0.00 100 دسصذ

 آذزثبيجبن شسهي سبشمبن امًز اهتظبدي ي دازايي استبن مأخذ:

 

 تعاریف:

شاًد ي   ي دازايي اش بص يػاغ ماي  دزآمد  مبليبتي است ًٍ ثس هبليبت هستمين:

 هبثييت اوتوب  ثٍ ياحدَبي ديگس زا ودازد.

 

مبليبتي است ًٍ ثس تًليد، يازدات، مظسف ي كسي  ًبالَاب   هبليبت غيش هستمين:

  ًىىادٌ  مظسف  شًد ي اخس ياهؼي پسداخت متًجٍ ي خدمبت يػغ مي

 ثبشد. وُبيي مي
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 هبلي ٍ پَلي ّب ٍ ًوبگشّبي ضبخص

 همذاس/تؼذاد ٍاحذ ػٌَاى ضبخص يب ًوبگش
تغييش  دسصذ 

ًسجت ثِ  
 لجل فصل 

تغييش  دسصذ 
ًسجت ثِ 

هطبثِ  فصل
 لجل سبل 

 xx xx 1070361 هيليَى سيبل ّبي ثيوِ استبى دسيبفتي ضشوت  حك ثيوِ
 xx xx 673551 هيليَى سيبل ّبي ثيوِ استبى خسبست پشداختي ضشوت

 xx xx 285.36 ّضاس سيبل ِ دس استبىحك ثيوِ سشاً
 xx xx 62.02 دسصذ ًسجت خسبست ثيوِ ضخص حبلج
 xx xx 39.96 دسصذ ًسجت خسبست ثيوِ ثذًِ اتَهجيل

 xx xx 190.94 دسصذ ًسجت خسبست ثيوِ دسهبى
 xx xx 9.19 دسصذ سَصي ًسجت خسبست ثيوِ آتص

 xx xx 47.91 دسصذ ًسجت خسبست ثيوِ هسئَليت
 xx xx 62.18 دسصذ سبست ثيوِ صًذگيًسجت خ

 xx xx 14.51 دسصذ ًسجت خسبست ثيوِ هٌْذسي
 xx xx 0.02 دسصذ ًسجت خسبست ثيوِ ثبسثشي

 xx xx 42.89 دسصذ ًسجت خسبست ثيوِ حَادث سشًطيي
 xx xx 48.29 دسصذ ًسجت خسبست ثيوِ حَادث

 ايسان ( –) آسيب شسًت ثيمٍ  مأخذ:
 

 :تعاریف
 

ثيماٍ دزاشاي  َابي   ًٍ شسًتَبيي  ػجبزت است اش حن ثيمٍ :بفتيحك ثيوِ دسي
   .ًىىد مي وبمٍ دز ديزٌ مًزد ثسزسي دزيبكت طديز ثيمٍ

 

َبي  مجبلؾ خسبزتي ًٍ طي ديزٌ مًزد ثسزسي تًسط شسًت :خسبست پشداختي
   .ثيمٍ پسداخت شدٌ است

 

 )جمؼيت ً  استبن/ حن ثيمٍ دزيبكتي( حك ثيوِ سشاًِ:
 

 )حن ثيمٍ دزيبكتي/ خسبزت پسداختي(× 100 ثيوِ:ًسجت خسبست 
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 ّب ٍ ًوبگشّبي جوؼيتي ضبخص

 همذاس/تؼذاد ٍاحذ ػٌَاى ضبخص يب ًوبگش

تغييش  دسصذ

ًسجت ثِ    

 لجل فصل 

تغييش  دسصذ 

 فصلًسجت ثِ 

 لجل هطبثِ سبل 

 18.4- 18.8- 8004 سٍيذاد تؼذاد اصدٍاج حجت ضذُ
 16.7 4.1- 2148 سٍيذاد تؼذاد ؼالق حجت ضذُ

 2.0 15.5- 16740 سٍيذاد تؼذاد ٍالدت حجت ضذُ
 3.2- 9.1- 5450 سٍيذاد تؼذاد فَت حجت ضذُ

 آذزثبيجبن شسهي ي ً  خجت احًا  استبن ادازٌ مأخذ:
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 سبلِ ٍ ثيطتش 01وبس دس جوؼيت ّب ٍ ًوبگشّبي ًيشٍي  ضبخص

 همذاس/تؼذاد ٍاحذ ػٌَاى ضبخص يب ًوبگش

 41.1 دسصذ )ًشخ فؼبليت(ًشخ هطبسوت التصبدي 

 64.7 دسصذ ًشخ هطبسوت التصبدي هشداى
 18.1 دسصذ ًشخ هطبسوت التصبدي صًبى

 38.1 دسصذ ًشخ هطبسوت التصبدي هٌبؼك ضْشي
 48.4 دسصذ ًشخ هطبسوت التصبدي هٌبؼك سٍستبيي

   
 8.1 دسصذ ًشخ ثيىبسي
 6.7 دسصذ هشداىًشخ ثيىبسي 
 13.0 دسصذ صًبىًشخ ثيىبسي 

 10.7 دسصذ ًشخ ثيىبسي هٌبؼك ضْشي
 3.0 دسصذ ًشخ ثيىبسي هٌبؼك سٍستبيي

 16.4 دسصذ سبلِ(01 -42ًشخ ثيىبسي جَاًبى )
   

 000 دسصذ سْن اضتغبل ًبلص
 18.5 دسصذ سْن ضبغالى دس ثخص وطبٍسصي

 41.5 دسصذ سْن ضبغالى دس ثخص صٌؼت
 40.1 دسصذ سْن ضبغالى دس ثخص خذهبت

 12.8 دسصذ الى ثخص ػوَهي اص ول ضبغالىسْن ضبغ
 87.2 دسصذ سْن ضبغالى ثخص خصَصي اص ول ضبغالى

 مسًص آمبز ايسان مأخذ:
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 هاي محاسبه: تعاریف و فرمول
 

تس )حداه  سه تؼييه شادٌ(،   سبلٍ ي ثي  10: تمبم اكساد جوؼيت فؼبل التصبدي
سجغ( طجن ي م ي آمبزگيسي )ديزٌ ي توًيمي هج  اش َلتٍ ًٍ دز َلتٍ

تؼسيق ًبز، دز تًليد ًبال ي خدمبت مشبزًت داشتٍ )شابؿ ( ي ياب   
اواد )ثيٌابز(، اش وظاس اهتظابدي      اش هبثييت مشبزًت ثسخًزداز ثاًدٌ 

 شًود. جمؼيت كؼب  محسًة مي
 

سبلٍ  10ػجبزت است اش جمؼيت كؼب  )شبؿ  ي ثيٌبز(  ًشخ هطبسوت التصبدي:
 .100سة دز تس ػ سبلٍ ي ثي  10تس ثٍ جمؼيت  ي ثي 

 
ي مسجاغ، طجان تؼسياق     تس ًٍ دز طً  َلتٍ سبلٍ ي ثي  10تمبم اكساد  ضبغل:

ًبز، حداه  يي سبػت ًبز ًسدٌ ي يب ثىب ثاٍ داليياي مًهتابا ًابز زا     
شابم     طًز ػمادٌ  شًود ًٍ ثٍ تسى ًسدٌ ثبشىد، شبؿ  محسًة مي

 شًود. ثگيسان ي خًداشتـبالن مي دي گسيٌ مصد ي حوًم
 

اكساد دازاي اشتـب  وبهض شبم  تمبم شبؿالن مصدثگيس ياب خاًد    ص:اضتغبل ًبل
 ٍ ي مسجاغ، حبػاس دز ساسًبز ياب ؿبيات       اشتـبلي است ًٍ دز َلتا

مًهت اش ًبز ثًدٌ، ي ثٍ دالي  اهتظبدي )زًًد ًابزي، پيادا وٌاسدن    
..( ًمتاس اش  .ؿيس ًابزي ي  تس، هساز داشته دز كظ  ًبز ثب سبػت ثي 

ثاساي اوجابم ًابز اػابكي دز       ن ي آمبدٌسبػت ًبز ًسدٌ، خًاَب 44
 ي مسجغ َستىد. َلتٍ
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ثاساي    ي مسجغ كبهد ًبز، آمبدٌ تس ًٍ دز ديزٌ سبلٍ ي ثي  10تمبم اكساد  ثيىـبس: 

ًبز ي دز جستجًي ًبز ثبشىد، يب كبهد ًبز ي آمبدٌ ثاساي ًابز ثاًدٌ    

يلي ثٍ دلي  آؿبش ثٍ ًبز دز آيىدٌ ي يب اوتظبز ثبشگشت ثٍ شـ  هجياي  

 شًود. ز جستجًي ًبز وجبشىد، ثيٌبز محسًة ميد

 

ػجبزت است اش جمؼيت ثيٌبز ثٍ ًا  جمؼيات كؼاب  )شابؿ  ي      ًشخ ثيىبسي:

 .  100ثيٌبز( ػسة دز 

 

تؼاداد شابؿالن آن ث ا  توسايم ثاس ًا         سْن ضبغالى دس ّش ثخص التصـبدي: 

 .100شبؿالن ػسة دز 
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 ّب ٍ ًوبگشّبي اًشطي ـ ثشق ضبخص

 همذاس/تؼذاد ٍاحذ گشػٌَاى ضبخص يب ًوب

تغييش  دسصذ 

ًسجت ثِ فصل 

 لجل 

تغييش  دسصذ 

 فصلًسجت ثِ 

 لجل هطبثِ سبل 

 تَليذ ًبخبلص ًيشٍي ثشق
هيليَى ويلَ 

 ٍات
1993 -23.2 4 

   ُ ّـبي   سْن تَليذ ًبخـبلص ثـشق ًيشٍگـب

 ثخبسي ثِ تَليذ ًبخبلص ًيشٍي ثشق
 0 3.1 98.7 دسصذ

   ُ  ّـبي  سْن تَليذ ًبخـبلص ثـشق ًيشٍگـب

 ثشق  تشويجي ثِ ول تَليذ ًبخبلص   چشخِ
 000 000 0.0 دسصذ

   ُ ّـبي   سْن تَليذ ًبخـبلص ثـشق ًيشٍگـب

 گبصي ثِ ول تَليذ ًبخبلص ثشق
 0 3.1- 1.3 دسصذ

ّبي آثي  سْن تَليذ ًبخبلص ثشق ًيشٍگبُ

 ثِ ول تَليذ ًبخبلص ثشق
 000 000 0.0 دسصذ

   ُ ّـبي   سْن تَليذ ًبخـبلص ثـشق ًيشٍگـب

 ل تَليذ ًبخبلص ثشقديضلي ثِ و
 000 000 0.0 دسصذ

 0 0 2319 ويلَهتش هذاس ؼَل خؽَغ اًتمبل ًيشٍي ثشق
 3.6 0 4595 هگب ٍلت آهپش ّبي اًتمبل ًيشٍي ثشق ظشفيت پست

ّـبي اًتمـبل ٍ تَصيـغ     هيضاى تلفبت ضجىِ

 ًيشٍي ثشق
 0.2 0 2.63 دسصذ

 6.5 0 2155.4 ويلَهتش هذاس ؼَل خؽَغ فَق تَصيغ ًيشٍي ثشق
 3 1 22510 ويلَهتش ؼَل ضجىِ تَصيغ ًيشٍي ثشق

ِ   هَجَدي تَصيـغ ًيـشٍي      ظشفيت ضـجى

 ثشق 
 6 1 1711 هگب ٍلت آهپش
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 ّب ٍ ًوبگشّبي اًشطي ـ ثشق )دًجبلِ( ضبخص

 همذاس/تؼذاد ٍاحذ ػٌَاى ضبخص يب ًوبگش
تغييش ًسجت  دسصذ 

 لجل ثِ فصل 

تغييش  دسصذ 

ًسجت ثِ 

هطبثِ  فصل

 لجل سبل 

ّبي فـَق تَصيـغ ًيـشٍي     ظشفيت پست

 ثشق
 5.9 1.3 3042.5 هگب ٍلت آهپش

 0.65- 0.97 37.29 دسصذ ّب هتَسػ ساًذهبى حشاستي ًيشٍگبُ

 ول هصشف ًيشٍي ثشق
هيليَى ويلَ 

 ٍات سبػت
861 -5 3 

 3 1 27 دسصذ سْن ثخص خبًگي اص هصشف ًيشٍي ثشق
 2- 3 28 دسصذ سْن ثخص صٌؼت اص هصشف ًيشٍي ثشق
 1 1 6 دسصذ سْن ثخص تجبسي اص هصشف ًيشٍي ثشق

 5 1 741 ّضاس هطتشن تؼذاد هطتشوبى ثشق
 5 1 595 ّضاس هطتشن تؼذاد هطتشوبى ثشق خبًگي
 4 1 21 ّضاس هطتشن تؼذاد هطتشوبى ثشق ػوَهي
 7 1 101 ّضاس هطتشن تؼذاد هطتشوبى ثشق تجبسي
 3 1 4.6 ّضاس هطتشن تؼذاد هطتشوبى ثشق صٌؼتي

 5 1 15 ّضاس هطتشن تؼذاد هطتشوبى ثشق وطبٍسصي

 هتَسػ هصشف ثشق ّش هطتشن خبًگي
ويلَ ٍات 

 سبػت
390 -3 10 

 41ثـبالي   دسصذ سٍستبّبي داساي ثـشق 

 خبًَاس
 0 0 100 دسصذ

 ن آذزثبيجبن شسهياي استب شسًت ثسم مىطوٍا  مأخذ:

 ا شسًت تًشيغ ويسيي ثسم آذزثبيجبن شسهي
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 تعاریف:
 

ػجبزت اش موداز ويسيي ثسم تًليد شادٌ تًساط ياي     يذ ًبخبلص ًيشٍي ثشق:تَل

مًلد ثسم يب يي ويسيگبٌ دز طي ديزٌ شمبوي مؼيه است ًٍ ثس زيي 

گياسي ي ثاس    َبي خسيجي مًلدَبي اطيي ياب ًمٌاي، اواداشٌ    سسي

 شًد. حست ًييً يات سبػت ثيبن مي

 

ي تجُيصات ياثساتٍ ثاٍ   ػجبزت اش مح  استوساز مًلدَبي ويسيي ثسم  ًيشٍگبُ:

 آن است.

 

ويسيگبَي است ًٍ دز آن ػاليٌ ثاس وياسيي الٌتسيٌاي     ًيشٍگبُ چشخِ تشويجـي: 

َابي گابشي، اش حاسازت مًجاًد دز گبشَابي خسيجاي اش        تًزثيه

َبي گبشي، ثساي تًلياد ث ابز اش ياي دياا ث ابز ثبشيابة        تًزثيه

ث ابز،   شًد ي ث بز تًليدي دز يي دستگبٌ تًزثًضوساتًز استلبدٌ مي

 شًد. ثٍ ويسيي الٌتسيٌي تجدي  مي

 

خطي است ًٍ ويسيي ثسم تًليد شادٌ زا ثاب يلتبضَابي     خػ اًتمبل ًيشٍي ثشق:

 دَد. ًييً يلت اش خًد ػجًز مي 400ي  230

 

خطاي اسات ًاٍ وياسيي ثاسم تًلياد شادٌ زا ثاب          خػ فَق تَصيغ ًيشٍي ثشق:

 د.دَ ًييً يلت اش خًد ػجًز مي 132ي  33، 33يلتبضَبي 
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اي متشٌ  اش خطاًط َاًايي ي شميىاي كشابز      مجمًػٍ ضجىِ تَصيغ ًيشٍي ثشق:

ثبشاد ًاٍ    َبي شميىي ي َاًايي ماي   متًسط ي كشبز ػؼيق ي پست

مؼايه دز وظاس گسكتاٍ       ثساي تًشيغ وياسيي ثاسم دز ياي محاديدٌ    

 شًد. مي

 

ػجابزت اش مواداز وياسيي ثاسم كسيختاٍ شادٌ ثاٍ         فشٍش يب هصشف ًيشٍي ثشق:

  تيق ثساي مظبزف گًوبگًن است.مشتسًبن م

 

مظسكي است ًٍ دز آن اش ويسيي ثسم ثاساي ثاٍ ًابز     هصشف خبًگي ًيشٍي ثشق:

اوداخته يسبي  ي تجُيصات متؼبزف ثاسم ي َمچىايه زيشاىبيي دز    

 شًد. ياحد مسًٌوي استلبدٌ مي

 

ػجابزت اش شا ض حواًهي ياب حويواي اسات ًاٍ ثاس اسابس           هطتشن ثـشق: 

شسًت ثسم پس اش تحًيا  مادازى ماًزد     َبي مًزد ػم  وبمٍ آييه

َبي متؼيوٍ، مش ظابت اي دز دكتاس    وظس ي پسداخت حوًم ي َصيىٍ

پريس  اشتساى، خجت شدٌ ي شمبزٌ اشتساى ثٍ يي اختظبص يبكتاٍ  

 ثبشد.
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 تّب ٍ ًوبگشّبي اًشطي ـ ًف ضبخص

 تؼذاد همذاس/ ٍاحذ ػٌَاى ضبخص يب ًوبگش

تغييش  دسصذ 

ًسجت ثِ فصل 

 لجل 

تغييش  دسصذ 

 فصلًسجت ثِ 

هطبثِ سبل 

 لجل 

 3- 12- 225757 هتشهىؼت هيضاى هصشف ثٌضيي هَتَس
 1 4 25446 تي هيضاى هصشف گبص هبيغ

 10- 244 69642 هتشهىؼت هيضاى هصشف ًفت سفيذ
 9- 10- 507348 هتشهىؼت هيضاى هصشف ًفت وَسُ

 2 6- 273300 هتشهىؼت هيضاى هصشف ًفت گبص

 آذزثبيجبن شسهي َبي ولتي استبن   كسايزدٌشسًت ميي پ مأخذ:
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 صّب ٍ ًوبگشّبي اًشطي ـ گب ضبخص

 همذاس/تؼذاد ٍاحذ ػٌَاى ضبخص يب ًوبگش

تغييش  دسصذ 

ًسجت ثِ 

 لجل فصل 

تغييش  دسصذ 

ًسجت ثِ 

هطبثِ  فصل

 لجل سبل 

 1.4-40.4 1732 هيليَى هتشهىؼت همذاس هصشف داخلي گبص ؼجيؼي
ـ  تؼــذاد اًطــؼبة  ذ ًصــت ّــبي جذيـ

 هختلف  ّبي  گبص دس ثخص ي ضذُ 
    

 18.8- 7.5 5787 اًطؼبةتج ر    نگي
 15.9- 30.1 106 اًطؼبةصنعتي

 آذزثبيجبن شسهي شسًت ميي گبش استبن مأخذ:

 

 تعاریف:
 

م يًطي اش گبشَبي َيدزيًسثًزي متبن، اتابن، پسيپابن، ثًتابن ي     گبص ؼجيؼي:

سًخت ثب آلًدگي ًم شىبختٍ شادٌ  ثبشد ًٍ ثٍ ػىًان يي  پىتبن مي

 است.
 

شبم  مظبزف خبوگي/ تجبزي، طىؼتي، ويسيگبٌ ي مظبزف  هصشف گبص ؼجيؼـي: 

 ثبشد. ػمييبتي شسًت ميي گبش ايسان مي
 

ًىىادگبن زا اش طسيان    بش مظاسف شًد ًٍ گا  ثٍ خطًطي اطالم مي اًطؼبة گبص:

ٍ   خطًط اوتوب  يب تـريٍ ي يب شجٌٍ ي تحًيا  گابش    ي تًشيغ تاب ووطا

 ومبيد. تأميه مي
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 يا ّب ٍ ًوبگشّبي حول ٍ ًمل جبدُ ضبخص

 همذاس/تؼذاد ٍاحذ ػٌَاى ضبخص يب ًوبگش

تغييش  دسصذ 

ًسجت ثِ فصل 

 لجل 

تغييش  دسصذ 

 فصلًسجت ثِ 

 لجل هطبثِ سبل 

ضـذُ دس   هسبفش جب ثـِ جـب    ًفشويلَهتش

 اي حول ٍ ًمل جبدُ
 000 000 403000000 ًفشويلَهتش

ويلَهتش ثبس حول ضذُ دس حوـل ٍ   تي

 اي ًمل جبدُ
 000 000 1610000000 ويلَهتشتي 

 000 000 000 ويلَهتشتي  وبالي تشاًضيت ضذُهيضاى 

ِ   تؼذاد تؼـَيط  ي  اًَاع ٍسـبيل ًمليـ

 گزاسي ضذُ ضوبسُ پالن
 000 000 000 دستگبُ

 ي اوتظبمي استبن آذزثبيجبن شسهي  ا وبحيٍ مأخذ:

 َبي استبن آذزثبيجبن شسهي ا سبشمبن حم  ي وو  ي پبيبوٍ

 

 تعاریف:
 

 جبيي يي مسبكس دز يي ًييًمتس است. جبثٍ ًفشويلَهتش هسبفش جب ثِ جب ضذُ:

 

 جبيي يي ته ثبز دز يي ًييًمتس است. جبثٍ :تي ويلَهتش ثبس حول ضذُ
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 يّب ٍ ًوبگشّبي حول ٍ ًمل سيل ضبخص

 همذاس/تؼذاد ٍاحذ ػٌَاى ضبخص يب ًوبگش

تغييش  دسصذ 

ًسجت ثِ 

 لجل فصل 

تغييش  دسصذ 

ًسجت ثِ 

هطبثِ  فصل

 لجل سبل 

جــب ضــذُ ثــِ ٍســيلِ  تؼــذاد هســبفش جبثــِ

 آّي ساُ
 12- 4- 661014 ًفش

 15- 20 262625  تي آّي همذاس ثبس حول ضذُ ثِ ٍسيلِ ساُ

 آذزثبيجبن شسهي آَه استبن ً  زاٌ  ادازٌ خذ:مأ
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 ّب ٍ ًوبگشّبي حول ٍ ًمل َّايي ضبخص

 همذاس/تؼذاد ٍاحذ ػٌَاى ضبخص يب ًوبگش

تغييش  دسصذ 

ًسجت ثِ 

 لجل فصل 

تغييش  دسصذ 

ًسجت ثِ 

هطبثِ  فصل

 لجل سبل 

ًفش ويلَهتش هسـبفش جـب ثـِ جـب ضـذُ دس      

 پشٍاصّبي داخلي
 16.0 4.2- 295 ّضاسًفشويلَهتش

ضـذُ دس    ًفش ويلَهتش هسـبفش جـب ثـِ جـب    

 الوللي پشٍاصّبي ثيي
 13.6 3.8- 50 ّضاسًفشويلَهتش

تي ويلَهتش ثبس حول ضذُ دس پشٍاصّـبي  

 داخلي
 22.0 5.5- 1727 ّضاستي ويلَهتش

 َبي استبن آذزثبيجبن شسهي ادازٌ ً  كسيدگبٌ مأخذ:

 

 تعاریف:
 

 :  سْن ثخص غيشدٍلتي دس پشٍاصّبي داخلي

 ؿيسديلتي( پسياشَبي داخيي ث    داخيي/تؼداد مسبكسان )تؼداد مسبكسان پسياشَبي× 100

 

 جبيي يي مسبكس دز يي ًييًمتس است. جبثٍ ًفش ويلَهتش هسبفش جب ثِ جب ضذُ:

 

 جبيي يي ته ثبز دز يي ًييًمتس است. جبثٍ تي ويلَهتش ثبس حول ضذُ:
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 ّب ٍ ًوبگشّبي استجبؼبت ضبخص

 همذاس/تؼذاد ٍاحذ يب ًوبگش ػٌَاى ضبخص

تغييش   دسصذ

ًسجت ثِ    

 لجل فصل 

تغييش  دسصذ 

ًسجت ثِ 

هطبثِ  فصل

 لجل سبل 

 3.22 0.61 41 ًفش 011اصاي ّش  ثِ ظشيت ًفَر تلفي حبثت
 4.07- 1.60 70.65 ًفش 011اصاي ّش  ثِ ظشيت ًفَر تلفي ّوشاُ

 1.71 0.18 1750547 دستگبُ ّبي حبثت هٌصَثِ دٍلتي تؼذاد تلفي
ّــبي حبثــت هطــغَل ثــِ  تؼـذاد تلفــي 

 وبس)دايشي( دٍلتي
 3.92 0.79 1555 ضوبسُّضاس 

ّبي ّوشاُ ٍاگـزاس ضـذُ    تؼذاد تلفي

 دٍلتي
 4.73- 1.67 2680 ّضاس ضوبسُ

ّبي ّوگـبًي هطـغَل ثـِ     تؼذاد تلفي

 وبس )دايشي(
 18.47- 10.92- 9880 دستگبُ

 000 000 2593 تبسٍس هخبثشاتي سٍستبّبي داساي استجبغ
 000 000 817 دفتش ثشداسي ضذُ سٍستبيي ثْشُ ICTدفبتش 

 34.33 8.3 323685 پَست پَست دستشسي دايش ضذُ

 آذزثبيجبن شسهي شسًت م بثسات استبن مأخذ:

 

 تعاریف:
 

 ظشيت ًفَر تلفي حبثت:
 )جمؼيت استبن/ تؼداد خطًط مشـً  ثٍ ًبز تيله خبثت(× 100

 
 شاُ:ظشيت ًفَر تلفي ّو

 )جمؼيت استبن/تؼداد خطًط مشـً  ثٍ ًبز تيله َمساٌ(× 100
 

 يزيساتبَبيي َساتىد ًاٍ اش طسيان دكتسَاب      :هخبثشاتي سٍستبّبي داساي استجبغ
 م بثساتي، امٌبن دستسسي ثٍ شجٌٍ م بثساتي ً  ًشًز زا دازود.

ُ  ثشداسي ثْشُسٍستبيي  ICTدفتش  دكتسي ًٍ دز آن ًييٍ خدمبت مسثاًط ثاٍ    :ضـذ
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پسات ثبواي ي ايىتسوات ثاساي      ،پست ،تجبطبت م بثساتي ي تيلىياز

  .شًد مي مساجؼيه ازائٍ

 

   ُ اسات ًاٍ اش طسيان آن    َابيي   سيساتم اوتواب  دادٌ   :پَست دستشسـي دايـش ضـذ

   .شًد مي اطالػبت دزيبكت ي ازسب 

 

َبي يي تيله ديجيتاب    اي است ًٍ تمبم امٌبوبت ي هبثييت يسييٍ تلفي ّوشاُ:

ين ياثستگي ثٍ مٌبوي خبثت، ثاٍ شاٌ  متحاسى ي ياب     مؼمًلي زا ثد

 دَد. سيبز ازائٍ مي
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 ّب ٍ ًوبگشّبي استجبؼبت ضبخص

 همذاس/تؼذاد ٍاحذ ػٌَاى ضبخص يب ًوبگش

تغييش  دسصذ 

ًسجت ثِ 

 فصل لجل

تغييش  دسصذ 

ًسجت ثِ 

هطبثِ  فصل

 لجل سبل 

تؼذاد ول هشسَالت پستي ٍاسد ضذُ اص هجـبدي  

 خبسج اص وطَس
 18.9 15.9 14143 هشسَلِ

تؼذاد ول هشسَالت پستي صبدس ضذُ ثِ خبسج  

 اص وطَس
 22.7- 41.7 1559 هشسَلِ

تؼذاد ول هشسَالت پستي صبدس ضذُ اص هجبدي 

 داخل وطَس
 109.6 125.1 11323990 هشسَلِ

 آذزثبيجبن شسهي ً  پست استبن  ادازٌ مأخذ:
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 هؼذى ٍ ّب ٍ ًوبگشّبي صٌؼت ضبخص

 همذاس/تؼذاد ٍاحذ ًوبگشػٌَاى ضبخص يب 

تغييش   دسصذ

فصل ًسجت ثِ 

 لجل 

تغييش  دسصذ 

 فصلًسجت ثِ 

هطبثِ سبل 

 لجل 

 39.8- 5.2 24475 دستگبُ تؼذاد اتَهجيل سَاسي تَليذ ضذُ
 20.8- 2.2- 4856 دستگبُ تَليذ ضذُ تؼذاد اًَاع تشاوتَس
 23.9- 41.2- 357210 تي همذاس تَليذ سيوبى

 9.4- 8.2- 36562 تي وبتذهمذاس تَليذ هس 
 1.7 6.3- 356 تي همذاس تَليذ ضوص آلَهيٌيَم

 0 0 0 تي همذاس تَليذ وبغز
 13.8 4.9- 102989 تي همذاس تَليذ فَالد خبم

 4.1 4.23- 442561 تي همذاس تَليذ هحصَالت فَالدي
 1 2.78 61756 تي همذاس تَليذ ضيطِ تخت

 1.53- 5.3 1855 هتش هشثغّضاس  همذاس تَليذ وبضي ٍ چيٌي ثْذاضتي
 19.18- 8.1- 402500 ّضاس ػذد همذاس تَليذ اًَاع داسٍ

 30- 27.7- 668321 تي همذاس تَليذ سٍغي ًجبتي
 0 0 0 تي همذاس تَليذ پَدس ضَيٌذُ

 0 0 0 ّضاس هتش هشثغ همذاس تَليذ اليبف هصٌَػي
 18.7- 6.9- 498 فمشُ تؼذاد جَاصّبي تأسيس صبدس ضذُ

 62- 9.53- 15683.4 هيليبسد سيبل گزاسي جَاصّبي تبسيس هيضاى سشهبيِ
 30- 14.9- 9201 ًفش تؼذاد اضتغبل جَاصّبي تبسيس

 9.7 2.28 90 فمشُ صٌؼتيثشداسي  ّبي ثْشُ تؼذاد پشٍاًِ
  ِ ــ ــزاسي پشٍاً ــشهبيِ گ ــضاى س ــبي  هي ّ

 صٌؼتيثشداسي  ثْشُ
 133 130.3 1932 سيبل هيليبسد

ُ   شٍاًِاضتغبل پ تؼذاد ثـشداسي   ّـبي ثْـش
 صٌؼتي

 26.61 27 1137 ًفش

 10- 28.6 9 فمشُ ثشداسي هؼذى ّبي ثْشُ تؼذاد پشٍاًِ
ّــبي  هيــضاى ظشفيــت اســتخشاج پشٍاًــِ

 ثشداسي هؼذى ثْشُ
 64.4- 75.6 216 ّضاستي

 ِ ــشهبي ــضاى س ِ  هي ــ ــزاسي پشٍاً ــبي  گ ّ
 ثشداسي هؼذى ثْشُ

 702 605 118.6 هيليبسد سيبل
ُ   پشٍاًِ تؼذاد اضتغبل ثـشداسي   ّـبي ثْـش

 هؼذى
 56.7 70.6 58 ًفش

 آذزثبيجبن شسهي استبن طىؼت، مؼدن ي تجبزتسبشمبن  :مأخذ
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 ّب ٍ ًوبگشّبي وطبٍسصي ضبخص

 همذاس/تؼذاد ٍاحذ ػٌَاى ضبخص يب ًوبگش

تغييش  دسصذ 

ًسجت ثِ فصل 

 لجل 

دسصذ تغييش 

ًسجت ثِ فصل 

هطبثِ سبل 

 لجل

 22.91- 7.39 13.8 اس تيّض همذاس تَليذ گَضت لشهض
 30.06- 44.41- 108.4 ّضاس تي همذاس تَليذ ضيش

 7.8- 22.7- 15.4 ّضاس تي همذاس تَليذ گَضت هشؽ
 0 12 21.4 ّضاس تي همذاس تَليذ تخن هشؽ

 سبشمبن جُبد ًشبيزشي استبن آذزثبيجبن شسهي :مأخذ
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 ّب ٍ ًوبگشّبي اهَس لعبيي ضبخص

 همذاس/تؼذاد ٍاحذ ػٌَاى ضبخص يب ًوبگش

تغييش  دسصذ 

ًسجت ثِ فصل 

 لجل 

تغييش  دسصذ 

ًسجت ثِ 

هطبثِ  فصل

 لجل سبل 

 6 23- 35058 هؼبهلِ لؽؼي تؼذاد هؼبهالت اهَال هٌمَل حجت ضذُ
 12 22- 15507 هؼبهلِ لؽؼي تؼذاد هؼبهالت اهَال غيش هٌمَل حجت ضذُ

 19 11- 42979 ٍسلِ هبلىيت تؼذاد اسٌبد هبلىيت صبدس ضذُ
 21- 1 607 ضشوت ّبي تجبسي ٍ تؼبًٍي حجت ضذُ تؼذاد ضشوت

 آذزثبيجبن شسهي ي ً  خجت اسىبد ي امالى استبن ادازٌ مأخذ: 

 

 تعاریف:
 

َاب اش   مؼبمالت مسثًط ثاٍ اماًالي ًاٍ ووا  ي اوتواب  آن      هؼبهالت اهَال هٌمَل:

 محيي ثٍ مح  ديگس ممٌه ثبشد زا مؼبمالت مىوً  گًيىد.

 

َاب اش   مؼبمالت مسثًط ثٍ امًالي ًٍ ووا  ي اوتواب  آن   َال غيشهٌمَل:هؼبهالت اه

محيي ثٍ محيي ديگس ؿيسممٌه ثبشد مبوىاد خبواٍ، شمايه ي ثابؽ زا     

 مؼبمالت ؿيسمىوً  گًيىد.
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 ّب ٍ ًوبگشّبي اهَس لعبيي ضبخص

 همذاس/تؼذاد ٍاحذ ػٌَاى ضبخص يب ًوبگش

تغييش  دسصذ 

ًسجت ثِ 

 لجل فصل 

تغييش  دسصذ 

ت ثِ ًسج

هطبثِ  فصل

 لجل سبل 

 000 1.7- 6694 ًفش تؼذاد ول صًذاًيبى استبى
 000 0.15- 97.25 دسصذ دسصذ صًذاًيبى هشد
 000 0.15- 2.75 دسصذ دسصذ صًذاًيبى صى

 000 0.12- 0.36 دسصذ ول صًذاًيبى  سبل ث01ِدسصذ صًذاًيبى ووتش اص 
 000 1.7- 8.2 دسصذ سبل 01-41دسصذ صًذاًيبى گشٍُ سٌي 

 000 0.3- 2.2 دسصذ سَاد دسصذ صًذاًيبى ثي
 000 0.21 5.11 دسصذ ديپلن اص  ثبالتش  تحصيالت   داساي  دسصذ صًذاًيبى

 آذزثبيجبن شسهي َب ي اهدامبت تأميىي ي تسثيتي استبن ي ً  شودان ادازٌ مأخذ:
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 ييّب ٍ ًوبگشّبي اهَس لعب ضبخص

 دهمذاس/تؼذا ٍاحذ ػٌَاى ضبخص يب ًوبگش

تغييش  دسصذ 

ًسجت ثِ 

 فصل لجل

تغييش  دسصذ 

ًسجت ثِ 

هطبثِ  فصل

 لجل سبل 

 xx xx 000 ًفش ضْشي دس تصبدفبت ثشٍى    (0)تؼذاد تلفبت اًسبًي
 xx xx 000 ًفش دس تصبدفبت ثشٍى ضْشي (0) هجشٍحبى تؼذاد 

 ثبشد. ي يهًع تظبدف مي ( اطالع مسثًط ثٍ لحظ1ٍ)

 آذزثبيجبن شسهي تبني اوتظبمي اس وبحيٍ مأخذ:
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 يّب ٍ ًوبگشّبي ثْضيست ضبخص

 همذاس/تؼذاد ٍاحذ ػٌَاى ضبخص يب ًوبگش

تغييش  دسصذ 

ًسجت ثِ 

 فصل لجل

تغييش  دسصذ 

ًسجت ثِ 

هطبثِ  فصل

 لجل سبل 

اداسُ   پَضـص   ثگيش تحـت  تؼذاد خبًَاسّبي هستوشي

 فصل دس پبيبى  آرسثبيجبى ضشلي ثْضيستي ول
 8.75 1.17 9324 خبًَاس

ثگيش خبًَاسّـبي تحـت پَضـص     تؼذاد افشاد هستوشي

 آرسثبيجبى ضشليثْضيستي  اداسُ ول
 17.50 0.32 39339 ًفش

ثْضيسـتي   اداسُ ولگيشًذُ اص  تؼذاد هؼتبداى خذهت

 آرسثبيجبى ضشلي
 16.00 14.17- 17657 ًفش

ثْضيسـتي   اداسُ وـل تؼذاد هؼلـَالى تحـت پَضـص    

 آرسثبيجبى ضشلي
 9.90 0.02 54800 ًفش

ضــذُ دس هشاوــض تحــت  تؼــذاد ســبلوٌذاى ًگْــذاسي

 آرسثبيجبى ضشليثْضيستي  اداسُ ولپَضص 
 16.34 13.15 783 ًفش

ضذُ دس هشاوـض   سشپشست ًگْذاسي تؼذاد وَدوبى ثي

 آرسثبيجبى ضشليثْضيستي  اداسُ ولتحت پَضص 
 0.29- 2.36- 1364 ًفش

 آذزثبيجبن شسهي ثُصيستي استبن ادازٌ ً  مأخذ:

 

 تعاریف:
 

سسپسست ي ويبشمىدي است ًاٍ دز   خبوًادٌ ثي ثگيش تحت پَضـص:  خبًَاس هستوشي

 ومبيد. َبي مستمس استلبدٌ مي شمبن آمبزگيسي اش ًمي
 

شًد ًٍ ثٍ يٌاي اش ماًاد اكياًوي اػتيابدشا ياثساتگي       ثٍ كسدي گلتٍ مي هؼتـبد: 

طاًزي ًاٍ دز طاًزت هطاغ اياه       شيميبيي ي زكتبزي پيدا ًسدٌ، ثٍ

ثب مشٌالت جسمي، زياوي ي زكتبزي ي ياب ثاب َام زي ثاٍ زي     ػم ، 

 شًد. مي



 1393 پايیسَا ي وماگرَاي اقتصادي، اجتماعي ي  فرَىگي استان آرربايجان شرقي ـ   ي شاخص گسيذٌ / 36

 

َابي كيصيٌاي )جسامي(،     شًد ًٍ ث شي اش تًاوبيي ثٍ كسدي گلتٍ مي هؼلـَل: 

اي، ذَىي ي زياوي خًد زا اش دست دادٌ، يب اطالا ثٍ  اجتمبػي، حسكٍ

َابي اي تاب حاد امٌابن      دست ويبيزدٌ ًٍ ثبيد ساؼي شاًد تًاوابيي   

 اكصاي  يبثد.

 

ػيت پيبمادَب   سب  سه دازد ي ثٍ 30شًد ًٍ ثي  اش  ثٍ كسدي گلتٍ مي سبلوٌذ:

ي ػًازع وبشي اش ًًُلت سه ي تـييسات كيصيًلًضيٌي ًٍ دز ثدن 

آيد ويبش ثٍ مساهجت ي تًاوج شاي   يجًد مي يي دز اخس اكصاي  سه ثٍ

 دازد.

 

ًًدًابوي َساتىد ًاٍ دز مساًاص      :تحـت حوبيـت سـبصهبى    سشپشسـت  وَدن ثـي 

اود ي ياب تحات حمبيات سابشمبن دز واصد       زيشي پريس  شدٌ بوٍشج

 ًىىد. خبوًادٌ جبيگصيه شودگي مي

 

مساًص ت ظظي سبلمىدان اػام اش ييصيات    :هشاوض سبلوٌذاى تحت ًظبست سبصهبى

ثبشد ًٍ خدمبت مًزد ويابش هشاس    زيشي مي دز مىص ، زيشاوٍ ي شجبوٍ

 ومبيىد. سبلمىد زا ثسآيزد مي
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 شّبي ثْضيستيّب ٍ ًوبگ ضبخص

 همذاس/تؼذاد ٍاحذ ػٌَاى ضبخص يب ًوبگش
تغييش  دسصذ 

ًسجت ثِ 
 فصل لجل

تغييش  دسصذ 
ًسجت ثِ 

هطبثِ  فصل
 لجل سبل 

ِ   پَضـص  ثگيشاى تحـت   تؼذاد هستوشي ي  وويتـ
 آرسثبيجبى ضشلي اهذاد اهبم خويٌي استبى

 000 000 137565 ًفش

پوشااار ااار بگياااراىت اااتتعااادادهساااتور 
هددجويي

 000 000 100451 ًفش

پوشااار ااار بگياااراىت اااتهساااتور تعاااداد
رج ييشهيد

 000 000 37114 ًفش

تعااداد اا نوارباا سرپرسااتوىت ااتپوشاار
آذرب يج ىشرقي اهداداه م وينياست ىكويته

 000 000 41453 خبًَاس

 اهادادشادا ىت اتپوشاركويتاهتعدادبيوه
آذرب يج ىشرقي ىاه م وينياست

 000 000 61751 ًفش

 امداد امبم خميىي استبن آذزثبيجبن شسهي  ًميتٍ مأخذ:

 

 تعاریف:
 

: طسحي است ًٍ ثٍ مًجت آن سبلمىدان زيستبيي ي ػشابيس  ؼشح ضْيذ سجبيي
َب تحت پًش  خدمبت حمابيتي   ي تحت تٌل  آن ويبشمىد ي ػبئيٍ

 گيسود. ي امداد هساز مي ًميتٍ
 

طسحي است ًٍ ثٍ مًجت آن اكساد ثىب ثٍ ػييي اش هجي  كودان  يي:ؼشح هذدجَ
سسپسست، اش ًبزاكتبدگي سسپسست، مؼيًليت سسپسسات ي ثيمابزي   
سسپسست يب استيظب  ي دزمبودگي ثسحست واًع ويبشمىادي، تحات    

 گيسود. ي امداد هساز مي پًش  مستمس ًميتٍ
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 يّب ٍ ًوبگشّبي تأهيي اجتوبػ ضبخص

 همذاس/تؼذاد ٍاحذ بگشػٌَاى ضبخص يب ًو
تغييش  دسصذ 

ًسجت ثِ 
 فصل لجل

تغييش  دسصذ 
ًسجت ثِ 

هطبثِ  فصل
 لجل سبل 

ضذگبى اصـلي ٍ تجؼـي تحـت پَضـص      تؼذاد ثيوِ
 اداسُ ول تأهيي اجتوبػي

 000 2 1775711 ًفش

ثگيشاى اصلي ٍ تجؼي تحت پَضـص   تؼذاد هستوشي
 اداسُ ول تأهيي اجتوبػي

 000 7 239202 ًفش

ًبضي اص وبس هٌجـش    ديذُ ضذگبى آسيت ثيوِ تؼذاد
 ثِ فَت

 000 2 1639 ًفش

ًبضي اص وبس هٌجـش    ديذُ ضذگبى آسيت تؼذاد ثيوِ
 ثِ ًمص ػعَ

 000 1 1865 ًفش

ّــبي تحــت پَضــص اداسُ وــل  تؼــذاد وبسگــبُ
 اجتوبػي تأهيي

 000 000 61540 وبسگبُ

 يآذزثبيجبن شسه ي ً  تأميه اجتمبػي استبن ادازٌ مأخذ:

 

 تعاریف:
 

اي است ًٍ زأسبا مشمً  تؼُادات مىادزد دز هابوًن      شدٌ ثيمٍ ضذُ اصلي:  ثيوِ
 سبشمبن تأميه اجتمبػي است.

 

اطيي اش مصايابي مًػاًع     شدٌ اي است ًٍ ثٍ تجغ ثيمٍ شدٌ ثيمٍ تجؼي:  ضذُ ثيوِ
 ًىد. هبوًن تأميه اجتمبػي استلبدٌ مي

 

ش شسايط خبص، مستمسي دزيبكات  كسدي است ًٍ ثٍ خبطس احسا ثگيـش:  هستوشي
 ًىد ي شبم  حبالت شيس است: مي
     ثبشوشستٍا 
       اش ًبز اكتبدٌا 

  كًت شدٌ  شدٌ  تحت تٌل  ثيمٍ  ثبشمبودٌا 
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 ّب ٍ ًوبگشّبي تأهيي اجتوبػي ضبخص

 همذاس/تؼذاد ٍاحذ ػٌَاى ضبخص يب ًوبگش

تغييش  دسصذ 

ًسجت ثِ 

 فصل لجل

تغييش  دسصذ 

ًسجت ثِ 

هطبثِ  فصل

 لجل سبل 

ــش صــٌذٍق  تؼــذاد هطــتشوبى حمــَق ثگي

 ثبصًطستگي
 3.4 2.0 66326 ًفش

ســـْن ثبصًطســـتگبى اص وـــل هطـــتشوبى 

 ثگيش صٌذٍق ثبصًطستگي حمَق
 3.2 2.0 77.69 دسصذ

سْن اص وبس افتبدگـبى اص وـل هطـتشوبى    

 ثگيش صٌذٍق ثبصًطستگي حمَق
 0.0 0.0 0.77 دسصذ

شوبى سْن ضـبغالى هتـَفي اص وـل هطـت    

 ثگيش صٌذٍق ثبصًطستگي حمَق
 1.3 0.0 5.60 دسصذ

ــبى    ــبس افتبدگ ــتگبى ٍ اص و ــْن ثبصًطس س

ثگيـش   ضذُ اص ول هطـتشوبى حمـَق   فَت

 صٌذٍق ثبصًطستگي

 5.3 1.5 15.94 دسصذ

 آذزثبيجبن شسهي مديسيت ثبشوشستگي استبن مأخذ:

 

 تعاریف:
 

ًد ًاٍ دز ديزان  شا  ثٍ كاسدي اطاالم ماي    ثگيش صٌذٍق ثبصًطستگي: هطتشن حمَق
پسداش طىديم ثبشوشستگي ثًدٌ اسات ي   اشتـب ( ثيمٍ  خدمت )ديزٌ

ثس طجن هًاويه ي موسزات ايه طاىديم زأسابا ي ياب ثبشمبوادگبن يي     
 ثبشىد. مشمً  استلبدٌ اش حوًم ثبشوشستگي ي يظيلٍ مي

 
پسداش طىديم ثبشوشستگي ًٍ ثب داشاته شاسايط مؼايه     مست دم ثيمٍ ثبصًطستِ:

ازا شدن سىًات مؼيىي اش خدمت، طجن هاًاويه ي مواسزات   سىي ي د
 ومبيد. ايه طىديم، اش حوًم ثبشوشستگي استلبدٌ مي
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مست دمي است ًٍ هبدز ثٍ ًبز ًسدن وجًدٌ ي ثب داشاته شاسايط    اص وبس افتبدُ:

هبوًوي مىدزد دز هًاويه ي موسزات ايه طاىديم اش حواًم يظيلاٍ    

 ومبيد. استلبدٌ مي

 

 دمي اسات ًاٍ دز ديزان اشاتـب ، كاًت شادٌ ي يزا       مسات  ضبغل هتـَفي: 

هبوًوي يي ثب داشته شسايط هبوًوي حان دزيبكات يظيلاٍ كاًت زا     

 ثساثس شسايط مىدزد دز هبوًن خًاَىد داشت.

 

مست دمي است ًٍ پس اش ديزان اشتـب  ي پاس   هتَفي:  ٍ اص وبس افتبدُ  ثبصًطستِ

  هبوًوي يي اش ثسهسازي حوًم ثبشوشستگي كًت شدٌ است ي يزا

ثب داشته شسايط هبوًوي حن دزيبكات حواًم يي زا ثساثاس شاسايط     

 مىدزد دز هبوًن خًاَىد داشت.
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 ّب ٍ ًوبگشّبي فشٌّگي ضبخص

 همذاس/تؼذاد ٍاحذ ػٌَاى ضبخص يب ًوبگش

تغييش  دسصذ 

ًسجت ثِ فصل 

 لجل

دسصذ تغييش 

 ًسجت ثِ

فصل هطبثِ 

 سبل لجل

 31.33 8.36 285 ػٌَاى ُضذ ّبي هٌتطش  تؼذاد ػٌبٍيي وتبة

 6.19- 8.67 407950 ًسخِ ضذُ ّبي هٌتطش  تؼذاد ضوبسگبى وتبة

 36.59 9.5 265 ػٌَاى ّبي تبليف ضذُ تؼذاد ػٌبٍيي وتبة

 33.33 4.76- 20 ػٌَاى ّبي تشجوِ ضذُ تؼذاد ػٌبٍيي وتبة

 6.79 1.76 173 ػٌَاى تؼذاد ػٌبٍيي ًطشيبت

 6.17 4.24 1634000 ًسخِ تؼذاد ضوبسگبى ًطشيبت

 0 0 132 ػٌَاى تؼذاد  ػٌبٍيي هؽجَػبت اًتطبس يبفتِ

 0 0 125400 ًسخِ تؼذاد ضوبسگبى هؽجَػبت اًتطبس يبفتِ

 1.75 0 58 ػٌَاى ّب تؼذاد ػٌبٍيي هجلِ

 1.75 0 551000 ًسخِ ّب تؼذاد ضوبسگبى هجلِ

 يادازٌ ً  كسَىا ي ازشبد اسالمي استبن آذزثبيجبن شسه ذ:مأخ

 

 تعاریف:
 

ؿيس اديازي است ًٍ ثب تؼداد ايزام مؼتىبثٍ، وًشاتٍ ياب چابح ي      وشسيٍ وتبة:

 طًز مستو  طحبكي شًد. ثٍ

 

َس وًع مبدٌ مٌتًة )ثجاص ًتابة( اسات ًاٍ ثاٍ طاًزت چابپي ياب          ًطشيِ:

ؿيسچبپي دز سطحي محديد يب گستسدٌ دز اشاٌب  م تياق مىتشاس    

 شًد. مي
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ثاٍ طاًزت     ظم ثب وبم خبثت، تابزي  ي شامبزٌ  طًز مى وشسيبتي ًٍ ثٍ هؽجَػبت:

 ٍ َاابي گًواابگًن سيبسااي،   ايزام چاابپي يااب الٌتسيويٌااي دز شميىاا

شاًود.   اجتمبػي، ػيمي، يزششي، َىسي ي سابيس ماًازد مىتشاس ماي    

مطجًػبت اش وظس تستيت اوتشابز ثاٍ زيشاواٍ ي ؿياس زيشاواٍ، اش وظاس       

     ٍ گاسيٌ   دي  محتًا ثٍ ػمًمي ي ت ظظاي، اش وظاس شميىاٍ اوتشابز ثا

تًشياغ    ت ظظي ي ػيمي ي وشسيبت ؿيس ت ظظي ي اش وظس گستسٌ

ٍ  ثٍ ثيه ٍ     المييي، سساسسي، مىطوا   اي ي محياي ي اش وظاس م بطجابن ثا

 )مت ظظبن،  خبص  خبص ي اهشبز اجتمبػي سىي    َبي ػمًم، گسيٌ

خابص(   آمًشان، طبحجبن حاسف ي مشابؿ     شوبن، داوشجًيبن، داو 

 شًود. توسيم مي

 

شدٌ اش يي اخاس ًاٍ دز ياي وًثات      َبي چبح يب تٌثيس تؼداد وس ٍ :ضوبسگبى

َاب   اود، اػم اش آن ًٍ تمبمي آن چبح ي اوتشبز ثساي تًشيغ آمبدٌ شدٌ

 تًشيغ شدٌ يب وشدٌ ثبشد.
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 فشٌّگيّب ٍ ًوبگشّبي  ضبخص

 همذاس/تؼذاد ٍاحذ ػٌَاى ضبخص يب ًوبگش

تغييش  دسصذ 

ًسجت ثِ فصل 

 لجل 

تغييش  دسصذ 

 فصلثِ ًسجت 

 لجل هطبثِ سبل 

     دسٍى هشصي:
 0.83- 7.61- 1323.98 سبػت ّبي ساديَيي هيضاى تَليذ ثشًبهِ
 1.29 4.02- 2487.17 سبػت ّبي ساديَيي هذت پخص ثشًبهِ
 21.50 7.91- 655.59 سبػت ّبي تلَيضيًَي هيضاى تَليذ ثشًبهِ
 0.00 3.27- 2160 سبػت ّبي تلَيضيًَي هيضاى پخص ثشًبهِ

 طدا ي سيمبي جمًُزي اسالمي ايسان ا مسًص آذزثبيجبن شسهي مأخذ:
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 تشثيت ثذًيّب ٍ ًوبگشّبي  ضبخص

 همذاس/تؼذاد ٍاحذ ػٌَاى ضبخص يب ًوبگش

تغييش  دسصذ 

ًسجت ثِ فصل 

 لجل 

تغييش  دسصذ 

 فصلًسجت ثِ 

 لجل هطبثِ سبل 

 19 20 123184 ًفش يبفتِ سبصهبى تؼذاد ٍسصضىبساى
 17 23 85934 ًفش يبفتِ اى ٍسصضىبس سبصهبىتؼذاد هشد

 14 16 37250 ًفش يبفتِ تؼذاد صًـبى ٍسصضىبس سبصهـبى

 آذزثبيجبن شسهي استبن يزش  ي جًاوبن ادازٌ ً  مأخذ:

 

 تعریف:
 

شًد ًٍ تحت پًش  تشاٌيالتي   ثٍ گسيَي اطالم مي ٍسصضىبساى سبصهبى يبفتِ:

 يزشود. ثب ػًاثط خبص، ثٍ يزش  مجبدزت مي

 

  

 


