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( هدش هئارا ديدجت )

تشادداي
1397 لاس1398 لاس 

لاير نويليملاير نويليم
:موادت لاح رد تايلمع

8,064,036 7,378,844 5 يتايلمع یاهدمآرد 

(1,722,910)(866,347)6 يمومع و یرادا ،شورف یاه هنيزه 

(3,790,725)(3,325,494)7 يلام یاه هنيزه 

55,807  531,825  8 اهدمآرد رياس 

 -   -  9 اه هنيزه رياس 

2,606,208  3,718,828  يتايلمع دوس 

80,064  192,607  9 يتايلمعريغ یاه هنيزه و اهدمآرد رياس 

2,686,272  3,911,435  تايلام زا لبق موادت لاح رد تايلمع دوس 

:دمآرد رب تايلام هنيزه  

(472,822)(631,890)29 یراج لاس              

2,213,450  3,279,545  صلاخ دوس 

:مهس ره هياپ دوس 
302  329  (لاير) يتايلمع              
19 34 (لاير) يتايلمع ريغ              
321 363 (لاير) موادت لاح رد تايلمع زا يشان 
321  363  10 (لاير) مهس ره هياپ دوس   
269  363  10 (لاير) مهس ره هتفاي ليلقت دوس   

( ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش
يقيفلت نايز و دوس تروص

1398هام دنفسا 29 هب يهتنم يلام لاس
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.تسا يلام یاه تروص ريذپان ييادج شخب ،يحيضوت یاهتشادداي

.تسا هدشن هئارا عماج نايزو دوس تروص ،دشاب يم صلاخ دوس هب دودحم عماج نايز و دوس تروص هدنهد ليکشت ءازجا  هکيئاجنآ زا



(هدش هئارا ديدجت)(هدش هئارا ديدجت)
1398/12/291397/12/291397/01/01تشادداي

لاير نويليملاير نويليملاير نويليم

:اه يياراد
: یراج ريغ یاه يياراد

70,123  71,210  76,590 11دوهشم تباث یاه يياراد    

11,202  13,023  14,370 12دوهشمان یاه يياراد    

5,759  5,759 5,759 13تدم دنلب یاه یراذگ هيامرس    

6,217,896  2,844,207 733,338 14تدم دنلب یاه ينتفايرد    

2,408  2,156  1,915  15اه يياراد رياس    
6,307,388  2,936,355  831,972  یراج ريغ یاه يياراد عمج
: یراج یاه يياراد

139  139  35,572  16الاك و داوم یدوجوم    

24,740,888  29,295,703  26,280,261  14اه ينتفايرد رياس و یراجت یاه ينتفايرد    

222,031  60,496  1,581  17تدم هاتوك یاه یراذگ هيامرس    

708,730  582,095  1,747,533  18دقن یدوجوم    
25,671,788 29,938,433 28,064,947 یراج  یاه يياراد عمج
31,979,176 32,874,788 28,896,919 اه يياراد عمج    

:اه يهدب و هناکلام قوقح
:هناکلام قوقح   

4,520,000 9,040,000 9,040,000 19 هيامرس    

362,440 - - 20نايرج رد هيامرس شيازفا    

10,386 2,409 472,640 21هنازخ ماهس فرص    

375,837 478,364 612,450 22 ينوناق هتخودنا    

97,955 98,999 100,038 23 یا هيامرس هتخودنا    

2,238,789 3,463,050 5,287,470  هتشابنا دوس    

(245,267)(299,575)240هنازخ ماهس    
7,360,140 12,783,247 15,512,598 هناکلام قوقح عمج
اه يهدب
:یراج ريغ یاه يهدب    
10,450 - 22,500 25تدم دنلب یاه ينتخادرپ    

715,507 57,626 45,600 31اه تفايرد شيپ    

3,334,460 1,105,031 84,783 26تدم دنلب يلام تاليهست    

( ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش
يقيفلت يلام تيعضو تروص

1398 هام دنفسا 29 خيرات رد
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(هدش هئارا ديدجت)(هدش هئارا ديدجت)
1398/12/291397/12/291397/01/01تشادداي

لاير نويليملاير نويليملاير نويليم

( ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش
يقيفلت يلام تيعضو تروص

1398 هام دنفسا 29 خيرات رد

      1,800,000      2,500,000      271,500,000تكراشم قاروا

43,692 55,851 77,694 28نانكراك تمدخ ناياپ یايازم هريخذ    
5,904,109 3,718,508 1,730,577 یراج ريغ یاه يهدب عمج
یراج یاه يهدب

7,479,730 3,749,935 4,833,137 25اه ينتخادرپ رياس و یراجت یاه ينتخادرپ    

618,577 692,398 628,984 29ينتخادرپ تايلام    

147,970 159,977 151,664 30ينتخادرپ ماهس دوس    

9,834,010 10,328,037 4,856,984 26يلام تاليهست    

- 800,000 1,000,000 27تكراشم قاروا

634,640 642,686 182,975 31اه تفايرد شيپ    
 11,653,744 16,373,033 18,714,927

18,714,927 16,373,033 11,653,744 یراج یاه يهدب عمج    
24,619,036 20,091,541 13,384,321 اه يهدب عمج  

31,979,176 32,874,788 28,896,919 اه يهدب و هناکلام قوقح عمج

.تسا يلام یاه تروص ريذپان ييادج شخب ،هارمه يحيضوت یاهتشادداي

4



(هدش هئارا ديدجت)
لك عمجهنازخ ماهسهتشابنا دوسیا هيامرس هتخودنا ينوناق هتخودناهنازخ ماهس فرصنايرج رد هيامرس شيازفاهيامرس

لاير نويليملاير نويليملاير نويليملاير نويليملاير نويليملاير نويليملاير نويليملاير نويليم

12,998,507 (299,575)3,678,310 98,999 478,364 2,409 - 9,040,000 1398/01/01رد هدنام
(215,260)(215,260)- - - - -  تاهابتشا حالصا

12,783,247 (299,575)3,463,050 98,999 478,364 2,409 - 9,040,000 1398/01/01رد هدش هئارا ديدجت هدنام
1398/12/29رد هناکلام قوقح تارييغت

3,279,545 - 3,279,545 - - - - - 1398/12/29 يلام یاهتروص رد هدش شرازگ صلاخ دوس
- 299,575 هنازخ ماهس شورف
470,231 470,2310 هنازخ ماهس شورف زا لصاح (نايز) دوس
(1,320,000)- (1,320,000)- - - - - بوصم ماهس دوس
0- (134,086)- 134,086 - - - ينوناق هتخودنا هب صيصخت
(1,039)1,039 یا هيامرس هتخودنا  هب صيصخت
15,213,023 5,287,4700 100,038 612,450 472,640 - 9,040,000 1398/12/29رد هدنام

7,370,646 (245,267)2,249,295 97,955 375,837 10,386 362,440 4,520,000 1397/01/01رد هدنام
(14,749)- (14,749)- - - - -  تاهابتشا حالصا

7,355,897 (245,267)2,234,546 97,955 375,837 10,386 362,440 4,520,000 1397/01/01رد هدش هئارا ديدجت هدنام
1397/12/29رد هناکلام قوقح تارييغت

2,213,450 2,213,450 - - - - - 1397 لاس يلام یاهتروص رد هدش شرازگ صلاخ دوس
- - - - - - (362,440)362,440 هيامرس شيازفا
4,151,272 - - - - - - 4,151,272 نايرج رد هيامرس شيازفا

(54,308)(54,308)- - - - - - هنازخ ماهس ديرخ
0- 7,977 - - (7,977)- - هنازخ ماهس شورف زا لصاح (نايز) دوس
(1,689)- (7,977)- - - - 6,288 هتشابنا نايز و دوس هب هناکلام قوقح مالقا رياس زا لاقتنا

(881,375)- (881,375)- - - - - بوصم ماهس دوس
0- (102,527)- 102,527 - - - ينوناق هتخودنا هب صيصخت
0- (1,044)1,044 - - - - یا هيامرس هتخودنا  هب صيصخت
12,783,247 (299,575)3,463,050 98,999 478,364 2,409 - 9,040,000 1397/12/29رد هدنام

( ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش
يقيفلت هناکلام قوقح رد تارييغت تروص
1398هام دنفسا 29 هب يهتنم يلام لاس
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.تسا يلام یاه تروص ريذپان ييادج شخب ،هارمه يحيضوت یاهتشادداي



(هدش هئارا ديدجت)

1397 لاس1398 لاستشادداي

لاير نويليملاير نويليم
 :يتايلمع یاهتيلاعف زا لصاح یدقن یاه نايرج
331,676,934726,281تايلمع زا لصاح دقن
(396,645)(695,304)دمآرد رب تايلام تباب یدقن یاه تخادرپ

329,636  981,630  يتايلمع یاه تيلاعف زا لصاح دقن (جورخ) دورو صلاخ نايرج

: یراذگ هيامرس یاه تيلاعف زا لصاح یدقن یاه نايرج

187 -  دوهشم تباث یاه يياراد شورف زا لصاح یدقن یاه تفايرد
(2,692)(7,534)دوهشم تباث یاه يياراد ديرخ یارب یدقن یاه تخادرپ
(1,821)(1,347)دوهشمان یاه يياراد ديرخ یارب یدقن یاه تخادرپ
163,85367,154یراذگ هيامرس یاه هدرپس تباب یدقن تفايرد
 -  588,412  تدم هاتوك یاه یراذگ هيامرس شورف زا لصاح یدقن یاه تفايرد
 -  (1,068)تدم هاتوك یاه یراذگ هيامرس ليصحت یارب یدقن یاه تخادرپ

742,31662,828یراذگ هيامرس یاه تيلاعف زا لصاح دقن (جورخ) دورو صلاخ نايرج

392,464  1,723,946  يلام نيمات یاه تيلاعف زا لبق دقن (جورخ) دورو صلاخ نايرج

 : يلام نيمات یاهتيلاعف زا لصاح یدقن یاه نايرج

350,670-هيامرس شيازفا زا لصاح یدقن یاه تفايرد
769,80547,619هنازخ ماهس شورف زا لصاح یدقن یاه تفايرد
(48,020)-هنازخ ماهس ديرخ یارب یدقن یاهتخادرپ
(869,368)(1,328,313)ماهس دوس تباب یدقن یاهتخادرپ

(519,099)(558,508)يلام نيمات یاه تيلاعف زا لصاح دقن (جورخ) دورو صلاخ نايرج
(126,635)1,165,438  دقن یدوجوم رد (شهاك) شيازفا صلاخ
708,730  582,095  لاس یادتبا رد دقن یدوجوم هدنام
1,747,533582,095لاس ناياپ رد دقن یدوجوم هدنام
3403,800,602یدقن ريغ تالماعم

( ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش
يقيفلت یدقن یاه نايرج تروص

1398هام دنفسا 29 هب يهتنم يلام لاس
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.تسا يلام یاه تروص ريذپان ييادج شخب ،هارمه يحيضوت یاهتشادداي



( هدش هئارا ديدجت )

تشادداي
1397 لاس1398 لاس 

لاير نويليملاير نويليم
:موادت لاح رد تايلمع

8,165,777 7,151,921 5 يتايلمع یاهدمآرد 

(1,669,905)(711,643)6 يمومع و یرادا ،شورف یاه هنيزه 

(3,790,725)(3,325,494)7 يلام یاه هنيزه 

3,966  2,984  8 اهدمآرد رياس 

2,709,113  3,117,768  يتايلمع دوس 

79,219  192,922  9 يتايلمعريغ یاه هنيزه و اهدمآرد رياس 

2,788,332  3,310,690  تايلام زا لبق موادت لاح رد تايلمع دوس 

:دمآرد رب تايلام هنيزه  

(469,605)(628,984)29 یراج لاس              

2,318,727  2,681,706  صلاخ دوس 

:مهس ره هياپ دوس 

295  276  (لاير) يتايلمع              
21 21 (لاير) يتايلمع ريغ              
315 297 (لاير) موادت لاح رد تايلمع زا يشان 
315  297  10 (لاير) مهس ره هياپ دوس   
282  297  10 (لاير) مهس ره هتفاي ليلقت دوس   

( ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش
نايز و دوس تروص

1398هام دنفسا 29 هب يهتنم يلام لاس

.تسا يلام یاه تروص ريذپان ييادج شخب ،يحيضوت یاهتشادداي
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.تسا هدشن هئارا عماج نايزو دوس تروص ،دشاب يم صلاخ دوس هب دودحم عماج نايز و دوس تروص هدنهد ليکشت ءازجا  هکيئاجنآ زا





(هدش هئارا ديدجت)(هدش هئارا ديدجت)
1398/12/291397/12/291397/01/01تشادداي

لاير نويليملاير نويليملاير نويليم

( ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش
يلام تيعضو تروص

1398هام دنفسا 29 خيرات رد

      1,800,000      2,500,000      271,500,000تكراشم قاروا

43,692 55,851 77,694 28نانكراك تمدخ ناياپ یايازم هريخذ    
5,904,109 3,718,508 1,730,577 یراج ريغ یاه يهدب عمج
:یراج یاه يهدب

6,084,193 1,521,898 3,000,001 25اه ينتخادرپ رياس و یراجت یاه ينتخادرپ    

618,577 692,398 628,984 29ينتخادرپ تايلام    

147,970 159,977 151,664 30ينتخادرپ ماهس دوس    

9,834,010 10,328,037 4,856,984 26يلام تاليهست    

- 800,000 1,000,000 27تكراشم قاروا

634,640 642,686 182,975 31اه تفايرد شيپ    
 9,820,608 14,144,996 17,319,390

17,319,390 14,144,996 9,820,608 یراج یاه يهدب عمج    
23,223,499 17,863,504 11,551,185 اه يهدب عمج  

30,612,962 30,814,725 25,828,112 اه يهدب و هناکلام قوقح عمج
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.تسا يلام یاه تروص ريذپان ييادج شخب ،هارمه يحيضوت یاهتشادداي





(هدش هئارا ديدجت)

1397 لاس1398 لاستشادداي

لاير نويليملاير نويليم

 :يتايلمع یاهتيلاعف زا لصاح یدقن یاه نايرج

332,668,966756,345تايلمع زا لصاح دقن

(393,428)(692,398)دمآرد رب تايلام تباب یدقن یاه تخادرپ

362,917  1,976,568  يتايلمع یاه تيلاعف زا لصاح دقن (جورخ) دورو صلاخ نايرج

: یراذگ هيامرس یاه تيلاعف زا لصاح یدقن یاه نايرج

185-دوهشم تباث یاه يياراد شورف زا لصاح یدقن یاه تفايرد

(2,692)(7,271)دوهشم تباث یاه يياراد ديرخ یارب یدقن یاه تخادرپ

(1,822)(345)دوهشمان یاه يياراد ديرخ یارب یدقن یاه تخادرپ

162,11966,309 اهيراذگ هيامرس رياس تباب یدقن تفايرد

154,50361,980یراذگ هيامرس یاه تيلاعف زا لصاح دقن (جورخ) دورو صلاخ نايرج

424,897  2,131,071  يلام نيمات یاه تيلاعف زا لبق دقن (جورخ) دورو صلاخ نايرج

 : يلام نيمات یاهتيلاعف زا لصاح یدقن یاه نايرج

350,670   -  هيامرس شيازفا زا لصاح یدقن یاه تفايرد

(869,368)(1,364,313)ماهس دوس تباب یدقن یاهتخادرپ

(518,698)(1,364,313)يلام نيمات یاه تيلاعف زا لصاح دقن (جورخ) دورو صلاخ نايرج

(93,801)766,758  دقن یدوجوم رد (شهاك) شيازفا صلاخ

670,508  576,707  لاس یادتبا رد دقن یدوجوم هدنام

1,343,465576,707لاس ناياپ رد دقن یدوجوم هدنام

3403,800,602یدقن ريغ تالماعم

( ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش
یدقن یاه نايرج تروص

1398هام دنفسا 29 هب يهتنم يلام لاس
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.تسا يلام یاه تروص ريذپان ييادج شخب ،هارمه يحيضوت یاهتشادداي





-3
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-1
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-3-3

. دوش يم يياسانش یرتشم هب الاك ليوحت نامز ردالاك شورف زا لصاح يتايلمع دمآرد3-3-1-
-3-3-2

-3-3-3

-3-3-4

-3-3-5

-3-3-6

-3-3-7

-3-3-8

-3-3-9

-3-3-10
-3-4
-3-4-1

-3-4-2

یرادباسح یاه هيور مها
يلام یاهتروص هيهت رد هدش هدافتسا یريگ هزادنا ينابم
 : تسا هدش هدافتسا یراج یاه شزرا زا ريز دراوم ردو هيهت يخيرات هدش مامت یاهب یانبمرب اساسا يلام یاه تروص
 رازاب شزرا شور قبط هلماعملا عيرس یراج یاه یراذگ هيامرس
 يبايزرا ديدجت شور یانبمرب تازيهجت و تالآ نيشام

( ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش

1398هام دنفسا 29 هب يهتنم يلام لاس
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 : دوش يم روظنم اهباسح رد ريز حرش هب دروم بسح یزرا يلوپ مالقا ريعست اي هيوست زا يشان یاه توافت
. دوش يم روظنم يياراد نآ هدش مامت یاهب هب ،طيارش دجاو یاه يياراد هب طوبرم یزرا یاه يهدب ريعست یاه توافت -فلا

. دوش يم شرازگ نايزو دوس تروص ردو يياسانش عوقو هرود هنيزه اب دمآرد ناونع هب، دراوم رياس رد -ب

يلام یاه تروص يحيضوت یاهتشادداي

 زرا ريعست

 يتايلمع دمآرد

 خرن اب ،تسا هدش یريگ هزادنا یزرا يخيرات هدش مامت یاهب هب هك يلوپ ريغ مالقاو يلام تيعضو تروص خيرات رد زرا سرتسد لباق خرن اب یزرا يلوپ مالقا
.دوش يم ريعست ،هلماعم ماجنا خيرات رد زرا سرتسد لباق

. ددرگ يم يياسانش، تامدخ هئارا نامز رد، تامدخ هئارا دمآرد

. دوش يم یريگ هزادنا تافيفختو شورف زا تشگرب تباب زا یدروآرب غلابم رسك هب و ينتفايرد اي يتفايرد یازا هبام هنافصنم شزرا هب يتايلمع دمآ رد

 دنلب و تدم هاتوك ينتفايرد یاهباسح رد نايرتشم زا لوصو هرود هب هجوت اب یا هراجا هيامرس ناونع تحت گنيزيل نايرتشم هب یراذگاو تاليهست لصا 
 لداعم و رسك یا هراجا هيامرس کالهتسا ناونع تحت يلام لاس ناياپ رد یا هراجا هيامرس باسح زا هدش ديسررس طاسقا لصا .دوش يم سکعنم تدم
 ديسررس خيرات رد ( عرفو لصا لماش)نايرتشم طاسقا .دوش يم يياسانش گنيزيل طاسقا دوس زا لصاح دمآرد باسح رد هدش ديسررس طاسقا عرف
.دوش يم تبث يگنيزيل نايرتشم قوعم طاسقا باسح هب لوصو مدع تروص رد طاسقا

 هلصاح دمآرد لك هك ددرگ يم ذخا (ههام 6،5،4،3 )صخشم ينامز یاه هلصاف رد کچ نايرتشم زا ،طاسقا لابق رد وردوخ یرابتعا شورف شور رد
.ددرگ يم يياسانش هرود نآ یراج دمآرد ههام کي ينامز یاه هلصاف رد و ددرگ يم روظنم یرابتعا دمآرد تفايرد شيپ باسح هب ادتبا

 يياطعا تاليهست عرف زا يشخب اضعب و نييعت نايرتشم زا يتفايرد دوس خرن زاس وردوخ یاه تكرش شورف یاه همانشخب هب هجوت اب خرن تافت دمآرد 
 زاس وردوخ زا و هبساحم دصرد 27 خرن اب يلعف شزرا هب هناهام عطاقم رد خرن توافت دمآرد ددرگ يم نيمات زاس وردوخ یاهتكرش طسوت نايرتشم هب
.دوش يم روظنم دمآرد باسح هب تخاونکي تروص هب نايرتشم طاسقا لوصو تدم لوط ساسا رب روكذم غلبم .ددرگ يم تفايرد

 قيفلت ينابم 
 نآ قيفلت لومشم يعرف یاهتكرش و ( ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش يلام یاهتروص مالقا عيمجت لصاح ،يقيفلت يلام یاهتروص -3-2-1

 قيفلت لومشم يعرف یاهتكرش .تسا نيب ام يف تالماعم زا يشان هتفاين ققحت نايز و دوس و يهورگ نورد یاهباسح هدنام و تالماعم فذح زا سپ
.دشاب يم 14-1 يحيضوت تشادداي حرشب

 قوقح هدنهاك ناونع هب ىقيفلت همانزارت رد و روظنم اه باسح رد هدش مامت ىاهب هب ،ىعرف ىاه تكرش طسوت ىلصا تكرش هدش ليصحت ماهس -2-2-2
.ددرگ يم سکعنم «هنازخ ماهس» لصفرس تحت ماهس نابحاص

 خر ناسکي طيارش تحت هك يهباشم یاهداديور رياس و تالماعم دروم رد ناسکي یرادباسح یاه هيور زا هدافتسا اب يقيفلت يلام یاه تروص-2-2-3
.دوش يم هيهت ،دنا هداد

 هفرعت ساسا رب روكذم دمآرد ،دوش يم روظنم دمآرد باسح هب و لوصو نايرتشم زا باسح هيوست نامز رد نايرتشم طاسقا زيراو ريخات زا لصاح دمآرد 
 نويليم 500 زا رتالاب يلام تاليهست یارب و (مازتلا هجو %6+ يلصا خرن)ساسا رب لاير نويليم 500 غلبم زا رتمك يلام تاليهست یارب یزكرم کناب
 عرف دصرد 10 ،هدش ديسررس طاسقا عرف رب هوالع زين ماگنه دوز هيوست رد نينچمه .ددرگ يم هبساحم دصرد 14 ات دصرد 6 زا يناکلپ تروص هب لاير
.ددرگ يم ذخا یرتشم زا هدشن ديسررس طاسقا
 غلبم و دوش لقتنم راديرخ هب هلماعم دروم یالاك تيکلام هدمع یايازم و تارطاخم هك دوش يم يياسانش ينامز الاك شورف زا لصاح يتايلمع دمآرد
.دشاب یريگ هزادنا لباق ريذپاکتا یا هنوگ هب يتايلمع دمآرد

 تفايرد شيپ ناونع تحت اهتكرش نآ زا ،وردوخ ندش روتكاف زا سپ لزيد اپياس و دايماز ،وردوخ سراپ ،اپياس یاهتكرش زا يگدنيامن دزمراك دمآرد 
.ددرگ يم روظنم هرود دمآرد ناونع هب و کلهتسم ،نايرتشم هب يئاطعا تاليهست نامز تدم لوط رد و يئاسانش اهباسح رد يگدنيامن دزمراك دمآرد
 رب اه همان هميب دزمراك و همان هميب رودص قح لماش ناياس هميب و نايار یا هميب تامدخ یاهتكرش یا هميب يگدنيامن دزمراكزا لصاح يتايلمع دمآرد
 هيوست زا سپ اه هتشر رياس دروم رد و همان هميب رودص زا سپ ليبموتا هتشر یاه همان هميب دروم رد هك دوش يم يياسانش هميب دادرارق ليمکت ساسا
 هجوت اب (%6 ) گنيزيل تامدخ ناونع تحت نآ رب هوالع و دشاب يم (%21) یزكرم کناب بوصم خرن ساسارب نايرتشم هب گنيزيل يياطعا تاليهست خرن
دشاب يم دصرد 27 لداعم عومجم رد یرابتعا یاه شورف تاليهست خرن .تسا هديدرگ ذخا یرتشم زا شورف عون هب
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 لوصحم کي يفرعم جراخم ليبق زا يجراخم .دوش يم تبث باسح رد و یريگ هزادنا هدش مامت یاهب یانبمرب دوهشمان یاه يياراد
 دننام نايرتشم زا ديدج هورگ کي اب اي ديدج لحم کي رد یراجت تيلاعف ماجنا جراخم ،تاغيلبت جراخم دننام ديدج تمدخ اي
 رد جراخم يياسانش. دوش يمن روظنم دوهشمان يياراد هدش مامت یاهب رد شورفو يمومع ،یرادا جراخم و ،نانكراك شزومآ جراخم
 یارب هدش لمحت جراخم ،نياربانب .دوش يم فقوتم ،تسا یرادرب هرهب هدامآ يياراد هك يماگنه ،دوهشمان يياراد کي یرتفد غلبم
.دوش يمن روظنم نآ یرتفد غلبم رد ،دوهشمان يياراد کي ددجم یريگراکب اي هدافتسا

 يم روظنم اه باسح رد و هبساحم دعب هام لوا زا کالهتسا ،دريگ يم رارق یرادرب هرهب دروم و دوش يم ليصحت هام يط هك يتباث یاه يياراد یارب
 تلع هب یرادرب هرهب تهج يگدامآ زا سپ( ينامتخاس تاسيساتو اه نامتخاس یانثتسا هب ) ريذپ کالهتسا یاه يياراد زا کي ره هك یدراوم رد .دوش
 دصرد30 لداعم هدش داي تدم یارب نآ کالهتسا نازيم ،دريگن رارق هدافتسا دروم يلام هرود کي رد يلاوتم هام 6 زا شيب یارب رگيد للع اي راك ليطعت
 رارق هدافتسا دروم يياراد هك ينامز تدم%70 ،دشاب تدم بسح رب کالهتسا هبساحم هچنانچ تروص نيا رد. تس الاب لودج رد سکعنم کالهتسا خرن
. دش دهاوخ هفاضا لودج نيا رد يياراد کالهتسا یارب هدش نييعت هدنام يقاب تدم هب ،تسا هتفرگن

( ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش
يلام یاه تروص يحيضوت یاهتشادداي
1398هام دنفسا 29 هب يهتنم يلام لاس

 غلابم لقادح يلعف شزراو هراجا زاغآ رد يياراد هنافصنم شزرا لقا»  هب ،کيلمت طرش هب هراجا دادرارق قيرط زا هدش ليصحت دوهشم تباث یاه يياراد
.ددرگ يم هدافتسا هراجا هدش نيمضت دوس ينمض خرن زا ،هراجا غلابم لقادح يلعف شزرا هبساحم تهج .دوش يم یريگ هزادنا  «هراجا

 يياراد»  ليصحت هب باستنا لباق اميقتسم هك يجراخم یانثتسا هب ،دوش يم يياسانش هنيزه ناونع هب عوقو هرود رد يلام نيمات جراخم
.تسا «طيارش دجاو یاه

ميقتسمهلاس30

 يياراد عون
یرادا نامتخاس
هيثاثا

ميقتسم
ميقتسم
ميقتسم

يمومع تاسيسات
قرب یاهولبات

هلاس75
هلاس 18
هلاس9
هلاس30

هلاس15
هلاس15

یا هنايار تازيهجت
يشيامرسو يشيامرگ تاسيسات

يتارباخم تازيهجت و تاسيسات

هلاس18
هلاس18
هلاس45
هلاس30

 يم یريگ هزادنا هدش مامت یاهب یانبم رب  ،3-6-3 و 3-6-2 یاه تشادداي رد جردنم دراوم یانثتسا هب ،دوهشم تباث یاه ييراد
 هدش يبايزرا درکلمع درادناتسا اب هسياقم رد يياراد تيعضو دوبهب بجوم هك دوهشم تباث یاه يياراد اب طبترم یدعب جراخم. دوش
 هدنام يقاب ديفم رمع يط و هفاضا يياراد یرتفد غلبم هب ، دوش يياراد زا لصاح یداصتقا عفانم شيازفا هب رجنمو ددرگ نآ هيلوا
 اب هسياقم رد يياراد تيعضو ظفح روظنم هب هك اه يياراد یرادهگن و ريمعت هرمزور جراخم. دوش يم کلهتسم طوبرم یاه يياراد
. ددرگ يم يياسانش هنيزه ناونع هب عوقو نامز رد ،دوش يم ماجنا يياراد هيلوا هدش يبايزرا درکلمع درادناتسا

 يتآ یداصتقا عفانم فرصم یوگلا هب هجوتاب ،یا هيامرس هراجا زا يشان یاه يياراد رب لمتشم ،دوهشم تباث یاه يياراد کالهتسا
 هيحالصا 149 هدام عوضوم تاكالهتسا همان نييآ نتفرگ رظن رد اب و طوبرم یاه يياراد( یدروآرب ديفمرمع لماش) راظتنا دروم
 ريز یاه شورو اه خرن ساسارب و نآ یدعب یاه هيحالصاو1366 دنفسا بوصم ميقتسم یاه تايلام نوناق 1394/04/31 بوصم
:دوش يم هبساحم

 دوهشمان یاه يياراد

ميقتسم
ميقتسم
ميقتسم
ميقتسم

ميقتسم

 کالهتسا شور کالهتسا خرن

قيرح افطاو يناشنشتا تازيهجت

یرادا یاه نيشام
ييامرسو يشيامرگ لياسو
هيلقن طئاسو

ميقتسم
ميقتسم
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بيرض

دصرد 100 ات 50هتشذگ ديسررس زا هام هدجه زا شيب :لوصولا کوکشم هقبط

 یاراد تكرــش هك دنوش يم يياسانش ينامز رياخذ . تسا هجوت لباــق اتبسن ماهبا اب ماوت نآ غلبم نييعت اي و هيوست نامز هك دنتسه يياه يهدب ،رياخذ
 ريذپاکتا یا هنوگ هب دهعت غلبم و دشاب لمتحم دهعت هيوست یارب یداصتقا عفانم جورخ ،دشاب هتشذگ یاهدادـــيور هجيتن رد (يفرع اي ينوناق) يلعف دهعت
. دشاب دروآرب لباق
 لمتحم رگيد ،دهعت هيوست یارب یداصتقا عفانم جورخ هاگره و دنوش يم ليدعت یراج دروارب نيرتهب نداد ناشن یارب و يسررب يلام هرود ناياپ رد رياخذ
.دوش يم هداد تشگرب هريخذ ،دشابن

 ينوزف تروص رد .دوش يم یريگ هزادنا هباشم مالقا یاه هورگ /مالقا زا کيره «شورف شزرا صلاخو هدش مامت یاهب لقا» یانبم رب الاكو داوم یدوجوم
 اب اه یدوجوم هدش مامت یاهب . دوش يم يياسانش یدوجوم شزرا شهاك نايز ناونع هب توافتلا هبام ،شورف شزرا صلاخ هب تبسن هدش مامت یاهب
:ددرگ يم نييعت ريز یاه شور یريگراکب

هتشذگ ديسررس زا هام شش ات هام ود نيب :هتشذگ ديسررس هقبط
هتشذگ ديسررس زا هام هدجه ات شش نيب :قوعم هقبط

يتآ دوس یاهنم طاسقا دصرد مين و کي
يتآ دوس یاهنم يتآ طاسقا دصرد مين و کي و هتشذگ ديسررس طاسقا دصرد هد

 دوس یاهنم يتآ طاسقا دصرد مين و کي و هتشذگ ديسررس طاسقا دصرد  تسيب
يتآ

: يصاصتخا هريخذ
 هقبط حرش
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 اه يياراد شزرا شهاك نايز

: لوصولا کوکشم تابلاطم هريخذ 

.دوش يم هبساحم يلام یاهتروص هيهت عطاقم اي لاس ره ناياپ رد يياطعا تاليهست لك هدنام دصرد 1.5 لقادح :يمومع هريخذ

 هرامش همانشخب عوضوم)رابتعا و لوپ یاروش بوصم ،یرابتعا تاسسوم تابلاطم هريخذ هبساحم هوحن لمعلاروتسد قبط لوصولا کوکشم تابلاطم یارب
 (ناريا يمالسا یروهمج یزكرم کناب يکناب تاررقم و تاعلاطم هرادا 1391/01/31 خروم91/21270 هرامش هيحالصا و 85/12/05 خروم 2823/بم
:تسا هدش روظنم اهباسح رد و هبساحم ليذ حرش هب یا هريخذ

رياخذ 

 تخاس نايرج رد یالاك
 هدش هتخاس یالاك
 يكدي مزاولو تاعطق

 هدراو نيلوا زا هرداص نيلوا
 نوزوم نيگنايم
 نوزوم نيگنايم

.تسا هدومن لامعا اهباسح رد هريخذ دصرد 100 لداعم ،دشاب هدش یرپس اهنآ ديسر رس زا رتشيب اي لاس 5  هك لوصولا کوکشم هقبط تهج تكرش

 ود زا رتمك قوعم طسق یاراد اي و قوعم طسق نودب نايرتشم يهدب هدنام :یراج هقبط

 غلبم تروص نيا رد .دريگ يم ماجنا شزرا شهاك نومزآ ،اه يياراد شهاك ناکما رب لاد یا هناشن هنوگره دوجو تروص رد ،یرگشرازگ هرود ره ناياپرد
 دلوم دحاو ينتفايزاب غلبم ،دشابن نکمم درفنم يياراد کي ينتفايزاب غلبم دروآرب هچنانچ .ددرگ يم هسياقم نآ یرتفد شزرا اب و دروآرب يياراد ينتفايزاب
. ددرگ يم نييعت تسا نآ هب قلعتم يياراد هك یدقن هجو
 روط هب ،شزرا شهاك ناکمارب لاد یا هناشن هنوگره دوجو مدع اي دوجو هب هجوت نودب ،نيعمان ديفم رمع اب دوهشمان یاه يياراد شزرا شهاك نومزآ

.دوش يم ماجنا هنالاس

( ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش
يلام یاه تروص يحيضوت یاهتشادداي
1398هام دنفسا 29 هب يهتنم يلام لاس

 الاكو داوم یدوجوم

 هدراو نيلوا زا هرداص نيلوا یدنب هتسبو هيلوا داوم
 هدافتسا دروم شور

 یداصتقا شزرا .دشاب يم تسا رتشيب مادك ره ،یداصتقا شزرا اي شورف جراخم رسك هب شورف شزرا ،(دقن هجو دلوم دحاواي) يياراد کي ينتفايزاب غلبم
 يياراد صتخم یاه کسيرو لوپ ينامز شزرا رگنايب هك تايلام زا لبق ليزنت خرن زا هدافتسا اب يياراد زا يشان يتآ یدقن یاه نايرج يلعف شزرا اب ربارب

. دشاب يم ،تسا هدشن ليدعت نآ تباب یدروآرب يتآ یدقن یاه نايرج هك
 شهاك نآ ينتفاي زاب غلبم ات (دقن هجو دلوم دحاو اي) يياراد یرتفد غلبم ،دشاب رتمك نآ یرـــتفد غلبم زا يياراد کي ينتفايزاب غلبم هکيتروص رد اهنت
 رجنم تروص نيا رد هك دشاب هدش يبايزرا ديدجت يياراد هکنيا رگم ،ددرگ يم يياسانش نايزو دوس رد هلصافالب شزرا شهاك نايز ناونع هب توافت و هتفاي
.ددرگ يم يبايزرا ديدجت دازام غلبم شهاك هب
 یرتفد غلبم ،دشاب يم (دقن هجو دلوم دحاو) يياراد شزرا شهاك نايز تشگرب رگنايب هك نايز نيرخآ يياسانش نامز زا ينتفايزاب غلبم شيازفا تروص رد
 شهاك نايز تشگرب .دياب يم شيازفا ،لبق یاه لاس رد شزرا شهاك نايز يياسانش مدع ضرف اب یرتفد غلبم ات رثكادح ديدج ينتفايزاب غلبم ات يياراد
 هب رجنم تروص نيا رد هك دشاب هدش يبايزرا ديدجت يياراد هکنيا رگم .ددرگ يم يياسانش نايزو دوس رد هلصافالب زين (دقن هجو دلوم دحاو) يياراد شزرا
.دوش يم يبايزرا ديدجت دازام غلبم شيازفا



تمدخ ناياپ یايازم هريخذ-3-10-2

-3-11

یريگ هزادنا
تدمدنلب ىاهيراذگ هيامرس

ىراج ىاهيراذگ هيامرس

دمآرد تخانش

ىمومع عمجم طسوت دوس بيوصت نامز رد
خيرات ات) ريذپ هيامرس تكرش ماهس نابحاص

(ىلام ىاهتروص بيوصت

شزرا شهاك رسك هب هدش مامت ىاهب
اه یراذگ هيامرس زا کي ره هتشابنا

شزرا شهاك رسك هب هدش مامت ىاهب
اهي راذگ هيامرس زا کي ره هتشابنا

شزرا شهاك رسك هب هدش مامت ىاهب
اه یراذگ هيامرس زا کي ره هتشابنا

قيفلت لومشم

هژيو شزرا

شهاك رسك هب هدش مامت ىاهب
اه یراذگ هيامرس زا کي ره هتشابنا شزرا

(یوفترپ) هعومجم رازاب شزرا
روبزم یاه یراذگ هيامرس

شزرا صلاخ و هدش مامت ىاهب لقا
اه یراذگ هيامرس زا کي ره شورف

قيفلت لومشم

هژيو شزرا شور

رازاب رد هلماعملاعيرس یراذگ هيامرس

راداهب قاروا رياس رد یراذگ هيامرس

عمجم طسوت دوس بيوصت نامز رد
ريذپ هيامرس تكرش ماهس نابحاص ىمومع

(يلام تيعضو تروص خيرات ات)

هدش نيمضت دوس ققحت نامز رد

(یوفترپ) هعومجم رازاب شزرا
روبزم یاه یراذگ هيامرس

شزرا صلاخ و هدش مامت ىاهب لقا
اه یراذگ هيامرس زا کي ره شورف

ىمومع عمجم طسوت دوس بيوصت نامز رد
خيرات ات) ريذپ هيامرس تكرش ماهس نابحاص

(ىلام ىاهتروص بيوصت

( ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش
يلام یاه تروص يحيضوت یاهتشادداي
1398هام دنفسا 29 هب يهتنم يلام لاس

اه یراذگ هيامرس 

.دوش يم روظنم اه باسح رد و هبساحم نانآ تمدخ لاس ره یارب رمتسم یايازم و تباث قوقح نيرخآ هام کي ساسا رب نانكراك تمدخ ناياپ یايازم هريخذ
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:یريگ هزادنا
تكرشهورگ ىقيفلت

ىعرف ىاهتكرش رد یراذگ هيامرس

هتسباو ىاهتكرش رد یراذگ هيامرس

تدمدنلب ىاهيراذگ هيامرس رياس

ىراج ىاه یراذگ هيامرس رياس

ىعرف ىاهتكرش رد یراذگ هيامرس

عمجم طسوت دوس بيوصت نامز رد
تكرش ماهس نابحاص ىمومع

(يلام تيعضو تروص خيرات ات) ريذپ هيامرس

هدش نيمضت دوس ققحت نامز رد

هتسباو ىاهتكرش رد یراذگ هيامرس

 و یراج ىاهيراذگ هيامرس رياس
رد تدمدنلب
اهتكرش ماهس



-3-12

-3-13

هنازخ ماهس3-14-
3-14-1-

3-14-2-

3-14-3-

4-
4-1-
یراج ريغ یاه يياراد هقبط رد اه یراذگ هيامرس یدنب هقبط-4-1-1

  هتسباو یاهتكرش رد یراذگ هيامرس یارب هژيو شزرا شور

( ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش
يلام یاه تروص يحيضوت یاهتشادداي
1398هام دنفسا 29 هب يهتنم يلام لاس

تكراشم قاروا 
 ديسر رس عطاقم رد (نآ راشتنا جراخم لماش) تكراشم قاروا رسك غلبم .ددرگ يم تبث اهباسح رد «صلاخان شور» یانبم رب ،رسك هب هدش رشتنم تكراشم قاروا
.ددرگ يم کلهتسم «رثوم هدش نيمضت دوس خرن» شور ساسا رب دزمراك و دوس تخادرپ

 يم هئارا يلام تيعضو تروص رد هناکلام قوقح شخب رد هدنهاك مقر کي ناونع هب و دوش يم تبث و يياسانش رتافد رد هدش مامت یاهب شور هب هنازخ ماهس
 اي يتخادرپ یازا هبام .دوش يمن یاسانش نايز و دوس تروص رد ينايز اي دوس چيه تكرش دوخ هناکلام یاهرازبا لاطبا اي راشتنا ،شورف ، ديرخ نامز رد .دوش
.ددرگ يياسانش هناکلام قوقح شخب رد ميقتسم روطب دياب يتفايرد
 غلبم و شورف غلبم صلاخ توافتلا هبام و دوش يمن يياسانش عماج نايز و دوس تروص و نايز و دوس تروص رد يغلبم هنوگچيه ،هنازخ ماهس شورف ماگنه
.دوش يم تبث و يياسانش «هنازخ ماهس (رسك) فرص» باسح رد یرتفد

 هيامرس ،هژيو شزرا شور قباطم .دوشيم روظنم هژيو شزرا یرادباسح شور زا هدافتسا اب يقيفلت يلام یاهتروص رد هتسباو یاهتكرش یاهيهدب و اهيياراد و جياتن 
 دوس مالقا رياس و نايز اي دوس زا هورگ مهس يياسانش تباب نآ زا سپ و يياسانش يقيفلت يلام تيعضو تروص رد هدش مامت یاهب هب ادتبا رد هتسباو تكرش رد یراذگ
 يتدمدنلب عفانم لماش هك) ددرگ هتسباو تكرش رد هورگ عفانم زا شيب هتسباو تكرش یاهنايز زا هورگ مهس هك ينامز .دوشيم ليدعت ،هتسباو تكرش عماج نايز و
 اهنت يفاضا یاهنايز .ديامنيم فقوتم ار رتشيب یاهنايز زا دوخ مهس يياسانش هورگ ،(دشابيم هتسباو تكرش رد هورگ یراذگ هيامرس صلاخ زا يشخب ،لصا رد هك تسا
.ددرگيم يياسانش ،هتسباو تكرش فرط زا هدش ماجنا یاهتخادرپ اي هورگ يفرع اي ينوناق تادهعت نازيم ات

 ات روبزم باسح راکناتسب هدنام .دوش يم لقتنم هتشابنا (نايز) دوس باسح هب و «هنازخ ماهس (رسك) فرص» باسح رد راکهدب هدنام ، یرگشرازگ خيرات رد
 تيعضو تروص رد «هنازخ ماهس فرص» ناونع هب هدناميقاب و روظنم باسح نآ هب ، هتشابنا (نايز) دوس باسح هب يلبق هدش روظنم هنازخ ماهس رسك نازيم
. دوش يم لقتنم هتشابنا (نايز) دوس باسح هب هنازخ ماهس لك شورف نامز رد و هئارا  هناکلام قوقح شخب رد يلام

17

اهدروآرب و یرادباسح یاه هيور یريگراکب دنيآرف رد تيريدم یاه تواضق
یرادباسح یاه هيور یريگراکب دنيآرف رد اه تواضق

 یراذگ هيامرس نيا .دراد ار ينالوط تدم یارب تدم دنلب یاه یراذگ هيامرس یرادهگن دصق ، زاين دروم يگنيدقن و هيامرس تشادهگن يسررب اب هريدم تايه
 یارب هيامرس دشر اي و دمآرد نيمات تهج اه یرازگ هيامرس زا ييوفترپ یرادهگن نآ فده و دوش يم یرادهگن تكرش طسوت رمتسم هدافتسا دصق اب اه
.تسا تكرش



-5

1397 لاس 1398 لاس 1397 لاس 1398 لاس 

لاير نويليم لاير نويليم لاير نويليم لاير نويليم 

7,907,592  7,150,882  8,064,036  7,378,844  تامدخ و گنيزيل تايلمع  هئارا زا لصاح دمآرد

258,185  1,039   -  - یراذگ هيامرس زا لصاح دوس

  7,378,844  8,064,036  7,151,921  8,165,777

-5-1

1397 لاس 1398 لاس 1397 لاس 1398 لاس 

لاير نويليم لاير نويليم لاير نويليم لاير نويليم 
111,756  16,643  111,756  16,643  گنيزيل طاسقا دوس زا لصاح دمآرد
يگدنيامن دزمراك زا لصاح دمآرد    2,616  76,102  2,616  76,102
هرداص ی اه همان هميب دزمراك زا لصاح دمآرد    101,044  25,017  -  - 
اه همان هميب رودص زا لصاح دمآرد    66,918  35,427 -  - 
4,486,557  2,691,494  4,486,557  2,691,494  یرابتعا شورف دمآرد
521,500  692,398  521,500  692,398  اپياس نايار گنيزيل نايرتشم زيراو ريخات زا لصاح دمآرد
2,699,317  3,728,034  2,699,317  3,728,034  وردوخ ديرخ شيپزا لصاح دمآرد
12,360  19,697  108,360  79,697  اهدمآرد رياس

  7,378,844  8,064,036  7,150,882  7,907,592

-5-1-1

1397 لاس 1398 لاس 1397 لاس 1398 لاس 

لاير نويليم لاير نويليم لاير نويليم لاير نويليم 
31,370  10,295  31,370  10,295  لبق تاونس وردوخ گنيزيل زا لصاح دمآرد عمج
80,386  6,348  80,386  6,348  یراج وردوخ گنيزيل زا لصاح دمآرد عمج

  16,643  111,756  16,643  111,756

:هتفر شورف یاهوردوخدادعت – 5-1-1-2
وردوخ عونهدنزاس  تكرش

دادعتماو نازيمدادعتماو نازيمدادعتماو نازيم
35,426 1,451,670 1,431,07035,31820,600108ديارپ
10,818 599,420 568,55010,67130,870147ابيت
4,210 407,290 388,9304,14218,36068انياس

53 47,250 3547,2505300سا يس
5,056 225,170 181,1504,91444,020142کيئوك

55 77,225 77,2255500وتارس
1 30 3010ناسيندايماز

1 400 40010سنايلربوردوخ سراپ
17 16,390 16,3901700هقرفتمهدركراك یاهوردوخ

 -
2,710,99555,172113,8504652,824,84555,637
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( ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش
يلام یاه تروص يحيضوت یاهتشادداي
1398هام دنفسا 29 هب يهتنم يلام لاس

يتايلمع یاهدمارد

. تسا هدش هتخورف یرابتعا تروص هب لاير نويليم 8.923.198 غلبم هب يتاليهست اب وردوخ هاگتسد 52.947  دادعت 97 لاس یا هسياقم هرود رد -5-1-1-2-1

يگنيزيلیرابتعا

اپياس

عمج

تامدخ و گنيزيل تايلمع  هئارا زا لصاح دمآرد

گنيزيل طاسقا دوس زا لصاح دمآرد

يلصا تكرشهورگ

يلصا تكرشهورگ

يلصا تكرشهورگ

 دشاب يم گنيزيل نايرتشم هب يياطعا تاليهست هدش ديسر رس طاسقا دزمراك و دوس هب طوبرم لاير نويليم 16.643 غلبم هب وردوخ گنيزيل زا لصاح دمآرد – 5-1-1-1
.دشاب يم یراج هرود هدش ديسررس طاسقا هب طوبرم يقبام و لبق تاونس هدش ديسر رس طاسقا هب طوبرم لاير نويليم 10.295 غلبم قوف غلبم زا هك



-5-2

1397 لاس 1398 لاس 1397 لاس 1398 لاس 

لاير نويليم لاير نويليم لاير نويليم لاير نويليم 
841  583   -  - (صاخ يماهس)نايار یا هميب تامدخ تكرش 
203  456   -  - (صاخ يماهس) ناياس یا هميب تامدخ تكرش 
142,141  -  -  - (صاخ يماهس)راذگ هيامرس هعسوت ناياس
115,000   -  -  - (صاخ يماهس) اپياس نايار

  -   -   1,039  258,185

يمومع و یرادا یاه هنيزه-6

1397 لاس 1398 لاس 1397 لاس 1398 لاس 

لاير نويليم لاير نويليم لاير نويليم لاير نويليم 
187,946  258,346  227,447  322,280  ايازم و دزمتسد و قوقح
1,439,237  425,337  1,439,237  425,337  طاسقا لوصولا کوکشم تابلاطم هنيزه
1,223  1,962  1,400  2,151  تباث یاهيياراد کالهتسا هنيزه
41,499  25,998  54,826  116,579  (يمومع یرادا یاه هنيزه دصرد 10 زا رتمك مالقا) رياس

  866,347  1,722,910  711,643  1,669,905

-6-1

1397 لاس 1398 لاس 1397 لاس 1398 لاس 

لاير نويليم لاير نويليم لاير نويليم لاير نويليم 
51,472  58,537  76,922  99,723  همحزلا قح و قوقح
15,542  22,451  15,542  22,451  یراك هفاضا
20,262  26,472  20,262  26,472  امرفراك مهس هميب
12,229  13,790  13,722  15,926  کاشوپ و یدقن ريغ یايازم
14,773  24,595  19,824  31,963  تمدخ تاونس ديرخزاب
13,428  19,663  20,935  32,907   یديع 

60,240  92,838  60,240  92,838  رياس
  322,280  227,447  258,346  187,946

يلصا تكرش

: دشاب يم ريز حرش هب ايازم و دزمتسد و قوقح هنيزه 
يلصا تكرشهورگ
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هورگ

( ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش
يلام یاه تروص يحيضوت یاهتشادداي
1398هام دنفسا 29 هب يهتنم يلام لاس

يلصا تكرشهورگ

 2 یانبم رب تكرش هدش هتخورف یاهوردوخ ساسارب هك دشاب يم وردوخ هدننك ديلوت یاهتكرش زا يتفايرد دزمراك لماش يگدنيامن دزمراك زا لصاح دمآرد  -5-1-2
 دايماز تكرش زا و 1396 لاس زا لبق یاهلاس هب طوبرم اپياس تكرش زا ( وردوخ یانبم تميق ) تامدخ رياس و ثلاث صخش هميب رسك زا سپ کبس یوردوخ یاهب دصرد
 لزيد اپياس تكرش زا و يياطعا تاليهست دصرد 3.2 لداعم 1397 و 1396 یاه لاس یارب و (انبم تميق )وردوخ یاهب دصرد 4 يلا 2 لداعم 1396 زا لبق یاهلاس یارب
 يم حيضوت هب مزال .ددرگ يم تفايرد  (انبم تميق )وردوخ یاهب دصرد 1.5 لداعم 1395 زا لبق یاهلاس یارب وردوخ سراپ تكرش زا و يياطعا تاليهست دصرد 7 لداعم
.تسا هديدرگ فذح 1395/06/17 خروم10/1178/374563 هرامش هيقاحلا 2 دنب قبط 1395 لاس مود ههام شش زا اپياس تكرش زا يتفايرد دزمراك دشاب

 تكرش طسوت هرداص ثداوح و رمع و نامرد و تيلوئسم ،یربراب ،یزوس شتآ ،ثلاث صخش ،هندب هميب هب طوبرم دزمراك و همان هميب رودص زا لصاح دمآرد -5-1-3
.دشاب يم ناياس یا هميب تامدخ و اپياس نايار یا هميب تامدخ

 عون نيا رد .دشاب يم شرازگ دروم لاس رد 5-1-1-2 تشادداي تاحيضوت حرش هب تالوصحم یرابتعا شورف دمآرد هتفاي ققحت شخب تباب یرابتعا شورف دمارد -5-1-4
 يم تفايرد نايرتشم زا تاليهست عرف و لصا لماش راد تدم کچ هرقف 6 يلا  4 تروصب وردوخ تميق و (تفايرد شيپ)یرتشم زا يتفايرد دقن هجو توافتلا هبام ،شورف
 تدم لوط رد ،ههام کي ينامز یاه هلصاف رد و روظنم یرابتعا یاه شورف دمآرد تفايرد شيپ باسح رد ادتبا و هبساحمدصرد 28 یاه خرن ساسا رب يتفايرد عرف .ددرگ
.ددرگ يم مادقا یراج هرود دمآرد يياسانش هب تبسن ،طاسقا

.دنا هدومن مادقا باسح هيوست هب تبسن هك تسا ينايرتشم طاسقا تخادرپرد ريخات هميرج تباب نايرتشم زيراو ريخات زا لصاح دمآرد -5-1-5
.دشاب يم  وردوخ سراپ و لزيد اپياس و اپياس تكرش ديلوت رد تكراشم دوس هب طوبرم  ديرخ شيپ زا لصاح دمآرد -5-1-6

 زا يعرف یاه تكرش ماهس دوس تباب لاير نويليم60.000 غلبم هب و .دشاب يم ماگنه دوز باسح هيوست نايرتشم يتآ دوس %10 هب طوبرم  ًااتدمع اهدمآرد رياس -5-1-7
.دشاب يم اپياس هميب يمسر یرازگراك تكرش

یراذگ هيامرس زا لصاح دوس



-6-3

1397 لاس 1398 لاس 1397 لاس 1398 لاس 

لاير نويليم لاير نويليم لاير نويليم لاير نويليم 
497  1,004  497  1,037  باهذ و بايا هنيزه
565  1,645  4,112  89,743  يبايرازاب و تاغيلبت و يهگآ هنيزه
1,643  1,010  1,643  1,024  تالسارم و تسپ هنيزه
657  1,000  657  1,000  تاموزلم هنيزه
2,030  3,515  3,005  4,673  يسرباسح و يلام تامدخ هنيزه
3,652  3,691  3,862  3,952  نارواشم و يتامدخ نانكراك هنيزه
964  1,380  964  1,380  يتايلمع یاه هنيزه
142   -  142   -  وردوخ ليوحت رد ريخات دوس هنيزه
2,226  1,776  2,251  1,928  تباث یاهيياراد یرادهگن و ريمعت هنيزه
1,474  2,325  1,502  2,434   نفلت و زاگ و قرب و بآ
2,456  1,957  2,456  1,957   تاناعا و اياده هنيزه
25,193  6,695  33,735  7,451  (...و هدوزفا شزرا لماش)رياس

  116,579  54,826  25,998  41,499

يلام یاه هنيزه-7

1397 لاس 1398 لاس 1397 لاس 1398 لاس 

لاير نويليم لاير نويليم لاير نويليم لاير نويليم :يتفايرد یاه ماو
1,618,2721,844,2501,618,2721,844,250یرابتعا تاسسوم و اه کناب

1,618,2721,844,2501,618,2721,844,250
919,416723,420919,416723,420تكراشم قاروا
506,745928,697506,745928,697نيد ديرخ قاروا

281,061294,358281,061294,358يکناب یاه هنيزه رياس
1,707,2221,946,4751,707,2221,946,475
3,325,4943,790,7253,325,4943,790,725

8-

1397 لاس 1398 لاس 1397 لاس 1398 لاس 

لاير نويليم لاير نويليم لاير نويليم لاير نويليم 

2,814 2,612 2,814 2,612   یراذگ هيامرس زا لصاح دمآرد
1,152 372 1,152 372 زرا ريعست زا يشان دوس
- - 19,822 523,995 تدم هاتوك یراذگ هيامرس شورف لصاح دوس
- - 32,019 4,846 رياس

  531,825  55,807  2,984  3,966
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( ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش
يلام یاه تروص يحيضوت یاهتشادداي
1398هام دنفسا 29 هب يهتنم يلام لاس

.دشاب يم راك ترازو ينوناق شيازفا زا يشان نانكراك یاه هنيزه رياس و راك هفاضا و قوقح یاه هنيزه ناسون _6-1-1
 یزكرم کناب لمعلاروتسد قبط لاير نويليم 425.337 غلبم (14-1-3تشادداي)لوصولا کوکشم تابلاطم هريخذ لاير نويليم 3.266.526غلبم زا  _6-2

.دشاب يم یراج هرودرد لوصولا کوکشم تابلاطم هنيزه

 (وردوخ ديرخ تهج نايرتشم هب تاليهست ءاطعا)گنيزيل تايلمع رد هدافتسا تهج اهکناب زا يتفايرد تاليهست هدمع تكرش تيلاعف عوضوم قبط هکنيا هب هجوت اب -7-1
 دزمراك و دوس هنيزه شهاك تلع .دشاب يم 26 يحيضوت تشادداي حرش هب يتفايرد تاليهست .ددرگ يم بوسحم يتايلمع یاه هنيزه ناونع هب يلام یاه هنيزه اذل ،هدوب
.دشاب يم شرازگ دروم هرود رد يتفايرد تاليهست شهاك هب طوبرم لبق يلام هرود هب تبسن يلام تاليهست

يلصا تكرشهورگ

: دشاب يم ريز حرش هب يمومع و یرادا یاه هنيزه رياس 

يلصا تكرشهورگ

يلصا تكرشهورگ

اه دمآرد رياس



9-

1397 لاس 1398 لاس 1397 لاس 1398 لاس 

لاير نويليم لاير نويليم لاير نويليم لاير نويليم 
163,85367,154162,11966,309

0(19)0(19)
28,75412,92930,80312,929

192,60780,064192,92279,219

10-

1397 لاس 1398 لاس 1397 لاس 1398 لاس 

لاير نويليم لاير نويليم لاير نويليم لاير نويليم 
يتايلمع -موادت لاح رد تايلمع زا يشان دوس  3,718,8282,606,2083,117,7682,709,113

(541,823)(623,554)(521,242)(743,766)يتايلام رثا
 2,975,062 2,084,966 2,494,214 2,167,290

يتايلمع مهس ره هياپ (نايز) دوس   329 302 276 295
192,60780,064192,92279,219

72,218(5,430)111,87648,420يتايلام رثا
304,483128,484187,492151,437

يتايلمع ريغ  مهس ره هياپ (نايز) دوس  34192121
3,911,4352,686,2723,310,6902,788,332صلاخ دوس
(469,605)(628,984)(472,822)(631,890)يتايلام رثا

3,279,5452,213,4502,681,7062,318,727

مهس ره هياپ دوس   363 321 297 315

مهس ره هتفاي ليلقت دوس   363 269 297 282

1397 لاس 1398 لاس 1397 لاس 1398 لاس 

دادعتدادعتدادعتدادعت
9,0407,1379,0407,350

24000هنازخ ماهس دادعت نوزوم نيگنايم

ماهس دادعت نوزوم نيگنايم  9,0406,8979,0407,350

21

            اه کناب دزن یراذگ هيامرس هدرپس دوس دمآرد

دوهشم تباث یاهيياراد شورف زا يشان دوس(نايز)

يتايلمع ريغ یاه هنيزه و اه دمآرد رياس
هورگ

يلصا تكرشهورگ

یداع ماهس دادعت نوزوم نيگنايم

يلصا تكرش

رياس

مهس ره  هتفاي ليلقت و هياپ (نايز) دوس هبساحم یانبم

يتايلمع ريغ -موادت لاح رد تايلمع زا يشان دوس  

( ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش
يلام یاه تروص يحيضوت یاهتشادداي
1398هام دنفسا 29 هب يهتنم يلام لاس



دوهشم تباث یاه ييراد
هورگ -11-1

عمج تالآ رازبا تابوصنم و هثاثا هيلقن لياسو تاسيسات نامتخاس نيمز 

46,63534,6932,2922,79619,5282105,946
 - -15 -2,677 -2,692
 - -(29) -(571) -(600)

46,63534,6932,2782,79621,6342108,038
 - - -6,1631,371 -7,534
 - - - -(7) -(7)

46,63534,6932,2788,95922,9982115,565

 -18,8671,5791,19514,181135,823
 -42644147782 -1,399
 - -(28) -(366) -(394)
 -19,2931,5951,34214,597136,828
 -428592931,37312,154
 - - - -(7) -(7)

(14)14
019,7211,6401,63515,977238,975

46,63514,9726387,3247,021076,590
46,63515,4006831,4547,037171,210

هدش راذگاو
1398 لاس ناياپ رد هدنام

( لاير نويليم هب غلابم )

هدش راذگاو

شيازفا
هدش راذگاو
1397 لاس ناياپ رد هدنام
شيازفا

هتشابنا شزرا شهاك و هتشاينا کالهتسا
1397 لاس یادتبا رد هدنام
کالهتسا

( ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش
يلام یاه تروص يحيضوت یاهتشادداي
1398هام دنفسا 29 هب يهتنم يلام لاس

:  هدش مامت یاهب
1397 لاس یادتبا رد هدنام

1397 لاس ناياپ رد هدنام
کالهتسا
هدش راذگاو
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1398 لاس ناياپ رد هدنام

تارييغت و تالاقتنا و لقن رياس

1398 لاس  ناياپ رد یرتفد غلبم

1397 لاس ناياپ رد یرتفد غلبم



يلصا تكرش دوهشم تباث یاه ييراد

عمج تالآ رازبا تابوصنم و هثاثا هيلقن لياسو تاسيسات نامتخاس نيمز 
0

15,95922,1752,2931,84119,511161,780
 - -15 -2,677 -2,692
 - -(29) -(571) -(600)

15,95922,1752,2791,84121,617163,872
 - - - 5,9001,371 -7,271
 - - - -(7) -(7)

15,95922,1752,2797,74122,981171,136

 -13,5191,58194214,178130,221
 -29643102782 -1,223
 - -(30) -(366) -(396)

013,8151,5941,04414,594131,048
 -295592361,373 -1,963
 - - - -(7) -(7)

(14)140
014,1101,6391,28015,974133,004

15,9598,0656406,4617,007038,132
15,9598,3606857977,023032,824

1398 لاس ناياپ رد هدنام

هتشابنا شزرا شهاك و هتشاينا کالهتسا
1397 لاس یادتبا رد هدنام

هدش راذگاو

( ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش
يلام یاه تروص يحيضوت یاهتشادداي
1398هام دنفسا 29 هب يهتنم يلام لاس

( لاير نويليم هب غلابم )

:  هدش مامت یاهب
1397 لاس یادتبا رد هدنام
شيازفا
هدش راذگاو
1397 لاس ناياپ رد هدنام
شيازفا

کالهتسا
هدش راذگاو
تارييغت و تالاقتنا و لقن رياس
1397 لاس ناياپ رد هدنام
کالهتسا
هدش راذگاو

1398 لاس ناياپ رد هدنام
1398 لاس  ناياپ رد یرتفد غلبم
1397 لاس ناياپ رد یرتفد غلبم
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.دنشاب يم رادروخرب یا هميب ششوپ زا هلزلز و ليس ،یزوس شتآ زا يشان يلامتحا تارطخ لباقم رد لاير نويليم135.021 شزرا ات يلصا تكرش و لاير نويليم 248.075شزرا ات هورگ دوهشم تباث یاهيئاراد -11-2-3 

 تفن نابايخ نامتخاس نيمز هب طوبرم لاير درايليم 8 غلبم و دامادريم نابايخ نامتخاس نيمز هب طوبرم لاير درايليم 15/6 غلبم ،هورگ یراجيتسا یاهنامتخاس نـيمز هدـش ماـمت یاـهب  لاـير درايليم 46/6 غلبمزا -11-2-1
.تسا هدش یراديرخ 1389 لاس رد هك دشاب يم ناياس یا هميب تامدخ تكرش یرادا نامتخاس نيمز هدش مامت یاهب هب طوبرم لاير درايليم 23 غلبم هب يقبام و تسا  هدش یراديرخ 1384 لاس رد هك تسا يلامش

 يلامش تفن نابايخ نامتخاس هب طوبرم لاير درايليم 8/6 غلبم و دامادريم نابايخ نامتخاس هب طوبرم لاير درايليم 16/2 غلبم تباب ًااتدمع هورگ یراجيتسا یاهنامتخاس هدش مامت یاهب لاير درايليم34/6 غلبم زا -11-2-2
 نايار گنيزيل تكرش مهس و تسا عبرمرتم 3210 رب غلاب نامتخاس یرادا تحاسم لك هك تسا هدش یراديرخ اپياس یراذگ هيامرس تكرش و تراك ناياس ،اپياس نايار گنيزيل  تكرش طسوت "اكرتشم 1384 لاس رد هك تسا

.تسا هدش یراديرخ 1389 لاس رد ناياس یا هميب تامدخ تكرش طسوت هك یرهطم نابايخ نامتخاس هدش مامت یاهب هب طوبرم لاير درايليم 9/8 غلبم و دشاب يم عبرمرتم 536 لداعم اپياس

تارييغت و تالاقتنا و لقن رياس



دوهشمان یاهيياراد -12

1398/12/291397/12/291398/12/291397/12/29

لاير نويليملاير نويليملاير نويليملاير نويليم
15151515

1,221219136136هارمه و تباث نفلت زايتما قح
8,4858,4858,4858,485 نامتخاس یرادا یربراك زايتما قح
4,6494,3044,6494,304دوهشمان یاهيئاراد رياس

 14,370 13,023 13,285 12,940

12-1-

1397/12/29تدم دنلب یاه یراذگ هيامرس13

هدش مامت یاهبهورگ
 شزرا شهاك

هتشابنا
یرتفد غلبمیرتفد غلبم

لاير نويليملاير نويليملاير نويليملاير نويليم

5,759 -5,7595,759
5,759 -5,7595,759

يلصا تكرش
3,0053,0053,005
5,656 -5,6565,656
8,66108,6618,661

: دوش يم کيکفت ريز حرش هب اه تكرش ماهس رد یراذگ هيامرس-13-1

یاهتكرش 
رد هدش هتفريذپ
سروبارف/سروب

ماهس دادعت 
 هيامرس دصرد 

یراذگ
هدش مامت یاهب 

 شزرا شهاك 
هتشابنا

رازاب شزرا یرتفد غلبم 
 غلبم 
یرتفد

رازاب شزرا 

651,637%1/9931 -931 -931 -
6,750,000%154,725 -4,725 -4,725 -
100,000%20100 -100 -100 -
3,000100%3 -3 -3 -

5,75905,75905,7590

651,637%1/9931 -931 -931 -
6,750,000%154,725 -4,725 -4,725 -

5,65605,65605,6560

:تسا ريز رارق هب هورگ ىعرف ىاهتكرش تاصخشم13-2
 هيامرس دصرد عون

يلصا تكرشهورگیراذگ هيامرس
لاعف یا هميب تامدخ100%100%يعرفاپياس نايار یا هميب تامدخ تكرش1
لاعف یراذگ هيامرس97%100%يعرفراذگ هيامرس هعسوت ناياس تكرش2
لاعف یراذگ هيامرس97%100%يعرفاپياس نايار تكرش3
لاعف یا هميب تامدخ100%100%يعرفناياس یا هميب تامدخ تكرش4
لاعف ريغیراذگ هيامرس98%100%يعرفهيامرس رکتبم نايار تكرش5
لاعف ريغیراذگ هيامرس98%100%يعرفرادياپ هيامرس نايار تكرش6
لاعف ريغیراذگ هيامرس98%100%يعرفنايار حرط دنيآرف تكرش7

هورگ

 زاگ و قرب و بآ زايتما قح

اه تكرش ماهس رد یراذگ هيامرس
يعرف یاهتكرش رد یراذگ هيامرس

.دشاب يم یرادا هب ينوکسم زا دامادريم نامتخاس یربراك رييغت هدش مامت یاهب هب طوبرم نامتخاس زايتما قح 
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1398/12/29

( ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش
يلام یاه تروص يحيضوت یاهتشادداي
1398هام دنفسا 29 هب يهتنم يلام لاس

1398/12/291397/12/29

اه تكرش ماهس رد یراذگ هيامرس

( لاير نويليم هب غلابم )

تكرش مانفيدر
 يلصا تيلاعف

تكرش
 تيعضو

تكرش

يلصا تكرش

: اهتكرش رياس

ناريا یرابتعا یدنب هبتر هرواشم  تكرش

ناتساب رهپس یرازگراك تكرش

هورگ

يلصا تكرش

اپياس هميب یرازگراك تكرش

: اهتكرش رياس

ناريا یرابتعا یدنب هبتر هرواشم  تكرش

ناتساب رهپس یرازگراك تكرش

رياس



14-
( هدش َههئارا ديدجت )

1397/12/29

 تابلاطم هريخذيلاير
لوصولا کوکشم

صلاخصلاخ

لاير نويليملاير نويليملاير نويليملاير نويليم

:هورگ

25,992,80827,798,897(3,270,338)29,263,146یراجت یاه ينتفايرد

287,4531,496,806(677)288,130یراجت ريغ یاه ينتفايرد

29,551,276(3,271,015)26,280,26129,295,703

: يلصا تكرش

23,427,65226,707,497(3,266,566)26,694,218یراجت یاه ينتفايرد

261,534629,603(677)262,211یراجت ريغ یاه ينتفايرد

26,956,429(3,267,243)23,689,18627,337,100

:ددرگ يم کيکفت ريز حرش هب یراجت یاه ينتفايرد -14-1

1398/12/291397/12/291398/12/291397/12/29

لاير نويليملاير نويليملاير نويليملاير نويليم

5,223,01110,922,9225,223,01110,922,922ينتفايرد دانسا صلاخ

24,040,13519,720,97721,471,20718,625,804ينتفايرد یاهباسح

(2,841,229)(3,266,566)(2,845,002)(3,270,338) لوصولا کوکشم تابلاطم هريخذ  :دوش يم رسك

20,769,79716,875,97518,204,64115,784,575ينتفايرد یاهباسح صلاخ

25,992,80827,798,89723,427,65226,707,497

:ددرگ يم کيکفت ريز حرش هب یراجت ينتفايرد دانسا -14-1-1

1398/12/291397/12/291398/12/291397/12/29

لاير نويليملاير نويليملاير نويليملاير نويليم

1,022,8251,665,3151,022,8251,665,315یرابتعا نايرتشم قودنص دزن دانسا

188,035364,080188,035364,080یرابتعا نايرتشم لوصو نايرجرد دانسا
5,230,79313,827,7995,230,79313,827,799اه کناب دزن دانسا

6,441,65315,857,1946,441,65315,857,194
(2,113,468)(498,457)(2,113,468)(498,457)يتآ هرود هب يلاقتنا دمآرد: دوش يم رسك

5,943,19613,743,7265,943,19613,743,726
(2,820,804)(720,185)(2,820,804)(720,185)تدم دنلب هصح صلاخ :دوش يم رسك
5,223,01110,922,9225,223,01110,922,922تدم هاتوك هصح ينتفايرد دانسا صلاخ

14-1-1-1

14-1-1-2

14-1-1-3

1398/12/29

( ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش
 يلام یاهتروص يحيضوت یاه تشادداي
1398هام دنفسا 29 هب يهتنم يلام لاس

اه ينتفايرد رياسو یراجت ينتفايرد 

 هئارا اهکناب هب يناما تروص هب تاليهست ذخا نيمضت ناونع هب هك دشاب يم دعب هب 1399/01/01 خيرات زا ديسررس هب یاهکچ لماش لاير نويليم 5.230.793 غلبم 
ددرگ يم کناب ليوحت و نيزگياج یرگيد یاهکچ اددجم و هدش لوصو اهکچ ديسررس رد و تسا هدش

25

يلصا تكرشهورگ

يلصا تكرشهورگ

 تفايرد تهج نونك ات اما هيوست دوجو اب هك دشاب يم يفارصنا نايرتشم هب طوبرم ،یرابتعا نايرتشم قودنص دزن دانسا هدنام زا لاير نويليم 18.298 غلبم 
.دنا هدومنن يمادقا دوخ یاهکچ

  هك دشاب يم مادقاالب و يتشگرب یاهکچ ناونع تحت  1398  دنفسا  ديسررس هب کناب هب یراذگاو یاهکچ هب طوبرم یرابتعا نايرتشم لوصو نايرجرد دانسا غلبم
 يم رياس و وردوخ تراسخ نايرتشم یاهکچ یراذگاو هب طوبرم لاير نويليم000 غلبم هب. تسا هديدرگ رداص 1399 لاس هام نيدرورف رد نآ یرادباسح دنس
 رهم هسسوم دزن (10-1) تشادداي حرش هب ينتفايرد دانسا زا لاير نويليم000 غلبم شرازگ دروم يلام هرود يط روكذم غلبم رب هوالع هك تسا حيضوت هب مزال.دشاب



14-1-2

1398/12/291397/12/291398/12/291397/12/29
لاير نويليملاير نويليملاير نويليملاير نويليم

62,1402,568,79162,1402,568,791          اپياس نايار گنيزيل  نايرتشم يهدب 
 (2,510,595) (49,121) (2,510,595) (49,121)(صلاخان) نايرتشم يهدب تدم دنلب هصح 
13,01958,19613,01958,196          اپياس نايار گنيزيل  نايرتشم يهدب یراج هصح
42,38593,08342,38593,083يگنيزيل نايرتشم قوعم طاسقا
-141,492-141,492 يگنيزيل یاهوردوخ نايضاقتم
16,87818,86516,87818,865(قوعم)هدوسرف وردوخ نيرجاتسم یراج
2,072,0682,195,6182,072,0682,195,618 يتشگرب یاهکچ
 (2,276,257) (2,701,594) (2,276,257) (2,701,594)لوصولا کوکشم تابلاطم هريخذ :دوش يم رسك
30,44068,69830,44068,698لوصو لباق ريغو مادقا الب یاهکچ
21,090,79716,503,71818,568,95715,075,015                 اپياس هورگ یاهتكرش زا بلط
18,407415,191--اپياس نايار گنيزيل هورگ یاهتكرش
64,312214,0542,589136,166رياس

20,769,79716,875,97518,204,64115,784,575

14-1-2-1

1397/12/29
لاير نويليملاير نويليملاير نويليملاير نويليم

لصاعرف و لصاعرفلصا
14,1261,53515,66173,817(هدشن ديسررس)گنيزيل نايرتشم يهدب عمج
(15,621)(1,185)(78)(1,107)گنيزيل نايرتشم يهدب تدم دنلب هصح :دوش يم رسك

13,0191,45714,47658,196تدم دنلب  هصح

14-1-2-2

1398/12/291397/12/29
لاير نويليملاير نويليم

419,663627,387(الاب هب طسق 3 قوعم طاسقا) ناراکهدب
278,961151,063(طسق 3زارتمك ) ناراکهدب
 (9,908) (8,265)يتآ تاونس هندب هميب 
 (62,697) (62,697)یرابتعا هميب تباب ناريا هميب زا يتفايرد غلابم 

2627,662705,845-2-7نايرتشم يهدب صلاخ
 (1,788) (1,336)تخادرپ دوز طاسقا باسحلا يلع
 (564,972) (564,972)نايرتشم قوعم طاسقا لوصولا کوکشم تابلاطم هريخذ 

61,354139,085
 (11,939) (13,302)صخشمان یزيراو
 (34,063) (5,667)اه يهدب رياس و یزيراو هفاضا و یرسك

42,38593,083
825567671524

14-1-2-2-1

( ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل  تكرش
 يلام یاهتروص يحيضوت یاه تشادداي
1398هام دنفسا 29 هب يهتنم يلام لاس

يلصا تكرش

. تسا هدش لوصو نآ لاير نويليم 3.657 غلبم "اعمج شرازگ هيهت نامز ات هك دشاب يم هدش ديسررس طاسقا تباب ناراکهدب قوعم طاسقا هدنام 
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يلصا تكرشهورگ:ددرگ يم کيکفت ريز حرش هب یراجت ينتفايرد یاهباسح

:ددرگ يم کيکفت ريز حرش هب گنيزيل نايرتشم يهدب یراج هصح

1398/12/29

:ددرگ يم کيکفت ريز حرش هب يگنيزيل نايرتشم  قوعم طاسقا  



14-1-2-2-2

14-1-2-3

14-1-2-4

14-1-2-5

14-1-2-6

14-1-2-7

1398/12/291397/12/291398/12/291397/12/29
لاير نويليملاير نويليملاير نويليملاير نويليم

17,195,3183,152,94817,156,3453,113,975             اپياس تكرش  

766,6676,870,76706,128,944   وردوخ سراپ تكرش 

5,224,581- 349,1545,473,030             دايماز تكرش 

1,578,884810,0741,353,523587,794لزيد اپياس تكرش

22,91623,02511,86012,236کيتسجل اپياس تكرش

- 5,809- 5,809اپياس نانكراك یراذگ هيامرس تكرش

- 847,23133,964 980,869اپياس هميب يمسر یرازگراك تكرش

191,180173,8747,4567,485(نايار یا هميب تامدخ نايرتشم زا ملق 30 زا شيب لماش ًااتدمع) هورگ یاهتكرش رياس

21,090,79717,350,94918,568,95715,075,015

: دشاب يم ريز حرش هب اپياس تكرش باسح هدنام 14-1-2-7-1

1398/12/291397/12/291398/12/291397/12/29

لاير نويليملاير نويليملاير نويليملاير نويليم

(1,284,432)3,113,975(1,341,352)3,152,948لاس یادتبا رد يهدب /بلط هدنام

(7,134,401)(2,663,600)(7,134,401)(2,663,600)وردوخ یدقن ديرخ

(9,256,168)(3,491,911)(9,256,168)(3,491,911)نايرتشم زا يتفايرد راد تدم یاه کچ 

(565,734)(752,143)(565,734)(752,143)ماهس دوس

3,766,842116,6893,766,842116,689ديلوت رد تكراشم زا لصاح (نايز)دوس

400,0004,450,000400,0004,450,000نيد ديرخ تباب ينتخادرپ دانسا

11,911,319120,00011,911,319120,000نيباميف باسح هب يلاقتنا
(11,633)61,247(11,633)61,247رياس

12,384,702(13,622,599)12,345,729(13,565,679)

:دوش يم رسك

1,609,48911,186,6081,609,48911,186,608لاس يط يتخادرپ هوجو

20,394- 18,588- کيتسجل اپياس تابلاطم

3,800,602- 3,800,602- تابلاطم لحم زا هيامرس شيازفا

3,142,9189,208,1403,142,9189,208,140یرتشم هب وردوخ ليوحت

4277,3224277,322يجنس رابتعا یاه هنيزه

57,782534,40657,782534,406(نايرتشم هب يليوحت یاه وردوخ)خرن توافت

(8,077,818)- (8,077,818)- هورگ یاهتكرش هجو رد هرداص یاهکچ 

- - 38,97438,974یا هميب هورگ تكرش يهدب

-- 58,725(38,974)رياس

17,195,3183,152,94817,156,3453,113,975لاس ناياپ رد هدنام
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 يلو تسا هديدرگروظنم زين تكرش یاهباسح رد و هديدرگ زيراو نايرتشم طسوت هك دشاب يم لاير نويليم 13.302 لداعم کناب قيرط زا هدش لوصو غلابم لماش صخشمان یاه یزيراو 

 لاير نويليم 9.057  غلبم  ،قوف غلبم زا نينچمه ديامن يم رييغت کناب زا حيحص تاعالطا تفايرد اب و تسا هتفرگن رارق يياسانش دروم کناب یوس زا يلاسرا تاعالطا ندوبن يفاك ليلدب

.دشاب يم 98 لاس  صخشمان یزيراو هب طوبرم لاير نويليم 4.245  غلبم هب يقبام و دشاب يم لبق یاه لاس صخشمان یزيراو هب طوبرم 

( ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش
 يلام یاهتروص يحيضوت یاه تشادداي
1398هام دنفسا 29 هب يهتنم يلام لاس

.دنا هتفرگ ليوحت وردوخ 98 لاس رد هك دشاب يم يگنيزيل نايرتشم يتآ طاسقا عرف و لصا هب طوبرم  يگنيزيل یاهوردوخ نايضاقتم

يلصا تكرشهورگ

 هب اپياس تكرش فرط زا 1382/11/04 خروم 82/120 /1970/9474 هرامش همانقفاوت قبط هكدشاب يم ينايرتشم زا هتسد نآ قوعم طاسقا لماش هدوسرف یاهوردوخ باسح هدنام 

 تسا هديدرگ نيمات اپياس تكرش دوخ طسوت همانقفاوت نيا يلام نيمات عبانم هك دنا هتفرگ ليوحت زور تميق اب ديارپ وردوخ هاگتسدکي رفن ره ءازا هب و يفرعم اپياس نايار گنيزيل تكرش

.تسا هدومن هيوست اپياس تكرش اب ار تباب نيا زا يهدب لك 1388 لاس رد اپياس نايار گنيزيل تكرش و

 لوصو یارب مزال تامادقا تهج يقوقح دحاو رايتخا رد و .تسا هدشن لوصو يلو هئارا کناب هب لوصو تهج هك دشاب يم یرابتعا نايرتشم یاه کچ تباب يتشگرب یاهکچ باسح غلبم 
.دشاب يم اهنآ

.تسا هدومن عوجرم يتشگرب اي يلوصو مالعا نودب کناب يلو هئارا کناب هب لوصو تهج هك دشاب يم یرابتعا نايرتشم یاه کچ تباب لوصو لباق ريغو مادقا الب یاهکچ 

:دشاب يم ريز حرش هب اپياس هورگ یاهتكرش زا بلط  

يلصا تكرشهورگ



:دشاب يم ريز حرش هب وردوخ سراپ تكرش باسح هدنام 14-1-2-7-2

1398/12/291397/12/291398/12/291397/12/29

لاير نويليملاير نويليملاير نويليملاير نويليم

6,870,7674,769,1726,128,9444,769,172لاس یادتبا رد يهدب /بلط هدنام

(90,060)(97,403)(90,060)(97,403)وردوخ یدقن ديرخ

6,773,3644,679,1126,031,5414,679,112

:دوش يم رسك

20,000- 20,000- لاس يط يتخادرپ هوجو
----1-2-6-2-1-5(وردوخ هاگتسد رازه20 تكراشم دادرارق تباب) يتخادرپ

11,0311,417,9111,0311,417,911-2-7-2-1-5دادرارق قبط ديلوت رد تكراشم دوس

11,40611,406يجنس رابتعا یاه هنيزه

10,936- 10,936- خرن توافت

--766,667741,823هميب هورگ

(421)(6,116,156)(421)(6,774,396)رياس

83,583ينتخادرپ یاهباسح هب لاقتنا

766,6676,870,76706,128,944لاس ناياپ رد هدنام

14-1-2-7-2-1

14-1-2-7-3

1398/12/291397/12/291398/12/291397/12/29تشادداي

لاير نويليملاير نويليملاير نويليملاير نويليم

5,473,0304,255,1525,224,5814,255,152لاس یادتبا رد يهدب /بلط هدنام

(1,304,371)- (1,304,371)- وردوخ یدقن ديرخ

5,473,0302,950,7815,224,5812,950,781

:دوش يم رسك

811,433- 811,433- لاس يط يتخادرپ هوجو

-398-1398-3-7-2-1-5دايماز عبانم یاهشورف لحم زا نايار دصرد 3.9 دزمراك

1,340,950- 1,340,950- 1-3-7-2-1-5دادرارق قبط ديلوت رد تكراشم دوس

46,550- 46,550-  يگدنيامن همحزلا قح

72,211- 72,211- خرن توافت

-- 349,154248,449هميب هورگ

2,656(5,795,661)2,656(5,473,428)رياس

00570,682ينتخادرپ یاهباسح هب لاقتنا

349,1545,473,03005,224,581لاس ناياپ رد هدنام

14-1-2-7-3-1

14-1-2-7-4

14-1-2-7-5

( ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش
 يلام یاهتروص يحيضوت یاه تشادداي
1398هام دنفسا 29 هب يهتنم يلام لاس

يلصا تكرشهورگ

 دقعنم يتآ لاس و 1397  لاس رد یرابتعا شورف تهج زاس وردوخ یديلوت یاهوردوخ هاگتسد رازه20 ديرخ شيپ تباب وردوخ سراپ تكرش اب همانقفاوت -5-1-2-7-2-1
.دشاب يم  ناياس هميب و نايار یا هميب تامدخ تكرش طسوت هرداص ثلاث  صخش و هندب هميب قح تباب تكرش نآ يهدب هب طوبرم  هميب هورگ باسح هدنام 

:دشاب يم ريز حرش هب دايماز تكرش باسح هدنام 

يلصا تكرشهورگ

 هديدرگ دقعنم يتآ لاس و 1397 لاس رد یرابتعا شورف تهج زاس وردوخ یديلوت یاهوردوخ هاگتسد رازه20 ديرخ شيپ تباب دايماز تكرش اب همانقفاوت -5-1-2-7-3-1
.تسا هدش روظنم دصرد28 خرن هبتكراشم دوس يتخادرپ هوجو لابق رد و تسا .دشاب يم ناياس هميب و اپياس نايار یا هميب تامدخ تكرش طسوت هرداص ثلاث صخش و هندب هميب قح تباب هميب هورگ باسح هدنام 

 شيپ زا لصاح دوس و وردوخ شورف همحزلا قح هب طوبرم لاير نويليم 1.353.523 غلبم لماش لاير نويليم 1.578.884 غلبم هب لزيد اپياس تكرش  باسح هدنام 
 نويليم225.213 غلبم هب) اپياس نايار یا هميب تامدخ يعرف  یاه تكرش طسوت هرداص ثلاث صخش و هندب هميب قح تباب يقبام و يلصا تكرش ی وردوخ ديرخ
.تسا هديدرگ لوصو نآ لاير نويليم ... غلبم شرازگ ميظنت خيرات ات هك.دشاب يم (لاير نويليم 148غلبم هب)ناياس یا هميب تامدخ و (لاير

 هيمالعا اب هارمه هك ، دشاب يم لبق تاونس رد اپياس تكرش قيرط زا کيتسجل اپياس تكرش هب نگاو هاگتسد 106 شورف تباب کيتسجل اپياس تكرش باسح هدنام 
.ددرگ يم روظنم کيتسجل اپياس یراکناتسبو اپياس يهدب باسح هب اپياس زا يتفايرد

28



:ددرگ يم کيکفت ريز حرش هب اپياس نايار گنيزيل هورگ یاهتكرش 14-1-2-8

1398/12/291397/12/29

لاير نويليملاير نويليم

12,56677,997(صاخ يماهس)نايار یا هميب تامدخ
5,8415,181(صاخ يماهس)ناياس یا هميب تامدخ
47,068(صاخ يماهس) اپياس نايار
30,901(صاخ يماهس)راذگ هيامرس هعسوت ناياس

18,407161,147

:دشاب يم ريز حرش هب  لوصولا کوکشم تابلاطم هريخذ 14-1-3

عمجعرفلصاعمجعرفلصا

--2,2686532,921155,28944,512199,801202,722هام 2 ات 1
34,827%5,6501,5427,192263,19677,885341,081348,27310هام 6 ات 2
164,898%16,1394,76520,904630,432173,155803,587824,49120هام18 ات 6

468,707%97,59237,554135,146623,770178,497802,267937,41350هام 60 ات 18
589,576%296,181125,393421,574130,92237,080168,002589,576100هام 60 زا شيب

1/5%2,008,558
3,266,566-417,830169,907587,7371,803,609511,1292,314,7382,902,475عمج

:ددرگ يم کيکفت ريز حرش هب یراجت ريغ یاه ينتفايرد14-2
1397/12/29

 تابلاطم هريخذبلط هدنام
لوصولا کوکشم

صلاخصلاخ

لاير نويليملاير نويليملاير نويليملاير نويليم:هورگ

123,422108,967-123,422تكراشم قاروا هب طوبرم  ينتفايرد یاهباسح

115,040105,078-115,040رهم یرابتعا هسسوم يهدب
0377,976-0نيون داصتقا تاليهست هرداص یاهکچ
03,279-0لوصو نايرج رد دانسا

60332-60قودنص دزن دانسا

11,8438,851-11,843( نانكراك یراج و ماو ) اپياس نايار هورگ نانكراك

37,08845,092(677)237,765-7هورگ رياس

288,130(677)287,453649,575

: يلصا تكرش

123,422108,967-123,422تكراشم قاروا هب طوبرم ينتفايرد یاهباسح

115,040105,078-115,040رهم یرابتعا هسسوم يهدب

0377,976-0نيون داصتقا تاليهست هرداص یاهکچ

03,160-0لوصو نايرج رد دانسا

60332-60قودنص دزن دانسا

11,8438,851-11,843( نانكراك یراج و ماو ) اپياس نايار هورگ نانكراك

11,16925,239(677)211,846-7  رياس

262,211(677)261,534629,603

14-2-1

14-2-2

يلصا تكرش

( ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش
يلام یاهتروص يحيضوت یاه تشادداي
1398هام دنفسا 29 هب يهتنم يلام لاس

 000 لاس رد هك دشاب يم تكرش نآ هب يتخادرپ باسحلا يلع  تباب  لاير نويليم000 غلبم   لماش اپياس یراذگ هيامرس تكرش  باسح هدنام   -8-1

:تسا ريز حرش هب 1398/12/29 خيرات رد يلصا تكرش لوصولا کوکشم تابلاطم هريخذ و نايرتشم قوعم طاسقا يکيکفت تروص

يمومع هريخذ

1398/12/29

 نايار گنيزيل نايرتشم يهدب و قوعم طاسقا اب هطبار رد هك دشاب يم يياهکچ تباب "اتدمع قودنص دزن دانسا لاير نويليم214 غلبم -8-1
.ددرگ يم لوصو نيعم یاه خيرات رد و تسا هدش تفايرد اپياس  . دشاب يم یدرايليم 1000 قاروا تباب هنايم رواخ کناب تيلماع دزمراك و ينادرگرازاب دزمراك هب طوبرم نويليم 35.507 غلبم ، تكراشم قاروا هب طوبرم ينتفايرد یاهباسح هدنام زا 
.دشاب يم نادراك هيامرس نيمات تكرش طسوت یدرايليم 1500 قاروا ينادرگرازاب دزمراك هب طوبرم لاير نويليم 87.915 غلبم نينچمه

 لاير نويليم هب ماقرا

هام تدم
یرابتعا نايرتشميگنيزيل نايرتشم

هريخذ غلبمخرن لك عمج

29

 هب طوبرم لاير نويليم 57.678 غلبم و 1390 يلام لاس نيد ديرخ یاهکچ هيوست يتشادرب هفاضا هب طوبرم لاير نويليم 20.698 غلبم ،رهم یرابتعا هسسوم يهدب باسح هدنام زا
  98 لاس رد تاليهست هيوست تهج رهم کناب تشادرب هفاضا هب طوبرم لاير نويليم 10.536 غلبم و  دشاب يم 1395 و 1394 تاونس هدش نيد ديرخ یاهکچ هيوست تشادرب هفاضا
. دشاب يم 1390 و 1389 تاونس يفيلکت تايلام هميرج و 1394 و 1393 تاونس يفيلکت تايلام لصا يهدب هب طوبرم نويليم 26.128 غلبم و



14-3

                                             
تشادداي                

1398/12/291397/12/291398/12/291397/12/29

لاير نويليملاير نويليملاير نويليملاير نويليم

721,2912,836,425721,2912,836,425یراجت
12,0477,78212,0477,782(نانكراك ماو تدمدنلب هصح) یراجت ريغ

733,3382,844,207733,3382,844,207

: یراجت14-3-1

1398/12/291397/12/291398/12/291397/12/29
لاير نويليملاير نويليملاير نويليملاير نويليم

534,852577,677534,852577,677
185,3322,243,127185,3322,243,127اهکناب دزن دانسا

1,10715,6211,10715,621
721,2912,836,425721,2912,836,425

14-3-1-1

1398/12/291397/12/29تشادداي
لاير نويليملاير نويليم

782,5603,266,382
(62,376)(445,578)
720,1842,820,804

:ينتفايرد یاهباسح14-3-1-2
1398/12/291397/12/29تشادداي

لاير نويليملاير نويليم
6-1-2-149,1212,510,595

(48,014)(2,494,974)
1,10715,621

:تسا ريز حرش هب ينتفايرد یاهباسح تدم دنلب هصح14-3-1-2-1
1398/12/291397/12/29تشادداي

لاير نويليملاير نويليم

14001,18514,475 لاس
1400101,146 لاس
1,18515,621عمج

اهيياراد رياس 15-
1398/12/291397/12/291398/12/291397/12/29

لاير نويليملاير نويليملاير نويليملاير نويليم

2,183,2805,181,4122,183,2805,181,412اهکناب دزن هدرپس
7157871578                                          هپس کناب دزن هتخودنا حرط هدرپس یدوجوم

1,8441,5781,8351,569اه هدرپس رياس
(5,181,412)(2,183,280)(5,181,412)(2,183,280)رظانتم تاليهست اب یدودسم يکناب یاه هدرپس رتاهت :دوش يم رسك

1,9152,1561,9062,147
15-1

ينتفايرد یاهباسح

( ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش
 يلام یاهتروص يحيضوت یاه تشادداي
1398هام دنفسا 29 هب يهتنم يلام لاس

:تدم دنلب یاه ينتفايرد 
يلصا تكرشهورگ

يلصا تكرشهورگ

یرابتعا نايرتشم قودنص دزن ينتفايرد دانسا

یا هراجا هيامرس هتشابنا کالهتسا :دوش يم رسك

:يلصا  تكرش تدم دنلب دانسا يتآ یاه هرود دمآرد کيکفت 

یرابتعا یاهکچ عرف و لصا
يتآ یاه هرود هب يلاقتنا یاه دمآرد :دوش يم رسك

یا هراجا هيامرس تدم دنلب هصح

30

يلصا تكرشهورگ

 اب هكدشاب يم اهکناب دزن یدودسم هدرپس( لاير نويليم 5.181.412لبق لاس) لاير نويليم 2.183.280 غلبم لماش ًااتدمع اه کناب دزن هدرپس 
(26-1 تشادداي).تسا هديدرگ رتاهت يتفايرد تاليهست



الاك و داوم یدوجوم -16

1398/12/291397/12/291398/12/291397/12/29

هدش مامت یاهب صلاخهدش مامت یاهب صلاخهدش مامت یاهب صلاخهدش مامت یاهب صلاخ

لاير نويليملاير نويليملاير نويليملاير نويليم

35,572139139139

تدم هاتوك یاه یراذگ هيامرس-17
1397/12/29

صلاخصلاخشزرا شهاكهدش مامت یاهبهورگ
لاير نويليملاير نويليملاير نويليملاير نويليم

1,581 -1,58160,496

1,58101,58160,496
17-1-

 دقن یدوجوم-18

1398/12/291397/12/291398/12/291397/12/29
لاير نويليملاير نويليملاير نويليملاير نويليم

1,747,270581,5331,343,258576,575اهکناب دزن یدوجوم
--50424(یراديد) تدم هاتوك زادنا سپ هدرپس
213138207132 قودنص یدوجوم

1,747,533582,0951,343,465576,707
18-1-

1398/12/291397/12/291398/12/291397/12/29
لاير نويليملاير نويليملاير نويليملاير نويليم

1,745,157579,7531,341,145574,795اهکناب دزن يلاير یدوجوم
2,1131,7802,1131,780اهکناب دزن یزرا یدوجوم

1,747,270581,5331,343,258576,575
18-1-1-
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سروبارف و سروب رد هدش هتفريذپ یاه تكرش ماهس

( ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش
يلام یاه تروص يحيضوت یاهتشادداي
1398هام دنفسا 29 هب يهتنم يلام لاس

يلصاهورگ

     وردوخ یدوجوم

يلصا تكرشهورگ

 177.160  نيون داصتقا کناب ، لاير نويليم 25.585 غلبم هب تلم کناب ، لاير نويليم 43.776 غلبم هب تارداص کناب باسح هدنام زا يشان اتدمع يلصا تكرش ی اهکناب دزن یدوجوم 
   يلم کناب و لاير نويليم 52.946   هافر کناب ، لاير نويليم 15.258   نيرفآراك کناب و لاير نويليم 15.044نيمز ناريا  کناب ، لاير نويليم 32.154   هپس کناب ، لاير نويليم

 و یام هسسوم ، لاير نويليم 3.793   هدنيآ کناب ، لاير نويليم 3.610   ناماس کناب ، لاير نويليم3.011 یزرواشك کناب و لاير نويليم 2.899 تراجت کناب لاير نويليم 932.379
 هب طوبرم لاير نويليم 13.520 غلبم و لاير نويليم 6.977 نواعت و هعسوت کناب ، لاير نويليم 5.535 راصنا گناب ، لاير نويليم 5.322 نکسم کناب ، لاير نويليم 4.289 رهم یرابتعا

.دشاب يم اهکناب رياس

 هيامرس شهاك تلع تسا هدوب یراذگ هيامرس هدش مامت یاهب زا رتشيب نآ شورف شزرا صلاخ هك هدوب لاير نويليم1.581  غلبم هب (صاخ يماهس)اپياس نايار تكرش يسروب یراذگ هيامرس تباب قوف غلبم 
.تسا هدوب اهيراذگ هيامرس شورف تباب لاير نويليم 58.915 نازيم هب یراذگ

يلصا تكرشهورگ

1398/12/29

:رازاب رد هلماعملا عيرس یاه یراذگ هيامرس

 غلبم هب ديارپ هاگتسد ود و نئورتيس اپياس و اپياس یاه تكرش زا (صاخ يماهس) اپياس نايار تكرش وردوخ هاگتسد 15 ديرخ تباب لاير نويليم 35.433 غلبم قوف غلبم زا -16-1
.درادن تفايزاب تيلباق ندوب هدوسرف تلعب هك ددرگ يم یرادهگن اپياس تكرش گنيكراپ رد و تسا لبق تاونس هب طوبرم لاير نويليم 139

:اهکناب دزن یدوجوم  







25-
25-1-

(هدش هئارا ديدجت)
1398/12/291397/12/29

لاير نويليملاير نويليم

هتسباو صاخشا
600,000 600,000 ناياس یا هميب تامدخ 

231,500 400,000 اپياس نايار هميب تامدخ
50,000 - رتسگ هزاس

 1,000,000 881,500

هتسباو صاخشا
59,541 59,545 اپياس تكرش
- 570,681 دايماز تكرش
524,722 302,642 اپياس هميب يمسر یرازگراك تكرش
17 83,600 وردوخ سراپ  تكرش
91,461 راکتبا ناوين تكرش
791 843 رتسگ هزاس  تكرش
790 865 صاخشا رياس

 1,109,637 585,861

87,191 192,747 ناريا هميب هب نايار یا هميب
734,193 132,345 تلم هميب هب ناياس هميب

 325,092 821,384
394,657 147,293 تامدخ ناگدنهد هئارا رياس

 1,582,022 1,801,902
 2,582,022 2,683,402

:اه ينتخادرپ رياس
:ينتخادرپ دانسا

رتسگ هزاس
هتسباو ريغ صاخشا 

800,000 تلم هميب هب ناياس هميب يتخادرپ دانسا
478,197 470,412 ينتخادرپ دانسا رياس

 1,270,412 478,197

124,853 227,947                قوعم یاه هنيزه هريخذ
67 75 راك ماجنا نسح هدرپس
552 552 هتخودنا هيوست
3,413 5,072 ينتخادرپ تايلام و هميب

14,597 22,331 اهدادرارق هميب هدرپس
38,684 27,670 هدشن هدافتسا ماهس  مدقت قح 

7,341 6,791 ناگدنيامن یراك لمعلا قح دزمراك
152,788 336,654 ضراوع و هدوزفا شزرا رب تابلام
246,041 353,611 ينتخادرپ یاهباسح رياس

 980,703 588,336
 2,251,115 1,066,533
 4,833,137 3,749,935

( ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش
يلام یاه تروص يحيضوت یاهتشادداي
1398هام دنفسا 29 هب يهتنم يلام لاس

34

:یراجت
:ينتخادرپ دانسا

:ينتخادرپ یاهباسح

:ينتخادرپ یاه باسح

:هورگ تدم هاتوك یاه ينتخادرپ
اه ينتخادرپ رياس و یراجت یاهتخادرپ

:اه هميب ينتخادرپ یاهباسح



25-2-
1398/12/291397/12/29

لاير نويليملاير نويليم

هتسباو صاخشا
50,000 - رتسگ هزاس

 - 50,000

هتسباو صاخشا
- 570,681 دايماز تكرش
14,990 - اپياس هميب يمسر یرازگراك تكرش
791 742 رتسگ هزاس  تكرش
38,825 - اپياس نايار هميب تامدخ
83,583 وردوخ سراپ تكرش
91,461 راکتبا ناوين تكرش

 ( صاخ يماهس ) 545,434 اپياس نايار
162,014 راذگ هيامرس هعسوت ناياس
580 238 صاخشا رياس

 1,454,153 55,186
344,005 284,890 تامدخ ناگدنهد هئارا رياس

 1,739,043 399,191
 1,739,043 449,191

:اه ينتخادرپ رياس
:ينتخادرپ دانسا

رتسگ هزاس
هتسباو ريغ صاخشا 

ينتخادرپ دانسا رياس   470,412 478,197
 470,412 478,197

124,105 227,125                قوعم یاه هنيزه هريخذ
59 75 راك ماجنا نسح هدرپس
552 552 هتخودنا هيوست
3,410 5,072 ينتخادرپ تايلام و هميب

14,597 20,590 اهدادرارق هميب هدرپس
38,684 27,670 هدشن هدافتسا ماهس  مدقت قح 

7,341 6,791 ناگدنيامن یراك لمعلا قح دزمراك
152,392 336,654 ضراوع و هدوزفا شزرا رب تابلام
253,370 166,017 ينتخادرپ یاهباسحرياس

 790,546 594,510
 1,260,958 1,072,707
 3,000,001 1,521,898

:ينتخادرپ دانسا

:ينتخادرپ یاهباسح

:ينتخادرپ یاه باسح

35

 رويرهش ديسررس هب کچ هرقف 2 هب طوبرم لاير نويليم 18.750 غلبم  ، ينتخادرپ دانسا باسح  لاير نويليم 470.412 غلبم  زا  -25-2-1
 و نواعت هميب هجو رد کچ هرقف 3 هب طوبرم لاير نويليم 450.000 غلبم و  یدرايليم 1500 تكراشم قاروا دزمراك تباب ناماس کناب دزن 99

. دشاب يم رياس هب طوبرم لاير نويليم  1.662 غلبم هب يقبام

 هدش تخادرپ 1399  هام نيدرورف رد هك دشاب يم 98 مراهچ ههام هس هب طوبرم قوف ضراوع و هدوزفا شزرا رب تايلام -25-2-2
.تسا

( ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش
يلام یاه تروص يحيضوت یاهتشادداي
1398هام دنفسا 29 هب يهتنم يلام لاس

:يلصا تكرش تدم هاتوك یاه ينتخادرپ

:یراجت



): هورگ تدم دنلب یاه ينتخادرپ-25-3 لاير نويليم هب غلابم )
1398/12/291397/12/29

لاير نويليملاير نويليم

- 22,500 راد تدم ينتخادرپ یاهکچ
 22,500 -

25-3-1-
1398/12/291397/12/29

لاير نويليملاير نويليم

- 22,500 راد تدم ينتخادرپ یاهکچ
 22,500 -

25-3-1-1-

يلام تاليهست-26

عمجتدم دنلبیراجعمجعمجتدم دنلبیراج

11,433,068 1,105,031 10,328,037 4,941,767 84,783 4,856,984 يتفايرد تاليهست
 4,856,984 84,783 4,941,767 10,328,037 1,105,031 11,433,068

26-1-
26-1-1-

لاير نويليم -1397/12/29لاير نويليم -1398/12/29

             3,925,385           2,548,369 دامادريم نيون داصتقا.
                638,762              637,290نيمز ناريا
                  54,100              100,296هدنيآ
                517,458              516,422نايسراپ کناب
                184,919                71,640داگراساپ کناب
                150,116                     - هنايم رواخ کناب
             1,752,586                     - يتعيرش ید کناب
                400,000              318,588 مج ماج ناماس کناب
                523,092              773,967داماد ريم انيس کناب
                270,353              100,740رهش کناب
                802,976              989,046 شخبرون تارداص کناب
             1,406,604              837,181 نيرفآراك کناب
                129,520                     -تلم کناب

                478,907              427,505 هيدومحم هپس
             1,327,467                     -ردام ناديم داصتقا رهم
             5,373,476                     - نيد ديرخ رهم هسسوم

 7,321,043 17,935,721
(1,554,571)(473,099)يتآ یاه لاس دزمراك و دوس
                233,330              277,103قوعم مئارج دزمراك و دوس
(5,181,412)(2,183,280)یدودسم يکناب یاه هدرپس

 4,941,767 11,433,068
(1,105,031)(84,783)تدم دنلب هصح
10,328,037 4,856,984 یراج هصح

: تسا ريز حرش هب فلتخم ينابم بسح رب يلصا تكرش يتفايرد يلام تاليهست تيعضو هصالخ

 36

( ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش
يلام یاه تروص يحيضوت یاهتشادداي
1398هام دنفسا 29 هب يهتنم يلام لاس

: يلصا تدم دنلب یاه ينتخادرپ

:ينتخادرپ دانسا

لاير نويليم -1397/12/29

. دشاب يم یدرايليم 1500 تكراشم قاروا  مراهچ و موس لاسدزمراك تباب 1401 و 1400 رويرهش ديسررس هب ناماس کناب هجو رد  کچ هرقف 3 هب طوبرم قوف غلبم   

:تاليهست ناگدننك نيمات کيکفت هب

:یراجت

:یراجت
:ينتخادرپ دانسا

لاير نويليم - 1398/12/29



26-1-2-
1398/12/291397/12/29

لاير نويليملاير نويليم

14,646,660 5,369,697 دصرد 21 ات 16
1,734,490 1,478,247 دصرد30 ات 22

 6,847,944 16,381,150

26-1-3-
1398/12/291397/12/29

لاير نويليملاير نويليم

1398 - 15,304,734
1399 6,768,953 1,076,416
1400 78,991

 6,847,944 16,381,150

26-1-4-
1398/12/291397/12/29

لاير نويليملاير نويليم

11,948,210 6,306,296   کچ لابق رد
4,432,940 541,648   هتفس لابق رد

 6,847,944 16,381,150

26-1-5-
1398/12/291397/12/29

لاير نويليملاير نويليم

5,373,476 - نيد ديرخ رهم هسسوم.
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( ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش
يلام یاه تروص يحيضوت یاهتشادداي
1398هام دنفسا 29 هب يهتنم يلام لاس

 ار نآ هجو و ليزنت ههام 24 ديسررس و %18 خرن اب داصتقا رهم کناب دزن ار نايرتشم راد تدم یاهکچ زا يشخب نيد ديرخ دادرارق ميظنت اب 96 لاس رد تكرش  -26-1-5-1
 غلبم و لاير نويليم 397.073 غلبم هب 96 لاس مهس هك دشاب يم لاير نويليم 1.049.598 غلبم هب نآ يلام هنيزه لك هك تسا هدومن تفايرد لاير درايليم 5.000 غلبم هب

.دشاب يم 98 لاس هب طوبرم لاير نويليم 66.345 غلبم و 97 لاس هنيزه هب طوبرم لاير نويليم 586.136
 هب ار نآ هجو و ليزنت ههام 18 ديسررس و %18 خرن اب  داصتقا رهم کناب دزن  ار نايرتشم راد تدم یاهکچ زا يشخب نيد ديرخ دادرارق ميظنت اب 97 لوا ههام شش رد تكرش 
 هب يقبام و لاير نويليم 273.729 غلبم نآ 97 لاس مهس هك دشاب يم لاير نويليم 558.334 غلبم هب نآ يلام هنيزه لك هك تسا هدومن تفايرد لاير درايليم 2.700 غلبم
 رهم کناب دزن  ار نايرتشم راد تدم یاهکچ زا يشخب نيد ديرخ دادرارق ميظنت اب 97  مود ههام شش رد تكرش  .دشاب يم 98 لاس هب طوبرم لاير نويليم 284.605 غلبم
 هك دشاب يم لاير نويليم 224.626 غلبم هب نآ يلام هنيزه لك هك تسا هدومن تفايرد لاير درايليم 1000 غلبم هب ار نآ هجو و ليزنت ههام 18 ديسررس و %18 خرن اب  داصتقا

. دشاب يم 98 لاس هب طوبرم لاير نويليم  155.794 غلبم و لاير نويليم 68.832 غلبم نآ 97 لاس مهس

:تخادرپ یدنب نامز کيکفت هب

:هقيثو عون کيکفت هب

:رهم هسسوم نيد ديرخ 

:دزمراك و دوس خرن کيکفت هب

 هجوت اب هك هدوب یراذگ هيامرس هدرپس لاير نويليم  2.183.280 داجيا  مزلتسم اهکنابزا %19.8 خرن اب و لاير نويليم 7.321.043 غلبم هب يتفايرد تاليهست هدنام  -26-1-6
 تروص هب يلام تاليهست و رسك روكذم يلام تاليهست زا اذل ،تسا يکناب فراعتم دوس خرن زا رتمك نآ دوس خرن و دراد تيدودحم هدرپس نآ زا هدافتسا رد تكرش هکنيا هب

. دشاب يم دصرد 24.1 ربارب روكذم يلام تاليهست (يعقاو) رثوم خرن نينچمه .تسا هدش  هئارا صلاخ



-27

1398/12/291397/12/29
لاير نويليملاير نويليم

0800,000
1,000,0001,000,000
1,500,0001,500,000
2,500,0003,300,000
(1,500,000)(2,500,000)
1,000,000800,000     

-27-1

-27-2

-27-3

نانكراك تمدخ ناياپ یايازم هريخذ 28-

1398/12/291397/12/291398/12/291397/12/29
لاير نويليملاير نويليملاير نويليملاير نويليم

55,85143,69255,85143,692
(1,544)(1,790)(1,544)(1,790)لاس يط هدش تخادرپ

23,63313,70323,63313,703
 77,694 55,851 77,694 55,851

ينتخادرپ تايلام 29-
-29-1

( هدش هئارا ديدجت )
1398/12/291397/12/29

لاير نويليملاير نويليم
692,398616,221
631,890472,822
(691,447)(392,872)
 632,841 696,171
(3,857)(3,773)

 628,984 692,398

-29-2

( هدش هئارا ديدجت )
1397/12/29

یزاربا (نايز) دوسيلام لاس
 تايلام لومشم دمآرد

یزاربا
ينتخادرپ هدناميتخادرپيعطقيصيخشتیزاربا

 تايلام
ينتخادرپ

 صيخشت هرود
يگديسر هلحرمو

يگديسر نايرجرد--328,969 -823,427 323,695 1,618,474 1,751,830 1395
هدش يعطق222,793 - 616,220 616,220 770,275 447,896 2,239,479 2,358,477 1396
يگديسر نايرجرد469,605 -469,605 -1,396,534 494,322 2,471,608 2,544,872 1397
هدشن يگديسر-628,984 ---628,984 3,144,920 3,310,690 1398

 628,984 692,398

-29-3

-29-4

-29-5
-29-6

يتايلام هرادا هبلاطم دروم دازاميعطق / يصيخشت تايلامينتخادرپ و يتخادرپ تايلام
لاير نويليملاير نويليملاير نويليم

 628,984 - -
 628,984 - -

38

1398/12/29

تايلام

( لاير نويليم هب غلابم )

.تسا هدومن هدافتسا روانش ماهس و راداهب قاروا سروب رد هدش هتفريذپ یاهتكرش یاه تيفاعم زا  لبق یاهلاسو یراج هرود رد تكرش ،يتايلام نيناوق قبط

.تسا هدش هيوست و يعطق 1395زا لبق یاه لاس هيلك یارب تكرش دمآرد رب تايلام
 هورگ یاه يگديسر قبط و تسا هدومن هئارا صيخشت گرب هب تبسن ار دوخ ضارتعا تكرش هك تسا هدش رداص زين 1395 لاس درکلمع تايلام صيخشت گرب و تسا هدش تخادرپ یزاربا نايز و دوس قبط ،1395 لاس درکلمع تايلام
.تسا هدشن صخشم نآ هجيتن شرازگ هيهت خيرات ات هك هدومن هئارا زين یودب تأيه هب ار دوخ ضارتعا تكرش نينچمه ،ديدرگ ليدعت لاير نويليم 657.949 هب لاير نويليم 823.427 زا تايلام غلبم رارق یارجا

 اذل ،هتفرگ رارق ضارتعا دروم هك تسا ريز حرش هب طوبرم يتايلام روما هرادا طسوت هرداص يتايلام يعطق اي صيخشت یاه گرب عومجم زا رتمك لاير نويليم 641.035رب غلاب شرازگ دروم لاس ناياپ رد ينتخادرپ و يتخادرپ غلابم عمج 
.تسا هدشن روظنم اه باسح رد اهنآ تباب یا هريخذ

 قوف غلبم تكرش و تسا هديدرگ مالعا لاير نويليم 222.793 غلبم هب نآ لصا تباب يهدب هدنام هك دشاب يم لاير نويليم 616.220 غلبم هب 98/05/13 خروم 100000039801693 هرامش يعطق گرب قبط 1396 لاس درکلمع  تايلام
. تسا هدومن هيوست و تخادرپ 98 لاس رد ار

ينويليم1.000.000 تكراشم قاروا
ينويليم1.500.000 تكراشم قاروا

يلصا تكرش

تدم دنلب هصح :دوش يم رسك

 اب مان اب تكراشم قاروا هقرو 800.000 راشتنا هب مادقا راداهب قاروا و سروب نامزاس زا هرداص1393/12/23 خروم121/306495 هرامش زوجم یانبم رب 1393 لاس ناياپ رد اپياس نايار گنيزيل تكرش 
 نيون هيامرس نيمات تكرش ينادرگ رازابو تارداص کناب تيلماع هب دصرد22 باسحلا يلع دوس خرن اب وردوخ هاگتسد 31.852 شورف حرط یارجا تهج لاير نويليم 800.000 غلبم هب هلاس 5 ديسررس
.ددرگ يم تخادرپ ههام هس عطاقم رد نآ باسحلا يلع دوسو تسا هدومن

( ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش
يلام یاه تروص يحيضوت یاهتشادداي
1398هام دنفسا 29 هب يهتنم يلام لاس

 تكراشم قاروا 

ينويليم800.000 تكراشم قاروا

تايلام یاهتخادرپ شيپ

:دشاب يم ليذ حرش هب يلصا تكرش ينتخادرپ تايلام 

 اب ماناب تكراشم قاروا هقرو 1.000.000 راشتنا هب مادقا راداهب قاروا و سروب نامزاس زا هرداص1395/11/06 خروم122/17149 هرامش زوجم یانبم رب1395 لاس ناياپ رد اپياس نايار گنيزيل تكرش 
 نيمات تكرش ينادرگ رازاب و هنايمرواخ کناب تيلماع هب دصرد18 باسحلا يلع دوس خرن اب وردوخ گنيزيلوديرخ یارب نايضاقتم هب تاليهست یاطعا تهج لاير نويليم1.000.000 غلبم هب هلاس 4 ديسررس
.ددرگ يم تخادرپ ههام هس عطاقم رد نآ باسحلا يلع دوسو تسا هدومن رهپس

 اب ماناب تكراشم قاروا هقرو 1.500.000 راشتنا هب مادقا راداهب قاروا و سروب نامزاس زا هرداص1397/05/29 خروم122/38375 هرامش زوجم یانبم رب1397 لاس ناياپ رد اپياس نايار گنيزيل تكرش 
 نيمات تكرش ينادرگ رازاب و ناماس کناب تيلماع هب دصرد16 باسحلا يلع دوس خرن اب اپياس یزاس وردوخ هورگ تالوصحم شورفو ديلوت رد تكراشم تهج لاير نويليم1.500.000 غلبم هب هلاس 4 ديسررس
.ددرگ يم تخادرپ ههام هس عطاقم رد نآ باسحلا يلع دوسو تسا هدومن نادراك

لاس یادتبا رد هدنام

هدش نيمأت هريخذ
لاس ناياپ رد هدنام

يلصا تكرشهورگ

لاس يط يتخادرپ
لاس يط درکلمع تايلام هريخذ

:تسا ريز رارق هب هورگ ينتخادرپ تايلام باسح شدرگ 
هورگ

لاس یادتبا رد هدنام



)ينتخادرپ ماهس دوس -30 لاير نويليم هب غلابم )

1398/12/291397/12/29

 34,417 34,417
 13,297 13,297
 74,628 112,263
 29,322 -
 151,664 159,977

30-1- 

30-2- 

30-3- 

31-

1398/12/291397/12/291398/12/291397/12/29
لاير نويليملاير نويليملاير نويليملاير نويليم

         14,589         12,967         14,589        12,967
         22,985         27,413         22,985        27,413
         94,573        617,251         94,573      617,251
              2321,589          232             1,589         
         15,93118,566         15,931        18,566       
         19,160-             19,160         -            
         34,603-             34,603         -            
         17,17422,122        17,174        22,122       
           9,328404             9,328          404           

 228,575 700,312 228,575 700,312
(45,600)(57,626)(45,600)(57,626)
 182,975 642,686 182,975 642,686

31-1-

31-2-

31-3-

( ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش
يلام یاه تروص يحيضوت یاهتشادداي
1398هام دنفسا 29 هب يهتنم يلام لاس
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1396لاس زا لبق تاونس

1397لاس
1398لاس

                        وردوخ هتخودنا حرط 

اهتفايرد شيپ تدم دنلب هصح : دوش يم رسك

 : نايرتشم زا تفايرد شيپ

 ره )لاير درايليم 904 غلبم 1396 لاس درکلمع یارب یدقن ماهس دوس1397 هامرويرهش 12 خروم هنالاس یداع يمومع عمجم هبوصم قبط
.ديدرگ نييعت ( لاير100 مهس

يلصا تكرشهورگ

 وردوخ ديرخ نايرتشم

هدشن تخادرپ هدنام

1396لاس

 مهس ره )لاير درايليم 1.356 غلبم 1397 لاس درکلمع یارب یدقن ماهس دوس1398 ريت 22 خروم هنالاس یداع يمومع عمجم هبوصم قبط
.ديدرگ نييعت ( لاير150

 تفايرد شيپ ناونعب هك دشاب يم اپياس نايار گنيزيل تكرش طسوت يتخادرپ تاليهست اب وردوخ غلبم توافتلا هبام لماش نايرتشم باسح هدنام 
.تسا هديدرگن ليوحت وردوخ همانزارت خيرات ات و هدش شريذپ نانآ یاه هدنورپ هكددرگ يم ذخا نايرتشم زا

اه تفايرد شيپ 

لاير نويليم 

.تسا هدش تخادرپ نارادماهس هب لاس يط ماهس دوس لاير نويليم 1.364.313 غلبم

 یاهتكرش زا يتفايرد دزمراك دمآرد تباب لاير نويليم 94.573 غلبم هب (گنيزيل تامدخو يگدنيامن دزمراك)دمآرد تفايرد شيپ باسح هدنام 
 (نايرتشم هب يياطعا تاليهست نامز تدم )یراذگ هيامرس ناـمز تدـم ساسا رـب هك (دايماز -وردوخ سراپ- لزيد اپياس - اپياس )زاس وردوخ
.ددرگ يم کلهتسم

(گنيزيل تامدخو يگدنيامن دزمراك)دمآرد تفايرد شيپ

یرابتعا شورف ضراوع و هدوزفا شزرا رب تايلام  تفايرد شيپ

راد تدم یاهکچ یرابتعا شورف تفايرد شيپ

رياس

 دزن وردوخ ديرخ دصق هب "اتدمع هك دشاب يم مود و لوا هـلحرم وردوخ هتخودنا حرط نايرتشم زيراو تباب وردوخ هتخودنا حرط باسح هدنام 
 ليامت تروص رد و ( هناتسآ حطس )باصن دح هب اهنآ يکناب هدرپس یدوجوم نيگنايم نديسر زا سپ و هدومن باسح حاتتفا هب مادقا هپس کناب

.دنيامن يم مادقا وردوخ ديرخ تهج

هيلوا داوم و يتعنص تازيهجت دمآرد تفايرد شيپ 
 يگنيزيل نايرتشم يتآ دمآرد تفايرد شيپ 
نيگنس یاهوردوخ هندب هميب تفايرد شيپ



32-
32-1-

1398/12/291397/12/291398/12/291397/12/29
لاير نويليملاير نويليملاير نويليملاير نويليم

(215,260)(215,260)1397 و 1396 یاهلاس درکلمع تايلام حالصا
 -(14,749) 254,044(9,373)

(215,260)(14,749) 38,784(9,373)

32-2-

32-2-1-
( لاير نويليم هب غلابم  )

)يلام یاه تروص قبط هئارا ديدجت )

1397/12/29
 حالصا
تاهابتشا

 هيور رد رييغت
یرادباسح یاه

1397/12/29تاليدعت عمجیدنب هقبط ديدجت

: يلام تيعضو تروص

(692,398)(198,076)- - (198,076)(494,322)ينتخادرپ تايلام
(3,749,935)(17,184)- - (17,184)(3,732,751)یراجت ريغ و یراجت یاه ينتخادرپ

(3,463,050)215,260- -   215,260(3,678,310)لاس ناياپ هتشابنا دوس
:نايز و دوس تروص

472,822(24,717)- - (24,717)        497,539دمآرد رب تايلام هنيزه
10,5851,722,910- - 10,585     1,712,325 يتاليکشت و یرادا و يمومع یاه هنيزه

14,1322,213,450- - 14,132     2,199,318صلاخ دوس
00

32-2-2-

( لاير نويليم هب غلابم  )

)يلام یاه تروص قبط هئارا ديدجت )

1397/12/29
 حالصا
تاهابتشا

 هيور رد رييغت
یرادباسح یاه

1397/12/29تاليدعت عمجیدنب هقبط ديدجت

: يلام تيعضو تروص
27,083,056254,044254,04427,337,100یراجت ريغ و یراجت ينتفايرد یاهباسح
(692,398)(198,076)- - (198,076)(494,322)ينتخادرپ تايلام
(1,521,898)(17,184)- - (17,184)(1,504,714)یراجت ريغ و یراجت یاه ينتخادرپ

(3,433,521)(38,784)- - (38,784)(3,394,737)لاس ناياپ هتشابنا دوس
:نايز و دوس تروص
(8,165,777)(254,044)(254,044)(7,911,733) يتايلمع یاه دمآرد
469,605(24,717)- - (24,717)        494,322دمآرد رب تايلام هنيزه
10,5851,669,905- - 10,585     1,659,320 يتاليکشت و یرادا و يمومع یاه هنيزه

268,1762,318,727- - 268,176     2,050,551صلاخ دوس
00

هورگ 1397/12/29 يلام یاه تروص ددجم هئارا و حالصا 

تاليدعت
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( ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش
يلام یاه تروص يحيضوت یاهتشادداي
1398هام دنفسا 29 هب يهتنم يلام لاس

 : تاهابتشا حالصا
یدنب هقبط ديدجت و یرادباسح یاه هيور رد رييغت ،تاهابتشا حالصا 

 نيمه هب و تسا هدش ددجم هئارا و حالصا یا هسياقم يلام یاه تروص رد طوبرم یا هسياقم تاعالطا هيلك ،تايلمع جياتن و يلام تيعضو زا بسانم یريوصت هئارا روظنم هب
.درادن تقباطم لبق يلام لاس رد هدش هئارا يلام یاه تروص اب اضعب یا هسياقم مالقا ليلد

يلصا تكرشهورگ

مالقا رياس

يلصا 1397/12/29 يلام یاه تروص ددجم هئارا و حالصا 

تاليدعت



32-3-1-
( لاير نويليم هب غلابم  ) 

)يلام یاه تروص قبط هئارا ديدجت )

 یاه هيور رد رييغتتاهابتشا حالصا1396/12/29
یرادباسح

1397/01/01تاليدعت عمجیدنب هقبط ديدجت

: يلام تيعضو تروص
(618,577)(225,149)--(225,149)(393,428)ينتخادرپ تايلام
--:نايز و دوس تروص
(2,238,789)225,149--225,149(2,463,938)هتشابنا دوس

0.0

32-3-2-
( لاير نويليم هب غلابم  ) 

)يلام یاه تروص قبط هئارا ديدجت )

تاهابتشا حالصا1396/12/29
 یاه هيور رد رييغت

یرادباسح
1397/01/01تاليدعت عمجیدنب هقبط ديدجت

: يلام تيعضو تروص
(618,577)(225,149)--(225,149)(393,428)ينتخادرپ تايلام
--:نايز و دوس تروص
(2,125,562)225,149--225,149(2,350,711)هتشابنا دوس

0.0

41

تاليدعت

( ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش
يلام یاه تروص يحيضوت یاهتشادداي
1398هام دنفسا 29 هب يهتنم يلام لاس

هورگ 1396/12/29 يلام یاه تروص ددجم هئارا و حالص

يلصا 1396/12/29 يلام یاه تروص ددجم هئارا و حالص

تاليدعت



تايلمع زا لصاح دقن  -33

1398/12/291397/12/291398/12/291397/12/29
لاير نويليملاير نويليملاير نويليملاير نويليم

2,318,727 2,681,706 2,213,450 3,279,545 صلاخ دوس
: تاليدعت

631,890472,822628,984469,605دمآرد رب تايلام هنيزه
19- 19- دوهشم تباث یاهيياراد شورف زا يشان (دوس) نايز
(66,309)(162,119)(67,154)(163,853)يکناب یراذگ هيامرس یاه هدرپس زا لصاح نايز (دوس)
21,84312,15921,84312,159نانكراك تامدخ ناياپ یايازم هريخذ رد شيازفا صلاخ
- - - (523,995)تدم هاتوك یراذگ هيامرس شورف دوس
2,1511,4001,9621,223یراج ريغ یاه يياراد کالهتسا

(12,929)(30,803)(12,929)(28,754)يتايلمع ريغ یاه هنيزه و اهدمآرد رياس

403,768 459,867 406,317 (60,718) تاليدعت عمج
: شدرگ رد هيامرس رد تارييغت
(292,727)5,758,783(1,181,126)5,126,311 يتايلمع یاه ينتفايرد (شيازفا) شهاك
(801,364)1,500,603(1,836)1,042,357 يتايلمع یاه ينتخادرپ (شهاك) شيازفا
(649,835)(471,737)(649,835)(471,737) يتايلمع یاه تفايرد شيپ (شهاك) شيازفا
- - - (35,433)الاك یدوجوم (شيازفا) شهاك
- - 58,915161,535اهيراذگ هيامرس شهاك(شيازفا)
(1,735,402)(6,491,301)(1,735,402)(6,491,301)يتفايرد يلام تاليهست (شيازفا) شهاك
1,500,000(800,000)1,500,000(800,000)تكراشم قاروا راشتنا شيازفا 
241249242249اهيياراد رياس (شهاك) شيازفا

28,75412,92930,80312,929يتايلمع ريغ یاه هنيزه و اهدمآرد رياس
(1,966,150)(472,607)(1,893,486)(1,541,893)شدرگرد هيامرس رد تارييغت عمج
756,345 2,668,966 726,281 1,676,934 تايلمع زا لصاح دقن

یدقن ريغ تالماعم34
:تسا ريز حرش هب لاس يط هدمع یدقن ريغ تالماعم

1398/12/291397/12/291398/12/291397/12/29
لاير نويليملاير نويليملاير نويليملاير نويليم

3,800,602 - 3,800,602 - نارادماهس هدش لاح تابلاطم لحم زا هيامرس شيازفا
 - 3,800,602 - 3,800,602
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( ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش
يلام یاه تروص يحيضوت یاهتشادداي
1398هام دنفسا 29 هب يهتنم يلام لاس

يلصا تكرشهورگ



33-
33-1-

33-1-1-

1398/12/291397/12/29
لاير نويليملاير نويليم

17,863,504 11,551,185 يهدب عمج
576,707 1,343,465 دقن یدوجوم
17,286,797 10,207,720 يهدب صلاخ
12,951,221 14,276,927 هناکلام قوقح
133 71 (دصرد )هناکلام قوقح هب يهدب صلاخ تبسن

33-2-

33-3-

33-4-

( ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش
يلام یاه تروص يحيضوت یاهتشادداي
1398هام دنفسا 29 هب يهتنم يلام لاس

 فادها یاج هب تكرش رد هناکلام راداهب قاروا رد اه یراذگ هيامرس زا يخرب .دراد رارق هناکلام راداهب قاروا رد اه یراذگ هيامرس زا يشان (ماهس) هناکلام راداهب قاروا تميق یاه کسير ضرعم رد تكرش
 يم یرادهگن هلدابم فادها یارب ار هناکلام راداهب قاروا رد یراذگ هيامرس رياس تكرش نينچمه. دنك يمن هلدابم ور یراذگ هيامرس نيا لاعف روطب تكرش . دوش يم یرادهگن کيژتارتسا فده یارب هلدابم
.دنك

اه کسير و هيامرس تيريدم
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يمرها تبسن 
: تسا ريز حرش هب لاس لوا ههام6ناياپ رد يمرها تبسن

يلام کسير تيريدم فادها 

رازاب کسير 

 زا تكرش هيامرس راتخاس .دوب دهاوخ تيلاعف موادت هب رداق ،هيامرس و يهدب لداعت یزاس هنيهب قيرط زا ناعفنيذ هدزاب ندرك رثكادح نيح رد دنك لصاح نانيمطا ات دنك يم تيريدم ار دوخ هيامرس تكرش
.تسين تكرش زا جراخ زا هدش ليمحت هيامرس تامازلا هنوگچيه ضرعم رد تكرش و تسا هدنام يقاب رييغت نودب1376 لاس زا تكرش يلك یژتارتسا .دوش يم ليکشت هناکلام قوقح و يهدب صلاخ
 يم رارق رظندم ار هيامرس زا هقبط ره اب طبترم یاه کسير و هيامرس هنيزه ،هتيمك ،يسررب نيا زا يشخب ناونع هب .دنك يم يسررب رابکي هام شش ار تكرش هيامرس راتخاس ،تكرش کسير تيريدم هتيمك
 هب و هدوب فده هدودحم یالاب دصرد 133 خرن اب 1397/12/29رد يمرها تبسن .تسا هدش نييعت هيامرس هب يهدب صلاخ تبسن ناونعب هك دراد  %25-%20 نازيم هب فده يمرها تبسن کي تكرش .دهد
.تسا هتشگزاب لاس ناياپ زا سپ ،دصرد 71 رت لومعم حطس کي

: دريگيم راکب ار ريز دراوم ،یزرا کسير زا یريذپ بيسآ ندرك تيريدم روظنم هب تكرش .دهد يم رارق یزرا هلدابم یاه خرن رد تارييغت يلام یاه کسير ضرعم رد ار نآ لوا هلهو رد تكرش یاه تيلاعف
 هرود .دنك يم يبايزرا ار لاس يط رد زرا یاه خرن رد لمتحم يقطنم رييغت کي ريثأت ،تيساسح ليلحت و هيزجت .دوش يم یريگ هزادنا ،تيساسح ليلحت و هيزجت زا هدافتسا اب رازاب کسير زا یريذپ بيسآ
 .دنك يم کمك ،رازاب یاه کسير زا یريذپ بيسآ يبايزرا رد تكرش هب و دنکيم ليمکت ار کسير ضرعم رد شزرا ،تيساسح ليلحتو هيزجت یارب رت ينالوط ينامز
.تسا هدادن خر ، اه کسير نآ یريگ هزادنا و تيريدم هوحن اي رازاب یاه کسير زا تكرش یريذپ بيسآ رد یرييغت هنوگچيه

 بيسآ هك يلخاد کسير یاه شرازگ قيرط زا تكرش تايلمع هب طوبرم يلام یاه کسير تيريدم و تراظن و يللملا نيب و يلخاد يلام یاهرازاب هب گنهامه يسرتسد یارب يتامدخ ،تكرش کسير هتيمك
 يم يگنيدقن کسير و یرابتعا کسير ،(تميق یاه کسير رياس و زرا خرن کسير لماش) رازاب کسير لماش اه کسير نيا .دنك يم هئارا ،دنك يم ليلحت و هيزجت اه کسير هزادنا و هجرد بسحرب ار یريذپ
.دهد يم شرازگ هريدم تأيه هب يلصف تروصب ،دهد شهاك ار اه کسير زا یريذپ بيسآ ات دنك يم تراظن هدش ارجا یاه تسايس و اه کسير رب هك تكرش کسير هتيمك .دشاب

تميق یاه کسير رياس

هيامرس تيريدم 



33-5-

34-6-

33-7-

33-8-

34-

رانيدمهردورويرالد

2,77610,30076553,500یزرا دقن یدوجوم

( ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش
يلام یاه تروص يحيضوت یاهتشادداي

یزرا تيعضو 

.دشاب يم ( شورف و ديرخ ) یزرا تالماعم دقاف تكرش

: تسا ريز حرش هب هرود ناياپ رد يلصا تكرش  یزرا يلوپ یاهيهدب و اهيئاراد

1398هام دنفسا 29 هب يهتنم يلام لاس

 اب اهنت هلماعمرب ينبم يتسايس تكرش . دوش تكرش یارب يلام نايز هب رجنم هك دشاب ناوتان دوخ یدادرارق تادهعت یافيا رد دادرارق فرط هك دراد هراشا يکسير هب یرابتعا کسير
 اب اهنت تكرش .دهد شهاك ار نايرتشم طسوت تادهعت یافيا رد يناوتان زا يشان یرابتعا کسير ات ،تسا هدرك ذاختا ار ،يضتقم دراوم رد ، يفاك هقيثو ذخا و ربتعم دادرارق یاه فرط
 يم یرابتعا یدنب هبتر ار دوخ هدمع نايرتشم ، دوخ يتالماعم قباوس و يمومع يلام تاعالطا زا هدافتسا اب تكرش . دشاب هتشاد ييالاب یرابتعا هبتر هك دنك يم هلماعم يياهتكرش
 بيسآ . دباي يم شرتسگ هدش دييأت یاهدادرارق فرط اب تالماعم لك شزرا و هدش تراظن رمتسم روط هب ، نآ یاهدادرارق فرط یرابتعا یدنب هبتر و تكرش یريذپ بيسآ .دنك
 دادعت لماش یراجت یاه ينتفايرد.دوش يم لرتنك ،دوش يم دييأت و يسررب کسير تيريدم هتيمك طسوت هنالاس روطب هك دادرارق فرط یاه تيدودحم قيرط زا یرابتعا یريذپ
 نينچمه .دوش يم ماجنا ينتفايرد یاهباسح يلام تيعضو ساسا رب رمتسم یرابتعا يبايزرا .تسا هدش هدرتسگ ييايفارغج قطنم و عونتم عيانص نيب رد هك تسا نايرتشم زا یدايز
.دنك يمن یرادهگن دوخ يلام یاهيياراد اب طبترم یرابتعا یاه کسير ششوپ روظنم هب رابتعا شيازفا یاهشور رياس اي هقيثو هنوگچيه  تكرش

يگنيدقن کسير تيريدم 

 هب تبسن نايرتشم تادـــهعت یافيا مدع زا يشان يلامتحا نايز هب کسير نيا :(رجاتسم ) یرتشم کسير – فلا   :تسا هدش ليکشت شخب هس زا گنيزيل تعنص رد یرابتعا کسير
.تسا طوبرم هدش نييعت یاه ديسررس رد هراجا طاسقا تخادرپ

 دروم يياراد نتفرگ سپ زاب تالکشم و ناکما لماش هراجا دروم يياراد يلصا یاه کسير . دشاب يم هراجا دادرارق کي يلصا هقيثو هراجا دروم يياراد : هراجا دروم يياراد کسير – ب
 ، رجاتسم زا هراجا
.تسا رجاتسم هدناميقاب تادهعت و يياراد شزرا نيب قباطت مدع و هراجا دروم يياراد شورف هب طوبرم يلامتحا یاه هنيزه و نامز
 عقوم هب ليوحت رد ريخات . تسا طوبرم هراجا دروم يياراد حيحص دركراك اي عقوم هب ليوحت رد هدنشورف يياناوت مدع زا يشان نايز هب کسير نيا : هدنشورف / هدننك نيمات کسير-ج
 .دوش يم لرتنك تكرش رد یدج روطب اه کسير نيا .دراد یدج ريثات نيرجاتسم تخادرپ يياناوت رب ، دوش يم هراجا دروم يياراد زا یرادرب هرهب عنام هك یدعب تاداريا اي يياراد
: تسا ريز دراوم مزلتسم یرابتعا کسير لرتنك و تيريدم
.يجنس رابتعا -رابتعا بيوصت یاهشور •
.يکسير یاه تيعضو هب صاخ هجوت •
.دنا هدش هيوست یرابتعا هميب زا هدافتسا اي هقيثو ، هراجا دروم کلمت قيرط زا هك يياهدادرارق و قوعم تابلاطم دروم رد يتاعالطا کناب داجيا

هرهب خرن كسير   

.تسا رثوم گنيزيل تكرش یاه يهدب و اه يياراد شزرا زين و اه هنيزه ، اه دمآرد رب دوس خرن رييغت .دراد طابترا دوس خرن تارييغت زا يشان يلامتحا نايز هب کسير نيا 
 یازا رد اهنآ اريز ، دنوش يم عفتنم اي ررضتم رتمك دوس خرن رييغت زا ، دننك يم تيلاعف يـلام عبانم ناگدنراد اي ناگدننك ديلوت اب تيلماع دادرارق بلاق رد هك يگنيزيل یاه تكرش 
 دزمراك تياهن رد و گنيزيل یارب اضاقت نازيم رب دوس خرن رييغت ، لاح ره هب .دشاب يمن دادارتسا لباق "امومع دزمراك نيا و دننك يم    تفايرد یدزمراك طاسقا لوصو و دادرارق هرادا
.دشاب هتشاد ريثات دناوت يم اه تكرش نيا
 . دشاب يم يجراخ زرا یاه خرن ناسون زا يشان يلامتحا نايز ، زرا خرن کسير 
19 ديوک  كسير   

 يلام یاه تروص خيرات زا سپ هام 12 لقادح  ينيب شيپ لباق هدنيآ رد  یراجت دحاو نيا یدقن یاه نايرج و يلام درکلمع ، يلام تيعضو رب 19 ديوك عويش ريثات زا تيريدم راظتنا 
: دشاب يم ليذ حرش هب 
 زا تابلاطم لوصو و شورف دنور عوضوم نيا ريثات تحت اذل تسا هدوبن ينثتثم زين تكرش نيا ، روشك یداصتقا یاهتيلاعف رب نآ  تاريثات و  انورك سوريو عويش یريگارف تلع هب
 طيارش قباطم تابلاطم لوصو و شورف تيعضو ، انورك عويش زا شيپ تيعضو هب طيارش لماك تشگزاب اب تسا ديما تسا هديدرگ رثاتم تخادرپ ناوت شهاك هب هجوت اب نايرتشم
 .دريذپ تروص هتشذگ لومعم
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یرابتعا کسير تيريدم 

 نييعت يگنيدقن تيريدم تامازلا و هوجو نيمات  تدم دنلب و تدم نايم ، تدم هاتوك تيريدم یارب بسانم يگنيدقن کسير بوچراهچ کي ،يگنيدقن کسير تيريدم یارب تكرش
 قيبطت قيرط زا و يعقاو و هدش ينيب شيپ یدقن یاه نايرج رب رمتسم تراظن قيرط زا ، يکناب تاليهست و يفاك هتخودنا یرادهکن قيرط زا ار يگنيدقن کسير تكرش .تسا هدرك
 طوبرم نيعم یاه ديسررس رد تادهعت یافيا یارب يفاك يگنيدقن نادقف لامتحا زا يشان بقاوع هب يگنيدقن کسير  .دنك يم تيريدم ،يلام یاهيهدب و اهيياراد ديسر رس عطاقم
. تسا
 رب دياب اه يياراد صيصخت يشم طخ .دوش يم ماجنا يجورخ و یدورو یدقن یاه نايرج بسانت کينکت واه يياراد هنيهب صيصخت قيرط زا "اتدمع يگنيدقن کسير تيريدم 
 عيرس ماهس قاروا اي اه کناب دزن یراذگ هيامرس یاه هدرپس اي تكراشم قاروا لثم دقن هب کيدزن یاه يياراد هب عبانم زا يشخب صاصتخا و یرابتعا یوفترپ يشخب عونت یانبم
 دقن هب یرارطضا یاهزاين نيمات ناکما هك تسا يگنيدقن کسير تيريدم یاهرازبا زا رگيد يکي ، هدافتسا لباق رابتعا طوطخ ذخا و یرابتعا عبانم اب رثوم طابترا .دشاب يسروب هلماعملا
.داد دهاوخ شهاك ار يفاضا دقن هوجو یرادهگن هب زاين نئمطم یرابتعا طوطخ هب يسرتسد "املسم . دنك يم  رسيم ار یرابتعا طوطخ نيا قيرط زا



لاير نويليم هب ماقرا

---√هريدم تايه وضعاپياس یراذگ هيامرس

----تخات نابات
----نارياروتايدار

----يتعنص گرزب یاهبلاق
6,546,300---کدي اپياس
----روتوماگم

----وردوخ عيانص هعسوت يسرپ یاه هعومجم
----سرپ اپياس

---√هريدم تايه وضعاپياس یروآون و تاقيقحت زكرم
450,000--√هريدم تايه وضع اپياس رتسگ هزاس هرواشم و يسدنهم تكرش

----رز یزاس رنف
----هشيش اپياس
----کيتسجل اپياس

26,645---راکتبا ناوين يتعنص هعسوتو یراذگ هيامرس تكرش
-87,203--اپياس هورگ یاهتكرشرياس

2,647,3304,228,06387,20351,559,075

:دشاب يم ريز حرش هب شرازگ دروم لاس يط هتسباو صاخشا اب هورگ تالماعم -35-1

 ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش
يلام یاهتروص يحيضوت یاه تشادداي
1398هام دنفسا 29 هب يهتنم يلام لاس

هتسباو صاخشا اب تالماعم -35

يگتسباو عونهتسباو صخش مانحرش
 لومشم ايآ
 . ق129 دافم

؟دشاب يم ت
همان هميبوردوخ ديرخ

 /يياطعا نيماضت
يتفايرد

اپياس تكرش يياهن و يلصا یراجت دحاو
 رادماهس
 وضعو

هريدم تايه
√2,549,927-39,192,805 3,931,349

 ديرخ شيپ
 تكراشم دوس)وردوخ

( ديلوت رد

-

0

هورگمه

4,693,300

-0
هورگمه

√0

0 295,683

عمج

 لزيد اپياس تكرش

1,031

45

650,025

هورگمه

----اپياس وردوخ دادما

-97,403-وردوخ سراپ تكرش

کرتشم لرتنك تحت یاهتكرش

دايماز تكرش



يهدببلطيهدببلط

-3,152,948-17,135,773(59,545)17,195,318اپياس تكرش 

-5,473,030(221,527)0(570,681)349,154دايماز تكرش

-810,074-1,578,884-1,578,884 لزيد اپياس تكرش

-6,870,750-683,067(83,600)766,667وردوخ سراپ تكرش

(8)000-- اپياس یراذگ هيامرس تكرش

-997-997-997اپياس وردوخ دادما

-28,534-28,239-28,239نئورتيس اپياس

-7,011-7,011-7,011نيذآ اپياس

-14,526-14,687-14,687نيمادنيا

-9,633-51-51کدي اپياس

-17,833-17,273017,273روتوماگم

-2,871-2,532-2,532وردوخ عيانص هعسوت يسرپ یاه هعومجم

-10,667-10,346-10,346سرپ اپياس

-4,183-4,133-4,133اپياس یروآون و تاقيقحت زكرم

-1,904-2,367-2,367رز یزاس رنف

-951-1,025-1,025هشيش اپياس

-23,025-22,916-22,916کيتسجل اپياس

-322,509-678,227(302,642)980,869اپياس هميب يمسر یرازگراك

5,7072,8272,827(843)6,550 اپياس رتسگ هزاس هرواشم و يسدنهم تكرش

9,45210,82310,823(92,326)101,778اپياس هورگ یاهتكرشرياس

21,090,797(1,109,637)20,202,687(221,527)16,765,09613,642

:دشاب يم ريز حرش هب هورگ هتسباو صاخشا يياهن یاه باسح هدنام -35-2

 ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش
يلام یاهتروص يحيضوت یاه تشادداي
1398هام دنفسا 29 هب يهتنم يلام لاس

لاير نويليم هب ماقرا

هتسباو صخش مانحرش
 ينتفايرد

یراجت
 یاه ينتخادرپ

یراجت

هتسباو صاخشا رياس

عمج

 اب توافت يقيقح تالماعم رب مكاح طيارش اب روكذم تالماعم و ددرگ يم بيوصت نيباميف یاهدادرارق و قفاوت ساسا رب هورگ یاهتكرش اب يلام طباور رياسو هورگ یاه تكرش اب تالماعم -35-2-1
.دشاب يم صاخشا رياس اب تالماعم قبط زين هيوست طيارش و هتشادن يتيمها
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1398/12/291397/12/29
صلاخصلاخ

 يلصا یراجت دحاو
يياهنو

 تحت یاهتكرش
کرتشم لرتنك



لاير نويليم هب ماقرا

يگتسباو عونهتسباو صخش مان
 دافم لومشم ايآ

؟دشاب يم ت . ق129
همان هميب وردوخ ديرخ

 ديرخ شيپ
 تكراشم دوس)وردوخ

( ديلوت رد

 يتفايرد هوجو
تباين هب

 هوجو
 هب يتخادرپ

تباين

 شورفو ديرخ
ماهس

 يياطعا نيماضت
يتفايرد

6,546,300-----کدي اپياس  

450,000----- اپياس رتسگ هزاس هرواشم و يسدنهم تكرش  

26,645-----راکتبا ناوين يتعنص هعسوتو یراذگ هيامرس تكرش  

-----√هريدم تايه وضعاپياس یراذگ هيامرس

----√کرتشم هريدم تايه وضعناياس یا هميب تامدخ تكرش

-         1,068       109    736,976--     35,433-يعرف تكرش(صاخ يماهس)اپياس نايار

-            -       109   331,024----يعرف تكرشراذگ هيامرس  هعسوت ناياس

---5,467-√کرتشم هريدم تايه وضعنايار یا هميب تامدخ تكرش

2,682,763 5,467  4,228,063  1,068,000  218  1,06851,559,075  

حرش

 ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش
يلام یاهتروص يحيضوت یاه تشادداي
1398هام دنفسا 29 هب يهتنم يلام لاس

:دشاب يم ريز حرش هب شرازگ دروم هرود يط هتسباو صاخشا اب يلصا تكرش تالماعم -35-3

3,931,349  -39,192,805  

 لرتنك تحت یاهتكرش
کرتشم

دايماز تكرش

هورگمه

√--

2,549,927√هريدم تايه وضعو رادماهساپياس تكرش يياهنو يلصا یراجت دحاو  -  

-4,693,300  

295,683-- لزيد اپياس تكرش  -

هتسباو صاخشا رياس

عمج
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-

97,403-وردوخ سراپ تكرش  -  1,031  -650,025  



لاير نويليم هب ماقرا

يهدببلطيهدببلط

17,156,34503,113,9750-17,156,345اپياس تكرش 

-5,224,581(570,681)(570,681)0دايماز تكرش

-587,794-1,353,523-1,353,523 لزيد اپياس تكرش

-6,128,944(83,583)(83,583)0وردوخ سراپ تكرش

(2)---- اپياس یراذگ هيامرس تكرش

(791)-(742)-(742)- اپياس رتسگ هزاس هرواشم و يسدنهم تكرش

-5,181-5,841-5,841ناياس یا هميب تامدخ تكرش

-47,068(545,434)(545,434)0(صاخ يماهس)اپياس نايار

-30,901(162,014)(162,014)0راذگ هيامرس هعسوت ناياس

-39,172-12,566012,566نايار یا هميب تامدخ تكرش

18,528,275(1,362,454)18,528,275(1,362,454)15,177,616(793)

 ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش

يلام یاهتروص يحيضوت یاه تشادداي

1398هام دنفسا 29 هب يهتنم يلام لاس

:دشاب يم ريز حرش هب يلصا تكرش هتسباو صاخشا يياهن یاه باسح هدنام -35-4

عمج

.تسا هتشادن يتيمهااب توافت يقيقح تالماعم رب مكاح طيارش اب هتسباو صاخشا اب تالماعم رياس-35-5
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1397/12/29

صلاخصلاخ

 يلصا یراجت دحاو
يياهنو

 تحت یاهتكرش
کرتشم لرتنك

هتسباو صاخشا رياس

یراجت ينتفايردهتسباو صخش مانحرش
 یاه ينتخادرپ

یراجت

1398/12/29



يلامتحا یاه يياراد و يلامتحا یاه يهدب ،تادهعت -36

36-1-

36-2-

1398/12/291397/12/291398/12/291397/12/29

لاير نويليملاير نويليملاير نويليملاير نويليم

51,559,075103,226,42951,559,075103226429هورگ یاه تكرش هب نيمضت دانسا

28,548,72572,840,95228,548,72572840952اه کناب زا يتفايرد ماو تباب يهدب نيمضت

541,6484,432,940541,6484432940نارگيد دزن ام ينيمضت یاه هتفس

204,000204,000201,000201000صاخشا رياس

80,853,448180,704,32180,850,448180,701,321

36-4-

37-

38-

( ماع يماهس ) اپياس نايار گنيزيل تكرش
يلام یاه تروص يحيضوت یاهتشادداي
1398هام دنفسا 29 هب يهتنم يلام لاس

:تسا ريز حرش هب يلام تيعضو تروص خيرات رد بوصم و هدقعنم یاهدادرارق زا يشان یا هيامرس تادهعت 

.درادن دوجو همانزارت خيرات رد بوصم و هدقعنم ىاهدادرارق زا ىشان ىا هيامرس تادهعت
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يلام تيعضو تروص خيرات زا دعب یاهداديور
.تسا هدادن خر ،دشاب يلام یاه تروص رد ءاشفا اي ليدعت مزلتسم هك هداتفا قافتا يلام یاه تروص دييات خيرات ات يلام تيعضو تروص خيرات زا دعب هك يياهداديور

يلصا تكرش

.دشاب يم يگديسر نايرج رد  عوضوم و هدومن ضارتعا نآ هب تبسن  تايلام تخادرپ نمض 1394 تياغل 1392 یاه لاس هدوزفا شزرا ضراوع و تايلام تياب زا تكرش 

یداهنشيپ ماهس دوس
.تسا  لاير نويليم268.171غلبم ،دوس ميسقت یارب هريدم تايه داهنشيپ - 38-1
 تهج دقن هوجو نيمات عبانم ،دوس تخادرپ هرود رد و رضاح لاح رد يگنيدقن تيعضو هلمج زا دوس تخادرپ ناوت و يگنيدقن تيعضو هب هجوت اب هريدم تئيه - 38-2

 تايه یدنبنامز همانرب قبط نآ عقوم هب تخادرپ ثيح زا هتشذگ یاه لاس رد دوس تخادرپ تيعضو ،هتشذگ یاه لاس رد هدش ميسقت دوس دصرد ،دوس تخادرپ
 تابلاطم لحم زا هيامرس شيازفا قيرط زا هيامرس هب دوس لاقتنا تيعضو و ينوناق تلهم فرظ نآ تخادرپ ثيح زا هتشذگ یاه لاس رد دوس تخادرپ تيعضو ،هريدم
.تسا هدومن هئارا ار داهنشيپ نيا ،تكرش يتآ یاه همانرب و دوجوم تاررقم و نيناوق هب هجوت اب زينو ،هتشذگ یاه لاس رد

.دش دهاوخ نيمأت يتايلمع یاهتيلاعف لحم زا دوس تخادرپ یارب مزال يلام عبانم - 38-3

:  تسا ريز حرش هب يماظتنا یاهباسح

هورگ




