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زٍضُ هجلزٍضُ جبضی

ؾبل هبلی هٌتْی ثِ 

1391/12/30

ؾبل هبلی هٌتْی ثِ 

1390/12/29

الف( اعالعات عولىزز هالی عی زٍرُ )هثالغ تِ هیلیَى ریال( :

814,826698,030زرآهس ذاـل

236,836216,057عَز عولیاتی

9,8869,768زرآهسّای غیزعولیاتی

228,562209,878عَز ذاـل - پظ اس وغز هالیات

(12,485)(3,032)تعسیالت عٌَاتی

254,425247,992ٍجَُ ًمس حافل اس فعالیت ّای عولیاتی

ب( اعالعات ٍضعیت هالی زر پایاى زٍرُ )هثالغ تِ هیلیَى ریال( :

988,430992,073جوع زارائی ّا

338,335360,540جوع تسّی ّا

350,000350,000عزهایِ ثثت ؽسُ

650,095631,533جوع حمَق فاحثاى عْام

ج( ًزخ تاسزُ )زرفس( :

%21%23ًزخ تاسزُ زارائی ّا

%32%35ًزخ تاسزُ حمَق فاحثاى عْام )ارسػ ٍیضُ(

ط تِ ّز عْن : ز( اعالعات هزَت

350,000,000350,000,000تعساز عْام زر سهاى تزگشاری هجوع

558406اٍلیي پیؼ تیٌی عَز ّز عْن - ریال

658633آذزیي پیؼ تیٌی عَز ّز عْن - ریال

653600عَز ٍالعی ّز عْن - ریال

460600عَز ًمسی ّز عْن - ریال )پیؾٌْاز ّیات هسیزُ تزای عال 91(

2,2132,581آذزیي لیوت ّز عْن زر تارید 1392/1/26 )1391/1/30( - ریال

1,8491,796ارسػ زفتزی ّز عْن - ریال

3.44.4ًغثت لیوت تِ زرآهس ٍالعی ّز عْن - هزتثِ

ّ( عایز اعالعات :

عظ پیواًىار ًیزٍی اًغاًی( فز پزعٌل تاهیي ؽسُ َت 304307هیاًگیي تعساز واروٌاى - ًفز )ؽاهل 34 )32(ً 

قــــــــــــــطح
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 پيام ّيات هذيرُ

 ضا ثٝ قٕب ؾٟبٔساضاٖ ٔحتطْ تمسيٓ زاضيٓ. ٌصقتٝ ذٛز ؾبَيه افتربض ٔب اؾت وٝ ٌعاضـ فّٕىطز  ٔٛرت

زض ايٗ ؾبَ رٟف ثطق آؾب زض ليٕت اضظ ٚ عال، افعايف قسيس ثٟبي ؾبِي وٝ ٌصقت ؾبِي پطحبزحٝ ٚ ٘بٔؿبفس ثطاي فقبِيت التهبزي ثٛز 

ٔؿىٗ ٚ ٔٛاز غصائي ٚ افعايف ثٟبي ؾبيط وبالٞب ضا ثٝ ز٘جبَ زاقت ٚ تحطيٓ ٞب زؾتطؾي ثٝ ٔٛاز اِٚيٝ ٚ تزٟيعات ٚ لغقبت يسوي ضا ثطاي 

افعايف يبفت ٚ تمبضبي ثرف زِٚتي ثطاي ؾيٕبٖ ضا ثؿيبضي اظ نٙبيـ زقٛاض ٕ٘ٛز. زضآٔسٞبي ٘فتي زِٚت وبٞف ٚ ٞعيٙٝ ٞبي ضيبِي آٖ 

فّيطغٓ تٕبٔي ٞٓ پيسا وطز. ِيىٗ ؾيٕبٖ فبضؼ ٘ٛ ضلجبي ٔٙغمٝ اي رسيسي وبٞف تمبضب ثب افعايف فطضٝ ضلجب ٞٓ ٕٞطاٜ قس ٚ وبٞف زاز. 

آٔبزٜ اؾت ثب زضيبفت ٙبٖ ٕٞچضا ٞٓ ثب وبض٘بٔٝ اي ضضبيتجرف پكت ؾط ٌصاقت ٚ  1391ٔكىالت وٛچه ٚ ثعضي ٔٛرٛز، فبضؼ ٘ٛ ؾبَ 

  قٕب ؾٟبٔساضاٖ فعيع ٚ ٌطأي ثبقس.ضٕٞٙٛزٞبي ؾٛزٔٙس وٕبوبٖ زض ذسٔت 

ٞيبت ٔسيطٜ ٚ وبضوٙبٖ ؾپبؼ ذٛز ضا اظ ؾٟبٔساضاٖ ٔحتطْ وٝ ٕٞٛاضٜ زض وٙبض ٚ حبٔي قطوت ثٛزٜ ا٘س اثطاظ ٚ ثٝ ٔٙؾٛض ضٚقٗ ؾبذتٗ 

 اعالؿ ٔي ضؾب٘س. ٚضقيت فٕٛٔي قطوت ٔٛاضز لبثُ تٛرٝ ضا زض ازأٝ ثٝ

 اضائٝ زٞس.قطوت ؾيٕبٖ فبضؼ ٘ٛ أيس اؾت ٔزٕٛفٝ اعالفبت فطاٞٓ قسٜ ٘يبظٞبي اعالفبتي ؾٟبٔساضاٖ ضا ثطآٚضزٜ ٚ زضن ضٚقٙي اظ ٚضقيت 

 

 هؼرفي صٌؼت ٍ تازار

  1031تحَالت هحيط كالى اقتصادي در سال 

 زض التهبززا٘بٖ ثيٙي پيف ؾبَ ايٗ زض. ثٛز اؾتخٙبئي ؾبِي ّٔي التهبز ثط آٟ٘ب تبحيطٌصاضي قست ٚ ٟٔٓ ٚلبيـ تقساز حيج اظ 1391 ؾبَ

 ٚ التهبزي ٞبي تحطيٓ افٕبَ ٚ پيٛؾت ٚلٛؿ ثٝ - آٖ اظ پيف ؾبِٝ 8 زٚضٜ زض ٘مسيٍٙي قسٖ ثطاثط 7 ٘تيزٝ زض - تٛضٔي ضوٛز ثطٚظ ذهٛل

 ثٝ اضظ تعضيك ؾيبؾت ازأٝ ٚ يبفت وبٞف ٘هف ثٝ زِٚت زضآٔس انّي ٔٙجـ فٙٛاٖ ثٝ ٘فت نبزضات. وطز تكسيس ضا تٛضٔي ضوٛز اضظ وٕجٛز

 ٚ زقٛاض ضا وكٛض زاذُ ثٝ اضظي زضآٔسٞبي ا٘تمبَ ٞب تحطيٓ. قس غيطٕٔىٗ قٛز ٔحسٚز تٛضْ ثٛز قسٜ ثبفج وٝ ٚاضزات ثٝ تىيٝ ٚ ثبظاض

 فطٚـ پيف ثب وطز ؾقي زِٚت. زاز زؾت اظ ضا ذٛز اضظـ زضنس 80 تب 70 ٚ وطز ؾمٛط قست ثٝ ّٔي پَٛ اضظ وٕجٛز ثب ٚ وطز٘س پطٞعيٙٝ

 ٌب٘ٝ زٜ ثٙسي عجمٝ اضظ ثبظاض ٔسيطيت ثطاي ٟ٘بيتبً ٚ ٍ٘طفت اي ٘تيزٝ ِٚي زٞس وبٞف ضا ٘مسيٍٙي حزٓ ٔكبضوت اٚضاق فطضٝ ثب ٚ اضظ ٚ عال

 ته ٘ؾبْ ٚ يبفت ٔكطٚفيت اضظ آظاز ثبظاض تطتيت ثسيٗ. وٙس تبٔيٗ اضظ قس ٔتقٟس زاضٚ ٚ غصا ثطاي تٟٙب آٖ ثطاؾبؼ وٝ زاز اضائٝ ضا وبالٞب اظ اي

 زض ٔكىُ ثطٚظ ٚ ٌطا٘ي ثطٚظ ثب نٙبيـ اظ ثؿيبضي. قس تكسيس ذٛاٞي ضا٘ت پسيسٜ ثطٚظ اظ ٍ٘طا٘ي ٚ ثطچيسٜ فٕالً ؾبَ 12 اظ ثقس اضظ ٘طذي

 .زٞٙس ازأٝ ضا ذٛز فقبِيت تط پبئيٗ ؾٛزآٚضي ٚ ؽطفيت ثب قس٘س ٔزجٛض يب تقغيُ وكٛض اظ ذبضد ثب تزبضت يب اِٚيٝ ٔٛاز تبٔيٗ

 ٘ؾبْ تٛاٖ ٚ ضؾيس تٛٔبٖ ٔيّيبضز ٞعاض 80 ثٝ ثب٘ىي ٔقٛلبت ٘تيزٝ زض ٚ زاز لطاض ٘مسيٍٙي تٍٙٙبي زض ضا التهبزي ٞبي ثٍٙبٜ ٞب، ٞعيٙٝ افعايف

 .يبفت وبٞف التهبزي ٞبي ثٍٙبٜ ٔبِي تبٔيٗ ثطاي ثب٘ىي

 .ٌطزيس ٔتٛلف ٚ ضٚثطٚ ٔزّؽ ٔربِفت ثب زِٚت انطاض فّيطغٓ ٞب يبضا٘ٝ ٞسفٕٙسؾبظي اليحٝ زْٚ فبظ ارطاي

 اظ وٕتط ؾبِي چٙس وٝ ٔؿىٗ ليٕت. ضؾيس ثٛضؼ ثٝ ٟ٘بيتبً زض٘ٛضزيس ضا اضظ ٚ عال ثبظاض ثقساً ٚ ٔؿىٗ ثبظاض اثتسا وٝ ؾطٌطزاٖ ٘مسيٍٙي ٔٛد

 رجطاٖ ضا ؾبِٝ چٙس ٔب٘سٌي فمت آؾب ثطق رٟكي ثب ثٛز وطزٜ ضقس% 10 تٟٙب زضنسي 26 تٛضْ فّيطغٓ 90 ؾبَ زض ٚ وطزٜ ضقس تٛضْ ٘طخ
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 ربئي ثٝ ثٛز ؾبثمٝ ثي آٖ ؾبِٝ 46 فٕط زض وٝ ضقسي ثب زْٚ ٘يٕٝ زض ثٛز ضوٛز زچبض ؾبَ اَٚ ٘يٕٝ زض وٝ ثٛضؼ آٖ، اقجبؿ اظ ثقس ٚ وطز

 .يبفتٙس( تٛٔب٘ي 3700) زالض ٔيّيبضز يه اظ ثبالتط اضظقي ثٛضؾي قطوت 20 ثبض اِٚيٗ ثطاي ٚ ٌصاقت ؾط پكت ضا 38000 قبذم وٝ ضؾيس

 تقساز وٝ قس ربٔقٝ اظ ثعضٌتطي ثرف زغسغٝ ٔقبـ أطاض فمظ ٘ٝ ٚ ٌصاقت تبحيط ٘يع ارتٕبفي ٔتغيطٞبي ثط حتي التهبزي ثحطاٖ ثطٚظ

 .يبفت وبٞف% 11 وطز ٔي ايزبز ٔؿىٗ ثطاي ظيبزي تمبضبي ٚ ثٛز ؾبَ زض ٔٛضز ٞعاض 800 حسٚز اذيط ؾبِيبٖ زض وٝ رسيس ٞبي اظزٚاد

 .ٞؿتٙس ٘بٌٛاضي ٚضقيت زٞٙسٜ ٘كبٖ التهبزي والٖ ٔتغيطٞبي 1391 ؾبَ پبيبٖ زض

 ثطاي ٚ% 31.5 زِٚت افالْ ثٝ ؾبال٘ٝ تٛضْ ٚ ثٛزٜ تبوٖٙٛ 1374 ؾبَ اظ ٘طخ ثبالتطيٗ وٝ ضؾيس% 40 ثٝ ٔبٞب٘ٝ تٛضْ 1391 ؾبَ اؾفٙسٔبٜ زض

 .ثٛز% 60 غصائي ٔٛاز ثرف

 .ضؾيس زالض ٔيّيبضز 53/348 ثٝ ٔٙفي ضقس% 14 ثب غيط٘فتي نبزضات ٚ زالض ٔيّيبضز 41/334 ثٝ ٔٙفي ضقس زضنس 6 ثب ٚاضزات

 ثيىبضي ٘طخ. زا٘ٙس ٔي زضنس 20 تب 16 ثيٗ ضا ثيىبضي ٘طخ ٔؿتمُ ٔطارـ ِٚي ضؾيس زضنس 13 تب 12.5 ثٝ زِٚت ٔقيبضٞبي ثطاؾبؼ ثيىبضي

 .ضؾيس% 14.15 ثٝ زِٚت افالْ ثٝ 91 ظٔؿتبٖ زض

 هحيط كالى اقتصادي 1031سال  چطن اًذاز

 ثطعطف اظ ا٘ساظي چكٓ ٚ زاقت ذٛاٞٙس ٚرٛز وٕبوبٖ ٘يع 1392 ؾبَ زض 1391 ؾبَ التهبزي ٘بٌٛاض ٚضقيت ٔٛرجبت ٚ فُّ ٔتبؾفب٘ٝ

 .قٛز ٕ٘ي زيسٜ آٟ٘ب قسٖ

 ؾبَ اَٚ ٘يٕٝ زض 1391 اؾفٙس زضنسي 40 تٛضْ. ثبقس زاقتٝ ٔٙفي ضقس زضنس 3 تب 2 ثيٗ ايطاٖ التهبز 1392 ؾبَ زض قٛز ٔي ثيٙي پيف

 ٘تيزٝ زض ٚ يبثس وبٞف وٕبوبٖ ٚاضزات ٚ قٛز تكسيس اضظ وٕجٛز. قٛز تقسيُ ا٘سوي ؾبَ زْٚ ٘يٕٝ زض ِٚي ثبقس زاقتٝ ٚرٛز ٘يع 1392

 رصة ٚ ٔؿىٗ ليٕت رٟف ثب 1391 ؾبَ زض وٝ ٔؿىٗ ثرف. يبثس افعايف ٞؿتٙس ٚاضزات ثط ٔتىي وٝ نٙبيقي ثطاي قسٜ تٕبْ ليٕت

 تقساز وبٞف ٚ ثيىبضاٖ تقساز افعايف غٙي، ٚ فميط ثيٗ قىبف تقٕيك ٚ تٛضْ تساْٚ ثب 1392 ؾبَ زض زاقت ضقس ؾطٌطزاٖ ٞبي ؾطٔبيٝ

 .ثبقس زاقتٝ ٔٙفي ضقس رسيس ٞبي اظزٚاد

 ا٘جؿبط ٕٞچٙبٖ 1392 ؾبَ زض ثٛزٜ ربضي ٞبي ٞعيٙٝ ثرف زض فٕستبً ٞٓ آٖ ضقس ٚ قسٜ ثطاثط 8 ٌصقتٝ ؾبَ ؾٝ زض وٝ زِٚت ثٛزرٝ

 ثطاثط 7 ٌصقتٝ ؾبَ 8 زض وٝ ٘مسيٍٙي حزٓ تطتيت ثسيٗ. ٕ٘بيس ارطا ضا ٞسفٕٙسؾبظي اليحٝ زْٚ فبظ زاضز لهس زِٚت حتي ٚ زاقت ذٛاٞس

 زِٚت اذيط ؾبِيبٖ زض. ظز ذٛاٞس زأٗ ضوٛز ٚ تٛضْ ثٝ ٚ وطز ذٛاٞس ضقس% 18.7 ٞٓ ثبظ ضؾيسٜ تٛٔبٖ ٔيّيبضز ٞعاض 470 ثٝ ٚ وطزٜ ضقس

 .قٛز ٔي ز٘جبَ ضٚيٝ ايٗ ٘يع 1392 ؾبَ زض احتٕبالً ٚ وطزٜ ربضي ٞبي ٞعيٙٝ نطف ٚ ثطزاقت فٕطا٘ي ثٛزرٝ اظ ٔتٛاِيبً

 وٕتطي ؾٛزآٚضي رسيس تِٛيسوٙٙسٌبٖ ٚضٚز ٚ ثبظاض تمبضبي وبٞف وبض، ٚ وؿت فضبي زقٛاضي ٞب، ٞعيٙٝ افعايف زِيُ ثٝ ؾيٕبٖ نٙقت

 .ثٛز ذٛاٞس تط قسٜ تضٕيٗ ٚ حجبت ثب نٙقتي نٙبيـ ؾبيط ثب ٔمبيؿٝ زض اِٚيٝ ٔٛاز ثط تىيٝ فسْ زِيُ ثٝ ِيىٗ زاقت ذٛاٞس

 صٌؼت سيواى

ؾيٕبٖ يىي اظ پطوبضثطزتطيٗ وبالٞبي نٙقتي رٟبٖ ٚ اظ اؾبؾي تطيٗ ٔهبِح الظْ ثطاي ضقس ٚ تٛؾقٝ التهبزي اؾت. زض التهبز وكٛضٞبي ضٚ 

اظ ظٔطٜ ٟٕٔتطيٗ نٙبيـ ثٛزٜ ٚ ثٝ تٟٙبئي ض وكٛض ٔب ايٗ نٙقت ثقس اظ ٘فت ٚ پتطٚقيٕي اظ رّٕٝ ز .ثٝ ضقس ايٗ نٙقت ربيٍبٜ ٟٕٔي زاضز

% اظ تِٛيس ٘بذبِم زاذّي ضا زاضز. زض ؾبِيبٖ اذيط ايٗ نٙقت ضقسي رٟكي زاقتٝ ٚ حزٓ ثبالئي اظ ؾطٔبيٝ ٌصاضي ضا ثٝ ذٛز رصة ٕ٘ٛزٜ 2
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اوٖٙٛ ايطاٖ يىي اظ ثعضٌتطيٗ تِٛيسوٙٙسٌبٖ ؾيٕبٖ رٟبٖ اؾت ٚ افعٚزٜ قسٜ ٚ  اؾت. زض ٘تيزٝ ايٗ ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٞب ٔطتجبً ثٝ حزٓ تِٛيس

  ؾيٕبٖ ايطاٖ زض وكٛضٞبي ٕٞؿبيٝ ٞٓ ثٝ فطٚـ ٔي ضؾس.

 تَليذ سيواى در ايراى

وبضذب٘ٝ  69، زض 1391زض عي ؾبَ ؾبَ پيف آغبظ قسٜ ٚ ٕٞيكٝ يىي اظ ٟٕٔتطيٗ نٙبيـ وكٛض ثٛزٜ اؾت.  79تِٛيس ؾيٕبٖ زض ايطاٖ اظ 

ايطاٖ ثطاي وؿت ضتجٝ ؾٛٔيٗ  ٞٙس ٚ ثب ايٗ ٔيعاٖ تِٛيس، ثقس اظ چيٗ ؾيٕبٖ تِٛيس قس.ٔيّيٖٛ تٗ  70.3ٔزٕٛفبً ايطاٖ ؾيٕبٖ تِٛيس 

  .٘عزيىي ذٛاٞس زاقت تطويٝ آٔطيىب ٚايبالت ٔتحسٜ تِٛيسوٙٙسٜ ثعضي رٟبٖ ثب وكٛضٞبي 

 ٔكبٞسٜ اؾت.نفحٝ ثقس لبثُ زض رسَٚ  1391قبَ زض ايٗ نٙقت زض ؾبَ آٔبض فّٕىطز نٙقت ؾيٕبٖ ايطاٖ ٚ ٚاحسٞبي ف

 1031هْوتريي تحَالت صٌؼت سيواى در سال 

ضا تزطثٝ وطز ٚ ؽطفيت اؾٕي تِٛيس وّيٙىط وكٛض  تَليذ كليٌكر ٍ سيواى ظرفيتزضنسي زض  4ٚ  6نٙقت ؾيٕبٖ ضقس  1391زض ؾبَ 

% ؽطفيت ؾيٕبٖ وكٛض ثٝ وبض 92% ؽطفيت تِٛيس وّيٙىط ٚ 94 ٔيّيٖٛ تٗ ضؾيس. 76.4ثٝ ؽطفيت اؾٕي تِٛيس ؾيٕبٖ  ٚٔيّيٖٛ تٗ  74.6ثٝ 

ٔيّيٗ تٗ ضؾيس وٝ زض  69.5% ضقس ثٝ 6ٞٓ ثب  تحَيل سيواىٔيّيٖٛ تٗ ؾيٕبٖ تِٛيس قس.  70.3ٔيّيٖٛ تٗ وّيٙىط ٚ  70.4ٌطفتٝ قس ٚ 

ٔيّيٖٛ تٗ زض زاذُ ٔهطف قس. ٔهطف زاذّي ؾيٕبٖ زض ؾبَ  55.8آٖ ثٝ ذبضد اظ وكٛض نبزض ٚ ٔبثمي ٔقبزَ  ٔيّيٖٛ تٗ 13.8ايٗ ٔيبٖ 

 % ضقس وطز.36نبزضات  1391٘جٛز أب زض ؾبَ  1390چٙساٖ ثيكتط اظ ؾبَ  1391

 .ذٛز وكيسٚ ثرف ثعضٌي اظ ؾٛز ٔتقبضف نٙقت ضا ثٝ وبْ  قسيس ٞعيٙٝ ٞبي قطوت ٞبي ؾيٕب٘ي ضا افعايف زاز تَرم

 ؾبذتٔكىُ تط ضا ، أىبٖ اؾتفبزٜ اظ تؿٟيالت فبيٙب٘ؽ ٚ حتي افتجبضات اؾٙبزي ٚ ا٘تمبَ ٚرٜٛ تحرين ّاتكسيس افعايف قسيس لٕيت اضظ ٚ 

  ٚ وبضذب٘ٝ ٞبي ؾيٕب٘ي ثطاي ذطيس لغقبت ٚ ٔبقيٗ آالت ٌطفتبض ٔكىالت ظيبزي قس٘س.

ذتيبض نٙقت لطاض ٘يع زض اؾٟٓ نٙقت اظ زضآٔسٞبي ٞسفٕٙسؾبظي فّٕي ٘كس أب فّيطغٓ انطاض زِٚت  ّذفوٌذسازي ياراًِ ّا تىٕيُ

 ٚ ٕٞچٙبٖ ظٔبٖ ٚ ٘حٜٛ تىيُٕ ارطاي ايٗ لبٖ٘ٛ زض پطزٜ اي اظ اثٟبْ اؾت. ٍطفت٘

لؿٕتي اظ افعايف ٞعيٙٝ ٞب ضا ليٕت فطٚـ، % افعايف يبفت. ايٗ افعايف 22ثٝ ٔيعاٖ حسٚز زْٚ ؾبَ  ٘يٕٝ زض تْاي هصَب اًَاع سيواى

 ؾبَ لجُ اظ آٖ ثٝ ٚرٛز آٔسٜ ثٛز ذٙخي وطز ٚ ؾٛزآٚضي نٙقت ؾيٕبٖ ضا افعايف زاز. يهوٝ زض عي 

جايگسيي ساير هصالح )تِ زض حبَ حبضط ؾيٕبٖ ٘ؿجت ثٝ ؾبيط ٔهبِح ؾبذتٕب٘ي ثطاي ٔهطف وٙٙسٌبٖ ليٕت ٔٙبؾجتطي زاضز ٚ تب حسي 

 ..قسٜ اؾت خصَظ فَالد ٍ آجر(

 1031ػولكرد فارس ًَ در سال 

تٗ ؾيٕبٖ تِٛيس وطز وٝ فّيطغٓ وبٞف ٘ؿجي تِٛيس وّيٙىط ٘ؿجت ثٝ  1،187،693تٗ وّيٙىط ٚ  1،007،695ٔمساض  1391قطوت زض ؾبَ 

 ؾبَ ٌصقتٝ وٕبوبٖ آٔبض لبثُ تٛرٟي ٔي ثبقس. 

اظ قطوت ٞبي زيٍط تبٔيٗ وطز. وّيٙىطٞبي ذطيساضي قسٜ پؽ اظ  5ٚ  2ثب تٛرٝ ثٝ افت ٘ؿجي تِٛيس وّيٙىط، قطوت ٔمساضي وّيٙىط تيپ 

ؾبيف ٚ تجسيُ قسٖ ثٝ ؾيٕبٖ لؿٕتي اظ تمبضبي ثبظاض ثطاي ٔحهٛالت قطوت ضا تبٔيٗ ٕ٘ٛزٜ ٚ زض فيٗ حبَ ؾٛز ثيكتطي ضا ٘هيت 

 تٗ ؾيٕبٖ ثٝ فطاق نبزض وطز.  65،230فعايف ليٕت اضظ نبزضات ثٝ نطفٝ تط قس ٚ قطوت اثب ٕٞچٙيٗ قطوت ٕ٘ٛز٘س. 



 

 1031اسفٌذ  03گسارش فؼاليت ٍ ٍضؼيت ػوَهي ضركت سيواى فارس ًَ )سْاهي ػام( در سال هالي هٌتْي تِ  6

 
 

 

یسظزفیت یسظزفیتتاسزُتَل عیواىولیٌىزولعیواى زاذلیعیواى فازراتیولیٌىزفازراتیتاسزُتَل
72,92786,7303,096,4963,183,226502,44624,915%3,900,0003,192,45482%3,750,0003,423,31691آتیه
2,545623,8061,223,3281,847,134245,09944,384%1,965,6001,830,57893%1,890,0001,725,68091ارٍهیِ

57,945913,470971,41555,2776,333%1,035,840972,15194%996,000892,00190اففْاى
447,855600,3031,048,15810,97916,620%717,6001,048,364146%690,000735,550107تْثْاى
زاى 2,7063,066,5423,069,248132,7878,688%3,169,9203,068,84097%3,048,0002,778,47491ْت

559,579559,57935,6539,550-%624,000575,56292%600,000531,05589ففائیِ
232,470822,6611,055,13164,31117,670%1,244,8801,063,92585%1,197,0001,014,40085زٍرٍز

14,63835,996967,4411,003,437137,2987,962%1,248,000975,52778%1,200,0001,044,91187ذشر
4,411290,1792,242,3572,532,536509,08054,671%3,088,8002,558,12083%2,970,0002,375,07080عپاّاى
1,203,8441,203,84489,21613,174-%1,248,0001,147,84592%1,200,000998,27283ؽوال
18,629326,2481,720,0322,046,280249,60722,755%1,996,8002,178,832109%1,920,0002,019,420105ؽزق

85,6742,039,3582,125,03233,83333,907%2,184,0002,116,48297%2,100,0001,897,02390فَفیاى
700,740545,4711,246,21121,92114,706%1,248,0001,294,022104%1,200,0001,194,211100غزب
49,621666,412716,0335,7475,128%819,000715,55687%787,500575,09173فارط

19,2361,055,3821,074,618219,57016,863%1,148,1601,049,80091%1,104,0001,136,600103وزهاى
137,186137,18624,1142,987-%205,920142,26369%198,000141,27771لَؽاى

330,503599,9971,734,7592,334,75677,75821,151%2,277,6002,567,410113%2,190,0002,476,680113ًىا
75,02675,0267,8991,437-%89,23273,46482%85,80065,61576عفیس ؽوال

515299,750300,2655,9551,096%393,120300,18376%378,000270,70272آتازُ
یل 198,251756,885955,136137,11726,247%1,092,0001,042,92196%1,050,000956,38391ارزت

258,375258,37586,5422,498-%327,600260,40579%315,000265,80184اعتْثاى
29,200121,114150,31433,948929%171,600134,93479%165,000132,05080اوثاتاى

954,363410,2571,364,620142,33017,370%1,653,6001,378,65283%1,590,0001,264,14080ایالم
175,214738,609913,823180,66336,184%811,200922,712114%780,000870,548112ذاػ

25,580717,4831,276,1181,993,60147,07832,760%2,496,0001,976,72479%2,400,0002,115,87088ذَسعتاى
8,331435,0471,303,7881,738,835401,39427,742%1,872,0001,752,60094%1,800,0001,768,60098ؽاّزٍز

315,825505,459821,28463,99513,653%811,200818,863101%780,000750,95396لایي
295,306999,0401,294,346133,34318,640%998,4001,220,194122%960,0001,052,883110وززعتاى
17,21245,405246,505291,91074,2141,366%230,000294,678128%315,000311,56699عفیسعاٍُ

یزیش 42,814101,959144,77320,1242,908%163,800162,39299%157,500151,61596عفیس ً
3,5491,765,2321,768,781426,25433,452%1,872,0001,775,09195%1,800,0001,864,676104ّزهشگاى
279702,3921,260,5211,962,913319,3128,025%2,059,2001,954,87695%1,980,0001,977,987100ّگوتاى
23,617151,243607,514758,757195,58513,319%936,000773,41283%900,000912,376101وارٍى

46,772111,779158,5517,6371,748%163,800154,44494%157,500145,65392عفیس ارٍهیِ
5,52870,7301,491,4191,562,149395,17443,175%1,653,6001,577,97595%1,590,0001,646,563104تجٌَرز

15,718170,296186,014130,1248,461%240,240195,28781%231,000257,038111لؾن
96661,623860,938922,561150,50414,413%936,000971,997104%900,000801,08489زؽتغتاى

154,976985,5451,140,521175,4001,848%1,123,2001,100,04098%1,080,0001,112,261103زاراب
24,961191,900216,8614861,636%163,800217,733133%157,500173,373110عفیس تٌَیس

7,650213,254220,90439,40710,840%218,400225,100103%210,000230,455110یاعَج
441606,040606,481325,39525,757%1,123,200627,42056%1,080,000728,25067تَّزٍن

253,871508,878512,749182,68212,565%556,920527,20195%535,500561,188105وَیزواؽاى 
65,3001,117,9201,183,22091,2835,135%936,0001,183,921126%900,0001,007,394112فارط ًَ

29,976612,510642,48693,75510,255%606,060624,826103%582,750472,05981سًجاى
112,88172,314944,8101,017,124154,75421,752%1,029,6001,031,245100%990,0001,173,214119فیزٍسوَُ

1,730158,547160,27718,8607,065%163,800157,85596%157,500166,247106الرعتاى
5,23150,6861,892,3071,942,99345,10636,051%2,246,4002,044,85391%2,160,0002,031,69194ذاوغتزی عاٍُ
992,459992,459216,15122,605-78,744%1,029,600995,61297%990,0001,094,108111فزاس فیزٍسوَُ

37,341872,614909,955327,9483,652%1,029,600907,75888%990,000970,20698هوتاساى
9,3141,096,6241,105,938159,4809,998%1,092,0001,110,581102%1,050,0001,156,953110ارزعتاى
72,371420,677725,1811,145,858469,86415,505%1,029,6001,146,211111%990,0001,327,973134ؽْزوزز

ارن 218,1261,080,2181,298,344120,49210,185%1,029,6001,283,964125%990,0001,204,611122عوزاى اً
409,038657,710666,74824,14810,075%624,000672,397108%600,000653,426109عارٍج اففْاى
737,58368,001420,664488,665299,91621,744%624,000507,76581%1,800,0001,611,00790عارٍج تَؽْز

25,202808,781833,983272,4479,840%1,029,600803,46578%990,000876,74789الرعثشٍار
286,612642,632929,244375,91016,876%1,092,0001,001,74592%1,050,0001,078,269103ساٍُ تزتت

200,033200,03363,64210,588-%218,400206,31194%210,000218,275104سریي رفغٌجاى
435,104557,126992,230449,93616,253%1,029,6001,001,87797%990,000932,62294ساتل

20,39227,291760,971788,262126,51813,395%1,400,000795,31257%1,200,000763,50064جَیي
6,551111,586700,216811,80274,91412,809%1,029,600821,46080%990,000668,94268ذَی

444,865404,189849,054155,50021,729%1,029,600849,51383%990,000964,44897ًْاًٍس
1,112,398992,7522,105,150268,96743,697%2,184,0002,113,05897%2,100,0002,110,839101عاهاى غزب

236,051200,065495,078695,143437,71715,966%1,029,600713,60769%990,0001,040,519105پیًَسگلغتاى
916,243916,243319,990890-%1,560,000913,15059%1,500,000968,77065ًائیي
51,470684,166735,636237,0074,013%1,029,600734,24571%990,000857,81987الهزز

یشارلن ً990,0001,041,497105%1,029,600975,90295%18,009942,679960,688206,20915,988
143,540420,154563,694102,78413,500%1,029,600586,82757%990,000674,40668واٍاى تَواى

------5,000--35,000-گیالى عثش
--126,3653,635130,000-130,000----هجس ذَاف

1,795,03511,977,56257,561,04169,538,60311,210,5561,049,099%76,409,69270,255,48992%74,618,55070,447,20394جوع عال 1391
1,456,9738,662,80755,578,35565,694,3689,629,106982,566%76,220,28266,460,95287%74,419,80067,638,68491جوع عال 1390

338,0623,314,7551,982,6863,844,2351,581,45066,533%189,4103,794,5375%198,7502,808,5193هیشاى رؽس
%7%16%6%4%38%23%6%6%0%4%4%0زرفس رؽس

هَجَزیوارذاًِ تحَیلعیواىولیٌىز
ٍ ٍاحسّبی كؼبل آى زض ؾبل 1391 آهبض ػولٌطز صٌؼت ؾيوبى ايطاى 
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 ترًاهِ تلٌذهذت 

 ْ ٔغبِقبت ٔسيطيت ضاٞجطزي )اؾتطاتػيه( تقييٗ ٔي ٌطزز. اٞٓ ٔٛاضز لبثُ شوط زض ايٗ ضاثغٝ ثٝ قطح ظيط٘س :بثط٘بٔٝ ثّٙسٔست قطوت ثب ا٘ز

 اؾتطاتػي ٞبي قطوت

o  زض فطآيٙسٞبي تِٛيسيوبٞف ٔهطف ا٘طغي 

o افعايف ضضبيت ٔكتطيبٖ قطوت 

o وبٞف ٞعيٙٝ ٞب ٚ افعايف ؾٛزآٚضي قطوت 

o ٛ٘ ضقس ذالليت وبضوٙبٖ ٚ زضيبفت ٚ فّٕيبتي وطزٖ ايسٜ ٞبي 

o ثٟؿبظي فطآيٙس تِٛيس ثٝ ٔٙؾٛض وبٞف تٛلفبت آٖ ٚ حفؼ ويفيت ؾيٕبٖ تِٛيسي 

o )وبٞف آِٛزٌي )غجبض 

 اٞساف والٖ

o ٖضضبيت ٔكتطيب 

o  ٝتٛإ٘ٙسؾبظي ٘يطٚي ا٘ؿب٘يتٛؾق ٚ 

o ٔحهَٛ فطٚـؽطفيت فّٕي تِٛيس ٚ فؼ ح 

o ؾٛزآٚضي قطوتافعايف ٚ  وبٞف ٞعيٙٝ ٞب 

o ثٟجٛز ٔؿتٕط ؾبظٔبٖ ٚ افعايف ثٟطٜ ٚضي فٛأُ تِٛيس ٚ پكتيجب٘ي 

o وبٞف آاليٙسٌي ٞبي ظيؿت ٔحيغي 

 ثط٘بٔٝ ٞب 

ٜ ثطٌعيسٜ ا٘زبْ قسپطٚغٜ ٞبي زرٝ ثٙسي اؾتطاتػيه ٘يع ا٘زبْ ٚ ٟ٘بيتبً ثط٘بٔٝ ضيعي الظْ ثطاي ارطاي زض تقميت ثط٘بٔٝ ضيعي اؾتطاتػيه، ثٛ

 .اؾت

 قبذم نٛضت ٔي ٌيطز. 20زض ٔمبعـ ؾٝ ٔبٞٝ ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ  BSCاتػيه ثط ٔجٙبي ٔسَ طپبيف قبذم ٞبي اؾت

 1031ترًاهِ ّا ٍ چطن اًذاز ضركت در سال 

تٗ ؾيٕبٖ زض ثبظاض زاذّي ٚ  1،060،000 تٗ ؾيٕبٖ تِٛيس ذٛاٞس وطز. 1،150،000تٗ وّيٙىط ٚ  1،045،000،  1392قطوت زض ؾبَ 

ٔيّيٖٛ ضيبَ  877،188تٗ زض ثبظاضٞبي نبزضاتي ثٝ فطٚـ ذٛاٞس ضؾيس ٚ ثٝ فطو فسْ افعايف ليٕت ؾيٕبٖ پيف ثيٙي ٔي قٛز  90،000

 ضيبَ ثطاي ٞط ؾٟٓ فبيس ؾٟبٔساضاٖ ٕ٘بيس. 666ٔيّيٖٛ ضيبَ ؾٛز ٔقبزَ  233،011اظ ٔحُ فطٚـ ؾيٕبٖ فبيس قٛز ٚ قطوت ٟ٘بيتبً 

 ٔسيطيت ا٘طغي ٚ ٔسيطيت ٞعيٙٝ ثب رسيت تقميت ذٛاٞٙس قس.ثب تٛرٝ ثٝ افعايف قسيس ٞعيٙٝ ٞب زض ؾبَ عي قسٜ ٚ ؾبَ پيف ضٚ، 

تٕسيس ثٝ ضٚظضؾب٘ي اؾتطاتػي ٞبي ٔٙترت،  ،زؾت ٔغبِقٝحتٕبالً ثقضي اظ پطٚغٜ ٞبي زض ٚ اپطٚغٜ ٞبي اؾتطاتػيه ثط٘بٔٝ ضيعي قسٜ تىٕيُ 

تٛؾقٝ ؾيؿتٓ ٞبي وبٔپيٛتطي ٚ ضاٜ ا٘ساظي ٘ؾبْ ٔسيطيت ضيؿه، ٚ اضتمبء ٌٛاٞيٙبٔٝ ٞب ٚ اؾتب٘ساضزٞب، ضاٜ ا٘ساظي ؾيؿتٓ ٟٔٙسؾي اضظـ، 

 پيف ثيٙي قسٜ ا٘س. 1392قطوت ثطاي ؾبَ  ٔربثطاتي، ازأٝ تبٔيٗ لغقبت يسوي الظْ ٚ ... ؾبيط ثط٘بٔٝ ٞبئي ٞؿتٙس وٝ زض زؾتٛض وبض
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 تقسين سَد

ؾيبؾت قطوت تمؿيٓ حساوخط ؾٛز ٕٔىٗ ثيٗ ؾٟبٔساضاٖ اؾت ِيىٗ ثٝ زِيُ ٘يبظ ثٝ ا٘زبْ پطٚغٜ ٞبي اؾتطاتػيه ضطٚضت زاضز لؿٕتي اظ 

٘ؾطات حؿبثطؼ ٔؿتمُ ٚ ثبظضؼ  ؾٛز حبنّٝ ثٝ ٔهطف تىٕيُ ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٞبي آغبظ قسٜ ٚ ثط٘بٔٝ ضيعي قسٜ ثطؾس. ٕٞچٙيٗ الظْ اؾت

 ضيبَ ؾٛز تمؿيٓ ٌطزز. 460لب٘ٛ٘ي زض ٔٛضز ِعْٚ ٚضـ ٞعيٙٝ اي ِحبػ ٌطزز ِصا قطوت پيكٟٙبز ٔي وٙس ثٝ اظاء ٞط ؾٟٓ 

 

 كلياتي درتارُ ضركت

 تاريخچِ ضركت

 ٚ ٞب قطوت حجت ازاضٜ زض ذبل يؾٟبٔـ نٛضت ثٝ 81232 قٕبضٜ تحت 1369 آشض 11 ديتبض زض( فبْ يؾٟبٔ) ٘ٛ فبضؼ ٕبٖيؾ قطوت

 طييتغ 10346 ثٝ آٖ حجت قٕـبضٜ طاظ،يق قٟطؾتبٖ ثٝ قطوت يانّ ٔطوع ا٘تمبَ ثب 1378 ؾبَ زض ٚ سٜيضؾ حجت ثٝ تٟطاٖي نٙقتـ تئبِى

 ثٝ ذبل يؾٟبٔ اظ ، ؾٟبْ نبحجبٖ اِقــبزٜ فٛق يفٕٛٔ ٔزـٕـ 1382 طيت 8 ٔٛضخ ٔهٛثٝ اؾبؼ ثط قطوت ٘ٛؿ ٗيٕٞچٙ. اؾت بفتٝي

 .قس طفتٝيپص تٟطاٖ ثٟبزاض اٚضاق ثٛضؼ زض 1388 ٛضيقٟط 23 ــديتبض زض قـطوت.  اؾت بفتٝي ــطييتغ فبْ يؾٟبٔــ

  .اؾت ذٛظؾتبٖ ٚ فبضؼ ٕبٖيؾ فبْ يؾٟبٔ قطوت يفطف يتزبض يٚاحسٞب رعء ٚ ٚالـ طاظيق قٟط زض قطوت يانّ ٔطوع

 اظ ٞب قطوت طيؾـب زض ٔكبضوت ٗيٕٞچٙ ٚ آٖ ثٝ ٚاثؿتٝ ٚ يرب٘ج ـينٙب ٚ ٕبٖيؾ سيتِٛ ، آٖ اؾبؾٙبٔٝ 2 ٔبزٜ عجك قطوت يانّ تيفقبِ

 ثٟــطٜ پطٚا٘ٝ ٔـٛرت ثٝ ضاؾتب ٗيزضا وــٝ ثبقس ئ ٔـٛرٛز يٞب قـطوت ؾٟبْ تقٟس ٚ سيرس يٞب قطوت ؾٟبْ تقٟس بي ٚ ؽيتبؾ كيعـط

 اظ يثطزاض ثٟـطٜ ، قسٜ نبزض فبضؼ اؾتبٖ ٔقبزٖ ٚ ـينٙب ؾبظٔبٖ تٛؾظ وٝ 1384 اؾفٙس 22 ٔــٛضخ 108141163 قٕــبضٜ يثطزاض

  .اؾت قسٜ آغبظ طٚظآثبزيف زض 1384 اؾفٙس 1 ـديتبض زض ضٚظ زض تٗ 3000 تيؽــطف ثب قـطوت وبضذـب٘ٝ

 . قٛز ئ ازاضٜ - طٔٛؽفيغ فضٛ چٟبض ٚ ٔٛؽف فضٛ يه - فضٛ پٙذ اظ ٔتكىُ يا طٜئس بتيٞ تٛؾظ قطوت

 سرهايِ ٍ تركية سْاهذاراى

 اؾفٙس 29 ثٝ ٔٙتٟي ٔبِي ؾبَ پبيبٖ تب وٝ ثٛزٜ( بِييض 1،000 ؾٟٓ 300،000)بَيض ٖٛيّئ 300 ٔجّغ ؽيتبؾ ثسٚ زض قطوت ٝيؾطٔب

 1000ٔيّيٖٛ ؾٟٓ  350ٔيّيٖٛ ضيبَ )ٔتكىُ اظ  350،000ثٝ  1380افعايف يبفتٝ ٚ ٟ٘بيتبً زض اؾفٙس ٔبٜ ؾبَ  ٔطحّٝ چٙس زض 1384

 ضيبِي( ثبِغ قسٜ اؾت.

 اقربل ظيط ثٛزٜ ا٘س: 1391 اؾفٙس 30 ثٝ ئٙتٟ ئبِ ؾبَ بٖيپب زضٖ فٕسٜ ؾٟبٔساضا
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% ٚ ثٝ ٕٞطاٜ ؾبيط قطوت 84قطوت ؾيٕبٖ فبضؼ ٘ٛ فضٛي اظ ّٞسيًٙ قطوت ؾيٕبٖ فبضؼ ٚ ذٛظؾتبٖ اؾت ٚ آٖ قطوت ثٝ تٟٙبئي ٔبِه 

 % ؾٟبْ ؾيٕبٖ فبضؼ ٘ٛ ٔي ثبقس. 92ٞبي فضٛ ّٞسيًٙ ٔبِه 

 هذيرُهؼرفي اػضاء ّيات 

 زض تبضيد ٔزٕـ تطويت افضبء ٞيبت ٔسيطٜ ثٝ لطاض ظيط اؾت :

 

 ا٘تربة قسٜ ا٘س. ؾيٕبٖ فبضؼ ٚ ذٛظؾتبٖ تبوٖٙٛ تٕبٔي افضبء ٞيبت ٔسيطٜ ؾيٕبٖ فبضؼ ٘ٛ اظ ٔيبٖ قطوت ٞبي فضٛ ّٞسيًٙ

 

 

 

زرفس تعساز عْامًام عْاهسار

%294,033,37384ؽزوت عْاهی عام عیواى فارط ٍ ذَسعتاى

%21,020,0006ؽزوت عیواى فارط )عْاهی عام(

%8,485,2932.4ؽزوت عیواى تْثْاى )عْاهی عام(

%4,527,3371.3ؽزوت عزهایِ گذاری فثا تاهیي )عْاهی عام(

%3,000,0000.9ؽزوت عیواى سًجاى )عْاهی عام(

%2,000,0000.6ؽزوت عیواى لائي )عْاهی عام(

%1,808,8820.5ؽزوت عیواى زاراب )عْاهی عام(

%1,712,6540.5ؽزوت ذسهات هسیزیت ٍ تحمیمات عزهایِ گذاراى فٌسٍق تاسًؾغتگی وؾَری

%1,015,0000.3آلای هزتضی ًجیوی

%12,397,4613.5عایز اؽراؿ حمیمی ٍ حمَلی

%350,000,000100جوع

ؾْبهساضاى ػوسُ

ًام ًوایٌسًُام عضَ
تارید ؽزٍع 

زٍرُ عضَیت

تارید پایاى 

زٍرُ عضَیت
ًحَُ عضَیتعوت

غیزهَظفرئیظ ّیات هسیز91/2/1893/2/18ُهْسی اوثزی یگاًِؽزوت فٌایع عیواى غزب )عْاهی عام( 

ٍ ًقة فٌعتی الثزس آتیه)عْاهی ذاؿ( غیزهَظفًائة رئیظ ّیات هسیز91/2/1893/2/18ُّوایَى آسازی ًائیٌیؽزوت عاذت 

غیزهَظفعضَ ّیات هسیز91/2/1893/2/18ُهحوسجعفز تاجالىؽزوت عیواى آتیه )عْاهی عام(

ٍ ذَسعتاى غیزهَظفعضَ ّیات هسیز91/2/1893/2/18ُاحوس ؽزیفی ذیزآتازیؽزوت عْاهی عام عیواى فارط 

ٍ هسیزعاهل91/2/1893/2/18عثسالوجیس ًیىٌامؽزوت عیواى فارط )عْاهی عام( هَظفعضَ ّیات هسیزُ 

اػضبء ّيبت هسيطُ
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 تْادار اٍراق تَرس هٌظر از ضركت

 سْام وتيق ٍ هؼاهالت تيٍضؼ

 ٍطيز يرب زض ٘كسٜ يثٙس عجمٝ يطفّعيغ يوب٘ ٔحهٛالت ؾبذت " ٌطٜٚ زض تٟطاٖ ثٟبزاض اٚضاق ثٛضؼ زض 1388 ٛضيقٟط 18 ديتبض زض قطوت

 .اؾت قسٜ فطضٝ 1388 ٟٔط 29 ديتبض زض ثبض ٗياِٚ يثطا آٖ ؾٟبْ ٚ قسٜ زضد " ؾفب٘ٛ " ٕ٘بز ثب "

 : اؾت ثٛزٜ طيظ قطح ثٝزض عي حضٛض زض ثٛضؼ  قطوت ؾٟبْ تيٚضق

 

 ضركت اطالػات افطاء تيفيك ٍ سْام يًقذضًَذگ تيٍضؼ

 ثٛزٜ طيظ قطح ثٝ آٖ يٚالق فّٕىطز ٚ 1391 اؾفٙس 30 ثٝ ئٙتٟ ئبِ ؾبَ يثطا قطوت ؾٟٓ ٞط زضآٔس يٞب يٙيث فيپ ثٝ ٔطثٛط اعالفبت

 : اؾت

 

 سْام يًقذضًَذگ ٍ اطالػات افطاء تيفيك رتثِ

 اؾـــبؼ ثط 1391 اؾفٙس 30 ثٝ ئٙتٟ ئبِ ؾبَ زض اعالفبت افكبء تيفيو ٚ ؾٟبْ يقٛ٘سٌ ٘مس ِحبػ اظ قطوت يثٙس ضتجٝ تيٚضق

 : اؾت ثٛزٜ طيظ قطح ثٝ ثٟبزاض اٚضاق ثٛضؼ ؾبظٔبٖي بثياضظ

ٍاحسؽـــــــــــــزح
عال هالی هٌتْی 

تِ 1391/12/30

عال هالی هٌتْی 

تِ 1390/12/29

عال هالی هٌتْی 

تِ 1389/12/29

عال هالی هٌتْی 

تِ 1388/12/29
33,047,23010,449,81431,593,11546,966,106عْنتعساز عْام هعاهلِ ؽسُ

85,07024,98772,619123,195هیلیَى ریالارسػ عْام هعاهلِ ؽسُ

زى ًواز 241242230100رٍستعساز رٍسّای تاس َت

ایی وِ ًواز هعاهلِ ؽسُ اعت 23619918597رٍستعساز رٍسّ

پایاى عال هالی :

774,550825,650738,850879,200هیلیَى ریالارسػ تاسار

2,2132,3592,1112,512ریاللیوت عْن

350,000350,000350,000350,000هیلیَى ریالعزهایِ

ٍ هيوت ؾْبم ٍضؼيت هؼبهالت 

س ّز عْن ٍاحسؽزح الالم جسٍل پیؼ تیٌی زرآه

س ّز عْن  پیؼ تیٌی زرآه

هزتَط تِ عولىزز عال هالی 

هٌتْی تِ 1391/12/30

س ّز عْن  پیؼ تیٌی زرآه

هزتَط تِ عولىزز عال هالی 

هٌتْی تِ 1390/12/29

س ّز عْن زر 90/12/17 )89/12/9( 558406ریالاٍلیي پیؼ تیٌی زرآه

س ّز عْن زر 91/6/31 )90/4/29( 715642ریالزٍهیـي پیؼ تیٌی زرآه

س ّز عْن زر 91/9/30 )90/10/26( 658633ریالعَهیي پیؼ تیٌی زرآه

653603ریالعولىزز ٍالعی 

ٍ ًيليت اككبء اعالػبت ٍضؼيت ًوسقًَسگی ؾْبم 
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   صٌؼت در ضركت گاُيجا

 69زض ايٗ نٙقت .  ثبقس ئ% 6 لجُ ؾبَ ثٝ ٘ؿجت 1391 ؾبَ زض ٔصوٛض نٙقت فطٚـ ضقس. وٙس ئ تيفقبِ ٕبٖيؾ نٙقت زض قطوت

 .اؾت زازٜ اذتهبل ذٛز ثٝ ضا ثبظاض وُ اظ% 1.8ٔقبزَ  ٕـبٖيؾ تٗ 1،197،138 فطٚـ ٞؿتٙس ٚ ؾيٕبٖ فبضؼ ٘ٛ ثب فقبَ قطوت

 ؾبيط اعالفبت زض ظٔيٙٝ ثبظاض ٚ ؾٟٓ ثبظاض ايٗ قطوت ثٝ قطح ظيط اؾت :

 

 ثٝ ثٟطٜ ثطزاضي ضؾيسٜ اظ تىِٙٛٛغي ٔٙبؾت ٚ وبضوٙبٖ رٛاٖ ٚ ثب تزطثٝ اؾتفبزٜ ٔي وٙس.  1384قطوت وٝ زض ؾبَ 

ٕٞيكٝ زض ضزٜ ٞبي ثبالي وبضوطز ٘ؿجت ثٝ ؽطفيت ثٛزٜ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ تٟٙب  فبضؼ ٘ٛ زض ٔيبٖ تِٛيسوٙٙسٌبٖ ؾيٕبٖزض ؾبِيبٖ ٌصقتٝ 

 ِي تطيٗ زضرٝ ويفي ٚ ٌطا٘تطيٗ ٘ٛؿ ؾيٕبٖ( ثٛزٜ، ٔٛلقيتي اؾتخٙبئي زض نٙقت زاضز.)فب 1-525تِٛيسوٙٙسٜ ؾيٕبٖ تيپ 

 

 ضركت يحقَق طيهح

 اٚضاق ٚ ثٛضؼ ؾبظٔبٖ زؾتٛضاِقّٕٟبي ٚ ٞب ٘بٔٝ آئيٗ ٚ ارتٕبفي تبٔيٗ لبٖ٘ٛ وبض، لبٖ٘ٛ تزبضت، لبٖ٘ٛ ثب ٔغبثك قطوت يتٟبيفقبِ ٚ بتيفّٕ

 .اؾت بٖيرط زضٚ ؾبظٔبٖ ثٛضؼ وبال  ثٟبزاض

 

 

 

رتثِ زر عال 1389رتثِ زر عال 1390رتثِ زر عال 1391ؽزح

2610115ویفیت افؾاء ٍ اعالع رعاًی

241242230تعساز رٍسّای گؾایؼ ًواز

236199185تعساز رٍسّای هعاهالتی

سٍى عزهایِ %9%3%10ًغثت حجن هعاهالت تِ هیاًگیي َه

ٍ ًوسقًَسگی ؾْبم ضتجِ ًيليت اككبء اعالػبت 

1391139013891388ؽـــــزح

لیس عیواى زر وؾَر 70,255,48966,460,95261,645,22452,092,956َت

لیس عیواى فارط ًَ 1,183,9211,197,1381,218,5361,121,424َت

%2.15%1.98%1.80%1.69عْن تاسار فارط ًَ

جبيگبُ قطًت زض صٌؼت
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 هرٍري تر ػولكرد هالي ٍ ػولياتي

 

زجِزٍضُ جبضی زٍضُ هكبثِ هجلَث
ؾبل هبلی هٌتْی ثِ 

1391/12/30

ؾبل هبلی هٌتْی ثِ 

1391/12/30

ؾبل هبلی هٌتْی ثِ 

1390/12/29
زضصسهوساضزضصسهوساض

ليس ًليٌٌط تيپ 1- 525 )تي(  )15()120,243()2()13,394(702,679716,073822,922َت
ليس ًليٌٌط تيپ 2 )تي(  305,016285,927210,57819,089794,43845َت

ليسی )2()25,805(1,007,6951,002,0001,033,5005,6951جوغ ًليٌٌط َت
ليس ؾيوبى تيپ 1- 525 )تي( )14()118,634()1()7,919(709,913717,832828,547َت

ليس ؾيوبى تيپ 2 )تي( 477,780465,168368,62612,6123109,15430َت
ليسی )1()9,480(1,187,6931,183,0001,197,1734,6930جوغ ؾيوبى َت

)4()48,276(1,128,0391,092,1331,176,31535,9063تحَيل زاذلی ؾيوبى - تي
44,151209)26()22,637(65,23087,86721,079تحَيل صبزضاتی ؾيوبى - تي

100)24(--24--تحَيل زاذلی ًليٌٌط - تي
)0()4,149(1,193,2691,180,0001,197,41813,2691جوغ تحَيل

)59()29,002()33()10,086(20,39230,47849,394هبًسُ تؼْسات زاذلی - تي
3,4175,1601001,74351-5,160هبًسُ تؼْسات صبزضاتی - تي

)52()8()16()2(8916هست اًجبم تؼْسات - ضٍظ

41,352430--50,96950,9699,617هَجَزی اٍل زٍضُ ًليٌٌط تيپ 1- 525 )تي(
100)272(--16,29716,29716,569هَجَزی اٍل زٍضُ ًليٌٌط تيپ 2 )تي(

87,88971,64350,96916,2462336,92072هَجَزی پبيبى زٍضُ ًليٌٌط تيپ 1- 525 )تي(
100)4,420(11,8772,36816,2979,509100هَجَزی پبيبى زٍضُ ًليٌٌط تيپ 2 )تي(

1,16218--7,4857,4856,323هَجَزی اٍل زٍضُ ؾيوبى تيپ 1- 525 )تي(
)38()2,300(--3,7473,7476,047هَجَزی اٍل زٍضُ ؾيوبى تيپ 2 )تي(

)45()3,404()44()3,207(4,0817,2887,485هَجَزی پبيبى زٍضُ ؾيوبى تيپ 1- 525 )تي(
)72()2,692()84()5,622(1,0556,6773,747هَجَزی پبيبى زٍضُ ؾيوبى تيپ 2 )تي(

)1()3(--304304307هتَؾظ تؼساز پطؾٌل - ًلط
----224224224هيبًگيي ؾبػبت ًبض ػبزی پطؾٌل زض هبُ

ِ ًبضی پطؾٌل زض هبُ 5350493648هيبًگيي ؾبػبت اضبك

ليس يي تي ؾيوبى : ػَاهل ػوسُ َت
128.4128.0114.6001412ثطم هصطكی - ًيلٍَات
)6()4(74.967.879.3711گبظ هصطكی - هتطهٌؼت

24.320.915.6316955هبظٍت هصطكی - ليتط
)42()203(277266480114گلَلِ هصطكی - گطم

)34()134(26025839421آجطًؿَظ - گطم

ليس ًلط ؾبػت ًليٌٌط - ًيلَگطم )3()30()1()5(9971,0021,028هتَؾظ َت
ليس ًلط ؾبػت ؾيوبى - ًيلَگطم )1()15()1()8(1,1751,1841,190هتَؾظ َت

ذالصِ ػولٌطز هوساضی
هوبزيط ثِ تي

قطح - ٍاحس ؾٌجف
زٍضُ هكبثِ هجل زجِ َث

اكعايف )ًبّف( ًؿجت ثِ
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هجبلؾ ثِ هيليَى ضيبل
زٍضُ هكبثِ هجلزٍضُ جبضیزٍضُ هكبثِ هجلزٍضُ جبضی

ؾبل هبلی هٌتْی ثِ 

1391/12/30

ؾبل هبلی هٌتْی ثِ 

1390/12/29

ؾبل هبلی هٌتْی ثِ 

1391/12/30

ؾبل هبلی هٌتْی ثِ 

1390/12/29

يْبی جبضی : ثسّيْبی جبضی :زاضاي
ٍ اؾٌبز پطزاذتٌی تجبضی30,73127,969هَجَزی ًوس ب  46,41337,097حؿبْث

بكتٌی تجبضی ٍ اؾٌبز زضي ب  ٍ اؾٌبز پطزاذتٌی46,14042,030حؿبْث ب  56,57752,521ؾبيط حؿبْث
بكتٌی ٍ اؾٌبز زضي ب  بكتْب14,91112,667ؾبيط حؿبْث 21,44434,528پيف زضي

ٍ ًبال 7,21510,553شذيطُ هبليبت195,936161,304هَجَزی هَاز 
ٍ پيف پطزاذتْب ٍ پطزاذتٌی32,00812,398ؾلبضـ ّب  46,34457,162ؾَز ؾْبم پيكٌْبزی 

بكتی 145,574157,100تؿْيالت هبلی زضي
يْبی جبضی 323,567348,961جوغ ثسّيْبی جبضی319,726256,368جوغ زاضاي

يْبی ؿيطجبضی : ثسّيْبی ؿيطجبضی :زاضاي
يْبی ثبثت هكَْز 525,008592,957زاضاي

14,76811,579شذيطُ هعايبی پبيبى ذسهت ًبضًٌبى33,19233,204زاضائيْبی ًبهكَْز
94,27194,271ؾطهبيِ گصاضيْبی ثلٌسهست

يْب 14,76811,579جوغ ثسّيْبی ؿيطجبضی16,23315,273ؾبيط زاضاي
يْبی ؿيطجبضی 338,335360,540جوغ ثسّيْب668,704735,705جوغ زاضاي

حوَم صبحجبى ؾْبم :
350,000350,000ؾطهبيِ)350 هيليَى ؾْن 1000ضيبلی توبم پطزاذت قسُ(

ًی 35,00035,000اًسٍذتِ هبًَ
265,095246,533ؾَز)ظيبى( اًجبقتِ

650,095631,533جوغ حوَم صبحجبى ؾْبم
يْب ٍ حوَم صبحجبى ؾْبم988,430992,073جوغ زاضاي 988,430992,073جوغ ثسّيْب 

ٍ حوَم صبحجبى ؾْبم ثسّيْب  يْب زاضاي

تطاظًبهِ زض تبضيد 30 اؾلٌس 1391

هجبلؾ ثِ هيليَى ضيبل

زجِزٍضُ جبضی زٍضُ هكبثِ هجلَث
ؾبل هبلی هٌتْی 

ثِ 1391/12/30

ؾبل هبلی هٌتْی 

ثِ 1391/12/30

ؾبل هبلی هٌتْی 

ثِ 1390/12/29
زضصسهجلؾ زضصسهجلؾ 

ـ ذبلص 814,826810,762698,0304,0641116,79617كطٍ
ـ ضكتِ بی توبم قسُ ًبالی كطٍ 22)96,312(0)1,716()437,090()531,686()533,402(ْث

281,424279,076260,9402,348120,4848ؾَز ًبذبلص
ٍ كطٍـ ظيغ  ٍ ػوَهی، َت بی ازاضی   ِّ 0)212(5)2,046()44,611()42,777()44,823(ّعيٌ
ِ ّبی ػوليبتی ٍ ّعيٌ )186(507)59()332()272(235567ذبلص ؾبيط زضآهسّب 

)44,588()42,210()44,883()2,378(6295)1(
20,77910)0()30(236,836236,866216,057ؾَز ػوليبتی

ِ ّبی هبلی 14)2,213(8)1,312()15,947()16,848()18,160(ّعيٌ
ِ ّبی ؿيطػوليبتی ٍ ّعيٌ 1181)13()1,478(9,88611,3649,768ذبلص ؾبيط زضآهسّب 

)8,274()5,484()6,179()2,790(51)2,095(34
18,6849)1()2,820(228,562231,382209,878ؾَز ذبلص هجل اظ ًؿط هبليبت 

-------هبليبت
18,6849)1()2,820(228,562231,382209,878ؾَز ذبلص ثؼس اظ ًؿط هبليبت

5910)0()0(677677617ؾَز ذبلص ػوليبتی ّط ؾْن - ضيبل
34)6(51)8()18()16()24(ظيبى ذبلص ؿيط ػوليبتی ّط ؾْن - ضيبل

539)1()8(653661600ؾَز ذبلص ّط ؾْن - ضيبل

صَضت ؾَز ٍ ظيبى 

قــــطح
  زٍضُ هكبثِ هجل 

اكعايف )ًبّف( ًؿجت ثِ
زجِ َث
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هثالغ تِ هیلیَى ریال

ؾبل هبلی هٌتْی ِث

1390/12/29

كؼبليتْبی ػوليبتی : 

254,425247,992جطيبى ذبلص ٍضٍز ٍجِ ًوس ًبقی اظ كؼبليتْبی ػوليبتی 

ِ گصاضيْب ٍ ؾَز پطزاذتی ثبثت تأهيي هبلی :  ثبظزُ ؾطهبي

ِ گصاضی ًَتبُ هست  1,492823ؾَز زضيبكتی ثبثت ؾپطزُ ؾطهبي

6,2733,935ؾَز ؾْبم زضيبكتی 

)21,533()17,829(ؾَز پطزاذتی ثبثت تؿْيالت هبلی

)188,608()220,811(ؾَز ؾْبم پطزاذتی

ِ گصاضيْب ٍ ؾَز پطزاذتی ثبثت تبهيي هبلی )205,383()230,875(جطيبى ذبلص ذطٍج ٍجِ ًوس ًبقی اظ ثبظزُ ؾطهبي

هبليبت ثط زضآهس :

(2,893)(3,338)هبليبت ثط زضآهس پطزاذتی

ِ گصاضی  :  كؼبليتْبی ؾطهبي

ِ گصاضی ثلٌس هست  --ٍجَُ پطزاذتی ثبثت تحصيل ؾطهبي

(26,207)(2,328)ٍجَُ پطزاذتی ثبثت ذطيس زاضاييْبی ثبثت هكَْز 

(3,220)(4,155)ٍجَُ پطزاذتی ثبثت تحصيل ؾبيط زاضاييْب

(2)-ٍجَُ پطزاذتی ثبثت ذطيس زاضاييْبی ًبهكَْز

1252ٍجَُ حبصل اظ كطٍـ زاضائی ّبی ًبهكَْز

1,3593,698ٍجَُ حبصل اظ كطٍـ زاضائی ّبی ثبثت هكَْز

ِ گصاضی  (25,679)(5,112)جطيبى ذبلص ذطٍج ٍجِ ًوس ًبقی اظ كؼبليت ّبی ؾطهبي

15,10014,036جطيبى ذبلص ٍضٍز ٍجِ ًوس هجل اظ كؼبليتْبی تأهيي هبلی

كؼبليتْبی تأهيي هبلی   : 

108,000152,099زضيبكت تؿْيالت هبلی 

(146,607)(120,338)ثبظپطزاذت اصل تؿْيالت هبلی زضيبكتی

5,491(12,338)جطيبى ذبلص ذطٍج ٍجِ ًوس ًبقی اظ كؼبليتْبی تأهيي هبلی 

2,76219,528ذبلص اكعايف ) ًبّف ( زض ٍجِ ًوس 

27,9698,442هبًسُ ٍجِ ًوس زض اثتسای ؾبل هبلی 

30,73127,969هبًسُ ٍجِ ًوس زض پبيبى ؾبل هبلی 

ؾبل هبلی هٌتْی ِث

1391/12/30

صَضت جطيبى ٍجَُ ًوس
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هثالغ تِ هیلیَى ریال

زضصسهجلؾ زضصسهجلؾ

زضيبكت ّب :

124,36718)1()7,266(818,452825,718694,085كطٍـ ٍ پيف زضيبكت

1,5281,3748241541170485ؾَز ؾپطزُ ّبی ثبًٌی 

1,571100---1,5711,571كطٍـ زاضايی ثبثت

)29()44,099(108,000100,000152,0998,0008تؿْيالت

)75()19,814(6,6856,57926,4991062ؾبيط زضيبكتْب

936,236935,242873,507994062,7297جوغ زضيبكتْب

پطزاذت ّب :

17,18524)4()3,516(90,05093,56672,865حوَم ٍ زؾتوعز ٍ هعايبی ًبضًٌبى

8,828100---8,8288,828عطح عجوِ ثٌسی هكبؿل

15,14114,85014,25129128906حوَم ٍ زؾتوعز ٍ هعايبی ؿيطًبضًٌبى

)7()1,483()3()594(18,30618,90019,789هبليبت ثط اضظـ اكعٍزُ

)52()6,498(6,0846,00012,582841ذطيس ٍ ايجبز زاضائيْبی ثبثت

3,177100)62()5,130(-3,1778,307عطح ٍ تَؾؼِ - پطٍغُ ّب

193,841186,721160,1197,120433,72221ذطيس هَاز اٍليِ

68,32966,40037,4151,929330,91483ذطيس هغؼبت ٍ لَاظم يسًی

2,787444--3,4153,415628پطزاذت هبليبت ػولٌطز

)0()480()1()1,207(158,879160,086159,359ثطم ٍ ؾَذت

)16()23,063(124,213123,970147,2762430ثبظپطزاذت اصل تؿْيالت

طُ تؿْيالت )26()6,126(17,43017,34523,556850پطزاذت ْث

)100()3,200(--3,200--ايجبز ؾپطزُ ٍاكعايف ؾطهبيِ گصاضيْب

14,3668)4()7,718(192,282200,000177,916ؾَز ؾْبم پطزاذتی

8,47534)1()183(33,49933,68225,024ؾبيط پطزاذتْب

79,4949)1()8,596(933,474942,070853,980جوغ پطزاذت ّب

)86()16,765()140(19,5279,590)6,828(2,762هبظاز)ًؿطی( زضيبكتْب ٍ پطزاذتْب

19,527231--27,96927,9698,442هبًسُ ٍجِ ًوس زض اٍل زٍضُ

30,73121,14127,9699,590452,76210هبًسُ ٍجِ ًوس زض پبيبى زٍضُ

ثَزجِ ؾبل هبلی 

هٌتْی ِث 

1391/12/30

اكعايف )ًبّف( ًؿجت ِث

زٍضُ هكبِث هجلثَزجِ

زضيبكتْب ٍ پطزاذتْبی ًوسی 

قــــــــطح

زٍضُ جبضی ؾبل 

هبلی هٌتْی ِث 

1391/12/30

زٍضُ هكبِث هجل 

ؾبل هبلی هٌتْی 

ِث 1390/12/29
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هثالغ تِ هیلیَى ریال

زضصسهجلؾزضصسهجلؾ

كطٍـ زاذلی :

779,557743,648685,93435,909593,62314ذبلص كطٍـ هحصَالت تَليسی

-------ذبلص زضآهس حبصل اظ ذسهبت

779,557743,648685,93435,909593,62314جوـــــــــغ كطٍـ زاذلی

كطٍـ صبزضاتی :

34,515282)33()22,954(46,73369,68712,218ذبلص كطٍـ هحصَالت تَليسی

-------ذبلص زضآهس حبصل اظ ذسهبت

34,515282)33()22,954(46,73369,68712,218جوــــــــــغ كطٍـ صبزضاتی

9,297)11,342(346)8,891()122()2,573()11,464(ًؿط هی قَز : ترليلبت كطٍـ

814,826810,762698,0304,0641116,79617جوـــــــــغ ًل

اكعايف)ًبّف( ًؿجت ثِ ؾبل هبلی هجل
قـــــــطح

كطٍـ ذبلص

زٍضُ جبضی ؾبل هبلی 

هٌتْی ِث 1391/12/30

زٍضُ هكبِث هجل ؾبل 

هبلی هٌتْی ِث 

1390/12/29

زجِ ؾبل هبلی هٌتْی  َث

ِث 1391/12/30

زجِ اكعايف)ًبّف( ًؿجت ِث َث

هجلؾهوساضهجلؾهوساضهجلؾهوساض ثِ تيهجلؾهوساض ثِ تيهجلؾهوساض ثِ تي

ـ زاذلی : كطٍ

(5,931)(78,628)(7,743)(14,015)336,969225,997350,984233,740415,597231,928ؾيوبى كلِ تيپ 1- 525

320,180201,455310,793194,950267,974145,9159,3876,50552,20655,540ؾيوبى كلِ تيپ 2

(10,463)(81,233)310,626237,013278,939207,153391,859247,47631,68729,860ؾيوبى ًيؿِ تيپ 1- 525

160,264115,092151,417107,805100,88560,6018,8477,28759,37954,491ؾيوبى ًيؿِ تيپ 2

(14)(24)- - 2414- - - - ًليٌٌط تيپ 1- 525

ـ زاذلی 93,623(48,300)1,128,039779,5571,092,133743,6481,176,339685,93435,90635,909جوغ كطٍ

ـ صبزضاتی : كطٍ

6,7194,569(3,709)(5,041)15,2069,12820,24712,8378,4874,559ؾيوبى كلِ تيپ 1- 525

- - - - - - - - - - ؾيوبى كلِ تيپ 2

39,42731,008(19,245)(17,596)50,02437,60567,62056,85010,5976,597ؾيوبى ًيؿِ تيپ 1- 525

(1,062)(1,995)- - 1,9951,062- - - - ؾيوبى ًيؿِ تيپ 2

ـ صبزضاتی 44,15134,515(22,954)(22,637)65,23046,73387,86769,68721,07912,218جوغ كطٍ

(11,342)(8,891)(122)(2,573)(11,464)ًؿط هی قَز : ترليلبت كطٍـ

116,796(4,149)1,193,269814,8261,180,000810,7621,197,418698,03013,2694,064جوغ ًل

ؾبل هبلی هٌتْی ثِ 1390/12/29

هجبلؾ ثِ هيليَى ضيبل

زجِ َث

ؾبل هبلی هٌتْی ثِ 1391/12/30
زجِ اكعايف ) ًبّف( ًؿجت ثِ َث

كطٍـ هوساضی ٍ ضيبلی ثِ تلٌيي كلِ ٍ ًيؿِ

زٍضُ هكبثِ هجل

قــــــطح

اكعايف ) ًبّف ( ًؿجت ثِ زٍضُ زٍضُ جبضی

هكبثِ هجل ؾبل هبلی هٌتْی ثِ 1391/12/30
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هوبزيط ثِ تي

زجِزٍضُ جبضی  زٍضُ هكبثِ هجلَث

ؾبل هبلی هٌتْی ثِؾبل هبلی هٌتْی ثِؾبل هبلی هٌتْی ثِ

زضصسهوساضزضصسهوساضزضصسهوساض1391/12/301391/12/301390/12/29

ًليٌٌط :

)15()120,243()2()13,394(540,000702,679716,073822,922162,67930تيپ 525-1

19,089794,43845)15()54,984(360,000305,016285,927210,578تيپ 2

)2()25,805(900,0001,007,6951,002,0001,033,500107,695125,6951جوغ ًليٌٌط

ؾيوبى :

)14()118,634()1()7,919(561,600709,913717,832828,547148,31326تيپ 525-1

374,400477,780465,168368,626103,3802812,6123109,15430تيپ 2

)1()9,480(936,0001,187,6931,183,0001,197,173251,693274,6930جوغ ؾيوبى

يـس تـَـل

اكعايف )ًبّف( ًؿجت ثِ

 هحصَالت
ظطكيت اؾوی 

زٍضُ
زٍضُ هكبثِ هجلظطكيت اؾوی زجِ َث

اكعايف )ًبّف( ًؿجت ِث ؾبل هجل

تي ثط ؾبػتتَليس - تيؾبػبت ًبضًطزتي ثط ؾبػتتَليس - تيؾبػبت ًبضًطزتي ثط ؾبػتتَليس - تيؾبػبت ًبضًطزتي ثط ؾبػتتَليس - تيؾبػبت ًبضًطزتي ثط ؾبػتتَليس - تيؾبػبت ًبضًطز

)11()47,567(87)16()110,299()39(6,2891,562,8442496,3281,673,1432646,2021,610,412260آؾيبی هَاز

1)25,805()238(5,6952)70(7,4001,007,6951367,4701,002,0001347,6381,033,500135ًـــَضُ

)18()9,480(4,69311,554)77(11,1901,187,69310611,2671,183,0001059,6361,197,173124آؾيبّبی ؾيوبى

ٍضؼيت تَليس ًليٌٌط ٍ ؾيوبى - تي ثط ؾبػت

ٍاحسّبی تَليسی
زٍضُ هكبِث هجل ؾبل هبلی هٌتْی ِث 1390/12/29زٍضُ جبضی ؾبل هبلی هٌتْی ِث 1391/12/30 زجِ ؾبل هبلی هٌتْی ِث 1391/12/30 زجَِث اكعايف )ًبّف( ًؿجت ِث َث

هلبتًبضًطز هلبتًبضًطزَت هلبتًبضًطزَت هلبتًبضًطزَت هلبتًبضًطزَت َت

22,0471,9821,91765130ؾٌگ قٌي

36,2836,2696,2031480آؾيبی هَاز ذبم

262(238)70(70)37,4001,3847,4701,3147,6381,122ًَضُ

35,9955,6344,8653611,130آؾيبی ؾيوبى ذظ 1

424(438)35,1955,6334,771آؾيبی ؾيوبى ذظ 2

28,2597,9298,23033029ثبضگيطذبًِ

ؾبػبت ًبضًطز ٍ تَهلبت هبقيي آالت تَليسی

ليسی  ؾبل هبلی هٌتْی ثِ 1390/12/29 ًبم هطاًع َت

تؼساز 

قيلت 

ًبضی

زجِزٍضُ جبضی زٍضُ هكبثِ هجلَث

 ؾبل هبلی هٌتْی ثِ 1391/12/30 ؾبل هبلی هٌتْی ثِ 1391/12/30

اكعايف )ًبّف( ًؿجت ثِ

زجِ زٍضُ هكبثِ هجلَث
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هجبلؾ ثِ هيليَى ضيبل

زضصسهجلؾزضصسهجلؾ

113,526103,18088,89010,3461024,63628هَاز اٍليِ هصطف قسُ

21,53020,72717,75380343,77721زؾتوعز هؿتوين تَليس

33,08711)3()10,753(330,289341,042297,202ؾطثبض تَليس

465,345464,949403,845396061,50015ّعيٌِ ّبی تَليس

28,758355--36,86636,8668,108ًبالی زض جطيبى ؾبذت اٍل زٍضُ 

65,79358,75063,0147,043122,7794ًبالی زض جطيبى ؾبذت ذطيساضی عی زٍضُ

100------ًبالی زض جطيبى ؾبذت كطٍـ ضكتِ عی زٍضُ

)2(36705)9,519()36,866()26,642()36,161(ًبالی زض جطيبى ؾبذت پبيبى زٍضُ

بی توبم قسُ ًبالی ؾبذتِ قسُ 93,74221)0()2,080(531,843533,923438,101ْث

66722--3,7533,7533,086هَجَزی ًبالی ؾبذتِ قسُ اٍل زٍضُ

97)84()21(46)87()217()171(هحصَل اّسايی ٍ هصطف زاذلی

بی توبم قسُ ؾيوبى تحَيلی ثبثت عطح تطٍيج كطٍـ 213100)45(36)257()80()44(ْث

)47(1,774)65(3,714)3,753()5,693()1,979(هَجَزی ًبالی ؾبذتِ قسُ پبيبى زٍضُ

بی توبم قسُ ًبالی كطٍـ ضكتِ 533,402531,686437,0901,716096,31222ْث

زٍضُ هكبِث هجل ؾبل 

هبلی هٌتْی ِث 

1390/12/29

زجِ ؾبل هبلی  َث

هٌتْی ِث 

1391/12/30

زجِ اكعايف)ًبّف( ًؿجت ِث َث

ثْبی توبم قسُ ًبالی كطٍـ ضكتِ

اكعايف)ًبّف( ًؿجت ِث ؾبل گصقتِ
قـــــــــطح

زٍضُ جبضی ؾبل هبلی 

هٌتْی ِث 

1391/12/30

هوبزيط ثِ تي - هجبلؾ ثِ هيليَى ضيبل

ٍاحس

هجلؾهوساضهجلؾهوساضهجلؾهوساضهجلؾهوساضهجلؾهوساضؾٌجف

)3,185()391,354(2,820)18,996(1,088,73228,2801,107,72825,4601,480,08631,465تيهبضل آٌّی

97,9261,24866,26364414,04612431,66360483,8801,124تيذبى ضؼ

134,56214,829128,06513,21597,5729,7586,4971,61436,9905,071تيؾٌگ ؾيليؽ

1,7711,607)613()1,996(22,8555,99924,8516,61221,0844,392تيؾٌگ آّي

)9()11,260(33,3304,24032,1042,82044,5904,2491,2261,420تيؾٌگ گچ

263,06614,290253,57812,26588,4803,6759,4882,025174,58610,615تيؾٌگ آّي

)5,231()28,482(23,0954,35214,4252,67951,5779,5838,6701,673تيؾطثبضُ 

10,487,86940,28810,236,10439,4859,995,45525,644251,765803492,41414,644ػسزپبًت

113,526103,18088,89010,34624,636جوغ

هصطف هَاز اٍليِ

قــــــطح

زٍضُ جبضی
ؾبل هبلی هٌتْی ِث 

زج1391/12/30ِ َث
ؾبل هبلی هٌتْی ِث 

1391/12/30

اكعايف )ًبّف( ًؿجت ِث زجِ َث

 ؾبل گصقتِ
ؾبل هبلی هٌتْی ِث 

1390/12/29

زٍضُ هكبِث هجل
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هثالغ تِ هیلیَى ریال

زضصسهجلؾزضصسهجلؾ

7,7717,5416,41723031,35421حوَم ٍ زؾتوعز ثبثت

53126)1()24(2,6042,6282,073اضبكِ ًبضی 

)1()30(3,3772,9863,40739113ػيسی ٍ پبزاـ

1,1899726532172253682هعايبی پبيبى ذسهت ٍ ثبظذطيس هطذصی

79043)3()78(2,6152,6931,825ثيوِ

14213)3()43(1,2461,2891,104ؾبيط هعايبی ًبضًٌبى

2,7282,6182,274110445420حوَم ٍ زؾتوعز ٍ هعايبی ؿيطًبضًٌبى

21,53020,72717,75380343,77721جـوــغ

زجِ اكعايف)ًبّف( ًؿجت ِث َث

زؾتوعز هؿتوين

اكعايف)ًبّف( ًؿجت ِث ؾبل گصقتِ

قـــــــطح

زٍضُ جبضی ؾبل هبلی 

هٌتْی ِث 

1391/12/30

زٍضُ هكبِث هجل ؾبل 

هبلی هٌتْی ِث 

1390/12/29

زجِ ؾبل هبلی  َث

هٌتْی ِث 

1391/12/30

هثالغ تِ هیلیَى ریال

زضصسهجلؾزضصسهجلؾ

30,49828,68125,3411,81765,15720حوَم ثبثت

3157)2()113(4,5914,7044,276اضبكِ ًبضی

11,3579,63710,1631,720181,19412ػيسی ٍ پبزاـ

3,7522,8582,388894311,36457هعايبی پبيبى ذسهت ٍ ثبظذطيس هطذصی

2,31248)3()195(7,1417,3364,829ثيوِ

3,96231)11()2,141(16,59918,74012,637ؾبيط هعايبی ًبضًٌبى

14,05813,76512,51029321,54812حوَم ٍ زؾتوعز ٍ هعايبی ؿيطًبضًٌبى

)1()717()14()12,797(77,34290,13978,059ؾَذت )گبظ ٍ هبظٍت(

62,30961,86753,61344218,69616ثطم هصطكی

)36()3,331(5,9225,7129,2532104ًؿَظ

3,323224)13()750(4,8065,5561,483ؾبيكی

اظم ًبض هصطكی 26,04522,72418,6883,321157,35739هغؼبت، اثطاظ ٍ َل

)2()1,225()0()307(67,04467,35168,269اؾتْالى زاضائی ّبی ثبثت هكَْز ٍ ًبهكَْز

317300297176207حن الوكبٍضُ

19217)22()371(1,3331,7041,141ّعيٌِ اجبضُ

311148)65()977(5211,498210حن ثيوِ ٍ ػَاضض

20,27715,95413,7614,323276,51647ؾبيط اهالم

36,99412)1()4,614(353,912358,526316,918جوغ

19)2,765(0)35()14,754()17,484()17,519(ؾطثبض تؿْيوی ِث زٍايط ازاضی ٍ ػوَهی

23)1,142()6,104()4,962(- )6,104(ؾطثبض تؿْيوی ِث هؼسى

33,08711)3()10,753(330,289341,042297,202جوغ ؾطثبض تَليس

زٍضُ هكبِث هجل ؾبل 

هبلی هٌتْی ِث 

1390/12/29

زجِ ؾبل هبلی  َث

هٌتْی ِث 

1391/12/30

زجِ اكعايف)ًبّف( ًؿجت ِث َث

ؾطثـبض تَليـس

اكعايف)ًبّف( ًؿجت ِث ؾبل 

قـــــطح

زٍضُ جبضی ؾبل هبلی 

هٌتْی ِث 

1391/12/30
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هثالغ تِ هیلیَى ریال

ٍاحس

هجلؾهوساضهجلؾهوساضهجلؾهوساضؾٌجف

هَجَزی ّبی زض جطيبى ؾبذت اٍل زٍضُ :

50,96914,37250,96914,3729,6171,969تيًليٌٌط تيپ 1- 525

16,2974,60216,2974,60216,5693,620تيًليٌٌط تيپ 2

- - 30,95715,26630,95715,266تيًليٌٌط تيپ 2 ٍ 5 ذطيساضی قسُ

10,92988410,92988413,923947تيهَاز ذبم تيپ 1- 525

- - - - - - تيهَاز ذبم تيپ 2

39,2911,74239,2911,74233,1351,263تيهرلَط تيپ 1- 525

- - - - - - تيهرلَط تيپ 2

2,420309- - - - تيؾٌگ گچ زاًِ ثٌسی قسُ

148,44336,866148,44336,86675,6648,108جوغ

هَجَزی ّبی زض جطيبى ؾبذت پبيبى زٍضُ :

87,88927,98471,64323,45650,96914,372تيًليٌٌط تيپ 1- 525

3,3941,1062,36879516,2974,602تيًليٌٌط تيپ 2

30,95715,266- - 8,4834,550تيًليٌٌط تيپ 2 ٍ 5 ذطيساضی قسُ

6,69269315,0001,52210,929884تيهَاز ذبم تيپ 1- 525

- - - - - - تيهَاز ذبم تيپ 2

27,1931,62515,00086939,2911,742تيهرلَط تيپ 1- 525

- - - - - - تيهرلَط تيپ 2

- - - - 2,262203تيؾٌگ گچ زاًِ ثٌسی قسُ

135,91336,161104,01126,642148,44336,866جوغ

هَجَزی ًبالی ؾبذتِ قسُ اٍل زٍضُ :

7,4852,3557,4852,3556,3231,516تيؾيوبى تيپ 1- 525

3,7471,3983,7471,3986,0471,570تيؾيوبى تيپ 2

11,2323,75311,2323,75312,3703,086جوغ

هَجَزی ًبالی ؾبذتِ قسُ پبيبى زٍضُ :

4,0811,5107,2882,7297,4852,355تيؾيوبى تيپ 1- 525

1,0554706,6772,9643,7471,398تيؾيوبى تيپ 2

5,1361,98013,9655,69311,2323,753جوغ

هـــــَجــَزی ّب

 زٍضُ هكبثِ هجل ؾبل هبلی هٌتْی ثِ 1390/12/29زٍضُ جبضی ؾبل هبلی هٌتْی ِث 1391/12/30
قــــــــطح

ثَزجِ ؾبل هبلی هٌتْی ِث 1391/12/30
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هثالغ ِت هیلیَى ریال

زضصسهجلؾزضصسهجلؾ

3,5093,4313,2467822638حوَم ثبثت

ِ ًبضی )16()38(20619824484اضبك

1,2899991,21829029716ػيسی ٍ پبزاـ

617615526209117هعايبی پبيبى ذسهت ٍ ثبظذطيس هطذصی

7557515994115626ثيوِ

)24()285(9268771,211496ؾبيط هعايبی ًبضًٌبى

)21()146()2()11(541552687اؾتْالى

61)5()52(9481,000942حؿبثطؾی

)9()84(818760902588پصيطائی ٍ تكطيلبت

)20()56(2272002832714ًوٌْبی ثالػَض

)53()24()97()775(2179645ثيوِ ٍ ػَاضض

2452311761466939حن حضَض ٍ پبزاـ ّيبت هسيطُ 

)19()300(1,6001,300100-1,300پبزاـ ّيبت هسيطُ

----1,3611,3611,361ّعيٌِ ًگْساضی كضبی ؾجع - عطح اجطای كضبی ؾجع هحيظ ظيؿت

ی )52()1,074()0()3(9779802,051ّعيٌِ ًبضهعز ثبًٌ

)88()207(2920236945حن الوكبٍضُ

ِ ّب 3,7053,4432,37326281,33256ؾبيط ّعيٌ

)1()226(17,47416,21417,7001,2608جوغ

2,62031)0()13(11,17711,1908,557ؾْن زٍايط ازاضی اظ ؾطثبض ػوَهی

ِ ّبی ازاضی، ػوَهی ٍ تكٌيالتی 28,65127,40426,2571,24752,3949جوغ ّعيٌ

زجِ اكعايف)ًبّف( ًؿجت ِث َث

ِ ّبی ازاضی، ػوَهی ٍ تكٌيالتی ّعيٌ

قــــطح

 زٍضُ هكبِث هجل 

ؾبل هبلی هٌتْی ِث 

1390/12/29

زٍضُ جبضی ؾبل 

هبلی هٌتْی ِث 

1391/12/30

اكعايف)ًبّف( ًؿجت ِث ؾبل هجل
زجِ ؾبل هبلی  َث

هٌتْی ِث 

1391/12/30
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هجبلؾ ِث هيليَى ضيبل

زضصسهجلؾزضصسهجلؾ

19016)3()39(1,3431,3821,153حوَم ثبثت

ِ ًبضی 22821522413642اضبك

60454151263129218ػيسی ٍ پبزاـ

19115114040265136هعايبی پبيبى ذسهت ٍ ثبظذطيس هطذصی

12050)1()3(359362239ثيوِ

23718917848255933ؾبيط هعايبی ًبضًٌبى

)90()3,081(3473303,428175ّعيٌِ ّبی تطٍيج كطٍـ زاذلی

)4()198(5,0315,0305,22910اؾتْالى

ِ ّب 1,4908791,0546117043641ؾبيط ّعيٌ

)19()2,327(9,8309,07912,1577518جوغ

6,3426,2946,1974811452ؾْن زٍايط تَظيغ ٍ كطٍـ اظ ؾطثبض ػوَهی

ِ ّبی تَظيغ ٍ كطٍـ )12()2,182(16,17215,37318,3547995جوغ ّعيٌ

زجِ اكعايف)ًبّف( ًؿجت ِث َث

ِ ّبی تَظيغ ٍ كطٍـ ّعيٌ

قــــطح

 زٍضُ هكبِث هجل 

ؾبل هبلی هٌتْی ِث 

1390/12/29

زٍضُ جبضی ؾبل 

هبلی هٌتْی ِث 

1391/12/30

اكعايف)ًبّف( ًؿجت ِث ؾبل هجل زجِ ؾبل هبلی  َث

هٌتْی ِث 

1391/12/30

هجبلؾ ِث هيليَى ضيبل
زجِزٍضُ جبضی  زٍضُ هكبِث هجلَث

ؾبل هبلی هٌتْی ِثؾبل هبلی هٌتْی ِثؾبل هبلی هٌتْی ِث

زضصسهجلؾزضصسهجلؾ1391/12/301391/12/301390/12/29

زضآهسّبی ػوليبتی :

594100-951741357210ؾَز حبصل اظ كطٍـ اهالم ضبيؼبتی تَليسی

100)49(-)39(82121131 ؾبيط

545112-1,033862488171جوغ زضآهسّبی ػوليبتی

ّعيٌِ ّبی ػوليبتی :

-)163(-)709((635)(89)(798)ظيبى حبصل اظ تؿؼيط زاضائيْب ٍ ثسّی ّبی اضظی ػوليبتی

125100)100(206(125)(206)-ؾبيط

5)38(171)503((760)(295)(798)جوغ ّعيٌِ ّبی ػوليبتی

(186)507)59()332()272(235567ذبلص ؾبيط زضآهسّب ٍ ّعيٌِ ّبی ػوليبتی

ِ ّبی ػوليبتی ؾبيط زضآهسّب ٍ ّعيٌ

قـــــــطح

اكعايف )ًبّف( ًؿجت ِث 

زجِ زٍضُ هكبِث هجلَث
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هثالغ ِت هیلیَى ریال

زجِزٍضُ جبضی  زٍضُ هكبِث هجلَث

ؾبل هبلی هٌتْی ِثؾبل هبلی هٌتْی ِثؾبل هبلی هٌتْی ِث

زضصسهجلؾ  زضصسهجلؾ1391/12/301391/12/301390/12/29

زضآهسّبی ؿيطػوليبتی :

)70()2,663(- - 1,1181,1183,781ؾَز ًبقی اظ كطٍـ زاضاييْبی ثبثت

ُ ّب  1,4921,374823118966981 ؾَز حبصل اظ ؾپطز

2,00432- - 8,3418,3416,337 ؾَز ؾْبم حبصل اظ ؾطهبيِ گصاضی زض ؾبيط قطًتْب

- )100()212(- 212- ؾَز حبصل اظ كطٍـ اهالم ضبيؼبتی ؿيطػوليبتی

9392)39()125(194319101 ؾبيط

1031)2()219(11,14511,36411,042جوغ زضآهسّبی ؿيطػوليبتی

ِ ّبی ؿيطػوليبتی : ّعيٌ

)2(31)1,243()1,274(- )1,243(ؾَز)ظيبى( تؿؼيط اضظ

)16()16( - -(16) ؾبيط

)1(15)1,259((1,274) -(1,259)جوغ ّعيٌِ ّبی ؿيطػوليبتی

1181)13()1,478(9,88611,3649,768ذبلص ؾبيط زضآهسّب ٍ ّعيٌِ ّبی ؿيطػوليبتی

قــــــطح

ؾبيط زضآهسّب ٍ ّعيٌِ ّبی ؿيطػوليبتی

هجلؾ اكعايف )ًبّف( ًؿجت ِث 

زجِ زٍضُ هكبِث هجلَث

هجبلؾ ِث هيليَى ضيبل

زجِزٍضُ جبضی  زٍضُ هكبِث هجلَث

ؾبل هبلی هٌتْی ِثؾبل هبلی هٌتْی ِثؾبل هبلی هٌتْی ِث

زضصسهجلؾزضصسهجلؾ1391/12/301391/12/301390/12/29

طُ تؿْيالت كبيٌبًؽ )100()188(- - 188- - ْث

طُ تؿْيالت كطٍـ اهؿبعی )83()2,012(4014002,41310ْث

طُ تؿْيالت صٌسٍم شذيطُ اضظی 42441819261232121ْث

طُ تؿْيالت ؾطهبيِ زض گطزـ 17,33516,03011,8011,30585,53447ْث

)100()1,353(- - 1,353- - ؾبيط ّعيٌِ ّبی هبلی 

18,16016,84815,9471,31282,21314جوغ ّعيٌِ ّبی هبلی

ّعيٌِ ّبی هبلی

قــــــــطح

اكعايف )ًبّف( ًؿجت ِث 

زٍضُ هكبِث هجل زجِ َث

هجبلؾ ِث هيليَى ضيبل

تؿْيالت اضظی

ًِ اًطغی كطٍـ اهؿبعیيبضا

صٌسٍم شذيطُ اضظیثبًي هلی ثبًي هلتثبًي ًكبٍضظیثبًي صٌؼت ٍ هؼسىثبًي تَؾؼِ صبزضاتثبًي تجبضت

11,11123,06026,39746,89911,835157,101 -37,799هبًسُ اٍل زٍضُ

اكعايف عی زٍضُ :

108,000 - -20,00025,000 -41,00022,000زضيبكت تؿْيالت

طُ 42418,160 -4,7831,0594013,6087,885ّعيٌِ ْث

481481 - - - - - -تؿؼيط اضظ

ًبّف عی زٍضُ :

(120,339)(12,178)(7,816)(15,391)(20,000)(10,700)(10,000)(44,254)ثبظپطزاذت اصل اهؿبط

(17,828)(562) -(7,024)(3,438)(812)(1,027)(4,965)پطزاذت ؾَز تضويي قسُ اهؿبط

145,575 -23,23036,86739,083 -34,36312,032هبًسُ پبيبى زٍضُ

6,039 - -633893 -3,3141,199تؼْسات ؾَز تضويي قسُ ؾٌَات آتی

جوغ قـــــــــــطح

تؿْيالت ضيبلی

كطٍـ اهؿبعی

تؿْيالت هبلی
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هجلؾتؼساززضصس توليًل ؾْبم قطًت
هيوت ّط ؾْن 

زض 91/12/30
اضظـ ضٍظ ؾْبم

اكعايف )ًبّف( 

اضظـ ؾطهبيِ گصاضی

جْبى 55,000,0000.028,3227120,673172101ؾيوبى ْث

)4,786(230,000,0000.831,917,5118,2971,8313,511ؾيوبى ذعض

)27(50,000,0000.0946,21766913,888642ؾيوبى كبضؼ

)129(300,000,0000.0263,2883904,132262صٌبيغ ؾيوبى ؿطة

50,000,0000.013,902209,9143919ؾيوبى ؾليس ًی ضيع

)24,685(550,000,0003.5019,251,31951,1941,37726,509ؾيوبى صَكيبى

273,996,0001.002,750,00021,3698,71423,9642,594ؾيوبى هبظًسضاى

1,800,000,0000.509,000,0008,2501,0009,000750ؾيوبى آثيي

140,000,0000.721,007,0371,0071,0001,0070تَؾؼِ صبزضات صٌؼت ؾيوبى

آٍضاى صٌؼت ؾجع ًَ1,000,0000.252,50031,00030

100,0001.001,00011,00010هسيطيت صٌبيغ پبضؼ اهسام

(26,163)3,450,096,00034,051,09691,27165,110جوغ

قطًت ؾطهبيِ پصيط

اضظـ ؾطهبيِ گصاضی91/12/30تؼساز

ؾطهبيِ گصاضی ّب
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زجِزٍضُ جبضی  زٍضُ هكبِث هجلَث

ؾبل هبلی هٌتْی ِثؾبل هبلی هٌتْی ِثؾبل هبلی هٌتْی ِث

زضصسهوساضزضصسهوساض1391/12/301391/12/301390/12/29

128.4128.0114.61412ًيلٍَاتثطم هصطكی ) ؾيوبى (

)6()4(74.967.879.3711هتطهٌؼتگبظ هصطكی ) ًليٌٌط (

24.320.915.6316955ليتطهبظٍت هصطكی ) ًليٌٌط (

َِل هصطكی ) ؾيوبى ( -)203(277266480114گطمگل

)34()134(26025839421گطمآجط ًؿَظ هصطكی ) ًليٌٌط (

)3()30()1()5(9971,0021,028ًيلَگطمتَليس ًلط ؾبػت ) ًليٌٌط (

)1()15()1()8(1,1751,1841,190ًيلَگطمتَليس ًلط ؾبػت ) ؾيوبى (

)1()3(--304304307ًلطهتَؾظ تؼساز پطؾٌل

----224224224ؾبػتهتَؾظ ًبضًطز هبّيبًِ ّط ًلط پطؾٌل

5350493648ؾبػتهتَؾظ اضبكِ ًبضی هبّيبًِ ّط ًلط پطؾٌل

)1()9,480(1,187,6931,183,0001,197,1734,693تيؾيوبى تَليس قسُ 

)2()25,805(1,007,6951,002,0001,033,5005,6951تيًليٌٌط تَليس قسُ 

-)4,125(1,193,2691,180,0001,197,39413,2691تيؾيوبى كطٍـ ضكتِ

100)24(-24--تيًليٌٌط كطٍـ ضكتِ

هتَؾظ ضًٍس هصطف ػَاهل ػوسُ ثطای تَليس يي تي ؾيوبى/ًليٌٌط

ٍاحسقــــطح

اكعايف)ًبّف( ًؿجت ِث 

زجِ زٍضُ هكبِث هجلَث

زجِزٍضُ جبضی  زٍضُ هكبِث هجلَث

ؾبل هبلی هٌتْی ِثؾبل هبلی هٌتْی ِثؾبل هبلی هٌتْی ِث

زضصسهجلؾزضصسهجلؾ1391/12/301391/12/301390/12/29

95,34892,67579,1842,673316,16420زؾتوعز ٍ هعايبی ًبضًٌبى ٍ ؿيطًبضًٌبى

61,66453,84252,8297,822158,83517هَاز اٍليِ

24,53462)0()256(64,41864,67439,884ًليٌٌط ذطيساضی هصطف قسُ

)4()2,562()15()11,076(65,08876,16467,650ؾَذت هصطكی

52,00151,83444,02716707,97418ثطم هصطكی

)35()2,743(4,9864,8287,7291583هَاز ًؿَظ هصطكی

َِل ، ظضُ ٍ چٌف ( 2,808227)14()650(4,0474,6971,239هَاز ؾبيكی هصطكی ) گل

21,63218,91115,2332,721146,39942تؼويط ٍ ًگْساضی

)1()805()1()509(60,17160,68060,976اؾتْالى

ِ ّبی هبلی 15,29014,24213,3211,04871,96915ّعيٌ

ِ ّب 28,23524,56924,6993,666153,53614ؾبيط ّعيٌ

ًْبيی يي تي ؾيوبى كلِ ای بی توبم قسُ  472,880467,116406,7715,764166,10916ْث

29,68846)3()2,713(94,65197,36464,963اضبكِ هی قَز : پبًت هصطكی ٍ ؾبيط ّعيٌِ ّبی ثبضگيطذبًِ پبًتی

ِ ای ًْبيی يي تي ؾيوبى ًيؿ بی توبم قسُ  567,531564,480471,7343,051195,79720ْث

ِ ای بی كطٍـ يي تي ؾيوبى كل 88,16616)1()4,870(640,547645,417552,381هتَؾظ ذبلص ْث

ِ ای بی كطٍـ يي تي ؾيوبى ًيؿ 112,65418)1()6,698(737,458744,156624,804هتَؾظ ذبلص ْث

ِ ای بی يي تي ؾيوبى كل 22,05715)6()10,634(167,667178,301145,610هبظاز ْث

ِ ای بی يي تي ؾيوبى ًيؿ 16,85711)5()9,749(169,927179,676153,070هبظاز ْث

قــــطح

هتَؾظ ضًٍس ثْبی توبم قسُ يي تي ؾيوبى تَليس قسُ
هجبلؾ ِث هيليَى ضيبل

اكعايف)ًبّف( ًؿجت ِث 

زجِ زٍضُ هكبِث هجلَث
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 ًوَدارّا

 

 

1151111 

1187693 

1197173 

1218536 

1127726 

1112651 

1154439 

991923 

1145111 

1117695 

1133511 

1191113 

1127661 

1172655 

1172559 

996691 

0200000400000600000800000100000012000001400000
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 تَليذ  

 تِٛيس ؾيٕبٖ تِٛيس وّيٙىط

 تٗ

1,151,111 

1,193,789 

1,197,419 

1,261,161 

1,154,481 

1,111,152 

1,121,424 

972,914 

0200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,000
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 (سيواى ٍ كليٌكر)تحَيل 

 تٗ
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233,111 

228,563 

219,878 

224,414 

223,288 

313,988 

134,139 

9,247 

235,597 

236,837 

216,158 

241,862 
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 سَدآٍري

 سود خالص سود عملیاتی

ٔيّيٖٛ 

 ضيبَ

666 

653 

611 

641 

638 

869 

383 

26 

01002003004005006007008009001000
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EPS 

 ضيبَ
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877,188 

814,826 

698,131 

625,811 

569,421 

546,185 

454,316 

353,615 

0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,0001,000,000
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 (سيواى ٍ كليٌكر)فرٍش 

ٔيّيٖٛ 

 ضيبَ

591,424 

533,411 

437,191 

337,588 

274,228 

236,342 

227,313 

223,384 

0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000
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 (سيواى ٍ كليٌكر)تْاي توام ضذُ كاالي فرٍش رفتِ 

ٔيّيٖٛ 

 ضيبَ
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762,772 

682,852 

582,946 

496,643 

493,227 
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415,115 

363,453 

514,282 

447,119 
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 هياًگيي قيوت توام ضذُ ٍ فرٍش ٍاحذ هحصَل

 ٔيبٍ٘يٗ ليٕت فطٚـ ؾيٕبٖ ٔيبٍ٘يٗ ليٕت تٕبْ قسٜ ؾيٕبٖ

 ضيبَ

81.35 

87.1 

85.3 

85.5 

89.9 

84.7 

82.6 

85.3 

0102030405060708090100
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 هصرفي تراي تَليذ يک تي كليٌكر( يكساى سازي ضذُ)هازٍت 

 ِيتط
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 ترآٍرد ٍ اػذاد ساير سال ّا ٍاقؼي ّستٌذ.  31اػذاد ركر ضذُ تراي سال تَضيح : 

121.1 

128.4 

116.5 

113.4 
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 ترق هصرفي تراي تَليذ يک تي سيواى

 ويّٛٚات 

 ؾبفت

109,412 

76,743 

77,493 

31,836 

15,394 

13,825 

14,407 

8,236 

61,481 

51,488 

44,717 

23,128 
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16,995 

21,433 

020,00040,00060,00080,000100,000120,000
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 ّسيٌِ اًرشي تراي يک تي هحصَل

 ٞعيٙٝ ؾٛذت ثطاي تِٛيس يه تٗ وّيٙىط ٞعيٙٝ ثطق ثطاي تِٛيس يه تٗ ؾيٕبٖ

 ضيبَ



 

 1031اسفٌذ  03گسارش فؼاليت ٍ ٍضؼيت ػوَهي ضركت سيواى فارس ًَ )سْاهي ػام( در سال هالي هٌتْي تِ  31

 
 

 ًسثت ّاي هالي

 

 

 

 

 

ًؿجت ّب

ؾبل هبلی 

هٌتْی ِث 

91/12/30

ؾبل هبلی 

هٌتْی ِث 

90/12/29

ؾبل هبلی 

هٌتْی ِث 

89/12/29

ؾبل هبلی 

هٌتْی ِث 

88/12/29

ؾبل هبلی 

هٌتْی ِث 

87/12/30

ؾبل هبلی 

هٌتْی ِث 

86/12/29

ًؿجتْبی ًوسيٌگی :

0.5 0.7 0.5 0.4 0.7 1.0 ًؿجت جبضی )هطتجِ(

0.2 0.3 0.1 0.1 0.3 0.4 ًؿجت آًی )هطتجِ(

ًؿجتْبی كؼبليت )ًبضائی( :

0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 ًؿجت گطزـ هجوَع زاضائی ّب )هطتجِ(

0.5 0.6 0.6 0.7 0.9 1.2 ًؿجت گطزـ زاضائی ّبی ثبثت )هطتجِ(

88 83 71 85 129 186 ًؿجت زٍضُ گطزـ هَجَزی ّب )هطتجِ(

ًؿجتْبی ؾطهبيِ گصاضی :

1.7 1.3 1.5 1.4 1.2 1.0 ًؿجت زاضائی ثبثت ِث اضظـ ٍيػُ )هطتجِ(

1.4 0.8 0.8 0.6 0.6 0.5 ًؿجت ًل ثسّی ِث اضظـ ٍيػُ )هطتجِ(

بًِ )هطتجِ( 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 ًؿجت هبٌل

ًؿجت ّبی ؾَزآٍضی :

%30%56%39%36%29%28ًؿجت ؾَز ذبلص ِث كطٍـ

%44%51%46%38%31%29ًؿجت ؾَز ػوليبتی ِث كطٍـ

%28%49%36%35%32%35ًؿجت ثبظزُ اضظـ ٍيػُ

%11%28%20%22%21%23ًؿجت ثبظزُ هجوَع زاضائی ّب

%141%109%117%132%115%107ًؿجت ًيليت ؾَز

%210%101%140%141%121%111ًؿجت ًوس قًَسگی ؾَز

%88%92%89%84%83%84ًؿجت ًبضآئی ػوليبت

653581641627869383ؾَز )ظيبى( ّط ؾْن - ضيبل

460600500580750350ؾَز ًوسی ّط ؾْن - ضيبل  *

1,385 1,896 1,764 1,820 1,796 1,849 اضظـ زكتطی ّط ؾْن - ضيبل
805 875 876 905 702 724 جطيبى ًوسی ّط ؾْن - ضيبل
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 تحليل ًسثت ّاي هالي

 يٍٙي٘مس يٞب ٘ؿجت -1

 يربض ٘ؿجت -1-1

 يربض يزاضائ/  يربض يثسٞ:  ٔحبؾجٝ ضٚـ

زض پبيبٖ ؾبَ ِٚي ايٗ ٘ؿجت زض ؾبِيبٖ لجُ فٕستبً ثٝ زِيُ زيٖٛ ؾٍٙيٗ ثٝ ٘ؾبْ ثب٘ىي ٔمساض وٕي ضا ٘كبٖ ٔي زاز 

ٞب  ثٝ زِيُ افعايف پيف پطزاذت ٞب ٚ ٔٛرٛزي وبال )فٕستبً لغقبت يسوي ا٘جبض قسٜ( ٚ وبٞف زض پيف زضيبفت  1391

 .ٚ تؿٟيالت وٛتبٜ ٔست افعايف يبفتٝ اؾت

 يآ٘ ٘ؿجت -1-2

 ٘مسقٛ٘سٜ قبًيؾط بي ٘مس يربض يٞب يزاضائ/  يربض يثسٞ:  ٔحبؾجٝ ضٚـ

 قسٜ شوط ٔٛضٛؿ طيتبح تحت اؾت ٖٛيز ثبظپطزاذت يثطا ٚرٜٛ يآ٘ ٗيتبٔ زض قطوت تٛاٖ زٞٙسٜ ٘كبٖ وٝ يآ٘ ٘ؿجت

 ثٟجٛز يبفتٝ اؾت. 1391 ؾبَ زض ٚ زاقتٝ لطاض يربض ٘ؿجت زض

ِعْٚ تساضن شذيطٜ ثبالئي اظ ٔٛاز، وبالي زض رطيبٖ ؾبذت ٚ  ُيزِ ثٝ يٍٙي٘مس يٞب ٘ؿجت ي ٔي تٛاٖ ٌفتوّ يرٕقجٙس هي زض"

 "زاض٘س ِيىٗ ايٗ ٚضقيت زض تٕبٔي نٙقت ؾيٕبٖ فٕٛٔيت زاضز. لطاض ـٗيپبئ ؾغـح زض بفتيزض فيپ ٚرٛز لغقبت ٚ

 تيفقبِ يٞب ٘ؿجت -2

 ٞب يزاضائ ٔزٕٛؿ ٌطزـ ٘ؿجت -2-1

 ذبِم فطٚـ/  ٞب يزاضائ وُ:  ٔحبؾجٝ ضٚـ

ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ نٙقت . زاضز قسٜ ا٘زبْ يٌصاضٝ يؾطٔب حزٓ ثب ي٘ؿجت چٝ فطٚـ عاٖئ زٞس ئ ٘كبٖ ٘ؿجت ٗيا

 فسز پبئيٙي ضا  ؾيٕبٖ ؾطٔبيٝ ثط اؾت ٚ ثرف فٕسٜ اي اظ ؾطٔبيٝ ٌصاضي ا٘زبْ قسٜ زض وبضذب٘ٝ ٞٙٛظ ٔؿتّٟه ٘كسٜ،

 بفتٝي ضقس عي٘ ٘ؿجت ٗيا)فٕستبً ٘بقي اظ افعايف ليٕت فطٚـ پبيٝ(  فطٚـ فيافعا ثب حبَ ٗيا ثب٘كبٖ ٔي زٞس ِيىٗ 

 .اؾت

 حبثت ٞبي يزاضائ ٌطزـ ٘ؿجت -2-2

 ذبِم فطٚـ/  حبثت ٞبي يزاضائ:  ٔحبؾجٝ ضٚـ

 ٔزٕٛؿ ٌطزـ ٘ؿجت ظيقطا تبثـ ٚ زاقتٝ حبثت ٞبي زاضائي ثب ي٘ؿجت چٝ فطٚـ عاٖئ زٞس ئ ٘كبٖ ٘ؿجت ٗيا

 . ثبقس ئ ٟبيزاضائ

 ٞب ئٛرٛز ٌطزـ زٚضٜ ٘ؿجت -2-3

 ضفتٝ فطٚـ يوبال قسٜ تٕبْ يثٟب/  ٞب ئٛرٛز ٔتٛؾظ:  ٔحبؾجٝ ضٚـ

 زض ٘ؿجت ٗيا.  اؾت عاٖئ چٝ قسٜ سيتِٛ يوبال ثٝ ٘ؿجت ٔحهَٛ ئٛرٛز ٌطزـ زٚضٜ زٞس ئ ٘كبٖ ٘ؿجت ٗيا

 ٔحهَٛ ا٘جبض ٔزسزاً ٚ ضفتٝ فطٚـ ثٝ ٔحهَٛ ئٛرٛز يتٕبٔ زفقٝ 129 ؾبَ هي عَٛ زض زاز ئ ٘كبٖ 1390 ؾبَ

 ثٝ تقساز ٗيا فطٚـ حزٓ فيافعا ثب 1391 ؾبَ زض أــب اؾت ئغّٛثـ عاٖئ وٝ قسٜ قبضغ زٚثبضٜ كتطيث فطٚـ يثطا

 .اؾت سٜيضؾ ٔطتجٝ 186

 ـينٙب اوخــط ثٝ ٘ؿجت ،ٕــبٖيؾ نٙقت ثط ٝيؾطٔب تئبٞ زٝي٘ت زض تيفقبِ يٞب ٘ؿجتي ٔي تٛاٖ ٌفت وّ يرٕقجٙس هي زض"

 ثٝ) حبثت يٞب يزاضائ زض يٌصاض ٝيؾطٔب اضظـ وبٞف ٚ فطٚـ فيافعا ُيزِ ثٝيبٖ اذيط ؾـبِ زض ىٗيِ ؿتٙسي٘ يثبالئ ؾغح زض

 ".ا٘س زاقتٝ يضقس ثٝ ضٚ ضٚ٘س( اؾتٟالن ٚضـ ُيزِ

 يٌصاض ٝيؾطٔب يٞب ٘ؿجت -3

 ػٜيٚ اضظـ ثٝ حبثت يزاضائ ٘ؿجت -3-1
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 حبثت يٞب يزاضائ/  ػٜيٚ اضظـ:  ٔحبؾجٝ ضٚـ

چٝ ٘ؿجتي اظ زاضائي  ٔبِه قسٜ ا٘زـــبْ يٌصاضٝ يؾطٔب ٘ؿجت ثٝ ؾٟـبٔساضاٖ وٝ اؾت ٗيا زٞٙسٜ ٘كبٖ ٘ؿجت ٗيا

ٚ حجبت اضظـ  وبٞف تسضيزي زاضائي ٞبي حبثت )فٕستبً ٘بقي اظ اؾتٟالن( زٝي٘ت زض ٘ؿجت ٗيا وبٞــف. ا٘س سٜحبثت ق

 ٚيػٜ ٔي ثبقس.

 ػٜيٚ اضظـ ثٝ يثسٞ وُ ٘ؿجت -3-2

 ٞب يثسٞ وُ/  ػٜيٚ اضظـ:  ٔحبؾجٝ ضٚـ

وٕي وبٞف زاقتٝ ٘ؿجت ثٝ ؾبَ لجُ  وٝ اؾت ؾٟبْ نبحجبٖ ٔمبثُ زض عّجىبضاٖ تيٚضق ٘كب٘سٞٙسٜ ٘ؿجت ٗيا

 .اؾت

 ٔبِىب٘ٝ ٘ؿجت -3-3

 ػٜيٚ اضظـ/  ٞب يزاضائ وُ:  ٔحبؾجٝ ضٚـ

زض چٙس  ٘ؿجت ايٗ. اؾت حس چٝ تب ثؿتب٘ىبضاٖ ثٝ ٘ؿجت ئبِ ٗيتبٔ زض ؾٟبٔساضاٖ ؾٟٓ زٞس ئ ٘كبٖ ٘ؿجت ٗيا

 . حبثت ٔب٘سٜ اؾت تمطيجبًؾبَ اذيط 

 "ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٘ؿجت ثٝ ٌصقتٝ تغييطي ٘يبفتٝ ا٘س. يٞب ٘ؿجتي ٔي تٛاٖ ٌفت وّ يرٕقجٙس هي زض"

 يؾٛزآٚض يٞب ٘ؿجت -4

 فطٚـ ثٝ ذبِم ٛزؾ -4-1

 ذبِم ؾٛز/  فطٚـ:  ٔحبؾجٝ ضٚـ

٘ؿجت ثٝ ؾبَ ٞبي لجُ تط وبٞف ظيبزي يبفتٝ ثٛز زض ؾبَ ربضي وٕبثيف زض حس ؾبَ  1390وٝ زض ؾبَ  ٘ؿجت ٗيا

 ٗيا كتطيث وبٞف اظ فطٚـ ٔمساض فيافعافٕٛٔي تبحيط ٌطفتٝ ِٚي  تٛضْ اظ ٘ؿجت ٗيا ( ثبلي ٔب٘سٜ اؾت.1390لجُ )

 .اؾت وطزٜ يطيكٍيپ ٘ؿجت

 فطٚـ ثٝ يبتيفّٕ ؾٛز ٘ؿجت -4-2

 يبتيفّٕ ؾٛز/  فطٚـ:  ٔحبؾجٝ ضٚـ

 اظ ي٘بق ٌصقتٝ ؾبَ ثٝ ٘ؿجت آٖ وبٞف ٚ زاضز لطاض ئغّٛث ؾغح زض اؾتٟالن ٙٝيٞع ثٛزٖ ثبال طغٓيفّ ٘ؿجت ٗيا

ٔتبؾفب٘ٝ ايٗ ٘ؿجت ثٝ  .اؾت ٛزٜث (وٕتط ؾٛز ٝيحبق ثب آٖ اظ حبنُ ٕبٖيؾ فطٚـ ٚ) ٙىطيوّ سيذطافعايف حزٓ 

 زِيُ تٛضْ ثبال ٚ افعايف ٞعيٙٝ ٞب ضٚ٘س وبٞكي زاضز.

 ػٜيٚ اضظـ ثبظزٜ ٘ؿجت -4-3

 ذبِم ؾٛز/  ػٜيٚ اضظـ:  ٔحبؾجٝ ضٚـ

 ثسٖٚ يٞب يٌصاض ـٝيؾطٔب ثٟطٜ ٘طخ ٌطفتٗ ٘ؾط زض ثب اؾت ؾٟبٔساضاٖ يٌصاض ٝيؾطٔب ثبظزٜ ٔقطف وٝ ٘ؿجت ٗيا

فّيطغٓ وبٞف ٘ؿجت ثٝ  ؿه،يض نطف فيافعا ثب ٚ ئطوع ثب٘ه تٛؾظ ٔٙتكطٜ ٔكـبضوت اٚضاق ؾٛز ٘طخ ٔب٘ٙس ؿهيض

 .زاضز لطاض لبثُ لجِٛي ؾغح زضؾبَ لجُ 

 يزاضائ ٔزٕٛؿ ثبظزٜ ٘ؿجت -4-4

 ذبِم ؾٛز/  ٞب يزاضائ وُ:  ٔحبؾجٝ ضٚـ

 نٙقت ثٛزٖ ثط ٝيؾطٔب آٖ ُيزال وٝ زاضز لطاض يتطٗ يپبئ ؾغح زض يؾٛزآٚض يٞب ٘ؿجت طيؾــب ثب ؿٝئمب زض ٘ؿجت ٗيا

 تزٕـ ٚ ظٔبٖ ٔطٚض ثب اؾت يٟيثس. اؾت آٖ اؾتٟالن ا٘جبقتٝ ثٛزٖ ٗيپبئ ٚ وبضذب٘ٝ ثٛزٖ بظؾ٘ٛ٘ؿجتبً  ٕـبٖ،يؾ

 .زاقت ذٛاٞس افعايكي ضٚ٘س ٘ؿجت ٗيا يؾٛزآٚض حجبت فطو ثب ٚ ا٘جبقتٝ اؾتٟالن

 ؾٛز ويفيت ٘ؿجت -4-5

 فّٕيبتي ٘مس رطيبٖ ذبِم/  فّٕيبتي ؾٛز:  ٔحبؾجٝ ضٚـ
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 وبٞفٚ ٘ؿجت ثٝ ؾبَ ٌصقتٝ  زٞس ٔي ٘كبٖ ضاحبنُ اظ فّٕيبت  ٘مسيٍٙي ٚ فّٕيبتي ؾٛز ثيٗ ٕٞجؿتٍي ٘ؿجت ايٗ

 .اؾت بفتٝي

 ؾٛز ي٘مسقٛ٘سٌ ؿجت٘ -4-6

 يبتيفّٕ ٘مس بٖيرط ذبِم/  ذبِم ٛزؾ:  ٔحبؾجٝ ضٚـ

 زاضز لطاض يذٛث ؾغح زض ٘ؿجت ٗيا ضا ٘كبٖ ٔي زٞس. يبتيفّٕ ٘مس بٖيرطذبِم ٚ ؾٛزٕٞجؿتٍي ٔيبٖ  ٘ؿجت ٗيا

 .ِي ضٚ٘سي وبٞكي زاضزٚ

 فّٕيبت وبضآئي ٘ؿجت -4-7

 فّٕيبتي ؾٛز/  ٘بذبِم ؾٛز:  ٔحبؾجٝ ضٚـ

 ٚ زاضز ثيكتط ٔغّٛثيت آٖ ثيكتط ٔمساض عجيقتبً ٚ اؾت طوتق ؾٛز وُ زض فّٕيبتي ؾٛز ؾٟٓ ٔيعاٖ ٔقطف ٘ؿجت ايٗ

 .زاضز غيطفّٕيبتي ٞبي فقبِيت ثط وٕتطي تىيٝ ٚ ثطز ٔي ؾٛز ذٛز فّٕيبتي ٞبي فقبِيت اظ طوتق وٝ اؾت ايٗ طثيبٍ٘

 ضٚ٘س چٙس ؾبِٝ ايٗ ٘ؿجت حبثت اؾت.

 ؾٟٓ ٞط ؾٛز -4-8

 ذبِم ؾٛز/  ؾٟبْ تقساز:   ٔحبؾجٝ ضٚـ

ف آٖ افعايف افعاييبفتٝ اؾت. ٟٕٔتطيٗ فُّ  افعايفز ذبِم وُ اؾت ٚ ٘ؿجت ثٝ ؾبَ ٌصقتٝ فبيسي ٞط ؾٟٓ اظ ؾٛ

ؾٛز ٞط ؾٟٓ ضا افعايف زازٜ  تٛضْفطٚـ ٚ وبٞف اؾتٟالن اؾت وٝ فّيطغٓ افعايف ليٕت ٞبي ذطيس زض ٘تيزٝ ثٟبي 

 اؾت.

 ؾٟٓ ٞط ي٘مس ٛزؾ -4-9

 قسٜ ٓيتمؿ ي٘مس ؾٛز/  ؾٟبْ تقساز:  ٔحبؾجٝ ضٚـ

 1392فسز شوط قسٜ زض ؾتٖٛ ؾبَ . قسٜ اؾت پطزاذت ؾٟٓ ٞط اظاء ثٝ وٝ اؾت ي٘مس ؾٛز عاٖئ بٍ٘طيث قبذم ٗيا

 فسز پيكٟٙبزي ٞيبت ٔسيطٜ اؾت ٚ ٔزٕـ ٔي تٛا٘س ٟ٘بيتبً ٔجّغ زيٍطي ضا ثٝ تهٛيت ثطؾب٘س.

 ؾٟٓ ٞط زفتطي اضظـ -4-10

 ؾٟبْ نبحجبٖ حمٛق/  ؾٟبْ تقساز:  ٔحبؾجٝ ضٚـ

 قٛز ٔي اؾتفبزٜ ٘ؿجت ايٗ اظ ٞؿتٙس ٘يع زيٍطي ٔبيّٕه ٚ حمٛق نبحت ذٛز ؾطٔبيٝ اظ غيط ثٝ ؾٟبٔساضاٖ وٝ آ٘زب اظ

 .اؾت تٛرٝ لبثُ ٘ؿجت ٗيا ضقس ٚ ؾغح. اؾت زاقتٝ ثبظزٜ چمسض وّي عٛض ثٝ ؾٟــٓ ٞط ٌطزز ضٚقٗ تب

 ؾٟٓ ٞط ي٘مس بٖيرط -4-11

 يبتيفّٕ ٘مس بٖيرط ذبِم/  ؾٟبْ تقساز:  ٔحبؾجٝ ضٚـ

 . اؾت قسٜ وؿت ؾٟٓ ٞط اظاء ثٝ وٝ اؾت بتيفّٕ اظ حبنُ ٘مس ٚرٝ اٖعئ بٍ٘طيث ٘ؿجت ٗيا

 

ٟ٘بزٜ  يثٟب سيقس فيافعا ضٚ٘سي وبٞكي زاضز ٚ فّت آٖ ثيف اظ ٞط چيع  قطوت يؾٛزآٚض ٌفت تٛاٖ ئ يوّ يثٙس رٕـ هي زض"

ت فطٚـ ثب تبذيط ٚ ثٝ ٔمساض ٞبي تِٛيس اؾت. ضقس ٞعيٙٝ ٞب يٕجبيؿت ثب افعايف زض ليٕت فطٚـ رجطاٖ قٛز ِيىٗ افعايف ليٕ

وٕتطي نٛضت ٔي ٌيطز ٚ ضٚ٘سي وبٞكي زض ؾٛزآٚضي ضا ٔٛرت ٔي قٛز. فّي ايحبَ ؾٛزآٚضي قطوت وٕبوبٖ زض حس لبثُ تٛرٟي 

اؾت ٚ فّت آٖ ثٟطٜ ثطزاضي ذٛة اظ أىب٘بت ٔٛرٛز ٚ تِٛيس ثيف اظ ؽطفيت اؾٕي اؾت وٝ ٔٛرت ٔي قٛز ثسٖٚ تحُٕ ٞعيٙٝ ٞبي 

 ".ؾٛز ثيكتطي ثٝ زؾت آٚضز.حبثت اضبفي 
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 ًقطِ سر تِ سر

 آٖ اظ فجٛض ثب ٚ ٌطزز ئ بٖيظ ٔتحُٕ آٖ ثٝ سٖيضؾ اظ لجُ تب قطوت وٝ اؾت فطٚـ ٚ سيتِٛ اظ يحزٕ آٖ ؾط ثٝ ؾط ٘مغٝ زض سيتِٛ ٔمساض

 .قٛز ئ يؾٛززٞ ٔطحّـٝ ٚاضز حزٓ

 :ٌطزز ئ ٔحبؾجٝ طيظ قطح ثٝحؿت تٗ  ٞب ٙٝيٞع ؾط ثٝ ؾط ٘مغٝ ،1390 اؾفٙس 29 ثٝ ئٙتٟ ئبِ ؾبَ ٚالقي يٞب ٙٝيٞع ثطاؾبؼ 

 814،826،125،436 فطٚـ

 232،115،587،386 ٞعيٙٝ ٞبي حبثت 

 357،517،954،083 ٞعيٙٝ ٞبي ٔتغييط

 1،193،789.480 ٔمساض فطٚـ

 1،187،692.556 ٔمساض تِٛيس

 %94.8 ٘ؿجت وّيٙىط ثٝ ؾيٕبٖ

 

  

  

 
            

 رٍشف از پس خذهات

 .٘يؿت ٔتساَٚ فطٚـ اظ پؽ ذسٔبت ، وكٛض ٕبٖيؾ نٙقت زض

 

 ٍاتستِ اضخاظ تا هؼاهالت

 ثسٖٚ الظْ ٕبتيتهٕ ٚ ٔغطح قطوت طٜئس بتيٞ رّؿبت زض ٚاثؿتٝ اقربل ثب ٔقبٔالت ٝيوّ تزبضت، لبٖ٘ٛ 129 ٔبزٜثب ٔفبز  قبغجزض ا٘

 نبحجبٖ يفٕٛٔ ٔزٕـ ٗياِٚ زض ٚ اضؾبَ يلب٘ٛ٘ ثبظضؼ يثطا ٌطفتٝ ٘زبْا ٔقبٔالت ٌعاضـ ٗيٕٞچٙ. ٌطزز ئ اتربش ٙفـيش فضٛ ٘ؾط افٕبَ

 .قٛز ئ ٔغطح ؾٟبْ

814,826,125,436

1,193,789.480

357,517,954,083

1,187,692.556

ٞعيٙٝ ٞبي حبثت232,115,587,386

ٞعيٙٝ ٔتغيط ٚاحس - ليٕت فطٚـ ٚاحس381535.3455
٘مغٝ ؾط ٝث ؾط )ؾيٕبٖ(

٘طخ فطٚـ==682,554.29

٘طخ ٔتغيط==301,018.94

608,372.435===

فطٚـ زض٘مغٝ ؾطٝث ؾط=608,372.44*682,554.29=415,247,212,950.72

ٞعيٙٝ ٞبي حبثت=232,115,587,386.00

ٞعيٙٝ ٞبي ٔتغيط=608,372.44*301,018.94=183,131,625,564.72

415,247,212,950.72

ٙي=فطٚـ ٔٛضز ا٘تؾبض )ٚالقي(-فطٚـ زض٘مغٝ ؾط ٝث ؾط=399,578,912,485.28 حبقيٝ إي



 

 1031اسفٌذ  03لي هٌتْي تِ گسارش فؼاليت ٍ ٍضؼيت ػوَهي ضركت سيواى فارس ًَ )سْاهي ػام( در سال ها 36

 
 

 ضركت يآت يهال تؼْذات

 . ئبِ ينٛضتٟب 30 قٕبضٜ بززاقتي ثٝ اؾت ٔٙحهط 1391 اؾفٙس 31 ثٝ ئٙتٟ ئبِ ؾبَپبيبٖ  زض قطوت يآت ئبِ تقٟسات

 

 ضركت يراّثر ًظام

 رُيهذ اتيّ ساختار

 زٚاظزٜ ،1391 ئبِ ؾبَ زض. قٛز ئ ازاضٜ - طٔٛؽفيغ فضٛ چٟبض ٚ ٔٛؽف فضٛ هي - فضٛ پٙذ اظ ٔتكىُ يا طٜئس بتيٞ تٛؾظ قطوت

 . اؾت قسٜ ثطٌعاض افضبء تٕبْ حضٛض ثب طٜئس ٞيبت رّؿـٝ

 : ثبقس ئ طيظ قطح ثٝ 1391ء ٞيبت ٔسيطٜ ٚ رٕـ زضيبفتي آٟ٘ب اظ قطوت زض ؾبَ افضب ٔكرهبت 

 

 رُيهذ اتيّ يخصصت يّا تِيكو

ِيىٗ فضٛ ٔبِي ٞيبت ٔسيطٜ ثٝ فٙٛاٖ ضئيؽ ثب وٕيتٝ حؿبثطؾي  اؾت يترهه يٞب تٝيوٕ فبلس ٘ٛ فبضؼ ٕبٖيؾ قطوت طٜئس بتيٞ

 .ٕٞىبضي ٔي وٙس

 رُيهذ اتيّ ياػضا پاداش ٍ ايهسا حقَق،

 قطوت يزاذّ يٞب ٘بٔٝ ٗيآئ كيعط اظ طفبُٔيسٔ ٚ طٜئس بتيٞ يافضب پبزاـ ٚ بئعا ، حمٛق پطزاذت يچٍٍٛ٘ ٚ عاٖئ ، ٔحبؾجٝ ٘حٜٛ

ٚ رٕـ زضيبفتي افضبء ٞيبت  ٌطزز ئ ٗييتق(  ذٛظؾتبٖ ٚ فبضؼ ٕبٖيؾ ًٙيّٞس يانّ قطوت)  ٚذٛظؾتبٖ فبضؼ ٖبٕيؾ فبْ يؾٟبٔ

 .ثٝ قطح رسَٚ فٛق ٔي ثبقس  1391ٔسيطٜ زض ؾبَ 

 يقاًًَ تازرس ٍ هستقل حساترس

 ثبظضؼ ٚ ٔؿتمُ حؿـبثطؼ فٙٛاٖ ثٝ يحؿبثطؾ ؾبظٔبٖ ٘ٛ، فبضؼ ٕبٖيؾ قطوت ؾٟبْ نبحجبٖ يفبز يفٕٛٔ ٔزٕـ ٕبتيتهٕ ٔٛرت ثٝ

 .٘سسيٌطز ٗييتقٚ آلبي ٞٛقًٙ ٔٙٛچٟطي ثٝ فٙٛاٖ حؿبثطؼ فّي اِجسَ  يلب٘ٛ٘

 ثٝ يطؾحؿبث ؾبظٔبٖ ٚ ٘ٛ فبضؼ ٕبٖيؾ قطوت ٗيث لطاضزاز ثطاؾبؼ 1391 اؾفٙس 30 ثٝ ئٙتٟ ئبِ ؾبَ يحؿبثطؾ ٙٝيٞع ٚ اِعحٕٝ حك

 .اؾت سٜيٌطز ٗييتق بَيض ٖٛيّئ 535 عاٖئ

جوع زریافتی عال 1391عوتزرفس عْامًوایٌسُعضَ ّیات هسیزُ

17,600,000رئیظ ًاچیشهْسی اوثزی یگاًِؽزوت فٌایع عیواى غزب )عْاهی عام(

ى آسازی ًائیٌیؽزوت عاذت ٍ ًقة فٌعتی الثزس آتیه 17,600,000ًائة رئیظًاچیشّواَی

44,000,000عضَ )هالی(ًاچیشهحوسجعفز تاجالىؽزوت عیواى آتیه )عْاهی عام(

17,600,000عضَ%84احوس ؽزیفی ذیزآتازیؽزوت عْاهی عام عیواى فارط ٍ ذَسعتاى

553,329,437عضَ ٍ هسیزعاهل%6عثسالوجیس ًیىٌامؽزوت عیواى فارط )عْاهی عام(

ّيبت هسيطُ
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 كويتِ حساترسي

حبٚي اعالفبت الظْ زض ذهٛل حسٚز ٚؽبئف ٚ ٔؿئِٛيت ٞبي وٕيتٝ ٚ فّٕىطز آٖ زضؾبَ  1391حؿبثطؾي زض ؾبَ ٌعاضـ فّٕىطز وٕيتٝ 

 ثٝ قطح ظيط اؾت : 1391

 

 گسارش ػولكرد كويتِ حساترسي در خصَظ ػولكرد ٍاحذ حساترسي داخلي ٍ حساترس هستقل تِ ّيات هذيرُ

1031اسفٌذ  03در سال هالي هٌتْي تِ   

 

 تبضيرچٝ

ٚ ثب  24/4/1391ؾٟبٔي فبْ ثطاؾبؼ ٔهٛثٝ زٚيؿت ٚ ثيؿت ٚ ٟٕ٘يٗ رّؿٝ ٞيبت ٔسيطٜ زض تبضيد  -حؿبثطؾي ؾيٕبٖ فبضؼ ٘ٛ  وٕيتٝ

تهٛيت ٘ؾبٔٙبٔٝ اي وٝ ٚرٛز آٖ ضا پيف ثيٙي وطزٜ ثٛز تكىيُ ٌطزيس. ِيىٗ ثقساً زض رّؿٝ زٚيؿت ٚ ؾي ٚ ٞفتٓ ٞيبت ٔسيطٜ زض تبضيد 

ثطؾي زاذّي ٚ ٔٙكٛض وٕيتٝ حؿبثطؾي تهٛيت ٚ ربيٍعيٗ ٘ؾبٔٙبٔٝ اِٚيٝ ٌطزيس. ٔٙكٛضٞبي شوط قسٜ ٔٙكٛض فقبِيت حؿب 23/12/1391

 عجقبً ٔكتُٕ ثط تغييطاتي زض ٚؽبئف ٚ ٔؿتِٛيت ٞبي وٕيتٝ ثٛز٘س.

 تطويت افضبء

فضبء فقّي ثٝ قطح ظيط اؾت :٘فط وبٞف يبفت. ٔكرهبت ا 3ايٗ وٕيتٝ زض اثتسا ثب پٙذ فضٛ قطٚؿ ثٝ وبض وطز ِٚي ثقساً تقساز افضبء ثٝ   

 

 ٚؽبئف وٕيتٝ حؿبثطؾي

ٚ اظ عطيك ٘ؾبضت ثط ٚاحس حؿبثطؾي زاذّي ٚ حؿبثطؼ  "ٔٙكٛض فقبِيت حؿبثطؾي زاذّي"ٚ  "ٔٙكٛض وٕيتٝ حؿبثطؾي"وٕيتٝ ثطاؾبؼ 

 ٔؿتمُ قطوت فُٕ ٔي وٙس.

ظيبثي ٚ اضتمبء چطذٝ ٞبي فّٕيبتي ٚ پكتيجب٘ي، ٚاحسٞبي ثط٘بٔٝ اي قبُٔ اض 1392تقساز ؾٝ رّؿٝ زاقتٝ ٚ ثطاي ؾبَ  1391وٕيتٝ زض ؾبَ 

وّيسي، ٘ؾبضت ثط فّٕىطز حؿبثطؼ ٔؿتمُ، پبيف ضفبيت اِعأبت لب٘ٛ٘ي ٚ ضؾيسٌي ثٝ حؿبثٟب ٚ ٘ؾبْ ٞبي اعالؿ ضؾب٘ي، نٛضتٟبي ٔبِي ٚ 

قبت ٔسيطيت اؾتطاتػيه، عطح ٞبي انالح ٚ پيف ثيٙي فّٕىطز، ٔمبيؿٝ فّٕىطز ثب ثٛزرٝ ٚ ضٚ٘س آٖ، پطٚ٘سٜ ٞبي حمٛلي ٚ ٔبِيبتي، ٔغبِ

.ثٟجٛز ٚ ؾبيط ٔٛاضز ٟٔٓ زض زؾتٛض وبض وٕيتٝ لطاض زاضز  

 

تحصیالتسوتنبم و نبم خبنوادگیردیف
 تبریخ عضویت 

در کویته
اهن سوابق - هدت زهبى 2هسئولیت فعلی

محمذجعفر باجالن1
عضو مالي غيرموظف هيات 

مذيره و رئيس کميته
91/4/24ليسانس حسابذاري

معاونت مالي و اقتصادي 

سيمان آبيك

11 سال حسابرسي داخلي در سيمان فارس و خوزستان و سيمان آبيك و 4 سال 

مذيريت مالي و معاونت مالي و اقتصادي سيمان آبيك

91/6/28ليسانس حسابذاريعضو مستقل کميتهعلي علي آبادي2
مذير حسابرسي داخلي 

سيمان فارس

20 سال حسابرسي در موسسات عضو جامعه و سيمان فارس، 5 سال مذيريت 

مالي

مذير مالي سيمان سفيذ نيريس91/12/23ليسانس حسابذاريعضو مستقل کميتهمهذي شاهي سونذي3
16 سال حسابذاري مالي در مخابرات راه دور و سيمان سفيذ نيريس، 10 سال 

حسابرسي در سيمان فارس و خوزستان و سيمان فارس



 

 1031اسفٌذ  03گسارش فؼاليت ٍ ٍضؼيت ػوَهي ضركت سيواى فارس ًَ )سْاهي ػام( در سال هالي هٌتْي تِ  38

 
 

 ٚاحس حؿبثطؾي زاذّي

ٚاحس حؿبثطؾي زاذّي اظ ؾبِيبٖ پيف زض قطوت فقبَ ثٛزٜ ٚ ثب يه ٘فط ٘يطٚ تحت ٘ؾبضت ٞيبت ٔسيطٜ فقبِيت ٔي ٕ٘ٛزٜ ِٚي ثب تكىيُ 

يتٝ لطاض ٌطفتٝ ٚ ثٝ فٙٛاٖ ثبظٚي ٘ؾبضتي وٕيتٝ فُٕ ٔي ٕ٘بيس. وٕيتٝ ايٗ ٚاحس تحت ٔسيطيت وٕ  

 ٔؿئَٛ حؿبثطؾي زاذّي ٕٞچٙيٗ ثٝ فٙٛاٖ زثيط وٕيتٝ فقبِيت زاضز.

ٚؽيفٝ ايٗ ٚاحس ايزبز ٘ؾبٔي ٕٞبًٞٙ ٚ ٞٛقٕٙس ثٝ ٔٙؾٛض اضظيبثي ٚ اضتمبء ٔؿتٕط ؾيؿتٓ وٙتطَ ٞبي زاذّي قبُٔ فطآيٙسٞبي ضٞجطي، 

ثٝ تبئيس ٞيبت ٔسيطٜ ضؾيسٜ  23/12/91وٙتطَ زض قطوت اؾت ٚ ثطاؾبؼ ٔٙكٛض فقبِيت حؿبثطؾي زاذّي وٝ زض تبضيد ٔسيطيت ضيؿه ٚ 

 فقبِيت ٔي وٙس.

ايٗ ٚاحس زاضاي اذتيبضات الظْ ثطاي ا٘زبْ ٚؽبئف ذٛز ثٛزٜ ٚ زؾتطؾي وبُٔ ثٝ اؾٙبز، ٔساضن، زاضائي ٞب، وبضوٙبٖ، فطآيٙسٞب ٚ وٕيتٝ 

 حؿبثطؾي زاضز. 

بثطؼ ٔؿتمُحؿ  

 18حؿبثطؼ ٔؿتمُ ٚ ثبظضؼ لب٘ٛ٘ي قطوت زض ؾبَ ٔٛضز ٌعاضـ ؾبظٔبٖ حؿبثطؾي ثٛزٜ وٝ تٛؾظ ٔزٕـ فٕٛٔي نبحجبٖ ؾٟبْ زض تبضيد 

ا٘تربة ٌطزيسٜ اؾت. 1391اضزيجٟكت   

وٝ ِيؿت آٟ٘ب ٚ حك فالٜٚ ثط حؿبثطؾي نٛضتٟبي ٔبِي پبيبٖ زٚضٜ ، حؿبثطؾي چٙس ٔٛضٛؿ زيٍط ٘يع ثٝ ؾبظٔبٖ حؿبثطؾي ؾپطزٜ قسٜ 

   :اِعحٕٝ ٞط وساْ ثٝ قطح ظيط ثٛزٜ اؾت

: 

ثٝ افتمبز وٕيتٝ ويفيت ٚ ٔحتٛاي حؿبثطؾي ٞبي ا٘زبْ قسٜ ٔغّٛة ٚ ٘تبيذ زضيبفتي لبثُ اتىبء ثٛزٜ اؾت.   

18/1/1392  

 أضبء

  ٟٔسي قبٞي ؾٛ٘سي      فّي فّي آثبزي    ٔحٕسرقفط ثبرالٖ

حق السحوهتبریخ قراردادشوبره قراردادقرارداد

263771391/10/28535,000,000حسابرسي صورتهاي مالي مربوط به سال مالي منتهي به 1391/12/30

ان پيش بيني شذه دوره مالي 12 ماهه منتهي به 29  رسيذگي به سودوزي

اسفنذ 1392
293311391/11/2469,000,000

68201391/3/28128,000,000حسابرسي مالياتي سال مالي منتهي به 1390/12/29

بررسي اجمالي صورتهاي مالي ميان دوره اي مربوط به دوره شش ماهه 

منتهي به 1391/6/31
146341391/6/25122,000,000

ان پيش بيني تعذيل شذه مربوط به دوره مالي  رسيذگي به صورت سودوزي

منتهي به 1391/12/30
175111391/7/1666,000,000

920,000,000 جمع کل
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 ضركت سکير ليتحل ٍ ِيتجس

 : فطٚـ تٕطوع -1

 %3.1 وٝ ثٛزٜ فزط ؾبظ٘سٌي ٔٛؾؿٝ آٟ٘ب ثعضٌتطيٗ وٝ اؾت سٜيضؾ فطٚـ ثٝ ئكتط 1711 ثٝ قطوت ٔحهٛالت ٌصقتٝ ؾبَ زض

 .٘يؿت ٔتىي ذبني ٔكتطي ثٝ قطوت. ؾتا ذطيسٜ ضا قطوت ٔحهٛالت

 ضيؿه فقبِيت ٞبي ؾطٔبيٝ ٌصاضي : -2

ؾطٔبيٝ ٌصاضي قطوت زض قطوت ٞبي ؾيٕب٘ي ثٛضؾي ٔتٕطوع اؾت ٚ ثٝ زِيُ آقٙبئي ثب ٚضقيت ايٗ نٙقت، حجبت شاتي نٙقت ؾيٕبٖ، 

 ٔحسٚزيت حزٓ ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٞب ٚ ٘ؾبضت ٞبي ثٛضؼ ثط قطوت ٞبي ٔيعثبٖ ؾطٔبيٝ، ضيؿه ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٞب وٓ اؾت. 

 : فطٚـ قطائظ -3

. سيٕ٘ـب ئ ٕبٖيؾ ُيتحٛ ثٝ الساْ قسٜ تٛافك ظٔبٖ ٔست ٌصقت ثب ٚ ٚرٝ بفتيزض ٚ قطائظ ٗيحبئع يثطا فبوتٛض فيپ نسٚض ثطاؾبؼ قطوت

 .٘يؿت قطوت ٔتٛرٝ فطٚـ ٔغبِجبت قسٖ ؾٛذت ثبثت اظ ضيؿىي تطتيت ثسيٗ

 آ٘بٖ يثسٞ قسٖ ؾٛذت اظ ئٛضز تبوٖٙٛ وٝ وٙٙس ئ سيذط يافتجبض نٛضت ثٝ يوبف ٙبتيتضٕ زازٖ ثب ثطتط ٗيفبّٔ اظ ئقسٚز تقساز

 .اؾت ٘كسٜ ٔكبٞسٜ

 : فطٚـ فهّي ٘ٛؾب٘بت -4

 يٕ٘ سيقس ٘ٛؾب٘بت زچبض ٚ ثٛزٜ پبيساض ٘ؿجتبً ؾبَ عَٛ تٕبْ زض قطوت فطٚـ حزٓ فبضؼ، اؾتبٖ زض ظٔؿتبٖ افتساَ ٚ يوٛتبٞ ُيزِ ثٝ

 .ٌطزز

 : تِٛيس تٙٛؿ -5

 نٛضت ثٝ ٚ وٙس ٔي سيتِٛ( ؾِٛفبتٝ ٞبي ٔحيظ ثطاي ٔٙبؾت) 2 تيپ ٚ (فٕٛٔي وبضثطز ثب) 1 ٞبي تيپ زض ضا پطتّٙس يٞب ؾيٕبٖ قطوت

ٔـ اِٛنف ثط٘بٔٝ ضيعي ٞبئي ثطاي ؾبذت ؾيّٛي  .٘يؿت ذبل ٔحهَٛ يه ثٝ ٚاثؿتٝ ٚ وطزٜ تِٛيس عي٘ ضا( ظٚزٌيط) 3 تيپ ؾيٕبٖ يكيآظٔب

 ؾيٕبٖ چٙس ثركي ا٘زبْ قسٜ ٚ ثب ارطاي عطح أىبٖ تِٛيس تقساز ظيبزي اظ ا٘ٛاؿ ؾيٕبٖ فطاٞٓ ٔي قٛز.

 : ٔحهَٛ ويفيت -6

 ايٗ ثب ؾيٕبٖ يساضپب تِٛيسوٙٙسٜ تٟٙب قـطوت تبوٖٙٛ. قٛز ٔي تِٛيس ٔىقت ٕتطيؾب٘ت ثط ويٌّٛطْ 525 اظ ثبالتط ٔمبٚٔت ثب 1 تيپ ؾيٕبٖ

 .زاضز ا٘حهبضي ٔٛلقيتي ظٔـيٙٝ ٗيا زض ٚ ثـٛزٜ ويفيت

 .زاضز ا٘حهبضي ٔٛلقيتي ٔٙغمٝ زض ٚ ا٘حهبضي قجٝ ٔٛلقيتي وكٛض زض قطوت ٚ ثٛزٜ ٔحسٚز وكٛض زض 3 تيپ ؾيٕبٖ تِٛيس ٔمساض

 : تمبضب فٕٛٔي ٚضقيت -7

 ثبالتط قــطوت تبوـٖٙٛ. زاضز وكٛض اظ ذبضد ٚ زاذُ زض يفطاٚا٘ بٖئتمبض ٕبٖيؾ ٗيا قطوت، يسيتِٛ ٕبٖيؾ يثبال بضيثؿ تيفيو ثٝ تٛرٝ بث

أب زض ٔمبعقي ثٝ زِيُ افت ثبظاض يب تكسيس ضلبثت )فٕستبً ثٝ  اؾت ضؾب٘سٜ فطٚـ ثٝ ضا ٔحهٛالت تٕبٔي ٚ ٕ٘ٛزٜ تِٛيس ذٛز اؾٕي ؽطفيت اظ

 .قىُ افغبء ترفيفبت ظيبز( قطوت ٔزجٛض ثٝ زازٖ ترفيف ثٝ ثقضي ٔكتطيبٖ قسٜ اؾت.
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 : ربيٍعيٗ ٔحهٛالت ثٝ ٔكتطيبٖ الجبَ -8

 اظ ٚ ٘يؿت ٔتهٛض ؾيٕبٖ ثطاي رب٘كيٙي وبالي ٌطزز ؾيٕبٖ ربيٍعيٗ ٔٛاضزي زض تٛا٘س ٔي ٔىُٕ ٘مف زاقتٗ حيٗ زض وٝ فٛالز اؾتخٙبء ثٝ

 وٙٙسٌبٖ ٔهطف اظ ثؿيبضي اؾت قسٜ افعٚزٜ آرط ٚ فٛالز ؾبيط اظ وٕتط ؾيٕبٖ ليٕت ثٝ ٞب، يبضا٘ٝ ٞسفٕٙسؾبظي لبٖ٘ٛ ارطاي اظ ثقس وٝ آ٘زب

 .ا٘س وطزٜ ٔحهَٛ زٚ آٖ ربيٍعيٗ ضا ؾيٕبٖ

 : سيرس ٔحهٛالت يبثيثبظاض ٚ سيتِٛ ؿهيض -9

 .اؾت ٘كسٜ ٔقطفي آٖ ثطاي التهبزي رب٘كيٗ تبوٖٙٛ ٚ اؾت ؾيٕبٖ ٘ٛؿ پطوبضثطزتطيٗ ٚ تطيٗ التهبزي پطتّٙس ؾيٕبٖ

 : ٔحهٛالت ليٕت وبٞف ضيؿه -10

 ٚ قسٜ تبئيس ٚ تقييٗ نٙبيـ ٚظاضت ٚ ؾيٕبٖ نٙقت وبضفطٔبيبٖ نٙفي ا٘زٕٗ تٛؾظ ؾيٕبٖ نٙقت زض اؾتفبزٜ ٔٛضز زاذّي فطٚـ ٞبي ٘طخ

 ٞبي ٘طخ وّي عٛض ثٝ ِيىٗ زٞٙس ٔي ٔرتهطي ترفيفبت فٕسٜ ٔكتطيبٖ ثٝ تِٛيسوٙٙسٌبٖ ٔٛاضز ثقضي زض. ٌيطز ٔي لطاض تٛرٝ ٔٛضز ٔقٕٛالً

 فطٚـ ٞبي نبزضاتي ثٝ ليٕت ضلبثتي تقييٗ ثٟب ٔي ٌطز٘س. .قٛ٘س ٔي ضفبيت ٔهٛة

 زؾت اظ ــطيتبح ٚ ٔترهم يطٚٞــبي٘ ٚ طاٖئس ثٝ يٚاثؿتٍ ؿهيض رّٕٝ اظ يا٘ؿب٘ يطٚي٘ تيتطو ٚ ؾبذتبض ثب ٔطتجظ يٞب ؿهيض  -11

 : ثط ؾٛزآٚضي قطوت آٟ٘ب زازٖ

 ثٝ زاض٘س ُيتٕب اعـطاف ٔٙبعك ٕــبٖيؾ سيتِٛ يٚاحسٞب اظ يبضيثؿ ثبتزطثٝ ٚ ٔترهم يطٚٞبي٘ زاضز لطاض طاظيق زض قطوت ٙىٝيا ثٝ تٛرٝ ثب

 أىبٖ قسٜ اؾترساْ تبظٜ يطٚٞبي٘ آٔٛظـ يثطا ٔٛرٛز أىب٘بت ٚ ٝي٘بح زض ينٙقت ٔطاوع ٚ زا٘كٍبٜ ٚفٛض ثب. ٙسيآ زض قطوت اؾترساْ

 طاٖئس ثبقس ئ ذٛظؾتبٖ ٚ فبضؼ ٕبٖيؾ ًٙيّٞس ٔزٕٛفٝ اظ يفضٛ قطوت وٝ آ٘زب اظ ٚ اؾت فطاٞٓ يذٛث ثٝ عي٘ طٚي٘ آٔٛظـ ٚ اؾترساْ

 .زاض٘س لطاض زؾتطؼ زض قطوت ثب يٕٞىبض يثطا ًٙيّٞس ٔزٕٛفٝ اظ يبزيظ ٔزطة ٚ ٔتجحط

 : ئبِ ؿهيض -12

 يبظٞبي٘ ثٛزٜ لبزض ٕٞٛاضٜ ٚ اؾت ٘ساقتٝ ئكىّ...  ٚ فطٚقٙسٌبٖ ٚ ٕب٘ىبضاٖيپ بي ثب٘ىٟب ثٝ ذٛز ٖٛيز ٝيتبز زض ذٛز وبض زٚضاٖ زض قطوت

 زضيبفت تٛاٖ ٕٞيكٝ الؿبط، ٔٛلـ ثٝ تبزيٝ زِيُ ثٝ ٚ ثٛزٜ ٔحسٚز ثب٘ىي ٘ؾبْ ثٝ قطوت زيٖٛ. ٕ٘بيس ٗيتبٔ يثب٘ى ٘ؾبْ اظ ضا ذٛز ئبِ

 .زاضز ضا رسيس تؿٟيالت

 : ثٟطٜ ٘طخ ٘ٛؾب٘بت ضيؿه -13

 ثٟطٜ ٘طخ ضيؿه ِصا اؾت، ثٛزٜ ٞب قطوت ؾبيط ؾٟبْ زض فٕستبً قطوت ٌصاضي ؾطٔبيٝ ٚ اؾت ٔحسٚز ثٟطٜ ٘طخ وبٞف احتٕبَ حبضط حبَ زض

 .٘يؿت قطوت ٔتٛرٝ

 : اضظ ٘طخ ٘ٛؾب٘بت ؿهيض -14

 آالت ٔبقيٗ ثقضي ٚ يسوي لغقبت ثٝ اؾت ٔحسٚز قطوت اضظي ٘يبظ طزيٌ ئ نٛضت يزاذّ ثبظاض زض ٔحهَٛ فطٚـ ٚ ٔٛاز سيذط وٝ آ٘زب اظ

 .٘يؿتٙس تٛرٟي لبثُ ٔجبِغ قبُٔ وٝ

 : ٘مسيٍٙي ضيؿه -15

 .ٕ٘بيس ٔي تبٔيٗ ضا ٞب ٌصاضي ؾطٔبيٝ ٚ فّٕيبت ثطاي الظْ ٘مسيٍٙي ٔٙبثـ قطوت فّٕيبت
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 ثبظاض ضٚظافعٖٚ قسٜ ضلبثتي ثب اذيط ؾـبَ چٙس زض. ٌطزز ٔي تبٔيٗ ٔحهٛالت فطٚـ پيف ثب ؾٙتبً ٌطزـ زض ؾطٔبيٝ تبٔيٗ ؾيٕبٖ نٙقت زض

 .ٌطزز ٔي تبٔيٗ آٖ ثب ٌطزـ زض ؾطٔبيٝ اظ تٛرٟي لبثُ لؿٕت ٕٞچٙبٖ ِٚي ثٛزٜ وبٞف ثٝ ضٚ ٔىطضاً ٞب زضيبفت پيف حزٓ

 : يسوي تزٟيعات ٚ لغقبت ٚ ؾٛذت ٝ،ياِٚ ٔٛاز ثٝ يزؾتطؾ ؿهيض -16

 وٝ ٞؿتٙس ٗيتبٔ لبثُ ئتقسز فطٚقٙسٌبٖ اظ ٝياِٚ ٔٛاز طيؾب. سيٕ٘ب ئ ٗيتبٔ ذٛز ثٝ ٔتقّك ٔقبزٖ اظ ضا ذٛز پطٔهطف ٝياِٚ ٔٛاز قطوت

 اظ وساْ ٞط اظ ئٙبؾج طٜيشذ قطوت ،ٔٛاز ٗيتبٔ ؿهيض ثٛزٖ ٗيپبئ ـطغٓيفّ. ط٘سيٌ ئ لطاض قطوت لطاضزاز عطف ٍطيىسي ثب ضلبثت زض يٍٕٞ

 ا٘زبْ بظي٘ ٔٛضز ٔٛاز ٔقبزٖ حجت ٚ يؾبظ آٔبزٜ وكف، يثطا يالسأبت ٚ يٍٟ٘ساض( سيٕ٘ب ٗيتبٔ ضا وبض ٞفتٝ ؾٝ بظي٘ حسالُ وٝ ي٘حٛ ثٝ) ٔٛاز

 ثٝ ثٟطٜ ثطزاضي ثطؾٙس. 1392ا٘تؾبض ٔي ضٚز ٔقبزٖ ٔٛن اِحبلي ٚ ثبٚضيبٖ زض قف ٔبٞٝ اَٚ ؾبَ   .اؾت زازٜ

ِيىٗ  .٘ساضز ٚرٛز ا٘طغي ٞبي حبُٔ ثٝ زؾتطؾي زض وٕجٛزي ٚ قسٜ ايزبز ذٛثي ثٝ الظْ ٞبي ؽطفيت ،ؾٛذت ٚ اِىتطيىي ا٘طغي تبٔيٗ ثطاي

حس ٔزبظ ٔهطف ا٘طغي وٝ تٛؾظ ٔبثـ زِٚتي تقييٗ ٔي قٛز ٔطتجبً زض حبَ ؾرت تط قسٖ اؾت ٚ عطاحي وبضذب٘ٝ ثٝ ٘حٛي اؾت وٝ حهَٛ 

بٚظ اظ حس ٔزبظ ٔهطف حبُٔ ٞبي ا٘طغي ثٝ حس تقييٗ قسٜ ثطاي ٔهطف ا٘طغي اِىتطيىي ٔىطضاً زقٛاض ٔي ٌطزز، ِصا احتٕبَ تحٕيُ رطائٓ تز

 ٚرٛز زاضز.

 الالْ ايٗ ثٝ ؾطيـ زؾتيبثي ثطاي التهبزي ٞبي تحطيٓ وٝ ٞبئي زقٛاضي ٚ يسوي تزٟيعات ٚ لغقبت اظ وبفي شذيطٜ زاقتٗ ِعْٚ ثٝ تٛرٝ ثب

 تبوٖٙٛ. وٙس ٔي ز٘جبَ ٕٞچٙبٖ ٚ وــطزٜ آغبظ ضا يسوي تزٟيعات ٚ لغقبت تبٔيٗ ثطاي ٚؾيقي ثط٘بٔٝ لجُ ٔستٟب اظ قطوت آٚضز ٔي فطاٞٓ

 زاقت اعٕيٙبٖ تٛاٖ ٔي آيٙسٜ زض ؾيبؾت ايٗ وطزٖ ز٘جبَ ثب ٚ ٕ٘بيس تبٔيٗ ضا آتي ٞبي ؾبَ زض ذٛز ٘يبظٞبي فٕسٜ ثرف تٛا٘ؿتٝ قــطوت

 .ِيىٗ تحطيٓ ٞب زقٛاضي ٞبئي زض ايٗ ضاثغٝ پسيس آٚضزٜ اؾت ثٛز ٘رٛاٞس تٟسيس ٔقطو زض تِٛيس تساْٚ وٝ

 : قطوت ياعالفبت ؿتٓيؾ زض اذتالَ ؿهيض -17

 ،ياعالفبت يٞب ٘ؾبْ .اؾت قسٜ ثطلطاض ٔحُ زٚ ايٗ ثيٗ ٔٙبؾجي اضتجبط ٚ قٛز ٔي ا٘زبْ ٔطوعي زفتط ٚ وبضذب٘ٝ ٔحُ زٚ زض قطوت فقبِيت

 ثٝ ٚ ًٙيتٛضئب٘ ٔساٚٔبً ٚ ٝيتٟ ثبظاض زض ٔٛرٛز ٘ٛؿ ٗيثٟتط اظ يٍٕٞ قطوت اعالفبت ٚ اضتجبعبت ٔربثطات، يافعاض ٘طْ ٚ يافعاض ؾرت أىب٘بت

  .اؾت قسٜ ٌطفتٝ وبض ثٝ ٚ يٙيث فيپ عي٘ اعالفبت اظ جبٖيپكت ٘ؿد ٝيتٟ يثطا ياعٕيٙب٘ لبثُ ٚ ٔٙؾٓ يٞب ٝيضٚ. قٛ٘س ئ يضٚظآٚض

 : ٕٝيث ؿهيض -18

)ثٝ اؾتخٙبء  ا٘جبض يٞب ئٛرٛز ٚ ذٛزضٚٞب ٝ،ياحبح ٚ أٛاَ اثعاضٞب، ، ؿبتيتبؾ ، آالت ٗئبق ، ؾبذتٕبٟ٘ب ٔب٘ٙس تٛرٝ لبثُ يٞب يزاضائ ٝيوّ

 ٕٝيث ٘ٛؿ ، پٛقف ؾمف. زاض٘س لطاض الظْ ٚ ٔطؾْٛ يٞب ٘بٔٝ ٕٝيث ٝيوّ پٛقف تحت...  ٚٔٛاز اِٚيٝ، وبالي زض رطيبٖ ؾبذت ٚ ؾبذتٝ قسٜ( 

 تب قطوت ٔٙبفـ ئكىّ ٘ٛؿ ٞط ثطٚظ نٛضت زض وٝ ا٘س قسٜ ٗييتق ي٘حـــٛ ثٝ ُيزذ فبوتـٛضٞبي طيؾب ٚ غطأت ٚ عيفطا٘ك عاٖئ ٚ ٞب

 .ٌطزز ٗيتبٔ ٕٔىٗ حساوخط

 : يلب٘ٛ٘ ٔالحؾبت ؿهيض -19

 ، يارتٕبف ٗيتبٔ ، وبض ٗيلٛا٘ زض وبضفطٔب تقٟسات ٚ ؿتي٘ حىٕفطٔب قطوت ثط يذبن ٗيلٛا٘ ٚ ٔمطضات ،يفٕٛٔ ٔمطات ٚ ٗيلٛا٘ اؾتخٙبء ثٝ

 ٚ زاقتٝ لطاض تٛرٝ ٔٛضز احؿـٗ ٘حٛ ثٝ ؿتيظ ظئح ٚ يقيعج ٔٙبثـ ، ثٛضؼ يٞب ؾبظٔبٖ ثٝ تقٟسات ٚ تزبضت ٚ ٓئؿتم يٞب بتئبِ

 ثب ٞبٚؼ ثً هي يٙيٍعيرب عطح قطوت غجبض شضات ا٘تكبض ثط ٘بؽط ٗيلٛا٘ ثب ا٘غجبق زض. اؾت ٘رٛضزٜ چكٓ ثٝ تٛرٟي لبثُ اقىبَ تبوٖٙٛ

 .زاضز ارطاء زؾت زض ضا يانّ ّتطياِىتطٚف
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 ٔجّغ قبُٔ وساْ چيٞ وٝ زاقتٝ ٚرٛز ٟٙبيا ٚٔب٘ٙس آٟ٘ب ظضافت ثٝ تيآؾ ٔب٘ٙس ئٛاضز ٙٝيزضظٔ وبضذب٘ٝ اعطاف بٖيضٚؾتبئ تيقىب اظ ئٛاضز

 .ثبقٙس ئ ٔهبِحٝ يب يزازضؾ ٔطاحُ ٗيآذط زض بي سٜيٌطز ٔرتٛٔٝ آٟ٘ب اوخط ٚ ٘جٛزٜ يتٛرٟ لبثُ

 : يآت اعالفبت ثب ٔطتجظ يٞب ؿهيض -20

 ظٔبٖ ٚ ٔجبِغ ٔيعاٖ، افالْ فسْ زِيُ ثٝ ِيىٗ اؾت ا٘طغي ٞبي حبُٔ ثٟبي افعايف ٔتضٕٗ ٞب يبضا٘ٝ ٞسفٕٙسؾبظي لبٖ٘ٛ زْٚ فبظ ارطاي

 ثيٙي پيف ثط آٖ تبحيط ٚ ٔحبؾجٝ ٔحتُٕ ٘تبيذ ارطاء، ٘حٜٛ قسٖ ضٚقٗ ٔزطز ثٝ ِٚي ٘يؿت ٕٔىٗ آٖ آحبض ثطآٚضز ٞب ٞعيٙٝ افعايف

 ٔهٛة ثٟبيتسضيزي  افعايف ٚ يٚض ثٟطٜ فيافعا ثب أب ثٛز سيقس بضيثؿ حٝيال فبظ اَٚ يارطا احطات .قس ذٛاٞس افالْ قطوت ؾٛزٚظيبٖ

 .سيٌطز رجطاٖ حسي تب فطٚـ

 ضلجب -21

ٔيّيٖٛ تٗ ضقس زاقت ٚ ٚاحس رسيسي ثٝ نٙقت ؾيٕبٖ اضبفٝ ٘كس. ثطاي ؾبَ آتي ٘يع تغييط  5تِٛيس ٚ فطٚـ ؾيٕبٖ  1391زض ؾبَ 

 فبحكي زض عطف فطضٝ پيف ثيٙي ٕ٘ي قٛز. 

. ضؾس ٔي ثطزاضي ثٟطٜ ثٝ 1393 ؾبَ زضاحتٕبالً  وٝ ثبقس ٔي احساث زؾت زض )ؾپٟط ليطٚوبضظيٗ( ؾيٕبٖ عطح يهزض ٔٙغمٝ ثبظاض قطوت 

 .زٞس اذتهبل ذٛز ثٝ ضا قطوت ثبظاض اظ ٔحسٚز ثركي اؾت ٕٔىٗ ٟ٘بيتبً ٚ زاضز لطاض قطوت انّي ثبظاض اظ ظيبز فبنّٝ زض عطح ايٗ

 : تىِٙٛٛغي تغييط ضيؿه -22

 قسٜ زلت وبضذب٘ٝ احساث ظٔبٖ زض. قٛز ٔي تّمي رٛاٖ ٘ؿجتبً اي وبضذب٘ٝ قطوت وبضذب٘ٝ ِصا ٌصضز ٕ٘ي ؾبَ 8 اظ ثيف قطوت ا٘ساظي ضاٜ اظ

 ٞبي وبضذب٘ٝ ثٟتطيٗ اظ يىي فيطٚظآثبز ؾيٕبٖ وبضذب٘ٝ ضٚ ايٗ اظ. ٌطز٘س تٟيٝ ذٛز ا٘ٛاؿ ضٚظتطيٗ ثٝ ٚ ثٟتطيٗ اظ تزٟيعات ٚ آالت ٔبقيٗ تب

ٔٙزط ثٝ چٙس ٔٛضز اظ  1391ثب ايٗ ٚرٛز ٔكىالت ٔعٔٙي زض آؾيبي ٔٛاز ٚ آؾيبٞبي ؾيٕبٖ ٚرٛز زاضز وٝ زض ؾبَ  .قٛز ئ لّٕساز وكٛض

 وبضافتبزٌي قس٘س. 

 آيس، پسيس تىِٙٛٛغي زض تٛرٟي لبثُ رٟف آتي ؾبَ چٙس زض ضؾس ٕ٘ي ٘ؾط ثٝ ٚ اؾت وٙس ضٚ٘سي ؾيٕبٖ نٙقت زض تىِٙٛٛغي تغييط ضٚ٘س

 .٘يؿت چٙسا٘ي ٍ٘طا٘ي ربي قسٜ اؾتفبزٜ تىِٙٛٛغي قسٖ ٔٙؿٛخ ثبثت اظ ِصا

 : أتيبظٞب ٚ ٔزٛظٞب تٕسيس يب زضيبفت زض زقٛاضي ضيؿه -23

 ٔٛاز ثطاي ٔٙبؾت ٔقبزٖ تبٔيٗ ثطاي. ذٛضز ٕ٘ي چكٓ ثٝ ٔكىّي آٟ٘ب تٕسيس ثطاي ٚ ا٘س قسٜ زضيبفت لجالً الظْ أتيبظات ٚ ٔزٛظٞب تٕبٔي

 .قس ذٛاٞس ثطزاضي ثٟطٜ ٞبي پطٚا٘ٝ زضيبفت ثٝ الساْ آٟ٘ب ثطاي ذٛز ٔٛلـ ثٝ وٝ اؾت ا٘زبْ زؾت زض اوتكبف عطح تقسازي اِٚيٝ،

 :ضيؿه ٚاثؿتٍي ثٝ وبضوٙبٖ وّيسي  -24

اظ آ٘زب وٝ قطوت زض ٘عزيىي قٟط قيطاظ لطاض زاضز ٚ قطائظ وبضي ٔكبفسي ثطاي پطؾُٙ فطاٞٓ وطزٜ، ثب وخطت ٔتمبضيبٖ وبض ضٚثطٚ اؾت. ثب 

رب٘كيٗ پطٚضي، قطائغي فطٞٓ قسٜ وٝ قطوت ٔتىي ثٝ فطز ذبني ٘يؿت ٚ پطؾُٙ ذبتٕٝ ذسٔت يبفتٝ ثٝ فٛضيت  ارطاي ثط٘بٔٝ ٞبي

 رب٘كيٗ ٔي قٛ٘س. 

 تٛضْ ٚ افعايف ٞعيٙٝ ٞب : -25
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تٛضْ ثبالي ٔعٔٗ ٔٛرت وبٞف ؾٛزآٚضي قطوت ٔي ٌطزز. ليٕت ٌصاضي ؾيٕبٖ ثب زذبِت زِٚت ا٘زبْ ٔي قٛز ٚ ثٝ زِيُ ثٛضٚوطاؾي 

آٖ ٕٞٛاضٜ ٔيبٖ افعايف ٞعيٙٝ ٞب ٚ افعايف ليٕت ؾيٕبٖ فبنّٝ ٚرٛز زاضز ٚ ٞيچٍبٜ افعايف ليٕت فطٚـ ٔتٙبؾت ثب افعايف  حبوٓ ثط

 ٞعيٙٝ ٞب ٕ٘ي ثبقس. 

ارطاي فبظٞبي ثقسي لبٖ٘ٛ ٞسفٕٙسؾبظي پطزاذت يبضا٘ٝ ٞب ٔٛرت افعايف ليٕت ؾٛذت ٚ ثطق ذٛاٞس قس ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ٔهطف ثبالي ايٗ زٚ 

 ٔبزٜ زض نٙقت ؾيٕبٖ، زض نٛضتي وٝ افعايف ٔٙبؾجي زض ليٕت ؾيٕبٖ زازٜ ٘كٛز الرطْ ؾٛزآٚضي قطوت آؾيت ذٛاٞس زيس. 

 ثبقس نٙقت ٔؿىٗ زچبض آؾيت ٚ افت ضقس ذٛاٞس قس ٚ فطٚـ وبٞف ذٛاٞس يبفت.زض نٛضتي وٝ تٛضْ اظ ٘ٛؿ ضوٛزي 

 ٚاضزات : -26

ٔي ثبيؿت زض ٔحُ حُٕ آٖ ثٝ ٔؿبفت ٞبي زٚض ثٝ نطفٝ ٘يؿت ٚ  –ثٝ زِيُ حزٓ ظيبز ٚ ليٕت پبئيٗ  -انٛالً ؾيٕبٖ ٔحهِٛي اؾت وٝ 

اضظي ٔٛرت ٔي قٛز ٚاضزات آٖ ثٝ نطفٝ ٘جبقس. ٔتمبثالً ٕٞيٗ  تبٔيٗ قٛز. ٕٞچٙيٗ وٕجٛز اضظ ٚ وبٞف ٔساْٚ پَٛ ّٔي زض ثطاثط اؾقبض

 زاليُ ثبفج ٔي قٛز نبزضات ؾيٕبٖ ثٝ نطفٝ ثبقس.

 ضيؿه اعالفبت آتي : -27

زض عي ؾبِيبٖ فقبِيت قطوت، ٕٞٛاضٜ ثٛزرٝ ٞبي اِٚيٝ ٚ پيف ثيٙي ٞبي فّٕىطز ثب زلت ثبالئي تحمك يبفتٝ ا٘س ٚ اظ ايٗ ِحبػ قطوت ثٝ 

 كبء اعالفبت زض ثٛضؼ ، لبثّيت اعٕيٙبٖ ثبالئي زاضز. قٟبزت ضتجٝ اف

 : ا٘طغي ٔهطف ٔزبظ حس اظ تزبٚظ زِيُ ثٝ رطيٕٝ تقّك ضيؿه -28

 آالت ٔبقيٗ وٙٙسٌبٖ تبٔيــٗ ٌبضا٘تـــي افساز ٚ 114 ؾيٕبٖ تٗ ٞط ثطاي اِىتطيىي ا٘طغي ٔهطف ثطاي ٘يطٚ ٚظاضت ا٘تؾبض ٔٛضز قبذم

 ٔيعاٖ وبٞف ثطاي تٕٟيساتي وٝ نٛضتي زض ويّٛٚات ثطاي ٞط تٗ ؾيٕبٖ ثٛزٜ  اؾت.  128ٚ ٔهطف زٚ ؾبَ اذيط حسٚز   120 وبضذــب٘ٝ

 ٘تبيذ ظٔيٙٝ ايٗ زض قس ا٘زبْ طياذ ؾبَ ؾٝ زض وٝ السأبتي. ٌطفت ذٛاٞس تقّك قطوت ثٝ رطائٕي ٘كٛز ثيٙي پيف اِىتطيىي ا٘طغي ٔهطف

   .اؾت قسٜ اقبضٜ ثساٖ ٙسٜيآ يٞب ثط٘بٔٝ ثرف زض وٝ اؾت قسٜ ثيٙي پيف تٕٟيساتي ٘يع ثقس يٞب ؾبَ ثطاي ٚ زاز زؾت ثٝ ضا لجِٛي لبثُ

 

 ضركت ياجتواػ ػولكرد

 ضركت در اًرشي هصرف ٍضؼيت گسارش

 ،يآِٛزٌ ا٘تكبض وبٞف ضطٚضت. طزيٌ لطاض يرس تٛرٝ ٔٛضز آٖ زض ؿتيثب ئ ٔتقسز ُيزال ثٝ يا٘طغ ٚ اؾت ثط يا٘طغ ينٙقت ٕبٖيؾ نٙقت

  .ٞؿتٙس ُيزال ٗيا ٗئٟٕتط اظ قسٜ تٕبْ يثٟب وبٞف ٔمِٛٝ زض آٖ تيإٞ ٚ قسٜ ٗييتق اؾتب٘ساضز حسٚز اظ تزبٚظ فسْ ضطٚضت

 تب 120 ثيٗ تِٛيس، ذظ آالت ٔبقيٗ وٙٙسٌـبٖ تبٔيــٗ ٌبضا٘تي افــساز عجك آثبز فيطٚظ ؾيٕبٖ وبضذب٘ٝ اِىتطيىي ا٘طغي ٔهطف قبذم

 آ٘زب اظ تفبٚت لبثُ تٛرٟي ثب اؾتب٘ساضزٞبي تقييٗ قسٜ تٛؾظ ٚظاضت ٘يطٚ زاضز. وٝ اؾت تِٛيسي ؾيٕبٖ تٗ ٞط ثطاي ؾبفت ويّــٛٚات 121

  .زاضز تبْ ضطٚضت ا٘طغي ٔهـطف وبٞف ثطاي السأبتي ا٘زبْ ٌطزز قطوت قسٖ رطيٕٝ ثٝ ٔٙزط تٛا٘س ٔي قسٜ تقييٗ حس اظ تزبٚظ وٝ

 .طزيٌ لطاض تٛرٝ ٔٛضز يؿتيثب وٝ زاقتٝ ٕٞطاٜ ثٝ ضا ٞبئي چبِف ٚ ٔكىالت ذٛز ٘ٛثٝ ثٝ ٞٓ حطاضتي ا٘طغي ٔهطف
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ِيىٗ ثٝ زِيُ فسْ ا٘تكبض رعئيبت، . قس ذٛاٞس ا٘طغي ٞبي حبُٔ ثٟبي افعايف ثٝ ٔٙزط ٞب يبضا٘ٝ ٞسفٕٙسؾبظي فبظ زْٚ لبٖ٘ٛ ارطاي ٕٞچٙيٗ

 ثطآٚضز آحبض آٖ أىبٖ پصيط ٘يؿت.

 طياذ بٖيؾبِ زض .ٌصاضز ذٛاٞس نٙقت ايٗ ؾٛزآٚضي ثط ظيبزي تبحيط وٝ اؾت حيبتي ٔمِٛٝ يه ؾيٕبٖ نٙقت زض ا٘طغي وٝ اؾت ضٚقٗ

 ُيتفه ثٝ 1389 ٚ 1388ٞبي  ؾبَ ٌعاضـ زض وٝ آٔس فُٕ ثٝ ،يىياِىتط ذهٛنبً ،يا٘طغ ٔهطف وبٞف ٙٝيظٔ زض يسئف بضيثؿ السأبت

 . اؾت قسٜ اقبضٜ ثساٟ٘ـب

 قسٜ تٕـبْ يثٟـب ا٘طغي زض ٘مف ٚ افعٚزٜ يا٘طغ يٞب حـبُٔ يثٟـب ثٝ ئجبِغ بًئتٛاِ ٞٓ آٖ اظ ثقس يٞب ؾبَ ٚ 1392 ؾبَ زض ضٚز ئ ا٘تؾبض

 .قٛز كتطيث ٞٓ ثبظ يٕب٘يؾ يٞب قطوت يؾـٛزآٚض ٚ

 830090تط ٔىقت ٌبظ ٔهطف قسٜ وٝ اضظـ حطاضتي آٟ٘ب ثبِغ ثط ٔ 74.94ِيتط ٔبظٚت ٚ  24.27 ثطاي تِٛيس ٞط تٗ وّيٙىط 1391زض ؾبَ 

 79.32ِيتط ٔبظٚت ٚ  15.63ثطاي تِٛيس ٞط تٗ وّيٙىط  1390زض ؾبَ ِيتط ٔبظٚت يىؿبٖ ؾبظي قسٜ( ٔي ثبقس.  97.84)ٔقبزَ  ويّٛ وبِطي

بٖ ؾبظي قسٜ ثٛز. ٔمساض ِيتط ٔبظٚت يىؿ 93.5٘طغي ٚ ٔقبزَ ويّٛوبِطي ا 793267ٔتطٔىقت ٌبظ ٔهطف قسٜ ثٛز وٝ اضظـ حطاضتي آٟ٘ب 

الي ثب % ضقس زاقتٝ اؾت. فّت انّي افعايف ٔهطف ا٘طغي حطاضتي تقساز4.6ٔقبزَ  1390٘ؿجت ثٝ ؾبَ  1391زض ؾبَ  ٔهطف ا٘طغي

 ثٛزٜ اؾت. لغـ ٌبظ قجىٝ زض ظٔؿتبٖ ٚ افت تِٛيس ٘بقي اظ آٖ ٚ تٛلفبت وٛضٜ 

% 12ٔقبزَ ويّٛٚات  13.78 قتٝويّٛٚات ؾبفت ثطق ٔهطف قسٜ اؾت وٝ اظ فّٕىطز ؾبَ ٌص 128.37ثٝ اظاء ٞط تٗ ؾيٕبٖ ٕٞچٙيٗ 

ويّٛٚات ؾبفت ثٛزٜ اؾت. افعايف  107ٚ زض ٘يٕٝ زْٚ  114زض ٘يٕٝ اَٚ ؾبَ اؾتب٘ساضز ٔهطف تقييٗ قسٜ تٛؾظ ٚظاضت ٘يطٚ  ثيكتط اؾت.

 زِيُ ٘مم فٙي، افت ثبظزٜ ؾبفتي آؾيبٞبي ؾيٕبٖ ثٝ قسيس زض ٔهطف ثطق ثطاي تِٛيس ؾيٕبٖ ٘بقي اظ اؾتفبزٜ وٓ اظ ؾطثبضٜ ٚ وٕه ؾبيف

 ثٛزٜ اؾت.وٛضٜ ٚ تقساز ظيبز تٛلفبت 

 آى از تؼذ يّا سال ٍ 1031 سال ترايهذيريت اًرشي  ضذُ ريسي ترًاهِ اقذاهات

ٚ زض حبَ  تٕبٔي السأبت وٓ ٞعيٙٝ اي وٝ ٔي تٛا٘ؿت ٔٙزط ثٝ وبٞف ٞعيٙٝ ا٘طغي قٛز ثٝ وبض ثؿتٝ قسٜ ا٘سيجبً تمطزض چٙس ؾبَ ٌصقتٝ 

 اؾت. أىبٖ پصيطپط ٞعيٙٝ وبٞف ٔهطف ثطق تٟٙب ثب تمجُ ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٞبي حبضط 

 ثٝ قطح ظيط ٔي ثبقس :وٝ قطوت ٔبيُ ثٝ ارطاي آٟ٘بؾت ٟٕٔتطيٗ عطح ٞبي ٔسيطيت ا٘طغي 

 ٔيّيٖٛ ضيبَ 30،000ثب ٞعيٙٝ  قسٜ زپٛ ؾطثبضٜ ٚ وّيٙىط ضٚي ثبضاٖ ضيعـ اظ رٌّٛيطي رٟت ؾطپٛقيسٜ ؾبِٗ احساث 

 315  زضايٛ ثب ٕٞطاٜ ضقيف فكبض اِىتطٚٔٛتٛض زؾتٍبٜ يه ٘هتKw ٝلٛي فكبض اِىتطٚٔٛتٛض ربي ث FM165 ؾيٕبٖ آؾيبة زض 

 ٔيّيٖٛ ضيبَ  950ثٝ اضظـ 

 5 تيپ وّيٙىط حبثت تِٛيس   

 ْٔكبٚض قطوت وٕه ثب ؾيٕبٖ آؾيبثٟبي ؾبظي ثٟيٙٝ ٚ ؾبذتبضي انالحبت ا٘زب 

 اضبفي ٞٛاي وبٞف (false air )ذبْ ٔٛاز آؾيبة ثٝ ٔٛاز ٚضٚزي زض فّپ زثُ زؾتٍبٜ ٘هت عطيك اظ تِٛيس فطايٙس ثٝ ٚضٚزي 

 ٔٛاز آؾيبة قبضغ انالح ٚ ذطزايف پيف زؾتٍبٜ ٘هت 

 ؾيٕبٖ آؾيبة زض پطؼ ضِٚط زؾتٍبٜ ٘هت 

 پرت ؾيؿتٓ ثٝ ٞٛا ٘كتي وبٞف ٚ وٛضٜ ٚضٚزي ٌبظ آ٘بِيعٚض ٕ٘ٛزٖ ٚاضز ٔساض زض 

 اضبفي ٞٛاي وبٞف (false air )٘هت عطيك اظ تِٛيس فطايٙس ثٝ ٚضٚزي elevator ٝربي ث airlift ثٝ ذبْ ٔٛاز ا٘تمبَ رٟت 

 ٌطٔىٗ پيف



 

 1031اسفٌذ  03گسارش فؼاليت ٍ ٍضؼيت ػوَهي ضركت سيواى فارس ًَ )سْاهي ػام( در سال هالي هٌتْي تِ  45

 
 

 ٝٙوّؿبيٙط ٚ ٞب ؾيىّٖٛ ؾبيع تغييط عطيك اظ ٌطٔىٗ پيف زپبضتٕبٖ ؾبظي ثٟي 

 ٜربيٍعيٗ ؾٛذت اظ اؾتفبز (RDF) 

 هحيطي زيست ػولكرد گسارش

اظ . اؾت زاقتٝ ؾجع يفضب تٛؾقٝ ٚ يغئح ؿتيظ يٞب فيپب ٖٛ،يّتطاؾيف يٞب ؿتٓيؾ تٛؾقٝ ثٝ يذبن تٛرٝ يا٘ساظ ضاٜ ياثتسا اظ ٘ٛ فبضؼ

زض ضاؾتبي ضفبيت اِعأبت لب٘ٛ٘ي ٚ اٞتٕبْ ثٝ حفؼ ٔحيظ ظيؿت ثٝ فٙٛاٖ يىي اظ اضوبٖ تٛؾقٝ پبيساض، قطوت زض زٚضاٖ احساث ايٗ ضٚ 

ثب اضتمبء اذيطاً ِيىٗ  اؾت ثً فيّتط( ضا تقجيٝ ٕ٘ٛزٜ 29اِىتطٚفيّتط ٚ  2ؾيؿتٓ ٞبي فيّتطاؾيٖٛ ثطاي پيكٍيطي اظ ا٘تكبض غجبض )قبُٔ 

س. فّٕيبت ذطيس ٚ ٘هت ثً ٞبٚؼ زض زؾت ارطاء يبثاؾتب٘ساضزٞب الظْ قسٜ تب ؾيؿتٓ اِىتطٚفيّتط انّي وبضذب٘ٝ ثٝ ثً ٞبٚؼ فيّتط اضتمبء 

 ٔي ثبقس.

 بٔيٗ قسٜ ٚ اؾتفبزٜ ٔي قٛ٘س.ؾيؿتٓ ٞبي تهفيٝ فبضالة ٚ اؾتفبزٜ ٔزسز اظ آٖ ٘يع لجالً ت

فضبي ؾجع ثب  ٞىتبض اظ ٔحيظ زاذُ ٚ اعطاف وبضذب٘ٝ ٘يع ثٝ ٘حٛ ٔٙبؾجي رٍّٙىبضي قسٜ ٚ فضبي زِپصيطي ضا ثٝ ٚرٛز آٚضزٜ اؾت. 37

 وّيٛٔتط قجىٝ انّي ٚ فطفي، آثيبضي ٔي قٛز. 50اؾتفبزٜ اظ قجىٝ آثيبضي تحت فكبض ثٝ عَٛ 

 قٙبؾبئي قسٜ ٚ ٔسيطيت ٚ وٙتطَ ٔي ٌطزز. ٔٛاز ضيعقي رٕـ آٚضي قسٜ ٚ رسزاً ٔهطف ٔي قٛ٘س.ٔحُ ٞبي ايزبز آِٛزٌي 

–ثٝ ٔٙؾٛض زضيبفت اٍِٛٞبي فّٕي ثطاي اضتمبء فّٕىطز ظيؿت ٔحيغي قطوت زض فطآيٙس زضيبفت ٌٛاٞيٙبٔٝ ٞب ٚ اؾتب٘ساضزٞبي ٔطثٛط 

 قطوت ٔي ٕ٘بيس. -، ربيعٜ نٙقت ؾجع  14001ISOاؾتب٘ساضز ٔسيطيت ظيؿت ٔحيغي 

  اجتواػي ػولكرد گسارش

o ٘يبظٔٙس ٔٛؾؿبت ٚ اقربل ثٝ ؾيٕبٖ تٗ 275 اٞساء 

o فّٕي تحميمبت ٚ ؾٕيٙبضٞب ارتٕبفي، ٚ فطٍٞٙي فقبِيتٟبي ٘يبظٔٙس، اقربل ثٝ رٙؿي ٚ ٘مسي وٕهٔيّيٖٛ ضيبَ  268 اٞساء ٚ 

 ترههي

o ْوبضذب٘ٝ ثٝ ٘عزيه ٔٙبعك زض لطآٖ ضايٍبٖ آٔٛظـ ثطاي لطآٖ ٚلت تٕبْ ٔطثي زٚ اؾترسا 

 كاركٌاى آهَزضي ٍ تْذاضتي ،يوٌيا رفاّي، سطح افسايص تا راتطِ در ضركت ػولكرد گسارش

o بثي قغّي ٚ ا٘زبْ ٔقبيٙبت زٚضٜ اي ٚ پيف اظ اؾترساْ رٟت وّيٝ پطؾُٙ قطوت، پيٕب٘ىبضاٖ ٚ پطؾُٙ رسيساِٛضز ثب ٞسف ثيٕبضي

  ٔمبيؿٝ ٞبي وبضٌبٞي

o  ٚ ثٟساقتي قطوت -ٔقضالت ايٕٙي نٛضت ٔبٞيب٘ٝ ثب ٞسف عطح ٔكىالت ٚٝ ثٟساقت وبض ثتكىيُ رّؿبت وٕيتٝ حفبؽت فٙي 

 ضالت ٔصوٛضقٚ اضائٝ ضاٞىبض ٔٙبؾت رٟت حُ ٔ

o  تقييٗ قبذم ٞبي ايٕٙي ٚ ثٟساقتي ٚ تقطيف ٔقيبضٞبي پصيطـ ٚ ا٘ساظٜ ٌيطي فّٕىطز فطآيٙسٞب زض زٚضٜ ٞبي ظٔب٘ي تقطيف

  قسٜ

o  :تقييٗ ٞسف ٚ ثط٘بٔٝ رٟت ٘يُ ثٝ ٔقيبضٞبي تقطيف قسٜ زض لبِت پطٚغٜ ٞبي ثٟجٛز 

o  ايٕٗ ؾبظي ذيبثبٟ٘ب ٚ ٔقبثط وبضذب٘ٝ ثب ٞسف وبٞف ضيؿه ذغط تهبزفبت اظ ؾغحSignificant   ٝثMedium  زض ٔست

 )ذطيساضي ٚ ٘هت تبثّٛٞبي ضا٘ٙسٌي ٚ ؾطفت ٌيط( يىؿبَ
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o  لؿٕت اتبق اپطاتٛضي وٛضٜ، اتبق ؾطٚض وبٔپيٛتط اظ ؾغح وبٞف ضيؿه نساي ثيف اظ حس زضSignificant   ٝثMedium  زض

 )ؾبذت ٚ ٘هت اتبله ايعٚالؾيٖٛ ٚ ٕٞچٙيٗ ٘هت قيكٝ زٚرساضٜ( ٔست قف ٔبٜ

o وبٞف ضيؿه آتف ؾٛظي زض لؿٕتٟب اظSignificant   ٝثMedium ٝ٘ثب ضاٜ ا٘ساظي ؾيؿتٓ افالْ حطيك زض وبضذب(Fire 

Alarm) ٘تيزٝ وبٞف ضيؿه ظٔبٖ پبؾرٍٛيي ٚ زضRespons Time)  زليمٝ ثٝ  5( تيٓ ٚاوٙف زض قطايظ اضغطاضي اظ

  زليمٝ زض ٔست يىؿبَ 3وٕتط اظ 

o  الظْ ثٝ تٛضيح اؾت وٝ ايٗ فسز عي ؾبِٟبي  .)ٔقيبض پصيطـ( 190( ثٝ وٕتط اظ 1386)ؾبَ  203وبٞف ضطيت تىطاض حبزحٝ اظ

 ضؾيسٜ اؾت. 6/156اٖ آٖ زض ؾبَ ٌصقتٝ ثٝ فسز ؾيط ٘عِٚي زاقتٝ ٚ ٔيع 90تب  86

o  تٟيٝ چه ِيؿت ٞبي ثبظزيس اظ ٚاحسٞب ثهٛضت اذتهبني ٚ ا٘زبْ ثبظزيس تٛؾظ ثبظضؾبٖ ثب ٞسف قٙبؾبيي ٚ وٙتطَ قطايظ

 ٔربعطٜ اٍ٘يع

o  ضيٌب٘ٝ ثط اؾبؼ ٘ٛؿ قطايظ ٔربعطٜ اٍ٘يع رٟت آٔبزٌي تيٓ ٞبي ٚاوٙف زض قطايظ اضغطا 14ثطٌعاضي ٔب٘ٛضٞبي 

o  حجت حٛازث ٚ تحّيُ فُّ ثطٚظ حٛازث ٚ ضٚيسازٞب ثط اؾبؼ زؾتٛضاِقُٕ حجت حٛازث ٚ ضٚيسازٞب ثٝ ٔٙؾٛض رٌّٛيطي اظ تىطاض

 حٛازث ٔكبثٝ

o تٟيٝ آٔبض ٔبٞيب٘ٝ فقبِيتٟبي ا٘زبْ ٌطفتٝ ٚ اضائٝ زض رّؿبت وٕيتٝ حفبؽت فٙي ٚ ثٟساقت وبض 

o  ؾغح  4ٌٛ٘ٝ فقبِيتٟب زض  وبضذب٘ٝ ٚ تقييٗ ؾغٛح ضيؿه ايٗ ٞبي زض حبَ ا٘زبْ زض قٙبؾبيي ضيؿه وّيٝ فقبِيت

LOW,MEDIUME,SIGNIFICANT,HIGH  ٚ ٓتقييٗ ٞسف ٚ ثط٘بٔٝ رٟت تجسيُ ؾغٛح ضيؿه ٟٔٓ ٚ ثبال ثٝ و ٚ

ٟٔٙسؾي، تٛظيـ تزٟيعات حفبؽت فطزي، ثطٌعاضي والؼ ٞبي آٔٛظقي، ٘هت -ٔتٛؾظ ثب اتربش تساثيط ٔرتّف ٘ؾيط السأبت فٙي

 تٛظيـ ثطٚقٛض ٞبي آٔٛظقي، ا٘زبْ ٔقبيٙبت زٚضٜ اي، افٕبَ ضاٞىبضي ٘ؾبضتي ٚ اتربش ضاٞىبضٞبي تٙجيٟي ٚ تكٛيمي -پٛؾتط

o :ُثطٌعاضي والؼ ٞبي آٔٛظقي ثكطح شي 

o  ٖوالؼ ٞبي آٔٛظـ أساز ٚ ٘زبت رٟت وّيٝ پطؾُٙ ثب ٕٞىبضي ؾبظٔبٖ آٔٛظـ فٙي ٚ حطفٝ اي اؾتب 

o  پطؾُٙ وبضذب٘ٝآٔٛظـ ٔربعطات ثيٕبضي ايسظ رٟت 

o رٟت پطؾُٙ وبضذب٘ٝ آٔٛظـ ٔربعطات افتيبز 

o ثٟساقتي ٚ ٘حٜٛ اعفبء حطيك زض ٚاحس ثبضٌيطذب٘ٝ -آٔٛظـ ٔربعطات ايٕٙي 

o  تٟيٝ ثط٘بٔٝ ٞبي آٔٛظقي زض لبِت پبٚضپٛيٙت ثب ٔٛضٛفبت ٔرتّف 

o  آٟ٘ب اظ عطيك ثطذٛضز ثب افطاز ذبعيتٛظيـ تزٟيعات حفبؽت فطزي ٔتٙبؾت ثب ٘ٛؿ قغُ افطاز ٚ ٘ؾبضت ثط ٘حٜٛ اؾفبزٜ اظ 

o  ٘ؾبضت ثط تٟيٝ، عجد ٚ تٛظيـ ٔٛاز غصايي زض ضؾتٛضاٖ ٚ ا٘زبْ ثبظزيسٞبي ثٟساقتي ثهٛضت ضٚظا٘ٝ ٚ وٙتطَ ثٟساقتي وّيٝ ٔٛاز

 غصايي ٚضٚزي ثٝ ضؾتٛضاٖ

o  ٘ؾبضت ثط ا٘زبْ ايٕٗ فقبِيتٟب اظ عطيك نسٚضPermit زض ؾيؿتٓ اتٛٔبؾيٖٛ ٕٞساز  ٚ ٕٞچٙيٗ ٘ؾبضت ثط ٘زبْ أٛض تقٕيطاتي

عطاحي قسٜ وّيٝ زضذٛاؾت ٞبي تقٕيطاتي زض اثتسا   WORK FLOW( ثسيٗ ٘حٛ وٝ زض حبَ حبضط ثب PM)ؾيؿتٓ ربٔـ 

 ثٝ ٚاحس ايٕٙي اضؾبَ ٌطزيسٜ تب پؽ اظ اضظيبثي ضيؿه ٚ تبييس ٚاحس ايٕٙي ،ٔزٛظ ا٘زبْ وبض ثهٛضت ايٕٗ نبزض ٔيٍطزز.

o ُٕثب ٞسف اعٕيٙبٖ اظ ايٙىٝ رطيبٖ ثطق تزٟيعاتي وٝ  ٚضٚز ٚ ذطٚد تزٟيع اظ ٔساض )لغـ ٚ ٚنُ فيسض( تٟيٝ ٚ ارطاي زؾتٛضاِق

 پؿت انّي ثطق لغـ قسٜ اؾت ٚ زؾتٍبٜ ايٕٗ ٔي ثبقس. ٘يبظ ثٝ تقٕيط زاض٘س اظ

o ُتٟبي ٚارس ٞبي ؾمفي وبضذب٘ٝ ٚ فمس لطاضزاز ثب يىي اظ قطو زضذٛاؾت ٚ پيٍيطي رٟت ا٘زبْ ثبظزيسٞبي فٙي اظ رطحمي

 نالحيت رٟت ا٘زبْ تقٕيطات زٚضٜ اي ايٍٙٛ٘ٝ تزٟيعات

o  ٘ٛؿ تزٟيعات أسازي 60ضاٜ ا٘ساظي اتبق تزٟيعات ٚاوٙف زض قطايظ اضغطاضي ثب ثيف اظ 

o ا٘تربة ضئيؽ ايٕٙي ٚ ثٟساقت وبضذب٘ٝ ثقٙٛاٖ ٔؿئَٛ ٕ٘ٛ٘ٝ ايٕٙي زض ؾغح اؾتبٖ فبضؼ 

o اظ وبضذب٘ٝ ثطاي پطؾُٙ ٚ ذب٘ٛازٜ آٟ٘ب تبٔيٗ أىب٘بت ٚضظقي ٔرتّف زض زاذُ ٚ ذبضد 
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o  ،ثٟٕٗ، ضٚظ ظٖ، ضٚظ ٔطز( 22تبٔيٗ ٞسايبي ٔرتّف زض ٔٙبؾجت ٞبي ّٔي ٚ ٔصٞجي )ضٚظ وبضٌط، ٔبٜ ضٔضبٖ، ٘ٛضٚظ 

o  ثطٌعاضي ٔطاؾٓ ٚ ركٗ ٞبي ٔرتّف 

o  ضيبَ 200،000پطزاذت وٕه ٞعيٙٝ ضؾتٛضاٖ ٔبٞب٘ٝ ثٝ ٔجّغ 

o ٕٝ٘ٛ٘ ا٘تربة وبضٔٙس 

o ٓافغبضي ثطاي وبضوٙبٖ ٚ ذب٘ٛازٜ ايكبٖ ثطٌعاضي ٔطاؾ 

o  ّٝا٘زبْ ثقضي اظ أٛض قرهي ظٔبٖ ثط وبضوٙبٖ ٔب٘ٙس ٔطارقبت ثٝ ثب٘ه ٞب ثٝ ٔٙؾٛض پطزاذت الؿبط ٚ ... ثٝ ٔٙؾٛض وبٞف ٔكغ

 وبضوٙبٖ

o يّيؽا٘تمبَ زپٛي ؾيّيؽ ثٝ ٔحٛعٝ ثيطٖٚ قطوت ثب ٞسف وبٞف تٕبؼ پطؾُٙ ثبؾىَٛ ٔقسٖ ٚ ٍٟ٘جب٘ي ثب ٌطز ٚ غجبض ؾ 

o ٝٔمبٚٔت ؾٙزي چبٟٞبي اضت ٚ اذص ٌٛاٞيٙبٔٝ ٔطثٛع 

o ٖتؿت ؽطٚف تحت فكبض ٚ اذص ٌٛاٞيٙبٔٝ ثٟطٜ ثطزاضي اظ ايٍٙٛ٘ٝ ٔربظ 

 

 ياًساً هٌاتغ تَسؼِ

ثٝ ارطاء زضآٔس ٚ ٔبثٝ اِتفبٚت لبثُ  1391ٚ  1390زض ؾبَ ٞبي  اؾتعطح عجمٝ ثٙسي ٔكبغُ وٝ حؿت لبٖ٘ٛ وبض ارطاي آٖ اِعأي 

 .آٖ ٘يع ثٝ وبضوٙبٖ پطزاذت ٌطزيسپطزاذت 

 ثطٌعاض يآٔٛظق ٔتقسز يٞب زٚضٜ 1391 اؾفٙس 30 ثٝ ئٙتٟ ئبِ ؾبَ زض ضٚظ، زا٘ف ثب يٍٕٞبٔ ٚ وبضوٙبٖ زا٘ف يفيو اضتمب رٟت زض

 . بفتٙسي حضٛض وكٛض اظ ذبضد ٚ زاذُ زض قسٜ ثطٌعاض يترهه يٞب زٚضٜ زض قطوت وبضقٙبؾبٖ ٚ طاٖئس اظ يتقساز ٚ سيٌطز

 : اؾت ثٛزٜ طيظ قطح ثٝ 1391 ؾبَ يع آٔٛظـ ٚاحس فّٕىطز

o 80 آٔٛظقي ؾٕيٙبض ٚ زٚضٜ ٔٛضز 

o 4805 آٔٛظـ ؾبفت ٘فط 

o 53 قسٜ رصة وبضآٔٛظ ٘فط 

o  ٔمبِٝ اظ وبضوٙبٖ قطوت زض ٘كطيبت ترههي نٙقت 6ا٘تكبض 

 ٚالـ طاظيقــ قٟط زض قطوت ، وٝ اؾت ٗيا شوط لبثُ ٘ىتٝ يا٘ؿب٘ يطٚي٘ تيتطو ٚ ؾبذتبض ثب ٔطتجظ ٔٛاضز ٚ يا٘ؿب٘ ٔٙبثـ تٛؾقٝ ٙٝيظٔ زض

 ثٝ تٛرٝ ثب. ٙسيزضآ قطوت اؾترساْ ثٝ زاض٘س ُيتٕب اعطاف ٔٙبعك ٕبٖيؾ سيتِٛ يٚاحسٞب اظ ،يبضيثؿ تزطثٝ ثب ٚ ٔترهم يطٚٞـبي٘ ٚ قسٜ

 ًٙيّٞس ٔزٕٛفٝ اظ يبزيظ ٔزطة ٚ ٔتجحط طاٖئس ثبقس ئ ذٛظؾتبٖ ٚ فبضؼ ٕبٖيؾ ًٙيّٞس ٔزٕٛفٝ اظ تقسزٔ ٔطاوع ٚ ٞب زا٘كٍبٜ ٚرٛز

  .زاض٘س لطاض زؾتطؼ زض قطوت ثب يٕٞىبض يثطا

 : اؾتشيُ  رساَٚ قطح ثٝٚ ٞعيٙٝ  التيتحه ٚ ؾٗ تزطثٝ، يٞب ؾبَ ٘ؾط اظ وبضوٙبٖ يثٙس عجمٝ
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جوغتب 30 ؾبلتب 25 ؾبلتب 20 ؾبلتب 15 ؾبلتب 10 ؾبلتب 5 ؾبلتب 2 ؾبل

1325523295ليؿبًؽ ٍ كَم ليؿبًؽ

81816731197زيپلن ٍ كَم زيپلن

14222112ظيطزيپلن

0ثيؿَاز

22472218510304جوغ

جوغتب 60 ؾبل ٍ ثبالتطتب 55 ؾبلتب 50 ؾبلتب 45 ؾبلتب 40 ؾبلتب 35 ؾبلتب 30 ؾبل

143225183395ليؿبًؽ ٍ كَم ليؿبًؽ

46107335312197زيپلن ٍ كَم زيپلن

111431112ظيطزيپلن

0ثيؿَاز

611405927926304جوغ

 تحصيالت
تلٌيي ؾي پطؾٌل

 تحصيالت
بی تجطِث پطؾٌل تلٌيي ؾبْل

بی تجطثِ ٍ ؾي پطؾٌل تلٌيي ؾبْل

تؼساز پؿتتؼساز پؿتتؼساز پؿتتؼساز پؿتتؼساز پؿت

ع هكبؿل هصَةهصَةهصَةهصَةهصَةًَ

هسيطيت، ؾطپطؾتی ٍ ًبضقٌبؾی

تٌٌؿيي ٍ ًبضگطاى هبّط

هسيطيت، ؾطپطؾتی ٍ ًبضقٌبؾی

تٌٌؿيي ٍ ًبضگطاى هبّط

هسيطيت، ؾطپطؾتی ٍ ًبضقٌبؾی

ؾبيط ًبضًٌبى

هسيطيت، ؾطپطؾتی ٍ ًبضقٌبؾی

ؾبيط ًبضًٌبى

11495207197 -12 - -321304

ٍضؼيت ًيطٍی اًؿبًی ٍ پيوبًٌبض تبهيي ًيطٍ ثط حؿت تحصيالت ٍ هكبؿل 

جوـــــــــــــــــــغثيؿَاز ظيطزيپلن

جوــــــــــــــــــغ ًل

ع كؼبليت /  ًَ

تؼساز پطؾٌلتؼساز پطؾٌلًبم هؿوت

تَليس

زيپلن ٍ كَم زيپلنليؿبًؽ ٍ كَم ليؿبًؽ                  تحصيالت

تؼساز پطؾٌلتؼساز پطؾٌلتؼساز پطؾٌل

11012211

156886510371

تَظيغ ٍ كطٍـ

ازاضی ٍ تكٌيالتی

7071

14 25

180204ًوٌی تَليس

11 10

18 28 1 3 3

7 6 4 4
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جوغهَهتضؾویجوغهَهتضؾویجوغهَهتضؾوی

                   71                 71                   -                   71                 71                   -                  71                71                  -هتَؾظ تؼساز پطؾٌل زض ثرف تَليس )ًلط( 

                 182               171                 11                 169               158                 11                178              169                  9هتَؾظ تؼساز پطؾٌل ذسهبت تَليس )ًلط( 

                     8                   7                   1                     8                   7                   1                    9                  8                  1هتَؾظ تؼساز پطؾٌل تَظيغ  ٍ كطٍـ )ًلط( 

                   14                 10                   4                   27                 23                   4                  14                10                  4هتَؾظ تؼساز پطؾٌل ازاضی ٍ تكٌيالتی )ًلط( 

                   32                 32                   -                   32                 32                   -                  32                32                  -هتَؾظ تؼساز پطؾٌل پيوبًی )ًلط(

                 307               291                 16                 307               291                 16                304              290                14جوغ هتَؾظ تؼساز پطؾٌل

          825,216        782,208          43,008          825,216        782,208          43,008         817,152       779,520         37,632ؾبػبت ًبض ػبزی ًبضًٌبى )ؾبػت(

ِ ًبض ًبضًٌبى )ؾبػت(           180,516        171,108            9,408          184,200        174,600            9,600         193,344       184,440           8,904ؾبػبت اضبك

       1,005,732        953,316          52,416       1,009,416        956,808          52,608      1,010,496       963,960         46,536جوغ ؾبػبت ًبض )ؾبػت(

       9,814,604     11,248,629    11,820,450ّعيٌِ حوَم  ٍ زؾتوعز ّط ًلط زض هبُ )ضيبل(

ِ ًبضی ّط ًلط زض هبُ )ضيبل(        1,850,434       2,123,081      2,091,283ّعيٌِ اضبك

     11,299,946     13,979,167    14,324,013ّعيٌِ ؾبيط هعايبی ّط ًلط زض هبُ )ضيبل(

     22,964,984     27,350,877    28,235,746جوغ ّعيٌِ پطؾٌلی ّط ًلط زض هبُ )ضيبل(

     11,733,333     13,254,854    13,580,906جوغ ّعيٌِ ؿيطًبضًٌبى ّط ًلط زض هبُ )ضيبل(

     20,102,549     23,783,579    24,527,027جوغ ّعيٌِ ًبضًٌبى ٍؿيطًبضًٌبى ّطًلطزضهبُ)ضيبل(

اعالػبت پطؾٌلی

قـــــطح
زجِ ؾبل هبلی هٌتْی ِث 1391/12/30زٍضُ جبضی ؾبل هبلی هٌتْی ِث 1391/12/30 زٍضُ هكبِث هجل ؾبل هبلی هٌتْی ِث 1390/12/29َث
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 اقذاهات اًجام ضذُ در خصَظ تكاليف هجاهغ قثلي

 ( ٔٛاضز ظيط ضا ٔمطض زاقت:1391اؾفٙس  30ٔبِي ٔٙتٟي ثٝ يُ قسٜ ثطاي ؾبَ آذطيٗ ٔزٕـ فٕٛٔي )تكى

 اضائٝ ٌعاضـ تٛريٟي زض ذهٛل فُّ  افعايف ٔهطف ٌبظ ٚ ٔبظٚت ثٝ ؾٟبٔساض انّي 

 اضائٝ ٌعاضـ تٛريٟي اظ چٍٍٛ٘ي ٚنَٛ ٚرٝ فطٚـ ٞبي نبزضاتي ثٝ ؾٟبٔساض انّي ٚ زض نٛضت أىبٖ زضيبفت ثٟبي فطٚـ ثٝ اضظ 

  ٜلبٖ٘ٛ تزبضت زض ذهٛل پطزاذت ؾٛز ثٝ ؾٟبٔساضاٖ ضفبيت ٌطزز.انالحي 240ٔفبز ٔبز ٝ 

هجبلؾ ِث هيليَى ضيبل

زجِػولٌطز ػولٌطز زٍضُ هكبِث َث

ؾبل هبلی هٌتْی ِثؾبل هبلی هٌتْی ِثؾبل هبلی هٌتْی ِث

زضصسهجلؾزضصسهجلؾ1391/12/301391/12/301390/12/29

43,12141,03536,1572,08656,96419حوَم ثبثت ًبضًٌبى

81212)1()116(7,6297,7456,817اضبكِ ًبضی 

5,7494,5963,7071,153252,04255هعايبی ثبظذطيس ذسهت

16,62714,16315,3002,464171,3279ػيسی ٍ پبزاـ

3,37845)2()272(10,87011,1427,492ثيوِ تبهيي اجتوبػی

3,87826)10()2,087(19,00821,09515,130ؾبيط هعايبی ًبضًٌبى

103,00499,77684,6033,228318,40122جوغ حوَم ٍ هعايبی ًبضًٌبى

16,78616,38314,78440322,00214حوَم ٍزؾتوعزٍهعايبی ؿيطًبضًٌبى

119,790116,15999,3873,631320,40321جوغ حوَم ٍهعايب

هجبلؾ ِث ضيبل

زجِػولٌطز َث

ػولٌطز زٍضُ هكبِث 

هجل

ؾبل هبلی هٌتْی ِثؾبل هبلی هٌتْی ِثؾبل هبلی هٌتْی ِث

زضصسهجلؾزضصسهجلؾ1391/12/301391/12/301390/12/29

11,820,45011,248,6299,814,604571,82052,005,84620حوَم ثبثت ًبضًٌبى

240,84913)1()31,798(2,091,2832,123,0811,850,434اضبكِ ًبضی

1,575,9321,259,8681,006,243316,06425569,68957هعايبی ثبظذطيس ذسهت

4,557,8403,882,4014,153,094675,43917404,74510ػيسی ٍ پبزاـ

946,05647)2()74,561(2,979,7153,054,2762,033,659ثيوِ تبهيي اجتوبػی

1,103,57727)10()572,094(5,210,5265,782,6214,106,949ؾبيط هعايبی ًبضًٌبى

28,235,74627,350,87722,964,984884,86835,270,76223جوغ ّعيٌِ پطؾٌلی ّط ًلط زضهبُ

13,580,90613,254,85411,733,333326,05221,847,57316هيبًگيي حوَم ٍهعايبی ؿيطًبضًٌبى

24,527,02723,783,57920,102,549743,44834,424,47822هيبًگيي حوَم ٍهعايب

هيبًگيي حوَم ٍ زؾتوعز ٍ هعايبی ّط ًلط زض هبُ

قـــــطح

ثطضؾی ٍضؼيت حوَم، زؾتوعز ٍ هعايب 

زٍضُ هكبِث هجل

اكعايف )ًبّف( ًؿجت ِث

زجِ َث

زٍضُ هكبِث هجل قـــــطح

اكعايف )ًبّف( ًؿجت ِث

زجِ َث
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  اضائٝ ٌعاضـ ثٝ ؾٟبٔساض انّي زض ذهٛل ؽطفيت لبثُ زؾتطؼ ٚ ا٘زبْ السأبت الظْ ثٝ ٔٙؾٛض تقييٗ ضٚـ تكريم ٞعيٙٝ ٞبي

 رصة ٘كسٜ

 ٌطفت. ضفبيت وّيٝ آييٗ ٘بٔٝ ٞب ٚ ثركٙبٔٝ ٞبي ؾبظٔبٖ ثٛضؼ ٚ اٚضاق ثٟبزاض ٔٛضز تأويس لطاض 

 ٝٞتكىيُ وٕيتٝ حؿبثطؾي ٚ اضائٝ ٌعاضـ فّٕىطز آٖ زض ٔمبعـ ؾٝ ٔب 

 وٙتطَ حؿبة تضبٔيٗ ثٝ فٟسٜ قطوت 

 

 ٔٛاضز ظيط لبثُ شوط اؾت :فٛق ثٙسٞبي زض ذهٛل 

 ٌعاضـ تٛريٟي فُّ افعايف ٔهطف حبُٔ ٞبي ا٘طغي ثٝ ؾٟبٔساض انّي اضائٝ ٌطزيس 

  ثٝ نٛضت ضيبِي ثٝ ؾٟبٔساض انّي اضائٝ ٚ فّٕىطز قطوت تهسيك ٌطزيس.ٌعاضقي اظ فُّ زضيبفت زضآٔس فطٚـ نبزضاتي 

  َثٝ اؾتخٙبء لؿٕتي اظ ؾٛز پطزاذتٙي ثٝ ؾٟبٔساض انّي وٝ حؿت تٛافك ثٝ ؾبَ ٔبِي آتي ٔٛوَٛ قسٜ، ؾٛز  1391زض پبيبٖ ؾب

اظ ؾٛز پطزاذت قسٜ ثقس اظ ّٟٔت لؿٕتي ٔتقّك ثٝ ؾبيط ؾٟبٔساضا٘ي وٝ ثطاي زضيبفت ؾٛز ٔطارقٝ وطزٜ ا٘س پطزاذت قسٜ اؾت. 

 ٔبٞٝ ٔمطض زض لبٖ٘ٛ تزبضت پطزاذت قسٜ اؾت. 8

ٚ ؾبيت قطوت افالْ ٌطزيسٜ وخيطاال٘تكبض  آغبظ قسٜ ٚ ٔطاتت زض ؾبيت وساَ، ضٚظ٘بٔٝ 1391اثتساي قٟطيٛض ٔبٜ پطزاذت ؾٛز اظ 

 اؾت.

  ْقسٜ ثطاي تقييٗ ؽطفيت فّٕي ٚ ٞعيٙٝ ٞبي غيطلبثُ ٌعاضـ ؽطفيت فّٕي ثٝ ؾٟبٔساض انّي اضائٝ ٌطزيس ِيىٗ السأبت ا٘زب

 رصة ٞٙٛظ ثٝ ٘تيزٝ ٟ٘بئي ٘طؾيسٜ اؾت.

 .قطوت ثٝ آئيٗ ٘بٔٝ ٞب ٚ ثركٙبٔٝ ٞبي ثٛضؼ اِتفبت وبُٔ زاضز 

  َؾٝ ٘ٛثت رّؿٝ زاقتٝ ٚ ٌعاضـ فّٕىطز آٖ ثٝ ؾٟبٔساض انّي اضائٝ قسٜ اؾت. 1391وٕيتٝ حؿبثطؾي تكىيُ ٚ زض عي ؾب 

 ٗثطضؾي ٚ السأبت انالحي الظْ ثٝ ا٘زبْ ضؾيس. حؿبة تضبٔي 

 
 

 
 

 ٔهٛثبت ٔزبٔـ لجّي ثٝ عٛض وبُٔ ضفبيت ٌطزيسٜ اؾت.ؾبيط قبيبٖ شوط اؾت 

 

 سَد نيتقس يترا رُيهذ اتيّ طٌْاديپ

 بَيض ٔيّيٖٛ 228،562 ٔجّغ قسٜ وؿت ذبِم ؾٛز ،1391 اؾفٙس 30 ثٝ ئٙتٟ ئبِ ؾبَ يثطا قسٜ اضائٝ بٖيظ ٚ ؾٛز نٛضت ثٝ تٛرٝ ثب

 .ٌطزز ئ بَيض ٔيّيٖٛ 262،127 ثط ثبِغ ميتره لبثُ ؾٛز ،لجُ ؾٙٛات ا٘جبقتٝ ؾٛزٚ  يؾٙٛات التيتقس افٕبَ اظ پؽ وٝ ثبقس ئ

ثب ضفبيت ٘مغٝ ٘ؾطات حؿبثطؾبٖ زض  طٜئس بتيٞ كٟٙبزيپ وٝ ثٛزٜ بَيض 653 ٔجّغ 1391 ئبِ ؾبَ زض ؾٟٓ ٞط آٔسٜ ثسؾت ذبِم ؾٛز

 ثٝ -ضيبَ  460ٔقبزَ  - آٖ% 60 ي٘مس پطزاذتافعايف زض ٞعيٙٝ ٞب ٚ ِعْٚ ارطاي عطح ٞبي انالح ٚ ثٟجٛز،  ،ذهٛل ٔٛاضز ٔٛضز اذتالف

  . ثبقس ئ ؾٟبٔساضاٖ

ٍضؼيتهجلؾؾْبهساض

افك زر عال 1392 پززاذت هی ؽَز45,592عَز عْاهسار افلی  حغة َت

ِت حغاب تاًه ٍاریش ؽسُ ٍ تا هزاجعِ ِت تاًه لاتل زریافت اعت710عَز عْاهساراى حمیمی 

ِت هجزز هزاجعِ پززاذت ذَاّس ؽس42عَز عْاهساراى حمَلی

46,344جوع

ٍضؼيت ؾَز ؾْبم پطزاذتٌی زض پبيبى ؾبل 1391
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پطٚغٜ ٞبي اؾتطاتػيه ذٛز ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٚ ؾبَ ٞبي ثقس اظ آٖ، قطوت ؾبال٘ٝ ٔجبِغ لبثُ تٛرٟي زض  1391قبيبٖ شوط اؾت وٝ زض ؾبَ 

ذٛاٞس وطز ٚ ضطٚضت زاضز ثب وبٞف تمؿيٓ ؾٛز ؾٟٓ ٔٙبثـ زاذّي زض تبٔيٗ ٔبِي ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٞب ازاء ٌطزز ٚ ثؿتط ٔٙبؾجي ثطاي تبٔيٗ 

 ثميٝ ٚرٜٛ الظْ اظ ٘ؾبْ ثب٘ىي فطاٞٓ قٛز.

 

 طرح ّاي تَسؼِ ٍ ترًاهِ ّاي آيٌذُ ضركت

، ٘مكٝ ضاٜ ذٛز ضا تطؾيٓ وطزٜ ٚ ٞب ٚ ثٛزرٝ ثٙسي ؾطٔبيٝ اي پطٚغٜثب ا٘زبْ ٔغبِقبت ٔسيطيت اؾتطاتػيه ؾيٕبٖ فبضؼ ٘ٛ  1390زض ؾبَ 

زٚ ثرف ذطز ٚ والٖ ثٝ ثط٘بٔٝ ٞبي تقطيف قسٜ زض چبضچٛة ٔصوٛض ٚ ٔٙبفـ ٚ ٞعيٙٝ ٞبي ٔتطتت ثط آٟ٘ب زض   ٔغبثك ثب آٖ فُٕ ذٛاٞس وطز.

 ثبقٙس :قطح ظيط ٔي 

 

 
  

 

ٍاهؼیثطًبهٍِاهؼیثطًبهٍِاهؼیثطًبهٍِاهؼیثطًبهِؾبل 96ؾبل 95ؾبل 94ؾبل 93ؾبل 92ؾبل  91ؾبل  90

1

ايجبز ثگ ّبٍؼ 

كيلتط ؾطی ثب 

الٌتطٍكيلتط اصلی

%44.94%80.00%44.94%60.00%43.20%40.00%42.00%20.00%100.00%80.00%15,000,000,00015.00عاللت1390/01/011392/12/29

تْيِ ًليِ ًوكِ ّبی 

ًساؾيَى  تجْيعات ٍ َك

ثگ ّبٍؼ - ثتي ضيعی 

ًساؾيَى - ؾبذت %75   َك

هغؼبت ثسًِ ٍ اؾتطاًچط -

 ؾبذت 80% ؾيؿتن حول 

هَاز - ؾبذت %40 

 ٍ  cage هغؼبت

venturi - ذطيس ثطذی 

تجْيعات ثطهی - اجطای 

%60 ؾبذت هربظى َّای 

ككطزُ - اتوبم ؾبذت كي 

زض قطًت قبيبى َّقوٌس

تبذيط زض ذطيس هغؼبت 

ثِ زليل تحطين ٍ 

هكٌالت LC - تبذيط 

زض ؾبذت كي - تبذيط 

زض عطاحی زاًتيٌگ - 

اكعايف ثی ضٍيِ ًطخ 

اضظ ًِ هٌجط ثِ 

زضذَاؾت تؼسيل هجلؾ 

پطٍغُ تَؾظ پيوبًٌبض 

ٍ ايجبز ٍهلِ زض ضًٍس 

اجطايی پطٍغُ گطزيس 

ٍ تـييط زض ًوكِ جبًوبيی

ST9 - ثب تَجِ ثِ 

اكعايف ًطخ اضظ ٍ 

اكعايف هجلؾ هَضز ًيبظ 

ثطای اًجبم پطٍغُ ٍ 

اثالؿيِ كبضؼ ٍ 

ذَظؾتبى , تصوين ثِ 

ػسم ازاهِ پطٍغُ ٍ 

كطٍـ تجْيعات 

ذطيساضی قسُ گطكتِ 

قس

2
تَؾؼِ ٍاحس 

ثبضگيطذبًِ
%28.80%40.00%28.80%35.00%28.80%30.00%23.70%25.00%100.00%70.00%55.00%40.00%20,000,000,00020.00هقلی ًضاز1390/01/011394/12/29

ثطضؾی اؾتؼالم اظ 

ؾبظًسگبى ٍ اًتربة 

ؾبظًسُ ثطتط - تْيِ 

layout اجطا - تْيِ ٍ 

تبييس ًوكِ ّبی اٍليِ - 

اًجبم هٌبهضِ ٍ اًتربة 

هكبٍض ؾبذتوبًی - زضيبكت 

تجْيعات اظ قطًت 

H&B - اًجبم هصاًطات 

اٍليِ ثب هكبٍض ؾبذتوبًی 

هٌترت

ًوجَز ًوسيٌگی جْت 

ازاهِ اجطای پطٍغُ
ST 4

3

ضاُ اًساظی هؼسى 

آّي ثبٍضيبى ٍ 

ضكغ هَاًغ هَجَز 

)تولي هؿيط ضاُ 

ٍ احساث ضاُ 

زؾتطؾی ثِ هؼسى(

%40.00%30.00%40.00%15.00%20.00%12.00%10.00%9.00%100.00%5,000,000,00030.00ذازهی1391/01/011392/4/31

تطيي هؿيط  تؼييي ْث

زؾتطؾی ثِ هؼسى - 

اجطای هؿيط زؾتطؾی ثِ 

هؼسى - تْيِ گعاضـ 

اًتكبف - اذص گَاّی 

ًكق اظ ازاضُ صٌبيغ - 

طُ ثطزاضی  اذص پطٍاًِ ْث

اظ ازاضُ صٌبيغ - تولي 

ظهيي

__ST 7

4

ضاُ اًساظی هؼسى 

هَى الحبهی ٍ 

ضكغ هَاًغ هَجَز

%40.00%30.00%40.00%15.00%20.00%12.00%10.00%9.00%100.00%2,000,000,00030.00ذازهی1391/01/011392/6/31

اًتربة  هكبٍض جْت اًجبم 

طُ  هغبلؼِ هوسهبتی ْث

ثطزاضی هؼسى - تْيِ 

طُ ثطزاضی اظ   گعاضـ ْث

هؼسى تَؾظ هكبٍض - اثالؽ 

ثِ قطًت ذسهبت هٌْسؾی 

جْت اًجبم ازاهِ هطاض زاز 

قبهل تْيِ ًوكِ جبزُ ، 

طُ ثطزاضی ٍ ... عطح ْث

__ST 7

زاليل ػوت هبًسگی 

پطٍغُ ّب اظ ثطًبهِ

ًس اؾتطاتػی هطتجظ / 

هالحظبت
بض 91 ظهؿتبى 91پبئيع 91تبثؿتبى 91ْث

ُ ّبی اؾتطاتػيي  پبيف اجطای پطٍغ

غُ
طٍ

ُ پ
وبض

ق

تبضيد پبيبىتبضيد قطٍعػٌَاى پطٍغُ

هؿئَل 

اجطای 

پطٍغُ

زجِ هَضز ًيبظ )ضيبل( َث
)Target( ثطًبهِ اجطای پطٍغُ ّب

پيكطكت پطٍغُ ّب زض ؾبل 91 

اهساهبت اًجبم قسُ
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ٍاهؼیثطًبهٍِاهؼیثطًبهٍِاهؼیثطًبهٍِاهؼیثطًبهِؾبل 96ؾبل 95ؾبل 94ؾبل 93ؾبل 92ؾبل  91ؾبل  90

5

عطاحی ٍ پيبزُ 

ؾبظی ًظبم 

پيكٌْبزّب

%85.00%80.00%75.00%60.00%65.00%40.00%60.00%20.00%100.00%080.00ًازری ساز1391/1/192/12/29ُ

عطاحی ًظبم پيكٌْبزّب ٍ 

بی پبزاـ  تسٍيي كطهَ ْل

پيكٌْبز - عطاحی ٍ 

اؾتوطاض كطم اتَهبؾيًَی 

اضائِ پيكٌْبز ثب ًوي 

قطًت ًطم اكعاضی 

ضايَضظ - كطاذَاى 

پيكٌْبزّب اظ ًبضًٌبى - 

ثطضؾی آظهبيكی تؼسازی 

اظ پيكٌْبزّب ٍ هحبؾجِ 

ًبّف ّعيٌِ پيكٌْبزّب 

جْت ثطضؾی اثط ثركی 

ًظبم پيكٌْبزّب - اػوبل 

تـييطات الظم زض ًظبم 

پيكٌْبزّب ثب تَجِ ثِ ًتبيج 

ثطضؾی آظهبيكی تؼسازی 

اظ پيكٌْبزّب - تسٍيي 

بيی اجطای  زؾتَضالؼول ًْ

ًظبم پيكٌْبزّب

__

ST6 - ايي پطٍغُ 

ثسٍى ًيبظ ثِ اؾتلبزُ اظ 

هكبٍض ٍ پطزاذت 

عِ ٍ ثب  ّعيٌِ ّبی هطَث

اؾتلبزُ اظ تَاى زاذلی 

اًجبم هيگطزز

6

تحويوبت 

ثبظاضيبثی جْت 

حلظ ٍ اكعايف 

ؾْن ثبظاض

%100.00%100.00%75.00%75.00%50.00%50.00%30.00%25.00      %200,000,000100.00عزٍػ ًیا1391/01/151391/12/29

ثطضؾی هٌغوِ ای ثبظاض - 

تحليل ضهجب ٍ هكرص 

ًوَزى ًطخ كطٍـ زض 

ًوبط هرتلق - تحليل 

ٍضؼيت ثبظاض چْت 

ثطضؾی كطٍـ هحصَالت 

جسيس - ثطگعاضی جلؿبت 

ثب ػبهليي كطٍـ

__ST 4

7

ذطيس ٍ ًصت ًطم 

اكعاض هسيطيت 

تَليس ٍ آهبض

%70.00%70.00%70.00%52.50%50.00%35.00%40.00%17.50%100.00%100,000,00070.00ذازهی1391/1/192/12/29

ثطضؾی ًيبظهٌسی ّبی 

هحبؾجبتی تَليس - قٌبؾبيی 

قطًتْبی اضائِ ًٌٌسُ ًطم 

ی  اكعاض - تكٌيل ًويتِ ٌك

ثب حضَض ًبضقٌبؾبى 

ٍاحسّبی قطًت جْت 

ثطضؾی ًطم اكعاضّبی اضائِ 

قسُ - اذص اؾتؼالم هيوت 

اظ قطًتْبی ًطم اكعاضی - 

پيگيطی الگَثطزاضی اظ 

بی هرتلق زض ضاثغِ  ؾيوبًْ

ثب ايي ًطم اكعاض

__ST 7

8
ی  احساث ؾيَل

چٌس ثركی
________%100.00%90.00%65.00%40.00%112,000,000,00020.00ذازهی1392/01/011396/12/29

ايي پطٍغُ زض زؾت هغبلؼِ 

ٍ تْيِ عطح تَجيْی جسيس 

ثب تَجِ ثِ تـييطات ًطخ 

اضظ هی ثبقس ) ثِ هٌظَض 

ثطضؾی هجسز ٍ تصَيت 

اجطا زض ّيبت هسيطُ زض 

صَضت صطِك ٍ صالح 

پطٍغُ ثطای قطًت (

__ST 4

9

بی  تَؾؼِ ًبًبْل

تَظيغ ) ضاُ 

اًساظی ًوبيٌسگی 

ٍ ؾيؿتن كطٍـ 

ب ٍ ...( قْطؾتبًْ

%40.00%40.00%38.00%30.00%50.00%20.00%50.00%10.00%100.00%400,000,00040.00عزٍػ ًیا1391/01/151392/12/29

ثطضؾی هٌغوِ ای كطٍـ -

 ثطضؾی ضاٌّبضّب زض 

ًويتِ كطٍـ - تْيِ 

زؾتَضالؼولْبی اجطايی 

عِ - تْيِ هوسهبت  هطَث

اجطای ظيط ؾبذت ًطم 

اكعاضی الظم جْت ايجبز 

ًوبيٌسگيْب (

__ST 3

10

پيبزُ ؾبظی ؾيؿتن 

هٌبًيعُ اػالم ثبض 

ٍ ثطًبهِ ضيعی 

تحَيل

%30.00%40.00%30.00%30.00%30.00%20.00%25.00%10.00%100.00%600,000,00040.00عزٍػ ًیا1391/01/151392/12/29

تحليل اٍليِ ٍ اؾترطاج 

ًيبظّب - اػالم ًيبظّب ثِ 

قطًت ًطم اكعاضی 

ضايَضظ  ٍ  اًجبم 

هصاًطات اٍليِ- هكرص 

ًوَزى الگَضيتن ثطًبهِ

ثب تَجِ ثِ تـييطهساٍم 

هيوتْبی ثبظاض، هيوت 

ثباليی تَؾظ ضايَضظ 

ثطای كطٍـ ًطم اكعاض 

هَضز ًيبظ اػالم قسُ ًِ 

ثب تَجِ ثِ اًحصبضی 

زى ايي قطًت ،  َث

هكـَل ضايعًی جْت 

ًبّف هيوت ٍ ؾپؽ 

ذطيس ًطم اكعاض هيجبقين

ST 3

11

ًٌطّبی  احساث َث

اكعٍزًی ٍ 

عِ  هتؼلوبت هطَث

بی  جْت آؾيبْث

ؾيوبى

________%7,000,000,000100.00هقلی ًضاز1393/01/011393/12/29

ايي پطٍغُ زض زؾت هغبلؼِ 

ٍ تْيِ عطح تَجيْی جسيس 

ثب تَجِ ثِ تـييطات ًطخ 

اضظ هی ثبقس ) ثِ هٌظَض 

ثطضؾی هجسز ٍ تصَيت 

اجطا زض ّيبت هسيطُ زض 

صَضت صطِك ٍ صالح 

پطٍغُ ثطای قطًت (

__ST 7

12
يٌِ ؾبظی  ْث

بی ؾيوبى آؾيبْث
ST____________%100.00%20,000,000,00080.00ذازهی1392/01/011393/12/29 1

زجِ هَضز ًيبظ )ضيبل( َث
)Target( ثطًبهِ اجطای پطٍغُ ّب

پيكطكت پطٍغُ ّب زض ؾبل 91 

اهساهبت اًجبم قسُ
زاليل ػوت هبًسگی 

پطٍغُ ّب اظ ثطًبهِ

ًس اؾتطاتػی هطتجظ / 

هالحظبت
بض 91 ظهؿتبى 91پبئيع 91تبثؿتبى 91ْث

غُ
طٍ

ُ پ
وبض

ق

تبضيد پبيبىتبضيد قطٍعػٌَاى پطٍغُ
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اجطای 
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ِيىٗ عي  ،ثٝ ٔٙؾٛض وبٞف آاليٙسٌي ٔحيغي ٚ ارتٙبة اظ تقّك رطيٕٝ زض زؾتٛض وبض قطوت لطاض ٌطفتپطٚغٜ ثً ٞبٚؼ فيّتط )ضزيف يه( 

ٞــط  ضفبيت، ثٝ زِيُ ثطٚظ ٔكىالت زض ا٘تمبَ اضظ ٚ افعايف قسيس ليٕت ٞبي اضظي ٚ ضيبِي، ارطاي پطٚغٜ ٔتٛلف ٌطزيس تب زض  1391ؾبَ 

 ثطضؾي قٛز.ٞعيٙٝ تط  ٓضاٞىبضٞبي ٔٙبؾت رٟت ازأٝ پطٚغٜ ٚ يب ربيٍعيٗ ٕ٘ٛزٖ ٌعيٙٝ ٞبي و ،چٝ ثيكتط ٔهبِح قطوت

( ثٝ ٔٙؾٛض افعايف ؽطفيت تِٛيس ؾيٕبٖ پبوتي زض زؾتٛض وبض لطاض ٌطفت ٚ ضٚتبضي پىط رسيس ٚ ذظ 2پطٚغٜ احساث ثبضٌيطذب٘ٝ رسيس )ضزيف 

افعايف قــــسيس ثٟبي ويؿٝ ٚ وبٞف ٔغّٛثيت التهبزي فطٚـ ؾيٕبٖ ثب  1391ٞبي ا٘تمبَ ٔطثٛط ثٝ آٖ ذطيساضي ٌطزيس ِيىٗ زض ؾبَ 

عطح لجّي آٖ ٔتٛلف  ازأٝ ، تىٕيُ پطٚغٜ ثب ٔكرهبت لجّي تٛريٝ التهبزي ذٛز ضا اظ زؾت زاز ٚبيؿٝ ثب ؾيٕبٖ فّٝ اي ويؿـــٝ اي زض ٔم

ٌطزيس. قطوت زض حبَ ٔغبِقٝ ضاٞىبضٞبي التهبزي ثطاي ازأٝ وبض ٔي ثبقس ٚ ٔحتُٕ اؾت وٝ ٔبقيٗ آالت ذطيساضي قسٜ ربيٍعيٗ ٔبقيٗ 

 زاض٘س قٛ٘س. آالت فقّي وٝ ؽطفيت پبئيٗ تطي 
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13

اكعايف زيوبًس 

ثطم ثِ هيعاى 4 

هگب ٍات

________%100.00%10,000,000,00050.00عشیشی1392/1/193/12/29

ايي پطٍغُ زض زؾت هغبلؼِ 

زهيوتط ثب تَجِ ثِ تـييطات 

پطٍغُ ّبی قطًت ٍ ًيبظ 

ب ثِ زيوبًس ثطم هيجبقس آًْ

__ST 7

14

ايجبز ٍ ضاُ 

اًساظی كضبی 

آهَظقی جسيس 

قطًت

%70.00%48.00%30.00%24.00____%100.00%310,000,00048.00ًَصى1391/07/011392/6/31

هحل الظم جْت ضاُ 

اًساظی كضبی آهَظقی 

اًتربة قسُ اؾت - 

زضذَاؾت ذطيس ٍؾبيل 

آهَظقی هَضز ًيبظ صبزض 

گطزيسُ اؾت - هيعّب ، 

صٌسلی ٍ تؼسازی اظ 

ًبهپيَتطّب تحَيل گطكتِ 

قسُ اؾت- ضًگ آهيعی 

هٌبى آهَظقی اًجبم قسُ 

اؾت

__ST 6

15

ثِ ضٍظ آٍضی 

اؾتبًساضز 

آهَظقی هكبؿل 

قطًت

%90.00%100.00%78.00%75.00%55.00%50.00%28.00%25.00%0100.00ًَصى1391/01/151391/12/29

قٌبؾبيی هكبؿل ثط اؾبؼ 

چبضت ؾبظهبًی هصَة 

قطًت - ثطضؾی قطح 

ٍظبيق ًليِ هكبؿل 

قطًت - قٌبؾبيی ًيبظّبی 

آهَظقی ًليِ هكبؿل 

قطًت - زؾتِ ثٌسی 

ًطزى ًيبظّبی آهَظقی 

ٍاحسّبی قطًت - 

تٌويل ثركی اظ كطهْبی 

ط ثِ ًيبظّبی  هطَث

آهَظقی هكبؿل

الًی قسى ثطضؾی ٍ  َع

اظْبض ًظط ٍاحسّب زض 

ضاثغِ ثب ًيبظّبی 

آهَظقی هكبؿل آًبى

ST6 - ايي پطٍغُ 

ثسٍى ًيبظ ثِ اؾتلبزُ اظ 

هكبٍض ٍ پطزاذت 

عِ ٍ ثب  ّعيٌِ ّبی هطَث

اؾتلبزُ اظ تَاى زاذلی 

اًجبم هيگطزز

16
يٌِ ؾبظی ثطج  ْث

ذٌي ًي
%5.00%20.00______%100.00%3,500,000,00020.00آلاجزی1391/10/11392/9/30

اؾتؼالم هيوت )هطحِل 

اٍل( اظ قطًتْبی هرتلق 

اذص گطزيسُ ٍ قطايظ 

اضائِ قسُ ثطضؾی گطزيس

ثب تَجِ ثِ تٌَع ظيبز 

پبؾرْب ٍ اعالػبت 

اضائِ قسُ قطًتْبی 

هكبٍض زض اؾتؼالم هيوت 

هطحِل اٍل، هوبيؿِ 

هٌبؾت قطًتْب اهٌبى 

پصيط ًگطزيس ٍ هوطض 

گطزيس اؾتؼالم هيوت 

هطحِل زٍم ثب قٌل ٍ 

اعالػبت زضذَاؾتی 

جسيس هجسزا اًجبم 

گطزز

ST 9

17
پطٍغُ جٌگل 

ًبضی
ST____________%100.00%75.00%50.00%6,000,000,00025.00آلاجزی1393/01/011396/12/29 9

18

تْيِ عطح جبهغ 

ظيؿت هحيغی 

ًبضذبًِ ٍ هؼبزى 

)EMS (

ST____________%500,000,000100.00آلاجزی1392/01/11392/6/31 9

202,610,000,000

اهساهبت اًجبم قسُ
زاليل ػوت هبًسگی 

پطٍغُ ّب اظ ثطًبهِ

ًس اؾتطاتػی هطتجظ / 

هالحظبت
بض 91 ظهؿتبى 91پبئيع 91تبثؿتبى 91ْث

پيكطكت پطٍغُ ّب زض ؾبل 91 

غُ
طٍ

ُ پ
وبض

ق

تبضيد پبيبىتبضيد قطٍعػٌَاى پطٍغُ

هؿئَل 

اجطای 

پطٍغُ

زجِ هَضز ًيبظ )ضيبل( َث
)Target( ثطًبهِ اجطای پطٍغُ ّب

زجِ هَضز ًيبظ پطٍغُ ّب ) ضيبل ( هجوَع َث
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