اَم تزوامٍ َاي يسارت صىعت ،معذن ي تجارت در سال 0011

(تًليذ؛ پشتيثاوي َا ،ماوع سدايي َا)

معايوت طزح ي تزوامٍ
فزيرديه 0011

1

مقذمٍ
تط٘أٝضیعی ٔٙاؾة ٔیتٛا٘س وٕه ٕ٘ایس تا زض تهٕیٌٓیطیٞا تا تٛج ٝت ٝقطایظ زض حاَ تغییط ٔحیظ
پیطأٚ ،ٖٛاوٙفٞای ٔٙاؾةتطی ٘كاٖ زاز .تا تط٘أٝضیعیٔ ،سیطاٖ حٛظٜٞای ٔرتّف ٚظضات نٙؼتٔ ،ؼسٖ ٚ
تجاضت لازض ذٛاٙٞس تٛز ،جٟتٌیطی ذٛز ضا تطای آیٙس ٜتؼییٗ  ٚحٛظ ٜذٛز ضا زض ٔماتُ تغییطات  ٚتحٛالت آتی
ٔجٟع ؾاظ٘س .یه تط٘أٙٔ ٝاؾة ،تٚ ٝظاضت ٔتثٛع ٚ ٚاحسٞای تاتؼ ٝآٖ وٕه ٔیوٙس تا تهٛیط ضٚقٙی اظ ٚضؼیت
ٔٛجٛز  ٚاٞساف پیفض ،ٚزاقت ٚ ٝفؼاِیتٞای ذٛز ضا تهٛضت ٍٕٞطا ٙٔ ٚؿجٓ ،تٙظیٓ ٕ٘ایٙس.
تا ػٙایت ت ٝضطٚضت ؾـأا٘سٞی زض فطآیٙس تط٘أ ٝضیعی ،تط٘أٞ ٝای ػّٕیاتی زض ؾاَ  1400تط اؾاؼ اؾٙاز
تاالزؾتی ،ؾیاؾت ٞای اتالغی ٔماْ ٔؼظٓ ضٞثطی  ٚؾٙس تط٘أ ٝقكٓ تٛؾؼٕٞ ٚ ٝچٙیٗ زض چاضچٛب ٘ظاْ جأغ
تط٘أ ٝضیعی ٚظاضت ٔتثٛع و ٝزض تطٌیط٘س ٜچٟاض ترف انّی نٙؼتٔ ،ؼـسٖ ،تـاظضٌا٘ی زاذّی  ٚتجـاضت ذاضجی
ٔی تاقس ،تٟیٔ ٝی ٌطزز.
تا تٛج ٝتٚ ٝظیف ٝشاتی ٔؼا٘ٚت عطح  ٚتط٘أ ٝزض ا٘جاْ أٛض ؾیاؾت ٌصاضی  ٚتط٘أ ٝضیعی ،تط٘أٞ ٝای ػّٕیاتی تا
ٔكاضوت ؾایط حٛظٞ ٜای ؾتازی ،تاتؼٚ ٚ ٝاتؿت ٝتط ٔثٙای ٔأٔٛضیت آٟ٘ا زض ضاؾتای اٞساف تؼییٗ قس ٜزض اؾٙاز
ٔطجغ ،تسٚیٗ ٔی قٛزِ .صا  ٕٝٞحٛظٞ ٜای ؾتازی ،تاتؼٚ ٚ ٝاتؿتٔ ٝىّفٙس ٘ؿثت ت ٝتسٚیٗ تط٘أٞ ٝای ػّٕیاتی
 ٚتٛزجٛٔ ٝضز ٘یاظ (تط اؾاؼ تٛزج ٝضیعی ٔثتٙی تط فؼاِیت) ،زض ضاؾتای اٞساف ٔ ٚحٛضٞای اضؾاِی الساْ  ٚجٟت
تهٛیة ،تٔ ٝؼا٘ٚت عطح  ٚتط٘أ ٝاضؾاَ ٕ٘ایٙس.
ٕٞچٙیٗ تسِیُ تطلطاضی ٔجـسز تحطیٓ ٞای ظإِا٘ ،ٝضـطٚضت ایجـاب ٔی ٕ٘ایس زض ٔماتّٛٞ ٝقٕٙسا٘ ٝتا آٟ٘ا،
تط٘أٞ ٝای تٙظیٕی ٔی تایؿت ت٘ ٝحٛی نٛضت پصیطز ؤ ٝثتٙی تط ظطفیت ٞأ ،عیت ٞا ٙٔ ٚاتغ زض اذتیاض تاقس
ٕٞ ٚچٙیٗ واٞف ضیؿه ٞا  ٚافعایف تٛإ٘ٙسی جٟت تؼٕیك ؾاذت زاذُ  ٚتٛؾؼ ٝنازضات غیط ٘فتیٛٔ ،ضز
تٛج ٝلطاض ٌیطز.
محًرَاي تزوامٍ در سال تًليذ ؛ پشتيثاوي َا؛ ماوع سدايي َا :
ٔحٛض ا :َٚتٛؾؼ ٝتِٛیس  ٚتؼٕیك ؾاذت زاذُ ( 13تط٘أ) ٝ
ٔحٛض زٔ :ْٚسیطیت ٚاضزات  ٚتٛؾؼ ٝنازضات غیط٘فتی ( 6تط٘أ) ٝ
ٔحٛض ؾ :ْٛتٛؾؼٔ ٝؼازٖ  ٚنٙایغ ٔؼس٘ی تا تاویس تط ٘مك ٝضأ ٜؼسٖ ( 4تط٘أ) ٝ
ٔحٛض چٟاضْ :تٛؾؼ ٝفٙاٚضی ٔ ٚحهٛالت زا٘فتٙیاٖ ( 4تط٘أ) ٝ
ٔحٛض پٙجٓٔ :سیطیت تاظاض  ٚؾأا٘سٞی ِجؿتیه تجاضی ( 5تط٘أ) ٝ
ٔحٛض قكٓ :تٟثٛز فضای وؿة  ٚواض ٔ ٚا٘غ ظزایی اظ فطایٙس تِٛیس ( 3تط٘أ) ٝ
ٔحٛض ٞفتٓ :تأٔیٗ ٔٙاتغ ٔاِی  ٚتٛؾؼ ٝؾطٔایٌٝصاضی ( 5تط٘أ) ٝ

2

جذيل اَذاف کمي تًليذ محصًالت مىتخة در تخش صىعت
رديف

عىًان

ياحذ سىجش

عملکزد سال َ 0911ذف سال 0011

1

ا٘ٛاع ؾٛاضی ٚ ٚا٘ت

ٞعاضزؾتٍاٜ

984.2

1200

2

اتٛتٛؼٔ ،یٙی تٛؼ ٖٚ ٚ

زؾتٍاٜ

1873

8968

3

زاضٚ

ٔیّیاضز ػسز

45.2
(ٔ 11ا)ٝٞ

55

4

الؾتیه ذٛزضٚ

ٞعاضتٗ

278.2

330

5

ا٘ٛاع واغص

ٞعاضتٗ

1018.4

1050

6

ٔحهٛالت پتطٚقیٕی

ٔیّی ٖٛتٗ

60.7

72

7

٘د ؾیؿتٓ پٙث ٝای  ٚتطویثی اِیاف ٔهٛٙػی

ٞعاضتٗ

279.4

290

8

اِیاف پّی اؾتط

ٞعاضتٗ

237.3

240

9

فطـ زؾتثاف

ٔیّیٔ ٖٛتط ٔطتغ

1.87
(ٔ 11ا)ٝٞ

2.4

10

ا٘ٛاع تّٛیعیٖٛ

ٔیّی ٖٛزؾتٍاٜ

1.1
(ٔ 11ا)ٝٞ

1.2

11

یرچاَ  ٚفطیعض

ٔیّی ٖٛزؾتٍاٜ

1.9
(ٔ 11ا)ٝٞ

1.9

12

ٔاقیٗ ِثاؾكٛیی

ٞعاض زؾتٍاٜ

1119.3

1080

13

وِٛط آتی

ٞعاض زؾتٍاٜ

1017.6
(ٔ 11ا)ٝٞ

1050

3

جذيل اَذاف کمي تخش معذن ي صىايع معذوي
ياحذ سىجش

عملکزد سال 0911

َذف سال 0011

عىًان

رديف

1

فٛالز ذاْ

ٞعاضتٗ

28374.9

32000

2

ٔحهٛالت فٛالزی

ٞعاض تٗ

25069.6

23000

3

*آ ٗٞاؾفٙجی

ٔیّی ٖٛتٗ

27.8
(ٔ 11ا)ٝٞ

33

4

واتس ٔؽ

ٞعاضتٗ

290.8

270

5

قٕف آِٔٛیٙیْٛ

ٞعاضتٗ

446.6

370

6

*آِٔٛیٙا

ٞعاضتٗ

229.1

240

7

ؾیٕاٖ

ٞعاضتٗ

69387

58000

8

واقی  ٚؾطأیه

ٔیّیٔ ٖٛتط ٔطتغ

444.3

450

9

قیك ٝجاْ

ٞعاضتٗ

1150.5

1700

10

*تطزاقت  ٚتؼثیط  ٚتفؿیط اعالػات پای ٝغئٛفیعیه
ٛٞا تطز تا لسضت تفىیه تاال

ٔیّی ٖٛویّٔٛتط
ذغی

-

11

*تٟی٘ ٝمكٞ ٝای غئٛقیٕیایی ٞ ٚیسض ٚغئٛقیٕیایی
اوتكافی زض ٔمیاؼ 1:25000

تطٌٝ

ماخذ:معايوت امًر معادن ي صىايع معذوي
*َذف سال  0011وقشٍ راٌ معذن ي صىايع معذوي

4

-

1
170

جذيل اَذاف کمي تخش تجارت
رديف

عىًان

ياحذ سىجش

عملکزد سال 0911

َذف سال 0011

1

نازضات واالی غیط٘فتی (تا احتؿاب ٔیؼا٘ات ٌاظی)

ٔیّیاضز زالض

35

41

2

ؾأا٘سٞی قطوتٟای پرف ٚتٛظیؼی

قؼثٝ

368

500

3

اضتماء ؾ ٟٓفطٚقٍاٟٞای تعضي ظ٘جیط ٜای اظ قثىٝ
تٛظیغ

زضنس

11

20

4

پٛقف یىپاضچ ٝضٍٞیطی  ٚضزیاتی اِىتط٘ٚیىی واال
ٚذسٔات

زضنس

90

100

زضنس

-

5.3

5
ٔأذص:
*

ؾ ٟٓتجاضت اِىتط٘ٚیه اظ تِٛیس ٘اذاِم زاذّی

*

ؾاظٔاٖ تٛؾؼ ٚ ٝتجاضت ایطأٖ ،ؼا٘ٚت تاظضٌا٘ی زاذّی ٔ ٚطوع تجاضت اِىتط٘ٚیه

ٞسف ؾاَ  1399زض ؾٙس تط٘أ ٝقكٓ تٛؾؼٝ

5

الف)تزوامٍ َاي سال 0011
برنبمه هبی وزارت صنعت ،معدن و تجبرت
ردیف

محور

هدف کمی
عنوان برنبمه

هدف

حوزه مسئول
واحد سنجش

1

2
-1تٛؾؼٝ
تِٛیس ٚ
تؼٕیك
ؾاذت زاذُ

3

تٛؾؼ ٝؾاذت زاذُ تا ضٚیىطز جایٍعیٙی ٚاضزات

3400

ؾأا٘سٞی نٙؼت ذٛزض ٚؾٛاضی ٔثتٙی تط ؾٙس
ؾیاؾتی تٛؾؼ ٝنٙؼت ذٛزض ٚؾٛاضی

1200

ٞعاض زؾتٍا ٜذٛزضٚ
ؾثه

تٛؾؼ ٝظیط

آب

380

ِیتط تطثا٘یٝ

ؾاذت قٟطن

تطق

400

ٍٔاٚات

ٞای نٙؼتی

ٌاظ

20

قٟطن ٘ ٚاحی ٝنٙؼتی

تهفی ٝذا٘ٚ ٝفاضالب

10

تهفی ٝذا٘ٔ ٚ ٝسَٚ
فاضالب

جٟت ضفغ وٕثٛزٞا

ٔیّی ٖٛزالض

 ٔؼا٘ٚت أٛض نٙایغ ٚٔؼا٘ٚت أٛض ٔؼازٖ  ٚنٙایغ
ٔؼس٘ی

 -ایسضٚ

ؾاظٔاٖ نٙایغ وٛچه ٚ

40

6

ذٛقٝ

 ساشمان گستسش ي وًساشیصىایع ایسان
 ساشمان تًسعٍ ي وًساشی معادنيصىایع معدوی ایسان
 معايوت طسح ي بسوامٍ4ضسوت ومایطگاَُای بیه المللی
ایسان
 ساشماوُای صىعت ،معدن يتجازت استانَا
 معايوت امًز صىایع معايوت طسح ي بسوامٍ ضسوت َای خًدزيساشی يلطعٍ ساشی ذیسبط
يشازت ویسييشازت وفتيشازت زاٌ ي ضُسساشی-ضُسدازیُا

قٟطوٟای نٙؼتی ایطاٖ

4

*تٛؾؼ ٝذٛقٞٝای وؿة  ٚواض نٙؼتی  ٚنٙفی تا
تؼییٗ اثطات تط التهاز وكٛض

حوزه همکبر

ؾاظٔاٖ نٙایغ وٛچه ٚ
قٟطوٟای نٙؼتی ایطاٖ ٚ
ٔطوع انٙاف  ٚتاظضٌا٘اٖ

 معايوت امًزصىایع معايوت امًز معادن ي صىایعمعدوی
 ستاد تسُیل معايوت طسح ي بسوامٍ معايوت آمًشش ،پژيَص يفىايزی
 -مسوص ملی فسش

برنبمه هبی وزارت صنعت ،معدن و تجبرت
ردیف

محور

هدف کمی
عنوان برنبمه

هدف

حوزه مسئول
واحد سنجش

5

تٛؾؼ ٝنٙایغ وٛچه ٔ ٚتٛؾظ ٔؿتؼس پیٕا٘ىاضی
فطػی (زض ضاؾتای تىٕیُ ظ٘جیط ٜتأیٗ نٙایغ
تعضي)
6

*تاظؾاظی ٚ
٘ٛؾاظی
ٚاحسٞای
تِٛیسی ،نٙایغ
ٔؼس٘ی  ٚنٛٙف

250

ٚاحس

تٍٙاٞ ٜای نٙؼتی

50

تٍٙا ٜتعضي

تٍٙاٞ ٜای ٔؼس٘ی

60

تٍٙاٜ

ٚاحس نٙفی

1500

ٚاحس

ؾاظٔاٖ نٙایغ وٛچه ٚ
قٟطوٟای نٙؼتی ایطاٖ

 ایسضٚٔؼا٘ٚت أٛض ٔؼازٖ  ٚنٙایغٔؼس٘ی
–ٔؼا٘ٚت تاظضٌا٘ی زاذّی

-1تٛؾؼٝ
تِٛیس  ٚتؼٕیك
ؾاذت زاذُ

تىٕیُ عطح
ٞای ٘یٕ ٝتٕاْ

جصب ؾطٔایٌ ٝصاض یا تؼییٗ
تىّیف عطح ٞای ضاوس

250

عطح
ٔؼا٘ٚت عطح  ٚتط٘أٝ

200

7

عطح

معايوت امًزصىایع معايوت امًز معادن ي صىایعمعدوی
 ستاد تسُیل معايوت طسح ي بسوامٍ معايوت آمًشش ،پژيَص يفىايزی
 مسوص ملی فسشمعايوت امًز صىایع ساشمانَای تًسعٍ تجازت يصىایع وًچه ي ضُسنَای
صىعتی ایسان
معايوت باشزگاوی داخلیباوه َای عامل ایمیدزي ساشمان صىایع وًچه يضُسوُای صىعتی ایسان
 ستاد تسُیل معايوت امًزصىایع– ساشماوُای صىعت ،معدن ي
تجازت استاوی

7

تىٕیُ عطح ٞای تاالی 60
زضنس پیكطفت فیعیىی زض
نٙایغ ٔ ٟٓپیكطاٖ ( اظ لثیُ
ٚضق ٞای فٛالزی ظیط 3
ٔیّیٕتط  ٚعطح ٞای فٙاٚضا٘)...ٝ

حوزه همکبر

برنبمه هبی وزارت صنعت ،معدن و تجبرت
ردیف

محور

هدف کمی
عنوان برنبمه

هدف

حوزه مسئول
واحد سنجش

8

فؼاَؾاظی ٚاحسٞای ضاوس(زاذُ  ٚذاضج
قٟطوٟای نٙؼتی )

2000

تٍٙاٜ

9

افعایف ضا٘سٔاٖ تِٛیساظ عطیك تىٕیُ ظطفیت ٞای
ذاِی ٚاحسٞای ٔٙترة
10
-1تٛؾؼٝ
تِٛیس  ٚتؼٕیك
ؾاذت زاذُ

11

احهاء  ٚضفغ
ٔكىالت فطایٙس ٚضق ٞای فٛالزی ظیط ٔ 3یّیٕتط
تأیٗ ٔٛاز
اِٚیٛٔ ٝضز ٘یاظ
ٚاحسٞای
تِٛیسی تا
ضٚیىطز انالح
ٔحهٛالت پّیٕطی
فطایٙس ٞا تا
ؾایط زؾتٍاٟٞا
جایٍعیٙی ٛ٘ ٚؾاظی ٘اٌٚاٖ حُٕ ٘ ٚمُ زضٚ ٖٚ
تط ٖٚقٟطی

-ؾاظٔاٖ نٙایغ وٛچه

ٔ-ؼا٘ٚت أٛض نٙایغ

عثك جس َٚپیٛؾت

ٔؼا٘ٚت أٛض ٔؼازٖ  ٚنٙایغٔؼس٘ی تا ٕٞىاضی قٟطن ٞا

2/5

ٔیّی ٖٛتٗ
معايوت امًز صىایع

1

12

8

حوزه همکبر

 معايوت امًز معادن ي صىایعمعدوی
 معايوت طسح ي بسوامٍ ستاد تسُیل– ساشماوُای صىعت ،معدن ي
تجازت استاوی
ولیٍ معايوتُا ولیٍ ساشماوُای تابعٍ ي يابستٍ ولیٍ صىديق َای حمایتی باوه صىعت ي معدن -مسوص ملی فسش

 باوه مسوصیيشازت وفت-بًزس واال

ٔیّی ٖٛتٗ

ٞعاض زؾتٍاٜ

ایسضٚ

 معايوت امًز صىایع معايوت طسح ي بسوامٍضسوت َای خًدزيساشی ي لطعٍساشی ذیسبط

برنبمه هبی وزارت صنعت ،معدن و تجبرت
ردیف

محور

هدف کمی
عنوان برنبمه

حوزه مسئول

هدف

واحد سنجش

1000

زؾتٍاٜ

12
-1تٛؾؼٝ
تِٛیس  ٚتؼٕیك
ؾاذت زاذُ

حٕایت اظ
تأیٗ  ٚتٛؾؼٝ
٘اٌٚاٖ ضیّی

تٛؾؼ٘ ٝاٌٚاٖ ضیّی تیٗ قٟطی

ایسضٚ

عطاحی  ٚؾاذت ٚاٌٗ ٔتطٚ
( 105زؾتٍا)ٜ

100

حوزه همکبر

 معايوت امًز صىایع معايوت طسح ي بسوامٍ ضسوت َای صىایع حمل ي وملزیلی

زضنس پیكطفت

13

ؾاذت زاذُ قٙاٚضٞای ؾاظٔاٖ
تٙازض  ٚزضیا ٘ٛضزی

43

فط٘ٚس

تٛؾؼ ٝنٙایغ
زضیایی

14

افعایف حجٓ
ٔحهٛالت
نازضاتی (واال
 ٚذسٔات)

زتیطذا٘ ٝقٛضای ػاِی نٙایغ
زضیایی

جایٍعیٙی قٙاٚضٞای اؾتیجاضی
ٚظاضت ٘فت تا قٙاٚضٞای ؾاذت
زاذُ

30

تٛؾؼ ٝنازضات ت 15 ٝوكٛض
ٕٞؿایٝ

23.8

تٛؾؼ ٝنازضات ت ٝوكٛضٞای
چیٗ ٙٞ ٚس

11

تٛؾؼ ٝنازضات ت 15 ٝتاظاض
٘ٛظٟٛض

3.6

9

فط٘ٚس

ؾاظٔاٖ تٛؾؼ ٚ ٝتجاضت
ایطاٖ

ٔیّیاضز زالض

 معايوت امًزصىایع ساشمان گستسش ي وًساشیصىایع ایسان
 معايوت طسح ي بسوامٍ صىديق تًسعٍ صىایع دزیایی باوه مسوصی ي باوىُای عامل صىديق تًسعٍ ملی -يشازت وفت

 معايوت امًزصىایع معايوت امًز معادن ي صىایعمعدوی
معايوت طسح ي بسوامٍ معايوت آمًشش ،پژيَص يفىايزی
 صىديق ضماوت صادزات مسوص تًسعٍ تجازت الىتسيویىی ضسوت سُامی ومایطگاٌ َایبیه المللی
 ساشمان استاودازد ایسان -يشازت زاٌ ،مسىه ي ضُسساشی

برنبمه هبی وزارت صنعت ،معدن و تجبرت

ٔ-2سیطیت
ٚاضزات ٚ
تٛؾؼٝ
نازضات
غیط٘فتی

ردیف

محور

هدف کمی

15

16

17

عنوان برنبمه

افعایف تٛٙع
ٔحهٛالت
نازضاتی (واال
 ٚذسٔات)

تٛإ٘ٙس ؾاظی
تٍٙاٞ ٜای
نازضاتی

نازضات ٔحهٛالت تا اضظـ
افعٚز ٜتاال
(ٔحهٛالت زا٘ف تٙیاٖ)

تكٛیك نازضوٙٙسٌاٖ زض جٟت
تٛؾؼ ٝفؼاِیت ٞای تطٚیجی ٚ
تیٗ إِّّی ٕ٘ٛزٖ تٍٙاٞ ٜای
وكٛض
افعایف تٛإ٘ٙسیٟای تٍٙاٞ ٜای
نازضاتی

تٛؾؼ ٝظیطؾاذتٟا  ٚفؼاَ ؾاظی ظطفیت نازضاتی
اؾتاٟ٘ا
افعایف تِٛیس

18

تٛؾؼ ٝتاظاض ٚ
تط٘س تطٚیج
ٛٞیت  ٚاضتمای
جایٍا ٜفطـ
زؾتثاف ایطا٘ی

افعایف نازضات

ایجاز اقتغاَ پایساض

هدف

1

0111

حوزه مسئول
واحد سنجش

ٔیّیاضز زالض

ميليارد ريال

1780

تعذاد تىگاٌ

04

تعذاد

20

زضنس

30

30000

11

حوزه همکبر

زضنس

٘فط

ؾاظٔاٖ تٛؾؼ ٚ ٝتجاضت
ایطاٖ

ساسمان تًسعٍ تجارت

 باوه مسوصی–ساشمان گستسش ي وًساشی
صىایع ایسان
 ساشمان تًسعٍ ي وًساشی معادنيصىایع معدوی ایسان
 مًسسٍ مطالعات ي پژيَصَای باشزگاوی
 -اتاق باشزگاوی

 گمسن استاودازیُا سـاشمان زاَـدازی ي حمـل يومل جادٌ ای
 ساشمان صىعت ،معدن يتجازت استاوُا
 دفتس ممسزات صادزات ي يازدات -مسوص ملی فسش

ساسمان تًسعٍ تجارت

 ساشمان تًسعٍ تجازت ایسان ضسوت ومایطگاَُای بیهالمللی جمًُزی اسالمی ایسان
ٔطوع ّٔی فطـ

برنبمه هبی وزارت صنعت ،معدن و تجبرت

ٔ-2سیطیت
ٚاضزات ٚ
تٛؾؼٝ
نازضات
غیط٘فتی

ردیف

محور

هدف کمی

19

20

عنوان برنبمه

ایجاز فضای
تاظاضیاتی  ٚض٘ٚك
تِٛیس ّٔی اظ
عطیك تطٌعاضی
ٕ٘ایكٍاٜ

*تىٕیُ
ظ٘جیط ٜاضظـ
فّعات اؾاؾی ٚ
اؾتطاتػیه

هدف

تطٌعاضی ٕ٘ایكٍاٞ ٜای
ترههی – تیٗ إِّّی زض
زاذُ وكٛض تا ٕٞىاضی ترف
ذهٛنی  ٚتكىُ ٞا
تطٌعاضی ٕ٘ایكٍأ ٜطتثظ تا ػّٓ
 ٚفٙاٚضی
ٔؽ
قٕف عال
ِیتیْٛ

حوزه مسئول

حوزه همکبر

واحد سنجش

50
ٕ٘ایكٍاٜ

قطوت ؾٟأی ٕ٘ایكٍاٜ
تیٗ إِّّی

4
780

ٞعاض تٗ

1

تٗ
ایٕیسضٚ

٘یىُ

 معايوت امًز معادن ي صىایعمعدوی
 معايوت امًز صىایع -معايوت طسح يبسوامٍ

وثاِت

 -3تٛؾؼٝ
ٔؼازٖ ٚ
نٙایغ ٔؼس٘ی
تا تاویس تط
٘مك ٝضاٜ
ٔؼسٖ

21

تٛؾؼ ٝفؼاِیت
ٞای اوتكافی

قٙاؾایی  ٚپی جٛیی ٔٛاز
ٔؼس٘ی زض وكٛض تط اؾاؼ
ظٟ٘ٚای ؾاذتاضی ،پٟٞٝٙا ٚ
اِٛٚیتٞای اوتكافی

130000

ویّٔٛتط ٔطتغ
ؾاظٔاٖ ظٔیٗ قٙاؾی ٚ
اوتكافات ٔؼس٘ی وكٛض

تىٕیُ چطذ ٝغئٛفیعیه ٛٞایی

30000

ویّٔٛتط ذغی

تِٛیس اعالػات پای ٝظٔیٗ
قٙاؾی

55

ٚضل٘ ٝمكٌ - ٝعاضـ

11

معايوت امًزمعادن يصىایعمعدوی

برنبمه هبی وزارت صنعت ،معدن و تجبرت

-3تٛؾؼٝ
ٔؼازٖ ٚ
نٙایغ ٔؼس٘ی
تا تاویس تط
٘مك ٝضاٜ
ٔؼسٖ

-4تٛؾؼٝ
فٙاٚضی ٚ
ٔحهٛالت
زا٘فتٙیاٖ

ردیف

محور

هدف کمی
عنوان برنبمه

تٟی٘ ٝمكٞٝای ٟٔٙسؾی ٚ
ٔراعطات ظٔیٗ قٙاذتی ٚ
ظیؿت ٔحیغی (ظِعِ ،ٝضیعٌطز،
ؾیُ ،فط٘ٚكؿت ،تغییطات
الّیٓ)... ٚ ،
(حفاضی)
(غئٛفیعیه ظٔیٙی)

هدف

حوزه مسئول
واحد سنجش

35

ٚضل٘ ٝمكٌ / ٝعاضـ

120
80

ٞعاض ٔتط
ٞعاض ٘مغٝ

ایٕیسضٚ

22

*عطح احیاء ،فؼاَ ؾاظی  ٚتٛؾؼٔ ٝؼازٖ وٛچه
ٔمیاؼ

200

ٔؼسٖ

ایٕیسضٚ

23

ٚاٌصاضی ٔجٛظٞا ٔ ٚؼازٖ زض اذتیاض زِٚت اظ
عطیك تاظاض ؾطٔایٝ

3

قطوت ؾٟأی ػاْ

ایٕیسضٔ ٚ ٚؼا ٖٚأٛض ٔؼس٘ی

24

ایجاز ٞاب تثازَ فٙاٚضی زض ٔٛاج ٟٝتا ا٘مالب
نٙؼتی چٟاضْ

أاز ٜؾاظی ٚ 100احس
ٚ 100احس ٔ 2 ٚطوع

ٔ 2طوع تح٘ َٛیع ضاٜ
ا٘ساظی قٛز

12

حوزه همکبر

ایسضٚ-ایٕیسضٚ

 معايوت امًز معادن ي صىایعمعدوی
 ساشمان شمیه ضىاسی صىديق بیمٍ سسمایٍ گرازیفعالیتُای معدوی
– خاوٍ معدن ایسان

 ایمیدزي ساشمان شمیه ضىاسی -معايوت طسح ي بسوامٍ

 معايوت امًزصىایع معايوت امًز معادن ي صىایعمعدوی
 معايوت آمًشش ،پژيَص يفىايزی
 معايوت طسح ي بسوامٍ ضسوت ومایطگاَُای بیهالمللی
 -اوجمهَا ي تطىلَا

برنبمه هبی وزارت صنعت ،معدن و تجبرت

-4تٛؾؼٝ
فٙاٚضی ٚ
ٔحهٛالت
زا٘فتٙیاٖ

ردیف

محور

هدف کمی
عنوان برنبمه

25

ضؾٛخ فٙاٚضی ٞای ایجاز قس ٜتٛؾظ قطوتٟای
زا٘ف تٙیاٖ زض ٚاحس ٞای تِٛیسی

26

27

اجطای عطحٞا  ٚپطٚغٜٞای عطح تٛإ٘ٙسؾاظی
تِٛیس  ٚتٛؾؼ ٝاقتغاَ پایساض (تاج)

عطحٞای
حٛظٜ
فٙاٚضی
اعالػات

حوزه مسئول

هدف

واحد سنجش

100

پطٚغٜ

022

RFP

ایسضٚ-ایٕیسضٚ

ٔؼا٘ٚت آٔٛظـ ،پػٞٚف ٚ
فٙاٚضی

022

تسٚیٗ اِعأات ،چكٓا٘ساظ ٘ ٚمك ٝضاٜ
DTتح َٛزیجیتاَ ٚظاضترا٘ٝ

100

تسٚیٗ  ٚاجطای ؾٙس أٙیت اعالػات

100

تسٚیٗ  ٚاجطای ؾٙس حىٕطا٘ی زازٜ
تطای ترف نٙؼتٔ ،ؼسٖ  ٚتجاضت

100

ضا ٜا٘ساظی ؾأا٘ٛٞ ٝـ تجاضی BI

100

ؾأا٘Gis ٝ

100

13

لسازداد

زضنس

ٔؼا٘ٚت عطح  ٚتط٘أٝ

حوزه همکبر

 معايوت آمًشش ،پژيَص يفىايزی
 معايوت طسح ي بسوامٍ ضسوت ومایطگاَُای بیهالمللی
 صىديق وًآيزی ي ضىًفاییصىديق صحا معايوت علمی فىايزی زیاستجمًُزی
 معايوت امًزصىایع -0معايوتامًز معادن ي صىایع معدوی
 ساشمان صىایع وًچه يضُسوُای صىعتی
 ایدزي ساشماوُای صىعت ،معدن يتجازت استاوی
 داوطگاَُا ي مـساوـص پژيَطی ياستازت آپ َا

معايوت امًز معادن ي صىایعمعدوی
– ساشمان تًسعٍ ي تجازت ایسان
 مسوص تًسعٍ تجازتالىتسيویىی
ولیٍ ساشماوُا ي حًشٌ َایذیسبط

برنبمه هبی وزارت صنعت ،معدن و تجبرت
ردیف

محور

28
ٔ -5سیطیت
تاظاض ٚ
ؾأا٘سٞی
ِجؿتیه
تجاضی

هدف کمی

29

عنوان برنبمه

ؾأا٘سٞی
ِجؿتیه
تجاضی ٚ
ظ٘جیطٜ
ٞای
تأیٗ
وكٛض

هدف

واحد سنجش

اتهاَ قطوت ٞای پرف ت ٝؾأا٘ٝ
جأغ تجاضت

100

تؼساز قطوت

حٕایت اظ ایجاز قطوت ٞای
ِجؿتیىی تٛإ٘ٙس

2

تؼساز قطوت

ؾأا٘سٞی  500قطوت پرف
ؾطاؾطی ٔٙغم ٝای  ٚاؾتا٘ی

پیف تیٙی ٔ ٚسیطیت تحطاٖ ػطض ٚ ٝتماضای
واالٞای اؾاؾی  ٚضطٚضی

ذطیس تضٕیٙی ٌٙسْ

30

حوزه مسئول

ٔسیطیت شذایط
ضاٞثطزی ٟ٘ازٞ ٜا
 ٚواالٞای اؾاؾی

500

تؼساز قطوت

10

واال

10500

ٞعاض تٗ

ٔؼا٘ٚت تاضٌا٘ی زاذّی

 ؾاظٔاٖ حٕایت ٔهطفوٙٙسٌاٖ  ٚتِٛیسوٙٙسٌاٖ

قطوت تاضٌا٘ی زِٚتی ایطاٖ

ذطیس تضٕیٙی زا٘ٞٝای
ضٚغٙی

300

ٞعاض تٗ

ٔسیطیت شذایط ضاٞثطزی
واالٞای اؾاؾی

4885

ٞعاض تٗ

14

حوزه همکبر

 معايوت امًزصىایع معايوت امًز معادن ي صىایعمعدوی
 مسوص تًسعٍ تجازت الىتسيویىیگمسنپایاوٍَا استاودازیَا دفتس ممسزات صادزات ي يازدات ضسوت باشزگاوی ديلتی ضسوت امًز پطتیباوی دام وطًز معايوت امًزصىایع معايوت امًز معادن ي صىایعمعدوی
 مسوص تًسعٍ تجازت الىتسيویىیگمسن -يشازت جُاديشازت التصاد معايوت باشزگاوی داخلی ساشمان حمایت مصسفوىىدگان ي تًلید وىىدگان
 ساشمان َای صىعت ،معدن يتجازت استانَای ذیسبط
ساشمان بسوامٍ ي بًدجٍيشازت جُادباوه مسوصیصىديق تًسعٍ ملی-گمسن

برنبمه هبی وزارت صنعت ،معدن و تجبرت
ردیف

محور

هدف کمی
عنوان برنبمه

31

تاظضؾی  ٚوكف واالی لاچاق تا تغییط ضٚیىطز تٝ
ؾٕت ٔطاوع ػٕس ٜتٛظیغ

ٔ -5سیطیت
تاظاض ٚ
ؾأا٘سٞی
ِجؿتیه
تجاضی

تٛؾؼ ٝتجاضت اِىتط٘ٚیىی

32

تٛؾؼ ٝتجاضت
اِىتط٘ٚیىی ٚ
وؿة ٚ
واضٞای
ٔجاظی

تٛؾؼ ٝوؿة  ٚواض ٔجاظی

حوزه مسئول

هدف

واحد سنجش

390000

تاظضؾی

14000

300

15

ٞعاضٔیّیاضز ضیاَ

وؿة  ٚواض ٔجاظی

ؾاظٔاٖ حٕایت ٔهطفوٙٙسٌاٖ  ٚتِٛیسوٙٙسٌاٖ

حوزه همکبر

 اتاق اصىاف اتاق باشزگاوی– ساشمان صدا ي سیمای جمًُزی
اسالمی ایسان
 ساشمان َای صىعت ،معدن يتجازت استانَا
 ستاد مبازشٌ با لاچاق واال ي ازشيشازت وطًزمدیسان مىاطك آشاد-لًٌ لضاییٍ

ٔطوع تٛؾؼ ٝتجاضت
اِىتط٘ٚیىی

ٔ -ؼا٘ٚت تاضٌا٘ی زاذّی

 معايوت باشزگاوی داخلی معايوت امًزصىایع معايوت امًز معادن ي صىایعمعدوی
مسوص اصىاف ایسان -اتالُای باشزگاوی

برنبمه هبی وزارت صنعت ،معدن و تجبرت
ردیف

محور

هدف کمی
عنوان برنبمه

33

34

واحد سنجش

ٔ-ؼا٘ٚت عطح  ٚتط٘أٝ

انالح ٘ظاْ ٔجٛظ زٞی زض حٛظ ٜنٙؼت ٔؼسٖ ٚ
تجاضت (تا ضٚیىطز حصف یا یىپاضچ ٝؾاظی
ٔجٛظٞا)

15

فطآیٙس

ٚاٌصاضی اذتیاضات غیط حاوٕیتی ت ٝتكىُ ٞای
ترههی ترف ذهٛنی

10

ٔٛضز

ٔا٘غ
ظزایی اظ
فؼاِیت
ٞای
ٚ
تِٛیس
قٙاؾایی ٌٌّٛاٞ ٜای ازاضی  ٚضفغ آٟ٘ا
تجاضت
زض ٚظاضترا٘ٝ

 -6تٟثٛز
فضای وؿة ٚ
واض ٔ ٚا٘غ
ظزایی اظ
فطایٙس تِٛیس

هدف

حوزه مسئول

تفٛیض اذتیاض فؼاِیتٞا  ٚذسٔات تٝ
ؾاظٔاٖٞای اؾتا٘ی

ٔطوع تٛؾاظی  ٚتحَٛازاضی
ٔؼا٘ٚت عطح  ٚتط٘أٝ

10

ذسٔت

ٔ-ؼا٘ٚت عطح  ٚتط٘أٝ

4

ٌٌّٛا ٜازاضی

ٔ-ؼا٘ٚت عطح  ٚتط٘أٝ

وّیٔ ٝؼا٘ٚتٟاؾاظٔاٟ٘ای نٙؼتٔ ،ؼسٖ ٚتجاضت اؾتاٟ٘ا
َ-یات ممسزات شدایی

ٔطوع تٛؾاظی  ٚتح َٛازاضیؾاظٔاٟ٘ای نٙؼتٔ ،ؼسٖ ٚتجاضت اؾتاٟ٘ا

ٔطوع تٛؾاظی  ٚتح َٛازاضیزفتط تاظضؾی,اضظیاتی ػّٕىطز ٚپاؾرٍٛیی ت ٝقىایات
-ؾاظٔاٟ٘ای نٙؼتٔ ،ؼسٖ ٚ

35

ٔا٘غ ظزایی اظ تِٛیس  ٚتجاضت زض حٛظٜ
ٞای تأیٗ اجتٕاػیٔ ،اِیاتٌٕ ،طن،
أٛض تا٘ىی ٔ ٚحیظ ظیؿت

حوزه همکبر

5

16

ٔٛضٛع

ٔؼا٘ٚت عطح  ٚتط٘أٝ -ؾتاز تؿٟیُ

تجاضت اؾتاٟ٘ا
يشازت التصاديشازت واز  ،تعاين ي امًزاجتماعی

برنبمه هبی وزارت صنعت ،معدن و تجبرت
ردیف

محور

هدف کمی

36
 -7تأٔیٗ
ٔٙاتغ ٔاِی ٚ
تٛؾؼٝ
ؾطٔایٌٝصاضی

37

38

عنوان برنبمه

تٝ
واضٌیطی
اتعاضٞای
٘ٛیٗ
تأیٗ
ٔاِی
تطای
ترف

جصب ؾطٔایٞ ٝای ٔطزٔی( ٘ظیط
ػطض ٝؾٟاْ قطوتٟا ،ا٘تكاض ا٘ٛاع
اٚضاق ،ػطض ٝا٘ٛاع ٔحهٛالت ،ایجاز
ا٘ٛاع نٙسٚق ٞاٌٛ ،اٞی اػتثاض ِٔٛس،
افعایف ؾطٔای ٝقطوتٟا )... ٚ

ٞسایت ؾطٔایٞ ٝای ذطز ٔطزٔی تٝ
ؾٕت تِٛیس اظ عطیك تأیٗ ٔاِی
جٕؼی  ٚظطفیت ٔاز 30 ٜلا٘ ٖٛضفغ
ٔٛا٘غ تِٛیس

جصب ؾطٔایٌ ٝصاضی ٙٔ ٚاتغ ٔاِی ذاضجی زض
ترف نٙؼتٔ ،ؼسٖ ٚتجاضت
حٕایت ٞای ٔاِی
اظ ترف تٛؾظ
نٙسٚق ٞای
ٚظاضترا٘ٝ

هدف

200

حوزه مسئول

حوزه همکبر

واحد سنجش

ٞعاض ٔیّیاضز ضیاَ

ٔؼا٘ٚت عطح  ٚتط٘أٝ ایمیدزي ایدزي ساشمان صىایع وًچه يضُسوُای صىعتی ایسان
ولیٍ صىديق َای حمایتی باوه صىعت ي معدن ساشمان بًزس ي ايزاق بُاداز اتالُای باشزگاوی ي تطىلُایمًثس

1000

ٔیّیاضز ضیاَ

ٔ-ؼا٘ٚت عطح  ٚتط٘أٝ

2

ٔیّیاضز زالض

ٔ -ؼا٘ٚت عطح  ٚتط٘أٝ

نٙایغ پیكطفتٝ

1300

نسٚض  ٚتٕسیس ا٘ٛاع ضٕا٘ت

1000
17

نٙسٚق حٕایت اظ تحمیمات

ٔیّیاضز ضیاَ

 ٚتٛؾؼ ٝنٙایغ پیكطفتٝ
نٙسٚق ضٕا٘ت ؾطٔایٝ

 ایدزي ایمیدزيساشمان صىایع وًچه ي ضُسنَای صىعتی ایسان
 ساشمان تًسعٍ تجازت باوه صىعت ي معدن -ساشمان بسوامٍ ي بًدجٍ

برنبمه هبی وزارت صنعت ،معدن و تجبرت
ردیف

محور

هدف کمی
عنوان برنبمه

هدف

حوزه مسئول
واحد سنجش

٘أ ٝزض حٛظ ٜنٙایغ وٛچه
نٙسٚق تٛؾؼ ٝنٙایغ زضیایی
تٛؾؼٛٔ ٝثط نازضات  ٚتأیٗ
أٙیت ٔاِی نازض وٙٙسٌاٖ
ت ٝوكٛضٞای ٞسف
39
 -7تأٔیٗ
ٔٙاتغ ٔاِی ٚ
تٛؾؼٝ
ؾطٔایٌٝصاضی

تٛؾؼ ٝؾطٔایٌ ٝصاضی تا عطح التهاز ٔمأٚتی تا
قطوتٟای تطتط

ٌصاضی نٙایغ وٛچه

890

40

نٙسٚق تٛؾؼ ٝنٙایغ زضیایی

3.5

ٔیّیاضز زالض

100

قطوت

12

*تٛؾؼٙٔ ٝاعك ٔحطٚ ْٚ
وٕتط تطذٛضزاض
(فؼاِؿاظی ٚاحسٞای ضاوس،
ضا ٜا٘ساظی عطحٟای ظیط ؾاذتی،
تىٕیُ  ٚضا ٜا٘ساظی عطحٟای ٘یٕ ٝتٕاْ )

حوزه همکبر

نٙسٚق ضٕا٘ت نازضات
ایطاٖ

ٔؼا٘ٚت عطح  ٚتط٘أٝ

 -وّیٔ ٝؼا٘ٚتٟا

اؾتاٖ

 وّی ٝؾاظٔاٟ٘ای تاتؼٝوّی ٝنٙسٚق ٞای حٕایتیٔؼا٘ٚت عطح  ٚتط٘أٝ
(زفتط ؾطٔایٌ ٝصاضی  ٚأٛض

250

عطح

عطحٟا)

 تا٘ه نٙؼت ٔ ٚؼسٖ ؾاظٔاٟ٘ای نٙؼتٔ ،ؼسٖ ٚتجاضت اؾتاٟ٘ای شیطتظ
 اؾتا٘ساضیٟای اؾتاٟ٘ایشیطتظ

*

پطٚغٞ ٜای ٔطتثظ تا التهاز ٔمأٚتی
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ب) پشتيثاوي َاي مًرد وياس تًليذ :
ٕٞ -1اٍٙٞی تیٗ لٛای ؾٌ ٝا٘ ٝزض جٟت تسٚیٗ اٞساف والٖ التهازی زض وكٛض
ٕٞ-2اٍٙٞی تیٗ زؾتٍاٞ ٜای اجطایی وكٛض جٟت تِٛیس ،تأیٗ  ٚتٛظیغ واالٞای اؾاؾی  ٚاؾتطاتػیه زض وكٛض
-3تأیٗ ٔٙاتغ ٔاِی اظ عطیك ؾاظٔاٖ تط٘أ ٚ ٝتٛزج ،ٝنٙسٚق تٛؾؼّٔ ٝی ،تا٘ه ٔطوعی
-4ا٘غثاق لٛا٘یٗ تیٗ تركی تیٗ زؾتٍاٞ ٜای اجطایی وكٛض جٟت ؾِٟٛت زض نسٚض ٔجٛظ ٞا
-5اؾتفاز ٜاظ اتعاضٞای ٘ٛیٗ تأیٗ ٔاِی تا ٞسف جصب ٘مسیٍٙی ٞای ؾطٌطزاٖ
ٕٞ-6اٍٙٞی زؾتٍاٞ ٜای التهازی تا ٚظاضت أٛض ذاضج ٝجٟت زؾتطؾی ت ٝتاظاضٞای جسیس  ٚتؿٟیُ أٛض
التهازی زض حٛظ ٜتیٗ إُِّ
ٕٞ-7اٍٙٞی فیٕاتیٗ ٚظاضت وكٛضٚ ،ظاضت ضاٚ ٚ ٜظاضت نٕت زض ذهٛل تؿٟیُ  ٚتٛؾؼ٘ ٝاٌٚاٖ حُٕ ٘ ٚمُ زض
جٟت تٛظیغ واال
ٕٞ-8اٍٙٞی فی ٔاتیٗ ترف ٞای زِٚتی ٔ ٚطزٔی جٟت اؾتفاز ٚ ٜتٟطٌ ٜیطی اظ ظطفیت ٞای ٔطزٔی تطای
ایجاز  ٚضا ٜا٘ساظی تؼا٘ٚی ٞا ّٞ ٚسیٞ ًٙای ؾطٔایٌ ٝصاضی
ٕٞ-9اٍٙٞی الظْ جٟت ٔسیطیت ضاٞثطزی ٟ٘ازٞ ٜا  ٚواالٞای اؾاؾی اظ عطیك تٛؾؼ ٝؾأا٘ٞ ٝای جأغ تجاضت
اِىتط٘ٚیه زض وكٛض
-10اؾتفاز ٜاظ ظطفیت زا٘كٍاٞ ٜا ٔ ٚطاوع ػّٕی  ٚترف ٞای زا٘ف تٙیاٖ جٟت پیاز ٜؾاظی فٙاٚضی ٞای جسیس
تا ٞسف تٟثٛز اضتماء تٟطٚ ٜضی  ٚافعایف ضا٘سٔاٖ زض تِٛیس

19

ج) ماوع سدايي َا :
 -1ضفغ لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ٘اواضأس  ٚواٞف نسٚض تركٙأٞ ٝای ٔتؼسز ٛٔ ٚاظی ٔ ٚتٙالض زؾتٍاٞی
-2تأیٗ ٔٛاز اِٚی ٝنٙایغ ٔتٙاؾة تا اِٛٚیت تٙسی ٞای تِٛیس
-3ػطضٟ٘ ٝازٞ ٜای زِٚتی تا اِٛٚیت ؾ ًٙآ ٗٞزض تٛضؼ
-4ایجاز عطح جأغ تكىُ ٌطایی زض حٛظٞ ٜای ٔتؼسز نٙایغ ٕٞؿ ٛتا ٘یاظ تكىُ ٞا ٚ ٚاحسٞای تِٛیسی
-5ایجاز ؾاظٚواض ٔٙاؾة زض ترهیم ؾٕٟیٞ ٝای ٔٛاز اِٚی ٚ ٝتاییس ثثت ؾفاضـ
-6ایجاز تؼطفٌ ٝصاضی واضأس تطای واالٞای ٔكات ٝؾاذت زاذُ
 -7ایجاز ٔكاضوت ٕ٘ایٙسٌاٖ ترف ذهٛنی زض اتراش تهٕیٕات ٔطتٛط ت ٝتِٛیس
-8واٞف  ٚت ٝحسالُ ضؾا٘سٖ تطٚوطاؾی زض اذص ٔجٛظٞا ،ثثت قطوت ،نسٚضواضت تاظضٌا٘ی .... ٚ
-9ایجاز ؾاظٚواض ٔٙاؾة  ٚواضأس تكٛیك  ٚتٙثیٔ ٝاِیاتی
 -10ایجاز ؾاظٚواض ٔٙاؾة تا فضاؾاظی ؾطٔایٌ ٝصاضی  ٚجصب ؾطٔایٌ ٝصاضی ٞای ذاضجی زض تاؾیؽ
ٚاحسٞای تِٛیسی
 -11حٕایت ٚیػ ٜاظ وؿة  ٚواضٞای ٔجاظیٛ٘ ،آٚضی ٞا  ٚاؾتاضتاج ٞا
 -12واٞف ظٔاٖ نسٚض ٔؼافیت ٌٕطوی ٔاقیٗآالت ذظ تِٛیس
 -13واٞف ٘ٛؾا٘ات ٘طخ اضظ جٟت ثثات زض لیٕت تٕاْ قسٛٔ ٜاز اِٚی ٝواالٞای تِٛیسی
 -14تؿٟیُ قطایظ اػغای تؿٟیالت تا٘ىی تطای عطح ٞای تِٛیسی و ٝؾاذت زاذُ ٘ساض٘س
 -15ایجاز قطایظ ٔٙاؾة جٟت تازی ٝتسٞی ٞای تا٘ىی تٍٙاٞ ٜای تِٛیسی
 -16تؿطیغ زض تؿٛی ٝزی ٖٛزِٚتی ت ٝقطوت ٞا  ٚتٍٙاٞ ٜای تِٛیسی
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