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 پس هنظر

پبیضاع ثغای  ّ ػصغیّ هبلضاعی ػعاػت ، صیضگبٍ اصلی ّػاعت 

تبهیي اهٌیت ؿظائی، ایجبص کبع ّ کبُق كوغ کَ هٌتج ثَ 

ثغ  . کلْع گغصصتوبم كِغًّضاى عكبٍ ّتوْیَ اهتصبص هلی 

تؼِض، ػغضَ سضهبت ثَ صْعت یکـبى ثَ )  اؿتچِبع اصل اؿتْاع

 .( ، صضاهت،  كلبكیت ّ اصل پبؿشگْییجبهؼَ صُوبًی

: اُضاف اؿتغاتیژیک ایي ّػاعت ػجبعت اًض اػ

  ّ ایجبص ػهیٌَ هٌبؿت ثغای عكض ّ اًکلبف ػعاػت

 هبلضاعی؛

 تذوین ّ هؼغكی تکٌبلْژی ُبی هؼبصغ ػعاػتی ّ هبلضاعی؛ 

  اكؼایق صؿتغؿی هطویي صُبهیي ّ هبلضاعاى ثَ ػْاهل

 تْلیض ثب کیلیت ّ ثبػاع؛

 تٌظین هٌبثغ طجیؼی ثب دـبؿیت تـییغ اهلین؛ 

  ثِجْص اهٌیت ؿظایی ّ تـظیَ؛ 

  اصالدبت ًِبصی ّ اعتوبی ظغكیت کَ جْاثگْی ًیبػهٌضیِبی

 کلْع ثبكض؛

  ثغًبهَ ُبی جبهغ هلی صاعای اّلْیت اًکلبف ػعاػت:هٌجغ

( CAD NPP) 

 گسارشخالصو 

 1399ّػاعت ػعاػت، آثیبعی ّ هبلضاعی صع ًْ هبٍ ؿبل هبلی 

كؼبلیت ػوضٍ عا پالى ًوْصٍ ثْص کَ اػ جولۀ آى   (91)هجوْػًب 

( 41)ثَ تؼضاص . كؼبلیت عا صع عثغ ؿْم تکویل ًوْصٍ اؿت (34)

كؼبلیت کبع ُبی كؼیکی  (16)كؼبلیت صعدبل اجغا هغاع صاعص، 

كؼبلیت آؿبػ ّلی ًـجت هلکالت  (0) ّتطجینآى آؿبػ ًلضٍ اؿت

 .هؼطل كضٍ اؿت

اّؿط كیصضی پیلغكت توبم كؼبلیت ُبی ّػاعت ػعاػت، آثیبعی ّ 

كیصض هیغؿض ّ هطبثن هوضاع  (48.36)هبلضاعی صع عثغ ؿْم ثَ 

كیصض (82.23)صع عثغ ؿْم ؿبل هبلی ثَ  (Target)ُضف تؼیي كضٍ 

 .هیغؿیض

هجوْع كؼبلیت 

ُبی پالى كضٍ 

 (ؿْم)صع عثغ 

كؼبلیت ُبی 

تکویل كضٍ 

صع عثغ 

 (ؿْم)

 كؼبلیت ُبی

صع دبل 

اجغا صع 

 (ؿْم)عثغ 

 كؼبلیت ُبی

هؼطل كضٍ 

صع عثغ 

 (ؿْم)

كؼبلیت 

 ُبی 

آؿبػ 

ًبكضٍ صع 

 (ؿْم)عثغ 

91 34 41 0 16 
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 1399سال هالی  (سٌم)در رتع  تحقق فعالیت ىای پالى شده گسارش

 . جضّل طیل هیؼاى پیلغكت كؼبلیت ُبی ػوضٍ عا ًلبى هیضُض

  اصلیىدف

هقدار ىدف 

(Target)در  

 (سٌم)رتع 

سال هالی 

1399 

 عنٌاى فعالیت عوده

فیصدی 

پیشرفت 

 هقدار هطاتق

 (Target)ىدف 

در رتع 

 سال  (سٌم)

فیصدی 

پیشرفت 

هطاتق پالى 

 ساالنو

 ادیبء،

 ّ ثبػؿبػی

 توْیَ

 ُبی ؿیـتن

 اػ آثیبعی

 طغین

 اكؼایق)

 ػعاػت

 آثی،

 اكؼایق

 ؿبدبت

 ُبی ػهیي

 تذت

 ّ آثیبعی

 توْیَ

 چْپ چِبع

 ُبی

 ّ هبًًْی

(. ًِبصی

 ّ تکویل

 ثِغٍ

  ثغصاعی

  كجکَ 121

 آثیبعی

 (121 ؿبػی ثبػ ّ ادیب

 ّالیبت صع آثیبعی كجکَ

 ّعصک، هیضاى ؿْع،)

 ثـالى، صایکٌضی، پکتیب،

 پٌجلیغ، ثبصؿیؾ، کٌغ،

 ًٌگغُبع، تشبع، ػاثل،

 ؿؼًی، کبثل، ُلوٌض،

 كغاٍ، سْؿت، پکتیکب،

 ُغات، کٌضُبع، اعػگبى،

 ّ پغّاى لْگغ، ثلز،

(. کبثل

85% 86%  

 ّ تکویل

 ثِغٍ

 ثغصاعی

 کبًبل 435

 صعجَ كغػی

 ؿْم ّ صّم

 (435) ؿبػی ثبػ ّ ادیب

 ّ صّم صعجَ كغػی کبًبل

 تشبع، کٌضػ، ّالیت صع ؿْم

 ّ ًٌگغُبع ثضسلبى،

 کبع% 35 تکویل )جْػجبى

 کبًبل 99 هبًضٍ ثبهی

 ثبهی هجل ؿبل اػ کَ كغػی

 336 کبع كغّع ّ هبًضٍ

(. جضیض كغػی کبًبل

70% 70%  

 ایجبص

 ؿیـتن

 آثیبعی

 یی هطغٍ

 8 صع

 ُکتبع

 ثبؿبت

 هخوغ

 هطغٍ آثیبعی ؿیـتن ًصت

 ثبؿبت ُکتبع 8 صع یی

 لْگغ، )ّالیبت صع هخوغ

 ؿؼًی، سْؿت، پکتیکب،

 ّ پکتیب ثبهیبى، ّعصک،

(. کبثل

100% 0%  

 120 ایجبص

 طسیغٍ ثبة

 سبکی گبٍ

 ثبعاى آة

 طسیغٍ ثبة (120)اػوبع 

 صع  ثبعاى آة سبکی گبٍ

 ثلز، پکتیب، کبثل )ّالیبت

 تشبع، ؿوٌگبى، ؿغپل،

 لـبى، کٌغ، ًٌگغُبع،

 سْؿت، ؿْع، ُغات،

 کٌضُبع، اعػگبى، پکتیکب،

(. ػاثل ّ ثبصؿیؾ

95% 0%  
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 ّ تکویل

 ثِغٍ

 ثغصاعی

 ثبة 121

 آثغیؼٍ

 کْچک ُبی

 آثیبعی

 آثغیؼٍ ثبة (121)ایجبص 

 ّالیبت صع آثیبعی کْچک

 ثلز، پکتیب، صایکٌضی،

 ًْعؿتبى، ثـالى، ؿوٌگبى،

 لـبى، کٌغ، ًٌگغُبع،

 سْؿت، ؿْع، ُغات،

 کٌضُبع اعػگبى، پکتیکب،

 % 37 تکویل )ثبصؿیؾ ّ

 11 هبًضٍ ثبهی کبع

 هجل ؿبل اػ کَ آثغیؼٍ

 کبع كغّع ّ هبًضٍ ثبهی

. جضیض آثغیؼٍ 110

95% 48%  

 ّ تکویل

 ثِغٍ

 ثغصاعی

 ثبة 200

  ُبی چکضم

 کٌتغّلی

 کْچک

 صم چک ثبة (200)اػوبع 

 صع کْچک کٌتغّلی  ُبی

 صایکٌضی، کبثل، )ّالیبت

  ؿغپل، ثلز، پکتیب،

 تشبع، ثضسلبى، ؿوٌگبى،

 کٌغ، ًٌگغُبع، كبعیبة،

 سْؿت، ؿْع، لـبى،

 ثبصؿیؾ اعػگبى، پکتیکب،

(. ػاثل ّ

85% 0%  

 ّ تکویل

 ثِغٍ

 ثغصاعی

 هتغ 1790

 صیْاع

 اؿتٌبصی

 کبًبل

 ُلت ُؼاع یک 1790  اػوبع

 صیْاع هتغ ًْص صضّ

 ّالیت صع کبًبل اؿتٌبصی

%55 %85 جْػجبى ّ ًٌگغُبع  

 ّ تکویل

 ثِغٍ

 17 ثغصاعی

 دْض ثبة

 آة طسیغٍ

 دْض ثبة (17)اػوبع 

 اثیبعی ثغای اة طسیغٍ

 ) ّالیبت صع هخوغ ثبؿبت

 ّ پکتیب ّ سْؿت لْگغ،

(. جْػجبى

85% 62%  

 ّ تِیَ

 100 تْػیغ

 پبیَ

 ّاتغپوپ

 ؿْلغی

 100 تْػیغ ّ سغیضاعی

 ثغای ؿْلغی ّاتغپوپ پبیَ

 صع هخوغ ثبؿِبی آثیبعی

 ؿؼًی، کبثل، )ّالیبت

 ثلز، پکتیب، لْگغ،

 ثضسلبى، ثـالى، ؿوٌگبى،

 ًٌگغُبع، کٌضػ،  تشبع،

 ؿْع، ُغات، لـبى، کٌغ،

(. ػاثل ّ هٌضُبع , سْؿت

85% 0%  

 دوبیت

 ّاًکلبف

 ثِجْص صع

 تبهیي

 ّ تِیَ

 سغیضاعی

8587 

  تي هتغیک

 ّ سغیضاعی پغّؿَ تکویل

 ُؼاع ُلت( 8587 )تْػیغ

 هتغیک ُلت ُلتبص پٌجصضّ

 كضٍ اصالح ثظعی تشن تي

70% 15%  
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 هصئًْیت

 ّ ؿظائی

 هؼیلت

 ثغای

 اهلبع

 پظیغ آؿیت

 طغین اػ

 اكؼایق)

 تْلیض

 ّ گٌضم

 ؿلَ ؿبیغ

 ثغای جبت

 هصغف

 کٌٌضگبى،

 اكؼایق

 هذصْالت

 هبلضاعی

 هصغف ثغای

 کٌٌضگبى،

 اكؼایق

 تْلیض

 دجْثبت،

 هذصْالت

 ّ ثبؿضاعی

 ّ ؿجؼیجبت

 توْیَ

ُب ًِبص ). 

 اصالح گٌضم

 ثظعی كضٍ

 ّالیت( 34 )صع  گٌضم

. کلْع

 ّ سغیضاعی

 اًتوبل

82500 

 تي هتغیک

 ثَ گٌضم

 ُبی طسبیغ

 اؿتغاتژیک

 کلْع

 ُلتبص 75000 هوضاع اًتوبل

 گٌضم تي هتغیک ُؼاع پٌچ

 کلْع ثالػْض کوکی

 صاص هغاع کَ ٌُضّؿتبى

 پغّؿَ تذت آى اًتوبل

 ّ صاعص هغاع هلی تضاعکبت

 ُؼاع ُلت 7500 سغیضاعی

 اػ تي هتغیک پٌجصض

 هبػاص کَ کلْع صُبهیي

 ّ توـیوبت  صاعًض، گٌضم

 ُبی طسبیغ  صع آى اًتوبل

. کلْع اؿتغاتژیک

75% 46%  

 50 پیلجغص

 کبع كیصض

 ثبة 2

 گضام

 طسبیغ

 اؿتغاتژیک

 جبت ؿلَ

 گضام  ثبة(1 )اػوبع

 تي 5000 ظغكیت ثَ طسبیغ

 صیْاع ادبطَ )كبهل کَ

 هؼَ اصاعی اتبم ،صّثبة

 ؿپتیک ّچبٍ تلٌبة ثبة یک

 صع ػوین چبٍ دلوَ ّدلغیک

(  1 )اػوبع ّ. كغاٍ ّالیت

 3000 ظغكیت ثَ گضام ثبة

 صّ )كبهل کَ جبت ؿلَ تي

 چبٍ هؼَ اصاعی اتبم ثبة

(. ػاثل ّالیت صع ؿپتیک

70% 7%  

 ایجبص

 هطؼَ 1300

 ًوبیلی

 گٌضم

یک ُؼاع ؿَ  (1300) ایجبص

 گٌضم ًوبیلی هطؼَ صض

 جغیت یک ؿبدَ صع ُغیک

 کلْع ّالیت 34 صع  ػهیي

75% 75%  

 ایجبص

1820  

 هطؼَ

 ًوبیلی

 كبلی

 ُؼاع یک (1820)ایجبص 

 ًوبیلی هطؼَ ثیـت ُلتصضّ

 یک ؿبدَ صع یک ُغ كبلی

 ّالیبت صع ػهیي جغیت

 کٌغ، ُغات، ثلز، ثـالى،)

 ّ ًٌگغُبع لـوبى، کٌضػ،

(. تشبع

100% 100%  

  300 ایجبص

 هطؼَ

 ًوبیلی

 ؿبیجیي

 ًوبیلی هطؼَ (300)ایجبص 

 یک ؿبدَ صع یک ُغ ؿبیجیي

 ّالیبت صع ػهیي جغیت

 پغّاى، کبپیـب، کبثل،)

 كبعیبة، لْگغ، پٌجلیغ،

 ثلز، ؿغپل، جْػجبى،

 کٌضػ، ثـالى، ؿوٌگبى،

 ُغات، ثضسلبى، تشبع،

 صایکٌضی، ثبهیبى،

100% 100%  
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(. لـوبى ّ کٌغ ًٌگغُبع،

 ایجبص

 هطؼَ 1350

 ًوبیلی

 ؿجؼیجبت

 ؿَ ُؼاع یک 1350 ایجبص

 ًوبیلی هطؼَ پٌجبٍ صضّ

 ؿبدَ صع یک ُغ ؿجؼیجبت

 ّالیبت صع ػهیي جغیت یک

 ثلز، کٌضُبع، کٌضػ،)

(. کبثل ّ ُغات ًٌگغُبع،

100% 100%  

 800 ایجبص

 هطؼَ

 ًوبیلی

 جْاعی

 ًوبیلی هطؼَ (800)ایجبص 

 یک ؿبدَ صع یک ُغ جْاعی

 لْگغ ّالیت صع ػهیي جغیت

. ًٌگغُبع ّ

100% 100%  

 تلتیق

66000 

 جغیت

 ّ هؼاعع

 تْػیغ

 هطؼَ 4000

 ؿغتلیکیت

 كق كصت (66000) تلتیق

 تشن هؼاعع جغیت ُؼاع

 (4000) تْػیغ ّ ثظعی

 ؿغتلیکیت هطؼَ ُؼاع چِبع

 تْلیض سصْصی ُبی كغکت ثَ

 ّالیبت 34 صع ثظعی تشن

. کلْع

70% 100%  

 210 ادضاث

 ؿجؼ ثبة

 ػصغی سبًَ

 ؿجؼ ثبة (210) ادضاث

 ّ کْچک ػصغی ُبی سبًَ

 301  ّ 120 ؿبدَ صع ثؼعگ

 ّالیت صع هغثغ هتغ

 ّ جْػجبى،ُغات ًٌگغُبع،

. ثلز

50% 60%  

 ّ ادیبء

 ایجبص

6966 

 ُکتبع

 ثبؿبت

 هخوغ

 (4771) ادضاث ّ ادیبء

چِبع ُؼاع ُلتصضّ ُلتبص 

 جضیض ثبؿِبی یک ُکتبع

 ُکتبع 195 هخوغ، صعستبى

 ًیوَ ّ هتغاکن ثبؿِبی

  صّ ُؼاع2000  ّ هتغاکن

 34 صع کٌَِ ثبؿِبی ُکتبع

 کلْع ّالیت

90% 100%  

 ؿیـتن ًصت 

 صع چیلَ

 جغیت 412

 ػهیي

 ؿجؼیجبت

 ػهیي جغیت (412)ایجبص 

 ؿجؼیجبت چیلَ ؿیـتن ثَ

 ًٌگغُبع، ) ّالیبت صع

(. ثبصؿیؾ ّ كغاٍ

80% 33%  

 ؿیـتن ًصت

 صع چیلَ

 ُکتبع 22

 ثبؿبت

 هیٍْ

 ثبؿبت ُکتبع (22)ایجبص 

 چیلَ ؿیـتن ثَ جبت هیٍْ

 پکتیکب، لْگغ، )ّالیبت صع

 کٌغ، لـوبى، ؿؼًی، سْؿت،

 پکتیب، ثبهیبى، ّعصک،

(. ًٌگغُبع ّ کبثل

80%  0%  

 ؿیـتن ًصت

 صع چیلَ

 ُکتبع 166

 ثبؿبت ُکتبع (166)ایجبص 

 صع چیلَ ؿیـتن ثَ اًگْع

  ؿؼًی، کبثل، )ّالیبت

85% 85%  
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 ثبؿبت

 اًگْع

  لْگغ، پغّاى، کبپیـب،

 ثلز، پکتیب، صایکٌضی،

 ؿوٌگبى، ؿغپل، جْػجبى،

 تشبع، ثضسلبى، ثـالى،

 ، ُغات کٌضػ، كبعیبة،

 اعػگبى، پکتیکب، ؿْع،

 ، ثبصؿیؾ ُلوٌض، کٌضُبع،

(. ػاثل ّ ًیوغّػ

  تِیَ

 ثـتَ 3394

 ّؿبیل

 ثبؿضاعی

 (3394) تْػثغ ّ سغیضاعی

 چِبع ًْص صضّ ؿَ ُؼاع ؿَ

 ثبؿضاعی ّؿبیل  ثـتَ

 ّ تغّیج کبعهٌضاى ثغای

 هجیل اػ پیلوضم صُبهیي

 ّ اعٍ کالى، ّ سْعص هیچی

 ػیٌَ، اعٍ، صّاپبكی، کیت

  ّثیل کغاچی پالؿتیکی، ؿجض

 صایکٌضی، )ّالیبت صع

 جْػجبى، ثلز، پکتیب،

 ثـالى، ؿوٌگبى، ؿغپل،

 كبعیبة، تشبع، ثضسلبى،

 ًٌگغُبع، ًْعؿتبى، کٌضػ،

 ؿْع، ُغات، لـبى، کٌغ،

 اعػگبى، پکتیکب، سْؿت،

 كغاٍ، ُلوٌض، کٌضُبع،

 ػاثل، ، ًیوغّػ ثبصؿیؾ،

(. لْگغ ّ پغّاى کبثل،

90% 80%  

 482 تطجین

 تجغثَ ؿیت

 تذویوبتی

 تجغثَ ؿیت (482)تطجین 

 اًجبم احغ صع تذویوبتی

 ػولیبتی، ُبی كؼبلیت

 كبعم 19 صع تشٌیکی

 ّالیبت صع تذویوبتی

 ُغات، ثبهیبى، کبثل،)

 تشبع، ثضسلبى، ثـالى،

 ُلوٌض، کٌضػ، ؿْع،

 کبپیـب، ثلز، ًٌگغُبع،

 ّ پغّاى کٌضُبع، پکتیب،

(. کٌغ

75% 82%  

 75 ایجبص

 هْعیَ ثبة

 صعستبى

 هخوغ

 هْعیَ ثبة (75)ادضاث 

 ّالیت صع هخوغ صعستبى

 ثـالى، جْػجبى، ًٌگغُبع،

 ثلز کبثل، پغّاى، لْگغ،

. ُغات ّ

90% 45%  

 ایجبص

 ثبة  1290

 ثبؿچَ

 سبًگی

 صّ ُؼاع یک (1290) ادضاث

  ثبؿچَ ثبة ًْص صضّ

 صع ُغیک ؿجؼیجبت سبًگی

 ثغای ػهیي ثـٍْ یک ؿبدَ

85% 100%  
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 صضّ صّ ُؼاع یک (1290)

 کبثل، ّالیت صع سبًن ًْص

 پغّاى، لْگغ، ثـالى،

. ُّغات ثلز ًٌگغُبع،

 500 ایجبص 

 هطؼَ

 ًوبیلی

 پشتَ

 ًوبیلی هطؼَ (500)ادضاث 

 جغیت یک ؿبدَ صع پشتَ

 ُغات، )ّالیبت صع ػهیي

 ثلز، کٌضػ، ؿغپل،

 ؿوٌگبى، تشبع، ًٌگغُبع،

(. ُلوٌض ّ ثـالى جْػجبى،

90% 90%  

 903 ایجبص

 هطؼَ

  ًوبیلی

 ػػلغاى

  ًوبیلی هطؼَ (903)ادضاث 

 ؿبدَ صع کضام ُغ ػػلغاى

 34 صع ػهیي جغیت ًین

 کلْع ّالیت

90% 45%  

 تِیَ

 ّؿبیل

 ؿوبعم

 70 ثغای

 سبًن

 ّؿبیل ثـتَ (70)تْػیغ 

 ثغای ؿوبعم تْلیض ّ کلت

 کبثل ّالیت صع سبًن (70)

 .

90% 100%  

 ّ تکویل

 ثِغٍ

 ثغصاعی

 تؼویغ

 اًـتیتیْت

 تذویوبت

 ػػلغاى

 100 الی 40 اػ پیلغكت

 تؼویغ اػوبع کبع كیصض

 ّالیت ػػلغاى اًـتیتْت

 ُغات
65% 65%  

( 1 )ایجبص

 كلتغ ثبة

 صع كلتغ ثبة( 1 )اػوبع

 جْػجبى ّالیت
85% 6%  

 50 ایجبص

 ّادض

 کْص تْلیض

 کوپْؿت

 تْلیض ّادض (50)اػوبع 

 ّالیبت صع کوپْؿت کْص

 لْگغ، کبپیـب، کبثل،)

 جْػجبى، ثلز، پکتیب،

 کٌضػ،  ثـالى،  ؿغپل،

 لـبى، کٌغ، ًٌگغُبع،

(. کٌضُبع ّ سْؿت  ُغات،

75% 0%  

 ّ تکویل

 ثِغٍ

 ثغصاعی

  ثبة 432

 سبًَ کلوق

 کلوق ثبة (432)اػوبع 

 ظغكیت ثَ کضام ُغ  سبًَ

 صع اًگْع تي 8 الی 6

 ثلز، ؿؼًی، کبثل، )ّالیبت

  ُغات، كبعیبة، ؿغپل،

 كغاٍ، ُلوٌض، کٌضُبع،

(. لْگغ ّ ػاثل

85% 50%  

 تشن تِیَ

 ثغای پـتَ

 ادضاث

1000 

 ثغای پـتَ تشن تْػیغ

 ُؼاع یک (1000) ادضاث

 صع جضیض ثبؿبت ُکتبع

 ؿؼًی، کبثل، )ّالیبت

70% 100%  
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 ُکتبع

 ثبؿبت

 پـتَ جضیض

 ثبهیبى، لْگغ، ّعصک،

 ثلز، پکتیب، صایکٌضی،

 ؿوٌگبى، ؿغپل، جْػجبى،

 تشبع، ثضسلبى، ثـالى،

 ًٌگغُبع، کٌضػ، كبعیبة،

  ُغات، لـبى، کٌغ،

 کٌضُبع، اعػگبى، پکتیکب،

 ، ثبصؿیؾ كغاٍ، ُلوٌض،

(. ػاثل ّ ًیوغّػ

 تطجین

 صع پیًْض

 ُکتبع 285

 پـتَ ثبؽ

 ُبی ًِبل کغصى پیًْض

 ثبؽ ُکتبع (285)صع  پـتَ

 لْگغ، ؿؼًی، )ّالیبت صع

 جْػجبى، ثلز، پکتیب،

 ثـالى، ؿوٌگبى، ؿغپل،

 كبعیبة، تشبع، ثضسلبى،

 کٌغ، ًٌگغُبع،  کٌضػ،

 سْؿت، ُغات، لـبى،

 کٌضُبع، اعػگبى، پکتیکب،

 ّ ثبصؿیؾ كغاٍ، ُلوٌض،

(. ػاثل

75% 8%  

 هجبصلَ 

 آكبت ػلیَ

 اهغاض ّ

 ًجبتی

 ّ آكبت ػلیَ هجبصلَ

%85 %85 کلْع ؿطخ صع ًجبتی اهغاض  

 2 ایجبص
 تؼویغ ثبة

 الثغاتْاع

 تلشص

 اهغاض

 ًجبتی

 2 تؼویغ ثبة (2)اػوبع 
 تلشص الثغاتْاع اتبهَ

 صع ًجبتی آكبت ّ اهغاض

 ّ ّعصک هیضاى ّالیت

 ثبصؿیؾ

85% 0%  

 یک ایجبص

 گضام ثبة

 هتغیک 250

 تي

 250 گضام ثبة (1)اػوبع 

 طسیغٍ جِت تي هتغیک

 اجٌبؽ هصئْى ّ ًوْصى

 صع هجبصلْی الٌْع هشتلق

. لْگغ ّالیت

85% 0%  

( 1 )ایجبص

 ثبة

 كْهْگیلي

 ُبّؽ

 كْهْگیلي ثبة (1)اػوبع 

 صع ًجبتی هغًطیي ُبّؽ

 کٌضُبع ّالیت
85% 0%  

 تطجین

3437000 

 صّػ

 ّاکـیي

 ثغّؿلْػ

 تطجین ّ سغیضاعی

 چِبع هلیْى ؿَ (3437000)

 صّػ ُؼاع ُلت ؿی صضّ

 ثبالی ثغّؿلْػ ّاکـیي

 صع ثغػگ ّ کْچک دیْاًبت

. کلْع ّالیت 34 ؿطخ

75% 40%  

%100 %75 تطجین ّ کبع سغیضاعی تطجین  
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1932500 

 صّػ

 ّاکـیي

 طبػْى

 ًْصضّ هلیْى یک (1932500)

 صّػ پٌجصض ُؼاع صّ ؿی

 ثبالی طبػْى ّاکـیي

 کٌٌضٍ ًلشْاع دیْاًبت

( PPR )گْؿلٌض ّ ثؼ کْچک

 کلْع ّالیت 34 صع

 2 صاكتي

 كبعم

 ًـلگیغی

 ّ ثؼ

 گْؿلٌض

 كبعم (2)هجضص  ادیبی

 صع ثؼ ّ گْؿلٌض ًـلگیغی

%40 %85 ثـالى ّ ثلز ّالیت  

 15 ایجبص

 ؿیلْی ثبة

 کْچک

 ؿبیلج

 ؿیلْی ثبة (15)اػوبع 

 ثَ کضام ُغ ؿبیلج کْچک

 صع تي هتغیک 5 ظغكیت

 سْؿت، لْگغ، )ّالیبت

(. پکتیکب ّ کٌضُبع

85% 80%  

 4 ایجبص
 كبعم ثبة

 هبُیبى

 ّ آثی گغم

 آثی ؿغص

 كبعم ثبة (4)اػوبع 

 ّ آثی گغم هبُیبى تکخیغی

 ّالیبت صع آثی ؿغص

 ّ ثلز پٌجلیغ، ثبهیبى،)

(. ًٌگغُبع

85% 0%  

 ّ ایجبص

 6 تجِیؼ
 هغکؼ ثبة

 اؿتیلي

 الوبح ُبی

 هصٌْػی

 ثبة (6)تجِیؼ  ّ اػوبع

 الوبح ُبی اؿتیلي هغکؼ

 کبثل، )ّالیبت صع هصٌْػی

 ّ تشبع ُلوٌض، کٌغ،

(. ثضسلبى

75% 40%  

 ّ ایجبص

 5 تجِیؼ
 ثبة

 ؿبستوبى

 جوغ هغاکؼ

 كیغ آّعی

 ثبة (5)تجِیؼ  ّ اػوبع

 آّعی جوغ هغاکؼ ؿبستوبى

 5 دلغ ّ كیغ ؿغصکي ّ

 ّالیبت صع ػوین چبٍ دلوَ

 ّعصک، هیضاى کبپیـب،)

(. ؿؼًی ّ پکتیب لـوبى،

80% 45%  

 3 ایجبص 
 ثبة

 کلیٌیک

 دیْاًی

 کلیٌیک ثبة (3) اػوبع

 ّالیت صع اتبهَ یک دیْاًی

 کٌضػ ّ کبثل
85% 8%  

 تطجین

  صّػ 100000

  ّاکـیي

FMD 

 (100000) تطجین ّ سغیضاعی

 ّاکـیي صّػ ُؼاع صض

(FMD ) دیْاًبت ثبالی 

 ّالیبت صع  الٌْع هشتلق

 لْگغ، ُغات، کبثل،)

 ّعصک، هیضاى پغّاى،

 ّ ًٌگغُبع کٌضػ، کٌضُبع،

(. ثلز

85% 85%  
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 عاٍ

 ّ اًضاػی

 تطجن

 ثغًبهَ

 کٌتغّل

 کٌَ

 ثغًبهَ اًضاػی عاٍ

 جلْگیغی ثغای کٌَ کٌتغّل

 تت ثیوبعی اًتلبع اػ

 ؿطخ صع( CCHF)کبًگْ

 کلْع

85% 85%  

 سغیضاعی

 ػغاصٍ 100

 هْتغ

 ؿبیکل

 ػغاصٍ (100)سغیضاعی 

 صاکتغاى ثغای ؿبیکل هْتغ

 ّالیبت صع ّتغًغی ؿبدْی

 پغّاى، لْگغ، ثـالى،)

 ّ ثلز ًٌگغُبع، کبثل،

(. ُغات

85% 15%  

 300 تِیَ

 پبیَ

 هطغ هبكیي

 کٌٌضٍ

 ػلْكَ

 پبیَ (300)سغیضاعی 

 ) ػلْكَ کٌٌضٍ هطغ هبكیي

chopper machine )ثغای 

 ثـالى، )ّالیبت هبلضاعاى

 کبثل، پغّاى، لْگغ،

(. ُغات ّ ثلز ًٌگغُبع،

85% 7%  

 صاص هغاع

 ثبة 57 ثب

 کلیٌیک

 ؿبدْی

 ّتغًغی

(VFUs )

 (57)ثب  ًوْصى هغاعصاص

 ّتغًغی ؿبدْی کلیٌیک ثبة

(VFUs )تؼِضات ثوٌظْع 

 ثلز، )ّالیبت صع صذی

 ّ کٌغ ًٌگغُبع، جْػجبى،

(. لـوبى

85% 100%  

 ایجبص

 كبعم 4722

 هغؿِبی

 تشوی

 ُؼاع چِبع (4722) ایجبص

 كبعم صّ ثیـت صضّ ُلت

 ّ 60 ،20 )تشوی هغؿِبی

 4722  ثغای یی هطؼَ( 100

چِبع ُؼاع كلت صضّ ثیـت  

 ثـالى، )ّالیبت صع صّ سبًن

 پکتیب، کبثل، لْگغ،

 پٌجلیغ، سْؿت، لـوبى،

(. پغّاى ّ ُغات ًٌگغُبع،

85% 22%  

 ثـتَ تِیَ

 ُبی

 دوبیْی

 ثغای

 تي 32500

 هبلضاعاى

 ثـتَ تْػیغ ّ سغیضاعی

 کیت هجیل اػ دوبیْی ُبی

 ّ طْیلَ اصالح کیت صّا،

 (12500) ثغای هْالؿؾ سلت

 تي پٌچصض ُؼاع صّاػصٍ

 ّ هغص هبلضاع هـتلضیي

 ػى تي ُؼاع ثیـت (20000)

 لْگغ،  کبثل، )ّالیبت صع

 ثلز، پکتیب، ثبهیبى،

 ثضسلبى،  ؿغپل، جْػجبى،

 کٌضػ، كبعیبة، تشبع،

 ُغات، کٌغ، ًٌگغُبع،

 ثبصؿیؾ، ّعصک، سْؿت،

85% 0%  
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 کٌضُبع، ػاثل، ُلوٌض،

 ًْعؿتبى، كغاٍ، ًیوغّػ،

(. صایکٌضی ّ پکتیکب

 270 تْػیغ

 گبّ كغص

 كیغی

   (270)تْػیغ  ّ سغیضاعی

 (270)ثغای  كیغی گبّ كغص

 ّالیبت صع  عّؿتبیی سبًن

 ّ كبعیبة کبثل،) 

( . اعػگبى

85% 12%  

 90 ایجبص 

 ثبة

 ؿغصسبًَ 

 اًغژی صلغ

 ّ پیبػ

 کچبلْ

 طسیغٍ  ثبة (90)ایجبص 

 پیبػ اًغژی صلغ کْچک گبٍ

 لْگغ، )ّالیبت صع کچبلْ ّ

 ّ كغاٍ کبثل، ؿؼًی،

(. ثبصؿیؾ

85% 85%  

 اػ پیلجغص

 ثَ 12 ؿطخ

 كیصض 20

 کبع

 ؿغصسبًَ

 ُبی

 تجبعتی

 ؿغصسبًَ ثبة (8)  ایجبص

 ظغكیت ثَ ُغیک ػصغی

 کَ تي هتغیک( 5000)

 ثَ آى هجوْػی ظغكیت

 هتغیک ُؼاع چِل( 40000)

 ّالیت  6صع هیغؿض  تي

 ، ُغات کبثل، )كبهل

 ّ کٌضُبع کٌضػ، ًٌگغُبع،

 ّ ؿبل یک جغیبى صع( ثلز

 ؿبل صّ تب اؿت هغاع

 ثغصاعی ثِغٍ ثَ ّ تکویل

. كْص ؿپغصٍ

50% 0%  

 5 ایجبص
 ؿیلْ ثبة

 یک ّ كلؼی

 گضام ثبة

 كلؼی ؿیلْ ثبة (5) اػوبع

 ثَ جبت ؿلَ طسبیغ یک ّ

 195000 هجوْػی ظغكیجت

 ُؼاع پٌج ًْص یکصضّ

 ّالیبت صع گٌضم تي هتغیک

 ثلز، پلشوغی، کبثل،) 

( ّثضسلبى کٌضُبع ُغات،

 ُغات کبثل، ؿیلْ جولَ اػ

 جبعی ؿبل طی کٌضُبع ّ

 پیلغكت آى كؼیکی کبع% 50

 هتجبهی ّ ًوْص سْاٌُض

 ؿبستوبى هْهیؼت ُب ؿیلْ

 هیگغصص هلشص ًیؼ آى

50% 0%  

 ّ دوبیت

 اًکلبف

 ُبی تجبعت

 ػعاػتی

 پبلیـی)

 هوغعٍ ُب،

 صٌبیغ ُب،

 تْػیغ

 هجلغ

148800000 

 اكـبًی

 هغضَ

 یکصضّ (148800000) تْػیغ

 ُلتصض هلیْى ُلت چِل

 ُبی هغضَ اكـبًی ُؼاع

 ثغای هبلضاعی ّ ػعاػتی

 ػى ّ چِبع ُؼاع هغص 4000

 پغّاى، کبثل، ّالیبت صع

. ًٌگغُبع ّ ُغات ثلز،

80% 55%  
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 ػعاػتی،

 كغاُن

 آّعی

 تـِیالت

 جِت

 ثَ صؿتغؿی

 ّ ُب هغضَ

 توْیت

 ثَ ًِبصُب

 ُضف

 اًکلبف

 ؿکتْع

 ُبی تجبعت

 .(ػعاػتی

 تضّیغ

33500 

 جلـبت

 آهْػكی

 هکتت)

 صع صُوبى

( هؼعػَ

 ؿَ ّ ؿی (33500) تضّیغ

 آهْػكی جلـَ پٌجصض ُؼاع

( هؼعػَ صع صُوبى هکتت)

 ّالیبت صع هْؿوی كصل طجن

 ّعصک، ؿؼًی، کبثل،)

 لْگغ، پغّاى، کبپیـب،

 ثبهیبى،  پٌچلیغ،

 ثلز، پکتیب، صایکٌضی،

 ؿوٌگبى، ؿغپل، جْػجبى،

 تشبع، ثضسلبى، ثـالى،

 ًْعؿتبى، کٌضػ، كبعیبة،

 لـبى، کٌغ، ًٌگغُبع،

 سْؿت، ؿْع، ُغات،

 کٌضُبع، اعػگبى، پکتیکب،

 ثبصؿیؾ، كغاٍ، ُلوٌض،

(. ػاثل ّ ًیوغّػ

85% 35%  

 ثغًبهَ

 ُبی

 آهْػكی

 ثغای

21875 

 ّ صُوبى

 هبلضاع

 آهْػكی ُبی ثغًبهَ تضّیغ

 یک ثیـت (21875) ثغای

 پٌج ُلتبص صضّ ُلت ُؼاع

 صع هبلضاع ّ صُوبى ًلغ

. کلْع ّالیت 34

85% 87%  

 صایغ 

 ًوْصى

 ّعکلبپ

 هؼلْهبتی

FLRC 

 ثبع یک ًوْصى صایغ

 ثغای FLRC ُبی ّعکلبپ

 صع هبلضاعاى ّ صُبهیي

 لْگغ، ثـالى، )ّالیبت

 ًٌگغُبع، کبثل، پغّاى،

(. ُغات ّ ثلز

85% 85%  

 ّ ایجبص

 4 تجِیؼ
 هغاکؼ ثبة

 آهْػكی

FLRC 

 ثبة (4)تجِیؼ  ّ ایجبص

 صُبهیي آهْػكی هغاکؼ

FLRC ّ ثـتَ 4 سغیضاعی 

 اػ ػعاػتی آالت هبكیي

 ّ تغیلغ تغاکتْع، )هجیل

 ّالیت صع( لیْل لیؼع

 ثلز ّ ًٌگغُبع ُغات،

85% 30%  

 80 ایجبص

 هغکؼ

 سضهبت

 ثغای

 صُبهیي

 سضهبت هغکؼ (80) ایجبص

 ّالیبت صع صُبهیي ثغای

 ّعصک، ؿؼًی، کبثل،)

 لْگغ، پغّاى، کبپیـب،

 ثبهیبى،  پٌچلیغ،

 ثلز، پکتیب، صایکٌضی،

 ؿوٌگبى، ؿغپل، جْػجبى،

 تشبع، ثضسلبى، ثـالى،

 ًْعؿتبى، کٌضػ، كبعیبة،

 لـبى، کٌغ، ًٌگغُبع،

75% 0%  
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 سْؿت، ؿْع، ُغات،

 کٌضُبع، اعػگبى، پکتیکب،

 ثبصؿیؾ، كغاٍ، ُلوٌض،

(. ػاثل ّ ًیوغّػ

 ّ تکویل

 ثِغٍ

 ثغصاعی

 هغکؼ

 پغّؿؾ

 لجٌیبت

 100 الی 5 اػ پیلغكت

 پغّؿؾ هغکؼ کبع كیصض

 تْلیض ظغكیت کَ لجٌیبت

 صع كیغ لیتغ ُؼاع ؿی 30

 کبثل ّالیت صع صاعص عّػ

70% 70%  

 23 تِیَ

 ّؿبیل هلن

 پغّؿؾ

 هْاص

 ؿظایی

 (23)تْػیغ  ّ سغیضاعی

 هْاص پغّؿؾ ّؿبیل هلن

 کٌٌضٍ سلک هبكیي ّ ؿظایی

 هجوْػبً  کَ ؿجؼیجبت

ثغای  ثـتَ (500)ثتؼضاص 

 صع ثضبػت ثی سبًن (500)

 کٌضُبع، ُلوٌض، )ّالیبت

(.   ًٌگغُبع ّ کبثل ؿؼًی،

85% 15%  

 100 تِیَ

 ثـتَ

 صٌبیغ

 صؿتی

 (100)تْػیغ  ّ سغیضاعی

 ضغّعت هْعص ّؿبیل ثـتَ

 (100)ثغای  صؿتی صٌبیغ

 . کبثل ّالیت صع سبًن

85% 85%  

 500 تِیَ

 پکیج

 پغّؿؾ

 تْلیضات

 دیْاًی

 (500)تْػیغ  ّ سغیضاعی

 تْلیضات پغّؿؾ پکیچ

 كیغ جبلی هجیل اػ دیْاًی

 صٍ صیگ گبػ، ثبلْى صبكی،

 طسیغٍ لیتغٍ، صّ ّ لیتغٍ

 هبكیي عّؿي، هلک عّؿي،

 ّالیت صع هالهَ ّ كیغ چغر

. ُغات

85% 0% 

 3 ایجبص
 هغکؼ ثبة

 پغّؿؾ

 هْاص

 ّ ؿظایی

 لجٌیبت

 هغکؼ ثبة (3)اػوبع 

 ّ ؿظایی هْاص پغّؿؾ

 ًٌگغُبع ّالیت صع لجٌیبت

 جْػجبى ّ
85% 50%  

 ثغگؼاعی

 هیلَ

 ّ صُوبى

 ًوبیلگبٍ

 ُبی

 ػعاػتی

 ّ ثِبعی

 سؼاًی

 ّ صُوبى هیلَ ثغگؼاعی

 ػعاػتی ُبی ًوبیلگبٍ

 جِت سؼاًی ّ ثِبعی

 ػعاػتی هذصْالت ثبػاعیبثی

 (50) اػوبع  هبلضاعی، ّ

 ّ هغصاًَ تلٌبة ثبة

 ثبى ؿبیَ ایجبص ّ ػًبًَ

 هغثغ هتغ (850) هـبدت ثَ

. کبثل ّالیت ثبؽ ثبصام صع

85% 35%  
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 عیؼی هیغ 

 ُبی ؿغک

 كبعم صاسل

 ثبؽ ثبصام

 3485 ثطْل

 ّ هتغ

 هتغ 3600

 هغثغ

 پبعکیٌگ

 طْل ثَ ؿغک عیؼی هیغ

 چِبعصضّ ُؼاع ؿَ  (3485)

 صاسل صع هتغ پٌج ُلتبص

 ّ کبثل ثبؽ ثبصام كبعم

 هتغ كلصض ُؼاع ؿَ (3600)

 صْعت پبعکیٌک هغثغ

. هیگغص

85% 50%  

 ّ اصالح

 ثبػًگغی

 ؿٌض 19

 توٌیٌی،

 ّ پبلیـی

 تلبُن

 ُب ًبهَ

 ؿٌض (12)ثبػًگغی  ّ اصالح

 پبلیـی ؿٌض (4)توٌیٌی، 

 ُبی ًبهَ تلبُن (3)ّ 

 ّ آثیبعی ػعاػت، ّػاعت

 هبلضاعی

70% 35%  

 22 ّصل

 ثَ عیبؿت

 كجکَ

 كبیجغ

 ًْعی

 اكـبى

 کبم تیلی

 ػعاػت عیبؿت (22) ّصل

 ُغات، ًٌگغُبع، )ّالیبت

 پکتیب، کٌضُبع، ثلز،

 ثـالى، ثضسلبى، کٌضػ،

 پغّاى، کبپیـب، ُلوٌض،

 تشبع، ؿوٌگبى، ػاثل،

 سْؿت، جْػجبى، ؿؼًی،

 لْگغ، لـوبى، کٌغ،

 كجکَ ثَ( ّعصک ّ پکتیکب

 تیلی اكـبى ًْعی كبیجغ

. کبم

90% 0%  

 تِیَ

 اجٌبؽ

VoIP   

 اجٌبؽ سغیضاعی ّ تِیَ

VoIP  ّ 7 صع آى ّصل 
 ) ّالیبت ػعاػت عیبؿت

 پٌجلیغ، ثـالى، تشبع،

 ّ ُلوٌض ثبهیبى، پغّاى،

(. ؿؼًی

75% 50%  

 اًتی تِیَ

 ّ كیغّؽ

 هلن 21

 جٌؾ

 تکٌبلْژی

 هؼلْهبتی

 اًتی سغیضاعی ّ تِیَ

 اجٌبؽ هلن 21 ّ كیغّؽ

 عّم ؿغّع تجِیؼ ثغای

 هغکؼی كجکًَ  صع عّم پبّع

 ّ آثیبعی ػعاػت، ّػاعت

 هبلضاعی

100% 70%  

 ایجبص

 كجکَ

 اؿتٌضعص

 28 ثغای

 ُبی عیبؿت

 ػعاػت

 ّالیبت

 اؿتٌضعص كجکَ (28) ایجبص

 ُب، صکت ًصت ّ تکٌبلْژی

 ًصت ُب، کیجل اًضاػی عاٍ

 صع ُب ثبکؾ عگ ًصت ّ آیْ

 ) ّالیبت ػعاػت عیبؿت 28

 کبپیـب، ّعصک، ؿؼًی،

  پٌچلیغ، لْگغ، پغّاى،

58% 2%  
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 صایکٌضی، ثبهیبى،

 ؿوٌگبى، ؿغپل، جْػجبى،

 تشبع، ثضسلبى، ثـالى،

 ًْعؿتبى، کٌضػ، كبعیبة،

 سْؿت، ؿْع، لـبى،

 کٌضُبع، اعػگبى، پکتیکب،

 ثبصؿیؾ، كغاٍ، ُلوٌض،

(. ػاثل ّ ًیوغّػ

 ّ دوبیت

 اًکلبف

 پبیضاع

 ؿکتْع

 هٌبثغ

 ّ طجیؼی

 ؿبدبت

 كضٍ دلبظت

 طغین اػ

 هضیغیت)

 ثغ جٌگالت

 اؿبؽ

 هلبعکت

 جْاهغ

 هذلی،

 هضیغیت

 ُب ػؼللچغ

 ؿبدبت ّ

 ًجبتبت

 ثَ طجی

 اكتغاک

 جْاهغ

 ّ هذلی

 تٌظین

 ؿبدبت

 دلبظت

 .(كضٍ

 ادیبء  

 ّدلبظت

 جغیت 233

 هْعیَ

 یک (1960000)  تْلیض

 ُؼاع كصت صضّ ًْ هلیْى

ادیبء  طغین اػ ًِبل اصلَ

 هْعیَ ػهیي جغیت (233)

 صایکٌضی، )ّالیبت صع

 كغاٍ، ؿْع، پٌجلیغ،

 کٌضػ، ثبصؿیؾ، ُغات،

 کٌضُبع، اعػگبى، ثضسلبى،

 ًٌگغُبع، لـوبى، ُلوٌض،

 كبعیبة، ؿغپل، کبپیـب،

 پکتیکب، ؿوٌگبى، جْػجبى،

 ّعصک هیضاى لْگغ، ؿؼًی،

(. پغّاى ّ

75% 75% 

 170 ایجبص

 ثبؽ جغیت

  تْت،

 ّ ػٌبة

 ثبصام

 تْت ثبؽ جغیت (20)ادضاث 

 (70) پٌجلیغ، ّالیت صع

 ّالیت صع ػٌبة ثبؽ جغیت

 جغیت (80) ادضاث ّ كغاٍ

 ّالیت صع ثبصام ثبؽ

. ؿوٌگبى

75% 75%  

 28 ایجبص

 اًجوي

 ُب ػللچغ

 ًجبتبت ّ

 14 طجی،

  اتذبصیَ

 تخجیت ّ

2400 

 ُکتبع

 ثغای ؿبدَ

 تطجین

 پغّژٍ

 اًجوي 28 ایجبص ّ كٌبؿبی

 طجی، ًجبتبت ّ ُب ػللچغ

 ّ  اتذبصیَ 14 تؼضاص

صّ ُؼاع  (2400) تخجیت

 ثغای ؿبدَ چِبع صض ُکتبع

 ّالیبت صع پغّژٍ تطجین

 تشبع، ثـالى، ُغات،)

(. ؿوٌگبى ّ ثلز ثضسلبى،

85% 85%  

 4000 تِیَ

 اعػف پکیج

 اكؼایی

 ّ كیغٍ

 اعػف

 اكؼایی

 ثتَ كیغٍ

 (2000) تْػیغ ّ سغیضاعی

 اعػف پکیج ُؼاع صّ

 ٌُگ ُبی ثتَ كیغٍ اكؼایی

( 2000) تْػیغ ُوچٌبى ّ

 اكؼایی اعػف پکیج صُّؼاع

 ثغای ٌُگ ُبی ثتَ كیغٍ

 تٌظین ُبی اًجوي اػضبی

85% 30%  
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 صع طجی ًّجبتبت ػللچغ ٌُگ ُبی

 ثـالى، ُغات، )ّالیبت

(. ؿوٌگبى ّ ثلز تشبع،

 484 تِیَ

 گغام کیلْ

 پـتَ تشن

 جلـْػٍ ّ

 (484)کلت  ّ سغیضاعی

 پـتَ تشن گغام کیلْ

 ؿبدَ صع کیلیت ثب جلـْػٍ

 صع ػهیي ُکتبع (500)

 ، ؿوٌگبى ثبصؿیؾ، ّالیت

. ًْعؿتبى ّ کبپیـب

85% 85%  

 800 تِیَ

 ػیغٍ پکیج

 (400) تْػیغ ّ سغیضاعی

 ادیب ثغای ػیغٍ پکیج

 (400) ّ كضٍ تشغیت ؿبدبت

 تشن اكؼایی اعػف پکیج

 اػضبی ثغای ػیغٍ ُبی ثتَ

 ػللچغ تٌظین ُبی اًجوي

 ّالیت صع  طجی ًّجبتبت ُب

 ثضسلبى

85% 40%  

 100 ادیبء

 ُکتبع

 جٌگل

 جلـْػٍ

 جٌگل ُکتبع (100)ادیبء 

%85 %85 ًْعؿتبى ّالیت صع جلـْػٍ  

 تْلیض

222000 

 ًِبل اصلَ

 ّ چبعهـؼ

 جلـْػٍ

 صّصضّ (222000) تْلیض

 ًِبل اصلَ ُؼاع صّ ثیـت

 جِت جلـْػٍ ّ چبعهـؼ

 ػهیي ُکتبع (444)ادیبء 

 لـوبى ّالیت صع

85% 85%  

 500 ایجبص

 پیبصٍ هتغ

 8 ّ عّ
 ؿبیَ ثبة

 ثبى

 کتبعٍ هتغ (500)ایجبص 

 ثٌض عّ پیبصٍ کٌبع

 ثبة (8)اػوبع  ّ طّللوبع

 3*3 ؿبیؼ ثب ثبى ؿبیَ

 ّالیت صع اهیغ ثٌض صع هتغ

 ثبهیبى

85% 15%  

 تخجیت

1264 

 ُکتبع

 عیگِبی

 عّاى

 صّ ُؼاع یک (1264) تخجیت

 عیگ ُکتبع چِبع كصت صضّ

 (5999) کلت ّ عّاى ُبی

 ًْ ًْص صضّ ًْ ُؼاع پٌج

 گؼ، تشن کیلْگغام

 ّ تبعؽ ؿبلـْال، ؿبکیبّل،

 صع پـٌض سلک ًجبتبت

 جْػجبى، کٌضػ، )ّالیبت

(. ثلز ّ كبعیبة

85% 55%  

 8 ایجبص

 طسیغٍ ثبة

 ّ آة کْچک

1000 

 هتغهکؼت

 طسیغٍ ثبة (8)اػوبع 

 ثَ کضام ُغ آة کْچک

آثیبعی  جِت 1*3*3 اًضاػٍ

 ّ ًِبل ثیـت ُؼاع (20000)

85% 85%  
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 صع چکضم

 ؿبدبت

 جٌگالتی

 یک ُؼاع (1000) اػوبع

 هٌظْع ثَ چکضم هتغهکؼت

 كغؿبیق ّ آة ؿغػت کبُق

 کٌغ ّالیت صع سبک

 ایجبص

 هتغ 24000

 چکضم هکؼت

 ؿبدبت صع

 جٌگالتی

 چِبع ثیـت 24000 اػوبع

 چکضم هتغهکؼت ُؼاع

 صعؿبدبت اثی کْچک ّطسیغٍ

 ّالیبت صع ُب اثغیؼٍ

 ؿْع، كغاٍ، ُغات،)

(. ؿوٌگبى ّ ثـالى کٌضُبع،

85% 25%  

 160 ایجبص

 ثٌض ثبة

 سبکی

 آثگغصاى

 ؿبدبت صع

 جٌگالتی

 ثٌض ثبة (160)اػوبع 

 ّالیبت صع آثگغصاى سبکی

 ثـالى، ؿْع، كغاٍ، ُغات،)

(. ؿوٌگبى ّ کٌضُبع
85% 26%  

 3 ایجبص

 كجکَ

 ّ آثیبعی

 3 دلغ

 چبٍ دلوَ

 ؿبدَ صع

 ثٌض کوغ

 ؿجؼ

 آثیبعی كجکَ (3)اػوبع 

 جِت ؿْلغی ثغم ؿیـتن ثب

 ؿَ دلغ ّ ُب ًِبل آثیبعی

 ثب ُوغا چبٍ دلوَ

 اى ّاتغپوت
85% 15%  

 تؼضاص هجوْع كؼبلیتِب هجوْع 

اّؿط 

كیصضی 

پیلغكت 

صع عثغ 

  (ؿْم)

  كیصض82.23

اّؿط 

كیصضی 

پیلغكت 

هجوْع 

كؼبلیت 

 48.36ُب 

 كیصض
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 (سٌم) ً نتایج آى در رتع فعالیت ىای تکویل شدهطثقو تندی 

 1399سال هالی 

شوا

 ره

 (عرصو)طثقو تندی

 فعالیت ىا

فعالیت ىای 

 تکویل شده
 نتایج

 ّ ثبػؿبػی ادیبء، 1

 ُبی ؿیـتن توْیَ

 طغین اػ آثیبعی

 آثی، ػعاػت اكؼایق)

 ػهیي ؿبدبت اكؼایق

 ّ آثیبعی تذت ُبی

 ُبی چْپ چِبع توْیَ

 (.ًِبصی ّ هبًًْی

 ّ اػ هجوْع ادیب

 (121)ؿبػی  ثبػ

كبهل  آثیبعی كجکَ

ّالیت  24پالى صع 

کبع ادیبء ّ  کلْع

( 21)ثبػ ؿبػی 

 9كجکَ آثیبعی صع 

ّالیت کلْع تکویل، 

 كجکَ صع دبل 45

ُوچٌبى . تطجین اؿت

پغّؿَ تضاعکبتی 

جِت ادیبء ّ ثبػ 

كجکَ  (55)ؿبػی 

صیگغ جغیبى صاعص 

ایي كؼبلیت هطبثن )

پالى عثغ ؿْم ؿبل 

جبعی پلغكت ًوْصٍ 

 (اؿت

ادضاث، ادیبء ّ ثبػ 

 ُبی كجکَ ؿبػی

آثیبعی صع ؿبدَ 

تطجین پغّژٍ اػ 

ضبیؼبت آة  (كیصض86)

جلْگیغی ًوْصٍ ثبػج 

اكؼایق هذصْالت 

ػعاػتی ّ صع آهض 

 .صُبهیي هی گغصص

اػ هجوْع پغّژٍ 

ؿبػی  ثبػ ّ ادیب

 كغػی کبًبل (435)

 ؿْم ّ صّم صعجَ

كبهل پالى؛ کبع 

ادیبء ّ ثبػ ؿبػی 

کبًبل  (104)

آثیبعی تکویل ّ 

پغّژٍ ادیبء ّ 

( 140)ثبػؿبػی 

کبًبل صع دبل 

ُوچٌبى . تطجین اؿت

پغّؿَ تضاعکبتی 

جِت ادیبء ّ 

( 191)ثبػؿبػی 

کبًبل صیگغ جغیبى 

ایي كؼبلیت )صاعص 

هطبثن پالى عثغ ؿْم 

کبًبل ُبی آثیبعی صع 

 (كیصض70)هؼعػَ اػ 

ضبیؼبت آة جلْگیغی 

ًوْصٍ ّ ؿجت اكؼایق 

هذصْالت ػعاػتی هی 

 .گغصص
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شوا

 ره

 (عرصو)طثقو تندی

 فعالیت ىا

فعالیت ىای 

 تکویل شده
 نتایج

  (یلغكت ًوْصٍ اؿت

 صع ّاًکلبف دوبیت 2

 هصئًْیت تبهیي ثِجْص

 ثغای هؼیلت ّ ؿظائی

 اػ پظیغ آؿیت اهلبع

 تْلیض اكؼایق )طغین

 جبت ؿلَ ؿبیغ ّ گٌضم

 کٌٌضگبى، هصغف ثغای

 هذصْالت اكؼایق

 هصغف ثغای هبلضاعی

 اكؼایق کٌٌضگبى،

 دجْثبت، تْلیض

 ّ ثبؿضاعی هذصْالت

 توْیَ ّ ؿجؼیجبت

 ُب ًِبص

 پْل جِت ایجبص

 ؿَ ُؼاع یک (1300)

 ًوبیلی هطؼَ صض

ثَ هـتْكیت  گٌضم

ُبی ّالیبت اًتوبل، 

هـتلضیي اًتشبة ّ 

کبع جغیبى صاعص 

ایي كؼبلیت هطبثن )

پالى صع عثغ ؿْم 

كیصض پلغكت 75

  (ًوْصٍ اؿت

ادضاث هطؼبت ًوبیلی 

ثغای صُبهیي ؿجت 

هؼغكی ّ تغّیج 

تکٌبلْژی ُبی ػصغی ّ 

اكؼایق تْلیضات 

 .ػعاػتی هی گغصص

 (1820) کبع ایجبص

 ُلتصضّ ُؼاع یک

 ًوبیلی هطؼَ ثیـت

  ّالیت8 صع كبلی

کلْع تکویل گغصیضٍ 

 .اؿت

ادضاث هطؼبت ًوبیلی 

ثغای صُبهیي ؿجت 

هؼغكی ّ تغّیج 

تکٌبلْژی ُبی ػصغی ّ 

اكؼایق تْلیضات 

 .ػعاػتی هی گغصص

 یک (1350) ایجبص

 پٌجبٍ صضّ ؿَ ُؼاع

 ًوبیلی هطؼَ

 ّالیت 6 صع ؿجؼیجبت

کلْع تکویل گغصیضٍ 

 .اؿت

ادضاث هطؼبت ًوبیلی 

ثغای صُبهیي ؿجت 

هؼغكی ّ تغّیج 

تکٌبلْژی ُبی ػصغی ّ 

اكؼایق تْلیضات 

 .ػعاػتی هی گغصص

 (800)کبع ایجبص 

 جْاعی ًوبیلی هطؼَ

 ّ لْگغ ّالیت صع

تکویل ًٌگغُبع 

 .گغصیضٍ اؿت

ادضاث هطؼبت ًوبیلی 

جْاعی ثغای صُبهیي 

ؿجت هؼغكی ّعایتی 

ُبی پغدبصل، تغّیج 

تکٌبلْژی ُبی ػصغی ّ 

اكؼایق تْلیضات 

 .هذصْالت هی گغصص
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شوا

 ره

 (عرصو)طثقو تندی

 فعالیت ىا

فعالیت ىای 

 تکویل شده
 نتایج

 (500)کبع ادضاث 

 پشتَ ًوبیلی هطؼَ

 ّالیت هطبثن 10 صع

 ( كیصض90)ثَ پالى 

 .پیلغكت ًوْصٍ اؿت

 ًوبیلی هطؼبت ادضاث

 پشتَ ثغای صُبهیي

هؼغكی ّ تغّیج  ؿجت

تکٌبلْژی ُبی ػصغی، 

اكؼایق تْلیضات ّ 

تضویي کیلیت هذصْالت 

صع ثبػاع ُبی صاسلی 

 .ّ سبعجی هی گغصص

 (300)کبع ایجبص 

 ًوبیلی هطؼَ

 ّالیت 20صع  ؿبیجیي

کلْع تکویل گغصیضٍ 

 .اؿت

ادضاث هطؼبت ًوبیلی 

ؿبیجیي ثغای صُبهیي 

ؿجت هؼغكی ًجبت 

ؿبیجیي صع سبًْاصٍ 

ُب، تغّیج تکٌبلْژی 

ُبی ػصغی ّ اكؼایق 

تْلیضات ؿبیجیي هی 

 . گغصص

ؿبدَ  کبع تلتیق

 كق كصت (66000)

 هؼاعع جغیت ُؼاع

 ّ تْػیغ  ثظعی تشن

هطؼَ  (4000)

ؿغتلکیت تْػیغ ّ  

 .گغصیضٍ اؿت تکویل

تلتیق صع هؼعػَ ؿجت 

کٌتغّل تْلیض تشن 

ُبی اصالح كضٍ ثظعی ّ 

تضویي کیلیت آى هی 

 .گغصص

اػ هجوْع ادضاث 

 ؿجؼ ثبة (210)

 ػصغی ُبی سبًَ

كبهل  ثؼعگ ّ کْچک

 ّالیت؛ 4 پالى صع

( 50)پغّژٍ ادضاث 

ثبة آى ثَ صلیل 

ػضم هْجْصیت ثْصجَ 

اػ ؿْی ّػاعت 

هذتغم هبلیَ لـْ 

ُوچٌبى پغّژٍ . كض

 60) ثبة ثب 160

پیلغكت  (كیصض

 . جغیبى صاعص

ادضاث ؿجؼ سبًَ ُبی 

ػصغی ؿجت تبهیي 

هصئًْیت ؿظایی 

سبًْاصٍ ُب، صؿتغؿی 

هغصم صع كصْل هشتلق 

ثَ ؿجؼیجبت ّ ثلٌض 

ثغصى اهتصبص سبًْاصٍ 

 .ُب هی گغصص

 (4771) کبع ادضاث

چِبع ُؼاع ُلتصضّ 

ثبؽ ُبی جضیض  ادضاث

ػْایض  ؿجت اكؼایق
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شوا

 ره

 (عرصو)طثقو تندی

 فعالیت ىا

فعالیت ىای 

 تکویل شده
 نتایج

 ُلتبص یک ُکتبع

 جضیض ثبؿِبی

هخوغ،  صعستبى

ُکتبع ثبؽ  (195)

ُبی هتغاکن ّ ًیوَ 

( 2000)هتغاکن ّ 

صّ ُؼاع ُکتبع 

 34 ثبؿِبی کٌَِ صع

کلْع تکویل  ّالیت

 .گغصیضٍ اؿت

صُبهیي، عكض ّ تْؿؼَ 

ثبؿضاعی ّ جلت 

ؿغهبیَ ُبی سبعجی 

گغصیضٍ ُوچٌبى ػهیٌَ 

اكتـبل ػایی ثغای 

صُبهیي عا كغاُن هی 

 .ًوبیض

اػ هجوْع پغّژٍ 

ًصت ؿیـتن چیلَ صع 

 ثبؿبت ُکتبع (166)

كبهل پالى؛  اًگْع

( 16)کبع ًصت 

ُکتبع آى ثَ صلیل 

ػضم هْجْصیت ثْصجَ 

لـْ  (صًّغ)اػ طغف 

ّ کبع . گغصیض

 85)هتجبهی آى ثب 

جغیبى صاعص  (كیصض

ایي كؼبلیت هطبثن )

پالى پلغكت ًوْصٍ 

 .(اؿت

ایجبص چیلَ اًگْع 

ؿجت جلْگیغی اػ 

اهغاض ّ آكبت، 

اكؼایق دبصالت ّ ثِتغ 

كضى کیلیت اًگْع هی 

 .گغصص

 

اػ هجوْع پغّژٍ  

ؿیت  (482)اًجبم 

تجغثَ تذویوبتی 

كبهل پالى؛ ثَ 

تجغثَ  (410)تؼضاص 

آى صع احغ اًجبم 

كؼبلیت ُبی 

 19تذویوبتی صع 

كبعم تذویوبتی 

 . اًجبم كضٍ اؿت

اًجبم تجبعة 

تذویوبتی ؿجت هؼغكی 

ّعایتی ُبی جضیض کَ 

ثب هذیط ُبی اهلیوی 

کلْع تْاكن صاكتَ 

 .ثبكض، هیگغصص

( 1290)ثَ تؼضاص 

یک ُؼاع صّ صضّ 

ًْص ثبة ثبؿچَ ُبی 

سبًگی ؿجؼیجبت 

ادضاث ثبؿچَ ُبی 

سبًگی ثغای سبًن ُبی 

ػعاػت پیلَ ؿجت ثلٌض 

ثغصى اهتصبص سبًن ُب 

ّ تبهیي هصئًْیت 
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شوا

 ره

 (عرصو)طثقو تندی

 فعالیت ىا

فعالیت ىای 

 تکویل شده
 نتایج

سبًن  (1290)ثغای 

 ّالیت 7عّؿتبیی صع 

کلْع ادضاث كضٍ 

  .اؿت

ؿظایی صع سبًْاصٍ ُب 

 .هی گغصص

 (70) کبع تْػیغ

 ّ کلت ّؿبیل ثـتَ

 ثغای ؿوبعم تْلیض

 ّالیت صع سبًن (70)

تکویل گغصیضٍ  کبثل

. اؿت

 اهتصبص ؿبػی تْاًوٌض

 صع پیلَ ػعاػت ػًبى

. صع ّالیت کبثل

پغّژٍ اػوبع تؼویغ 

اًـتیتیْت ػػلغاى 

ّالیت ُغات هطبثن 

 ( كیصض65)پالى 

 .پیلغكت ًوْصٍ اؿت

ایجبص تؼویغ 

اًـتیتیْت ػػلغاى 

ثبػج ؿِْلت ُبی کبعی 

صع توبم هغادل پغّؿؾ 

 .ػػلغاى هی گغصص

پغّژٍ تْػیغ تشن 

پـتَ ثغای ادضاث 

یک ُؼاع  (1000)

ُکتبع ثبؿبت جضیض 

 ّالیت تکویل 28صع 

 .گغصیضٍ اؿت

تْػیغ تشن پـتَ ؿجت 

تغّیج ّ اكؼایق 

ثبؿبت پـتَ صع ػهیي 

ُبی سلک کَ هبثل 

ثبؿضاعی ًیـت هی 

 .گغصص

 ػلیَ کبع هجبصلَ

 اهغاض ّ آكبت

کلْع  ؿطخ صع ًجبتی

هطبثن پالى ثب كب 

پیلغكت  ( كیصض85)

 . جغیبى صاعص

 ّ آكبت ػلیَ هجبصلَ

 جلْگیغی ؿجت اهغاض

  عكض ًجبتی، اهغاض اػ

 عكتي  ّ ثلٌض دبصالت

 کیلیت هذصْالت 

 .هی گغصص ػعاػتی
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شوا

 ره

 (عرصو)طثقو تندی

 فعالیت ىا

فعالیت ىای 

 تکویل شده
 نتایج

 

 ّ پغّؿَ سغیضاعی 

 صض (100000) تطجین

 ّاکـیي صّػ ُؼاع

(FMD ) ثبالی 

 هشتلق دیْاًبت

 ّالیت 9صع   الٌْع

کلْع صع دبل تطجین 

 85اؿت ثب پیلغكت 

 .كیصض

 35)ؿجت  ّاکـیي تطجین

کبُق صع هغگ ّ  (كیصض

هیغ دیْاًبت، تکخیغ 

ّ اصالح ًـل ثِتغ 

. دیْاًبت هی گغصص

ُوچٌبى اػ كیْع 

اعهغاض هلتغک ثیي 

اًـبًِب ّ دیْاًبت 

جلْگیغی ثَ ػول هی 

 .آّعص

 عًّض تطجین

 هلیْى یک (1932500)

 ُؼاع صّ ؿی ًْصضّ

 ّاکـیي صّػ پٌجصض

 ثبالی طبػْى

 ًلشْاع دیْاًبت

 ّ ثؼ کْچک کٌٌضٍ

 صع( PPR )گْؿلٌض

کلْع  ّالیت 34

 .تکویل گغصیضٍ اؿت

تطجین ّاکـیي ثبالی 

دیْاًبت ؿجت کبُق 

هغگ  هیغ دیْاًبت صع 

 .ؿبدَ تطجین هیگغصص

هغدلَ تطجین 

 کٌَ کٌتغّل ثغًبهَ

 ثغای جلْگیغی

 تت ثیوبعی اًتلبع

 صع( CCHF)کبًگْ

کلْع هطبثن ثَ  ؿطخ

 ( كیصض85)پالى 

 .پیلغكت ًوْصٍ اؿت

کوپبیي  اًضاػی عاٍ

کٌتغّل کٌَ ؿجت کبُق 

صع هیؼاى هصبثیت 

اًـبى ُب ثَ ثیوبعی 

ػًّْػ تت کبًگْ 

 .گغصیضٍ اؿت

  هغاعصاصپغّؿَ ػوض

 ثبة (57) ثب

 ؿبدْی کلیٌیک

ثَ ( VFUs )ّتغًغی

 صذی تؼِضات هٌظْع

 ثلز، )ّالیبت صع

 ًٌگغُبع، جْػجبى،

 (لـوبى ّ کٌغ

 کلٌیک ثب هغاعصاص

 ّتغًغی ؿبدْی ُبی

 ؿجت كغاُن ؿبػی

 آّعی جوغ صع تـِیالت

هبثل ًلغ ّ  اهغاض

 ؿبػهبى ثَ اعایَ آى

ثیوبعی ُبی  جِبًی

گغصیضٍ  OIEدیْاًبت 

. اؿت
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شوا

 ره

 (عرصو)طثقو تندی

 فعالیت ىا

فعالیت ىای 

 تکویل شده
 نتایج

. تکویل گغصیضٍ اؿت

 (90)کبع ایجبص 

 گبٍ طسیغٍ  ثبة

 اًغژی صلغ کْچک

 5صع  کچبلْ ّ پیبػ

ّالیت هطبثن پالى 

( 85)عثغ ؿْم ثب 

كیصض پیلغكت جغیبى 

  .صاعص

ایجبص ؿغصسبًَ ُبی 

صلغ اًغژی ؿجت 

ًگِضاعی هذصْالت 

ػعاػتی ّ كغاُن آّعی 

تـِیالت صع ّهت عكغ 

 .دبصل هی گغصص

 اػ هجوْع ثغًبهَ

 ثغای آهْػكی ُبی

 یک ثیـت (21875)

 صضّ ُلت ُؼاع

 ًلغ پٌج ُلتبص

هبلضاع  ّ صُوبى

كبهل پالى؛ تب 

( 19156)اکٌْى ثغای 

ًْػصٍ ُؼاع یک صضّ 

پٌجب كق  صُوبى ّ 

هبلضاع ثغًبهَ ُبی 

آهْػكی تضّیغ 

 .یبكتَ اؿت

تضّیغ ثغًبهَ ُبی 

آهْػكی ؿجت ثلٌض 

عكتي ؿطخ ظغكیت 

صُبهیي صع ػغصَ ُبی 

ػعاػت ّ هبلضاعی، 

کٌتغّل اهغاض ّ آكبت 

ًجبتی ّ تلتیق هؼعػَ 

 .گغصیضٍ اؿت

 اًکلبف ّ دوبیت 3

 ػعاػتی ُبی تجبعت

 هوغعٍ ُب، پبلیـی)

 ػعاػتی، صٌبیغ ُب،

 تـِیالت آّعی كغاُن

 هغضَ ثَ صؿتغؿی جِت

 ًِبصُب توْیت ّ ُب

 ؿکتْع اًکلبف ُضف ثَ

 ػعاػتی ُبی تجبعت

تضّیغ ثغًبهَ ُبی 

( FLRC)آهْػكی 

ثغای صُبهیي ّ 

 7هبلضاعاى صع 

ّالیت هطبثن ثَ پالى 

 ( كیصض85)ثب 

پیلغكت جغیبى 

 .صاعص

تضّیغ ثغًبهَ ُبی 

آهْػكی ثغای صُبهیي 

ّ هبلضاعاى ؿجت 

آكٌبیی ثب تکٌبلْژی 

ُبی ػصغی ّ ثلٌض 

عكتي ؿطخ ظغكیت 

صُبهیي صع ػغصَ ُبی 

ػعاػت ّ هبلضاعی هی 

 .گغصص

 

 اػوبع هغکؼ کبع

 ثَ لجٌیبت پغّؿؾ

 تْلیض ظغكیت

 ُؼاع ؿی (30000)

 عّػ صع كیغ لیتغ

هطبثن پالى ّػاعت  

 ( كیصض70)ثب 

 پغّؿؾ كبثغیکَ ایجبص

ؿجت دوبیت  لجٌیبت

کْپغاتیق ُبی هْلضیي 

كیغ، اكؼایق تْلیض 

كیغ صع ؿطخ هغیَ جبت 

ّ ثلٌض ثغصى تْلیضات 

 .صاسلی هی گغصص
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شوا

 ره

 (عرصو)طثقو تندی

 فعالیت ىا

فعالیت ىای 

 تکویل شده
 نتایج

پیلغكت جغیبى 

 .صاعص

پغّؿَ سغیضاعی ّ 

ثـتَ  (100)تْػیغ 

ّؿبیل هْعص ضغّعت 

صٌبیغ صؿتی ثغای 

 85)سبًن ثب  (100)

پیلغكت صع  (كیصض

ّالیت کبثل جغیبى 

 صاعص 

صؿتغؿی سبًن ُب ثَ 

اثؼاع ّ ّؿبیل صٌبیغ 

صؿتی جِت تلْین آًِب 

صع ػغصَ ػعاػت ّ 

كغاُن كضى تـِیالت 

ثیلتغ ثغای آى ُب هی 

 .گغصص

 اًکلبف ّ دوبیت 4

 هٌبثغ ؿکتْع پبیضاع

 دلبظت ؿبدبت ّ طجیؼی

 هضیغیت )طغین اػ كضٍ

 اؿبؽ ثغ جٌگالت

 هذلی، جْاهغ هلبعکت

 ّ ُب ػؼللچغ هضیغیت

 ثَ طجی ًجبتبت ؿبدبت

 ّ هذلی جْاهغ اكتغاک

 دلبظت ؿبدبت تٌظین

 كضٍ

  کبع تْلیض

 هلیْى یک (1960000)

 ُؼاع كصت صضّ ًْ

 طغین اػ ًِبل اصلَ

 جغیت (233)ادیبء 

  24صع  هْعیَ ػهیي

ّالیت هطبثن پالى ثب 

ّػاعت  (كیصض75)

پیلغكت ّ جغیبى 

 .صاعص

تْلیض صعست ُبی ؿیغ 

هخوغ ثبػج ؿغؿجؼی، 

کبُق آلْصگی ُب، 

ثِجْص هذیط ػیـت ّ 

توْیَ كغٌُگ ًِبل 

 .كبًی هی گغصص

 (20)کبع ادضاث 

 صع تْت ثبؽ جغیت

 70 پٌجلیغ ، ّالیت

 صع ػٌبة ثبؽ جغیت

 كغاٍ ّ ادضاث ّالیت

 ثبصام ثبؽ جغیت 80

ؿوٌگبى  ّالیت صع

هطبثن ثَ پالى ثب 

پیلغكت  ( كیصض75)

. جغیبى صاعص

 ؿجت ثبؿبت ادضاث

هؼیلت جْاهغ 

عّؿتبیی، عكض 

اهتصبصی ّ ثِجْص 

هذیط ػیـت صع هٌبطن 

 .تذت پْكق هی گغصص
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شوا

 ره

 (عرصو)طثقو تندی

 فعالیت ىا

فعالیت ىای 

 تکویل شده
 نتایج

کبع كٌبؿبیی ّ 

اًجوي  (28)ایجبص 

ػللچغُب ّ ًجبتبت 

اتذبصیَ  (14)طجی، 

صّ  (2400)ّ تخجیت 

ُؼاع چِبع صض 

ُکتبع ؿبدَ ثغای 

 6تطجین پغّژٍ صع 

ّالیت هطبثن ثَ پالى 

 (كیصض85)ثب 

پیلغكت جغیبى 

 .صاعص

ادیب ّ دلبظت اػ 

ػللچغ ُب ثبػج تْلیض 

ػلْكَ، توْیَ كغف 

ًجبتی، دلبظت اػ 

سبک، جلْگیغی اػ 

تْؿؼَ صذغا، عكض 

هبلضاعی ثِجْص هؼیلت 

جْاهغ عّؿتبیی، 

جلْگیغی اػ اًوغاض 

ًـل ًجبتبت طجی ّ 

عكض تْلیض کٌٌضٍ گبى 

اصّیَ جبت طجی 

 .گغصیضٍ اؿت

پغّؿَ سغیضاعی ّ 

 کیلْ گغام 484کلت 

تشن پـتَ ّ جلـْػٍ 

( 500000)جِت ادضاث 

پٌجصض ُؼاع ُکتبع 

ثبؽ ُبی پـتَ ّ 

جلـْػٍ هطبثن پالى 

 (كیصض85)ثب 

پیلغكت ّ جغیبى 

 صاعص

 پـتَ ثبؿبت ایجبص

ؿبدبت  تْؿؼَ ؿجت

ثبؿبت پـتَ ّ 

جلـْػٍ، تغّیج کلت 

آى ّ جلْگیغی اػ 

 .كغؿبیق سبک هی گغصص

 ثبة (8)کبع اػوبع 

 جِت آة کْچک طسیغٍ

 (20000)آثیبعی 

 ًِبل ّ ثیـت ُؼاع

یک  (1000) اػوبع

 چکضم هتغهکؼت ُؼاع

هطبثن ثَ پالى  ثَ

 ( كیصض85)ثب 

پیلغكت جغیبى 

 .صاعص

 ّ آة طسیغٍ ایجبص

 اػ جلْگیغی ؿجت چکضم

 كغؿبیق ّ آة ضبیؼبت

 هیگغصص سبک

 

 (222000) کبع تْلیض 

 صّ ثیـت صّصضّ

 ًِبل اصلَ ُؼاع

 جلـْػٍ ّ چبعهـؼ

 (444) ادیبء جِت

 صع ػهیي ُکتبع

ایجبص ثبؿبت چبعهـؼ 

ّ جلـْػٍ ؿجت تْؿؼَ 

ؿبدبت ثبؿبت چبعهـؼ 

ّ جلـْػٍ، تغّیج ّ 

تلْین صُبهیي ثَ کلت 

آى ّ جلْگیغی اػ 
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شوا

 ره

 (عرصو)طثقو تندی

 فعالیت ىا

فعالیت ىای 

 تکویل شده
 نتایج

لـوبى هطبثن  ّالیت

 ( كیصض85)پالى ثب 

پیلغكت جغیبى 

 .صاعص

 .كغؿبیق سبک هی گغصص

 (100) کبع ادیبء

 جلـْػٍ جٌگل ُکتبع

ًْعؿتبى  ّالیت صع

هطبثن ثَ پالى ثب 

پیلغكت  ( كیصض85)

 . جغیبى صاعص

ایجبص ثبؿبت جلـْػٍ 

ؿجت تْؿؼَ ؿبدبت 

ثبؿبت جلـْػٍ، تغّیج 

ّ تلْین صُبهیي ثَ 

کلت آى ّ جلْگیغی اػ 

 .كغؿبیق سبک هی گغصص

 

 تحلیل اجراآت

 1399سال هالی  (سٌم)فعالیت ىای درحال اجرا در رتع : الف

گسارش چگٌنگی تحقق  شواره

 فعالیت

فیصدی 

 پیشرفت 

دالیل عدم تکویل 

 فعالیت هطاتق پالى

ثبة  (121)اػ هجوْع ایجبص  1

 پْلآثغیؼٍ كبهل پالى؛ 

ثبة آى ثَ  (100)ایجبص 

هضیغیت هذصْالت ػعاػتی 

( 9)ثتؼضاص . تؼضیل گغصیض

 ّالیت تکویل 3ثبة آى صع 

ثبة  (12)كضٍ ّ کبع ایجبص 

 كیصض 60آى ثب پیلغكت 

 . پیلغكت جغیبى صاعص

ثَ صلیل تؼضیل ثْصجَ  48%

ایي كؼبلیت هطبثن پالى 

ُوچٌبى . تطجین ًگغصیض

كیْع ّیغّؽ کغًّب ًیؼ 

عًّض تطجین كؼبلیت عا 

صع اثتضا ؿبل ثَ کٌضی 

 .هْاجَ ؿبست

 یک (1790)  اػ هجوْع اػوبع 2

 هتغ ًْص صضّ ُلت ُؼاع

کبًبل كبهل  اؿتٌبصی صیْاع

 هتغ صیْاعی 200پالى؛ اػوبع 

اؿتٌبصی صع پل ؿغاچَ 

ّلـْالی ثِـْص ًٌگغُبع کَ 

هْحغیت اهتصبصی ًضاكتَ دظف 

 1590ُوچٌبى اػوبع . گغصیض

صیْاع اؿتٌبصی صع ّالیت  هتغ

ًٌگغُبع ّ جْػجبى جغیبى 

كیْع ّیغّؽ کغًّب عًّض  55%

تطجین كؼبلیت عا ثَ 

 . کٌضی هْاجَ ؿبستَ اؿت
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 .صاعص

 (17) اػ هجوْع پغّژٍ اػوبع 3

كبهل  اة طسیغٍ دْض ثبة

ثبة  (15)پالى؛ پغّژٍ اػوبع 

آى اػ طغف توْیل کٌٌضٍ 

ثغای ؿبل آیٌضٍ  (صًّغ)

کبع اػوبع . اًتوبل گغصیضٍ

ثبة دْض آة ثب  (2)هتجبهی 

 كیصض پیلغكت صع ّالیت 40

 .جْػجبى صع جغیبى اؿت

کغًّب اػ  ّیغّؽ كیْع ثب 66%

جبًت توْیل کٌٌضٍ 

صع پالى تطجیوی  (صًّغ)

  HVCDSP  پغّژ1399ٍؿبل 

گغصیض ثَ  ّاعص تـیغات

ُویي صلیل ایي كؼبلیت 

 .هطبثن پالى تطجین ًلض

 تْػیغ ّ سغیضاعی پغّؿَ 4

 پٌجصضّ ُؼاع ُلت( 8587)

 تشن تي هتغیک ُلت ُلتبص

 صع  گٌضم كضٍ اصالح ثظعی

 .ّالیت( 34)

ًـجت هلکالت ثْصجْی  15%

تطجین آى  هطبثن ثَ پالى 

كؼالً . صْعت ًگغكتَ اؿت

صع هغدلَ پغّؿَ اعػیبثی 

 .تضاعکبت هلی هغاع صاعص

ُلتبص پٌج  (75000)اػ هجوْع  5

ُؼاع هتغیک تي گٌضم کوکی 

کلْع ٌُضّؿتبى تب كؼالً ثَ 

چِل ُؼاع  (40473)هوضاع 

چِبع صضّ ُلتبص ؿَ ُؼاع 

هتغیک تي آى اًتوبل گغصیضٍ  

ّهتجبهی صع دبل اًتوبل 

هبثل طکغ اؿت ثَ ًـجت . اؿت

ًجْص ثْصجَ پغّژٍ سغیضاعی 

ُلت ُؼاع پٌجصض  (7500)

هتغیک تي گٌضم اػ جبًت 

 .ّػاعت هبلیَ لـْ كض

طْعیکَ هضتی هغػُب ثَ  46%

صلیل كیْع ّیغّؽ کغًّب 

هـضّص ثْص پغّؿَ 

اًتوبالت گٌضم کوکی کلْع 

ٌُضّؿتبى ػهبى گیغ ّاهغ 

 .كض

هطؼَ  (903)کبع ادضاث  6

ًوبیلی ػػلغاى صع دبل 

 . تطجین اؿت

45% 

 

كیْع ّیغّؽ کغًّب عًّض 

تطجین كؼبلیت عا ثَ 

 . کٌضی هْاجَ ؿبستَ اؿت

 ثبة (432) اػ هجوْع اػوبع 7

سبًَ كبهل پالى؛ پْل  کلوق

ثبة آى ثَ  (240)اػوبع 

هضیغیت هذصْالت ػعاػتی 

پغّژٍ اػوبع . تؼضیل گغصیض

 60)ثبة هتجبهی آى ثب  (192)

 .پیلغكت جغیبى صاعص (كیصض

ثَ صلیل تؼضیل ثْصجَ  50%

ایي كؼبلیت هطبثن پالى 

ُوچٌبى . تطجین ًگغصیض

كیْع ّیغّؽ کغًّب ًیؼ 

عًّض تطجین كؼبلیت عا 

ثَ کٌضی هْاجَ ؿبستَ 

 .اؿت
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صّ ُؼاع پٌجبٍ  (2050)ثغای  8

تي اػ صُبهیي هغضَ ُبی 

ػعاػتی ّ هبلضاعی تْػیغ 

پغّؿَ تْػیغ هغضَ . كضٍ اؿت

ُب ًظغ ثَ توبضبی صُبهیي 

 .جغیبى صاعص

اػ ایٌکَ تْػیغ هغضَ  55%

ُبی ػعاػتی ّ هبلضاعی 

ثٌبثغ صعسْاؿت ّ توبضبی 

صُبهیي ّ هبلضاعاى صْعت 

هی گیغص تطجین ایي 

كؼبلیت ثَ صلیل هغًطیي 

ّ دضْع کن عًگ صُبهیي 

هطبثن پالى پیلغكت 

 . ًٌوْصٍ اؿت

یبػصٍ  (11180)ثَ تؼضاص  9

ُؼاع یک صضّ ُلتبص جلـَ 

هکتت صُوبى صع )آهْػكی 

. صایغ كضٍ اؿت (هؼعػَ

تضّیغ هتجبهی جلـبت جغیبى 

 .صاعص

كیْع ّیغّؽ کغًّب تضّیغ  35%

ثغًبهَ ُبی آهْػكی عا 

ثب تبسیغ هْاجَ ؿبستَ 

 . اؿت

( 3)اػ هجوْع پغّژٍ اػوبع  10

ثبة هغکؼ پغّؿؾ هْاص ؿظایی 

ّ لجٌیبت صع ّالیبت ًٌگغُبع 

ّ جْػجبى؛ کبع اػوبع یک 

ثبة هغکؼ پغّؿؾ صع ّالیت 

. جْػجبى تکویل گغصیضٍ اؿت

پغّؿَ اعػیبثی تضاعکبتی 

هتجبهی صّ ثبة صیگغ جغیبى 

 .صاعص

كیْع ّیغّؽ کغًّب صع  50%

اثتضا ؿبل عًّض کبعی عا 

ثَ کٌضی هْاجَ ؿبستَ 

 .اؿت

 ُؼاع یک (1264) کبع تخجیت 11

 عیگ ُکتبع چِبع كصت صضّ صّ

 پٌج 5999 کلت ّ عّاى ُبی

 ًْ ًْص صضّ ًْ ُؼاع

 ؿبکـبّل، گؼ، تشن کیلْگغام

 سلک ًجبتبت ّ تبعؽ ؿبلـْال،

 کٌضػ، )ّالیبت صع پـٌض

 ّ كبعیبة جْػجبى،

. جغیبى صاعص(ثلز

كیْع ّیغّؽ کغًّب صع  55%

اثتضا ؿبل عًّض تطجین 

كؼبلیت عا ثَ کٌضی 

 . هْاجَ ؿبست

 طْل ثَ ؿغک عیؼی کبع هیغ 12

 چِبعصضّ ُؼاع ؿَ  3485

 صاسل صع هتغ پٌج ُلتبص

 ؿَ (3600) ّ ثبؽ ثبصام كبعم

 هغثغ هتغ كلصض ُؼاع

. جغیبى صاعص پبعکیٌک

ثَ ًـجت كیْع ّیغّؽ  50%

کغًّب صع اثتضا ؿبل 

عًّض تطجین كؼبلیت عا 

ثَ کٌضی هْاجَ ؿبستَ ّ 

هطبثن ثَ پالى پلغكت 

 . ًٌوْصٍ اؿت
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ایجبص پغّژٍ اػ هجوْع  13

 ثَ ػهیي جغیت (412) هـبدت

ؿجؼیجبت كبهل  چیلَ ؿیـتن

پالى؛ پغّژٍ ایجبص هـبدت 

ػهیي آى اػ طغف   جغیت (312)

تٌویص كض ّ هتجبهی  (صًّغ)

 جغیت آى صع ّالیت 100

 .ًٌگغُبع تکویل گغصیضٍ اؿت

ثَ صلیل ػضم هْاكوَ  33%

توْیل کٌٌضٍ ّ تـییغ 

پالى ایي كؼبلیت هطبثن 

 .پالى تطجین ًگغصیض

 7 صع VoIP اجٌبؽ ًصتپغّؿَ  14

 .ّالیت جغیبى صاعص 

كیْع ّیغّؽ کغًّب صع  50%

اثتضاع ؿبل عًّض تطجین 

كؼبلیت عا ثَ کٌضی 

 .هْاجَ ؿبست

 كیغّؽ اًتی پغّؿَ سغیضاعی 15

 ثغای اجٌبؽ هلن (21) ّ

 عّم پبّع عّم ؿغّع تجِیؼ

ػعاػت  ّػاعت هغکؼی كجکًَ  صع

 .تکویل ّ صع دبل تطجین اؿت

كیْع ّیغّؽ کغًّب صع  70%

اثتضا ؿبل عًّض تطجین 

كؼبلیت عا ثَ کٌضی 

 .هْاجَ ؿبست

 ثبػًگغی ّ اػ هجوْع اصالح 16

 ؿٌض 4 توٌیٌی، ؿٌض 12

 ًبهَ،  تلبُن 3 ّ پبلیـی

 ؿٌض آى ثغعؿی ّ 7ثتؼضاص 

 . هجتبهی تذت کبع اؿت

كیْع ّیغّؽ کغًّب ّ  35%

طغًطیي ؿجت تبسیغ صع 

اصالح ّ ثبػًگغی اؿٌبص 

 .گغصیض

 صع كلتغ ثبة( 1 )اػوبع 17

جْػجبى ثَ اػالى هجضص  ّالیت

 .ؿپغصٍ كضٍ اؿت

صع هغدلَ اّل كغکت ّاجض  6%

كغایط صعیبكت ًگغصیضٍ 

ثَ اػالى هجضص تضاعکبتی 

عكتَ اؿت ثَ ُویي صلیل 

ثَ تبسیغ هْاجغ گغصیضٍ 

 .اؿت

( 1 )پغّؿَ تضاعکبتی اػوبع 18

 ظغكیت ثَ طسبیغ گضام ثبة

 صع کَ  ؿَ ُؼاع تي (3000)

الػم ثَ . ػاثل تکویل ّالیت

طکغ اؿت ثٌبثغ کوجْص ثْصجَ 

ّػاعت هذتغم هبلیَ ثب 

ثبة گضام  (1)پغّژٍ اػوبع 

پٌج  (5000) صیگغ ثَ ظغكیت

صع ّالیت كغاٍ  تي ُؼاع

 . هیجبكض هْاكوت ًٌوْص

ثَ صلیل ػضم هْاكوَ  7%

ّػاعت هذتغم هبلیَ 

ایي كؼبلیت هطبثن 

. پالى تطجین ًگغصیض

ُوچٌبى كیْع ّیغّؽ 

کغًّب ًیؼ عًّض 

تطجین كؼبلیت عا ثَ 

 .کٌضی هْاجَ ؿبست
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عًّض پغّؿَ تضاعکبت جِت  19

پیًْض کغصى ًِبل ُبی پـتَ 

ُکتبع ثبؽ جغیبى  (285)صع 

 .صاعص

كیْع ّیغّؽ کغًّب عًّض  8%

تطجین كؼبلیت عا ثَ 

 .کٌضی هْاجَ ؿبستَ اؿت

 هلیْى ؿَ 3437000 کبع تطجین 20

 صّػ ُؼاع ُلت ؿی صضّ چِبع

 34 ؿطخ صع ثغّؿلْػ ّاکـیي

کلْع صع دبل تطجین  ّالیت

 .اؿت

كیْع ّیغّؽ کغًّب عًّض  40%

تطجین كؼبلیت عا ثَ 

 . کٌضی هْاجَ ؿبستَ اؿت

 كبعم 2 هجضص کبع ادیبی 21

 صع ثؼ ّ گْؿلٌض ًـلگیغی

ثـالى جغیبى  ّ ثلز ّالیت

 .صاعص

كیْع ّیغّؽ کغًّب عًّض  40%

تطجین كؼبلیت عا صع 

كغّع ؿبل ثَ کٌضی هْاجَ 

 .ؿبست

 ثبة 15 اػ هجوْع اػوبع 22

كبهل  ؿبیلج کْچک ؿیلْی

 ّالیت کلْع ثَ 4پالى؛ صع 

ثبة آى صع دبل  (12)تؼضاص 

 .تطجین اؿت

ثَ ًـجت کوجْص ثْصجَ ّ  80%

ُوچٌبى كیْع ّیغّؽ 

کغًّب عًّض تطجین عا ثَ 

 . کٌضی هْاجَ ؿبستَ اؿت

 هغکؼ ثبة 6 تجِیؼ ّ اػوبع 23

 هصٌْػی الوبح ُبی اؿتیلي

 ّالیت کلْع صع دبل 5صع 

. تطجین اؿت

كیْع ّیغّؽ کغًّب عًّض  40%

تطجین كؼبلیت عا ثَ 

 .کٌضی هْاجَ ؿبستَ اؿت

 ثبة 5 تجِیؼ ّ اػوبع 24

 ّ آّعی جوغ هغاکؼ ؿبستوبى

 دلوَ 5 دلغ ّ كیغ ؿغصکي

 ّالیت کلْع 5صع  ػوین چبٍ

 .صع دبل تطجین اؿت

كیْع ّیغّؽ کغًّب عًّض  45%

تطجین كؼبلیت عا ثَ 

 .کٌضی هْاجَ ؿبستَ اؿت

 کلیٌیک ثبة 3 کبع اػوبع 25

 ّالیت صع اتبهَ یک دیْاًی

کٌضػ صع هغدلَ  ّ کبثل

اعػیبثی تضاعکبتی ّ 

 .تضاعکبت هغاع صاعص

كیْع ّیغّؽ کغًّب عًّض  8%

تطجین كؼبلیت عا ثَ 

 .کٌضی هْاجَ ؿبستَ اؿت

پغّؿَ تضاعکبت ّ تْػیغ   26

 ُؼاع چِبع (4722) جِت ایجبص

 كبعم صّ ثیـت صضّ ُلت

 .جغیبى صاعص تشوی هغؿِبی

كیْع ّیغّؽ کغًّبّ  22%

ُوچٌبى صّثبعٍ ثَ اػالى 

صاصى سغیضاعی هغؽ عًّض 

كؼبلیت تطجین عا ثَ 

 .کٌضی هْاجَ ؿبستَ اؿت
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 گبّ كغص 270 پغّؿَ سغیضاعی 27

صع هغدلَ اعػیبثی  كیغی

 .تضاعکبتی هغاع صاعص

كیْع ّیغّؽ کغًّب ّ  12%

تضاعکبت عًّض تطجین 

كؼبلیت عا ثَ کٌضی 

 .هْاجَ ؿبستَ اؿت

پغّؿَ تضاعکبت ّ سغیضاعی  28

هلن ّؿبیل پغّؿؾ هْاص  (23)

ؿظایی ّ هبكیي سلک کٌٌضٍ 

 ّالیت جغیبى 5ؿجؼیجبت ثغای 

   .صاعص

كیْع ّیغّؽ کغًّب عًّض  15%

تطجین كؼبلیت عا ثَ 

 .کٌضی هْاجَ ؿبستَ اؿت

یک ُؼاع چِبع  (1450)تْػیغ  29

صضّ پٌجبٍ ثـتَ ثبؿضاعی 

تکویل ّ کبع هتجبهی آى 

 .جغیبى صاعص

كیْع ّیغّؽ کغًّب عًّض  80%

تطجین كؼبلیت عا ثَ 

 .کٌضی هْاجَ ؿبستَ اؿت

 

 ّ صُوبى هیلَ ثغگؼاعی 30

 ثِبعی ػعاػتی ُبی ًوبیلگبٍ

ثب كیْع ّیغّؽ کغًّب 

 50 اػوبع. ثغگؼاع ًگغصیض

 ػًبًَ ّ هغصاًَ تلٌبة ثبة

 هـبدت ثَ ثبى ؿبیَ ایجبص ّ

صع دبل تطجین  هغثغ هتغ 850

 اؿت

كْیغ ّیغّؽ کغًّب صع  35%

اثتضا ؿبل تطجین كؼبلیت 

ُب عا ثَ کٌضی هْاجَ 

 .ؿبستَ اؿت

 کتبعٍ هتغ 500 کبع ایجبص 31

 طّللوبع ثٌض عّ پیبصٍ کٌبع

 ثب ثبى ؿبیَ ثبة 8 اػوبع ّ

 اهیغ ثٌض صع هتغ 3*3 ؿبیؼ

ثبهیبى صع دبل جغیبى  ّالیت

 .اؿت

كیْع ّیغّؽ کغًّب صع  15%

اثتضا ؿبل عًّض تطجین 

كؼبلیت عا ثَ کٌضی 

 .هْاجَ ؿبست

 چِبع ثیـت 24000 کبع اػوبع 32

 ّطسیغٍ چکضم هتغهکؼت ُؼاع

 اثغیؼٍ صعؿبدبت اثی کْچک

 . ّالیت جغیبى صاعص6 صع ُب

كیْع ّیغّؽ کغًّب صع  25%

اثتضا ؿبل عًّض تطجین 

 .عا ثَ کٌضی هْاجَ ؿبست

 سبکی ثٌض ثبة 160 کبع اػوبع 33

 ّالیت جغیبى 6 صع آثگغصاى

 .صاعص

كیْع ّیغّؽ کغًّب صع  26%

اثتضا ؿبل عًّض تطجین 

كؼبلیت عا ثَ کٌضی 

 .هْاجَ ؿبست

 هْتغ ػغاصٍ 100 کبع سغیضاعی 34

 ؿبدْی صاکتغاى ثغای ؿبیکل

 ّالیت کلْع صع 7 صع ّتغًغی

كیْع ّیغّؽ کغًّب عًّض  15%

تطجین كؼبلیت عا صع 

كغّع ؿبل ثَ کٌضی هْاجَ 
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 . ًوْص .دبل جغیبى اؿت

 پغّؿَ تضاعکبت ّ سغیضاعی 35

 کٌٌضٍ هطغ هبكیي پبیَ 300

 ثغای( chopper machine ) ػلْكَ

 .  ّالیت7صع  هبلضاعاى

كیْع ّیغّؽ کغًّب عًّض  6%

تطجین كؼبلیت عا ثَ 

 .کٌضی هْاجَ ؿبستَ اؿت

پغّؿَ تضاعکبت جِت ایجبص ّ  36

ثبة هغکؼ آهْػكی  (4)تجِیؼ 

ّ سغیضاعی  (FLRC)صُبهیي 

ثـتَ هبكیي آالت ػعاػتی  (4)

صع ّالیبت ُغات، ًٌگغُبع، 

 .ثلز ّ کبثل جغیبى صاعص

 كیْع ّیغّؽ کغًّب عًّض  30%

تطجین كؼبلیت عا ثَ 

 .کٌضی هْاجَ ؿبستَ اؿت

 ُؼاع صّ 2000 تْػیغ ّ پغّؿَ 37

 ثتَ كیغٍ اكؼایی اعػف پکیج

 تْػیغ ُوچٌبى ّ ٌُگ ُبی

 اعػف پکیج  صُّؼاع2000

 ٌُگ ُبی ثتَ كیغٍ اكؼایی

 ُبی اًجوي اػضبی ثغای

 طجی ًّجبتبت ػللچغ تٌظین

 . ّالیت جغیبى صاعص5 صع

كیْع ّیغّؽ کغًّب عًّض  30%

کبعی عا صع اثتضاع ؿبل 

ثَ کٌضی هْاجَ ؿبستَ 

 .اؿت

 ػیغٍ پکیج 400  عًّض تْػیغ 38

 كضٍ تشغیت ؿبدبت ادیب ثغای

 تشن اكؼایی اعػف پکیج 400 ّ

 اػضبی ثغای ػیغٍ ُبی ثتَ

 ُب ػللچغ تٌظین ُبی اًجوي

صع ّالیت   طجی ًّجبتبت

 .ثضسلبى جغیبى صاعص

كیْع ّیغّؽ کغًّب صع  40%

اثتضا ؿبل عًّض کبعی عا 

 .ثَ کٌضی هْاجَ ؿبست

 كجکَ 3 اػ هجوْع اػوبع 39

 ؿْلغی ثغم ؿیـتن ثب آثیبعی

ُب، ثٌبثغ  ًِبل آثیبعی جِت

کوجْص ثْصجَ پغّژٍ اػوبع 

كجکَ آثیبعی ّ دلغ ؿَ  (2)

دلوَ چبٍ ػوین اػ ؿْی 

ّػاعت هذتغم هبلیَ دظف 

گغصیضّ کبع اػوبع یک ثبة 

كجکَ ثبهیوبًضٍ جغیبى 

 .صاعص

كیْع ّیغّؽ کغًّب ّ  15%

هلکالت ثْصجْی عًّض 

تطجین كؼبلیت عا ثَ 

 .کٌضی هْاجَ ؿبستَ اؿت

 ثبة (75) اػ هجوْع ادضاث 40

هخوغ كبهل  صعستبى هْعیَ

کلْع صع دبل  ّالیت 8صع  پالى

كیْع ّیغّؽ کغًّب عًّض  45%

تطجین كؼبلیت عا ثَ 



35 
 

 .کٌضی هْاجَ ؿبستَ اؿت جغیبى اؿت

 28 کبع ُبی اثتضایی ایجبص 41

 ّ تکٌبلْژی اؿتٌضعص كجکَ

 اًضاػی عاٍ ُب، صکت ًصت

 عگ ًصت ّ آیْ ًصت ُب، کیجل

 ػعاػت عیبؿت 28 صع ُب ثبکؾ

 .ّالیبت صع دبل جغیبى اؿت

 صع اثتضا ؿبل ًظغ ثَ 2%

 هْعر 16266 كوبعٍ هکتْة

 آهغیت ًْ آّعی 24/9/1398

عیبؿت پالى ّ صؿتغؿی 

اجتوبػی اصاعٍ تٌظین 

سضهبت هشبثغاتی 

 (اصاعٍ اتغا) اكـبًـتبى

ایي ّػاعت ًتْاًـت کبع 

كؼالً کبع . آؿبػ ًوبیض

ُبی اثتضایی جِت آؿبػ 

پغّؿَ تضاعکبت آؿبع 

. گغصیضٍ اؿت

 

 1399سال هالی  (سٌم)فعالیت ىای هعطل شده در رتع : ب

گسارش چگٌنگی تحقق  شواره

 فعالیت

فیصدی 

 پیشرفت

دالیل هعطل شدى 

 فعالیت

1    

    

 

 1399سال هالی  (سٌم)فعالیت ىای آغاز نشده در رتع : ج

دالیل عدم آغاز  عنٌاى فعالیت شواره

 فعالیت

 آة سبکی گبٍ طسیغٍ ثبة (120)اػوبع  1

   ّالیت کلْع17 صع  ثبعاى

پْل ثَ ثشق هضیغیت 

هذصْالت ػعاػتی ثوٌظْع 

تـغیغ تْلیض ّ پغّؿؾ 

هذصْالت ػعاػتی تؼضیل 

 .گغصیض

( 8)ًصت ؿیـتن آثیبعی هطغٍ یی صع  2

  ّالیت کلْع 8ُکتبع ثبؿبت هخوغ صع 

ثَ ًـجت هلکل ثْصجْی ّ 

تـیغ پالى تطجیوی پغّژٍ 

 .ایي كؼبلیت تطجین ًلض

ثبة چک صم ُبی کٌتغّلی  (200)اػوبع  3

  ّالیت کلْع 18صع 

پْل ثَ ثشق هضیغیت 

هذصْالت ػعاػتی ثوٌظْع 

تـغیغ تْلیض ّ پغّؿؾ 

هذصْالت ػعاػتی تؼضیل 
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 .گغصیض 

 18 پبیَ ّاتغپوپ ؿْلغی صع 100تْػیغ  4

 .ّالیت

پْل ثَ ثشق هضیغیت 

هذصْالت ػعاػتی ثوٌظْع 

تـغیغ تْلیض ّ پغّؿؾ 

هذصْالت ػعاػتی تؼضیل 

 .گغصیض

 کْص تْلیض ّادض 50 کبع اػوبع 5

 . ّالیت کلْع15صع  کوپْؿت

پْل ثَ ثشق هضیغیت 

هذصْالت ػعاػتی ثوٌظْع 

تـغیغ تْلیض ّ پغّؿؾ 

هذصْالت ػعاػتی تؼضیل 

 .گغصیض

 ثَ هیٍْ ثبؿبت ُکتبع 22 ایجبص 6

 .ّالیت 11صع  چیلَ ؿیـتن

ثَ صلیل تـییغ صع پالى 

تطجیوی پغّژٍ ایي 

 .كؼبلیت آؿبػ ًگغصیض

 اتبهَ 2ثبة تؼویغ  (2)اػوبع  7

الثغاتْاع تلشص اهغاض ّ آكبت ًجبتی 

 صع ّالیت هیضاى ّعصک ّ ثبؿیؾ

ثَ ًـجت كیْع آكبت ّ 

اهغاض پْل ایي پغّژٍ 

تؼضیل كضٍ صع ثشق 

هجبعػٍ ثب آكبت ّ اهغاض 

 .ًجبتی

 ثغای دوبیْی ُبی ثـتَ سغیضاعی 8

ؿی صّ ُؼاع پٌج صض تي  (32500)

 .هبلضاع

پْل ثَ ثشق هضیغیت 

هذصْالت ػعاػتی ثوٌظْع 

تـغیغ تْلیض ّ پغّؿؾ 

هذصْالت ػعاػتی تؼضیل 

 .گغصیض

ثبة ؿغصسبًَ ػصغی ُغ یک  (8)ایجبص  9

پٌج ُؼاع هتغیک تي  (5000)ثَ ظغكیت 

 . ّالیت6صع 

صیؼایي ایي پغّژٍ تکویل 

گغصیضٍ اؿت اهب ثٌبثغ 

ثلٌض ثْصى ُؼیٌَ صع ؿبل 

جبعی ثْصجَ کبكی اػ طغف 

ّػاعت هبلیَ صع استیبع 

ایي ّػاعت هغاع ًگغكت 

ثٌبًء تطجین آى آؿبػ 

 . ًگغصیض

 یک ّ كلؼی ؿیلْ ثبة 5 کبع اػوبع 10

 هجوْػی ظغكیجت ثَ جبت ؿلَ طسبیغ

 تي هتغیک ُؼاع پٌج ًْص یکصضّ 195000

 ّالیت کلْع كؼال هتْهق اؿت 6صع  گٌضم

ثَ صلیل هلکالت تشٌیکی ّ 

ػضم هْجْصیت كغکت ّاجض 

كغایط صاسلی کبع اػوبع 

ؿیلْ ُبی ّالیبت کٌضُبع، 

ُغات ّ کبثل تکویل 

ُوچٌبى هطبثن . ًگغصیض

ُضایت هوبم ػبلی عیبؿت 

جوِْعی اػ جبًت توْیل 
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کٌٌضٍ پغّژٍ هـضّص 

 .گغصیض

 تي هتغیک 250 گضام ثبة( 1 )اػوبع 11

 اجٌبؽ هصئْى ّ ًوْصى طسیغٍ جِت

 .لْگغ ّالیت صع هجبصلْی الٌْع هشتلق

پْل تطجین ایي كؼبلیت 

ثٌبثغ ضغّعت اّلیَ 

هجبصلَ ثب اهغاض ًجبتی 

تؼضیل ّ ثَ هصغف عؿیضٍ 

 .اؿت

 تکخیغی كبعم ثبة (4) کبع اػوبع 12

 ّالیبت صع آثی ؿغص ّ آثی گغم هبُیبى

 (ًٌگغُبع ّ ثلز پٌجلیغ، ثبهیبى،)

ثْصجَ آى ثَ كبعم هغؿضاعی ثگغاهی 

. اًتوبل گغصیضٍ اؿت

پْل ایجبص كبعم ُبی 

تکخیغی هبُیبى گغم آثی 

ّ ؿغص آثی طجن ُضایت 

هْعر  (772)كوبعٍ 

 هوبم ػبلی 19/5/1398

عیبؿت جوِْعی پیغاهْى 

تصلیَ اهْع هبلی ّ 

ؿبستوبًی كبعم هغؿضاعی 

ثگغاهی ثَ دـبة كغکت 

هغاعصاصی اًوتبل گغصیضٍ 

 اؿت

 ثغای سضهبت هغکؼ 80 کبع ایجبص 13

 .ّالیت 34صع  صُبهیي

پْل ثَ ثشق هضیغیت 

هذصْالت ػعاػتی ثوٌظْع 

تـغیغ تْلیض ّ پغّؿؾ 

هذصْالت ػعاػتی تؼضیل 

 .گغصیض

ثبة كْهْگیلي ُبّؽ  (1)کبع اػوبع  14

 .هغًطیي ًجبتی صع ّالیت کٌضُبع

تکویل ًلضى صیؼایي ّ 

ثغآّعص پغّژٍ ّ ُوچٌبى 

کبكی ًجْصى ثْصجَ، كغّع 

 .   ًگغصیض

 ثَ ّالیبت ػعاػت عیبؿت 22 کبع ّصل 15

. کبم تیلی اكـبى ًْعی كبیجغ كجکَ

 كوبعٍ هکتْة ًظغ ثَ

 24/9/1398 هْعر 16266

آهغیت ًْ آّعی عیبؿت 

پالى ّ صؿتغؿی اجتوبػی 

اصاعٍ تٌظین سضهبت 

 هشبثغاتی اكـبًـتبى

ّػاعت  (اصاعٍ اتغا)

 پغّؿَ ًوی تْاًض ػعاػت

 هٌظْع الی عا تضاعکبتی

 ثْعص پغّپْػل اػ كضى

. ًوبیض اؿبػ اتغا اصاعٍ

 پغّؿؾ پکیچ 500 تْػیغ ّ سغیضاعی 16

 كیغ جبلی هجیل اػ دیْاًی تْلیضات

ثَ صلیل ًجْص ثْصجَ اػ 

طغف ّػاعت هذتغم هبلیَ 
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 ّ لیتغٍ صٍ صیگ گبػ، ثبلْى صبكی،

 عّؿي، هلک عّؿي، طسیغٍ لیتغٍ، صّ

  .ُغات ّالیت صع هالهَ ّ كیغ چغر هبكیي

 .عص كضٍ اؿت

 

 

 هشکالت عوده ً طرح ىای پیشنيادی

 طرح ىای پیشنيادی هشکالت عوده

کوجْص ثْصجَ اًکلبكی ؿجت کبُق 

تطجن ثغًبهَ اؿتغاتیژیک ػعاػتی 

.  اؿتّهبلضاعی صع کلْع گغصیضٍ

 

صع صْعت هْجْصیت ثْصجَ کبكی 

ّػاعت ػعاػت، آثیبعی ّ هبلضاعی 

هصون اؿت ثغًبهَ ُبی اؿتغاتژیک 

 سْیق عا ثَ ّجَ دـي تطجین ًوبیض 

كیْع ّیغّؽ کغًّب صع کلْع صع 

اثتضا ؿبل ؿجت ثطی كضى تطجین 

 .پغّژٍ ُبی اًکلبكی گغصیض

 

ثب کبُق سطغات ّیغّؽ کغًّب پغّژٍ 

ُبی اًکلبكی ثَ كکل ًْعهبى آى 

 .تطجین سْاُض كض

 

سال  (سٌم)فعالیت ىای در حال اجرا خارج از پالى در رتع 

 1399هالی 

عنٌاى فعالیت  شواره

تکویل شده خارج از 

 پالى

دالیل عدم شوٌلیت  نتایج

 در پالى

ؿَ  (3917)کبعاػوبع  1

ُؼاع ًْ صضّ ُلضٍ 

ثبة کلوق سبًَ ُغ 

 16کضام ثَ ظغكیت 

هتغیک تي صع ّالیبت 

کبثل، پغّاى، 

کبپیـب، کٌضُبع، 

ػاثل، ُلوٌض، 

ًیوغّػ، پکتیب، 

پکتیکب، ؿؼًی، 

ؿغپل، ثلز، 

جْػجبى، كبعیبة، 

کٌضػ، ُغات، 

ثبصؿیؾ ّ كغاٍ ثب 

 ایجبص کلوق

 ؿجت ُب سبًَ

 ثغصى ثلٌض

 ّ کلوق کیلیت

 ضبیؼبت کبُق

 اًگْع ّ تْلیض

  اكؼایق

 ثَ  صبصعات

 ُبی هبعکیت

 ّكغا یی هٌطوَ

هی  هٌطوَ

 .گغصص

ثَ ًـجت كیْع 

ّیغّؽ کغًّب صع 

کلْع طغح 

پیلٌِبصی هضیغیت 

هذصْالت ػعاػتی 

اػ طغف ّػاعت 

ػعاػت تغتیت ّ 

ثَ جلـَ كوبعٍ 

ؿْم هْعر 

 كْعای 26/1/1399

ػبلی اهتصبصی 

اعائَ  ّ هْعص 

تصْیت هغاع گغكت 

ّ كؼالً صع دبل 
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پیلغكت  ( كیصض43)

 جغیبى صاعص

 . تطجین اؿت

ؿَ  (3167)کبعاػوبع  2

ُؼاع یکصضّ كصت 

ُلتبص ثبة طسیغٍ 

گبٍ پیبػ ُغ یک ثَ 

 هتغیک تي 5ظغكیت 

صع ّالیبت پغّاى، 

کبپیـب، پٌجلیغ، 

صایکٌضی، اعػگبى، 

ًیوغّػ، پکتیب، 

لْگغ، سْؿت، 

پکتیکب، ؿؼًی، 

ؿغپل، ثلز، 

جْػجبى، كبعیبة، 

ؿوٌگبى، کٌضػ، 

ثـالى، تشبع، 

ثضسلبى، ًٌگغُبع، 

کٌغ، لـوبى، ُغات، 

ثبصؿیؾ ّ كغاٍ ثب 

پیلغكت  ( كیصض39)

 .جغیبى

 ثب ایجبص

 طسیغٍ گبٍ

هیتْاى هذصْالت 

ػعاػتی صع ّهت 

عكغ دبصل ّ 

ثؼض اػ عكغ 

دبصل صع آى 

طسیغٍ ًوْص کَ 

 طسیغٍ ؿبػی آى

اًکلبف  ؿجت

هبعکیت ّ ثلٌض 

عكتي اعػف 

هذصْالت ػعاػتی 

 .هی گغصص

ثَ ًـجت كیْع 

ّیغّؽ کغًّب صع 

کلْع طغح 

پیلٌِبصی هضیغیت 

هذصْالت ػعاػتی 

اػ طغف ّػاعت 

ػعاػت تغتیت ّ 

ثَ جلـَ كوبعٍ 

ؿْم هْعر 

 كْعای 26/1/1399

ػبلی اهتصبصی 

اعائَ  ّ هْعص 

تصْیت هغاع گغكت 

ّ كؼالً صع دبل 

 .تطجین اؿت

( 2364)کبع اػوبع  3

صّ ُؼاع ؿَ صضّ 

كصت چِبع ثبة 

طسیغٍ گبٍ کچبلْ 

 10ُغیک ثَ ظغكیت 

تي صع ّالیبت 

پغّاى، کبپیـب، 

پٌجلیغ، ّعصک، 

ثبهیبى، صایکٌضی، 

کٌضُبع، اعػگبى، 

پکتیب، لْگغ، 

سْؿت، پکتیکب، 

ؿؼًی، ؿغپل، ثلز، 

جْػجبى، كبعیبة، 

 ثب ایجبص

 طسیغٍ گبٍ

هیتْاى هذصْالت 

ػعاػتی صع ّهت 

دبصل ّ  عكغ

ثؼض اػ عكغ 

دبصل صع آى 

طسیغٍ ؿبػی آى 

ؿجت اًکلبف 

هبعکیت ّ 

ثلٌضعكت اعػف 

هذصْالت ػعاػتی 

 .هی گغصص

ثَ ًـجت كیْع 

ّیغّؽ کغًّب صع 

کلْع طغح 

پیلٌِبصی هضیغیت 

هذصْالت ػعاػتی 

اػ طغف ّػاعت 

ػعاػت تغتیت ّ 

ثَ جلـَ كوبعٍ 

ؿْم هْعر 

 كْعای 26/1/1399

ػبلی اهتصبصی 

اعائَ  ّ هْعص 

تصْیت هغاع گغكت 

ّ كؼالً صع دبل 
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ؿوٌگبى، ثـالى، 

تشبع، ثضسلبى، 

ًٌگغُبع، کٌغ، 

ًْعؿتبى، ُغات، 

ثبصؿیؾ ّ ؿْع ثب 

پیلغكت  ( كیصض30)

 جغیبى صاعص

 .تطجین اؿت

( 475)کبع اػوبع  4

ثبة ؿغصسبًَ ُغ 

 25کضام ثَ ظغكیت 

هتغیک تي صع ّالیبت 

کبثل، پغّاى، 

کبپیـب، پٌجلیغ، 

ّعصک، ثبهیبى، 

صایکٌضی، کٌضُبع، 

ػاثل، اعػگبى، 

پکتیب، پکتیکب، 

ؿؼًی، ؿغپل، ثلز، 

جْػجبى، ؿوٌگبى، 

کٌضػ، ثـالى، تشبع، 

ثضسلبى، ثبصؿیؾ ّ 

 ( كیصض21)ؿْع ثب

 پیلغكت جغیبى صاعص

 ؿغصسبًَ ایجبص

ُب هیتْاى 

 ػعاػتی هذصْالت

 عكغ ّهت صع

 اػ ثؼض ّ دبصل

دبصل صع  عكغ

آى طسیغٍ ًوْص 

کَ طسیغٍ ؿبػی 

  آى ؿجت

هبعکیت  اًکلبف

 عكتي ّ ثلٌض

 هذصْالت اعػف

هی  ػعاػتی

 .گغصص

ثَ ًـجت كیْع 

ّیغّؽ کغًّب صع 

کلْع طغح 

پیلٌِبصی هضیغیت 

هذصْالت ػعاػتی 

اػ طغف ّػاعت 

ػعاػت تغتیت ّ 

ثَ جلـَ كوبعٍ 

ؿْم هْعر 

 كْعای 26/1/1399

ػبلی اهتصبصی 

اعائَ  ّ هْعص 

تصْیت هغاع گغكت 

ّ كؼالً صع دبل 

 .تطجین اؿت

یک  (1113)کبع ًصت  5

ُؼاع یکصضّ ؿیؼصٍ 

پبیَ هبكیي سلک کي 

صع ّالیبت کبثل، 

پغّاى، کبپیـب، 

پٌجلیغ، کٌضُبع، 

ُلوٌض، اعػگبى، 

پکتیب، لْگغ، 

سْؿت، پکتیکب، 

ؿؼًی، ؿغپل، ثلز، 

جْػجبى، كبعیبة، 

ؿوٌگبى، کٌضػ، 

ثـالى، ثضسلبى، 

ضبیؼبت هذصْالت 

ػعاػتی صع كصل 

عكغ دبصل کبُق 

هیضُض ّ پغّؿؾ 

هذلی عا ؿغیغ 

تغ ّ صع ػهبى 

کوتغ اًجبم  

 هیضُض 

ثَ ًـجت كیْع 

ّیغّؽ کغًّب صع 

کلْع طغح 

پیلٌِبصی هضیغیت 

هذصْالت ػعاػتی 

اػ طغف ّػاعت 

ػعاػت تغتیت ّ 

ثَ جلـَ كوبعٍ 

ؿْم هْعر 

 كْعای 26/1/1399

ػبلی اهتصبصی 

اعائَ  ّ هْعص 

تصْیت هغاع گغكت 
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ًٌگغُبع، کٌغ، 

لـوبى، ثبصؿیؾ ّ 

 ( كیصض20)كغاٍ ثب

پیلغكت جغیبى 

 .صاعص

ّ كؼالً صع دبل 

 .تطجین اؿت
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 1399؛ تٌدجو عادی ً انکشافی سال هالی (1)ضویوو شواره 
 

هجوْع 

 هجوْع  ثْصجَ اًکلبكی ثْصجَ ػبصی ثْصجَ 

 15,412,970,811 14,148,432,985 1,264,537,826 تو رقن

 تو کلوات

یک هلیبعص ّ صّصض ّ كصت ّ 

چِبع هلیْى ّ پٌجصض ّ ؿی ّ 

ُلت ُؼاع ّ ُلتصض ّ ثیـت ّ 

 كق اكـبًی

چِبعصٍ هلیبعص ّ یکصض ّ چِل 

ّ ُلت هلیْى ّ چِبعصض ّ ؿی ّ 

صّ ُؼاع ّ ًَ صض ّ ُلتبص ّ 

 پٌج اكـبًی

پبًؼصٍ هلیبعص ّ چِبعصض ّ صّاػصٍ 

هلیْى ّ ًَ صض ّ ُلتبص ُؼاع ّ 

 ُلتصض ّ یبػصٍ اكـبًی

 1399سال هالی  (سٌم)پالى هصرف تٌدجو در رتع 

پالى 

 هصغف

هوضاع ثْصجَ ػبصی کَ 

صع كق هبٍ اّل ؿبل 

هبلی جِت هصغف پالى 

 گغصیضٍ

هوضاع ثْصجَ اًکلبكی کَ 

صع كق هبٍ اّل ؿبل هبلی 

 جِت هصغف پالى گغصیضٍ
 هجوْع 

 14,833,368,834 13,861,585,783 971,783,051 تو رقن

 تو کلوات
ًَ صض ّ ُلتبصّ یک هلیْى ّ 

ُلتصض ّ ُلتبص ّ ؿَ ُؼاع ّ 

  اكؼبًیپٌجبٍ ّ یک

ؿیؼصٍ هلیبعص ّ ُلتصض ّ كصت 

ّ یک هلیْى ّ پٌجصض ّ ُلتبص 

ّ پٌج ُؼاع ّ ُلتصض ّ ُلتبص 

 ّ ؿَ اكـبًی

چِبعصٍ هلیبعص ّ ُلتصض ّ ؿی ّ ؿَ 

هلیْى ّ ؿَ صض ّ كصت ّ ُلت ُؼاع 

 ّ ُلتصض ّ ؿی ّ چِبع اكـبًی

  تو هثلغ ً فیصد1399سال هالی  (سٌم)هصرف تٌدجو در رتع 

 هصرف تٌدجو
 هصغف ثْصجَ اًکلبكی هصغف ثْصجَ ػبصی

 
 ثَ كیصض ثَ هجلؾ ثَ كیصض ثَ هجلؾ
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 %41 5,777,857,058 %69 868,812,116 تو رقن
 

 تو کلوات

هشتصدو شصت 

و هشت ملیون و 

هشتصد و دوازده 

هزار و یکصد و 

 شانزده افغانی

شصت و نه 

 فیصد

پنج ملیارد و هفت 

صد و هفتاد و هفت 

ملیون و هشتصد و 

پنجاه و هفت هزار 

 و پنجاه و هشت

 افغانی

چهل و یک 

  فیصد 


