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 گسارش  کبری ریبست امًر مُبجریه يعًدت کىىذٌ گبن يالیت غًر

اس  3102هحتزهب : ریبست اهَرهْبجزیي ٍػَدت وٌٌذُ گبى ٍالیت غَر تَاًستِ وِ در قی ضص هبُ  سبل 

فبهیل ثیجبُ ضذُ گبى داخلی وِ اس اثز اختالفبت اسًِ ٍاحذ اداری ٍلزاء هختلف ضْز  «   0111»    تؼذاد 

چغچزاى ثیجبُ ضذُ اًذ وِ اوثز ضبى در فؿبی ثبس سًذگی رٍسهزُ خَیص را ثِ پیص هیجزًذ ٍریبست 

ر هْبجزیي ثؼذ اس سزٍی ٍثِ ووه هَسسبت ّوىبر هَرد ووه هَاد غذائی ٍغیز غذائی لزار گزفتِ اًذ ضوب د

تػَیز رًٍذ ووه ّبی غذائی ٍغیز غذائی هَسسبت ّوىبر ایٌزیبست را هطبّذ ُ ًوبیذ وِ ثِ گزٍُ ّبی 

ریس اهَرهْبجزیي هیگَیذ ثشٍدی ثب « غفَری» جوؼی ّوىبری غَرت گزفتِ است هحتزم ػجذالزٍف 

ػالٍُ ووه  هاللبت ًوَدم هطىالت را هكزح تمبؾب ًوَدُ این تب هَسسبت ّوىبر ثز UNHCRًوبیٌذُ دفتز 

 ّبی گزٍّی ثِ هتمبؾیبى اًفزادی ٍ افزاد وِ اس اثز خطىسبلی ثیجبُ هیطًَذ در الَیت وبری ضبى لزار دٌّذ 
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 يقًع اغتطبش در وسدیکی کمپ تیم ببزسبزی يالیتی تحت رَبری کطًر لیتًاویب

تؼذ اص ظْش، اؿسـاؽ زَػط هشدم هحل ًضدیي ًوح زین تاصػاصی  02:00( ػاػر 1392/04/28هاُ جَالی ) 19دس 

ٍالیسی زحر سّثشی ًـَس لیسَاًیا تَهَع خیَػر، دس جشیاى ایي حادثِ ًِ تیـسش اص یي ػاػر اداهِ داؿر، تِ ػؼاًش 

وح خی آس زی حشین ؿذُ اػر. ػؼاًش آهَصؽ دیذُ خی لیسَاًیایی آػیة ًشػیذُ اػر دس حالیٌِ تؼضی اص صیشتٌاّایی ً

ؿخق هظاّشُ ًٌٌذُ تِ ؿؼاس ّای خـًَر آهیض ؿاى تِ  200آس زی هَكواًِ زَاًایی ًٌسشٍل حادثِ سا داؿسِ اًذ. حذٍد 

ًوح خی آس زی ًضدیي ؿذًذ. هظاّشُ تِ خـًَر زثذیل ؿذ ٍ هظاّشُ ًٌٌذُ گاى تا كذای خـي تِ ػٌگ اًذاصی 

ذ. تؼضی اص اكشاد هلذ داخل ؿذى تِ ًوح خی آس زی سا داؿسٌذ. اگشچِ آًْا هَكن ًـذًذ. ػؼاًش خی آس زی ؿشٍع ًوَدً

اخطاسیِ زَهق ًضدیي ؿذى تِ ًوح خی آس زی سا تِ هظاّشُ ًٌٌذُ گاى سػاًذًذ، اها هظاّشُ ًٌٌذُ گاى زَجِ خاكی تِ 

هجثَس تِ اػسلادُ هَاد ؿیش هْلي تخاطش ػشًَج ػاصی اخطاسیِ ّای خی آس زی ًٌشدًذ. اص ایي خاطش ػؼاًش خی آس زی 

خـًَر هظاّشُ ًٌٌذُ گاى ؿذًذ. حوایِ َّایی جْر هسلشم ًشدى اصاؿخاف هؼسشم خَاػسِ ؿذ. زظاّشاذ دس ػاػر 

تؼذ اص ظْش خازوِ یاكر ٍ هشدم خشاگٌذُ ؿذًذ. سٍی ایي هلحَظ هَهاًذاى اهٌیِ، اسدٍی هلی اكـاًؼساى، ّواٌّگی  03:00

یاػر اهٌیر هلی اطالع یاكسٌذ. زحویواذ اداهِ داسد. دس ایي حادثِ تِ اكشاد هلٌی تخاطش تازجشتِ تَدى ػؼاًش ٍ س

لیسَاًیایی ًذام زللاذ ٍاسد ًـذُ اػر، زظاّشاذ هؼالور آهیض یگاًِ ساّی تیاى ًظشاذ ٍ خیـٌْاداذ هیثاؿذ اها 

هیثاؿذ. آهذى تِ دسٍاصُ ًوح خی آس زی ٍ تیاى ًشدى  زظاّشاذ خـوگیي ؿیش هاًًَی ٍ ساّی سػاًذى زللاذ تِ هشدم

ؿؼاسّای خـوگیي ساّی حل هـٌالذ ًویثاؿذ. هؼَلیر ها ؿٌیذى هـٌالذ ؿوا ٍ سجَع آى تِ سیاػر ّای هشتَطِ 

هیثاؿذ، ها اص سیاػر ّای دٍلسی خَاّؾ ػٌجؾ ساُ حل هـٌالذ ٍ خیـٌْاد ّای ؿوا سا هیٌٌین تشای ایٌٌِ ّش چیض 

اػر ٍ هؼَلیر آیٌذُ دسخـاى اكـاًؼساى تذػر ؿوا اػر. خغ هؼلَم ؿذ ًِ زظاّشاذ خـوگیي تِ تذػر آًْا 

تلَسذ هؼالور آهیض تِ دسٍاصُ  –دسٍاصُ خی آس زی ساُ حل ًویثاؿذ، دس كَسزٌِ هیخَاّیذ هـٌلی سا تِ ها اظْاس داسیذ 

ین. زـٌش اص ایٌٌِ ها سا دسى هیٌٌیذ ٍ زـٌش ّای خی آس زی زـشیق آٍسدُ ٍ هـٌالذ ، خیـٌْاداذ سا اص ًضدیي حل ًوای

اص زالؽ زاى جْر تاصػاصی ٍالیر زاى. خی آس زی ًِ جض اص آیؼاف هیثاؿذ، زَػط دٍلر جوَْسی اػالهی اكـاًؼساى 

جْر تاصػاصی ًـَس دػَذ ؿذُ اػر. ٍهَع ایي حادثاذ ٍ ّوچٌاى حادثاذ هثلی اثشی تِ كؼالیر ّای خالى ؿذُ خی 

اؿر. زطثین خشٍطُ ّای تاصػاصی دس ٍالیر سٍاتط هؼسوین تا تَدى خی آس زی دس هحل داسد ًِ تَدى خی آس زی ًخَاّذ د

آس زی تِ  جزب زوَیل ًٌٌذُ گاى اص ًـَس ّای هخسلیق هَثش هیثاؿذ . ها اص خشٍطُ ّای حوایر هیٌٌین ًِ هٌلؼر ػام 

 .داؿسِ تاؿذ ًِ ایٌٌِ خشٍطُ ّایٌِ كوط یي ؿخق اص آى هؼسلیذ گشدد
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  2931خالصٍ گسارش خطکسبلی يالیت غًر 
َػی ٍالیر ؿَساصجولِ ٍالیاذ هشًضی ًِ تاٍالیاذ تاهیاى , ػشخل , كاسیاب , تادؿیغ , ّشاذ , كشاُ , ّلوٌذ ٍدایٌٌذی ّن هشصتَدُ ٍهؼاحر هجو

تَدُ ٍهشًضآى ؿْشچـچشاى هی تاؿذ ٍاحذّای اداسی آى ػثاسذ (ٍاحذاداسی تِ ؿوَل هشًضٍالیر  10( ًیلَهسشهشتغ ٍداسای )38666آى )

( %85)اص)ٍلؼَالی ّای زَلي , ؿْشى , زیَسُ , خؼاتٌذ , لؼل ٍػشجٌگل , دٍلسیاس, چاسػذُ , ػاؿش, دٍلیٌِ ,چـچشاى ( هیثاؿذ ٍالیر ؿَسدس  حذٍد

 %( هشدم صیش خط كوش تِ ػش هی تشًذ .60ًَّؼساًی هیثاؿذ ، حذٍد)

( ًیلَ هسش ٍ اص 485( كاهیل زخویي ؿذُ اػر. ساُ ّای هَاكالزی آى اص چـچشاى الی ًاتل )144582(ًلشٍجوؼاً)753289یر )ًلَع ایي ٍال

 ( ًیلَ هسش اػر.385چـچشاى الی ّشاذ )

ی آتی % آى للوی ٍتاه75( ٌّساسصهیي تَدُ ًِ  220300% ؿـل هشدم ایي ٍالیر صساػر ٍ هالذاسی اػر، هجوَع اساضی هاتل ًـر ) 97

اذ ٍیاػیالتِ هیثاؿذ،تٌا تِ زاثیشاذ ٍؿیَع خـٌؼالی ػطح اب دساًثشیر هٌاطن هشًضٍالیر ٍٍلؼَالی ّا خاییي سكسِ ًِ ًظش تِ ػشٍی ّا ٍگضاسؿ

 كیلذ ًاّؾ سا ًـاى هیذّذ،60حذٍدا 

 ػَاهل آػیة خزیشی:

 ًوثَد تاسؽ تشف  .1

 تیجا ؿذُ گاى داخلی  .2

 ًاّؾ ًٍوثَد ؿلِ  .3

  ّجَم هلخ .4

 ػیالب ّای هذّؾ ٍتی هَهغ  .5

 گضاسؿاذ ٍػشٍی ّا ٍاكلِ ّشٍاحذ اداسی سا ًظش تِ اػیة  خزیشی ریال دسجِ تٌذی هیٌوایین

 ّا ٍلؼَالی دسایي ٍاكلِ ساخَسّای اػاع تِ ًِ تَدُ ؿاهل دٍلیٌِ ٍلؼَالی چْاسػذُ ٍلؼَالی ؛ خؼاتٌذ ٍلؼَالی : اٍل ًسگَسی 

 .اػر گشدیذُ تیٌی خیؾ خـٌؼالی ىگا دیذُ اػیة  (كاهیل  45471 ) حذٍدآ

 حذٍدا ّا ٍلؼَالی دسیي ٍاكلِ ساخَسّای اػاع تِ ًِ تَدُ ؿاهل ػاؿشٍزیَسُ ؛ زَلي ؛ ؿْشى ّای ٍلؼَالی :ًسگَسی دٍم ( 

 . اػر گشدیذُ تیٌی خیؾ خـٌؼالی گاى دیذُ اػیة كاهیل (  41918

 حذٍدآ ّا ٍلؼَالی دسیي ٍاكلِ ساخَسّای اػاع تِ ًِ تَدُ ؿاهل دٍلسیاس ٍلؼَالی ػشجٌگل لؼل ّای ٍلؼَالی :ًسگَسی ػَم ( 

 .اػر گشدیذُ تیٌی خیؾ خـٌؼالی  گاى دیذُ اػیة كاهیل ( 17159

اع داسد هسش اص ػطح تحش اسزل2250هشًض ٍالیر اػر كیلذ صهیي آتی داسد،25كیلذ صهیي للوی ٍ 75هشًضٍالیر )چـچشاى (  -1

ًیلَهسش اص  ؿْش ّشاذ 386ًلَع داسد 200000كاهیل 31667ٍهشیِ 760ًٍیلَهسش هشتغ هیشػذ  4603ٍهؼاحر آى تِ 

 كاهیل دسهشًض چـچشاى هیثاؿذ.23750ٍكاهیل ّای آػیة خزیش خَؿٌؼالی ًیلَهسش اص ؿْش ًاتل كاكلِ داسد . 480ٍ

ًیلَهسش دس جٌَب ؿْش چـچشاى دس جَاس ٍلؼَالی ّای 171یي ٍلؼَالی كیلذ صهیي اتی هیثاؿذ.ا 28كیلذ صهیي للوی 72ٍخؼاتٌذ  -2

هسش 2150ًیلَهسش هشتغ 4710ًٍلش ًلَع ٍهؼاحر خاى آى 105563كاهیل 17594ٍهشیِ 450تـشاى ٍتـٌی ٍالیر ّلوٌذ هشاسداسد  

 كاهیل. 13195ٍكاهیل ّای اػیة خزیش خـٌؼالی دساى ٍلؼَالی اص ػطح تحش اسزلاع داسد 

ًیلَهسشی ؿوال ؿْش چـچشاى هَهیؼر داسد  هؼاحر  120دس كیلذ صهیي اتی تَدُ  27كیلذ صهیي للوی 73ٍچْاسػذُ :  ٍلؼَالی- -3

. كاهیل ّای آػیة خزیش دساى ًلش ًلَع داسد 29335كاهیل 4889ٍهشیِ 81ًٍیلَهسش هشتغ هیشػذ ایي ٍلؼَالی 4728ایي ٍلؼَالی 

 كاهیل هیثاؿذ.3666ٍلؼَالی تِ زؼذاد

ًیلَهسش دس جٌَب تٌذ تایاى اص هشًض چـچشاى 73كیلذ صهیي اتی آًْن ػیالتِ تَدُ، 27كیلذ صهیي للوی 73ٍدٍلیٌِ : داسای  ٍلؼَالی- -4

كاهیل ّای ًلش ًلَع دسیي ٍلؼَالی تَد ٍتاؽ داسًذ 38885كاهیل 6481ًٍیلَهسش هشتغ هؼاحر 5334ٍ تَدُهشیِ 120كاكلِ داسد 

 كاهیل هیثاؿذ.4860اػیة خزیش دساى ٍلؼَالی تِ زؼذاد

ًیلَهسشی جٌَب ؿْش چـچشاى هَهیؼر  123: دس كیلذ صهیي اتی آًْن ػیالتِ تَدُ  ، 27كیلذ صهیي للوی 73ٍٍلؼَالی ؿْشى : - -5

ًلش تاؿٌذگاى آى دس 86400ًیلَهسش هشتغ هیشػذ  4076هسش اص ػطح تحش اسزلاع داسد ٍهؼاحر آى 2350داسد ایي ٍلؼَالی 

كاهیل  10080كاهیل ّای آػیة خزیشخـٌؼالی دساى ٍلؼَالی تِ زؼذادصساػر ٍهالذاسی هــَل اًذ  هشیِ ت203ِكاهیل دس 14400

  هیثاؿذ.
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ًیلَهسش هشتغ هؼاحر 3024اسزلاع اص ػطح تحش 2150كیلذ صهیي اتی آًْن ػیالتِ تَدُ  ، 27كیلذ صهیي للوی 73ٍٍلؼَالی زیَسُ : - -6

كاهیل 27342هشیِ 350ؼَالی ّای ًا اهي ّلوٌذ هَهیؼر داسد  .ًیلَهسشی جٌَب ؿْش چـچشاى دس جَاس ٍل 220خاى دس 

 كاهیل هیثاؿذ.19139كاهیل ّای اػیة خزیش خـٌؼالی دسآى ٍلؼَالی ًلَع داسد 85000ٍ

ًیلَهسشی اص هشًض چـچشاى دس جَاس ٍلؼَالی  190كیلذ صهیي اتی آًْن ػیالتِ تَدُ  ، 32كیلذ صهیي للوی 68ٍٍلؼَالی زَلي:  -7

 7480هشیِ 168ًٍیلَهسش هشتغ هیشػذ تاؿٌذگاى آى دس 2744كاسػی  اص زَاتغ ّشاذ هَهیؼر داسد  هؼاحر ٍلؼَالی ؿْشى ٍػاؿش ٍ

كاهیل 5236كاهیل ّای اػیة خزیش خـٌؼالی دساى ٍلؼَالی ًلش تالؾ هیگشدد .33880كاهیل صًذگی هی ًوایٌذ ًلَع ٍلؼَالی تِ 

 هیثاؿذ.

هسش اص ػطح تحش اسزلاع 2100ًیلَهسش اص هشًض چـچشاى كاكلِ داسد 215لذ صهیي اتی  تَدُكی 33ٍلؼَالی ػاؿش: كیلذ صهیي للوی ٍ - -8

زؼذادكاهیل ّای اػیة خزیش خـٌؼالی ًلَع داسد  30425كاهیل 10662ٍهشیِ 111ًٍیلَهسش هشتغ هیشػذ 3199ٍهؼاحر خاى آى 

 كاهیل هیثاؿذ. 7463دسآى ٍلؼَالی 

ًیلَهسشی ؿشم چـچشاى   هَهیؼر داسد  150دس  كیلذ صهیي آتی هیثاؿذ 43لوی ٍكیلذ صهیي ل57ٍلؼَالی لؼل ٍػشجٌگل :  - -9

هشیِ داسد ًِ دسیي هشیِ ّا 670هسش اص ػطح تحش اسزلاع داسد   ایي ٍلؼَالی 2800ًیلَهسش هشتغ 3793ٍهؼاحر ایي ٍلؼَالی 

 كاهیل هیثاؿذ.13899ساى ٍلؼَالی زؼذادكاهیل ّای اػیة خزیش خـٌؼالی دتَد تاؽ داسًذ .ًلَع ًلش 111200كاهیل 18533ٍ

ًیلَهسشی ؿشم ؿْش چـچشاى هَهیؼر داسد ایي ٍلؼَالی 65كیلذ صهیي آتی هیثاؿذ 60كیلذ صهیي للوی 40ٍٍلؼَالی دٍلسیاس:  - -10

ًِ كاهیل ّای اػیة خزیشی خـٌؼالی ًیلَهسش هشتغ هؼاحر خاى داسد 1844ًلش ًلَع داسد 32601ٍكاهیل 5434ٍهشیِ 160ٍ

 كاهیل هیاؿذ. 3260ٍلؼَالی تِ زؼذاددسآى 

                     1392خالكِ هؼلَهاذ اسهام ٍكیلذی ّای خؼاسُ هٌذی ٍاحذّای اداسی دُ گاًِ دسػطح ؿَساصاثشخـٌؼالی 

ؿواسُ
ًام ٍلؼَالی 

زؼذاد صهیي  

آتی تِ ٌّساس
زؼذاد صهیي  

للوی تِ 

ٌّساس
هجوَػِ  

ی 
صهیٌذاس

 

ی 
لذ

كی

صهیي آتی
ی  

لذ
كی

صهیي 
للوی

 

هجوَع 

ی
لذ

كی
زؼذادهشیِ  

ذ ّشٍاحذ
جا

زؼذاد خاًَادُ  

ی ّشٍاحذ
ّا

ع  
زؼذاد ًلَ

ّشٍاحذ
 

ی 
لذ

كی

ی 
خاًَادُ ّا

ضشس ؿذُ 
هس

زؼذاد خاًَادُ  

ضشس 
ی هس

ّا

ؿذُ
 

ذ
الحظا

ه
 

 ًسگَسی اٍل 23750 75% 200000 31667 760 100 75% 25% 31125 23195 7930 چـچشاى 1

 ;  13195 75% 105563 17594 450 100 72% 28% 16750 12300 4450 ؼاتٌذخ 2

3 
 ;  4860 75% 38885 6481 120 100 73% 27% 24210 18600 5610 دٍلیٌِ 

4 
 ;  3666 75% 29335 4889 81 100 73% 27% 22953 15517 7436 چْاسػذُ

 ًسگَسی دٍم  7463 70% 30425 10662 111 100 67% 33% 16324 10924 5400 ػاؿش 5

6 
 85000 27442 350 100 73% 27% 19838 11296 8542 زیَسُ

%70 
19139 

 ; 

7 
 86400 14400 203 100 73% 27% 24210 18600 5610 ؿْشى

%70 
10080 

 ; 

8 
 ;  5236 70% 33880 7480 168 100 68% 32% 22953 15517 7436 زَلي 

9 

 32601 5434 160 100 40% 60% 23700 15600 8100 دٍلسیاس

%60 

ًسگَسی   3260

 ػَم

لؼل  10

ٍػشجٌگ

 ل

8107 16900 25007 %43 %57 100 670 18533 111200 %75 13899 

  

 هجوَع
6862

1 
 

158449 
 

22707
0 

 
32.9% 67.1% 100 

3073 
 

144582 
 

 
753289 

 
 

715% 
 

104548 
 

 

 

 ًَسم خیؾ تیٌی ؿذُ هَادؿزائی تشای كی كاهیل دسهذذ یي هاُ  
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ن رو ه م ش  ا ی   پ 

     ( ًیلَ چای یي ًیل5ًَیلَ , ؿٌش) 0.5( ًیلَ ًوي 3.7( ًیلَ سٍؿي )6( ًیلَ, حثَتاذ )50گٌذم یاآسد )   

 1392هَادؿــــزائی خیؾ تیٌی ؿذُ تشای كاهیل ّای آػیة خزیشدسٍلؼَالی ّای آػیة دیذُ ًسگَسی اٍل اصاثشخـٌؼالی تشای چْاسهاُ ػال 

ؿواسُ
ی 
ٍاحذاداس

ل  
هجوَع كاهی

ة 
ی آػی

ّا

خزیش
 

 حظاذ هال هاُ (تشای كاهیل ّای آػیة  خزیش ًسگَسی اٍل تِ هسشیي زي 4هوذاسهَادؿزائی خیؾ تیٌی ؿذُ تشای )

  هجوَع ػوَهی  چای    ؿٌش ًوي  دال  سٍؿي  گٌذم 

   6289 95 زي 475  47.5 زي 570 351.5 زي 4750 23750 چـچشاى  1

  3494.036 52.78 263.9 26.39 316.68 195.286 2639 13195 خؼاتٌذ 2

  970.7578 14.664 73.32 7.332 87.984 54.2568 733.2 3666 چْاسػذُ 3

  1286.928 19.44 97.2 9.72 116.64 71.928 972 4860 دٍلیٌِ  4

  12040.7218 181.884 909.42 90.942 1091.304 672.9708 9094.2 45471 هجوَع 

 1392ػِ هاُ دسػال  3خزیشی خـٌؼالی تشای هذذ هَادؿزائی خیؾ تیٌی ؿذُ تشای ٍلؼَالی ّای ًسِ گَسی دٍم آػیة 

ؿواسُ
ی 
ٍاحذاداس

ل  
هجوَع كاهی

ة خزیش
آػی

 

 هالحظاذ جیشُ هَادؿزائی تشای هذذ )ػِ هاُ ( تشای كاهیل ّای اػیة دیذُ ًسِ گَسی دٍم  تِ هسشیي زي

  هجوَع چای ؿٌش ًوي حثَتاذ سٍؿي گٌذم

  2001.888 30.24 151.2 15.12 181.44 111.888 1512 10080 ؿْشى  1

  3801.0054 57.417 287.085 28.7085 344.502 212.4429 2870.85 19139 زیَسُ 2

  1039.8696 15.708 78.54 7.854 94.248 58.1196 785.4 5236 زَلي 3

  1482.1518 22.389 111.945 11.1945 134.334 82.8393 1119.45 7463 ػاؿش 4

  8324.9148 125.754 628.77 62.877 754.524 465.2898 6287.7 41918 هجوَػِ

 

 1392هَاد ؿزای خیؾ تیٌی ؿذُ تشای ٍلؼَالی ّای ًسگَسی ػَم اػیة خزیش خـٌؼالی تشای هذذ دٍهاُ دسػال   

ؿواسُ
ی 
ٍاحذاداس

ل  
هجوَع كاهی

ة 
ی آػی

ّا

خزیش
 

 هالحظاذ  هوذاسهَادؿزائی خیؾ تیٌی ؿذُ تشای هذذ  )دٍهاُ (تشای كاهیل ّای آػیة  خزیش ًسگَسی ػَم تِ هسشیي زي 

  هجوَع ػوَهی  چای    ؿٌش ًوي  دال  سٍؿي  گٌذم 

  1840.2276 27.798 138.99 13.899 166.788 102.8526 1389.9 13899 لؼل ػشجٌگل 1

  431.624 6.52 32.6 3.26 39.12 24.124 326 3260 دٍلسیاس 2

 ٍاحذ اداسی 10هَاد ؿزای خیؾ تیٌی ؿذُ هجوَع ّشػِ ًسگَسی دس

  2271.8516 34.318 171.59 17.159 205.908 126.9766 1715.9 17159 هجوَع ًسِ گَسی ػَم

  8324.9148 125.754 628.77 62.877 754.524 465.2898 6287.7 41918 هجوَع ًسِ گَسی دٍم
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  12040.7218 181.884 909.42 90.942 1091.304 672.9708 9094.2 45471 هجَع ًسِ گَسی اٍل

  22637.4882 341.956 1709.78 170.978 2051.736 1265.2372 17097.8 104548 هجوَع ػوَهی

 

  كیلذ هشدم اصاثش خـٌؼالی دسحال تیجا ؿذى 10ًظشتِ ػشٍی ّای اًجام ؿذُ دسهشاء ٍهلثاذ هشًض ٍالیر ٍٍاحذّای اداسی احسواال

 ّؼسٌذ.

  كیلذ كاهیل ّای تیجا ؿذُ آػیة خزیشخـٌؼالی ػال 10جذٍل ضشٍسذ ّا ًٍیاصهٌذی ّای خیؾ تیٌی ؿذُ  هَادؿیشؿزائی تشای

1392 

ؿواسُ 
 

ی
ٍاحذاداس

 

ة 
ل ّا آػی

هجوَع كاهی

خزیش
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لذ تیجا ؿذُ گا ى 
كی

خـٌؼالی
 

 هَادؿیشؿزائی هَسدضشٍسذ تشای كاهیل ّای آػیة دیذُ
ب

خیوِ تا
زشخال تِ ػذد 

 

ل زخسِ
ًود

 

ف تِ 
ر ظش

ًی

ػذد
 

ر كحی تِ 
ًی

ػذد
 

كاتَى تِ ػذد
ی  

ل آتخَس
ػط

تِ ػذد
 

ًدؼَل گاص 

تاهغ گاصتِ 

ػذد
 

 2375 2375 11875 2375 2375 4750 4750 2375 2375 23750 چـچشاى 1

 1319 1319 6595 1319 1319 2638 2638 1319 1319 13195 خؼاتٌذ 2

 486 486 2430 486 486 972 972 486 486 4860 دٍلیٌِ 3

 366 366 1830 366 366 732 732 366 366 3666 چْاسػذُ 4

 746 746 3730 746 746 1492 1492 746 746 7463 ػاؿش 5

 1913 1913 9565 1913 1913 3826 3826 1913 1913 19139 زیَسُ 6

 1008 1008 5040 1008 1008 2016 2016 1008 1008 10080 ؿْشى 7

 523 523 2615 523 523 1026 1026 523 523 5236 زَلي 8

 326 326 1630 326 326 652 652 326 326 3260 دٍلسیاس 9

 1389 1389 6945 1389 1389 2788 2788 1389 1389 13899 لؼل ٍػشجٌگل 10

 هجوَع

104548
 

10451
 10451
 20892
 20892
 10451
 10451
 52255
 10451
 10451
 

  ػاػسِ یي كشد گاٍ؛گَػلٌذ ؛تض؛ اػدة ؛ هشًة ؛ٍطیَس 24هلاسف 

 2.750ػاػر هوذاس24تشای یي كشد گاٍ ٍاػح دس  .K 1ػاػر هوذاس 24ٍتشای یي سع تضٍیا گَػلٌذ دس  .K  ٍتشای یي هشًة

 ػلَكِ دسًظش گشكسِ ؿذُ اػر  g.r.  80ػاػر هوذاس24ٍتشای یي هطؼِ طیَسدس K.  1.500ػاػر هوذاس 24دس

  1392جذٍل زَحیذی هَاؿی ّشٍاحذ اداسی ٍهوذاسػلَكِ اى دسدٍهاُ صهؼساى ػال            
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ن رو ه م ش  ا ی   پ 
ؿواسُ 

 

ٍلؼَالی ّا
 

 

 زؼذاد هَاؿی هَجَد

ذ
الحظا

ه
 

ذ  كیل هشؽ هشًة اػح تض گَػلٌذ گاٍ
ضشٍس

ػلَكِ حیَاًی 

ي زي 
تِ هسشی

 

  47767.5 45000 50000 500 60000 500000 45000 چـچشاى 1

  13428 25000 14000 200 60000 45000 23000 لؼل ػشجٌگل 2

  8205.75 2000 8000 150 45000 23000 17000 دٍلسیاس 3

  6637.8 16000 10000 120 18000 16000 14000 دٍلیٌِ 4

  7758.75 13000 7000 150 38000 30000 21000 ؿْشى 5

  14730.45 33000 23000 130 46000 41000 27000 زَلي 6

  18033 40000 15000 200 70000 100000 22000 زیَسُ 7

  14503.8 3000 8500 120 23000 170000 9000 ػاؿش 8

  7512.3 33000 5000 20 25000 20000 15000 خؼاتٌذ 9

  6978 34000 5000 400 33000 26000 6000 چْاسػذُ 10

  145555.35 244000 145500 1990 418000 971000 199000 هجوَع 
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 تبذیل آیفًن ي آی پذ بٍ میکريسکًپ
ػدغ طشح ّای ًاستشدی  تا خیـشكر زٌٌَلَطی، آسصٍّا دیگش دس حذ آسصٍ تاهی ًوی هاًٌذ ٍ تؼیاسی اص آًْا تِ ایذُ ّا ٍ

زثذیل هی ؿًَذ. یٌی اص ایي طشح ّا ًِ حاال تِ هشحلِ زجاسی سػیذُ اػر، زثذیل هَتایل یا زثلر تِ هیٌشٍػٌَج هاتل 

زللي ّای َّؿوٌذ ٍ حسی چٌذ هیٌشٍػٌَج سا تِ تاصاس اسایِ  ًاهشُحول اػر. زا تِ حال ؿشًر ّای هخسللی لٌضّای ٍیظُ 

 ی سػذ ًِ ایي هیٌشٍػٌَج زاصُ ًؼثر تِ هذل ّای هثلی زَاًایی ّای تیـسشی داسد.ًشدُ اًذ. اها تِ ًظش ه

ؿشًر زٌٌَلَطی ّای تَدلیي، هیٌشٍػٌَج ٍیظُ ای سا ػاخسِ ًِ تا زوام گجر ّای هاتل حول اخل ػاصگاس اػر. ایي 

دهیوا ػشجای خَدؽ سٍی آیدذ  هیٌشٍػٌَج داسای صتاًِ ّای هاتل زٌظیوی اػر ًِ هی زَاًیذ تا اػسلادُ اص آًْا، لٌض سا

( ػَاس ًٌیذ. ایي ٍػیلِ ًِ خشٍػٌَج هیٌشٍ هَتایل یا تِ اخسلاس خشٍػٌَج 5ٍ  4)هیٌی یا كَل ػایض(، آیداد زاچ یا آیلَى )

ProScope  تشاتش سا داساػر. 80تشاتش زا  20ًام داسد، هذسذ تضسگٌوایی تیي 

ایی الصم )ٍتیـسش اص آى( سا تشای زْیِ زلاٍیش تا ًیلیر تاال كشاّن ًِ دٍسزادٍس لٌض چیذُ ؿذُ اًذ، سٍؿٌ LEDالهح  12

ػاػر  5زؼثیِ ؿذُ، اًشطی الصم تشای سٍؿي هاًذى ایي الهدْا تِ هذذ  ProScopeهی ًٌٌذ ٍ تازشی لیسیَهی ًِ داخل 

 خیاخی سا زاهیي هی ًٌذ. 

ادُ اص دػر هجوَػِ خشٍػٌَج ٍ آی دیَایغ سا تاصٍّای ایي گجر، داسای خایِ ّای ًَچٌی ّؼسٌذ زا تسَاًیذ تذٍى اػسل

 دالس اص ّن اًٌَى هاتل خشیذ اػر. 150تِ ًاس تثشیذ.خشٍػٌَج تشای زوام آی دیَایغ ّا تِ هیوسی حذٍد 
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ن رو ه م ش  ا ی   پ 

 َرات ! -ريیبی ضبٌ راٌ پختٍ چغچران
 سیذ فریذ ضیب

دٍد دیشل ثَد  پب وِ سزٍ رٍسگبری رفت ٍ آهذ هَتز ثِ چغچزاى در سبل چٌذ هَتز الری یب ّوبى لبدری ثس

اتفبق هیبفتبد .اًگبر لبفلِ  سَدا گزاى اس ّزات ثِ چغچزاى سهیي گیزضذُ است ٍ ّوِ ثِ ثبسار غزؼ رفغ 

رفتٌذ ٍ تَلغ داضتٌذ احتیبجبت ایطبى ثبآهذى هَتز الری رفغ  سبلِ هی هبِّ ٍیب ّن یه احتیبجبت یه

بقبـ ؾؼیف ٍ سزػت ثكی است. هزدم در ثبفت ّبی گزدد. سهبى در ایي دیبر سیٌِ خیش است ، چَى ارتج

اجتوبػی لجیلِ ای گیز هبًذُ، هٌبقك غؼت الؼجَر ٍ سهستبى سٍد رس ٍ قَالًی ّوِ را ثِ هػبیت جبًی ٍ 

 التػبدی ٍاداضتِ است.

هطىالت قجیؼی ٍ ػذم تَجِ دٍلت ّب در گذضتِ ٍ حبل ایي ٍالیت را ثِ جشیزُ خطه ٍ هٌجوذ هجشا  

ای ضىل گزفتِ وِ تب اهزٍس حَادث تلخ گزسٌِ گی ٍ خطىسبلی ّبی  ستبى ٍهحذٍد ثِ خطىِاسوتلِ افغبً

هتَاتز را تجزثِ ًوَدُ است .  اگز اًذن ًگبّی التػبدی ثِ ایي ٍالیت داضتِ ثبضین هَؾَع سزن ٍ اّویت 

ب همبیسِ ثِ التػبدی آى ثْتز درن خَاّذ ضذ ،ثكَر ًوًَِ ٍ ضبخع هیتَاى  لین اجٌبس در ایي ٍالیت را ث

ًوَدُ  2در ثْبر ٍ در سهستبى ؾزة   3ضْزوبثل ٍ یبّن ّزات اهب ثبتفبٍت ایٌىِ  لیوت ٍاحذ جٌس را ؾزة 

ٍایٌست  2یب 3ٍلیوت جٌس هتذوزُ را در چغچزاى داًست ،ثِ اغكالح ریبؾی لیوت جٌس ثِ اؾبفِ ؾزیت 

غل رػبیت تَاسى هلی وِ  لبًَى سكح سًذُ گی هیبى ٍالیت غَر ٍ ٍالیت ّبی دیگزٍ ایي است ا تفبٍت

 اسبسی ثزای ّوِ هلت افغبًستبى تؿویي ًوَدُ است.

ٍلتی ٍالی غبحت ٍالیت غَر آلبی رحوتی تبسُ ثِ غَرتطزیف آٍردى حزف اٍل ایطبى لیزریشی ٍ پختِ 

ّزات ثَد ، درًخستیي لذم ٍ ًخستیي تحلیل ایطبى اس ایي دیبر ثِ ًىتِ لبثل  -ًوَدى ضبُ راُ چغچزاى 

ػكف التػبدی ٍ اهٌیتی تَجِ داضتٌذ وِ هَؾَع ثسب هْن ٍ ػیي ٍالؼیت است ٍیگبًِ ؾزٍرت هجزم هطزٍع 

ّزات وِ حذ اوثز هطىالت  –)حك داضتي سزن پختِ(  ایي ٍالیت را پختِ ًوَدى ضبُ راُ چغچزاى 

ٍسارت فَاػذ  هَجَدُ ثِ حذ الل تٌشیل خَاّذ یبفت، است  ٍ تٌْب هطىل اسبسی در ّوبى اٍایل وِ اسسَی

ػبهِ  هكزح ضذ، اًتخبة یىی اس دٍهسیزهَرد اختالف هزدم ثَد وِ ثالخزُ هسیز هٌبرجبم را ثِ اتفبق ٍتبئیذ 

ّوِ ثشرگبى ٍلسَالی رسبًیذُ ًٍگزاًی ٍسارت اس ایي ًبحیِ تَسف ٍالی ایي ٍالیت رفغ گزدیذ. ٍلزار ضذ وِ 

آغبس یبثذ وِ اتفبق ًیبفتبد ٍثزػىس ًباهٌی  ّجزی ضوسی 0233وبر ّبی همذهبتی آى اٍل ثْبر اهسبل 

ثیطتزاس پیص ٍضْبدت جَاًبى وِ درغفَف دٍلتی خذهت هیىٌٌذ، ضذُ ٍ ثِ اؾبفِ خطىسبلی ٍاسسَی ّن 

لطزّبی ثیىبرٍ درهبًذُ، وِ حتی درٍاسُ ثستِ وطَرّوسبیِ ایزاى ًیشثزای ضبى ثؼٌَاى گشیٌِ غفزاساهىبى 

 .  خبرج ٍغیزلبثل دستزسی است، گزدیذ

ًباهیذی ػوَهی ثیذاد هیىٌذ، ایي را ثخبقز هیگَین ٍلتی ثِ ٍلسَالی ّب هیزٍیذ سهیي ّبی سَختِ ٍ دّمبًبى 

وِ خَى در ٍجَد ضبى خطىیذُ فمف ثِ آسوبى ًگبُ هیىٌٌذ ، ایٌبى ثب ایي ّوِ ثذ ثختی ّز رٍس سیز چىوِ 

َش خَد ضبى دفي ضذُ ٍاس ػذالت ّبی لَاهبًذاًبى هحلی خزد هیطًَذ ٍ آٌّگ ثزخَاستِ ٍ دٍثبرُ درگ

خجزی ًیست، ًبخَد آگبُ تىبى هیخَریذ ٍ آتص ویٌِ ػلیِ ّوِ دٍلت ، ّوىبراى خبرجی، ٍوال ٍّوِ الطبر 

 هختلف چیشفْن ثِ اٍج خَد هیزسذ فمف ثب چٌذ ًبسشا گفتي خَد را تسلی هیذّیذ. 
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د هیطَد ، ثؼؿی ایطبى وِ اسداًطىذُ گبّی ثب دٍستبى تبسُ فبرؽ ضذُ وِ هبضب اهلل تؼذاد ضبى ّزسبل سیب

التػبد ٍیبّن تجبرت ٍرضتِ ّبی دیگز سٌذ گزفتِ اًذ، در ایي هَارد درد دل هیىٌین ٍدر ایي گفتگَثیطتزثِ 

هثبل وِ خیلی ثزای هب تؼجت آٍراست ثزهیخَرین وِ هیخَاّن ثب ضوب ضزیه ًوبین، هیتَاى ػذم تَاسى هلی 

وبثل وِ یه ثبر  -لٌذّبر –ًست ، چٌذیي هزتجِ سبختي ضبُ راُ ّزات ٍ حتی تجؼیؽ ػلیِ دیگز ٍالیبت دا

درسهبى ظبّزضبُ سبختِ ضذُ ثَد ٍثبر دٍم در حىَهت آلبی وزسی ثػَرت اسبسی سبختِ ضذ ٍثِ ایي تزتیت 

ٍلتی ضبُ راُ ّزات وبثل  3112هطىل هزدم ٍالیبت حَسُ جٌَة غزة ٍ ضزق را حل ًوَد.اس ّوبى آغبس 

ز هبیي گذاری ٍ ػذم تَجِ هزدم حبضیِ ًطیي ایي سزن تب ثِ اهزٍس ٍ ثِ لَل ثؼؿی ّب توبم ضذ در اث

ثزاثز ایي سزن درسبختي چٌذیي ثبر پلچه ّبی تخزیت ضذُ درهذت ّویي چٌذ  2ثَدیجِ ای ثیطتز اس 

سبل ٍ استحىبهبت اهٌیتی  ثِ هػزف رسیذُ است وِ اگز ًین ثَدیجِ یىجبر سبختي ایي سزن را ثؼٌَاى 

ّزات هػزف هیٌوَدًذ اهزٍس چغچزاى ثب –ثطزدٍستی ًِ هلت ٍ ًِ تَاسى هلی ثبالی سزن چغچزاى  حس

سبػت هسبفت هَتز فبغلِ هیذاضت ٍ لیوت اجٌبس ثب اؾبفِ  8- 6ّزات ٍ اسالم للؼِ ٍ تَرغًَذی حذ اوثز 

 در غذ تفبٍت ثب وبثل ٍّزات هیجَد. 6الی 5

تِ ّبی ػلوی خَد را در خیبل ثبفی هیجٌذًذ ٍثِ ًبوزدُ ًسل جَاى ٍ تحػیل وزدُ ایي سزسهیي داض  

وبرّبی وِ ثبیذ هیطذ توزوش ًوَدُ ٍاًزصی خَد را غزف اػتزاؼ ٍیبّن اًتمبد هیٌوبیٌذ ٍاسوبر سبسًذُ ایطبى 

 اثزی ًیست. 

ریس جوَْرآلبی وزسی  درافتتبح ثبر دٍم سزن وبثل ّزات اس دّلیش ضزلی ٍ غزثی وطَروِ  ضبُ راُ وبثل 

ّزات را درثز هیگزفت را ثؼٌَاى ّذف ٍ آرهبى هلی ضؼبردادًذ ٍ ٍػذُ داد وِ ّوِ هلت را ثِ  –چغچزاى  –

سزن پختِ ٍغل هیىٌن .درثؼؿی ٍالیبت ایي ضؼبراسچیشیىِ گفتِ هیطذ ثیطتز ػولی ضذ، سزن ّبی پختِ 

سزن فزاُ ٍ ًیوزٍس . اگز اس هزاوشٍالیبت جٌَثی ثِ ضوَل ٍلسَالی ّب ثِ ایي ضبُ راُ  ٍغل ضذ ُ ثِ ضوَل 

درغذ هزاوش ٍ ثؼؿب ٍلسَالی ّب ثِ  21ثِ قزف ٍالیبت ضوبل ٍ ضوبل ضزق ًگبُ وٌیذ ٍ اس حك ًگذریذ ثبالی 

 سزن وبثل هشار ٍغل ضذُ است.

سزن هشار ّزات ّن تبحبال در گزٍ ًباهٌی ّبی ٍلسَالی ثبال هزغبة ٍهسبیل دیگزگیزهبًذُ است. ثِ ایي 

بهیبى ّن ثذٍى ّیچ دلیل در سبل چٌذ ولیَهتز پختِ ثِ سَی ثبهیبى تبة هیخَرد . تزتیت سزن وبثل ث

درایي هیبى غَر دلیمب جشیزُ خطه ٍ ًگیي اًگطتزهیبى ایي ّوِ خكَـ هیٌوبیبًذ، اس سَی ّن اگزتوبم 

را درغذ هػبیت  81هػبیت سیبسی ، اهٌیتی ، التػبدی ٍاجتوبػی ایي ٍالیت را درًظز ثگیزین درایي ٍاال 

ػذم دست رسی هزدم ثِ سزن پختِ ثِ هزاوش ٍ هبرویت ّبی خزیذ فزٍش وطَراست ٍ ایي هَؾَع را لجیلِ 

ًطیٌبى وبثل ثْتز اس هب درن ًوَدُ ٍ اس دیذ تیَری تَقۀ ًویخَاٌّذ ثب سبختي ایي ضبُ راُ ارسش ضبُ راُ 

تي هػبیت ٍالیبت هزوشی ّزات را وبّص دٌّذ ٍ یبّن ضبّذ رضذ التػبدی ٍ اسثیي رف-وٌذّبر –وبثل 

وطَر ثبضٌذ وِ هبًٌذ هبر دٍسز ثبالی خشاًِ دٍلت خَاثیذُ ٍ ّوِ تػبهین ارضذ دٍلتی را ًیص سدُ خٌثی 

 هیىٌٌذ.

ثِ ًظز ثٌذُ هسئلِ ایي سزن ثی تَجِ حىَهت هزوشی ًیست چزاوِ تبحبل چٌذیي هزتجِ ایي ضبُ راُ هلی  

ِ ضذُ است ، چٌبًچِ درایي اٍاخز تالش ّبی حىَهت هحلی سزٍی ٍ ثزای سبختي ثِ اػالى ٍ رلبثت گذاضت

غَر ٍ ثخػَظ پبفطبری جٌبة ٍالی را ًویتَاى ًبدیذُ گزفت ، اهب دست ّبی سیبُ ٍ حبون در حىَهت 
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هزوشی است وِ ّوِ تالش ّب را ثب اًذن پیچیذى ٍ دٍرسدى ثِ یبس ٍ ًباهیذی تجذیل هیىٌٌذ ٍ ثبسّن ًیص 

 هیذٌّذ ٍارادُ ایطبى ثبالتز اس لذرت دٍلت است . تؼػت خَد را ثِ هب ًطبى 

پس راُ حل چیست ؟ تظبّزات ، اػتػبة ، تحزین خبًِ هلت تَسف ٍوال ایي ٍالیت ، حؿَر فؼبل ٍیب تحزین 

 اًتخبثبت  یب ّن اًمالة ؟؟

 ثالخزُ ثبیذ راُ حل ثزای اس ثیي ثزدى ارادُ حبون تؼػت هذاردر حىَهت هزوشی را جست ٍ الذام ًوَد

درغیز آى ثبیذ رٍیبی ایي سزن را ثِ خبن ثزد ٍ ًسل ّبی ثؼذی فمف سزن خبهِ درجِ یه را حذ اوثز 

حك خَد خَاٌّذ داًست ٍ حتی رٍیبی سزن پختِ را اس یبد خَاٌّذ ثزد . ثِ اهیذ تؼوك ، تَجِ  ٍثیبى 

 ًظزیبت ضوب ٍّوِ الطبر غَری ثِ ایي هسئلِ  هَؾَع را خبتوِ هیذّن  .

 یبَّ 

  

 دلت را خاوٍ ماکه ، مصفا کردوص با مه 

 بٍ ما درددل افطا که ، مذايا کردوص با مه 

  اگر گم کردٌ ای دل،کلیذ استجابت را ،

 بیا یک لحظٍ با ما باش ،پیذاکردوص بامه 

 بیفطان قطرٌ اضکی کٍ مه َستم خریذارش 

  بیايرقطرٌ ای اخالظ ،دریاکردوص بامه

  می کىم آویبٍ مه گً حاجت خًدرا، ػجابت 

 طلب که آوچٍ می خًاَی ،محیا کردوص بامه 

 چًخًردی ريزی امريز،مارا ضکر وؼمت که 

 غم فردا مخًر ، تاءمیه فردا کردوص بامه 

 بیا قبل از يقًع مرگ، ريضه که حسابت را 

 بیاير ویک ي بذ را ،جمغ ي مىُا کردوص با مه 

 اگر ػمری گىٍ کردی ،مطً وًمیذ از رحمت 

 وامٍ را بىًیس ، امضا کردوص با مه  تً ، تًبٍ
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یص مطبلب دست ببز دارد، بذين از سر مقبلٍ بقیٍ وًضتٍ َب رامذیر مسئًل در يی

 صرفب وظر وًیسىذٌ است ي وطریٍ درایه خصًظ مسئًلیتی وذارد.
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