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یتسیلایرپما یاھروشک ینونک عاضوا رد دنچ یئاھهداد  
 عوضوم لاس اھهداد لاس  اھهداد

 لک % 30,9 
 لک % 10,2  2014 ھیامرس

  لاس رد یتسیلایرپما دیدج یاھروشک ھیامرس رودص 2007 ھیامرس

 لک % 15,2 
 لک % 10,8  2014 ھیامرس

 دیدج یتسیلایرپما یاھروشک طسوت ھیامرس میقتسم رودص 2007 ھیامرس

 مھس % 29,1 
 مھس % 15,1  2014  یناھج

 لاس رد دوخ زا جراخ یاھتکرش اب یتسیلایرپما دیدج یاھتکرش یشوج مھ رد 2008 یناھج

  لاس رد تسیم و سکیرب یاھروشک یللملانیب یاھنرسنک دادعت 2000 نرسنک 32  2017 نرسنک 146 
 یللملانیب نرسنک 500 زا اپورا ھیداحتا هدش رسک یاھنرسنک دادعت 2017 نرسنک 33   
 یللملانیب نرسنک 500 زا یئاکیرما هدش رسک یاھنرسنک دادعت 2017 نرسنک 14   
 یللملانیب گرزب نرسنک 500 رد اکیرمآ یللملانیب یاھنرسنک دادعت 2016 نرسنک 132   
 یللملانیب گرزب نرسنک 500 رد نیچ یللملانیب یاھنرسنک دادعت 2016 نرسنک 109   
 یللملانیب نرسنک 500 زا ینوپاژ هدش رسک یاھنرسنک دادعت 2017 نرسنک 14   

 یناھج صلاخان دیلوت رد اکیرمآ مھس 2007  لک % 25  2014 لک % 22 

 یناھج صلاخان دیلوت رد اپورا ھیداحتا مھس 2007 لک % 32  2014 لک % 23 

 یناھج صلاخان دیلوت رد یتسیلایرپما دیدج یاھروشک مھس 2007 لک % 22  2014 لک % 32 

  لاس رد اکیرمآ یماظن ھجدوب 2016 رالد درایلیم 610  2019 رالد درایلیم 715 
  ناھج هزورما یماظن ھنیزھ 2018 رالد نویلیب 1,74   
 اکیرمآ زا الاک رودص ھب تبسن اکیرمآ ھب یدورو یاھالاک رتشیب شزرا رادقم 2018 رالد درایلیم 800   

 رایتخا رد یماظن یاھهاگرارق تروص ھب مشیربا دیدج هداج لوط رد نیچ ھک یردانب دادعت 2018 ردنب 15   
 دراد

 هدرک رداص الاک رودص رابتعا تنامض اھنا یارب یناملآ یلملانیب یاھنرسنک ھک یئاھروشک 2018 وروی درایلیم 17 غلبم ھب و روشک 154 
 تسا

 و زاگ تاسیسأت داجیا رد یللملانیب تاراصحنا تمدخ رد ناملآ تلود یراذگھیامرس رادقم 2018 وروی درایلیم 2,7 
 رصم رد راخب

 شورف % -45 و عیانص شورف % -3,4 
 ناملا روشک یجراخ شورف و عیانص شورف تیعضو 2018 یجراخ

 ضرق ریل شزرا تفا اب . رالد درایلیم 230 دودح 2018 لاس رد ھیکرت یاھکناب دھعت 2018 تسا هدش رتشیب ھیکرت ریل درایلیم 1400 
 لاس رد ھیکرت
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