
   ناریا رامآ                                                                   
    Statistics of Iran ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

	ناریا تیعمج
 یگنھرف بالقنا یلاع یاروش تیاس زا ھتفرگرب :زا سابتقا
 مینست تیاس :رامآ عبنم
 16.5.1398 :داجیا خیرات
 5028 :ربخ دک :یربخ دک

 ناریا تیعمج دروم رد یئاھرامآ
 نیا :تفگ ھتشاد دصرد ١.٢۴ دشر و هدیسر رفن نویلیم ٨٣ دودح ھب ٩٨ لاس رد روشک تیعمج ھکنیا ھب هراشا اب ناریا رامآ زکرم تیعمج رتفد لکریدم
 .تسا دصرد ٣.۶٢ نامروشک دنملاس تیعمج دشر خرن ھک تسا یلاح رد

 ،دوب رفن نویلیم 80 رب غلاب 1395 لاس رد روشک تیعمج ھکنیا ھب هراشا رامآ زکرم یرامشرس و راک یورین ،تیعمج رتفد لکریدم نوزحم ربکا یلع
 2 نیب ھلصاف رد یدصرد 1.24 دشر و تسا هدیسر رفن نویلیم 83 دودح ھب نامروشک تیعمج 1398 لاس رد دھدیم ناشن ام یاھدروآرب :تفگ
 یارب لاس مین و 75 ھک هدیسر لاس 74 ھب بالقنا لیاوا رد لاس 59 زا یگدنز ھب دیما صخاش نامھ ای رمع لوط طسوتم ... .میاھتشاد ریخا یرامشرس
 .تسا نایاقآ یارب لاس مین و 72 و اھمناخ
 .تسا رفن 3.23 لماش راوناخ رھ طسوتم روط ھب ھک دراد دوجو نامروشک رد راوناخ رازھ 600 و نویلیم 25 ...
 رفن رازھ 269 و نویلیم 18 دودح ینعی دصرد 22 و لاس 15 ریز روشک تیعمج دصرد 24.6 دودح دھدیم ناشن ام لاسما تیعمج یاھدروآرب ...

 تیعمج نونکا ... تسا لاس 65 یالاب تیعمج دصرد 6.4و ھلاس 64 ات 30 لاسنایم ،روشک تیعمج دصرد 47 دودح و لاس 29 ات 15 ناناوج تیعمج
 .تسا روشک تیعمج دصرد 9.9 دودح ،رفن رازھ 231 و نویلیم 8 مقر اب نامروشک لاس 60 یالاب دنملاس

 90 لاس زا و میتشاد رارق تیعمج یناوج زاف رد 90 ات 75 لاس زا و دندوب لاس 15 ریز دصرد 40 زا شیب ینعی تیعمج هدمع 1375 لاس زا شیپ ات
 ... میدش یلاسنایم زاف دراو دعب ھب
 1365 لاس یرامشرس رد ... تسا دصرد 3.62 نامروشک دنملاس تیعمج دشر خرن :تفگ رامآ زکرم یرامشرس و راک یورین ،تیعمج رتفد لکریدم
 .دوب دصرد 1.2 سپس و 1.3 نآ زا دعب و 1.6 سپس ،1.9 دشر یدعب یرامشرس رد و میتشاد ار یدصرد 3.9 یتیعمج دشر خرن
 ھس و تسیب 1390 لاس رد ... تشاد دھاوخ ھمادا تیعمج دشر صخاش شھاک 1430 لاس قفا ات دھدیم ناشن یمسر یاھدروآرب :درک حیرصت یو
 ینعی ھتشاد شھاک رفن نویلیم 18 ھب نونکا و رفن نویلیم 20 ھب مقر نیا لاس 5 تدم رد و میتشاد لاس 29 ات 15 ناوج تیعمج رفن رازھ 700 و نویلیم
 .تسا شھاک لاح رد دصرد 3.24یفنم دشر خرن اب نامروشک ناوج تیعمج
 دصرد 26.1 زرم زا 1430 لاس رد و دصرد 19.4 زرم زا 1420 لاس رد دنکیم روبع دصرد 10 زرم زا تیعمج یدنملاس مھس ھک 1400 لاس رد
 .دوب دنھاوخ دنملاس روشک تیعمج مراھچکی نامز نآ رد ینعی درک دھاوخ روبع
 .تسا هدیسر 1397 لاس رد رازھ 550 ھب 1390 لاس رد رازھ 891 زا جاودزا رامآ
 نایاقآ یارب نارھت رد و تسا ھتفای شیازفا لاس 24 ات 23 ھب 19 زا اھمناخ یارب و لاس 27 ھب 24 زا نایاقآ یارب ریخا ھھد رد جاودزا نس نیگنایم

 .تسا لاس 29 اھمناخ یارب و 32 نایاقآ یارب نارھت 6 و 3 ،2 ،1 قطانم یارب و تسا لاس 26 اھمناخ یارب و 27
 .میسرب جوز رھ یارب دنزرف مین و ود نیگنایم ھب 1404 لاس ات تسا هدش یراذگفدھ
 سپس و دراد یبسن شیازفا 2040 و 2030 لاس ات راک نس رد دارفا .دوشیم راک نس رد تیعمج شھاک بجوم تیعمج دشر شھاک :تفگ ... یدومحم
 .تفای دھاوخ شھاک راک نس رد دارفا نامز نآ زا
 .تساھنآ یلخاد صلاخان دیلوت دشر و الاب تیعمج دشر ناتسودنھ و نیچ دننام روھظون یاھتردق یداصتقا دشر یاھتلع زا یکی :درک دیکأت یو
 ھب تیعمج دشر خرن 1395 لاس رد و میدیسر رازھ 570 و نویلیم کی ینعی دلوت نازیم رثکادح ھب 1394 لاس رد :درک زاربا یدومحم داوجدمحم

 .دیسر دصرد 1.24
 366 و نویلیم کی ھب 97 لاس رد و رازھ 480 و نویلیم کی ،96 لاس رد و دلوت رازھ 527 و نویلیم کی ،95 لاس رد دلوت نازیم :داد ھمادا یو
 .تسا نامروشک خیرات لوط رد دلووداز خرن یاھشھاک نیرتشیب زا یکی ھک دیسر دلوت رازھ
 و لھچ و دصیس ،1397 لاس رد :دوزفا ،تسا ھتفای شھاک دصرد 13 دودح لاسراپ هام ھس ھب تبسن لاسما هام ھس رد دلوت نازیم ھکنیا نایب اب یدومحم
 ھقباس ریخا ھھد ھس رد شھاک نازیم نیا ھک هدیسر دلوت رازھ 299 ھب دلوت رازھ 45 شھاک اب 98 لاس هام ھس رد مقر نیا ھک میتشاد دلوت رازھ راھچ
 .تسا ھتشادن
 نویلیم 150 دودح ناریا یارب ار یتسیز تیفرظ ،یناھج ربتعم یملع یاھداھن :تفگ زین )ناتیا( ناریا رکفت یاھنوناک ھکبش تیعمج هورگ ریدم نایواک
 ...دناهدرک دروآرب رفن
 
	


