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صادرات ارزش ﾁغييرات どررسｻ و ﾀص┒ع در PEI شاخص رو┑د どررسｻ و ﾁوصぱف
ｻر ﾁر ｻيش و ┑فركارك┐ ┡٠ ص┒عﾂي گاه های کار ٩┡ سال ｻه ﾀｼس┑ ٩┢ سال ┍سﾂقي┌

ISIC رق┎ي ┢ كدهاي ｺحس
۱ ど┒احس گ┊سان

اばران آ┍ار

┟ベゴﾅ┢ ┋┨ヴプ ガﾅ ┟┑┝┨ﾅ ┚┢ヱﾉ ┢ ┞ヰ┣┙├ ┐ﾆال ケ┢ヱヅ ┟ﾉ ┖ﾅヱ┌ﾅ ،ヴﾐゾ┩ﾉ ┧ﾐ┩└ﾆ━┈ ﾆﾉ ،ヱ├ケﾅヰ ┧ﾗケﾆﾟ ┦ﾆ┠ケﾅガﾆﾉ ┚ﾅケﾅヱ┨ヴﾟ ┟ﾉ ┧ゴヴﾐゴヰ ┟┐ ┧├ﾆxヱ┝ゼ┢ヴ┈ چکぱده:
┢ ┦ケﾅカx ┟┨ﾆ┘ヴゴ ┖ギ┕ﾐザ┘ ヴxچ┟ ﾍﾆ┩┕┙─ ┟├┣x ┛┨ﾅ .ヱ┝├ﾆゴケ ┧┘ ┧ﾗケﾆﾟ ┦ﾆ┠ケﾅガﾆﾉ ┟ﾉ ┘ﾐザ┍┩┙ًا ﾅケ ┐ﾆال ،ヱ├┣ゼ ヰ┣ﾟ ┦ﾆ┠ ┟┝┨ギ┠ ズ┨ﾅギ┈ﾅ ﾒ─ﾆﾉ ┢ ヱ┝┝┐ ┓┙─

┟┐ ﾎゴﾅ ┦ヱﾛ ┟ﾉ ﾆ┠ケ┣ゾ┐ ┦ヰﾆデﾐ┌ﾅ ヱゼケ ケヰ ﾍﾅケヰﾆヅ ﾎ┩┙┠ﾅ ┞ガ┢ヴ┘ﾅ .ヰケﾅヰ پ┧ ケヰ ギ┩├ ﾅケ ┦ヴﾏ ┚┢ギ┈ﾅ ヰ┣ゴ ┢ ┟┨ﾆ┘ヴゴ ﾎゾxガﾆﾉ ﾆ┘ﾅ ،ﾎゴﾅ ┦ヴﾐゾ┩ﾉ ┏ザ┨ケ

ﾆ┠ ケ┣ゾ┐ ┦ガケﾅ ┦ﾆ┠ ヱ┘آケヰ ヴﾉ ┗┩┍ﾐザ┘ ヴﾓﾅ ﾍﾅケヰﾆヅ ズ┨ﾅギ┈ﾅ ┢ ┧ﾗケﾆﾟ ﾍケﾆﾘﾏ .ヱ┝┝┐ ┧┘ ヰﾆ┨ ┦ヰﾆデﾐ┌ﾅ ヱゼケ ケ┣ﾏ┣┘ ┚ﾅ┣┝─ ┟ﾉ آ┚ ガﾅ ┚ﾆ├ﾅヰヰﾆデﾐ┌ﾅ ガﾅ ┦ケﾆ┩ザﾉ

PEI .ヰ┣ゼ ┧┘ ┗┠ﾅヴ┈ ┟━ゴ┣ﾏ ┢ ヱゼケ ヴ┩ザ┘ ケヰ ヰﾆデﾐ┌ﾅ ┛ﾐ┈ヴx ケﾅヴ┌ ﾎ┡ﾗ ┖ガال ┦ﾆ┠ ┦ケﾅカx ┟┨ﾆ┘ヴゴ ┚ﾆ┑┘ﾅ ﾆ┡├آ ┦ガケﾅ 〞ﾉﾆ┝┘ ┛┩┘ﾆﾏ ﾆﾉ ┋┨ヴプ ┛┨ﾅ ガﾅ ┢ ┟ﾐゼﾅヰ

.ﾎゴﾅ ┞ヱ┩ゴケ ヱヅケヰ ۱۱/۷۵ ┟ﾉ ۹۲ ┒ﾆゴ ケヰ ヂﾟﾆゼ ┛┨ﾅ ┢ ﾎゴﾅ ┞ヰ┣ﾉ ヱヅケヰ ۸/۷۶ ،۸۳ ┒ﾆゴ ┧ﾐ━┝ヅ ﾍﾅヱ┩└┣ﾏ ┓┐ ┟ﾉ ﾎ━┝ヅ ズ｀ﾉ ┗┩┍ﾐザ┘ ﾍﾅケヰﾆヅ ┗┡ゴ

┟ﾉ ﾎ━┝ヅ ズ｀ﾉ ┗┩┍ﾐザ┘ ﾍﾅケヰﾆヅ ジガケﾅ ┗┡ゴ ┟ﾉ ヱヅケヰ ۲۵/۴۷ ، ヱ┠ヰ ┧┘ ┚ﾆゾ├ ۸۳ ┒ﾆゴ ┟ﾉ ﾎﾊザ├ ۹۲ ┒ﾆゴ ،┟└ﾆゴ ۱۰ ┞ガﾆﾉ ケヰ ヂﾟﾆゼ ┛┨ﾅ ヴ┩┩غﾏ ヱヅケヰ

. ﾎゴﾅ ┞ヱゼ ┞ヰ┢ギ┈ﾅ ┧ﾐ━┝ヅ ﾍﾅヱ┩└┣ﾏ ジガケﾅ ┓┐

PEI ، ┗┩┍ﾐザ┘ ﾍﾅケヰﾆヅ ، ┧ﾐ━┝ヅ ┞ﾆxケﾆ┐ ک┊ぱدی: واژه های
.99X99 ،99X99 ،99X99 :(┢٠┡٠) どاضばر ┍وضوع ｻ┒دی كد

┍قد┍ه
ﾍケﾆﾘﾏ .ヱ┝┝┐ ┧┘ ヰﾆ┨ ┦ヰﾆデﾐ┌ﾅ ヱゼケ ケ┣ﾏ┣┘ ┚ﾅ┣┝─ ┟ﾉ آ┚ ガﾅ ┚ﾆ├ﾅヰヰﾆデﾐ┌ﾅ ガﾅ ┦ケﾆ┩ザﾉ ┟┐ ﾎゴﾅ ┦ヱﾛ ┟ﾉ ﾆ┠ケ┣ゾ┐ ┦ヰﾆデﾐ┌ﾅ ヱゼケ ケヰ ﾍﾅケヰﾆヅ ﾎ┩┙┠ﾅ ┞ガ┢ヴ┘ﾅ

┖ガال ┦ﾆ┠ ┦ケﾅカx ┟┨ﾆ┘ヴゴ ┚ﾆ┑┘ﾅ ﾆ┡├آ ┦ガケﾅ 〞ﾉﾆ┝┘ ┛┩┘ﾆﾏ ﾆﾉ ┋┨ヴプ ┛┨ﾅ ガﾅ ┢ ┟ﾐゼﾅヰ ﾆ┠ ケ┣ゾ┐ ┦ガケﾅ ┦ﾆ┠ ヱ┘آケヰ ヴﾉ ┗┩┍ﾐザ┘ ヴﾓﾅ ﾍﾅケヰﾆヅ ズ┨ﾅギ┈ﾅ ┢ ┧ﾗケﾆﾟ

ﾍﾅヱ┩└┣ﾏ ヱゼケ ┦ﾅヴﾉ ┧├ﾆ┡ﾗ ┦ﾆ┠ ケﾅガﾆﾉ ガﾅ ┞ヰﾆ┉ﾐゴﾅ ┚ﾆ┑┘ﾅ ﾍﾅケヰﾆヅ ┟━ゴ┣ﾏ ،ヴy┨ヰ ┦┣ゴ ガﾅ .ヰ┣ゼ ┧┘ ┗┠ﾅヴ┈ ┟━ゴ┣ﾏ ┢ ヱゼケ ヴ┩ザ┘ ケヰ ヰﾆデﾐ┌ﾅ ┛ﾐ┈ヴx ケﾅヴ┌ ﾎ┡ﾗ

ケ┣｠┝┘ ┟ﾉ ヱ┩└┣ﾏ グﾆ┩┍┘ ┟━ゴ┣ﾏ ﾆﾉ ┢ ┟ﾐ┈ﾆ┨ ┧┨ﾆ┠ケ ┧┕ﾟﾅヰ ケﾅガﾆﾉ ┦ﾆ┠ ﾎ┨ヰ┢ヱﾜ┘ ガﾅ ﾆﾏ ヰガﾆゴ ┧┘ ケヰﾆ┌ ﾅケ ┦ヱ┩└┣ﾏ ┦ﾆ┠ ┞ﾆy┝ﾉ ┢ ﾆ┠ ヱﾛﾅ┢ ┢ ┞ヰ┣┙├ ﾆ┩┡┘ ﾅケ ┧┕ﾟﾅヰ
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ザtی ヴﾉ .ヱ├ヴﾊﾉ ┧┈ﾆ┐ ┞ヴ┡ﾉ ギ┩├ ヱ┩└┣ﾏ グﾆ┩┍┘ ガﾅ ┓ヅﾆﾛ ┦ヰﾆデﾐ┌ﾅ ┦ﾆ┠ ┟┈ヴヅ ガﾅ ┦ガケﾅ ┦ﾆ┠ ヱ┘آケヰ ﾈザ┐ ヴﾉ ─ال┢┞ ،┧ﾗケﾆﾟ ┦ﾆ┠ ケﾅガﾆﾉ ┟ﾉ ヴﾐゾ┩ﾉ ﾍﾅケヰﾆヅ

ﾇ┣ザﾜ┘ ﾍﾅケヰﾆヅ ギ┩ﾟ ┢ ﾎ┈ﾅ ケヰ ┘ؤヴﾓی ┓┘ﾆ─ آ┚ ﾍﾅヴﾓﾅ ┟t ﾅی ┟├┣x ┟ﾉ . ヰケﾅヰ ケﾆﾘﾏی ﾆ┠ ﾎゴﾆ┩ゴی ﾆﾉ y┝ﾏﾆy┝ﾏی ピﾆﾊﾏケﾅ ﾍﾅケヰﾆヅ ┟t ﾎザ┩├ ┞ヱ┩ゼ┣پ

.ヰ┣ゼ ی┘

ヱ├ﾅ┣ﾏ ┧┘ ﾍﾅケヰﾆヅ ┟━ゴ┣ﾏ ﾅヴ┨ガ ،ヱ┝┐ ┧┘ ┏┙┐ ﾎ━┝ヅ ズ｀ﾉ ┟ﾉ ﾆ┠ ﾎ┩┈ヴポ ┞ヱ├ヴﾉ ﾆﾉال ┢ ヱ┩└┣ﾏ ┚ﾅ┣ﾏ ズ┨ﾅギ┈ﾅ ﾎ┡ﾗ ケヰ ┧┕┘ﾆ─ ┚ﾅ┣┝─ ┟ﾉ ﾍﾅケヰﾆヅ ┟━ゴ┣ﾏ

.ヱ┠ヱﾉ ズ┨ﾅギ┈ﾅ ﾅケ 〞┨ﾆ┝ヅ ﾎﾉﾆ┌ケ ┚ﾅ┣ﾏ ┢ ﾎ┩┉┩┐ ┢ ズ┠ﾆ┐ ﾅケ ┞ヱゼ ┖ﾆ┙ﾏ ﾎ┙┩┌ ヱ├ﾅ┣ﾏ ┧┘ ┗┠ ، ヰヴﾊﾉ ﾆﾉال ケ┣ゾ┐ ケヰ ﾅケ ┒ﾆغﾐゼﾅ ﾈ┨ヴض ┗┠

ゴケヴﾉی ┢ ┇┩ヅ┣ﾏ ┠┙چ┝┩┛ ┢ ۹۲ ┢ ۹۱ ┦ﾆ┠ ┒ﾆゴ ケヰ ﾍﾅヱ┩└┣ﾏ ┓┐ ┟ﾉ ﾎ━┝ヅ ズ｀ﾉ ┗┩┍ﾐザ┘ ﾍﾅケヰﾆヅ ┗┡ゴ ┢ ┗┩┍ﾐザ┘ ﾍﾅケヰﾆヅ ┧ゴケヴﾉ ،ジケﾅギx ┛┨ﾅ

┚ﾅヴyゾ┠┢پژ ┢ ┚ﾅギ┨ケ ┟┘ﾆ├ヴﾉ ، ┚ﾅケﾅカx ﾎゴﾆ┩ゴ ┢┨ژ┞ ┟┨ ┚ﾅヴﾉケﾆ┐ ┦ﾅヴﾉ ケﾆ┘آ ┛┨ﾅ ﾎゴﾅ ヱ┩┘ﾅ ،ヱゼﾆﾉ ┧┘ ۹۲ ﾆﾏ ۸۳ ﾆ┠ ┒ﾆゴی ﾎ━┝ヅ ケヰ ۱ PEI ヂﾟﾆゼ ヱ├┢ケ

.ヱ┠ヰ ケﾅヴ┌ ┚ﾆ├آ ケﾆ┩ﾐﾟﾅ ケヰ ﾅケ ┟━ゴ┣ﾏ ┦ﾆ┠ ┟┘ﾆ├ヴﾉ ┟┩┡ﾏ ﾎ┡ﾗ ┖ガال ┦ﾆ┠ ┧┠ﾆxآ ┢ ヰ┣ゼ 〞┌ﾅ┢ ヱ┩┉┘

٩┡ سال ｻه ﾀｼس┑ ٩┢ سال ┍سﾂقي┌ صادرات ارزش ﾁغييرات ┍يزان ┡
┍سﾂقي┌ صادرات ارزش

.ﾎゴﾅ ┞ヱゼ ケヰﾆヅ ケ┣ゾ┐ ガﾅ ﾕケﾆﾟ ┟ﾉ ┞ﾆxケﾆ┐ ブゴ┣ﾏ ┟┐ ﾎゴﾅ ┧┨ﾆ┠الﾆ┐ ジガケﾅ ، ┗┩┍ﾐザ┘ ﾍﾅケヰﾆヅ ジガケﾅ ガﾅ ケ┣｠┝┘

۸/۴۹ ヱゼケ ┟┐ ヱ┩ゴケ ۹۲ ┒ﾆゴ ケヰ ┒ﾆ┨ケ ┚┣┩┕┩┘ ۵۸۱۴۵۱۶۰۳ ┟ﾉ ۹۱ ┒ﾆゴ ケヰ ┒ﾆ┨ケ ┚┣┩┕┩┘ ۳۴۹۷۰۴۰۶۴ ガﾅ ، ﾎ━┝ヅ ズ｀ﾉ ┗┩┍ﾐザ┘ ﾍﾅケヰﾆヅ ジガケﾅ

.ヱ┠ヱ┩┘ ┚ﾆゾ├ ﾅケ ┦ヱヅケヰ

┢ ┚┣ﾏ┣ﾏ ガﾅ ﾍال┣デﾜ┘ ، ヱヅケヰ ۷۴/۴۱ ...┢ ┧┑┩ﾐپﾅ ケﾅギﾉﾅ ┢ ┧┑ゼギپ ケﾅギﾉﾅ ヱ┩└┣ﾏ ヱ┩└┣ﾏی 〞┨ﾆ┝ヅ ケヰ ┗┩┍ﾐザ┘ ﾍﾅケヰﾆヅ ジガケﾅ ケヰ ﾎﾊﾔ┘ ヱゼケ ┛┨ヴﾐゾ┩ﾉ

ケﾅヴ┌ ┖┣ゴ ﾆﾏ ┒┢ﾅ ┦ﾆ┠ ┞ヰケ ケヰ ﾈ┩ﾏヴﾏ ┟ﾉ ┟┐ ، ヱヅケヰ ۶۷/۶۹ ┦ﾅ ┟ﾐザ┠ ┦ﾆ┠ ﾎﾟ┣ゴ ┢ ﾎ┉├ ┦ﾆ┠ ┞ﾆyゾ┨الﾆپ ك ┏┐ ┒ﾆغガ ┢ ヱヅケヰ ۶۸/۴۶ ケﾆy┩ゴ ك ┣┐ﾆﾊ┝ﾏ

┚┣┩┕┩┘ ۲۹۶۷۲۴ ┟ﾉ ۹۱ ┒ﾆゴ ケヰ ┒ﾆ┨ケ ┚┣┩┕┩┘ ۷۵۹۴۲ ガﾅ ┗┩┍ﾐザ┘ ﾍﾅケヰﾆヅ ジガケﾅ ...┢ ┧┑┩ﾐپﾅ ケﾅギﾉﾅ ┢ ┧┑ゼギپ ケﾅギﾉﾅ ヱ┩└┣ﾏ ﾎ━┝ヅ ケヰ ┟┑┨ケ┣プ ┟ﾉ . ヱ├ケﾅヰ

┒ﾆゴ ケヰ ┒ﾆ┨ケ ┚┣┩┕┩┘ ۶۵۲۸۷ ┟ﾉ ۹۱ ┒ﾆゴ ケヰ ┒ﾆ┨ケ ┚┣┩┕┩┘ ۲۰۵۸۹ ガﾅ ケﾆy┩ゴ ك ┣┐ﾆﾊ┝ﾏ ┢ ┚┣ﾏ┣ﾏ ガﾅ ﾍال┣デﾜ┘ ヱ┩└┣ﾏ ،ﾎゴﾅ ┞ヱ┩ゴケ ۹۲ ┒ﾆゴ ケヰ ┒ﾆ┨ケ

۱۸۱۲۰۲۷۶۳ ┟ﾉ ۹۱ ┒ﾆゴ ケヰ ┒ﾆ┨ケ ┚┣┩┕┩┘ ۵۸۵۵۰۲۷۹ ガﾅ ┦ﾅ ┟ﾐザ┠ ┦ﾆ┠ ﾎﾟ┣ゴ ┢ ﾎ┉├ ┦ﾆ┠ ┞ﾆyゾ┨الﾆپ ك ┏┐ ┒ﾆغガ ヱ┩└┣ﾏ ケ┣ベ┝┩┙┠ ┢ ﾎゴﾅ ┞ヱ┩ゴケ ۹۲

. ﾎゴﾅ ┞ヱ┩ゴケ ۹۲ ┒ﾆゴ ケヰ ┒ﾆ┨ケ ┚┣┩┕┩┘

، ヱヅケヰ ۲۶۳/۹۸ ┧ﾏﾆﾊゴﾆﾜ┘ ┢ ヴyﾉﾆザﾛ ┢ ┦ケﾅヰﾅ ﾍآال ┛┩ゼﾆ┘ ، ヱ┩└┣ﾏی 〞┨ﾆ┝ヅ ┟ﾉ ピ┣ﾉヴ┘ ┗┩┍ﾐザ┘ ﾍﾅケヰﾆヅ ジガケﾅ ケヰ ズ┠ﾆ┐ ┛┨ヴﾐゾ┩ﾉ ┠┙چ┝┩┛

ケヰ ┞ヱゾ├ ┦ヱ┝ﾉ ┟┍ﾊプ ﾍﾆ─┣┝デ┘ ┢ ┚ﾆ┙┕ﾊ┘ ┢ ، ヱヅケヰ ۷۵/۷۹ ヴ┕┨ヴﾏ ┗┩├ ┢ ヴ┕┨ヴﾏ ┢ ┦ケ┣ﾏ┣┘ ┦ ┟┩┕┍├ ┓┨ﾆゴ┢ ヱヅケヰ ۱۲۰/۸۷ ...┢ ┧ﾉ┣چ ﾍال┣デﾜ┘ ┢ ﾇ┣چ

. ﾎゴﾅ ┞ヰ┣ﾉ ヱヅケヰ ۶۳/۰۷ ヴy┨ヰ ┦ﾆﾗ

ｻه ﾀص┒ع ｻخش ┍سﾂقي┌ صادرات شاخص ) ﾀص┒ع در PEI شاخص رو┑د ﾁح┊ي┈ ┢
( ص┒عﾂي ﾁو┉يدات ك┈

ヱヅケヰ ۱۱/۷۵ ┟ﾉ ۹۲ ┒ﾆゴ ケヰ ヂﾟﾆゼ ┛┨ﾅ ┢ ﾎゴﾅ ┞ヰ┣ﾉ ヱヅケヰ ۱۱/۵۸ ، ۹۱ ┒ﾆゴ ケヰ ┧ﾐ━┝ヅ ﾍﾅヱ┩└┣ﾏ ┓┐ ┟ﾉ ﾎ━┝ヅ ズ｀ﾉ ┗┩┍ﾐザ┘ ﾍﾅケヰﾆヅ ┗┡ゴ ۱PEI

.ヱ┠ヰ ┧┘ ۱/۴۱ ┛┩┨ﾆپ ヱゼケ ガﾅ ┚ﾆゾ├ ۹۱ ┒ﾆゴ ┟ﾉ ﾎﾊザ├ ۹۲ ┒ﾆゴ ケヰ ヂﾟﾆゼ ┛┨ﾅ ヴ┩┩غﾏ ヱヅケヰ . ﾎゴﾅ ┞ヱ┩ゴケ

(ﾎ━┝ヅ ﾍﾅヱ┩└┣ﾏ ┓┐ ┟ﾉ ﾎ━┝ヅ ズ｀ﾉ ┗┩┍ﾐザ┘ ﾍﾅケヰﾆヅ ┗┡ゴ ヂﾟﾆゼ) PEI۱

(ﾎ━┝ヅ ﾍﾅヱ┩└┣ﾏ ┓┐ ┟ﾉ ﾎ━┝ヅ ズ｀ﾉ ┗┩┍ﾐザ┘ ﾍﾅケヰﾆヅ ┗┡ゴ ヂﾟﾆゼ) PEI۱

ﾎ━┝ヅ ケヰ PEI ヂﾟﾆゼ ヱ├┢ケ ゴケヴﾉی ┢ ┇┩ヅ┣ﾏ 2
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۳ ザﾛﾅ┝ی ┚ﾆザ┕x

ﾎ┩└ﾆ━┈ ﾈザﾛ ヴﾉ ﾎ━┝ヅ ズ｀ﾉ ケヰ ۱۳۹۱ ┢ ۱۳۹۲ ﾆ┠ ┒ﾆゴی ┗┩┍ﾐザ┘ ﾍﾅケヰﾆヅ ﾍﾅヴ┩┩غﾏ ヱヅケヰ :۱ ┓uゼ

┓┙─ ┢ ﾆﾉヰغ┧ ﾎ━┝ヅ ، 〞┨ﾆ┝ヅ ┟ﾉ ピ┣ﾉヴ┘ ﾎ━┝ヅ ケヰ ۹۱ ┒ﾆゴ ケヰ ┧ﾐ━┝ヅ ﾍﾅヱ┩└┣ﾏ ジガケﾅ ┓┐ ┟ﾉ ﾎ━┝ヅ ズ｀ﾉ ┗┩┍ﾐザ┘ ﾍﾅケヰﾆヅ ジガケﾅ ┗┡ゴ ┛┨ヴﾐゾ┩ﾉ

┦ギ┕┈ ヴ┩غ ┧├ﾆ┐ ﾍال┣デﾜ┘ ヴ┨ﾆゴ ヱ┩└┣ﾏ ┢ ヱヅケヰ ۳۲/۶۲ ┧┨ﾆ┩┙┩ゼ ﾍال┣デﾜ┘ ┢ ヰﾅ┣┘ ヱ┩└┣ﾏ 〞┨ﾆ┝ヅ ،ヱヅケヰ ۳۳/۷۸ ... ┢ ┇┩┐ ﾎﾟﾆゴ ┢ ┖ヴچ ┚ヰケ┢آ

. ﾎゴﾅ ┞ヰ┣ﾉ ヱヅケヰ ۹/۹۴

ﾆ┠ ┞ﾆyﾐゴヰ ┢ ┚┣┨ギ┨┣┕ﾏ ┢ ┣┨ヰﾅケ ヱ┩└┣ﾏ ، 〞┨ﾆ┝ヅ ┟ﾉ ピ┣ﾉヴ┘ ۹۱ ┒ﾆゴ ケヰ ┧ﾐ━┝ヅ ﾍﾅヱ┩└┣ﾏ ジガケﾅ ┓┐ ┟ﾉ ﾎ━┝ヅ ズ｀ﾉ ┗┩┍ﾐザ┘ ﾍﾅケヰﾆヅ ジガケﾅ ┗┡ゴ ┛┨ヴﾐ┙┐

. ﾎゴﾅ ┞ヰ┣ﾉ ヱヅケヰ ۰/۴۶ ┓┍├ ┢ ┓┙ﾛ ┓┨ﾆゴ┢ ヴ┨ﾆゴ ヱ┩└┣ﾏ ، ヱヅケヰ ۰/۳۹ ケﾆy┩ゴ ك ┣┐ﾆﾊ┝ﾏ ┢ ┚┣ﾏ┣ﾏ ガﾅ ﾍال┣デﾜ┘ ヱ┩└┣ﾏ ، ヱヅケヰ ۰/۰۶ ┧プﾆﾊﾏケﾅ ┓┨ﾆゴ┢ ┢

┢ ﾆﾉヰغ┧ ﾎ━┝ヅ ، 〞┨ﾆ┝ヅ ┟ﾉ ┟ﾉ ピ┣ﾉヴ┘ ﾎ━┝ヅ ケヰ ۹۲ ┒ﾆゴ ケヰ ┧ﾐ━┝ヅ ﾍﾅヱ┩└┣ﾏ ジガケﾅ ┓┐ ┟ﾉ ﾎ━┝ヅ ズ｀ﾉ ┗┩┍ﾐザ┘ ﾍﾅケヰﾆヅ ジガケﾅ ┗┡ゴ ┛┨ヴﾐゾ┩ﾉ

┦ギ┕┈ ヴ┩غ ┧├ﾆ┐ ﾍال┣デﾜ┘ ヴ┨ﾆゴ ヱ┩└┣ﾏ ┢ ヱヅケヰ ۳۱/۹۱ ┧┨ﾆ┩┙┩ゼ ﾍال┣デﾜ┘ ┢ ヰﾅ┣┘ ヱ┩└┣ﾏ 〞┨ﾆ┝ヅ ،ヱヅケヰ ۳۵/۷۱ ... ┢ ┇┩┐ ﾎﾟﾆゴ ┢ ┖ヴچ ┚ヰケ┢آ ┓┙─

. ﾎゴﾅ ┞ヰ┣ﾉ ヱヅケヰ ۱۳/۱۶

ﾆ┠ ┞ﾆyﾐゴヰ ┢ ┚┣┨ギ┨┣┕ﾏ ┢ ┣┨ヰﾅケ ヱ┩└┣ﾏ ، 〞┨ﾆ┝ヅ ┟ﾉ ピ┣ﾉヴ┘ ۹۲ ┒ﾆゴ ケヰ ┧ﾐ━┝ヅ ﾍﾅヱ┩└┣ﾏ ジガケﾅ ┓┐ ┟ﾉ ﾎ━┝ヅ ズ｀ﾉ ┗┩┍ﾐザ┘ ﾍﾅケヰﾆヅ ジガケﾅ ┗┡ゴ ┛┨ヴﾐ┙┐

۰/۴۵ ヴy┨ヰ ┦ﾆﾗ ケヰ ┞ヱゾ├ ┦ヱ┝ﾉ ┟┍ﾊプ ﾍﾆ─┣┝デ┘ ┢ ┚ﾆ┙┕ﾊ┘ ، ヱヅケヰ ۰/۲۶ ┧ﾏﾆﾊゴﾆﾜ┘ ┢ ヴyﾉﾆザﾛ ┢ ┦ケﾅヰﾅ ﾍآال ┛┩ゼﾆ┘ ، ヱヅケヰ ۰/۰۶ ┧プﾆﾊﾏケﾅ ┓┨ﾆゴ┢ ┢

. ﾎゴﾅ ┞ヰ┣ﾉ ヱヅケヰ

┓┐ ┟ﾉ ﾎ━┝ヅ ズ｀ﾉ ┗┩┍ﾐザ┘ ﾍﾅケヰﾆヅ ジガケﾅ ケヰ ،┧ゾ┨ﾅギ┈ﾅ ﾍﾅヴ┩┩غﾏ ┛┨ヴﾐゾ┩ﾉ ،ヱ┠ヱ┩┘ ┚ﾆゾ├ ۹۱ ┒ﾆゴ ┟ﾉ ﾎﾊザ├ ۹۲ ┒ﾆゴ ケヰ PEI ヂﾟﾆゼ ﾍﾅ ヴ┩┩غﾏ

┓┙ﾛ ┓┨ﾆゴ┢ ヴ┨ﾆゴ ،ヱヅケヰ ۷۱/۳۸ ...┢ ┋┩┌ヰ ケﾅギﾉﾅ ┢ ┧┑┩ﾐپﾅ ケﾅギﾉﾅ ┢ ┧┑ゼギپ ケﾅギﾉﾅ ، 〞┨ﾆ┝ヅ ┟ﾉ ピ┣ﾉヴ┘ ۹۱ ┒ﾆゴ ┟ﾉ ﾎﾊザ├ ۹۲ ┒ﾆゴ ┧ﾐ━┝ヅ ﾍﾅヱ┩└┣ﾏ ジガケﾅ

. ﾎゴﾅ ┞ヰ┣ﾉ ヱヅケヰ ۳۲/۵۷ ケﾆy┩ゴ ك ┣┐ﾆﾊ┝ﾏ ┢ ┚┣ﾏ┣ﾏ ガﾅ ﾍال┣デﾜ┘ ، ヱヅケヰ ۳۵/۶۹ ┓┍├ ┢

〞┨ﾆ┝ヅ ┟ﾉ ピ┣ﾉヴ┘ ۹۱ ┒ﾆゴ ┟ﾉ ﾎﾊザ├ ۹۲ ┒ﾆゴ ┧ﾐ━┝ヅ ﾍﾅヱ┩└┣ﾏ ジガケﾅ ┓┐ ┟ﾉ ﾎ━┝ヅ ズ｀ﾉ ┗┩┍ﾐザ┘ ﾍﾅケヰﾆヅ ジガケﾅ ケヰ ، ┧ゾ┠ﾆ┐ ﾍﾅヴ┩┩غﾏ ┛┨ヴﾐゾ┩ﾉ

ヰﾅ┣┘ ┢ ┧├ ガﾅ ┐ﾆال ﾎﾟﾆゴ ك ┚ﾆ┙┕ﾊ┘ ガﾅ ヴ┩غ ك ┟ﾊ┝پ ﾇ┣چ ┢ ┧ﾉ┣چ ﾍال┣デﾜ┘ ┢ ﾇ┣چ ヱヅケヰ ۲۹۸/۰۷ ┧ﾏﾆﾊゴﾆﾜ┘ ┢ ヴyﾉﾆザﾛ ┢ ┦ケﾅヰﾅ ﾍآال ┛┩ゼﾆ┘ ،

.┗┨ﾅ ┟ﾐゼﾅヰ ┧┉┝┘ ヱゼケ ヱヅケヰ ۱۱۸/۷۴ ヴ┕┨ヴﾏ ┗┩├ ┢ ヴ┕┨ヴﾏ ┢ ┦ケ┣ﾏ┣┘ ┦ ┟┩┕┍├ ┓┨ﾆゴ┢ ┢ ヱヅケヰ ۲۳۴/۵۲ ┦ヴ┩デﾛ
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ﾎ━┝ヅ ケヰ PEI ヂﾟﾆゼ ヱ├┢ケ ゴケヴﾉی ┢ ┇┩ヅ┣ﾏ ۴

(۹۲ ┢۹۱) ﾎ┩└ﾆ━┈ 〝┣├ ┏┩┑┉ﾏ ┟ﾉ ﾍﾅヴ┩┩غﾏ ヱヅケヰ ┢ ┗┩┍ﾐザ┘ ﾍﾅケヰﾆヅ ┗┡ゴ ┢ ジガケﾅ :۱ ┒┢ヱﾗ
۹۲ ┒ﾆゴ ヴ┩┩غﾏ ヱヅケヰ ﾍﾅケヰﾆヅ ┗┡ゴ ﾍﾅケヰﾆヅ ┗┡ゴ ┗┩┍ﾐザ┘ ﾍﾅケヰﾆヅ ┗┩┍ﾐザ┘ ﾍﾅケヰﾆヅ ﾙヴゼ ﾎ┩└ﾆ━┈

۹۱ ┒ﾆゴ ┟ﾉ ﾎﾊザ├ ۹۲ ┗┩┍ﾐザ┘ ۹۱ ┗┩┍ﾐザ┘ ۹۲ (┒ﾆ┨ケ ┚┣┩┕┩┘) ۹۱ (┒ﾆ┨ケ ┚┣┩┕┩┘)

┓┙─ ك ┎ﾆゼ┣پ ヱ┩└┣ﾏ

┓┙─ ┢ ﾆﾉヰغ┧

ズ┉┐ ヱ┩└┣ﾏ ┢ ┊ﾅヴ┨ ┢ ┛┨ガ ┢ ┚ﾅヱ┙چ ┢

┦ヴ┩デﾛ ヰﾅ┣┘ ┢ ┧├ ガﾅ ┐ﾆال ﾎﾟﾆゴ ك ┚ﾆ┙┕ﾊ┘ ガﾅ

┦ﾅ ┟ﾐザ┠ ┦ﾆ┠ ﾎﾟ┣ゴ ┢ ﾎ┉├ ┦ﾆ┠ ┞ﾆyゾ┨الﾆپ

ﾍﾅギ┩┡ﾘﾏ ┢ ﾍآال ┛┩ゼﾆ┘ ギﾘﾉ

┛┩ゼﾆ┘ ヱ┩└┣ﾏ

ヴy┨ヰ ┦ﾆﾗ ケヰ ┞ヱゾ├ ┦ヱ┝ﾉ ┟┍ﾊプ

┛┩ゼﾆ┘ ヱ┩└┣ﾏ

┛┩ゼﾆ┘ ヱ┩└┣ﾏ

ヴy┨ヰ ┦ﾆﾗ ケヰ ┞ヱゾ├ ┦ヱ┝ﾉ ┟┍ﾊプ ┧┌ヴﾉ ┦ﾆ┠ ┞ﾆyﾐゴヰ

┧プﾆﾊﾏケﾅ ┓┨ﾆゴ┢ ┢ ﾆ┠ ┞ﾆyﾐゴヰ

ﾎ─ﾆゴ ヴy┨ヰ 〝ﾅ┣├ﾅ ┢ ┘چ┧ ┦ﾆ┠ ﾎ─ﾆゴ ┢

┟┩┕┍├ ┓┨ﾆゴ┢ ヱ┩└┣ﾏ

ヴy┨ヰ ┦ﾆﾗ ケヰ ┞ヱゾ├ ┦ヱ┝ﾉ ┟┍ﾊプ

٩┢ ﾁا ٨┣ سال های ﾀص┒ع در PEI شاخص رو┑د どررسｻ و ﾁوصぱف ┣
آ┚ ガﾅ ┦ヱ┩└┣ﾏ ﾍال┣デﾜ┘ ﾎ┙┩┌ ズ┠ﾆ┐ ┢ ﾎ┩┉┩┐ ヰ┣ﾊ┡ﾉ ،┒ﾆغﾐゼﾅ ズ┨ﾅギ┈ﾅ ،┦ガケﾅ ヱ┘آケヰ ┛┩┘ﾆﾏ ،┞┣ﾊ├ﾅ ヱ┩└┣ﾏ ┟┐ ┞ヰ┣ﾉ ┧┙┡┘ ┦ﾆ┨ﾅギ┘ ┦ﾅケﾅヰ ﾍﾅケヰﾆヅ ﾎ┨┣┍ﾏ

┦ケ┢ヴض ﾈゴﾆ┝┘ ┦ﾆ┠┣y└ﾅ ガﾅ ┞ヰﾆ┉ﾐゴﾅ ┦ヰﾆデﾐ┌ﾅ ┟━ゴ┣ﾏ ┢ ヱゼケ ┟ﾉ ┧ﾉﾆ┩ﾐゴヰ ケヰ ﾍﾅケヰﾆヅ ┦ﾆ┨ﾅギ┘ ガﾅ ヴﾐゾ┩ﾉ چ┟ ヴ┠ ┦ヱ┝┘ ┞ヴ┡ﾉ ﾎ┡ﾗ ﾎゴﾅ ┧┡┨ヱﾉ .ﾎゴﾅ ┟┕┙ﾗ

۳۹/۸۶ − − ۵۸۱, ۴۵۱, ۶۰۳ ۳۴۹, ۷۰۴, ۰۶۴ ┓t

۳۷/۱۳ ۵/۶۰ ۵/۸۵ ۳۲, ۵۴۱, ۵۳۱ ۲۰, ۴۵۸, ۹۹۳ ┧├ヱ┩┘ﾆゼآ ┢ ┧┨ﾅカغ ヰﾅ┣┘ 〞┨ﾆ┝ヅ

۶۸/۴۶ ۰/۰۱ ۰/۰۱ ۶۵, ۲۸۷ ۲۰, ۵۸۹ ケﾆy┩ゴ ك ┣┐ﾆﾊ┝ﾏ ┢ ┚┣ﾏ┣ﾏ ガﾅ ﾍال┣デﾜ┘ ヱ┩└┣ﾏ

۱۳/۴۹ ۰/۷۴ ۱/۰۷ ۴, ۳۱۷, ۱۸۲ ۳, ۷۳۴, ۶۶۳ ﾍﾆﾗ┣ザ┝┘ ヱ┩└┣ﾏ

۵۱/۸۹ ۰/۰۱ ۰/۰۰۵ ۳۵, ۹۰۶ ۱۷, ۲۷۳ ケﾅヰギﾟ ﾎゴ┣پ ┚ヰヴ┐ w├ケ ┢ ┚ヰケ┢آ 

۱۷/۳۵ ۰/۴۴ ۰/۶۱ ۲, ۵۸۶, ۶۲۲ ۲, ۱۳۷, ۷۴۹ ┇┩┐ ﾎﾟﾆゴ ┢ ┖ヴچ ┚ヰケ┢آ 

−۱۲۰/۸۷ ۰/۰۲ ۰/۰۷ ۱۰۶, ۱۴۵ ۲۳۴, ۴۴۰ ヴ┩غ ┟ﾊ┝پ ﾇ┣چ ┢ ┧ﾉ┣چ ﾍال┣デﾜ┘ ┢ ﾇ┣چ ヱ┩└┣ﾏ

۲۱/۷۶ ۰/۰۵ ۰/۰۶ ۲۶۹, ۹۵۰ ۲۱۱, ۱۹۸ ┦カغﾆ┐ ﾍال┣デﾜ┘ ┢ カغﾆ┐ ヱ┩└┣ﾏ

۶۷/۶۹ ۳۱/۱۶ ۱۶/۷۴ ۱۸۱, ۲۰۲, ۷۶۳ ۵۸, ۵۵۰, ۲۷۹ ك ┏┐ ┒ﾆغガ ヱ┩└┣ﾏ 〞┨ﾆ┝ヅ

۲۵/۹۶ ۴۴/۹۰ ۵۵/۲۷ ۲۶۱, ۰۴۷, ۴۱۲ ۱۹۳, ۲۸۱, ۶۹۳ ┧┨ﾆ┩┙┩ゼ ﾍال┣デﾜ┘ ┢ ヰﾅ┣┘ ヱ┩└┣ﾏ 〞┨ﾆ┝ヅ

۳۸/۲۵ ۰/۶۶ ۰/۶۸ ۳, ۸۲۹, ۲۳۱ ۲, ۳۶۴, ۶۹۳ ┧┑┩ﾐゴپال ┢ ┧┑┩ﾐゴال ﾍال┣デﾜ┘ ヱ┩└┣ﾏ

۳۹/۸۵ ۴/۳۸ ۴/۳۸ ۲۵, ۴۴۷, ۶۲۴ ۱۵, ۳۰۵, ۸۵۵ ┦ギ┕┈ ヴ┩غ ┧├ﾆ┐ ﾍال┣デﾜ┘ ヴ┨ﾆゴ ヱ┩└┣ﾏ

۳۰/۶۹ ۹/۵۲ ۱۰/۹۷ ۵۵, ۳۶۲, ۵۳۹ ۳۸, ۳۶۹, ۳۷۸ ┧ゴﾆゴﾅ ﾍﾅギ┕┈ ヱ┩└┣ﾏ

۳۲/۷۹ ۰/۵۳ ۰/۵۹ ۳, ۰۸۵, ۷۷۱ ۲, ۰۷۳, ۸۵۶ ┧┑┨ヴﾉﾆ┈ ┦ギ┕┈ ﾍال┣デﾜ┘ ヱ┩└┣ﾏ

۵/۶۵ ۰/۷۴ ۱/۱۶ ۴, ۲۹۵, ۴۷۲ ۴, ۰۵۲, ۵۸۲ ﾍﾅギ┩┡ﾘﾏ ┢ ﾍآال 

−۲۶۳/۹۸ ۰/۰۰۳ ۰/۰۲ ۱۵, ۹۸۷ ۵۸, ۱۹۰ ┧ﾏﾆﾊゴﾆﾜ┘ ┢ ヴyﾉﾆザﾛ ┢ ┦ケﾅヰﾅ ﾍآال 

۳۲/۹۶ ۰/۵۷ ۰/۶۳ ۳, ۲۹۸, ۲۶۵ ۲, ۲۱۱, ۱۹۷ ┢ ┊ヴﾉ ┒ﾆ┍ﾐ├ﾅ ┢ ヱ└┣┘ ﾍآال 

۲۰/۰۲ ۰/۰۰۲ ۰/۰۰۳ ۱۲, ۹۴۴ ۱۰, ۳۵۲ ┢ ┚┣┨ギ┨┣┕ﾏ ┢ ┣┨ヰﾅケ ヱ┩└┣ﾏ

۷۴/۴۱ ۰/۰۵ ۰/۰۲ ۲۹۶, ۷۲۴ ۷۵, ۹۴۲ ┋┩┌ヰ ケﾅギﾉﾅ ┢ ┧┑┩ﾐپﾅ ケﾅギﾉﾅ ┢ ┧┑ゼギپ ケﾅギﾉﾅ ヱ┩└┣ﾏ

−۷۵/۷۹ ۰/۶۰ ۱/۷۶ ۳, ۵۰۰, ۸۶۸ ۶, ۱۵۴, ۳۳۵ ヴ┕┨ヴﾏ ┗┩├ ┢ ヴ┕┨ヴﾏ ┢ ┦ケ┣ﾏ┣┘ ┦ 

۱۶/۰۹ ۰/۰۱ ۰/۰۲ ۸۰, ۶۶۶ ۶۷, ۶۹۱ ┓┍├ ┢ ┓┙ﾛ ┓┨ﾆゴ┢ ヴ┨ﾆゴ ヱ┩└┣ﾏ

−۶۳/۰۷ ۰/۰۱ ۰/۰۲ ۵۲, ۷۱۲ ۸۵, ۹۵۹ ﾍﾆ─┣┝デ┘ ┢ ┚ﾆ┙┕ﾊ┘ ヱ┩└┣ﾏ
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۵ ザﾛﾅ┝ی ┚ﾆザ┕x

۱۳۹۲ ┗┩┍ﾐザ┘ ﾍﾅケヰﾆヅ ┗┡ゴ ┢ ジガケﾅ ┛┨ヴﾐゾ┩ﾉ :۲ ┒┢ヱﾗ

۹۲ ┗┩┍ﾐザ┘ ﾍﾅケヰﾆヅ ┗┡ゴ ۹۲ (┒ﾆ┨ケ ┚┣┩┕┩┘) ┗┩┍ﾐザ┘ ﾍﾅケヰﾆヅ ﾎ┩└ﾆ━┈ ﾙヴゼ

− ۵۸۱۴۵۱۶۰۳ ┓t

┧┨ﾆ┩┙┩ゼ ﾍال┣デﾜ┘ ┢ ヰﾅ┣┘ ヱ┩└┣ﾏ 〞┨ﾆ┝ヅ

۸۵/۵۸ ۴۹۷۶۱۲۷۱۵ ﾎ┉├ ┦ﾆ┠ ┞ﾆyゾ┨الﾆپ ك ┏┐ ┒ﾆغガ ヱ┩└┣ﾏ 〞┨ﾆ┝ヅ

┧ゴﾆゴﾅ ﾍﾅギ┕┈ ヱ┩└┣ﾏ ┢ ┦ﾅ ┟ﾐザ┠ ┦ﾆ┠ ﾎﾟ┣ゴ ┢

۱۴/۴۲ ۸۳۸۳۸۸۸۸ 〞┨ﾆ┝ヅ ヴ┨ﾆゴ

۱۳۹۱ ┗┩┍ﾐザ┘ ﾍﾅケヰﾆヅ ┗┡ゴ ┢ ジガケﾅ ┛┨ヴﾐゾ┩ﾉ :۳ ┒┢ヱﾗ

۹۱ ┗┩┍ﾐザ┘ ﾍﾅケヰﾆヅ ┗┡ゴ ۹۱ (┒ﾆ┨ケ ┚┣┩┕┩┘) ┗┩┍ﾐザ┘ ﾍﾅケヰﾆヅ ﾎ┩└ﾆ━┈ ﾙヴゼ

− ۳۴۹۷۰۴۰۶۴ ┓t

┧┨ﾆ┩┙┩ゼ ﾍال┣デﾜ┘ ┢ ヰﾅ┣┘ ヱ┩└┣ﾏ 〞┨ﾆ┝ヅ

۸۲/۹۸ ۲۹۰۲۰۱۳۵۰ ﾎ┉├ ┦ﾆ┠ ┞ﾆyゾ┨الﾆپ ك ┏┐ ┒ﾆغガ ヱ┩└┣ﾏ 〞┨ﾆ┝ヅ

┧ゴﾆゴﾅ ﾍﾅギ┕┈ ヱ┩└┣ﾏ ┢ ┦ﾅ ┟ﾐザ┠ ┦ﾆ┠ ﾎﾟ┣ゴ ┢

۱۷/۰۲ ۵۹۵۰۲۷۱۴ 〞┨ﾆ┝ヅ ヴ┨ﾆゴ

۱۳۹۲ ┢ ۱۳۹۱ ﾆ┠ ┒ﾆゴی ﾎ┩└ﾆ━┈ ﾈザﾛ ヴﾉ ┧ﾐ━┝ヅ ﾍﾅヱ┩└┣ﾏ ┓┐ ┟ﾉ ﾎ━┝ヅ ズ｀ﾉ ┗┩┍ﾐザ┘ ﾍﾅケヰﾆヅ ヂﾟﾆゼ :۲ ┓uゼ

.ﾎゴﾅ

۹۲ ┢ ۹۰ ، ۸۹ ، ۸۶ ،۸۵ ﾆ┠ ┒ﾆゴی ﾅヴﾉی ، ヴﾏ ズ┩ﾉ ┢ ┛tケﾆt ヴ┉├ ۱۰ ┧ﾐ━┝ヅ ﾍﾅヱ┩└┣ﾏ ┓┐ ┟ﾉ ﾎ━┝ヅ ズ｀ﾉ ┗┩┍ﾐザ┘ ﾍﾅケヰﾆヅ ヂﾟﾆゼ ヱゼケ ﾝヴ├ ヱ├┢ケ

┧ﾐ━┝ヅ ﾍﾅヱ┩└┣ﾏ ┓┐ ┟ﾉ ﾎ━┝ヅ ズ｀ﾉ ┗┩┍ﾐザ┘ ﾍﾅケヰﾆヅ ヂﾟﾆゼ ヱゼケ ﾝヴ├ ヱ├┢ケ .ﾎゴﾅ ┞ヰ┣ﾉ ゾ┠ﾆtی ۹۱ ┢ ۸۸ ،۸۷ ﾆ┠ ┒ﾆゴی ﾅヴﾉی ┢ ﾎゴﾅ ┞ヰ┣ﾉ ゾ┨ﾅギ┈ﾅی

ヂﾟﾆゼ ヱゼケ ﾝヴ├ ヱ├┢ケ .ﾎゴﾅ ┞ヰ┣ﾉ ゾ┠ﾆtی ۸۷ ┢ ۸۶ ﾆ┠ ┒ﾆゴی ﾅヴﾉی ┢ ﾎゴﾅ ┞ヰ┣ﾉ ゾ┨ﾅギ┈ﾅی ۹۲ ﾅ└ی ۸۸ ،۸۵ ،۸۴ ﾆ┠ ┒ﾆゴی ﾅヴﾉی ، ┛tケﾆt ヴ┉├ ۴۹ ﾆﾏ۱۰
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ﾎ━┝ヅ ケヰ PEI ヂﾟﾆゼ ヱ├┢ケ ゴケヴﾉی ┢ ┇┩ヅ┣ﾏ ۶

ﾎ┩└ﾆ━┈ ﾈザﾛ ヴﾉ ۹۱ ┢ ۹۲ ﾆ┠ ┒ﾆゴی ﾅヴﾉی ┧ﾐ━┝ヅ ﾍﾅヱ┩└┣ﾏ ┓┐ ┟ﾉ ﾎ━┝ヅ ズ｀ﾉ ┗┩┍ﾐザ┘ ﾍﾅケヰﾆヅ ヂﾟﾆゼ ﾍﾅヴ┩┩غﾏ ヱヅケヰ :۳ ┓uゼ

ﾆ┠ ┒ﾆゴی ﾅヴﾉی ┢ ﾎゴﾅ ┞ヰ┣ﾉ ゾ┨ﾅギ┈ﾅی ۹۰┢ ۸۹ ،۸۶ ،۸۵ ﾆ┠ ┒ﾆゴی ﾅヴﾉی ، ヴﾏ ズ┩ﾉ ┢ ┛tケﾆt ヴ┉├ ۵۰ ┧ﾐ━┝ヅ ﾍﾅヱ┩└┣ﾏ ┓┐ ┟ﾉ ﾎ━┝ヅ ズ｀ﾉ ┗┩┍ﾐザ┘ ﾍﾅケヰﾆヅ

.ﾎゴﾅ ┟ﾐゼﾅヰ ┘ال┨┗ ケﾆ┩ザﾉ ﾈ┩ゼ ﾆﾉ ヱゼケ ┟ﾉ┢ケ ヱ├┢ケ s┨ ۱ PEI ヂﾟﾆゼ ┓t ケヰ .ﾎゴﾅ ┞ヰ┣ﾉ ゾ┠ﾆtی ۹۲ ┢ ۹۱، ۸۸ ،۸۷ ،۸۴

۹۲ ﾅ└ی ۸۳ ﾆ┠ ┒ﾆゴی ┛┩ﾉ PEI ヱ├┢ケ :۴ ┓uゼ

گぱری ┑ぱﾂجه
┒ﾆﾛ .ヱ┝ﾐザ┠ ┟ﾗﾅ┣┘ ﾆ┠ ﾎ┩┈ヴポ ガﾅ ┟┝┩┡ﾉ ┞ヰﾆ┉ﾐゴﾅ ┖ヱ─ ┓uゾ┘ ﾆﾉ ┟━ゴ┣ﾏ ┒ﾆﾛ ケヰ ﾆ┠ケ┣ゾtی ┖ﾆ┙ﾏ ヱ┠ヰ ی┘ ┚ﾆゾ├ ┇┕ﾐ｀┘ ﾆ┠ケ┣ゾtی ケヰ ┞ヱゼ ┖ﾆﾘ├ﾅ ﾍﾆ━└ﾆベ┘

ズ┨ﾅギ┈ﾅ .ﾎ┈ヴx ケﾆt ┟ﾉ ﾅケ ┞ヰﾆ┉ﾐゴﾅ ┚┢ヱﾉ ﾆ┠ ﾎ┩┈ヴポی ┚ﾅ┣ﾏ ی┘ ┟t ﾎゴﾅ ﾊプ┩━ی ،ヰヴ┩yﾉ ┓uゼ ケ┣ゾtی ヰﾆデﾐ┌ﾅ ケヰ (ﾍﾅケヰﾆヅ) ﾗケﾆﾟی ﾆ┍ﾏضﾆی چ┝ﾆ├چ┟

ガﾅ ヱ├ﾅ┣ﾏ ی┘ ┠┙چ┝┩┛ غ┩ﾐ┉├ヴی ﾍﾅケヰﾆヅ ┟━ゴ┣ﾏ .ﾎゼﾅカx ヱ┠ﾅ┣ﾟ ヴ┩ﾓأﾏ ┖ケ┣ﾏ ┢ ヰ┣tケ ،┒ﾆغﾐゼﾅ ﾋヱ┨ヱپ ヴﾉ غ┩ﾐ┉├ヴی ﾍﾅケヰﾆヅ ケ┣｠┝┘ ┟ﾉ ヱ┩└┣ﾏی ﾆ┠ ﾎ┩┈ヴポی

(ﾎ━┝ヅ ﾍﾅヱ┩└┣ﾏ ┓┐ ┟ﾉ ﾎ━┝ヅ ズ｀ﾉ ┗┩┍ﾐザ┘ ﾍﾅケヰﾆヅ ┗┡ゴ ヂﾟﾆゼ) PEI۱

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


۷ ザﾛﾅ┝ی ┚ﾆザ┕x

(۹۲ ┢۹۱) ﾎ┩└ﾆ━┈ 〝┣├ ┏┩┑┉ﾏ PEI┟ﾉ ﾍﾅヴ┩┩غﾏ ヱヅケヰ ┢ PEI ┢ ヱ┩└┣ﾏ ┓t ، ┗┩┍ﾐザ┘ ﾍﾅケヰﾆヅ ┢ ジガケﾅ :۴ ┒┢ヱﾗ
ﾎﾊザ├ ヴ┩┩غﾏ ヱヅケヰ PEI ۹۲ PEI ۹۱ ┗┩┍ﾐザ┘ ﾍﾅケヰﾆヅ ヱ┩└┣ﾏ ┓t ┗┩┍ﾐザ┘ ﾍﾅケヰﾆヅ ヱ┩└┣ﾏ ┓t ﾙヴゼ ﾎ┩└ﾆ━┈

┓ﾊ┌ ┒ﾆゴ ┟ﾉ ۹۲ (┒ﾆ┨ケ ┚┣┩┕┩┘) ۹۲ (┒ﾆ┨ケ ┚┣┩┕┩┘) ۹۱ (┒ﾆ┨ケ ┚┣┩┕┩┘) ۹۱ (┒ﾆ┨ケ ┚┣┩┕┩┘)

┓┙─ ك ┎ﾆゼ┣پ ヱ┩└┣ﾏ

ケﾅヰギﾟ ﾎゴ┣پ ┚ヰヴ┐ w├ケ

┞ﾆyゾ┨الﾆپ ك ┏┐ ┒ﾆغガ ヱ┩└┣ﾏ 〞┨ﾆ┝ヅ

┦ﾅ ┟ﾐザ┠ ┦ﾆ┠ ﾎﾟ┣ゴ ┢ ﾎ┉├

┛┩ゼﾆ┘ ヱ┩└┣ﾏ

┞ヱゾ├ ヱ┝ﾉ ┟┍ﾊプی ヴﾉ┌ی ﾆ┠ ┞ﾆyﾐゴヰی ┢

┓┙─ ┢ ﾆﾉヰغ┧

┛┨ガ ┢ ┚ﾅヱ┙چ ┢ ズ┉┐ ヱ┩└┣ﾏ ┢ ┊ﾅヴ┨ ┢

ﾍﾅギ┩┡ﾘﾏ ┢ ﾍآال ┛┩ゼﾆ┘ ギﾘﾉ

┧プﾆﾊﾏケﾅ ┓┨ﾆゴ┢ ┢ ﾆ┠ ┞ﾆyﾐゴヰ

┛┩ゼﾆ┘ ヱ┩└┣ﾏ

ヴy┨ヰ ┦ﾆﾗ ケヰ ┞ヱゾ├ ┦ヱ┝ﾉ ┟┍ﾊプ

ヴy┨ヰ ┦ﾆﾗ ケヰ ┞ヱゾ├ ┦ヱ┝ﾉ ┟┍ﾊプ

┟┩┕┍├ ┓┨ﾆゴ┢ ヱ┩└┣ﾏ

... ┢ ┧├ ガﾅ ┐ﾆال ﾎﾟﾆゴ ┚ﾆ┙┕ﾊ┘ ガﾅ ヴ┨

┛┩ゼﾆ┘ ヱ┩└┣ﾏ

. ヱゼﾆﾉ ヱ┩┉┘ ﾆ┠ ﾎ└┢ヰ ﾅヴﾉی ﾆ┙ﾐﾗﾅ─ی ┢ ゴﾆ┩ゴی ﾆ┠ ┟ﾊ┝ﾗی

ﾆ┠ケ┣ゾtی ガﾅ غ┩ﾆtヴ├ی ┢ ﾆt├ی ┚ヰﾆ━┘ ┢ ガﾆx ┢ ﾎ┉├ ﾊプ┩━ی، 〞ﾉﾆ┝┘ ┟┝┩┘ガ ケヰ .ヱゼﾆﾉ ی┘ ﾆ┠الﾆt ヱ┩└┣ﾏ ケヰ ┈ﾅ┢ﾅヴ├ی ┘ﾆ┠ ﾎ┨ギی ﾅケﾅヰی ┟t ﾎゴﾅ ケ┣ゾtی ┚ﾅヴ┨ﾅ

،ヰヰヴx ┞ﾅヴ┙┠ ﾚ┩ﾜヅ ﾎ┨ヴ┨ヱ┘ ﾆﾉ ヴxﾅ ┟t ﾎゴﾅ؛ ケﾅヰケ┣ﾟヴﾉ ﾅ┣ﾗ├ی ﾎ┩━┙ﾗ ガﾅ ططط ك ヰ┣ﾗ┣┘ ケﾆ┘آ ┋ﾊプ ك ﾆザ├ﾅ├ی ├┩ヴ┢ی ┟┝┩┘ガ ケヰ .ヰ┣ゼ ی┘ ﾇ┣ザﾜ┘ غ┝ی

۱/۴۱ ۱۱/۷۵ ۱۱/۵۸ ۵۸۱۴۵۱۶۰۳ ۴۹۴۹۵۱۷۶۵۷ ۳۴۹۷۰۴۰۶۴ ۳۰۱۹۴۷۲۱۴۴ ┓t

۷۱/۳۸ ۲/۲۶ ۰/۶۵ ۲۹۶۷۲۴ ۱۳۱۴۲۵۵۴ ۷۵۹۴۲ ۱۱۷۵۳۳۰۳ ... ┢ ﾅپu┩ﾐی ケﾅギﾉﾅ ┢ پuゼギی ケﾅギﾉﾅ ヱ┩└┣ﾏ

۲۸/۵۵ ۰/۹۰ ۰/۴۶ ۸۰۶۶۶ ۱۱۲۸۰۰۴۲ ۶۷۶۹۱ ۱۴۷۱۷۹۳۸ ┓┍├ ┢ ┓┙ﾛ ┓┨ﾆゴ┢ ヴ┨ﾆゴ ヱ┩└┣ﾏ

۳۲/۵۷ ۰/۵۸ ۰/۳۹ ۶۵۲۸۷ ۱۱۲۶۳۶۴۱ ۲۰۵۸۹ ۵۲۶۷۷۸۸ ┣tﾆﾊ┝ﾏ ┢ ┚┣ﾏ┣ﾏ ガﾅ ﾍال┣デﾜ┘ ヱ┩└┣ﾏ

۲۸/۵۵ ۰/۹۰ ۰/۶۴ ۳۵۹۰۶ ۳۹۹۹۱۹۱ ۱۷۲۷۳ ۲۶۹۲۷۲۹ ┢ ┚ヰケ┢آ 

۲۴/۴۹ ۱۳/۱۶ ۹/۹۴ ۲۵۴۴۷۶۲۴ ۱۹۳۳۳۷۴۲۳ ۱۵۳۰۵۸۵۵ ۱۵۳۹۹۴۲۵۷ غ┩ギ┕┈ヴی ﾆt├ی ﾍال┣デﾜ┘ ヴ┨ﾆゴ ヱ┩└┣ﾏ

۲۳/۹۱ ۸/۹۶ ۶/۸۲ ۱۸۱۲۰۲۷۶۳ ۲۰۲۲۹۲۲۶۲۱ ۵۸۵۵۰۲۷۹ ۸۵۹۰۵۷۰۳۶ ┦ﾆ┠ 

۲۲/۹۵ ۴/۵۵ ۳/۵۰ ۳۲۹۸۲۶۵ ۷۲۵۳۶۴۴۷ ۲۲۱۱۱۹۷ ۶۳۱۱۰۰۳۱ ┊ヴﾉ ┒ﾆ┍ﾐ├ﾅ ┢ ヱ└┣┘ ﾍآال 

۲۲/۵۸ ۴/۲۵ ۳/۲۹ ۳۸۲۹۲۳۱ ۹۰۱۹۷۸۸۳ ۲۳۶۴۶۹۳ ۷۱۹۴۶۶۴۸ پالu┩ﾐゴی ┢ الu┩ﾐゴی ﾍال┣デﾜ┘ ヱ┩└┣ﾏ

۲۲/۵۸ ۴/۲۵ ۳/۲۹ ۳۲۵۴۱۵۳۱ ۴۲۶۹۶۹۴۱۷ ۲۰۴۵۸۹۹۳ ۳۱۳۹۴۶۳۹۳ ヱ┩┘ﾆゼ├ی آ ┢ غﾅカ┨ی ヰﾅ┣┘ 〞┨ﾆ┝ヅ

۵/۴۲ ۳۵/۷۱ ۳۳/۷۸ ۲۵۸۶۶۲۲ ۷۲۴۲۵۱۸ ۲۱۳۷۷۴۹ ۶۳۲۸۷۲۵ ┇┩t ﾎﾟﾆゴ ┢ ┖ヴچ ┚ヰケ┢آ 

۵/۲۰ ۳/۶۳ ۳/۴۴ ۳۰۸۵۷۷۱ ۸۵۰۶۲۹۷۲ ۲۰۷۳۸۵۶ ۶۰۳۰۳۷۵۱ ┈u┨ヴﾉﾆی ┈┕ギی ﾍال┣デﾜ┘ ヱ┩└┣ﾏ

۱/۷۸ ۸/۵۳ ۸/۳۸ ۵۵۳۶۲۵۳۹ ۶۴۹۱۴۳۱۵۶ ۳۸۳۶۹۳۷۸ ۴۵۸۰۴۲۵۰۴ ゴﾆゴﾅی ﾍﾅギ┕┈ ヱ┩└┣ﾏ

−۲/۲۳ ۳۱/۹۱ ۳۲/۶۲ ۲۶۱۰۴۷۴۱۲ ۸۱۸۱۴۰۶۳۴ ۱۹۳۲۸۱۶۹۳ ۵۹۲۵۲۱۲۷۱ ﾆ┩┙┩ゼ┨ی ﾍال┣デﾜ┘ ┢ ヰﾅ┣┘ ヱ┩└┣ﾏ 〞┨ﾆ┝ヅ

−۳/۵۰ ۰/۰۶ ۰/۰۶ ۱۲۹۴۴ ۲۲۳۸۳۹۴۹ ۱۰۳۵۲ ۱۷۲۹۶۹۲۳ ┢ ┚┣┨ギ┨┣┕ﾏ ┢ ┣┨ヰﾅケ ヱ┩└┣ﾏ

−۱۶/۳۶ ۵/۵۰ ۶/۴۰ ۴۳۱۷۱۸۲ ۷۸۴۹۸۸۴۹ ۳۷۳۴۶۶۳ ۵۸۳۵۹۹۰۲ ﾍﾆﾗ┣ザ┝┘ ヱ┩└┣ﾏ

−۳۸/۱۶ ۴/۵۶ ۶/۳۰ ۴۲۹۵۴۷۲ ۹۴۱۳۷۱۷۳ ۴۰۵۲۵۸۲ ۶۴۲۸۱۸۷۰ ﾍﾅギ┩┡ﾘﾏ ┢ ﾍآال 

−۶۵/۵۵ ۰/۶۸ ۱/۱۳ ۲۶۹۹۵۰ ۳۹۵۹۹۸۸۵ ۲۱۱۱۹۸ ۱۸۷۱۴۲۲۹ ┦カغﾆ┐ ﾍال┣デﾜ┘ ┢ カغﾆ┐ ヱ┩└┣ﾏ

−۹۴/۰۳ ۰/۴۵ ۰/۸۶ ۵۲۷۱۲ ۱۱۸۳۰۶۷۷ ۸۵۹۵۹ ۹۹۴۳۳۷۲ ﾍﾆ─┣┝デ┘ ┢ ┚ﾆ┙┕ﾊ┘ ヱ┩└┣ﾏ

−۱۱۸/۷۴ ۱/۳۱ ۲/۸۶ ۳۵۰۰۸۶۸ ۲۶۸۰۳۵۲۹۵ ۶۱۵۴۳۳۵ ۲۱۵۴۱۳۱۲۵ ヴ┕┨ヴﾏ ┗┩├ ┢ ヴ┕┨ヴﾏ ┢ ┦ケ┣ﾏ┣┘ ┦ 

−۲۳۴/۵۲ ۰/۶۷ ۲/۲۴ ۱۰۶۱۴۵ ۱۵۸۷۱۹۴۰ ۲۳۴۴۴۰ ۱۰۴۷۹۵۳۸ ┟ﾊ┝پ ﾇ┣چ ┢ ┧ﾉ┣چ ﾍال┣デﾜ┘ ┢ ﾇ┣چ ヱ┩└┣ﾏ

−۲۹۸/۰۷ ۰/۲۶ ۱/۰۲ ۱۵۹۸۷ ۶۲۱۳۹۰۹ ۵۸۱۹۰ ۵۶۸۱۷۴۲ ┧ﾏﾆﾊゴﾆﾜ┘ ┢ ヴyﾉﾆザﾛ ┢ ┦ケﾅヰﾅ ﾍآال 
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ﾎ━┝ヅ ケヰ PEI ヂﾟﾆゼ ヱ├┢ケ ゴケヴﾉی ┢ ┇┩ヅ┣ﾏ ۸

۱۳۹۲ -۱۳۸۳ ﾆ┠ ┒ﾆゴی ケヰ ┧ﾐ━┝ヅ ﾍﾅヱ┩└┣ﾏ ┓┐ ┟ﾉ ﾎ━┝ヅ ズ｀ﾉ ┗┩┍ﾐザ┘ ﾍﾅケヰﾆヅ ヂﾟﾆゼ ヱゼケ ﾝヴ├ ┢ ┗┡ゴ :۵ ┒┢ヱﾗ
ヴ┉├ ۵۰ ヱゼケ ﾝヴ├ ┛tケﾆt ヴ┉├ ۵۰ ۴۹ ﾆﾏ ۱۰ ヱゼケ ﾝヴ├ ۴۹ ﾆﾏ ۱۰ ヴ┉├ ۱۰ ヱゼケ ﾝヴ├ ┛tケﾆt ヴ┉├ ۱۰ ┒ﾆゴ

ヴﾐゾ┩ﾉ ┢ ┛tケﾆt ヴﾐゾ┩ﾉ ┢ ┛tケﾆt ヴ┉├ ┛tケﾆt ヴ┉├ ヴﾐゾ┩ﾉ ┢ ┛tケﾆt ヴﾐゾ┩ﾉ ┢

− ۹/۳۳ − ۳/۷۷ − ۸/۷۶ ۱۳۸۳

ケヰ ┚ヱゼ 〞┌ﾅ┢ ┢ ┚ﾅヴ┨ﾅ ダﾆﾟ ﾗغﾆ┩┈ﾅヴ┨ی ﾎ┩━┌┣┘ ┓┩└ヰ ┟ﾉ ┠┙چ┝┩┛ .ヰヰヴx ﾏ┕┍ی ﾍﾅケヰﾆヅ ┢ ヱ┩└┣ﾏ ┟┝┩┘ガ ケヰ ケ┣ゾt ┘ﾆ┠ ﾎ┨ギی ガﾅ ┨uی ┚ﾅ┣┝─ ┟ﾉ ヱ├ﾅ┣ﾏ ی┘

.ﾎゴﾅ ┞ヰケ┢آ ヱ┨ヱپ ﾍﾅケヰﾆヅ ﾅヴﾉی ダ┣デﾟ ┟ﾉ ﾅケ s┨ژﾏﾅヴﾐゴﾅ ┘┣┌━┩ﾆ┠ ﾎی ┛┨ヴﾐ┡ﾉ ガﾅ ┨uی ،ﾇ┣┝ﾗ ┢ ┒ﾆ┙ゼ ガﾅ ﾆ┨ケヰ ﾆﾉ ピﾆﾊﾏケﾅ ┢ ،ﾇヴغ ┟ﾉ ┊ヴゼ ヴ┩ザ┘

┍راجع
.(۱۳۷۹-۱۳۷۸) ヰﾆデﾐ┌ﾅی ジケﾅギx ┘ギtヴی- s├ﾆﾉ : EI

(ヴﾏ ズ┩ﾉ ┢ ┛┐ケﾆ┐ ヴ┉├ ۱۰ ﾐ━┝ヅی ┦ﾆ┠ ┞ﾆxケﾆ┐) (۱۳۹۲ – ۱۳۸۳) ┧ﾐ━┝ヅ ┦ﾆ┡┠ﾆxケﾆ┐ ガﾅ ┦ヴ┩xケﾆ┘آ ﾖ┨ﾆﾐ├ -┚ﾅヴ┨ﾅ ケﾆ┘آ ギtヴ┘ : IP

( ヴﾏ ズ┩ﾉ ┢ ┛┐ケﾆ┐ ヴ┉├ ۱۰ ﾐ━┝ヅی ┦ﾆ┠ ┞ﾆxケﾆ┐ ) ( ۱۳۹۲ – ۱۳۹۱ ) ┧ﾐ━┝ヅ ┦ﾆ┡┠ﾆxケﾆ┐ ガﾅ ┦ヴ┩xケﾆ┘آ ﾖ┨ﾆﾐ├ – ┚ﾅヴ┨ﾅ ケﾆ┘آ ギ┐ヴ┘

−۰/۲۲ ۹/۳۱ ۴/۶۷ ۳/۹۵ ۰/۰۰ ۸/۷۶ ۱۳۸۴

۱۵/۱۹ ۱۰/۹۷ ۱۶/۵۵ ۴/۷۳ ۱۵/۵۳ ۱۰/۳۷ ۱۳۸۵

۴/۷۴ ۱۱/۵۲ −۸/۵۰ ۴/۳۶ ۴/۱۰ ۱۰/۸۱ ۱۳۸۶
−۱/۲۹ ۱۱/۳۷ −۲۰/۰۲ ۳/۶۳ −۰/۹۴ ۱۰/۷۱ ۱۳۸۷

−۵/۸۸ ۱۰/۷۴ ۲/۷۱ ۳/۷۴ −۴/۰۷ ۱۰/۲۹ ۱۳۸۸

۹/۰۶ ۱۱/۸۱ ۱/۱۶ ۳/۷۸ ۸/۷۶ ۱۱/۲۸ ۱۳۸۹

۱۲/۶۲ ۱۳/۵۱ ۱۴/۸۳ ۴/۴۴ ۱۲/۷۷ ۱۲/۹۳ ۱۳۹۰

−۱۰/۸۸ ۱۲/۱۹ ۳/۵۹ ۴/۶۰ −۱۱/۶۲ ۱۱/۵۸ ۱۳۹۱
−۰/۶۵ ۱۲/۱۱ ۱۶/۷۶ ۵/۵۳ ۱/۴۱ ۱۱/۷۵ ۱۳۹۲
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