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ٗت ٚحبػش ،تحویوی است دس ٗٞسد ٝػؼیت سكب١ی صٛب٢ٗ ٙبخش اكـب ٙدس ایشا .ٙای ٚتحوین دس ث٢ابس  ٝتبثتاتب 1395 ٙاٛدابٕ شاذ.
اٗب ث ٠دالیٔی اٛتشبس آ ٙتب ث ٠اٗشٝص( ٗشداد ٗب ،)1397 ٟاٌٗب ٙپزیش ٛجٞد .دس ای ٚتحوین ،ثشخی خٜجا١٠ابی ٝػاؼیت سكاب١ی صٛابٙ
ٗ٢بخش اكـب ٙدس ایشاٞٗ ٙسد ثشسسی هشاس ُشكت ٠است .الصٕ ث ٠تٞػیح اسات ًاٝ ٠ػاؼیت سكاب١ی صٛاب ٙاكـاب ،ٙخاذا اص ٝػاؼیت
سكب١ی خبٞٛاد١ٟبیشبٛ ٙیتت .آجت ٠ػال ٟٝثش شبخض١بی ًٔی ً ٠دس ٗٞسد ت٘بٕ خبٞٛاس١بی ٗ٢بخشا ٙاكـاب ٙطابدم اسات ،شابخض
١بی دیِشی ٗٞسد تحوین هشاس ُشكت ً ٠دس ٝاهغ ٗختض ث ٠صٛب ٙششًتًٜٜذ ٟدس ای ٚتحوین است .دس ٗد٘ٞع ،ایا ٚشابخض١اب
ٗٞسد تحوین  ٝثشسسی هشاس ُشكتٗ :یضا ٙدسآٗذ ٗب١ب٠ٛی خبٞٛاسٗ ،یضاٗ ٙظشف پشٝتئی ٚحیٞاٛی (ُٞشتٗ ،اشؽٗ ٝ ،اب١ی)ٗ ،یاضاٙ
ٗظشف ٗیٗ ،ٟٞیضا ٙتحظیالت ،دستشسی ث ٠اٌٗبٛبت ػ٘اٗٞی (سایٜ٘ب ،تئابتش ،ثبشاِبٝ ٟسصشای ،)…،ساالٗت ختا٘ی ٝ ،احتاب
اٜٗیت اخت٘بػی.
دس ای ٚتحوین 90 ،ص٢ٗ ٙبخش اكـب ٙششًت داشتٜذ ً ٠ػ٘ذتبً سبً ٚت٢شاٜٗ( ٙبؿن پبسِبٛ ٟؼ٘ت آثبدٞٓٞٗ ،ی ،خ یبٕ ،
پبٛضد ٟخشداد ) ،ش٢شیبس ًٞ ٝسٟپضخب١٠ٛبی ٗح٘ٞدآثبد دس خٜٞة ت٢شا ٙثٞدٛذ.

مقدمٍ
اص صٗب ٙششٝع خ َٜداخٔی ٛ ٝبثتبٗبٛی١ب ی اخت٘بػی دس اكـبٛتتب ٙدس د ٠١ی  1360خٞسشیذی ،ای شا ٙی ٌی اص ٗوظذ١ب ی
ٗ٢بخشت اكـب١ٙب ثٞد ٟاست  .سٞٗ ٠ج ٗ٢ٗ ٖ٢بخشت١ب ،ث ٠دٝسا ٙحؼٞس ٛظبٗی شٞس ٝی دس اكـبٛتتب ،ٙخ َٜداخٔی دس اكـبٛتتبٙ
٘١ ٝچٜی ٚدٝس ٟی ؿبٓجب ٙثشٗی ُشدد )1(.تؼذاد ٗ٢بخشا ٙاكـب ٙدس ایشا ٙدس دٝس١ٟب ی صٗبٛی ٗختٔق ،ث ٠دٓیْ تـییشات دس ششا یؾ
داخٔی اكـبٛتتب٘١ ٝ ٙچٜی ٚتـییش دس سیبست١ب ی ٗ٢بخشپزیش ی ًشٞس١ب ی ٗیضثب ٙتـییش ًشد ٟاست .ثش اسب

آٗبس ی ًٝ ٠صاست

اٗٞس ٗ٢بخشی ٝ ٚػٞدت ًٜٜذُب ٙدس سبّ ٜٗ 1396تشش ًشد ٟاست ،دس ٗد٘ٞع دٗ ٝیٔ ی ٝ ٙٞچ٢بسطذ  ٝسی ١ضاس ٗ٢بخش اكـبٙ
دس ای شا ٙصٛذُی ٗی ًٜٜذ  .اص ای ٚتؼذاد ،حذٝد یي ٗ یٔیٛ ٙٞلش كبهذ ٗذاسى شٜبسب یی ١تتٜذ  ٝثوی ،٠داسا ی ًبست١بی اهبٗت
ؿٞالٛیٗذتًٞ ،تبٟٗذت ٝ ،یب دس حبّ ت٘ذ یذ اهبٗتشب١ ٙتتٜذ.

() 2

دس كبطٔ٠ی سبّ١بی  1979تب ٗ 1992یالدی ،اكـب١ٙب ی ٗوی ٖ ای شا ٙاص حوٞم ش٢شٛٝذی چ ٙٞاخبص ٟی ًبس ٘١ ٝچٜیٚ
تحظیْ سای ِب ٙثشخٞسداس ثٞدٛذ .اٗب اص اٝاسؾ د٠١ی ٗ 90یالدی ،دٓٝت ای شا ٙثتیبسی اص ای ٚحوٞم ٗ ٝضا یب سا ثبصپس ُشكت.

() 3

ث٠ػٜٞاٗ ٙثبّ ،اهبٗت اكـب١ٙب دس ثؼؼی اص ش٢ش١بی ای شاٜٞ٘ٗ ٙع شذ ٟاست .ػال ٟٝثش ای ،ٚاشتـبّ دس ثشخی اص ٗشبؿْ ثشا ی
اكـب١ٙب ٜٗ٘ٞع است ٘١ .چٜیًٞ ٚدًب٢ٗ ٙبخش اكـب ،ٙثشا ی تحظی ْ دس ایشا ٙثب ٗٞاٛغ ثتیبس صیبد ی سٝث٠س١ ٝتتٜذ .ش٢ش ی١٠ب ی
ثبال ی ٗذاس

ٛ ٝذاشتً ٚبست١بی اهبٗت ت٘ذیذ شذ ،ٟثبػث شذ ٟاست ً ٠ثتیبس ی اص ًٞدًب٢ٗ ٙبخش اكـب ٙاص تحظی ْ ٗحشٕٝ

شٛٞذ.
دس چٜذ سبّ اخیش  ،ث ٠دٛجبّ اخشا یی شذ ٙكبص خذیذ ی اص س یبست١ب ی ٓٞٛیجشآی دس ای شا ، ٙكشبس١ب ی اهتظبدی ٗؼبػلی ث٠
تٞد١ٟب ی ؿجو٠ی ًبسُش  ٝت٢یدستبٝ ٙاسد شذ ٟاست .اخشایی شذ ٙا ی ٚس یبست١ب ،دس ًٜبس ُشاٛی  ٝتٞسٕ اكتبس ُتیخت ،٠آٗبس
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ثبالی ثیٌبسی  ٝدست٘ضد١بی چٜذی ٚثشاثش صیش خؾ كوش ،صٛذُی ٗ یٔی١ٙٞب اٛتب ٙسا ثٗ ٠خبؿش ٟاٛذاخت ٠است .سؤاّ ای ٚاست ً٠
دس ای ٚاٝػبع اهتظبدی  ٝاخت٘بػی ،ششایؾ صٛذُی ٗ٢بخشا ٙاكـب ٝ ٙثخظٞص صٛب٢ٗ ٙبخش اكـب ٙدس ایشا ٠ً ٙاص حوٞم
ش٢شٛٝذی ٗ ٖ١حش١ ٕٝتتٜذ ،چ ٠ُٛٞ ٠است؟

ريش تحقیق
اكشاد ششًتًٜٜذ ٟدس ای ٚپژ١ٝش ،صٛب ٙاكـب١ ٙتتٜذ ً ٠دس كبطٔ ٠ی سٜی  18تب  70سبّ هشاس داسٛذ .ثٝ٠اسـ ٠ی چٜذ سبّ
كؼبٓیت دس سبصٗب١ٙب ی دكبع اص حوٞم ًٞدًب ٝ ٙاص خ٘ٔ ٠خ٘ؼیت دكبع اص ًٞدًبً ٙبس  ٝخیبثب ،ٙثب چٜذ ی ٚخبٞٛاد ٟی اكـب ٙدس
استجبؽ ثٞدٕ  ٝاص ؿشی ن  ٘١ی ٚاكشاد ،تٞاٛتتٖ ثب تؼذاد ثیشتش ی اص صٛب ٙاكـب ٙاستجبؽ ثشهشاس ً .ٖٜػال ٟٝثش ای ، ٚتؼذادی اص صٛبٙ
ششًتًٜٜذ ٟدس ای ٚتحوین ،صٛبٛی ١تتٜذ ً ٠كشصٛذا ٙآ١ٙب ،ث٠ػٜٞاٗ ٙذدخ ٞدس خ٘ؼیت دكبع اص ًٞدًبً ٙبس  ٝخ یبثب ٙحؼٞس
داشتٜذ .اص ا ی ٚؿشین ،تٞاٛتتٖ ثب تؼذادی اص آٛبٗ ٙظبحج .ًٖٜ ٠ػال ٟٝثش ای ، ٚثب ً٘ي یٌی اص دٝستبٗ ٠ً ٙذتی دس
ًٞسٟپضخب ١٠ٛبی اؿشاف ت٢شا ٙث٠ػٜٞاٗ ٙذدًبس اخت٘بػی كؼبٓیت ًشد ٟثٞد ،اٌٗبٗ ٙظبحج ٠ثب تؼذادی اص صٛب ٙاكـب ٙسبً ٚدس
ًٞسٟپضخب١٠ٛبی ٝاهغ دس ٗح٘ٞدآثبد دس خٜٞة ت٢شا ٙكشا ٖ١شذ .دس ٝاهغ ،ثشای خ٘غ آٝسی داد١ٟبی ای ٚتحوین اص ت٘بٕ ٠ٛٞ٘ٛ
١بی دس دستش

استلبدً ٟشدٟإ.

دس ای ٚتحوین ،تالش ًشدٟإ ٝػؼیت سكب١ی صٛب٢ٗ ٙبخش اكـب ٙدس ایشا ٙسا ثشسسی ً .ٖٜپژ١ٝشِشا ٙػٔ ٕٞاخت٘بػی ثشای
ثشسسی سكب ٟاخت٘بػی ،اص شبخض١ب ی ٗختٔلی استلبدٗ ٟی ًٜٜذ  .دس ای ٚتحوین  ،شبخض١ب یی ًٞٗ ٠سد ثشسسی هشاس ُشكت٠اٛذ،
ػجبستٜذ اص ٗ :یضا ٙدسآٗذ ٗب١ب ٠ٛی خبٞٛاسٗ ،یضاٗ ٙظشف ٗب١ب ٠ٛی پشٝتئی ٚحیٞاٛی (ُٞشت هشٗضٗ ،شؽٗ ٝ ،ب١ی) ٗ ،یضاٗ ٙظشف
ٗب١ب ٠ٛی ٗیٗ ،ٟٞی ضا ٙتحظیالت ٗ ،یضا ٙدستشسی ث ٠اٌٗبٛبت ػ٘ٗٞی (سی ٜ٘ب  ،تئبتش ،ثبشِبٝ ٟسصشی ،)…،دستشسی ث ٠خذٗبت
ث٢ذاشتی  ٝ ،احتب

اٜٗیت اخت٘بػی.

دس ایٗ ٚت ،ٚسؼی ًشدٟإ ،تظٞیش ی ٝاػح  ٝػیٜی اص ٝػؼیت صٛذُی صٛب٢ٗ ٙبخش اكـب ٙدس ا یشا ٙاسائ ٠ثذ .ٖ١دس ٝاهغ
١ذف اص اٛدبٕ ا ی ٚتحوین ،تٓٞیذ ٗوبٓ ٠ی ػٔ٘ی ثشا ی ثبیِبٛی دس سبیت١ب ی آًبدٗ یي  ٝیب هلت١٠ب ی ًتبثخب ٠ٛی داٛشِب١ٟب ٛیتت .
ثٌٔ١ ٠ذف ای ٚاست ً ٠كؼبال ٙاخت٘بػی  ٝپ یششٝا ٙؿجوً ٠بسُش ،دسى دسستی اص ٝػؼیت صٛذُی ٗ٢بخشا ٙاكـب ٙدس ایشاٝ ٙ
ث٠خظٞص صٛب٢ٗ ٙبخش اكـب ،ٙث٠ػٜٞا ٙثخشی اص ؿجو ٠ی ًبسُش  ٝكشٝدستب ٙدس خـشاكیب ی ای شا ٙپیذا ًٜٜذ.
دس پیٞست ٗوبٓ ،٠خذٓٝی تلظ یٔی اسائٗ ٠یشٞدٗ .ـبٓؼ ٠ی دهی ن ای ٚخذ ّٝاص ا٘١یت ص یبد ی ثشخٞسداس است چشا ً١ ٠ش
سـ ش آ ، ٙصاٝی١٠ب یی اص صٛذُی اكـب١ٙبی سبً ٚایشا ٝ ٙث ٠خظٞص صٛب٢ٗ ٙبخش اكـب ٙسا ٛشبٗ ٙید١ذ .دس ٝاهغ١ ،ش سدی ق اص ایٚ
خذ١ّٝب ،داستب ٙصٛذُی یي خبٞٛاس اكـب ٙسا سٝایت ٗیًٜذ.
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تحلیل دادٌَب
دس ای ٚهت٘ت سؼی خٞاً ٖ١شد ً١ ٠ش ًذإ اص شبخض١ب ی سكب ٟاخت٘بػی سا ث ٠طٞست خذاُب ،٠ٛثشسسی ً . ٖٜداد١ٟب ی ٗشثٞؽ
ث ٠ثؼؼی اص ای ٚشبخض١ب ،دس خذ ّٝپیٞست ٗٞخٞد است  .داد١ٟبی ٗشثٞؽ ث ٠ثوی٠ی شبخض١ب ،ثذ ٙٝاسائ٠ی خذ ،ّٝث ٠طٞست
ٗختظش تحٔی ْ خٞا١ذ شذ .

میسان درآمد خبوًار :یٌی اص ٗ ٖ٢تشی ٚشبخض١ب ی سكب ٟاخت٘بػی ً ٠ت٘بٗی شبخض١بی دیِش سا  ٖ١تحت تؤثی ش خٞد هشاس
ٗید١ذٗ ،یضا ٙدسآٗذ خبٞٛاس است .داد١ٟبی ٗشثٞؽ ثٗ ٠یضا ٙدسآٗذ خبٞٛاس١ب ی اكـب ٙدس خذ ّٝپبیب ٛی ٗٞخٞد است .دس ًٜبس
ٗیضا ٙدسآٗذ خبٞٛاس ،ثٜٗ ٠جغ دسآٗذ خبٞٛاس تحت ػٜٞا ٙتؼذاد اكشاد شبؿْ دس خبٞٛاس اشبس ٟشذ ٟاست .اُش ثخٞا١یٖ اص دسآٗذ
ٗب١ب٠ٛی اكشاد ششًتًٜٜذ ٟدس ای ٚتحوین ٗیبِٛی ٚثِیشیٖ ،ایٗ ٚیبِٛی ٚتوشی جبً ثشاثش خٞا١ذ ثٞد ثب ١ 697ضاس تٗٞب .ٙچٜذ ٌٛت ٠سا
دس ٗٞسد ای ٗ ٚیبِٛی ٚدسآٗذ ثب یذ ٗـشح ً.ٖٜ
ٌٛت٠ی ا : ّٝدس سبّ  1395حذاهْ دست٘ضد ًبسُشا ،ٙتوشی جبً ١ 812ضاس تٗٞب ٙتؼیی ٚشذ ٟاست.

( )4

یؼٜی ٗیبِٛی ٚدسآٗذ

خبٞٛاس١بی اكـب ٙدس صٗب ٙا ی ٚتحوین  ،توشیجبً  1444دسطذ اص حذاهْ دست٘ضد ًبسُشا ٙدس سبّ ًٖ 1395تش ثٞد ٟاست .الصٕ است
یبدآٝس ی ً ٠ً ٖٜثش اسب

ٛظش ًبسشٜبسب ٙاهتظبد ی ٘١ ٝچٜی ٚثیبٛی ٠ی تشٌْ١ب ی ٗتتوْ ًبسُشی ً ٠دس اسلٜذ ٗب1394 ٟ

ٜٗتشش شذ ،دس آ ٙسبّ خؾ كوش ٗ 3یٔ ی ٝ ٙٞپبٛظذ ١ضاس تٗٞب ٙػٜٞا ٙشذ ٟثٞد.

( )5

دس ٛتید ٖ١ ٠حذاهْ دست٘ضدی ً ٠ثشا ی

ًبسُشا ٙدس سبّ  1395تؼیی ٚشذ ٗ ٖ١ ٝ ٟیبِٛی ٚدست٘ضد ٗب١ب ٠ٛی خبٞٛاس١ب ی اكـب ٙدس سبّ  ،1395چٜذی ٚثشاثش صی ش خؾ كوش
است  ٝث١ ٠یچ ػٜٞا ،ٙپبسخُٞی ٛیبص١بی یي صٛذُی اٛتبٛی ٗ ٝتؼبسف ٛیتت.
ٌٛت٠ی د :ٕٝدس صٗی٠ٜی ٗیبِٛی ٚدسآٗذ ٗب١ب ٠ٛی خبٞٛاس١بی اكـب ،ٙیي ٌٛت ٖ٢ٗ ٠دیِش ای ٚاست ً٘١ ٠بٙؿٞس ً ٠دس
ٗوذٗ ٠اشبسً ٟشدٕ ،ای ٚتحوی ن دس ث٢بس  ٝتبثتتب 1395 ٙاٛدبٕ شذ ٟاست٘١ .ب ٙؿٞس ً ٠دس خذٗ ّٝشب١ذٗ ٟیشٞد ،اكشاد شبؿْ
دس اًثش خبٞٛاس١بی اكـب ،ٙیب ًبسُش كظٔی یب ًبسُش ًٞس١ٟبی آخشپضی ١تتٜذ  .دس ٝاهغ دس كظْ صٗتتبًٞ ٠ً ٙس١ٟبی آخشپض ی
تؼـیْ ١تتٜذ  ٝیب ثیشتش ًبس١بی كظٔی تؼـیْ است ،ای ٚاكشاد ثیٌبس ٗیشٛٞذ .یؼٜی دس ٝاهغ ،ث٢تشی ٚصٗب ٙاشتـبّ ثشای ایٚ
اكشاد٘١ ،ب ٙكظْ ث٢بس  ٝتبثتتب ٙاست  .پس دس كظْ پبیی ض  ٝصٗتتب٘١ ،ٙب ٗ ٙیبِٛی ٚدسآٗذ ً ٠دس سـٞس ثبال ث ٠آ ٙاشبس ٟشذ،
ػ٘الً ثشا ی خبٞٛاس١ب ی ٗ٢بخش اكـبٝ ٙخٞد ٛذاسد  .ای ٚخبٞٛاس١بٛ ،بچبسٛذ اص دسآٗذ خٞد دس كظْ١ب ی ث٢بس  ٝتبثتتبٗ ،ٙوذاس ی ٖ١
ثشای ٗب١ٟبی ثیٌبسی دس پبییض  ٝصٗتتب ٙپساٛذاص ًٜٜذٗ .یتٞاُ ٙلت ً ٠اُش  ٘١ی ٚتحوی ن سا دس كظْ پبییض  ٝصٗتتب ٙاٛدبٕ
ٗیدادٕ ،آٗبس ثیٌبس ی ث ٠ؿشص چشِ٘یش ی ثبالتش ٗیسكت ُ .لتٜی است ً ٠دس صٗب ٙاٛدبٕ ای ٚتحوی ن ،چ٢بس خبٞٛاس ث ٠ؿٞس ًبْٗ
ثیٌبس ثٞدٛذ ٝ .ثٜب ثُ ٠لت ٠ی خٞدشب ،ٙثب ً٘ي١بی ُبُ ٟب١ی خیشی١٠ب ،صٛذُی سا ٗیُزساٛذٛذ .
ٌٛت٠ی سٗ : ٕٞتئٔ ٠ی دیِش ا ی ٚاست ً ٠اُش خٞاٜٛذ ٟث ٠دهت خذ١ّٝب سا ٗـبٓؼًٜ ٠ذٗ ،تٞخ ٠ی دسخ ٠ثبال ی استث٘بس
ًبسُشا ٙاكـب ٙدس ای شاٗ ٙیشٞد .ث٠ػٜٞاٗ ٙثبّ دس سدیق ٗ 73شب١ذٗ ٟیشٞد ً ٠دسآٗذ ٗب١ب ٠ٛیي خبٞٛاس ٛ 7لشی ،ثٛ ٠تجت
سبی ش خبٞٛاس١ب ،ثٗ ٠یضا ٙصیبد ی ثبالتشست .ای ٚخبٞٛاس ٛ 7لشی ٗ ،ب١ب ٗ 3 ٠ٛیٔی ٙٞتٗٞب ٙدسآٗذ داسٛذ .اٗب ایٗ 3 ٚیٔ ی ٙٞتٗٞب،ٙ
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حبطْ ًبس ت٘بٕ اػؼب ی خبٞٛاس است .دس ٝاهغ١ ،ش  7ػؼ ٞا ی ٚخبٞٛاس ِ٘١ی ًبسُش  ٝیب كشٝشٜذ١ ٟتتٜذ ٝ ،دس ٗد٘ٞع دسآٗذ
ٗب١ب٠ٛی آ١ٙب  ٗ 3یٔی ٙٞتٗٞب ٙاست .یؼٜی اُش ٗ 3یٔ ی ٙٞتٗٞب ٙسا ثش ا یٛ 7 ٚلش توتیٖ ًٜیٖٗ ،یتٞاُ ٙلت دست٘ضد ١شًذإ اص
آ١ٙب ،ث٠ؿٞس ٗتٞسؾ چیضی حذٝد ١ 429ضاس تٗٞب ٙخٞا١ذ ثٞد ٝ .یب دس سدیق  ،62اؿالػبت ٗشثٞؽ ث ٠یي خبٞٛاس ٛ 6لش ی
ٝخٞد داسد ً ٠دسآٗذ ٗب١ب ٠ٛی آ٢ٛب ،ت٢ٜب یي ٗ یٔی ٝ ٙٞسیظذ ١ضاس تٗٞب ٙاست .اٗب ایٗ ٚجٔؾ ،حبطْ ًبس ٗب١ب ٠ٛی ت٘بٗی اكشاد
خبٞٛاس دس ًٞسٟی آخشپضی است٘١ .چٜی ٚدس سدیق  ،5داد١ٟبی ٗشثٞؽ ث ٠یي خبٞٛاس ٛ 8لشٝ ٟخٞد داسد ً ٠دسآٗذ ٗب١ب ٠ٛی
آ١ٙب١ 500 ،ضاس تٗٞب ٙاست ً ٠حبطْ ًبس ت٘بٕٝهت دًٞ ٝدى صی ش  18سبّ است.
ٌٛت٠ی چ٢بسٕ :ثتیبس اتلبم ٗیاكتذ ً٘١ ٠ب ٙاٛذى دست٘ضد ًبسُشا ٙاكـب ٙسا ٛیض ًبسكشٗب١ب تبساج ٗیًٜٜذ  ٝا یً ٚبسُشاٙ
ث ٠دٓیْ ٛذاشتً ٚبست اهبٗت ت٘ذ یذشذ ٝ ٟدسٛتید ٠تش

اص دیپٞست شذ ٙث ٠اكـبٛتتب ،ٙخشأ ت اػتشاع ٛذاسٛذ .ث٠ػٜٞاٗ ٙثبّ

یٌی اص صٛب ٙاكـب ٠ً ٙهجالً ًبسش ٛظبكت خب١٠ٛب ثٞدٗ ،یُلت ً ٠ث ٠دكؼبت اتلبم اكتبد ٟاست ً ٠ثؼذ اص ٛظبكت خب١٠ٛبی ٗشدٕ،
طبحتخبُ ٠ٛلت ٠است «ش٘ب اكـبٛی ١تتیذ ٝ ٝظیل ٠داسیذ ثشا ی ٗب ًبس ًٜیذ ٝ » .دس٢ٛب یت دست٘ضد ا ٝسا پشداخت ٌٛشد ٟاست.
ثب تٞخ ٠ثٌٛ ٠بتی ً ٠دس ثبال ث ٠آ ٙاشبسً ٟشدٕٗ ،یتٞاُ ٙلت ً ٠ػذد ی ً ٠تحت ػٜٞا ٗ ٙیبِٛی ٚدسآٗذ ٗب١ب ٠ٛی ا یٚ
خبٞٛاس١بی اكـب ٙث ٠دست ٗیآیذ (١ 697ضاس تٗٞب ، )ٙث١ ٠یچ ػٜٞا٘ٛ ٙیتٞا ٛذ ثیبِٛش ششا یؾ ٝاهؼی صٛذُی ای ٚخبٞٛاس١بی اكـبٙ
ٗ ٝی ضا ٙاستث٘بس آٛب ٙثبشذ  .پبیی ٚثٞد ٙدست٘ضد١ب ٛ ٝذاشت ٚشـْ دا ی٘ی  ،ت٘بٕ خٜج١٠ب ی صٛذُی ا ی ٚخبٞٛاس١ب سا تحث تؤثیش هشاس
داد ٟاست؛ ثبال ثٞد ٙآٗبس ًٞدًبً ٙبس دس ٗ یب ٙخبٞٛاس١بی ٗ٢بخش اكـب ٙدس ای شا ،ٙخٞد تؤییذی است ثش دسآٗذ ثتیبس پبیی ٚا یٚ
خبٞٛاس١بًٞ .دًب٢ٗ ٙبخش اكـب ٙثشای تؤٗیٛ ٚیبص١بی اهتظبدی خبٞٛاسٗ ،دجٞس ٗیشٛٞذ اص س ٚپبیی ٝ ،ٚثب دست٘ضد١ب ی ثٗ٠شاتت
پبییٚتش اص ثوی ٠ی ًبسُشاً ٙبس ًٜٜذ  ٝ .دس ٢ٛبیت ،دس ٗح یؾ١بی ًبس ،دس ٗؼشع اٞٛاع آسیت١بی اخت٘بػی هشاس ٗی ُیشٛذ.

يضعیت اشتغبل :ت٢ٜب  2242دسطذ اص صٛب٢ٗ ٙبخش اكـب ٙدس ای ٚتحوین  ،ثٞٛ٠ػی شبؿْ ثٞدٛذ  ٝدس تؤٗی ٚاهتظبد خبٞٛاس ٛوش
داشتٜذ ً ٠اًثش ای ٚصٛب ٙشبؿْ٘١ ،شا ٟثب خبٞٛاس١ب ی خٞد دس ًٞس١ٟبی آخشپض ی ث ٠خشتصٛی ٗشـ ّٞثٞدٛذً .بسُش خیبؿی ،
ًبسُش ًبسُب ٟخٞساةثبكیً ،بسُش ٛظبكت خبِٛیً ،بسُش ثتت٠ثٜذی ًشدٗ ٙی٘١ ٝ ،ٟٞچٜی ٚكشٝشٜذُی اص خ٘ٔ ٠شـْ١بیی است
ً ٠صٛب٢ٗ ٙبخش اكـب ٙدس ا ی ٚپژ١ٝش ،ث ٠آ١ٙب ٗشـ١ ّٞتتٜذ .
دس خذ١ّٝب٘١ ،چٜیٗ ٚذت اهبٗت دس ای شا ٙثشحتت سبّ یب ٗب ٟآٗذ ٟاست٘١ .بٙؿٞس ًٗ ٠شب١ذٗ ٟیشٞدٗ ،ذت صٗبٙ
اهبٗت صٛب٢ٗ ٙبخش اكـب ٙدس ای شا ٙثش س ٝی اٌٗب ٙاشتـبّ آ١ٙب  ٝیب دسآٗذ خبٞٛاس آ١ٙب تؤثیش ی ٛذاسد .ث٠ػٜٞاٗ ٙثبّ دس یي
ٗٞسد ،یي ص ٙاكـب ٙثب سبثو ٠ی اهبٗت  42سبٓ ٠دس ای شا ، ٙخٞد ثیٌبس است  ٝپتشش ً ٖ١بسُش كظٔی ثب دسآٗذ ١ 600ضاس تٗٞبٙ
دس ٗب ٟاست ٘١ .چٜی ٚدس یي ٗٞسد دیِش ،یي ص ٙاكـب ٠ً ٙثٗ ٠ذت ٗ 3ب ٟسبً ٚایشا ٙثٞد ٟاست ،ثیٌبس است ٘١ ٝتشش ً٠
ًبسُش سبخت٘ب ٙاست ،دس ٗب١ 600 ٟضاس تٗٞب ٙدسآٗذ داسد .
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میسان مصرف پريتئ یه :یٌی اص شبخض١ب ی س كب ٟاخت٘بػی دس ای ٚتحوینٗ ،یضاٗ ٙظشف پشٝتئی ٚح یٞاٛی (ُٞشتٗ ،شؽ ٗ ٝب١ی )
است  .اُش اص ٗیضاٗ ٙظشف ٗب١ب٠ٛی پشٝتئی ٚدس خبٞٛاس١ب ی ششًتًٜٜذ ٟدس تحوین ٗ ،یبِٛی ٚثِیش یٖ ػذد ث ٠دست آٗذ2444 ٟ
ٝػذ ٟخٞا١ذ ثٞد .یؼٜی ًٖتش اص ػذد س . ٠یؼٜی ث ٠طٞست ٗ یبِٛی ،ٚای ٚخبٞٛاس١ب دس ٗب ًٖ ٟتش اص سٝ ٠ػذ ٟپشٝتئیٗ ٚظشف
ٗیًشدٛذ٘١ .بٙؿٞس ً ٠دس خذ ٝ ّٝدس ستٗ ٙٞشثٞؽ ثٗ ٠یضاٗ ٙظشف پشٝتئیٗ ٚیتٞاٗ ٙشب١ذً ٟشد ،دس صٗب ٙاٛدبٕ ای ٚ
پژ١ٝش١،لت خبٞٛاس دس ٗب ١ ٟیچ ٞٛع پشٝتئی ٚح یٞاٛی ٗظشف ٘ٛیًشدٛذ  ٝدٝاصد ٟخبٞٛاس دس ٗب ٟت٢ٜب یيثبس پشٝتئیٗ ٚظشف
ٗیًشدٛذ .ثشخی اص ای ٚصٛب ٙػٜٞاً ٙشدٟاٛذ ً٘١ ٠ب ٙی ٌی د ٝثبس ٗظشف پشٝتئی ٚدس ٗب ،ٟاص ؿشین ً٘ي١ب ی خیش ی١٠ب ٝ
ؿزا١ب ی ٛزس ی تؤٗیٗ ٚیشٞد.

میسان مصرف میًٌ ٗ :یبِٛیٗ ٚظشف ٗب١ب ٠ٛی ٗ ی ٟٞدس ٗ یب ٙخبٞٛاس١ب ی ٗٞسد ثشسسی  ،توشیجبً سٝ ٠ػذ ٟدس ٗب ٟاستٗ .ظشف
ٗی ٟٞدس دٝاصد ٟخبٞٛاس ،دس صٗب ٙاٛدبٕ ای ٚتحوین ،طلش ثٞد  .دس ٗیب ٙای ٚخبٞٛاس١ب ،یي خبٞٛاس  ٖ١ثٞد ً ٠ت٢ٜب دس صٗب ٙداشتٚ
ٗ٘٢ب ٗ ،ٙیٗ ٟٞیخٞسدٛذ .دس ٝاهغٗ ،یضاٗ ٙظشف ٗب١ب ٠ٛی ٗی ٟٞدس ای ٚخبٞٛاس١ب ،ث ٠طٞست ثحشاٛی پب یی ٚاست.

دسترسی بٍ امکبوبت عمًمیٜٗ :ظٞس اص اٌٗبٛبت ػ٘ٗٞی دس ا ی ٚتحوین ،سیٜ٘ب ،تئبتش ،ثبشِب١ٟبی ٝسصشیٞٗ ،ص ٝ ،ٟپبسى است .
ت٢ٜب حذٝد  444دسطذ اص ای ٚصٛب ،ٙث ٠اٌٗبٛبتی چ ٙٞسی ٜ٘ب  ،تئبتش ،ثبشِب١ٟبی ٝسصشی ٞٗ ٝص ٟدستشسی داسٛذ .ثوی ٠یؼٜی 9546
دسطذ صٛب٢ٗ ٙبخش اكـب ،ٙت٢ٜب اٌٗب ٙاستلبد ٟاص پبسى سا داسٛذ .ای ٚدس حبٓی است ً ٠دس چٜذ سبّ اخی ش شب١ذ ثٞدٟایٖ ً ٠اص
ٝسٝد اكـب١ٙب ث ٠ثؼؼی اص پبسى١ب دس ش٢ش١ب ی ٗختٔق ایشا ، ٙخُٔٞیش ی شذ ٟاست .دس ٝاهغ٘١ ،ی ٚحذاهْ استلبد ٟاص پبسى ،اص
ثتیبسی اص اكـب١ٙب دس ایشا ٙدسیؾ شذ ٟاست .
میسان تحصیالت :دس ٗ یب ٙصٛب٢ٗ ٙبخش اكـب ٠ً ٙدس ا ی ٚتحوی ن ششًت ًشدٛذ 5647 ،دسطذ ًبٗ الً ثیسٞاد ثٞدٛذ  30 .دسطذ دس
حذ اثتذا یی (ُ ٝب ٟكوؾ دس حذ خٞاٛذٞٛ ٝ ٙشت ) ٚسٞاد داشتٜذ ٗ .یضا ٙسٞاد حذٝد  748دسطذ اص ا ی ٚصٛبٗ ،ٙؼبدّ سٞاد دٝساٙ
ساٜ٘١ب یی است  .ت٢ٜب حذٝد  545دسطذ اص صٛب ٙاكـب ٙدس ای ٚتحوین سٞاد داٛشِب١ی داشتٜذ.
 30دسطذی ً ٠سٞاد آٛب ٙدس حذ اثتذایی ثٞد ،اص ؿشین ًال ١ب ی سٞادآٗٞص ی دس سبصٗب١ٙبی ٗشدٕ ٢ٛبد (ا.ٙخی .ا١ٝب )
تٞاٛتت ٠ثٞدٛذ سٞاد خٞاٛذٞٛ ٝ ٙشتً ٚتت ًٜٜذ .
يضعیت سالمتٝ :ػؼیت سالٗت  ٝدستشسی ث ٠اٌٗبٛبت ث٢ذاشتی ث٠ػٜٞا ٙیٌی دیِش اص شبخض١ب ی سكبٞٗ ٟسد ثشسسی هشاس
ُشكت .حذٝد  41دسطذ اص صٛب ٙاكـب ٙدس ای ٚتحوین  ،ث ٠ثی٘بس ی١ب ی ٗختٔق ٗجتال ثٞدٛذ ً ٠اٌٗب ٙاستلبد ٟاص خذٗبت ث٢ذاشت ی
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 ٝدسٗبٛی سا ٛذاشتٜذ  .ثبالثٞد١ ٙضی١٠ٜب ی دسٗبٛ ٝ ،ٙذاشت ٚث ی٘ ٠ی دسٗبٛی اص دالی ْ ػذٕٗشاخؼ ٠ی ا ی ٚصٛب ٙثٗ ٠شاًض ث٢ذاشتی ٝ
دسٗبٛی ثٞد  .ای ٚصٛب ٙاكـب ٙث ٠ثی٘بس ی١ب ی ٗختٔلی ٗجتال ثٞدٛذ اصخ٘ٔ ٠ثی٘بس ی١ب ی سیتتٖ ُٞاسشی  ،ثی٘بس ی١ب ی اػظبة  ٝسٝا،ٙ
ثی٘بس ی١بی ست ٙٞكوشات ،ثی٘بس ی١بی ًٔیٞی ،ث ی٘بس ی١بی پٞستی ،ثی٘بس ی١بی ػلٛٞی  …ٝحتی دس ٗیب ٙای ٚصٛب ٙاكـب ،ٙصٛبٛی
ثٞدٛذ ً ٠سبثو ٠ی ثی٘بس ی١بی هٔجی اص خ٘ٔ ٠سٌت ٠ی هٔجی داشتٜذ اٗب اٌٗبٗ ٙشاخؼ ٠ثٗ ٠شاًض دسٗبٛی سا ٛذاشتٜذ.

مسکهٝ :ػؼیت ٗتٌ ٚاكـب١ٙبی سبً ٚدس ًٞسٟپضخب١٠ٛب ی خٜٞة ت٢شا ٙثتیبس ثحشاٛی است .دس ٛضدیٌی ًٞس١ٟبی آخشپضی ،
اتبم١ب یی سبخت ٠شذ ٠ً ٟتٞسؾ طبحت ایًٞ ٚس١ٟب یب «اسثبة ًٞس ،»ٟدس اختیبس ًبسُشاٛی هشاس دادٗ ٟیشٞد ً ٠هشاس است دس
ًٞس١ٟبی آخشپضی ًبس ًٜٜذ  .اًثش اكشاد سبً ٚدس ای ٚخب١٠ٛبً ،بسُشا٢ٗ ٙبخش اكـب١ ٙتتٜذ .دس ا ی ٚخب١٠ٛب ی ٛضدیي ث٠
ًٞس١ٟبی آخش پضیٗ ،ؼ٘ٞالً اكشاد ١ش خبٞٛاس دس یي اتبم دٝاصدٗ ٟتش ی صٛذُی ٗیًٜٜذ  ٝیي آشپضخب٠ٛی ٗشتشى ثب ٘١تبی ٠ی
خٞد داسٛذ ُ .ب١ی ً ٠تؼذاد اػؼب ی خبٞٛاس ص یبد است ،د ٝاتبم دٝاصدٗ ٟتش ی دس اخت یبس خبٞٛاس هشاس ٗیُیشدٗ .ؼ٘ٞالً چٜذ خبٞٛاس
اكـبُ( ٙب ٟتب ثیتت خبٞٛاس)  ،یي ح٘بٕ  ٝتٞآت ٗشتشى داسٛذ ً ٠اص استبٛذاسد١ب ی ث٢ذاشتی ثشخٞسداس ٛیتت ٝ .ا ی ٚػبْٗ ثبػث
ثشٝص ُ ٝتتشش ثی٘بس ی١بی ٗختٔق ػلٛٞی دس ٗیب ٙسبًٜب ٙای ٚخب١٠ٛب ٗیشٞد .دس دٝس١ٟبیی ًً ٠بس آخشپضی دس ًٞس١ٟب
تؼـیْ است ،طبحت ًٞس١ٟب اص ا ی ٚخبٞٛاس١ب ،اخبس ٟی ا ی ٚاتبم١ب سا دسیبكت ٗیًٜذٗ .جٔؾ اخبس ٟی ای ٚاتبم١بً ،بٗالً ثٛ ٠ظ ش ٗٞخ ش
ثتتِی داسد .ث٠ػٜٞاٗ ٙثبّ ثؼؼی اص خبٞٛاس١ب ،دس ٗب ٟحذٝد ١ 80ضاس تٗٞب ٙث٠ػٜٞا ٙاخبس ٟی ای ٚاتبم١ب پشداخت ٗیًٜٜذ .ثؼؼی
دیِش اص ا ی ٚخبٞٛاس١ب ،ث ٠خبی اخبسٗ ،ٟجٔـی ث٠ػٜٞا ٙثیؼب ٠ٛیب پ ّٞپیش پشداخت ًشد ٟاٛذ ًٗ ٠جٔؾ آ ٙاص  ٗ 5یٔی ٙٞتٗٞب ٙتب 25
ٗیٔی ٙٞتٗٞبٗ ٙتـیش است  .ثشخی  ٖ١ػال ٟٝثش پ ّٞثیؼب٠ٛا ی ً ٠پشداخت ًشدٟٛذ ٗب١بٗ ٠ٛجٔـی دس حذٝد ١ 20ضاس تٗٞب،ٙ
ث٠ػٜٞا ٙاخبسٟی ا ی ٚاتبم١ب پشداخت ٗیًٜٜذٗ .تئٔ ٠ی دیِشی ً ٠ایٚخب ٗـشح است ا ی ٚاست ً ٠ایًٞ ٚس١ٟبی آخشپضی دس
ثیبثب١ٙبی خٜٞة ت٢شا ٝ ٙدس ٗتیش خبدٟی ٝساٗ ی ٚهشاس ُشكت ٠اٛذ  ٝث ٠دٓیْ ثبال ثٞدُ ٙشد  ٝخبى دس ایٜٗ ٚبؿن ٘١ ٝچٜیٚ
ٛضدیي ثٞد ٙثشخی اص ٗشاًض اٛجبشت صثبٓ ،٠سبًٜآ ٙایًٞ ٚسٟپضخب١٠ٛب دس ٗؼشع اٞٛاع ث ی٘بس ی١ب ی پٞستی  ٝػلٛٞی هشاس
ٗیُیشٛذ.
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آ ٙدست ٠اص ٗ٢بخشا ٙاكـب ٠ً ٙدس داخْ ش٢ش ت٢شا ٝ ٙیب ش٢ش ش٢شیبس سٌٛٞت داشتٜذٗ ،حْ سٌٛٞتشب ٙدس ٗوبیت ٠ثب
ٗحْ سٌٛٞت ٗ٢بخشا ٙاكـب ٙدس ًٞس١ٟب ی آخشپضی ،اص ششایؾ ٜٗبست تشی ثشخٞسداس ثٞد  .اٗب اخبسٟی ٗب١ب ٠ٛی ا ی ٚخب١٠ٛب ،دس
ٗوبیت ٠ثب دسآٗذ ای ٚخبٞٛاس١ب ثبال ثٞد ُ ٝب١ی تب ١ 400ضاس تٗٞبٗ ٖ١ ٙیسسیذ.
احسبس امىیت اجتمبعی :توشی جبً  51دسطذ اص صٛب ٙاكـبٞٗ ٙسد پژ١ٝش ،احتب

اٜٗی ت اخت٘بػی ٛذاشتٜذ .ای ٚاحتب

ػذٕ

اٜٗیت اص د ٝػبْٗ ٛبشی ٗیشذ .یي دٓیْ اطٔی آ ،ٙثُ ٠لت ٠ی خٞد ای ٚصٛب ، ٙا ی ٚثٞد ً ٠ث ٠دٓیْ اكـب ٙثٞدٞٗ ،ٙسد تحوی ش ٝ
خشٛٞت ًالٗی هشاس ُشكت ٠اٛذ؛  ٖ١دس ًٞچ ٝ ٠خ یبثب ٖ١ ٝ ٙاص ؿشف ٘١تبی١٠ب  ٝطبحتخب .٠ٛیي دٓیْ دیِش ً ٠تٞسؾ صٛبٙ
سبً ٚدس ًٞسٟپضخب١٠ٛب ٗـشح شذ ای ٚثٞد ً ٠شت١ب ،ثشای سكت ٚث ٠تٞآت  ٝح٘بٕ ،احتب

اٜٗی ت ٛذاسٛذ  ٝحت٘بً ثبیذ یي ٛلش

سا ث ٠ػٜٞا٘١ ٙشا ٟثب خٞد ثجشٛذ؛ ح٘بٕ  ٝتٞآت١بی ٗشتشىً٘ ،ی اص اتبم١ب ی آ١ٙب كبطٔ ٠داسد  ٝدس تبسی ٌی شت ،ا ی ٚصٛبٙ
احتب

اٜٗیت ٛذاسٛذ ً ٠ث٠ت٢ٜبیی اص ح٘بٕ  ٝتٞآت استلبدًٜٜ ٟذ .
یي ٌٛت٠ی دیِش دس ٗٞسد احتب

تٞػیح ا ی ٚاحتب

اٜٗیت اخت٘بػی ای ٚثٞد ً ٠چ٢بس ٛلش اص صٛبٛی ً ٠احتب

اٗ ٜیت اخت٘بػی داشتٜذ دس

اٜٗیت  ،ػٜٞاً ٙشدٛذ ًٗ « ٠ب ثٛ ٠ذست اص خب ٠ٛخبسج ٗی شٞی ٖ ٗ ٝشٌٔی ٛذاسیٖ ».دس ٝاهغ ای ٚاحتب

اٜٗیتٛ ،بشی اص ٗحشٗٝیت آٛب ٙاص صٛذُی اخت٘بػی  ٝث ٠حبشی ٠ساٛذ ٟشذ ٙآٛب ٙاست .

وتیجٍگیری
دس ٗٞسد ٗی ضا ٙتؼ٘یٖپزیشی ٛتبیح ای ٚتحوی ن دس ٗٞسد دیِش ٗ٢بخشا ٙاكـب ٙدس ایشا ،ٙثبیذ ث ٠دٌٛ ٝت ٠اشبسً ٟشدٌٛ .ت٠ی اّٝ
ای ٠ً ٚهـؼبً ششا یؾ كشِٜ١ی  ٝاخت٘بػی دس ش٢ش١ب ی ٗختٔق ای شاٗ ،ٙیتٞاٛذ ٗتلبٝت اص  ٠ٛٞ٘ٛی ٗٞسدثشسسی ثبشذ  ٝایٗ ٚتئٔ٠
ثٞٛ٠ث٠ی خٞد ٗیتٞاٛذ ثشسٝی سكب ٟكشِٜ١ی  ٝاخت٘بػی اكـب١ ٙب دس ش٢ش١بی ٗختٔق تبثیشُزاس ثبشذ .اٗب ٌٛت ٠ی دٖ٢ٗ ٝ ٕٝت ش
آ ٠ًٙتبخب یی ً ٠ثٝ ٠ػؼیت اهتظبدی اًثشیت ٗ٢بخشا ٙاكـبٗ ٙشثٞؽ استٗ ،یتٞاُ ٙلت ٛتبیح ای ٚتحوین هبثٔیت تؼ٘یٖ ث٠
ثخش ص یبدی اص ٗ٢بخشا ٙاكـب ٙدس ا یشا ٙسا داسد.
ٝاهؼی ت ای ٚاست ًً ٠بسُشا٢ٗ ٙبخش اكـب ٝ ،ٙث ٠خظٞص صٛب٢ٗ ٙبخش اكـب ،ٙث٠ػٜٞا ٙثخشی اص ؿجو ٠ی ًبسُش  ٝصح٘تٌش
دس خـشاك یب ی ایشا ،ٙتحت استث٘بس ی چٜذُب١ ٠ٛتتٜذ  ٝدس ششایـی ث٠شذت ؿیشاٛتبٛی صٛذُی ٗیًٜٜذ  .دست٘ضد١ب ی چٜذیٚ
8

ثشاثش صی ش خؾ كوش ،ثیٌبسی ،تـزی ٠ی ٛبٜٗبست ،ػذٕ دستشسی ث ٠خذٗبت ث٢ذاشتی  ٝدس ٗبٛی  ،ػذٕ دستشسی ث ٠خذٗبت آٗٞصشی ،
ٛذاشتٗ ٚتٌٜٗ ٚبست ،ػذٕ دستشسی ث ٠اٌٗبٛبت ػ٘ٗٞی  ٝتلشی حی اصخ٘ٔٗ ٠شٌالت اطٔی ٗ٢بخشا ٙاكـب ٙدس ایشا ٙاست .دس
ًٜبس ا یٗ ٚتبئْ ،ثشخٞسد١ب ی ٛژادپشستب ٠ٛثب اكـب١ٙب ،ت١ٞی١ٚب  ٝتحوی ش١ب  ،ششایؾ صٛذُی آٛب ٙسا دشٞاستش ًشد ٟاست ٝ
كشطت١ب ی یي صٛذُی اٛتبٛی سا اص آٛب ٙسٔت ًش د ٟاست ٢ٗ .بخشا ٙاكـب ٙدس ایشا ،ٙث ٠ث٢ب١٠ٛب ی ًبرة «ؿیشهبٛٞٛی ثٞد »ٙاص
ثتیبسی اص حوٞم ش٢شٛٝذ ی ٗحشٗ ٕٝیشٛٞذ  ٝدس ٘١ب ٙحبّ ،ث٠ػٜٞاٛ ٙی شٝی ًبس اسصا ،ٙدس ثخش١بی اهتظبد ی ٗختٔق ٝ ،حتی
دس ششًت١ب ٗ ٝؤستبت ػ٘ٗٞی ،اصخ٘ٔ ٠دس ش٢شداس ی١ب ٗٞسد استث٘بس هشاس ٗی ُیشٛذ .ثب ٝخٞد ششایؾ دشٞاس صٛذُی ٗ٢بخشاٙ
اكـب ٙدس ایشا ،ٙثتیبسی اص آٛب٘١ ٙچٜب ٙتشخیح ٗیدٜ١ذ ً ٠دس ایشا ٙصٛذُی ًٜٜذ چشا ً ٠دس ٛتید٠ی حؼٞس ٛظبٗی دٓٝت١ب ی
ؿشثی ٘١ ٝچ ٜی ٚث ٜیبدُشایب ٙاسالٗی ،اكـبٛتتب ٙث ٠ی ٌی اص ٛباٗ ٚتشیً ٚشٞس١ب ثشای صٛذُی  ،ث٠خظٞص ثشای صٛب ،ٙتجذی ْ شذٟ
است .
تـییش ششا یؾ اهتظبد ی  ٝاخت٘بػی صٛذُی ٗ٢بخشا ٙاكـب ٙدس ا یشا ٝ ٙدستیبثی آٛب ٙث ٠یي ششایؾ اٛتبٛی ،دس ُشٗ ٝجبسصٟ
ثب ٜٗبسجبت ٛبثشاثش سیتتٖ سشٗب ی٠داسی  ٝاٞٛاع تجؼیغ١بی هٗٞیٛ ،ژاد ی ٔٗ ٝی است٢ٗ« .بخش ثٞد ٝ »ٙیب «ؿیشهبٛٞٛی ثٞد، »ٙ
اٌٗب ٙاستث٘بس ١شچ ٠ث یشتش ٗ٢بخشا ٙسا ثشای ًبسكشٗب یب٘١ ٝ ٙچٜی ٚدٓٝت ،ث٠ػٜٞا ٙثضسٍتشیً ٚبسكشٗب كشاٗ ٖ١یًٜذ .پس
ثشای ث٢جٞد ٝػؼیت ٗ٢بخشا ٙاكـب ٙثبیذ س یش١٠ب ی ا ی ٚاستث٘بس ٛ ٝبثشاثشی دس ٜٗبسجبت سشٗب ی٠داسی ٛ ٝیض تجؼیغ١بی هٗٞی ،
ٗٔی ٛ ٝژادی سا ٛشبُ ٠ٛشكت٘١ . .چٜی ٚاص سِ١زس ایٗ ٚجبسصات ػذسشٗبی٠داس ی  ٝػذ هُٕٞشایی ٛ ٝژادپشستی است ًِٛ ٠شش
ػ٘ٗٞی خبٗؼٛ ٠تجت ثٗ ٠و ٠ٓٞی ٗ٢بخش تـییش خٞا١ذ ًشد  ٝخٞا١یٖ تٞاٛتت حن ش٢شٛٝذی ثشا ی ٗ٢بخشا ٙاكـب ٙسا ث ٠دٓٝت١ب
تح٘یْ ًٜیٖ.
ٌٛت٠ی آخش ای ،٠ًٚدس ثیشتش تحٔی ْ١ب ُ ٝضاسش١ب اص ٝػؼیت اكـب١ٙب ی ٗ٢بخش دس ای شا ، ٙاص ای ٚثخش اص ؿجو ٠ی ًبسُش،
ت٢ٜب ث٠ػٜٞا ٙیي هشش ٗحش ٝ ٕٝت٢یدست یبد شذ ٝ ٟهذست  ٝپتبٛتیْ دخبٓتِشی ٗ ٝشبسًت آٛب ٙدس ٗجبسصٟی ؿجوبتی ٝ
اخت٘بػی ٛبدیذُ ٟشكت ٠شذ ٟاست  .الصٕ است ً ٠احضاة س یبسی ،سبصٗب١ٙب  ٝتشٌْ١ب ی ًبسُش ی ٗٞخٞد ،دس سٝیٌشد خٞد ٛتجت
ث ٠ا ی ٚثخش اص ؿجو ٠ی ًبسُش ثبصثیٜی ًٜٜذ  ٝدس ساستب ی ٗتشٌْ ًشد ٙای ٚثخش اص ؿجو ٠ی ًبسُش تالش ًٜٜذ  .ث ٠یبد داشت٠
ثبشیٖ ًٗ ٠جبسص ٟثشا ی تـییش ٝػغ ٗٞخٞد ،ثذ ٙٝاتحبد ٗ ٝجبسص ٟی ت٘بٗی تٞد١ٟب ی تحت استث٘بس اٌٗبٙپزیش ٛیتت .
ٗشداد 1397
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پیًست :جديل تفصیلی وتبیج مصبحبٍ بب زو بن مُبجر افغبن
مصبحبٍشًودٌ سه سبلَبی اقبمت میسان درآمد تعداد
در ایران

1

 12سبّ
35

2

 10سبّ
45

3
32
4

یي

19

ٗیٔی٘١ ٙٞتش :شیش٠ثش ٛ 3لش

تٗٞبٙ

ًبسخب٠ٛ

800

١ضاس ٘١تش:

500
تٗٞبٙ

 2سبّ

5

مبَبوٍی خبوًار شبغل در خبوًار خبوًار

تٗٞبٙ
 5سبّ

افراد تعداد اعضبی میسان

یي

ٛ 5لش

مصرف میسان

مصرف

پريتئیه حیًاوی

میًٌ

ٝ 4ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 3ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 3ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 4ػذ ٟدس ٗبٟ

ً٘يآشپض
١ضاس ٘١تش:

ًبسُش ٛ 4لش

ٝ 4ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 3ػذ ٟدس ٗبٟ

ًبسٝاش
ٛ 5لش

ٗیٔی٘١ ٙٞتش :ثٜب

ٝ 4ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 6ػذ ٟدس ٗبٟ

تٗٞبٙ
 25سبّ

500

١ضاس دًٞ ٝدى ًبس

55

تٗٞبٙ

6

 14 36سبّ

500

١ضاس ٘١تش:

تٗٞبٙ

پبسى

7

 15سبّ
47

ٛ 8لش

ًبسُش ٛ 4لش

یي ٗیٔی٘١ ٝ ٙٞتش  ٝكشصٛذاٛ 8 ٙلش
دٝیتت

ٝ 3ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 4ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 4ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 6ػذ ٟدس ٗبٟ

١ضاس  :خشتصٛی

تٗٞبٙ
8

73

9

 13 36سبّ

10

 16سبّ

 31سبّ

700
تٗٞبٙ
800

١ضاس صٙ

 ٝش١ٞشٛ 6 :لش

ٝ 3ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 4ػذ ٟدس ٗبٟ

خشتصٛی
١ضاس صٙ

 ٝش١ٞشٛ 8 :لش

تٗٞبٙ

خشتصٛی

400

١ضاس خشتصٛی

11

ٛ 5لش

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 1ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 3ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 4ػذ ٟدس ٗبٟ

مصبحبٍشًودٌ سه سبلَبی اقبمت میسان درآمد تعداد
در ایران

40
11

مبَبوٍی خبوًار شبغل در خبوًار خبوًار

پريتئیه حیًاوی

میًٌ

تٗٞبٙ
 10سبّ

30
12

افراد تعداد اعضبی میسان

مصرف میسان

مصرف

800

١ضاس صٙ

تٗٞبٙ
 7سبّ

35

یي

 ٝش١ٞشٛ 7 :لش

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 1ػذ ٟدس ٗبٟ

خشتصٛی
ٗیٔی ٙٞش١ٞش  ٝد ٝتٛ 8 ٚلش
اص

تٗٞبٙ

ٝ 4ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 4ػذ ٟدس ٗبٟ

كشصٛذا:ٙ

خشتصٛی
13

 7سبّ
33

14

طذ ١ضاس تٗٞبٙ
 7سبّ

32
15
22

40

یي
تٗٞبٙ

 20سبّ
42

18

800
تٗٞبٙ

 30سبّ

17

800
تٗٞبٙ

ٗ 5بٟ

16

یي ٗیٔی ٝ ٙٞصٙ

500

 ٝش١ٞشٛ 6 :لش

ٝ 3ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 4ػذ ٟدس ٗبٟ

خشتصٛی

١ضاس ٘١تش:

ًبسُش ٛ 6لش

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 4ػذ ٟدس ٗبٟ

ًٞسٟ
١ضاس ٘١تش:

ًبسُش ٛ 5لش

ٝ 4ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 4ػذ ٟدس ٗبٟ

سبخت٘بٙ
ٗیٔی ٙٞصٙ

 ٝش١ٞشٛ 4 :لش

ٝ 1ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 4ػذ ٟدس ٗبٟ

خشتصٛی
١ضاس ٘١تشً :بسُش

ٛ 5لش

ٝ 1ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

تٗٞبٙ
 20سبّ

450

18

تٗٞبٙ

19

 12 46سبّ

یي

20

04

تٗٞبٙ
 16سبّ

400

ٛ 7لش

١ضاس پذسً :بسُش

ٗیٔی٘١ ٙٞتش  ٝد ٝپتشٛ 6 :لش

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 3ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 4ػذ ٟدس ٗبٟ

ًبسُش ًٞسٟ
١ضاس ٘١تش:
12

ًبسُش ٛ 5لش

ٝ 1ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 6ػذ ٟدس ٗبٟ

مصبحبٍشًودٌ سه سبلَبی اقبمت میسان درآمد تعداد
در ایران

مبَبوٍی خبوًار شبغل در خبوًار خبوًار

تٗٞبٙ
21

 42سبّ
70

22

 30سبّ
55

افراد تعداد اعضبی میسان

600
تٗٞبٙ

كظٔی

تٗٞبٙ

پريتئیه حیًاوی

میًٌ

ًبسخب٠ٛ
١ضاس پتش:

200

مصرف میسان

مصرف

ًبسُش ٛ 9لش

١ضاس ص ٝ ٙش١ٞش ٛ 3 :لش

ٝ 1ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

ٗی٘ٛ ٟٞیخٞسٛذ

ٗی٘ٛ ٟٞیخٞسٛذ

ًبسُش(ٛظبكت
خب١٠ٛب)

23

 10سبّ
35

24

 10سبّ
20

25

04

450

١ضاس ٘١تشً:بسُش

تٗٞبٙ

ًٞسٟ

800

ٗ 3بٟ

 5سبّ
30

27

02

600

900
تٗٞبٙ

 20سبّ

700
تٗٞبٙ

28

 15سبّ
45

29

600

١ضاس ٘١تش:

ًبسُش ٛ 3لش

ٝ 3ػذ ٟدس ٗبٟ

ٗی٘ٛ ٟٞیخٞسٛذ

سبخت٘بٙ
١ضاس ٘١تش:

ًبسُش ٛ 6لش

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 4ػذ ٟدس ٗبٟ

سبخت٘بٙ
١ضاس ٘١تش:

ًبسُش ٛ 6لش

ٝ 3ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

سبخت٘بٙ
١ضاس ٘١تشً :بسُش

ٛ 7لش

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

دٝ ٝػذ ٟدس ٗبٟ

تٗٞبٙ
 18سبّ

27
30

ٛ 7لش

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 3ػذ ٟدس ٗبٟ

تٗٞبٙ

تٗٞبٙ
26

١ضاس ثشادس :خشتصٛی

ٛ 6لش

ُٞشت ٘ٛیخٞسٛذ

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

 30سبّ

700

١ضاس ٘١تش:

تٗٞبٙ

كظٔی

600

١ضاس ٘١تش:
13

ًبسُش ٛ 5لش

ًبسُش ٛ 9لش

ٝ 3ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 1ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 1ػذ ٟدس ٗبٟ

مصبحبٍشًودٌ سه سبلَبی اقبمت میسان درآمد تعداد
در ایران

44
31

مبَبوٍی خبوًار شبغل در خبوًار خبوًار

تٗٞبٙ

37

77

پريتئیه حیًاوی

میًٌ

سبخت٘بٙ


 7سبّ

32

افراد تعداد اعضبی میسان

مصرف میسان

مصرف

اػؼب ٛ 4لش

ت٘بٕ

ُٞشت ٘ٛیخٞسٛذ

ٗی٘ٛ ٟٞیخٞسٛذ

خبٞٛاس :ثیٌبس
 2سبّ

700

22

تٗٞبٙ

 25 60سبّ

250

١ضاس ٘١تش:

ًبسُش ٛ 4لش

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 3ػذ ٟدس ٗبٟ

سبخت٘بٙ
ٛ 1لش

١ضاس خشتصٛی

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

ٗی٘ٛ ٟٞی خٞسد

تٗٞبٙ
34

ٗ 3بٟ
24

35

800

١ضاس ٘١تشً :بسُش

تٗٞبٙ
 7سبّ

700

١ضاس ٘١تشً :بسُش

30

تٗٞبٙ

36

 10 46سبّ

500

١ضاس ٘١تش:

تٗٞبٙ

كظٔی

37

 15سبّ

600

١ضاس ٘١تشً:بسُش

38
38

تٗٞبٙ
 20سبّ

29
39

 15سبّ
43

40

ًبسُش ٛ 7لش

ٛ 5لش

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 3ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 3ػذ ٟدس ٗبٟ

سبخت٘بٙ

500

١ضاس ٘١تش:خشت

تٗٞبٙ

صٛی

600

ٛ 5لش

ٝ 5ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 4ػذ ٟدس ٗبٟ

١ضاس ًٞ 2دى ًبس

ٛ 3لش

ٛ 6لش

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 1ػذ ٟدس ٗبٟ

تٗٞبٙ
 8سبّ

30

ٛ 2لش

ٝ 6ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 4ػذ ٟدس ٗبٟ

500
تٗٞبٙ

١ضاس ٘١تش:
سبخت٘بٙ
14

ًبسُش ٛ 5لش

ٝ 1ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

مصبحبٍشًودٌ سه سبلَبی اقبمت میسان درآمد تعداد
در ایران

41

 20سبّ
55

42

03

مبَبوٍی خبوًار شبغل در خبوًار خبوًار

700

١ضاس صٙ

تٗٞبٙ
 16سبّ

500

43

١ضاس ٘١تش:

 20سبّ

١ 800ضاس تٗٞبٙ

١ 700ضاس تٗٞبٙ
١ 400ضاس تٗٞبٙ

٘١تش:

١ 700ضاس تٗٞبٙ

20
47

ٝ 3ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

ٛ 4لش

ٝ 3ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 4ػذ ٟدس ٗبٟ

ًبسُش ٛ 5لش

ٝ 1ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

كظٔی
 5سبّ

46

٘١تش  ٝپتشٛ 8 :لش

٘١تش :ثٜب

54
46

ًبسُش ٛ 4لش

ٝ 1ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 1ػذ ٟدس ٗبٟ

ًبسُش

 4 26سبّ

45

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

ٗی٘ٛ ٟٞیخٞسٛذ

سبخت٘بٙ

49
44

 ٝش١ٞشٛ 6 :لش

پريتئیه حیًاوی

میًٌ

خشتصٛی

تٗٞبٙ
 12سبّ

افراد تعداد اعضبی میسان

مصرف میسان

مصرف

ٛ 6لش

پذسً :بسُش

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 3ػذ ٟدس ٗبٟ

ثشادس :دستلشٝش
 20سبّ

١ 900ضاس تٗٞبٙ

 30سبّ

١ 700ضاس تٗٞبٙ

٘١تشً:بسُش
دٝ

ٛ 7لش

ٝ 3ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 4ػذ ٟدس ٗبٟ

ًٞدى

ًبسُش
48
53
49

خشتصٛی
 10سبّ

39
50

500

١ضاس ٘١تش:

تٗٞبٙ
 4سبّ

21
51

صٙ

 ٝش١ٞشٛ 6 :لش

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 4ػذ ٟدس ٗبٟ

600

سبخت٘بٙ
١ضاس ٘١تش:

تٗٞبٙ
 20سبّ

ًبسُش ٛ 5لش

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

١ 800ضاس تٗٞبٙ

ًبسُش ٛ 3لش

ٝ 3ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 5ػذ ٟدس ٗبٟ

سبخت٘بٙ
٘١تش :ثٜب
15

ٛ 6لش

ٝ 4ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

مصبحبٍشًودٌ سه سبلَبی اقبمت میسان درآمد تعداد
در ایران

افراد تعداد اعضبی میسان

مبَبوٍی خبوًار شبغل در خبوًار خبوًار

مصرف میسان

پريتئیه حیًاوی

مصرف

میًٌ

42
52

 10سبّ



ت٘بٕ

51
53

اػؼبی ٛ 5لش

ُٞشت ٘ٛیخٞسٛذ

ٗی٘ٛ ٟٞیخٞسٛذ

خبٞٛاس  :ثیٌبس
 8سبّ

ش١ٞش:

١ 900ضاس تٗٞبٙ

33

ًبسُش ٛ 4لش

ٝ 3ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 5ػذ ٟدس ٗبٟ

كظٔی
ٛظبكت

ص:ٙ
خبِٛی
54

 6سبّ

٘١تش:

١ 500ضاس تٗٞبٙ

29
55

پبسى
ٗ 6بٟ

١ 500ضاس تٗٞبٙ

23
56

١ 800ضاس تٗٞبٙ

31
-

43

اػؼبی ٛ 4لش

ت٘بٕ

ُٞشت ٘ٛیخٞسٛذ

ٗی٘ٛ ٟٞیخٞسٛذ

خبٞٛاس :ثیٌبس
 10سبّ

١ 450ضاس تٗٞبٙ

38

ًٞدى ٛ 5لش

دٝ

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

ًبسُش
 5سبّ

20

٘١تش:

ًبسُش ٛ 5لش

ٝ 4ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 4ػذ ٟدس ٗبٟ

سبخت٘بٙ
 18سبّ

60

ٝ 5ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 4ػذ ٟدس ٗبٟ

پتشً :بسُش
 11سبّ

59

٘١تش:

یي ٗیٔی ٙٞتٗٞب٘١ ٙتش  ٝیي ٛ 6لش

53

58

ٛ 3لش

ٝ 3ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 3ػذ ٟدس ٗبٟ

خشتصٛی
 13سبّ

57

ًبسُش ٛ 3لش

ٝ 4ػذ ٟدس ٗبٟ

ٗی٘ٛ ٟٞیخٞسٛذ

١ 600ضاس تٗٞبٙ

١ش ٝهت ٗ٘٢بٙ
ثیبیذ

٘١تش:
سبخت٘بٙ
16

ًبسُش ٛ 2لش

ٝ 4ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 6ػذ ٟدس ٗبٟ

مصبحبٍشًودٌ سه سبلَبی اقبمت میسان درآمد تعداد
در ایران

61

 17 36سبّ

62

 20سبّ

افراد تعداد اعضبی میسان

مبَبوٍی خبوًار شبغل در خبوًار خبوًار

١ 900ضاس تٗٞبٙ

ٛ 5لش

٘١تش:

مصرف میسان

مصرف

پريتئیه حیًاوی

میًٌ

ٝ 4ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 6ػذ ٟدس ٗبٟ

خشتصٛی
:

ًٞدى
دستلشٝشی

44

یي ٗیٔی ٝ ٙٞت٘بٕ
سیظذ

١ضاس خبٞٛاس:

تٗٞبٙ
63

 2سبّ

١ 500ضاس تٗٞب٘١ ٙتش:

41
65
66

 7سبّ

١ 600ضاس تٗٞب ٙپذس :دستلشٝش
١ 200ضاس تٗٞبً ٙبسُش:

33

ٛ 6لش

ٛظبكت ٛ 4لش

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 3ػذ ٟدس ٗبٟ

ُٞشت ٘ٛیخٞسٛذ

ٗی٘ٛ ٟٞیخٞسٛذ

خبِٛی
ٗ 4بٟ

١ 800ضاس تٗٞب٘١ ٙتش:

18
68

ًبسُش ٛ 5لش

ٝ 3ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

كظٔی

 6سبّ

67

٢ِٛجبٛ 3 ٙلش

ٝ 3ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 4ػذ ٟدس ٗبٟ

سبخت٘بٙ
ٗ 7بٟ

92

خشتصٛی

١ 600ضاس تٗٞب٘١ ٙتش:

30
64

اػؼبی ٛ 6لش

ٝ 5ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 5ػذ ٟدس ٗبٟ

ًبسُش ٛ 3لش

ٝ 4ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 4ػذ ٟدس ٗبٟ

سبخت٘بٙ
 9سبّ

١ 400ضاس تٗٞبٙ

ًبسُش خیبؿی

ٛ 5لش

ٝ 1ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

38
69

 5سبّ

یي ٗیٔی ٙٞتٗٞب٘١ ٙتش:

28
70

ًبسُش

ٛ 5لش

ٝ 3ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 5ػذ ٟدس ٗبٟ

كظٔی
 15سبّ

١ 800ضاس تٗٞبٙ

صٙ

 ٝش١ٞشٛ 4 :لش
17

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 4ػذ ٟدس ٗبٟ

مصبحبٍشًودٌ سه سبلَبی اقبمت میسان درآمد تعداد
در ایران

مبَبوٍی خبوًار شبغل در خبوًار خبوًار

33
71
28

یي

ٗیٔیٙٞ

 ٝخٞا١ش  ٝدٝثشادس ٛ 3لش

ٝ 3ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 5ػذ ٟدس ٗبٟ

پبٛظذ ١ضاس تٗٞبً : ٙبسُش
 27سبّ

30
73

پريتئیه حیًاوی

میًٌ

خشتصٛی
 28سبّ

72

افراد تعداد اعضبی میسان

مصرف میسان

مصرف

یي

ٗیٔیٙٞ

 ٝدٝثشادسً :بسُش

ٛ 4لش

ٝ 5ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 6ػذ ٟدس ٗبٟ

سیظذ ١ضاس تٗٞبٙ
 17سبّ

ٗ 3یٔی ٙٞتٗٞبٙ

23

اػؼبی ٛ 7لش

ت٘بٕ

ٝ 4ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 8ػذ ٟدس ٗبٟ

خبٞٛاسً :بسُش ٝ
كشٝشٜذٟ

74

 15 60سبّ

اػؼب ٛ 3لش

١ 800ضاس تٗٞب ٙت٘بٕ

ٝ 4ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 4ػذ ٟدس ٗبٟ

خبٞٛاسً :بسُش
75

 6سبّ

١ 800ضاس تٗٞب ٙصٙ

25
76

 ٝش١ٞشٛ 4 :لش

ٝ 1ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 4ػذ ٟدس ٗبٟ

خشتصٛی
 30سبّ

١ 950ضاس تٗٞب ٙپتشً :بسُش

52

ٛ 5لش

ٝ 3ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 3ػذ ٟدس ٗبٟ

٘١تش:
دستلشٝش

77

 6سبّ
50

یي

ٗیٔی ٙٞش١ٞشً :بسُش

تٗٞبٙ

ص:ٙ

ٛ 10لش

ٝ 1ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

ًبسُش

خٞساة ثبكی
78

 3سبّ

١ 800ضاس تٗٞبٙ

23
79

21

٘١تش:

ًبسُش ٛ 4لش

ٝ 3ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

سبخت٘بٙ
 6سبّ

١ 700ضاس تٗٞبٙ

ًبسُش ٛ 7لش

پذس:

18

ٝ 1ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 1ػذ ٟدس ٗبٟ

مصبحبٍشًودٌ سه سبلَبی اقبمت میسان درآمد تعداد
در ایران

افراد تعداد اعضبی میسان

مبَبوٍی خبوًار شبغل در خبوًار خبوًار

مصرف میسان

پريتئیه حیًاوی

مصرف

میًٌ

سبخت٘بٙ
80

 4سبّ

١ 800ضاس تٗٞبٙ

ٛ 5لش

پذسً :بسُش

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 3ػذ ٟدس ٗبٟ

19
81

 17سبّ

١ 800ضاس تٗٞبٙ

45

ًبسُش ٛ 5لش

ش١ٞش:

ٝ 3ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 4ػذ ٟدس ٗبٟ

ًٞسٟ
ص :ٙثتت ٠ثٜذی
ٗیٟٞ

82

 30سبّ

١ 600ضاس تٗٞبٙ

48
83

٘١تش:

ًبسُش ٛ 4لش

ٝ 3ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 3ػذ ٟدس ٗبٟ

كظٔی
 13سبّ

١ 800ضاس تٗٞبٙ

د ٝپتشً :بسُش

ٛ 6لش

ٝ 3ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

50
84

 8 26سبّ

85

 15سبّ

١ 500ضاس تٗٞبٙ

٘١تشً :بسُش

ٛ 3لش

ٝ 3ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 4ػذ ٟدس ٗبٟ

١ 400ضاس تٗٞبٙ

٘١تش:

ٛ 5لش

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

ٗی٘ٛ ٟٞیخٞسٛذ

30
86

دستلشٝش
 12سبّ

١ 300ضاس تٗٞبٙ

دًٞ ٝدى ًبسُش ٛ 6لش

ُٞشت ٘ٛیخٞسٛذ

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

39
87

 30 60سبّ

88

 11سبّ

١ 700ضاس تٗٞبٙ

ًبسُش ٛ 5لش

پتش:

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 4ػذ ٟدس ٗبٟ

سبخت٘بٙ


35
89

ت٘بٕ اػؼب خبٞٛاس ٛ 6لش

ُٞشت ٘ٛیخٞسٛذ

ٗی٘ٛ ٟٞیخٞسٛذ

 :ثیٌبس
 30سبّ

١ 800ضاس تٗٞبٙ

د ٝپتشً :بسُش
19

ٛ 5لش

ٝ 3ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 6ػذ ٟدس ٗبٟ

مصبحبٍشًودٌ سه سبلَبی اقبمت میسان درآمد تعداد
در ایران

افراد تعداد اعضبی میسان

مبَبوٍی خبوًار شبغل در خبوًار خبوًار

مصرف میسان

پريتئیه حیًاوی

مصرف

میًٌ

55
90

 10سبّ

١ 500ضاس تٗٞبٙ

٘١تشً :بسُش

41

20

ٛ 5لش

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

ٝ 2ػذ ٟدس ٗبٟ

