اقالم آماري
للن آهاسی
فشٍدگاُ
فشٍدگاُ تيي الوللی

تؼشيف
شاهل ّشًَع تاسيسات ٍ تجْيضات سٍی خشىی يا آب است وِ توام يا لسوتی اص آى تِ
هٌظَسٍسٍد ،خشٍج ٍ تشدد َّاپيوا هَسد استفادُ ٍالغ هی شَد.
فشٍدگاّی است وِ داسای تسْيالت گوشن  ،لشًطيٌِ  ،وٌتشل سٍاديذ ٍ گزسًاهِ تَدُ ٍ
پشٍاصّای داخلی ٍ تيي الوللی اص آًجا تِ هٌظَس ًشست ٍ تشخاست استفادُ هی وٌذ.

ًشست ٍتشخاست َّاپيوای غيشًظاهی

ػثاست اص ػوليات فشٍد ٍ تشخاست َّاپيوای غيشًظاهی دس فشٍدگاُ هی تاشذ.

ًشست ٍ تشخاست َّاپيوا دس فشٍدگاُ خاص

ػثاست اص ػوليات فشٍد ٍ تشخاست َّاپيوا دس فشٍدگاّی هؼيي هی تاشذ.

ًشست ٍ تشخاست َّاپيوای ششوت َّاپيوايی

ػثاست اص ػوليات فشٍد ٍ تشخاست َّاپيوای يه ششوت َّاپيوايی دس فشٍدگاُ هی تاشذ.

ًشست ٍتشخاست ششوت َّاپيوايی دس فشٍدگاُ

ػثاست اص ػوليات فشٍد ٍ تشخاست َّاپيوای يه ششوت َّاپيوايی دس فشٍدگاُ هؼيي هی

خاص

تاشذ.

پشٍاصّای ػثَسی
پشٍاصّای داخلی
پشٍاصػثَسی دس هسيش َّايی
پشٍاصػثَسی ششوت َّاپيوايی
هسافت طی شذُ َّاپيوا اص فضای وشَس
گَاّيٌاهِ خلثاًی ٍ ووه خلثاًی
هسافش َّايی داخلی

تِ آى دستِ اص پشٍاصّا گفتِ هی شَد وِ تا استفادُ اص خذهات وٌتشل تشافيه َّايی وشَس ٍ تا
وسة اجاصُ لثلی تذٍى تَلف اص فضای وشَسػثَس هی ًوايذ.
پشٍاصداخلی  ،پشٍاصی است وِ هثذاء ٍ همظذ آى دس داخل وشَسی است وِ ششوت حول
ًٍمل َّايی تْشُ تشداسی  ،دس آى تِ ثثت سسيذُ است.
تِ آى دستِ اص پشٍاصّای ػثَسی وِ دس هسيش َّايی هشخض اًجام هی پزيشد اطالق هی شَد.
تِ آى دستِ اص پشٍاصّای ػثَسی وِ تَسط ششوت َّاپيوايی هشخض اًجام هی پزيشد اطالق
هی شَد.
هسافت طی شذُ دس پشٍاص ػثَسی ػثاست اص فاطلِ طی شذُ تَسط َّاپيوا اص ًمطِ ٍسٍد تِ
فضای وشَس تا ًمطِ خشٍج اص فضای وشَس هی تاشذ.
گَاّيٌاهِ ّای طادسُ اص سَی هشاجغ ريظالح وِ تش داسا تَدُ اػتثاس اًجام اهَسخلثاًی ٍ
ووه خلثاًی دس صهاى هشخض داللت داسد.
هسافشی وِ هثذاء ٍ همظذ پشٍاص آى دس داخل وشَس تاشذ ٍ لَ ايٌىِ دس هسيش پشٍاص هشصّای
وشَس سا لطغ وٌذ.

هسافش َّايی تيي الوللی ٍسٍدی

هسافشی وِ داسای هثذا پشٍاص آى دس خاسج ٍ همظذ پشٍاص آى دس داخلی وشَس تاشذ.

هسافش َّايی تيي الوللی خشٍجی

هسافشی وِ هثذا پشٍاص آى دس داخل ٍ همظذ پشٍاص آى دس خاسج وشَس تاشذ.

هسافش تيي الوللی ششوت َّاپيوايی ايشاًی
ضشية اشغال هسافش

هسافشی وِ حذالل هثذا ٍ همظذ پشٍاص آى دس خاسج اص وشَس تَدُ ٍ تَسط ششوت
َّاپيوايی داخلی جاتجا هی شَد.
دس ّش هشحلِ پشٍاصیً ،سثت هسافش ويلَهتش حول شذُ تِ طٌذلی ويلَهتش ػشضِ شذُ سا
ضشية اشغال حول شذُ هی گَيٌذ وِ تِ طَست دسطذ تياى هی شَد.
ًسثت هسافش ويلَهتش حول شذُ تِ طٌذلی ويلَهتش ػشضِ شذُ دس پشٍاصّای ششوت

ضشية اشغال هسافش ششوت َّاپيوايی

َّاپيوايی هشخض سا ضشية اشغال هسافش حول شذُ هی گَيٌذ وِ تِ طَست دسطذ تياى هی
شَد.

هسافش ويلَهتش حول شذُ دس سال

هجوَع تذست آهذُ اص حاطل ضشب تؼذاد هسافش دسآهذصای حول شذُ دس هسافت طی شذُ
دس ّش هشحلِ پشٍاص.

اقالم آماري
للن آهاسی
َّاپيواّای هلىی
َّاپيوای استيجاسی
تاس َّايی
پست َّايی

تؼشيف
َّاپيوای وِ هالىيت آى تشای اشخاص حميمی ٍ حمَلی ايشاًی تا سػايت لَاًيي ٍ همشسات تِ
ثثت ساصهاى َّاپيوايی وشَسی سسيذُ تاشذ.
َّاپيوايی وِ تحت ششايط لشاسدادی تشای افضايش ظشفيت ًاٍگاى حول ٍ ًمل َّايی استفادُ
هی گشدد.
تاس َّايی شاهل تاسّای هخظَص ٍ واالی ديپلواتيه تِ جض چوذاًْای سسيذُ شذُ هسافشيي
هی تاشذ.
پست َّايی تِ هشاسالت ٍ سايش هَضَػات ػشضِ شذُ ٍ دس ًظش گشفتِ شذُ تشای تحَيل تِ
اداسات پستی اطالق هی گشدد.

ًاٍگاى َّايی هسافشی

ًاٍگاى حول ًٍمل ػوَهی است وِ فؼاليت آى  ،جاتجايی هسافش اص طشيك َّا تاشذ.

ًاٍگاى َّايی تاسی

ًاٍگاى حول ًٍمل ػوَهی است وِ فؼاليت آى  ،تٌْا جاتجايی تاس اص طشيك َّا تاشذ.

تؼذاد طٌذلی ًاٍگاى

تؼذاد طٌذلی ػشضِ شذُ تَسط ًاٍگاى َّاپيوايی هسافشی(هلىی _ استيجاسی) هی تاشذ.

ظشفيت َّاپيواّای تاسی

ظشفيت تاس ػشضِ شذُ تَسط ًاٍگاى َّاپيوايی تاسی (هلىی _ استيجاسی) هی تاشذ.

ػَاسع فشٍدگاّی هسافش داخلی
ػَاسع فشٍدگاّی هسافش تيي الوللی

تي /ويلَهتش تاس حول شذُ

ػَاسضی است وِ اص طشف هماهات فشٍدگاُ ّای ّش هحل ً ،سثت تِ هسافشاى پشٍاصّای داخلی
ششوتْای َّاپيوايی هٌظَس خَاّذ شذ.
ػَاسضی است وِ اص طشف هماهات فشٍدگاُ ّای ّش هحل ً ،سثت تِ هسافشاى تيي الوللی
پشٍاصّای ششوت ّای َّاپيوايی هٌظَس خَاّذ شذ.
ػثاست اص حاطل ضشب همذاس ول ٍصى حول شذُ تش حسة تي دس ّش هثذاء ٍ همظذ اص پشٍاص دس
هسافت تيي ّواى هثذاء ٍ همظذ اص پشٍاص.
پشٍاص تشًاهِ ای ،پشٍاصی است وِ تِ ٍسيلِ اًتشاس جذٍل صهاًثٌذی شذُ  ،تا هسيشهٌظن اًجام ٍ

پشٍاصّای تشًاهِ ای

تطَس هشتة يا هتٌاٍب تشای استفادُ ػوَم تشلشاس هی شَد.پشٍاصّای اضافی وِ تِ ػلت وثشت
حول ٍ ًمل َّايی ػالٍُ تش پشٍاصّای تشًاهِ ای تشلشاس هی شَد ًيض دس ايي گشٍُ لشاس هی گيشد.

