
 



 به نام خذا

 کزدستاى استاى در گذاري سزهايه

هعشفي استاى کشدستاى 
 ٠ اظ ٞػط  زضنس اظ ٚؿبحت َٕ ايطاٜ ضا قبٕٚ ٚي ق١ز7/1ٚؿبحت اؾتبٜ َطزؾتبٜ .  َي١ٗٚتط ٚطثؽ زض قطة ايطاٜ ٚدب٠ض َك١ض ؾطاو يطاض زاضز29،137اؾتبٜ َطزؾتبٜ ثب ٚؿبحت 

ايٝ اؾتبٜ اظ قٛبٔ ث٣ اؾتبٜ آشضثبيدبٜ قطثي ٠ ثركي اظ ظٞدبٜ، اظ قطو ثب اؾتبٜ ٤ٛساٜ ٠ ثرف زيٓطي اظ اؾتبٜ ظٞدبٜ، اظ خ١ٟة ثب .  ضا زض ثيٝ اؾتبٜ ٤بي ايطاٜ زاضا اؾت٠13ؾؿت، ضتج٣ 

  آثبزي زاضاي ؾ٣ُٟ 1،884 ز٤ؿتبٜ ٠ 86  ثرف، 31 ق٥ط،  29 ق٥طؾتبٜ،   10اؾتبٜ َطزؾتبٜ زاضاي . ٤ٙ ٚطظ اؾت (اؾتبٜ َطز ٞكيٝ ؾٗيٛبٞي٣)َطٚبٞكب٢ ٠ اظ ؾٛت قطة ثب َك١ض ؾطاو  

. ق٥طؾتبٜ ٤بي اؾتبٜ َطزؾتبٜ ؾجبضتٟس اظ؛ ثب٣ٞ، ثيدبض، ز٤ٓالٜ، زي١اٞسض٢، ؾًع، ؾٟٟسج، يط٢٠، َبٚيبضاٜ، ٚطي١اٜ ٠ ؾط٠ آثبز. اؾت

.  ايٗيٙ َطزؾتبٜ تحت تبثيط ت١ز٢ ٤بي ْط٘ ٠ ٚطط١ة ٚسيتطا٣ٞ اي ٠ اييب١ٞؼ اطٗؽ يطاضزاضز، ثب ؾج١ض ايٝ خطيبٜ ٤ب ٠ ثطذ١ضز ثب اضتهبؾبت ظاْطؼ، ضط١ثت ث٣ ن١ضت ثبضاٜ ٠ ثطل ث٣ ظٚيٝ ٚي ضؾس

زض ٟٚبطى ٤١َؿتبٞي ٠ زقت ٤بي ٚطتهؽ، . اؾتبٜ َطزؾتبٜ ز٠ ١ٞؼ قطايط آة ٠ ١٤ايي ٚتٛبيع زاضز. ٤ٛچٟيٝ، ايٝ ت١ز٢ ٤بي ٚطط١ة، ؾبٕٚ ٥ٚٙ ضيعـ ٤بي خ١ي َك١ض ضا ٞيع تكُيٕ ٚي ز٤ٟس

٠خ١ز ٟٚبثؽ ؾػيٙ آثي زض اؾتبٜ َطزؾتبٜ ضٛٝ ت١ؾؿ٣ َكب٠ضظي ٠ . آة ٠ ١٤اي ٞؿجتبً ٚؿتسٔ ٠ ذكٍ ثب ظٚؿتبٜ ٤بي ؾطز ٠ زض زض٢ ٤ب ٠ يؿٛتي اظ ٟٚبطى قطثي اؾتبٜ آة ٠ ١٤ا ٚؿتسٔ اؾت

ؾطچك٣ٛ تؿساز ظيبزي اظ ض٠زذب٣ٞ ٤بي َك١ض ٤ٛبٟٞس ؾيٛي٣ٟ ض٠ز، ْب٠ض٠ز، يعٔ ض٠ز، ظضي٣ٟ ض٠ز، َطذ٣ ٠ ؾيط٠اٜ اظ ٢١َ ٤بي . زاٚساضي ؾجت ايدبز طجيؿتي ظيجب ٠ آة ٠ ١٤اي ٚؿتسٔ قس٢ اؾت

. اؾتبٜ َطزؾتبٜ اؾت

جوعيت ٍ تشکيب سٌي ٍ جوعيتي  
 زضنس ٠ 66 ضا زض َك١ض ث٣ ٖحبظ خٛؿيت زاضاؾت،  خٛؿيت ق٥طي 18 ٞهط خٛؿيت زاضز ٠ ضتج٣ 1،603،011، اؾتبٜ َطزؾتبٜ 1395 ثط اؾبؼ ؾطقٛبضي ؾ١ٛٚي ٞه١ؼ ٠ ٚؿُٝ ؾبٔ 

ٚت١ؾط ضقس ؾبال٣ٞ خٛؿيت زض اؾتبٜ .  زضنس اظ خٛؿيت اؾتبٜ ضا تكُيٕ ٚي ز٤ٟس3/49 زضنس ٠ ظٞبٜ  ٤7/50ٛچٟيٝ ٚطزاٜ .  زضنس اظ َٕ خٛؿيت ضا تكُيٕ ٚيس٤س34خٛؿيت ض٠ؾتبيي 

.زض ؾبٔ ٤بي اذيط ق٥طٞكيٟي ض٠ٞس انعايكي زاقت٣ اؾت.  ٞهط زض َي١ٗٚتط ٚطثؽ اؾت55تطاَٙ ٞؿجي خٛؿيت .  زضنس اؾت42/1َطزؾتبٜ حس٠ز   

( ٘فش  )1395 ػاَ دس ٔؼىٗ ٚ ٘فٛع عٕٛٔي ػشؿٕاسي. 1جذَٚ

  جٕعيت ٔشد صٖ خا٘ٛاس تعذ خا٘ٛاس ٘ؼثت جٙؼي

 اؾتبٜ 1،603،011 812،776 790،235 471،310 4/3 103

 ٟٚبطى ق٥طي 1،134،229 573،147 561،082 337،240 4/3 102

 ٟٚبطى ض٠ؾتبيي 468،778 239،625 229،153 134،066 5/3 105

 کشدستاى استاى سيضي بشًاهٍِ  هذيشيت ساصهاى: هٌبع 
  باصاس کاساستاى

 زضنس ث١ز٢ ٣َ ٞؿجت ث٣ ؾبٔ يجٕ َب٤ف يبنت٣ اٚب زض ًٚبيؿ٣ ثب 4/14 زضنس ٠ ٞطخ ثيُبضي ٞيع زض ٤ٛيٝ ؾبٔ ثطاثط 2/42 ثطاثط 1398 ٞطخ ٚكبضَت ايتهبزي زض ؾبٔ آٚبض ١ٚخ١زذطيٝ ثط اؾبؼ آ

.ٚيبٞٓيٝ َك١ضي ثيكتط اؾت  

قص استاى کشدستاى دس اقتصاد ايشاى ى
٠ايؽ قسٜ ثط ؾطقبذ٣ ٤بي پٟح ح١ظ٢ ي آثطيع ٥ٚٙ َك١ض، آة ٠ ١٤اي ٟٚبؾت )٠ ٟٚبثؽ قٟي  (خكطانيبيي، ؾيبؾي ٠ ايتهبزي)اؾتبٜ َطزؾتبٜ، ثب ثطذ١ضزاضي اظ ١ٚيؿيت اؾتطاتػيٍ 

، ثطذ١ضزاضي اظ چكٙ اٞساظ٤بي طجيؿي ٠ خبشث٣ ٤بي ْطزقٓطي، ث٣ ٠يػ٢ طجيؿت ْطزي، ٠خ١ز ٞيط٠ي اٞؿبٞي (نٗعي ٠ قيطنٗعي)ثطاي َكب٠ضظي، ٠خ١ز شذبيط قٟي ٠ ٚت١ٟؼ ٚؿسٞي 

يطاض ْطنتٝ َطزؾتبٜ ثط . تدبضي نؿبٔ ٠ يب تجسيٕ قسٜ ث٣ يٍ ٟٚط٣ً آظاز تدبضي ضا زض اذتيبض زاضز -، نطنت ٟٚبؾت ثطاي قُٕ ْيطي يٍ ٟٚط٣ً ي ٚطظي(...َبضآٚس ٠ خ١اٜ ٠

ث٣ زٖيٕ زاقتٝ ٚطظ ٚكتطٌ )خ١ٟة قطثي ٠ ١ٚيؿيت آٜ ٞؿجت ث٣ ٚؿيط تطاٞعيتي خ١ٟة ٠ قٛبٔ قطة َك١ض، ٤ٛد١اضي ايٝ يٗٛط٠ ثب ؾطظٚيٝ ؾطاو - قب٤طا٢ اضتجبطي قٛبٔ قطثي

، ٠ ثطذ١ضزاضي اظ ٚكتطَبت ي١ٚي، نط٤ٟٓي ٠ اضتجبط ذ١يكب٠ٞسي ثب َك١ض ؾطاو، ث٣ ٠يػ٢ ٟٚبطى َطزٞكيٝ آٜ، ت١اٟٞٛسي ٤بي ثب٢١ًٖ ي ايتهبزي (  َي١ٗٚتطي ثب ايٗيٙ َطزؾتب230ٜ

. ظيبزي ضا زض اؾتبٜ ايدبز َطز٢ اؾت

، اظ  ثبظاض٤بي ٚحٗي ٠ نطا ٟٚط٣ً ايقج٣ُ تؿب٠ٞي ٚطظٞكيٝ، ثبٍٞ ٤بي تدبضي، ١ٚؾؿبت ثي٣ٛ اي ٠ 13زض ق٥ط٤بي ثب٣ٞ، ٚطي١اٜ ٠ ؾًع،  ( ثبظاضچ3٣)ثبظاضچ٣ ٤بي نؿبٔ ٚطظي 

ثبظاضچ٣ ٚطظي ثبقٛبو ٚطي١اٜ .  اؾتبٜ َطزؾتبٜ زاضاي ْٛطٌ ٠ ثبظاضچ٣ ٤بي ضؾٛي ثبقٛبو ٚطي١اٜ، ؾيطاٞجٟس ثب٣ٞ، ؾيم ؾًع ٠ ؾٟٟسج اؾت. پتبٞؿيٕ ٤بي نبزضات ٠ ٠اضزات َبال زض اؾتبٜ اؾت

. ازالت ضؾٛي َبال، تطزز اتجبؼ ز٠ ططل ٚطظ ٠ تطاٞعيت َبال اظ ٚؿيط ايٝ ثبظاضچ٣ ٠ خبز٢ ٟٚت٥ي ث٣ ؾٗيٛبٞي٣ اٞدب٘ ٚي پصيطز ٚطي١اٜ يطاض زاضز ٣َ ا١ٚض ٚت َي١ٗٚتطي15زض نبن٣ٗ 

ثبظاضچ٣ ٚطظي ؾيطاٞجٟس ثب٣ٞ يُي اظ ثبظاضچ٣ ٤بي ٚكتطٌ ٚطظي اؾتبٜ اؾت ٣َ اظ ٖحبظ ٚيعاٜ . اظ قبذه٣ ٤بي ٥ٚٙ ثبظاضچ٣ ثبقٛبو انعايف نبزضات ٞؿجت ث٣ ٠اضزات اؾت

ؾًع ؾ١ٚيٝ ًٞط٣ ٚجبزالت ٚطظي زض اؾتبٜ -ثبظاضچ٣ ٚطظي ؾيم. َطزؾتبٜ ضا زاضزحدٙ ٚؿبٚالت ٠ تؿساز نؿبالٜ ٠ قبقٗيٝ آٜ ٠ ظٚبٜ قط٠ؼ نؿبٖيت، ضتج٣ ز٠٘ ثبظاضچ٣ ٤بي 

.ثٟبثطايٝ، ثب ايٝ قطايط اؾتثٟبيي ٚطظي، اؾتبٜ َطزؾتبٜ ؾ٥ٙ ظيبزي زض ت١ؾؿ٣ ٠ ضقس ايطاٜ ٠ ؾطاو ضا زاضز. اؾت  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 التصادي آٔاسٞاي

تَليذ ًاخالص داخلي  
ثرف ٤بي ذسٚبت ٠ .   ث١ز٢ اؾت92/0 ٚيٗيبضز ضيبٔ ٠ ؾ٥ٙ اؾتبٜ ٞؿجت ث٣ َٕ َك١ض 162،689 ث٣ ييٛت ثبظاض ثطاثط ثب 1396ض ؾبٔ اضظـ ت١ٖيس ٞبذبٖم زاذٗي اؾتبٜ َطزؾتبٜ ز

 03/9 ؾبذتٛبٜ ث٣ تطتيت ثب  نٟؿت، ٚؿسٜ ٠ اٞطغي ٠ثرف ٤بي.  زضنس ثيكتطيٝ ؾ٥ٙ اظ ت١ٖيس ٞبذبٖم زاذٗي اؾتبٜ ضا تكُيٕ زاز٢ اٞس5/16 زضنس ٠  75/69َكب٠ضظي ث٣ تطتيت ثب 

 ث١ز٢ اؾت ٣َ ٞؿجت ث٣ ؾطا٣ٞ ت١ٖيس ٞبذبٖم ضيبٔ ٚيٗي١ٜ 44/102 ثطاثط 1396ؾطا٣ٞ ت١ٖيس ٞبذبٖم زاذٗي اؾتبٜ َطزؾتبٜ زض ؾبٔ . زضنس زض ضتج٣ ٤بي ثؿسي يطاض زاضٞس ٠75/4 

. زاذٗي ٚٗي ث٣ ٚطاتت پبييٝ تط اؾت

تجاست خاسجي  
 اؾتبٜ نبزض قس٢ اؾت ٣َ زض ًٚبيؿ٣ ثب ؾبٔ يجٕ اظ ٞػط ٠ظٞي اتْٛطٌٚجبزي ٚيٗي١ٜ زالض اظ  99/699تٝ َبال ث٣ اضظـ  1,268,881، 1398 اؾتبٜ َطزؾتبٜ، زض ؾبٔ اتثط اؾبؼ آٚبض ْٛطٌ

 ٚيٗي١ٜ زالض اظ ْٛطٌ اؾتبٜ ٠اضز قس٢ اؾت ٣َ زض ًٚبيؿ٣ ثب 45/32  تٝ َبال ث٣ اضظـ40,021 ٤ٛچٟيٝ زض ايٝ ؾبٔ.  زاقت٣ اؾتَب٤فزضنس  ٠9/84 ث٣ ٖحبظ اضظقي انعايف زضنس  12/30

 زالض اضظـ زاقت٣، زض حبٖي ٣َ اضظـ 132، ٤ط تٝ َبالي ٠اضزاتي ٤عاض ٠ 1398 زض ؾبٔ .َب٤ف ضا ٞكبٜ زاز٢ اؾتزضنس  0/80- ٠ ث٣ ٖحبظ اضظقي  انعايفزضنس 195/72ؾبٔ يجٕ اظ ٞػط ٠ظٞي 

 . زالض ث١ز٢ اؾت٤552ط تٝ َبالي نبزضاتي نًط 

ث٣ ايٝ ٚؿٟب . يُي اظ قبذم ٤بي ؾُٛٗطز ز٠ٖت٥ب زض ثرف تدبضت ذبضخي، تطاظ تدبضي يب ثبظضْبٞي اؾت ٣َ ١ْيبي ٚيعاٜ ٟٚهؿتي اؾت ٣َ َك١ض اظ ضاثط٣ تدبضي ثب ؾبيط َك١ض٤ب ث٣ زؾت ٚيآ٠ضز

اْطچ٣ َٕ نبزضات ٠ ٠اضزات نطنبً ٚطث١ط ث٣ اؾتبٜ َطزؾتبٜ ٞج١ز٢ ثب ايٝ حبٔ تطاظ ثبظضْبٞي . ثيكتطي ٞهيت ايتهبز ذ١ا٤س قس (ٟٚبثؽ اضظي)٣َ ٤طچ٣ ٚيعاٜ نبزضات اظ ٠اضزات ثيكتط ثبقس، ؾ١ز 

 ٚيٗي١ٜ زالض ث١ز٢ ٣َ ٞؿجت ث٣ ؾبٔ 66/654ٚؿبزٔ  تطاظ ثبظضْبٞي 1398زض ؾبٔ .  ث١ز٢ اؾتٟٚهي 1397 ثطذالل ؾبٔ 1398 ن١ضت ْطنت٣ اظ ططيى اؾتبٜ زض ؾبٔ (نبزضات ذبٖم)ي تدبض

، زٖيٕ ٟٚهي قسٜ تكييطات تطاظ ثبظضْبٞي ٞؿجت ٚست ٚكبث٣ ؾبٔ يجٕ ث١ز٢ اؾت ٣َ ذ١ز ايٝ ٚؿئ٣ٗ ٞيع 1398زض ؾبٔ  (اضظـ)انت نبزضات . زضنسي ٤ٛطا٢ ث١ز٢ اؾت 10/41 يجٕ ثب َب٤ف

. زضنسي ٚت١ؾط ييٛت َبال٤بي نبزضاتي ٞبقي ٚي ق١ز65/19ثيكتط اظ انت   

.   زضنس نبزضات اؾتبٜ ث٣ ايٗيٙ َطزؾتبٜ ؾطاو ث١ز٢ اؾت99ؾطاو، انكبٞؿتبٜ، ض٠ؾي٣، اٚبضات ٠ ؾ١زاٜ، َك١ض٤بي ٤سل نبزضات َبال، اظ ٚطظ٤بي اؾتبٜ َطزؾتبٜ ث١ز٤بٞس ٠ اظ ٚيبٜ ايٝ َك١ض٤ب، 

 

 



  اػتاٖي ٚ ٚاسداتي صادساتي واالٞایٕت ٚ ٔتٛػط قي اسصؽ تجاست خاسجي،تشاص تاصسٌاٖ. 2جذَٚ

 (دسصذ) تغييشات 1398 1397 عٌَاى

 10/41- 654/66 730/75 (هيليَى دالس)تشاص باصسگاًي 

(هيليَى دالس) (تشاًضيت خاسجي)هيضاى تشاًضيت کاال اص طشيق حول ًٍقل جادّاي   4,857/99 4,001/18 -17/63 

 ٍاسدات

(هيليَى دالس)اسصش ٍاسدات   45/69 45/32 -0/80 

 195/72 40,021 13,533 (تي)حجن ٍاسدات 

 66/47- 1,132 3,377 (دالس بش تي)هتَسط قيوت کاالّاي ٍاسداتي 

 صادسات

 9/84- 699/99 776/45 (هيليَى دالس)اسصش صادسات 

 12/30 1,268,881 1,129,898 (تي)حجن صادسات 

 19/65- 552 687 (دالس بش تي)هتَسط قيوت کاالّاي صادساتي 

 
 کشدستاى استاى گوشک کل اداسُ: هٌبع

 

 ٌزاسي ػشٔایٝ
 :هضيت ّاي سشهايِ گزاسي 

: اؾتبٜ َطزؾتبٜ زاضاي ٚعيت ٤بي ؾطٚبي٣ ْصاضي نطا٠اٞي اؾت ٣َ ٥ٚٛتطيٝ آ٥ٞب ؾجبضتٟس اظ

.  خ١ٟة ٠ اُٚبٜ اضتجبط ثٟسض اٚب٘ ٠ ذطٚك٥ط زض خ١ٟة ٠ ٚطظ ثبظضْبٜ ٠ خٗهب زض قٛبٔ قطة َك١ض-  ثطذ١ضزاضي اظ ١ٚيؿيت ٠يػ٢ خكطانيبيي ٠ يطاضْطنتٝ زض ٚؿيط خبز٢ قٛبٔ 

. زض اؾتبٜ َطزؾتبٜ خ٥ت نبزضات ٠ ٠اضزات َبال  ٠خ١ز ؾ٣ ثبظاضچ٣ ٚطظي ضؾٛي ثبقٛبو ٚطي١اٜ، ؾيطاٜ ثٟس ثب٣ٞ ٠ ؾيم ؾًع

.  ٚيٗي١ٜ ٞهط زض قٛبٔ َك١ض ؾطاو4 َي١ٗٚتطي ٠ ثبظاض ثب خٛؿيت ثبٖف ثط 230 ٚطظ ٚكتطٌ 

. (ؾطاو، ؾ١ضي٣، تطَي٣، اضزٜ) ١ٚيؿيت اؾتطاتػيٍ اؾتبٜ َطزؾتبٜ ث٣ ٖحبظ زؾتطؾي ؾطيؽ ث٣ ثبظاض٤بي ٚدب٠ض 

. يُي اظ يطت ٤بي ٚؿسٞي َك١ض ث٣ ٖحبظ ثطذ١ضزاضي اظ شذبيط ٚؿسٞي قٟي ٠ ٚت١ٟؼ   

٠ زؾتطؾي آؾبٜ ث٣ ظٚيٝ ٠ ٠اْصاضي آؾبٜ ظٚيٝ ٤بي ٚٗي خ٥ت نؿبٖيت ٤بي  (... آة ، ثطو ، ْبظ ٠ تٗهٝ ٠ )٠خ١ز ق٥طٌ ٤ب ٠ ١ٞاحي نٟؿتي زض ًٞبط ٚرتٗم اؾتبٜ ثب اضائ٣ ذسٚبت ظيط ثٟبيي  

  .ايتهبزي

. ؾج١ض قج٣ُ اٞتًبٔ ْبظ اتيٗٝ اظ اؾتبٜ ٠ ايدبز ٠احس٤بي ٚطتجط

  .، ذب٣ٞ نٟؿت ٠ ٚؿسٜ ٠ تؿب٠ٞي ٚطظٞكيٟبٜ(اتبو تؿب٠ٜ ) ٠خ١ز تكُٕ ٤بي ز٠ٖتي ٠ ذه١ني زض ح١ظ٢ ذسٚبت ثبظضْبٞي ٠ ايتهبزي ٞػيط اتبو ثبظضْبٞي ٠ نٟبيؽ ٠ ٚؿبزٜ 

. ٠خ١ز قطَت ٤بي حٕٛ ٠ ًٕٞ ثيٝ اٖٛٗٗي خ٥ت تطاٞعيت َبال ٠ ثطذ١ضزاضي اظ اٞجبض٤بي ٟٚبؾت   

. ٠خ١ز تؤؾيؿبت ظيطثٟبيي اظ خ٣ٗٛ نط٠زْب٢، ٞيط٠ْب٢ حطاضتي، ضا٢ ٤بي اضتجبطي انٗي ٟٚبؾت زض ؾطح اؾتبٜ ٠ زض زؾت احساث ث١زٜ ضا٢ آ٤ٝ قطة َك١ض 

 .1400ته١يت ق٥طؾتبٜ ٤بي ثب٣ٞ ٠ ٚطي١اٜ ثؿ١ٟاٜ ٟٚط٣ً آظاز زض ؾبٔ 

.٠خ١ز ٟٚط٣ً ٠يػ٢ ايتهبزي ثب٣ٞ ثب ظيط ؾبذت ٤بي ٟٚبؾت خ٥ت خصة ؾطٚبي٣ ْصاضاٜ ذبضخي ٣َ زض شيٕ ث٣ ٚك١و ٤بي ٚطث١ط ث٣ ايٝ ٟٚبطى اقبض٢ قس٢ اؾت  

 



 :هطَق ّاي سشهايِ گزاسي دس هٌاطق ٍيظُ اقتصادي
 ٜنس٠ض ٚد١ظ ؾبذت ٠ پبيبٜ َبض ث٣ ن١ضت ضايٓب. 

 تجؿيت اظ يب١ٜٞ َبض ٚره١ل ٟٚبطى آظاز تدبضي ٠ نٟؿتي. 

 آالت ذط ت١ٖيس ٠ اثطاظ ٠ اثبثي٣ ازاضي ٝ  .ٚؿبنيت اظ ؾ١اضو ْٛطَي ثطاي ٠ض٠ز ٚبقي

 ٚؿبنيت ْٛطَي تب ؾًم اضظـ انع٠ز٢ ٠ پطزاذت ؾ١اضو ْٛطَي ٚبظاز ثط اضظـ انع٠ز٢ يطؿبت ذبضخي زض ت١ٖيسات. 

 ( ؾب13ٔزض ٟٚبطى َٛتط ت١ؾؿ٣ يبنت٣ ).زض ٟٚبطى ٠يػ٢ ايتهبزي ترهيم ٚبٖيبتي طجى ًٚطضات زاذٕ َك١ض اؾت. 

 ؾس٘ ٚحس٠زيت ظٚبٞي ٚتط٣َ٠ قسٜ َبال زض ٟٚط٣ً ٠يػ٢. 

 ت١يم ٠ ٥ٓٞساضي َبال٤بي ٠اضزاتي زض اٞجبض٤بي ٟٚبطى ثس٠ٜ ٚحس٠زيت ظٚبٞي ٚتط٣َ٠ قسٜ ثب ت١انى ثيٝ ٚسيطيت ٟٚبطى ٠ نبحجبٜ َبال. 

 ؾس٘ ٞيبظ ث٣ زضيبنت ٚد١ظ٤بي ضايح اظ ازاضات ٚرتٗم ثطاي نؿبٖيت ٤بي ايتهبزي، ؾٛطاٞي ؾبذتٛبٞي، نط٤ٟٓي، آ١ٚظقي ٠ ذسٚبتي زض زض٠ٜ ٟٚط٣ً ٠يػ٢ ؾبظٚبٜ ٚؿئ١ٔ ٟٚط٣ً ٠يػ٢. 

 .ايتهبزي ث٣ اؾتٟبز يب١ٜٞ خبيٓعيٝ تٛبٚي زؾتٓب٢ ٤بي اخطايي شيطثط ث١ز٢ ٠ ٚد١ظ٤بي الظ٘ ضا ثب ت١خ٣ ث٣ ؾيبؾت ٤بي ؾ١ٛٚي ز٠ٖت ضأؾبً نبزض ٚي ٞٛبيس

   نس٠ض َبضت ثبظضْبٞي، پط٠ا٣ٞ اقتكبٔ ث٣ َبض اتجبؼ ذبضخي ٠ ٤ٛچٟيٝ ١ْا٤ي ٚجسأ يبثٕ يج١ٔ ثطاي ٞػب٘ ثبُٞي َك١ض ت١ؾط ؾبظٚبٜ ٚؿئ١ٔ ٟٚط٣ً ٠يػ٢. 

   اُٚبٜ تطاٞعيت ٠ نبزضات ٚدسز ثطاي َبال٤بي ٠اضز٢ ث٣ ٟٚط٣ً ٠يػ٢ ثب حسايٕ تكطيهبت ازاضي. 

 ٚدبظ ث١زٜ ثجت قطَت ؾ٥بٚي ثطاي نؿبٖيت زض ٟٚط٣ً ٠يػ٢ ثب ٤ط ٚيعاٜ ٚكبضَت ؾ٥بٚساض ذبضخي   . 

 :ضَق ّاي هالياتي م
ٚك١و ٤بي ٚبٖيبتي زض اؾتبٜ َطزؾتبٜ ٞيع زض ظٚي٣ٟ ٤بي ٚرتٗم، قبٕٚ ١ٚاضز . ٚك١و ٤بي ٚبٖيبتي زض ضاؾتبي تك١يى ؾطٚبي٣ ْصاضي، حٛبيت اظ ت١ٖيس ٚٗي ٠ ض٠ٞى َؿت ٠ َبض ثؿيبض ١ٚثط اؾت

: ظيط اؾت

احيبي ٚطاتؽ ٠ خٟٕٓ ٤ب، ثبقبت  (پط٠ضـ َط٘ اثطيكٙ ) زضآٚس حبنٕ اظ َٗية نؿبٖيت ٤بي َكب٠ضظي، زاٚپط٠ضي، پط٠ضـ ٚب٤ي ٠ ظٞج١ض ؾؿٕ ٠ پط٠ضـ طي١ض، نيبزي ٠ ٚب٤يٓيطي، ١ٞقبٜ زاضي  

. اقدبض اظ ٤ط ١ٞؼ  ٠ ٞرٕ ٤ب اظ پطزاذت ٚبٖيبت ٚؿبل ٚي ثبقس

 زضآٚس اثعاضي ٞبقي اظ نؿبٖيت ٤بي ت١ٖيسي ٠ ٚؿسٞي اقربل ح١ًيي قيطز٠ٖتي زض ٠احس٤بي ت١ٖيسي يب ٚؿسٞي ٣َ اظ تبضيد اخطاي ايٝ ٚبز٢ اظ ططل ٠ظاضترب٣ٞ ٤بي  شيطثط ثطاي آ٥ٞب پط٠ا٣ٞ ث٥ط٢ 

ثطزاضي نبزض يب يطاضزاز اؾترطاج ٠ نط٠ـ ٟٚؿًس ٚي ق١ز ٠ ٤ٛچٟيٝ زضآٚس٤بي ذسٚبتي ثيٛبضؾتبٜ ٤ب، ٤تٕ ٤ب ٠ ٚطاَع ايبٚتي ْطزقٓطي اقربل يبز قس٢ ٣َ اظ تبضيد ٚص١َض اظ ططل ٚطاخؽ 

يب١ٞٞي شيطثط ثطاي آ٥ٞب پط٠ا٣ٞ ث٥ط٢ ثطزاضي يب ٚد١ظ نبزض ٚي ق١ز اظ تبضيد قط٠ؼ ث٥ط٢ ثطزاضي يب اؾترطاج يب نؿبٖيت ث٣ ٚست پٟح ؾبٔ ٠ زض ٟٚبطى َٛتط ت١ؾؿ٣ يبنت٣ ث٣ ٚست ز٢ ؾبٔ ثب ٞطخ نهط 

. ٚك١ٛٔ ٚبٖيبت ٚي ثبقس

زضآٚس حبنٕ اظ نبزضات ١ٚاز ذب٘ ٚك١ٛٔ ٚبٖيبت ثب  (% 20)زضآٚس حبنٕ اظ نبزضات ذسٚبت ٠ َبال٤بي قيطٞهتي ٠ ٚحه١الت ثرف َكب٠ضظي ٠ ثيؿت زضنس  (%100)نس زضنس  

ن٥طؾت ١ٚاز ذب٘ ٠ َبال٤بي ٞهتي ث٣ پيك٥ٟبز ٚكتطٌ ٠ظاضترب٣ٞ ٤بي ا١ٚض ايتهبزي ٠ زاضايي، نٟؿت، ٚؿسٜ ٠ تدبضت  ٞهت ٠ اتبو ثبظضْبٞي، نٟبيؽ، ٚؿبزٜ ٠ َكب٠ضظي ث٣ . ٞطخ نهط ٚي ْطزز

. ته١يت ٤يؤت ٠ظيطاٜ ٚي ضؾس

) اظ ٤ط ًٕٞ ٠ اٞتًبٔ ؾ٥ب٘ ٠ حى تًس٘ ؾ٥ب٘ قطَت ٤ب اؾٙ اظ ايطاٞي ٠ ذبضخي زض ث١ضؼ ٤ب يب ثبظاض٤بي ذبضج اظ ث١ضؼ زاضاي ٚد١ظ، ٚبٖيبت ًٚط١ؾي ث٣ ٚيعاٜ ٞيٙ زضنس  اضظـ نط٠ـ   ( 0%/ 5

. ؾ٥ب٘ ٠ حى تًس٘ ؾ٥ب٘ ٠ن١ٔ ذ١ا٤س قس ٠ اظ ايٝ ثبثت ٠خ٣ زيٓطي ث٣ ؾ١ٟاٜ ٚبٖيبت ثط زضآٚس ًٕٞ ٠ اٞتًبٔ ؾ٥ب٘ ٠ حى تًس٘ ؾ٥ب٘ ٠ ٚبٖيبت ثط اضظـ انع٠ز٢ ذطيس ٠ نط٠ـ ٚطبٖج٣ ٞر١ا٤س قس

. (ق٥طؾتبٜ ٚحط٠٘ ٠ ثطذ١ضزاض) آٚبيف، ثؿت٣ ث٣ ٚحٕ اخطاي ططح   زضنس زض ٠اْصاضي ظٚيٝ ق٥طٌ ٤بي نٟؿتي ثطاي ططح ٤بي80 تب 50اُٚبٜ ترهيم  

.  ٚؿبنيت ٚبٖيبتي ٞبقي تؤٚيٝ ٚبٖي ططح ٤ب زض يبٖت ؾ١ًز ٚكبضَتي

.  ٚؿبنيت ٚبٖيبتي ًٕٞ ٠ اٞتًبٔ ؾ٥ب٘ ٠ حى تًس٘

.  ٚؿبنيت ٚبٖيبت ثط اضظـ انع٠ز٢ نبزضَٟٟسْبٜ َبال اظ ٚجبزي ضؾٛي

.  زضنسي ؾ١ز ٠ ظيبٜ ٞبقي اظ ٞطخ تجسيٕ زاضايي ٤ب ٠ ثس٤ي ٤بي اضظي نٟس٠و ت١ؾؿ٣ ٚٗي100 ٚؿبنيت ٚبٖيبتي 

.   اؾٛبٔ ٚبٖيبت ثب ٞطخ نهط ثطاي ٟٚبطى َٛتط ت١ؾؿ٣ يبنت٣

.  زضنس50 زضنسي ثب ؾطٚبي٣ ْصاضاٜ ذبضخي تب ؾًم 10 زضنسي ث٣ اظاي ٚكبضَت 5 ٚؿبنيت ٚبٖيبتي 

.  زضنسي َٗي٣ تؤؾيؿبت ايطاٞٓطزي ٠ خ٥بٞٓطزي50  ٚؿبنيت ٤بي ٚبٖيبتي 

.  اؾٛبٔ ٚبٖيبت ثب ٞطخ نهط ثطاي زنبتط ْطزقٓطي ٠ ظيبضتي

.  زضنسي ٠احس٤بي نٟؿتي زض ن١ضت اٞدب٘ ٤عي٣ٟ ٤بي تحًيًبتي ٠ پػ٤٠كي10 ٚؿبنيت ٚبٖيبتي 

.  اؾٛبٔ ٚبٖيبت ثب ٞطخ نهط ثطاي ٠احس٤بي ت١ٖيسي نٟب٠ضي اطالؾبت زاضاي پط٠ا٣ٞ ث٥ط٢ ثطزاضي اظ ٚطاخؽ يب١ٞٞي

.  زضنسي ٞيط٠ي َبض قبق50ٕ انعايف يٍ ؾبٔ اؾٛبٔ ٞطخ نهط ٚبٖيبتي ث٣ اظاي ٤ط ؾبٔ انعايف  

.  زضنسي10 اؾٛبٔ ٚبٖيبت  ٞطخ نهط ثطاي قطَت ٤بي ذبضخي زض ن١ضت نبزضات 



.  ث٣ ٚست پٟح ؾبٔ ٠ ٟٚبطى َٛتط ت١ؾؿ٣ يبنت٣ ث٣ ٚست ز٢ ؾب1395ٔ  اؾٛبٔ ٞطخ نهط ٚبٖيبتي ثطاي زضآٚس٤بي ذسٚبتي ثيٛبضؾتبٞي ٠ ايبٚتي ثؿس اظ ؾبٔ 

 ٔاِياتي ٞاي ٔعافيت ٟٕٔتشیٗ. 3 جذَٚ

  (دسصذ)ٔيضاٖ ٔعافيت   فعاِيتٔذت صٔاٖ

 َكب٠ضظي 100 ٤ٛيك٣

 نٟؿتي ٠ ٚؿسٞي 80  ؾب10ٔ

 نٟؿتي ٠ ٚؿسٞي زض ٟٚبطى ٚحط٠٘ 100  ؾب10ٔ

 ٟٚبطى آظاز تدبضي، نٟؿتي 100  ؾب20ٔ

 تبؾيؿبت ايطاٞٓطزي ٠ خ٥بٞٓطزي 50 ٤ٛيك٣

 نبزضات َبال٤ب ٠ ذسٚبت 100 ٤ٛيك٣

     کشدستاى استاى داساييٍ  اقتصادي اهَس کل اداسُ: هٌبع  
:طشح ّاي داساي سشهايِ گزاسي خاسجي  

.  يُي اظ  ضا٢ ٤بي ت١ؾؿ٣ ايتهبزي اؾتبٜ َطزؾتبٜ، خصة ؾطٚبي٣ ْصاضي ذبضخي اؾت ٠ ز٠ٖت ١ٚغم اؾت ٣َ ؾطٚبي٣ ْصاضاٜ ذبضخي ضا اظ ظٚبٜ آقبظ تب پبيبٜ پط٠غ٢، حٛبيت َٟس

( دالس ٔيّيٖٛ )وشدػتاٖ اػتاٖ دس ٌزاسي ػشٔایٝ ٔيضاٖ. 4 جذَٚ

 عنواى پزوصه بخش نام طزح سال رديف
 حجن سزهايه گذاري هصوب

 (هیلیوى دالر)

 103 تِٛيذ طال صٙعت ٚٔعذٖ ؿشوت ٔعذ٘ي صسوٜٛ 1391 1

 430 تِٛيذ ٌٙذِٝ ٚ ٔيُ ٌشد صٙعت ٚٔعذٖ (ؿشوت فٛالد ٌؼتش إِاع)ص٘جيشٜ فٛالد 1393 2

 65/25 ٔجتٕع ٌشدؿٍشي ٌشدؿٍشي ٔٙطمٝ ٌشدؿٍشي تا٘ٝ 1394 3

 1 تِٛيذ ِٛاصْ تشلي صٙعت ؿشوت ؿادیاساٖ ٟٔٛیٗ 1396 4

 5 ٔجتٕع تجاسي ٔؼىٛ٘ي تجاسي، خذٔاتي ؿشوت سٚ٘ان ؿاس وشدػتاٖ 1396 

 1/9 تِٛيذ واغز ٔالٔيٙٝ صٙعت ؿشوت ٟٔشپٛیؾ آٚالٖ 1398 5

 صٙعت ؿشوت فشاػاصاٖ تٛتٖٛ آپاد٘ا 1398 6
تِٛيذ ػيٍاس ٚ تٙثاوٛ 

 ٔعؼُ
5/30 

 72/6 تِٛيذ ِٛاصْ خاٍ٘ي تشلي صٙعت ؿشوت آیشیا ٚ٘ذاد وؼشي 1398 7

 تجاسي، خذٔاتي ؿشوت سضا آٚیٙٝ ػيشٚاٖ 1399 8
ٔجتٕع خذٔاتي تجاسي 

 ػٙٝ ػٙتش
10 

 4/0 تِٛيذ ِثٙيات صٙعت ؿشوت ِثٗ دٚؽ غشب 1399 9

 صٙعت ؿشوت ػأيٗ اتتىاس دا٘ؾ 1399 10
تِٛيذ واغز اص وشتٙات 

 وّؼيٓ
3/12 

GPS 5/6تِٛيذ دػتٍاٜ  صٙعت ؿشوت جٟاٖ چاٚدیش داسیٗ 1399 11  

 1 تِٛيذ ٔيٍشد خٓ صٙعت ؿشوت جيٟاٖ طال اػتيشٜ وشدػتاٖ 1399 12

 صٙعت ؿشوت ػيشٚاٖ دا٘ٝ صسیٗ صاٌشع 1399 13
تِٛيذ خٛسان آتضیاٖ 

 پشٚسؿي
0.6 

77/636 (ٔيّيٖٛ دالس)جٕع   

     کشدستاى استاى داساييٍ  اقتصادي اهَس کل اداسُ: هٌبع  

 



 

 

  :هطَق ّاي سشهايِ گزاسي دس ضْشک ّاي صٌعتي
.اضائ٣ ذسٚبت خ٥ت اضائ٣ ا١ٚض ظيط ثٟبيي ثب حسايٕ ٤عي٣ٟ ث٣ ٚتًبضيبٜ احساث ٠احس٤بي نٟؿتي   

. ت٥ي٣ ظٚيٝ ٟٚبؾت ثطاي اخطاي ططح ٤بي نٟؿتي ٠ ططح ٤بي اٞدب٘ قس٢ ٠ ٚطبثى ثب ان١ٔ نٟي ٠ ٥ٟٚسؾي ٠ ض٠ـ ٤بي ٚسضٜ ق٥طٌ ؾبظي 

. ؾس٘ ٞيبظ ؾطٚبي٣ ْصاضاٜ ث٣ َؿت ٚد١ظ اظ زؾتٓب٢ ٤بي ز٠ٖتي 

. ٚؿتثٟي ث١زٜ ق٥طٌ ٤بي نٟؿتي اظ يب١ٜٞ ق٥طزاضي ٤ب 

. نس٠ض ٚد١ظ٤بي ؾبذت ٠ ؾبظ ٠ پبيبٜ َبض زض ١َتب٢ تطيٝ ظٚبٜ ُٚٛٝ ٠ ث٣ ن١ضت ضايٓبٜ ت١ؾط قطَت ق٥طٌ ٤بي نٟؿتي 

اُٚبٜ اخبض٢ يب ذطيس ؾبٖٝ ٤بي آٚبز٢ ثطاي تؿطيؽ زض ث٥ط٢ ثطزاضي اظ ٠احس٤بي ت١ٖيسي  

 ٤عاض ٞهط ٣َ زض ق٥طٌ 300 َي١ٗٚتطي ٚطاَع اؾتبٜ ٤ب ث٣ اؾتثٟبي ت٥طاٜ ٠ انه٥بٜ ٠ ق٥ط٤بي ثبالي ٠30احس٤بي ٚؿتًط زض قؿبؼ ) يب١ٜٞ ٚبٖيبت ٤ب 132ثطذ١ضزاضي اظ ٚؿبنيت ٤بي ٚبٖيبتي ١ٚض١ؼ ٚبز٢  

. (٤بي نٟؿتي ٚؿتًط ٚي ثبقٟس

 (ٚك٥س، تجطيع، ا١٤اظ، اضاٌ، قيطاظ، انه٥بٜ) َي١ٗٚتطي ت٥طاٜ ٠ ح١ظ٢ ٤بي اؾتحهبغي ق٥ط٤بي ثعضِ 120 زض قؿبؼ يب١ٜٞ ٚبٖيبت ٤ب، زض ن١ضت اٞتًبٔ َبضذب٣ٞ ٤بي ٠ايؽ 138 ٚبز٢ 3ثطذ١ضزاضي اظ ٚعايبي تجهط٢  

.  زضنس َب٤ف پيسا ٚي َٟس50ث٣ ق٥طٌ ٤بي نٟؿتي، ٚبٖيبت ث٣ ٚيعاٜ 

.  ٠خ١ز تؿساز ظيبزي ططح ٤بي ٞي٣ٛ تٛب٘ ٠ ضاَس خ٥ت ٚؿطني ث٣ ؾطٚبي٣ ْصاضاٜ ٠ ضا٢ اٞساظي ٚدسز ٠ ث٣ اتٛب٘ ضؾبٞسٜ ؾبذت آ٥ٞب ثب ٤عي٣ٟ ٤بي ثيكتط 

. زضيبنت ييٛت ظٚيٝ َبضذبٞدبت ٞؿبخي ٚؿتًط زض ٚحس٠ز٢ يب١ٞٞي ق٥ط٤ب زض ن١ضت اٞتًبٔ ث٣ ق٥طٌ ٤بي نٟؿتي پؽ اظ ز٠ ؾبٔ طي ايؿبط پٟح ؾب٣ٖ 

 اظ ظٚيٝ  %30قطايط انٗي اؾتهبز٢ اظ ايٝ ثرك١زْي ترهيم حسايٕ . ثرك١زْي يؿٛتي اظ ٤عي٣ٟ ٤بي اٞتهبؼ اظ تبؾيؿبت ثطاي ٠احس٤بيي ٣َ ظ٠زتط اظ ظٚبٜ پطزاذت ايؿبط ذ١ز ث٣ ث٥ط٢ ثطزاضي ٚي ضؾٟس 

. ث٣ ظيط ثٟب اؾت

.  ؾب٣ٖ ٠ ثس٠ٜ ث٥ط5٢زضيبنت ٤عي٣ٟ اٞكؿبة ثطو ٠احس٤ب طي ايؿبط  

 :هطَق ّاي صيش بٌايي دس ًَاحي صٌعتي
.  نطا٤ٙ ث١زٜ اُٚبٞبت ظيط ثٟبيي زض ١ٞاحي نٟؿتي

.  ٠اْصاضي ظٚيٝ نٟؿتي ثب قطايط ٟٚبؾت

.  زضيبنت ييٛت ظٚيٝ ث٣ ن١ضت ايؿبطي

.  ٠خ١ز ق٥ط٥َبي نٟؿتي ٠ ٞبحي٣ نٟؿتي زض َٗي٣ ق٥طؾتب٥ٞبي اؾتبٜ ٠ ٠اْصاضي ث٣ ن١ضت ًٞس ٠ ايؿبط

.  زضنس ييٛت ظٚيٝ زض ق٥طٌ ٤بي نٟؿتي، ث٣ ٠يػ٢ ثطاي ٠احس٤بي ٣َ ؾطيؿتط اظ ثطٞب٣ٚ ظٚبٞجٟسي ث٣ ث٥ط٢ ثطزاضي ٚي ضؾٟس ٠ اؾتٛطاض ت١ٖيس زاضٞس45 تب 40 ثرك١زْي 

.  اؾتهبز٢ اظ اضاضي ٚٗي ذبضج اظ ق٥طٌ ٤بي نٟؿتي ثب ٚد١ظ ازاض٢ َٕ ٟٚبثؽ طجيؿي اؾتبٜ ثب حهع ض١اثط اؾتًطاض ٠ حسايٕ ييٛت ز٠ٖتي ث٣ ٠يػ٢ ثطاي ٠احس٤بي ثعضِ ًٚيبؼ

 :س ٍ ظشفيت ّاي هعادىيرخا
 600 ٚيٗي١ٜ تٝ ١ٚاز ٚؿسٞي زض ؾبٔ ٠ غطنيت يطؿي ثبٖف ثط 11 ٚؿسٜ نؿبٔ ثب ت١ٖيس ثيف اظ 265 ٚبز٢ ٚؿسٞي قٟي ٠ ٠18خ١ز . اؾتبٜ َطزؾتبٜ زاضاي شذبيط يبثٕ ت١خ٣ ١ٚاز ٚؿسٞي اؾت

٤ٛچٟيٝ، شذبيط ٚؿسٞي پٗي ٚتبٔ اضظقٟٛسي زض اؾتبٜ َطزؾتبٜ . ٚيٗي١ٜ تٝ، اظ غطنيت ٤بي ثرف ٚؿسٜ اؾتبٜ اؾت؛ اٚب ثسٖيٕ ٞج١ز َبضذب٣ٞ ٤بي نطآ٠ضي اقٗت ايٝ ١ٚاز، ذب٘ نط٠قي ٚي ق١ز

.  اظ خ٣ٗٛ ت١اٟٞٛسي ٤بي ايٝ اؾتبٜ زض ظٚي٣ٟ ٚؿبزٜ اؾت (ؾّٟ ٤بي ٚطٚطيت ٚطق١ة)ٚؿبزٜ ٚهبٖح ؾبذتٛبٞي، ؾّٟ آ٤ٝ، طال ٠ ٟٟٚٓع ٠ ا١ٞاؼ ؾّٟ ٤بي تعئيٟي . ٠خ١ز زاضز

 :هطَق ّاي سشهايِ گزاسي دس بخص هعذى
 ؾبٔ پؽ اظ ت١ٖيس، ٟٚبؾت ثب ١ٚيؿيت ٤ط ق٥طؾتبٜ 10 اؾتهبز٢ اظ ٚؿبنيت ٚبٖيبتي تب 

 اضظـ ٚبقيٝ آالت ٠ تبؾيؿبت ٠ تد٥يعات ذط ت١ٖيسي %100 اؾتهبز٢ اظ ٚؿبنيت ْٛطَي 

 يب١ٜٞ ا١ٚض ْٛطَي 29 اؾتهبز٢ اظ ٚؿبنيت ْٛطَي زض ٠ض٠ز ١ٚاز ا٠ٖي٣ ٠ ١ٖاظ٘ ٠ يطؿبت يسَي ٚطبثى ٚبز٢ 

 اؾتهبز٢ اظ پ١قف ثي٣ٛ اي نٟس٠و ثي٣ٛ ْصاضي ٚؿسٞي ايطاٜ ثطاي ٠احس٤بي ضيؿٍ پصيط زض ثرف اَتكبل ٠ ث٥ط٢ ثطزاضي ٚؿبزٜ 

:  ایجاد ٚاحذٞاي تِٛيذي ؿٕؾ سٚي

. اؾتبٜ َطزؾتبٜ، ثب ت١خ٣ ث٣ ١ٚيؿيت زض ٤ٛؿبيٓي َك١ض ؾطاو ٠ ٞيبظ ثبظاض زاذٕ، زاضاي ا١ٖ٠يت ؾطٚبي٥ٓصاضي زض ت١ٖيس قٛف ض٠ي اظ َٟؿبٞتط٢ اؾت

:  ػشٔایٍٟزاسي دس اػتخشاج دِٚٛٔيت

ؾطٚبي٥ٓصاضي زض نطآ٠ضي ٠ اؾترطاج ١ٚاز ٚؿسٞي اظ خ٣ٗٛ ز١ٖ٠ٚيت زاضاي ت١خي٣ ايتهبزي اؾت، ثيكتطيٝ َبضثطز ز١ٖ٠ٚيت زض نٟبيؽ ظيطزؾتي اؾتبٜ اؾت  ٠ ث٣ ؾبيط اؾتب٥ٞب ٞيع نبزض ٚي 

.  ايٝ ٚبز٢ زض نٟبيؽ ٚؿسٞي ٚرتٗم اظ خ٣ٗٛ نٟبيؽ ش٠ة نٗعات، نٟبيؽ ٞؿ١ظ، قيك٥ؿبظي، ؾطاٚيٍ، ضٞٓؿبظي ٠ َكب٠ضظي َبضثطز٤بي نطا٠اٜ زاضز. ْطزز

:  ػشٔایٍٟزاسي دساػتخشاج ٚ فشآٚسي تاسیت

٥ٚٛتطيٝ َبضثطز ثبضيت زض نٟبيؽ حهبضي ث٣ ن١ضت ْٕ حهبضي ث٣ ٟٚػ١ض ثبال . شذبيط ثبضيت زض اؾتبٜ ٠ َبضثطز٤بي نطا٠اٜ آٜ زض نٟؿت ٠ ٤ٛچٟيٝ ؾطٚبي٣ ْصاضي زض ايٝ ثرف ثؿيبض ا٤ٛيت زاضز

. ؾال٢٠ ثط ايٝ، ثبضيت زض نٟبيؽ ضٞٓؿبظي ٠  نٟبيؽ ١٤ايي ٠ ٞػبٚي ٞيع َبضثطز زاضز. ثطزٜ ٠ظٜ ٚره١ل ْٕ حهبضي اؾت

:  ػشٔایٍٟزاسي دس اػتخشاج ٚ فشآٚسي خان طال



. ث٥سٖيٕ اضظقبنع٠ز٢ ٠ ييٛت نط٠ـ ثبالي ذب٥َبي طال، ؾطٚبي٥ٓصاضي زض ايٝ ثرف زاضاي ت١خي٣ ايتهبزي اؾت

:  ایجاد ٚاحذٞاي تِٛيذي ٔصاِح ػاختٕا٘ي ٘ؼٛص

ثب ت١خ٣ ث٣ ١ٚيؿيت اؾتبٜ َطزؾتبٜ زض ٤ٛؿبيٓي َك١ض ؾطاو ٠ ٞيبظ ثبظاض زاذٕ َك١ض ٠ ٠خ١ز شذبيط ٚؿسٞي ١ٚاز ا٠ٖي٣ زض اؾتبٜ، ؾطٚبي٥ٓصاضي زض ت١ٖيس ا١ٞاؼ ٚهبٖح ؾبذتٛبٞي پطؾي ٞؿ١ظ زاضاي 

.ت١خي٣ ايتهبزي اؾت   

:  تِٛيذ ػٍٟٙاي ػاختٕاٖ تاويفيت ٔطّٛب ٚ پيـشفتٝ

ثب ٠اضزات نٟب٠ضي پيكطنت٣ ٠ ت١اٟٞٛسؾبظي ٞيط٠ي اٞؿبٞي ٚترهم ثطاي ت١ٖيس ؾ٥ٟٓبي ؾبذتٛبٞي ثبَيهيت ٠ زاضاي اؾتبٞساضز ٚيت١اٜ اظ ٠اضزات ؾ٥ٟٓبي ؾبذتٛبٞي خ١ْٗيطي َطز ٠ زض ًٚبثٕ، 

.نبزضات ؾّٟ ٤بي ؾبذتٛبٞي ضا ث٣ ٟٚط٣ً انعايف زاز   

:   ایجاد واسخا٘جات جذیذ ػيٕاٖ

ضا  (ؾيٛبٜ ٠يػ٢)٠خ١ز شذبيط ٚؿسٞي زض اؾتبٜ َطزؾتبٜ ٠ يطاض ْطنتٝ اؾتبٜ زض ٤ٛؿبيٓي َك١ض ؾطاو ٠ ضا٥٤بي اضتجبطي ث٣ ٟٚبطى قطثي َك١ض، اُٚبٜ ت١ٖيس ٠ نبزضات ا١ٞاؼ ؾيٛبٜ 

. نطا٤ٙ َطز٢ اؾت

:   ساٜ ا٘ذاصي ٚ احذاث ص٘جيشٜ فٛالد ٚ صٙایع فّضي

٠خ١ز شذبيط ؾٟٓآ٤ٝ ٠ ؾبيط ١ٚاز ا٠ٖي٣ زض اؾتبٜ َطزؾتبٜ ٠ يطاض ْطنتٝ اؾتبٜ زض ٤ٛؿبيٓي َك١ض ؾطاو ٠ ضا٥٤بي اضتجبطي ث٣ ٟٚبطى قطثي َك١ض، اُٚبٜ ت١ٖيس ٚحه١الت ا٠ٖي٣ 

. آ٤ٝ ٠ ن١الز اظ خ٣ٗٛ ت١ٖيس آ٤ٝ اؾهٟدي ضا نطا٤ٙ ؾبذت٣ اؾت

:   ایجاد واسخاٟٟ٘اي جذیذ تِٛيذ فشٚآِياطٞا

ثب ٠خ١ز شذبيط ٚؿسٞي اؾتبٜ ث٣ ؾ١ٟاٜ ١ٚاز ا٠ٖي٣ ٠ ٠اضزات يبثٕ ت١خ٣ ا١ٞاؼ نط٠آٖيبغ٤ب ث٣ َك١ض ٠ ٞيبظ٤بي آتي َك١ض ث٣ نط٠ آٖيبغ٤ب ٠ ٞيع اُٚبٜ نبزضات ث٣ َك١ض٤بي ٤ٛؿبي٣، ؾطٚبي٣

. ْصاضي زض ايٝ ثرف زاضاي ا١ٖ٠يت اؾت

:   ػشٔایٍٟزاسي دس صٙایع تِٛيذ پٛوٝ ٔعذ٘ي

.٠خ١ز ٚؿبزٜ پ٣َ١ ٚؿسٞي زض اؾتبٜ َطزؾتبٜ زض َٟبض ؾبيط غطنيت٥بي ايتهبزي ٠ اختٛبؾي ٠ اُٚبٜ نبزضات ٠ ٞيبظ َك١ض، ؾطٚبي٥ٓصاضي٥بي آيٟس٢ ضا ث٥ط١ض َٗي ت١خي٥پصيط ٚيُٟس  

:   ػشٔایٍٟزاسي دس ػٍٟٙاي تضئيٙي ٚ آ٘تيه

ثب ثبظيبنت ٠ ت١ٖيس ؾ٥ٟٓبي تعئيٟي اظ ضبيؿبت ٠  ؾّٟ ضيع٢ ٤بي َبضذب٥٥ٞبي ؾ٥ٟٓبي ؾبذتٛبٞي اؾتبٜ َطزؾتبٜ ٚيت١اٜ ٚحه١الت خسيس ايدبز َطز ٣َ ضٛٝ اقتكبٖعايي ٚيت١اٞس نبزضات 

. نٟبيؽ زؾتي زض ايٝ ح١ظ٢ ضا ٟٚدط ق١ز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 طشح ٞاي ػشٔایٝ ٌزاسي تضسي دس تخؾ صٙعت - 5جذَٚ 

 

 

 تٛإ٘ٙذي ٞاي وـاٚسصي

ثرف َكب٠ضظي زض اؾتبٜ َطزؾتبٜ ٚد١ٛؾ٣ . ايتهبز َكب٠ضظي قب٤طِ حيبتي اؾتبٜ َطزؾتبٜ اؾت ٠ ثرف ٤بي نٟؿت ٠ ذسٚبت اؾتبٜ، ث٣ نؿبٖيت زض ثرف َكب٠ضظي ٠اثؿتٓي ظيبزي زاضز

اي اظ پتبٞؿيٕ ٤بي طجيؿي؛ ظيط ؾبذت ٤بي ؾٛطاٞي؛ ؾبظ ٠ َبض٤بي پكتيجبٞي ٠ ؾيبؾت ْصاضي ٤بي ثطذبؾت٣ اظ ضؾ١٘ اختٛبؾي ٠ نط٤ٟٓي َكب٠ضظاٜ ٠ ت١ٖيس َٟٟسْبٜ ايٝ ٟٚط٣ً اؾت 

٤ُتبض ؾطح ظيطَكت  815،567.5 ٤ُتبض خٟٕٓ، 374،084 ٤ُتبض ٚطاتؽ، 1،414،000اضاضي َكب٠ضظي،  ( زضنس اضاضي َكب٠ضظي َك١ض5) ٤ُتبض 1،217،038اظ ٚد١ٛؼ ٚؿبحت اؾتبٜ، 

. ٤ُتبض ثبقبت، ث٣ ذ١ز اذتهبل زاز٢ اٞس 47،273  ٤ُتبض اضاضي ظضاؾي ٠ 1،169،765ٚحه١الت َكب٠ضظي، 

 وـٛس (وُ اساضي صساعي ٚ تاغي)  ػطح صیش وـتٞفتٓستثٝ 

ستثٝ اَٚ ػطح صیشوـت دیٓ وـٛس 

 صساعت
اظ . ث٣ ن١ضت آثي َكت ٠ ظضؼ ٚي ق١ز% 12.8آٜ ث٣ ن١ضت زيٙ ٠ % 87.2 ٤ُتبض اظ َٕ ٚؿبحت اضاضي ظضاؾي اؾتبٜ ث٣ َكت ا١ٞاؼ ٚحه١الت ظضاؾي اذتهبل زاز٢ ٚي ق١ز ٣َ 1،169،765

 ٚيٗي١ٜ تٝ ٚحه١الت ظضاؾي 2ؾبال٣ٞ ثيف اظ . ث٣ ؾ١ٗن٣ ٠ ٚبثًي ث٣ ؾبيط ٚحه١الت ظضاؾي اذتهبل زاز٢ ٚي ق١ز% 5.3حج١ثبت ٠ % 14.2ث٣ قالت، % 77.8ٚد١ٛ ؾطح ظيطَكت ؾبال٣ٞ اؾتبٜ 

 .اظ اضاضي ظضاؾي اؾتبٜ ثطزاقت ٚي ق١ز 

 وـٛسي دس تِٛيذ ٘خٛد چٟاسْ ستثٝ 

  دسصذ تِٛيذ وـٛس8.3تٗ ٔعادَ  1،120،000 تا تِٛيذ  وـٛسي دس تِٛيذ ٌٙذْدْٚستثٝ 

  تٗ 313،000 تا تِٛيذ  وـٛسي دس تِٛيذ ػية صٔيٙيچٟاسْستثٝ 

 باغباًي

 ٤ُتبض ٚحه١الت ٤ؿت٣ زاض،  9،042 آٜ ضا ٚحه١الت زا٣ٞ زاض،   ٤ُتبض5،514 ٤ُتبض اظ َٕ ٚؿبحت اضاضي ٚعض٠ؾي اؾتبٜ ث٣ َكت ا١ٞاؼ ٚحه١الت ثبقي اذتهبل زاز٢ ٚي ق١ز ٣َ 47،273

ؾبال٣ٞ ثيف اظ  .  ٤ُتبضْطز٠ ٠ ثًي٣ ؾبيطٚحه١الت ٚثٕ ت١ت زضذتي، ؾٟدس، ظاٖعاٍٖ، ؾٛبو، اٞبض ٠ اٞديط تكُيٕ زاز٢ اؾت7،334 ٤ُتبض ت١ت نطٞٓي، 3،384 ٤ُتبض ا١ٓٞض زيٙ ٠ آثي،  15،488

 . ٤عاض تٝ ٚحه١ٔ اظ ثبقبت اؾتبٜ ثطزاقت ٠ زض زاذٕ ٠ ذبضج اؾتبٜ ؾطض٣ ٚي ق١ز 300

  دسصذ تِٛيذ وـٛس60 تٗ ٔعادَ 47،000 تا تِٛيذ ستثٝ اَٚ وـٛسي دس تِٛيذ تٛت فشٍ٘ي

  تٗ دس وـٛس45،000 تا تِٛيذ ستثٝ دْٚ وـٛسي دس تِٛيذ اٍ٘ٛس دیٓ

  ت12،294ٗتِٛيذ   تا  وـٛسي دس تِٛيذ ٌشدٚپٙجٓ ستثٝ 

م
ضزي

 

 غطنيت ٚحه١ٔ ٞب٘ ططح
ؾطٚبي٣ ْصاضي 

 (ٚيٗيبضز ضيبٔ)

اضظ ثطي  ٚيعاٜ

 (ٚيٗي١ٜ ي١ض٠)

اضظ ثطي  ٚيعاٜ

 (ٚيٗي١ٜ زالض)

اقتكبٔ 

 (ٞهط)

1 

ت نٟبيؽ ن١الز 
قطَ

َطزؾتبٜ
( 

ظٞديط٢ ن١الز
) 

 يط٢٠

 

 قٛف ن١الز

 

  ٚيٗي١ٜ ت1.5ٝ
27200 

 
116 - 900 

آ٤ٝ اؾهٟدي  ثيدبض
 ٚيٗي١ٜ تٝ 1.6

 

14500 

 
57 - 250 

 200 20.4 - 3300  ٚيٗي١ٜ ت1ٝ ْٟس٣ٖ آ٤ٝ ثيدبض-( ظٞديط٢ ن١الز ) نجب ١ٞض 2

3 
 ش٠ة آ٤ٝ ؾًع

 ( ظٞديط٢ ن١الز )

َٟؿبٞتط٢ آ٤ٝ 

ْٟس٣ٖ آ٤ٝ 

آ٤ٝ اؾهٟدي ذب٘ 

 ٚيٗي١ٜ تٝ 2

 ٚيٗي١ٜ تٝ 2

  ٚيٗي١ٜ ت1.4ٝ

24700 215 - 1150 

 ثيدبض-پتط٠قيٛي ثؿثت 4
 (PET)پٗي اتيٗٝ تطنتبالت

 
 1150 - 765 88000 ٤عاض ت500ٝ

 1150 - 250 28750   ٤عاض ت50ٝ ا١ٞاؼ الؾتيٍ ضازيبٔ ذ١زض٠ ز٤ٓالٜ-ْؿتطـ تبيط ضاظي 5

 200 4 - 1000  َي١ْٗط240٘ قٛف طال طالي ؾًع 6

 135 13.8 - 1700  ٤عاض ت٣ٖ١ٖopvc 14ٝ  ز٤ٓالٜ-قطَت آثبٞٓبٜ ٣ٖ١ٖ ثؿپبض 7

 120 - 15 2000  ٤عاض ت30ٝ ؾهبض٢ ٚبٖت ٠ َبٚپبٞس ْيب٤ي ثط پبي٣ ٚبٖت ٚطي١اٜ-قطَت غيٟب ١ٞـ ض٠غ٤الت 8

 62 - 12.5 1940  ٤عاض ت245ٝ ٚالت ذكٍ ٚؿ١ٖٛي ٠  ٚحه١الت ثتٟي قيطٚؿٗح اظ ثتٝ ؾجٍ ْبظي ؾًع-ث٥ي٣ٟ نٟؿت آغٞس 9

 110 - 0.9 215  زؾتٓب5300٢ َبٚي١ٜ ٠َبٚي١ٞت ثيدبض-قطَت اؾت آ٤ٟيٝ آضيب 10

 90 - 7 1000  ؾسز5000 تد٥يعات پعقُي ٠خطاحي پط٠تع٤بي ٚههٕ ضاٜ ؾٟٟسج-قطَت آتيال اضت١پس 11

 80 - ( ٚيٗي١ٜ ي١ا10ٜ)1.3ٚؿبزٔ  210  ٤عاض ت54ٝ ٚترٗرٕ ؾيبٔ ثتٝ ز٤ٓالٜ-نٟؿت َطغ 625 ت١ٖيسي تؿب٠ٞي 12

 72 - 3.6 500  ٤عاض ت6ٝ نيٗٙ پالؾتيُي چٟس الي٣ ٖٛيٟيت قس٢ ؾًع-قطَت ضاغاٜ پالؾتيٍ 13

 41 - 5.5 780  ٤عاض ت50ٝ َيؿ٣ ٤بي ؾ٣ الي٣ پٗي اتيٗٝ قطَت آضيب پالؾت ؾٟٟسج 14

 5710 38.2 8334 195795  خٛؽ



گلخاًِ ٍ پشٍسش قاسچ 
  نؿبٔ ٠احس٤8ٛچٟيٝ، .  ٚيٗي١ٜ قبذ٣ ْٕ ٠ ْيب٢ نؿبٔ ٚي ثبقس31/2تٝ ؾجعي ٠ نيهي ٠  4،000ٚتط ٚطثؽ ٠ ت١ٖيس 197،186 ٠احس ْٗرب٣ٞ ثب ٚؿبحت 70زض حبٔ حبضط زض اؾتبٜ َطزؾتبٜ 

.  تٝ زض حبٔ نؿبٖيت ٚي ثبقس3،177 ٚتط ٚطثؽ ٠ ت١ٖيس 27،583پط٠ضـ يبضذ ذ١ضاَي ٠ نسني ثب ٚؿبحت 

 
 :پشٍطُ ّاي سشهايِ گزاسي بخص کطاٍسصي استاى کشدستاى

 :بذيلي ٍ تکويلي تصيش بخص صٌايع 
 

 

 

 

 اسانس و رنگ های خوراکی: عنوان طرح 

ف
دي

 ر

(هیلیوى ريال)هشينه هاي هورد نیاس هقذار عنواى  

 ٚكرهبت ظيطثٟبيي

 - 250 غطنيت

 6000  ٤ُتبض1.2 ظٚيٝ

 30000  ٚتط ٚطثؽ2500 ؾبذتٛبٜ ؾبظي

 35000 ذط َبٕٚ ٚبقيٝ آالت ١ٚضز ٞيبظ

...اة،ثطو،ْبظ تبؾيؿبت  18000 

...ٖيهتطاٌ، ٚبقيٝ يرچبٔ زاض ٠ َبٚي١ٜ حٕٛ ٠ ًٕٞ  7500 

 ٚكرهبت تؿ٥يالت

  ٞهط30  اقتكبٔ

 50000  ؾطٚبي٣ زض ْطزـ

 146500  َٕ ؾطٚبي٣ ْصاضي

 طشح فشآٚسي دا٘ٝ ٞاي سٚغٙي

ف
دی

 س
(ٔيّيٖٛ سیاَ)ٞضیٙٝ ٞاي ٔٛسد ٘ياص ٔمذاس عٙٛاٖ  

 ٚكرهبت ظيطثٟبيي

 -  ت12000ٝ غطنيت

 7500  ٤ُتبض2.3 ظٚيٝ

 84000  ٚتط ٚطثؽ7000 ؾبذتٛبٜ ؾبظي

 450000 ذط َبٕٚ ايطاٞي ٠ذبضخي ٚبقيٝ آالت ١ٚضز ٞيبظ

...اة،ثطو،ْبظ تبؾيؿبت  22000 

...ٖيهتطاٌ، ٚبقيٝ يرچبٔ زاض ٠ َبٚي١ٜ حٕٛ ٠ ًٕٞ  18000 

 ٚكرهبت تؿ٥يالت

ٞهط65  اقتكبٔ  

 150000  ؾطٚبي٣ زض ْطزـ

 731500  َٕ ؾطٚبي٣ ْصاضي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

يطشح فشآٚسي ػية صٔيٗ  

ف
دی

 س

(ٔيّيٖٛ سیاَ)ٞضیٙٝ ٞاي ٔٛسد ٘ياص ٔمذاس عٙٛاٖ  

 ٚكرهبت ظيطثٟبيي

 - 37000 غطنيت

 7500  ٤ُتبض1.5 ظٚيٝ

 30000  ٚتط ٚطثؽ2500 ؾبذتٛبٜ ؾبظي

 632500 ذط َبٕٚ ايطاٞي ٠ذبضخي ٚبقيٝ آالت ١ٚضز ٞيبظ

...اة،ثطو،ْبظ تبؾيؿبت  22000 

...ٖيهتطاٌ، ٚبقيٝ يرچبٔ زاض ٠ َبٚي١ٜ حٕٛ ٠ ًٕٞ  18000 

 ٚكرهبت تؿ٥يالت

  ٞهط30  اقتكبٔ

 100000  ؾطٚبي٣ زض ْطزـ

 810000  َٕ ؾطٚبي٣ ْصاضي



 

 

 صيش بخص دام ٍ طيَس

:عنواى طزح   راسی سیونتال1000گاو شیزي  

:ٔـخصات فٙي   

  ْب٠ قيطي ؾٛيٟتبٔ: ٞػاز ١ٚضز اؾتهبز٢ 

  تٝ قيط11200: ت١ٖيس قيطؾبٖيب٣ٞ زض پيٍ ت١ٖيس  

  ضاؼ250: ت١ٖيس تٗيؿ٣ ٚبظاز  

  تٝ ١ْقت يطٚع110: ت١ٖيس ؾبٖيب٣ٞ ١ْقت   

   يُؿبٔ پؽ اظ احساث: ظٚبٜ ضؾيسٜ ث٣ حساَثط ت١ٖيس پؽ اظ احساث 

  ٔٞهط اقتكبٔ ظايي ٚؿتًي60ٙ: ٚيعاٜ اقتكب  

  ؾيؿتٙ خبيٓب٢ نطي اؾتبٔ(قصا ز٤ٟس٢)زؾتٓب٢ قيط ز٠ـ،  آؾيبة ٚيُؿط،  ؾي١ٗ، نيسض : ٚٗع٠ٚبت ١ٚضز ٞيبظ ذط ت١ٖيس  ، 

 ٔـخصات صیشتٙا
  ٤ُتبض26: ٚؿبحت ١ٚضز ٞيبظ ثطاي احساث ططح 

    ٔيضاٖ ػشٔایٝ ٌزاسي
  (.ٚيٗيبضز ضيبٔ ٚيجبقس250 زالض ٠ اؾتجبض ضيبٖي ١ٚضز ٞيبظ 55000اؾتجبض اضظي ١ٚضز ٞيبظ ) ٚيٗيبضز ضيب450ٔ: َٕ ؾطٚبي٣ ْصاضي ١ٚضز ٞيبظ 

 

:عنواى طزح   راسی3000گاو شیزي  

  ٔـخصات فٙي: 

  پط٠ضـ ْب٠ قيطي ٤ٗكتبيٝ: ٞػاز ١ٚضز اؾتهبز٢ 

  تٝ قيط32600: ت١ٖيس قيطؾبٖيب٣ٞ زض پيٍ ت١ٖيس   

 ضاؼ750: ت١ٖيس تٗيؿ٣ ٚبظاز  

  تٝ ١ْقت يطٚع330: ت١ٖيس ؾبٖيب٣ٞ ١ْقت   

   يُؿبٔ پؽ اظ احساث: ظٚبٜ ضؾيسٜ ث٣ حساَثط ت١ٖيس پؽ اظ احساث 

  ٔٞهط اقتكبٔ ظايي ٚؿتًي150ٙ: ٚيعاٜ اقتكب  

  ؾي١ٗ  آؾيبة ٚيُؿط، ؾيؿتٙ خبيٓب٢ نطي اؾتبٔ(قصا ز٤ٟس٢)زؾتٓب٢ قيط ز٠ـ، نيسض : ٚٗع٠ٚبت ١ٚضز ٞيبظ ذط ت١ٖيس ، 

 ٔـخصات صیشتٙا 

  ٚتط ٚطثؽ  100:  ٚؿبحت ١ٚضز ٞيبظظٚيٝ ث٣ اظاي ٤ط ضاؼ  

 ٤ُتبض30:َٕ ٚؿبحت ١ٚضز ٞيبظ ثطاي اخطاي ططح 

 ٔيضاٖ ػشٔایٝ ٌزاسي   ٚيٗيبضز ضيب900ٔ: َٕ ؾطٚبي٣ ْصاضي ١ٚضز ٞيبظ  

 ٌشدؿٍشي ٞاي  تٛإ٘ٙذي

سصت ّا ٍ پتاًسيل ّاي  بخص  گشدضگشي  ف
 خبشث٣ طجيؿي، ؾٟتي، آزاة ٠ ضؾ١٘، تبضيري ـ ثبؾتبٞي ٠ پتبٞؿيٕ طجيؿت ْطزي ت١اٞبيي ت١ٖيس زضآٚس ٤ٛطا٢ ثب تؿبٕٚ نط٤ٟٓي زض ؾطح ٚٗي ٠ خ٥بٞي زاضز 1،000اؾتبٜ َطزؾتبٜ ثب ثيف اظ 

.  يبثٗيت ٤بي اؾتبٜ زض ح١ظ٢ ْطزقٓطي اؾت اظ ٤ٛچٟيٝ، آثبض ٚتؿسز ثجت قس٢ زض ن٥طؾت ٚٗي، ت١اٞبيي ثب٢١ًٖ زض طجيؿت ْطزي ٠ ْطزقٓطي ذطيس

 ١ٚضز ثجت ٚٗي قس٢ اٞس؛ ٠ ز٠  ٟٚط٣ً ا٠ضاٚبٜ ٠ قبض َطنت١ ٞيع زض ٚطح٣ٗ ثجت خ٥بٞي 900 ١ٚضز اؾت، اظ ايٝ تؿساز 1،870خبشث٣ طجيؿي ٠ تبضيري قٟبؾبيي قس٢ زض اؾتبٜ َطزؾتبٜ ثيف اظ 

. اظ زيٓط خبشث٣ ٤بي اؾتبٜ ٚي ت١اٜ يٗؿ٣ ظي١ي٣، زضيبچ٣ ظضيجبض، ض٠ؾتبي پُٗبٞي پبٖٟٓبٜ، يٗؿ٣ يٛچًبي، ؾّٟ ٞجكت٣ ا٠ضاٚبٜ، يطآٜ تبضيري ٕٞٓ، ؾٛبضت ٤ب، ٚؿبخس ضا ٞب٘ ثطز. اؾت

ايٝ ٟٚبطى ٣ٞ١ٛٞ ْطزقٓطي آ١ٖت، ث١ئيٝ ؾهٗي، ؾ١ضيٝ، ؾب١ٌٖ، ثؿت، ؾبضأ، ي١ظثبقُٟسي، ثؿطب٘، .   ٟٚط٣ً ٣ٞ١ٛٞ ْطزقٓطي ثطاي ؾطٚبي٣ ْصاضي اؾت٤35ٛچٟيٝ اؾتبٜ َطزؾتبٜ زاضاي 

چ٥بض َٛپ ٠ ،... ، يطت ْطزقٓطي ظضي١اض، ْب٠قبٜ، ١َٚبييٝ، ١٤ضاٚبٜ، زٔ ٠ ز٣ٖ ٚطظ، ؾ١ضأ، يٛچًبي، ن١ٗات آثبز ٠ يبؾ١َٟس ٠ (ثبقٛبو)يٟٗسض، ظي١ي٣، ثسض ٠ پطيكبٜ، يهالٜ، ثبظاضچ٣ ٚطظي ظضي١اض 

.  ْطيع٢، َٛپ ْطزقٓطي ن١ٗات آثبز ؾٟٟسج، َٛپ ْطزقٓطي آثيسض ٠ َٛپ ْطزقٓطي ثب٣ٞ اقبض٢ َطز- ٚح١ض ْطزقٓطي زض اؾتبٜ ٠خ١ز زاضز ٣َ اظ خ٣ٗٛ ٚي ت١اٜ ث٣ ٚح١ض ْطزقٓطي يكالو

.   ٟٚعٔ ٣ْٗ زاضي، ٟٚعٔ ؾطبيي، ٟٚعٔ پيطٚطازي، ٟٚعٔ احٛسي، حٛب٘ ذبٜ ٠ ٟٚعٔ ٚت١ؾٕ: دس اػتاٖ ٚجٛد داسد وٝ  عثاستٙذ اصٚاٌزاسي تٙاي تاػتا٘ي  لاتُ 6



 

 

 :صٌايع دستي 
نٟبيؽ زؾتي اؾتبٜ َطزؾتبٜ ثركي اظ نط٤ّٟ ٚطز٘ ايٝ ايٗيٙ اؾت ٣َ ثط اؾبؼ ٞيبظ ٠ ذالييت زض طي ظٚبٜ قُٕ ْطنت٣ ٠ ثؿيبض ٚت١ٟؼ اؾت، ٤ٛچٟيٝ ث٣ ٖحبظ َيهيت ق٥طت 

، ْٗيٙ، ٟٚجت َبضي،  ٞبظٌ ((يحيي چٗٛي)ضيع٢ ٚب٤ي ًٞف ثت٣ اي، ْٕ ٠َيٗي، ْٕ ٚيطظاؾٗي، قبخ ١ْظٞي )اظ نٟبيؽ زؾتي ايٝ اؾتبٜ  ٚي ت١اٜ ث٣ َالـ ثبني، يبٖيجبني . خ٥بٞي زاضز

َالـ ثبني اظ نٟبيؽ زؾتي ق٥طؾتبٜ ٚطي١اٜ اؾت ٠ زض  .ٞٛسٚبٖي، پ١ٍٖ ز٠ظي ٠ حهيطثبني، ؾهبٖٓطي ٠ ؾطاٚيٍ ؾبظي، َبقي َبضي ٞب٘ ثطز. َبضي چ١ة، زؾتجبني، قبٖيجبني

 . ٚطي١اٜ ثؿ١ٟاٜ ق٥ط خ٥بٞي َالـ ثبني ثجت خ٥بٞي قس (wcc) ثب ضاي زا٠ضاٜ ق١ضاي خ٥بٞي نٟبيؽ زؾتي ؾبظٚبٜ ي١ٞؿ١ُ 1396ق٥طي١ض ٚب٢ 

فشصت ّاي سشهايِ گزاسي دس بخص گشدضگشي 
:اظ نطنت ٤بي ؾطٚبي٣ ْصاضي ثرف ْطزقٓطي اؾتبٜ َطزؾتبٜ ٚي ت١اٜ ث٣ ١ٚاضز ظيط اقبض٢ َطز  

 احساث ٤تٕ زض ق٥طؾتبٜ ٤بي اؾتبٜ 



 

  ايدبز ثبظاضچ٣ ٚطظي نٟبيؽ زؾتي 

 ايدبز ق٥طٌ نٟبيؽ زؾتي 

 ايدبز تبؾيؿبت ٠ضظـ ٤بي آثي زض زضيبچ٣ ظضي١اض ٠ ؾس يكالو  

 ؾتبض٢ زض ظٚيٝ ٤بي خ١اض ض٠زذب٣ٞ يكالو 4ايدبز ٤تٕ  

  اخطاي ٟٚبطى ٣ٞ١ٛٞ ْطزقٓطي اؾتبٜ 

  احساث ٚدتٛؽ َٛپيّٟ زض ٚؿيط َبٚيبضاٜ ٠ قب١٤ 

 ت٥ي٣ ٠ اخطاي ططح ؾبٚبٞس٤ي ْطزقٓطي ح١ظ٢ ؾس ثب٣ٞ 

 ت٥ي٣ ٠ اخطاي ططح ؾبٚبٞس٤ي ْطزقٓطي ح١ظ٢ زضيبچ٣ ظضي١اض ٚطي١اٜ 

 ايدبز ١ٚظ٢ نط٤ٟٓي ا٠ضاٚبٞبت 

  اُٚبٜ ؾٟدي ٠ احساث پيؿت اؾُي ْطز٣ٞ غاال٣ٞ ز٤ؿتبٜ زظٖي 

 َٗج٣ ايبٚتي زضيبچ٣ ظضي١اض 40 ثب ٤ُتبض  2  احساث ز٤ُس٢ ؾبحٗي زض ٟٚط٣ً ث٣ ٚؿبحت 

  ايدبز ت٣ٗ َبثيٝ زض ٟٚبطى ْطزقٓطي زضيبچ٣ ظضي١اض ٠ آثيسض ؾٟٟسج 

  احساث ثبـ پطٞسْبٜ زض ٟٚبطى ْطزقٓطي زضيبچ٣ ظضي١اض ٠ آثيسض ؾٟٟسج 

 ايدبز ٚطَع ٠ضظـ ٤بي ظٚؿتبٞي ٤١َؿتبٞي زض ٟٚط٣ً ْطزقٓطي آثيسض 

 



 

 

 ٌشدؿٍشي تخؾ دس ٌزاسي ػشٔایٝ ٞاي پشٚطٜ اص تشخي تـشیح. 44جذَٚ

 

٘شخ تاصدٜ 

 (دسصذ)داخّي 

 

اؿتغاِضایي 

 (٘فش)

 ػشٔایٝ ٌزاسي ٔٛسد ٘ياص

جٕع وُ   ٔحُ اجشا ظشفيت پيـٟٙادي طشح

 (ٔيّيٖٛ سیاَ)

دس ٌشدؽ 

 (ٔيّيٖٛ سیاَ)

ثاتت 

 (ٔيّيٖٛ سیاَ)

 ت٣ٗ َبثيٝ ظضي١اض ٚطي١اٜق٥طؾتبٜ   ٞهط زض ؾبٔ ٤عاض 400 330،000 20،000 350،000 70 3/22

 احساث پبضٌ آثي ٚطي١اٜق٥طؾتبٜ  ؾبٔ ٞهط زض  ٤عاض110 115،000 5،000 120،000 40 7/23

 کشدستاى استاى داساييٍ  اقتصادي اهَس کل اداسُ: هٌبع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



: داساي پيص هطالعات اهکاى سٌجيگزاسي سشهايِ ّاي پشٍطُ  
 

  تاصاس ٞذف  ٘اْ طشح 
ظشفيت پيـٟٙادي 

 طشح

اؿتغاَ    وُ ٞضیٙٝ ٞاي ػشٔایٝ ٌزاسي 

صایي 

ٔؼتميٓ 

  (٘فش)

٘شخ تاصدٜ 

 (دسصذ)داخّي 
ػشٔایٝ ٌزاسي 

ٔيّيٖٛ )ثاتت 

 (سیاَ

ػشٔایٝ دس ٌشدؽ ٔٛسد 

 (ٔيّيٖٛ سیاَ)٘ياص 
 (ٔيّيٖٛ سیاَ)ٔجٕٛع وُ 

 پتشٚؿيٕي

 تّذیًٙ، وأپا٘ذیًٙ، 

 تشويثات تش پایٝ پّي اتيّٗ 
ت26000ٗ  داخُ وـٛس     336,999 1,003,996 1,340,995 71 37 

 تِٛيذ ِِٛٝ دٚجذاسٜ پّي 

  (واسٌٚيت)اتيّٗ 
ت6000ٗ  داخُ وـٛس   108,394 297,890 406,284 22 22 

 پّي اتيّٗ اصالح ؿذٜ 

جٟت تٟثٛد چؼثٙذٌي 

  (ٌشاَ٘ٛ پّي اتيّٗ)

ت24000ٗ  داخُ وـٛس   311,614 946,549 1,258,163 84 30 

  پّي اتيّٗ تجضیٝ پزیش 

 داخُ وـٛس ٚ 

وـٛسٞاي 

 ٕٞؼایٝ 

ت26500ٗ  254,704 1,061,370 1,316,074 46 32 

 ٔؼتشتچ پّي اتيّٗ، 

وأپاٚ٘ذ پّي اتيّٗ ػثه 

ٚ ػثه خطي تمٛیت ؿذٜ 

 ٚ ٌشاَ٘ٛ پّي اتيّٗ 

ت21000ٗ  داخُ وـٛس   317,417 823,246 1,140,663 66 20 

 پّي اتيّٗ تا ٔماٚٔت 

 حشاستي تاال 
 30 74 488,136 81,444 406,692 31000.00  داخُ وـٛس 

 تِٛيذ پّي ٚیٙيُ اِىُ 

(PVA ) 
ت7000ٗ  داخُ وـٛس   25,536,887 33,168 25,570,055 46 13 

 صٙعتي

 ػيؼتٓ تشٔض خٛدسٚ 

(ABS ) 

 داخُ وـٛس عّي 

اِخصٛف ؿشوت 

ٞاي خٛدسٚػاصي 

ػایپا ٚ ایشاٖ 

 خٛدسٚ 

دػتٍاٜ دس ػا30000َ  86,478 31,675 118,153 44 50 

 تِٛيذ ا٘ٛاع لطعات تذ٘ٝ 

 خٛدسٚ 

 صٙایع خٛدسٚ 

ػاصي داخُ 

 وـٛس 

تٗ دس ػا5500َ  61,434 114,630 176,064 20 38 

 ا٘ٛاع غزاٞاي آٔادٜ ٚ ٘يٕٝ 

 آٔادٜ 

 داخُ اػتاٖ ٚ 

ؿٟشػتاٖ 

 ٕٞجٛاس 

ت8500ٗ  852,938 37,499 890,437 60 22 

  ٌشاَ٘ٛ چٛب پالػتيه 

 ٔصشف داخُ 

ٚصادسات - وـٛس

تٝ وـٛسٞاي 

 ٕٞؼایٝ 

ت10000ٗ  113,637 4,788 118,425 27 41 

  پٛدس الػتيه 

 داخُ وـٛس، 

ؿٕاَ عشاق، 

 آرستایجاٖ 

ت20000ٗ  118,210 12,160 130,370 32 18 



  دیٛد ٘ٛسي LED تِٛيذ 
 تاصاس داخّي، 

 تاصاس عشاق 
ٞضاسعذد28500  75,230 3,116 78,346 36 34 

 تِٛيذ ِٔٛذٞاي تشق 

 ٔمياع وٛچه 

 داخُ وـٛس ٚ 

 وـٛس عشاق 
دػتٍا50ٜ  371,516 81,617 453,133 23 42 

 تِٛيذ ٘ا٘ٛ وأپٛصیت پّيٕش 

ٞٛؿٕٙذ جٟت صٙایع 

 خٛدسٚػاصي 

 32 91 2,612,608 344,657 2,267,951 2500.00  داخُ وـٛس 

 تِٛيذ ػَّٛ ٚ ٔاطَٚ 

 خٛسؿيذي 

 داخُ وـٛس ٚ 

وـٛسٞاي ٔٙطمٝ 

 خاٚسٔيا٘ٝ 

ٔيّيٖٛ ِٚت10  435,028 74,098 509,126 33 35 

ت36000ٗ  داخُ وـٛس   فشآٚسي ػيّيغ   81,287 132,150 213,437 65 23 

 تِٛيذ ٚسلٝ ٞاي چٙذ الیٝ 

 اػپتيه 

 ٚاحذٞاي تِٛيذ 

وٙٙذٜ ٔحصٛالت 

آؿأيذ٘ي 

اػتشیّيضٜ ٚ 

ٕٞٛط٘يضٜ وُ 

 وـٛس 

ت15000ٗ  971,012 461,597 1,432,609 51 28 

 تِٛيذ ٚسق ٞاي فّضي 

 سٍ٘ي 

 وـٛسٞاي 

حاؿيٝ خّيج 

فاسع، عشاق، 

تشويٝ، آرستایجاٖ 

 ٚ اسٔٙؼتاٖ 

ت50000ٗ  336,731 1,893,810 2,230,541 44 39 

  ٚ ػاصػاخت

 تِٛيذ تتٗ ٌاصي ٚ لطعات 

  AACػثه تتٙي 

 ٔصشف داخُ، 

عشاق، ؿشق 

 تشويٝ 

 28 13 155,664 5,630 150,034 ٔتش ٔىعة90000

  تِٛيذ ػًٙ ٔصٙٛعي 

 صٙعت ػاختٕاٖ 

ػاصي وـٛس، 

 عشاق 

ت500000ٗ  1,330,919 41,196 1,372,115 50 50 

 ػيؼتٓ لاِة عایك 

 اص جٙغ پّي ICFٔا٘ذٌاس 

 اػتایشٖ ٔٙثؼط ؿذٜ 

 صٙعت ػاختٕاٖ 

ػاصي داخُ 

وـٛس ٚ وـٛس 

 عشاق 

ٔتش ٔىعة100000  154,685 831,700 986,385 43 34 

 ػًٙ فشؽ اص ضایعات 

 ٔعذٖ 

 صٙعت ػاختٕاٖ 

ٚ صیثاػاصي 

ؿٟشٞاي داخُ ٚ 

 خاسج وـٛس 

تٗ دس ػا5500َ  977,574 4,743 982,317 12 32 

 ػًٙ ٞاي تضئيٙي ٚ 

 ٔصٙٛعات ػٍٙي 

 داخُ وـٛس ٚ 

وـٛسٞاي 

 ٕٞؼایٝ 

ٔتش ٔشتع5000  27,218 1,886 29,104 9 74 

 وـاٚسصي

 43 39 653,511 8,143 645,368 111.00  داخُ وـٛس     تِٛيذ داسٚٞاي ٌياٞي 



 ا٘ٛاع پٛدس ٚ ٔایع تخٓ 

 ٔشغ 
 20 20 95,460 6,311 89,149 لطعٝ ٔشغ100000  داخُ وـٛس   

 48 27 150,579 15,247 135,332 ِيتش210000  داخُ وـٛس     ا٘ٛاع اػا٘غ ٞاي خٛساوي 

 تِٛيذ ا٘ٛاع اػا٘غ ٚ سً٘ 

 ٞاي خٛساوي 
 38 37 100,531 11,966 88,565 ت150ٗ  داخُ وـٛس   

 تِٛيذ وٛد آِي صیؼتي ٚ 

 وٕپٛػت 

 داخُ وـٛس ٚ 

وـٛسٞاي 

 ٕٞؼایٝ 

 19 21 120,445 4,944 115,501 ت20000ٗ

 فشاٚسي ٔيٜٛ ٚ ا٘جٕاد 

 ػشیع ٔيٜٛ ٚ وٙؼا٘تشٜ 

 داخُ وـٛس ٚ 

صادسات تٝ وـٛس 

 عشاق 

 18 80 648,208 534,664 113,544 ت30000ٗ

 سٚغٗ وـي تصفيٝ سٚغٗ 

 خٛساوي 

 اػتاٖ ٞاي 

ٕٞجٛاس ٚ 

صادسات تٝ 

وـٛسٞاي 

 ٕٞؼایٝ 

 15 43 293,632 142,562 151,070 ت12000ٗ

 ایجاد آصٔایـٍاٜ ٔشجع 

 صٙایع غزایي 
 44 29 86,373 14,377 71,996 ٚاحذ دس ػا3000َ  ػٙٙذج 

 فشآٚسي ػية صٔيٙي ٚ 

 ٔحصٛالت جا٘ثي 
 20 80 552,903 525,491 27,412 ت37200ٗ  داخُ وـٛس 

 تِٛيذ آتٕيٜٛ، پٛسٜ ٔيٜٛ ٚ 

 وٙؼا٘تشٜ 

 ؿٟشػتاٖ 

 ػٙٙذج 
 47 45 532,058 27,115 504,943 ت650ٗ

 داْ ٚ طيٛس

  پشٚسؽ صٙعتي تّذسچيٗ 

 اػتاٟ٘اي 

ٕٞجٛاس ٚ 

وـٛسٞاي 

 ٕٞؼایٝ 

 38 18 57,259 5,361 51,898 لطع50000ٝ

 پشٚاستٙذي ٌٛػاِٝ تا 

اِٚٛیت طاد ػٕيٙتاَ تا 

  سأع 1000ظشفيت تاالي 

 40 55 340,592 37,810 302,782 سأع1000  ٔشیٛاٖ 

 ٚاحذ ٌٛػفٙذ داسي 

داؿتي تضسي تا اِٚٛیت 

٘ظاد سٚٔا٘ف تا ظشفيت 

  سأع 3000تاالي 

 29 40 86,231 32,395 53,836 سأع3000  داخُ وـٛس 

 18 15 60,248 6,185 54,063 لطع30000ٝ  داخُ وـٛس   ٔشغ تخٓ ٌزاس 

  تِٛيذ ٘اٌت ٔشغ 

 اػتاٖ ٞاي 

ٕٞجٛاس ٚ 

صادسات تٝ 

وـٛسٞاي 

 ٕٞؼایٝ 

8500.00 286,784 433,293 720,077 135 30 



 پشٚسؽ ٔشغ اجذاد 

 ٌٛؿتي 

 اػتاٖ ٞاي 

ٕٞجٛاس ٚ 

صادسات تٝ 

وـٛسٞاي 

 ٕٞؼایٝ 

 65 13 55,797 3,167 52,630 لطع50000ٝ

 پشٚسؽ ؿتشٔشغ تٛاْ تا 

 لطعٝ ٚ 100ظشفيت تاالي 

پشٚاسي تا ظشفيت تاالي 

  لطعٝ 300

 50 34 36,086 5,316 30,770 لطع400ٝ  داخُ وـٛس 

 تِٛيذ فشآٚسدٜ ٞاي طيٛس، 

لطعٝ تٙذي ٚ تؼتٝ تٙذي 

 ٌٛؿت وثه ٚ تٛلّٕٖٛ 

 داخُ اػتاٖ ٚ 

 اػتاٟ٘اي ٕٞجٛاس 
 21 45 1,899,858 1,766,762 133,096 ت45000ٗ

:فشصت ّاي پيطٌْادي ساصهاى صوت ٍ جْاد کطاٍسصي جْت استقشاس دس هٌطقِ ًوًَِ گشدضگشي باًِ  
:فشصت ّاي حَصُ صٌايع تبذيلي  

(هيليَى سيال)حجن سشهايِ گزاسي  عٌَاى فشصت سديف  

 571،600 طشح تِٛيذ اػا٘غ ٚ سً٘ ٞاي خٛساوي 1

 556،000 طشح فشآٚسي عشليات، اػا٘غ ٚ تؼتٝ تٙذي ٌياٞاٖ داسٚیي 2

 291،5000 طشح تِٛيذآتٕيٜٛ ٚ وٙؼا٘تشٜ 3

 100،000 طشح تِٛيذ سب ٌٛجٝ فشٍ٘ي 4

5 
تِٛيذ ا٘ٛاع ٘اٌت، جٛجٝ وثاب، ؿٙيؼُ، تاَ ػٛخاسي، ٔشغ ػٛخاسي ٚ 

ٜ ٞاي ٔـاتٝ اص ٌٛؿت طيٛس  فشآٚسد
360،0960 

 1،542،100 طشح فشآٚسي ػية صٔيٙي 6

 2177500 طشح سٚغٗ وـي اص دا٘ٝ ٞاي سٚغٙي 7

 650،500 ا٘ٛاع ٔيٜٛ جات طشح ػشدخا٘ٝ، ػٛست ٚ تؼتٝ تٙذي 8

 376،500 طشح تؼتٝ تٙذي خـىثاس، حثٛتات ٚ ادٚیٝ جات 9

 :فشصت ّاي حَصُ صٌعت

 عٌَاى فشصت سديف
هيليَى )حجن سشهايِ گزاسي 

 (سيال

 179،783 صفحٝ ٚ ٚسق پّي اتيّٙي 1

 200،000 ا٘ٛاع تي ؿشت تشیىٛ ٔشدا٘ٝ ٚ ص٘ا٘ٝ- پاسچٝ ٞاي تشیىٛ سٍ٘شصي ؿذٜ 2

 21,567,1 ا٘ٛاع ٔحصٛالت فْٛ پّي اتيّٙي 3

 20,285,6 اِياف پّي اتيّٙي 4

 20,696,9 تـه خٛاب پّي اتيّٗ 5

 21,467,7 ٔؼتشتچ ٚ وأپا٘ذ پّي اتيّٙي 6

 3،650،000 (یخچاَ فشیضس ٚ ػایذ ، ِثاع ؿٛیي، ظشفـٛیي ٚ وِٛش ٌاصي)تِٛيذ ِٛاصْ خاٍ٘ي  7

 1،850،000 تِٛيذ پاسچٝ ٘ثافتٝ اػپاّ٘غ 8

 2،017،401 تِٛيذ پٛسٜ ٔيٜٛ ٚ ػثضیجات تعٙٛاٖ غزاي وٛدن ٚ تضسٌؼاالٖ ٚ چيپغ ٔيٜٛ 9

 176،449 فيّٓ چٙذ الیٝ پّي اتيّٙي 10

 7،850،000 فشآٚسي ٘ـاػتٝ رست 11

 499،393 (... ٚ خٛدپشداص posٚواغز دػتٍاٜ ٞاي( واغز حشاستي  12

 

 



 


