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نگاه یک  در  کردستان  ستان  ا
استراتژيک  موقعيت  از  برخورداري  با  کردستان،  استان 
شدن  )واقع  غني  منابع  و  اقتصادي(  و  سياسي  )جغرافيايي، 
بر سرشاخه هاي پنج حوزه ي آبريز مهم کشور، آب و هواي 
معدني  متنوع  و  غني  ذخاير  وجود  کشاورزي،  براي  مناسب 
و  اندازهاي طبيعي  از چشم  برخورداري  غيرفلزي(،  و  )فلزي 
جاذبه هاي گردشگري، به ويژه طبيعت گردي، وجود نيروي 
شکل  براي  مناسب  فرصت  غيره(،  جوان   و  کارآمد  انساني 
شدن  تبديل  يا  و  فعال  مرزي-تجاري  ي  منطقه  يک  گيري 
گرفتن  قرار   . دارد  اختيار  در  را  تجاري  آزاد  منطقه  يک  به 
و  غربي  جنوب  غربي-  شمال  ارتباطي  شاهراه  بر  کردستان 
غرب  شمال  و  جنوب  ترانزيتي  مسير  به  نسبت  آن  موقعيت 
برخورداري  و  عراق  سرزمين  با  قلمرو  اين  همجواري  کشور، 
کشور  با  ارتباط خويشاوندي  و  فرهنگي  قومي،  مشترکات  از 
عراق، به ويژه مناطق کردنشين آن، توانمندي هاي بالقوه ي 

اقتصادي زيادي را در استان ايجاد کرده است.
استان کردستان با مساحت 29،137 کيلومتر مربع در غرب 
ايران مجاور کشور عراق قرار دارد. مساحت استان کردستان 1/7 
درصد از مساحت کل ايران را شامل مي شود. مردم کردستان 
به زبان کردي صحبت مي کنند و بر اساس سرشماري عمومي 
نفوس و مسکن سال 1395، استان کردستان 1،603،011 نفر 
جمعيت دارد و رتبه 18 را در کشور به لحاظ جمعيت داراست.

Kurdistan at a Glance
Kurdistan province, having strategic location 
(geographic, political and economic) and rich 
resources (being located on main five watersheds, 
suitable climate for agriculture, rich and diverse 
mineral resources (metallic and non-metallic), 
natural and tourist attractions (ecotourism), efficient 
and young manpower), has the opportunity to be 
an active border trade or free zone. Many economic 
potentials have been created in the province since 
being located on the northwest-southwest transit 
axis and its position relative to the transit route of 
south and northwest, vicinity with Iraq (common 
border of 230 km), common ethnic, cultural and 
related affiliations.
Kurdistan with an area of 29,137 square kilometers 
is located in western Iran. The area of province 
covers 1.7% of the country’s total area. According 
to the general census of population and housing in 
the year ended March 2017, Kurdistan province has 
1,603,011 people, having the 18th rank in population 
in Iran and the dominant language is Kurdish. 

Why Iran? 
Strategic Location; A unique geographical location 
at the heart of a cross-road connecting the Middle 
East, Asia and Europe
Vast domestic market with a population of 80 mn 
growing steadily and quick and easy to neighboring 
markets with population of 350 to 400 mn (Regional 
Market’s Hub)
 Young Educated Labor Force 
Strong and widespread infrastructure in the economic 
sectors(Telecommunication, Transportation and 
Energy)
 Abundant Natural Resources and Low production 
and service cost
Four seasons country; as an advantage for 
agriculture activities overall the country in all 
seasons  

یران؟ ا ا  چر
 موقعيت جغرافيايی منحصر به فرد در مرکز اتصال خاورميانه، 

آسيا و اروپا 
 بازار داخلی گسترده با جمعيت نزديک به 80 ميليون نفر 
بازارهای  به  سريع  دسترسی  همچنين  و  رشد  حال  در  و 

کشورهای همسايه با قريب بر سيصد ميليون جمعيت
 ذخيره عظيمی از نيروی انسانی آموزش ديده، کارا و با صرفه 

اقتصادی 
 شبکه ای از زيرساخت های توسعه يافته در سراسر کشور در 

حوزه های مخابرات، انرژی و حمل و نقل جاده های و ريلی 
و  توليد  پايين  هزينه های  و  در کشور  انرژی  ذخاير عظيم   

خدمات عمومی 
 برخورداری از آب و هوای چهار فصل به عنوان مزيتی برای 
انجام فعاليت های کشاورزی در سراسر کشور و در تمام فصول
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ملحة عن محافظة كردستان
ــيايس  ــرايف وس ــراتيجي )جغ ــع اس ــتان مبوق ــة كردس ــع محافظ تتمت

ــرع خمســة  ــا عــى أف ــة )وقوعه ــك مصــادر غني واقتصــادي( ومتتل

مســتجمعات مائيــة هامــة يف البــالد، التمتــع مبنــاخ مالئــم للزراعــة، 

وجــود احتياطــي غنــي ومتنــوع مــن املعــادن )الفلزيــة وغــر 

الفلزيــة(، وجــود مناظــر طبيعيــة ومعــامل ســياحية مناســبة ال ســيام 

ــة  ــاءة وفتي ــة الكف ــة عالي ــوى برشي ــود ق ــة، وج ــياحة الطبيعي للس

وغرهــا. حيــث يشــكل هــذا األمــر فرصــة مناســبة مــن أجــل تبلــور 

ــارة  ــة تج ــا إىل منطق ــة أو تحويله ــة فعال ــة تجاري ــة حدودي منطق

حــرة.

وقــوع كردســتان عــى الطريــق الرسيــع الــذي يصــل الشــامل الغريب 

بالجنــوب الغــريب، فضــالً عــن موقعهــا بالنســبة إىل مســار الرانزيــت 

جنــوب وشــامل البــالد وقــرب هــذه املنطقــة مــن العــراق ومتتعهــا 

ــيام  ــراق ال س ــع الع ــة م ــة وأوارص عائلي ــة وثقافي ــركات عرقي مبش

املنطقــة التــي يقطنهــا األكــراد، أوجــدت مقــدرات وإمكانيــات 

اقتصاديــة محتلمــة كبــرة يف هــذه املحافظــة.

ــرب  ــع غ ــع وتق ــر مرب ــو م ــتان 29.137 كيل ــاحة كردس ــغ مس تبل

ايــران. تشــكل مســاحة كردســتان 1.7% مــن إجــاميل مســاحة ايــران. 

ــة. وطبــق التعــداد العــام  يتحــدث ســكان كردســتان اللغــة الكردي

ــكان  ــدد س ــغ ع ــام 2٠1٥م بل ــري ع ــذي أج ــاكن ال ــكان واملس للس

كردســتان 1.6٠3.٠11 مليــون نســمة، حيــث تحتــل املركــز الثامــن 

ــة تعــداد الســكان. عــرش يف البــالد مــن ناحي

یــەک  لــە  کوردســتان  پارێــزگای 
زاویەنیــگاوە1

لە  بەرخورداری  بەھۆی  کوردستان،  پارێزگای 

ئابووری(  و  رامیاری  )جوگرافیایی،  پێگەی ستراتێژی 

پێنج  سەرلقی  لە  )جێگربوون  بەپیز  سەرچاوەی  و 

بۆ کشت  و ھەوای خۆش  ئاو  ت، 
ڵ

و� گرنگی  رووباری 

، دارابوونی کانیی جۆراوجۆر و بەپێزی ) کانزایی  وکا�ڵ

ڕفێنی گەشت 
ڵ
و  ناکانزایی(، روانینگەی سروشتی و دل

ھەبوونی  گەڕانن،  سروشت  بە  تایبەت  گوزار،  و 

باشی  ھەلێکی  بەکارامە(،  و  گەنج  کاری  ھێزی 

بازەرگانی  سنووری  ناوچەیێکی  سەقامگیری  بۆ 

بازەرگانی  ئازادی  ناوچەیێکی  بە  گۆڕینی  یا  چا�ک 

سەر  لە  کوردستان  کەوتنی 
ڵ
ھەل لەبەردەستدایە. 

رۆژاوا  باشووری  و  رۆژاوا  باکووری  پەیوەندی  شاڕێی 

ترانزیتی  سەرەڕێی  لە  گۆگرافییەکەی  شوێنی  و 

ت، ھاوسێبوونی لەگە�ڵ 
ڵ

باشوور و باکووری رۆژاوای و�

عێڕاق و خزمایەتیی و ھاوچاشنی فەرھەنگی لەگە�ڵ 

ھەرێمی  

 29137 رووبەری  پانتایی  بە  کوردستان  پارێزگای 

کیلۆمتری دووجاوە )7/1%ی پانتایی ئاێران(، لە رۆژاوای 

کی 
ڵ
ئێران و ھاوسێی ھەرێمی کوردستانی عێڕاقە. خەل

پارێزگای کوردستان بە زمانی کوردی قسە دەکەن و 

ی 
ڵ
بەپێی سەرژمێری گشتی دانیشتوان و خانوو لە سال

1395 ک.ھ پارێزگای کوردستان 1،603،011 کەسە و لە 

تی ئێرانە.
ڵ

ریزبەندی ژمارەی دانیشتواندا پلەی 18ی و�

ملاذا ايران
 موقع جغرايف فريد يقع وسط الرشق األوسط وآسيا وأوروبا

ــون  ــغ 8٠ ملي ــداد ســكاين يبل  ســوق داخــي واســع النطــاق بتع

ــة  ــر إمكاني ــك توف ــم. كذل ــو والتعاظ ــور النم ــو يف ط ــمة وه نس

الوصــول الرسيــع إىل أســواق الــدول املجــاورة التــي يبلــغ تعــداد 

ــون نســمة ســكانها 3٠٠ ملي

ــة ذات  ــة والفاعل ــة املدرب ــوى البرشي ــن الق ــل م ــي هائ  احتياط

ــة ــة الناجع ــدوى االقتصادي الج

ــالد يف  ــة يف أرجــاء الب ــة موزع ــة النامي ــى التحتي ــن البُن  شــبكة م

ــة. ــكك الحديدي ــل والس ــة والنق ــاالت والطاق ــال االتص مج

 احتياطــي طاقــة هائــل يف البــالد وتكاليــف تصنيــع وإنتــاج 

منخفضــة، كذلــك كلــف الخدمــات العامــة

 التمتــع مبنــاخ مــن أربعــة فصــول يعتــر ميــزة للقيــام بأنشــطة 

ــالد ويف كل الفصــول ــة يف أرجــاء الب زراعي

بۆچی ئێران؟
لە سەنتەری جومگەی پەیوەندی   جۆگرافیای جیاواز 

تی ناوەراست، ئاسیا و ئەورووپا
ڵ

رۆژھە�
 80 دانیشتوانی  ژمارەی  بە  و 

ڵ
بەرب� ناوخۆی   بازاڕی 

ھەروەھا  و  زیادتربوونیشدا  ی 
ڵ
لەحال و  کەس  ملوێن 

تانی دراوسێ بە ژمارەی 
ڵ

دەستڕاگەیشتن بە بازاڕی و�
300ملوێن کەسەوە

 ژمارەێیکی مازن لە ھێزی کاری راھاتوو، بەکارامە و 
ھەرزان

و  وزە  پەیوەندیی،  گەشەسەندووی  بنەماکانی   تۆڕی 
ی ئاسن

ڵ
راگواستنی جادە و ھێل

ت و ھەرزانبوونی نرخی 
ڵ

 پاشەکەوتی مەزنی وزە لە و�
بەرھەمھێنان و خزمەتگوزاری گشتی

 دارابوونی کەشێکی چواروەرز وەک بەھرەیێکی جیاواز لە 

ت و چواروەرزەکەی
ڵ

بواری کشت وکا�ڵ لە سەرتاسەری و�
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کردستان؟ ا  چر
 برخورداري از منابع طبيعي، اقليم مستعد و خاك حاصلخيز 

کشاورزي
 برخورداري از موقعيت ويژه جغرافيايي و قرارگرفتن در مسير 
جاده شمال - جنوب و امکان ارتباط بندر امام و خرمشهر در 

جنوب و مرز بازرگان و جلفا در شمال غرب کشور 
 وجود سه بازارچه مرزي رسمي باشماق مريوان، سيران بند 
استان  در  کاال  واردات  و  صادرات  جهت  سقز  سيف  و  بانه 

کردستان
بالغ بر 4  با جمعيت  بازار   مرز مشترك 230 کيلومتري و 

ميليون نفر در شمال کشور عراق
دسترسي  لحاظ  به  کردستان  استان  استراتژيک  موقعيت   

سريع به بازارهاي مجاور )عراق، سوريه، ترکيه، اردن(
از  برخورداري  لحاظ  به  کشور  معدني  هاي  قطب  از  يکي   

ذخاير معدني غني و متنوع
 برخورداري از مواد اوليه در توسعه صنايع تبديلي

استان  نقاط مختلف  در  نواحي صنعتي  و   وجود شهرك ها 
با ارائه خدمات زير بنايي )آب ، برق ، گاز و تلفن و ... ( و 
دسترسي آسان به زمين و واگذاري آسان زمين هاي ملي 

جهت فعاليت هاي اقتصادي
واحدهاي  ايجاد  و  استان  از  اتيلن  گاز  انتقال  شبکه  عبور   

مرتبط
 وجود نيروي جوان و تحصيلکرده و مراکز علمي و دانشگاهي 

و مراکز آموزش هاي مهارتي با دستمزد هاي رقابتي
 وجود تأسيسات زيربنايي از جمله فرودگاه، نيروگاه حرارتي، 
راه هاي ارتباطي اصلي مناسب در سطح استان و در دست 

احداث بودن راه آهن غرب کشور

Why Kurdistan?
Natural resources, soil and climate fertility for 
cultivation
Special geographical location, since being on 
the north-south road and linking Imam and 
Khorramshahr port in the south and Bazargan and 
Jolfa border in the northwest
3 border markets of Bashmaq-Marivan, Sierranband-
Baneh and Seif-Saqez inorder to import and export
Common 230-KM border with Iraq and with a 
market of more than 4 mn people in Northern Iraq
Strategic position led to quick access to neighboring 
markets (Iraq, Syria, Turkey, Jordan)
Rich and diverse mineral reserves
Raw materials for processing industries 
development
Industrial estates with infrastructure services 
(water, electricity, gas and telephone, etc.) and 
easy access to land and transferring national land 
for economic activities
Ethylene gas network crossing from the province 
and establishment of related units
Young and educated population, academic centers 
Training centers with competitive wages
Infrastructure facilities such as airport, thermal 
power plant, main communication paths in the 
province and Iran under construction railway in 
western
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ملاذا كردستان؟
 امتــالك منابــع طبيعيــة ومنــاخ مناســب وفاعــل وتربــة زراعيــة 

خصبــة

 التمتــع مبوقــع جغــرايف خــاص والتموضــع عــى طريــق الشــامل-

الجنــوب، وتوفــر إمكانيــة الوصــول إىل مينــاء اإلمــام وخرمشــهر يف 

الجنــوب ومعــر بــازركان وجلفــا يف شــامل غــرب البــالد.

 وجــود ثالثــة أســواق حدوديــة رســمية، باشــامق مريــوان، 

ســرانبند بانــة وســيف ســقز مــن أجــل تصديــر واســتراد البضائــع 

ــتان ــة كردس يف محافظ

ــود  ــر، وج ــو م ــا 23٠ كيل ــع طوله ــركة يبل ــدود مش ــود ح  وج

ســوق مزدحــم وتعــداد ســكاين يبلــغ 4 مليــون نســمة يف شــامل 

رشق العــراق

ــول  ــة الوص ــن ناحي ــراتيجي م ــتان االس ــة كردس ــع محافظ  موق

الرسيــع إىل األســواق املجــاورة )العــراق، ســورية، تركيــا، واألردن(

ــة  ــن ناحي ــالد م ــادن يف الب ــاب املع ــد أقط ــتان أح ــكل كردس  تش

ــادن ــن املع ــوع م ــي ومتن ــي غن ــالك احتياط امت

 توفر املواد األولية الداخلة يف تنمية الصناعات التحويلية

ــة  ــق املحافظ ــف مناط ــرة يف مختل ــي صغ ــدن ونواح ــود م  وج

تقــدم خدمــات بنيــة تحتيــة )مــاء، كهربــاء، غــاز واتصــاالت و...( 

ــن  ــازل ع ــى األرض والتن ــع ع ــول الرسي ــة الحص ــر إمكاني وتتوف

ــة ــطة اقتصادي ــام بأنش ــة القي ــة لجه ــة للدول األرايض اململوك

 عبــور شــبكة نقــل غــاز االيثيلــن مــن املحافظــة وإنشــاء وحــدات 

تابعــة لهــا

ــة  ــة وجامعي ــة ومتعلمــة ومراكــز علمي ــة فتي  وجــود قــوى برشي

ــم املهــارات بأجــور منافســة ومراكــز تعلي

 وجــود منشــآت بنيــة تحتيــة مثــل مطــار، محطــة حراريــة، طــرق 

ــن  ــت الراه ــة، ويف الوق ــتوى املحافظ ــى مس ــبة ع ــية مناس رئيس

يتــم بنــاء ســكة حديديــة غــرب البــالد

بۆچی کوردستان؟
بەند  

ڵ
 بەھرەمەندی لە سەرچاوەی سرووشتی، بەپێزی مەل

و خاکی بەبەھرە
کەوتن لە سەرەڕێی 

ڵ
 پیگەی تایبەتی جۆگڕافی و ھەل

و  ئیمام  بەندەری  و گرێدانی  باشوور   – باکوور  جادەی 
خوڕڕەمشەھر لە باشوور و سنووری بازەرگان و جۆلفا لە 

باکووری رۆژاوا
بانە  سەیرانبەندی  سنووری  بازاڕچەی  سێ  ھەبوونی   
سەیف ی سەقز بۆ ھەناردە و ھاوردەکردنی کا� لە 

پارێزگای کوردستان
 سنووری ھاوبەشی 230 کیلۆمەتری و بازاڕ بە ژمارەی 

دانیشتوانی 4ملوێن کەس لە ھەرێمی کوردستان
کورردستان  پارێزگای  ستراتێژی  جۆگرافی  پێگەی   
لەڕووی دەستڕاگەیشتنیەوە بە بازاڕەکانی دراوسێکان) 

عێڕاق، سووریا، تورکیا، ئەردەن(
ت لەڕووی دارابوونی 

ڵ
 یەکێ لە جەمسەرەکانی کانی و�
پاشەکەوتی کانی بەپێز و جۆراوجۆر

پیشەی  پەرەپێدانی  بۆ  سەرەکی  مادەی  دارابوونی   
بەرھەمھێنانەوە

 ھەبوونی گوند و ناوچەی پێشەیی لە شوێن شوێنی 
پارێزگای کوردستان بە پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری 
)ئاو، کارەبا، گاز و تەلەفۆن و ..(  و دەستڕاگەیشتن بە 
زەوی و پێشکەشکردنی زەوی حکومی بە ئاسانی لە پێناو 

چا�کی ئابووریدا
 تێپەڕبوونی تؤڕی راگواستنی گازی ئیتیلین لە پارێزگا و 

یەکە پەیوەندیدارەکان
 ھەبوونی گەنجی خوێنەوار و سەتەری زانستی و زانکۆ 
حەقدەسی  بە  تەکنیکی  فێرکاری  خولی  سەنتەری 

چاولێکەرانەوە
 ھەبوونی دامودەزگای بناغەیی وەک مەتار، مەکۆی وزەی 
ی ئاسنی 

ڵ
ک لە پارێزگا و ھێل

ڵ
گەرمایی، جادەوبانی بەکەل

ت
ڵ

بەرەوکۆتایی لە رۆژاوای و�
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نه؟ با قتصادی  ا یژه  و منطقه  ا  چر
 موقعيت استثنايی و استراتژيک منطقه ويژه اقتصادی بانه 
به عنوان نزديکترين منطقه آزاد به مرز عراق و دسترسی به 

بازار دو کشور بويژه بازار کردستان عراق
 معافيت های مالياتی و تعرفه های گمرکی ويژه مناطق آزاد 
و مناطق اقتصادی ويژه که در ايران دارای بيشترين معافيت 

مذکور می باشد
و  نقل  و  حمل  هزينه  بويژه  توليد  های  هزينه  کاهش 
و  مالياتی  هزينه های  ای،  تعرفه  های  هزينه  لجستيک، 

هزينه های بازاريابی 
از  بازرگانی  و  توليدی  زير ساختارهای  تمامی  بودن  آماده   

جمله آب، برق، جاده و تاسيسات زيربنايی
واردات  و  صادرات  کار،  و  کسب  باالی  فرصت های  وجود   
بواسطه وجود پيشينه و زيرساخت های بازرگانی و تجارت از 

ديرباز در منطقه  

Why Special Economic Zone?
 Exceptional and strategic position of Baneh Special 
Economic Zone as the closest free zone to the 
Iraqi border and access to the markets of the two 
countries, especially the Iraqi Kurdistan market
 Tax exemptions and customs tariffs for free zones 
and special economic zones, which have the highest 
exemptions in Iran
Reducing production costs, especially 
transportation, logistics, tariff, tax and marketing 
costs
 Readiness of all production and commercial 
infrastructures, including water, electricity, roads 
and infrastructure facilities
 High opportunities for business, export and import 
due to the long history and infrastructure of trade 
in the region
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ملاذا منطقة بانة االقتصادية الخاصة؟
 تتمتــع منطقــة بانــة االقتصاديــة الخاصــة مبوقــع اســتثنايئ 
ــة،  ــدود العراقي ــرة إىل الح ــة ح ــرب منطق ــا أق ــراتيجي كونه واس

حيــث تتوفــر إمكانيــة الوصــول إىل األســواق يف البلديــن ال ســيام 

ــراق ــتان الع ــوق كردس س

 اإلعفــاءات الرضيبيــة والرســوم الجمركيــة الخاصــة باملناطــق 

ــن  ــران م ــر اي ــث تعت ــة الخاصــة، حي الحــرة واملناطــق االقتصادي

ــة ــاءات رضيبي ــدم إعف ــي تق ــدول الت ــر ال أك

 انخفــاض تكاليــف اإلنتــاج ال ســيام تكاليــف النقل واللوجســتيات، 

تكاليــف الرســوم، التكاليــف الرضيبية، تكاليف التســويق.

ــل املــاء  ــة مث ــة والتجاري ــة اإلنتاجي ــى التحتي ــة البن ــة كاف  جهوزي

ــة ــى التحتي ــاء والطــرق ومنشــآت البن والكهرب

 توفــر فــرص كثــرة لالســتثامر والعمــل، التصديــر واالســتراد مــن 

خــالل وجــود بنــى تحتيــة تجاريــة يف املنطقــة تــم إنشــائها منــذ 

وقــت طويــل

بۆچــی ناوچــەی تایبەتــی ئابــووری 
بانە؟ 

جۆگڕافیــای شــازو بەســتراتێژی ناوچــەی ئابــووری بانــە 
وەک نزیکتریــن ناوچــەی ئــازاد بــە ھەرێمــی کوردســتان 
ت بەتایبــەت بــازاڕی ھەرێمــی 

ڵ
و بــازاڕی ھــەردوو و�

کوردســتان 
باج و بەھای گومرکی تایبەت بە  لێخۆشبوونەکانی   
ناوچەی ئازادی بازەرگانی ناوچەی ئابووری تایبەت کە لە 

ئێراندا زیاترین نرخی لێخۆشبوونیان ھەیە
 کەمکردنەوەی نرخی بەرھەمھێنان بەتیبەت بەھای 
و  باج  نرخی  گومرک،  بەھای  پشتیوانی،  و  راگواستن 

پڕۆپاگەندە
 ئامادەبوونی ھەموو بنەماکانی بەرھەمھێنان و بازەرگانی 

وەک ئاو، کارەبا، رێگەوبان و بناغەکان
بەبۆنەی  وھاوردە  ھەناردە  کاسبی  ھەلی  ھەبوونی   
ھەبوونی پێشینە و بنەماکانی بازەرگانی و تیجارەتی 

ناوچەکە ھەرلە کۆنەوە 
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کشاورزی تبدیلی  یع  صنا حوزه  ری  یه گذا سرما فرصت های 
تولیدات کشاورزی شاخص و جایگاه استان در کشور- سال99

توضيحات رتبه درکشور توليد99 )تن( نوع محصول

8/3 درصد توليد کشور 2 1,120,000 گندم
رتبه 1 غرب و شمال غرب کشور 8 95,000 گوشت مرغ

4 313,000 سيب زمينی
60 درصد توليد کشور 1 47,000 توت فرنگی

2 45,000 انگورديم
31,000 گوشت قرمز

250,000 شير خام

ظرفیت های شناسایی شده کشاورزی استان کردستان  متناسب با استعدادهای سرزمینی

 مانده ظرفيت قابل وصول با
توجه به استعداد

محقق شده
تاکنون

پتانسيل شناسايی
شده استان

واحد عنوان عمليات

2600 2900 5500 هزارتن توليد محصوالت کشاورزی ساالنه

1595 2175 3770 هزارتن زراعی
863 400 1200 هزارتن  باغی

122 378 500 هزارتن دامی

20 10 30 هزارتن  شيالتی
2515 1985 4500 هزارتن فرآوری و نگهداری ساالنه محصوالت کشاورزی
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Identified Agricultural Capacities of Kurdistan Province Proportionate to Territorial Capacity

Operation title Unit The identified potential 
of the province

Achieved so far Remaining receivable capacity 
according to capacity

Annual agricultural production thousand tons 5,500 2,900 2600

Agricultural thousand tons 3,770 2,175 1595

Horticulture thousand tons 1,200 400 863

Livestock thousand tons 500 378 122

Fishery thousand tons 30 10 20

Annual processing and storage 
of agricultural products

thousand tons 4,500 1,985 2,515

Indicative Agricultural Products and the Position of the Province in Iran-2020

Type of product Production (tons) rank in Iran Remarks

Wheat 1,120,000 2 8.3% of Country’s production

Chicken 95,000 8 Rank 1st of west and north-west of the country

Potato 313,000 4

Strawberry 47,000 4 60% of Country’s production

Rainfed grape 45,000 2

Meat 31,000

Milk 250,000

Investment opportunities in agricultural alternant industries
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فرص االستثامر يف قطاع الصناعات التحويلية الزراعية

املنتجات الزراعية البارزة وموقع املحافظة يف البالد- 2020

املواصفاتاملركز عى مستوى البالداإلنتاج )طن(نوع املنتج

8.3 %إنتاج البالد1،12٠،٠٠٠2القمح

املركز 1يف غرب وشامل غرب البالد9٥،٠٠٠8لحم الدجاج

313،٠٠٠4البطاطا

6٠% إنتاج البالد47،٠٠٠1الفراولة

4٥،٠٠٠2عنب بعل

31،٠٠٠لحم أحمر

2٥٠،٠٠٠حليب خام

اإلمكانيات الزراعية املكتشفة يف محافظة كردستان

 إمكانيات املحافظةالكميةعنوان العملية

املكتشفة

 املنجز حتى

اآلن

 باقي اإلمكانيات القابلة لإلنجاز

بالنظر إىل القدرات

٥،٥٠٠2،9٠٠2،6٠٠ألف طنإنتاج املحصوالت الزراعية سنوياً

3،77٠2،17٥1،٥9٥ألف طنالرزاعية

1،2٠٠4٠٠863ألف طن الحدائقية

٥٠٠378122ألف طنالحيوانية

3٠1٠2٠ألف طن الروة السمكية

4،٥٠٠1،98٥2،٥1٥ألف طنتصنيع وتخزين املنتجات الزراعية سنوياً

4،٥٠٠1،98٥2،٥1٥ألف طنتصنيع وتخزين املنتجات الزراعية سنوياً
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ھەلی سەرمایەگوزاری بازنەی پیشە پێکھاتووەکان لە کشت و کا�ڵ

تدا 1399 کۆ  چی ھەتاوی
ڵ

بەرھەمی کشت وکا�، ھێما و پێگەی پارێزگای کوردستان لە و�

تێبینی
تی

ڵ
 پلە لە و�

ئێراندا
بەرھەمھاتوو 99 

تەن
جۆری بەرھەم

ت
ڵ

83%ی بەرھەمی و� 2 1،120،000 گەنم

ت 
ڵ

پلەی 1ی رۆژاوا و باکووری رۆژاوای و� 8 95،000 گۆشتی مریشک

4 313،000 ھێڕە�ڵ

ت
ڵ

60%ی بەرھەمی و� 1 47،000 شیلک

2 45،000 ترێی دێمەکا�ڵ

31،000 گۆشتی سوور

250،000 و
ڵ

شیری نەکو�

ی پارێزگای کوردستان بەپێی لێھاتووی خاک
ڵ
رێژەی دەستنیشانکراوی کشت و کال

 رێژەی بەرھەمھاتوو
بەپێی لێھاتوویی

وەدیھاتوو
 رێژەی دەستنیشانکراوی

پارێزگا
یەکە تەن سەردێڕی چا�کی

2،600 2،900 5،500 1،000 نەی کشت و کا�ڵ
ڵ

بەرھەمی سا�

1،595 2،175 3،770 1،000 بەرھەمی مەزرا

863 400 1،200 1،000 بەرھەمی باخی

122 378 500 1،000 ئاژە�ڵ

20 10 30 1،000 ماسی و لێکەوتەکانی

2،515 1،985 4،500 1،000
 بەرھەمھێنانەوە و پاشەکەوتی

بەرھەمی کشت و کا�ڵ
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Color is one of the most important parameters of 
product selection by customers and consumers 
and they choose food or drink according to the 
experienced taste. Children with stronger emotions 
than adults are much more dependent on food 
coloring than adults. Extensive use of colors has 
long been considered by many food manufacturers 
due to its attractiveness, marketability, appetite 
stimulation, and compensation for color lost during 
storage or food processing, as well as to make food 
defects uniform and invisible. Considering that there 
are currently only 4 factories producing essences and 
edible color in the country and 90% of the country›s 
needs are met through imports, The plan has a very 
high economic feasibility.

Product name Production of essences and edible colors
Proposed Capacity 450 tons per year

Main Application Consumption in food and pharmaceutical industries

Raw Materials All kinds of summer vegetables and colored fruits

Employment 27 People

Consumption of required support 
units

Water: 2,200 Cubic meters - Electricity: 400 kilowatt - Gas: 4,500 cubic me-
ters

Land Required 6,000 Square meters
Total investment $250,000

طرح تولید اسانس و رنگ های خوراکی
رنگ یکی از مهمترین پارامترهای انتخاب محصول توسط مشتریان ومصرف کنندگان بوده و غذا یا نوشیدنی را بر حسب طعم 
تجربه شده انتخاب می کنند. کودکان با احساسات قویترنسبت به بزرگساالن، بسیار بیشتر از بزرگساالن به رنگ فرآورده های 
غذایی وابسته اند. استفاده وسیع از رنگ ها به دلیل جذابیت، بازارپسندی، تحریك اشتها و نیز جبران رنگ از دست رفته در زمان 
نگهداری یا فرایند غذا و همچنین با هدف یکنواخت کردن و نامحسوس جلوه دادن عیوب فراورده  های غذائی از دیرباز مورد توجه 
بسیاری از تولیدکنندگان موادغذائی بوده است. نظر به اینکه درحال حاضر تنها 4 کارخانه تولید اسانس و رنگ خوراکی در کشور 
وجود دارد و 90 درصد نیاز کشور از طریق واردات تأمین میشود فعالیت مذکور از توجیه اقتصادی بسیارباالیی برخوردار است.

توليد اسانس و رنگ های خوراکی نام محصول
450 تن در سال ظرفيت پيشنهادی

مصرف در صنايع غذايی و دارويی کاربرد اصلی
انواع صيفی جات و ميوه جات رنگی مواد اوليه مصرفی

27 نفر ميزان اشتغال
آب: 2،200 مترمکعب-  برق 400 کيلووات- گاز 4،500 مترمکعب ميزان مصرف واحدهای پشتيبانی مورد نياز

6،000 مترمربع زمين مورد نياز طرح
250 هزار دالر حجم کل سرمايه گذاری

Production plan of Essences and Edible Colors
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إنتاج النكهات واألصباغ الغذائيةنوع املنتج

4٥٠ طن يف العامالسعة املقرحة

االستخدام يف الصناعات الغذائية والدوائيةاالستخدام الرئييس

أنواع الخضار الصيفية والفواكه امللونةاملواد األولية املستهلكة

27 شخصمعدل العمل

ماء: 2،2٠٠مر مكعب- كهرباء: 4٠٠ كيلو واط- غاز: 4،٥٠٠ مرمكعبمعدل استهالك وحدات الدعم املطلوبة

6٠،٠٠٠ مرمربع األرض املطلوبة لتنفيذ املرشوع

2٥٠،٠٠٠ دوالر حجم االستثامر الكي

مرشوع إنتاج األسانس والنكهات وامللونات الغذائية

ينجذب  املجرب.  املذاق  بحسب  الرشاب  أو  الطعام  يختارون  حيث  واملستهلكن،  العمالء  قبل  من  املنتج  الختيار  معيار  أهم  اللون  يعتر 

واألصباغ  امللونات  استخدام  حظي  ولطاملا  الغذائية.  املنتجات  ألوان  إىل  للغاية  أكر  بقوة  بالكبار  قياساً  بالعواطف  املفعمن  األطفال 

الغذائية بسبب جاذبيتها، وسهولة ترويجها يف األسواق، وكونها فاتحة للشهية  الكثر من منتجي املواد  الغذائية عى نطاق واسع باهتامم 

الغذائية عى سوية  املنتجات  لجعل  الطعام وكذلك  إعداد  أو عملية  التخزين  املفقود خالل مدة  اللون  تعويض  تعمل عى  كونها  وكذلك 

واحدة وإخفاء عيوبها غر الظاهرة. وبالنظر إىل أنه يف الوقت الراهن مثة 4 مصانع فقط إلنتاج األسانسات والنكهات واألصباغ وامللونات 

للغاية. كبر  اقتصادي  مبسوغ  أنفاً  املذكورة  األنشطة  وتتمتع  االستراد،  البالد عن طريق  احتياجات  تأمن 9٠% من  يتم  البالد،  الغذائية يف 

ەی بەرھەمھنانی بۆن و رەنگی خواردەمەنی
ڵ
ل
ڵ

گە�
بژاردنی بەرھەم لە �یەن کڕیار بەکارھءنەرە و خواردن و 

ڵ
رەنگ یەکێ لە گرنگترین فاکتەرەکانی ھەل

ن، زۆرتر 
ڵ

ن بە ھەستیاری زیاتر لە گەورەسا�
ڵ

دەبژێردرێت. مندا�
ڵ
خواردنەوە بەپێی تامی ئەزموونکراو ھەل

ڕفێنی، پەسەندی 
ڵ
وی رەنگ، بەھۆی دل

ڵ
لەوان گیرۆدەی رەنگی خواردەمەنییەکانن. بەکارھێنانی بەرب�

بوونەوەی خواردەمەنی لە ماوەی پاشەکەوت خستندا و بە 
ڵ
بازاڕ، ئیشتیاھەژێنی و قەرەبووکردنی کال

مەبەستی شاردنەوەی کێشەی تەکنیکی خواردەمەنییەکان، لەمێژە سەرنجی بەرھەمھێنەرانی بۆ �ی 
خۆی راکێشاوە. لەو رووەوە کە تائێستا بە تەنیا 4 کارگەی بەرھەمھێنانی بۆن و رەنگی خواردەمەنی 
ە پاساوی 

ڵ
ت لە رێگەی ھاوردەوە بەرھەمدێت.  ئەم ھەول

ڵ
تدا بوونی ھەیە و 90%ی داخوازی و�

ڵ
لە و�

ئابووری گونجاوی ھەیە.

بەرھەمھێنانی بۆن و رەنگی خواردەمەنی ناوی بەرھەم

ێکدا
ڵ
450 تەن لە سال رێژەی مەبەست

بەکارھێنان لە پیشەسازی خواردەمەنی و دەرمان بەکارھێنانی سەرەکی

ھەمووچەشنە ھاوینەبەرھەم و میوەی رەنگی سەرچاوەی بەدەستھێنان

27 کەس رێژەی دامەزراندن

ئاو: 2200 متری سێجا_ کارەبا: 400کیلۆوات_ گاز: 4500 متری سێجا رێژەی بەکارھێنانی وزەی پێویست

6000متری دووجا زەوی پێویست

250 ھەزار دۆ�ر کۆی گشتی سەرمایەگوزاری
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Processing plan for Distillates, Essences, and Packaging of 
Medicinal Plants
Kurdistan is one of the temperate provinces of western Iran, which due 
to its humid and temperate Mediterranean climate and fertile soil, is the 
habitat of various plants and animals and is known as the «flower and 
plant province» due to its diverse plants and spectacular landscapes. 
2,200 wild plant species grow in the pastures of the province (about 25% 
of the plant flora of Iran) and are produced organically and have a high 
quality. At least 100 species of medicinal plants with economic profitability 
potential have been identified in the province. Also, over 2,000 hectares 
of field cultivation with an annual production of more than 6,000 tons are 
produced in the province and the production of neighboring provinces is 
added to the mentioned products. In addition, in the development plan 
of the province›s horticutural , the development of field cultivation of 
annual and perennial rainfed and irrigated medicinal plants is predicted at 
the level of 17,000 hectares.

Product name Processing of distillates, essences, and packaging of medicinal plants
Proposed Capacity 700  tons per year

Main Application Consumption in food and pharmaceutical industries- Edible

Raw Materials Types of rangeland and hand-planted medicinal plants of Kurdistan and neighboring 
provinces

Employment 30  People

Facilities Water: 2,500Cubic meters – Electricity:350 kilowatt - Gas: 12,000cubic meters
Land Required 5,000 Square meters
Total investment $260,000

طرح فرآوری عرقیات، اسانس و بسته بندی گیاهان دارویی
کردستان یکی از استان های خوش آب و هوای غرب ایران که به سبب اقلیم مرطوب و معتدل مدیترانه ای و خاک حاصلخیز، 
و  گل  »استان  به  دیدنی،  اندازهای  و چشم  متنوع  گیاهان  داشتن  واسطه ی  به  و  بوده  گوناگونی  جانوران  و  گیاهان  زیستگاه 
بصورت  و  می رویند  ایران(  گیاهی  فلور  استان)حدود %25  مراتع  در  گیاهی خودرو  گونه  از 2،200  بیش  است  معروف  گیاه« 
در  اقتصادی  سودآوری  پتانسیل  با  دارویی  گیاه  گونه   100 حداقل  برخوردارند.  باالیی  کیفیت  از  و  شوند  می  تولید  ارگانیک 
سطح استان شناسایی شده است. همچنین بالغ بر 2،000 هکتار کشت مزرعه ای با تولید بیش از 6000 تن ساالنه در استان 
باغات  توسعه  پیشران  در طرح  این  بر  عالوه  میگردد،  اضافه  مذکور  تولیدات  به  نیز  استانهای همجوار  تولید  و  می شود  تولید 
استان، توسعه کشت مزرعه ای گیاهان دارویی یکساله و چند ساله دیم و آبی در سطح 17،000 هکتارپیش بینی شده است.

فرآوری عرقيات، اسانس و بسته بندی گياهان دارويی نام محصول

700 تن در سال ظرفيت پيشنهادی

مصرف در صنايع غذايی و دارويی- خوراکی کاربرد اصلی

مواد اوليه مصرفی انواع گياهان دارويی مرتعی و دست کاشت کردستان و استان های همجوار

30 نفر ميزان اشتغال

آب: 2،500مترمکعب-  برق 350کيلووات- گاز 12،000 مترمکعب ميزان مصرف واحدهای پشتيبانی مورد نياز

5،000 مترمربع زمين مورد نياز طرح

260 هزار دالر حجم کل سرمايه گذاری
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مرشوع إنتاج املقطرات والنكهات وتغليف النباتات الطبية
وأراضيها  واملعتدل  الرطب  املتوسطي  مناخها  وبسبب  ايران،  غرب  يف  لطيف  معتدل  مبناخ  تتمتع  التي  املحافظات  إحدى  كردستان  تعد 

ومناظر  متنوعة  نباتات  امتالكها  بسبب  والنباتات"  الزهور  "محافظة  باسم  وتُعرف  املتنوعة،  والحيوانات  للنباتات  موطناً  تشكل  الخصبة، 

بشكل  إنتاجها  ويتم  ايران(  يف  النباتية  الحياة  من   %2٥ )قرابة  املحافظة  مزارع  يف  النمو  ذايت  نبايت  صنف   2،2٠٠ من  أكر  ينمو  خالبة. 

مستوى  عى  مربحة  اقتصادية  بإمكانيات  تتمتع  الطبية  النباتات  من  صنف   1٠٠ األقل  عى  اكتشاف  تم  عالية.  بجودة  وتتمتع  عضوي 

أيضاً  املجاورة  املحافظات  إنتاج  ويضاف  املحافظة،  هذه  يف  سنوياً  طن   6،٠٠٠ من  أكر  املزارع  من  هكتار   2،٠٠٠ ينتج  كذلك  املحافظة. 

الطبية  للنباتات  الحقلية  الزراعة  تطوير  املحافظة،  بساتن  وتطوير  تنمية  مرشوع  سياق  يف  يُتوقع  ذلك  عن  فضالً  املذكور.  اإلنتاج  إىل 

هكتار.  17،٠٠٠ یقارب  ما  یشمل  أن  واملروية،  )املطرية(  البعلية  عدة(  سنوات  )تعيش  املعمرة  والنباتات  واحدة(  )سنة  الحولية 

إنتاج المقطرات، النکهات وتعبئة النباتات الطبيةنوع المنتج
700 طن في العامالسعة المقترحة

االستخدام في الصناعات الغذائية والدوائية- الفمويةاالستخدام الرئيسي

 أنواع النباتات الطبية ذاتية النمو في المزارع والمزروعة يدوياً في کردستانالمواد األولية المستهلکة
والمحافظات المجاورة

30 شخصمعدل العمل

ماء: 2،500متر مکعب- کهرباء: 350کيلو واط- غاز: 12،000 مترمکعبمعدل استهالك وحدات الدعم المطلوبة

50،000 مترمربع األرض المطلوبة لتنفيذ المشروع
260،000 دوالر حجم االستثمار الکلي

بەرھەمھێنانەوەی گیائارەقەکان، بۆن و بەستەبەندی گیادەرمانەکان ناوی بەرھەم

ێکدا
ڵ
700 تەن لە سال رێژەی مەبەست

بەکارھێنان لە پیشەسازی خواردەمەنی و دەرمان بەکارھێنانی سەرەکی

ھەمووچەشنە گیادەرمانی خۆڕسک و دەسکردی کوردستان و پارێزگاکانی دراوسێ سەرچاوەی بەدەستھێنان

30 کەس رێژەی دامەزراندن

ئاو: 2،500 متری سێجا_ کارەبا: 350کیلۆوات_ گاز: 12،000متری سێجا رێژەی بەکارھێنانی وزەی پێویست

5،000متری دووجا زەوی پێویست

260 ھەزار دۆ�ر کۆی گشتی سەرمایەگوزاری

ەی بەرھەمھێنانی گیائارەقەکان، بۆن و بەستەبەندی گیادەرمانەکان
ڵ
ل
ڵ

گە�
کوردستان یەکێ لە پارێزگا خۆشکەشەکانی رۆژاوی ئێرانە کە بە ھۆی سروشتی شێدار و فێنک و خاکی 
نی و بوونەوەر و بە بۆنەی گژوگیای جۆراوجۆر و دیمەنی 

ڵ
بەپێز، بووە بە ژینگەی ھەمەچەشنی سەوزە�

رەنگاورەنگ، بە پارێزگای "گو�ڵ وگیا" دەناسرێ. زیاتر لە 2،200 جۆر گیای خۆڕسک لە لەوەڕگەکانی 
نی ئێران( دەڕوێنو بە شێوەی سروشتی بەرھەمدێنو کوالیتیبەرزیان 

ڵ
پارێزگا )بەڕێژەی 25%ی سەوزە�

ک لەڕووی ئابوورییەوە لە پارێزگا دەسنیشان کراون. 
ڵ
ھەیە. بە�نی کەمەوە 100جۆر گیادەرمانی بەکەل

لە  نەیان 
ڵ

سا� بەرھەمی  تەن   6000 لە  زیاتر  کە  مووچەومەزرا  دۆنم(  ھێکتار)8،000   2،000 ھەروەھا 
ەی 

ڵ
ل
ڵ

پارێزگای کوردستان ھەیە و بەرھەمی پارێزگاکانی دراوسێیش دێتە سەری، بێجگە لەمانە گە�
ەی دێم و بەراو 

ڵ
ە و چەندسال

ڵ
پێشخستنی باخەکانی پارێزگا، گەشەپێدانی مەزرای گیادەرمانی یەکسال

بە رووبەری 17،000ھێکتار)68،000دۆنم( پێشبینی کراوە.
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One of the important problems of agriculture is the perishability 
of products and their many wastes, so the products must be 
stored and processed in a way that their shelf life is increased. In 
this regard, the conversion and food industries and the processing 
of agricultural products act as a locomotive for the agricultural 
sector. Due to the high potential of Kurdistan province in the 
field of horticutural products (current area of 50,000 hectares 
with an annual production of 440,000 tons and the development 
estimation of another 50,000 hectares of horticuture in the 
development plan, which will be much higher production due to 
the quality and use of improved species;  Also, extensive gardens 
in neighboring provinces such as West Azerbaijan and Hamedan), 
would create related plans of storage and processing of 
horticultural products, especially the production of fruit juice and 
concentrate can be very feasible, furthermore, the existence of 
consumer markets of neighboring countries, it would provide a very 
good outlook for the export of processed horticultural products.

Product name Fruit juices, concentrates and purees
Proposed Capacity 30,000 tons per year
Main Application Edible and food industries
Raw Materials Fresh fruits of Kurdistan and neighboring provinces
Employment 65 People
Facilities Water: 110,000 Cubic meters – Electricity: 8.2  kilowatt - Gas: 90,000 cubic meters
Land Required 9,000 Square meters
Total investment $ 22 million

آبميوه، کنسانتره و پوره ميوه جات نام محصول
30،000 تن در سال ظرفيت پيشنهادی

مصارف خوراکی و صنايع غذايی کاربرد اصلی
انواع ميوه های تازه کردستان و استانهای همجوار  مواد اوليه مصرفی

65 نفر ميزان اشتغال
آب: 110،000 مترمکعب-  برق 8/2 مگاوات- گاز 90،000 مترمکعب ميزان مصرف واحدهای پشتيبانی مورد نياز

9،000 مترمربع زمين مورد نياز طرح
22 ميليون دالر حجم کل سرمايه گذاری

طرح تولید آبمیوه، کنسانتره و پوره میوه جات
يکی از معضالت مهم کشاورزی فساد پذيری محصوالت و ضايعات فراوان آن است لذا می بايست محصوالت به نوعی نگهداری 
و فرآوری شوند تا ماندگاری آنها بيشتر شود صنايع تبديلی و غذايی و فرآوری محصوالت کشاورزی در اين راستا به عنوان 
محصوالت  توليد  زمينه  در  کردستان  استان  باالی  پتانسيل  به  توجه  .با  می کند  عمل  کشاورزی  بخش  برای  لوکوموتيوی 
ديگر  هکتار  هزار   50 توسعه  بينی  پيش  و  تن  هزار   440 ساالنه  توليد  با  هکتاری  هزار   50 فعلی  زيرکشت  سطح   ( باغی 
خواهد  باالتری  بمراتب  توليدی  شده  اصالح  های  گونه  بکارگيری  و  مرغوبيت  بدليل  که  توسعه  پيشران  مثمردرطرح  باغات 
با ذخيره سازی  مرتبط  ايجاد طرح های  و همدان(،  غربی  آذربايجان  مانند  استانهای همجوار  باغات وسيع  داشت همچنين 
بازار  اين وجود  بر  بوده، عالوه  تواند بسيار توجيه پذير  توليد آب ميوه و کنسانتره  می  باالخص  باغی  فرآوری محصوالت  و 
باغی متصور خواهد کرد. برای صدور محصوالت فرآوری شده  را  انداز بسيار مناسبی  های مصرف کشورهای همسايه چشم 

Production plan for fruit juices concentrate and purees
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مرشوع إنتاج عصائر الفاكهة وُمَركَّزات العصائر وهريس الفاكهة
تكمن إحدى املشكالت الزراعية الهامة يف قابلية املحاصيل للتلف وكرة نفاياتها، بناًء عليه يتعن تخزين املحاصيل ومعالجتها بطريقة ما تتيح 

إمكانية زيادة مدة صالحيتها. ويف هذا السياق تلعب الصناعات التحويلية والغذائية وإنتاج املحاصيل الزراعية دور القاطرة يف القطاع الزراعي. 

ونظراً إىل اإلمكانيات املتعاظمة ملحافظة كردستان يف مجال إنتاج املحاصيل البستانية )حجم املساحات املزروعة الحالية تبلغ ٥٠.٠٠٠ ألف 

هكتار بطاقة إنتاج سنوية تصل إىل 44٠ ألف طن ويتوقع تنمية ٥٠.٠٠٠ ألف هكتار أخرى من البساتن املثمرة يف سياق مرشوع التنمية والذي 

سيكون معدل إنتاجها أكر بكثر بسبب الجودة واستخدام أصناف معدلة مثل البساتن املرامية األطراف يف املحافظات املجاورة كأذربيجان 

الغربية وهمدان( فإن طرح مشاريع مرتبطة بالتخزين ومعالجة املحاصيل البستانية ال سيام إنتاج عصائر الفاكهة واملركزات بوسعه أن يكون له 

مسوغات عديدة، فضالً عن ذلك فإن وجود أسواق استهالكية يف البلدان املجاورة سيوفر فرصة جيدة للغاية لتصدير املحاصيل البستانية املصنعة.

عصر فاكهة، مركزات وهريس الفاكهةاسم املنتج

3٠،٠٠٠ طن يف العامالسعة املقرحة

االستخدام الغذايئ والصناعات الغذائيةاالستخدام الرئييس

أنواع الفاكهة الطازجة يف كردستان واملحافظات املجاورةاملواد األولية املستهلكة

6٥ شخصمعدل العمل

ماء: 11٠،٠٠٠مر مكعب- كهرباء:.8.2 مغا واط- غاز: 9٠،٠٠٠ مرمكعبمعدل استهالك وحدات الدعم املطلوبة

9،٠٠٠ مرمربع األرض املطلوبة لتنفيذ املرشوع

22 ملیون دوالر حجم االستثامر الكي

ئاومیوە، کۆنستانترە و پوورەی میوەکان ناوی بەرھەم

ێکدا
ڵ
3،000 تەن لە سال رێژەی مەبەست

خۆراک و پیشە خواردەمەنیەکان بەکارھێنانی سەرەکی

ھەمووچەشنە میوەی تازەی کوردستان و پارێزگاکانی دراوسێ سەرچاوەی بەدەستھێنان

65 کەس رێژەی دامەزراندن

ئاو: 110،000 متری سێجا_ کارەبا: 2/8مێگاوات_ گاز: 90،000متری سێجا رێژەی بەکارھێنانی وزەی پێویست

9،000متری دووجا زەوی پێویست

22 ملوێن دۆ�ر کۆی گشتی سەرمایەگوزاری

ەی بەرھەمھێنانی ئاومیوە، کۆنستانترە و پوورەی میوەکان
ڵ
ل
ڵ

گە�
لەکیس  و  بەرھەمەکان  رزینی   ، كا�ڵ و  کشت  گرنگەکانی  کێشە  لە  یەکێ 
و  بکرێن  پاشەکەوت  بەجۆرێ  بەرھەمەکان  پێویستە  بۆیە  ھەر  چوونیانە 
بەرھەمبێنەوە کە خۆڕاگرتر بن. پیشەی بەرھەمھێنانەوەی خواردەمەنییەکان 
، لەم بوارەدا وەک لۆکۆمۆتیڤ دەور دەبینێ. بەپێی  و بەرھەمی کشت و کا�ڵ
لێھاتوویی پارێزگای کوردستان لە بواری بەرھەمھێنانی بەرھەمی باخ)رووبەری 
نە بەرھەمی 440ھەزار تەن و 

ڵ
راوی ھەنووکەیی 50 ھەزار ھێکتاری و سا�

ڵ
کێل

ھومێد بە گەشەسەندنی 50ھەزار ھێکتاری دیکەی باخی بەبەر، لە پڕۆژژەی 
گەشەپێداندا کە بەھۆی کوالیتی باش و بەکارھێنانی جۆرەکانی چاکترکراو، 
بەرھەمی زیاتر دەستەبەر دەبێ. ھەروەھا باخە بەرینەکانی پارێزگاکانی دراوسێ 
پاشەکەوتکردن  ەی 

ڵ
ل
ڵ

گە� بونیاتنانی  ھەمەدان(،  و  رۆژاوا  ئازەردایجانی  وەک 
و  ئاومیوە  بەرھەمھێنانی  بەتایبەت  باخی،  بەرھەمی  بەرھەمھێنانەوەی  و 
تانی دراوسێ بەرژەوەندییەکی 

ڵ
کە، ئەمەو بازاڕی کڕینی و�

ڵ
کۆنستانترە بەکەل

خۆشکەر بۆ ھەناردەکردنی بەرھەمی بەرھەمھێنانەوەی باخ دەھێنێتە ئاراوە. 
ڵ
دل
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Tomato Paste Production Plan
Development of cultivation of commercial tomato cultivars in the province (annual cultivation of 1,300 hectares 
with a production of 70 thousand tons) and the country (annual cultivation of 132 thousand hectares with a 
production of 6.4 million tons)
Increasing exports of processed products to earn foreign currency 
Preventing the export of raw materials and creating more added value in the agricultural sector
Direct and indirect employment in the manufacturing and service sectors

Product name tomato paste
Proposed Capacity 4,000 tons per year
Main Application Edible 
Raw Materials Tomatoes and other permitted additives
Employment 65  People
Facilities Water: 40,000 Cubic meters – Electricity: 5.1kilowatt - Gas: 26,000  cubic meters
Land Required 9,000 Square meters
Total investment $ 5.3  million

رب گوجه فرنگی نام محصول
4،000 تن در سال ظرفيت پيشنهادی

مصارف خوراکی کاربرد اصلی
گوجه فرنگی و ساير افزودنی های مجاز مواد اوليه مصرفی

ميزان اشتغال 65 نفر
آب: 40،000 مترمکعب-  برق 5/1 مگاوات- گاز 26،000 مترمکعب ميزان مصرف واحدهای پشتيبانی مورد نياز

9،000 مترمربع زمين مورد نياز طرح
5/3 ميليون دالر حجم کل سرمايه گذاری

طرح تولید رب گوجه فرنگی
توسعه کشت  ارقام تجاری محصول گوجه فرنگی در سطح استان ) کشت ساالنه بالغ بر 1،300 هکتار با توليد 70 هزار تن( 

و کشور)کشت ساالنه 132 هزار هکتار با توليد 6,4 ميليون تن(
افزايش صادرات محصول فرآوری شده و ارزآوری 

جلوگيری از خروج مواد اوليه و ايجاد ارزش افزوده بيشتر در بخش کشاورزی
اشتغالزايی مستقيم و غير مستقيم در بخش های توليدی و خدماتی
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مرشوع إنتاج معجون الطامطم
تنمية زراعة أصناف الطامطم التجارية عى مستوى املحافظة )تبلغ املساحة املزروعة سنوياً 1،3٠٠ هكتار بطاقة إنتاجية تبلغ 7٠.٠٠٠ طن( 

وعى مستوى البالد )املساحات املزروعة سنوياً 132.٠٠٠ هكتار بطاقة إنتاجية تصل إىل 4.6 مليون طن(

زيادة صادرات املنتجات املصنعة وإدخال قطع أجنبي إىل البالد 

الحؤول دون خروج املواد األولية وإيجاد قيمة مضافة أكر يف القطاع الزراعي

خلق فرص عمل مبارشة وغر مبارشة يف قطاعي التصنيع والخدمات

معجون الطامطماسم املنتج

4،٠٠٠ طن يف العامالسعة املقرحة

 االستخدام الغذايئاالستخدام الرئييس

طامطم وسائر املضافات الغذائية املسموح بهااملواد األولية املستهلكة

6٥ شخصمعدل العمل

ماء: 4٠،٠٠٠مر مكعب- كهرباء: ٥.1 مغا واط- غاز: 26،٠٠٠ مرمكعبمعدل استهالك وحدات الدعم املطلوبة

9،٠٠٠ مرمربع األرض املطلوبة لتنفيذ املرشوع

22 ملیون دوالر حجم االستثامر الكي

دۆشاوی تەماتە ناوی بەرھەم

ێکدا
ڵ
4000 تەن لە سال رێژەی مەبەست

بۆ خواردن بەکارھێنانی سەرەکی

تەماتە و پێزیادکراوە خۆراکییەکان سەرچاوەی بەدەستھێنان

65 کەس رێژەی دامەزراندن

ئاو: 40000 متری سێجا_ کارەبا: 1/5مێگاوات_ گاز: 26000متری سێجا رێژەی بەکارھێنانی وزەی پێویست

9000متری دووجا زەوی پێویست

3/5 ملوێن دۆ�ر کۆی گشتی سەرمایەگوزاری

ەی بەرھەمھێنانی دۆشاوی تەماتە
ڵ
ل
ڵ

گە�
نە 

ڵ
کردنی سا�

ڵ
پەرەپێدانی رێژەی بازەرگانی بەرھەمی دۆشاوی تەماتە لە پارێزگای کوردستان)شەتل

نە 132ھەزار ھێکتار 
ڵ

کردنی سا�
ڵ
تی ئێران)شەتل

ڵ
1،300ھێکتار و بەرھەمھێنانی 70ھەزار تەن( و لە و�

و بەرھەمھێنانی 604 ملوێن تەن(
پێکھاتە  ئاودیوبوونی  لە  رێگریکردن  و  بەرھەمھێنانەوە  بەرھەمی  ھەناردەکردنی  کشانی 

ڵ
ھەل

سەرەکییەکان و وەدەستھێنانی زیاترین قازانج لە بەشی کشت و کا�ڵ
دامەزراندنی راستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ لە بەشەکانی بەرھەمھێنان و خزمەتگوزاریدا 
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Production plan for Nuggets, Grilled 
Chicken, Schnitzel, Fried Wings, Fried 
Chicken, and Similar Poultry Products

The modernization of life in today›s societies has 
changed many human eating habits. The fast pace 
of life, women›s employment, lack of time, long-
distance between work and home and traffic, have 
increased the desire of today›s humans for ready-
made and semi-prepared foods. It can be said 
that ready-made and semi-prepared foods are the 
main and most important part of human nutrition, 
the taste of many people is accustomed to these 
foods and they consider them more delicious 
than traditional foods. Kurdistan province, with an 
annual production of 95,000 tons of poultry meat, 
is ranked 8th in the country and ranked first in the 
northwest of the country, so it is very prone to 
investment in the field of poultry meat processing.

Product name Types nuggets, grilled chicken, schnitzel, fried wings, fried chicken, and similar poultry 
products

Proposed Capacity 3,000 tons per year
Main Application Edible 

Raw Materials Chicken and other permitted additives

Employment 32  People
Facilities Water: 1,400 Cubic meters – Electricity:350  kilowatt - Gas: 5,000 cubic meters
Land Required 8,000 Square meters
Total investment $ 6.1  million

انواع ناگت، جوجه کباب، شنيسل، بال سوخاری، مرغ سوخاری و فرآورده های 
مشابه از گوشت طيور نام محصول

3،000 تن در سال ظرفيت پيشنهادی
مصارف خوراکی کاربرد اصلی

مرغ و ساير افزودنی های مجاز مواد اوليه مصرفی

ميزان اشتغال 32 نفر
آب: 1،400 مترمکعب-  برق 350 کيلووات- گاز 5،000 مترمکعب ميزان مصرف واحدهای پشتيبانی مورد نياز

8،000 مترمربع زمين مورد نياز طرح
6/1 ميليون دالر حجم کل سرمايه گذاری

طرح تولید انواع ناگت، جوجه کباب، شنیسل، بال سوخاری، مرغ سوخاری و فرآورده های مشابه از گوشت طیور
مدرنيزه شدن زندگی جوامع امروزی بسياری از عادات غذايی انسان را تغيير داده است. آهنگ سريع زندگی، اشتغال زنان،کمبود 
وقت، فاصله زياد بين محل کار و منزل و ترافيک، سبب افزايش تمايل انسان امروزی به غذاهای آماده و نيمه آماده شده است. شايد 
بتوان گفت مواد غذايی آماده و نيمه آماده، قسمت اساسی و مهمترين بخش تغذيه انسان را تشکيل می دهند، ذائقه بسياری از مردم 
نيز به اين غذاها عادت کرده است و آنها را لذيذتر از غذاهای سنتی می دانند. استان کردستان با توليد ساليانه 95،000 تن گوشت 
طيور، رتبه 8 کشوری و رتبه 1 شمال غرب کشور را دارد لذا بسيار مستعد سرمايه گذاری در حوزه فرآوری گوشت سفيد می باشد.
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مرشوع إنتاج أنواع ناجتس الّدجاج، كباب الدجاج، شنيتزل 

دجاج، أجنحة الدجاج املقلية، الدجاج املقيل ومنتجات 

مشابهة من لحوم الدواجن

غّر تحديث وتطور الحياة يف املجتمعات الراهنة الكثر من العادات الغذائية 

للناس. وتسببت وترة الحياة الرسيعة، عمل النساء، قلة الوقت، املسافة الكبرة 

االنسان  رغبة  تعاظم  يف  تسببت  واالزدحام،  واملنزل  العمل  مكان  بن  الفاصلة 

اليوم اتجاه األطعمة الجاهزة وشبه الجاهزة. رمبا ميكن القول أن املواد الغذائية 

االنسان.  تغذية  يف  جزء  وأهم  الرئييس  القسم  تشكل  الجاهزة  وشبه  الجاهزة 

أشهى  ويعترونها  أيضاً  األطعمة  هذه  عى  الناس  من  الكثر  مذاق  اعتاد  فقد 

وألذ من األطعمة التقليدية. تحتل محافظة كردستان بإنتاج سنوي يبلغ 9٥،٠٠٠ 

طن من لحوم الدواجن املركز الثامن عى مستوى البالد واملركز األول يف شامل 

غرب البالد. لذلك تعتر محط اهتامم لالستثامر يف مجال تصنيع اللحم األبيض.

اسم املنتج
 أنواع ناجتس الّدجاج، كباب الدجاج، شنيتزل دجاج، أجنحة الدجاج املقلية، الدجاج املقي ومنتجات

مشابهة من لحوم الدواجن

3،٠٠٠ طن يف العامالسعة املقرحة

 االستخدام الغذايئاالستخدام الرئييس

الدجاج وسائر املضافات الغذائية املسموح بهااملواد األولية املستهلكة

32 شخصمعدل العمل

ماء: 1،4٠٠ مر مكعب- كهرباء: 3٥٠ کیلو واط- غاز: ٥،٠٠٠ مرمكعبمعدل استهالك وحدات الدعم املطلوبة

8،٠٠٠ مرمربع األرض املطلوبة لتنفيذ املرشوع

6.1 ملیون دوالر حجم االستثامر الكي

ی سوورۆکراوی مریشک، مریشکی 
ڵ
ھەمووجۆرە ناگێت، مریشکی برژاو، شێنیسێل، بال

ندە
ڵ
سوورۆکراو و پێکھاتە ھاوشێوەکانی گۆشتی بال

ناوی بەرھەم

ێکدا
ڵ
3،000 تەن لە سال رێژەی مەبەست

بۆ خواردن بەکارھێنانی سەرەکی

مریشک و پێزیادکراوە خۆراکییەکان سەرچاوەی بەدەستھێنان

32 کەس رێژەی دامەزراندن

ئاو: 1،400 متری سێجا_ کارەبا: 350کیلۆوات_ گاز: 5،000متری سێجا رێژەی بەکارھێنانی وزەی پێویست

8،000متری دووجا زەوی پێویست

1/6 ملوێن دۆ�ر کۆی گشتی سەرمایەگوزاری

ی سوورۆکراوی مریشک، 
ڵ
ەی بەرھەمھێنانی ناگێت، مریشکی برژاو، شێنیسێل، بال

ڵ
ل
ڵ

گە�
ندە

ڵ
مریشکی سوورۆکراو و پێکھاتە ھاوشێوەکانی گۆشتی بال

ژیانی  گۆڕاوە.  مرۆڤی  خواردنی  ئیشتیای  زۆربەی  ھەنووکەیی  گەی 
ڵ
کۆمەل ژیانی  بوونی  مۆدێرنە 

بە ھۆکاری  بووە   ، ما�ڵ و  کارکردن  مەودای شوێنی  زۆری  دەرفەتی کورت،  ژنان،  کارکردنی  بەپەلە، 
ێین خواردنی ئامادە 

ڵ
زیاترخووگرتنی مرۆڤی ئەم سەردەمە بە خواردنی ئامادە و نیوەئامادە. پێدەچێ بل

کیش بەم جۆرە 
ڵ
و نیوەئامادە بەشی سەرەکی و گرنگترین بەشە خۆراکی مرۆڤن. ئیشتیای زۆربەی خەل

خواردنە خوویان گرتووە و لەچاو خواردنەکانی جاران، چێژی زیاتری لێدەبەن. پارێزگای کوردستان 
تی 

ڵ
ت و 1ی باکووری رۆژاوای و�

ڵ
ندە، پلە 8ی و�

ڵ
نە 95،000تەن گؤشتی بال

ڵ
بە رێژەی بەرھەمھێنانی سا�

کە.
ڵ
بەدەستھێناوە. ھەربۆیە لەبواری سەرمایەگوزاری گۆشتی سپیدا زۆر بەکەل
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Potato pProcessing Plan
Annual production of over 300 thousand 
tons of potatoes in Kurdistan province and 
up to twice this amount in neighboring 
provinces (Hamedan and Zanjan) of 
edible and industrial varieties (up to 20 
varieties), makes the industrial processing 
plan of potato products fully feasible.
Creating jobs, especially for 
graduates of various agricultural, 
industrial, and service sectors 
Increasing non-oil exports due to 
the border proximity to the Iraqi 
market and reducing the uncontrolled 
export of raw potato products will 
be the merits of the mentioned plan.

Product name Potato processing (chips - french fries - puree, etc.)
Proposed Capacity 10,000 tons per year
Main Application Edible 
Raw Materials Raw potatoes

Employment 45  People

Facilities Water: 3,800 Cubic meters – Electricity:700  kilowatt - Gas: 18,000 cubic meters
Land Required 8,000 Square meters
Total investment $ 6  million

فرآوری سيب زمينی )چيپس- فرنچ فرايز- پوره و ...( نام محصول
10،000 تن در سال ظرفيت پيشنهادی

مصارف خوراکی کاربرد اصلی
مواد اوليه مصرفی سيب زمينی خام

ميزان اشتغال 45 نفر
آب: 3،800مترمکعب-  برق 700 کيلووات- گاز 18،000 مترمکعب ميزان مصرف واحدهای پشتيبانی مورد نياز

8،000 مترمربع زمين مورد نياز طرح
6 ميليون دالر حجم کل سرمايه گذاری

طرح فرآوری سیب زمینی
توليد ساالنه بالغ بر 300 هزار تن سيب زمينی در استان کردستان و بالغ بر دو برابر اين ميزان در استان های  همجوار) 
همدان و زنجان(  از واريته های خوراکی و صنعتی )بالغ بر 20 واريته(، طرح فرآوری صنعتی محصوالت سيب زمينی را کاماًل 

توجيه پذير می نمايد.
ايجاد اشتغال بخصوص برای فارغ التحصيالن بخش های مختلف کشاورزی، صنعتی  و خدماتی 

افزايش صادرات غير نفتی با توجه به قرابت مرزی با  بازارعراق وکاهش صادرات بی رويه محصول خام سيب زمينی  ارمغان طرح 
مذکور خواهد بود.
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تصنيع البطاطا )شيبس – رشائح البطاطا املقلية –الهريس و...(اسم املنتج

1٠،٠٠٠ طن يف العامالسعة املقرحة

 االستخدام الغذايئاالستخدام الرئييس

بطاطا خاماملواد األولية املستهلكة

4٥ شخصمعدل العمل

ماء: 3،8٠٠ مر مكعب- كهرباء: 7٠٠ کیلو واط- غاز: 18،٠٠٠ مرمكعبمعدل استهالك وحدات الدعم املطلوبة

8،٠٠٠ مرمربع األرض املطلوبة لتنفيذ املرشوع

6 ملیون دوالر حجم االستثامر الكي

مرشوع تصنيع البطاطا
املجاورة )همدان  املحافظات  الكمية يف  إنتاج ضعفي هذه  بطاطا، فضالً عن  ألف طن  البالغ 3٠٠  السنوي  إنتاج محافظة كردستان  إن 

وزنجان( من األرضب )مستنبت( الغذائية والصناعية )تبلغ2٠ رضب( سيجعل من طرح مرشوع اإلنتاج الصناعي ملحصول البطاطا أمراً مجدياً 

وله مسوغاته.  

خلق فرص عمل ال سيام لخريجي مختلف التخصصات الزراعية والصناعية والخدمية

زيادة الصادرات غر النفطية بالنظر إىل قرب الحدود من أسواق العراق وتقليص الصادرات غر املجدية ملحصول البطاطا الخام سيشكل 

نجاحاً وأمراً واعداً للمرشوع املذكور.

ەی بەرھەمھێنانەوەی ھێڕە�ڵ
ڵ
ل
ڵ

گە�
لە  بڕە  ئەم  دووبەقەدی  و  کوردستان  پارێزگای  لە  ھێڕە�ڵ  تەن  300ھەزار  بەبڕی  بەرەھەمھێنان 
جۆر(   20 بەبڕی  پیشەیی)  و  خۆراکی  رەنگارەنگی  وەک  زەنجان(  و  دراوسێ)ھەمەدان  پارێزگاکانی 

ەی بەرھەمھێنانی لێکەوتەکانی ھێڕە�ڵ پاساو دەدات.
ڵ
ل
ڵ

گە�
، پیشەسازی و  دروستکردنی ھەلی کار بەتایبەت بۆ دەرچووانی بەشە جۆراوجۆرەکانی کشت و کا�ڵ

خزمەتگوزاری، 
زۆرتربوونی ھەناردەی بێجگە لە نەوت، بەھۆی نزیکی لە سنووری ئێراق و دبەزاندنی بێسەروبەری 

ەیە.
ڵ
ل
ڵ

ی نەپوخت، دەرەنجامی ئەم گە�
ڵ
ھێڕەل

) چیپس _ فرێنج فرایز _ پوورە و ...( بەرھەمھێنانەوەی ھێڕە�ڵ ناوی بەرھەم

ێکدا
ڵ
10،000 تەن لە سال رێژەی مەبەست

بۆ خواردن بەکارھێنانی سەرەکی

ی نەپوخت
ڵ
ھیڕەل سەرچاوەی بەدەستھێنان

45 کەس رێژەی دامەزراندن

ئاو: 3800 متری سێجا_ کارەبا: 700کیلۆوات_ گاز: 18،000متری سێجا رێژەی بەکارھێنانی وزەی پێویست

8،000متری دووجا زەوی پێویست

6 ملوێن دۆ�ر کۆی گشتی سەرمایەگوزاری
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Oil-Pressing Plan of Oilseeds
Establishment of an industrial platform for processing oilseeds to develop the cultivation of raw materials 
in these industries (low-water consuming oilseeds, especially to manage the water crisis in the agricultural 
sector)
Reducing share of 90% import of oilseeds and currency saving 
Food security and sustainable development
 Supplying raw materials for edible oil through  special economic zone for domestic oil-pressing plants

Product name Oil-pressing of oilseeds
Proposed Capacity 10,000 tons per year
Main Application Edible 

Raw Materials Types of oilseeds (rapeseed, safflower, corn, soybeans, etc.)
Employment 75  People
Facilities Water: 7,500 Cubic meters – Electricity: 1.1 kilowatt - Gas: 41,000 cubic meters

Land Required 8,000 Square meters

Total investment $ 5.9 million

روغن کشی از دانه های روغنی نام محصول
10،000 تن در سال ظرفيت پيشنهادی

مصارف خوراکی کاربرد اصلی
انواع دانه های روغنی )کلزا- گلرنگ- ذرت- سويا و ...( مواد اوليه مصرفی

ميزان اشتغال 75 نفر
آب: 7،500مترمکعب-  برق 1/1 مگاوات- گاز 41،000 مترمکعب ميزان مصرف واحدهای پشتيبانی مورد نياز

8،000 مترمربع زمين مورد نياز طرح
5/9 ميليون دالر حجم کل سرمايه گذاری

طرح روغن کشی از دانه های روغنی
ايجاد بستر صنعتی فرآوری دانه های روغنی با هدف توسعه کشت مواد اوليه اين صنايع )دانه های روغنی کم آبر بويژه در 

راستای مديريت بحران آب در بخش کشاورزی(
 کاهش بخشی از واردات 90% دانه های روغنی و صرفه جويی ارزی

 ايجاد امنيت غذايی و توسعه پايدار
 تأمين مواد اوليه روغن خوراکی از طريق منطقه اقتصادی ويژه برای کارخانجات روغن کشی داخلی
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مرشوع استخراج الزيوت من البذور الزيتية
خلق بيئة صناعية إلنتاج البذور الزيتية بهدف تنمية زراعة املواد األولية لهذه الصناعات )البذور الزيتية املوفرة للمياه التي تدخل يف 

خضم إدارة أزمة املياه يف القطاع الزراعي(

تقليص جزء من مستوردات 9٠% من البذور الزيتية وتوفر القطع األجنبي

تحقيق األمن الغذايئ والتنمية املستدامة
تأمن املواد األولية لزيت الطعام عن طريق منطقة اقتصادية ال سيام من أجل مصانع استخراخ الزيوت املحلية.

استخراج الزيوت من البذور الزيتيةاسم املنتج

1٠،٠٠٠ طن يف العامالسعة املقرحة

 االستخدام الغذايئاالستخدام الرئييس

أنواع البذور الزيتية )السلجم)اللفت الزيتي(-العصفر-الذرة-فول الصويا و...(املواد األولية املستهلكة

7٥ شخصمعدل العمل

ماء: 7،٥٠٠ مر مكعب- كهرباء: 1.1مغا واط- غاز: 41،٠٠٠مرمكعبمعدل استهالك وحدات الدعم املطلوبة

8،٠٠٠ مرمربع األرض املطلوبة لتنفيذ املرشوع

٥.9 ملیون دوالر حجم االستثامر الكي

ەی رۆنگرتن لە تۆویی رۆندار
ڵ
ل
ڵ

گە�
زەمینەسازی بۆ بەرھەمھێنانەوەی تۆوی رۆندار بە مەبەستی پەرەپێدان بە چاندنی پێکھاتەکانی 

دا(
ڵ
ئەم چا�کییە)تۆوی رۆنداری وشکەژی بۆ دەست بە ئاوەوە گرتن لە بەشی کشت و کال

دابەزاندنی ئاستی ھاوردەی تۆوی رۆندار بە رێژەی 90% و کەم ھەناردەکردنی دراو.
دابینکردی متمانەی خۆراکی و گەشەپیدانی سەقامگیر

بۆ  تایبەت  ئابووری  ناوچەی  رێگەی  لە  خواردەمەنی  رۆنی  سەرەکییەکانی  پێکھاتە  دابینکردنی 

کارگاکانی ناوخۆی رۆنگرتن

رۆنگرتن لە تۆوی رۆندار ناوی بەرھەم

ێکدا
ڵ
10،000 تەن لە سال رێژەی مەبەست

بۆ خواردن بەکارھێنانی سەرەکی

ڕەنگ _گەنمەشامی _ سۆیا و ...(
ڵ
ھەموو جۆرە تۆوی رۆنداری )کۆلزا _ گول سەرچاوەی بەدەستھێنان

75 کەس رێژەی دامەزراندن

ئاو: 7،500 متری سێجا_ کارەبا: 1/1مێگاوات_ گاز: 41،000متری سێجا رێژەی بەکارھێنانی وزەی پێویست

8،000متری دووجا زەوی پێویست

9/5 ملوێن دۆ�ر کۆی گشتی سەرمایەگوزاری



26

Sorting Plan and Packaging of Fresh Fruits
A significant volume of fruit production (Kurdistan province and neighboring provinces) and the need to 
prevent waste of agricultural products by increasing storage life
Development of infrastructure for storage and transportation of agricultural products
 Export development, earning foreign currency and economic development of the region
Contributing to the sustainable development of horticulture in Kurdistan and neighboring provinces

Product name Sorting and packaging of fresh fruits
Proposed Capacity 5,000 tons per year
Main Application Edible 
Raw Materials Types of horticultural products and crops 
Employment 30  People
Facilities Water: 7,500 Cubic meters – Electricity: 1.1kilowatt - Gas: 8,000 cubic meters
Land Required 8,000 Square meters
Total investment $ 8.2 million

سورت و بسته بندی انواع ميوه جات تازه نام محصول
5،000 تن در سال ظرفيت پيشنهادی

مصارف خوراکی کاربرد اصلی
انواع محصوالت باغی و زراعی مواد اوليه مصرفی

ميزان اشتغال 30 نفر
آب: 7،500مترمکعب-  برق 1/1 مگاوات- گاز 8،000 مترمکعب ميزان مصرف واحدهای پشتيبانی مورد نياز

8،000 مترمربع زمين مورد نياز طرح
8/2 ميليون دالر حجم کل سرمايه گذاری

طرح سورت و بسته بندی انواع میوه جات تازه
حجم قابل توجه ميوه توليدی ) استان کردستان و استان های همجوار( و ضرورت جلوگيری از ضايعات محصوالت کشاورزی 

توليدی از طريق افزايش عمر انبارداری
توسعه زيرساخت های نگهداری و حمل ونقل محصوالت کشاورزی

توسعه صادرات، ارزآوری  و توسعه اقتصادی منطقه
کمک  به توسعه پايدار باغات مثمر استان کردستان و استان های همجوار
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مرشوع فرز وتعبئة أنواع الفاكهة الطازجة
كمية كبرة منتجة من الفاكهة )يف محافظة كردستان واملحافظات املجاورة( تحتم الحاجة إىل الحد من هدر املنتجات الزراعية املصنعة من 

خالل زيادة عمرها التخزيني.

تنمية البنى التحتية لتخزين ونقل املحاصيل الزراعية.

تنمية الصادرات، إدخال قطع أجبني وتنمية املنطقة اقتصادياً

املساعدة يف التنمية املستدامة للبساتن املثمرة يف محافظة كردستان واملحافظات املجاورة

الفرز وتعبئة أنواع الفاكهة الطازجةاسم املنتج

٥،٠٠٠ طن يف العامالسعة املقرحة

 االستخدام الغذايئاالستخدام الرئييس

أنواع املنتجات البستانية والزراعيةاملواد األولية املستهلكة

3٠ شخصمعدل العمل

ماء: 7،٥٠٠ مر مكعب- كهرباء: 1.1مغا واط- غاز: 8،٠٠٠ مرمكعبمعدل استهالك وحدات الدعم املطلوبة

8،٠٠٠ مر مربع األرض املطلوبة لتنفيذ املرشوع

8.2 ملیون دوالرحجم االستثامر الكي

ەی سورت و بەستەبەندی ھەمووجۆرە میوەی تازە
ڵ
ل
ڵ

گە�
بەرگریکردن لە تیاچوونی میوەی بەلێشاوی بەرھەمھاتووی) پارێزگای کوردستان و پارێزگاکانی 

دراوسێ
پەرپێدان بە بنەماکانی پاشەکەوت خستن و راگواستنی بەرھەمی کشرت و کا�ڵ
پەرەپێدان بە ھەناردەکردن، راکێشانی دراو و گەشەسەندنی ئابووری ناوچەکە

پشتیکردنی گەشەی سەقامگیری باخە بەبەرەکانی پارێزگای کوردستان و پارێزگاکانی دراوسێ
ڵ
پال

سورت و بەستەبەندیکردنی ھەمووجۆرە میوەی تازە ناوی بەرھەم

ێکدا
ڵ
5،000 تەن لە سال رێژەی مەبەست

بۆ خواردن بەکارھێنانی سەرەکی

ھەمووجۆرە بەرھەمی باخی و مەزرایی سەرچاوەی بەدەستھێنان

30 کەس رێژەی دامەزراندن

ئاو: 7،500 متری سێجا_ کارەبا: 1/1مێگاوات_ گاز: 8000متری سێجا رێژەی بەکارھێنانی وزەی پێویست

8،000 متری دووجا زەوی پێویست

2/8 ملوێن دۆ�ر کۆی گشتی سەرمایەگوزاری
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Packaging Plan for Nnuts, Legumes, and Spices
Preventing the sale of raw agricultural products with high energy density and plant protein
A significant volume of production (Kermanshah province ranks 1st in grain production and Kurdistan ranks 
3rd, as well as Hamedan province, ranks 1st in nuts production) and the need to prevent waste of agricultural 
products by increasing storage life
Developing new technologies in packaging, export and earning foreign currency
Accessing to major global markets to introduce the capabilities of the agricultural sector 

Product name Packaging nuts, beans, and spices
Proposed Capacity 3,200 tons per year
Main Application Edible 

Raw Materials Unprocessed types of fruits, legumes and spices

Employment 28 People
Facilities Water:  2,500 Cubic meters – Electricity: 600 kilowatt - Gas: 16,000 cubic meters
Land Required 7,000 Square meters
Total investment $ 6.1 million

بسته بندی خشکبار، حبوبات و ادويه جات نام محصول
3،200 تن در سال ظرفيت پيشنهادی

مصارف خوراکی کاربرد اصلی
انواع ميوه جات، حبوبات و اويه جات فرآوری نشده مواد اوليه مصرفی

ميزان اشتغال  28 نفر
آب: 2،500مترمکعب-  برق 600 کيلووات-  گاز 16،000 مترمکعب ميزان مصرف واحدهای پشتيبانی مورد نياز

7،000 مترمربع زمين مورد نياز طرح
6/1 ميليون دالر حجم کل سرمايه گذاری

طرح بسته بندی خشکبار، حبوبات و ادویه جات
جلوگيری از خام فروشی محصوالت کشاورزی  با دانسيته باالی انرژی و پروتئين گياهی

حجم قابل توجه محصول توليدی ) استان کرمانشاه حائز رتبه  1 کشوری توليد حبوبات و کردستان رتبه 3 همچنين استان همدان 
رتبه1 کشوری توليد خشکبار( و ضرورت جلوگيری از ضايعات محصوالت کشاورزی توليدی از طريق افزايش عمر انبارداری

توسعه تکنولوژی های نوين صنايع بسته بندی، صادرات و ارزآوری
راهيابی به بازارهای بزرگ جهانی به منظور معرفی توانمندی های بخش کشاورزی 
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مرشوع تعبئة الفاكهة والبقول والتوابل
يحول دون بيع املحاصيل الزراعية الخام التي تحوي طاقة غذائية عالية وبروتن نبايت

كميات كبرة من املنتجات املصنعة )تحتل محافظة كرمانشاه املركز األول يف البالد يف إنتاج البقول وتأيت كردستان يف املركز الثالث كام تحتل 

محافظة همدان املركز األول يف البالد يف إنتاج الفاكهة املجففة( تحتم الحاجة اىل الحد من هدر املنتجات الزراعية املصنعة من خالل زيادة 

عمرها التخزيني.

تنمية التكنولوجيا الحديثة يف صناعات التعبئة والتصدير وإدخال قطع أجنبي.

الوصول إىل األسواق العاملية الكبرة بهدف التعريف بإمكانيات القطاع الزراعي

تعبئة الفاكهة املجففة، البقول والتوابلاسم املنتج

3،2٠٠ طن يف العامالسعة املقرحة

 االستخدام الغذايئاالستخدام الرئييس

أنواع الفاكهة، البقول والتوابل غر املصنطعةاملواد األولية املستهلكة

28 شخصمعدل العمل

ماء: 2،٥٠٠ مر مكعب- كهرباء: 6٠٠کیلو واط- غاز: 16،٠٠٠ مرمكعبمعدل استهالك وحدات الدعم املطلوبة

7،٠٠٠ مرمربع األرض املطلوبة لتنفيذ املرشوع

6.1 ملیون دوالرحجم االستثامر الكي

ە و بەھارات
ڵ
ەی بەستەبەندیکردنی وشککراوەکان، دانەوێ�

ڵ
ل
ڵ

گە�
ی تژی لە وزە و پڕۆتۆئینی گیایی

ڵ
بەرگریکردن لە نەپوختفرۆشی بەرھەمی کشت و کال

بەرگری لە تیاچوونی بەرھەمی کشت و کا�ڵ لە رێگەی زیادکردنی ماوەی پاشەکەوتخستنی رێژەی 
ە و کوردستان پلەی سێیەم و ھەروەھا 

ڵ
بەلێشاوی) پارێزگای کرماشان بە پلەی یەکەمی دانەوێل

تدا(
ڵ

ھەمەدان پلەی یەکەمی وشککراوەکان لە و�
پەرەپێدانی تەکنۆلۆژیای نوێی بەستەبەندی، ھەناردەکردن و راکێشانی دراو

ھەتەرکردن بۆ بازاڕەکانی مەزنی جیھان بە مەبەستی ناساندنی لێھاتوویی بەشی کشت و کا�ڵ

ە و بەھارات
ڵ
بەستەبەندیکردنی وشککراوەکان، دانەوێل ناوی بەرھەم

ێکدا
ڵ
3200 تەن لە سال رێژەی مەبەست

بۆ خواردن بەکارھێنانی سەرەکی

ە و بەھاراتی نەپوخت
ڵ
ھەمووجۆرە میوە، دانەوێل سەرچاوەی بەدەستھێنان

28 کەس رێژەی دامەزراندن

ئاو: 2500 متری سێجا_ کارەبا: 600کیلۆوات_ گاز: 16000متری سێجا رێژەی بەکارھێنانی وزەی پێویست

7000متری دووجا زەوی پێویست

1/6 ملوێن دۆ�ر کۆی گشتی سەرمایەگوزاری
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Production plan for Starch, Gglucose Gluten, Dextrose, Fructose, etc. from Wheat and 
Potatoes 

Considering the province›s stance in wheat production of 1 million tons and gaining the second and third 
place in the country in alternating years, as well as the fourth place in potato production in the country, it is 
considered as one of the potentials for processing these products and producing starch and other derivatives. 

Product name Production of starch, glucose, gluten, dextrose, fructose, etc. from wheat and 
potatoes

Proposed Capacity 1,200 Tons per year

Main Application Industrial and sanitary

Raw Materials Wheat and potatoes

Employment 25 People
Facilities Water: 1,200 Cubic meters – Electricity: 260 kilowatt - Gas: 9,000 cubic meters
Land Required 4,000 Square meters

Total investment $ 700,000

توليد نشاسته، گلوکز، گلوتن، دکستروز، فروکتوز و ...  از گندم و سيب زمينی نام محصول

1،200 تن در سال ظرفيت پيشنهادی
مصارف خوراکی، صنعتی و بهداشتی کاربرد اصلی

گندم و سيب زمينی مواد اوليه مصرفی
ميزان اشتغال 25نفر

آب: 1،200 مترمکعب-  برق 260 کيلووات-  گاز 9،000 مترمکعب ميزان مصرف واحدهای پشتيبانی مورد نياز
4،000 مترمربع زمين مورد نياز طرح
700 هزار دالر حجم کل سرمايه گذاری

طرح تولید نشاسته،گلوکزوگلوتن،دکستروز،فروکتوز و ... ازگندم و سیب زمینی

نظر به جايگاه استان در توليد گندم به ميزان 1 ميليون تن و کسب جايگاه دومی و سومی کشور در سال های متناوب و 
همچنين رتبه چهارم توليد سيب زمينی در کشور، يکی از پتانسيل های بالقوه فرآوری اين محصوالت و توليد نشاسته و ساير 

مشتقات آن می باشد. 
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مرشوع إنتاج النشا، الغلوكوز والغلوتني، الفركتوز و... من القمح والبطاطا

نظراً إىل مكانة املحافظة يف إنتاج القمح مبعدل 1 مليون طن والحصول عى املركز الثاين والثالث عى مستوى البالد خالل سنوات متناوبة 

وكذلك املركز الرابع يف إنتاج البطاطا يف البالد، فهذا األمر يعد إحدى اإلمكانيات الفعلية لتصنيع هذه املنتجات وإنتاج النشا وسائر مشتقاته.

إنتاج النشا، الغلوكوز والغلوتن، الفركتوز و...من القمح والبطاطااسم املنتج

1،2٠٠ طن يف العامالسعة املقرحة

صناعية وصحيةاالستخدام الرئييس

القمح والبطاطااملواد األولية املستهلكة

2٥ شخصمعدل العمل

ماء: 1،2٠٠ مر مكعب- كهرباء: 26٠ کیلو واط- غاز: 9،٠٠٠ مرمكعبمعدل استهالك وحدات الدعم املطلوبة

4،٠٠٠ مرمربع األرض املطلوبة لتنفيذ املرشوع

7٠٠،٠٠٠ دوالرحجم االستثامر الكي

ەی بەرھەمھێنانی نشاستە، گ�ۆکۆز و گ�ۆتەن، دێکسترۆز، فرۆکتۆز ، ... لە گەنم و ھێڕە�ڵ
ڵ
ل
ڵ

گە�

بە ھۆی پێگەی پارێزگای کوردستان لە بەرھەمھێنانی گەنم بە رێژەی 1 ملوێن تەن و بەدەستھێنانی 
ھێڕە�ڵ  بەرھەمھێنانی  چوارەمی  پلەی  ھەروەھا  و  تدا 

ڵ
و� لە  سێ  و  دوو  پلەی  ی 

ڵ
سال بەدوای  سا�ڵ 

بەرھەمھێنانی  و  بەرھەمانە  ئەم  بەرھەمھێنانەوەی  ئامادەکانی  پۆتانسییەلە  لە  یەکێ  تدا، 
ڵ

و� لە 

نشاستە و لێکەوتەکانییەتی.

ەی بەرھەمھێنانی نشاستە، گلۆکۆز و گلۆتەن، دێکسترۆز، فرۆکتۆز ، ... لە 
ڵ
ل
ڵ

گە�
گەنم و ھێڕە�ڵ

ناوی بەرھەم

ێکدا
ڵ
1،200 تەن لە سال رێژەی مەبەست

بۆ خواردن، پیسەیی و بێھداشتی بەکارھێنانی سەرەکی

گەنم و ھێڕە�ڵ سەرچاوەی بەدەستھێنان

28 کەس رێژەی دامەزراندن

ئاو: 1200 متری سێجا_ کارەبا: 260کیلۆوات_ گاز: 9000متری سێجا رێژەی بەکارھێنانی وزەی پێویست

4،000متری دووجا زەوی پێویست

700 ھەزار دۆ�ر کۆی گشتی سەرمایەگوزاری
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فرصت های سرمایه گذاری حوزه دام
استان کردستان با آب و هوايی کوهستانی تحت تاثير اقليم  مديترانه ای، واجد مراتع سرسبز و پوشش مناسب با تنوع گياهان عالی ، مستعد 
حرفه کشاورزی و دامپروری است، همچنين با توليد علوفه دست کاشت مرغوب در حجم باال مخصوصا يونجه، جزو استان های مهم توليد 
کننده علوفه بشمارميرود محموع علوفه توليدی ساالنه دست کاشت، مراتع، کاه وکلش وپس چر مزارع 2 ميليون تن برآورد می شود.

پرورش گاو شيری هلشتاين

3،000 رأسی ظرفيت پيشنهادی
توليد ساليانه 32،600 تن شير خام  )750 رأس تليسه، 330 تن گوشت قرمز( کاربرد اصلی

ميزان اشتغال 150 نفر
دستگاه شير دوش، فيدر )غذا دهنده(، سيلو،آسياب ميکسر، جايگاه فری استال ملزومات مورد نياز

30 هکتار زمين مورد نياز طرح
15/7 ميليون دالر حجم کل سرمايه گذاری

پرورش گوسفند پربازده خارجی

20،000 رأسی ظرفيت پيشنهادی
توليد ساليانه 1،900 تن گوشت قرمز کاربرد اصلی

ميزان اشتغال 200 نفر
فيدر )غذا دهنده(، سيلو،آسياب ميکسر ملزومات مورد نياز

43 هکتار زمين مورد نياز طرح
15/5 ميليون دالر حجم کل سرمايه گذاری

پرورش بز پربازده )بز شيری آلپاين – سانن(
5،000 رأسی ظرفيت پيشنهادی

توليد ساليانه 3،500 تن شير خام ، 85 تن گوشت قرمز کاربرد اصلی

50 نفر ميزان اشتغال
فيدر )غذا دهنده(، سيلو،آسياب ميکسر ملزومات مورد نياز

11 هکتار زمين مورد نياز طرح
7/2 ميليون دالر حجم کل سرمايه گذاری
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Livestock investment opportunities
Kurdistan province with mountainous climate under the influence of Mediterranean climate has green 
pastures and suitable plant coverage with a variety of excellent plants, is prone to agriculture and animal 
husbandry, also by producing high-quality hand-planted forage, especially alfalfa, is considers as one of the 
important producing provinces of forage. The total annual forage production is estimated at 2 million hand-
planted, pastures, straw and hay, and remainings.

Raising Holstein dairy cows
Proposed Capacity 3,000 Heads
Main Application Annual production of 32,600 tons of raw milk (750heifers, 330 tons of red meat)
Employment 150 People
Required Equipments milker, feeder, silo, mixer mill, free stall position
Land Required 30 hectares
Total investment $ 15.7 million

Breeding high-yielding foreign sheep
Proposed Capacity 20,000 Heads
Main Application Annual 1,900 tons red meat production
Employment 200 People
Required Equipments Feeder, silo, mixer mill
Land Required 43 hectares
Total investment $ 15.5 million

High-yield goat breeding (Alpine-Sanan dairy goat)
Proposed Capacity 5,000 Heads
Main Application Annual production of 3,500 tons of raw milk, 85 tons red meat production
Employment 50 People
Required Equipments Feeder, silo, mixer mill

Land Required 11 hectares
Total investment $ 7.2  million



34

تربية األغنام األجنبية عالية اإلنتاج

2٠،٠٠٠ عدد الرؤوسالسعة املقرحة

إنتاج اللحم األحمر1،9٠٠ بالطن سنوياًاالستخدام الرئييس

2٠٠ شخصمعدل العمل

آلة تغذية وإطعام، صومعة، مطحنة خالطاألساسيات املطلوبة

43 هکتار األرض املطلوبة لتنفيذ املرشوع

1٥.٥ ملیون دوالرحجم االستثامر الكي

تربية قطعان ماعز عالية اإلنتاج )ماعز من ساللة األلبن الحلوب - سانن(

٥،٠٠٠ عد الرؤوسالسعة املقرحة

اإلنتاج السنوي 3٥٠ بالطن من الحليب الخام و إنتاج اللحم األحمر 8٥ بالطن(االستخدام الرئييس

٥٠ شخصمعدل العمل

آلة تغذية وإطعام، صومعة، مطحنة خالطاألساسيات املطلوبة

11 هکتاراألرض املطلوبة لتنفيذ املرشوع

7.2 ملیون هکتارحجم االستثامر الكي

فرص االستثامر يف قطاع املاشية

متتلك محافظة كردستان التي تتمتع مبناخ جبي متأثر باملناخ املتوسطي، مراعي خرضاء وغطاء نبايت مناسب يحوي تنوع نبايت ممتاز، وتشكل بيئة 

جيدة للعمل يف الزراعة وتربية املاشية. وتعتر كردستان من ناحية إنتاج األعالف عالية الجودة املزروعة يدوياً ال سيام الرسيم، واحدة من املحافظات 

الهامة املنتجة لألعالف. حيث يقدر إجاميل اإلنتاج السنوي من األعالف املزروعة يدوياً واملراعي والقش والتنب وبقايا املزارع بـ 2 مليون طن. 

تربية أبقار هولشتاين الحلوب

3،٠٠٠ عدد الرؤوس السعة املقرحة

اإلنتاج السنوي 32،6٠٠ بالطن من الحليب الخام )7٥٠ رؤوس األبقار البكر، إنتاج اللحم األحمر 33٠ بالطن(االستخدام الرئييس

1٥٠ شخصمعدل العمل

 آلة حلب األبقار، آلة إطعام، صومعة، طاحونة خالط، قواطع لالسراحة واملناماألساسيات املطلوبة

3٠ هکتار األرض املطلوبة لتنفيذ املرشوع

1٥.7 ملیون دوالرحجم االستثامر الكي
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بەخێوکردنی مەڕی پڕلێکەوتەی بیانی

20000 سەر رێژەی مەبەست

نە 1900 تەن گۆشتی سوور
ڵ

بۆ بەرھەمھێنانی سا� بەکارھێنانی سەرەکی

200 کەس رێژەی دامەزراندن

فدەر(، سایلۆ، ئاشی میکسەر
ڵ
فیدەر)ئال پێداویستییەکان

43 ھێکتار زەوی پێویست

15/5 ملوێن دۆ�ر کۆی گشتی سەرمایەگوزاری

بەخێوکردنی بزنی پڕلێکەوتە)بزنی شیری ئالپاین _ سانێن(

5000 سەر رێژەی مەبەست

نە 3500 تەن شیر، 85 تەن گۆشتی سوور
ڵ

بۆ بەرھەمھێنانی سا� بەکارھێنانی سەرەکی

50 کەس رێژەی دامەزراندن

فدەر(، سایلۆ، ئاشی میکسەر
ڵ
فیدەر)ئال پێداویستییەکان

11 ھێکتار زەوی پێویست

7/2 ملوێن دۆ�ر کۆی گشتی سەرمایەگوزاری

ھەلی سەرمایەگوزاری لە بواری ئاژە�ڵ
گەی سەرسەوز و گژوگیای 

ڵ
پارێزگای کوردستان بە کەشێکی وەرگیراو لە ناوچەی مەدیتەرانە، کێل

داری، ھەروەھا بە بەرھەمھێنانەوەی 
ڵ
ک و جۆراوجۆری ھەیە و پڕباشە بۆ کشت و کا�ڵ و ئاژەل

ڵ
بەکەل

ی شاز بەڕادەیێکی زۆر، بەتایبەت وێنجە، پارێزگایێکی دەگمەنە لەڕووی بەرھەمھێنانی 
ڵ
فی دەستکێل

ڵ
ئال

کاپەڕشەی  و  گزرە  و  کا  لەوەڕگەکان،  و  نە 
ڵ

سا� ی 
ڵ
دەستکێل بەرھەمھاتووی  فی 

ڵ
ئال کۆی  فەوە. 

ڵ
ئال

رێ.
ڵ
مەزراکان بە 2 ملوێن تەن دەخەمل

بەخێوکردنی مانگای ھیلێشتاین

3000 سەر رێژەی مەبەست

نە 32600 تەن شیر، )750 سەر پانێر، 330 تەن گۆشتی سوور(
ڵ

بۆ بەرھەمھێنانی سا� بەکارھێنانی سەرەکی

150 کەس رێژەی دامەزراندن

فدەر(، سایلۆ، ئاشی میکسەر، شوێنی فری ئێستا�
ڵ
دەزگای شیردۆش، فیدەر)ئال پێداویستییەکان

30 ھێکتار زەوی پێویست

15/7 ملوێن دۆ�ر کۆی گشتی سەرمایەگوزاری
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Investment Projects of Baneh Special Economic Zone
 Industry, Mine and Trade Organization of Kurdistan Province

Product name polyethylene plate and sheet
Proposed Capacity 2,500 tons per year

Main Application
production of all kinds of utensils and household appliances, 
industrial parts and medical prostheses, the cover of the surfaces of 
chemical tanks

Alternative product Sheets of PVC or PP
Major and main raw materials and supply 
sources  Medium polyethylene - Bakhtar Petrochemical

Substitute of major and main raw materials Other grades of light polyethylene or medium polyethylene
Employment 20 People

Facilities Water: 1,000 Cubic meters – Electricity: 500 megawatt - Gas: 
150,000 cubic meters

Land Required 4,000 Square meters

Fixed Capital 180 bn IRR

Working Capital 50 bn IRR

Total Investment 230 bn IRR

نه  با شهرستان  قتصادی  ا یژه  و منطقه  پیشنهادی  های  طرح 
کردستان ستان  ا تجارت  و  معدن  صنعت،  زمان  سا  

Production plan of polyethylene plate and sheet 

صفحه و ورق پلی اتيلنی نام محصول

2500 تن در سال ظرفيت پيشنهادی طرح 
تهيه انواع ظروف و لوازم خانگی، قطعات صنعتی وپروتزهای پزشکی، پوشش 

سطوح مخازن مواد شيميايی
کاربرد اصلی

PP يا PVC صفحه های محصول جايگزين

پلی اتيلن متوسط – پتروشيمی باختر مواد اوليه مصرفی عمده و اصلی و منابع تأمين
ساير گريدهای پلی اتيلن سبک و يا پلی اتيلن متوسط جايگزين مواد اوليه عمده و اصلی

20 نفر ميزان اشتغال زايی 
گاز: 150هزارمتر مکعب(، آب: هزارمترمکعب، برق: 500مگاوات ساعت ميزان مصارف ساالنه انرژی

4،000 متر مربع مساحت زمين مورد نياز 
180 ميليارد ريال ميزان سرمايه گذاری ثابت 
50 ميليارد ريال ميزان سرمايه در گردش 

230 ميليارد ريال حجم کل سرمايه گذاری 

طرح تولیدی محصول صفحه و ورق پلی اتیلنی
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مشاريع مقرتحة إلنشاء منطقة اقتصادية خاصة يف مدينة بانة 

هيئة الصناعة والتعدين والتجارة يف محافظة كردستان

مرشوع إلنتاج صفائح و ورق البويل ايثيلني

أوراق البويل ايثيلناسم املنتج

2،٥٠٠ طن يف السنةالسعة املقرحة للمرشوع

االستخدام الرئييس
 إنتاج أنواع الصحون واألدوات املنزلية، القطع الصناعية واألعضاء الصناعية الطبية، تغطية

أسطح خزانات املواد الكيميائية

PP, PVC صفائحاملنتج البديل

بويل ايثيلن متوسط- رشكة باخر للبروكياموياتاملواد األولية املستهلكة الرئيسية ومصادر التأمن

سائر صفائح البويل ايثيلن الخفيف واملتوسطبدائل املواد األولية الرئيسية

2٠ شخصمعدل العمل

ماء: 1،٠٠٠ مر مكعب- كهرباء: ٥٠٠ مغا واط- غاز: 1٥٠،٠٠٠ مرمكعبمعدل استهالك وحدات الدعم املطلوبة

4،٠٠٠ مرمربعاألرض املطلوبة لتنفيذ املرشوع

18٠ مليار ریال اإلستثامر الثابت

٥٠ مليار ریالاإلستثامر املتداول

23٠ مليار ریالمجموع اإلستثامر

پلەیت و وەرەقی پۆلی ئێتێلینی ناوی بەرھەم

دا
ڵ
2،500 تەن لە سال رێژەی مەبەست

، پارچەی دەستکرد و  درووستکردنی ھەمووجۆرە قاپ و قاچاخی نێوما�ڵ
پڕۆتێزی پزیشکی، دەرخۆنەی ھەماری مادەی کیمیاوی

بەکارھێنانی سەرەکی

PVC  یا PP پلەیتی بەرھەمی جێگرەوە

پۆلی ئێتێلینی ناوەندی _ پێترۆشیمی رۆژاوا 
 زیاترین پێکھاتەی سەرەکی سەرچوەی 

بەدیھاتن 

پۆلی ئێتێلینی دیکەی سووک یا ناوەندی جێگرەوەی زیاترین پێکھاتەی سەرەکی

20 کەس رێژەی دەمەزراندن

گاز)150ھەزار متری سێجا(، ئاو)1000 متری سێجا(، کارەبا)500 مێگاوات( وزەی پێویست

4،000 متری دووجا زەوی پێویست

180 میلیار ریا�ڵ ئاستی سەرمایەگوزاری نەگۆڕ

50 میلیار ریا�ڵ ئاستی دەسمایە

230 میلیار ریا�ڵ کۆی گشتی سەرمایەگوزاری

ەکانی پێشنازکراوی ناوچەی ئابووری بانە 
ڵ
ل
ڵ

گە�
رێکخراوی پیشەسازی، کانزا ا بازەرگانی پارێزگای کوردستان

ەی بەرھەمھێنانی پ�ەیت و وەرەقی پۆلی ئێتێ�ینی
ڵ
ل
ڵ

گە�
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Production plan of polyethylene multilayer film 

Product name Polyethylene multilayer film
Proposed Capacity 4,000 tons per year
Main Application Packaging and storage of food and chemical and agricultural 

products
Alternative product Polypropylene films

Major and main raw materials and supply 
sources 

Light polyethylene - Bakhtar Petrochemical

Substitute of major and main raw materials Other grades of light polyethylene or medium polyethylene
Employment 35 People
Facilities Water: 20,000 Cubic meters – Electricity: 750 megawatt - Gas: 

240,000 cubic meters
Land Required 5,000 Square meters

Fixed Capital 175 bn IRR
Working Capital 75 bn IRR
Total Investment 250 bn IRR

فيلم چند اليه پلی اتيلنی نام محصول
ظرفيت پيشنهادی طرح 4،000 تن در سال

بسته بندی و نگهداری مواد غذايی و شيميايی و محصوالت کشاورزی کاربرد اصلی
فيلم های پلی پروپيلنی محصول جايگزين

پلی اتيلن سبک پتروشيمی باختر مواد اوليه مصرفی عمده و اصلی و منابع تأمين
ساير گريدهای پلی اتيلن سبک و يا پلی اتيلن متوسط جايگزين مواد اوليه عمده و اصلی

35نفر ميزان اشتغال زايی
گاز:240هزارمتر مکعب، آب :2هزارمترمکعب، برق:750مگاوات ساعت ميزان مصارف ساالنه انرژی

5،000 متر مربع مساحت زمين مورد نياز
175 ميليارد ريال ميزان سرمايه گذاری ثابت 
75 ميليارد ريال ميزان سرمايه در گردش

250 ميليارد ريال حجم کل سرمايه گذاری

شرکت طرح تولیدی محصول فیلم چند الیه پلی اتیلنی
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روالت البويل ايثيلن متعدد الطبقاتاسم املنتج

4،٠٠٠ طن يف السنةالسعة املقرحة للمرشوع

تعبئة وتخزين املواد الغذائية والكياموية واملنتجات الزراعيةاالستخدام الرئييس

روالت البويل بروبيلناملنتج البديل

بويل إيثيلن خفيف-رشكة باخر للبروكياموياتاملواد األولية املستهلكة الرئيسية ومصادر التأمن

 سائر صفائح البويل ايثيلن الخفيف واملتوسطبدائل املواد األولية الرئيسية

3٥ شخصمعدل العمل

ماء: 2،٠٠٠ مر مكعب- كهرباء: 7٥٠ مغا واط- غاز: 24٠،٠٠٠ مرمكعبمعدل استهالك وحدات الدعم املطلوبة

٥،٠٠٠ مرمربعاألرض املطلوبة لتنفيذ املرشوع

17٥ مليار ریال اإلستثامر الثابت

7٥ مليار ریالاإلستثامر املتداول

2٥٠ مليار ریالمجموع اإلستثامر

رشكة ملرشوع تصنيع رول رقائق البويل ايثيلني متعددة الطبقات

فیلمی چەند لۆی پۆلی ئێتێلینی ناوی بەرھەم

دا
ڵ
4،000 تەن لە سال رێژەی مەبەست 

بەستەبەندی و راگرتنی خواردەمەنییەکان و مادەی کیمیاوی و بەرھەمی 
کشت و کا�ڵ

بەکارھێنانی سەرەکی

فیلمی پۆلی پڕۆپیلێنی بەرھەمی جێگرەوە

پۆلی ئێتێلینی سووکی _ پێترۆشیمی رۆژاوا
 زیاترین پێکھاتەی سەرەکی سەرچوەی 

بەدیھاتن 

پۆلی ئێتێلینی دیکەی سووک یا ناوەندی جێگرەوەی زیاترین پێکھاتەی سەرەکی

35 کەس رێژەی دەمەزراندن

گاز)240ھەزار متری سێجا(، ئاو)2000 متری سێجا(، کارەبا)750 مێگاوات( وزەی پێویست

5،000 متری دووجا زەوی پێویست

175 میلیار ریا�ڵ ئاستی سەرمایەگوزاری نەگۆڕ

75 میلیار ریا�ڵ ئاستی دەسمایە

250 میلیار ریا�ڵ کۆی گشتی سەرمایەگوزاری

ەی بەرھەمھێنانی فی�می چەند لۆی پۆلی ئێتێ�ینی
ڵ
ل
ڵ

کۆمپانیای گە�
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Production plan of various polyethylene foam 

Product name Types of polyethylene foam products

Proposed Capacity 3,500 tons per year

Main Application Insulation and shock absorption

Alternative product Polypropylene and PVC foams

Major and main raw materials and supply 
sources Light and heavy polyethylene - Bakhtar Petrochemical

Substitute of major and main raw materials Other grades of light polyethylene or medium polyethylene
Employment 35 People

Facilities Water: 2,000 Cubic meters – Electricity: 600 megawatt - Gas: 
200,000 cubic meters

Land Required 5,000 Square meters

Fixed Capital 220 bn IRR

Working Capital 100 bn IRR

Total Investment 320 bn IRR

شرکت طرح تولیدی محصول انواع محصوالت فوم پلی اتیلنی

انواع محصوالت فوم پلی اتيلنی نام محصول

3،500  تن در سال ظرفيت پيشنهادی طرح 

عايق بندی و ضربه گيری کاربرد اصلی

فوم های پلی پروپيلنی و پی وی سی محصول جايگزين

پلی اتيلن سبک و سنگين پتروشيمی باختر مواد اوليه مصرفی عمده و اصلی و منابع تأمين
ساير گريدهای پلی اتيلن سبک و يا پلی اتيلن متوسط جايگزين مواد اوليه عمده و اصلی

ميزان اشتغال زايی  35نفر
گاز:200هزارمتر مکعب، آب: 2هزارمترمکعب، برق: 600مگاوات ساعت ميزان مصارف ساالنه انرژی

5،000 متر مربع مساحت زمين مورد نياز 
ميزان سرمايه گذاری ثابت  220 ميليارد ريال
100 ميليارد ريال ميزان سرمايه در گردش 
320 ميليارد ريال حجم کل سرمايه گذاری 
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أنواع منتجات فوم البويل ايثيلناسم املنتج

3،٥٠٠ طن يف السنةالسعة املقرحة للمرشوع

عازل و ممتص صدماتاالستخدام الرئييس

 ألواح فوم البويل بروبلن ويب يف يساملنتج البديل

بويل ايثيلن خفيف وثقيل-رشكة باخر للبروكياموياتاملواد األولية املستهلكة الرئيسية ومصادر التأمن

سائر صفائح البويل ايثيلن الخفيف واملتوسطبدائل املواد األولية الرئيسية

3٥ شخصمعدل العمل

ماء: 2،٠٠٠ مر مكعب- كهرباء: 6٠٠ مغا واط- غاز: 2،٠٠٠ مرمكعبمعدل استهالك وحدات الدعم املطلوبة

٥،٠٠٠ مرمربعاألرض املطلوبة لتنفيذ املرشوع

22٠ مليار ریال اإلستثامر الثابت

1٠٠ مليار ریالاإلستثامر املتداول

32٠ مليار ریالمجموع اإلستثامر

رشكة مرشوع لتصنيع أنواع منتجات فوم بويل ايثيلني

ھەمووجۆرە بەرھەمێکی فۆم پۆلی ئێتێلینی ناوی بەرھەم

دا
ڵ
3،500 تەن لە سال رێژەی مەبەست 

غانکێشی
ڵ
پارێزبەندی و قەل بەکارھێنانی سەرەکی

فۆمی پۆلی پڕۆپیلێنی و پی وی سی بەرھەمی جێگرەوە

پۆلی ئێتێلینی سووک و قورسی _ پێترۆشیمی رۆژاوا
 زیاترین پێکھاتەی سەرەکی سەرچوەی 

بەدیھاتن 

پۆلی ئێتێلینی دیکەی سووک یا ناوەندی جێگرەوەی زیاترین پێکھاتەی سەرەکی

35 کەس رێژەی دەمەزراندن

گاز)200ھەزار متری سێجا(، ئاو)2000 متری سێجا(، کارەبا)600 مێگاوات( وزەی پێویست

5000 متری دووجا زەوی پێویست

220 میلیار ریا�ڵ ئاستی سەرمایەگوزاری نەگۆڕ

100 میلیار ریا�ڵ ئاستی دەسمایە

320 میلیار ریا�ڵ کۆی گشتی سەرمایەگوزاری

ەی بەرھەمھێنانی ھەمووجۆرە بەرھەمێکی فۆم پۆلی ئێتێ�ینی
ڵ
ل
ڵ

کۆمپانیای گە�
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Production plan of Polyethylene Fibers 

Product name polyethylene fibers

Proposed Capacity 8,000 tons per year

Main Application Sportswear and protective clothing, health and medical products, 
car seat covers, and fishnets

Alternative product Polypropylene and PVC fibers

Major and main raw materials and supply 
sources Light and heavy polyethylene - Bakhtar Petrochemical

Substitute of major and main raw materials Other grades of light polyethylene or medium polyethylene
Employment 45 People

Facilities Water: 3,000 Cubic meters – Electricity: 600 megawatt - Gas: 
300,000 cubic meters

Land Required 5,000 Square meters

Fixed Capital 200 bn IRR

Working Capital 140 bn IRR

Total Investment 340 bn IRR

الياف پلی اتيلنی نام محصول
8،000 تن در سال ظرفيت پيشنهادی طرح 

لباس های ورزشی و پوشاك محافظ، محصوالت بهداشتی و پزشکی، روکش 
صندلی ماشين و تور ماهي کاربرد اصلی

الياف پلی پروپيلنی و پی وی سی محصول جايگزين
پلی اتيلن سبک وسنگين پتروشيمی باختر مواد اوليه مصرفی عمده و اصلی و منابع تأمين

ساير گريدهای پلی اتيلن سبک و يا پلی اتيلن متوسط جايگزين مواد اوليه عمده و اصلی
ميزان اشتغال زايی  45 نفر

گاز: 300هزارمکعب، آب: 3هزارمترمکعب، برق: 600مگاوات ساعت ميزان مصارف ساالنه انرژی
5،000 متر مربع مساحت زمين مورد نياز 

ميزان سرمايه گذاری ثابت  200 ميليارد ريال
140 ميليارد ريال ميزان سرمايه در گردش 
340 ميليارد ريال حجم کل سرمايه گذاری 

شرکت طرح تولیدی محصول الیاف پلی اتیلنی
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ألياف البويل ايثيلناسم املنتج

8،٠٠٠ طن يف السنةالسعة املقرحة للمرشوع

االستخدام الرئييس
 ألبسة رياضية ومالبس واقية، منتجات صحية وطبية، أغطية مقاعد السيارات وشبكات صيد

 األسامك

 ألياف البويل بروبلن و يب يف يساملنتج البديل

البويل ايثيلن الخفيف واملتوسط– رشكة باخر للبروكياموياتاملواد األولية املستهلكة الرئيسية ومصادر التأمن

سائر صفائح البويل ايثيلن الخفيف واملتوسطبدائل املواد األولية الرئيسية

4٥ شخصمعدل العمل

ماء: 3،٠٠٠ مر مكعب- كهرباء: 6٠٠ مغا واط- غاز: 3٠٠،٠٠٠ مرمكعبمعدل استهالك وحدات الدعم املطلوبة

٥،٠٠٠ مرمربعاألرض املطلوبة لتنفيذ املرشوع

2٠٠ مليار ریال اإلستثامر الثابت

14٠ مليار ریالاإلستثامر املتداول

34٠ مليار ریالمجموع اإلستثامر

رشكة مرشوع تصنيع منتجات ألياف البويل ايثيلني

ی پۆلی ئێتێلینی
ڵ
ریشال ناوی بەرھەم

دا
ڵ
8000 تەن لە سال رێژەی مەبەست

تراکسووت و پۆشاکی پارێزدەر، بەرھەمی بێھداشتی و پزیشکی، قوشنی 
ماشین و تۆڕی ماسیگری

بەکارھێنانی سەرەکی

ی پۆلی پڕۆپیلێنی و پی وی سی
ڵ
ریشال بەرھەمی جێگرەوە

پۆلی ئێتێلینی سووک و قورسی _ پێترۆشیمی رۆژاوا
 زیاترین پێکھاتەی سەرەکی سەرچوەی 

بەدیھاتن 

پۆلی ئێتێلینی دیکەی سووک یا ناوەندی جێگرەوەی زیاترین پێکھاتەی سەرەکی

45 کەس رێژەی دەمەزراندن

گاز)300ھەزار متری سێجا(، ئاو)3000 متری سێجا(، کارەبا)600 مێگاوات( وزەی پێویست

5000 متری دووجا زەوی پێویست

200 میلیار ریا�ڵ ئاستی سەرمایەگوزاری نەگۆڕ

140 میلیار ریا�ڵ ئاستی دەسمایە

340 میلیار ریا�ڵ کۆی گشتی سەرمایەگوزاری

ی پۆلی ئێتێ�ینی
ڵ
ەی بەرھەمھێنانی بەرھەمی ریشال

ڵ
ل
ڵ

کۆمپانیای گە�
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Production plan of Polyethylene Sleeping Mattress 

Product name Polyethylene sleeping mattress

 Proposed Capacity 3,500 tons per year
Main Application Home and hospital sleeping mattress (other than medical)
Alternative product Polyurethane sleeping mattress

Major and main raw materials and supply 
sources 

Light polyethylene - Bakhtar Petrochemical

Substitute of major and main raw materials Other grades of light polyethylene or medium polyethylene
Employment 30 People
Facilities Water: 20,000 Cubic meters – Electricity: 600 megawatt - Gas: 

160,000 cubic meters
Land Required 4,000 Square meters
Fixed Capital 210 bn IRR
Working Capital 100 bn IRR
Total Investment 310 bn IRR

شرکت طرح تولیدی محصول تشک خواب پلی اتیلنی

تشک خواب پلی اتيلنی نام محصول
3500 تن در سال ظرفيت پيشنهادی طرح 

تشک خواب خانگی و بيمارستانی )غير از طبی( کاربرد اصلی
تشک خواب پلی يورتانی محصول جايگزين

پلی اتيلن سبک پتروشيمی باختر مواد اوليه مصرفی عمده و اصلی و منابع تأمين

ساير گريدهای پلی اتيلن سبک و يا پلی اتيلن متوسط جايگزين مواد اوليه عمده و اصلی
30نفر ميزان اشتغال زايی 

گاز: 160هزارمتر مکعب، آب: 2هزارمترمکعب، برق: 600مگاوات ساعت ميزان مصارف ساالنه انرژی
4،000 متر مربع مساحت زمين مورد نياز 

210 ميليارد ريال ميزان سرمايه گذاری ثابت 
100 ميليارد ريال ميزان سرمايه در گردش 
310 ميليارد ريال حجم کل سرمايه گذاری 
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فراشات نوم بويل ايثيلناسم املنتج

3،٥٠٠ طن يف السنةالسعة املقرحة للمرشوع

فراشات نوم منزلية وخاصة باملشايف )غر طبية(االستخدام الرئييس

فرشة نوم بويل يوريثاناملنتج البديل

بويل ايثيلن خفيف-رشكة باخر للبروكياموياتاملواد األولية املستهلكة الرئيسية ومصادر التأمن

سائر صفائح البويل ايثيلن الخفيف واملتوسط بدائل املواد األولية الرئيسية

3٠ شخصمعدل العمل

ماء: 2،٠٠٠ مرمكعب- كهرباء: 6٠٠ مغا واط- غاز: 16٠،٠٠٠ مرمكعبمعدل استهالك وحدات الدعم املطلوبة

4،٠٠٠ مرمربعاألرض املطلوبة لتنفيذ املرشوع

21٠ مليار ریال اإلستثامر الثابت

1٠٠ مليار ریالاإلستثامر املتداول

31٠ مليار ریالمجموع اإلستثامر

رشكة مرشوع لتصنيع فرشات نوم من البويل ايثيلني

دۆشەکی نووستنی پۆلی ئێتێلینی ناوی بەرھەم

دا
ڵ
3500 تەن لە سال رێژەی مەبەست 

ی و خەستەخانە) بێجگە لە جۆری پزیشکی(
ڵ
دۆشەکی نووستنی مال بەکارھێنانی سەرەکی

دۆشەکی نووستنی پۆلی یۆرتانی بەرھەمی جێگرەوە

پۆلی ئێتێلینی سووکی _ پێترۆشیمی رۆژاوا
 زیاترین پێکھاتەی سەرەکی سەرچوەی 

بەدیھاتن 

پۆلی ئێتێلینی دیکەی سووک یا ناوەندی جێگرەوەی زیاترین پێکھاتەی سەرەکی

30 کەس رێژەی دەمەزراندن

گاز)160ھەزار متری سێجا(، ئاو)2000 متری سێجا(، کارەبا)600 مێگاوات( وزەی پێویست

4000 متری دووجا زەوی پێویست

210 میلیار ریا�ڵ ئاستی سەرمایەگوزاری نەگۆڕ

100 میلیار ریا�ڵ ئاستی دەسمایە

310 میلیار ریا�ڵ کۆی گشتی سەرمایەگوزاری

ەی بەرھەمھێنانی بەرھەمی دۆشەکی نووستنی پۆلی ئێتێ�ینی
ڵ
ل
ڵ

کۆمپانیای گە�
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Production Plan of Masterbatch and Polyethylene Compound 

Product name masterbatch and polyethylene compound

Proposed Capacity 3,600 tons per year

Main Application In most industries where polyethylene is the raw material.

Alternative product Does not have

Major and main raw materials and supply 
sources  Light and linear polyethylene - Bakhtar Petrochemical

Consumption & cost of Raw Materials 33,650 tons  (168,538,750,000 IRR)

Substitute of major and main raw materials Other grades of light polyethylene or medium polyethylene
Employment 40 People

Facilities Water: 2,000 Cubic meters – 7,500Electricity:   megawatt - Gas: 
200,000 cubic meters

Land Required 4,000 Square meters
Fixed Capital 220 bn IRR

Working Capital 150 bn IRR

Total Investment 370 bn IRR

شرکت طرح تولیدی محصول مستربچ و کامپاوند پلی اتیلنی

مستربچ و کامپاند پلی اتيلنی نام محصول
3،600 تن در سال ظرفيت پيشنهادی طرح 

در اکثر صنايعی که پلی اتيلن ماده اوليه آن باشد. کاربرد اصلی

ندارد محصول جايگزين
پلی اتيلن سبک و خطی پتروشيمی باختر مواد اوليه مصرفی عمده و اصلی و منابع تأمين

3،650 تن )168,538,750,000( ميزان مصرف و هزينه ساليانه مواد اوليه عمده
ساير گريدهای پلی اتيلن سبک و يا پلی اتيلن متوسط جايگزين مواد اوليه عمده و اصلی

40نفر ميزان اشتغال زايی
گاز:200هزارمتر مکعب، آب: 2هزارمترمکعب، برق:750مگاوات ساعت ميزان مصارف ساالنه انرژی

4،000 متر مربع مساحت زمين مورد نياز
220 ميليارد ريال ميزان سرمايه گذاری ثابت 
150 ميليارد ريال ميزان سرمايه در گردش 

370 ميليارد ريال حجم کل سرمايه گذاری 
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رشكة مرشوع لتصنيع منتجات املاسرت باتش و الكمبوند من البويل ايثيلني

ماستر باتش وکمبوند البولي ايثيليناسم المنتج
3،600 طن في السنةالسعة المقترحة للمشروع

في أکثر الصناعات التي تشکل البولي ايثلين مادتها األوليةاالستخدام الرئيسي
ال يوجدالمنتج البديل

بولي ايثيلين خفيف ومتوسط-شرکة باختر للبتروکيماوياتالمواد األولية المستهلکة الرئيسية ومصادر التأمين
3،650 طن )168،538،750،000(المواد األولية المستهلکة الرئيسية ومصادر التأمين

سائر صفائح البولي ايثيلين الخفيف والمتوسطبدائل المواد األولية الرئيسية
40 شخصمعدل العمل

ماء: 2،000 مترمکعب- کهرباء: 750 مغا واط- غاز: 200،000 مترمکعبمعدل استهالك وحدات الدعم المطلوبة
4،000 مترمربعاألرض المطلوبة لتنفيذ المشروع

220 مليار ريال اإلستثمار الثابت
150 مليار ريالاإلستثمار المتداول
370 مليار ريالمجموع اإلستثمار

مێستێربیچ و کامپاوەندی پۆلی ئێتێلین ناوی بەرھەم

دا
ڵ
3600 تەن لە سال رێژەی مەبەست

لە ھەموو دەستکردێکدا کە پۆلی ئێتێلین پێکھاتەی سەرەکی بێ بەکارھێنانی سەرەکی

نییەتی بەرھەمی جێگرەوە

ی _ پێترۆشیمی رۆژاوا
ڵ
پۆلی ئێتێلینی سووکی و ھێل

 زیاترین پێکھاتەی سەرەکی سەرچوەی 
بەدیھاتن 

پۆلی ئێتێلینی دیکەی سووک یا ناوەندی جێگرەوەی زیاترین پێکھاتەی سەرەکی

40 کەس رێژەی دەمەزراندن

گاز)200ھەزار متری سێجا(، ئاو)2000 متری سێجا(، کارەبا)750 مێگاوات( وزەی پێویست

4000 متری دووجا زەوی پێویست

220 میلیار ریا�ڵ ئاستی سەرمایەگوزاری نەگۆڕ

150 میلیار ریا�ڵ ئاستی دەسمایە

370 میلیار ریا�ڵ کۆی گشتی سەرمایەگوزاری

ەی بەرھەمھێنانی بەرھەمی مێستێربیچ و کامپاوەندی پۆلی ئێتێ�ین
ڵ
ل
ڵ

کۆمپانیای گە�
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Home Appliance Production Plan

Product name Production of home appliances (refrigerators and side by side, washing machines, 
dishwashers, and air conditioners)

Main Application Major uses: Home Appliances (General)
Proposed capacity 100,000   device per year

Major raw materials Galvanized steel sheet, electrical components (mainly imported), electric motor, 
polyethylene body plastic (outsourcing of plastic molds)

Land Required 2,5000 Square meters
Annual Consumption of 
Raw Materials(Quantity %)

(40%)Steel sheet, (35%)) polyethylene body plastic, (8%))electric motor, electronic 
components, and (10%)additives and(7%) packaging- per year

Facilities Water: 12,000 Cubic meters – Electricity: 1,200 megawatt – Gas: 600,000 cubic meters
Fixed Capital 1,150 bn IRR (2 million Euro, 650 bn IRR, Exchange Rate: 250,000 IRR)
Working Capital 2,500 bn IRR
Total Investment 3,650 bn IRR
Employment (Direct) 150 People

طرح تولید لوازم خانگی

توليد لوازم خانگی )يخچال فريزر و سايد ، لباس شويی، ظرفشويی و کولر گازی( نام محصول

مصارف عمده: لوازم خانگی )عام( موارد کاربرد محصول
100،000  دستگاه درسال ظرفيت پيشنهادي طرح

ورق فوالدی گالوانيزه، اجزاء الکتريکی )عمدتاً وارداتی( موتور الکتريکی ، پالستيک بدنه 
پلی اتيلن )برون سپاری قالب های پالستيکی(  مواد اولية اصلي

مساحت زمين مورد نياز  25،000 مترمربع
ورق فوالدی )40%(،  پالستيک بدنه پلی اتيلن )35%(،موتور الکتريکی )8%(،اجزاء 

الکترونيکی و مکمل )10%( و بسته بندی ) %7( مصرف ساالنة مواد اولية اصلي

آب: 12هزارمتر مکعب، برق: 1،200 مگاوات ساعت  و گاز مصرفی: 600 هزار مترمکعب  ميزان مصارف  ساالنه انرژی 

1150 ميليارد ريال )ارزی: 2 ميليون يورو – ريالی: 650ميليارد ريال – نرخ تسعير ارز: 
250000ريال( سرمايه گذاري ثابت

سرمايه درگردش مورد نياز 2،500 ميليارد ريال
حجم کل سرمايه گذاری  3،650 ميليارد ريال

150نفر نيروي انساني مورد نياز/ اشتغال زايي  
)مستقيم(
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مرشوع تصنيع األدوات املنزلية

)إنتاج األدوات املنزلية)ثالجة وسايد باي سايد(، غساالت مالبس، غساالت صحون ومكيف هواء غازياسم املنتج

االستخدامات الرئيسية: األدوات املنزلية )عام(السعة املقرحة للمرشوع

1٠٠،٠٠٠ جهاز يف السنةاالستخدام الرئييس

املنتج البديل
صفائح فوالذ مجلفنة، أجزاء كهربائية)مستوردة بشكل رئييس( محرك كهربايئ، جسم بالستيك من البويل 

ايثيلن )تعهيد قوالب بالستيكية(

2٥،٠٠٠ مرمربعاألرض املطلوبة لتنفيذ املرشوع

املواد األولية املستهلكة الرئيسية 
صفائح فوالذية )4٠%(، جسم بالستيك من البويل ايثيلن)3٥%(، محرك كهربايئ)8%(، أجزاء كهربائية 

)1٠%( وإضافات وتعبئة )%7(

ماء: 2،٠٠٠ مرمكعب- كهرباء: 7٥٠ مغا واط- غاز: 2٠٠،٠٠٠ مرمكعبمعدل استهالك وحدات الدعم املطلوبة

1٥٠ مليار ریال )2 ملیون يورو، 6٥٠ ملیار ریال، سعر الرصف: 2٥٠،٠٠٠ ریال(اإلستثامر الثابت

37٠ مليار ریالاإلستثامر املتداول

3،6٥٠ مليار ریالمجموع اإلستثامر

1٥٠ شخصمعدل العمل )مبارش(

ەی بەرھەمھێنانی کەرەسەی ناوما�ڵ
ڵ
ل
ڵ

گە�

بەند و دووساید، غەسالە، 
ڵ
) سە�جەی سەھۆل بەرھەمھێنانی کەرەسەی ناوما�ڵ

غەسالەی قاپ شتن و سپلێت( 
ناوی بەرھەم

دا
ڵ
100000 دەزگا لە سال ەکە

ڵ
ل
ڵ

رێژەی مەبەستی گە�

زۆرترین بەکارھێنان: کەرەسەی ناوما�ڵ بەکارھێنانی سەرەکی

وانیزە، پارچەی کارەبایی) بەزۆری ھاوردە( داینامۆی 
ڵ
یینی گال

ڵ
پلەیتی پۆ�

بەکانی پ�سکۆیی بۆ 
ڵ
کارەبایی، پ�سکۆی بۆدی پۆلی ئێتێلینی)راسپاردنی قال

ت(  
ڵ

دەرەوەی و�
پێکھاتەی سەرەکی

25000 متری دووجا زەوی پێویست

یینی)40%(، پ�سکۆی بۆدی پۆلی ئێتێلینی)35%(، داینامۆی 
ڵ

پلەیتی پۆ�
کارەبایی)8%(، پارچەی کارەبایی و تەواوکەر)10%( و بەستەبەندی)%7(  

نەی پێکھاتەی 
ڵ

 بڕی بەکارھێنانی سا�
سەرەکی 

گاز)200ھەزار متری سێجا(، ئاو)2000 متری سێجا(، کارەبا)750 مێگاوات( وزەی پێویست

: 650 میلیار ریا�ڵ _ نرخی  1150 میلیار ریا�ڵ )دراو: 2ملوێن یۆرۆ _ ریا�ڵ
) ندنی دراو: 250،000 ریا�ڵ

ڵ
خەم�

ئاستی سەرمایەگوزاری نەگۆڕ

2500 میلیار ریا�ڵ ئاستی دەسمایە

w 3650 کۆی گشتی سەرمایەگوزاری

150 کەس کارگێڕی پێویست/ دامەزراندن راستەوخۆ
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Production Plan of Spanless Nonwoven Fabric
Product name Non-woven spunless fabric

Main Application The main uses are the Production of wet wipes, medical uses, hygienic and industrial 
uses as a pad, and for the production of artificial leather.

Proposed capacity 10,000 tons per year
Major raw materials Cotton fibers, polyester, viscose, polypropylene, packaging, and printing

Land Required 20,000 Square meters

Annual Consumption of Raw 
Materials(Quantity %)

(19%)Cotton fibers,(59%) polyester, (15%)viscose,(4%) polypropylene, packaging, and 
printing-per year

Facilities Water: 10,000 Cubic meters – Electricity: 5,000 megawatt – Gas: 300,000 cubic meters

Fixed Capital  3,770 bn IRR (16 million $- 250 bn IRR, Exchange Rate:220,000 IRR)

Working Capital 230 bn IRR

Total Investment 4,000 bn IRR

Employment (Direct) 55 People

طرح تولید پارچه نبافته اسپانلس

توليد پارچه نبافته اسپانلس نام محصول

مصارف عمده عبارت است از: توليد دستمال های مرطوب, مصارف پزشکی, مصارف 
بهداشتی وصنعتی بعنوان الئی وجهت توليدچرم مصنوعی موارد کاربرد محصول

10،000  تن درسال ظرفيت پيشنهادي طرح
الياف پنبه ، پلی استر،ويسکوز،پلی پروپيلن، بسته بندی و چاپ مواد اولية اصلي

20 هزار متر مربع مساحت زمين مورد نياز 
الياف پنبه )19%(، پلی استر)59%(،ويسکوز )18%(،پلی پروپيلن )4%(، بسته بندی و 

چاپ مصرف ساالنة مواد اولية اصلي

آب: 10هزارمکعب، برق: 5،000 مگاوات ساعت و گاز مصرفی:300هزار مترمکعب  ميزان مصارف  ساالنه انرژی 

3،770 ميليارد ريال )ارزی: 16 ميليون دالر – ريالی: 250ميليارد ريال – نرخ تسعير 
ارز: 220،000 ريال( سرمايه گذاري ثابت

230 ميليارد ريال سرمايه درگردش مورد نياز
4،000 ميليارد ريال حجم کل سرمايه گذاری 

55 نفر نيروي انساني مورد نياز/ اشتغال زايي  
)مستقيم(
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مرشوع تصنيع أقمشة غري منسوجة سبونليس

  تصنيع أقسمة غر منسوجة سبونليساسم املنتج

السعة املقرحة للمرشوع
االستخدامات الرئيسية عبارة عن: تصنيع مناديل مبللة، لألغراض الطبية، واألغراض الصحية والصناعية 

كحشوة من أجل إنتاج الجلد الصناعي

1٠،٠٠٠  طن يف السنةاالستخدام الرئييس

ألياف القطن، بوليسر، فيسكوز، بويل بروبلن، تعئبة وطباعةاملنتج البديل

2٠،٠٠٠ مرمربعاألرض املطلوبة لتنفيذ املرشوع

ألياف قطن )19%(،بوليسر)٥9%(، فيسكوز)18%(، بويل بروبلن)4%(، تعبئة وطباعةاملواد األولية املستهلكة الرئيسية 

ماء: 1٠،٠٠٠ مرمكعب- كهرباء: ٥،٠٠٠ مغا واط- غاز: 3٠٠،٠٠٠ مرمكعبمعدل استهالك وحدات الدعم املطلوبة

3،77٠ مليار ریال )16 ملیون دوالر، 2٥٠ ملیار ریال، سعر الرصف: 22٠،٠٠٠ ریال(اإلستثامر الثابت

23٠ مليار ریالاإلستثامر املتداول

4،٠٠٠ مليار ریالمجموع اإلستثامر

٥٥ شخصمعدل العمل )مبارش(

بەرھەمھێنانی قوماشی نەچنراوی ئێسپانلێس ناوی بەرھەم

زۆرترین بەکارھێنان بریتییە لە: بەرھەمھێنانی دەستسڕی شێدار، بەکارھێنانی 
پزیشکی، بەکارھێنانی بێھداشتی و پیشەسازی وەک �ئیۆ بۆ بەرھەمھێنانی 

چەرمی دەستکرد.  

بەرھەمھێنانی بۆنەی بەکارھێنان

دا
ڵ
10000 تەن لە سال رێژەی مەبەست

ەی لۆکە، پۆلی ئێستێر، ڤیسکۆز، پۆلی پڕۆپیلێن، بەستەبەندی و چاپ
ڵ
ریشال  پێکھاتەی سەرەکی 

20ھەزار متری دووجا زەوی پێویست

ی لۆکە)19%(، پۆلی ئێستێر)59%(، ڤیسکۆز)18%(، پۆلی پڕۆپیلێن)9%4، 
ڵ
ریشال

بەستەبەندی و چاپ
نەی بەکارھێنانی پێکھاتەی 

ڵ
رێژەی سا�

سەرەکی

گاز)300ھەزار متری سێجا(، ئاو)10000 متری سێجا(، کارەبا)5000 مێگاوات( وزەی پێویست

ندنی 
ڵ

: 250 میلیار ریا�ڵ _ نرخی خەم� 3770 میلیار ریا�ڵ )دراو: 16ملوێن یۆرۆ _ ریا�ڵ
) دراو: 220،000 ریا�ڵ

ئاستی سەرمایەگوزاری نەگۆڕ

230 میلیار ریا�ڵ ئاستی دەسمایە پێویست

4000 میلیار ریا�ڵ کۆی گشتی سەرمایەگوزاری

55 کەس کارگێڕی پێویست/ دامەزراندنراستەوخۆ

ەی بەرھەمھێنانی قوماشی نەچنراوی ئێسپان�ێس
ڵ
ل
ڵ

گە�
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Production plan of fruit and vegetable puree as baby and adult food and fruit chips

Product name Fruit and vegetable puree as baby and adult food and fruit chips

Main Application Production of marmalade, nectar, Fruit leather, various fruit gel creams, and 
confectionery and medicine

Proposed Capacity 7,000  tons per year (6000tons of fruit puree and1000 tons of chips)

Major Raw Materials Different types of fruit

Land Required 70,000 Square meters

Annual Consumption of Raw 
Materials(Quantity) 15,375 tons

Facilities Water: 420,000 Cubic meters – Electricity:2,000 megawatt - Gas: 18,000 cubic meters
Fixed Capital  5,000 bn IRR
Working Capital 2,500 bn IRR
Total Investment 7,500 bn IRR
Employment (Direct) 107 People

طرح تولید پوره میوه و سبزیجات بعنوان غذای کودک و بزرگساالن و چیپس میوه

توليد پوره ميوه و سبزيجات بعنوان غذای کودك و بزرگساالن و چيپس ميوه نام محصول
توليد مارماالد، نکتار،لواشک،انواع کرم ژل های ميوه در شيرينی سازی و دارو سازی موارد کاربرد محصول

7،000 تن در سال) 6،000 تن پوره ميوه و 1،000 تن چيپس( ظرفيت پيشنهادي طرح

انواع ميوه مواد اولية اصلي
70 هزار متر مربع مساحت زمين مورد نياز

15375 تن مصرف ساالنة مواد اولية اصلي
آب) 420هزارمتر مکعب( ، برق )2000مگاوات ساعت( و گاز مصرفی  )18،000هزار 

مترمکعب(  ميزان مصارف  ساالنه انرژی 

سرمايه گذاري ثابت 5،000 ميليارد ريال
2،500 ميليارد ريال سرمايه درگردش مورد نياز

حجم کل سرمايه گذاری  7،500 ميليارد ريال

107 نفر نيروي انساني مورد نياز/ اشتغال زايي 
)مستقيم(
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مرشوع تصنيع هريس الفاكهة والخرضاوات كطعام لألطفال وكبار السن وشيبس الفاكهة

مرشوع تصنيع هريس الفاكهة والخرضاوات كطعام لألطفال وكبار السن وشيبس الفاكهةاسم املنتج

إنتاج املرمالد، نكتار، رقائق الفاكهة، أنواع كريم جيل الفاكهة الداخل يف صناعة الحلويات واألدوية. السعة املقرحة للمرشوع

7،٠٠٠ مرشوع تصنيع أقسمة تريكو مصبوغة- أنواع يت شرت )قمصان( تركيو رجالية ونسائية يف السنة االستخدام الرئييس

)6،٠٠٠ طن هريس الفاكهة و 1،٠٠٠طن شيبس(

أنواع الفاكهةاملنتج البديل

7٠،٠٠٠ مرمربعاألرض املطلوبة لتنفيذ املرشوع

1٥،37٥ طناملواد األولية املستهلكة الرئيسية 

ماء: 42٠،٠٠٠ مرمكعب- كهرباء: 2،٠٠٠ مغا واط- غاز: 18،٠٠٠ مرمكعبمعدل استهالك وحدات الدعم املطلوبة

٥،٠٠٠ مليار ریال اإلستثامر الثابت

2،٥٠٠ مليار ریالاإلستثامر املتداول

7،٥٠٠ مليار ریالمجموع اإلستثامر

1٠7 شخصمعدل العمل )مبارش(

بەرھەمھێنانی پوورەی مەوە و سەوزە وەک خواردەمەنی گەورە و بچووک 
و چیپسی میوە

ناوی بەرھەم

بەرھەمھێنانی مارملد، نێکتار، لەواشەک، ھەمووجۆرە کرێمجێلی میوە 
لە شیرینیسازی و دەرمانسازیدا

بۆنەی بەکارھێنانی

دا)6000 تەن پوورەی میوە و 1000 تەن چیپس(
ڵ
7000تەن لە سال رێژەی مەبەست

ھەمووجۆرە میوە  پێکھاتەی سەرەکی 

70ھەزار متری دووجا زەوی پێویست

15،375 تەن نەی بەکارھێنانی پێکھاتەی سەرەکی
ڵ

رێژەی سا�

گاز)18ھەزار متری سێجا(، ئاو)420000 متری سێجا(، کارەبا)2000 مێگاوات( وزەی پێویست

5000 میلیار ریا�ڵ ئاستی سەرمایەگوزاری نەگۆڕ

2500 میلیار ریا�ڵ ئاستی دەسمایە پێویست

7500 میلیار ریا�ڵ کۆی گشتی سەرمایەگوزاری

107کەس کارگێڕی پێویست/ دامەزراندن راستەوخۆ

ەی بەرھەمھێنانی پوورەی مەوە و سەوزە وەک خواردەمەنی گەورە و بچووک و چیپسی میوە
ڵ
ل
ڵ

گە�
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Production Plan of Dyed Tricot Fabrics - Types of Tricot T-shirts for Men and wWomen

Product name Dyed tricot fabrics - types of men's and women's tricot t-shirts

Proposed Capacity 
Dyed tricot fabric:252  tons per year

T-shirt:630 thousand per year

Major Raw Materials 30 Grade cotton yarn - reactive dye - other chemicals

Land Required 5,000 Square meters

Annual Consumption of Raw 
Materials(Quantity)

Cotton yarn- No.30 :255  tons

Reactive dye: 7.2  tons  

other chemical substances :3.6 tons 

other chemical substances :3.6 tons  

Facilities Water: 10,000 Cubic meters – Electricity: 1,000 megawatt - Gas: 75,000 cubic meters

Fixed Capital  400 bn IRR

Working Capital 50 bn IRR

Total Investment 450 bn IRR

Employment (Direct) 130 People

طرح تولید پارچه هاي تریکو رنگرزي شده- انواع تی شرت تریکو مردانه و زنانه

پارچه هاي تريکو رنگرزي شده- انواع تی شرت تريکو مردانه و زنانه نام محصول

پارچه تريکو رنگرزي شده: 252  تن در سال
ظرفيت پيشنهادي طرح 

تي شرت:  630 هزار عدد در سال
نخ پنبه نمره 30- رنگ راکتيو- ساير مواد شيميايی مواد اولية اصلي

5،000 متر مربع مساحت زمين مورد نياز 
نخ پنبه نمره 30: 255 تن 

رنگ راکتيو: 7/2  تنمصرف ساالنة مواد اولية اصلي
ساير مواد شيميايي:3/6 تن

آب: 10هزارمتر مکعب، برق: 1،000مگاوات ساعت و گاز مصرفی، 75هزار 
مترمکعب ميزان مصارف ساالنة انرژی 

سرمايه گذاري ثابت 400 ميليارد ريال
50 ميليارد ريال سرمايه درگردش مورد نياز

450 ميليارد ريال کل هزينه های سرمايه گذاری
130 نفر نيروي انساني مورد نياز/ اشتغال زايي  )مستقيم(
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مرشوع تصنيع أقسمة تريكو مصبوغة- أنواع يت شريت )قمصان( تركيو رجالية ونسائية

أقشمة تريكو مصبوغة، أنواع يت شرت تريكو رجالية ونسائية اسم املنتج

أقمشة تريكو مصبوغة : 2٥2 طن يف السنة
السعة املقرحة للمرشوع

يت شرت: 63٠،٠٠٠  يف السنة

خيط قطني منمر 3٠– أصبغة تفاعلية- سائر املواد الكياموية املنتج البديل

٥،٠٠٠ مرمربع األرض املطلوبة لتنفيذ املرشوع

خيط قطني منمر 3٠: 2٥٥ طن

أصبغة تفاعلية: 7.2 طن املواد األولية املستهلكة الرئيسية

سائر املواد الكياموية: 3.6 طن

ماء: 1٠،٠٠٠ مرمكعب- كهرباء: 1،٠٠٠ مغا واط- غاز: 7٥،٠٠٠ مرمكعب معدل استهالك وحدات الدعم املطلوبة

اإلستثامر الثابت 4٠٠ مليار ریال

٥٠ مليار ریال  اإلستثامر املتداول

4٥٠ مليار ریال مجموع اإلستثامر

13٠ شخص معدل العمل )مبارش(

قوماشی تریکۆی رەنگکراو _ ھەمووجۆرە بۆدی پیاوانە و ژنانە ناوی بەرھەم

دا
ڵ
قوماشی تریکۆی رەنگکراو: 252 تەن لە سال

رێژەی مەبەست
دا

ڵ
بۆدی: 630ھەزار لە سال

دەزووی لۆکە دەرەجە30 _ رەنگی رێ ئەکتیڤ _ مادەی کیمیاوی دیکە  پێکھاتەی سەرەکی 

5000 متری دووجا زەوی پێویست

دەزووی لۆکە دەرەجە30: 255 تەن

نەی بەکارھێنانی پێکھاتەی سەرەکی
ڵ

رەنگی رێ ئەکتیڤ: 7/2 تەنرێژەی سا�

مادەی کیمیاوی دیکە: 3/6 تەن

گاز)75ھەزار متری سێجا(، ئاو)10000 متری سێجا(، کارەبا)1000 مێگاوات( وزەی پێویست

400 میلیار ریا�ڵ ئاستی سەرمایەگوزاری نەگۆڕ

50 میلیار ریا�ڵ ئاستی دەسمایە پێویست

450 میلیار ریا�ڵ کۆی گشتی سەرمایەگوزاری

130 کەس کارگێڕی پێویست/ دامەزراندن راستەوخۆ

ەی بەرھەمھێنانی قوماشی تریکۆی رەنگکراو _ ھەمووجۆرە بۆدی پیاوانە و ژنانە
ڵ
ل
ڵ

 گە�
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Corn Processing Plan (Production of Fructose, Gluten, ...)

Product name Processing of corn starch

Main Application Soft drinks and carbonated drinks, industrial juices, chewing gums, desserts, 
ice creams, etc.

Proposed Capacity 20,000 tons Fructose – 7,000 tons Gluten – 28,000 tons Gluten (animal feed) 
-15,000 tons  Liquid glucose -5,000 tons Corn oil -

20,000 tons Lysine – 5,000 tons 
Sorbitol corn

100,000 tons total 45000 Square meters

Major Raw Materials Corn
Land Required 45000 Square meters
Annual Consumption of Raw 
Materials(Quantity) 165,000 tons corn

115,000 tons Auxiliary materials 1,000 bn IRR

115,000 tons Packaging materials 15,575 bn IRR

Facilities Water: 2,000 Cubic meters – Electricity: 70,000 megawatt - Gas: 40,000 cubic 
meters

Fixed Capital  14,575bn IRR (Foreign machinery:53.5 million Euro, 1,200 bn IRR, Exchange 
Rate: 250,000 IRR)

Working Capital 1,000 bn IRR

Total Investment 15,575 bn IRR

Employment (Direct) 465 People

طرح فرآوری ذرت)تولیدفروکتوز، گلوتن، ...(

فرآوری نشاسته ذرت نام محصول

نوشابه و نوشيدنی های گازدار،  آبميوه های صنعتی، آدامس، دسرها، بستنی و.... موارد کاربرد محصول

فروکتوز: 20،000تن - گلوتن: 7،000تن -گلوتن)خوراك دام(   28،000تن -گلوکز 
مايع  15،000تن-روغن ذرت  5،000تن- ليزين 20،000تن-سوربيتول  5،000تن- 

جمع    100،000تن
ظرفيت پيشنهادي طرح  

ذرت مواد اولية اصلي

مساحت زمين مورد نياز  45،000 متر مربع

ذرت: 165،000 تن - مواد کمکی: 115،000 تن - مواد بسته بندی 115،000 تن مصرف ساالنة مواد اولية اصلي
آب: 2،000هزارمتر مکعب، برق: 70،000مگاوات ساعت و گاز مصرفی:40هزار 

مترمکعب  ميزان مصارف ساالنة انرژی 

14،575 ميليارد ريال )قيمت ماشين آالت خارجی: 53/5 ميليون يورو  ريالی 
1،200ميلياردريال-نرخ تسعير ارز: 250،000ريال( سرمايه گذاري ثابت

1،000 ميليارد ريال سرمايه درگردش مورد نياز
15،575 ميليارد ريال کل هزينه های سرمايه گذاری

نيروي انساني مورد نياز/ اشتغال زايي   465 نفر
)مستقيم(
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مرشوع تصنيع الذرة )إنتاج الفروكتوز، الغلوتني، ...(

تصنيع نشا الذرة اسم املنتج

مرشوبات غازية، عصائر فاكهة صناعية، العلك، التحلية، اآليس كريم و... السعة املقرحة للمرشوع

فروكتوز 2٠،٠٠٠طن-غلوتن 7،٠٠٠ طن-غلوتن )طعام الطيور( 28،٠٠٠ طن-غلوكوز سائل 1٥،٠٠٠ 

طن- زيت الذرة٥،٠٠٠ طن، ليسن  طن2٠،٠٠٠-السوربيتول ٥،٠٠٠ طن- مجموع 1٠٠،٠٠٠ طن
االستخدام الرئييس

الذرة املنتج البديل

4٥،٠٠٠ مرمربع األرض املطلوبة لتنفيذ املرشوع

الذرة 16٥،٠٠٠ طن-مواد مساعدة: 11٥،٠٠٠ طن-مواد تعبئة: 11٥،٠٠٠ طن  املواد األولية املستهلكة الرئيسية

ماء: 2،٠٠٠ مرمكعب- كهرباء: 7٠،٠٠٠ مغا واط- غاز: 4٠،٠٠٠مرمكعب معدل استهالك وحدات الدعم املطلوبة

14،٥7٥ مليار ریال )آالت أجنبية: ٥3.٥ ملیون یورو، 1،2٠٠ ملیار ریال، سعر الرصف: 2٥٠،٠٠٠ ریال( اإلستثامر الثابت

1،٠٠٠ مليار ریال  اإلستثامر املتداول

1٥،٥7٥ مليار ریال مجموع اإلستثامر

46٥ شخص معدل العمل )مبارش(

بەرھەمھێنانەوەی نشاستەی گەنمەشامی ناوی بەرھەم

ساردی و ساردەمەنی گازدار، ئاومیوەی دەستکرد، بنێشت، دێسێرەکان، ئایسکریم 
و...

بەکارھێنانی سەرەکی

( 28000 تەن  فرۆکتۆز 20000 تەن _ گلۆتەن 7000 تەن _ گلۆتەن)خواردنی ئاژە�ڵ
_ گلۆکوزی تراو 15000 تەن _ رۆنی گەنمەشانی 5000 تەن _ لیزین 20000 تەن _ 

سووربیتۆ�ڵ 5000 تەن _ کۆی گشتی 100000 تەن

رێژەی مەبەست

گەنمەشامی پێکھاتەی سەرەکی

45000 متری دووجا  زەوی پێویست

گەنمەشامی 165000 -مادەی یارمەتیدەر 115000 تەن-کەرەسەی بەستەبەندی 115000 
تەن

نەی پێکھاتەی 
ڵ

بەکارھێنانی سا�
سەرەکی

گاز)40ھەزار متری سێجا(، ئاو)20000 متری سێجا(، کارەبا)70000 مێگاوات( وزەی پێویست

ی 1200 میلیار 
ڵ
14575 میلیار ریا�ڵ )نرخی کەرەسەی بیانی: 53/5 ملوێن یۆرۆ _ ریال

) ندنی دراو: 250،000 ریا�ڵ
ڵ

ریا�ڵ _ نرخی خەم�
ئاستی سەرمایەگوزاری نەگۆڕ 

1000 میلیار ریا�ڵ ئاستی دەسمایە  

15575 میلیار ریا�ڵ کۆی گشتی سەرمایەگوزاری 

465 کەس
کارگێڕی پێویست/ دامەزراندن  

راستەوخۆ

ەی بەرھەمھێنانەوەیگەنمەشانی)بەرھەمھێنانی فرۆکتۆز، گ�ۆتەن،...(
ڵ
ل
ڵ

گە�
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Thermal Taper Production Plan 

Product name Thermal paper (paper for P.O.S devices and ATMs, etc.)

Main Application
The main use of these papers is in thermal printers. The main feature of this type 
of paper and printer is their high print speed, acceptable durability, and very 
reasonable price.

 Proposed Capacity 4,300 tons per year

Major Raw Materials Base paper and chemicals for coating paper
Base papers and chemicals are imported and often sourced from China and Korea

Land Required 5,000 Square meters

Land Required 5,000 Square meters

Annual Consumption of Raw 
Materials(Quantity) 4,300 tons base paper

Facilities Water: 6,000 Cubic meters – Electricity:: 1,000 megawatt – Gas: 300,000 cubic 
meters

Fixed Capital  700 bn IRR

Working Capital-for three month 300 bn IRR

Total Investment 1,000 bn IRR

Employment (Direct) 25 People

طرح تولید کاغذ حرارتی 

کاغذ حرارتی)کاغذ دستگاه هايpos و خودپرداز و...( نام محصول
عمده مصرف اين کاغذها در پرينترهاي حرارتی ميباشد. خصوصيت اصلی اين 

نوع کاغذ و پرينترها سرعتباالي پرينت، ماندگاري قابل قبول و قيمت بسيار 
مناسب آنها می باشد.

موارد کاربرد محصول

4،300 تن در سال ظرفيت پيشنهادي طرح
کاغذ پايه و مواد شيميايی جهت پوشش دهی کاغذ

کاغذ هاي پايه و مواد شيميايی وارداتی بوده و اغلب از کشور
چين و کره تامين ميشود

مواد اولية اصلي

5،000 متر مربع مساحت زمين مورد نياز 
مصرف ساالنة مواد اولية اصلي  4300 تن کاغذ پايه

آب: 6هزارمترمکعب، برق: 1،000مگاوات ساعت و گاز مصرفی  300هزار 
مترمکعب  ميزان مصارف ساالنة انرژی 

700 ميليارد ريال سرمايه گذاري ثابت

300 ميليارد ريال سرمايه درگردش مورد نياز- سه ماهه
1000 ميليارد ريال کل هزينه های سرمايه گذاری

نيروي انساني مورد نياز/ اشتغال زايي  )مستقيم( 25 نفر
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مرشوع تصنيع الورق الحراري

ورق حراري)ورق ألجهزة pos والرصافات اآللية و... ( اسم املنتج

االستخدامات الرئيسية لهذه األوراق يف الطابعات الحرارية. امليزة الرئيسية لهذا النوع من الورق 

والطابعات تتمثل يف رسعة الطباعة العالية، الثبات واملتانة املقبولة وأسعارها املناسبة للغاية
السعة املقرحة للمرشوع

43٠٠  طن يف السنة االستخدام الرئييس

الورق األسايس واملواد الكيميائية لتغطية الورق

وغالبًا ما يتم استراد األوراق األساسية واملواد الكيميائية من الصن وكوريا
املنتج البديل

٥،٠٠٠ مرمربع األرض املطلوبة لتنفيذ املرشوع

4،3٠٠ طن ورق أسايس  املواد األولية املستهلكة الرئيسية

ماء: 6،٠٠٠ مرمكعب- كهرباء: 1،٠٠٠ مغا واط- غاز: 3٠٠،٠٠٠مرمكعب معدل استهالك وحدات الدعم املطلوبة

اإلستثامر الثابت 7٠٠ مليار ریال

3٠٠ مليار ریال  اإلستثامر املتداول

1،٠٠٠ مليار ریال مجموع اإلستثامر

2٥ شخص معدل العمل )مبارش(

ەی بەرھەمھێنانی کاغەزی گەرمایی
ڵ
ل
ڵ

گە�
کاغەزی گەرمایی)کاغەزی دەزگای pos و رێبواربانک و...( ناوی بەرھەم

بەکارھێنانی سەرەکی ئەم کاغەزانە لە پرینتێری گەرماییدایە. 
تایبەتمەندی ئەم کاغەز و ئەم پرینتێرانە خێرایی زۆری پرینت، زۆر 

مانەوەیان و نرخی گونجاویانە.

بەکارھێنانی سەرەکی

دا
ڵ
4،300 تەن لە سال رێژەی مەبەست

 کاغەزی سەرەکی و مادەی کیمیاوی بۆ داپۆشانی کاغەزاکە. کە ئەمانە 
تی چین و کۆریاوە دابین دەکرێن 

ڵ
ھاوردەن و بەزۆری لە و�

پێکھاتەی سەرەکی

5،000  زەوی پێویست متری دووجا

4300 کاغەزی سەرەکی نەی پێکھاتەی سەرەکی
ڵ

بەکارھێنانی سا�

گاز)300ھەزار متری سێجا(، ئاو)6،000 متری سێجا(، کارەبا)10،00 مێگاوات( وزەی پێویست

700 میلیار ریا�ڵ ئاستی سەرمایەگوزاری نەگۆڕ

300 میلیار ریا�ڵ ئاستی دەسمایە

1،000 میلیار ریا�ڵ کۆی گشتی سەرمایەگوزاری

25 کەس کارگێڕی پێویست/ دامەزراندن راستەوخۆ




