


اهكاى سٌجي ايجاد هشص 
 هجاص صهيٌي سَهاس

 اؾتب٘ساضي وطٔب٘كبٜ
 هعاًٍت ّواٌّگي اهَر اقتصادي ٍ تَسعِ هٌابع

 دفتر ّواٌّگي اهَر اقتصادي
 96آرر 



:همذهِ   
 اؾتبٖ وطٔب٘كبٜ •
 ويّٛٔتطٔطثغ  25000: ٔؿبحت •
 زٚ ٔيّيٖٛ ٘فط : جٕؼيت •
 (٘عزيه ثٝ زٚ ثطاثط ٔتٛؾظ تطاوٓ ظيؿتي وكٛض )٘فط زض ويّٛٔتطٔطثغ   78: تطاوٓ ظيؿتي •
اؾتبٖ وطٔب٘كبٜ زض ٘يٕٝ غطثي وكٛض زاضاي ٔطوعيت جغطافيبئي اؾت ٚ اظ اؾتبٖ ٞبي ٟٔٓ التصبزي •

 .ويّٛٔتط فبصّٝ زاضز 500وكٛض تمطيجبً 
ويّٛٔتط ٔي  200وٕتط اظ ( ٕٞساٖ؛ ايالْ؛ ذطْ آثبز ٚ ؾٙٙسد) فبصّٝ اؾتبٖ اظ ٔطاوع اؾتبٖ ٞبي ٕٞجٛاض •

 .ثبقس

تٛضيح فٛق ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ زض ؾّؿّٝ ٔطاتت ٔطاوع ضقس ٚ لغت ٞبي تٛؾؼٝ غطة 
ٓ جٛاض،  ٖ ٞبي ٞ زض صٛضت . اؾتًشهاًطاُ داساي هشًضيت ضؼاػي ايطاٖ ٚ ٘ؿجت ثٝ اؾتب

 .  ٚجٛز وطيسٚضٞبي اضتجبعي اظ ايٗ اٍِٛ ٔي تٛاٖ ثٝ ؾٛز تٛؾؼٝ وطٔب٘كبٜ ثٟطٜ ٌطفت

 

 



 هجوَػِ سذّاي استاى دس يي ًگاُ

 تؼساز ػٙٛاٖ
 حجٓ ٔربظٖ

ٔيّيٖٛ ٔتط  )
 (ٔىؼت

 تٙظيٓ ؾبال٘ٝ
ٔيّيٖٛ ٔتط  )

 (ٔىؼت

ؾسٞبي زض زؾت 
 ثٟطٜ ثطزاضي

8 832/2 447/53 

ؾسٞبي زض زؾت 
 1422/17 771/7 8 اجطا

 43/5 73/8 3 ٔغبِؼبتي ؾسٞبي

 1943/47 1647/40 19 هجوَع

 هٌاتغ آب سطحي استاى ًسثت تِ ًطَس

 
 ػٙٛاٖ

 
ٔيّيبضز ٔتط )

 (ٔىؼت زضؾبَ

 
 ٔٙبثغ آة ؾغحي اؾتبٖ 

 
7 

 
       ٔٙبثغ آة ؾغحي وكٛض 

 
100 

 
٘ؿجت ٔٙبثغ آة ؾغحي  

 اؾتبٖ ثٝ وكٛض

 
7% 
 



 وطٔب٘كبٜزض اؾتبٖ تِ تخص غٌؼت پتب٘ؿيُ ٔٙبثغ آة لبثُ ترصيص 
 ٔرع٘ياظ ٔحُ ٔٙبثغ آة ظيط ظٔيٙي ٚ ؾسٞبي  

 

 
 سديق

 
 هٌثغ

 
 هيضاى آب هاتل تخػيع 

 (هيليَى هتش هٌؼة ) 

 21/6 صيش صهيٌي 1

 157 سذ ّا 2

 178/6 --- جوغ



 ًشهاًطاُ سيواي ًطاٍسصي



 ّضاس ّكتاس اص اساضي ػوَهاً هٌاتغ طثيؼي  52ساهاًِ گشهسيشی ٍ تثذيل تالغ تش 

 تِ کطت ّای التصادی آتي هٌطاءتحَل اساسي دس کطاٍسصی

 .هٌاطك گشهسيش استاى سا فشاّن هي آٍسد 

 مزاياي مناطق گرمسيري
 استان كرمانشاه 
 دوران رشد طوالني •

 انرژي خورشيدي•
 بازارهاي منطقه اي•

 محصوالت پيش رس •
 و خارج از فصل

 ثروت، عزت 
 و امنيت استان



 ًيلَهتش 49تًَل تِ طَل -1
 ًيلَهتش 400خطَط اغلي تِ طَل -2
 هيلياسد تَهاى 2000حجن سشهايِ گزاسي اًجام ضذُ تاًٌَى -3
 هيلياسد تَهاى 5000سشهايِ گزاسي ّاي آتي تِ هيضاى -4
 ّضاس ٌّتاس اص اساضي ضْشستاى ّاي هػشضيشيي، سشپل رّاب ٍ گيالًـشب 50آتي ًشدى -5
 شهيليَى هتش هٌؼة آب دس حَصُ گشهسيشي تِ تخص ضشب ٍ غٌؼت دس حال حاض 100اختػاظ -6
 ٌّتاسي تٌياد هستضؼلاى دس ضْشستاى هػشضيشيي 4000هجوَػِ تاؽ -7
ٌّتاس تاؽ هذسى ٍ  سذ   600كاص اٍل طشح تا احذاث . دسغذ 45ًلش ٍ پيطشكت كيضيٌي  400هيلياسد سيال ٍ اضتـال  2290سشهايِ گزاسي تا ) 

 (سسيذتِ تْشُ تشداسي   1395هيليَى هتشهٌؼثي دس تيش  25هخضًي 

 

 :هجوَػِ الذاهات ٍ سشهايِ گزاسی اًجام ضذُ دس حَصُ گشهسيشی



 

 هَهؼيت حَضِ ّاي آتشيض  
 سيشٍاى ٍ گشهسيشي  
 ًسثت تِ حَضِ ّاي  

 ًطَس ّوسايِ

 

 



 سيوای صٌؼت استاى
تؼذاد ٍاحذّاي  

 غٌؼتي
 غٌؼتيتؼذادي اص هْوتشيي ٍاحذّاي 

 هيضاى سشهايِ گزاسي  

 دُ هحػَل ػوذُ تَليذي (هيلياسد سيال)

1005 

وبضذب٘ٝ ؾيٕبٖ  زٚ ؾٝ ٚاحس پتطٚقيٕي، 
ؾبٔبٖ ٚ ؾيٕبٖ غطة، وكت ٚ صٙؼت  

ضٚغيٗ تبن، وكت ٚ صٙؼت ٘بظٌُ، وبضذب٘ٝ 
ايطاٖ ذٛزضٚ وطٔب٘كبٜ ؛ قيط  جٟبٖ فٛالز، 

وطز،  ٚ وبقي ثيؿتٖٛ، قيط ٔب٘يعاٖ، چيٙي 
وبقي وبغٜ، لٙس ثيؿتٖٛ، لٙس اؾالْ آثبز،  

٘ٛقبثٝ ظٔعْ، لٛعي وٗ وبثُ ثبذتط،وبضذب٘ٝ 
 ...ٚ ؾبظي، ثيٛاتبَ٘ٛذب٘ٝ 

156000 

ٔحصٛالت پتطٚقيٕي، قٕف  
فكبض لٛي، ضة  وبثُ فٛالزي، 

ٌٛجٝ فطٍ٘ي، وبقي ٚ 
ؾطأيه، ؾيٕبٖ، ا٘ٛاع چيٙي  
آالت ثٟساقتي، فطـ ٔبقيٙي،  

ِجٙيبت؛٘ٛقبثٝ ٚ ا٘ٛاع 
 ٔحصٛالت وكبٚضظي

 ًاحيِ غٌؼتي 5ضْشى ٍ 19



 سيوای هؼذى استاى
 (  شذبيط وكٛض زض اؾتبٖ وطٔب٘كبٜ ٪75حسٚز )ٚجٛز ٔؼبزٖ ليط عجيؼي زض اؾتبٖ 

ً ٞبي تعئيٙياظ جّٕٝ  ٚجٛز ٔؼبزٖ ثب ويفيت ٔصبِح ؾبذتٕب٘ي  ؾًٙ ٌچ ، (زِٚٛٔيت -ٔطٔطيت)ؾٙ
 ...  ، ؾًٙ القٝ ، آٞه ٚ ٔبضٖ ٚ 

اظ ؾًٙ ٞبي زِٚٛٔيتي  ٍٔٙٙع،  ٪20ٚجٛز ٔؼبزٖ فّعي ٚ غيطفّعي اظ جّٕٝ ٔؼبزٖ ٔٙيعيٓ ثبالي 
 ؾًٙ آٞٗ ، ؾيّيؽ ٚ فّسؾپبت ، ذبن صٙؼتي

  
 
  

ٚاحس ثعضي پتطٚقيٕي قبُٔ  3، وطٔب٘كبٜ ثب زاضا ثٛزٖ ذٛظؾتبٖثٛقٟط ٚ  اؾتبٖ ٞبي ثؼس اظ
ٚپتطٚقيٕي ( ٘يبنآٔٛ تِٛيس وٛز اٚضٜ ٚ)، پتطٚقيٕي وطٔب٘كبٜ (L.A.Bتِٛيس)پتطٚقيٕي ثيؿتٖٛ 

ٔبٞبٖ قيٕي ظاٌطؼ )ٕٞچٙيٗ زضيبفت ٔجٛظ پتطٚقيٕي چٟبضْ ( ا٘ٛاع پّيٕطٞبي ؾٍٙيٗ)ٕطپّي
 .يىي اظ لغت ٞبي ٟٔٓ پتطٚقيٕي وكٛض ٔي ثبقس( تِٛيس ٔتبَ٘ٛ

 پتاًسيل ّای هشتَط تِ ًفت ٍ پتشٍضيوي



 (جادُ تاريخي ابريشن)تالقي كريذٍر شرق بِ غرب 

 جٌَب غرب -هحَر تراًسيت شوال غرب 

بٌذر اهام   –كرهاًشاُ  -كريذٍر تبريس 

371 كيلَهتر هرز هشترك با كشَر عراق 

داشتي دٍ هرز رسوي خسرٍي ٍ پرٍيسخاى 

 (بازارچِ ّاي شَشوي، شيخ صلِ، سَهار ٍ تيلِ كَُ)بازارچِ هرزي رسوي    4دارا بَدى 

ّن هرزي با دٍ بخش كردي ٍ عربي كشَر عراق 

 

 

 :پتاًسيل ّای حَصُ تجاست استاى 
 کشهاًطاُ  گزسگاُ تاسيخي ايشاى تِ تيي الٌْشيي ٍ دسيای هذيتشاًِ



 هيلياسد3/10 هؼادل هجوَػاً 95 تا 92 ّاي سال طي : ػطاق ثٝ صبزضات ٔيعاٖ ثبالتطيٗ•
 اٍل ستثِ .است گشكتِ غَست ًشهاًطاُ استاى هشصّاي طشين اص ؿيشًلتي ّاي ًاال     دالسغادسات

 ًطَس غادسات هجوَع دسغذ 50 حذٍد دس گزضتِ سٌَات طي) ػشام ًطَس تِ غادسات دس ًطَس
 (است ضذُ اًجام ًشهاًطاُ استاى هشصّاي طشين اص ػشام تِ

 ٔيّيبضز زالض صبزضات اظ ٔطظٞبي اؾتبٖ وطٔب٘كبٜ ا٘جبْ قسٜ اؾت1/2ٔبٞٝ ٘رؿت ؾبِجبضي،   8زض •

 .ٚجٛز زٚ ٔٙغمٝ ٚيػٜ التصبزي لصطقيطيٗ ٚ اؾالْ آثبز غطة•
اضؾبَ اليحٝ ايجبز ٔٙغمٝ آظاز لصطقيطيٗ تٛؾظ ٞيئت ٔحتطْ زِٚت ثٝ ٔجّؽ قٛضاي اؾالٔي •

 ٕٞچٙيٗ ثطضؾي ايجبز ٔٙغمٝ ٚيػٜ التصبزي اٚضأب٘بت زض قٛضايؼبِي ٔٙبعك آظاز ٚ ٚيػٜ التصبزي

ٚجٛز ثعضٌطاٜ تٟطاٖ، وطٔب٘كبٜ ٚ لصطقيطيٗ، ضاٜ آٞٗ غطة وكٛض ٚ فطٚزٌبٜ وطٔب٘كبٜ ثٝ ػٙٛاٖ •
 .ٞبة ٔٙغمٝ اي

 (ٕٞساٖ، وطزؾتبٖ، ايالْ ٚ ِطؾتبٖ)ٔطوعيت اؾتبٖ ٞبي ٞٓ جٛاض غطة وكٛض•





96-90هيضاى فؼاليت گوشکات استاى طي سال ّای   

 ؾبَ

   صبزضات وُ وكٛض ثٝ ػطاق (اؾتبٖ)ؾبيط ٌٕطوبت +ٔجٕٛع صبزضات 

 (ٔيّيٖٛ تٗ)ٚظٖ (ٔيّيٖٛ زالض)اضظـ (ٔيّيٖٛ تٗ)ٚظٖ
ٔيّيٖٛ )اضظـ

 (زالض
  

   5179 7/10 2371 5/2 90ؾبَ 

   6337 14/6 2589 6/3 91ؾبَ 

   6029 17/4 2870 7/8 92ؾبَ 

   6485 17/4 2362 7/5 93ؾبَ 

   6206 17/5 2867 8/4 94ؾبَ 

   6111 - 1862 5/6 95ؾبَ 

   4070 8/4 1262 2/8 96ٔبٞٝ  8



 .آة وبفي ٚ لبثُ ترصيص ثٝ صٙبيغ ثعضي ٚ آة ثط•
 .ثعضٌطاٜ زض تٕبْ ٔحٛضٞبي ٔٛاصالتي اؾتبٖ•
 .پطٚاظ زض ٞفتٝ 100فطٚزٌبٜ وطٔب٘كبٜ ثٝ ػٙٛاٖ ٞبة ٔٙغمٝ اي ثب ثيف اظ •
وطٔب٘كبٜ، ذؿطٚي وٝ ثٝ ػٙٛاٖ يه ٔحٛض اؾتطاتػيه أىبٖ زؾتطؾي وكٛض ثٝ آة ٞبي  –ضاٜ آٞٗ غطة وكٛض، تٟطاٖ •

 .ٔسيتطا٘ٝ اي ضا فطاٞٓ ٔي آٚضز
ٍٔبٚات ثطق زض ٘يطٌٚبٜ ٞبي ثيؿتٖٛ ٚ اؾالْ آثبز غطة ٚ ٔجٛظ احساث زٚ ٘يطٌٚبٜ جسيس زض قٟطؾتبٖ ٞبي  1380تِٛيس •

 .ٌيال٘غطة ٚ لصطقيطيٗ
 .٘بحيٝ صٙؼتي 5قٟطن صٙؼتي ٚ  19ٚجٛز •
 .ٚجٛز ٔٙبعك ٚيػٜ التصبزي لصطقيطيٗ ٚ اؾالْ آثبز غطة•
پبيب٘ٝ ثعضي ٚ ػظيٓ ذؿطٚي ٚ لصطقيطيٗ ثٝ ٔٙظٛض اضائٝ ذسٔبت تجبضي ٚ ٔؿبفطي ثٝ ٕٞٛعٙبٖ ٚ ؾطٔبيٝ ٌصاضاٖ   2ٚجٛز •

 .ثرف ذصٛصي
ايجبز ثؿتط ايٙتط٘ت پط   -ٚجٛز ظيطؾبذت ٞبي اضتجبعي زض ؾغح قٟطٞبي اؾتبٖ،  ٚجٛز ظيطؾبذت ٞبي اضتجبعي ثيٗ قٟطي •

 .ضٚؾتب تب پبيبٖ ؾبَ جبضي 2000ؾطػت ثٝ ثيف اظ
 (.  زض حبَ احساث)ثب ٍ٘بٜ ٔٙغمٝ اي( زيتب ؾٙتط)ٚجٛز ٔطوع زازٜ •

 (.زضحبَ ٘صت ٚ اضتمبء) G4زض اؾتبٖ ٚ اضتمبء آٖ ثٝ  G3ٚجٛز ٘ؿُ جسيس اضتجبعبت ٔٛثبيُ •

 

 

 :اهٌاًات صيشتٌايي ٍ صيشساخت ّاي هٌاسة استاى ًشهاًطاُ 



 
 :اثش تاسيخي ٍ طثيؼي ٍ فشٌّگي اص جولِ  4000ٍجَد  -1
تيستَى ؛ طاق تستاى؛ هؼثذ آًاّيتا؛ غاس لَسی للؼِ؛ تكيِ هؼاٍى الولك ٍ تيگلشتيگي؛ سشاب ًيلَفش؛ طاق  

 ...گشا ٍ 
ٍجَد کاسٍاًسشاّای تيستَى، هاّيذضت ٍ لصشضيشيي گَاُ ايي )لشاسگيشی تش هسيش ػتثات ػاليات  -3

 (.هَضَع است
صهستاًي دس ضْشستاى ّای لصشضيشيي؛  اهكاى گشدضگشی  (چْاس فصلِ تَدى استاى)تٌَع الليوي  -4

سشپل رّاب ٍ گيالًغشب فشاّن آٍسدُ ٍ سسوي ضذى هشص سَهاس هي تَاًذ ًمص تسضايي دس جزب 
 .گشدضگشاى خاسجي تِ استاى کشهاًطاُ ايفا ًوايذ

 

ي
گشدضگش

 





لطاضٌيطي اؾتبٖ وطٔب٘كبٜ زض ٔؿيط تبضيري ػتجبت ػبِيبت يىي اظ  •
ثب تٛجٝ ثٝ . ٚيػٌي ٞب ٚ ٔعيت ٞبي ٕٔتبظ ثطاي تٛؾؼٝ ٔحؿٛة ٔي قٛز

قطايظ ٚيػٜ ٔطظ ٔجبظ ظٔيٙي ذؿطٚي زض ؾبَ ٞبي اذيط، ٔي ثبيؿت اظ  
ظطفيت ٔطظ ؾٛٔبض ثٝ ػٙٛاٖ وٛتبٞتطيٗ ٔؿيط تب ثغساز ٚ يىي اظ  

٘عزيىتطيٗ ٔؿيطٞبي وكٛض تب ػتجبت ػبِيبت ٔي تٛا٘س زض ضاؾتبي  
 .ؾِٟٛت تطزز ظائطيٗ ثٟطٜ ثطز

ُ تشيي هسيشّای کطَس   ضشٍست تْشُ گيشی اص هشص سَهاس تِ ػٌَاى يكي اص کَتا
 تا ػتثات ػاليات





قٟطؾتبٖ ٌيال٘غطة وٝ زض جٙٛة غطثي وطٔب٘كبٜ ٚالغ ٌطزيسٜ اؾت اظ قٕبَ ثٝ قٟطؾتبٖ ٞبي •
ويّٛٔتط ٔطظ  30ثب )اؾالْ آثبز غطة ٚزاالٞٛ اظ جٙٛة ٚ قطق ثٝ اؾتبٖ ايالْ ٚوكٛض ػطاق 

اظ غطة ثٝ قٟطؾتبٖ لصطقيطيٗ ٚ اظ قٕبَ غطثي ثٝ قٟطؾتبٖ ؾطپُ شٞبة ٔحسٚز  ( ٔكتطن
 .ٔيكٛز

ايٗ قٟطؾتبٖ ثب . ويّٛٔتط فبصّٝ زاضز 690ويّٛٔتط ٚثب تٟطاٖ 146ٔطوع قٟطؾتبٖ ثب وطٔب٘كبٜ  •
زضجٝ  46زليمٝ ٚحساوخط  35زضجٝ ٚ 45ويّٛٔتط ٔطثغ ٚؾؼت ٚ عَٛ قطلي حسالُ  2585/9

زليمٝ ٔتكىُ اظ  25زضجٝ ٚ  34زليمٝ ٚحساوخط  41زضجٝ ٚ 33زليمٝ ٚ ػطض قٕبِي حسالُ  39ٚ
زٞؿتبٖ ٚ            6، (ٔطوع ثرف ٌٛاٚض)زٚ ثرف ٌٛاٚض ٚ ٔطوعي، زٚ قٟط ٌيال٘غطة ٚ ؾطٔؿت 

 . ضٚؾتبي آٖ زاضاي ؾىٙٝ اؾت 197ضٚؾتبؾت وٝ ٞٓ اوٖٙٛ  207

 57007تؼساز  95ػٕٛٔي ٘فٛؼ ٚٔؿىٗ زض ؾبَ   جٕؼيت قٟطؾتبٖ ثطاؾبؼ آذطيٗ ؾطقٕبضي•
 (  ٘فط ثٛزٜ اؾت 62828جٕؼيت ايٗ قٟطؾتبٖ  1390زض ؾطقٕبضي ؾبَ ) ٘فط اػالْ ٌطزيسٜ اؾت 

 

 :هؼشكي ضْشستاى گيالًـشب



 



ضْشستاى گيالًـشب دسگزضتِ كاهذ ًوطِ غلش هشصي تَدُ است ٍلي تذليل ٍاهغ ضذى دسًضديي ًَاس هشصي هَهؼيت 
ٍيژُ ٍحساسي داضتِ ٍ اص هٌاطن توشيثا استشاتژيي استاى تطواس هي سٍد  تش ّويي اساس تا ػٌايت هجلس ٍ دٍلت دس 

ٍ دس حال حاضش يٌي اص  . تا الحام هسوتْايي اص تخص سَهاس تِ آى تِ ضْشستاى هشصي تثذيل گشديذ 90سال 
 .ػتثات ػاليات هي تاضذًضديٌتشيي هسيشّاي ًطَس تِ  

 ضغيٓ ٔتجبٚظ ٘يطٚٞبي تٛؾظ لصطقيطيٗ اقغبَ اظ پؽ 59 ؾبَ زض تحٕيّي جًٙ قطٚع ٔتؼبلت•
 ػطاق ٔؿّح ز٘ساٖ تب اضتف 59 ٟٔطٔبٜ چٟبضْ زض قٟطؾتبٖ، ايٗ عطف ثٝ آٟ٘ب پيكطٚي ٚ ػطاق ثؼخي
 قٟط ثٝ ٚضٚز آؾتب٘ٝ زض لصطقيطيٗ جبزٜ ٔحٛض زض حٛٔٝ زٞؿتبٖ ضٚؾتبي 32 اقغبَ اظ پؽ

 ٕٞطاٜ ثٝ ٌيال٘غطة ؾّحكٛض ظ٘بٖ ٚ ٔطزاٖ .ٌطزيس ٔٛاجٝ قٟط ٔطزْ ٔب٘س٘ي ثيبز ٔمبٚٔت ثب ٌيال٘غطة
 آ٘چٙبٖ ٘بثطاثط ٘جطزي زض قيطٚزي قٟيس ذّجبٖ پكتيجب٘ي ٚ حٕبيت ثب ٚ ضظٔٙسٜ ٘يطٚٞبي اظ تؼسازي
 قجبػت ايخبض، .قس پبن آٟ٘ب شٞٗ اظ ٕٞيكٝ ثطاي ٌيال٘غطة اقغبَ فىط وٝ زاز٘س ٔتجبٚظيٗ ثٝ زضؾي

  تقذين ٘يؿت، پٛقيسٜ ثطوؿي زقٕٗ ٚحكيب٘ٝ تٟبجٓ ٔمبثُ زض ذغٝ ايٗ ٔطزْ اؾتمبٔت ٚ پبيساضي ٚ
 ػميُ ثٗ ٔؿّٓ ٔؿتمُ تيپ تكىيُ ثب رزهٌذُ ّساراى ٍ جاًباز 300 ٍ ّسار دٍ از بيش ٍاالهقام، شْيذ 632

 .ٔسػبؾت ايٗ ٌٛاٜ زيبض ايٗ غيٛض جٛا٘بٖ ثيٗ اظ
 ػٙٛاٖ ٔمبٚٔت ٚ ٌصقتٍي اظذٛز ايٗ پبؼ ثٝ ٚ•

 .ٕ٘ٛز٘س وؿت (اِؼبِي ٔسظّٝ) ضٞجطي ٔؼظٓ ٔمبْ ٔجبضن ِؿبٖ اظ ضا وكٛض ٔمبْٚ قٟط زٚٔيٗ•
 



 تجاست خاسجي ضْشستاى گيالًـشب

تاصاسچِ هشصي سَهاس  دس تيي هثادي هشصي استاى ًشهاًطاُ، •
تا داسا تَدى هَهؼيت هٌحػشتلشد اص جولِ ًَتاُ تشيي هسيش تِ  

تـذاد، ًوص تِ سضايي دس اكضايص هثادالت تجاسي تا حَصُ 
هاِّ ًخست   8ػشتي ًطَس ػشام ايلا هي ًوايذ، تِ ًحَيٌِ دس 

ّضاس  35هيليَى دالس غادسات تِ تؼذاد  474سالجاسي 
ًاهيَى اص طشين تاصاسچِ هَغَف اًجام ضذُ ًِ ًسثت تِ  

 .دسغذ سضذ داضتِ است 197 هذت هطاتِ سال هثل
 



تاتستاى  )آهاس غادسات تاصاسچِ هشصي سَهاس اص صهاى آؿاص كؼاليت تجاسي 
 :تا پاياى آتاى هاُ سالجاسي تِ تلٌيي سال(  1394

اسصش  سال سديق
 (هيليَى دالس)دالسي

تؼذاد ًاهيَى 
 غادساتي

1 1394 40 10,250 

2 1395 267   29,197 

هاِّ  8 3
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اسصش دالسي غادسات اًجام ضذُ اص تاصاسچِ هشصي 

 (هيليَى دالس)سَهاس 

هيليَى  )اسصش دالسی

 (دالس



 

 تاصاسچِ هشصی سسوي سَهاس



 تاصاسچِ هشصی سسوي سَهاس



 تاصاسچِ هشصی سسوي سَهاس



 :پتاًسيل ّاي ٍيژُ ضْشستاى گيالًـشب دس ساستاي تَجيِ ايجاد هشص هجاص صهيٌي سَهاس

زض ؾبِيبٖ اذيط ضٚيىطز تجبضت ذبضجي ثٝ وكٛض ػطاق تٕطوع ثط ٘ٛاحي وطز٘كيٗ ثٛزٜ اؾت ِيىٗ حٛازث 
اذيط ػطاق ثبظثيٙي ٔجسز ثٝ ٔٛضٛع صبزضات ضا ايجبة ٔي وٙس، ِصا إٞيت ضاٜ ا٘ساظي ٔطظ ضؾٕي ثب ٔٙبعك 

 :زض ايٗ ضاؾتب قٟطؾتبٖ ٌيال٘غطة زاضاي ٚيػٌي ٞبي ظيط اؾت، ػطة ٘كيٗ ثيف اظ پيف ٕ٘بيبٖ قسٜ 
قٟط ٌيال٘غطة زٚٔيٗ قٟط ٔمبْٚ زض جًٙ تحٕيّي ثٛزٜ ٚ  زض زفبع اظ ويبٖ اؾالٔي اظ ؾطآٔساٖ وكٛض •

پبيساضي پطقىٜٛ ٔطزْ  1390زض ؾفط تبضيري ثٝ ٌيال٘غطة زض ؾبَ ( ٔس ظّٝ اِؼبِي)ٔمبْ ٔؼظٓ ضٞجطي . اؾت
ِصا ضاٜ ا٘ساظي . قٟط ضا زض زٚضاٖ ٞجْٛ ضغيٓ ثؼخي، ٔبيٝ افتربض جٛا٘بٖ ايٗ ٔٙغمٝ زا٘ؿتٙسايٗ غيٛض 

 .پبؾري ثٝ جبٖ ٘خبضي ٞبي آ٘بٖ ذٛاٞس ثٛزٚ ثبظاضچٝ زض ثبظٌكت ٔطزْ ثٝ ٔٙغمٝ ٚ تخجيت آ٘بٖ ٔؤحط 
ويّٛٔتط        270فبصّٝ ؾٛٔبض تب وطثال . فبصّٝ ؾٛٔبض تب ثغساز زض ثيٗ تٕبٔي ٔطظٞب وٕتطيٗ فبصّٝ اؾت•

 ثبقسٔي 
ثرف )ا٘جبْ ثسٖٚ ٚاؾغٝ، آؾبٖ ٚ ثبٞعيٙٝ وٕتط ٔؼبٔالت تجبضي اظ ؾٛي فؼبِيٗ تجبضي وكٛض ػطاق•

ثب تٛجٝ ثٝ ايٙىٝ تجبض ػطة ػطالي زض ٔطظ ٔجبظ ظٔيٙي پطٚيع ذبٖ ثب ٚاؾغٝ ٚ ثغٛض غيط ٔؿتميٓ ( ػطثي
٘ؿجت ثٝ ا٘جبْ ٔجبزالت الساْ ٚ ثٝ ِحبػ تحٕيُ ٞعيٙٝ، ٔغٕئٙبً تٕبيُ آ٘بٖ ثٝ ا٘جبْ ٔؼبٔالت تجبضي ٚ 

 .  تطزز زض ثبظاضچٝ ؾٛٔبض ثيكتط ذٛاٞس ثٛز



 ٔي تكىيُ ضا ٌطٔؿيطي ٔٙغمٝ تٛؾؼٝ ٔخّج شٞبة ؾطپُ ٚ لصطقيطيٗ ٌيال٘غطة، ٞبي قٟطؾتبٖ•
 قسٖ تط غٙي ٚ افعايي ٞٓ ثبػج ٞب آٖ ثيٗ التصبزي ٞبي ٕٞىبضي ٚ ٔجبزالت ثطلطاضي ِصا زٞٙس،

 .ٌطزز ٔي ٔٙغمٝ التصبز
 ٔمبٚٔتي التصبز ثط٘بٔٝ اظ ثركي ِصا ٌطزز، ٔي صبزضات تؿٟيُ ٚ افعايف ثبػج ضؾٕي ٔطظ ا٘ساظي ضاٜ•

  زِٚت ضوٛز تٛضٔي غيط ذطٚد ٞبي ؾيبؾت اظ ذطٚد ٚ (اِؼبِي ظّٝ ٔس) ضٞجطي ٔؼظٓ ٔمبْ ٘ظط ٔٛضز
 .يبثس ٔي تحمك صبزضات ٚ تِٛيس افعايف ثب

 ،(وكبٚضظي اضاض ٞىتبض 186 )وكبٚضظي تِٛيسات ِحبػ اظ قٟطؾتبٖ ٔٙبؾت ظطفيتٟبي ٚ ٞب لبثّيت•
 .تِٛيسات صبزضات ٚ (زاْ ضأؼ ٞعاض 260 اظ ثيف) زأپطٚضي ٚ (ٔخٕط ثبغبت ٞىتبض 800) ثبغساضي

 ثرف زض وكٛض ٔؼس٘ي ٞبي لغت اظ يىي ثؼٙٛاٖ غٙي ٚ ؾطقبض ٔؼبزٖ ِحبػ اظ قٟطؾتبٖ لبثّيت•
 .شذبيط صس زض 75 ثٛزٖ زاضا ثٝ تٛجٝ ثب آٞه ٚ ٌچ عجيؼي، ليط ٔؼبزٖ

 



 :تاصاسچِ هشصي سَهاس 

  ا٘جبْ فبظ 2 زض ظيط ٔكرصبت ثب ثبظاضچٝ ايجبز ٔغبِؼبت ، ؾٛٔبض ٔطظي ثبظاضچٝ فؼبِيت ٌؿتطـ ضطٚضت ثٝ تٛجٝ ثب
 :اؾت قسٜ

 ٚ لطاضٌطفتٝ زضيب ؾغح اظ ٔتط200 اضتفبع ثب زضجٝ 45 قطلي ػطض ٚ زضج33ٝ قٕبِي ػطض زض ؾٛٔبض ثبظاضچٝ•
 . ثبقس ٔي ٚذكه ٌطْ آٖ الّيٓ

 . ٔيىٙس ػجٛض ٚزٚ يه فبظ زٚ ٚؾظ اظ ٚ فبظيه غطثي ضّغ اظ وٍٙيط ضٚزذب٘ٝ•
 ظٔؿتبٖ فصُ زض ثبض٘سٌي ثيكتط ٚ ٔؼتسَ آٖ ظٔؿتبٖ ٞٛاي ٚ، ٚذكه ٌطْ تبثؿتبٖ آٖ ٞٛاي ٚ آة ذصٛصيبت•

 .( ٌطْ ذكه ٘يٕٝ)ٌيطز ٔي صٛضت
  اظ يىي ٚ ثبقس ٔي ويّٛٔتط 7 حسٚز ٔٙسِي قٟط اظ ٚ ويّٛٔتط 7 حسٚز ؾٛٔبض قٟطؾتبٖ اظ احساث ٔحُ فبصّٝ•

 .ثبقس ٔي (ويّٛٔتط170) ثغساز ثٝ ٘مبط ٘عزيىتطيٗ
 لطاضٌطفتٝ آٖ جٙٛة ٚ غطة زضضّغ  اضتفبػبت تٛؾظ وٝ زقتي زض ؾٛٔبض ٔطظي ثبظاضچٝ ايجبز ٔحُ لطاضٌيطي•

 .ٌطزز ٔي       جٙٛة ٚ غطة اظضّغ ٔتربصٓ ٘يطٚي ثٝ تيط ٚ زيس ٘ظبٔي ثطتطي ايجبز ثبػج اؾت
  ٔؿتمط ثبظاضچٝ ٔحُ زض ٔؼسٖ ٚ صٙؼت ٚ وكبٚضظي جٟبز لط٘غيٙٝ ٚ ٔطظثب٘ي ٌٕطن، ازاضات ٕ٘بيٙسٌبٖ  ٕٞچٙيٗ•

 .ثبقٙس ٔي
 



هيلياسد سيال اػتثاس تِ هٌظَس تٌويل صيشساخت ّاي تاصاسچِ هشصي سَهاس ّضيٌِ ضذُ  150ضاياى رًش است تا ًٌَى 
ّوچٌي اص هحل ( ٍ اػتثاسات ػوشاًي استاًي( هذظلِ الؼالي)اص هحل تؼْذات سلش هوام هؼظن سّثشي ) . است

هيلياسد سيال تِ هٌظَس تٌويل   50هثلؾ 96اػتثاسات استواء ضاخع ّاي تَسؼِ اهتػادي استاى ًشهاًطاُ دس سال 
 .صيشساخت ّاي تاصاسچِ هشصي سَهاس هػَب گشديذُ است

 :هْوتشيي اهذاهات ػوشاًي اًجام ضذُ دس تاصاسچِ هشصي سَهاس •
 .ٞىتبض ثطاي ا٘جبْ ٔجبزالت تجبضي 32ٞىتبض ٚ ٔفيس   50ٔؿبحت تبٔيٗ ظٔيٗ ثٝ •
 .ٞىتبض 32ٔحصٛض ٕ٘ٛزٖ ٔحسٚزٜ فؼّي ثبظاضچٝ ثٝ ٔيعاٖ •
 (.آثٕٙب)پُ  2احساث •

 .ٔتط ٔطثغ  500احساث ؾبذتٕبٖ ازاضي ثٝ ٔؿبحت •
 .چكٕٝ ؾطٚيؽ  ثٟساقتي 10احساث •
 .غطفٝ ذسٔبتي 7احساث •
 



 .  زفتط تجبضي 20احساث •

 .ٍٟ٘جب٘يثطجه  2احساث •
ٚ اجطاي زضة ٚضٚز ٚ . ، تطاوٓ ٚ فٙؽ وكي ٔحٛعٝ ثبظاضچٝ ٔطظي ؾٛٔبضتؿغيح•

 .ذطٚد
قبيبٖ (. اتصبَ ٌٕطن ثٝ صٛضت ضازيٛيي)اظٟبض وبال زض ٌٕطن  ثبظاضچٝ ٔطظي ؾٛٔبض•

ويّٛٔتط فيجط ٘ٛضي تب پبيبٖ ثٟٕٗ ٔبٜ ؾبِجبضي زض تؼٟس قطوت  120شوط اؾت اجطاي 
 .ٔربثطات ٔي ثبقس وٝ ا٘جبْ ذٛاٞس قس

 .تبٔيٗ ضٚقٙبيي ٔحٛعٝ ثبظاضچٝ ٔطظي ؾٛٔبض•
 



 (دس دٍ كاص) طشح جاهغ تاصاسچِ هشصي سَهاس 





 :دس پاياى 

 قٟطؾتبٖ 7  ضٚؾتب، 1932 ٚيطا٘ي ثٝ ٔٙجط وطٔب٘كبٜ اؾتبٖ ضيكتطي7/3 ٟٔيت ظِعِٝ ٞؿتيس ٔؿتحضط وٝ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ•
 ثب ٘يع ٔٙبعك ايٗ ػٕطا٘ي ٚ التصبزي ٞبي ؾبذت ظيط آٖ ثط ػالٜٚ ٚ ٌطزيس تجبضي ٚ ٔؿىٛ٘ي ٚاحس 32000 ترطيت ٚ

  ضؾٕي ٔطظٞبي وٝ قسٜ ٚالغ اؾتبٖ اظ جغطافيبيي زض ػٕٛٔب ظِعِٝ ٚلٛع ٔحُ ٚ قسٜ ٔٛاجٝ جسي زيسٌي آؾيت
  زازٜ لطاض تبحيط تحت ضا قٛقٕي ٚ وٜٛ تيّٝ صّٝ، قيد ؾٛٔبض، ٔطظي ٞبي ثبظاضچٝ ٕٞچٙيٗ ٚ ذؿطٚي ٚ پطٚيعذبٖ

  ٔؼس٘ي، ٚ صٙؼتي تِٛيسي ٚاحس 77 ترطيت) ا٘س قسٜ   ثيىبض ظِعِٝ احط ثط ٔٙبعك ايٗ ؾبوٙيٗ اظ ظيبزي ٚتؼساز اؾت
 البٔتي، ٔطوع ٚاحس 21 وكبٚضظي، ؾٙتي ٚاحس 8300 وكبٚضظي، ثرف زض صٙؼتي ٚاحس 575 صٙفي، ٚاحس 7000

 زض فؼبَ وبضٌط 7000ثط ثبِغ ٚ  قسٜ ٌفتٝ ٞبي ثرف زض قبغُ ٘فط ٞعاض 10 حسالُ قسٖ ثيىبض ٚ ٌطزقٍطي ٚ پصيطايي
  وكٛض اذيط تحٛالت ثٝ تٛجٝ ثب عطفي اظ . (ٔؿتميٓ غيط ٚ  ٔؿتميٓ صٛضت ثٝ اقبضٜ ٔٛضز ٔطظي ٞبي ثبظاضچٝ ٚ ٔطظٞب
  ٔٛضخ اظ پطٚيعذبٖ ضؾٕي ٔطظ ا٘ؿساز ) وطزؾتبٖ الّيٓ ثب ٔكتطن ٔطظٞبي اظ صبزضات ٔيعاٖ ثط آٖ تبحيط ٚ ػطاق

  تطيٗ وٛتبٜ جّٕٝ اظ ؾٛٔبض ٔطظي ثبظاضچٝ ثفطز ٔٙحصط ٔٛلؼيت ٚ ظطفيت اظ اؾت ضطٚضي ثطٞٝ ايٗ زض(24/7/96
 .قس ٔٙس ثٟطٜ ػطثي ثرف ثٝ وبال تطا٘عيت ٚ زؾتطؾي ٔٙظٛض ثٝ (ويّٛٔتط 170) ثغساز ثٝ ٔؿيط

-دس سفش تِ هٌاطك صلضلِ( هذظلِ الؼالي)تا تَجِ تِ هطالة پيص گفتِ ٍ دس ساستای فشهايطات همام هؼظن سّثشی •
ی ػول ٍ تأکيذات هَکذ سياست هحتشم جوَْسی اسالهي ايشاى، صدگاى دس ػشصِصدُ هثٌي تش سسيذگي تِ صلضلِ

 .پيطٌْاد هي گشدد الذام هساػذ دس خصَظ استمای تاصاسچِ هشصی سَهاس تِ هشص هجاص صهيٌي هثزٍل گشدد
 



 :هستٌذات پيگيشی سسوي ضذى هشص سَهاس
 

هٌذلي هٌضن تِ ًاهِ ٍصاست اهَس خاسجِ -هٌاتثِ سليش جوَْسي اسالهي ايشاى دس تـذاد  هثٌي تش ضشٍست ايجاد پاياًِ هشصي سَهاس
 هٌذلي تِ هٌظَس تشدد اكشاد ٍ جاتجايي ًاال-ػشام هثٌي تش ايجادگزسگاُ سَهاس

 



 :هستٌذات پيگيشی سسوي ضذى هشص سَهاس
 

هٌذلي هٌضن تِ ًاهِ ٍصاست اهَس خاسجِ -هٌاتثِ سليش جوَْسي اسالهي ايشاى دس تـذاد  هثٌي تش ضشٍست ايجاد پاياًِ هشصي سَهاس
 هٌذلي تِ هٌظَس تشدد اكشاد ٍ جاتجايي ًاال-ػشام هثٌي تش ايجادگزسگاُ سَهاس

 



 
 :هستٌذات پيگيشی سسوي ضذى هشص سَهاس

 (15تٌذ)غَستجلسِ سلش هؼاٍى اٍل هحتشم سئيس جوَْس تِ استاى ٍ تاصديذ اص هشصّاي استاى ًشهاًطاُ 
 
 
 



 
 

 :هستٌذات پيگيشی سسوي ضذى هشص سَهاس
دستَس هؼاٍى اٍل هحتشم سئيس جوَْس خطاب تِ ٍصيش هحتشم ًطَس دس ّاهص دسخَاست استاى هثٌي تش سسوي ضذى هشص سَهاس تِ 

 "( پيطٌْاد تِ دٍلت) جٌاب آهاي سحواًي كضلي جْت اهذام الصم  ": ضشح 

 
 
 
 



 
 :هستٌذات پيگيشی سسوي ضذى هشص سَهاس

 :  دسخَاست استاًذاس هحتشم ًشهاًطاُ دس خػَظ سسوي ضذى هشص سَهاس اص ٍصيش هحتشم ًطَس 

 
 
 



 
 :هستٌذات پيگيشی سسوي ضذى هشص سَهاس

 
استاًذاس ٍهت خطاب تِ ٍصيش هحتشم ًطَس دس خػَظ سسوي ضذى هشص سَهاس ّوشاُ 1395/9/14هَسخ 71/1/57083ًاهِ ضواسُ  

 تا گضاسش اهٌاى سٌجي هشتَطِ 

 
 



 
 

 :هستٌذات پيگيشی سسوي ضذى هشص سَهاس
 

استاًذاس ٍهت خطاب تِ هؼاٍى هحتشم اهٌيتي ٍ اًتظاهي ٍصاست ًطَس هيٌي تش دسخَاست  1395/10/7هَسخ 71/1/62627ًاهِ 
 تشسسي هجذد ٍ تجذيذ ًظش دس خػَظ استواء تاصاسچِ هشصي سَهاس تِ هشص سسوي 

 
 
 



 
 

 :هستٌذات پيگيشی سسوي ضذى هشص سَهاس
 

استاًذاس ٍهت خطاب تِ هؼاٍى هحتشم اهٌيتي ٍ اًتظاهي ٍصاست ًطَس هيٌي تش دسخَاست  1395/10/7هَسخ 71/1/62627ًاهِ 
 تشسسي هجذد ٍ تجذيذ ًظش دس خػَظ استواء تاصاسچِ هشصي سَهاس تِ هشص سسوي 

 
 
 



 
 

 :هستٌذات پيگيشی سسوي ضذى هشص سَهاس
 

استاًذاس ٍهت خطاب تِ هؼاٍى هحتشم اهٌيتي ٍ اًتظاهي ٍصاست ًطَس هيٌي تش دسخَاست  1395/10/7هَسخ  71/1/62627ًاهِ 
 تشسسي هجذد ٍ تجذيذ ًظش دس خػَظ استواء تاصاسچِ هشصي سَهاس تِ هشص سسوي 

 
 
 



 
 

 :هستٌذات پيگيشی سسوي ضذى هشص سَهاس
 

استاًذاس ٍهت خطاب تِ هؼاٍى هحتشم اهٌيتي ٍ اًتظاهي ٍصاست ًطَس هيٌي تش دسخَاست  1395/10/7هَسخ 71/1/62627ًاهِ 
 تشسسي هجذد ٍ تجذيذ ًظش دس خػَظ استواء تاصاسچِ هشصي سَهاس تِ هشص سسوي 

 
 
 



 
 

 :هستٌذات پيگيشی سسوي ضذى هشص سَهاس
 
 
 
 

استاًذاس ٍهت  96/6/9هَسخ 71/1/33884ًاهِ ضواسُ 
خطاب تِ ٍصيش هحتشم ًطَس دس خػَظ سسوي ضذى هشص 

سَهاس ٍ تثذيل تاصاسچِ هشصي ضَضوي تِ هشص هجاص 
 هساكشي

 

استاًذاس هحتشم 96/7/29هَسخ 71/1/45622ًاهِ ضواسُ 
خطاب تِ ٍصيش هحتشم ًطَس دس خػَظ سسوي ضذى هشص 

 سَهاس

 



 
 

 :هستٌذات پيگيشی سسوي ضذى هشص سَهاس
 
 
 
 

استاًذاس هحتشم 96/8/3هَسخ 71/1/47045ًاهِ ضواسُ 
خطاب تِ هؼاٍى هحتشم اهٌيتي ٍ اًتظاهي ٍصاست ًطَس 

 دس خػَظ پيگيشي هَضَع سسوي ضذى هشصسَهاس
 

استاًذاس هحتشم 96/9/5هَسخ 71/1/55032ًاهِ ضواسُ 
ا دس خػَظ استواي  .ا.خطاب تِ سئيس ًل گوشى ج

تاصاسچِ هشصي سَهاس تِ هشص هجاص صهيٌي ٍ ّوچٌيي تثذيل 
 ضذى تاصاسچِ هشصي ضَضوي تِ هشص هجاص هساكشي

 



 
 

 :هستٌذات پيگيشی سسوي ضذى هشص سَهاس
 
 
 
 

استاًذاس هحتشم خطاب تِ 96/9/5هَسخ 71/1/55043ًاهِ ضواسُ 
ٍصيش هحتشم ًطَس دس خػَظ تاصگطايي هجذد هشص سسوي  

پشٍيضخاى، استواي تاصاسچِ هشصي سَهاس تِ هشص هجاص صهيٌي ٍ 
 ّوچٌيي تثذيل ضذى تاصاسچِ هشصي ضَضوي تِ هشص هجاص هساكشي

 

استاًذاس هحتشم خطاب 96/9/5هَسخ 71/1/55038ًاهِ ضواسُ 
تِ ٍصيش هحتشم اهَس اهتػادي ٍ داسايي دس خػَظ استواي  
تاصاسچِ هشصي سَهاس تِ هشص هجاص صهيٌي ٍ ّوچٌيي تثذيل 

 ضذى تاصاسچِ هشصي ضَضوي تِ هشص هجاص هساكشي

 



 
 

 :هستٌذات پيگيشی سسوي ضذى هشص سَهاس
 

استاًذاس هحتشم خطاب تِ هذيشًل هحتشم اهَس هشصي ٍ پذاكٌذ ؿيش ػاهل ٍصاست ًطَس دس 96/9/7هَسخ 71/1/55498ًاهِ ضواسُ 
خػَظ استواي تاصاسچِ هشصي سَهاس تِ هشص هجاص صهيٌي تا تَجِ دستَس آهاي رٍاللواسي هثٌي تش ايٌٌِ هَضَع سشيؼا دس ًاسگشٍُ 

 تشسسي ٍ اػالم ًظش ضَد

 
 
 




