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هاُ گذضتِ ) ارلام تِ هيليَى زالر / ٍسى تي ( 11هيشاى ٍارزات ٍ صازرات استاى طي   

زرصس تغييز  صازرات 

ًسثت تِ هست 

هطاتِ سال لثل 

 )ٍسًي(

زرصس تغييز 

ًسثت تِ هست 

هطاتِ سال لثل 

 )زالري(

پٌج همصس 

اٍل 

صازراتي 

 )تِ تزتية(

پٌج كاالي اٍل 

صازراتي ) تِ 

 تزتية(

يز زرصس تغي ٍارزات

ًسثت تِ 

هست هطاتِ 

سال لثل 

 )ٍسًي(

زرصس تغييز 

ًسثت تِ 

هست هطاتِ 

سال لثل 

 )زالري(

پٌج هثساء 

اٍل 

ٍارزاتي        

 )تِ تزتية(

پٌج كاالي اٍل 

ٍارزاتي ) تِ 

 تزتية(
 ٍسى )تي(

ارسش )هيليَى 

 زالر(

ٍسى 

 )تي(

ارسش 

)هيليَى 

 زالر(
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 عراق
جٍ فروگي تازٌ گً

 يا سرد كردٌ

481401 

 

15 

 

65-  

 

56-  

 

 عراق
آلياشَاي 

 آلًمىيًم كاروشدٌ

 عمان

لًازم خاوٍ داري 

ي پاكيسگي 

)شامل اوًاع 

 شيلىگ ي...(

 بروج آلمان

 چيه سيمان خاكستري افغاوستان
قطعات سيبك 

 خام پرايد

 پاكستان ظريف مالميه تركيٍ
خط تًليد 

 كارخاوٍ آسفالت

 قطر
حيًاوات زودٌ از 

 وًع گًسفىد
 باتري سيلد اسيد َىد
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 (1395سال آهار ٍاگذاري طزحْاي تولك زارايي ّاي سزهايِ اي جسيس ، ًيوِ توام ، تكويل ضسُ ٍ آهازُ تْزُ تززاري تِ ترص غيز زٍلتي )

 (قانون مدیزیت کشوری 34و  88و مواد  7قانون الحاق  72ری در قالب مواد آمار واگذاری پزوژه های قابل واگذا)

هَاز 

 لاًًَي
 استاى

تؼساز 

 پزٍصُ
 استاًي هلي

هلي 

استاًي 

 ضسُ

اػتثار هصَب 

 94سال 

 )هيليَى ريال(

پيص تيٌي 

 95اػتثار سال 

 )هيليَى ريال( 

هصَب 

كارگزٍُ 

ٍاگذاري را 

 زارز

هصَب 

كارگزٍُ 

ساهاًسّي را 

 زارز 

فزآيٌس 

ٍاگذاري 

ضزٍع ضسُ 

 است

ٍاگذاري 

ًْايي ضسُ 

 است
 تَضيحات

 تؼساز تؼساز تؼساز تؼساز

 _ 77 85 85 _ 66136566 _ 131 8 139 كزهاًطاُ 27

لاًَى الحاق  27هازُ 

تزذي هَاز تِ لاًَى 

تٌظين ترطي اسهمزرات 

  2هالي زٍلت 

 207 207 _ 207 _ 965167 0 207 0 207 كزهاًطاُ 43ٍ 88

لاًَى  88ٍ  43هَاز  

تٌظين ترطي اس همزرات 

ٍ  22هالي زٍلت ٍ هَاز 

لاًَى هسيزيت  24

 ذسهات كطَري 
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 1395السام ضاذص اجزايي ضسُ هزتثط تا تزًاهِ راّثززي التصاز هماٍهتي استاى زر سال  10

 ًتايج حاصلِ   ػٌَاى السام

دس سلش مبسٍاى تذثيش ٍ  1396ّجشي )هذظلِ الؼبلي( تب سبل توذيذ تسْيالت خط اػتجبسي سلش هقبم هؼظن س

 هيليبسد سيبل( 7000اهيذ ثِ استبى مشهبًطبُ ) 

 1500الصم ثِ رمش است تب آؿبص دٍلت يبصدّن تٌْب 

هيليبسد سيبل اص تسْيالت خط اػتجبسي سلش هقبم 

هؼظن سّجشي )هذظلِ الؼبلي(  جزة ضذُ ثَد ٍ 

دس دٍلت يبصدّن تؼييي هيليبسد سيبل  7000هبثقي تب 

تنليق گشديذ لزا توذيذ تسْيالت ثِ هذت يل سبل 

ديگش اهنبى ثْشهٌذي هٌبست تش هتقبضيبى اص خط 

 اػتجبسي هَصَف سا دس پي خَاّذ داضت.

هيليبسد سيبل تسْيالت ثبًني اص هحل سلش سيبست هحتشم جوَْسي ثِ استبى  2500اختصبظ هجلؾ 

 مشهبًطبُ.

هيليبسد سيبل تسْيالت قشض الحسٌِ ثِ مويتِ اهذاد اهبم خويٌي)سُ( ػالٍُ ثش  500ّوچٌيي اختصبظ هجلؾ 

 سْويِ سبل جبسي اص هحل سلش ّيئت هحتشم دٍلت ثِ استبى مشهبًطبُ.

تنويل طشح ّبي ًيوِ توبم، تذاٍم تَليذ ٍاحذّبي 

 تَليذي، حلظ ٍ ايجبد اضتـبل

هيليبسد سيبل دس  44387ُ ػوشاًي ٍ اقتصبدي ثِ اسصش پشٍط 55ثْشُ ثشداسي يب آؿبص ػوليبت اجشايي تؼذاد 

  27/5/95سلش سيبست هحتشم جوَْسي ٍ مبسٍاى تذثيش ٍ اهيذ ثِ استبى مشهبًطبُ دس تبسيخ 

كشصت ضـلي جذيذ دس سطح استبى  11989هجوَع 

 ايجبد خَاّذ ضذ

اجشاي پشٍطُ ػظين گشهسيشي هيليبسد دالس اػتجبسات اص هحل صٌذٍم تَسؼِ هلي ثِ هٌظَس  8تأهيي ٍ اثالؽ 

ّوچٌيي تطنيل مبسگشٍُ ٍيظُ ثشاي ايي هَضَع ٍ جلت سشهبيِ گزاساى ثخص خصَصي دس ايي سبهبًِ. 

هيليبسد سيبل ثَدُ است مِ طي سبل  20000دس ايي حَصُ  1394هجوَع سشهبيِ گزاسي دٍلت تب پبيبى سبل 

ي دس سِ ضْشستبى قصشضيشيي، گيالًـشة ٍ هيليبسد سيبل ديگش اًجبم خَاّذ ضذ. ّوچٌي 50000ّبي آتي 

 ّضاس ّنتبس اص اساضي دين ايي ضْشستبى ّب آثي خَاّذ ضذ. 50سشپل رّبة ثيص اص 

اًتقبل آة سٍدخبًِ سيشٍاى، ثْشهٌذي ٍسؼت صيبدي 

اص  اساضي ٍ هشاتغ استبى مشهبًطبُ، ايجبد اضتـبل 

 جذيذ ٍ ...
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ثي ثِ ضجنِ سيلي مطَس اتصبل استبى ّبي ؿش پشٍطُ ساُ آّي ؿشة مطَس 

ّوچٌيي اتصبل خط آّي ايشاى ثِ مطَس ػشام اص هشص  

 خسشٍي 

ّضاس سأسي ضيشي ثٌيبد هستضؼلبى دس هبّيذضت ثب سشهبيِ گزاسي  3000آؿبص ػوليبت اجشايي گبٍداسي 

 هيليبسد سيبل. 600ثيص اص 

ايجبد اضتـبل جذيذ، تبهيي هحصَل ضيش ثِ ػٌَاى 

 حذّبي صٌؼتي هٌطقًِيبص پبيِ تؼذادي اص ٍا

ّضاس دستگبُ تب خشداد هبُ  30ثِ ثْشُ ثشداسي سسيذى كبص اٍل ايشاى خَدسٍ ضْشستبى صحٌِ ثب ظشكيت 

1396. 

ايجبد اضتـبل جذيذ، تنويل صًجيشُ تَليذ خَدسٍ  ٍ 

 تَسؼِ صٌبيغ قطؼِ سبصي دس استبى

هيليبسد  540شهبيِ گزاسي ثيص اص ّنتبس ثب س 57آؿبص ػوليبت اجشايي گلخبًِ اسالم آثبد ؿشة دس سطح 

 سيبل.

ايجبد اضتـبل جذيذ ٍ اكضايص تَليذ دس ٍاحذ سطح، 

ثْشهٌذي اص پتبًسيل ّبي هستؼذ هٌطقِ ٍ حلظ 

 هٌبثغ آة ٍ خبك

ثِ ثْشُ ثشداسي سسيذى كبص اٍل مطت ٍ صٌؼت ثٌيبد هستضؼلبى دس ضْشستبى قصشضيشيي دس سلش سيبست 

 هيليَى هتش هنؼجي(. 25ّنتبس ثبؽ ٍ سذ  1000هحتشم جوَْس دس سبل جبسي)

 ايجبد اضتـبل جذيذ

 

ّضاستي هيلگشد آجذاس ٍ سشهبيِ گزاسي  200ثِ ثْشُ ثشداسي سسيذى مبسخبًِ سيوب كَالد جْبى ثب ظشكيت 

 هيليبسد سيبل.  800ثيص اص 

 ايجبد اضتـبل جذيذ
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 (ّيات هحتزم ٍسيزاى19/02/1394ّـ هَرخ   50720 /ت18151يل كارگزٍُ  )هَضَع هصَتِ ضوارُػولكزز كارگزٍُ تسْيل ٍ رفغ هَاًغ تَليس استاى اس تاريد تطك

 1395 تا پاياى  سال

 كزهاًطاًُام استاى: 

 تؼساز ترص ضزح گشارش رزيف
 تؼساز اضتغال هيشاى سزهايِ گذاري اًجام ضسُ)هيليارز ريال(

 ايجاز ضسُ
 سزاًِ اضتغال

 تسْيالت آٍرزُ هتماضي

 ٍاحسّاي غيزفؼالي  كِ احياءضسُ اًس6 1

 4/1 977 164 1195 41 صٌؼت ٍ هؼسى

 4/1 391 470 94 27 كطاٍرسي

 - - - - - ذسهات

 4/1 1368 634 1289 68 جوغ

2 
 ٍاحسّايي  كِ تا كوتز اس ظزفيت اسوي  فؼال تَزُ
 ٍ تا حوايت كارگزٍُ ارتماءظزفيت پيساكززُ اًس6

 7/0 1389 788 197 50 صٌؼت ٍ هؼسى

 7/0 250 138 28 81 كطاٍرسي

 - - - - - ذسهات

 7/0 1639 926 225 131 جوغ

3 
 اس طزيك تؼساز طزحْاي سزهايِ گذاري كِ

 رسيسُ اًس6 حوايت كارگزٍُ تِ تْزُ تززاري

 9/1 101 99 89 9 صٌؼت ٍ هؼسى

 5/0 214 96 19 103 كطاٍرسي

 - - - - - ذسهات

 1 315 195 108 112 جوغ

 1 3322 1755 1622 311  جوغ كل
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 تَليس هَاًغ رفغ ٍ تسْيل  ذارج اس كارگزٍُآهار احياي ٍاحس ّاي تَليسي ٍ تكويل طزح ّاي سزهايِ گذاري 

 (1395 تا پاياى  سال  19/02/1394اس تاريد   )

 كزهاًطاُاستاى: ًام 

 تؼساز ترص ضزح گشارش رزيف

 تؼساز اضتغال هيشاى سزهايِ گذاري اًجام ضسُ)هيليارز ريال(

 ايجاز ضسُ
 سزاًِ اضتغال

 زريافتي تسْيالت    آٍرزُ هتماضي

 ٍاحسّاي غيزفؼالي  كِ احياءضسُ اًس6 1

 1 400 0 415 26 صٌؼت ٍ هؼسى

 4/1 52 55 19 3 كطاٍرسي

 - - - - - اتذسه

 1 452 55 434 29 جوغ

2 
 ٍاحسّايي  كِ تا كوتز اس ظزفيت اسوي  فؼال تَزُ ٍ

 ارتماءظزفيت پيسا كززُ اًس6

 0 0 0 0 0 صٌؼت ٍ هؼسى

 5/1 116 134 44 7 كطاٍرسي

 - - - - - ذسهات

 5/1 116 134 44 7 جوغ

 س6طزحْاي سزهايِ گذاري كِ تِ تْزُ تززاري رسيسُ اً 3

 2 893 0 1757 81 صٌؼت ٍ هؼسى

 3 66 79 127 6 كطاٍرسي

 - - - - - ذسهات

 2 959 79 1884 87 جوغ

 7/1 1527 268 2362 123  جوغ كل
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 )ًفز(   1395ٍضؼيت تيوِ ضسگاى تأهيي اجتواػي استاى طي سال  

 تغييزات  1395زر اسفٌس هاُ   1395زر فزٍرزيي هاُ  ٍضؼيت تيوِ ضسگاى تأهيي اجتواػي

 +343 3555 3212 تؼساز همزري تگيزاى تيوِ تيكاري 

 +2219 246690 244471 تؼساز افزاز تيوِ ضسُ 

 


