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 فٙزطت ِطاٌة
 ِمدِٗ :

 چکیدٖ :

 فـً اٚي :

 ِعزفی ِذـٛي

 ٔاَ ٚ کد ِذـٛي

 ػّارٖ تعزفٗ گّزکی

 ػزایظ ٚاردات

 تزرطی ٚ ارایٗ اطتأدارد

 جٙأی لیّت تٌٛید داخٍی ٚ

 ِٛارد ِـزف

 تزرطی کاال٘ای جایگشیٓ

 اّ٘یت کاال

 تٌٛید کٕٕدگاْ ٚ ِـزف کٕٕدگاْ

 ػزایظ ؿادرات

 فـً دَٚ :

 تزرطی ٚضعیت عزضٗ ٚ تماضا

 طزح ٘ای در دطت اجزا

 رٚٔد ٚاردات ِذـٛي

 رٚٔد ِـزف

 رٚٔد ؿادرات

 ٔیاس تاسار

 فـً طَٛ :

 کؼٛرتزرطی تکٌٕٛٛژی ٚ رٚػٙای تٌٛید  ٚ عزضٗ ِذـٛي در 

 فـً چٙارَ:

 تعییٓ ٔماط لٛت ٚ ضعف تکٌٕٛٛژیٙای ِزطَٛ

 فـً پٕجُ :

 تزرطی ٚ تعییٓ دد الً ظزفیت التـادی 

 فـً ػؼُ:

 ِٛاد اٌٚیٗ ٚ ِذً تاِیٓ 

 فـً ٘فتُ:

 پیؼٕٙاد ِٕطمٗ ِٕاطة تزای اجزای طزح

 فـً ٘ؼتُ :

 ٚضعیت تاِیٓ ٔیزٚی أظأی ٚ اػتغاي

 فـً ُٔٙ :



     

   

 تاطیظات ِزتٛطٗ 

 ُ٘:فـً د

 دّایتٙای التـادی

 

 

 

 

 

 

 فـً یاسدُ٘:

 تجشیٗ ٚ تذٍیً ٚ ارایٗ جّع تٕدی 

 

 تثدیً ستاٌٗ تٗ لیز

 اِکاْ طٕجی عٍّی

 اِکاْ طٕجی التـادی

 جداٚي ِذاطثاتی

 ِذاطثٗ ٔمطٗ طزتٗ طز

 ِذاطثٗ تاسگؼت طزِایٗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

   

 

 

 

 

 

 

 

 بنام یگانو طزاح ىستی 

 خالصو طزح

 عنٌان طزح
اس پسماند تٌلید مٌلد گاس 

 غذای خانگی

 شيزستان ساىدان محل اجزای طزح 

    

کل سزمایو گذاری مٌرد 

 15411831 نیاس طزح 

 14884484 سزمایو گذاری ثابت طزح 

سيم مجزی اس سزمایو 

 1414838 ثابت

سيم بانک اس سزمایو 

 جاری
544458 

سيم مجزی اس سزمایو 

 1758413 جاری

 11134744 کل سزمایو گذاری بانک

 4435844 کل سزمایو گذاری مجزی

 14 دًران مشارکت مدنی 

 3 دًران فزًش اقساطی 

نزخ بيزه تسيیالت سزمایو 

 ای
18 

 1547/71/17 تارخ نگارش

 

 

 

 

 



     

   

 هقدهه :

معضلللايرهاي لللهدي يرلللور يرييه لللويي بح لللگيموبلللوزايت لللري شهحلللييتلللحريا  يسيه لللوييي للل ير يديه ش للل ي هيايرللله مه يم لللح ي

 . ور ياي اريرهاي هي غلبير رياهيرو  شد يماي دشديهگي ثي سيمخيبي استيم حطايرييپاير  تگي رت استيت

 اس طزفی افشایغ رٚس افشْٚ ِـزف ِـاٌخ طاختّأی ، ٔیاس تٗ ِٛاد اٌٚیٗ را افشایغ دادٖ اطت.

 پزٚردٖ ػٛد. دٚ ِمٌٛٗ فٛق تاعث ػد فکز اطتفادٖ اس ضایعات الطتیک طاسی در ؿٕعت طاختّاْ تمٛیت ػدٖ ٚ

، ؿدددددٕایع الطددددتیک طددددداسی ِعیدددددً تددددشر  ٔگٙدددددداری ٚ دفدددددع  5731در اتتدددددای ِطدددددزح ػدددددْ ایدددددٓ ِثذدددددث در طدددداٌٙای 

 ضایعات را داػتٕد ، ٚ دتی داضز تٛدٔد تزای تزدْ ایٓ ضایعات ِثاٌغی تپزداسٔد.

ک تدددٗ پدددٛدر الطدددتیک ، ػدددزایظ جاِعدددٗ اِدددزٚسٖ تدددٗ گٛٔدددٗ ای تغییدددز یافتدددٗ کدددٗ تدددا تٛطدددعٗ کارخأجدددات تثددددیً ضدددایعات الطدددتی

تٛطدددظ کارخأدددٗ ٘دددای ِظدددتمً ٚ گا٘دددا کارخأدددٗ ٘دددا ٚ کارگددداٖ ٘دددای ٚاتظدددتٗ تدددٗ ؿدددٕعت الطدددتیک طددداسی ، ِؼدددکً أثدددارداری 

ضددایعات تددا ددددٚدی دددً ػدددٖ اطددت ، اِددا تددا تٛجددٗ تددٗ کاِددً ٔثددٛدْ سٔجیددزٖ ٚ ٔثددٛد تدداسار ِـددزف تعزیددف ػدددٖ ٚ ِؼدد ؾ 

 ، ٕ٘ٛس ُ٘ ِؼکً کّاکاْ تالی اطت.

 تکّیً سٔجیزٖ فٛق یکی اس تاسار٘ای تاٌمٖٛ ، ؿٕعت طاختّاْ ٚ ِـاٌخ طاختّأی اطت.در راطتای 

در ایددددٓ ٔٛػددددتٗ ِشایددددای اطددددتفادٖ اس الطددددتیک در ؿددددٕعت طدددداختّاْ تٛضددددیخ دادٖ ػدددددٖ ٚ دالیددددً الـددددادی تددددٛدْ طددددزح در 

 جداٚي ِذاطثاتی لید ػدٖ اطت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

   

 فصل اول :

 هعرفی هحصىل

فزطٛدٖ در وؼٛر ّ٘یؼٗ ِٛضٛعي تذث أگیش تیٓ ٚسارت وؼٛر، ػٙزداري والٔؼٙز٘ا ٚ طاسِاْ ِذیظ  ِعضً تایز٘اي

 . سیظت تٛدٖ ٚ ایٓ تایز٘ا اغٍة دفٓ یا طٛسأدٖ ِي ػدٔد وٗ اثزات ِ زب سیظت ِذیطي در پي داػتٗ اطت

وفپٛع خٛدرٚ٘ا، ٚاػز٘اي  وفپٛع، تا راٖ أداسي خظ تاسیافت ِذوٛر، أٛاع ِذـٛالت الطتیىي اس جٍّٗ چّٓ ِـٕٛعي ٚ 

٘اي دٚ ِیدأي ٚ  ٘اي ِ ـٛؽ طدطاسي، گزأٛي، پٛدر فیٍُ عىاطي ، تارتاْ ٘اي ِماَٚ، تتٓ ؿٕعتي ٚ غیز ؿٕعتي، آطفاٌت

 . لاتً طاخت ٚ تٌٛید اطت... 

آِزیىا، ارٚپا ٚ اطتزاٌیا  تٌٛید ِذـٛالتي اس لثیً لیز پٍیّزي ٚ طایز فزاٚردٖ ٘اي الطتیىي اس تاسیافت تایز٘اي فزطٛدٖ در

 .ػٛد چٕدیٓ د٘ٗ طاتمٗ دارد اِا در وؼٛر ِا ٕ٘ٛس ؿٕعتي ٔٛپا ِذظٛب ِي

٘اي ِتفاٚت در  الطتیه ٘اي فزطٛدٖ در ِزادً ِ تٍف ٚ تا دطتگاٖ،٘شار ٚیژگي ٚ وارتزد اطت پٛدر الطتیه داراي تیظت

ٓ ػدٖ )ِإٔد غثار( خزد ػدٖ وٗ اٌثتٗ پٛدر الطتیه در أداسٖ غثار ٘اي درػت )ِإٔد یه دأٗ چاي( تا ریشتزیٓ أداسٖ تعیی أداسٖ

 .ٕ٘ٛس در ایزاْ وارتزد ٔدارد

وٕٕد وٗ ٚارد وزدْ تّاِي تجٙیشات خظ تٌٛید پٛدر الطتیه اس وؼٛر٘اي ؿادة  دٚ وؼٛر آٌّاْ ٚ تایٛاْ پٛدر الطتیه تٌٛید ِي

 713اطت وٗ طزادي ٚ طاخت ایٓ خظ تٌٛید در داخً ددٚد  در داٌي  آٚري تیغ اس یه ِیٍیارد تِٛاْ ٘شیٕٗ دارد ٚ ایٓ ایٓ فٓ

 .ِیٍیْٛ تِٛاْ ٘شیٕٗ خٛا٘د داػت

یىي اس وارتزد٘اي جدید پٛدر الطتیه داؿً اس تایز٘اي فزطٛدٖ ، ِـزف آٔٙا تٗ عٕٛاْ ت ؼي اس طیّاْ ، در تتٓ ٘اي 

پاییٓ تز ، ِماِٚت وؼؼي ٚ فؼاري تٙتز ، ِماِٚت تٙتز  طیّأي طت . تتٓ ٘اي اؿالح ػدٖ تا پٛدر الطتیه داراي دأظیتٗ ي

در ِماتً تزن خٛردگي ٚ جّع ػدگي ، ٚ داػتٓ ِماِٚت ضزتٗ یي یا ػىظت تاالتزٔد . وارتزد ایٓ گٛٔٗ تتٓ ٘ا در فٛٔدأظیْٛ 

  ... .ػدٖ اطت٘اي تعدیً وٕٕدٖ ي ٌزسٖ ، فٛٔدأظیْٛ ٘اي ِماَٚ در ِماتً فؼار ٚ سیز طاسي ِاػیٕٙاي دٚار پیؼٕٙاد 

 

 

٘شار تٓ تایز فزطٛدٖ تٌٛید ِي ػٛد. اِىاْ دفع ایٓ ستاٌٗ ٘ا در ِذیظ سیظت ٚجٛد ٔدارد سیزا  513در ایزاْ طاالٔٗ در ددٚد 

تایز تا طزعت تظیار وّي تجشیٗ ِي ػٛد؛ ٚ آٌٛدگي ٘اي تظیار سیادي تٌٛید ِي وٕد تٕاتز ایٓ اطتفادٖ تٙیٕٗ اس ایٓ ضایعات تٗ 

یً ػدٖ اطت. ایٓ ضایعات را ِي تٛاْ در جٙت تٙثٛد تزخي اس خٛاؽ ِىأیىي تتٓ اطتفادٖ وزد. در ّ٘یٓ یه ضزٚرت تثد

رٚسٖ خزدٖ الطتیه ٚ پٛدر الطتیه تٗ ّ٘زاٖ ٔأٛطیٍیض ِٛرد  82رٚسٖ ٚ  3راطتا در تذمیك داضز، خٛاؽ ِماِٚت فؼاري 

طزح اختالط أجاَ ػدٖ اطت. اس ِیاْ ِ ٍٛط ٘اي تتٕي طاختٗ 85تذث لزار گزفتٗ اطت. تدیٓ ِٕیٛر آسِایؼاتي تا اطتفادٖ اس 

طزح داٚي پٛدر الطتیه ٚ خزدٖ الطتیه تٛدٖ ٚ تٗ تمیٗ طزح ٘ا داٚي خزدٖ الطتیه ٚ پٛدر الطتیه، ٔأٛطیٍیض اضافٗ  6ػدٖ 

 6ٚ پٛدر الطتیه تٗ ایعاد ِیٍیّتز  31/4- 1/9ػدٖ اطت. ٔظثت آب تٗ طیّاْ در طزح ٘ا ثاتت تٛدٖ ٚ اس خزدٖ الطتیه تٗ اتعاد 

% درؿد اطتفادٖ ػدٖ ٚ ٔأٛ  51% ٚ  53% ، 1ِیٍیّتز اطتفادٖ ػدٖ اطت. ِمدار الطتیه تٗ ؿٛرت درؿد ٚسٔي طیّاْ  3/

درؿد تٗ ِ ٍٛط ٘اي داٚي الطتیه اضافٗ ػدٖ اطت وٗ ػا٘د تٙثٛد ٔذٖٛ ػىظت ٚ افشایغ  8ٚ7طیٍیض ٔیش در درؿد ٘اي 

 تیه ٚ ٔأٛ طیٍیض ٘ظتیُِماِٚت در تتٓ داٚي الط

 

 

 



     

   

 ٔاَ ٚ کد ِذـٛي

 تتٓ داٚی پٛدر الطتیک

 کدی تزای ِذـٛي یافت ٔؼد کد ِذـٛي :

 تعزفٗ ای یافت ٔؼد تعزفٗ گّزکی :

 تزرطی ٚ ارایٗ اطتأدارد ٚ ػزایظ ٚاردات

 لٛأیٓ ٚاردات ٚ ؿادرات دارا تٛدْ اطتأدارد ٚ تظت ریپٛرت تزای کاال اجثاری اطت.تا تٛجٗ تٗ 

 کٍیٗ کاال٘ا در ایزاْ ِؼّٛي اطتأدارد اجثاری ٘ظتٕد. 5793اس تیز ِاٖ طاي 

کاال٘دددایی کدددٗ تدددٗ ٘زدٌیدددً اطدددتأداردی تدددزای آٔٙدددا ٚجدددٛد ٔددددارد ، اطدددتأدارد کارخأدددٗ ای ، تزرطدددی ػددددٖ در ادارٖ اطدددتأدارد 

 ، تا تٙیٗ اطتأدارد ٍِی ، لاتً اطتٕاد ِیثاػد.

ی تدددزای آٔٙدددا ٚجدددٛد ٔددددارد تٛطدددظ دٚایدددز ییدددزتظ تظدددت ػددددٖ ٚ تاییدیدددٗ عٍّکدددزد تدددزای کاال٘دددای ٚارداتدددی کدددٗ اطدددتأدارد ٍِددد

 ٚاردات آٔٙا ِالک اطت.

اطدددتٕاد کدددزد ٚ یدددا تظدددت  تدددتٓ طدددثکتدددا تٛجدددٗ تدددٗ ٔثدددٛدْ طددداسٔدٖ داخٍدددی ٚ اطدددتأدارد تدددزای ایدددٓ کددداال یدددا تایدددد تدددٗ اطدددتأدارد 

 دریافت ّٔٛد. داس آسِایؼگاٖ ٘ای ّ٘کار ادارٖ اطتأدارعٍّکزد ٚ گشارع عٍّکزد 

در ؿدددٛرت  ایجددداد ٚاددددد طددداخت درداخدددً کؼدددٛر ، تدددا تٙیدددٗ اطدددتأدارد ٍِدددی ، ِیتدددٛاْ تدددٗ اطدددتأدارد کارخأدددٗ ای اطدددتٕاد 

 ّٔٛد.

 

 لیّت تٌٛید داخٍی ٚ جٙأی

 ایزاْ ِٛجٛد ٔثٛدٖ ٚ ػٕاختٗ ػدٖ ٔیظت . تٕاتز ایٓ لیّتی تزای آْ ٚجٛد ٔداردایٓ ِذـٛي ، در تاسار 

 ٔـددف تددا دٚ طددَٛ لیّددت تددتٓلیّددت تّدداَ ػدددٖ ایددٓ کدداال تددز اطدداص لیّددت ِددٛاد ٚ ٘شیٕددٗ ٘ددای تٌٛیددد ِعددادي  پددیغ تیٕددی ِیؼددٛد

 در أتٙای طزح ِؼ ؾ خٛا٘د ػدتاػد کٗ تا در ٔیز گزفتٓ طُٙ طزِایٗ ٚ طایز ٘شیٕٗ ٘ای تٌٛید ، لیّت ٔٙایی 

 تٌٛید کٕٕدگاْ ٚ ِـزف کٕٕدگاْ

 

تدددا تٛجدددٗ تدددٗ تٛطدددعٗ اطدددتفادٖ اس ِـددداٌخ طدددثک ٚ ِمددداَٚ ٚ ِـددداٌخ رد ٌٚدددی در دددداي داضدددز تٌٛیدددد کٕٕددددٖ داخٍدددی ٚجدددٛد ٔددددا

جدددایب أدددزژی سٌشٌدددٗ ، تدددٗ ٔیدددز ِیزطدددد ایدددٓ ِذـدددٛي در آیٕددددٖ ای ٔدددٗ چٕدددداْ دٚر جایگددداٖ خدددٛتی در تددداسار ِظدددکٓ پیددددا 

 خٛا٘د ّٔٛد.

 

 ػزایظ ؿادرات

 

 ٛضٛعیت ٔدارد.اس آٔجا کٗ ایٓ ِذـٛي تاکْٕٛ تٌٛید ٔؼدٖ ، تذث راجع تٗ ؿادرات آْ چٕداْ ِ

 اس طزفی ؿادرات آْ تـٛرت تتٓ لاتً أجاَ ٔیظت ٚ تاید تعٕٛاْ تٍٛکٙای خاؽ ؿادر گزدد.

رٚیکدددزد طدددایز کؼدددٛر٘ا اسجٍّدددٗ کؼدددٛر٘ای ّ٘ظدددایٗ ، تدددا تٛجدددٗ تدددٗ تٛطدددعٗ طددداخت ٚ طددداس در آٔٙدددا ، ٔٛیدددد ت دددغ تددداسار 

 خٛب در ؿٛرت ِدیزیت ػزایظ را ٔٛید ِید٘د.

 



     

   

 فصل دوم :

 ت عرضه و تقاضابررسی وضعی

 

 ُ٘ ٚجٛد ٔدارد.تٌٛید داخٍی ٚجٛد ٔدارد ٚ عزضٗ در داي داضز 

تددا تٛجددٗ تددٗ رٚیکددزد ؿددٕعت طدداختّاْ در دٔیددا ، ٚ ایددزاْ ، ٔٛیددد ت ددغ تدداسار ٚ تماضددای فددزاٚاْ در آیٕددددٖ ای تدداسار تدداٌمٖٛ 

اِدددزٚسٖ تدددتٓ ٘دددای خددداؽ تدددا تٛجدددٗ تدددٗ ػدددزایظ کدددارتزد ٚطدددیعتزی در ؿدددٕعت راٖ ٚ طددداختّاْ پیددددا  ٔدددٗ چٕدددداْ دٚر اطدددت.

 کزدٖ أد.

طدداٌٗ اس تدداسار ارٚپددا ٚ آِزیکددا ، ِؼدد ؾ کٕٕدددٖ ٚضددعیت آتددی تدداسار ایددزاْ  1تددا  5تٛجددٗ تددٗ پیددزٚی تدداسار ایددزاْ تددا تدداخیز 

 ِیثاػد.

 

 طرح های در دست اجرا

طزیددك آِار٘ددای ِٛجددٛد لاتددً ػٕاطددایی ٔیظددت . ایددٓ تکٌٕٛددٛژی ٔددٛ تددٛدٖ ٚ ٚ الالددً اس در ددداي داضددز طزدددی تددزای تٌٛیددد 

 لاتً تزرطی اطت تٛطعٗ یافتٗ رٚی آْ کار ػدٖ ٚ تٕٙا در کؼٛر٘ای

 روًد واردات هحصىل

 ایٓ کاال  ػٕاطایی  ٔؼدٖ اطت.تزای ٚاردات 

 روًد هصرف

ٔٛیددد ت ددغ تدداسار ٚ تماضددای فددزاٚاْ در آیٕددددٖ ای  تددا تٛجددٗ تددٗ رٚیکددزد ؿددٕعت طدداختّاْ در دٔیددا ، ٚ ایددزاْ ،تدداسار تدداٌمٖٛ 

 ٔٗ چٕداْ دٚر اطت.

 روًد صادرات

ػدددزایظ التـددددادی ، تددداسار داخٍددددی ٚ ٚضدددعیت لیّددددت پدددیغ تیٕددددی ػددددٖ ، اِکدددداْ تددداٌمٖٛ ؿددددادرات ٚطدددیع ٚ ِٛفددددك را ٔٛیددددد 

 ِید٘د ، اِا ػزایظ طیاطی ٚ اِثاٌُٙ ، ِٛأعی تز طز ایٓ راٖ ِیثاػٕد.

 س تٌٛید داخٍی اتفاق ٔیافتادٖ ایٓ ِثذث خیٍی لاتً تزرطی ٔیظت.تا تٛجٗ تٗ ایٕکٗ ٕ٘ٛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

   

 فصل سىم :

 بررسی تکٌىلىژی و روشهای تىلید  و عرضه هحصىل در کشىر

 ، ِإٔد رٚع تٌٛید تتٓ اطت . تٌٛید ایٓ ِذـٛي جدای اس رٚع تٌٛید پٛدر الطتیک 

. ِ ٍددٛط آِددادٖ ٚ تمزیثددا ّ٘گددٓ ِددٛاد تددا درؿددد ٘ددای تعیددیٓ ػدددٖ کددٗ تددا آسِددایغ تاییددد ػدددٖ اطددت در ت یٕدد  ِ ٍددٛط ِیگددزدد

 ػدٖ تٗ لاٌة ِٕتمً ٚ تا اؿٛي ٔگٙداری تتٓ ، کٕتزي ِیگزدد.

مددٗ ای گیددزایغ ثأٛیددٗ ، السَ اطددت تددتٓ در ِدددت کّتددز اس دلی 73دلیمددٗ ای تددزای تددتٓ ٚ  1تددا تٛجددٗ تددٗ سِدداْ گیزایددی اٌٚیددٗ 

 دلیمٗ تٗ لاٌة ِٕتمً گزدد. 73

در ِدددٛاردی کدددٗ اِکددداْ أتمددداي طدددزیع ٚجدددٛد ٔددددارد ِدددٛاد در ت یٕددد  خؼدددک ِ ٍدددٛط ػددددٖ ٚ در ٔشدیکدددی لاٌدددة آب تدددٗ آْ 

 اضافٗ ِیؼٛد.

 فصل چهارم:

 

 تعییي ًقاط قىت و ضعف تکٌىلىژیهای هرسىم

 

تدددتٓ ِدددادٖ ٔظدددثتا ؿدددٍثی اطدددت کدددٗ در طددداسٖ ٘دددای طددداختّأی کدددارتزد فزاٚأدددی دارد. در دیددددگاٖ ِٕٙدطدددی لددددیّی کدددٗ ؿدددٍثیت 

 ِطٍٛب تٛد ٚ در طزادی یک ٘دف ِٕیٛر ِیگزدید ، تتٓ یک ِادٖ ایدٖ آي تٗ ػّار ِیاِد.

یزی در ِمدداٚت طدداسٖ ٘ددا تددٗ سٌشٌددٗ اِددزٚسٖ اِددا ، تددا تٛجددٗ تددٗ افددشایغ دأددغ ٚ ِؼدد ؾ ػدددْ تدداثیز ؿددٍثیت ٚ أعطدداف پددذ

ز طدددداخت ایددددٓ ؿددددٕعت اس دطددددت دادٖ اطددددت ٚ طددددعی تددددٚ طددددایز ٔیزٚ٘ددددای دایٕاِیددددک، تددددتٓ ِعّددددٌٛی ، اّ٘یددددت طدددداتك را در 

 ، ِعطٛف ػدٖ اطت.ِـاٌخ ٚ تتٓ ٘ای طثک ٚ ِٕعطف 

 

 

 

 فصل پٌجن :

 

 

 بررسی و تعییي حد اقل ظرفیت اقتصادی 

تدددددا تٛجدددددٗ تدددددٗ ٘شیٕدددددٗ ٘دددددای طدددددزتار ٚ ٘شیٕدددددٗ ٘دددددای طدددددزِایٗ ای ٚ ِذاطدددددثات أجددددداَ ػددددددٖ ، تیدددددزاژ پزٚطدددددٗ در ایدددددٓ 

 ........................ دد الً تیزاژ التـادی تزای تٌٛید ِیثاػد.

 تٌٛید کّتز اس ایٓ ِمدار تاعث افشایغ لیّت فزٚع ِیگزدد.

 ذاطثٗ گزدیدٖ اطت.در ِذاطثات لیّت فزٚع ثاتت فزف ػدٖ ٚ تیزاژ تز اطاص آْ ِ

 تیزاژ ِتغیز ، ظزفیت ِتغیز ِجٙٛي ، لیّت فزٚع ثاتت ، داػیٗ طٛد ثاتت در ٔیز گزفتٗ ػدٖ اطت .

 



     

   

 

 فصل ششن:

 

 هىاد اولیه و هحل تاهیي 

 

 یک اطت، ٚ پٛدر الطتػیّیایی  –طیّاْ ٚ ػٓ ٚ ِاطٗ ٚ ِٛاد ِعدٔی ِٛاد اٌٚیٗ ایٓ طزح 

 زاژ تاال اس ِٕاتع اؿٍی داخٍی اطت. تاِیٓ ِٛاد در تیزاژ پاییٓ ِذٍی ٚ در تی

 

 پیشٌهاد هٌطقه هٌاسب برای اجرای طرح

تددا تٛجددٗ تددٗ تدداثیز تددا تٛجددٗ تددٗ ِددٛاد اٌٚیددٗ السَ تددزای طددزح ِؼدد ؾ اطددت کددٗ ایددٓ ٚادددد در ّ٘ددٗ ػددٙز ٘ددا لاتددً اجزاطددت . 

 أجاَ ػدٖ اطت ِؼٙدی طزح در ػٙز ِٕطمٗ در ِذاطثات التـادی ، فزف تزای اجزا

 

 

 

 فصل هشتن :

 

 وضعیت تاهیي ًیروی اًساًی و اشتغال

 

. در ایددددٓ طددددزح اس ٔیزٚ٘ددددای غیددددز ِت ـددددؾ ِذٍددددی اطددددتفادٖ ٚضددددعیت ٔیددددزٚی أظددددأی در جددددداٚي ِزتٛطددددٗ آِدددددٖ اطددددت

 ِیؼٛد. ٔیزٚ٘ای ِت ـؾ ٔیش در ِذً اجزای طزح لاتً دطتیاتی ٘ظتٕد.

 

 

 

 

 فصل ًهن :

 

 تاسیسات هربىطه 

 در جداٚي اداِٗ آِدٖ اطت

 

 

 



     

   

 فصل دهن:

 

 حوایتهای اقتصادی

 ِؼ ـٗ : دٚتا تٛجٗ تٗ  

 ایجاد اػتغاي -5

 دٖ تاالارسع افشٚ -8

 خٛاؽ طثک طاسی ٚ ضد سٌشٌٗ -7

 االؿٛي تایظتی تٗ ٔذٛ ادظٓ داِی ایٓ طزح ٚ طزِایٗ گذاری تزای آْ تاػٕد عٍی ٚطاسِاْ ِظکٓاطتأداریٙا 

 

 

 فصل یازدهن:

 

 تجسیه و تحلیل و ارایه جوع بٌدی 

 

 اهکاى سٌجی علوی

 تایٓ طزح طی طاٌٙای گذػتٗ در دأؼگاٖ ٘ا ِٛرد تزرطی لزار گزفتٗ اط

 در تزخی کؼٛر٘ا تٌٛید ِیؼٛد.

 

 

 

 اِکاْ طٕجی التـادی

 

 جداٚي ِذاطثاتی

 در جداٚي اداِٗ                                                  

 ِذاطثٗ ٔمطٗ طزتٗ طز

 

 ِذاطثٗ تاسگؼت طزِایٗ

 

 

 

 


