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ۺاساسٌاهِ شرکت  

ْشک ّای کطاٍسصی تغییشًام هی ضشکت هادس تخػػی تَلیذ هحػَالت کطاٍسصی،داهی،هٌاتغ عثیؼی تِ ضشکت ض:1هادُ 
داهپشٍسی سفیذسٍد،کطت ٍ غٌؼت هغاى،کطت ٍ )ى یاتذ ٍ اهَال ٍ داسایی ّا ٍ تؼْذات ٍ هغالثات ضشکت ّای صیشهجوَػِ آ

شُ تشداسی غٌایغ چَب فشین ،جٌگل ضفا غٌؼت ضْیذ تْطتی ،پشٍسش کشم اتشیطن ایشاى،ضشکت هجتوغ گَضت فاسس ،تْ
تِ ضشکت هادستخػػی خذهات کطاٍسصی هٌتقل هی ضَد1391/1/1اصتاسیخ( سٍد ٍ ًکاچَب   

ی ضَد تِ غَست ضشکت دٍلتی ٍاتستِ ضشکت ضْشکْای کطاٍسصی کِ دس ایي اساسٌاهِ  تِ اختػاس ضشکت ًاهیذُ ه:2هادُ 
 تِ ٍصاست جْادکطاٍسصی هی تاضذ

ی تاضذ ضْشک ّای کطاٍسصی هجوَػِ ای اص هجتوغ ّای کطاٍسصی ،داهی ، ضیالتی ه:3هادُ   



 

 : اساسنامه طبق شزکت وظایف

 کطاٍسصی ضْشکْای ّای ساخت صیش تَسؼِ ٍ ساّثشی ّذایت،1.

 آًْا تش ًظاست ٍ کطاٍسصی ضْشکْای اهَس اداس2ُ.

 کطاٍسصی ضْشکْای تکویل ٍ تَسؼِ احذاث، عشاحی، هغالؼِ، سیضی، تشًاهِ گزاسی، سیاست3.

 ریشتظ ّای تخص سایش تا کطاٍسصی ضْشکْای تیي فٌاٍسی ٍ اقتػادی فٌی، ّای ّوکاسی ٍ تاصاس تَسؼِ اص پطتیثاًی ٍ حوایت4.

 خذهات سایش ٍ کطاٍسصی ضْشکْای صیشتٌایی تاسیسات گستشش تشای تاصسگاًی آهَصضی، اداسی، هالی، فٌی، خذهات اسایِ ّای صهیٌِ ایجاد5.
 ًیاص هَسد

 کطاٍسصی جْاد ٍصاست ّای سیاست چاسچَب دس کطاٍسصی ضْشکْای دس کاسآفشیٌی ٍ گزاسی سشهایِ تَسؼِ ٍ حوایت جزب، ّذایت،6.

 هقشسات ٍ قَاًیي سػایت تا ٍ اساسٌاهِ چاسچَب دس کطاٍسصی ضْشکْای تَسؼِ ٍ احذاث هطکالت ٍ هَاًغ سفغ تِ هشتَط اهَس سایش اًجام7.
 هشتَط

  هشتَعِ هقشسات ٍ قَاًیي سػایت تا کطاٍسصی ضْشکْای ضشکت اختیاس تحت اساضی ٍاگزاسی ٍ اساضی تأهیي8.

   کطاٍسصی ضْشکْای ّای صیشساخت تکویل ٍ تَسؼِ احذاث دس حقَقی ٍ حقیقی اضخاظ تا هطاسکت9.

  هجوَػِ صیش ّای ضشکت تِ هشتَط اهَس اًجام01.



 

 چشن اًداز
ِ گرزاساى، تَلیذکٌٌرذگاى ٍ کاسآفشیٌراى ترا ّرذد تَلیرذ هحػرَالت          ایجاد فضای اعویٌاى تخص تشای سرشهای

 . ی تَلیذکطاٍسصی دس هحیظ ّای کٌتشل ضذُ

 هأهَريت
ِ ی ضْشک ّای کطاٍسصی تا فٌرأٍسی ًرَ ترِ هٌظرَس      هأهَسیت ها ّذایت، حوایت ٍ ًظاست تش احذاث ٍ تَسؼ

ِ گزاسی ٍ کاسآفشیٌی تْثَد تْشُ ٍسی ػَاهل تَلیذ اص عشیق تسْیل ٍ تسشیغ دس  .فشایٌذ سشهای

اّداف ٍ 
 راّبردّا

استفادُ تْیٌِ اص هٌاتغ هحذٍد آب، خاک دس ضشایظ کٌرًَی کطرَس اص عشیرق احرذاث، تکویرل ٍ تَسرؼِ        -1
 .ضْشکْای کطاٍسصی

 .تِ تْشُ تشداسی سساًذى ضْشکْای کطاٍسصی ًیوِ توام داسای اٍلَیت -2
تَسؼِ پایذاس کطاٍسصی تا حفاظت هٌاتغ عثیؼی، آب، خاک ٍ سایش ػَاهل تَلیذ تا تَسؼِ ضیَُ ّای ًَیي  -3

 .دس ًظام ّای تْشُ تشداسی اص هٌاتغ تَلیذ دس ضْشکْای کطاٍسصی

ارزش ّای 
 کلیدی

 .تَجِ جذی تِ خالقیت، ًَآٍسی ّا، ٍ آهَصش ّوکاساى ٍ تْشُ تشداساىۺ ًَآٍری ٍ يادگیری
ِ گزاساى، کاسآفشیٌاى ٍ ری ًفؼاى ٍ پاسخ گَیی تِ آًاى ترِ  ۺ هشتری هحَری پیص تیٌی تِ هَقغ ًیاصّای سشهای

ِ ّای اسصضوٌذ ضشکت  ػٌَاى سشهای

ِ ّای حیَاًی ٍ گیاّی؛ اغالح حفظ کیفیت هحػَالتۺ هحیط زيست  .حفظ هٌاتغ آب، خاک ٍ گًَ
ِ ساالری  .حفظ ٍ استقاء کاسکٌاى تش اساس ضایستگی ّای داًطی، هْاستی، ٍ ًگششۺ شايست



 افسایص عولكرد در واحذ سطح و ارتقاء وضعیت اقتصادی   

و تكویل زنجیره عرضه و ارزش هحصوالت کطاورزی و صادراتتوسعه   

 تهره وری تهینه از اراضی کطاورزی و هناتع آتی

 نقص ضرکت ضهرک ها در کویته 

 احذاث و تقویت زیرساخت های ضهرک های کطاورزی در سه تخص گلخانه ، داهپروری ، ضیالتی

 ایجاد اضتغال پایذار

 نظارت تر رونذ اجرای زیرساخت و تولیذ



اجشاییّای  ساّثشد کلی ٍ سیاست  
 

خت ضْشک ّا ٍ ًیض ٍاگزاسی ایجاداضتغال فشاگیش دسضْشک ّای کطاٍسصی اص عشیق اجشا ٍ تقَیت صیشسا: ساّثشدکلی
 تِ تخص خػَظ جْت ایجاد جْص دسسًٍق تَلیذ ٍ اضتغال

:سیاست ّای اجشایی  
تَسؼِ ضْشک ّای کطاٍسصی تِ هٌظَس ایجاد فشغت ّای ضغلی تِ خػَظ داًص آهَختگاى داًطگاّی-1  
ُ ّای تَلیذ ٍ اضتغال -2 اًجام هغالؼات آهایص ٍ استؼذادیاتی ٍ ضٌاخت پتاًسیل ّای ٍ هضیت ّای هٌاعق کطَس ،احػا گلَگا  
ٍ تَاى تخص خػَغی دس ایجاد اضتغال ٍ تَسؼِ کسة ٍکاس-3 تْشُ گیشی اص ظشفیت   
ٍ تَسؼِ ضْشک ّای کطاٍسصی-4 تقَیت فشٌّگ کاس ٍ کاسآفشیٌی ، تَلیذ ثشٍت ٍ اضتغال هَلذ اص عشیق ایجاد   
آهَصش ٍتَاًوٌذساصی تْشُ تشداساى جْت استقاء کوی ٍ کیفی تَلیذ دس ساستای هٌْذسی  ًوَدى فشآیٌذ تَلیذ -5  
تَلیذ غادسات هحَس اص عشیق ایجاد صًجیشُ اسصش دس ضْشک ّا-6  

فشاّن آٍسدى اهکاًات الصم تشای سشهایِ گزاسی ٍ ٍسٍد فٌاٍسی ّای جذیذ دسساختاستَلیذ-7  



ضرورت توسعه کطت های گلخانه ای اهویت و   

  آة
٪ 50 تب آة مصزف ميشان كبَص  

سيزسميىي آة َبي سفزٌ تقًيت  
  ثزاثز 10 اس ثيص صيفي ي سجشي محصًالت  در آة تجذيل ضزيت افشايص 

اراضي خزضذن ي تغييزكبرثزي اس جلًگيزي سميه   
كطبيرسي اراضي اس ثُيىٍ يري ثُزٌ  

 اضتغبل

تهره تردار ترای هناسة هالی گردش وجود  
ها هسینه کاهص درصذ 35 حذود تولیذ هسینه کاهص  

رویص دوره طول افسایص و سال طول توام در فصل از خارج تولیذ اهكاى   
ترداضت هذت افسایص   

اقتصادی تازده افسایص  

 سزمبيٍ گذاري ي اقتصبد 

 عملكزد

تًليذ محصًل سبلم   
ي   

صبدرات   

نفر  10افسایص اضتغال زایی هستقین و غیرهستقین ته ازای هر هكتار تا   

 افسایص عولكرد

.درگلخانه ای قاتلیت تولیذ هحصول سالن و  صادرات وجود دارد   
.ولی هسینه تولیذ هحصول سالن در فضای تاز تیطتر از گلخانه است و قاتلیت صادرات نذارنذ  

درفضای تاز ترای هر یک کیلوگرم خیار  
. لیتر آب هصرف هی ضود 677   

 
در گلخانه ترای تولیذ هر یک کیلوگرم خیار  

. لیتر آب هصرف هی ضود 40تنها    

.تراتر فضای تاز است 12تا  10عولكرد در گلخانه ها ى   



شک ّای کطاٍسصیتفاّن ًاهِ ّای هٌؼقذ ضذُ تا اسگاًْای ریشتظ جْت تسْیل دس ایجاد ضْ  

تفاّن ًاهِ تَسؼِ کطت ّای گلخاًِ ای فی هاتیي ٍصاست کطَس ٍ ٍصاست جْاد کطاٍسصی-1  

تفاّن ًاهِ  تَسؼِ آتضی پشٍسی فی هاتیي ضشکت ضْشک ّای کطاٍسصی ٍ ساصهاى ضیالت  ایشاى -2  

تفاّن ًاهِ تَسؼِ آتضی پشٍسی فی هاتیي ضشکت ضْشک ّای کطاٍسصی ٍ استاًذاسی ّشهضگاى -3  

تفاّن ًاهِ تَسؼِ کطت ّای گلخاًِ ای فی هاتیي ضشکت ضْشک ّای کطاٍسصی ٍ استاًذاسی اسدتیل -4  



 اّن تشًاهِ ّای اجشایی الَیت داس ضشکت

، عشاحی ٍ اجشای صیشساخت  ، ًٍیض ٍاگزاسی هضاسع پشٍسش هیگَ ،هاّیاى خاٍیاسی، دس استاى ّای گلستاى ،ّشهضگاى ٍ سیستاى هغالؼِ-1

ّکتاستِ هتقاضیاى سشهایِ گزاس34000ٍ تلَچستاى دسسغح   

) تَسؼِ ضْشک ّای گلخاًِ ای دسهٌاعق هشصی اص عشیق تاهیي آب پایذاس ٍ اًجام هغالؼات ٍ اجشای صیشساخت دس چْاس استاى کطَس -2
ّکتاس 2300تِ هساحت ( ایالم،اسدتیل،کشهاًطاُ،آرستایجاى غشتی  

اجشای صیشساخت  ٍ ٍاگزاسی ضْشک ّای گلخاًِ ای تِ هتقاضیاى سشهایِ گزاس -3  

دسجذٍل  ریل تَضیح دادُ ضذُ است 3تثػشُ تٌذ  



 

 واگذاری اراضی در  مجتمع و شهزک های کشاورسی

 

 عٌَاى ۱۳۹۲-۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ جوع 

 **تؼذاد ضْشک ۲۴ ۱۷ ۹ ۶۶ ۱۵۲

 تؼذاد قشاسدادّای هٌؼقذُ ۳۲۸ ۱۹۴ ۱۳۱ ۲۶۳ ۹۱۶ ٍاگزاس ضذُ

 (ّکتاس)هساحت  ۲۶۲ ۳۷۸ ۳۲0 ۴۱۳۹ * ۵0۹۹

 
 .هحاسثِ گشدیذُ است تجویؼیتؼذاد ضْشک ّا تِ غَست ** 



   ٍضؼیت تسْیالت

 

 

 کل پرًٍدُ ّاتعداد 

 

 شدُ بِ باًکهعرفی 
 

 باًکهصَب 
 

 قراردادهٌعقدشدُ

 هثلغ هساحت هثلغ هساحت هثلغ هساحت

۴۱۶ 

 

 

3000 25247943 1200 12790937 573 3996440 

هیلیَى سیال/ّکتاس/ٍاحذ  



 پیص تیٌی  تَلیذ ٍ اضتغال دس ضْشک ّای کطاٍسصی

(ًفر)اشتغال (تي)هیساى تَلید  (ّکتار) اجرايی سطَح   شْرک 

 ضیالتی 34000 108120 9800

آتْای )ّای گلخاًِ ای  ضْشک 2300 1000،000 29،900
(هشصی  

 ضْشک ّای گلخاًِ ای 5099 2،447،000 66287
 دسسایشًقاط کطَس



ٍ اي در سبل   98ثزوبمٍ اجزايي تًسعٍ كطتُبي گلخبو
 

 

شرکت شْرکْا سطح ابالغی ابالغی کل کشَر سطح   استاى 

2338 5808 32 

ّکتاس/ٍاحذ  



ٍ اي استبن   عىًان پزيصٌ ضىبسبيي مىبطق مستعذ تًسعٍ كطت گلخبو

هطالعات آهایص و استعذادیاتی  پروشه های تارز کطور (اولویت اول)تلفیق و سنتس آهایص کطور 
 ضهرک های کطاورزی

   تعذاد پهنه (هكتار)سطح کل پهنه ها  (هكتار)هساحت 

273275 470566 932   

 هطالعات آهایص و استعذادیاتی کطور



 

 
       

ثزش استبوي مىبطق مستعذ كطت َبي گلخبوٍ اي كطًر ثزاسبس مطبلعبت آمبيص ي استعذاديبثي احذاث گلخبوٍ   

 (ّکتار)هساحت ًام استاى رديف
 7775 آرستایجاى ضشقی 1
 17815 آرستایجاى غشتی 2
 5800 اسدتیل 3
 8250 اغفْاى 4
 6525 الثشص 5
 2710 ایالم 6
 939 تَضْش 7
 974 تْشاى 8
ٍ تختیاسی 9  1725 چْاسهحال 

َتی 10  8291 خشاساى جٌ
 1451 خشاساى سضَی 11
 2164 خشاساى ضوالی 12
 3742 خَصستاى 13
 1677 صًجاى 14
 2924 سوٌاى 15
ٍ تلَچستاى 16  2000 سیستاى 
 4499 فاسس 17
 5527 قضٍیي 18
 900 قن 19
 5375 کشدستاى 20
 1900 کشهاى 21
 8517 کشهاًطاُ 22
ٍ تَیشاحوذ 23  ِ  4725 کْگیلَی
 46300 گلستاى 24
 62300 گیالى 25
 10067 لشستاى 26
 30625 هاصًذساى 27
 2514 هشکضی 28
 6294 ّشهضگاى 29
 5568 ّوذاى 30
 3402 یضد 31

 273275 کل کطَس

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86


 الساهات ٍ سازهاى کار

 دستگبٌ مسئًل  ضزح يظبيف

ضٌاسائی ٍ هؼشفی هتقاضیاى سشهایِ گزاس دس سِ حَصُ ضْشک ّای گلخاًِ، داهپشٍسی ٍ 
 ضیالتی

 

ُ کل اهَس ػطایش  اداس

اجشای صیشساخت ّای ضْشک ّا  
 ٍاگزاسی تِ هتقاضیاى

 غذٍس پشٍاًِ 
 هؼشفی هتقاضیاى جْت تسْیالت

 ًظاست تش سًٍذساخت ٍ تَلیذ

 

 
ضْشک ّاضشکت   

 

  تاهیي آب ضْشک ّا
ایآب هٌغقِ ضشکت   

 

 ساصهاى اهَس اساضی تسْیل دس ٍاگزاسی اساضی 

ٍ تائیذیِ ّای الصمٍ تذٍیي ضاخع ّای  تسْیل دستْیِ صیست هحیغی  حفاظت هحیظ صیست ساصهاى   

تا ٍاحذّای صیشتخص جْت تسْیل دسایجاد ضْشک ّای کطاٍسصی ّواٌّگی  ٍصاست کطَس 



 

 

 

 با تشکر از حسن توجه شما


