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کرماشانپارێزگای ( پێگەی)هەڵکەوتە 





ڕێژەی 
دانیشتووان



21%

26%

26%

17%

10%

ساڵ 15کەمتر لە 

ساڵ30تا 15نێوان 

ساڵ45تا 30نێوان 

ساڵ60تا 45نێوان 

ساڵ60زیاتر لە 



دۆخی هەلی کار

بێکاریڕێژەی 

15.7

ڕێژەی بەشداری 

ئابوری
43.7  %

کارڕێژەی هەلی 

36.8

ڕێژەی دانیشتووانی 

چاالکخوێندەواری 

88.4  %

ڕێژەی دانیشتووانی 

چاالکنەخوێندەواری 

11.6%

کشتووکاڵ 
30%

پیشەسازی
22%

خزمەتگوزاری 
48%

پشکی هەلی کار لە بەشە گەورەکانی ئابوری



کشتووکاڵ

و 
ئاژەڵداری









کانزا





دەرهێنانی مادە 
9کانزاییەکانی دیکە 

7..........سرووشتیقیری•

2....................سیلیس•

دەرهێنانی مادەی کانزایی 
1و کیمیایی 

1... خۆڵی سوور و زەرد   •

دەرهێنانی بەرد و 
51چەو و لم 

5.................لموچەو•

10...... بەردی جوانکاری •

11..... ..بەردی بیناسازی •

0..  .......بەردی بااڵست •

20. ...........بەردی قسڵ •

5... ...........بەردی گەچ •

61ژمارەی گشتیی ئەو کانگانەی چاالکییان تێدا دەکرێت 

(کانگای دەرهێنانی کراوە و ژێرزەوینی3کانگای دەرهێنانی کراوە و 58)

ی ڕێژە و بەهای وەبەرهێنانی مادە کانزاییەکان
ئەو کانگانەی چاالکییان تێدا دەکرێت

ڕێژەی گشتی وەبەرهێنانی مادە 

ان کانزاییەکانی ئەو کانگانەی چاالکیی

هەزار تەن بە 5486086تێدەکرێت 

ملیۆن 896271بەهای وەبەرهێنانی 
.ڕیاڵە

ڕێژەی وەبەرهێنانناوی کانگا

(هەزار تەن)

ملیۆن)بەهای وەبەرهێنان 
(ڕیاڵ

18800019160دەرهێنانی چەو و لم

212625207188دەرهێنانی بەردی جوانکاری

44500022925دەرهێنانی بەردی بیناسازی

00دەرهێنانی بەردی بااڵست

4392194501839دەرهێنانی بەردی قسڵ

15877825666دەرهێنانی بەردی گەچ

3000900دەرهێنانی خۆڵی سوور و زەرد

دەرهێنانی قیری سرووشتی 
(بیتۆمین)

3948980044

4700038550دەرهێنانی سیلیس



نەوت و غاز





خانووبەرە و 

نیشتەجێبوون





تەندرووستی و 

دەرمان







گەشتیاری و 

پیشەسازی دەستی



ان بریتین گرنگترین ڕاکێشیگەلی گەشتیاریی پارێزگای کرماش

:لە

تاقوەسان، بێستون، پەرستگەی ئاناهیتا، کۆمەڵەی بازاڕی 

، پرد کرماشان، تەکیەی مەعاون ئەلمولک، تەکیەی بەیگلەر بەیگی

و کاروانسەراکان، گۆڕە مێژووییەکان، ئەشکەوتی قۆری قەاڵ،

انیاو و قەاڵی یەزدگرد، ڕێژاو، کۆمەڵەی ساسانیی قەسری شیرین، ک

سەراوەکانی پارێزگا، زێی هەشیالن، گەروی برازخانە و 

گەڕانەوە بۆ بەشی سەرەکی.....





شارۆچکە 

پیشەسازییەکان





ژێرخانەکان





پیشەسازی





3ئورە )ەن لە ساڵ یەکەی پترۆکیمیا کە ئێستا سەرقاڵی چاالکین بە وەبەرهێنانی یەک ملیۆن ت

300: نی قورسوەبەرهێنانی پلی ئەتیل( )پلی ئەتیلنی قورس–ئالکیلی بەنزین -و ئامۆنیاک

وەبەرهێنانی پەینی ئورە و –هەزار تەن 50وەبەرهێنانی ئالکیلی بەنزین –هەزار تەن 

(هەزار تەن660: ئامۆنیاک

1 هەزار ئۆتۆمبێل لە قۆناغی 50یەکەی وەبەرهێنانی ئۆتۆمبێلی نەفەرهەڵگر بە دەفرایەتی

یەکەم

2 ملیۆن تەن3.6یەکەی وەبەرهێنانی چیمەنتۆ بە دەفرایەتی

3 ملیۆن تەن24.5یەکەی وەبەرهێنانی کاشی و سیرامیک بە دەفرایەتی

3 هەزار تەن600یەکەی وەبەرهێنانی شیش و ئاسن بە دەفرایەتی

1 هەزار تەن5یەکەی وەبەرهێنانی فرۆمەنگەنزی فرە کاربۆن بە دەفرایەتی

3 هەزار تەن60یەکەی وەبەرهێنانی دۆشاوی تەماتە بە دەفرایەتی

1 هەزار تەن300یەکەی وەبەرهێنانی زەیتی خۆراکی بە دەفرایەتی

2 هەزار تەن120یەکەی وەبەرهێنانی شەکر لە چۆنەر بە دەفرایەتی

16 هەزار تەن460یەکەی وەبەرهێنانی جۆرەکانی شیرەمەنی بە دەفرایەتی

2 200ملیۆن دانە دەرمان و 340یەکەی وەبەرهێنانی جۆرەکانی دەرمان بە دەفرایەتی
هەزار تەن مادەی سەرەتایی بۆ درووستکردنی دەرمان

1 هەزار تەن3یەکەی وەبەرهێنانی نەهێشتنی زیانەکانی کشتووکاڵ بە دەفرایەتی

16 هەزار تەن600یەکەی وەبەرهێنانی ئارد بە دەفرایەتی

19یەکەی وەبەرهێنانی ئالیکی ئاژەڵ و پەلەور بە دەفرایەتی یەک ملیۆن تەن

33 هەزار مەتری 650یەکەی درووستکردنی بەردی جوانکاری بیناسازی بە دەفرایەتی
چوارگۆشە

5 هەزار تەن675یەکەی وەبەرهێنانی گەچی بیناسازی بە دەفرایەتی

1 ملیۆن مەتری چوارگۆشە10یەکەی وەبەرهێنانی جۆرەکانی قوماش بە دەفرایەتی

2یەکەی وەبەرهێنانی شوشە

4 هەزار تەن40یەکەی وەبەرهێنانی کیسی پالستیکی تایبەت بە دەفرایەتی

12 هەزار تەن125یەکەی وەبەرهێنانی هەیکەلی ئاسنی بۆ بیناسازی بە دەفرایەتی

1 یەتی بە دەفرا..... یەکەی وەبەرهێنانی پارچەی لە پێش ئامادەکراوی بیناسازی و
ملیۆن تەن1.5

3 تەن5000یەکەی دووبارە وەبەرهێنانەوەی مێکۆک یان شیرین بەیان بە دەفرایەتی

1 تەن1200یەکەی دووبارە وەبەرهێنانەوەی گیا دەرمانییەکان بە دەفرایەتی

40یەکەی پارچە 3: )یەکەی وەبەرهێنانی پارچەی ئۆتۆمبێل کە بریتین لە

ێل، یەکەی بەشی ئەلیکترۆنیی ئۆتۆمب2یەکەی پارچە ئاسنییەکان، 26پالستیکییەکان، 

یەکەی پارچە پارچەکردنی 4یەکەی پاتری ئۆتۆمبێل، 1یەکەی فلتەری ئۆتۆمبێل، 4
(ئۆتۆمبێل

1 ە شێوازی تواندنەوەی ئاسن و ب)یەکەی وەبەرهێنانی پارچە بچووکە پیشەسازییەکان
تەن700بە دەفرایەتی ( دیکە دەرهێنانیان

1 هەزار پارچە600یەکەی وەبەرهێنانی بەشی سوکانی ئۆتۆمبێل بە دەفرایەتی

1 هەزار ئۆتۆمبێل80یەکەی وەبەرهێنانی بەشی هەیکەلی ئۆتۆمبێل بە دەفرایەتی

7 تەنی ڕۆژانە340یەکەی کوشتارگەی ئاژەڵ و پەلەور بە دەفرایەتی

1یەکەی درووستکردنی قوتو



لگازۆئیوبەنزینوەبەرهێنانیبۆڕۆژانەبەرمیلیهەزار150پااڵوگەیپرۆژەی

تەنملیۆن3وبەرهێنانیتوانایبە....و

بەپرۆپیڵنلیپوقورسئەتیلنیپلیوەبەرهێنانیبۆپترۆکیمیایەکەیەکیپرۆژەی

تەنهەزار735دەفرایەتی

بەیاکئامۆنوئورەوەبەرهێنانیبۆکرماشانپترۆکیمیایگەشەپێدانیپرۆژەی

تەنهەزار660دەفرایەتی

تەنهەزار76دەفرایەتیبەبیواتانۆڵوەبەرهێنانیبۆپیشەسازیپرۆژەی

2تەنهەزار50دەفرایەتیبەفرۆسیڵیسیموەبەرهێنانیبۆپیشەسازیپرۆژەی

2بەوکسئاسنیشیشیوەبەرهێنانیبۆئاسنتواندنەوەیپیشەسازیپرۆژەی

تەنهەزار300دەفرایەتی

182دەفرایەتیبەگەنمەشامیخاویزەیتیوەبەرهێنانیبۆپیشەسازیپرۆژەی

تەنهەزار

9تیدەفرایەبەئەورووپیوپیشەسازینانیوەبەرهێنانیپیشەسازیپرۆژەی

تەنهەزار

هەزار300تیدەفرایەبەئێسقانیبیوایمپڵنتیوەبەرهێنانیبۆپیشەسازیپرۆژەی

پارچە

رایەتیدەفبەکەڵسیۆمکاربۆناتیلەکاخەزوەبەرهێنانیبۆپیشەسازیپرۆژەی

تەن7500
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ی کۆچی هەتاوی2021تا 2007کارنامەی بەشی بازرگانیی دەرەکی پارێزگای کرماشان لە نێوان سااڵنی 



دەرفەتەکانی سەرمایەگوزاری



دەرفەتەکانی سەرمایەگوزاری لە کەرتی پیشەسازی و کانزا
(زاقە)شوێنی جێبەجێکردنی پرۆژە (ملیۆن یۆرۆ)خەماڵندنی سەرمایە دەفرایەتی سااڵنەناوی پرۆژەڕیز

سونقور1210ملیۆن تەنGTPP2.65گۆڕینی گاز بۆ پلی پرۆپیڵن 1

کرماشان477.9هەزار تەن3ئامێرەکانی وەبەرهێنانی کارەبا لە وزەی خۆر2

هەرسین48.9هەزار تەن3کریستاڵ مەالمین3

سەرپێڵی زەهاو224.4هەزار تەن300(مانیسمان)بۆری هایبدۆن درز 4

هەرسین35.5هەزار تەن50کۆ مەنگەنزفرۆ ئالیاژەکان بە گرنگیدان بە فرۆسیلی5

ئیسالم ئاوای ڕۆژئاوا46.7هەزار تەن50شمشی مەنیەزیۆم6

هەرسین20هەزار تەن102مادەی پاککەرەوە و ئەسید سولفۆریک7

هەرسین12.3ملیۆن مەتری چوارگۆشە1وەبەرهێنانی بەردی مۆدێڕن8

کەنگاوەر62.2هەزار تەن180شوشەی فلوت9

هەرسین5.1هەزار تەن10سولفاتی مەنگەنز10

سەالسی باوەجانی16.8هەزار مەتری سێجا285(ACC)بلۆک و ئامێرەکانی تایبەت 11

کەنگاوەر68.9هەزار تەنی ڕۆژانە4کارگەی شەکر12

هەرسین17.8هەزار تەن100پەینی ئورەی هەڵگری گۆگرد13

ڕوانسەر24.4هەزار تەن50فرۆسیلیس14

سەرپێڵی زەهاو8.9هەزار تەن30بۆری و ئامێرەکانی پەیوەندیدار15

قەسری شیرین2.5ملیۆن مەتری چوارگۆشە1.5گەچ و کەرەستەی گەچی16

کرماشان14.4هەزار دانە300پڵۆسی ئۆتۆمبێل17

سەحنە3.3هەزار دانە400(airbag)وەبەرهێنانی ئایربەگی ئۆتۆمبێل 18



دەرفەتەکانی سەرمایەگوزاری لە کەرتی کشتووکاڵ
شوێنی جێبەجێکردندەفرایەتیناوی پرۆژەڕیز

زەوی ناوچە گەرمەسێرەکان–پارێزگای کرماشان هەزار تەن250پەرەپێدانی باخە مۆدێڕنەکان1

زەوی ناوچە گەرمەسێرەکان–پارێزگای کرماشان هەزار تەن500(خورما و میوەکانی وەک پرتەقاڵ و لیمۆ)پەرەپێدانی باخە تێکەڵەکان 2

زەوی ناوچە مامناوەند و ساردەکان–پارێزگای کرماشان هەزار تەن2پەرەپێدانی باخەکان لە زەوییە لیژەکان3

زەوی ناوچە مامناوەند و ساردەکان–پارێزگای کرماشان تەن16پەرەپێدانی وەبەرهێنانی زەعفەران4

تەواوی پارێزگای کرماشانهەزار تەن10پەرەپێدانی وەبەرهێنانی گیا دەرمانییەکان5

زەوی ناوچە گەرمەسێرەکان–پارێزگای کرماشان هەزار تەن300پەرەپێدانی بەرهەمی خانووە پالستیکییەکان6

ێگای جێبەجێکردنی پرۆژەی بەخێوکردنی ماسی و بەرهەمە ئاوییەکان لە بەنداوی ئازادی لە ڕ7

بەشداری گشتی و کەرتی تایبەتەوە

زەوییەکانی بەر بەنداوی ئازادی–قەزای دااڵهۆ تەن لە ساڵ250

زەوییەکانی بەر بەنداوی جامیشان–قەزای سونقور تەن لە ساڵ150جێبەجێکردنی پرۆژەی بەخێوکردنی ماسی و بەرهەمە ئاوییەکان لە بەنداوی جامیشان8

ێگای جێبەجێکردنی پرۆژەی بەخێوکردنی ماسی و بەرهەمە ئاوییەکان لە بەنداوی زمکان لە ڕ9

بەشداری گشتی و کەرتی تایبەتەوە

زەوییەکانی بەر بەنداوی زمکان–قەزای دااڵهۆ تەن لە ساڵ100

کەنگاوەر-ئیسالم ئاوا ٠سەرپێڵی زەهاو –کرماشان تەن1170وەبەرهێنانی شەکر لە چۆنەر10

دااڵهۆ-ئیسالم ئاوا –ڕوانسەر –کرماشان هەزار تەن10دووبارە وەبەرهێنانەوەی نۆک11

دورود فەرامان–کرماشان هەزار تەن400دۆشاو و ئاوی تەماتە12

سەرپێڵی زەهاو–کرماشان هەزار تەن15دووبارە وەبەرهێنانەوەی پەتاتە13

دااڵهۆتەن3000دووبارە وەبەرهێنانەوە و دەسکەبەندی زەیتون14

کرماشانتەن5دووبارە وەبەرهێنانەوە و دەسکەبەندی زەعفەران15

ئیسالم ئاوای ڕۆژئاواهەزار تەن5وەبەرهێنانی ماڵت و مائولشەعیر لە جۆ16

هەزار پارچە لە 4ی پەلەور2کوشتارگەی هێڵی 17

کاتژمێرێکدا

دااڵهۆ-کرماشان 

هەزار پارچە لە 4کوشتارگەی پیشەسازیی ئاژەڵ18

کاتژمێرێکدا

سونقور-جوانڕۆ –کرماشان 

دااڵهۆ –کرماشان سەر14400شارۆچکەی ئاژەڵداری دااڵهۆ19

سونقور-ئیسالم ئاوا –سەالس –دااڵهۆ –کرماشان هەزار سەر75هەزار سەری75بەخێوکردنی مەڕی 20

کرماشانسەر ئەسپی ڕەسەن300کۆمەڵەی بەخێوکردنی ئەسپی ڕەگەزی کورد21

گوندی چنار شوە–سەحنە –کرماشان هەزار سەر2کۆمەڵەی مانگای شیری22

سەحنە-سونقور –ڕوانسەر –کەنگاوەر –کرماشان تەن گۆشتی سور3600هەزار سەری10بەخێوکردنی گوێرەکەی 23

سونقور-هەرسین –ئیسالم ئاوا –سەحنە –کرماشان هەزار سەر10هەزار سەری10مانگای شیری 24

–هەزار تەن شیری خاو 11هەزار سەری11بەخێوکردنی ئاژەڵی سووک بۆ وەبەرهێنانی خوری 25
هەزار سەر مەڕ20

کرماشان



دەرفەتەکانی سەرمایەگوزاری لە کەرتی خزمەتگوزاری
شوێنی جێبەجێکردندەفرایەتیناوی پرۆژەڕیز

ئیسالم ئاوای ڕۆژئاوامێگاوات10وێستگەی وەبەرهێنانی کارەبا لە وزەی خۆر1

کرماشانمێگاوات20وێستگەی وەبەرهێنانی کارەبا لە وزەی خۆر2

کرماشانمێگاوات25وێستگەی وەبەرهێنانی کارەبا لە وزەی خۆر3

بێستون-کرماشان ملیۆن مەتری سێجا40بەنداوی بێستون و سیستەمەکانی گواستنەوە4

کەنگاوەراملیۆن مەتری سێج32.2النەسیستەمی گواستنەوە و تۆڕی سەرەکی ئاودێریی بەنداوی کۆتر5

ێر گیگاوات کاتژم11.02وێستگەی کارەبای ئاویی گاوشان6

وزە لە ساڵ

کامێران-سنە 

اوای سیستەمی گواستنەوەی ئاو لە بەنداوی ئازادی بۆ شاری ئیسالم ئ7

ڕۆژئاوا

ئیسالم ئاوای ڕۆژئاوااملیۆن مەتری سێج17.1

کرماشان تا خۆسرەوی----خۆسرەوی-درووستکردنی شاڕێگای کرماشان 8

کرماشان----سڵەشێخ–نەوسود –پاوە –ڕوانسەر –درووستکردنی ڕێگای قازانچی 9

کرماشان----کۆمەڵە وێستگەکانی شەمەندەفەری نێو شاری کرماشان10

کرماشانهەزار کەس لە ساڵ120پارکی ئاویی کرماشان11

کرماشان----کۆمەڵەی گەشتیاریی سەراوی قەنبەر12

کرماشان----کۆمەڵەی گەشتیاریی تەلەفریکی تاقوەسان13

کرماشانهەزار کەس لە ساڵ200هوتێل شیرین14

کرماشان----شاری یاریی پردی ویالیەت15

کرماشان----ناوەندی بازرگانی نێودەوڵەتی ڕۆژئاوای ئێران16

کرماشان----ناوەندی نێودەوڵەتی کەلتور و هونەر و تەالری گەورەی شار17



کۆتایی


