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 2حه:  صف  

 پیشگفتار اول

س  عه یر تور مس  حصول توسعه کلی کشور منوط به قرار گرفتن و حرکت همگام همه مناطق و استان های کشور د

و ت  وازن  تر توس  عه ای )و در معنای سادهیافتگی و کاهش شکاف های توسعه ای بین آنهاست. توسعه و توازن منطقه

ش  ور از قلی    ای )اس  تانی( کتواند به عنوان عاملی بسیار کلیدی، موانع و مشکالت توسعه یافتگی منطق  هاستانی( می

من آنک  ه ض  اهش ده  د. کز بین برده و یا تا اندازه زیادی آنها را ضعف شدید زیرساخت های اقتصادی و خدماتی را ا

ی بر س  اختار یار مساعدتسریع در ایجاد توسعه منطقه ای به عنوان یک عام  پیشران و کلیدی دارای اثرات جانلی بس

 اجتماعی و سیاسی است.

ب  رداری از من  ابع ر به  ره ملنی بر عدم تلعیض د "کشور قانون اساسی 48اجرای اص  "از طرفی بر اساس قانون 

نطقه فراخ  ور مری که هر طلیعی و سرمایه های ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها به طو

ه ای با تاکی  د وازن منطقتنیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات الزم در دسترس داشته باشد؛ حصول توسعه و 

 جه قرار گرفته است.و تمرکز بیشتری مورد تو

ن  داز کش  ور سند چشم ا گذاران و برنامه ریزان کشور در تدوین و تصویب قوانین پایین دستی در این راستا سیاست

سی ب  ر گنجان  دن م  واد قانون اسا 44به ویژه قوانین برنامه توسعه چهارم و پنجم توسعه و سیاست های ابالغی اص  

اکی  د نطق  ه ای تمه اهداف توسعه متوازن منطقه ای و کاهش ش  کاف ه  ای قانونی تسهی  و تسریع کننده دستیابی ب

زیک  ی و اساس  ی فی وانی کرده اند. اما نکته اساسی این است که در دو ده  ه اول پ    از انق  الا زیرس  اخت ه  ایافر

ق  ه ش  ور ک  ه منطکهای( کشور فراهم گردیده است و در عوض در برخی از من  اطق اقتصادی برخی از مناطق )استان

ین کملود ش  دید اکه  انده اگرس و به ویژه استان لرستان از نمونه های بارز آن می باشد، مورد کم توجهی قرار گرفتز

توس  عه در رون  د  ش  دن کنده زیرساخت ها )از جمله راه آهن، آزادراه ها، فرودگاه های بین المللی و ...( همگی منجر ب

 این مناطق شده است.

ا ( اس  ت ک  ه ب  شاخص های تعیین کننده وضعیت اقتصادی این مناطق )استان هااز طرف دیگر وضعیت نامطلوا 

ط  وری ک  ه  رداخت. بهاستناد به آن می توان به بررسی و تجزیه و تحلی  شرایط نامناسب فضای کسب و کار آن ها پ

ور چن  دان شیافته ک تاکنون بسترهای مناسب، برای ایجاد فضای سرمایه گذاری و کسب و کار در مناطق کمتر توسعه

جی، ایج  اد خلی و خ  ارفراهم نلوده است حال آن که تأثیر فضای کسب و کار مساعد، بر افزایش جذا سرمایه گذار دا

یش روی الش ه  ای پ  چاشتغال و رشد تولید ناخالص بر کسی پوشیده نیست. لذا بهلود فضای کسب و کار با توجه به 

ب  ه جایگ  اه  رای رس  یدنب  ن لرستان، ضرورتی انکار ناپذیر است و اقتصاد مناطق کمترتوسعه یافته کشور به ویژه استا

 ذیر است.جتناا ناپاواقعی اقتصاد ایران در این زمینه، فراهم کردن زیر ساخت های اساسی در تمام مناطق کشور 

همچنین باید اذعان داشت که وجود عدم تعادل های منطقه ای در کشور و بروز حاشیه نشینی در من  اطق توس  عه 

فته بخصوص تهران زمینه آسیب های اجتماعی و تهدیدات امنیتی فراوانی را در پی داشته است. لذا کاهش ش  کاف یا

توسعه یافته با مناطق توسعه یافته و در نهایت رسیدن به اهداف سند چش  م ان  داز کش  ور،  توسعه ای بین مناطق کمتر

با توجه به اینکه بر اساس قانون اجرای سیاس  ت ه  ای زمینه کاهش این آسیب ها را فراهم می آورد. بر این اساس و 

دولت اجازه سرمایه گذاری در زمینه های اقتصادی را ندارد و تجرب  ه دنی  ا نی  ز ثاب  ت  "قانون اساسی کشور 44اص  "



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 3حه:  صف  

کرده که محور توسعه بخش خصوصی است و عرصه اقتصاد می بایس  ت ب  ه ای  ن بخ  ش واگ  ذار گ  ردد، دول  ت م  ی 

ساخت ها و اعطای امتیازات و مشوق های الزم در مناطق کمتر توسعه یافت  ه ک  ه ترفی  ت ه  ا و بایستی با توسعه زیر

لقوه فراوانی نیز دارند و به فعلیت رساندن این ترفیت ها موجلات پیشرفت و شکوفایی ای  ن من  اطق و اپتانسی  های ب

 . دی در این مناطق را فراهم نمایزمینه بهلود فضای کسب و کار و افزایش رغلت سرمایه گذاران برای سرمایه گذار

ذاری هدف گ   ان کهمدیریت و برنامه ریزی استسازمان در پایان شایسته است از جناا آقای چگنی رئی  محترم 

ن محت  رم ن از مع  اودر دستور کار قرار داده اس  ت، ص  میمانه تش  کر نم  ایم. همچن  ی برای توسعه استان را به درستی

کلی  ه  وم  ور سیاس  ی منابع، معاون محترم هماهنگی امور عمرانی، مع  اون محت  رم اهماهنگی امور اقتصادی و توسعه 

ن  د، کم  ال امه داشته مدیران محترم دستگاه های اجرایی استان که همکاری و مشارکت الزم را جهت تدوین این برنا

 آورم.میتشکر و سپاسگزارم را به عم  

 خادمی

 استاندار لرستان 

 توسعه استان ریزی وو رییس شورای برنامه
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 پیشگفتار دوم 

ری  دور رفتن در کگ  استان لرستان به واسطه وضعیت خاص جغرافیایی، تنوع آا و هوایی در تمامی فصول و ق  رار 

د. دش  گری دارهای صنعت و مع  دن، کش  اورزی و گرهای بی شماری در حوزهجاده ای شمال به جنوا کشور، قابلیت

نداش  تن  ها رن  ب ب  رده و ب  اسرزمینی متاس  نانه همچن  ان از کمل  ود زیرس  اخت هایها و برتریاما با وجود این مزیت

ر دول توس  عه های مختلف اقتصادی می باشد. ب  راین اس  اس حص  های مناسب، فاقد مزیت رقابتی در حوزهزیرساخت

م  ایش آ م ان  داز وهای اجرایی در مس  یر اس  ناد چش  استان لرستان منوط به قرار گرفتن و حرکت همگام همه دستگاه

تی و دی و خ  دمااستان و رفع موانع و مشکالت موجود بر مسیر توسعه استان از جمله ض  عف زیرس  اخت ه  ای اقتص  ا

ویک  رد زمینه سازی برای حضور پررنگ بخش خصوصی بر اساس ی  ک برنام  ه کوت  اه م  دت منس  جم و ش  ناف ب  ا ر

س  ب ب  رای ر ه  ای منابدون ایجاد بس  ت افزایش تولید و اشتغال است. بدیهی است که بدون تدوین چنین برنامه ای و

و رشد تولی  د  اد اشتغالسرمایه گذاری و کسب و کار نمی توان انتظار افزایش جذا سرمایه گذار داخلی و خارجی، ایج

 ناخالص داخلی استان را داشت. 

تان ه اسششدر توسششع یدیششنقششش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل "این برنامه کوتاه مدت با عن  وان 

متی، قتص  اد مق  اوبر ملنای سند چشم انداز استان، سند آمایش استان و شهرستان ها، سیاس  ت ه  ای کل  ی ا" لرستان

ردی  ده ای کلی  دی تهی  ه گگانه آن، برنامه اقتصاد مقاومتی استان و رویکرد برنامه ریزی هسته ه   12برنامه های ملی 

ود و معط  وف مه ها مح  دز لحاظ اهداف جامع و از نظر برنااست. باید اشاره شود که برنامه ریزی هسته های کلیدی ا

اجرای  ی،  فیزیک  ی، لی،م  ا من  ابع از ک  ارآ به اصلی ترین قابلیت ها و یا تنگناها می باشد و این امر موج  ب اس  تناده

 نمادین می شود.  و اجتماعی انسانی، های سرمایه

ای ز سیاس  ت ه  اهای زیر است: فرازهایی  کتاا حاضر مجلد برنامه کوتاه مدت استان است که مشتم  بر بخش

 60قتص  اد مق  اومتی و اگان  ه  12کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی رهلر معظم انقالا )مدتله العالی(، برنام  ه ه  ای مل  ی 

خ  ش ه  ای مختل  ف و اهداف کالن توسعه استان و برنام  ه ه  ای ب 1404طرح ذی  آن ها، چشم انداز استان در افق 

ورد نی  از ه  ر م  ع سرمایه اهداف، راهلردها و برنامه زمان بندی پروژه های و میزان و منل توسعه استان است که شام 

 پروژه به تنکیک دستگاه اجرایی می باشد. 

ر روزه  ای ی اس  تان دقاب  ذکر است که این برنامه با تاکید استاندار محترم و همکاری خوا دستگاه ه  ای اجرای  

 ی دستیابی به اه  داففشرده تهیه و تدوین گردیده و راهنمای خوبی براو طی جلسات کاری  1396آغازین پاییز سال 

اجرای  ی  دس  تگاه ه  ای نو کارشناس  ا ، تصمیم گیرانمدیرانرود . بدین روی انتظار میباشدمیتولید و اشتغال استان 

ود ق  رار دهن  د و خ الیت هایدرگیر و کلیه دست اندرکاران توسعه استان دستیابی به اهداف این برنامه را در اولویت فع

تان کوش  ا ه توس  عه اس  در ح  به موقع مشکالت و رفع موانع موج  ود ب  ر س  ر را ،یکدیگربا تعام  سازنده و مستمر با 

مه ک  ه اس  نند م  اه ن افق برناو تالش همه جانله بدنه اجرایی استان در پایاوند متعال باشند. امید است با توک  به خدا

 کلیه اهداف برنامه محقق گردد. در نظر گرفته شده است، 1400سال 

حرک  ت عاقالن  ه و عالمان  ه در در پایان از استاندار سختکوش و فرهیخته استان جن  اا آق  ای دکت  ر خ  ادمی ک  ه 

نم  ایم. با محوریت بخش خصوصی در نظ  ر گرفت  ه ان  د، ص  میمانه تش  کر می راستای اهداف توسعه استان لرستان را



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 5حه:  صف  

یران محترم و کارشناسان محترم دستگاه های اجرایی به لح  اظ همک  اری در همچنین از معاونین محترم استاندار، مد

از تالش های خستگی ناپذیر جناا آقای امید امیدی ش  اه آب  اد مع  اون هم  اهنگی ام  ور برنام  ه و نیز تدوین برنامه و 

سمانه حس  ن بودجه و همکاران پرتوان گروه امور اقتصادی، سرمایه گذاری و جلب مشارکت های مردمی سرکار خانم 

پور، جناا آقای مهران پوری، سرکار خانم فیضیه مریدی، جناا آقای علی جهانگیری و جناا آق  ای افش  ین ش  یخی 

که زحمات اصلی تهیه و تدوین این برنامه را به طور منظم و یکپارچه بر عهده داشته اند کمال تش  کر و سپاس  گزاری 

 را دارم.

 

 علی هادی چگنی

 رنامه ریزی استان لرستانمدیریت و بسازمان رییس 
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  مقاومتی اقتصاد کلی هایی از سیاستیفرازها

 اه  داف ب  ه تیابیدس   و اقتصادی مقاومت هایشاخص بهلود و پویا رشد تأمین هدف با مقاومتی اقتصاد کلی هایسیاست
توس  ط مق  ام  گ  رابرون و پیش  رو زا،درون مولد، ساز، رصتف پذیر، انعطاف جهادی، رویکردی با ساله،بیست اندازچشم سند

رتل  اط مس  تقیم ب  ا س  ند ی از این سیاستهای کل  ی ک  ه ایگردید. فرازها ابالغ 1392معظم رهلری )مدتله العالی( در سال 
 دارد به شرح ذی  می باشد: 1395-96برنامه کوتاه مدت لرستان 

 توس  عه منظ  ور ب  ه کش  ور علم  ی و انس  انی هایس  رمایه و م  الی ن  ابعم و امکان  ات کلیه سازیفعال و شرایط تأمین -1
 و جمع  ی هایمکاریه تشویق و تسهی  با اقتصادی هایفعالیت در جامعه آحاد مشارکت رساندن حداکثر به و کارآفرینی

 .متوسط و درآمدکم طلقات نقش و درآمد ارتقاء بر تأکید

 منظ  ور ب  ه ن  وآوری لیم نظام ساماندهی و کشور علمی جامع نقشه اجرای و سازیپیاده بنیان، دانش اقتصاد پیشتازی -2
 اول رتل  ه ب  ه دس  تیابی و بنی  اندانش خ  دمات و محص  والت صادرات و تولید سهم افزایش و کشور جهانی جایگاه ارتقاء
 .منطقه در بنیاندانش اقتصاد

 پ  ذیریرقابت قوی  تِت ک  ار، نی  روی انمندس  ازیتو تولی  د، عوام    تقوی  ت با اقتصاد در وریبهره رشد قراردادن محور -3
 ه  ای مزی  ت جغرافی  ای در متن  وع هایقابلیت و ترفیت کارگیری به و ها استان و مناطق بین رقابت بستر ایجاد اقتصاد،
 .کشور مناطق

 (.کاال و اولیه مواد) تولید کینی و کمی افزایش بر تأکید با راهلردی ذخایر ایجاد و درمان و غذا امنیت تأمین -4

 :طریق از مثلت آوریارز خالص با و افزوده ارزش تناسب به خدمات و کاالها صادرات از هدفمند جانله همه حمایت -5

 نیاز مورد هایزیرساخت و ترانزیت و خارجی تجارت خدمات گسترش. 

 صادرات برای خارجی گذاریسرمایه تشویق. 

 اقتص  ادی هایپیوند بخشی تنوع و جدید، بازارهای دهیشک  ی،صادرات نیازهای با متناسب ملی تولید ریزیبرنامه 
 .منطقه کشورهای با ویژه به کشورها با

 و مول  د اش  تغال و ریگ  ذا س  رمایه کارآفرینی، وری،بهره ثروت، تولید افزوده، ارزش ایجاد در جهادی فرهنگ تقویت -6
 .زمینه نای در برجسته خدمات دارای اشخاص به مقاومتی اقتصاد نشان اعطای

 ب  ه آن تل  دی  و ایرس  انه و آموزش  ی علم  ی، ه  ایمحیط در ب  ویژه آن سازی گنتمان و مقاومتی اقتصاد ابعاد تلیین -7
 .ملی رایب و فراگیر گنتمان
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 گانه ملی و طرح های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 12برنامه های 

 وریه برنامه ملی ارتقای بهر (1

 (وی کار )وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعیطرح ارتقای بهره وری نیر 

 وری سرمایه )وزارت امور اقتصادی ودارایی(ه طرح ارتقای بهر 

 )طرح ارتقای بهره وری انرژی)وزارت ننت 

 )طرح ارتقای بهره وری آا)وزارت جهاد کشاورزی 

 جارت(ت ن وطرح ارتقای بهره وری در زنجیره تولید و مصرف گندم ، آرد ونان )وزارت صنعت ، معد 

 توسعه صادرات غیر نفتی()گرایی اقتصادبرون بردبرنامه ملی پیش (2

 ( توسعه تجارت ایران سازمانطرح توسعه صادرات غیر ننتی) 

 ( سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایرا سازمانطرح جذا سرمایه گذاری خارجی)ن 

 )طرح دیپلماسی اقتصادی )وزارت امور خارجه 

 اقتصادی( ویژه و صنعتی –های صادراتی مناطق آزاد )شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری طرح توسعه ترفیت 

 ترانزیت )وزارت راه و شهرسازی( طرح توسعه زیرساخت های تجارت خارجی و 

 لمی وفن معاونت ع)نیان طرح توسعه تعامالت فناورانه با اقتصاد بین المل  وصادرات محصوالت وخدمات دانش ب

 ور(آوری ریی  جمه

 برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی )درون زایی اقتصاد( (3

 )طرح سیاست های پولی واعتلاری )بانک مرکزی ج ، ا، ا 

 )طرح تقویت سرمایه انسانی و توسعه کار آفرینی )وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی 

 ( سازمانطرح گسترش پوشش استاندارد )استاندارد ایران 

 محصوالت راهلردی )وزارت جهاد کشاورزی( طرح امنیت غذایی و تولید 

 )طرح توسعه رقابت پذیری اقتصاد )وزارت امور اقتصادی ودارایی 

 )طرح تقویت نظام تامین منابع مالی )وزارت امور اقتصادی ودارایی 

 ( گردشگ ومیراث فرهنگی ، صنایع دستی  سازمانطرح توسعه تولید صنایع دستی ،فرش و گردشگری)ری 

 معدن وتجارت( وزارت صنعت)با توان داخلی کشور ی تجاری متناسب طرح سیاست ها 

 )طرح رقابت پذیر کردن استان ها )وزارت کشور 

 )طرح توسعه و نوسازی صنایع کشور )وزارت صنعت ، معدن وتجارت 

 )طرح توسعه معدن و صنایع معدنی )وزارت صنعت ، معدن وتجارت 

 یزی برنامه رریت ومدی سازمانجغرافیای مزیت های کشور ) طرح بکارگیری ترفیت ها وقابلیت های متنوع در

 کشور(
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 توسعه عدالت اجتماعی طرح ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد و (4

  مدیریت وبرنامه ریزی کشور( سازمان)طرح عدالت بین منطقه ای وعدالت سرزمینی 

 کشور( ه ریزیمدیریت وبرنام سازماناننال )ت بین نسلی و چگونگی استناده از طرح تحقق عدال 

 مدیریت وبرنامه ریزی کشور( سازمانمحرومین ) طرح توانمندسازی فقرا و 

 (راییطرح سهم بری عادالنه عوام  تولید با تاکید بر سرمایه انسانی )وزارت اقتصادی ودا 

 باط مالی در بخش عمومی وقطع وابستگی بودجه به نفتضبرنامه ملی برقراری ان (5

 مدیریت وبرنامه ریزی کشور( سازمانبر عملکرد ) طرح اجرای بودجه ریزی ملتنی 

 ( امور مالیا سازمانطرح پایداری منابع درآمدی دولت)تی 

 ور(ریزی کش برنامهومدیریت  سازمانهینه سازی اندازه و ساختار دولت )معاونت توسعه منابع انسانی طرح ب 

 )طرح اصالح ساختار مالی دولت )وزارت اقتصادی ودارایی 

 برنامه ریزی کشور( مدیریت و سازمانن ها )کایی استاتقویت خود ات 

 برنامه ریزی کشور( مدیریت و سازمانسرمایه ای دولت ) شناف سازی بودجه هزینه ای و 

 م  ا قطع کاتلیعی طرح افزایش ساالنه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاص  از صادرات ننت خام وگاز ط

 برنامه ریزی کشور( مدیریت و سازمانننت )به وابستگی بودجه 

 برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان (6

 )طرح دانش بنیان کردن اقتصاد وجامعه )وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 

  وری )معاونت علمی و فناوری ریی  جمهور(آطرح افزایش روند رشد نو 

 برنامه ملی گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی (7

 صدا و سیما( سازمانعی ومشارکت آحاد مردم در اقتصاد )طرح تشویق همکاری های جم 

  (ه ریزیو برنام مدیریت سازمانمعاونت توسعه منابع انسانی )طرح تقویت فرهنگ مدیریت جهادی 

  وزارت امور اقتصادی ودارایی()طرح اصالح رفتارهای فعاالن اقتصادی وخانوارها 

  ارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(وز)طرح گنتمان سازی و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی 

 برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد (8

  (یزیو برنامه ر مدیریت سازمانطرح دولت الکترونیک وهمراه )معاونت توسعه منابع انسانی 

 )طرح ملارزه با اقتصاد زیر زمینی و قاچاق )وزارت کشور 

 (راییرت امور اقتصادی و داطرح شناف سازی وملارزه با فساد مالی ، اداری واقتصادی )وزا 

 )طرح توسعه اقدامات فرهنگی ملارزه با فساد )وزارت فرهنگ وازشاد اسالمی 

  (وزارت دادگستری)طرح توسعه و حمایت از مالکیت فکری و معنوی و امنیت حقوق مالکیت 

 ربرنامه ملی توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز وتکمیل زنجیره پایین دستی و توسعه بازا (9

 سعه صنایع ملتنی بر ننت و گاز )وزارت ننت(طرح تو 

 نت(طرح افزایش سهم تجارت ننت و گاز و فرآورده های ننتی در بازارهای جهانی )وزارت ن 
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 )طرح ایجاد تنوع در بازارهای هدف )وزارت ننت 

  وزارت ننت()طرح ایجاد ذخایر راهلردی به منظور اثر گذاری در بازارهای جهانی 

 (وزارت ننت)لید ننت وگاز از میادین مشترک طرح افزایش ترفیت تو 

 برنامه ملی هدفمند سازی یارانه ها (10

 ( ه ریزی و برنام دیریتم سازمانطرح استناده از ترفیت هدفمندی یارانه در فعالیت های تولید کاال وخدمات

 کشور(

 ادی و مور اقتصا ارتطرح بهره گیری از ابزارهای قیمتی و غیر قیمتی برای کاهش میزان یارانه مصرفی )وز

 دارایی(

 برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد (11

 (طرح توانمند سازی بخش خصوصی )وزارت امور اقتصادی و دارایی 

 ادی(طرح اصالح نظام مالی برای واگذاری فعالیت ها به بخش غیر دولتی )وزارت امور اقتص 

   دی و دارایی()وزارت امور اقتصا 44طرح تداوم و تسریع اجرای سیاست های ابالغی اص 

  اپذیر نجتناا اقتصادی اجتماعی اطرح محدود کردن نقش و وتایف دولت به امور حاکمیتی و تصدی های

 وزارت امور اقتصادی ودارایی()

 (طرح کاهش نقش دولت در اجرای طرح های عمرانی )وزارت امور اقتصادی و دارایی 

 ارزی برنامه ملی سیاست های پولی و (12

  ، ا(.ا.فیت و نظارت در بازار پول کشور )بانک مرکزی جشناطرح ارتقای کارایی 

 ا(.ا.بانک مرکزی جمقاومتی ) ات اقتصادئزگار با اقتضاطرح تنظیم سیاست های ارزی سا 
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 ساختار تشکیالتی
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 کد گذاری پروژه هانحوه 

 

 نرومشکا چگنی پلدختر سلسله ازنا دلفان کوهدشت دورود الیگودرز بروجرد خرم آباد شرح 
سطح 
 استان

عالمت اختصاری 

 K B A D H F Z S P G R L شهرستان

 
 
 

 عالمت اختصاری عنوان انگلیسی عنوان

 Construction Projects C پروژه های عمرانی

 Econimic Projects E پروژه های اقتصادی

 Priority Programs P های اولویت دار طرح

 Key Subjects S موضوعات کلیدی

 

 

 کد پروژه :عالمت اختصاری نوع پروژه /عالمت اختصاری شهرستانپروژه/ شماره

 
 

 CZ8: 1مثال
C پروژه عمرانی : 

Z شهرستان ازنا : 

 8: پروژه شماره  8

 ED12: 2مثال
E پروژه اقتصادی : 

D شهرستان دورود : 

 12: پروژه شماره 12
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لرستتن استستتن ستستستتهسياستت بس  انتتبساتت سد   تت يست ن تت    س   تتتس س

س-انتت    سان ستت س  سستتر،سدرتتا  س  سوتت  وامس ا تتهستستت ات

تست  ختترتا   ت سي تانتت  ستمساا   تتهسا نتت مسد تت ساتت ساهريت رتستتت

 تس س ح تسسرما نتتر ن تسخا سانكتسارس  بسن تسا ت سا

 

 1404چشم انداز استان لرستان در افق سال 

 

 1404در افق  م انداز توسعه استان لرستانچشفراز هایی از 

مایش آملی  ضوابط کالن کشور،های استی، سجمهوری اسالمی ایراندر راستای تحقق اهداف چشم انداز 
استوار ی  موارد ذ های عمده برزیربخش، چشم انداز توسعه استان در لرستانهای استان سرزمین و با توجه به ویژگی

 : است

 سرانه پویا با رعایت اص  عدالت سرزمینی درآمد و اشتغال سطح ارتقاء در پویا و پایا قتصادیا رشد از برخوردار 

 ملی حکومتی نهادهای با مردم همدلی و سرزمینی وحدت ملی، هملستگی بر متکی 

 ضتلعی و فساد و فقر از دور به درآمد، عادالنه توزیع و برابر هایفرصت توزیع در اجتماعی عدالت بر متکی 

 و یکپارچه ضاییف توسعه چارچوا در کشور توسعه فضاهای پیونددهی در سرزمینی ویژه موقعیت از مندهبهر 
 پایدار

 اپوی و پایدار محیطی ایجاد و طلیعی منابع از حراست و زیستمحیط از حناتت در پیشتاز 

 وحدت تضمین و گینفره و اجتماعی پیوندهای و تقویت قومی، همگرایی در ویژه جایگاه و مرکزی نقش دارای 
 ملی
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 توسعه استان اهداف کالن

و  یعیتاریخی، طلهای هتنوع زیستی، جاذبارتقای جایگاه صنعت گردشگری استان در اقتصاد ملی، با استناده از  (1
 میراث فرهنگی استان با گسترش و تسهی  ارتلاطات بین مناطق 

قلیمی( با شرایط ا یاهی وگع طلیعی )آا، خاک، پوشش توسعه پایدار استان با تکیه بر بهره برداری بهینه از مناب (2
 گردی سازگار با محیط زیست محوریت کشاورزی پیشرفته و طلیعت

با  همجواری وموجود  یرساختهایز ل ها،یها، پتانس یتوانمندبخش صنعت استان با استناده از  یو نوساز توسعه (3

ان بهلود تو وصادرات گرا  اتدیتوسعه تول یدر راستازیست محیطی های صنعتی با رعایت مالحظات استان

 کشور جایگاه مناسب در شلکة صنعتی به یابیبه منظور دست یتجار -یصنعت یواحدها یریپذرقابت

با تاکید  یر معدنیشاف ذخاو شناسایی و اکت استان ممتاز معدنیهای قابلیت با توجه به توسعه و نوسازی بخش معدن (4
 یت رقابتیمز یدارا یمواد معدن ریو سا یعیرطلیتالک، ق ،ینیهای ساختمانی و تزئبر سنگ

ها و پیوندهای یانویت جرتوسعة فضایی یکپارچه استان با تأکید بر الگوی شلکه ای مراکز زیست و فعالیت با تق (5
 عمده بین سکونتگاه ها

اهای ر شلکه فضدآن از توسعه خطوط ارتلاطی )جاده، راه آهن، خطوط هوایی( استان به منظور تحقق جایگاه ممت (6
 توسعه کشور و تقویت یکپارچگی سرزمینی

شاورزی مستعد ک نواحی مرتلط با آن در یلیافزایش کمی و کینی تولید محصوالت کشاورزی و صنایع تلدیلی و تکم (7
 در راستای دستیابی به امنیت غذایی و توسعة صادرات محصوالت کشاورزی استان

انی، های توسعه انسهویتی و ارتقای شاخصهای فرهنگی و ویژگیای هتوسعه و اعتالی معرفت دینی، ارزش (8
 هیپاهای ق آموزشیفرهنگی و اجتماعی از طر

 ارتقای سطح خدمات برتر و عمومی در سطح استان به منظور تحقق چشم انداز استان (9

لویت تان با اواسالی ق و توسعه در مراکز آموزش عیهای تحقو فعالیت ایفنی و حرفههای آموزش ینیک یرتقاا (10
 استان یاتوسعههای تیها و فعالآموزش نیروی متخصص بومی متناسب با گرایش

 عوام  تولید د بر یصادی با تاکهای اقتدر بخشوری بهرهنهادینه سازی و  ارتقاء (11

  یملو فرا یملح ودرسط یمناسلات اقتصادت روابط و یتوسعه وتقو (12

ه به نقش ی با توجه کشورح استانهای برتر و اتصال به شلکسیدن به سطش بازرگانی استان تا رجایگاه بخ یارتقا (13
 استان به عنوان مرکز منطقه ای تخلیه و توزیع کاال
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 16حه:  صف  

  

 

 

 

 

 

 

ف  ف اهدا   و رپوژه اهی و رپوژه اهی   راهبرداهراهبرداه  ،،اهدا

  اهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیاهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیبخشبخش
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 17حه:  صف  

 

 

 

 

 

 

 

 

  بخش کشاورزی و منابع طبیعیبخش کشاورزی و منابع طبیعی
 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 18حه:  صف  

  

  و منابع طبیعیو منابع طبیعی  بخش کشاورزیبخش کشاورزیاهداف اهداف 

 توسعه واحدهای صنایع تلدیلی و تکمیلی مرتلط با بخشهای کشاورزی، دامداری و آبزیان .1

 های سطحی و مهار آنها و ذخیره سازی سیالا ها جلوگیری از هدررفت آا .2

 (… هوا و گیاهی پوشش و خاک آا،) طلیعی منابع از بهینه برداریحنظ و احیاء، توسعه و بهره .3

درصد از ک   60زیرکشت محصوالت زراعی آبی استان حداق  به میزان  اصالح الگوی کشت و افزایش سطح .4

 اراضی کشاورزی استان

 های نوین در آبیاری اراضی کشاورزیبهره گیری از فناوری .5

 اگرسزنطقه های آبریز مشترک مهای کشاورزی با اصالح نظام توزیع آا کشاورزی حوزهتقویت فعالیت .6

 رکشو در استان یانآبز و دامی هایافزایش سهم فرآورده .7

 

  راهبردهای بخش کشاورزیراهبردهای بخش کشاورزی

و، گیاهان جیر، گردر، انهای باغداری )با تاکید بر محصوالتی نظیر اناتوسعه بخش کشاورزی با اولویت زیربخش .1

 ...( دارویی، زعنران و ...( و زراعت )با تاکید بر محصوالتی نظیر گندم، جو، حلوبات و

تاکید  ت آبی بارش کشد نمودن کشت دیم در اراضی با شیب باال و گستارتقاء فناوری در بخش کشاورزی، محدو .2

 های نوین آبیاری و تولیدکارگیری شیوههای مستعد استان با بهبر دشت

واحدهای  صنعتی و توسعههای متمرکز صنعتی و نیمهتوسعه و اصالح نظام دامداری با گسترش دامپروری .3

 وه دامداری متکی بر مرتعکوچک پرواربندی در جهت تعدی  تدریجی شی

 در نیمه ویژه پروری جهت حضور بخش خصوصی در این عرصه بههای مورد نیاز توسعه آبزیایجاد زیرساخت .4

 شمالی استان

 ر گذار وهای اثهای الزم، ارائه مشوق ارتقاء سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی با توسعه زیر ساخت .5

ورزی با بخش کشا کمیلیهای فرآوری و توسعه صنایع تلدیلی و تنجیرهتسهیالت الزم و ... به منظور ایجاد ز

 .های نویناستناده از فناوری

  های تعاونی و جوامع محلی در حنظ منابع طلیعیتقویت جایگاه تشک  .6

ایی و روست های سنتی در جوامعهای نوین و پاک به جای سوختهای فسیلی و انرژیگسترش مصرف سوخت  .7

 عشایری.
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 19حه:  صف  

 

  استاناستان    جهاد کشاورزی جهاد کشاورزی ه کل ه کل ادارادار
 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 20حه:  صف  

 

 11CA        عنوان پروژه: تکمی  شلکه پایاا سد حوضیان                     
 دستگاه اجرایی: اداره ک  جهاد کشاورزی استان لرستان

 درصد 15پیشرفت فیزیکی پروژه:  1392سال شروع پروژه:  شهرستان مح  اجرا: الیگودرز نوع پروژه: عمرانی

 میلیون ریال 70000اعتلار هزینه شده:  مصوبات قانونی :    دارد               ندارد 

 میلیون ریال 56023 مللغ :1396اعتلار مصوا سال  

 ضرورت پروژه:
ن ص  ورت س  طح اس  تا طی سالهای اخیر اقدامات بسیار خوبی در زمینه تامین و استحصال آا  مورد نی  از کش  اورزی  در

خزن  ی در اس  تان شت سدهای ممیلیون متر مکعب آا در پ 1500ها جمع آوری بالغ بر  ماحص  این طرحگرفته است که 
ع  ب در شهرس  تان میلی  ون مترمک30. سد حوضیان یکی از سدهای مخزنی استان می باشد که با ترفیت آبگیری باشدمی

اضی دیم شهرستان الیگ  ودرز هکتار از ار 2400الیگودرز احداث شده است  و انتظار بر این است آا مورد نیاز برای تلدی  
های لکهان اح  داث ش  آوری شده در پشت سد حوضیبرداری از آا جمعبه منظور بهره به اراضی با ارزش آبی تأمین شود.
ال ه  ی  ها ایج  اد نش  وند عم  های نوین آبیاری بسیار ضروری است و تا ای  ن ش  لکهسه و چهار و همچنین ایجاد سیستم

 شود.برداران منطقه نمیآا جمع آوری شده در پشت سد عاید بهرهانتناعی بابت 

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

 وضعیت فعلی پششششروژه:

س  اس ق  رار ه ب  ر ای  ن اعنوان یکی از مهمترین پروژه های اقتصاد مقاومتی در استان پیگیری شده است ک  ه این پروژه ب

ع  ی شلکه های فر کشاورزی این سد مجهز به سیستم های آبیاری تحت فشار و اجرای هکتار از اراضی 2400شده است 

 ها بشوند.  برای آبی شدن آن

اداره ک     توس  ط 4و  3پ  از تکمی  شلکه های یک و دو توسط شرکت آا منطقه ای، عملیات اح  داث ش  لکه ه  ای 

ب  ه ضی زیر سد مجه  ز هکتار از ارا 2400به  بر این اساس مقرر شده است شروع شده است و 95جهاد کشاورزی  از سال 

ن راس  تا پیمانک  ار در ای  و شلکه های آبیاری تحت فشار م  ی باش  د.  4و 3شوند که شام  شلکه های شلکه آبیاری نوین 

   بهره برداری می باشد.هکتار از پروژه تکمی  و  قاب 500طرح شناسایی، پروژه واگذار شده است و در این مدت مقدار 

میلی  ون ری  ال  144000ملل  غ  میلیون ریال می باشد که از این اعتلار 336000ر مورد نیاز برای اجرای این پروژه ک  اعتلا

 ( می باشد. از سایر منابعمیلیون ریال ) 192000اعتلارات ملی )آبیاری تحت فشار( و 

 مهمترین موانع مشوجود:

                                                 
  د.رجوع شو 13جهت نحوه کد گذاری به صنحه 1



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 21حه:  صف  

هکتار از حجم عملیات، انجام  500سلب شده است علی رغم انجام  2و  1وجود نواقص در شلکه های  (1
 آبیاری بارانی متوقف شود.

 یون پیمانکارمیلیون ریال برای تکمی  طرح و پرداخت د 126000کملود اعتلار استانی  به مللغ  (2

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

   2400 1450 500 هکتار آبی نمودن اراضی زیر سدهای مخزنی

 اعداد تجمعی می باشند.

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

   133000 133000 86023 ملی )آبیاری تحت فشار(

  

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

10 15 20 40 45 50 55 60 65 75 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

85 100         

 مهمترین اقدامات آتی:

ز حجم پروژه به دلی  اهکتار  500با توجه به اتمام عملیات اجرایی : 2و  1شلکه های رفع نواقص موجود در (1
 ود ندارد.امکان تست و بهره برداری از پروژه وج 2و 1وجود نواقص به جامانده در شلکه های  

 زم برای تکمی  طرح و پرداخت دیونتأمین و تخصیص اعتلار ال(2

های  ستممی  و اجرای سیبه منظور تک  اعتلار  از مح  منابع ملی:میلیون ریال  266000تأمین و تخصیص مللغ (3
و  1397ر برای دو سال میلیون ریال اعتلا 266000نوین آبیاری  از مح  اعتلارات آبیاری تحت فشار  مللغ 

 به صورت کام  تخصیص داده شود.  1398

 

 گششروه پیگیری کننده:

 معاون محترم امور عمرانی استاندار(1

 حترم شهرستان الیگودرزفرماندار م(2

 جهاد کشاورزی استانمدیر ک  محترم (3
 مدیر عام  محترم شرکت سهامی آا منطقه ای استان(4



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 22حه:  صف  

 

          CR2     ادعنوان پروژه: ایستگاه پمپاژ چم کلود خاصی آب                     
 دستگاه اجرایی: اداره ک  جهاد کشاورزی استان لرستان

 درصد 75پیشرفت فیزیکی پروژه:  1393سال شروع پروژه:  رستان مح  اجرا: رومشکانشه نوع پروژه: عمرانی

 میلیون ریال 23000اعتلار هزینه شده:  مصوبات قانونی :    دارد               ندارد 

 میلیون ریال 23654: 1396اعتلار مصوا سال  

 ضرورت پروژه:
ی باشد عمالً این مدرصد  23  اراضی کشاورزی استان در حدود با توجه به اینکه متوسط نسلت اراضی آبی به ک

د ر آن وجوالوه بعهای بخش کشاورزی استان تلقی شده و  موضوع در حال حاضر بعنوان یکی از اصلی ترین چالش
رآورد شده که بدون هی  میلیارد مترمکعب ب 12آبهای استان که ساالنه بالغ بر یک موضوع مهم و آنهم خروجی روان

استه عمومی در ان یک خوآبها بعنوگونه انتناعی از دسترس بهره برداران استان خارج می شود لذا استناده از این روان
کی از یبه آبی  ی دیمسطح استان مطرح، که برای انجام این مهم احداث ایستگاه های پمپاژ آا برای تلدی  اراض

 در دست پیگیری و اقدام می باشد. های کالن کشاورزی در استان لرستانترین سیاستاصلی
های رودخانه نابع آبیبرداری از مهای طلیعی، احداث سد برای بهرهفوق، به دلی  وجود موانع و عارضه مواردعالوه بر 

ابع آبی در ز این منمندی اخروجی استان عمال غیر ممکن بوده و تنها راه ممکن برای توسعه کشاورزی استان با بهره
 شده، احداث ایستگاه های پمپاژ آا کشاورزی می باشد.مناطق یاد 

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

 وضعیت فعلی پششششروژه:
شروع شده  1393سال  هکتار از اراضی دیم شهرستان رومشکان در 150برای آبی نمودن  پروژهعملیات اجرایی این 

یم این شهرستان  آبی شود، هکتار از اراضی د 150 پروژهاری رسیدن این برداست و انتظار بر این است پ  از به بهره
 برداران منطقه خواهد شد.  ننر از بهره 75که این امر سلب ایجاد اشتغال پایدار و درآمد ثابت برای تعداد 

مین و در صورت تا درصد حاص  شده است  و 75میلیون ریال پیشرفت فیزیکی  22900در حال حاضر با هزینه کرد 

 به بهره برداری می رسد. پروژه 96تخصیص اعتلار مربوطه تا پایان سال 

 مهمترین موانع مشوجود:

و عدم تخصیص د اعتلار درصدی برخوردار است  ولی به دلی  کملو 75از پیشرفت فیزیکی  پروژهعلی رغم اینکه این 

 برداری نرسیده است.بهره به پروژهاعتلارات مصوا شده، 

 .است مجوز برداشت آا فاقد پروژه

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 0 0 0 150  هکتار آبی شدن اراضی زراعی دیم

 900 900 900 900  تن تولید محصول
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 23حه:  صف  

 

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

      ملی

     23654 استانی

  

 زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(برنامه 

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

70 75 80 95 100      
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 نداسن
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

          

 مهمترین اقدامات آتی:

  تخصیص آاپیگیری برای (1

 تامین و تخصیص اعتلار الزمپیگیری برای (2

 بران برای مدیریت مصرف آا تشکی  تعاونی آا(3

 تعیین الگوی کشت کشاورزان منطقه(4

 گششروه پیگیری کننده:

 مرانی استاندارمعاون محترم امور ع (1

 فرماندار محترم شهرستان رومشکان (2

 مدیر ک  محترم جهاد کشاورزی استان (3

 مدیر عام  محترم شرکت سهامی آا منطقه ای استان (4

 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 24حه:  صف  

             CH3   عنوان پروژه: ایستگاه پمپاژ چم کوشک                         
 اندستگاه اجرایی: اداره ک  جهاد کشاورزی استان لرست

 درصد 75پیشرفت فیزیکی پروژه:  1388سال شروع پروژه:  شهرستان مح  اجرا: کوهدشت نوع پروژه: عمرانی

 میلیون ریال 25000اعتلار هزینه شده:  مصوبات قانونی :    دارد               ندارد 

 میلیون ریال 24117: 1396اعتلار مصوا سال  

 ضرورت پروژه:
ی باشد عمالً این مدرصد  23وسط نسلت اراضی آبی به ک  اراضی کشاورزی استان در حدود با توجه به اینکه مت

د ر آن وجوبعالوه  وهای بخش کشاورزی استان تلقی شده  عنوان یکی از اصلی ترین چالشه موضوع در حال حاضر ب
آورد شده که بدون هی  ب برمیلیارد مترمکع 12آبهای استان که ساالنه بالغ بر یک موضوع مهم و آنهم خروجی روان

استه عمومی در ان یک خوآبها بعنوگونه انتناعی از دسترس بهره برداران استان خارج می شود لذا استناده از این روان
کی از یبه آبی  ی دیمسطح استان مطرح، که برای انجام این مهم احداث ایستگاه های پمپاژ آا برای تلدی  اراض

 ن کشاورزی در استان لرستان در دست پیگیری و اقدام می باشد.های کالترین سیاستاصلی
های رودخانه نابع آبیمبرداری از های طلیعی، احداث سد برای بهرهعالوه بر مطالب فوق، به دلی  وجود موانع و عارضه

ابع آبی در ن منز ایمندی اخروجی استان عمال غیر ممکن بوده و تنها راه ممکن برای توسعه کشاورزی استان با بهره
 مناطق یاد شده، احداث ایستگاه های پمپاژ آا کشاورزی می باشد.

هرستان کوهدشت آبی هکتار از اراضی زراعی و دیم ش 600الزم به ذکر است با احداث ایستگاه پمپاژ چم کوشک، 
برداران منطقه ننر از بهره 350  خواهند شد که با انجام این مهم، زمینه ایجاد اشتغال پایدار و درآمد مناسب برای حداق

 وجود خواهد آمد.ه ب

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

 وضعیت فعلی پششششروژه:

کوهدشت  به  دیم شهرستان هکتار از اراضی 600هکتار اجرا خواهد شد یعنی با اجرای این پروژه   600در سطح  پروژه

د حاص  شده است که درص 75میلیون ریال پیشرفت فیزیکی  25000کرد  در حال حاضر با هزینهآبی تلدی  می شود. 

 به بهره برداری می رسد. پروژه 96در صورت تامین و تخصیص اعتلار مربوطه تا پایان سال 

 مهمترین موانع مشوجود:

 .اعتلارات کملود تخصیص

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 0 0 0 600  هکتار اراضی زراعی دیمآبی شدن 

 3600 3600 3600 3600  تن تولید محصول

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 25حه:  صف  

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

      ملی

     24117 استانی

 

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 د()عملکر

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

70 75 80 95 100      
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

          

 مهمترین اقدامات آتی:

 تامین و تخصیص اعتلار الزم ری برای پیگی(1

 پیگیری برای تخصیص آا(2

 تشکی  تعاونی آبلران برای مدیریت مصرف آا (3

 تعیین الگوی کشت کشاورزان منطقه(4

 گششروه پیگیری کننده:

 معاون محترم امور عمرانی استاندار (1

 فرماندار محترم شهرستان کوهدشت (2

 مدیر ک  محترم جهاد کشاورزی استان (3

 حترم شرکت سهامی آا منطقه ای استانمدیر عام  م (4

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 26حه:  صف  

               CP4   عنوان پروژه: ایستگاه پمپاژ میلیون                        
 دستگاه اجرایی: اداره ک  جهاد کشاورزی استان لرستان

 درصد 90: پیشرفت فیزیکی پروژه 1391سال شروع پروژه:  شهرستان مح  اجرا: پلدختر نوع پروژه: عمرانی

 میلیون ریال 12000اعتلار هزینه شده:  مصوبات قانونی :    دارد               ندارد 

 میلیون ریال 42000: 1396اعتلار مصوا سال  

 ضرورت پروژه:
ی باشد عمالً این مدرصد  23با توجه به اینکه متوسط نسلت اراضی آبی به ک  اراضی کشاورزی استان در حدود 

د ر آن وجوالوه بعهای بخش کشاورزی استان تلقی شده و  حال حاضر بعنوان یکی از اصلی ترین چالش موضوع در
رآورد شده که بدون هی  بمیلیارد مترمکعب  12آبهای استان که ساالنه بالغ بر هم خروجی روان یک موضوع مهم و آن

استه عمومی در ان یک خوآبها بعنوه از این روانگونه انتناعی از دسترس بهره برداران استان خارج می شود لذا استناد
کی از یبه آبی  ی دیمسطح استان مطرح، که برای انجام این مهم احداث ایستگاه های پمپاژ آا برای تلدی  اراض

 های کالن کشاورزی در استان لرستان در دست پیگیری و اقدام می باشد.ترین سیاستاصلی
های رودخانه نابع آبیمبرداری از های طلیعی، احداث سد برای بهرهد موانع و عارضهعالوه بر مطالب فوق، به دلی  وجو

ابع آبی در ز این منمندی اخروجی استان عمال غیر ممکن بوده و تنها راه ممکن برای توسعه کشاورزی استان با بهره
، یلیونپاژ مستگاه پماث ایت با احدالزم به ذکر اس مناطق یاد شده، احداث ایستگاه های پمپاژ آا کشاورزی می باشد.

و  د اشتغال پایدارینه ایجاهم، زمهکتار از اراضی زراعی و دیم شهرستان   پلدختر  آبی خواهند شد که با انجام این م 170
 وجود خواهد آمد.ه برداران منطقه بننر از بهره 80درآمد مناسب برای حداق  

 انع()شامل وضعیت فعلی و مهمترین مو شرح پروژه

 وضعیت فعلی پششششروژه:

ال حاضر با هزینه کرد حهکتار از اراض دیم آبی می شوند. در  170هکتار اجرا خواهد شد یعنی  170در سطح  پروژه

تلار مربوطه تا درصد حاص  شده است که در صورت تامین و تخصیص اع 90میلیون ریال پیشرفت فیزیکی  12000

 ی می رسد.به بهره بردار پروژه 96پایان سال 

 کملود تخصیص. مهمترین موانع مشوجود:

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 0 0 0 170  هکتار آبی شدن اراضی زراعی دیم

 1020 1020 1020 1020  تن تولید محصول

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 27حه:  صف  

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

      ملی

     42000 استانی

  

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

80 90 95 100       
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

          

 مهمترین اقدامات آتی:

 پرداخت دیون مربوطه و تخصیص اعتلار الزم پیگیری برای  (1

 بران برای مدیریت مصرف آا تشکی  تعاونی آا (2

 تعیین الگوی کشت کشاورزان منطقه (3

 

 ه:گششروه پیگیری کنند

 معاون محترم امور عمرانی استاندار (1
 فرماندار محترم شهرستان پلدختر (2

 مدیر ک  محترم جهاد کشاورزی استان (3

 

 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 28حه:  صف  

               CG5عنوان پروژه: ایستگاه پمپاژ میشاخور                    
 دستگاه اجرایی: اداره ک  جهاد کشاورزی استان لرستان

 درصد 70پیشرفت فیزیکی پروژه:  1381سال شروع پروژه:  مح  اجرا: چگنیشهرستان  نوع پروژه: عمرانی

 میلیون ریال 128000اعتلار هزینه شده:  مصوبات قانونی :    دارد               ندارد 

 میلیون ریال 66811: 1396اعتلار مصوا سال  

 ضرورت پروژه:
عمالً این  ،ی باشدمدرصد  23کشاورزی استان در حدود با توجه به اینکه متوسط نسلت اراضی آبی به ک  اراضی 
د ر آن وجوالوه بعهای بخش کشاورزی استان تلقی شده و  موضوع در حال حاضر بعنوان یکی از اصلی ترین چالش

رآورد شده که بدون هی  بمکعب  میلیارد متر 12آبهای استان که ساالنه بالغ بر هم خروجی روان یک موضوع مهم و آن
سته عمومی در ن یک خواآبها بعنواانتناعی از دسترس بهره برداران استان خارج می شود لذا استناده از این روانگونه 

کی از یبه آبی  ی دیمسطح استان مطرح، که برای انجام این مهم احداث ایستگاه های پمپاژ آا برای تلدی  اراض
، به فوق واردموه بر عال دست پیگیری و اقدام می باشد.های کالن کشاورزی در استان لرستان در  ترین سیاستاصلی

ن عمال غیر وجی استاهای خربرداری از منابع آبی رودخانههای طلیعی، احداث سد برای بهرهدلی  وجود موانع و عارضه
احداث  ده،طق یاد شر منادمندی از این منابع آبی ممکن بوده و تنها راه ممکن برای توسعه کشاورزی استان با بهره

ار از اراضی هکت 1700، خورمیشاایستگاه های پمپاژ آا کشاورزی می باشد. الزم به ذکر است با احداث ایستگاه پمپاژ 
رآمد مناسب دایدار و پتغال زراعی و دیم شهرستان  دوره چگنی آبی خواهند شد که با انجام این مهم، زمینه ایجاد اش

 وجود خواهد آمد.ه طقه ببرداران منننر از بهره 600برای حداق  

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

 وضعیت فعلی پششششروژه:

رد  کبا هزینه  در حال حاضر هکتار از اراضی دیم آبی می شوند.  1700هکتار اجرا خواهد شد یعنی  1700در سطح  پروژه

تلار مربوطه تا صورت تامین و تخصیص اعدرصد حاص  شده است که در  70میلیون ریال پیشرفت فیزیکی 128000

 به بهره برداری می رسد. پروژه 1396پایان سال 

 مهمترین موانع مشوجود:

رداشت بود مجوز شمپاژ اخذ مجوز تخصیص آا: در حال حاضر برای آا مورد نیاز که توسط این ایستگاه می بایست پ*

ا آرکت رف شطه از وز تخصیص آا برای این ایستگااز رودخانه اخذ نشده است لذا می بایست در اولین فرصت مج

 .ای  استان صادر شودمنطقه 

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 0 0 0 1700  هکتار آبی شدن اراضی زراعی دیم

 10200 10200 10200 10200  تن تولید محصول



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 29حه:  صف  

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

      ملی

     66811 استانی

 

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

65 70 75 85 95 100     
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

          

 مهمترین اقدامات آتی:

 آا از شرکت آا منطقه ایتخصیص  اخذ مجوزپیگیری برای  (1

 بران برای مدیریت مصرف آا تشکی  تعاونی آا (2

 زان منطقهتعیین الگوی کشت کشاور (3

 اصالح مجوز برداشت آا  (4

  گششروه پیگیری کننده:

 معاون محترم امور عمرانی استاندار (1

 فرماندار محترم شهرستان چگنی (2

 مدیر ک  محترم جهاد کشاورزی استان (3

 مدیر عام  محترم شرکت سهامی آا منطقه ای استان (4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 30حه:  صف  

          CP6وشکیعنوان پروژه: ایستگاه پمپاژ آمیران ک                  
 دستگاه اجرایی: اداره ک  جهاد کشاورزی استان لرستان

 درصد 60پیشرفت فیزیکی پروژه:  1389سال شروع پروژه:  شهرستان مح  اجرا: پلدختر نوع پروژه: عمرانی

 میلیون ریال 27000اعتلار هزینه شده:  مصوبات قانونی :    دارد               ندارد 

 میلیون ریال 8300: 1396صوا سال اعتلار م 

 ضرورت پروژه:
باشد عمالً این موضوع یمدرصد  23با توجه به اینکه متوسط نسلت اراضی آبی به ک  اراضی کشاورزی استان در حدود 

 وجود یک ه بر آنهای بخش کشاورزی استان تلقی شده و عالو عنوان یکی از اصلی ترین چالشه در حال حاضر ب
ورد شده که بدون هی  گونه میلیارد مترمکعب برآ 12آبهای استان که ساالنه بالغ بر هم خروجی روان آن موضوع مهم و

ه عمومی در یک خواست عنوانه آبها بانتناعی از دسترس بهره برداران استان خارج می شود، لذا استناده از این روان
کی از یبه آبی  ی دیمپمپاژ آا برای تلدی  اراض سطح استان مطرح، که برای انجام این مهم احداث ایستگاه های

وق، به مطالب ف وه برعال های کالن کشاورزی در استان لرستان در دست پیگیری و اقدام می باشد.ترین سیاستاصلی
ن عمال غیر وجی استاهای خربرداری از منابع آبی رودخانههای طلیعی، احداث سد برای بهرهدلی  وجود موانع و عارضه

ده، احداث طق یاد شر منادمندی از این منابع آبی مکن بوده و تنها راه ممکن برای توسعه کشاورزی استان با بهرهم
 ایستگاه های پمپاژ آا کشاورزی می باشد.

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

 وضعیت فعلی پششششروژه:

ت ان پلدختر شروع شده اسآبی نمودن بخشی از اراضی دیم شهرستبرای  93عملیات اجرایی و احداث این پروژه در سال 

در حال حاضر  می باشد. درصد 60بالغ بر   ، پیشرفت فیزیکی پروژهمیلیون ریال 27000و طی این مدت با هزینه کرد 

احداث آا  ط انتقالمتر خعملیات اجرایی احداث ساختمان، احداث استخر، نصب تجهیزات برقی و الکتریکال و دو کیلو

یاز است که موافقتنامه آن  نمیلیون ریال اعتلار  8300 پروژهبرای تکمی  این همچنین الزم به ذکر است که  شده است.

ه صورت کام  به ب پروژهملادله شده است و در صورت تخصیص این اعتلار،  1396از مح  اعتلارات عمرانی سال 

 برداری خواهد رسید.بهره

 مهمترین موانع مشوجود:

 کملود اعتلار و عدم تخصیص الزم(1
 نداشتن مجوز برداشت آا(2

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 0 0 0 250  هکتار آبی شدن اراضی زراعی دیم

 1500 1500 1500 1500  تن تولید محصول

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 31حه:  صف  

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

      یمل

     8300 استانی

 

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

55 60 65 85 100      
داد خر 1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

          

 مهمترین اقدامات آتی:

  تخصیص آاپیگیری برای (1

 تامین و تخصیص اعتلار الزمپیگیری برای (2

 بران برای مدیریت مصرف آا تشکی  تعاونی آا(3

 نطقهتعیین الگوی بهینه کشت برای کشاورزان م(4

 گششروه پیگیری کننده:

 معاون محترم امور عمرانی استاندار (1

 فرماندار محترم شهرستان پلدختر (2

 مدیر ک  محترم جهاد کشاورزی استان (3
 مدیر عام  محترم شرکت سهامی آا منطقه ای استان (4

 

 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 32حه:  صف  

           CP7  عنوان پروژه: ایستگاه پمپاژ جلگه خلب                   
 یی: اداره ک  جهاد کشاورزی استان لرستاندستگاه اجرا

 درصد 85ژه: پیشرفت فیزیکی پرو 1393سال شروع پروژه:  شهرستان مح  اجرا: پلدختر نوع پروژه: عمرانی

 میلیون ریال 10000اعتلار هزینه شده:  مصوبات قانونی :    دارد               ندارد 

 المیلیون ری 14000: 1396اعتلار مصوا سال  

 ضرورت پروژه:
ی باشد عمالً این مدرصد  23با توجه به اینکه متوسط نسلت اراضی آبی به ک  اراضی کشاورزی استان در حدود 

د ر آن وجوالوه بعهای بخش کشاورزی استان تلقی شده و  موضوع در حال حاضر بعنوان یکی از اصلی ترین چالش
رآورد شده که بدون هی  میلیارد مترمکعب ب 12ه ساالنه بالغ بر آبهای استان کیک موضوع مهم و آنهم خروجی روان

استه عمومی در ان یک خوآبها بعنوگونه انتناعی از دسترس بهره برداران استان خارج می شود لذا استناده از این روان
کی از یآبی به  ی دیمسطح استان مطرح، که برای انجام این مهم احداث ایستگاه های پمپاژ آا برای تلدی  اراض

 های کالن کشاورزی در استان لرستان در دست پیگیری و اقدام می باشد.ترین سیاستاصلی
های رودخانه نابع آبیمبرداری از های طلیعی، احداث سد برای بهرهعالوه بر مطالب فوق، به دلی  وجود موانع و عارضه

ابع آبی در ز این منمندی اه کشاورزی استان با بهرهخروجی استان عمال غیر ممکن بوده و تنها راه ممکن برای توسع
 مناطق یاد شده، احداث ایستگاه های پمپاژ آا کشاورزی می باشد.

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

 وضعیت فعلی پششششروژه:

دیم منطقه تلدی  به آبی می  هکتار از اراضی 500هکتار اجرا خواهد شد یعنی با اجرای این پروژه   500در سطح  پروژه

ست و در صورت تامین ادرصد حاص  شده  85میلیون ریال پیشرفت فیزیکی  10000شوند. در حال حاضر با هزینه کرد 

 به بهره برداری می رسد. پروژه 1396تا پایان سال  و تخصیص اعتلار مربوطه،

 .کملود اعتلار و تخصیص مهمترین موانع مشوجود:

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 0 0 0 500  هکتار آبی شدن اراضی زراعی دیم

 4000 4000 4000 4000  تن تولید محصول

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

      ملی

     14000 استانی

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 33حه:  صف  

 ماه یکبار)درصد( برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

80 85 90 95 100      
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

          

 مهمترین اقدامات آتی:

 تامین و تخصیص اعتلار الزم پیگیری برای (1

 پیگیری برای تخصیص آا(2

 بران برای مدیریت مصرف آا تشکی  تعاونی آا(3

 تعیین الگوی کشت کشاورزان منطقه(4

 گششروه پیگیری کننده:

 معاون محترم امور عمرانی استاندار (1

 ان پلدخترفرماندار محترم شهرست (2
 مدیر ک  محترم جهاد کشاورزی استان (3

 مدیر عام  محترم شرکت سهامی آا منطقه ای استان (4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 34حه:  صف  

              CP8عنوان پروژه: ایستگاه بن الر زیودار                   
 دستگاه اجرایی: اداره ک  جهاد کشاورزی استان لرستان

 درصد 90پیشرفت فیزیکی پروژه:  1393سال شروع پروژه:  پلدخترشهرستان مح  اجرا:  نوع پروژه: عمرانی

 میلیون ریال 27000اعتلار هزینه شده:  مصوبات قانونی :    دارد               ندارد 

 میلیون ریال 9548: 1396اعتلار مصوا سال  

 رورت پروژه:ض
ی باشد عمالً این مدرصد  23تان در حدود با توجه به اینکه متوسط نسلت اراضی آبی به ک  اراضی کشاورزی اس

د ر آن وجوالوه بعهای بخش کشاورزی استان تلقی شده و  موضوع در حال حاضر بعنوان یکی از اصلی ترین چالش
رآورد شده که بدون هی  بمیلیارد مترمکعب  12آبهای استان که ساالنه بالغ بر هم خروجی روان یک موضوع مهم و آن

استه عمومی در نوان یک خوها بع آا سترس بهره برداران استان خارج می شود لذا استناده از این روانگونه انتناعی از د
کی از یبه آبی  ی دیمسطح استان مطرح، که برای انجام این مهم احداث ایستگاه های پمپاژ آا برای تلدی  اراض

، به طالب فوقموه بر عال و اقدام می باشد.های کالن کشاورزی در استان لرستان در دست پیگیری ترین سیاستاصلی
ن عمال غیر وجی استاهای خر برداری از منابع آبی رودخانههای طلیعی، احداث سد برای بهرهدلی  وجود موانع و عارضه

ده، احداث طق یاد شر منادمندی از این منابع آبی ممکن بوده و تنها راه ممکن برای توسعه کشاورزی استان با بهره
 تگاه های پمپاژ آا کشاورزی می باشد.ایس

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

 وضعیت فعلی پششششروژه:

 ماده بهرهآ پروژهنت درصد عملیات ساخت و ساز پروژه به اتمام رسیده است و عمال می توان گ 100در حال حاضر 

یلیون ریال اعتلار برای م 9548هزینه شده است و مللغ میلیون ریال  27000 پروژهبرداری است تا به حال برای این 

کتار از اراضی دیم تلدی  به ه 400همچنین الزم به ذکر است که با بهره برداری از این پروژه  پرداخت دیون الزم است.

 آبی می شوند.

 مهمترین موانع مشوجود:

ده شانه نصب وس رودخقاه مربوطه در مح  در حال حاضر ایستگ زیراایستگاه پمپاژ  احداثعدم توجه کافی به مح  

 است و  با طغیان رودخانه ممکن است ایستگاه دچار خسارت شود.

رداشت د مجوز بپاژ شودر حال حاضر برای آا مورد نیاز که توسط این ایستگاه می بایست پم اخذ مجوز تخصیص آا:

ا ف شرکت آه از طرآا برای این ایستگالذا می بایست در اولین فرصت مجوز تخصیص  از رودخانه اخذ نشده است

 ای  استان صادر شود.منطقه

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 35حه:  صف  

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 0 0 0 400  هکتار آبی شدن اراضی زراعی دیم

 2400 2400 2400 2400  تن تولید محصول

 

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

      ملی

     9548 استانی

 

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

85 90 99 100       
خرداد  1398د اسنن 1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

          

 مهمترین اقدامات آتی:

تر که از کانی باالمن با اصالح مح  نصب و احداث ایستگاه پمپاژ و الکتروموتورها توسط شرکت مشاور و انتقال آ (1
 ر باشد.دسترس طغیان آا رودخانه به دو

 تامین و تخصیص اعتلار الزم برای پرداخت دیون مربوطه پیگیری برای  (2

 بران برای مدیریت مصرف آا تشکی  تعاونی آا (3

 تعیین الگوی کشت برای کشاورزان منطقه (4

 اخذ مجوز برداشت آا (5

 گششروه پیگیری کننده:

 معاون محترم امور عمرانی استاندار (1

 فرماندار محترم شهرستان پلدختر (2
 ک  محترم جهاد کشاورزی استان مدیر (3

 مدیر عام  محترم شرکت سهامی آا منطقه ای استان (4

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 36حه:  صف  

               CP9عنوان پروژه: ایستگاه پمپاژ افرینه                    
 دستگاه اجرایی: اداره ک  جهاد کشاورزی استان لرستان

 پیشرفت فیزیکی پروژه: صنر درصد 1395: سال شروع پروژه شهرستان مح  اجرا: پلدختر نوع پروژه: عمرانی

 اعتلار هزینه شده: صنر میلیون ریال مصوبات قانونی :    دارد               ندارد 

 میلیون ریال 2000: 1396اعتلار مصوا سال  

 توضیحات: مصوبه کمیته برنامه ریزی شهرستان دارد.

 ضرورت پروژه:
ی باشد عمالً این مدرصد  23آبی به ک  اراضی کشاورزی استان در حدود با توجه به اینکه متوسط نسلت اراضی 

د ر آن وجوبعالوه  وهای بخش کشاورزی استان تلقی شده  عنوان یکی از اصلی ترین چالشه موضوع در حال حاضر ب
ه بدون هی  رآورد شده کبمیلیارد مترمکعب  12آبهای استان که ساالنه بالغ بر هم خروجی روان یک موضوع مهم و آن

استه عمومی در ان یک خوآبها بعنوگونه انتناعی از دسترس بهره برداران استان خارج می شود لذا استناده از این روان
کی از یبه آبی  ی دیمسطح استان مطرح، که برای انجام این مهم احداث ایستگاه های پمپاژ آا برای تلدی  اراض

 ستان لرستان در دست پیگیری و اقدام می باشد.های کالن کشاورزی در اترین سیاستاصلی
های رودخانه نابع آبیمبرداری از های طلیعی، احداث سد برای بهرهعالوه بر مطالب فوق، به دلی  وجود موانع و عارضه

 ابع آبی درز این منمندی اخروجی استان عمال غیر ممکن بوده و تنها راه ممکن برای توسعه کشاورزی استان با بهره
 مناطق یاد شده، احداث ایستگاه های پمپاژ آا کشاورزی می باشد.

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

نجام شده الیه مطالعات آن هکتار از اراضی دیم شهرستان پلدختر اجرایی شده است. ک 350این پروژه برای آبی نمودن 

 رسانی آنها وجود دارد. بروزبه  است و فقط نیاز

 وضعیت فعلی پششششروژه:

ت. شروع شده اس ل جاریر در ساهکتار از اراضی دیم شهرستان پلدخت 350عملیات اجرایی این پروژه جهت آبی نمودن 

همچنین  وا شده است.میلیون ریال اعتلار برای خرید انشعاا مص 2000مللغ  1396از مح  اعتلارات استانی سال 

 .شدریال اعتلار الزم می با میلیون 30000مللغ  پروژه برای تکمی  اینالزم به ذکر است که 

  مهمترین موانع مشوجود:

 صدور مجوز  تخصیص و بهره برداری از آا رودخانه(1
 تصویب و تخصیص اعتلار الزم(2

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 350 350 350   هکتار آا نمودن اراضی دیم

 2100 2100 2100   تن والت کشاورزیحصتولید م



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 37حه:  صف  

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

      ملی

   15000 13000 2000 استانی

  

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

 خرداد
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

0 0 0 20 40 60 80 100   
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

          

 مهمترین اقدامات آتی:

 یص اعتلار مورد نیاز برای تکمی  و راه اندازی طرحپیگیر برای تأمین، تصویب و تخص (1
 پیگیری برای تأمین و تخصیص اعتلار مورد نیاز برای خرید حق انشعاا آا (2

 گششروه پیگیری کننده:

 معاون محترم امور عمرانی استاندار (1

 فرماندار محترم شهرستان پلدختر (2

 مدیر ک  محترم جهاد کشاورزی استان (3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 38حه:  صف  

        CL10  عنوان پروژه: توسعه باغات در اراضی شیب دار                   
 اداره ک  جهاد کشاورزی و اداره ک  منابع طلیعی استان لرستان ی: دستگاه اجرای

در سطح شهرستان مح  اجرا:  نوع پروژه: عمرانی
 استان

 درصد 5پیشرفت فیزیکی پروژه:  1396سال شروع پروژه: 

 میلیون ریال 20000اعتلار هزینه شده:  دارد               ندارد   مصوبات قانونی :  

 میلیون ریال 42000: 1396اعتلار مصوا سال  

 ضرورت پروژه:
ی  ن خص  وص ااش  د.  در بارتقاء سطح درآمد کشاورزان یکی از برنامه های اصلی و اولویت دار وزارت جهاد کشاورزی می 

 فته اس  ت. از جمل  هار قرار گرکن سطح رفاه و درآمد کشاورزان را ارتقاء داد در دستور هایی که بتوا توسعه و ترویب فعالیت
ش  م مق  رر شاس برنام  ه دار اشاره نمود. در این خصوص و ب  ر اس   این برنامه هامی توان به توسعه باغات در اراضی شیب

برنام  ه  ه هم  ین منظ  وربدی  شوند و دار و مستعد استان به باغات دیم و آبی تل هزار هکتار از اراضی شیب 60شده است 
ردی در رنام  ه راهل  بعنوان ی  ک ه توسعه باغات ب ریزی برای توسعه باغات تدوین و عملیات اجرایی آن شروع شده است.

 رز پ    از ثم  ررآمد کشاودوزارت جهاد کشاورزی مورد تأکید و اهمیت قرار گرفته است. با احداث هر هکتار باغ میانگین 
ت زراع  ی ولی  د محص  والاین در شرایطی است که اراضی موجود قابلیت باالیی ب  رای ت برابر خواهد شد ودهی تقریلا سه 

 ندارند.

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

 وضعیت فعلی پششششروژه:
تان لرستان ضی شیلدار اسهزار هکتار باغ در ارا 60میزان  1400بر اساس برنامه ششم مقرر شده است تا پایان سال 

 4531ت سال جاری،  شروع شده است و به منظور انجام تعهدا 1396احداث شود. برنامه اجرایی این طرح در سال 

هکتار انجام شده  1000هکتار  از اراضی مستعد کاشت باغ شناسایی و عملیات چاله کنی برای غرس نهال در سطح 

ی کاهش أمین این اعتلار، براو در صورت ت یال اعتلار مصوا شده،میلیون ر 42000است. در این زمینه تا به حال مللغ  

 شد. داخت خواهن پردهای احداث باغ به صورت یارانه برای هزینه چاله کنی و خرید نهال به بهره برداراهزینه

 مهمترین موانع مشوجود:

 آوری آا مورد نیاز ها الزم برای استحصال و جمع عدم وجود زیرساخت(1

 جوز برداشت آا برای برخی مناطق عدم تخصیص م (2
 باال بودن هزینه کاشت و غرس نهال(3
 وجود مشکالت اجتماعی(4
 عدم وجود اعتلارات مناسب و یارانه دار جهت کاهش هزینه های کاشت باغ.(5

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 39حه:  صف  

 اهداف کمی پروژه

 به تنکیک عنوان هدف
 شهرستان

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش

 60000 46133 32266 18398 4531 هکتار

 5774 4439 3105 1770 436 هکتار خرم آباد

 8290 6374 4458 2542 626 هکتار بروجرد

 8554 6577 4600 2623 646 هکتار دورود

 5297 4073 2848 1624 400 هکتار ازنا

 3920 3014 2108 1202 296 هکتار الیگودرز

 1549 1191 833 475 117 هکتار الشتر

 1986 1527 1068 609 150 هکتار نورآباد

 15626 12014 8403 4792 1180 هکتار پلدختر

 3973 3054 2137 1218 300 هکتار کوهدشت

 4236 3259 2279 1299 320 هکتار چگنی

 795 611 427 244 60 هکتار رومشکان

 اشدمی ب رشکز حمدی وگ  مانجیر، بادام، انگور،  های مورد نظر جهت توسعه باغات در اراضی شیب دار شام گونه 

 

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

      ملی

 2400000 1845320 1290640 735920 42000 استانی

 9600000 7381280 5162560 2943680 866200 تسهیالت 

 2400000 1845320 1290640 735920 20000 بخش خصوصی 

 شرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(ن بندی پیش بینی پیبرنامه زما

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

1 5 10 12 13 15 25 31 38 45 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

50 54 60 65 70 77 82 90 95 100 

 مهمترین اقدامات آتی

 شناسایی متقاضیان واجد شرایط (1
 برداران واجد شرایطتوانمند سازی و آموزش الزم به بهره (2
 شناسایی عرصه های مناسب برای احداث باغات در اراضی شیلدار (3



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 40حه:  صف  

گذای به برای وا اراضی و قاب  واگذاری از طرف منابع طلیعی به مدیریت امور دار منابع ملی معرفی اراضی شیب (4
 بهره برداران 

 انانجام اقدامات الزم از طرف مدیریت امور اراضی برای واگذاری اراضی مستعد به متقاضی (5
 ساماندهی متقاضیان شناسایی شده، تشکی  پرونده برای اخذ اعتلارات تسهیالت بانکی  (6
 أمین نهال مورد نیاز بهره برداران بر اساس شرایط منطقهپیگیری برای ت (7
 پیگیری برای تأمین کود و سایر نهاده های مورد نیاز احداث و غرس نهال (8
 پیگیری برای اخذ مجوز برداشت اا از طریق شرکت آا منطقه ای استان (9
 پیگیری برای تخصیص اعتلارات الزم (10
 ارائه آموزشهای الزم به بهره برداران (11

 پیگیری کننده:گششروه 

 استاندار اقتصادیمعاون محترم امور  (1
 فرمانداران محترم شهرستان های مربوطه (2

 مدیر ک  محترم جهاد کشاورزی استان (3

 مدیر ک  محترم منابع طلیعی استان (4

 
 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 41حه:  صف  

 

          EK11شهرستان خرم آباد -راسی گریت 2500گاوداری : عنوان طرح
 استان لرستاندستگاه اجرایی: اداره ک  جهاد کشاورزی 

 سرمایه گذار: حسین نوری زاده 1395سال شروع طرح:  شهرستان مح  اجرا: خرم آباد نوع طرح: اقتصادی

 میلیون ریال 10000سرمایه گذاری انجام شده:  مصوبات قانونی طرح:   دارد           ندارد

 میلیون ریال 600000سرمایه گذاری مورد نیاز:  

 درصد 5پیشرفت فیزیکی طرح:  ننر 100 میزان اشتغال زایی:

 درصد تولید شیر محقق خواهد شد. 80در سال اول تن شیر در روز،  80 ترفیت تولید اسمی:

 ضرورت طرح:
مناس  ب  شهرستان خرم آب  اد ب  ه دلی    موقعی  ت خ  اص خ  ود ب  رای پ  رورش گ  او ش  یری و پرواربن  دی گوس  اله بس  یار

ود خ  ی  ت واقع  ی ان که همان کارخانه شیر است با ترفی  ت کمت  ر از ترفاست.همچنین در حال حاضر شرکت پگاه لرست
هرس  تان شخصوص  ی در  ید. بنابراین با همکاری بخ  شعدم تامین شیر کافی عنوان می نمافعالیت می کند که دلی  آنرا 

 هایرنام  هبهمچن  ین یک  ی از مهمت  رین  خرم آباد در منطقه گریت یک واحد پرورش گ  او ش  یری اح  داث خواه  د ش  د.
ی تولی  د ها، چرخههباشد یکی از این چرخهای تکمی  تولیدات کشاورزی میراهلردی وزارت جهاد کشاورزی ایجاد چرخه

 2500 رحط  واهد ش  د. خها تمامی فرآیند تولید به صورت یک چرخه کام  ایجاد باشد که با ایجاد این چرخهشیر خام می
اح  د تولی  د راک دام، وباشد که قرار است با ایج  اد کارخان  ه خ  ون میهای استاعنوان یکی از اولین چرخهه رأسی گریت ب

از نی  از  ی  ن ط  رح بخش  یهمچنین با ایج  اد ا عنوان یک چرخه کام  فعالیت نماید.ه کننده شیر و کارخانه فرآوری شیر ب
 شهرستان خرم آباد برای تأمین گوساله پرواری و تلیسه بر طرف خواهد شد.

 ی و مهمترین موانع()شامل وضعیت فعل شرح طرح

 وضعیت فعلی طرح:

 اخذ  کلیه استعالمات در منطقه  گریت بخش مرکزی خرم آباد پ  از 95ی این طرح از نیمه دوم سال عملیات اجرای

 ونمیلی 500000مللغ  درصد پیشرفت فیزیکی دارد. مجری تقاضای اخذ تسهیالتی به 20تاکنون حدود  الزمه آغاز و

 وع در دست پیگیری میلاشد.را داشته که موض ریال

  مهمترین موانع مشوجود:

ص داده شود که با به متقاضی تخصی قیمتریال تسهیالت ارزان  میلیون 500000برای تکمی  این طرح می بایست 

 دریافت آن متقاضی طرح را تکمی  نماید.

 اهداف کمی طرح

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 25000 25000 25000   ر سالتن د تولید شیر

 300 300 300   تن در سال تولید گوشت
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 42حه:  صف  

 

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

    90000 10000 سرمایه گذاری بخش خصوصی

     500000 تسهیالت

  

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 ملکرد()ع1396

 1396شهریور
 )عملکرد(
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خرداد 
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شهریور 
1398 

0 5 20 25 40 50 65 80 100  
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
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 در صورت اختصاص تسهیالت بانکی این زمان بندی محقق خواهد شد. 

 مهمترین اقدامات آتی:

 مورد نیاز از طریق صندوق توسعه تسهیالتپیگیری برای تامین 

 گششروه پیگیری کننده:

 معاون محترم امور اقتصادی استاندار (1

 فرماندار محترم شهرستان خرم آباد (2
 ستانمدیر ک  محترم جهاد کشاورزی ا (3
 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 43حه:  صف  

 

            EF12دلنانراسی  3000گاوداری : عنوان طرح                    
 دستگاه اجرایی: اداره ک  جهاد کشاورزی استان لرستان

 ننر 50اشتغال زایی:  1395سال شروع طرح:  شهرستان مح  اجرا: نورآباد نوع طرح: اقتصادی

 میلیون ریال 30000سرمایه گذاری انجام شده:  ارددارد           ند    مصوبات قانونی طرح: 

 میلیون ریال 500000سرمایه گذاری مورد نیاز:  

 یادسرمایه گذار: شرکت هلدینگ تیام )وابسته به بن
 مستضعنان(

 درصد 10پیشرفت فیزیکی طرح: 

 تن شیر در روز 96حدود  ترفیت تولید اسمی:

 رورت طرح:ض
کی از یسب است. ر منات خاص خود برای پرورش گاو شیری و پرواربندی گوساله بسیاشهرستان دلنان به دلی  موقعی

اربندی حدهای پرومناسب برای وا عدم وجود گوساله شیری وو گارواربندی گوساله پبرداران و واحدهای  مشکالت بهره
آنها برطرف  خرید از یقرط ا ازهای دیگر نیاز خود ر باشد که این امر سلب شده است متقاضیان با مراجعه به استانمی

خته شود. لذا ستان فروابرداران های با کینیت پایین به بهره نمایند که معموال مشاهده شده است در این مواقع گوساله
ستان و شهرستان ز نیاز اخشی اایجاد واحدهای بزرگ گاو شیری که عالوه بر تولید شیر خام، با تولید گوساله و تلیسه ب

 باشد.نماید از مهمترین ضروریات استان میرا تأمین 

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح طرح

 وضعیت فعلی طرح:

تار در شهرستان دلنان هک 30ت)ره( در زمینی به مساح ی حضرت اماماد اجرایاین طرح در راستای تناهم نامه اخیر با ست

اهد شد. احداث خو )ره( مبه ستاد اجرایی فرمان حضرت اما وابستهبا سرمایه گذاری شرکت زرین دام پایدار  تدبیر 

ولی و وافقت اصماً اخذ . ضمنباشد مراح  اداری جهت واگذاری زمین میدر حال طی  ی مح  اجرای طرح انجام ویجانما

 های ذیربط در حال پیگیری است. دستگاه استعالمات

 مهمترین موانع مشوجود:

   مورد نیاز  کملود اراضی آبی برای تامین علوفه

 عدم تصویب اعتلار مورد نیاز در صندوق توسعه ملی

 اهداف کمی طرح

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 96 96 75   تن در)روز( تولید شیر

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 44حه:  صف  

 

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

    70000 30000 سرمایه گذاری بخش خصوصی

     400000 هیالتتس

 

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
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 در صورت تامین اعتلار تسهیالت بانکی در سالجاری این زمان بندی محقق خواهد شد.

 مهمترین اقدامات آتی:

 تالش برای تصویب اعتلار از طریق صندوق توسعه ملی

 ده:گششروه پیگیری کنن

 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار (1

 فرماندار محترم شهرستان دلنان (2

 مدیر ک  محترم جهاد کشاورزی استان (3
 

 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 45حه:  صف  

 

           EA13راسی الیگودرز 2000گاوداری : عنوان طرح                    
 دستگاه اجرایی: اداره ک  جهاد کشاورزی استان لرستان

 ننر 105اشتغال زایی:  1395سال شروع طرح:  الیگودرزشهرستان مح  اجرا:  نوع طرح: اقتصادی

 میلیون ریال 000016سرمایه گذاری انجام شده:  دارد           ندارد    مصوبات قانونی طرح: 

 میلیون ریال 000038سرمایه گذاری مورد نیاز:  

 درصد 04زیکی طرح: پیشرفت فی صلا پگاه )تامین اجتماعی(سرمایه گذار: شرکت 

 روز در سال 300تن شیر در روز برای یک دوره  70 ترفیت تولید اسمی:

 ضرورت طرح:
ی د کشاورزت جهااحداث واحدهای بزرگ گاو شیری برای تولید شیر و گوشت یکی از مهمترین برنامه های وزار

ت یک ا شده اسزان مصوستضعنان و جانلامشارکت بنیاد م عم  آمده و باه های ب وص با پیگیریباشد. در این خصمی
رح د. با احداث این طرأس گاو مولد در شهرستان الیگودرز احداث شو 2000واحد بزرگ پرورش گاو شیری با ترفیت 

ز نیاز طرح  بخش اعظمی ا همچنین با احداث این تن گوشت قرمز تولید خواهد شد. 240تن شیر خام و  هزار 20ساالنه 
 اهد شد.رطرف خو)گوساله ماده برای تولید شیر( ب برای تأمین گوساله پرواری و تلیسهشهرستان الیگودرز 

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح طرح

 وضعیت فعلی طرح:

ستان الیگودرز در حال درصدی، در شهر60این طرح با سرمایه گذاری شرکت شیرپگاه لرستان و پیشرفت فیزیکی حدود 

 ریال هزینه شده است. میلیون 160000ون حدود باشد. تاکن اجرا می

 ریال میلیون 10000 :احداث و تکمی  ساختمان مدیریت (1
 ریال میلیون 130000 :ساخت و نصب سوله (2

 میلیون ریال 10000 :احداث فونداسیون و عملیات تسطیح، آماده سازی (3
 ریال میلیون 10000 :ذخیره آا منلعحنر چاه و احداث  (4
 

 ود:مهمترین موانع مشوج

 زمستان( و کاهش روند عملیات عمرانی)تأثیر شرایط آا و هوایی و اقلیمی سرد 

 

 هداف کمی طرحا

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 70 70 56   تن)روز( تولید شیر 
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 46حه:  صف  

 

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

     80000 سرمایه گذاری بخش خصوصی

     300000 تسهیالت

 

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
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 مهمترین اقدامات آتی:

 تکمی  زیرساختهای عمرانی توسط مجری (1
 نصب تجهیزات مربوطه (2
 )گوساله ماده برای تولید شیر( برای راه اندازی طرح خرید تلیسه (3

 گششروه پیگیری کننده:

 اون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندارمع (1

 فرماندار محترم شهرستان الیگودرز (2

 ک  محترم جهاد کشاورزی استانمدیر (3
 

 

 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 47حه:  صف  

          EK14خرم آباد - صنعت فجرصنا گلخانه مجتمع کشت و: عنوان طرح
 دستگاه اجرایی: اداره ک  جهاد کشاورزی استان لرستان

 ننر 501اشتغال زایی:  1395سال شروع طرح:  خرم آبادمح  اجرا: شهرستان  نوع طرح: اقتصادی

 میلیون ریال 000070سرمایه گذاری انجام شده:  دارد           ندارد  مصوبات قانونی طرح: *

 میلیون ریال 0001540سرمایه گذاری مورد نیاز:  

 درصد 03پیشرفت فیزیکی طرح:  آقای ابوالحیسرمایه گذار: 

 تن 25000 ولید اسمی:ترفیت ت

 است. ذ شدهتمامی مصوبات قانونی اجرای طرح اعم از پروانه های موردنیاز و استعالمات مربوطه اخ *

 ضرورت طرح:
رفته و در گظر قرار نک مد اخاستناده بهینه از منابع آا و  علت نیاز روز افزون بازار مصرف، کشت فشرده محصول وه ب

تحت کنترل  دن کمیت،االتر بوب، به منظور تولید خارج از فص  -روز آوری و تکنولوژیفن ازبرداری گلخانه ها با بهره
 است.  اد نمودها ایجضرورت اجرای طرح های گلخانه ای ر -بودن مراح  کاشت، داشت و برداشت و باالبردن کینیت

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح طرح

 وضعیت فعلی طرح:

 باشد.  خت میست سارکت و همکاری سرمایه گذاران هلندی و مجتمع کشت و صنعت)فجر صنا(  در داین طرح با مشا
 2240000اجرای آن  باشد که هزینههکتار گلخانه مدرن می 50ک  حجم در نظر گرفته شده برای این طرح، احداث 

 10شروع و تا به حال  1395سال  هکتار گلخانه از اوای  50برآورد شده است. عملیات اجرایی احداث  میلیون ریال
 1397ر سال ایان  آذین است تا پهکتار دیگر در آستانه به بهره برداری رسیدن می باشد و انتظار بر ا 10هکتار تکمی  و 

یال اعتلار تسهیالت بانکی میلیون ر 1500000هکتار به بهره برداری برسد. از مح  صندوق توسعه ملی مللغ  50تمامی 
عنوان قسط اول به متقاضی بمیلیون ریال  400000انک کشاورزی مصوا و انعقاد قرارداد شده است. و مللغ با عاملیت ب

 هکر است کب  ذقا همچنین پرداخت شده است و متناسب با پیشرفت فیزیکی سایر اقساط نیز پرداخت می شوند.
پیشرفت فیزیک  باشد.لیون ریال میمی 700000هکتار گلخانه بالغ بر  50گذاری بخش خصوصی برای احداث سرمایه

به  1397ن  آذر سال  درصد می باشد که انتظار بر این است با حنظ این روند تا پایا 35کلی طرح در حال حاضر 
ازار خواهد شد و بوارد  farmersمحصول گلخانه با کینیت صادراتی تولید و با برند  درصدی برسد. 100پیشرفت 

 یکی از شرکتهای کشور روسیه منعقد شده است. همچنین قرارداد فروش آن با

 مانع خاصی گزارش نشده است. مهمترین موانع مشوجود:

 اهداف کمی طرح

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 344 344 344 680 680 تن گوجه فرنگی

 147 147 147 0 0 تن خیار

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 48حه:  صف  

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

     1500000 تسهیالت

     40000 سرمایه بخش خصوصی 

ی میزیکی پرداخت فمصوا و به بانک عام  معرفی شده است و متناسب با پیشرفت  1396مللغ تسهیالت برای سال 

 میلیارد تومان آورده سهم بخش خصوصی داشته است. 70سرمایه گذار در سنوات قل   شود.

 پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد( برنامه زمان بندی

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

25 30 35 50 70 80 100    
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

          

 مهمترین اقدامات آتی:

و  رزی شهرستان خرم ابادهکتار گلخانه نیاز است مدیریت جهاد کشاو 40برای تکمی  و راه اندازی مابقی طرح یعنی 

ای بر یت طرحوضعصد یری و رو همچنین مرکز خدمات سرمایه گذاری استان نسلت به پیگاداره ک  مدیریت باغلانی 

 عم  آورند. ه رفع موانع احتمالی اقدام الزم را ب

  گششروه پیگیری کننده:

 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار (1

 فرماندار محترم شهرستان خرم آباد (2
 مدیر ک  محترم جهاد کشاورزی استان (3

 

 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 49حه:  صف  

             EH15کوهدشت هکتاری 10گلخانه : عنوان طرح                     
 دستگاه اجرایی: اداره ک  جهاد کشاورزی استان لرستان

 ننر 54اشتغال زایی:  1395سال شروع طرح:  کوهدشتشهرستان مح  اجرا:  نوع طرح: اقتصادی

 میلیون ریال 00002سرمایه گذاری انجام شده:  دارد           ندارد    مصوبات قانونی طرح: 

 میلیون ریال 000017ذاری مورد نیاز: سرمایه گ 

 درصد 45یشرفت فیزیکی طرح: پ جهاد دانشگاهی لرستانسرمایه گذار: 

 میلیون شاخه گ  رز 2.7تن توت فرنگی 300تن گوجه فرنگی، 300 ترفیت تولید اسمی:

 ضرورت طرح:
ار گرفته و در د نظر قراک مبع آا و خبه علت نیاز روز افزون بازار مصرف، کشت فشرده محصول و استناده بهینه از منا

، تحت کنترل ودن کمیتاالتر بب، به منظور تولید خارج از فص  -روز آوری و تکنولوژیبرداری از فنگلخانه ها با بهره
 است. اد نمودها ایجضرورت اجرای طرح های گلخانه ای ر -بودن مراح  کاشت، داشت و برداشت و باالبردن کینیت

 وضعیت فعلی و مهمترین موانع( )شامل شرح طرح

 وضعیت فعلی طرح:

مام زیر از ات های استان انجام شده است و پ  عملیات اجرایی احداث زیر ساخت این طرح توسط شرکت شهرک

 ر شده است.ااگذاندازی به جهاد دانشگاهی استان و ریال، طرح برای راه میلیون 20000ساخت و هزینه کرد 

 :مهمترین موانع مشوجود

 دلی  بدهیمشک  گازرسانی طرح ب -

 اهداف کمی طرح

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 300 300 300 300  تن گوجه فرنگی

 300 300 300 300  تن توت فرنگی

 2.7 2.7 2.7 2.7  میلیون شاخه شاخه گ  رز

 

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

     150000 تسهیالت

     20000 سرمایه گذاری بخش خصوصی

 

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 50حه:  صف  

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

40 45 50 75 100      
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

          

 مهمترین اقدامات آتی:

 از شرکت گاز استان صدور مجوز انشعاا گاز پیگیری برای

 گششروه پیگیری کننده:

 دارمعاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استان (1
 فرماندار محترم شهرستان کوهدشت (2
 مدیر ک  محترم جهاد کشاورزی استان (3
 مدیر عام  محترم شرکت شهرک های کشاورزی استان (4

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 51حه:  صف  

 

          EP16هکتاری واشیان پلدختر 20مجتمع گلخانه هیدروپونیک : عنوان طرح
 دستگاه اجرایی: اداره ک  جهاد کشاورزی استان لرستان

 ننر 502اشتغال زایی:  1395سال شروع طرح:  پلدخترشهرستان مح  اجرا:  دینوع طرح: اقتصا

 میلیون ریال 00025سرمایه گذاری انجام شده:  دارد           ندارد    مصوبات قانونی طرح: 

 میلیون ریال 0000158سرمایه گذاری مورد نیاز:  

 درصد 25پیشرفت فیزیکی طرح:  رضا جلاریسرمایه گذار: 

 میلیون شاخه گ  رز 21هزارتن گوجه فرنگی و  5.8 رفیت تولید اسمی:ت

 ضرورت طرح:
ر گرفته و در نظر قرا اک مدخبه علت نیاز روز افزون بازار مصرف، کشت فشرده محصول و استناده بهینه از منابع آا و 

تحت کنترل  دن کمیت،االتر بوب، فص به منظور تولید خارج از  -روز آوری و تکنولوژیبرداری از فنگلخانه ها با بهره
 .است اد نمودها ایجای گلخانه ای رضرورت اجرای طرح ه -بودن مراح  کاشت، داشت و برداشت و باالبردن کینیت

اشته ادامه د ی متواترو خشکسالی هاتر شده است  روند تغییر اقلیم شدیدهای اخیر  همچنین به علت اینکه طی سال
ه روز نمودهور و بت مینی و جاری به صورت یک چالش جدی برای تولید منابع آبی زیر زاست، کملود و محدودیت  

 است. یدا کردهپای به عنوان یک موضوع و امر بسیار مهم و ضروری نمود  های گلخانه لذا توسعه کشت است.

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح طرح

 وضعیت فعلی طرح:

ا بهای کشاورزی و هکتاری واشیان در شهرستان  پلدختر با محوریت شرکت شهرک 20 مجتمع گلخانه هیدروپونیک
 یزیکی داشته است. درصد پیشرفت ف 35آغاز و تاکنون حدود  95سرمایه گذاری شرکت هنت الماس در زمستان سال 

ی خورشیدی رفیت انرژتاز  مناسب برای بهره گیری یهمچنین به دلی  اینکه منطقه واشیان پلدختر دارای تعداد روزها
وره ت دو منظه صوربهای مشاور هلندی در نظر است از این گلخانه های صورت گرفته توسط شرکتباشد در طراحیمی

   CHPبه روش  لخانهیعنی تولید سلزی و صینی، سرشاخه گ  رز و همچنین تولید برق از انرژی خورشیدی و گاز گ
 برداری شود. بهره

  ود:مهمترین موانع مشوج

ی ط  رح راه انداز قیمت برای تکمی  وترین مشک  این طرح تصویب و اعطای تسهیالت بانکی ارزان در حال حاضر مهم

ندوق توس  عه مل  ی، ریال تسهیالت بانکی  از مح    ص   میلیون 1380000باشد.  لذا در صورت تأمین و تصویب مللغ  می

 اهد رسید.به بهره برداری خو 1397این طرح تا پایان خرداد سال 

 اهداف کمی طرح

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 5.8 5.8 5.8   هزار تن تولید سلزی و صینی

 21 21 21   میلیون شاخه گ  گ  رز



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 52حه:  صف  

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

     1380000 تسهیالت

     200000 سرمایه گذاری بخش خصوصی 

  

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

15 25 35 65 100      
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

          

 مهمترین اقدامات آتی:

نسلت  د کشاورزیجها  اداره کبرای تأمین و تصویب اعتلارات تسهیالت بانکی از مح  صندوق توسعه ملی نیاز است 

مچنین هستان، و اولید تکمیسیون اشتغال و رونق  به انجام اقدامات الزم از قلی  تشکی  پرونده،  تصویب طرح در

 صندوق توسعه ملی و اخذ مسدودی اعتلار از طریق بانک عام  اقدام نماید.

 گششروه پیگیری کننده:

 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار (1
 فرماندار محترم شهرستان پلدختر (2
 مدیر ک  محترم جهاد کشاورزی استان (3

 کت شهرک های کشاورزی استانمدیر عام  محترم شر (4

 

 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 53حه:  صف  

                EZ17هکتاری ازنا 20گلخانه : عنوان طرح                       
 دستگاه اجرایی: اداره ک  جهاد کشاورزی استان لرستان

 ننر 010اشتغال زایی:  6139سال شروع طرح:  ازناشهرستان مح  اجرا:  نوع طرح: اقتصادی

 میلیون ریال 0001سرمایه گذاری انجام شده:  دارد           ندارد    طرح:  مصوبات قانونی

 میلیون ریال 000048سرمایه گذاری مورد نیاز:  

 درصد 2پیشرفت فیزیکی طرح:  آقای شیرازیسرمایه گذار: 

 میلیون شاخه گ  رز 20تن سلزی و صینی و  5000 ترفیت تولید اسمی:

 ضرورت طرح:
ر گرفته و در نظر قرا اک مدخوز افزون بازار مصرف، کشت فشرده محصول و استناده بهینه از منابع آا و به علت نیاز ر

، تحت کنترل ودن کمیتاالتر بب، به منظور تولید خارج از فص  -روز آوری و تکنولوژیبرداری از فنگلخانه ها با بهره
 است. اد نمودها ایجاجرای طرح های گلخانه ای ر ضرورت -بودن مراح  کاشت، داشت و برداشت و باالبردن کینیت

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح طرح

 وضعیت فعلی طرح:

از طریق  جوزهای  مربوطههکتار با سرمایه گذاری شرکت فوالد ازنا  در حال اخذ م 20این طرح در زمینی به مساحت 

ه هلند بیت شالکدشرکت  راستا جلساتی توسط سرمایه گذار باباشد. درهمین دفتر جذا و حمایت از سرمایه گذاری می

  حاص طرح ر اینشرکت مذکور د توافق اولیه جهت همکاری انجام و (نفعلی گلخانه کشت و صنعت لرستا )مجری

 شده است.

 مهمترین موانع مشوجود:

 لیتر بر ثانیه 20اخذ مجوز تخصیص آا به مقدار (1
 میلیون ریال  400000للغ تخصیص و تصویب تسهیالت بانکی به م(2

 اهداف کمی طرح

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 5 5    هزارتن تولید سلزی و صینی

 20 20    میلیون شاخه سرشاخه گ  رز

 

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

    400000  تسهیالت

    80000  بخش خصوصی

 نامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(بر



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 54حه:  صف  

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 
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 مهمترین اقدامات آتی:

ن های کشاورزی استان لرستالیتر در ثانیه: در این خصوص شرکت شهرک 20صدور مجوز تخصیص آا به مقدار   (1
ی اخذ ستان برااذاری گفتر خدمات سرمایه نسلت به انجام اقدامات الزم از طریق شرکت آا منطقه ای استان و د

 لیتر در ثانیه اقدام نماید. 20مجوز آا به میزان 
ورد نیاز از طه و مبورات مرها: شرکت شهرکهای کشاورزی استان با انجام اقدامات الزم و اخذ اعتلا انجام زیرساخت (2

 ید.قدام نماضی اطرح به متقا طریق مرکز، نسلت به انجام  و احداث زیرساختهای مورد نیاز برای واگذاری
خصیص أمین و تتسلت به جهاد کشاورزی استان لرستان با پیگیری ناداره ک  تخصیص و تصویب اعتلار مورد نیاز:  (3

 اعتلارات الزم اعم از تسهیالت بانکی و اعتلارات استانی اقدام نماید.

 گششروه پیگیری کننده:

 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار (1
 فرماندار محترم شهرستان ازنا (2
 مدیر ک  محترم جهاد کشاورزی استان (3

 مدیر عام  محترم شرکت شهرک های کشاورزی استان (4
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                EF18هکتاری دلنان 25گلخانه : ان طرحعنو                               
 دستگاه اجرایی: اداره ک  جهاد کشاورزی استان لرستان

 ننر 502اشتغال زایی:  6139سال شروع طرح:  دلنانشهرستان مح  اجرا:  رح: اقتصادینوع ط

 میلیون ریال 0002سرمایه گذاری انجام شده:  دارد           ندارد    مصوبات قانونی طرح: 

 میلیون ریال 000057سرمایه گذاری مورد نیاز:  

شرکت شهرک های کشاورزی )برای سرمایه گذار: 
 زیرساخت( انجام

 درصد 5پیشرفت فیزیکی طرح: 

 تن انواع صینی جات و سلزیجات هزار 5 ترفیت تولید اسمی:

 ضرورت طرح:
ر گرفته و در نظر قرا اک مدخبه علت نیاز روز افزون بازار مصرف، کشت فشرده محصول و استناده بهینه از منابع آا و 

تحت کنترل  دن کمیت،االتر بوب، به منظور تولید خارج از فص  -روز آوری و تکنولوژیبرداری از فنگلخانه ها با بهره
  است.  اد نمودها ایجضرورت اجرای طرح های گلخانه ای ر -بودن مراح  کاشت، داشت و برداشت و باالبردن کینیت

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح طرح

 وضعیت فعلی طرح:

ی شهرستان دلنان  هکتار از مح  اراضی مل 25ک( در زمینی به مساحت این طرح به روش کشت خاک)غیرهیدروپونی

 5000ولید ان جهت تی استدر حال واگذاری می باشد مطالعات اولیه انجام و با سرمایه گذاری شرکت شهرکهای کشاورز

 تن انواع صینی جات و سلزیجات در حال پیگیری و اجرا می باشد.

از مح  منابع ملی  میلیون ریال اعتلار 70000شهرک های کشاورزی مللغ  برای احداث زیر ساخت ها، توسط شرکت

به  نآ یانداز   و راهطرح به بخش خصوصی واگذار می شود که برای تکمی، پ  از تکمی  زیرساختمورد نیاز است و 

و مابقی یعنی  مین می شودتوسط سرمایه گذار تأ میلیون ریال 100000از این مللغ میلیون ریال نیاز دارد.  500000

 .گردداز مح  اعتلارات تسهیالت بانکی تأمین  میلیون ریال 400000

 مهمترین موانع مشوجود:

 کملود اعتلار برای احداث زیر ساخت ها -

 هداف کمی طرحا

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 5000 5000 5000   تن تولید سلزی و صینی
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 ن ریال(اعتبار مورد نیاز)میلیو

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

     70000 ملی

     100000 درصد(20بخش خصوصی )

     400000 درصد(80تسهیالت بانکی )

  

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(
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 مهمترین اقدامات آتی:

ت  ضمن  نیاز اس های گلخانه اقدام نماید بدین منظور احداث زیرساختهای کشاورزی به منظور  شرکت شهرک (1
 اید.هماهنگی با ادارات مربوطه به ویژه در مرکز نسلت به اخذ اعتلار مورد نیاز اقدام نم

 مایدجهاد کشاورزی استان نسلت به تأمین و تخصیص اعتلار تسهیالت بانکی اقدام ناداره ک   (2
الزم ی ه پیگیراستان و فرماندار مربوطه نسلت ب یز خدمات سرمایه گذارشاورزی و مرکهای ک شرکت شهرک (3

 برای انتخاا سرمایه گذار اقدام نمایند.

 گششروه پیگیری کننده:

 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار (1
 فرماندار محترم شهرستان دلنان (2
 مدیر ک  محترم جهاد کشاورزی استان (3

 ی کشاورزی استانمدیر عام  محترم شرکت شهرک ها (4
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           EA19مجتمع گیاهان دارویی الیگودرز: عنوان طرح                         
 دستگاه اجرایی: اداره ک  جهاد کشاورزی استان لرستان

 ننر 501اشتغال زایی:  6139سال شروع طرح:  الیگودرزشهرستان مح  اجرا:  نوع طرح: اقتصادی

 میلیون ریال صنرسرمایه گذاری انجام شده:  دارد           ندارد    نی طرح: مصوبات قانو

 میلیون ریال 500000سرمایه گذاری مورد نیاز:  

 درصد پیشرفت فیزیکی طرح: صنر آوای بارانسرمایه گذار: شرکت 

 تار(هکدوم سه تن در هر  الدر سال اول)در سانواع گیاهان دارویی  تن 100 ترفیت تولید اسمی:

 ضرورت طرح:
 و یین داروورش گیاهای  مناسلی جهت پرشهرستان الیگودرز این منطقه از پتانسسرزمین، آمایش سند با توجه به 
رآمد باال غ   با دعه مشاهمچنین با توجه به اینکه در حال حاضر توس های فرآوری مرتلط برخوردار است. اجرای طرح

رداری از لی  برخوز به دباشد و به دلی  اینکه شهرستان الیگودرکشاورزی می یکی از اولویت های اصلی وزارت جهاد
 ،باشدیرخوردار مبتمع  شرایط اقلیمی مناسب از ترفیت بسیار باالیی برای توسعه کشت گیاهان دارویی به صورت مج

در شهرستان  و اشتغال ثروت تواند نقش بسزایی در ایجادلذا انجام این امر یعنی ایجاد مجتمع کشت گیاهان دارویی می
 محروم الیگودرز داشته باشد .

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح طرح

 وضعیت فعلی طرح:

با توجه به ، ن داروییگیاها رای طرحهای مرتلط بهپیشینه موفق استان در زمینه اج های  شهرستان وبا توجه به  ترفیت

س زمینی به همین اساه وبرح مذکور در دستور کار مدیران استانی قرار گرفتوجود یک سرمایه گذار توانمند اجرای طر

ر دست دذاری آن اح  واگهکتار در شهرستان الیگودرز  بعنوان مح  اجرای این واحد اقتصادی تعیین ومر 200مساحت 

یر موسیر، ارویی نظهان دباشد.  این طرح قرار است طی سه سال در شهرستان الیگودرز برای کشت انواع گیااقدام می

 65هکتار )هر سال  130هکتار و دوسال بعدی  70زعنران، آویشن، سیر و ... انجام شود که بر اساس آن سال اول 

 هکتار( گیاهان دارویی کشت شود.

 مهمترین موانع مشوجود:

ا الزم اس  ت شد لذی باتأمین آا مورد نیاز برای کشت گیاهان دارویی  از اساسی ترین الزامات م تخصیص منابع آا: (1
 شرکت آا منطقه ای استان نسلت به صدور مجوز برداشت از رودخانه موافقت نماید.

 کملود اعتلارات تسهیالت بانکی و یارانه دار (2

 باال بودن هزینه کاشت  (3

 هر محصول از اساسی ترین اولویتهای یک فعالیت اقتص  ادی الزم اس  ت در با توجه به اینکه بازاریابی و بازار رسانی (4
خصوص ترفیت های موجود در زمینه تلدی ، بسته بندی، فرآوری، اسان  گیری،  خش  ک کن  ی و ... در ارتل  اط ب  ا 
گیاهان دارویی تولید شده در استان ایجاد شود چراکه در حال حاضر ب  دلی  نل  ود ای  ن ترفیته  ا و ع  دم وج  ود ب  ازار 
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 ش  ک  ف  روش دچ  ار ش  ده و مجل  ور هس  تند ک  هبه م فروش مناسب، بیشتر تولید کنندگان گیاهان داروی در استان
محصوالت تولیدی خود را به صورت خام و فرآوری نشده با قیمت کمتر از ارزش اصلی محصول به خ  ارج از اس  تان 

 به فروش برسانند.

 اهداف کمی طرح

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 300 200 135 70 0 تن تولید گیاهان دارویی

 مورد نیاز)میلیون ریال( اعتبار

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

   4875 4875 5250 درصد(30)ملی

   8125 8125 8750 درصد(50تسهیالت)

   3250 3250 3500 درصد( 20سرمایه گذاری بخش خصوصی )

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(
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 ن اقدامات آتی:مهمتری

اداره ویی به اهان دارشت گیه ک  منابع طلیعی استان نسلت به شناسایی و معرفی اراضی منابع ملی با قابلیت کادار (1
 جهاد کشاورزی اقدام نماید.ک  

 اید.ام نممدیریت امور اراضی نسلت به واگذاری اراضی شناسایی شده به متقاضیان واجد شرایط اقد (2

ز مورد نیاز ذر و پیاهال، بنها اقدام الزم برای تأمین  کاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانمدیریت باغلانی با هم (3
 متقاضیان اقدام نماید.

ت بانکی، و ن تسهیالی تأمیجهاد کشاورزی و فرمانداری مربوطه اقدام الزم برای اخذ اعتلارات الزم برااداره ک   (4
 یارانه دار برای شروع عملیات کاشت اقدام نماید.

 گششروه پیگیری کننده:

 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار (1
 فرماندار محترم شهرستان الیگودرز (2
 مدیر ک  محترم جهاد کشاورزی استان (3

 ه ک  منابع طلیعی استانادار (4
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         EZ20اهکتاری پرورش گیاهان دارویی تولید گ  محمدی ازن 200مجتمع: عنوان طرح

 ه ک  جهاد کشاورزی استان لرستاندستگاه اجرایی: ادار

 ننر 501اشتغال زایی:  7139سال شروع طرح:  ازناشهرستان مح  اجرا:  نوع طرح: اقتصادی

 میلیون ریال صنرسرمایه گذاری انجام شده:  دارد           ندارد    مصوبات قانونی طرح: 

 میلیون ریال 000004سرمایه گذاری مورد نیاز:  

 درصد صنرپیشرفت فیزیکی طرح:  دکتر رستگار: سرمایه گذار

 تن در سال 100 ترفیت تولید اسمی:

 ضرورت طرح:

رزی می باشد هاد کشاوجزارت ، با درآمد باال یکی از اولویت های اصلی واینکه در حال حاضر توسعه مشاغ  با توجه به
واند نقش تد که می ا داررد و کشت گ  محمدی در شهرستان ازنا با توجه به شرایط اقلیمی پتانسی  زیادی برای ایجا

 داشته باشد.بسزایی در ایجاد ثروت 

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح طرح

 وضعیت فعلی طرح:

، عملیات ن داروییه گیاهابرای طرح های مرتلط پیشینه موفق استان در زمینه اج های  شهرستان و با توجه به  ترفیت

ت کشت باف یوتکنولوژیشرکت بهکتار در شهرستان ازنا با سرمایه گذاری  200زمینی به مساحت ی این طرح در اجرای

لی تامین و در مز اراضی و ا یعینیاز توسط اداره ک  منابع طل باشد در همین ارتلاط زمین مورد در دست اقدام می رستگار

 حال واگذاری به سرمایه گذار می باشد.

 مهمترین موانع مشوجود:

لت ستان  نسیست ازبا توجه به اینکه مح  اجرای طرح در یکی از مناطقی است که محیط  :ت محیط زیستمخالن (1

گیری الزم زنی و پیا رایکند لذا می بایست ببه ایجاد و احداث باغ یا گیاهان دارویی در این مناطق مخالنت می
 ی صدور مجوز موافقت اقدام نماید.محیط زیست برا

ز این رو ی باشد اممات این آا مورد نیاز برای احداث باغات گ  محمدی از اساسی ترین الزتأم :تخصیص منابع آا (2
 د.موافقت نمای به صدور مجوز برداشت از رودخانه ا منطقه ای استان نسلتالزم است شرکت آ

هره برداران ال می باشد و بمیلیون ری 200با توجه به اینکه هزینه احداث هر هکتار گ  محمدی بالغ بر  اعتلارات: (3
تخصیص  وه تأمین سلت بمنطقه توان الزم برای هزینه کرد این مللغ از مح  آورده شخصی را ندارند الزم است ن

ین خصوص را در ا دارانو تسهیالت بانکی بهره بر ی یارانه نهال و هزینه چاله کنی(اعتلارات ملی )برای اعطا
  کمک نمود.

میلیون ریال  200بر  غن بالبرای بهره بردارا ایجاد  هر  هکتار گ  محمدی هزینه کاشت و باال بودن هزینه احداث: (4
 است این موضوع مورد توجه قرار گیرد. است که الزم
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ی برای افزایش و تکمیل لدیلیبا توجه به اینکه صنایع جانلی و ت ایجاد صنایع تلدیلی و جانلی مرتلط با گ  محمدی: (5
  گث باغات ا احدالذا الزم است این زیرساختها می بایست همزمان ببرداران ضروری است میزان درآمد بهره

 محمدی ایجاد شوند.

 اهداف کمی طرح

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 200 160 120 80 40 هکتار احداث مجتمع گ  محمدی

 

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

 1800 1800 1800 1800 1800 ملی

 4200 4200 4200 4200 4200 تسهیالت

 840 840 840 840 840 بخش خصوصی

 

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(
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 مهمترین اقدامات آتی:

 شناسایی متقاضیان واجد شرایط (1
 ط زیست پیگیری برای اخذ مجوز محی (2
 پیگیری برای اخذ مجوز شرکت آا منطقه ای استان (3
 پیگیری برای تخصیص اعتلارات (4
 ارائه آموزشهای الزم به بهره برداران (5

  گششروه پیگیری کننده:

 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار (1
 فرماندار محترم شهرستان ازنا (2
 مدیر ک  محترم جهاد کشاورزی استان (3
 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 61حه:  صف  
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   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 62حه:  صف  

 121EP        مجتمع پرورش ماهی خاویار پلدختر: عنوان طرح                       
 دستگاه اجرایی: اداره ک  شیالت استان لرستان

 ننر 010اشتغال زایی:  1395سال شروع طرح:  پلدخترشهرستان مح  اجرا:  نوع طرح: اقتصادی

 میلیون ریال 00006سرمایه گذاری انجام شده:  ندارد   دارد            مصوبات قانونی طرح: *

 میلیون ریال 000008سرمایه گذاری مورد نیاز:  

 درصد صنرپیشرفت فیزیکی طرح:  یخانم آرزو چراغسرمایه گذار: 

 تن خاویار در سال 25تن گوشت و  600 ترفیت تولید اسمی:

ذیربط  تگاه هایلیه دسکو مجوزهای الزم از  اصولینه های تاسی  و موافقت کلیه مجوزهای قانونی از قلی  پروا *
 اخذ گردیده است.

 ضرورت طرح: 
 100 ی شدن آنر اجرایساحلی می باشد و د ترین طرح تولید ماهی خاویاری کشور در استان های غیر این طرح بزرگ

 ننر اشتغال ایجاد خواهد شد.
 

 ترین موانع()شامل وضعیت فعلی و مهم شرح طرح

 ردد.تن خاویار در سال به ترفیت تولید ماهیان خاویاری استان اضافه می گ 25تن گوشت و  600

 وضعیت فعلی طرح: 

آغاز و فاز اول  95در زمستان سال   )شرکت هنت الماس( عملیات اجرایی این طرح با سرمایه گذاری بخش خصوصی

تکمی  کلیه فازهای  در صورت .تکمی  شده استتن  100ا ترفیت بمیلیون ریال سرمایه گذاری  60000طرح با حدود 

 میلیون ریال خواهد رسید. 800000طرح حجم سرمایه گذاری به 

 مهمترین موانع مشوجود: 

 عدم وجود صنایع فرآوری مناسب بعد از فرآیند تولید (1
 مشک  تامین بچه ماهی (2

 اهداف کمی طرح

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

  200 40 - - تن تولید گوشت 

 *الزم به توضیح است که هدف تولید خاویار بعد از سال هشتم محقق خواهد شد.

                                                 
  د.رجوع شو 13نحوه کد گذاری به صنحه  جهت -1



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 63حه:  صف  

 )میلیون ریال( اعتبار مورد نیاز

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

 80000 60000 50000 25000 50000 سرمایه گذاری بخش خصوصی

 80000 60000 50000 50000 100000 تسهیالت
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 سه ماه یکبار)درصد( بهره برداری تا تولیدبرنامه زمان بندی پیش بینی 
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 97ان شهریور ایپکه تا  .باشد *با توجه به تکمی  فاز اول طرح، این برنامه زمان بندی صرفا مربوط به فاز دوم طرح می

 ی انجام خواهد شد.رهاسازی بچه ماه 97و در شهریور  زیرساخت طرح به اتمام خواهد رسید و آبگیری خواهد شد

 مهمترین اقدامات آتی:  

 عمرانی(-تامین اعتلارات مورد نیاز)جاری (1
 هماهنگی در خصوص انتقال دانش فنی (2
 تامین بچه ماهیان مورد نیاز (3
 نیازارایه خدمات کارشناس مورد  (4

 گششروه پیگیری کننده: 

 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار (1
 فرماندار محترم شهرستان پلدختر (2
 مدیر ک  محترم شیالت استان (3
 مدیر عام  محترم شرکت سهامی آا منطقه ای استان (4

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 64حه:  صف  

 

         CP22: احداث مجتمع پرورش ماهی انار رودعنوان پروژه                  
 اجرایی: اداره ک  شیالت استان لرستاندستگاه 

 درصد 90پیشرفت فیزیکی پروژه:  1385سال شروع پروژه:  پلدخترشهرستان مح  اجرا:  نوع پروژه: عمرانی

 میلیون ریال 7.999اعتلار هزینه شده:  مصوبات قانونی :    دارد               ندارد 

 میلیون ریال 8300: 1396اعتلار مصوا سال  

 ضرورت پروژه:
ولید آبزیان استان تتن به مجموع  350در صورت احداث، تکمی  و بهره برداری مجتمع پرورش ماهی مزبور میزان 

 فراهم خواهد گردید. ننر به صورت غیر مستقیم 120ننر به صورت مستقیم و  60اضافه خواهد شد و ایجاد اشتغال 

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

 وضعیت فعلی پششششروژه:

 عملیات عمرانی پروژه از قلی :

 ارائه نقشه توسط مشاور  (1
 تسطیح نمودن مکان مورد نظر  (2
 احداث بند انحرافی پروژه  (3
 احداث کانال های آبرسان و کانال های زهکش (4
 در حال اجرا می باشد. درصد 90با پیشرفت فیزیکی  (5

 مهمترین موانع مشوجود:

 .ل جاریتخصیص اعتلار سا کملود

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 400 350 350 350 0 تن تولید آبزیان

 

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

      ملی

    7000 8300 استانی

  

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 65حه:  صف  
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  مهمترین اقدامات آتی:

 اصالح خروجی سایت تخریب شده در اثر سیالا  (1
 حوضچه ترسیب احداث  (2
 عملیات اجرایی لوله گذاری کانال اصلی  (3
 عملیات اجرایی احداث دیوار حائ  گابیونی. (4

 گششروه پیگیری کننده:

 معاون محترم امور عمرانی استاندار (1
 ترفرماندار محترم شهرستان پلدخ (2
 مدیر ک  محترم شیالت استان (3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 66حه:  صف  

                 CK23: پرورش ماهی سپید دشتعنوان پروژه                                      
 دستگاه اجرایی: اداره ک  جهاد کشاورزی استان لرستان

 درصد 18ت فیزیکی پروژه: پیشرف 1391سال شروع پروژه:  خرم آبادشهرستان مح  اجرا:  نوع پروژه: عمرانی

 میلیون ریال 42374اعتلار هزینه شده:  مصوبات قانونی :    دارد               ندارد 

 میلیون ریال 123165: 1396اعتلار مصوا سال  

 رورت پروژه:ض
ن استان ولید آبزیاتتن به مجموع  6000در صورت احداث و تکمی  بهره برداری مجتمع پرورش ماهی مزبور میزان 

 د.شننر فراهم خواهد  2400ننر و غیر مستقیم  1200اضافه خواهد شد و زمینه اشتغال مستقیم 

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

 ی باشد.صیص مپروژه در حال حاضر فعال می باشد و مهمترین مانع کملود اعتلار و پایین بودن میزان تخ

 وضعیت فعلی پششششروژه:

 ه در حال حاضر فعال می باشد.پروژ

 توسط مشاور ذیصالح پروژهارائه نقشه اجرایی و  (1
 درصد 20پروژه با پیشرفت فیزیکی  برداری مح  اجرای تسطیح و خاک (2
 درصد 30برسان مجتمع با پیشرفت فیزیکی احداث کانال آ (3
 است و در حال اجرا می باشد. درصد 18در حدود  پروژهپیشرفت فیزیکی کلی  (4

 

 ن موانع مشوجود: مهمتری

 کملود اعتلار و پایین بودن میزان تخصیص می باشد.

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 6000 3000    تن تولید آبزیان

 

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

      ملی

 100000 100000 100000 100000 123165 استانی

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 67حه:  صف  

 

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(
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  مهمترین اقدامات آتی:

 عملیات اجرایی بند انحرافی انجام خواهد شد (1
 اجرای کانال آبرسان و احداث یک دهنه پ  صورت خواهد پذیرفت (2
 متر مد نظر قرار خواهد گرفت 2000اجرای عملیات لوله گذاری به طول  (3

 مجتمع جهت واگذاری آماده شود. (4

 

  گششروه پیگیری کننده:

 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار (1
 فرماندار محترم شهرستان خرم آباد (2
 مدیر ک  محترم شیالت استان (3

 مدیر عام  محترم شرکت سهامی آا منطقه ای استان (4



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 68حه:  صف  
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   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 69حه:  صف  

 

 124CF              عنوان پروژه: ایستگاه پمپاژ اسماعی  آباد                                 
 دستگاه اجرایی: شرکت سهامی آا منطقه ای استان لرستان

 درصد 60پیشرفت فیزیکی پروژه:  1384سال شروع پروژه:  دلنانشهرستان مح  اجرا:  نوع پروژه: عمرانی

 میلیون ریال 77000اعتلار هزینه شده:  دارد               ندارد :   *نونیمصوبات قا

 میلیون ریال 51544: 1396اعتلار مصوا سال  

می باشد  23/6/89 مورخ 700/49729/89تخصیص آا از جانب وزارت نیرو به  شماره  MCM11.3ه دارای * این پروژ
رای این بایست ب و می نیرو در مجوز های تخصیص آا گذشته بازنگری نموده لیکن با توجه به شرایط موجود، وزارت

 پروژه مجددا مجوز تخصیص آا اخذ نمود.

 ضرورت پروژه:
ن میزا ا به آبی می باشد.هکتار از اراضی دیم منطقه و تلدی  آنه 1050هدف از اجرای پروژه تامین آا مورد نیاز  

 ننر می باشد 600اشتغال زایی طرح پ  از بهره برداری 

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

  وضعیت فعلی پششششروژه:

 می باشد ددرص 40 :فرعی اصلی و پیشرفت فیزیکی شلکهاما  درصد 60 شرفت فیزیکی ایستگاه پمپاژ:پی -1
 کارهای انجام شده : -2

سانی ربرق – الکتروپمپ نصب پمپ و –ستگاه پمپاژ احداث ساختمان ای –های انتقال آا  انحرافی و کانال احداث بند 

 احداث شلکه اصلی آبیاری –ایستگاه 
 3و 2جرای شلکه آبیاری درجه میلیارد ریال برای ا 1/4با مللغ پیمان :  123پیمانکار پروژه هم اکنون شرکت تالش  -3

پیمانکار . م می شودندی انجابه ک پروژه اجرای کار در سنوات گذشته پای کار است اما به دلی  کملود اعتلار 94ازسال 
 .خواست خاتمه پیمان داده که در دست بررسی می باشددر
: ای باقیمانده شام رف انجام کارهاست که می بایست ص میلیون ریال 50000 اعتلار مورد نیاز جهت تکمی  : -4

ث احدا –ق تقال براصالح خط ان –برقراری انشعاا برق خریداری شده از برق باختر و شرکت توزیع برق لرستان 
 حوضچه شیرآالت شود.

 250هکتار این شلکه  1050از اداره ک  جهاد کشاورزی محول شده است و آن اداره ک  اجرای شلکه فرعی کال به  -5
 هکتار باقی مانده است که در آینده اجرا خواهد نمود. 800هکتار را انجام و 

 مهمترین موانع مشوجود:

 پروژهالزم جهت اجرای کارهای باقیمانده  یالیر کملود تخصیص (1

ز آن جدایی ا ر اثردعدم برقراری انشعاا برق توسط شرکت توزیع برق استان به دلی  اختالف با برق باختر  (2
 شرکت

                                                 
 د.رجوع شو 13نحوه کد گذاری به صنحه  جهت -1



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 70حه:  صف  

 .کاهش آبدهی رودخانه به دلی  خشکسالی که در نتیجه آن بایستی سطح اراضی زیر کشت کاهش یابد (3

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

    100 80 درصد اقدامات تکمیلی ایستگاه

   1050 650 400 هکتار شلکه اصلی

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

      ملی

   15000 15000 51544 استانی

 ر)درصد(برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبا

خرداد 
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خرداد 
1397 

شهریور 
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95 100         

 مهمترین اقدامات آتی: 

  اخذ تخصیص آاپیگیری های الزم جهت  (1

  پروژهپیگیری های الزم جهت تامین اعتلار مورد نیاز  (2

 مشاور شارژ مالی پیمانکار و ها و پرداخت بدهی (3

 تکمی  کارهای باقیمانده شام  موارد زیر: (4

 برق ااانشع برقراری و برق انتقال خط اصالح (1-4
 آالت شیر های حوضچه اصالح (2-4
 آا انتقال لوله هیدرولیکی تست (3-4
 گذشته های سال شده نصب های پمپ الکترو نگهداری و سروی  (4-4
 فوق اقدامات انجام پ  ایستگاه احتمالی اصالحات انجام (5-4
 انحرافی بند پشت الیروبی (6-4

 خاتمه دادن به قرارداد پیمانکار  (7-4

 مان پ  از خاتمه پیمان پیمانکارتعیین تکلیف نگهلانان ایستگاه برای ز (8-4

  گششروه پیگیری کننده:

 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار (1

 فرماندار محترم شهرستان دلنان (2

 مدیر عام  محترم شرکت سهامی آا منطقه ای استان (3



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 71حه:  صف  

 

          CZ25بادعنوان پروژه: تکمی  ایستگاه پمپاژ کلکله محمود آ                
 اجرایی: شرکت سهامی آا منطقه ای استان لرستان دستگاه

 درصد 30پیشرفت فیزیکی پروژه:  1383سال شروع پروژه:  ازناشهرستان مح  اجرا:  نوع پروژه: عمرانی

 میلیون ریال 20753اعتلار هزینه شده:  دارد               ندارد نونی :  مصوبات قا*

 ریال میلیون 20000: 1396اعتلار مصوا سال  

 می 23/6/89 مورخ 700/49729/89 شماره  به نیرو وزارت جانب از آا تخصیص MCM11.3 دارای پروزه این *
ت برای می بایس موده ونلیکن با توجه به شرایط موجود، وزارت نیرو در مجوز های تخصیص آا گذشته بازنگری  باشد

 این پروژه مجددا مجوز تخصیص آا اخذ نمود.

 ضرورت پروژه:
لدی  تم به آبی ا شده و از  دیآهکتار از اراضی روستاهای کلکله و محمود آباد ازنا تأمین  600با اجرای این طرح حدود 

 می شوند.

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

 وضعیت فعلی پششششروژه:
 پروژه متوقف می باشد.
 .می باشد ریالمیلیون  2000 هم رو به مشاو ریالمیلیون  2000میزان بدهی به پیمانکار 

  30( : درصد)پمپاژ ایستگاه فیزیکی پیشرفت  (1
  -( :  درصد) شلکه فیزیکی پیشرفت  (2
 : شده انجام کارهای (3

 احداث زهکش مح  تامین آا ایستگاه در ساح  رودخانه ماربره  -

  پمپاژ ایستگاه مح  خاکلرداری -

 احداث بخش عمده ای از ساختمان ایستگاه  -

 متر 2500 طول به آا انتقال خط احداث -

  های پروژه پمپ الکتروهیه ت -
 میلیون ریال 20753: تاکنون شده هزینه اعتلار (4
 کارهای باقیمانده :  (5

  پمپاژ ایستگاه ساختمان تکمی  -

 به ایستگاه رسانی برق -

 نصب تابلوهای برق ایستگاه حم  وخرید،   -

 الکتروپمپ  و پمپ نصب  -

 تکمی  استخر آبیاری -

 هکتار 600 وسعت به آبیاری فرعی شلکه احداث -
 میلیون ریال 50000: تکمی  جهت نیاز مورد اعتلار  (6
 به اما گردیده کار به مشغول 93 سال از تومان میلیارد 3/1 پیمان مللغ با باختر بنای مهراز شرکت پروژه پیمانکار (7



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 72حه:  صف  

 پروژه متعاقلا و شده داده خاتمه مربوطه پیمان به 96 سال ماه آبان در تخصیص در سنوات گذشته، کملود دلی 
 .باشد می پروژه قطعی وضعیت صورت تهیه حال در پیمانکار و شد موقت تحوی 

 مهمترین موانع مشوجود:

 و بدهی انلاشته شده به پیمانکاران و مشاور طرح تخصیص ریالیکملود 

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

    600 0 هکتار یتامین آا کشاورز

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

      ملی

    30000 20000 استانی

د جهاره ک  اداه اعتلار درج شده در جدول جهت تکمی  ایستگاه پمپاژ و شلکه اصلی می باشد و شلکه فرعی ب

 .کشاورزی واگذار می شود

 پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(برنامه زمان بندی پیش بینی 

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

30 30 32 34 50 70 85 100   
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

 خرداد
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

          

 مهمترین اقدامات آتی:

  اخذ تخصیص آاپیگیری های الزم جهت  (1

  پیگیری تامین اعتلار الزم (2

 پرداخت مطاللات پیمانکاران و مشاوران طرح (3

بیاری شلکه آث احدا واگذاری احتمالی تکمی  عملیات ساختمانی وبرقی باقیمانده ایستگاه و استخر وهمچنیین (4
  2قانون الحاق  27در قالب ماده  BOTفرعی تحت فشار مربوطه به سرمایه گذار به روش 

ز تأمین ای پ  درصورت عدم واگذاری طرح به بخش خصوصی عملیات تکمیلی باقیمانده ایستگاه و شلکه اصل (5
 اعتلار بایستی توسط شرکت آا منطقه ای انجام شود.

 گششروه پیگیری کننده:

 محترم هماهنگی امور عمرانی استاندارمعاون  (1

 فرماندار محترم شهرستان ازنا (2

 مدیر عام  محترم شرکت سهامی آا منطقه ای استان (3



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 73حه:  صف  

 

           CK26عنوان پروژه: ساختمان شلکه آبیاری و زهکشی ایوشان               
 دستگاه اجرایی: شرکت سهامی آا منطقه ای استان لرستان

 درصد 50پیشرفت فیزیکی پروژه:  1384سال شروع پروژه:  خرم آبادشهرستان مح  اجرا:  نوع پروژه: عمرانی

 میلیون ریال 301167اعتلار هزینه شده:  دارد               ندارد نونی :  مصوبات قا*

 میلیون ریال 28305: 1396اعتلار مصوا سال  

 .دارد 215مجوز ماده  *

 ضرورت پروژه:

ر هکتا 2500آبی جهت  با اجرای این پروژه امکان شرایط کشت، کشاورزی 2و  1های آبرسانی  هکتار شلکه 2500

 بدین و فراهم اهالی از رنن 1250 جهت پایدار اشتغال شرایط فوق عالوه بر مورد. اراضی دیم منطقه ایجاد خواهد شد

 .شد خواهد جلوگیری همجوار شهرهای به ها آن کوچ و مهاجرت از وسیله

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( روژهشرح پ

 وضعیت فعلی پششششروژه:

 .رصد می باشدد 54پیشرفت فیزيکی شبکه آبیاری اصلی و  باشد می فعال حاضر حال در پروژه عمرانی عملیات (1

 اهم فعالیتهای اجرایی شلکه  به شرح ذی  می باشد. (2

 تجهیز کارگاه  -الف
 نیهای خاکی با رویه بت و اجرای الینینگ بتن کانال خاکلرداری و ساخت کانال های آبلر -ا
 ساخت دو سینون با لوله و سازه های بتنی مربوط به آنها -ج
 فوالدی و چدن -با لوله های  جی آر پی 2و  1اجرای شلکه اصلی  -د

 جهاد کشاورزی در حال اجرای شلکه فرعی می باشداداره ک  در حال حاضر  (3

 مهمترین موانع مشوجود:

 و حجم پروژهد اعتلار در موافقت نامه با توجه به پیشرفت فیزیکی کملو -

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

   2500 1500 500 هکتار تامین آا کشاورزی

 

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

   220000 230000 28305 ملی

      یاستان



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 74حه:  صف  

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

47 50 52 54 60 67 74 81 89 96 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

98 100         

 مهمترین اقدامات آتی:

 پیگیری جهت تامین اعتلار مناسب در سال های آتی

  گششروه پیگیری کننده:

 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار (1

 فرماندار محترم شهرستان خرم آباد (2
 ر عام  محترم شرکت سهامی آا منطقه ای استانمدی (3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 75حه:  صف  

       CA27یانعنوان پروژه: احداث شلکه آبیاری و زهکشی حوض                    
 دستگاه اجرایی: شرکت سهامی آا منطقه ای استان لرستان

 درصد 85ت فیزیکی پروژه: پیشرف 1384سال شروع پروژه:  شهرستان مح  اجرا: الیگودرز نوع پروژه: عمرانی

 میلیون ریال 274010اعتلار هزینه شده:  مصوبات قانونی :    دارد               ندارد 

 میلیون ریال 81575: 1396اعتلار مصوا سال  

 ضرورت پروژه:
منطقه غرا  ار از اراضیهکت 3000با اجرای طرح شلکه آبیاری زهکشی حوضیان آا تأمین شده از سد مزبور بین حدود 

 و شمال شهر الیگودرز توزیع خواهد شد.

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

 وضعیت فعلی پششششروژه:

 عملیات عمرانی پروژه در حال حاضر فعال می باشد
ین همچن و شاور طرحم ار وبه لحاظ نلود چشم انداز روشنی از تامین اعتلار الزم برای پرداخت بدهی به پیمانک -

م هورزی که هاد کشاجاداره ک  است که تکمی  عملیات اجرایی شلکه اصلی به  تکمی  آن قرار ادامه اجرا و
 می باشد واگذار گردد.  پروژهاجرای شلکه فرعی  حالاکنون در 

 درصد می باشد. 85در حدود  پروژهیکی پیشرفت فیز -

میلیارد تومان،  5/0، پیمانکار میلیارد تومان 3لوله میلیارد تومان ، تولید کننده  1شام  مشاور  پروژهبدهی های  -
 میلیارد تومان می باشد 5/4مجموعا برابر 

 .پروژهی باقیمانده درصد پیشرفت فیزیک 15میلیارد تومان بابت  5/1 پروژهاعتلار مورد نیاز جهت تکمی   -

 ست.ده اگردی اقدامات تکمیلی شام  جاده، ساخت حوضچه و نصب شیر آالت به جهاد کشاورزی محول -

 مهمترین موانع مشوجود:

 های خاتمه یون طرحقانون بودجه و عدم تامین اعتلار موردی از مح  د 1حذف ردیف بودجه ای از پیوست شماره 

 یافته.

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

    3000 2550 هکتار ایجاد شلکه اصلی

 یلیون ریال(عتبار مورد نیاز)ما

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

    15000 81575 ملی

      استانی

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 76حه:  صف  

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

85 85 85 90 95 100     
 آذر
 1398 

 اسنند
 1398 

خرداد 
1399 

 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

          

 مهمترین اقدامات آتی:

 برنامه و بودجه کشور سازمانپیگیری جهت اخذ اعتلار و پرداخت دیون از 

 :گششروه پیگیری کننده

 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار (1

 فرماندار محترم شهرستان الیگودرز (2
 لرستان آا منطقه ای سهامی شرکت مدیر عام  محترم (3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 77حه:  صف  

              CS28عنوان پروژه: ایستگاه پمپاژ فیض آباد                     
 ستاندستگاه اجرایی: شرکت سهامی آا منطقه ای استان لر

 درصد 60پیشرفت فیزیکی پروژه:  1381سال شروع پروژه:  سلسلهشهرستان مح  اجرا:  نوع پروژه: عمرانی

 میلیون ریال 110000اعتلار هزینه شده:  دارد               ندارد نونی :  مصوبات قا*

 میلیون ریال 41429: 1396اعتلار مصوا سال  

 700/20645ره که این مجوز تحت شما های آبی مجوز تخصیص آا می باشدمهمترین  مصوبات قانونی پروژه  *
 درسال برای آن توسط وزارت نیرو صادر شده است. MCM 25به میزان  23/2/88درمورخ 

 ضرورت پروژه:
  دیشده و از دیم به آبی تل هکتار از اراضی کشاورزی منطقه تامین 2750با احداث این ایستگاه، آا مورد نیاز  حدود 

 می شوند. 

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

 وضعیت فعلی پششششروژه:
 ژهپرو تجهیزات های دهسازن وهمچنین طرح پیمانکار و مشاور به بدهی و اعتلار تخصیصی کملود علت به حاضر درحال
 .باشد می فعال نیمه
  60 :ت فیزیکی ایستگاه پمپاژ)درصد(پیشرف (1
  60 :)درصد( اصلی وفرعی هپیشرفت فیزیکی شلک (2
 کارهای انجام شده تاکنون :  (3

 متر 1.8آن  متر وارتناع تیغه آا روی 4.5متر و ارتناع  30بند انحرافی از نوع بتنی  بادهانه  -
 متر از نوع بک  بتنی 385کانال انتقال ازبند تا ایستگاه پمپاژبه طول  -

نیکال نصب لکترومکاام  اکها دو ایستگاه با تجهیزات  ایستگاههای پمپاژ به تعداد سه ایستگاه ساخته شده پمپ -
 لیتر درثانیه 2500شده برق رسانی به ایستگاه با ترفیت مجموع 

 میلی متر  1200از نوع فوالدی با قطر1خط انتقال شماره  -
 لیتردر ثانیه 2500کیلومتر بامقطع ذوزنقه وترفیت  11کانال بتنی انتقال آا اصلی به طول حدودًا  -
 میلیمتر 1000ه فوالدی با قطرخط لول -

 لیتر درثانیه1800با مقطع ذوزنقه و ترفیت 2کانال بتنی انتقال آا  شماره  -

 متر 1300میلیمتر به طول  750از نوع فوالدی به قطر  2خط انتقال شماره  -

 کیلومتر از پست مرکزی الشتر   14کیلوولت اختصاصی به طول 20خط انتقال برق  -

 شلکه درحال بهره برداری می باشد.هکتار از 1400همینطور  -
 کارهای باقیمانده: (4

ذوزنقه ای با پوشش بتنی به  کیلومتر کانال10- میلیون ریال 200000با اعتلار 2واحد ایستگاه فرعی در قطعه  4تعداد 
 3بعد از ایستگاه   میلیون ریال 60000اعتلار  کیلومتر با 7طول 
 هکتار  550برای  3چهار واحد ایستگاه فرعی در قطعه -
 میلیون 5000 لغ براری ببا اعتلا 20به میزان %3تهیه ونصب تاسیسات برقی ومکانیکی وابزاردقیق ایستگاه اصلی  –

 ریال 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 78حه:  صف  

 ریال  میلیون 5000لار تکمی  عملیات برقی ایستگاههای اصلی و تجهیز به سیستمهای ابزار دقیق مدیریتی با اعت–
 هکتار باقیمانده توسط جهاد کشاورزی 550احداث شلکه فرعی آبیاری به میزان  -
برداری  ونی های بهرههکتاری از شلکه آبیاری احداث شده در حال بهره برداری و تعا 1400هم اکنون حدودًا  (5

 تشکی  گردیده است
 میلیون ریال می باشد. 20500بدهی در این طرح  (6
 

 مهمترین موانع مشوجود:
 تخصیصکملود  (1
 پایین دست ایستگاه که شکایت کرده اند.سایت پرورش ماهی در  2وجود  (2

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 2750 2340 2000 1740 1400 هکتار ایجاد شلکه اصلی

       تکمی  عملیات باقیمانده

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

      ملی

   35000 35000 41429 استانی

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

60 60 62 65 68 70 75 80 85 90 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

95 100         

 مهمترین اقدامات آتی:

 استانی اعتلاراتاز مح   پیگیری اعتلار الزم جهت اتمام طرح (1

 تعیین تکلیف دو سایت پرورش ماهی (2

 ز طرحتکمی  عملیات باقیمانده جهت بهره برداری کام  ا (3

  گششروه پیگیری کننده:

 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار (1

  فرماندار محترم شهرستان سلسله (2

 لرستان آا منطقه ای سهامی شرکت مدیر عام  محترم (3

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 79حه:  صف  

           CH29عنوان پروژه: تکمی  ایستگاه پمپاژ گرخوشاا                     
 ه ای استان لرستاندستگاه اجرایی: شرکت سهامی آا منطق

 درصد 90پیشرفت فیزیکی پروژه:  1386سال شروع پروژه:  شهرستان مح  اجرا: کوهدشت نوع پروژه: عمرانی

 میلیون ریال 45000اعتلار هزینه شده:  مصوبات قانونی :    دارد               ندارد *

 میلیون ریال 30054: 1396اعتلار مصوا سال  

وبه  18/9/80رخ مو 800/14340ی مجوز تخصیص آا از شرکت آا منطقه ای لرستان به شماره این پروژه دارا *
 سال می باشد. در MCM 2.07لیتر در ثانیه معادل  235میزان 

 ضرورت پروژه:
ده رمعلی و گرخوشاا تأمین شاراضی کشاورزی روستاهای ده ک هکتار از 250با احداث این ایستگاه، آا مورد نیاز حدود 

 از دیم به آبی تلدی  می شود.و 

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

 وضعیت فعلی پششششروژه:

شاور مانکار و ه به پیم. میزان بدهی پروژفعال است غیر علت بدهی های گذشته تعطی  وه درحال حاضر این پروژه ب

لیون ریال نیاز می 20000ه جهت تکمی  این پروژه بمیلیون ریال می باشد. همچنین الزم به ذکر است که  30000پروژه 

 است.

 مهمترین موانع مشوجود:

 تخصیص سال جاریکملود  (1

است  ط انتقالسیر خم(؛ شخصی بنام بهمن قلادی که اراضی)باغ( وی در وجود برخی معارضین )آقای بهمن قلادی (2
 .ناسی می خواهداجازه اجرای خط انتقال را در محدوده زمینش نمی دهد و غرامت غیر کارش

3)  

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

    250 200 هکتار تامین آا کشاورزی

 

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

      ملی

    20000 30054 استانی

 .برآورد گردیده است 1397ر سال جهت تکمی  ایستگاه و شلکه اصلی، اعتلار مورد نیاز د



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 80حه:  صف  

 

 

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

90 90 90 90 92 96 100    
خرداد  1398ند اسن 1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

          

 مهمترین اقدامات آتی:

 انجام عملیات تکمیلی پروژه (1
 توسط فرمانداری  یرفع مشکالت اجتماع (2

 کشاورزی جهاداداره ک  به  فرعی شلکه واگذاری اجرای (3

 

  ه:گششروه پیگیری کنند

 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار (1

 فرماندار محترم شهرستان کوهدشت (2
 لرستان آا منطقه ای سهامی شرکت مدیر عام  محترم (3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 81حه:  صف  

 

 

                   CP30عنوان پروژه: ایستگاه پمپاژ جایدر                            
 ستان لرستاندستگاه اجرایی: شرکت سهامی آا منطقه ای ا

 درصد 52پیشرفت فیزیکی پروژه:  1388سال شروع پروژه:  پلدخترشهرستان مح  اجرا:  نوع پروژه: عمرانی

 میلیون ریال 310000اعتلار هزینه شده:  مصوبات قانونی :    دارد               ندارد 

 میلیون ریال 103785: 1396اعتلار مصوا سال  

 ضرورت پروژه:
 از طرفی عالوه بر. دهکتار اراضی دیم منطقه فراهم می گرد 1950این طرح امکان شرایط کشت آبی جهت  با اجرای

با . می شود یز فراهماسب نمورد فوق شرایط دو مرحله ی کشت با توجه به شرایط هوای منطقه با تامین آا در زمان من
 هم می شود.جلوگیری از مهاجرت فراننر و  1000انجام موارد فوق شرایط اشتغال پایدار و مناسب جهت 

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

 وضعیت فعلی پششششروژه:

)با توجه به  تاسفعال درصد  52پیشرفت فیزيکی شبکه آبیاری با عملیات عمرانی پروژه در حال حاضر  (1

شاور دز هندسین ممارت ار تحت نظوجود اعتلارات ساالنه از مح  اعتلارات طرح های ملی استانی شده، پیمانک
 آا مشغول انجام عملیات اجرایی می باشد(

 اهم فعالیتهای اجرایی شلکه  به شرح ذی  می باشد.(2

 تجهیزکارگاه  -الف
 یخاکلرداری و سازه آبگیر و ساختمان بهره برداری و ساختمان ایستگاه پمپاژ اصل -ا
 یشرفت فیزیکیدرصد پ 80با  5و1ساخت دو ایستگاه پمپاژ فرعی  -ج
 فرعی 5و 1اجرای خط برق به ایستگاه اصلی و دو ایستگاه -د
 لیتر برثانیه 2950متر با لوله فوالدی با ترفیت  3800اجرای خط پمپاژ بطول -ذ
 هکتار 1000به میزان  4و3و فرعی  2و1اجرای شلکه آبیاری اصلی -ر
 تهیه الکتروموتورها و پمپ ها و شیر آالت سه ایستگاه فوق -ز
 بر خاکی با پوشش بتنی با جاده دسترسی شنیاآاجرای کانالهای -ط

  مهمترین موانع مشوجود:

 در موافقتنامه برای تملک اراضی و همچنین جهت خرید انشعابات برق اعتلارنلود 

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

  1950 1000   هکتار تامین آا کشاورزی شلکه اصلی و فرعی طرح



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 82حه:  صف  

 

 

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

   140000 110000 103785 ملی

      استانی

  

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

هریور ش
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

49 52 55 60 65 70 75 80 85 90 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

95 100         

 

  مهمترین اقدامات آتی:

 سازمان برنامه و بودجه کشوراز  اعتلار یدرصد 100تخصیص  پیگیری برای اخذ (1

 ادامه عملیات اجرایی تکمیلی مورد نیاز پروژه (2
 گیری جهت تملک های با مللغ کم و همچنین خرید انشعابات برق پی (3

 

 گششروه پیگیری کننده:

 پلدختر نماینده محترم شهرستان (1

 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار (2
 پلدخترهرستان فرماندار محترم ش (3

 لرستان آا منطقه ای سهامی شرکت مدیر عام  محترم (4
 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 83حه:  صف  

 

              CP31عنوان پروژه: ایستگاه پمپاژ واشیان                       
 دستگاه اجرایی: شرکت سهامی آا منطقه ای استان لرستان

 درصد 50پیشرفت فیزیکی پروژه:  1382سال شروع پروژه:  پلدخترشهرستان مح  اجرا:  نوع پروژه: عمرانی

 میلیون ریال 137561اعتلار هزینه شده:  دارد               ندارد نونی :  مصوبات قا*

 میلیون ریال 48700: 1396اعتلار مصوا سال  

به میزان  30/6/89مورخ  700/50418/9شماره  این پروژه دارای مجوز تخصیص آا از وزارت نیرو تحت *
MCM11 ال می باشد.در س 

 ضرورت پروژه:
تلدی   شده و از دیم به آبی هکتار از اراضی کشاورزی منطقه واشیان تأمین 1250آا مورد نیاز  پروژهبا اجرای این   

 می شوند.

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

 وضعیت فعلی پششششروژه:

طقه ای کت آا منند و شرای پیمانکاری و مشاور فعالیتی نداره یک از شرکت درحال حاضر به علت کملود اعتلار هی 

 تکمیلی می باشد. در انتظار تخصیص اعتلار مورد نیاز برای ادامه عملیات اجرایی و

  52یشرفت فیزیکی ایستگاه پمپاژ)درصد( : پ (1
وله نتقال با لا خط –ک یاحداث خط انتقال برق شماره  –کارهای انجام شده : احداث ساختمان ایستگاه شماره یک  (2

ر کام  شام  ساختمان و به طو 2احداث ایستگاه پمپاژ شماره -کیلومتر 5میلی متر به طول  1000فوالدی به قطر 
 نصب و پمپ و الکتروپمپ

 میلیارد تومان 13.7اعتلار هزینه شده تاکنون :  (3
 میلیارد تومان 14اعتلار مورد نیاز جهت تکمی  ایستگاه و شلکه اصلی:  (4

 مستقر برای تکمی :پیمانکار
 شرکت سایلر صنعت-ایستگاه شماره یک : -
 میلیارد تومان  6/5مللغ پیمان  -
 میلیارد تومان  3شده  یدکارکرد تائ -
 میلیارد تومان  2پرداخت شده  -
 شرکت روشنگر زرد کوه -احداث خط انتقال برق بین دو ایستگاه   -

 مهمترین موانع مشوجود:

 وی آن نیست.تر جوابگپلدخ ر باالی ایستگاه، اعتلار باالیی می خواهد که اعتلارات شهرستانبا توجه به هزینه بسیا



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 84حه:  صف  

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 1250 1050 840 670 500 هکتار تامین آا کشاورزی

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

      ملی

  40000 30000 30000 48700 استانی

  

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

50 50 52 55 58 60 65 67 72 75 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

80 83 87 90 95 100     

 مهمترین اقدامات آتی:

 پیگیری تامین اعتلار الزم (1

 عدد هم اکنون در محوطه ایستگاه می باشند  10نصب الکتروپمپ ها به تعداد  (2
 ند.دستگاه تران  های برق که در محوطه شرکت ایران ترانسنو  می باش 2حم  و نصب خرید ،  (3
 تکمی   شلکه اصلی (4
 جهاد کشاورزیاداره ک  واگذاری احداث شلکه فرعی به  (5
 تکمی  خط انتقال برق بین ایستگاه مرکزی و ثانویه (6

 متر 100ه طول حدود احداث دو قطعه دیوار ساحلی برای محافظت از ایستگاه مرکزی و خط انتقال ب (7
 گششروه پیگیری کننده:

 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار (1
 فرماندار محترم شهرستان پلدختر (2

 لرستان آا منطقه ای سهامی شرکت مدیر عام  محترم (3

 
 
 
 
 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 85حه:  صف  

               CP32عنوان پروژه: ایستگاه پمپاژ چم مهر                              
 ایی: شرکت سهامی آا منطقه ای استان لرستاندستگاه اجر

 درصد 80پیشرفت فیزیکی پروژه:  1380سال شروع پروژه:  پلدخترشهرستان مح  اجرا:  نوع پروژه: عمرانی

 میلیون ریال 140000اعتلار هزینه شده:  دارد               ندارد نونی :  مصوبات قا*

 ریالمیلیون  30042: 1396اعتلار مصوا سال  

ز این مجوز د که اهای توسعه منابع آا مجوز قانونی تخصیص آا می باش یکی از مهمترین مصوبات قانونی طرح*
ین پروژه صادر شده در سال برای ا MCM 11به میزان  30/6/89مورخ  700/50419/89سوی  وزارت نیرو به شماره 

 است.

 ضرورت پروژه:
  می ها از دیم به آبی تلدیآن هکتار از اراضی منطقه تأمین و 1300نیاز حدود  با احداث این ایستگاه آا کشاورزی مورد

 شوند. 

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

 وضعیت فعلی پششششروژه:

پروژه  تجهیزات ه هایدرحال حاضر به علت کملود اعتلار و بدهی به مشاور و پیمانکار طرح و همچنین سازند -
 باشد. نیمه فعال می

  85پیشرفت فیزیکی ایستگاه پمپاژ)درصد( :  (1
  85)درصد( :   اصلی پیشرفت فیزیکی شلکه  (2
 کارهای انجام شده : (3

ث شلکه ز احدااهای اعظمی بخش همچنیناحداث ایستگاه پمپاژ شام  ساختمان و نصب پمپ و الکتروپمپ و  
 اصلی صورت گرفته است.

 اعتلار هزینه شده تاکنون : (4

 هی داردمیلیاردتومان بد 8.5میلیارد تومان پرداخت شده و  5.5تومان هزینه شده  میلیارد 14 

 کارهای باقیمانده :  (5

 –ر ماههای کم آبی عملیات تکمیلی آبگیری از رودخانه د  -هکتار 1300احداث شلکه فرعی آبیاری  به میزان
 عملیات تکمیلی ایستگاه پمپاژ و خط انتقال اصلی 

 میلیارد تومان 11ت تکمی  : اعتلار مورد نیاز جه (6
که  حداث شودنتقال اامصوا گردید در انتهای خط انتقال اصلی )باالترین رقم دشت بن بازه( خط  93درسال  (7

به  ار مرکزیو بخشد این تصمیم با حضور فرماندار –به صورت ثقلی آا را درباالدست اراضی توزیع نماید 
کیلومتر خط انتقال به  6/3اتخاذ گردید .براساس این  تصمیم  عنوان نماینده زارعین درجلسه حضور داشتند 

 می باشد . میلیمتر 400به قطر  GRPمتر خط انتقال احداث شده خط انتقال با لوله  4000میزان 
 1.8کارکرد تائید شده  –میلیارد تومان  4/2( : 19مللغ پیمان شرکت آبادگران زاگرس پیمانکار موضوع بند ) (8

 میلیارد تومان 
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 مهمترین موانع مشوجود:

 کملود اعتلارات  -

در خط  قص موجودم نواپیمانکار ترمی ،هم اکنون در طرح آبرسانی به چم مهر شرکت آبادگران زاگرس لرستان
ود سه ماه عتلار حداامین اصلی انتقال آا و اجرای قسمتی از شلکه فرعی حضور دارد که متاسنانه بدلی  عدم ت

شد. الزم بذکر ود می باداد خموده است و منتظر پرداخت مطاللات و نهایتا اتمام قراراست که کارگاه را تعطی  ن
 ریال است. میلیون  18000است مللغ مطاللات این پیمانکار 

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

      350 هکتار ایجاد شلکه فرعی )ثقلی(

   1050 800  هکتار ار(ایجاد شلکه فرعی )تحت فش

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

      ملی

   40000 35000 30042 استانی

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

 شهریور
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

80 80 82 85 86 88 90 92 94 96 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

98 100         

 مهمترین اقدامات آتی:

 هت اتمام طرحگیری جهت اخذ اعتلارات الزم جپی (1

 ایجاد تعام  با جهاد کشاورزی جهت اجرای شلکه های فرعی (2

 گششروه پیگیری کننده:

 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار (1

 فرماندار محترم شهرستان پلدختر (2

 مدیر ک  محترم جهاد کشاورزی استان (3

 لرستان آا منطقه ای سهامی شرکت مدیر عام  محترم (4
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  استاناستان  طبیعیطبیعی  منابعمنابعاداره کل اداره کل 
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 133CL             عنوان پروژه: توسعه کشت گیاهان دارویی                     
 دستگاه اجرایی: اداره ک  منابع طلیعی و آبخیزداری استان لرستان

در سطح شهرستان مح  اجرا:  نوع پروژه: عمرانی
 استان

 صددر 8/5پیشرفت فیزیکی پروژه:  1395سال شروع پروژه: 

 میلیون ریال 10000اعتلار هزینه شده:  دارد               ندارد نونی :  مصوبات قا*

 میلیون ریال 20000: 1396اعتلار مصوا سال  

 اداره ک  منابع طلیعی و آبخیزداری لرستانمصوبه کمیته فنی  *

 ضرورت پروژه:
 شد.می باراضی منابع طلیعی از اهکتار  1000کشت  با اشتغال زایی مشارکت مردم در ضرورت

 

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

 وضعیت فعلی پششششروژه:

وا گردی  ده هاد و مص  پیش  ن اس  تانی در ح  ال حاض  ر فع  ال ب  وده و درخواس  ت ت  امین اعتل  ار از مح    اعتل  اراتپروژه 

ی ت بک  ارگیری الزم را جه  روی  ه ط  رح طراح  ی ش  ده اس  ت و کارشناس  ان مربوط  ه نی  ز آم  وزش ه  اهمچن  ین است. 

 در پروژه مذکور دیده اند.

 مهمترین موانع مشوجود:

 اعتلارات مصوا تخصیص کملود -

 

 به تفکیک گونه گیاهی اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

کشت و توسعه گیاهان دارویی 
 در اراضی منابع ملی 

 2000 1800 1500 1200 1000 هکتار

 1700 1530 1275 1020 850 هکتار کشت موسیر

 200 180 150 120 100 هکتار کشت گ  محمدی

 100 90 75 60 50 هکتار کشت گ  نرگ 

 

                                                 
 د.رجوع شو 13نحوه کد گذاری به صنحه  جهت -1
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 به تفکیک شهرستان اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

کشت و توسعه گیاهان دارویی 
 در اراضی منابع ملی 

 2000 1800 1500 1200 1000 هکتار

 292 263 219 175 146 هکتار خرم آباد

 260 233 195 157 130 هکتار بروجرد

 156 140 117 94 78 هکتار دورود

 160 144 120 96 80 هکتار ازنا

 620 558 465 372 310 هکتار الیگودرز

 72 65 54 43 36 هکتار الشتر

 144 130 108 86 72 هکتار نورآباد

 124 112 93 74 62 هکتار پلدختر

 60 54 45 36 30 هکتار کوهدشت

 72 65 54 43 36 هکتار چگنی

 40 36 30 24 20 هکتار رومشکان

 

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

 8000 6000 6000 5000 4000 ملی

 32000 30000 24000 19000 16000 استانی

  

 ی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(برنامه زمان بند

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر

1396 
اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

3/2 8/5 2/8 9/12 1/14 6/17 20 3/22 5/23 8/25 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

7/31 1/41 47 9/52 8/58 3/62 68 74 80 100 
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 مهمترین اقدامات آتی: 
 پیگیری تامین اعتلار از مح  اعتلارات ملی و استانی  (1

 شناسایی  مناطق مستعد کاشت گیاهان دارویی (2

 تهیه طرح مورد نظر (3

 از عرصه های مورد تقاضابازدید میدانی  (4

 پیگیری تصویب طرح های تهیه شده از طریق کمیته فنی (5

 

  گششروه پیگیری کننده:

 استاندار اقتصادیمعاون محترم هماهنگی امور  (1

 فرمانداران محترم شهرستان های مربوطه (2

 مدیر ک  محترم منابع طلیعی و آبخیزداری لرستان (3
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بخش حمل و نقلبخش حمل و نقل
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  ل و نقلل و نقلاهداف بخش حماهداف بخش حم

 از گیریبهره با همجوار هایاستان در توسعه هایای و ریلی استان با مراکز و قطبتقویت شلکه ارتلاطی جاده .1

 کشور ستانا هنت با همجواری و شرق به غرا و جنوا به شمال کریدور دو در لرستان استان موقعیت

 و هاهآزادرا ویژه به یاصل هایراه ای کهشل نظام بر تأکید با استانی بین هایتوسعه فضایی و یکپارچه راه .2

 هایاستان با هاراه ربهت کارکردی نقش با ارتلاط در و عمده پیوندهای و هاجریان تقویت هدف با هاهبزرگرا

  همجوار

 توسعه و تقویت حم  و نق  هوایی استان متناسب با نیازهای توسعه  .3

 توسعه و ارتقاء شلکه ریلی در سطح استان .4

 یمل ارتلاطی شلکه بستر در آن نقش با متناسب استان اصلی هایاهتوسعه ر .5

 

  راهبردهای بخش حمل و نقل راهبردهای بخش حمل و نقل 

 محور و راه آزاد سطح تا( لزا پ  آباد، خرم بروجرد، اراک،) جنوا به شمال محور در استان اصلی هایارتقاء راه .1

 هسطح بزرگرارآباد، کرمانشاه( تا نو آباد، خرم الیگودرز، داران،) استان غرا به شرق

 هب اتصال رویکرد با ویژه به استانی بین ارتلاط تسهی  جهت هابزرگراه و اصلی هایتکمی  و بهسازی جاده .2

  صنعتی هایاستان

روجرد، گودرز، بهای الیهای پیوند دهنده شهرسلنچکان و چهارخطه -اراک  -تسریع در احداث آزادراه خرم آباد  .3

 کز استان به منظور تقویت زیربنای توسعه استان کوهدشت، نورآباد و پلدختر به مر

  داران    یلی ازنار، خط ساماندهی و ارتقاء خطوط ریلی استان با احداث خط ریلی دورود   خرم آباد   اندیمشک .4

 اصنهان و خط ریلی دورود   بروجرد   مالیر 

 استان یتوسعه و ارتقاء شلکه فرودگاه .5

 موجود هایجریان و دهاپیون نوع براساس هاراه ایهت تقویت نظام شلکهبندی ارتقاء محورهای اصلی ج اولویت .6

 فضایی

 ممحرو مناطق رویکرد با اصلی هایهای بدون پیوند با راهو مطالعه سکونتگاه شناسایی .7
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  استاناستان  راه و شهرسازی راه و شهرسازی اداره کل اداره کل 
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 134KHBPC  ختر به خرم آبادعنوان پروژه: تکمی  چهارخطه های بروجرد، کوهدشت و پلد
 دستگاه اجرایی: اداره ک  راه و شهرسازی استان لرستان

خرم آباد، شهرستان مح  اجرا:  نوع پروژه: عمرانی
 کوهدشت، بروجرد و پلدختر

 درصد 60پیشرفت فیزیکی پروژه:  1389سال شروع پروژه: 

 میلیون ریال 2059164نه شده: اعتلار هزی دارد               ندارد نونی :  مصوبات قا*

 میلیون ریال 256915: 1396اعتلار مصوا سال  

 و مورد تاکید و تصویب در سند اقتصاد مقاومتی1303016052* ردیف اعتلارات ملی 

 ضرورت پروژه:
ه صنعت حم  و نق  ب ارتقاء شاخص ها در -2افزایش ضریب ایمنی در محور های پر تردد منتهی به مرکز استان -1

 -4اد مقاومتی استانتحقق اهداف سند اقتص - 3عنوان یکی از زیر ساخت های مهم توسعه در سطح ملی و منطقه ای
ور حلکه راهها به ویژه مترافیک ورودی ش اولویت کاهش سوانح و ساماندهی -5ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی

 .های منتهی به مرکز استان

 

 لی و مهمترین موانع()شامل وضعیت فع رح پروژهش
خرم آباد و کوهدشت خرم  کیلومتر در محور پلدختر 80و مابقی به طول  115تکمی  یافته  کیلومتر ،195طول ک  طرح 

 است. درصد 60ل انجام میلاشد پیشرفت ک  طرح باد فعال و در حاآ

 وضعیت فعلی پششششروژه:

مابقی تعهدات با میانگین  کیلومتر تکمی  یافته و114زان کیلومتر میلاشد از این می195در حال حاضرک  تعهدات طرح 

 در دست اقدام قرار دارند: به شرح ذی  درصدی فعال و  60پیشرفت 

ردیده و مابقی تعهدات کیلومتر  تکمی  گ 60کیلومتر که از این میزان  87:ک  مسیر  کوهدشت-محور خرم آباد(1
 می باشد. %82  محور کیلومتر در دست اجراست. پیشرفت فیزیکی ک27به طول

 میلاشد که  تمامی آن  کیلومتر مربوط به تعهدات طرح فوق  50: از ک  مسیر مذکور بروجرد–محور خرم آباد  (2
رد می تان بروجشهرس تکمی  و بهره برداری گردیده است .تنها تعهد باقی مانده تقاطع همت آباد در حوزه

 میلاشد.%98باشد. پیشرفت فیزیکی ک  محور 

کیلومتر فعال و  40یزان مکیلومتر است. از این  59: تعهد مصوا این مسیر در قالب طرح پلدختر-خرم آبادمحور (3
ز تعهدات )قطعات در اکیلومتر 5درصدی در دست اقدام می باشد. مقدار  30در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی 

می  %50شرفت د دارای پیخرم آبا–دست ساخت( تکمی  و به بهره برداری رسیده است.ک  محور پلدختر 
 باشد.

 مهمترین موانع مشوجود:

                                                 
 د.رجوع شو 13نحوه کد گذاری به صنحه  جهت -1
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طرفی نلود منابع مالی الزم و  هزینه های بسیار باال انجام عملیات راهسازی در محورهای منتهی به مرکز استان از

 میلیون ریال 927000متناسب با مقدار هزینه همچنین انلاشت مطاللات پیمانکاران به رقم بالغ بر 

 

 وژهاهداف کمی پر

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

  33 26 22 114 کیلومتر مجموع احداث باند دوم ک  پروژه    
     50 کیلومتر بروجرد-احداث باند دوم خرم آباد
  33 12 8 5 کیلومتر پلدختر-احداث باند دوم خرم آباد
   14 13 60 کیلومتر کوهدشت-احداث باند دوم خرم آباد

 

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال( مجموع پروژه ها

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

  528000 790400 594500 256915 ملی

      استانی

 

 بروجرد)میلیون ریال(-محور خرم آباد

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

    20000 20000 ملی

      استانی

 

 پلدختر)میلیون ریال(-محور خرم آباد

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

  528000 552000 373000 120000 ملی

      استانی

 خرم آباد)میلیون ریال(-چگنی-محور کوهدشت

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

   238400 201500 116915 ملی

      استانی
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 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد( کل پروژه

رداد خ
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

54 60 70 72 75 78 81 82 85 88 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

د اسنن
1400 

91 94 96 100       

 بروجرد)درصد(-پیشرفت فیزیکی محور خرم آباد

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

95 96 98 98 100      
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

          

 پلدختر)درصد(-پیشرفت فیزیکی محور خرم آباد

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

22 27 27 28 31 36 40 42 46 53 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

57 59 63 70 80 100     

 کوهدشت)درصد(-پیشرفت فیزیکی محور خرم آباد

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

داد خر
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

72 78 82 82 85 88 91 91 95 100 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

          

  مهمترین اقدامات آتی:

ه شماره اقی مانددات بسهم اعتلارات ملی با هدف تسریع هرچه بیشتر در تکمی  اهداف و تعه پیگیری برای افزایش
 .1303016052ج در قانون بودجه کشور رطرح ملی مند

  گششروه پیگیری کننده:

 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار (1

 فرمانداران محترم شهرستان های مربوطه (2
 استانمدیر ک  محترم راه و شهرسازی  (3



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 97حه:  صف  

           CFS35خرم آباد -عنوان پروژه: تکمی  چهارخطه نورآباد                            
 دستگاه اجرایی: اداره ک  راه و شهرسازی لرستان

دلنان و شهرستان مح  اجرا:  نوع پروژه: عمرانی
  سلسله

 درصد 76پیشرفت فیزیکی پروژه:  1389سال شروع پروژه: 

 میلیون ریال 812000اعتلار هزینه شده:  دارد               ندارد نونی :  مصوبات قا*

 میلیون ریال 150000: 1396اعتلار مصوا سال  

  و دارای مصوبه سند اقتصاد مقاومتی استان 1303016253ردیف اعتلارات ملی قانون بودجه *

 ضرورت پروژه:
گین اوگان سننناشی از  مالی جنوبی و تخلیه بار ترافیک سنگینحلقه اتصال کریدور شرقی غربی و کریدور ش ایجاد 

 جاده ای در غرا کشور

 

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( رح پروژهش

کیلومتر 20ابقی به طولکیلومتر و م 60کیلومتر  ، تکمی  یافته مسیر  80طول ک  پروژه وضعیت فعلی پششششروژه: 

 در صد می باشد.  82محور بالغ بر فعال و در دست اجراست.پیشرفت ک  

 مهمترین موانع مشوجود:

 میلیون ریال مطاللات پیمانکار  630000کملود اعتلار و انلاشت 

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

    20 60 کیلومتر احداث باند دوم

 

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

    900000 150000 ملی

      استانی

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 98حه:  صف  

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

71 76 82 84 88 100     
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

          

 مهمترین اقدامات آتی:

 ملی تالش برای افزایش سهم لرستان از ردیف اعتلاری

  گششروه پیگیری کننده:

 نماینده محترم شهرستان های دلنان و سلسله (1

 عاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندارم (2

 فرمانداران محترم شهرستان های دلنان و سلسله (3

 مدیر ک  محترم راه و شهرسازی استان (4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 99حه:  صف  

        CL36عنوان پروژه: تطوی  باند و احداث پاویون فرودگاه خرم آباد                  
 ستان لرستاندستگاه اجرایی: اداره ک  راه و شهرسازی ا

در سطح شهرستان مح  اجرا:  نوع پروژه: عمرانی
 استان 

 درصد 78پیشرفت فیزیکی پروژه:  1392سال شروع پروژه: 

 میلیون ریال 192434اعتلار هزینه شده:  دارد               ندارد نونی :   مصوبات قا

 میلیون ریال 100000: 1396اعتلار مصوا سال  

 ضرورت پروژه:
 های پهن پیکر و افزایش پروازهای داخلی و خارجی امکان فرود هواپیما  اهم نمودنفر

   
 )شامل وضعیت مصوبات قانونی، وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

 وضعیت فعلی پششششروژه: 

است عملیات تطوی   به ذکر الزمدر حال انجام است.  درصد 78با پیشرفت فیزیکی بالغ بر  و فعال و دردست اجراپروژه 
 .و توسعه باند به اتمام رسیده و ساختمان پاویون در حال انجام می باشد

 مهمترین موانع مشوجود:
 استانی اعتلارات محدودیت تخصیص

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

     6/3 کیلومتر  تطوی  و بهسازی  باند

    1020 - متر مربع )پاویون( انلیاحداث ساختمانهای ج

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

    100000  ملی

    100000 150000 استانی

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

اد خرد
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

73 78 80 82 85 90 100    
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

          

  مهمترین اقدامات آتی:

 تلصره های قانون بودجه از مح  ی پیگیری برای جذا اعتلار مل



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 100حه:  صف  

  گششروه پیگیری کننده:

 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار (1
 فرماندار محترم شهرستان خرم آباد (2

 مدیر ک  محترم راه و شهرسازی استان (3

 خرم آبادمدیریت محترم فرودگاه  (4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 101حه:  صف  

       CB37ر احداث فرودگاه ولیعصرمشارکت دعنوان پروژه:                         
 دستگاه اجرایی: وزارت راه و شهرسازی

 پیشرفت فیزیکی پروژه:  1389سال شروع پروژه:  بروجرد شهرستان مح  اجرا:  نوع پروژه: عمرانی

 میلیون ریال 63691اعتلار هزینه شده:  دارد               ندارد نونی :  مصوبات قا*

 میلیون ریال 1132: 1396ل اعتلار مصوا سا 

 ت.قانون بودجه کشور اس 1پیوست شماره  در به نامپروژه دارای ردیف اعتلار ملی استانی  *

 ضرورت پروژه:

یدار در تغال پااد اشتوسعه حم  و نق  هوایی استان به عنوان یکی از مهمترین عوام  رونق اقتصادی و ایج
 سطح ملی و منطقه ای می باشد.

 
 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( وژهشرح پر

 وضعیت فعلی پششششروژه:

 تملک اراضی انجام شده و مقدمات جذا سرمایه گذار بخش خصوصی در دست اجراست.

   مهمترین موانع مشوجود:

ست. گرفته انلی صورت ام عماخیرا سرمایه گذار جدیدی ابراز تمای  نموده ولی تاکنون اقد هرچند -نلود سرمایه گذار

 بر خواهد داشت. میلیارد ریال هزینه در7000الزم به ذکر است ساخت و تکمی  این فرودگاه  رقمی بالغ بر 

  مهمترین اقدامات آتی:

 خصوص. انجام اقدامات انگیزشی در این ضرورتگذار خصوصی و ه ایجاد زمینه الزم برای جذا سرمای

اسان فنی نظر کارشنا بر نبکه و بهره برداری فرودگاه بروجرد  اعتلار مورد نیاز جهت احداثبدیهی است با توجه به 

 مانزایه گذار، برنامه میلیارد تومان می باشد، پ  از مشخص شدن قطعی سرم 700بالغ بر  شرکت فرودگاه های کشور

  بندی پروژه ارائه خواهد شد.

 گششروه پیگیری کننده:

 نمایندگان محترم شهرستان بروجرد (1

 نگی امور عمرانی استاندارمعاون محترم هماه (2
 فرماندار محترم شهرستان بروجرد (3

 مدیر ک  محترم راه و شهرسازی استان (4

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 102حه:  صف  

 

       CA38عنوان پروژه: احداث جاده الیگودرز به مسجد سلیمان       
 استان لرستان راه و شهرسازیاداره ک   ی:  دستگاه اجرای

  صنر درصد پیشرفت فیزیکی پروژه: 1396سال شروع پروژه:  ودرز الیگشهرستان مح  اجرا:  نوع پروژه: عمرانی

 میلیون ریال صنراعتلار هزینه شده:  دارد               ندارد نونی :    مصوبات قا

 میلیون ریال 1000: 1396اعتلار مصوا سال  

 ضرورت پروژه:
وستا در ر 100ز اسهی  در دسترسی بیش ضرورت پروژه مذکور تقویت و توسعه دسترسی به فضاهای گردشگری و ت 

 محروم ترین مناطق استان می باشد.

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

 کیلومتر در دست مطالعه 74: وضعیت فعلی پششششروژه

 مهمترین موانع مشوجود:
  در حداث تونارورت ضو اعتلار مورد نیاز بر اساس برآورد صورت گرفته با توجه به صعب العلور بودن مسیر  -

 .می باشد میلیون ریال 3600000بالغ بر  قسمت های کوهستانی محور
 عدم درج در قانون بودجه چون فقط مجوز مطالعه صادر گردیده است. -

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 16 20 20 18 - کیلومتر احداث راه اصلی

 از)میلیون ریال(عتبار مورد نیا

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

 99000 1300000 1200000 1000000 1000 ملی

      استانی

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

- - - - 6 11 17 19 25 29 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

33 35 41 46 52 54 62 72 80 100 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 103حه:  صف  

  مهمترین اقدامات آتی:

نون قا 1رج در پیوست شماره د وملی  به نام اعتلاربه منظور اخذ ردیف  2اققانون الح 23اخذ مجوز ماده  پیگیری برای

 بودجه کشور.

  گششروه پیگیری کننده:

 الیگودرزمحترم شهرستان  نماینده (1

 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار (2

 الیگودرزمحترم شهرستان  فرماندار (3
 مدیر ک  محترم راه و شهرسازی استان (4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 104حه:  صف  

          CB39نهاوند( -نهاوند )بروجرد -عنوان پروژه: بهسازی راه اصلی اشترینان
 دستگاه اجرایی: وزارت راه و شهرسازی

 درصد 60پیشرفت فیزیکی پروژه:  1386سال شروع پروژه:  بروجرد شهرستان مح  اجرا:  نوع پروژه: عمرانی

 میلیون ریال 216230اعتلار هزینه شده:  دارد               ندارد نونی :  مصوبات قا*

 میلیون ریال 4650: 1396اعتلار مصوا سال  

 .می باشد 1303016210مندرج در قانون بودجه و دارای ردیف اعتلارات ملی به شماره طرح  *

 ضرورت پروژه:
تخلیه بار -3ده ای افزایش ضریب ایمنی جا -2اهمیت ارتقا و توسعه محورهای بزرگراهی بین استانی)شریانی(-1

نق  و تحقق  وتوسعه شاخص های زیرساخت حم  -4ترافیکی در محور )مشترک با استان همدان( و کاهش سوانح
 اهداف سند اقتصاد مقاومتی استان.

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع(  شرح پروژه

  وضعیت فعلی پششششروژه:

 است به بهره برداری رسیده کیلومتر در سنوات گذشته تکمی  و 8که  :کیلومتر 19ک  محدوده استان از ملدا اشترینان 
 بهره برداری نهایی به وو جهت اتمام  درصدی در دست اقدام میلاشد40کیلومتر با پیشرفت 11مابقی عملیات به طول 

 .میلیون ریال نیاز دارد 200000اعلتاری  معادل  

  مهمترین موانع مشوجود:

ب هزینه عملیات راهسازی با میلیون  ریال و عدم تناس 70000مطاللات پیمانکاربه رقم باالی کملود اعتلار و انلاشت 
 .توقف عملیات گردیده است بعضاکه منجر به کندی و  ملی  اعتلارات ابالغی و تخصیص یافته

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

   6 5 0 کیلومتر نهاوند -احداث باند دوم محور بروجرد

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

   100000 100000 4650 ملی

      استانی

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار )درصد(
خرداد 

 )عملکرد(1396
 1396شهریور

 )عملکرد(
 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

یور شهر
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

57 60 63 66 72 78 82 85 100  
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

          

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 105حه:  صف  

 : مهمترین اقدامات آتی

ندرج در قانون بودجه م1303016210ت ملی استان )از ک  اعتلار طرح به شماره افزایش سهم اعتلارا  پیگیری برای

هرسازی شت راه و دیریمو  شهرستان بروجرد کشور( و سایر ردیف های متنرقه بودجه کشور از طریق نمایندگان محترم

 استان و وزارت راه و شهرسازی.

 گششروه پیگیری کننده:

 محترم شهرستان بروجردنمایندگان  (1
 ون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندارمعا (2

 فرماندار محترم شهرستان بروجرد (3

 راه و شهر سازی استان. مدیر ک  محترم (4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 106حه:  صف  

          CZ40کیلومتر 35شازند  -عنوان پروژه: جاده ازنا                     
 دستگاه اجرایی: اداره ک  راه و شهرسازی استان لرستان

 درصد 70پیشرفت فیزیکی پروژه:  1391سال شروع پروژه:  ازنا شهرستان مح  اجرا:  ه: عمرانینوع پروژ

 میلیون ریال 160000اعتلار هزینه شده:  دارد               ندارد نونی :  مصوبات قا*

 میلیون ریال 37400: 1396اعتلار مصوا سال  

 کیلومتر14به طول  مصوبه سند توسعه اقتصاد مقاومتی استان لرستان *

 ضرورت پروژه:
ش ضریب ایمنی جاده ای افزای -2روان سازی تردد باالی ناشی از ناوگان سنگین باری و مسافری استانهای همجوار -1

تعدد و مو مالی  جانی محورهای شریانی)مشترک با استانهای همجوار( و کاهش تصادفات سالیانه که منجر به تلنات
داف و برنامه های مصوا تحقق اه-3ای اخیر برخی نارضایتی های عمومی را در پی داشته است( جلران ناپذیر)در ساله

 سند توسعه اقتصاد مقاومتی استان.

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

 وضعیت فعلی پششششروژه: 

ستان   پروژه در محدوده لرکشد.طول  میلیون ریال مطاللات پیمانکار می با160000پروژه فعال ، در حال انجام و دارای
ی در سال جاری باشد. تگاه اجرایی  در دست ساخت مکیلومتر  توسط این دس 24کیلومتر است که از این میزان  35
ت.به دلی  دست اجراس در % 50تکمی  یافته و مابقی تعهدات با پیشرفت فیزیکی  (کیلومتر 24از)کیلومتر  5یات  لعم

 ه حوزه لرستان وجود ندارد.کیلومتر  ادام 11داد و ادامه عملیات راهسازی در ی امکان عقد قرارمشکالت شدید اعتلار

  مهمترین موانع مشوجود:

لغ بر رقم با هبللات محدودیت اعتلار استانی و عدم تامین منابع ملی مورد نیاز و از طرفی انلاشت باالی مطا
ز ماده مجو  شتنلیرغم داع استان مرکزی اعتلار دریافت نموده و همچنین از ردیف ملی تاکنون  میلیون ریال،160000

وع پروژه ز سال شرست اا ، این پروژه فاقد ردیف اعتلارات ملی مستق  می باشد. الزم به ذکرقانون بودجه کشور215
 میلیون ریال  تخصیص داده شده است. 19000تنها 1395پایان  ( تا1391)

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 سنجش واحد عنوان هدف

    21 14 کیلومتر تعریض و احداث باند دوم

 

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

    160000 100000 ملی

     37400 استانی

  



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 107حه:  صف  

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396ریورشه
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

 70 73 73 76 82 100    
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

          

  اقدامات آتی:مهمترین 

تصویب ردیف اعتلار ملی  قانون بودجه و 1پیوست شماره  به 20انتقال ردیف بودجه ای از جدول شماره  پیگیری برای
 با هدف افزایش سهم اعتلار ملی. 1397مستق  در سال 

  گششروه پیگیری کننده:

 محترم شهرستان ازنا نماینده (1

 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار (2

 رماندار محترم شهرستان ازناف (3
 مدیر ک  محترم راه و شهر سازی استان. (4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 108حه:  صف  

        CA41کیلومتر 27داران  -عنوان پروژه: جاده الیگودرز                           
 دستگاه اجرایی: اداره ک  راه و شهرسازی استان لرستان

 درصد 15پیشرفت فیزیکی پروژه:  1391سال شروع پروژه:  رز الیگودشهرستان مح  اجرا:  نوع پروژه: عمرانی

 میلیون ریال 48000اعتلار هزینه شده:  دارد               ندارد نونی :  مصوبات قا

 میلیون ریال 25000: 1396اعتلار مصوا سال  

 ضرورت پروژه:
ری ن  تکمی  و بهره بردااکیلومتر از 68ته دورود که طی سالهای گذش_ادامه عملیات احداث باند دوم محور داران -1

شی از رافیکی ناش بار تهای شریانی )مشترک با استانهای همجوار( و افزایاولویت ارتقا و ساماندهی مسیر-2گردید
 ای به عنوان مطالله ضرورت افزایش ضریب ایمنی و کاهش سوانح جاده-3در منطقه ناوگان سنگین حم  بار و مسافر

 ای عمومی.

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( پروژه شرح

 وضعیت فعلی پششششروژه: 

ل می باشد. مابقی مسیر صدی فعادر 27با پیشرفت فیزیکی  ن در دست اجرا وکیلومتر آ 10کیلومتر(  25مسیر )از ک  
 فاقد عملیات است. ی اعتلاری ها به علت محدودیت کیلومتر(15)به طول 

 مهمترین موانع مشوجود:
 ماشی از نلود اعتلار الزنمیلیون ریال و کندی روند انجام تعهدات  45000ود اعتلار و انلاشت مطاللات به رقم کمل

 

 اهداف کمی پروژه
 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

  7 8 5 5 کیلومتر احداث بند دوم

 

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

  150000 150000 150000 25000 ملی

      استانی

 

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(
خرداد 

 )عملکرد(1396
 1396شهریور

 )عملکرد(
 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

 15  20 25 35 40 40 50 60 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

70  80  100      

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 109حه:  صف  

  مهمترین اقدامات آتی:

ودجه کشور به شماره دورود مندرج در قانون ب-پیگیری برای جذا و افزایش سهم اعتلار ملی از مح  طرح داران 
 و سایر ردیف های متنرقه قانون بودجه کشور. 1303016030

  گششروه پیگیری کننده:

 الیگودرز نماینده محترم شهرستان (1
 عمرانی استاندار محترم هماهنگی امور معاون (2

 فرماندار محترم شهرستان الیگودرز (3

 .استان راه و شهرسازی مدیر ک  محترم (4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 110حه:  صف  

           CR42سوری  -عنوان پروژه: چهارخطه بازوند                          
 دستگاه اجرایی: اداره ک  راه و شهرسازی استان لرستان

  درصد 60 پیشرفت فیزیکی پروژه: 1393سال شروع پروژه:  رومشکان شهرستان مح  اجرا:  نوع پروژه: عمرانی

 میلیون ریال 42046اعتلار هزینه شده:  دارد               ندارد نونی :      مصوبات قا

 میلیون ریال 25000: 1396اعتلار مصوا سال  

 ضرورت پروژه:
فزایش ضریب ایمنی اسوانح متعدد سالیانه و لزوم ارتقاء و  -2 مشکالت ناشی از  تردد سنگین در مسیر-1

 ب.ندی مناسر زمانلپروژه ددرخواست های مکرر اهالی ملنی بر ضرورت ساماندهی و تکمی  عملیات  -3محور. 

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

در دست  صدی عملیاترد 60در حال حاضر با پیشرفت  کیلومتر 13طول ک  هدف وضعیت فعلی پششششروژه: 

 بر داشته است. ون ریال هزینه درلیمی  60000ستانی است و تا کنون بالغ بر منلع تامین اعتلار بودجه ا اقدام قرار دارد.

 مهمترین موانع مشوجود:
 گردیده است. پروژه  میلیون ریال که منجر به کندی روند تکمی  20000کملوداعتلار و انلاشت مطاللات به رقم 

 اهداف کمی پروژه
 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

    7 6 کیلومتر ض و احداث چهار خطهیتعر

 یلیون ریال(اعتبار مورد نیاز)م

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

      ملی

    30000 25000 استانی

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(
خرداد 

 )عملکرد(1396
 1396شهریور

 )عملکرد(
 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

54 60 65 65 72 87 100    
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

          

 مهمترین اقدامات آتی:
   کانشن رومافزایش سهم اعتلار مصوا در سال جاری و سال اینده از طریق کمیته بر نامه ریزی شهرستا

  گششروه پیگیری کننده:  

 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار (1

 فرماندار محترم شهرستان رومشکان (2

 مدیر ک  محترم راه و شهرسازی استان (3



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 111حه:  صف  

        CA43کیلومتر 5/14خمین  -عنوان پروژه: چهارخطه الیگودرز                   
 استان لرستان راه و شهرسازیاداره ک   ی:  دستگاه اجرای

 درصد 88پیشرفت فیزیکی پروژه:  1390سال شروع پروژه:  الیگودرز شهرستان مح  اجرا:  نوع پروژه: عمرانی

 میلیون ریال 175000اعتلار هزینه شده:  دارد               ندارد نونی :  مصوبات قا*

 میلیون ریال 18500: 1396اعتلار مصوا سال  

 مندرج در سند اقتصاد مقاومتی ردیف اعتلار ملی و*

 ضرورت پروژه:
یمنی جاده ای و کاهش سهولت تردد، افزایش ضریب  ا-2لزوم و ضرورت ارتقا محور های شریانی و پرتردد  استان-1

 و نق   ن در بخش حم تحقق اهداف مصوا و مندرج در سند توسعه اقتصاد مقاومتی استا -3تصادفات در محور موجود

 امل وضعیت فعلی و مهمترین موانع()ش شرح پروژه

  وضعیت فعلی پششششروژه:

 65 با پیشرفت فیزیکی اندهمکیلومتر باقی 3کیلومتر تکمی  یافته و 11.5کیلومتر( 14.5از ک  محور در حوزه لرستان )
برداری  رهتاح و بهه افتدر دست اجراست. الزم به ذکر است ضرورت اجرای تقاطع غیر هم سطح در محور، منجر ب درصد

 خواهد شد.1397نهایی پروژه در سال 

  مهمترین موانع مشوجود:

 انون بودجه کشور.مندرج در ق1303016032مشترک با استان مرکزی به کد  پروژهملی از ک   کملود سهم اعتلار

 

 اهداف کمی پروژه
 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

    3 11.5 کیلومتر احداث باند دوم

 

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

    80000 18500 ملی

      استانی

 

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(
خرداد 

 )عملکرد(1396
 1396شهریور

 )عملکرد(
 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

 88 90 92 95 100     
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

          



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 112حه:  صف  

  مهمترین اقدامات آتی:

 . رستانمحترم شه ایندهنمپیگیری برای افزایش سهم اعتلار ملی مصوا و تخصیص مورد نیاز از طریق 

  گششروه پیگیری کننده:

 نماینده محترم شهرستان الیگودرز (1
 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار (2

 فرماندار محترم شهرستان الیگودرز (3

 مدیر ک  محترم راه و شهرسازی استان (4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 113حه:  صف  

     CH44زانوگه-وهدشتعنوان پروژه: احداث چهارخطه ک                   
 استان لرستان راه و شهرسازیاداره ک   ی:  دستگاه اجرای

 درصد 40پیشرفت فیزیکی پروژه:  1390سال شروع پروژه:  کوهدشت شهرستان مح  اجرا:  نوع پروژه: عمرانی

 میلیون ریال 18568اعتلار هزینه شده:  دارد               ندارد نونی:       مصوبات قا

 میلیون ریال 30671132: 1396اعتلار مصوا سال  

 ضرورت پروژه:
زایش ضریب ایمنی و سهولت اف لزوم -2پلدختر -ترافیک سنگین در مسیر به دلی  ارتلاط با محور شریانی اسالم اباد-1

 تردد به ویژه برای ناوگان جاده ای سنگین باری و مسافری با هدف کاهش سوانح جاده ای
 امل وضعیت فعلی و مهمترین موانع()ش شرح پروژه

 .قرار دارد در دست اقدام کیلومتر 4، از این مقدار کیلومتر 19طول ک  هدف وضعیت فعلی پششششروژه: 

 مهمترین موانع مشوجود:
این  .تردیده اسدات گمحدودیت اعتلارات مصوا و تخصیص یافته که منجر به طوالنی شدن و کندی روند انجام تعه 

نامه  در قالب یست لذانمحدود استانی جوابگوی هزینه حجم سنگین عملیات   اعتلار ملی است و اعتلار پروژه فاقد
ه طرح پروژه ب لحاقا ،ارسالی به وزارت راه و شهرسازی از طریق مجمع نمایندگان و مجموعه مدیریت ارشد استان

 . و در حال پیگیری استشده  پیشنهادکوهدشت  -دوم خرم آباد  احداث باند

 اهداف کمی پروژه
 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

  6 5 5 3 کیلومتر دم زانوگه_احداث باند دوم کوهدشت

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

  60000 60000 60000  ملی

  10000 10000 10000 3067 استانی

 ی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(برنامه زمان بندی پیش بین
خرداد 

 )عملکرد(1396
 1396شهریور

 )عملکرد(
 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

40 40 43 45 50 60 70 72 76 80 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

83 85 90 100       
ع سهم مناب افزایش وکوهدشت  –تالش و پیگیری برای الحاق به طرح ملی احداث باند دوم خرم آباد  مهمترین اقدامات آتی:

 اعتلارات

  گششروه پیگیری کننده:

 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار (1
 هرسازی استانش(   مدیر ک  محترم راه و 3                        ترم شهرستان کوهدشتفرماندار مح (2



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 114حه:  صف  

 

 

 

 

 

 

 

ری و ری واداره کل راهدا   جاده ای استانجاده ای استان    حمل و نقلحمل و نقلاداره کل راهدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 115حه:  صف  

 145CB        اشترینان –عنوان پروژه: تکمی  نیوجرسی و روشنایی محور بروجرد 
 نق  جاده ای استان لرستاندستگاه اجرایی: اداره ک  راهداری و حم  و 

 درصد 15پیشرفت فیزیکی پروژه:  1394سال شروع پروژه:  بروجرد شهرستان مح  اجرا:  نوع پروژه: عمرانی

 میلیون ریال 10000اعتلار هزینه شده:  دارد               ندارد نونی :    مصوبات قا

 میلیون ریال 7000: 1396اعتلار مصوا سال  

 ه:ضرورت پروژ
 با اجرای پروژه فوق ایمنی در محور فوق افزایش می باشد.

 شرح پروژه)شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع(

 

لومتر آن قلال انجام کی 5/3کیلومتر می باشد که از این مقدار  8ک  پروژه مورد نظر وضعیت فعلی پششششروژه: 

 اشد.بمی  1397کیلومتر هدف سال  2و مابقی به طول  1396کیلومتر آن هدف سال  5/2گرفته است، 

 

 مهمترین موانع مشوجود:
 شد.ی می بااراهداری و حم  و نق  جاده اداره ک  کملود اعتلار از مح  منابع ملی ردیف های متنرقه 

 

 اهداف کمی پروژه
 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

    2 5/2 کیلومتر نصب نیوجرسی
    1 1 طعتقا تکمی  روشنایی

 

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

    14000 13000 ملی

      استانی
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   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 116حه:  صف  

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(
خرداد 

 )عملکرد(1396
 1396شهریور

 )عملکرد(
 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

  15 55 80 100     
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

          

 

  مهمترین اقدامات آتی:

 شورده ای کراهداری و حم  نق  جا ازمانسپیگیری برای اختصاص اعتلار ملی از مح  ردیف های متنرقه 

 

   گششروه پیگیری کننده:

 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار (1

 فرماندار محترم شهرستان بروجرد (2
 مدیر ک  محترم راهداری و حم  و نق  جاده ای استان (3

 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 117حه:  صف  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صصی ساخت و توسعه زریبنا اهی حمل و نقلمدرییت مدرییت  تخ
صصی ساخت و توسعه زریبنا اهی حمل و نقلشركت مارد  تخ

رد رد   کشورکشور  شركت مارد 

  استان  لرستاناستان  لرستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 118حه:  صف  

 146CL      ازنا -داران -احداث راه آهن اصنهان عنوان پروژه:                         
 شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حم  و نق  کشور دستگاه اجرایی:

در سطح شهرستان مح  اجرا:  نوع پروژه: عمرانی
 استان 

 2.6پیشرفت فیزیکی پروژه:  1391سال شروع پروژه: 
 درصد

 میلیون ریال 151127اعتلار هزینه شده:  دارد               ندارد نونی:     مصوبات قا

 میلیون ریال 208136: 1396اعتلار مصوا سال  

 ضرورت پروژه:
کز مهم ع به مرارسی سریدستو بندر امام خمینی )ره(،  کشور غرااتصال راه آهن اصنهان به انجام این پروژه موجب 

 ق بخشی بهرون، نیکاهش تصادفات جاده ای و ارتقا ایم، صرفه جویی در مصرف سوخت و زمان سنر، صنعتی منطقه
و  اد اولیهار، موبجویی ملی از طریق کاهش قاب  توجه مسافت حم  ایجاد صرفه، سرمایه گذاری ملی و گردشگری

در شلکه  واص  حم سلت به ففوالد ملارکه اصنهان با صنایع فوالد اهواز ن آهن وذواصنایع بین  ای  تولیدات ملادله
زد، یهای اصنهان، انو کشاورزی میان استکاهش قاب  توجه مسافت حم  تلادالت کاال و محصوالت صنعتی و  موجود

 گردد. علی میفنسلت به فواص  حم  در شلکه موجود های غربی کشور و خوزستان کرمان و هرمزگان با استان

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

 

 وضعیت فعلی پششششروژه:  
 اشد:پروژه مورد نظر از لحاظ عملیات اجرایی فعال و شام  موارد زیر می ب

و پیش  رایی گردیده استکیلومتر آن اج 30و از این مقدار  کیلومتر می باشد 324نظر به طول  ک  پروژه مورد -
می  میلیون ریال 400000دود دوم پروژه که حفاز کیلومتر  30که اگر منابع مالی مورد نیاز برای می گردد بینی 
 این فاز نیز تکمی  می گردد.تحقق پیدا کند،  ،باشد

 311+617پ  یدستک ها کوله و یزیبتن ر و یقالب بند -
 310+660پ  یدستک ها کوله و یزیبتن ر و یقالب بند -
  311+375اصنهان و ازنا پ  کوله و دستک سمت  یقالب بند -
 308+165 لومتریک یبتن یاطراف لوله ها یزیبتن ر و یقالب بند -
 305+000یال 304+000لومتریترانشه ک یادامه کانال کن -
 308+165 لومتریک یادامه لوله گذار -

 

 مهمترین موانع مشوجود:
 کملود اعتلار و تملک اراضی می باشد. -
 ات اجرایی عدم بازگشایی مسیر برای ادامه عملی -

 کشاورزان از اجرای عملیات و عدم تخصیص بودجه جهت پرداخت ارزیابی ممانعت  -
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   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 119حه:  صف  

 معادن قرضه در فواص  نزدیکفقر  -

 

 اهداف کمی پروژه
 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 150 120 90 60 30 کیلومتر احداث خط آهن

احداث زیرگذر پ  جاده فوالد 
 308+145کیلومتر  

      100 درصد پیشرفت

خاکلرداری از ترانشه کیلومتر 
297+000  

      100 درصد پیشرفت

    100  درصد پیشرفت پ  بزرگ رودخانه دلیان
    100  درصد پیشرفت احداث زیرگذر جاده شریف آباد
احداث زیرگذر جاده روستای ده 

 301+500نصیر کیلومتر 
    100  درصد پیشرفت

    100  درصد پیشرفت ه روستای سنباحداث پ  جاد

 

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398  1397 1396 سال

 600000 600000 600000 600000 208136 ملی

      استانی

 

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(
خرداد 

 )عملکرد(1396
 1396شهریور

 )عملکرد(
 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

2.3 2.6 6.1 9.2 11.5 14.8 16.1 18.4 20.7 24 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

26.3 27.6 29.9 33.2 35.5 36.8 39.1 42.4 44.7 46 

 

  همترین اقدامات آتی:م

 مهمترین اقدام آتی برای پروژه پیگیری برای جذا اعتلار ملی می باشد. (1

 300+500شروع ساخت دال پل  (2

 بلوكاژ ها جهت درناژ و حمل سنگ به پشت پل (3

 شروع ساخت پل جاده شريف آباد (4

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 120حه:  صف  

  گششروه پیگیری کننده:

 مربوطه نمایندگان محترم شهرستان های (1
 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار (2

 فرمانداران محترم شهرستان های مربوطه (3

 راه و شهرسازی استان محترم مدیر ک  (4
 ستانتان لراستانی شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حم  و نق  کشور در اس محترم مدیر (5

 
 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 121حه:  صف  

 

     CDBK47اندیمشک–رم آباد خ -بروجرد -عنوان پروژه: احداث راه آهن دورود 
 شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حم  و نق  کشور دستگاه اجرایی:

مح  اجرا:  های شهرستان نوع پروژه: عمرانی
 دورود، بروجرد و خرم آباد 

 درصد 22.3پیشرفت فیزیکی پروژه:  1390سال شروع پروژه: 

 میلیون ریال 1435065اعتلار هزینه شده:  ندارد  دارد                   :نونیمصوبات قا

 میلیون ریال 27833: 1396اعتلار مصوا سال  

 ضرورت پروژه:
آهن  هفعلی را ر مسیردهای موجود  تکمی  شلکه ریلی غرا کشور و رفع تنگناها وگلوگاهاجرای این پروژه ها موجب 

 به شمال در محدوده استان لرستان می شود. جنوا

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع(: وژهشرح پر

، سریبرق سرا نتقالاگاز، ننت و خطوط  وطتالقی مسیر با خط عدم تعیین تکلیف :شام  انعوو م تمهمترین مشکال

 سیر های اجراییپایدار ممدتا ناعملیات اجرایی و جن  نامناسب و ع سختی ،بدهی زیاد پیمانکار به بازارکملود نقدینگی، 

رایی صورت گرفته است عملیات اج از کیلومتر بخش های محدودی 30در محور آنتن اتصالی بروجرد به طول  .می باشد

 معارضین و وجود عدم تملک مسیر ،نلود نقشه های اجراییعدم تصویب مسیر، شام  موارد  آن که عمده مشکالت

  است. متعدد

 وضعیت فعلی پششششروژه:

ای کاری مختلف لهه هدر ج کیلومتر طول مسیر 114کیلومتر از  65در  جراییدر حال حاضر پروژه فعال و عملیات ا

ارزیابی  خصوص بخش در د.، ابنیه خاص و تیپ و...( در حال انجام می باش)شام  عملیات خاکی، حناری و احداث تون 

 110یلومتر حدود ک 114زکیلومتر پرداخت خسارت و تملک گردیده است و ا 30کیلومتر حدود  114و تملک، تاکنون از 

  است. کیلومتر تخریب گردیده

 مهمترین موانع مشوجود:

ی پروژه، مین شناسخاص ز عتلار، وضعیتمورد نظر را می توان کملود ا پروژهمهمترین موانع موجود برای به طور کلی 

 می باشد.های زیادی از مسیر پروژه  عدم تملک مسیر و عدم تعیین تکلیف بخش

در  ندارد و قانون 1اره ردیف مستق  بودجه در پیوست شم 215روژه علی رغم داشتن مصوبه ماده این پقاب  ذکر است 

 که دارای اعتلار بسیار ناچیزی است. قرار داردقانون بودجه  20جدول 

 اینایلی به اجرای انکار تمپیم (به دلی  مشکالت و نوع قرارداد پروژه راه آهن )عمدتا قیمت آیتم ها بسیار پایین هستند

 باد.آخرم  –د ن دوروالب پروژه راه آهق پروژه با همان قیمت اولیه پیمان ندارد علی رغم ابالغ این مسیر در

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 122حه:  صف  

 اهداف کمی پروژه
 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 کیلومتر از مسیر پروژه 30تکمی  
 

     100 درصد پیشرفت

ه اتمام عملیات حناری تونلهای طوی  پروژ
 کیلومتر227/8به طول

    765/3 462/4 کیلومتر

 100 75 50 25 0 درصد پیشرفت عملیات ساختمان های ایستگاههای پروژه

 اتمام عملیات اجرایی تونلهای پروژه به
 کیلومتر 597/13طول 

  100 82 64 46 درصد پیشرفت

  100 76 52 28 درصد پیشرفت اتمام عملیات اجرایی مسیر

 میلیون ریال()نیازاعتبار مورد 

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

 800،000 800،000 1،000،000 1،000،000 27833 ملی

      استانی

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(
خرداد 

 )عملکرد(1396
 1396شهریور

 )عملکرد(
 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

11.3 22.3 35.8 48 56 63.3 67.1 71 74.2 76.7 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

78.4 80 82.5 85 87.5 90 92.5 95 97.5 100 

 ه است.اساس برنامه زمانلندی جلرانی ارائه شد یزیکی  برنامه ای برتذکر: پیش بینی  پیشرفت ف

  مهمترین اقدامات آتی:

  اضافه نمودن آنتن بروجرد  (2جذا اعتلار از مح  فوالد خوزستان پیگیری برای  ( 1
ی ز های برای کسب مجونیازمند پیگیری جدو  هی  ردیف بودجه ای نداردکیلومتر  30آنتن اتصالی بروجرد به طول 

 شد.( قانون های بودجه سنواتی می با1الزم و تصویب ردیف اعتلاری به نام در پیوست شماره )

  گششروه پیگیری کننده:

 نمایندگان محترم شهرستان های مربوطه (1
 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار (2

 فرمانداران محترم شهرستان های مربوطه (3

 نمحترم راه و شهرسازی استا مدیر ک  (4

 ستانتان لراستانی شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حم  و نق  کشور در اس محترم مدیر (5



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 123حه:  صف  

 

           CL48کارا – عنوان پروژه: تکمی  آزاد راه خرم آباد                      
 حم  و نق  کشور یربناهایشرکت ساخت و توسعه ز دستگاه اجرایی:

در سطح ان مح  اجرا: شهرست نوع پروژه: عمرانی
 استان 

 درصد 48پیشرفت فیزیکی پروژه:  1392سال شروع پروژه: 

 میلیون ریال 5307000اعتلار هزینه شده:  دارد               ندارد نونی:     مصوبات قا

 میلیون ریال 62177: 1396اعتلار مصوا سال  

 :پروژه ضرورت
 ن موجب  آه انجام ک ست.جنوا کشور ا-بخش های مهم کریدور ترافیکی شمال پروژه آزاد راه خرم آباد   اراک یکی از

 بندر امام ژهی)به و یا غربجنوا و جنو یآستارا، نوشهر( به بنادر نواح ،یکشور )بندرانزل یشمال یاتصال بنادر نواح
نسلت  یلومتر ک 32 دودح زانیم اراک و خرم آباد به نیآزادراه مسافت ب نیاز ا یبهره برداردر ضمن با خمینی( می شود. 

 .افتیموجود کاهش خواهد  یرهایبه مس

 شرح پروژه )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع(

 وضعیت فعلی پششششروژه:
اد خ  رم آب   -ک س  اخت و ش  رکت اح  داث آزاد راه ارامایه گذاری مشترک شرکت مادر تخصص  ی پروژه با سر نیاحداث ا

 ،رح وس  اختط  به صورت  زیآن ن یمانکاریو قرارداد پ است صورت گرفته )ص( ءایاالنل خاتم یقرارگاه سازندگ وابسته به 
 آزادطول ای  ن  ردیده است.گمنعقد االنلیاء )ص(  اجرا با قرارگاه سازندگی خاتم مصالح و نیتام ،یمراح  طراح هیشام  کل

 خیک  ه از ت  اراش  د ی  ون ری  ال م  ی بمیل 9600000 رق  م ق  رارداد ب  الغ ب  رم  اه و  36کیلومتر، مدت پیمان  200/134راه 
ال اس  ت ک  ه در ح   .. همچنین الزم ب  ه ذک  رآن آغاز شده است یو اجرا ریمس یآزاد ساز ،یطراح اتیعمل 13/03/1392

انته  ایی پ  روژه در  کیل  ومتر 68درص  د از  60و م  ی باش  د.  پروژه مورد نظر در حال انجام حاضر تون  سازی و پ  سازی
 سازی رسیده است.استان لرستان، به مرحله رو

 مهمترین موانع مشوجود:
 اراک  -خرم آباد و خرم آباد -عدم اتصال دو آزاد راه پ  زال 

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

   28 20 20 کیلومتر احداث آزاد راه

 

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

   15000000 55000000 17000000 یمل

      استانی

      سرمایه گذاری بخش خصوصی



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 124حه:  صف  

  

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

  48 55 63 71 78 85 93 100 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

          

 ا دارا می بود.ر %15/88طلق برنامه زمان بندی از پیش تهیه شده، پروژه مذکور می بایست پیشرفتی معادل 

  اقدامات آتی:مهمترین 

 و این آزادراه  خرم آباد –پ  زال پیگیری برای اتصال حلقه بین آزادراه  (1

 پیگیری برای تصویب اعتلار ملی (2

 

 گششروه پیگیری کننده:

 نمایندگان محترم شهرستان های مربوطه (1

 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار (2

 فرمانداران محترم شهرستان های مربوطه (3

 رم راه و شهرسازی استانمحت مدیر ک  (4
 تانتان لرساستانی شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حم  و نق  کشور در اسمحترم مدیر  (5
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          CD49کمربندی دورود  تکمی  عنوان پروژه:                     
    بناهای حم  و نق  کشور شرکت ساخت و توسعه زیردستگاه اجرایی: 

 درصد 42پیشرفت فیزیکی پروژه:  1393سال شروع پروژه:   دورودشهرستان مح  اجرا:  ع پروژه: عمرانینو

 میلیون ریال 131000اعتلار هزینه شده:  دارد               ندارد      :نونیمصوبات قا

 میلیون ریال 130000: 1396اعتلار مصوا سال  

 ضرورت پروژه:
روژه تاثیر پرای این و اج گردیده که فاقد کمربندی می باشد ر محور شرقی غربی کشور واقعشهر دورود در مسیر کریدو

 ت.بسیار زیادی بر کاهش ترافیک، کاهش مصرف سوخت و کوتاه شدن مسیر و زمان سنر خواهد داش

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع(:  شرح پروژه

 وضعیت فعلی پششششروژه: 

شرکت پدیده  پروژه کارپیمان ،ماه 36 ، مدت قراردادمیلیون ریال 226000 ، مللغ قراردادکیلومتر 2/12طول محور 

 است.    : مهندسین مشاور ایمن راه پروژه مشاور و دوکوهه

ذکر است  . قاب ستداث ادر حال حاضر یک باند از محور شام  عملیات خاک برداری، ابنیه فنی و روسازی در حال اح

ردیده است و عملیات خاکی کیلومتر بی  اجرا گ 5/1کیلومتر سابی  و  5/3کیلومتر سابگرید،  1/5که عملیات اجرایی 

در حال اجراء می  (متری 27ه دهان 3کیلومتر از محور در حال اجراء می باشد و همچنین پ  رودخانه ای تیره رود ) 2/2

 .ی باشدمدرصد  40ه در حد درصد و پیشرفت فیزیکی ک  پروژ 50باشد که پیشرفت فیزیکی آن در حدود 

 مهمترین موانع مشوجود: 

 ت.اضی اسشرکت ساخت در حال تملک ار در این راستا عدم آزادسازی محور و پرداخت خسارت مالکین که

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

    105000 195000 متر مکعب عملیات خاکریزی
    1355 905 متر مربع نیهتکمی  عملیات اب

    75000 15000 متر مکعب )زیر اساس و اساس(عملیات روسازی
    46000  تن سنالتعملیات آ
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 )میلیون ریال( اعتبار مورد نیاز

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

    355000 130000 ملی

      استانی

  

 )درصد( ه یکباربرنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ما

 1396شهریور )عملکرد(1396خرداد 
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

  42 50 65 80 92 100   
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

          

  مهمترین اقدامات آتی:

 پیگیری برای سهم بیشتر از ردیف اعتلار مشترک ملی

 گششروه پیگیری کننده:

 نماینده محترم شهرستان دورود (1

 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار (2

 فرماندار محترم شهرستان دورود (3

 راه و شهرسازی استان محترم مدیر ک  (4
 تانتان لرساستانی شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حم  و نق  کشور در اسحترم ممدیر  (5
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  آبآب  منابع منابع   بخشبخش
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 128حه:  صف  

  هداف بخش منابع آبهداف بخش منابع آباا

 های نامتعارفمدیریت پایدار و حناتت کمی و کینی منابع آا سطحی، زیرزمینی و آا .1

 زای روای استان مطابق استانداردههتامین آا الزم برای حنظ و توسعه مراکز زیستی و فعالیت .2

 های آا زیرزمینی تغذیه پتانسی  سنره .3

 حناتت آبخیز و کنترل سی  در جهت حنظ منابع طلیعی و محیط زیست استان .4

 

  راهبردهای بخش منابع آبراهبردهای بخش منابع آب

 ایالم های ستانرک با اهای داخلی و مشت های سطحی با احداث سد مخزنی و ایستگاه پمپاژ بر رودخانه مهار آا .1

 بختیاری  و محالو کرمانشاه، اصنهان و چهار

 های استان. مطالعه و مهندسی و ساماندهی رودخانه .2

سازی و  ر، ذخیرهق مهاتامین آا مورد نیاز مراکز زیست و فعالیت استان متناسب با گسترش این مراکز از طری .3

 نعت.را و صشلویت مصارف های سطحی و تاکید بر حناتت کینی منابع آا با او رفت آا جلوگیری از هدر

صورت مشترک  ای به های توسعه منطقه های انتقال آا به منظور اجرای طرح ها و سیستم توسعه و احداث سد .4

 بختیاری و های ایالم و چهارمحال های سیمره و بختیاری با استان در مسیر رودخانه
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  استاناستان  آب منطقه ایآب منطقه ایشركت شركت 
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 130حه:  صف  

 150CH           سد معشورهاحداث عنوان پروژه:                                   
 شرکت توسعه منابع آا و نیروی ایراندستگاه اجرایی: 

صنر پیشرفت فیزیکی پروژه:  1390سال شروع پروژه:  کوهدشت شهرستان مح  اجرا:  نوع پروژه: عمرانی
 درصد

 میلیون ریال 494101اعتلار هزینه شده:  ندارد  دارد              نونی:        مصوبات قا

 میلیون ریال 39435: 1396اعتلار مصوا سال  

 ضرورت پروژه:
ه شاورزی بکنعت و ، صهدشت جهت مصارف آا شراانتقال آا به شهرستان کو ، ذخیره وپروژه تنظیمبا اجرای این 

ایش آبی افز اورزینسلت مساحت زمین های کش و با توجه به خاک بسیار مرغوا دشت کوهدشت نتیجه خواهد رسید.
 خواهد یافت که در نهایت موجب افزایش تولید محصوالت کشاورزی در این استان می شود.

 شرح پروژه )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع(

 وضعیت فعلی پششششروژه:
در  بعود درصد سایر منانع عمومی و به نسلت ده درصد مناب قانون بودجه 2در پیوست شماره  ساختمان سد تنگ معشوره

 وجود دارد. 1307003043با کد طلقه بندی 
ایگزین جسترسی و دجاده  ییاجراعملیات سیده است. عملیات اجرایی تون  انحراف آا به اتمام ر و فعال می باشد پروژه

 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 3کنون باشد و در مجموع پروژه تا در حال اجرا می

 موانع مشوجود: مهمترین 
خصوص  انونی درقشکالت همچنین پروژه دارای یک سری م باشد. کملود اعتلار از مهمترین موانع پیش روی پروژه می

 به پیگیری از وزارت نیرو دارد.تخصیص آا می باشد و نیاز 

 

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف
 - - - 9 2/3 کیلومتر ه سدجاده جایگزین و دسترسی ب

 - - - 100000 - مترمکعب حناری پی و تکیه گاههای سد

 - - - 7500 - مترمکعب اجرای پیش فراز بند و نشیب بند

 - - - 40000 - مترمکعب اجرای فراز بند و نشیب بند

 50000 100000 100000 35000 - مترمکعب بتن ریزی بدنه سد و سرریز

 12 7 5 - - قطعه مکانیک نصب تجهیزات هیدرو

 10 20 20 15 - متر طول اجرای خط انتقال آا به کوهدشت

 20000 25000 15000 10000 - متر طول اجرای پرده آا بند پی و تکیه گاه 

 - 1 - - - یک واحد ساخت اطاق کنترل سد

 2 2 2 - - واحد 6 ساخت ساختمان بهره برداری سد

                                                 
   د.رجوع شو 13نحوه کد گذاری به صنحه  جهت -1
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 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف
ی تکمی  پرتالهای ورودی و خروج

 تون  انحراف اا 
 - - - - 150 مترمکعب

 

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

 200000 200000 200000 200000 50000 ملی

 600000 600000 600000 600000 250000 سایر منابع

  

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

0 0 5 5 10 15 20 25 30 35 
 آذر
 1398 

 اسنند
 1398 

خرداد 
1399 

 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

40 45 51 57 63 69 76 84 93 100 

  مهمترین اقدامات آتی:

 پیگیری در وزارت نیرو برای افزایش تخصیص آا (1

 برنامه و بودجه کشور برای افزایش اعتلار سازمانپیگیری در  (2

 

  گششروه پیگیری کننده:

 نماینده محترم شهرستان کوهدشت (1

 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار (2

 م شهرستان کوهدشتفرماندار محتر (3
 مدیر عام  محترم شرکت سهامی آا منطقه ای استان (4
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                CB51سد آبسردهاحداث عنوان پروژه:                           
 لرستان آا منطقه ای استان سهامی شرکت ی:  دستگاه اجرای

 درصد 32پیشرفت فیزیکی پروژه:  1387 سال شروع پروژه: بروجرد شهرستان مح  اجرا:  نوع پروژه: عمرانی

 میلیون ریال 250000اعتلار هزینه شده:  دارد               ندارد نونی :  مصوبات قا*

 میلیون ریال 66045: 1396اعتلار مصوا سال  

 مجوز تخصیص آا دارد( 2     دارد 215مجوز ماده ( 1 *

 ضرورت پروژه:
. شد خواهد تأمین جردو کشاورزی شهرستان برو شرا نیاز مورد آا از مکعب متر میلیون 75 پروژه، این اجرای با

 دیزیا مقادیر االنهس . همچنینهکتار اراضی منطقه فراهم خواهد گردید 4200همچنین امکان بهلود کشت آبی جهت 
 اهالی از ننر 2100 تجه پایدار اشتغالو گردد  می ذخیره و تسکین سد مخزن در ساخت مح  باالدست های سیالا از

 .شد خواهد جلوگیری همجوار شهرهای به ها آن کوچ و مهاجرت از و می شود فراهم

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

 وضعیت فعلی پروژه:

 درصد است. 30پروژه در حال حاضر فعال می باشد و پیشرفت فیزیکی  آن  (1

 د:ای اجرایی سد به شرح ذی  می باشه اهم فعالیت (2

 تجهیز کارگاه و شروع مجدد عملیات اجرایی -الف
 های انحراف آا و تکمی  فرایند انحراف آا ساخت فراز بند و تون  -ا
 ی مح  سرریزدارانجام خاکلر -ج
 ساخت جاده دسترسی -د
 انجام بخشی از عملیات خاکلرداری محور سد -ذ

 مهمترین موانع مشوجود:

 آتیبا توجه به حجم عملیات اجرایی درسال های  برای پروژه عدم تصویب اعتلار الزم (1

 فیزیکی پروژهبا توجه به پیشرفت  ساالنهعدم اعتلار مناسب  (2

 

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

  75    میلیون مترمکعب تامین آا شرا و کشاورزی

رسال هدف پروژه د اف کمیاهد ،تامین آا میسر میگردد گیری و، امکان آبپروژهباتوجه به این که پ  ازاتمام کام  *

 می شود.محقق 
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 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

  600000 1200000 1200000 66045 ملی

      استانی

  

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

30 32 34 36 42 48 54 60 66 72 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

78 84 88 92 96 100     

 :مهمترین اقدامات آتی

 در قوانین بودجه سنواتی اعتلار سال های آتیو افزایش پیگیری جهت اصالح  (1
 ساالنهپیگیری جهت اخذ مناسب  (2

 گششروه پیگیری کننده: 

 نمایندگان محترم شهرستان بروجرد (1

 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار (2

 فرماندار محترم شهرستان بروجرد (3
 مدیر عام  محترم شرکت سهامی آا منطقه ای استان (4
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                 CF52سد تاج امیراحداث عنوان پروژه:                          
 لرستان استان شرکت سهامی آا منطقه ای ی:  دستگاه اجرای

 درصد 29یزیکی پروژه: پیشرفت ف 1390سال شروع پروژه:  دلنان شهرستان مح  اجرا:  نوع پروژه: عمرانی

 میلیون ریال 21000اعتلار هزینه شده:  دارد               ندارد نونی :  مصوبات قا*

 میلیون ریال 1: 1396اعتلار مصوا سال  

 .دارد 215مجوز ماده  *

 ضرورت پروژه:
 اشد.می بمیلیون مترمکعب  5/8صنعت وکشاورزی به میزان تکمی  این پروژه موجب تامین آا شرا، 

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

 

 وضعیت فعلی پششششروژه:
  .باشد می فعال حاضر حال در پروژه عمرانی عملیات

 

 مهمترین موانع مشوجود:
 می روژهپاجرای  نهایی نشده است که این امر موجب تاخیر در واست تخصیص آا طرح مذکور درحال بازنگری  (1

 .گردد

انع مترین موز از مهنی سنوات قل  تخصیص یک میلیون ریال اعتلار در سوی دولت و اعتلار الزم از عدم تامین (2
 اجرای پروژه می باشد.

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

تامین آا کشاورزی و شرا و 
 صنعت

   5/8   میلیون متر مکعب

روژه پداف کمی تیجه اهدر ن ،گردد امکان آبگیری وتامین آا میسر می پروژهکام  باتوجه به این که پ  ازاتمام *

 گردد. درسال هدف محقق می

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

   700000 700000 1 ملی

      استانی

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 135حه:  صف  

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(
خرداد 

 )عملکرد(1396
 1396شهریور

 )عملکرد(
 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

26 29 32 37 45 55 68 75 86 92 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

ند اسن
1400 

94 100         

 :مهمترین اقدامات آتی

 پیگیری اخذ تخصیص نهایی آا (1

 نیرو در یق وزارتدر قوانین بودجه سنواتی از طر پروژههای آتی  تخصیص اعتلار جهت سال پیگیری تصویب و (2
 سازمان برنامه و بودجه کشور

  گششروه پیگیری کننده:
 نماینده محترم شهرستان دلنان (1
 هماهنگی امور عمرانی استاندارمعاون محترم  (2

 فرماندار محترم شهرستان دلنان (3

 مدیر عام  محترم شرکت سهامی آا منطقه ای استان (4
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 136حه:  صف  

                 CZ53سد کمنداناحداث عنوان پروژه:                           
 لرستان آا منطقه ای استان سهامی شرکت ی:  دستگاه اجرای

 درصد 73پیشرفت فیزیکی پروژه:  1383سال شروع پروژه:  ازنا شهرستان مح  اجرا:  عمرانی نوع پروژه:

 میلیون ریال 1100000اعتلار هزینه شده:  دارد               ندارد نونی :  مصوبات قا*

 میلیون ریال 264180: 1396اعتلار مصوا سال  

 دارد مجوز تخصیص آا( 2      دارد 215مجوز ماده ( 1 *

 ضرورت پروژه:
ز اراضی کشاورزی ازنا تأمین هکتار ا 3000و  ب از آا مورد نیاز شرا الیگودرز میلیون مترمکع 72با اجرای این طرح  

کین و زن سد تسدر مخ عالوه بر مورد فوق ساالنه مقادیر زیادی از سیالا های باالدست مح  ساختگاه. خواهد شد
هم و بدین وسیله از مهاجرت و ننر از اهالی فرا 1500ت فوق شرایط اشتغال پایدار جهت با اجرای عملیا. ذخیره می گردد

 .ها به شهرهای همجوار جلوگیری خواهد شد کوچ آن

 )شامل وضعیت مصوبات قانونی، وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

 وضعیت فعلی پروژه:
 یها طرح راتاعتلا مح  زا ساالنه اعتلارات وجود به توجه با)عملیات عمرانی پروژه در حال حاضر فعال می باشد  (1

 ییاجرا عملیات انجام مشغول تماوان در دو شینت کاری مشاور مهندسین نظارت تحت شرکت عمران نیرو ملی،
 درصد با انحراف آا است 73و پیشرفت فیزیکی آن ( باشد می

 های اجرایی سد به شرح ذی  می باشد. اهم فعالیت (2

 کارگاه  تجهیز -الف
 های انحراف  آا و تکمی  فرایند انحراف آا ساخت فراز بند و تون  -ا
 درصد 95انجام خاکلردرای مح  سرریز و ساخت کام  آن با پیشرفت  -ج
 درصد 85ساخت جاده دسترسی با پیشرفت  -د
 کام  به طوربند  آاانجام تزریقات و پرده  -ذ
یلترها و زهکش ف، د با انحراف آا شام  خاک رس هستهدرص 73انجام عملیات اصلی بدنه سد با پیشرفت  -ط

 ها، ابزار دقیق و گالری
 .به پیمانکار و مشاور می باشد میلیون ریال 350000درحال حاضر  پروژهبدهی های 

 مهمترین موانع مشوجود:
 عدم تخصیص اعتلار الزم نسلت به حجم عملیات اجرایی (1

 میلیون ریال 2000000 مرق به پروژههای آتی  اصالح اعتلار سال (2

 اهداف کمی پروژه
 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

   72   میلیون متر مکعب تأمین آا کشاورزی و شرا

 رسالپروژه د هداف کمیا ،گردد تامین آا میسر می ، امکان آبگیری وپروژهاتمام کام   باتوجه به این که پ  از*

 می شود.هدف محقق 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 137حه:  صف  

 مورد نیاز)میلیون ریال( اعتبار

 به بعد 1400 1400 1399 1398 1397 1396 سال

 650000 400000 350000 300000 300000 264180 ملی

       استانی

 

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(
خرداد 

 )عملکرد(1396
 1396شهریور

 )عملکرد(
 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

70 73 76 79 82 85 88 91 94 96 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

98 100         

 :مهمترین اقدامات آتی

 ر قوانین بودجه سنواتید الیر ونیلیم 2000000پروژه به رقم  یآت یاعتلار سال ها ایشو افز اصالحپیگیری برای  (1

  ساالنه اعتلار مناسب تخصیصپیگیری جهت اخذ  (2

 گششروه پیگیری کننده: 

 نماینده محترم شهرستان ازنا (1

 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار (2
 فرماندار محترم شهرستان ازنا (3

 رکت سهامی آا منطقه ای استانمدیر عام  محترم ش (4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 138حه:  صف  

       CB54ساختمان سد شهید بروجردی و شلکه آبیاری و زهکشیاحداث عنوان پروژه: 
 لرستان استان آا منطقه ایسهامی شرکت  ی:  دستگاه اجرای 

 درصد 10ژه: پیشرفت فیزیکی پرو 1391سال شروع پروژه:  بروجرد شهرستان مح  اجرا:  نوع پروژه: عمرانی

 میلیون ریال 9309اعتلار هزینه شده:  دارد               ندارد نونی :  مصوبات قا*

 میلیون ریال 1: 1396اعتلار مصوا سال  

 مجوز تخصیص آا دارد( 2دارد    215( مجوز ماده 1 *

 ضرورت پروژه: 
ایدار و پط اشتغال ایجاد شرایو سیالا ها کنترل ، تأمین بخشی از آا شرا شهر بروجرداجرای این پروژه موجب 

 ننر و جلوگیری از مهاجرت آنان خواهد شد. 600جهت مناسب 

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

 وضعیت فعلی پششششروژه:

 .د استدرص 10متوقف می باشد و پیشرفت فیزیکی  آن عملیات اجرایی این پروژه در حال حاضر 

 اجرایی سد به شرح ذی  می باشد: ایاهم فعالیت ه -

 تجهیز کارگاه  -الف
 خاکلرداری بخشی از مح  فراز بند و کالورت انحراف  آا  -ا
 جاده دسترسی از ساخت  قسمتی -ج

 مهمترین موانع مشوجود:

 پروژهعدم تصویب اعتلار الزم با توجه به حجم عملیات اجرایی درسال های آتی  (1

 با توجه به پیشرفت کار هساالنعدم تأمین اعتلار مناسب  (2

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

  5    میلیون متر مکعب تأمین آا شرا

ال س روژه درپداف کمی اه ،گردد تامین آا میسر می امکان آبگیری و پروژهاتمام کام   باتوجه به این که پ  از*

 .می شودهدف محقق 

 ز)میلیون ریال(اعتبار مورد نیا

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

  300000 300000 300000 1 ملی

      استانی

  

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 139حه:  صف  

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

 خرداد
1398 

شهریور 
1398 

10 10 10 10 13 21 29 37 45 53 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

61 69 77 85 94 100     

 :مهمترین اقدامات آتی

 ر قوانین بودجه سنواتید الیر ونیلیم 900000رقم  پروژه به یآت یاعتلار سال ها و افزایش اصالحپیگیری برای  (1

 ساالنه اعتلار  مناسب تخصیصپیگیری جهت اخذ  (2

  گششروه پیگیری کننده:

 نمایندگان محترم شهرستان بروجرد (1

 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار (2

 فرماندار محترم شهرستان بروجرد (3
 نمدیر عام  محترم شرکت سهامی آا منطقه ای استا (4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 140حه:  صف  

 

         CA55عنوان پروژه: احداث و تکمی  سد عالی محمود                 
 لرستان آا منطقه ای استان شرکت سهامی ی:  دستگاه اجرای

 درصد 6پیشرفت فیزیکی پروژه:  1391سال شروع پروژه:  الیگودرز شهرستان مح  اجرا:  نوع پروژه: عمرانی

 میلیون ریال 2000اعتلار هزینه شده:  دارد               ندارد  نونی : مصوبات قا*

 میلیون ریال 18870: 1396اعتلار مصوا سال  

 مجوز تخصیص آا دارد( 2    دارد 215مجوز ماده ( 1 *

 ضرورت پروژه:
بی آط کشت ان شرایو امک میلیون مترمکعب از آا کشاورزی اراضی منطقه تأمین خواهد شد 6طرح   این اجرای با

 های یالاس از زیادی مقادیر ساالنه موارد مذکور بر عالوه. هکتار اراضی دیم منطقه فراهم خواهد آمد 700جهت 
می  فراهم اهالی از ننر 350 جهت پایدار اشتغال. و گردد می ذخیره و تسکین سد مخزن در ساختگاه مح  باالدست

 .شد خواهد جلوگیری همجوار هایشهر به ها آن کوچ و مهاجرت از وسیله بدین و شود

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

 وضعیت فعلی پششششروژه:
یمه ن پروژه تجهیزات، ایه سازنده و همچنین طرح پیمانکار و مشاور به و بدهی اعتلار کملود علت به حاضر درحال (1

 .فعال است

 های اجرایی سد به شرح ذی  می باشد. اهم فعالیت (2

 تجهیزکارگاه  -الف
 ساخت فراز بند و کالورت انحراف  آا و تکمی  فرایند انحراف آا -ا
 انجام بخشی از عملیات خاکلرداری محور سد -ج
 ساخت  بخشی از جاده دسترسی -د

 مهمترین موانع مشوجود:
 پروژهعدم تامین اعتلار الزم و متناسب با حجم 

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

  6    میلیون مترمکعب تأمین آا کشاورزی

ر سال پروژه د اف کمیاهد ،گردد توجه به این که پ  از اتمام کام  طرح امکان آبگیری و تامین آا میسر می با*

 .می شودهدف محقق 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 141حه:  صف  

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

  200000 200000 100000 18870 ملی

      استانی

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

5 6 7 8 16 24 32 40 48 56 
خرداد  1398د اسنن 1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

64 72 80 88 94 100     

 مهمترین اقدامات آتی:

هکتار اراضی  700ن سد و میلیون ریال جهت ساختما 500000به میزان  پروژه پیگیری جهت تامین اعتلار مورد نیاز (1
 پروژهشلکه 

 و پیگیری جهت اخذ اعتلار مناسب  پروژهی جهت اصالح اعتلار سال های آتی پیگیر (2

 گششروه پیگیری کننده: 

 نماینده محترم شهرستان الیگودرز (1

 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار (2
 فرماندار محترم شهرستان الیگودرز (3

 مدیر عام  محترم شرکت سهامی آا منطقه ای استان (4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 142حه:  صف  

 

 

 

گاهی  بخشبخش گاهیسکونت   سکونت



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 143حه:  صف  

  اهداف بخش سکونتگاهی اهداف بخش سکونتگاهی 

 نق  درون م  وحشلکه   یتسه یدر راستا ژهیتوسعه یکپارچه نقاط سکونتگاهی بزرگ شهری در استان به و .1

   یشهر

 یردشگرتوسعه گ یابر یساز نهیزم ژهوی به استان شهری هایسکونتگاه اقتصادی هایتنوع در فعالیت ایجاد .2

  راهبردهای بخش سکونتگاهی راهبردهای بخش سکونتگاهی 

 بزرگ استان  یشهرها یکیسازی مناسب در جهت کاهش بارترافبستر .1

  در مناطق سکونتگاهی یگردشگر یهای الزم جهت ارتقاء فضاهانمودن زیرساخت فراهم .2



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 144حه:  صف  

 

 

 

 

 

 

 

ری  ری استاندا   استاندا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 145حه:  صف  

 156CB       پ  رودکی  بروجردتکمی  عنوان پروژه:                         
 ی لرستاناستاندار ی:  دستگاه اجرای

 درصد 33پیشرفت فیزیکی پروژه:  1392سال شروع پروژه:  بروجرد شهرستان مح  اجرا:  نوع پروژه: عمرانی

 میلیون ریال 55000اعتلار هزینه شده:  ندارد  نونی :    دارد             مصوبات قا*

 میلیون ریال 43390: 1396اعتلار مصوا سال  

 31/02/1396مورخ  1179946و شماره  09/02/1396مورخ  1140838نامه های شماره  همستندات قانونی این پروژ *
شورای برنامه  11/03/1396برنامه و بودجه کشور و مصوبه جلسه مورخ  سازمانمعاون محترم رئی  جمهور و رئی  

 و توسعه استان و صورت جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان بروجرد می باشد. ریزی

 ه:ضرورت پروژ
 اجرای این پروژه موجب بهلود علور و مرور و کاهش ترافیک می گردد.

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

 وضعیت فعلی پششششروژه:

 می باشد.  پ  پروژه درحال ساخت قطعات

 ها اجرای فونداسیون -

  p6 تا p1اجرای پایه های بتونی  -

 فیزیکی پیشرفتصد در 45رمپ های ضلع غربی و شرقی با  اجرای -
 .فیزیکی پیشرفتدرصد  50ساخت عرشه فلزی پ  با  -

  مهمترین موانع مشوجود:

 کملود تخصیص است.، مهمترین مانع شهرستانیبا توجه به محدودیت های تخصیص 

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

   14 20 16 متر طول احداث پ  شهری

 

 

 

 

                                                 
 د.رجوع شو 13نحوه کد گذاری به صنحه  جهت -1



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 146حه:  صف  

 بار مورد نیاز)میلیون ریال(اعت

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

      ملی

   45000 35000 43390 استانی

  

 

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

17 33 42 44 52 61 70 72 80 89 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

98 100         

 

  مهمترین اقدامات آتی:

 شهرستان. ایش تخصیص پروژه از سر جمع تخصیصافز -

  پیگیری کننده:گششروه 

 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار (1

 فرماندار محترم شهرستان بروجرد (2

 دفتر فنی استانداری (3



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 147حه:  صف  

 

 

 

 

 

 

 

 

  شهرداری خرم آبادشهرداری خرم آباد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 148حه:  صف  

 157CK         پ  بر رودخانه خرم آباد 2احداث  عنوان پروژه:                             
 رم آبادشهرداری خی:   دستگاه اجرای

 صنر درصدپیشرفت فیزیکی پروژه:  1396سال شروع پروژه:  خرم آباد شهرستان مح  اجرا:  نوع پروژه: عمرانی

 صنر میلیون ریالاعتلار هزینه شده:  ندارد  نونی :    دارد             مصوبات قا*

 میلیون ریال 36300: 1396اعتلار مصوا سال  

 ضرورت پروژه:
 اشد.می ب خرم آباد مذکورکاهش بار ترافیکی شهر و سهولت ارتلاط دو سمت رودخانهضرورت پروژه 

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

 

 وضعیت فعلی پششششروژه: 
 دست مطالعه است و پیشرفت فیزیکی ندارد.پروژه مورد نظر در حال حاضر در  

 

 مهمترین موانع مشوجود: 
 23برای اخذ مجوز ماده یاز نداشتن مطالعه مورد ن

 

 اهداف کمی پروژه
 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 19000 17000 15000 14000 13000 ساعت کاهش زمان مسافرت شهری 

 133000 114900 105000 98000 91000 لیتر کاهش سوخت مصرفی

 

 

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

 0 0 15000 15000 0 داخلی

 0 0   36300 استانی

 

 

 

 

 

                                                 
   د.رجوع شو 13نحوه کد گذاری به صنحه  جهت -1



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 149حه:  صف  

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(
خرداد 

 )عملکرد(1396
 1396شهریور

 )عملکرد(
 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

0 0 0 0 10 20 30 40 50 70 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

90 100         

 

  مهمترین اقدامات آتی:

 پ  هاانجام مطالعات مکان یابی  (1
 23اخذ مجوز ماده  (2

 

  گششروه پیگیری کننده:

 عمرانی استاندار معاون محترم هماهنگی امور(1
 فرماندار محترم شهرستان خرم آباد(2

 دفتر فنی استانداری(3

 شهردار محترم خرم آباد(4



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 150حه:  صف  

 

        CK58 تقاطع غیرهمسطح گلدشت خرم آباداحداث عنوان پروژه:               
 شهرداری خرم آبادی:   دستگاه اجرای

 درصد 16پیشرفت فیزیکی پروژه:  1395ع پروژه: سال شرو خرم آباد شهرستان مح  اجرا:  نوع پروژه: عمرانی

 میلیون ریال 10000اعتلار هزینه شده:  ندارد  نونی :    دارد             مصوبات قا*

 میلیون ریال 150000: 1396اعتلار مصوا سال  

 ضرورت پروژه:
 باد است.خرم آکاهش بار ترافیکی و تسریع در دسترسی به فرودگاه ضرورت پروژه مورد نظر 

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

 وضعیت فعلی پششششروژه: 
شد. )حناری و اجرای کام  می با درصد 19در حال اجرا می باشد. پیشرفت فیزیکی پروژه حدود پروژه مورد نظر فعال و 

 (.فته استنجام گرا دور برگردان جنوبی()هیمتر مکعب، اجرای تابل 110000شمع بتنی، خاکلرداری  274

  مهمترین موانع مشوجود:

 کملود اعتلار داخلی و استانی

 اهداف کمی پروژه
 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 400000 350000 300000 240000 190000 لیتر کاهش مصرف سوخت

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

   100000 100000 100000 داخلی

   50000 50000 50000 استانی

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(
خرداد 

 )عملکرد(1396
 1396شهریور

 )عملکرد(
 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

12 16 18 24 30 37 45 52 60 75 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

86 100         

 مهمترین اقدامات آتی: 
 تالش شهرداری در افزایش درآمدها و تامین مالی پروژه

 گششروه پیگیری کننده:
 استاندار معاون محترم هماهنگی امور عمرانی (1

 فرماندار محترم شهرستان خرم آباد (2
 شهردار محترم خرم آباد (3



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 151حه:  صف  

           CK59عنوان پروژه: تلدی  خیابان شهدا از سواره رو به پیاده رو                   
 شهرداری خرم آبادی:   دستگاه اجرای

 صنر درصدپیشرفت فیزیکی پروژه:  1397سال شروع پروژه:  خرم آباد شهرستان مح  اجرا:  نوع پروژه: عمرانی

 صنر میلیون ریالاعتلار هزینه شده:  ندارد  نونی :    دارد             مصوبات قا*

 صنر میلیون ریال: 1396اعتلار مصوا سال  

 ضرورت پروژه:
 های گردشگری شهر می باشد. ضرورت پروژه مورد نظر زیلاسازی شهری و توسعه فضا

 ضعیت فعلی و مهمترین موانع()شامل و شرح پروژه

 وضعیت فعلی پششششروژه: 

رویب تهمچنین  وردشگری گهدف از اجرای پروژه ایجاد فضای در فاز مطالعات اولیه قرار دارد. پروژه در حال حاضر 
 دای شرقییابان شهخبتدای مح  اجرای پروژه از ا می باشد. فرهنگ استناده از وسای  عمومی حم  و نق  در بین مردم

 است.روبروی مسجد جواد االئمه( )تا سه راهی مطهری

  مهمترین موانع مشوجود:

 . می باشد (2قانون الحاق ) 23مجوز ماده نداشتن مطالعات و مهمترین موانع پیش روی پروژه 

 اهداف کمی پروژه
 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 2200 1800 1000 0 0 تعداد در سال گردشگری و جذا توریست

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

    12400  داخلی

    12400 0 استانی

 ید.سال به مرحله بهره برداری خواهد رس توضیح: درصورت وجود اعتلار پروژه فوق کمتر از یک

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(
داد خر
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

0 0 0 0 10 40 70 100   
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

          

  مهمترین اقدامات آتی:

 (2قانون الحاق ) 23و اخذ مجوز ماده  طراحی و انجام مطالعات (1
 شناسایی پیمانکار و طی کردن مراح  قانونی مناقصه (2

 اجرای عملیات اجرایی پروژه (3



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 152حه:  صف  

  گششروه پیگیری کننده:

 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار (1
 دفرماندار محترم شهرستان خرم آبا (2

 شهردار محترم خرم آباد (3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 153حه:  صف  

        EK60خرم آباد - برج های دوقلوی کیواحداث : عنوان طرح                          
 شهرداری خرم آباد دستگاه اجرایی:

 ننر 065اشتغال زایی:  1393ال شروع طرح: س خرم آبادشهرستان مح  اجرا:  نوع طرح: اقتصادی

 میلیون ریال 400000سرمایه گذاری انجام شده:  ندارد   دارد            مصوبات قانونی طرح: 

 میلیون ریال 5100000سرمایه گذاری مورد نیاز:  

 درصد 12پیشرفت فیزیکی طرح:  سرمایه گذار: 

 واحد مسکونی 354واحد تجاری،  369 اسمی:ترفیت 

 ضرورت طرح:
 دوجب ایجامی کیو با توجه به همجواری با محور تنریح شهر مسکونی در شمال - تجاری ایجاد یک مجموعه بزرگ

 باشد. برای استان می ، رونق گردشگری ننر اشتغال در شهرستان و همچنین جذا سرمایه گذاری 650

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح طرح

 وضعیت فعلی طرح:
 الا در مرحله شروعتجاری خیابان انق بخشمی باشد.  ام در حال اجرا 6 ی مسکونی طلقهپروژه در قسمت برج ها

تجاری طرح می  ( که قسمتپشت بانک تجارت)E بخش. فوندانسیون مجموعه به اتمام رسیده است. استسنت کاری 
 در حال اجرای سقف طلقه می باشد.  ،باشد

و  2، مننی 3مننی ) طلقه پارکینگ 3 ،همکف(و طلقه   2، مننی 3*ک  محوطه طرح دارای سه طلقه تجاری )مننی 
 طلقه مسکونی می باشد. 23طلقه دوم( و دارای دو برج با 

 مهمترین موانع مشوجود:
 با راهنمایی و رانندگی است. هماهنگیکه نیازمند حم  و نق  ماشین آالت  (1
 با شرکت توزیع برق می باشد. تقسیط بدهیکه نیازمند  برقبدهی مشکالت  (2

 طرحاهداف کمی 
 1403 1402 1401 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

آغاز عملیات اسکلت 
 بتونی تجاری

درصد 
 پیشرفت

36 52 59 67 82 100 - - 

ادامه عملیات اسکلت 
 برج

درصد 
 پیشرفت

12 24 38 47 56 72 100 - 

درصد  سنت کاری
 پیشرفت

1 12 33 45 63 84 100 - 

درصد  نازک کاری
 تپیشرف

- 5 25 38 51 69 89 100 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 154حه:  صف  

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1403 1402 1401 1400 1399 1398 1397 1396 سال

سرمایه گذاری 
 خصوصی

400000 430000 430000 430000 430000 430000 430000 520000 

 200000 200000 320000 320000 320000 320000 320000 - تسهیالت

  

 ی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(برنامه زمان بند

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

 آذر  1397شهریور  1397خرداد  1396اسنند 
1397 

 1398شهریور  1398خرداد  1397اسنند 

10 12 14 16 20 23 27 29 32 35 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 ننداس
1399 

خرداد 
1400 

 آذر 1400شهریور 
1400 

 1400اسنند 

37 39 43 46 48 50 54 57 60 65 

 1403شهریور 1403خرداد 1402اسنند  1402آذر 1402شهریور 1402خرداد 1401اسنند 1401آذر 1401شهریور 1401خرداد 

68 75 78 80 83 86 88 92 94 96 
         1403اسنند 1403آذر

97 100         

 مهمترین اقدامات آتی:

 شرکت معین کوثر جهت اخذ تسهیالت بهپیگیری انتقال سند زمین  (1
 نظام مهندسیاداره ک  اخذ مجوز پیش فروش از  (2

 تامین گاز، آا و برق مجتمع بر اساس ترفیت مجتمع (3

 گششروه پیگیری کننده:

 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار (1

 خرم آبادفرماندار محترم شهرستان  (2

 شهردار محترم خرم آباد (3



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 155حه:  صف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  استاناستان  آب منطقه ایآب منطقه ایشركت شركت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 156حه:  صف  

 161CK       عنوان پروژه: ساماندهی رودخانه خرم آباد                                
 شرکت سهامی آا منطقه ای استان لرستان ی:  دستگاه اجرای 

 درصد 25پیشرفت فیزیکی پروژه:  1388سال شروع پروژه:  د خرم آباشهرستان مح  اجرا:  نوع پروژه: عمرانی

 میلیون ریال 38000اعتلار هزینه شده:  دارد               ندارد نونی :  مصوبات قا*

 میلیون ریال 13576: 1396اعتلار مصوا سال  

صوبات مجوزهای ملیه است و ک تامین شده 1502001ل  017مح  طرح استانی  از 880438این پروژه به شماره  *
 .را اخذ نموده است قانونی الزم برای اجرای پروژه

 ضرورت پروژه:
یر بستر سب در مسظر مناشهری رودخانه خرم آباد و ایجاد من بسترسازی برای علور حجم سیالا بیشتر از مسیر درون

 سازی شده می باشد.

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

 پششششروژه:وضعیت فعلی 

 د.غیر فعال می باش درصد است ولی به دلی  بدهی به پیمانکار و مشاور 30پروژه در حال حاضر پیشرفت فیزیکی 

ملک دارایی های تهای  اعتلارات طرح از میلیون ریال 38000سال گذشته با صرف هزینه ای معادل حدود  7طی 
 3است که از  شدهترسازی شهری رودخانه خرم آباد بس درون کیلومتر طول 6کیلومتر از  1.5حدود  استانیسرمایه ای 

  .ه استرها شد امناتمن هایی از آ بخش و است سال قل  بعلت عدم تامین اعتلار قرارداد پیمانکار خاتمه داده شده
در ، باشد بدهکار می  پیمانکار طرح به مشاور و میلیون ریال 32000در حال حاضر حدود استان  ایمنطقه آا شرکت
پی  ین در حالیست که دراپیش بینی شده است.  اعتلار میلیون ریال 13000که برای سال جاری این پروژه حدود  حالی

هی ه ساماندبربوط مطی قراردادی انجام مطالعات  وقوع حادثه سیالا درون شهری سال گذشته شهرداری خرم آباد
به عنوان  حال حاضر در باد. از طرفی شهرداری خرم آاسته را به مهندسین مشاور آبانگان پارس واگذار نمود رودخانه

  .آمد می نمایدهای اجرا شده طرح استناده و کسب در پارکینگ عمومی از قسمت
 

  مهمترین موانع مشوجود:

 روژهوقف پتداخ  برنامه های شرکت آا منطقه ای، شهرداری خرم آباد و راه و شهرسازی و در مجموع ت
 پروژه رداخت بدهی به پیمانکار و مشاور کملود اعتلار برای پ

 شهری در آن  سازیادامه اجرای طرح بستر سازی و منظر

 

 

                                                 
   د.رجوع شو 13نحوه کد گذاری به صنحه  جهت -1



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 157حه:  صف  

 

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 6 5 4 3 2 کیلومتر ساماندهی رودخانه

 

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

      ملی

 25000 25000 25000 25000 13576 استانی

 

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

25 25 25 33 35 40 45 50 55 60 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

63 66 70 75 80 83 87 92 97 100 

 کیلومتری داخ  شهر خرم آباد می باشد. 6برنامه زمانلندی صرفا برای مسیر 

  مهمترین اقدامات آتی:

 ملی مح  منابعاز پیگیری تامین اعتلار  (1

 پرداخت بدهی به پیمانکار و مشاور طرح  (2

 کیلومتر 5ادامه اجرای طرح بستر سازی و منظر شهری در آن به طول حدود  (3

 

  گششروه پیگیری کننده:

 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار (1

 محترم شهرستان خرم آباد فرماندار (2

 نمدیر عام  محترم شرکت سهامی آا منطقه ای استا (3



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 158حه:  صف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بخش ارنژیبخش ارنژی
 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 159حه:  صف  

  اهداف بخش انرژیاهداف بخش انرژی

 برقابی هایتنوع بخشیدن به تولید انواع انرژی با احداث نیروگاه .1

گاز طلیعی  واز برق  وردارها و خانوارهای برخشلکه توزیع برق و گاز استان برای افزایش شمار سکونتگاه تقویت .2

 ویژه در مناطق روستاییبه

های ه فعالیتتوسع های صنعتی جهتال و توزیع گاز طلیعی در شهرک و نواحیهای انتقتقویت و توسعه شلکه  .3

  صنعتی

  راهبردهای بخش انرژیراهبردهای بخش انرژی

های استان ورشید ازد و خهای تجدید پذیر با تکنولوژی نوین نظیر بابهره گیری از تجربیات استناده از انرژی .1

 مرکزی و اصنهان

های ر منطقهشار دها و نیز کاهش افت ولتاژ فری شلکهها و خطوط توزیع برق و گاز جهت پایداایجاد پست .2

 مناسب استان 

 (نوین هایانرژی) کمتر آلودگی دارای و اقتصادی هایگسترش استناده از سوخت .3

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 160حه:  صف  

 

 

 

 

 

 

 

  استاناستان  آب منطقه ایآب منطقه ایشركت شركت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 161حه:  صف  

 126CK       نیروگاه آبی بختیاریاحداث عنوان پروژه:                                   
 شرکت سهامی توسعه منابع آا و نیروی ایران ی:  دستگاه اجرای 

سال شروع پروژه:  خرم آبادشهرستان مح  اجرا:  نوع پروژه: عمرانی
1387 

  درصد 12.3 :پیشرفت فیزیکی پروژه: 

 میلیون ریال 70000اعتلار هزینه شده:  دارد               ندارد نونی:       مصوبات قا

 میلیون ریال 100000: 1396اعتلار مصوا سال  

 ضرورت پروژه:
رق در انرژی ب تولید کمک خواهد نمود، ضمن اینکه موجب افزایش مدیریت منابع آا حوضه دزاجرای این پروژه به 
 کشور خواهد شد.

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

 وضعیت فعلی پششششروژه:

روژه پی اجرای ام  براموافقت بانک عوز وزارت امور اقتصاد و دارایی، مجوز بانک مرکزی و اخذ مجدر حال حاضر 

 از استناده جهت 62 ماده مجوز اخذپروژه،  فاینان  جهت اقتصاد شورای مصوبه اخذ پیگیریصورت گرفته است. 

 کراتمذا انجامو  چینی و اپنیژ، ای کره مالی کنندگان تأمین با مالی تأمین مذاکرات انجام، خارجی مالی تسهیالت

 پروژه در حال انجام است. اصلی پیمانکاران با قراردادی

  مهمترین موانع مشوجود:

 پروژه جهت تکمی  عملیات زیرساختهنگام به ه عدم تخصیص نقدینگی مناسب و ب -

 روند طوالنی اخذ مصوبات الزم جهت استناده از تسهیالت مالی خارجی -

 اهداف کمی پروژه

 1400بعد از  1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش هدفعنوان 

 1500 0 0 0 0 0 مگاوات آبی نیروگاه احداث

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

     100000 ملی

 0 0 0 0 0 استانی

 10,193,320 7,033,800 7,332,000 22,830,000 6800000 فاینان  داخلی و خارجی

                                                 
   د.وع شورج 13نحوه کد گذاری به صنحه  جهت -1



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 162حه:  صف  

  

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

12.3 12.3 12.5 13 14 16 17 19 22 24 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

27.5 30 34 37 41 45 49 53 58 65 

  مهمترین اقدامات آتی:

 پروژه فاینان  جهت اقتصاد شورای مصوبه اخذ پیگیری (1
 خارجی مالی تسهیالت از استناده جهت 62 ماده مجوز اخذ پیگیری (2

 چینیو  ژاپنی، ای کره مالی کنندگان تأمین با مالی أمینت مذاکرات انجام (3

 پروژه اصلی پیمانکاران با قراردادی مذاکرات انجام (4

 کارگاه به دسترسی راه بازگشایی اجرائی انجام عملیات (5
 (انحراف ن تو و داخلی های راه، اصلی دسترسی راه) پروژه های زیرساخت تکمیلی اجرای شروع عملیات (6

 

  کننده:گششروه پیگیری 

 نمایندگان محترم شهرستان خرم آباد (1

 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار (2
 فرماندار محترم شهرستان خرم آباد (3

 مدیر عام  محترم شرکت سهامی آا منطقه ای استان (4

 مدیر عام  محترم شرکت توزیع برق استان (5

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 163حه:  صف  

 

         EK63آباد مگاواتی سیک  ترکیلی خرم 500نیروگاه  احداث :عنوان طرح 
 وزارت نیرو )شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی(دستگاه اجرایی: 

 ننر 015اشتغال زایی:  5813سال شروع طرح:  خرم آبادشهرستان مح  اجرا:  نوع طرح: اقتصادی

 لمیلیون ریا 0000320سرمایه گذاری انجام شده:  ندارد   دارد              مصوبات قانونی طرح: 

و  برق عیمستضعنان و شرکت صنا ادیبنسرمایه گذار: 
 صلا یانرژ

 میلیون ریال 00000115سرمایه گذاری مورد نیاز: 

 درصد 20پیشرفت فیزیکی طرح: 

  ( مگاوات برق484) 500 ترفیت تولید اسمی:

 ضرورت طرح:
ولید نیروی تافزایش  واستان  وسراسری کشور نیاز شلکه ، اهمیت تامین پایدار انرژی مورد نیاز صنایع استانبا توجه به 

 برق اجرای این طرح از اهمیت باالیی برخوردار است.

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع(طرح شرح 

 وضعیت فعلی پششششروژه:

گرفت و  داری قرارار استانتور کبا عنایت به اهمیت تأمین پایدار انرژی مورد نیاز صنایع استان، احیا طرح مذکور در دس

ابالغ  )بانک ملی( ام عمیلیون دالری طرح از مح  منابع صندوق توسعه ملی به بانک  196هم اکنون تسهیالت ارزی 

 .و آماده گشایش اعتلار اسنادی می باشد

 مهمترین موانع مشوجود:

 عدم گشایش اعتلار اسنادی

 اهداف کمی طرح

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 324 484 484 - - (MWمگاوات ) ایش تولید نیروی برقافز

 

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

      سرمایه گذاری بخش خصوصی

      تسهیالت

 هم آوردها کنون ستد که شاعتلار طرح از مح  تسهیالت صندوق توسعه ملی و سهم آورده سرمایه گذاران تأمین خواهد 

 .سهامداران به هر طریق تأمین شده است

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 164حه:  صف  

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

20 20 20 25 30 40 50 60 70 80 
خرداد  1398اسنند  1398ذر آ

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

90 95 100        

 مهمترین اقدامات آتی: 

 گشایش اعتلار اسنادی پروژه جهت شروع مجدد فعالیت های اجرایی احداث پروژه (1

با  فقاتی کهق توات به اجرای خط گازرسانی به نیروگاه مطابضروری است شرکت گاز استان به صورت جدی نسل (2
 به انجام رساند.اقدامات الزم را  ،شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی نموده اند

 را ری(لکه سراسبه ش ضروری است شرکت برق منطقه ای باختر که اجرای خط انتقال )اتصال برق تولیدی نیروگاه (3
 در این خصوص به انجام رساند. اقدامات الزم را داردبه عهده 

 

 گششروه پیگیری کننده:

 اقتصادی استاندار محترم هماهنگی امور معاون (1

 خرم آباد فرماندار محترم شهرستان (2
 مدیر استانی شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی )سرمایه پذیر( (3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 165حه:  صف  

     EK64خرم آباد Fمگاواتی کالس  890نیروگاه احداث :عنوان طرح          
 دستگاه اجرایی: شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی

سال شروع طرح:  خرم آبادشهرستان مح  اجرا:  نوع طرح: اقتصادی
6139 

 ننر مستقیم 400اشتغال زایی: 
 ننر 1000غیر مستقیم دوران ساخت: 

 میلیون ریال 00021سرمایه گذاری انجام شده:  ندارد   دارد            مصوبات قانونی طرح: *

و  برق عیمستضعنان و شرکت صنا ادیبنسرمایه گذار: 
     صلا یانرژ

 300ود و حد میلیون ریال 0000860سرمایه گذاری مورد نیاز: 
 میلیون یورو

 درصد صنرپیشرفت فیزیکی طرح: 

 مگاوات 451 ترفیت تولید اسمی:

 .بر اساس نیاز و ابالغ شلکه *

 ضرورت طرح:

 شلکه سراسری کشور و استان و افزایش تولید نیروی برق می باشد. ضرورت نیاز

 890را به  ژنراتورها ترفیت مگاوات احداث می شود. درصورت جوابگو بودن، با افزایش 451ابتدا نیروگاه با ترفیت ** 

 مگاوات خواهند رساند.

 شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع() شرح طرح

 : طرحوضعیت فعلی 

رسی و اخذ تسدتلنن، جاده  از جمله تأمین آا، برق، گاز،های قل  از استارت دوران ساخت، حال تکمی  نیاز پروژه در

 می باشد. مجوز زیست محیطی

 مهمترین موانع:

 عدم اخذ مجوز تأمین آا از طریق حنر چاه آا (1

 حناتت محیط زیستاداره ک  عدم اخذ تأیید نهایی  (2
 انتقال آا پیشنهادیتملک مسیر جاده دسترسی و مسیر عدم  (3

 

 اهداف کمی طرح

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 301 451    (MWمگاوات ) افزایش تولید نیروی برق

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 166حه:  صف  

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

 440345 1445825 1655193 2890141 2180000 سرمایه گذاری بخش خصوصی

      تتسهیال

  

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

0 0 0 2 8 14 18 29 36 45 

خرداد  1398اسنند  1398آذر 
1399 

 ریورشه
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

54 63 72 81 85 88 92 96 98 100 

  همترین اقدامات آتی:م

 .سانی طرحاز رجهت گ تلنن و احداث جاده دسترسی و نیز عقد قرارداد با شرکت گاز استان ،تأمین آا، برق

 

  گششروه پیگیری کننده:

 اقتصادی استاندارم هماهنگی امور محترمعاون  (1

 خرم آباد شهرستان محترم فرماندار (2

 مدیر عام  محترم شرکت توزیع برق استان (3

 مدیر عام  محترم شرکت سهامی آا منطقه ای استان (4



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 167حه:  صف  

 

 

 

 

 

 

شت و ردمان شت و ردمانبخش بهدا   بخش بهدا



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 168حه:  صف  

  اهداف بخش بهداشت و درماناهداف بخش بهداشت و درمان

با  مان ممکناق  زشتی و درمانی در حددسترسی عموم جمعیت استان به امکانات کمی و کینی و خدمات بهدا .1

  محروم مناطق به دهیاولویت

  ارتقای بخش درمان با ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی متنوع و متعدد در سطح استان .2

 

 راهبردهای آمایش در بخش بهداشت و درمان

 ها گسترش واحدهای تخصصی و فوق تخصصی درمانی در مراکز شهرستان .1

 ناسب مراکز بهداشتی و درمانی در شهرها و روستاهای استانتوزیع متعادل و مت .2

 جلب مشارکت بخش غیر دولتی در ارتقاء سالمت مردم .3

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 169حه:  صف  

 

 

 

 

 

 

 

 

گاه علوم زپشکی گاه علوم زپشکیدانش   لرستانلرستان  دانش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 170حه:  صف  

 

 165CH   تختخوابی کوهدشت 250بیمارستان  تکمی  عنوان پروژه:             
 تاندستگاه اجرایی: دانشگاه علوم پزشکی لرس

 پیشرفت فیزیکی پروژه:  سال شروع پروژه:  کوهدشت شهرستان مح  اجرا:  نوع پروژه: عمرانی

 میلیون ریال 60000اعتلار هزینه شده:  ندارد  نونی:          دارد             مصوبات قا

 میلیون ریال صنر: 1396اعتلار مصوا سال  

 ضرورت پروژه:
  ن لرستانر استاداین شاخص  در شهرستان می شود.قاء شاخص نسلت تخت به جمعیت ارتانجام پروژه مذکور موجب 
 و این در حالی .شدبا . تخت می/6باشد و در شهرستان کوهدشت  تخت می 9/0ننر   1000بطور متوسط به ازای هر 

ژه مذکور باعث ز پروهمچنین بهره برداری ا باشد. تخت می 8/1ننر   1000ست که میانگین کشوری  به ازای هر ا
ننر  220000یش از شتن بشهرستان کوهدشت با دا به خارج از شهرستان می شود. جلوگیری از اعزام و ارجاع بیماران

ن افتتاح بیمارستان همچنی مواجه می باشد.  %93تخت فعال است که با ضریب اشغال تخت باالی  128جمعیت دارای 
 می شود. دمات درمانی در سطح کشور و استانتمرکز زدایی و توزیع عادالنه خمذکور موجب 

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

 وضعیت فعلی پشروژه : 

 .ام مطالعات و طراحی نقشه می باشددر حال انج پروژه و است زمین پروژه خریداری شده

  مهمترین موانع مشوجود:

تنها  تا کنونندارد و نامی  و بهجه درج شده است و ردیف مستق  قانون بود 20در جدول شماره  پروژه با توجه به اینکه

تنظیم  رخی مواد به قانونقانون الحاق ب 37از مح  درآمد حاصله از ماده  95و  94های  ریال در سال میلیون 00006

 اشد.می بملود اعتلار کمشک  اصلی پروژه مذکور  به این پروژه اختصاص داده اند.( 2بخشی از مقررات مالی دولت)

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

  250    تخت ایجاد فضای درمانی

 

 

 

                                                 
 د.رجوع شو 13نحوه کد گذاری به صنحه  جهت -1



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 171حه:  صف  

 اعتبار مورد نیاز )میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

  200000 200000 200000 0 ملی

      استانی

  

 

 ه یکبار)درصد(برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ما

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

  3 5 8 16 24 33 41 50 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

56 66 74 82 91 100     

 

 مهمترین اقدامات آتی:

 بودجه سنواتی ( قانون های1در پیوست شماره ) به نام پیگیری در وزارت بهداشت برای اخذ ردیف اعتلاری

 

 گششروه پیگیری کننده:

 کوهدشتنماینده محترم شهرستان  (1

 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار (2

 محترم شهرستان کوهدشت فرماندار (3
 ریی  محترم دانشگاه علوم پزشکی لرستان (4

 

 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 172حه:  صف  

      CD66ودتختخوابی دور 250بیمارستان  احداث عنوان پروژه:                 
 دستگاه اجرایی: دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 درصد 20زیکی پروژه: پیشرفت فی 1389سال شروع پروژه:  دورود شهرستان مح  اجرا:  نوع پروژه: عمرانی

 میلیون ریال 80000اعتلار هزینه شده:  ندارد  نونی:          دارد             مصوبات قا

 میلیون ریال 4718: 1396اعتلار مصوا سال  

 ضرورت پروژه:
  تانس  تان لرس  اای  ن ش  اخص در  در شهرستان می شود.ارتقاء شاخص نسلت تخت به جمعیت انجام پروژه مذکور موجب 
س  ت ا این در ح  الی و .باشد تخت می 8/0 دورودباشد و در شهرستان  تخت می 9/0ننر   1000بطور متوسط به ازای هر 

جل  وگیری ذکور باع  ث مهمچنین بهره برداری از پروژه  باشد. تخت می 8/1ننر   1000که میانگین کشوری  به ازای هر 
نن  ر جمعی  ت دارای  160000داش  تن ب  یش از  دورودشهرس  تان  ش  ود. به خارج از شهرستان می از اعزام و ارجاع بیماران

تان م  ذکور موج  ب همچنین افتتاح بیمارس   مواجه می باشد.  %80تخت فعال است که با ضریب اشغال تخت باالی  136
 می شود. تمرکز زدایی و توزیع عادالنه خدمات درمانی در سطح کشور و استان

 مترین موانع()شامل وضعیت فعلی و مه شرح پروژه

 وضعیت فعلی پششششروژه:
تن زی  ر ش  هر، نداش   از، دوری اا شده بود بدلی  دسترس  ی نامناس  بمکانی قللی که برای ساخت بیمارستان دورود انتخ 

 جام ش  ده ع  الوه ب  ریریهای انبا پیگ و، قرار داشتن در ارتناع باال و ... برای ساخت بیمارستان مناسب نلود ساختهای الزم
در ح  ال ن گردی  د اتمه پیماختگاه اجرایی از وزارت راه و شهر سازی به دانشگاه علوم پزشکی لرستان پروژه قللی تغییر دس
اق  دام  شه در دس  تو انجام مطالعات جهت طراحی نق است خریداری شده ی برای پروژه مذکوردر مح  جدید زمین حاضر

 می باشد.
 مهمترین موانع مشوجود:

. بحث شد ه میخصیص دادتروژه اما مقادیر ریالی کمی به پ است، قللی دارای ردیف ملی بوده با توجه به اینکه در مکان
تسهیالت بانکی  یگیر اخذپشگاه در حال حاضر مسئولین دان تامین اعتلار برای پروژه مهمترین مانع اجرای آن است. اللته

 .داردروند سخت و طوالنی پیش رو  آن نیز برای ساخت پروژه می باشند که
 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

  206     ایجاد فضای درمانی

 میلیون  ریال()پیش بینی اعتبار مورد نیاز

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

  100000 200000 200000 140000 ملی

      استانی

  

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 173حه:  صف  

 اه یکبار)درصد(برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه م

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

20 20 3 5 8 16 24 33 41 50 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

56 66 74 82 91 100     

 مهمترین اقدامات آتی:

 37ز ماده حاصله ا رآمدداز مح   فروش ساختمان موجود و پیگیری جدی برای تامین اعتلار از طریق تسهیالت بانکی و

ختیار وزارت بهداشت ع در ا(  که بصورت سرجم2) مقررات مالی دولت تنظیم بخشی از قانون الحاق برخی مواد به قانون

 .است

 گششروه پیگیری کننده: 

 دورودنماینده محترم شهرستان  (1

 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار (2
 فرماندار محترم شهرستان دورود (3

 دانشگاه علوم پزشکی لرستانریی  محترم  (4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 174حه:  صف  

     CB67 بروجردیعنوان پروژه: تجهیز بیمارستان آیت اهلل                       
 دستگاه اجرایی: دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 درصد 80پیشرفت فیزیکی پروژه:  1395سال شروع پروژه:  بروجرد شهرستان مح  اجرا:  نوع پروژه: عمرانی

 میلیون ریال 100000اعتلار هزینه شده:  ندارد  نونی:          دارد             مصوبات قا

 صنر میلیون ریال: 1396وا سال اعتلار مص 

 ضرورت پروژه:
ه مردم رسانی ب خدمت با توجه به اینکه ساخت بیمارستان به اتمام رسیده است تجهیز پروژه جهت بهره برداری و

 .ضروری می باشد

 رح پروژه )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع(ش

 وضعیت فعلی پششششروژه:

ش  ده  ش  گاه واگ  ذارو جهت تجهیز و بهره برداری ب  ه داناست ازی احداث گردیده ساختمان پروژه توسط مسکن و شهرس 
از مح    یلی  ون ری  ال م  15000ء ارزی و میلیون ریال از طرف هیئت امنا 85000کنون است و درحال تجهیز می باشد. تا

 درآمدها جهت تجهیز بیمارستان هزینه شده است.

  مهمترین موانع مشوجود:

 رکملود اعتلا

 کمی پروژه اهداف

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

     259 تخت ایجاد فضای درمانی

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

      ملی

      استانی

     300000 ردیف های متنرقه وزارت بهداشت

 اه یکبار)درصد(برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه م

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

   100       
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

 اسنند
1400 

          

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 175حه:  صف  

 :مهمترین اقدامات آتی

انون تنظیم بخشی مواد به ق قانون الحاق برخی 37از مح  درآمد حاصله از ماده  پیگیری جدی برای تامین اعتلار الزم

 صورت سرجمع در اختیار وزارت بهداشت است.ه که ب( 2از مقررات مالی دولت )

 گششروه پیگیری کننده :

 بروجردرستان محترم شه گاننمایند (1

 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار (2

 فرماندار محترم شهرستان بروجرد (3
 ریی  محترم دانشگاه علوم پزشکی لرستان (4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 176حه:  صف  

        CK68بیمارستان دوم خرم آباد احداث عنوان پروژه:                 
 دستگاه اجرایی: دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 درصد 18پیشرفت فیزیکی پروژه:  1389سال شروع پروژه:  خرم آباد شهرستان مح  اجرا:  روژه: عمرانینوع پ

 میلیون ریال 105600اعتلار هزینه شده:  ندارد  نونی:          دارد             مصوبات قا

 میلیون ریال 9425: 1396اعتلار مصوا سال  

 ضرورت پروژه:
ننر   1000ی هر به جمعیت که این شاخص در استان لرستان  بطور متوسط به ازاارتقاء شاخص نسلت تخت  -

 تخت می باشد. 8/1ننر   1000میانگین کشوری  به ازای هر   ست کها تخت می باشد و این در حالی 9/0
 ارائه خدمت مطلوا و بهتر به مردم -
 تمرکز زدایی و توزیع عادالنه خدمات درمانی در سطح کشور  -

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( هشرح پروژ

 وضعیت فعلی پششششروژه:

 در حال انجام می باشد.درصد  18پروژه با پیشرفت تقریلی این  

 مهمترین موانع مشوجود:

 کملود اعتلارات ملی از مهمترین موانع موجود بر سر راه این پروژه است.  

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

  500    تخت ایجاد فضای درمانی

 اعتبار مورد نیاز )میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

   825000 825000 9425 ملی

      استانی

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

 اسنند
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

17 18 26 34 42 50 58 66 74 82 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

91 100         

 مهمترین اقدامات آتی:

قانون الحاق برخی مواد  37از مح  درآمد حاصله از ماده جدی برای تامین اعتلار الزم از طرق مختلف از جمله پیگیری 

 صورت سرجمع در اختیار وزارت بهداشت است.(  که به2) مقررات مالی دولت تنظیم بخشی از به قانون



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 177حه:  صف  

 گششروه پیگیری کننده :

 خرم آبادمحترم شهرستان  نمایندگان (1
 هماهنگی امور عمرانی استاندار معاون محترم (2

 فرماندار محترم شهرستان خرم آباد (3

 ریی  محترم دانشگاه علوم پزشکی لرستان (4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 178حه:  صف  

         CA69دانشکده پرستاری الیگودرز احداث عنوان پروژه:                        
 دستگاه اجرایی: دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 درصد 94پیشرفت فیزیکی پروژه:  1390سال شروع پروژه:  الیگودرز شهرستان مح  اجرا:  پروژه: عمرانینوع 

 میلیون ریال 39241اعتلار هزینه شده:  ندارد  نونی:          دارد             مصوبات قا

 میلیون ریال 17000: 1396اعتلار مصوا سال  

 ضرورت پروژه:
، اهیز دانشگلمی مراکسطح ع باال بردن ،، تمرکز زدایی، توزیع متعادلدارکالن کشور، توسعه پایانطلاق با سیاست های 

رای هر بای الزم رانه فضکه س طوریه های موجود  ب ، کملود و غیر استاندارد بودن فضااستقالل آموزشی دانشکده ها
 های شگاهانگین سرانه دانمیدر حال حاضر ه متر مربع می باشد ک 10دانشجو در دانشکده های پرستاری و مامایی حدود 

 می باشد.  متر مربع 5دود ست که در استان لرستان حا باشد و این در حالی متر مربع می 7کشور به ازای هر دانشجو 

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

 

  وضعیت فعلی پششششروژه:

ن می نگ آمیزی ساختماانه و ردر مرحله تجهیز موتور خ پروژه د وباش درصد می 91پیشرفت فعلی ساختمان دانشکده 
 .باشد

 

 : مهمترین موانع مشوجود
دن پروژه می مام نرسیبه ات وو کملود منابع از مهمترین عوام  طوالنی شدن  استمح  اعتلار این پروژه از منابع ملی 

 باشد.

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

     4200 متر مربع ایجاد فضای آموزشی

 

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

    30000 17000 ملی

      استانی

تجهیز وطه سازی و است و جهت محپیش بینی شده  1397سال  برایکه  است میلیون ریال 30000*اعتلار مورد نیاز

 .رد نیاز می باشددانشکده الیگودرز مو
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 179حه:  صف  

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(
خرداد 

 )عملکرد(1396
 1396شهریور

 )عملکرد(
 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

90 94 97 100       
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

          

 

  مهمترین اقدامات آتی :

 کده.، انجام محوطه سازی و تجهیز دانشتر پروژه تکمی  سریع ،پیگیری جهت تخصیص اعتلار ملی 

 

 گششروه پیگیری کننده:
 الیگودرزنماینده محترم شهرستان  (1
 حترم هماهنگی امور عمرانی استاندارمعاون م (2

 فرماندار محترم شهرستان الیگودرز (3

 ریی  محترم دانشگاه علوم پزشکی لرستان (4
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 180حه:  صف  

 

 

 

 

 

 

  بخش گردشگریبخش گردشگری
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 181حه:  صف  

 بخش گردشگریاهداف 

تقویت و توسعه بخش گردشگری استان به عنوان یکی از محورهای سه گانه توسعه استان لرستان به ویژه با تاکید  .1

 سم و اکوتوریسمبر ژئوتوری

رها، آبشارها، های طلیعی )غاها و ترفیتارتقای جایگاه صنعت گردشگری استان در اقتصاد ملی، با استناده از جاذبه .2

 تیسد..( و صنایع لی و.سرابها و...(، تاریخی )قلعه فلک االفالک، پ  ها، منرغ ها، مکانهای تاریخی و مذه

 گسترش و تسهی  ارتلاطات بین مناطق افزایش تعداد گردشگران داخلی و خارجی و .3

 تلدی  صنعت گردشگری استان به صنعتی درآمدزا و اشتغال زا. .4

 اختسهای فرهنگی و انسان های طلیعی و جاذبهحنظ، نگهداشت و معرفی منابع گردشگری، جاذبه .5

یرایی، دفاتر ی، پذتاسیسات گردشگری )اقامت( ITهای اولیه )راه دسترسی، آا، برق، گاز وگسترش زیر ساخت .6

 های گردشگریها و روستاها و مناطق دارای جاذبهخدمات مسافرتی، تورگردانی و ...( در شهر

 راهبردهای بخش گردشگری

جذا  اطق وتقویت و تجهیز کمی و کینی امکانات و تاسیسات گردشگری برای تسهی  ارتلاطات بین من .1

 گردشگران داخلی و خارجی 

ا، مچون غارهسب )ههای پراکنده و دور از دسترس دارای بازار گردشگری مناهامکان پذیری دسترسی به جاذب .2

 کز مذکوره مراهای دسترسی بهای تاریخی و مذهلی و ...( با ایجاد شلکه راهها، مکانآّبشارها، سراا

، یهای روستایللهکها )هت ، مت ، مسافرخانه، کمپینگ، توسعه تسهیالت و خدمات گردشگری انواع اقامتگاه .3

های ارائه آژان رتی )های پذیرایی )شهری، بین شهری(، خدمات مسافهای روستایی و ...(، رستوران و مح خانه

 .( ابی و ..ازاریبخدمات حم  و نق  و جابجایی(، خدمات گردشگری )تورگردانی ، اطالع رسانی، تللیغات، 

 زمینه سازی جذا سرمایه گذاران در صنعت گردشگری .4

تپه    شکسته وک، پهای باستانی به ویژه حریم قلعه فلک االفالهای تاریخی و محوطهم جاذبهآزاد سازی حری .5

 باستانی ماسور
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 182حه:  صف  

 

 

 

 

 

 

 

 

  استاناستان  گردشگریگردشگریو و   میراث فرهنگیمیراث فرهنگیاداره کل اداره کل 
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 183حه:  صف  

 170CK        قلعه فلک االفالک و مرمت عنوان پروژه: خرید حریم                  
 ث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استاناداره ک  میرا دستگاه اجرایی:

 درصد 25پیشرفت فیزیکی پروژه:  1383سال شروع پروژه:  خرم آباد شهرستان مح  اجرا:  نوع پروژه: عمرانی

 میلیون ریال 483000اعتلار هزینه شده:  ندارد  نونی:          دارد             مصوبات قا

 لیون ریالمی 237000: 1396اعتلار مصوا سال  

 ضرورت پروژه:
س ه بر اساه اینکو توسعه اقتصادی می شود و با توجه بایجاد این طرح در استان موجب رونق صنعت گردشگری 

می  ار ضرورین بسیآگردشگری در کنار صنعت و کشاورزی محور توسعه استان است، انجام  ،مطالعات آمایش استان
 باشد.

 مترین موانع()شامل وضعیت فعلی و مه شرح پروژه

 وضعیت فعلی پششششروژه:
میلیون ریال  690000مللغ  و امالک سپاه نیز به است پیاده استان لرستان خریداری گردیده 84امالک متعلق به لشگر 

ر حال ت و مرمت پروژه درت علی الحساا پرداخت گردیده اسبه صو آنمیلیون ریال  260974و مللغ  شده است ارزیابی
 انجام است.

 ترین موانع مشوجود:مهم
 کملود نقدینگی برای پرداخت به سپاه

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 100 90 70 50 25 درصد پیشرفت خرید حریم قلعه فلک افالک

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

 50000 100000 100000 205000 215000 ملی

 20000 20000 20000 20000 22000 استانی

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

   25 30 35 40 50 55 60 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

65 70 75 80 85 90 92.5 95 97.5 100 

                                                 
 د.رجوع شو 13نحوه کد گذاری به صنحه  جهت -1
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 184حه:  صف  

 

 مهمترین اقدامات آتی:

 اخذ اعتلار و تخصیص برای پیگیری (1
 1398تخلیه اطراف قلعه تا پایان سال  (2

 لعهحریم ق ساماندهی مجدد (3

 گششروه پیگیری کننده:

 شهرستان خرم آباد نمایندگان محترم (1
 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار (2

 فرماندار محترم شهرستان خرم آباد (3

 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان.مدیر ک  محترم  (4
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 185حه:  صف  

 

    EK71ت وصنعت فجر صنا خرم آبادگردشگری مجتمع کش احداث طرح: عنوان طرح
 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستاناداره ک   دستگاه اجرایی:

 ننر 050اشتغال زایی:  1396ال شروع طرح: س خرم آبادشهرستان مح  اجرا:  نوع طرح: اقتصادی

 میلیون ریال 4000شده:  سرمایه گذاری انجام ندارد   دارد            مصوبات قانونی طرح: *

 میلیون ریال 5000000سرمایه گذاری مورد نیاز:  

 درصد صنرپیشرفت فیزیکی طرح:  صنا صنعت فجر مجموعه کشت وسرمایه گذار: 

اله س 19رداد ب قراو مجوز زمین در قال شده است طرح توجیهی و مطالعات طرح توسط مشاور بصورت کام  تهیه *
 تان و مجموعه کشت وصنعت فجرصنا اخذ شده است.مابین منابع طلیعی اس

 ضرورت طرح:
س ه بر اساه اینکو توسعه اقتصادی می شود و با توجه بایجاد این طرح در استان موجب رونق صنعت گردشگری 

ی ضروری م ن بسیارآاستان است، انجام در کنار صنعت و کشاورزی محور توسعه گردشگری  ،مطالعات آمایش استان
 باشد.

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح طرح

 وضعیت فعلی طرح:

ضر ر حال حاداشد. این طرح شام  تله کابین، هت ، دهکده گردشگری، دهکده سالمت، دهکده عشایری و ... می ب

ت ور جهرهنگی کشفیراث م سازمان، پ  از تهیه کلیه مدارک به ال تهیه نقشه های اجرایی می باشدسرمایه گذار در ح

 اخذ مجوز های الزم معرفی می گردد.

 مهمترین موانع مشوجود:

 مخالف این امر یست با، ولی محیط زاجرای طرح را داردسرمایه گذار درخواست ایجاد سازه های سنگین در محدوده 

 دهد. و فقط مجوز ایجاد سازه های سلک را می است

 اهداف کمی طرح

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 احداث تله کابین، هت ، دهکده گردشگری، دهکده
 ، دهکده عشایری و ...سالمت

 100 75 55 35 10 درصد پیشرفت

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

 1300000 1150000 1150000 1300000 100000 سرمایه گذاری
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 186حه:  صف  

 

 زیکی سه ماه یکبار)درصد(برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فی

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

0 0 0 10 15 25 30 35 40 45 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

یور شهر
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 

 مهمترین اقدامات آتی:
رک جهت کمی  مدارح و تای سنگین در محدوده طهمنابع طلیعی جهت موافقت با ایجاد سازه  و محیط زیست مکاتله با

 میراث فرهنگی کشور سازماناخذ موافقت نامه اصولی از 

 گششروه پیگیری کننده:
 شهرستان خرم آباد مایندگان محترمن (1
 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار (2

 فرماندار محترم شهرستان خرم آباد (3

 مدیر ک  محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان. (4
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 187حه:  صف  

           EK72هت  صدف احداث :عنوان طرح                      
 ی: اداره ک  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستاندستگاه اجرای

 ننر 04اشتغال زایی:  1395ال شروع طرح: س خرم آبادشهرستان مح  اجرا:  نوع طرح: اقتصادی

 میلیون ریال 70000سرمایه گذاری انجام شده:  ندارد   دارد            مصوبات قانونی طرح: *

 میلیون ریال 150000از: سرمایه گذاری مورد نی 

 درصد 40پیشرفت فیزیکی طرح:  : آقای لطیف ناصریسرمایه گذار

  تخت178اتاق با   72 ترفیت اسمی:

-ومیشارکت عموط به مقوانین مربکه در قالب  بوده استاین طرح از طرح های راکد در اختیار دانشگاه لرستان  *
 دبه سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار گردیخصوصی 

 ضرورت طرح:

س ه بر اساه اینکو توسعه اقتصادی می شود و با توجه بایجاد این طرح در استان موجب رونق صنعت گردشگری 
می  ار ضرورین بسیآگردشگری در کنار صنعت و کشاورزی محور توسعه استان است، انجام  ،مطالعات آمایش استان

 باشد.

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح طرح

 وضعیت فعلی طرح:

 .رانی پروژه در حال انجام می باشدعملیات عم

 مهمترین موانع مشوجود:
 ست.ات بانکی هیالدریافت تس سرمایه گذار منابع مالی کافی برای اتمام طرح را در اختیار ندارد و خواستار

 

 اهداف کمی طرح
 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

    100 45 درصد پیشرفت تخت 178یت احداث هت  با ترف

 

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

    120000 30000 سرمایه گذاری

 

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(
خرداد 

 )عملکرد(1396
 1396شهریور

 )عملکرد(
 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

هریور ش
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

36 40 45 50 60 75 85 100   
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 
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 188حه:  صف  

 مهمترین اقدامات آتی:
 ر برای تسریع در اتمام طرحبه سرمایه گذاتخصیص تسهیالت بانکی 

 گششروه پیگیری کننده:
 شهرستان خرم آباد نمایندگان محترم (1

 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار (2
 فرماندار محترم شهرستان خرم آباد (3

 مدیر ک  محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان (4
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 189حه:  صف  

           EK73هت  صخره ای احداث :نوان طرحع                     
 استان لرستان  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اداره ک  دستگاه اجرایی:

 ننر 07اشتغال زایی:  1380ال شروع طرح: س خرم آبادشهرستان مح  اجرا:  نوع طرح: اقتصادی

 میلیون ریال 126500ذاری انجام شده: سرمایه گ ندارد   دارد            مصوبات قانونی طرح: *

 میلیون ریال 150000سرمایه گذاری مورد نیاز:  

 درصد 55پیشرفت فیزیکی طرح:  آقای عزیز علی نعمتیسرمایه گذار: 

                         تخت 230 ترفیت اسمی:

عمتی به یز علی نقای عزو به آ ه استباز پ  گرفته شدسرمایه گذار قللی  طرح از با مصوبه شورای نظارتی استان *
 ه است.عنوان سرمایه گذار جدید واگذار شد

 ضرورت طرح:

س ه بر اساه اینکو توسعه اقتصادی می شود و با توجه بایجاد این طرح در استان موجب رونق صنعت گردشگری 
ی می یار ضرورن بسنجام آگردشگری در کنار صنعت و کشاورزی محور توسعه استان است، ا ،مطالعات آمایش استان

 باشد.

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح طرح

 وضعیت فعلی طرح:
میلیارد تومان  28عادل با حجم سرمایه گذاری م اشد و پیش بینی می گردد در مجموعدرحال حاضر پروژه فعال می ب 

 سال آینده افتتاح شود.
 مهمترین موانع مشوجود:

 ریال میلیون 19800شهرداری  به مللغ  100وعه  توسط کمیسیون ماده جریمه اعمال شده به مجم (1
 م مجموعهشهرداری با موضوع قلع طلقه با 100مشک  به وجود آمده به واسطه تصمیم کمیسیون ماده  (2

 وق الذکرف های موضوع تسویه بدهی به خاطرتعطی  شدن کارگاه عمرانی مجموعه به واسطه دستور شهرداری  (3

وارض عوضوع نات دریافت عوارض مربوط به طرح های گردشگری توسط شهرداری نسلت به معدم اعمال تخنی (4
 الحاقات جدید به بنای ساختمان

رودی به حوطه ومتسریع در واگذاری راه دسترسی و  منظور به ،نهادها و دستگاه های ذیصالحعدم همکاری  (5
 مجموعه

ه نسلت ب درم آباخالزم است شرکت برق شهرستان با توجه به وجود دو عدد تیر برق در مسیر ورودی مجموعه  (6
 . ر برق های اشاره شده اقدام نمایدجابه جایی تی

 اهداف کمی طرح

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 230احداث مجموعه اقامتی پذیرایی هت  با ترفیت 
 تخت

درصد 
 پیشرفت

60 100    

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 190حه:  صف  

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

    120000 30000 سرمایه گذاری

  

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

52 55 60 65 70 80 85 100   
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

          

 مهمترین اقدامات آتی:
 الزام شهرداری به عدم جریمه مالک (1

رای این ردشگری بگهای  حداث پروژهات مربوط به اینو تخن هاالزام شهرداری خرم آباد به در نظر گرفتن معافیت  (2
 طرح

 وعهه مجمبالزام نهادها و دستگاه های ذیصالح به تسریع در واگذاری راه دسترسی و محوطه ورودی  (3

 گششروه پیگیری کننده:
 شهرستان خرم آباد نمایندگان محترم (1

 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار (2
 فرماندار محترم شهرستان خرم آباد (3

 ک  محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان مدیر (4

 

 

 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 191حه:  صف  

          EK74هت  بام خرم آباد تکمی  :عنوان طرح                      
 استان لرستان دستگاه اجرایی: اداره ک  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 ننر 05اشتغال زایی:  1393شروع طرح:  الس خرم آبادشهرستان مح  اجرا:  نوع طرح: اقتصادی

 میلیون ریال 45000سرمایه گذاری انجام شده:  ندارد   دارد            مصوبات قانونی طرح: *

 میلیون ریال 000010سرمایه گذاری مورد نیاز:  

 درصد 42پیشرفت فیزیکی طرح:  شرکت توسعه آبادانی نوینسرمایه گذار: 

  متر مربع 2000و   تخت 152 ترفیت اسمی:

 ورصد داشت، شهرداری حاصال به نیاز طرح ارتناعی حدود درج در شهرداری اشتلاه دلی  به قللی ساختمانی پروانه *
 اعمال با ان هزینه لیقل پروانه در که طرح الحاق شده اعمال عوارض تخنیف رقم پرداخت به منوط را جدید پروانه

 .داند می، است گردیده دریافت مربوط تخنینات
 ضرورت طرح:

س ه بر اساه اینکو توسعه اقتصادی می شود و با توجه بایجاد این طرح در استان موجب رونق صنعت گردشگری 
می  ار ضرورین بسیآگردشگری در کنار صنعت و کشاورزی محور توسعه استان است، انجام  ،مطالعات آمایش استان

 باشد.

 : (ین موانعشرح طرح )شامل وضعیت فعلی و مهمتر

 وضعیت فعلی طرح :  
 .متوقف می باشدعملیات عمرانی اجرایی پروژه در حال حاضر 

 مهمترین موانع مشوجود :
صدور رداری اشت و شهالح دارتناعی طرح نیاز به اص پروانه ساختمانی قللی به دلی  اشتلاه شهرداری در درج حدود (1

ا اعمال ب آنزینه قللی ه طرح که در پروانه اعمال شده الحاقرقم تخنیف عوارض پروانه جدید را منوط به پرداخت 
 .نات مربوط دریافت گردیده است، می داندتخنی

ن ابندی به عنو ،سته شدشرکت توسعه آبادانی نوین ب، منابع طلیعی و ما بین جهاد کشاورزیدر موافقت نامه که  (2
مانت ض عنوان ح را بهزمین اجرای طر (دشگریبانک گر)، لذا بانک عام  درج نگردیده استاجاره به شرط تملیک 

 .پرداخت تسهیالت نمی پذیرد

 اهداف کمی طرح

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

    100 42 درصد پیشرفت تخت 152ایجاد ترفیتی اقامتی معادل با 

    100 42 شرفتیدرصد پ متر مربع 2000ایجاد ترفیت پذیرایی به مساحت 

 

 بار مورد نیاز)میلیون ریال(اعت

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

    80000 20000 سرمایه گذاری



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 192حه:  صف  

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

42 42 42 55 65 75 85 100   
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

          

 مهمترین اقدامات آتی:
 خرم آباد به صدور پروانه ساختمانیالزام شهرداری  (1

 طرحمربوط به احداث تاسیسات گردشگری برای این  ینات و معافیت هایناعمال تخ (2

 رفع مشک  مربوط به بحث عدم اجاره به شرط تملیک ملک (3
 تسهیالت(تامین منابع مالی مورد نیاز طرح ) (4

 گششروه پیگیری کننده: 
 شهرستان خرم آباد نمایندگان محترم (1

 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار (2

 رم آبادفرماندار محترم شهرستان خ (3
 مدیر ک  محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان (4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 193حه:  صف  

         EK75سافاری پارک خرم آباد اجرای طرح گردشگری: عنوان طرح            
 استان لرستان  دستگاه اجرایی: اداره ک  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 ننر 0100اشتغال زایی:  1396ال شروع طرح: س خرم آبادح  اجرا: شهرستان م نوع طرح: اقتصادی

 میلیون ریال صنرسرمایه گذاری انجام شده:  ندارد   دارد            مصوبات قانونی طرح: *

 میلیون ریال 13000000سرمایه گذاری مورد نیاز:  

 درصد صنرپیشرفت فیزیکی طرح:  شرکت سنیر اقتصادسرمایه گذار: 

زیابی زیست محیطی عدم رفع نواقص طرح ار(  2  عدم تهیه طرح بهره وری از منابع ملی توسط مجری طرح(  1 *
 .جهت طرح آن در شورای عالی زیست محیطی کشور

 ضرورت طرح :
س ه بر اساه اینکو توسعه اقتصادی می شود و با توجه بایجاد این طرح در استان موجب رونق صنعت گردشگری 

می  ار ضرورین بسیآگردشگری در کنار صنعت و کشاورزی محور توسعه استان است، انجام  ،ایش استانمطالعات آم
 باشد.

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح طرح

 وضعیت فعلی طرح:
 اشد.بمی  ... ویرایی ، سالن های پذدشگری، کمپینگ گرایجاد پارک وحش، رستوران، شهر بازی، هت این طرح شام  

همین اساس مطالعات  بر توجه به پیشنهاد شرکت سنیر اقتصاد موافقت اولیه با اجرای این طرح صورت پذیرفت و با
           طرح توسط شرکت مذکور انجام و مکاتلات الزم جهت واگذاری اراضی مورد نیاز از اراضی ملی )به مساحت 

 موضوع در دست پیگیری می باشد.شده است و انجام  ها، مراتع و آبخیزداری کشورازمان جنگ سهکتار( با 21000

 

 مهمترین موانع مشوجود:

 محدودیت واگذاری منابع ملی (1

 صدور مجوز های چرای دام در محدوده طرح  (2
 

 اهداف کمی طرح

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 100 70 50 30 5 صد پیشرفت در ایجاد طرح سافاری پارک

 

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

 3000000 300000 3000000 3000000 1000000 سرمایه گذاری

 

http://www.frw.org.ir/


   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 194حه:  صف  

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

0 0 0 5 15 20 25 30 35 40 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

45 50 55 60 65 70 75 80 85 100 

 ی:مهمترین اقدامات آت
 میراث فرهنگی کشور سازماناخذ موافقت نامه اصولی از  (1

 اخذ مجوز های زیست محیطی (2

 ها و آبخیز داری کشور. اخذ مجوز بهره وری از منابع ملی از شورای عالی جنگ  (3

 

 گششروه پیگیری کننده:
 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار (1
 فرماندار محترم شهرستان خرم آباد (2

 رم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستانمدیر ک  محت (3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 195حه:  صف  

         EK76خواست احیاء و تکمی  هت  شاپور: عنوان طرح                  
 استان لرستان  دستگاه اجرایی: اداره ک  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 ، مستقیم زمانننر 07اشتغال زایی:  1381ل شروع طرح: اس خرم آبادشهرستان مح  اجرا:  نوع طرح: اقتصادی
 بهره برداری

 میلیون ریال 001200سرمایه گذاری انجام شده:  ندارد   دارد            مصوبات قانونی طرح: *

 میلیون ریال 150000سرمایه گذاری مورد نیاز:  

 درصد 67پیشرفت فیزیکی طرح:  بانک ملتسرمایه گذار: 

                        تخت 152اتاق و  69 سمی:ترفیت ا
 .را دارد مجوز ایجاد و اصالح و پروانه ساختمانیاین طرح * 

 ضرورت طرح: 

س ه بر اساه اینکو توسعه اقتصادی می شود و با توجه بایجاد این طرح در استان موجب رونق صنعت گردشگری 
ی مر ضروری ن بسیاآکشاورزی محور توسعه استان است، انجام گردشگری در کنار صنعت و  ،مطالعات آمایش استان

 باشد.

  وضعیت فعلی و مهمترین موانع()شامل  شرح طرح

 

 وضعیت فعلی طرح:
 عملیات عمرانی اجرای پروژه در حال حاضر متوقف می باشد.

 

 مهمترین موانع مشوجود:

 1393سال  در انک ملتتوسط ب ،(سام نژادآقای )قللی پروژه  به علت عدم انجام تعهدات توسط سرمایه گذارپروژه 
 بانک ملت به طرحین اخرید  برایتاکنون چندین سرمایه گذار راکد، ترفیت  این احیای ه است و به منظورشدتملک 
 اضرحدر حال  و ته استاقدامی در این خصوص انجام نپذیرفآنها، با  بانک به علت عدم توافق ولی شده اند معرفی

 .برای خرید پروژه وجود ندارد ذاریسرمایه گ

 اهداف کمی طرح

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

    100 67 درصد پیشرفت تخت 152احداث هت  با ترفیت 

 

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

    100000 50000 سرمایه گذاری

  



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 196حه:  صف  

 ی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(برنامه زمان بندی پیش بین

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

67 67 67 75 78 82 85 100   
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

اد خرد
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

          

 مهمترین اقدامات آتی:
 توسط بانک ملتطرح فراخوان واگذاری مجدد 

 د.نایراه اندازی و احیاء نم ، هت  رادر صورت عدم وجود متقاضی، هلدینگ های وابسته به بانک

 

 گششروه پیگیری کننده: 

 تاندارمعاون محترم هماهنگی امور اقتصادی اس (1

 فرماندار محترم شهرستان خرم آباد (2

 ایع دستی و گردشگری استان لرستانمدیر ک  محترم میراث فرهنگی، صن (3

 استان بانک ملتمدیر عام  محترم  (4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 197حه:  صف  

          EA77گردشگری سد حوضیان اجرای طرح: عنوان طرح                           
 استان لرستان  رهنگی، صنایع دستی و گردشگریدستگاه اجرایی: اداره ک  میراث ف

 ننر 216اشتغال زایی:  7139ال شروع طرح: س الیگودرزشهرستان مح  اجرا:  نوع طرح: اقتصادی

 میلیون ریال صنرسرمایه گذاری انجام شده:  ندارد   دارد            مصوبات قانونی طرح: *

 ریالمیلیون  2600000سرمایه گذاری مورد نیاز:  

 درصد صنرپیشرفت فیزیکی طرح:  هلدینگ گردشگری شستا )هگتا(سرمایه گذار: 

 .شده است ن تاییدروه گردشگری استاگو در کار است توسط میراث فرهنگی انجام شده طرحمطالعات ساماندهی  *
هیا مخش خصوصی باری صورتی که اراضی تعیین تکلیف شوند و زیر ساخت ها تامین گردد، شرایط برای سرمایه گذدر
 شود.می 

 ضرورت طرح:
س ه بر اساه اینکو توسعه اقتصادی می شود و با توجه بایجاد این طرح در استان موجب رونق صنعت گردشگری 

می  ار ضرورین بسیآگردشگری در کنار صنعت و کشاورزی محور توسعه استان است، انجام  ،مطالعات آمایش استان
 باشد.

 فعلی و مهمترین موانع()شامل وضعیت  شرح طرح

 وضعیت فعلی طرح:

روشگاه ف  معلق، بین، پتله کا، رایی، مجموعه تنریحات آبیاقامتگاه بوم گردی، واحد های پذی هت ،این طرح شام  

یمی مناسب رایط اقلمچنین شه ها و اجرای این طرح با توجه به آماده بودن زیر ساخت می باشد. و ... های صنایع دستی

 و اخیراً  یط انجاماجد شرامطالعات آن توسط مشاور و .وه گردشگری استان قرار گرفته استدستور کار کارگرمنطقه در 

 .مذاکراتی با هلدینگ گردشگری شستا)هگتا( جهت اجرای طرح انجام شده است

 مهمترین موانع مشوجود:

 تعیین تکلیف اراضی اجرای طرح-1

 طرحدر احداث  یش خصوصتامین زیر ساخت های الزم جهت سرمایه گذاری بخ-2

 اهداف کمی طرح

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 85 65 45 25  درصد پیشرفت ایجاد طرح گردشگری سد حوضیان

 

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

 400000 400000 400000 400000 100000 سرمایه گذاری
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 بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد( برنامه زمان

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

0 0 0 0 10 15 20 25 30 35 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 ننداس
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 

 مهمترین اقدامات آتی:

اث جهت احد وضیاندر محدوده سد ح یارائه موافقتنامه و مجوز های قانونی جهت سرمایه گذاری بخش خصوص -

 ، فضای سلز و پارکینگراکز اقامتی، پذیرایی، تنریحیم

 گیری کننده: گششروه پی

 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار (1

 فرماندار محترم شهرستان الیگودرز (2

 مدیر ک  محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان. (3
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  و جوااننو جواانن  بخش ورزشبخش ورزش
 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 200حه:  صف  

 

  بخش ورزشبخش ورزشاهداف اهداف 

 های استان افزایش سرانه فضاهای ورزشی در سطح شهرستان .1

 رزش همگانی، حرفه ای و قهرمانی در سطح استان توسعه و .2

  های حرفه ای، قهرمانی و همگانیافزایش سهم موثر بخش غیر دولتی در توسعه ورزش .3

 

  راهبردهای بخش ورزشراهبردهای بخش ورزش

و  حرفه ای ورزش های الزم جهت ورود بخش غیردولتی و تامین منابع مالی الزم برای توسعهایجاد زمینه .1

 سی  و جایگاه برتر نی دارای پتاهای ورزشقهرمانی در رشته

ن منابع مالی ها با تامیشتهفراهم نمودن زمینه الزم برای فعالیت هر چه بیشتر هیاتهای ورزشی استان در کلیه ر .2

 و تجهیزات مورد نیاز 

 ایجاد، توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی الزم با اولویت مناطق محروم .3
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  اداره کل راه و شهرسازی استاناداره کل راه و شهرسازی استان
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 178CKB  بروجرد های خرم آباد و عنوان پروژه: احداث ورزشگاه                  
 استان لرستان راه و شهرسازیاداره ک   ی:  دستگاه اجرای

خرم آباد و شهرستان مح  اجرا:  نوع پروژه: عمرانی
  بروجرد

 درصد 50پیشرفت فیزیکی پروژه:  1391سال شروع پروژه: 

 میلیون ریال 470000اعتلار هزینه شده:  دارد               ندارد   نونی:   مصوبات قا*

 میلیون ریال 150000: 1396اعتلار مصوا سال  

 می باشد. 1396مندرج در قانون بودجه سال 1702004031کد طلقه بندی ملی  پروژه ها * 

 ضرورت پروژه:
 .فضاهای ورزشی است سرانهتوسعه فضاهای ورزشی و ارتقاء ضرورت انجام این پروژه 

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

 

 وضعیت فعلی پششششروژه: 
 جام است.درصد در حال ان 50آباد و بروجرد با پیشرفت متوسط های خرم  احداث ورزشگاهاجرایی عملیات 

 

 مهمترین موانع مشوجود:
و محدودیت های ناشی از تملک  میلیون ریال 170000بالغ بر  یرقم ت مطاللات پیمانکاران پروژه ها باکملود اعتلار و انلاش

 اراضی )برای ورزشگاه بروجرد(.
 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

   6000 6000 6300 متر مربع احداث ورزشگاه بروجرد

   6200 7000 6600 متر مربع  احداث ورزشگاه خرم آباد

 

 مورد نیاز)میلیون ریال( اعتبار

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

   290000 270000 150000 ملی

      استانی

 

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

                                                 
 د.رجوع شو 13نحوه کد گذاری به صنحه  جهت -1
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خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

47 50 55 58 62 68 73 75 80 100 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

          

  مهمترین اقدامات آتی:

 پیگیری برای جذا و افزایش سهم اعتلار ملی پروژه ها

 

  یگیری کننده:گششروه پ

 های مربوطه  نمایندگان محترم شهرستان

 عمرانی استاندار محترم هماهنگی امور معاون

 فرمانداران محترم شهرستان های مربوطه

 مدیر ک  محترم ورزش و جوانان استان 

مدیر ک  محترم راه و شهرسازی استان.
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  معدن و بازرگانیمعدن و بازرگانی  بخش صنعت،بخش صنعت،
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  و بازرگانیو بازرگانیمعدن معدن   بخش صنعت،بخش صنعت،  اهدافاهداف

 های موجود. ایجاد و توسعه صنایع صادراتی در سطح استان با توجه به قابلیت .1

 آن ها یرقابت و نسلی هایایجاد تعادل در توزیع صنایع جدید، بین نواحی استان بر پایه مزیت .2

 های موجود در ناحیه شمالی استانصنعت فوالد با عملکرد ملی با توجه به زمینه توسعه .3

 ایجاد و توسعه صنعت سلزبر  تاکید .4

نوان عستان به عرفی امهای ساختمانی و ترفیت تولید استخراج معادن استان و توسعه صنایع فرآوری سنگ افزایش .5

 قطب سنگ کشور

 بخشیدن به صادرات استان و افزایش توان صادراتی برای حنظ تراز مثلت بازرگانی تنوع .6

  راهبردهای بخش صنعت، معدن و بازرگانی راهبردهای بخش صنعت، معدن و بازرگانی 

 ک  انی ه  ا، های تزیین  ی وو نوسازی بخش صنعت و معدن با اولویت صنایع مع  دنی اع  م از ف  رآوری س  نگ توسعه .1

ه ف  والد، گیری ص  ادراتی، ص  نایع فل  زی ب  ه وی  ژصنایع دارویی، ص  نایع تل  دیلی و تکمیل  ی کش  اورزی، ب  ا جه  ت

 تجهیزات و نساجی و پوشاکسازی و ماشین

ص  ادرات  ی و توس  عهتی در سطح استان با توجه ب  ه رویک  رد مزی  ت رق  ابتایجاد، توسعه و پشتیلانی از صنایع صادرا .2

دات س  ترش تولی  گهای منطقه ویژه اقتصادی اس  تان در راس  تای خدمات فنی و مهندسی و استناده بهینه از ترفیت

 صادرات گرا و خدمات تجاری.

یی و با شناس  ا داخلی منطقهایجاد زمینه مناسب جهت رشد سریع بخش معدن و افزایش سهم آن در تولید ناخالص  .3

ها ب  ه ذاریس  رمایه گ   اکتشافات ذخایر معدنی و ایجاد زیرساختهای الزم نظیر راه و برق رسانی به معادن و ه  دایت

 این بخش

 ی و معدنی استانصنعت هایایجاد فضای مناسب برای جلب سرمایه گذاران در پروژه .4

 اقتصاد پشتیلان تولید در جهت تقویت بخش رسمیگذار و خدمات حمایت از نهادهای کارآفرین و سرمایه .5
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  استاناستان  صنعت، معدن وتجارتصنعت، معدن وتجارتاداره کل اداره کل 
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 179EK        نیکرو گسترشالستیک شرکت : عنوان طرح                 
      لرستان استان صنعت، معدن و تجارتاداره ک   دستگاه اجرایی:

ال شروع س آباد خرمشهرستان مح  اجرا:  نوع طرح: اقتصادی
 1395طرح: 

 6000ننر بصورت مستقیم و  1200اشتغال زایی: 
 ننر بصورت غیرمستقیم

 میلیون ریال 200000سرمایه گذاری انجام شده:  ندارد   دارد            مصوبات قانونی طرح: *

 میلیون ریال 11115000سرمایه گذاری مورد نیاز:  

 درصد 6پیشرفت فیزیکی طرح:  دامیر علی زهره نژاسرمایه گذار: 

 در سالک هزار تن الستیک سل 50ترفیت تولید اسمی: 

 .ی اخذ گردیده استکلیه مجوزهای قانون( 2  است 1393این طرح از مصوبات سنر ریاست محترم جمهور در سال( 1 *

 ضرورت طرح:
وجه به اشتغال باال از یک می باشد و با ت 1393از تصمیمات سنر ریاست محترم جمهور در سنر به استان لرستان در سال 

ا رهمسایه  کشورهای و نیز قابلیت صادرات بهشده سلب جلوگیری از خروج ارز  ،طرف و نیاز کشور به این محصوالت
 خواهد داشت.

 شرح پروژه)شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع(

 وضعیت فعلی پششششروژه:

 ر مرحله خاکلرداری دعملیات اجرایی آن آغاز و هم اکنون  1395ماه سال پیمانکار و مشاور طرح انتخاا و از دی  

یشرفت فیزیکی دارد. درصد پ 80میلیون ریال هزینه شده  است و عملیات خاکلرداری  200000می باشد. تاکنون حدود 

 درصد می باشد. 10پیشرفت فیزیکی ک  طرح نیز  

 مهمترین موانع مشوجود:  

 انتقال آا  و برق مورد نیاز طرح مشک  زیرساختی شام  خط .1
 هزینه های باالی برق و انتقال برق از پست کمالوند تا مح  اجرای طرح   .2
 هزینه های انتقال آا از تصنیه خانه تا مح  طرح  .3
ای  رق منطقهشرکت ب ودر قرارداد فی مابین شرکت الستیک نیکرو گسترش )عدم اجرای قرارداد برقراری انشعاا  .4

 (د بصورت اتصال به شلکه منعقد گردیده استباختر  قراردا
 لزوم اجرای پروژه جمع آوری آبهای سطحی محدوده شهرک صنعتی  .5

                                                 
 د.رجوع شو 13نحوه کد گذاری به صنحه  جهت -1
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 اهداف کمی طرح

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 40000 30000    تن در سال الستیک سلک)سواری(

 سرمایه مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

  400000 700000 700000 200000 سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی

  3000000 3000000 3000000  تسهیالت بانکی

 

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

سنند ا
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

4 6 10 15 20 25 30 35 40 50 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

75 85 100        

 مهمترین اقدامات آتی:
 ه اس  ت ک  ه لی با عاملی  ت بان  ک ص  نعت و مع  دن مص  وا گردی  دتسهیالت ارزی مورد نیاز طرح از مح  صندوق توسعه م

 هم گردد. هیزات فرامی طللد هر چه سریعتر منجر به عقد قرارداد گردد تا زمینه گشایش اعتلار جهت ساخت ماشین و تج

 

 گششروه پیگیری کننده: 

 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار (1
 فرماندار محترم شهرستان خرم آباد (2

 ر ک  محترم صنعت، معدن و تجارت استانمدی (3

 مدیر عام  محترم شرکت سهامی آا منطقه ای استان (4
 مدیر عام  محترم شرکت شهرک های صنعتی استان (5

 مدیر عام  محترم شرکت برق منطقه ای باختر (6

 مدیر عام  محترم بانک صنعت و معدن (7
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 احیای طرح تولید ورق های گالوانیزه: عنوان طرح

         EK80)بعنوان جایگزین یخچال سازی در شرکت بوژان(                 

 دستگاه اجرایی: اداره ک  صنعت، معدن و تجارت استان لرستان     

 ننر 200اشتغال زایی:  1395ال شروع طرح: س خرم آبادشهرستان مح  اجرا:  نوع طرح: اقتصادی

 میلیون ریال 200000رمایه گذاری انجام شده: س ندارد   دارد            مصوبات قانونی طرح: *

 میلیون ریال 2500000سرمایه گذاری مورد نیاز:  

 درصد 30پیشرفت فیزیکی طرح:  کیوان کاتمیسرمایه گذار: 

 های گالوانیزه تن انواع ورق هزار120ترفیت تولید اسمی: 

تعیین تکلیف بدهی ها و  جهت 20/04/96و   08/10/95مصوبه کارگروه ملی ستاد تسهی  و رفع موانع تولید در تاریخ  *
میلیون ریالی   300000لی میلیون دالری و تسهیالت ریا 50 )یوزان ( اعالم نظر نهایی جهت نحوه تامین تسهیالت ارزی

 مورد نیاز طرح ورق گالوانیزه اخذ گردیده است.

 ضرورت طرح:
داشت، نازار را بت در بکه به علت تک محصولی بودن قدرت رقاطرح مذکور بعنوان جایگزین کارخانه یخچال سازی سابق 

 تعریف شده است.
 شرح طرح)شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع(

 وضعیت فعلی طرح: 
 ست.شده ا های ساختمانی در حال حاضر توسط سرمایه گذار آماده راه اندازی خط تولید ورق دکرا و تای 

 مهمترین موانع مشوجود:  

  .انجام است که در حالو صنعت و معدن  تجارتلیف بدهی های شرکت به بانک های تعیین تک-1

 اهداف کمی طرح

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 120 100 80   هزار تن  تولید ورق گالوانیزه 

 

 سرمایه مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

      خش خصوصیسرمایه گذاری توسط ب

   1000000 1000000 800000 )یوزان ( تسهیالت بانکی

  میلیون ریالی   300000تسهیالت ریالی  و)یوزان ( میلیون دالری  50تامین تسهیالت ارزی 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 210حه:  صف  

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

سنند ا
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

  30 32 35 45 50 60 70 90 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

100          

 مهمترین اقدامات آتی: 
 هت تصویب و انعقاد قرارداد به منظور تامین تسهیالت ریالی و ارزی مورد نیاز طرحپیگیری ج

 

 گششروه پیگیری کننده: 

 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار (1

 فرماندار محترم شهرستان خرم آباد (2

 مدیر ک  محترم صنعت، معدن و تجارت استان (3

 مدیر عام  محترم بانک صنعت و معدن (4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 211حه:  صف  

             EK81سیمان خرم آباد تکمی  :عنوان طرح                       
 دستگاه اجرایی: اداره ک  صنعت، معدن و تجارت استان لرستان     

 ننر 370اشتغال زایی:  1385ال شروع طرح: س خرم آبادشهرستان مح  اجرا:  نوع طرح: اقتصادی

 میلیون ریال 1350000سرمایه گذاری انجام شده:  ندارد     دارد          مصوبات قانونی طرح: *

 میلیون ریال 3400000سرمایه گذاری مورد نیاز:  

 درصد 36پیشرفت فیزیکی طرح:  محمد خدریسرمایه گذار: 

          تن در روز 3300ترفیت تولید اسمی: 

عقد قراداد  ری زمین،ییر کاربجواز تاسی  کارخانه، تغکلیه مجوزهای قانونی اخذ گردیده است. )پروانه اکتشاف معادن،  *
 (تسهیالت ارزی و ریالی با بانک عام  )سپه(

 ضرورت طرح:
لوگیری از ناسب و جیزیکی منیمه تمام  که سال های زیادی است نیمه تمام مانده است با توجه  به پیشرفت فتکمی  طرح 

 تضییع حقوق سهامداران 

 

 ی و مهمترین موانع(شرح طرح)شامل وضعیت فعل

رتی اس  تان در حال حاضر به واسطه مشکالت بین مجری و بانک سپه بر اساس مصوبه شورای نظ  ا وضعیت فعلی طرح:

 می باشد. درصد 40پیشرفت فیزیکی طرح تعطی  شده است. 

 مهمترین موانع مشوجود:  
 100مساحت  رح بهطمین مح  اجرای رفع مشک  با اداره ک  راه و شهرسازی لرستان )تمدید قرارداد واگذاری ز (1

 هکتار(
 ست(د نموده ایرفع مشک  حقوقی با پیمانکار پروژه )شرکت سیمان خرم آباد پیمانکاران طرف قرارداد را خلع  (2
 اکتشاف هزینه نکردن شرکت سیمان خرم آباد، جهت انجام عملیات اکتشافی در محدوده های دارای پروانه (3
 ال میلی  ون ری   170000ش  رکت س  یمان خ  رم آب  اد ک  ه در ح  ال حاض  ر ملل  غ ع  دم اف  زایش س  رمایه ثلت  ی توس  ط  (4

 میلیون ریال افزایش یابد 510000می باشد و اکنون می بایست به 
 عدم اعتماد سیستم بانکی به سرمایه گذار به دلی  عدم انجام تعهدات (5
 جهت خرید ماشین آالت کوره و آسیاا LCعدم تمدید  (6

 اهداف کمی طرح

 1400 1399 1398 1397 1396 سنجش واحد عنوان هدف

 300 150 - - - هزار تن در سال تولید سیمان خاکستری

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 212حه:  صف  

 سرمایه مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 )انجام شده(1396 سال

     150000 سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی

   1000000 1000000 1250000 تسهیالت بانکی

 بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد( برنامه زمان بندی پیش

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

36 36 36 40 45 50 55 65 75 80 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

85 100         

 مهمترین اقدامات آتی: 

توسط شرکت  ارایه گزارش عملیات اکتشاف در خصوص وضعیت کینی وکمی مواد معدنی مربوط به معادن طرح، (1
 سیمان خرم آباد

 درارداقآباد جهت تمدید  ارایه تضامین به اداره ک  راه و شهرسازی استان توسط شرکت سیمان خرم (2
 میلیون ریال( 510000 انجام تعهدات مجری )سهم آورده مطابق قرارداد منعقده با بانک و افزایش سرمایه تا سقف (3

 میلیون ریال توسط شرکت سیمان خرم آباد 510000افزایش سرمایه شرکت تا سقف  (4

 تعیین تکلیف پروژه (5
 

 گششروه پیگیری کننده: 

 امور اقتصادی استاندارمعاون محترم هماهنگی  (1

 فرماندار محترم شهرستان خرم آباد (2

 مدیر ک  محترم صنعت، معدن و تجارت استان (3

 مدیر ک  محترم راه و شهرسازی استان (4

 مدیر عام  محترم بانک سپه (5

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 213حه:  صف  

        EK82شهرک تخصصی پتروشیمی خرم آباد هایایجاد زیرساخت :عنوان طرح 

      لرستان استان ، معدن و تجارتصنعتاداره ک   دستگاه اجرایی:
 اشتغال زایی:  1395ال شروع طرح: س خرم آبادشهرستان مح  اجرا:  نوع طرح: اقتصادی

 سرمایه گذاری انجام شده:  ندارد   دارد            مصوبات قانونی طرح: *

 میلیون ریال 150000سرمایه گذاری مورد نیاز:  

 درصد 30پیشرفت فیزیکی طرح:    انپتروشیمی لرستسرمایه گذار: 

 این مصوبه جزء وعده های سنر ریاست محترم جمهور به استان لرستان بوده است. *

 ضرورت طرح:
 شیمی جهتت پتروبا توجه به وجود پتروشیمی در شهرستان، ایجاد شهرک تخصصی پتروشیمی برای صنایع پایین دس

 ایجاد تولید و اشتغال ضرورت دارد.

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح طرح

 وضعیت فعلی طرح:

حت عنوان شهرک تهکتار ساخته شده که در حال حاضر تمامی مجموعه 129.2پتروشیمی لرستان در زمینی به مساحت 

هکتار 18ز وحدود هکتار فضای سل10هکتار آن تحت عنوان کارخانه پتروشیمی ،100تخصصی پتروشیمی محسوا که بیش 

ه بهره برداری هکتار آن تسطیح وآماد3.5اخت واحدهای زیر مجموعه در شهرک تعیین که در حال حاضر آن جهت س

 میلاشد. 

 مهمترین موانع مشوجود:  

  عدم تهیه نقشه ها و مستندات شهرک-1

 اهداف کمی طرح

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

پایین استقرار صنایع  سازی زمین شهرک جهتآماده
 دستی پتروشیمی

    20 10 هکتار

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

    50000 100000 سرمایه گذاری بخش خصوصی 

      تسهیالت

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 214حه:  صف  

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 

 )عملکرد(1396

 1396شهریور

 )عملکرد(

 آذر

1396 

اسنند 

1396 

خرداد 

1397 

شهریور 

1397 

 آذر 

1397 

اسنند 

1397 

خرداد 

1398 

شهریور 

1398 

 30 30 40 60 80 90 100   

خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 

 شهریور

1399 

 آذر

1399 

 اسنند

1399 

خرداد 

1400 

شهریور 

1400 

 آذر

1400 

اسنند 

1400 

          

 مهمترین اقدامات آتی: 

 های الزماخذ مجوز(1

 تهیه نقشه جامع شهرک  (2

 آغاز عملیات اجرایی شهرک(3
 گششروه پیگیری کننده: 

 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار(1

 فرماندار محترم شهرستان خرم آباد(2
 مدیر ک  محترم صنعت، معدن و تجارت استان(3

 مدیر عام  محترم شرکت شهرک های صنعتی استان(4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 215حه:  صف  

          EB83سیلیکون متال بروجرد: عنوان طرح                     

      لرستان استان صنعت، معدن و تجارتاداره ک   دستگاه اجرایی:
 ننر 240اشتغال زایی:  8813ال شروع طرح: س بروجردشهرستان مح  اجرا:  نوع طرح: اقتصادی

 میلیون ریال 200000گذاری انجام شده: سرمایه  ندارد   دارد            مصوبات قانونی طرح: *

 ول، فاز امیلیون ریال 1400000سرمایه گذاری مورد نیاز:  

 درصد 15پیشرفت فیزیکی طرح:  آقای مشکسائیانسرمایه گذار: 

 سیلی  تن شمش هزار 20ترفیت تولید اسمی: 

روستای  ترینان و محدودها  در منطقه اشبا سرمایه گذاری گروه امیر منصور آری 1388عملیات اجرایی این طرح سال  *
 ذار گردید.رتاک واگشرکت ف بدلی  مشکالت حقوقی که برای ناملرده به وجود آمد توسط قوه قضاییه به پ دهریز آغاز شد 

 ضرورت طرح:
 این طرح با توجه به اشتغال زایی و ایجاد تحرک اقتصادی در منطقه ضرورت دارد.

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( طرح شرح                      

 وضعیت فعلی طرح:

ایه ا حجم سرمز دوم و... بفاز به منظور تولید شمش سیلی  در فاز اول، پن  های خورشیدی در فا 5طرح قرار بود دراین 

فاز اول آن)با  ر حال حاضرهکتار احداث شود ولی د97ننر در زمینی به مساحت 700میلیارد تومان واشتغال حدود 400گذاری

کتار از ه87شده،  حادث میلیارد تومان سرمایه گذاری( در دست ساخت می باشد. الزم بذکراست با توجه به مشکالت 140

 .واهد شدهکتار باقیمانده احداث خ10زمینهای مجموعه خلع ید و فاز اول طرح )تولید شمش سیلی ( در  

 مهمترین موانع مشوجود:  

 اراضی استان لرستان  هکتاراز اراضی ملی  توسط امور 30ن واگذاری زمین به میزا-1

 اهداف کمی طرح

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 20000 10000 - - - تن  تولید انواع سیلیکون جامد گرید متالوزی

 

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

   50000 100000 200000 صی سرمایه گذاری بخش خصو

   503440 300000 - تسهیالت 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 216حه:  صف  

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

  15 20 30 40 45 50 60 70 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

80 90 100        

 مهمترین اقدامات آتی:  
 تامین زمین مورد نیاز -1

   (برق وگاز شام  آا و)تامین زیرساخت های مورد نیاز-2

 

 گششروه پیگیری کننده: 
 عاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندارم .1

 فرماندار محترم شهرستان بروجرد .2
 مدیر ک  محترم صنعت، معدن و تجارت استان .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 217حه:  صف  

        EB84شرکت عظیم خودرو بروجرد )زاگرس خودرو سابق(: عنوان طرح           
 لرستان استان صنعت، معدن و تجارتاداره ک   دستگاه اجرایی:

 ننر 060اشتغال زایی:  8313سال شروع طرح:  بروجردشهرستان مح  اجرا:  ع طرح: اقتصادینو

 میلیون ریال 0000200سرمایه گذاری انجام شده:  ندارد   دارد            مصوبات قانونی طرح: *

 میلیون ریال 5000000سرمایه گذاری مورد نیاز:  

 درصد 50طرح:  پیشرفت فیزیکی آقای عظیمیسرمایه گذار: 

 سالدستگاه در  25000 ترفیت تولید اسمی:

یربط اخذ اه های ذیه دستگو مجوزهای الزم از کل اصولیکلیه مجوزهای قانونی از قلی  پروانه های تاسی  و موافقت  *
 گردیده است.

 ضرورت طرح:
 ر استان دغال ب افزایش اشتسابق که به عظیم خودرو واگذار گردیده است و موج واحیا مجدد شرکت زاگرس خودر

 می شود.

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح طرح

ح خطوط حال اصال ان دراین شرکت در حال حاضر با توجه به انعقاد قرارداد با شرکت هندی ماهیندرا از کشور هندوست

 باشد.تولیدی خود جهت عرضه سه محصول سدان، شاسی بلند و وانت شرکت مذکور به بازار می 

 وضعیت فعلی طرح:

اه س  ال آذرم    در اکنون ماشین آالت مورد نیاز طرح شام  جیک وفیکسچر و... درحال حم  جهت ورود ب  ه کش  ور میلاش  ند

ت رف  ع مش  کال ودر نمایشگاه خودرو از محصوالت تولیدی رونمائی شد و در صورت اختصاص تس  هیالت م  ورد نی  از  1396

ی  دی را ب  ه ب  ازار ماشین تول مرداد ماه سال آینده اولین اسنند ماه به صورت آزمایشی واز طلق برنامه اعالمی شرکت ازبانکی 

 وبرنامه اولیه تولید خودرو فوتون می باشد .عرضه نماید. 

 مهمترین موانع مشوجود:  

 بدهی قللی شرکت زاگرس خودرو به بانکها که بایستی تعیین تکلیف شود .1
 خودرو توسط بانک صنعت و معدن تامین تسهیالت مورد نیاز شرکت عظیم .2

 اهداف کمی طرح

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 1000 1000 1000 576 48 دستگاه  تولید خودرو  سواری

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 218حه:  صف  

 سرمایه مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

    - - سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی

    5000000 - تسهیالت بانکی

  

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

  50 70 80 100     
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

          

 مهمترین اقدامات آتی:  
 تعیین تکلیف بدهی های قللی شرکت زاگرس خودرو .1
 پیگیری جهت اخذ تسهیالت از بانک صنعت و معدن .2

ز کشور ااهیندرا شرکت م قرارداد بابا توجه به انعقاد )اصالح خطوط تولیدی خود جهت عرضه سه محصول به بازار  .3
 (هند

 گششروه پیگیری کننده: 
 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار .1
 فرماندار محترم شهرستان بروجرد .2

 مدیر ک  محترم صنعت، معدن و تجارت استان .3

 مدیر عام  محترم بانک صنعت و معدن .4
 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 219حه:  صف  

        EZ85 افالک رویی بایرشرکت کارخانجات دا : عنوان طرح                 
 استان لرستان صنعت، معدن و تجارتاداره ک   دستگاه اجرایی:

 ننر 005اشتغال زایی:  8813سال شروع طرح:  ازناشهرستان مح  اجرا:  نوع طرح: اقتصادی

 لمیلیون ریا 1945000سرمایه گذاری انجام شده:  ندارد   دارد            مصوبات قانونی طرح: *

 میلیون ریال 700000سرمایه گذاری مورد نیاز:  

 درصد 60پیشرفت فیزیکی طرح:  امیر موسویسرمایه گذار: 

       تن دارو در سال هزار 30 ترفیت تولید اسمی:

ذ  و به ستانی اخاات الزم از مح  اعتلارات طرح آمایش صنعتی و معدنی مصوبجهت اجرای فاز تولید دارو های انسانی  *
 .زارت صنعت معرفی و متعاقلًا به بانک صنعت و معدن معرفی گردیدو

 ضرورت طرح: 
  سلد کان تکمیسازی کشور ،ام ضمن تلدی  واحد به بزرگترین مجموعه دارو تکمی  و توسعه این طرح،در صورت 

زایی   شتغالامکان ا ان وستننتی ا نیز افزایش صادرات غیر داروهای تولیدی واحد  جهت تامین  نیاز های  دارویی کشور و
 .ننر فراهم خواهد شد  320

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح طرح 
 320للغ منیز قد گردید و تا کنون میلیون یورو با بانک عام  قرارداد منع 32.5میلیارد ریال در بخش ریالی و مللغ  320مللغ 

ا پیشرفت بنک عام  متناسب باهمچنین الزم به ذکر است که  ده است.پرداخت گردیمیلیون یورو  32.5مللغ  ومیلیارد ریال 
 طرح تسهیالت ارزی و ریالی مورد نیاز تزریق می نماید.

 وضعیت فعلی طرح: 
 پیشرفت داشته است. %65طرح به لحاظ پیشرفت فیزیکی 

 مهمترین موانع مشوجود: 
  ح میلیارد ریال جهت تکمی  طر 700کملود منابع ریالی به میزان 

 اهداف کمی طرح

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 30000 20000 10000 - - تن تولید انواع داروی انسانی 

 

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

      سرمایه گذاری بخش خصوصی

    700000  تسهیالت بانکی
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 220حه:  صف  

 ینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(برنامه زمان بندی پیش ب

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر

1396 
اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

55 60 70 75 80 85 90 95 100  
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

          

 مهمترین اقدامات آتی:  
 ورود ماشین آالت طرح  .1

 تامین منابع ریالی مورد نیاز طرح پیگیری برای اخذ تسهیالت جهت  .2

 گششروه پیگیری کننده: 
 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار .1
 فرماندار محترم شهرستان ازنا .2

 ر ک  محترم صنعت، معدن و تجارت استانمدی .3

 مدیر عام  محترم بانک صنعت و معدن .4
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 221حه:  صف  

 

           EZ86مجتمع فوالد و ذوا آهن ازنا: عنوان طرح                    
 استان لرستان صنعت، معدن و تجارتاداره ک   دستگاه اجرایی:

سال شروع طرح:  ازناشهرستان مح  اجرا:  نوع طرح: اقتصادی
8331 

ننر به صورت  560حدود1فاز اشتغال زایی: 
 ننر 600مستقیم و فاز دوم 

 میلیون ریال 10350000سرمایه گذاری انجام شده:  ندارد   دارد            مصوبات قانونی طرح: *

 میلیون ریال 1750000سرمایه گذاری مورد نیاز:  

 درصد 70یزیکی طرح: پیشرفت ف      منصور معتقد - یپورکاتمسرمایه گذار: 

 ر تن شمش فوالدیهزا 700و فاز دوم تولید  هزارتن انواع ورق های فوالدی 200میلیون و1 ترفیت تولید اسمی:

 18/05/95خ و مص  وبه ک  ارگروه تس  هی  مل  ی در ت  اری 29/05/96و ت  اریخ 08/10/95مص  وبات وزارت کش  ور در ت  اریخ  *
 د.را دارا می باش 14/04/96جلسه با بانک های عام  در اقتصاد مقاومتی استان و  30/10/95ومصوبه 

 ضرورت طرح:

یز مهیا نیع پایین دست ان میلیون تن ورق فوالدی در فاز اول امکان ایجاد صنا 1.2درصورت راه اندازی طرح ضمن تولید 
طرح  1. اشتغال مربوط به فاز  دشننر اشتغال در استان ایجاد خواهد  1160راه اندازی این طرح شده و از حیث اشتغالزایی با 
هزار تن در سال(  700ترفیت  طرح )تولید اسلب با 2ننر و فاز  560میلیون تن در سال(  2/1)تولید ورق فوالدی با ترفیت 

 ننر می باشد. 600

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح طرح

 وضعیت فعلی طرح: 
 فیزیکی دارد. پیشرفت درصد 70طرح به لحاظ پیشرفت فیزیکی 

 مهمترین موانع مشوجود: 
موجود  مترین موانع)آا و بر ق( مه طرحی ها رساختیزمربوط به ایجاد ی ها نهیهزمشک  تامین و پرداخت  .1

میلیون ریال می  70000برای اجرای طرح می باشد. زیرا هزینه انتقال برق از پست مهر تا مح  کارخانه 
 باشد.

با پیشرفت پروژه  میلیارد ریال که همزمان 1000یالت بانکی( به میزان مشک  کملود منابع ریالی )تسه .2
 بایستی پرداخت گردد .

 اهداف کمی طرح

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 1200 800 400 - - هزار تن  تولید ورق فوالدی 
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 222حه:  صف  

 سرمایه  مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

   250000 250000 50000 مایه گذاری بخش خصوصیسر

   600000 600000  تسهیالت بانکی

  

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

ر شهریو
1398 

65 70 75 80 85 88 90 95 100  
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

          

 مهمترین اقدامات آتی:  
 ر تکمی  خط انتقال برق از پست مهر تا مح  طرح با هزینه های شرکت برق منطقه ای باخت .1
میلیون  1200000 میزان با توجه به پیشرفت مناسب پروژه در بخش سیوی ، الزم است قرارداد تسهیالت تکمیلی به .2

 ریال برای طرح در اسرع وقت منعقد و مطابق برنامه زمانلندی به پروژه تزریق گردد.

 گششروه پیگیری کننده: 
 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار .1

 رم شهرستان ازنافرماندار محت .2
 مدیر ک  محترم صنعت، معدن و تجارت استان .3

 مدیر عام  محترم بانک صنعت و معدن استان .4

 مدیر عام  محترم بانک تجارت استان .5
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 223حه:  صف  

          EZ87ازنا احداث شرکت توسعه سیمان سنید زاگرس: عنوان طرح               
 ت استان لرستانصنعت، معدن و تجاراداره ک   دستگاه اجرایی:

 ننر 015اشتغال زایی:  2139سال شروع طرح:  ازناشهرستان مح  اجرا:  نوع طرح: اقتصادی

 میلیون ریال 00005سرمایه گذاری انجام شده:  ندارد   دارد            مصوبات قانونی طرح: *

 میلیون ریال 1875000سرمایه گذاری مورد نیاز:  

 درصد 5پیشرفت فیزیکی طرح:  االرونداسنندیار سسرمایه گذار: 

        تن در سال هزار 330 ترفیت تولید اسمی:

ه است و اد گردیدد قرارداعتلارات ارزی مورد نیاز طرح از مح  صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک صنعت و معدن عق *
 و در شرف گشایش اعتلار اسنادی می باشد.جوز مسدودی آن نیز صادر شده است م

 ضرورت طرح:

ننر اشتغالزایی در استان  150هزار تن در سال( به میزان  330به موجب راه اندازی این طرح )تولید سیمان سنید با ترفیت 
 ایجاد خواهد شد.

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح طرح

 وضعیت فعلی طرح: 

 پیشرفت فیزیکی داشته است. درصد 10طرح 

  مهمترین موانع مشوجود:
نگیزگی به بی ا ع منجرکه این موضو ،جهت شروع عملیات اجرایی طرحروستای پازردآلود ممانعت و ایجاد مزاحمت اهالی 

 .سرمایه گذاران گردیده است

 اهداف کمی طرح

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 330 200 - - - هزار تن در سال تولید سیمان سنید

 

 ز)میلیون ریال(سرمایه مورد نیا

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

  300000 300000 50000 50000 سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی

  525000 400000 250000  تسهیالت بانکی
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 224حه:  صف  

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

5 5 12 15 20 25 30 40 45 50 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

70 80 90 100       

 مهمترین اقدامات آتی:  
 عملیات اجرایی شروع عارضین توسط فرمانداری شهرستان ازنا جهترفع م .1
 تسریع در گشایش اعتلار اسنادی .2

 

 گششروه پیگیری کننده: 
 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار .1

 فرماندار محترم شهرستان ازنا .2

 مدیر ک  محترم صنعت، معدن و تجارت استان .3
 نمدیر عام  محترم بانک صنعت و معدن استا .4
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 225حه:  صف  

               ED88سیمان دورود 4فاز : عنوان طرح                         
 استان لرستان صنعت، معدن و تجارتاداره ک   دستگاه اجرایی:

 ننر 030اشتغال زایی:  3139سال شروع طرح:  دورودشهرستان مح  اجرا:  نوع طرح: اقتصادی

 میلیون ریال 10000سرمایه گذاری انجام شده:  ندارد         دارد      مصوبات قانونی طرح: *

 میلیون ریال 0000048سرمایه گذاری مورد نیاز:  

فارس و  مانیشرکت س، شستا نگیهلدسرمایه گذار: 
 دورود مانیخوزستان و س

 درصد 4پیشرفت فیزیکی طرح: 

 خاکستریمیلیون تن سیمان  1 ترفیت تولید اسمی:

 ضرورت طرح:
تی عراق و ار صادران بازطرح با هدف کاهش هزینه های کارخانه سیمان قدیمی، تثلیت اشتغال موجود و به دست آورد این

 همچنین سهم مناسلی از بازسازی عراق اجرا خواهد شد.

 وضعیت فعلی و مهمترین موانع( پیشینه طرح، شرح طرح)شامل

 ندارد        دارد     مصوبات قانونی:

 29/05/96و 25/05/95ت کشور در مصوبات وزار

اه و گردید وزارت رف رمقر در سنر دوم دولت سابق()در مرکز استان  9/08/87* مصوبه هیات محترم وزیران در جلسه مورخ 
 مان دورود اختصاص دهد.سی 4میلیارد ریال  جهت راه اندازی فاز  1300تامین اجتماعی

ود ن شرکت سیمان دورر گردید صدور مجوز احداث واحد سیمان جایگزیمقر  11/12/89*در سنر سوم دولت سابق درمورخ 
پ  )ه ملی ندوق توسعمنابع ص میلیون تن در سال خارج از شهر دورود با تامین منابع ارزی  مورد نیاز از مح  1با ترفیت 

لت به رایی و نساجال از تشکی  و مطابق مقررات آن( به نحوی  که شرکت سرمایه گذاری شستا طرح مذکور را طی سه س
 تعطیلی واحد اقدام نماید.

مور صنایع معدنی ا بررسی آخرین وضعیت سیمان دورود در دفتر مدیر ک   11/10/91و  21/09/91لسات مورخ *صورتج
رزی و سهیالت اتامین تجناا آقای فاطمیان در راستای تسریع در اجرای پروژه و مرتنع شدن اولویت سرمایه گذاری و 

  .نیاز ریالی مورد

  منابع  صندوق توسعه از مح 26/04/91* طرح مذکور دارای مصوبه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان  در مورخ 
فتر دامانه بهین یاا به تصویر پیوست(که این مصوبه از طریق سمیلیون یورو ) 50میلیارد ریال و  1555ملی به میزان 

 ًا توسط وزارت به بانک عام  معرفی گردید.سرمایه گذاری وزارت صنعت معرفی و متعاقل

میلیارد  2000نمایندگان ویژه ریی  جمهور در کارگروه توسعه بخش معدن مقرر گردید مللغ   21/03/92* در جلسه مورخ 
امین سیمان دورود  و ت 4ریال تسهیالت از مح  منابع صندوق توسعه ملی با تشکی  اتحادیه)کنسرسیوم( برای اجرای فاز 

 مورد نیاز ارز
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 226حه:  صف  

 آالت و تجهیزات خارجی میلیون یورو جهت خرید ماشین 50 ( به میزان ن* معرفی جهت استناده از منابع خارجی )فاینا

 ن گردد.تامی * در سنر دولت یازدهم به استان مقرر گردید تسهیالت مورد نیاز توسط بانک رفاه و کارگران

ه  زی  در جلسعاون با بانک مرکتح  قراداد فی مابین وزارت کار و یال از ممیلیارد ر 1200در راستای  تامین تسهیالت مللغ 
 کارگروه سرمایه گذاری و اشتغال استان با عاملیت بانک رفاه مصوا گردید.  22/05/93مورخ 

و  ارکت بانک صنعت و معدنمیلیون یورو  با مش 50را  به میزان  بانک رفاه می بایست  بصورت کنسرسیوم ارز مورد نیاز
 امین نماید.تمیلیارد ریال با همکاری بانک توسعه تعاون  500مابقی تسهیالت ریالی مورد نیاز به میزان 

 

 وضعیت فعلی طرح: 

هت ارگران جفاه کدر حال حاضر اقدامات الزم جهت پرداخت تسهیالت مورد نیاز طرح توسط بانکهای عام  )بانک ر

الت ارزی( از مح  میلیون یوروی تسهی 24.7ی و بانک صنعت ومعدن  میلیون ریال 1000000پرداخت تسهیالت ریالی 

 منابع صندوق توسعه ملی در دست اقدام می باشد.

 

 مهمترین موانع مشوجود: 

 30000داق  حبانک صنعت و معدن جهت مصوا نمودن تسهیالت ارزی از شرکت سیمان دورود درخواست گردش حساا 
ت بازار ش و وضعیر گرددوع با توجه به وضعیت اقتصادی اخیر  و نداشتن سرمایه میلیون ریالی نموده است که این موض

ارای دفارسیت  شرکت فروش امکان پذیر نلوده و از طرفی نیز شرکت سیمان ضامن شرکت فارسیت بوده که در حال حاضر
 بدهی معوق به بانک مذکور می باشد. 

 

 اهداف کمی طرح

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 1 0 0 0 0 میلیون تن  تولید سیمان خاکستری 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 227حه:  صف  

 سرمایه مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

سرمایه گذاری 
 بخش خصوصی

- 100000 100000 100000 100000 

 1400000 1000000 1000000 1000000 - تسهیالت بانکی

  میلیارد ریال  1500ن یورو وتسهیالت ریالی به میزان میلیو  50تسهیالت ارزی به میزان   

 

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر

1396 
اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

  4 10 17 24 32 39 48 55 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

64 73 82 90 95 100     

 مهمترین اقدامات آتی:  
 عدنمتصویب نمودن تسهیالت بانکی مورد نیاز طرح در بانک رفاه کارگران و بانک صنعت و  .1

 و گشایش اعتلار با بانکهای رفاه کارگران و صنعت و معدن انعقاد قرارداد .2

 گششروه پیگیری کننده: 
 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار .1

 فرماندار محترم شهرستان دورود .2

 مدیر ک  محترم صنعت، معدن و تجارت استان .3
 مدیر عام  محترم بانک صنعت و معدن استان .4

 
 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 228حه:  صف  

 89ED              ان طرح: صنایع غذایی گهر دورودعنو                      

 دستگاه اجرایی: اداره ک  صنعت، معدن و تجارت استان لرستان

 ننر 050اشتغال زایی:  8813سال شروع طرح:  دورودشهرستان مح  اجرا:  نوع طرح: اقتصادی

 میلیون ریال 0000150ه: سرمایه گذاری انجام شد ندارد   دارد            مصوبات قانونی طرح: *

 میلیون ریال 0000135سرمایه گذاری مورد نیاز:  

 001فاز اول طرح در زمینه تولید تروف پیشرفت فیزیکی طرح:  بانک ملیسرمایه گذار: 
 درصد 70وفاز دوم درصد   

 آا معدنی در سال یمیلیون  بطر 150 ترفیت تولید اسمی:

 14/04/96ام  در مورخ های ع و جلسه با بانک  29/05/95و   08/10/95ر در تاریخ وزارت کشو ستاد تسهی  در مصوبات *

 ضرورت طرح:
ود در منطقه دنی  موجم آا معو استناده از منابع عظی تکمی  طرح نیمه تمامشک  گیری بزرگترین کارخانه نوشیدنی کشور،   

 زی جهت صادرات محصوالت زمینه سا ننر و 500زایی بالغ بر  ، ایجاد ارزش افزوده واشتغال
 

 شرح طرح)شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع(

 وضعیت فعلی طرح: 

 ملی تکمی  و به  میلیون تومان تسهیالت از بانک 1350000میلیون درا بطری که با  660فاز اول با هدف تولید 
 بهره برداری رسیده است.

 میلیون 380000ذاری آا معدنی در سال، با حجم سرمایه گ میلیون بطر 150عملیات اجرایی فاز دوم طرح جهت تولید 
 ند. آغاز و هم اکنون ماشین آالت در مح  نصب و راه اندازی شده ا 1396ریال در مرداد ماه سال 

میلیون  1350000 لیکن در خصوص فاز سوم طرح یعنی خطوط بسته بندی آا معدنی علیرغم تصویب تسهیالت به میزان
 فیت بسیار پایین راه اندازی شده است.با ترریال تاکنون 

 

 مهمترین موانع مشوجود: 

نم  وده اس  ت، ی ارائه نمالک این طرح( جهت تکمی  خطوط مختلف پروژه هی  گونه اقدام موثر و برنامه زمان بند)بانک ملی

 بنابراین در صورت پیگیری مجدانه توسط مدیران بانک ملی امکان فعال شدن طرح وجود دارد. 

 کمی طرحاهداف 

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 150 100 80  - میلیون بطری  تولید انواع نوشیدنی ها 

 ست.تاکنون توسط شرکت مذکور برنامه جهت تولیدات محصوالت مندرج در جواز تاسی ، ارائه نشده ا



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 229حه:  صف  

 

 سرمایه مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

      مایه گذاری توسط بخش خصوصیسر

     1350000 تسهیالت بانکی

  

 مهمترین اقدامات آتی:  
صور آریا بوده ه امیرمنیت گرورح می باشد)با توجه به اینکه قلال در مالکطبانک ملی در حال بررسی توجیه فنی اقتصادی 

 .یده استیگر نرسزمینه فعالیت های دتکمی  طرح و یا تغییر خطوط تولید در  برایاست( و هنوز به جمعلندی 
 

 گششروه پیگیری کننده: 
 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار .1
 فرماندار محترم شهرستان دورود .2

 مدیر ک  محترم صنعت، معدن و تجارت استان .3

 بانک ملیمدیر عام  محترم  .4



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 230حه:  صف  

 

         EP90شرکت توسعه صنایع آهکی پارس: عنوان طرح                      
 دستگاه اجرایی: اداره ک  صنعت، معدن و تجارت استان لرستان

 ننر 300اشتغال زایی:  1395 سال شروع طرح: شهرستان مح  اجرا: پلدختر نوع طرح: اقتصادی

 میلیون ریال 1000سرمایه گذاری انجام شده:  *مصوبات قانونی:دارد       ندارد

 میلیون ریال 0001200سرمایه گذاری مورد نیاز:  

با  درویمیاشرکت صنایع آهکی پارس )سرمایه گذار: 
 ی(مشارکت بخش خصوص

 درصد 5پیشرفت فیزیکی طرح: 

   در سالو هیدراته  هزار تن آهک صنعتی 150 ترفیت تولید اسمی:

ردیده و مجوز ح صادر گریاز ططرح مذکور دارای مصوبه هیات دولت تدبیر و امید می باشد و پروانه اکتشاف معادن مورد ن* 
ملک ترای طرح ح  اجمتاسی  احداث کارخانه نیز توسط اداره ک  صنعت و معدن صادر گردیده است از طرفی نیز زمین 

 شده است و تغییر کاربری نیز صورت گرفته است.

 ضرورت طرح:
نگ آهک از معادن س مینهقوه در زبا توجه به سند آمایش استان، شهرستان پلدختر به علت ترفیت ها و پتانسی  های بال

نجام شده طالعات اماساس موقعیت مناسلی برای اجرای طرحهای تولید آهک صنعتی و صنایع وابسته برخوردار می باشد. بر
، (ودبه استان مهور بجکه از مصوبات سنر ریاست محترم )طرح فوق به عنوان جایگزین طرح کارخانه فرآوری سنگ مدرن 

 ر گرفت.در دستور کار قرا

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح طرح

 وضعیت فعلی طرح: 

ایه گذار یعنی نات  سرمامکا ات اجرایی تجهیز کارگاه در مح  سایت )دره خزینه پلدختر( با ماشین آالت ویجهت اجرای عمل
 شرکت نوسازی صنایع ایران انجام شده است. 

 مهمترین موانع مشوجود: 
 نج  ر ب  ه مت و حت  ی تهدی  د م  ی نمای  د ک  ه ای  ن موض  وع م  ت اجرایی طرح اف  راد محل  ی  ایج  اد مزاحجهت شروع عملیا 

الت تولی  دی نامه محص  وبی انگیزگی سرمایه گذاران گردیده است. مح  اجرای طرح از اراضی منابع ملی می باشد.تاکنون بر
 نگردیده است. ارائهگذار سرمایهو تسهیالت مورد نیاز و همچنین برنامه زمان بندی توسط 

 

 اهداف کمی طرح
 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 100 50 - - - هزار تن در سال  تولید آهک هیدراته و صنعتی

 

 سرمایه مورد نیاز)میلیون ریال(



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 231حه:  صف  

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

   100000 100000  سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی

   500000 500000  تسهیالت بانکی

 

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت کار سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

3 5 10 15 20 25 30 40 50 60 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

70 90 100        

 مهمترین اقدامات آتی:  
 اخذ گواهی کشف معادن دارای پروانه اکتشاف شرکت -1

بناهای غیر زیر وخطوط تولید  civilتسطیح و خاکلرداری، حصار کشی، شروع ساخت ساختمان اداری، اجرای بخش  -2
 تولیدی

 عقد قرارداد با سازنده ماشین آالت -3
 تامین زیر ساختها )آا، برق و گاز( -4

 گششروه پیگیری کننده: 
 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار .1
 فرماندار محترم شهرستان پلدختر .2

 مدیر ک  محترم صنعت، معدن و تجارت استان .3

 مدیر عام  محترم بانک صادرات استان .4

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 232حه:  صف  

 

        EP91هزار بشکه ای پلدختر 5پاالیشگاه : عنوان طرح                 
 دستگاه اجرایی: اداره ک  صنعت، معدن و تجارت استان لرستان

 ننر مستقیم 100اشتغال زایی:  1396سال شروع طرح: شهرستان مح  اجرا: پلدختر نوع طرح: اقتصادی

 سرمایه گذاری انجام شده: صنر میلیون ریال *مصوبات قانونی:دارد       ندارد

 میلیون ریال 500000سرمایه گذاری مورد نیاز:  

 پیشرفت فیزیکی طرح: صنر درصد رضا حاجی زادهسرمایه گذار: 

 بشکه ننت در روز  5000 ترفیت تولید اسمی:

م زهای الزمجو زیرساخت ها * درخواست متقاضی در دست بررسی می باشد که در صورت تامین زمین و تعیین تکلیف
 صادر خواهد شد.

 ضرورت طرح: 
ای ایجاد ضرورت ه ونطقه وجود منابع ننتی در منطقه، مصوبه دولت در زمینه احداث پاالیشگاه در شهرستان، محرومیت م

 اشتغال منطقه احداث پاالیشگاه را ضروری می نماید.

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح طرح

 فعلی طرح: وضعیت 

توسط سرمایه گذار  هکتار در شهرک صنعتی پلدختر 10هزار بشکه ای پلدختر در زمینی به مساحت  5طرح پاالیشگاه 
ت از ا و حمایتر جذبخش خصوصی جانمائی شده است. مجوز خوراک طرح از وزارت ننت اخذ و در حال حاضر از طریق دف

 ستعالمات زیرساختی می باشد.سرمایه گذاری استانداری پیگیر اخذ مجوزات و ا

 مهمترین موانع مشوجود: 
 پلدختر مخالنت محیط زیست با استقرار در شهرک صنعتی 

 

 اهداف کمی طرح

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

  5000 4000   بشکه  فرآوری ننت 

 

 سرمایه مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

    300000 200000 مایه گذاری بخش خصوصیسر

      تسهیالت بانکی

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 233حه:  صف  

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

 0 4 20 40 60 80 100   
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

          

 مهمترین اقدامات آتی:
 اخذ جوازیگر  ودیکی از نقاط  پیگیری جهت رفع مشک  محیط زیستی پروژه  در شهرک صنعتی  ویا تامین زمین در

   تاسی

 گششروه پیگیری کننده: 
 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار .1
 فرماندار محترم شهرستان پلدختر .2

 مدیر ک  محترم صنعت، معدن و تجارت استان .3

 مدیر عام  محترم شرکت شهرک های صنعتی استان .4

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 234حه:  صف  

         EH92شرکت توسعه پتروشیمی کوهدشت: عنوان طرح                   
 دستگاه اجرایی: اداره ک  صنعت، معدن و تجارت استان لرستان

 ننر  400اشتغال زایی:  1392سال شروع طرح: شهرستان مح  اجرا: کوهدشت نوع طرح: اقتصادی

 میلیون ریال 50000سرمایه گذاری انجام شده:  *مصوبات قانونی:دارد       ندارد

 یلیون ریالم 12000000سرمایه گذاری مورد نیاز:  

 درصد 4پیشرفت فیزیکی طرح:  آقای بهشتیسرمایه گذار: 

 EPDMهزارتن  50هزارتن پروپیلن و  120 ترفیت تولید اسمی:

 این طرح یکی از مصوبات سنر استانی دولت نهم بوده است.* 

 ضرورت طرح:

 خواهد شد. اد اشتغالرژی منطقه و ایجاجرای این طرح که دارای مصوبه دولت نهم است موجب استناده از ترفیت منابع ان

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح طرح

 وضعیت فعلی طرح: 
به قیمت مناسب در  هکتار 80جهت ساخت آن زمین متعلق به شهرک صنعتی کوهدشت واقع در سه راه زانوگه به مساحت 

آن  هت اجرایت و جیه گذار تامین گردیده اساختیار مجری طرح قرار گرفته است و طرح توجیهی آن نیز توسط سرما
ر حال دده است. شنجام اجهت تامین منابع مالی مورد نیاز طرح  (تاکنون مکاتلات متعددی با بانک عام  )صنعت ومعدن

ه است، تعطی  آن مواج از باحاضر عملیات اجرائی طرح مذکور به واسطه مشکالتی که در زمینه تامین آا و خوراک  مورد نی
 80ی  حدود منطقه ا اور آاغیر فعال میلاشد. الزم به ذکر است هزینه تامین آا از طرح رودخانه کشکان با برآورد مشو 

 .میلیارد تومان می باشد

 مهمترین موانع مشوجود: 

می ، ینین از مح  آبهای زیر زملیتر آا در ثانیه از یک طرف و عدم تامین آ 110با توجه به نیاز این واحد به میزان  .1
دن راکد بو وجه بهبایست این میزان آا از مح  سد معشوره و یا رودخانه کشکان تخصیص داده شود که با ت

کنون ا آا وضوعم (رویزعملیات اجرایی سد معشوره و هزینه باالی انتقال آا از رودخانه کشکان )مسیر پران پ
 اولویت اول می باشد.

تن و گاز  40000ق ت: میزان اتیلن مورد نیاز جهت پروژه فوعدم تخصیص خوراک گاز و اتیلن توسط وزارت نن .2
 ه است.تن می باشد که علی رغم پیگیری های فراوان تاکنون نتیجه ای حاص  نشد 550000طلیعی 

 

 اهداف کمی طرح

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 120000 0 0 0  تن  پلی پروپیلن 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 235حه:  صف  

 ریال(سرمایه مورد نیاز)میلیون 

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

  1000000 500000 500000  سرمایه گذاری بخش خصوصی

  4000000 4000000 4000000  تسهیالت بانکی

یز هزینه های ت ها و نیرساخبا توجه به اینکه فعال مح  طرح نهایی نشده است. لذا برآورد دقیق منابع مورد نیاز جهت ز

کن ست که مما یاسکارشن تخمینی باشد. بر این اساس منابع ذکر شده در جدول برآوردهایسرمایه گذاری ممکن نمی 

 است تغییر یابند.

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

 .و خوراک مورد نیاز می باشدمنجمله آا منوط به تامین زیر ساخت ها 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

          

 مهمترین اقدامات آتی:  
ینی از ن از مح  آبهای زیر زمآلیتر آا در ثانیه از یک طرف و عدم  تامین  110ه میزان با توجه به نیاز این واحد ب .1

اط دیگر به نق طرف دیگر می بایست در اسرع وقت موضوع تامین آا در مکان فعلی یا مساله انتقال طرح
ان درخصوص نا لرستمقررگردیده شرکت آب 1396که با توجه به آخرین جلسه در آذرماه شهرستان بررسی گردد 

 ه )شرکتژری پرومیزان آا تصنیه خانه شهر کوهدشت به استانداری لرستان  ا عالم نظر نموده  ونیز مج
رد را به آن  موا تغییر نیز با توجه به گزینه های پیشنهادی استان درخصوص ادامه طرح ویا (پتروشیمی کوهدشت

 استانداری لرستان اعالم نماید . 
ر صورت تحقق بند دتن می باشد که  550000تن و گاز طلیعی  40000جهت پروژه فوق میزان اتیلن مورد نیاز  .2

 قللی  نیاز به حمایت جدی وزارت ننت می باشد. 
 

  گششروه پیگیری کننده:
 نماینده محترم شهرستان کوهدشت .1

 محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار معاون .2
 کوهدشت شهرستان فرماندار محترم .3

 و تجارت استان معدن ،نعتص مدیر ک  محترم .4

 مدیر عام  محترم شرکت سهامی آا منطقه ای  .5



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 236حه:  صف  

 

               EB93احیاء کاشی جم بروجرد: عنوان طرح                        
 دستگاه اجرایی: اداره ک  صنعت، معدن و تجارت استان لرستان

 ننر  220اشتغال زایی:  6139سال شروع طرح: شهرستان مح  اجرا: بروجرد نوع طرح: اقتصادی

 میلیون ریال 600000سرمایه گذاری انجام شده:  *مصوبات قانونی:دارد       ندارد

 میلیون ریال 100000سرمایه گذاری مورد نیاز:  

 درصد 100پیشرفت فیزیکی طرح:  آقای عالقه بندیانسرمایه گذار: 

  میلیون متر مربع        2 ترفیت تولید اسمی:

 رت طرح:ضرو
 تولیدی از محصوالت  % 50صادرات  –ننر نیروی کار  و بهره برداری از سرمایه های راکد شده  220بازگشت به کار 

 

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح طرح

 ندارد             دارد             مصوبات قانونی:

جلسه با  و مصوبه 18/05/95مصوبه کارگروه تسهی  ملی در و 29/05/96و95 /08/10مصوبات وزارت کشور در تاریخ -1
 14/04/96بانکهای عام  در 

 یدگی کندع را رسبدهی ذیننع واحد در ستاد تسهی  وزارت کشور مطرح شده و مقرر شد بانک مرکزی موضو موضوع-2
 لیکن تا به امروز مشک  الینح  باقی مانده است.

 وضعیت فعلی طرح: 
 عطی  می باشد.واحد در حال حاضر ت

 مهمترین موانع مشوجود: 
ین شرکت به کر است اذبه  الزم .بدهی مالک این واحد صنعتی به سیستم بانکی در سایر بنگاههای اقتصادی خارج از استان

زارت کشور تسهی  و ستاد سیستم بانکی هی  گونه بدهی ندارد و از سویی با مشک  کملود نقدینگی مواجه است. موضوع در
 است.  مانده شده و مقرر شد بانک مرکزی موضوع را رسیدگی کند لیکن تا به امروز مشک  الینح  باقیمطرح 

 

 اهداف کمی طرح
 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 2 2 7/1 6/1 5/1 میلیون متر مربع  کاشی کف

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 237حه:  صف  

 سرمایه مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

      سرمایه گذاری بخش خصوصی

    100000  تسهیالت بانکی

  

 )درصد(برای احیاء طرح برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

طرح 60 100 100 100 100 100

 توسعه
70 80 100  

خرداد  1398اسنند  1398آذر 
1399 

 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

          

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار برای طرح توسعه)درصد(

خرداد 
 ()عملکرد1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

     60 70 80 100  
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

          

 اقدامات آتی:  مهمترین 
 تامین سرمایه در گردش -1
 میلیون متر مربع  2اجرای طرح توسعه و رسیدن به ترفیت  -2

 : گششروه پیگیری کننده
 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار .1
 فرماندار محترم شهرستان بروجرد .2

 مدیر ک  محترم صنعت، معدن و تجارت استان .3

 تانمدیر عام  محترم بانک تجارت اس .4

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 238حه:  صف  

 

               EB94سامان کاشی بروجرد: عنوان طرح                          
 دستگاه اجرایی: اداره ک  صنعت، معدن و تجارت استان لرستان

ننر مستقیم،  130اشتغال زایی:  1372سال شروع طرح: شهرستان مح  اجرا: بروجرد نوع طرح: اقتصادی
 58در حال حاضر تعطی  است و 

 ر کارگر خانه نشین شده اند.نن

 میلیون ریال 600000000سرمایه گذاری انجام شده:  *مصوبات قانونی:دارد       ندارد

 میلیون ریال 200000سرمایه گذاری مورد نیاز:  

 درصد 100پیشرفت فیزیکی طرح:  یمحسن دیکمال س دیسسرمایه گذار: 

 میلیون متر مربع 3 ترفیت تولید اسمی:

و   18/09/95و 18/05/95و مصوبه کارگروه تسهی  ملی در   29/05/96و 08/10/95وبات وزارت کشور در تاریخ مص* 
 شرح پیوست( )به 14/04/96اقتصاد مقاومتی استان و جلسه با بانکهای عام  در  30/10/95مصوبه  19/04/96

 ضرورت طرح:
 باشد. محصوالت می %30تولید و صادرات  فرصت شغلی، 130فعال شدن سرمایه گذاری راکد شده و ایجاد 

 شرح طرح)شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع(

 وضعیت فعلی طرح: 
 فقط کوره ها جهت جلوگیری از آسیب دیدگی روشن است.  –غیر فعال 

 مهمترین موانع مشوجود: 
 ده است.شانکی سیستم ببدهی های انلاشته بانکی و بدهی به سایر دستگاه ها مانع دریافت سرمایه درگردش از 

 

 اهداف کمی طرح

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 5 3 3 2  میلیون متر مربع تولید کاشی 

 

 سرمایه مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

      سرمایه گذاری بخش خصوصی

    100000 100000 تسهیالت بانکی

  



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 239حه:  صف  

 بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(برنامه زمان 

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

 طرح توسعه 100 100 100 100 100
50 

55 60 70 75 

خرداد  1398اسنند  1398آذر 
1399 

 رشهریو
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

  100        

 مهمترین اقدامات آتی:  
 شروع تولید و بازیابی بازارهای صادراتی از دست رفته ،تامین سرمایه در گردش .1
 میلیون متر مربع در سال  5اجرای طرح توسعه و رسیدن به ترفیت  .2

 

 : ندهگششروه پیگیری کن
 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار .1

 فرماندار محترم شهرستان بروجرد .2

 مدیر ک  محترم صنعت، معدن و تجارت استان .3
 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 240حه:  صف  

 

 

             ES96احداث مجتمع صنایع غذایی آقای ندری: عنوان طرح                
 دستگاه اجرایی: اداره ک  صنعت، معدن و تجارت استان لرستان

 ننر 190اشتغال زایی:  1396سال شروع طرح:  شهرستان مح  اجرا: سلسله نوع طرح: اقتصادی

              صنر میلیون ریال       سرمایه گذاری انجام شده:  مصوبات قانونی: دارد          ندارد

 میلیون ریال 3660000سرمایه گذاری مورد نیاز:  

 یشرفت فیزیکی طرح: صنر درصدپ سرمایه گذار: آقای مجتلی ندری

 تن 80000ترفیت تولید اسمی: 

 ضرورت طرح:
چغندر، حوزه تولید ماهیان سردآبی و...  حلوبات، حوزه تولیدهای ویژه شهرستان علی الخصوص در با توجه به پتانسی  

 یت های اقتصادی،تکمی  زنجیره ارزش فعال درتاسی  یک شهرک صنعتی تخصصی صنایع غذایی می تواند نقش بسزایی 
ضمن اینکه در سند آمایش شهرستان  های اقتصادی شهرستان و همچنین ایجاد اشتغال پایدار داشته باشد بهلود شاخص

 .نیز تاکید بر ایجاد صنایع تکمیلی بخش کشاورزی در این شهرستان شده است

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح طرح

 وضعیت فعلی طرح: 
خذ ارا  طرح أسی تمجوز  مح  شهرک صنعتی الشتر نموده است. همچنین هکتار زمین از 17اقدام به خرید مجری طرح 
 نموده است.

 مهمترین موانع مشوجود: 
 سلسله مخالنت محیط زیست با احداث واحد تولید شکر در شهرک صنعتی

 اهداف کمی طرح

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 70000 50000    تن     تولید شکر

 10000 7000    تن تولید اتانول سوختی

 سرمایه مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

  220000 220000 220000  یتوسط بخش خصوص یگذار هیسرما

  1000000 1000000 1000000  یبانک التیتسه

  

]1Commented [A :ت با هدف همخوانی نداردضرور 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 241حه:  صف  

 مهمترین اقدامات آتی:  
اری هکت 17صی احداث شهرک تخصفراهم نمودن زمینه یست با احداث واحد در شهرک یا محیط ز تموافقاخذ  -

رنامه ارائه ب سلت بهمهمترین اقدامات آتی این طرح می باشد، که بعد از تعیین مح  ن خارج از شهرک موجود
 زمانلندی اقدام خواهد شد.

 گششروه پیگیری کننده: 
 دارمعاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استان .1

 فرماندار محترم شهرستان سلسله .2
 مدیر ک  محترم صنعت، معدن و تجارت استان .3



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 242حه:  صف  

 

          EG97احداث شهرک فراوری سنگ چگنی: عنوان طرح                      
 دستگاه اجرایی: اداره ک  صنعت، معدن و تجارت استان لرستان 

 اشتغال زایی:  1389رح: سال شروع ط شهرستان مح  اجرا: چگنی نوع طرح: اقتصادی

                 میلیون ریال     700سرمایه گذاری انجام شده:  مصوبات قانونی: دارد          ندارد

 میلیون ریال 160000سرمایه گذاری مورد نیاز:  

 پیشرفت فیزیکی طرح: صنر درصد شرکت شهرک های صنعتی استانسرمایه گذار: 

 شد. ه به نوع واحد های تولیدی مستقر در شهرک، در آینده مشخص خواهدبست: ترفیت تولید اسمی

 ضرورت طرح:

 نطقه قطبدر م الزم به ذکر است که شهرستان چگنی با توجه به خروجی مطالعات آمایش شهرستانی واقع-1
 سنگ استان می باشد.

ام وجود خورت صها به بر این اساس، با توجه به پتانسی  وجود سنگ های معدنی در شهرستان و فروش آن-2
 شهرک فراوری سنگ در شهرستان الزامی می باشد.

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح طرح

 وضعیت فعلی طرح: 
می  ناسب صنرمین مدارای مصوبه ایجاد از طرف هیأت دولت است. ولی پیشرفت فیزیکی آن به دلی  مشکالت تأمین ز

جود وهمچنین  ورای شهرک بجنگلی بودن عرصه مورد نظر  ملنی بربازرسی اداره ک   باشد. تاکنون به دلی  اشکال قانونی
ائه گزارش ام  و ارکررسی معارضین  محلی، شرکت موفق به اخذ سند و آغاز عملیات اجرائی نشده است. بر این اساس تا ب

 بازرسی و ارائه مجوز امکان ادامه عملیات وجود ندارد.اداره ک  از طرف 

 موانع مشوجود:مهمترین 
 نامناسبمکان یابی و تملک زمین  .1

 وجود معارضین محلی .2

 لی بودن عرصه مورد نظر برای شهرکجنگ .3

 اهداف کمی طرح
 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 100 80 60 40 10 درصد ایجاد زیرساخت ناحیه صنعتی

 سرمایه گذاری مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

 30000 27000 25000 20000 0 ملی

 20000 15000 10000 7000 4000 استانی



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 243حه:  صف  

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر

1396 
اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

هریور ش
1398 

0 0 0 4 7 19 25 36 39 45 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

50 53 59 66 69 78 85 91 96 100 

 مهمترین اقدامات آتی:
قطعی در این  تهار نظرانویه و ر گونه عملیات تا اطالع ثابازرسی ملنی بر عدم امکان هاداره ک  با توجه به مکاتله اخیر 

 می باشد. قدام آتیترین اامکان پذیر نمی باشد و نیاز به پیگیری این مورد به عنوان مهمخصوص ادامه عملیات اجرایی 

 گششروه پیگیری کننده: 
 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار .1

 فرماندار محترم شهرستان چگنی .2

 ر ک  محترم منابع طلیعی استانمدی .3

 مدیر عام  محترم شرکت شهرک های صنعتی .4

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 244حه:  صف  

 

          EK98احیای شرکت پارسیلون خرم آباد: عنوان طرح                   
 استان لرستاندستگاه اجرایی: اداره ک  صنعت، معدن و تجارت 

 اشتغال زایی:  1353سال شروع طرح:  شهرستان مح  اجرا: خرم آباد نوع طرح: اقتصادی

         تری(         میلیون ریال )دف 242741سرمایه گذاری انجام شده:  مصوبات قانونی: دارد          ندارد

 سرمایه گذاری مورد نیاز:  

 صنعت و یمتشک  از بانک ها  ومیکنسرسسرمایه گذار: 
 ، شرکت آتیه دماوندسپه و تجارت یمعدن مل

رح طکلیه امکانات زیر ساختی جهت ح: پیشرفت فیزیکی طر
 جدید آماده است.

 ضرورت طرح: 
جهت فعالیت  ای زیادیهرساخت با توجه به اینکه این طرح تابلو صنعت استان در سال های قل  بوده و دارای امکانات و زی

ی ت اقتصادک فرصی آن که به یک مطالله عمومی ملدل گردید حتی طرح های توسعه ای جدید می باشد. لذا احیای و
 لی برای اقتصاد استان می باشد.مناس

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح طرح

 وضعیت فعلی طرح: 
تن، نخ  2373، نخ پلی استر تن 12800نخ نایلون  در زمان فعال بودن واحد تولیدات شام  : در حال حاضر تعطی  می باشد.

ننر، قل  از تعطیلی  1500 بمیزان اشتغال زایی در زمان اوج کار. همچنین تبوده اس تن 700تن ،رنگرزی  24000تکسچره 
 .بازنشستگی هستند ننر که در شرف 80الی  70ننر و اکنون  700الی  500بین 

 .ستن پرداخت نموده ات حقوق کارکنابمیلیارد تومان با 12شرکت آتیه دماوند از طریق کنسرسیوم تا کنون بالغ بر 
 شوجود:  مهمترین موانع م

ط اقدام به  فقک سال ی  از ولی این شرکت تاکنون پ ،شرکت پارسیلون خرم آباد به شرکت آتیه دماوند واگذار گردیده است
ش امکان هیه گزارتحال  تهیه گزارش جهت ارائه به کنسرسیوم به منظور تعیین استراتژی اولیه نموده ودرحال حاضر در

 باشد .نخ نایلون میسنجی به منظور انتخاا طرح جایگزین 

 مهمترین اقدامات آتی: 
 شرکت پارسیلون به شرکت آتیه دماوند نهایی تحوی  .1
 ارائه طرح جایگزین نخ نایلون از طرف شرکت آتیه دماوند .2
 تامین تسهیالت مورد نیاز طرح توسط بانک های مربوطه .3

 گششروه پیگیری کننده: 
 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار .1

 اندار محترم شهرستان خرم آبادفرم .2
 په و صنعت، معدنکنسرسیوم تشکی  شده از بانک های ملی، س .4    مدیر ک  محترم صنعت، معدن و تجارت استان .3
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 245حه:  صف  

 

            EK99احیاء شرکت ماشین سازی لرستان: عنوان طرح               
 استان لرستان دستگاه اجرایی: اداره ک  صنعت، معدن و تجارت 

 ننر 200اشتغال زایی:  1354سال شروع طرح:  شهرستان مح  اجرا: خرم آباد نوع طرح: اقتصادی

                 میلیون ریال     300000سرمایه گذاری انجام شده:  مصوبات قانونی: دارد          ندارد

للغ ن مسرمایه گذاری مورد نیاز: عدم ارائه طرح جهت تعیی 
 سرمایه گذاری.

 )دارای پروانه بهره درصد 100پیشرفت فیزیکی طرح:  سرمایه گذار: 
 برداری(                 

 تن 18000ترفیت تولید اسمی: 

 ضرورت طرح:
یه وجود کل وشیمی با توجه به سابقه درخشان این واحد در ساخت تجهیزات مورد نیاز شرکت های ننت وگاز و پترو

 د.اهد شتعیین تکلیف و واگذاری قطعی امکان ادامه فعالیت میسر خو تجهیزات  و ماشین آالت در صورت

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح طرح

 دارد              ندارد    مصوبات قانونی:        

دستانی از طریق دا 95ال تعطی  می باشد و در س 93واحد مذکور متعلق به گروه امیر منصور آریا بوده است که از سال 
بار  2فقت نموده است که با مزایده آن موا 1395به دادستان ارجاع گردیده که دادستانی کشور در سال کشور موضوع آن 

گذاری به بخش خصوصی تعیین انجام خواهد شد که پ  از وا 4/10/96مزایده واحد برگزار گردیده و مزایده سوم آن نیز در 
 تکلیف خواهد گردید .

  وضعیت فعلی طرح:
متر  7000مربع، انلارها  متر 12000متر مربع، سالن تولید به مساحت  110000واحد مذکور دارای زمینی به مساحت  .1

زی سازه های فل تولید ینهکیلو وات و ماشین آالت موجود در زم 500متر مربع، برق  2000مربع ، ساختمان اداری 
 می باشد.

 در حال حاضر تعطی  می باشد. .2

 شوجود: مهمترین موانع م
 مهمترین مانع پیش روی طرح، بدهی باالی آن می باشد.

 مهمترین اقدامات آتی:  

   ازیخصوصی سسازمان واگذاری واحد به شخصیتهای حقیقی یا حقوقی دارای اهلیت مالی و فنی توسط -1
وم جهت برای بار س 04/10/96تا کنون دو بار شرکت ماشین سازی لرستان به مزایده گذاشته شده است و در تاریخ  -2

 واگذاری به مزایده گذاشته می شود.

  گششروه پیگیری کننده:
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 246حه:  صف  

 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار .1
 دادستان محترم خرم آباد  .2

 فرماندار محترم شهرستان خرم آباد .3

 مدیر ک  محترم صنعت، معدن و تجارت استان .4
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 247حه:  صف  

 

         EB100ه اقتصادی بروجردمنطقه ویژ: عنوان طرح                      
 دستگاه اجرایی: اداره ک  صنعت، معدن و تجارت استان لرستان

 اشتغال زایی:  1389سال شروع طرح:  شهرستان مح  اجرا: بروجرد نوع طرح: اقتصادی

 سرمایه گذاری انجام شده:  *مصوبات قانونی:دارد          ندارد

فا آماده میلیون ریال، صر 003300سرمایه گذاری مورد نیاز:  
 سازی منطقه

 درصد 5پیشرفت فیزیکی طرح:  سرمایه گذار: آقای قلاد چوبدار

سالمی جهت ادر هیات محترم دولت مصوا به مجل  شورای  1389مجوز منطقه ویژه اقتصادی بروجرد در سال  *
 الغ گردید.تصویب ارائه شد و در مجل  شورای اسالمی نیز مصوا و به عنوان قانون اب

 ضرورت طرح:

 .ی باشدممصوبه مجل  شورای اسالمی و نیاز منطقه به ایجاد منطقه به منظور جذا سرمایه گذاری 

 

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح طرح

 مسئولی توسط شرکت آباد راهان پارس می باشد. سازماندر حال اخذ مجوز  وضعیت فعلی طرح:

 مانع خاصی گزارش نشده است. جود:مهمترین موانع مشو

 مهمترین اقدامات آتی:  
 زاد.تهیه طرح توجیهی توسط شرکت متولی منطقه ویژه اقتصادی و اخذ مجوز از شورای عالی مناطق آ

هان ارائه خواهد ت آبادراط شرکبرنامه زمانلندی و برآورد اعتلار طرح و ... توس ،بدیهی است بعد از تهیه طرح و اخذ مجوز
 شد.

 شروه پیگیری کننده: گش

 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار .1

 فرماندار محترم شهرستان بروجرد .2

 مدیر ک  محترم صنعت، معدن و تجارت استان .3
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 248حه:  صف  

 

 

 

 

 

 

  استاناستان  شركت شهرک اهی صنعتیشركت شهرک اهی صنعتی
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 249حه:  صف  

  

 1101CA         عنوان پروژه: شهرک سنگ الیگودرز                                  
 شرکت شهرک های صنعتیی:  گاه اجرایدست  

 43پیشرفت فیزیکی پروژه:  1392سال شروع پروژه:  شهرستان مح  اجرا: الیگودرز نوع پروژه: عمرانی
 درصد

 میلیون ریال 70000ساعتلار هزین  ه ش ده: مصوبات قانونی:  دارد        ندارد 

 میلیون ریال 6250 :96اعتلار مص  وا سال   

 روژه:ضرورت پ
زیرساخت الزم  ین پروژهجرای اابا توجه به اولویت داشتن توسعه صنعت در برنامه آمایش استان و اینکه شهرستان الیگودرز 

 جهت افزایش تولید و ارزش افزوده را در شهرستان ایجاد می کند.

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

 وضعیت فعلی پششششروژه:
شده  انجام لنن شهرکنی و تگازرسا ،رسانیبرق ،رسانیآا ،جدول کشی ،اجرایی پروژه از قلی  راه دسترسی تاکنون عملیات

میلیون  117276غ بر ی بالمللغ تکمی  شهرک . ک  اعتلار مورد نیازمی باشددرصد پیشرفت فیزیکی  43دارای  پروژه و است
 باشد. می پروژه به پیمانکاران بدهی ریالمیلیون  7000دارای شهرک ها  شرکتریال می باشد. همچنین 

  مهمترین موانع مشوجود:

 جهت تکمی  زیر ساخت های شهرککملود اعتلار 

 

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 77 70 63 55 47 شهرک تکمی  شهرک سنگ الیگودرز

 

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

 30000 25000 22000 20000 - ملی

 20000 17000 15000 13000 6250 استانی

                                                 
   د.رجوع شو 13نحوه کد گذاری به صنحه  جهت -1



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 250حه:  صف  

  

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

43 43 46 47 49 52 53 55 57 59 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

61 63 65 67 69 70 72 74 76 77 

 

 مهمترین اقدامات آتی:
 تامین اعتلار الزم 

 

  گششروه پیگیری کننده:

 حترم هماهنگی امور عمرانی استاندارمعاون م .1

 فرماندار محترم شهرستان الیگودرز .2

 مدیر عام  محترم شرکت شهرک های صنعتی استان .3
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 251حه:  صف  

 

         CA102عنوان پروژه: شهرک صنعتی الیگودرز                          
 استان شرکت شهرک های صنعتیی:  دستگاه اجرای  

سال شروع پروژه:    اجرا: الیگودرزشهرستان مح نوع پروژه: عمرانی
1392 

 درصد 44پیشرفت فیزیکی پروژه: 

 میلیون ریال 50000ساعتلار هزین  ه ش ده: مصوبات قانونی:  دارد        ندارد 

 میلیون ریال 10000 :96اعتلار مص  وا سال   

 ضرورت پروژه:
جهت  اخت الزمژه زیرساجرای این پروآمایش است، با توجه به اینکه صنعت اولویت اول توسعه استان در برنامه 

 .افزایش تولید و ارزش افزوده را در شهرستان ایجاد می کند

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

 وضعیت فعلی پششششروژه:
و  شده است مجاانهرک شگازرسانی و تلنن رسانی، رسانی، برق، جدول کشی، آادر حال حاضر عملیات خاکی راه دسترسی

 45غ بر زیکی بالشرفت فیپروژه دارای پیزی و آسنالت در سطح شهرک می باشد. این در حال اجرای پروژه روسا شرکتاین 
 ارد.دنیاز سازی  میلیون ریال جهت تکمی  عملیات شهرک 139366درصد می باشد و به اعتلار بالغ بر 

  مهمترین موانع مشوجود:

 عتلارکملود ا
که  است ستقر شدهمزیست محیطی در شهرک  7ذشته متاسنانه بدون هماهنگی صورت پذیرفته یک واحد رده در سنوات گ

روانه بهره پن ارائه استا با توجه به عمومی بودن شهرک علیرغم بهره برداری و صرف هزینه های میلیاردی جهت تکمی  آن
 ست.مانده ا باقی شک  و بدون دستور کار الزمبرداری به آن واحد وجود نداشته و همچنان موضوع به عنوان یک م

 

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 72 65 57 50 45 شهرک تکمی  زیر ساخت شهرک صنعتی 

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

 13000 12000 11000 10000 0 ملی

 25000 20000 17000 15000 10000 استانی
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 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

43 44 44 46 47 48 49 50 52 54 
خرداد  1398نند اس 1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

55 57 58 60 64 65 66 69 70 72 

  مهمترین اقدامات آتی:

رید یک خسنالت و ازی و آساختمان آتش نشانی و در برنامه بودن اجرای عملیات روس احداثتامین اعتلار الزم جهت  -
 گاه ماشین آتش نشانی.دست
 پیگیری رفع مشک  به وجود آمده در خصوص زون بندی و پروانه بهره برداری -

  گششروه پیگیری کننده: 

 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار .1

 فرماندار محترم شهرستان الیگودرز .2

 مدیر عام  محترم شرکت شهرک های صنعتی استان .3
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     CG103 نیعنوان پروژه: ناحیه صنعتی شهرستان چگ                          
 شرکت شهرک های صنعتیی:  دستگاه اجرای  

پیشرفت فیزیکی  1396سال شروع پروژه:  شهرستان مح  اجرا: چگنی نوع پروژه: عمرانی
 پروژه: صنر درصد

 میلیون ریال صنرساعتلار هزین  ه ش ده: مصوبات قانونی:  دارد        ندارد 

 میلیون ریال 4318 :96اعتلار مص  وا سال   

 ضرورت پروژه:
 کند. د میاجرای این پروژه زیرساخت الزم جهت افزایش تولید و ارزش افزوده را در شهرستان ایجا

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

 وضعیت فعلی پششششروژه:
ام نشده ی آن انجاصی روخمصوا گردیده است و تا کنون اقدام  رستانکمیته برنامه ریزی شهاین پروژه در سال جاری در 

 است.

  مهمترین موانع مشوجود:

ون چن  د گزین  ه از ط  رف ت  اکن( اس  ت. همچن  ین 2قانون الحاق ) 23، این پروژه فاقد مجوز ماده با توجه به جدید بودن پروژه
قل  ول  س  ازی م  ورد نداشتن اولویت های اولیه ش  هرکفرمانداری شهرستان به این شرکت معرفی شده که متاسنانه به علت 

 .واقع نگردیده است

 

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 35 25 17 10 5 درصد پیشرفت احداث زیر ساخت ناحیه صنعتی

 

 

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

 27000 25000 23000 20000 0 ملی

 20000 17000 15000 10000 4318 استانی

  



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 254حه:  صف  

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

0 0 0 5 6 8 9 10 12 14 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

16 17 19 21 24 25 27 31 34 35 

 : مهمترین اقدامات آتی

 نامه ریزی استانبر و( از سازمان مدیریت 2قانون الحاق ) 23و اخذ مجوز ماده  و دو یکانجام مطالعات فاز صنر، 
 شناسایی عرصه مستعد جهت احداث ناحیه
 پروژهاخذ استعالمات الزم و آغاز عملیات اجرائی 

 

 : گششروه پیگیری کننده

 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار .1

 فرماندار محترم شهرستان چگنی .2

 مدیر عام  محترم شرکت شهرک های صنعتی استان .3
 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 255حه:  صف  

 

        CR104 وان پروژه: ناحیه صنعتی شهرستان رومشکانعن                    
 شرکت شهرک های صنعتیی:  دستگاه اجرای  

پیشرفت فیزیکی  1396سال شروع پروژه:  شهرستان مح  اجرا: رومشکان نوع پروژه: عمرانی
 پروژه: صنر درصد

 ریال میلیون صنرساعتلار هزین  ه ش ده: مصوبات قانونی:  دارد        ندارد 

 میلیون ریال25028 :96اعتلار مص  وا سال   

 ضرورت پروژه:
 .کند د میاجرای این پروژه زیرساخت الزم جهت افزایش تولید و ارزش افزوده را در شهرستان ایجا

 )شامل وضعیت فعلی و مهمترین موانع( شرح پروژه

 وضعیت فعلی پششششروژه:
اش  د نعتی می بصرستان در حال شناسایی اراضی مستعد جهت ایجاد شهرک در حال حاضر شرکت با همکاری فرمانداری شه

 و در سال جاری خرید تملک عرصه مورد تائید پ  از اخذ استعالمات انجام خواهد پذیرفت.

  مهمترین موانع مشوجود:

چن  د گزین  ه از ط  رف ون ت  اکن( اس  ت. همچن  ین 2قانون الحاق ) 23با توجه به جدید بودن پروژه، این پروژه فاقد مجوز ماده 
د قل  ول س  ازی م  ور فرمانداری شهرستان به این شرکت معرفی شده که متاسنانه به علت نداشتن اولویت های اولیه ش  هرک

 .واقع نگردیده است

 اهداف کمی پروژه

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد سنجش عنوان هدف

 35 25 17 10 5 درصد پیشرفت ایجاد زیر ساخت ناحیه صنعتی

 

 

 

 اعتبار مورد نیاز)میلیون ریال(

 1400 1399 1398 1397 1396 سال

 40000 37000 33000 30000 0 ملی

 25000 20000 15000 12000 25028 استانی

  



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 256حه:  صف  

 برنامه زمان بندی پیش بینی پیشرفت فیزیکی سه ماه یکبار)درصد(

خرداد 
 )عملکرد(1396

 1396شهریور
 )عملکرد(

 آذر
1396 

اسنند 
1396 

خرداد 
1397 

شهریور 
1397 

 آذر 
1397 

اسنند 
1397 

خرداد 
1398 

شهریور 
1398 

0 0 0 5 6 8 9 10 12 14 
خرداد  1398اسنند  1398آذر 

1399 
 شهریور
1399 

 آذر
1399 

 اسنند
1399 

خرداد 
1400 

شهریور 
1400 

 آذر
1400 

اسنند 
1400 

16 17 19 21 24 25 27 31 34 35 

  مهمترین اقدامات آتی:

 و شناسائی عرصه مورد نظر، شناسائی مالکان عرصه و خرید و تملک اراضی مرتلطمکان یابی 
  گششروه پیگیری کننده:

 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار .1

 فرماندار محترم شهرستان رومشکان .2
 مدیر عام  محترم شرکت شهرک های صنعتی استان .3

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 257حه:  صف  

 

 PL1 عمرانی و پروژه اقتصادی زدهپانتعیین تکلیف : عنوان طرح
ی و تالش ها ، دارندنساندربه سرانجام  برای مشکالت عدیده ای و عمرانی با توجه به اینکه برخی از پروژه های اقتصادی

مطرح  عیین تکلیفت دیشی واره انچجهت لذا این پروژه ها در این برنامه  انجام گرفته اما منتب به نتیجه نشده، تاکنون زیادی
  .گردندمی

س   ست ن    :سپر ژيس-1

سپر ژيس   ساخشسصن هتلف(سسس
 شرکت پرس ایران در خرم آباد  -1

 شرکت خمیرمایه دورود  -2

 شرکت ژنراتورسازی خرم آباد -3

 شرکت فارسیت دورود -4

 شرکت پوست و چرم خرم آباد  -5

 شرکت پلی استر الیگودرز -6

 شرکت آذرپاد رومشکان -7

 شرکت سیمان خرم آباد -8

 شرکت سیمان پلدختر -9

 لرستانشرکت ماشین سازی  -10

 احیا فاز دوم شرکت شیشه سازی لرستان)الیگودرز( -11
 گششروه پیگیری کننده: 

 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار -
 فرمانداران محترم شهرستان های مربوطه -
 مدیر ک  محترم صنعت، معدن و تجارت استان -

سآمس سدر   م پر ژيس   ساخشسم(سسس
 دورود یهکتار 54گلخانه  -12

 یری کننده: گششروه پیگ
 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار -
 فرماندار محترم شهرستان دورود -
 مدیر ک  محترم جهاد کشاورزی استان -

 میلیون مترمکعب آا از سد سیمره برای کشاورزی 200مجوز برداشت  -13

 گششروه پیگیری کننده: 
 نماینده محترم شهرستان -

 ندارمعاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استا -
 فرماندار محترم شهرستان  -



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 258حه:  صف  

 مدیرعام  محترم شرکت آا منطقه ای استان -



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 259حه:  صف  

سر ژيس   س  رتست:پس-2

 ( احداث سد ده پهلوان دلفان2قانون الحاق...) 23اخذ مجوز ماده  -1

 ( سد گله رود بروجرد2قانون الحاق...) 23اخذ مجوز ماده  -2

 شرکت آا منطقه ای استاندستگاه اجرایی: 

ایجاد اشتغال و  الا هاکنترل سی، میلیون متر مکعب 40تامین آا شرا وکشاورزی  به منظور دلنان اناحداث سد ده پهلو
د شهر بروجر را مورد نیازش اجرای سد گله رود بروجرد بخشی از آاهمچنین  ننر انجام خواهد شد. 1500پایدار به میزان 

هم می گردد. لذا در گام اول فرا ننر 1200زایی به میزان اشتغال و  میلیون متر مکعب در سال تأمین می گردد 10به میزان 
از طریق وزارت  مه و بودجه کشورمستقر در سازمان برنا 23از دبیرخانه کمیسیون ماده  (2قانون الحاق...) 23ماده اخذ مجوز 

 شرکت آا منطقه ای استان ضرورت دارد. توسط نیرو و

 گششروه پیگیری کننده: 

 مور عمرانی استاندارمعاون محترم هماهنگی ا -
 فرمانداران محترم شهرستان های مربوطه -

 شرکت آا منطقه ای استانمدیرعام  محترم  -

 

 احداث درمان بستر رومشکان -3
 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستاندستگاه اجرایی: 

ط سه توژروپاین  با توجه به نیاز شهرستان به درمان بستر و نداشتن ردیف اعتلاری مشخص پیگیری جهت احداث
  دانشگاه علوم پزشکی استان ضروری است.

 

 گششروه پیگیری کننده: 

 استاندار عمرانیمعاون محترم هماهنگی امور  .1

 فرمانداران محترم شهرستان های مربوطه .2

 ریی  محترم دانشگاه علوم پزشکی لرستان .3



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 260حه:  صف  

 

 

 

 

 

 

 

 

  موضوعات کلیدی اولویت دار رد توسعه استانموضوعات کلیدی اولویت دار رد توسعه استان
 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 261حه:  صف  

 

 در توسعه استان موضوعات کلیدی اولویت دار

 رفی  ت ه  ا واستان لرستان دارای ترفیت ها و پتانسی  های زیادی در بخش های مختل  ف اقتص  ادی اس  ت ک  ه ای  ن ت

س  ب ب  ا س  تان متناپتانسی  ها تاکنون به خوبی به فعلیت نرسیده اند. همین امر موجب گردید ش  اخص ه  ای اقتص  ادی ا

اهم ک  ردن س  ی  ه  ا ف  رو پتانبرای به فعلیت رساندن این ترفیت ها  مواهب و ترفیت های خدادادی نلاشند. تنها راهکار

موانع اساس  ی  اگربراین زیرساخت ها و استناده از ترفیت بخش خصوصی می باشد که در این راستا موانعی وجود دارد، بنا

ص  اد ک  الن در ن اقتتابا، در جهت رشد ش  استان شمارتوسعه آن با درایت از میان برداشته شود، به خاطر پتانسی  های بی

ن  ای نق  ش مح  وری توانایی ای این استان کشور، 1404چارچوا سیاست های اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف چشم انداز 

 را خواهد داشت. 

و اختی  ار  هاراد ام    درکرف  ع آنه  ا ب  ه ط  ور ، موانعی وجود دارد که تان و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتیتوسعه اس مسیربر 

 باشد. ت مییست، لیکن پیگیری ویژه این موضوعات کلیدی در توسعه استان بسیار حائز اهمیمسئولین استان ن

 

 

 

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 262حه:  صف  

 

 11SL           :موضوع کلیدی توسعه استان
 آا لرستان صیسهم تخص شیو افزا تیتثل

کع  ب توس  ط د مترممیلیار 1.6زایی در حوزه کشاورزی به میزان تثلیت و افزایش سهم تخصیص آا لرستان جهت اشتغال
 وزارت محترم نیرو به منظور رساندن سطح اراضی آبی استان به متوسط کشوری

 :ضرورت

ه  ای اس  ت. ش  لکه دز و کرخ  ه حوض  هکیل  ومتر در دو  2450رودخانه دائمی جمعا به طول  30ای استان دارای شلکه رودخانه
ر استان لرس  تان اس  ت روان آبهای کشور د  %11کلی به طور  .های آا روان کشور استترین شلکهای استان یکی از غنیرودخانه

میلی  ارد مترمکع  ب  9.4شود و ها وارد میمیلیارد متر مکعب آن از سایر استان 4.4میلیارد متر مکعب می باشد که  13.8که معادل  
مکع  ب آا را داراس  ت تر میلیارد م 1.4آن حاص  ریزش نزوالت جوی در خود استان است ولی متاسنانه استان تنها مجوز برداشت 

ست ک  ه ب  ا توج  ه ب  ه ا لیاین در حا .شودمیهای سدهای دز و کرخه تخلیه در دریاچهو میلیارد متر مکعب از استان خارج  12.4و 
دش  ت ک  ه  23ا و همچن  ین هزار هکتار است که با وجود وفور آ 783 بالغ بر آمار و اطالعات موجود در استان، اراضی قاب  کشت

به زی  ر کش  ت  -رصدد 23حدود  -هزار هکتار از این اراضی 185شوند فقط حدود حاصلخیزترین اراضی را شام  میترین و مرغوا

وص  اف ب  ه نظ  ر ب  ا ای  ن ا. درصد اس  ت 46در حالی که متوسط اراضی آبی کشور  شودآبی رفته و مابقی به صورت دیم کشت می
 باشد.یمکشاورزی و منابع آا توسعه توجه ویژه به  ،رفع مشک  بیکاری لرستانهای ترین راهیکی از مهمرسد می

 :ی که می بایست پیگیری شودراهکار
 شود:کارهای زیر ارائه میبه منظور رساندن سطح اراضی آبی استان به متوسط کشوری راه

 تثلیت تخصیص آا موجود -1

 927 میلیون مترمکعب از حوزه کرخه به استان لرستان 

 301  کارون بزرگ )سد دز( به استان لرستانمیلیون مترمکعب از حوزه 

 افزایش تخصیص -2

 60 میلیون مترمکعب از حوزه کرخه 

 350 )میلیون متر مکعب از حوزه کارون بزرگ )سد دز 

 گششروه پیگیری کننده: 

 شورای مشورتی دانا استان  .1

 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار .2

 لرستان شرکت آا منطقه ایریی  محترم  .3

 

                                                 
 د.جوع شور 13جهت نحوه کد گذاری به صنحه  - 1



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 263حه:  صف  

 

 SL2                   : موضوع کلیدی توسعه استان                           
 گذارهیجهت جذا سرما یاساس یهارساختیفراهم نمودن ز

 

 ضرورت: 
ا و... نق   ، س  ده وهای اساس  ی حم    به دالیلی بیشماری از جمله درگیری استان لرستان در جنگ تحمیلی ایجاد زیرساخت

ه حم    و تان ب  ه وی  ژبرخوردار شک  نگرفته است و این تعویق در فراهم شدن زیرساختهای اساسی اسهای همزمان با استان
ر از س  تان بیش  تاای و هوایی( موجب گردیده اس  ت ک  ه به  ای تم  ام ش  ده ک  اال و خ  دمات تولی  دی نق  )اعم از ریلی، جاده

ه  ای برخ  وردار ی اس  تانستان با واحدهای اقتص  ادیافته باشد و در نتیجه امکان رقابت واحدهای اقتصادی اهای توسعهاستان
 باشد. گذاری در استان کمتر میمقدور نلوده و به تلع آن انگیزه سرمایه

 :ی که می بایست پیگیری شودراهکار
 گردد:کارهای زیر پیشنهاد میهبر این اساس را

مان برنام  ه و توس  ط س  از ز مح  اعتلارات ملیهای زیرساختی استان لرستان اقید پیشرفت فیزیکی برای تامین اعتلار پروژه 
ه ب  ه س  ال تی ب  ا توج  بینی و اختصاص اعتلار الزم در ل  وایح بودج  ه س  نواپیش بودجه کشور برداشته شود. به این صورت که

ر ح  وزه حم    و نق    دهای زیرساختی مهم اس  تان ب  ویژه قانون بودجه سنواتی برای پروژه 1خاتمه پروژه در پیوست شماره 
 ر گردد از جمله طرح:منظو
 (40701075)1303015019بندی اندیمشک با شماره طلقه -خرم آباد -آهن دوروداحداث راه -1
 (40701078)1303015016ازنا با شماره طلقه بندی–داران  –احداث راه آهن اصنهان  -2
 ( 40702784)  1303016238خرم آباد با کد طلقه بندی -اراک-مشارکت در احداث آزاد راه سلنچگان -3

 ( 40201549) 1307003043بندی سد معشوره با کد طلقه -4

عالی محم  ود ب  ا  ، سد1307003061بندی ، سد شهید بروجردی با کد طلقه1307003105بندی سد تاج امیر با کد طلقه -5
 و سایر سدها 1307003005بندی کد طلقه

 گششروه پیگیری کننده: 
 شورای مشورتی دانا استان .1

 اهنگی امور عمرانی استاندارمعاون محترم هم .2

 فرمانداران محترم شهرستان های مربوطه .3

  مدیران محترم دستگاه های اجرایی مربوطه .4

 



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 264حه:  صف  

 

 SL3                      : موضوع کلیدی توسعه استان                              
و  گذارانهیبه سرما التیتسه یمنابع و مصارف در خصوص اعطا دیحذف ق

 استان لرستان یاقتصاد یواحدها
 

 ضرورت: 
است(  یکشور نیانگیصد مدر 60بودن سطح درآمد سرانه در استان )متوسط درآمد سرانه در استان  نییبا توجه به پا

 یع بانکلود منابب کمامر موج نیا جهیاست و در نت نییپا اریها نسلت به سطح کشور بسانداز استان نزد بانکسطح پ 
مصارف  1396داد خر انیاشاره نمود که تا پا دیاست. با دهیاستان گرد یاقتصاد یهابه طرح تالیتسه یجهت اعطا

 است.  یدرصد منابع بانک 128استان در حدود  یهابانک

 :ی که باید پیگیری شودراهکار
 در لرستان یاقتصاد التیتسه یها جهت اعطااستان ریسا یاستناده از منابع بانک -1

 به استان یتوسط بانک مرکز ژهیو یراختصاص خط اعتلا -2

 :گرددیم شنهادیپ ریدر صورت عدم امکان دو راهکار فوق، راهکار سوم به شرح ز 

 ح  هیر الدمحت  رم دول  ت جه  ت درج  اتی  ه یاختصاص ملالغ وجوه اداره شده به استان از س  و ینیبشیپ  -3
  1397بودجه سال 

بهار  رستان دراستان ل یگذارهیسرما یهافرصت یننران  معرفک نیدوم یاست با توجه به برگزار حیبه توض الزم
 یدر توسعه اقتصاد رگذاریثپروژه تا 61در قالب  یگذارهینامه سرماتومان تناهم اردیلیهزار م 22و انعقاد  یسال جار

به  التیتسه ت پرداختبه صور یاز منابع بانک دیبا هایگذارهیسرما نیدرصد ا 50حداق   نکهیاستان و با احتساا ا
جهت  التین تسهتوما اردیلیهزار م 11به  ازین 1396استان در سال  نیا رد،یصورت گ یبخش خصوص گذارهیسرما

ابع و من دیق  یها بدلدارد که متاسنانه همانگونه که شرح آن گذشت بانک یگذارهیسرما رگذاریپروژه تاث 61شروع 
 .ستندین یمصارف قادر به همکار

 کننده: گششروه پیگیری 
 شورای مشورتی دانا استان .1

 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار .2
 فرمانداران محترم شهرستان های مربوطه .3

 محترم شورای هماهنگی بانک های استان دبیر .4
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  SL4               : موضوع کلیدی توسعه استان                             
                                                                                  لرستان هایپتروشیمیها وپاالیشگاه راکصدور مجوز خودر  عیو تسر بیتصو

 

 

 ضرورت: 
وج  ود  ا توج  ه ب  هبهای لرستان توسط وزارت محترم ننت ها و پتروشیمیپاالیشگاه تصویب و تسریع در صدور مجوز خوراک

اس  تان زی  را  روری استض ر استان اعم از ننت و گاز و کملود شدید صنایع مادر و باالدستی در استانهای موجود دزیرساخت
دارای ک  ه یاب  د مه میازنا ادا وزه استحناتی منطقه از رودخانه پ  زال آغاز و تا تنگهاست. ح لرستان گلوگاه انتقال ننت کشور

ه  ایی از ودن خطوط در بخ  شپ  زال تا تنگ ازنا با احتساا دوگانه ب)مسیر این   30الی  10کیلومتر خطوط لوله از قطر  735
لی  نداش  تن مج  وز برداش  ت اما متاسنانه استان به د باشد.ایستگاه مخابراتی می 15 و خوردگیایستگاه حناتت از  19 ،مسیر(

ه  ای ناش  ی از خس  ارت وط  وط این خزینه نگهداری با کملود شدیدصنایع مادر و باالدستی در این زمینه مواجه است و تنها ه
دگی آا آل  و -تع اتخریب جنگ  و مر -های ناشی از انتقال خطوط انرژی دراستان شام  الفها )مهمترین خسارتعلور آن
هزینه حم  و نق     گردد. همچنینحوادث جانی( به استان تحمی  می -های گیاهی و جانوری داز بین رفتن گونه -وخاک ج

در اس  تان ای  ن هزین  ه ب  رای  باشد که با احداث پاالیش  گاهمیلیارد ریال می 80ده استان ساالنه بیش از مواد ننتی مورد استنا
 شود.  جویی میدولت صرفه

ص  نایع  واالیش  گاه پتوان به ضرورت  صدور مجوز برداشت از خطوط انتق  الی جه  ت اح  داث الذکر میبا عنایت به موارد فوق
ها و همچن  ین هوع فرآوردنا هدف تأمین نیاز داخ  کشور و جایگزینی بخشی از واردات این دست آن در استان لرستان، بپایین

ری از خ  ام ب  ر جل  وگی ایجاد ارزش افزوده بیشتر به منابع خدادادی کشور، در راستای فرمایشات رهل  ر معظ  م انق  الا ملن  ی
نایع ب  ر ص  یج  اد ای  ن اب  رد. همچن  ین ت  اثیر  سازی اقتصاد پیفروشی و ایجاد صنایع پایین دست ننت و گاز به منظور مقاوم

 اشتغال و رفع بیکاری را نلاید نادیده گرفت.
 

 :ی که باید پیگیری شودراهکار
 ای  ن پ    از هایی ک  هتقاضی سرمایه گذاری دارند و همچنین سایر واحدمپیگیری برای اخذ خوراک برای واحد های زیر که 

 اعالم آمادگی می کنند:

آب  اد اینچ  ی خ  رم 36 میلیارد متر مکعب در سال از مح  خط لوله انتقال گاز 1عی به میزان اختصاص خوراک گاز طلی-1
 آبادبه طرح تولید اوره و آمونیاک در شهرستان خرم

اینچ  ی ب  ه  36 میلیون مترمکعب در سال از مح  خ  ط لول  ه انتق  ال گ  از 550اختصاص خوراک گاز طلیعی به میزان -2
 طرح توسعه پتروشیمی کوهدشت



   در توسعه استان لرستان یدینقش کل یدارا یپروژه ها شبردیپ یاتیبرنامه عمل 

 266حه:  صف  

اینچی به ط  رح  36از میلیارد متر مکعب در سال از مح  خط لوله انتقال گ 1.4اص خوراک گاز طلیعی به میزان اختص-3
 آبادهزار تن در سال در شهرستان خرم 480به میزان  GTPPپروپیلن از گاز طلیعی تولید پلی

 می کوهدشتتن از خط اتیلن غرا به طرح توسعه پتروشی 40000اختصاص خوراک )اتیلن( به میزان -4

 هزار بشکه در روز  100به میزان  آبادخرمتامین خوراک پاالیشگاه -5

 هزار بشکه در روز 40تامین خوراک پاالیشگاه الیگودرز به میزان -6

گ  ذاری های دومین کنن  ران  س  رمایهنامههزار بشکه در روز )از تناهم 100تامین خوراک پاالیشگاه پلدختر به میزان -7
 خذ مجوزهای الزم(در حال ا -در لرستان

 سایر واحد ها-8

 

 گششروه پیگیری کننده: 
 شورای مشورتی دانا استان .1

 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار .2
 فرمانداران محترم شهرستان های مربوطه .3

 مدیر ک  محترم صنعت، معدن و تجارت استان .4
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  SL5                   :موضوع کلیدی توسعه استان                         
 یلتردویغ یعموم یها و نهادهاوابسته به وزارتخانه یهانگیمکلف نمودن هلد

 اشتغال در استان لرستان جادیو ا یگذارهیجهت سرما
 

 ضرورت: 
، س  هم در رخ بیکارینهای اقتصادی استان )مانند درآمد سرانه، های مختلف در استان متاسنانه شاخصعلیرغم وجود ترفیت

ش  ور ه  ای اقتص  ادی کناخالص داخلی کشور( در وضعیت مطلوبی ق  رار ن  دارد. از طرف  ی رس  الت بس  یاری از هل  دینگتولید 
 .باشدگذاری در مناطق کمتر برخوردار جهت ایجاد تحرک اقتصادی میسرمایه

 

 : ی که باید پیگیری شودراهکار
 گردد:بنابراین پیشنهاد می

ای  ی فرم  ان د س  تاد اجرها و نهادهای عم  ومی غیردولت  ی مانن  وابسته به وزارتخانههای ستاد اقتصاد مقاومتی کشور، هلدینگ
ال مکل  ف نمای  د یج  اد اش  تغاحضرت امام )ره(، سازمان اقتصادی کوثر، شستا، ایمیدرو و ایدرو و ... را جهت سرمایه گذاری و 

س  تان اس  تان لر ه  ای اس  تان، دریساالنه هرکدام رقم معینی متناسب با ن  وع فعالی  ت هل  دینگ مربوط  ه و ش  رایط و ویژگ  

 گذاری نمایند. سرمایه

 

 گششروه پیگیری کننده: 
 شورای مشورتی دانا استان .1

 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار .2

 فرمانداران محترم شهرستان های مربوطه .3

 محترم شورای هماهنگی بانک های استان دبیر .4

 ستان مدیران محترم دستگاه های اجرایی مربوطه ا .5

 


