بخش صنعت و معدن :
اػتاٖ وشدػتاٖ تا تٛج ٝتٔ ٝضیتٟای ٘ؼثی صیش جٟت تٛػع ٝفعاِیتٟای صٙعتی چـٕا٘ذاص پشس٘ٚمی سا
ٔـضٚط ت ٝػشٔایٍٟزاسی ٔٙاػة ٘ٛیذ ٔیذٞذ:
ٚ جٛد ٔٛاد اِٚی ٝوـاٚسصی  ٚدأی جٟت تٛػع ٝصٙایع تثذیّی وـاٚسصی  ٚدأی
ٚ جٛد ٔشص ٔـتشن تا وـٛس عشاق ٚا ٔىاٖ ایجاد ٚاحذٞای صادسات ٌشا
 ایجاد صٙایع پاییٗ دػتی پتشٚؿیٕی (تا تٛج ٝتٚ ٝجٛد ٚاحذ پتشٚؿیٕی وشدػتاٖ)
ٚ جٛد  12ؿٟشن صٙعتی تا ٔؼاحت ٞ 850ىتاس صٔیٗ تا تٟشٕٙٞذی اص أىا٘ات صیشتٙایی (آب،
تشق ،تّفٗ )... ٚ
 ظشفیتٟای ٔعذ٘ی لاتُ تٛج ٚ ٝتٛٙع تاالی ٔٛاد ٔعذ٘ی (ٚجٛد تیؾ

ٛ٘ 18ع ٔادٔ ٜعذ٘ی وٝ

ٕٟٔتشیٗ آٟ٘ا عثاستٙذ اص  :آ ،ٗٞعالٍٙٙٔ ،ض ،ػ ًٙتضئیٙی ،ػٌ ًٙچ  ٚآٞه ،پٛؤ ٝعذ٘ی ،الؿٝ
ػاختٕا٘ی ،ػیّیغ ،فّذػپات ،ؿیُ ،تاسیت ٕ٘ ٚه ػٍٙی)
 تِٛیذا٘ٛاع فشآٚسدٟٞای ػاختٕا٘ی اص لثیُ ٌچ،ػیٕاٖ،ػٍٟٙای تضئیٙی ٕ٘ ٚا ٚصٙایع ٔشتثظ تا آٟ٘ا
 خظ ا٘تماَ ٌاص اتیّٗ اص عؼّٛی ٝتا ٟٔاتاد  ٚعثٛس آٖ اص اػتاٖ  ٚایجاد صٔی ٝٙتشای تٛػع ٝصٙایع
پتشٚؿیٕی
ٚ جٛد ٘یشٚی جٛاٖ  ٚتحصیّىشدٔ ،ٜشاوض عّٕی  ٚدا٘ـٍاٞی ٔ ٚشاوض آٔٛصؿٟای ٟٔاستی دس اػتاٖ

ایٗ اػتاٖ داسای ٛ٘ 18ع ٔادٔ ٜعذ٘ی  ٚتعذاد ٔ 338عذٖ تا رخیش ٜلغعی تاِغ تش ٔ 550یّی ٖٛتٗ
اػت .وشدػتاٖ تا اػتخشاج ػاِیا٘ٔ 17 ٝیّی ٖٛتٗ ٔٛاد ٔعذ٘ی یىی اص لغثٟای ٔعذ٘ی وـٛس ٔحؼٛب
ٔیٍشددٔ .عادٖ فّضی ؿأُ آٍٙٙٔ ٚ )( ٗٞض () ٔ ٚعادٖ غیش فّضی ؿأُ ػٍٟٙای تضئیٙی  ٚػاختٕا٘ی
ٔشٔشیتٔ ،شٔشیت لشٔضٌ ،شا٘یت  ٚتشاٚستٗ () ػٌ ًٙچ  ٚآٞه () پٛصٚالٖ  ٚپٛؤ ٝعذ٘ی () ػ ًٙالؿٝ
ػاختٕا٘ی  ٚآ٘ذصیتی () ػیّیغ  ٚفّذػپات () ؿیُ ،تاسیت ٕ٘ ٚه ػٍٙی () اػت .احذاث ٚاحذٞای فشآٚسی
ٔٛاد ٔعذ٘ی  ٚتِٛیذی ٔیتٛا٘ذ ٘مؾ صیادی دس تح َٛالتصاد ٔٙغم ٝایجاد ٕ٘ایذ.

ٕٟٔتشیٗ پشٚطٟٞای اوتـافی ا٘جاْ ؿذ ٜدس اػتاٖ عثاستٙذ اص:
 پتا٘ؼیّیاتی ٔصاِح ػاختٕا٘ی دس اػتاٖ
 عشح اسصیاتی وا٘یٟای صٙعتی دس اػتاٖ
 اوتـافات ٘یٕ ٝتفصیّی لّع  ٚتٍٙؼتٗ ؿٟشػتاٖ لشٜٚ
 اوتـافات طئٛؿیٕیایی یىصذ ٞضاسْ تشٌ ٝدیٛا٘ذسٜ
 اوتـافات طئٛؿیٕیایی یىصذ ٞضاسْ تشٌ ٝتیجاس
 اوتـافات ٘یٕ ٝتفصیّی ٔٙاعك آ٘ٔٛاِیذاس تشٌ ٝدیٛا٘ذسٜ
 اوتـافات ٘یٕ ٝتفصیّی ٔٙاعك آ٘ٔٛاِیذاس تشٌٔ ٝشیٛاٖ
 اوتـافات ٘یٕ ٝتفصیّی دس ٔٙاعك آ٘ٔٛاِیذاس تشٌٟٟای تایٙچٛب  ٚتیظتیظ

 اوتـاف وا٘ؼاس عالی ػاسیٍ٘ٛی ؿٟش لشٜٚ
 اوتـافات ٘یٕٟتفصیّی  ٚتفصیّی ٔٙاعك عالداس ػمض  ٚتا٘ٝ
 اوتـاف وا٘ؼاس صاحة ػمض
اص تِٛیذات صٙعتی ٔ ٚعذ٘ی ٔ ٟٓاػتاٖ ٔی تٛاٖ ت ٝتِٛیذ ػیٕاٌٖ ،چ ،فشؽ ،ا٘ٛاع ٔٛاد ِثٙی ،ا٘ٛاع
ػٍٟٙای ٌشا٘یت ،صٙایع غزایی ،ظشٚف پالػتیىی ،واؿی  ٚػشأیه ،وِٛش آتی ،الػتیه تاسص... ٚ ،اؿاسٜ
وشد .واسخاٟٟ٘ای تشاوتٛسػاصی ،ػیٕاٖ وشدػتاٖ  ،فٛالد صاٌشع ،واؿی وؼشیِ ،ثٙیات پان آسا ،ػمض
ػاصی وشدػتاٖ ،خشٔذؿت وشدػتاٖ  ،صسیٗ تٙای پاسػیاٖ ،خٛسؿیذ صسیٛاس ،آتیال استٛپذ ،سیؼٙذٌی
پشسیغ  ٚػٔ ًٙشجاٖ اص عشحٟای صٙعتی تضسي ٞؼتٙذ و ٝدس اػتاٖ فعاِیت ٔیٕٙایٙذ .عشحٟای تٙیاد
تشوت ( 16عشح تا ٔیضاٖ ػشٔایٌ ٝزاسی تمشیثی ٔ 1500یّیاسد سیاَ) ،پتشٚؿیٕی وشدػتاٖ ،ػیٕاٖ ػمض،
ػیٕاٖ ٔشیٛاٖ ،تٛػع ٝػیٕاٖ وشدػتاٖ ،تِٛیذ داسٚی ؿشوت سٚطاٖ داسٌ ٚالٌٖ ،اٚداسی

 2500ساػی

تٙیاد ٔؼتضعفاٖ ،عشح پتشٚؿیٕی سجاَ ،تِٛیذ ا٘ٛاع ٔیٍّشد فٛالدی دس ؿٟشػتاٟ٘ای لش ٚ ٜٚوأیاساٖ٘ ،اٖ
صٙعتی ٔشیٛاٖ ،چاستش ٛٞاپیٕایی ؿشوت ویا پشٚاص ،تِٛیذ ؿٕؾ عالی ؿشوت صسو ٜٛاص دیٍش عشحٟای
تضسي دسحاَ اجشا ٞؼتٙذ و ٝتٟشٞثشداسی اص آٟ٘ا ٘مؾ تعییٗ وٙٙذٞای دس تٛػع ٝاػتاٖ خٛاٞذ داؿت.

اص جّٕ ٝالذأات اػاػی تشای استمای جایٍا ٜاػتاٖ ،اجشای عشح آٔایؾ  ٚصٙعت تٛد ٜو ٝاص ػاَ
1387تا ایجاد  30عشح دس صٔیٟٟٙای ٔختّف ٔا٘ٙذ صٙایع غزایی٘ ،ؼاجیٔ ،عذ٘ی ،ؿیٕیایی  ... ٚتا

اعتثاسی تٔ ٝیضاٖ ٔ 6000یّیاسد سیاَ آغاص ؿذ ٜاػت  ٚاص ػشٔایٌ ٝزاساٖ جٟت اجشای آٟ٘ا دعٛت تٝ
عُٕ ٔی آیذ.
 )7شهرکهاي صنعتي :
ؿٟشوٟای صٙعتی دس اػتاٖ تا اسائ ٝخذٔات صیشتٙایی (آب  ،تشق ،تّفٗ ٌ،اص ٔ )..ٚىاٖ ٔٙاػثی سا تشای
ػشٔایٌ ٝزاساٖ فشأ ٓٞیٕٙایذ .اص ٔضایای ایٗ ؿٟشوٟای صٙعتی ٔی تٛاٖ ت ٝعذْ وؼة ٔجٛص اص اداسات
 ٚػاصٔاٟ٘ا  ،عذْ ٘یاص ت ٝوؼة پشٚا٘ ٝػاختٕا٘ی اص ؿٟشداسی  ٚواٞؾ ٞضیٟٟٙای ػشٔایٟای(آتشػا٘ی  ،تشق

سػا٘ی ٌ ،اص سػا٘ی  )..ٚاؿاسٕٛ٘ ٜد.
دس حاَ حاضش تعذاد  12ؿٟشن صٙعتی تا ٚػعت

ٞ 795ىتاس صٔیٗ ٚ

ٚ 324احذ فعاَ دس

ؿٟشٞای ػٙٙذج  ،ػمض  ،لش ، ٜٚتیجاس  ،وأیاساٖ  ،تا٘ ،ٝدٍٞالٖ ٔ ٚشیٛاٖ ٔٛجٛد ٔیثاؿٙذ.

