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 اولویت های سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک

 مربوط مزیتپتانسیل /  محل پیشنهاد اجراء عنوان طرح ردیف

 تولید محصوالت مبتنی بر فیبر نوری 1
شهرک های صنعتی 

 استان

بد  طبدص صدنال     شددن  پتانسیل موجود در استان برای تبددلل  -

 برق و الکترونیک

 دار بودن استقرار صنال  با تکنولوژی باال در استاناولولت -

 وجود تقاضا در بازارهای داخلی و خارجی-

2 
تولید مفتول مسی ب  عنوان ماده اولی  

 سیم و کابل

شهرک های صنعتی 

 استان

استان برای تبدلل بد  طبدص صدنال  بدرق و     پتانسیل موجود در -

 الکترونیک

 وجود تقاضا در بازارهای داخلی و خارجی-

 گازی GIS کلیدهای 3
شهرک های صنعتی 

 استان

و سالر شرکت های داخلی پارس سوئیچ شرکت  درخواست-

 و خارجی

 اولولت دار بودن استقرار صنال  با تکنولوژی باال در استان-

 SMDتولید المپ های  4
شهرک های صنعتی 

 استان

پتانسیل موجود در استان برای تبدلل بد  طبدص صدنال  بدرق و     -

 الکترونیک

 اولولت دار بودن استقرار صنال  با تکنولوژی باال در استان-

 وجود تقاضای باال در جهت کاهش مصرف انرژی و هزلن -

 خودرو ACUو  ECUتولید  5
شهرک های صنعتی 

 استان

در استان برای تبدلل بد  طبدص صدنال  بدرق و     پتانسیل موجود -

 الکترونیک

 اولولت دار بودن استقرار صنال  با تکنولوژی باال در استان-

 وجود تقاضا در صنعت خودروسازی کشور-

 اولویت های سرمایه گذاری در بخش صنعت
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 اولویت های سرمایه گذاری صنایع نساجی پوشاک و چرم

 مربوط مزیت/  پتانسیل محل پیشنهاد اجراء عنوان طرح ردیف

 تقاضای بازارهای داخلی و خارجی شهرک های صنعتی استان تولید چرم مصنوعی 1

 تقاضای بازارهای داخلی و خارجی شهرک های صنعتی استان تولید چسص نر و مادگی 2

 تقاضای بازارهای داخلی و خارجی شهرک های صنعتی استان تولید زلپ 3

 تقاضای بازارهای داخلی و خارجی شهرک های صنعتی استان تولید دکم  4

 تقاضای بازارهای داخلی و خارجی شهرک های صنعتی استان تولید طیبان 5

6 
)تحت لیسانس  دوزندگی صنعتی پوشاک

 برندهای معتبر خارجی(
صنعتی استان شهرک های  تکمیل زنجیره تولید- 

6 
تولید سنسورهای مورد استفاده در 

 تجهیزات صنعتی

شهرک های صنعتی 

 استان

پتانسیل موجود در استان برای تبددلل شددن بد  طبدص صدنال       -

 برق و الکترونیک

 اولولت دار بودن استقرار صنال  با تکنولوژی باال در استان-

 وجود تقاضا در بازار داخلی و خارجی-

 تولید پانل های خورشیدی 7
شهرک های صنعتی 

 استان

بدرق و  پتانسیل موجود در استان برای تبدلل بد  طبدص صدنال     -

 الکترونیک

اولولت دار بودن و وجود پتانسیل مناسص جهت الجاد -

نیروگاههای خورشیدی در استان و حمالت ها و مشوق های 

 دولتی 

8 
مونتاژ لوازم خانگی برطی)تحت 

 لیسانس برندهای معتبر(

شهرک های صنعتی 

 استان

وجود تقاضا در بازار داخلی و تاکید ب  مصرف تولیدات 

 داخلی 
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 شهرک های صنعتی استان تولید نخ ظرلف فاستونی 7

 عدم وجود تولید داخلی-

 نیاز ب  تولید نخ ظرلف و با کیفیت-

 الجاد ارزش افزوده باال-

 شهرک های صنعتی استان تولید کت و شلوار 8
 کمبود تولید داخلی نسبت ب  تقاضای بازار-

 افزوده باالالجاد ارزش -

9 
تولید انواع نخ پنب  ای ظرلف با سیستم 

 رلنگ و شان  شده
 شهرک های صنعتی استان

 در داخل کشور% از تقاضای بازار داخلی 50تولید -

 الجاد ارزش افزوده باال-

 شهرک های صنعتی استان رلسندگی نخ پشمی فرش دستبافت 10
فرش دستبافت در استان  توج  ب  الجاد خوش با -

 تولید ماده اولی  استاندارد و با کیفیت ضروری است

 تقاضا و استقبال از محصوالت نانو در کشور- شهرک های صنعتی استان استفاده از تکنولوژی نانو در پوشاک 11

12 
تولید الیاف با تکنولوژی نانو جهت 

 مصارف صنعتی و پزشکی
 باالتقاضای - شهرک های صنعتی استان

 تقاضای باال- شهرک های صنعتی استان تولید الیاف اکرللیک 13

 تولید کفش تحت لیسانس برندهای معتبر 14
شهرستان ناحی  صنعتی 

 هیدج

کمک ب  تجمی  و توسع  کارگاههای کوچک -

 ب  عنوان طبص تولید کفش استان هیدجشهرستان 

 وجود مواد اولی - استانشهرک های صنعتی  الجاد زنجیره تولید چرم طبیعی 15
 

 

 سلولزی و شیمیاییاولویت های سرمایه گذاری صنایع 

 مربوط مزیت/  پتانسیل محل پیشنهاد اجراء عنوان طرح ردیف

 کمبود تولید داخلی- شهرک های صنعتی استان تولید انواع کاغذ دلواری 1

2 
تولید انواع کاغذ مناسص بابت بست  

 بندی دارولی
صنعتی استانشهرک های   کمبود تولید داخلی- 

 نبود تولید داخلی - شهرک های صنعتی استان تولید تتراپک 3

 نبود تولید داخلی - شهرک های صنعتی استان تولید کاغذ گالس  4

 تولید کاغذ بر پال  کربنات کلسیم 5
 شهرک های صنعتی استان

شهرستان های زنجان، ابهر )
 در استانوجود مواد اولی  -
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(و خرمدره  نیاز ب  الن محصول- 

 نبود تولید داخلی- شهرک های صنعتی استان HPLتولید ورق های  6

7 

استفاده از پلی لورتان در ساخت 

کفپوش، ساندولچ پنل، فوم اسپری، 

 انواع چسص

 نبود تولید داخلی- شهرک های صنعتی استان

 شهرک های صنعتی استان تولید آب اکسیژن  8

 تولید داخلیعدم وجود -

نیاز عمده ب  الن محصول در صنال  نساجی و -

 بهداشتی

 شهرک های صنعتی استان تولید الیاف شیش  9

 عدم وجود تولید داخلی-

 وجود مواد اولی  در استان-

 تقاضای باال-

10 
 تولید انواع کامپوزلت

 )طبعات خودرو و...( 
 تقاضای بازار- شهرک های صنعتی استان

11 
های صنعتی بر پال   انواع رزلنتولید 

 کلیرلپلی استر و اک

 شهرک های صنعتی استان

 )زنجان، خرمدره و ابهر(

 کمبود تولید داخلی-

وجود صنال  عمده استفاده کننده الن رزلن ها -

 در استان

 شهرک های صنعتی استان با تکنولوژی نانو تولید انواع شولنده ها 12
 تقاضای بازار-

 تکنولوژینیاز ب  -

13 
تولید انواع محصوالت آرالشی و 

 بهداشتی
 نیاز ب  تولید با کیفیت الن محصوالت- شهرک های صنعتی استان

 نیاز ب  تولید با تکنولوژی نانو- شهرک های صنعتی استان تولید انواع فیلترهای صنعتی 14

 شهرک های صنعتی استان تولید انواع رنگ های نساجی 15

 داخلیکمبود تولید -

عدم وجود تولیدات با کیفیت و استاندارد -

 مناسص در سبح کشور
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 غذاییاولویت های سرمایه گذاری صنایع 

 مربوط مزیت/  پتانسیل محل پیشنهاد اجراء عنوان طرح ردیف

 شهرک های صنعتی استان تولید و بست  بندی میوه خشک 1
 مازاد تولید میوه با کیفیت در استان-

 وده باالافزالجاد ارزش -

 شهرک های صنعتی استان پیاز آماده طبختولید  2
 مازاد تولید پیاز با کیفیت در استان-

 الجاد ارزش افزوده باال-

 ناحی  صنعتی طارم پودر سیرتولید  3
 تولید سیر با کیفیت در شهرستان طارممازاد -

 الجاد ارزش افزوده باال-

 ناحی  صنعتی طارم زلتون پال  برفرآوری محصوالت تولید  4
تولید زلتون با کیفیت در شهرستان مازاد -

 طارم

 تولید محصوالت فرآوری  بر پال  انگور 5
شهرک های صنعتی 

 شهرستان های ابهر و خرمدره

تولید انگور با کیفیت در شهرستان های مازاد -

 ابهر و خرمدره

 الجاد ارزش افزوده باال-

6 
سیص ی بر پال  تولید محصوالت فرآور

 فرالز زمینی از جمل  فرنچ

شهرک های صنعتی 

شهرستان های خدابنده و 

 سلبانی 

تولید سیص زمینی با کیفیت در مازاد -

 های خدابنده و سلبانی شهرستان 

 الجاد ارزش افزوده باال-

7 
بست  بندی انواع حبوبات با تکنولوژی 

 ، گاز نیتروژن و ...روز تحت خالء
 شهرک های صنعتی استان

 مازاد تولید انواع حبوبات در استان-

 الجاد ارزش افزوده باال و ماندگاری بیشتر-

 وجود کارخان  تولید سیگار در استان- شهرک های صنعتی استان توتون با کیفیت و فرآوری تولید 8

 شهرک های صنعتی استان دارو 9

نیروهای ، وجود دانشکده داروسازی-

 متخصص با رتب  علمی بین المللی

 وجود بخشی از مواد اولی -

 تقاضای داخل کشور-

 شهرک های صنعتی استان طوطی های فلزی آسان باز شو 10
 کمبود تولید کننده داخلی-

 نیاز تولید کنندگان داخل استان-
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 نیاز تولید کنندگان استانی و کشور- شهرک های صنعتی استان تولید انواع رنگ های خوراکی 11

 شهرک های صنعتی استان گیاهیتولید داروهای  12
 وجود مواد اولی -

 تقاضای روز افزون در کشور-

 

 
 

 فلزی غیر آهنیاولویت های سرمایه گذاری صنایع 

 مربوط مزیت/  پتانسیل محل پیشنهاد اجراء عنوان طرح ردیف

 و کشور تقاضای صنال  غذالی استان- شهرک های صنعتی استان تولید فولل آلومینیومی چاپ پذلر 1

 شهرک های صنعتی استان تولید فولل های کم ضخامت مسی 2
 تقاضای صنال  الکترولک استان و کشور-

 وجود تولیدکنندگان شمش مس در استان-

 شهرک های صنعتی استان تولید لول  های مسی کم طبر 3
 تقاضای انواع صنال -

 وجود تولیدکنندگان شمش مس در استان-

4 
دستی )ظروف مسی،  تولید انبوه صنال 

 چاطو و....(
 شهرک های صنعتی استان

سابق  تولید صنال  دستی با کیفیت و -

 شناخت  شده در استان

 روز افزون بازار داخلی و خارجیتقاضای -

 شهرک های صنعتی استان تولید مفتول مسی 5
 تقاضای تولید کنندگان استان و کشور-

 وجود تولیدکنندگان شمش مس در استان-

 شهرک های صنعتی استان تولید انواع آلیاژ زاماک 6
 وجود تولیدکنندگان شمش روی در استان-

 ضای صنال  مرتبط در استان و کشورتقا-

 شهرک های صنعتی استان تولید صنال  گالوانیزه 7
 وجود تولیدکنندگان شمش روی در استان-

 ضای صنال  مرتبط در استان و کشورتقا-

8 
و دارولی مبتنی بر تولید صنال  غذالی 

 روی
 شهرک های صنعتی استان

 وجود تقاضا در استان و کشور-

 وجود واحدهای اکسید روی در استان-

 یتآلونوجود معدن - شهرستان طارم تولید شمش آلومینیوم 9
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 یتوجود معدن آلون- شهرستان طارم یتتولید آلومینا از آلون 10

11 
گرانبها تولید و فرآوری فلزات تزلینی و 

 )نقره و طال(

شهرستان های زنجان، ابهر و 

 خرمدره

الجاد ارزش افزوده با توج  ب  وجود مواد -

 اولی  در استان

 

 

 اولویت های سرمایه گذاری صنایع کانی های غیر فلزی

 مربوط مزیت/  پتانسیل محل پیشنهاد اجراء عنوان طرح ردیف

 شهرک های صنعتی استان تولید مالت خشک 1
 وجود مواد اولی  -

یت و استاندارد تقاضا جهت افزالش کیف -

 سازی مالت

2 
تولید آجرسفالی با تکنولوژی کوره 

 تونلی
 شهرک های صنعتی استان

 وجود مواد اولی  در استان -

 تقاضای بازار داخلی و خارجی -

3 
تولید کاشی و سرامیک و چسص های 

 مصالح ساختمانی
 شهرک های صنعتی استان

 مواد اولی  با کیفیت در استان وجود -

 تقاضای بازار داخلی و خارجی -

 شهرک های صنعتی استان تولید لعاب کاشی 4
 وجود مواد اولی  با کیفیت در استان -

 تقاضای واحدهای تولید کننده داخلی -

 شهرک های صنعتی استان سنگبری با تکنولوژی مدرن 5
 وجود مواد اولی  با کیفیت در استان -

نیاز ب  افزالش بهره وری با بروزرسانی  -

 تکنولوژی تولید

6 
و  ACC تولید مصالح ساختمانی سبک  

... 
 شهرک های صنعتی استان

 وجود مواد اولی  با کیفیت در استان -

 نیاز روز بازار -

7 
لف با تولید ظروف شیش  ای ظر

 تکنولوژی مدرن
 شهرک های صنعتی استان

 کیفیت در استانبا وجود مواد اولی   -

الجاد ارزش افزوده باالتر جهت رطابت  -

 پذلری

 شهرک های صنعتی استان تولید الیاف شیش  8
 وجود مواد اولی  -

 نبود تولید داخلی -

 وجود مواد اولی  - شهرک های صنعتی استان تولید انواع فروآلیاژها 9

 اولی  )سیلیس و آهن( در استانوجود مواد  - شهرک های صنعتی استان تولید فروسیلیس 10
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 شهرک های صنعتی استان فرآوری الیاف بازالت 11
 وجود معادن سنگ الش  بازالتی در استان -

 فرآوری و الجاد ارزش افزوده باال -

 شهرک های صنعتی استان فرآوری خاک های صنعتی 12
 وجود معادن با کیفیت انواع خاکهای صنعتی-

 الجاد ارزش افزوده باال-

 شهرک های صنعتی استان تولید پانل های گچی خشک 13
 وجود معادن با کیفیت و ذخیره مناسص-

 الجاد ارزش افزوده باال-

 شهرک های صنعتی استان فرآوری آهک 14

 وجود معادن آهک در استان -

 فقدان واحدهای تولید آهک هیدرات  -

نیاز در کابردهای ساختمانی، محیط زلستی  -

 و صنعتی

 و فوالدنیاز در واحدهای تولید روی  -

15 
ساخت مجتم  بزرگ فرآورده های 

 سیلیس
 شهرک های صنعتی استان

 استان در اولی  مواد وجود -

 بازار در تقاضا وجود-

 شهرک های صنعتی استان کاغذ از کربنات کلسیم 16

 وجود مواد اولی  )آهک( در استان -

 جالگزلن کاغذهای سلولزی -

 کاربردهای خاصوجود  -

 شهرک های صنعتی استان شمش سیلیس )طرص های سیلیس( 17

 وجود معادن متال سیلیس در استان -

نیاز ب  عنوان ماده اولی  در فوالد سازی و   -

 تولید سلول های خورشیدی
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 سایر اولویت های سرمایه گذاری:

استان درخصوص انواع سرمال  گذاری هالی ک  دارای تکنولوژی برتدر و ارزش افدزوده بداالتر و الجداد زمیند  هدای صدادرات و        

 می دهد. مالت های الزم را انجامهمچنین کاهش آلودگی زلست محیبی باشند، نیز دارای مزلت بوده و ح

طرف دلگر، استان با توج  ب  ظرفیت هالی ک  ب  بخشی از آن اشاره شد و با توج  بد  سیاسدت هدای دولدت درجهدت افدزالش       از 

  سدرمال  گدذاران حمالدت    جاد شهرک هدا و ندواحی صدنعتی توسدط     مشارکت بخش خصوصی در توسع  اطتصادی استان، از  ال

نیداز همدراه بدا زلرسداخت هدای الزم، مشدوق هدا و معافیدت هدای          می نمالد. بخشی از الن حمالت ها شامل تخصیص زمدین مورد 

 طانونی ک  مشمول شهرک های دولتی می باشد از جمل  مشوق های مالیاتی و غیره   می باشد.

 الجاد و راه اندازی شهرک های خصوصی داخلی و خارجی و تخصصی -

 (الجاد نیروگاههای خصوصی تولید برق )خورشیدی، بادی و سیکل ترکیبی -

 استفاده از تکنولوژی نانو در کلی  محصوالت از جمل  الیاف نانو، منسوجات نانو، شیش  های نانو، نانو نقره و ... -

 اولویت های سرمایه گذاری صنایع فلزی آهنی

 مربوط مزیت/  پتانسیل محل پیشنهاد اجراء عنوان طرح ردیف

1 

انواع ورطهای فوالدی با پوشش و 

 بدون پوشش

 

های صنعتی استان شهرک  

 وجود واحدهای باالدستی در استان-

 نبود تولید در استان-

 نیاز بازار-

 شهرک های صنعتی استان پیش ساخت  سازه های فلزیتولید  2

 وجود صنال  باالدستی در استان-

 وجود تقاضا در بازار-

 وجود تولید در استانعدم -

 سایر اولویت های سرمایه گذاری استان

 مربوط مزیت/  پتانسیل محل پیشنهاد اجراء عنوان طرح ردیف

 شهرک های صنعتی استان تولید انواع دارو 1

 تکنولوژینیاز ب   -
وجود نیروی انسانی متخصص با  -

رتب  های علمی باال، دانشگاه 
 داروسازی و ...



 
   

10 
 

 

 

 

 شهرک های صنعتی استان تولید انواع تجهیزات پزشکی 2
 نیاز ب  تکنولوژی -
 وجود نیروی انسانی متخصص -

3 

ماشین سازی و تولید انواع 
محصوالت نیرو محرک  )ب  

 جز موتور سیکلت(
صنعتی استانشهرک های   

نیاز ب  افزالش بهره وری در حوزه  -
 کشاورزی

 نزدلکی ب  صنال  مرتبط -
 وجود صنال  پالین دستی -

4 
فیلم های چند الل  بست  بندی 

 با تکنولوژی مدرن
 شهرک های صنعتی استان

 بست  بندی مواد غذالی -
نبود تولید داخلی با تکنولوژی  -

 مدرن

های صنعتی استان شهرک فیلم های رادلولوژی 5  
 نیاز روز -
 نبود تولید داخلی -

 شهرک های صنعتی استان تولید الیاف کربن - 6

از وجود انواع کاربردهای صنعتی  -
 جمل  فیلتراسیون

 عدم تولید در استان -

 نیاز روز افزون کشور - شهرک های صنعتی استان تولید فیبر نوری - 7

های صنعتی استانشهرک  ورق فوالدی گالوانیزه - 8  
وجود مواد اولی  و عدم تولید در  -

 استان

 شهرک های صنعتی استان تولید ورق هست  ترانس 9

ضای شرکت الران ترانسفو و تقا-

شرکت های داخلی و خارجی سالر 

 مرتبط

اولولت دار بودن استقرار صنال  با -
 تکنولوژی باال در استان

10 
خدمات فنی و مهندسی  -

 الجاد شرکت()طراحی و 
 شهرک های صنعتی استان

ارتقاء رتب  استان در زمین  صادرات  -
 خدمات فنی و مهندسی

وجود نیروهای متخصص در حوزه  -
 شیمی، صنال  مهندسی برق و مکانیک


