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1 

 فلشات کاهل باسیافت ٍاحذّای ایجاد

، فزٍآلیاص، رٍی پسواًذّای اس سٌگیي

 ّا کارباًین

 (ًْایی هحصَل ٍ اٍلیِ هادُ) 

 ضْزک ّای صٌعتی استاى
 ٍجَد هَاد اٍلیِ -

 داخلی کٌٌذُ تَلیذ ٍاحذّای تقاضای -

2 

 هَجَد هعذًی هَاد فزآٍری صٌایع

، گچ، فلذسپات، سیلیس هاًٌذ دراستاى

 تشئیٌی سٌگْای ٍ آّک

 ضْزک ّای صٌعتی استاى
 ٍجَد هَاد اٍلیِ با کیفیت در استاى -

 باال افشٍدُ ارسش ایجاد -

3 
 ساختواًی ٍ تشییٌی ّای سٌگ فزآٍری

 رٍس تکٌَلَصی با
 تاىضْزک ّای صٌعتی اس

 ٍجَد هَاد اٍلیِ با کیفیت در استاى -

 تقاضای ٍاحذّای تَلیذ کٌٌذُ داخلی -

4 
 بْزُ با هٌیشین فزآٍری ٍاحذ احذاث

 استاى دٍلَهیت هعادى اس بزداری
 ضْزک ّای صٌعتی استاى

 ٍجَد هَاد اٍلیِ در استاى -

 باال افشٍدُ ارسش ایجاد -

5 
  فزاٍری با هزتبط صٌایع استقزار

  هعذًی دهَا بزخی
 ضْزک ّای صٌعتی استاى

  استاى در باالدستی صٌایع بزای اٍلیِ هَاد تَلیذ -

 ٍ ًقل ٍ حول ّوچَى جاًبی ّای ّشیٌِ کاّص -

... 

 پٌِْ ّای هعذًی استاى تشئیٌی ّای سٌگ صادرات 6
 ٍجَد هَاد اٍلیِ با کیفیت در استاى -

 ایجاد ارسش افشٍدُ باالتز جْت رقابت پذیزی -

7 

 تفصیلی ٍ تکویلی اکتطاف

 پاییي صٌایع ایجاد، هعذًی ّای هحذٍدُ

 فزآٍری تکویلی ّای سًجیزُ دستی

 پٌِْ ّای هعذًی استاى

 

 گذاری سزهایِ بزای هعذًی هَاد ّای پتاًسیل -

 اکتطاف بخص در

 باال افشٍدُ ارسش ایجاد -

8 
، فسفات، هتال پلی ٍ هس اکتطاف

 مآلَهیٌیَ تَلیذ اٍلیِ هَاد ًیکل،
 پٌِْ ّای هعذًی استاى

 گذاری سزهایِ بزای هعذًی هَاد ّای پتاًسیل -

 اکتطاف بخص در



 

 

 

 

9 

اکتطاف هَاد هعذًی سزب ٍ رٍی، 

 سٌگ آّي ٍ طال

 

 پٌِْ ّای هعذًی استاى
 گذاری سزهایِ بزای هعذًی هَاد ّای پتاًسیل -

 اکتطاف بخص در

 داخلی کٌٌذُ تَلیذ ٍاحذّای تقاضای -

11 
 ری اس هعادى سٌگ آّيبْزُ بزدا

 
 پٌِْ ّای هعذًی استاى

  گذاری سزهایِ بزای هعذًی هَاد ّای پتاًسیل -

 باال افشٍدُ ارسش ایجاد -

 


