
 

 گذاری در بخش کشاورزی سرمایه های اولویت

 

 اولویت های سرمایه گذاری بخش باغبانی
 مربوط مزیت/  پتانسیل محل اجرای طرح عنوان طرح ردیف

1 
 های مجتمع ویژه به ها گلخانه توسعه

 ای گلخانه
 شهرستان های تابعه

 کنترل محیط های به آزاد فضای محصوالت انتقال -

 شده
 وری بهره افزایش -

2 
 ارقام با موجود باغات نوسازی و اصالح

 جدید
 شهرستان های تابعه

 سطح واحد در عملکرد افزایش -
 آب وری بهره -

 ها نهاده بهینه مصرف -

3 
 و محمدی گل دارویی، گیاهان توسعه

 زعفران
 شهرستان های تابعه

 کم به مقاوم گیاهان توسعه -
 دارویی گیاهان مصرف توسعه -

 شهرستان های تابعه استاندارد نهال تولید 4
 خشک شرایط به مقاوم های پایه تولید -

 آب بهینه استفاده -
 سطح واحد در باال عملکرد با محصول تولید -

 شهرستان های تابعه شیبدار اراضی در دیم باغات احداث پروژه 5

 آبی های تنش به مقاوم درختان کشت-
 فرسایش از جلوگیری و آب باران از استفاده -

 سیالب ها مهار -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اولویت های سرمایه گذاری بخش زراعت

 مربوط مزیت/  پتانسیل محل اجرای طرح عنوان طرح ردیف

1 
 بذور ساماندهی و بوجاری های سایت ایجاد

 غالت مصرفی خود
 تابعه های شهرستان

 سالم بذور از استفاده اهمیت-
 جو و گندم محصول پایدار تولید به کمک-



 

 

 

 

 

 
 

 اولویت های سرمایه گذاری بخش شیالت
 مربوط مزیت/  پتانسیل محل اجرای طرح عنوان طرح ردیف

1 
 

 آبزیان بندی بسته و فرآوری واحدهای ایجاد
 ماهنشان

 به ترغیب و پسندی بازار ایجاد و ضایعات کاهش  -
 آبزیان مصرف افزایش منظور

 تابعه های شهرستان آبزیان خوراک تولید واحدهای ایجاد 2
و تامین  خرید منظور به ها هزینه در جویی صرفه -

 آبزیان خوراک

 تابعه های شهرستان فروش پایانه واحدهای ایجاد 3
 عرضه افزایش  جهت پروران آبزی تشویق -

 فروش بازارهای به تولیدی محصوالت

4 
 دپوو با توام گردشی و تفریحی مجتمع ایجاد

 طبخ آماده آبزیان عرضه

 (آبزیان آبی پارک)

 دراستان آبزیان مصرف سرانه افزایش - تابعه های شهرستان

 اولویت های سرمایه گذاری بخش صنایع تبدیلی

 مربوط مزیت/  پتانسیل محل اجرای طرح عنوان طرح ردیف

 باغی جلوگیری از هدررفت محصوالت زراعی و - تابعه های شهرستان جات میوه و صیفی و سبزی فرآوری 1

 افزایش قابلیت نگهداری محصوالت باغی و زراعی - تابعه های شهرستان سردخانه 2

 جلوگیری از هدررفت محصوالت زراعی و باغی - تابعه های شهرستان (ماهی و مرغ ، قرمز)  گوشت فرآوری 3


