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مقدمه

آمایــش ســرزمین بــه عنــوان برنامــه ای راهبــردی، مهم تریــن و پایه ای تریــن جهت گیــری توســعه بلند مــدت 
و  محدودیت هــا  و  ســو  یــک  از  قابلیت هــا  و  اســتعداد ها  امکانــات،   بازنمایــی  و  بازشناســی  منظــور  بــه 
تنگناهــا از دیگــر ســو، بــرای زدودن نارســایی ها و ایجــاد تعامــل مطلــوب بیــن عناصــر ســه گانه انســان، فضــا 

و فعالیــت و چگونگــی جای دهــی و چیدمــان منطقــی و ممکــن آن بــر ســرزمین را بــه عهــده دارد. 
کــه مهم تریــن  مایــش ســرزمین در شــکل های مختلــف بــه منظــور تأمیــن اهــداف معینــی انجــام می شــود 

ٓ
ا

 : ٓان عبارتنــد از
گی ها و داده های محیطی؛	  توزیع بهتر و هماهنگ فعالیت ها در فضاها به تناسب ویژ
استقرار مستمر جمعیت در حد متناسب خود بر روی فضا؛	 
جلوگیری از حرکات مکانی نابجای جمعیت؛	 
؛	  کاربرد تدابیر الزم در تثبیت جغرافیایی جمعیت های مهاجر
اصالح و بهسازی و بازسازی مکان های نامطلوب«. 	 

کلیــدی در آمایــش، شناســایی پتانســیل ها و ظرفیت هــای بالقــوه در پهنــه ســرزمینی اســت.  یکــی از مراحــل 
در  شهرســتان  تفکیــک  بــه  اســتان ها  بالقــوه  ظرفیت هــای  و  پتانســیل ها  گــزارش  ایــن  در  راســتا،  ایــن  در 
بخش هــای صنعــت، معــدن و بازرگانــی و خدمــات ارایــه شــده اســت. بــه بیــان دیگــر ایــن گــزارش نشــان می دهد 
کــدام فعالیت هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری دارای ظرفیــت بالقــوه می باشــند. شهرســتان های کشــور در 
کار )دفتــر فنــآوری داده  کســب و  گــزارش بــا همــکاری معاونــت هماهنگــی و محیــط  شــایان ذکــر اســت ایــن 
و اطالعــات و امنیــت فضــای مجــازی( و ســازمان های صنعــت، معــدن و تجــارت اســتانی تهیــه شــده اســت.
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استان آذربایجان شرقی

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان آذربایجان شرقی به تفکیک شهرستان
)نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

جلفا

صنایع غذایی و آشامیدنی)15(

سایر فعالیت های  
کسب و کار )74(

چوب و محصوالت چوبی)20(

مواد و محصوالت شیمیایی)24(

محصوالت کانی غیرفلزی)26(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز 
ماشین آالت و تجهیزات )28(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی 
نشده در جای دیگر )29(

تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی 
طبقه بندی نشده در جای دیگر )31(

تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

کلیبر

صنایع غذایی و آشامیدنی)15(
 

صنایع چرم)19(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

خدآفرین
استخراج سنگ صنایع غذایی و آشامیدنی)15(

های فلزی )13(

تولید منسوجات )17(

اهر

صنایع غذایی و آشامیدنی)15(

 استخراج سنگ 
 های فلزی )13(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 
)24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی 
نشده در جای دیگر )29(



ظرفیت های  بالقوه
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استان آذربایجان شرقی

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان آذربایجان شرقی به تفکیک شهرستان
)نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

ورزقان

تولید فلزات اساسی )27(

استخراج سنگ 
های فلزی-کانه 

آرایی )13(
 

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

تولید منسوجات )17(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی 
طبقه بندی نشده در جای دیگر )31(

بستان آباد

تولید فلزات اساسی )27(
استخراج سنگ 
های فلزی-کانه 

آرایی )13(

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 
)24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز 
ماشین آالت و تجهیزات )28(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی 
نشده در جای دیگر )29(

تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم 
تریلر )34(

آذرشهر

صنایع غذایی و آشامیدنی)15(

 

محصوالت کانی غیرفلزی)26(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی 
نشده در جای دیگر )29(

تولید منسوجات )17(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 
)24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
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استان آذربایجان شرقی

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان آذربایجان شرقی به تفکیک شهرستان
)نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

اسکو

صنایع غذایی و آشامیدنی)15(

 

تولید منسوجات )17(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی 
نشده در جای دیگر )29(

تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم 
تریلر )34(

سراب

صنایع غذایی و آشامیدنی)15(

استخراج سنگ 
های فلزی-کانه 

آرایی)13(
 

صنایع چرم)19(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی-
صنایع دارویی)24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی 
نشده در جای دیگر )29(

تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی 
طبقه بندی نشده در جای دیگر )31(
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پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان آذربایجان شرقی به تفکیک شهرستان
)نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

میانه

بازیافت)37(

 

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

صنایع چرم)19(

صنایع سلولزی)24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید فلزات اساسی )27(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی 
نشده در جای دیگر )29(

بازیافت )37(

چاراویماق

صنایع غذایی و آشامیدنی)15(

  
صنایع چرم)19(

صنایع سلولزی)24(

صنایع فلزی)27(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی 
نشده در جای دیگر )29(

هریس

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

کامپیوتر و فعالیت های  
وابسته )72( 

تولید منسوجات )17(

دباغی و عمل آوردن چرم )19(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 
)24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی 
نشده در جای دیگر )29(

بازیافت)37(

استان آذربایجان شرقی
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پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان آذربایجان شرقی به تفکیک شهرستان
)نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

هشترود

صنایع پشتیبان کشاورزی)29(
  

محصوالت کانی غیرفلزی)26(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی 
نشده در جای دیگر )29(

تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی 
طبقه بندی نشده در جای دیگر )31(

مراغه

صنایع غذایی و آشامیدنی)15(

استخراج سنگ 
های فلزی-کانه 

آرایی)13(

تولید منسوجات )17(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت 
و سوخت های هسته ای )23(

صنایع سلولزی)24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی 
نشده در جای دیگر )29(

بناب

صنایع غذایی و آشامیدنی)15(

 

صنایع سلولزی و صنایع شیمیایی)24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید فلزات اساسی )27(

تولید محصوالت فلزی فابریکی )28(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی 
نشده در جای دیگر )29(

ملکان

صنایع غذایی و آشامیدنی)15(

  

صنایع چرم)19(

مواد و محصوالت شیمیایی)24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید فلزات اساسی )27(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی 
نشده در جای دیگر )29(

استان آذربایجان شرقی
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پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان آذربایجان شرقی به تفکیک شهرستان
)نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

عجبشیر

صنایعغذاییوآشامیدنی)15(



تولیدمنسوجات)17(

صنایعچرم)19(

صنایعتولیدزغالکک-پاالیشگاههاینفت
وسوختهایهستهای)23(

محصوالتکانیغیرفلزی)26(

تولیدفلزاتاساسی)27(

تولیدماشینآالتوتجهیزاتطبقهبندی
نشدهدرجایدیگر)29(

مرند

صنایعغذاییوآشامیدنی)15(



صنایعتولیدموادومحصوالتشیمیایی
)24(

تولیدمحصوالتالستیکیوپالستیکی)25(

تولیدسایرمحصوالتکانیغیرفلزی)26(

تولیدماشینآالتوتجهیزاتطبقهبندی
نشدهدرجایدیگر)29(

شبستر

صنایعغذاییوآشامیدنی)15(



صنایعچرم)19(

نفتوگاز)23(

موادومحصوالتشیمیایی)24(

تولیدمحصوالتالستیکیوپالستیکی)25(

تولیدسایرمحصوالتکانیغیرفلزی)26(

تولیدفلزاتاساسی)27(

تولیدماشینآالتوتجهیزاتطبقهبندی
نشدهدرجایدیگر)29(

تولیدماشینآالتودستگاههایبرقی
طبقهبندینشدهدرجایدیگر)31(

استان آذربایجان شرقی
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پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان آذربایجان شرقی به تفکیک شهرستان
)نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی هوراند
 نشده در جای دیگر )29(

تبریز

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

 

تولید منسوجات )17(

صنایع چرم)19(

مواد و محصوالت شیمیایی)24(

 محصوالت الستیکی و پالستیکی)25(

محصوالت کانی غیرفلزی)26(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز 
ماشین آالت و تجهیزات )28(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی 
نشده در جای دیگر )29(

تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی 
طبقه بندی نشده در جای دیگر )31(

تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم 
تریلر )34(

استان آذربایجان شرقی



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان آذربایجان غربی

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان آذربایجان غربی به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

صنایع غذایی و ارومیه
آشامیدنی)15(

استخراج سنگ 
های فلزی )13(
استخراج سایر 

سنگ های 
معدنی )14(

ترانزیت،  لجستیک
حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط 

لوله )60(
فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )63(

صنایع غذایی و اشنویه 
آشامیدنی)15(

استخراج سنگ 
های فلزی )13(
استخراج سایر 

سنگ های 
معدنی )14(

ترانزیت،  لجستیک
حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط 

لوله )60(
فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )63(

بوکان

صنایع غذایی و 
استخراج سایر آشامیدنی)15(

سنگ های 
معدنی معادن 
غیرفلزی)باریت(

)14(

ترانزیت،  لجستیک
حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط 

لوله )60(
فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )63(

صنایع تولید 
مواد و محصوالت 

شیمیایی)24(
تولید سایر محصوالت 

کانی غیرفلزی )26(

صنایع غذایی و پیرانشهر
آشامیدنی)15(

استخراج سنگ 
های فلزی )13(
استخراج سایر 

سنگ های 
معدنی )14(

ترانزیت،  لجستیک
حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط 

لوله )60(
فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )63(

خوی

صنایع غذایی و 
آشامیدنی)15(

تولید فلزات اساسی 
)27(

استخراج سنگ 
های فلزی )13(
استخراج سایر 

سنگ های 
معدنی معادن 
غیرفلزی)باریت(

)14(

ترانزیت،  لجستیک
حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط 

لوله )60(
فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )63(

صنایع غذایی و چایپاره
آشامیدنی)15(

استخراج سایر 
سنگ های 

معدنی معادن 
غیرفلزی)باریت(

)14(

ترانزیت،  لجستیک
حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط 

لوله )60(
فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )63(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان آذربایجان غربی

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان آذربایجان غربی به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

صنایع غذایی و سردشت
آشامیدنی)15(

استخراج سنگ 
های فلزی )13(

ترانزیت،  لجستیک
حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط 

لوله )60(
فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )63(

سلماس

صنایع غذایی و 
آشامیدنی)15(

تولید فلزات اساسی 
)27(

استخراج سنگ 
های فلزی )13(
استخراج سایر 

سنگ های 
معدنی )14(

ترانزیت،  لجستیک
حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط 

لوله )60(
فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )63(

مهاباد

صنایع غذایی و 
استخراج سنگ آشامیدنی)15(

های فلزی )13(
استخراج سایر 

سنگ های 
معدنی معادن 
غیرفلزی)باریت(

)14(

ترانزیت،  لجستیک
حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط 

لوله )60(
فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )63(

صنایع تولید 
مواد و محصوالت 

شیمیایی)24(
تولید سایر محصوالت 

کانی غیرفلزی )26(
تولید فلزات اساسی 

)27(

میاندوآب

صنایع غذایی و 
آشامیدنی)15(

استخراج سنگ 
های فلزی )13(
استخراج سایر 

سنگ های 
معدنی معادن 
غیرفلزی)باریت(

)14(

ترانزیت،  لجستیک
حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط 

لوله )60(
فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )63(

صنایع تولید 
مواد و محصوالت 

شیمیایی)24(
تولید سایر محصوالت 

کانی غیرفلزی )26(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان آذربایجان غربی به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

نقده

صنایع غذایی و 
آشامیدنی)15(

استخراج سایر 
سنگ های 

معدنی معادن 
غیرفلزی)باریت(

)14(

حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط 
لوله )60(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )63(
صنایع تولید 

مواد و محصوالت 
شیمیایی)24(

تولید سایر محصوالت 
کانی غیرفلزی )26(

شوط
استخراج سنگ 
های فلزی- )طال 

و تیتان( )13(

ترانزیت،  لجستیک
حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط 

لوله )60(
فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )63(

ماکو
استخراج سنگ 
های فلزی- )طال 

و تیتان( )13(

ترانزیت،  لجستیک
حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط 

لوله )60(
فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )63(

پلدشت
استخراج سنگ 
های فلزی- )طال 

و تیتان( )13(

ترانزیت،  لجستیک
حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط 

لوله )60(
فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )63(

تکاب

صنایع غذایی و 
آشامیدنی)15(

تولید سایر محصوالت 
کانی غیرفلزی )26(

استخراج سنگ 
های فلزی )13(
استخراج سایر 

سنگ های 
معدنی )14(

حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط 
لوله )60(

تولید فلزات اساسی چالدران
)27(

استخراج سنگ 
های فلزی )13(

حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط 
لوله)60(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )63(

تولید سایر محصوالت شاهین دژ
کانی غیرفلزی )26(

حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط 
لوله)60(

استان آذربایجان غربی



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان اردبیل

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان اردبیل به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

اردبیل

صنایع شیمیایی، بهداشتی و دارویی
صنایع کشاورزی و ماشین آالت کشاورزی

صنایع غذایی
صنایع بسته بندی مواد غذایی

صنایع خالق و های تک 
صنایع مرتبط با چوب و فراورده های چوبی

صنعت خوشه عسل 
صنایع کانی های غیرفلزی و فلزی

سایر معادن 
)پوزالن(

نقش لجستیکی و 
بازرگانی 

خدمات پشتیبان تجارت 
و بازرگانی

نمین
صنایع شیمیایی، بهداشتی و دارویی

صنایع کانی های غیرفلزی و فلزی
صنایع پالستیک

بهره برداری 
معدنی 

)سنگ های قیمتی(
بهره برداری معدنی 

شن و ماسه
سنگ ساختمانی

مناطق ویژه اقتصادی 
استان

صنایع مربوط به آب معدنی و انواع نیر
آشامیدنی

پارس آباد
صنایع کشاورزی و ماشین آالت کشاورزی

صنایع غذایی
صنعت چرم و منسوجات

نقش لجستیکی و 
بازرگانی

مناطق آزاد تجاری
خدمات پشتیبان تجارت 

و بازرگانی

بیله سوار

نقش لجستیکی و 
بازرگانی

مناطق آزاد تجاری
بازارچه های مرزی

خدمات پشتیبان تجارت 
و بازرگانی



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان اردبیل

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان اردبیل به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

صنایع کانی های غیرفلزی و فلزیکوثر
بهره برداری 

معدنی )سنگ های 
قیمتی(

صنعت خوشه عسلخلخال
صنایع مرتبط با چوب و فراورده های چوبی

بهره برداری 
معدنی )سنگ های 

قیمتی(
بهره برداری معدنی 

شن و ماسه

صنایع مرتبط با آب در حوزه ساختمانگرمی

مناطق آزاد تجاری
مناطق ویژه اقتصادی 

استان
بازارچه های مرزی

سرعین

صنایع غذایی
صنایع مربوط به آب معدنی و انواع 

آشامیدنی
صنعت خوشه عسل

مشگین 
 شهر

صنایع غذایی
صنعت خوشه عسل

سایر معادن 
)پوزالن( و تراورتن



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان اصفهان

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان اردبیل به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

اصفهان

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید پوشاک )18(

دباغی و عمل آوردن چرم )19(
تولید چوب و محصوالت چوبی )20(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

انتشارات و چاپ)22(
صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت 

های هسته ای )23(
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید فلزات اساسی )27(
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 

تجهیزات )28(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در 

جای دیگر )29(
تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی )30(،
تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی 

نشده در جای دیگر )31(،
تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل 

ارتباطی )32(،
تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(،

تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(،
تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(،

تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای 
دیگر )36(،

بازیافت )37(

زغال سنگ  
)10(

استخراج 
سایر سنگ 
های معدنی 

)14(

حمل و نقل هوایی 
)62(

فعالیت های 
پشتیبان و کمکی 
حمل و نقل )63(

سایر فعالیت های 
کسب و کار )74(

کامپیوتر و فعالیت 
های وابسته)72(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان اردبیل به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

اردستان

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید منسوجات )17(

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(
انتشارات و چاپ )22(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(
تولید فلزات اساسی )27(

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

استخراج 
سنگ های 
فلزی )13(
استخراج 

سایر سنگ 
های معدنی 

)14(

حمل و نقل زمینی 
و حمل و نقل از 

طریق خط لوله)60(
فعالیت های 

پشتیبان و کمکی 
حمل و نقل )63(
پست و مخابرات 

)64(
واسطه گری 

مالی بجز بیمه 
و صندوق های 

بازنشستگی )65(
بیمه و 

بازنشستگی )66(
سایر فعالیت های 

کسب و کار )74(

آران و 
بیدگل

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید منسوجات )17(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(
تولید فلزات اساسی )27(

استخراج 
سنگ های 
فلزی )13(
استخراج 

سایر سنگ 
های معدنی 

)14(

حمل و نقل زمینی 
و حمل و نقل از 

طریق خط لوله)60(
فعالیت های 

پشتیبان و کمکی 
حمل و نقل )63(
پست و مخابرات 

)64(
واسطه گری 

مالی بجز بیمه 
و صندوق های 

بازنشستگی )65(
بیمه و 

بازنشستگی )66(
سایر فعالیت های 

کسب و کار )74(

استان اصفهان



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان اردبیل به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

برخوار

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید منسوجات )17(

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(
انتشارات و چاپ )22(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
تجهیزات )28(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در 
جای دیگر )29(

تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(
تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای 

دیگر )36(

استخراج 
سایر سنگ 
های معدنی 

)14(

سایر فعالیت های 
کسب و کار )74(

بوئین 
میاندشت

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
محصوالت کانی غیرفلزی )26(

استخراج 
سایر سنگ 
های معدنی 

)14(

سایر فعالیت های 
کسب و کار )74(

تیران و 
کرون

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت 
های هسته ای )23(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید فلزات اساسی )27(
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 

تجهیزات )28(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در 

جای دیگر )29(
بازیافت )37(

استخراج 
سایر سنگ 
های معدنی 

)14(

سایر فعالیت های 
کسب و کار )74(

کامپیوتر و فعالیت 
های وابسته )72(

استان اصفهان



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان اردبیل به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

چادگان

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید فلزات اساسی )27(
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 

تجهیزات)28(

سایر فعالیت های 
کسب و کار )74(

خمینی 
شهر

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
منسوجات، صنایع تولید مواد و محصوالت 

شیمیایی)24(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی  )26(

تولید فلزات اساسی )27(
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 

تجهیزات )28(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در 

جای دیگر )29(
تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی 

نشده در جای دیگر )31(
تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباط 

)32(
تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

سایر فعالیت های 
کسب و کار )74(

خوانسار

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
منسوجات )17(

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(
انتشارات و چاپ )22(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 

تجهیزات )28(

سایر فعالیت های 
کسب و کار )74(

خور و 
بیابانک

منسوجات، صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های 
نفت و سوخت های هسته ای )23(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

استخراج 
سایر سنگ 
های معدنی 

)14(

سایر فعالیت های 
کسب و کار )74(

استان اصفهان



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان اردبیل به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

دهاقان

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید چوب و محصوالت چوبی )20(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت 
های هسته ای )23(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 

تجهیزات )28(
تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر)34(

بازیافت )37(

استخراج 
سایر سنگ 
های معدنی 

)14(

سایر فعالیت های 
کسب و کار )74(

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(سمیرم
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی  )25(

استخراج 
سایر سنگ 
های معدنی 

)14(

سایر فعالیت های 
کسب و کار )74(

شاهین 
شهر

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید منسوجات )17(

تولید پوشاک )18(
دباغی و عمل آوردن چرم )19(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت 
های هسته ای )23(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید فلزات اساسی )27(
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 

تجهیزات )28(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در 

جای دیگر )29(
تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی )30(
تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی 

نشده در جای دیگر )31(
تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل 

ارتباطی )32(
تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(

استخراج 
زغال سنگ 

)10(
استخراج 

سایر سنگ 
های معدنی 

)14(

سایر فعالیت های 
کسب و کار )74(

استان اصفهان



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان اردبیل به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

شهرضا

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید منسوجات )17(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت 
های هسته ای )23(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید فلزات اساسی )27(
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 

تجهیزات )28(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در 

جای دیگر )29(
تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی 

نشده در جای دیگر )31(
تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای 
دیگر )36(

بازیافت )37(

استخراج 
زغال سنگ 

)10(
استخراج 

سایر سنگ 
های معدنی 

)14(

سایر فعالیت های 
کسب و کار )74(

فریدن

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید فلزات اساسی )27(

کامپیوتر و فعالیت 
های وابسته )72(

فریدون 
شهر

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

سایر فعالیت های 
کسب و کار )74(

استان اصفهان



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان اردبیل به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

فالورجان

تولید منسوجات، تولید چوب و محصوالت چوبی )20(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت 
های هسته ای )23(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید فلزات اساسی )27(
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 

تجهیزات )28(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در 

جای دیگر )29(
تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی 

نشده در جای دیگر )31(
تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل 

ارتباطی )32(
تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(

استخراج 
سنگ های 
فلزی )13(

سایر فعالیت های 
کسب و کار )74(

کاشان

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید منسوجات )15(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید فلزات اساسی )27(
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 

تجهیزات )28(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در 

جای دیگر )29(
تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی 

نشده در جای دیگر )31(
تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل 

ارتباطی )32(
تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(
تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای 
دیگر )36(

بازیافت )37(

استخراج 
سایر سنگ 
های معدنی 

)14(

فعالیت های 
پشتیبان و کمکی 
حمل و نقل )63(

سایر فعالیت های 
کسب و کار )74(

استان اصفهان



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان اردبیل به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

گلپایگان

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
تولید فلزات اساسی )27(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
تجهیزات )28(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در 
جای دیگر )29(

تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی 
نشده در جای دیگر)31(

تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(
بازیافت )37(

استخراج 
سایر سنگ 
های معدنی 

)14(

سایر فعالیت های 
کسب و کار )74(

لنجان

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید فلزات اساسی )27(
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 

تجهیزات )28(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در 

جای دیگر )29(
تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(

بازیافت )37(

استخراج 
سایر سنگ 
های معدنی 

)14(

سایر فعالیت های 
کسب و کار )74(

استان اصفهان



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان اردبیل به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

مبارکه

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید منسوجات )17(

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(
صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت 

های هسته ای )23(
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید فلزات اساسی )27(
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 

تجهیزات )28(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در 

جای دیگر )29(
تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی 

نشده در جای دیگر )31(
تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای 
دیگر)36(

بازیافت )37(

استخراج 
سایر سنگ 
های معدنی 

)14(

فعالیت های 
پشتیبان و کمکی 
حمل و نقل )63(

سایر فعالیت های 
کسب و کار )74(

نائین

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید منسوجات )17(

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید فلزات اساسی )27(
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 

تجهیزات )28(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در 

جای دیگر )29(
تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(

استخراج 
سنگ های 
فلزی )13(
استخراج 

سایر سنگ 
های معدنی 

)14(

فعالیت های 
پشتیبان و کمکی 
حمل و نقل )63(

سایر فعالیت های 
کسب و کار )74(

استان اصفهان



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان اردبیل به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

نجف آباد

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید منسوجات )17(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت 
های هسته ای )23(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید فلزات اساسی )27(
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 

تجهیزات )28(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در 

جای دیگر )29(
تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی 

نشده در جای دیگر )31(
تولید ابزار پزشکی و اپتیکی،

تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(
تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای 
دیگر )36(

بازیافت )37(

استخراج 
سایر سنگ 
های معدنی 

)14(

فعالیت های 
پشتیبان و کمکی 
حمل و نقل )63(

سایر فعالیت های 
کسب و کار )74(

نطنز

تولید منسوجات )17(
تولید پوشاک )18(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت 
های هسته ای )23(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی

تولید فلزات اساسی
تولید ابزار پزشکی و اپتیکی

تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر،
بازیافت

استخراج 
سنگ های 
فلزی )13(
استخراج 

سایر سنگ 
های معدنی 

)14(

کامپیوتر و فعالیت 
های وابسته )72(

استان اصفهان



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان البرز

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان البرز به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

کرج

صنایع غذایی)15(
استخراج سایر 

سنگ های 
معدنی )14(

توسعه خدمات حمل و 
تقل جاده ای، ریلی و هوایی

تولید ماشین آالت و تجهیزات )29(
خدمات پشتیبان تجارت و 

بازرگانی)خدمات مخابراتی، 
خدمات مالی، بیمه(

صنایع کانی های غیرفلزی )26(

خدمات تخصصی 
حمل  ونقل کانون 

حمل  ونقل چند وجهی
خدمات فناورانه- بازاریابی

محصوالت فلزی فابریکی)28(

ساخت مواد و محصوالت شیمیایی)24(

محصوالت از الستیک و پالستیک)25(

ساوجبالغ

ساخت مواد و محصوالت شیمیایی)24( 
استخراج سایر 

سنگ های 
معدنی )14(

توسعه خدمات حمل و 
تقل جاده ای، ریلی

محصوالت فابریک)28(

محصوالت از الستیک و پالستیک)25(

صنایع تبدیلی، بسته بندی غذایی و آب 
معدنی)15(

تولید ماشین آالت و تجهیزات )29(

وسایل نقلیه موتوری)34(

صنایع کانی غیر فلزی)26(

نظرآباد

ساخت مواد و محصوالت شیمیایی)24(

صنایع کشاورزی و ماشین آالت کشاورزی )29(

صنایع غذایی )15(

وسایل نقلیه موتوری)34(

صنایع تبدیلی، بسته بندی غذایی و آب طالقان
معدنی)15(

استخراج سایر 
سنگ های 
معدنی )14(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان البرز

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان البرز به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

فردیس

ساخت مواد و محصوالت شیمیایی)24(

صنایع کشاورزی و ماشین آالت کشاورزی )29(

صنایع غذایی )15(

اشتهارد

صنایع فلزی)27(
استخراج سایر 

سنگ های 
معدنی )14(

خدمات تخصصی 
حمل  ونقل )62-61-60( 

خدمات بانکیصنایع کانی غیرفلزی)26(

صنایع غذایی)15(

صنایع برق و الکترونیک )31(

صنایع پایین دستی نفت و گاز)23(

تولید پوشاک )18(

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم 
تریلر )34(

صنایع شیمیایی)24(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی 
نشده در جای دیگر )29(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان ایالم

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان ایالم به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

تجارت معدن صنعت شهرستان

کامپیوتر و فعالیت های 
وابسته )72(

سایر فعالیت های کسب و 
کار )74(

استخراج 
نفت و گاز 

)11(

محصوالت از توتون و تنباکو- سیگار )16(
تولید منسوجات )17(

تولید پوشاک )18(
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
محصوالت کانی غیرفلزی )26(

بازیافت )37(

آبدانان

حمل و نقل زمینی و 
حمل و نقل از طریق خط 

لوله)60(
حمل و نقل هوایی )62( 

فعالیت های پشتیبان و 
کمکی حمل و نقل )63( 

پست و مخابرات )64(
کامپیوتر و فعالیت های 

وابسته )72(
سایر فعالیت های کسب و 

کار )74(

استخراج 
نفت و گاز 

)11(
استخراج 

سایر 
سنگ های 

معدنی 
)14(

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید محصوالت از توتون و تنباکو- سیگار )16(

تولید منسوجات )17(
تولید پوشاک )18(

دباغی و عمل آوردن چرم )19(
تولید چوب و محصوالت چوبی )20(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و 
سوخت های هسته ای )23(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت 
و تجهیزات )28(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده 
در جای دیگر )29(

تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه 
بندی نشده در جای دیگر )31(

تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل 
ارتباطی )32(

تولید  تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33( 
وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(

تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در 
بازیافت )37( جای دیگر )36( 

ایالم



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان ایالم به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

تجارت معدن صنعت شهرستان

کامپیوتر و فعالیت های 
وابسته )72(

سایر فعالیت های کسب و 
کار )74(

استخراج 
قیر طبیعی 

)14(

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید محصوالت از توتون و تنباکو- سیگار )16(

تولید منسوجات )17(
تولید چوب و محصوالت چوبی )20(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید فلزات اساسی )27(
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت 

و تجهیزات )28(
تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه 

بندی نشده در جای دیگر )31(
بازیافت )37(

ایوان

کامپیوتر و فعالیت های 
وابسته )72(

سایر فعالیت های کسب و 
کار )74(

استخراج 
نفت و گاز 

)11(

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید محصوالت از توتون و تنباکو- سیگار )16(

تولید منسوجات )17(
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

بازیافت )37(

بدره

فعالیت های پشتیبان و 
کمکی حمل و نقل )63(

کامپیوتر و فعالیت های 
وابسته )72(

سایر فعالیت های کسب و 
کار )74(

استخراج 
سایر 

سنگ های 
معدنی 

)14(

تولید  صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15( 
محصوالت از توتون و تنباکو- سیگار )16( 

تولید پوشاک )18( تولید منسوجات )17( 
تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و 
صنایع تولید  سوخت های هسته ای )23( 
تولید  مواد و محصوالت شیمیایی )24( 
تولید  محصوالت الستیکی و پالستیکی )25( 
تولید  سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26( 

تولید محصوالت فلزی  فلزات اساسی )27( 
فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28( 

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده 
تولید ماشین آالت اداری و  در جای دیگر )29( 

تولید ماشین  حسابگر و محاسباتی )30( 
آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در 

جای دیگر )31(
تولید  تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33( 
وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(

تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در 
بازیافت )37( جای دیگر )36( 

چرداول

استان ایالم



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان ایالم به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

تجارت معدن صنعت شهرستان

صنایع غذایی )15( چوار

فعالیت های پشتیبان و 
کمکی حمل و نقل )63(

کامپیوتر و فعالیت های 
وابسته )72(

سایر فعالیت های کسب و 
کار )74(

استخراج 
سایر 

سنگ های 
معدنی 

)14(

صنایع غذایی )15(
تولید محصوالت از توتون و تنباکو- سیگار )16(

تولید منسوجات )17(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(
صنایع شیمیایی و پتروشیمی )24(

صنایع الستیک و پالستیک )25(
تولید سیمان )26(
صنایع فوالدی )27(

تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(
بازیافت )37(  

دره شهر

حمل و نقل زمینی و 
حمل و نقل از طریق خط 

لوله)60(
حمل و نقل هوایی )62(

فعالیت های پشتیبان و 
کمکی حمل و نقل )63(
پست و مخابرات )64(

کامپیوتر و فعالیت های 
وابسته )72(

سایر فعالیت های کسب و 
کار )74(

استخراج 
نفت و گاز 

)11(
استخراج 

سایر 
سنگ های 

معدنی 
)14(

صنایع غذایی )15(
تولید محصوالت از توتون و تنباکو- سیگار )16(

تولید منسوجات )17(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و 
سوخت های هسته ای )23(

صنایع شیمیایی و پتروشیمی )24(
صنایع الستیک و پالستیک )25(

تولید سیمان )26(
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت 

تولید ماشین آالت و تجهیزات  و تجهیزات )28( 
طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(

تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه 
بندی نشده در جای دیگر )31(

بازیافت )37(

دهلران

کامپیوتر و فعالیت های 
وابسته )72(

سایر فعالیت های کسب و 
کار )74(

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15( 
تولید محصوالت از توتون و تنباکو- سیگار )16(

تولید منسوجات )17(
تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت 
و تجهیزات )28(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده 
در جای دیگر )29(

تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه 
بندی نشده در جای دیگر )31(

تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر 
)34(

بازیافت )37(

سیروان

استان ایالم



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان ایالم به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

تجارت معدن صنعت شهرستان

کامپیوتر و فعالیت های 
وابسته )72(

سایر فعالیت های کسب و 
کار )74(

استخراج 
نفت و گاز 

)11(
استخراج 

قیر طبیعی 
)14(

تولید  صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15( 
محصوالت از توتون و تنباکو- سیگار )16( 

تولید پوشاک )18( تولید منسوجات )17( 
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24( 

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25( 
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده 
در جای دیگر )29(

بازیافت )37(

ملکشاهی

حمل و نقل زمینی و حمل 
و نقل از طریق خط لوله 

)60(
حمل و نقل هوایی )62(

فعالیت های پشتیبان و 
کمکی حمل و نقل )63(
پست و مخابرات )64(

کامپیوتر و فعالیت های 
وابسته )72(

سایر فعالیت های کسب و 
کار )74(

استخراج 
نفت خام و 
گاز طبیعی 

)11(
استخراج 
گچ و آهک 

)14(

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید محصوالت از توتون و تنباکو- سیگار )16(

تولید منسوجات )17(
صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و 

سوخت های هسته ای )23(
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25( 
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده 
در جای دیگر )29(

بازیافت )37(

مهران

کامپیوتر و فعالیت های 
وابسته )72(

سایر فعالیت های کسب و 
کار )74(

هلیالن

استان ایالم



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان بوشهر

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان بوشهر به تفکیک شهرستان 
)نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

بوشهر

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های 

نفت و سوخت های هسته ای )23(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی 

نشده در جای دیگر )29(
تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 
)24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 
)25(

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

حمل و نقل زمینی و حمل و 
نقل از طریق خط لوله)60(

فعالیت های پشتیبان و کمکی 
حمل و نقل )63(

سایر فعالیت های کسب و کار 
)74(

حمل و نقل آبی )61(
واسطه گری مالی بجز بیمه 
و صندوق های بازنشستگی 

)65(
بیمه و بازنشستگی )66(

دشتستان

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 
)24(

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید منسوجات )17(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی 
نشده در جای دیگر )29(

استخراج 
سایر سنگ 
های معدنی 

)14(

حمل و نقل زمینی و حمل و 
نقل از طریق خط لوله)60(

فعالیت های پشتیبان و کمکی 
حمل و نقل )63(

سایر فعالیت های کسب و کار 
)74(

واسطه گری مالی بجز بیمه 
و صندوق های بازنشستگی 

)65(
بیمه و بازنشستگی )66(

تنگستان

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید فلزات اساسی )27(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی 
نشده در جای دیگر )29(

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

استخراج 
سایر سنگ 
های معدنی 

)14(

حمل و نقل زمینی و حمل و 
نقل از طریق خط لوله)60(

فعالیت های پشتیبان و کمکی 
حمل و نقل )63(

سایر فعالیت های کسب و کار 
)74(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان بوشهر

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان بوشهر به تفکیک شهرستان 
)نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

سایر فعالیت های کسب و کار صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(جم
)74(

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(دشتی
تولید منسوجات )17(

استخراج 
سایر سنگ 
های معدنی 

)14(

دیر

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 

)25(
تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

استخراج 
سایر سنگ 
های معدنی 

)14(

حمل و نقل آبی )61(
سایر فعالیت های کسب و کار 

)74(

دیلم

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 

)25(
تولید فلزات اساسی )27(

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

سایر فعالیت های کسب و کار 
)74(

عسلویه

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 
)24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 
)25(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی 
نشده در جای دیگر )29(

حمل و نقل زميني و حمل و 
نقل از طريق خط لوله)60(

حمل و نقل آبی )61(
سایر فعالیت های کسب و کار 

)74(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان بوشهر

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان بوشهر به تفکیک شهرستان 
)نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

کنگان
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی 

نشده در جای دیگر )29(
تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

حمل و نقل زميني و حمل و 
نقل از طريق خط لوله)60(

فعالیت های پشتیبان و کمکی 
حمل و نقل )63(

واسطه گری مالی بجز بیمه 
و صندوق های بازنشستگی 

)65(
بیمه و بازنشستگی )66(

سایر فعالیت های کسب و کار 
)74(

گناوه
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

تولید منسوجات )17(
تولید فلزات اساسی )27(

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

حمل و نقل زميني و حمل و 
نقل از طريق خط لوله)60(

حمل و نقل آبی )61(
فعالیت های پشتیبان و کمکی 

حمل و نقل )63(
واسطه گری مالی بجز بیمه 
و صندوق های بازنشستگی 

)65(
بیمه و بازنشستگی )66(

سایر فعالیت های کسب و کار 
)74(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان تهران

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان تهران به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

سایر فعالیت های کسب - محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(اسالمشهر
و کار

پاکدشت

رادیوتلویزیون وسایل ارتباط)32(
ساخت فلزات اساسی)27(

ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(
ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

ساخت منسوجات)17(
ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

ماشین آالت ودستگاههای برقی)31(
محصوالت ازالستیک وپالستیک)25(
محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

محصوالت فلزی فابریکی)28(
وسایل نقلیه موتوری)34(

استخراج 
سایرمعادن)14(

سایرمحصوالت 
کانی غیرفلزی)26(

سایر فعالیت های کسب 
و کار

سایرمحصوالت محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(پردیس
کانی غیرفلزی)26(

 
 

تهران

ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33(
چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(
ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(
وسایل نقلیه موتوری)34(

سایرمحصوالت 
کانی غیرفلزی)26(

کامپیوتروفعالیتهای 
مربوطه)72(

سایر فعالیت های کسب 
و کار 

 

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(پیشوا
محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

سایرمحصوالت 
کانی غیرفلزی)26(

سایر فعالیت های کسب 
و کار

دماوند

ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(
محصوالت ازالستیک وپالستیک)25(
محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

محصوالت فلزی فابریکی)28(

 
 
 
 

سایر فعالیت های کسب 
و کار

رباط   کریم

پوشاک وعمل آوردن پوست خز)18(
ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

ماشین آالت دفتری وحسابداری)30(
ماشین آالت ودستگاههای برقی)31(
محصوالت ازالستیک وپالستیک)25(
محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

سایرمحصوالت 
کانی غیرفلزی)26( 

سایرفعالیتهای خدمات 
مهندسی)74(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان تهران

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان تهران به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

ری 

ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33(
بازیافت)37(

چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(
ساخت فلزات اساسی)27(

ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(
ساخت منسوجات)17(

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(
ماشین آالت دفتری وحسابداری)30(

مبلمان سایرمصنوعات)36(
محصوالت ازالستیک وپالستیک)25(
محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

محصوالت فلزی فابریکی)28(
وسایل نقلیه موتوری)34(

سایرمحصوالت 
کانی غیرفلزی)26(

سایرفعالیتهای خدمات 
مهندسی)74(

فعالیتهای پشتیبانی 
و کمکی حمل و نقل؛ 
فعالیتهای آژانسهای 

مسافرتی)63(
سایر فعالیت های کسب 

و کار

قدس 
ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

ماشین آالت دفتری وحسابداری)30(
محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

سایر فعالیت های کسب 
و کار

سایر فعالیت های کسب ساخت منسوجات)17(قرچک
و کار

سایرمحصوالت محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(شهریار
کانی غیرفلزی)26(

سایر فعالیت های کسب 
و کار

فیروزکوه
 

بازیافت)37(
پوشاک وعمل آوردن پوست خز)18(

ساخت فلزات اساسی)27(
ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(
ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

ساخت منسوجات)17(
ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25(
محصوالت فلزی فابریکی)28(

وسایل نقلیه موتوری)34(

سایرمحصوالت 
کانی غیرفلزی)26(

سایر فعالیت های کسب 
و کار



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان تهران

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان تهران به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

مالرد 

رادیوتلویزیون وسایل ارتباط)32(
ساخت منسوجات)17(

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(
ماشین آالت ودستگاههای برقی)31(
محصوالت ازالستیک وپالستیک)25(
محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

 

سایرفعالیتهای خدمات 
مهندسی)74(

فعالیتهای پشتیبانی 
و کمکی حمل و نقل؛ 
فعالیتهای آژانسهای 

مسافرتی)63(

ورامین 

چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(
دباغی -چرم -کیف-چمدان-کفش)19(

ساخت فلزات اساسی)27(
ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(

ساخت منسوجات)17(
ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25(
محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

محصوالت فلزی فابریکی)28(

سایرمحصوالت 
کانی غیرفلزی)26(

 
 

سایر فعالیت های کسب 
و کار

شمیرانات  
و بهارستان

ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33(
بازیافت)37(

پوشاک وعمل آوردن پوست خز)18(
تولید انرژی)40(

ساخت فلزات اساسی)27(
ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(
ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

ساخت منسوجات)17(
ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

کک وفراورده های حاصل ازنفت)23(
ماشین آالت دفتری وحسابداری)30(

محصوالت ازتوتون وتنباکو)16(
محصوالت ازالستیک وپالستیک)25(
محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

محصوالت فلزی فابریکی)28(
وسایل نقلیه موتوری)34(

 
 
  

سایرفعالیتهای خدمات 
مهندسی)74(

سایر فعالیت های کسب 
و کار



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان چهارمحال و بختیاری

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان چهارمحال و بختیاری به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

بروجن 

فلزات اساسی )27(
ساخت ماشین آالت )29(

تجهیزات و ساخت دستگاه های 
برقی )31(

ساخت منسوجات )17(
ساخت محصوالت غذایی و 

آشامیدنی)15(
ساخت مواد و محصوالت 

شیمیایی )24(

سایر معادن )سنگ آهک(  )14(

خدمات پشتیبان 
تجارت و بازرگانی 

)خدمات مخابراتی، 
خدمات مالی، بیمه( 

)66-65-64(
احداث ساختمان های 

زیربنایی )45(

شهرکرد

فلزات اساسی )27(
ساخت ماشین آالت )29(

تجهیزات و ساخت دستگاه های 
برقی )31(

ساخت منسوجات )17(
ساخت محصوالت غذایی و 

آشامیدنی)15(
ساخت مواد و محصوالت 

شیمیایی )24(

سایر معادن )سنگ الشه( )14(

احداث ساختمان های 
زیربنایی )45(

خدمات پشتیبان 
تجارت و 

بازرگانی)خدمات 
مخابراتی، خدمات 

مالی، بیمه( )65-64-
)66

فارسان 

ساخت محصوالت غذایی و 
آشامیدنی)15(

ساخت مواد و محصوالت 
شیمیایی )24(

سایر معادن )سنگ آهک( )14(
سایر معادن )سنگ تزئینی( )14(

کیار 

ساخت محصوالت غذایی و 
آشامیدنی)15(

ساخت مواد و محصوالت 
شیمیایی )24(

سایر معادن )خاک نسوز( )14(
سایر معادن )سنگ گچ( )14(

لردگان 

ساخت محصوالت غذایی و 
آشامیدنی)15(

ساخت مواد و محصوالت 
شیمیایی )24(

سایر معادن )سنگ گچ( )14(
سایر معادن )سنگ تزئینی( )14(

سایر معادن )سیلیس( )14(

ساخت محصوالت غذایی و کوهرنگ 
سایر معادن )سیلیس( )14(آشامیدنی)15(

ساخت محصوالت غذایی و اردل 
آشامیدنی)15(

ساخت محصوالت غذایی و بن 
آشامیدنی)15(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان خراسان جنوبی

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان خراسان جنوبی به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

بشرویه

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
تجهیزات )28(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
تولید منسوجات )17(

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
بازیافت )37(

استخراج سایر 
سنگ های 
معدنی )14(

بیرجند

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 

تجهیزات )28(
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید منسوجات )17(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده 
در جای دیگر )29(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(
تولید پوشاک )18(

تولید فلزات اساسی )27(
صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و 

سوخت های هسته ای )23(
تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه 

بندی نشده در جای دیگر )31(
تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر 
)34(

تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده 

در جای دیگر )29(
تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی 

)30(
تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در 

جای دیگر )36(

استخراج سنگ 
های فلزی )13(
استخراج سایر 

سنگ های 
معدنی )14(

کامپیوتر و فعالیت 
های وابسته )72(

سایر فعالیت های 
کسب و کار )74(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان خراسان جنوبی

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان خراسان جنوبی به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

خوسف

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و 
سوخت های هسته ای )23( 

 تولید فلزات اساسی )27(

استخراج سنگ 
های فلزی )13(
استخراج سایر 

سنگ های 
معدنی )14(

درمیان
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

ساخت انواع محصوالت پالستيكي)25(
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج سایر 
سنگ های 
معدنی )14(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(زیرکوه

سرایان

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

ساخت انواع محصوالت پالستيكي)25(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در 
جای دیگر )36(

سایر فعالیت های 
کسب و کار )74(

نهبندان

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

ساخت فلزات اساسي )27(
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج سنگ 
های فلزی )13(
استخراج سایر 

سنگ های 
معدنی )14(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان خراسان جنوبی

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان خراسان جنوبی به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

سربیشه

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
ساخت انواع محصوالت پالستيكي)25(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(
صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و 

سوخت های هسته ای )23(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده 

در جای دیگر )29(
تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر 

)34(
تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در 
جای دیگر )36(

استخراج سایر 
سنگ های 
معدنی )14(

طبس

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(
ساخت انواع محصوالت پالستيكي)25(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(
تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در 

جای دیگر )36(
تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر 

)34(
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 

تجهیزات )28(
تولید پوشاک )18(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و 
سوخت های هسته ای )23(

تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر 
)34(

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده 

در جای دیگر )29(
تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

استخراج سنگ 
های فلزی )13(
استخراج سایر 

سنگ های 
معدنی )14(

فعالیت های 
پشتیبان و کمکی 
حمل و نقل )63(

سایر فعالیت های 
کسب و کار )74(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان خراسان جنوبی

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان خراسان جنوبی به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

فردوس

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در 
جای دیگر )36(

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده 

در جای دیگر )29(
تولید چوب و محصوالت چوبی )20(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

تولید منسوجات )17(
تولید پوشاک )18(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و 
سوخت های هسته ای )23(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
ساخت فلزات اساسي )27(

تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی 
)30(

استخراج سایر 
سنگ های 
معدنی )14(

سایر فعالیت های 
کسب و کار )74(

قائنات

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 

تجهیزات )28(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید منسوجات )17(

ساخت فلزات اساسي )27(
تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر 

)34(
ساخت انواع محصوالت پالستيكي)25(

تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده 

در جای دیگر )29(

استخراج سنگ 
های فلزی )13(
استخراج سایر 

سنگ های 
معدنی )14(

سایر فعالیت های 
کسب و کار )74(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان خراسان رضوی

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان خراسان رضوی به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

مشهد

صنایع خودرو و قطعه سازی )34(، صنايع 
غذایی و صنایع تبدیلی و تکمیلی و 

محصوالت لبنی )15(، منسوجات )فرش( 
)17(، صنایع پوشاک )18(، تولید کفش 
و مصنوعات چرمی )19-18(، فعالیت 

محصوالت شیمیایی، دارویی و صنایع 
وابسته )23-24(، صنایع مبلمان )35-

36(، شارژهای مخابراتی و ماشین ابزار 
)29-31-32(، صنایع کانی غیرفلزی )26(، 
صنایع های تک )با فناوری باال( )32-31(، 

صنایع فلزی )فوالد( )27(، تولید محصوالت 
پالستیکی )25(، صنعت چاپ و نشر )22(،  

طال و جواهرآالت و انگشترسازی )36(،  
فرآوری و بسته بندی میوه و خشکبار )21(، 

صنایع ظروف چینی )26(،       

استخراج فلزات 
اساسی )آهن، مس و 

طال( )13(
گوهرسنگ ها 

وساختمانی )14(
سنگ های تزئینی )14(

صنایع بسته بندی 
 ،)74(

پیمانکاری احداث 
ساختمان )45(

فعالیت های مصالح 
ساختمانی )52-51-

 )60
مرکز تخلیه و توزیع 

کاال در منطقه 
                                                     

 نیشابور

صنایع خودرو و قطعه سازی )34(، فعالیت 
صنایع کانی غیرفلزی )26(،  صنايع غذایی و 
صنایع تبدیلی و تکمیلی و محصوالت لبنی 
)15(، طال و جواهرآالت و انگشترسازی )36(، 
منسوجات )فرش( )17(، فعالیت محصوالت 

شیمیایی، دارویی و صنایع وابسته )23-
24(،  محصوالت لبنی )15(، فرآوری و 

بسته بندی میوه و خشکبار )21(، 

گوهرسنگ ها و 
ساختمانی )14(، 
استخراج فلزات 

اساسی )آهن، مس 
و طال( )13(،  استخراج 

سنگ های تزئینی 
نظیر فیروزه )14(                

پیمانکاری احداث 
ساختمان )45(

باخرز
منسوجات )فرش( )17(، فعالیت محصوالت 

شیمیایی، دارویی و صنایع وابسته )23-
24(، محصوالت لبنی )15(، 

پیمانکاری احداث استخراج معادن )10(
ساختمان )45(  

بجستان

منسوجات )فرش( )17(، فعالیت صنایع 
کانی غیرفلزی )نظیر فیروزه( )26(، فعالیت 

محصوالت شیمیایی، دارویی و صنایع 
وابسته )23-24(،  محصوالت لبنی )15(، 

تولید صنایع معدنی 
به ویژه فلزات اساسی 
)آهن، مس و طال( )13(، 
تولید سنگ های تزئینی 

و نما )14(، صنایع 
معدنی، استخراج سنگ 

های تزئینی )14(    

پیمانکاری احداث 
ساختمان )45(

بردسکن

منسوجات )فرش( )17(، فعالیت محصوالت 
شیمیایی، دارویی و صنایع وابسته )23-
24(، صنایع های تک )با فناوری باال( )31-

32(، صنایع فلزی )فوالد( )27(،  محصوالت 
لبنی )15(، 

گوهرسنگ ها و 
ساختمانی )14(، 
استخراج صنایع 

معدنی به ویژه فلزات 
اساسی )آهن، مس و 
طال( )13(                 

پیمانکاری احداث 
ساختمان )45(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان خراسان رضوی

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان خراسان رضوی به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

بینالود
منسوجات )فرش( )17(، فعالیت محصوالت 

شیمیایی، دارویی و صنایع وابسته )23-
24(،  محصوالت لبنی )15(، 

استخراج فلزات 
اساسی )آهن، مس و 
طال( )13(            

پیمانکاری احداث 
ساختمان )45(  

تایباد

منسوجات )فرش( )17(، فعالیت محصوالت 
شیمیایی، دارویی و صنایع وابسته )23-
24(، صنایع نساجی وابسته به کناف و 

الیاف مصنوعی و قالیبافی )17(،  محصوالت 
لبنی )15(، 

توسعه معادن )10(

پتانسیل مرکز 
تخلیه و توزیع کاال 

در منطقه  
پیمانکاری احداث 

ساختمان )45(     

تربت جام
منسوجات )فرش( )17(، فعالیت محصوالت 

شیمیایی، دارویی و صنایع وابسته )23-
24(،  محصوالت لبنی )15(

کانی های غیرفلزی 
)نظیر فیروزه( )26(     

مرکز تخلیه و توزیع 
کاال در منطقه 

پیمانکاری احداث 
ساختمان )45(

تربت 
حیدریه

منسوجات )فرش( )17(، فعالیت صنایع 
کانی غیرفلزی )26(، فعالیت محصوالت 
شیمیایی، دارویی و صنایع وابسته )23-
24(، صنایع های تک )با فناوری باال( )31-

32(، صنایع فلزی )فوالد( )27(،  محصوالت 
لبنی )15(، 

گوهرسنگ ها و 
ساختمانی )14(، 
استخراج فلزات 

اساسی )آهن، مس 
و طال( )13(، استخراج 

سنگ های تزئینی 
)نظیر فیروزه( )14( 

پیمانکاری احداث 
ساختمان )45(

جغتای

منسوجات )فرش( )17(، فعالیت محصوالت 
شیمیایی، دارویی و صنایع وابسته )23-
24(، صنایع های تک )با فناوری باال( )31-

32(، صنایع فلزی )فوالد( )27(،  محصوالت 
لبنی )15(، 

استخراج فلزات 
اساسی )آهن، مس و 

طال( )13(
استخراج گوهرسنگ ها 

و ساختمانی )14(

پیمانکاری
 احداث

 ساختمان )45(

جوین
منسوجات )فرش( )17(، فعالیت محصوالت 

شیمیایی، دارویی و صنایع وابسته )23-
24(،  محصوالت لبنی )15(

پیمانکاری احداث -
ساختمان )45(       

چناران

منسوجات )فرش( )17(، شارژهای مخابراتی 
و ماشین ابزار )29-31-32(، فعالیت صنایع 

کانی غیرفلزی )26(، فعالیت محصوالت 
شیمیایی، دارویی و صنایع وابسته )23-
24(، صنايع غذایی و صنایع تبدیلی و 

تکمیلی و محصوالت لبنی )15(،  

استخراج سنگ های 
تزئینی  )14(

پیمانکاری احداث 
ساختمان )45(     

خلیل آباد
منسوجات )فرش( )17(، فعالیت محصوالت 

شیمیایی، دارویی و صنایع وابسته )23-
24(،  محصوالت لبنی )15(،  

پیمانکاری احداث 
ساختمان )45(       



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان خراسان رضوی

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان خراسان رضوی به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

خواف

منسوجات )فرش( )17(، فعالیت محصوالت 
شیمیایی، دارویی و صنایع وابسته )23-
24(، صنايع غذایی و صنایع تبدیلی و 

تکمیلی  و محصوالت لبنی )15(، صنایع 
های تک )با فناوری باال( )31-32(، صنایع 

فلزی )فوالد( )27(،  

گوهرسنگ ها و 
ساختمانی )14(،  تولید 

صنایع معدنی به 
ویژه فلزات اساسی 

)آهن، مس و طال( )13(، 
استخراج سنگ های 

تزئینی  )14(

پیمانکاری احداث 
ساختمان )45(،       

خوشاب

منسوجات )فرش( )17(، فعالیت محصوالت 
شیمیایی، دارویی و صنایع وابسته )23-
24(، صنايع غذایی و صنایع تبدیلی و 

تکمیلی و محصوالت لبنی )15(،  پیمانکاری 
احداث ساختمان )45(  

داورزن

منسوجات )فرش( )17(، فعالیت محصوالت 
شیمیایی، دارویی و صنایع وابسته )23-
24(، صنايع غذایی و صنایع تبدیلی و 

تکمیلی و محصوالت لبنی )15(،  

پیمانکاری احداث 
ساختمان )45(

درگز

منسوجات )فرش( )17(، فعالیت محصوالت 
شیمیایی، دارویی و صنایع وابسته )23-
24(، صنايع غذایی و صنایع تبدیلی و 

تکمیلی و محصوالت لبنی )15(،  

مرکز تخلیه و توزیع 
کاال در منطقه 

پیمانکاری احداث 
ساختمان )45(  

رشتخوار

منسوجات )فرش( )17(، فعالیت صنایع 
کانی غیرفلزی )26(، فعالیت محصوالت 
شیمیایی، دارویی و صنایع وابسته )23-
24(، صنايع غذایی و صنایع تبدیلی و 

تکمیلی و محصوالت لبنی )15(، 

استخراج فلزات 
اساسی )آهن، مس و 

طال( )13(    

پیمانکاری احداث 
ساختمان )45(،   

زاوه
منسوجات )فرش( )17(، فعالیت محصوالت 

شیمیایی، دارویی و صنایع وابسته )23-
24(،  محصوالت لبنی )15(،

استخراج فلزات 
اساسی )آهن، مس و 

طال( )13(

پیمانکاری احداث 
ساختمان )45(،       

زبرخان
منسوجات )فرش( )17(،  فعالیت محصوالت 

شیمیایی، دارویی و صنایع وابسته )23-
24(،  محصوالت لبنی )15(

پیمانکاری احداث 
ساختمان )45(       



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان خراسان رضوی

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان خراسان رضوی به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

سبزوار

منسوجات )فرش( )17(، صنایع فلزی 
)فوالد( )27(، فعالیت صنایع کانی غیرفلزی 
)26(، فعالیت محصوالت شیمیایی، دارویی 
و صنایع وابسته )23-24(، صنایع های تک 
)با فناوری باال( )31-32(، محصوالت لبنی 

)15(، تولید محصوالت پالستیکی )25(،  
فرآوری و بسته بندی میوه و خشکبار )21(، 

تولید فروآلیاژها )فروکروم( )27(            

گوهرسنگ ها و 
ساختمانی، استخراج 
محصوالت معدنی، 
کرومیت و آنتیموان 
)14(، استخراج فلزات 
اساسی )آهن، مس 
و طال( )13(، صنایع 

معدنی، فعالیت 
معدنی و کانی های 

غیرفلزی ساختمانی 
)سنگ تزئینی( )14(، 

پیمانکاری احداث 
ساختمان )45(،

سرخس

منسوجات )فرش( )17(، محصوالت 
شیمیایی و پتروشیمی )23-24(، فعالیت 

محصوالت شیمیایی، دارویی و صنایع 
وابسته )23-24(،  محصوالت لبنی )15(،  

تولید زغال سنگ )10(

مرکز تخلیه و توزیع 
کاال در منطقه ، مرکز 

تبادالت بازرگانی و 
همکاری های

 مشترک اقتصادی 
با کشورهای آسیای 

میانه
پیمانکاری احداث 

ساختمان )45(       

فریمان

منسوجات )فرش( )17(، فعالیت صنایع 
کانی غیرفلزی )26(، فعالیت محصوالت 
شیمیایی، دارویی و صنایع وابسته )23-

24(،  محصوالت لبنی )15( ،      

استخراج سنگ های 
تزئینی( )14(  

پیمانکاری احداث 
ساختمان )45(  

طرقبه و 
شاندیز

منسوجات )فرش( )17(، فعالیت محصوالت 
شیمیایی، دارویی و صنایع وابسته )23-

24(،  محصوالت لبنی )15(

پیمانکاری احداث 
ساختمان )45(       

فیروزه

منسوجات )فرش( )17(، فعالیت محصوالت 
شیمیایی، دارویی و صنایع وابسته )23-
24(، صنایع های تک )با فناوری باال( )31-

32(، صنایع فلزی )فوالد( )27(،  محصوالت 
لبنی )15(،  

گوهرسنگ ها، سنگ 
های تزئینی )فیروزه( و 

ساختمانی )14(

پیمانکاری احداث 
ساختمان )45(،      

قوچان

منسوجات )فرش( )17(، فعالیت محصوالت 
شیمیایی، دارویی و صنایع وابسته )23-
24(، صنايع غذایی و صنایع تبدیلی و 

تکمیلی و محصوالت لبنی )15(، فرآوری و 
بسته بندی میوه و خشکبار )21(، 

مرکز تخلیه و توزیع 
کاال در منطقه 

پیمانکاری احداث 
ساختمان )45(    



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان خراسان رضوی

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان خراسان رضوی به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

کالت

منسوجات )فرش( )17(، فعالیت محصوالت 
شیمیایی، دارویی و صنایع وابسته )23-
24(، صنايع غذایی و صنایع تبدیلی و 

تکمیلی و محصوالت لبنی )15(، 

پیمانکاری احداث 
ساختمان )45(  

کاشمر

منسوجات )فرش( )17(، فعالیت صنایع 
کانی غیرفلزی )26(، فعالیت محصوالت 
شیمیایی، دارویی و صنایع وابسته )23-
24(،  صنايع غذایی و صنایع تبدیلی و 

تکمیلی و محصوالت لبنی )15( ، 

استخراج فلزات 
اساسی )آهن، 

مس و طال( )13(، 
گوهرسنگ ها، سنگ 

های تزئینی )فیروزه( و 
ساختمانی )14( 

پیمانکاری احداث 
ساختمان )45(،

کوهسرخ
منسوجات )فرش( )17(، فعالیت محصوالت 

شیمیایی، دارویی و صنایع وابسته )23-
24(،  محصوالت لبنی )15(، 

پیمانکاری احداث 
ساختمان )45(       

گناباد

منسوجات )فرش( )17(، فعالیت صنایع 
کانی غیرفلزی )26(، فعالیت محصوالت 
شیمیایی، دارویی و صنایع وابسته )23-
24(، صنایع کانی غیرفلزی )سنگ( )26(، 

کانی های استخراج 
فلزات اساسی )آهن، 

مس و طال( )13(، 
گوهرسنگ ها، سنگ 

های تزئینی )فیروزه( و 
ساختمانی )14(

پیمانکاری احداث 
ساختمان )45(

مه والت

منسوجات )فرش( )17(، فعالیت محصوالت 
شیمیایی، دارویی و صنایع وابسته )23-

24(، فرآوري و نگهداري پسته و محصوالت 
لبنی )15(، 

استخراج فلزات 
اساسی )آهن، مس و 
طال( )13(          

پیمانکاری احداث 
ساختمان )45(،

صالح آباد
فعالیت محصوالت شیمیایی، دارویی و 

صنایع وابسته )23-24(،  محصوالت لبنی 
     )15(

ابریشم بافی )17(بایگ



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان خراسان شمالی

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان خراسان شمالی به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

بجنورد

ساخت مواد و محصوالت 
شیمیایی)24( صنایع تبدیلی 

وابسته به مواد شیمیایی
توسعه منطقه ویژه اقتصادی،سایر معادن)14(

صنایع کشاورزی و 
ماشین آالت کشاورزی )29(

خدمات پشتیبان تجارت و 
بازرگانی )خدمات مخابراتی، 

خدمات مالی، بیمه(

صنایع غذایی )15( صنایع 
تبدیلی وابسته به دام داری و 

کشاورزی

توسعه زیرساخت های حمل و 
نقل جاده ای

توسعه زیر ساخت های حمل و تولید پوشاک )18(
نقل ریلی

صنایع تولید زغال کک- 
پاالیشگاه های نفت و سوخت 

های هسته ای )23(

خدمات تخصصی 
حمل  ونقل)هوایی(

تولید فلزات اساسی )27(

خدمات تخصصی 
حمل  ونقل)ایجاد و توسعه زیر 

ساخت های پشتیبان حمل و نقل 
)راهوندی((

صنایع کانی های غیرفلزی 
)26(

محصوالت فلزی فابریکی)28( 
صنایع مرتبط با بوکسیت

محصوالت از الستیک و 
پالستیک)25(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان خراسان شمالی

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان خراسان شمالی به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

اسفراین

ساخت فلزات اساسی)27(  

حمل و نقل زمینی و حمل و نقل 
از طریق خط لوله)60(

حمل و نقل هوایی )62(
فعالیت های پشتیبان و کمکی 

حمل و نقل )63(
پست و مخابرات )64(

واسطه گری مالی بجز بیمه و 
صندوق های بازنشستگی )65(

بیمه و بازنشستگی )66(

صنایع مواد غذایی و 
آشامیدنی )15(

تولید چوب و محصوالت 
چوبی )20(

صنایع کانی های غیرفلزی 
)26(

محصوالت فلزی فابریکی)28( 
صنایع مرتبط با بوکسیت

محصوالت از الستیک و 
پالستیک)25(

ساخت ماشین آالت و 
تجهیزات 29)ذوب فلزات(

جاجرم

تولید فلزات اساسی )27(
فوالد و آلومینا و صنایع 

تبدیلی مرتبط با بوکسیت

بهره برداری معدنی 
)باریت، سیلیکات و 

حمل و نقل زمینی و حمل و نقل بوکسیت( )13(
از طریق خط لوله)60(

حمل و نقل هوایی )62(
فعالیت های پشتیبان و کمکی 

حمل و نقل )63(
پست و مخابرات )64(

واسطه گری مالی بجز بیمه و 
صندوق های بازنشستگی )65(

بیمه و بازنشستگی )66(

صنایع مواد غذایی و 
آشامیدنی )15(

صنایع کانی های غیرفلزی 
)26(

صنایع  محصوالت شیمیایی 
و پتروشیمی )24(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان خراسان شمالی

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان خراسان شمالی به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

شیروان

تولید محصوالت الستیکی و 
سایر معادن)14(پالستیکی )25(

حمل و نقل زمینی و حمل و نقل 
از طریق خط لوله)60(

حمل و نقل هوایی )62(
فعالیت های پشتیبان و کمکی 

حمل و نقل )63(
پست و مخابرات )64(

واسطه گری مالی بجز بیمه و 
صندوق های بازنشستگی )65(

بیمه و بازنشستگی )66(

تولید چوب و محصوالت 
چوبی )20(

صنایع کانی های غیرفلزی 
)26(

صنایع غذایی)15( صنایع 
تبدیلی وابسته به دامداری و 

کشاورزی(

محصوالت فلزی فابریکی)28( 
صنایع مرتبط با بوکسیت

گرمه

صنایع کانی های غیرفلزی 
)26(

بهره برداری معدنی 
)باریت، سیلیکات و 

حمل و نقل زمینی و حمل و نقل بوکسیت( )13(
از طریق خط لوله)60(

حمل و نقل هوایی )62(
فعالیت های پشتیبان و کمکی 

حمل و نقل )63(

محصوالت فلزی فابریکی)28( 
صنایع مرتبط با بوکسیت

صنایع کانی های فلزی )27( 
)صنایع متوسط و کوچک(

و محصوالت فلزی و صنایع 
تبدیلی مرتبط با بوکسیت

راز و جرگالن

صنایع کانی های غیرفلزی 
)26(

بهره برداری معدنی 
)باریت، سیلیکات و 

بوکسیت( )13( 

حمل و نقل زمینی و حمل و نقل 
از طریق خط لوله)60(

حمل و نقل هوایی )62(
فعالیت های پشتیبان و کمکی 

حمل و نقل )63(

صنایع غذایی )15( صنایع 
تبدیلی وابسته به دام داری و 

کشاورزی(

فاروج

صنایع کانی های غیرفلزی 
سایر معادن )14()26(

حمل و نقل زمینی و حمل و نقل 
از طریق خط لوله)60(

حمل و نقل هوایی )62(
فعالیت های پشتیبان و کمکی 

حمل و نقل )63(

محصوالت فلزی فابریکی)28( 
صنایع مرتبط با بوکسیت

صنایع غذایی) صنایع 
تبدیلی وابسته به خشکبار 

و صنایع تبدیلی و بسته 
بندی محصوالت کشاورزی و 

دامپروری( )15(

مانه و 
سملقان

صنایع کانی های غیرفلزی 
)26(

صنایع غذایی )15( صنایع 
تبدیلی وابسته به دام داری و 

کشاورزی
تولید چوب و محصوالت 

چوبی )20(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان خوزستان

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان خوزستان به تفکیک شهرستان 
)نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

آبادان

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و 

سوخت های هسته ای )23(
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
تولید فلزات اساسی )27(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
تجهیزات )28(

فعالیت های 
پشتیبان و کمکی 
حمل و نقل )63(
پست و مخابرات 

)64(
واسطه گری مالی 

بجز بیمه و صندوق 
های بازنشستگی 

)65(
بیمه و بازنشستگی 

)66(
سایر فعالیت های 

کسب و کار )74(

امیدیه

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و 

سوخت های هسته ای )23(
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 

تجهیزات )28(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در 

جای دیگر )29(
تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر 

)34(
تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

سایر فعالیت های 
کسب و کار )74(

اندیمشک
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 

تجهیزات )28(
ساخت فلزات اساسی )27(

سایر فعالیت های 
کسب و کار )74(

اندیکا

تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر 
)34(

سایرتجهیزات حمل ونقل)35(
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 

تجهیزات )28(

سایرفعالیتهای 
خدمات 

مهندسی)74(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان خوزستان

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان خوزستان به تفکیک شهرستان 
)نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

اهواز

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
تجهیزات )28(

تولید ماشین آالت وتجهیزات طبقه بندی نشده در 
جای دیگر )29(

سایرفعالیتهای 
خدمات 

مهندسی)74(

ایذه
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
تجهیزات )28(

استخراج سایر 
سنگ های 
معدنی )14(

سایرفعالیتهای 
خدمات 

مهندسی)74(

باغملک
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
تجهیزات )28(

سایرفعالیتهای 
خدمات 

مهندسی)74(

ماهشهر

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و 
سوخت های هسته ای )23(

سایرفعالیتهای 
خدمات 

مهندسی)74(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
تجهیزات )28(

سایرتجهیزات حمل ونقل)35(

بهبهان

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 

تجهیزات )28(

سایرفعالیتهای 
خدمات 

مهندسی)74(

خرمشهر

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
تجهیزات )28(

سایرتجهیزات حمل ونقل)35(

سایرفعالیتهای 
خدمات 

مهندسی)74(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و دزفول
تجهیزات )28(

استخراج سایر 
سنگ های 
معدنی )14(

سایرفعالیتهای 
خدمات 

مهندسی)74(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان خوزستان

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان خوزستان به تفکیک شهرستان 
)نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

رامشیر
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
تجهیزات )28(

فعالیت های 
پشتیبان و کمکی 
حمل و نقل )63(
سایرفعالیتهای 

خدمات 
مهندسی)74(

رامهرمز
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 

تجهیزات )28(
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

سایرفعالیتهای 
خدمات 

مهندسی)74(

دشت 
آزادگان

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
تجهیزات )28(

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

سایرفعالیتهای 
خدمات 

مهندسی)74(

شادگان
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 

تجهیزات )28(
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

سایرفعالیتهای 
خدمات 

مهندسی)74(

شوش
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 

تجهیزات )28(
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج سایر 
سنگ های 
معدنی )14(

سایرفعالیتهای 
خدمات 

مهندسی)74(

شوشتر
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 

تجهیزات )28(
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج سایر 
سنگ های 
معدنی )14(

سایرفعالیتهای 
خدمات 

مهندسی)74(

گتوند

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 

تجهیزات )28(
تولید ماشین آالت وتجهیزات طبقه بندی نشده در 

جای دیگر )29(

استخراج سایر 
سنگ های 
معدنی )14(

سایرفعالیتهای 
خدمات 

مهندسی)74(

کارون
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 

تجهیزات )28(
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

سایرفعالیتهای 
خدمات 

مهندسی)74(

باوی
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 

تجهیزات )28(
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

سایرفعالیتهای 
خدمات 

مهندسی)74(

حمیدیه
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 

تجهیزات )28(
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

سایرفعالیتهای 
خدمات 

مهندسی)74(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان خوزستان

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان خوزستان به تفکیک شهرستان 
)نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

هویزه
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 

تجهیزات )28(
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

سایرفعالیتهای 
خدمات 

مهندسی)74(

هفتگل

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و 

سوخت های هسته ای )23(
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 

تجهیزات )28(

استخراج سایر 
سنگ های 
معدنی )14(

استخراج سایر 
سنگ های معدنی 

)14(

هندیجان

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و 
سوخت های هسته ای )23(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
تجهیزات )28(

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج سایر 
سنگ های 
معدنی )14(

سایرفعالیتهای 
خدمات 

مهندسی)74(

آغاجاری

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و 
سوخت های هسته ای )23(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
تجهیزات )28(

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

سایرفعالیتهای 
خدمات 

مهندسی)74(

اللی 

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و 

سوخت های هسته ای )23(
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 

تجهیزات )28(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در 

جای دیگر )29(

استخراج سایر 
سنگ های 
معدنی )14(

سایرفعالیتهای 
خدمات 

مهندسی)74(

مسجد 
سلیمان

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
تجهیزات )28(

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

سایرفعالیتهای 
خدمات 

مهندسی)74(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان زنجان

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان زنجان به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

ایجرود

فرآوری و بسته بندی و صنایع 
تبدیلی غذایی )15(

ساخت ماشین آالت و تجهیزات 
)ماشین سازی( )29(

حمل و نقل زمینی )60(
فعالیت های پشتیبانی و کمکی 

حمل و نقل )63(

ابهر

تولید منسوجات )17(
فرآوری و بسته بندی و صنایع 

تبدیلی غذایی )15(
تولید محصوالت چرمی )کفش( 

)19(
تولید ماشین آالت و دستگاه های 

برقی )31(

حمل و نقل زمینی )60(
فعالیت های پشتیبانی و کمکی 

حمل و نقل )63(

خدابنده

فرآوری و بسته بندی صنایع 
غذایی )15(

تولید منسوجات )فرش و گلیم( 
)17(

ساخت ماشین آالت کشاورزی 
)29(

خرمدره

فرآوری و بسته بندی و صنایع 
تبدیلی غذایی )15(

ساخت ماشین آالت و تجهیزات 
)ماشین سازی( )29(

حمل و نقل زمینی )60(
فعالیت های پشتیبانی و کمکی 

حمل و نقل )63(

فرآوری و بسته بندی و صنایع سلطانیه
تبدیلی غذایی )15(

حمل و نقل زمینی )60(
فعالیت های پشتیبانی و کمکی 

حمل و نقل )63(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان زنجان

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان زنجان به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

زنجان

تولید فلزات اساسی )27(
تولید منسوجات )17(

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 
)15(

تولید محصوالت فلزی فابریکی 
بجز ماشین آالت و تجهیزات 
)تولید چاقوی دستی( )28(

 ساخت ماشین آالت و تجهیزات 
)ماشین سازی( )29(

تولید ماشین آالت و دستگاه های 
برقی )31(

تولید محصوالت چرمی )کفش( 
)19(

فرآوری و بهره 
برداری معدنی )روی( 

)13(

حمل و نقل زمینی )60(
فعالیت های پشتیبانی و کمکی 

حمل و نقل )63(

فرآوری و بسته بندی صنایع طارم
غذایی )15(

حمل و نقل زمینی )60(
فعالیت های پشتیبانی و کمکی 

حمل و نقل )63(

ماهنشان

تولید فلزات اساسی )27(
فرآوری و بسته بندی صنایع 

غذایی )15(
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 

)15(
تولید محصوالت چرمی )کفش( 

)19(
تولید منسوجات )17(

پشتیبان و بهره 
برداری معدنی )روی( 

)13(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان سمنان

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان سمنان به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

سمنان

صنایع غذایی )15(
تولید منسوجات )17(

تولید پوشاک )18(
صنایع تولید مواد و 

محصوالت شیمیایی )24(
تولید محصوالت الستیکی و 

پالستیکی )25(
تولید سایر محصوالت کانی 

غیرفلزی )26(
تولید ماشین آالت و دستگاه 
های برقی طبقه بندی نشده 

در جای دیگر )31( 
تولید رادیو و تلویزیون و 

دستگاه ها و وسایل ارتباطی 
)32(

تولید وسایل نقلیه موتوری و 
تریلر و نیم تریلر )34(

بهره برداری معدنی 
)تولید گچ( )14(

 بهره برداری معدنی 
)تولید سلستین( )14( 
استخراج سنگ های 

فلزی )13(

بازرگانی خارجی و گسترش 
خدمات گمرکی، راه اندازی بندر 

خشک و گمرکات مستقر در 
مناطق ویژه اقتصادی)45(
خدمات حمل ونقل ملی و 

بین المللی، دفترهای بازرگانی 
صادرات و واردات)74(

مناطق ویژه اقتصادی)74(
بانک ها و بورس های 

تخصصی )65(

گرمسار

تولید منسوجات )17(
تولید پوشاک )18(

تولید کاغذ و محصوالت 
کاغذی )21(

صنایع تولید زغال کک- 
پاالیشگاه های نفت و سوخت 

های هسته ای )23( 
صنایع تولید مواد و 

محصوالت شیمیایی )24(

استخراج زغال سنگ )10(
بهره برداری معدنی 

)تولید نمک( )14(

بازرگانی خارجی و گسترش 
خدمات گمرکی

راه اندازی بندر خشک و 
گمرکات مستقر در مناطق 

ویژه اقتصادی)45(
مناطق ویژه اقتصادی)74(

مهدی 
شهر

صنایع مواد غذایی و 
آشامیدنی )15(

صنایع تولید مواد و محصوالت 
شیمیایی )24( 

تولید محصوالت الستیکی و 
پالستیکی )25(

تولید ماشین آالت و تجهیزات 
طبقه بندی نشده در جای دیگر 

)29(
تولید ماشین آالت و دستگاه 
های برقی طبقه بندی نشده 

در جای دیگر )31( 
تولید رادیو و تلویزیون و 

دستگاه ها و وسایل ارتباطی 
)32(

استخراج زغال سنگ )10(
استخراج سایر سنگ 

های معدنی )14(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان سمنان به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

سرخه

صنایع مواد غذایی و 
آشامیدنی )15(

صنایع تولید مواد و محصوالت 
شیمیایی )24( 

تولید محصوالت الستیکی و 
پالستیکی )25(

تولید سایر محصوالت کانی 
غیرفلزی )26(

بهره برداری معدنی 
)تولید زئولیت( )14(

آرادان

صنایع مواد غذایی و 
آشامیدنی )15(

صنایع تولید مواد و 
محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و 
پالستیکی )25(

تولید ماشین آالت و تجهیزات 
طبقه بندی نشده در جای دیگر 

)29(

بهره برداری معدنی 
)تولید سولفات( )14(

شاهرود

صنایع مواد غذایی و 
آشامیدنی )15(

تولید سایر محصوالت کانی 
غیرفلزی )26(

تولید رادیو و تلویزیون و 
دستگاه ها و وسایل ارتباطی 

)32(

استخراج سایر سنگ 
های معدنی )14(

خدمات حمل ونقل ملی و 
بین المللی، دفترهای بازرگانی 
صادرات و واردات)74(، بانک ها 

و بورس های تخصصی)65(

میامی

صنایع تولید مواد و محصوالت 
شیمیایی )24( 

تولید محصوالت الستیکی و 
پالستیکی )25( 

تولید سایر محصوالت کانی 
غیرفلزی )26( 

تولید فلزات اساسی )27(

استخراج سنگ های 
فلزی )13(

بهره برداری معدنی 
)تولید کرومیت( )14(

دامغان 

صنایع تولید مواد و 
محصوالت شیمیایی )24(

تولید سایر محصوالت کانی 
غیرفلزی )26(

تولید فلزات اساسی )27(
تولید ماشین آالت و تجهیزات 

طبقه بندی نشده در جای دیگر 
)29(

استخراج زغال سنگ )10(

راه اندازی بندر خشک و 
گمرکات مستقر در مناطق 

ویژه اقتصادی)45(
 مناطق ویژه اقتصادی)74(

استان سمنان



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان سیستان و بلوچستان

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان سیستان و بلوچستان به تفکیک شهرستان )نقشه 
مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

ایرانشهر

صنایع شیمیایی، 
بهداشتی و دارویی 

)24(

بهره برداری معدنی )سنگ مس( 
)13(

خدمات تخصصی حمل  ونقل )60-
61-62( و انبارداری )63(

صنایع کشاورزی 
و ماشین آالت 
کشاورزی )29(

بهره برداری معدنی )سنگ آهک( 
)14(

خدمات پشتیبان تجارت و 
بازرگانی)خدمات مخابراتی، خدمات 

مالی، بیمه( )66-65-64(

صنایع غذایی )15(
سایر معادن )پوزوالن، کرومیت، 
گرانیت، منگنز، سنگ آهن، خاک 

صنعتی، نقره و طال( )14(

صنایع کانی های 
فلزی )27(

صنایع کانی های 
غیرفلزی )26(

میرجاوه

بهره برداری معدنی )سنگ مس( صنایع غذایی )15(
مناطق ویژه اقتصادی )74()13(

صنایع کانی های 
غیرفلزی )26(

بهره برداری معدنی )آنتیموان( 
بازارچه های مرزی )74()13(

خاش

صنایع کانی های 
فلزی )27(

بهره برداری معدنی )سنگ مس( 
)13(

خدمات تخصصی حمل  ونقل )60-
61-62( و انبارداری )63(

صنایع کانی های 
غیرفلزی )26(

بهره برداری معدنی )آنتیموان( 
)13(

خدمات پشتیبان تجارت و 
بازرگانی)خدمات مخابراتی، خدمات 

مالی، بیمه( )66-65-64(

سایر معادن )پوزوالن، کرومیت، 
گرانیت، منگنز، سنگ آهن، خاک 

صنعتی، نقره و طال( )14(

زابل

صنایع شیمیایی، 
بهداشتی و دارویی 

)24(

بهره برداری معدنی )سنگ آهک( 
مناطق آزاد تجاری )74()13(

صنایع کشاورزی 
و ماشین آالت 
کشاورزی )29(

سایر معادن )پوزوالن، کرومیت، 
گرانیت، منگنز، سنگ آهن، خاک 

صنعتی، نقره و طال( )14(
بازارچه های مرزی )74(

خدمات تخصصی حمل  ونقل )60-صنایع غذایی )15(
61-62( و انبارداری )63(

خدمات پشتیبان تجارت و 
بازرگانی)خدمات مخابراتی، خدمات 

مالی، بیمه( )66-65-64(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان سیستان و بلوچستان

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان سیستان و بلوچستان به تفکیک شهرستان )نقشه 
مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

سرباز

بهره برداری معدنی )سنگ آهک( صنایع غذایی )15(
مناطق ویژه اقتصادی )74()13(

صنایع کانی های 
غیرفلزی )26(

سایر معادن )پوزوالن، کرومیت، 
گرانیت، منگنز، سنگ آهن، خاک 

صنعتی، نقره و طال( )14(
بازارچه های مرزی )74(

خدمات تخصصی حمل  ونقل )60-
61-62( و انبارداری )63(

نیک شهر
بهره برداری معدنی )سنگ آهک( صنایع غذایی )15(

 )13(
خدمات تخصصی حمل  ونقل )60-

61-62( و انبارداری )63(

صنایع کانی های 
غیرفلزی )26(

سایر معادن )پوزوالن، کرومیت، 
گرانیت، منگنز، سنگ آهن، خاک 

صنعتی، نقره و طال( )14(

سایر معادن )پوزوالن، کرومیت، مهرستان
گرانیت، منگنز، سنگ آهن، خاک 

صنعتی، نقره و طال( )14(

چابهار

صنایع شیمیایی، 
بهداشتی و دارویی 

)24(

سایر معادن )پوزوالن، کرومیت، 
گرانیت، منگنز، سنگ آهن، خاک 

صنعتی، نقره و طال( )14(
بندر بین المللی )63(

صنایع کشاورزی 
و ماشین آالت 
کشاورزی )29(

مناطق آزاد تجاری )74(

بازارچه های مرزی )74(صنایع غذایی )15(

صنایع کانی های 
فلزی )27(

خدمات تخصصی حمل  ونقل )60-
61-62( و انبارداری )63(

صنایع کانی های 
غیرفلزی )26(

خدمات پشتیبان تجارت و 
بازرگانی)خدمات مخابراتی، خدمات 

مالی، بیمه( )66-65-64(

بازارچه های مرزی )74(هیرمند



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان سیستان و بلوچستان

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان سیستان و بلوچستان به تفکیک شهرستان )نقشه 
مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

سراوان

مناطق ویژه اقتصادی )74(بهره برداری معدنی )سنگ آهک(صنایع غذایی )15(

صنایع کانی های 
غیرفلزی )26(

سایر معادن )پوزوالن، کرومیت، 
گرانیت، منگنز، سنگ آهن، خاک 

صنعتی، نقره و طال( )14(
بازارچه های مرزی )74(

خدمات تخصصی حمل  ونقل )60-
61-62( و انبارداری )63(

صنایع کانی های فنوج
غیرفلزی )26(

خدمات پشتیبان تجارت و 
بازرگانی)خدمات مخابراتی، خدمات 

مالی، بیمه( )66-65-64(

دلگان

صنایع شیمیایی، 
بهداشتی و دارویی 

)24(

سایر معادن )پوزوالن، کرومیت، 
گرانیت، منگنز، سنگ آهن، خاک 

صنعتی، نقره و طال( )14(

خدمات پشتیبان تجارت و 
بازرگانی)خدمات مخابراتی، خدمات 

مالی، بیمه( )66-65-64(

صنایع کانی های 
غیرفلزی )26(

سیب 
سوران

صنایع غذایی )15(
سایر معادن )پوزوالن، کرومیت، 
گرانیت، منگنز، سنگ آهن، خاک 

صنعتی، نقره و طال( )14(

صنایع کانی های 
فلزی )27(

زهک

صنایع کشاورزی 
و ماشین آالت 
کشاورزی )29(

مناطق آزاد تجاری )74(

صنایع غذایی )15(

هامون

بهره برداری معدنی )آنتیموان( 
)13(

سایر معادن )پوزوالن، کرومیت، 
گرانیت، منگنز، سنگ آهن، خاک 

صنعتی، نقره و طال( )14(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان سیستان و بلوچستان

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان سیستان و بلوچستان به تفکیک شهرستان )نقشه 
مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

کنارک

صنایع دریایی 
)شناورهای دریایی، 

قطعات و لوازم 
یدکی، کارخانه 

تعمیر و اسکراپ 
کشتی( )35(

خدمات پشتیبان تجارت و 
بازرگانی)خدمات مخابراتی، خدمات 

مالی، بیمه( )66-65-64(

صنایع پتروشیمی 
و پاالیشگاهی 

)24-23(

صنایع فلزات 
اساسی و 

محصوالت فلزی 
)27(

صنایع کشاورزی 
و ماشین آالت 
کشاورزی )29(

صنایع غذایی )15(

صنایع کانی های 
فلزی )27(

صنایع کانی های 
غیرفلزی )26(

نیمروز

بهره برداری معدنی )آنتیموان( صنایع غذایی )15(
بازارچه های مرزی )74()13(

صنایع کانی های 
غیرفلزی )26(

سایر معادن )پوزوالن، کرومیت، 
گرانیت، منگنز، سنگ آهن، خاک 

صنعتی، نقره و طال( )14(

خدمات پشتیبان تجارت و 
بازرگانی)خدمات مخابراتی، خدمات 

مالی، بیمه( )66-65-64(

قصر قند
خدمات پشتیبان تجارت و 

بازرگانی)خدمات مخابراتی، خدمات 
مالی، بیمه( )66-65-64(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان فارس

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان فارس به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و معدنصنعتشهرستان
خدمات

آباده

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15( پوشاک وعمل 
آوردن پوست خز )24( ساخت پوشاک و عمل آوردن 
پوست خز )18( چوب و محصوالت چوبی بجز مبل 
)20( ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک )25( 

بازیافت )37( تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی 
)26(

استخراج 
سنگهای فلزی 

)13( – سنگ آهک 
استخراج سایر 

سنگ های 
معدنی )14( 

)پوزوالن، 
کرومیت، گرانیت، 

منگنز، سنگ 
آهن، خاک 

صنعتی، نقره و 
طال(

حمل و نقل 
زمینی )60(

فعالیت های 
پشتیبانی و 

کمکی حمل و 
نقل )63(

اقلید

صنایع غذایی وآشامیدنی )15( بازیافت )37( پوشاک 
وعمل آوردن پوست خز )18( صنایع تولید مواد و 
محصوالت شیمیایی )24( تولید سایر محصوالت 

کانی غیرفلزی )26( 

استخراج سایر 
سنگ های 
معدنی )14(

کامپیوتر و 
فعالیت های 
وابسته )72(

بوانات

صنایع چوب )20( صنایع غذایی وآشامیدنی )15( 
بازیافت )37( پوشاک وعمل آوردن پوست خز )18( 

تولید فلزات اساسی )27( تولید سایر محصوالت کانی 
غیرفلزی )26( ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

استخراج سنگ 
های فلزی )13( 
، استخراج سایر 

سنگ های 
معدنی )14(

کامپیوتر و 
فعالیت های 
وابسته )72(

بیضا

دباغی -چرم -کیف -چمدان-کفش )19( صنایع چوب 
)20( صنایع غذایی وآشامیدنی )15( دباغی -چرم -کیف 
-چمدان-کفش )19( ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی 

)21( ساخت مبلمان )36(

استخراج سایر 
سنگ های 
معدنی )14(

جهرم

صنایع غذایی وآشامیدنی )15( بازیافت )37( صنایع 
تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های 

هسته ای )23( تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 
)25( تولید فلزات اساسی )27( تولید سایر محصوالت 

کانی غیرفلزی )26( محصوالت فلزی فابریکی )28( 
ساخت ماشین آالت و تجهیزات )29( ماشین االت و 

دستگاهای برقی)31(

استخراج سایر 
سنگ های 
معدنی )14(

فعالیت های 
پشتیبان و 

کمکی حمل و 
نقل )63(

صنایع غذایی وآشامیدنی )15( صنایع تولید مواد و خرامه
محصوالت شیمیایی )24( تولید سایر محصوالت 

کانی غیرفلزی )26( تولید فلزات اساسی )27(

استخراج سایر 
سنگ های 
معدنی )14(

کامپیوتر و 
فعالیت های 
وابسته )72(

صنایع غذایی وآشامیدنی )15( ساخت منسوجات )17( خرم بید
ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی )21( بازیافت )37(

استخراج سنگ 
های فلزی )13(، 
استخراج سایر 

سنگ های 
معدنی )14(

کامپیوتر و 
فعالیت های 
وابسته )72(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان فارس

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان فارس به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و معدنصنعتشهرستان
خدمات

خنج

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت 
های هسته ای )23(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید فلزات اساسی )27(
ماشین االت و دستگاهای برقی)31(

سایرتجهیزات حمل و نقل )35(

فعالیت های 
پشتیبان و 

کمکی حمل و 
نقل )63( سایر 

فعالیت های 
کسب و کار )74(

رستم

صنایع غذایی وآشامیدنی )15( صنایع تولید مواد و 
محصوالت شیمیایی )24( تولید سایر محصوالت 

کانی غیرفلزی )26( تولید فلزات اساسی )27(
بازیافت )37(

کامپیوتر و 
فعالیت های 
وابسته )72(

سپیدان
صنایع غذایی وآشامیدنی )15( پوشاک وعمل آوردن 

پوست خز )18( صنایع تولید مواد و محصوالت 
شیمیایی )24( تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی 

)26(

کامپیوتر و 
فعالیت های 
وابسته )72(

سروستان

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت 
های هسته ای )23(

سایرفعالیتهای 
خدمات 

مهندسی)74(
کامپیوتر و 

فعالیت های 
وابسته )72(

شیراز

صنایع غذایی وآشامیدنی )15( تولید محصوالت از 
توتون و تنباکو- سیگار )16( ساخت منسوجات )17( 
پوشاک وعمل آوردن پوست خز )18( دباغی -چرم 
-کیف -چمدان-کفش )19( صنایع چوب )20( ساخت 

کاغذ و محصوالت کاغذی )21( انتشار و چاپ و 
تکثیر)22( صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت 

و سوخت های هسته ای )23( صنایع تولید مواد و 
محصوالت شیمیایی )24( تولید محصوالت الستیکی 

و پالستیکی )25( تولید سایر محصوالت کانی 
غیرفلزی )26( تولید فلزات اساسی )27( محصوالت 
فلزی فابریکی )28( ساخت ماشین آالت و تجهیزات 

)29( ماشین االت و دستگاهای برقی)31( تولید رادیو 
و تلویزیون و دستگاها و وسایل ارتباطی )32( ابزار 
پزشکی -اپتیکی -دقیق-ساعت )33( سایرتجهیزات 

حمل و نقل )35( مبلمان سایر مصنوعات )36(

سایرفعالیتهای 
خدمات 

مهندسی )74(
کامپیوتر و 

فعالیت های 
وابسته )72(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان فارس

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان فارس به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و معدنصنعتشهرستان
خدمات

استخراج سنگ صنایع کانی های غیرفلزی )26(فراشبند
های فلزی )13(

کامپیوتر و 
فعالیت های 
وابسته )72(

فسا

صنایع غذایی وآشامیدنی )15( ساخت منسوجات 
)17( صنایع چوب )20( ساخت کاغذ و محصوالت 

کاغذی )21( صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 
)24( تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26( 

تولید فلزات اساسی )27( تولید رادیو و تلویزیون 
و دستگاها و وسایل ارتباطی )32( ابزار پزشکی 

-اپتیکی -دقیق-ساعت )33( وسایل نقلیه موتوری 
)34( سایرتجهیزات حمل و نقل )35( مبلمان سایر 

مصنوعات )36( بازیافت )37(

کامپیوتر و 
فعالیت های 
وابسته )72(

فیروزآباد

صنایع غذایی وآشامیدنی )15( ساخت منسوجات 
)17( پوشاک وعمل آوردن پوست خز )18( دباغی 
-چرم -کیف -چمدان-کفش )19( صنایع چوب )20( 

ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی )21( انتشار و چاپ 
و تکثیر)22( صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های 

نفت و سوخت های هسته ای )23( صنایع تولید 
مواد و محصوالت شیمیایی )24( تولید محصوالت 
الستیکی و پالستیکی )25( تولید سایر محصوالت 

کانی غیرفلزی )26( تولید فلزات اساسی )27( وسایل 
نقلیه موتوری )34( سایرتجهیزات حمل و نقل )35( 

مبلمان سایر مصنوعات )36( بازیافت )37(

کامپیوتر و 
فعالیت های 
وابسته )72(

کازرون

صنایع غذایی وآشامیدنی )15( ساخت منسوجات )17( 
پوشاک وعمل آوردن پوست خز )18( صنایع تولید 

زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته 
ای )23( صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 
)24( تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25( 
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26( تولید 

فلزات اساسی )27( ماشین آالت دفتری وحسابداری 
)30( ماشین االت و دستگاهای برقی)31( وسایل 

نقلیه موتوری )34( مبلمان سایر مصنوعات )36( 
بازیافت )37(

فعالیت های 
پشتیبان و 

کمکی حمل و 
نقل )63(

الرستان
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24( تولید 

محصوالت الستیکی و پالستیکی )25( تولید سایر 
محصوالت کانی غیرفلزی )26(

استخراج سنگ 
های فلزی )13(
استخراج سایر 

سنگ های 
معدنی )14(

فعالیت های 
پشتیبان و 

کمکی حمل و 
نقل )63( پست 
و مخابرات )64(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان فارس

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان فارس به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و معدنصنعتشهرستان
خدمات

المرد

صنایع چوب )20( صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه 
های نفت و سوخت های هسته ای )23( صنایع تولید 
مواد و محصوالت شیمیایی )24( تولید محصوالت 
الستیکی و پالستیکی )25( تولید فلزات اساسی )27( 
وسایل نقلیه موتوری )34( سایرتجهیزات حمل و 

نقل )35( بازیافت )37(

استخراج سنگ 
های فلزی )13(

فعالیت های 
پشتیبان و 

کمکی حمل و 
نقل )63( سایر 

فعالیت های 
کسب و کار )74(

مرودشت

صنایع غذایی وآشامیدنی )15( تولید محصوالت از 
توتون و تنباکو- سیگار )16( صنایع چوب )20( ساخت 

کاغذ و محصوالت کاغذی )21( صنایع تولید زغال 
کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته 
ای )23( تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 

)25( محصوالت فلزی فابریکی )28( تولید رادیو و 
تلویزیون و دستگاها و وسایل ارتباطی )32( ابزار 
پزشکی -اپتیکی -دقیق-ساعت )33( وسایل نقلیه 

موتوری )34( سایرتجهیزات حمل و نقل )35(

کامپیوتر و 
فعالیت های 
وابسته )72(

ممسنی

صنایع غذایی وآشامیدنی )15( ساخت منسوجات )17( 
صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت 
های هسته ای )23( صنایع تولید مواد و محصوالت 

شیمیایی )24( تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 
)25( تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26( 

وسایل نقلیه موتوری )34( سایرتجهیزات حمل و 
نقل )35( مبلمان سایر مصنوعات )36( بازیافت 

)37(

فعالیت های 
پشتیبان و 

کمکی حمل و 
نقل )63( سایر 

فعالیت های 
کسب و کار 

)74( کامپیوتر 
و فعالیت های 

وابسته )72(

نی ریز

صنایع غذایی وآشامیدنی )15( ساخت منسوجات )17( 
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25( تولید 
سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26( تولید فلزات 
اساسی )27( ساخت ماشین آالت و تجهیزات )29( 

وسایل نقلیه موتوری )34( سایرتجهیزات حمل و 
نقل )35( مبلمان سایر مصنوعات )36( بازیافت 

)37(

استخراج 
سایرمعادن)14(

کامپیوتر و 
فعالیت های 
وابسته )72( 
فعالیت های 
پشتیبان و 

کمکی حمل و 
نقل )63(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان فارس

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان فارس به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و معدنصنعتشهرستان
خدمات

ارسنجان

دباغی -چرم -کیف -چمدان-کفش )19( صنایع 
چوب )20( صنایع غذایی وآشامیدنی )15( بازیافت 
)37( پوشاک وعمل آوردن پوست خز )18( ساخت 
منسوجات )17( سایرتجهیزات حمل و نقل )35( 
وسایل نقلیه موتوری )34( صنایع تولید مواد و 

محصوالت شیمیایی )24( صنایع تولید زغال کک- 
پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته ای )23( 
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25( تولید 

فلزات اساسی )27(

کامپیوتر و 
فعالیت های 
وابسته )72(

استهبان

صنایع چوب )20( صنایع غذایی وآشامیدنی )15( 
تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزی )26( پوشاک 
وعمل آوردن پوست خز )18( ساخت محصوالت از 

الستیک و پالستیک )25( سایرتجهیزات حمل و نقل 
)35( ماشین آالت دفتری وحسابداری )30( وسایل 

نقلیه موتوری )34( تولید فلزات اساسی )27( تولید 
ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای 

دیگر )29( تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

استخراج سایر 
سنگ های 
معدنی )14(

فعالیت های 
پشتیبان و 
کمکی حمل 
و نقل )63(، 
کامپیوتر و 

فعالیت های 
وابسته )72(

اوز

صنایع چوب )20( صنایع غذایی وآشامیدنی )15(
بازیافت )37( پوشاک وعمل آوردن پوست خز )18( 
ساخت منسوجات )17( سایرتجهیزات حمل و نقل 

)35( وسایل نقلیه موتوری )34( صنایع تولید مواد و 
محصوالت شیمیایی )24( تولید محصوالت الستیکی 

و پالستیکی )25( تولید فلزات اساسی )27( تولید 
سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26( مبلمان سایر 

مصنوعات )36(

استخراج سایر 
سنگ های 
معدنی )14(

بختگان

صنایع چوب )20( صنایع غذایی وآشامیدنی )15(
بازیافت )37( پوشاک وعمل آوردن پوست خز )18( 
ساخت منسوجات )17( سایرتجهیزات حمل و نقل 

)35( وسایل نقلیه موتوری )34( صنایع تولید مواد 
و محصوالت شیمیایی )24( تولید سایر محصوالت 
کانی غیرفلزی )26( محصوالت فلزی فابریکی )28( 

دباغی -چرم -کیف -چمدان-کفش )19(

استخراج سایر 
سنگ های 
معدنی )14(

پاسارگاد

صنایع غذایی وآشامیدنی )15( پوشاک وعمل آوردن 
پوست خز )18( ساخت منسوجات )17( سایرتجهیزات 
حمل و نقل )35( وسایل نقلیه موتوری )34( صنایع 
تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24( بازیافت )37( 

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25( تولید سایر 
محصوالت کانی غیرفلزی )26( ساخت ماشین آالت و 
تجهیزات )29( (ماشین آالت دفتری وحسابداری )30(

کامپیوتر و 
فعالیت های 
وابسته )72(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان فارس به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و معدنصنعتشهرستان
خدمات

داراب

صنایع غذایی وآشامیدنی )15( تولید محصوالت 
از توتون و تنباکو- سیگار )16( ساخت منسوجات 
)17( پوشاک وعمل آوردن پوست خز )18( ساخت 

کاغذ و محصوالت کاغذی )21( صنایع تولید مواد و 
محصوالت شیمیایی )24( تولید محصوالت الستیکی 

و پالستیکی )25( تولید سایر محصوالت کانی 
غیرفلزی )26( محصوالت فلزی فابریکی )28( ساخت 
ماشین آالت و تجهیزات )29( وسایل نقلیه موتوری 

)34( بازیافت )37(

کامپیوتر و 
فعالیت های 
وابسته )72(

زرین دشت

صنایع غذایی وآشامیدنی )15( تولید محصوالت از 
توتون و تنباکو- سیگار )16( ساخت منسوجات )17( 

پوشاک وعمل آوردن پوست خز )18( صنایع چوب )20( 
ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی )21( صنایع تولید 
مواد و محصوالت شیمیایی )24( تولید محصوالت 
الستیکی و پالستیکی )25( تولید سایر محصوالت 
کانی غیرفلزی )26( محصوالت فلزی فابریکی )28( 
ساخت ماشین آالت و تجهیزات )29( وسایل نقلیه 

موتوری )34( بازیافت )37(

سایر فعالیت 
های کسب و کار 

)74(

سرجهان

صنایع غذایی وآشامیدنی )15(
ساخت منسوجات )17( پوشاک وعمل آوردن پوست 
خز )18( صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 
)24( تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25( 

ماشین االت و دستگاهای برقی)31( سایرتجهیزات 
حمل و نقل )35( بازیافت )37(

قیر و 
کارزین

صنایع غذایی وآشامیدنی )15( تولید محصوالت از 
توتون و تنباکو- سیگار )16( ساخت منسوجات )17( 
پوشاک وعمل آوردن پوست خز )18( دباغی -چرم 
-کیف -چمدان-کفش )19( صنایع چوب )20( صنایع 

تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های 
هسته ای )23( صنایع تولید مواد و محصوالت 

شیمیایی )24( تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 
)25( تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26( تولید 

فلزات اساسی )27(
محصوالت فلزی فابریکی )28( وسایل نقلیه موتوری 

)34( مبلمان سایر مصنوعات )36( بازیافت )37(

کامپیوتر و 
فعالیت های 
وابسته )72(

صنایع غذایی وآشامیدنی )15( ساخت منسوجات )17( کوار
بازیافت )37(

کامپیوتر و 
فعالیت های 
وابسته )72(

استان فارس



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان فارس به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و معدنصنعتشهرستان
خدمات

کوه چنار

صنایع غذایی وآشامیدنی )15( تولید محصوالت از 
توتون و تنباکو- سیگار )16( پوشاک وعمل آوردن 
پوست خز )18( صنایع تولید مواد و محصوالت 

شیمیایی )24( تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 
)25( بازیافت )37(

کراش

ساخت منسوجات )17( پوشاک وعمل آوردن پوست 
خز )18( صنایع چوب )20( صنایع تولید مواد و 

محصوالت شیمیایی )24( تولید سایر محصوالت 
کانی غیرفلزی )26( وسایل نقلیه موتوری )34( 

مبلمان سایر مصنوعات )36(

کامپیوتر و 
فعالیت های 
وابسته )72(

مهر

صنایع چوب )20( انتشار و چاپ و تکثیر)22( صنایع 
تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های 

هسته ای )23( صنایع تولید مواد و محصوالت 
شیمیایی )24( تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 

)25( تولید فلزات اساسی )27( ماشین االت و 
دستگاهای برقی)31( سایرتجهیزات حمل و نقل )35( 

بازیافت )37(

کامپیوتر و 
فعالیت های 
وابسته )72(

سایر فعالیت 
های کسب و کار 

)74(

زرقان

صنایع غذایی وآشامیدنی )15(
تولید محصوالت از توتون و تنباکو- سیگار )16(

ساخت منسوجات )17( پوشاک وعمل آوردن پوست 
خز )18( صنایع چوب )20( تولید محصوالت الستیکی و 
پالستیکی )25( تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی 
)26( ساخت ماشین آالت و تجهیزات )29( ماشین آالت 

دفتری وحسابداری )30( ماشین االت و دستگاهای 
برقی)31( تولید رادیو و تلویزیون و دستگاها و 

وسایل ارتباطی )32( ابزار پزشکی -اپتیکی -دقیق-
ساعت )33(

وسایل نقلیه موتوری )34(

خفر

صنایع غذایی وآشامیدنی )15( صنایع تولید مواد و 
محصوالت شیمیایی )24( تولید محصوالت الستیکی 

و پالستیکی )25( تولید سایر محصوالت کانی 
غیرفلزی )26( محصوالت فلزی فابریکی )28( وسایل 
نقلیه موتوری )34( سایرتجهیزات حمل و نقل )35( 

مبلمان سایر مصنوعات )36( بازیافت )37(

استان فارس



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان قزوین

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان قزوین به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

آبیک

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
دباغی و عمل آوردن چرم )19(

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(
تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و 

محاسباتی )30( صنایع دستی
ساخت پوشاک، عمل آوردن و رنگ کردن پوست 

)18( ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک 
)25( ساخت منسوجات )17( تولید وسایل 

نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(
ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی و ابزار دقیق 
)33( ساخت ماشین آالت و دستگاه های برقی 
)31( ساخت محصوالت فلزی فابریکی به جز 
ماشین آالت و تجهیزات )28( ساخت رادیو، 
تلویزیون و وسایل ارتباطی  )32( ساخت 

ماشین آالت و تجهیزات )29(

استخراج 
سایر معادن 
طبقه بندی 

نشده در جای 
دیگر )14(

سایر فعالیت های کسب 
و کار )74( فعالیت های 

پشتیبانی و کمکی حمل 
و نقل؛ فعالیت های 

آژانس های مسافرتی 
)63( انبارداری و 

فعالیت های پشتیبانی 
حمل و نقل

انرژی )40( نمایشگاه
رایانه و فعالیت های 
مرتبط به آن )72( 

گردشگری

آوج

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26( 
تولید فلزات اساسی )27( صنایع تولید مواد 

و محصوالت شیمیایی )24( تولید کاغذ 
و محصوالت کاغذی )21( ساخت چوب و 

محصوالت چوبی به استثنای مبلمان )20( 
ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه بندی 

در جای دیگر )36( ساخت محصوالت فلزی 
فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات )28(

استخراج 
سایر معادن 
طبقه بندی 

نشده در 
جای دیگر 

)14( استخراج 
کانسارهای 

فلزی )13(

سایر فعالیت های کسب 
و کار )74(  رایانه و 

فعالیت های مرتبط به 
آن )72(

بوئین زهرا

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21( صنایع 
تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24( 

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25( 
تولید فلزات اساسی )27( صنایع مواد غذایی 

و آشامیدنی )15( ساخت سایر محصوالت 
کانی غیرفلزی )26( دباغی و عمل آوردن چرم 
)19( ساخت کک و فرآورده های حاصل از نفت 
)23( ساخت محصوالت فلزی فابریکی به جز 

ماشین آالت و تجهیزات )28(

استخراج 
سایر معادن 
طبقه بندی 

نشده در 
جای دیگر 

)14( استخراج 
کانسارهای 

فلزی )13(

سایر فعالیت های کسب 
و کار )74( رایانه و 

فعالیت های مرتبط به آن 
)72( انرژی )40(

انبارداری و فعالیت های 
پشتیبانی حمل و نقل

بازیافت )37(
فاضالب ، دفع زباله و 
بهداشت محیط )90(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان قزوین

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان قزوین به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

قزوین

دباغی و عمل آوردن چرم )19( تولید کاغذ 
و محصوالت کاغذی )21( ساخت مبلمان و 
مصنوعات طبقه بندی در جای دیگر )36( 

ساخت ماشین آالت و دستگاه های برقی )31( 
ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی  )32( 

ساخت منسوجات )17( ساخت ابزار پزشکی، 
ابزار اپتیکی و ابزار دقیق )33( صنایع تولید 

مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25( 

تولید فلزات اساسی )27(
تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و 

محاسباتی )30( تولید وسایل نقلیه موتوری 
و تریلر و نیم تریلر )34( صنایع مواد غذایی و 

آشامیدنی )15(

استخراج 
سایر معادن 
طبقه بندی 

نشده در جای 
دیگر )14(
استخراج 

کانسارهای 
فلزی )13(

فعالیتهای پشتیبانی 
و کمکی حمل و نقل؛ 
فعالیتهای آژانسهای 
مسافرتی )63( سایر 

فعالیت های کسب و کار 
)74( رایانه و فعالیت های 
مرتبط به آن )72( انرژی 
)40( خدمات تخصصی 
انبارداری و فعالیت های 
پشتیبانی حمل و نقل 

)72)64(

تاکستان

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24( 

ساخت منسوجات )17( تولید فلزات اساسی 
)27( صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 

)24( ساخت ماشین آالت دفتری، حسابداری 
و محاسباتی )30( تولید کاغذ و محصوالت 
کاغذی )21( ساخت چوب و محصوالت چوبی 

به استثنای مبلمان )20( انتشار، چاپ و تکثیر 
رسانه های ضبط شده )22(

ساخت ماشین آالت و تجهیزات )29(
تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم 

تریلر )34( ساخت محصوالت فلزی فابریکی به 
جز ماشین آالت و تجهیزات )28(

استخراج 
سایر معادن 
طبقه بندی 

نشده در جای 
دیگر )14(
استخراج 

کانسارهای 
فلزی )13(

فعالیتهای پشتیبانی 
و کمکی حمل و نقل؛ 
فعالیتهای آژانسهای 
مسافرتی )63( سایر 

فعالیت های کسب و کار 
)74( رایانه و فعالیت های 

مرتبط به آن )72(

البرز

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید فلزات اساسی )27(

ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک )25( 
صمایع شیمیایی، بهداشتی و دارویی )24( 

دباغی و عمل آوردن چرم )19( ساخت مبلمان 
و مصنوعات طبقه بندی در جای دیگر )36( 
ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

ساخت ماشین آالت و تجهیزات )29(
تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم 

تریلر )34( تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21( 
ساخت ماشین آالت و دستگاه های برقی )31( 

ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی  )32( 
ساخت منسوجات )17( ساخت ابزار پزشکی، 

ابزار اپتیکی و ابزار دقیق )33(

استخراج 
سایر معادن 
طبقه بندی 

نشده در 
جای دیگر 

)14( استخراج 
کانسارهای 

فلزی )13(

فعالیت های پشتیبانی 
و کمکی حمل و نقل؛ 

فعالیت های آژانس های 
مسافرتی )63( سایر 

فعالیت های کسب و کار 
)74( رایانه و فعالیت های 

مرتبط به آن )72(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان قم

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان قم به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

قم

کفش ماشینی و دمپایی)19(
محصوالت از الستیک و پالستیک)24(

درود گری و مبلمان سازی)36(
محصوالت کانی غیرفلزی )کوره پزی، آجر 

و گچ  پزی( )26(
سوهان  پزی)15(

بافت فرش ابریشم)17(
پوشاک)18(

مواد غذایی)15(
دارویی و بهداشتی)24(

موتور سیکلت)35(
برق و الکترونیک)32(
ساختمان سازی)45(

محصوالت شیمیایی)24(
نساجی)پتو ، پارچه()17(

صنایع فلزی)28(
سلولزی)21(

سنگ بری)26(

مواد معدنی0گچ، شن 
و ماسه، منگنز(

استخراج سایرمعادن 
طبقه بندی نشده 
درجای دیگر)1429(

استخراج سنگ ـ شن و 
ماسه وخاک رس)1410(

استخراج کانیهای 
شیمیایی وکود)1421(

گردشگری)55(
چاپ ونشر)22(
صنایع دستی) 

قالی، منبت، معرق، 
انگشتر، خرمهره، 

سنگ تراشی و 
حکاکی روی سنگ، 
سفال گری()20()36(
فناروی اطالعات و 
تولید محتوا)72(

خدمات سالمت و 
طب سنتی)85(

حمل و نقل)34(

پوشاک )18(کهک



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان کردستان

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان کردستان به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

بانه

صنایع غذایی )15( 
مواد و محصوالت شیمیایی 

با تاکید بر محصوالت 
پتروشیمی )23-24(

الستیک و پالستیک )25(
صنایع نساجی و پوشاک 

)17-18(

بهره برداری معدنی )طال( 
)13(

بهره برداری معدنی 
)سنگ های تزئینی و نما( 

)14(
بهره برداری معدنی )سنگ 

آهن( )13(
بهره برداری معدنی 

)سیلیس( )14(

مبادالت مرزی و تجارت 
)74(

توسعه منطقه آزاد تجاری ـ 
صنعتی )74(

مرز رسمی باشماق 
مریوان و ایجاد مرز رسمی 
سیرانبند بانه در پیوند با 
اقلیم کردستان عراق )74(

ارائه خدمات فنی و 
مهندسی و مدیریت )74(

پیمانکاری )45(
حمل و نقل باری و لجستیک 

)62-61-60(

بیجار

الستیک و پالستیک )25(
مواد و محصوالت شیمیایی 

با تاکید بر محصوالت 
پتروشیمی )23-24( 

صنایع غذایی )15( 
فلزات اساسی )27(

صنایع دستی )17-20(
صنایع نساجی و پوشاک 

)17-18(
صنایع بازیافت )37(

بهره برداری معدنی 
)سنگ های تزئینی و نما( 

 )14(
بهره برداری معدنی )سنگ 

آهن( )13(

خدمات انبارداری و 
حمل ونقل )60-63(
ارائه خدمات فنی و 

مهندسی و مدیریت )74( 
پیمانکاری )45(

دهگالن

صنایع غذایی )15(
مواد و محصوالت شیمیایی 

با تاکید بر محصوالت 
پتروشیمی )23-24( 

فلزات اساسی )27(
الستیک و پالستیک )25(
صنایع کاغذسازی )21(
صنایع دستی )17-20(

صنایع نساجی و پوشاک 
)17-18(

صنایع بازیافت )37(

بهره برداری معدنی )طال( 
)13(

بهره برداری معدنی 
)سنگ های تزئینی و نما( 

)14(
بهره برداری معدنی )سنگ 

آهن( )13(

خدمات انبارداری و 
حمل ونقل )60-63(
ارائه خدمات فنی و 

مهندسی و مدیریت )74(
پیمانکاری )45(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان کردستان

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان کردستان به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

دیواندره

صنایع غذایی )15(
مواد و محصوالت شیمیایی 

با تاکید بر محصوالت 
پتروشیمی )23-24( 

فلزات اساسی )27(
الستیک و پالستیک )25(

صنایع دستی )17-20(
صنایع نساجی و پوشاک 

)17-18(
صنایع بازیافت )37(

بهره برداری معدنی 
)سنگ های تزئینی و نما( 

)14(
بهره برداری معدنی )سنگ 

آهن( )13(

خدمات انبارداری و 
حمل ونقل )60-63(
ارائه خدمات فنی و 

مهندسی و مدیریت )74(
پیمانکاری )45(

سروآباد

صنایع غذایی )15(
مواد و محصوالت شیمیایی 

با تاکید بر محصوالت 
پتروشیمی )23-24(
صنایع دستی )17-20(

صنایع نساجی و پوشاک 
)17-18(

مبادالت مرزی و تجارت 
)74(

ایجاد اشتغال مرزی از 
طریق بازارجه های مرزی 

)74(
ارائه خدمات فنی و 

مهندسی و مدیریت )74(
پیمانکاری )45(

سقز

صنایع غذایی )15(
مواد و محصوالت شیمیایی 

با تاکید بر محصوالت 
پتروشیمی )23-24(

الستیک و پالستیک )25(
تولید و فرآوری گیاهان 

دارویی )24(

بهره برداری معدنی )طال( 
)13(

بهره برداری معدنی 
)سنگ های تزئینی و نما( 

)14(
بهره برداری معدنی )سنگ 

آهن( )13(
بهره برداری معدنی 

)سیلیس( )14(

خدمات انبارداری و 
حمل ونقل )60-63(

مبادالت مرزی و تجارت 
)74(

 ایجاد اشتغال مرزی از 
طریق

بازارچه های مرزی )74(
ارائه خدمات فنی و 

مهندسی و مدیریت )74(
پیمانکاری )45(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان کردستان

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان کردستان به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

سنندج

صنایع غذایی )15( 
مواد و محصوالت شیمیایی 

با تاکید بر محصوالت 
پتروشیمی )23-24(
فلزات اساسی )27(

الستیک و پالستیک )25(
صنایع کاغذسازی )21(
صنایع دستی )17-20(

صنایع نساجی و پوشاک 
)17-18(

صنایع بازیافت )37(
تولید تجهیزات پزشکی )33(

تولید مصالح ساختمانی 
بتنی )26(

تولید مصالح ساختمانی 
فلزی )28(

تولید ادوات کشاورزی )34-
)29

تولید قطعات خودرو )34(
تولید و فرآوری گیاهان 

دارویی )24( 

بهره برداری معدنی )طال( 
)13(

بهره برداری معدنی 
)سنگ های تزئینی و نما( 

)14(
بهره برداری معدنی )سنگ 

آهن( )13(
شستشو و دانه بندی شن و 

ماسه )26(

مبادالت مرزی و تجارت 
)74(

 هاب و مرکز فرماندهی 
جریان های بازرگانی و  حلقه 
اتصال خدمات انبارداری و 
حمل ونقلی و  فعالیت های 
مبتنی بر مبادالت مرزی و 

تجارت )60-63-74(
ایجاد شهر لجستیک 

سنندج با مجموعه ای از 
امکانات زیربنایی مانند 
پایانه های بار و مسافر، 
ایستگاه راه آهن و مراکز 

نگهداری و دپوی کاال و بار، 
سردخانه ها و سیلوها 

)64-65-66-74(
ارائه خدمات فنی و 

مهندسی و مدیریت )74(
پیمانکاری )45(

حمل و نقل باری و لجستیک 
)62-61-60(

قروه

صنایع غذایی )15( 
مواد و محصوالت شیمیایی 

با تاکید بر محصوالت 
پتروشیمی )23-24( 

فلزات اساسی )27(
الستیک و پالستیک )25(
صنایع کاغذسازی )21(
صنایع دستی )17-20(

صنایع نساجی و پوشاک 
)17-18(

صنایع بازیافت )37(

بهره برداری معدنی )طال( 
)13(

 بهره برداری معدنی 
)سنگ های تزئینی و نما( 

)14(
بهره برداری معدنی )سنگ 

آهن( )13(
استخراج و دانه بندی پوکه 

معدنی )14(

خدمات انبارداری و 
حمل ونقل )60-63(
ارائه خدمات فنی و 

مهندسی و مدیریت )74(
پیمانکاری )45(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان کردستان

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان کردستان به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

کامیاران

صنایع غذایی )15(
مواد و محصوالت شیمیایی 

با تاکید بر محصوالت 
پتروشیمی )23-24(
فلزات اساسی )27(

الستیک و پالستیک )25(
صنایع کاغذسازی )21(
صنایع دستی )17-20(

صنایع نساجی و پوشاک 
)17-18(

صنایع بازیافت )37( 

بهره برداری معدنی )طال( 
)13(

بهره برداری معدنی 
)سنگ های تزئینی و نما( 

)14(
بهره برداری معدنی )سنگ آهن(

)13(
شستشو و دانه بندی شن 

 وماسه )26(

مبادالت مرزی و تجارت 
)74(

ارائه خدمات فنی و 
مهندسی و مدیریت )74(

 پیمانکاری )45(

مریوان

صنایع غذایی )15( 
مواد و محصوالت شیمیایی 

با تاکید بر محصوالت 
پتروشیمی )23-24( 
صنایع دستی )17-20(

صنایع نساجی و پوشاک 
 )17-18(

مبادالت مرزی و تجارت 
)74(

 توسعه منطقه آزاد تجاری 
– صنعتی )74(

مرز رسمی باشماق 
مریوان و ایجاد مرز رسمی 
سیرانبند بانه در پیوند با 
اقلیم کردستان عراق )74(

 ایجاد اشتغال مرزی از 
طریق بازارجه های مرزی 

)74(
ارائه خدمات فنی و 

مهندسی و مدیریت )74(
 پیمانکاری )45(

حمل و نقل باری و لجستیک 
)62-61-60(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان کرمان

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه جنوب استان کرمان به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

بم

تولید خودرو)34(
ساخت وسایل نقلیه موتوری، 

تریلر و نیم تریلر )34(
ساخت تجهیزات الکتریکی )31(

ساخت تجهیزات مخابراتی 
)32(

ساخت تجهیزات پزشکی )33(

انبار کردن و انبارداری )63(
حمل و نقل زمینی )60( )ریلی و 

جاده ای(
خدمات پشتیبان تجارت و 

بازرگانی)خدمات مخابراتی، 
خدمات مالی، بیمه( )66-65-64(

حمل و نقل هوایی )62(
سایر فعالیت های کسب و کار - 

فعالیت های حقوقی و حسابداری 
)74(

رفسنجان

ساخت وسایل نقلیه موتوری، 
تریلر و نیم تریلر )34(

ساخت مواد و محصوالت 
شیمیایی )24( )تولید رنگ و 

دارو(

استخراج کانی های 
فلزی )13( )مس(

حمل و نقل هوایی )62(
حمل و نقل زمینی )60( 

)رجاده ای(
خدمات پشتیبان تجارت و 

بازرگانی)خدمات مخابراتی، 
خدمات مالی، بیمه( )66-65-64(
سایر فعالیت های کسب و کار - 

فعالیت های حقوقی و حسابداری 
)74(

استخراج کانی فلزی ارزوئیه
)13( )کرومیت(

حمل و نقل زمینی )60( )جاده ای(انار

استخراج کانی های بافت
فلزی )13( )سنگ آهن( 

استخراج کانی های بردسیر
فلزی)13( )سنگ آهن( 

استخراج کانی های رابر
فلزی)13( )مس( 

ساخت  محصوالت از الستیک راور
و پالستیک )25(

استخراج زغال سنگ 
)10(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان کرمان

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه جنوب استان کرمان به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

زرند

ساخت محصوالت غذایی 
و انواع آشامیدنی ها )15( 

)کلمپه، کماچ سهن، قاووت، 
سوهان زرندی(

استخراج زغال سنگ 
)10(

حمل و نقل زمینی )60( )ریلی و 
جاده آی(

سیرجان

ساخت تجهیزات پزشکی )33(
ساخت تجهیزات الکتریکی )31(

ساخت تجهیزات مخابراتی 
)32(

استخراج کانی های 
فلزی)13( )سنگ آهن( 

 انبار کردن و انبارداری )63(
حمل و نقل زمینی )60( )ریلی و 

جاده ای(
خدمات پشتیبان تجارت و 

بازرگانی)خدمات مخابراتی، 
خدمات مالی، بیمه( )66-65-64(

حمل و نقل هوایی )62(
 سایر فعالیت های کسب و کار - 

فعالیت های حقوقی و حسابداری 
)74(

شهربابک

استخراج کانی های 
فلزی )13( )مس( 
سایر معادن )14( 
)سنگ های قیمتی(

حمل و نقل زمینی )60( )جاده ای(

حمل و نقل زمینی )60( )جاده ای(فهرج

کرمان

ساخت محصوالت غذایی 
و انواع آشامیدنی ها )15( 

)کلمپه، کماچ سهن، قاووت، 
سوهان زرندی(

ساخت  محصوالت از الستیک 
و پالستیک )25(

ساخت مواد و محصوالت 
شیمیایی )24( )تولید رنگ و 

دارو(
ساخت تجهیزات پزشکی )33(
ساخت تجهیزات الکتریکی )31(

ساخت تجهیزات مخابراتی 
)32(

استخراج کانی های 
فلزی)13( )سنگ آهن( 

سایر معادن )14( 
)سنگ های قیمتی(

حمل و نقل زمینی )60( )ریلی و 
جاده ای(

خدمات پشتیبان تجارت و 
بازرگانی)خدمات مخابراتی، 

خدمات مالی، بیمه( )66-65-64(
حمل و نقل هوایی )62(

سایر فعالیت های کسب و کار - 
فعالیت های حقوقی و حسابداری 

)74(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان کرمان

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه جنوب استان کرمان به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

استخراج زغال سنگ کوهبنان
)10(

جیرفت

ساخت  محصوالت از الستیک 
و پالستیک )25(

ساخت محصوالت غذایی 
و انواع آشامیدنی ها )15( 
)رب، چیپس پیاز و سیب 

زمینی، فرآوری خرما و افشره 
مرکبات(

استخراج کانی های 
فلزی )13( )مس(

استخراج کانی فلزی 
)13( )منگنز(

حمل و نقل هوایی )62(
حمل و نقل زمینی )60( )جاده ای(

خدمات پشتیبان تجارت و 
بازرگانی)خدمات مخابراتی، 

خدمات مالی، بیمه( )66-65-64(
سایر فعالیت های کسب و کار - 

فعالیت های حقوقی و حسابداری 
)74(

عنبرآباد

ساخت محصوالت غذایی 
و انواع آشامیدنی ها )15( 
)رب، چیپس پیاز و سیب 

زمینی، فرآوری خرما و افشره 
مرکبات(

استخراج کانی های 
فلزی )13( )مس(

فاریاب

استخراج کانی فلزی 
)13()کرومیت(

سایر معادن )14( )طال(
استخراج کانی فلزی 

)13()تیتانیوم(

استخراج کانی فلزی منوجان
)13()کرومیت(

استخراج کانی فلزی کهنوج
)13()تیتانیوم(

ریگان

نرماشیر



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان کرمانشاه

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی وخدماتمعدنصنعتشهرستان

اسالم آباد 
غرب

محصوالت غذائي وآشاميدنيها)15( 
ساخت كاغذومحصوالت كاغذي)21( 
محصوالت ازالستيك وپالستيك)25( 

ساخت مواد و محصوالت 
شیمیایی)24(- تولید سایر  

محصوالت کانی غیرفلزی )26(- تولید 
فلزات اساسی )27( نساجی )17(

استخراج 
سايرمعادن)14(

 منطقه ویژه اقتصادی )63( – 
توسعه فروشگاه های زنجیره ای 
)52( و شرکت های پخش کاال )51( 

– ایجاد نمایشگاه دائمی فرش 
)74(

پاوه 

محصوالت ازالستيك وپالستيك)25(- 
ساخت پوشاک، عمل آوردن و 

رنگ کردن پوست(18)-  محصوالت 
غذایی و آشامیدنی)15(– انتشار، 

چاپ و تکثیر(22) –  ساخت مواد و 
محصوالت شیمیایی)24(–  )ساخت 
سایر محصوالت کانی غیرفلزی)26(

استخراج 
سايرمعادن)14(

ایجاد باراندازهای کاال )63(- 
ایجادزیرساخت و تکمیل پس 
کرانه های مرزی در راستای 

توسعه، تسهیل و تسریع در 
مبادالت تجارت خارجی )74(

ثالث 
باباجاني

 ساخت پوشاک، عمل آوردن و 
رنگ کردن پوست) 18(– ساخت 
منسوجات) 17(- ساخت مواد و 

محصوالت شیمیایی)24( –  ساخت 
محصوالت از الستیک و پالستیک) 
25(– انتشار، چاپ و تکثیر)22 (– 

ساخت محصوالت فلزی فابریکی) 
28(-  ساخت مبلمان ، مصنوعات 
طبقه بندی نشده) 36 (- نساجی 

)17( - ساخت سایر محصوالت کانی 
غیرفلزی) 26 ( 

استخراج 
سايرمعادن)14(

 ایجاد و توسعه مرکز خدمات 
تجاری )74(

جوانرود

ساخت ماشين آالت وتجهيزات)29( 
- )محصوالت غذایی و آشامیدنی)15(– 

ساخت مواد و محصوالت 
شیمیایی(24 –  )انتشار، چاپ و 

تکثیر)22( –ساخت پوشاک، عمل 
آوردن و رنگ کردن پوست)18( 

سايرمحصوالت كاني غيرفلزي)26(

استخراج 
سايرمعادن)14(

 ایجاد و توسعه مرکز خدمات 
تجاری )74(

داالهو

محصوالت غذائي وآشاميدنيها)15(
سايرمحصوالت كاني غيرفلزي)26(- 

ساخت مواد و محصوالت 
شیمیایی)24( - ساخت محصوالت 

فلزی فابریکی) 28(

استخراج 
سايرمعادن)14(

 احداث بازارچه فروش صنایع 
دستی )74(– توسعه و ایجاد 

کارگاه های متمرکز و غیرمتمرکز 
قالی بافی



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان کرمانشاه

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی وخدماتمعدنصنعتشهرستان

روانسر
ساخت ماشين آالت وتجهيزات)29(
محصوالت ازالستيك وپالستيك)25(

ساخت منسوجات)17(
 

كامپيوتروفعاليتهاي 
مربوطه)72(، ایجاد کارگاه های 

متمرکز و غیرمتمرکز قالی بافی 
– توسعه شرکت های پخش کاال 
)51(و فروشگاه های زنجیره ای 

)52(

سرپل 
ذهاب

محصوالت ازالستيك وپالستيك)25( 
ايرمحصوالت كاني غيرفلزي)26( 

محصوالت غذائي وآشاميدنيها)15( 
ساخت فلزات اساسی)27 ( ساخت 

مواد و محصوالت شیمیایی)24(

استخراج 
سايرمعادن)14(

سايرفعاليتهاي خدمات 
مهندسي )74(

سنقر

محصوالت فلزي فابريكي)28( - 
سايرمحصوالت كاني غيرفلزي)26(- 

ساخت مواد و محصوالت 
شیمیایی)24( – )محصوالت غذایی 

و آشامیدنی)15( - ساخت فلزات 
اساسی)27 ( –ساخت ماشین آالت و 

تجهیزات) 29(

استخراج 
سايرمعادن)14(

 

قصر 
شيرين 

بازيافت)37(- محصوالت غذائي 
وآشاميدنيها)15(- سايرمحصوالت 
كاني غيرفلزي)26(- )ساخت فلزات 
اساسی( 27 –ساخت محصوالت از 

الستیک و پالستیک) 25(

استخراج 
سايرمعادن)14(

تکمیل زیرساخت های مرز 
رسمی پرویزخان )63( – ایجاد 
فروشگاه های معاف از مالیات 

)Free Shop( در مرزهای 
خسروی و پرویزخان )74( – 

ایجادزیرساخت و تکمیل پس 
کرانه های مرزی در راستای 

توسعه، تسهیل و تسریع در 
مبادالت تجارت خارجی )74(

كنگاور

محصوالت غذائي وآشاميدنيها)15(- 
سايرمحصوالت كاني غيرفلزي)26( - 
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی 

)26( - ساخت مواد و محصوالت 
شیمیایی)24( –ساخت وسایل نقلیه 
موتوری) 34( -  ساخت ماشین آالت 

و دستگاه های برقی)31(

استخراج 
سايرمعادن)14(

توسعه و ایجاد کارگاه های 
متمرکز و غیرمتمرکز قالی بافی 
– توسعه صنعت پخش کاال )51(و 

فروشگاه های زنجیره  ای )52(

صحنه 

وسايل نقليه موتوري)34(
ساخت فلزات اساسي)27(

محصوالت غذائي وآشاميدنيها)15(
ساخت موادومحصوالت 

شيميائي)24(

استخراج 
سايرمعادن)14(

 توسعه و ایجاد کارگاه های 
متمرکز و غیرمتمرکز قالی بافی 

– توسعه صنعت پخش کاال و 
فروشگاه های زنجیره ای )52(– 
احداث بازار روزهای از تولید به 

مصرف )74(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی وخدماتمعدنصنعتشهرستان

كرمانشاه 

ساخت موادومحصوالت 
شيميائي)24(

ساخت فلزات اساسي)27(
محصوالت ازالستيك وپالستيك)25(

محصوالت فلزي فابريكي)28(
محصوالت غذائي وآشاميدنيها)15(

وسايل نقليه موتوري)34(
ابزارپزشكي-اپتيكي-دقيق-

ساعت)33(
بازیافت)37(

كك وفراورده هاي حاصل ازنفت)23(
ساخت ماشين آالت وتجهيزات)29(

ساخت منسوجات)17(
ساخت كاغذومحصوالت كاغذي)21(

چوب ومحصوالت چوبي بجزمبل)20(
سايرفعاليتهاي خدمات 

مهندسي)74(
مبلمان سايرمصنوعات)36(

انتشاروچاپ وتكثير)22(
ماشين آالت ودستگاههاي برقي)31(

دباغي -كامپيوتروفعاليتهاي 
مربوطه)72(

چرم -كيف-چمدان-كفش)19(

استخراج 
سايرمعادن)14(

 بندر خشک غرب کشور )63(– 
خوشه نان برنجی – ایجاد و راه 
اندازی مراکز خرید و مجتمع 

های تجاری – ایجاد باراندازهای 
کاال و توسعه صنعت پخش کاال  

)51(– ایجاد نمایشگاه دائمی و 
بین المللی جدید )74( – استقرار 
نمایندگی برندهای مهم تولیدی 

کشور در استان

استخراج ساخت منسوجات)17(گيالنغرب 
سايرمعادن)14(

 ایجاد پایانه قیرطبیعی – تکمیل 
زیرساخت های مرز رسمی 

سومار  )63(– توسعه و ایجاد 
کارگاه های متمرکز و غیرمتمرکز 

قالی بافی - ایجادزیرساخت و 
تکمیل پس کرانه های مرزی 
در راستای توسعه، تسهیل و 

تسریع در مبادالت تجارت خارجی 
)74(

هرسين 

ساخت مواد و محصوالت 
شیمیایی)24( ساخت منسوجات) 
(17–ساخت فلزات اساسی) 27 (– 

ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی) 21( 
محصوالت غذائي وآشاميدنيها)15(- 
محصوالت ازالستيك وپالستيك)25(- 

سايرمحصوالت كاني غيرفلزي)26(

استخراج 
سايرمعادن)14(

 توسعه و ایجاد کارگاه های 
متمرکز و غیرمتمرکز قالی بافی 

– توسعه زنجیره ارزش فرش 
دستباف – ایجاد شهرک صنفی – 
فرآوری پشم – ریسندگی – ایجاد 

نمایشگاه دائمی فرش )74(

استان کرمانشاه



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان کهکیلویه و بویر احمد

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان کهکیلویه و بویر احمد به تفکیک شهرستان 
)نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

بویراحمد

صنایع غذایی و تبدیلی

استخراج کانی های 
غیرفلزی

ترانزیت کاال

کانی غیرفلزی

ترانزیت مسافر فلزات اساسی

کانی های غیرفلزی

گچساران

صنایع غذایی و تبدیلی

استخراج نفت و گاز

ترانزیت کاال

مواد و محصوالت شیمیایی
ترانزیت مسافر

محصوالت الستیکی و پالستیکی

کهگیلویه

ترانزیت کاالاستخراج نفت و گازصنایع غذایی و تبدیلی

مواد و محصوالت شیمیایی

استخراج کانی های 
ترانزیت مسافرغیرفلزی کانی غیرفلزی

فلزات اساسی

دنا

صنایع غذایی و تبدیلی

استخراج کانی های 
غیرفلزی کانی غیرفلزی

فلزات اساسی

بهمئی

استخراج نفت و گازمواد و محصوالت شیمیایی

محصوالت الستیکی و پالستیکی

استخراج کانی های 
غیرفلزی کانی غیرفلزی

فلزات اساسی

چرام
کانی غیرفلزی

استخراج کانی های 
غیرفلزی

فلزات اساسی

استخراج نفت و گازباشت



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان گلستان

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان گلستان به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

صنايع غذايي )15(آزادشهر
ساخت منسوجات )17(

استخراج سایر معادن 
طبقه بندی نشده در 

جای دیگر )14(

سایر فعالیت های کسب و کار 
)74(

فعاليتهاي پشتيباني و كمكي 
حمل و نقل؛ فعاليتهاي 

آژانسهاي مسافرتي )63(

صنايع غذايي )15(آق قال
ساخت منسوجات )17(

استخراج سایر معادن 
طبقه بندی نشده در 

جای دیگر )14(

فعاليتهاي پشتيباني و كمكي 
حمل و نقل؛ فعاليتهاي 
آژانسهاي مسافرتي )63

سایر فعالیت های کسب و کار 
)74(

بندر ترکمن

صنايع غذايي )15(
ساخت منسوجات )17(

صنايع شيميايي، بهداشتي و 
دارويي )24(

استخراج سایر معادن 
طبقه بندی نشده در 

جای دیگر )14(

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای 

آژانسهای مسافرتی )63(

بندر گز

صنايع كاني هاي فلزي )27(
صنايع غذايي )15(

کشاورزی، شکار و فعالیتهای 
خدماتی وابسته )01(

استخراج سایر معادن 
طبقه بندی نشده در 

جای دیگر )14(

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای 

آژانسهای مسافرتی )63(

صنايع غذايي )15(رامیان
ساخت منسوجات )17(

استخراج سایر معادن 
طبقه بندی نشده در 

جای دیگر )14(

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای 

آژانسهای مسافرتی )63(

صنايع غذايي )15(کردکوی
استخراج سایر معادن 
طبقه بندی نشده در 

جای دیگر )14(

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای 

آژانسهای مسافرتی )63(
فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 

حمل و نقل؛ فعالیتهای 
آژانسهای مسافرتی )63

صنايع غذايي )15(کالله
سایر فعالیت های کسب و کار 

)74(
انرژی )40(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان گلستان

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان گلستان به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

صنايع غذايي )15(گرگان

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای 
آژانسهای مسافرتی )63

سایر فعالیت های کسب و کار 
)74(

صنايع غذايي )15(گمیشان

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای 
آژانسهای مسافرتی )63

سایر فعالیت های کسب و کار 
)74(

گنبد 
کاووس

صنايع غذايي )15(
صنايع شيميايي، بهداشتي و 

دارويي )24(

انرژی )40(
فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 

حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 
مسافرتی )63

سایر فعالیت های کسب و کار 
)74(

صنايع غذايي )15(علی آباد
ساخت منسوجات )17(

انرژی )40(
فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 

حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 
مسافرتی )63(

صنايع غذايي )15(مینودشت
ساخت منسوجات )17(

انرژی )40(
فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 

حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 
مسافرتی )63(

صنايع غذايي )15(گالیکش
استخراج سایر معادن 
طبقه بندی نشده در 

جای دیگر )14(

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 
حمل و نقل؛ فعالیتهای 

آژانسهای مسافرتی )63(

صنايع غذايي )15(مراوه تپه
ساخت منسوجات )17(

انرژی )40(
فعالیتهای پشتیبانی و کمکی 

حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 
مسافرتی )63(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان گیالن

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان گیالن به تفکیک  شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

آستانه 
اشرفیه

صنایع غذایی و آشامیدنی )15(

نساجی و پوشاک )18-17(

چوب و محصوالت چوبی )20(

مواد و محصوالت شیمیایی )24(

محصوالت الستيكي و پالستيكي )25(

الهیجان

صنایع غذایی و آشامیدنی )15(

نساجی و پوشاک )18-17(

چوب و محصوالت چوبی )20(

مواد و محصوالت شیمیایی )24(

محصوالت الستيكي و پالستيكي )25(

لنگرود

صنایع غذایی و آشامیدنی )15(

نساجی و پوشاک )18-17(

چوب و محصوالت چوبی )20(

مواد و محصوالت شیمیایی )24(

محصوالت الستيكي و پالستيكي )25(

رودسر

صنایع غذایی و آشامیدنی )15(

نساجی و پوشاک )18-17(

چوب و محصوالت چوبی )20(

مواد و محصوالت شیمیایی )24(

محصوالت الستيكي و پالستيكي )25(

رودبار
صنایع غذایی و آشامیدنی )15(

بازیافت )37(

منجیل
صنایع غذایی و آشامیدنی )15(

بازیافت )37(

لوشان
صنایع غذایی و آشامیدنی )15(

بازیافت )37(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان گیالن

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان گیالن به تفکیک  شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

رشت

نساجی و پوشاک )18-17(
چرم و مصنوعات چرمی )19(
چوب و محصوالت چوبی )20(

مواد و محصوالت شیمیایی )24(
محصوالت الستيكي و پالستيكي )25(

توليد ماشين آالت و تجهيزات )29(
صنایع دریایی )35(

بازیافت )37(

انزلی

قطب تجاری )63(نساجی و پوشاک )18-17(

چرم و مصنوعات چرمی )19(

قطب لجستیکی )62-61(

چوب و محصوالت چوبی )20(
مواد و محصوالت شیمیایی )24(

محصوالت الستيكي و پالستيكي )25(
توليد ماشين آالت و تجهيزات )29(

صنایع دریایی )35(
بازیافت )37(

رضوانشهر

چرم و مصنوعات چرمی )19(
چوب و محصوالت چوبی )20(

مواد و محصوالت شیمیایی )24(
محصوالت الستيكي و پالستيكي )25(

بازیافت )37(

طوالش

چرم و مصنوعات چرمی )19(
چوب و محصوالت چوبی )20(

مواد و محصوالت شیمیایی )24(
محصوالت الستيكي و پالستيكي )25(

بازیافت )37(

آستارا

قطب لجستیکی )61-62(چرم و مصنوعات چرمی )19(

چوب و محصوالت چوبی )20(

ترانزیت )63(
مواد و محصوالت شیمیایی )24(

محصوالت الستيكي و پالستيكي )25(
بازیافت )37(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان لرستان

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان لرستان به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

تجارت معدن صنعت شهرستان

خدمات بیمه، مالی، خدمات 
مهندسی و پیمانکاری و ... )60-

)74-64-63
خدمات ترانزیت کاال و مسافر، 

بارانداز کاال و ... )63(

استخراج و فرآوری 
معدن )14(

صنایع غذایی )15(
صنایع نساجی )17(
صنایع پوشاک )18(

کاغذ و محصوالت کاغذی )21(
صنایع دارویی )24(

صنایع الستیک و پالستیک )25(
صنایع کانی غیرفلزی )به ویژه 

سنگ های تزئینی و نمای 
ساختمانی( )26(

صنایع نورد، فوالد و فرو آلیاژ 
)27(

صنایع ماشین سازی )29(
تولید ماشین آالت و دستگاه های 

برقی )31(
تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

خرم آباد

خدمات بیمه، مالی، خدمات 
مهندسی و پیمانکاری و ... )60-

)74-64-63
خدمات ترانزیت کاال و مسافر، 

بارانداز کاال و ... )63(

استخراج و فرآوری 
معدن )14(

صنایع غذایی )15(
صنایع نساجی )17(
صنایع پوشاک )18(
صنایع دارویی )24(

صنایع کانی غیرفلزی )26(
صنایع ماشین سازی )29(

تولید ماشین آالت و دستگاه های 
برقی )31(

تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(
خودرو سازی )34(

بروجرد

خدمات بیمه، مالی، خدمات 
مهندسی و پیمانکاری و ... )60-

)74-64-63
خدمات ترانزیت کاال و مسافر، 

بارانداز کاال و ... )63(

استخراج و فرآوری 
معدن )14(

صنایع غذایی )15(
صنایع کانی غیرفلزی )26(
صنایع ماشین سازی )29(

تولید ماشین آالت و دستگاه های 
برقی )31(

تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

دورود



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان لرستان

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان لرستان به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

تجارت معدن صنعت شهرستان

خدمات بیمه، مالی، خدمات 
مهندسی و پیمانکاری و ... )60-

)74-64-63
خدمات ترانزیت کاال و مسافر، 

بارانداز کاال و ... )63(

استخراج و فرآوری 
معدن )14(

صنایع غذایی )15(
صنایع کانی غیرفلزی )26(
صنایع ماشین سازی )29(

تولید ماشین آالت و دستگاه های 
برقی )31(

تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

الیگودرز

سایر فعالیت های کسب و کار 
)74(

استخراج و فرآوری 
معدن )14(

صنایع دارویی )24(
صنایع کانی غیرفلزی )26(

صنایع نورد، فوالد و فرو آلیاژ 
)27(

ازنا

خدمات بیمه، مالی، خدمات 
مهندسی و پیمانکاری و ... )60-

)74-64-63
خدمات ترانزیت کاال و مسافر، 

بارانداز کاال و ... )63(

استخراج و فرآوری 
معدن )14(

صنایع غذایی )15(
صنایع شیمیایی و پتروشیمی 

)24(
صنایع الستیک و پالستیک )25(

صنایع کانی غیرفلزی )26(

کوهدشت

خدمات بیمه، مالی، خدمات 
مهندسی و پیمانکاری و ... )60-

)74-64-63
خدمات ترانزیت کاال و مسافر، 

بارانداز کاال و ... )63(

صنایع غذایی )15(
صنایع نساجی )17(
صنایع پوشاک )18(

صنایع کانی غیرفلزی )26(

دلفان

سایر فعالیت های کسب و کار 
)74(

صنایع غذایی )15(
صنایع کانی غیرفلزی )26( سلسله

ترانزیت )60(
سایر فعالیت های کسب و کار 

)74(

استخراج و فرآوری 
معدن )14(

صنایع غذایی )15(
صنایع الستیک و پالستیک )25(

صنایع کانی غیرفلزی )26(
پلدختر

ترانزیت )60(
سایر فعالیت های کسب و کار 

)74(

صنایع غذایی )15(
صنایع دارویی )24(

صنایع کانی غیرفلزی )26(
رومشکان

ترانزیت )60(
سایر فعالیت های کسب و کار 

)74(

استخراج و فرآوری 
معدن )14(

صنایع غذایی )15(
صنایع کانی غیرفلزی )26( چگنی



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان مازندران

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان مازندران به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

خدماتمعدنصنعتشهرستان

آمل

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید منسوجات )17(

تولید پوشاک )18(
تولید چوب و محصوالت چوبی )20(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

انتشارات و چاپ )22(
صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته 

ای )23(
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
تولید فلزات اساسی )27(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(
تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای 

دیگر )31(
تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی )32(

تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(
تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(

)14
ی )

دن
مع

ی 
ها

گ 
سن

ر 
سای

ج 
خرا

ست
ا

حمل و نقل 
زمینی و 

حمل و نقل 
از طریق خط 

لوله)60(
فعالیت های 
پشتیبان و 

کمکی حمل و 
نقل )63(

سایر فعالیت 
های کسب و 

کار )74(

بابل

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید منسوجات )17(

تولید پوشاک )18(
تولید چوب و محصوالت چوبی )20(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

انتشارات و چاپ )22(
صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته 

ای )23(
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
تولید فلزات اساسی )27(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(
تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای 

دیگر )31(
تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(
تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(
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لوله)60(
سایر فعالیت 
های کسب و 

کار )74(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان مازندران

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان مازندران به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

خدماتمعدنصنعتشهرستان

بابلسر

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید منسوجات )17(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(
صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته 

ای )23(
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
تولید فلزات اساسی )27(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(
تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای 

دیگر )31(
تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(
تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

حمل و نقل 
زمینی و 

حمل و نقل 
از طریق خط 

لوله)60(
سایر فعالیت 
های کسب و 

کار )74(

بهشهر

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید منسوجات )17(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(
صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته 

ای )23(
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
تولید فلزات اساسی )27(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(
تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای 

دیگر )31(
تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(
تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

)14
ی )
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ج 
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حمل و نقل 
زمینی و 

حمل و نقل 
از طریق خط 

لوله)60(
حمل و نقل 

آبی )61(
سایر فعالیت 
های کسب و 

کار )74(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان مازندران

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان مازندران به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

خدماتمعدنصنعتشهرستان

تنکابن

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید منسوجات )17(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید فلزات اساسی )27(
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(
تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای 

دیگر )31(
14(تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

ی )
دن
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ست

ا

حمل و نقل 
زمینی و 

حمل و نقل 
از طریق خط 

لوله)60(
سایر فعالیت 
های کسب و 

کار )74(

جویبار

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید منسوجات )17(

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(
صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته 

ای )23(
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
تولید فلزات اساسی )27(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(
تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای 

دیگر )31(
تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(

حمل و نقل 
زمینی و 

حمل و نقل 
از طریق خط 

لوله)60(
سایر فعالیت 
های کسب و 

کار )74(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان مازندران

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان مازندران به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

خدماتمعدنصنعتشهرستان

چالوس

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید منسوجات )17(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته 
ای )23(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(
تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای 

دیگر )31(
تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی )32(

تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(
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از طریق خط 

لوله)60(
سایر فعالیت 
های کسب و 

کار )74(

رامسر

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
ل تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

نق
و 

ل 
م

ح
)6

2(
ی 

وای
ه

ساری

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید منسوجات )17(

تولید پوشاک )18(
تولید چوب و محصوالت چوبی )20(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته 
ای )23(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید فلزات اساسی )27(
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(
تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای 

دیگر )31(
تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی )32(

تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(
تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(
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لوله)60(
حمل و نقل 
هوایی )62(

فعالیت های 
پشتیبان و 

کمکی حمل و 
نقل )63(

سایر فعالیت 
های کسب و 

کار )74(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان مازندران

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان مازندران به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

خدماتمعدنصنعتشهرستان

سواد کوه

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید منسوجات )17(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

انتشارات و چاپ )22(
صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته 

ای )23(
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
تولید فلزات اساسی )27(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(
تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای 

دیگر )31(
تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(
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حمل و نقل 
از طریق خط 

لوله)60(
سایر فعالیت 
های کسب و 

کار )74(

سواد کوه 
شمالی

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید منسوجات )17(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید فلزات اساسی )27(
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(
تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای 

دیگر )31(
تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(
تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(
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زمینی و 

حمل و نقل 
از طریق خط 

لوله)60(
فعالیت های 
پشتیبان و 

کمکی حمل و 
نقل )63(

سایر فعالیت 
های کسب و 

کار )74(

سیمرغ

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید منسوجات )17(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید فلزات اساسی )27(
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(

حمل و نقل 
زمینی و 

حمل و نقل 
از طریق خط 

لوله)60(
سایر فعالیت 
های کسب و 

کار )74(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان مازندران به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

خدماتمعدنصنعتشهرستان

عباس آباد

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید منسوجات )17(

تولید پوشاک )18(
تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید فلزات اساسی )27(
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(
تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای 

دیگر )31(

حمل و نقل 
زمینی و 

حمل و نقل 
از طریق خط 

لوله)60(
سایر فعالیت 
های کسب و 

کار )74(

فریدون 
کنار

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید منسوجات )17(

تولید پوشاک )18(
تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(

حمل و نقل 
آبی )61(

سایر فعالیت 
های کسب و 

کار )74(

قائم شهر

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید منسوجات )17(

تولید پوشاک )18(
تولید چوب و محصوالت چوبی )20(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید فلزات اساسی )27(
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(
تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای 

دیگر )31(
تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی )32(

تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(
تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(

حمل و نقل 
زمینی و 

حمل و نقل 
از طریق خط 

لوله)60(
فعالیت های 
پشتیبان و 

کمکی حمل و 
نقل )63(

سایر فعالیت 
های کسب و 

کار )74(

استان مازندران



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان مازندران به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

خدماتمعدنصنعتشهرستان

کالردشت
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

تولید منسوجات )17(
تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

حمل و نقل 
زمینی و 

حمل و نقل 
از طریق خط 

لوله)60(
سایر فعالیت 
های کسب و 

کار )74(

گلوگاه

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید منسوجات )17(

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(

حمل و نقل 
زمینی و 

حمل و نقل 
از طریق خط 

لوله)60(
فعالیت های 
پشتیبان و 

کمکی حمل و 
نقل )63(

سایر فعالیت 
های کسب و 

کار )74(

محمودآباد

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید منسوجات )17(

تولید پوشاک )18(
تولید چوب و محصوالت چوبی )20(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید فلزات اساسی )27(
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(
تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای 

دیگر )31(
تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

حمل و نقل 
زمینی و 

حمل و نقل 
از طریق خط 

لوله)60(
سایر فعالیت 
های کسب و 

کار )74(

استان مازندران



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان مازندران به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

خدماتمعدنصنعتشهرستان

میاندورود

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید پوشاک )18(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(
صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته 

ای )23(
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
تولید فلزات اساسی )27(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(

)14
ی )

دن
مع

ی 
ها

گ 
سن

ر 
سای

ج 
خرا

ست
ا

حمل و نقل 
زمینی و 

حمل و نقل 
از طریق خط 

لوله)60(
سایر فعالیت 
های کسب و 

کار )74(

نکا

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید منسوجات )17(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید فلزات اساسی )27(
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(
تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای 

دیگر )31(
تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

14(تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(
ی )

دن
مع

ی 
ها

گ 
سن

ر 
سای

ج 
خرا

ست
ا

حمل و نقل 
زمینی و 

حمل و نقل 
از طریق خط 

لوله)60(
سایر فعالیت 
های کسب و 

کار )74(

استان مازندران



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان مازندران به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

خدماتمعدنصنعتشهرستان

نور

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید منسوجات )17(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته 
ای )23(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید فلزات اساسی )27(
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(
تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای 

دیگر )31(
تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(

)10
گ )
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ل 

غا
ج ز

خرا
ست

ا
)14

ی )
دن

مع
ی 

ها
گ 

سن
ر 

سای
ج 

خرا
ست

ا

حمل و نقل 
زمینی و 

حمل و نقل 
از طریق خط 

لوله)60(
سایر فعالیت 
های کسب و 

کار )74(

نوشهر

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید منسوجات )17(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته 
ای )23(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید فلزات اساسی )27(
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(
تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای 

دیگر )31(

حمل و نقل 
آبی )61(

حمل و نقل 
هوایی )62(

سایر فعالیت 
های کسب و 

کار )74(

استان مازندران



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان مرکزی

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان مرکزی به تفکیک شهرستان )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

اراک

ساخت فلزات اساسی )27(

استخراج 
سنگ آهن 

)13(

خدمات بازرگانی )مرکز ذخیره سازی، 
نگهداری، عرضه و بارانداز کاال( )63(

ترانزیت )مرکز لجستیک کشور(
تولید منسوجات )17( )62-61(

خدمات گردشگری )طبیعی و عبوری( محصوالت فلزی فابریکی)28(
)55(

خدمات پزشکی )85(مواد و محصوالت شیمیایی )24(

آموزش عالی با رویکرد فنی و 
مهندسی )80( ماشین آالت و تجهیزات )29(

وسایل نقلیه موتوری )34(

-

تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

محصوالت از الستیک و پالستیک )25(

ماشین آالت و دستگاه های برقی )31(

سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

مبلمان )36(

رادیو و تلویزیون و وسایل ارتباطی 
)32(

آشتیان

ساخت فلزات اساسی )27(

دهکده سالمت )خدمات مورد نیاز -
سالمندان( )85(

صنایع تولید مواد و محصوالت 
)24( شیمیایی 

ساخت ماشین آالت و تجهیزات )29(

ابزار پزشکی، اپتیکی، دقیق و ساعت 
)33(

-محصوالت از الستیک و پالستیک )25(تفرش

خدمات گردشگری )طبیعی و تاریخی( 
)55(

دهکده سالمت )خدمات مورد نیاز 
سالمندان( )85(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان مرکزی

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان مرکزی به تفکیک شهرستان )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

خمین

سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

استخراج 
طال )13(

خدمات گردشگری )طبیعی و تاریخی( 
)55(

ساخت فلزات اساسی )27(

مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت 
)23(

وسایل نقلیه موتوری )34(

غذایی و آشامیدنی )15(

تولید منسوجات )17(

محصوالت از الستیک و پالستیک )25(

مبلمان و سایر مصنوعات )36(

خنداب
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

صنایع تولید مواد و محصوالت 
شیمیایی )گیاهان دارویی( )24(

--

دلیجان

سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

خدمات گردشگری )طبیعی، تاریخی و -
عبوری( )55(

فلزات اساسی )27(

مواد و محصوالت شیمیایی )24(

محصوالت غذایی و آشامیدنی )15(

ساخت منسوجات )17(

زرندیه

سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

-

خدمات بازرگانی )بندر خشک( )63(
خدمات گردشگری )تفریحی، ورزشی و 

عبوری( )55(
-

ساخت فلزات فابریکی )28(

مواد و محصوالت شیمیایی )24(

وسایل نقلیه موتوری )34(

غذایی و آشامیدنی )15(

محصوالت از الستیک و پالستیک )25(

ماشین آالت و دستگاه های برقی )31(

ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

مبلمان و سایر مصنوعات )36(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان مرکزی به تفکیک شهرستان )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

ساوه

سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

خدمات بازرگانی و ترانزیتی )63(-

ساخت فلزات اساسی )27(

محصوالت فلزی فابریکی )28(

مواد و محصوالت شیمیایی )24(

وسایل نقلیه موتوری )34(

محصوالت غذایی و آشامیدنی )15(

منسوجات )17(

محصوالت از الستیک و پالستیک )25(

ماشین آالت و دستگاه های برقی )31(

ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

ابزار پزشکی، اپتیکی، دقیق و ساعت 
)33(

شازند

سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

استخراج 
سرب و 
روی )13(

خدمات گردشگری طبیعی و ورزشی 
)55(

مواد و محصوالت شیمیایی )24(

محصوالت غذایی و آشامیدنی )15(

کک و فرآورده های حاصل از نفت )23(

فراهان
-منسوجات )17(

-
صنایع تولید مواد و محصوالت 

شیمیاییی )24(

مبلمان و سایر مصنوعات )36(کمیجان
خدمات گردشگری و بوم گردی )55(-تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

محالت

استخراج سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(
تراورتن و 
مرمریت 

)14(

خدمات گردشگری، طبیعی و تاریخی 
)55( منسوجات )17(

ماشین آالت و دستگاه های برقی )31(

استان مرکزی



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان هرمزگان

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان هرمزگان به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

تجارت معدن صنعت شهرستان

ساختمان )45( استخراج نفت 
خام و گاز )11(

صنایع غذایی )15(
صنایع فلزی )27( پارسیان

حمل و نقل زمینی و ... )60(
حمل و نقل آبی )61(

فعالیت های پشتیبان حمل و نقل )63(
پست و مخابرات )64(

واسطه گری مالی بجز بیمه و صندوق های 
بازنشستگی )65(

بیمه و بازنشستگی )66(
سایر فعالیت های کسب و کار )74(

ساختمان )45(

استخراج نفت 
خام و گاز )11(

صنایع غذایی )15(
صنایع دریایی )35( بندر لنگه

حمل و نقل آبی )61(
فعالیت های پشتیبان حمل و نقل )63(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(
ساختمان )45(

استخراج سایر 
سنگ های 
معدنی )14(

صنایع غذایی )15(
صنایع کانی غیرفلزی 

)26(
صنایع دریایی )35(

بندر خمیر

حمل و نقل زمینی و ... )60(
فعالیت های پشتیبان حمل و نقل )63(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(
ساختمان )45(

استخراج سنگ 
های فلزی )13(

صنایع غذایی )15(
صنایع دریایی )35(

میناب

فعالیت های پشتیبان حمل و نقل )63(
سایر فعالیت های کسب و کار )74(

ساختمان )45(

صنایع غذایی )15(
ماشین سازی )29(
صنایع دریایی )35(

سیریک

فعالیت های پشتیبان حمل و نقل )63(
سایر فعالیت های کسب و کار )74(

ساختمان )45(

صنایع غذایی )15(
ماشین سازی )29(
صنایع دریایی )35(

جاسک

فعالیت های پشتیبان حمل و نقل )63(
سایر فعالیت های کسب و کار )74(

استخراج نفت 
خام و گاز )11( صنایع غذایی )15( ابوموسی

حمل و نقل زمینی و ... )60(
حمل و نقل آبی )61(

حمل و نقل هوایی )62(
فعالیت های پشتیبان حمل و نقل )63(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(
ساختمان )45(

استخراج نفت 
خام و گاز )11(

صنایع غذایی )15(
صنایع کانی غیرفلزی 

)26(
صنایع فلزی )27(

صنایع دریایی )35(

قشم



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان هرمزگان

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان هرمزگان به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

تجارت معدن صنعت شهرستان

حمل و نقل زمینی و ... )60(
حمل و نقل آبی )61(

حمل و نقل هوایی )62(
فعالیت های پشتیبان حمل و نقل )63(

پست و مخابرات )64(
واسطه گری مالی )65(

بیمه و بازنشستگی )66(
سایر فعالیت های کسب و کار )74(

ساختمان )45(

استخراج نفت 
خام و گاز )11(

استخراج سنگ 
های فلزی )13(
استخراج سایر 

سنگ های 
معدنی )14(

صنایع غذایی )15(
صنایع فلزی )27(

ماشین سازی )29(
صنایع دریایی )35(

بندرعباس

سایر فعالیت های کسب و کار )74( صنایع غذایی )15( بشاگرد

سایر فعالیت های کسب و کار )74(
ساختمان )45( صنایع غذایی )15( رودان

فعالیت های پشتیبان حمل و نقل )63(
سایر فعالیت های کسب و کار )74(

ساختمان )45(

استخراج سایر 
سنگ های 
معدنی )14(

صنایع کانی غیرفلزی 
)26( حاجی آباد

سایر فعالیت های کسب و کار )74(
ساختمان )45( صنایع غذایی )15( بستک

حمل و نقل زمینی و ... )60(
حمل و نقل آبی )61(

حمل و نقل هوایی )62(
فعالیت های پشتیبان حمل و نقل )63(

پست و مخابرات )64(
واسطه گری مالی )65(

بیمه و بازنشستگی )66(
سایر فعالیت های کسب و کار )74(

ساختمان )45(

صنایع غذایی )15( کیش

حمل و نقل آبی )61(
فعالیت های پشتیبان حمل و نقل )63(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

استخراج سایر 
سنگ های 
معدنی )14(

صنایع کانی غیرفلزی 
)26(

صنایع دریایی )35(
هرمز

سایر فعالیت های کسب و کار )74( صنایع دریایی )35( الرک



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان همدان

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان همدان به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

ناحیه شمالی
)کبودرآهنگ، 

درگزین، فامنین(

سایر کانی های غیرفلزی 
)سیمان، سنگ های قیمتی و 

تزئینی( )26(

استخراج سنگ های 
قیمتی )14(

خدمات بازرگانی )مناطق 
ویژه اقتصادی و بنادر 

خشک( )63(

خدمات گردشگری، فرهنگی صنایع غذایی و آشامیدنی )15(
و ورزشی )55(

خدمات مالی، بانک و بیمه صنعت پوشاک )18(
)65-64(

صنایع پیشرفته دفاعی و 
هوافضا )33(

خدمات پزشکی و سالمت 
)85(

خدمات آموزشی )80(ماشین آالت کشاورزی )29(

صنایع دستی )قاب سازی، قالی 
و گلیم دستباف( )17(

- استحصال انرژی های نو )40(

داروسازی )گیاهان دارویی( )24(

ناحیه میانی 
)همدان، بهار، 

اسدآباد(

ناحیه میانی 
)همدان، بهار، 

اسدآباد(

سایر کانی های غیرفلزی )سنگ 
استخراج سنگ آهن، های قیمتی و تزئینی( )26(

سرب، روی و منیزیم 
)13(

خدمات بازرگانی )قطب 
لجستیک کاالی عمومی( 

)63(

گردشگری )فرهنگی، تاریخی، فلزات اساسی )فوالد( )27(
طبیعت و بوم گردی( )55(

کک و پاالیش نفت خام )23(

-

خدمات پزشکی و سالمت 
)85(

خدمات حمل و نقل و صنایع پیشرفته )33(
ترانزیت )63-62-61(

خدمات مالی، بانک و بیمه ماشین آالت کشاورزی )29(
)66-65-64(

صنایع غذایی و آشامیدنی 
)صنایع تبدیلی و تکمیلی 

کشاورزی( )15(

خدمات پزشکی و سالمت 
)85(

خدمات آموزشی )80(پوشاک )18(

صنایع دستی )سفال و 
سرامیک، چرم، قالی، گلیم و 

-سنگ های قیمتی( )17(

استحصال انرژی های نو )40(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان همدان

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان همدان به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

ناحیه جنوبی 
)مالیر، نهاوند و 

تویسرکان(

سایر کانی های غیرفلزی 
)سیمان، سنگ های قیمتی و 

تزئینی( )26(
استخراج سنگ آهن، 
سرب، روی و منیزیم 

)13(

گردشگری )فرهنگی، تاریخی، 
طبیعت و بوم گردی( )55(

فلزات اساسی )فوالد، سرب و 
روی( )27(

خدمات پزشکی و سالمت 
)85(

ماشین آالت کشاورزی )29(

-

خدمات حمل و نقل و 
ترانزیت )63(

صنایع غذایی و آشامیدنی 
)صنایع تبدیلی و تکمیلی 

کشاورزی( )15(

خدمات مالی، بانک و بیمه 
)66-65-64(

خدمات پزشکی و سالمت داروسازی )24(
)85(

خدمات آموزشی )80(پوشاک )18(

مبلمان )36(

- صنایع دستی )منبت و چوب، 
قالی و گلیم( )17(

استحصال انرژی های نو )40(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان یزد

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان یزد به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

میبد

صنایع مواد غذایی)15( 
صنایع دستی )17-20(

صنایع نساجی و پوشاک 
)17-18(

صنایع قطعه سازی و 
ماشین آالت )29(

صنایع کاشی و سرامیک 
)26(

ماشین آالت و دستگاههای 
برقی)31(

طب سنتی)85(
محصوالت شیمیایی و  

پتروشیمی )23-24(
صنایع الستیک و پالستیک 

)25(

تجارت و بازرگانی )91(
حمل ونقل جاده ای و ریلی )60(

انبارداری، فعالیتهای پشتیبان حمل و نقل و 
خدمات لجستیکی )60-63(

خدمات فنی و مهندسی )74(
خدمات مشاوره ای )74(

توسعه آموزش عالی و ارتقاء زیست بوم 
فن آوری و نوآوری )80(

توسعه ارتباطات و فن آوری اطالعات 

یزد

صنایع مواد غذایی)15( 
صنایع دستی )17-20(

صنایع نساجی و پوشاک 
)17-18(

صنایع قطعه سازی و 
ماشین آالت )29(

ماشین آالت و دستگاههای 
برقی)31(

طب سنتی)85(
محصوالت شیمیایی و  

پتروشیمی )23-24(
صنایع الستیک و پالستیک 

)25(

تجارت و بازرگانی )91( 
توسعه ارتباطات وفن آوری اطالعات)32(

حمل ونقل جاده ای و ریلی )60(
حمل ونقل هوایی )-(

انبارداری، فعالیتهای پشتیبان حمل و نقل و 
خدمات لجستیکی )60-63(

مراکز تحقیق و توسعه )73(
خدمات بیمه ای )64-65-66(

خدمات پولی و مالی )64-65-66(
خدمات فنی و مهندسی )74(

خدمات مشاوره ای )74(
توسعه آموزش عالی و ارتقاء زیست بوم 

فن آوری و نوآوری )80(

اردکان

صنایع مواد غذایی)15( 
صنایع نساجی و پوشاک 

)17-18(
صنایع قطعه سازی و 

ماشین آالت )29(
صنایع کاشی و سرامیک 

)26(
ماشین آالت و دستگاههای 

برقی)31(
طب سنتی)85(

محصوالت شیمیایی و  
پتروشیمی )23-24(

صنایع الستیک و پالستیک 
)25(

استخراج و 
فرآوری سنگ 

آهن )13(
استخراج و 

فرآوری خاکهای 
صنعتی )14(
استخراج و 

فرآوری مواد 
معدنی پرتوزا 

)12(

تجارت و بازرگانی )91( 
حمل ونقل جاده ای و ریلی )60(

انبارداری، فعالیتهای پشتیبان حمل و نقل و 
خدمات لجستیکی )60-63(

خدمات فنی و مهندسی )74(
خدمات مشاوره ای )74(

توسعه آموزش عالی و ارتقاء زیست بوم 
فن آوری و نوآوری )80(

توسعه ارتباطات و فن آوری اطالعات  )32(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان یزد

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان یزد به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

اشکذر

صنایع مواد غذایی)15( 
صنایع نساجی و پوشاک 

)17-18(
صنایع قطعه سازی و 

ماشین آالت )29(
صنایع کاشی و سرامیک 

)26(
صنایع الستیک و پالستیک 

)25(

تجارت و بازرگانی )91( 
حمل ونقل جاده ای و ریلی )60(

انبارداری، فعالیتهای پشتیبان حمل و نقل و 
خدمات لجستیکی )60-63(

خدمات فنی و مهندسی )74(
خدمات مشاوره ای )74(

توسعه ارتباطات و فن آوری اطالعات  )32(

مهریز

صنایع مواد غذایی)15(، ، ، 
صنایع نساجی و پوشاک 

)17-18(
صنایع کاشی و سرامیک 

)26(
ماشین آالت و دستگاههای 

برقی)31(

استخراج و 
فرآوری سرب و 

روی )13(

تجارت و بازرگانی )91( 
حمل ونقل جاده ای و ریلی )60(

انبارداری، فعالیتهای پشتیبان حمل و نقل و 
خدمات لجستیکی )60-63(

توسعه ارتباطات و فن آوری اطالعات  )32(

تفت

صنایع مواد غذایی)15( 
صنایع نساجی و پوشاک 

)17-18(
ماشین آالت و دستگاههای 

برقی)31(
طب سنتی)85(

محصوالت شیمیایی و  
پتروشیمی )23-24(

صنایع الستیک و پالستیک 
)25(

استخراج و 
فرآوری سنگهای 
ساختمانی )14(

تجارت و بازرگانی )91(
حمل ونقل جاده ای و ریلی )60(

انبارداری، فعالیتهای پشتیبان حمل و نقل و 
خدمات لجستیکی )60-63(

توسعه ارتباطات و فن آوری اطالعات  )32(



ظرفیت های  بالقوه
 صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد آمایش

استان یزد

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استان یزد به تفکیک شهرستان
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

بافق
صنایع مواد غذایی)15( 
صنایع قطعه سازی و 

ماشین آالت )29(

استخراج و 
فرآوری سنگ 

آهن )13(
استخراج و 

فرآوری سرب و 
روی )13(

تجارت و بازرگانی )91( 
حمل ونقل جاده ای و ریلی )60(

انبارداری، فعالیتهای پشتیبان حمل و نقل و 
خدمات لجستیکی )60-63(

توسعه ارتباطات و فن آوری اطالعات  )32(

خاتم 
صنایع مواد غذایی)15(، 

صنایع کاشی و سرامیک 
)26(

استخراج و 
فرآوری سنگ 

آهن )13(

تجارت و بازرگانی )91( 
حمل ونقل جاده ای و ریلی )60(

انبارداری، فعالیتهای پشتیبان حمل و نقل و 
خدمات لجستیکی )60-63(

توسعه ارتباطات و فن آوری اطالعات  )32(

ابرکوه
صنایع مواد غذایی)15(، 

صنایع کاشی و سرامیک 
)26(

استخراج و 
فرآوری سنگهای 
ساختمانی )14(

تجارت و بازرگانی )91(
حمل ونقل جاده ای و ریلی )60(

انبارداری، فعالیتهای پشتیبان حمل و نقل و 
خدمات لجستیکی )60-63(

توسعه ارتباطات و فن آوری اطالعات  )32(

صنایع مواد غذایی)15(بهاباد
طب سنتی)85(

استخراج و 
فرآوری سنگ 

آهن )13(

تجارت و بازرگانی )91(
حمل ونقل جاده ای و ریلی )60(

انبارداری، فعالیتهای پشتیبان حمل و نقل و 
خدمات لجستیکی )60-63(

توسعه ارتباطات و فن آوری اطالعات  )32(


