
 

 

 گذاری در بخش کشاورسی سزمایه های اولویت

 

 اولویت های سزمایه گذاری بخش باغبانی

 مزبوط مشیت/  پتانسیل محل اجزای طزح عنوان طزح ردیف

1 
تکمیل پزوصه احذاث تاغات سیتون 

 درسمینهای ضیة دار
 طارم

 کطور در افشون روس تقاضای-

 وجود ظزفیت و سمینه مناسة-

 

 اتهز و خزمذره ان داروییمجتمع پزورش گیاه 2
تا  اولیه مواد وجودامکان کطت و -

 کیفیت در استان

 کطور داخل تقاضای-

3 
مجتمع پزورش گیاهان سینتی و تذور 

 سثشیجات ونهال
 اتهز و خزمذره

  داخلی تاسار در تقاضا وجود -

 سودآوری تاال -

 

4 
ایجاد و توسعه تولیذات گلخانه ای ته ویضه 

 اطمجتمع های تشرگ مقی
 کلیه ضهزستان های تاتعه

  داخلی تاسار در تقاضا وجود -

سیاست های توسعه تخص کطاورسی  -

حمایت اس مثنی تز افشایص تهزه وری تا 

 توسعه تولیذات گلخانه ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 اولویت های سزمایه گذاری  سیزبخش شیالت استان سنجان

 مزبوط مشیت/  پتانسیل محل اجزای طزح       عنوان طزح ردیف

 کطور و استان در تقاضا وجود - طارم-ایجزود-خذاتنذه پزورش ماهی قشل آالدر رودخانه ها 1

 تولیذ سنجیزه تکمیل- ماهنطان احذاث کارخانه عمل آوری ماهی 2

 کطور و استان در تقاضا وجود- ماهنطان احذاث کارگاه تکثیزماهی قشل آال 3



 

 

 اولویت های سزمایه گذاری سیز بخش صنایع تبذیلی و تکمیلی

 مزبوط مشیت/  پتانسیل محل اجزای طزح         عنوان طزح ردیف

 رب گوجه فزنگی 1
-خزمذره-اتهز

 طارم-سنجان

  افشوده ارسش ایجاد-

 استان در اولیه مواد وجود-

 

 کل استان فزآوری سیة سمینی 2

 در یفیتک تا سمینی سیة تولیذ ماساد-

 سلطانیه و خذاتنذه های ضهزستان

 تاال افشوده ارسش ایجاد-

 کل استان سورت و تسته تنذی لیشری میوه و سثشی 3

 داخلی تولیذ کمثود-

 تولیذ سنجیزه تکمیل-

 ایجاد ارسش افشوده تاال-

 

 کل استان سزدخانه های دومذاره 4

ماساد تولیذ محصوالت کطاورسی استان و -

 ضزایط مانذگاری تاالنیاس ته ایجاد 

 

5 
فزآوری وتسته تنذی میوه وسثشیجات 

 خطک

 سنجان

 )ضهزک صنعتی (

 در کیفیت تا تولیذ میوه وسثشیجات  ماساد-

 استان

 تاال افشوده ارسش ایجاد-

 تولیذآتمیوه 6
 خزمذره

 )ضهزک صنعتی (

  افشوده ارسش ایجاد-

 استان در اولیه مواد وجود-

7 
ادغذایی انثارداری ونگهذاری مو

 درسزدخانه

 سنجان

 )ضهزک صنعتی (
 داخلی تاسار در تقاضا وجود-


