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 پيشگفتار

 
عبارت شناخته شده است كه « استراتژيك  اريزي راهبردي ي نامهبر»ريزي با عنوان  هاي برنامه يكي از انواع شيوه

 . است از تعيين اهداف بلند مدت و حياتي و طريقه نيل به آن، با توجه به عوامل محيطي و با در نظر گرفتن آينده

 د زمانينيازمنتواند  از آنجايي كه استراتژي مي ؛تعريف و تدوين استراتژيهاست،  هدف راهبردي،ريزي  برنامهدر 

. مدت باشد ريزي بلندمدت يا كوتاه تواند برنامه ريزي استراتژيك مي برنامهلذا  ؛باشد براي اجرا كوتاه يا بلند

؛ در اين حالت مي باشد، متفاوت متداول است ريزي  نامهروش هاي معمول بردر ريزي راهبردي با آنچه كه  برنامه

 .طرح ها و پروژه ها ، دها ، برنامه هاراهبر ،اهداف :قالب كلي برنامه عبارت است از 

استان در   پنجم توسعه  جهت تدوين برنامه  ، براي اولين بار ، 9831استان زنجان در سال   برنامه راهبردي توسعه

استان قرار گرفت؛ براساس فرآيند طراحي شده عالوه بر هدف تدوين   دستور كار شوراي برنامه ريزي و توسعه

ريزي نيز مد نظر  وانمند سازي عوامل اجرايي در سطح دستگاههاي اجرايي و معاونت برنامهسند برنامه، هدف ت

 .قرار گرفت و نتايج حاصله در دو سطح كالن استان و بخشهاي توسعه تنظيم گرديد

استاندار  به رياستبا شكل گيري اتاق هاي فكر  همزمان با پايش و ارزيابي اهداف اسناد فوق ،  ،  9811در سال 

 -شامل صنعت و معدن)اقدامات اولويت دار توسعه در بخش هاي كليدي استان محترم ، به منظور دستيابي به 

موضوعات   ني ،ومحيط هاي دروني و بير  ،( عموميمسكن و عمران شهري و فرهنگ  -كشاورزي آب و 

فت و برنامه هاي توسعه بررسي و بازنگري قرار گر ،توسعه مورد بحث  استراتژيك و راهبردهاي بخشهاي كليدي

اين برنامه به منزله تغيير رويكردها به اين بخش در سال هاي باقيمانده  .گرديدمبتني بر راهبرد ها استخراج 

 .مبناي عملي خواهد بود  ،برنامه پنجم و نيز براي سال هاي برنامه ششم توسعه 

وزه نظري و كاربردي در بخش هاي تشكيل اتاق فكر به عنوان ايجاد محيط مناسب ، حركتي جهت پيوند ح

 .استان مي باشد غير دولتيدولتي و 

نتايج جلسه هاي « زنجان استان صنعت و معدنبخش   راهبردي توسعه  ند برنامهس»رو تحت عنوان گزارش پيش

كليه عزيزان عضو اتاق فكر در بخش  اتاق فكر بخش صنعت و معدن استان مي باشد كه بدين وسيله از تالش

 . يمانه قدرداني مي نمايدصم فوق

 ريزي و بودجه معاونت برنامه ريزي ، بخاطر همت و مساعي مضاعف در  در نهايت از همكاران دفتر برنامه

 .گردد تدوين گزارش حاضر ، سپاسگزاري ميجمعبندي و  وبرگزاري جلسات 

 
 
 

 

 

 

 رحيم عصفوري

 و اشتغال ريـزي معـاون برنامه
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 : ااتق فكر صنعت و معدن   ساختار 

 

ر و رئيس    شيد انصاری جم  مهندس:  ااتقاستاندا

 دكتر رحيم عصفوری : معاون ربانهم رزیی  و دبير  

گاه مسؤول  گاه / دست   (سعيد سياری مرحوم )، انصر فغفوری /   معدن و تجارت صنعت ،: مدري دست

 : اعضاء ااتق

ن   -حسینخاني کریم -  فردمحمد تقي مقدم   - سجاد رغقي -ابوالفضل بيات  -مسعود اطاعتي -سيروس ميانجي -سجاد نباتچيان -محسن جاويدا

   -رضا کشاورز ی    -محسن  ياوری   - سعيد اميدی - غالمحسين جميلي  -انصر صيدی -سعيد سياری مرحوم  – ولي اهل بيات -داود مرادخاني

صطفي الماسي  علي  معصومي  -    م

وردی  : و بودهج  يندگان دفتر ربانهم رزییدبيرخاهن  و نما  عباس سپهری  -   خليل اقسملو – دی فريبا ارشا  –  احمد خدا

گاه مسؤول  هنمايند   انصر فغفوری :   معدن و تجارت صنعت ،دست
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 صنعت و معدن بخش برنامه راهبردي توسعه

  استان زنجان

 
 مقدمه -1

هراي   معدن به عنوان موتور پرتوان توسعه همواره مورد توجه صاحب نظرران برنامره   و بخش صنعت

نيل به پيشرفتهاي تكنولوژيكي شرناخته   عنوان عاملي براي دستيابي به رشد اقتصادي و به و بوده توسعه

معردن    بخرش صرنعت و   ، از طرفي با توجه به مطالعات انجام شده در خصوص توسعه استان ؛ شده است

كشاورزي  هاي توسعه استان مطرح  شده كه به موازات توسعه بخشو محور حال حاضر به عنوان پايه  در

برا   با شرناخت وضرعيت موجرود و    استالزم بنابراين  ؛ خدمات مسير توسعه استان را هموار خواهد كرد و

با در نظر  سال آينده و پنجمعدن در  كيفي تعيين شده بخش صنعت و اهداف كمي و توجه به چشم انداز و

 وفرصرتها   قروت داخلري و   برا شناسرايي نقراع ضرعف و     و بخشري  گرفتن سياستهاي كالن محيطري و 

 91صرنعتي و رتبره   91جايگراه اسرتان از رتبره    هاي مناسب برراي ارتقرا     استراتژي، تهديدهاي محيطي 

 در ايرن راسرتا چرايري و   ارائه گردد ؛ توانمنديهاي استان  و متناسب با به سمت جايگاهي شايسته 9ينمعد

هراي   ر برنامره د آينده آن ترسيم و راههاي رسيدن به آن طراحي شده و معدن بررسي و و اهميت صنعت

جهت گيري سياستهاي اقتصادي وبهره گيري  و يبا اتكا  بر بخش خصوص گرديدهتالش  پيشنهادي نيز

عوامرل   و رشرد بهرره وري  گامهايي برداشته شرود  هاي رقابتي  هاي نسبي در جهت ايجاد مزيت از مزيت

 با ايجراد صرنايع متكري برر     و وري منابع انساني تحقق يابد وري سرمايه وبهره توليد از طريق ارتقاي بهره

 تهيره اطالعرات پايره و    با انجام عمليات زمين شناسري و  صنايع نوين در بخش صنعت وو منابع طبيعي 

توليرد   فررآوري مرواد معردني و    بررداري و  بهرره  توسعه عمليات اكتشراف و  ريزي در جهت انجام و برنامه

آنچره   .بخش معدن مورد توجه قرار گيررد   درباالدستي  ين ويايجاد صنايع پا محصوالت صنايع معدني و

  اسرتاني در جهرت دهري و    ؤوالندستيابي به اين اهرداف نقرش مسر    كه اهميت دارد اين است كه جهت

بايرد ترالش    تعيين كننده خواهرد برود و   معدني بسيار پر رنگ و صنعتي و شتاب دهي توسعه اقتصادي و

مهندسري قروي و    ن خردمات فنري و  اتربيرت مشراور  با  و هاي بين بخشي پيوند شود با ايجاد ارتباطات و

                                        
به اداره كل 12/1/9811مورخ  195192/25طي نامه شماره  ) معدن و تجارت كشور  ، وزارت صنعتاز ابالغ رتبه بندي  -  

 )معدن و تجارت استان  ، صنعت
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مضراعفي معمرول   اقردامات  رشد سررمايه گرذاري    براي توسعه زير ساختها و ، خدمات آنان گيري از بهره

 .گردد

يك حاصل كار اتاق فكر توسعه صرنعت  اده از مدل برنامه ريزي استراتژبا توجه به موارد فوق و استف

به همراه تجزيه و تحليل عوامل محيطي ، شناسايي و اسرتخراج  توسعه بخش و معدن استان، چشم انداز 

هريك از موضوعات راهبردهاي توسعه بخشي به تفكيك موضوعات استراتژيك اثرگذار بر توسعه بخش، 

 . استورده شده آاي هر يك از راهبردها اي به از ي توسعهها استراتژيك و برنامه

شم انداز و شاخص هاي اهداف كمري مصروب بخرش    با فرض تأييد چ برنامه مفاهيم مندرج در اين

ني براي باقيمانده سال هاي برنامره پرنجم و برنامره    يبرنامه تدو دوره. تهيه و به شرح ذيل ارائه مي گردد

  .توسعه مي باشدششم 

 

در انتهاي برنامه ششم  استان زنجان صنعت و معدنانداز توسعه بخش  چشم -2

 توسعه 

در برنامه  انتهاياستان زنجان در  مهوري اسالمي ايران ،بيست ساله جدر راستاي تحقق چشم انداز 

 ي همطرراز الگويي مناسب براي توسعه سراير اسرتانها   معدن به استاني پيشرو و ارتباع با بخش صنعت و

م در فعاليتهراي  هشرت رتبره   در فعاليتهاي صنعتي ودهم كسب جايگاه كشوري رتبه  .تبديل خواهد گرديد

 در پايران  معردن  توسعه بخرش صرنعت و    دورنماي مورد انتظار برنامه ، ه با ساير استانهامعدني در مقايس

 . خواهد بود برنامه ششم

 

 استان  صنعت و معدن بخش  وامل محيطي اثرگذار بر توسعهجزيه و تحليل عت -3

اسرتان   صرنعت و معردن  محيط بيروني و دروني بخرش  مهمترين عوامل استراتژيك در اين قسمت 

هرا و   در تجزيه و تحليل محيط بيرونري مهمتررين فرصرت   . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است زنجان

و سرعي برر ايرن     است استان زنجان شناسايي شده صنعت و معدنتهديدهاي محيط كالن و اختصاصي 

  .موجود تدوين گردد شرايطبوده است تا محيط تعريفي مبتني بر 
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بخش صنعت و معدن استان  ستراتژيک محيط بيرونيليل عوامل او تح تجزيه-1-3جدول 

 1322سال  -زنجان

 عوامل محيط بيروني

ها
صت

فر
 

راه  –دسترسي به آزادراه)انرژي  كشور  واقع شدن  استان در مسير زير ساختهاي اصلي  ارتباطي و
 ... (نفت و   برق ،  خطوع انتقال گاز ،  –فرودگاه  –آهن

كيلومتري استان و 855اع درصد در شع 83مده مصرف با جمعيتي حدود قابليت دسترسي به بازارهاي ع
و خدمات  صنايع بزرگ استقراربين قطبهاي مهم صنعتي و معدني و جمعيتي كشور براي  قرارگيري
 پشتيباني

 استان مرزي مهم كشور 1همجواري استان با 

يدي و مواد اوليه جهت وجود گمرك در استان  در جهت تسهيل واردات و صادرات محصوالت تول
 واحدهاي صنعتي و معدني منطقه

   وجود موسسات و قوانين حمايتي مناسب از توسعه فناوري هاي نوين و دانش بنيان در كشور

ها
يد

هد
ت

 

 اعمال سليقه اي آن در استان قوانين زيست محيطي و ناهماهنگي 

 رائه خدمات شبكه بانكي به بخشو ناكافي بودن  ا كشور در تهرانمنابع مالي تمركز مديريت 

 استانهماهنگي دستگاه هاي دولتي مؤثر در توسعه صنعتي و معدني نا

 ناكافي بودن خدمات پشتيباني و مشاور فني و مهندسي مورد نياز 

 فقدان آموزش هاي كاربردي در سطوح عالي در بخش 

 معدني نعتي ومشكالت ثبتي و مالكيتي در تملك اراضي مورد نياز طرحهاي ص

 فرهنگ توسعه صنعتي و معدني در استانپايين بودن 

 نبود واحدهاي بازرگاني محرك توسعه صنعتي در استان

  استان اراضي مناسب جهت استقرار واحد هاي صنعتي در طرح هاي توسعه نشدن شناسايي و تثبيت
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ي بخش صنعت و معدن استان و تحليل عوامل استراتژيک محيط درون تجزيه-2-3جدول

 1322سال  -زنجان
 

 عوامل محيط دروني

ت
قو

ط 
قا

ن
 

 وجود پتانسيل و ذخاير متنوع مواد معدني صنعتي و ساختماني

 نساجي و صنايع تبديلي كشاورزي ،مزيت نسبي در گروه  صنايع  برق و الكترونيك ، شيميايي 

 تآمين مواد اوليه معدني استانمزيت نسبي استان در صنايع فلزات اساسي با امكان 

 كيلومتري استقرار صنعت و توان جذب سرريزهاي صنعتي تهران وقزوين   915قرار گيري استان خارج از شعاع 

 وجود شهركهاي صنعتي و مناطق و نواحي صنعتي اعم از خصوصي ودولتي 

 سال هاي اخيردر ارتقا  سهم بخش صنعت ومعدن استان در توليد ناخالص داخلي استان 
 وجود پتانسيل هاي كشاورزي و دامي جهت سرمايه گذاري در بخش فرآوري محصوالت و صنايع تبديلي و بسته بندي

 قرار گرفتن استان در زون مناسب زمين شناسي اقتصادي كشور

 هاي صنعتي با توجه به واحدها و زيرساخت هاي صنعتي و معدني در استان   امكان توسعه  خوشه

ن
ف

ضع
ط 

قا
 

 كافي نبودن امكانات زير بنايي در شهرك ها و نواحي صنعتي استان

 بخش با ظرفيت هاي توسعه بخش صنعت و معدن فعاالن يران ومد يمهارت تخصص و دانشعدم تناسب 

 عدم وجود طرح جامع توسعه صنعتي ومعدني و عدم بهره برداري از مطالعات بخش 

 به مازاد توليدات بخش كشاورزي  كمبود  صنايع تبديلي  نسبت

 عدم شكل گيري خوشه هاي صنعتي و توليدي در استان  

 عدم بهره گيري  بخش صنعت ومعدن از تكنولوژي هاي روز دنيا وپائين بودن بهره وري 

 كافي نبودن واحدهاي فرآوري معدني و صنايع مصرف كننده توليدات معدني استان

 اي صنعتي و معدني در تصميم گيري هاي بخشتأثيرگذاري اندك تشكله

 راكد متعدد  وجود طرحهاي نيمه تمام و

   و مراكز تحقيقاتي تعامل با دانشگاه ، توسعه و عدم توجه واحدهاي صنعتي و معدني به تحقيق

 توسعه نيافتگي پارك علم و فناوري و مراكز رشد استان 

 الت اداري موجود در سرمايه گذاريو مشك فضاي كسب و كار  توسعه نيافتگي 

 

 استان زنجان صنعت و معدنبخش   وسعهموضوعات استراتژيک اثرگذار بر ت -4

 صنعت و معردن اثرگذار بر توسعه بخش پس از تعيين و شناسايي عوامل استراتژيك بيروني و دروني 

ميرزان ارتبراع برين     استخراج موضوعات استراتژيك بر اسراس ارزيرابي  در اين قسمت به  ،استان زنجان

موضوعات اسرتراتژيك عوامرل راهنمراي    .فرصت ها و تهديدها با قوت ها و ضعف ها پرداخته شده است

بدين نحو كه با شناسايي مهمترين و كليدي ترين عوامرل مروثر    ؛تدوين استراتژي هاي توسعه مي باشند
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ه به اجرا گذاردن آنهرا بخرش را   گردند ك بخشي، توجهات و اقدامات معطوف به راهكارهايي مي  بر توسعه

  .مسير توسعه را طي نمايدقادر خواهد ساخت با حداكثر كارايي و اثر بخشي 

 
 و معدني سرمايه گذاري صنعتي .1

 هره وري در بخش صنعت و معدنب .2

 بازار توليدات صنعتي  و فضاي كسب و كار .3

 فرهنگ توسعه صنعتي .4

 
 استان زنجان دنصنعت و معبخش  استراتژيک اتموضوع تبيين -4جدول 

ف
ردي

 

موضوع 

 استراتژيک
 شرح موضوع

پيش بيني روند آينده در صورت نپرداختن به 

 آن

9 

سرمايه 

گذاري 

و  صنعتي

 معدني

 

با توجه به اينكه سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن 
باعث توليد محصوالت صنعتي و معدني و  ايجاد ارزش افزوده 

گردد و در  استان ميدر بخش شده و نهايتاً رشد اقتصادي 
عين حال  فرصتهاي شغلي ايجاد كرده وموجب  ايجاد 

گردد ؛ لذا شناخت جايگاه  بنگاههاي كسب وكار مي
اي  گذاري در بخش و رشد و توسعه آن از اهميت ويژه سرمايه

 برخوردار است

 عدم توليد محصوالت صنعتي ومعدني -
 عدم ايجاد ارزش افزوده مورد انتظار در استان -
 مواد معدني استخراج شده از استانخروج  -
 عدم تحقق در آمدهاي ارزي -
عدم رشدشاخصهاي توسعه استان وجدا شدن استان  -

 از مسير توسعه
كه به عنوان محصول جانبي  ايجاد اشتغال عدم-

 .گردد بخش صنعت ومعدن تلقي مي

1 

هره وري ب

در بخش 

صنعت و 

 معدن

 

از محل با توجه به پيش بيني سهم رشد اقتصادي كشور 
درصد و با توجه به  3در صد از 1/1وري به ميزان  ارتقاي بهره

اينكه صنعت و معدن يكي از سه بخش موثر در رشد 
اقتصادي بوده و رشد اقتصادي هر جامعه منوع به به ايجاد 

باشد و  وري بهينه از عوامل توليد مي هاي جديد و بهره سرمايه
ترين تنگناهاي  اصلي وري پائين عوامل توليد از از طرفي بهره

باشد؛ لذا لزوم توجه جدي به اين  بخش صنعت و معدن مي
 .  امردر توسعه بخش حائز اهميت ويژه است

 عدم  دستيابي به رشد اقتصادي پيش بيني شده  -
عدم امكان رقابت توليد كنندگان  داخلي با ساير  -

 كشورها 
عدم موفقيت در بازار يابي داخلي  وصادرات  -

 محصوالت 
استفاده بهينه از منابع انساني ومواد اوليه  عدم -

 وانرژي
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فضاي 

كسب و 

بازار  وكار 

توليدات 

 صنعتي

 

مساله اصلي بهبود فضاي كسب و كار در بهبود فضاي سرمايه 
اين امر تحت تاثير . گذاري و ايجاد فرصت هاي شغلي است

نظريه هزينه مبادله است كه انجام دادن هر فعاليت اقتصادي 
تعدد مبادالت متعدد هزينه بر است و مجموع اين  مستلزم

هزينه هاست كه مشخص مي كند آيا منافع يك فعاليت 
اقتصادي بر هزينه هاي آن مي چربد يا خير؟ تشخيص و 
اصالح فضاي كسب و كار استان مي تواند زميته اي براي 

زمينه جذب   تبيين گرايش سرمايه گذاران و اصالح محيط،
 . ط مسئوالن استان باشدسرمايه گذارن توس

استمرار شرايط نامناسب و محدود كننده در فضاي 
كسب و كار حوزه صنعت و معدن مي تواند به كاهش 

حال آنكه بهيود . سرمايه گذاري در استان بيانجام
مستمر شرايط در كشور مي طلبد كه ااستان با سرعت 

جذابيت  بخشيدن به تحوالت متغير هاي مربوطه ،
 .سرمايه گذاري صنعتي و معدني ايجاد كندبيشتري در 
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 (دنباله) تبيين موضوعات استراتژيک بخش صنعت و معدن استان زنجان-4جدول 
ف

ردي
عنوان  

موضوع 

 استراتژيک

 شرح موضوع
پيش بيني روند آينده در 

 صورت نپرداختن به آن

8 

فرهنگ  

توسعه 

 صنعتي

 

سعه فرهنگ توسعه يعني فرهنگي كه مي تواند در خدمت تو
ر كنار بسترسازي براي د.  اقتصادي واقع شود و به آن مدد برساند

ورود سرمايه گذاران بايد نگرش مناسب و مثبت در ميان مردم 
جهت حمايت از طرح هاي صنعتي و همكاري با مسووالن ايجاد 

مرور ادبيات گسترده در خصوص رابطه فرهنگ و توسعه  .شود
از چهار طريق رفتار  داللت بر آن دارد كه عوامل فرهنگي
ار طريق تأثير آن بر . اقتصادي را تحت تأثير قرار مي دهد

توانايي  عقايد مرسوم پيرامون مصرف و كار ،  سازمان و توليد، 
 خلق و مديريت نهادها و ايجاد شبكه هاي اجتماعي 

اگر اعتقاد به توسعه صنعتي در استان 
نهادينه نگردد و عزم و اراده در اين 

روند سرعت   اني نگردد،امر همگ
بخشي به توسعه صنعتي در استان با 
مشكل مواجه گرديده و آهنگ حركت 

 .بسيار كند و بطئي خواهد شد

 ان زنجاناست صنعت و معدنبخش راهبردهاي توسعه  -5

بره تفكيرك موضروعات     صرنعت و معردن  بخرش    راهبردهاي مورد نظر براي توسعهدر اين قسمت 

به هر راهبرد يك كد شناسايي چهار رقمي اختصاص داده شده كره دو رقرم    .ستآورده شده ا استراتژيك

 . راهبرد مي باشد  اول آن بيانگر كد بخش و دو رقم بعدي بيانگر شماره

 زنجان بر اساس موضوعات استراتژيک استان  صنعت و معدنراهبردهاي توسعه بخش  -5جدول 

 راهبردها كد موضوع استراتژيک رديف

1 
 ذاريسرمايه گ

 صنعتي و معدني 

 توسعه صنايع تبديلي كشاورزي 2221

 تقويت زيرساخت هاي مورد نياز توسعه صنعت ومعدن 2222

 صنايع بزرگ و باال دست توسعه 2223

 تكميل زنجيره هاي توليد با ارزش افزوده مناسب 2224

 تقويت محورهاي جديد توسعه صنعتي در استان 2225

 وان اكولوژيكي و مالحظات زيست محيطيرعايت ت 2222

2 
 هره وري در بخشب

 صنعت و معدن 

 تغييرات ساختاري مصرف انرژي و كاهش شدت مصرف  2222

 بهسازي مديريت و نيروي انساني بخش  2222

 حداكثر نمودن بهره برداري از ظرفيت هاي مستقر شده توليد     2222

 فضاي كسب و كار 3

 هبود فرآيندهاي كسب و كاراصالح و ب 2212

2211 
بسترسازي براي ارتقاء نقش شركت هاي تجاري، خدمات فني  

 و مهندسي و تشكل هاي تخصصي در بخش  

 ترويج الزامات و دستاورد هاي توسعه صنعتي  2212 فرهنگ توسعه صنعتي 4
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 به تفكيک راهبردها صنعت و معدنبخش   توسعه يها برنامه -2

 .طراحي شده اند هاييراي عملياتي نمودن راهبردهاي تدوين شده، برنامه در اين قسمت ب

 

 بخش صنعت و معدن به تفكيک راهبرد   برنامه هاي توسعه  -2جدول

 

 راهبرد و  برنامه   شرح

 توسعه صنايع تبديلي كشاورزي راهبرد

 يبخش كشاورز يليو تكم يلي، تبدينگهدار عيصنا تيتقو  برنامه

 زيرساخت هاي مورد نياز توسعه صنعت ومعدن تقويت راهبرد

   ايجاد و توسعه شهرك هاي صنعتي  برنامه
   ايجاد و توسعه زيرساخت هاي معدني  برنامه
 مين زيرساختهاي واحدهاي بزرگأتسهيل در ت برنامه

 ايجاد صنايع بزرگ و باال دست راهبرد

 انبرنامه ريزي براي استقرار صنايع بزرگ در است برنامه

 تكميل زنجيره هاي توليد با ارزش افزوده مناسب راهبرد

 شناسايي و توسعه خوشه ها و تكميل زنجيره هاي توليد برنامه

 شناسايي و تقويت محورهاي جديد توسعه صنعتي  راهبرد

 و تبديل استان به قطب اين صنايع  ITتوسعه صنايع برق، الكترونيك ، برنامه

 كشورشمالغرب  مركز و (لجستيك  )يباني و ايجاد مركز آماد توسعه خدمات پشت برنامه

 رعايت توان اكولوژيكي و مالحظات زيست محيطي 

 تغييرات ساختاري مصرف انرژي و كاهش شدت مصرف راهبرد

 ايجاد زير ساخت هاي حامل هاي انرژي مطمئن و پايدار برنامه

  هامصرف انرژي واحد بهسازي و ازو حمايت  مديريت مصرف انرژي در رشته فعاليت برنامه

 بهسازي مديريت و نيروي انساني بخش راهبرد

 ارتقا  مهارت و دانش مديران واحدهاي توليدي برنامه بازآموزي و  برنامه

 و ارتقا  سطح مهارت نيروي انساني تربيت  برنامه

   حداكثر نمودن بهره برداري از ظرفيت هاي مستقر شده توليد راهبرد

 پايش توليد بنگا ه هاي صنعتي استان  امهبرن

 افزايش توليد در ظرفيت هاي مستقر  برنامه

 اصالح و بهبود فرآيندهاي كسب و كار راهبرد

 رفع موانع و كاهش مراحل اداري فرآيند سرمايه گذاري صنعتي و معدني  برنامه

 تسهيل فعاليت هاي صنعتي و معدني برنامه

 راهبرد
رتقاء نقش شركت هاي تجاري، خدمات فني و مهندسي و سترسازي براي اب

 تشكل هاي تخصصي در بخش

 مهندسي  شركتهاي خدمات فني و و ساماندهي تشكل ها و  توسعه برنامه

 شركت هاي دانش بنيان صنعتي و تجاري توسعه برنامه
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 راهبرد و  برنامه   شرح

 ترويج الزامات و دستاورد هاي توسعه صنعتي  راهبرد

 ارتقا  فرهنگ توسعه صنعتي و تنوير افكار عمومي در استان  رنامهب

 ترويج فرهنگ كار و تالش و مشاركت اجتماعي برنامه

  تقويت همكاري و ارتباع بخش صنعت و معدن با دانشگاه برنامه

 رعايت توان اكولوژيكي و مالحظات زيست محيطي راهبرد
  تقرار فعاليت هاي صنعتي و معدنيكنترل و نظارت بر مكان يابي و اس برنامه

 ارتقا  فرهنگ زيست محيطي فعاالن صنعتي و معدني برنامه

 


