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 تولید بیواتانول سوختی و کنجاله تخمیری 
از ذرت و ضایعات غالت در استان کرمانشاه

تولید بیواتانول 
سوختی و کنجاله 

تخمیری در استان 
کهگیلویه و بویر 

احمد

 تولید تایر سنگین 
در استان سیستان و 

بلوچستان

تولید تایر سواری در 
استان  لرستان با مشارکت 

کثری بخش  حدا
خصوصی

 تولید کاغذ از 
کربنات کلسیم در 

استان فارس

پیشبردعملیاتاجراییطرح

پیگیریاجرایپروژههای

وبرنامهریزیبرایبهرهبرداریتاپایانسال1401
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۵طرحباحجمسرمایهگذاریهزارو۶۹۶میلیاردریالواشتغالزایی107نفر
در مرحله صدور مصوبه و یا در مراحل نهایی صدور مصوبه

 2۵طرحباحجمسرمایهگذاری4هزارو۶۹۵میلیاردریال  در مرحله آغاز پذیرش بانک 

واحد تکثیر الرو میگو و پرورش )بچه 

میگو( در استان هرمزگان 

ظرفیت:  ۵۰ میلیون قطعه-ساالنه

سرمایه گذاری: ۶۰ میلیارد لایر 

اشتغال زایی:  ۲۰ نفر

 توسعه محصول و افزایش ظرفیت انواع 

کنســرو ماهی تن  در استان سیستان و 

بلوچستان

 سرمایه گذاری:  ۳۵۰ میلیارد لایر

اشتغال زایی: ۳۱۵ نفر
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۱ ۲

سرمایهگذاری: 2هزارو۹10میلیاردریال

اشتغالزایی: ۶7۹نفر

سرمایهگذاری:هزارو4۹۵میلیاردریال

اشتغالزایی: 131نفر
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پیشبردپروژهتوسعهفاز14 
میدانگازیپارسجنوبی

مبلغ کل پروژهمبلغ کل پروژه  5.55.5 میلیارد دالر  میلیارد دالر   و اشتغال ماهیانهو اشتغال ماهیانه  ۶۶ هزار نفر هزار نفرمبلغ کل پروژه مبلغ کل پروژه 5.55.5 میلیارد دالر  میلیارد دالر  و اشتغال ماهیانه و اشتغال ماهیانه  ۶۶ هزار نفر هزار نفر
انجام داخلی سازی کاالهای خاص برای توسعه 
فاز ۱۴ پارس جنوبیبهارزش174میلیوندالر

تکمیــلوراهاندازیاولینردیفگازی
)بخش خشــکی(  در دولت سیزدهم

اعتبارات تخصیص یافته برای پرداخت یارانه سود تسهیالت )تا کنون(:  هزار و ۴۳۵ میلیارد ریال
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طرح توسعه صنایع صادرا ت گرا در سواحل جاسک تا گواتر اجرای پروژه های توسعه صنعتی در مناطق محروم و کمتر برخوردار

اجرای پروژه های بزرگ صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

راهبری و نظارت بر 
عملکرد شرکت های 

تابعه

سازمان مدیریت 
صنعتی

راهاندازیمدیریت
مرکزآموزشهای
مجازی )برگزاری 400 

عنوان دوره آموزش 

مجازی در ماه(

راهاندازیمرکز
توسعهاشتغال
دانشآموختگان

برگزاریاولیندوره
پیشگامانانقالب
صنعتیچهارم

استقرارسامانه
هدایتشغلیو
توسعهاشتغال

راهاندازیدورههای
IMBAصنعتیدر
حوزههایمدیریت

برگزاریاولیندوره
پسادکتریمدیریت
صنایعکوچکو
متوسط

معدن و صنایع معدنی، خودرو، 
قطعه سازی، صنعت شوینده، 

صنعت دارو و..

برگزاری یــکمیلیونو
741هزارنفرســاعت
دورهآموزشــی از طریق 
سازمان مدیریت صنعتی 

در سال1400؛

برگــزاریهمایشهاو
کنفرانسهایبینالمللی از 
جمله هفدهمین کنفرانس 
بین المللی توسعه منابع 
انسانی، ششمین کنفرانس 
مدیریت صنعتی، بیست 
و سومین همایش عرصه 
یادگیری مدیران منابع 
انسانی و همایش تعالی 

سازمانی.

تولیدحدود33هزارتنانواعلوله در 
شرکت لوله گستر اسفراین در استان 

خراسان شمالی

تولیدبیشاز۵هزارتنانواعقطعات
ریختهگریوآهنگری درشرکت ریخته گری 
ماشین سازی تبریز دراستان آذربایجان شرقی

تولیدبیشاز3هزارتنانواعنخوچاپوتکمیل
720هزارمترپارچهدر شــرکت گسترش صنایع 

بلوچ در استان سیستان و بلوچستان

تولید3۹۶،1۵1دستگاه
انواعخودرو توسط 

گروه سایپا

تولید471،400دستگاه
انواعخودرو توسط گروه 

ایران خودرو

تولیدهزارو220دستگاه)همگنباماشین
تراش1.۵متری( شرکت ماشین سازی 

تبریز دراستان آذربایجان شرقی

تولیدبیشاز83هزارتنانواعمقاطعو
قطعاتفوالدیآلیاژی در مجتمع صنعتی 

اسفراین در استان خراسان شمالی

ثبتباالترین
رکوردتولید

ثبتباالترین
رکوردتولید

طرححمایتازرسوخفناوریهایایجادشدهتوسطشرکتهایدانشبنیان

زمینهسازیبرایایجادهابپیادهسازی
فناوریهایانقالبصنعتیچهارمدربخشصنعت

طرحتولیدفیلترهایصنعتیتصفیهآب

برگزاری1400نفرســاعتدورههایآموزشی با عنوان 

پیشگامان/سفیران صنعت 0.4 در بخش صنعت.

پیشرفت۶۵درصدی طرح تولید فیلترهای صنعتی تصفیه 

آب در استان ایالم، با مشارکت حداکثری بخش غیردولتی 

و برنامه ریزی برایبهرهبرداریتاپایانسال1401
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معرفی شــرکت ها برای اســتفاده از تســهیالت به صنــدوق نوآوری 
و شــکوفایی )7۵مــوردبههمرســانیدردولــتســیزدهم(

اجرای پروژه های صنایع نوینتولیدات صنعتی شرکت های تحت پوشش  در دولت سیزدهم

توسعه و تعمیق ساخت داخل 

ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و شهرک تحقیقاتی

منطقه ویژه اقتصادی گرمسار )2000 هکتار(

شهرک تحقیقاتی کاوش )100 هکتار(منطقه ویژه اقتصادی جهرم )341 هکتار(

۴

تکمیل زیرساخت های 
اصلی فاز یک 

منطقه شامل شبکه 
آب رسانی، گازرسانی، 

برق رسانی و ... به 
مساحت ۲۵0 هکتار 

۳

آغاز به کار گمرک 
جمهوری اسالمی 
در منطقه و صدور 

مجوز فعالیت از سوی 
شورای عالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی

۲

۲۲

واگذاری  ۲۶ هکتار 
طی ۲0 قرارداد 

به ارزش ۹۸ میلیارد 
ریال در دولت 

سیزدهم

واگذاری ۱.۵ هکتار 
طی ۲  قرارداد 

به ارزش ۲۳ میلیارد 
ریال در دولت 

سیزدهم

تکمیل عملیات 
گازرسانی به شهرک، 

احداث ایستگاه تقلیل 
TBS فشار گاز

۱

۱۱

بهره برداری از فاز اول 
منطقه ویژه اقتصادی 
در تاریخ ۱۲ فروردین 

۱۴00

اخذ مجوز احداث بندر 
خشک در منطقه ویژه 

اقتصادی جهرم

آماده سازی ۸۵ قطعه 
زمین برای واگذاری به 

شرکت های دانش بنیان و 
برنامه ریزی برای ساخت 

اکوسیستم نوآوری و 
فناوری

دردولت
سیزدهم

دردولت
سیزدهم

۴۲

تست توربین گازی ۴ 
مگاواتی بومی سازی 
شده با سرمایه گذاری  
ایدرو توسط شرکت 

توربین  ماشین  
خاورمیانه

اجرای طرح تولید بیواتانول سوختی از 
غالت در استان کرمانشاه با تکیه بر توان 

سازندگان داخلی به میزان بیش از ۶۲ درصد 
شامل ساخت آسیاب ها، مبدل های حرارتی 
صفحه ای، سیلو، برج تقطیر و ملحقات آن، 

واحد خشک کن، همزن ها و...

۳

۱

تولید نمونه چرخ قطار 
با استاندارد جدید به 

تعداد ۲هزار  و ۱00 محور 
و دریافت تأییدیه از 

شرکت راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران

برگزاری پنجمین میز تخصصی خودرو برای داخلی ســازی 34قطعه به ارزش قراردادی 
17هــزارو۵80میلیاردریال در قالب 25 پروژه با تحقــق تولید انبوه 18 پروژه و کاهش

ارزبریمعادلبیشاز37میلیونیوروبرای یک سال تولید در مهرماه 1400

ارد ر�یال یلݡىی ݫ ݫ ار ݣݣݣݣݣݣݣݣݣم�ݫ ݠه�ز

اجرای پروژه های صنایع حمل و نقل - صنعت دریایی

۶۶۶۶۶22222۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶ اری م ݣݣݣݣݣح�ز �ی
دݣݣݣݣکل ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣع�ز ݣݣݣݣݣیݤݤݤݤݤݤݤ ݡلرز

اور ݣݣݣݣݣ�ز �ز
ژ

ݡس
ݠݠٮت

رساݣݣ�ز عمݡىی
�ت

ر عمݡىی
�ت

ݫیݡکر ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭپىݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭپݠه�ز ݣݣݣݣݣٮݫ ݠاوراهݠی ݣݣٮݫ �ز
ژ

د ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡس
�و�ݨݨݨز

�ز

۱۷.۵۱۷.۵۱۷.۵۱۷.۵۱۷.۵۱۷.۵۱۷.۵۱۷.۵۱۷.۵۱۷.۵

پیشبرد ساخت۶فروندانواعشناورهایفلزی شامل لندینگ کرافت کاتاماران، آمبوالنس دریایی، بارج مسطح با ظرفیت 5000 تن ؛

حضور در حوزه نفت، گاز و انرژی با انجام پروژه هایتوســعهمیداننفتیفروزان،تحویلسکویدریاییفاز14پارسجنوبی،

ساختونصبسکویمیداننفتیهندیجان جمعًا به ارزش قراردادی  1 میلیون و 63 هزار دالر و 31 هزار و 967 میلیارد ریال؛

انجام تعمیرات 2دکلعظیمحفاری و 1۶فروندشناورهایپهنپیکراقیانوسپیما ؛

انجام تعمیرات شــناورهای متوسط و کوچک بالغ بر ۶۵فروندانواعکشــتیهایتجاری،خدماتیوگردشگری در سایزهای 

متوسط و کوچک در سال 1400.

و به مناسبت گرامیداشت هفته دولت وری بر عملکرد ایدر مر
شهریور ۱۴۰۱-۱۴۰۰

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران


