
 سمنان در بورس و اقتصاد درباره

 راه و پیشرفته ارتباطی های شبکه داشتن و تهران استان با نزدیکی دلیل به حاضر حال در سمنان، استان

 برخوردار ای ویژه جایگاه از صنعت بخش در کشور، جنوب و خراسان مازندران، تهران، های استان با آهن،

 باالیی معدنی مواد تنوع دارای منطقه این جغرافیایی، و شناسی زمین وضعیت به توجه با همچنین. است

 نمک، گچ، کرومیت، سنگ، زغال معادن باشد، می منطقه این در فعال معادن وجود آن حاصل که است،

 در ،منگنز و فسفات،گوگرد بوکسیت، صنعتی، های خاک سرب، مس، سیلیس، دولومیت، سود، دو سولفات

 .هستند برداری بهره و فعالیت حال در حاضر حال

 صنعتی شهرکهای شرکت ۱۳۶۴ سال در ایران صنعتی شهرکهای شرکت تأسیس قانون مفاد اجرای در

 شهرک ۱۱ دارای اکنون هم سمنان صنعتی شهرکهای شرکت. نمود آغاز را خود فعالیت و تأسیس سمنان

 و آرادان سرخه، مهدیشهر، شهمیرزاد، ایوانکی، گرمسار، شاهرود دامغان، سمنان، شهرهای در مصوب صنعتی

 .باشدمی سرخه شهرستان در افتر و آباد عبدل گچ تخصصی های شهرک

 شهرستان در بیارجمند و ابرسیج یاتری، سرخه، شهرستان در السجرد صنعتی ناحیه ۶ است ذکر به الزم

 این به استان کشاورزی جهاد سازمان از دامغان، در صیدآباد مهدیشهر، شهرستان در فوالدمحله شاهرود،

 .یافت انتقال شرکت

 دست در نیز دیگری توجه قابل واحدهای تولید، درحال صنعتی واحدهای بر عالوه موجود اطالعات اساس بر

 شهرستان در واحد ترینکم و( ٪۵۶) سمنان شهرستان در واحد ترینبیش تعداد این از که است ساختمان

 یمعدن مواد تنوع نظر از استان این منطقه، شناسیزمین وضعیت به توجه با. هستند مستقر( ٪۱۳) دامغان

 نمک، گچ، کرومیت، سنگ، زغال را استان فعال معادن. آیدمی شمار به کشور غنی مناطق از یکی نیز

 د،گوگر منگنز، بوکسیت، روی، سرب، مس، صنعتی، هایخاک پتاس، دولومیت، دوسود، سولفات سیلیس،

 دهندمی تشکیل …و فسفات

 ینهمچن و ذغالسنگ تولید دوم رتبه گچ، و سدیم سولفات نمک، تولید در نخست رتبه بودن دارا همچنین

 .است استان این هایویژگی از کشور کل در کرومیت تولید سوم رتبه

 .است ناحیه این انرژی تولید منابع از شاهرود بسطامی شهید نیروگاه و سمنان قدس نیروگاه دو

 


