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وضعیت کلی استاا
ــا برخــورداری از 2712400  کیلومتــر مربــع مســاحت، 0.3 درصــد مســاحت کشــور و ب مشــخصات عمومــی: اســتان البــرز بــا 5142 

نفــر 3.44 درصــد از جمعیــت کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت. از لحــاظ موقعیــت مکانــی مجــاورت بــا پایتخــت و موقعیــت 

گردشــگری، طبیعت گــردی، میــراث  کشــاورزی،  کــز متعــدد صنعتــی، دانشــگاهی،  طبیعــی و جغرافیایــی، بــه لحــاظ وجــود مرا

ــز آمــار ایــران در پایــان ســال 1399، ایــن  فرهنگــی و ... در کشــور جایــگاه ویــژه ای دارد. همچنیــن براســاس آخریــن اطالعــات مرک

ــت.  ــوده اس ــادی ب ــتان و 473 آب ــش، 29 دهس ــتان، 13 بخ ، 6 شهرس ــهر ــتان دارای 17 ش اس

شــاخص های کالا اقتصــادی: اســتان البــرز در خلــق ارزش افــزوده صنعتــی، معدنــی و تجــاری کشــور به ترتیــب ســهمی معــادل 

ــه خــود اختصــاص داده اســت. همچنیــن ســهم ایــن اســتان در صــادرات کشــور در ســال 1399 حــدود 1  1.83 و 1.7 درصــد را ب

 36 ، (. ایــن اســتان بــا دارا بــودن ســهم 3.39 درصــدی از جمعیــت کشــور درصــد بــوده اســت )صــادرات حــدود 345 میلیــون دالر

درصــد از اشــتغال بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت را در اختیــار دارد. 

نواحــی صنعتــی و تجــاری و وضعیــت واحدهــای صنعتــی موجــود: براســاس اطالعــات زیرســاخت های فعالیت هــای صنعتــی 

کوثــر دولتــی  کــه ســه شــهرک صنعتــی اشــتهارد، نظرآبــاد و  و تجــاری، ایــن اســتان دارای 12 شــهرک و ناحیــه صنعتــی فعــال اســت 

بــوده و مابقــی در اختیــار بخــش خصوصــی اســت. نزدیکــی و دسترســی بــه قطــب اقتصــادی صادراتــی کشــور از طریــق منطقــه ویــژه 

)شــهرک صنعتــی اشــتهارد بــا اســتقرار 2008 واحــد  اقتصــادی فــرودگاه پیــام و برخــورداری از بزرگتریــن شــهرک صنعتــی در کشور

ــرداری رســیده(از قابلیت هــای اســتان در حــوزه صنعــت اســت. حــدود 3500 واحــد  ــه بهره ب کــه تعــداد 1361 واحــد آن ب صنعتــی 

گی هــای حــوزه صنعــت و معــدن اســتان البــرز می باشــد.  صنعتــی فعــال 30 معــدن فعــال از دیگــر ویژ

وضعیــت صنعــت اســتاا: تعــداد واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان بیــش از 1100 واحــد بااشــتغال بالــغ بــر 25000 نفــر مــی باشــد 

ــش از 80  ــداد بی ــن تع ــه از ای ک ــت  ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــور را ب ــه کش ــبت ب ــتغال نس ــر اش ــد از منظ ــدود 1 درص ــهمی ح ــه س ک

کنــارک، زابــل، ســراوان و هامــون قــرار دارنــد.  ، ، چــاه بهــار درصــد در شــهرهای زاهــدان، ایرانشــهر

وضعیــت معــادا اســتاا: اســتان البــرز بــا حــدود 84 معــدن و 1.1 میلیــارد تــن ذخیــر قطعــی ســهم 3.2 درصــدی در تعــداد و 2.2 

درصــدی در ذخایــر کشــور را در اختیــار دارد و یکــی از مســتعدترین اســتان های کشــور از ایــن حیــث به شــمار مــی رود. ایــن اســتان 

رتبــه اول کشــور در آنتیمــوان ؛ رتبــه دوم در منیزیــت و تیتانیــوم و رتبــه ســوم را در کانســنگ طــال بــه خــود اختصــاص داده اســت.

بخــش بازرگانــی: در حــوزه بازرگانــی، سیســتان و بلوچســتان 1.6 درصــد از کل واحدهــای صنفــی کشــور را در اختیــار دارد. ایــن 

کاال، بــا دارا بــودن 9 ســیلو، 14 ســردخانه و 145 انبــار مجموعــًا بــا ظرفیــت 1.7 میلیــون  اســتان از منظــر زیرســاخت های نگهــداری 

تــن و از منظــر پایگاه هــای توســعه صــادرات بــا دارا بــودن 4 پایانــه صادراتــی و 3 نمایشــگاه مجموعــًا بــا 135000 مترمربــع فضــا 

زیرســاخت های مهمــی را در ارتبــاط بــا فعالیت هــای بازرگانــی در اختیــار دارد. 

کارت بازرگانــی نقــش قابــل توجهــی در رونــق صــادرات و واردات  تجــارت خارجــی: فعــاالن ایــن اســتان بــا در اختیــار داشــتن 302 

کشــور دارنــد. مجمــوع صــادرات سیســتان و بلوچســتان )بــا احتســاب مناطــق آزاد( در ســال 1399 بــه حــدود 345 میلیــون دالر و 
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واردات )بــا احتســاب مناطــق آزاد( در ایــن ســال بــه 630 میلیــون دالر رســیده اســت . هرچنــد بخــش قابــل توجهــی از واردات در 

ایــن اســتان از طریــق مناطــق آزاد اســت، تــراز بزرگانــی در ایــن اســتان منفــی اســت. 

نقشه مسلوب آمایش استاا

جدول )1(: اولویت های توسعه استاا در بخش های صنعت، معدا و تجارت

)2digit(ISICشلرستاا ها یا نقاط مستعد توسعهعنواا بعالیتحوزه

27

صنعت

اشتهارد، کرجصنایع فلزات اساسی و محصوالت فلزی

اشتهارد، ساوجبالغ، فردیس، کرج و نظرآبادساخت ماشین آالت و تجهیزات24

اشتهارد، ساوجبالغ، فردیس، کرج و نظرآبادصنایع غذایی15

14

معدن 14

14

74

بازرگانی 
و 

خدمات

مناطق ویژه اقتصادی

بازارچه های مرزی74

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

خدمات پشتیبان تجارت و بازرگانی66-65-64
)خدمات مخابراتی، خدمات مالی، بیمه(

ماخذ: سازمان برنامه و بودجه، )1399(. سند آمایش استان البرز

جدول )2(: نقشه مسلوب به تفکیک رشته بعالیت

بازرگانی و خدماتمعداصنعتشلرستاا

کرج

فعالیت های معدنی در صنایع غذایی)15(
شمال شهرستان)14(

توسعه خدمات حمل و تقل جاده ای، ریلی و 
هوایی

خدمات پشتیبان تجارت و بازرگانی)خدمات صنایع ماشین آالت و خودروسازی)34(
مخابراتی، خدمات مالی، بیمه(

خدمات تخصصی حمل  ونقل کانون حمل  ونقل صنایع های تک و سبز
چند وجهی

خدمات فناورانه- بازاریابیصنایع کانی های غیرفلزی )26(
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بازرگانی و خدماتمعداصنعتشلرستاا

کرج

محصوالت فلزی فابریکی)28(

ساخت مواد و محصوالت شیمیایی)24(

محصوالت از الستیک و پالستیک)25(

ساوجبالغ

ساخت مواد و محصوالت شیمیایی)24( 
پالستیکی

فعالیت های معدنی در 
سطح استان)14(

ساخت ماشین آالت و تجهیزات 29)ذوب فلزات(

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

وسایل نقلیه موتوری)34(

نظرآباد

ساخت مواد و محصوالت شیمیایی)24(

صنایع کشاورزی و ماشین آالت کشاورزی )29(

صنایع غذایی )15(

وسایل نقلیه موتوری)34(

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

فعالیت های معدنی در 
سطح استان)14(

فردیس

ساخت مواد و محصوالت شیمیایی)24(

صنایع کشاورزی و ماشین آالت کشاورزی )29(

صنایع غذایی )15(

اشتهارد

خدمات تخصصی حمل  ونقل )60-61-62( صنایع فلزی)27(

خدمات بانکیصنایع کانی غیرفلزی)26(

صنایع غذایی)15(

صنایع برق و الکترونیک)31(

صنایع پایین دستی نفت و گاز)23(

صنایع نساجی)17(

صنایع شیمیایی)24(

صنایع سلولزی)21(

چهارباغ
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ــا نیمــه نخســت ســال 1400 وضعیــت  کــه ت ح هــای در دســت اجــرای صنعتــی و معدنــی: بررســی ها نشــان می دهــد  وضعیــت طر

طرح هــای صنعتــی و معدنــی و درصــد پیشــرفت آن هــا در ایــن اســتان  به شــرح زیــر بــوده اســت. 

ح های صنعتی و معدنی جدول )3(: تعداد و درصد پیشربت طر

ح هاپیشربت بیزیکی )درصد( (تعداد  طر حجم سرمایه گذاری اشتغال )نفر
)میلیارد ریال(

0142823217100,143 تا 20

20.14711502,637 تا 40

40.1304883,949 تا 60

60.1348522,451 تا 80

80.136289429 تا 100

157525996109,611جمع کل

ج کر
ــتانی  ــی و اس ــناد مل ــاس اس ــر اس « ب ــرز ــتان الب ــاری اس ــی و تج ــی، معدن ــای صنعت ــل طرح ه ــف و تکمی ــذاری تعری ــه اولویت گ »برنام

آمایــش ســرزمین )مصوبــه شــماره 715031 مــورخ 1399/12/27 شــورای عالــی آمایــش( و جمع بنــدی نظــرات خبــرگان و ذی نفعــان 

کارشناســی اســتان بــا هــدف تحقــق اهــداف اشــتغال زایی و توســعه صنعتــی، معدنــی  بخــش خصوصــی و دولتــی در نشســت های 

و تجــاری استان-شهرســتان تدویــن شــده اســت.

ج 1. شلرستاا کر
کــرج بــه  کــرج بــا وســعتی حــدود 1417 کیلومترمربــع وســیع ترین و پرجمعیت تریــن شهرســتان اســتان البــرز اســت. شــهر  شهرســتان 

عنــوان مرکــز اســتان و شهرســتان بــه همــراه تعــدادی از شــهرهای اقمــاری و شــهرک های ســکونتی نســبتًا بــزرگ در کوهپایــه البــرز و 

کــرج اســتقراریافته اند. از شــمال بــه اســتان مازنــدران، از شــرق بــه شهرســتان تهــران و شــمیرانات،  بــر روی مخــروط افکنــه وســیع 

از غــرب بــه شهرســتان ســاوجبالغ و ازجنــوب بــه شهرســتان های فردیــس، اشــتهارد و شــهریار محــدود اســت. میانگیــن دمــای ایــن 

شهرســتان 16 درجــه ســانتیگراد اســت و میانگیــن بــارش ســالیانه آن 300 میلیمتــر می باشــد.

1-1. ساختار موجود 
در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در 2 بخــش، وضعیــت واحدهــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری شهرســتان، عمده 

محصــوالت صنعتــی، معدنــی و کشــاورزی شهرســتان و همچنیــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال موجــود مــورد بررســی قــرار گرفته اســت.
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1-1-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا

انســان، فضــا و فعالیــت، 3 عنصــر کلیــدی در مبحــث آمایــش ســرزمین اســت. در واقــع هــدف از تخصیــص فضــا بــه فعالیــت، افزایــش 

کلیــدی  رشــد و توســعه اقتصــادی و رفــاه جامعــه اســت. از آنجاییکــه صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان بخشــی از فعالیت هــای 

مولــد و محــرک رشــد اقتصــادی بــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت استان-شهرســتان و 

کــرج از مجمــوع 56626  چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیــت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان 

کمتــر از 2.8 درصــد  واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 97.2 درصــد بــا پروانــه صنفــی و 

ــر  ــه 180996 نف ــک ب ــتغال نزدی ــوع اش ــن از مجم ــند. همچنی ــت می باش ــه فعالی ــغول ب ــی مش ــرداری صنعت ــره ب ــه به ــوز پروان ــا مج ب

کــرج، حــدود 76 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی )24درصــد( بــا  اشــتغال مجــوزدار بخــش صمــت در شهرســتان 

مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)1( و جــدول)3(.

ج جدول)1(. ساختار بخش صنعتی شلرستاا کر

کد آیسیک ردیف
تعداد عنواارشته بعالیت

واحد
اشتغال

) )نفر
سلم

)درصد(

159547612.6ساخت موادومحصوالت شیمیائی124

140536012.3ساخت ماشین آالت وتجهیزات229

163558012.8محصوالت غذائی وآشامیدنیها315

357311.7ساخت کاغذومحصوالت کاغذی421

16334247.9محصوالت فلزی فابریکی528

102370.5سایرتجهیزات حمل ونقل635

6318794.3ساخت منسوجات717

826161.4سایرفعالیتهای خدمات مهندسی874

4213193ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت933

4412122.8ساخت فلزات اساسی1027

5133227.6ماشین آالت ودستگاههای برقی1131

188445910.3محصوالت از الستیک وپالستیک1225

299182.1چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل1320

115971.4پوشاک وعمل آوردن پوست خز1418

15224945.7سایرمحصوالت کانی غیرفلزی1526

81260.3انتشاروچاپ وتکثیر1622

289042.1مبلمان سایرمصنوعات1736
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کد آیسیک ردیف
تعداد عنواارشته بعالیت

واحد
اشتغال

) )نفر
سلم

)درصد(

4950.2فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای مسافرتی1863

1497980.8ساختمان1945

3980.2کامپیوتروفعالیتهای مربوطه2072

202010.5کک وفراورده های حاصل ازنفت2123

62790.6رادیوتلویزیون وسایل ارتباط2232

3624645.7وسایل نقلیه موتوری2334

72280.5بازیافت2437

32720.6دباغی -چرم -کیف-چمدان-کفش2519

1210.1استخراج سایر معادن2614

73310.8ماشین آالت دفتری وحسابداری2730

160443441100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

ج جدول)2(. ساختار بخش صنفی شلرستاا کر

سلم)درصد(تعدادعنوااکد آیسیک 2 رقمیردیف

952446.1خرده فروشی لوازم صوتی و تصویری152

209010.1مشاوره امالک و مستغالت270

15217.4خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبک350

14046.8حمل و نقل کاال بوسیله وانت در سطح شهر)سیار(460

10505.1آرایشگری زنانه593

8874.3ساندویچ فروشی655

6443.1محصوالت غذائی وآشامیدنیها715

6183تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشی818

291814.1سایر مواردسایر موارد9

20656100جمع کل

ماخذ: اطالعات سامانه ایرانیان اصناف
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ج جدول)3(. ساختار بخش صنفی شلرستاا کر

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

792319807.514.4تولیدی1

790119752.514.4خدمات فنی2

1391734792.525.3خدماتی3

2528163202.545.9توزیعی4

55022137555100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

ج 1-1-2. عمده محصوالت شلرستاا کر

کانی غیرفلزی  عمده محصوالت صنعتی: صنایع غذایی، پالستیکی، محصوالت فابریک، شیمیایی و 

عمده محصوالت معدنی 

محصــوالت کشــاورزی: شهرســتان کــرج 13.1 درصــد تولیــدات محصــوالت زراعــی و 16.19 درصــد محصوالت باغــی را بخود اختصاص 

گی هــای بخــش کشــاورزی کــرج می باشــد. داده اســت. باغــداری، پــرورش ماهــی و زنبورعســل و گلــه داری در پهنــه شــمالی از ویژ

ج 1-1-3. ساختار جمعیت شلرستاا کر

کمیــت آن نقــش مهمــی در تولیــد ایفــا میکنــد. بــر ایــن اســاس  کیفیــت و  کــه  کلیــدی تولیــد اســت  کار یکــی از عوامــل  نیــروی 

کار از منظــر شــاخص هایی نظیــر نــرخ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رونــد تغییــرات آن در ســطح  بــرای بررســی کمیــت نیــروی 

کار و  کیفیــت نیــروی  شهرستان-اســتان اســتفاده شــده اســت. بدهــی اســت بــرای بررســی عمیــق تــر در فــاز دوم طــرح نیــاز اســت 

کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یابــی شــود. کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص هــای 

کــرج مربــوط بــه  آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــرخ بیــکاری شهرســتان 

ســال 1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال اســتان  بــه شــرح جــدول )4( بــرآورد شــده اســت.

ج جدول)4(. جمعیت شلرستاا کر

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

1973.52119.47.4جمعیت )هزار نفر(

570.4598.75تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

20.2-97.878جمعیت بیکار )هزار نفر(
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کــه از  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

کــرج 7.4 درصــد و تعــداد افــراد شــاغل 5  ، جمعیــت شهرســتان  جــدول )4( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کاهــش داشــته اســت.  درصــد رشــد داشــته، جمعیــت بیــکار 

1-2. ساختار مسلوب توسعه بخش های صنعت، معدا و تجارت شلرستاا
در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایش ســرزمین و همچنین نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعان بخش های 

خصوصی و دولتی اســتانی، نقشــه مطلوب توســعه صنعت، معدن و تجارت شهرســتان به شــرح ذیل تبیین شــده اســت.

ج 1-2-1. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا کر

کرج در جدول)5( برنامه ریزی شده است. ، نقشه مطلوب توسعه شهرستان  بر اساس سند مصوب آمایش استان البرز

ج جدول)5(. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا کر

بازرگانی و خدماتمعداصنعت

حمل و نقل زمینی )60(استخراج سایر سنگ های معدنی )14(صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
حمل و نقل آبی )61(صنایع شیمیایی، بهداشتی و دارویی

حمل و نقل هوایی)62(تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

خدمات پشتیبان تجارت و بازرگانی )خدمات تولید محصوالت کانی غیر فلزی )26(
مخابراتی، خدمات مالی، بیمه( )66-65-64(

تولید فلزات اساسی )27(

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

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

صنایع ماشین آالت کشاورزی

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

1-2-2. اشتغال مسلوب بخش صنعت معدا وتجارت در ابق 1404

ــرخ  ــرخ بیــکاری 6.5 و ن ــا هــدف ن ، ب ــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور ــوازن مبتنــی ب ــه توســعه مت ــا هــدف نیــل ب ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)6(، 

کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی های انجام شــده نشــان می دهــد 

کــرج اســت.  از ایــن میــان  کــه 111434.7نفــر )72.8 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان  اســتان البــرز 153159.5 نفــر خواهــد بــود 

تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 67084 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 
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ج جدول)6(. پیش بینی جمعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاا کر

جمعیت
)  )هزار نفر

جمعیت بیکار
) )هزار نفر

تعداد شاغالا 
) )هزار نفر

تعداد شغل مورد 
نیاز )1399-1404(

سلم 
)درصد(

اشتغال صمت 
) )هزار نفر

313767.9976.1153.260.292202البرز

2282.449.4710.2111.460.267084کرج

ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400

ج ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا کر 1-2-3. طر
آمایــش  کــرج بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات  طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان 

ســرزمین بــه شــرح جــدول)7( مــی باشــد.

ج ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا کر جدول)7(. طر

(عنوااکد آیسیک  پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام 
باالی 60 

درصد

22360.4پوشاک وعمل آوردن پوست خز18

14276.5پوشاک وعمل آوردن پوست خز18

2698چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

3062چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

2095چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

1563چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

1263چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

2561چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

2390چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

2084چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

40082ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

2076ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

3071ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1061ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

3570ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1995ساخت موادومحصوالت شیمیائی24



ح های اولویت دار صنعتی، معدنی و تجاری   شناسایی طر
مبتنی بر مالحظات آمایش سرزمین

18

(عنوااکد آیسیک  پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام 
باالی 60 

درصد

2084ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

26097ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

2673ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

2777ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

2073ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1293ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1098ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1761.25ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

2260.65ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1661.25ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1580ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1475.05ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

4268.76ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1563ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1663ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

3089.8ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

5090.21ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

8587.4ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

4081.25ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

17660.45ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

7075.94ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

4098ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

12164.83ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

2365.38ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

11073ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

7861ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

898ساخت موادومحصوالت شیمیائی24



استاا البرز

19

(عنوااکد آیسیک  پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام 
باالی 60 

درصد

2099ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1286ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

2297سایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

1562سایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

12185.1سایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

1663.6سایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

1066.28سایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

3599سایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

6694سایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

3089محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

2099محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

5078محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

12260محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

20092محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

60100محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

4065محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

664.7محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

2089.2محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1388محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

6082.75محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

15066.08محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

3675.23محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

3475.42محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

7786.85محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

5069.5محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

2767.75محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

3269محصوالت غذائی وآشامیدنیها15



ح های اولویت دار صنعتی، معدنی و تجاری   شناسایی طر
مبتنی بر مالحظات آمایش سرزمین

20

(عنوااکد آیسیک  پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام 
باالی 60 

درصد

4077محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

3078محصوالت فلزی فابریکی28

19100محصوالت فلزی فابریکی28

4494محصوالت فلزی فابریکی28

3079محصوالت فلزی فابریکی28

1373محصوالت فلزی فابریکی28

37100محصوالت فلزی فابریکی28

11098محصوالت فلزی فابریکی28

1795محصوالت فلزی فابریکی28

2060.6محصوالت فلزی فابریکی28

1366.75محصوالت فلزی فابریکی28

3090محصوالت فلزی فابریکی28

3070.08ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت33

2261.1ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت33

2584.8ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت33

14594ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت33

766.3استخراج سایرمعادن14

2783.93استخراج سایرمعادن14

2568.45بازیافت37

22360.4پوشاک وعمل آوردن پوست خز18

14276.5پوشاک وعمل آوردن پوست خز18

2698چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

3062چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

2095چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

1563چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

1263چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

2561چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20



استاا البرز

21

(عنوااکد آیسیک  پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام 
باالی 60 

درصد

2390چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

2084چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

563.95رادیوتلویزیون وسایل ارتباط32

1077.5رادیوتلویزیون وسایل ارتباط32

7663رادیوتلویزیون وسایل ارتباط32

972رادیوتلویزیون وسایل ارتباط32

2475ساخت فلزات اساسی27

4588ساخت فلزات اساسی27

4082ساخت فلزات اساسی27

1774ساخت فلزات اساسی27

1082ساخت فلزات اساسی27

4092ساخت فلزات اساسی27

9098ساخت فلزات اساسی27

2076.1ساخت کاغذومحصوالت کاغذی21

2071.38ساخت کاغذومحصوالت کاغذی21

6098ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

20065.08ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

2092ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

2061ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

2070ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

1562ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

3092ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

2095.68ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

3064.4ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

2395.5ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

5073.25ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

1272.1ساخت ماشین آالت وتجهیزات29



ح های اولویت دار صنعتی، معدنی و تجاری   شناسایی طر
مبتنی بر مالحظات آمایش سرزمین

22

(عنوااکد آیسیک  پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام 
باالی 60 

درصد

6071.45ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

5091ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

1062ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

4079ساخت منسوجات17

13095ساخت منسوجات17

6064ساخت منسوجات17

14686ساخت منسوجات17

40082ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

2076ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

3071ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1061ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

3570ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1995ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

2084ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

26097ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

2673ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

2777ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

2073ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1293ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1098ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1761.25ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

2260.65ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1661.25ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1580ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1475.05ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

4268.76ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1563ساخت موادومحصوالت شیمیائی24



استاا البرز

23

(عنوااکد آیسیک  پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام 
باالی 60 

درصد

1663ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

3089.8ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

5090.21ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

8587.4ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

4081.25ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

17660.45ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

7075.94ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

4098ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

12164.83ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

2365.38ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

11073ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

7861ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

898ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

2099ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1286ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

2260.6سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

1960.15سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

2583.1سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

2297سایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

1562سایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

12185.1سایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

1663.6سایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

1066.28سایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

3599سایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

6694سایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

9162.3فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای مسافرتی63

3067کک وفراورده های حاصل ازنفت23



ح های اولویت دار صنعتی، معدنی و تجاری   شناسایی طر
مبتنی بر مالحظات آمایش سرزمین

24

(عنوااکد آیسیک  پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام 
باالی 60 

درصد

2070کک وفراورده های حاصل ازنفت23

9095کک وفراورده های حاصل ازنفت23

8192کک وفراورده های حاصل ازنفت23

762.02کک وفراورده های حاصل ازنفت23

875.39ماشین آالت دفتری وحسابداری31

26061ماشین آالت دفتری وحسابداری31

2092ماشین آالت ودستگاههای برقی31

4580ماشین آالت ودستگاههای برقی31

3572ماشین آالت ودستگاههای برقی31

2597ماشین آالت ودستگاههای برقی31

4063ماشین آالت ودستگاههای برقی31

7070.58ماشین آالت ودستگاههای برقی31

398ماشین آالت ودستگاههای برقی31

776.76ماشین آالت ودستگاههای برقی31

1260ماشین آالت ودستگاههای برقی31

3879ماشین آالت ودستگاههای برقی31

2083.47مبلمان سایرمصنوعات36

2081.75مبلمان سایرمصنوعات36

2589.28مبلمان سایرمصنوعات36

2060مبلمان سایرمصنوعات36

1262.58مبلمان سایرمصنوعات36

2094محصوالت ازالستیک وپالستیک25

3166محصوالت ازالستیک وپالستیک25

1180محصوالت ازالستیک وپالستیک25

4785محصوالت ازالستیک وپالستیک25

691محصوالت ازالستیک وپالستیک25

94100محصوالت ازالستیک وپالستیک25



استاا البرز

25

(عنوااکد آیسیک  پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام 
باالی 60 

درصد

1160محصوالت ازالستیک وپالستیک25

3062محصوالت ازالستیک وپالستیک25

1794محصوالت ازالستیک وپالستیک25

2088محصوالت ازالستیک وپالستیک25

1596محصوالت ازالستیک وپالستیک25

988محصوالت ازالستیک وپالستیک25

1390محصوالت ازالستیک وپالستیک25

1562محصوالت ازالستیک وپالستیک25

980محصوالت ازالستیک وپالستیک25

2074محصوالت ازالستیک وپالستیک25

3570محصوالت ازالستیک وپالستیک25

1084.02محصوالت ازالستیک وپالستیک25

6074.71محصوالت ازالستیک وپالستیک25

2060.42محصوالت ازالستیک وپالستیک25

9760.75محصوالت ازالستیک وپالستیک25

869.5محصوالت ازالستیک وپالستیک25

563.75محصوالت ازالستیک وپالستیک25

1067محصوالت ازالستیک وپالستیک25

462.58محصوالت ازالستیک وپالستیک25

3089محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

2099محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

5078محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

12260محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

20092محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

60100محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

4065محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

664.7محصوالت غذائی وآشامیدنیها15



ح های اولویت دار صنعتی، معدنی و تجاری   شناسایی طر
مبتنی بر مالحظات آمایش سرزمین

26

(عنوااکد آیسیک  پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام 
باالی 60 

درصد

2089.2محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1388محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

6082.75محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

15066.08محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

3675.23محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

3475.42محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

7786.85محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

5069.5محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

2767.75محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

3269محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

4077محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

3078محصوالت فلزی فابریکی28

19100محصوالت فلزی فابریکی28

4494محصوالت فلزی فابریکی28

3079محصوالت فلزی فابریکی28

1373محصوالت فلزی فابریکی28

37100محصوالت فلزی فابریکی28

11098محصوالت فلزی فابریکی28

1795محصوالت فلزی فابریکی28

2060.6محصوالت فلزی فابریکی28

1366.75محصوالت فلزی فابریکی28

3090محصوالت فلزی فابریکی28

نیمه تمام 
بین صفر 

تا 59 
درصد

1700پوشاک وعمل آوردن پوست خز18

350دباغی -چرم -کیف-چمدان-کفش

100ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

400ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

900ساخت موادومحصوالت شیمیائی24



استاا البرز

27

(عنوااکد آیسیک  پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام 
بین صفر 

تا 59 
درصد

120ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

200ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

200ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

200ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

130ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

140ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

400ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1330ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

500ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

420ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1570ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

150سایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

200سایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

650سایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

100سایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

300محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

150محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

20000محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

50محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

100محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

150محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

200محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

200محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

350محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

200محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

350محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

200محصوالت غذائی وآشامیدنیها15
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(عنوااکد آیسیک  پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام 
بین صفر 

تا 59 
درصد

500محصوالت فلزی فابریکی28

460محصوالت فلزی فابریکی

210وسایل نقلیه موتوری34

23000وسایل نقلیه موتوری34

400وسایل نقلیه موتوری34

3150پوشاک وعمل آوردن پوست خز18

2545چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

3050چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

1158چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

2848دباغی -چرم -کیف-چمدان-کفش19

1528ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

3024ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

2540ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1450ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

5912ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1528ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

920ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

3533ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

6236ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1546ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

9815ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

841ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

2051ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

942ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

4015.2ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

432ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1054.35ساخت موادومحصوالت شیمیائی24
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(عنوااکد آیسیک  پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام 
بین صفر 

تا 59 
درصد

3621.65ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

14039.55ساخت موادومحصوالت شیمیائی

706ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

777ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

4051.68ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

20027.25ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

4052.58ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

29537.15ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

182ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1944ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

582سایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

1536سایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

3453سایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

1240محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

3231محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

8532محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

4049محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

3550محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

4054محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

5526محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

4057محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

4829محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

536محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

242محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

464محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

202محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

252محصوالت غذائی وآشامیدنیها15
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(عنوااکد آیسیک  پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام 
بین صفر 

تا 59 
درصد

9228محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

7027محصوالت غذائی وآشامیدنیها

512محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

3750.85محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

504.6محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1050.2محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

607محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

3558.58محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

6051محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

3713محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

749محصوالت فلزی فابریکی28

1549محصوالت فلزی فابریکی28

3858محصوالت فلزی فابریکی28

12018محصوالت فلزی فابریکی28

926وسایل نقلیه موتوری34

1846وسایل نقلیه موتوری)34(34

10012.75وسایل نقلیه موتوری)34(34

ایجادی

-20محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

-32ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

35ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

راکد

13100ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

8100ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

10100ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

14100سایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

37100ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

9100محصوالت ازالستیک وپالستیک25

12100محصوالت فلزی فابریکی28

10100محصوالت فلزی فابریکی28
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اشتلارد
« بــر اســاس اســناد ملــی و اســتانی  برنامــه اولویت گــذاری تعریــف و تکمیــل طرح هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری اســتان البــرز

آمایــش ســرزمین )مصوبــه شــماره 715031 مــورخ 1399/12/27 شــورای عالــی آمایــش( و جمعبنــدی نظــرات خبــرگان و ذی نفعــان 

کارشناســی اســتان بــا هــدف تحقــق اهــداف اشــتغال زایی و توســعه صنعتــی، معدنــی  بخــش خصوصــی و دولتــی در نشســت های 

و تجــاری استان-شهرســتان تدویــن شــده اســت.

2. شلرستاا اشتلارد
کیلومتــر مربــع در جنــوب اســتان در مســیر جــاده تهــران بــه اســتان های غربــی ایــران واقــع  شهرســتان اشــتهارد بــا مســاحت 788 

کیلومتــر فاصلــه دارد. از طــرف شــمال بــه ارتفاعــات حلقــه دره و محــدوده  کــرج 63  کیلومتــر و بــا شــهر  کــه بــا شــهر تهــران 100  شــده 

شهرســتان نظرآبــادو از طــرف جنــوب بــه ارتفاعــات قزل بــاش و محــدوده شــهر مــالرد و از طــرف شــرق بــه رودخانــه شــور و محــدوده 

کــرج و از طــرف غــرب بــه محــدوده شــهر بوئین زهــرا متصــل اســت. بــه عبارتــی اشــتهارد از شــرق بــا اســتان تهــران، از غــرب بــا  شــهر 

کویــری و  اســتان قزویــن هــم مــرز بــوده و از جنــوب مــرز مشــترک کوچکــی بــا اســتانمرکزی دارد.  اشــتهارد دارای آب و هــوای نســبتا 

نیمه خشــک اســت. 

2-1. ساختار موجود 
تجــاری  و  معدنــی  صنعتــی،  واحدهــای  وضعیــت  بخــش،   2 در  شهرســتان  اجتماعــی  و  اقتصــادی  ســاختار  قســمت  ایــن  در 

شهرســتان، عمــده محصــوالت صنعتــی، معدنــی و کشــاورزی شهرســتان و همچنیــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال موجــود مــورد 

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــی ق بررس

2-1-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا

انســان، فضــا و فعالیــت، 3 عنصــر کلیــدی در مبحــث آمایــش ســرزمین اســت. در واقــع هــدف از تخصیــص فضــا بــه فعالیــت، افزایــش 

کلیــدی  رشــد و توســعه اقتصــادی و رفــاه جامعــه اســت. از آنجاییکــه صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان بخشــی از فعالیت هــای 

مولــد و محــرک رشــد اقتصــادی بــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت استان-شهرســتان و 

چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیــت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان اشــتهارد از مجمــوع 2340 

کمتــر از 37.9 درصــد  واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 62.1 درصــد بــا پروانــه صنفــی و 

بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 32542 نفــر 

اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان اشــتهارد، حــدود 11.2 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی )88.8 

درصــد( بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)1( و جــدول)3(.
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جدول)1(. ساختار بخش صنعتی شلرستاا اشتلارد

کد آیسیک ردیف
تعداد عنواارشته بعالیت

واحد
اشتغال

) )نفر
سلم

)درصد(

3111015135.1ساخت موادومحصوالت شیمیائی124

4611864.1ساخت ماشین آالت وتجهیزات229

4015625.4محصوالت غذائی وآشامیدنیها315

3812774.4ساخت کاغذومحصوالت کاغذی421

4311444محصوالت فلزی فابریکی528

23281.1سایرتجهیزات حمل ونقل635

167032.4ساخت منسوجات717

184521.6سایرفعالیتهای خدمات مهندسی874

2010273.6ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت933

3412904.5ساخت فلزات اساسی1027

3514174.9ماشین آالت ودستگاههای برقی1131

113403013.9محصوالت ازالستیک وپالستیک1225

123401.2چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل1320

347182.5سایرمحصوالت کانی غیرفلزی1426

61750.6انتشاروچاپ وتکثیر1522

101720.6مبلمان سایرمصنوعات1636

2170.1فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای مسافرتی1763

2540.2ساختمان1845

2290.1کامپیوتروفعالیتهای مربوطه1972

5313734.7کک وفراورده های حاصل ازنفت2023

83271.1رادیوتلویزیون وسایل ارتباط2132

111550.5وسایل نقلیه موتوری2234

192220.8بازیافت2337

4930.3دباغی -چرم -کیف-چمدان-کفش2419

14281.5محصوالت ازتوتون وتنباکو2516

2230.1فاضالب، دفع زباله، بهداشت محیط و سایر فعالیتهای مشابه2690



استاا البرز

33

کد آیسیک ردیف
تعداد عنواارشته بعالیت

واحد
اشتغال

) )نفر
سلم

)درصد(

1420.1استخراج سایر معادن2714

51770.6ماشین آالت دفتری وحسابداری2830

88828912100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول)2(. ساختار بخش صنفی شلرستاا اشتلارد

سلم)درصد(تعدادعنوااکد آیسیک 2 رقمیردیف

18446.1خرده فروشی لوازم صوتی و تصویری152

4110.3خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبک250

287.02مشاوره امالک و مستغالت370

266.5درب و پنجره سازی آهنی428

205.01محصوالت غذائی وآشامیدنیها515

164.01آرایشگری زنانه693

143.5خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کاال بجز راه آهن760

133.3لوله کشی آب و فاضالب845

5714.3سایر مواردسایر موارد9

399100جمع کل

ماخذ: اطالعات سامانه ایرانیان اصناف

جدول)3(. ساختار بخش صنفی شلرستاا اشتلارد

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

251627.517.3تولیدی1

24661516.9خدمات فنی2

259647.517.8خدماتی3

696174047.9توزیعی4

14523630100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف



ح های اولویت دار صنعتی، معدنی و تجاری   شناسایی طر
مبتنی بر مالحظات آمایش سرزمین

34

2-1-2. عمده محصوالت شلرستاا اشتلارد

کانــی غیرفلــزی، صنایــع غذایــی، صنایــع بــرق والکترونیکــی، صنایــع نســاجی،  عمــده محصــوالت صنعتــی: صنایــع فلــزی، صنایــع 

صنایــع شــیمیایی، صنایــع ســلولوزی و دارویــی

عمده محصوالت معدنی; شن و ماسه، مخلوط کوهی، سنگ آندزیت، معادن فلزی سرب و روی

ک منطقــه، در  ــع آب و جنــس و ســاختمان خــا ــه محدودیت هــای مناب ــا توجــه ب محصــوالت کشــاورزی: شهرســتان اشــتهارد، ب

ــا محدودیت هایــی روبروســت.  ع و بخــش دامــداری، ب زمینــه ی کشــاورزی بــه جــزء مــوارد خــاص کشــت و زر

2-1-3. ساختار جمعیت شلرستاا اشتلارد

کمیــت آن نقــش مهمــی در تولیــد ایفــا میکنــد. بــر ایــن اســاس  کیفیــت و  کــه  کلیــدی تولیــد اســت  کار یکــی از عوامــل  نیــروی 

کار از منظــر شــاخص هایی نظیــر نــرخ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رونــد تغییــرات آن در ســطح  بــرای بررســی کمیــت نیــروی 

کار و  کیفیــت نیــروی  شهرستان-اســتان اســتفاده شــده اســت. بدهــی اســت بــرای بررســی عمیــق تــر در فــاز دوم طــرح نیــاز اســت 

کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یابی شــود. کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص های 

آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــرخ بیــکاری شهرســتان اشــتهارد مربــوط بــه 

ســال 1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال اســتان  بــه شــرح جــدول )4( بــرآورد شــده اســت.

جدول)4(. جمعیت شلرستاا اشتلارد

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

37.940.77.4جمعیت )هزار نفر(

6.5-12.311.5تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

0.81.587.5جمعیت بیکار )هزار نفر(

کــه از  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

، جمعیــت شهرســتان اشــتهارد 7.4 درصــد افزایــش و تعــداد  جــدول )4( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کاهــش داشــته، جمعیــت بیــکار نیــز 87.5 درصــد افزایــش یافتــه اســت.  افــراد شــاغل 6.5 درصــد 

2-2. ساختار مسلوب توسعه بخش های صنعت، معدا و تجارت شلرستاا
در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایش ســرزمین و همچنین نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعان بخش های 

خصوصی و دولتی اســتانی، نقشــه مطلوب توســعه صنعت، معدن و تجارت شهرســتان به شــرح ذیل تبیین شــده اســت.
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2-2-1. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا اشتلارد

، نقشه مطلوب توسعه شهرستان اشتهارد در جدول)5( برنامه ریزی شده است. بر اساس سند مصوب آمایش استان  البرز

جدول)5(. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا اشتلارد

بازرگانی و خدماتمعداصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج سایر 
سنگ های 
معدنی )14(

حمل و نقل زمینی )60(

حمل و نقل آبی )61(تولید پوشاک)18(

حمل و نقل هوایی)62(تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
صنایع شیمیایی، بهداشتی و دارویی

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

تولید محصوالت کانی غیر فلزی )26(

تولید فلزات اساسی )27(

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

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

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

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

2-2-2. اشتغال مسلوب بخش صنعت معدا وتجارت در ابق 1404

ــرخ  ــرخ بیــکاری 6.5 و ن ــا هــدف ن ، ب ــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور ــوازن مبتنــی ب ــه توســعه مت ــا هــدف نیــل ب ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)6(، 

کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی های انجام شــده نشــان می دهــد 

کــه 2138.7نفــر )1.4درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان اشــتهارد اســت. از ایــن میــان  ــود  اســتان البــرز 153159.5 نفــر خواهــد ب

ــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 1288 نفــر تخمیــن زده شــده اســت.  تعــداد اشــتغال مــورد نظــر ب

جدول)6(. پیش بینی جمعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاا اشتلارد

جمعیت )هزار 
) نفر

جمعیت 
) )هزار نفر بیکار

تعداد شاغالا 
) )هزار نفر

تعداد شغل مورد 
اشتغال صمت سلم )درصد(نیاز )1399-1404(

) )هزار نفر

313767.9976.1153.260.292202البرز

43.80.913.62.160.21288اشتهارد

ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا اشتلارد 2-2-3. طر

ــرار دادن مالحظــات آمایــش  ــا مدنظــر ق طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان اشــتهارد ب

ســرزمین بــه شــرح جــدول)7( مــی باشــد.

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا اشتلارد جدول)7(. طر

نوع 
پروژه

کد 
اشتغال نام واحدعنوااآیسیک 

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

نیمه 
تمام 
باالی 

 60
درصد

7061.83انواع کفش ورزشی تزریقیپوشاک وعمل آوردن پوست خز18

1890.58ژاکت کودکانپوشاک وعمل آوردن پوست خز18

1462.78درب کابینت از چوب و اوراق فشرده چوبی با روکش مصنوعیچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

1083چوب خشک )پهن برگ(چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

360.25اوراق فشرده چوبی با روکش  پی وی سیچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

1085.35اوراق فشرده چوبی با روکش  پی وی سیچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

9362.68اوراق فشرده چوبی با روکش هایگالسچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

10588.4مخازن فلزی ذخیره ای )به جز مخازن مواد غذایی(ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

1571.35انواع مقاومت های گرم کننده الکتریکیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

6066.5پانل ساختمانی از پلی اورتانساخت ماشین آالت وتجهیزات29

6060.58ظروف لوله ای آلومینیومی)تیوب(ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

3683.08نوار نقاله پیاله ایساخت ماشین آالت وتجهیزات29

8063.2هود برقی خانگیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

1061.18ماشین  برش با پرتو لیزرساخت ماشین آالت وتجهیزات29

130995.5انواع ساندویچ ساز برقی خانگیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

1575انواع درب اتوماتیکساخت ماشین آالت وتجهیزات29

1573.35کوره ذوب القاییساخت ماشین آالت وتجهیزات29

1576.5کوره عملیات حرارتی معمولیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

15273.5گاو آهن غیر چرخشی دیسکی )بشقابی(ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

2562.45گرم کن با دمنده سرعت باال )جت هیتر(ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

4570.3پمپ سانتریفیوژ جریان شعاعیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

1361.75ماشین بسته بندی کیسهساخت ماشین آالت وتجهیزات29
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نوع 
پروژه

کد 
اشتغال نام واحدعنوااآیسیک 

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

نیمه 
تمام 
باالی 

 60
درصد

2091.04کوره های ذوب بلندساخت ماشین آالت وتجهیزات29

3576.1کولر گازیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

768.8پمپ آب سیرکوالتور خطیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

5071.5انواع مقره سرامیکیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

3476کاشی پخت سوم )تایل(سایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

2482.7انواع شیشه های تزیینی و دکوراتیوسایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

1780.65محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن سبک با فوم پلیمریسایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

1290.58عایق رطوبتی از پشم شیشهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

1490.58نانو سیلیس پودریسایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

1269.45شیشه عقب خودروسایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

1491.5گریس پایه کلسیمکک وفراورده های حاصل ازنفت23

برش سنگین حاصل از پاالیشگاه نفت و پتروشیمی به جز کک وفراورده های حاصل ازنفت23
1988.58بنزین و گازوییل

1698پارافین مایع صنعتیکک وفراورده های حاصل ازنفت23

1795.81پارافین مایع صنعتیکک وفراورده های حاصل ازنفت23

1590.53قیر اصالح شده با مواد پلیمریکک وفراورده های حاصل ازنفت23

2073.11روغن موتور )تصفیه اول(کک وفراورده های حاصل ازنفت23

4062.7پارافین مایع صنعتیکک وفراورده های حاصل ازنفت23

4085.58روغن موتور )تصفیه اول(کک وفراورده های حاصل ازنفت23

4086.5روغن موتور )تصفیه اول(کک وفراورده های حاصل ازنفت23

40071.2پلیت باتریماشین آالت ودستگاههای برقی)31(31

1670.09لوله فوالدی بدون درز با پوشش فلزی )گالوانیزه(ماشین آالت ودستگاههای برقی)31(31

1460.6انواع سیم آلومینیومی با روکش الکی با مقطع تختماشین آالت ودستگاههای برقی)31(31

5087.79پمپ سانتریفیوژ جریان شعاعیماشین آالت ودستگاههای برقی)31(31

2167 انواع تابلوهای برق ماشین آالت ودستگاههای برقی)31(31

562.65انواع المپ های گازیماشین آالت ودستگاههای برقی)31(31

1360.1انباره های سرب اسید استارتی MFماشین آالت ودستگاههای برقی)31(31
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نوع 
پروژه

کد 
اشتغال نام واحدعنوااآیسیک 

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

نیمه 
تمام 
باالی 

 60
درصد

1785.05سس مایونزمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(15

2879.03خوراک آماده داممحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(15

882.01انواع آدامس) بر پایه صمغ مصنوعی(محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(15

2573.47انواع آدامس) بر پایه صمغ مصنوعی(محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(15

1561.5انواع ساندویچمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(15

5067.4روغن مایع کلزامحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(15

4070.14طعم دهی و بسته بندی چای سیاه کیسه ایمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(15

انواع سوسیس و کالباس با فرموالسیون اصلی گوشت طیور، محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(15
4064.2بدون مواد دیگر

انواع خوراک دام، طیور و آبزیان بر پایه تفاله خشک مرکبات و محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(15
588.6میوه ها

6191.8انواع دم نوشمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(15

12275.25انواع دم نوشمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(15

1363.04انواع سرکهمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(15

1081.08انواع خامه قنادیمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(15

6073.25انواع دم نوشمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(15

1882.8کامپاند و گرانول پلیمریوسایل نقلیه موتوری)34(34

9060.66اسکلت فوالدی سولهوسایل نقلیه موتوری)34(34

1060پمپ آب خودرووسایل نقلیه موتوری)34(34

5093.32لنت ترمز خودرووسایل نقلیه موتوری)34(34

1587.95البسه و پوشاک از منسوج بی بافتابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33(33

30061.1مجسمه و آثار تزیینی چوبیابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33(33

2460.28پوشاک و لوازم مرتبط پالستیکیابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33(33

2790.58بسته بندی تجهیزات یکبار مصرف پزشکیابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33(33

5078.35دستگاه تقلیل فشار گازابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33(33

562.58ماسک یکبار مصرف پزشکیابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33(33

12060کاندوم التکسابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33(33
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نوع 
پروژه

کد 
اشتغال نام واحدعنوااآیسیک 

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

نیمه 
تمام 
باالی 

 60
درصد

1568.7چاپ روتوگراور )هلیوگراور (انتشاروچاپ وتکثیر)22(22

3589.42قند حبهانتشاروچاپ وتکثیر)22(22

10060.5چاپ فلکسوانتشاروچاپ وتکثیر)22(22

9064.85جعبه مقوایی از مقوای معمولی )ضخیم(انتشاروچاپ وتکثیر)22(22

4699.5مقوای روکش شدهانتشاروچاپ وتکثیر)22(22

1583.05ساخت دی وی دی پر شدهانتشاروچاپ وتکثیر)22(22

094تولید گرانول بازیافتی از PE )پلی اتیلن(بازیافت)37(37

7061.83انواع کفش ورزشی تزریقیپوشاک وعمل آوردن پوست خز)18(18

1890.58ژاکت کودکانپوشاک وعمل آوردن پوست خز)18(18

1462.78درب کابینت از چوب و اوراق فشرده چوبی با روکش مصنوعیچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(20

1083چوب خشک )پهن برگ(چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(20

360.25اوراق فشرده چوبی با روکش  پی وی سیچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(20

1085.35اوراق فشرده چوبی با روکش  پی وی سیچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(20

9362.68اوراق فشرده چوبی با روکش هایگالسچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(20

2575.38انواع آداپتور )شارژر غیر صنعتی(رادیوتلویزیون وسایل ارتباط)32(32

قوطی )پروفیل( از جنس فوالد ساده کربنی و کم آلیاژی )سایز ساخت فلزات اساسی)27(27
101278.94 سانتیمتر و باالتر(

1260.25میله از جنس فوالد ساده کربنی وکم آلیاژی با پوشش نیکلساخت فلزات اساسی)27(27

4090.91شمش سرب از ضایعاتساخت فلزات اساسی)27(27

1860.25شمش مسساخت فلزات اساسی)27(27

14062.58فویل آلومینیومی غیر آلیاژی با ضخامت کمتر از 0.021 میلی مترساخت فلزات اساسی)27(27

471.5انواع شمش فوالد ساده کربنی و کم آلیاژیساخت فلزات اساسی)27(27

669ظروف یکبارمصرف کاغذیساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(21

362.58شانه تخم مرغ مقواییساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(21

871.75جعبه کارتنساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(21

575دستمال مرطوبساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(21

2561.76ورق کارتن چندالساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(21
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3071.01دستمال کاغذی جعبه ایساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(21

2263.25انواع پاکت و کارت پستالساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(21

1177.15کاغذ توالتساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(21

2066.08ورق کارتن سه الساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(21

1466.6کاغذ حساس به حرارت )به روش کوتینگ(ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(21

4065.45دستمال بهداشتی منسوجساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(21

1083.75لوله مقواییساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(21

3067.2کاغذ از کربنات کلسیمساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(21

2094.69ورق کارتن دوالساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(21

2365.85ورق کارتن چندالساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(21

6067.2کاغذ و مقوای تست الینر قهوه ایساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(21

2578.88کاغذ و مقوای تست الینر یک رو سفید )رنگبری شده(ساخت کاغذومحصوالت کاغذی21

4761.38ورق کارتن چندالساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(21

562.58ورق کارتن دوالساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(21

490.58شانه تخم مرغ مقواییساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(21

13060.25ورق کارتن سه الساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(21

566.5پاکت مواد غذایی از کاغذ و مقوای سلولزیساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(21

10588.4مخازن فلزی ذخیره ای )به جز مخازن مواد غذایی(ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

1571.35انواع مقاومت های گرم کننده الکتریکیساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(29

6066.5پانل ساختمانی از پلی اورتانساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(29

6060.58ظروف لوله ای آلومینیومی)تیوب(ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(29

3683.08نوار نقاله پیاله ایساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(29

8063.2هود برقی خانگیساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(29

1061.18ماشین  برش با پرتو لیزرساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(29

13095.5انواع ساندویچ ساز برقی خانگیساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(29

975انواع درب اتوماتیکساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(29

1573.35کوره ذوب القاییساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(29
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1576.5کوره عملیات حرارتی معمولیساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(29

1573.5گاو آهن غیر چرخشی دیسکی )بشقابی(ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(29

15262.45گرم کن با دمنده سرعت باال )جت هیتر(ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(29

2570.3پمپ سانتریفیوژ جریان شعاعیساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(29

4561.75ماشین بسته بندی کیسهساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(29

1391.04کوره های ذوب بلندساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(29

2076.1کولر گازیساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(29

3568.8پمپ آب سیرکوالتور خطیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

1463.98رنگرزی- تکمیل پارچه حلقویساخت منسوجات17

1662چاپ- تکمیل پارچه تاری پودیساخت منسوجات17

منسوج بی بافت، تشکیل الیه به روش مذاب اسپان باند، با ساخت منسوجات17
1691اتصال حرارتی

11099.99ورق بی بافت از الیاف شیشهساخت منسوجات17

1394.8کیسه پلی اتیلن بافته شدهساخت منسوجات17

منسوج بی بافت، تشکیل الیه با استفاده از آب، با اتصال ساخت منسوجات17
8066.45مکانیکی )جت آب(

765.1486.01نخ پنبه پلی استر)اپن اند(ساخت منسوجات17

779.66پارچه تاری پودی از الیاف شیشهساخت منسوجات17

2364.5پارچه پنبه پلی استرساخت منسوجات17

762.58پارچه تاری پودی از الیاف شیشهساخت منسوجات17

1565.14پارچه پنبه ویسکوزساخت منسوجات17

5085 انواع شامپوساخت موادومحصوالت شیمیائی24

2561.08انواع شامپوها به جز شامپو طبیساخت موادومحصوالت شیمیائی24

566رنگ مو )شیمیایی(ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

8683.35دستمال مرطوبساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1170.8چسب پایه اتیلن وینیل استات )گرماذوب(ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

2566.38رزین پلی استر اشباع مایع گرید صنعتیساخت موادومحصوالت شیمیائی24
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690.58اتیلن دی آمین تترا استیک اسید )ای دی تی آ(ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1662.78کامپاند و گرانول پلیمریساخت موادومحصوالت شیمیائی24

2876.15سیلیکون های مایعساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1161.25محصوالت و فرآورده های آرایشی پوستساخت موادومحصوالت شیمیائی24

3780.15مستربچ پلیمریساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1095.09دی اکتیل فتاالت)DOP(ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

2072.6 ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

4668.08کیتینساخت موادومحصوالت شیمیائی24

2561.62مواد سفید کننده دندانساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1367.22شامپو مخصوص موهای معمولیساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1160.45کوکونات فتی اسید دی اتانول آمیدساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1874.35انواع رنگ ساختمانی پایه آلکیدی حاللی )روغنی(ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

782.6انواع شامپوها به جز شامپو طبیساخت موادومحصوالت شیمیائی24

2594.75فسفات پتاسیمساخت موادومحصوالت شیمیائی24

2775.05محصوالت و فرآورده های آرایشی پوستساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1078.25محصوالت و فرآورده های آرایشی پوستساخت موادومحصوالت شیمیائی24

3173.95روغن موتور )تصفیه اول(ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1092.08تینرهای نیترو سلولزی )تینر فوری(ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1596.25بتونه خودروساخت موادومحصوالت شیمیائی24

5477.85محصوالت و فرآورده های آرایشی پوستساخت موادومحصوالت شیمیائی24

5788.48انواع خمیر دندانساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1594.08رزین پلی استر غیراشباع ارتوفتالیکساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1584.5سایه چشمساخت موادومحصوالت شیمیائی24

3061.15انواع پوشش و رنگ حفاظتیساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1061.58هیپوکلریت سدیمساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1286.08الک چاپ و مرکبساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1078.58زغال از ضایعات منابع سلولزیساخت موادومحصوالت شیمیائی24
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6592.5کامپاند و گرانول پلیمریساخت موادومحصوالت شیمیائی24

3090.61انواع شامپوها به جز شامپو طبیساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1496.95پوشش حفاظتی آسفالت و ایزوگام بر پایه پلی استایرنساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1560.45حالل نفتی 402ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1192کود های کامل یا ماکرو )NPK(ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1690.77چسب اپوکسی )دوقلو(ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

2160.5رزین های آلکید به اشکال ابتداییساخت موادومحصوالت شیمیائی24

2060.48اتیلن گالیکول مونو استیاراتساخت موادومحصوالت شیمیائی24

4062.83انواع شامپوها به جز شامپو طبیساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1884.58پودر لباس شویی )دستی(ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1086.38کود سوپر فسفات سادهساخت موادومحصوالت شیمیائی24

3888.82متیل استاتساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1472.45درزگیر اکریلیکیساخت موادومحصوالت شیمیائی24

5594.4انواع شامپوها به جز شامپو طبیساخت موادومحصوالت شیمیائی24

5061.18انواع رنگ ساختمانی امولسیونی )پایه آبی(ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1064.25کامپاند و گرانول پلیمریساخت موادومحصوالت شیمیائی24

2063اسید لینولییکساخت موادومحصوالت شیمیائی24

3666.35رنگ و پوشش مخازن آب آشامیدنیساخت موادومحصوالت شیمیائی24

3073انواع شامپوها به جز شامپو طبیساخت موادومحصوالت شیمیائی24

12087 انواع سوسپانسیونها ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

2174.45انواع قرص ضد سرطانساخت موادومحصوالت شیمیائی24

2072.91انواع داروهای دستگاه گوارشی به شکل قرصساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1088.25انواع ویتامین و امالح معدنی به شکل قرصساخت موادومحصوالت شیمیائی24

5062.62انواع شربت آنتی بیوتیکساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1068.35انواع قرص آنتی بیوتیکساخت موادومحصوالت شیمیائی24

8977.5فنوفیبرات )کپسول(ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

2895انواع دارو با منشا گیاهی به شکل کرم، ژل، پماد و لوسیونساخت موادومحصوالت شیمیائی24
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8576.47انواع محلول های همودیالیزساخت موادومحصوالت شیمیائی24

9480انواع ویال ضد سرطانساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1174.7انواع چسب زخم حاوی مواد درمانیساخت موادومحصوالت شیمیائی24

4074.55بسته بندی انواع روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانیسایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

7560.18ملحقات جانبی پالستیکی دستگاه ها و تجهیزات پزشکیسایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

2292.02بسته بندی حبوبات و غالت و برنجسایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

1094.58بسته بندی انواع روانکار )به جز اسپری(سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

1564.5بسته بندی حبوبات و غالت و برنجسایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

2589.8انواع گزسایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

1585.38نان لواش ماشینیسایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

771.5انواع مقره سرامیکیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

5076کاشی پخت سوم )تایل(سایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

3482.7انواع شیشه های تزیینی و دکوراتیوسایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

2480.65محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن سبک با فوم پلیمریسایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

1790.58عایق رطوبتی از پشم شیشهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

1290.58نانو سیلیس پودریسایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

1469.45شیشه عقب خودروسایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

1588.1استخراج رمز ارزکامپیوتروفعالیتهای مربوطه72

1064.15استخراج رمز ارزکامپیوتروفعالیتهای مربوطه72

1291.5گریس پایه کلسیمکک وفراورده های حاصل ازنفت23

برش سنگین حاصل از پاالیشگاه نفت و پتروشیمی به جز کک وفراورده های حاصل ازنفت23
1488.58بنزین و گازوییل

1998پارافین مایع صنعتیکک وفراورده های حاصل ازنفت23

1695.81پارافین مایع صنعتیکک وفراورده های حاصل ازنفت23

1790.53قیر اصالح شده با مواد پلیمریکک وفراورده های حاصل ازنفت23

1573.11روغن موتور )تصفیه اول(کک وفراورده های حاصل ازنفت23

2062.7پارافین مایع صنعتیکک وفراورده های حاصل ازنفت23
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نیمه 
تمام 
باالی 

 60
درصد

4085.58روغن موتور )تصفیه اول(کک وفراورده های حاصل ازنفت23

4086.5روغن موتور )تصفیه اول(کک وفراورده های حاصل ازنفت23

4070.35دستگاه ثبت و انتقال داده های صندوق فروش )حافظه مالیاتی(ماشین آالت دفتری وحسابداری30

40071.2پلیت باتریماشین آالت ودستگاههای برقی31

1670.09لوله فوالدی بدون درز با پوشش فلزی )گالوانیزه(ماشین آالت ودستگاههای برقی31

1460.6انواع سیم آلومینیومی با روکش الکی با مقطع تختماشین آالت ودستگاههای برقی31

5087.79پمپ سانتریفیوژ جریان شعاعیماشین آالت ودستگاههای برقی31

2167 انواع تابلوهای برق ماشین آالت ودستگاههای برقی31

562.65انواع المپ های گازیماشین آالت ودستگاههای برقی31

1360.1انباره های سرب اسید استارتی MFماشین آالت ودستگاههای برقی31

2062.25الوارمبلمان سایرمصنوعات36

863.2انواع کمد، کتابخانه، قفسه، بوفه، فایل و کانترمبلمان سایرمصنوعات36

094.83انواع مبلمان خانگیمبلمان سایرمصنوعات36

6062.25سیگارت فیلتردارمحصوالت ازتوتون وتنباکو16

4067.5سیگارت فیلتردارمحصوالت ازتوتون وتنباکو16

1363 انواع بطریهای پالستیکی محصوالت ازالستیک وپالستیک25

778.4محصوالت و قطعات کامپوزیتی زمینه پلیمری عایق الکتریکیمحصوالت ازالستیک وپالستیک25

1768.58فیلم پالستیکی چند الیه پوشش داده شده )coated film(محصوالت ازالستیک وپالستیک25

3563.8انواع صفحه و ورق از کامپوزیت پلیمریمحصوالت ازالستیک وپالستیک25

1060.15لوله تک جداره فاضالب از پلی پروپیلنمحصوالت ازالستیک وپالستیک25

17066.8تسمه انتقال نیرو الستیکی ولکانیزه شدهمحصوالت ازالستیک وپالستیک25

2170.23چاپ فلکسو برای بسته بندیمحصوالت ازالستیک وپالستیک25

4263.85بطری از PETمحصوالت ازالستیک وپالستیک25

2574انواع پری فرممحصوالت ازالستیک وپالستیک25

1469.15اتصاالت پانچی از پلی پروپیلنمحصوالت ازالستیک وپالستیک25

1277.85انواع ظروف پالستیکی دهان گشادمحصوالت ازالستیک وپالستیک25

964.7فیلم تک الیه از پلی اتیلن ترفتاالت سادهمحصوالت ازالستیک وپالستیک25
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تمام 
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 60
درصد

1099.5فیلم تک الیه پلی پروپیلن کست ریخته گری )cpp( سادهمحصوالت ازالستیک وپالستیک25

2563.8لوله از پی وی سیمحصوالت ازالستیک وپالستیک25

2660.3پروفیل پی وی سیمحصوالت ازالستیک وپالستیک25

3160.3فیلم  پالستیکی چند الیه ساخته شده به روش خود ممزوجمحصوالت ازالستیک وپالستیک25

2173.95انواع پری فرممحصوالت ازالستیک وپالستیک25

6085.5انواع درپوش و سرپوش پالستیکیمحصوالت ازالستیک وپالستیک25

1079.4انواع ظروف پالستیکی دهان گشادمحصوالت ازالستیک وپالستیک25

1867.4شیلنگ و لوله الستیکی ولکانیزه شده تقویت شده با مواد نسجیمحصوالت ازالستیک وپالستیک25

2265.18نوار از پی وی سیمحصوالت ازالستیک وپالستیک25

868.67قطعات پالستیکی ظروف آشپزخانهمحصوالت ازالستیک وپالستیک25

4568.58ظروف یکبار مصرف مواد غذایی و بهداشتی از کاغذ و مقوامحصوالت ازالستیک وپالستیک25

2592.88ورق و صفحه از پلی استایرن معمولیمحصوالت ازالستیک وپالستیک25

560.15انواع ظروف پالستیکی دهان گشادمحصوالت ازالستیک وپالستیک25

3062.96انواع پری فرممحصوالت ازالستیک وپالستیک25

772.08ظروف پلی پروپیلنمحصوالت ازالستیک وپالستیک25

29078.48چاپ روتوگراور )هلیوگراور (محصوالت ازالستیک وپالستیک25

1566پروفیل یو پی وی سیمحصوالت ازالستیک وپالستیک25

2868.3درب معمولی از یو پی وی سیمحصوالت ازالستیک وپالستیک25

2090.58فیلم تک الیه عریض کشاورزی از پلی اتیلنمحصوالت ازالستیک وپالستیک25

1562.58مواد کامپوزیتی بر پایه رزین پلی استرمحصوالت ازالستیک وپالستیک25

3065.38انواع ظروف پالستیکی دهان گشادمحصوالت ازالستیک وپالستیک25

3565.12صفحه و ورق معمولی از پلی اتیلنمحصوالت ازالستیک وپالستیک25

2774.1انواع پری فرممحصوالت ازالستیک وپالستیک25

2685.65انواع تیوب بسته بندی پالستیکیمحصوالت ازالستیک وپالستیک25

1785.05سس مایونزمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

2879.03خوراک آماده داممحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

882.01انواع آدامس) بر پایه صمغ مصنوعی(محصوالت غذائی وآشامیدنیها15
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2573.47انواع آدامس) بر پایه صمغ مصنوعی(محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1561.5انواع ساندویچمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

5067.4روغن مایع کلزامحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

4070.14طعم دهی و بسته بندی چای سیاه کیسه ایمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

انواع سوسیس و کالباس با فرموالسیون اصلی گوشت طیور، محصوالت غذائی وآشامیدنیها15
4064.2بدون مواد دیگر

انواع خوراک دام، طیور و آبزیان محصوالت غذائی وآشامیدنیها15
588.6بر پایه تفاله خشک مرکبات و میوه ها

6191.8انواع دم نوشمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

12275.25انواع دم نوشمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1363.04انواع سرکهمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1081.08انواع خامه قنادیمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

6073.25انواع دم نوشمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

262.6ورق های مشبک فوالدیمحصوالت فلزی فابریکی28

1467.5ظروف لوله ای آلومینیومی)تیوب(محصوالت فلزی فابریکی28

2069ظروف لوله ای آلومینیومی)تیوب(محصوالت فلزی فابریکی28

5085.93رنگ و پوشش ترافیک سرد یک جزییمحصوالت فلزی فابریکی28

5865.2الکترود جوشکاریمحصوالت فلزی فابریکی28

1078.35درب آسان بازشو کلید دار آلومینیومیمحصوالت فلزی فابریکی28

1875ظروف لوله ای آلومینیومی)تیوب(محصوالت فلزی فابریکی28

2588.1انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی28

2473.3انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی28

1598.93درب از چوب و اوراق فشرده چوبی با روکش پی وی سیمحصوالت فلزی فابریکی28

8260.75انواع وان فلزی بهداشتیمحصوالت فلزی فابریکی28

2578.38نمای ساختمانی آلومینیومیمحصوالت فلزی فابریکی28

1865.58انواع قفسه فلزی فروشگاهی و انبارمحصوالت فلزی فابریکی28

2590.58ریل ساچمه ایمحصوالت فلزی فابریکی28
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 60
درصد

1174.25درب ایمنی ساختمانمحصوالت فلزی فابریکی28

1885.8کامپاند و گرانول پلیمریوسایل نقلیه موتوری34

9060.66اسکلت فوالدی سولهوسایل نقلیه موتوری34

1060پمپ آب خودرووسایل نقلیه موتوری34

5093.32لنت ترمز خودرووسایل نقلیه موتوری34

نیمه 
تمام 
بین 
صفر 
تا 59 
درصد

250البسه و پوشاک از منسوج بی بافتپوشاک وعمل آوردن پوست خز18

2000پارچه گردبافپوشاک وعمل آوردن پوست خز18

90پوشاک راحتی زنانه و دخترانه، تاری پودی، دوخته شدهپوشاک وعمل آوردن پوست خز18

3000لباس مجلسی، تاری پودی، دوخته شدهپوشاک وعمل آوردن پوست خز18

900پوشاک راحتی زنانه و دخترانه، تاری پودی، دوخته شدهپوشاک وعمل آوردن پوست خز18

240دستکش نخی روکش دارپوشاک وعمل آوردن پوست خز18

50گرم کن ورزشیپوشاک وعمل آوردن پوست خز18

330بلوز و شومیز، زنانه و دخترانه، تاری پودی، دوخته شدهپوشاک وعمل آوردن پوست خز18

600پیراهن، زنانه و دخترانه، تاری پودی، دوخته شدهپوشاک وعمل آوردن پوست خز18

350مانتو، تاری پودی، دوخته شدهپوشاک وعمل آوردن پوست خز18

50مانتو، تاری پودی، دوخته شدهپوشاک وعمل آوردن پوست خز18

330پیراهن، زنانه و دخترانه، تاری پودی، دوخته شدهپوشاک وعمل آوردن پوست خز18

400شورت زنانه و دخترانه، تاری پودی، دوخته شدهپوشاک وعمل آوردن پوست خز18

160درب از چوب و اوراق فشرده چوبی با روکش پی وی سیچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

150پانل النه زنبوری چوبی چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

350پروفیل چوب پالستیکچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

200درب از چوب و اوراق فشرده چوبی با روکش پی وی سیچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

120درب از چوب و اوراق فشرده چوبی با روکش پی وی سیچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

350درب از چوب و اوراق فشرده چوبی با روکش پی وی سیچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

60انواع پالت چوبیچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

350گرانول چوب پالستیک )WPC(چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

200درب از چوب و اوراق فشرده چوبی با روکش پی وی سیچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20
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350گرانول چوب پالستیک )WPC(چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

450کفپوش و دیوارپوش تخته فیبر با چگالی باال یا متوسط لمینیتچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

200درب از چوب و اوراق فشرده چوبی با روکش پی وی سیچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

350گرانول چوب پالستیک )WPC(چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

150درب تمام چوبیچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

700گرانول چوب پالستیک )WPC(چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

300تخته فیبر خام با چگالی متوسط از چوبچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

250تخته فیبر خام با چگالی متوسط از چوبچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

300تخته فیبر خام با چگالی متوسط از چوبچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

100نئوپان با روکش مالمینهچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

300اوراق فشرده چوبی با روکش هایگالسچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

100نئوپان با روکش مالمینهچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

600تخت کفش )زیره کفش(دباغی -چرم -کیف-چمدان-کفش19

600انواع کفی کفشدباغی -چرم -کیف-چمدان-کفش19

200انواع کفی کفشدباغی -چرم -کیف-چمدان-کفش19

1700اجزاء و قطعات فلزی یخچال و فریزرساخت ماشین آالت وتجهیزات29

منسوج بی بافت، تشکیل الیه در محیط خشک به روش ساخت ماشین آالت وتجهیزات29
530کاردینگ، با اتصال حرارتی )ترموباند، ترموفیوز(

500انواع سینک ظرف شویی فلزیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

90انواع قالب ساخت قطعات بتنی پیش ساختهساخت ماشین آالت وتجهیزات29

100قالب تزریق الستیک و پالستیکساخت ماشین آالت وتجهیزات29

150انواع پل فوالدیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

100پانل و دیوار شیشه ایساخت ماشین آالت وتجهیزات29

120ورق های مشبک فوالدیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

1500پاکت جاروبرقیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

700رخت آویز فلزیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

400انواع سینک ظرف شویی فلزیساخت ماشین آالت وتجهیزات29
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120اجزاء و قطعات فلزی کولر آبیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

100خدمات ساخت تراشکاری فلزاتساخت ماشین آالت وتجهیزات29

1600لوله فلزی جاروبرقیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

200انواع سینک ظرف شویی فلزیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

400انواع تیوب بسته بندی پالستیکیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

100انواع اسپری پاک کنندهساخت ماشین آالت وتجهیزات29

150انواع سینک ظرف شویی فلزیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

310توری مفتولی جوشی فوالدیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

500انواع اسکلت فوالدی ساختمانیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

شیلنگ و لوله الستیکی ولکانیزه شده تقویت شده با فلز با ساخت ماشین آالت وتجهیزات29
140لوازم و ملحقات

400انواع سینک ظرف شویی فلزیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

350اسکلت فلزی تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

140اسکلت فلزی تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

800آبخوری و دانخوری طیورساخت ماشین آالت وتجهیزات29

60قالب شکل دهی ورق یا برش ورقساخت ماشین آالت وتجهیزات29

350دستگاه کف شوی با آبساخت ماشین آالت وتجهیزات29

ماشین لباس شویی خانگی تمام اتوماتیک با ظرفیت خشک ساخت ماشین آالت وتجهیزات29
200بین 6 تا 10 کیلوگرم

200هود برقی خانگیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

260جرثقیل سقفیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

350تجهیزات تغذیه طیورساخت ماشین آالت وتجهیزات29

1400انواع راهبند و گیت تردد افرادساخت ماشین آالت وتجهیزات29

290موتور گیرلس آسانسور ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

320بازسازی و نوسازی انواع لیفتراکساخت ماشین آالت وتجهیزات29

300دستگاه برش الیاف مصنوعیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

70آسانسور تلسکوپی یا سانترالساخت ماشین آالت وتجهیزات29

200پله برقیساخت ماشین آالت وتجهیزات29
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پروژه

کد 
اشتغال نام واحدعنوااآیسیک 

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

نیمه 
تمام 
بین 
صفر 
تا 59 
درصد

3500یخچال فریزر خانگی با حجم کمتر از 340 لیترساخت ماشین آالت وتجهیزات29

400یخچال فریزر خانگی با حجم کمتر از 340 لیترساخت ماشین آالت وتجهیزات29

دستگاه الکترومغناطیسی سختی گیر آب )رسوب زدای ساخت ماشین آالت وتجهیزات29
170الکترومغناطیسی(

300باالبر هیدرولیکی )غیرمغناطیسی(ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

150کوره ذوب القاییساخت ماشین آالت وتجهیزات29

270چیلر جذبی صنعتیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

700سردخانه متحرکساخت ماشین آالت وتجهیزات29

200دستگاه آب سردکن و آب گرم کن توأمساخت ماشین آالت وتجهیزات29

100چیلر تراکمیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

240دستگاه یخ سازساخت ماشین آالت وتجهیزات29

200دستگاه آب سردکن و آب گرم کن توأمساخت ماشین آالت وتجهیزات29

100ماشین های تزریق و اکسترودینگ پالستیکساخت ماشین آالت وتجهیزات29

650هود برقی خانگیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

150جاروبرقی خشکساخت ماشین آالت وتجهیزات29

400ماشین پر کردن بطریساخت ماشین آالت وتجهیزات29

500انواع بوستر پمپساخت ماشین آالت وتجهیزات29

100انواع میکسر همزن دارساخت ماشین آالت وتجهیزات29

190فن کویل دیواریساخت ماشین آالت وتجهیزات29

240انواع زباله سوز )به جز زباله سوز بیمارستانی(ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

500انواع اتوی مو برقیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

320انواع ماشین ظرف شویی صنعتیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

180باالبر مغناطیسی هیدرولیکیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

70پکیج مبدل حرارتی کلدباکس فرآیندیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

400ماشین بسته بندی کیسهساخت ماشین آالت وتجهیزات29

250 انواع مسواک برقیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

90ربات ضدعفونی کنندهساخت ماشین آالت وتجهیزات29
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نوع 
پروژه

کد 
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پیشربت 
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تمام 
بین 
صفر 
تا 59 
درصد

120دستگاه آب سردکن سادهساخت ماشین آالت وتجهیزات29

300سم پاش موتوریساخت ماشین آالت وتجهیزات29

300ماشین لباس شویی صنعتیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

150انواع درب اتوماتیکساخت ماشین آالت وتجهیزات29

300دستگاه آب سردکن و آب گرم کن توأمساخت ماشین آالت وتجهیزات29

220بازسازی ماشین های تزریق پالستیکساخت ماشین آالت وتجهیزات29

200سم پاش موتوریساخت ماشین آالت وتجهیزات29

1000یخچال فریزر خانگی با حجم کمتر از 340 لیترساخت ماشین آالت وتجهیزات29

250جرثقیل سقفیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

120ماشین پر کردن بطریساخت ماشین آالت وتجهیزات29

100انواع آشغالگیر تصفیه فاضالبساخت ماشین آالت وتجهیزات29

300شیرآالت صنعتی  هیدرولیک با مکانیزم دستیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

230فیلتر هوای )غیرخودرویی(ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

600مغزی )کارتریج( پالستیکی شیرآالت ساختمانی بهداشتیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

180شیرآالت بهداشتی معمولیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

300انواع اواپراتورساخت ماشین آالت وتجهیزات29

300کندانسورساخت ماشین آالت وتجهیزات29

150مغزی )کارتریج( پالستیکی شیرآالت ساختمانی بهداشتیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

150شیرآالت بهداشتی اهرمیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

1170محصوالت بتنی مسلح پیش ساختهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

1170محصوالت بتنی مسلح پیش ساختهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

300شیشه ضد گلولهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

60انواع سمباده پارچه ای به شکل رولسایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

300پودر باریت حفاریسایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

500قطعات گچی ساختمانیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

250اجرام نسوز کورهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

130انواع محصوالت سنگیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی26
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نوع 
پروژه

کد 
اشتغال نام واحدعنوااآیسیک 

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

نیمه 
تمام 
بین 
صفر 
تا 59 
درصد

800کاشی پخت سوم )تایل(سایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

500لوازم بهداشتی چینیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

200برش انواع سنگ گرانیتیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

450شیشه حفاظ لوازم خانگیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

140کاشی پخت سوم )تایل(سایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

450ظروف آشپزخانه سرامیکیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

200مالت خشک معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

60پارچه نسوزسایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

500گرانول زئولیتسایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

100سنگ ساختمانی تزیینی ساخته شده از خرده سنگ و مالت رزینسایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

130سنگ سابسایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

160انواع آجر نسوزسایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

500لوله سرامیکی نسوزسایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

120کاشی نسوزسایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

130بتن خشک متخلخل )هوادار(سایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

50محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

500غربال مولکولی نوع Aسایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

700آجر نمای پرسیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

300روغن موتور )تصفیه اول(کک وفراورده های حاصل ازنفت23

140روغن موتور )تصفیه اول(کک وفراورده های حاصل ازنفت23

70پارافین جامدکک وفراورده های حاصل ازنفت23

170روغن موتور )تصفیه اول(کک وفراورده های حاصل ازنفت23

500پارافین مایع گرید غذایی و داروییکک وفراورده های حاصل ازنفت23

250روغن صنعتی برای مصارف عمومی )تصفیه اول(کک وفراورده های حاصل ازنفت23

100روغن موتور )تصفیه اول(کک وفراورده های حاصل ازنفت23

500روغن موتور )تصفیه اول(کک وفراورده های حاصل ازنفت23

600روغن موتور )تصفیه اول(کک وفراورده های حاصل ازنفت23
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نوع 
پروژه

کد 
اشتغال نام واحدعنوااآیسیک 

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

نیمه 
تمام 
بین 
صفر 
تا 59 
درصد

600روغن موتور )تصفیه اول(کک وفراورده های حاصل ازنفت23

150پارافین مایع صنعتیکک وفراورده های حاصل ازنفت23

60پارافین مایع صنعتیکک وفراورده های حاصل ازنفت23

110روغن روانکار صنعتی )تصفیه اول(کک وفراورده های حاصل ازنفت23

390روغن موتور )تصفیه اول(کک وفراورده های حاصل ازنفت23

250پارافین مایع گرید غذایی و داروییکک وفراورده های حاصل ازنفت23

190پوشش دهی فلزات به روش غوطه وریماشین آالت ودستگاههای برقی31

انواع مجسمه، آبنما و سایر محصوالت مشابه دکوراتیو از چوب ماشین آالت ودستگاههای برقی31
400پالستیک

1100حباب پالستیکی انواع المپماشین آالت ودستگاههای برقی31

180کابل شبکهماشین آالت ودستگاههای برقی31

2000حباب پالستیکی انواع المپماشین آالت ودستگاههای برقی31

2000قاب و قطعات فلزی انواع چراغ روشنایی برقیماشین آالت ودستگاههای برقی31

1150بدنه فلزی تابلو برقماشین آالت ودستگاههای برقی31

9000پمپ آب سیرکوالتور خطیماشین آالت ودستگاههای برقی31

300تابلو برق فشارضعیف )تا 1 کیلوولت(ماشین آالت ودستگاههای برقی31

470برد هوشمند )تابلو لمسی(ماشین آالت ودستگاههای برقی31

250انواع اینورتر منفصل از شبکهماشین آالت ودستگاههای برقی31

450محافظ برقی لوازم برقی خانگیماشین آالت ودستگاههای برقی31

150دستگاه تولید گاز ازنماشین آالت ودستگاههای برقی31

100تابلو برق فشارضعیف )تا 1 کیلوولت(ماشین آالت ودستگاههای برقی31

170دستگاه استخراج رمز ارز )ماینر(ماشین آالت ودستگاههای برقی31

50منبع تغذیه صنعتیماشین آالت ودستگاههای برقی31

50منبع تغذیه صنعتیماشین آالت ودستگاههای برقی31

100تابلو برق فشارمتوسطماشین آالت ودستگاههای برقی31

200پست برق پد/پل مانتد با عایق گازی )400 کیلوولت(ماشین آالت ودستگاههای برقی31

150بازسازی و نوسازی ترانسفورماتورها و قطعات آنماشین آالت ودستگاههای برقی31
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کد 
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بین 
صفر 
تا 59 
درصد

120تابلو برق فشارضعیف )تا 1 کیلوولت(ماشین آالت ودستگاههای برقی31

400راه انداز )درایور( موتور مغناطیسی BLDCماشین آالت ودستگاههای برقی31

550پمپ سانتریفیوژ جریان مختلطماشین آالت ودستگاههای برقی31

250تابلو برق فشارضعیف )تا 1 کیلوولت(ماشین آالت ودستگاههای برقی31

130انباره های سرب اسید استارتی MFماشین آالت ودستگاههای برقی31

150انباره های سرب اسید استارتی MFماشین آالت ودستگاههای برقی31

700المپ کم مصرف CFLماشین آالت ودستگاههای برقی31

120چراغ روشنایی خورشیدیماشین آالت ودستگاههای برقی31

170انواع فرآورده غذایی بر پایه غالتمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

130طعم دهی و بسته بندی چای سیاه کیسه ایمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

200انواع میوه خشکمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

200کنسانتره خوراک داممحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

200خوراک آماده داممحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

450انواع شیر پاستوریزهمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

400پایدارکننده-امولسیفایر ممزوج شدهمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

650کنسرو ماهی تنمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

70انواع نباتمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

150روغن تصفیه نشده شتر مرغمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

150کنسرو ماهی ساردین )آزاد(محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

انواع آب میوه مرکبات از میوه تازه )تولید شده از کنسانتره نمی محصوالت غذائی وآشامیدنیها15
300باشد(

600انواع کنسرو میوهمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

200انواع پودر ژلهمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

150انواع خوراک دام، طیور و آبزیان بر پایه جلبک آزوالمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

170خوراک آماده آبزیانمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

160افزودنی خوراک دام، طیور و آبزیان بر پایه پروتئینمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

160افزودنی خوراک دام، طیور و آبزیان بر پایه پروتئینمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15
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تمام 
بین 
صفر 
تا 59 
درصد

120انواع ساالدمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

انواع غذاهای آماده و نیمه آماده غیر کنسروی )انواع خوراک، محصوالت غذائی وآشامیدنیها15
150خورشت و سایر انواع غذا و پیش غذا(

3300ژله آماده و بسته بندی شدهمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

انواع سبزیجات و صیفی جات منجمد )فرآوری شده و فرآوری محصوالت غذائی وآشامیدنیها15
200نشده(

200افزودنی خوراک دام ،طیور و آبزیان بر پایه کربوهیدراتمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

100انواع کمپوتمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

100انواع کلوچهمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

100انواع کمپوتمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

100رشته غذاییمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

200انواع سبزیجات، صیفی جات و گلهای خوراکی خشک شدهمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

150انواع مربا )به غیر از مربای رژیمی بدون شکر(محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

700کنسانتره پروتئینی سویامحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

800گوشت گاو تازه  بسته بندی شدهمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

900سیب زمینی نیمه آماده، منجمد )آماده طبخ(محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

900گوشت شتر تازه  بسته بندی شدهمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

900گوشت شتر تازه  بسته بندی شدهمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

400خرمای هسته گیری و بسته بندی شدهمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

250انواع ادویه فرآوری شدهمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

200شربت از گیاهان )عصاره، دانه، عرقیات و ...(محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

300انواع مربا )به غیر از مربای رژیمی بدون شکر(محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

900کنسرو حبوباتمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

900کشک پاستوریزهمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

150سیب زمینی نیمه آماده، منجمد )آماده طبخ(محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

100کره بادام زمینیمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

انواع سوسیس و کالباس با فرموالسیون اصلی گوشت طیور، محصوالت غذائی وآشامیدنیها15
200بدون مواد دیگر
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نوع 
پروژه

کد 
اشتغال نام واحدعنوااآیسیک 

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

نیمه 
تمام 
بین 
صفر 
تا 59 
درصد

1000ژله آماده و بسته بندی شدهمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

350روغن خام سویامحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

120قند کله حتی به صورت شکسته شدهمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

170انواع غالت پوست گیری شده) با سبوس یا بدون سبوس(محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

250انواع شربت از غیر مرکباتمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

60انواع دراژهمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

200انواع مربا )به غیر از مربای رژیمی بدون شکر(محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

600انواع گردگیر پالستیکی خودرووسایل نقلیه موتوری34

530آفتاب گیر پالستیکی خودرووسایل نقلیه موتوری34

110انواع گردگیر پالستیکی خودرووسایل نقلیه موتوری34

150آرم پالستیکی خودرووسایل نقلیه موتوری34

پلی اورتان گرید خودروییوسایل نقلیه موتوری34
550 )سیستم دو جزئی پلی ال و ایزو سیانات( 

500انواع قفل ایمنی خودرو و موتورسیکلتوسایل نقلیه موتوری34

150ساخت قطعات فوالدی به روش متالورژی پودروسایل نقلیه موتوری34

200بازسازی و نوسازی ماشین آالت کشاورزیوسایل نقلیه موتوری34

200بازسازی و نوسازی ماشین آالت کشاورزیوسایل نقلیه موتوری34

400شاسی تریلر سه محوروسایل نقلیه موتوری34

300تجهیزات تست دیسک و صفحه کالچ خودرووسایل نقلیه موتوری34

50ترموستات خودرووسایل نقلیه موتوری34

100لنت ترمز خودرووسایل نقلیه موتوری34

50قطعات و اجزای کمک فنر خودرووسایل نقلیه موتوری34

100پد لنت ترمز دیسکیوسایل نقلیه موتوری34

280مجموعه اگزوز خودرووسایل نقلیه موتوری34

100فیلتر روغن خودرووسایل نقلیه موتوری34

250سوپاپ خودرووسایل نقلیه موتوری34

350فیلتر هوا خودرووسایل نقلیه موتوری34
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نوع 
پروژه

کد 
اشتغال نام واحدعنوااآیسیک 

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

نیمه 
تمام 
بین 
صفر 
تا 59 
درصد

200لنت ترمز خودرووسایل نقلیه موتوری34

700چراغ جلوی خودرو سبک و نیمه سنگینوسایل نقلیه موتوری34

452کابینت از چوب و اوراق فشرده چوبیچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

1003پارکینگ مکانیزهساخت ماشین آالت وتجهیزات29

6014.6ظروف آلومینیومی آشپزخانهساخت ماشین آالت وتجهیزات29

281برش کاری لیزری اوراق فشرده چوبیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

2751قطعات الستیکی خطوط ریلیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

907.1انواع کود پاشساخت ماشین آالت وتجهیزات29

850.39بازسازی و نوسازی انواع توربینساخت ماشین آالت وتجهیزات29

715.2گاو آهن غیر چرخشی دیسکی )بشقابی(ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

3056.12جرثقیل دروازه ایساخت ماشین آالت وتجهیزات29

3501دستگاه تولید گاز هیدروژنساخت ماشین آالت وتجهیزات29

252پمپ سانتریفیوژ جریان شعاعیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

4616.5آسیاب خوراک دامساخت ماشین آالت وتجهیزات29

3542.85دستگاه آب سردکن و آب گرم کن توأمساخت ماشین آالت وتجهیزات29

132ماشین برش الستیکساخت ماشین آالت وتجهیزات29

2430.01ماشین مته عمودیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

2553.58ماشین چاپ فلکسوساخت ماشین آالت وتجهیزات29

31315.2چیلر تراکمیساخت ماشین آالت وتجهیزات29

707دانه های شیشه ایسایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

276.65الیاف شیشهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

2136.9گریس پایه کلسیمکک وفراورده های حاصل ازنفت23

161نفتای سنگین )حاصل از پاالیشگاه نفت و پتروشیمی(کک وفراورده های حاصل ازنفت23

252قیر 70/60کک وفراورده های حاصل ازنفت23

251روغن موتور )تصفیه اول(کک وفراورده های حاصل ازنفت23

251روغن موتور )تصفیه اول(کک وفراورده های حاصل ازنفت23

121روغن موتور )تصفیه اول(کک وفراورده های حاصل ازنفت23
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نوع 
پروژه

کد 
اشتغال نام واحدعنوااآیسیک 

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

نیمه 
تمام 
بین 
صفر 
تا 59 
درصد

کابل انتقال برق مسی بدون روکش عایق حداکثر تا یک ماشین آالت ودستگاههای برقی31
1510.25کیلوولت

10017.25شمش سرب از مواد خامماشین آالت ودستگاههای برقی31

251محصوالت و قطعات کامپوزیتی زمینه پلیمری عایق الکتریکیماشین آالت ودستگاههای برقی31

1850.35انواع کنتاکتورماشین آالت ودستگاههای برقی31

2038.96فندک الکتریکی شعله دارماشین آالت ودستگاههای برقی31

4528.55طعم دهی و بسته بندی چای سیاه کیسه ایمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

6313طعم دهی و بسته بندی چای سیاه کیسه ایمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1532.25مکمل خوراک طیورمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

201انواع مربا )به غیر از مربای رژیمی بدون شکر(محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

803کنسرو ماهی تنمحصوالت غذائی وآشامیدنیها15

359تسمه انتقال نیرو الستیکی ولکانیزه شدهوسایل نقلیه موتوری34

342لنت ترمز خودرووسایل نقلیه موتوری34

5235.48لنت ترمز خودرووسایل نقلیه موتوری34

501اتاق آمبوالنسوسایل نقلیه موتوری34

195پلوسوسایل نقلیه موتوری34

10014سیستم قفل مرکزی خودرووسایل نقلیه موتوری34

ساوجبالغ
ــتانی  ــی و اس ــناد مل ــاس اس ــر اس « ب ــرز ــتان الب ــاری اس ــی و تج ــی، معدن ــای صنعت ــل طرح ه ــف و تکمی ــذاری تعری ــه اولویت گ »برنام

آمایــش ســرزمین )مصوبــه شــماره 715031 مــورخ 1399/12/27 شــورای عالــی آمایــش( و جمعبنــدی نظــرات خبــرگان و ذی نفعــان 

کارشناســی اســتان بــا هــدف تحقــق اهــداف اشــتغال زایی و توســعه صنعتــی، معدنــی  بخــش خصوصــی و دولتــی در نشســت های 

و تجــاری استان-شهرســتان تدویــن شــده اســت.

3. شلرستاا ساوجبالغ
کــرج در  کــه در جنــوب شهرســتان طالقــان و غــرب  ســاوجبالغ بــا مســاحت 1158 کیلومتــر مربــع جلگــه وســیع و حاصلخیــزی  اســت 

شــرق ســرزمین قزوین و در دنباله دشــت قزوین و شــمال غربی تهران قراردارد . ســاوجبالغ تا ســال 1368 از توابع شهرســتان کرج 
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بــود ولــی در 21 تیرمــاه 1368 طبــق مصوبــه هیئــت وزیــران بــه شهرســتان بــا مرکزیــت هشــتگرد تبدیــل شــد. شهرســتان ســاوجبالغ 

کــه در دامنــه و شــیب  کوهــی وکوهپایــه ای  از لحــاظ توپوگرافیــک بــه ســه ناحیــه قابــل تقســیم اســت؛ ناحیــه کوهســتانی، ناحیــه میــان 

ارتفاعــات کــم و حدفاصــل ارتفاعــات و نواحــی جلگــه ای و دشــت قــرار گرفتــه اســت. ایــن منطقــه از ارتفــاع کمــی برخــوردار اســت و ناحیه 

کــه بخــش حاصلخیــز شهرســتان را شــامل میشــود و زمینــه  ســاز اســتقرارجمعیت بــوده اســت. ایــن موضــوع باعــث شــده تــا ایــن  دشــت 

منطقــه از تنــوع اقلیمــی خوبــی برخــوردار باشــد. بعــد از طالقــان خنک تریــن شهرســتان اســتان البــرز اســت.

3-1. ساختار موجود 
تجــاری  و  معدنــی  صنعتــی،  واحدهــای  وضعیــت  بخــش،   2 در  شهرســتان  اجتماعــی  و  اقتصــادی  ســاختار  قســمت  ایــن  در 

شهرســتان، عمــده محصــوالت صنعتــی، معدنــی و کشــاورزی شهرســتان و همچنیــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال موجــود مــورد 

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــی ق بررس

3-1-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا

انســان، فضــا و فعالیــت، 3 عنصــر کلیــدی در مبحــث آمایــش ســرزمین اســت. در واقــع هــدف از تخصیــص فضــا بــه فعالیــت، افزایــش 

کلیــدی  رشــد و توســعه اقتصــادی و رفــاه جامعــه اســت. از آنجاییکــه صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان بخشــی از فعالیت هــای 

مولــد و محــرک رشــد اقتصــادی بــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت استان-شهرســتان و 

ــه ایــن فعالیــت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان ســاوجبالغ از مجمــوع  چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا ب

کمتــر از 7.2  8075 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 92.8 درصــد بــا پروانــه صنفــی و 

درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 59268.5 

نفــر اشــتغال مجــوزدار بخــش صمــت در شهرســتان ســاوجبالغ، حــدود 31.6 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی 

)68.4 درصــد( بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)1( و جــدول)3(.

جدول)1(. ساختار بخش صنعتی شلرستاا ساوجبالغ

(تعداد واحدعنوااکد آیسیک رشته بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

4328207ساخت موادومحصوالت شیمیائی124

6030557.5ساخت ماشین آالت وتجهیزات229

1191332432.9محصوالت غذائی وآشامیدنیها315

186951.7ساخت کاغذومحصوالت کاغذی421

5629017.2محصوالت فلزی فابریکی528

2650.2سایرتجهیزات حمل ونقل635
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(تعداد واحدعنوااکد آیسیک رشته بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

3018824.6ساخت منسوجات717

195961.5سایرفعالیتهای خدمات مهندسی874

2035028.6ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت933

112150.5ساخت فلزات اساسی1027

2819194.7ماشین آالت ودستگاههای برقی1131

5013543.3محصوالت ازالستیک وپالستیک1225

91510.4چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل1320

1340.1پوشاک وعمل آوردن پوست خز1418

4210462.6سایرمحصوالت کانی غیرفلزی1526

51830.5انتشاروچاپ وتکثیر1622

71620.4مبلمان سایرمصنوعات1736

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ فعالیتهای 1863
62690.7آژانسهای مسافرتی

11670.2ساختمان1945

1300.1کامپیوتروفعالیتهای مربوطه2072

140.01کک وفراورده های حاصل ازنفت2123

2330.1رادیوتلویزیون وسایل ارتباط2232

2338039.4وسایل نقلیه موتوری2334

2100.02دباغی -چرم -کیف-چمدان-کفش2419

102370.6استخراج سایر معادن2514

421745.4ماشین آالت دفتری وحسابداری2630

58040531100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب
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جدول)2(. ساختار بخش صنفی شلرستاا ساوجبالغ

سلم)درصد(تعدادعنوااکد آیسیک 2 رقمیردیف

118440.4خرده فروشی لوازم صوتی و تصویری152

44715.3مشاوره امالک و مستغالت270

2398.2خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبک350

1665.7محصوالت غذائی وآشامیدنیها415

1565.3آرایشگری زنانه593

993.4درب و پنجره سازی آهنی628

943.2اتومبیل کرایه )خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده(760

54618.6سایر مواردسایر موارد8

2931100جمع کل

ماخذ: اطالعات سامانه ایرانیان اصناف

جدول)3(. ساختار بخش صنفی شلرستاا ساوجبالغ

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

12213052.516.3تولیدی1

1144286015.3خدمات فنی2

21435357.528.6خدماتی3

29877467.539.9توزیعی4

749518737.5100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

3-1-2. عمده محصوالت شلرستاا ساوجبالغ

کانــی غیــر فلــزی،  صنایــع غذایــی، محصــوالت فابریــک، ماشــین آالت، محصــوالت پالســتیکی و  عمــده محصــوالت صنعتــی: 

شــیمیایی نســاجی،  ســلولزی، 

عمده محصوالت معدنی: شن و ماسه 

، کشــت درختــان میــوه از قبیــل ســیب، گوجــه،  گیــالس،  گنــدم، جــو، چغندرقنــد، بنشــن و تــره بــار محصــوالت کشــاورزی: کشــت 

گلخانــه ای  گیاهــان  -کردان، پــرورش  زردآلــو و هلــو، باغــداری و پــرورش زنبــور عســل در مســیر کوهســار
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3-1-3. ساختار جمعیت شلرستاا ساوجبالغ

کمیــت آن نقــش مهمــی در تولیــد ایفــا میکنــد. بــر ایــن اســاس  کیفیــت و  کــه  کلیــدی تولیــد اســت  کار یکــی از عوامــل  نیــروی 

کار از منظــر شــاخص هایی نظیــر نــرخ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رونــد تغییــرات آن در ســطح  بــرای بررســی کمیــت نیــروی 

کار و  کیفیــت نیــروی  شهرستان-اســتان اســتفاده شــده اســت. بدهــی اســت بــرای بررســی عمیــق تــر در فــاز دوم طــرح نیــاز اســت 

کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یابــی شــود. کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص هــای 

آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــرخ بیــکاری شهرســتان ســاوجبالغ مربــوط 

بــه ســال 1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار 

ایــران منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال اســتان  بــه شــرح جــدول )4( بــرآورد شــده اســت.

جدول)4(. جمعیت شلرستاا ساوجبالغ

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

260279.27.4جمعیت )هزار نفر(

78.478.90.6تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

8.610.319.8جمعیت بیکار )هزار نفر(

کــه از  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

، جمعیــت شهرســتان ســاوجبالغ 7.4 درصــد، تعــداد افــراد شــاغل 0.6 درصــد  جــدول )4( مشــهود اســت طــی دوره 5 ســاله اخیــر

وجمعیــت بیــکار 19.8 درصــد افزایــش داشــته اســت. 

3-2. ساختار مسلوب توسعه بخش های صنعت، معدا و تجارت شلرستاا
در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایش ســرزمین و همچنین نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعان بخش های 

خصوصی و دولتی اســتانی، نقشــه مطلوب توســعه صنعت، معدن و تجارت شهرســتان به شــرح ذیل تبیین شــده اســت.

3-2-1. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا ساوجبالغ

، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان ســاوجبالغ در جــدول)5( برنامه ریــزی شــده  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان البــرز

اســت.
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جدول)5(. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا ساوجبالغ

بازرگانی و خدماتمعداصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج سایر سنگ های 
حمل و نقل زمینی )60(معدنی )14(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
صنایع شیمیایی، بهداشتی و دارویی

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی)25(

تولید محصوالت کانی غیر فلزی )26(

تولید فلزات اساسی )27(

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

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

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

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

3-2-2. اشتغال مسلوب بخش صنعت معدا وتجارت در ابق 1404

ــرخ  ــرخ بیــکاری 6.5 و ن ــا هــدف ن ، ب ــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور ــوازن مبتنــی ب ــه توســعه مت ــا هــدف نیــل ب ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)6(، 

کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی های انجام شــده نشــان می دهــد 

اســتان البــرز 153159.5 نفــر خواهــد بــود کــه 14679.7نفــر )9.6 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان ســاوجبالغ اســت.  از ایــن میــان 

تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 8837 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول)6(. پیش بینی جمعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاا ساوجبالغ

جمعیت )هزار 
) نفر

جمعیت 
) )هزار نفر بیکار

تعداد شاغالا 
) )هزار نفر

تعداد شغل مورد 
اشتغال صمت سلم )درصد(نیاز )1399-1404(

) )هزار نفر

313767.9976.1153.260.292202البرز

300.76.593.614.760.28837ساوجبالغ

ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا ساوجبالغ 3-2-3. طر

طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان ســاوجبالغ بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش 

ســرزمین بــه شــرح جــدول)7( مــی باشــد.
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا ساوجبالغ جدول)7(. طر

(عنوااکد آیسیک نوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه 
تمام 

باالی 60 
درصد

2097استخراج سایرمعادن14

1065.35انتشاروچاپ وتکثیر22

1467انتشاروچاپ وتکثیر22

1579.55انتشاروچاپ وتکثیر22

770.78ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

1083ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

2076.95سایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

1291سایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

2065.45ماشین آالت ودستگاههای برقی31

4863.33ماشین آالت ودستگاههای برقی31

6762.96ماشین آالت ودستگاههای برقی31

1476.1محصوالت ازالستیک وپالستیک25

2576.12محصوالت ازالستیک وپالستیک25

1266.2محصوالت ازالستیک وپالستیک25

6063.98محصوالت ازالستیک وپالستیک25

9067.7محصوالت ازالستیک وپالستیک25

4075محصوالت ازالستیک وپالستیک25

1585محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

3271محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1586محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

10067محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1090محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1965محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

4295محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

3090.58محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1080.25محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

2077.08محصوالت غذائی وآشامیدنیها15
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(عنوااکد آیسیک نوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه 
تمام 

باالی 60 
درصد

15077.36محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1489.45محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1265.22محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1566.58محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

767محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

2191.05محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

2696.7محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

2060.6محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

3065.5محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

2980.85محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

4581.18محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1587.22محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1588محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

3067.58محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1765.4محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

4294.99محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

6594.99محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

2992محصوالت فلزی فابریکی28

48993.2محصوالت فلزی فابریکی28

4868.58محصوالت فلزی فابریکی28

10074.88محصوالت فلزی فابریکی28

300089.56وسایل نقلیه موتوری34

5062.28وسایل نقلیه موتوری34

300068.44وسایل نقلیه موتوری34

10577.81وسایل نقلیه موتوری34

6099.65وسایل نقلیه موتوری34

2097استخراج سایرمعادن14
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(عنوااکد آیسیک نوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه 
تمام 

باالی 60 
درصد

1065.35انتشاروچاپ وتکثیر22

1467انتشاروچاپ وتکثیر22

1579.55انتشاروچاپ وتکثیر22

2560.58رادیوتلویزیون وسایل ارتباط32

1897ساخت کاغذومحصوالت کاغذی21

469.5ساخت کاغذومحصوالت کاغذی21

770.78ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

1083ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

3890.3ساخت منسوجات17

2070.2ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1170.98ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

5585.72ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1870.58ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

5082.1ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

2766.28ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

9962.17ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

16781.86ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

4064.9ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

3072.62ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

2560.12سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

7568.15سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

2078.58سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

2076.95سایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

1291سایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

3960.03فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای مسافرتی63

3670.78فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای مسافرتی63

2065.45ماشین آالت ودستگاههای برقی31
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(عنوااکد آیسیک نوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه 
تمام 

باالی 60 
درصد

4863.33ماشین آالت ودستگاههای برقی31

6762.96ماشین آالت ودستگاههای برقی31

4086.12محصوالت ازتوتون وتنباکو16

1476.1محصوالت ازالستیک وپالستیک25

2576.12محصوالت ازالستیک وپالستیک25

1266.2محصوالت ازالستیک وپالستیک25

6063.98محصوالت ازالستیک وپالستیک25

9067.7محصوالت ازالستیک وپالستیک25

4075محصوالت ازالستیک وپالستیک25

1585محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

3271محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1586محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

10067محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1090محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1965محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

4295محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

3090.58محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1080.25محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

2077.08محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

15077.36محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1489.45محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1265.22محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1566.58محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

767محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

2191.05محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

2696.7محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

2060.6محصوالت غذائی وآشامیدنیها15
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(عنوااکد آیسیک نوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه 
تمام 

باالی 60 
درصد

10577.81وسایل نقلیه موتوری34

6099.65وسایل نقلیه موتوری34

ایجادی

10ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

10ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

15ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

10ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

10ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

25ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

50ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

22ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

20ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

14ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

20ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

15ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

26ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

30ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

20ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

20ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

راکد

46100سایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

20100وسایل نقلیه موتوری34

3100محصوالت فلزی فابریکی28

0100محصوالت فلزی فابریکی28

5100محصوالت فلزی فابریکی28

3100محصوالت فلزی فابریکی28

47100ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

13100محصوالت غذائی وآشامیدنیها15
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طالقاا
ــتانی  ــی و اس ــناد مل ــاس اس ــر اس « ب ــرز ــتان الب ــاری اس ــی و تج ــی، معدن ــای صنعت ــل طرح ه ــف و تکمی ــذاری تعری ــه اولویت گ »برنام

آمایــش ســرزمین )مصوبــه شــماره 715031 مــورخ 1399/12/27 شــورای عالــی آمایــش( و جمعبنــدی نظــرات خبــرگان و ذی نفعــان 

کارشناســی اســتان بــا هــدف تحقــق اهــداف اشــتغال زایی و توســعه صنعتــی، معدنــی  بخــش خصوصــی و دولتــی در نشســت های 

و تجــاری استان-شهرســتان تدویــن شــده اســت.

4. شلرستاا طالقاا
شهرســتان طالقــان بــه مرکزیــت شــهرک طالقــان شــامل بخش هــای مرکــزی بــا مرکزیــت طالقــان و دهســتان های میــان طالقــان و 

کنــاررود و جوســتان در شــمالی ترین وکوهســتانی ترین  پائیــن طالقــان و بخــش بــاال طالقــان بــا مرکزیــت جوســتان و دو دهســتان 

کــه از شــمال شــرق بــه گردنــه عســلک و تونــل کنــدوان، از جنــوب  قســمت پهنــه اســتان البــرز قــرار گرفتــه اســت. شهرســتان طالقــان 

کــه حدفاصــل طالقــان از برغــان و  گردنــه مامشــکه  گردنــه افگــه و اراضــی دشــت قزویــن، از جنــوب بــه کوههــای ارژنــگ و  غــرب بــه 

گردنــه هــزار چــم و کالردشــت محــدود اســت، در محدودهــای  کوه هــای عقیــق و صــاد و بادســر و  ســاوجبالغ اســت و از شــمال بــه 

کیلومترمربــع در شــمال اســتان واقــع شــده اســت.  بــا مســاحت 1240 

4-1. ساختار موجود 
تجــاری  و  معدنــی  صنعتــی،  واحدهــای  وضعیــت  بخــش،   2 در  شهرســتان  اجتماعــی  و  اقتصــادی  ســاختار  قســمت  ایــن  در 

شهرســتان، عمــده محصــوالت صنعتــی، معدنــی و کشــاورزی شهرســتان و همچنیــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال موجــود مــورد 

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــی ق بررس

4-1-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا

انســان، فضــا و فعالیــت، 3 عنصــر کلیــدی در مبحــث آمایــش ســرزمین اســت. در واقــع هــدف از تخصیــص فضــا بــه فعالیــت، افزایــش 

کلیــدی  رشــد و توســعه اقتصــادی و رفــاه جامعــه اســت. از آنجاییکــه صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان بخشــی از فعالیت هــای 

مولــد و محــرک رشــد اقتصــادی بــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت استان-شهرســتان 

و چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیــت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان طالقــان از مجمــوع 

ــا پروانــه صنفــی مشــغول بــه  466169.5 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، حــدود 100 درصــد ب

فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 1205نفــر اشــتغال مجــوزدار بخــش صمــت در شهرســتان طالقــان، 

حــدود 96.7درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی )3.3 درصــد( بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند 

جــدول)1( و جــدول)3(.
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جدول)1(. ساختار بخش صنعتی شلرستاا طالقاا

(تعداد واحدعنوااکد آیسیک رشته بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

11025ساخت موادومحصوالت شیمیائی124

13075سایرمحصوالت کانی غیرفلزی226

240100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول)2(. ساختار بخش صنفی شلرستاا طالقاا

سلم)درصد(تعدادعنوااکد آیسیک 2 رقمیردیف

4950.5خرده فروشی لوازم صوتی و تصویری152

99.3مشاوره امالک و مستغالت270

88.3محصوالت غذائی وآشامیدنیها315

88.3رستوران و چلوکبابی و سالن غذاخوری455

66.2لوله کشی گاز545

66.2خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبک650

44.1تولید و ساخت انواع درب و پنجره دو جداره فلزی728

77.2سایر مواردسایر موارد8

97100جمع کل

ماخذ: اطالعات سامانه ایرانیان اصناف

جدول)3(. ساختار بخش صنفی شلرستاا طالقاا

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

67167.514.4تولیدی1

55137.511.8خدمات فنی2

11027523.6خدماتی3

23458550.2توزیعی4

466167.51165100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف137.5
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4-1-2. عمده محصوالت شلرستاا طالقاا

عمده محصوالت صنعتی: به واسطه ساختار طبیعی و شیب منطقه توسعه صنعت در شهرستان طالقان چندان چشمگیر نیست.

گرانیت، باریت، تراورتن عمده محصوالت معدنی: سنگ ساختمانی، نمک، سنگ 

محصــوالت کشــاورزی: شهرســتان طالقــان علیرغــم پتانســیل آبــی بســیار مناســب، بــه دلیــل کوهســتانی بــودن منطقــه چنــدان 

گیــالس، ســیب و  ــو،  گرچــه ایــن منطقــه در تولیــد محصــوالت باغــی از جملــه آلبال مســتعد انــواع فعالیت هــای کشــاورزی نیســت. 

کــه مطــرح شــد تنهــا 12.73 درصــد از اراضــی باغــی اســتان را تشــکیل داده اســت. بــه  گــردو بســیار معــروف اســت امــا بــه دالیلــی  یــا 

خاطــر سردســیر بــودن منطقــه طالقــان کشــاورزی از اواســط فروردیــن تــا اواســط آبــان امکانپذیــر اســت بــه ســخن دیگــر حــدود 6 

کار کشــاورزی پرداخــت. تــا 7 مــاه میتــوان بــه 

4-1-3. ساختار جمعیت شلرستاا طالقاا

کمیــت آن نقــش مهمــی در تولیــد ایفــا میکنــد. بــر ایــن اســاس  کیفیــت و  کــه  کلیــدی تولیــد اســت  کار یکــی از عوامــل  نیــروی 

کار از منظــر شــاخص هایی نظیــر نــرخ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رونــد تغییــرات آن در ســطح  بــرای بررســی کمیــت نیــروی 

کار و  کیفیــت نیــروی  شهرستان-اســتان اســتفاده شــده اســت. بدهــی اســت بــرای بررســی عمیــق تــر در فــاز دوم طــرح نیــاز اســت 

کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یابــی شــود. کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص هــای 

آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــرخ بیــکاری شهرســتان طالقــان مربــوط بــه 

ســال 1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال اســتان  بــه شــرح جــدول )4( بــرآورد شــده اســت.

جدول)4(. جمعیت شلرستاا طالقاا

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

16.818.17.7جمعیت )هزار نفر(

4.65.110.9تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

0.40.775جمعیت بیکار )هزار نفر(

کــه از  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

، جمعیــت شهرســتان طالقــان 7.7 درصــد، تعــداد افــراد شــاغل  جــدول )4( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

10.9 درصــد و جمعیــت بیــکار 75 درصــد رشــد داشــته اســت. 
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4-2. ساختار مسلوب توسعه بخش های صنعت، معدا و تجارت شلرستاا
در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایش ســرزمین و همچنین نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعان بخش های 

خصوصی و دولتی اســتانی، نقشــه مطلوب توســعه صنعت، معدن و تجارت شهرســتان به شــرح ذیل تبیین شــده اســت.

4-2-1. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا طالقاا

، نقشه مطلوب توسعه شهرستان طالقان در جدول)5( برنامه ریزی شده است. بر اساس سند مصوب آمایش استان البرز

جدول)5(. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا طالقاا

بازرگانی و خدماتمعداصنعت

استخراج سایر سنگ های معدنی )14(صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

4-2-2. اشتغال مسلوب بخش صنعت معدا وتجارت در ابق 1404

ــرخ  ــرخ بیــکاری 6.5 و ن ــا هــدف ن ، ب ــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور ــوازن مبتنــی ب ــه توســعه مت ــا هــدف نیــل ب ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)6(، 

کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی های انجام شــده نشــان می دهــد 

ــان  ــن می ــت.  از ای ــان اس ــتان طالق ــه شهرس ــوط ب ــد( آن مرب ــر )0.6 درص ــه 949.5 نف ک ــود  ــد ب ــر خواه ــرز 153159.5 نف ــتان الب اس

ــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 572 نفــر تخمیــن زده شــده اســت.  تعــداد اشــتغال مــورد نظــر ب

جدول)6(. پیش بینی جمعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاا طالقاا

جمعیت )هزار 
) نفر

جمعیت 
) )هزار نفر بیکار

تعداد شاغالا 
) )هزار نفر

تعداد شغل مورد 
اشتغال صمت سلم )درصد(نیاز )1399-1404(

) )هزار نفر

313767.9976.1153.260.292202البرز

19.40.46.10.960.2572طالقان

ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا طالقاا 4-2-3. طر

طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان طالقــان بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش 

ســرزمین بــه شــرح جــدول)7( مــی باشــد.
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا طالقاا جدول)7(. طر

(عنوااکد آیسیک نوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

403محصوالت غذائی وآشامیدنیها15نیمه تمام بین صفر تا 59 درصد

18محصوالت غذائی وآشامیدنیها15ایجادی

بردیس
ــتانی  ــی و اس ــناد مل ــاس اس ــر اس « ب ــرز ــتان الب ــاری اس ــی و تج ــی، معدن ــای صنعت ــل طرح ه ــف و تکمی ــذاری تعری ــه اولویت گ »برنام

آمایــش ســرزمین )مصوبــه شــماره 715031 مــورخ 1399/12/27 شــورای عالــی آمایــش( و جمعبنــدی نظــرات خبــرگان و ذی نفعــان 

کارشناســی اســتان بــا هــدف تحقــق اهــداف اشــتغال زایی و توســعه صنعتــی، معدنــی  بخــش خصوصــی و دولتــی در نشســت های 

و تجــاری استان-شهرســتان تدویــن شــده اســت.

5. شلرستاا بردیس
ــه و شــهریارمتصل اســت و از شــمال و  ــک و اندیش ــالرد و مارلی ــه م ــوب ب ــاحت، از جن ــع مس ــس با97کیلومتــر مرب شهرســتان فردی

شــرق بــا شهرســتان کــرج هــم مــرز اســت. از نظــر آب و هوایــی و ســاختار طبیعــی بــا توجــه بــه ایــن کــه شهرســتان فردیــس درســت در 

جــوار محــدوده شــهری کالنشــهر کــرج و بــه مــوازات مناطــق کــم ارتفــاع شهرســتان کــرج قــرار گرفتــه اســت لــذا از تنــاوب دمایــی ایــن 

گزارشــهای آمــاری میانگیــن  محــدوده تبعیــت می کنــد. میانگیــن دمایــی در ایــن محــدوده 16 درجــه ســانتیگراد اســت و بــر اســاس 

بــارش ســالیانه آن 300 میلیمتــر می باشــد. 

5-1. ساختار موجود 
تجــاری  و  معدنــی  صنعتــی،  واحدهــای  وضعیــت  بخــش،   2 در  شهرســتان  اجتماعــی  و  اقتصــادی  ســاختار  قســمت  ایــن  در 

شهرســتان، عمــده محصــوالت صنعتــی، معدنــی و کشــاورزی شهرســتان و همچنیــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال موجــود مــورد 

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــی ق بررس

5-1-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا

کلیــدی در مبحــث آمایــش ســرزمین اســت. در واقــع هــدف از تخصیــص فضــا بــه  انســان، فضــا و فعالیــت، 3 عنصــر 

فعالیــت، افزایــش رشــد و توســعه اقتصــادی و رفــاه جامعــه اســت. از آنجاییکــه صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان بخشــی 

کلیــدی مولــد و محــرک رشــد اقتصــادی بــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن  از فعالیت هــای 

و تجــارت استان-شهرســتان و چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیــت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. 

در شهرســتان فردیــس از مجمــوع 13456 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 
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ــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند.  ــا مجــوز پروانــه بهــره ب کمتــر از 4 درصــد ب ــا پروانــه صنفــی و  96 درصــد ب

همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 35886.5 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان اســفراین، 

حــدود 99.1درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی )0.9 درصــد( بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل 

می باشــند جــدول)1( و جــدول)3(.

جدول)1(. ساختار بخش صنعتی شلرستاا بردیس

(تعداد واحدعنوااکد آیسیک رشته بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

18261523.9ساخت موادومحصوالت شیمیائی124

115615.1ساخت ماشین آالت وتجهیزات229

134273.9محصوالت غذائی وآشامیدنیها315

8114510.5محصوالت فلزی فابریکی428

15945.4سایرتجهیزات حمل ونقل535

3520.5ساخت منسوجات617

5150.1سایرفعالیتهای خدمات مهندسی774

1120.1ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت833

7400636.6ماشین آالت ودستگاههای برقی931

298998.2محصوالت ازالستیک وپالستیک1025

2240.2سایرمحصوالت کانی غیرفلزی1126

41541.4مبلمان سایرمصنوعات1236

15740.7ساختمان1345

1900.8رادیوتلویزیون وسایل ارتباط1432

52602.4وسایل نقلیه موتوری1534

1190.2استخراج سایر معادن1614

12410947100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب



ح های اولویت دار صنعتی، معدنی و تجاری   شناسایی طر
مبتنی بر مالحظات آمایش سرزمین

76

جدول)2(. ساختار بخش صنفی شلرستاا بردیس

سلم)درصد(تعدادعنوااکد آیسیک 2 رقمیردیف

237348.2خرده فروشی لوازم صوتی و تصویری152

63212.8مشاوره امالک و مستغالت270

4388.9خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبک350

3697.5آرایشگری زنانه493

1763.6محصوالت غذائی وآشامیدنیها515

1503.04چایخانه و قهوه خانه سنتی655

78215.9سایر مواردسایر موارد7

4920100جمع کل

ماخذ: اطالعات سامانه ایرانیان اصناف

جدول)3(. ساختار بخش صنفی شلرستاا بردیس

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

1960490014.7تولیدی1

2510627518.8خدمات فنی2

2578644519.3خدماتی3

62841571047.1توزیعی4

1333233330100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

5-1-2. عمده محصوالت شلرستاا بردیس

عمــده محصــوالت صنعتــی: صنایــع چــوب، قطعــات خــودرو، صنایــع برودتــی، الســتیک و پالســتیک، تراشــکاری، شــوینده ،صنایــع 

فلــزی و صنایــع بهداشــتی و دارویــی

عمده محصوالت معدنی: 

کلزا، سیب، گالبی، گیالس، هلو و شلیل محصوالت کشاورزی: گندم، جو، 
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5-1-3. ساختار جمعیت شلرستاا بردیس

کمیــت آن نقــش مهمــی در تولیــد ایفــا میکنــد. بــر ایــن اســاس  کیفیــت و  کــه  کلیــدی تولیــد اســت  کار یکــی از عوامــل  نیــروی 

کار از منظــر شــاخص هایی نظیــر نــرخ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رونــد تغییــرات آن در ســطح  بــرای بررســی کمیــت نیــروی 

کار و  کیفیــت نیــروی  شهرستان-اســتان اســتفاده شــده اســت. بدهــی اســت بــرای بررســی عمیــق تــر در فــاز دوم طــرح نیــاز اســت 

کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یابــی شــود. کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص هــای 

آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــرخ بیــکاری شهرســتان فردیــس مربــوط بــه 

ســال 1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال اســتان  بــه شــرح جــدول )4( بــرآورد شــده اســت.

جدول)4(. جمعیت شلرستاا بردیس

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

271.8291.97.4جمعیت )هزار نفر(

7982.54.4تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

20.1-13.410.7جمعیت بیکار )هزار نفر(

کــه از  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

، جمعیــت شهرســتان فردیــس 7.4 درصــد و تعــداد افــراد شــاغل  جــدول )4( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کاهــش داشــته اســت.  4.4 درصــد رشــد داشــته، جمعیــت بیــکار آن 20.1 درصــد 

5-2. ساختار مسلوب توسعه بخش های صنعت، معدا و تجارت شلرستاا
در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایش ســرزمین و همچنین نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعان بخش های 

خصوصی و دولتی اســتانی، نقشــه مطلوب توســعه صنعت، معدن و تجارت شهرســتان به شــرح ذیل تبیین شــده اســت.

5-2-1. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا بردیس

، نقشه مطلوب توسعه شهرستان فردیس در جدول)5( برنامه ریزی شده است. بر اساس سند مصوب آمایش استان البرز
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جدول)5(. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا بردیس

بازرگانی و خدماتمعداصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
صنایع شیمیایی، بهداشتی و دارویی

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

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

5-2-2. اشتغال مسلوب بخش صنعت معدا وتجارت در ابق 1404

ــرخ  ــرخ بیــکاری 6.5 و ن ــا هــدف ن ، ب ــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور ــوازن مبتنــی ب ــه توســعه مت ــا هــدف نیــل ب ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)6(، 

کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی های انجام شــده نشــان می دهــد 

ــان  ــن می ــت.  از ای ــس اس ــتان فردی ــه شهرس ــوط ب ــد( آن مرب ــر )10درص ــه 15349.2نف ک ــود  ــد ب ــر خواه ــرز 153159.5 نف ــتان الب اس

ــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 9240 نفــر تخمیــن زده شــده اســت.  تعــداد اشــتغال مــورد نظــر ب

جدول)6(. پیش بینی جمعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاا بردیس

جمعیت
)  )هزار نفر

جمعیت بیکار
) )هزار نفر

تعداد شاغالا 
) )هزار نفر

تعداد شغل مورد 
نیاز )1399-1404(

سلم
 )درصد(

اشتغال صمت 
) )هزار نفر

313767.9976.1153.260.292202البرز

314.46.897.815.360.29240فردیس

ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا بردیس 5-2-3. طر

ــش  ــات آمای ــرار دادن مالحظ ــر ق ــا مدنظ ــس ب ــتان فردی ــارت شهرس ــدن و تج ــت، مع ــش صنع ــعه بخ ــای توس ــدی طرح ه طبقه بن

ســرزمین بــه شــرح جــدول)7( مــی باشــد.
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا بردیس جدول)7(. طر

(عنوااکد آیسیک نوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام 
باالی 60 

درصد

2562.58ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

35088.45ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

2562.58ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

35088.45ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1698سایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

2276.28سایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

7085.93مبلمان سایرمصنوعات36

2074.1محصوالت ازتوتون وتنباکو16

2079.5محصوالت ازالستیک وپالستیک25

3072.45محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

264محصوالت فلزی فابریکی28

نیمه تمام 
بین صفر 

تا 59 
درصد

6000ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

620ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

150ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

1000ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

120ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

7502.2ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

نظرآباد
ــتانی  ــی و اس ــناد مل ــاس اس ــر اس « ب ــرز ــتان الب ــاری اس ــی و تج ــی، معدن ــای صنعت ــل طرح ه ــف و تکمی ــذاری تعری ــه اولویت گ »برنام

آمایــش ســرزمین )مصوبــه شــماره 715031 مــورخ 1399/12/27 شــورای عالــی آمایــش( و جمعبنــدی نظــرات خبــرگان و ذی نفعــان 

کارشناســی اســتان بــا هــدف تحقــق اهــداف اشــتغال زایی و توســعه صنعتــی، معدنــی  بخــش خصوصــی و دولتــی در نشســت های 

و تجــاری استان-شهرســتان تدویــن شــده اســت.

6. شلرستاا نظرآباد
بــه بخــش مرکــزی شهرســتان  از شــمال  کیلومترمربــع  بــا وســعتی در حــدود 586  البــرز  اســتان  شهرســتان نظرآبــاد در غــرب 

، از جنــوب بــه شهرســتان اشــتهارد از طــرف غــرب بــه آبیــک )مــرز مشــترک ایــن شهرســتان بــا اســتان  لبــرز ســاوجبالغ و سلســله جباال
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کــه همجــوار بــا  قزویــن( و ازشــرق بــه چهاربــاغ و بخــش مرکــزی ســاوجبالغ محــدود می شــود. بخشــی از نواحــی شهرســتان نظرآبــاد 

سلســله جبــال البــرز و نواحــی ســاوجبالغ شــمالی و غربــی اســت و قســمتی از ایــن شهرســتان کــه بــا مناطــق کوهســتانی در محدوده 

اشــتهارد متصــل اســت کوهســتانی و نیمه کوهســتانی اســت. 

6-1. ساختار موجود 
در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در2 بخــش، وضعیــت واحدهــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری شهرســتان، عمــده 

محصــوالت صنعتــی، معدنــی و کشــاورزی شهرســتان و همچنیــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال موجــود مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

6-1-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا

انســان، فضــا و فعالیــت، 3 عنصــر کلیــدی در مبحــث آمایــش ســرزمین اســت. در واقــع هــدف از تخصیــص فضــا بــه فعالیــت، افزایــش 

کلیــدی  رشــد و توســعه اقتصــادی و رفــاه جامعــه اســت. از آنجاییکــه صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان بخشــی از فعالیت هــای 

مولــد و محــرک رشــد اقتصــادی بــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت استان-شهرســتان و 

چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیــت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان نظرآبــاد از مجمــوع 6269 

کمتــر از 7.8درصــد  واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 92.2 درصــد بــا پروانــه صنفــی و 

بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 34400.5 نفــر 

اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان نظرآبــاد، حــدود 42 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی )58 درصــد( 

بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)1( و جــدول)3(.

جدول)1(. ساختار بخش صنعتی شلرستاا نظرآباد

(تعداد واحدعنوااکد آیسیک رشته بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

4911655.8ساخت موادومحصوالت شیمیائی124

48207610.4ساخت ماشین آالت وتجهیزات229

162685834.4محصوالت غذائی وآشامیدنیها315

103551.8ساخت کاغذومحصوالت کاغذی421

4013106.6محصوالت فلزی فابریکی528

4980.5سایرتجهیزات حمل ونقل635

2318169.1ساخت منسوجات717

245572.8سایرفعالیتهای خدمات مهندسی874

132871.4ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت933

2140.1ساخت فلزات اساسی1027
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(تعداد واحدعنوااکد آیسیک رشته بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

16201710.1ماشین آالت ودستگاههای برقی1131

4411595.8محصوالت ازالستیک وپالستیک1225

1110.1چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل1320

32201.1پوشاک وعمل آوردن پوست خز1418

1812226.1سایرمحصوالت کانی غیرفلزی1526

1220.1مبلمان سایرمصنوعات1636

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ فعالیتهای 1763
4470.2آژانسهای مسافرتی

180.04ساختمان1845

2560.3کک وفراورده های حاصل ازنفت1923

144882.4وسایل نقلیه موتوری2034

2220.1بازیافت2137

2500.3دباغی -چرم -کیف-چمدان-کفش2219

2300.2محصوالت ازتوتون وتنباکو2316

1550.3ماشین آالت دفتری وحسابداری2430

48619943100جمع کل
ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول)2(. ساختار بخش صنفی شلرستاا نظرآباد

سلم)درصد(تعدادعنوااکد آیسیک 2 رقمیردیف

94045.7خرده فروشی لوازم صوتی و تصویری152

22410.9مشاوره امالک و مستغالت270

1135.5آرایشگری زنانه393

964.7محصوالت غذائی وآشامیدنیها415

824لعاب کاری و رنگ کاری فلزات528

36817.9سایر مواردسایر موارد6

2058100جمع کل

ماخذ: اطالعات سامانه ایرانیان اصناف
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جدول)3(. ساختار بخش صنفی شلرستاا نظرآباد

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

1044261018.1تولیدی1

10832707.518.7خدمات فنی2

11572892.520خدماتی3

24996247.543.2توزیعی4

578314457.5100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

6-1-2. عمده محصوالت شلرستاا نظرآباد

عمده محصوالت صنعتی: صنایع غذایی 

عمده محصوالت معدنی: شن و ماسه 

گلخانه ای در تنکمان  محصوالت کشاورزی: پرورش 

6-1-3. ساختار جمعیت شلرستاا نظرآباد

کمیــت آن نقــش مهمــی در تولیــد ایفــا میکنــد. بــر ایــن اســاس  کیفیــت و  کــه  کلیــدی تولیــد اســت  کار یکــی از عوامــل  نیــروی 

کار از منظــر شــاخص هایی نظیــر نــرخ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رونــد تغییــرات آن در ســطح  بــرای بررســی کمیــت نیــروی 

کار و  کیفیــت نیــروی  شهرستان-اســتان اســتفاده شــده اســت. بدهــی اســت بــرای بررســی عمیــق تــر در فــاز دوم طــرح نیــاز اســت 

کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یابــی شــود. کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص هــای 

آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــرخ بیــکاری شهرســتان نظرآبــاد مربــوط بــه 

ســال 1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال اســتان  بــه شــرح جــدول )4( بــرآورد شــده اســت.

جدول)4(. جمعیت شلرستاا نظرآباد

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

152.4163.77.4جمعیت )هزار نفر(

44.246.24.5تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

5.863.4جمعیت بیکار )هزار نفر(
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کــه از  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

، جمعیــت شهرســتان نظرآبــاد 7.4 درصــد، تعــداد افــراد شــاغل 4.5 درصــد  جــدول )4( مشــهود اســت. طــی دوره 5 ســاله اخیــر

رشــد و جمعیــت بیــکار 3.4 درصــد افزایــش یافتــه اســت. 

6-2. ساختار مسلوب توسعه بخش های صنعت، معدا و تجارت شلرستاا

در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایش ســرزمین و همچنین نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعان بخش های 

خصوصی و دولتی اســتانی، نقشــه مطلوب توســعه صنعت، معدن و تجارت شهرســتان به شــرح ذیل تبیین شــده اســت.

6-2-1. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا نظرآباد

، نقشه مطلوب توسعه شهرستان نظرآباد در جدول)5( برنامه ریزی شده است. بر اساس سند مصوب آمایش استان البرز

جدول)5(. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا نظرآباد

بازرگانی و خدماتمعداصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24( صنایع شیمیایی، بهداشتی و دارویی

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

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

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

6-2-2. اشتغال مسلوب بخش صنعت معدا وتجارت در ابق 1404

ــرخ  ــرخ بیــکاری 6.5 و ن ــا هــدف ن ، ب ــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور ــوازن مبتنــی ب ــه توســعه مت ــا هــدف نیــل ب ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)6(، 

کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی های انجام شــده نشــان می دهــد 

کــه 86076 نفــر )56.2 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان نظرآبــاد اســت.  از ایــن میــان  اســتان البــرز 153159.5 نفــر خواهــد بــود 

تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 5182 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول)6(. پیش بینی جمعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاا نظرآباد

جمعیت )هزار 
) نفر

جمعیت 
) )هزار نفر بیکار

تعداد شاغالا 
) )هزار نفر

تعداد شغل مورد 
اشتغال صمت سلم )درصد(نیاز )1399-1404(

) )هزار نفر

313767.9976.1153.260.292202البرز

176.33.854.986.160.25182نظرآباد

ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا نظرآباد 6-2-3. طر

طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان نظرآبــاد بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش 

ســرزمین بــه شــرح جــدول)7( مــی باشــد.

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا نظرآباد جدول)7(. طر

(عنوااکد آیسیک نوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام 
باالی 60 

درصد

3064.88ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت33

792.5ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت33

971.65ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت33

1560.8ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت33

1678.83سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

1761.65سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

1379.4سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

3261.03سایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

2575سایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

1060.1کامپیوتروفعالیتهای مربوطه72

4085ماشین آالت ودستگاههای برقی31

1260.35ماشین آالت ودستگاههای برقی31

5069.33ماشین آالت ودستگاههای برقی31

10078.05ماشین آالت ودستگاههای برقی31

4067محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

4298محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

5691محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

6295محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

4081محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

5063محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

2589محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

3097محصوالت غذائی وآشامیدنیها15



استاا البرز

85

(عنوااکد آیسیک نوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام 
باالی 60 

درصد

1685محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

24387محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1560محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

9063محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

2078محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1660.35محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

2768.5محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1284.32محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

2685محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1693.28محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

3361.5محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1661.62محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

3760.78محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

3063.12محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

3590.15محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1480.7محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

3561.2محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

3065.29محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

25075.58محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

2360.15محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

2380.8محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

2061.7محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1061.45محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1062.48محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

862.4محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

660.08محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

4074.67محصوالت غذائی وآشامیدنیها15



ح های اولویت دار صنعتی، معدنی و تجاری   شناسایی طر
مبتنی بر مالحظات آمایش سرزمین

86

(عنوااکد آیسیک نوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام 
باالی 60 

درصد

1098.62محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

2760محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

2665.75محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

24386.8محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

4064.85محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

4064.85محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

6077.5وسایل نقلیه موتوری34

35060.76وسایل نقلیه موتوری34

3064.88ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت33

792.5ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت33

971.65ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت33

1560.8ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت33

1274.45ساخت کاغذومحصوالت کاغذی21

2987.28ساخت کاغذومحصوالت کاغذی21

1661ساخت ماشین آالت وتجهیزات21

1472.08ساخت منسوجات17

2571.15ساخت منسوجات17

1481.15ساخت منسوجات17

10072.3ساخت منسوجات17

7070.9ساخت منسوجات17

7068.95ساخت منسوجات17

1080.38ساخت منسوجات17

871.75ساخت منسوجات17

2573.5ساخت منسوجات17

1474.58ساخت منسوجات17

1562.58ساخت منسوجات17

3168ساخت موادومحصوالت شیمیائی24



استاا البرز

87

(عنوااکد آیسیک نوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام 
باالی 60 

درصد

2179.65ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

868.65ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

3574.5ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1499.46ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

2464.72ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

15063.1ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

6874.4ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

7569.45ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

7077.2ساخت موادومحصوالت شیمیائی24

1678.83سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

1761.65سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

1379.4سایرفعالیتهای خدمات مهندسی26

3261.03سایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

2575سایرمحصوالت کانی غیرفلزی72

1060.1کامپیوتروفعالیتهای مربوطه72

4085ماشین آالت ودستگاههای برقی31

1260.35ماشین آالت ودستگاههای برقی31

5069.33ماشین آالت ودستگاههای برقی31

10078.05ماشین آالت ودستگاههای برقی31

14370.77مبلمان سایرمصنوعات36

1372.43محصوالت ازالستیک وپالستیک25

15063.99محصوالت ازالستیک وپالستیک25

1668.47محصوالت ازالستیک وپالستیک25

1481.5محصوالت ازالستیک وپالستیک25

3579.4محصوالت ازالستیک وپالستیک25

2272.08محصوالت ازالستیک وپالستیک25

9563.08محصوالت ازالستیک وپالستیک25



ح های اولویت دار صنعتی، معدنی و تجاری   شناسایی طر
مبتنی بر مالحظات آمایش سرزمین

88

(عنوااکد آیسیک نوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام 
باالی 60 

درصد

2471.72محصوالت ازالستیک وپالستیک25

2260محصوالت ازالستیک وپالستیک25

8185.6محصوالت ازالستیک وپالستیک25

4067محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

4298محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

5691محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

6295محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

4081محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

5063محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

2589محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

3097محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1685محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

24387محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1560محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

9063محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

2078محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1660.35محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

2768.5محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1284.32محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

2685محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1693.28محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

3361.5محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1661.62محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

3760.78محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

3063.12محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

3590.15محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1480.7محصوالت غذائی وآشامیدنیها15



استاا البرز

89

(عنوااکد آیسیک نوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام 
باالی 60 

درصد

3561.2محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

3065.29محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

25075.58محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

2360.15محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

2380.8محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

2061.7محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1061.45محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1062.48محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

862.4محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

660.08محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

4074.67محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1098.62محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

2760محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

2665.75محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

24386.8محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

4064.85محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

4064.85محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

2795محصوالت فلزی فابریکی28

8065.42محصوالت فلزی فابریکی28

4560.53محصوالت فلزی فابریکی28

6077.5وسایل نقلیه موتوری34

35060.76وسایل نقلیه موتوری34

نیمه تمام 
بین صفر 

تا 59 
درصد

300ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت33

300ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت33

120ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت33

50ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت33

250ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت33



ح های اولویت دار صنعتی، معدنی و تجاری   شناسایی طر
مبتنی بر مالحظات آمایش سرزمین

90

(عنوااکد آیسیک نوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام 
بین صفر 

تا 59 
درصد

250ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت33

210ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت33

950پوشاک وعمل آوردن پوست خز18

550پوشاک وعمل آوردن پوست خز18

210چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل20

250سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

750سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

200سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

120سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

180سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

200سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

220سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

90سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

50سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

200سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

500سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

500سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

500سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

110سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

230سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

140سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

200سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

150سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

500سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

120سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

450سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

300سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74



استاا البرز

91

(عنوااکد آیسیک نوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام 
بین صفر 

تا 59 
درصد

400سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

200سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

200سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

250سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

290سایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

100سایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

40کامپیوتروفعالیتهای مربوطه72

90کامپیوتروفعالیتهای مربوطه72

60کامپیوتروفعالیتهای مربوطه72

60کامپیوتروفعالیتهای مربوطه72

100کامپیوتروفعالیتهای مربوطه72

60کامپیوتروفعالیتهای مربوطه72

60کامپیوتروفعالیتهای مربوطه72

100کامپیوتروفعالیتهای مربوطه72

100کامپیوتروفعالیتهای مربوطه72

20کامپیوتروفعالیتهای مربوطه72

60کامپیوتروفعالیتهای مربوطه72

200ماشین آالت ودستگاههای برقی31

200ماشین آالت ودستگاههای برقی31

1480ماشین آالت ودستگاههای برقی31

3000ماشین آالت ودستگاههای برقی31

300ماشین آالت ودستگاههای برقی31

110ماشین آالت ودستگاههای برقی31

120ماشین آالت ودستگاههای برقی31

50ماشین آالت ودستگاههای برقی31

300ماشین آالت ودستگاههای برقی31

120ماشین آالت ودستگاههای برقی31



ح های اولویت دار صنعتی، معدنی و تجاری   شناسایی طر
مبتنی بر مالحظات آمایش سرزمین

92

(عنوااکد آیسیک نوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام 
بین صفر 

تا 59 
درصد

350محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

100محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

650محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

450محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

2400محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

350محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

150محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

90محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

300محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

310محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

2000محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

170محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

400محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

100محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

350محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

300محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

500محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

240محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

220محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

250محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

450محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

450محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

180محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

300محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

700محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

200محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

150محصوالت غذائی وآشامیدنیها15



استاا البرز

93

(عنوااکد آیسیک نوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام 
بین صفر 

تا 59 
درصد

100محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

350محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

150محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

130محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

780محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

200محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

200محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

70محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

100محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

110وسایل نقلیه موتوری34

151ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت33

355.2ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت33

3551.95ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت33

2058.35پوشاک وعمل آوردن پوست خز18

351پوشاک وعمل آوردن پوست خز18

272سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

159سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

2016سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

172.02سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

3655.6سایرفعالیتهای خدمات مهندسی74

11518سایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

60.5کامپیوتروفعالیتهای مربوطه72

65کامپیوتروفعالیتهای مربوطه72

5022کک وفراورده های حاصل ازنفت23

52ماشین آالت ودستگاههای برقی31

252ماشین آالت ودستگاههای برقی31

3535محصوالت غذائی وآشامیدنیها15



ح های اولویت دار صنعتی، معدنی و تجاری   شناسایی طر
مبتنی بر مالحظات آمایش سرزمین

94

(عنوااکد آیسیک نوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام 
بین صفر 

تا 59 
درصد

5031محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

6055محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

3427محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

4040محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

16030محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

7630محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

16937.56محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1444.35محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

6640.08محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

8544.2محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

3516.05محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1213.3محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

101محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

2558.58محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

1009محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

481محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

ایجادی

10ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

9ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

15ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

12ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

10ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

15ساخت ماشین آالت وتجهیزات29

16100ساخت ماشین آالت وتجهیزات29راکد
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