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گیالخ 1. معربی استاخ 
کشــور و بــا برخــورداری از  کیلومتــر مربــع مســاحت، 0.8درصــد مســاحت  گیــان بــا 14044  مشــخصات عاومــی: اســتان 

کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت. همچنیــن براســاس آخریــن اطاعــات  2530 هــزار نفــر 3.2 درصــد از جمعیــت 

مرکــز آمــار ایــران در پایــان ســال 1399، ایــن اســتان دارای17 شهرســتان، 44 بخــش، 53 شــهر و 110دهســتان بــوده اســت. 

کشــور آذربایجــان، از غــرب بــه اســتان اردبیــل،  از جنــوب بــه اســتان های زنجــان  ایــن اســتان از شــمال بــه دریایــی خــزر و 

و قزویــن و از شــرق بــه اســتان مازنــداران محــدود شــده اســت.
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گیالخ نقشه استاخ 

گیالخ جدول 1-1. مشخصات استاخ 

14044مساحت )کیلومترمربع(

0.9مساحت استان نسبت به کل کشور )درصد(

2530696جمعیت استان )نفر(

3.2جمعیت استان نسبت به کل کشور )درصد(

موقعیت مکانی

از شمال : کشور آذربایجان-دریای خزر

از جنوب : استانهای زنجان و قزوین

از شرق : مازندران

از غرب : استان اردبیل

330 کیلومترفاصله تا تهران

تقیسمات استانی

شهرستان 17

شهر53

بخش44

داردفرودگاه، سد، راه آهن، نیروگاه، بندر

ماخذ: مرکز آمار ایران

گیان نشان داده شده است. کان استان  در جدول )1-2( شاخص های 
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کالخ استاخ جدول 1-2. شانص های 

کالخ مقدارشانص های 

15737552ارزش افزوده صنعت استان سال 1398 )میلیون ریال(

925772ارزش افزوده صنعت کشور سال 1398)میلیارد ریال(

212947ارزش افزوده معدن استان سال 1398 )میلیون ریال(

1020341ارزش افزوده معدن کشور سال 1398)میلیارد ریال(

1.7سهم استان از ارزش افزوده صنعت کشور سال 1398 )درصد(

0.021سهم ارزش افزوده معدن کشور سال 1398 )درصد(

71صادرات استان سال 1399 )میلیون دالر(

34794صادرات کشور سال 1399 )میلیون دالر(

0.2سهم استان از صادرات کشور )درصد(

ماخذ: مرکز آمار ایران، سازمان توسعه و تجارت ایران

گیــان بــه ترتیــب معــادل 15737552  و 212947 میلیــون ریــال  مطابــق جــدول فــوق ارزش افــزوده صنعــت و معــدن در اســتان 

کشــور را بــه خــود  کــه ســهم 1.7 درصــدی از ارزش افــزوده صنعــت و 0.02 درصــدی از ارزش افــزوده معــدن درکل  بــوده اســت 

اختصــاص داده اســت.

گیالخ کلی و وضعیت صنعت، معدخ و تجارت استاخ  جدول 1-3. ناای 

واحدهای صنعتی، معدنی  جاعیتوسعتشلرستاخ
شلرک های واحدهای صنفیموجود

صنعتی

کیلومتر 
سلم شلرک ها از سلمتعدادسلمنفرسلممربع

سلمتعدادسلمتعداداستقرار صنایع

4303.1912573.6492.042.661104.813.6آستارا

4233.01081304.31194.847.560424.7310.7آستانه اشرفیه

4072.9432251.7492.012.024811.913.6املش

2992.11390165.51174.742.688717.027.1بندرانزلی

12158.795697137.8102741.719.33672928.827.1رشت

7485.3698652.8401.643.932902.6310.7رضوانشهر

251717.9947203.71486.045.637322.913.6رودبار
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واحدهای صنعتی، معدنی  جاعیتوسعتشلرستاخ
شلرک های واحدهای صنفیموجود

صنعتی

کیلومتر 
سلم شلرک ها از سلمتعدادسلمنفرسلممربع

سلمتعدادسلمتعداداستقرار صنایع

13549.61473995.81094.412.792007.227.1رودسر

9726.9469751.9512.158.825212.013.6سیاهکل

5994.3542262.11024.164.128882.313.6شفت

5884.21250744.91486.030.273825.827.1صومعه سرا

216015.42006497.91285.229.5107918.5310.7طوالش

10027.1923103.6763.126.943803.427.1فومن

4072.91675446.61154.713.099877.813.6الهیجان

4583.31406865.61596.535.098987.827.1لنگرود

4653.3526492.1251.037.533322.613.6ماسال

140441002530696100246210028.712763410028100.0گیان

ماخذ: دفتر آمار معاونت برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز آمار ایران

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

ــی  ــرداری اســت. تعــداد واحدهــای صنعتــی و معدن و تجــاری، ایــن اســتان دارای 16 شــهرک و 12 ناحیــه صنعتــی در حــال  بهره ب

کــه از ایــن تعــداد بیــش از 41 درصــد در شهرســتان رشــت قــرار دارنــد. اســتان بیــش از 2464 واحــد اســت 

وضعیــت صنعــت اســتاخ: تعــداد واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان بیــش از 2464 واحــد بااشــتغال بالــغ بــر 75096 نفــر 

ــه از ایــن تعــداد  ک ــه خــود اختصــاص داده اســت  کشــور را ب ــه  کــه ســهمی حــدود  2.9 درصــد از منظــر اشــتغال نســبت ب می باشــد 

بیــش از 59 درصــد در شهرســتان رشــت قــرار دارنــد. همچنیــن 28.7 درصــد صنایــع اســتان در محــدوده شــهرک های صنعتــی 

می باشــند. فعــال 

گیــان حــدود 62  پروانــه معــدن فعــال  بــا ذخیــره اســمی 11 میلیــون تــن و اشــتغال 574 نفــر دارد .  وضعیــت معــادخ اســتاخ: 

مهمتریــن معــادن اســتان شــن و ماســه، سنگ الشــه و ســنگ آهــک اســت.

کشــور را در اختیــار دارد. ایــن اســتان از منظــر  کل واحدهــای صنفــی  گیــان 1 درصــد از  بخــش بازرگانــی: در حــوزه بازرگانــی، 

بــا فعالیت هــای بازرگانــی در اختیــار دارد.  ارتبــاط  بــودن 7 ســیلو، 2 ســردخانه را در  بــا دارا  کاال،  زیرســاخت های نگهــداری 

)جــداول 4-1(
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جدول 1-4. زیرسانت های استاخ

تعدادزیرسانت ها

28تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

1691مساحت شهر ک ها)شهرک ها(

28.7توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )سهم(

5تعداد انبار 

7تعداد سیلو 

2تعداد سردخانه صنعتی

1گمرک

گیالخ تولیدات عاده استاخ 
کولرگازی، شن و ماسه و سنگ الشه کستری، فوالد، دارو، رادیاتور، پکیج، مشعل،  تولیدات صنعتی و معدنی: سیمان خا

کشــاورزی: محصــوالت زراعــی شــامل برنــج،  چــای، زیتــون، فنــدق و بــادام زمینــی، مرکبــات و انــواع محصــوالت صیفــی  تولیــدات 

و جالیــزی

گیان ارائه شده است. ح های در دست  اجرای صنعتی و معدنی استان  در جدول )1-5( وضعیت طر

گیالخ ح های در دست اجرای صنعتی و معدنی استاخ  جدول 1-5. وضعیت طر

ح هاپبشربت بیزیکی )درصد( جحم سرمایه گذاری )میلیوخ ریال(اشتغال )نفر(تعداد طر

0313939573328199 تا 20 درصد

202812765420063 تا 40 درصد

402611352752189 تا 60 درصد

6067293113987932 تا 80 درصد

80215691649423 تا 100 درصد

4551530697137806کل

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

که اشــتغالی معــادل 15.3 هزار نفــر و با ســرمایه 97137806  ح اســت  گیــان 455 طــر ح هــای اســتان  مطابــق جــدول فــوق تعــداد طر

میلیــون ریالــی ایجاد خواهد شــد.
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گیالخ ح های در دست اجرای صنعتی، معدنی در شلرستاخ های استاخ  جدول 1-6. وضعیت طر

مجاوع 100-8080.1-6060.1-4040.1-2020.1-0نام شلرستاخ
)تعداد(

سلم
 )درصد(

7125153.3آستارا

17432265.7آستانه اشرفیه 

330.7املش 

440.9بندر انزلی1 

991115331116937.1رشت 

1120.4رضوانشهر

221154337.3رودبار

411392.0رودسر

172194.2سیاهکل 

1211143.1شفت

6421417215.8صومعه سرا

1415204.4طوالش

811102.2فومن 

1312163.5الهیجان 

234141337.3لنگرود

52111102.2ماسال

31328266721455100.0استان گیان

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

گیــان براســاس اســناد ملــی و اســتانی  ح هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری اســتان  برنامــه اولویت گــذاری تعریــف و تکمیــل طر

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

کارسناســی اســتان بــا هــدف اشــتغال زایی و توســعه صنعتــی، معدنــی و تجــاری اســتان  بخــش خصوصــی و دولتــی در نشســت های 

- شهرســتان تدویــن شــده اســت.

1. به دلیل منطقه آزاد بودن، اطاعات آن در دسترس وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی باشد.
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2. شلرستاخ آستارا
کشــور آذربایجــان،  از غــرب بــه شهرســتان نمیــن  گیــان بــوده و از شــمال بــه  شهرســتان آســتارا از مناطــق ســاحلی و مــرزی اســتان 

اســتان اردبیــل، از جنــوب بــه شهرســتان طوالــش محــدود شــده اســت. 

2-1. سانتار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ
در شهرســتان آســتارا از مجمــوع 5016 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، 99 درصــد بــا پروانــه 

صنفــی و 1 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 

13074 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان آســتارا، حــدود 95 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا 

ــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)2-1( و جــدول)2-2(. ــه بهره ب مجــوز پروان

جدول 2-1. سانتار بخش صنعتی شلرستاخ آستارا

ح رشته بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدشر

1172.6استخراج سایر سنگ های معدنی )14(1

613821صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(2

150.8تولید منسوجات )17(3

8588.8تولید چوب و محصوالت چوبی )20(4

2335صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(5

910115تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(6

6558.4تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(7

3527.9تولید فلزات اساسی )27(8

110.2تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(9

315023تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(10

130.5تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر )31(11

2162.4تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(12

160.9تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر )36(13

4192.9ساختمان )45(14

150.8فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )63(15

49658100جمع کل

 ماخذ: آمار سامانه بهین یاب
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جدول 2-2. سانتار بخش صنفی شلرستاخ  آستارا

سلم)درصد(اشتغال) نفر(تعداد واحدنوع بعالیتردیف

637159212.8تولیدی1

597149212خدمات فنی2

3106776562.5خدماتی3

627156712.6توزیعی4

496712416100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

2-2. سانتار جاعیت شلرستاخ
کــه از  خ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــر کمیــت نیــروی 

جــدول )2-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان آســتارا 1.6 درصــد رشــد داشــته، تعــداد 

افــراد شــاغل رشــد 15 درصــدی و جمیعــت بیــکار نیــز رشــد 0.5 درصــدی داشــته اســت.

جدول 2-3. جاعیت شلرستاخ آستارا

خ رشد )درصد(13951399عنواخ نر

91257927101.6جمعیت 

268003089015.3تعداد افراد شاغل 

325332700.5جمعیت بیکار 

ماخذ: مرکز آمار ایران

2-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ آستارا
گیــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان آســتارا در جــدول)2-4( برنامه ریــزی شــده  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان 

کــه بخــش عمــده  اســت. تقســیم بندی نقشــه مطلــوب ایــن شهرســتان بــه بخش هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری نشــان می دهــد 

کــه ســطح تکنولــوژی آنهــا متوســط می باشــد. ایــن شهرســتان بــه دلیــل  فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت 

کشــور آذربایجــان و وجــود ســاحل امــکان فعالیت هــای در زمینــه حمــل و نقــل زمینــی و دریایــی را دارا  مــرزی بــودن و مجــاورت بــا 

می باشــد. 



گیالخ استاخ 

17

جدول 2-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ آستارا

بازرگانی و ندماتصنعت

دباغی و عمل آوردن چرم )19(

حمل و نقل زمینی )60(
حمل و نقل آبی )61(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

بازیافت )37(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

2-4. اشتغال مسلوب  شلرستاخ آستارا بخش صنعت معدخ وتجارت در ابق 1404
گیــان 53.1 هــزار نفــر خواهــد  کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان  بررســی های انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 1915 نفــر )3.6درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان آســتارا اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت،  بــود 

معــدن و تجــارت 806 نفــر تخمیــن زده شــده اســت.

جدول 2-5. پیش بینی جاعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاخ آستارا

تعداد شغل مورد تعداد شاغالخ جاعیت بیکارجاعیت عنواخ
نیاز )1399-1404(

سلم صات 
اشتغال صات )درصد(

2606000632519098475311242.122360گیان

93970228032810191542.1806آستارا

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ آستارا 2-5. طر
ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان آســتارا بــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایــش  طبقه بنــدی طر

ح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه تولیــد محصــوالت  ح جــدول)2-6(، اســت. مهمتریــن طر ســرزمین بــه شــر

کــه ایــن فعالیت هــا در  فلــزی فابریکــی بجــز ماشــین آالت و تجهیــزات )28( و تولیــد محصــوالت الســتیکی و پاســتیکی )25( اســت 

ح هــای ایجــادی، و نیمــه  ایــن شهرســتان درصــد پیشــرفت بــاالی 60 درصــد دارنــد. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر

ح هــای شهرســتان آســتارا  کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طر کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه  ــا 59 درصــد  تمــام 1 ت

گیرنــد.  قــرار 
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ آستارا جدول 2-6. طر

ح رشته بعالیتنوع پروژه اشتغالنام واحدشر
)نفر(

پیشربت 
)درصد(

نبمه تمام 
باالی 60 

درصد

فیلم  پاستیکی چند الیه ساخته شده به روش تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(
1562.93خود ممزوجآروین پاست پایتخت

انواع جعبه و محفظه پاستیکی برای حمل و نقل تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(
661.88و بسته بندی کاالهابایرام مهدی بیگ زاده

گوشت گاو تازه  بسته بندی شدهعسگر انجمنی صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
1560.13ویرمونی

میلگرد آجدار به صورت کاف یا شاخه ای از جنس تولید فلزات اساسی )27(
1560.96فوالد ساده کربنی و کم آلیاژینورد دمیرداران آستارا

ریخته گری مس و آلیاژهای آنکارخانه تولیدی تولید فلزات اساسی )27(
867.36شیرآالت الماس شیر آستارا

1562.93کاغذ توالتسپیده پابرجاتولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

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

سیم و مفتول مسی با قطر بیش از 6 میلی 
مترتولیدی صنایع مس و سیم و کابل بهشتی 

آستارا
2760.17

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
1869.94ظروف فلزی نچسب آشپزخانه جاوید رستم پیتجهیزات )28(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
796 پرده کرکره فلزی هومن منظریتجهیزات )28(

نیمه تمام 
0 تا 59 
درصد

160کامپاند و گرانول پلیمریتولیدی گرانول هادیصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

80ظروف پلی استایرنکامران رحمنیتولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(

چسب های بدنه مورد استفاده در صنعت کاشی و صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
3511.5سرامیککاسپین چسب خزر

کفپوش های الستیکی یکپارچه ورزشیفنی تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(
302مهندسی ایستاسازان تکین

108پوشاک و لوازم مرتبط پاستیکیشادی قوام زادهتولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(

541.68فیلم تک الیه پلی اتیلن سادهمهدی بابائیتولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(

128.4پیشرو گستر نوین آستاراصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده ایجادی
-50ماشین های جوشکاری و حکاکیدر جای دیگر )29(

ماخذ: وزارت صنعت، معدن وتجارت
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3. شلرستاخ آستانه اشربیه
گیــان واقــع شــده اســت و از شــمال بــه دریایــی خــزر از جنــوب بــه شهرســتان ســیاهکل،  شهرســتان آســتانه اشــرفیه در شــرق اســتان 

از غــرب بــه شهرســتان رشــت و از شــرق بــه شهرســتان الهیجــان محــدود شــده اســت. 

3-1. سانتار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ آستانه اشربیه
در شهرســتان آســتانه اشــرفیه از مجمــوع 6161 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 98 

ــن از  ــند. همچنی ــت می باش ــه فعالی ــغول ب ــی مش ــرداری صنعت ــه بهره ب ــوز پروان ــا مج ــد ب ــر از 2 درص کمت ــی و  ــه صنف ــا پروان ــد ب درص

ــه 17275 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان آســتنه اشــرفیه، حــدود 87.4 درصــد  مجمــوع اشــتغال نزدیــک ب

اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند. جــدول)3-1( و جــدول)2-3(.

جدول 3-1. سانتار بخش صنعتی شلرستاخ آستانه اشربیه

ح رشته بعالیتردیف تعداد شر
واحد

اشتغال 
)نفر(

سلم 
)درصد(

2582.7استخراج سایر سنگ های معدنی )14(1

1950223.1صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(2

5703.2تولید منسوجات )17(3

1100.5تولید پوشاک )18(4

2327412.6تولید چوب و محصوالت چوبی )20(5

31255.8تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(6

4803.7صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(7

111396.4تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(8

161527.0تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(9

2632.9تولید فلزات اساسی )27(10

3683.1تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(11

10833.8تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(12

631114.3تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر )31(13

2592.7تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(14

2341.6تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(15

4261.2تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر )36(16

2763.5بازیافت )37(17
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ح رشته بعالیتردیف تعداد شر
واحد

اشتغال 
)نفر(

سلم 
)درصد(

4401.8سایر فعالیت های کسب و کار )74(18

1192170100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 3-2. سانتار بخش صنفی شلرستاخ آستانه اشربیه

سلم)درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع بعالیتردیف

868217014.4تولیدی1

9652412.516.0خدمات فنی2

1444361023.9خدماتی3

27656912.545.8توزیعی4

604215105100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

3-2. سانتار جاعیت شلرستاخ آستانه اشربیه
کــه از  خ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــر کمیــت نیــروی 

جــدول )3-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان آســتانه اشــرفیه 1.5 درصــد رشــد 

داشــته، تعــداد افــراد شــاغل و بیــکار هــر دو افزایــش داشــته اند.

جدول 3-3. جاعیت شلرستاخ آستانه اشربیه

خ رشد13951399ردیف نر

1081301098521.5جمعیت 

34317366066.6تعداد افراد شاغل 

384838700.6جمعیت بیکار 

ماخذ: مرکز آمار ایران

3-3.نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ آستانه اشربیه
گیــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان آســتانه اشــرفیه بــه جــدول)3-4( برنامه ریــزی  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان 

کــه بخــش  شــده اســت. تقســیم بندی نقشــه مطلــوب ایــن شهرســتان بــه بخش هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری نشــان می دهــد 
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یــا متوســط می باشــد.  آنهــا پاییــن و  کــه ســطح تکنولــوژی  ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت  عمــده فعالیت هــای 

ک، دباغــی و عمــل آوری چــرم، تولیــد محصــوالت چوبــی، تولیــد مــواد و محصــوالت  رشــته فعالیت هــای تولیــد منســوجات و پوشــا

شــیمیایی و تولیــد ماشــین آالت و تجهیــزات  از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان بــه شــمار مــی رود.  

جدول 3-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ آستانه اشربیه

صنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

تولید منسوجات )17(

تولید پوشاک )18(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(

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

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

3-4. اشتغال مسلوب بخش صنعت معدخ وتجارت در ابق 1404
گیــان 53.1 هــزار نفــر خواهــد  کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان  بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

ــرای  کــه 2269 نفــر )4.2 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان آســتانه اشــرفیه اســت.  از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر ب بــود 

بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 955 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 3-5. پیش بینی جاعیت و هادبگذاری اشتغال شلرستاخ آستانه اشربیه

تعداد شغل مورد تعداد شاغالخ جاعیت بیکارجاعیت عنواخ
اشتغال صات سلم )درصد(نیاز )1399-1404(

260599163.390984/753.142.222.4گیان

111347270238875226942.2955آستانه اشرفیه

گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400 ماخذ: 
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ آستانه اشربیه 3-5. طر
طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان آســتانه اشــرفیه بــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایــش 

ــوط تولیــد محصــوالت  ــه ایــن شهرســتان مرب ــوط ب ــه شــرح جــدول)3-6(، اســت. مهمتریــن طــرح هــای اولویــت دار مرب ســرزمین ب

کــه ایــن فعالیت هــا در ایــن شهرســتان درصــد پیشــرفت  الســتیکی و پاســتیکی )25( و صنایــع مــواد غذایــی و آشــامیدنی )15(اســت 

کــه اشــتغالزایی  بــاالی 60 درصــد دارنــد. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا 59 درصــد 

گیرنــد.  کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طرح هــای شهرســتان آســتانه اشــرفیه قــرار  بیشــتر و ســرمایه 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ آستانه اشربیه جدول 3-6. طر

ح رشته بعالیتنوع پروژه پیشربت اشتغال )نفر(نام واحدشر
)درصد(

نبمه تمام 
باالی 60 

درصد

2367شیرین فاخر الهیجصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

879.06محمد بروجردی زادهتولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(

1863.18توکا گسترکوچانتولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(

نیمه تمام 
صفر تا 59 

درصد

تعاونی تولیدی کنسروماهی ماراب صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
1054بندر کیاشهر

3221.01شیرین گیل پخت کاسپینصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

500ستاره نادری الهیجصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

230سیف الدین مهرآراءصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

1027.94سهیا صمدیصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

500توسعه صنعت مدبران دشت طائیصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

350صنایع آئیل پلیمر گیلتولید منسوجات )17(

5012.2شیرین گوهران ورناصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

1819پرتو زیبایی پارسصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

ایجادی

بافندگی تاری و پودی و فرآیندهای تولید منسوجات )17(
20مقدماتی و تکمیلی آن

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

ماشین آالت شستشو و خشک کردن 
50ظروف )بجز خانگی(

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت
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4- شلرستاخ املش
ــتان  ــه شهرس ــوب ب ــر از جن ــتان رودس ــه شهرس ــرق ب ــمال و ش ــت و از ش ــده اس ــع ش ــان واق گی ــتان  ــرق اس ــش در ش ــتان امل شهرس

ســیاهکل، از غــرب بــه شهرســتان لنگــرود محــدود می شــود. 

4-1. سانتار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ املش
ــا  در شهرســتان املــش از مجمــوع 2530واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 94 درصــد ب

ــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع  ــرداری صنعتــی مشــغول ب ــه بهــره ب ــا مجــوز پروان ــر از 6 درصــد ب کمت ــه صنفــی و  پروان

اشــتغال نزدیــک بــه 7452 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان املــش، حــدود 83 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز 

ــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)4-1( و جــدول)2-4(. ــه بهره ب ــا مجــوز پروان صنفــی و مابقــی ب

جدول 4-1. سانتار بخش صنعتی شلرستاخ املش

ح رشته بعالیتردیف سلم )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدشر

1231.8استخراج سایر سنگ های معدنی )14(1

31109487.5صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(2

130.2تولید منسوجات )17(3

160.5دباغی و عمل آوردن چرم )19(4

3171.4تولید چوب و محصوالت چوبی )20(5

140.3تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(6

170.6تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(7

7725.8تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(8

150.4تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(9

1151.2تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(10

140.3سایر فعالیت های کسب و کار )74(11

491250100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب
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جدول 4-2. سانتار بخش صنفی شلرستاخ املش

سلم)درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع بعالیتردیف

428107017.3تولیدی1

4011002.516.2خدمات فنی2

5131282.520.7خدماتی3

11392847.545.9توزیعی4

24816202.5100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

4-2. سانتار جاعیت شلرستاخ املش
کــه از  خ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــر کمیــت نیــروی 

جــدول )4-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان املــش 1.6 درصــد رشــد داشــته، تعــداد 

افــراد شــاغل افزایــش 1.4 و تعــداد  بیــکاران نیــز بــا افزایــش 2.7 مواجــه بودنــد.

جدول 4-3. جاعیت شلرستاخ املش

خ رشد13951399ردیف نر

43.243.91.6جمعیت )هزار نفر(

14.414.61.4تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

150615472.7جمعیت بیکار 

ماخذ: مرکز آمار ایران

4-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ املش
ــه جــدول)4-4( برنامه ریــزی شــده  گیــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان املــش ب ــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان  ب

کــه بخــش  اســت. تقســیم بندی نقشــه مطلــوب ایــن شهرســتان بــه بخش هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری نشــان می دهــد 

یــا متوســط می باشــد.  آنهــا پاییــن و  کــه ســطح تکنولــوژی  ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت  عمــده فعالیت هــای 

ک، دباغــی و عمــل آوری چــرم، تولیــد محصــوالت چوبــی، تولیــد مــواد و محصــوالت  رشــته فعالیت هــای تولیــد منســوجات و پوشــا

شــیمیایی و تولیــد محصــوالت الســتیکی و پاســتیکی از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان بــه شــمار مــی رود.  
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جدول 4-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ املش

صنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

تولید منسوجات )17(

تولید پوشاک )18(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

4-4. اشتغال مسلوب بخش صنعت معدخ وتجارت در ابق 1404
گیــان 53.1 هــزار نفــر خواهــد  کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان  بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 907 نفــر )1.7درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان املــش اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت،  بــود 

معــدن و تجــارت 382 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 4-5. پیش بینی جاعیت و هادبگذاری اشتغال شلرستاخ املش

تعداد شغل مورد تعداد شاغالخ جاعیت بیکارجاعیت 
اشتغال صات سلم )درصد(نیاز )1399-1404(

2605991632459098475311142.222360گیان

4451110801554090742.2382املش

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ املش 4-5. طر
ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان املــش بــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایــش  طبقه بنــدی طر

ح بــا  ح هــای بــاالی 60 درصــد پیشــرفت نداشــته و تنهــا یــک طــر ح جــدول)4-6(، اســت. ایــن شهرســتان طر ســرزمین بــه شــر

پیشــرفت حــدود 5 درصــد دارد.
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ املش جدول 4-6. طر

ح رشته بعالیتنوع پروژه پیشربت اشتغال )نفر(نام واحدشر
)درصد(

نیمه تمام صفر تا 59 
50الیاس حاجی پورتولید چوب و محصوالت چوبی )20(درصد

ایجادی

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

دستگاه درپوش گذاری القایی محفظه 
50پاستیکی

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه 
50ماشین شیر دوش دامبندی نشده در جای دیگر )29(

استخراج سایر سنگ های معدنی )14(احیاء واحد معدنی
حسین حسن پور مطلق)شرکت گیان 

6میکا(

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

5. شلرستاخ بندرانزلی
گیــان واقــع شــده اســت و از شــمال بــه دریایــی خــزر از جنــوب بــه شهرســتان صومعه ســرا، از  شهرســتان بندرانزلــی در غــرب اســتان 

غــرب بــه  شهرســتان رضوانشــهر و از شــرق بــه شهرســتان رشــت محــدود شــده اســت. 

5-1. سانتار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ بندرانزلی
 در شهرســتان بندرانزلــی از مجمــوع 8988 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 98 درصــد 

کمتــر از 2درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع  بــا پروانــه صنفــی و 

اشــتغال نزدیــک بــه 24363 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان بندرانزلــی، حــدود 91 درصــد اشــتغال از طریــق 

مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)5-1( و جــدول)2-5(.

جدول 5-1. سانتار بخش صنعتی شلرستاخ بندرانزلی

ح رشته بعالیتردیف سلم اشتغال)نفر(تعداد واحدشر
)درصد(

2182137.6صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(1

1452.1تولید محصوالت از توتون و تنباکو- سیگار )16(2

2592.7تولید منسوجات )17(3

1130.6تولید پوشاک )18(4

151697.7تولید چوب و محصوالت چوبی )20(5
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ح رشته بعالیتردیف سلم اشتغال)نفر(تعداد واحدشر
)درصد(

2120.5تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(6

1100.5انتشارات و چاپ )22(7

1190.9صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته ای )23(8

9783.6صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(9

7612.8تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(10

111456.6تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(11

2773.5تولید فلزات اساسی )27(12

81577.2تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(13

91095.0تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(14

81798.2تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر )31(15

3612.8تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(16

2713.2تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(17

4311.4تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(18

2351.6تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر )36(19

8341.6ساختمان )45(20

1172186100جمع بندی

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 5-2. سانتار بخش صنفی شلرستاخ بندرانزلی

سلم)درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع بعالیتردیف

18754687.521.1تولیدی1

13133282.514.8خدمات فنی2

1694423519.1خدماتی3

39899972.545توزیعی4

887122177.5100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف
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5-2. سانتار جاعیت شلرستاخ بندرانزلی
کــه از  خ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــر کمیــت نیــروی 

جــدول )3-5( مشــهود اســت طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان بندرانزلــی 1.6 درصــد رشــد داشــته، تعــداد افــراد 

کاهــش 43 درصــدی جمعیــت بیــکار شهرســتان انزلــی  کاهــش داشــته اســت. ایــن  شــاغل افزایــش آن نیــز افزایــش و جمعیــت بیــکار 

می توانــد بــه تاســیس منطقــه آزاد در بندرانزلــی و ایجــاد شــغل های جدیــد درایــن شهرســتان ارتبــاط داشــته باشــد.

جدول 5-3. جاعیت شلرستاخ بندرانزلی

خ رشد )درصد(13951399ردیف نر

139.0141.21.6جمعیت )هزار نفر(

4047.017.5تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

-8.64.943جمعیت بیکار )هزار نفر(

ماخذ: مرکز آمار ایران

5-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ بندرانزلی
گیــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان بندرانزلــی بــه جــدول)5-4( برنامه ریــزی شــده  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان 
کــه بخــش  اســت. تقســیم بندی نقشــه مطلــوب ایــن شهرســتان بــه بخش هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری نشــان می دهــد 
یــا متوســط می باشــد.  آنهــا پاییــن و  کــه ســطح تکنولــوژی  ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت  عمــده فعالیت هــای 
ک، دباغــی و عمــل آوری چــرم، تولیــد محصــوالت چوبــی، تولیــد مــواد و محصــوالت  رشــته فعالیت هــای تولیــد منســوجات و پوشــا
شــیمیایی و تولیــد ماشــین آالت و تجهیــزات  از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان بــه شــمار مــی رود. ایــن شهرســتان 
بــا وجــود امکانــات بنــدری و منطقــه آزاد قابلیــت زیــادی بــرای ایجــاد صنایــع حمــل و نقــل آبــی و خدمــات متصــل بــه آن را دارد. 

جدول 5-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ بندرانزلی

بازرگانی و ندماتصنعت

حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط لوله)60(تولید منسوجات )17(

تولید پوشاک )18(

حمل و نقل آبی )61(

دباغی و عمل آوردن چرم )19(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(

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

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

بازیافت )37(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.
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5-4. اشتغال مسلوب بخش صنعت معدخ وتجارت در ابق 1404
گیــان 53.1 هــزار نفــر خواهــد  کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان  بررســی های انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 2918 نفــر )5.4 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان بندرانزلــی اســت.  از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش  بــود 

صنعــت، معــدن و تجــارت 1228 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 5-5. پیش بینی جاعیت و هادبگذاری اشتغال شلرستاخ بندرانزلی)هزار نفر(

تعداد شغل مورد تعداد شاغالخ جاعیت بیکارجاعیت 
اشتغال صات سلم )درصد(نیاز )1399-1404(

2605991632459098475311142.222360گیان

143152347449980291842.21228بندرانزلی

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ بندرانزلی 5-5. طر
ــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایــش  ــی ب ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان بندرانزل طبقه بنــدی طر

ح در  ــر ــا دو ط ــوده و تنه ــرفت ب ــد پیش ــاالی 60 درص ــای ب ح ه ــد طر ــتان فاق ــن شهرس ــت. ای ــدول)5-6(، اس ح ج ــر ــه ش ــرزمین ب س

دســت انجــام دارد. 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ بندرانزلی جدول 5-6. طر

ح رشته بعالیتنوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحدشر

نیمه تمام 1 تا 59 درصد

تولید چوب و محصوالت 
120حامد خاکسار خمیرانچوبی )20(

تولید محصوالت الستیکی 
4038.25صنایع صبا شیمی پاستو پاستیکی )25(

ایجادی
تولید ماشین آالت و 

تجهیزات طبقه بندی 
نشده در جای دیگر )29(

تجهیزات جمع آوری دوده 
50و گرد و غبار

    ماخذ: وزارت صنعت،  معدن و تجارت



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

30

6. شلرستاخ تالش
گیــان واقــع شــده از شــمال بــه شهرســتان آســتارا،  از جنــوب بــه شهرســتان رضوانشــهر،   شهرســتان تالــش در قســمت غــرب اســتان 

از شــرق بــه شهرســتان خلخــال در اســتان اردبیــل و از غــرب بــه دریایــی خزرمحــدود شــده اســت. 

6-1. سانتار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ تالش
در شهرســتان تالــش از مجمــوع 10919 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 98.8 درصــد بــا 

کمتــر از 1.2 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع  پروانــه صنفــی و 

ــق  ــتغال از طری ــد اش ــدود 93.5درص ــش، ح ــتان تال ــت در شهرس ــش صم ــوز دار بخ ــتغال مج ــر اش ــه 28850 نف ــک ب ــتغال نزدی اش

ــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)6-1( و جــدول)2-6(. ــه بهره ب ــا مجــوز پروان مجــوز صنفــی و مابقــی ب

جدول 6-1. سانتار بخش صنعتی شلرستاخ تالش

ح رشته بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدشر

4663.5استخراج سایر سنگ های معدنی )14(1

1735218.8صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(2

21749.3تولید منسوجات )17(3

1120.6تولید پوشاک )18(4

1110.6دباغی و عمل آوردن چرم )19(5

4653728.7تولید چوب و محصوالت چوبی )20(6

2160.9تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(7

2150.8صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته ای )23(8

151729.2تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(9

101055.6تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(10

3532.8تولید فلزات اساسی )27(11

4271.4تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(12

5261.4تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(13

3291.5تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(14

523712.7تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر )36(15

5251.3ساختمان )45(16
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ح رشته بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدشر

2120.6فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )63(17

140.2سایر فعالیت های کسب و کار )74(18

1281873100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 6-2. سانتار بخش صنفی شلرستاخ  تالش

سلم)درصد(تعداد شاغلینتعداد واحدنوع بعالیتردیف

23935182.522.2تولیدی1

1466366513.6خدمات فنی2

1384346012.8خدماتی3

55481387051.4توزیعی4

1079126977.5100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

6-2.سانتار جاعیت شلرستاخ تالش
کــه از  خ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــر کمیــت نیــروی 

جــدول )6-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان تالــش 1.6 درصــد رشــد داشــته، تعــداد 

کاهــش داشــته اســت. افــراد شــاغل نیــز بــا افزایــش 13.7 درصــد و جمعیــت بیــکار 20 درصــد 

جدول 6-3. جاعیت شلرستاخ تالش )هزار نفر(

خ رشد )درصد(13951399ردیف نر

200.6203.81.6جمعیت 

59.767.913.7تعداد افراد شاغل 

20-6.55.2جمعیت بیکار

ماخذ: مرکز آمار ایران

6-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ تالش
ــده  ــزی ش ــدول)6-4( برنامه ری ــه ج ــش ب ــتان تال ــعه شهرس ــوب توس ــه مطل ــان، نقش گی ــتان  ــش اس ــوب آمای ــند مص ــاس س ــر اس ب

کــه بخــش عمــده  اســت. تقســیم بندی نقشــه مطلــوب ایــن شهرســتان بــه بخش هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری نشــان می دهــد 
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کــه ســطح تکنولــوژی آنهــا پاییــن و یــا متوســط می باشــد.  فعالیت هــای  فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت 

ک، دباغــی و عمــل آوری چــرم، تولیــد محصــوالت چوبــی، تولیــد مــواد و محصــوالت شــیمیایی و تولیــد  تولیــد منســوجات و پوشــا

ماشــین آالت و تجهیــزات  از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان بــه شــمار مــی رود.  

جدول 6-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ تالش

صنعت

دباغی و عمل آوردن چرم )19(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

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

تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

بازیافت )37(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

6-4. اشتغال مسلوب شلرستاخ تالش بخش صنعت معدخ وتجارت در ابق 1404
گیــان 53.1 هــزار نفــر خواهــد  کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان  بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 
کــه 4211 نفــر )7.9 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان تالــش اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت،  بــود 

معــدن و تجــارت 1773 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 6-5. پیش بینی جاعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاخ تالش

تعداد شغل مورد تعداد شاغالخ جاعیت بیکارجاعیت 
نیاز )1399-1404(

سلم صات 
اشتغال صات )درصد(

2605991632519098475311242.122360گیان

206619501472138421142.11773تالش

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ تالش 6-5. طر
ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان تالــش بــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایــش  طبقه بنــدی طر

ح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه صنایــع چــوب  ح جــدول)6-6(، اســت. مهمتریــن طــر ســرزمین بــه شــر

کــه ایــن فعالیت هــا در ایــن شهرســتان درصــد پیشــرفت بــاالی  کانــی غیرفلــزی )26( اســت  ومحصــوالت چوبــی )20( و محصــوالت 
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کــه اشــتغالزایی  ح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا 59 درصــد  75 درصــد دارنــد. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر

ــد.  گیرن ــرار  ح هــای شهرســتان تالــش ق ــد، می تواننــد در اولویــت طر کمتــری را نیــاز دارن بیشــتر و ســرمایه 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ تالش جدول 6-6. طر

کد ایسیک دو رقاینوع پروژه اشتغال نام واحدعنواخ 
)نفر(

پیشربت 
)درصد(

نیمه تمام 
باالی 60 

درصد

1284.46سید سمیع اشرف طالشاستخراج سایرمعادن)14(

388.05بهنام کرمی مریانچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

881.16نوید طاهریچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

1062.08تعاونی سرودار کادوسچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

تعاونی تولید فرآورده های چوبی چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(
1060.65کاج تالش

1060.64سید رضا پاکدامن شهریساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

462.58تعاونی مشتاق گرانول تالشمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

579.15غامحسن افراسیابی جولندانمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

1078.7سهراب فتح الهی لمیرمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

262.96مهدی حقی جمادیمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

نیمه تمام 
0 تا 59 
درصد

1560.93رامین فیاض حورمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

1067.38قلی پور پاست چوبرمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

110008وحید شمخالی اوجقازبازیافت)37(

15240040تعاونی پالت سازان رضائی نیاچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

560004اسفندیار سوزی خطبه سراچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

377000100حبیب اله رضائی نیاچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

193006شرکت آریا تجارت صلصال لیسارساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

405005فیروز فیاضی حورمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

1500025نیرو آفرینان شمال غربمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

8020010وحید رمضانی چوبریمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

11600020میاد سلیمان زاده چوبرمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

6220010عارف پورعباسمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(
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کد ایسیک دو رقاینوع پروژه اشتغال نام واحدعنواخ 
)نفر(

پیشربت 
)درصد(

نیمه تمام 
0 تا 59 
درصد

1689012صائین نگین پارسبازیافت)37(

330014نعاونی گوهر چوب تالشچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

1650018کادوس سرما کاسپینمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

ایجادی

50انواع جداساز )سپراتور( تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(

50ماشین آالت کار بر روی چوبتولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(

50تجهیزات ماشین های پرستولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

7. شلرستاخ رشت
گیــان واقــع شــده اســت و از شــمال بــه دریایــی خــزر از جنــوب بــه شهرســتان روبــار، از غــرب بــه   شهرســتان رشــت در مرکــز اســتان 

شهرســتان های بندرانزلــی،  صومعه ســرا و شــفت و از شــرق بــه شهرســتان های آســتانه اشــرفیه، ســیاهکل و الهیجــان محــدود 

شــده اســت. 

7-1. سانتار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ رشت
در شهرســتان رشــت از مجمــوع 37756 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 97.3 درصــد 

بــا پروانــه صنفــی و 2.7 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال 

ــوز  ــق مج ــتغال از طری ــد اش ــدود 67.4 درص ــت، ح ــتان رش ــت در شهرس ــش صم ــوز دار بخ ــتغال مج ــر اش ــه 136288 نف ــک ب نزدی

صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)7-1( و جــدول)2-7(.

جدول 7-1. سانتار بخش صنعتی شلرستاخ رشت

ح رشته بعالیتردیف سلم )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدشر

83740.8استخراج سایر سنگ های معدنی )14(1

8340949.2صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(2

222555.1تولید محصوالت از توتون و تنباکو- سیگار )16(3

40550112.4تولید منسوجات )17(4

306471.5تولید پوشاک )18(5

1120.0دباغی و عمل آوردن چرم )19(6

7613793.1تولید چوب و محصوالت چوبی )20(7
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ح رشته بعالیتردیف سلم )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدشر

3712482.8تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(8

81120.3انتشارات و چاپ )22(9

51000.2صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته ای )23(10

4825435.7صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(11

8039778.9تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(12

15038548.7تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(13

3040679.1تولید فلزات اساسی )27(14

7636188.1تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(15

142484710.9تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(16

6530.1تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی )30(17

3221064.7تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر )31(18

2110.0تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی )32(19

155141.2تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(20

2217794.0تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(21

1250.1تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(22

333820.9تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر )36(23

92360.5بازیافت )37(24

745121.2ساختمان )45(25

71050.2فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )63(26

91090.2سایر فعالیت های کسب و کار )74(27

160.0فاضاب و دفع زباله و بهداشت محیط و سایر فعالیتهای مشابه )90(28

102744466100.0جمع بندی

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب
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جدول 7-2. سانتار بخش صنفی شلرستاخ رشت

سلم)درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع بعالیتردیف

54561364014.9تولیدی1

640716017.517.4خدمات فنی2

71441786019.5خدماتی3

177224430548.3توزیعی4

3672991822.5100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

7-2. سانتار جاعیت شلرستاخ رشت
کــه از  خ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــر کمیــت نیــروی 

جــدول )7-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان رشــت 1.5 درصــد رشــد داشــته، تعــداد 

کاهــش 20 درصــدی داشــته اســت. افــراد شــاغل افزایــش 9.5  و جمعیــت بیــکار 

جدول 7-3. جاعیت شلرستاخ رشت

خ رشد13951399ردیف نر

956.9972.21.5جمعیت )هزار نفر(

295.13239.5تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

20-43.234.2جمعیت بیکار )هزار نفر(

ماخذ: مرکز آمار ایران

7-3.نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ رشت
ــده  ــزی ش ــدول)7-4( برنامه ری ــه ج ــت ب ــتان رش ــعه شهرس ــوب توس ــه مطل ــان، نقش گی ــتان  ــش اس ــوب آمای ــند مص ــاس س ــر اس ب

کــه بخــش  اســت. تقســیم بندی نقشــه مطلــوب ایــن شهرســتان بــه بخش هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری نشــان می دهــد 

یــا متوســط می باشــد.  آنهــا پاییــن و  کــه ســطح تکنولــوژی  ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت  عمــده فعالیت هــای 

ک، دباغــی و عمــل آوری چــرم، تولیــد محصــوالت چوبــی، تولیــد مــواد و محصــوالت  رشــته فعالیت هــای تولیــد منســوجات و پوشــا

شــیمیایی و تولیــد ماشــین آالت و تجهیــزات  از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان بــه شــمار مــی رود.  
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جدول 7-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ رشت

بازرگانی و ندماتصنعت

حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط لوله)60(تولید منسوجات )17(

تولید پوشاک )18(

دباغی و عمل آوردن چرم )19(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

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

بازیافت )37(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399

7-4. اشتغال مسلوب بخش صنعت معدخ وتجارت در ابق 1404
گیــان 53.1 هــزار نفــر خواهــد  کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان  بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 20084 نفــر )37.7 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان رشــت اســت.  از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش  بــود 

صنعــت، معــدن و تجــارت 8455 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 7-5. پیش بینی جاعیت و هادبگذاری اشتغال شلرستاخ رشت

تعداد شغل مورد نیاز تعداد شاغالخ جاعیت بیکار جاعیت عنواخ
اشتغال صات سلم )درصد()1399-1404(

2605991632459098475311142.222360گیان

985446239183440542008442.28455رشت

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ رشت 7-5.  طر
ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجارت شهرســتان رشــت بــا مدنظر قــرار دادن ماحظات آمایش ســرزمین  طبقه بنــدی طر

ح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه ســاخت موادومحصــوالت  ح جــدول)7-6(، اســت. مهمتریــن طــر بــه شــر

ایــن  ایــن فعالیت هــا در  کــه  فابریکی)28(اســت  فلــزی  ازالســتیک وپاســتیک)25( و محصــوالت  شــیمیائی)24(، محصــوالت 

ح هــای ایجــادی، و نیمــه  ــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر ــا توجــه ب شهرســتان درصــد پیشــرفت بــاالی 75 درصــد دارنــد. ب

ح هــای شهرســتان رشــت  ــد، می تواننــد در اولویــت طر کمتــری را نیــاز دارن ــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه  ک ــا 59 درصــد  تمــام 1 ت

گیرنــد.  قــرار 
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ رشت جدول 7-6. طر

کد دو رقاینوع پروژه پیشربت اشتغال )نفر(نام واحدعنواخ 
)درصد(

نیمه تمام باالی 60 درصد

1079.06تولیدی و صنعتی پادینهساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

2071غفور فروتن مبارک آبادیمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

1463.93آرتاسویولمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

863پیشرو صنعت سرد خزرساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

3068.23تولیدی دلتا سلولز سفیدرودساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(

10071.78آرین مریم سهامی خاصچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

682.39غامعلی یعقوبی شهرستانیساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

1093.11رامین مرادی کوره جانساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

2063.33زرین اکسیر ناب خزرساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

2861.33ساتر پایون کاسپینساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

567.2تولیدی صنعتی خزر پاستیکمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

24170.05تولیدی ایران رادیاتورساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

15083.04شرکت صنعتی پارس خزرساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

3585.36بهوزانساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

1070.73گیل پاستمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

662.08نورد و پوشش الوانمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

3664.83مریم کشاورز کرنقمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

860.06پرویز خاکی خلجانمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

1761.33بهرنگ سازان آریاساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

نیمه تمام باالی 60 درصد

ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(
شرکت تولیدی محصوالت سلولوزی کاغذ 

و کارتن ساقه طائی فومن گیان
4062.95

760.9ماشین سازی طراحان پیشرو کاوشگرساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

1588.94سامانه پایش سامتساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

5061.56تولیدی بازرگانی ترنم یگانه ماهورساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

2878.69زهرا احمدی پشتهساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(
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کد دو رقاینوع پروژه پیشربت اشتغال )نفر(نام واحدعنواخ 
)درصد(

نیمه تمام باالی 60 درصد

5465.88داروسازی کاسپین تامینساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

7070.97فومن شیمیساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

3989پرندک خزرمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

14261بوزال فومن پارسوسایل نقلیه موتوری)34(

10061.25گیل آردمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

1268.15ساختمانی ژیانسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

2091.98اسکلت سازان برج گستر الهیجمحصوالت فلزی فابریکی)28(

1269.55هوشیار جعفری نمینمبلمان سایرمصنوعات)36(

2060.28گیلک دانه نویدمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

560.35سید نوید نمدیمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

11778.9المپ پارس شهابماشین آالت ودستگاههای برقی)31(

1083.24فومن پارتوسایل نقلیه موتوری)34(

21576.25تولیدی پینکساخت منسوجات)17(

860.98تولید و گسترشمحصوالت فلزی فابریکی)28(

1061.68ابوالقاسم حسینعلی زاده تکافووسایل نقلیه موتوری)34(

1189.79صنایع فلزی و میخ سازی رشتمحصوالت فلزی فابریکی)28(

7376.72خوشه بهچین هیرادمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

5887.02گسترش فن آوریهای صنعت ساختمانمحصوالت فلزی فابریکی)28(

15060.73تعاونی خدماتی فروشگاه بزرگ برج سعیدپوشاک وعمل آوردن پوست خز)18(

2761.18تعاونی سیم و کابل معروفماشین آالت ودستگاههای برقی)31(

393.44سیلندر امید فردامحصوالت فلزی فابریکی)28(

1060.35بهادر صالحی شهرستانیمحصوالت فلزی فابریکی)28(

569علیرضا سبزه کار شالکوهیمبلمان سایرمصنوعات)36(

4060.03سعید رضائیانمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

4060.77راه گستران مروارید هیرکانسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

3093.16سیلندرسازان آرکاصنعت صدف گیلمحصوالت فلزی فابریکی)28(

6074.09تولیدی لوازم طبی ایرانابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33(

10270.25سیمکوماشین آالت ودستگاههای برقی)31(
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کد دو رقاینوع پروژه پیشربت اشتغال )نفر(نام واحدعنواخ 
)درصد(

نیمه تمام 1 تا 59 درصد

250لوله فوالدین کویرساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

50پرویز ثمری شیر آبادمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

90تولیدی امین صوتدباغی -چرم -کیف-چمدان-کفش)19(

646صدرالدین محمدی دوگاههمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

140مجتمع ذوب آهن درفک شمالساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

60محمد نصیری طولیمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

220پخش دایا داروساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

500پیمان کانتری طالقانیساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

1511فرهمند اسمیساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

110افشانه گیاه خزرساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

746.73ریحانه نوریچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

9350.7فومن شیمی بهداشتساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

553.2منیره رهبرساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

60مجید بشر دوستمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

289توسعه صنایع نیمه رساناساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

522.8بهنام خسرویچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

2542.15حمید خردمندساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

500اسماعیل شادساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

200سید عسکر موسوی زادهمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

120سید عسکر موسوی زادهبازیافت)37(

1515شایگان استاک پارسساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

154.8علی النقی عسگریساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

306.5صنایع غذایی و دارویی نیتا ژن فارمدساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

514علیرضا پنداشتهساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

200محمود صادق زاده هریسمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

100یوسف رضوانی پوربازیافت)37(

100مسعود صنعت زاگرسساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(
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کد دو رقاینوع پروژه پیشربت اشتغال )نفر(نام واحدعنواخ 
)درصد(

نیمه تمام 1 تا 59 درصد

100رضا کاردانمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

300پاک پارس پرندساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(

170قاسم ابراهیمی شالکوهیمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

70تینا فرجیانمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

تولیدی گازهای طبی و صنعتی اخوان ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(
50کانتری

700صنایع کارتن پاست نفیسمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

2057.21کیسه بافی ثمینمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

160زگال شمالمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

2114.98ماشین سازی اندیشه شمالساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

3014.1تعاونی فر اوری تک طیف خزرساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

1631.98محمد میرزاییساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

500تراکتور سازان کاسپینساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

10522.45روکش آریا پویاچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

3633.15آرین جارنگساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(

2016.8هوشنگ کاوری شالساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

203ساپرا گاز راگاساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

9035.1زر سیما نامی رساساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

117.25حسین گیانی نیاچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

2046.58علیرضا جاذب نیکومحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

17318.74آرشیت دارو طبساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

1150.55سید محمد رضا صالحیارساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

1050.13مهیار پاست گیلمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

110اسماعیل دباغیمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

160قاسم ابراهیمی شالکوهیمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(
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کد دو رقاینوع پروژه پیشربت اشتغال )نفر(نام واحدعنواخ 
)درصد(

ایجادی

ساخت مستقیم پوشاک در سیستم های ساخت منسوجات)17(
40حلقوی

30ترازوی توزین خانگیساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

50دستگاه تصفیه هواساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

50انواع جداساز )سپراتور( سانتریفیوژیساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

50اتو غلتک صنعتیساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

ماخذ: وزارت صنعت، معدن وتجارت

8. شلرستاخ رضوانشلر
گیــان واقــع شــده از شــمال بــه شهرســتان تالــش،  از شــرق بــه دریایــی خــزر، از غــرب  شهرســتان رضوانشــهر در قســمت غــرب اســتان 

بــه اســتان اردبیــل و شهرســتان خلخــال و از جنــوب بــه شهرســتان های ماســال، بندرانزلــی و صومعه ســرا محــدود شــده اســت. 

8-1. سانتار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ رضوانشلر
شهرســتان رضوانشــهر از مجمــوع 3330 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 98.8 

کمتــر از 1.2 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از  درصــد بــا پروانــه صنفــی و 

مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 8875 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان رضوانشــهر، حــدود 92.7درصــد اشــتغال 

ــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)8-1( و جــدول)2-8(. ــا مجــوز پروانــه بهره ب از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی ب

جدول 8-1. سانتار بخش صنعتی شلرستاخ رضوانشلر

ح رشته بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدشر

3446.8صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(1

2274.2تولید منسوجات )17(2

816625.5تولید چوب و محصوالت چوبی )20(3

2284.3تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(4

2223.4صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(5

3649.8تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(6

1124938.3تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(7

3172.6تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(8

3132.0تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(9
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ح رشته بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدشر

130.5تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(10

1111.7فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )63(11

160.9سایر فعالیت های کسب و کار )74(12

40650100جمع کل

 ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 8-2. سانتار بخش صنفی شلرستاخ  رضوانشلر

سلم)درصد(تعداد شاغلینتعداد واحدنوع بعالیتردیف

6811702.520.7تولیدی1

456114013.9خدمات فنی2

5731432.517.4خدماتی3

1580395048توزیعی4

32908225100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

8-2. سانتار جاعیت شلرستاخ رضوانشلر
کــه از  خ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــر کمیــت نیــروی 

جــدول )8-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان رضوانشــهر 1.5 درصــد رشــد داشــته، 

تعــداد افــراد شــاغل و جمعیــت بیــکار هــر دو افزایــش داشــته اســت. 
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جدول 8-3. جاعیت شلرستاخ رضوانشلر )هزار نفر(

خ رشد دوره )درصد(13951399ردیف نر

69.870.91.5جمعیت 

20.923.612.9تعداد افراد شاغل 

1.92.531.57جمعیت بیکار 

ماخذ: مرکز آمار ایران

8-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ رضوانشلر
گیــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان رضوانشــهر بــه جــدول)8-4( برنامه ریــزی شــده  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان 

کــه بخــش عمــده  اســت. تقســیم بندی نقشــه مطلــوب ایــن شهرســتان بــه بخش هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری نشــان می دهــد 

کــه ســطح تکنولــوژی آنهــا پاییــن و یــا متوســط می باشــد. فعالیت هــای  فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت 

ک، دباغــی و عمــل آوری چــرم، تولیــد محصــوالت چوبــی، تولیــد مــواد و محصــوالت شــیمیایی و تولیــد  تولیــد منســوجات و پوشــا

ماشــین آالت و تجهیــزات از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان بــه شــمار مــی رود.  

جدول 8-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ رضوانشلر

بازرگانی و ندماتصنعت

دباغی و عمل آوردن چرم )19(

حمل و نقل زمینی )60(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

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

تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

بازیافت )37(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

8-4. اشتغال مسلوب شلرستاخ رضوانشلر بخش صنعت معدخ وتجارت در ابق 1404
گیــان 53.1 هــزار نفــر خواهــد  کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان  بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 1466  نفــر )2.7 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان رضوانشــهر اســت.  از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش  بــود 

صنعــت، معــدن و تجــارت 617 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 
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جدول 8-5. پیش بینی جاعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاخ رضوانشلر

تعداد شغل مورد تعداد شاغالخ جاعیت بیکارجاعیت 
نیاز )1399-1404(

سلم صات 
اشتغال صات )درصد(

2605991632519098475311242.122360گیان

71900174625118146642.1617رضوانشهر

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

9. شلرستاخ رودبار
گیــان واقــع شــده از شــمال بــه بخــش ســنگر،  از جنوب شــرق بــه شهرســتان رودبــار  شهرســتان رودبــار در قســمت جنــوب  اســتان 

المــوت اســتان قزویــن،  از شــرق بــه شهرســتان ســیاهکل و رودســر و از غــرب بــه شهرســتان شــفت محــدود شــده اســت. 

9-1. سانتار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ رودبار
در شهرســتان رودبــار از مجمــوع 2247 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 93.4 درصــد بــا 

کمتــر از 6.6 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع  پروانــه صنفــی و 

اشــتغال نزدیــک بــه 9944 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان رودبــار، حــدود 47 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز 

صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)9-1( و جــدول)2-9(.

جدول 9-1. سانتار بخش صنعتی شلرستاخ رودبار

ح رشته بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدشر

91853.9استخراج سایر سنگ های معدنی )14(1

43135828.9صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(2

1440.9تولید پوشاک )18(3

61092.3تولید چوب و محصوالت چوبی )20(4

3601.3تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(5

52114.5صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته ای )23(6

143357.1صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(7

122114.5تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(8

2775416.1تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(9

41072.3تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(10
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ح رشته بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدشر

1089419.0تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(11

3561.2تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی )30(12

2180.4تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر )31(13

21813.9تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(14

1370.8تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(15

1220.5تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(16

2651.4بازیافت )37(17

1250.5فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )63(18

1150.3سایر فعالیت های کسب و کار )74(19

1100.2فاضاب و دفع زباله و بهداشت محیط و سایر فعالیتهای مشابه)90(20

1484697100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 9-2. سانتار بخش صنفی شلرستاخ  رودبار

سلم)درصد(تعداد شاغلینتعداد واحدنوع بعالیتردیف

35889517تولیدی1

18045013.3خدمات فنی2

1108277052.8خدماتی3

353882.516.8توزیعی4

20995247.5100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

9-2. سانتار جاعیت شلرستاخ روبار
کــه از  خ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــر کمیــت نیــروی 

جــدول )9-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان رودبــار 1.6 درصــد رشــد داشــته، تعــداد 

کاهــش 19.8 درصــدی داشــته اســت. افــراد شــاغل نیــز بــا افزایــش 36.8 درصــدی  و جمعیــت بیــکار 
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جدول 9-3. جاعیت شلرستاخ رودبار

خ رشد دوره13951399ردیف نر

94720962301.6جمعیت 

234493207036.8تعداد افراد شاغل 

19.8-42263390جمعیت بیکار 

ماخذ: مرکز آمار ایران

9-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ رودبار
ــه جــدول)9-4( برنامه ریــزی شــده  گیــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان رودســر ب ــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان  ب

کــه بخــش عمــده  اســت. تقســیم بندی نقشــه مطلــوب ایــن شهرســتان بــه بخش هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری نشــان می دهــد 

کــه ســطح تکنولــوژی آنهــا پاییــن و یــا متوســط می باشــد. فعالیت هــای  فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت 

ک، دباغــی و عمــل آوری چــرم، تولیــد محصــوالت چوبــی، تولیــد مــواد و محصــوالت شــیمیایی و تولیــد  تولیــد منســوجات و پوشــا

ماشــین آالت و تجهیــزات  از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان بــه شــمار مــی رود.  

جدول 9-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ رودبار

بازرگانی و ندماتمعدخصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

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

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

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

تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(

بازیافت )37(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

9-4. اشتغال مسلوب شلرستاخ رودبار بخش صنعت معدخ وتجارت در ابق 1404
گیــان 53.1 هــزار نفــر خواهــد  کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان  بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 1988نفــر )3.7 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان رودبــار اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش  بــود 

صنعــت، معــدن و تجــارت 837 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 
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جدول 9-5. پیش بینی جاعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاخ رودبار

تعداد شغل مورد تعداد شاغالن جمعیت بیکارجمعیت 
نیاز )1399-1404(

سلم صات 
اشتغال صات )درصد(

2605991632519098475311242.122360گیان

97540237033660198842.1837رودبار

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ رودبار 9-5. طر
ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان رودبــار بــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایــش  طبقه بنــدی طر

ح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه صنایــع غذایــی و  ح جــدول)9-6(، اســت. مهمتریــن طــر ســرزمین بــه شــر

کــه ایــن فعالیت هــا در ایــن شهرســتان درصــد پیشــرفت بــاالی 75 درصــد دارنــد. بــا توجــه بــه اولویت هــای  آشــامیدنی )15( اســت 

کمتــری را نیــاز دارنــد،  کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه  ح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا 59 درصــد  تعییــن شــده ســایر طر

گیرنــد.  ح هــای شهرســتان رودبــار قــرار  می تواننــد در اولویــت طر

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ رودبار جدول 9-6. طر

کد ایسیک دو رقاینوع پروژه پیشربت اشتغال )نفر(نام واحدعنواخ 
)درصد(

نیمه تمام 
باالی 60 

درصد

1660.4صنایع روی لوشانبازیافت)37(

5081.48سپید ماکیانمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

1095.94کیمیا شیمی درفکساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

1674.16حمید کشاورزمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

3366.92آرد سپیدرود یوسف زادهمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

2590.84مرتضی مددپور منجیلیمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

1068.93بهار آراممحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

2070آبکاران لوشانمحصوالت فلزی فابریکی)28(

566.77محمدفیضی پورمبلمان سایرمصنوعات)36(

نیمه تمام 
باالی 60 

درصد

1593.71بهبود پور قنبر جیرندهیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

2594.57بتن پیش تنیده گیل بام ایرانیانسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

562.72اسمعیل گلپور السکیساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(
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کد ایسیک دو رقاینوع پروژه پیشربت اشتغال )نفر(نام واحدعنواخ 
)درصد(

نیمه تمام 
0 تا 59 
درصد

4040آب معدنی ییاق سهامی خاصمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

4020صنایع روی لوشانساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

200تولید صنعتی معدنی آب درفک گیانمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

1436.25علی اکبر آتش نماساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

200صنعتی زکریا شیمی البرزساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

3503صنعت پتروشیمی گیانساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

نیمه تمام 
0 تا 59 
درصد

208عباس کرباییساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

1213.22ابوالقاسم قاسمی دارستانیمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

110تعاونی گیان پاست مهرمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

220علیرضا یگانهساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

237.6علی اکبر آتش نماساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

50عقیل ادهمیساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

ساخت ماشین های دفتری-حسابداری واحد ارکد صنعتی
-10ومحاسباتی

واحد ارکد 
معدنی

10دادبه فداییسنگ الشه ساختمانی

0شرکت درفک نوردسیلیس

12مجتمع صنعتی معدنی سنگواره شهر آفتابسنگ الشه ساختمانی

0سیلیس پارپویانسنگ الشه ساختمانی

7امیرحسن کاریمخلوط کوهی

10مریم ادیبیمخلوط کوهی

6حسین حجت شمامیسنگ الشه ساختمانی

4معدن جویان فاتخاک نسوز

0هارطونیانسمخلوط کوهی

0اسماعیل پیلتن0

8اصغریانسنگ الشه)100000(مخلوط کوهی)70000(

0صنایع شنی زره در0

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت
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10. شلرستاخ رودسر
ــار و اســتان  ــه شهرســتان روب ــه دریایــی خــزر از جنــوب ب گیــان واقــع شــده اســت و از شــمال ب ــز اســتان  شهرســتان رودســر در مرک

ــت.  ــده اس ــدود ش ــر مح ــتان  رامس ــه شهرس ــرق ب ــیاهکل  و از ش ــش و س ــتان های امل ــه شهرس ــرب ب ــن، از غ قزوی
10-1. سانتار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ رودسر

در شهرســتان رودســر از مجمــوع 9309 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 98.8 درصــد بــا 
کمتــر از 1.2 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند.  همچنیــن از مجمــوع  پروانــه صنفــی و 
اشــتغال نزدیــک بــه 26145 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان رودســر، حــدود 88 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز 

صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)10-1( و جــدول)2-10(.

جدول 10-1. سانتار بخش صنعتی شلرستاخ رودسر

ح رشته بعالیتردیف سلم )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدشر

51665.3استخراج سایر سنگ های معدنی )14(1

51169453.9صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(2

238812.3تولید منسوجات )17(3

1170.5تولید پوشاک )18(4

4180.6تولید چوب و محصوالت چوبی )20(5

2270.9تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(6

2230.7صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(7

837411.9تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(8

202096.6تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(9

3802.5تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(10

3180.6تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(11

1732.3تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(12

150.2تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر )36(13

150.2ساختمان )45(14

3331.0فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )63(15

2150.5سایر فعالیت های کسب و کار )74(16

1093145100جمع بندی
ماخذ: آمار سامانه بهین یاب
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جدول 10-2. سانتار بخش صنفی شلرستاخ رودسر

سلم)درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع بعالیتردیف

1438359515.6تولیدی1

1588397017.3خدمات فنی2

22075517.523.9خدماتی3

39679917.543.1توزیعی4

920023000100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

10-2. سانتار جاعیت شلرستاخ رودسر
کــه از  خ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــر کمیــت نیــروی 

جــدول )10-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان رودســر 1.6 درصــد رشــد داشــته، تعــداد 

کاهــش13.3 داشــته اســت. افــراد شــاغل افزایــش10.4  و جمعیــت بیــکار 

جدول 10-3. جاعیت شلرستاخ رودسر

خ رشد13951399ردیف نر

147.4149.71.6جمعیت )هزار نفر(

45.249.910.4تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

13.3-65.2جمعیت بیکار )هزار نفر(

ماخذ: مرکز آمار ایران

10-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ رودسر
گیــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان رودســر بــه جــدول)10-4( برنامه ریــزی شــده  ــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان  ب

کــه بخــش عمــده  اســت. تقســیم بندی نقشــه مطلــوب ایــن شهرســتان بــه بخش هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری نشــان می دهــد 

کــه ســطح تکنولــوژی آنهــا پاییــن و یــا متوســط می باشــد. فعالیت هــای  فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت 

ک، دباغــی و عمــل آوری چــرم، تولیــد محصــوالت چوبــی، تولیــد مــواد و محصــوالت شــیمیایی و تولیــد  تولیــد منســوجات و پوشــا

ماشــین آالت و تجهیــزات از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان بــه شــمار مــی رود.  
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جدول 10-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ رودسر

صنعت

تولید منسوجات )17(

تولید پوشاک )18(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

10-4. اشتغال مسلوب بخش صنعت معدخ وتجارت در ابق 1404
گیــان 53.1 هــزار نفــر خواهــد  کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان  بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 3093 نفــر )4.95.8 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان رودســر اســت.  از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش  بــود 

صنعــت، معــدن و تجــارت 1302 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 10-5. پیش بینی جاعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاخ رودسر

اشتغال صات سلم )درصد(تعداد شغل مورد نیاز )1404-1399(تعداد شاغالخ جاعیت بیکارجاعیت 

2605991632459098475311142.222360گیان

151785368452994309342.21302رودسر

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ رودسر 10-5. طر
ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان رودســر بــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایــش  طبقه بنــدی طر

کانــی  ح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه محصــوالت  ح جــدول)10-6(، اســت. مهمتریــن طــر ســرزمین بــه شــر

کــه ایــن فعالیت هــا در ایــن شهرســتان درصــد پیشــرفت بــاالی 75 درصــد دارنــد. بــا توجــه بــه اولویت هــای  غیرفلــزی )26( اســت 

کمتــری را نیــاز دارنــد،  کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه  ح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا 59 درصــد  تعییــن شــده ســایر طر

گیرنــد.  ح هــای شهرســتان رودســر قــرار  می تواننــد در اولویــت طر
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ رودسر جدول 10-6. طر

کد دو رقاینوع پروژه پیشربت اشتغال )نفر(نام واحدعنواخ 
)درصد(

نیمه تمام باالی 
60 درصد

12062.11تعاونی تولیدی سرنگ مینای رودسرابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33(

985.05شن و ماسه طا کوه اشکوراستخراج سایرمعادن)14(

1461.31شن و ماسه کاسپینسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

نیمه تمام 1 تا 
59 درصد

100محسن محمدیان روشنمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

1058.9عبدالحسین دادخواهمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

150حمیدرضا درویشیساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی ایجادی
50دستگاه تصفیه روغن های صنعتینشده در جای دیگر )29(

احیاء واحد 
معدنی

5سنگ الشه ساختمانیاستخراج سایر سنگ های معدنی )14(

4سنگ الشه ساختمانیاستخراج سایر سنگ های معدنی )14(

7سنگ الشه ساختمانیاستخراج سایر سنگ های معدنی )14(

0خاک نسوزاستخراج سایر سنگ های معدنی )14(

10سنگ الشه ساختمانیاستخراج سایر سنگ های معدنی )14(

0مخلوط کوهیاستخراج سایر سنگ های معدنی )14(

6ماسه ستگیاستخراج سایر سنگ های معدنی )14(

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

11. شلرستاخ سیاهکل
گیــان واقــع شــده از شــمال بــه شهرســتان های الهیجــان، آســتانه اشــرفیه و رشــت،   شهرســتان ســیاهکل در قســمت شــرق اســتان 

ــتان  ــه شهرس ــرق ب ــار و از ش ــتان های رودب ــتان شهرس ــه شهرس ــرب ب ــن،  از غ ــتان قزوی ــوت اس ــار الم ــتان رودب ــه شهرس ــوب ب از جن

لنگــرود، املــش و رودســر محــدود شــده اســت. 

11-1. سانتار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ سیاهکل
در شهرســتان ســیاهکل از مجمــوع 2572 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 98 درصــد 

کمتــر از 2 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند.  همچنیــن از مجمــوع  بــا پروانــه صنفــی و 

اشــتغال نزدیــک بــه 7681 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان ســیاهکل، حــدود 82 درصــد اشــتغال از طریــق 

ــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)11-1( و جــدول)2-11(. ــه بهره ب ــا مجــوز پروان مجــوز صنفــی و مابقــی ب
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جدول 11-1. سانتار بخش صنعتی شلرستاخ سیاهکل

ح رشته بعالیت ردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدشر

3483.5استخراج سایر سنگ های معدنی )14(1

1248935.5صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(2

8564.1تولید چوب و محصوالت چوبی )20(3

1342.5تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(4

2413.0صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(5

81067.7تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(6

747534.4تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(7

2402.9تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(8

3251.8تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(9

1211.5تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر )31(10

160.4تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(11

160.4تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر )36(12

2322.3سایر فعالیت های کسب و کار )74(13

511379100جمع کل
ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 11-2. سانتار بخش صنفی شلرستاخ  سیاهکل

سلم)درصد(تعداد شاغلینتعداد واحدنوع بعالیتردیف

38696515تولیدی1

37794215خدمات فنی2

690172527خدماتی3

1068267042توزیعی4

25216302100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف
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11-2. سانتار جاعیت شلرستاخ سیاهکل 
کــه از  خ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــر کمیــت نیــروی 

ــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان ســیاهکل 1.9 درصــد رشــد داشــته،  جــدول )11-3( مشــهود اســت ب

ــت. ــته اس ــدی داش ــش 16 درص کاه ــکار  ــت بی ــدی  و جمعی ــش 8.6 درص ــاغل افزای ــراد ش ــداد اف تع

جدول 11-3. جاعیت شلرستاخ سیاهکل

خ رشد دوره13951399ردیف نر

46975478901.9جمعیت 

14827161008.6تعداد افراد شاغل 

16-18841582جمعیت بیکار 

11-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ سیاهکل
گیــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان ســیاهکل بــه جــدول)11-4( برنامه ریــزی شــده  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان 

کــه بخــش عمــده  اســت. تقســیم بندی نقشــه مطلــوب ایــن شهرســتان بــه بخش هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری نشــان می دهــد 

کــه ســطح تکنولــوژی آنهــا پاییــن و یــا متوســط می باشــد. فعالیت هــای  فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت 

ک، دباغــی و عمــل آوری چــرم، تولیــد محصــوالت چوبــی، تولیــد مــواد و محصــوالت شــیمیایی و تولیــد  تولیــد منســوجات و پوشــا

ماشــین آالت و تجهیــزات  از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان بــه شــمار مــی رود.  

جدول 11-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ سیاهکل

صنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

تولید منسوجات )17(

تولید پوشاک )18(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

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

تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.
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11-4.اشتغال مسلوب شلرستاخ سیاهکل بخش صنعت معدخ وتجارت در ابق 1404
گیــان 53.1 هــزار نفــر خواهــد  کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان  بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

ــرای بخــش  ــه شهرســتان ســیاهکل اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر ب ــوط ب ــه 986 نفــر )1.8 درصــد( آن مرب ک ــود  ب

صنعــت، معــدن و تجــارت 415 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 11-5. پیش بینی جاعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاخ سیاهکل

سلم صات تعداد شغل مورد نیاز )1404-1399(تعداد شاغالخ جاعیت بیکارجاعیت 
اشتغال صات )درصد(

2605991632519098475311242.122360گیان

4837211741688898642.1415سیاهکل

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ سیاهکل 11-5.طر
ــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایــش  ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان ســیاهکل ب طبقه بنــدی طر

ح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه ســاخت  ح جــدول)11-6(، اســت. مهمتریــن طــر ســرزمین بــه شــر

کــه ایــن فعالیت هــا در ایــن شهرســتان درصــد  موادومحصــوالت شــیمیائی)24( و ســاخت ماشــین آالت وتجهیزات)29(اســت 

ح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا 59 درصــد  پیشــرفت بــاالی 75 درصــد دارنــد. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر

گیرنــد.  ح هــای شهرســتان ســیاهکل قــرار  کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طر کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ سیاهکل جدول 11-5. طر

کد ایسیک دو رقمینوع پروژه پیشرفت اشتغال )نفر(نام واحدعنوان 
)درصد(

نبمه تمام 
باالی 60 

درصد

1460.05به روغن صنعتی روان ساز گیالنساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

1560.2مجید سیارفرساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

نیمه تمام 0 تا 
59 درصد

1018.23آریا بیشه سبز شمالچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

250فرش اخترتجارت شمالساخت منسوجات)17(

نیمه تمام 0 تا 
59 درصد

تولیدی و بسته بندی قند حبه و خشکبار محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(
100دنیای روشن فردا

853.17داریوش حالجیانچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(
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کد ایسیک دو رقمینوع پروژه پیشرفت اشتغال )نفر(نام واحدعنوان 
)درصد(

واحد ارکد 
معدنی

پژمان پژوماستخراج سایر سنگ های معدنی )14(

علی حسینی استخراج سایر سنگ های معدنی )14(

افتخار قاسم پور ملومهاستخراج سایر سنگ های معدنی )14(

ایجادی

30تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

30تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

50ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

12. شلرستاخ شفت
گیــان واقــع شــده از شــمال بــه شهرســتان رشــت، صومعه ســرا و فومــن،  از جنــوب  بــه شهرســتان  شهرســتان شــفت در مرکــز اســتان 

رودبــار،  از شــرق بــه شهرســتان رشــت و از غــرب بــه اســتان زنجــان محــدود شــده اســت. 

12-1. سانتار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ شفت
در شهرســتان شــفت از مجمــوع 2990 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 96.6  درصــد بــا 

کمتــر از 3.4 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند.  همچنیــن از مجمــوع  پروانــه صنفــی و 

اشــتغال نزدیــک بــه 9057نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان شــفت، حــدود 79.7 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز 

صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)12-1( و جــدول)2-12(.

جدول 12-1. سانتار بخش صنعتی شلرستاخ شفت

سهم)درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدشرح رشته فعالیتردیف

1140.8استخراج سایر سنگ های معدنی )14(1

2055730.3صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(2

1251127.8تولید منسوجات )17(3

1351.9تولید پوشاک )18(4

10955.2تولید چوب و محصوالت چوبی )20(5

3382.1تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(6

3432.3صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(7

131467.9تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(8
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سهم)درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدشرح رشته فعالیتردیف

11935.1تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(9

190.5تولید فلزات اساسی )27(10

2945.1تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(11

10563.0تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(12

2341.9تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر )31(13

1170.9تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(14

180.4تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(15

5291.6تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر )36(16

3311.7بازیافت )37(17

3271.5سایر فعالیت های کسب و کار )74(18

1021837100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 12-2. سانتار بخش صنفی شلرستاخ  شفت

سلم)درصد(تعداد شاغلینتعداد واحدنوع بعالیتردیف

692173024تولیدی1

584137019خدمات فنی2

568142019.7خدماتی3

1080270037.4توزیعی4

28887220100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

 12-2. سانتار جاعیت شلرستاخ شفت
کــه از  خ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــر کمیــت نیــروی 

جــدول )12-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان شــفت 1.6 درصــد رشــد داشــته، تعــداد 

کاهــش  51 درصــدی داشــته اســت. افــراد شــاغل افزایــش 8.2 درصــدی  و جمعیــت بیــکار 
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جدول 12-2. جاعیت شلرستاخ شفت

خ رشد13951399ردیف نر

54226550891.6جمعیت 

16967183578.2تعداد افراد شاغل 

51-39621940جمعیت بیکار 

ماخذ: مرکز آمار ایران

12-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ شفت
ــه جــدول)12-4( برنامه ریــزی شــده  گیــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان شــفت ب ــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان  ب

کــه بخــش  اســت. تقســیم بندی نقشــه مطلــوب ایــن شهرســتان بــه بخش هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری نشــان می دهــد 

یــا متوســط می باشــد.  آنهــا پاییــن و  کــه ســطح تکنولــوژی  ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت  عمــده فعالیت هــای 

ک، دباغــی و عمــل آوری چــرم، تولیــد محصــوالت چوبــی، تولیــد مــواد و محصــوالت  رشــته فعالیت هــای تولیــد منســوجات و پوشــا

شــیمیایی و تولیــد ماشــین آالت و تجهیــزات  از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان بــه شــمار مــی رود.  

جدول 12-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ شفت

صنعت

تولید منسوجات )17(

تولید پوشاک )18(

دباغی و عمل آوردن چرم )19(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

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

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

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

تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی )30(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.
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12-4.اشتغال مسلوب شلرستاخ شفت بخش صنعت معدخ وتجارت در ابق 1404
گیــان 53.1 هــزار نفــر خواهــد  کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان  بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 1138 نفــر )2.1 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان شــفت اســت.  از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش  بــود 

صنعــت، معــدن و تجــارت 479 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 12-5. پیش بینی جاعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاخ شفت

تعداد شغل مورد تعداد شاغالخ جاعیت بیکارجاعیت 
نیاز )1399-1404(

سلم صات 
اشتغال صات )درصد(

2605991632519098475311242.122360گیان

55839135519495113842.1479شفت

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ شفت 12-5.طر
ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان شــفت بــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایــش  طبقه بنــدی طر

ح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه صنایعصنایــع  ح جــدول)12-6(، اســت. مهمتریــن طــر ســرزمین بــه شــر

ــاالی 60  کــه ایــن فعالیت هــا در ایــن شهرســتان درصــد پیشــرفت ب الســتیک و پاســتیک )25( و ســاخت منســوجات )17( اســت 

کــه اشــتغالزایی بیشــتر  ح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا 59 درصــد  درصــد دارنــد. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر

گیرنــد.  ح هــای شهرســتان شــفت قــرار  کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طر و ســرمایه 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ شفت جدول 12-6. طر

کد ایسیک دو رقاینوع پروژه پیشربت اشتغال )نفر(نام واحدعنواخ 
)درصد(

نبمه تمام باالی 
60 درصد

761.93سپید قطعه نوآوران امید گیانمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

5060.23تولیدی بهبافت شفتساخت منسوجات)17(

نیمه تمام 0 تا 59 
درصد

190مجتبی محبوبمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

300علی حجتی طالمیساخت منسوجات)17(

80محمد صفری سفیدمزگیچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(



گیالخ استاخ 

61

کد ایسیک دو رقاینوع پروژه پیشربت اشتغال )نفر(نام واحدعنواخ 
)درصد(

نیمه تمام 0 تا 59 
درصد

70تندیس سازه صنعت گیانمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

454.48دون پاست صالحمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

4000پاسمادرمان فارمدساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

300مهدی شعاع خواهمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

2617.43بازرگانی همتا گستر آیتین جنوبساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

13. شلرستاخ صومعه سرا
گیــان واقــع شــده اســت و از شــمال بــه شهرســتان بندرانزلــی از جنــوب بــه شهرســتان  شهرســتان صومعه ســرا در غــرب اســتان 

ــه شهرســتان رشــت محــدود مــی شــود.  ــه اســتان شهرســتان تالــش و از شــرق ب فومــن، از غــرب ب

13-1. سانتار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ صومعه سرا
در شهرســتان صومعه ســرا از مجمــوع 7530 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 98 درصــد 

کمتــر از 2 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند.  همچنیــن از مجمــوع  بــا پروانــه صنفــی و 

اشــتغال نزدیــک بــه 20808 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان صومعه ســرا، حــدود 88.6 درصــد اشــتغال از 

ــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)13-1( و جــدول)2-13(. طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی ب

جدول   13-1. سانتار بخش صنعتی شلرستاخ صومعه سرا

خ رشته بعالیتردیف سلم )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدشر

1502استخراج سایر سنگ های معدنی )14(1

1861426صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(2

530813تولید منسوجات )17(3

5472تولید پوشاک )18(4

3030513تولید چوب و محصوالت چوبی )20(5

7994تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(6

150انتشارات و چاپ )22(7

6703صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(8
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خ رشته بعالیتردیف سلم )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدشر

1529412تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(9

261798تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(10

41637تولید فلزات اساسی )27(11

6382تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(12

10502تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(13

2100تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی )32(14

150تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(15

150تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(16

5251تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر )36(17

1100بازیافت )37(18

130ساختمان )45(19

3733سایر فعالیت های کسب و کار )74(20

1482353100جمع بندی

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 13-2. سانتار بخش صنفی شلرستاخ صومعه سرا

سلم)درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع بعالیتردیف

1238309516.8تولیدی1

1179294716خدمات فنی2

1600400021.7خدماتی3

2236841245.6توزیعی4

738218455100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

13-2. سانتار جاعیت شلرستاخ صومعه سرا
کــه از  خ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــر کمیــت نیــروی 

جــدول )13-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان صومعه ســرا 1.7 درصــد رشــد داشــته، 

کاهــش 28.6داشــته اســت. تعــداد افــراد شــاغل افزایــش  18.7و جمعیــت بیــکار 
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جدول 13-3. جاعیت شلرستاخ صومعه سرا

خ رشد13951399ردیف نر

125127.11.7جمعیت )هزار نفر(

36.943.818.7تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

28.6-75جمعیت بیکار )هزار نفر(

ماخذ: مرکز آمار ایران

13-3.نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ صومعه سرا
ــزی  ــه جــدول)13-4( برنامه ری ــوب توســعه شهرســتان صومعه ســرا ب گیــان، نقشــه مطل ــاس ســند مصــوب آمایــش اســتان  ــر اس ب

کــه بخــش  شــده اســت. تقســیم بندی نقشــه مطلــوب ایــن شهرســتان بــه بخش هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری نشــان می دهــد 

کــه ســطح تکنولــوژی آنهــا پاییــن و یــا متوســط می باشــد. رشــته  عمــده فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت 

ک، دباغــی و عمــل آوری چــرم، تولیــد محصــوالت چوبــی، تولیــد مــواد و محصــوالت  فعالیت هــای تولیــد منســوجات و پوشــا

ــه شــمار مــی رود.   ــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان ب شــیمیایی و تولیــد ماشــین آالت و تجهیــزات از جمل

جدول 13-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ صومعه سرا

صنعت

تولید منسوجات )17(

تولید پوشاک )18(

دباغی و عمل آوردن چرم )19(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

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

بازیافت )37(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

13-4. اشتغال مسلوب بخش صنعت معدخ وتجارت در ابق 1404
گیــان 53.1 هــزار نفــر خواهــد  کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان  بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 2625 نفــر )4.9 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان صومعه ســرا اســت.  از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش  بــود 

صنعــت، معــدن و تجــارت 1108 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 
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جدول 13-5. پیش بینی جاعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاخ صومعه سرا

اشتغال صات سلم )درصد(تعداد شغل مورد نیاز )1404-1399(تعداد شاغالخ جاعیت بیکارجاعیت 

2605991632459098475311142.222360گیان

128.8312644967262542.21105صومعه سرا

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ صومعه سرا 13-5. طر
ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان صومعه ســرا بــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایــش  طبقه بنــدی طر

ح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه صنایــع چــوب  ح جــدول)13-6(، اســت. مهمتریــن طــر ســرزمین بــه شــر

کــه ایــن فعالیت هــا در ایــن شهرســتان درصــد پیشــرفت بــاالی  کانــی غیرفلــزی )26( اســت  ومحصــوالت چوبــی )20( و محصــوالت 

کــه اشــتغالزایی  ح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا 59 درصــد  75 درصــد دارنــد. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر

گیرنــد.  ح هــای شهرســتان صومعه ســرا قــرار  کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طر بیشــتر و ســرمایه 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ صومعه سرا جدول 13-6. طر

پیشربت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحدکد آسیک نوع پروژه

نبمه تمام 

باالی 60 درصد

960.02مهیار حیدریمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

8077.29ساوین چوب البرزچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

3075.53تولیدی و بازرگانی فضل نورچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

1090.78علی محمد علی زاده زیکساریسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

8060.58صنایع پاستیک گیان کوبساخت منسوجات)17(

364.25گیل تافت خزرساخت منسوجات)17(

نبمه تمام 

باالی 60 درصد

محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(
تعاونی تولیدی صنایع غذائی و آشامیدنی 

آسان گوار رافا
20060.25

2560.75تولیدی نو نوار شمالساخت منسوجات)17(

2760.3سید بابک صلواتیانمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(
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پیشربت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحدکد آسیک نوع پروژه

نیمه تمام 1 تا 

59 درصد

100مهران عطائیچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

400اطلس نوین ماندگار کاسپینمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

523.68سید حسین کاسی پور ازبریچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

150هژبر جهانیچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

119.9هژبر جهانیساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

نیمه تمام 1 تا 

59 درصد

90حمید مرزبانساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

1200مجید رحیمیچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

120عیسی بزرگ ضیابریساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

180فناوری اطاعات تکانهساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

130پخش نقش آفرین خزر تالشمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

2920.17آروینا دانژه تجارتچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

220گیتی گستر توسکا آتیهچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

100احسان عبداله نژاد ملکیچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

80کیان طراوات ایرانیانمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

100هنر و معماری فاخر آریاساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

280هنر و معماری فاخر آریاساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

2000سید محمد تجربه کاربازیافت)37(

100صنایع مکمل سازی ستارگان نیکبازیافت)37(

280یحیی مرادی کانی سفیدیساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

800محمد صفرزادهچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

700محمد بخشنده پشتیریچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

150بازرگانی جاویدان طوسساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

5048.14رهرو ایده رایانساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

نیمه تمام 1 تا 

59 درصد

260هنر و معماری فاخر آریاساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

1012.3مصطفی هاشمیچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت
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14. شلرستاخ بومن

گیــان واقــع شــده از شــمال بــه شهرســتان های صومعه ســرا و  ماســال،  از جنــوب  بــه  شهرســتان فومــن در قســمت غــرب اســتان 

شهرســتان شــفت،  از غــرب بــه اســتان های زنجــان و ادربیــل و از شــرق بــه شهرســتان شــفت محــدود شــده اســت. 

14-1. سانتار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ بومن
در شهرســتان فومــن از مجمــوع 4456 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 98 درصــد بــا 

ــه فعالیــت می باشــند.  همچنیــن از مجمــوع  ــرداری صنعتــی مشــغول ب ــه بهــره ب ــا مجــوز پروان کمتــر از 2 درصــد ب ــه صنفــی و  پروان

اشــتغال نزدیــک بــه 12/497 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان فومــن، حــدود 87.6 درصــد اشــتغال از طریــق 

ــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)14-1( و جــدول)2-14(. ــه بهره ب ــا مجــوز پروان مجــوز صنفــی و مابقــی ب

جدول 14-1. سانتار بخش صنعتی شلرستاخ بومن

ح رشته بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدشر

3553.6استخراج سایر سنگ های معدنی )14(1

1130920.0صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(2

917111.1تولید منسوجات )17(3

1154235.0تولید چوب و محصوالت چوبی )20(4

1110.7تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(5

4835.4صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(6

3322.1تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(7

141469.4تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(8

180.5تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(9

111268.1تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(10

2100.6تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(11

3201.3تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر )36(12

190.6بازیافت )37(13

2251.6سایر فعالیت های کسب و کار )74(14

761547100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب
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جدول 14-2. سانتار بخش صنفی شلرستاخ  بومن

سلم)درصد(تعداد شاغلینتعداد واحدنوع بعالیتردیف

952238021.7تولیدی1

640160014.6خدمات فنی2

1028257023.5خدماتی3

1760440040.2توزیعی4

438010950100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

14-2. سانتار جاعیت شلرستاخ بومن
کــه از  خ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــر کمیــت نیــروی 

جــدول )14-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان فومــن 1.5 درصــد رشــد داشــته، تعــداد 

کاهــش57 درصــدی داشــته اســت. افــراد شــاغل افزایــش 14.2  و جمعیــت بیــکار 

جدول 14-3. جاعیت شلرستاخ بومن

خ رشد13951399ردیف نر

92.393.71.5جمعیت 

27.331.214.2تعداد افراد شاغل 

57-7.83.3جمعیت بیکار 

ماخذ: مرکز آمار ایران

14-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ بومن
ــه جــدول)14-4( برنامه ریــزی شــده  گیــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان فومــن ب ــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان  ب

کــه بخــش عمــده  اســت. تقســیم بندی نقشــه مطلــوب ایــن شهرســتان بــه بخش هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری نشــان می دهــد 

کــه ســطح تکنولــوژی آنهــا پاییــن و یــا متوســط می باشــد. فعالیت هــای  فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت 

ک، دباغــی و عمــل آوری چــرم، تولیــد محصــوالت چوبــی، تولیــد مــواد و محصــوالت شــیمیایی و تولیــد  تولیــد منســوجات و پوشــا

ماشــین آالت و تجهیــزات  از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان بــه شــمار مــی رود.  
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جدول 14-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ بومن

صنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

دباغی و عمل آوردن چرم )19(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

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

تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(

بازیافت )37(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

14-4. اشتغال مسلوب شلرستاخ بومن بخش صنعت معدخ وتجارت در ابق 1404
گیــان 53.1 هــزار نفــر خواهــد  کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان  بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 1937 نفــر )3.6 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان فومــن اســت.  از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش  بــود 

صنعــت، معــدن و تجــارت 816 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 14-5. پیش بینی جاعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاخ بومن

تعداد شغل مورد نیاز تعداد شاغالن جمعیت بیکارجمعیت 
)1399-1404(

سلم صات 
اشتغال صات )درصد(

2605991632459098475311242.122360گیان

95056230733188193742.1816فومن

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ بومن 14-5. طر
ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان فومــن بــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایــش  طبقه بنــدی طر

ح هــای در انجــام ایــن شهرســتان بــه شــدت محــدود بــوده و  ح جــدول)14-6(، اســت. در حــال حاضــر تعــداد طر ســرزمین بــه شــر

ــت. ــوب اس ــای مطل ــا فض ــب ب ــد متناس ــای جدی ح ه ــف طر ــد تعری نیازمن
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ بومن جدول 14-6. طر

کد ایسیک دو رقاینوع پروژه پیشربت اشتغال )نفر(نام واحدعنواخ 
)درصد(

5060.45تولیدی فرناز پاکان گیانساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(نبمه تمام باالی 60 درصد

نیمه تمام 0 تا 59 درصد

2516امید کوثر آسمانیانمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

80رایمون زیست انرژیچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

600محمد حسین لطفی علی آباددباغی -چرم -کیف-چمدان-کفش)19(

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

15. شلرستاخ الهیجاخ
گیــان واقــع شــده اســت و از شــمال بــه دریایــی خــزر از جنــوب بــه شهرســتان ســیاهکل، از  شهرســتان الهیجــان در شــرق اســتان 

غــرب بــه شهرســتان آســتانه و از شــرق بــه شهرســتان لنگــرود محــدود می شــود. 

15-1. سانتار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ الهیجاخ
در شهرســتان الهیجــان از مجمــوع 10102 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 98 درصــد 

کمتــر از 2 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند.  همچنیــن از مجمــوع  بــا پروانــه صنفــی و 

اشــتغال نزدیــک بــه 28855نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان بویراحمــد، حــدود 86.5 درصــد اشــتغال از طریــق 

مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)15-1( و جــدول )2-15(.

جدول 15-1. سانتار بخش صنعتی شلرستاخ الهیجاخ

ح رشته بعالیت ردیف سهم )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدشر

47252665.0صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(1

2270.7تولید پوشاک )18(2

15862.2تولید چوب و محصوالت چوبی )20(3

190.2انتشارات و چاپ )22(4

4210.5تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(5

101323.4تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(6

41644.2تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(7

122055.3تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(8

150.1تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر )31(9
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ح رشته بعالیت ردیف سهم )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدشر

140910.5تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(10

1100.3تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر )36(11

190.2بازیافت )37(12

12952.4ساختمان )45(13

41904.9سایر فعالیت های کسب و کار )74(14

1153888100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 15-2 .سانتار بخش صنفی شلرستاخ الهیجاخ

سلم)درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع بعالیتردیف

12951232013تولیدی1

1601400216خدمات فنی2

2163540721.7خدماتی3

49281232049.3توزیعی4

998724967100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

15-2. سانتار جاعیت شلرستاخ الهیجاخ
کــه از  خ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــر کمیــت نیــروی 

جــدول )15-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان الهیجــان 1.6 درصــد رشــد داشــته، 

کاهــش 23 درصــدی داشــته اســت. ــراد شــاغل افزایــش 5.9 درصــدی  و جمعیــت بیــکار  تعــداد اف

جدول 15-3. جاعیت شلرستاخ الهیجاخ

خ رشد13951399ردیف نر

1675441702101.6جمعیت 

53532567205.9تعداد افراد شاغل 

-7828600023.4جمعیت بیکار

ماخذ: مرکز آمار ایران
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15-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ الهیجاخ
گیــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان الهیجــان بــه جــدول)15-4( برنامه ریــزی  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان 

کــه بخــش  شــده اســت. تقســیم بندی نقشــه مطلــوب ایــن شهرســتان بــه بخش هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری نشــان می دهــد 

یــا متوســط می باشــد.  آنهــا پاییــن و  کــه ســطح تکنولــوژی  ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت  عمــده فعالیت هــای 

ک، دباغــی و عمــل آوری چــرم، تولیــد محصــوالت چوبــی، تولیــد مــواد و محصــوالت  رشــته فعالیت هــای تولیــد منســوجات و پوشــا

ــی رود.   ــمار م ــه ش ــتان ب ــن شهرس ــوب در ای ــای مطل ــه فعالیت ه ــزات  از جمل ــین آالت و تجهی ــد ماش ــیمیایی و تولی ش

جدول 15-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ الهیجاخ

صنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

تولید منسوجات )17(

تولید پوشاک )18(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

15-4. اشتغال مسلوب بخش صنعت معدخ وتجارت در ابق 1404
گیــان 53.1 هــزار نفــر خواهــد  کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان  بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 3516 نفــر )6.6درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان الهیجــان اســت.  از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش  بــود 

صنعــت، معــدن و تجــارت 1480 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 15-5. پیش بینی جاعیت و هادبگذاری اشتغال شلرستاخ الهیجاخ

اشتغال صات سلم )درصد(تعداد شغل مورد نیاز )1404-1399(تعداد شاغالخ جاعیت بیکارجاعیتعنواخ

2605991632459098475311142.222360گیان

172529418760236351642.21480الهیجان

گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400 ماخذ: 
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ الهیجاخ 15-5. طر
ــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایــش  ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان الهیجــان ب طبقه بنــدی طر

ح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه صنایــع چــوب  ح جــدول)15-6(، اســت. مهمتریــن طــر ســرزمین بــه شــر

کــه ایــن فعالیت هــا در ایــن شهرســتان درصــد پیشــرفت بــاالی  کانــی غیرفلــزی )26( اســت  ومحصــوالت چوبــی )20( و محصــوالت 

کــه اشــتغالزایی  ح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا 59 درصــد  75 درصــد دارنــد. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر

گیرنــد.  ح هــای شهرســتان الهیجــان قــرار  کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طر بیشــتر و ســرمایه 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ الهیجاخ جدول 15-6. طر

ح رشته بعالیتنوع پروژه پیشربت اشتغال )نفر(نام واحدشر
)درصد(

نبمه تمام 
باالی 60 

درصد

4766.95صنایع غذایی شکوه شاد الهیجانصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

9380.3ستاره نادیصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

6289.2گروه صنعتی نگین نادریصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

4093.6تولیدی نادریان فردصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

4088.6تولیدی نگین نابصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه 
6060.36ماشین سازی امیدی کارن الهیجبندی نشده در جای دیگر )29(

5190.21جمال چاپ الهیجانانتشارات و چاپ )22(

نیمه تمام صفر 
تا 59 درصد

160جمیله کاربخش راوریتولید پوشاک )18(

صنایع تولید مواد و محصوالت 
250کیمیا طب مبناشیمیایی )24(

صنایع تولید مواد و محصوالت 
100نوتریکا ایده دیلمشیمیایی )24(

1242.4ابراهیم دادرسصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
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ح رشته بعالیتنوع پروژه پیشربت اشتغال )نفر(نام واحدشر
)درصد(

ایجادی

50سیستم ریسندگی الیاف کوتاهتولید منسوجات )17(

40سیستم ریسندگی ابریشمتولید منسوجات )17(

50فرآیندهای تکمیل پارچهتولید منسوجات )17(

50روکش مامینه )کاغذ دکوراتیو آغشته به رزین مامین(تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه 
50دستگاه تصفیه گازبندی نشده در جای دیگر )29(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه 
50انواع بخاری درجای خودروبندی نشده در جای دیگر )29(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه 
50سیستم تهویه مطبوع خودرو سواری )Hvac(بندی نشده در جای دیگر )29(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه 
50ماشین لباس شویی و خشک شویی صنعتیبندی نشده در جای دیگر )29(

احیاء واحد 
استخراج سایر سنگ های معدنی معدنی

5سنگ الشه دیزبن لیلستان)14(

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

16. شلرستاخ لنگرود
گیــان واقــع شــده از شــمال بــه دریایــی خــزر،  از جنــوب  و غــرب  بــه الهیجــان،  از شــرق  شهرســتان لنگــرود در قســمت شــرق اســتان 

بــه شهرســتان رودســرمحدود شــده اســت. 

16-1. سانتار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ لنگرود
ــد  ــش از 98 درص ــارت، بی ــدن و تج ــت، مع ــش صنع ــال در بخ ــاز فع ــادی مج ــد اقتص ــوع 10057 واح ــرود از مجم ــتان لنگ در شهرس

کمتــر از 2 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع  بــا پروانــه صنفــی و 

ــه 27316 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان لنگــرود، حــدود 90.6 درصــد اشــتغال از طریــق  اشــتغال نزدیــک ب

ــدول)2-16(. ــدول)16-1( و ج ــند ج ــاغل می باش ــی ش ــرداری صنعت ــه بهره ب ــوز پروان ــا مج ــی ب ــی و مابق ــوز صنف مج
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جدول 16-1. سانتار بخش صنعتی شلرستاخ لنگرود

ح رشته بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدشر

40125548.8صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(1

828611.1تولید منسوجات )17(2

10662.6تولید چوب و محصوالت چوبی )20(3

5522.0تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(4

170.3انتشارات و چاپ )22(5

8973.8صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(6

121204.7تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(7

231475.7تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(8

160.2تولید فلزات اساسی )27(9

7702.7تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(10

191505.8تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(11

7612.4تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر )31(12

3281.1تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی )32(13

2100.4تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(14

2160.6تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(15

1421.6تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(16

3240.9تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر )36(17

3381.5بازیافت )37(18

1210.8ساختمان )45(19

2602.3فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )63(20

1150.6سایر فعالیت های کسب و کار )74(21

1592571100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب
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جدول 16-2. سانتار بخش صنفی شلرستاخ  لنگرود

سلم)درصد(تعداد شاغلینتعداد واحدنوع بعالیتردیف

16614152.516.8تولیدی1

17394347.517.6خدمات فنی2

1944486019.6خدماتی3

45541138546توزیعی4

989824745100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

16-2. سانتار جاعیت شلرستاخ لنگرود
کــه از  خ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــر کمیــت نیــروی 

ــته،  ــد داش ــد رش ــرود 1.6 درص ــتان لنگ ــت شهرس ــر، جمعی ــاله اخی ــی دوره 5 س ــه ط ــود اینک ــا وج ــت ب ــهود اس ــدول )16-3( مش ج

کاهــش 18 داشــته اســت. تعــداد افــراد شــاغل افزایــش 5.3 درصــدی و جمعیــت بیــکار 

جدول 16-3. جاعیت شلرستاخ لنگرود

خ رشد13951399ردیف نر

140.6142.91.6جمعیت 

45.247.65.3تعداد افراد شاغل 

18-6.15.0جمعیت بیکار 

ماخذ: مرکز آمار ایران

16-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ لنگرود
گیــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان لنگــرود بــه جــدول)16-4( برنامه ریــزی شــده  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان 

کــه بخــش عمــده  اســت. تقســیم بندی نقشــه مطلــوب ایــن شهرســتان بــه بخش هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری نشــان می دهــد 

کــه ســطح تکنولــوژی آنهــا پاییــن و یــا متوســط می باشــد. فعالیت هــای  فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت 

ک، دباغــی و عمــل آوری چــرم، تولیــد محصــوالت چوبــی، تولیــد مــواد و محصــوالت شــیمیایی و تولیــد  تولیــد منســوجات و پوشــا

ماشــین آالت و تجهیــزات  از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان بــه شــمار مــی رود.  



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

76

جدول 16-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ لنگرود

صنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

تولید منسوجات )17(

تولید پوشاک )18(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

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

تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

16-4. اشتغال مسلوب شلرستاخ لنگرود بخش صنعت معدخ وتجارت در ابق 1404
گیــان 53.1 هــزار نفــر خواهــد  کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان  بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

ــرای بخــش  ــه شهرســتان لنگــرود اســت.  از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر ب ــوط ب ــه 2953 نفــر )5.5 درصــد( آن مرب ک ــود  ب

صنعــت، معــدن و تجــارت 1243 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 16-5. پیش بینی جاعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاخ لنگرود

تعداد شغل مورد نیاز تعداد شاغالخ جاعیت بیکارجاعیت 
)1399-1404(

سلم صات 
اشتغال صات )درصد(

2605991632519098475311242.122360گیان

144800315250580295342.11243لنگرود

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ لنگرود 16-5. طر
ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان لنگــرود بــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایــش  طبقه بنــدی طر

ــه محصــوالت  ــوط ب ــه ایــن شهرســتان مرب ــوط ب ح هــای اولویــت دار مرب ح جــدول)16-6(، اســت. مهمتریــن طــر ــه شــر ســرزمین ب

کــه ایــن فعالیت هــا در ایــن شهرســتان درصــد پیشــرفت بــاالی  کاغــذی)21( اســت  کاغذومحصــوالت  کانــی غیرفلــزی )26(  و ســاخت 

کــه اشــتغالزایی  ح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا 59 درصــد  60 درصــد دارنــد. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر

گیرنــد.  ح هــای شهرســتان لنگــرود قــرار  کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طر بیشــتر و ســرمایه 
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ لنگرود جدول 16-6. طر

کد ایسیک دو رقاینوع پروژه پیشربت اشتغال )نفر(نام واحدعنواخ 
)درصد(

نبمه تمام باالی 
60 درصد

1860.03سیسکوهمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

960.07اشکان تجارت آراممحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

462.96الیار نجفیمحصوالت فلزی فابریکی)28(

3581.8سهراب محمد علی زادهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

تولیدی قطعات جلوبندی وسایل نقلیه موتوری)34(
3562.23کیان الهیجان

464.21چاپ و بسته بندی هنر گیانساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(

پارسیان تجارت پاست ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(
12562.27کاسپین

نیمه تمام 0 تا 59 
درصد

78.4کاظم کسرائیمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

1023.85زهرا حسن پور نودهیساخت منسوجات)17(

35مصطفی فرزادیچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

200علی شعبانی رادساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

50امیر ثابت قدم دیوشلیمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

70سید علی شجیعیچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

50مهدی کشاورز موبندانیمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

100فیروزه سربازیمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

400شهرداری لنگرودساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

180حسنعلی عابدینیساخت منسوجات)17(

نیمه تمام 0 تا 59 
درصد

720گروه صنعتی نوشینه ساغرمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

535.23زیست فناوری سپید یاختهمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

120اشکان تجارت آراممحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

5013اشکان تجارت آراممحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت
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17. شلرستاخ ماسال
گیــان واقــع شــده از شــمال بــه شهرســتان رضوانشــهر،  از جنــوب بــه شهرســتان فومــن،   شهرســتان ماســال در قســمت غــرب اســتان 

از شــرق بــه شهرســتان صومعه ســرا و از غــرب بــه شهرســتان خلخــال در اســتان اردبیــل محــدود شــده اســت. 

17-1. سانتار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ ماسال
در شهرســتان ماســال از مجمــوع 3357واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 99.2 درصــد 

کمتــر از 0.8 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع  بــا پروانــه صنفــی و 

ــه 8514  نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان ماســال، حــدود 97.8 درصــد اشــتغال از طریــق  اشــتغال نزدیــک ب

مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)17-1( و جــدول)2-17(.

جدول 17-1. سانتار بخش صنعتی شلرستاخ ماسال

ح رشته بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدشر

23519صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(1

184.3تولید منسوجات )17(2

51910تولید چوب و محصوالت چوبی )20(3

2126.5صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(4

22313تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(5

33117تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(6

32011تولید فلزات اساسی )27(7

2105.4تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(8

142.2تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(9

2126.5تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی )30(10

142.2بازیافت )37(11

163.3سایر فعالیت های کسب و کار )74(12

25184100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب
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جدول 17-2. سانتار بخش صنفی شلرستاخ  ماسال

سلم)درصد(تعداد شاغلینتعداد واحدنوع بعالیتردیف

619154718.6تولیدی1

512128015.4خدمات فنی2

6671667.520خدماتی3

1534383546توزیعی4

33328330100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

17-2. سانتار جاعیت شلرستاخ ماسال
کــه از  خ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــر کمیــت نیــروی 

ــته،  ــد داش ــد رش ــال 1.7 درص ــتان ماس ــت شهرس ــر، جمعی ــاله اخی ــی دوره 5 س ــه ط ــود اینک ــا وج ــت ب ــهود اس ــدول )17-3( مش ج

کاهــش 99 داشــته اســت. تعــداد افــراد شــاغل افزایــش 12.6 و جمعیــت بیــکار 

جدول 17-3. جاعیت شلرستاخ ماسال )هزار نفر(

خ رشد دوره13951399ردیف نر

52.653.51.7جمعیت 

15.817.812.6تعداد افراد شاغل 

99-2.1188جمعیت بیکار 

ماخذ: مرکز آمار ایران

17-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ ماسال
گیــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان ماســال بــه جــدول)17-4( برنامه ریــزی شــده  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان 

کــه بخــش عمــده  اســت. تقســیم بندی نقشــه مطلــوب ایــن شهرســتان بــه بخش هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری نشــان می دهــد 

کــه ســطح تکنولــوژی آنهــا پاییــن و یــا متوســط می باشــد. فعالیت هــای  فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت 

ک، دباغــی و عمــل آوری چــرم، تولیــد محصــوالت چوبــی، تولیــد مــواد و محصــوالت شــیمیایی و تولیــد  تولیــد منســوجات و پوشــا

ماشــین آالت و تجهیــزات  از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان بــه شــمار مــی رود.  
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جدول 17-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ ماسال

صنعت

دباغی و عمل آوردن چرم )19(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

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

تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(

بازیافت )37(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

17-4. اشتغال مسلوب شلرستاخ ماسال بخش صنعت معدخ وتجارت در ابق 1404
گیــان 53.1 هــزار نفــر خواهــد  کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان  بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 1105 نفــر )2 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان ماســال اســت.  از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت،  بــود 

معــدن و تجــارت 465 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 17-5. پیش بینی جاعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاخ ماسال

جاعیتعنواخ
تعداد شغل مورد نیاز تعداد شاغالخ جاعیت )نفر(

اشتغال صات سلم صات )درصد()1399-1404(

2605991632519098475311242.122360گیان

54215131518929110552.1465ماسال

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ ماسال 17-5. طر
ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان ماســال بــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایــش  طبقه بنــدی طر

ح اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه ســایر فعالیت هــای  ح جــدول)17-6(، اســت. مهمتریــن طــر ســرزمین بــه شــر

ــاالی 60 درصــد پیشــرفت دارد.  ــه ب ک خدمــات مهندســی اســت 
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ ماسال جدول 17-6. طر

کد ایسیک دو رقاینوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحدعنواخ 

سایرفعالیتهای خدمات نبمه تمام باالی 60 درصد
760.5مهندسی)74(

چوب ومحصوالت چوبی نیمه تمام 0 تا 59 درصد
بجزمبل)20(

عارف رشیدی وشمه 
2540سرا

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

گیالخ 18. جاع بندی استاخ 

18-1. بررسی وضعیت موجود در استاخ 
ــم  ک ــن( از ترا ــه دوازدهمی ــور )رتب کش ــت  ــد از جمعی ــه28( و 3.2 درص ــور )رتب کش ــاحت  ــد از مس ــودن 1 درص ــا دارا ب ــان ب گی ــتان  اس

کیلومتــر مربــع برخــوردار اســت. ایــن اســتان از منظــر جغرافیایــی دارای آب و هــوای مرطوب،  بــاالی جمعیتــی  حــدود 120 نفــر در هــر 

خ رشــد جمعیــت ایــن اســتان نیــز طــی دوره  ک حاصلخیــر اســت و براســاس آخریــن اطاعــات مرکــز آمــار ایــران نــر آب فــراوان و خــا

1390-95 معــادل 0.4 درصــد بــوده اســت.

کشــوری در بخــش صنعــت حــدود 1.7 درصــد و در بخــش معــدن 0.02 درصــد بــوده اســت  ســهم ایــن اســتان از ارزش افــزوده 

گیــان  کلیــدی در حــوزه تولیــد )صنعتــی و معدنــی( و تجــارت اســتان  )مجموعــا 1.72 درصــد(. از مهم تریــن زیرســاخت های 

ــت: ــاره داش ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب می ت

28 ناحیه و شهرک صنعتی با وسعت 1691 هکتار؛ 	 

7 سیلو؛	 

2 سردخانه صنعتی؛ 	 

گمرک، یک پایانه صادراتی و یک نمایشگاه؛	   1

دسترسی به حمل ونقل ریلی در شهرستان رشت؛ 	 

دسترسی به فرودگاه در شهرستان رشت. 	 

ح زیر قرار دارند.  از منظر تعداد واحدهای صنعتی، 42.8 درصد صنایع استان تنها در سه رشته فعالیت صنعتی  به شر

صنایع غذایی و آشامیدنی )کد 15( با سهم 17.2 درصد؛	 

کانی غیرفلزی)کد 26(  با سهم 14.3درصد؛	  سایر محصوالت 

تولید چوب و محصوالت چوبی)کد20( با سهم 11.3 درصد.	 

کارگاه های صنعتی باالی ده نفرکارکن استان نیز در شهرستان رشت استقرار دارند. ضمن آنکه 41 درصد از مجموع 
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گیالخ با مالحظات آمایش سرزمین 18-2. مزیت های استاخ 
ــتانه  ــرود، آس ــش، لنگ ــان، امل ــتان های الهیج ــامل شهرس ــرقی ش ــه ش ــار منطق ــه چه ــت دار ب ــع اولوی ــر صنای ــان از منظ گی ــتان  اس

اشــرفیه، رودســر و ســیاهکل منطقــه غربــی شــامل شهرســتان های آســتارا، تالــش ماســال، رضوانشــهر، فومــن و صومعه ســرا، 

منطقــه مرکــزی شــامل شهرســتان های رشــت، شــفت و بندرانزلــی و منطقــه جنوبــی،  شــامل شهرســتان رودبــار  تقســیم شــده 

اســت. جــدول ذیــل اولویت هــای هــر منطقــه را نشــان می دهــد.

گیالخ جدول 18-1. اهم مزیت های صنعتی، معدنی و تجاری استاخ 

صنایع اولیت دارمنسقه

چهار منطقه شرقی شامل شهرستان های  الهیجان، املش، لنگرود، 
آستانه اشرفیه، رودسر و سیاهکل

صنایع غذایی و آشامیدنی

نساجی 

چوب و محصوالت چوبی

مواد و محصوالت شیمیایی

محصوالت الستیکی و پاستیکی

پوشاک

منطقه غربی شامل شهرستان های آستارا، تالش ماسال، رضوانشهر، 
فومن و صومعه سرا

چرم و مصنوعات چرمی

چوب و محصوالت چوبی

مواد و محصوالت شیمیایی

محصوالت الستیکی و پاستیکی

بازیافت

صنایع دریایی

منطقه مرکزی شامل شهرستان های رشت، شفت و بندرانزلی

نساجی  

چرم و مصنوعات چرمی

بازیافت

چوب و محصوالت چوبی

مواد و محصوالت شیمیایی

محصوالت الستیکی و پاستیکی

تولید ماشین آالت و تجهیزات

پوشاک
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صنایع اولیت دارمنسقه

منطقه جنوبی شامل شهرستان رودبار

چوب و محصوالت چوبی

مواد و محصوالت شیمیایی

محصوالت الستیکی و پاستیکی

بازیافت

ماخذ: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، طرح اولویت بندی فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری استانی-شهرستانی منطبق بر ماحظات آمایش سرزمین 

گیالخ 18-3. سسح بناوری صنایع استاخ 
گیــان نیــز نشــان می دهــد 39درصــد صنایــع )بیشــترین( در ســطح  بررســی وضعیــت ســطح فــن آوری صنایــع موجــود اســتان 

متوســط پاییــن و 3.9 درصــد صنایــع )کمتریــن( در ســطح فنــاوری بــاال قــرار دارنــد )جــدول 2-18(.

گیالخ جدول 18-2. سسح تکنولوژی صنایع استاخ 

سلمتعدادعنواخ

153.9فناوری باال

9524.6فناوری متوسط باال

12432.1فناوری متوسط پایین

15239.4فناوری پایین

386100جمع کل

ماخذ: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، طرح اولویت بندی فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری استانی-شهرستانی منطبق بر ماحظات آمایش سرزمین 
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18-4. منسقه بندی و اعسای مشوق های سرمایه گذاری
ــر  ــا درنظ ــور و ب کش ــه در  ــعه یافت ــر توس کمت ــروم و  ــق مح ــه مناط ــرمایه گذاری ب ــوق های س ــش مش ــد و اثربخ ــه هدفمن ــدف ارائ ــا ه ب

گرفتــن شــاخص های چندگانــه نظیــر اشــتغال و تعــداد بنــگاه فعــال بخــش صمــت در شهرســتان؛ ســهم از اشــتغال صنعتــی و ســهم 

ح هــای نیمه تمــام صنعتــی، معدنــی و تجــاری؛  کــد شهرســتان؛ تعــداد طر از تعــداد بنــگاه صنعتــی شهرســتان؛ تعــداد بنگاه هــای را

ح هــای  تطبیــق بــا تصویب نامــه شناســایی مناطــق محــروم )1401(؛ هــدف اشــتغال بخــش صمــت شهرســتان طــی دوره 4 ســاله، طر

ح نیمه تمــام و شــاخص نظــرات خبــرگان بومــی و محلــی،  نیمه تمــام بیــش از 50 درصــد پیشــرفت فیزیکــی شهرســتان، اشــتغال طــر

ــی و تجــاری، فاقــد زیرســاخت های الزم  ــه چهــار منطقــه توســعه نیافتــه )منطقــه 1: ســطح پاییــن توســعه صنعتــی، معدن کشــور ب

ــی،  ــعه صنعت ــن توس ــطح پایی ــه 2: س ــوردار )منطق کم برخ ــوب(،  ــتغال مطل ــاد اش ــرای ایج ــام ب ــه تم ــای نیم ح ه ــت طر کفای ــدم  و ع

معدنــی و تجــاری، زیرســاخت هــای ضعیــف(، عادی/نرمــال )منطقــه 3: مناســب بــه لحــاظ اشــتغال صنعتــی( و برخــوردار )منطقــه 

ــتغالزایی در  ــعه اش ــرای توس ــاز ب ــورد نی ــم سیاســت های م ــده اســت. اه ــیم ش ــی بیــش از ظرفیــت منطقــه( تقس ــتغال صنعت 4: اش

مناطــق مختلــف به اختصــار عبارتنــد از:

ح های ایجادی و زیرساختی؛	  سیاست اشتغال در منسقه 1: تعریف طر

ح  	  ــاز تعریــف طــر ــد و درصــورت نی ک ح هــای نیمه تمــام، احیــای واحدهــای را سیاســت اشــتغال در منسقــه 2: تکمیــل طر

توســعه ای و ایجــادی؛

سیاســت اشــتغال در منسقــه 3: حفــظ و بهبــود وضعیــت اشــتغال موجــود بــا افزایــش ظرفیــت واحدهــای فعــال و احیــای 	 

کــد؛  واحدهــای را

کار )ایجــاد اشــتغال پایــدار( بــا توســعه خدمــات پشــتیبان تولیــد و 	  سیاســت اشــتغال در منسقــه 4: افزایــش عمــق بــازار 

تجــارت.

اســتان  اولویــت دار  ح هــای  بــه شــکل گیری ســتاد ســرمایه گذاری در وزارت صنعــت، معــدن  و تجــارت، خروجــی طر بــا توجــه 

فعالیت هــای  اولویت بنــدی  درخصــوص  بازرگانــی  پژوهش هــای  و  مطالعــات  موسســه  ح  »طــر خروجی هــای  براســاس  گیــان 

 صنعتــی، معدنــی و تجــاری استانی-شهرســتانی منطبق بــر ماحظــات آمایــش« و پــس از صحه گــذاری میدانــی هیــات ارزیابــی 

ح هــای ســرمایه گذاری اســتان در مناطــق چهارگانــه فــوق در  به عنــوان ورودی هــای ایــن ســتاد جهــت اعطــای مشــوق بــه طر

کار قــرار دارد.  دســتور 

ح های اولویت دار استاخ 18-5.طر
ــا ســهم  ح-ب گیــان )313 طر ح نیمــه تمــام در دســت اجــرا در اســتان  ــه از مجمــوع بیــش از 455 طــر ک بررســی ها نشــان می دهــد 

ح-باســهم 4.6 درصــد و پیشــرفت بــاالی 80 درصــد( رشــته فعالیت هــای   کمتــر از 20 درصــد  و 21 طر 68.8 درصــد و پیشــرفت 
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صنایــع شــیمیایی و دارویــی )کــد 24( و  تولیــد ماشــین آالت و تجهیــزات طبقــه بنــدی نشــده در جــای دیگــر )کــد 29( در اولویــت 

ــرار دارد.  ق

کــه چنانچــه  ح هــای نیمه تمــام اســتان بــا شــاخص های مختلفــی طبقه بنــدی شــده اســت  کــه طر خاطــر نشــان می ســازد 

ــد: ــد ش ــاد خواه ــغل ایج ــزار ش ــر 15 ه ــغ ب ــد بال ــرداری برس ــه بهره ب ــا ب ح ه ــن طر ــی ای تمام

کل استان؛	  ح )با سهم 19.3 درصد( در  ح های نیمه تمام باالی 60 درصد پیشرفت شامل 88طر طر

ح نیمه تمام اولویت دار بین صفر تا 59 درصد پیشرفت منطبق بر ماحظات آمایشی؛	  160 طر

کاغــذی )کــد 21(، مــواد و 	  کاغــذ و محصــوالت  ح ایجــادی منطبــق بــر ماحظــات آمایشــی )نســاجی)1کد 17(،  پیشــنهاد طــر

محصــوالت شــیمیایی )کــد 24( و ماشــین آالت و تجهیــزات )کــد 29(؛ 

کد صنعتی، معدنی.	  ح را کامل 26 طر بررسی وضعیت احیاء یا تعطیلی 
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