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1. معربی استاخ  لارمحار و  نتیاری
ــه مرکزیــت، شــهرکرد اســت. ایــن  ــزی کشــور ب ــاری یکــی از اســتان های مرک مشــخصات عمومــی: اســتان اســتان چهارمحال و بختی

ــع یــک درصــد از کل وســعت ایــران، بیســت و دومیــن اســتان کشــور از نظــر  ــر مرّب کیلومت ــا ۱۶.4 هــزار  ــر ب ــا گســتره ای براب اســتان ب

پهنــاوری می باشــد. اســتان چهارمحــال و بختیــاری از جملــه بخش هــای کوهســتانی فــات مرکــزی ایــران محســوب می شــود. ایــن 

اســتان از شــمال و مشــرق بــه اســتان اصفهــان، از مغــرب بــه اســتان خوزســتان، از جنــوب بــه اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد و از 

ســوی شــمال غربــی بــه اســتان لرســتان محــدود می شــود.
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جدور  1-1. مشنصات استاخ  لارمحار و  نتیاری

۱۶533مساحت استان )کیلومترمربع(

۱مساحت استان نسبت به کّل کشور )درصد(

933000جمعّیت استان )نفر(

۱.2جمعّیت استان نسبت به کّل کشور )درصد(

موقعیت مکانی

از شمال: اصفهان و لرستان 

از شرق: اصفهان، کهکیلویه و بویر احمد

از غرب: خوزستان

از جنوب: کهکیلویه و بویر احمد و خوزستان 

543فاصله تا تهران )کیلومتر(

فارسی، بختیاری و ترکی گویش محلی

تقسیمات استانی

شهرستان: 9

بخش: 25

دهستان:50

روستا: 974

داردفرودگاه، سد، نیروگاه

ماخذ: مرکز آمار ایران
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در جدول )۱-2( شاخص های کان استان چهارمحال و بختیاری نشان داده شده است. 

جدور  1-2. شاخص های کالخ استاخ

مقدارشاخص های کان

4۱,3۱4,7۱۶ارزش افزوده صنعت استان سال ۱398 )میلیون ریال(

5,773,۶۶4,4۱2ارزش افزوده صنعت کشور سال ۱398)میلیون ریال(

444,575ارزش افزوده معدن استان سال ۱398 )میلیون ریال(

4۶۶,493,974ارزش افزوده معدن کشور سال ۱398)میلیون ریال(

0.7سهم استان از ارزش افزوده صنعت کشور سال ۱398 )درصد(

0.09سهم ارزش افزوده معدن کشور سال ۱398 )درصد(

33.7صادرات استان سال ۱399 ) میلیون دالر(

34795صادرات کشور سال ۱399 )میلیون دالر(

0.۱سهم استان از صادرات کشور )درصد(

ماخذ: مرکز آمار ایران، سازمان توسعه و تجارت ایران

مطابــق جــدول فــوق ارزش افــزوده صنعــت و معــدن در اســتان چهــار محــال و بختیــاری  بــه ترتیــب معــادل 4۱ هــزار میلیــارد ریــال  و 

0.44 هــزار میلیــارد ریــال بــوده اســت کــه ســهم 0.7 درصــدی از ارزش افــزوده صنعــت و 0.09 درصــدی از ارزش افــزوده معــدن درکل 

کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

جدور  1-3. نمای کلی و وضعیت صنعت، معدخ و تجارت استاخ  لارمحار و  نتیاری

شلرستاخ
واحدهای واحدهای صنعتی، معدنی  موجودجمعیتوسعت

صنفی
شلرک های 
صنعتی

سلم شلرک ها از سلمتعدادسلمنفرسلمکلیومتر مربع
سلمتعدادسلمتعداداستقرار صنایع

۱854۱۱.3488805.290.920245.82۶.7اردل 

2257۱3.75۱22483۱2.922۱23.33950۱۱.3۶20.0بروجن 

7984.8۶32832۶3.0232.4۱۱۶۶3.32۶.7بن

4582.79۱34۶۱۶3.7۶۱۶.4۱7355.04۱3.3سامان

۱954۱۱.9۱3۱598033.344847.3۱309337.4۶20.0شهرکرد

5583.49528۶۱0.۱5۶5.9349۶۱0.03۱0.0فارسان
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شلرستاخ
واحدهای واحدهای صنعتی، معدنی  موجودجمعیتوسعت

صنفی
شلرک های 
صنعتی

سلم شلرک ها از سلمتعدادسلمنفرسلمکلیومتر مربع
سلمتعدادسلمتعداداستقرار صنایع

3۶8422.454۱5354.4۱5۱.۶9۶32.72۶.7کوهرنگ 

۱45۱8.8425097۶5.4384.020705.92۶.7کیار

339720.7209۶8۱22.۱737.75299۱5.۱3۱0.0لردگان

۱۶4۱۱۱009477۶3۱00948۱003502۱۱00.030۱00جمع کل 

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 

و تجــاری، ایــن اســتان دارای 30 شــهرک و 22 ناحیــه صنعتــی در حــال بهره بــرداری اســت. تعــداد واحدهــای صنعتــی و معدنــی 

کــه از ایــن تعــداد بیــش از 47 درصــد در شهرســتان شــهرکرد قــرار دارنــد. اســتان بیــش از 948 واحــد اســت 

وضعیــت صنعــت اســتاخ: تعــداد واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان بیــش از 948 واحــد بااشــتغال بالــغ بــر22 هــزار نفــر می باشــد 

کــه ســهمی حــدود  ۱.4 درصــد از منظــر اشــتغال نســبت بــه کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

وضعیــت معــدخ اســتاخ: ذخیــره قطعــی معــادن ایــن اســتان حــدود 800 میلیونــن تــن بــرآورد شــده اســت. هشــت نوع مــاده 

ک نســوز و  گــچ و شــن و ماســه و ســیلیس، خــا معدنــی در ایــن اســتان شــامل ســنگ تزیینــی ســاختمان، مــواد اولیــه ســیمان، 

دولومیــت در ایــن اســتان وجــود دارد،

وضعیت  ازرگانی استاخ: حدود ۱ درصد از صنوف تولید، توزیعی و خدماتی در این استان قرار دارند. 

در جدول )4-۱( وضعیت طرح های در دست  اجرای صنعتی و معدنی استان چهارمحال و بختیاری ارائه شده است.

جدور  1-4. وضعیت طرح های در دست اجرای صنعتی و معدنی استاخ  لارمحار و  نتیاری

(تعداد  طرح هاپیشربت بیزیکی )درصد( حجم سرمایه گذاریاشتغار )نفر
)میلیارد ریار(

0۱322209۱۶270422 تا 20

20.۱۱34227048۶۶ تا 40

40.۱75۱45۱5772 تا ۶0

۶0.۱38970942۶479 تا 80

80.۱۱۱۱24۶39457 تا ۱00

203۱34۱943۱۶998جمع کل

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت
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کــه 34۱94 معــادل هــزار نفــر و بــا  مطابــق جــدول فــوق تعــداد طرح هــای اســتان چهارمحــال و بختیــاری 203۱ طــرح اســت 

ســرمایه 3۱۶998 میلیــون ریالــی ایجــاد خواهــد شــد. در جــدول )5-۱( وضعیــت طــرح هــای در دســت اجــرای صنعتــی، معدنــی در 

کرمــان نشــان داده شــده اســت. شهرســتان هــای اســتان 

جدور  1-5. وضعیت طرح های در دست اجرای صنعتی، معدنی در شلرستاخ های استاخ  لارمحار و  نتیاری

جمع کل80.1 تا 60.1100 تا 40.180 تا 20.160 تا 40کمتر از 20نام شلرستاخردیف
سلم)درصد()تعداد(

5475945۱84۶389844.2شهرکرد۱

282287932۱43۱2۱.2بروجن2

50240۱۱0.5اردل3

4775۱027۱3.5بن4

875۱254۱22۶.0فارسان5

55۱۱5299۱095.4سامان۶

274۱5۶432.۱کوهرنگ7

۱5۶۱۱۶3452۱2۱0.4لردگان8

۱۱۶935۱۱34۶.۶کیار9

۱322۱3475389۱۱۱203۱۱00.0جمع کل۱0

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

برنامــه اولویت گــذاری تعریــف و تکمیــل طرح هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری اســتان چهارمحال و بختیــاری براســاس اســناد ملــی 

و اســتانی آمایــش ســرزمین )مصوبــه شــماره 7۱503۱ مــورخ ۱399/۱2/27 شــورای عالــی آمایــش( و جمع بنــدی نظــرات خبــرگان 

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

تجــاری اســتان - شهرســتان تدویــن شــده اســت.
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2. شلرستاخ اردر
ــاحت کل  ــد از مس ــه ۱۱.2 درص ک ــع دارد  ــدود ۱854کیلومترمرب ــعت ح ــه وس ــاری ب ــال و بختی ــتان چهارمح ــتان اردل در اس شهرس

کــه حــدود 5.۱ درصــد از جمعیــت کل  اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. جمعیــت ایــن شهرســتان 50 هــزار نفــر اســت 

ــت. ــده اس ــرآورد ش ــد ب ــتان ۱5.9درص ــن شهرس ــکاری درای ــرخ بی ــود دارد. ن ــتان را در خ اس

2-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ
در شهرســتان اردل در مجمــوع 2033 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجارت، مشــغول به فعالیت می باشــند. 

در شهرســتان اردل از مجمــوع 2033 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 99 درصــد بــا پروانــه 

صنفــی و کمتــر از ۱ درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند جــدول)۱-2( و جــدول)2-2(.

جدور  2-1. ساختار  نش صنعتی شلرستاخ اردر

(تعداد واحدکد آیسیک رشته بعالیتردیف سلم )درصد(اشتغار)نفر

۱33۱۱7۱۱

2۱4۱7۱۱

320۱۶۱۱

42۱۱4۱۱

52۶53۱5۶

9۶5۱00جمع کل۶

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدور  2-2. ساختار  نش صنفی شلرستاخ اردر

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغار)نفر

339۶۶7.5۱۶.7تولیدی۱

24۱452.5۱۱.9خدمات فنی2

۱2752495۶3.0توزیعی3

۱۶93۶2.58.3خدماتی4

20243977.5۱00جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف
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2-2. ساختار جمعیت شلرستاخ
کمیــت نیــروی کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور کــه از جــدول 

، جمعیــت شهرســتان اردل 4.25 درصــد رشــد داشــته، تعــداد افــراد  )3-2( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کاهــش نــرخ مشــارکت )کاهــش جمعیــت فعــال در شهرســتان( اســت. کــه ناشــی از  شــاغل و جمعیــت بیــکار افزایــش داشــته اســت 

جدور  2-3. جمعیت شلرستاخ اردر

نرخ رشد )درصد(13951399ردیف

48880509554.25جمعیت )نفر(

۱2977۱3787۶.24تعداد افراد شاغل )نفر(

242224۶۶۱.82جمعیت بیکار )نفر(

ماخذ: مرکز آمار ایران

2-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ اردر
آمایــش اســتان چهارمحــال و بختیــاری، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان اردل در جــدول)2-4(  بــر اســاس ســند مصــوب 

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

انــواع معــدن شــامل ســنگ های قیمتــی،  ســنگ آهــک و ... نیــز از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان بــه شــمار 

مــی رود.  ایــن شهرســتان در فعالیت هــای بازرگانــی از جملــه فعالیت هــای پشــتیبان حمــل و نقــل و خدمــات پشــتیبان تجــارت و 

بازرگانــی همچــون خدمــات مخابراتــی، خدمــات مالــی و بیمــه نیــز دارای ظرفیــت اســت. 

جدور  2-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ اردر

نقشه مسلوب  ه تفکیک رشته بعالیت

 ازرگانی و خدماتمعدخصنعت

استخراج سنگ های فلزی )۱4(صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱399.

2-4. اشتغار مسلوب شلرستاخ اردر  نش صنعت معدخ وتجارت در ابق 1404
کــه در ســال ۱404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان چهارمحــال وبختیــاری 40  بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 0.۶ هــزار نفــر )۱ درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان اردل اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر  هــزار نفــر خواهــد بــود 

بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 29 هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت.
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جدور  2-5. پیش بینی جمعیت و هدبگذاری اشتغار شلرستاخ اردر

جمعیت )هزار 
) نفر

جمعیت 
) بیکار)هزار نفر

تعداد شاغالخ 
) )هزار نفر

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

) )هزار نفر

چهارمحال و 
۱0282۱.4307.740.423.929.2بختیاری

53.0۱.۱۱5.92.۱۱.20.۶اردل

ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، ۱400

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول)۶-2(، اســت. مهمتریــن طــرح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه صنایــع مــواد 

کــه ایــن فعالیت هــا در ایــن  کانــی غیــر فلــزی )2۶( و اســتخراج معــادن )۱4( اســت  غذایــی و آشــامیدنی )۱5( و تولیــد محصــوالت 

ــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه  ــا توجــه ب ــد. ب ــاالی 50 درصــد دارن شهرســتان درصــد پیشــرفت ب

کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طرح هــای شهرســتان اردل قــرار  تمــام 0 تــا 59 درصــد 

کــه می توانــد اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود را در ایجــاد  گیرنــد. احیــای واحدهــای صنعتــی و معدنــی نیــز یکــی از مــواردی اســت 

کــد در ســطح شهرســتان اشــاره شــده اســت.  اشــتغال افزایــش دهــد. در ایــن خصــوص نیــز بــه برخــی از واحدهــای را

جدور  2-6. طرح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ اردر

نوع 
پروژه

کد 
اشتغار نام واحدآسیک 

) )نفر
پیشربت 
)درصد(

نبمه 
تمام 
باالی 

 ۶0
درصد

7۶2 مصالح سنگی ساختمانی دانه بندی شده )شن،ماسه، ریگ، سنگ و باالست(/تولیدی گردنه زره شهرکرد۱4

۱8059صنایع غذایی زاگرس آبی/شیرمایع عمل اوری شده وخامه شیرخوراکی ۱5

۶45.2وجی اله رئیسی/محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی2۶

نیمه 
تمام 0 
تا 59 
درصد

77دوست محمدامانی دشتکی/۱40

77ذبیح اله رئیسی اردلی/۱40

47۱4دسپارت زاگرس/ اب معدنی ۱5

۶45.2وجی اله رئیسی/محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی2۶

۱8059صنایع غذایی زاگرس آبی/شیرمایع عمل اوری شده وخامه شیرخوراکی ۱5

77دوست محمدامانی دشتکی/۱40

احیاء 
واحد 

صنعتی
 50آریانوش زاگرس۱5

ماخذ: وزارت صنعت، معدن وتجارت
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3.شلرستاخ بروجن
کــه ۱3.7 درصــد از مســاحت کل اســتان را بــه  گرفتــه  شهرســتان بروجــن بــا وســعت 2257در اســتان چهارمحــال و بختیــاری قــرار 

کــه حــدود ۱3 درصــد از جمعیــت کل اســتان را در خــود  خــود اختصــاص داده اســت. جمعیــت ایــن شهرســتان ۱27.۶ نفــر اســت 

دارد. نــرخ بیــکاری درایــن شهرســتان ۱3.4 درصــد بــرآورد شــده اســت.  

3-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ بروجن
در شهرســتان بروجــن از مجمــوع 4۱7۱ واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 94 درصــد بــا پروانــه 

صنفــی و کمتــر از ۶ درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. جــدول)۱-3( و جــدول)3-2(.

جدور  3-1. ساختار  نش صنعتی شلرستاخ بروجن

(تعداد واحدکد آیسیک رشته بعالیتردیف سلم )درصد(اشتغار)نفر

۱2۶30۱4792۱.۱9

2277۱072۱5.3۶

3۱552۱028۱4.73

42427928۱3.30

529245547.94

۶۱7۱75477.84

73422۶03.72

82592583.70

92882۱43.07

۱033۶9۶۱.38

۱۱23595۱.3۶

۱22۱785۱.22

۱33۱۶70۱.00

2۱2944.2۱سایر۱4

22۱۶980۱00جمع کل۱5

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب
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جدور  32. ساختار  نش صنفی شلرستاخ بروجن

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغار)نفر

73۱۱025۱8.5تولیدی۱

۶5۱۱070۱۶.5خدمات فنی2

2۱۶۶2۶32.554.8خدماتی3

4023۶5۱0.2توزیعی4

39505092.5۱00جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

3-2. ساختار جمعیت شلرستاخ بروجن
کــه از  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

، جمعیــت شهرســتان بروجــن 4.24 درصــد رشــد داشــته،  جــدول )3-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کاهــش داشــته اســت. تعــداد افــراد شــاغل افزایــش و جمعیــت بیــکار 

جدور  3-3. جمعیت شلرستاخ بروجن

نرخ رشد)درصد(13951399ردیف

۱22483۱27۶824.24جمعیت )نفر(

33249345483.9۱تعداد افراد شاغل )نفر(

-۶۶22۶۱79۶.۶9جمعیت بیکار )نفر(

ماخذ: مرکز آمار ایران

3-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ بروجن
ــدول)3-4(  ــه ج ــن ب ــتان بروج ــعه شهرس ــوب توس ــه مطل ــاری، نقش ــال و بختی ــتان چهارمح ــش اس ــوب آمای ــند مص ــاس س ــر اس ب

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

آنهــا پاییــن و یــا متوســط  کــه ســطح تکنولــوژی  کــه بخــش عمــده فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت 

می باشــد. انــواع معــدن شــامل ســنگ های قیمتــی،  ســنگ آهــک و ... نیــز از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان 

بــه شــمار مــی رود. ایــن شهرســتان در فعالیت هــای بازرگانــی از جملــه فعالیت هــای پشــتیبان حمــل و نقــل و خدمــات پشــتیبان 

تجــارت و بازرگانــی همچــون خدمــات مخابراتــی، خدمــات مالــی و بیمــه نیــز دارای ظرفیــت اســت.  
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جدور  3-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ بروجن

نقشه مسلوب  ه تفکیک رشته بعالیت

 ازرگانی و خدماتمعدخصنعت

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در 
خدمات پشتیبان تجارت و بازرگانی)خدمات سایر معادن)سنگ آهک(  )۱4(جای دیگر )29(

مخابراتی، خدمات مالی، بیمه( )۶۶-۶5-۶4(

تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی 
سایر فعالیت های کسب و کار )74(نشده در جای دیگر )3۱(

احداث ساختمان های زیربنایی )45(تولید فلزات اساسی )27(

کامپیوتر و فعالیت های وابسته )72(صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

ساخت منسوجات )۱7(

ساخت محصوالت غذایی و آشامیدنی)۱5(

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

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱399.

3-4. اشتغار مسلوب  نش صنعت معدخ وتجارت در ابق 1404
ــرخ  ــرخ بیــکاری ۶.5 و ن ــا هــدف ن ، ب ــر ماحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور ــوازن مبتنــی ب ــه توســعه مت ــا هــدف نیــل ب ب

ــدول)3-5(،  ــرح ج ــه ش ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــش صنع ــاز بخ ــورد نی ــغل م ــداد ش ــتان و تع ــت شهرس ــد جمعی ــارکت 42 درص مش

ــاز  ــورد نی ــاغل م ــداد مش ــال ۱404 تع ــه در س ک ــد  ــان می ده ــده نش ــام ش ــای انج ــی ه ــت. بررس ــده اس ــذاری ش ــی و هدفگ پیش بین

کــه 5 هــزار نفــر )۱2.5 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان بروجــن  ــود  ــرای اســتان چهارمحــال و بختیــاری 40 هــزار نفــر خواهــد ب ب

اســت.  از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ۱۱.4 هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدور  3-5. پیش بینی جمعیت و همدبگذاری اشتغار شلرستاخ بروجن

جمعیت )هزار 
) نفر

جمعیت 
) بیکار)هزار نفر

تعداد شاغالخ 
) )هزار نفر

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

) )هزار نفر

چهارمحال و 
۱028.002۱.3930774۱40.423.929220بختیاری

۱3285227۶43977052203.09۱۱398.80بروجن

ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، ۱400
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3-5. طرح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ بروجن
طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان بروجــن بــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایــش 

ســرزمین بــه شــرح جــدول)۶-3(، اســت. مهمتریــن طــرح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه صنایــع مــواد 

غذایــی و آشــامیدنی )۱5( فلــزات اساســی )27(، ســاخت ماشــین آالت )29(، تجهیــزات و ســاخت دســتگاه های برقــی )3۱(، ســاخت 

منســوجات )۱7( و ســاخت محصــوالت غذایــی و آشــامیدنی)۱5( اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای 

کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طرح هــای  ــا 59 درصــد  ایجــادی، و نیمــه تمــام ۱ ت

از  اســتفاده  کــه می توانــد  اســت  مــواردی  از  یکــی  نیــز  و معدنــی  احیــای واحدهــای صنعتــی  گیرنــد.  قــرار  بروجــن  شهرســتان 

کــد در ســطح شهرســتان  ظرفیت هــای موجــود را در ایجــاد اشــتغال افزایــش دهــد. در ایــن خصــوص نیــز بــه برخــی از واحدهــای را

اشــاره شــده اســت. 

جدور  3-6. طرح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ بروجن

نوع 
پروژه

کد 
اشتغار نام واحدآسیک 

) )نفر
پیشربت 
)درصد(

صد
در

 ۶0
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نی

2۶۶94 نخ پلی استر /صنایع ذوب ریسی چهلستون۱7

۱488.5دی کلسیم فسفات/مالک خودسوز هفشجانی24

888.5انواع آبنبات/رضا برخورداری۱5

408۶.۱نخ فیامنتی پلی استر نیمه آرایش یافته با فرآیند بچ )از چیپس یا گرانول(/نساجی نگین بروجن24

۱084.5اکسیژن صنعتی/اکسیژن پارس بروجن24

884.25انواع گز/فضل اله طهماسبی بلداجی۱5

582.95انواع آبنبات/رضا برخورداری۱5

 شمش های اهنی وفوالدی برای تولیدصفحه وورق اسلب  /سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع 27
7758۱معدنی ایران فوالد800000

۱580انواع ضدعفونی کننده بر پایه الکل/بهین ارمغان زرین چهارمحال24

2579انواع شکات مغزدار/شهریار حاتمی بلداجی۱5

۱47۶انواع شکات/زینت قلع کاریزد۱5

۱57۶انواع آبنبات/رضا برخورداری۱5

4975 غلطکهای نورد /کوهرنگ غلطک پارس29

۱۱73.47انواع اسکلت فوالدی ساختمانی/جوشن فرادنبه29

۱۶7۱نخ پلی استر تکسچره)تاب مجازی(/ایلیا نساج مهتاب ایرانیان۱7

۱43۶9.58تابندگی و تثبیت حرارتی انواع نخ های فیامنت )هیت ست شده(/ابریشم بافت زاگرس۱7
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نوع 
پروژه

کد 
اشتغار نام واحدآسیک 

) )نفر
پیشربت 
)درصد(

صد
در

 ۶0
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نی

۱0۶9.4نیتروژن/اسماعیل خسروی24

48۶7 شمش  چدن /تعاونی ذوب و ریخته گری فوالد سفیددشت27

۶5۶۶.8میله و میلگرد از جنس فوالد آلیاژی به جز فوالد زنگ نزن/ذوب وریخته گری فوالد سفید دشت27

9۶5.97آب نبات ساده/غامرضا کاهید باصیری۱5

۱2۶5انواع الیاف مصنوعی الیاف پلی استر /شرکت صنایع ذوب ریسی چلستون24

۱8۶4.85انواع شیر پاستوریزه/خالدی برهنه۱5

20۶4.78نخ پلی استر تکسچره)تاب مجازی(/ایلیا نساج مهتاب ایرانیان۱7

9۶4.7نخ پلی استر تکسچره)تاب مجازی(/ایلیا نساج مهتاب ایرانیان۱7

24۶4.۱5حشره کش خانگی سمی/صنایع دارویی و شیمیایی آوا درمان سپاهان24

۶۶0.5انواع شور، غیر کنسروی )میوه ها و سبزیجات محافظت شده در آب نمک(/محمدعلی شبانیان۱5

۱8۶0.3۱ریخته گری آلومینیوم و آلیاژهای آن/ابراهیم افشاری27

2۱۶0.25پمپ هیدرولیک پیستونی محوری با محور خمیده/تولیدی صنعتی کشاورزی ابتکار هاشمی29

50۶0.25پلیمرهای پروپیلن به اشکال ابتدایی/کاسپین پلیمر24

۱0۶0.25انواع آبنبات/رضا برخورداری۱5

2۶۶0.2۱روغن خام سویا/فرشاد یداللهی۱5

8۶0.2پلیمرهای زیست تخریب پذیر بر پایه گیاهی/نیتا زاگرس کیمیا شیمی24

7۶0.05انواع آبنبات/رضا برخورداری۱5
صد

در
 59

 تا 
م ۱

ما
ه ت

یم
ن

9003صنایع پتروشیمی نواب/ اسیدترفتالیک 24

93آذرین فسفات کیمیای زاگرس/کود سوپر فسفات ساده24

203مجید کیهانی بروجنی/انواع ترشی )میوه ها و سبزیجات محافظت شده در سرکه(74

۱۱4آمنه حسینی بروجنی/انواع اسکلت فوالدی ساختمانی29

2404شرکت صنایع ذوب ریسی چهلستون/ اماده سازی الیاف پلی استر ۱7

227فصل آسایش رابین/رنگرزی- چاپ - تکمیل پارچه تاری پودی۱7

۱37فرهاد بارگاهی/پودر ماشین لباس شویی24

77مهدی کابلی بروجنی/گاز دندانپزشکی24

۶7احمدرضامحمودی و مصطفی محمودی و سیدرسول هاشمی شمس آبادی/یخ۱5

۶7بهزاد رفیعیان بروجنی/یخ خوراکی قالبی۱5
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نوع 
پروژه

کد 
اشتغار نام واحدآسیک 

) )نفر
پیشربت 
)درصد(

صد
در

 59
 تا 

م ۱
ما

ه ت
یم

ن

۱۱7عباسعلی طهماسبی/انواع گز۱5

2508شرکت صنایع ذوب ریسی چلستون/انواع الیاف مصنوعی الیاف پلی استر 24

439ابریشم بافت زاگرس/تابندگی و تثبیت حرارتی انواع نخ های فیامنت )هیت ست شده(۱7

240۱۱پتروشیمی بروجن/انواع ژئو ممبران24

5۱3تعاونی کیمیا فرآیند کوهرنگ/مایع شیشه پاک کن خانگی24

9۱3زهره ضامنی بروجنی/محصوالت و فرآورده های بهداشتی صورت و بدن24

29۱3نشاسته سپیدان زرین/ نشاسته از گندم ۱5

۱۶۱3عباسعلی طهماسبی بلداجی/انواع آبنبات۱5

2۱۱4اکسیر بین الملل/ بسته بندی الکل صنعتی 24

9۱4.4علیرضا جمال پور/ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سردخانه در دمای زیر صفر درجه سانتیگراد۶3

۱8۱5شرکت سهامی خاص تک ناب طعم بلداجی/تخم مرغ مایع پاستوریزه۱5

۱5۱۶مهرداد ربیعی فرادنبه/انواع اتصاالت وتجهیزات ابیاری تحت فشارقطره ای29

۶۱7.5بختیار علوی فرادنبه/قالب فورج فلزات29

48۱8اکسیر بین الملل/ بسته بندی الکل صنعتی 24

۱3۱8.85تعاونی آلیاژ گستر زاگرس/ریخته گری چدن آلیاژی27

۶۱9علیرضا جعفری/ ماشین االت خاص با کاربرد خاص 29

7۱9شرکت پاالیش زاگرس سپاهان/روغن صنعتی  } غیرخوراکی {۱5

۱520.0۱رضا محمدی پلکی/دستگاه ماسه شویی خشک )بدون آب(29

۱224سیدمجید شریعت/انواع تابلوهای برق وتجهیزات مربوطه3۱

۱92۶حمید ستار/ وسایل اطفای حریق 29

۱227قوام وعلی علیمیرزائی فرادنبه/ریخته گری چدن خاکستری بروش القایی27

۱028.05علی علیخانی/شیره خرما۱5

930محسن خدامی بروجنی/روتختی آماده۱7

732.2حسین حسین مرادی فرادنبه/انواع قالب ساخت سازه های بتنی29
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نوع 
پروژه

کد 
اشتغار نام واحدآسیک 

) )نفر
پیشربت 
)درصد(

صد
در

 59
 تا 

م ۱
ما

ه ت
یم

2038.4پارس نوردمهرزردکوه/تسمه و نوار نورد گرم فوالد ساده کربنی و کم آلیاژی27ن

844احسان قدوسی/انواع تجهیزات روشنایی برای المپهای فلورسنت3۱

۱449شرکت تولیدی قند درساچهارمحال/ قند کله وحبه ازشکر۱5

۱05۱سهراب براتی بلداجی/انواع آبنبات۱5

5052صنایع غذایی شهد کندو کار/ خمیرخرما ۱5

عد
ست

ح م
طر

7758۱سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران فوالد27800000

2۶۶94صنایع ذوب ریسی چهلستون/تولید همزمان برق و حرارت۱7

458۱8بروجن خودرو/ خودرومینی بوس 34

9003صنایع پتروشیمی نواب/ اسیدترفتالیک 24

300۶2.33تیوا تجارت ماهان2۶

۱43۶9.58هشت بهشت کیش۱7

۱3۶۶0.85نساجی پرند ریس پارسیان بروجن۱7

20ورق خودروی چهارمحال و بختیاری/پوشش دهی فلزات به روش غوطه وری 
 

43
 

تکمیل زنجره تولید ورق گرم و سرد 27

نی
عد

و م
ی 

عت
صن

کد 
را

 ۱0تعاونی تولید سود پرک ممتاز بروجن جایگزین24

 ۱3تعاونی تولیدی توزیعی صنایع شیمیایی صبا دانه بروجن24

 30توان کار آسایش گستر24

  تولیدابزارکشاورزی وساختمانی بروجن فوالدسهامی خاص28

 ۱0فوم گستر سفیددشت25

 ۱0کرانه زاگرس بروجن25

 ۱2مجید خسروی هفشجانی2۶

 ۱2محصوالت مقوایی شایان بروجن2۱

 ۱7پوشش ارتوپد پارسیان33

 48بروجن  فوالد جایگزین34۱

3ابراهیم  علیخانی29

48صنایع کابل پارسیان27

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت
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4. شلرستاخ بن
شهرســتان بــن در اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــه وســعت حــدود 798کیلومتــر مربع قــرار دارد که حدود 4.8 درصد از مســاحت 

کــه حــدود 3 درصــد از جمعیــت کل  کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. جمعیــت ایــن شهرســتان 29 هــزار نفــر اســت 

اســتان را در خــود دارد. نــرخ بیــکاری درایــن شهرســتان ۱7.0۶ درصــد بــرآورد شــده اســت. 

4-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ بن
در شهرســتان بــن از مجمــوع ۱۱89 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، 98 درصــد در بخــش صنفــی 

مشــغول بــه فعالیــت می باشــند جــدول)۱-4( و جــدول)4-2(.

جدور  4-1. ساختار  نش صنعتی شلرستاخ بن

(تعداد واحدکد آیسیک رشته بعالیتردیف سلم )درصد(اشتغار)نفر

۱372۱58.7

227۱۱24.3

3292258.7

4۱7۱۶4.3

524۱874.3

۶2۶۱4۱۱0۶0.9

73۶۱۶4.3

8۱5۱54.3

232۶۶۱00جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدور  4-2. ساختار  نش صنفی شلرستاخ بن

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغار)نفر

204۱22.5۱7.5تولیدی۱

۱78۱۶5۱5.3خدمات فنی2

۶78522.558.۱خدماتی3

۱0۶47.59.۱توزیعی4

۱۱۶۶857.5۱00.0جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف
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4-2. ساختار جمعیت شلرستاخ بن
کــه از  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

، جمعیــت شهرســتان بــن 4.24 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  جــدول )4-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کاهــش داشــته اســت.  افــراد شــاغل افزایــش و جمعیــت بیــکار 

جدور  4-3. جمعیت شلرستاخ بن

نرخ رشد)درصد(13951399ردیف

2832۶295284.24جمعیت )نفر(

۶9887989۱4.32تعداد افراد شاغل )نفر(

-2288۱42937.54جمعیت بیکار ) نفر(

ماخذ: مرکز آمار ایران

4-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ بن
بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان محــال و بختیــاری، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان بــن بــه جــدول)4-4( برنامه ریــزی 

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

ــا متوســط می باشــد. ایــن  ــوژی آنهــا پاییــن و ی کــه ســطح تکنول عمــده فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت 

فعالیت هــا شــامل صنایــع مــواد غذایــی و آشــامیدنی و تولیــدات فلــزات اساســی اســت. اســتخراج ســایر ســنگ های معدنــی نیــز از 

جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان بــه شــمار مــی رود.  

جدور  4-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ بن

نقشه مسلوب  ه تفکیک رشته بعالیت

 ازرگانی و خدماتمعدخصنعت

استخراج سایر سنگ های معدنی )۱4(صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(

تولید فلزات اساسی )27(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱399.

4-3. اشتغار مسلوب  نش صنعت معدخ وتجارت در ابق 1404
ــرخ  ــرخ بیــکاری ۶.5 و ن ــا هــدف ن ، ب ــر ماحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور ــوازن مبتنــی ب ــه توســعه مت ــا هــدف نیــل ب ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)4-5(، 

ــاز  ــورد نی ــاغل م ــداد مش ــال ۱404 تع ــه در س ک ــد  ــان می ده ــده نش ــام ش ــای انج ــی ه ــت. بررس ــده اس ــذاری ش ــی و هدفگ پیش بین
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بــرای اســتان چهارمحــال و بختیــاری40 هــزار نفــر خواهــد بــود کــه ۶39 نفــر )۱.5درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان بــن اســت. از ایــن 

میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 423 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدور  4-5. پیش بینی جمعیت و همدبگذاری اشتغار شلرستاخ بن

جمعیت )هزار 
) نفر

جمعیت 
) بیکار)هزار نفر

تعداد شاغالخ 
) )هزار نفر

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

) )هزار نفر

چهارمحال و 
۱028.002۱.3930774۱40.423.929220بختیاری

983۶2288۶988۶390.7۱423 بن

ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، ۱400

4-5. طرح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ بن
طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان بــن بــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایــش ســرزمین 

کــه  بــه شــرح جــدول)۶-4(، اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام ۱ تــا 59 درصــد 

اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طرح هــای شهرســتان بــن قــرار گیرنــد. احیــای واحدهــای 

کــه می توانــد اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود را در ایجــاد اشــتغال افزایــش دهــد. در  صنعتــی و معدنــی نیــز یکــی از مــواردی اســت 

کــد در ســطح شهرســتان اشــاره شــده اســت. ایــن خصــوص نیــز بــه برخــی از واحدهــای را

جدور  4-6. طرح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ بن

نوع 
پروژه

کد 
اشتغار نام واحدآسیک 

) )نفر
پیشربت 
)درصد(

نبمه 
تمام 

باالی ۶0 
درصد

۱380.35انواع آرد گندم/احمد مددی چلچه۱5

9072 فرومنگنزپرکربن /صنایع فوالد متالو  ژی آسیا27

7۶۱ ترشیجات /اردشیراحمدیان۱5

 مصالح سنگی ساختمانی دانه بندی شده )شن،ماسه، ریگ، سنگ و باالست(/تولیدی گردنه زره ۱4
9۶0.38شهرکرد

نیمه 
تمام ۱ 
تا 59 
درصد

9072صنایع فوالد متالو  ژی آسیا27

3273.75گاز کربنیک صنایع غذایی بن چهارمحال24

8۱3مهدی قلی ومحسن طادی بنی/ رشته اش ۱5

727عزت اله اکبری بنی/انواع آبنبات۱5

543اصغر نور محمدی نجف آبادی/انواع آبنبات۱5
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نوع 
پروژه

کد 
اشتغار نام واحدآسیک 

) )نفر
پیشربت 
)درصد(

ایجادی

۱00سید عطاء اهلل شکرالهی/انواع آب آشامیدنی بسته بندی شده۱5

2۶0ابراهیم حسین میرزایی بنی/انواع کمپوت۱5

200سید محمد موسوی وردنجانی/انواع ماست پاستوریزه۱5

احیاء 
واحد 

صنعتی 
و معدنی

 5حسین قلی ومحسن سلیمی2۶

 ۶رامین اکبری بنی 

 ۱2رزاق بن/ اسفالت 2۶

 ۶مجتبی بیگی هرچگانی 

 7مجتبی علی بیگی بنی 

تامین زیرساخت

فعالیت های 
اکتشافی

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

5. شلرستاخ ساماخ
کــه بــه خاطــر ســواحل زاینــده رود  شهرســتان ســامان یکــی از شهرســتان های توریســتی در اســتان چهارمحــال و بختیــاری اســت 

شــهرت دارد. ایــن شهرســتان شــامل دو شــهر بــه نــام هــای ســامان و هــوره و دو بخــش مرکــزی و بخــش زاینــده رود می باشــد. مرکــز 

ایــن شهرســتان، شــهر ســامان اســت. وســعت ایــن شهرســتان 479 کیلــو متــر مربــع اســت کــه 3 درصــد از مســاحت کل اســتان را بــه 

خــود اختصــاص داده اســت.

5-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ ساماخ
در شهرســتان ســامان از مجمــوع ۱79۶ واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 9۶ درصــد بــا پروانــه 

صنفــی و کمتــر از 4 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند جــدول)۱-5( و جــدول)5-2(.
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جدور  5-1. ساختار  نش صنعتی شلرستاخ ساماخ

(تعداد واحدکد آیسیک رشته بعالیتردیف سلم )درصد(اشتغار)نفر

۱20۱4۱.۶

22۱۱۱0۱.۶

3293۱84.9

4۱72203.3

524۶4۱9.8

۶748۱۱3۱3.۱

72۶۱089۱۶.4

8232443.3

92539۶4.9

۱0۱52438۶39.3

۱۱34۱7۱.۶

۶۱828۱00.0جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدور  5-2. ساختار  نش صنفی شلرستاخ ساماخ

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغار)نفر

332287.5۱9.۱تولیدی۱

2۶0240۱5.0خدمات فنی2

889827.55۱.2خدماتی3

254۱70۱4.۶توزیعی4

۱735۱525۱00جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

5-2. ساختار جمعیت شلرستاخ ساماخ
کــه از  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

، جمعیــت شهرســتان ســامان 4.24 درصــد رشــد داشــته، تعــداد افــراد شــاغل  جــدول )3-5( مشــهود اســت طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کاهــش و نــرخ بیــکاری افزایــش داشــته اســت.
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جدور  5-3. جمعیت شلرستاخ ساماخ

نرخ رشد)درصد(13951399ردیف

34۶۱۶3۶0854.24جمعیت )نفر(

883897۶4۱0.48تعداد افراد شاغل )نفر(

-2495۱74۶30.02جمعیت بیکار )نفر(

ماخذ: مرکز آمار ایران

5-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ ساماخ
بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان چهارمحــال و بختیــاری، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان ســامان بــه جــدول)5-4( 

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

آنهــا پاییــن و یــا متوســط  کــه ســطح تکنولــوژی  کــه بخــش عمــده فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت 

می باشــد. انــواع معــدن شــامل ســنگ های قیمتــی،  ســنگ آهــک و ... نیــز از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان 

بــه شــمار مــی رود.  ایــن شهرســتان در فعالیت هــای بازرگانــی از جملــه فعالیت هــای پشــتیبان حمــل و نقــل و خدمــات پشــتیبان 

تجــارت و بازرگانــی همچــون خدمــات مخابراتــی، خدمــات مالــی و بیمــه نیــز دارای ظرفیــت اســت. 

جدور  5-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ ساماخ

نقشه مسلوب  ه تفکیک رشته بعالیت

 ازرگانی و خدماتمعدخصنعت

استخراج سایر سنگ های معدنی )۱4(صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱399.

5-4. اشتغار مسلوب  نش صنعت معدخ وتجارت در ابق 1404
ــرخ  ــرخ بیــکاری ۶.5 و ن ــا هــدف ن ، ب ــر ماحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور ــوازن مبتنــی ب ــه توســعه مت ــا هــدف نیــل ب ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)5-5(، 

ــاز  ــورد نی ــاغل م ــداد مش ــال ۱404 تع ــه در س ک ــد  ــان می ده ــده نش ــام ش ــای انج ــی ه ــت. بررس ــده اس ــذاری ش ــی و هدفگ پیش بین

بــرای اســتان چهارمحــال و بختیــاری 40.4 هــزار نفــر خواهــد بــود کــه ۱.48هــزار نفــر )3.۶ درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان ســامان 

اســت.  از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ۱592 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 



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

28

جدور  5-5. پیش بینی جمعیت و همدبگذاری اشتغار شلرستاخ ساماخ

جمعیت )هزار 
) نفر

جمعیت 
) بیکار)هزار نفر

تعداد شاغالخ 
) )هزار نفر

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

) )هزار نفر

چهارمحال و 
2۱.32۱.393307.740.423.929220.0بختیاری

۱0280.78۱۱۱.2۱.480.87۱592.40سامان

ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، ۱400

5-5. طرح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ ساماخ
طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان ســامان بــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایــش 

ســرزمین بــه شــرح جــدول)۶-5(، اســت. مهمتریــن طــرح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه صنایــع مــواد 

غذایــی و آشــامیدنی )۱5( و تولیــد فلــزات اساســی )27( و اســتخراج ســایر ســنگ هــای معدنــی )۱4( اســت بــا توجــه بــه اولویت هــای 

کمتــری را نیــاز دارنــد،  کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه  تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام ۱ تــا 59 درصــد 

گیرنــد. احیــای واحدهــای صنعتــی و معدنــی نیــز یکــی از مــواردی اســت  می تواننــد در اولویــت طرح هــای شهرســتان ســامان قــرار 

کــه می توانــد اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود را در ایجــاد اشــتغال افزایــش دهــد. در ایــن خصــوص نیــز بــه برخــی از واحدهــای 

کــد در ســطح شهرســتان اشــاره شــده اســت.  را

جدور  5-6. طرح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ ساماخ

نوع
 پروژه

کد 
اشتغار نام واحدآسیک 

) )نفر
پیشربت 
)درصد(

نیمه تمام 
باالی ۶0 

درصد

5099.99ریخته گری آلومینیوم و آلیاژهای آن/ابراهیم افشاری27

۱389.۱2رشته پلویی/سیدعبداله نوربخش جهاد۱5

284.5قند کله حتی به صورت شکسته شده/حسین خاشعی ورنامخواستی۱5

۱383.25شن و ماسه دانه بندی شده/نیره منصوری هفشجانی۱4

۱579 رشته اش /شرکت تعاونی رشته اش زردکوه۱5

2۶79انواع مربا )به غیر از مربای رژیمی بدون شکر(/شرکت تعاونی ستاره کار شهرکرد۱5

379انواع مربا )به غیر از مربای رژیمی بدون شکر(/شرکت تعاونی ستاره کار شهرکرد۱5

۱073.25آرد یا پودر سوخاری/فریدون سیاحیان دهکردی۱5

970.9رشته غذایی/سید رجبعلی مولوی۱5

27۶8.5رشته غذایی/سید رجبعلی مولوی۱5

5۶8.25انواع مربا )به غیر از مربای رژیمی بدون شکر(/شرکت تعاونی ستاره کار شهرکرد۱5
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نوع
 پروژه

کد 
اشتغار نام واحدآسیک 

) )نفر
پیشربت 
)درصد(

نیمه تمام 
باالی ۶0 

درصد

7۶4مصالح سنگی ساختمانی دانه بندی شده )شن،مساه، ریگ، سنگ و باالست(27

۱4۶3.۱5انواع مربا )به غیر از مربای رژیمی بدون شکر(/شرکت تعاونی ستاره کار شهرکرد۱5

30۶2فراوری وبسته بندی میوه وسبزیجات وسیفیجات خشک/تعاونی تولیدی-توزیعی کوثر۱5

۱0۶0.۱5انواع ترشی )میوه ها و سبزیجات محافظت شده در سرکه(/مژگان شریفی۱5

ایجادی

50غزال نجم/انواع برگرها، کباب لقمه و فرآورده های مشابه تهیه شده از گوشت قرمز چرخ شده۱5

30سید رجبعلی مولوی/رشته غذایی۱5

50سید رجبعلی مولوی/رشته غذایی۱5

70علی عسگری سوادجانی/انواع آبنبات۱5

۱20علیرضا اسدی امیرآبادی/انواع مربا )به غیر از مربای رژیمی بدون شکر(۱5

۱00جعفرقلی بهرامی سامانی/یخ خوراکی قالبی۱5

70درچین شهرکرد/انواع ترشی )میوه ها و سبزیجات محافظت شده در سرکه(۱5

70اسماعیل ترکی هرچگانی/انواع نان حجیم که با مواد پر شده )مانند زیتون، مارماالد، میوه و ...(۱5

70نعمت اهلل حیدریان/انواع آبنبات۱5

نیمه تمام 
بین ۱ تا 

59 درصد

۱83دانه سازان راشین/مکمل خوراک دام۱5

77.25حامد رحیمی کاه کشی/قند کله حتی به صورت شکسته شده۱5

7۱2جهانبین مکمل/ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی و محصوالت کشاورزی در انبار۱5

920فاطمه زمانی شورابی/رشته غذایی۱5

مجتمع کشت و صنعت شهرکرد/انواع نوشابه حاوی ترکیبات گیاهی )عرقیات، عصاره، بذر و سایر اجزا ۱5
۱824.2گیاهی(

مجتمع کشت و صنعت شهرکرد/انواع نوشابه حاوی ترکیبات گیاهی )عرقیات، عصاره، بذر و سایر اجزا ۱5
3724.2گیاهی(

مجتمع کشت و صنعت شهرکرد/انواع نوشابه حاوی ترکیبات گیاهی )عرقیات، عصاره، بذر و سایر اجزا ۱5
4524.2گیاهی(

829.۶حیدر مقصودی/رشته غذایی۱5

۶25۱5.3پاالیش نفت زاگرس/نفت سفید23

۱00 تکمیل زنجیره صنایع پایین دستی شیر و گوشت زاگرس 

احیا 
واحدهای 
صنعتی و 

معدنی

 ۱0پلیمرجهش25

 ۱۱جهانبخش ریاحی۱5
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نوع
 پروژه

کد 
اشتغار نام واحدآسیک 

) )نفر
پیشربت 
)درصد(

احیا 
واحدهای 
صنعتی و 

معدنی

 30ره توشه کوهسار۱5

 30زرین پرتیکان ایرانیان 

 ۱2شیرین شهد اریایی سامان۱5

 ۶صنایع غذایی تک خوراک خانواده سهامی خاص 

 38تعاونی 779 تولید فرآورده های لبنی چراگاه ایل سامان۱5

 0تهران کروب صنعت 

 45تولید محصوالت غذایی صفا نوش غرب۱5

 20متال پاس زاینده رود25

 20صنایع  غذایی  شقایق  سامان جایگزین۱5

 7مهراب چلوانی2۶

ماخذ: وزارت صنعت،  معدن و تجارت

6. شلرستاخ شلرکرد
شــهرکرد یکــی از شهرســتان های اســتان چهارمحــال و بختیــاری اســت کــه بــا نزدیــک بــه ۱954 کیلومتــر مربــع گســتردگی، بالــغ بــر ۱2 

درصــد از کل مســاحت اســتان چهارمحــال و بختیــاری را تشــکیل داده اســت. شهرســتان شــهرکرد دارای 329 هــزار  نفــر جمعیــت 

کــه ســهم آن از جمعیــت کل اســتان 33 درصــد اســت. نــرخ بیــکاری درایــن شهرســتان ۱5.3 درصــد بــرآورد شــده اســت.   می باشــد 

6-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ شلرکرد
ــا  در شهرســتان شــهرکرد از مجمــوع ۱354۱ واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 97 درصــد ب

پروانــه صنفــی و کمتــر از 3 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند جــدول)۱-۶( و جــدول)۶-2(.

جدور  6-1. ساختار  نش صنعتی شلرستاخ شلرکرد

(تعداد واحدکد آیسیک رشته بعالیتردیف سلم )درصد(اشتغار)نفر

۱2۶۶8۱593۱5.2

228۶0۱230۱3.4

32943۱9779.۶

4۱542۱8۱39.4

524377308.3
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(تعداد واحدکد آیسیک رشته بعالیتردیف سلم )درصد(اشتغار)نفر

۶25358787.8

73۱30774۶.7

84525۱4۶5.۶

927۱54۱53.3

۱0۱7۱25972.7

۱۱3۶۱0۱۱02.2

۱234۱0۱982.2

۱3749552.0

52585۱۱.۶سایر۱4

448۱۱۱0۱۱00جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدور  6-2. ساختار  نش صنفی شلرستاخ شلرکرد

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغار)نفر

22۶72247.5۱7.3تولیدی۱

2۶40255520.2خدمات فنی2

۶5347092.549.9خدماتی3

۱۶52۱۶77.5۱2.۶توزیعی4

۱3093۱3572.5۱00جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

6-2. ساختار جمعیت شلرستاخ شلرکرد
کــه از  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

، جمعیــت شهرســتان شــهرکرد 4.25 درصــد رشــد داشــته،  جــدول )3-۶( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کاهــش و جمعیــت بیــکار افزایــش داشــته اســت. تعــداد افــراد شــاغل 
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جدور  6-3. جمعیت شلرستاخ شلرکرد

نرخ رشد)درصد(13951399ردیف

3۱5980329394.84.25جمعیت )نفر(

-8578589۱27.4۱۶.43تعداد افراد شاغل )نفر(

۱907۶۱594۱.۶3.90جمعیت بیکار )نفر(

ماخذ: مرکز آمار ایران

6-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ شلرکرد
ــدول)۶-4(  ــه ج ــهرکرد ب ــتان ش ــعه شهرس ــوب توس ــه مطل ــاری، نقش ــال و بختی ــتان چهارمح ــش اس ــوب آمای ــند مص ــاس س ــر اس ب

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

کــه شــامل صنایــع مــواد غذایــی و آشــامیدنی )۱5(،  کــه بخــش عمــده فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت 

تولیــد منســوجات )۱7(، صنایــع تولیــد مــواد و محصــوالت شــیمیایی )24(، تولیــد فلــزات اساســی )27(، تولیــد ماشــین آالت و 

تجهیــزات طبقــه بنــدی نشــده در جــای دیگــر )29(، تولیــد ماشــین آالت و دســتگاه هــای برقــی طبقــه بنــدی نشــده در جــای دیگــر 

)3۱( اســت.  همچنیــن اســتخراج ســایر ســنگ هــای معدنــی نیــز از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان بــه شــمار 

مــی رود. ایــن شهرســتان در فعالیت هــای بازرگانــی از جملــه فعالیت هــای پشــتیبان حمــل و نقــل و خدمــات پشــتیبان تجــارت و 

بازرگانــی همچــون خدمــات مخابراتــی، خدمــات مالــی و بیمــه نیــز دارای ظرفیــت اســت.  

جدور  6-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ شلرکرد

نقشه مسلوب  ه تفکیک رشته بعالیت

 ازرگانی و خدماتمعدخصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(
تولید منسوجات )۱7(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید فلزات اساسی )27(

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

تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی 
نشده در جای دیگر )3۱(

استخراج سایر سنگ های 
معدنی )۱4(

پست و مخابرات )۶4(
واسطه گری مالی بجز بیمه و صندوق های 

بازنشستگی )۶5(
بیمه و بازنشستگی )۶۶(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(
احداث ساختمان های زیربنایی  )45(

خدمات پشتیبان تجارت و بازرگانی)خدمات 
مخابراتی، خدمات مالی، بیمه( )۶۶-۶5-۶4(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱399.

6-4. اشتغار مسلوب شلرستاخ شلرکرد  نش صنعت معدخ وتجارت در ابق 1404
ــرخ  ــرخ بیــکاری ۶.5 و ن ــا هــدف ن ، ب ــر ماحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور ــوازن مبتنــی ب ــه توســعه مت ــا هــدف نیــل ب ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)۶-5(، 
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ــاز  ــورد نی ــاغل م ــداد مش ــال ۱404 تع ــه در س ک ــد  ــان می ده ــده نش ــام ش ــای انج ــی ه ــت. بررس ــده اس ــذاری ش ــی و هدفگ پیش بین

بــرای اســتان شــهرکرد 40.4 هــزار نفــر خواهــد بــود کــه ۱3.5 هــزار نفــر )33 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان شــهرکرد اســت.  از ایــن 

میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 7.3 هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدور  6-5. پیش بینی جمعیت و هدبگذاری اشتغار شلرستاخ شلرکرد

جمعیت )هزار 
) نفر

جمعیت 
) بیکار)هزار نفر

تعداد شاغالخ 
) )هزار نفر

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

) )هزار نفر

چهارمحال و 
2۱.4307.7329.۱40.423.929.2بختیاری

7.۱۱02.۶۱09.7۱3.58.07.3شهرکرد

ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، ۱400

6-5. طرح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ شلرکرد
ــش  ــات آمای ــرار دادن ماحظ ــر ق ــا مدنظ ــهرکرد ب ــتان ش ــارت شهرس ــدن و تج ــت، مع ــش صنع ــعه بخ ــای توس ــدی طرح ه طبقه بن

ســرزمین بــه شــرح جــدول)۶-۶(، اســت. مهمتریــن طــرح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه ایــن شهرســتان 

ــواد و  ــد م ــع تولی ــوجات )۱7(، صنای ــد منس ــامیدنی )۱5(، تولی ــی و آش ــواد غذای ــع م ــامل صنای ــه ش ک ــت  ــی اس ــای صنعت فعالیت ه

محصــوالت شــیمیایی )24(، تولیــد فلــزات اساســی )27(، تولیــد ماشــین آالت و تجهیــزات طبقــه بنــدی نشــده در جــای دیگــر 

)29(، تولیــد ماشــین آالت و دســتگاه هــای برقــی طبقــه بنــدی نشــده در جــای دیگــر )3۱( اســت.  طرح هــای ایجــادی، و نیمــه 

کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طرح هــای شهرســتان شــهرکرد  تمــام ۱ تــا 59 درصــد 

کــه می توانــد اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود را در  گیرنــد. احیــای واحدهــای صنعتــی و معدنــی نیــز یکــی از مــواردی اســت  قــرار 

کــد در ســطح شهرســتان اشــاره شــده اســت.   ایجــاد اشــتغال افزایــش دهــد. در ایــن خصــوص نیــز بــه برخــی از واحدهــای را

جدور  6-6. طرح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ شلرکرد

نوع 
پروژه

کد 
اشتغار اسامی طرح های دارای اولویتایسیک

) )نفر
پیشربت بیزیکی 
بعلی طرح

کد
ح را

طر

 3۶حیان زاگرس28

 0دریستن 2 

 22ستاره طایی شهرکرد2۱

 ۶سیمین زاگرس3۱

 0شیمیائی کبود چهارمحال 
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نوع 
پروژه

کد 
اشتغار اسامی طرح های دارای اولویتایسیک

) )نفر
پیشربت بیزیکی 
بعلی طرح

کد
ح را

طر

 5صنایع بسته بندی تکنام زاگرس25

 5تولیدی پنجره کوهستان25

 25تولیدی فرآورده های گوشتی گوشتک۱5

 ۱3تومنک 

 ۱8عبدالخالق آقاخانی هارونی - ذبیح اهلل محمدیان دستنایی - مجید شاکریان قهفرخی۱5

 28قزل دانه رنگین کمان۱5

 90کیمیاچهارمحال۱5

 ۱0لوله گستر25

 7نریمان خواجه علی25

 ۱8نیکان تغذیه پارس شهرکرد 

 20هموار ترافیک زاگرس3۱

 ۱8شهد چهارمحال۱5

 ۱3حسن  ایلبگی  دهکردی20

 ۶رحمن صالح ریاحی دهکردی۱5

صد
در

 ۶0
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نی

۱298 گز /منصور محمدی3۱

097.9۶انواع سیم و مفتول آلومینیومی/یاسر شاهرخی شهرکی۱5

۱297.95انواع گز/فضل اله طهماسبی بلداجی۱5

۱297.95انواع گز/فضل اله طهماسبی بلداجی3۱

۱795.83انواع سیم و مفتول آلومینیومی/یاسر شاهرخی شهرکی3۱

سیم و مفتول فوالدی ساده کربنی و کم آلیاژی گالوانیزه با قطر باالی یک میلیمتر/علی مولوی 27
795.8وردنجانی

قوطی )پروفیل( از جنس فوالد ساده کربنی و کم آلیاژی )سایز ۱0 سانتیمتر و باالتر(/خدماتی 27
894.73بازرگانی سفیر فوالد لنجان

 مصالح سنگی ساختمانی دانه بندی شده )شن،ماسه، ریگ، سنگ و باالست(/تولیدی گردنه ۱4
۱293.5زره شهرکرد

792.43پرده عمودی پارچه ای/احمد علیدوستی شهرکی۱7

792.3شن و ماسه دانه بندی شده/نیره منصوری هفشجانی۱4

892 ماشین االت خاص با کاربرد خاص /علیرضا جعفری29
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نوع 
پروژه

کد 
اشتغار اسامی طرح های دارای اولویتایسیک

) )نفر
پیشربت بیزیکی 
بعلی طرح

صد
در

 ۶0
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نی

892تجهیزات تغذیه طیور/ابراهیم شاهین29

۶9۱.5جاروبرقی خشک/پارسیان پویا جهانبین29

۱09۱.25انواع آبنبات/رضا برخورداری۱5

789.5نبات ساده/علی فتاحی وانانی۱5

988.25شن و ماسه دانه بندی شده/نیره منصوری هفشجانی۱4

۱088 رشته اش /شرکت تعاونی رشته اش زردکوه۱5

۱087.25انواع نان حجیم و نیمه حجیم/اردشیر رستگار فر۱5

۱987.03انواع دانه و میوه آجیلی فرآوری شده/بهمن قربانی زاده دهکردی۱5

۱084.5المپ الکترو رخشان )light tape(/فرا تجارت زردکوه3۱

۱084.5گوشت مرغ منجمد بسته بندی شده/صنایع غذایی درین زاگرس۱5

784.5قند حبه/تولید نبات وآبنبات پ    انیذشهرکرد۱5

482 انواع سس های غذایی /تعاونی بامک نور شهرکرد۱5

۱28۱.۱2کابل های مخابراتی مسی )کمتر از 20 زوج(/برق صنعت پوژمان3۱

۱280.9انواع اسکلت فوالدی ساختمانی/جوشن فرادنبه2۶

879الیه حاجی شده الیاف پلی استر/محمد تقی رضایی هارونی۱7

2079پلی استال ها/راه رنگ سازان چهارمحال24

۱579انواع محیط کشت میکروبیولوژی/تعاونی دانش بنیان زیست رویش3۱

979پایه فلزی چراغ و سایر تجهیزات مشابه/حکمت اهلل میرزایی تشنیزی3۱

779بازسازی و نوسازی ترانسفورماتورها و قطعات آن/نشاط نیرو زاگرس3۱

۱۶79خوراک آماده آبزیان/مرتضی صالحی شهرکی۱5

۱479خوراک آماده دام/فرشید هیبتی۱5

۱477گندم پوست گیری و نیم کوب شده/تعاونی چند منظوره عام بسیجیان 5 آذر۱5

77۶.9بسته بندی انواع کیت آزمایشگاهی/سید رضا طالبیان24

77۶.85جک هیدرولیکی خودرویی/سید مهدی آزاده قهفرخی29

۶7۶.75انواع ورقه ژالتین حال خوراکی/محسن شمس قهفرخی۱5

407۶.55خوراک آماده آبزیان/مرتضی صالحی شهرکی۱5
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نوع 
پروژه

کد 
اشتغار اسامی طرح های دارای اولویتایسیک

) )نفر
پیشربت بیزیکی 
بعلی طرح

صد
در

 ۶0
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نی

77۶.25زغال از ضایعات منابع سلولزی/منصور سلیمی بنی24

۱27۶.05روغن خام آفتابگردان/تقی بخشیان۱5

۶7۶.05انواع آبنبات/رضا برخورداری۱5

574.9پودر لباس شویی )دستی(/آرش طاهریان24

3074.2عصاره مالت/شهدزاگرس جهان بین۱5

872.9گوشت مرغ تازه  بسته بندی شده/کورش مردانی ناغانی۱5

3۱7۱انواع ظروف پاستیکی دهان گشاد/علی حقی29

۱2070.۶7شکر تصفیه شده سفید حاصل از شکر خام/فرآورده های غذایی و قند چهارمحال۱5

۱070 بتونیر /رمضان مظفری وانانی29

۱070 ماشین االت خاص با کاربرد خاص /علیرضا جعفری29

870انواع گز/فضل اله طهماسبی بلداجی۱5

3۶9.4شربت از گیاهان )عصاره، دانه، عرقیات و ...(/کاظم کریمیان کالکی۱5

9۶9.2تابلو کنترل آسانسور/فالیز صنعت زاگرس29

۱5۶8.5خوراک آماده دام/فرشید هیبتی۱5

۱4۶8.2شربت از گیاهان )عصاره، دانه، عرقیات و ...(/کاظم کریمیان کالکی۱5

۱0۶8درب و پنجره فوالدی/سعید نظری سامانی29

۱5۶7.75کامپاند و گرانول پلیمری/تولیدی صنعتی بابک متال24

24۶7انواع رنگ ساختمانی پایه آلکیدی حالی )روغنی(/جواد محمدی هفشجانی24

۱۶۶۶.5آسیاب خوراک دام/حشمت اهلل امینی راستابی29

37۶۶.5یخچال فریزر خانگی با حجم بیشتر از 340 لیتر/برفاب29

20۶۶.25رنگرزی- چاپ - تکمیل پارچه تاری پودی/فصل آسایش رابین۱7

45۶۶.22کربن فعال )به غیر از گرید دارویی(/پیام رئیسی24

7۶۶ قطعات تریلرکشاورزی /فرهاد کیانی هرچگانی29

40۶5ریخته گری فوالد/کوهرنگ غلتک پارس27

30۶5انواع درب اتوماتیک/صنایع تولیدی شاهین زاگرس29

7۶4.۶کابین آسانسور/میثم گودرزی شهرکی29
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نوع 
پروژه

کد 
اشتغار اسامی طرح های دارای اولویتایسیک

) )نفر
پیشربت بیزیکی 
بعلی طرح

صد
در

 ۶0
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نی

8۶4.5انواع نان مسطح،حجیم و نیمه حجیم نیمه پخت/اردشیر رستگار فر۱5

۱0۶3جاروبرقی خشک/پارسیان پویا جهانبین29

9۶3تابلو برق فشارضعیف )تا ۱ کیلوولت(/ساسان ساسانپور3۱

8۶2.9شربت از گیاهان )عصاره، دانه، عرقیات و ...(/کاظم کریمیان کالکی۱5

3۶2.۱مخازن فلزی ذخیره ای )به جز مخازن مواد غذایی(/علی ظفری29

۱0۶2.05میز کشش سیم/عیدی محمد اسدی هفشجانی29

30۶2 انواع لوله های آهنی وفوالدی /تشگاز27

۱0۶2 انواع ابگرمکن های گازی /ریحانه رئیسی دهکردی29

90۶2 انواع قرص های انتی بیوتیک موردمصرف انسان /داروسازی مادر دارو شهرکرد24

۱0۶2 پاک کردن وبسته بندی حبوبات /اله کرم خدابخشی۱5

۶۶۱.75زغال از ضایعات منابع سلولزی/منصور سلیمی بنی24

 مصالح سنگی ساختمانی دانه بندی شده )شن،ماسه، ریگ، سنگ و باالست(/تولیدی گردنه ۱4
۱۱۶۱.4۶زره شهرکرد

7۶۱.3لوله درزدار فوالدی با جوش مستقیم/صفدر صالح پور27

۶۶۱.3زغال از ضایعات منابع سلولزی/منصور سلیمی بنی24

۱2۶۱.3بنزالکونیم کلراید/شرکت بهداشتی سالم شهرکرد24

۱0۶۱.3انواع ضدعفونی کننده بر پایه الکل/بهین ارمغان زرین چهارمحال24

75۶۱.3انواع سرم و الکترولیت مورد مصرف انسانی/شرکت داروسازی پوالدوند24

7۶۱.3کشک پاستوریزه/سمیه بهاءلو هوره۱5

8۶۱جعبه دنده حلزونی غیر خودرویی/احسان طاهری29

20۶۱چیپس سیب زمینی/امین نافعی۱5

7۶0.۶کابین آسانسور/میثم گودرزی شهرکی29

3۱۶0.55اکسترودر آماده سازی خوراک دام/شرکت آتیه سازان نگین فراز29

۱0۶0.5ماسک یکبار مصرف پزشکی/تولیدی مواد غذایی مهیا طعم24

7۶0.5لوله از پی وی سی/مرتضی کریمی منجرموئی3۱

انواع غذاهای آماده و نیمه آماده غیر کنسروی )انواع خوراک، خورشت و سایر انواع غذا و پیش ۱5
۱2۶0.5غذا(/آمنه دلفکار اصفهانی
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نوع 
پروژه

کد 
اشتغار اسامی طرح های دارای اولویتایسیک

) )نفر
پیشربت بیزیکی 
بعلی طرح

صد
در

 ۶0
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نی

25۶0.5چیپس سیب زمینی/امین نافعی۱5

۱2۶0.35ترانسفورماتور ابزار و لوازم برقی/اسداهلل دهقانی3۱

ورق نورد سرد فوالد ساده کربنی و کم آلیاژی با ضخامت بین ۱ تا 3 میلی متر/صنایع ورق های 27
400۶0.27پوشش دار تاراز چهارمحال

۱0۶0.25انواع شامپوها به جز شامپو طبی/حمید صفیان24

۱0۶0.25گوشت مرغ منجمد بسته بندی شده/صنایع غذایی درین زاگرس۱5

7۶0 انواع یخچال وفریزرفروشگاهی /شرکت سرما گستر کوالک اسپادانا29

عد
ست

ح م
طر

۱423۱صنایع ورقهای پوشش دارتاراز چهارمحال/پوشش دادن فلزات28

۱297۱شرکت صدف چهارمحال و بختیاری28

۱2070.۶7فرآورده های غذایی و قند چهارمحال۱5

۱755۱.25صنایع سیمان شهرکرد2۶

۱59۶0.۶3کار پاالیش رخ23

70۱۱شرکت ماه دانه زاگرس سهامی خاص۱5

4099.75خوراک آماده دام و طیور و آبزیان فرادانه/مکمل خوراک آبزیان۱5

صد
در

 59
 - 

ن 0
 بی

ام
تم

مه 
نی

۱02عباس صفری/ریخته گری چدن27

82مهدی کبیری دهکردی/روغن مایع کلزا۱5

93آرتین شهرکرد/تراکتورهای کشاورزی با توان کمتر از ۱8 کیلو وات29

84مهناز مولوی وردنجانی/انواع کلوچه۱5

84.5رسول قائدامینی اسدآبادی/شن و ماسه شستشو و دانه بندی شده۱4

87شرکت عمران همیار بام چهارمحال و بختیاری/۱40

۱97دانش بنیان کهکشان/ ماشین االت کشاورزی برای درووخرمنکوبی وبرداشت محصول وقطعات29

۱07تعاونی دانش بنیان تات شیمی زاگرس/باالبرنده اکتان سوخت24

87بیژن زلفی پور دهکردی/ انواع سیم مسی روکشدار 3۱

277بهنام علی محمدی نافچی/بسته بندی خوراک دام -طیور-آبزیان۱5

۱07قربانعلی جمشیدی/چیپس میوه۱5

۱07خلیل کاوه/انواع ترشی )میوه ها و سبزیجات محافظت شده در سرکه(۱5

3۱7علی اصغر باباخانی دهکردی/خوراک آماده آبزیان۱5
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نوع 
پروژه

کد 
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98مالک خودسوز هفشجانی/دی کلسیم فسفات24

24)۱9-COVID( 39دانشگاه آزاد اسامی واحد شهرکرد/کیت تشخیص مولکولی کرونا

۱49تعاونی تولید قند کله پارسی میزدج/ بسته بندی شکر ۱5

89اردشیر رستگار فر/انواع نان مسطح،حجیم و نیمه حجیم نیمه پخت۱5

8۱0.۶شهریار نکوئی/نهرکن کشاورزی29

43۱0.8محمود ظفریان/روغن مایع کلزا۱5

7۱۱زرین تاج امیدیان باجگیرانی/۱40

۱4۱۱ماشین سازی وتجهیزات کارخانه ای حسین علی محمدی نافچی/ریخته گری فوالد27

7۱۱محکم بتن فیدار نگین زاگرس/محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی24

۶۱۱محمدرضا توکلی قلعه تکی/تابلو برق فشارضعیف )تا ۱ کیلوولت(3۱

70۱۱شر?ت ماه دانه زاگرس سهامی خاص/ خوراک اماده ابزیان ۱5

۱2۱۱تیهوصنعت پارسیان/روغن تصفیه شده الشه دام۱5

۱0۱۱تقی بخشیان/روغن خام آفتابگردان۱5

9۱۱پژمان سلیمی/انواع آبنبات۱5

۱0۱۱.75مجید شاهین شمس آبادی/شن و ماسه کوهی۱4

3۶۱2فرشته حیدری سورشجانی/پارچه های لمینیت شده با مواد پلیمری یا رزین ها۱7

۱5۱3آلومینیوم کوهرنگ زاگرس/کابل انتقال برق آلومینیومی با مغزی فیبر نوری27

۱0۱3فریبا محمدی/استخراج رمز ارز۱7

7۱3.۶بهرام شجاعی برجوئی/زغال از ضایعات منابع سلولزی24

7۱5عبداله کریمیان کاکلکی/انواع نوار و قیطان منسوج۱7

۶۱5سید سجاد طاهری/زغال از ضایعات منابع سلولزی24

۱5۱5اله کرم خدابخشی/ پاک کردن وبسته بندی حبوبات ۱5

۱2۱5.4پتروجم کیمیا گسترزاگرس/باالبرنده اکتان سوخت )فاقد بنزین، نفت سفید، گازوییل و نفت کوره(24

8۱۶نادرشاهینی شمس آبادی/۱40

3۱۱۶نازنین دانه پارس/خوراک آماده دام۱5

۱5۱۶.9اکبر حقیقی ناغانی/خوراک آماده آبزیان۱5
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9۱7نوراله اسماعیلی هفشجانی/ انواع جک 29

۱۱۱7مریک پمپ/پمپ وکیوم29

5۱7فرید حیدری سورشجانی/ بسته بندی قند ۱5

8۱7بهمن شاهقلیان قهفرخی/انواع کلوچه۱5

95۱7.25حبیب اله اله بخشی هفشجانی/لوله بدون درز دقیق ساده کربنی و کم آلیاژی27

۱0۱7.5احمد دمساز هفشجانی/بازسازی و نوسازی موتورهای دیزلی صنعتی29

7۱8اشرف علیاری دهکردی/روتختی آماده۱7

29۱8علی صادقی دهکردی/ بسته بندی گوشت ومرغ ۱5

۱8۱8.7غامعباس رئیسی/خوراک آماده دام۱5

۶20تعاونی بامک نور/عسل بسته بندی شده۱5

۶22سعید علی اکبریان قهفرخی/انواع آبنبات۱5

822.3مجتبی صدیقی هفشجانی/انواع ترشی )میوه ها و سبزیجات محافظت شده در سرکه(۱5

823احمد توکلی قلعه تکی/انواع سیم آلومینیومی با روکش الکی با مقطع تخت3۱

724ایرج عسگری حسنوند/ ماشین االت خاص با کاربرد خاص 29

724علیرضا شاهقلیان/زغال از ضایعات منابع سلولزی24

۱5)۱9-COVID( ۱02۶دانشگاه آزاد اسامی واحد شهرکرد/کیت تشخیص مولکولی کرونا

۱428.25اصغر عالی انوری/خوراک آماده سگ و گربه۱5

2530سید رحمان صالحی قهفرخی/ ماشین االت خاص با کاربرد خاص 29

830ایمان مختاری دزکی/تابلو برق فشارضعیف )تا ۱ کیلوولت(3۱

930احمد توکلی قلعه تکی/انواع سیم آلومینیومی با روکش الکی با مقطع تخت3۱

۱003۱پاک نشان اسپادان/ دستمال نمدار 24

۱032رسول نظری فارسانی/رنگرزی الیاف و تاپس پشمی۱7

۱۱33محمدرضا طاهری/دیگ آب گرم فوالدی29

733علی هلل گانی/انواع کلوچه۱5

833.2فرزانه خدابنده/مایع پاک کننده چربی24

2535شرکت سیم وکابل سیماب شهرکرد/ انواع کابل های الیاف نوری ومواداولیه انها3۱

83۶صادق مهدوی/خدمات ساخت تراشکاری فلزات3۱
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۶37.5ابراهیم حیدری/ سوله ۱5

4940بهمن زاگرس چهارمحال/ ژنراتورهای گازی مجموعه کامل 3۱

۱340جال حسینیان/ اسانس گل محمدی ۱5

940.35هادی شهرانی کرانی/انواع کلوچه۱5

۱240.95حبیب اله مجیدیان/روغن مایع کلزا۱5

842حمیدرضا محمدیان دهکردی/نخ پشمی خالص۱7

843شهرزاد شیخانی/متعادل کننده های الکترونیکی3۱

745.5مجید فضل اللهی دهکردی/رنگرزی نخ پشمی۱7

۶47.5سید صولت حسینی/زغال از ضایعات منابع سلولزی24

747.5مهدی ندیمی شهرکی/ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی و محصوالت کشاورزی در انبار۱5

748محمد فرهادی ناغانی/ ابنبات ۱5

948.5تعاونی آرشیدا صنعت ایستا فوالد گندمان/خدمات برش و خمکاری میله و میلگرد و لوله29

749آقای علی مظفری/بتونیر29

850عبداله محمدیان دستنا/ انجمادوبسته بندی مرغ ۱5

75۱یداهلل شاه قلیان قهفرخی/انواع آبنبات۱5

۶52مسعودحجازی/ کوپلینگ موتورژنراتور 29

۶53.3بهرام سمیع قهفرخی/مواد شیمیایی سیمان و بتن و گچ )گروت ها(24

۱054غامرضا ایزدی شورابی/ رشته اش ۱5
ی

اد
یج

ا

350نساجی حجاب شهر کرد۱7
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ام 
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998.25دستکش نخی روکش دار/نعمت غفاری۱8

2097.75مجموعه برف پاک کن خودرو/کیمیا افراز زاگرس34

۱59۶.75شکل دهی ورق/کیمیا افراز زاگرس28

79۶.73پارتیشن از چوب و اوراق فشرده چوبی/فرشید نوریان دهکردی20

۱09۶ انواع مخازن ثابت-تانکروکانتینرهای فلزی/نصب صنعت شهرکرد28

۱0295.۱کمپوست پسماند شهری/طبیعت پاک زاگرس37

۶95محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی/بهزاد باقر زاده سامانی2۶

۱594.9۶دریچه فلزی کولر/تعاونی ۶9بخاری سازی توکل28
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593.75انواع تابلوی فلزی راهنمای ترافیک/نصراله عیدی28

۱093.5تور تار و پود باف فوالدی )فنس(/یزدان کیوانی هفشجانی28

892.25برش انواع سنگ گرانیتی/محمد فرهادیان هفشجانی2۶

792محصوالت و قطعات پاستیکی مرتبط با کشاورزی، دام پروری و شیات/ابراهیم شاهین25

209۱.55محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی/پارس بتن جهانبین2۶

359۱.0۶شکل دهی ورق/توان گستر نقش جهان28

79۱.05اسکلت فوالدی سوله/جاسم بهمن پور28

790.45پارتیشن از چوب و اوراق فشرده چوبی/مهدی کبیری20

5089/شارپرتوایرانیان33

۱088.5محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی/علی اصغر شهرانی کرانی2۶

788درب تمام چوبی/سید محمد کسائی دهکردی20

4288ورق کامپوزیت/شرکت تابان تندیس اسپادانا25

887 انواع اسکلت های فلزی وسوله محصوالت فلزی ساختمانی/غامرضا سبزی پور28

88۶.8درب و پنجره فوالدی/فوالد برش فرخ شهر28

۱08۶.75بانجی جامپینگ/گروه بین المللی گردشگری هتل پل3۶

۱485.45برش انواع سنگ مرمریت/محسن یزدانی2۶

۱84.5چاپ افست کاغذ و مقوا/مهدی شبان22

اسقاط موتور سیکلت فرسوده )بازیافت(/جمع آوری اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده 37
584.5چهارمحال

۶84.5پارتیشن از چوب و اوراق فشرده چوبی/داریوش کریم زاده سورشجانی20

۱284.5نوار آبیاری از پلی اتیلن/پلی دشت شهرکرد25

784 انواع درب پیش ساخته چوبی/مجتبی محمدی20

884محصوالت ساخته شده ازام -دی -افMDF/فرشاد اژدر دستنائی20

084 سوله /رضا قائدی وانانی۱9

783.۶خدمات برش و خمکاری میله و میلگرد و لوله/کرمعلی حیدری گوجانی28

783قطعات فوالدی سقف کاذب/سجاد حیدری28

882.9۶آسفالت/سیال نیرو زاگرس2۶
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782.5موزاییک و کفپوش سیمانی/مهدی حیدری2۶

۱082 قطعات ماشین االت کشاورزی /حبیب اهلل خسروی34

78۱.7درب و پنجره فوالدی/رضا شریفی هفشجانی28

۶80استخراج رمز ارز/کاووس منصوری هفشجانی72

879.93پارتیشن از چوب و اوراق فشرده چوبی/مسعود صفی خانی دهکردی20

979.75پایه فلزی چراغ و سایر تجهیزات مشابه/نوربخش محمودیان درویشانی28

879تولید پرک بازیافتی از pet )پلی اتیلن ترفتاالت(/ارسان حیدری سورشجانی37

779پیراهن، زنانه و دخترانه، تاری پودی، دوخته شده/سیده آمنه موسوی۱8

779پارتیشن از چوب و اوراق فشرده چوبی/سید محمدرضا حسینیان20

۶79پارتیشن از چوب و اوراق فشرده چوبی/محمد کریم زاده سورشجانی20

۱579برد پیش ساخته آزمایشگاهی/مجید شاهقلیان قهفرخی32

779بسته بندی حبوبات و غات و برنج/تولیدی دالونک74

979نوار آبیاری از پلی اتیلن/آب دشت شهرکرد25

779 انواع لوازم آالت فلزی غیرازمبلمان واثاث /اسمعیل ریاحی دهکردی28

۶79خدمات برش و خمکاری میله و میلگرد و لوله/لیا صادقی هفشجانی28

2۶78.45برد مدار چاپی تک الیه/فرا تجارت زردکوه32

۱4977.۱5کنتور گاز توربینی با قابلیت قرائت از راه دور/پویا مبین زاگرس33

77۶قطعات تزئینی بتونی/مهدی حیدری سورشجانی2۶

87۶درب وپنجره ازupvc/تعاونی هوشمند پاست شهرکرد25

475.02چاپ افست پاستیک/نورپاکت22

775.0۱انواع ظروف پاستیکی دهان گشاد/بهنام فروزنده جونقانی25

۶75درب وپنجره ازچوب مصنوعی  WOOD PLAST/میاد رئیسی20

973.9انواع پوشش و لباس بیمارستانی یکبار مصرف/فرشید امین دهکردی33

۱072بتن سیال معمولی/سید مجتبی صالحی قهفرخی2۶

۱07۱.9سقف کاذب فوالدی/تعاونی صحرا سازه کیان28

77۱.58تور تار و پود باف فوالدی )فنس(/عبداهلل مولوی وردنجانی28

۱37۱بسته بندی حبوبات و غات و برنج/بسته بندی حبوبات و ادویه جات74
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87۱ ورق پلی اتیلن مشبک/شرکت تعاونی صحرا سازه کیان25

870.۶5صفحه و ورق مشبک معمولی از پلی اتیلن/تعاونی صحرا سازه کیان25

870.۶5صفحه و ورق مشبک معمولی از پلی اتیلن/تعاونی صحرا سازه کیان25

870.۶5صفحه و ورق مشبک معمولی از پلی اتیلن/تعاونی صحرا سازه کیان25

45۶8.5قند کله حتی به صورت شکسته شده/صنایع غذایی ارغوان نو بهار بابا احمدی74

8۶8.25انواع پری فرم/تولیدی لوله و اتصاالت رخ چهارمحال25

۱0۶8 شستشو ودانه بندی شن وماسه /راشین توشه ونوس2۶

8۶8 لوله واتصاالت پی وی سی  پلیکا/تولیدی لوله و اتصاالت رخ چهارمحال25

8۶8 کیسه نایلون /شرکت رستاک امید هفشجان25

8۶7.5پاکت کاغذی نایلونی/رستاک امید هفشجان2۱

8۶7.5خدمات برش و خمکاری میله و میلگرد و لوله/رستاک امید هفشجان28

7۶7.25انواع کاور پاستیکی/شمسی رئیسی نافچی25

۶۶7جعبه کارتن/محمود کریمیان کاکلکی2۱

30۶۶.55پاکت خوار و بار و میوه/نقش ستاره جهان بین2۱

8۶5.۶5تولید گرانول بازیافتی از pet )پلی اتیلن ترفتاالت(/شهاب حیدری سورشجانی37

43۶5.5اتصاالت از کامپوزیت پلیمری/هالیسان25

۱0۶5 انواع جعبه مقوایی /غامرضا محمودی اشکفتکی2۱

8۶4.9ضربه گیر الستیکی صنعتی/عبدالرحیم قربانی عیسی آبادی34

۱5۶4.53چاپ افست کاغذ و مقوا/چاپ جهان بین22

8۶4.5تور تار و پود باف فوالدی )فنس(/علی حیدری28

8۶4 انواع جعبه مقوایی /شهرکردجعبه2۱

25۶4 شیشه ایمنی ونشکن سکوریت /جام نمای سپهر شهرکرد2۶

7۶3.75پارتیشن از چوب و اوراق فشرده چوبی/عبداهلل رفیعی کرانی3۶

9۶3.7خدمات ساخت  و نصب دکوراسیون چوبی/علی اصغر نظری20

۱4۶3.5محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی/تعاونی دانش بنیان فنی مهندسی زاگرس2۶

5۶3.33فیلم استرچ تک الیه از پلی اتیلن/هومن مرتضائی نیا37

۱0۶3.25انواع کاغذ کپی/نسرین باباخانی دهکردی2۱
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۱8۶3.2لوازم بهداشتی چینی/سید سجاد طاهریان قهفرخی2۶

۶۶3.2محصوالت و قطعات پاستیکی عایق الکتریکی/سید سجاد مرتضوی فارسانی25

7۶3زغال سنگ سخت دانه بندی شده/عبدالرضا اسماعیل پور دشتکی۱0

7۶3درب از چوب و اوراق فشرده چوبی با روکش پی وی سی/آذین سازان بانیان غرب شهرکرد20

۱۱۶3اوراق فشرده چوبی با روکش  پی وی سی/تعاونی جهانبین چوب زاگرس20

۱0۶3 ورق کارتن سه ال /تهمینه علی محمدی نافچی2۱

9۶3کاغذ و مقوای کرافت الینر قهوه ای/تهمینه علی محمدی نافچی2۱

7۶3درب معمولی از یو پی وی سی/کیان دژ دماوند25

7۶3اسکلت فوالدی سوله/جبار صالحپور28

5۶2.95شیشه های عایق/کامران احمدی فارسانی28

9۶2.9محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی/عبداهلل عیدی2۶

4۶2.9انواع شیشه های تزیینی و دکوراتیو/تولید شیشه های ایمنی زمرد شهرکرد2۶

7۶2.9پارتیشن از چوب و اوراق فشرده چوبی/سید بهمن صالحی قهفرخی3۶

۱7۶2.8پروفیل های از جنس فوالد آلیاژی )غیر از فوالد زنگ نزن(/آراد صنعت بام آسیا28

منسوج دو طرف پوشش داده شده با پی وی سی )ویژه تابلوهای تبلیغاتی(/علی اکبر اسامی 25
9۶2.75دهکردی

۱8۶2.53پایانه راه دور RTU/سپنتا مدار پایا تراشه32

۱0۶2.3اسکلت فوالدی سوله/اکبر هاشمی دهکردی28

7۶2فرم دهی انواع فلزات بروش کشیدن مفتول/صابر درعلی بنی28

20۶2 اسکلت  فلزی /غامرضا منصوری بیدکانی28

9۶۱.8لوله از پلی پروپیلن/سجاد هلل گانی25

۱8۶۱.75چیپس میوه/سیاوش واحد74

7۶۱.75درب و پنجره آلومینیومی/اصغر آریافر28

28۶۱.7تولید همزمان برق و حرارت/بهمن زاگرس چهارمحال40

70۶۱.۶انواع آجر نسوز/سید مصطفی امینی2۶

5۶۱.5ماسک یکبار مصرف پزشکی/محمدعلی مومنی گوجانی33

8۶۱.5گریس پایه کلسیم/تولیدی نگین روغن23
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۱0۶۱.44سرور/محمد عبدی قهفرخی30

7۶۱.4سنگ ساب/حسین میر احمدی2۶

7۶۱.4قطعات فوالدی سقف کاذب/سید داود هاشمی باباحیدری28

8۶۱.3تولید گرانول بازیافتی از PE )پلی اتیلن(/ماه طا احمدی سورشجانی37

8۶۱.3دستکش الستیکی صنعتی/بهمن احمدپوردهکردی۱8

۱0۶۱.3درب و پنجره فوالدی/مهدی رضایی قلعه تکی28

۶۶۱.3انواع اسکلت فوالدی ساختمانی/معصومه حسن زاده سورشجانی28

۱2۶۱.25بتن سیال معمولی/پرویز ابراهیمی2۶

25۶۱کنتور گاز توربینی با قابلیت قرائت از راه دور/فرشید اکبر پور33

7۶۱بسته بندی حبوبات و غات و برنج/سید علی درویشی74

8۶۱ شستشو ودانه بندی شن وماسه /علیرحم احمدی چلچه2۶

8۶۱ بسته بندی انواع کاشی وسرامیک /مجتبی رضایی سرتشنیزی2۶

7۶0.85پارتیشن از چوب و اوراق فشرده چوبی/شریف رئیسی وانانی3۶

9۶0.8انواع ظروف پاستیکی دهان گشاد/مجید نجفیان37

8۶0.8تولید پرک بازیافتی از pet )پلی اتیلن ترفتاالت(/بهرام حیدری سورشجانی37

7۶0.8بسته بندی گچ/حمید رضا حاجی رمضانی74

8۶0.7سقف کاذب فوالدی/عصمت عباسی28

9۶0.۶5بسته بندی حبوبات و غات و برنج/نجفقلی احمدی74

8۶0.۶محصوالت بتنی مسلح پیش ساخته/مبنا توان بهساز صنعت2۶

ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سردخانه در دمای باالی صفر درجه سانتیگراد/رفاه ۶3
47۶0.58سازان چهارمحال

8۶0.4سنگ ساختمانی تزیینی ساخته شده از خرده سنگ و مات سیمان/احمد رئیسی نافچی2۶

ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سردخانه در دمای باالی صفر درجه سانتیگراد/مجتمع ۶3
۶۶0.4تولیدی صنعتی سفید بال چهارمحال

8۶0.35ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی و محصوالت کشاورزی در انبار/حسین علیدوستی۶3

۱5۶0.25بسته بندی انواع موم نفتی و مشتقات/پترو پارس عماد74

۱0۶0.25بتن سیال معمولی/افق راه مانا2۶
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7۶0.25اسکلت فوالدی سوله/اسحاق بابادی28

7۶0.2انواع ظروف پاستیکی دهان گشاد/عابدین حاجی حسنی25

7۶0.۱9خدمات ساخت  و نصب دکوراسیون چوبی/منصور واحد دهکردی3۶

7۶0.۱5کابینت از چوب و اوراق فشرده چوبی/منصور مهدوی دهکردی20

۱4۶0.۱3انواع بوش خودرو/حجت اهلل ترکی34

58۶0.07درب و پنجره فوالدی/غامعلی قنبری عدیوی28

8۶0.04البسه و پوشاک از منسوج بی بافت/حبیبه مولوی وردنجانی۱8

35۶0کابل شبکه/پارسیان فیبر ارتباط32

۱۱۶0بتن سیال معمولی/اطمینان بتن زاگرس2۶

۱3۶0 سایر کاالهای بتونی-سیمانی وگچی/اطمینان بتن زاگرس2۶

8۶0ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سردخانه دو مداره/بیژن یخچالی۶3

7۶0 سوله /اسحاق بابادی28

ت
اخ

رس
 زی

ین
تام

 200دهکده فرش 

عد
ست

ح م
طر

0 داروسازی24
ت

اخ
رس

 زی
ین

تام

  منطقه ویژه اقتصادی 

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت
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7. شلرستاخ بارساخ 
شهرســتان فارســان در اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــه وســعت حــدود 558 کیلومتــر مربــع قــرار گرفتــه  اســت. وســعت ایــن شهرســتان 

کــه 3.4 درصــد از مســاحت کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. جمعیــت ایــن شهرســتان 99 هــزار  کیلومتــر مربــع اســت   558

نفــر اســت کــه حــدود ۱0 درصــد از جمعیــت کل اســتان را در خــود دارد. نــرخ بیــکاری درایــن شهرســتان ۱5.73 درصــد برآورد شــده اســت.  

7-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ بارساخ  
ــا  در شهرســتان فارســان از مجمــوع 3552 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 98 درصــد ب

پروانــه صنفــی و کمتــر از 2 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند جــدول)۱-7( و جــدول)7-2(.

جدور  7-1. ساختار  نش صنعتی شلرستاخ بارساخ

(تعداد واحدکد آیسیک رشته بعالیتردیف سلم )درصد(اشتغار)نفر

2۶2827850.0

۱57۱95۱2.5

283۱۶5.4

۱42333.۶

202۱03.۶

292۱03.۶

742۱43.۶

3۶2۱۱3.۶

۶۶۶۱۱سایر

5۶۶43۱00جمع کل
ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدور  7-2. ساختار  نش صنفی شلرستاخ بارساخ

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغار)نفر

7۱5۱۱42.520.5تولیدی۱

5۱3872.5۱4.7خدمات فنی2

۱99۶2877.557.۱خدماتی3

2723507.8توزیعی4

349۶5242.5۱00جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف
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7-2. ساختار جمعیت شلرستاخ بارساخ
کــه از  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

، جمعیــت شهرســتان فارســان 4.25 درصــد رشــد داشــته،  جــدول )3-7( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کاهــش و جمعیــت بیــکار افزایــش داشــته اســت. تعــداد افــراد شــاغل  

جدور  7-3. جمعیت شلرستاخ بارساخ

نرخ رشد)درصد(13951399ردیف

9528۶9933۱.34.25جمعیت )نفر(

-2۱5532۶877.047.25تعداد افراد شاغل )نفر(

9۱۱44807.324.70جمعیت بیکار )نفر(

ماخذ: مرکز آمار ایران

7-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ بارساخ   
ــه جــدول)7-4(  ــوب توســعه شهرســتان فارســان ب ــاری، نقشــه مطل ــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان چهارمحــال و بختی ب

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

ج  ا ســتخر که بخش عمده فعالیت های این شهرستان فعالیت های صنعتی  صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(،  ا

ــت.   ــیمیایی )24( اس ــوالت ش ــواد و محص ــد م ــع تولی ــی )۱4( و صنای ــای معدن ــنگ ه ــایر س س

جدور  7-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ بارساخ

نقشه مسلوب  ه تفکیک رشته بعالیت

 ازرگانی و خدماتمعدخصنعت

استخراج سایر سنگ های معدنی )۱4(صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱399

7-4. اشتغار مسلوب  نش صنعت معدخ وتجارت در ابق 1404
کــه در ســال ۱404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان چهارمحــال و بختیــاری 40.4  بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 4.۱ هــزار نفــر )۱0.2  درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان فارســان اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد  هــزار نفــر خواهــد بــود 

نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ۱.4 هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 
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جدور  7-5. پیش بینی جمعیت و همدبگذاری اشتغار شلرستاخ بارساخ

جمعیت )هزار 
) نفر

جمعیت 
) بیکار)هزار نفر

تعداد شاغالخ 
) )هزار نفر

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

) )هزار نفر

چهارمحال و 
۱0282۱.4307.740.423.929.2بختیاری

۱03.42.230.94.۱2.4۱.4فارسان

ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، ۱400

7-5. طرح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ بارساخ
طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان فارســان بــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایــش 

ســرزمین بــه شــرح جــدول)۶-7(، اســت. اولویت هــای فعالیت هــای صنعتــی شهرســتان شــامل صنایــع مــواد غذایــی و آشــامیدنی 

)۱5(، اســتخراج ســایر ســنگ هــای معدنــی )۱4( و صنایــع تولیــد مــواد و محصــوالت شــیمیایی )24( اســت. بــا توجــه بــه اولویت های 

کمتــری را نیــاز دارنــد،  کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه  تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام ۱ تــا 59 درصــد 

گیرنــد. احیــای واحدهــای صنعتــی و معدنــی نیــز یکــی از مــواردی اســت  می تواننــد در اولویــت طرح هــای شهرســتان فارســان قــرار 

کــه می توانــد اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود را در ایجــاد اشــتغال افزایــش دهــد. در ایــن خصــوص نیــز بــه برخــی از واحدهــای 

کــد در ســطح شهرســتان اشــاره شــده اســت.  را

جدور  7-6. طرح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ بارساخ

نوع 
پروژه

کد 
اشتغار اسامی طرح های دارای اولویتایسیک

) )نفر
پیشربت بیزیکی 
بعلی طرح 

صد
در

 ۶0
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نی
۱079انواع رنگ ساختمانی پایه آلکیدی حالی )روغنی(/جواد محمدی هفشجانی24

3577 شیرین کردن وتصفیه وبسته بندی اب اشامیدنی/آب معدنی کوثر جهانبین۱5

۱07۶.5انواع آبنبات/رضا برخورداری۱5

۱07۱انواع آبنبات/رضا برخورداری۱5

8۶۶ ابنبات /محمد فرهادی ناغانی۱5

۱2۶0.2نان جوی حجیم/آرد سازان شهرکرد۱5

کد
ح را

طر

 ۱0آذین پاستیک25

 ۱2صنایع جهابین پاستیک25

 9تعاونی 4۱7تابان رنگ فارسان24

 0تولید صنعتی چهل چشمه کوهرنگ 



 استاخ  لارمحار و  نتیاری

51

نوع 
پروژه

کد 
اشتغار اسامی طرح های دارای اولویتایسیک

) )نفر
پیشربت بیزیکی 
بعلی طرح 

کد
ح را

 2مصطفی صنیع ثالث و علی کرم محمدی25طر

 50تولیدی صنعتی نیکاب کوهرنگ۱5

عد
ست

ح م
۱709صنعتی فرهیختگان زیست پویان/بایو اتانول سوختی24طر

2309صنعتی فرهیختگان زیست پویان/بایو اتانول سوختی24

صد
در

 59
 - 

ن 0
 بی

ام
تم

مه 
نی

70مسلم رستمی گوجانی/زغال از ضایعات منابع سلولزی24

24)NPK( ۱50نیما لرستانی/کود های کامل یا ماکرو

24)NPK( 70زهره آژئیده جونقانی/کود های کامل یا ماکرو

۱00بازرگانی گوهرتاراز پارسیان/انواع شامپوها به جز شامپو طبی24

70فرشیدفروزنده/انواع شامپوها به جز شامپو طبی24

70شهرام اسامی/یخ خوراکی قالبی۱5

۱00زینت قلع کاریزد/انواع شکات۱5

280محمد هادی اسکندری/انواع شیر پاستوریزه۱5

80اسماعیل شافعی جونقانی/انواع گز۱5

۱07منصور محمدی/ گز ۱5

79مصطفی رحیمی پردنجانی/زغال از ضایعات منابع سلولزی24

۱709صنعتی فرهیختگان زیست پویان/بایو اتانول سوختی24

۶09صنعتی فرهیختگان زیست پویان/بایو اتانول سوختی24

99.2مرتضی محسنی دوست/کود گوگرد بنتونیت دار24

۱0۱۶اردشیراحمدیان/ ترشیجات ۱5

72۱.25حجت اهلل زارع جونقانی/۱40

20022زاگرس صنعت فاریاب/ کودهای فسفاته 24

3۶35تافتون صنعت جونقان/ نان صنعتی - نان اروپائی۱5

شی
مای

یرآ
د غ

ص
در

 ۶0
ی 

باال
ام 

تم
مه 

۱387 بتون اماده /فریدون محمودی برام2۶نی

۶84.5انواع محصوالت سنگی/احمد حیدری پور2۶

784.5محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی/رامین مرتضائی چلچه2۶

584.5کیسه بدون بافت پاستیکی یک الیه از پلی اتیلن/علی مرادی مقدم جونقانی25

۶79.73مصنوعات زینتی از طا/عباس قاسم پور3۶
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نوع 
پروژه

کد 
اشتغار اسامی طرح های دارای اولویتایسیک

) )نفر
پیشربت بیزیکی 
بعلی طرح 

شی
مای

یرآ
د غ

ص
در

 ۶0
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نی

279جعبه مقوایی از مقوای معمولی )ضخیم(/نرگس فروغی پردنجانی2۱

انواع رنگ ساختمانی پایه آلکیدی حالی )روغنی(/تعاونی 4۱7 تولید رنگ صنعتی و ساختمانی 24
۱079تابان فارسان

3577 شیرین کردن وتصفیه وبسته بندی اب اشامیدنی/آب معدنی کوثر جهانبین۱5

۱07۶.5انواع آبنبات/اسماعیل خلیل پور جونقانی۱5

874 شستشو ودانه بندی شن وماسه /الیاس شفقت دهکردی2۶

۱27۱برش انواع سنگ گرانیتی/عبدالرسول حیدری2۶

۱07۱انواع آبنبات/جبار پیرغیب جونقانی۱5

870.5سنگ ساختمانی تزیینی ساخته شده از خرده سنگ و مات سیمان/احمد چراغعلی جونقانی2۶

8۶۶ ابنبات /شرکت تعاونی زردکوه فارسان شهد۱5

۶۶5ماسک یکبار مصرف پزشکی/عصمت بیاتی اشکفتکی33

7۶4.9پارتیشن از چوب و اوراق فشرده چوبی/قربانعلی محمودی3۶

۱2۶4.9چاپ فلکسو برای بسته بندی/صنایع آیسا پاست چهارمحال25

۱0۶4.5پارتیشن از چوب و اوراق فشرده چوبی/محمد مولوی20

۶۶3تولید پرک بازیافتی از pet )پلی اتیلن ترفتاالت(/علی افراس آب37

7۶2.9انواع سبزیجات، صیفی جات و گلهای خوراکی خشک شده/عزیزاله کاویانی فارسانی74

8۶2.۱پارتیشن از چوب و اوراق فشرده چوبی/سام مولوی پردنجانی3۶

۶۶2انواع میوه خشک/فیروز مهر فارسان74

۱0۶۱.3شربت از گیاهان )عصاره، دانه، عرقیات و ...(/سید احمد موسوی قهفرخی74

4۶۱بتن سیال معمولی/نوربخش رحیمی2۶

8۶۱ساخت سایر محصوالت چوبی طبقه بندی نشده در جای دیگر/زهرا نبی زاده2۶

8۶0.55مجموعه کامل کابینت فلزی/تعاونی صنایع فلزی یلدا جونقان3۶

۱0۶0.4دستمال کاغذی جیبی/شرکت سهامی تولیدی بهداشتی مهرنگار پیرغار2۱

8۶0.25درب چوبی پرسی/افشین عرب3۶

۱2۶0.2نان جوی حجیم/یعقوب القاصی۱5

ماخذ: وزارت صنعت، معدن وتجارت
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8. شلرستاخ کوهرنگ
شهرســتان کوهرنــگ یکــی از شهرســتان های اســتان چهارمحــال و بختیــاری اســت که مرکز آن، شــهر چلگرد می-باشــد. شهرســتان 

ــگ از  کوهرن ــه  ــت. منطق کارون و دز  اس ــده رود،  ــمه زاین ــرس(، سرچش گ ــع زا ــه مرتف ــن قل ــوه )دومی ــود زردک ــل وج ــه دلی ــگ ب کوهرن

ســردترین مناطــق ایــران اســت کــه بــه پایتخــت برفــی ایــران شــهرت دارد. وســعیت ایــن شهرســتان حــدود 3۶84 کیلومتــر مربــع کــه 

کــه حــدود  22.4 درصــد از مســاحت کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. جمعیــت ایــن شهرســتان 43 هــزار نفــر اســت 

4.4 درصــد از جمعیــت کل اســتان را در خــود دارد. نــرخ بیــکاری درایــن شهرســتان ۱7.۱درصــد بــرآورد شــده اســت.  

8-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ کوهرنگ
ــا  ــد ب ــش از 98 درص ــارت، بی ــدن و تج ــت، مع ــش صنع ــال در بخ ــاز فع ــادی مج ــد اقتص ــوع 978 واح ــگ از مجم کوهرن ــتان  در شهرس

پروانــه صنفــی و کمتــر از 2 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند جــدول)۱-8( و جــدول)8-2(.

جدور  8-1. ساختار  نش صنعتی شلرستاخ کوهرنگ

(تعداد واحدکد آیسیک رشته بعالیتردیف سلم )درصد(اشتغار)نفر

37۱4۶.7

20۱5۶.7

2۶7434۶.7

25۱۱50۶.7

۱54۶02۶.7

28۱5۶.7

۱52۶7۱00.0جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدور  8-2. ساختار  نش صنفی شلرستاخ کوهرنگ

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغار)نفر

۱74۶7.5۱8.۱تولیدی۱

7۶407.9خدمات فنی2

۶3۱2۱7.5۶5.5خدماتی3

8222.58.5توزیعی4

9۶3347.5۱00جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف
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8-2. ساختار جمعیت شلرستاخ کوهرنگ
کــه از  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

، جمعیــت شهرســتان کوهرنــگ 4.25 درصــد رشــد داشــته،  جــدول )3-8( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کاهــش داشــته اســت.  کاهــش و جمعیــت بیــکار  تعــداد افــراد شــاغل 

جدور  8-3. جمعیت شلرستاخ کوهرنگ

نرخ رشد)درصد(13951399ردیف

4۱53543298.44.25جمعیت )نفر(

-9079۱۱7۱5.۶38.08تعداد افراد شاغل )نفر(

33842095.529.04جمعیت بیکار )نفر(

ماخذ: مرکز آمار ایران

8-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ کوهرنگ
کوهرنــگ بــه جــدول)8-4(  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان چهارمحــال و بختیــاری، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان 

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

آنهــا پاییــن و یــا متوســط  کــه ســطح تکنولــوژی  کــه بخــش عمــده فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت 

می باشــد. انــواع معــدن شــامل ســنگ های قیمتــی،  ســنگ آهــک و ... نیــز از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان 

بــه شــمار مــی رود.  ایــن شهرســتان در فعالیت هــای بازرگانــی از جملــه فعالیت هــای پشــتیبان حمــل و نقــل و خدمــات پشــتیبان 

تجــارت و بازرگانــی همچــون خدمــات مخابراتــی، خدمــات مالــی و بیمــه نیــز دارای ظرفیــت اســت.  

جدور  8-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ کوهرنگ

نقشه مسلوب  ه تفکیک رشته بعالیت

 ازرگانی و خدماتمعدخصنعت

استخراج سایر سنگ های معدنی )۱4(صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )2۶(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱399.

8-4. اشتغار مسلوب شلرستاخ کوهرنگ  نش صنعت معدخ وتجارت در ابق 1404
ــرخ  ــرخ بیــکاری ۶.5 و ن ــا هــدف ن ، ب ــر ماحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور ــوازن مبتنــی ب ــه توســعه مت ــا هــدف نیــل ب ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)8-5(، 
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ــاز  ــورد نی ــاغل م ــداد مش ــال ۱404 تع ــه در س ک ــد  ــان می ده ــده نش ــام ش ــای انج ــی ه ــت. بررس ــده اس ــذاری ش ــی و هدفگ پیش بین

بــرای اســتان چهارمحــال و بختیــاری  40.4 هــزار نفــر خواهــد بــود کــه ۱.2هــزار نفــر )4.4 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان کوهرنــگ 

اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ۱.2 هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدور  8-5. پیش بینی جمعیت و هدبگذاری اشتغار شلرستاخ کوهرنگ

جمعیت )هزار 
) نفر

جمعیت 
) بیکار)هزار نفر

تعداد شاغالخ 
) )هزار نفر

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

) )هزار نفر

چهارمحال و 
2۱.4307.7329.۱40.423.929.2بختیاری

0.9۱3.5۱4.4۱.8۱.0۱.2کوهرنگ

ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، ۱400

8-5. طرح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ کوهرنگ
ــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایــش  کوهرنــگ ب طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان 

ســرزمین بــه شــرح جــدول)۶-7(، اســت. مهمتریــن طــرح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه صنایــع مــواد 

کانــی غیــر فلــزی )2۶( اســت. ســایر  غذایــی و آشــامیدنی )۱5(، اســتخراج ســایر ســنگ هــای معدنــی )۱4( و تولیــد محصــوالت 

کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت  ــا 59 درصــد  طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام ۱ ت

کــه می توانــد  گیرنــد. احیــای واحدهــای صنعتــی و معدنــی نیــز یکــی از مــواردی اســت  کوهرنــگ قــرار  طرح هــای شهرســتان 

کــد در ســطح  اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود را در ایجــاد اشــتغال افزایــش دهــد. در ایــن خصــوص نیــز بــه برخــی از واحدهــای را

شهرســتان اشــاره شــده اســت.
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جدور  7-6. طرح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ کوهرنگ

نوع 
پروژه

کد 
اشتغار اسامی طرح های دارای اولویتایسیک

) )نفر
پیشربت بیزیکی 
بعلی طرح

کد
ح را

طر

 33دزداران دوآب صمصامی۱5

عد
ست

ح م
  شهر ک تخصصی آب معدنی دیمه۱5طر

۱008۶.47آب کوثر سروش سپاهان۱5

شی
مای

د آ
ص

در
 ۶0

ی 
باال

ام 
تم

مه 
نی

2۱95.75انواع آب معدنی طبیعی/تولید و بسته بندی آب معدنی نگین زردکوه کوهرنگ۱5

۱293.73شن و ماسه شستشو و دانه بندی شده/رسول قائدامینی اسدآبادی۱4

 مصالح سنگی ساختمانی دانه بندی شده ۱4
۱890.۶5)شن،ماسه، ریگ، سنگ و باالست(/تولیدی گردنه زره شهرکرد

۱008۶ اب معدنی /دسپارت زاگرس۱5

50۶۱.5توربین های هیدرولیک با قدرت بین ۱000 کیلو وات تا ۱0000 کیلو وات/وحدت صنعت کارون29

24۶0.05انواع آب معدنی طبیعی/تولید و بسته بندی آب معدنی نگین زردکوه کوهرنگ۱5

ی
اد

یج
ا

حمید طهماسبی شاه منصوری/ مصالح سنگی ساختمانی دانه بندی شده )شن،ماسه، ریگ، ۱4
۱20سنگ و باالست(

اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری/ مصالح سنگی ساختمانی دانه بندی ۱4
۱۶0شده )شن،ماسه، ریگ، سنگ و باالست(

280اکبر مصلحی/انواع آب معدنی طبیعی۱5

280علیرضا امینی/انواع آب معدنی طبیعی۱5

340مهداد محمودی/انواع آب معدنی طبیعی۱5

250علی عبدالهی آرپناهی/انواع آب معدنی طبیعی۱5

300گوهر آبتاب ایرانیان/انواع آب معدنی طبیعی۱5

240مجید مظفرزاده/گاب۱5

280جمعیت هال احمر/انواع آب معدنی طبیعی۱5

۱80پیام کریمی/انواع آب معدنی طبیعی۱5

350زهرا حاجی هاشمی/انواع آب معدنی طبیعی۱5
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نوع 
پروژه

کد 
اشتغار اسامی طرح های دارای اولویتایسیک

) )نفر
پیشربت بیزیکی 
بعلی طرح

صد
در

 59
 - 

ن 0
 بی

ام
تم

مه 
نی

252سیما محمدی/انواع آب معدنی طبیعی۱5

233چشمه جوشان آبشار کوهرنگ دیمه/انواع آب معدنی طبیعی۱5

325شهربان امیری پیدنی/انواع آب معدنی طبیعی۱5

375زاگرس کوثر کوهرنگ/انواع آب معدنی طبیعی۱5

3۶9الماس سفید زاگرس/انواع آب معدنی طبیعی۱5

۱۶9جعفر ناصری پیدنی/انواع آب معدنی طبیعی۱5

259محمدمراد رئیسی اردلی/انواع آب معدنی طبیعی۱5

2۶20تعاونی آب معدنی پاک نوش دیمه کوهرنگ/آب معدنی طبیعی بدون گاز۱5

2520.98فاطمه روزبهانی/انواع آب معدنی طبیعی۱5

2835.05شهرام شفیعیون/انواع آب معدنی طبیعی۱5

5438آبادیس کوهسار زالل دیمه/انواع آب معدنی طبیعی۱5

شی
مای

یرآ
د غ

ص
در

 ۶0
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نی

797.75ذخیره سازی و نگهداری غات در سیلو/احمد لهرابیان گله۶3

2۱95.75انواع آب معدنی طبیعی/بهروز بابادی۱5

۱293.73شن و ماسه شستشو و دانه بندی شده/پارسا کوشان زاگرس۱4

 مصالح سنگی ساختمانی دانه بندی شده )شن،ماسه، ریگ، سنگ و باالست(/سپاس گستر ۱4
۱890.۶5زاگرس

78۶.25ذخیره سازی و نگهداری غات در سیلو/عبد محمد لهرابیان گله۶3

۱008۶ اب معدنی /آب معدنی کوثر سروش سپاهان۱5

878فرم دهی انواع فلزات بروش کشیدن مفتول/کرامت خدادادی گله28

2075.75ظروف یکبار مصرف مواد غذایی و بهداشتی از کاغذ و مقوا/منور زمانی احمد محمودی2۱

۱۱72.5انواع ترشی )میوه ها و سبزیجات محافظت شده در سرکه(/سعید کرمی74

50۶۱.5توربین های هیدرولیک با قدرت بین ۱000 کیلو وات تا ۱0000 کیلو وات/وحدت صنعت کارون29

24۶0.05انواع آب معدنی طبیعی/تهران برکلی۱5

ت
اخ

رس
 زی

ین
تام

85 شهرک آب معدنی کوهرنگ 

ماخذ: وزارت صنعت، معدن وتجارت
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کیار 9. شلرستاخ 
شهرســتان کیــار در اســتان چهارمحــال و بختیــاری مــی باشــد کــه وســعتی حــدود ۱45۱کیلومتر مربــع دارد و 8.8 درصد از مســاحت 

کــه حــدود 5.3 درصــد از جمعیــت کل  کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. جمعیــت ایــن شهرســتان 53 هــزار نفــر اســت 

اســتان را در خــود دارد. نــرخ بیــکاری درایــن شهرســتان ۱4.53درصــد بــرآورد شــده اســت.  

کیار 9-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ 
کیــار  از مجمــوع 2۱08 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 98 درصــد بــا پروانــه  در شهرســتان 

صنفــی و کمتــر از 2 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند جــدول)۱-9( و جــدول)9-2(.

جدور  9-1ساختار  نش صنعتی شلرستاخ کیار

(تعداد واحدکد آیسیک رشته بعالیتردیف سلم )درصد(اشتغار)نفر

33۱۱22.۶

۱43297.9

20۱52.۶

2۱۱52.۶

293407.9

24۱582.۶

2۶۱4۱353۶.8

۶3۱52.۶

23۱۱02.۶

25۱52.۶

۱59۶7823.7

342۱۱5.3

38993۱00جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب
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جدور  9-2. ساختار  نش صنفی شلرستاخ کیار

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغار)نفر

3893۱7.5۱8.8تولیدی۱

32۱۱90۱5.5خدمات فنی2

۱۱83732.557.۱خدماتی3

۱773558.۶توزیعی4

2070۱595۱00جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

کیار 9-2. ساختار جمعیت شلرستاخ 
کــه از  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

، جمعیــت شهرســتان کیــار 4.25 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  جــدول )3-9( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کاهــش و جمعیــت بیــکار افزایــش داشــته اســت. افــراد شــاغل در ایــن دوره 

جدور  9-3. جمعیت شلرستاخ کیار

نرخ رشد)درصد(13951399ردیف

5097۶53۱40.24.25جمعیت )نفر(

-۱3399۱4378.۶۱7.25تعداد افراد شاغل )نفر(

3۱08257۱.87.3۱جمعیت بیکار )نفر(

ماخذ: مرکز آمار ایران

کیار 9-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ 
کیــار بــه جــدول)9-4(  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان چهــار و محــال و بختیــاری، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان 

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

کــه بخــش عمــده فعالیت هــا در فضــای مطلــوب ایــن شهرســتان شــامل صنایــع مــواد غذایــی و آشــامیدنی، صنایــع تولیــد مــواد و 

کانــی غیرفلــزی و همچنیــن اســتخراج ســایر ســنگ های معدنــی می باشــد.   محصــوالت شــیمیایی و 
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جدور  9-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ کیار

نقشه مسلوب  ه تفکیک رشته بعالیت

 ازرگانی و خدماتمعدخصنعت

استخراج سایر سنگ های معدنی )۱4(صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )2۶(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱399.

کیار  نش صنعت معدخ وتجارت در ابق 1404 9-4. اشتغار مسلوب شلرستاخ 
ــرخ  ــرخ بیــکاری ۶.5 و ن ــا هــدف ن ، ب ــر ماحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور ــوازن مبتنــی ب ــه توســعه مت ــا هــدف نیــل ب ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)9-5(، 

ــاز  ــورد نی ــاغل م ــداد مش ــال ۱404 تع ــه در س ک ــد  ــان می ده ــده نش ــام ش ــای انج ــی ه ــت. بررس ــده اس ــذاری ش ــی و هدفگ پیش بین

کیــار  کــه ۱.3 هــزار نفــر )3.2 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان  بــرای اســتان چهــار و محــال و بختیــاری 40.4 هــزار نفــر خواهــد بــود 

اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 3.۱ هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدور  9-5. پیش بینی جمعیت و هدبگذاری اشتغار شلرستاخ کیار

جمعیت )هزار 
) نفر

جمعیت 
) بیکار)هزار نفر

تعداد شاغالخ 
) )هزار نفر

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

) )هزار نفر

چهارمحال و 
2۱.4307.7329.۱40.423.929.2بختیاری

۱.2۱۶.۶۱7.72.2۱.33.۱کیار

ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، ۱400

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول)۶-9(، اســت. مهمتریــن طــرح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان شــامل صنایــع مــواد غذایــی 

کانــی غیرفلــزی و همچنیــن اســتخراج ســایر ســنگ های معدنــی  و آشــامیدنی، صنایــع تولیــد مــواد و محصــوالت شــیمیایی و 

کــه اشــتغالزایی بیشــتر و  می باشــد. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام ۱ تــا 59 درصــد 

گیرنــد. احیــای واحدهــای صنعتــی و معدنــی  کیــار قــرار  ســرمایه کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طرح هــای شهرســتان 

کــه می توانــد اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود را در ایجــاد اشــتغال افزایــش دهــد. در ایــن خصــوص نیــز  نیــز یکــی از مــواردی اســت 

کــد در ســطح شهرســتان اشــاره شــده اســت. بــه برخــی از واحدهــای را
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جدور  9-6. طرح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ کیار

نوع 
پروژه

کد 
اشتغار اسامی طرح های دارای اولویتایسیک

) )نفر
پیشربت بیزیکی 
بعلی طرح 

کد
ح را

 ۱8آریا فلز زاگرس3۱طر

 ۱2شهرداری ناغان2۶

عد
ست

ح م
طر

۱005۱۱.4۱نوین اقتصاد پارس/کاغذ از کربنات کلسیم2۶

شی
مای

د آ
ص

در
 ۶0

ی 
باال

ام 
تم

مه 
نی

25۶0.۱7سیصد و پنجاه و یک تولیدی گچ اردل2۶

۱0۶0.4یاسر عزتیان2۶

8۶۱کیامرث رئیسی/بسته بندی حبوبات و غات و برنج2۶

 مصالح سنگی ساختمانی دانه بندی شده )شن،ماسه، ریگ، سنگ و باالست(/تولیدی گردنه زره ۱4
۱888شهرکرد

ی
اد

یج
ا

250اقتصاد سازان دنا/سنگ آهک دانه بندی شده۱4

۱30بهرنگ یوسفی/سنگ ساختمانی تزیینی ساخته شده از خرده سنگ و مات سیمان2۶

70مهدی خانی/محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی2۶

50رستم ابراهیمی/محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی2۶

70رضا ابراهیمی/محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی2۶

70روزبه امینی ناغانی/محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی2۶

80ایمان صفری ناغانی/محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی2۶

70اسماعیل حقیقی/محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی2۶

70عباس رحیمی/محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی2۶

50اسماعیل برخورداری/محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی2۶

70نادر برخورداری/محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی2۶

80معصومه سبزیکار/محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی2۶

80جلیل مقدس قهفرخی/انواع بطری شیشه ای2۶

70مصطفی یوسفی/لوازم تزیینی چینی2۶

70روح اله جمشیدی/محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی2۶

۶0نریمان سلیم پور/محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی2۶

70فرامرز بهرامی گهرویی/بتن سیال معمولی2۶
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نوع 
پروژه

کد 
اشتغار اسامی طرح های دارای اولویتایسیک

) )نفر
پیشربت بیزیکی 
بعلی طرح 

ی
اد

یج
ا

۶0رضا برخورداری/انواع آبنبات۱5

80مسیب داراب پور/انواع آبنبات۱5

70ناصر برخورداری/انواع آبنبات۱5

۱50کورش مردانی ناغانی/گوشت مرغ تازه  بسته بندی شده۱5

۱00مهدی اکبری خراجی/انواع ترشی )میوه ها و سبزیجات محافظت شده در سرکه(۱5

300دستان سبز پارسی/انواع ترشی )میوه ها و سبزیجات محافظت شده در سرکه(۱5

۱40رضا جمشیدی گهروئی/خوراک آماده دام۱5

70حمید برخورداری ناغانی/انواع آبنبات۱5

70عباس برخورداری/انواع آبنبات۱5

200عبدالحسین ابراهیمی ناغانی/انواع شیره میوه )به جز شیره خرما(۱5

۱00پیمان سلیمی ناغانی/انواع ماست با ماندگاری باال۱5

70جهانبخش رحیمی/انواع آبنبات۱5

۶0موسی برخورداری/انواع آبنبات۱5

۶0پریسا یوسفی نبا/انواع میوه خشک۱5

۱50ارسان رحیمی پور/خوراک آماده طیور۱5

70ترشی مخلوط مهزاد/انواع ترشی )میوه ها و سبزیجات محافظت شده در سرکه(۱5

۶00شریان پویای پردیس/انواع آب میوه غیر مرکبات از کنسانتره یا پوره۱5

۱90نوین اقتصاد پارس2۶

صد
در

 59
 -۱

ن 
 بی

ام
تم

مه 
نی

87الماس چغاخور ایرانیان/سنگ ساختمانی تزیینی ساخته شده از خرده سنگ و مات سیمان2۶

۱27تعاونی تولیدی توزیعی یاسین اندیشه بختیاری/گز۱5

289علی خیبری هفشجانی/ خوراک اماده ابزیان ۱5

۱005۱۱.4۱نوین اقتصاد پارس/کاغذ از کربنات کلسیم2۶

722قدرت اله صفی شلمزاری/ خیار شور ۱5

۱523.9اسفندیار سعیدی/محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی2۶

82۶ابراهیم رئیسی/محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی2۶

827حسین علی اسدی امیرآبادی/زغال از ضایعات منابع سلولزی24

747علی اصغر مرادی دزکی/محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی2۶
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نوع 
پروژه

کد 
اشتغار اسامی طرح های دارای اولویتایسیک

) )نفر
پیشربت بیزیکی 
بعلی طرح 

شی
مای

یرآ
د غ

ص
در

 ۶0
ی 

باال
ام 

تم
مه 

۱888 مصالح سنگی ساختمانی دانه بندی شده )شن،ماسه، ریگ، سنگ و باالست(/شهرداری گهرو۱4نی

777.75خدمات ساخت  و نصب دکوراسیون چوبی/منوچهر مردانی3۶

۱4۶3انواع ظروف پاستیکی دهان گشاد/صنایع پرویزی25

8۶۱محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی/کیامرث رئیسی2۶

۱0۶0.4آهک پخته )آهک کلسینه(/یاسر عزتیان2۶

25۶0.۱7گچ تحریر/سیصد و پنجاه و یک تولیدی گچ اردل2۶

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

10. شلرستاخ لردگاخ
از  کــه 20.۶ درصــد  بــه وســعت حــدود 3397کیلومتــر مربــع قــرار دارد  شهرســتان لــردگان در اســتان چهارمحــال و بختیــاری 

مســاحت کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. جمعیــت ایــن شهرســتان 2۱8 هــزار نفــر بــوده  اســت کــه ســهم 22 درصــدی 

ــت.   ــده اس ــرآورد ش ــد ب ــتان ۱۶.79 درص ــن شهرس ــکاری درای ــرخ بی ــاری را دارد. ن ــال و بختی ــتان چهارمح ــت کل اس از جمعی

10-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ لردگاخ
در شهرســتان لــردگان از مجمــوع 5372 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 98 درصــد بــا 

پروانــه صنفــی و کمتــر از 2 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند جــدول)۱-۱0( و جــدول)۱0-2(.

جدور  10-1. ساختار  نش صنعتی شلرستاخ لردگاخ

(تعداد واحدکد آیسیک رشته بعالیتردیف سلم )درصد(اشتغار)نفر

۱4545۶.8

۱822۱2.7

27۱5۱.4

2۱۱۱۶۱.4

29۱3۱.4

2443275.5

2۶4239357.5

۶3۱5۱.4

23۱4۱.4
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(تعداد واحدکد آیسیک رشته بعالیتردیف سلم )درصد(اشتغار)نفر

3۱۱9۱.4

253324.۱

۱57۱349.۶

283354.۱

34۱۱3۱.4

73۱042۱00جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدور  10-2. ساختار  نش صنفی شلرستاخ لردگاخ

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغار)نفر

۱4788۱2.527.9تولیدی۱

۶40325۱2.۱خدمات فنی2

2۶49۱20050.0خدماتی3

532295۱0.0توزیعی4

52992۶32.5۱00جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

10-2. ساختار جمعیت شلرستاخ لردگاخ
کــه از  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

، جمعیــت شهرســتان لــردگان 4.25 درصــد رشــد داشــته،  جــدول )3-۱0( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کاهــش و جمعیــت بیــکار افزایــش داشــته اســت. تعــداد افــراد شــاغل 

جدور  10-3. جمعیت شلرستاخ لردگاخ

نرخ رشد)درصد(13951399ردیف

209۶8۱2۱8582.94.25جمعیت )نفر(

-4۶8۶759۱44.029.۶4تعداد افراد شاغل )نفر(

۱503۶۱0578.72۶.20جمعیت بیکار )نفر(

ماخذ: مرکز آمار ایران
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10-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ لردگاخ 
ــدول)۱0-4(  ــه ج ــردگان ب ــتان ل ــعه شهرس ــوب توس ــه مطل ــاری، نقش ــال و بختی ــتان چهارمح ــش اس ــوب آمای ــند مص ــاس س ــر اس ب

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

صنایــع مــواد غذایــی و آشــامیدنی )۱5(، اســتخراج ســایر ســنگ هــای معدنــی )۱4( و صنایــع تولیــد مــواد و محصــوالت شــیمیایی 

)24( اســت. همچنیــن اســتخراج ســایر ســنگ هــای معدنــی )۱4( نیــز از فعالیــت هــای معدنــی ایــن شهرســتان بــه شــمار مــی رود.

جدور  10-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ لردگاخ

نقشه مسلوب  ه تفکیک رشته بعالیت

 ازرگانی و خدماتمعدخصنعت

استخراج سایر سنگ های معدنی )۱4(صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱399.

10-4. اشتغار مسلوب  نش صنعت معدخ وتجارت در ابق 1404
ــرخ  ــرخ بیــکاری ۶.5 و ن ــا هــدف ن ، ب ــر ماحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور ــوازن مبتنــی ب ــه توســعه مت ــا هــدف نیــل ب ب

ــدول)۱0-5(،  ــرح ج ــه ش ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــش صنع ــاز بخ ــورد نی ــغل م ــداد ش ــتان و تع ــت شهرس ــد جمعی ــارکت 42 درص مش

ــاز  ــورد نی ــاغل م ــداد مش ــال ۱404 تع ــه در س ک ــد  ــان می ده ــده نش ــام ش ــای انج ــی ه ــت. بررس ــده اس ــذاری ش ــی و هدفگ پیش بین

کــه 8.9 هــزار نفــر )22درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان لــردگان  بــرای اســتان چهارمحــال  و بختیــاری 40.4 هــزار نفــر خواهــد بــود 

اســت.  از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 2.3هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدور  10-5. پیش بینی جمعیت و هدبگذاری اشتغار شلرستاخ لردگاخ

جمعیت )هزار 
) نفر

جمعیت 
) بیکار)هزار نفر

تعداد شاغالخ 
) )هزار نفر

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

) )هزار نفر

چهارمحال و 
۱0282۱.4307.740.423.929.2بختیاری

227.44.7۶8.۱8.95.32.3لردگان

ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، ۱400
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10-5. طرح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ لردگاخ
طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان لــردگان بــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات 

ایــن شهرســتان  بــه  اولویــت دار مربــوط  بــه شــرح جــدول)۶-۱0(، اســت. مهمتریــن طــرح هــای  آمایــش ســرزمین 

اســتخراج ســایر ســنگ هــای معدنــی )۱4( و صنایــع تولیــد مــواد و  مربوط به صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(،  

محصــوالت شــیمیایی )24( اســت . بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام ۱ تــا 

کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طرح هــای شهرســتان لــردگان  59 درصــد 

کــه می توانــد اســتفاده از ظرفیت هــای  گیرنــد. احیــای واحدهــای صنعتــی و معدنــی نیــز یکــی از مــواردی اســت  قــرار 

کــد در ســطح شهرســتان  موجــود را در ایجــاد اشــتغال افزایــش دهــد. در ایــن خصــوص نیــز بــه برخــی از واحدهــای را

اشــاره شــده اســت. 

جدور  10-6. طرح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ لردگاخ

نوع 
پروژه

کد 
اشتغار اسامی طرح های دارای اولویتایسیک

) )نفر
پیشربت بیزیکی 
بعلی طرح

صد
در

 ۶0
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نی

879شن و ماسه دانه بندی شده/نیره منصوری هفشجانی۱4

میلگرد آجدار به صورت کاف یا شاخه ای از جنس فوالد ساده کربنی27
۱079 و کم آلیاژی/تعاونی شمش و فوالد الیا      زی شهاب لردگان

۶۶5بسته بندی خوراک دام -طیور-آبزیان/بهنام علی محمدی نافچی۱5

۱۶۶3.4فرآوری و طعم دار کردن انواع گوشت/مجتمع کشت و صنعت شهرکرد۱5

۱2۶0.25هیپوکلریت سدیم/احمد جمالی ارمندی24
کد

ح را
طر

 5اسماعیل بهمن و محمد فرهمند2۶

 ۱3حاج بابا فرهادی دوست2۶

 ۱۶سامان سلولز لردگان2۱

  سنگشکن کندکوه2۶

 7تعاونی تولید دستمال کاغذی طراوت چویل دنا2۱

 9فریبرزصفری وشمس الدین محمودی2۶

عد
ست

ح م
طر

34044.07خاور سیمان پارسیان/سیمان پرتلند2۶

۱۶03۶.4۱پترو آرمند لردگان/کریستال مامین24

  صنایع پایین دستی پتروشیمی لردگان24

  پارک اوره 24
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نوع 
پروژه

کد 
اشتغار اسامی طرح های دارای اولویتایسیک

) )نفر
پیشربت بیزیکی 
بعلی طرح

صد
در

 59
 - 

ن 0
 بی

ام
تم

مه 
نی

۱03مسلم ملک/محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی2۶

83سعید نصیری/محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی2۶

۶4آیت اله حسین پور آقایی/انواع محصوالت سفالی غیر ساختمانی2۶

۱55سید سیف اهلل فاضلی چهارمحالی/محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی2۶

۶۶حمزه خدادادی/ قطعات پیش ساخته  بتونی وسیمانی وسبک2۶

۱07داریوش شیرمردی/ مصالح سنگی ساختمانی دانه بندی شده )شن،ماسه، ریگ، سنگ و باالست(۱4

77امیر حمزه جلیل شش بهره/محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی2۶

77خیرگردمحمدی مقدم/ قطعات پیش ساخته  بتونی وسیمانی وسبک2۶

78شرکت تعاونی رشته اش زردکوه/ رشته اش ۱5

99سید حسین دانیالی/شن و ماسه دانه بندی شده۱4

99شهرداری آلونی/شن و ماسه دانه بندی شده۱4

89عباسقلی بابامیر ساطحی/سنگ ساختمانی تزیینی ساخته شده از خرده سنگ و مات سیمان2۶

89.۶تعاونی تولیدی برادران احمدی آموئی/انواع بیسکویت۱5

8۱۱حشمت اله موسوی مطلق/شن و ماسه دانه بندی شده۱4

7۱۱سید محمد علی موسوی/انواع آبنبات۱5

50۱4اسماعیل عباسی منجرمویی/ خیار شور ۱5

7۱4.5بیژن امیری دهنویی/2۶0

7۱5علی حبیبی/ قطعات پیش ساخته  بتونی وسیمانی وسبک2۶

8۱۶امین تیرگیر مال خلیفه/شن و ماسه دانه بندی شده۱4

27۱۶شرکت تعاونی تولید قند شیرین شهد لردگان/ قند کله وحبه ازشکر۱5

8۱7سید علی موسوی/عملیات تکمیلی بر روی سنگ2۶

۶۱9حسن نصیری بهزادی/ قطعات پیش ساخته  بتونی وسیمانی وسبک2۶

920حوری جمشیدی/ انواع الستیک تایرماشینهای کشاورزی وراهسازی 2۶

824رمضان دشتی گردابی/ شستشو ودانه بندی شن وماسه 2۶

۱827کشت وصنعت زرچین بختیاری/ سوسیس وکالباس ازگوشت مرغ ۱5

3328حسین جلیل پیران/سیمان نسوز2۶

3034آب معدنی چشمه کیمیای پروز/ اب معدنی ۱5
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نوع 
پروژه

کد 
اشتغار اسامی طرح های دارای اولویتایسیک

) )نفر
پیشربت بیزیکی 
بعلی طرح

صد
در

 59
 - 

ن 0
 بی

ام
تم

مه 
نی

93۶بابک کریمی/آسفالت2۶

۱038غامعلی اسماعیلی/ شستشو ودانه بندی شن وماسه 2۶

740.۶سکینه خالدی سردشتی/محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی2۶

34044.07خاور سیمان پارسیان/سیمان پرتلند2۶

745بهسازان میاس/ مصالح سنگی ساختمانی دانه بندی شده )شن،ماسه، ریگ، سنگ و باالست(۱4

۱050.5شاهین برخورداری ناغانی/ظروف مسی آشپزخانه24

۶55سیاوش الیقی قلعه سوخته/ سردخانه زیرصفر ۱5

شی
مای

یرآ
د غ

ص
در

 ۶0
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نی

۶93 قطعات پیش ساخته  بتونی وسیمانی وسبک/غام دریای لعل2۶

889.25بسته بندی انواع پودرهای شوینده و پاک کننده خانگی و صنعتی/صادق جلیل پیران74

۱084.5برش انواع سنگ گرانیتی/فضل اهلل اسدی)سنگبری ستاره دو مکان(2۶

784.5لنت ترمز خودرو/خداخواست محمدی34

۱284 بازیافت ضایعات پاستیک/شرکت تعاونی سها پاستیک مازند37

879شن و ماسه دانه بندی شده/فرزاد کریمی۱4

میلگرد آجدار به صورت کاف یا شاخه ای از جنس فوالد ساده کربنی و کم آلیاژی/تعاونی شمش 27
۱079و فوالد الیا      زی شهاب لردگان

۱077.۶اسکلت فوالدی سوله/تعاونی تولیدی جویبار فوالد نقش جهان28

775.5کیسه بدون بافت پاستیکی یک الیه از پلی اتیلن/شهام قنبری کهیانی25

774 شستشو ودانه بندی شن وماسه /تعاونی سنگ شکن رشیدی ده رشید2۶

472.۶شیشه نشکن ساختمانی )آب دیده(/تعاونی شیشه دو جداره زمرد لردگان2۶

572.3کرکره ای کردن ورق فلزی/تولید تابلو برق35

۱4۶8.5گلدوزی بر روی پارچه/میلاد حسنی۱7

سنگ ساختمانی تزیینی ساخته شده از خرده سنگ و مات رزین/تعاونی تولید سنگ 2۶
۱5۶8.5مصنوعی غنچه لردگان

23۶8 سنگ مصنوعی /تعاونی تولید سنگ مصنوعی غنچه لردگان2۶

5۶8مخازن فلزی ذخیره ای )به جز مخازن مواد غذایی(/محمد صادق طاهری شاه قریه28

50۶5.25محصوالت بتنی مسلح پیش ساخته/ره شاد2۶

۱3۶5البسه و پوشاک از منسوج بی بافت/محمد ویسی زاده۱7
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نوع 
پروژه

کد 
اشتغار اسامی طرح های دارای اولویتایسیک

) )نفر
پیشربت بیزیکی 
بعلی طرح

شی
مای

یرآ
د غ

ص
در

 ۶0
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نی

۶۶5بسته بندی خوراک دام -طیور-آبزیان/تعاونی ۱99 لردگان۱5

5۶4برش انواع سنگ تراورتن/فرهاد سنگ لردگان2۶

5۶4 قطعات پیش ساخته  بتونی وسیمانی وسبک/کیمیاصنعت چهارمحال2۶

۱۶۶3.45بسته بندی حبوبات و غات و برنج/اهلل بخش الیقی قلعه سوخته74

۱2۶3.45ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سردخانه دو مداره/اهلل بخش الیقی قلعه سوخته۶3

۱۶۶3.4فرآوری و طعم دار کردن انواع گوشت/عباس الیقی قلعه سوخته۱5

۱4۶2.93بتن سیال معمولی/رستم جلیل2۶

۶۶2.۶درب و پنجره آلومینیومی/سعید امیری28

۱4۶2برش انواع سنگ گرانیتی/الوان سنگ سفید لردگان2۶

۶۶۱.75محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی/بتول حیدری جوانمردی2۶

۱0۶۱.3محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی/سید حسن موسوی مقدم2۶

8۶۱.27مصنوعات زینتی از طا/سهراب بنی مسنی3۶

۱0۶۱محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی/سید علی باز موسوی بیدلی2۶

8۶0.۶5انواع ظروف پاستیکی دهان گشاد/یونس موسوی سردشتی37

۱0۶0.۶4شکل دهی ورق/یوسف محمودی28

7۶0.45محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی/اکبرحسین پور آقائی2۶

۱5۶0.4عایق رطوبتی پرایمر/توران خورشیدی25

7۶0.3محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن سبک با فوم پلیمری/عمران و توسعه روستایی سونک2۶

۱2۶0.25هیپوکلریت سدیم/احمد جمالی ارمندی24

7۶0.25کابینت از چوب و اوراق فشرده چوبی/تعاونی صنایع چوبی خاوران روستای سرقلعه3۶

7۶0.08محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی/رحیم دریاکش2۶

عد
ست

ح م
طر

۱۱00اوره فرمالدهید24

ت
اخ

رس
 زی

ین
تام

0 پارک های شیمیایی24

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت
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11. جمع  ندی استاخ  لارمحار و  نتیاری

1. بررسی وضعیت موجود در استاخ 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری ۱ درصــد از مســاحت کشــور و ۱.2 درصــد از جمعیــت کشــور از جمعیــت کشــور را بــه خــود اختصــاص 

داده اســت. براســاس آخریــن اطاعــات مرکــز آمــار ایــران نــرخ رشــد جمعیــت ایــن اســتان نیــز طــی دوره ۱390-95 معــادل 0.44 

درصــد بــوده اســت.  

ســهم ایــن اســتان از ارزش افــزوده کشــوری در بخــش صنعــت حــدود 0.7درصــد و در بخــش معــدن 0.09درصــد بــوده اســت. 

کلیــدی در حــوزه تولیــد )صنعتــی و معدنــی( و تجــارت اســتان چهارمحــال و بختیــاری می تــوان بــه  از مهم تریــن زیرســاخت های 

مــوارد زیــر اشــاره داشــت:

30تعداد شهرک ها و ناحیه صنعتی 

22نواحی صنعتی در حال  بهره برداری

 

از منظر تعداد واحدهای صنعتی، 44.8 درصد صنایع استان تنها در سه رشته فعالیت صنعتی  به شرح زیر قرار دارند. 

صنایع غذایی و آشامیدنی )کد ۱5( با سهم ۱4.8 درصد؛	 

کانی غیرفلزی)کد 2۶(  با سهم 22 درصد؛	  سایر محصوالت 

ساخت موادومحصوالت شیمیائی )کد24( با سهم 8 درصد.	 

ضمن آنکه 49 درصد از مجموع صنایع فعال استان نیز در شهرستان شهرکرد استقرار دارند.

2. مزیت های استاخ  لارمحار و  نتیاری  ا مالحظات آمایش سرزمین
مزیت های استان  چهارمحال و بختیاری بر اساس ماحظات آمایش سرزمین در جدول زیر ارایه شده است. 
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1-11. اهم مزیت های صنعتی، معدنی و تجاری استاخ  لارمحار و  نتیاری

 ازرگانی و خدماتمعدخصنعتشلرستاخ

ن 
وج

بر

فلزات اساسی )27(

استخراج سنگ های فلزی )۱3(ساخت ماشین آالت )29(
خدمات پشتیبان تجارت و 

بازرگانی)خدمات مخابراتی، خدمات 
مالی، بیمه( )۶۶-۶5-۶4(

احداث ساختمان های زیربنایی )45(سایر معادن)سنگ آهک(  )۱4(تجهیزات و ساخت دستگاه های برقی )3۱(

ساخت منسوجات )۱7(

ساخت محصوالت غذایی و آشامیدنی)۱5(

ساخت مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید فلزات اساسی )27(

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

تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه 
بندی نشده در جای دیگر )3۱(

رد
هرک

ش

احداث ساختمان های زیربنایی )45(فلزات اساسی )27(

سایر معادن )سنگ الشه( )۱4(ساخت ماشین آالت )29(
خدمات پشتیبان تجارت و 

بازرگانی)خدمات مخابراتی، خدمات 
مالی، بیمه( )۶۶-۶5-۶4(

تجهیزات و ساخت دستگاه های برقی )3۱(

ساخت منسوجات )۱7(

ساخت محصوالت غذایی و آشامیدنی)۱5(

ساخت مواد و محصوالت شیمیایی )24(

ن 
سا

سایر معادن )سنگ آهک( )۱4(ساخت محصوالت غذایی و آشامیدنی)۱5(فار

سایر معادن )سنگ تزئینی( )۱4(ساخت مواد و محصوالت شیمیایی )24(

یار 
ک

سایر معادن )خاک نسوز( )۱4(ساخت محصوالت غذایی و آشامیدنی)۱5(

سایر معادن )سنگ گچ( )۱4(ساخت مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )2۶(

ن 
دگا

لر

سایر معادن )سنگ گچ( )۱4(ساخت محصوالت غذایی و آشامیدنی)۱5(

سایر معادن )سنگ تزئینی( )۱4(ساخت مواد و محصوالت شیمیایی )24(

سایر معادن )سیلیس( )۱4(
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 ازرگانی و خدماتمعدخصنعتشلرستاخ

گ 
هرن

سایر معادن )سیلیس( )۱4(ساخت محصوالت غذایی و آشامیدنی)۱5(کو

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )2۶(

ل 
رد

ا

استخراج سنگ های فلزی )۱3(صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(

ن 
ب

ساخت محصوالت غذایی و آشامیدنی)۱5(
استخراج سنگ های فلزی )۱3(تولید فلزات اساسی )27(

استخراج سایر سنگ های معدنی )۱4(

ان
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(سام

تولید فلزات اساسی )27(
استخراج سایر سنگ های معدنی )۱4(

  

3. سسح بن آوری صنایع استاخ  لارمحار و  نتیاری
بررســی وضعیــت ســطح فــن آوری صنایــع موجــود اســتان چهارمحــال و بختیــاری نیــز نشــان می دهــد 4۱.9 درصــد صنایــع 

)بیشــترین( در ســطح متوســط پاییــن و 2.2 درصــد صنایــع )کمتریــن( در ســطح فنــاوری بــاال قــرار دارنــد )جــدول ۱۱-2(.

جدور  11-2. سسح تکنولوژی صنایع استاخ  لارمحار و  نتیاری

سلمتعدادعنواخ

232.2فناوری باال

20۶۱9.8فناوری متوسط باال

4354۱.9فناوری متوسط پایین

37235.9فناوری پایین

۱03۶۱00جمع کل

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

4. منسقه  ندی و اعسای مشوق های سرمایه گذاری
ــر  ــا درنظ ــور و ب ــه در کش ــعه یافت ــر توس ــروم و کمت 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 

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

تطبیــق بــا تصویب نامــه شناســایی مناطــق محــروم )۱40۱(؛ هــدف اشــتغال بخــش صمــت شهرســتان طــی دوره 4 ســاله، طرح هــای 

نیمه تمــام بیــش از 50 درصــد پیشــرفت فیزیکــی شهرســتان، اشــتغال طــرح نیمه تمــام و شــاخص نظــرات خبــرگان بومــی و محلــی، 
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کشــور بــه چهــار منطقــه توســعه نیافتــه )منطقــه ۱: ســطح پاییــن توســعه صنعتــی، معدنــی و تجــاری، فاقــد زیرســاخت های الزم 

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

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

ــرای توســعه اشــتغالزایی در  ــاز ب 4: اشــتغال صنعتــی بیــش از ظرفیــت منطقــه( تقســیم شــده اســت. اهــم سیاســت های مــورد نی

 : مناطــق مختلــف به اختصــار عبارتنــد از

سیاست اشتغار در منسقه 1: تعریف طرح های ایجادی و زیرساختی؛	 

کــد و درصــورت نیــاز تعریــف طــرح  	  سیاســت اشــتغار در منسقــه 2: تکمیــل طرح هــای نیمه تمــام، احیــای واحدهــای را

توســعه ای و ایجــادی؛

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

کــد؛  واحدهــای را

( با توسعه خدمات پشتیبان تولید و تجارت.	  کار )ایجاد اشتغال پایدار سیاست اشتغار در منسقه 4: افزایش عمق بازار 

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

چهارمحــال و بختیــاری براســاس خروجی هــای »طــرح موسســه مطالعــات و پژوهش هــای بازرگانــی درخصــوص اولویت بنــدی 

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

هیــات ارزیابــی به عنــوان ورودی هــای ایــن ســتاد جهــت اعطــای مشــوق بــه طرح هــای ســرمایه گذاری اســتان در مناطــق چهارگانــه 

ــرار دارد.  کار ق ــتور  ــوق در دس ف

5. طرح های اولویت دار استاخ
کــه حــدود ۱85  کــه از مجمــوع بیــش از 800 طــرح نیمــه تمــام در اســتان چهارمحــال و بختیــاری   بررســی ها نشــان می دهــد 

طــرح آن پیشــرفت فیزیکــی بــاالی ۶0 درصــد دارد. محصــوالت غذائــی وآشــامیدنیها)۱5(، ماشــین آالت ودســتگاههای برقــی)3۱(، 

ــند.  ــتان میباش ــن اس ــد در ای ــاالی 80 درص ــای ب ــای دارای اولویت ه ــرح ه ــن ط ــزات)29( از مهمتری ــین آالت وتجهی ــاخت ماش س

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

ــد: ــد ش ــاد خواه ــغل ایج ــزار ش ــر 24 ه ــغ ب ــد بال ــرداری برس ــه بهره ب ــا ب ــن طرح ه ــی ای تمام

طرح های نیمه تمام باالی ۶0 درصد پیشرفت شامل ۱85 طرح )با سهم 23 درصد( در کل استان؛	 

53۱ طرح نیمه تمام اولویت دار بین صفر تا 59 درصد پیشرفت منطبق بر ماحظات آمایشی؛	 

پیشنهاد 3 طرح ایجادی منطبق بر ماحظات آمایشی؛	 

کد صنعتی، معدنی.	  کامل 53 طرح را بررسی وضعیت احیاء یا تعطیلی 
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