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کرمان( کرمان )جنوب  1. معرفی استان 
کیلومترمربــع جزئــی از ناحیــه جنــوب شــرقی ایــران محســوب شــده و از شــمال بــه  کرمــان بــا وســعتی معــادل ۳۸۵۸6  جنــوب 

کرمــان، از جنــوب بــه باتــاق جازموریــان و اســتان هرمــزگان، از شــرق بــه اســتان سیســتان بلوچســتان و بــم، از غــرب بــه شهرســتان 

بافــت و قســمتی از اســتان هرمــزگان محــدود شــده اســت. مشــخصات عمومــی اســتان بــه شــرح جــدول ذیــل اســت:
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جدول 1-1. مشخصات استان کرمان )جنوب کرمان(

1۸072۵مساحت استان )کیلومترمربع(

11مساحت استان نسبت به کّل کشور )درصد(

29۳۸9۸۸جمعّیت استان )نفر(

4جمعّیت استان نسبت به کّل کشور )درصد(

موقعیت مکانی

از شمال: خراسان جنوبی و یزد

از شرق: سیستان و بلوچستان

از غرب: فارس

از جنوب: هرمزگان

10۳۸فاصله تا تهران )کیلومتر(

فارسی گویش محلی

تقسیمات استانی

شهرستان: 2۳

بخش: ۵۸

دهستان: 1۵1

روستا: ۵17۸

داردفرودگاه، راه آهن، سد، نیروگاه

ماخذ: مرکز آمار ایران
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کرمان نشان داده شده است. کرمان و جنوب  در جدول )1-2( شاخص های کان استان 

جدول 1-2. شاخص های کالن استان کرمان )جنوب کرمان(

مقدارشاخص های کالن

222,۳49,۵04ارزش افزوده صنعت استان سال 1۳9۸ )میلیون ریال(

۵,77۳,664,412ارزش افزوده صنعت کشور سال 1۳9۸)میلیون ریال(

274,194,2۵۳ارزش افزوده معدن استان سال 1۳9۸ )میلیون ریال(

466,49۳,974ارزش افزوده معدن کشور سال 1۳9۸)میلیون ریال(

۳.۸سهم استان از ارزش افزوده صنعت کشور سال 1۳9۸ )درصد(

۵۸.7سهم ارزش افزوده معدن کشور سال 1۳9۸ )درصد(

1044.6صادرات استان سال 1۳99 )میلیون دالر(

۳479۵صادرات کشور سال 1۳99 )میلیون دالر(

۳سهم استان از صادرات کشور )درصد(

ماخذ: مرکز آمار ایران، سازمان توسعه و تجارت ایران

جدول 1-3. نمای کلی و وضعیت صنعت، معدن و تجارت استان کرمان

شهرستان

شهرک های صنعتیواحدهای صنفیواحدهای صنعتی، معدنی  موجودجمعیتوسعت

کلیومتر 
سهمتعدادسهمنفرسهممربع

سهم 
شهرک ها 
از استقرار 

صنایع

سهمتعدادسهمتعداد

96۵42۵.0۳0۸۸۵۸40.11۵۵۵9.2601۵42.9222.2جیرفت

رودبار 
جنوب

6۸6417.۸10۵9921۳.۸72.71۵6۸11.2111.1

۳409۸.۸۸24۳۸10.72911.1179412.۸222.2عنبرآباد

2۵646.6۳40004.4۵1.921۵1.۵111.1فاریاب

104۳۸27.17649۵9.91۳۵.0۸22۵.9111.1قلعه گنج

2110۵.۵9۵۸4۸12.۵۳41۳.022091۵.۸111.1کهنوج

۳۵479.26۵70۵۸.۵197.۳1۳۸49.9111.1منوجان

۳۸۵۸6100.0769۳۳6100.0262100.014007100.09100جمع کل 

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



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

8

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

تجــاری، ایــن اســتان دارای 9 شــهرک وناحیــه صنعتــی در حــال بهره بــرداری اســت. تعــداد واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان 

کــه از ایــن تعــداد حــدود60 درصــد در شهرســتان جیرفــت قــرار دارنــد. بیــش از 262 واحــد اســت 

وضعیت صنعت استان: تعداد واحدهای صنعتی و معدنی استان بیش از 262 واحد بااشتغال بالغ بر 4967 نفر می باشد. 

کرمان دارای ذخایر گسترده معادن مس، سنگ های قیمتی و استراتژیک می باشد.  وضعیت معادن استان: جنوب 

کرمان حدود 0.۵درصد از کل واحدهای صنفی کشور را در اختیار دارد.  بخش بازرگانی: در حوزه بازرگانی، جنوب 

کرمان ارائه شده است. در جدول )1-4( وضعیت طرح های در دست  اجرای صنعتی و معدنی استان جنوب 

ح های در دست اجرای صنعتی و معدنی استان  کرمان)جنوب کرمان( جدول 1-4. وضعیت طر

ح هاپیشرفت فیزیکی )درصد( (تعداد  طر حجم سرمایه گذاریاشتغال )نفر
)میلیون ریال(

01721۸۸1۸67760۳ تا 20

20.11۳126۵06۸4۳1 تا 40

40.12121۳729 تا 60

60.1۳441۵1۵92۵۳7 تا ۸0

۸0.14۵4۵212۵42۵ تا 100

22۵29791747772۵جمع کل

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

مطابــق جــدول فــوق تعــداد طرح هــای اســتان کرمــان 22۵ طــرح اســت کــه 2979 معادل هــزار نفر و بــا ســرمایه  1747772۵میلیون 

ــی ایجــاد خواهــد شــد. در جــدول )1-۵( وضعیــت طرح هــای در دســت اجــرای صنعتــی، معدنــی در شهرســتان های اســتان  ریال

کرمــان نشــان داده شــده اســت. 

ح های در دست اجرای صنعتی، معدنی در شهرستان های استان کرمان جدول1-5. وضعیت طر

جمع 80.1 تا 60.1100 تا 40.180 تا 20.160 تا 40کمتر از 20نام شهرستانردیف
سهم)درصد(کل)تعداد(

12۸712۸116۵7۳.۳جیرفت1

1۳1۳۵.۸رودبار جنوب2

101141177.6عنبرآباد۳

11241.۸فاریاب4
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جمع 80.1 تا 60.1100 تا 40.180 تا 20.160 تا 40کمتر از 20نام شهرستانردیف
سهم)درصد(کل)تعداد(

62۸۳.6قلعه گنج۵

11112۵.۳کهنوج6

41162.7منوجان7

1721۳2۳4422۵100جمع کل۸

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

کرمــان بــه لحــاظ ســاختار صنعتــی، صنفــی و طــرح هــای  در ادامــه بــه بررســی وضعیــت هــر یــک از شهرســتان های اســتان جنــوب 

نیمــه تمــام پرداختــه خواهــد شــد.

2.شهرستان رودبار جنوب
شهرســتان رودبــار جنــوب در اســتان کرمــان بــه وســعت 6۸64 کیلومتــر مربــع قــرار گرفتــه  اســت. وســعت ایــن شهرســتان ســهم ۳.7 

کــه حــدود ۳4.۳  درصــد از مســاحت کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. جمعیــت ایــن شهرســتان111 هــزار نفــر اســت 

درصــد از جمعیــت کل اســتان را در خــود دارد. نــرخ بیــکاری درایــن شهرســتان ۸.۳2 درصــد بــرآورد شــده اســت.  

1-2. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان رودبار جنوب
در شهرســتان رودبــار جنــوب از مجمــوع 1706 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 99 

کمتــر از 1 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند جــدول)1-2( و  درصــد بــا پروانــه صنفــی و 

جــدول)2-2(.

جدول1-2. ساختار بخش صنعتی شهرستان رودبار جنوب

(تعداد واحدکد آیسیک رشته فعالیتردیف سهم )درصد(اشتغال)نفر

2112۸.6استخراج سایرمعادن)14(

محصوالت ازالستیک 
11214.۳وپاستیک)2۵(

محصوالت غذائی 
462۵7.1وآشامیدنیها)1۵(

7۸۵100جمع کل 

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب
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جدول  2-2. ساختار بخش صنفی شهرستان رودبار جنوب

(تعداد واحدنوع فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

۳074۳1۸.1تولیدی1

20۳6۸11.9خدمات فنی2

961201۵6.6خدماتی۳

22۸171۳.4توزیعی4

1699۳29100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

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

، جمعیــت شهرســتان رودبــار جنوب۵.۵7درصــد رشــد  جــدول )۳-2( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره ۵ ســاله اخیــر

کاهــش داشــته اســت. داشــته، تعــداد افــراد شــاغل و جمعیــت بیــکار 

جدول 3-2. جمعیت شهرستان رودبار جنوب

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

10۵992111.90۵.۵7جمعیت )نفر(

-290192۸.691.1۳تعداد افراد شاغل )نفر(

-۳740۳.42۸.60جمعیت بیکار )نفر(

3-2. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان رودبار جنوب
کرمــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان رودبــار جنــوب بــه جــدول)4-2( برنامه ریــزی  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان 

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

ــدن  ــواع مع ــت. ان ــامیدنی )1۵( اس ــی و آش ــواد غذای ــع م ــامل صنای ــی ش ــای صنعت ــتان فعالیت ه ــن شهرس ــای ای ــده فعالیت ه عم

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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جدول 4-2. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان رودبار جنوب

نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدن»صنعت«

استخراج سنگ های فلزی )1۳(صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )1۵(

حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط 
لوله)60(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل 
)6۳(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1۳99.

4-2. اشتغال مطلوب شهرستان رودبار جنوب بخش صنعت معدن و تجارت در افق 1404
ــرخ  ــکاری 6.۵ و ن ــرخ بی ــدف ن ــا ه ، ب ــور ــر کش ــرزمین در سراس ــش س ــات آمای ــر ماحظ ــی ب ــوازن مبتن ــعه مت ــه توس ــل ب ــدف نی ــا ه ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)2-۵(، 

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

کــه ۵.12 هــزار نفــر )1۳.۸ درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان رودبــار جنــوب اســت.   کرمــان ۳7 هــزار نفــر خواهــد بــود  اســتان جنــوب 

از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ۳۳۸ نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 5-2. پیش بینی جمعیت و هدف گذاری اشتغال شهرستان رودبار جنوب

جمعیت
)  )هزار نفر

جمعیت بیکار
) )هزار نفر

تعداد شاغالن 
) )هزار نفر

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

) )هزار نفر

۸601724۵۳7۳6.2677۵2جنوب کرمان

11۸.492.۳۵۳۳.۸1۵.121.۸6۳۳۸.40رودبار جنوب

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان رودبار جنوب 5-2. طر
طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان رودبــار جنــوب بــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات 

آمایــش ســرزمین بــه شــرح جــدول)6-2(، اســت. مهمتریــن طــرح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه صنایــع 

مــواد غذایــی و آشــامیدنی )1۵( اســت بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا ۵9 

کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طرح هــای شهرســتان رودبــار جنوبقــرار  کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه  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
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان رودبار جنوب جدول 6-2. طر

ح های دارای اولویتکد ایسیکنوع پروژه (اسامی طر پیشرفت فیزیکی اشتغال )نفر
ح  فعلی طر

تی
اخ

رس
زی

00.۳گازرسانی به ناحیه صنعتی)6۳(

صد
در

 ۵9
 -0

ام 
تم

مه 
 نی

رح
ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سردخانه در دمای باالی صفر درجه )6۳(ط

121۵سانتیگراد/احمد سابقی

ذخیره سازی و نگهداری غات در سیلو/اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان )6۳(
160جیرفت

200ذخیره سازی و نگهداری غات در سیلو/مجید عبدالهی)6۳(

۵04۸.6۳رب گوجه فرنگی/فاطمه سام)1۵(

 60
ی 

باال
ام 

تم
مه 

 نی
رح

ط
صد

در

126۳.۵۳یخ خوراکی قالبی/علی جشان)1۵(

7160.2۸انواع مربا )به غیر از مربای رژیمی بدون شکر(/امیر بهادر رودبار زمین)1۵(

1062.7۳شکر پنیر/محمدابراهیم اسعدزاده بهزادی)1۵(

صد
در

 ۵9
 -0

ام 
تم

مه 
 نی

رح
170کنسانتره خوراک دام/گوسفندداران زرین دشت جنوب کرمان)1۵(ط

440کشتارگاه گاو/مسعود زارع احتشامی)1۵(

۳00کشتارگاه مرغ/مسعود زارع احتشامی)1۵(
ی 

باال
ام 

تم
مه 

 نی
رح

ط
شی

مای
یرآ

د غ
ص

در
 60

1172 بتون اماده /شهناز رایکا)26(

1061.96انواع پاکت پاستیکی/کهن پاست و چاپ رودبار زمین)2۵(

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

3. شهرستان جیرفت
گرفتــه  اســت. وســعت ایــن شهرســتان ســهم   ــرار  ــع ق ــر مرب ــه وســعت حــدود 96۵4کیلومت کرمــان ب شهرســتان جیرفــت در اســتان 

کــه  کرمــان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. جمعیــت ایــن شهرســتان ۳26 هــزار نفــر اســت  ۵.2 درصــدی از مســاحت کل اســتان 

حــدود 40 درصــد از جمعیــت کل کرمــان جنــوب را در خــود دارد. نــرخ بیــکاری درایــن شهرســتان 12.62 درصــد بــرآورد شــده اســت. 
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1-3. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان جیرفت
ــا  در شهرســتان جیرفــت  از مجمــوع 6۳۸۵ واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 97 درصــد ب

پروانــه صنفــی و کمتــر از ۳ درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند جــدول)1-۳( و جــدول)۳-2(.

جدول 1-3. ساختار بخش صنعتی شهرستان جیرفت

(تعداد واحدکد آیسیک رشته فعالیتردیف سهم )درصد(اشتغال)نفر

27۳1.۳ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)۳۳(1

۵9۳۳.2استخراج سایرمعادن)14(2

2171.۳بازیافت)۳7(۳

۳271.9پوشاک وعمل آوردن پوست خز)1۸(4

41۸2.6چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(۵

21061.۳ساخت فلزات اساسی)27(6

1۵0.6ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(7

2۵21.۳ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(۸

160.6ساخت منسوجات)17(9

۵۳0۳.2ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(10

2101.۳ساختمان)4۵(11

627۵۳.9سایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(12

۵0449۳2.۳سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(1۳

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 14
۸۸4۵.2مسافرتی)6۳(

1۳00.6کک وفراورده های حاصل ازنفت)2۳(1۵

42۵2.6ماشین آالت ودستگاههای برقی)۳1(16

2161.۳مبلمان سایرمصنوعات)۳6(17

121107.7محصوالت ازالستیک وپاستیک)2۵(1۸

۳16۳120.0محصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(19

111077.1محصوالت فلزی فابریکی)2۸(20

140.6وسایل نقلیه موتوری)۳4(21

1۵۵216۸100جمع کل 

   ماخذ: آمار سامانه بهین یاب
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جدول 2-3. ساختار بخش صنفی شهرستان جیرفت

(تعداد واحدنوع فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

94760۸1۵.2تولیدی1

10926۵217.۵خدمات فنی2

۳102191049.۸خدماتی۳

10۸9۳۵917.۵توزیعی4

62۳0۳۵29100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

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

، جمعیــت شهرســتان جیرفــت ۵.۵7 درصــد رشــد داشــته،  جــدول )۳-۳( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره ۵ ســاله اخیــر

کاهــش داشــته اســت. تعــداد افــراد شــاغل و جمعیــت بیــکار 

جدول 3-3. جمعیت شهرستان جیرفت

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

۳0۸۸۵۸۳26.06۵.۵7جمعیت )نفر(

-9۵1۸2۸۳.616.۳4تعداد افراد شاغل )نفر(

-170۸29.9626.09جمعیت بیکار )نفر(

ماخذ: مرکز آمار ایران

3-3. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان جیرفت 
کرمــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان جیرفــت بــه جــدول)4-۳( برنامه ریــزی شــده  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان 

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

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

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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جدول 4-3. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان جیرفت

نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

ساخت  محصوالت از الستیک و پاستیک 
حمل و نقل هوایی )62(استخراج کانی های فلزی )1۳( )مس()2۵(

ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی ها 
)1۵( )رب، چیپس پیاز و سیب زمینی، فرآوری 

خرما و افشره مرکبات(
حمل و نقل زمینی )60( )جاده ای(استخراج کانی فلزی )1۳( )منگنز(

خدمات پشتیبان تجارت و بازرگانی)خدمات 
مخابراتی، خدمات مالی، بیمه( )66-6۵-64(

سایر فعالیت های کسب و کار - فعالیت های 
حقوقی و حسابداری )74(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1۳99

4-3. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدن وتجارت در افق 1404
ــرخ  ــکاری 6.۵ و ن ــرخ بی ــدف ن ــا ه ، ب ــور ــر کش ــرزمین در سراس ــش س ــات آمای ــر ماحظ ــی ب ــوازن مبتن ــعه مت ــه توس ــل ب ــدف نی ــا ه ب

ــدول)۳-۵(،  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

پیش بینــی و هدف گــذاری شــده اســت. 

جدول 5-3 . پیش بینی جمعیت و هدف گذاری اشتغال شهرستان جیرفت

تعداد افراد 
شاغل

)  )هزار نفر

جمعیت
) )هزار نفر

جمعیت بیکار
) )هزار نفر

تعداد شاغالن 
) )هزار نفر

تعداد شغل 
مورد نیاز 

)1399-1404(
اشتغال صمت سهم )درصد(

) )هزار نفر

۸601724۵۳7۳6.2677۵2کرمان

۳4۵.296.۸۵9۸.۵214.91۵.414۵۵1.60جیرفت

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان جیرفت 5-3.طر
ــش  ــات آمای ــرار دادن ماحظ ــر ق ــا مدنظ ــت ب ــتان جیرف ــارت شهرس ــدن و تج ــت، مع ــش صنع ــعه بخ ــای توس ــدی طرح ه طبقه بن

ســرزمین بــه شــرح جــدول)6-۳(، اســت. مهمتریــن طــرح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه صنایــع مــواد 

کــه ایــن فعالیت هــا در ایــن شهرســتان درصــد پیشــرفت  کانــی غیــر فلــزی )26( اســت  غذایــی و آشــامیدنی )1۵( و تولیــد محصــوالت 

کــه  بــاالی ۸0 درصــد دارنــد. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا ۵9 درصــد 
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گیرنــد. احیــای  کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طرح هــای شهرســتان جیرفــت قــرار  اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه 

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

کــد در ســطح شهرســتان اشــاره شــده اســت.  ــه برخــی از واحدهــای را ــز ب افزایــش دهــد. در ایــن خصــوص نی

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان جیرفت جدول 6-3. طر

نوع 
پروژه

کد 
ح های دارای اولویتایسیک اشتغال اسامی طر

) )نفر
پیشرفت فیزیکی 

ح  فعلی طر

صد
در

 ۵9
 -0

ام 
تم

مه 
 نی

رح
ط

۸1.7۵پنجره از پی وی سی)2۵(

1۳2انواع آب آشامیدنی بسته بندی شده)1۵(

۳02انواع میوه خشک)1۵(

۳02کشتارگاه مرغ)1۵(

20۳انواع آب معدنی طبیعی)1۵(

9۳پودر و اسایس خشک شده پیاز)1۵(

94 بتون سبک )2۵(

1۳4 شیره خرما )1۵(

204انواع آب معدنی طبیعی)1۵(

7۵ قطعات پاستیکی تزریقی )2۵(

صد
در

 60
ی 

باال
ام 

تم
مه 

 نی
رح

ط
صد

در
 60

ی 
باال

ام 
تم

مه 
 نی

رح
ط

1۳۵ درجه بندی وبسته بندی مرکبات )1۵(

20۵دانه قهوه بوداده شده)1۵(

106 نان فانتزی )1۵(

276 شیره خرما )1۵(

117 چاپ روی نایلون -نایلکس)2۵(

1۳7 درجه بندی وبسته بندی مرکبات )1۵(

277روغن خام زیتون)بکر()1۵(

6۸عسل بسته بندی شده)1۵(

6۸روغن مایع کنجد)1۵(

2۳۸.2۵کنسانتره کرومیت)1۳(

1۳9انواع کلوچه)1۵(
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نوع 
پروژه

کد 
ح های دارای اولویتایسیک اشتغال اسامی طر

) )نفر
پیشرفت فیزیکی 

ح  فعلی طر

صد
در

 60
ی 

باال
ام 

تم
مه 

 نی
رح

ط

1۳9.0۵تک رشته ها از پلی اتیلن)2۵(

1110 قطعات پاستیکی تزریقی )2۵(

)2۵( 912

1414 کیسه نایلون )2۵(

1۵14.۸لوله تک جداره آب با قطر کمتر از 2۵0 میلی متر از پلی اتیلن)2۵(

161۵ لوله واتصاالت پلی اتیلن )2۵(

1۵1۵ قطعات پاستیکی تزریقی )2۵(

)1۵( 101۵.۵7

۸20 کیسه پلی اتیلن )2۵(

92۳ بلوک سقفی سبک )2۵(

۵24 سردخانه باالی صفر )1۵(

427 سردخانه باالی صفر )1۵(

1729.2۵کنسانتره خوراک دام)1۵(

۵۳2 سردخانه باالی صفر )1۵(

660 لوله واتصاالت پلی اتیلن )2۵(

۵60انواع جعبه و محفظه پاستیکی برای حمل و نقل و بسته بندی کاالها)2۵(

۸60.0۸انواع کلوچه)1۵(

۵260.11انواع کمپوت)1۵(

1060.1۳ظروف یکبار مصرف پاستیکی )غیر اسفنجی()2۵(

1760.1۵شیره خرما)1۵(

1060.19لوله دو جداره )کروگیت( فاضاب از پلی اتیلن)2۵(

1260.۳ظروف یکبار مصرف پاستیکی )غیر اسفنجی()2۵(

9۸60.۳۸آب پرتقال از کنسانتره بدون گاز)1۵(

2060.۳۸انواع آب آشامیدنی بسته بندی شده)1۵(

۸60.41کیسه بدون بافت پاستیکی یک الیه از پلی اتیلن)2۵(

1060.41نوار آبیاری از پلی اتیلن)2۵(



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

18

نوع 
پروژه

کد 
ح های دارای اولویتایسیک اشتغال اسامی طر

) )نفر
پیشرفت فیزیکی 

ح  فعلی طر

صد
در

 60
ی 

باال
ام 

تم
مه 

 نی
رح

ط

1460.41گوشت گاو تازه  بسته بندی شده)1۵(

1260.4۸روغن خام کنجد)1۵(

12۵60.4۸انواع غذاهای آماده و نیمه آماده کنسروی )انواع خوراک ،خورشت و سایر انواع غذا()1۵(

10260.7کنسانتره مولیبدن)1۳(

۸61 انواع کیک و بیسکویت وکلوچه)1۵(

1۵61.19انواع بستنی بر پایه شیر)1۵(

12۵61.66انواع کمپوت)1۵(

2761.6۸خمیر خرما)1۵(

۸061.9۵کنسانتره مس سولفیدی)1۳(

۳262 سردخانه باالی صفر )1۵(

2062.2شیره خرما)1۵(

۳062.4۸کنسانتره کرومیت)1۳(

۸62.7۳شیره خرما)1۵(

106۳.۸۳درب معمولی از یو پی وی سی)2۵(

764.7۵فیلم تک الیه عریض کشاورزی از پلی اتیلن)2۵(

126۵.01انواع آب آشامیدنی بسته بندی شده)1۵(

666.6انواع کلوچه)1۵(

۵۵66.6۳کنسانتره مس اکسیدی)1۳(

6166.91کنسانتره مس اکسیدی)1۳(

206۸.9۸نوار آبیاری از پلی اتیلن)2۵(

4070.01لوله تک جداره آب با قطر کمتر از 6۳0 میلی متر از پلی اتیلن)2۵(

)2۵( 2272

100۸0.۵۵کنسانتره آهن)1۳(

6۸9.41لوله تک جداره آب با قطر کمتر از 2۵0 میلی متر از پلی اتیلن)2۵(

 ۵9
 -0

ام 
تم

مه 
 نی

رح
ط

صد
در

1700.9پایانه صادراتی محصوالت کشاورزی-شرکت گلشن ارای ارم)6۳(

400.7انواع لوله-هلیل لوله جیرفت)2۵(

200.7انواع ظروف پاستیکی-دانیال پاست)2۵(



کرمان( کرمان )جنوب 

19

نوع 
پروژه

کد 
ح های دارای اولویتایسیک اشتغال اسامی طر

) )نفر
پیشرفت فیزیکی 

ح  فعلی طر

تی
اخ

رس
زی

00تصفیه خانه شهرک صنعتی شماره 2 جیرفت)6۳(

00.1گاز رسانی به شهرک صنعتی)6۳(

00.1شرکت پارس معدن تیراژ)گنسانتره آهن()تامین برق( پست برق)6۳(

کد
ی را

ها
حد

وا

600.2فعال نمودن واحدهای تولیدی- ۳واحد)1۳(

صد
در

 ۵9
 -0

ام 
تم

مه 
 نی

رح
ط

2۵00.9شرکت طایه داران مس جیرفت )کنسانتره مس()1۳(

ی
اد

یج
ملی مس/کنسانتره مس- تجهیز معادن و احداث کارخانجات تغلیظ  نوچون، دلفارد )رضی )1۳(ا

 1۸9آباد(، بندرهنزا ، سرمشک، سرکوه و باغ خشک

 1۸9شرکت گل گهر/معادن کرومیت اسفندقه)1۳(

صد
در

 ۵9
 -0

ام 
تم

مه 
 نی

رح
ط

ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سردخانه در دمای باالی صفر درجه سانتیگراد/سرور )6۳(
1۸1۸.۵2شاهرخی

ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سردخانه در دمای باالی صفر درجه سانتیگراد/)6۳(
1216.۵۸محمد صالح اسفندیاری مهنی

ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سردخانه در دمای باالی صفر درجه سانتیگراد/)6۳(
410سعیده افضلی

ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سردخانه در دمای باالی صفر درجه سانتیگراد/)6۳(
۵۳7.۳۸ارسطو نادری

صد 
در

 60
ی 

باال
ام 

تم
مه 

 نی
رح

ط
شی

مای
یرآ

غ

6۵94مس کاتدی/صنایع معدنی فراوری مس امید سبزواران)27(

1291 شستشو ودانه بندی شن و ماسه /علی لرستانی)26(

10۸9 تیر بتونی برق /محسن شعاعی - مهدی سکندری سیف الدینی)26(

۸۸۸ شستشو ودانه بندی شن و ماسه /حامد دهدشتی مرغکی)26(

17۸7.96دستمال بهداشتی منسوج/حسن بحرینی)21(
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نوع 
پروژه

کد 
ح های دارای اولویتایسیک اشتغال اسامی طر

) )نفر
پیشرفت فیزیکی 

ح  فعلی طر

شی
مای

یرآ
د غ

ص
در

 60
ی 

باال
ام 

تم
مه 

 نی
رح

ط

پمپ سانتریفیوژ جریان شعاعی/تولید انواع پمپ و متعلقات چاههای عمیق کشاورزی حمید )29(
12۸۵.7۵رضائی

1۵79.۵۵سیستم آبیاری قطره ای/خدماتی آبیاری قطره ای نخل آب)29(

976.۳درب تمام چوبی/محمد افشاری پور)20(

97۳.2۵بازسازی و نوسازی ترانسفورماتورها و قطعات آن/محسن دهقان)۳1(

2270 بطریهای پت PET /رضا ساالری)24(

2۵69پیراهن، زنانه و دخترانه، تاری پودی، دوخته شده/تعاونی تولیدی توزیعی صادق دقیانوس)1۸(

۳067.۳۳آهک هیدراته/آهک صنعتی پارسا)26(

106۵.۵تولید گرانول بازیافتی از PE )پلی اتیلن(/همبستگان همیشه بهار حکیم)۳7(

21۳6۵ مس تصفیه شده یا مس کاتد /آرمان پژوه سبزواران)27(

محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی/تعاونی تولید مصالح ساختمانی برج جبالبارز )26(
664.6۵جیرفت

964محصوالت ساخته شده ازام -دی -افMDF/محمد حسن کانتری)20(

126۳.6۸بسته بندی خرما/غامرضا ساالرکریمی)74(

176۳.1انواع آب گرم کن گازی ایستاده/آریا صنعت قمادین)29(

1۵6۳ انواع مانتو شلوار /افشین کمالی)1۸(

66۳ کفپوش سیمانی -موزائیک /ابراهیم برسم)26(

116۳ تیرچه فلزی /احسان سلیمانی دامنه)2۸(

762.۸بازسازی و نوسازی موتورهای برقی و قطعات آن/بهزاد سیدی)۳1(

1262.62درب و پنجره فوالدی/رحمان مسلمی نیا)2۸(

۳062.27مس کاتدی/اسکان کرمان)27(

۸62 انواع تابلوهای برق /روح اهلل بلوچ شهریاری)۳1(

1062 انواع تابلوهای برق /شرکت تعاونی تولیدی پویا سازان برق جیرفت)۳1(

1161.9۵لحاف از الیاف طبیعی/معین محمدی ساردو)17(

1۳61.۵انواع اسکلت فوالدی ساختمانی/ولی اهلل افشارزاده)2۸(

۸61.22سایر محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی/مهدی آذرخوش)26(

ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سردخانه در دمای باالی صفر درجه سانتیگراد/جلگه )74(
1161.2معراج هلیل
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نوع 
پروژه

کد 
ح های دارای اولویتایسیک اشتغال اسامی طر

) )نفر
پیشرفت فیزیکی 

ح  فعلی طر

شی
مای

یرآ
د غ

ص
در

 60
ی 

باال
ام 

تم
مه 

 نی
رح

ط

1261.0۵ساختمان های پیش ساخته فوالدی متحرک )کانکس(/محمد جوادپورسیدی)2۸(

1۳6۸61ریخته گری چدن خاکستری بروش القایی/شرکت تراکتورسازی جیرفت)29(

660.7۵بازیافت کاغذ و مواد سلولزی و مواد لیگنوسلولزی/محمدرضا افشاری)۳7(

1160.7۳داربست فلزی/طیبه کریمی افشار)2۸(

960.7انواع سبزیجات، صیفی جات و گلهای خوراکی خشک شده/پیشگامان سرخ جوی بوتیا)74(

460.6۸کود های کامل یا ماکرو )NPK(/آراد شیمی بارز)74(

960.61پانل چوبی از ضایعات چوب و کشاورزی/محمد زادسر)20(

۸60.6رنگ کاری فلزات/صابر امیر سلطانی)2۸(

1260.4۸روغن خام کنجد/کرامت سیدی مرغکی)1۵(

660.4۵کیسه پلی اتیلن بافته شده/سیدمحمد جوادموسوی)17(

460.۳2زغال از ضایعات منابع سلولزی/طاهره قطلوئی ده بکری)24(

مصالح سنگی ساختمانی شستشو و دانه بندی شده )شن،ماسه، ریگ، سنگ و باالست(/)14(
۳660.29هلیل عمران راد جیرفت

1060.2۵دستمال بهداشتی منسوج/یوسف مسلمی مهنی)21(

1۸60.2۵سنگ الشه موزاییکی/سلمان احسان زاده)26(

660.1۸زغال از ضایعات منابع سلولزی/افشین قاسمی ساردوئی)24(

760.1۸بسته بندی قهوه و فرآورده  بر پایه قهوه/مهناز امیری)74(

۸60.17محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی/یمان رفیعی)26(

1760.0۵چاپ افست کاغذ و مقوا/فهیم مسلمی مهنی)22(

760 کفپوش سیمانی -موزائیک /عیسی افشارمنش)26(

فی
شا

طای جیرفت شمال )ماران قلعه(اکت

طای جیرفت

تی
اخ

رس
مطالعات تامین برق برای واحد های فراوری ساردوئیه زی

مطالعات احداث دو دهانه  پل اسفندقه
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نوع 
پروژه

کد 
ح های دارای اولویتایسیک اشتغال اسامی طر

) )نفر
پیشرفت فیزیکی 

ح  فعلی طر

فی
شا

اکت

پهنه اسفندقه

پهنه زون شماره 9

)طای جیرفت )ماران قلعه

)طای جیرفت )حسین آباد

اسفندقه 2- کرومیت و پلی متال

اسفندقه ۳ - کرومیت

کد
ی را

ها
حد

وا

600.2فعال نمودن واحدهای تولیدی- ۳واحد)1۳(

صد
در

 ۵9
 -0

ام 
تم

مه 
 نی

رح
ط

2۵00.9شرکت طایه داران مس جیرفت )کنسانتره مس()1۳(

ی
اد

یج
ملی مس/کنسانتره مس- تجهیز معادن و احداث کارخانجات تغلیظ  نوچون، دلفارد )رضی )1۳(ا

1۸9آباد(، بندرهنزا ، سرمشک، سرکوه و باغ خشک

1۸9شرکت گل گهر/معادن کرومیت اسفندقه)1۳(

ماخذ: وزارت صنعت، معدن وتجارت

4. شهرستان فاریاب
گرفتــه  اســت. وســعت ایــن شهرســتان   کیلومتــر مربــع قــرار  کرمــان بــه وســعت حــدود 2۵64  شهرســتان فاریــاب در اســتان جنــوب 

کــه حــدود 4.4  1.۳ درصــد از مســاحت کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. جمعیــت ایــن شهرســتان۳۵ هزارنفــر اســت 

درصــد از جمعیــت کل اســتان را در خــود دارد. نــرخ بیــکاری درایــن شهرســتان ۸.۵ درصــد بــرآورد شــده اســت.  

2-4. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان فاریاب
در شهرســتان فاریــاب از مجمــوع 41۵ واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 9۸ درصــد بــا 

پروانــه صنفــی و کمتــر از 2 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند جــدول)1-4( و جــدول)4-2(.
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جدول 1-4. ساختار بخش صنعتی شهرستان فاریاب

(تعداد واحدکد آیسیک رشته فعالیتردیف سهم )درصد(اشتغال)نفر

11۵020.0استخراج کانه های فلزی)1۳(1

1۳420.0سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(2

1۳20.0فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای مسافرتی)6۳(۳

11020.0کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته)01(4

1۳20.0محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)1۵(۵

۵200100جمع کل 

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 2-4. ساختار بخش صنفی شهرستان فاریاب

(تعداد واحدنوع فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

44210.7تولیدی1

۵۵01۳.4خدمات فنی2

2۸6169.۸خدماتی۳

2۵06.1توزیعی4

410۳100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

2-4. ساختار جمعیت شهرستان فاریاب
کــه از  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

، جمعیــت شهرســتان فاریــاب ۵.۵7 درصــد رشــد داشــته،  جــدول )۳-4( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره ۵ ســاله اخیــر

کاهــش داشــته اســت. تعــداد افــراد شــاغل افزایــش و جمعیــت بیــکار 

جدول 3-4. جمعیت شهرستان فاریاب

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

۳4000۳۵.۸9۵.۵7جمعیت )نفر(

90409.201.۸1تعداد افراد شاغل )نفر(

-17961.10۳۸.94جمعیت بیکار )نفر(

ماخذ: مرکز آمار ایران
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2-4. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان فاریاب
کرمــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان فاریــاب بــه جــدول)4-4( برنامه ریــزی شــده  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان 

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

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

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.  

جدول 4-4. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان فاریاب

نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

 حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط استخراج کانی فلزی )1۳()کرومیت(صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )1۵( 
لوله)60(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل سایر معادن )14( )طا(
)6۳(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1۳99.

3-4. اشتغال مطلوب شهرستان فاریاب بخش صنعت معدن و تجارت در افق 1404
ــرخ  ــکاری 6.۵ و ن ــرخ بی ــدف ن ــا ه ، ب ــور ــر کش ــرزمین در سراس ــش س ــات آمای ــر ماحظ ــی ب ــوازن مبتن ــعه مت ــه توس ــل ب ــدف نی ــا ه ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)4-۵(، 

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

کــه 1.64هــزار نفــر )4.4درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان فاریــاب اســت.  از ایــن  کرمــان ۳7 هــزار نفــر خواهــد بــود  اســتان جنــوب 

میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 16۵6 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 5-4. پیش بینی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستان فاریاب

جمعیت
)  )هزار نفر

جمعیت بیکار
) )هزار نفر

تعداد شاغالن 
) )هزار نفر

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

) )هزار نفر

۸601724۵۳7۳6.2677۵2جنوب کرمان

۳۸.010.7۵10.۸۵1.640.6016۵.60فاریاب

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



کرمان( کرمان )جنوب 

25

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان فاریاب 5-4. طر
طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان فاریــاب بــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایــش 

ســرزمین بــه شــرح جــدول)6-4(، اســت. مهمتریــن طــرح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه صنایــع مــواد 

کانــی فلــزی و ســایر معــادن نیــز در اولویت هــای ایــن شهرســتان قــرار دارد.  غذایــی و آشــامیدنی )1۵( اســت. همچنیــن اســتخراج 

کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه  بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا ۵9 درصــد 

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

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

کــد در ســطح شهرســتان اشــاره شــده اســت. برخــی از واحدهــای را

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان فاریاب  جدول 6-4. طر

ح های دارای اولویتکد ایسیکنوع پروژه اشتغال اسامی طر
) )نفر

پیشرفت فیزیکی 
ح  فعلی طر

طرح نیمه تمام 0- ۵9 درصد
1۵20.۳۵کنسانتره کرومیت)1۳(

1۵۳۸.17کنسانتره کرومیت)1۳(

۸70.41سیلیس دانه بندی شده)14(طرح نیمه تمام باالی 60 درصد

00.1راه اندازی ناحیه صنعتی شهرستان)6۳(زیرساختی

1000.9۵سلیس نوری )دانه بندب سیلیس )14(طرح نیمه تمام 0- ۵9 درصد

طرح نیمه تمام باالی 60 درصد غیرآمایشی

9094.96شمش طا/معدن جویان فوالد آریا)27(

انواع محصوالت سنگی/توسعه و سرمایه گذاری )26(
2۵90.76الماس کویر کارمانیا

انواع محصوالت سنگی/توسعه و سرمایه گذاری )26(
2۵90.76الماس کویر کارمانیا

سیلوی فوالدی/اتحادیه تعاونی روستایی )2۸(
1۸60.۵2شهرستان جیرفت

1000.9۵سلیس نوری )دانه بندب سیلیس )14(طرح نیمه تمام 0- ۵9 درصد

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

5. شهرستان عنبرآباد
کیلومتــر مربــع  اســت. وســعت ایــن شهرســتان 2.۵ درصــد  کرمــان بــه وســعت حــدود ۳409  شهرســتان عنبرآبــاد در اســتان جنــوب 

کــه حــدود 10.7 درصــد از جمعیــت  از مســاحت کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. جمعیــت ایــن شهرســتان نفــر اســت 

کل اســتان را در خــود دارد. نــرخ بیــکاری درایــن شهرســتان 9.4۳ درصــد بــرآورد شــده اســت.  
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1-5. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان عنبرآباد
در شهرســتان عنبرآبــاد از مجمــوع 1۸۸0 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 9۸ درصــد بــا 

پروانــه صنفــی و کمتــر از 2 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند جــدول)1-۵( و جــدول)۵-2(.

جدول 1-5. ساختار بخش صنعتی شهرستان عنبرآباد

(تعداد واحدکد آیسیک رشته فعالیتردیف سهم )درصد(اشتغال)نفر

140۳.4استخراج سایرمعادن)14(1

17۳.4چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(2

2۳۵6.9ساخت فلزات اساسی)27(۳

1۵۳.4ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(4

16۳.4ساخت منسوجات)17(۵

۳2۸10.۳ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(6

۳19۵10.۳سایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(7

17۳.4سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(۸

۵۵217.2فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای مسافرتی)6۳(9

21۳6.9محصوالت ازالستیک وپاستیک)2۵(10

9110۳1.0محصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(11

2949۸100جمع کل 

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 2-5. ساختار بخش صنفی شهرستان عنبرآباد

(تعداد واحدنوع فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

2491۳11۳.۵تولیدی1

2۸21۳71۵.2خدمات فنی2

1070۵2۸۵7.۸خدماتی۳

2۵06۵1۳.۵توزیعی4

1۸۵1۸61100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف
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2-5. ساختار جمعیت شهرستان عنبرآباد
کــه از  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

، جمعیــت شهرســتان عنبرآبــاد ۵.۵7 درصــد رشــد داشــته،  جــدول )۳-۵( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره ۵ ســاله اخیــر

کاهــش داشــته اســت. تعــداد افــراد شــاغل و جمعیــت بیــکار 

جدول 3-5. جمعیت شهرستان عنبرآباد

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

۸24۳۸۸7.0۳۵.۵7جمعیت )نفر(

-2477۵22.۳29.92تعداد افراد شاغل )نفر(

-۳2۸22.661۸.99جمعیت بیکار )نفر(

ماخذ: مرکز آمار ایران

3-5. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان عنبرآباد
کرمــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان عنبرآبــاد بــه جــدول)4-۵( برنامه ریــزی شــده  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان 

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

کانی هــای فلــزی اســت.  ایــن  فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی و معدنــی شــامل محصــوالت غذایــی و اســتخراج 

شهرســتان در فعالیت هــای بازرگانــی از جملــه فعالیت هــای پشــتیبان حمــل و نقــل نیــز دارای ظرفیــت اســت.   

جدول 4-5. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان عنبرآباد

نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی ها 
)1۵( )رب، چیپس پیاز و سیب زمینی، فرآوری 

خرما و افشره مرکبات(
استخراج کانی های فلزی )1۳( )مس(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل 
)6۳(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1۳99.

4-5. اشتغال مطلوب شهرستان عنبرآباد بخش صنعت معدن وتجارت در افق 1404
ــرخ  ــکاری 6.۵ و ن ــرخ بی ــدف ن ــا ه ، ب ــور ــر کش ــرزمین در سراس ــش س ــات آمای ــر ماحظ ــی ب ــوازن مبتن ــعه مت ــه توس ــل ب ــدف نی ــا ه ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)۵-۵(، 

ــاز  ــورد نی ــاغل م ــداد مش ــال 1404 تع ــه در س ک ــد  ــان می ده ــده نش ــام ش ــای انج ــی ه ــت. ببررس ــده اس ــذاری ش ــی و هدفگ پیش بین
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بــرای اســتان جنــوب کرمــان ۳7 هــزار نفــر خواهــد بــود کــه ۳.9۸ هــزار نفــر )10.7 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان عنبرآبــاد اســت.  از 

ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 1۸76 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 5-5. پیش بینی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستان عنبرآباد

جمعیت
)  )هزار نفر

جمعیت بیکار
) )هزار نفر

تعداد شاغالن 
) )هزار نفر

تعداد شغل مورد 
نیاز )1399-1404(

سهم
 )درصد(

اشتغال صمت 
) )هزار نفر

۸601724۵۳7۳6.2677۵2جنوب کرمان

92.161.۸۳26.۳0۳.9۸1.441۸76.۸0عنبرآباد

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان عنبرآباد 5-5. طر
ــرار دادن ماحظــات آمایــش  ــا مدنظــر ق ــاد ب طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان عنبرآب

ســرزمین بــه شــرح جــدول)6-۵(، اســت. مهمتریــن طــرح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه صنایــع مــواد 

غذایــی و آشــامیدنی )1۵( اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا ۵9 درصــد 

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

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

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان عنبرآباد جدول 6-5. طر

ح های دارای اولویتکد ایسیکنوع پروژه اشتغال اسامی طر
) )نفر

پیشرفت فیزیکی 
ح فعلی طر

طرح نیمه تمام 0- 
۵9 درصد

10۸ درجه بندی وبسته بندی خرما )1۵(

910انواع کنسانتره دام-طیور-آبزیان)1۵(

۸11 درجه بندی وبسته بندی خرما )1۵(

2049.۳انواع آب آشامیدنی بسته بندی شده)1۵(

طرح نیمه تمام 
باالی 60 درصد

)1۵( 760

9060.7۸انواع کمپوت)1۵(

1261.4۸انواع مربا )به غیر از مربای رژیمی بدون شکر()1۵(

۳06۳ درجه بندی وبسته بندی میوه جات وسبزیجات)1۵(

264 سردخانه باالی صفر )1۵(
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ح های دارای اولویتکد ایسیکنوع پروژه اشتغال اسامی طر
) )نفر

پیشرفت فیزیکی 
ح فعلی طر

طرح نیمه تمام 
باالی 60 درصد

446۵.0۳رب گوجه فرنگی)1۵(

۵1477 حفاظت ازفسادمیوه جات وسبزیجات بروش انجمادوخشک کردن)1۵(

۵140.۸فراروی محصوالت کشاورزی -شرکت نیلی صنعت کرمان)1۵(

۵00.۸بسته بندی محصوالت کشاورزی-شرکت پارس ستیا)1۵(

زیرساختی
00.6گاز رسانی به ناحیه صنعتی)6۳(

00توسعه ناحیه صنعتی شهرستان)6۳(

طرح نیمه تمام 0- 
6۵0.1۵سنگ تراورتن-پارس معدن رودفرق)14(۵9 درصد

 1۸9ملی مس/کنسانتره مس- تجهیز معدن و احداث کارخانه تغلیظ کرور)1۳(ایجادی

طرح نیمه تمام 
باالی 60 درصد 

غیرآمایشی

۸76/تعاونی بازیافت پاستیک یاسین عنبرآباد)2۵(

1۵6۳.99خمیر خرما/روح اله دهقان طرزجانی)74(

762 قطعات پیش ساخته  بتونی وسیمانی وسبک/کرامت کرم زاده)26(

1۵61.۵۵بسته بندی میوه تازه/پارس ستیا)74(

760.۵9نوار آبیاری از پلی اتیلن/علی محمد احمد یوسفی)2۵(

6۵60.۵۵برش انواع سنگ تراورتن/پارس معدن جبالبارز جیرفت)26(

760.1۵ورق کارتن دوال/تولیدی و صنایع آیریا کاغذ هلیل)21(

1060 تیرچه فلزی /محمود ترکستانی نسب)2۸(

پهنه زون شماره 10اکتشافی

طرح نیمه تمام 0- 
۵9 درصد

6۵0.1۵سنگ تراورتن-پارس معدن رودفرق)14(

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

6. شهرستان قلعه گنج
گرفتــه  اســت. وســعت ایــن شهرســتان ۵.6  کیلومتــر مربــع قــرار  کرمــان بــه وســعت حــدود 104۳۸  گنــج در اســتان  شهرســتان قلعــه 

کــه حــدود 10 درصــد  درصــد از مســاحت کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. جمعیــت ایــن شهرســتان ۸0 هــزار نفــر اســت 

از جمعیــت کل اســتان را در خــود دارد. نــرخ بیــکاری درایــن شهرســتان 9.1۳ درصــد بــرآورد شــده اســت.  
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2-6. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان قلعه گنج
گنــج  بیــش از 977 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، مشــغول بــه فعالیــت  در شهرســتان قلعــه 

می باشــند. جــدول)6-1(.

جدول 1-6. ساختار بخش صنفی شهرستان قلعه گنج

(تعداد واحدنوع فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

169221۸.6تولیدی1

9۳2410.2خدمات فنی2

4۸01۳7۵2.7خدماتی۳

169121۸.6توزیعی4

91119۵100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف  

3-6. ساختار جمعیت شهرستان قلعه گنج
کــه از  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

گنــج ۵.۵7 درصــد رشــد داشــته،  ، جمعیــت شهرســتان قلعــه  جــدول )2-2( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره ۵ ســاله اخیــر

تعــداد افــراد شــاغل و جمعیــت بیــکار افزایــش داشــته اســت.

جدول 2-6. جمعیت شهرستان قلعه گنج

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

7649۵۸0.76۵.۵7جمعیت )نفر(

20۵7720.710.6۳تعداد افراد شاغل )نفر(

16612.474۸.۵۳جمعیت بیکار )نفر(

ماخذ: مرکز آمار ایران

4-6. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان قلعه گنج
گنــج بــه جــدول)۳-6( برنامه ریــزی شــده  کرمــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان قلعــه  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان 

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

فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی شــامل صنایــع مــواد غذایــی و آشــامیدنی میباشــد. اســتخراج ســنگ های 

فلــزی نیــز 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 نیــز دارای ظرفیــت اســت.  
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جدول 3-6. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان قلعه گنج

نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل استخراج سنگ های فلزی )1۳(صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )1۵(
)6۳(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1۳99.

4-6. اشتغال مطلوب شهرستان قلعه گنج بخش صنعت معدن و تجارت در افق 1404
، بــا هــدف نــرخ بیــکاری 6.۵ و نــرخ مشــارکت 42  بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر ماحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور

درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)4-6(، پیش بینــی و هدفگــذاری 

کرمــان 11۵ هــزار نفــر  کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان  شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

گنــج اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای  کــه ۳.69 هــزار نفــر )۳.2 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان قلعــه  خواهــد بــود 

بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ۳64 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 4-6. پیش بینی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستان قلعه گنج

جمعیت
)  )هزار نفر

جمعیت بیکار
) )هزار نفر

تعداد شاغالن 
) )هزار نفر

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

) )هزار نفر

۸601724۵۳7۳6.2677۵2کرمان

۸۵.۵21.7024.40۳.691.۳4۳64.۸0قلعه گنج

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان قلعه گنج 5-6. طر
گنــج بــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایــش  طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان قلعــه 

ــه صنایــع مــواد  ــوط ب ــه ایــن شهرســتان مرب ــوط ب ــه شــرح جــدول)۵-6( اســت. مهمتریــن طــرح هــای اولویــت دار مرب ســرزمین ب

کــه ایــن فعالیت هــا در ایــن شهرســتان درصــد پیشــرفت  کانــی غیــر فلــزی )26( اســت  غذایــی و آشــامیدنی )1۵( و تولیــد محصــوالت 

کــه  بــاالی ۸0 درصــد دارنــد. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا ۵9 درصــد 

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

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

کــد در ســطح شهرســتان اشــاره شــده اســت.   افزایــش دهــد. در ایــن خصــوص نیــز بــه برخــی از واحدهــای را
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان قلعه گنج  جدول 5-6.  طر

ح های دارای اولویتکد ایسیکنوع پروژه (اسامی طر پیشرفت فیزیکی اشتغال )نفر
ح  فعلی طر

1۵0.7پد سلولزی)24(طرح نیمه تمام باالی 60 درصد

00.۳گازرسانی به ناحیه صنعتی)6۳(زیرساختی

00.1شرکت معدنی دماوند  تولید آهک -گاز رسانی)6۳(زیرساختی

طرح نیمه تمام 0- ۵9 درصد

2۵1۸.7۳کنسانتره کرومیت/کنسانتره کرومیت)1۳(

160۵.۸6کنسانتره مس سولفیدی/کانی فرآوران زمان)1۳(

)6۳(
ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سردخانه 

در دمای باالی صفر درجه سانتیگراد/نورمحمد 
حیدری

۳0

انواع سبزیجات، صیفی جات و گلهای خوراکی )1۵(طرح نیمه تمام باالی 60 درصد
۸060.7۸خشک شده/محسن نقاشی

طرح نیمه تمام 0- ۵9 درصد

1۸7خمیر خرما/محدثه مهنی پور)1۵(

انواع خوراک دام، طیور و آبزیان بر پایه تفاله )1۵(
۳۳خشک مرکبات و میوه ها/طیبه

طرح نیمه تمام باالی 60 درصد 
غیرآمایشی

 شستشو ودانه بندی شن وماسه /سد ساز )26(
2۳9۸سیرجان

۸96 شستشو ودانه بندی شن وماسه /اسام بازگیر)26(

۳0۸7 اسفالت /جهاد نصر کرمان)26(

 شستشو ودانه بندی شن وماسه /اقایان قنبر و )26(
6۸2یحیی صمیمی

پد سلولزی )کاغذ آغشته برای رطوبت هوا(/زیبو )21(
2۸71.1۵فناور پارس

پهنه زون شماره 12اکتشافی

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

7. شهرستان کهنوج
گرفتــه  اســت. وســعت ایــن شهرســتان 1.1 درصــد  کرمــان بــه وســعت حــدود 2110کیلومتــر مربــع قــرار  شهرســتان کهنــوج در اســتان 

کــه حــدود 12.4 درصــد از  از مســاحت کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. جمعیــت ایــن شهرســتان 101 هــزار نفــر اســت 

جمعیــت کل اســتان را در خــود دارد. نــرخ بیــکاری درایــن شهرســتان 11.۵ درصــد بــرآورد شــده اســت.  
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1-7. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان کهنوج
کهنــوج از مجمــوع 2۳64 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 9۸ درصــد بــا  در شهرســتان 

پروانــه صنفــی و کمتــر از 2 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند جــدول)7-1( و جــدول)2-7(.

جدول 1-7. ساختار بخش صنعتی شهرستان کهنوج

(تعداد واحدکد آیسیک رشته فعالیت ردیف سهم )درصد(اشتغال)نفر

۳47۸.۸استخراج سایرمعادن)14(1

1۸62.9استخراج کانه های فلزی)1۳(2

1102.9پوشاک وعمل آوردن پوست خز)1۸(۳

1۵2.9سایرتجهیزات حمل ونقل)۳۵(4

1۳206۳۸.2سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(۵

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 6
162.9مسافرتی)6۳(

۳27۸.۸کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته)01(7

۵4۵14.7محصوالت ازالستیک وپاستیک)2۵(۸

62۵۳17.6محصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(9

۳47۸.۸استخراج سایرمعادن)14(10

1۸62.9استخراج کانه های فلزی)1۳(11

۳46۸۵100جمع کل 

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 2-7. ساختار بخش صنفی شهرستان کهنوج

(تعداد واحدنوع فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

۳۸۳21۵16.4تولیدی1

۳۳720614.۵خدمات فنی2

1240749۵۳.2خدماتی۳

۳70۸11۵.9توزیعی4

2۳۳012۵1100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف



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

34

2-7. ساختار جمعیت شهرستان کهنوج
کــه از  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

کهنــوج ۵.۵7 درصــد رشــد داشــته،  ، جمعیــت شهرســتان  جــدول )۳-7( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره ۵ ســاله اخیــر

کاهــش داشــته اســت. تعــداد افــراد شــاغل و جمعیــت بیــکار 

جدول 3-7. جمعیت شهرستان کهنوج

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

9۵۸4۸101.19۵.۵7جمعیت )نفر(

-2662۸2۵.9۵2.۵6تعداد افراد شاغل )نفر(

-۳2۸1۳.09۵.7۸جمعیت بیکار )نفر(

ماخذ: مرکز آمار ایران

3-7. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان کهنوج
کهنــوج بــه جــدول)4-7( برنامه ریــزی شــده  کرمــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان 

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

کانــی فلــزی  فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت شــامل صنایــع مــواد غذایــی و آشــامیدنی اســت. اســتخراج 

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

بازرگانــی از جملــه خدمــات مالــی و بیمــه نیــز دارای ظرفیــت اســت.  

جدول 4-7.  نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان کهنوج

نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

واسطه گری مالی بجز بیمه و صندوق های استخراج کانی فلزی )1۳()تیتانیوم(صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )1۵(
بازنشستگی )6۵(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1۳99.

4-7. اشتغال مطلوب شهرستان کهنوج بخش صنعت معدن و تجارت در افق 1404
ــرخ  ــکاری 6.۵ و ن ــرخ بی ــدف ن ــا ه ، ب ــور ــر کش ــرزمین در سراس ــش س ــات آمای ــر ماحظ ــی ب ــوازن مبتن ــعه مت ــه توس ــل ب ــدف نی ــا ه ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)7-۵(، 

کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی های انجــام شــده نشــان می دهــد 
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کهنــوج اســت. از ایــن میــان  کــه 4.6۳ هــزار نفــر )12.۵درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان  کرمــان ۳7 هــزار نفــر خواهــد بــود  اســتان 

تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ۳0۸ نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول5-7. پیش بینی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستان کهنوج

جمعیت
)  )هزار نفر

جمعیت بیکار
) )هزار نفر

تعداد شاغالن 
) )هزار نفر

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

) )هزار نفر

۸601724۵۳7۳6.2677۵2کرمان

107.1۵2.1۳۳0.۵74.6۳1.6۸۳0۸.40کهنوج

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان کهنوج 5-7. طر
کهنــوج بــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایــش  طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان 

ــواد  ــع م ــه صنای ــوط ب ــتان مرب ــن شهرس ــه ای ــوط ب ــت دار مرب ــای اولوی ــن طرح ه ــت. مهمتری ــدول)6-7(، اس ــرح ج ــه ش ــرزمین ب س

درصــد  شهرســتان  ایــن  در  فعالیت هــا  ایــن  کــه  اســت   )26( فلــزی  غیــر  کانــی  محصــوالت  تولیــد  و   )1۵( آشــامیدنی  و  غذایــی 

پیشــرفت بــاالی 60 درصــد دارنــد. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا ۵9 درصــد 

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

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

ــت.  ــده اس ــاره ش ــتان اش ــطح شهرس ــد در س ک ــای را ــی از واحده ــه برخ ــز ب ــوص نی ــن خص ــد. در ای ــش ده افزای

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان کهنوج جدول 6-7. طر

نوع 
ح های دارای اولویتکد ایسیکپروژه (اسامی طر پیشرفت فیزیکی اشتغال )نفر

ح  فعلی طر

 ۵9
 -0

ام 
تم

مه 
 نی

رح
ط

صد
در

626.7کنسانتره تیتانیوم)1۳(

200.۳سیلو ذخیره گندم-آرد درچین کرمان)6۳(

2۵0.6انواع لوله -امیر دهقانیان)2۵(

1۵00.۳کنسانتره و سرباره تیتانیوم-شرکت تیتانیوم کهنوج)24(

 60
ی 

باال
ام 

تم
مه 

 نی
رح

ط
شی

مای
یرآ

د غ
ص

در

2۵92 اردگندم نوع والسی /شرکت آرددرچین کرمان)1۵(

2۵91 انواع سنگبری وسنگکوبی/توسعه و سرمایه گذاری الماس کویر کارمانیا)26(

1167 شستشو ودانه بندی شن وماسه /ساجد نجف پور)26(

۳۳6۵ بلوک سفالی تیغه /یوسف موالئی رودباری)26(
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نوع 
ح های دارای اولویتکد ایسیکپروژه (اسامی طر پیشرفت فیزیکی اشتغال )نفر

ح  فعلی طر

ی 
باال

ام 
تم

مه 
 نی

رح
ط

شی
مای

یرآ
د غ

ص
در

406۳.1۵پمپ سانتریفیوژ جریان محوری/شرکت امداد پمپ روستا)29(60 

1161.۸۵کابینت از چوب و اوراق فشرده چوبی/محمدرضا شهبازی)20(

صد 
در

 60
ی 

باال
ام 

تم
مه 

 نی
رح

ط
شی

مای
یرآ

غ

مصالح سنگی ساختمانی شستشو و دانه بندی شده )شن،ماسه، ریگ، )14(
1061.6سنگ و باالست(/ابراهیم مریمی

40061 انواع کاشی /شرکت پرشین کاشی و سرامیک کهنوج)26(

1۸61 کیسه نایلون /شرکت تولیدی و توزیعی حامی کشاورز سبزواران)2۵(

ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سردخانه در دمای باالی صفر درجه )6۳(
۵60.2سانتیگراد/حسین مقدمی پورنسب

2۵0تیتانیوم کهنوج ایجادی

فی
شا

اکت

انجام خدمات و عملیات پی جویی، شناسایی، اکتشاف عمومی و تفصیلی 
در ۸ محدوده اکتشافی جنوب استان کرمان

 کهنوج2

پلی متال کهنوج

بلوک شماره ۵ پهنه آباده- جازموریان

بلوک شماره 1۳ پهنه آباده- جازموریان

بلوک شماره 14 پهنه آباده- جازموریان

پلی متال )مس( کهنوج2

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

8.شهرستان منوجان
گرفتــه  اســت. وســعت ایــن شهرســتان 1.9  کیلومتــر مربــع قــرار  کرمــان بــه وســعت حــدود ۳۵47  شهرســتان منوجــان در اســتان 

کــه حــدود ۸.۵  درصــد از مســاحت کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. جمعیــت ایــن شهرســتان 69.۳6 هــزار نفــر اســت 

درصــد از جمعیــت کل اســتان را در خــود دارد. نــرخ بیــکاری درایــن شهرســتان 10.۸1 درصــد بــرآورد شــده اســت.  

1-8. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان منوجان
در شهرســتان منوجــان از مجمــوع 1427 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 9۸ درصــد بــا 

پروانــه صنفــی و کمتــر از 2 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند جــدول)1-۸( و جــدول)۸-2(.
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جدول 1-8. ساختار بخش صنعتی شهرستان منوجان

(تعداد واحدکد آیسیک رشته فعالیتردیف سهم )درصد(اشتغال)نفر

4۳۵21استخراج سایرمعادن)14(1

21۳911استخراج کانه های فلزی)1۳(2

2۸۳۵11ساخت فلزات اساسی)27(۳

112۵سایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(4

۵۵726سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(۵

1۳۵فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای مسافرتی)6۳(6

110۵محصوالت ازالستیک وپاستیک)2۵(7

۳4416محصوالت غذائی وآشامیدنیها)1۵(۸

1911۳۵100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 2-8. ساختار بخش صنفی شهرستان منوجان

(تعداد واحدنوع فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

21۵771۵.۳تولیدی1

162۵911.۵خدمات فنی2

۸72۳۳761.9خدماتی۳

1۵92711.۳توزیعی4

140۸۵00100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

2-8.ساختار جمعیت شهرستان منوجان
کــه از  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

، جمعیــت شهرســتان منوجــان ۵.۵7 درصــد رشــد داشــته،  جــدول )۳-۸( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره ۵ ســاله اخیــر

کاهــش داشــته اســت. تعــداد افــراد شــاغل افزایــش و جمعیــت بیــکار 
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جدول 3-8. جمعیت شهرستان منوجان

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

6۵70۵69.۳6۵.۵7جمعیت )نفر(

171۳717.79۳.79تعداد افراد شاغل )نفر(

-27۳22.1222.4۳جمعیت بیکار )نفر(

ماخذ: مرکز آمار ایران

3-8. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان منوجان
کرمــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان منوجــان بــه جــدول)4-۸( برنامه ریــزی شــده  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان 

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

فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای شــامل صنایــع مــواد غذایــی و آشــامیدنی اســت. اســتخراج کانــی فلــزی شــامل کرومیــت 

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 نیــز دارای ظرفیــت اســت.   

جدول 4-8. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان فاریاب

نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط استخراج کانی فلزی )1۳()کرومیت(صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )1۵(
لوله)60(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل 
)6۳(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1۳99.

4-8. اشتغال مطلوب شهرستان منوجان بخش صنعت معدن وتجارت در افق 1404
ــرخ  ــکاری 6.۵ و ن ــرخ بی ــدف ن ــا ه ، ب ــور ــر کش ــرزمین در سراس ــش س ــات آمای ــر ماحظ ــی ب ــوازن مبتن ــعه مت ــه توس ــل ب ــدف نی ــا ه ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)۸-۵(، 

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

کــه ۳.17 هــزار نفــر )۸.۵ درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان منوجــان اســت.  از ایــن میــان  اســتان جنــوب ۳7 هــزار نفــر خواهــد بــود 

تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 146 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 
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جدول 5-8. پیش بینی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستان منوجان

جمعیت )هزار 
) نفر

جمعیت بیکار
) )هزار نفر

تعداد شاغالن 
) )هزار نفر

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

) )هزار نفر

۸601724۵۳7۳6.2677۵2جنوب کرمان

7۳.4۵1.4620.96۳.171.1۵146.40منوجان

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان منوجان 5-8. طر
ــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایــش  طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان منوجــان ب

کانــی  ســرزمین بــه شــرح جــدول)6-۸(، اســت. مهمتریــن طــرح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه اســتخراج 

کــه اشــتغالزایی بیشــتر  فلــزی اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا ۵9 درصــد 

ــی  ــای صنعت ــای واحده ــد. احی گیرن ــرار  ــان ق ــتان منوج ــای شهرس ــت طرح ه ــد در اولوی ــد، می توانن ــاز دارن ــری را نی ــرمایه کمت و س

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

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان منوجان جدول 6-8. طر

ح های دارای اولویتکد ایسیکنوع پروژه (اسامی طر پیشرفت فیزیکی اشتغال )نفر
ح  فعلی طر

طرح نیمه تمام 0- ۵9 
4016.9۵کنسانتره کرومیت)1۳(درصد

00.2گاز رسانی به ناحیه صنعتی)6۳(زیرساختی

طرح نیمه تمام 0- ۵9 
درصد

4۵0.۸کنسانتره کرمیت- اسدزاده)1۳(

۳00.9کنسانتره کرمیت-شرکت توپاز رفسنجان)1۳(

ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سردخانه دو مداره/)6۳(
۳0حسین ره پیش

ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سردخانه دو مداره/)6۳(
40مواد غذایی مروارید زیبای الماس جنوب

طرح نیمه تمام باالی 60 
درصد غیرآمایشی

672 شستشو و دانه بندی شن وماسه /ابراهیم مهدوی نیا)26(

مصالح سنگی ساختمانی شستشو و دانه بندی شده )14(
66۳.۵6)شن،ماسه، ریگ، سنگ و باالست(/محمد ساالری مقدم

 پلی متال منوجان 2اکتشافی
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ح های دارای اولویتکد ایسیکنوع پروژه (اسامی طر پیشرفت فیزیکی اشتغال )نفر
ح  فعلی طر

 پلی متال منوجان1اکتشافی

طرح نیمه تمام 0- ۵9 
درصد

4۵0.۸کنسانتره کرمیت- اسدزاده)1۳(

۳00.9کنسانتره کرمیت-شرکت توپاز رفسنجان)1۳(

اکتشافی

پهنه زون شماره 11

پلی متال )مس- آهن( کهنوج 1

بلوک شماره ۸ پهنه آباده- جازموریان

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت
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