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کردستاخ معرفی استاخ 
ــا برخــورداری از 1692000 نفــر 2 درصــد از  کشــور و ب ــع مســاحت، 1.77 درصــد مســاحت  کیلومتــر مرب ــا 29137  کردســتان ب اســتان 

کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت. همچنیــن براســاس آخریــن اطالعــات مرکــز آمــار ایــران در پایــان ســال 1399، ایــن  جمعیــت 

اســتان دارای 10 شهرســتان، 31 بخــش، 32 شــهر و 86 دهســتان بــوده اســت.
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کردستاخ جدول 1-1. مشخصات استاخ 

29137مساحت استان )کیلومترمربع(

1.77مساحت استان نسبت به کّل کشور )درصد(

1692000جمعّیت استان )نفر(

2جمعّیت استان نسبت به کّل کشور )درصد(

موقعیت مکانی

از شمال: استان آذربایجان غربی و زنجان

از شرق: استان همدان و زنجان

از غرب: کشور عراق و اقلیم کردستان

از جنوب: استان کرمانشاه

517فاصله تا تهران )کیلومتر(

کردی )سورانی، کرمانجی(گویش محلی

تقسیمات استانی

شهر: 32

شهرستان:  10

بخش: 31

روستا )آبادی(: 1887

دهستان:  86

2فرودگاه 
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داردراه آهن

10سد

نداردبندر

1نیروگاه

نداردپاالیشگاه

کردستان، سال 1398. گزارش عملکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت  ماخذ: 

کردستان نشان داده شده است. کالن اقتصادی استان  در جدول )1-2( شاخص های 

کالخ اقتصادی استاخ جدول1-2. شانص های 

کالخ مقدارشانص های 

 3105ارزش افزوده صنعت استان سال 1397 )میلیارد ریال(

918536ارزش افزوده صنعت کشور سال 1397 )میلیارد ریال(

1010ارزش افزوده معدن استان سال 1397 )میلیارد ریال(

1502569ارزش افزوده معدن کشور سال 1397 )میلیارد ریال(

0.34سهم استان از ارزش افزوده صنعت کشورسال 1397)درصد(

0.07سهم استان از ارزش افزوده معدن کشورسال 1397)درصد(

670صادرات استان سال 1399 )میلیون دالر(

34795صادرات کشور سال 1399 )میلیون دالر(

1.92سهم استان از صادرات کشور سال 1399 )درصد(

1.6سهم از اشتغال صنعت کشور سال 1399 )درصد(

74.2سهم اشتغال در بخش صنعت و معدن استان سال 1398

0.17سهم از ارزش افزوده صنعت و معدن سال 1397

کردستان. گزارش عملکرد صنعت، معدن و تجارت استان  ماخذ: 

کردســتان بــه ترتیــب معــادل بــا 3105 میلیــارد ریــال و 1010 میلیــارد  مطابــق جــدول فــوق ارزش افــزوده صنعــت و معــدن در اســتان 

کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت.  کل  کــه ســهم 0.41 درصــدی از ارزش افــزوده صنعــت و معــدن در  ریــال بــوده اســت 

ح در دســت اجــرا دارد. بــا اتمــام ایــن پروژه هــا بیــش از 26 هــزار شــغل در  کردســتان 1806 طــر مطابــق جــدول )1-3( اســتان 

کــه پیش بینــی شــده اســت ایــن میــزان اشــتغال بــا ســرمایه گذاری 162 هــزار میلیــارد محقــق می شــود. اســتان ایجــاد خواهــد شــد 
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کردستاخ ح های در دست اجرای صنعتی و معدنی در استاخ  جدول 1-3. وضعیت طر

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

0161222934151494.7 تا 20

20.1175144357.4 تا 40

40.113217328.8 تا 60

60.111217664826.5 تا 80

80.1527591037.7 تا 100

180626190162045.3جمع کل

ماخذ: اطالعات دفتر آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، سال 1400

کردستاخ ح های در دست اجرای صنعتی و معدنی در شهرستاخ های استاخ  جدول 1-4. وضعیت طر

نام شهرستاخ
مجاوعمیزاخ پیشرفت

)تعداد(
سهم

)درصد(
20-040-20.160-40.180-60.1100-80.1

40212642023.3بانه

501155713.9بیجار

8813741035.7دهگالن

814854.7دیواندره

7180.4سروآباد

103441651327.3سقز

58264411664935.9سنندج

671165804.4قروه

1082651216.7کامیاران

12421461377.6مریوان

16121713112521806100مجموع

ماخذ: اطالعات دفتر آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، سال 1400.



کردستاخ استاخ 

13

کردســتان« بــر اســاس اســناد ملــی و اســتانی  ح هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری اســتان  »برنامــه اولویت گــذاری تعریــف و تکمیــل طر

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

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

و تجــاری اســتان شهرســتان تدویــن شــده اســت.

1-1. شهرستاخ بانه
کیلومتــری  کردســتان و از شــهرهای مــرزی بین ایران و عراق اســت. شــهر بانــه مرکز شهرســتان بانــه در 20  بانه شــهری در اســتان 

گرفتــه  اســت. بانــه بــا  کیلومتــری جنــوب شرقی سردشــت قــرار  کیلومتــری جنــوب غربی ســقز و 70   نــوار مرزی ایران با عــراق و 60  

کردســتان هم مرز و دارای ارتبــاط جــاده ای اســت.  شهرستان های مریوان، سردشت، ســقز و اقلیم 

1-1-1. سانتار موجود 

در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در 2 بخــش، وضعیــت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری شهرســتان، 

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

گرفتــه اســت.

1-1-1-1. سانتار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ

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

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

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

چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان بانــه از مجمــوع 8622 

کمتــر از 1 درصــد بــا مجــوز  واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 99 درصــد بــا پروانــه صنفــی و 

پروانــه بهره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال 22609 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش 

صمــت در شهرســتان بانــه، حــدود 94 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل 

می باشــند جــدول )1-5( و جــدول )6-1(.
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جدول 1-5. سانتار بخش صنعت شهرستاخ بانه

کد آیسیک رشته ردیف
سهم از تعداد واحد اشتغال )نفر(تعداد واحدفعالیت

)درصد(
سهم از اشتغال 

)درصد(

13136176.5252.78

22941428.7012.15

326912419.5710.61

42587417.396.33

5153696.525.90

6144408.703.42

7373256.522.14

8283226.521.88

9362174.351.45

10453136.521.11

11741112.170.94

1223172.170.60

1322142.170.34

1434142.170.34

461169100100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب.

جدول 1-6. سانتار بخش صنفی شهرستاخ بانه

سهم )درصد(تعدادکد آیسیک 2 رقایردیف

1162057.26

2502789.83

3931535.41

4701214.28

5551133.99

618953.36

745953.36
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سهم )درصد(تعدادکد آیسیک 2 رقایردیف

828632.23

915602.12

1074401.41

1120331.17

1251311.10

1274.49سایر13

2829100مجموع

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

جدول 1-7. سانتار بخش صنفی شهرستاخ بانه

سهم از تعداد اشتغال )نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف
)درصد(

سهم از اشتغال
)درصد(

1005251311.711.7تولیدی1

1587396818.518.5خدمات فنی2

49171229357.357.3توزیعی3

1067266812.412.4خدماتی4

857621440100100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

1-1-1-2. عاده محصوالت شهرستاخ بانه

عاده محصوالت صنعتی:	 

چــاپ و ظهــور انــواع عکــس، فیلتــر هــوا خــودرو، انــواع ضدعفونــی کننــده بــر پایــه آمونیــوم چهارتایــی، بــرس کفــش، 

آب اســید و آب مقطــر، فیلتــر هــوا خــودرو، ماســک یکبار مصــرف پزشــکی، بســت و اتصــاالت فلــزی خــودرو بــه جــز 

ــه خــودرو، بلــوک ســقفی، کفپــوش ســیمانی –موزائیــک، آســفالت، عایــق رطوبتــی، عروســک های  اتصــاالت فلــزی بدن

ــز  ــت ترم ــیژن، لن ــاده، گاز اکس ــون آم ــرف، بت ــتانی یکبار مص ــاس بیمارس ــش و لب ــواع پوش ــواری، ان ــوک دی ــی، بل معمول

خــودرو، المــپ کــم مصــرف CFL، پــد الکلــی، دســتمال حولــه ای منســوج، شستشــو و دانــه بنــدی شــن و ماســه، سیســتم 

آبیــاری بارانــی کالســیک، انــواع ضدعفونی کننــده بــر پایــه الــکل، مــواد و محصــوالت میانــی تولیــد آهــن و فــوالد آهــن 

اســفنجی، دهان شــویه ها )محلــول موضعــی(، ســنگبری ســنگ های گرانیتــی، بتــن ســیال معمولــی، چراغ هــای LED دار، 

انــواع شیشــه دوجــداره، انــواع کیــف و ســاک دســتی، ســنگبری ســنگ ماربلــی یــا غیرگرانیتــی، آجــر فشــاری، چراغ هــای 
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ــتانی،  ــرف بیمارس ــه یکبار مص ــی، البس ــر خودروی ــی غی ــک پنوماتیک ــانترال، ج ــی س ــای دندان ــت ه ــوری، ایمپلن پروژکت

پارچــه هــای سیســتم پنبــه ای و الیــاف مصنوعــی، آجرماشــینی، پارچــه پنبــه پلــی اســتر، کاشــی ســرامیکی کــف، المــپ 

فلورســنت، پلــی اتیلــن بــا چگالــی کمتــر از 0/94.

عاده محصوالت معدنی:	 

ــدی  ــو و دانه بن ــه شستش ــن و ماس ــه ای، ش ــه رودخان ــن و ماس ــده، ش ــدی ش ــه دانه بن ــن و ماس ــده، ش ــدی ش ــن دانه بن ــنگ آه س

کنســانتره، مصالــح ســنگی ســاختمانی دانــه بنــدی شــده )شــن، ماســه، ریــگ، ســنگ و باالســت(. کوهــی،  شــده، شــن و ماســه 

کاهو، فلفل دلاه ای، هویج.	  کشاورزی: انگور، سیب،  عاده محصوالت 

1-1-1-3. زیرسانت های صنعتی و معدنی شهرستاخ بانه

کیلومتــر مربــع و 158690 نفــر جمعیــت بــه ترتیــب ســهم 6 و 9.9 درصــدی از مســاحت  شهرســتان بانــه بــا مســاحت تقریبــی  1585 

خ بیــکاری  کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت  1586 هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــر و جمعیــت 

9.6 درصــدی دارد. بــه لحــاظ زیرســاخت های صنعتــی تعــداد شــهرک ها و نواحــی صنعتــی ایــن شهرســتان 1 اســت. بــر اســاس 

کردســتان در ایــن شهرســتان قــرار دارنــد.  اطالعــات موجــود از واحدهــای فعــال 4.6 درصــد از واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان 

جدول 1-8. زیرسانت های تولید و تجارت شهرستاخ بانه

1تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

-وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی )هکتار(

4.6 %توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )سهم(

1-1-1-4. سانتار جاعیت شهرستاخ بانه

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

ــد تغییــرات آن در ســطح  خ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رون ــر ــر ن کار از منظــر شــاخص هایی نظی کمیــت نیــروی  ــرای بررســی  ب

کار و  کیفیــت نیــروی  ح نیــاز اســت  شهرســتان- اســتان اســتفاده شــده اســت. بدیهــی اســت بــرای بررســی عمیق تــر در فــاز دوم طــر

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

خ بیــکاری شهرســتان بانــه مربــوط بــه ســال  آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــر

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

ح جــدول )1-9( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال شهرســتان بــه شــر
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جدول 1-9. جاعیت شهرستاخ بانه

خ رشد )درصد(13951399ردیف نر

158.69165.824.49جمعیت )هزار نفر(

2.79-48.3747.02تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

50.1-5.117.67جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

جــدول )1-9( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان بانــه 4.49 درصــد رشــد داشــته، تعــداد 

کــه مبیــن نامســاعد شــدن شــرایط اشــتغال شهرســتان نســبت بــه جمعیت آن اســت.  افــراد شــاغل رشــد منفــی 2.79 درصــد داشــته 

1-1-2. سانتار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ بانه

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

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

1-1-2-1. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ بانه

کردســتان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان بانــه بــه جــدول )6( 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 

گوهرســنگ ها و ســنگ های ســاختمانی و... نیــز از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان بــه  شــامل آهــن، طــال، مــس، 

شــمار مــی رود.  

جدول 1-10. پتانسیل های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ بانه

بازرگانی و ندماتمعدخصنعت

صنایع غذایی )15( - مواد و محصوالت 
شیمیایی با تاکید بر محصوالت پتروشیمی 

)24-23( - الستیک و پالستیک )25(- 
صنایع نساجی و پوشاک )18-17(، 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 )31(، تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

بهره برداری معدنی )طال( )13(- بهره برداری 
معدنی )سنگ های تزئینی و نما( )14(- بهره 

برداری معدنی )سنگ آهن( )13(- بهره 
برداری معدنی )سیلیس( )14(

مبادالت مرزی و تجارت )74(- توسعه منطقه 
آزاد تجاری - صنعتی )74(- مرز رسمی 

باشماق مریوان و ایجاد مرز رسمی سیرانبند 
بانه در پیوند با اقلیم کردستان عراق )74(- 

ارائه خدمات فنی و مهندسی و مدیریت 
)74(- پیمانکاری )45(- حمل و نقل باری و 

لجستیک )62-61-60(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.



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

18

1-1-2-2. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدخ و تجارت در افق 1404

خ  خ بیــکاری 6.5 و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

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

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

ــه اســت. از ایــن  ــه شهرســتان بان ــوط ب کــه 6.914 هــزار نفــر )9.9 درصــد( آن مرب ــود  کردســتان 69847 هــزار نفــر خواهــد ب اســتان 

میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ایــن شهرســتان 2.946 هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 1-11. پیش بینی جاعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستاخ بانه

جاعیت 1399 
)هزار نفر(

جاعیت بیکار 
1399 )هزار نفر(

تعداد افراد شاغل 
1399 )هزار نفر(

تعداد شغل مورد 
نیاز )1399-1404( 

)هزار نفر(

اشتغال صات 
)هزار نفر(

سهم اشتغال 
صات )درصد(

167577.51474.9569.84729.7551.77کردستان

165.87.6747.026.9142.9461.77بانه

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ بانه 1-1-2-3. طر

ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان بانــه بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش ســرزمین  طبقه بنــدی طر

ک )18(، تولیــد چــوب  ح هــای اولویــت دار ایــن شهرســتان مربــوط بــه تولیــد پوشــا ح جــدول )1-12(، اســت. مهمتریــن طر بــه شــر

کاغــذی )21(، صنایــع تولیــد مــواد و محصــوالت شــیمیایی )24(، تولیــد  کاغــذ و محصــوالت  و محصــوالت چوبــی )20(، تولیــد 

کانــی غیرفلــزی )26(، تولیــد فلــزات اساســی )27(، تولیــد ماشــین  محصــوالت الســتیکی و پالســتیکی )25(، تولیــد ســایر محصــوالت 

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

جــای دیگــر )31(، تولیــد رادیــو و تلویزیــون و دســتگاه هــا و وســایل ارتباطــی )32(، تولیــد مبلمــان و مصنوعــات طبقــه بنــدی نشــده 

کار )74( اســت و پیشــرفت بــاالی 60 درصــد دارنــد. بــا توجــه بــه اولویت هــای  کســب و  در جــای دیگــر )36( و ســایر فعالیــت هــای 

کمتــری را نیــاز دارنــد،  کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه  ح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 0 تــا 59 درصــد  تعییــن شــده ســایر طر

کــه  گیرنــد. احیــای واحدهــای صنعتــی و معدنــی نیــز یکــی از مــواردی اســت  ح هــای شهرســتان بانــه قــرار  می تواننــد در اولویــت طر

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

در ســطح شهرســتان اشــاره شــده اســت. 
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ بانه جدول 1-12. طر

اشتغال نام واحد- نام محصولکد آیسیکنوع پروژه
)نفر(

پیشرفت 
)درصد(

682انواع پاک کننده های صنعتی مایع24

594.75زغال از ضایعات منابع سلولزی24

1460.27تولید نایلون با فرآیند بچ )از چیپس یا گرانول(24

869.7بسته بندی انواع روانکار74

1370شورت زنانه و دخترانه، تاری پودی، دوخته شده18

782.93دستگیره پالستیکی درب و پنجره25

863لوله تک جداره آب با قطر کمتر از 630 میلی متر از پلی اتیلن25

1061خودتراش پالستیکی25

10067.75حباب پالستیکی انواع المپ25

860.35کابینت از چوب و اوراق فشرده چوبی20

3263.75پنل خورشیدی چند کریستالی32

561.3ریخته گری آلومینیوم و آلیاژهای آن27

764.97کاغذ توالت21

1590جاروبرقی خشک29

585.15سنگ ساختمانی تزیینی ساخته شده از خرده سنگ و مالت رزین26

31LED 1061.75المپ

2095.05چراغ های LED دار31

2560.1لوازم تحریر و اداری پالستیکی36

1664انواع تستر برقی خانگی29

نیمه تمام 1 تا 59 درصد

مصالح سنگی ساختمانی دانه بندی شده )شن،ماسه، ریگ، سنگ و 14
101باالست(

100.4مایع شیشه پاک کن خانگی24

62.25دستمال مرطوب24

71محصوالت و فرآورده های بهداشتی صورت و بدن24

101انواع پچ آرایشی و بهداشتی24

57عایق رطوبتی پرایمر23

131رب گوجه فرنگی15
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اشتغال نام واحد- نام محصولکد آیسیکنوع پروژه
)نفر(

پیشرفت 
)درصد(

طرح های ایجادی

-68ایجاد واحدهای تولید لوازم خانگی29

-34تولید حباب پالستیکی25

-44تولید قطعات المپ31

-206کنسانتره طال13

-71پوشاک چرمی- انواع پوشاک چرمی بجز لباس کودک18

-37تولید لوازم تحریر و اداری پالستیکی25

1150سنگ الشه ساختمانی14احیاء واحد معدنی

احیاء واحد صنعتی
6100تولیدی آروین قندیل15

9100قندکریستال بانه15

تامین زیرساخت
تملک زمین جهت اجرای پروژه 

شهرک سازی در منطقه ویژه اقتصادی 
بانه

 تکمیل و ایجاد زیرساخت شهرکهای صنعتی
-70)شهرک صنعتی بانه و منطقه ویژه اقتصادی(

--

-50اکتشافات تکمیلی )نیمه تفصیلی و تفصیلی( در پهنه اکتشافی سقز بانهفعالیت های اکتشافی

1-2. شهرستاخ بیجار
کــه در شــرق ایــن اســتان واقــع شده اســت. مرکــز ایــن شهرســتان  کردستان اســت،  شهرســتان بیجــار، بزرگتریــن شهرستان اســتان 

کوهســتانی  ــی اســت. بیجــار منطقــه ای اســت  کران ــزی، چنــگ المــاس و  شهر بیجار اســت. ایــن شهرســتان شــامل 3 بخــش مرک

بــا  از غــرب  کوهســتانی اســت. شهرســتان بیجــار  یــک ســوم زمین هــای آن تقریبــًا  ایــران و  کوه هــای غربــی  پایــان سلســله  در 

شهرســتان های دیوانــدره و ســنندج، از جنــوب بــا شهرســتان قــروه، از شــمال شــرقی بــا اســتان زنجــان، از شــمال غربــی بــا اســتان 

ــا اســتان همــدان همســایه اســت. آذربایجــان غربــی و از شــرق ب

1-2-1. سانتار موجود 

در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در 2 بخــش، وضعیــت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری شهرســتان، 

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

گرفتــه اســت.

1-2-1-1. سانتار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ

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

کلیــدی  رشــد و توســعه اقتصــادی و رفــاه جامعــه اســت. از آنجاییکــه صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان بخشــی از فعالیت هــای 
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مولــد و محــرک رشــد اقتصــادی بــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان- شهرســتان و 

ــه ایــن فعالیت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان بیجــار از مجمــوع 3903  چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا ب

کمتــر از 2 درصــد بــا مجــوز  واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 98 درصــد بــا پروانــه صنفــی و 

پروانــه بهره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال 10927 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش 

ــی  ــرداری صنعت ــه بهره ب ــوز پروان ــا مج ــی ب ــی و مابق ــوز صنف ــق مج ــتغال از طری ــد اش ــدود 88 درص ــار، ح ــتان بیج ــت در شهرس صم

شــاغل می باشــند؛ جــدول )1-13( و )14-1(.

جدول 1-13. سانتار بخش صنعت شهرستاخ بیجار

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

1262373039.6655.56

21321623.4512.33

315611210.348.52

4342893.456.77

5272523.453.96

62574712.073.58

7181211.721.60

8293185.171.37

9313185.171.37

10742183.451.37

11282143.451.07

12212133.450.99

13141121.720.91

1424141.720.30

1545141.720.30

581314100100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب.
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جدول 1-14. سانتار بخش صنفی شهرستاخ بیجار

سهم )درصد(تعدادکد آیسیک 2 رقایردیف

15251948.92

25013612.82

393706.60

415575.37

528454.24

618333.11

755333.11

870333.11

974323.02

1045302.83

1126111.04

1236100.94

520.45سایر13

1061100جمع کل

ماخذ: اطالعات سامانه ایرانیان اصناف

جدول 1-15. سانتار بخش صنفی شهرستاخ بیجار

سهم از اشتغال )درصد(سهم از تعداد )درصد(اشتغال )نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف

65316331717تولیدی1

680170017.717.7خدمات فنی2

2109527354.954.9توزیعی3

403100810.510.5خدماتی4

38459613100100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف
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1-2-1-2. عاده محصوالت شهرستاخ بیجار

عاده محصوالت صنعتی:	 

ــه جــز  کشــی، بســت و اتصــاالت فلــزی خــودرو ب ــوری شــبکه ســیم  کانــی هــای غیرفلــزی، دســته ســیم وســایل نقلیــه موت فــرآوری 

ــوع والســی،  گنــدم ن گرانیتــی، آرد  ک ســیمانی، ســنگبری ســنگ های  ــه خــودرو، بلــوک ســقفی، تیرچــه زیگــزا اتصــاالت فلــزی بدن

انــواع ســنگبری و ســنگکوبی، آســفالت، مــواد و محصــوالت میانــی تولیــد آهــن و فــوالد آهــن اســفنجی، انــواع پیراهــن و بلــوز و دامــن، 

کنســانتره آهــن، شیشــه باالبــر برقــی خــودرو، ســیمان حفــاری چــاه نفــت. آهــک هیدراتــه، 

عاده محصوالت معدنی:	 

کنسانتره آهن، مرم، سنگ تراورتن، آسفالت. گچ، آهن، آهک، نمک، شستشو و دانه بندی شن و ماسه، 

کشاورزی:	  محصوالت 

گردو، توت فرنگی. انگور، سیب، 

1-2-1-3. زیرسانت های صنعتی و معدنی شهرستاخ بیجار

کیلومتــر مربــع و 89162 نفــر جمعیــت بــه ترتیــب ســهم 20 و 5.6 درصــدی از مســاحت  شهرســتان بیجــار بــا مســاحت تقریبــی 5350 

خ بیــکاری  ــا توجــه بــه جمعیــت 89.1 هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــر کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. ب و جمعیــت 

ــر اســاس  ــه لحــاظ زیرســاخت های صنعتــی تعــداد شــهرک ها و نواحــی صنعتــی ایــن شهرســتان 3 اســت. ب 12.1 درصــدی دارد. ب

کردســتان در ایــن شهرســتان قــرار دارنــد.  اطالعــات موجــود از واحدهــای فعــال 5.8 درصــد از واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان 

جدول 1-16. زیرسانت های تولید و تجارت شهرستاخ بیجار

3تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

-وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی )هکتار(

5.8 %توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )سهم(

1-2-1-4. سانتار جاعیت شهرستاخ بیجار

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

ــد تغییــرات آن در ســطح  خ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رون ــر ــر ن کار از منظــر شــاخص هایی نظی کمیــت نیــروی  ــرای بررســی  ب

کار و  کیفیــت نیــروی  ح نیــاز اســت  شهرســتان- اســتان اســتفاده شــده اســت. بدیهــی اســت بــرای بررســی عمیق تــر در فــاز دوم طــر

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

ــه  ــوط ب خ بیــکاری شهرســتان بیجــار مرب ــر آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و ن

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

ح جــدول )1-17( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال شهرســتان بــه شــر
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جدول 1-17. جاعیت شهرستاخ بیجار

خ رشد )درصد(13951399ردیف نر

89.1693.174.50جمعیت )هزار نفر(

3.54-27.3926.42تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

3.774.3114.32جمعیت بیکار )هزار نفر(

کــه از جدول  خ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطور  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــر کمیــت نیــروی 

)1-17( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان بیجــار 4.50 درصــد رشــد داشــته، تعــداد افــراد 

کــه بیانگــر نامســاعد شــدن شــرایط اشــتغال شهرســتان نســبت بــه جمعیــت آن اســت.  شــاغل رشــد منفــی 3.54 درصــد داشــته 

1-2-2. سانتار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ بیجار

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

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

1-2-2-1. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ بیجار

کردســتان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان بیجــار بــه جــدول )1-18( 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 

گوهرســنگ ها و ســنگ های ســاختمانی و... نیــز از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان بــه  شــامل آهــن، طــال، مــس، 

شــمار مــی رود.  

جدول 1-18. پتانسیل های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ بیجار

بازرگانی و ندماتمعدخصنعت

صنایع غذایی )15( - مواد و محصوالت شیمیایی با تاکید بر محصوالت پتروشیمی 
)24-23( – فلزات اساسی )27(- الستیک و پالستیک )25(- صنایع دستی )17-20(- 
صنایع نساجی و پوشاک )18-17(- صنایع بازیافت )37(، تولید کاغذ و محصوالت 
کاغذی )21(، تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(، تولید محصوالت فلزی 

فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(، تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی 
نشده در جای دیگر )29(، تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(

بهره برداری معدنی 
)سنگ های تزئینی و نما( 
)14(- بهره برداری معدنی 

)سنگ آهن( )13(

خدمات انبارداری و 
حمل ونقل )60-63(- 

ارائه خدمات فنی و 
مهندسی و مدیریت 

)74(- پیمانکاری )45(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.
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1-2-2-2. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدخ و تجارت در افق 1404

خ  خ بیــکاری 6.5 و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

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

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

کــه 3.885 هــزار نفــر )5.6 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان بیجــار اســت. از ایــن  کردســتان 69847 هــزار نفــر خواهــد بــود  اســتان 

میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ایــن شهرســتان 1.655 هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 1-19. پیش بینی جاعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستاخ بیجار

جاعیت 1399 
)هزار نفر(

جاعیت بیکار 1399 
)هزار نفر(

تعداد افراد شاغل 
1399 )هزار نفر(

تعداد شغل مورد نیاز 
)1404-1399( )هزار نفر(

اشتغال صات 
)هزار نفر(

سهم اشتغال 
صات )درصد(

167577.51474.9569.84729.75542.6کردستان

93.174.3126.423.8851.65542.6بیجار

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ بیجار 1-2-2-3. طر

ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان بیجــار بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش  طبقه بنــدی طر

ح هــای اولویــت دار ایــن شهرســتان مربــوط بــه اســتخراج ســنگ هــای فلزی  ح جــدول )1-20(، اســت. مهمتریــن طر ســرزمین بــه شــر

کاغــذی )21(، تولیــد محصــوالت الســتیکی و پالســتیکی )25(، تولیــد ســایر  کاغــذ و محصــوالت  ک )18(، تولیــد  )13(، تولیــد پوشــا

ــزات اساســی )27(، تولیــد محصــوالت فلــزی فابریکــی بجــز ماشــین آالت و تجهیــزات  ــی غیرفلــزی )26(، تولیــد فل کان محصــوالت 

)28(، تولیــد ماشــین آالت و دســتگاه هــای برقــی طبقــه بنــدی نشــده در جــای دیگــر )31(، تولیــد وســایل نقلیــه موتــوری و تریلــر 

و نیــم تریلــر )34(، تولیــد مبلمــان و مصنوعــات طبقــه بنــدی نشــده در جــای دیگــر )36( و بازیافــت )37( اســت و پیشــرفت بــاالی 

کــه اشــتغالزایی  ح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 0 تــا 59 درصــد  60 درصــد دارنــد. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر

گیرنــد. احیــای واحدهــای صنعتــی  ح هــای شهرســتان بیجــار قــرار  کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طر بیشــتر و ســرمایه 

ــن  ــد. در ای ــش ده ــتغال افزای ــاد اش ــود را در ایج ــای موج ــتفاده از ظرفیت ه ــد اس ــه می توان ک ــت  ــواردی اس ــی از م ــز یک ــی نی و معدن

کــد در ســطح شهرســتان اشــاره شــده اســت.  خصــوص نیــز بــه برخــی از واحدهــای را
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ بیجار جدول 1-20. طر

اشتغال نام واحد- نام محصولکد آیسیکنوع پروژه
)نفر(

پیشرفت 
)درصد(

نیمه تمام باالی 60 
درصد

5567.4کنسانتره آهن13

563.4گرانول الستیک از الستیک مستعمل37

562.55بازیافت کاغذ و مواد سلولزی و مواد لیگنوسلولزی37

564.1پوشاک راحتی زنانه و دخترانه، تاری پودی، دوخته شده18

1060.15ریخته گری مس و آلیاژهای آن27

661.55ظروف پلی استایرن25

878.85درب معمولی از یو پی وی سی25

1270.78لوازم و قطعات الستیکی ولکانیزه شده وسایل نقلیه )بجز تایر(25

3060.95کاغذ از کربنات کلسیم21

680.1بتن سیال معمولی26

787.8برش انواع سنگ تراورتن26

566.75بتن سیال معمولی26

13085.05قطعات سیستم برق رسانی و احتراق31

666.47مصنوعات چوبی ساختمانی36

869.85کابل فوالدی تابیده یا بافته شده )سیم بکسل(28

867.25سیم خاردار28

684.5فنر مارپیچ )لول(28

683.25بست و اتصاالت فلزی خودرو به جز اتصاالت فلزی بدنه خودرو28

564.15بست و اتصاالت فلزی خودرو به جز اتصاالت فلزی بدنه خودرو28

576.33فیلتر هوای کابین خودرو34

35085تولید انواع کامیون و کامیونت34

نیمه تمام 1 تا 59 درصد

97شن و ماسه شستشو و دانه بندی شده14

12035.73کنسانتره آهن13

10616.02گندله آهن13

133شلوار جین، مردانه و پسرانه، تاری پودی، دوخته شده18

2548.7آهن اسفنجی به شکل بریکت به روش گرم27
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اشتغال نام واحد- نام محصولکد آیسیکنوع پروژه
)نفر(

پیشرفت 
)درصد(

احیاء واحد معدنی

1311.6نخ پشمی خالص17

1601نخ پتو با سیستم ریسندگی پشمی17

11509.07پلی اتیلن ترفتاالت انبساطی24

102انواع شامپوها به جز شامپو طبی24

59شیلنگ پلی استال25

1542فوم پلی استایرن ضدآتش بلوک های ساختمانی25

940شکر پنیر15

1050گچ14

950سنگ آهک14

1950مگنتیت13

1250مرمریت14

2250سنگ آهن13

1050مگنتیت13

850سنگ گچ14

1550سنگ گچ14

850سنگ گچ14

950پوزوالن14

1050پوکه معدنی14

تامین زیرساخت
بهسازی و ایجاد راه دسترسی به معادن

تملک زمین جهت اجرای پروژه شهرک سازی 
در شهرک صنعتی بیجار

تملک زمین جهت اجرای پروژه شهرک سازی 
در شهرک صنعتی بیجار2

تکمیل و ایجاد زیرساخت شهرکهای صنعتی )شهرک صنعتی بیجار 1 و 
60-بیجار2 و ناحیه یاسوکند(

-50

--

--

فعالیت های اکتشافی
استخراج و دانه بندی سنگ آهن خام

اکتشافات تکمیلی )نیمه تفصیلی و تفصیلی( در پهنه های اکتشافی 
100-بیجار

-90
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1-3- شهرستاخ دهگالخ
کنــار رودخانــه فصلــی واقــع  کردستان مرکز شهرســتان دهــگالن در دشــِت وســیع لیالخ و در  دهگالن یکــی از شهرهای اســتان 

گرفتــه اســت. دهــگالن در ســال 1362  کیلومتری ســنندج )در مســیر ســنندج بــه همــدان( قــرار  شده اســت. شــهر دهــگالن در 45 

کــرد و دهســتان بلبان آبــاد نیــز بــه بخشــداری ارتقــاء یافــت. مــردم  بــه شــهر و در تابســتان ســال 1386 بــه شهرســتان ارتقــاء پیــدا 

کثریــت مســلمان و ســنی شــافعی مذهب اند. ســیب زمینی از مهم تریــن محصــوالت ایــن شهرســتان می باشــد. دهــگالن در ا

1-3-1. سانتار موجود 

در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در 2 بخــش، وضعیــت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری شهرســتان، 

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

گرفتــه اســت.

1-3-1-1. سانتار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ

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

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

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

چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان دهــگالن از مجمــوع 4457 

کمتــر از 2 درصــد بــا مجــوز  واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 98 درصــد بــا پروانــه صنفــی و 

پروانــه بهره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال 12197 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش 

صمــت در شهرســتان دهــگالن، حــدود 90 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی 

شــاغل می باشــند جــدول )1-21( و جــدول )22-1(.

جدول 1-21. سانتار بخش صنعت شهرستاخ دهگالخ

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

12514130718.9250.48

2261738522.9714.87

315820910.818.07

42011671.356.45

51731294.054.98

6246738.112.82
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سهم از اشتغال )درصد(سهم از تعداد واحد )درصد(اشتغال )نفر(تعداد واحدکد آیسیک رشته فعالیتردیف

7293664.052.55

8313424.051.62

9331411.351.58

10285346.761.31

11634315.411.20

12742292.701.12

13271251.350.97

14142162.700.62

15181121.350.46

16211101.350.39

1737181.350.31

1823151.350.19

461169100100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب.

جدول 1-22. سانتار بخش صنفی شهرستاخ دهگالخ

سهم )درصد(تعدادکد آیسیک 2 رقایردیف

15273753.56

25015711.41

318896.47

415785.67

528543.92

693523.78

755282.03

874231.67

970201.45

1026171.24

1117141.02
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سهم )درصد(تعدادکد آیسیک 2 رقایردیف

1245130.94

940.46سایر 13

2829100جمع کل

ماخذ: اطالعات سامانه ایرانیان اصناف

جدول 1-23. سانتار بخش صنفی شهرستاخ دهگالخ

سهم از اشتغال)درصد(سهم از تعداد )درصد(اشتغال )نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف

904226020.520.5تولیدی1

723180816.416.4خدمات فنی2

2402600554.554.5توزیعی3

3829558.78.7خدماتی4

441111028100100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

1-3-1-2. عاده محصوالت شهرستاخ دهگالخ

عاده محصوالت صنعتی:	 

کوهــی، بتــون  انــواع قیــر نــرم، ســخت، قیــر بــا نقطــه نرمــی متوســط، ذخیــره ســازی و نگهــداری غــالت در ســیلو، شــن و ماســه 

آمــاده، بتــن ســیال معمولــی، آســفالت، انــواع ســنگبری وســنگکوبی، ذخیره ســازی و نگهــداری غــالت در ســیلو، شــن و ماســه 

ک آمــاده دام، محصــوالت بتنــی مســلح پیــش  ــه بنــدی شــده، عایــق رطوبتــی، دســتکش نخــی روکــش دار، خــورا شستشــو و دان

کاشــی  ســاخته، ســنگبری ســنگ ماربلــی یــا غیرگرانیتــی، ایمپلنت هــای دندانــی ســانترال، محصــوالت بتنــی مســلح پیــش ســاخته، 

ــال ســیمی ســواری. ــا روکــش مالمینــه، تایــر رادی کــف، اوراق فشــرده چوبــی ب ســرامیکی 

عاده محصوالت معدنی:	 

کوهی، سنگ مرمر، سنگ آهن. شن و ماسه 

کشاورزی:	  محصوالت 

گندم، جو، ذرت، سیب زمینی، زعفران، چغندر.

1-3-1-3. زیرسانت های صنعتی و معدنی شهرستاخ دهگالخ

کیلومتــر مربــع و 64015 نفــر جمعیــت بــه ترتیــب ســهم 6.3 و 4 درصــدی از مســاحت  شهرســتان دهــگالن بــا مســاحت تقریبــی 1250 

خ بیــکاری  کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت 64.01 هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــر و جمعیــت 
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16.3 درصــدی دارد. بــه لحــاظ زیرســاخت های صنعتــی تعــداد شــهرک ها و نواحــی صنعتــی ایــن شهرســتان 3 اســت. بــر اســاس 

کردســتان در ایــن شهرســتان قــرار دارنــد.  اطالعــات موجــود از واحدهــای فعــال 7.3 درصــد از واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان 

جدول 1-24. زیرسانت های تولید و تجارت شهرستاخ دهگالخ

3تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

-وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی )هکتار(

7.3 %توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )سهم(

1-3-1-4. سانتار جاعیت شهرستاخ دهگالخ

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

ــد تغییــرات آن در ســطح  خ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رون ــر ــر ن کار از منظــر شــاخص هایی نظی کمیــت نیــروی  ــرای بررســی  ب

کار و  کیفیــت نیــروی  ح نیــاز اســت  شهرســتان- اســتان اســتفاده شــده اســت. بدیهــی اســت بــرای بررســی عمیق تــر در فــاز دوم طــر

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

خ بیــکاری شهرســتان دهــگالن مربــوط بــه  آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــر

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

ح جــدول )1-25( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال شهرســتان بــه شــر

جدول 1-25. جاعیت شهرستاخ دهگالخ

خ رشد )درصد(13951399ردیف نر

64.0266.894.48جمعیت )هزار نفر(

1.56-19.2718.97تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

17.55-3.763.10جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

جــدول )1-25( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان دهــگالن 4.48 درصــد رشــد داشــته، 

کــه بیانگــر نامســاعد شــدن شــرایط اشــتغال شهرســتان نســبت بــه جمعیــت  تعــداد افــراد شــاغل رشــد منفــی 1.56 درصــد داشــته 

آن اســت. 

1-3-2. سانتار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ دهگالخ

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

ح ذیل تبیین شــده اســت. خصوصی و دولتی اســتانی، نقشــه مطلوب توســعه صنعت، معدن و تجارت شهرســتان به شــر
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1-3-2-1.  نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ دهگالخ

کردســتان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان دهــگالن بــه جــدول )1-26( برنامه ریــزی  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان 

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

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

می باشــد. انــواع معــدن شــامل ســنگ آهــن، طــال، ســنگ های تزئینــی و نمــا و... نیــز از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن 

ــی رود.   ــمار م ــه ش ــتان ب شهرس

جدول 1-26. پتانسیل های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ دهگالخ

بازرگانی و ندماتمعدخصنعت

صنایع غذایی )15( - مواد و محصوالت شیمیایی با تاکید بر محصوالت پتروشیمی )23-24( 
- فلزات اساسی )27(- الستیک و پالستیک )25(-  صنایع کاغذسازی )21(- صنایع دستی 
)20-17(- صنایع نساجی و پوشاک )18-17(- صنایع بازیافت )37(، تولید محصوالت فلزی 

فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(، 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 

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

بهره برداری معدنی 
)طال( )13(- بهره برداری 

معدنی )سنگ های 
تزئینی و نما( )14(- 
بهره برداری معدنی 

)سنگ آهن( )13(

خدمات انبارداری و 
حمل ونقل )60-63(- 

ارائه خدمات فنی و 
مهندسی و مدیریت 

)74(- پیمانکاری )45(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

1-3-2-2. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدخ و تجارت در افق 1404

خ  خ بیــکاری 6.5 و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

ح جــدول )27-1(،  مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــر

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

کــه 2.789 هــزار نفــر )4 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان دهــگالن اســت. از ایــن  کردســتان 69847 هــزار نفــر خواهــد بــود  اســتان 

میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ایــن شهرســتان 1.188 هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 1-27. پیش بینی جاعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستاخ دهگالخ

جاعیت 1399 
)هزار نفر(

جاعیت بیکار 
1399 )هزار نفر(

تعداد افراد شاغل 
1399 )هزار نفر(

تعداد شغل مورد نیاز 
)1404-1399( )هزار نفر(

اشتغال صات 
)هزار نفر(

سهم اشتغال 
صات )درصد(

167577.51474.9569.84729.75542.6کردستان

66.893.1018.972.7891.18842.6دهگالن

گزارش روش شناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400 ماخذ: 
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ دهگالخ 1-3-2-3. طر

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

ح هــای اولویــت دار ایــن شهرســتان مربــوط بــه صنایــع مــواد غذایــی  ح جــدول )1-28(، اســت. مهمتریــن طر ســرزمین بــه شــر

کک- پاالیشــگاه هــای نفــت و ســوخت هــای  کاغــذی )21(، صنایــع تولیــد زغــال  کاغــذ و محصــوالت  و آشــامیدنی )15(، تولیــد 

هســته ای )23(، صنایــع تولیــد مــواد و محصــوالت شــیمیایی )24(، تولیــد محصــوالت الســتیکی و پالســتیکی )25(، تولیــد ســایر 

ــاالی 60  ــرفت ب ــت و پیش ــی )33( اس ــکی و اپتیک ــزار پزش ــد اب ــی )27( و تولی ــزات اساس ــد فل ــزی )26(، تولی ــی غیرفل کان ــوالت  محص

کــه اشــتغالزایی بیشــتر  ح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 0 تــا 59 درصــد  درصــد دارنــد. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر

گیرنــد. احیــای واحدهــای صنعتــی  ح هــای شهرســتان دهــگالن قــرار  کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طر و ســرمایه 

ــن  ــد. در ای ــش ده ــتغال افزای ــاد اش ــود را در ایج ــای موج ــتفاده از ظرفیت ه ــد اس ــه می توان ک ــت  ــواردی اس ــی از م ــز یک ــی نی و معدن

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ دهگالخ جدول 1-28. طر

اشتغال نام واحد- نام محصولکد آیسیکنوع پروژه
)نفر(

پیشرفت 
)درصد(

نیمه تمام باالی 60 
درصد

1877.1ریخته گری چدن27

1280کاغذ و مقوای الینر قهوه ای21

661انواع اسپری پاک کننده24

560زغال از ضایعات منابع سلولزی24

1088.5عایق رطوبتی پرایمر23

765ورق و صفحه از پلی استایرن انبساطی - بلوک غیر سازه ای )غیر ساختمانی(25

5962.47تارت، دونات، پیراشکی و سایر انواع شیرینی آردی15

1160.8پنیر موزارال )پنیر پیتزا(15

5060.15آرد سمولینا15

4084.5البسه و پوشاک از منسوج بی بافت33

2391.8بتن سیال متخلخل)هوادار(26

10061تولید انواع اتصاالت لوله از فلزات آهنی27

11065تولید تیغ ها و چاقوهای جراحی33
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اشتغال نام واحد- نام محصولکد آیسیکنوع پروژه
)نفر(

پیشرفت 
)درصد(

نیمه تمام 1-59 درصد

503.5کفپوش و دیوارپوش تخته فیبر با چگالی باال یا متوسط لمینیت20

818رنگ ساختمانی روغنی براق )فام روشن(24

86مایع دست شویی24

13527.5آبانگان لوله بسپار -لوله از پی وی سی25

640.5کیسه بدون بافت پالستیکی یک الیه از پلی اتیلن25

11509.6تایر رادیال سیمی سواری25

2758آردگندم نوع والسی15

915.85گندم پوست گیری و نیم کوب شده15

52انواع گز15

1417.5ظروف یکبار مصرف پلیمری زیست تخریب پذیر گیاهی25

6039.98پروفیل یو پی وی سی25

631درب معمولی از یو پی وی سی25

11012تولید کاغذ و مقوای تست الینر قهوه ای21

-24فرآوری مدرن سنگ های تزئینی26طرح های ایجادی

احیاء واحد معدنی

1050سنگ الشه14

950مرمر14

650پوزوالن14

950سنگ الشه14

احیاء واحد صنعتی
51100چمن گل15

12100قندحبه15

تامین زیرساخت
تملک زمین جهت اجرای پروژه 
شهرک سازی در شهرک صنعتی 

سنندج 2

تکمیل و ایجاد زیرساخت شهرکهای صنعتی )شهرک صنعتی دهگالن و شهرکها و 
-60نواحی صنعتی دهگالن 2 و یوسف آباد(

--

---فعالیت های اکتشافی
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1-4- شهرستاخ دیواندره 
گرفته اســت.  کــه در شــمال ایــن اســتان قــرار  کردســتان در غرب ایران اســت  شهرســتان دیواندره یکــی از شهرستانهای اســتان 

کرفتــو و ســارال و 9 دهســتان )حومــه،  مرکــز ایــن شهرســتان شهر دیواندره اســت. شهرســتان دیوانــدره دارای ســه بخــش مرکــزی، 

کولــه و حســین آباد شــمالی( اســت. شهرســتان دیوانــدره از شــمال بــا  کانــی شــیرین، زرینــه، ســارال،  قراتــوره، چهــل چشــمه، اوباتــو، 

تــکاب، از شــرق بــا شهرســتان بیجــار، از شــمال غربــی بــا ســقز، از غــرب بــا مریــوان و از جنــوب با سنندج همســایه اســت.

1-4-1. سانتار موجود 

در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در 2 بخــش، وضعیــت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری شهرســتان، 

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

گرفتــه اســت.

1-4-1-1. سانتار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ

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

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

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

چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان دیوانــدره از مجمــوع 4494 

کمتــر از 2 درصــد بــا مجــوز  واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 98 درصــد بــا پروانــه صنفــی و 

ــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال 1912 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش  ــرداری صنعتــی مشــغول ب ــه بهره ب پروان

صمــت در شهرســتان دیوانــدره، حــدود 65 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی 

شــاغل می باشــند جــدول )1-29( و جــدول )30-1(.

جدول 1-29. سانتار بخش صنعت شهرستاخ دیواندره

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

1261928040.4341.24

215617712.7726.07

3291210125.5314.87

4171602.138.84

5254318.514.57

6142114.261.62
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سهم از اشتغال )درصد(سهم از تعداد واحد )درصد(اشتغال )نفر(تعداد واحدکد آیسیک رشته فعالیتردیف

728192.131.33

890152.130.74

934152.130.74

47679100100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب.

جدول 1-30. سانتار بخش صنفی شهرستاخ دیواندره

سهم )درصد(تعدادکد آیسیک 2 رقایردیف

15253143.07

25014311.60

393877.06

418856.89

515786.33

628544.38

755373.00

851362.92

945342.76

1026241.95

1170241.95

1274181.46

1336151.22

670.42سایر14

1233100جمع کل

ماخذ: اطالعات سامانه ایرانیان اصناف
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جدول 1-31. سانتار بخش صنفی شهرستاخ دیواندره

سهم از اشتغالسهم از تعداد )درصد(اشتغال )نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف
)درصد(

981245322.122.1تولیدی1

788197017.717.7خدمات فنی2

2292573051.551.5توزیعی3

3869658.78.7خدماتی4

444711118100100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

1-4-1-2.  عاده محصوالت شهرستاخ دیواندره

عاده محصوالت صنعتی:	 

و  مــواد غذایــی  یکبار مصــرف  کمبایــن، ظــروف  انبســاطی، چنگالــی  اســتایرن  پلــی  کشــاورزی، ورق و صفحــه  ادوات  قطعــات 

کلتیواتــور، مصالــح ســنگی ســاختمانی شستشــو و دانــه بنــدی شــده )شــن، ماســه، ریــگ، ســنگ و  کاغــذ و مقــوا، انــواع  بهداشــتی از 

ک دام، ســنگ ســاختمانی تزیینــی ســاخته شــده از خــرده ســنگ و مــالت  گاو آهــن غیــر چرخشــی قلمــی، آســیاب خــورا باالســت(، 

کیســه بــدون بافــت پالســتیکی یــک الیــه از پلــی اتیلــن، ضایعــات پالســتیکی از جنــس PE )پلــی اتیلــن(، فیلتــر هــوا خــودرو،   رزیــن، 

کشــاورزی، بتــن ســیال معمولــی، آســفالت، دســتگاه خرمنکــوب، محصــوالت بتنــی غیــر مســلح از بتــن معمولــی، درب و  انــواع تریلــر 

پنجــره پیــش ســاخته فلــزی، بذرپــاش )بــذرکار(، محصــوالت بتنــی مســلح پیــش ســاخته، بتــون امــاده، ســنگ ســاختمانی تزیینــی 

ســاخته شــده از خــرده ســنگ و مــالت ســیمان، خدمــات نگهــداری غــالت ]ســیلو[، مخــازن پلــی اتیلنــی بــا سیســتم چرخشــی 

ک آمــاده دام، آرد غــالت  )دورانــی(، آجــر فشــاری، انــواع آب آشــامیدنی بســته بنــدی شــده، انــواع ســفال ماشــینی )اتوماتیــک(، خــورا

گونــی پلــی پروپیلــن. کلــه حتــی بــه صــورت شکســته شــده، انــواع بیســکویت،  کلتیواتــور، قنــد  گنــدم، انــواع 

عاده محصوالت معدنی:	 

شستشو و دانه بندی شن و ماسه، سنگ مرمر، 

کشاورزی:	  محصوالت 

کلزا، ذرت دانه ای و آفتابگردان.  گندم، زعفران، سیب زمینی، دانه های روغنی نظیر 

1-4-1-3. زیرسانت های صنعتی و معدنی شهرستاخ دیواندره

کیلومتــر مربــع و 80040  نفــر جمعیــت بــه ترتیــب ســهم 12.9 و 5 درصــدی از  شهرســتان دیوانــدره بــا مســاحت تقریبــی 4200  

خ  کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت 80.04 هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــر مســاحت و جمعیــت 

بیــکاری 10 درصــدی دارد. بــه لحــاظ زیرســاخت های صنعتــی، تعــداد شــهرک ها و نواحــی صنعتــی ایــن شهرســتان 1 اســت. بــر 
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کردســتان در ایــن شهرســتان  ــی اســتان  اســاس اطالعــات موجــود از واحدهــای فعــال 4.7 درصــد از واحدهــای صنعتــی و معدن

قــرار دارنــد. 

جدول 1-32. زیرسانت های تولید و تجارت شهرستاخ دیواندره

1تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

-وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی )هکتار(

4.7 %توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )سهم(

1-4-1-4. سانتار جاعیت شهرستاخ دیواندره

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

ــد تغییــرات آن در ســطح  خ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رون ــر ــر ن کار از منظــر شــاخص هایی نظی کمیــت نیــروی  ــرای بررســی  ب

کار و  کیفیــت نیــروی  ح نیــاز اســت  شهرســتان- اســتان اســتفاده شــده اســت. بدیهــی اســت بــرای بررســی عمیق تــر در فــاز دوم طــر

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

خ بیــکاری شهرســتان دیوانــدره مربــوط بــه  آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــر

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

ح جــدول )1-33( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال شهرســتان بــه شــر

جدول 1-33. جاعیت شهرستاخ دیواندره

خ رشد )درصد(13951399ردیف نر

80.0483.634.48جمعیت )هزار نفر(

9.05-26.0723.71تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

2.903.8733.44جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

جــدول )1-33( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان دیوانــدره 4.48 درصــد رشــد داشــته، 

کــه بیانگــر نامســاعد شــدن شــرایط اشــتغال شهرســتان نســبت بــه جمعیــت  تعــداد افــراد شــاغل رشــد منفــی 9.05 درصــد داشــته 

آن اســت. 

1-4-2. سانتار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ دیواندره

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

ح ذیل تبیین شــده اســت. خصوصی و دولتی اســتانی، نقشــه مطلوب توســعه صنعت، معدن و تجارت شهرســتان به شــر
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1-4-2-1. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ دیواندره

کردســتان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان دیوانــدره بــه جــدول )1-34( برنامه ریزی  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 

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

معــدن شــامل آهــن، طــال، ســنگ های تزئینــی و نمــا و... نیــز از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان بــه شــمار مــی رود.  

جدول 1-34. پتانسیل های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ دیواندره

بازرگانی و ندماتمعدخصنعت

صنایع غذایی )15( - مواد و محصوالت شیمیایی با تاکید بر محصوالت پتروشیمی 
)24-23( – فلزات اساسی )27(- الستیک و پالستیک )25(-  صنایع کاغذسازی 

)21(- صنایع دستی )20-17(- صنایع نساجی و پوشاک )18-17(- صنایع بازیافت 
)37(، تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(، تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی 

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

بهره برداری معدنی )طال( 
)13(- بهره برداری معدنی 
)سنگ های تزئینی و نما( 
)14(- بهره برداری معدنی 

)سنگ آهن( )13(

خدمات انبارداری و 
حمل ونقل )63-60(- ارائه 
خدمات فنی و مهندسی و 
مدیریت )74(- پیمانکاری 

)45(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

1-4-2-2. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدخ و تجارت در افق 1404

خ  خ بیــکاری 6.5 و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

ح جــدول )35-1(،  مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــر

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

کــه 3.488 هــزار نفــر )5 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان دیوانــدره اســت. از ایــن  کردســتان 69847 هــزار نفــر خواهــد بــود  اســتان 

میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ایــن شهرســتان 1.486 هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 1-35. پیش بینی جاعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستاخ دیواندره

جاعیت 1399 
)هزار نفر(

جاعیت بیکار 
1399 )هزار نفر(

تعداد افراد شاغل 
1399 )هزار نفر(

تعداد شغل مورد نیاز 
)1404-1399( )هزار نفر(

اشتغال صات 
)هزار نفر(

سهم اشتغال 
صات )درصد(

167577.51474.9569.84729.75542.6کردستان

83.633.8723.713.4881.48642.6دیواندره

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ دیواندره 1-4-2-3. طر

ــرار دادن مالحظــات آمایــش  ــا مدنظــر ق ــدره ب ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان دیوان طبقه بنــدی طر

ح هــای اولویــت دار ایــن شهرســتان مربــوط بــه اســتخراج ســایر ســنگ های  ح جــدول )1-36(، اســت. مهمتریــن طر ســرزمین بــه شــر
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کانــی غیرفلــزی )26(، تولیــد فلــزات اساســی )27(  معدنــی )14(، صنایــع مــواد غذایــی و آشــامیدنی )15(، تولیــد ســایر محصــوالت 

ح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 0 تــا 59  اســت و پیشــرفت بــاالی 60 درصــد دارنــد. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر

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

کــه می توانــد اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود را در ایجــاد اشــتغال  احیــای 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، معدخ و تجارت شهرستاخ دیواندره جدول 1-36. طر

پیشرفت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحد- نام محصولکد آیسیکنوع پروژه

نیمه تمام باالی 60 
درصد

673.2شن و ماسه شستشو و دانه بندی شده14

1063.75ریخته گری فوالد27

1161.55نوشیدنی میوه ای بدون گاز )دارای کنسانتره میوه(15

1076شستشو ودانه بندی شن وماسه26

نیمه تمام 1-59 درصد

62بازیافت محصوالت پالستیکی به روش حرارتی37

31زغال از ضایعات منابع سلولزی24

5031.88انواع پروفیل آلومینیومی27

451تولید کنسانتره آهن13

1245تولید آرد گندم15

طرح های ایجادی

-85انواع افزودنی های صنایع غذایی15

-73مواد اولیه نساجی- آماده سازی انواع الیاف حیوانی17

-73پوشاک چرمی- انواع پوشاک چرمی بجز لباس کودک18

-66پلی اتیلن ترفتاالت24

-70تایر رادیال نیمه سنگین-تایر رادیال نخی مینی بوس و وانتی25

-62ورق فوالدی- محصوالت نورد تخت فلزات آهنی27

27)steel cord(  62سیم و مفتول از جنس فوالد زنگ نزن-

-24تولید سیمان26

-24تولید کنسانتره آهن26

-30تولید کاغذ21

-29تولید آرد گندم15

انواع تراکتور، تریلر و ماشین آالت درجه بندی و بسته بندی 29طرح های ایجادی
-67محصوالت کشاورزی
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پیشرفت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحد- نام محصولکد آیسیکنوع پروژه

احیاء واحد معدنی

650 مخلوط کوهی 14

2050آهک26

450سنگ الشه14

1450مرمریت14

----احیاء واحد صنعتی

تکمیل و ایجاد زیرساخت شهرکهای صنعتی )شهرک صنعتی تامین زیرساخت
40-دیواندره1 و دیواندره 2(

فعالیت های اکتشافی
اکتشافات تکمیلی طال در محدوده های 

پتانسیل دار
استخراج و دانه بندی سنگ آهن خام

10-تکمیل طرح ژئوفیزیک هوایی استان )منطقه دیواندره(

-10

-90

1-5- شهرستاخ سروآباد 
کشــور عراق هم مــرز اســت.  کــه از ســمت غــرب بــا  کردســتان در غرب ایران اســت  شهرســتان ســروآباد یکی از شهرستان های اســتان 

کامیاران محــدود  ایــن شهرســتان از شــمال به شهرســتان مریــوان، از شــرق به شهرســتان ســنندج و از جنــوب به شهرســتان 

کیلومتــری غرب ســنندج قرار دارد. از روســتاهای مهــم ایــن  کــه تقریبــًا در 80  ــز ایــن شهرســتان شهر سروآباد اســت  می شــود. مرک

ــرد. ک ــه روســتای تاریخی اورامــان تخــت و روســتاهای بزرگ دزلی و بیساران اشــاره  ــوان ب شهرســتان می ت

1-5-1. سانتار موجود 

در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در 2 بخــش، وضعیــت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری شهرســتان، 

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

گرفتــه اســت.

1-5-1-1. سانتار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ

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

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

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

چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان ســروآباد از مجمــوع 2063 

کمتــر از 1 درصــد بــا مجــوز  واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 99 درصــد بــا پروانــه صنفــی و 

پروانــه بهره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال 5323 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش 
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صمــت در شهرســتان ســروآباد، حــدود 96 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی 

شــاغل می باشــند جــدول )1-37( و جــدول )38-1(.

جدول 1-37. سانتار بخش صنعت شهرستاخ سروآباد

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

126616966.6789.89

22521322.226.91

3631611.113.19

9188100100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب.

جدول 1-38. سانتار بخش صنفی شهرستاخ سروآباد

سهم )درصد(تعدادکد آیسیک 2 رقایردیف

15229649.92

250569.44

355477.93

415427.08

593294.89

618274.55

728172.87

851142.36

960132.19

1045101.69

117491.52

122681.35

250.47سایر13

593100جمع کل

 ماخذ: اطالعات سامانه ایرانیان اصناف.
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جدول 1-39. سانتار بخش صنفی شهرستاخ سروآباد

سهم از اشتغالسهم از تعداد )درصد(اشتغال )نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف
)درصد(

33483516.316.3تولیدی1

23458511.411.4خدمات فنی2

1224306059.659.6توزیعی3

26265512.812.8خدماتی4

20545135100100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف.

1-5-1-2. عاده محصوالت شهرستاخ سروآباد

عاده محصوالت صنعتی:	 

محصــوالت بتنــی غیــر مســلح از بتــن معمولــی، درب معمولــی از یــو پــی وی ســی، لولــه معمولــی آب از پلــی پروپیلــن، محصــوالت 

بتنــی مســلح پیــش ســاخته، شستشــو و دانــه بنــدی شــن و ماســه، بتــن ســیال معمولــی، آجــر ماشــینی و آجــر فشــاری.

عاده محصوالت معدنی:	 

معدن سنگ الشه و نما.

کشاورزی:	  محصوالت 

گردو، انار و... . 

1-5-1-3. زیرسانت های صنعتی و معدنی شهرستاخ سروآباد

کیلومتــر مربــع و 44940 نفــر جمعیــت بــه ترتیــب ســهم 3.7 و 2.8 درصــدی از مســاحت  شهرســتان ســروآباد بــا مســاحت تقریبــی 1200 

کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت 44.9 هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــرخ بیــکاری 11.2  و جمعیــت 

درصــدی دارد. بــه لحــاظ زیرســاخت های صنعتــی، تعــداد شــهرک ها و نواحــی صنعتــی ایــن شهرســتان 2 اســت. بــر اســاس اطالعــات 

کردســتان در ایــن شهرســتان قــرار دارنــد.  موجــود از واحدهــای فعــال 0.9 درصــد از واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان 

جدول 1-40. زیرسانت های تولید و تجارت شهرستاخ سروآباد

2تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

-وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی )هکتار(

0.9 %توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )سهم(
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1-5-1-4. سانتار جاعیت شهرستاخ سروآباد

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

ــد تغییــرات آن در ســطح  خ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رون ــر ــر ن کار از منظــر شــاخص هایی نظی کمیــت نیــروی  ــرای بررســی  ب

کار و  کیفیــت نیــروی  ح نیــاز اســت  شهرســتان- اســتان اســتفاده شــده اســت. بدیهــی اســت بــرای بررســی عمیق تــر در فــاز دوم طــر

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

خ بیــکاری شهرســتان ســروآباد مربــوط بــه  آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــر

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

ح جــدول )1-41( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال شهرســتان بــه شــر

جدول 1-41. جاعیت شهرستاخ سروآباد

خ رشد )درصد(13951399ردیف نر

44.9446.964.49جمعیت )هزار نفر(

10.54-14.8913.32تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

1.882.1715.42جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

جــدول )1-41( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان ســروآباد 4.49 درصــد رشــد داشــته، 

کــه بیانگــر نامســاعد شــدن شــرایط اشــتغال شهرســتان نســبت بــه جمعیــت  تعــداد افــراد شــاغل رشــد منفــی 10.54 درصــد داشــته 

آن اســت. 

1-5-2. سانتار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ سروآباد

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

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

1-5-2-1. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ سروآباد

ــه جــدول )1-42( برنامه ریــزی  کردســتان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان ســروآباد ب ــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان  ب

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

ــا متوســط می باشــد.  ــوژی آنهــا پاییــن و ی کــه ســطح تکنول عمــده فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت 
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جدول 1-42. پتانسیل های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ سروآباد

بازرگانی و ندماتمعدخصنعت

صنایع غذایی )15( - مواد و محصوالت شیمیایی با 
تاکید بر محصوالت پتروشیمی )24-23( – صنایع دستی 

)20-17(- صنایع نساجی و پوشاک )18-17(، تولید 
محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

مبادالت مرزی و تجارت )74(- ایجاد اشتغال مرزی از 
طریق بازارچه های مرزی )74(- ارائه خدمات فنی و 

مهندسی و مدیریت )74(- پیمانکاری )45(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

1-5-2-2. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدخ و تجارت در افق 1404

خ  خ بیــکاری 6.5 و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

ح جــدول )43-1(،  مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــر

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

کــه 1.958 هــزار نفــر )2.8 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان ســروآباد اســت. از ایــن  کردســتان 69847 هــزار نفــر خواهــد بــود  اســتان 

میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ایــن شهرســتان 834 هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 1-43. پیش بینی جاعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستاخ سروآباد

جاعیت 1399 
)هزار نفر(

جاعیت بیکار 1399 
)هزار نفر(

تعداد افراد شاغل 
1399 )هزار نفر(

تعداد شغل مورد نیاز 
)1404-1399( )هزار 

نفر(

اشتغال صات 
)هزار نفر(

سهم اشتغال 
صات )درصد(

167577.51474.9569.84729.75542.6کردستان

46.962.1713.321.95883442.6سروآباد

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ سروآباد 1-5-2-3. طر

ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان ســروآباد بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش  طبقه بنــدی طر

ح هــای اولویــت دار ایــن شهرســتان مربــوط بــه صنایــع تولیــد مــواد و  ح جــدول )1-44(، اســت. مهمتریــن طر ســرزمین بــه شــر

ــای  ح ه ــایر طر ــده س ــن ش ــای تعیی ــه اولویت ه ــه ب ــا توج ــد. ب ــد دارن ــاالی 60 درص ــرفت ب ــت و پیش ــیمیایی )24( اس ــوالت ش محص

ح هــای  ــد، می تواننــد در اولویــت طر کمتــری را نیــاز دارن ــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه  ک ــا 59 درصــد  ایجــادی، و نیمــه تمــام 0 ت

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

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. 
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ سروآباد جدول 1-44. طر

پیشرفت اشتغال )نفر(نام واحد- نام محصولکد آیسیکنوع پروژه
)درصد(

نیمه تمام باالی 60 
661.95زغال از ضایعات منابع سلولزی24درصد

122انواع آب آشامیدنی بسته بندی شده15نیمه تمام 1 تا 59 درصد

طرح های ایجادی

-223انواع افزودنی های صنایع غذایی15

-198مواد اولیه نساجی - شستشو و سفیدگری پشم17

-212پوشاک چرمی- انواع پوشاک چرمی بجز لباس کودک18

احیاء واحد معدنی
650سنگ الشه14

850سنگ الشه14

----احیاء واحد صنعتی

 تکمیل و ایجاد زیرساخت شهرکهای صنعتیتامین زیرساخت
40- )شهرک صنعتی سروآباد 1 و2(

---فعالیت های اکتشافی

1-6- شهرستاخ سقز
ز یکی از شهرهای کردســتان و از جملــه قدیمی تریــن شــهرها و مناطــق خاورمیانــه اســت. ایــن شــهر بــر روی دشــت ها و تپه هــای  َســِقّ

ــذرد.  ــار آن می گ کن ــیمینه رود از  ــه رود و س ــزل اوزن، زرین ــی همچون ق ــی رودخانه های ــاخه اصل ــر ش ــه س ک ــت  ــا شده اس ــی بن طویل

گــرس واقــع شده اســت. کوه هــای زا کوهســتانی و مرتفــع بیــن ارتفاعــات نامنظــم رشــته  ســقز در ناحیــه ای 

1-6-1. سانتار موجود 

در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در 2 بخــش، وضعیــت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری شهرســتان، 

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

گرفتــه اســت.

1-6-1-1. سانتار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ

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

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

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

ــوع 11989  ــقز از مجم ــتان س ــت. در شهرس ــش اس ــن بخ ــگارش ای ــداف ن ــا از اه ــن فعالیت ه ــه ای ــا ب ــی فض ــص فعل ــی تخصی چگونگ



کردستاخ استاخ 

47

کمتــر از 2 درصــد بــا مجــوز  واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 98 درصــد بــا پروانــه صنفــی و 

پروانــه بهره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال 31584 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش 

صمــت در شهرســتان ســقز، حــدود 93 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل 

می باشــند جــدول )1-45( و جــدول )46-1(.

جدول 1-45 سانتار بخش صنعت شهرستاخ سقز

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

115114488.6623.22

21613100.7916.07

3263328225.9814.62

4251311610.246.01

52931152.365.96

62481096.305.65

7317855.514.41

8323832.364.30

9346564.722.90

104510487.872.49

11374373.151.92

12182371.571.92

13145363.941.87

14212311.571.61

15283252.361.30

16745223.941.14

17221220.791.14

18232161.570.83

19172151.570.78

20632131.570.67

2136291.570.47
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سهم از تعداد واحد اشتغال )نفر(تعداد واحدکد آیسیک رشته فعالیتردیف
سهم از اشتغال )درصد()درصد(

2220190.790.47

2327150.790.26

1271929100100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب.

جدول 1-46. سانتار بخش صنفی شهرستاخ سقز

سهم )درصد(تعدادکد آیسیک 2 رقایردیف

152175245.84

25040210.52

3932827.38

4182125.55

5151975.15

6701965.13

7511363.56

8551153.01

9281032.69

1045932.43

1174842.20

1236661.73

1840.28سایر 13

3822100جمع کل
ماخذ: اطالعات سامانه ایرانیان اصناف

جدول 1-47. سانتار بخش صنفی شهرستاخ سقز

سهم از اشتغالسهم از تعداد )درصد(اشتغال )نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف
)درصد(

2230557518.818.8تولیدی1

2567641821.621.6خدمات فنی2
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سهم از اشتغالسهم از تعداد )درصد(اشتغال )نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف
)درصد(

57471436848.448.4توزیعی3

1318329511.111.1خدماتی4

1186229655100100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

1-6-1-2. عاده محصوالت شهرستاخ سقز

عاده محصوالت صنعتی:	 

ــا  کالف ی کشــاورزی در انبــار، میلگــرد آجــدار بــه صــورت  فیلتــر هــوا خــودرو، ذخیــره ســازی و نگهــداری مــواد غذایــی و محصــوالت 

کســیژن، آســفالت،  گاز ا کفپــوش ســیمانی -موزائیــک،  کــم آلیــاژی، فیلتــر هــوا خــودرو،  کربنــی و  شــاخه ای از جنــس فــوالد ســاده 

لحــاف از الیــاف طبیعــی، ذخیــره ســازی و نگهــداری غــالت در ســیلو، انــواع ســنگبری و ســنگکوبی، شستشــو و دانــه بنــدی شــن 

و ماســه، لنــت ترمــز خــودرو، خدمــات نگهــداری غــالت )ســیلو(،  بتــن ســیال معمولــی، مانتــو، تــاری پــودی، دوختــه شــده، المــپ 

کــم مصــرف CFL،  بتــون آمــاده، انــواع ســنگبری و ســنگکوبی، انــواع قطعــات و اجــزاء الکترونیکــی، لولــه از پــی وی ســی، بتــن ســیال 

کننــده بــر پایــه الــکل، ســنگبری ســنگ ماربلــی یــا  معمولــی، لنــت ترمــز دیســکی خــودرو ســنگین و نیمــه ســنگین، انــواع ضدعفونــی 

گــرم  گنــدم نــوع والســی، چــراغ هــای پروژکتــوری، دســتگاه آب ســردکن و آب  غیرگرانیتــی،  آب معدنــی، انــواع شــیر پاســتوریزه، آرد 

کلــه حتــی بــه صــورت شکســته شــده. کــن تــوأم، قنــد 

عاده محصوالت معدنی:	 

مصالــح ســنگی ســاختمانی شستشــو و دانــه بنــدی شــده )شــن، ماســه، ریــگ، ســنگ و باالســت(، شــن و ماســه شستشــو و دانــه 

بنــدی شــده.

کشاورزی:	  محصوالت 

کلزا. پسته، چغندر قند، نخود، 

1-6-1-3. زیرسانت های صنعتی و معدنی شهرستاخ سقز

کیلومتــر مربــع و 226451 نفــر جمعیــت بــه ترتیــب ســهم 14.8 و 14.1 درصــدی از  شهرســتان ســقز بــا مســاحت تقریبــی 4370 

ــتان  ــن شهرس ــری، ای ــزار نف ــت 226.4 ه ــه جمعی ــه ب ــا توج ــت. ب ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــتان را ب کل اس ــت  ــاحت و جمعی مس

خ بیــکاری 14 درصــدی دارد. بــه لحــاظ زیرســاخت های صنعتــی تعــداد شــهرک ها و نواحــی صنعتــی ایــن شهرســتان 3 اســت.  نــر

کردســتان در ایــن شهرســتان  بــر اســاس اطالعــات موجــود از واحدهــای فعــال 12.6 درصــد از واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان 

قــرار دارنــد. 
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جدول 1-48. زیرسانت های تولید و تجارت شهرستاخ سقز

3تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

-وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی )هکتار(

12.6 %توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )سهم(

1-6-1-4. سانتار جاعیت شهرستاخ سقز

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

ــد تغییــرات آن در ســطح  خ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رون ــر ــر ن کار از منظــر شــاخص هایی نظی کمیــت نیــروی  ــرای بررســی  ب

کار و  کیفیــت نیــروی  ح نیــاز اســت  شهرســتان- اســتان اســتفاده شــده اســت. بدیهــی اســت بــرای بررســی عمیق تــر در فــاز دوم طــر

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

خ بیــکاری شهرســتان ســقز مربــوط بــه ســال  آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــر

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

ح جــدول )1-49( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال شهرســتان بــه شــر

جدول 1-49 جاعیت شهرستاخ سقز

خ رشد )درصد(13951399ردیف نر

226.45236.624.49جمعیت )هزار نفر(

66.1267.091.47تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

10.7710.951.67جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

جــدول )1-49( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان ســقز 4.49 درصــد رشــد داشــته، تعــداد 

کــه بــا رشــد جمعیــت، تفــاوت قابــل تأمــل دارد و نیــاز اســت اقداماتــی جهــت  افــراد شــاغل نیــز رشــد مالیــم 1.47 درصــدی داشــته 

گیــرد.  افزایــش اشــتغال ایــن شهرســتان انجــام 

1-6-2. سانتار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ سقز

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

ح ذیل تبیین شــده اســت. خصوصی و دولتی اســتانی، نقشــه مطلوب توســعه صنعت، معدن و تجارت شهرســتان به شــر
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1-6-2-1. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ سقز

کردســتان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان ســقز بــه جــدول )1-50( برنامه ریــزی شــده اســت.  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان 

کــه بخش عمــده فعالیت های  تقســیم بندی نقشــه مطلــوب ایــن شهرســتان بــه بخش هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری نشــان می دهد 

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

طــال، ســنگ های تزئینــی و نمــا، ســیلیس و... نیــز از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان بــه شــمار مــی رود. 

جدول 1-50. پتانسیل های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ سقز

بازرگانی و ندماتمعدخصنعت

صنایع غذایی )15( - مواد و محصوالت شیمیایی با 
تاکید بر محصوالت پتروشیمی )24-23( - الستیک و 
پالستیک )25(- تولید و فرآوری گیاهان دارویی )24(، 
تولید منسوجات )17(، تولید پوشاک )18(، تولید سایر 

محصوالت کانی غیرفلزی )26(، تولید فلزات اساسی )27(، 
تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی )32(

بهره برداری معدنی )طال( )13(- 
بهره برداری معدنی )سنگ های تزئینی 

و نما( )14(- بهره برداری معدنی 
)سنگ آهن( )13(- بهره برداری معدنی 

)سیلیس( )14(

خدمات انبارداری و حمل ونقل )63-
60(- مبادالت مرزی و تجارت )74(- 

ایجاد اشتغال مرزی از طریق بازارجه های 
مرزی )74(- ارائه خدمات فنی و 

مهندسی و مدیریت )74(- پیمانکاری 
)45(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

1-6-2-2. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدخ و تجارت در افق 1404

خ  خ بیــکاری 6.5 و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

ح جــدول )51-1(،  ــه شــر ــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ب مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نی

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

کــه 9.867 هــزار نفــر )14.1 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان ســقز اســت. از ایــن  کردســتان 69847 هــزار نفــر خواهــد بــود  اســتان 

میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ایــن شهرســتان 4.203 هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 1-51. پیش بینی جاعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستاخ سقز

جاعیت 1399 
)هزار نفر(

جاعیت بیکار 
1399 )هزار نفر(

تعداد افراد شاغل 
1399 )هزار نفر(

تعداد شغل مورد 
نیاز )1399-1404( 

)هزار نفر(

اشتغال صات 
)هزار نفر(

سهم اشتغال 
صات )درصد(

167577.51474.9569.84729.75542.6کردستان

236.6310.9567.099.8674.20342.6سقز

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ سقز 1-6-2-3. طر
ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان ســقز بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش ســرزمین  طبقه بنــدی طر

ح هــای اولویــت دار ایــن شهرســتان مربــوط بــه اســتخراج ســنگ هــای فلــزی )13(،  ح جــدول )1-52(، اســت. مهمتریــن طر بــه شــر
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ک )18(، تولیــد چــوب و محصــوالت چوبــی )20(،  اســتخراج ســایر ســنگ هــای معدنــی )14(، تولیــد منســوجات )17(،  تولیــد پوشــا

کانــی  صنایــع تولیــد مــواد و محصــوالت شــیمیایی )24(، تولیــد محصــوالت الســتیکی و پالســتیکی )25(، تولیــد ســایر محصــوالت 

غیرفلــزی )26(، تولیــد محصــوالت فلــزی فابریکــی بجــز ماشــین آالت و تجهیــزات )28(، تولیــد ماشــین آالت و دســتگاه هــای برقــی 

طبقــه بنــدی نشــده در جــای دیگــر )31(، تولیــد رادیــو و تلویزیــون و دســتگاه هــا و وســایل ارتباطــی )32(، تولیــد وســایل نقلیــه 

موتــوری و تریلــر و نیــم تریلــر )34(، تولیــد مبلمــان و مصنوعــات طبقــه بنــدی نشــده در جــای دیگــر )36( و بازیافــت )37( اســت و 

ح هــای ایجــادی و نیمــه تمــام 0 تــا 59 درصــد  پیشــرفت بــاالی 60 درصــد دارنــد. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر

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

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

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ سقز جدول 1-52. طر

اشتغال نام واحد- نام محصولکد آیسیکنوع پروژه
)نفر(

پیشرفت 
)درصد(

نیمه تمام باالی 60 
861.89شن و ماسه شستشو و دانه بندی شده14درصد

1086.27سنگ آهن دانه بندی شده13

682.39مایع شیشه پاک کن خانگی24

560.54مواد شیمیایی سیمان و بتن و گچ )چسب ها(24

660.5زغال از ضایعات منابع سلولزی24

7261.2فیلم  پالستیکی چند الیه لمینیت شده25

770.5لوله تک جداره آب با قطر کمتر از 250 میلی متر از پلی اتیلن25

3060.23پروفیل یو پی وی سی25

661فیلم تک الیه از پی وی سی نرم سفره ای25

1260.12پودر الستیک  از الستیک مستعمل37

968.11دستکش غیر چرمی معمولی18

1060.65درب چوبی پرسی20

32LED 2591.09تلویزیون رنگی

1861.28چاپ- تکمیل پارچه تاری پودی17

565.5محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26
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اشتغال نام واحد- نام محصولکد آیسیکنوع پروژه
)نفر(

پیشرفت 
)درصد(

نیمه تمام باالی 60 
درصد

2870.5محصوالت بتنی مسلح پیش تنیده26

1165.5محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

896.68تابلو کنترل آسانسور31

570.75توپ های پالستیکی معمولی36

860.6درب از چوب و اوراق فشرده چوبی با روکش پی وی سی28

685.42فیلتر هوا خودرو34

1062.7ساخت مستقیم پوشاک در سیستم حلقوی تخت با دوخت18

869بازیافت ضایعات پالستیک37

861.5کفپوش و دیوارپوش چوب پالستیک20

1062.7ساخت مستقیم پوشاک در سیستم حلقوی تخت با دوخت18

869بازیافت ضایعات پالستیک37

861.5کفپوش و دیوارپوش چوب پالستیک20

نیمه تمام 1 تا 59 درصد

81شن و ماسه دانه بندی شده14

115017.25کنسانتره آهن13

7057.02سنگ آهن دانه بندی شده13

2039.12کمپوست پسماند شهری24

624زغال از ضایعات منابع سلولزی24

61مایع دست شویی24

75بسته بندی میوه تازه74

101بسته بندی انواع چاشنی و ادویه74

854.75پروفیل یو پی وی سی25

انواع جعبه و محفظه پالستیکی برای حمل و نقل و بسته 25
51بندی کاالها

201انواع ظروف پالستیکی دهان گشاد25

طرح های ایجادی
-116انواع افزودنی های صنایع غذایی15

-159کنسانتره جیوه13
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اشتغال نام واحد- نام محصولکد آیسیکنوع پروژه
)نفر(

پیشرفت 
)درصد(

طرح های ایجادی

-73تولید پروفیل یو پی وی سی25

-90پلی اتیلن ترفتاالت24

-105تولید توتون و تنباکو16

-82تولید آهن اسفنجی27

-146تولید کنسانتره و گندله آهن13

-39فرآوری سیلیس26

-72تولید شمش طال27

احیاء واحد معدنی

50-سنگ الشه14

50-سنگ الشه14

1050سنگ الشه14

750سنگ الشه14

750سنگ الشه14

1750سنگ الشه14

1250گرانیت14

850گرانیت14

1850گرانیت14

750مرمریت14

1750سنگ الشه14

12100صنایع بسته بندی موادغذایی سامی غرب15

24100بیسکویت15

تامین زیرساخت
بهسازی و ایجاد راه دسترسی به معادن

تملک زمین جهت اجرای پروژه شهرک سازی در 
شهرک صنعتی سقز 2

 تکمیل و ایجاد زیرساخت شهرک های صنعتی
--)شهرک صنعتی سقز1 و سقز2 و ناحیه صاحب(

--

--
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اشتغال نام واحد- نام محصولکد آیسیکنوع پروژه
)نفر(

پیشرفت 
)درصد(

فعالیت های اکتشافی
اکتشافات تکمیلی طال در محدوده های پتانسیل دار

استخراج و دانه بندی سنگ آهن خام
تهیه نقشه  زمین شناسی 1تا3

 اکتشافات تکمیلی )نیمه تفصیلی و تفصیلی(
50- در پهنه اکتشافی سقز

-20

-90

-100

1-7- شهرستاخ سنندج
کوه آبیــدر،  کردســتان در غــرب ایــران و بیســت و یکمیــن شــهر بزرگ ایران اســت. ایــن شــهر از ســمت غــرب بــه  سنندج مرکز اســتان 

کــوه شــیخ معــروف و از ســمت جنــوب به کــوه ســراج الدین محــدود شــده  اســت. ســنندج در جمــع 246 شــهر  از ســمت شــمال بــه 

شــبکه شــهرهای خــالق جهانــی یونســکو و همچنیــن 48 شــهر خــالق موســیقی جهــان قــرار دارد. 

1-7-1. سانتار موجود 
در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در 2 بخــش، وضعیــت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری شهرســتان، 

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

گرفتــه اســت.

1-7-1-1. سانتار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ

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

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

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

چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان ســنندج از مجمــوع 18243 

کمتــر از 3 درصــد بــا مجــوز  واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 97 درصــد بــا پروانــه صنفــی و 

پروانــه بهره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال 51213 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش 

صمــت در شهرســتان ســنندج، حــدود 87 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی 

شــاغل می باشــند جــدول )1-53( و جــدول )54-1(.
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جدول 1-53. سانتار بخش صنعت شهرستاخ سنندج

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

سهم از اشتغال 
)درصد(

1243411378.0617.07

2153410968.0616.46

3255492712.8013.92

4266492215.1713.84

528203114.744.67

6454529610.664.44

717102922.374.38

833112502.613.75

929202004.743.00

1020251875.922.81

1131121782.842.67

122761441.422.16

131861301.421.95

1414121242.841.86

1521121052.841.58

1636121042.841.56

177429886.871.32

18344330.950.50

19232300.470.45

20191300.240.45

21632290.470.44

22373240.710.36

23223170.710.26

2430160.240.09

4226660100100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب.
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جدول 1-54. سانتار بخش صنفی شهرستاخ سنندج

سهم )درصد(تعدادکد آیسیک 2 رقایردیف

152268646.40

2505269.09

3934708.12

4703776.51

5153105.35

6182524.35

7552123.66

8511262.18

9741141.97

10281111.92

1122951.64

1217721.24

1320701.21

1445631.09

5789100جمع کل

ماخذ: اطالعات سامانه ایرانیان اصناف

جدول 1-55. سانتار بخش صنفی شهرستاخ سنندج

سهم از اشتغالسهم از تعداد )درصد(اشتغال )نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف
)درصد(

3266816518.318.3تولیدی1

3246811518.218.2خدمات فنی2

84122103047.247.2توزیعی3

2897724316.316.3خدماتی4

1782144553100100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف
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1-7-1-2. عاده محصوالت شهرستاخ سنندج
عاده محصوالت صنعتی:	 

ــید وآب مقطــر، ماســک  کفــش، آب اس ــرس  ــوم چهارتایــی، ب ــه آمونی ــر پای ــده ب کنن ــی  ــواع ضدعفون ــواع عکــس، ان ــور ان ــاپ و ظه چ

کســیژن، انــواع پوشــش و لبــاس بیمارســتانی یکبار مصــرف،  گاز ا یکبار مصــرف پزشــکی، بلــوک ســقفی، بلــوک دیــواری، بتــون امــاده، 

کالســیک، آســفالت، دهانشــویه ها )محلــول موضعــی(، ماســک یکبار مصــرف پزشــکی، آســفالت،  پــد الکلــی، سیســتم آبیــاری بارانــی 

ک دســتی، البســه یکبار مصــرف بیمارســتانی، آجرفشــاری، پارچــه  کیــف و ســا چــراغ هــای LED دار، انــواع شیشــه دوجــداره، انــواع 

کمتــر از 0/94. پنبــه پلــی اســتر، آجرماشــینی، پلــی اتیلــن بــا چگالــی 

عاده محصوالت معدنی:	 

مصالــح ســنگی ســاختمانی دانــه بنــدی شــده )شــن، ماســه، ریــگ، ســنگ و باالســت(، شــن و ماســه شستشــو و دانــه بنــدی شــده، 

کوهــی. شــن و ماســه 

کشاورزی:	  محصوالت 

گندم، سیب زمینی و آفتابگردان. توت فرنگی، نخود، 

1-7-1-3. زیرسانت های صنعتی و معدنی شهرستاخ سنندج

کیلومتــر مربــع و 501402 نفــر جمعیــت بــه ترتیــب ســهم 12.5 و 31.3 درصــدی از  ــا مســاحت تقریبــی 3030  شهرســتان ســنندج ب

خ  کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت 501.4 هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــر مســاحت و جمعیــت 

بیــکاری 17.6 درصــدی دارد. بــه لحــاظ زیرســاخت های صنعتــی تعــداد شــهرک ها و نواحــی صنعتــی ایــن شهرســتان 5 اســت. بــر 

کردســتان در ایــن شهرســتان  اســاس اطالعــات موجــود از واحدهــای فعــال 41.9 درصــد از واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان 

قــرار دارنــد. 

جدول 1-56. زیرسانت های تولید و تجارت شهرستاخ سنندج

5تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

-وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی )هکتار(

41.9 %توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )سهم(

1-7-1-4. سانتار جاعیت شهرستاخ سنندج

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

ــد تغییــرات آن در ســطح  خ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رون ــر ــر ن کار از منظــر شــاخص هایی نظی کمیــت نیــروی  ــرای بررســی  ب

کار و  کیفیــت نیــروی  ح نیــاز اســت  شهرســتان- اســتان اســتفاده شــده اســت. بدیهــی اســت بــرای بررســی عمیق تــر در فــاز دوم طــر

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



کردستاخ استاخ 

59

خ بیــکاری شهرســتان ســنندج مربــوط بــه  آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــر

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

ح جــدول )1-57( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال شهرســتان بــه شــر

جدول 1-57. جاعیت شهرستاخ سنندج

خ رشد )درصد(13951399ردیف نر

501.40523.924.49جمعیت )هزار نفر(

145.86148.561.85تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

22.25-31.1824.24جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

جــدول )1-57( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان ســنندج 4.49 درصــد رشــد داشــته، 

کــه بــا رشــد جمعیــت، تفــاوت قابــل تأمــل دارد و نیــاز اســت اقداماتــی  تعــداد افــراد شــاغل نیــز رشــد مالیــم 1.85 درصــدی داشــته 

گیــرد. جهــت افزایــش اشــتغال ایــن شهرســتان انجــام 

1-7-2. سانتار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ سنندج

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

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

1-7-2-1. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ سنندج

کردســتان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان ســنندج بــه جــدول )1-58( برنامه ریــزی  ــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان  ب

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

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

معــدن شــامل آهــن، طــال، مــس، شــن، ســتگ های تزئینــی و نمــا و ... نیــز از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان بــه 

شــمار مــی رود.  
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جدول 1-58 پتانسیل های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ سنندج

بازرگانی و ندماتمعدخصنعت

صنایع غذایی )15( - مواد و محصوالت شیمیایی با 
تاکید بر محصوالت پتروشیمی )24-23( - فلزات اساسی 

)27(- الستیک و پالستیک )25(- صنایع کاغذسازی 
)21(- صنایع دستی )20-17(- صنایع نساجی و پوشاک 
)18-17(- صنایع بازیافت )37(- تولید تجهیزات پزشکی 
)33(- تولید مصالح ساختمانی بتنی )26(- تولید مصالح 

ساختمانی فلزی )28(- تولید ادوات کشاورزی )29(- تولید 
قطعات خودرو )34(- تولید و فرآوری گیاهان دارویی )24(، 
تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده 
در جای دیگر )31(، تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و 

وسایل ارتباطی )32( 

بهره برداری معدنی 
)طال( )13(- بهره برداری 

معدنی )سنگ های 
تزئینی و نما( )14(- 
بهره برداری معدنی 
)سنگ آهن( )13(- 

شستشو و دانه بندی 
شن و ماسه )26(

مبادالت مرزی و تجارت )74(- هاب و مرکز فرماندهی 
جریان های بازرگانی و  حلقه اتصال خدمات انبارداری 

و حمل ونقلی و  فعالیت های مبتنی بر مبادالت مرزی و 
تجارت )74-63-60(- ایجاد شهر لجستیک سنندج با 
مجموعه ای از امکانات زیربنایی مانند پایانه های بار و 

مسافر، ایستگاه راه آهن و مراکز نگهداری و دپوی کاال و بار، 
سردخانه ها و سیلوها )74-66-65-64(- ارائه خدمات 

فنی و مهندسی و مدیریت )74(- پیمانکاری )45(- 
حمل و نقل باری و لجستیک )62-61-60(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

1-7-2-2. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدخ و تجارت در افق 1404

خ  خ بیــکاری 6.5 و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

ح جــدول )59-1(،  ــه شــر مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ب

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

کــه 21.847 هــزار نفــر )31.3 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان ســنندج اســت. از  کردســتان 69847 هــزار نفــر خواهــد بــود  اســتان 

ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ایــن شهرســتان 9.307 هــزار نفــر تخمیــن زده شــده 

اســت. 

جدول 1-59. پیش بینی جاعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستاخ سنندج

جاعیت 1399 
)هزار نفر(

جاعیت بیکار 1399 
)هزار نفر(

تعداد افراد شاغل 
1399 )هزار نفر(

تعداد شغل مورد نیاز 
)1404-1399( )هزار 

نفر(

اشتغال صات 
)هزار نفر(

سهم اشتغال 
صات )درصد(

167577.51474.9569.84729.75542.6کردستان

523.9224.24148.5621.8479.30742.6سنندج

گزارش روش شناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400. ماخذ: 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ سنندج 1-7-2-3. طر

ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان ســنندج بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش  طبقه بنــدی طر

ح هــای اولویــت دار ایــن شهرســتان مربــوط بــه اســتخراج ســایر ســنگ هــای  ح جــدول )1-60(، اســت. مهمتریــن طر ســرزمین بــه شــر

ک )18(، تولیــد چــوب و محصــوالت  معدنــی )14(، صنایــع مــواد غذایــی و آشــامیدنی )15(، تولیــد منســوجات )17(، تولیــد پوشــا
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کاغــذی )21(، صنایــع تولیــد مــواد و محصــوالت شــیمیایی )24(، تولیــد محصــوالت  کاغــذ و محصــوالت  چوبــی )20(، تولیــد 

کانــی غیرفلــزی )26(، تولیــد محصــوالت فلــزی فابریکــی بجــز ماشــین آالت و  الســتیکی و پالســتیکی )25(، تولیــد ســایر محصــوالت 

تجهیــزات )28(، تولیــد ماشــین آالت و تجهیــزات طبقــه بنــدی نشــده در جــای دیگــر )29(، تولیــد ماشــین آالت اداری و حســابگر 

و محاســباتی )30(، تولیــد ابــزار پزشــکی و اپتیکــی )33(، تولیــد ماشــین آالت و دســتگاه هــای برقــی طبقــه بنــدی نشــده در جــای 

دیگــر )31(، تولیــد رادیــو و تلویزیــون و دســتگاه هــا و وســایل ارتباطــی )32(، تولیــد وســایل نقلیــه موتــوری و تریلــر و نیــم تریلــر )34(، 

ــته )72(  ــای وابس ــر و فعالیــت ه کامپیوت ــای دیگــر )36(، بازیافــت )37( و  ــده در ج ــدی نش ــات طبقــه بن ــان و مصنوع ــد مبلم تولی

ح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 0 تــا 59  اســت و پیشــرفت بــاالی 60 درصــد دارنــد. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر

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

کــه می توانــد اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود را در ایجــاد اشــتغال  احیــای 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، معدخ و تجارت شهرستاخ سنندج جدول 1-60. طر

اشتغال نام واحد- نام محصولکد آیسیکنوع پروژه
)نفر(

پیشرفت 
)درصد(

نیمه تمام باالی 60 درصد

1071.87انواع پوشش و لباس بیمارستانی یکبار مصرف33

861شن و ماسه شستشو و دانه بندی شده14

666.81بازیافت محصوالت پالستیکی به روش حرارتی37

8261.25انواع چکمه و پوتین تزریقی به جز پوتین های نظامی و ایمنی18

20CPL یا HPL 661.85اوراق فشرده چوبی با روکش

1064.56دستمال کاغذی جعبه ای21

7564.5کاغذ از کربنات کلسیم21

781.5دستمال کاغذی جعبه ای21

694.8ریخته گری چدن29

2389.1لوله از یو پی وی سی29

1080.25آسیاب خوراک دام29

466.49تجهیزات تصفیه فاضالب به روش بیولوژیکی29

1060انواع فرها و تنورها )مورد استفاده در صنایع غذایی(29

898انواع کود پاش29
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اشتغال نام واحد- نام محصولکد آیسیکنوع پروژه
)نفر(

پیشرفت 
)درصد(

نیمه تمام باالی 60 درصد

1068.85اجاق خورشیدی29

561.5ماشین سمباده زنی صنعت کیف و کفش و مصنوعات چرمی29

563جک هیدرولیکی خودرویی29

472.2قطعات تراکتور29

2189نخ بی سی اف پلی پروپیلن17

1380البسه و پوشاک از منسوج بی بافت17

3082.72روغن خام سیاه دانه24

1260.3پودر لباس شویی )دستی(24

774.05محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

1286.25مالت نسوز26

587.77محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

669.3برش انواع سنگ مرمر26

15100دال سیمانی26

25PET 561.75بطری از

1063.1اتصاالت از پی وی سی25

660.05پنجره از یو پی وی سی25

1061.14شیلنگ و لوله الستیکی ولکانیزه شده تقویت شده با مواد نسجی25

660ظروف یکبار مصرف پالستیکی )غیر اسفنجی(25

460.5ظروف یکبار مصرف پالستیکی )غیر اسفنجی(25

761.25نوار آبیاری از پلی اتیلن25

661.88انواع جعبه و محفظه پالستیکی برای حمل و نقل و بسته بندی کاالها25

1284.5پانل ساختمانی از پلی استایرن25

2068نان صنعتی - نان اروپائی15

1661.16تارت، دونات، پیراشکی و سایر انواع شیرینی آردی15

961.41قند کله حتی به صورت شکسته شده15

1361.5قند کله حتی به صورت شکسته شده15
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اشتغال نام واحد- نام محصولکد آیسیکنوع پروژه
)نفر(

پیشرفت 
)درصد(

نیمه تمام باالی 60 درصد

163.75ساخت ناودانی، لوله بخاری و محصوالت مشابه از ورق فلزی28

561ریخته گری چدن28

863ظروف یکبار مصرف آلومینیومی28

1285انواع مهره فوالد آلیاژی M12 و کوچکتر28

670انواع سازه فلزی آلومینیومی28

684تیرچه فوالدی28

561.5خرپا فوالدی28

4590فورجینگ فوالد28

1061.5فیلتر روغن خودرو34

1268.1فیلتر هوا خودرو34

784.5لنت ترمز خودرو34

673.1برد مدار چاپی چندالیه32

1062.24برد هوشمند )تابلو لمسی(30

20062ترانسفورماتور توزیع31

1260.37ماشین تراش سی ان سی31

31FPL 1264.2المپ کم مصرف

761مجموعه پازل دوبعدی36

1563.75پودر الستیک  از الستیک مستعمل37

25upvc1094درب وپنجره از

860.02فیلم تک الیه پلی اتیلن ساده25

1060شیشه های عایق26

9060.75پروفیل یو پی وی سی25

مصالح سنگی ساختمانی دانه بندی شده )شن،ماسه، ریگ، سنگ 14
794.5و باالست(

460انواع جعبه و محفظه پالستیکی برای حمل و نقل و بسته بندی کاالها25

5065تولید پروتز ستون فقرات33
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اشتغال نام واحد- نام محصولکد آیسیکنوع پروژه
)نفر(

پیشرفت 
)درصد(

نیمه تمام باالی 60 درصد

689.5کابینت از چوب و اوراق فشرده چوبی36

1286.45تقویت کننده های انتقال مخابراتی32

561دستگاه استخراج رمز ارز )ماینر(30

063.5استخراج رمز ارز72

نیمه تمام 1 تا 59 درصد

1017انواع پوشش و لباس بیمارستانی یکبار مصرف33

213انواع پوشش و لباس بیمارستانی یکبار مصرف33

222انواع پوشش و لباس بیمارستانی یکبار مصرف33

71انواع پوشش و لباس بیمارستانی یکبار مصرف33

94شن و ماسه شستشو و دانه بندی شده14

81بازیافت نخاله ساختمانی37

611انواع جعبه و محفظه پالستیکی برای حمل و نقل و بسته بندی کاالها37

69.5بازیافت محصوالت پالستیکی به روش حرارتی37

61تولید گرانول بازیافتی از PE )پلی اتیلن(37

65تولید گرانول بازیافتی از PE )پلی اتیلن(37

154لباس سرهمی نوزاد18

102دستکش چرمی18

62پارتیشن از چوب و اوراق فشرده چوبی20

842.41پارتیشن از چوب و اوراق فشرده چوبی20

73کابینت از چوب و اوراق فشرده چوبی20

60.5پارتیشن از چوب و اوراق فشرده چوبی20

انواع مجسمه، آبنما و سایر محصوالت مشابه دکوراتیو از چوب 20
62پالستیک

81کابینت از چوب و اوراق فشرده چوبی20

75کابینت از چوب و اوراق فشرده چوبی20

62کابینت از چوب و اوراق فشرده چوبی20

62درب چوبی پرسی20



کردستاخ استاخ 

65

اشتغال نام واحد- نام محصولکد آیسیکنوع پروژه
)نفر(

پیشرفت 
)درصد(

نیمه تمام 1 تا 59 درصد

20MDF104محصوالت ساخته شده ازام -دی -اف

131سیم و مفتول فنری از جنس فوالدی آلیاژی به جز فوالد زنگ نزن27

64ریخته گری چدن27

744.7جعبه مقوایی از مقوای معمولی )ضخیم(21

87کاغذ توالت21

61دستمال کاغذی جعبه ای21

52دستمال کاغذی جعبه ای21

62جعبه کارتن21

252خمیر کاغذ از کاغذ و مقوای باطله21

102انواع کود پاش29

108انواع کپسول آتش نشانی فلزی29

51کلوخ شکن29

1239شیر کنترل گازی29

152شیرآالت صنعتی توپی با مکانیزم دستی29

62البسه و پوشاک از منسوج بی بافت17

101البسه و پوشاک از منسوج بی بافت17

81دستکش الستیکی صنعتی17

62.25عطر24

600.05کامپاند و گرانول پلیمری24

71مایع دست شویی24

101تینر شستشو24

1314.4انواع مکمل دارویی و غذایی انسان به شکل کپسول24

61بسته بندی قند و شکر74

182آب مخلوط مرکبات از کنسانتره بدون گاز74

1134.52بسته بندی حبوبات و غالت و برنج74

66بسته بندی حبوبات و غالت و برنج74
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اشتغال نام واحد- نام محصولکد آیسیکنوع پروژه
)نفر(

پیشرفت 
)درصد(

نیمه تمام 1 تا 59 درصد

107اسانس طبیعی )مورد مصرف در صنایع غذایی(74

74بسته بندی قند و شکر74

77بسته بندی حبوبات و غالت و برنج74

1530.18انواع ترشی )میوه ها و سبزیجات محافظت شده در سرکه(74

506.03مالت خشک معمولی26

103آسفالت26

108.4بلوک دیواری بتنی غیر مسلح26

72سنگ ساختمانی تزیینی ساخته شده از خرده سنگ و مالت رزین26

1617شن و ماسه شستشو و دانه بندی شده26

51محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

543برش انواع سنگ مرمر26

74درب معمولی از یو پی وی سی25

535.7لوازم بهداشتی پالستیکی ساختمان25

59انواع جعبه و محفظه پالستیکی برای حمل و نقل و بسته بندی کاالها25

52شیلنگ نخ دار از پی وی سی25

816لوله خرطومی از پلی اتیلن25

65درب معمولی از یو پی وی سی25

121انواع درپوش و سرپوش پالستیکی25

64درب معمولی از یو پی وی سی25

201لوله از پی وی سی25

انواع آب میوه غیر مرکبات از میوه تازه )تولید شده از کنسانتره نمی 15
1626.75باشد(

112انواع کیک15

300.5انواع آب آشامیدنی بسته بندی شده15

122انواع شور کنسروی )میوه ها و سبزیجات محافظت شده در آب نمک(15
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اشتغال نام واحد- نام محصولکد آیسیکنوع پروژه
)نفر(

پیشرفت 
)درصد(

نیمه تمام 1 تا 59 درصد

121.25قند کله حتی به صورت شکسته شده15

52انواع فرآورده غذایی بر پایه کنجد و ارده15

103انواع آب آشامیدنی بسته بندی شده15

71تارت، دونات، پیراشکی و سایر انواع شیرینی آردی15

52نان قندی15

52انواع فرآورده یخی پاستوریزه15

52انواع بستنی یخی15

72انواع غذای آماده از سبزیجات و میوه جات15

92انواع فرآورده غذایی بر پایه کنجد و ارده15

55انواع فرآورده غذایی بر پایه کنجد و ارده15

62انواع سس15

61اسکلت فوالدی گلخانه ها28

741خدمات برش و خمکاری میله و میلگرد و لوله28

51تیرچه فوالدی28

62تابلوی فلزی تبلیغاتی28

62ظروف و مصنوعات تزیینی فلزی28

56انواع تابلوی فلزی راهنمای ترافیک28

52علمک گاز28

52یراق آالت درب و پنجره به جز درب و پنجره های دو جداره28

61مجموعه کامل کابینت فلزی28

52مجموعه کامل کابینت فلزی28

62سیم خاردار28

51انواع قطعات و یراق آالت فلزی شبکه های انتقال و توزیع برق28

52شکل دهی ورق28

61انواع اسکلت فوالدی ساختمانی28

51مجموعه کامل کابینت فلزی28
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اشتغال نام واحد- نام محصولکد آیسیکنوع پروژه
)نفر(

پیشرفت 
)درصد(

نیمه تمام 1 تا 59 درصد

61درب و پنجره فوالدی28

128عملیات برش کاری ورق فلزات28

61خرپا فوالدی28

72بست و اتصاالت فلزی خودرو به جز اتصاالت فلزی بدنه خودرو28

71بست و اتصاالت فلزی بدنه خودرو28

121درب ایمنی ساختمان28

طرح های ایجادی

-24فرآوری مدرن سنگ های تزئینی26

-15توسعه فناوری اطالعات72

-80تولید دی ترشیری بوتیل پراکسید24

-85انواع افزودنی های صنایع غذایی15

-35مواد اولیه نساجی- پشم شویی، چربی گیری17

-42پوشاک چرمی- انواع پوشاک چرمی بجز لباس کودک18

-25کاغذ  و انواع خمیر کاغذ21

-30تولید چادر مسافرتی پوشش داده شده17

-35تایر رادیال سنگین- تایر رادیال تمام سیمی اتوبوسی و کامیونی25

-38تولید لوله خونگیری پالستیکی25

-30انواع تراکتور و تیلر29

-98تولید قطعات خودرو34

-80تولید دارو24

-34تولید تجهیزات صنایع پایین دست نفت و گاز )پتروشیمی(29

احیاء واحد معدنی

650سنگ الشه14

550سنگ الشه14

1050سنگ الشه14

1250سنگ الشه14

1850سنگ الشه14

950سنگ الشه14
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اشتغال نام واحد- نام محصولکد آیسیکنوع پروژه
)نفر(

پیشرفت 
)درصد(

احیاء واحد معدنی

1350سنگ الشه14

250سنگ الشه14

650سنگ الشه14

350سنگ الشه14

250سنگ الشه14

650سنگ الشه14

350سنگ الشه14

250سنگ الشه14

250سنگ الشه14

850سنگ الشه14

1050سنگ الشه14

1250سنگ الشه14

650سنگ الشه14

1150سنگ الشه14

1150سنگ الشه14

650سنگ الشه14

1050سنگ الشه14

1150سنگ الشه14

1150سنگ الشه14

550سنگ الشه14

750سنگ الشه14

450سنگ الشه14

850سنگ الشه14

1850سنگ الشه14

1250مخلوط کوهی14

850سنگ الشه14



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

70

اشتغال نام واحد- نام محصولکد آیسیکنوع پروژه
)نفر(

پیشرفت 
)درصد(

احیاء واحد معدنی

1850سنگ الشه14

1850سنگ الشه14

1650سنگ الشه14

750سنگ الشه14

1050سنگ الشه14

1850سنگ الشه14

1450سنگ الشه14

1650سنگ الشه14

850سنگ الشه14

750سنگ الشه14

550سنگ الشه14

850سنگ الشه14

350سنگ الشه14

650سنگ الشه14

650سنگ الشه14

1050سنگ الشه14

450سنگ الشه14

550سنگ الشه14

750سنگ الشه14

350سنگ الشه14

احیاء واحد صنعتی

10100کیک پزی15

14100کیک15

750100نساجی 17

5100تولیدی قند15
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اشتغال نام واحد- نام محصولکد آیسیکنوع پروژه
)نفر(

پیشرفت 
)درصد(

تامین زیرساخت
احداث پایانه صادراتی

احداث سایت دائمی نمایشگاه بین المللی 
سنندج

تکمیل و ایجاد زیرساخت شهرکهای صنعتی )شهرک صنعتی سنندج4 
50-و سنندج 5 و چنو و شهرک بزرگ(

--

-50

---فعالیت های اکتشافی

1-8- شهرستاخ قروه
کردستان به شــمار  که ســومین شــهر پرجمعیت در اســتان  قروه شــهری در غرب ایران اســت. این شــهر، مرکز شهرســتان قروه اســت 

می آیــد. شهرســتان در دشــت وســیعی در شــرق شهر ســنندج قرار دارد و بــا بخش اپاختر باختــری )شــمال غربــی( اســتان همــدان 

کرمانشــاه محدود اســت.  کــه ایــن دشــت از اپاختــر )شــمال( به شهرســتان بیجــار و از جنــوب به اســتان  هم مــرز اســت، 

1-8-1. سانتار موجود 

در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در 2 بخــش، وضعیــت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری شهرســتان، 

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

گرفتــه اســت.

1-8-1-1. سانتار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ

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

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

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

ــوع 7297  ــروه از مجم ــتان ق ــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرس ــداف ن ــا از اه ــه ایــن فعالیت ه ــا ب ــی فض ــی تخصیــص فعل چگونگ

کمتــر از 2 درصــد بــا مجــوز  واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 89 درصــد بــا پروانــه صنفــی و 

پروانــه بهره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال 19987 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش 

صمــت در شهرســتان قــروه، حــدود 89 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی 

شــاغل می باشــند جــدول )1-61( و جــدول )62-1(.
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جدول 1-61. سانتار بخش صنعت شهرستاخ قروه

کد آیسیک رشته ردیف
سهم از تعداد واحد اشتغال )نفر(تعداد واحدفعالیت

)درصد(
سهم از اشتغال 

)درصد(

1264961143.7530.19

22744913.5724.26

32441923.579.49

423111379.826.77

51561315.366.47

6174993.574.89

7256835.364.10

8132611.793.01

9293542.682.67

10145354.461.73

11458347.141.68

12332241.791.19

13743232.681.14

14371150.890.74

15282141.790.69

16161110.890.54

1718190.890.44

1122024100100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب.

جدول 1-62. سانتار بخش صنفی شهرستاخ قروه

سهم )درصد(تعدادکد آیسیک 2 رقایردیف

152116746.89

25026310.57

3932018.08

4181455.83
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سهم )درصد(تعدادکد آیسیک 2 رقایردیف

5151214.86

628873.50

770823.29

851572.29

926552.21

1055552.21

1145471.89

1274351.41

1372311.25

1417301.21

1130.25سایر15

2489100جمع کل

ماخذ: اطالعات سامانه ایرانیان اصناف

جدول 1-63. سانتار بخش صنفی شهرستاخ قروه

سهم از اشتغالسهم از تعداد )درصد(اشتغال )نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف
)درصد(

1254313517.517.5تولیدی1

1264316017.617.6خدمات فنی2

395398835555توزیعی3

71417859.99.9خدماتی4

718517963100100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

1-8-1-2. عاده محصوالت شهرستاخ قروه

عاده محصوالت صنعتی:	 

ــی وســیمانی وســبک،  مصنوعــات ســنگی،  ــواع محصــوالت ســنگی، قطعــات پیــش ســاخته  بتون ــواع ســنگبری وســنگکوبی، ان ان

کریســتال، باســلوق، قطعــات  بــرش انــواع ســنگ مرمــر، محصــوالت بتنــی غیــر مســلح از بتــن معمولــی، بــرش انــواع ســنگ چینــی و 
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کســتری بــروش القایــی، پرکــردن  گــری چــدن خا کیســه پلــی پروپیلــن بافتــه شــده ســاده، بطــری از PET، ریختــه  کشــاورزی،  ادوات 

کــم آلیــاژی، تیرچــه فــوالدی،  کربنــی و  کســیژن صنعتــی، انــواع ســاچمه از فــوالد ســاده  گازمایــع، قیــر امولســیون، آســفالت، ا کپســول 

کانــی هــای غیرفلــزی، بلــوک دیــواری، خدمــات نگهــداری غــالت ]ســیلو[، منســوج بــی  تــوری مفتولــی جوشــی فــوالدی، فــرآوری 

کاردینــگ، بــا اتصــال مکانیکــی )ســوزن زنــی(، محصــوالت بتنــی غیــر مســلح  بافــت، تشــکیل الیــه در محیــط خشــک بــه روش 

از بتــن ســبک پوکــه معدنــی، لولــه آبیــاری قطــره چــکان دار از پلــی اتیلــن، شستشــو ودانــه بنــدی شــن وماســه، انــواع پوشــش 

ــتایرن،  ــی اس ــوم پل ــا ف ــاختمانی ب ــل س ــی، پان ــیال معمول ــن س ــدد، بت ــه مج ــه تصفی ــن پای ــرف، روغ ــتانی یکبار مص ــاس بیمارس و لب

ــا غیرگرانیتــی،  کربــن مایــع، ســنگبری ســنگ ماربلــی ی کســید  ــواع لبــاس زیرولبــاس خــواب، دی ا ــواع ســنگبری وســنگکوبی، ان ان

کــوی معطــر، بتــون امــاده، روغــن موتــور، روغــن انتقــال قــدرت تصفیــه مجــدد، انــواع شــمش آلومینیــوم ســری 3000،  معســل تنبا

کــرو ))NPK، لولــه  کامــل یــا ما کــود هــای  شــیر پاســتوریزه، اســقاط خــودروی فرســوده )بازیافــت(، ماســک یکبــار مصــرف پزشــکی، 

کمتــر از 250 میلــی متــر از پلــی اتیلــن، ســنگبری  کاغــذی، لولــه تــک جــداره آب بــا قطــر  واتصــاالت پلــی اتیلــن، ظــروف یکبــار مصــرف 

گردگردبافــی، جــک پنوماتیکــی غیــر خودرویــی،  کشــباف  گنــدم، آجرماشــینی، پارچــه  گرانیتــی، آجــر فشــاری، اردغــالت  ســنگ های 

ــددار )نمــک آشــپزخانه(،  کــی تصفیــه شــده ی ــری فــوالد، نمــک خورا گ پارچــه هــای سیســتم پنبــه ای و الیــاف مصنوعــی، ریختــه 

نیتــروژن و شــمش طــال.

عاده محصوالت معدنی:	 

مصالــح ســنگی ســاختمانی شستشــو و دانــه بنــدی شــده )شن،ماســه، ریــگ، ســنگ و باالســت(، مصالــح ســنگی ســاختمانی دانــه 

کنســانتره آهــن. بنــدی شــده )شــن، ماســه، ریــگ، ســنگ و باالســت(، شــن و ماســه رودخانــه ای، ســنگ آهــن دانــه بنــدی شــده، و 

کشاورزی:	  محصوالت 

گندم، سیب زمینی، جو، نخود، چغندر قند و... .

1-8-1-3. زیرسانت های صنعتی و معدنی شهرستاخ قروه

کیلومتــر مربــع و 140192 نفــر جمعیــت بــه ترتیــب ســهم 9.1 و 8.7 درصــدی از مســاحت  شهرســتان قــروه بــا مســاحت تقریبــی 3000 

خ بیــکاری  کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت 140.1 هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــر و جمعیــت 

ــر اســاس  ــه لحــاظ زیرســاخت های صنعتــی تعــداد شــهرک ها و نواحــی صنعتــی ایــن شهرســتان 5 اســت. ب 11.4 درصــدی دارد. ب

کردســتان در ایــن شهرســتان قــرار دارنــد.  اطالعــات موجــود از واحدهــای فعــال 11.1 درصــد از واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان 
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جدول 1-64 زیرسانت های تولید و تجارت شهرستاخ قروه

5تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

-وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی )هکتار(

11.1 %توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )سهم(

1-8-1-4. سانتار جاعیت شهرستاخ قروه

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

ــد تغییــرات آن در ســطح  خ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رون ــر ــر ن کار از منظــر شــاخص هایی نظی کمیــت نیــروی  ــرای بررســی  ب

کار و  کیفیــت نیــروی  ح نیــاز اســت  شهرســتان- اســتان اســتفاده شــده اســت. بدیهــی اســت بــرای بررســی عمیق تــر در فــاز دوم طــر

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

خ بیــکاری شهرســتان قــروه مربــوط بــه  آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــر

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

ح جــدول )1-65( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال شهرســتان بــه شــر

جدول 1-65. جاعیت شهرستاخ قروه

خ رشد )درصد(13951399ردیف نر

140.19146.494.49جمعیت )هزار نفر(

1.24-42.0641.54تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

5.396.7825.78جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

جــدول )1-65( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان قــروه 4.49 درصــد رشــد داشــته، 

تعــداد افــراد شــاغل نیــز رشــد منفــی 1.24 درصــدی داشــته و رشــد جمعیــت بیــکار نیــز قابــل توجــه بــوده اســت. بنابرایــن، نیــاز اســت 

گیــرد.  اقداماتــی جهــت افزایــش اشــتغال ایــن شهرســتان انجــام 

1-8-2. سانتار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ قروه

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

ح ذیل تبیین شــده اســت. خصوصی و دولتی اســتانی، نقشــه مطلوب توســعه صنعت، معدن و تجارت شهرســتان به شــر
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1-8-2-1. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ قروه

کردســتان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان قــروه بــه جــدول )1-66( 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 آهــن، طــال، ســنگ های تزئینــی و نمــا، پوکــه معدنــی و... نیــز از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان بــه 

شــمار مــی رود. 

جدول 1-66. پتانسیل های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ قروه

بازرگانی و ندماتمعدخصنعت

صنایع غذایی )15( - مواد و محصوالت شیمیایی با تاکید بر محصوالت 
پتروشیمی )24-23( - فلزات اساسی )27(- الستیک و پالستیک )25(- 

صنایع کاغذسازی )21(- صنایع دستی )20-17(- صنایع نساجی و پوشاک 
)18-17(- صنایع بازیافت )37(- تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی 

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

بهره برداری معدنی )طال( )13(- 
بهره برداری معدنی )سنگ های 
تزئینی و نما( )14(- بهره برداری 

معدنی )سنگ آهن( )13(- استخراج 
و دانه بندی پوکه معدنی )14(

خدمات انبارداری و 
حمل ونقل )63-60(- ارائه 
خدمات فنی و مهندسی و 
مدیریت )74(- پیمانکاری 

)45(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

1-8-2-2. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدخ و تجارت در افق 1404

خ  خ بیــکاری 6.5 و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

ح جــدول )67-1(،  مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــر

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

کــه 6.108 هــزار نفــر )8.7 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان قــروه اســت. از ایــن  کردســتان 69847 هــزار نفــر خواهــد بــود  اســتان 

میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ایــن شهرســتان 2.602 هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 1-67. پیش بینی جاعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستاخ قروه

 جاعیت 1399 
)هزار نفر(

جاعیت بیکار 
1399 )هزار نفر(

تعداد افراد شاغل 
1399 )هزار نفر(

تعداد شغل مورد 
 نیاز )1399-1404(

 )هزار نفر(

 اشتغال صات 
)هزار نفر(

سهم اشتغال 
صات )درصد(

167577.51474.9569.84729.75542.6کردستان

146.496.7841.546.1082.60242.6قروه

گزارش روش شناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400 ماخذ: 
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ قروه 1-8-2-3. طر

قــرار دادن مالحظــات آمایــش  بــا مدنظــر  قــروه  ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان  طبقه بنــدی طر

ــنگ  ــایر س ــتخراج س ــه اس ــوط ب ــتان مرب ــن شهرس ــت دار ای ــای اولوی ح ه ــن طر ــت. مهمتری ــدول )1-68(، اس ح ج ــر ــه ش ــرزمین ب س

کک- پاالیشــگاه هــای  کاغــذی )21(، صنایــع تولیــد زغــال  کاغــذ و محصــوالت  هــای معدنــی )14(، تولیــد منســوجات )17(، تولیــد 

کانــی غیرفلــزی  نفــت و ســوخت هــای هســته ای )23(، تولیــد محصــوالت الســتیکی و پالســتیکی )25(، تولیــد ســایر محصــوالت 

ــا  ــد. ب ــد دارن ــاالی 60 درص ــرفت ب ــت و پیش ــر )29( اس ــای دیگ ــده در ج ــدی نش ــه بن ــزات طبق ــین آالت و تجهی ــد ماش )26(، و تولی

کمتــری  کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه  ح هــای ایجــادی و نیمــه تمــام 0 تــا 59 درصــد  توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر

گیرنــد. احیــای واحدهــای صنعتــی و معدنــی نیــز یکــی از  ح هــای شهرســتان قــروه قــرار  را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طر

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

کــد در ســطح شهرســتان اشــاره شــده اســت.  از واحدهــای را

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ قروه جدول 1-68. طر

اشتغال نام واحد- نام محصولکد آیسیکنوع پروژه
)نفر(

پیشرفت 
)درصد(

نیمه تمام باالی 60 
درصد

مصالح سنگی ساختمانی شستشو و دانه بندی شده )شن،ماسه، ریگ، 14
1883سنگ و باالست(

692.45نوار بهداشتی21

667.4روغن پایه تصفیه مجدد23

2060.4لوله از پی وی سی25

25PET 461.05بطری از

669.66لوله آبیاری قطره چکان دار از پلی اتیلن25

1085.5ورق و صفحه پلی استایرن انبساطی25

2598.2جک پنوماتیکی غیر خودرویی29

870آسفالت26

2060.5پودر باریت26

781قطعات پیش ساخته  بتونی وسیمانی وسبک26

3079.5محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

1466.95پرده کرکره پارچه ای17

نیمه تمام 1 تا 59 درصد
151دولومیت دانه بندی شده14

10034.5گندله آهن13
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اشتغال نام واحد- نام محصولکد آیسیکنوع پروژه
)نفر(

پیشرفت 
)درصد(

نیمه تمام 1 تا 59 درصد

756.88اکسیژن صنعتی24

104استیلن24

89کود آلی با منشاء اسید های آلی گیاهی )ترکیبات هوموسی(24

174بسته بندی حبوبات و غالت و برنج74

101روغن پایه تصفیه مجدد23

919.35روغن انتقال قدرت تصفیه مجدد23

61نوار آبیاری از پلی اتیلن25

101انواع کیک15

20CPL یا HPL 2529.5اوراق فشرده چوبی با روکش

117410تولید ورق نورد گرم و اسلب فوالدی27

1481تولید کنسانتره آهن13

-24فرآوری مدرن سنگ های تزئینی26طرح های ایجادی

احیاء واحد معدنی

950مرمریت14

1650پوکه معدنی14

650پوکه معدنی14

750سنگ الشه14

850سنگ آهک14

1750مرمریت14

1950گرانیت14

1050مرمریت14

1650مرمریت14

1750مرمریت14

2450مرمریت14

1250مرمریت14

1750مرمریت14

950مرمیت14

1550مرمریت14
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اشتغال نام واحد- نام محصولکد آیسیکنوع پروژه
)نفر(

پیشرفت 
)درصد(

احیاء واحد معدنی

1750پوکه معدنی14

1150سنگ الشه14

1050مارن و آهک14

1050پوکه معدنی14

950مرمریت14

تامین زیرساخت
بهسازی و ایجاد راه دسترسی به معادن

تملک زمین جهت اجرای پروژه شهرک سازی 
در شهرک صنعتی قروه

تملک زمین جهت اجرای پروژه 
شهرک سازی در ناحیه صنعتی سریش 

آباد

تکمیل و ایجاد زیرساخت شهرکهای صنعتی )شهرک صنعتی قروه1 و 
50-آونگان و قروه3 و نواحی سریش آباد و ناحیه سنگ(

-97

--

--

فعالیت های اکتشافی
استخراج و دانه بندی سنگ آهن خام

 اکتشافات تکمیلی )نیمه تفصیلی و تفصیلی(
35- در پهنه های اکتشافی قروه

-90

کامیاراخ  1-9- شهرستاخ 
جنــوب  کیلومتــری   65 در  این شهرســتان،  غرب ایران اســت.  کردســتان در  شهرستان های اســتان  کامیــاران از  شهرســتان 

شهر موچش اســت.  شهرســتان و  به عنوان مرکــز  شــهر کامیاران،   2 دارای  کامیــاران  شهرســتان  اســت.  شــده   ســنندج واقع 

کوهستان های شــاهو و  گرفتــه و حصــاری از  کردستان اســت و بــر روی گســل مروارید قــرار  کامیــاران جنوبی تریــن شهرستان اســتان 

گــرس از امتــداد یافتــه   کامیــاران، از رشــته کوه زا کوهســتان بیســتون در جنــوب دشــت  کرده انــد.  بیســتون اطراف آن را احاطــه 

کرمانشــاه مرز مشــترک دارد. کامیــاران با اســتان  اســت. شهرســتان 

1-9-1. سانتار موجود 

در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در 2 بخــش، وضعیــت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری شهرســتان، 

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

گرفتــه اســت.

1-9-1-1. سانتار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ

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

کلیــدی  رشــد و توســعه اقتصــادی و رفــاه جامعــه اســت. از آنجاییکــه صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان بخشــی از فعالیت هــای 
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مولــد و محــرک رشــد اقتصــادی بــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان- شهرســتان و 

کامیــاران از مجمــوع 6037  چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان 

کمتــر از 1 درصــد بــا مجــوز  واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 99 درصــد بــا پروانــه صنفــی و 

پروانــه بهره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال 15448 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش 

کامیــاران، حــدود 97 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی  صمــت در شهرســتان 

شــاغل می باشــند جــدول )1-69( و جــدول )70-1(.

کامیاراخ جدول 1-69. سانتار بخش صنعت شهرستاخ 

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

1261817733.3336.12

225108018.5216.33

31475612.9611.43

4154567.4111.43

5293345.566.94

6242233.704.69

7211141.852.86

8222113.702.24

928293.701.84

1045181.851.63

1117171.851.43

1234151.851.02

1336151.851.02

1437151.851.02

54490100100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب.
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کامیاراخ جدول 1-70. سانتار بخش صنفی شهرستاخ 

سهم )درصد(تعدادکد آیسیک 2 رقایردیف

15273044.65

25032820.06

315945.75

493804.89

518694.22

628583.55

755482.94

870412.51

920261.59

1017211.28

1160211.28

1245201.22

1372171.04

820.33سایر14

1635100جمع کل

 ماخذ: اطالعات سامانه ایرانیان اصناف

کامیاراخ جدول 1-71. سانتار بخش صنفی شهرستاخ 

سهم از اشتغالسهم از تعداد )درصد(اشتغال )نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف
)درصد(

1119279818.718.7تولیدی1

1313328321.921.9خدمات فنی2

3001750350.250.2توزیعی3

55013759.29.2خدماتی4

598314958100100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف
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کامیاراخ 1-9-1-2. عاده محصوالت شهرستاخ 

عاده محصوالت صنعتی:	 

گرانــول  کابینــت از چــوب و اوراق فشــرده چوبــی، محصــوالت بتنــی غیــر مســلح از بتــن معمولــی، تولیــد  چاپخانــه، تراشــکاری، 

کیســه بــدون بافــت پالســتیکی یــک الیــه از پلــی اتیلــن، تیرچــه فــوالدی، فــوم پلــی اســتایرن ضدآتــش بلــوک  بازیافتــی از پلــی اتیلــن، 

ــی  ــفالت، پل ــاده، آس ــن س ــی اتیل ــه پل ــک الی ــم ت ــیمانی، فیل ک س ــزا ــه زیگ ــل، تیرچ ــواع نق ــودرو، ان ــوا خ ــر ه ــاختمانی، فیلت ــای س ه

گلــدوزی بــر روی پارچــه، چــاپ اوراق متفرقــه،  اســتایرن قابــل انبســاط EPS، عایــق رطوبتــی، فیلــم تــک الیــه از فــوم پلــی اتیلــن، 

کــود پــاش، لولــه معمولــی آب از پلــی پروپیلــن، فیلــم تــک الیــه شــیرینک از پلــی  گاز، طراحــی و مونتــاژ آسانســور، انــواع  انــواع اجــاق 

کیســه نایلــون، دســتمال حولــه ای  اتیلــن، آب آشــامیدنی بســته بنــدی شــده، بتــون آمــاده، شستشــو ودانــه بنــدی شــن وماســه، 

گنــدم نــوع والســی. کــردن مــواد، آرد  منســوج، چیپــس ســیب زمینــی، بتــون آمــاده، مایــع دســت شــویی، ماشــین االت ســرند 

عاده محصوالت معدنی:	 

شن و ماسه دانه بندی شده، مصالح سنگی ساختمانی شستشو و دانه بندی شده )شن، ماسه، ریگ، سنگ و باالست(.

کشاورزی:	  محصوالت 

گردو، انگور. گندم، ذرت،  توت فرنگی، 

کامیاراخ 1-9-1-3. زیرسانت های صنعتی و معدنی شهرستاخ 

کیلومتــر مربــع و 102856 نفــر جمعیــت بــه ترتیــب ســهم 7 و 6.4 درصــدی از مســاحت  کامیــاران بــا مســاحت تقریبــی 1850  شهرســتان 

کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت 102.8 هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــرخ بیــکاری 16.6  و جمعیــت 

درصــدی دارد. بــه لحــاظ زیرســاخت های صنعتــی، تعــداد شــهرک ها و نواحــی صنعتــی ایــن شهرســتان 3 اســت. بــر اســاس اطالعــات 

کردســتان در ایــن شهرســتان قــرار دارنــد.  موجــود از واحدهــای فعــال 5.4 درصــد از واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان 

کامیاراخ جدول 1-72. زیرسانت های تولید و تجارت شهرستاخ 

3تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

-وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی )هکتار(

5.4 %توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )سهم(

کامیاراخ 1-9-1-4. سانتار جاعیت شهرستاخ 

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

ــد تغییــرات آن در ســطح  خ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رون ــر ــر ن کار از منظــر شــاخص هایی نظی کمیــت نیــروی  ــرای بررســی  ب

کار و  کیفیــت نیــروی  ح نیــاز اســت  شهرســتان- اســتان اســتفاده شــده اســت. بدیهــی اســت بــرای بررســی عمیق تــر در فــاز دوم طــر

کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یابی شــود. کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص های 
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کامیــاران مربــوط بــه  خ بیــکاری شهرســتان  آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــر

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

ح جــدول )1-73( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال شهرســتان بــه شــر

کامیاراخ جدول 1-73. جاعیت شهرستاخ 

خ رشد )درصد(13951399ردیف نر

102.86107.484.49جمعیت )هزار نفر(

29.7930.472.28تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

15.90-5.914.97جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

کامیــاران 4.49 درصــد رشــد داشــته،  جــدول )1-73( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان 

کمتــر از رشــد جمعیــت ایــن شهرســتان اســت و نیازمنــد توجــه بیشــتر  کــه  تعــداد افــراد شــاغل رشــد مالیــم 2.28 درصــدی داشــته 

بــه اشــتغال شهرســتان اســت. 

کامیاراخ 1-9-2. سانتار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ 

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

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

کامیاراخ 1-9-2-1. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ 

کامیــاران بــه جــدول )1-74( برنامه ریــزی  کردســتان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان  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 

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

معــدن شــامل آهــن، طــال، ســنگ های تزئینــی و نمــا و... نیــز از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان بــه شــمار مــی رود.  
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کامیاراخ جدول 1-74. پتانسیل های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ 

بازرگانی و ندماتمعدخصنعت

صنایع غذایی )15( - مواد و محصوالت شیمیایی با تاکید بر محصوالت 
پتروشیمی )24-23( - فلزات اساسی )27(- الستیک و پالستیک )25(- 

صنایع کاغذسازی )21(- صنایع دستی )20-17(- صنایع نساجی و پوشاک 
)18-17(- صنایع بازیافت )37(، انتشارات و چاپ )22(، تولید محصوالت 

فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(

بهره برداری معدنی )طال( )13(- 
بهره برداری معدنی )سنگ های 
تزئینی و نما( )14(- بهره برداری 

معدنی )سنگ آهن( )13(- شستشو 
و دانه بندی شن و ماسه )26(

مبادالت مرزی و تجارت 
)74(- ارائه خدمات فنی و 
مهندسی و مدیریت )74(- 

پیمانکاری )45(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

1-9-2-2. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدخ و تجارت در افق 1404

کشــور، بــا هــدف نــرخ بیــکاری 6.5 و نــرخ مشــارکت  بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

ــه شــرح جــدول )1-75(، پیش بینــی  42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ب

کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان  و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی های انجــام شــده نشــان می دهــد 

کامیــاران اســت. از ایــن میــان  کــه 4.482 هــزار نفــر )6.4 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان  کردســتان 69847 هــزار نفــر خواهــد بــود 

تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ایــن شهرســتان 1.909 هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

کامیاراخ جدول 1-75. پیش بینی جاعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستاخ 

جاعیت 1399 
)هزار نفر(

جاعیت بیکار 
1399 )هزار نفر(

تعداد افراد شاغل 
1399 )هزار نفر(

تعداد شغل مورد نیاز 
)1404-1399( )هزار نفر(

اشتغال صات 
)هزار نفر(

سهم اشتغال 
صات )درصد(

167577.51474.9569.84729.75542.6کردستان

107.484.9730.474.4821.90942.6کامیاران

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

کامیاراخ ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ  1-9-2-3. طر

ــرار دادن مالحظــات آمایــش  ــا مدنظــر ق کامیــاران ب ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان  طبقه بنــدی طر

ح هــای اولویــت دار ایــن شهرســتان مربــوط بــه تولیــد چــوب و محصــوالت  ح جــدول )1-76(، اســت. مهمتریــن طر ســرزمین بــه شــر

ــتیکی و  ــوالت الس ــد محص ــته ای )23(، تولی ــای هس ــوخت ه ــت و س ــای نف ــگاه ه کک- پاالیش ــال  ــد زغ ــع تولی ــی )20(، صنای چوب

کانــی غیرفلــزی )26(، تولیــد محصــوالت فلــزی فابریکــی بجــز ماشــین آالت و تجهیــزات  پالســتیکی )25(، تولیــد ســایر محصــوالت 

)28(، تولیــد ماشــین آالت و تجهیــزات طبقــه بنــدی نشــده در جــای دیگــر )29( اســت و پیشــرفت بــاالی 60 درصــد دارنــد. بــا توجــه 

کمتــری را  کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه  ح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 0 تــا 59 درصــد  بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر

ــی نیــز یکــی از  ــد. احیــای واحدهــای صنعتــی و معدن گیرن کامیــاران قــرار  ح هــای شهرســتان  ــد، می تواننــد در اولویــت طر نیــاز دارن
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کــه می توانــد اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود را در ایجــاد اشــتغال افزایــش دهــد. در ایــن خصــوص نیــز بــه برخــی  مــواردی اســت 

کــد در ســطح شهرســتان اشــاره شــده اســت.  از واحدهــای را

کامیاراخ ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ  جدول 1-76. طر

اشتغال نام واحد- نام محصولکد آیسیکنوع پروژه
)نفر(

پیشرفت 
)درصد(

نیمه تمام باالی 60 
درصد

1260.2کابینت از چوب و اوراق فشرده چوبی20

569.34محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

2087.25آسفالت26

568محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

581.5محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

1289.5روغن پایه تصفیه مجدد23

693.5انواع جعبه و محفظه پالستیکی برای حمل و نقل و بسته بندی کاالها25

661.5ورق و صفحه از پلی استایرن معمولی25

572نوار نقاله تسمه ای مسطح29

1086.54خرپا فوالدی28

566.3یراق آالت درب و پنجره های دو جداره28

نیمه تمام 1 تا 59 درصد

62کابینت از چوب و اوراق فشرده چوبی20

91کابینت از چوب و اوراق فشرده چوبی20

62انواع محفظه و جعبه چوبی20

62کابینت از چوب و اوراق فشرده چوبی20

52کابینت از چوب و اوراق فشرده چوبی20

62دستمال کاغذی جعبه ای21

72روکش صندلی خودرو17

81گلیم ماشینی17

510محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

51محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

51محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26
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اشتغال نام واحد- نام محصولکد آیسیکنوع پروژه
)نفر(

پیشرفت 
)درصد(

نیمه تمام 1 تا 59 درصد

51محصوالت بتنی مسلح پیش ساخته26

52محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

720انواع جعبه و محفظه پالستیکی برای حمل و نقل و بسته بندی کاالها25

نیمه تمام 1 تا 59 درصد

824درب معمولی از یو پی وی سی25

85انواع جعبه و محفظه پالستیکی برای حمل و نقل و بسته بندی کاالها25

85انواع کیک15

102انواع آب معدنی طبیعی15

830فوم پلی استایرن ضدآتش بلوک های ساختمانی25

طرح های ایجادی

-46انواع افزودنی های صنایع غذایی15

-44ریسندگی الیاف بلند- سیستم ریسندگی پشمی17

-26پوشاک چرمی- انواع پوشاک چرمی بجز لباس کودک18

-30کاغذ  و انواع خمیر کاغذ21

-40روغن پایه تصفیه مجدد23

-19تایر رادیال سنگین- تایر رادیال تمام سیمی اتوبوسی و کامیونی25

-19تولید آب معدنی15

-19تولید آسفالت26

-19تولید انواع لوله چند جداره از پلی پروپیلن25

-19تولید خرپا فوالدی28

-19تولید یراق آالت درب و پنجره های دو جداره28

-19تولید بتن سیال معمولی26

-19تولید ظروف یکبار مصرف پالستیکی )غیر اسفنجی(25

-19تولید انواع صندلی متحرک )چرخدار(36

-19تولید ورق و صفحه از پلی استایرن معمولی25

-19تولید پارچه پلی استر و ویسکوز17

-19تولید مصالح سنگی ساختمانی دانه بندی شده14

تولید انواع جعبه و محفظه پالستیکی برای حمل و نقل و بسته بندی 25
-19کاالها
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اشتغال نام واحد- نام محصولکد آیسیکنوع پروژه
)نفر(

پیشرفت 
)درصد(

طرح های ایجادی

-19تولید فوم پلی استایرن ضدآتش بلوک های ساختمانی25

-19تولید کابینت از چوب و اوراق فشرده چوبی20

-19تولید روکش صندلی خودرو17

-19تولید اتاق بار کامیون34

-19تولید موتور سیکلت دنده ای کالس 249 سی سی و کمتر35

-19تولید درب معمولی از پی وی سی25

-19تولید تیرچه فوالدی28

-19تولید انواع کود پاش29

-19تولید فیلتر روغن خودرو34

-19تولید سنگ ساختمانی تزیینی ساخته شده از خرده سنگ و مالت رزین26

-19تولید دستکش نخی روکش دار18

-19تولید گرانول بازیافتی از PE  )پلی اتیلن(37

-19تولید شیشه دوجداره26

احیاء واحد معدنی

750سنگ الشه14

550سنگ الشه14

850سنگ الشه14

1150سنگ الشه14

550سنگ الشه14

250سنگ الشه14

550سنگ الشه14

350سنگ الشه14

850سنگ الشه14

550سنگ الشه14

450سنگ الشه14

450سنگ الشه14

550سنگ الشه14
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اشتغال نام واحد- نام محصولکد آیسیکنوع پروژه
)نفر(

پیشرفت 
)درصد(

احیاء واحد معدنی

550سنگ الشه14

750سنگ الشه14

1150سنگ الشه14

850سنگ الشه14

1950سنگ الشه14

350سنگ آهک14

2250سنگ الشه14

1750مخلوط کوهی14

1050مخلوط کوهی14

1250سنگ الشه14

1250سنگ الشه14

1850سنگ الشه14

750سنگ الشه14

650 سنگ الشه14

750سنگ الشه14

----احیاء واحد صنعتی

تامین زیرساخت
بهسازی و ایجاد راه دسترسی به معادن

تکمیل و ایجاد زیرساخت شهرکهای صنعتی )شهرک صنعتی کامیاران و 
40-ناحیه صنعتی کامیاران و موچش(

-30

100-تهیه نقشه  زمین شناسی 1تا3فعالیت های اکتشافی

1-10- شهرستاخ مریواخ 
غــرب  کیلومتــری   125 در  کــه  مــی رود  شــمار  با عراق بــه  مــرزی  شهرســتان های  از  مریوان یکــی  مریوان مرکز شهرســتان 

)بعــد  کردســتان  اســتان  پرجمعیــت  شهرســتان  چهارمیــن  مریــوان  دارد.  کردســتان قرار  مرکز اســتان  شهرستان ســنندج، 

از  به ســنندج،  از شــرق  به دیوانــدره،  از شــمال شــرقی  بــه ســقز،  از شــمال  مریــوان  مــی رود.  به شــمار  از سنندج و ســقز و بانه( 

کشــور هــم بــه شهر پنجوین شهرستان سلیمانیه کشــور عــراق  جنــوب شــرقی به ســروآباد و از شــمال غربــی بــه دره شــلیر و از غــرب 

کیلومتــر مــرز مشــترک منتهــی می شــود. بــا 100 
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1-10-1. سانتار موجود 

در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در 2 بخــش، وضعیــت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری شهرســتان، 

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

گرفتــه اســت.

1-10-1-1. سانتار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ

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

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

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

چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان مریــوان از مجمــوع 8874 

کمتــر از 1 درصــد بــا مجــوز  واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 99 درصــد بــا پروانــه صنفــی و 

پروانــه بهره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال 22983 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش 

ــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی  صمــت در شهرســتان مریــوان، حــدود 96 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی ب

شــاغل می باشــند جــدول )1-77( و جــدول )78-1(.

جدول 1-77. سانتار بخش صنعت شهرستاخ مریواخ

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

1262565343.8669.47

22598215.798.72

3155718.777.55

4144367.023.83

5293295.263.09

6372153.511.60

7311151.751.60

824191.750.96

921171.750.74

1020151.750.53

1123151.750.53
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سهم از اشتغال )درصد(سهم از تعداد واحد )درصد(اشتغال )نفر(تعداد واحدکد آیسیک رشته فعالیتردیف

1227151.750.53

1328151.750.53

1445131.750.32

1574111.750.01

57940100100جمع کل
ماخذ: آمار سامانه بهین یاب.

جدول 1-78. سانتار بخش صنفی شهرستاخ مریواخ

سهم )درصد(تعدادکد آیسیک 2 رقایردیف

152135248.42

25028110.06

3181856.63

4931776.34

5151445.16

6701284.58

755893.19

828702.51

945491.76

1051491.76

1136411.47

1274371.33

1900.32سایر13

1635100جمع کل

ماخذ: اطالعات سامانه ایرانیان اصناف
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جدول 1-79. سانتار بخش صنفی شهرستاخ مریواخ

سهم از اشتغالسهم از تعداد )درصد(اشتغال )نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف
)درصد(

158839701818تولیدی1

1804451020.520.5خدمات فنی2

43791094849.749.7توزیعی3

1046261511.911.9خدماتی4

881722043100100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

1-10-1-2. عاده محصوالت شهرستاخ مریواخ

عاده محصوالت صنعتی:	 

فــوم پلــی اســتایرن ضدآتــش بلــوک هــای ســاختمانی، خدمــات مهندســی ماشــین آالت و تجهیــزات، طراحــی و مونتــاژ آسانســور، 

کیســه بــدون بافــت پالســتیکی یــک الیــه از پلــی اتیلــن، تیرچــه فــوالدی، انــواع جعبــه و محفظــه پالســتیکی بــرای حمــل و نقــل و 

گــری ماســه ای آلومینیــوم و آلیاژهــای آن،  گرانــول بازیافتــی از پلــی اتیلــن، ریختــه  کاالهــا، پشــم چــوب )پوشــال(، تولیــد  بســته بنــدی 

گاز مایــع شــده ))LPG، بتــن ســیال  کشــو از جنــس pvc، یــخ،  محصــوالت بتنــی غیــر مســلح از بتــن معمولــی، درب و پنجــره و داخــل 

کشــاورزی، شستشــو و دانــه بنــدی شــن و ماســه، فیلــم تــک الیــه  معمولــی، فیلــم تــک الیــه پلــی اتیلــن ســاده، قطعــات ماشــین آالت 

کفپــوش ســیمانی -موزائیــک، پودرســنگ، شــن و ماســه  کاغــذ توالــت،  شــیرینک از پلــی اتیلــن، آســفالت، ســردخانه بــاالی صفــر، 

کســیژن صنعتــی، بازیافــت ضایعــات و محصــوالت پالســتیکی، نــان شــیرینی  کابیــن دار، ا گاز  شستشــو و دانــه بنــدی شــده، اجــاق 

کابــل بــرق  کمتــر از 250 میلــی متــر از پلــی اتیلــن، ســیم و  گشــاد، لولــه تــک جــداره آب بــا قطــر  پــزی، انــواع ظــروف پالســتیکی دهــان 

گنــدم نــوع والســی، آجرماشــینی،  ــر آبــی، ســفال نیمــه ماشــینی )نیمــه اتوماتیــک(، آرد  کول ــواع  افشــان مســی نمــره 4 و بیشــتر، ان

گنــدم، آجــر ســفالی، آجــر فشــاری. بلــوک دیــواری ســفالی تولیــد شــده بــه روش ماشــینی نیمــه اتوماتیــک، آرد 

عاده محصوالت معدنی:	 

شــن و ماســه شستشــو و دانــه بنــدی شــده، مصالــح ســنگی ســاختمانی شستشــو و دانــه بنــدی شــده )شن،ماســه، ریــگ، ســنگ 

و باالســت(.

کشاورزی:	  محصوالت 

گندم، حبوبات، توتون و صیفی جات.
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1-10-1-3. زیرسانت های صنعتی و معدنی شهرستاخ مریواخ

کیلومتــر مربــع و 195263 نفــر جمعیــت بــه ترتیــب ســهم 7.7 و 12.2 درصــدی از  شهرســتان مریــوان بــا مســاحت تقریبــی 2365 

خ  کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت 195.2 هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــر مســاحت و جمعیــت 

ــه لحــاظ زیرســاخت های صنعتــی، تعــداد شــهرک ها و نواحــی صنعتــی ایــن شهرســتان 2 اســت.  بیــکاری 28.6 درصــدی دارد. ب

کردســتان در ایــن شهرســتان  بــر اســاس اطالعــات موجــود از واحدهــای فعــال 5.7 درصــد از واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان 

قــرار دارنــد. 

جدول 1-80. زیرسانت های تولید و تجارت شهرستاخ مریواخ

2تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

-وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی )هکتار(

5.7 %توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )سهم(

1-10-1-4. سانتار جاعیت شهرستاخ مریواخ

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

ــد تغییــرات آن در ســطح  خ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رون ــر ــر ن کار از منظــر شــاخص هایی نظی کمیــت نیــروی  ــرای بررســی  ب

کار و  کیفیــت نیــروی  ح نیــاز اســت  شهرســتان- اســتان اســتفاده شــده اســت. بدیهــی اســت بــرای بررســی عمیق تــر در فــاز دوم طــر

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

خ بیــکاری شهرســتان مریــوان مربــوط بــه  آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــر

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

ح جــدول )1-81( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال شهرســتان بــه شــر

جدول 1-81. جاعیت شهرستاخ مریواخ

خ رشد )درصد(13951399ردیف نر

195.26204.034.49جمعیت )هزار نفر(

54.4457.856.26تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

56.73-21.829.44جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

)1-81( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان مریــوان 4.49 درصــد رشــد داشــته، تعــداد افــراد 

کــه بیانگــر بهبــود اوضــاع اشــتغال ایــن شهرســتان نســبت بــه رشــد جمعیــت آن اســت.  شــاغل رشــد 6.26 درصــدی داشــته 
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1-10-2. سانتار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ مریواخ

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

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

1-10-2-1. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ مریواخ

ــزی  ــه جــدول )1-82( برنامه ری ــوان ب کردســتان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان مری ــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان  ب

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

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

اســتخراج ســنگ های فلــزی نیــز از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان بــه شــمار مــی رود.  

جدول 1-82. پتانسیل های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ مریواخ

بازرگانی و ندماتمعدخصنعت

صنایع غذایی )15( - مواد و محصوالت شیمیایی با 
تاکید بر محصوالت پتروشیمی )24-23(- صنایع دستی 

)20-17(- صنایع نساجی و پوشاک )18-17(- تولید 
محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(، تولید ماشین آالت 
و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر )31(

استخراج سنگ های 
فلزی )13(

مبادالت مرزی و تجارت )74(- توسعه منطقه آزاد تجاری 
- صنعتی )74(- مرز رسمی باشماق مریوان و ایجاد مرز 

رسمی سیرانبند بانه در پیوند با اقلیم کردستان عراق 
)74(- ایجاد اشتغال مرزی از طریق بازارجه های مرزی 
)74(- ارائه خدمات فنی و مهندسی و مدیریت )74(- 

پیمانکاری )45(- حمل و نقل باری و لجستیک )61-60-
)62

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

1-10-2-2. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدخ و تجارت در افق 1404

خ  خ بیــکاری 6.5 و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

ح جــدول )83-1(،  مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــر

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

کــه 8.508 هــزار نفــر )12.2 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان مریــوان اســت. از ایــن  کردســتان 69847 هــزار نفــر خواهــد بــود  اســتان 

میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ایــن شهرســتان 3.624 هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 
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جدول 1-83. پیش بینی جاعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستاخ مریواخ

جاعیت 1399 
)هزار نفر(

جاعیت بیکار 
1399 )هزار نفر(

تعداد افراد شاغل 
1399 )هزار نفر(

تعداد شغل مورد نیاز 
)1404-1399( )هزار نفر(

 اشتغال صات 
)هزار نفر(

سهم اشتغال 
صات )درصد(

167577.51474.9569.84729.75542.6کردستان

204.039.4457.858.5083.62442.6مریوان

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ مریواخ 1-10-2-3. طر

ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان مریــوان بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش  طبقه بنــدی طر

ــنگ  ــایر س ــتخراج س ــه اس ــوط ب ــتان مرب ــن شهرس ــت دار ای ــای اولوی ح ه ــن طر ــت. مهمتری ــدول )1-84(، اس ح ج ــر ــه ش ــرزمین ب س

کاغــذی )21(، تولیــد محصــوالت الســتیکی و  کاغــذ و محصــوالت  هــای معدنــی )14(، صنایــع مــواد غذایــی و آشــامیدنی )15(، تولیــد 

پالســتیکی )25(، تولیــد مبلمــان و مصنوعــات طبقــه بنــدی نشــده در جــای دیگــر )36(، بازیافــت )37( اســت و پیشــرفت بــاالی 60 

کــه اشــتغالزایی بیشــتر  ح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 0 تــا 59 درصــد  درصــد دارنــد. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر

ــد. احیــای واحدهــای صنعتــی و  گیرن ــرار  ــوان ق ح هــای شهرســتان مری ــد، می تواننــد در اولویــت طر ــاز دارن کمتــری را نی و ســرمایه 

کــه می توانــد اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود را در ایجــاد اشــتغال افزایــش دهــد. در ایــن  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، معدخ و تجارت شهرستاخ مریواخ جدول 1-84. طر

اشتغال نام واحد- نام محصولکد آیسیکنوع پروژه
)نفر(

پیشرفت 
)درصد(

نیمه تمام باالی 60 
درصد

12075.44عصاره مالت15

993.5شن و ماسه دانه بندی شده14

760.5تولید گرانول بازیافتی ازPE )پلی اتیلن(37

1291.5دستمال کاغذی جعبه ای21

960.15کاغذ توالت21

1184.5کابینت از چوب و اوراق فشرده چوبی36

انواع کمد، کتابخانه، قفسه، بوفه، فایل و کانتر چوبی/چوب پالستیک یا 36
880اوراق فشرده

1079ورق و صفحه پلی استایرن انبساطی25

1082بطری از پلی اتیلن25
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اشتغال نام واحد- نام محصولکد آیسیکنوع پروژه
)نفر(

پیشرفت 
)درصد(

نیمه تمام باالی 60 
درصد

592انواع جعبه و محفظه پالستیکی برای حمل و نقل و بسته بندی کاالها25

1094.45لوله معمولی آب از پلی پروپیلن25

نیمه تمام 1 تا 59 درصد

713پارتیشن از چوب و اوراق فشرده چوبی20

171قیر 2350/40

171قیر 2350/40

62انواع فرآورده یخی پاستوریزه15

151انواع پشتی و بالشتک طبی17

طرح های ایجادی

-400ایجاد واحدهای تولید لوازم خانگی29

-145تولید تجهیزات صنایع پایین دست نفت و گاز29

-40توسعه فناوری اطالعات72

انواع افزودنی های صنایع غذایی )قوام دهنده یا غلیظ کننده مواد غذایی،  15
-175گوار گام، صمغ عربی، گزانتان گام و ...(

-410مواد اولیه نساجی -الیاف از کرک و مو17

-487پوشاک چرمی- انواع پوشاک چرمی بجز لباس کودک18

-174تولید توتون و تنباکو16

-72تولید عصاره مالت وکامپاندهای برپایه مالت15

احیاء واحد معدنی

950سنگ الشه14

1150سنگ الشه14

750سنگ الشه14

1050سنگ الشه14

750گرانیت14

950سنگ الشه14

1150سنگ الشه14

----احیاء واحد صنعتی

تامین زیرساخت
احداث پایانه صادراتی میوه و تره بار

40-تکمیل و ایجاد زیرساخت شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی مریوان

--

---فعالیت های اکتشافی
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1-11. سانتار تکنولوژی واحدهای فعال صنعتی در استاخ

کردستاخ به لحاظ سطح فناوری- تعداد جدول 1-85. سانتار بنگاه های موجود در استاخ 

کلHTLTMHTMLTنام استاخ  جاع 

404593795111389کردستان

ماخذ: دفتر اطالعات و آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

3%

33%

27%

37%

کردستان
HT LT MHT MLT

ماخذ: دفتر اطالعات و آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت

کردستاخ به لحاظ سطح فناوری- درصد  ناودار1-1. سانتار بنگاه های موجود در استاخ 

جدول 1-86. بنگاه های موجود به لحاظ مصرف انرژی

کثر مقدار مصرف<1100000001-100000001>1کردستاخ حدا

026280000573720000600000000گاز طبیعی)مترمکعب(

0500000005000000آب )مترمکعب(

55691121469برق مصرفی)کیلووات(

ماخذ: دفتر اطالعات و آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت
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کردستاخ جاع بندی استاخ 

1. بررسی وضعیت موجود در استاخ 
ــم  ک ــم( از ترا ــه هجده ــور )رتب کش ــت  ــد از جمعی ــیزدهم( و 2 درص ــه س ــاحت )رتب ــد مس ــودن 1.77 درص ــا دارا ب ــتان ب کردس ــتان  اس

خ رشــد  کیلومتــر مربــع برخــوردار اســت. بــر اســاس آخریــن اطالعــات مرکز آمــار ایــران نــر نســبی جمعیتــی حــدود 55 نفــر در هــر 

کشــور یــازده مــی باشــد. کــه رتبــه ایــن اســتان در  جمعیــت ایــن اســتان نیــز طــی  دوره 95-1390 معــادل 1.42 درصــد بــوده اســت، 

کشــوری در بخــش صنعــت حــدود 0.34 درصــد و در بخــش معــدن 0.07 درصــد بــوده اســت  ســهم ایــن اســتان از ارزش افــزوده 

کردســتان  کلیــدی در حــوزه تولیــد )صنعتــی و معدنــی( و تجــارت اســتان  )مجموعــا 0.41 درصــد(. از مهم تریــن زیرســاخت های 

می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره داشــت:

29 ناحیه و شهرک صنعتی؛ 	 

186 سردخانه صنعتی فعال؛ 	 

گمرک، یک پایانه صادراتی و یک نمایشگاه؛	   6

دسترسی به حمل ونقل ریلی در شهرستان  سنندج؛ 	 

دسترسی به فرودگاه در شهرستان های سنندج و سقز. 	 

کشور را شامل می شود: که سهم زیادی از تولیدات  تولیدات مهم استان 

کشور(-  کیلوگرم )تامین 50% از نیاز  شمش طال: 5000 

کشور(-  المپ: 12000000 عدد )تامین 30% از نیاز 

کشور(-  الستیک: 50 هزار تن )تامین 25% از نیاز 

کشور(-  سیمان: 1870 هزار تن )تامین 15% از نیاز 

کشور(-  محصوالت پتروشیمی: 300 هزار تن )تامین 10% از نیاز 

کشور(-  کنسانتره سنگ آهن: 1.5 میلیون تن )تامین 2.5% از نیاز 

کردستاخ سهم فعالیت های عاده صنعتی، معدنی و تجاری استاخ 

سهم )درصد(رشته فعالیت

1/26سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

6/12محصوالت از الستیک و پالستیک )25(

2/8محصوالت غذایی و آشامیدنی ها )15(

9/6ساختمان )45(
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سهم )درصد(رشته فعالیت

7/5ساخت مواد و محصوالت شیمیایی )24(

4/5ساخت ماشین آالت و تجهیزات )29(

3/4سایر فعالیت های خدمات مهندسی )74(

2/4استخراج سایر معادن )14(

9/3محصوالت فلزی فابریکی )28(

9/2ماشین آالت و دستگاه های برقی )31(

8/2چوب و محصوالت چوبی به جز مبل )20(

1/2ساخت منسوجات )17(

9/1ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

8/1کک و فرآورده های حاصل از نفت )23(

7/1مبلمان سایر مصنوعات )36(

5/1بازیافت )37(

5/1ساخت فلزات اساسی)27(

5/1وسایل نقلیه موتوری )34(

4/1ابزارپزشکی، اپتیکی، دقیق، ساعت )33(

1/1پوشاک و عمل آوردن پوست خز )18(

9/0فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ فعالیت های آژانس های مسافرتی )63(

7/0انتشار و چاپ و تکثیر)22(

4/0استخراج کانه های فلزی)13(

3/0رادیو تلویزیون وسایل ارتباط )32(

2/0محصوالت از توتون و تنباکو )16(

1/0دباغی، چرم، کیف، چمدان، کفش )19(

1/0فاضالب، دفع زباله، بهداشت محیط و سایر فعالیت های مشابه )90(

1/0ماشین آالت دفتری وحسابداری )30(

کردستاخ با مالحظات آمایش سرزمین 2. مزیت های استاخ 
کردســتان بــر اســاس مالحظــات آمایــش ســرزمین در جــدول زیــر طبقه بنــدی  اهــم مزیت هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری اســتان 

شــده اســت:
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کردستاخ اهم مزیت های صنعتی، معدنی و تجاری استاخ 

شهرستاخ و نقاط مستعدعنواخ رشته فعالیتکد آیسیک ویرایش 3/1بخش

صنعت

کل پهنه استانصنایع مواد غذایی و آشامیدنی15

سنندج، دهگالن، کامیاران، قروه، مریوان منسوجات17
و سروآباد، بیجار و دیواندره، سقز

سنندج، دهگالن، کامیاران، قروه، مریوان پوشاک18
و سروآباد، بیجار و دیواندره، سقز

کامیارانانتشارات و چاپ22

مواد و محصوالت شیمیایی با تاکید بر محصوالت 24-23
کل پهنه استانپتروشیمی

سقز، سنندجتولید و فرآوری گیاهان دارویی24

فلزات اساسی27
سنندج، دهگالن، کامیاران، قروه، بیجار و 

دیواندره، سقز، سنندج

الستیک و پالستیک25

سنندج، دهگالن، کامیاران، قروه سقز 
و بانه، بیجار و دیواندره، سروآباد، سقز، 

مریوان

بیجار، دیواندره، سقز، قروهتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی26

سنندجتولید مصالح ساختمانی بتنی26

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 28
بیجار، دهگالن، کامیارانتجهیزات

سنندجتولید مصالح ساختمانی فلزی28

سنندجتولید ادوات کشاورزی29

سنندجتولید قطعات خودرو34

بیجار، دهگالنتولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر34

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در 29
بانه، دهگالن، دیواندره، قروهجای دیگر

تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی 31
بانه، دهگالن، سنندج، مریواننشده در جای دیگر

سقز، سنندجتولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی32

سنندج، بانهتولید تجهیزات پزشکی و اپتیکی33
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شهرستاخ و نقاط مستعدعنواخ رشته فعالیتکد آیسیک ویرایش 3/1بخش

صنعت

صنایع بازیافت37
سنندج، دهگالن، کامیاران، قروه، بیجار 

و دیواندره

صنایع دستی17-20
سنندج، دهگالن، کامیاران، قروه، مریوان 

و سروآباد، بیجار و دیواندره

صنایع کاغذسازی21
سنندج، دهگالن، کامیاران، قروه، بیجار، 

دیواندره

معدن

بهره برداری معدنی )طال(13
سنندج، دهگالن، کامیاران، قروه، سقز و 

بانه، دیواندره

بهره برداری معدنی )سنگ آهن(13
سنندج، دهگالن، کامیاران، قروه سقز و 

بانه، بیجار و دیواندره

مریواناستخراج سنگ های فلزی13

بهره برداری معدنی )سنگ های تزئینی و نما(14
سنندج، دهگالن، کامیاران، قروه سقز و 

بانه، بیجار و دیواندره

سقز و بانهبهره برداری معدنی )سیلیس(14

قروهاستخراج و دانه بندی پوکه معدنی14

سنندج، کامیارانشستشو و دانه بندی شن و ماسه26

خدمات و 
بازرگانی

نیمه شرقی و شمالی استانخدمات انبارداری و حمل ونقل63-60

بانه، بیجار، دهگالن، دیواندره، سروآباد، ارائه خدمات فنی و مهندسی و مدیریت74
سقز، سنندج، قروه، کامیاران، مریوان

بانه، بیجار، دهگالن، دیواندره، سروآباد، پیمانکاری45
سقز، سنندج، قروه، کامیاران، مریوان

نیمه غربی استانمبادالت مرزی و تجارت74

بانه، مریوانتوسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی74

ایجاد اشتغال مرزی از طریق بازارچه های مرزی74
سیف سقز، خان شیخان مریوان و مله 

خورد سروآباد
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شهرستاخ و نقاط مستعدعنواخ رشته فعالیتکد آیسیک ویرایش 3/1بخش

خدمات و 
بازرگانی

مرز رسمی باشماق مریوان و ایجاد مرز رسمی سیرانبند 74
مریوان، بانهبانه در پیوند با اقلیم کردستان عراق

74-63-60
هاب و مرکز فرماندهی جریان های بازرگانی و  حلقه اتصال 
خدمات انبارداری و حمل ونقلی و  فعالیت های مبتنی بر 

مبادالت مرزی و تجارت
سنندج

74-66-65-64
ایجاد شهر لجستیک با مجموعه ای از امکانات زیربنایی 

مانند پایانه های بار و مسافر، ایستگاه راه آهن و مراکز 
نگهداری و دپوی کاال و بار، سردخانه ها و سیلوها

سنندج

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

کردستاخ 3. سطح فناوری صنایع استاخ 
کردســتان نیــز نشــان می دهــد 34.8 درصــد صنایــع )بیشــترین( در ســطح  بررســی وضعیــت ســطح فنــاوری صنایــع موجــود اســتان 

متوســط پاییــن و 2.7 درصــد صنایــع )کمتریــن( در ســطح فنــاوری بــاال قــرار دارنــد.

کردستاخ سطح تکنولوژی صنایع استاخ 

سهم )درصد(تعدادعنواخ

402.7فناوری باال

37925.8فناوری متوسط باال

51134.8فناوری متوسط پایین

45931.2فناوری پایین

805.4نامشخص

1469100جمع کل

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

4. منطقه بندی و اعطای مشوق های سرمایه گذاری
ــر  ــا درنظ ــور و ب کش ــه در  ــعه یافت ــر توس کمت ــروم و  ــق مح ــه مناط ــرمایه گذاری ب ــوق های س ــش مش ــد و اثربخ ــه هدفمن ــدف ارائ ــا ه ب

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

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

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

ح نیمه تمــام و شــاخص نظــرات خبــرگان بومــی و محلــی،  نیمه تمــام بیــش از 50 درصــد پیشــرفت فیزیکــی شهرســتان، اشــتغال طــر
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ــی و تجــاری، فاقــد زیرســاخت های الزم  ــه چهــار منطقــه توســعه نیافتــه )منطقــه 1: ســطح پاییــن توســعه صنعتــی، معدن کشــور ب

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

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

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

مناطــق مختلــف به اختصــار عبارتنــد از:

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

ح  	  کــد و درصــورت نیــاز تعریــف طــر ح هــای نیمه تمــام، احیــای واحدهــای را سیاســت اشــتغال در منطقــه 2: تکمیــل طر

توســعه ای و ایجــادی؛

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

کــد؛  واحدهــای را

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

تجــارت.

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

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

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

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

کار قــرار دارد. 

ح های اولویت دار استاخ 5. طر
ح-بــا ســهم  کردســتان )1612 طر ح نیمــه تمــام در دســت اجــرا در اســتان  کــه از مجمــوع از 1806 طــر بررســی ها نشــان می دهــد 

ح-باســهم 2.8 درصــد و پیشــرفت بــاالی 80 درصــد( رشــته فعالیت هــای   کمتــر از 20 درصــد  و 52 طر 89.2 درصــد و پیشــرفت 

کیــد بــر محصــوالت پتروشــیمی )23-24(، فلــزات  صنایــع مــواد غذایــی و آشــامیدنی )15(، مــواد و محصــوالت شــیمیایی بــا تا

ک )17- کاغذســازی )21(، صنایــع دســتی )17-20(، صنایــع نســاجی و پوشــا اساســی )27(، الســتیک و پالســتیک )25(، صنایــع 

ــرداری معدنــی )طــال، ســنگ های تزئینــی و نمــا، ســنگ آهــن، ســیبلیس؛ 13-14(، خدمــات  18(، صنایــع بازیافــت )37(، بهــره ب

انبــارداری و حمــل ونقــل )60-63(، مبــادالت مــرزی و تجــارت)74(، ایجــاد هــاب و مرکــز فرماندهــی جریان هــای بازرگانــی و حلقــه 

اتصــال خدمــات انبــارداری و حمل ونقلــی و  فعالیت هــای مبتنــی بــر مبــادالت مــرزی و تجــارت  در ســنندج )60-63-74(، توســعه 

کردســتان  منطقــه آزاد تجــاری - صنعتــی )74(، مــرز رســمی باشــماق مریــوان و ایجــاد مــرز رســمی ســیرانبند بانــه در پیونــد بــا اقلیــم 
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عــراق )74(، ایجــاد اشــتغال مــرزی از طریــق بازارچه هــای مــرزی)74(، ایجــاد شــهر لجســتیک بــا مجموعــه ای از امکانــات زیربنایــی 

ــار، ســردخانه ها و ســیلوها در ســنندج )64- کاال و ب کــز نگهــداری و دپــوی  ــار و مســافر، ایســتگاه راه آهــن و مرا ماننــد پایانه هــای ب

65-66-74( در اولویــت قــرار دارد. 

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

ح هــا بــه بهره بــرداری برســد بیــش از 26 هــزار شــغل ایجــاد خواهــد شــد: تمامــی ایــن طر

کل استان؛ ح )با سهم 9.1 درصد( در  ح های نیمه تمام باالی 60 درصد پیشرفت شامل 164 طر طر

ح نیمه تمام اولویت دار بین صفر تا 59 درصد پیشرفت )با سهم 90.9 درصد( منطبق بر مالحظات آمایشی؛ 1642 طر

کــز نگهــداری  ایجــاد شــهر لجســتیک بــا مجموعــه ای از امکانــات زیربنایــی ماننــد پایانه هــای بــار و مســافر، ایســتگاه راه آهــن و مرا

کاال و بــار، ســردخانه ها و ســیلوها در شهرســتان ســنندج؛ و دپــوی 

ایجــاد هــاب و مرکــز فرماندهــی جریان هــای بازرگانــی و حلقــه اتصــال خدمــات انبــارداری و حمل ونقلــی و  فعالیت هــای مبتنــی 

بــر مبــادالت مــرزی و تجــارت در شهرســتان ســنندج.
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