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1. معربی استاب آذربایجاب غربی
کــه در شــمال غربــی ایــران قــرار دارد و مرکــز آن شــهر  مشــخصات عمومــی: اســتان آذربایجــان غربــی یکــی از ۳۱ اســتان ایــران اســت، 

ارومیــه اســت. آذربایجــان غربــی تنهــا اســتان هم مــرز بــا کشــور ترکیــه اســت. در اســتان آذربایجــان غربــی عــاوه بــر زبان هــای ترکــی 

کــردی) عمدتــًا در منطقــه مکریــان اقلیتــی نیــز بــه زبان هــای ارمنــی و آرامــی نــو آشــوری ســخن می گوینــد. آذربایجانــی و 
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جدول  1-1. مشخصات استاب آذربایجاب غربی

۳74۱۱مساحت )کیلومترمربع(

2.2مساحت استان نسبت به کل کشور )درصد(

۳2652۱9جمعیت استان )نفر(

4.۱جمعیت استان نسبت به کل کشور )درصد(

موقعیت مکانی

از شمال : کشور آذربایجان

از جنوب : استانهای زنجان وکردستان

از شرق : آذربایجان شرقی

از غرب : کشورهای ترکیه و عراق

907 کیلومترفاصله تا تهران

تقیسمات استانی

شهرستان ۱7

روستا 4485

بخش40

داردفرودگاه، سد، راه آهن، نیروگاه، 

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

جدول  1-2. شاخص های کالب استاب

مقدارشاخص های کان

86,852,0۳8ارزش افزوده صنعت استان سال ۱۳98 )میلیون ریال(

5,77۳,664,4۱2ارزش افزوده صنعت کشور سال ۱۳98)میلیون ریال(

5,4۳4,52۱ارزش افزوده معدن استان سال ۱۳98 )میلیون ریال(

466,49۳,974ارزش افزوده معدن کشور سال ۱۳98)میلیون ریال(

۱.6سهم استان از ارزش افزوده صنعت کشور سال ۱۳98 )درصد(

۱.۱سهم ارزش افزوده معدن کشور سال ۱۳98 )درصد(

۳004صادرات استان سال ۱۳99 )میلیون دالر(

۳4795صادرات کشور سال ۱۳99 )میلیون دالر(

7.9سهم استان از صادرات کشور )درصد(

ماخذ: مرکز آمار ایران، سازمان توسعه و تجارت ایران

مطابــق جــدول فــوق ارزش افــزوده صنعــت و معــدن در اســتان آذربایجــان غربــی بــه ترتیــب معــادل 86852  و 5.4 میلیــارد 

کــه ســهم ۱.6 درصــدی از ارزش افــزوده صنعــت و ۱.۱ درصــدی از ارزش افــزوده معــدن درکل کشــور را بــه خــود  ریــال بــوده اســت 

اختصــاص داده اســت.

جدول  1-3. نمای کلی و وضعیت صنعت، معدب و تجارت استاب آذربایجاب غربی

شلرک های صنعتیواحدهای صنفیواحدهای صنعتی، معدنی  موجودجمعیتوسعتشلرستاب

کلیومتر 
سلم شلرک ها از سلمتعدادسلمنفرسلممربع

سلمتعدادسلمتعداداستقرار صنایع

525۱۱4.0۱056.۱۱۳۱.997645.626۱4025.86۱7.6ارومیه 

۱۱9۳۳.274.992.۳28۱.۳۱7۳0۱.725.9اشنویه 

254۱6.8255.۱67.7۱4۱6.6۱۱446۱۱.۳۱2.9بوکان 

42.80۱.۳60.۳8660.9۱2.9پلدشت

22596.0۱40.944.۳552.6۳70۱۳.7۱2.9پیرانشهر

252۳6.78۱.762.5۳4۱.6۳۳67۳.۳۱2.9تکاب 
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شلرک های صنعتیواحدهای صنفیواحدهای صنعتی، معدنی  موجودجمعیتوسعتشلرستاب

کلیومتر 
سلم شلرک ها از سلمتعدادسلمنفرسلممربع

سلمتعدادسلمتعداداستقرار صنایع

۱9755.۳45.7۳۱.4۱۳0.6۱226۱.2۱2.9چالدران 

48.00۱.4422.02۱4۳2.۱چایپاره

556۱۱4.9۳5۳.87۱0.7۱9۳9.0۱269۱۱2.5۳8.8خوی 

۱4۱۱۳.8۱20.62۳.6482.2۳906۳.925.9سردشت 

25446.8۱99.486.0۱۱45.۳5۱725.۱25.9سلماس 

2۱445.79۳.842.8492.۳۳294۳.۳25.9شاهین دژ

9۳۱2.556.5۱۱.7۱۱0.5۱485۱.5۱2.9شوط

4۳۳5۱۱.696.۱72.924۱.۱۳659۳.625.9ماکو

25926.9240.۳97.۳۱245.87۳657.۳25.9مهاباد

22۳۳6.0278.048.42029.489978.9۳8.8میاندوآب 

۱0502.8۱29.58۳.98۱۳.84۱۱74.۱۳8.8نقده 

۱2.9سایر 

۳74۳7۱00۳۳۱4.0۱002۱4۱۱00.0۱0۱۳05۱00۳4۱00جمع کل 

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

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

و تجــاری، ایــن اســتان دارای ۳4 شــهرک و 26 ناحیــه صنعتــی در حــال بهره بــرداری اســت. تعــداد واحدهــای صنعتــی و معدنــی 

کــه از ایــن تعــداد بیــش از 45 درصــد در شهرســتان ارومیــه قــرار دارنــد. اســتان بیــش از 2۱4۱ واحــد اســت 

وضعیــت صنعــت اســتاب: تعــداد واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان بیــش از 2۱4۱ واحــد بــا اشــتغال بالــغ بــر 5929۳ نفــر 

می باشــد. 

وضعیــت معــدب اســتاب: آذربایجان غربــی بــا داشــتن بیــش از ۱.2 میلیــارد تــن ذخیــره قطعــی مــواد معدنــی مختلــف یکــی از 

اســتان های مهــم کشــور در زمینــه ذخیــره و تنــوع مــواد معدنــی اســت. معــادن طــا، باریــت، تیتــان و ســنگ تزئینــی از مهمتریــن 

قابلیت هــای معدنــی در ایــن اســتان اســت. 

وضعیت بازرگانی استاب: کرمان حدود ۳.4 درصد از صنوف تولیدی، توزیعی و خدماتی را در خود جای داده است. 
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در جدول )4-۱( وضعیت طرح های در دست  اجرای صنعتی و معدنی استان آذربایجان غربی ارائه شده است.

ح های در دست اجرای صنعتی و معدنی استاب آذربایجاب غربی جدول  1-4. وضعیت طر

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

0۳08۱60۱94224269429.6 تا 20 درصد

20۱04۳896۱062777۱.5 تا 40 درصد

40۱24۳244۱0248904.7 تا 60 درصد

60268۱00۳۱2924۱957.۳ تا 80 درصد

809۳2799409۳9۱۳ تا ۱00 درصد

۳67080۱6427848۱976.۱کل

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

کــه اشــتغالی معــادل 80 هــزار نفــر و بــا ســرمایه  مطابــق جــدول فــوق تعــداد طرح هــای اســتان آذربایجــان غربــی ۳670 طــرح اســت 

27848۱میلیــارد ریالــی ایجــاد خواهــد شــد.

ح های در دست اجرای صنعتی، معدنی در شلرستاب های استاب آذربایجاب غربی جدول  1-5. وضعیت طر

سلم )درصد(مجموع )تعداد(100-8080.1-6060.1-4040.1-2020.1-0نام شلرستاب

۱449۳7549۱۳0۱66۱45.۳ارومیه

۱۳6828۳۱574.۳اشنویه

۳0266۱86۳۳89.2بوکان

220.۱پلدشت

۱۱۳2487۱۳4۳.7پیرانشهر

572۱5570۱.9تکاب

۱7۱۱۱200.5چالدران

88576۱۱072.9چایپاره

2۱0۱۱۱۱۳8۱02807.6خوی

۳72۱۱6۳59۱.6سردشت

۱00۱0۱024۳۱474.0سلماس

۳۱۱22۳6۱.0شاهین دژ

220.۱شوط
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سلم )درصد(مجموع )تعداد(100-8080.1-6060.1-4040.1-2020.1-0نام شلرستاب

۳۱۳2۱۱00.۳ماکو

2255۱۱۱8426۳7.2مهاباد

2۳49822۱22857.8میاندوآب

754۳98992.7نقده

۳08۱۱04۱242689۳۳670۱00جمع کل

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

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

اســتانی آمایــش ســرزمین )مصوبــه شــماره 7۱50۳۱ مــورخ ۱۳99/۱2/27 شــورای عالــی آمایــش( و جمع بنــدی نظــرات خبــرگان و 

ــی و  ــی، معدن ــعه صنعت ــتغال زایی و توس ــدف اش ــا ه ــتان ب ــی اس کارسناس ــت های  ــی در نشس ــی و دولت ــش خصوص ــان بخ ذی نفع

تجــاری اســتان - شهرســتان تدویــن شــده اســت.

2.شلرستاب ارومیه
کــه از شــمال بــه ســلماس، از جنــوب بــه نقــده و اشــنویه، از شــرق بــه  شهرســتان ارومیــه مرکــز اســتان آذربایجــان غربــی اســت 

کیلومتــری دریاچــه ارومیــه و  دریاچــه ارومیــه و از غــرب بــه کشــور ترکیــه منتهــی مــی شــود. ایــن شــهر دشــتی اســت در فاصلــه 20 

ــت.    ــرد اس ــتان آن س ــدل و زمس ــه معت ــتان ارومی ــد. تابس ــرده ان ک ــه  ــه آن را احاط ک ــی  ــن ارتفاعات ــور در بی محص

2-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب
در شهرســتان ارومیــه از مجمــوع ۳0495 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 96/8 درصــد 

بــا پروانــه صنفــی و حــدود  ۳/۱ درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند جــدول)۱-2( و 

ــدول)2-2(. ج
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جدول  2-1. ساختار بخش صنعتی شلرستاب ارومیه 

(تعداد واحدرشته بعالیتکد آیسیک ردیف سلم )درصد(اشتغال)نفر

252770.9استخراج سایرمعادن)۱4(۱۱4

۱۳9862728.9محصوالت غذائی وآشامیدنیها)۱5(2۱5

46۳52.۱محصوالت ازتوتون وتنباکو)۱6(۳۱6

۱۳4۱0۱.4ساخت منسوجات)۱7(4۱7

۳450.2پوشاک وعمل آوردن پوست خز)۱8(5۱8

۳2۳98۱.۳چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(620

20۳59۱.2ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)2۱(72۱

۱۱2۱0.4انتشاروچاپ وتکثیر)22(822

۱5۳۳5۱.۱کک وفراورده های حاصل ازنفت)2۳(92۳

6۱۱۳064.4ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(۱024

982۱۳57.۱محصوالت ازالستیک وپاستیک)25(۱۱25

۱99762925.5سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(۱226

27۱6425.5ساخت فلزات اساسی)27(۱۳27

67۱۳5۱4.5محصوالت فلزی فابریکی)28(۱428

5089۳۳ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(۱529

۳۳۳0.۱ماشین آالت دفتری وحسابداری)۳0(۱6۳0

۳08۳۱2.8ماشین آالت ودستگاههای برقی)۳۱(۱7۳۱

8۱040.۳رادیوتلویزیون وسایل ارتباط)۳2(۱8۳2

257۱42.4ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)۳۳(۱9۳۳

20۱062۳.6وسایل نقلیه موتوری)۳4(20۳4

۳۳70.۱سایرتجهیزات حمل ونقل)۳5(2۱۳5

8۱040.۳مبلمان سایرمصنوعات)۳6(22۳6

۱۱2۱00.7بازیافت)۳7(2۳۳7

69۳79۱.۳ساختمان)45(2445

۳۳80.۱فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛)آژانسهای مسافرتی()6۳(256۳

۳4۱990.7سایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(2674

96829874۱00جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب
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جدول  2-2. ساختار بخش صنفی شلرستاب ارومیه

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

5۳25۱۳,۳۱۳۱8تولیدی۱

5496۱۳,740۱9خدمات فنی2

۱۳۳4۳۳۳,۳5845خدماتی۳

5۳6۳۱۳,408۱8توزیعی4

295277۳8۱7.5۱00جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

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

، جمعیــت شهرســتان ارومیــه 5/۳ درصــد رشــد داشــته، تعــداد افــراد  )۳-2( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

شــاغل و جمعیــت بیــکار ایــن شهرســتان نیــز رشــد داشــته و نــرخ بیــکاری ایــن شهرســتان در طــی ایــن دوره 20 درصــد رشــد داشــته 

گرچــه نــرخ مشــارکت در ایــن شهرســتان 7/2 درصــد رشــد داشــته ولــی نــرخ بیــکاری رشــد بیشــتری داشــته اســت.    اســت. ا

جدول  2-3. جمعیت شلرستاب ارومیه

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

۱040/6۱059/95.۳جمعیت )هزار نفر(

۳00/6۳05/5۱.6تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

۳۳/۱46/640.8جمعیت بیکار )هزار نفر(

40/54۳/47/2نرخ مشارکت

۱۱۱۳/220نرخ بیکاری

ماخذ: مرکز آمار ایران

2-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب ارومیه
بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان آذربایجــان غربــی، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان ارومیــه در جــدول)4-2( برنامه ریــزی 

ــه ایــن  ک ــی و تجــاری نشــان می دهــد  ــه بخش هــای صنعتــی، معدن شــده اســت. تقســیم بندی نقشــه مطلــوب ایــن شهرســتان ب

ــز پتانســیل  ــزی نی شــهر ظرفیــت مشــارکت در صنایــع مختلــف را داراســت. همچنیــن در بخــش اســتخراج معــادن فلــزی و غیرفل
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داشــه و در زمینــه خدمــات حمــل و نقــل زمینــی و هوایــی و همچنیــن فعالیت هــای پشــتیبان حمــل و نقــل و خدمــات پشــتیبان 

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

جدول  2-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب ارومیه

بازرگانی و خدماتمعدبصنعت

حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط استخراج سنگهای فلزی )۱۳( صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(
لوله)60(

حمل و نقل هوایی )62(استخراج سایر سنگ های معدنی )۱4(تولید منسوجات )۱7(

تولید پوشاک )۱8(

 

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )6۳(

پست و مخابرات )64(تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

واسطه گری مالی بجز بیمه و صندوق های تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )2۱(
بازنشستگی )65(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(

 

تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی 
نشده در جای دیگر )۳۱(

تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل 
ارتباطی )۳2(

تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )۳۳(

تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )۳4(

تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در 
جای دیگر )۳6(

بازیافت )۳7(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱۳99.

2-4. اشتغال مسلوب شلرستاب ارومیه بخش صنعت معدب وتجارت در ابق 1404
ــرخ  ــرخ بیــکاری 6.5 و ن ــا هــدف ن ، ب ــر ماحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور ــوازن مبتنــی ب ــه توســعه مت ــا هــدف نیــل ب ب

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

کــه در ســال ۱404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می¬دهــد 
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کــه 45/4 هــزار نفــر )۳2 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان ارومیــه  بــرای اســتان آذربایجــان غربــی ۱42/5 هــزار نفــر خواهــد بــود 

اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ۱7/8 هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول  2-5. پیش بینی جمعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاب ارومیه

جمعیت 
)  )هزار نفر

جمعیت بیکار
) )هزار نفر

تعداد شاغالب 
) )هزار نفر

تعداد شغل مورد 
نیاز )1399-1404(

سلم
 )درصد(

اشتغال صمت 
) )هزار نفر

۳62۱76.5۱۱0۱.۱۱42.5۳955.7آذربایجان غربی

۱۱5۳.924.4۳50.945.4۳9۱7.8ارومیه

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدب و تجارت شلرستاب ارومیه 2-5. طر
طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان ارومیــه بــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایــش 

ســرزمین بــه شــرح جــدول)6-2(، اســت. مهمتریــن طــرح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان  بــا پیشــرفت بــاالی 80 

ــت)2۳(،  ــل ازنف ــای حاص ــراورده ه ــوجات)۱7(، کک وف ــاخت منس ــامیدنی )۱5(، س ــی و آش ــواد غذای ــع م ــه صنای ــوط ب ــد مرب درص

کامپیوتروفعالیتهــای مربوطــه)72( اســت. بــا  کانــی غیرفلــزی)26(، ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ســاعت)۳۳(،  ســایرمحصوالت 

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

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

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

کــد مرتبــط در ســطح شهرســتان اشــاره شــده اســت. واحــد را

ح های اولویت  دار توسعه صنعت، معدب و تجارت شلرستاب ارومیه جدول  2-6. طر

نوع 
اشتغال نام واحدپروژه

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 60
ب 

ت 
ن 

۱26۱محمدزاهد عبدالهیمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

962سینا موحدی نژادمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

28088دهلر ایرانیانمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)۱5(

86۱نیلی بافت اروم سلدادباغی -چرم -کیف-چمدان-کفش)۱9(

876حسین بابایی کالجانسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

۱768احمد قادریسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(
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نوع 
اشتغال نام واحدپروژه

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 60
ب 

ت 
ن 

965قاسم نوری زارآبادیمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

۱080محمد عابدینیساخت منسوجات)۱7(

2062اروم پویا کنترلمحصوالت فلزی فابریکی)28(

۱86۱لیا خیاط سلیقه دارسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

۱060آلتون تجارت میاد نومحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

۱070آذران کیمیای درین تاش غربساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

565عطا کیومرثیکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

479حمید رضا شقاقیکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

2566گروه مهندسی فالیز تکوین زرکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

295صنایع تبدیلی و تولیدی اروم ناب عباس نزادکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

۱068مازیار رضوان طلبساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

2267شهدابمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)۱5(

5565اروم نارینمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)۱5(

۱296فراز بام گسترکک وفراورده های حاصل ازنفت)2۳(

408۳تولیدی دستکش حریر ایرانابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)۳۳(

۱280ترش نارین ارومیهمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)۱5(

256۳ٌصنایع الستیکی زرین گاممحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

۱26۱نادر مالکمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

565اروم تینار شیرمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)۱5(

86۱آراز پیشتاز ارومیهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

۱688هادی مختاریان دباغیانسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

4070پانل رادیاتور چی چستساخت فلزات اساسی)27(

۱867مرتضی محمود زادهساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

۱560اروم ماشین صنعت پیمان گسترساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

46۳فروغ یانار صنعت اسپوتاساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

۱562امین آرمیونمحصوالت فلزی فابریکی)28(

۱266جواد رسول زاده چیریمحصوالت فلزی فابریکی)28(
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نوع 
اشتغال نام واحدپروژه

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 60
ب 

ت 
ن 

۱560نیل فیلم درخشان افرند غربمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

2464تعاونی تولید کاغذ زرین برگ ارومیهساخت کاغذومحصوالت کاغذی)2۱(

7079تولیدی شیمیائی کیمیا کلر کبودانساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

۳064تاتائومحصوالت غذائی وآشامیدنیها)۱5(

967رحمت اله ستارزادهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

صد
در

 59
 تا 

ت 0
ن 

2450تعاونی اروم سرنگابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)۳۳(

6۱رحیم بانی مسعودوسایل نقلیه موتوری)۳4(

۱055حسین سلیمانیساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

85محمد جوان زینالومحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

4۳۳9تولیدی بازرگانی برگ سبز خودکفاساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

90۱5صنایع مهندسی پزشکی ابزار جراحان ارومیهابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)۳۳(

۱۱5۱آرمان کود سپهر آسیاساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

۱۳025شرکت سهامی خاص سامانه های پیشرفته ترانسفورماتورارومیماشین آالت ودستگاههای برقی)۳۱(

۱0۳9کریم صدیقیمبلمان سایرمصنوعات)۳6(

۱62زمرد ایرانیان زمینمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)۱5(

8۱قاسم محمد پورمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

۱054محمداصغرزاده شهانقیماشین آالت ودستگاههای برقی)۳۱(

۱0۱اصیل دنیز اسپوتاوسایل نقلیه موتوری)۳4(

2۳۱مرتضی پورنصیریانمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)۱5(

۱5۱ابزار جراح ارومیهابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)۳۳(

8۱محمد الیاسی گجینمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

744امیر علی قاسم پورمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

8۱حمید جابری رضائیهساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

82مریم بابائیبازیافت)۳7(

94محمدصدیق باکندساخت منسوجات)۱7(

۱57مهدی دوست محمدیماشین آالت ودستگاههای برقی)۳۱(

۱75شرکت الکترو طیف آذربایجانماشین آالت ودستگاههای برقی)۳۱(
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نوع 
اشتغال نام واحدپروژه

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 59
 تا 

ت 0
ن 

۱0۱۱رامین برومندمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

8۱زرین ماسه صومایاستخراج سایرمعادن)۱4(

8۱افشین فتحی زرزامحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

20۱برنا پلیمر ترکیبساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

46۳6سرزمین میوه های شادمان آروندسایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(

۳55پاکدیسمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)۱5(

۱5۳4سهامی خاص خدمات کشاورزی و مکانیزاسیون دشت سبز میادمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

۱0۳5امیر ایراندوستمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

۱۱02۳پارس فیلم اورینمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(

۱7۱دنا شیرازابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)۳۳(

۱05۱گول صباح دنیز منطقه آزاد ماکوسایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(

252کیمیا آب اکسیژن ارومیهساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

4052عبداله رسولیمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)۱5(

۱2۱خدمات ورزش تیراندازی و شکار اسپوتا تیرآورانمبلمان سایرمصنوعات)۳6(

7۱قربانعلی امیر خانی تیز خرابساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

405۱شرکت جیران محور امینوسایل نقلیه موتوری)۳4(

۱0۱مجید شامحمدی بنیاستخراج سایرمعادن)۱4(

۱22ویرا تجارت اروند نامورمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)۱5(

۱2۱رسول دانائیبازیافت)۳7(

5042آذر باتری ارومیهماشین آالت ودستگاههای برقی)۳۱(

کد
ساخت وسایل خانگی طبقه بندی نشده درجای دیگر-سیروس ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(را

۳۳۱00رسولی

ماخذ: وزارت صنعت، معدن وتجارت
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3. شلرستاب اشنویه
شــنویه از شهرســتان های مــرزی اســتان آذربایجــان غربــی اســت کــه در قســمت غربــی ایــن اســتان قــرار دارد. 

ُ
شهرســتان شهرســتان ا

ایــن شهرســتان از شــمال بــا کشــور ترکیــه و از جنــوب بــا کشــور عــراق همسایه اســت. مرکــز ایــن شهرســتان، شــهر اشــنویه اســت.

3-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب اشنویه
در شهرســتان آســتانه اشــرفیه از مجمــوع 2۱۳۱ واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 98 

کمتــر از 2 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. جــدول)۳-۱(  درصــد بــا پروانــه صنفــی و 

و جــدول)۳-2(.

جدول  3-1. ساختار بخش صنعتی شلرستاب اشنویه

(تعداد واحدرشته بعالیت کد آیسیک ردیف سلم )درصد(اشتغال)نفر

2428.5استخراج سایرمعادن)۱4(۱۱4

484۱6.9محصوالت غذائی وآشامیدنیها)۱5(2۱5

۱5۱کک وفراورده های حاصل ازنفت)2۳(۳2۳

694۱8.9محصوالت ازالستیک وپاستیک)25(425

۱۳25952.۱سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(526

۱40.8محصوالت فلزی فابریکی)28(628

۱9۱.8بازیافت)۳7(7۳7

28497۱00جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول  3-2. ساختار بخش صنفی شلرستاب اشنویه

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

42۳۱,05820تولیدی۱

۳9799۳۱9خدمات فنی2

98۱2,45۳47خدماتی۳

۳02755۱4توزیعی4

2۱0۳5258۱00جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف
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3-2. ساختار جمعیت شلرستاب اشنویه
کــه  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

، جمعیــت شهرســتان اشــنویه 5.۳ درصــد رشــد داشــته،  از جــدول )۳-۳( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

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

جدول  3-3. جمعیت شلرستاب اشنویه

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

7۳.977.85.۳جمعیت )هزار نفر(

20.22۱.77.4تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

2۱.4-4.2۳.۳جمعیت بیکار )هزار نفر(

40.54۳.47.2نرخ مشارکت

۱۱۱۳.220نرخ بیکاری

ماخذ: مرکز آمار ایران

3-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب اشنویه 
بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان آذربایجــان غربــی، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان اشــنویه بــه جــدول)4-۳( برنامه ریزی 

ــن  ــه  ای ک ــد  ــان می ده ــاری نش ــی و تج ــی، معدن ــای صنعت ــه بخش ه ــتان ب ــن شهرس ــوب ای ــه مطل ــیم بندی نقش ــت تقس ــده اس ش

ــز پتانســیل  ــزی نی شــهر ظرفیــت مشــارکت در صنایــع مختلــف را داراســت. همچنیــن در بخــش اســتخراج معــادن فلــزی و غیرفل

داشــه و در زمینــه خدمــات حمــل و نقــل زمینــی و هوایــی و همچنیــن فعالیت هــای پشــتیبان حمــل و نقــل و خدمــات پشــتیبان 

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

جدول  3-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب اشنویه

بازرگانی و خدماتمعدبصنعت

حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط لوله)60(استخراج سایر سنگ های معدنی )۱4(صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )6۳(  

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱۳99.

3-4. اشتغال مسلوب بخش صنعت معدب وتجارت در ابق 1404 
، بــا هــدف نــرخ بیــکاری 6.5 و نــرخ  بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر ماحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)۳-5(، 
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پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می¬دهــد کــه در ســال ۱404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای 

کــه ۳/2 هــزار نفــر )2.24 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان آســتانه اشــرفیه  اســتان آذربایجــان غربــی ۱42/5 هــزار نفــر خواهــد بــود 

اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ۱.۳ هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول  3-5. پیش بینی جمعیت و همدبگذاری اشتغال شلرستاب اشنویه

جمعیت 
)  )هزار نفر

جمعیت بیکار
) )هزار نفر

تعداد شاغالب 
) )هزار نفر

تعداد شغل مورد 
نیاز )1399-1404(

سلم
 )درصد(

اشتغال صمت 
) )هزار نفر

۳62۱76.5۱۱0۱.۱۱42.5۳955.7آذربایجان غربی

8۱.9۱.724.9۳.2۳9۱.۳اشنویه

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدب و تجارت شلرستاب اشنویه 3-5. طر
طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان اشــنویه بــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایــش 

ــه شــرح جــدول)6-۳(، اســت.  ســرزمین ب

ح های اولویت  دار توسعه صنعت، معدب و تجارت شلرستاب اشنویه جدول  3-6. طر

(نام واحد نوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

۱064فاروق سلیمانیمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(ن ت ب 60 درصد

۱27۱مسعود رسولیمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(ن ت ب 60 درصد

۱0۱حسن اقلمیان حیدرلواستخراج سایرمعادن)۱4(ن ت 0 تا 59 درصد

۱۳47عبدالحمیدفاضل امیرآبادمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)۱5(ن ت 0 تا 59 درصد

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

4. شلرستاب بوکاب
شهرســتان بــوکان، یکــی از شهرســتان های اســتان آذربایجــان غربــی و مرکــز آن شــهر بــوکان اســت. ایــن شهرســتان بــا 6 شهرســتان 

ــه  ــران را ب ــی ای ــمالغربی و جنوب ــتان های ش ــت و اس ــترک اس ــرز مش ــتان دارای م کردس ــتان  ــی و اس ــان غرب ــتان های آذربایج در اس

یکدیگــر متصــل می کنــد.
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4-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب بوکاب
در شهرســتان بــوکان از مجمــوع ۱2842 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 98 درصــد بــا 

پروانــه صنفــی و کمتــر از 2 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. جــدول)۱-4( و جــدول)4-2(.

جدول  4-1. ساختار بخش صنعتی شلرستاب بوکاب

(تعداد واحدکد آیسیکردیف سلم )درصد(اشتغال)نفر

552۱استخراج سایرمعادن)۱4(۱۱4

۱۳۳۳09محصوالت غذائی وآشامیدنیها)۱5(2۱5

2۱44/0ساخت منسوجات)۱7(۳۱7

۱2۱6/0دباغی -چرم -کیف-چمدان-کفش)۱9(4۱9

2۱54/0چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(520

44۱۱ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)2۱(62۱

۱90.2کک وفراورده های حاصل ازنفت)2۳(72۳

۱0۱۳۱۳ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(824

58۳2محصوالت ازالستیک وپاستیک)25(925

57249766سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(۱026

۳5۳۱ساخت فلزات اساسی)27(۱۱27

544۱محصوالت فلزی فابریکی)28(۱228

8۱905ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(۱۳29

۳6۳2ماشین آالت ودستگاههای برقی)۳۱(۱4۳۱

6۱۱2۳وسایل نقلیه موتوری)۳4(۱5۳4

۱۱70.5مبلمان سایرمصنوعات)۳6(۱6۳6

۱۱40.4بازیافت)۳7(۱7۳7

8۳7۱ساختمان)45(۱845

۱60.2فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای مسافرتی)6۳(۱96۳

4۳40.9سایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(2074

۱40۳76۳۱00جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب
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جدول  4-2. ساختار بخش صنفی شلرستاب بوکاب

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

24۱66,040۱9تولیدی۱

268067002۱خدمات فنی2

5497۱۳,74۳4۳خدماتی۳

2۱09527۳۱7توزیعی4

۱2702۳۱755۱00جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

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

، جمعیــت شهرســتان بــوکان ۳.5 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  جــدول )4-۳( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کاهــش ۱.8 مواجــه بودنــد. کاهــش 4.9 و تعــداد بیــکاران نیــز بــا  افــراد شــاغل 

جدول  4-3. جمعیت شلرستاب بوکاب

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

25۱.4264.8۳.5جمعیت )هزار نفر(

4.9-77.67۳.8تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

۱.8-۱۱.4۱۱.2جمعیت بیکار )هزار نفر(

40.54۳.42/7نرخ مشارکت

۱۱۱۳.220نرخ بیکاری

ماخذ: مرکز آمار ایران

4-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب بوکاب 
بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان آذربایجــان غربــی، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان بــوکان بــه جــدول)4-4( برنامه ریــزی 

شــده اســت. 
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جدول  4-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب بوکاب

بازرگانی و خدماتمعدبصنعت

حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط لوله)60(استخراج سنگهای فلزی )۱۳( صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )6۳(استخراج سایر سنگ های معدنی )۱4(صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(
 

ساختمان )45(

 تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )۳5(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱۳99.

4-4. اشتغال مسلوب بخش صنعت معدب وتجارت در ابق 1404 
ــرخ  ــرخ بیــکاری 6.5 و ن ــا هــدف ن ، ب ــر ماحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور ــوازن مبتنــی ب ــه توســعه مت ــا هــدف نیــل ب ب

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

کــه در ســال ۱404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می¬دهــد 

کــه ۱۱ هــزار نفــر )7.7 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان بــوکان اســت.  بــرای اســتان آذربایجــان غربــی ۱42/5 هــزار نفــر خواهــد بــود 

از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 4.۳ هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول  4-5. پیش بینی جمعیت و همدبگذاری اشتغال شلرستاب بوکاب

جمعیت
)  )هزار نفر

جمعیت بیکار
) )هزار نفر

تعداد شاغالب 
) )هزار نفر

تعداد شغل مورد 
نیاز )1399-1404(

سلم 
)درصد(

اشتغال صمت 
) )هزار نفر

۳62۱76.5۱۱0۱.۱۱42.5۳955.7آذربایجان غربی

278.85.984.8۱۱۳94.۳بوکان

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدب و تجارت شلرستاب بوکاب 4-5. طر
طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان بــوکان بــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایــش 

ســرزمین بــه شــرح جــدول)6-4(، اســت. 



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

26

ح های اولویت  دار توسعه صنعت، معدب و تجارت شلرستاب بوکاب جدول  4-6. طر

(نام واحدنوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

585شهرداری بوکانسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(ن ت ب 60 درصد

866محمد محمدیچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(ن ت ب 60 درصد

۱060محی الدین شریف زادهکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(ن ت ب 60 درصد

۳072منصور حاجی حسنمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)۱5(ن ت ب 60 درصد

2060سعداله مجیدیساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(ن ت ب 60 درصد

۳7۳حسین مولودیبازیافت)۳7(ن ت ب 60 درصد

562شیشه راسپینا جامسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(ن ت ب 60 درصد

782فرخ حسین زادهکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(ن ت ب 60 درصد

469امجد محمدیانیکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(ن ت ب 60 درصد

۱۱70سلیمان شیخیمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(ن ت ب 60 درصد

۱22۱امیر کرمانجسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(ن ت 0 تا 59 درصد

۱۱۱علی عزیززادهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(ن ت 0 تا 59 درصد

۱2۱حسن سیدیساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(ن ت 0 تا 59 درصد

9۱سید سلیم راضیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(ن ت 0 تا 59 درصد
ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

5. شلرستاب پیرانشلر
ــز ایــن شهرســتان، شــهر  شهرســتان پیرانشــهر یکــی از شهرســتانهای اســتان آذربایجــان غربــی در شــمال غربــی ایــران اســت. مرک

پیرانشــهر اســت. ایــن شهرســتان از شــمال بــه شهرســتان اشــنویه، از شــمال شــرق بــه شهرســتان نقــده، از شــرق بــه شهرســتان 

ــود. ــی می ش ــتان منته کردس ــم  ــه اقلی ــرب ب ــت و از غ ــتان سردش ــه شهرس ــوب ب ــاد، از جن مهاب

5-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب پیرانشلر
 در شهرســتان پیرانشــهر از مجمــوع 5۱8۱ واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 98 

درصــد بــا پروانــه صنفــی و کمتــر از 2درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. جــدول)5-۱( 

و جــدول)5-2(.
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جدول  5-1. ساختار بخش صنعتی شلرستاب پیرانشلر

(تعداد واحدکد آیسیکردیف سلم )درصد(اشتغال)نفر

۱۱5۱استخراج سایرمعادن)۱4(۱۱4

967۳5۳محصوالت غذائی وآشامیدنیها)۱5(2۱5

2۱7۱چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(۳20

۱8۱ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)2۱(42۱

2494ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(524

75۱4محصوالت ازالستیک وپاستیک)25(625

22۳۳526سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(726

۱2۱2محصوالت فلزی فابریکی)28(828

4484ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(929

2282ماشین آالت ودستگاههای برقی)۳۱(۱0۳۱

۱8۱بازیافت)۳7(۱۱۳7

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای ۱26۳
۱۱2۱مسافرتی)6۳(

2۱0۱سایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(۱۳74

55۱275۱00جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول  5-2. ساختار بخش صنفی شلرستاب پیرانشلر

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

9222,۳05۱8تولیدی۱

746۱,865۱5خدمات فنی2

28۱07,02555خدماتی۳

648۱,620۱۳توزیعی4

5۱26۱2,8۱5۱00جمع کل

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

، جمعیــت شهرســتان پیرانشــهر 5.۳ درصــد رشــد داشــته، تعــداد افــراد  جــدول )۳-5( مشــهود اســت طــی دوره 5 ســاله اخیــر

شــاغل و جمعیــت بیــکار افزایــش داشــته اســت. 

جدول  5-3. جمعیت شلرستاب پیرانشلر

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

۱۳8.9۱46.۳5.۳جمعیت )هزار نفر(

۳9.940.82.۳تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

66.2۳.۳جمعیت بیکار )هزار نفر(

40.54۳.47.2نرخ مشارکت

۱۱۱۳.220نرخ بیکاری

ماخذ: مرکز آمار ایران

5-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب پیرانشلر
بــه جــدول)5-4(  پیرانشــهر  توســعه شهرســتان  نقشــه مطلــوب  غربــی،  آذربایجــان  اســتان  آمایــش  اســاس ســند مصــوب  بــر 

اســت.  شــده  برنامه ریــزی 

جدول  5-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب پیرانشلر

بازرگانی و خدماتمعدبصنعت

حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط لوله)60(استخراج سنگهای فلزی )۱۳( صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )6۳(استخراج سایر سنگ های معدنی )۱4( 

واسطه گری مالی بجز بیمه و صندوق های بازنشستگی )65(  

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱۳99.

5-4. اشتغال مسلوب بخش صنعت معدب وتجارت در ابق 1404
ــرخ  ــرخ بیــکاری 6.5 و ن ــا هــدف ن ، ب ــر ماحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور ــوازن مبتنــی ب ــه توســعه مت ــا هــدف نیــل ب ب

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

کــه در ســال ۱404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می¬دهــد 

ــه شهرســتان پیرانشــهر  ــوط ب ــه ۱۱ هــزار نفــر )7.7 درصــد( آن مرب ک ــود  ــرای اســتان آذربایجــان غربــی ۱42/5 هــزار نفــر خواهــد ب ب

اســت.  از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 4.۳ هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت.  
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جدول  5-5. پیش بینی جمعیت و همدبگذاری اشتغال شلرستاب پیرانشلر

جمعیت
)  )هزار نفر

جمعیت بیکار
) )هزار نفر

تعداد شاغالب 
) )هزار نفر

تعداد شغل مورد 
نیاز )1399-1404(

سلم
 )درصد(

اشتغال صمت 
) )هزار نفر

۳62۱76.5۱۱0۱.۱۱42.5۳955.7آذربایجان غربی

278.85.984.8۱۱۳94.۳پیرانشهر

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدب و تجارت شلرستاب پیرانشلر 5-5. طر
طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان پیرانشــهر بــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایــش 

ســرزمین بــه شــرح جــدول)6-5(، اســت. 

ح های اولویت  دار توسعه صنعت، معدب و تجارت شلرستاب پیرانشلر جدول  5-6. طر

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

29پلی بوتیلن سوکسیناتساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(ایجادی

40پیستون و رینگ موتورهای صنعتیساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(ایجادی

۱8تجهیزات ماشین های پرسساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(ایجادی

ماخذ: وزارت صنعت،  معدن و تجارت

6. شلرستاب تکاب
شهرســتان َتــکاب، یکــی از شهرســتان های اســتان آذربایجــان غربــی اســت و در جنــوب شــرقی ایــن اســتان واقــع شده اســت. مرکــز 

، از شــمال بــه شهرســتان چاراویمــاق،  ایــن شهرســتان شــهر تــکاب اســت. شهرســتان تــکاب از غــرب بــه شهرســتان شــاهین دژ

شــمال غربــی بــه شهرســتان بــاروق، از شــمال شــرقی بــه اســتان زنجــان، از جنــوب و جنــوب غربــی بــه شهرســتان ســقز و از طــرف 

جنــوب شــرقی بــه شهرســتان بیجــار محــدود اســت.

6-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب تکاب
در شهرســتان تــکاب از مجمــوع 4024 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 99 درصــد 

کمتــر از ۱ درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. جــدول)۱-6( و  بــا پروانــه صنفــی و 

جــدول)6-2(.
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جدول  6-1. ساختار بخش صنعتی شلرستاب تکاب

(تعداد واحدکد آیسیکردیف سلم )درصد(اشتغال)نفر

228420استخراج کانه های فلزی)۱۳(۱۱۳

440۳استخراج سایرمعادن)۱4(2۱4

۳544محصوالت غذائی وآشامیدنیها)۱5(۳۱5

۱222ساخت منسوجات)۱7(4۱7

۱2۱۱پوشاک وعمل آوردن پوست خز)۱8(5۱8

۱50چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(620

۳۱078ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)2۱(72۱

۱۱۱۱ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(824

۱۱2۱محصوالت ازالستیک وپاستیک)25(925

8۱۱88سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(۱026

۳66۱47ساخت فلزات اساسی)27(۱۱27

۱272محصوالت فلزی فابریکی)28(۱227

۱۱2۱ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)۳۳(۱۳۳۳

۱2۱۱سایرتجهیزات حمل ونقل)۳5(۱4۳5

2۱4۱مبلمان سایرمصنوعات)۳6(۱5۳6

۱۱2۱سایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(۱674

۳4۱42۱۱00جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول  6-2. ساختار بخش صنفی شلرستاب تکاب

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

7۱5۱,788۱8تولیدی۱

788۱,97020خدمات فنی2

2۱265,۳۱55۳خدماتی۳

۳6۱90۳9توزیعی4

۳9909,975۱00جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف
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6-2. ساختار جمعیت شلرستاب تکاب
کــه از  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

، جمعیــت شهرســتان تــکاب 5.2 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  جــدول )۳-6( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کاهــش داشــته اســت. افــراد شــاغل نیــز بــا افزایــش ۱.7 درصــد و جمعیــت بیــکار 2.9 درصــد 

جدول  6-3. جمعیت شلرستاب تکاب

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

80.684.85.2جمعیت )هزار نفر(

2۳.22۳.6۱.7تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

۳.5۳.62.9جمعیت بیکار )هزار نفر(

40.54۳.47.2نرخ مشارکت

۱۱۱۳.220نرخ بیکاری

ماخذ: مرکز آمار ایران

6-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب تکاب
بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان آذربایجــان غربــی، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان تــکاب بــه جــدول)4-6( برنامه ریــزی شــده اســت. 

جدول  6-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب تکاب

بازرگانی و خدماتمعدبصنعت

حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط لوله)60(استخراج سنگهای فلزی )۱۳( صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(استخراج سایر سنگ های معدنی )۱4(تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

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

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱۳99.

6-4. اشتغال مسلوب شلرستاب تکاب بخش صنعت معدب وتجارت در ابق 1404
ــرخ  ــرخ بیــکاری 6.5 و ن ــا هــدف ن ، ب ــر ماحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور ــوازن مبتنــی ب ــه توســعه مت ــا هــدف نیــل ب ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)6-5(، 

کــه در ســال ۱404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می¬دهــد 

ــکاب  ــتان ت ــه شهرس ــوط ب ــد( آن مرب ــر )2.4 درص ــزار نف ــه ۳/5 ه ک ــود  ــد ب ــر خواه ــزار نف ــی ۱42/5 ه ــان غرب ــتان آذربایج ــرای اس ب

ــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ۱.4 هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت.  اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر ب
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جدول  6-5. پیش بینی جمعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاب تکاب

جمعیت 
)  )هزار نفر

جمعیت بیکار
) )هزار نفر

تعداد شاغالب 
) )هزار نفر

تعداد شغل مورد 
نیاز )1399-1404(

سلم
 )درصد(

اشتغال صمت 
) )هزار نفر

۳62۱76.5۱۱0۱.۱۱42.5۳955.7آذربایجان غربی

89.۳۱.927.2۳.5۳9۱.4تکاب

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدب و تجارت شلرستاب تکاب  6-5. طر
طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان تــکاب بــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایــش 

ســرزمین بــه شــرح جــدول)6-6(، اســت. 

ح های اولویت  دار توسعه صنعت، معدب و تجارت شلرستاب تکاب جدول  6-6. طر

(نام واحدنوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

2085شرکت زرین گندم تکابمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)۱5(ن ت ب 60 درصد

۱260صنعتی بوم رنگ آسیاساخت منسوجات)۱7(ن ت ب 60 درصد

965پرویز بشیریبازیافت)۳7(ن ت ب 60 درصد

۱07۱فواد زمانیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(ن ت ب 60 درصد

8075پیشتازان کانی کاران غرب فرآوریساخت فلزات اساسی)27(ن ت ب 60 درصد

۱2۱علینقی افشاراستخراج سایرمعادن)۱4(ن ت 0 تا 59 درصد

2۱۱علینقی افشارسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(ن ت 0 تا 59 درصد

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

7. شلرستاب چالدارب
شهرســتان چالــدران، یکــی از شهرســتان های مــرزی اســتان آذربایجــان غربــی بــه مرکزیــت شــهر سیه چشــمه اســت. ایــن شهرســتان 

بیشــتر بــه خاطــر جنــگ چالــدران شــهرت دارد کــه بیــن نیروهــای شــاه اســماعیل اول صفــوی و ســلطان ســلیم اول عثمانــی رخ داد.

7-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب چالدارب
در شهرســتان چالــدران از مجمــوع ۱592 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از99 

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

7( و جــدول)7-2(.
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جدول  7-1. ساختار بخش صنعتی شلرستاب چالدارب

(تعداد واحدکد آیسیکردیف سلم )درصد(اشتغال)نفر

64۱۳0استخراج سایرمعادن)۱4(۱۱4

2۳828محصوالت غذائی وآشامیدنیها)۱5(2۱5

۱97پوشاک وعمل آوردن پوست خز)۱8(۳۱8

۱86ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)2۱(42۱

22720سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(526

۱۱4۱0سایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(674

۱۳۱۳7۱00جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول  7-2. ساختار بخش صنفی شلرستاب چالدارب

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

۳659۱۳2۳تولیدی۱

264660۱7خدمات فنی2

82۱2,05۳52خدماتی۳

۱۳2۳۳08توزیعی4

۱582۳,955۱00جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

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

، جمعیــت شهرســتان چالــدارن 5.۳ درصــد رشــد داشــته،  جــدول )۳-7( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کاهــش 5.7 و جمعیــت بیــکار افزایــش 66.7 درصــدی داشــته اســت. تعــداد افــراد شــاغل 

جدول  7-3. جمعیت شلرستاب چالدارب

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

45.۱47.55.۳جمعیت )هزار نفر(

5.7-۱4۱۳.2تعداد افراد شاغل )هزار نفر(
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خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

۱.2266.7جمعیت بیکار )هزار نفر(

40.54۳.47.2نرخ مشارکت

۱۱۱۳.220نرخ بیکاری

ماخذ: مرکز آمار ایران

7-3.  نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب چالدارب
جــدول)7-4(  بــه  چالــدارن  شهرســتان  توســعه  مطلــوب  نقشــه  غربــی،  آذربایجــان  اســتان  آمایــش  مصــوب  ســند  اســاس  بــر 

اســت.  شــده  برنامه ریــزی 

جدول  7-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب چالدارب

بازرگانی و خدماتمعدبصنعت

حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط لوله)60(استخراج سنگهای فلزی )۱۳( صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )6۳( دباغی و عمل آوردن چرم )۱9(

کامپیوتر و فعالیت های وابسته )72( تولید فلزات اساسی )27(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(  

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱۳99

7-4. اشتغال مسلوب بخش صنعت معدب وتجارت در ابق 1404
کــه در ســال ۱404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان آذربایجــان غربــی ۱42/5  بررســی هــای انجــام شــده نشــان می¬دهــد 

هــزار نفــر خواهــد بــود کــه 2 هــزار نفــر )۱.4 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان چالــدارن اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر 

بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 800 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول  7-5. پیش بینی جمعیت و همدبگذاری اشتغال شلرستاب چالدارب

جمعیت
)  )هزار نفر

جمعیت بیکار
) )هزار نفر

تعداد شاغالب 
) )هزار نفر

تعداد شغل مورد 
نیاز )1399-1404(

سلم
 )درصد(

اشتغال صمت 
) )هزار نفر

۳62۱76.5۱۱0۱.۱۱42.5۳955.7آذربایجان غربی

50۱.۱۱5.22۳90.8چالدران

ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، ۱400
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدب و تجارت شلرستاب چالدارب 7-5. طر
ــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایــش  ــدارن ب طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان چال

ســرزمین بــه شــرح جــدول)6-7(، اســت. 

ح های اولویت  دار توسعه صنعت، معدب و تجارت شلرستاب چالدارب جدول  7-6. طر

(نام واحدنوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

200احمد پور نجفمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)۱5(ن ت 0 تا 59 درصد

64لوله بدون درز فوالدیساخت فلزات اساسی)27(ایجادی

۱8بلبرینگ و رولربرینگساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(ایجادی

۱8دستگاه شستشو و پاکسازی لوله و کانالساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(ایجادی

۱8دستگاه کاف کنساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(ایجادی

ماخذ: وزارت صنعت، معدن وتجارت

8. شلرستاب چایپاره
ــمال  ــتان در ش ــن شهرس ــت. ای ــران اس ــی ای ــمال غرب ــی در ش ــان غرب ــتان آذربایج ــتان های اس ــی از شهرس ــاره یک ــتان چایپ شهرس

کان، تپه هــای آهکــی شــمال قره ضیاءالدیــن و ارتفاعــات  خــوی در دشــتی همــوار و تقریبــًا مســطح قــرار دارد. ارتفاعــات شــمال مــرا

واقــع در جنــوب چــورس آن را محــدود نموده انــد. شهرســتان چایپــاره بــه مرکزیــت قره ضیاءالدیــن بیشــتر از 75 آبــادی دارد.

8-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب چایپاره
ــا  شهرســتان چایپــاره از مجمــوع 2579 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 98 درصــد ب

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

و جــدول)8-2(.

جدول  8-1. ساختار بخش صنعتی شلرستاب چایپاره

(تعداد واحدکد آیسیکردیف سلم )درصد(اشتغال)نفر

4476استخراج سایرمعادن)۱4(۱۱4

8۱۳4۱9محصوالت غذائی وآشامیدنیها)۱5(2۱5

۱۱52ساخت منسوجات)۱7(۳۱7

۳۳۱4چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(420

۱7۱کک وفراورده های حاصل ازنفت)2۳(52۳
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(تعداد واحدکد آیسیکردیف سلم )درصد(اشتغال)نفر

۱8۱ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(624

2۳55محصوالت ازالستیک وپاستیک)25(725

۱6۳۳046سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(826

2689ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(929

۱۱72ماشین آالت ودستگاههای برقی)۳۱(۱0۳۱

22۳۳مبلمان سایرمصنوعات)۳6(۱۱۳6

۱9۱سایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(۱274

42724۱00جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول  8-2. ساختار بخش صنفی شلرستاب چایپاره

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

50۱۱,25۳20تولیدی۱

58۳۱,4582۳خدمات فنی2

۱۱8۳2,95847خدماتی۳

270675۱۱توزیعی4

25۳76,۳4۳۱00جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

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

، جمعیــت شهرســتان چایپــاره 5.۳ درصــد رشــد داشــته،  جــدول )۳-8( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

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

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

47.۳49.85.۳جمعیت )هزار نفر(

4.۱-۱4.5۱۳.9تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

۱.۱2.۱90.9جمعیت بیکار )هزار نفر(

40.54۳.47.2نرخ مشارکت

نرخ بیکاری
۱۱۱۳.220

ماخذ: مرکز آمار ایران

8-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب چایپاره
بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان آذربایجــان غربــی، نقشــه مطلوب توســعه شهرســتان چایپاره بــه جــدول)4-8( برنامه ریزی 

شــده است. 

جدول  8-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب چایپاره

بازرگانی و خدماتمعدبصنعت

حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط لوله)60(استخراج سایر سنگ های معدنی )۱4(صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )6۳( تولید پوشاک )۱8(

واسطه گری مالی بجز بیمه و صندوق های بازنشستگی )65( صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

ساختمان )45( تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱۳99.

8-4. اشتغال مسلوب شلرستاب چایپاره بخش صنعت معدب وتجارت در ابق 1404
ــرخ  ــرخ بیــکاری 6.5 و ن ــا هــدف ن ، ب ــر ماحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور ــوازن مبتنــی ب ــه توســعه مت ــا هــدف نیــل ب ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)8-5(، 

کــه در ســال ۱404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می¬دهــد 

ــاره  ــه شهرســتان چایپ ــوط ب ــه 2/۱ هــزار نفــر )۱.4 درصــد( آن مرب ک ــود  ــرای اســتان آذربایجــان غربــی ۱42/5 هــزار نفــر خواهــد ب ب

ــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 800 نفــر تخمیــن زده شــده اســت.  اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر ب
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جدول  8-5. پیش بینی جمعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاب چایپاره

جمعیت
)  )هزار نفر

جمعیت بیکار
) )هزار نفر

تعداد شاغالب 
) )هزار نفر

تعداد شغل مورد 
نیاز )1399-1404(

سلم 
)درصد(

اشتغال صمت 
) )هزار نفر

۳62۱76.5۱۱0۱.۱۱42.5۳955.7آذربایجان غربی

52.4۱.۱۱5.92.۱۳90.8چایپاره

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدب و تجارت شلرستاب چایپاره 8-5. طر
ــش  ــات آمای ــرار دادن ماحظ ــر ق ــا مدنظ ــاره ب ــتان چایپ ــارت شهرس ــدن و تج ــت، مع ــش صنع ــعه بخ ــای توس ــدی طرح ه طبقه بن

ســرزمین بــه شــرح جــدول)6-7(، اســت. 

ح های اولویت  دار توسعه صنعت، معدب و تجارت شلرستاب چایپاره جدول  7-6. طر

(نام واحدنوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

۱465احمد محرم زادهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(ن ت ب 60 درصد

2267حسن خلیلی بندلیمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(ن ت ب 60 درصد

۱287فرداد نگین ارسماشین آالت ودستگاههای برقی)۳۱(ن ت ب 60 درصد

7۱یوسف مهدی نژادسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(ن ت 0 تا 59 درصد

50صیاد عبداله زادهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(ن ت 0 تا 59 درصد

۱2۱۱غامرضا نقی زاده گانسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(ن ت 0 تا 59 درصد

۱02ولی جعفر نژادساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(ن ت 0 تا 59 درصد

۱۱۱حسن محمد علی زادهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(ن ت 0 تا 59 درصد

2۱۱داود خلیلیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(ن ت 0 تا 59 درصد

۳02سید رضا موسویسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(ن ت 0 تا 59 درصد

20۱صفرعلی جوادپورپوشاک وعمل آوردن پوست خز)۱8(ن ت 0 تا 59 درصد

۱0۱یوسفعلی بیگلریسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(ن ت 0 تا 59 درصد

ماخذ: وزارت صنعت، معدن وتجارت

9. شلرستاب خوی
شهرســتان خــوی بزرگ تریــن و پرجمعیت تریــن شهرســتان اســتان آذربایجــان غربــی بعــد از مرکــز اســتان، ارومیــه بــوده و دومیــن 

شهرســتان پرجمعیــت اســتان آذربایجــان غربــی بــه حســاب می آیــد.
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9-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب خوی
ــا  در شهرســتان خــوی از مجمــوع ۱4995 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 98 درصــد ب

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

جدول  9-1ساختار بخش صنعتی شلرستاب خوی

(تعداد واحدکد آیسیکردیف سلم )درصد(اشتغال)نفر

۱۱852استخراج سایرمعادن)۱4(۱۱4

۳۳۱52۱27محصوالت غذائی وآشامیدنیها)۱5(2۱5

۳602۱۱ساخت منسوجات)۱7(۳۱7

4۱54۳پوشاک وعمل آوردن پوست خز)۱8(4۱8

5۱022ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)2۱(52۱

۳44۱انتشاروچاپ وتکثیر)22(622

2942کک وفراورده های حاصل ازنفت)2۳(72۳

۱2۳۱56ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(824

۱8۱84۳محصوالت ازالستیک وپاستیک)25(925

56۱54228سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(۱026

2902ساخت فلزات اساسی)27(۱۱27

4۱67۳محصوالت فلزی فابریکی)28(۱228

759۱ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(۱۳29

2۱90ماشین آالت ودستگاههای برقی)۳۱(۱4۳۱

249۱ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)۳۳(۱5۳۳

۱۱00وسایل نقلیه موتوری)۳4(۱6۳4

۱80سایرتجهیزات حمل ونقل)۳5(۱7۳5

۱5۳687مبلمان سایرمصنوعات)۳6(۱8۳6

228۱بازیافت)۳7(۱9۳7

2۱۱0ساختمان)45(2045

8۱292سایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(2۱74

۱9۳558۱۱00جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب



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

40

جدول  9-2. ساختار بخش صنفی شلرستاب خوی

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

۳۱847,96022تولیدی۱

24096,02۳۱6خدمات فنی2

7440۱8,60050خدماتی۳

۱7694,42۳۱2توزیعی4

۱4802۳7,005۱00جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

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

، جمعیــت شهرســتان خــوی 5.۳ درصــد رشــد داشــته، تعــداد  جــدول )۳-9( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کاهــش 2.4 درصــدی و جمعیــت بیــکار افزایــش 69.6 درصــدی داشــته اســت. افــراد شــاغل نیــز بــا 

جدول  9-3. جمعیت شلرستاب خوی 

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

۳48.7۳67.25.۳جمعیت )هزار نفر(

2.4-۱04.9۱02.4تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

9.2۱5.669.6جمعیت بیکار )هزار نفر(

40.54۳.47.2نرخ مشارکت

۱۱۱۳.220نرخ بیکاری

ماخذ: مرکز آمار ایران

9-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب خوی
ــده  ــزی ش ــدول)4-9( برنامه ری ــه ج ــوی ب ــتان خ ــعه شهرس ــوب توس ــه مطل ــان، نقش گی ــتان  ــش اس ــوب آمای ــند مص ــاس س ــر اس ب

اســت. 
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جدول  9-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب خوی

بازرگانی و خدماتمعدبصنعت

حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط استخراج سنگهای فلزی )۱۳( صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(
لوله)60(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )6۳(استخراج سایر سنگ های معدنی )۱4(تولید منسوجات )۱7(

واسطه گری مالی بجز بیمه و صندوق های  تولید پوشاک )۱8(
بازنشستگی )65(

سایر فعالیت های کسب و کار )74( دباغی و عمل آوردن چرم )۱9(

ساختمان )45( تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و 
کامپیوتر و فعالیت های وابسته )72( سوخت های هسته ای )2۳(

  صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

  تولید فلزات اساسی )27(

تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده 
  در جای دیگر )۳6(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱۳99.

9-3. اشتغال مسلوب شلرستاب خوی بخش صنعت معدب وتجارت در ابق 1404
ــرخ  ــرخ بیــکاری 6.5 و ن ــا هــدف ن ، ب ــر ماحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور ــوازن مبتنــی ب ــه توســعه مت ــا هــدف نیــل ب ب

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

کــه در ســال ۱404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می¬دهــد 

کــه ۱5/2 هــزار نفــر )۱0.6 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان خــوی  بــرای اســتان آذربایجــان غربــی ۱42/5 هــزار نفــر خواهــد بــود 

ــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 5.2 هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت.  اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر ب

جدول  9-5. پیش بینی جمعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاب خوی

جمعیت 
)  )هزار نفر

جمعیت بیکار
) )هزار نفر

تعداد شاغالب 
) )هزار نفر

تعداد شغل مورد 
نیاز )1399-1404(

سلم
 )درصد(

اشتغال صمت 
) )هزار نفر

۳62۱76.5۱۱0۱.۱۱42.5۳955.7آذربایجان غربی

۳86.78.2۱۱7.6۱5.2۳95.9خوی

ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، ۱400
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدب و تجارت شلرستاب خوی 9-4. طر
طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان خــوی بــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایــش 

ســرزمین بــه شــرح جــدول)6-9(، اســت. 

ح های اولویت  دار توسعه صنعت، معدب و تجارت شلرستاب خوی جدول  9-6. طر

(نام واحدنوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

667کشت و صنعت نوشینهمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)۱5(ن ت ب 60 درصد

۱۱72راه و ساختمانی فروغ خویاستخراج سایرمعادن)۱4(ن ت ب 60 درصد

2۳86بهمن شریفیمبلمان سایرمصنوعات)۳6(ن ت ب 60 درصد

۱۱85جلیل عالی نژادساخت منسوجات)۱7(ن ت ب 60 درصد

۱۱60کیمیا شیرین بیان سیوانمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)۱5(ن ت ب 60 درصد

۱660رونیکا چوب توسکاچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(ن ت ب 60 درصد

878محمد زاهدکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(ن ت ب 60 درصد

۱67۳رها ساعدمبلمان سایرمصنوعات)۳6(ن ت ب 60 درصد

862ماه لرزانمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)۱5(ن ت ب 60 درصد

۳27۱اکبر نجفیمحصوالت ازالستیک وپاستیک)25(ن ت ب 60 درصد

۱49۳جعفر کوچریسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(ن ت ب 60 درصد

۱۱6اولدوز سازه خویاستخراج سایرمعادن)۱4(ن ت 0 تا 59 درصد

۳۱9عیسی شجاعیمبلمان سایرمصنوعات)۳6(ن ت 0 تا 59 درصد

آرتان تجارت نوین اورین استخراج سایرمعادن)۱4(ن ت 0 تا 59 درصد
8۱خوی

9۱عارف عسگریاستخراج سایرمعادن)۱4(ن ت 0 تا 59 درصد

۱75۱علیرضا نجف زادهاستخراج سایرمعادن)۱4(ن ت 0 تا 59 درصد

86سمیه علی اکبرلوساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(ن ت 0 تا 59 درصد

6004۱پردیس صنایع سیلیکون آرازساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(ن ت 0 تا 59 درصد

20۳0کامل احسانی اوموئیمبلمان سایرمصنوعات)۳6(ن ت 0 تا 59 درصد

۱558حمداهلل دلیلیمبلمان سایرمصنوعات)۳6(ن ت 0 تا 59 درصد

6۳5امین علیزاده فنائیلوکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(ن ت 0 تا 59 درصد

649آرش ایران زادکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(ن ت 0 تا 59 درصد

647احد قربانیکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(ن ت 0 تا 59 درصد

۳0۱آراز قیر آذربایجانکک وفراورده های حاصل ازنفت)2۳(ن ت 0 تا 59 درصد
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(نام واحدنوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

77میر بابا قاسمیاستخراج سایرمعادن)۱4(ن ت 0 تا 59 درصد

۱8۱ستار شجاعیمبلمان سایرمصنوعات)۳6(ن ت 0 تا 59 درصد

76۳5سجاد مهاممبلمان سایرمصنوعات)۳6(ن ت 0 تا 59 درصد

۱520روانکاران ماوی آرامانکک وفراورده های حاصل ازنفت)2۳(ن ت 0 تا 59 درصد

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

10. شلرستاب سردشت
کــه در جنــوب غربــی ایــن اســتان  کردنشــین ااســتان آذربایجــان غربــی اســت  شهرســتان سردشــت یکــی از شهرســتان های مــرزی و 

کردســتان عــراق همســایه اســت. مرکــز ایــن شهرســتان، شــهر  و امتــداد جنوبــی ارومیــه قــرار دارد و بــا شــمال کشــور عــراق و اقلیــم 

کردزبــان می باشــند و بــا بــا لهجــه ســورانی موکریانــی صحبــت می کننــد. سردشــت بــوده و مــردم ایــن شهرســتان 

10-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب سردشت
در شهرســتان سردشــت از مجمــوع 5۱۱0 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 99 درصــد 

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

جــدول)۱0-2(.

جدول  10-1. ساختار بخش صنعتی شلرستاب سردشت

(تعداد واحدکد آیسیکردیف سلم )درصد(اشتغال)نفر

5۳86استخراج سایرمعادن)۱4(۱۱4

۱۱۱7528محصوالت غذائی وآشامیدنیها)۱5(2۱5

2295ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)2۱(۳2۱

269۱۱کک وفراورده های حاصل ازنفت)2۳(42۳

2244ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(524

78۳۱۳محصوالت ازالستیک وپاستیک)25(625

۱۳۱۱8۱9سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(726

۱۱۳2ساخت فلزات اساسی)27(827

۱۱52محصوالت فلزی فابریکی)28(928

۱۱02ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(۱029

۱۱22ماشین آالت ودستگاههای برقی)۳۱(۱۱۳۱
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(تعداد واحدکد آیسیکردیف سلم )درصد(اشتغال)نفر

۱20۳وسایل نقلیه موتوری)۳4(۱2۳4

۱۱۱2سایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(۱۳74

486۱7۱00جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول  10-2. ساختار بخش صنفی شلرستاب سردشت

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

۱266۳,۱6525تولیدی۱

85۳2,۱۳۳۱7خدمات فنی2

24۳76,09۳48خدماتی۳

506۱,265۱0توزیعی4

5062۱2,655۱00جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

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

، جمعیــت شهرســتان سردشــت 5.4 درصــد رشــد داشــته،  جــدول )۳-۱0( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کاهــش داشــته اســت. تعــداد افــراد شــاغل 2.8 و جمعیــت بیــکار 50.5 

جدول  10-3. جمعیت شلرستاب سردشت

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

۱۱8.8۱25.25.4جمعیت )هزار نفر(

2.8-۳5.9۳4.9تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

50.5-۱0.75.۳جمعیت بیکار )هزار نفر(

40.54۳.47.2نرخ مشارکت

۱۱۱۳.220نرخ بیکاری

ماخذ: مرکز آمار ایران



استاب بوشلر

45

10-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب سردشت 
بــه جــدول)۱0-4(  آذربایجــان غربــی، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان سردشــت  اســتان  آمایــش  اســاس ســند مصــوب  بــر 

اســت.  شــده  برنامه ریــزی 

جدول  10-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب سردشت

بازرگانی و خدماتمعدبصنعت

حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط لوله)60(استخراج سنگهای فلزی )۱۳( صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )6۳(استخراج سایر سنگ های معدنی )۱4(تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )2۱(

واسطه گری مالی بجز بیمه و صندوق های بازنشستگی )65(  

سایر فعالیت های کسب و کار )74(  

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱۳99.

10-4. اشتغال مسلوب بخش صنعت معدب وتجارت در ابق 1404
ــرخ  ــرخ بیــکاری 6.5 و ن ــا هــدف ن ، ب ــر ماحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور ــوازن مبتنــی ب ــه توســعه مت ــا هــدف نیــل ب ب

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

کــه در ســال ۱404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می¬دهــد 

کــه 5/2 هــزار نفــر )۳.64 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان سردشــت  بــرای اســتان آذربایجــان غربــی ۱42/5 هــزار نفــر خواهــد بــود 

اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 2 هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول  10-5. پیش بینی جمعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاب سردشت

جمعیت
)  )هزار نفر

جمعیت بیکار
) )هزار نفر

تعداد شاغالب 
) )هزار نفر

تعداد شغل مورد 
نیاز )1399-1404(

سلم
 )درصد(

اشتغال صمت 
) )هزار نفر

۳62۱76.5۱۱0۱.۱۱42.5۳955.7آذربایجان غربی

۱۳۱.82.840.۱5.2۳92سردشت

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدب و تجارت شلرستاب سردشت 10-5. طر
طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان سردشــت بــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایــش 

ســرزمین بــه شــرح جــدول)6-۱0(، اســت. 
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ح های اولویت  دار توسعه صنعت، معدب و تجارت شلرستاب سردشت  جدول  10-6. طر

(نام واحدنوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

۱564هیوا سلیمیساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(ن ت ب 60 درصد

۱020علی احمدیاناستخراج سایرمعادن)۱4(ن ت 0 تا 59 درصد

۱0۱امیر رسولیاستخراج سایرمعادن)۱4(ن ت 0 تا 59 درصد

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

11. شلرستاب سلماس
کهنــه شــهر قدیــم یکــی از شهرســتان های اســتان آذربایجــان  شهرســتان َســلماس بــا نــام پیشــین شهرســتان شــاپور و همچنیــن 

ــتان  ــه شهرس ــوب ب ــوی و از جن ــتان خ ــه شهرس ــمال ب ــه از ش ک ــرار دارد  ــتان ق ــن اس ــمالی ای ــمت ش ــه در قس ک ــت  ــران اس ــی ای غرب

ارومیــه و از شــرق بــه دریاچــه ارومیــه و تســوج و از باختــر بــه مــرز ایــران و ترکیــه منتهــی می شــود. مرکــز ایــن شهرســتان شــهر 

کتبــان و مرکــز  ســلماس اســت. ایــن شهرســتان بــه دو بخــش مرکــزی و کوهســار تقســیم شده اســت. مرکــز بخــش کوهســار روســتای 

بخــش مرکــزی شــهر ســلماس اســت.

11-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب سلماس
در شهرســتان ســلماس از مجمــوع 6۱49 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 98 درصــد 

کمتــر از 2 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند.  جــدول)۱-۱۱( و  بــا پروانــه صنفــی و 

جــدول)۱۱-2(.

جدول  11-1. ساختار بخش صنعتی شلرستاب سلماس

(تعداد واحدکد آیسیکردیف سلم )درصد(اشتغال)نفر

868۳استخراج سایرمعادن)۱4(۱۱4

۱64652۱محصوالت غذائی وآشامیدنیها)۱5(2۱5

475۳ساخت منسوجات)۱7(۳۱7

224۱پوشاک وعمل آوردن پوست خز)۱8(4۱8

۱۱428۱9چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(520

22۳۱ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(624

۱2۱085محصوالت ازالستیک وپاستیک)25(725

۳۱6۳۳28سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(826

8۱8۱8محصوالت فلزی فابریکی)28(928
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(تعداد واحدکد آیسیکردیف سلم )درصد(اشتغال)نفر

67۱۳ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(۱029

۱80ماشین آالت دفتری وحسابداری)۳0(۱۱۳0

۱۱00ماشین آالت ودستگاههای برقی)۳۱(۱2۳۱

۱۱7۱ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)۳۳(۱۳۳۳

۳472وسایل نقلیه موتوری)۳4(۱4۳4

45۳2مبلمان سایرمصنوعات)۳6(۱5۳6

۱۳0ساختمان)45(۱645

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ فعالیتهای ۱76۳
۱۱4۱آژانسهای مسافرتی)6۳(

270سایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(۱874

۱۱422۳5۱00جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول  11-2. ساختار بخش صنفی شلرستاب سلماس

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

۱0662,665۱8تولیدی۱

۱۱0۱2,75۳۱8خدمات فنی2

۳۱287,82052خدماتی۳

740۱,850۱2توزیعی4

60۳5۱5,088۱00جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

11-2. ساختار جمعیت شلرستاب سلماس
کــه از  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

، جمعیــت شهرســتان ســلماس 5.۳ درصــد رشــد داشــته،  جــدول )۳-۱۱( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

تعــداد افــراد شــاغل افزایــش 0.9 درصــدی و جمعیــت بیــکار افزایــش 22.2 درصــدی داشــته اســت.
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جدول  11-3. جمعیت شلرستاب سلماس

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

۱96.52075.۳جمعیت )هزار نفر(

57.257.70.9تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

7.28.822.2جمعیت بیکار )هزار نفر(

40.54۳.47.2نرخ مشارکت

۱۱۱۳.220نرخ بیکاری

11-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب سلماس
جــدول)4-۱۱(  بــه  ســلماس  شهرســتان  توســعه  مطلــوب  نقشــه  غربــی،  آذربایجــان  اســتان  آمایــش  مصــوب  ســند  اســاس  بــر 

اســت.  شــده  برنامه ریــزی 

جدول  11-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب سلماس

بازرگانی و خدماتمعدبصنعت

حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط لوله)60(استخراج سایر سنگ های معدنی )۱4(صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )6۳( تولید منسوجات )۱7(

واسطه گری مالی بجز بیمه و صندوق های بازنشستگی )65( تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

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

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱۳99.

11-4. اشتغال مسلوب شلرستاب سلماس بخش صنعت معدب وتجارت در ابق 1404
ــرخ  ــرخ بیــکاری 6.5 و ن ــا هــدف ن ، ب ــر ماحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور ــوازن مبتنــی ب ــه توســعه مت ــا هــدف نیــل ب ب

ــدول)۱۱-5(،  ــرح ج ــه ش ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــش صنع ــاز بخ ــورد نی ــغل م ــداد ش ــتان و تع ــت شهرس ــد جمعی ــارکت 42 درص مش

ــاز  کــه در ســال ۱404 تعــداد مشــاغل مــورد نی پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت بررســی هــای انجــام شــده نشــان می¬دهــد 

کــه 8/6 هــزار نفــر )6.0۳ درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان ســلماس  بــرای اســتان آذربایجــان غربــی ۱42/5 هــزار نفــر خواهــد بــود 

اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ۳.4 هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 
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جدول  11-5پیش بینی جمعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاب سلماس

جمعیت 
) )هزار نفر

جمعیت بیکار
) )هزار نفر

تعداد شاغالب 
) )هزار نفر

تعداد شغل مورد 
نیاز )1399-1404(

سلم 
)درصد(

اشتغال صمت 
) )هزار نفر

۳62۱76.5۱۱0۱.۱۱42.5۳955.7آذربایجان غربی

2۱84.666.۳8.6۳9۳.4سلماس

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدب و تجارت شلرستاب سلماس 11-5. طر
ــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایــش  طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان ســلماس ب

ســرزمین بــه شــرح جــدول)6-۱۱(، اســت.  

ح های اولویت  دار توسعه صنعت، معدب و تجارت شلرستاب سلماس جدول  11-6. طر

(نام واحدنوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

۱662غامحسین سلیمان نژاد تمرچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(ن ت ب 60 درصد

465علیرضا اسام جوکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(ن ت ب 60 درصد

2587آلتین کلید سلماسمحصوالت فلزی فابریکی)28(ن ت ب 60 درصد

2462ولی شریف تمرچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(ن ت ب 60 درصد

506۱ایل سون فوالد سلماسمحصوالت فلزی فابریکی)28(ن ت ب 60 درصد

20۱بهداد قربانی اولقیمحصوالت فلزی فابریکی)28(ن ت 0 تا 59 درصد

85۳ساراکنگرلوییساخت منسوجات)۱7(ن ت 0 تا 59 درصد

۱0۱ناصر شوقیمحصوالت فلزی فابریکی)28(ن ت 0 تا 59 درصد

20۳0محمد بابازاده اغ اسمعیلیمحصوالت فلزی فابریکی)28(ن ت 0 تا 59 درصد

۱8۳۱اکبر سلطانی صدقیانیمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)۱5(ن ت 0 تا 59 درصد

2545آریان تجارت غربمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)۱5(ن ت 0 تا 59 درصد

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

12. شلرستاب شاهین دژ
کــه در قســمت جنــوب شــرقی ایــن اســتان قــرار دارد.  شهرســتان شــاهین دژ یکی از شهرســتان های اســتان آذربایجــان غربــی اســت 

مرکــز ایــن شهرســتان شــهر شــاهین دژ می باشــد. شهرســتان شــاهین دژ از ســمت شــمال و شــمال غــرب بــه شهرســتان بــاروق، از ســمت 

کردســتان، از ســمت جنــوب غــرب بــه شهرســتان بــوکان و از ســمت شــرق بــه شهرســتان تــکاب محــدود می گــردد. جنــوب بــه اســتان 
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12-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب شاهین دژ
ــا  در شهرســتان شــاهین دژ از مجمــوع ۳985 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 98 درصــد ب

کمتــر از 2 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند جــدول)۱-۱2( و جــدول)۱2-2(. پروانــه صنفــی و 

جدول  12-1. ساختار بخش صنعتی شلرستاب شاهین دژ

(تعداد واحد کد آیسیک ردیف سلم )درصد(اشتغال)نفر

5۳86استخراج سایرمعادن)۱4(۱۱4

۱۱۱7528محصوالت غذائی وآشامیدنیها)۱5(2۱5

2295ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)2۱(۳2۱

269۱۱کک وفراورده های حاصل ازنفت)2۳(42۳

2244ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(524

78۳۱۳محصوالت ازالستیک وپاستیک)25(625

۱۳۱۱8۱9سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(726

۱۱۳2ساخت فلزات اساسی)27(827

۱۱52محصوالت فلزی فابریکی)28(928

۱۱02ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(۱029

۱۱22ماشین آالت ودستگاههای برقی)۳۱(۱۱۳۱

۱20۳وسایل نقلیه موتوری)۳4(۱2۳4

۱۱۱2سایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(۱۳74

486۱7۱00جمع کل
ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول  12-2. ساختار بخش صنفی شلرستاب شاهین دژ

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

7۳6۱,840۱9تولیدی۱

8462,۱۱52۱خدمات فنی2

۱9404,85049خدماتی۳

4۱5۱,0۳8۱۱توزیعی4

۳9۳79,84۳۱00جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف
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12-2.  ساختار جمعیت شلرستاب شاهین دژ
کــه از  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

، جمعیــت شهرســتان شــاهین دژ 5.4 درصــد رشــد داشــته،  جــدول )۱2-۳( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کاهــش 50.5 درصــدی داشــته اســت. کاهــش 2.8 درصــدی و جمعیــت بیــکار  تعــداد افــراد شــاغل 

جدول  12-3. جمعیت شلرستاب شاهین دژ

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

۱۱8.8۱25.25.4جمعیت )هزار نفر(

2.8-۳5.9۳4.9تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

50.5-۱0.75.۳جمعیت بیکار )هزار نفر(

40.54۳.47.2نرخ مشارکت

۱۱۱۳.220نرخ بیکاری

ماخذ: مرکز آمار ایران

12-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب شاهین دژ
بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان آذربایجــان غربــی، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان شــاهین دژ بــه جــدول)۱2-4( 

اســت.   شــده  برنامه ریــزی 

جدول  12-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب شاهین دژ

بازرگانی و خدماتمعدبصنعت

حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط لوله)60(استخراج سنگهای فلزی )۱۳( صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )6۳(استخراج سایر سنگ های معدنی )۱4(تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )2۱(

واسطه گری مالی بجز بیمه و صندوق های بازنشستگی )65(  

سایر فعالیت های کسب و کار )74(  

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱۳99.

12-4. اشتغال مسلوب شلرستاب شاهین دژ بخش صنعت معدب وتجارت در ابق 1404
ــرخ  ــرخ بیــکاری 6.5 و ن ــا هــدف ن ، ب ــر ماحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور ــوازن مبتنــی ب ــه توســعه مت ــا هــدف نیــل ب ب

ــه شــرح جــدول)۱2-5(،  ــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ب مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نی

کــه در ســال ۱404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می¬دهــد 
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کــه 5/2 هــزار نفــر )۳.6 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان شــاهین دژ  بــرای اســتان آذربایجــان غربــی ۱42/5 هــزار نفــر خواهــد بــود 

اســت.  از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 2 هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول  12-5. پیش بینی جمعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاب شاهین دژ 

جمعیت 
)  )هزار نفر

جمعیت بیکار
) )هزار نفر

تعداد شاغالب 
) )هزار نفر

تعداد شغل مورد 
نیاز )1399-1404(

سلم
 )درصد(

اشتغال صمت 
) )هزار نفر

۳62۱76.5۱۱0۱.۱۱42.5۳955.7آذربایجان غربی

۱۳۱.82.840.۱5.2۳92شاهین دژ

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدب و تجارت شلرستاب شاهین دژ 12-5. طر
طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان شــاهین دژ بــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایــش 

ســرزمین بــه شــرح جــدول)6-۱2(، اســت.  

ح های اولویت  دار توسعه صنعت، معدب و تجارت شلرستاب شاهین دژ جدول  12-6. طر

(نام واحد نوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

۱564هیوا سلیمیساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(ن ت ب 60 درصد

۱020علی احمدیاناستخراج سایرمعادن)۱4(ن ت 0 تا 59 درصد

۱0۱امیر رسولیاستخراج سایرمعادن)۱4(ن ت 0 تا 59 درصد

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

13. جمع بندی استاب آذربایجاب غربی
1. بررسی وضعیت موجود در استاب 

کیلومتــر مربــع  2.2 درصــد از مســاحت کشــور و بــا جمعیــت ۳.2 میلیــون نفــر 4.۱  اســتان آذربایجــان غربــی بــا مســاحت ۳7 هــزار 

درصــد از جمعیــت کشــور را در خــود جــای داده اســت. 

ســهم ایــن اســتان از ارزش افــزوده کشــوری در بخــش صنعــت حــدود ۱.6 درصــد و در بخــش معــدن ۱.۱ درصــد بــوده اســت 

ــان  ــتان آذربایج ــارت اس ــی( و تج ــی و معدن ــد )صنعت ــوزه تولی ــدی در ح کلی ــاخت های  ــن زیرس ــد(. از مهم تری ــا 2.7 درص )مجموع

غربــی می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره داشــت:

۳4 ناحیه و شهرک صنعتی ؛ 	 
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از منظر تعداد واحدهای صنعتی، 44.۳ درصد صنایع استان تنها در سه رشته فعالیت صنعتی  به شرح زیر قرار دارند. 

صنایع غذایی و آشامیدنی )کد ۱5( با سهم 26.5 درصد؛	 

محصوالت ازالستیک وپاستیک)25(با سهم 7.2 درصد؛	 

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(با سهم ۱0.۳ درصد.	 

ضمن آنکه بیش از 50 درصد از صنایع فعال  استان در شهرستان ارومیه استقرار دارند.

2. مزیت های استاب آذربایجاب غربی با مالحظات آمایش سرزمین
مزیت های صنعتی، معدنی و تجاری استان آذربایجان غربی بر اساس ماحظات آمایشی به شرح جدول زیر ارایه شده است. 

جدول 13-1. اهم مزیت های صنعتی، معدنی و تجاری استاب  آذربایجاب غربی

بازرگانی و خدماتمعدبصنعتشلرستاب

ترانزیت،  لجستیک، بازارچه مرزی صنایع غذایی و آشامیدنی)۱5(ارومیه

ترانزیت،  لجستیک، بازارچه مرزی صنایع غذایی و آشامیدنی)۱5(اشنویه 

بوکان

صنایع غذایی و آشامیدنی)۱5(

ترانزیت،  لجستیکمعادن غیرفلزی)باریت()۱4( صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی)24(

تولید محصوالت کانی غیرفلزی)26(

ترانزیت،  لجستیک، بازارچه مرزی صنایع غذایی و آشامیدنی)۱5(پیرانشهر

ترانزیت،  لجستیک، بازارچه مرزیمعادن غیرفلزی)باریت()۱4(صنایع غذایی و آشامیدنی)۱5(خوی

ترانزیت،  لجستیک، بازارچه مرزیمعادن فلزی)طاو تیتان()۱۳( چالدران 

ترانزیت،  لجستیکمعادن غیرفلزی)باریت()۱4(صنایع غذایی و آشامیدنی)۱5(چایپاره

ترانزیت،  لجستیک، بازارچه مرزی صنایع غذایی و آشامیدنی)۱5(سردشت

ترانزیت،  لجستیک، بازارچه مرزی صنایع غذایی و آشامیدنی)۱5(سلماس

مهاباد

صنایع غذایی و آشامیدنی)۱5(

ترانزیت،  لجستیکمعادن غیرفلزی)باریت()۱4( تولید محصوالت کانی غیرفلزی)26(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی)24(

میاندوآب

صنایع غذایی و آشامیدنی)۱5(

ترانزیت،  لجستیکمعادن غیرفلزی)باریت()۱4( تولید محصوالت کانی غیرفلزی)26(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی)24(
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بازرگانی و خدماتمعدبصنعتشلرستاب

نقده

صنایع غذایی و آشامیدنی)۱5(

ترانزیت،  لجستیکمعادن غیرفلزی)باریت()۱4( تولید محصوالت کانی غیرفلزی)26(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی)24(

ترانزیت،  لجستیکمعادن فلزی)طاو تیتان()۱۳( شوط

ترانزیت،  لجستیک، بازارچه مرزیمعادن فلزی)طاو تیتان()۱۳( ماکو

ترانزیت،  لجستیک، بازارچه مرزیمعادن فلزی)طاو تیتان()۱۳( پلدشت

ترانزیت تولید محصوالت کانی غیرفلزی)26(شاهین دژ

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

3. سسح بن آوری صنایع استاب آذربایجاب غربی
بررســی وضعیــت ســطح فــن آوری صنایــع موجــود اســتان آذربایجــان غربــی نیــز نشــان می دهــد ۳6.5درصــد صنایــع )بیشــترین( 

در ســطح فنــاوری پاییــن و ۳.6 درصــد صنایــع )کمتریــن(در ســطح فنــاوری بــاال قــرار دارنــد )جــدول ۱۳-2(.

جدول  13-2. سسح تکنولوژی صنایع استاب آذربایجاب غربی

سلمتعدادعنواب

89۳.6فناوری باال

65۱26.۱فناوری متوسط باال

842۳۳.8فناوری متوسط پایین

909۳6.5فناوری پایین

249۱۱00.0جمع کل

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

4. منسقه بندی و اعسای مشوق های سرمایه گذاری
ــر  ــا درنظ ــور و ب ــه در کش ــعه یافت ــر توس ــروم و کمت ــق مح ــه مناط ــرمایه گذاری ب ــوق های س ــش مش ــد و اثربخ ــه هدفمن ــدف ارائ ــا ه ب

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

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

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

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

کشــور بــه چهــار منطقــه توســعه نیافتــه )منطقــه ۱: ســطح پاییــن توســعه صنعتــی، معدنــی و تجــاری، فاقــد زیرســاخت های الزم 
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ــی،  ــعه صنعت ــن توس ــطح پایی ــه 2: س ــوردار )منطق ــوب(، کم برخ ــتغال مطل ــاد اش ــرای ایج ــام ب ــه تم ــای نیم ــت طرح ه کفای ــدم  و ع

معدنــی و تجــاری، زیرســاخت هــای ضعیــف(، عادی/نرمــال )منطقــه ۳: مناســب بــه لحــاظ اشــتغال صنعتــی( و برخــوردار )منطقــه 

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

: مناطــق مختلــف به اختصــار عبارتنــد از

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

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

توســعه ای و ایجــادی؛

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

کــد؛  واحدهــای را

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

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

اولویت بنــدی  درخصــوص  بازرگانــی  پژوهش هــای  و  مطالعــات  موسســه  »طــرح  خروجی هــای  براســاس  غربــی  آذربایجــان 

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

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

کار قــرار دارد.  فــوق در دســتور 

ح های اولویت دار استاب 5. طر
از مجمــوع بیــش از 909 طــرح نیمــه تمــام در دســت اجــرا در اســتان آذربایجــان غربــی 85 طرح-بــا ســهم 9.۳ درصــد و پیشــرفت 

بــاالی 60 درصــد  و 49۳ طرح-بــا ســهم 54.2 درصــد و پیشــرفت پاییــن 60 درصــد وجــود دارنــد. 

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

ــد: ــد ش ــاد خواه ــغل ایج ــزار ش ــر 26 ه ــغ ب ــد بال ــرداری برس ــه بهره ب ــا ب ــن طرح ه ــی ای تمام

طرح های نیمه تمام باالی 60 درصد پیشرفت شامل 85طرح )با سهم 9.۳ درصدی( در کل استان؛	 

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

پیشنهاد 52 طرح ایجادی منطبق بر ماحظات آمایشی؛ 	 

کد صنعتی و معدنی.	  احیای 2 طرح را
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