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1- معرفی استاا اصاهاا
کــه مرکــز آن، شــهر اصفهــان اســت. اســتان اصفهــان ششــمین اســتان پهنــاور،  اســتان اصفهــان از اســتان های مرکــزی ایــران اســت 

کیلومترمربــع از  کشــور را دارد. ایــن اســتان بــا مســاحتی حــدود ۱۰۶۷۸۶  ســومین اســتان پرجمعیــت ایــران و رتبــه اول شهرنشــینی 

شــرق بــه اســتان های یــزد و خراســان جنوبــی، از شــمال بــه اســتان های ســمنان، قــم و مرکــزی، از غــرب بــه اســتان های لرســتان 

کهگیلویــه و بویراحمــد و فــارس محــدود اســت. اصفهــان قطــب تولیــد آهــن،  و چهارمحــال و بختیــاری، از جنــوب بــه اســتان های 

فــوالد و همچنیــن صنایــع دســتی در ایــران اســت. 
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جدول 1-1. مشخصات استاا اصاهاا

۱۰۷۰۱9مساحت استان )کیلومترمربع(

۶/5۷مساحت استان نسبت به کّل کشور )درصد(

437,386,5 )تخمین 1400 سازمان برنامه اصفهان(جمعّیت استان )نفر(

۶/4جمعّیت استان نسبت به کّل کشور )درصد(

موقعیت مکانی

از شمال: استان های سمنان، قم و مرکزی

از شرق: استان های یزد و خراسان جنوبی

از غرب: استان های لرستان و چهارمحال و بختیاری

از جنوب: استان های کهگیلویه و بویراحمد و فارس

44۶فاصله تا تهران )کیلومتر(

فارسیگویش محلی

تقسیمات استانی

شهر: ۱۱۰

شهرستان:  24

بخش:  5۱

دهستان:  ۱2۷     

دارد     فرودگاه، راه آهن، سد، نیروگاه 

داردبندر و پاالیشگاه

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
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در جدول )1-2( شاخصهای کالن استان اصفهان نشان داده شده است.

کالا استاا جدول1-2. شاخصهای 

مقدار کالا شاخص های 

۱/۱۰۶439 ارزش افزوده صنعت استان سال ۱399 )میلیارد ریال(

۱/9۱۸۸2۷ ارزش افزوده صنعت کشورسال ۱399 )میلیارد ریال(

4/۱۷۸5 ارزش افزوده معدن استان سال ۱399 )میلیارد ریال(

۸/۱۰۶24۱2 ارزش افزوده معدن کشورسال ۱399 )میلیارد ریال(

۶/۱۱ سهم استان از ارزش افزوده صنعت کشورسال ۱399)درصد(

2/۰ سهم استان از ارزش افزوده معدن کشورسال ۱399)درصد(

۷/2 صادرات استان سال ۱39۷)میلیارد دالر(

۱/43 صادرات کشور سال ۱39۷ )میلیارد دالر(

۱/۶ سهم استان از صادرات کشور سال ۱39۷)درصد(

۷/4۱ سهم اشتغال صنعت  از کل اشتغال استان )سال ۱39۸( 

۶/5 سهم از ارزش افزوده صنعت، معدن و تجارت )سال ۱399( 

ماخذ: گزارش عملکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان، سال 1398 
مرکز آمار ایران

آمار صادرات سازمان توسعه تجارت

مطابــق جــدول فــوق ارزش افــزوده صنعــت و معــدن در اســتان اصفهــان بــه ترتیــب معــادل بــا ۱۰۶439/۱ میلیــارد ریــال و ۱۷۸5/4 

کشــور را بــه خــود اختصاص داده اســت.  کل  کــه ســهم ۱۱/۸ درصــدی از ارزش افــزوده صنعــت و معــدن در  میلیــارد ریــال بــوده اســت 

ح های در دست اجرای صنعتی و معدنی استان اصفهان ارایه شده است.  در جدول )۱-3( وضعیت طر

ح های در دست اجرای صنعتی و معدنی استاا اصاهاا جدول 1-3. وضعیت طر

ح هاپیشرفت فیزیکی )درصد( گذاری )میلیارد ریال(اشتغال )نار(تعداد  طر حجم سرمایه 

۰235۷۶2۶۰۶3/4445۶3 تا 2۰

2۰.۱44۸۱3۶۷۰4/459۸۸ تا 4۰

4۰.۱53۸۱۸۶۶5۷/۶22۱9 تا ۶۰

۶۰.۱۱۱۱۱3۶۷93۱۱3۰23 تا ۸۰

۸۰.۱۶2229۱92۶/35۱۰۱ تا ۱۰۰
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ح هاپیشرفت فیزیکی )درصد( گذاری )میلیارد ریال(اشتغال )نار(تعداد  طر حجم سرمایه 

5۰9۱۱۶۱45۱۶/۷۰39۸۶جمع کل

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

کــه اشــتغالی معــادل بــا ۱۶2 هــزار نفــر و بــا ســرمایه مــورد  ح اســت  ح هــای ایــن اســتان 5۰9۱ طــر مطابــق بــا جــدول فــوق تعــداد طر

کــرد.  نیــاز ۷۰4۰ هــزار میلیــارد ایجــاد خواهــد 

ح های در دست اجرای صنعتی و معدنی در شهرستانهای استاا اصاهاا جدول 1-4. وضعیت طر

سهم )درصد(مجموع)تعداد(80-60100-4080-2060-040-20نام شهرستاا

5۶۶2۱5۶9۱4۷2.9آران و بیدگل

324۷۱۸۶۷۰۱.4اردستان

۶۶۷۱۱5۱29۱95۱34۱24۰24.4اصفهان

۱3۱2۱۷342۶۱۰22.۰برخوار

بویین 
۰۱۰۱۱3۰.۱میاندشت

4۱۱42۰3۱۶۰۱۶۶3.3تیران و کرون

322۰2339۰.۸چادگان

۱۱22۶۱92۷2۱2۰54.۰خمینی شهر

۱۶۶۱9۷42۰.۸خوانسار

۱۶3۰542۸۰.5خور و بیابانک

۱2۷۷۱335۱2۱943.۸دهاقان

۱442۱۰232۰.۶سمیرم

شاهین شهر و 
345۱۰393۱۸۰۱۱5۸3۶۱۶.4میمه

2۱۱233۶۷5323۷۷۷.4شهرضا

45324۷۶۱۱.2فریدن

5۰۱44۱4۰.3فریدون شهر

42۶۶۱5۱9۸۸۱.۷فالورجان

۱۸۰۱22۷۱3۶4239۷۷.۸کاشان

3۸۱2۱42۷۷9۸۱.9گلپایگان
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سهم )درصد(مجموع)تعداد(80-60100-4080-2060-040-20نام شهرستاا

۶34۱۱529۰.۶لنجان

۷5۱۶3۸442۶۱993.9مبارکه

49۱۸۱3۱4۱۱۱۰52.۱نایین

۱9۱4۷۸۶۱۶۱59544۱۰.۷نجف آباد

444۶۱4۷۷5۱.5نطنز

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت. 

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

خ ۱399/۱2/2۷ شــورای عالــی آمایــش( و جمع بنــدی نظــرات خبــرگان و ذی نفعــان  آمایــش ســرزمین )مصوبــه شــماره ۷۱5۰3۱ مــور

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

و تجــاری استان-شهرســتان تدویــن شــده اســت. در ادامــه در هــر شهرســتان دو بخــش مربــوط بــه وضعیــت و ســاختار موجــود و 

ســاختار مطلــوب بــا توجــه بــه اطالعــات موجــود بررســی شــده اســت. در بخــش ســاختار موجــود، ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی 

کشــاورزی  و  معدنــی  صنعتــی،  محصــوالت  عمــده  شهرســتان،  تجــاری  و  معدنــی  صنعتــی،  واحدهــای  وضعیــت  شهرســتان، 

گرفتــه اســت. انســان، فضــا و فعالیــت، 3 عنصــر  شهرســتان و همچنیــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال موجــود مــورد بررســی قــرار 

کلیــدی در مبحــث آمایــش ســرزمین اســت. در واقــع هــدف از تخصیــص فضــا بــه فعالیــت، افزایــش رشــد و توســعه اقتصــادی و رفــاه 

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

بــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت استان-شهرســتان و چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا 

بــه ایــن فعالیت هــا از اهــداف بخــش ســاختار فعالیت هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری شهرســتان بــوده اســت. در بخــش ســاختار 

کمیــت آن نقــش مهمــی در تولیــد ایفــا میکنــد، مــورد  کیفیــت و  کــه  کلیــدی تولیــد  کار بــه عنــوان یکــی از عوامــل  جمعیــت، نیــروی 

خ مشــارکت و بیــکاری و  کار از منظــر شــاخص هایی نظیــر نــر کمیــت نیــروی  گرفتــه اســت. بــر ایــن اســاس بــرای بررســی  بررســی قــرار 

همچنیــن رونــد تغییــرات آن در ســطح شهرستان-اســتان اســتفاده شــده اســت. بدیهــی اســت بــرای بررســی عمیــق تــر در فــاز دوم 

کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یابــی شــود. آخریــن  کمــی و  کار و همچنیــن تغییــرات شــاخص هــای  کیفیــت نیــروی  ح نیــاز اســت  طــر

خ بیــکاری شهرســتان هــا مربــوط بــه ســال ۱395 اســت.  آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــر

کــه  خ بیــکاری اســتان تــا ســال ۱399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز آمــار ایــران منتشــر شــده  همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــر

مبنــای تحلیــل بــوده اســت. 

ــی و اســتانی مصــوب آمایــش ســرزمین و همچنیــن  ــا بررســی اســناد مل ــز ابتــدا ب در بخــش ســاختار مطلــوب هــر شهرســتان نی

نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعــان بخــش هــای خصوصــی و دولتــی اســتانی، نقشــه مطلــوب توســعه صنعــت، معــدن و تجــارت 

ــر مالحظــات آمایــش  ــه توســعه متــوازن مبتنــی ب ــا هــدف نیــل ب ــا ب ــز ب ح ذیــل تبییــن شــده اســت. در ادامــه نی ــه شــر شهرســتان ب
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خ مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان، تعــداد شــغل مــورد نیــاز  خ بیــکاری ۶.5 و نــر کشــور، بــا هــدف نــر ســرزمین در سراســر 

بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. در نهایــت بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش 

ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان طبقه بنــدی شــده اســت.  ســرزمین طر

1-1- شهرستاا آراا و بیدگل
کویــر مرکــزی ایــران واقــع شــده از شــمال بــه دریاچــه نمــک آران و بیــدگل  کــه در حاشــیه جنــوب غربــی  شهرســتان آران و بیــدگل 

ــتان  ــتان اردس ــه شهرس ــرق ب ــز و از ش ــتان نطن ــه شهرس ــوب ب ــان، از جن کاش ــتان  ــه شهرس ــرب ب ــم، از غ ــمنان و ق ــتان های س و اس

گــرم و ســوزان و زمســتان های ســرد و خشــک اســت. در  گــرم و خشــک بــا تابســتان های  محــدود اســت. آب و هــوای ایــن منطقــه 

آخریــن سرشــماری ســال ۱395، جمعیــت ایــن شهرســتان ۱۰35۱۷ نفــر تخمیــن زده شــده اســت.

1-1-1- ساختار موجود 

1-1-1-1- ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا

ســهم بنگاه هــای دارای پروانــه بهــره بــرداری بخــش صنعــت از اشــتغال 5۰.4 درصــد و ســهم اصنــاف از اشــتغال 49.۶ درصــد 

اســت. جــدول)۱-5( و جــدول )۶-۱(.

جدول 1-5. ساختار بخش صنعت شهرستاا آراا و بیدگل

حکد آیسیک سهم از تعداد اشتغال )درصد(سهم از تعداد واحد )درصد(تعداد اشتغالتعداد طر

332۱3۰/35۰/۱۰

3۷2۱5۰/35۰/۱2

2۰۱25۰/۱۷۰/2۰

32۱39۰/۱۷۰/3۱

2۷24۱۰۰/353/3۱

2۱233۰/35۰/2۷

2955۸۰/۸۷۰/4۷

۱۷5۰2۱۰94۱۸۷/۶۱۸۸/32

24۸۱35۱/4۰۱/۰9

۷4۱۱4۰/۱۷۰/۱۱

2۶2۱35۱3/۶۶2/۸3

۶3۱4۰/۱۷۰/۰3
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حکد آیسیک سهم از تعداد اشتغال )درصد(سهم از تعداد واحد )درصد(تعداد اشتغالتعداد طر

3۱4۶5۰/۷۰۰/52

25۸95۱/4۰۰/۷۷

۱5۷۱۰2۱/22۰/۸2

2۸5۶۱۰/۸۷۰/49

34۱2۷۰/۱۷۰/22

5۷3۱23۸۸۱۰۰۱۰۰جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 1-6. ساختار بخش اصناف شهرستاا آراا و بیدگل

سهم از اشتغال )درصد(سهم ازتعداد )درصد(تعداد اشتغالتعداد واحدنوع فعالیت

۱42۸35۷۰29/3۰29/3۰تولیدی

۷59۱۸9۸۱5/5۸۱5/5۸خدمات فنی

2۱۱۷529343/4443/44توزیعی

5۶9۱423۱۱/۶۸۱۱/۶۸خدماتی

4۸۷3۱2۱۸3۱۰۰۱۰۰جمع کل

1-1-1-2- عمده محصوالت شهرستاا آراا و بیدگل

ک،  پوشــا باســتثنای  شــده  تکمیــل  نســاجی  تولیدکاالهــای  وگچــی،  بتونی-ســیمانی  کاالهــای  صنعتــی:  محصــوالت  عمــده 

کانــی غیرفلــزی، موادشــیمیایی، انــواع محصــوالت پالســتیکی، بازیافــت ضایعــات وخــرده هــای غیرفلــزی، صابــون  محصــوالت 

کننــده هادترژانهافــراورده هــای تمیزکننــده وپرداخــت، محصــوالت ســفالی وســرامیکی ســاختمانی غیرنســوز، بــرش وشــکل  ک  وپــا

دادن وپرداخــت ســنگ و تولیدانــواع روغنهــای نباتــی وحیوانــی

عمــده محصــوالت معدنــی: مهم تریــن معــادن ایــن شهرســتان حوزه هــای وســیع و دســت نخــورده نفــت و دریاچــه نمــک بــا 

که  کــی و صنعتــی( و ترکیبــات منیزیــم می باشــد  کیلومتــر مربــع بــه عنــوان بزرگ تریــن و بهتریــن ذخیــره نمــک آبــی )خورا وســعت 2۰۰۰ 

ک هــای  کائولــن، ســولفات ســدیم، ســیلیس، باریــت و خا ک رس مرغــوب،  گرفتــه و در حاشــیه آن، معــادن خــا مــورد اســتفاده قــرار 

صنعتــی ایجــاد شــده اســت.

گذار(  پســته، پنبه و جــو مهمترین محصوالت  گوشــتی و تخــم  محصــوالت کشــاورزی: عــالوه بــر تولیــدات دامــی )بــه ویــژه مرغداری 

تولیدی این شهرســتان هســتند.
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1-1-1-3- زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستاا آراا و بیدگل

جدول 1-7. زیرساخت های تولید و تجارت شهرستاا

۱تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

4۰۰وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی  )هکتار(

4۰۰ )پایان سال ۱399(تعداد واحدهای بهره برداری شده در ناحیه صنعتی

1-1-1-4- ساختار جمعیت شهرستاا آراا و بیدگل

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

جــدول )۱-۸( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان آران و بیــدگل 4 درصــد رشــد داشــته، 

ــر شــدن شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  ــه نشــان دهنده بدت ک کمتــر شــده اســت  تعــداد افــراد شــاغل 4 درصــد 

جدول 1-8. جمعیت شهرستاا آراا و بیدگل

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

%۱۰35۱۷۱۰۸۰۰۸4جمعیت )نفر(

%4-324۱۶3۱۰۸5تعداد افراد شاغل )نفر(

%2۰4۸3۸۰۸۸۶جمعیت بیکار )نفر(

%۱۰-4۶.242نرخ مشارکت )درصد(

%45-۱۱.2۶.2نرخ بیکاری

1-1-2- ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدا و تجارت شهرستاا

1-1-2-1- نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا آراا و بیدگل

بر اساس سند مصوب آمایش استان اصفهان، نقشه مطلوب توسعه شهرستان آران و بیدگل در جدول )۱-9( قابل مشاهده است.  

جدول 1-9. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا آراا و بیدگل

بازرگانی و خدماتمعداصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید 
منسوجات، تولید سایر محصوالت کانی 

غیرفلزی، تولید فلزات اساسی

نمک آبی )خوراکی و صنعتی( و ترکیبات منیزیم
خاک رس مرغوب، کائولن، سولفات سدیم، 

سیلیس، باریت و خاک های صنعتی

حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط 
لوله، فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و 

نقل، پست و مخابرات، واسطه گری مالی به جز 
بیمه و صندوق های بازنشستگی، بیمه و 
بازنشستگی، سایر فعالیت های کسب و کار

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱399.
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1-1-2-2- اشتغال مطلوب بخش صنعت معدا وتجارت در افق 1404

کــه در ســال ۱4۰4 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان اصفهــان ۱۷۸۷3۱ نفــر خواهــد  بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 3۶۱3 نفــر آن مربــوط بــه شهرســتان آران و بیــدگل اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت،  بــود 

معــدن و تجــارت 2۰۷۱ نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

گذاری اشتغال شهرستاا آراا و بیدگل جدول 1-10. پیش بینی جمعیت و هدف 

پیش بینی شغل13951400

جمعیت            
)نار(

جمعیت    
فعال

جمعیت 
بیکار

تعداد افراد 
شاغل

 جمعیت 
)نار(

جمعیت فعال  
)هزار نار(

جمعیت بیکار 
)هزار نار(

تعداد افراد شاغل 
 شهرستاا
)هزار نار(

تعداد شغل موردنیاز 
 شهرستاا طی5سال

)1404-99(

سهم بخش صنعت، 
معدا و  تجارت

5۱2۰۸5۰4۰۱۷3۰42۱5۱34۱4۸۰3۸۸539۱/۰۰۱۷4۷/54۱۷5/29۱5۷2/2۶۱۷۸,۷3۱۱۰2,429اصفهان

۱۰35۱۷۷۷۷3۶2۰4۸324۱۶۱۰۸/9۸35/333/543۱/۷۸3,۶۱32,۰۷۱آران و بیدگل

گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، ۱4۰۰ ماخذ: 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا آراا و بیدگل 1-1-2-3- طر

کــه اشــتغال زایی بیشــتر و ســرمایه  ح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام ۱ تــا 59 درصــد  بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا آراا و بیدگل  جدول 1-11. طر

گروه فعالیت دو رقمی مجموع اشتغال مجوز ح تعداد طر نوع پروژه

ساخت فلزات اساسی)2۷( ۷23 ۱

نیمه تمام یک تا 59 
درصد

ساخت منسوجات)۱۷( 9۱۶ 2۶

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24( 2۰ ۱

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( 3۰ ۱

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( 3۰ 2

محصوالت فلزی فابریکی)2۸( 3۰ ۱

ساخت منسوجات)۱۷( ۱۸34 55

نیمه تمام باالی ۶۰ درصد
سایرمحصوالتکانی غیرفلزی)2۶( ۶۰ 2

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( ۱5 ۱

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( 3۰ ۱

ساخت منسوجات)۱۷( 2۶ 3 راکد

ساخت منسوجات)۱۷( 45۰ ۱ ایجادی
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1-2- شهرستاا اردستاا
کیلومتــری شــمال شــرق مرکــز اســتان اصفهــان قــرار دارد. آب و  کیلومترمربــع در فاصلــه ۱۱۸  شهرســتان اردســتان بــا مســاحت ۱۱59۱ 

کویــر احاطــه  کویــری اســت وقســمت اعظــم شــمال ایــن شهرســتان را  هــوای اردســتان معتــدل و خشــک اســت. اردســتان منطقــه ای 

کــه قســمت عمــده قنــوات ایــن منطقــه از همیــن رشــته  گرفتــه اســت  کوه هایــی چنــد قــرار  کــرده اســت ولــی قســمت جنوبــی آن رشــته 

ــاد از پوشــش  کــم وتبخیــر زی ــی  گیــرد. بطورکلــی ایــن شهرســتان بعلــت طبیعــت خشــک وبارندگ ــوه هــای جنوبــی سرچشــمه مــی  ک

گیاهــی خوبــی برخــوردار نیســت. جمعیــت ایــن شهرســتان بــر اســاس آخریــن سرشــماری ســال ۱395، 42۱۰5 نفــر بــوده اســت.

 1-2-1- ساختار موجود 

1-2-1-1- ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا

ســهم بنگاه هــای دارای پروانــه بهــره بــرداری بخــش صنعــت از اشــتغال 2۷ درصــد و ســهم اصنــاف از اشــتغال ۷3 درصــد اســت. 

ــدول )۱-۱3(. ــدول)۱2-۱( و ج ج

جدول 12-1. ساختار بخش صنعت شهرستاا اردستاا

حکد آیسیک سهم از تعداد اشتغال )درصد(سهم از تعداد واحد )درصد(تعداد اشتغالتعداد طر

۱43۱۷4/4۸۰/۶۰

۱3۱2۰۱/49۰/۷۱

22۱۶4۱/492/2۸

3۷۱۶۱/49۰/2۱

2۰۱۶۱/49۰/2۱

2۷45۶۸5/9۷2۰/2۱

2۱324۶4/4۸۸/۷5

29۱5۰۱/49۱/۷۸

۱۷43۶۱5/9۷۱2/۸4

2445۰5/9۷۱/۷۸

3533۶۶4/4۸۱3/۰2

2۶۱۶49423/۸۸۱۷/5۷

23۱۱2۱/49۰/43

3۱3۸24/4۸2/92
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حکد آیسیک سهم از تعداد اشتغال )درصد(سهم از تعداد واحد )درصد(تعداد اشتغالتعداد طر

25۸۱۶5۱۱/945/۸۷

۱5۱۰2۷۶۱4/939/۸2

2۸32۸4/4۸۱/۰۰

۶۷2۸۱۱۱۰۰/۰۰۱۰۰/۰۰جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 1-13. ساختار بخش اصناف شهرستاا اردستاا

سهم از اشتغال )درصد(سهم از تعداد )درصد(تعداد اشتغالتعداد واحدنوع فعالیت

۶۰۰۱5۰۰۱9/54۱9/54تولیدی

5۸۶۱4۶5۱9/۰9۱9/۰9خدمات فنی

۱42۷35۶۸4۶/4۸4۶/4۸توزیعی

45۷۱۱43۱4/۸9۱4/۸9خدماتی

3۰۷۰۷۶۷5۱۰۰۱۰۰جمع کل

1-2-1-2- عمده محصوالت شهرستاا اردستاا

کانــی غیرفلــزی، محصــوالت غذائــی وآشــامیدنی ها، محصــوالت ازالســتیک وپالســتیک،  عمــده محصــوالت صنعتــی: محصــوالت 

ماشــین آالت  اساســی،  فلــزات  ســاخت  کاغــذی،  کاغذومحصــوالت  چوبــی،  ومحصــوالت  چــوب  فابریکــی،  فلــزی  محصــوالت 

ودســتگاه های برقــی، موادومحصــوالت شــیمیائی، منســوجات، ماشــین آالت وتجهیــزات.

عمــده محصــوالت معدنــی: ســنگ آهــن،  مصالــح ســنگی ســاختمانی دانه بنــدی شــده )شن،ماســه، ریــگ، ســنگ و باالســت(، 

دولومیــت دانه بنــدی شــده، شــن و ماســه دانه بنــدی شــده، ســنگ آهــک دانه بنــدی شــده.

گنــدم، جــو، ذرت دانــه ای  کشــت غــالت تشــکیل مــی دهــد . غــالت شــامل  کشــاورزی اردســتان را  کشــاورزی: اســاس  محصــوالت 

کشــاورزی را بــه خــود اختصــاص  داده  و ارزن مــی باشــد . بعــد از غــالت، محصــوالت علوفــه ای و جالیــزی درصــد زیــادی از اراضــی 

گــردو و درختــان   هســته دار  کــه هــوا معتــدل تــر اســت، بیشــتر ســیب زمینــی، حبوبــات، بــادام،  انــد. در نواحــی جنوبــی شهرســتان 

کشــت محصوالتــی نظیــر غــالت، ســبزیجات، محصــوالت جالیــزی، انــار، پســته  کشــت مــی شــود و در روســتاهای شــمالی  و دانــه دار 

گیاهــان علوفــه ای رایــج مــی باشــد . و 
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1-2-1-3- زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستاا اردستاا

جدول 1-14. زیرساخت های تولید و تجارت شهرستاا

3تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

۱54وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی  )هکتار(

1-2-1-4- ساختار جمعیت شهرستاا اردستاا
ح جدول )۱-۱5( برآورد شده است. بر این اساس آخرین وضعیت جمعیت و  اشتغال شهرستان  به شر

جدول 1-15.جمعیت شهرستاا اردستاا

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

%42۱۰5439324جمعیت )نفر(

%۱253۶۱2۶44۸/۰تعداد افراد شاغل )نفر(

%۱455۱549۶جمعیت بیکار )نفر(

%۱۰-4۶.242نرخ مشارکت )درصد(

%45-۱۱.2۶.2نرخ بیکاری

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

جــدول )۱-۱5( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان اردســتان 4 درصــد رشــد داشــته، تعــداد 

کــه نشــان دهنده بدتــر شــدن شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  افــراد شــاغل ۰/۸ درصــد رشــد شــده اســت 

1-2-2- ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدا و تجارت شهرستاا

1-2-2-1- نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا اردستاا

بر اساس سند مصوب آمایش استان اصفهان، نقشه مطلوب توسعه شهرستان اردستان در جدول )۱-۱۶( قابل مشاهده است.  

جدول 1-16.نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا اردستاا

بازرگانی و خدماتمعداصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی،تولید 
منسوجات، تولیدکاغذ و محصوالت 

کاغذی،انتشارات و چاپ،تولیدسایرمحصوالت 
کانی غیرفلزی، تولید فلزات اساسی، تولید سایر 

تجهیزات حمل و نقل.

سنگ آهن،مصالح سنگی ساختمانی 
دانه بندی شده )شن،ماسه،ریگ،سنگ 

وباالست(،دولومیت دانه بندی شده،شن و 
ماسه دانه بندی شده، سنگ آهک دانه بندی 

شده.

حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط 
لوله، فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و 

نقل، پست و مخابرات، واسطه گری مالی به جز 
بیمه و صندوق های بازنشستگی، بیمه و 
بازنشستگی، سایر فعالیت های کسب و کار

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱399.
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1-2-2-2- اشتغال مطلوب بخش صنعت معدا وتجارت در افق 1404

کــه در ســال ۱4۰4 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان اصفهــان ۱۷۸۷3۱ نفــر خواهــد  بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه ۱4۷۰ نفــر آن مربــوط بــه شهرســتان اردســتان اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن  بــود 

و تجــارت ۸42 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 1-17. پیش بینی جمعیت و همدفگذاری اشتغال شهرستاا اردستاا

پیش بینی شغل13951400

 جمعیت 
تعداد افراد جمعیت بیکارجمعیت فعال)نار(

شاغل
 جمعیت 

)نار(
جمعیت فعال 

)هزارنار(
جمعیت بیکار 

)هزارنار(

تعداد افراد 
شاغل 

شهرستاا         
)هزار نار(

تعداد 
شغل مورد 

نیازشهرستاا 
طی5سال     

)1404-99(

سهم بخش 
صنعت، معدا 

و تجارت

5۱2۰۸5۰4۰۱۷3۰42۱5۱34۱4۸۰3۸۸539۱/۰۰۱۷4۷/54۱۷5/29۱5۷2/2۶۱۷۸,۷3۱۱۰2,429اصفهان

42۱۰53344۶۱455۱253۶44/33۱4/3۷۱/44۱2/93۱,4۷۰۸42اردستان

گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، ۱4۰۰ ماخذ: 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا اردستاا 1-2-2-3- طر

کــه اشــتغال زایی بیشــتر و ســرمایه  ح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام ۱ تــا 59 درصــد  بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا اردستاا  جدول 1-18. طر

گروه فعالیت 2 رقمی ح تعداد طر مجموع اشتغال مجوز نوع پروژه

ساخت فلزات اساسی)2۷( ۱ 45

نیمه تمام یک تا 59 درصد

ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)2۱( ۱ 22۰

ساخت منسوجات)۱۷( ۱ 25

سایرتجهیزات حمل ونقل)35( ۱ ۶۰

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( 4 ۱۰5

محصوالت از الستیک وپالستیک)25( 2 ۶5

ساخت فلزات اساسی)2۷( 3 ۱۱۶۰

نیمه تمام باالی ۶۰ درصد
ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)2۱( 3 ۱4۰

ساخت منسوجات)۱۷( 3 3۱۶

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( ۷ 4۶9
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گروه فعالیت 2 رقمی ح تعداد طر مجموع اشتغال مجوز نوع پروژه

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( ۱ 3۰ نیمه تمام باالی ۶۰ درصد

ساخت فلزات اساسی)2۷( ۶ 4۶
راکد

ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29( 2 22

ساخت منسوجات)۱۷( 2 35

راکد

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( 5 25

ماشین آالت ودستگاه های برقی)3۱( 2 ۱9

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( 2 ۱۶

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( 2 ۱9

محصوالت فلزی فابریکی)2۸( ۱ 3

وسایل نقلیه موتوری)34( ۱ ۶

1-3- شهرستاا اصاهاا
ــا شهرســتان  ــا شهرســتان شاهین شــهر و میمــه، از غــرب ب ــی ب ــا شهرســتان برخــوار، از شــمال غرب شهرســتان اصفهــان از شــمال ب

ــه، از جنــوب شــرقی  کوهپای ــد و شهرســتان  ــا شهرســتان هرن ــه و شهرســتان فالورجــان، از شــرق ب خمینی شــهر و شهرســتان مبارک

بــا شهرســتان جرقویــه و از جنــوب بــا شهرســتان شــهرضا همســایه اســت. بــر اســاس مصوبــه هیئــت وزیــران در ســال ۱4۰۰، چهــار 

ایــن ترتیــب  بــه  بــه تصویــب رســاند.  بــن رود، جرقویــه و جلگــه را  کوهپایــه،  شهرســتان جدیــد متشــکل از بخش هــای ســابق 

کــه بــا توجــه بــه در دســترس نبــودن اطالعــات خــاص از ایــن  شهرســتان ســابق اصفهــان بــه پنــج شهرســتان جدیــد تقســیم شــد 

گرفتــه شــده انــد. جمعیــت شهرســتان اصفهــان در ســال  شهرســتان هــا، در ایــن مطالعــه آنهــا نیــز جــزو شهرســتان اصفهــان در نظــر 

۱395، 249,243,2 نفــر تخمیــن زده شــده اســت.

1-3-1- ساختار موجود 

1-3-1-1- ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا

ــت.  ــد اس ــتغال ۷9 درص ــاف از اش ــهم اصن ــد و س ــتغال 2۱ درص ــت از اش ــش صنع ــرداری بخ ــره ب ــه به ــای دارای پروان ــهم بنگاه ه س

جــدول)۱-۱9( و جــدول )2۰-۱(.
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جدول 1-19. ساختار بخش صنعت شهرستاا اصاهاا

حکد آیسیک سهم از تعداد اشتغال )درصد(سهم از تعداد واحد )درصد(تعداد اشتغالتعداد طر

3322۷۷۸۰/۸۷۱/29

۱۰۱2۱۰/۰4۰/۰3

۱4۱4۱۸۷۰/5۶۰/3۱

222۶2۸3۱/۰3۰/4۷

3۷۱۸354۰/۷2۰/59

۱۸۱233۶۰/4۸۰/5۶

2۰۱92۷۶۰/۷۶۰/4۶

۱9۱۶۸۷4۰/۶4۱/45

32۷5۰۰/2۸۰/۰۸

2۷۷۱39۰22/۸2۶/4۸

2۱43۱۱۷3۱/۷۱۱/95

292۱۶54۱۶۸/599/۰۰

۱۷3۰3۷۸4۰۱2/۰4۱3/۰2

24۱۰۷393۸4/25۶/54

452۰3۱2۶۷۸/۰۷2/۱۰

35۸۱۶۷۰/32۰/2۸

۷4۱۸۱9۱۰/۷2۰/32

2۶۶۸۸۱23922۷/342۰/59

9۰2222۰/۰۸۰/3۷

۶3۱2۰۰/۰4۰/۰3

۷2۶۶3۰/24۰/۱۰

23393325۱/555/52

3۰۱۱3۰/۰4۰/۰2

3۱53۱55۶2/۱۱2/5۸

3۶۱9332۰/۷۶۰/55

۱۶224۰/۰۸۰/۰4

2523۱3۷449/۱۸۶/22
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حکد آیسیک سهم از تعداد اشتغال )درصد(سهم از تعداد واحد )درصد(تعداد اشتغالتعداد طر

۱5۱49۶۸۰۰5/92۱۱/3۰

2۸۱۷33۰۷3۶/۸۸5/۱۰

344۸۱5۸۱۱/9۱2/۶3

25۱۶۶۰۱9۸۱۰۰۱۰۰جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 1-20. ساختار بخش اصناف شهرستاا اصاهاا

سهم ازاشتغال )درصد(سهم ازتعداد )درصد(تعداد اشتغالتعداد واحدنوع فعالیت

2۰42۸5۱۰۷۰99/2۱99/2۱تولیدی

۱523۰3۸۰۷54۰/۱۶4۰/۱۶خدمات فنی

4۰۶9۷۱۰۱۷43۸2/43۸2/43توزیعی

۱۶5224۱3۰5۷9/۱۷۷9/۱۷خدماتی

92۸۷۷232۱93۱۰۰۱۰۰جمع کل

1-3-1-2- عمده محصوالت شهرستاا اصاهاا

کانــی  محصــوالت  وآشــامیدنی ها،  غذائــی  محصــوالت  مهندســی،  خدمــات  ســاختمان،  صنعتــی:  محصــوالت  عمــده 

ازالســتیک  محصــوالت  موتــوری،  نقلیــه  وســایل  وتجهیــزات،  ماشــین آالت  ســاخت  فابریکــی،  فلــزی  غیرفلزی،محصــوالت 

کامپیوتروفعالیت های مربــوط، رادیوتلویزیون  وپالســتیک، ماشــین آالت ودســتگاه های برقــی، انتشــاروچاپ وتکثیــر، منســوجات، 

ــزات اساســی، ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ســاعت، تجهیــزات حمــل  وســایل ارتبــاط، دباغــی -چــرم -کیف-چمدان-کفــش، فل

کاغــذی، مبلمــان ســایرمصنوعات،  کاغذومحصــوالت  ونقــل، چــوب ومحصــوالت چوبــی به جزمبــل، موادومحصــوالت شــیمیائی، 

کک وفــراورده هــای حاصــل ازنفــت، فاضــالب، دفــع  کــو،  ک وعمــل آوردن پوســت خــز، بازیافــت، محصــوالت ازتوتــون وتنبا پوشــا

زبالــه، بهداشــت محیــط و ســایر فعالیت هــای مشــابه، ماشــین آالت دفتــری وحســابداری.

کرومیــت،  مصالــح ســنگی ســاختمانی دانه بنــدی  کنســانتره  عمــده محصــوالت معدنــی: زغــال ســنگ ســخت دانه بنــدی شــده، 

آهــک  ســنگ  شــده،  دانه بنــدی  ماســه  و  شــن  شــده،،  دانه بنــدی  دولومیــت  باالســت(،  و  ســنگ  ریــگ،  )شن،ماســه،  شــده 

شــده. دانه بنــدی 

کرد. کو، غالت، برنج و صیفی جات اشاره  کشاورزی: از فراورده های شهرستان می توان به پنبه، تنبا محصوالت 
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1-3-1-3- زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستاا اصاهاا

جدول 1-21. زیرساخت های تولید و تجارت شهرستاا

۱2تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

۸۶۱وسعت سه شهرک صنعتی جی، سگزی و سپیددشت  )هکتار(

2تعداد سیلو 

۱پایانه صادراتی

1-3-1-4- ساختار جمعیت شهرستاا اصاهاا

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

جــدول )۱-24( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان اصفهــان 4 درصــد رشــد داشــته، تعــداد 

کــه نشــان دهنده بدتــر شــدن شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  افــراد شــاغل ۰/3.5 درصــد رشــد شــده اســت 

جدول 1-24. جمعیت شهرستاا اصاهاا

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

%2243249234۰5۶44جمعیت )نفر(

%۶5۱۰52۶۷3۶293.5تعداد افراد شاغل )نفر(

%۱۸-۱۰۰4۸3۸252۱جمعیت بیکار )نفر(

%۱۰-4۶.242نرخ مشارکت )درصد(

%45-۱۱.2۶.2نرخ بیکاری

1-3-2- ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدا و تجارت شهرستاا

1-3-2-1- نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا اصاهاا

قابــل   )25-۱( اســتان اصفهــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان اصفهــان در جــدول  آمایــش  اســاس ســند مصــوب  بــر 

اســت.   مشــاهده 
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جدول 1-25: نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا اصاهاا

بازرگانی و خدماتمعداصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی،تولید منسوجات، تولید پوشاک، دباغی و 
عمل آوردن چرم، تولید چوب و محصوالت چوبی، تولید کاغذ و محصوالت 
کاغذی، انتشارات و چاپ، صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و 
سوخت های هسته ای،صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی، تولید 
محصوالت الستیکی و پالستیکی، تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی، 
تولید فلزات اساسی، تولید محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت و 

تجهیزات، تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر، 
تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی، تولید ماشین آالت و 

دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر، تولید رادیو و تلویزیون 
و دستگاه ها و وسایل ارتباطی، تولید ابزار پزشکی و اپتیکی، تولید وسایل 
نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر، تولید سایر تجهیزات حمل و نقل، تولید 

مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر، بازیافت

زغال سنگ سخت دانه بندی 
شده،کنسانتره کرومیت،  مصالح 

سنگیساختمانی دانه بندی 
شده )شن،ماسه،ریگ،سنگو 
باالست(،دولومیت دانه بندی 
شده،، شن و ماسه دانه بندی 
شده،سنگ آهک دانه بندی 

شده.

حمل و نقل هوایی، فعالیت های 
پشتیبان و کمکی حمل و نقل، 
سایر فعالیت های کسب و کار، 
کامپیوتر و فعالیت های وابسته

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱399.

1-3-2-2- اشتغال مطلوب بخش صنعت معدا وتجارت در افق 1404

کــه در ســال ۱4۰4 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان اصفهــان ۱۷۸۷3۱ نفــر خواهــد  بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه ۷۸295 نفــر آن مربــوط بــه شهرســتان اصفهــان اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن  بــود 

و تجــارت 44۸۷۰ نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 1-26. پیش بینی جمعیت و همدفگذاری اشتغال شهرستاا اصاهاا

پیش بینی شغل13951400

 جمعیت
تعداد افراد جمعیت بیکارجمعیت فعال )نار(

جمعیت فعال  جمعیت )نار(شاغل
)هزار نار(

جمعیت بیکار 
)هزار نار(

تعدادافراد شاغل 
شهرستاا )هزار 

نار(

تعداد شغل مورد 
نیازشهرستاا 

طی  5سال)99-
)140

سهم بخش 
صنعت، معدا و 

تجارت

5۱2۰۸5۰4۰۱۷3۰42۱5۱34۱4۸۰3۸۸539۱/۰۰۱۷4۷/54۱۷5/29۱5۷2/2۶۱۷۸,۷3۱۱۰2,429اصفهان

2243249۱۷94۱5۸۱۰۰4۸3۶5۱۰5223۶۱/59۷۶5/53۷۶/۷9۶۸۸/۷5۷۸,29544,۸۷۰اصفهان

گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، ۱4۰۰ ماخذ: 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا اصاهاا 1-3-2-3- طر

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

ح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام ۱ تــا 59  ح جــدول )۱-2۷(، اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر ســرزمین بــه شــر

گیرنــد.  ح هــای شهرســتان اصفهــان قــرار  کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طر کــه اشــتغال زایی بیشــتر و ســرمایه  درصــد 
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا اصاهاا  جدول 1-27. طر

گروه فعالیت دو رقمی ح تعداد طر مجموع اشتغال مجوز نوع پروژه

ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33( 3 ۶۱

نیمه تمام یک تا 59 درصد

استخراج زغال سنگ ولینیت ..)۱۰( ۱ 2۰

انتشاروچاپ وتکثیر)22( 2 5۰

بازیافت)3۷( ۶۰ 9۰4

پوشاک وعمل آوردن پوست خز)۱۸( 3 ۱43

چوب ومحصوالت چوبی به جزمبل)2۰( 2 22

رادیوتلویزیون وسایل ارتباط)32( ۱ ۱۰

ساخت فلزات اساسی)2۷( 2۰ ۱۸۰3

ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)2۱( ۱۱ 2۷3

نیمه تمام یک تا 59 درصد

ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29( ۱۷ 3۸3

ساخت منسوجات)۱۷( 4۰ 9۱۶

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24( ۱۷ ۷54

سایرفعالیت های خدمات مهندسی)۷4( ۸ 22۱

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( 4۰ ۱25۰

کامپیوتروفعالیت های مربوطه)۷2( 9 44

کک وفراورده های حاصل ازنفت)23( ۸ ۱5۶

ماشین آالت ودستگاه های برقی)3۱( ۷ 39۰

مبلمان سایرمصنوعات)3۶( 2 ۸5

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( 4۰ ۶۱۱

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( ۱2 ۷۰9

محصوالت فلزی فابریکی)2۸( 25 53۱

وسایل نقلیه موتوری)34( 5 ۱۱5

ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33( 4 ۶۸

نیمه تمام باالی ۶۰ درصد

استخراج سایرمعادن)۱4( ۱ 3۰

انتشاروچاپ وتکثیر)22( 2 23

بازیافت)3۷( 23 2۷۸

پوشاک وعمل آوردن پوست خز)۱۸( 3 4۸
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گروه فعالیت دو رقمی ح تعداد طر مجموع اشتغال مجوز نوع پروژه

چوب ومحصوالت چوبی به جزمبل)2۰( 4 ۸2

نیمه تمام باالی ۶۰ درصد

دباغی -چرم -کیف-چمدان-کفش)۱9( ۱ ۱5

رادیوتلویزیون وسایل ارتباط)32( 2 4۷

ساخت فلزات اساسی)2۷( ۱۶ 4۱3

ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)2۱( ۱۰ 295

ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29( ۱۸ 4۰3

ساخت منسوجات)۱۷( 5۸ 2۶5۷

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24( 32 ۱۱۸۸

سایرفعالیت های خدمات مهندسی)۷4( ۶ ۱4۷

نیمه تمام باالی ۶۰ درصد

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( 5۸ ۱2۰4

کامپیوتروفعالیت های مربوطه)۷2( ۱ ۶

کک وفراورده های حاصل ازنفت)23( 2 3۰

ماشین آالت ودستگاه های برقی)3۱( 5 ۱39

مبلمان سایرمصنوعات)3۶( ۱ ۱۰۰

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( 3۶ ۷2۷

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( ۱۷ 5۰۰

محصوالت فلزی فابریکی)2۸( ۱5 52۱

وسایل نقلیه موتوری)34( 3 ۷۸

انتشاروچاپ وتکثیر)22( 2 ۱2

راکد

بازیافت)3۷( ۱ 4

پوشاک وعمل آوردن پوست خز)۱۸( 4 ۱۸۸

چوب ومحصوالت چوبی به جزمبل)2۰( ۷ ۶۰

دباغی -چرم -کیف-چمدان-کفش)۱9( ۱ 29

رادیوتلویزیون وسایل ارتباط)32( 2 2۸4

ساخت فلزات اساسی)2۷( 4 ۸2

ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)2۱( 5 4۶

ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29( 29 352
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گروه فعالیت دو رقمی ح تعداد طر مجموع اشتغال مجوز نوع پروژه

ساخت منسوجات)۱۷( ۸۷ ۱۶2۰

راکد

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24( ۸ ۷4

سایرتجهیزات حمل ونقل)35( 4 ۱۶

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( 5۰ ۸95

کک وفراورده های حاصل ازنفت)23( ۱ 2۰

ماشین آالت دفتری وحسابداری)3۰( 2 2۸

ماشین آالت ودستگاه های برقی)3۱( ۱۱ ۸۸

مبلمان سایرمصنوعات)3۶( 4 2۸

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( 44 3۶4

راکد
محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( 32 5۶9

محصوالت فلزی فابریکی)2۸( 3۰ ۱۸۷

وسایل نقلیه موتوری)34( ۱۶ ۱۱4

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24( ۱ 4۰۰ ایجادی

1-4- شهرستاا برخوار
کیلومتــر  شهرســتان برخــوار بــا وســعت 2۱۸۰۰۰هکتــار در شــمال اصفهــان واقــع شــده اســت. از ایــن مســاحت حــدود یــک هــزار ۸۶3 

ــا سرشــماری ســال ۱395 هجــری شمســی جمعیــت ایــن شهرســتان  ــر ب ــه صــورت ارتفاعــات اســت. براب ــع آن دشــت و بقیــه ب مرب

کن هســتند. کــه از ایــن میــان ۱۱3٬۸۷5 نفــر در نقــاط شــهری و ۸٬544 نفــر در نقــاط روســتایی ســا ۱22٬4۱9 نفــر اســت 

1-4-1- ساختار موجود 

1-4-1-1- ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا

ــرداری بخــش صنعــت از اشــتغال 42 درصــد و ســهم اصنــاف از اشــتغال 5۸ درصــد اســت.  ــه بهــره ب ســهم بنگاه هــای دارای پروان

جــدول)۱-25( و جــدول )2۶-۱(
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جدول 1-25. ساختار بخش صنعت شهرستاا برخوار

حکد آیسیک سهم از تعداد اشتغال )درصد(سهم از تعداد واحد )درصد(اشتغال مجوزتعداد طر

332۰۱۷۶3/۰۷۱/4۸

۱454۶۰/۷۷۰/39

222۱۰۰/3۱۰/۰۸

3۷4۷2۰/۶۱۰/۶۱

2۰3۱9۰/4۶۰/۱۶

۱9۱5۰/۱5۰/۰4

32۱5۰/۱5۰/۰4

2۷۷۱۰۷۱/۰۸۰/9۰

2۱۱2253۱/۸42/۱3

29۶۶۱۰95۱۰/۱49/24

۱۷324244/923/5۸

242۷3۶۰4/۱53/۰4

45۱3۰۰/۱5۰/25

35۱۶۰/۱5۰/۰5

۷432۶۰/4۶۰/22

2۶2۸۷۶۷۸944/۰95۷/2۷

۶3۱۷۰/۱5۰/۰۶

232۱۷۰/3۱۰/۱4

3۰۱9۰/۱5۰/۰۸

3۱222۶33/3۸2/22

3۶۸۶۸۱/23۰/5۷

۱۶۱۸۰/۱5۰/۰۷

25۷۱۱۰۷3۱۰/9۱9/۰5

۱5۱۰۱۸۸۱/54۱/59

2۸4۸4۸۱۷/3۷4/۰۶

34۱53۱۸2/3۰2/۶۸

۶5۱۱۱۸55۱۰۰۱۰۰جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب
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جدول 1-26. ساختار بخش اصناف شهرستاا برخوار

سهم از اشتغال )درصد(سهم از تعداد )درصد(تعداد اشتغالتعداد واحدنوع فعالیت

2452۶۱3۰5۶/3۷3۷/5۶تولیدی

۸452۱۱394/۱2۱2/94خدمات فنی

239۸5995۷3/3۶3۶/۷3توزیعی

۸332۰۸3۷۶/۱2۱2/۷۶خدماتی

۶52۸۱۶32۰۱۰۰۱۰۰جمع کل

1-4-1-2- عمده محصوالت شهرستاا برخوار

مبلمــان  وتجهیــزات،  ماشــین آالت  کاغــذی،  کاغذومحصــوالت  اساســی،  فلــزات  ســاخت  صنعتــی:  محصــوالت  عمــده 

کانــی غیرفلــزی،  ازالســتیک وپالســتیک، منســوجات، محصــوالت  فابریکــی، محصــوالت  فلــزی  ســایرمصنوعات، محصــوالت 

وســایل نقلیــه موتــوری، ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ســاعت، چــوب ومحصــوالت چوبــی به جزمبــل، ماشــین آالت ودســتگاه های 

برقــی، محصــوالت غذائــی وآشــامیدنی ها، موادومحصــوالت شــیمیائی، بازیافــت، رادیوتلویزیــون وســایل ارتبــاط، دباغــی -چــرم 

کک وفــراورده هــای حاصــل ازنفــت، ماشــین آالت  کــو،  -کیف-چمدان-کفــش، تجهیــزات حمــل ونقــل، محصــوالت ازتوتــون وتنبا

دفتــری وحســابداری، ســاختمان.

عمــده محصــوالت معدنــی: مصالــح ســنگی ســاختمانی دانه بنــدی شــده )شن،ماســه، ریــگ، ســنگ و باالســت(، دولومیــت 

دانه بنــدی شــده،، شــن و ماســه دانه بنــدی شــده، ســنگ آهــک دانه بنــدی شــده.

گنــدم جــو، آفتابگــردان  کشــت محصــوالت زراعــی ایــن شهرســتان اعــم از بهــاره و پاییــزه شــامل  کشــاورزی: ســطح زیــر  محصــوالت 

کشــت  زیــر  آجیلــی، چغندرقنــد، دانه هــای روغنــی، ذرت علوفــه ای، یونجــه، ســبزی و صیفــی مــی باشــد. همچنیــن ســطح 

ــد.  ــته  دار می باش ــه  دار و هس ــان دان ــواع درخت ــته و ان ــار، پس ــور، ان ــامل انگ ــات( ش ــی )باغ ــوالت دائم محص

1-4-1-3- زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستاا برخوار

جدول 1-27. زیرساخت های تولید و تجارت شهرستاا

۱تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

۱۰۰۰وسعت  )هکتار(

1-4-1-4- ساختار جمعیت شهرستاا برخوار

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

خ بیــکاری اســتان تــا ســال ۱399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز آمــار ایــران  ۱395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــر

ح جــدول )۱-2۸( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــر
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جدول 1-28. جمعیت شهرستاا برخوار

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

%۱224۱9۱2۷۷3۰4جمعیت )نفر(

%4.2-3۸3533۶۷۶۱تعداد افراد شاغل )نفر(

%293۶45۰353جمعیت بیکار )نفر(

%۱۰-4۶.242نرخ مشارکت )درصد(

%45-۱۱.2۶.2نرخ بیکاری

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

جــدول )۱-2۸( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان برخــوار 4 درصــد رشــد داشــته، تعــداد 

ــر شــدن شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  کــه نشــان دهنده بدت کاهــش داشــته اســت  افــراد شــاغل ۰/4.3 درصــد 

 1-4-2- ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدا و تجارت شهرستاا

1-4-2-1- نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا برخوار

بر اساس سند مصوب آمایش استان برخوار، نقشه مطلوب توسعه شهرستان برخوار در جدول )۱-29( قابل مشاهده است.  

جدول 1-29. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا برخوار

بازرگانی و خدماتمعداصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی،تولید منسوجات، تولید کاغذ و محصوالت 
کاغذی، انتشارات و چاپ، صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی، تولید 

محصوالت الستیکی و پالستیکی، تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی، تولید 
محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات، تولید ماشین آالت و 
تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر، تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر 

و نیم تریلر، تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر

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

دولومیت دانه بندی شده، شن و ماسه 
دانه بندی شده، سنگ آهک دانه بندی 

شده.

سایر فعالیت های 
کسب و کار

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱399.

1-4-2-2- اشتغال مطلوب بخش صنعت معدا وتجارت در افق 1404

کــه در ســال ۱4۰4 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان برخــوار ۱۷۸۷3۱ نفــر خواهــد  بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 42۷3 نفــر آن مربــوط بــه شهرســتان برخــوار اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و  بــود 

تجــارت 2449 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 
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جدول 1-30. پیش بینی جمعیت و همدفگذاری اشتغال شهرستاا برخوار

پیش بینی 13951400
شغل

تعدادافراد جمعیت بیکارجمعیت فعالجمعیت )نار(
جمعیت فعال  جمعیت )نار(شاغل

)هزارنار(
جمعیت بیکار   

)هزار نار(

تعدادافراد 
شاغل 

شهرستاا    
)هزار نار(

تعدادشغل مورد 
نیازشهرستاا 

طی5سال        
)1404-99(

سهم بخش 
صنعت، معدا 

و تجارت

5۱2۰۸5۰4۰۱۷3۰42۱5۱34۱4۸۰3۸۸539۱/۰۰۱۷4۷/54۱۷5/29۱5۷2/2۶۱۷۸,۷3۱۱۰2,429اصفهان

۱224۱99۱45۷293۶3۸3۸3۱2۸/۸۸4۱/۷۸4/۱93۷/594,2۷32,449برخوار

گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، ۱4۰۰ ماخذ: 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا برخوار 1-4-2-3- طر

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

ح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام ۱ تــا 59  ح جــدول)۱-3۱(، اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر ســرزمین بــه شــر

ــد.  گیرن ــرار  ح هــای شهرســتان برخوارق ــد، می تواننــد در اولویــت طر ــاز دارن کمتــری را نی ــه اشــتغال زایی بیشــتر و ســرمایه  ک درصــد 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا برخوار  جدول1-31. طر

گروه فعالیت 2 رقمی ح تعداد طر مجموع اشتغال مجوز نوع پروژه

ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)2۱( 2 ۱۸

نیمه تمام یک تا 59 درصد

ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29( 3 94

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24( 2 29

سایرفعالیت های خدمات مهندسی)۷4( ۷ ۱۰4

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( ۱ ۱2

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( 5 9۸

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( 3 ۷5

محصوالت فلزی فابریکی)2۸( 4 ۸۰

وسایل نقلیه موتوری)34( ۱ 2۱4

انتشاروچاپ وتکثیر)22( 2 4۰

نیمه تمام باالی ۶۰ درصد
ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)2۱( 3 ۱99

ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29( ۷ 393

ساخت منسوجات)۱۷( 5 ۸۷
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گروه فعالیت 2 رقمی ح تعداد طر مجموع اشتغال مجوز نوع پروژه

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( ۱9 533

نیمه تمام باالی ۶۰ درصد

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( ۱۱ ۱۷2

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( ۷ ۱45

محصوالت فلزی فابریکی)2۸( 4 ۸5

وسایل نقلیه موتوری)34( ۱ ۱5۰

ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33( ۱ ۱۰

راکد

ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29( ۶ 59

ساخت منسوجات)۱۷( 3 24

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24( ۱ ۷

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( ۱۱ ۱49

ماشین آالت ودستگاه های برقی)3۱( ۱ ۱2

محصوالت فلزی فابریکی)2۸( ۶ ۱۱۰

وسایل نقلیه موتوری)34( 2 ۱4

1-5- شهرستاا بوئین میاندشت
اقلیــم  اســت و  اصفهــان  اســتان  شهرســتان های  غربی تریــن  از  مربــع  کیلومتــر   ۱۰۰۰ وســعت  بــا  میاندشــت  بوییــن  شهرســتان 

کوهســتانی دارد. ایــن شهرســتان شــمال بــا شهرســتان خوانســار و از جنــوب شهرســتان فریدونشــهر و از شــرق بــا شهرســتان فریــدن 

و از غــرب بــا اســتان لرســتان و شهرســتان الیگــودرز هــم مــرز اســت. جمعیــت ایــن شهرســتان در ســال ۱395، 24۱۶3 نفــر تخمیــن 

زده شــده اســت.

1-5-1- ساختار موجود 

1-5-1-1- ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا

ســهم بنگاه هــای دارای پروانــه بهــره بــرداری بخــش صنعــت از اشــتغال 4.5 درصــد و ســهم اصنــاف از اشــتغال 95.5 درصــد اســت. 

جــدول)۱-32( و جــدول )33-۱(.
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جدول 1-32. ساختار بخش صنعت شهرستاا بوئین میاندشت

حکد آیسیک سهم از تعداد اشتغال )درصد(سهم از تعداد واحد )درصد(اشتغال مجوزتعداد طر

۱4۱۱5۶/259/۸۷

۱۷۱2۰۶/25۱3/۱۶

۷4۱2۰۶/25۱3/۱۶

2۶۱۱۸۶۶۸/۷55۶/5۸

3۱۱4۶/252/۶3

25۱۷۶/254/۶۱

۱۶۱52۱۰۰۱۰۰جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 1-33. ساختار بخش اصناف شهرستاا بوئین میاندشت

سهم از اشتغال )درصد(سهم از تعداد )درصد(تعداد اشتغالتعداد واحدنوع فعالیت

25۰۶25۱9/43۱9/43تولیدی

۱۸۶4۶5۱4/45۱4/45خدماتفنی

۶۸۶۱۷۱553/3۰53/3۰توزیعی

۱۶54۱3۱2/۸2۱2/۸2خدماتی

۱2۸۷32۱۸۱۰۰۱۰۰جمع کل

1-5-1-2- عمده محصوالت شهرستاا بوئین میاندشت

کانــی غیرفلــزی، محصــوالت ازالســتیک وپالســتیک،  عمــده محصــوالت صنعتــی: ماشــین آالت ودســتگاه های برقــی، محصــوالت 

منســوجات.

عمــده محصــوالت معدنــی: مصالــح ســنگی ســاختمانی دانه بنــدی شــده )شن،ماســه، ریــگ، ســنگ و باالســت(، دولومیــت 

دانه بنــدی شــده،، شــن و ماســه دانه بنــدی شــده، ســنگ آهــک دانه بنــدی شــده.

کشــت عبارتنــد از :  کشــاورزی شهرســتان بوییــن میاندشــت بــه ترتیــب ســطح زیــر  کشــاورزی: عمــده محصــوالت  محصــوالت 

گنــدم - ســیب زمینــی - جــو - حبوبــات -کلــزا - ماشــک - هلــر و پیــاز مــی باشــد علوفــه- 
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1-5-1-3- زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستاا بوئین میاندشت

جدول 1-33. زیرساخت های تولید و تجارت شهرستاا

۱تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

1-5-1-4- ساختار جمعیت شهرستاا بوئین میاندشت

خ بیــکاری شهرســتان بوئیــن میاندشــتمربوط  آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــر

خ بیــکاری اســتان تــا ســال ۱399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز آمــار  بــه ســال ۱395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــر

ح جــدول )۱-34( بــرآورد شــده  ایــران منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــر

اســت.

جدول 1-34. جمعیت شهرستاا بوئین میاندشت

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

%24۱۶3252۱۱4جمعیت )نفر(

%۰.۸-۷3۱۸۷25۶تعداد افراد شاغل )نفر(

%۱3-۱۰۱9۸۸9جمعیت بیکار )نفر(

%۱۰-4۶.242نرخ مشارکت )درصد(

%45-۱۱.2۶.2نرخ بیکاری

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

ــد  ــد رش ــت 4 درص ــن میاندش ــتان بوئی ــت شهرس ــر، جمعی ــاله اخی ــی دوره 5 س ــه ط ــود اینک ــا وج ــت ب ــهود اس ــدول )۱-34( مش ج

کــه نشــان دهنده بدتــر شــدن شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  کاهــش داشــته اســت  داشــته، تعــداد افــراد شــاغل ۰/۸ درصــد 

1-5-2- ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدا و تجارت شهرستاا

1-5-2-1- نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا بوئین میاندشت

بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان بوئیــن میاندشــت، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان بوئیــن میاندشــت در جــدول )35-۱( 

قابل مشــاهده اســت.  
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جدول 1-35. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا بوئین میاندشت

بازرگانی و خدماتمعداصنعت

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی، 
محصوالت کانی غیرفلزی 

مصالح سنگی ساختمانی دانه بندی شده )شن،ماسه،ریگ،سنگوباالست(،د
ولومیت دانه بندی شده،،شن و ماسه دانه بندی شده، سنگ آهک دانه بندی 

شده.
-

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱399.

1-5-2-2- اشتغال مطلوب بخش صنعت معدا وتجارت در افق 1404

کــه در ســال ۱4۰4 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان بوئیــن میاندشــت ۱۷۸۷3۱ نفــر  بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه ۸43 نفــر آن مربــوط بــه شهرســتان بوئیــن میاندشــت اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش  خواهــد بــود 

صنعــت، معــدن و تجــارت 4۸3 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 1-36.پیش بینی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستاا بوئین میاندشت

پیش بینی شغل13951400

تعدادافراد جمعیت بیکارجمعیت  فعالجمعیت   )نار(
جمعیت فعال جمعیت )نار(شاغل

)هزارنار(
جمعیت بیکار 

)هزارنار(

تعدادافرادشاغل 
 شهرستاا   

)هزار نار(

تعداد شغل 
موردنیاز 

شهرستاا 
طی5سال          

)140-99(

سهم بخش 
صنعت،معدا 

و تجارت

5۱2۰۸5۰4۰۱۷3۰42۱5۱34۱4۸۰3۸۸539۱/۰۰۱۷4۷/54۱۷5/29۱5۷2/2۶۱۷۸,۷3۱۱۰2,429اصفهان

بوئین 
24۱۶3۱95۰۷۱۰۱9۷3۱۸25/44۸/25۰/۸3۷/42۸434۸3میاندشت

گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، ۱4۰۰ ماخذ: 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا بوئین میاندشت 1-5-2-3- طر

ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان بوئیــن میاندشــتبا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات  طبقه بنــدی طر

ح هــای ایجــادی، و نیمــه  ح جــدول)۱-3۷(، اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر آمایــش ســرزمین بــه شــر

ح هــای شهرســتان بوئیــن  کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طر کــه اشــتغال زایی بیشــتر و ســرمایه  تمــام ۱ تــا 59 درصــد 

ــد.  گیرن میاندشــت قــرار 
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا بوئین میاندشت جدول 1-37. طر

نوع پروژهگروه فعالیت 2 رقمیپیشرفتاشتغال مجوزنام واحد

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25(۱۶۶/۶9تعاونی تولید لوله پلی اتیلن کبیر فریدن
نیمه تمام باالی ۶۰ درصد 

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25(۶9۶فرهاد شاهسونی

1-6- شهرستان تیران و کرون

کــرون از جنــوب غربــی بــه اســتان چهارمحــال  کیلومتــری اصفهــان واقــع شده اســت. تیــران و  َکــرَون در 45  شهرســتان تیــران و 

بختیــاری و از شــرق و شــمال بــه شهرســتان نجف آبــاد، از غــرب بــه شهرســتان های فریــدن و چــادگان از جنــوب بــه شهرســتان 

لنجــان محــدود می گــردد. ایــن شهرســتان دارای هوایــی نســبتًا معتــدل و زمســتان های ســرد اســت. بنابــر سرشــماری مرکــز آمــار 

ــت. ــر بوده اس ــا ۷۱5۸3 نف ــر ب ــال ۱395 براب ــرون در س ک ــران و  ــتان تی ــت شهرس ــران، جمعی ای

1-6-1- ساختار موجود 

1-6-1-1- ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا

ــت.  ــد اس ــتغال ۷۰ درص ــاف از اش ــهم اصن ــد و س ــتغال 3۰ درص ــت از اش ــش صنع ــرداری بخ ــره ب ــه به ــای دارای پروان ــهم بنگاه ه س

جــدول)۱-3۸( و جــدول )39-۱(.

کروا جدول 1-38. ساختار بخش صنعت شهرستاا تیراا و 

حکد آیسیک سهم از اشتغال )درصد(سهم از تعداد )درصد(اشتغال مجوزتعداد طر

۱4۷۷۰2/۰5۱/۷2

3۷34۶۰/۸۸۱/۱3

2۰۱3۰/29۰/۰۷

32۱22۰/29۰/54

2۷۷۱۱۷2/۰52/۸۷

2۱۱5۰/29۰/۱2

295۱۰9۱/4۶2/۶۸

۱۷2۱5۰/5۸۰/3۷

24۱۰5۸۶2/92۱4/4۰

2۶25۶۱924۷4/۸54۷/2۷

3۱3۱3۰/۸۸۰/32
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حکد آیسیک سهم از اشتغال )درصد(سهم از تعداد )درصد(اشتغال مجوزتعداد طر

25۱۱3۰۸3/22۷/5۷

۱5۷3۱۰2/۰5۷/۶2

2۸255۰۸۷/3۱۱2/4۸

34334۰/۸۸۰/۸4

3424۰۷۰۱۰۰۱۰۰جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

کروا جدول 1-39. ساختار بخش اصناف شهرستاا تیراا و 

سهم ازاشتغال)درصد(سهم ازتعداد )درصد(تعداد اشتغالتعداد واحدنوع فعالیت

۱۱۶۸292۰3۱/4۰3۱/4۰تولیدی

۸342۰۸522/4222/42خدمات فنی

۱35۷33933۶/4۸3۶/4۸توزیعی

3۶۱9۰39/۷۰9/۷۰خدماتی

3۷2۰93۰۰۱۰۰۱۰۰جمع کل

کروا 1-6-1-2- عمده محصوالت شهرستاا تیراا و 

کانــی غیرفلــزی، محصــوالت غذائــی وآشــامیدنی ها، ماشــین آالت ودســتگاه های برقــی،  عمــده محصــوالت صنعتــی: محصــوالت 

کاغــذی،  کاغذومحصــوالت  محصــوالت ازالســتیک وپالســتیک، چــوب ومحصــوالت چوبــی به جزمبــل، وســایل نقلیــه موتــوری، 

محصــوالت فلــزی فابریکــی، فلــزات اساســی، موادومحصــوالت شــیمیائی، منســوجات، ماشــین آالت وتجهیــزات، بازیافــت.

عمــده محصــوالت معدنــی: ســنگ آهــن،  مصالــح ســنگی ســاختمانی دانه بنــدی شــده )شن،ماســه، ریــگ، ســنگ و باالســت(، 

دولومیــت دانه بنــدی شــده،، شــن و ماســه دانه بنــدی شــده، ســنگ آهــک دانه بنــدی شــده.

گل هــای شــاخه  گــردو، انگــور، انــار، زردآلــو، آلبالــو، هلــو، زعفــران، فلفــل، خیــار، بادمجــان،  کشــاورزی: غــالت، بــادام،  محصــوالت 

کشــاورزی ایــن شهرســتان اســت. گوجــه زیتونــی از مهمتریــن محصــوالت  گوجــه درشــت و  بریــده، 
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کروا 1-6-1-3- زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستاا تیراا و 

جدول 1-40. زیرساخت های تولید و تجارت شهرستاا

3تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

کروا 1-6-1-4- ساختار جمعیت شهرستاا تیراا و 

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

خ بیــکاری اســتان تــا ســال ۱399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز آمــار ایــران  ســال ۱395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــر

ح جــدول )۱-4۱( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــر

کروا جدول 1-41. جمعیت شهرستاا تیراا و 

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

4%۷۱5۷5۷4۶۸۰جمعیت )نفر(

-4%223422۱493تعداد افراد شاغل )نفر(

33%۱9۷۷2۶33جمعیت بیکار )نفر(

-۱۰%4۶.242نرخ مشارکت )درصد(

-45%۱۱.2۶.2نرخ بیکاری

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

کــرون 4 درصــد رشــد داشــته،  جــدول )۱-4۱( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان تیــران و 

کــه نشــان دهنده بدتــر شــدن شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  کاهــش داشــته اســت  تعــداد افــراد شــاغل 4 درصــد 
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 1-6-2- ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدا و تجارت شهرستاا

کروا 1-6-2-1- نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا تیراا و 

کــرون در جــدول )۱-42( قابــل  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان اصفهــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان تیــران و 

مشــاهده اســت.  

کروا جدول 1-42. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا تیراا و 

بازرگانی و خدماتمعداصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید کاغذ و محصوالت کاغذی، صنایع 
تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته ای، صنایع 

تولید مواد و محصوالت شیمیایی، تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی، 
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی، تولید فلزات اساسی، تولید محصوالت 
فلزی فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات، تولید ماشین آالت و تجهیزات 

طبقه بندی نشده در جای دیگر، بازیافت

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

شده، سنگ آهک دانه بندی شده

سایرفعالیت های کسب 
وکار کامپیوتر و فعالیت های 

مربوط 

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱399.

1-6-2-2- اشتغال مطلوب بخش صنعت معدا وتجارت در افق 1404

کــه در ســال ۱4۰4 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان اصفهــان ۱۷۸۷3۱ نفــر خواهــد  بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــرون اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت،  کــه ۱4۷۰ نفــر آن مربــوط بــه شهرســتان تیــران و  بــود 

معــدن و تجــارت ۸42 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

کروا جدول 1-43. پیش بینی جمعیت و همدفگذاری اشتغال شهرستاا تیراا و 

پیش بینی شغل13951400

جمعیت فعال جمعیت )نار(تعدادافراد شاغلجمعیت بیکارجمعیت فعالجمعیت )نار(
)هزارنار(

جمعیت بیکار 
)هزار نار(

تعدادافرادشاغل 
شهرستاا 
 )هزار نار(

تعداد شغل مورد 
نیاز شهرستاا طی 
5سال )1404-99(

سهم بخش صنعت 
معدا و تجارت

5۱2۰۸5۰4۰۱۷3۰42۱5۱34۱4۸۰3۸۸539۱/۰۰۱۷4۷/54۱۷5/29۱5۷2/2۶۱۷۸,۷3۱۱۰2,429اصفهان

تیران و 
۷۱5۷5545۱۱۱9۷۷22342۷5/3524/432/452۱/9۸2,49۸۱,432کرون

گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، ۱4۰۰ ماخذ: 

کروا ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا تیراا و  1-6-2-3- طر

کرونبــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش  طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان تیــران و 

ــا 59  ــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام ۱ ت ســرزمین بــه شــرح جــدول)۱-44(، اســت. ب

گیرند.  کــرون قــرار  کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طرح هــای شهرســتان تیــران و  کــه اشــتغال زایی بیشــتر و ســرمایه  درصــد 
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کروا  ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا تیراا و  جدول 1-44. طر

گروه فعالیت 2 رقمی ح تعداد طر مجموع اشتغال مجوز نوع پروژه

استخراج سایرمعادن)۱4( ۱ ۱2

نیمه تمام یک تا 59 درصد

ساخت فلزات اساسی)2۷( 2 9۰

سایرفعالیت های خدمات مهندسی)۷4( ۱ ۱4

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( 25 53۰

کامپیوتروفعالیت های مربوطه)۷2( ۱ ۶

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( ۱ ۱5

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( 4 ۱3۰

بازیافت)3۷( 2 92

نیمه تمام باالی ۶۰ درصد

ساخت فلزات اساسی)2۷( ۷ ۱45

ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)2۱( ۱ ۱2

ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29( 2 3۶

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( ۶5 ۱۰۷3

کک وفراورده های حاصل ازنفت)23( ۱ ۶

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( ۱ ۱5

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( ۱ ۱۸

محصوالت فلزی فابریکی)2۸( ۱ 2۰

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( ۱ ۱۰2 راکد

1-7- شهرستاا چادگاا
کننــد. مرکــز  کــه مــردم آن بــه زبــان ترکــی قشــقایی صحبــت مــی  شهرســتان چــادگان یکــی از شهرســتان های اســتان اصفهــان اســت 

گردیده اســت و  کیلومتــری غــرب مرکــز اســتان واقــع  ایــن شهرســتان، شــهر چــادگان اســت. مرکــز شهرســتان در فاصلــه تقریبــی ۱۱5 

کــرون، از ســمت شــمال غــرب بــا شهرســتان فریــدن،  کیلومتــر مربــع از ســمت شــمال و شــرق بــا شهرســتان تیــران و  بــا مســاحت ۱2۰۰ 

از ســمت غــرب بــا شهرســتان فریدون شــهر و از ســمت جنــوب بــا اســتان چهارمحــال و بختیــاری هم مــرز می باشــد. جمعیــت ایــن 

شهرســتان در ســال ۱395، 324۷9 نفــر تخمیــن زده شــده اســت.
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1-7-1- ساختار موجود 

1-7-1-1- ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا

ســهم بنگاه هــای دارای پروانــه بهــره بــرداری بخــش صنعــت از اشــتغال 2 درصــد و ســهم اصنــاف از اشــتغال 9۸ درصــد اســت. 

جــدول)۱-45( و جــدول )4۶-۱(.

جدول 1-45. ساختار بخش صنعت شهرستاا چادگاا

حکد آیسیک ح )درصد(تعداد اشتغالتعداد طر سهم از تعداد اشتغال )درصد(سهم از تعداد طر

۱4۱۷۱۶/۶۷۸/۱4

2۶424۶۶/۶۷2۷/9۱

2۸۱55۱۶/۶۷۶3/95

۶۸۶۱۰۰۱۰۰جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 1-46. ساختار بخش اصناف شهرستاا چادگاا

سهمازاشتغال )درصد(سهمازتعداد )درصد(تعداد اشتغالتعداد واحدنوع فعالیت

3۰۶۷۶5۱۸/2۷۱۸/2۷تولیدی

23۰5۷5۱3/۷3۱3/۷3خدمات فنی

94۰235۰5۶/۱25۶/۱2توزیعی

۱9949۸۱۱/۸۸۱۱/۸۸خدماتی

۱۶۷54۱۸۸۱۰۰۱۰۰جمع کل

1-7-1-2- عمده محصوالت شهرستاا چادگاا

کانی غیرفلزی و محصوالت فلزی فابریکی. عمده محصوالت صنعتی: محصوالت 

ک رس. عمده محصوالت معدنی: استخراج سنگ -شن وماسه وخا

گندم-ســیبزمینی - علوف جــات و  کشــاورزی: عــالوه بــر دام و طیــور، مهمتریــن محصــوالت زراعــی شهرســتان شــامل  محصــوالت 

گــردو- هلــو - زرد آلــو - و ســایر اســت. مهمتریــن محصــوالت باغــی شهرســتان شــامل بــادام- 
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1-7-1-3- زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستاا چادگاا

جدول 1-47. زیرساخت های تولید و تجارت شهرستاا

۱تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

۶۰وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی)هکتار(

1-7-1-4- ساختار جمعیت شهرستاا چادگاا

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

خ بیــکاری اســتان تــا ســال ۱399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز آمــار ایــران  ۱395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــر

ح جــدول )۱-4۸( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــر

جدول 1-48. جمعیت شهرستاا چادگاا

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

%324۷933۸۸۸4جمعیت )نفر(

%۱-9۸4۶9۷53تعداد افراد شاغل )نفر(

%۱4-۱39۱۱۱95جمعیت بیکار )نفر(

%۱۰-4۶.242نرخ مشارکت )درصد(

%45-۱۱.2۶.2نرخ بیکاری

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

جــدول )۱-4۸( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان چــادگان 4 درصــد رشــد داشــته، تعــداد 

کــه نشــان دهنده بدتــر شــدن شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  کاهــش داشــته اســت  افــراد شــاغل ۱ درصــد 

 1-7-2- ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدا و تجارت شهرستاا

1-7-2-1- نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا چادگاا

بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان اصفهــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان چــادگان در جــدول )۷-5( قابــل مشــاهده 

اســت.  
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جدول 1-49. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا چادگاا

بازرگانی و خدماتمعداصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی، تولید محصوالت الستیکی و 
پالستیکی، تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی، تولید فلزات اساسی، تولید محصوالت فلزی فابریکی به جز 

ماشین آالت و تجهیزات
--

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱399.

1-7-2-2- اشتغال مطلوب بخش صنعت معدا وتجارت در افق 1404

کــه در ســال ۱4۰4 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان اصفهــان ۱۷۸۷3۱ نفــر خواهــد  بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه ۱۱34 نفــر آن مربــوط بــه شهرســتان چــادگان اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و  بــود 

تجــارت ۶5۰ نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 1-50. پیش بینی جمعیت و همدفگذاری اشتغال شهرستاا چادگاا

پیش بینی شغل13951400
تعدادافرادشاغل 

 شهرستاا
)هزار نار(

تعدادشغل 
موردنیاز شهرستاا 

 طی5سال   
)1404-99(

سهم بخش 
صنعت، معدا و 

تجارت جمعیتجمعیت )نار(
 فعال

جمعیت 
بیکار

تعداد افراد 
شاغل

جمعیت 
)نار(

جمعیت فعال 
)هزارنار(

جمعیت بیکار 
)هزارنار(

5۱2۰۸5۰4۰۱۷3۰42۱5۱34۱4۸۰3۸۸539۱/۰۰۱۷4۷/54۱۷5/29۱5۷2/2۶۱۷۸,۷3۱۱۰2,429اصفهان

324۷9244۶3۱39۱9۸4۶34/۱9۱۱/۰۸۱/۱۱9/9۷۱,۱34۶5۰چادگان

گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، ۱4۰۰ ماخذ: 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا چادگاا 1-7-2-3- طر

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

ح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام ۱ تــا 59  ح جــدول )۱-5۱(، اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر ســرزمین بــه شــر

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا چادگاا  جدول 1-51. طر

حاشتغال مجوز نوع پروژهگروه فعالیت 2 رقمیتعداد طر

ساخت فلزات اساسی)2۷(3۰۰۱
ایجادی

محصوالت فلزی فابریکی)2۸(۱2۰۱

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(۱۰۱
نیمه تمام یک تا 59 درصد

محصوالت غذائی و آشامیدنی ها)۱5(442
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حاشتغال مجوز نوع پروژهگروه فعالیت 2 رقمیتعداد طر

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶(4۶2

نیمه تمام باالی ۶۰ درصد محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5(322

محصوالت فلزی فابریکی)2۸(۱5۰۱

1-8- شهرستاا خمینی شهر
کــه در آخریــن سرشــماری در ســال ۱395، بــا جمعیتــی حــدود 3۱۰ هــزار نفر  خمینــی شــهر از جملــه شــهرهای اســتان اصفهــان اســت 

کــم ایــران شــناخته شــده اســت. ایــن شــهر از شــمال بــه برخــوار و میمــه، از  کیلومتــر مربــع، پــس از تهــران دومیــن شــهر مترا در ۱۷5 

شــمال غربــی و غــرب بــه شهرســتان نجــف آبــاد، از شــرق و شــمال شــرقی بــه شهرســتان اصفهــان و از جنــوب بــه شــهر درچــه محــدود 

گــرم و خشــک اســت امــا هرچــه از ســمت شــرق و شــمال به ســمت جنــوب می رویــم،  کلــی هــوا  می شــود. در خمینــی شــهر به طــور 

به دلیــل نزدیکــی بــه زاینــده رود، هــوا معتدل تــر می شــود. 

1-8-1- ساختار 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- ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا

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 

ــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت استان-شهرســتان و  ــد و محــرک رشــد اقتصــادی ب مول

چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. ســهم بنگاه هــای دارای پروانــه بهــره 

بــرداری بخــش صنعــت از اشــتغال ۶ درصــد و ســهم اصنــاف از اشــتغال 94 درصــد اســت. جــدول)۱-52( و جــدول )53-۱(.

جدول 1-52. ساختار بخش صنعت شهرستاا خمینی شهر

حکد آیسیک ح )درصد(تعداد اشتغالتعداد طر سهم از تعداد اشتغال )درصد(سهم از تعداد طر

332۰549۸/23۱۷/5۸

22۱5۰/4۱۰/۱۶

3۷۱۸۰/4۱۰/2۶

2۰425۱/۶5۰/۸۰
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حکد آیسیک ح )درصد(تعداد اشتغالتعداد طر سهم از تعداد اشتغال )درصد(سهم از تعداد طر

325432/۰۶۱/3۸

2۷3۷5۱/232/4۰

2۱244۰/۸2۱/4۱

29243۰39/۸۸9/۷۰

۱۷95۶۶۱39/۰92۱/۱۷

2443۰۱/۶5۰/9۶

4529۰/۸2۰/29

2۶۱۸۱5۷۷/4۱5/۰3

3۰۱۱۱۰/4۱۰/35

3۱۱4۱2۶5/۷۶4/۰3

3۶۱۱3۰/4۱۰/42

۱۶۱۱۰۰/4۱۰/32

25۸9۶3/293/۰۷

۱5۱5549۶/۱۷۱۷/5۸

2۸223929/۰5۱2/55

342۱۷۰/۸2۰/54

2433۱23۱۰۰/۰۰۱۰۰/۰۰جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 1-53. ساختار بخش اصناف شهرستاا خمینی شهر

سهم از اشتغال )درصد(سهم از تعداد )درصد(تعداد اشتغالتعداد واحدنوع فعالیت

59۷۱۱492۸29/4۶29/4۶تولیدی

2۶9۸۶۷45۱3/3۱۱3/3۱خدمات فنی

59۶۱۱49۰329/4۱29/4۱توزیعی

5۶3۶۱4۰9۰2۷/۸۱2۷/۸۱خدماتی

2۰2۶۶5۰۶۶5۱۰۰۱۰۰جمع کل
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1-8-1-2- عمده محصوالت شهرستاا خمینی شهر

عمــده محصــوالت صنعتــی: منســوجات، محصــوالت ازالســتیک وپالســتیک، محصــوالت فلــزی فابریکــی، موادومحصــوالت 

به جزمبــل،  چوبــی  ومحصــوالت  چــوب  برقــی،  ودســتگاه های  ماشــین آالت  ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ســاعت،  شــیمیائی، 

رادیوتلویزیــون  ســاختمان،  وآشــامیدنی ها،  غذائــی  محصــوالت  غیرفلــزی،  کانــی  محصــوالت  تجهیــزات،  و  ماشــین  ســاخت 

کــو، ماشــین آالت دفتــری  وســایل ارتبــاط، ســاخت فلــزات اساســی، وســایل نقلیــه موتــوری، بازیافــت، محصــوالت ازتوتــون وتنبا

کاغــذی. کاغذومحصــوالت  مبلمــان ســایرمصنوعات، ســاخت  وحســابداری، 

گالبی و انگور است. کشاورزی: عمده محصوالت باغی شهرستان خمینی شهر شامل درختان سیب، سبیری،  محصوالت 

1-8-1-3- زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستاا خمینی شهر

جدول 1-54. زیرساخت های تولید و تجارت شهرستاا

3تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

1-8-1-4- ساختار جمعیت شهرستاا خمینی شهر

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

خ بیــکاری اســتان تــا ســال ۱399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز آمــار ایــران  ســال ۱395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــر

ح جــدول )۱-55( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــر

جدول 1-55. جمعیت شهرستاا خمینی شهر

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

%3۱9۷2۷33359۷4جمعیت )نفر(

%۸952۷9۶۰۱۱۷.2تعداد افراد شاغل )نفر(

%۱۱-۱32۱۱۱۱۷۶2جمعیت بیکار )نفر(

%۱۰-4۶.242نرخ مشارکت )درصد(

%45-۱۱.2۶.2نرخ بیکاری

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

جــدول )۱-55( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان خمینــی شــهر 4 درصــد رشــد داشــته، 

کــه نشــان دهنده بهتــر شــدن شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  تعــداد افــراد شــاغل ۷.2 درصــد افزایــش داشــته اســت 
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1-8-2- ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدا و تجارت شهرستاا

1-8-2-1- نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا خمینی شهر

بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان اصفهــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان خمینــی شــهر در جــدول )۱-5۶( قابــل 

مشــاهده اســت.  

جدول 1-56. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا خمینی شهر

بازرگانی و خدماتمعداصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، منسوجات، صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی، تولید سایر 
محصوالت کانی غیرفلزی، تولید فلزات اساسی، تولید محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت 
و تجهیزات، تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر، تولید ماشین آالت و 
دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر، تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل 

ارتباط، تولید ابزار پزشکی و اپتیکی

سایر فعالیت های کسب و کار-

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱399.

1-8-2-2- اشتغال مطلوب بخش صنعت معدا وتجارت در افق 1404

کــه در ســال ۱4۰4 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان اصفهــان ۱۷۸۷3۱ نفــر خواهــد  بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه ۱۱۱59 نفــر آن مربــوط بــه شهرســتان خمینــی شــهر اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت،  بــود 

معــدن و تجــارت ۶395 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 1-57. پیش بینی جمعیت و همدفگذاری اشتغال شهرستاا خمینی شهر

پیش بینی شغل13951400

تعداد افراد جمعیت بیکارجمعیت فعالجمعیت )نار(
جمعیت فعال جمعیت )نار(شاغل

)هزارنار(
جمعیت بیکار 

)هزارنار(

تعدادافرادشاغل 
 شهرستاا   

 )هزار نار(

تعداد شغل مورد نیاز 
شهرستاا طی 5سال   

)1404-99(

سهم بخش صنعت، 
معدا و تجارت

5۱2۰۸5۰4۰۱۷3۰42۱5۱34۱4۸۰3۸۸539۱/۰۰۱۷4۷/54۱۷5/29۱5۷2/2۶۱۷۸,۷3۱۱۰2,429اصفهان

3۱9۷2۷244۷4۸۱32۱۱۸952۷33۶/59۱۰9/۱۱۱۰/949۸/۱۷۱۱,۱59۶,395چادگان

گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، ۱4۰۰ ماخذ: 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا خمینی شهر 1-8-2-3- طر

طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان خمینــی شــهربا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش 

ــا 59  ــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام ۱ ت ســرزمین بــه شــرح جــدول)۱-5۸(، اســت. ب

گیرنــد.  کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طرح هــای شهرســتان خمینــی شــهرقرار  کــه اشــتغال زایی بیشــتر و ســرمایه  درصــد 
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا خمینی شهر  جدول 1-58. طر

گروه فعالیت 2 رقمی ح تعداد طر مجموع اشتغال مجوز نوع پروژه

ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33( 3 3۷

نیمه تمام یک تا 59 درصد

رادیوتلویزیون وسایل ارتباط)32( 3 55

ساخت منسوجات)۱۷( ۸ ۸2

سایرفعالیت های خدمات مهندسی)۷4( 4 49

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( 2 2۸

ماشین آالت ودستگاه های برقی)3۱( ۱5 2۱۰

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( 2۰ 339

محصوالت فلزی فابریکی)2۸( ۱ ۱2

ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33( 3 49

نیمه تمام باالی ۶۰ درصد

رادیوتلویزیون وسایل ارتباط)32( 9 ۱44

ساخت منسوجات)۱۷( ۱ ۱2

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24( 2 ۱۱2

سایرفعالیت های خدمات مهندسی)۷4( 2 2۶

ماشین آالت ودستگاه های برقی)3۱( ۱3 45۸

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( ۱3 45۷

ساخت فلزات اساسی)2۷( ۱ 9

راکد

ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29( 4 3۱

ساخت منسوجات)۱۷( 43 534

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24( ۱ ۱

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( 3 ۱۷

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( 4 32

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( 5 55

محصوالت فلزی فابریکی)2۸( 3 45

وسایل نقلیه موتوری)34( 3 ۱۸



استاا اصاهاا

55

1-9- شهرستاا خوانسار
کیلومتــری شــهر اصفهــان واقــع شــده  کــه در شــمال غــرب ایــن اســتان و در حــدود ۱۶۰  شهرســتان خوانســار از توابــع اســتان اصفهــان 

کــرون و نجف آبــاد و از جنــوب و غــرب هــم بــه  گلپایــگان، از ســمت شــرق بــه شهرســتان تیــران و  اســت. خوانســار از ســمت شــمال بــه 

کیلومتــر مربــع در منطقــۀ مرکــزی ایــران و در دامنۀ رشــته کوه  شهرســتان فریــدن محــدود اســت. ایــن شهرســتان بــا وســعتی حــدود 9۰۰ 

کــه در ســال ۱395  کویــر مرکــزی ایــران واقــع شــده اســت. در آخریــن سرشــماری  گــرس )کوه ســیل خوانســار( امــا نــه چنــدان دور از  زا

گرفــت جمعیــت آن بــه 33۰49 نفــر بوده اســت.  صــورت 

1-9-1- ساختار موجود 

1-9-1-1- ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا

ســهم بنگاه هــای دارای پروانــه بهــره بــرداری بخــش صنعــت از اشــتغال 2۱ درصــد و ســهم اصنــاف از اشــتغال ۷9 درصــد اســت. 

.)۶۰-۱( جــدول  و  جــدول)59-۱( 

جدول 1-59. ساختار بخش صنعت شهرستاا خوانسار

حکد آیسیک سهم از تعداد اشتغال )درصد(سهم از تعداد واحد )درصد(تعداد اشتغالتعداد طر

33۱33۱/۸93/3۱

3۷۱5۱/۸9۰/5۰

2۰25۷3/۷۷5/۷۱

۱9۱۱4۱/۸9۱/4۰

2۱۱4۱/۸9۰/4۰

29۱۸۱/۸9۰/۸۰

۱۷4259۷/5525/95

243245/۶۶2/4۰

۷4۶۸9۱۱/32۸/92

2۶3۱45/۶۶۱/4۰

3۱5۶39/43۶/3۱

25۷۶۶۱3/2۱۶/۶۱

۱5۱۰۱۶4۱۸/۸۷۱۶/43

2۸5۱۶49/43۱۶/43

343345/۶۶3/4۱

5399۸۱۰۰/۰۰۱۰۰/۰۰جمع کل
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جدول 1-60. ساختار بخش اصناف شهرستاا خوانسار

سهم از اشتغال )درصد(سهم از تعداد )درصد(تعداد اشتغالتعداد واحدنوع فعالیت

43۱۱۰۷۸24/۰524/۰5تولیدی

2۷4۶۸5۱5/29۱5/29خدمات فنی

۸252۰۶34۶/۰44۶/۰4توزیعی

2۶2۶55۱4/۶2۱4/۶2خدماتی

۱۷9244۸۰۱۰۰۱۰۰جمع کل

1-9-1-2- عمده محصوالت شهرستاا خوانسار

کانــی غیرفلــزی، وســایل نقلیــه موتــوری، محصوالت ازالســتیک وپالســتیک، ماشــین آالت  عمــده محصــوالت صنعتــی: محصــوالت 

وآشــامیدنی ها،  بازیافــت، محصــوالت غذائــی  کاغــذی،  کاغذومحصــوالت  فابریکــی،  فلــزی  برقــی، محصــوالت  ودســتگاه های 

ــدان- ــرم -کیف-چم ــی -چ ــزات، دباغ ــین آالت وتجهی ــل، ماش ــی به جزمب ــوالت چوب ــوب ومحص ــیمیائی، چ ــوالت ش موادومحص

ــاعت. ــوجات، ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-س ــش، منس کف

گنــدم، جــو، علوفــه، ســیب زمینــی، حبوبــات و عمــده محصــوالت باغــی شــامل  کشــاورزی: عمــده محصــوالت آن  محصــوالت 

ــو و ســایر هســته دارهــا اســت. ــادام، آل ــردو، ب گ انگــور، 

1-9-1-3- زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستاا خوانسار

جدول 1-61. زیرساخت های تولید و تجارت شهرستاا

۱تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

۶9وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی)هکتار(

1-9-1-4- ساختار جمعیت شهرستاا خوانسار

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

خ بیــکاری اســتان تــا ســال ۱399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز آمــار ایــران  ۱395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــر

ح جــدول )۱-۶2( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــر



استاا اصاهاا

57

جدول 1-62. جمعیت شهرستاا خوانسار

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

4%33۰49344۸3جمعیت )نفر(

%۸9۱59924۱۱.3تعداد افراد شاغل )نفر(

%3۰-۱۷3۱۱2۱۶جمعیت بیکار )نفر(

%۱۰-4۶.242نرخ مشارکت )درصد(

%45-۱۱.2۶.2نرخ بیکاری

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

جــدول )۱-۶2( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان خوانســار 4 درصــد رشــد داشــته، تعــداد 

کــه نشــان دهنده بهتــر شــدن شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  افــراد شــاغل ۱۱.3 درصــد افزایــش داشــته اســت 

1-9-2- ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدا و تجارت شهرستاا

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

1-9-2-1- نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا خوانسار

بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان اصفهــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان خوانســار در جــدول )۱-۶3( قابــل مشــاهده 

اســت.

جدول 1-63. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا خوانسار

بازرگانی و خدماتمعداصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، منسوجات، تولید کاغذ و محصوالت کاغذی، انتشارات و چاپ، تولید 
--سایر محصوالت کانی غیرفلزی، تولید محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱399.

1-9-2-2- اشتغال مطلوب بخش صنعت معدا وتجارت در افق 1404

کــه در ســال ۱4۰4 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان اصفهــان ۱۷۸۷3۱ نفــر خواهــد  بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه ۱۱53 نفــر آن مربــوط بــه شهرســتان خوانســار اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و  بــود 

تجــارت ۶۶۱ نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 
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جدول1-64. پیش بینی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستاا خوانسار

پیش بینی شغل13951400

 جمعیت
 )نار(

جمعیت
 فعال

جمعیت
 بیکار

تعداد افراد 
جمعیت فعال جمعیت )نار(شاغل

)هزارنار(
جمعیت بیکار 

)هزار نار(

تعدادافرادشاغل 
 شهرستاا
  )هزار نار(

تعداد شغل مورد 
نیاز شهرستاا طی 
5 سال )1404-99(

سهم بخش 
صنعت، معدا 

و تجارت

5۱2۰۸5۰4۰۱۷3۰42۱5۱34۱4۸۰3۸۸۰۰/539۱54/۱۷4۷29/۱۷52۶/۱5۷2۱۷۸,۷3۱۱۰2,429اصفهان

33۰492۷۱94۱۷3۱۸9۱5۷9/342۸/۱۱۱3/۱۱5/۱۰۱,۱53۶۶۱خوانسار

گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، ۱4۰۰ ماخذ: 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا خوانسار 1-9-2-3- طر

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

ح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام ۱ تــا 59  ح جــدول)۱-۶5(، اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر ســرزمین بــه شــر

گیرنــد.  ح هــای شهرســتان خوانســارقرار  کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طر کــه اشــتغال زایی بیشــتر و ســرمایه  درصــد 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا خوانسار  جدول 1-65. طر

گروه فعالیت 2 رقمی ح تعداد طر مجموع اشتغال مجوز نوع پروژه

ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)2۱( 2 4۷

نیمه تمام یک تا 59 درصد

سایرفعالیت های خدمات مهندسی)۷4( ۷ ۱۰۶

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( ۱ ۱۶

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( ۱ ۸

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( 2 ۶۰

ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)2۱( 2 32

نیمه تمام باالی ۶۰ درصد

ساخت منسوجات)۱۷( 2 225

سایرفعالیت های خدمات مهندسی)۷4( 2 35

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( 2 ۱۱4

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( ۱ ۱۶

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( 2 35

محصوالت فلزی فابریکی)2۸( 3 45

ساخت منسوجات)۱۷( 4 ۱5۱

ماشین آالت ودستگاه های برقی)3۱(راکد ۱ ۱۱

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( ۱ ۱۰
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1-10- شهرستاا خور و بیابانک
کیلومتــر مربــع در منتهــی الیــه شــمال شــرق اســتان اصفهــان و در فاصلــه 42۰  شهرســتان خــور و بیابانــک بــا وســعتی حــدود ۱2 هــزار 

ــه  اســتان خراســان جنوبــی و از  ــه  اســتان یــزد ازشــرق ب ــه  اســتان ســمنان از جنــوب ب کیلومتــری اصفهــان قــرار دارد و از شــمال ب

گرفــت جمعیــت  کــه در ســال ۱395 صــورت  ســمت غــرب بــه  بخــش انــارک شهرســتان ناییــن محــدود اســت. در آخریــن سرشــماری 

آن بــه ۱9۷۶۱ نفــر بوده اســت. 

1-10-1- ساختار 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- ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا

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 

ــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت استان-شهرســتان و  ــد و محــرک رشــد اقتصــادی ب مول

چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. ســهم بنگاه هــای دارای پروانــه بهــره 

بــرداری بخــش صنعــت از اشــتغال ۱۷ درصــد و ســهم اصنــاف از اشــتغال ۸3 درصــد اســت. جــدول)۶۶-۱( و جــدول )۱-۶۷(.

جدول 66-1. ساختار بخش صنعت شهرستاا خور و بیابانک

حکد آیسیک سهم از تعداد اشتغال )درصد(سهم ازتعدادواحد )درصد(تعداد اشتغال مجوزتعداد طر

۱۸۱4۰3/۰35/33

2۷2۷5۶/۰۶۱۰/۰۰

2423۷۸۶/۰۶5۰/4۰

2۶23232۶9/۷۰3۰/93

23525۱5/۱53/33

33۷5۰۱۰۰/۰۰۱۰۰/۰۰جمع کل
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جدول 67-1.ساختار بخش صنعت شهرستاا خور و بیابانک

سهم از اشتغال )درصد(سهم از تعداد )درصد(تعداد اشتغالتعداد واحدنوع فعالیت

4۰4۱۰۱۰2۶/922۶/92تولیدی

2۸۰۷۰۰۱۸/۶5۱۸/۶5خدمات فنی

۶43۱۶۰۸42/۸442/۸4توزیعی

۱۷4435۱۱/59۱۱/59خدماتی

۱5۰۱3۷53۱۰۰۱۰۰جمع کل

1-10-1-2- عمده محصوالت شهرستاا خور و بیابانک

کانــی غیرفلــزی، موادومحصــوالت شــیمیائی، فلــزات  عمــده محصــوالت صنعتــی: کک وفــراورده هــای حاصــل ازنفــت، محصــوالت 

ک وعمــل آوردن پوســت خــز. اساســی، پوشــا

گنــدم، جــو، علوفــه، ســیب زمینــی، حبوبــات و عمــده محصــوالت باغــی شــامل  کشــاورزی: عمــده محصــوالت آن  محصــوالت 

ــو و ســایر هســته دارهــا اســت. ــادام، آل ــردو، ب گ انگــور، 

1-10-1-3- زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستاا خور و بیابانک

جدول 1-68. زیرساخت های تولید و تجارت شهرستاا

۱تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

95وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی )هکتار(

1-10-1-4- ساختار جمعیت شهرستاا خور و بیابانک

کمیــت آن نقــش مهمــی در تولیــد ایفــا میکنــد. 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  شهرستان-اســتان اســتفاده شــده اســت. بدهــی اســت بــرای بررســی عمیــق تــر در فــاز دوم طــر

ــی شــود. کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یاب کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص هــای 

خ بیــکاری شهرســتان خــور و بیابانــک  آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــر

خ بیــکاری اســتان تــا ســال ۱399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز  مربــوط بــه ســال ۱395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــر

ح جــدول )۱-۶9( بــرآورد  آمــار ایــران منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــر

شــده اســت.
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جدول 1-69. جمعیت شهرستاا خور و بیابانک

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

%۱9۷۶۱2۰۶۱۸4جمعیت )نفر(

%54۶۶5934۸.۶تعداد افراد شاغل )نفر(

%52۱۷2۷4۰جمعیت بیکار )نفر(

%۱۰-4۶.242نرخ مشارکت )درصد(

%45-۱۱.2۶.2نرخ بیکاری

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

جــدول )۱-۶9( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان خــور و بیابانــک 4 درصــد رشــد داشــته، 

کــه نشــان دهنده بهتــر شــدن شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  تعــداد افــراد شــاغل ۸.۶ درصــد افزایــش داشــته اســت 

1-10-2- ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدا و تجارت شهرستاا

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 شهرستاا خور و بیابانک

بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان اصفهــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان خــور و بیابانــک در جــدول )۱-۷۰( قابــل 

مشــاهده اســت.  

جدول 1-70. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا خور و بیابانک

بازرگانی و خدماتمعداصنعت

منسوجات، صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته ای، صنایع تولید مواد 
-سنگ های تزیینیو محصوالت شیمیایی، تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱399.

1-10-2-2- اشتغال مطلوب بخش صنعت معدا وتجارت در افق 1404

خ  خ بیــکاری ۶.5 و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

ح جــدول )۷۱-۱(،  ــه شــر ــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ب مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نی

کــه در ســال ۱4۰4 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 
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کــه ۶9۰ نفــر آن مربــوط بــه شهرســتان خــور و بیابانــک اســت. از ایــن میان تعداد اشــتغال  اســتان اصفهــان ۱۷۸۷3۱ نفــر خواهــد بــود 

مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 395 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 1-71. پیش بینی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستاا خور و بیابانک

پیش بینی شغل13951400

 جمعیت  
 )نار(

 جمعیت
 فعال

 جمعیت
 بیکار

تعدادافراد 
شاغل

 جمعیت 
)نار(

جمعیت فعال 
)هزارنار(

جمعیت بیکار  
)هزارنار(

تعدادافرادشاغل 
 شهرستاا  

 )هزار نار(

تعداد شغل مورد نیاز 
شهرستاا طی5سال   

)1404-99(

سهم بخش صنعت، 
معدا و تجارت

5۱2۰۸5۰4۰۱۷3۰42۱5۱34۱4۸۰3۸۸539۱/۰۰۱۷4۷/54۱۷5/29۱5۷2/2۶۱۷۸,۷3۱۱۰2,429اصفهان

خور و 
۱9۷۶۱۱4۸2۶52۱54۶۶2۰/۸۰۶/۷4۰/۶۸۶/۰۷۶9۰395بیابانک

گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، ۱4۰۰ ماخذ: 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا خور و بیابانک 1-10-2-3- طر

طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان خــور و بیابانــک بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش 

ــا 59  ــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام ۱ ت ــا توجــه ب ســرزمین بــه شــرح جــدول)۱-۷2(، اســت. ب

ــرار  ــک ق ــور و بیابان ــتان خ ــای شهرس ــت طرح ه ــد در اولوی ــد، می توانن ــاز دارن ــری را نی کمت ــرمایه  ــتر و س ــتغال زایی بیش ــه اش ک ــد  درص

گیرنــد. 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا خور و بیابانک  جدول 1-72. طر

گروه فعالیت 2 رقمی ح تعداد طر مجموع مجوز اشتغال نوع پروژه

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24( 2 53۰

نیمه تمام یک تا 59 درصد
سایرفعالیت های خدمات مهندسی)۷4( 2 4۰

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( 2 43

کک وفراورده های حاصل ازنفت)23( ۱ ۱۶

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24( ۱ 3۰

نیمه تمام باالی ۶۰ درصد
سایرفعالیت های خدمات مهندسی)۷4( ۱ ۱۶

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( ۶ ۱42

کک وفراورده های حاصل ازنفت)23( ۱ ۱۶

ساخت منسوجات)۱۷( 2 5۰ راکد
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1-11- شهرستاا دهاقاا
کیلومتــری جنــوب غربــی شــهر اصفهــان مــی باشــد. ایــن شهرســتان از شــرق بــه شهرســتان شــهرضا،  شهرســتان دهاقــان در فاصلــه 9۰ 

از غــرب بــه شهرســتان بروجــن دراســتان چهارمحــال بختیــاری، از شــمال بــه شهرســتان مبارکــه و از جنــوب بــه شهرســتان ســمیرم 

ک حاصلخیــز اســت، در شــهر دهاقــان از نظــر موقعیــت  محــدود مــی شــود. شهرســتان دهاقــان دارای آب و هــوای مســاعد و خــا

گــرس و در میانــه راه بروجــن - شــهرضا واقــع شــده اســت. در آخریــن  کــوه هــای زا جغرافیایــی در جلگــه حاصلخیــزی در دامنــه شــرقی 

گرفــت جمعیــت آن بــه 345۱۱ نفــر بوده اســت.  کــه در ســال ۱395 صــورت  سرشــماری 

1-11-1- ساختار موجود 

در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در 2 بخــش، وضعیــت واحدهــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری شهرســتان، 

ــرار  کشــاورزی شهرســتان و همچنیــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال موجــود مــورد بررســی ق ــی و  عمــده محصــوالت صنعتــی، معدن

گرفتــه اســت. 

1-11-1-1- ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا

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

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

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

تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. ســهم بنگاه هــای دارای پروانــه بهــره بــرداری بخــش 

صنعــت از اشــتغال ۱2.2 درصــد و ســهم اصنــاف از اشــتغال ۸۷.۸ درصــد اســت. جــدول)۱-۷3( و جــدول )۷4-۱(.

جدول 1-73. ساختار بخش صنعت شهرستاا دهاقاا

حکد آیسیک سهم ازتعداداشتغال )درصد(سهم ازتعدادواحد )درصد(تعداد اشتغال مجوزتعداد طر

۱42222/۷۰2/99

3۷3234/۰53/۱2

2۰۱۱2۱/35۱/۶3

2۷۶4۸۸/۱۱۶/5۱

29۱5۱/35۰/۶۸

۱۷5۱۰9۶/۷۶۱4/۷9

244۶25/4۱۸/4۱

۷4۱۱۰۱/35۱/3۶

2۶2۱۱۶42۸/3۸22/25
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حکد آیسیک سهم ازتعداداشتغال )درصد(سهم ازتعدادواحد )درصد(تعداد اشتغال مجوزتعداد طر

3۱۱4۱/35۰/54

25۷499/4۶۶/۶5

۱5555۶/۷۶۷/4۶

2۸۱۷۱۷422/9۷23/۶۱

۷4۷3۷۱۰۰/۰۰۱۰۰/۰۰جمع کل

جدول 1-74. ساختار بخش اصناف شهرستاا دهاقاا

سهم ازاشتغال )درصد(سهم ازتعداد )درصد(تعداد اشتغالتعداد واحدنوع فعالیت

5۰۱۱25323/۷۰23/۷۰تولیدی

4۷9۱۱9۸22/۶۶22/۶۶خدمات فنی

9۱۰22۷543/۰543/۰5توزیعی

2245۶۰۱۰/۶۰۱۰/۶۰خدماتی

2۱۱452۸5۱۰۰۱۰۰جمع کل

1-11-1-2- عمده محصوالت شهرستاا دهاقاا

ــزی،  ــی غیرفل کان ــوالت  ــامیدنی ها، محص ــی وآش ــوالت غذائ ــتیک، محص ــتیک وپالس ــوالت ازالس ــی: حص ــوالت صنعت ــده محص عم

ســاخت  بازیافــت،  وتجهیــزات،  ماشــین آالت  اساســی،  فلــزات  برقــی،  ودســتگاه های  ماشــین آالت  فابریکــی،  فلــزی  محصــوالت 

منســوجات. شــیمیائی،  موادومحصــوالت 

عمــده محصــوالت معدنــی: ســنگ آهــک دانه بنــدی شــده، شــن و ماســه شستشــو و دانه بنــدی شــده،  مصالــح ســنگی ســاختمانی 

دانه بنــدی شــده )شن،ماســه، ریــگ، ســنگ و باالســت(، ســنگ الشــه دانه بنــدی شــده )بــه جــز مصالــح ســاختمانی(.

گردو و بادام، زردآلو، ســیب،گالبی،  گندم، جو، حبوبات، انار، انگور،  کشــت شــده در این منطقه  کشــاورزی: محصوالت  محصوالت 

گل سرخ دهاقان از شهرت خاصی برخوردار است.  گل رز و  خیار،گوجه فرنگی،فلفل دلمه ای،  

1-11-1-3- زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستاا دهاقاا

جدول 1-75. زیرساخت های تولید و تجارت شهرستاا

3تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی
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1-11-1-4- ساختار جمعیت شهرستاا دهاقاا

کمیــت آن نقــش مهمــی در تولیــد ایفا میکند. بر این اســاس برای بررســی  کیفیــت و  کــه  کلیــدی تولیــد اســت  کار یکــی از عوامــل  نیــروی 

کار از منظــر شــاخص هایی نظیــر نــرخ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رونــد تغییــرات آن در ســطح شهرستان-اســتان  کمیــت نیــروی 

کار و همچنیــن تغییــرات  کیفیــت نیــروی  ــر در فــاز دوم طــرح نیــاز اســت  ــرای بررســی عمیــق ت اســتفاده شــده اســت. بدهــی اســت ب

کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یابــی شــود. کمــی و  شــاخص هــای 

آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــرخ بیــکاری شهرســتان دهاقــان مربــوط به ســال 

۱395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال ۱399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز آمــار ایــران منتشــر 

شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــرح جــدول )۱-۷۶( بــرآورد شــده اســت.

جدول 1-76. جمعیت شهرستاا دهاقاا

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

%345۱۱3۶۰۰۸4جمعیت )نفر(

%99۱4۱۰3۶34.5تعداد افراد شاغل )نفر(

%۱.4-۱2۸9۱2۷۰جمعیت بیکار )نفر(

%۱۰-4۶.242نرخ مشارکت )درصد(

%45-۱۱.2۶.2نرخ بیکاری

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

ــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان دهاقــان 4 درصــد رشــد داشــته، تعــداد افــراد  )۱-۷۶( مشــهود اســت ب

کــه نشــان دهنده ثبــات در شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  شــاغل 4.5 درصــد افزایــش داشــته اســت 

1-11-2- ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدا و تجارت شهرستاا

در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایــش ســرزمین و همچنیــن نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعــان بخش هــای 

خصوصــی و دولتــی اســتانی، نقشــه مطلــوب توســعه صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان بــه شــرح ذیــل تبییــن شــده اســت.

1-11-2-1- نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا دهاقاا

بر اساس سند مصوب آمایش استان اصفهان، نقشه مطلوب توسعه شهرستان دهاقان در جدول )۱-۷۷( قابل مشاهده است.  
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جدول 1-77. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا دهاقاا

بازرگانی و معداصنعت
خدمات

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید چوب و محصوالت چوبی، تولید کاغذ و 
محصوالت کاغذی، صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های 
هسته ای، تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی، تولید محصوالت فلزی فابریکی 

به جز ماشین آالت و تجهیزات، تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر، بازیافت

سنگ آهک دانه بندی شده، شن و ماسه 
شستشو و دانه بندی شده، مصالح سنگی 
ساختمانی دانه بندی شده )شن، ماسه، 

ریگ، سنگ و باالست(، سنگ الشه 
دانه بندی شده)به جزمصالح ساختمانی(.

سایر 
فعالیت های 

کسب و کار

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱399.

1-11-2-2- اشتغال مطلوب بخش صنعت معدا وتجارت در افق 1404

کشــور، بــا هــدف نــرخ بیــکاری ۶.5 و نــرخ مشــارکت  بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول )۱-۷۸(، پیش بینــی و 

کــه در ســال ۱4۰4 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان اصفهان  هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه ۱2۰5 نفــر آن مربــوط بــه شهرســتان دهاقــان اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش  ۱۷۸۷3۱ نفــر خواهــد بــود 

صنعــت، معــدن و تجــارت ۶9۰ نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 1-78.پیش بینی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستاا دهاقاا

پیش بینی شغل13951400

جمعیت 
)نار(

جمعیت
 فعال

جمعیت
 بیکار

تعدادافراد 
شاغل

جمعیت 
)نار(

جمعیت فعال 
)هزارنار(

جمعیت 
بیکار 

)هزارنار(

تعدادافرادشاغل 
شهرستاا  

)هزار نار(

تعدادشغل موردنیاز 
شهرستاا طی5 
سال )1404-99(

سهم بخش صنعت، 
معدا و تجارت

5۱2۰۸5۰4۰۱۷3۰42۱5۱34۱4۸۰3۸۸539۱/۰۰۱۷4۷/54۱۷5/29۱5۷2/2۶۱۷۸,۷3۱۱۰2,429اصفهان

345۱۱2۶9۰3۱2۸999۱43۶/33۱۱/۷۸۱/۱۸۱۰/۶۰۱,2۰5۶9۰دهاقان

گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، ۱4۰۰ ماخذ: 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا دهاقاا 1-11-2-3- طر

طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان دهاقــان بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش 

ــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام ۱ تــا 59  ســرزمین بــه شــرح جــدول )۱-۷9(، اســت. ب

ــد.  گیرن ــرار  ــان ق ــد، می تواننــد در اولویــت طرح هــای شهرســتان دهاق ــاز دارن کمتــری را نی ــه اشــتغال زایی بیشــتر و ســرمایه  ک درصــد 
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا دهاقاا  جدول 79-1. طر

گروه فعالیت 2 رقمی ح تعداد طر مجموع اشتغال مجوز نوع پروژه

ساخت فلزات اساسی)2۷( 3 ۱35

نیمه تمام یک تا 59 درصد

ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29( 2 25

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( 9 ۱۱۷

کک وفراورده های حاصل ازنفت)23( ۶ ۱۰۱

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( 3 45

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( 5 92

محصوالت فلزی فابریکی)2۸( 3 5۰

ساخت فلزات اساسی)2۷( 3 ۱35

نیمه تمام باالی ۶۰ درصد

ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29( 2 25

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( 9 ۱۱۷

کک وفراورده های حاصل ازنفت)23( ۶ ۱۰۱

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( 3 45

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( 5 92

محصوالت فلزی فابریکی)2۸( 3 5۰

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( 2 3۰

ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)2۱(راکد ۱ ۸

ساخت فلزات اساسی)2۷( ۱ ۱5

1-12- شهرستاا سمیرم
کیلومتــر مربــع در جنــوب غربــی اســتان اصفهــان و در مجــاورت ســه اســتان چهــار محــال و  ــا مســاحت 5224  شهرســتان ســمیرم ب

کهگیلویــه و بویــر احمــد و فــارس واقــع شده اســت. از شــمال بــه شهرســتان شــهرضا، از شــرق بــه شهرســتان آبــاده، از جنوب  بختیــاری، 

کهگیلویــه و بویــر احمــد، از غــرب بــه شهرســتان لــردگان )چهارمحــال و بختیــاری( محــدود می شــود. ســمیرم دارای  غربــی بــه اســتان 

کــه در ســال  کوهســتانی بــا زمســتان های ســرد و پربــرف و تابســتان های خشــک و معتــدل اســت. در آخریــن سرشــماری  آب وهــوای 

گرفــت جمعیــت آن بــه ۷4۱۰9 نفــر بوده اســت.  ۱395 صــورت 
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1-12-1- ساختار موجود 

در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در 2 بخــش، وضعیــت واحدهــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری شهرســتان، 

ــرار  کشــاورزی شهرســتان و همچنیــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال موجــود مــورد بررســی ق ــی و  عمــده محصــوالت صنعتــی، معدن

گرفتــه اســت. 

1-12-1-1- ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا

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

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

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

تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. ســهم بنگاه هــای دارای پروانــه بهــره بــرداری بخــش 

صنعــت از اشــتغال 5 درصــد و ســهم اصنــاف از اشــتغال 95 درصــد اســت. جــدول)۱-۸۰( و جــدول )۸۱-۱(.

جدول 1-80.ساختار بخش صنعت شهرستاا سمیرم

حکد آیسیک سهم از تعداد اشتغال )درصد(سهم از تعداد واحد )درصد(تعداد اشتغال مجوزتعداد طر

۱4۱92/5۱/4۱

2۰42۶۱۰4/۰۶

292۷5۱/۰9

2۶۱۸2۰۱453۱/4۱

23۱52/5۰/۷۸

25۷۸۷۱۷/5۱3/59

۱5۶2۸5۱544/53

2۸۱2۰2/53/۱3

4۰۶4۰۱۰۰۱۰۰/۰۰جمع کل

جدول 1-81. ساختار بخش اصناف شهرستاا سمیرم

سهم از اشتغال )درصد(سهم از تعداد )درصد(تعداد اشتغالتعداد واحدنوع فعالیت

۸۷52۱۸۸۱۷/95۱۷/95تولیدی

۸392۰9۸۱۷/2۱۱۷/2۱خدمات فنی

2۶4۸۶۶2۰54/3۱54/3۱توزیعی
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سهم از اشتغال )درصد(سهم از تعداد )درصد(تعداد اشتغالتعداد واحدنوع فعالیت

5۱4۱2۸5۱۰/54۱۰/54خدماتی

4۸۷۶۱2۱9۰۱۰۰۱۰۰جمع کل

1-12-1-2- عمده محصوالت شهرستاا سمیرم

کانــی غیرفلــزی، ســاخت ماشــین آالت وتجهیــزات، محصــوالت غذائــی وآشــامیدنی ها،  عمــده محصــوالت صنعتــی: محصــوالت 

کک وفــراورده هــای حاصــل ازنفــت، چــوب ومحصــوالت چوبــی به جزمبــل، محصــوالت فلــزی  محصــوالت ازالســتیک وپالســتیک، 

فابریکــی.

عمــده محصــوالت معدنــی: ســنگ آهــک دانه بنــدی شــده، شــن و ماســه شستشــو و دانه بنــدی شــده،  مصالح ســنگی ســاختمانی 

دانه بنــدی شــده )شن،ماســه، ریــگ، ســنگ و باالســت(، ســنگ الشــه دانه بنــدی شــده )بــه جــز مصالح ســاختمانی(.

کشاورزی: شهرستان سمیرم قطب تولید محصوالت باغی به ویژه سیب در استان است.  محصوالت 

1-12-1-3- زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستاا سمیرم

جدول 1-82. زیرساخت های تولید و تجارت شهرستاا

2تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

1-12-1-4- ساختار جمعیت شهرستاا سمیرم

کمیــت آن نقــش مهمــی در تولیــد ایفــا میکنــد. 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  شهرستان-اســتان اســتفاده شــده اســت. بدهــی اســت بــرای بررســی عمیــق تــر در فــاز دوم طــر

ــی شــود. کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یاب کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص هــای 

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

خ بیــکاری اســتان تــا ســال ۱399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز آمــار ایــران  ســال ۱395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــر

ح جــدول )۱-۸3( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــر

جدول 1-83. جمعیت شهرستاا سمیرم

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

4%۷4۱۰9۷۷324جمعیت )نفر(

%5-2339922254تعداد افراد شاغل )نفر(



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

70

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

%25.3-3۶492۷2۶جمعیت بیکار )نفر(

%۱۰-4۶.242نرخ مشارکت )درصد(

%45-۱۱.2۶.2نرخ بیکاری

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

جــدول )۱-۸3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان ســمیرم 4 درصــد رشــد داشــته، تعــداد 

کــه نشــان دهنده بدتــر در شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  کاهــش داشــته اســت  افــراد شــاغل 5درصــد 

1-12-2- ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدا و تجارت شهرستاا

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

1-12-2-1- نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا سمیرم

بر اساس سند مصوب آمایش استان اصفهان، نقشه مطلوب توسعه شهرستان سمیرم در جدول )۱-۸4( قابل مشاهده است.  

جدول 1-84. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا سمیرم

بازرگانی و معداصنعت
خدمات

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، 
تولید محصوالت الستیکی و 

پالستیکی

سنگ آهک دانه بندی شده، شن و ماسه شستشو ودانه بندی شده، مصالح سنگی 
ساختمانی دانه بندی شده )شن، ماسه، ریگ،سنگ وباالست(، سنگ الشه دانه بندی شده 

)به جز مصالح    ساختمانی(.
-

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱399.

1-12-2-2- اشتغال مطلوب بخش صنعت معدا وتجارت در افق 1404

خ  خ بیــکاری ۶.5 و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

ح جــدول )۸5-۱(،  مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــر

کــه در ســال ۱4۰4 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 25۸۷ نفــر آن مربــوط بــه شهرســتان ســمیرم اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال  اســتان اصفهــان ۱۷۸۷3۱ نفــر خواهــد بــود 

مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ۱4۸2 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 
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جدول 1-85. پیش بینی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستاا سمیرم

پیش بینی شغل13951400

جمعیتجمعیت فعالجمعیت )نار(
 بیکار

تعدادافراد 
جمعیتاعال جمعیت )نار(شاغل

)هزار نار(
جمعیت بیکار 

)هزارنار(

تعدادافرادشاغل 
شهرستاا   )هزار 

نار(

تعدادشغل موردنیاز 
شهرستاا طی 

5سال )1404-99(

سهم بخش 
صنعت، معدا 

و تجارت

5۱2۰۸5۰4۰۱۷3۰42۱5۱34۱4۸۰3۸۸539۱/۰۰۱۷4۷/54۱۷5/29۱5۷2/2۶۱۷۸,۷3۱۱۰2,429اصفهان

۷4۱۰95۸3۸۱3۶4923399۷۸/۰225/292/5422/۷52,5۸۷۱,4۸2سمیرم

گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، ۱4۰۰ ماخذ: 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا سمیرم 1-12-2-3- طر

طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان ســمیرمبا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایش ســرزمین 

کــه  بــه شــرح جــدول)۱-۸۶(، اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام ۱ تــا 59 درصــد 

گیرنــد.  کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طرح هــای شهرســتان ســمیرم قــرار  اشــتغال زایی بیشــتر و ســرمایه 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا سمیرم  جدول 1-86. طر

گروه فعالیت دو رقمی ح تعداد طر مجموع اشتغال مجوز نوع پروژه

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( 2 34

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25(نیمه تمام یک تا 59 درصد 2 3۰

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( 4 2۰2

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( 3 39
نیمه تمام باالی ۶۰ درصد

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( 2 2۰5

1-13- شهرستاا شاهین شهر و میمه
شهرستان، شاهین شهر اســت.  ایــن  مرکــز  اصفهان اســت.  شهرستان های اســتان  از  میمه یکــی  و  شاهین شــهر  شهرســتان 

شهرســتان شاهین شــهر و میمــه بــا خالــص مهاجــرت ۱۸۸۷3 مهاجرپذیرتریــن شهرســتان اســتان اصفهــان طــی دوره ۱3۸5-9۰ 

که بــا توجه به ســاختار فرهنگی و  کــه بیشــترین ســهم در ایــن رقــم مربــوط بــه ورود مهاجران از اســتان خوزســتان میباشــد  می باشــد 

گرفتــه در ایــن شهرســتان ایــن نتیجــه چنــدان هــم دور از انتظــار نیســت. همچنیــن در بررســی مهاجرت های  زیرســاخت های شــکل 

کــه بیشــترین مهاجــر وارد شــده بــه شهرســتان شاهین شــهر و میمــه از  انجــام شــده در داخــل اســتان اصفهــان، مشــخص می شــود 

کــز ایــن دو شهرســتان بــه یکدیگــر ایــن نتیجــه نیــز قابــل پیشــبینی  کــه بــه دلیــل همجــواری و نزدیکــی مرا شهرســتان اصفهــان بــوده 

بــوده است.براســاس سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن در ســال ۱395، جمعیــت شهرســتان شاهین شــهر و میمــه برابــر بــا 

234٬۶۶۷ نفــر بوده اســت. 
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1-13-1- ساختار موجود 

ســهم بنگاه هــای دارای پروانــه بهــره بــرداری بخــش صنعــت از اشــتغال ۶3 درصــد و ســهم اصنــاف از اشــتغال 3۷ درصــد اســت. 

ــدول )۸۸-۱(. ــدول)۱-۸۷( و ج ج

جدول 1-87.ساختار بخش صنعت شهرستاا شاهین شهر و میمه

حکد آیسیک سهم از تعداد اشتغال )درصد(سهم از تعداد واحد )درصد(تعداد اشتغال مجوزتعداد طر

33442۰/4۷۰/۱3

۱۰۱۶۰/۱2۰/۰2

۱4۸52۰/95۰/۱۶

22۱۱5۰/۱2۰/۰5

۱۸۱۱5۰/۱2۰/۰5

2۰5۱4۱۰/59۰/43

32۷4۱4۰/۸3۱/2۶

2۷3۸۱5۶۶4/5۰4/۷5

2۱۱۱۷52۱/3۰2/2۸

29۷35329۸/۶5۱۶/۱۷

۱۷۷۷4۸359/۱2۱4/۶۷

24۶۰3۷4۶۷/۱۱۱۱/3۷

45۶35۰/۷۱۰/۱۱

355۱2۸۰/59۰/39

۷4۱۰255۱/۱۸۰/۷۷

2۶259۶۱۰۶3۰/۶9۱۸/53

2322۱۰۱۸2/۶۱3/۰9

3۱22۷332/۶۱2/22

3۶5۷4۰/59۰/22

25۶۶2۱۷۱۷/۸2۶/59

۱5۶۱۱۸۱5۷/235/5۱

2۸۸۸3۱۷9۱۰/439/۶5
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حکد آیسیک سهم از تعداد اشتغال )درصد(سهم از تعداد واحد )درصد(تعداد اشتغال مجوزتعداد طر

34۱4522۱/۶۶۱/5۸

۸4432949۱۰۰/۰۰۱۰۰/۰۰جمع کل

جدول 1-88. ساختار بخش اصناف شهرستاا شاهین شهر و میمه

سهم از اشتغال )درصد(سهم از تعداد )درصد(تعداد اشتغالتعداد واحدنوع فعالیت

۱۰23255۸۱3/4۶۱3/4۶تولیدی

۱4953۷3۸۱9/۶۶۱9/۶۶خدمات فنی

34۷2۸۶۸۰45/۶۷45/۶۷توزیعی

۱۶۱34۰332۱/222۱/22خدماتی

۷۶۰3۱9۰۰۸۱۰۰۱۰۰جمع کل

1-13-1-1- عمده محصوالت شهرستاا شاهین شهر و میمه

ماشــین آالت  وآشــامیدنی ها،  غذائــی  محصــوالت  اساســی،  فلــزات  غیرفلــزی،  کانــی  محصــوالت  عمــده محصــوالت صنعتــی: 

ســاختمان،  ســایرمصنوعات،  مبلمــان  وپالســتیک،  ازالســتیک  محصــوالت  فابریکــی،  فلــزی  محصــوالت  وتجهیــزات، 

موادومحصــوالت شــیمیائی، منســوجات، ماشــین آالت ودســتگاه های برقــی، ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ســاعت، تجهیــزات 

کاغــذی، چــوب ومحصوالت  کاغذومحصــوالت  کک وفــراورده هــای حاصــل ازنفــت، ســاخت  حمــل ونقــل، وســایل نقلیــه موتــوری، 

آوردن پوســت خــز ک وعمــل  انتشــاروچاپ وتکثیــر، پوشــا به جزمبــل، ســایرفعالیت های خدمــات مهندســی،  چوبــی 

عمــده محصــوالت معدنــی: زغــال ســنگ ســخت دانه بنــدی شــده، ســنگ آهــک دانه بنــدی شــده، شــن و ماســه شستشــو و 

دانه بنــدی شــده،  مصالــح ســنگی ســاختمانی دانه بنــدی شــده )شن،ماســه، ریــگ، ســنگ و باالســت(، ســنگ الشــه دانه بنــدی 

شــده )بــه جــز مصالــح ســاختمانی(.

کشــاورزی آن شــامل: غــالت و صیفــی جــات بــه ویــژه خربــزه می باشــد. از محصــوالت ســر  محصــوالت کشــاورزی: محصــوالت عمــده 

درختــی می تــوان بــه پــرورش درختانــی نظیــر پســته و انگــور اشــاره نمــود.

1-13-1-2- زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستاا شاهین شهر و میمه

جدول 1-89. زیرساخت های تولید و تجارت شهرستاا

4تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی
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1-13-1-3- ساختار جمعیت شهرستاا شاهین شهر و میمه

خ بیــکاری شهرســتان شــاهین شــهر و میمــه  آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــر

خ بیــکاری اســتان تــا ســال ۱399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز  مربــوط بــه ســال ۱395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــر

ح جــدول )9۰-۱( بــرآورد  آمــار ایــران منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــر

شــده اســت.

جدول 1-90. جمعیت شهرستاا شاهین شهر و میمه

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

4%234۶۶۷244۸4۷جمعیت )نفر(

9.5%۶43۶2۷۰4۶9تعداد افراد شاغل )نفر(

-3۶.2%۱353۷۸۶33جمعیت بیکار )نفر(

-۱۰%4۶.242نرخ مشارکت )درصد(

-45%۱۱.2۶.2نرخ بیکاری

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

جــدول )۱-9۰( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان شــاهین شــهر و میمــه 4 درصــد رشــد 

ــه نشــان دهنده بهبــود در شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  ک ــراد شــاغل 9.5 درصــد افزایــش داشــته اســت  داشــته، تعــداد اف

1-13-2- ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدا و تجارت شهرستاا

1-13-2-1- نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا شاهین شهر و میمه

بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان اصفهــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان شــاهین شــهر و میمــه در جــدول )۱-9۱( قابــل 

مشــاهده است.  
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جدول 1-91. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا شاهین شهر و میمه

بازرگانی و خدماتمعداصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید منسوجات، تولید پوشاک، دباغی و عمل آوردن 
چرم،تولید چوب و محصوالت چوبی؛تولیدکاغذ و محصوالت کاغذی،صنایعتولید زغال 

کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته ای، صنایع تولید مواد و محصوالت 
شیمیایی، تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی، تولید سایر محصوالت کانی 

غیرفلزی، تولید فلزات اساسی، تولید محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت 
و تجهیزات، تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر، تولید 
ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی، تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی 

طبقه بندی نشده در جای دیگر، تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی، 
تولید ابزار پزشکی و اپتیکی، تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر

زغال سنگ سخت دانه بندی شده، 
سنگ آهک دانه بندی 

شده، شن و ماسه شستشو 
و دانه بندی شده، مصالح 

سنگی ساختمانی دانه بندی 
شده)شن،ماسه،ریگ،سنگ و 

باالست(،سنگ الشه دانه بندی 
شده )به جز مصالح ساختمانی(.

سایرفعالیت های 
کسب و کار

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱399.

1-13-2-2- اشتغال مطلوب بخش صنعت معدا وتجارت در افق 1404

خ  خ بیــکاری ۶.5 و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

ح جــدول )92-۱(،  ــه شــر مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ب

کــه در ســال ۱4۰4 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه ۸۱9۰ نفــر آن مربــوط بــه شهرســتان شــاهین شــهر و میمــه اســت. از ایــن میــان تعــداد  اســتان اصفهــان ۱۷۸۷3۱ نفــر خواهــد بــود 

اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 4۶94 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 1-92. پیش بینی جمعیت و همدفگذاری اشتغال شهرستاا شاهین شهر و میمه

پیش بینی شغل13951400

جمعیت  فعال     جمعیت )نار(تعدادافراد شاغلجمعیت بیکارجمعیت فعالجمعیت )نار(
)هزار نار(

جمعیت بیکار 
)هزارنار(

تعدادافراد شاغل 
شهرستاا    

)هزار نار(

تعدادشغل 
موردنیاز شهرستاا 

 طی5سال      
)1404-99(  

سهم بخش 
صنعت،معدا و 

تجارت

5۱2۰۸5۰4۰۱۷3۰42۱5۱34۱4۸۰3۸۸539۱/۰۰۱۷4۷/54۱۷5/29۱5۷2/2۶۱۷۸,۷3۱۱۰2,429اصفهان

شاهین شهر 
و میمه

234۶۶۷۱۸593۸۱353۷۶43۶224۷/۰5۸۰/۰۸۸/۰3۷2/۰5۸,۱9۰4,۶94

گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، ۱4۰۰ ماخذ: 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا شاهین شهر و میمه 1-13-2-3- طر

ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان شــاهین شــهر و میمــه بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات  طبقه بنــدی طر

ح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام  ح جــدول)۱-93(، اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر آمایــش ســرزمین بــه شــر

ح هــای شهرســتان شــاهین شــهر  کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طر کــه اشــتغال زایی بیشــتر و ســرمایه  ۱ تــا 59 درصــد 

گیرنــد.  و میمــه قــرار 
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا شاهین شهر و میمه جدول 1-93. طر

گروه فعالیت دو رقمی ح تعداد طر مجموع اشتغال مجوز نوع پروژه

ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33( 5 ۱۰5

نیمه تمام یک تا 59 
درصد

پوشاک وعمل آوردن پوست خز)۱۸( ۱ ۸۰

چوب ومحصوالت چوبی به جزمبل)2۰( 2 ۷5

دباغی -چرم -کیف-چمدان-کفش)۱9( ۱ 2۷

رادیوتلویزیون وسایل ارتباط)32( 2 ۶۰

ساخت فلزات اساسی)2۷( ۱5 2۸2

ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)2۱( ۱ ۱۸

ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29( 25 ۱۶43

ساخت منسوجات)۱۷( 22 ۱2۱2

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24( ۱۶ 4۱۷

سایرفعالیت های خدمات مهندسی)۷4( ۱ 9

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( ۸3 2۱42

کک وفراورده های حاصل ازنفت)23( ۶ ۱۷۰

ماشین آالت ودستگاه های برقی)3۱( 9 2۱2

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( 2۰ 33۷

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( ۱۸ ۱۰۶4

محصوالت فلزی فابریکی)2۸( 49 ۱۱99

ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33( 4 9۶

نیمه تمام باالی ۶۰ 
درصد

استخراج سایرمعادن)۱4( ۱ ۱۶

پوشاک وعمل آوردن پوست خز)۱۸( ۱ ۱۷

چوب ومحصوالت چوبی به جزمبل)2۰( 2 5۸

دباغی -چرم -کیف-چمدان-کفش)۱9( ۱ 33

رادیوتلویزیون وسایل ارتباط)32( 2 55

ساخت فلزات اساسی)2۷( 24 423
نیمه تمام باالی ۶۰ 

ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)2۱(درصد 2 ۱۶2

ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29( ۱9 9۱3

ساخت منسوجات)۱۷( 3۶ ۱۷5۰
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گروه فعالیت دو رقمی ح تعداد طر مجموع اشتغال مجوز نوع پروژه

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24( 24 ۱2۸۱

نیمه تمام باالی ۶۰ 
درصد

سایرفعالیت های خدمات مهندسی)۷4( ۱ ۱4

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( ۷9 ۱۶2۱

کک وفراورده های حاصل ازنفت)23( ۱ ۶۰

ماشین آالت دفتری وحسابداری)3۰( ۱ 25

ماشین آالت ودستگاه های برقی)3۱( 9 ۱3۸

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( 23 45۶

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( ۱9 ۶۱۷

محصوالت فلزی فابریکی)2۸( 3۸ 9۰۶

ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33( ۱ ۷

راکد

پوشاک وعمل آوردن پوست خز)۱۸( ۱ ۱۰

ساخت فلزات اساسی)2۷( ۱ 45

ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)2۱( 2 3۰

ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29( 5 ۱۶۱

ساخت منسوجات)۱۷( ۶ 5۸۱

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24( 4 ۱۱۶

سایرتجهیزات حمل ونقل)35( 2 ۱۸۰

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( 9 3۷2

مبلمان سایرمصنوعات)3۶( ۱ ۷

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( 2 5۱

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( 5 55

محصوالت فلزی فابریکی)2۸( ۱ 24

کک وفراورده های حاصل ازنفت)23( 3 ۶۰۰۰

ماشین آالت ودستگاه های برقی)3۱(ایجادی ۱ ۱۰۰۰

ساخت فلزات اساسی)2۷( ۱ 5۰۰
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1-14- شهرستاا شهرضا
گرفتــه و ازشــمال وشــرق بــه شهرســتان اصفهــان، ازجنــوب بــه  کیلومتــری جنــوب مرکــز اســتان قــرار  شهرســتان شــهرضا در ۸۰ 

ــدود  ــان مح ــه و دهاق ــتانهای مبارک ــه شهرس ــرب ب ــمیرم، ازغ ــتان س ــه شهرس ــی ب ــوب غرب ــارس(، ازجن ــتان ف ــاده )اس ــتان آب شهرس

ــا ۱59٬۷9۷ نفــر  ــر ب مــی باشــد.  براســاس سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن در ســال ۱395، جمعیــت شهرســتان شــهرضا براب

بوده اســت. 

1-14-1- ساختار 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. 

1-14-1-1- ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا

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 آنجایی کــه صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان بخشــی از فعالیت هــای 

ــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت استان-شهرســتان و  ــد و محــرک رشــد اقتصــادی ب مول

چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. ســهم بنگاه هــای دارای پروانــه بهــره 

بــرداری بخــش صنعــت از اشــتغال 34.4 درصــد و ســهم اصنــاف از اشــتغال ۶5.۶ درصــد اســت. جــدول)۱-94( و جــدول )95-۱(.

جدول 1-94. ساختار بخش صنعت شهرستاا شهرضا

حکد آیسیک سهم از تعداد اشتغال )درصد(سهم از تعداد واحد )درصد(تعداد اشتغال مجوزتعداد طر

3345۱۰/۸۰۰/4۱

۱49۱۷۶۱/۸۰۱/42

۱3۱52۰/2۰۰/42

22۱3۰۰/2۰۰/24

3۷۸۱9۶۱/۶۰۱/5۸

2۰۷2۸9۱/4۰2/34

32۱4۷۰/2۰۰/3۸

2۷۱۶۱۰9۷3/2۱۸/۸۶

2۱۱۶3493/2۱2/۸2
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حکد آیسیک سهم از تعداد اشتغال )درصد(سهم از تعداد واحد )درصد(تعداد اشتغال مجوزتعداد طر

2923۶3۷4/۶۱5/۱5

۱۷42۱35۰۸/42۱۰/9۱

24۱۱۰2۶۶522/۰42۱/53

45۱3۰/2۰۰/۰2

354392۰/۸۰3/۱۷

۷49۸۷۱/۸۰۰/۷۰

2۶۷3۱۶54۱4/۶3۱3/3۶

۶3۱4۰/2۰۰/۰3

23295335/۸۱4/3۱

3۱۸۱22۱/۶۰۰/99

3۶43۱۰/۸۰۰/25

25۶2۱۱۷۰۱2/429/45

۱53۸۶55۷/۶25/29

2۸3۰۷۶۶۶/۰۱۶/۱9

3422۰۰/4۰۰/۱۶

499۱23۷۶۱۰۰/۰۰۱۰۰/۰۰جمع کل

جدول 1-95. ساختار بخش اصناف شهرستاا شهرضا

سهم از اشتغال )درصد(سهم از تعداد )درصد(تعداد اشتغالتعداد واحدنوع فعالیت

۱۸۱۷45432۷/۱92۷/۱9تولیدی

23۷5593۸۱9/25۱9/25خدمات فنی

4۱2۶۱۰3۱5۷۶/43۷۶/43توزیعی

۱۱۱۰2۷۷5۷۷/۱۱۷۷/۱۱خدماتی

942۸235۷۰۱۰۰۱۰۰جمع کل

1-14-1-2- عمده محصوالت شهرستاا شهرضا

کانــی غیرفلــزی، فلــزات اساســی، موادومحصــوالت  عمــده محصــوالت صنعتــی: بازیافــت، محصــوالت فلــزی فابریکــی، محصــوالت 

شــیمیائی، محصــوالت ازالســتیک وپالســتیک، منســوجات، محصــوالت غذائــی وآشــامیدنی ها، ابزارپزشــکی-اپتیکی-دقیق-
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ســاعت، ســاختمان، ماشــین آالت ودســتگاه های برقــی، ســاخت ماشــین آالت وتجهیــزات، مبلمــان ســایرمصنوعات، ســاخت 

کک وفــراورده هــای حاصــل ازنفــت،  کاغــذی، وســایل نقلیــه موتــوری، چــوب ومحصــوالت چوبــی به جزمبــل،  کاغذومحصــوالت 

ســایرتجهیزات حمــل ونقــل، انتشــاروچاپ وتکثیــر، رادیوتلویزیــون وســایل ارتبــاط.

عمــده محصــوالت معدنــی: کنســانتره روی، شــن و ماســه شستشــو و دانه بنــدی شــده،  مصالــح ســنگی ســاختمانی دانه بنــدی 

شــده )شن،ماســه، ریــگ، ســنگ و باالســت(، ســنگ الشــه دانه بنــدی شــده )بــه جــز مصالــح ســاختمانی(.

گنــدم، جــو، آفتابگــردان، ذرت علوفــه ای و عمــده محصوالت  محصــوالت کشــاورزی: عمــده محصــوالت زراعــی شهرســتان شــامل : 

گــردو و پســته مــی باشــد. باغــی آن انــار، انگــور، ســیب درختــی، بــادام، 

1-14-1-3- زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستاا شهرضا

جدول  1-96. زیرساخت های تولید و تجارت شهرستاا

3تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

1-14-1-4- ساختار جمعیت شهرستاا شهرضا

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

خ بیــکاری اســتان تــا ســال ۱399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز آمــار ایــران  ۱395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــر

ح جــدول )۱-9۷( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــر

جدول 1-97.جمعیت شهرستاا شهرضا

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

%۱59۷9۷۱۶۶۷294جمعیت )نفر(

%۰.۷-4۸34۰4۷9۸۶تعداد افراد شاغل )نفر(

%52435۸۷۸۱۰جمعیت بیکار )نفر(

%۱۰-4۶.242نرخ مشارکت )درصد(

%45-۱۱.2۶.2نرخ بیکاری

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

جــدول )۱-9۷( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان شــهرضا 4 درصــد رشــد داشــته، تعــداد 

کــه نشــان دهنده بدترشــدن شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  کاهــش داشــته اســت  افــراد شــاغل ۰.۷ درصــد 
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1-14-2- ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدا و تجارت شهرستاا

در این بخش با بررســی اســناد ملی و اســتانی مصوب آمایش ســرزمین و همچنین نظرســنجی از خبرگان و ذی نفعان بخش های 

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

نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان شهرضا

بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان اصفهــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان شــهرضا در جــدول )۱-9۸( قابل مشــاهده 

است.  

جدول 1-98. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا شهرضا

بازرگانی و معداصنعت
خدمات

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید منسوجات، تولید چوب و محصوالت 
چوبی، تولید کاغذ و محصوالت کاغذی، صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های 
نفت و سوخت های هسته ای،صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی، تولید 
محصوالت الستیکی و پالستیکی، تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی، تولید 
فلزات اساسی، تولید محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات، 

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر، تولید ماشین آالت 
و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر، تولید سایر تجهیزات حمل و 

نقل، تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر، بازیافت

زغال سنگ سخت دانه بندی شده، 
سنگ آهک دانه بندی شده، شن و 

ماسه شستشو و دانه بندی شده،مصالح 
سنگی ساختمانی دانه بندی شده 

)شن،ماسه، ریگ، سنگ و 
باالست(،سنگ الشه دانه بندی شده)به جز 

مصالح ساختمانی(.

سایر 
فعالیت های 

کسب و کار

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱399.

1-14-2-1- اشتغال مطلوب بخش صنعت معدا وتجارت در افق 1404

خ  ــر ــکاری ۶.5 و ن خ بی ــر ــدف ن ــا ه ــور، ب کش ــر  ــرزمین در سراس ــش س ــات آمای ــر مالحظ ــی ب ــوازن مبتن ــعه مت ــه توس ــل ب ــدف نی ــا ه ب

ح جــدول )99-۱(،  ــه شــر مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ب

کــه در ســال ۱4۰4 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 55۷۷ نفــر آن مربــوط بــه شهرســتان شــهرضا اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال  اســتان اصفهــان ۱۷۸۷3۱ نفــر خواهــد بــود 

مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 3۱9۶ نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 
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جدول 1-99. پیش بینی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستاا شهرضا

پیش بینی شغل13951400

جمعیت 
)نار(

جمعیت
 فعال

جمعیت
 بیکار

تعدادافراد 
شاغل

جمعیت
 )نار(

جمعیت فعال 
)هزارنار(

جمعیت بیکار 
)هزارنار(

تعدادافرادشاغل 
شهرستاا   

)هزار نار(

تعداد شغل مورد 
نیازشهرستاا 

طی5سال
)1404-99( 

سهم بخش صنعت، 
معدا و تجارت

5۱2۰۸5۰4۰۱۷3۰42۱5۱34۱4۸۰3۸۸539۱/۰۰۱۷4۷/54۱۷5/29۱5۷2/2۶۱۷۸,۷3۱۱۰2,429اصفهان

۱59۷9۷۱25۱4352434۸34۰۱۶۸/2354/535/4۷49/۰۶5,5۷۷3,۱9۶شهرضا

گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، ۱4۰۰ ماخذ: 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا شهرضا 1-14-2-2- طر

کــه اشــتغال زایی بیشــتر و ســرمایه  ح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام ۱ تــا 59 درصــد  بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا شهرضا جدول 1-100. طر

گروه فعالیت 2 رقمی ح تعداد طر مجموع اشتغال مجوز نوع پروژه

پوشاک وعمل آوردن پوست خز)۱۸( ۱ ۱3

نیمه تمام بین یک تا 5۰ درصد

چوب ومحصوالت چوبی به جزمبل)2۰( 4 53

ساخت فلزات اساسی)2۷( ۱۰ 4۶3

ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)2۱( ۱ 35

ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29( ۱ ۱۰

ساخت منسوجات)۱۷( 4 ۱5۰

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24( 2۱ 449

سایرفعالیت های خدمات مهندسی)۷4( 4 55

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( ۱4 5۷۷

کک وفراورده های حاصل ازنفت)23( ۸ 292

ماشین آالت ودستگاه های برقی)3۱( 3 ۷۰

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( 9 ۱۷9

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( ۱۰ 2۱5

محصوالت فلزی فابریکی)2۸( 5 ۷۶

استخراج سایرمعادن)۱4( ۱ 3۰

نیمه تمام باالی ۶۰ درصد
بازیافت)3۷( 4 ۱49

چوب ومحصوالت چوبی به جزمبل)2۰( 2 ۱2۰

ساخت فلزات اساسی)2۷( ۱3 59۷
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گروه فعالیت 2 رقمی ح تعداد طر مجموع اشتغال مجوز نوع پروژه

ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)2۱( ۸ ۱۰44

نیمه تمام باالی ۶۰ درصد

ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29( 3 ۱35

ساخت منسوجات)۱۷( 2 2۸

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24( ۱۷ 5۱2

سایرتجهیزات حمل ونقل)35( ۱ ۱2

سایرفعالیت های خدمات مهندسی)۷4( 2 25

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( ۱4 ۷3۶

کک وفراورده های حاصل ازنفت)23( ۷ ۱2۸

ماشین آالت ودستگاه های برقی)3۱( 3 ۶۱

مبلمان سایرمصنوعات)3۶( ۱ 2۰

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( ۸ ۱۶3

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( ۱۰ 23۷

محصوالت فلزی فابریکی)2۸( 5 9۰

چوب ومحصوالت چوبی به جزمبل)2۰( ۱ 35

راکد

ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)2۱( 2 ۶۸

ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29( ۱ 23

ساخت منسوجات)۱۷( 2 3۰

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24( ۱ ۱۸

سایرتجهیزات حمل ونقل)35( ۱ 2۰

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( 3 3۸

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( 3 ۶۰

محصوالت فلزی فابریکی)2۸( ۱ ۱۰

1-15- شهرستاا فریدا
کیلومتــر مربــع از شهرســتانهای غــرب اســتان اصفهــان اســت. فریــدن از شــمال بــه  شهرســتان فریــدن بــا وســعتی حــدود 32۸۰ 

ــتان  ــه شهرس ــرب ب ــران از غ ک ــران و  ــتان تی ــه شهرس ــرق ب ــاری، از ش ــال و بختی ــار مح ــتان چه ــه اس ــوب ب ــار، از جن ــتان خوانس شهرس

الیگــودرز و فریــدون شــهر محــدود مــی شــود. جمعیــت فریــدن بــر اســاس سرشــمار ســال ۱395 بالــغ بــر 49۸9۰ نفــر مــی باشــد. مرکــز 

گــرس در ایــن  کــوه هــای اصلــی سلســله جبــال زا کوهســتانی و مرتفــع اســت بخشــی از  ایــن شهرســتان داران اســت. فریــدن منطقــه ای 

ــی اســت.  ــد. ایــن شهرســتان دارای تابســتانهای معتــدل و زمســتانهای طوالن ــرار دارن شهرســتان ق
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1-15-1- ساختار 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. 

1-15-1-1- ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا

ســهم بنگاه هــای دارای پروانــه بهــره بــرداری بخــش صنعــت از اشــتغال 3 درصــد و ســهم اصنــاف از اشــتغال 9۷ درصــد اســت. 

جــدول)۱-۱۰۱( و جــدول )۱۰2-۱(.

جدول 1-101.ساختار بخش صنعت شهرستاا فریدا

حکد آیسیک سهم از تعداد اشتغال )درصد(سهم از تعداد واحد )درصد(تعداد اشتغال مجوزتعداد طر

۱42۱۶۱۱/۷۶۷/۶2

۱9۱۱55/۸۸۷/۱4

29۱95/۸۸4/29

2۶43923/53۱۸/5۷

23۱2۰5/۸۸9/52

3۱۱۷5/۸۸3/33

25324۱۷/۶5۱۱/43

۱53۶9۱۷/۶532/۸۶

34۱۱۱5/۸۸5/24

۱۷2۱۰۱۰۰/۰۰۱۰۰/۰۰جمع کل

جدول 1-102. ساختار بخش اصناف شهرستاا فریدا

سهم از اشتغال )درصد(سهم از تعداد )درصد(تعداد اشتغالتعداد واحدنوع فعالیت

5۱9۱29۸۱9/5۱۱9/5۱تولیدی

524۱3۱۰۱9/۷۰۱9/۷۰خدمات فنی

۱3۶934235۱/4۷5۱/4۷توزیعی

24۸۶2۰9/329/32خدماتی

2۶۶۰۶۶5۰۱۰۰۱۰۰جمع کل
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1-15-1-2- عمده محصوالت شهرستاا فریدا

کانــی غیرفلــزی، محصــوالت غذائــی وآشــامیدنی ها، محصــوالت ازالســتیک وپالســتیک،  عمــده محصــوالت صنعتــی: محصــوالت 

کک  ماشــین آالت ودســتگاه های برقــی، ماشــین آالت وتجهیــزات، وســایل نقلیــه موتــوری، دباغــی -چــرم -کیف-چمدان-کفــش، 

وفــراورده هــای حاصــل ازنفــت.

عمــده محصــوالت معدنــی: کنســانتره روی، شــن و ماســه شستشــو و دانه بنــدی شــده،  مصالــح ســنگی ســاختمانی دانه بنــدی شــده 

)شن،ماســه، ریــگ، ســنگ و باالســت(، ســنگ الشــه دانه بنــدی شــده )بــه جــز مصالح ســاختمانی(.

گنــدم و ذرت علوفــه ای  کشــاورزی: عمــده محصــوالت ایــن شهرســتان شــامل ســیب زمینــی، پیــاز، چغنــدر قنــد،  محصــوالت 

می باشــد.

1-15-1-3- ساختار جمعیت شهرستاا فریدا

آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــرخ بیــکاری شهرســتان فریدنمربــوط بــه ســال ۱395 

اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال ۱399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز آمــار ایــران منتشــر شــده 

اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــرح جــدول )۱-۱۰3( بــرآورد شــده اســت.

جدول 1-103. جمعیت شهرستاا فریدا

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

%49۸9۰52۰544جمعیت )نفر(

%۱4344۱49۸24.4تعداد افراد شاغل )نفر(

%22-234۷۱۸35جمعیت بیکار )نفر(

%۱۰-4۶.242نرخ مشارکت )درصد(

%45-۱۱.2۶.2نرخ بیکاری

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

جــدول )۱-۱۰3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان فریــدن 4 درصــد رشــد داشــته، تعــداد 

کــه نشــان دهنده ثبــات در شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  افــراد شــاغل 4.4 درصــد رشــد داشــته اســت 

1-15-2- ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدا و تجارت شهرستاا

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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1-15-2-1- نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا فریدا

بر اساس سند مصوب آمایش استان اصفهان، نقشه مطلوب توسعه شهرستان فریدن در جدول )۱-۱۰4( قابل مشاهده است.  

جدول 1-105.نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا فریدا

بازرگانی و خدماتمعداصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی، تولید محصوالت 
کامپیوتر و فعالیت های وابسته-الستیکی و پالستیکی، تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی، تولید فلزات اساسی

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱399.

1-15-2-2- اشتغال مطلوب بخش صنعت معدا وتجارت در افق 1404

خ  خ بیــکاری ۶.5 و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

ح جــدول )۱-۱۰5(،  مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــر

کــه در ســال ۱4۰4 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه ۱۷4۱ نفــر آن مربــوط بــه شهرســتان فریــدن اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد  اســتان اصفهــان ۱۷۸۷3۱ نفــر خواهــد بــود 

نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 99۸ نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 1-105. پیش بینی جمعیت و همدفگذاری اشتغال شهرستاا فریدا

پیش بینی شغل13951400

جمعیت جمعیت فعالجمعیت )نار(
بیکار

تعدادافراد 
شاغل

جمعیت 
)نار(

جمعیت فعال 
)هزارنار(

جمعیت 
بیکار 

)هزارنار(

تعدادافرادشاغل 
شهرستاا  )هزار 

نار(

تعداد شغل مورد 
نیاز  شهرستاا طی 

5سال )1404-99(

سهم بخش 
صنعت،  معدا و 

تجارت

5۱2۰۸5۰4۰۱۷3۰42۱5۱34۱4۸۰3۸۸539۱/۰۰۱۷4۷/54۱۷5/29۱5۷2/2۶۱۷۸,۷3۱۱۰2,429اصفهان

49۸9۰3۸3۸۷234۷۱434452/52۱۷/۰3۱/۷۱۱5/32۱,۷4۱99۸فریدن

گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، ۱4۰۰ ماخذ: 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا فریدا 1-15-2-3- طر

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

ح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام ۱ تــا 59  ح جــدول)۱-۱۰۶(، اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر ســرزمین بــه شــر

گیرنــد.  ح هــای شهرســتان فریــدن قــرار  کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طر کــه اشــتغال زایی بیشــتر و ســرمایه  درصــد 
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا فریدا  جدول 1-106. طر

گروه فعالیت 2 رقمی ح تعداد طر مجموع اشتغال مجوز نوع پروژه

کامپیوتروفعالیت های مربوطه)۷2( 3 3۷۰
نیمه تمام بین یک تا 5۰ 

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5(درصد ۱ 2۰

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( ۱ ۱۰

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( ۱ 45

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(نیمه تمام باالی ۶۰ درصد 2 25

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( 5 54

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( ۱ 5۰۰
نیمه تمام صفر

ساخت فلزات اساسی)2۷( ۱ 2۰۰

کک وفراورده های حاصل ازنفت)23( ۱ ۱۰

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶(راکد ۱ 5

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( ۱ 5

1-16- شهرستاا فریدوا شهر
کیلومتــر مربــع در اســتان اصفهــان واقــع شــده اســت. ایــن شهرســتان در همســایگی  شهرســتان فریدون شــهر بــا مســاحت 2235 

اســتان های لرســتان، خوزســتان و چهارمحــال و بختیــاری قــرار دارد. در مرزبنــدی داخــل اســتان نیــز بــا شهرســتان  های فریــدن، 

چــادگان و بوییــن و میاندشــت همســایه می باشــد. فریدونشــهر بــه عنــوان مرکــز ایــن شهرســتان، در غربی  تریــن نقطــه اســتان 

گرفتــه اســت. جمعیــت ایــن شهرســتان  گــرس، فاصلــه تقریبــی 2۰۰کیلومتــری از مرکــز اســتان قــرار  کوه هــای زا اصفهــان و در دامنــه 

بــر اســاس آمــار ســال ۱395 بالــغ بــر 35۶۰۰ نفــر مــی باشــد.

1-16-1- ساختار موجود 

1-16-1-1- ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا

ســهم بنگاه هــای دارای پروانــه بهــره بــرداری بخــش صنعــت از اشــتغال 4.5 درصــد و ســهم اصنــاف از اشــتغال 95.5 درصــد اســت. 

جــدول)۱-۱۰۷( و جــدول )۱۰۸-۱(.
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جدول 1-107. ساختار بخش صنعت شهرستاا فریدوا شهر

حکد آیسیک سهم از تعداد اشتغال )درصد(سهم از تعداد واحد )درصد(تعداد اشتغال مجوزتعداد طر

۱42۱۶۱۱/۷۶۷/۶2

۱9۱۱55/۸۸۷/۱4

29۱95/۸۸4/29

2۶43923/53۱۸/5۷

23۱2۰5/۸۸9/52

3۱۱۷5/۸۸3/33

25324۱۷/۶5۱۱/43

۱53۶9۱۷/۶532/۸۶

34۱۱۱5/۸۸5/24

۱۷2۱۰۱۰۰/۰۰۱۰۰/۰۰جمع کل

جدول 1-108. ساختار بخش اصناف شهرستاا فریدوا شهر

سهم از اشتغال )درصد(سهم از تعداد )درصد(تعداد اشتغالتعداد واحدنوع فعالیت

33۱۸2۸۱۸/3۸۱۸/3۸تولیدی

2۷۷۶93۱5/3۸۱5/3۸خدمات فنی

۱۰2۰255۰5۶/۶45۶/۶4توزیعی

۱۷34339/۶۱9/۶۱خدماتی

۱۸۰۱45۰3۱۰۰۱۰۰جمع کل

1-16-1-2- عمده محصوالت شهرستاا فریدوا شهر

عمــده محصــوالت صنعتــی: محصــوالت فلــزی فابریکــی، ماشــین آالت وتجهیــزات، محصــوالت ازالســتیک وپالســتیک، فلــزات 

کاغــذی کاغذومحصــوالت  کانــی غیرفلــزی، محصــوالت غذائــی وآشــامیدنی ها،  اساســی، محصــوالت 

گوشــت،  گــردو، فراورده هــای دامــی  کشــاورزی: محصــوالت مهــم، عبارت انــداز ســیب زمینــی وغــالت، بــادام و  محصــوالت 

پوســت وپشــم 
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1-16-1-3- زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستاا فریدوا شهر

جدول 1-109. زیرساخت های تولید و تجارت شهرستاا

۱تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

23وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی)هکتار(

۷تعداد واحدهای بهره برداری شده در ناحیه صنعتی

1-16-1-4- ساختار جمعیت شهرستاا فریدوا شهر

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

خ بیــکاری اســتان تــا ســال ۱399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز آمــار ایــران  ســال ۱395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــر

ح جــدول )۱-۱۱۰( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــر

جدول 1-110. جمعیت شهرستاا فریدوا شهر

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

%35۶543۷2۰۱4جمعیت )نفر(

%۱۰33۰۱۰۷۰۷3.۶تعداد افراد شاغل )نفر(

%۱5.5-۱552۱3۱2جمعیت بیکار )نفر(

%۱۰-4۶.242نرخ مشارکت )درصد(

%45-۱۱.2۶.2نرخ بیکاری

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

جــدول )۱-۱۱۰( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان فریــدون شــهر 4 درصــد رشــد داشــته، 

کــه نشــان دهنده ثبــات در شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  تعــداد افــراد شــاغل 4.4 درصــد رشــد داشــته اســت 

1-16-2- ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدا و تجارت شهرستاا

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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1-16-2-1- نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا فریدوا شهر

بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان اصفهــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان فریــدون شــهر در جــدول )۱۱۱-۱( قابــل 

مشــاهده اســت.  

جدول 1-111.نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا فریدوا شهر

بازرگانی و معداصنعت
خدمات

--صنایع مواد غذایی و آشامیدنی،صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی،تولیدسایرمحصوالت کانی غیرفلزی

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱399.

1-16-2-2- اشتغال مطلوب بخش صنعت معدا وتجارت در افق 1404

کــه در ســال ۱4۰4 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان اصفهــان ۱۷۸۷3۱ نفــر خواهــد  بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه ۱244 نفــر آن مربــوط بــه شهرســتان فریــدون شــهر اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت،  بــود 

معــدن و تجــارت 99۸ نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 1-112. پیش بینی جمعیت و همدفگذاری اشتغال شهرستاا فریدوا شهر

پیش بینی شغل13951400

جمعیت
 )نار(

جمعیت
 فعال

جمعیت
بیکار

تعدادافراد 
شاغل

جمعیت
 )نار(

جمعیت فعال 
)هزارنار(

جمعیت بیکار 
)هزار نار(

تعدادافرادشاغل 
شهرستاا  )هزار 

نار(

تعدادشغل موردنیاز 
شهرستاا طی  

5سال    )1404-99(

سهم بخش صنعت، 
معدا وتجارت

5۱2۰۸5۰4۰۱۷3۰42۱5۱34۱4۸۰3۸۸۰۰/539۱54/۱۷4۷29/۱۷52۶/۱5۷2۱۷۸,۷3۱۱۰2,429اصفهان

35۶542۶99۰۱552۱۰33۰53/3۷۱۷/۱222/۱95/۱۰۱,244۷۱3فریدون شهر

گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، ۱4۰۰ ماخذ: 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا فریدوا شهر 1-16-2-3- طر

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

ح هــای ایجــادی، و نیمــه  ــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر ــا توجــه ب ح جــدول)۱-۱۱3(، اســت. ب ــه شــر آمایــش ســرزمین ب

ح هــای شهرســتان  کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طر کــه اشــتغال زایی بیشــتر و ســرمایه  تمــام ۱ تــا 59 درصــد 

گیرنــد.  فریــدون شــهرقرار 
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا فریدوا شهر  جدول 1-113. طر

گروه فعالیت 2 رقمی ح تعداد طر مجموع اشتغال مجوز نوع پروژه

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( 3 94
نیمه تمام بین یک تا 5۰ درصد

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( ۱ 4۷

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( 5 ۱45

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25(نیمه تمام باالی ۶۰ درصد ۱ ۱۶

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( 2 ۱۸

1-17- شهرستاا فالورجاا
کیلومتــر مربــع اســت. از  کل آن 3۱9  کــه وســعت  شهرســتان فالورجــان یکــی از شهرســتان های تاریخــی اســتان اصفهــان اســت 

شــرق بــه شهرســتان اصفهــان از شــمال بــه شهرســتان خمینــی شــهر از جنــوب بــه شهرســتان مبارکــه، از شــمال غــرب بــه شهرســتان 

نجف آبــاد و از غــرب بــه شهرســتان لنجــان محــدود می گــردد. براســاس سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن در ســال ۱395، 

ــت. ــر بوده اس ــا 249٬۸۱4 نف ــر ب ــان براب ــتان فالورج ــت شهرس جمعی

1-17-1- ساختار 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. 

1-17-1-1- ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا

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 

ــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت استان-شهرســتان و  ــد و محــرک رشــد اقتصــادی ب مول

چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. ســهم بنگاه هــای دارای پروانــه بهــره 

بــرداری بخــش صنعــت از اشــتغال 2۸ درصــد و ســهم اصنــاف از اشــتغال ۷2 درصــد اســت. جــدول)۱-۱۱4( و جــدول )۱۱5-۱(.
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جدول 1-114. ساختار بخش صنعت شهرستاا فالورجاا

حکد آیسیک ح اشتغال مجوزتعداد طر سهم از تعداد طر
سهم از شتغال )درصد()درصد(

33۱۱5۰.45۰.۱4

۱3۱359۰.453.2۶

3۷22۰۰.9۰۰.۱۸

2۰2۱۱۱۰.9۰۱.۰۱

323۸3۱.3۶۰.۷5

2۷4۱2۰3۱۱۸.55۱۸.4۷

2۱259۰.9۰۰.54

292۷۱23۸۱2.22۱۱.2۶

۱۷4444۱.۸۱4.۰4

24۱۷۷۸۶۷.۶9۷.۱5

45۱5۰.45۰.۰5

35۱۱5۰.45۰.۱4

2۶23۷9۶۱۰.4۱۷.24

2344۷5۱.۸۱4.32

3۱۱۷2۰2۱۷.۶9۱۸.3۷

3۶۱۱5۰.45۰.۱4

۱۶۱۸۰.45۰.۰۷

2523۸93۱۰.4۱۸.۱2

۱52۱۱۰.9۰۰.۱۰

2۸35949۱5.۸4۸.۶3

34۱3۶۶55.۸۸۶.۰5

22۱۱۰999۱۰۰.۰۰۱۰۰.۰۰جمع کل
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جدول 1-115.ساختار بخش اصناف شهرستاا فالورجاا

سهم از اشتغال )درصد(سهم از تعداد )درصد(تعداد اشتغالتعداد واحدنوع فعالیت

2۸۱۷۷۰4324/4424/44تولیدی

2۰5۸5۱45۱۷/۸۶۱۷/۸۶خدمات فنی

5۱۰۰۱2۷5۰44/2544/25توزیعی

۱55۰3۸۷5۱3/45۱3/45خدماتی

۱۱5252۸۸۱3۱۰۰۱۰۰جمع کل

1-17-1-2- عمده محصوالت شهرستاا فالورجاا

وپالســتیک،  ازالســتیک  محصــوالت  غیرفلــزی،  کانــی  محصــوالت  فابریکــی،  فلــزی  محصــوالت  صنعتــی:  محصــوالت  عمــده 

موادومحصــوالت شــیمیائی، بازیافــت، ماشــین آالت وتجهیــزات، محصــوالت غذائــی وآشــامیدنی ها، ســاختمان، ماشــین آالت 

ســاخت  کــو،  وتنبا ازتوتــون  محصــوالت  اساســی،  فلــزات  منســوجات،  ارتبــاط،  وســایل  رادیوتلویزیــون  برقــی،  ودســتگاه های 

کاغــذی، وســایل نقلیــه موتــوری، چــوب ومحصــوالت چوبــی به جزمبــل، مبلمان ســایرمصنوعات، ابزارپزشــکی- کاغذومحصــوالت 

کک وفــراورده هــای حاصــل ازنفــت. اپتیکی-دقیق-ســاعت، تجهیــزات حمــل ونقــل، 

کنسانتره های سرب و روی. عمده محصوالت معدنی: سنگ ها و 

کــه بیشــتر زمین هــای آن زیــر  کشــاورزی اســتان اصفهــان بــه شــمار مــی رود  کشــاورزی: فالورجــان از قطب هــای مهــم  محصــوالت 

گیــالس و زردآلــو  گنــدم و جــو اســت و از رونــق بــاغ داری خوبــی نیــز برخــوردار اســت و فرآورده هائــی چــون ســیب، هلــو،  کشــت برنــج، 

اســت.

1-17-1-3- زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستاا فالورجاا

جدول 1-117. زیرساخت های تولید و تجارت شهرستاا

2تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

4۰4وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی )هکتار(

1-17-1-4- ساختار جمعیت شهرستاا فالورجاا

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

خ بیــکاری اســتان تــا ســال ۱399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز آمــار ایــران  ۱395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــر

ح جــدول )۱-۱۱۷( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــر
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جدول 1-117. جمعیت شهرستاا فالورجاا

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

%249۸۱42۶۰۶5۱4جمعیت )نفر(

%۷2549۷5۰۱۷3.4تعداد افراد شاغل )نفر(

%۱۱.4-۱۰3۷۷9۱9۰جمعیت بیکار )نفر(

%۱۰-4۶.242نرخ مشارکت )درصد(

%45-۱۱.2۶.2نرخ بیکاری

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

ــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان فالورجــان 4 درصــد رشــد داشــته،  جــدول )۱-۱۱۷( مشــهود اســت ب

ــت.  ــتان اس ــتغال شهرس ــرایط اش ــدن ش ــان دهنده بدترش ــه نش ک ــت  ــته اس ــد داش ــد رش ــاغل 3.4 درص ــراد ش ــداد اف تع

1-17-2- ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدا و تجارت شهرستاا

در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایــش ســرزمین و همچنیــن نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعــان بخــش 

ح ذیــل تبییــن شــده اســت. هــای خصوصــی و دولتــی اســتانی، نقشــه مطلــوب توســعه صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان بــه شــر

1-17-2-1- نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا فالورجاا

بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان اصفهــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان فالورجــان در جــدول )۱-۱۱۸( قابــل مشــاهده 

است.  

جدول 1-118.نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا فالورجاا

بازرگانی و معداصنعت
خدمات

تولید منسوجات، تولید چوب و محصوالت چوبی، تولید کاغذ و محصوالت کاغذی، صنایع تولید زغال 
کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته ای،صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی، تولید 
محصوالت الستیکی و پالستیکی، تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی، تولید فلزات اساسی، تولید 

محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات، تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در 
جای دیگر، تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر، تولید رادیو و تلویزیون 

و دستگاه ها و وسایل ارتباطی، تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر

سنگ ها و 
کنسانتره های سرب 

و روی
-

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱399.
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1-17-2-2- اشتغال مطلوب بخش صنعت معدا وتجارت در افق 1404

خ  خ بیــکاری ۶.5 و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

ح جــدول )۱-۱۱۸(،  مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــر

کــه در ســال ۱4۰4 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه ۸۷۱9 نفــر آن مربــوط بــه شهرســتان فالورجــان اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال  اســتان اصفهــان ۱۷۸۷3۱ نفــر خواهــد بــود 

مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 499۷ نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 1-118. پیش بینی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستاا فالورجاا

پیش بینی شغل13951400

جمعیت
 )نار(

جمعیت
 فعال

جمعیت
 بیکار

تعدادافراد 
شاغل

جمعیت
 )نار(

جمعیت فعال 
)هزارنار(

جمعیت بیکار 
)هزارنار(

تعدادافرادشاغل 
شهرستاا  )هزار 

نار(

تعدادشغل موردنیاز 
شهرستاا طی5سال 

)1404-99(

سهم بخش 
صنعت، معدا و 

تجارت

5۱2۰۸5۰4۰۱۷3۰42۱5۱34۱4۸۰3۸۸539۱/۰۰۱۷4۷/54۱۷5/29۱5۷2/2۶۱۷۸,۷3۱۱۰2,429اصفهان

249۸۱4۱9۱۰۱2۱۰3۷۷۷25492۶2.99۸5.25۸.55۷۶.۷۰۸,۷۱94,99۷فالورجان

گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، ۱4۰۰ ماخذ: 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا فالورجاا 1-17-2-3- طر

ــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش  ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان فالورجــان ب طبقه بنــدی طر

ح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام ۱ تــا 59  ح جــدول)۱-۱۱9(، اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر ســرزمین بــه شــر

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا فالورجاا  جدول 1-119. طر

گروه فعالیت 2 رقمی ح تعداد طر مجموع اشتغال مجوز نوع پروژه

چوبومحصوالت چوبی به جزمبل)2۰( ۱ ۱4

نیمه تمام ببین یک تا 59 درصد

ساخت فلزات اساسی)2۷( 3 ۱5۷

ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29( ۱ 2۷

ساخت منسوجات)۱۷( 4 93

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24( 2 22

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( ۱ 2۰

ماشین آالت ودستگاه های برقی)3۱( 2 ۸۶
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گروه فعالیت 2 رقمی ح تعداد طر مجموع اشتغال مجوز نوع پروژه

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( ۱ ۱2
نیمه تمام ببین یک تا 59 درصد

محصوالت فلزی فابریکی)2۸( ۷ ۱5۰

رادیوتلویزیون وسایل ارتباط)32( ۱ 2۰

نیمه تمام باالی ۶۰ درصد

ساخت فلزات اساسی)2۷( 9 4۱۱

ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)2۱( ۱ 2۰

ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29( ۱ ۱۰۰

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24( 5 ۱52

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( 2 95

کک وفراورده های حاصل ازنفت)23( ۱ 22

ماشین آالت ودستگاه های برقی)3۱( ۱ 2۰۰

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( ۱ 55

محصوالت فلزی فابریکی)2۸( ۷ 2۱۶

وسایل نقلیه موتوری)34( 2 ۱۷5

ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29( 3 ۱۰۰

راکد

ساخت منسوجات)۱۷( 2 25

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24( ۱ 33

ماشین آالت ودستگاه های برقی)3۱( ۱ 4۶

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( ۱ ۶

محصوالت فلزی فابریکی)2۸( 2 2۰9

وسایل نقلیه موتوری)34( ۱ ۱2

1-18- شهرستاا کاشاا
کیلومترمربــع از توابــع اســتان اصفهــان بــوده و از نظــر جمعیــت دومیــن شهرســتان ایــن اســتان  کاشــان بــا وســعت 9۶4۷  شهرســتان 

ــا زمســتانهای نســبتًا ســرد و تابســتانهای خیلــی  کاشــان در پهنــه اقلیمــی ب بــه حســاب می آیــد. از نظــر پهنه بنــدی اقلیمــی شــهر 

گرفتــه اســت. براســاس سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن در ســال ۱395، جمعیــت شهرســتان فالورجــان  گــرم و خشــک قــرار 

برابــر بــا 3۶44۸2 نفــر بوده اســت.
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1-18-1- ساختار موجود 

1-18-1-1- ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا

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 

ــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت استان-شهرســتان و  ــد و محــرک رشــد اقتصــادی ب مول

چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. ســهم بنگاه هــای دارای پروانــه بهــره 

بــرداری بخــش صنعــت از اشــتغال 43 درصــد و ســهم اصنــاف از اشــتغال 5۷ درصــد اســت. جــدول)۱-۱2۰( و جــدول )۱2۱-۱(.

جدول 1-120. ساختار بخش صنعت شهرستاا کاشاا

حکد آیسیک ح )درصد(تعداد اشتغالتعداد طر سهم از اشتغال مجوز )درصد(سهم از تعداد طر

335۷2۰/۶۸۰/2۶

۱4۸۱۰۰۱/۰9۰/3۶

۱3۱33۰/۱4۰/۱2

22۱25۰/۱4۰/۰9

3۷۱۶2۱92/۱۷۰/۷۸

2۰۸9۷۱/۰9۰/35

32355۰/4۱۰/2۰

2۷۱۸9۸32/443/5۱

2۱۷۷9۰/95۰/2۸

2923۸253/۱22/95

۱۷3۷2۱599۰5۰/4۷5۷/۱۷

2442۱۰425/۷۰3/۷3

45۷42۰/95۰/۱5

354245۰/54۰/۸۸

۷433۰۰/4۱۰/۱۱

2۶592۶۶9۸/۰۱9/54

234۶۱۰/54۰/22

3۰2۱9۰/2۷۰/۰۷

3۱۱9۶2۸2/5۸2/25



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

98

حکد آیسیک ح )درصد(تعداد اشتغالتعداد طر سهم از اشتغال مجوز )درصد(سهم از تعداد طر

3۶2۱53۰/2۷۰/55

255۶۱352۷/۶۰4/۸3

۱534۸544/۶۱3/۰5

2۸34۱۱524/۶۱4/۱2

349۱244۱/224/45

۷3۷2۷9۶9۱۰۰/۰۰۱۰۰/۰۰جمع کل

جدول 1-121.ساختار بخش اصناف شهرستاا کاشاا

سهم از اشتغال )درصد(سهم از تعداد )درصد(تعداد اشتغالتعداد واحدنوع فعالیت

425۰۱۰۶252۸/522۸/52تولیدی

24۱۶۶۰4۰۱۶/2۱۱۶/2۱خدمات فنی

59۶۱۱49۰34۰/۰۱4۰/۰۱توزیعی

22۷35۶۸3۱5/2۶۱5/2۶خدماتی

۱49۰۰3۷25۰۱۰۰۱۰۰جمع کل

1-18-1-2- عمده محصوالت شهرستاا کاشاا

محصــوالت  کاغــذی،  کاغذومحصــوالت  ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ســاعت،  اساســی،  فلــزات  صنعتــی:  محصــوالت  عمــده 

به جزمبــل، محصــوالت غذائــی  ازالســتیک وپالســتیک، ســاختمان، چــوب ومحصــوالت چوبــی  کانــی غیرفلــزی، محصــوالت 

وآشــامیدنی ها، موادومحصوالت شــیمیائی، منســوجات، ماشــین آالت وتجهیزات، ماشــین آالت ودســتگاه های برقی، محصوالت 

کک وفــراورده هــای حاصــل ازنفــت، ماشــین آالت دفتــری وحســابداری، وســایل  فلــزی فابریکــی، تجهیــزات حمــل ونقــل، بازیافــت، 

ــوری، رادیوتلویزیــون وســایل ارتبــاط، مبلمــان ســایرمصنوعات، انتشــاروچاپ وتکثیــر. نقلیــه موت

عمده محصوالت معدنی: مس، آهن، سولفات باریم، زاج سبز، نمک طعام،سنگ های مرمر و تراورتن.

ــار،  ــیری ان گرمس ــای  ــوه ه ــو، و … می گالبی،هل ــادام،  گردو،ب ــالس،  گی ــتان  ــیری شهرس ــای سردس ــوه ه ــاورزی: می کش ــوالت  محص

ــد.  ــی باش ــتان م ــت شهرس کیفی ــا  ــیار ب ــتانی و بس کوهس ــق  ــوالت مناط ــران از محص ــدی و زعف گل محم ــت.  ــته و … اس ــر، پس انجی

کیفیــت  کــه بــا  گنــدم و جــو، پنبــه، صیفــی جــات شــامل طالبی،گرمــک، خربــزه، هندوانــه، خیــار و …  محصــوالت زراعــی شهرســتان 

و مرغوبیــت خاصــی تولیــد میگــردد.
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1-18-1-3- زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستاا کاشاا

جدول 1-122. زیرساخت های تولید و تجارت شهرستاا

5تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

1-18-1-4- ساختار جمعیت شهرستاا کاشاا

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

خ بیــکاری اســتان تــا ســال ۱399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز آمــار ایــران  ۱395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــر

ح جــدول )۱-۱23( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــر

جدول 1-123. جمعیت شهرستاا کاشاا

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

%3۶44۸23۸۰2944جمعیت )نفر(

%۱۰۶۱۱2۱۰945۱3.2تعداد افراد شاغل )نفر(

%۸935۱34۰۸5۰جمعیت بیکار )نفر(

%۱۰-4۶.242نرخ مشارکت )درصد(

%45-۱۱.2۶.2نرخ بیکاری

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

کاشــان 4 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  جــدول )۱-۱23( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان 

کــه نشــان دهنده بدترشــدن شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  افــراد شــاغل 3.2 درصــد رشــد داشــته اســت 

1-18-2- ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدا و تجارت شهرستاا

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

1-18-2-1- نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا کاشاا

کاشــان در جــدول )۱-۱24( قابــل مشــاهده  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان اصفهــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان 

اســت.  
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جدول 1-124. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا کاشاا

بازرگانی و خدماتمعداصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید منسوجات، صنایع تولید مواد و 
محصوالت شیمیایی، تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی، تولید سایر 

محصوالت کانی غیرفلزی، تولید فلزات اساسی، تولید محصوالت فلزی 
فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات، تولید ماشین آالت و تجهیزات 

طبقه بندی نشده در جای دیگر، تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی 
طبقه بندی نشده در جای دیگر، تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و 

وسایل ارتباطی، تولید ابزار پزشکی و اپتیکی، تولید وسایل نقلیه موتوری 
و تریلر و نیم تریلر، تولید سایر تجهیزات حمل و نقل، تولید مبلمان و 

مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر، بازیافت 

سنگ آهن دانه بندی شده، شن 
و ماسه شستشو و دانه بندی 

شده،سیلیس دانه بندی شده،کنسان
تره آهن،سنگ آهک دانه بندی شده،

مصالح سنگی ساختمانی دانه بندی 
شده )شن،ماسه، ریگ، سنگ و 
باالست(، سنگ الشه موزاییکی

فعالیت های پشتیبان و 
کمکی حمل ونقل،سایر 
فعالیت های کسب و کار

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱399.

1-18-2-2- اشتغال مطلوب بخش صنعت معدا وتجارت در افق 1404

کــه در ســال ۱4۰4 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان اصفهــان ۱۷۸۷3۱ نفــر خواهــد  بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کاشــان اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و  کــه ۱2۷2۱ نفــر آن مربــوط بــه شهرســتان  بــود 

تجــارت ۷29۰ نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 1-124. پیش بینی جمعیت و همدفگذاری اشتغال شهرستاا کاشاا

پیش بینی شغل13951400

جمعیت 
)نار(

جمعیت 
فعال

جمعیت 
بیکار

تعدادافراد 
شاغل

جمعیت 
)نار(

جمعیت فعال 
)هزارنار(

جمعیت بیکار 
)هزارنار(

تعدادافرادشاغل 
شهرستاا  )هزار 

نار(

تعداد شغل مورد نیاز 
شهرستاا طی  5سال       

)1404-99(

سهم بخش 
صنعت، معدا و 

تجارت

5۱2۰۸5۰4۰۱۷3۰42۱5۱34۱4۸۰3۸۸539۱/۰۰۱۷4۷/54۱۷5/29۱5۷2/2۶۱۷۸,۷3۱۱۰2,429اصفهان

3۶44۸22۸2۸4۸۸935۱۰۶۱۱23۸3.۷۱۱24.3۸۱2.4۸۱۱۱.9۱۱2,۷2۱۷,29۰کاشان

گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، ۱4۰۰ ماخذ: 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا کاشاا 1-18-2-3-طر

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

ح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام ۱ تــا 59  ح جــدول)۱-۱25(، اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر ســرزمین بــه شــر

گیرنــد.  کاشــان قــرار  ح هــای شهرســتان  کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طر کــه اشــتغال زایی بیشــتر و ســرمایه  درصــد 
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کاشاا  ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا  جدول 1-125. طر

گروه فعالیت 2 رقمی ح تعداد طر مجموع اشتغال مجوز نوع پروژه

ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33( ۱ 3۰

نیمه تمام یک تا 59 درصد

دباغی -چرم -کیف-چمدان-کفش)۱9( ۱ 33

رادیوتلویزیون وسایل ارتباط)32( ۱ ۱5

ساخت فلزات اساسی)2۷( ۱ 3۰

ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)2۱( 2 4۰

ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29( 2 225

ساخت منسوجات)۱۷( 3۱ ۱۸۸2

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24( ۶ ۱42

سایرتجهیزات حمل ونقل)35( ۱ ۶۰

سایرفعالیت های خدمات مهندسی)۷4( 3 ۶2

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( 2 3۰

ماشین آالت ودستگاه های برقی)3۱( 2 ۸9

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( 5 2۰92

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( 4 ۱۶5

محصوالت فلزی فابریکی)2۸( 2 ۷5

وسایل نقلیه موتوری)34( 2 ۶5

ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33( 3 35

نیمه تمام باالی ۶۰ درصد

استخراج سایرمعادن)۱4( 2 4۰

بازیافت)3۷( 2 45

رادیوتلویزیون وسایل ارتباط)32( ۱ ۱3

ساخت فلزات اساسی)2۷( 3 2۷2

ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)2۱( 4 ۱35

ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29( ۶ ۱9۱

ساخت منسوجات)۱۷( 93 5422

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24( ۱۰ 44۸

سایرتجهیزات حمل ونقل)35( 2 5۱۰

سایرفعالیت های خدمات مهندسی)۷4( ۱ ۱2

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( ۱۱ ۷3۶
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گروه فعالیت 2 رقمی ح تعداد طر مجموع اشتغال مجوز نوع پروژه

ماشین آالت ودستگاه های برقی)3۱( ۱ ۱2

نیمه تمام باالی ۶۰ درصد

مبلمان سایرمصنوعات)3۶( ۱ ۱2۰

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( ۱۷ 453

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( ۷ ۱۷2

محصوالت فلزی فابریکی)2۸( ۶ ۱۱2

ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)2۱( 2 4۰

راکد

ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29( 2 3۱

ساخت منسوجات)۱۷( 43 ۱4۰2

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24( 3 ۱۰5

سایرتجهیزات حمل ونقل)35( ۸ 255

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( 2 ۱۸

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( 4 23

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( ۱ 3

وسایل نقلیه موتوری)34( ۱ ۷

1-19- شهرستاا گلپایگاا
گلپایــگان از جملــه شهرســتانهای اســتان اصفهــان مــی باشــد. ایــن شهرســتان در شــمال غربــی اســتان واقــع و از ســمت شــمال بــه 

شهرســتان خمیــن،از جنــوب بــه شهرســتان خوانســار،از ســمت شــرق بــه شهرســتان برخــوار و میمــه و از ســمت غــرب بــه شهرســتان 

گلپایــگان تحــت تاثیــر دو سیســتم جــوی متفــاوت قــرار دارد.شــرق منطقــه زیــر نفــوذ هــوای  الیگــودرز محــدود مــی باشــد.آب و هــوای 

ــر مــی پذیــرد. براســاس سرشــماری  گــرس  مرتفــع اث گــرم و خشــک ایــران مرکــزی و غــرب منطقــه از هــوای ســرد و نیمــه مرطــوب زا

گلپایــگان برابــر بــا 9۰۰۸۶ نفــر بوده اســت. عمومــی نفــوس و مســکن در ســال ۱395، جمعیــت شهرســتان 

1-19-1- ساختار موجود 

1-19-1-1- ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا

ــت.  ــد اس ــتغال ۷۰ درص ــاف از اش ــهم اصن ــد و س ــتغال 3۰ درص ــت از اش ــش صنع ــرداری بخ ــره ب ــه به ــای دارای پروان ــهم بنگاه ه س

جــدول)۱-۱2۶( و جــدول )۱2۷-۱(.
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جدول 1-126. ساختار بخش صنعت شهرستاا گلپایگاا

حکد آیسیک ح )درصد(اشتغال مجوزتعداد طر سهم از شتغال )درصد(سهم از تعداد طر

33۱۷۰.52۰.۱۱

۱42۱5۱.۰5۰.23۷

2۷۱3242۶.۸۱3.۸۱9

2۱5۶۰2.۶2۰.94۷

29۱2۸2۱۶.2۸۱2.9۶

24۱24۶۰۶.2۸۷.259

453۱5۱.5۷۰.23۷

۷4۱۱۰۰.52۰.۱5۸

2۶4۸۷۰225.۱3۱۱.۰۸

23۱۱۰۰.52۰.۱5۸

3۱9۱۷54.۷۱2.۷۶2

3۶2۱۸۱.۰5۰.2۸4

2535942۱۸.32۱4.۸۷

۱5۱۶5۶9۸.3۸۸.9۷9

2۸۱4۱59۷.332.5۰9

34۱۷2۱32۸.9۰33.۶4

۱9۱۶33۷۱۰۰.۰۰۱۰۰جمع کل

جدول 1-127. ساختار بخش اصناف شهرستاا گلپایگاا

سهم از اشتغال )درصد(سهم از تعداد )درصد(تعداد اشتغالتعداد واحدنوع فعالیت

۱۱4۷2۸۶۸۸۱/۱9۸۱/۱9تولیدی

۱۰9۸2۷459۶/۱۸9۶/۱۸خدمات فنی

2۷49۶۸۷34۷/4۷4۷/4۷توزیعی

۷9۷۱993۷۶/۱3۷۶/۱3خدماتی

5۷9۱۱44۷۸۱۰۰۱۰۰جمع کل
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1-19-1-2- عمده محصوالت شهرستاا گلپایگاا

فابریکــی،  فلــزی  محصــوالت  شــیمیائی،  موادومحصــوالت  وآشــامیدنی ها،  غذائــی  محصــوالت  صنعتــی:  محصــوالت  عمــده 

کانــی غیرفلــزی، ماشــین آالت وتجهیزات، ســاختمان، محصوالت ازالســتیک وپالســتیک، ماشــین آالت ودســتگاه های  محصــوالت 

کاغــذی، ابزارپزشــکی-اپتیکی-دقیق- کاغــذ ومحصــوالت  برقــی، ســاخت فلــزات اساســی، مبلمــان ســایرمصنوعات، ســاخت 

ــت. ــل ازنف ــای حاص ــراورده ه کک وف ــی،  ــات مهندس ــایرفعالیت های خدم ــوری، س ــه موت ــایل نقلی ــاعت، وس س

ک رس. عمده محصوالت معدنی: استخراج سنگ -شن وماسه وخا

کشــاورزی  کشــور محســوب می شــود. غالــب  کشــاورزی و دامپــروری  گلپایــگان یــک قطــب مهــم  کشــاورزی: شهرســتان  محصــوالت 

کیفیــت به شــمار مــی رود. گلپایــگان نیــز جــزو محصــوالت با گنــدم و جــو و علوفــه حیوانــات می باشــد، ضمنــًا انگــور  منطقــه 

1-19-1-3- زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستاا گلپایگاا

جدول 1-128. زیرساخت های تولید و تجارت شهرستاا

2تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

1-19-1-4- ساختار جمعیت شهرستاا گلپایگاا

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

خ بیــکاری اســتان تــا ســال ۱399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز آمــار ایــران  ۱395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــر

ح جــدول )۱29-۱( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال شهرســتان  بــه شــر

جدول 1-129. جمعیت شهرستاا گلپایگاا

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

%9۰۰۸۶939944.۶جمعیت )نفر(

%2۶4۱42۷۰522.4تعداد افراد شاغل )نفر(

%۱2.۶-3۷9333۱4جمعیت بیکار )نفر(

%۱۰-4۶.242نرخ مشارکت )درصد(

%45-۱۱.2۶.2نرخ بیکاری

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

گلپایــگان 4.۶ درصــد رشــد داشــته،  جــدول )۱-۱29( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان 

کــه نشــان دهنده بدترشــدن شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  تعــداد افــراد شــاغل 2.4 درصــد رشــد داشــته اســت 
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1-19-2- ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدا و تجارت شهرستاا

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

1-19-2-1- نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا گلپایگاا

گلپایــگان در جــدول )۱-۱3۰( قابــل مشــاهده  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان اصفهــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان 

است.  

جدول 1-130. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا گلپایگاا

بازرگانی و معداصنعت
خدمات

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی، 
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی، تولید فلزات اساسی، تولید 

محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات، تولید ماشین آالت و 
تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر، تولید ماشین آالت و دستگاه های 

برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر، تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و 
نیم تریلر، بازیافت

شن و ماسه شستشو و دانه بندی 
شده،سیلیس دانه بندی شده، کنسانتره 
 آهن،سنگ آهک دانه بندی شده، مصالح 

سنگی ساختمانی دانه بندی شده )شن،ماسه، 
ریگ، سنگ وباالست(، سنگ الشه موزاییکی

سایر فعالیت های 
کسب و کار

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱399.

1-19-2-2- اشتغال مطلوب بخش صنعت معدا وتجارت در افق 1404

خ  خ بیــکاری ۶.5 و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

ح جــدول )۱3۱-۱(،  مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــر

کــه در ســال ۱4۰4 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

گلپایــگان اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال  کــه 3۱44 نفــر آن مربــوط بــه شهرســتان  اســتان اصفهــان ۱۷۸۷3۱ نفــر خواهــد بــود 

مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ۱۸۰2 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 1-131. پیش بینی جمعیت و همدفگذاری اشتغال شهرستاا گلپایگاا

پیش بینی شغل13951400

جمعیت 
)نار(

جمعیت
 فعال

جمعیت 
بیکار

تعدادافراد 
شاغل

جمعیت
 )نار(

جمعیت فعال 
)هزارنار(

جمعیت 
بیکار 

)هزارنار(

تعدادافرادشاغل 
شهرستاا
  )هزار نار(

تعداد شغل مورد نیاز 
شهرستاا طی  5 سال       

)1404-99(

سهم بخش صنعت، 
معدا و تجارت

5۱2۰۸5۰4۰۱۷3۰42۱5۱34۱4۸۰3۸۸539۱/۰۰۱۷4۷/54۱۷5/29۱5۷2/2۶۱۷۸,۷3۱۱۰2,429اصفهان

9۰۰۸۶۷۱۸۰53۷932۶4۱494.۸43۰.۷43.۰۸2۷.۶۶3,۱44۱,۸۰2گلپایگان

گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، ۱4۰۰ ماخذ: 
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گلپایگاا ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا  1-19-2-3- طر

ــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش  ــگان ب گلپای ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان  طبقه بنــدی طر

ح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام ۱ تــا 59  ح جــدول)۱-۱32(، اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر ســرزمین بــه شــر

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

گلپایگاا  ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا  جدول 1-132. طر

گروه فعالیت 2 رقمی ح تعداد طر مجموع اشتغال مجوز نوع پروژه

استخراج سایرمعادن)۱4( ۱ ۱5

نیمه تمام یک تا 59 درصد

بازیافت)3۷( ۱ ۱۶

ساخت فلزات اساسی)2۷( 5 ۱۱2

ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29( 2 22

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24( 2 29

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( 2 2۷

ماشین آالت ودستگاه های برقی)3۱( ۱ ۱۸

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( 3 4۷

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( ۷ ۱۶۷

محصوالت فلزی فابریکی)2۸( 9 ۸۶

وسایل نقلیه موتوری)34( 3 93

بازیافت)3۷( 2 2۸

نیمه تمام باالی ۶۰ درصد

ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29( 3 5۰

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24( ۱ 3۰

سایرفعالیت های خدمات مهندسی)۷4( ۱ ۱۰

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( 2 2۷

ماشین آالت ودستگاه های برقی)3۱( ۱ ۱۰

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( ۱3 2۸2

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( 4 ۱2۸

محصوالت فلزی فابریکی)2۸( ۷ ۸۰

وسایل نقلیه موتوری)34( ۱ ۱2
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گروه فعالیت 2 رقمی ح تعداد طر مجموع اشتغال مجوز نوع پروژه

چوب ومحصوالت چوبی به جزمبل)2۰( ۱ 5

راکد

دباغی -چرم -کیف-چمدان-کفش)۱9( ۱ 2۰

رادیوتلویزیون وسایل ارتباط)32( 2 ۱۶

ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29( ۱ ۷

ساخت منسوجات)۱۷( 4 ۱95

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( 3 23

وسایل نقلیه موتوری)34( 2 92

1-20- شهرستاا لنجاا
ــتان  ــد.این شهرس ــهر می باش ــن ش ــتان، زری ــن شهرس ــز ای ــان اســت. مرک ــتان اصفه ــتان های اس ــی از شهرس ــان یک ــتان ِلنج شهرس

دارای شــالیزارهای برنــج بــه نــام برنــج لنجــان اســت. ایــن شهرســتان از شــرق بــه شهرســتان فالورجان از شــمال شــرق به شهرســتان 

کــرون از غــرب بــه شهرســتان شــهرکرد و شهرســتان بروجــن در اســتان چهارمحــال و  نجف آبــاد از شــمال بــه شهرســتان تیــران و 

بختیــاری و از جنــوب بــه شهرســتان مبارکــه محــدود می شــود. بنابــر سرشــماری مرکــز آمــار ایــران، جمعیــت شهرســتان لنجــان در 

ــا 2۶2٬9۱2 نفــر بوده اســت. ــر ب ســال ۱395 براب

1-20-1- ساختار موجود 

1-20-1-1- ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا

ــرداری بخــش صنعــت از اشــتغال 45 درصــد و ســهم اصنــاف از اشــتغال 55 درصــد اســت.  ســهم بنگاه هــای دارای پروانــه بهــره ب

جــدول)۱-۱33( و جــدول )۱34-۱(.

جدول 1-133. ساختار بخش صنعت شهرستاا لنجاا

حکد آیسیک ح )درصد(اشتغال مجوزتعداد طر سهم از شتغال )درصد(سهم از تعداد طر

33۱3۰۱.۰9۰.۱2

۱45۶55.43۰.25

3۷2۱442.۱۷۰.55

2۰2۱۰2.۱۷۰.۰4

2۷2۰2۱۶452۱.۷4۸3.3۱

2۱24242.۱۷۱.۶3
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حکد آیسیک ح )درصد(اشتغال مجوزتعداد طر سهم از شتغال )درصد(سهم از تعداد طر

29۶4۷۸۶.52۱.۸4

24344۸3.2۶۱.۷2

452۱22.۱۷۰.۰5

2۶225۶423.9۱2.۱۷

3۱۱5۱۱.۰9۰.2۰

252۱۱2.۱۷۰.۰4

۱5۸23۰۸.۷۰۰.۸9

2۸۱4۸۸2۱5.223.39

3429۸۸2.۱۷3.۸۰

92259۸2۱۰۰.۰۰۱۰۰.۰۰جمع کل

جدول 1-134. ساختار بخش اصناف شهرستاا لنجاا

سهم از اشتغال )درصد(سهم از تعداد )درصد(تعداد اشتغالتعداد واحدنوع فعالیت

2۰۷55۱۸۸2۶/۱۶2۶/۱۶تولیدی

25۰9۶2۷3۶۶/۱9۶۶/۱9خدمات فنی

۶۱۱2۱52۸۰۸۸/4۷۸۸/4۷توزیعی

2۰۶95۱۷32۱/۱۶2۱/۱۶خدماتی

۱2۷۶53۱9۱3۱۰۰۱۰۰جمع کل

1-20-1-2- عمده محصوالت شهرستاا لنجاا

عمــده محصــوالت صنعتــی: محصــوالت غذائــی وآشــامیدنی ها، موادومحصوالت شــیمیائی، محصوالت فلــزی فابریکی، محصوالت 

کانی غیرفلزی، ماشــین آالت وتجهیزات، ســاختمان، محصوالت ازالســتیک وپالســتیک، ماشــین آالت ودســتگاه های برقی، ســاخت 

کاغــذی، ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ســاعت، وســایل نقلیــه  کاغــذ ومحصــوالت  فلــزات اساســی، مبلمــان ســایرمصنوعات، ســاخت 

کک وفــراورده هــای حاصــل ازنفت. موتــوری، ســایرفعالیت های خدمــات مهندســی، 

ک رس. عمده محصوالت معدنی: استخراج سنگ -شن وماسه وخا

ــاورزی  کش ــب  ــود. غال ــوب می ش ــور محس کش ــروری  ــاورزی و دامپ کش ــم  ــب مه ــک قط ــان ی ــتان لنج ــاورزی: شهرس کش ــوالت  محص

کیفیــت به شــمار مــی رود. ــًا انگــور لنجــان نیــز جــزو محصــوالت با ــات می باشــد، ضمن گنــدم و جــو و علوفــه حیوان منطقــه 
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1-20-1-3- زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستاا لنجاا

جدول 1-135. زیرساخت های تولید و تجارت شهرستاا

۱تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

1-20-1-4- ساختار جمعیت شهرستاا لنجاا

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

خ بیــکاری اســتان تــا ســال ۱399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز آمــار ایــران  ۱395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــر

ح جــدول )۱-۱3۶( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــر

جدول 1-136.جمعیت شهرستاا لنجاا

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

%2۶29۱22۷43۱۸4جمعیت )نفر(

%۶959۶۷۸95۰۱3.4تعداد افراد شاغل )نفر(

% 3۷-۱53۶99۶۷2جمعیت بیکار )نفر(

%۱۰-4۶.242نرخ مشارکت )درصد(

%45-۱۱.2۶.2نرخ بیکاری

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

جــدول )۱-۱3۶( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان لنجــان 4درصــد رشــد داشــته، تعــداد 

کــه نشــان دهنده بهترشــدن شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  افــراد شــاغل ۱3.4درصــد رشــد داشــته اســت 

1-20-2- ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدا و تجارت شهرستاا

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

1-20-2-1- نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا لنجاا

بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان اصفهــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان لنجــان در جــدول )۱-۱3۷( قابــل مشــاهده 

اســت.  
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جدول 1-137. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا لنجاا

بازرگانی و خدماتمعداصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید کاغذ و محصوالت کاغذی، 
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی، تولید سایر محصوالت کانی 
غیرفلزی، تولید فلزات اساسی، تولید محصوالت فلزی فابریکی به جز 
ماشین آالت و تجهیزات، تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی 
نشده در جای دیگر، تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر، 

بازیافت

شن و ماسه شستشو و دانه بندی شده، 
سیلیس دانه بندی شده، کنسانتره آهن، 

سنگ آهک دانه بندی شده،  مصالح سنگی 
ساختمانی دانه بندی شده )شن،ماسه، 

ریگ، سنگ و باالست(، سنگ الشه 
موزاییکی

سایر فعالیت های کسب 
و کار

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱399.

1-20-2-2- اشتغال مطلوب بخش صنعت معدا وتجارت در افق 1404

کــه در ســال ۱4۰4 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان اصفهــان ۱۷۸۷3۱ نفــر خواهــد  بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 9۱۷۶ نفــر آن مربــوط بــه شهرســتان لنجــان اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و  بــود 

تجــارت 5259 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 1-138. پیش بینی جمعیت و هدف گذاری اشتغال شهرستاا لنجاا

پیش بینی شغل13951400

جمعیت
 )نار(

جمعیت 
فعال

جمعیت
 بیکار

تعدادافراد 
شاغل

جمعیت 
)نار(

جمعیت فعال 
)هزارنار(

جمعیت بیکار 
)هزارنار(

تعدادافرادشاغل 
شهرستاا 
 )هزار نار(

تعداد شغل مورد نیاز 
شهرستاا طی 5سال   )99-

)1404

سهم بخش صنعت، 
معدا و تجارت

5۱2۰۸5۰4۰۱۷3۰42۱5۱34۱4۸۰3۸۸539۱/۰۰۱۷4۷/54۱۷5/29۱5۷2/2۶۱۷۸,۷3۱۱۰2,429اصفهان

2۶29۱22۰3۷35۱53۶9۶959۶2۷۶.۷۸۸9.۷29.۰۰۸۰.۷29,۱۷۶5,259لنجان

گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، ۱4۰۰ ماخذ: 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا لنجاا 1-20-2-3- طر

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

ح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام ۱ تــا 59  ح جــدول)۱-۱39(، اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر ســرزمین بــه شــر

گیرنــد.  ح هــای شهرســتان لنجــان قــرار  کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طر کــه اشــتغال زایی بیشــتر و ســرمایه  درصــد 
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا لنجاا  جدول 1-139. طر

گروه فعالیت 2 رقمی ح تعداد طر مجموع اشتغال مجوز نوع پروژه

محصوالت فلزی فابریکی)2۸( 4 ۱35

نیمه تمام یک تا 59 درصد
سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( ۱ 2۰

ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29( ۱ ۱۸

وسایل نقلیه موتوری)34( ۱ ۷

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( 4 ۱59

نیمه تمام باالی ۶۰ درصد
وسایل نقلیه موتوری)34( ۱ ۷

محصوالت فلزی فابریکی)2۸( 2 22

ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29( 3 53

ساخت فلزات اساسی)2۷( ۱ ۱2۶ راکد

1-21- شهرستاا مبارکه
گردیــده اســت. مســاحت شهرســتان معــادل ۱۰۱۸  کیلــو متــری جنــوب غربــی اصفهــان واقــع  شهرســتان مبارکــه در فاصلــه ی ۶5 

کل اســتان ( و از نظــر موقعیــت، از شــمال بــه شهرســتان فالورجــان، از شــرق بــه  کیلومتــر مربــع اســت ) معــادل 95 /۰ در صــد 

ــه شهرســتان شــهرضا و اســتان چهــار محــال بختیــاری و ازغــرب بــه شهرســتان  شهرســتان هــای شــهرضا و اصفهــان،از جنــوب بـــ

ــا ۱5۰44۱ نفــر  ــر ب لنجــان محــدود شــده اســت. بنابــر سرشــماری مرکــز آمــار ایــران، جمعیــت شهرســتان مبارکــه در ســال ۱395 براب

بوده اســت.

1-21-1- ساختار موجود 

1-21-1-1- ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا

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 

ــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت استان-شهرســتان و  ــد و محــرک رشــد اقتصــادی ب مول

چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. ســهم بنگاه هــای دارای پروانــه بهــره 

بــرداری بخــش صنعــت از اشــتغال ۶۰ درصــد و ســهم اصنــاف از اشــتغال 4۰ درصــد اســت. جــدول)۱-۱4۰( و جــدول )۱4۱-۱(.
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جدول 1-140. ساختار بخش صنعت شهرستاا مبارکه

حکد آیسیک ح )درصد(اشتغال مجوزتعداد طر سهم از اشتغال )درصد(سهم از تعداد طر

33۸535۱.۸4۱.95

۱4299۰.4۶۰.3۶

3۷5۷29۱.۱52.۶۶

2۰۷۱۱9۱.۶۱۰.43

۱9245۰.4۶۰.۱۶

32۱3۰۰.23۰.۱۱

2۷2۷۸۸۸9۶.2232.4۷

2۱۱۱3۰۸2.53۱.۱2

2935۷۷4۸.۰۶2.۸3

۱۷2۱49۱4.۸4۱.۷9

24594۱3۷۱3.59۱5.۱۱

35۱4۸۰.23۰.۱۸

۷445۶۰.92۰.2۰

2۶3۷393۸۸.53۱4.3۸

۶3۱33۰.23۰.۱2

23۶2۰۷۱.3۸۰.۷۶

3۱92۶۱2.۰۷۰.95

3۶333۰.۶9۰.۱2

25۸929۰92۰.5۱۱۰.۶2

۱53۸۱92۶۸.۷۶۷.۰3

2۸59۱۶2۸۱3.595.95

349۱۸52.۰۷۰.۶۸

4342۷3۸۰۱۰۰.۰۰۱۰۰.۰۰جمع کل



استاا اصاهاا

113

جدول 1-141. ساختار بخش اصناف شهرستاا مبارکه

سهم از اشتغال )درصد(سهم از تعداد )درصد(تعداد اشتغالتعداد واحدنوع فعالیت

۱۷3۸434523/2423/24تولیدی

۱54۶3۸۶52۰/۶۷2۰/۶۷خدمات فنی

33۱۱۸2۷۸44/2۶44/2۶توزیعی

۸۸522۱3۱۱/۸3۱۱/۸3خدماتی

۷4۸۰۱۸۷۰۰۱۰۰۱۰۰جمع کل

1-21-1-2- عمده محصوالت شهرستاا مبارکه

کانــی غیرفلــزی،  عمــده محصــوالت صنعتــی: محصــوالت غذائــی وآشــامیدنی ها، محصــوالت ازالســتیک وپالســتیک، محصــوالت 

محصــوالت فلــزی فابریکــی، موادومحصــوالت شــیمیائی، منســوجات، ماشــین آالت وتجهیــزات، ماشــین آالت ودســتگاه های 

ســاخت  ســایرمصنوعات،  مبلمــان  به جزمبــل،  چوبــی  ومحصــوالت  چــوب  اساســی،  فلــزات  موتــوری،  نقلیــه  وســایل  برقــی، 

کک وفــراورده هــای حاصــل ازنفــت، رادیوتلویزیــون  کاغــذی، دباغــی -چــرم -کیف-چمدان-کفــش، بازیافــت،  کاغذومحصــوالت 

وســایل ارتبــاط،  تجهیــزات حمــل ونقــل.

ک رس. عمده محصوالت معدنی: استخراج سنگ -شن وماسه وخا

کشــاورزی  کــه یکــی از شــاخصه هــای مهــم آن در بخــش  کشــاورزی اســت  کشــاورزی: مبارکــه یــک شهرســتان صنعتــی  محصــوالت 

گیاهــان دارویــی و محصــوالت ســبزی و صیفــی  ــره،  گیــالس، زی ــو و شــلیل،   گنــدم،  جــو،  علوفــه،  انگــور، هل ــج،   تولیــد شــلتوک برن

کــه هــر یــک بــه نوبــه خــود صاحــب رتبــه هــای برتــر اســتانی هســتند. گلخانــه ای اســت 

1-21-1-3- زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستاا مبارکه

جدول 1-142. زیرساخت های تولید و تجارت شهرستاا

2تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

1-21-1-4- ساختار جمعیت شهرستاا مبارکه

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

خ بیــکاری اســتان تــا ســال ۱399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز آمــار ایــران  ۱395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــر

ح جــدول )۱43-۱( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــر
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جدول 1-143.جمعیت شهرستاا مبارکه

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

%۱5۰44۱۱5۶9۶۷4جمعیت )نفر(

%4253345۱۷۶۶.2تعداد افراد شاغل )نفر(

% ۱۱-۶2۱45534جمعیت بیکار )نفر(

%۱۰-4۶.242نرخ مشارکت )درصد(

%45-۱۱.2۶.2نرخ بیکاری

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

جــدول )۱-۱43( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان مبارکــه 4درصــد رشــد داشــته، تعــداد 

کــه نشــان دهنده بهترشــدن شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  افــراد شــاغل ۶.2 درصــد رشــد داشــته اســت 

1-21-2- ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدا و تجارت شهرستاا

1-21-2-1- نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا مبارکه

بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان اصفهــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان مبارکــه در جــدول )۱-۱44( قابــل مشــاهده 

است.  

جدول 1-144. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا مبارکه

بازرگانی و معداصنعت
خدمات

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید منسوجات، تولید کاغذ و محصوالت کاغذی، 
صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته ای، صنایع تولید مواد 

و محصوالت شیمیایی، تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی، تولید سایر محصوالت 
کانی غیرفلزی، تولید فلزات اساسی، تولید محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت 

و تجهیزات، تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر، تولید 
ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر، تولید ابزار پزشکی و 

اپتیکی، تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر، بازیافت

شن و ماسه شستشو و دانه بندی 
شده، سیلیس دانه بندی شده، 

کنسانتره آهن، سنگ آهک 
دانه بندی شده، مصالح سنگی 

ساختمانی دانه بندی شده )شن، 
ماسه، ریگ، سنگ و باالست(، 

سنگ الشه موزاییکی

فعالیت های 
پشتیبان و 

کمکی حمل 
و نقل، سایر 
فعالیت های 

کسب و کار

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱399.

1-21-2-2- اشتغال مطلوب بخش صنعت معدا وتجارت در افق 1404

خ  خ بیــکاری ۶.5 و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

ح جــدول )۶-2۱(،  ــه شــر مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ب
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کــه در ســال ۱4۰4 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 525۱ نفــر آن مربــوط بــه شهرســتان مبارکــه اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد  اســتان اصفهــان ۱۷۸۷3۱ نفــر خواهــد بــود 

نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 3۰۰9 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 1-145. پیش بینی جمعیت و همدفگذاری اشتغال شهرستاا مبارکه

پیش بینی شغل13951400

جمعیت 
)نار(

جمعیت 
فعال

جمعیت 
بیکار

تعدادافراد 
جمعیت فعال جمعیت )نار(شاغل

)هزارنار(
جمعیت بیکار 

)هزارنار(

تعدادافرادشاغل 
شهرستاا  

)هزار نار(

تعدادشغل مورد 
نیاز شهرستاا طی 

5سال 
)1404-99(

سهم بخش 
صنعت،  معدا 

وتجارت

5۱2۰۸5۰4۰۱۷3۰42۱5۱34۱4۸۰3۸۸539۱/۰۰۱۷4۷/54۱۷5/29۱5۷2/2۶۱۷۸,۷3۱۱۰2,429اصفهان

۱5۰44۱۱۱۶3۰5۶2۱442533۱5۸.3۸5۱.345.۱54۶.۱95,25۱3,۰۰9مبارکه

گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، ۱4۰۰ ماخذ: 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا مبارکه 1-21-2-3- طر

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

ح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام ۱ تــا 59  ح جــدول)۱-۱4۶(، اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر ســرزمین بــه شــر

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا مبارکه  جدول 1-146: طر

گروه فعالیت 2 رقمی ح تعداد طر مجموع اشتغال مجوز نوع پروژه

ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33( 3 ۱5۰

نیمه تمام یک تا 59 درصد

ساخت فلزات اساسی)2۷( 2 ۱۸3۰

ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)2۱( 4 ۶5

ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29( ۶ ۶9

ساخت منسوجات)۱۷( 3 4۷

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24( ۷ 93

سایرفعالیت های خدمات مهندسی)۷4( 4 4۷

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( 2 39

ماشین آالت ودستگاه های برقی)3۱( ۱ ۶

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( 5 ۱2۰
نیمه تمام یک تا 59 درصد

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( 3 5۰
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گروه فعالیت 2 رقمی ح تعداد طر مجموع اشتغال مجوز نوع پروژه

محصوالت فلزی فابریکی)2۸( 9 ۱۰۱ نیمه تمام یک تا 59 درصد

ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33( 3 2۷۰

نیمه تمام باالی ۶۰ درصد

استخراج سایرمعادن)۱4( ۱ ۱۶

انتشاروچاپ وتکثیر)22( 2 ۱2

ساخت فلزات اساسی)2۷( ۷ ۷52۱

ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)2۱( ۱ 2۰

ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29( 3 4۰

ساخت منسوجات)۱۷( ۶ 22۱۶

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24( 4 ۶۸

سایرفعالیت های خدمات مهندسی)۷4( ۱ ۸

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( ۶ ۷4۱

کک وفراورده های حاصل ازنفت)23( 2 5۱

ماشین آالت ودستگاه های برقی)3۱( 2 5۶

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( ۱4 22۶

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( 5 ۱33

محصوالت فلزی فابریکی)2۸( ۸ 3۶5

ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33( ۱ 24

راکد

ساخت فلزات اساسی)2۷( 2 ۷9

ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)2۱( ۱ ۱۸

ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29( 2 3۱

ساخت منسوجات)۱۷( 5 ۶۸

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24( 2 35

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( ۱ 22

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( ۱ ۸

محصوالت فلزی فابریکی)2۸( 3 4۰

ساخت فلزات اساسی)2۷( ۱ ۷۰۰ ایجادی



استاا اصاهاا

117

1-22- شهرستاا نائین
شهرســتان نائین از شــمال به اســتان ســمنان، از شــرق به اســتان خراســان، از جنوب به اســتان یزد و از مغرب به شهرســتان های 

کیلومتــر مربــع وســیع ترین شهرســتان اســتان  اردســتان و اصفهــان محــدود می شــود. ایــن شهرســتان بــا مســاحتی برابــر 3592۷/۸ 

اصفهــان اســت. بنابــر سرشــماری مرکــز آمــار ایــران، جمعیــت شهرســتان نائیــن در ســال ۱395 برابــر بــا 392۶۱ نفر بوده اســت.

1-22-1- ساختار موجود 

1-22-1-1- ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا

ســهم بنگاه هــای دارای پروانــه بهــره بــرداری بخــش صنعــت از اشــتغال 3۶ درصــد و ســهم اصنــاف از اشــتغال ۶4 درصــد اســت. 

جــدول)۱-۱4۷( و جــدول )۱4۸-۱(.

جدول 1-147. ساختار بخش صنعت شهرستاا نائین

حکد آیسیک ح )درصد(اشتغال مجوزتعداد طر سهم از شتغال )درصد(سهم از تعداد طر

۱4۱5۱.35۰.۱۷

۱3۱5۸۱.35۱.93

3۷۱۱۷۱.35۰.5۷

2۰۱5۱.35۰.۱۷

322۱۰2.۷۰۰.33

2۷4۱۰55.4۱3.49

2۱3۱۷4.۰5۰.5۷

29۷۶9۸9.4۶23.2۰

۱۷3۱۱۰4.۰53.۶۶

24۱24۱.35۰.۸۰

3523۸2.۷۰۱.2۶

۷42252.۷۰۰.۸3

2۶3۰۱۱4۰4۰.543۷.9۰

3۱۱۱9۱.35۰.۶3

25۱4۱.35۰.۱3

۱534۶4.۰5۱.53

2۸34۰4.۰5۱.33
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حکد آیسیک ح )درصد(اشتغال مجوزتعداد طر سهم از شتغال )درصد(سهم از تعداد طر

34۸۶4۷۱۰.۸۱2۱.5۱

۷43۰۰۸۱۰۰.۰۰۱۰۰.۰۰جمع کل

جدول 1-148. ساختار بخش اصناف شهرستاا نائین

سهم از اشتغال )درصد(سهم از تعداد )درصد(تعداد اشتغالتعداد واحدنوع فعالیت

45۶۱۱4۰2۱/۰۷2۱/۰۷تولیدی

4۶۱۱۱532۱/3۰2۱/3۰خدمات فنی

۱۰2925۷34۷/554۷/55توزیعی

2۱۸545۱۰/۰۷۱۰/۰۷خدماتی

2۱۶454۱۰۱۰۰۱۰۰جمع کل

1-22-1-2- عمده محصوالت شهرستاا نائین

ونقــل،  حمــل  ســایرتجهیزات  وآشــامیدنی ها،  غذائــی  محصــوالت  غیرفلــزی،  کانــی  محصــوالت  صنعتــی:  محصــوالت  عمــده 

کاغــذی، محصــوالت فلــزی فابریکی،  کاغذومحصــوالت  محصــوالت ازالســتیک وپالســتیک، چــوب ومحصــوالت چوبــی به جزمبــل، 

رادیوتلویزیــون وســایل ارتبــاط، ســاخت ماشــین آالت وتجهیــزات، وســایل نقلیــه موتــوری، فلــزات اساســی، ســاخت منســوجات، 

ــیمیائی. ــوالت ش ــاخت موادومحص ــی، س ــتگاه های برق ــین آالت ودس ــت، ماش بازیاف

ک رس. عمده محصوالت معدنی: استخراج سنگ -شن وماسه وخا

کشاورزی نایین هستند. گل محمدی، انار، پنبه و روناس مهمترین محصوالت  کشاورزی:  محصوالت 

1-22-1-3- زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستاا نائین

جدول 1-149. زیرساخت های تولید و تجارت شهرستاا

۱تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

3۰۰وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی )هکتار(

1-22-1-4- ساختار جمعیت شهرستاا نائین

آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــرخ بیــکاری شهرســتان نائینمربــوط بــه ســال ۱395 

اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال ۱399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز آمــار ایــران منتشــر شــده 

اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــرح جــدول )۱5۰-۱( بــرآورد شــده اســت.
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جدول 1-150. جمعیت شهرستاا نائین

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

%392۶۱4۰9424جمعیت )نفر(

%۱۱2۸۸۱۱۷9۰4تعداد افراد شاغل )نفر(

% ۱3۷۶۱4445جمعیت بیکار )نفر(

%۱۰-4۶.242نرخ مشارکت )درصد(

%45-۱۱.2۶.2نرخ بیکاری

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

جــدول )۱-۱5۰( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان نائیــن 4درصــد رشــد داشــته، تعــداد 

کــه نشــان دهنده ثبــات شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  افــراد شــاغل نیــز 4 درصــد رشــد داشــته اســت 

1-22-2- ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدا و تجارت شهرستاا

1-22-2-1- نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا نائین

ــل مشــاهده  ــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان اصفهــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان نائیــن در جــدول )۱5۱-۱( قاب ب

اســت.  

جدول 1-151. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا نائین

بازرگانی و خدماتمعداصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید منسوجات، تولید کاغذ 
و محصوالت کاغذی، تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی، 

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی، تولید فلزات اساسی، تولید 
محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات، تولید 

ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر، تولید ابزار 
پزشکی و اپتیکی، تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر، 

کنسانتره روی و آهن، شن و ماسه شستشو و 
دانه بندی شده، سیلیس دانه بندی شده، 

کنسانتره آهن،سنگ آهک دانه بندی شده،  
مصالح سنگی ساختمانی دانه بندی شده )شن، 

ماسه، ریگ، سنگ و باالست(،سنگ الشه 
موزاییکی

فعالیت های پشتیبان 
و کمکی حمل و نقل، 

سایر فعالیت های کسب 
و کار

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱399.

1-22-2-2- اشتغال مطلوب بخش صنعت معدا وتجارت در افق 1404

خ  خ بیــکاری ۶.5 و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

ح جــدول )۱-۱52(،  مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــر

کــه در ســال ۱4۰4 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 
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کــه ۱3۷۰ نفــر آن مربــوط بــه شهرســتان نائیــن اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد  اســتان اصفهــان ۱۷۸۷3۱ نفــر خواهــد بــود 

نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ۷۸5 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 1-152. پیش بینی جمعیت و همدفگذاری اشتغال شهرستاا نائین

پیش بینی شغل13951400

جمعیت 
)نار(

جمعیت  
 فعال

جمعیت
 بیکار

تعداد افراد 
شاغل

جمعیت 
)نار(

جمعیت فعال 
)هزارنار(

جمعیت بیکار 
)هزار نار(

تعدادافرادشاغل 
شهرستاا 
 )هزار نار(

تعدادشغل مورد نیاز 
شهرستاا طی 5سال 

)1404-99(  

سهم بخش صنعت    
معدا وتجارت

5۱2۰۸5۰4۰۱۷3۰42۱5۱34۱4۸۰3۸۸539۱/۰۰۱۷4۷/54۱۷5/29۱5۷2/2۶۱۷۸,۷3۱۱۰2,429اصفهان

392۶۱3۱۰۸5۱3۷۶۱۱2۸۸4۱.33۱3.4۰۱.34۱2.۰5۱,3۷۰۷۸5نائین

گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، ۱4۰۰ ماخذ: 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا نائین 1-22-2-3- طر

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

ح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام ۱ تــا 59  ح جــدول)۱-۱53(، اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر ســرزمین بــه شــر

ــد.  گیرن ــرار  ح هــای شهرســتان نائیــن ق ــد، می تواننــد در اولویــت طر کمتــری را نیــاز دارن ــه اشــتغال زایی بیشــتر و ســرمایه  ک درصــد 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا نائین  جدول 1-153. طر

گروه فعالیت دو رقمی ح تعداد طر مجموع اشتغال مجوز نوع پروژه

ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33( 3 ۸5

نیمه تمام بین یک تا 59 درصد

ساخت فلزات اساسی)2۷( 2 39

ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)2۱( 4 ۷9

ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29( 2 35

ساخت منسوجات)۱۷( ۱ 2۰

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( ۱۱ 9۶9

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( ۱ ۶۰

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( 3 4۸

محصوالت فلزی فابریکی)2۸( 3 3۷

وسایل نقلیه موتوری)34( 3 24۷
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گروه فعالیت دو رقمی ح تعداد طر مجموع اشتغال مجوز نوع پروژه

استخراج کانه های فلزی)۱3( ۱ 3۰

نیمه تماما باالی ۶۰ درصد

ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)2۱( 2 ۷۱

ساخت منسوجات)۱۷( ۱ 5۰

سایرفعالیت های خدمات مهندسی)۷4( ۱ ۱2

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( ۸ ۶۱4

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( ۱ 5۰

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( 2 22

محصوالت فلزی فابریکی)2۸( 3 ۷2

وسایل نقلیه موتوری)34( 4 5۷

ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33( ۱ ۶

راکد

ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)2۱( ۱ 5

ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29( ۱ ۷

ساخت منسوجات)۱۷( 3 5۸

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( 2 ۸۷

محصوالت فلزی فابریکی)2۸( 2 ۱3

1-23- شهرستاا نجف آباد
ــه فالورجــان، خمینــی شــهر و اصفهــان و از غــرب زیــر  ــه زیــر حوضــه علویجــه , دهــق و از شــرق ب ــاد از شــمال ب شهرســتان نجــف آب

کوههــای شــمالی و شــمال غربــی و  گــردد و بیــن دو رشــته  حوضــه تیــران و فریــدن و از جنــوب زیــر حوضــه لنجانــات محــدود مــی 

کیلومتــر مربــع اســت. تقســیم بنــدی اقلیمــی نجــف آبــاد را درمنطقــه  جنــوب و جنــوب غربــی محــدود اســت. وســعت منطقــه 4۱۶3 

گــرم  کــه بتدریــج و بــا حرکــت بــه ســمت غــرب بــه اقلیــم نیمــه خشــک  گــرم بــا تابســتانهای خشــک قــرار داده اســت  خشــک بســیار 

گیــرد. بنابــر سرشــماری مرکــز آمــار ایــران، جمعیــت شهرســتان نجــف آبــاد در ســال ۱395 برابــر بــا  بــا تابســتان های خشــک قــرار مــی 

3۱92۰5 نفــر بوده اســت.

1-23-1- ساختار موجود 

1-23-1-1- ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا

ســهم بنگاه هــای دارای پروانــه بهــره بــرداری بخــش صنعــت از اشــتغال 32 درصــد و ســهم اصنــاف از اشــتغال ۶۸ درصــد اســت. 

جــدول)۱-۱54( و جــدول )۱55-۱(.
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جدول 1-154. ساختار بخش صنعت شهرستاا نجف آباد

حکد آیسیک ح )درصد(اشتغال مجوزتعداد طر سهم از اشتغال )درصد(سهم از تعداد طر

33۸۷۰5۰.۸23.۱3

۱4۶3۶۰.۶۱۰.۱۶

3۷422۰.4۱۰.۱۰

۱۸۱33۰.۱۰۰.۱5

2۰۶۶۰۰.۶۱۰.2۷

322۶3۰.2۰۰.2۸

2۷59۱۸95۶.۰3۸.42

2۱۱3۱24۱.33۰.55

29۸۰۱۶۷4۸.۱۸۷.43

۱۷2۱459۸92۱.۸۸2۶.۶۰

2452۷5۰5.323.33

4543۰۰.4۱۰.۱3

35۱424۸۱.43۱.۱۰

۷4۱۰۱34۱.۰2۰.۶۰

2۶2454۶3225.۰52۰.5۷

23۱۱224۱.۱2۰.99

3۱2۱3352.۱5۱.49

3۶۷2۰2۰.۷2۰.9۰

25۷3۱49۶۷.4۶۶.۶4

۱52۸۶۷92.۸۶3.۰2

2۸۸9۱5۸۷9.۱۰۷.۰5

343۱۱۶۰۰3.۱۷۷.۱۱

9۷۸225۱۸۱۰۰.۰۰۱۰۰.۰۰جمع کل
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جدول 1-155: ساختار بخش اصناف شهرستاا نجف آباد

سهم از اشتغال )درصد(سهم از تعداد )درصد(تعداد اشتغالتعداد واحدنوع فعالیت

5۱99۱299۸9۰/2۶9۰/2۶تولیدی

3۶۸292۰5۰5/۱9۰5/۱9خدمات فنی

۸۱522۰3۸۰۱۸/42۱۸/42توزیعی

22945۷35۸۷/۱۱۸۷/۱۱خدماتی

۱932۷4۸3۱۸۱۰۰۱۰۰جمع کل

1-23-1-2- عمده محصوالت شهرستاا نجف آباد

ــزی فابریکــی، ســاخت ماشــین آالت  ــی غیرفلــزی، محصــوالت فل کان عمــده محصــوالت صنعتی:ســاخت منســوجات، حصــوالت 

وتجهیــزات، ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ســاعت، ســاخت موادومحصــوالت شــیمیائی، وســایل نقلیــه موتــوری، فلــزات اساســی، 

محصــوالت ازالســتیک وپالســتیک، چــوب ومحصــوالت چوبــی به جزمبــل، بازیافــت، مبلمــان ســایرمصنوعات، ماشــین آالت 

ودســتگاه های برقــی، محصــوالت غذائــی وآشــامیدنی ها، ســاختمان، تجهیــزات حمــل ونقــل، رادیــو تلویزیــون وســایل ارتبــاط، 

ک وعمــل آوردن پوســت خــز کک وفــراورده هــای حاصــل ازنفــت، پوشــا کاغــذی،  کاغذومحصــوالت  ســاخت 

کنســانتره آهــن، ســنگ آهــک  عمــده محصــوالت معدنــی: شــن و ماســه شستشــو و دانه بنــدی شــده، ســیلیس دانه بنــدی شــده، 

دانه بنــدی شــده،  مصالــح ســنگی ســاختمانی دانه بنــدی شــده )شن،ماســه، ریــگ، ســنگ و باالســت(، ســنگ الشــه موزاییکــی

کشاورزی محصوالت 

گردو، انگور، انار، زردآلو کشاورزی: شهرستان نجف آباد عبارتند از بادام،  عمده محصوالت 

1-23-1-3- زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستاا نجف آباد

جدول 1-156. زیرساخت های تولید و تجارت شهرستاا

۷تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

1-23-1-4- ساختار جمعیت شهرستاا نجف آباد

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

خ بیــکاری اســتان تــا ســال ۱399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز آمــار ایــران  ســال ۱395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــر

ح جــدول )۱-۱5۷( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــر
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جدول 1-157. جمعیت شهرستاا نجف آباد

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

4%3۱92۰5333۰53جمعیت )نفر(

۷.3%۸93۰295۸55تعداد افراد شاغل )نفر(

-۱4.3 %۱3۷۰۸۱۱۷42جمعیت بیکار )نفر(

-۱۰%4۶.242نرخ مشارکت )درصد(

-45%۱۱.2۶.2نرخ بیکاری

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

جــدول )۱-۱5۷( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان نجــف آبــاد 4درصــد رشــد داشــته، 

ــت.  ــتان اس ــتغال شهرس ــرایط اش ــود ش ــان دهنده بهب ــه نش ک ــت  ــته اس ــد داش ــد رش ــاغل ۷.3 درص ــراد ش ــداد اف تع

1-23-2- ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدا و تجارت شهرستاا

در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایــش ســرزمین و همچنیــن نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعــان بخــش 

ح ذیــل تبییــن شــده اســت. هــای خصوصــی و دولتــی اســتانی، نقشــه مطلــوب توســعه صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان بــه شــر

1-23-2-1- نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا نجف آباد

بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان اصفهــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان نجــف آبــاد در جــدول )۱-۱5۸( قابــل مشــاهده 

است.  

جدول 1-158. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا نجف آباد

بازرگانی و خدماتمعداصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید منسوجات، صنایع تولید زغال کک- 
پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته ای، صنایع تولید مواد و محصوالت 
شیمیایی، تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی، تولید سایر محصوالت کانی 

غیرفلزی، تولید فلزات اساسی، تولید محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت 
و تجهیزات، تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر، تولید 

ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر، تولید ابزار پزشکی 
و اپتیکی، تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر، تولید سایر تجهیزات حمل و 

نقل، تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر، بازیافت 

شن و ماسه شستشو و 
دانه بندی شده، سیلیس 

دانه بندی شده، کنسانتره آهن، 
سنگ آهک دانه بندی شده، 

مصالح سنگی ساختمانی 
دانه بندی شده )شن، ماسه، 

ریگ، سنگ و باالست(، سنگ 
الشه موزاییکی

فعالیت های پشتیبان 
و کمکی حمل و نقل، 

سایر فعالیت های کسب 
و کار

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱399.
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1-23-2-2- اشتغال مطلوب بخش صنعت معدا وتجارت در افق 1404

کشــور، بــا هــدف نــرخ بیــکاری ۶.5 و نــرخ مشــارکت  بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول )23-۶(، پیش بینــی و 

کــه در ســال ۱4۰4 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان اصفهان  هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه ۱۱۱4۱ نفــر آن مربــوط بــه شهرســتان نجــف آبــاد اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظر بــرای بخش  ۱۷۸۷3۱ نفــر خواهــد بــود 

صنعــت، معــدن و تجــارت ۶3۸5 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 1-159. پیش بینی جمعیت و همدفگذاری اشتغال شهرستاا نجف آباد

پیش بینی شغل13951400

جمعیت 
)نار(

جمعیت   
فعال

جمعیت  
بیکار

تعدادافراد 
شاغل

جمعیت 
)نار(

جمعیت فعال 
)هزارنار(

جمعیت بیکار 
)هزار نار(

تعدادافرادشاغل 
شهرستاا 
 )هزار نار(

تعدادشغل مورد 
نیاز  شهرستاا 

طی 5 سال  )99-
)1404

سهم بخش 
صنعت  معدا و 

تجارت

5۱2۰۸5۰4۰۱۷3۰42۱5۱34۱4۸۰3۸۸539۱/۰۰۱۷4۷/54۱۷5/29۱5۷2/2۶۱۷۸,۷3۱۱۰2,429اصفهان

3۱92۰52425۱3۱3۷۰۸۸93۰233۶.۰4۱۰۸.93۱۰.939۸.۰۱۱۱,۱4۱۶,3۸5نجف آباد

گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، ۱4۰۰ ماخذ: 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا نجف آباد 1-23-2-3- طر

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

ح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام ۱ تــا 59  ح جــدول)۱-۱۶۰(، اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طر ســرزمین بــه شــر

گیرنــد.  ح هــای شهرســتان نجــف آبادقــرار  کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طر کــه اشــتغال زایی بیشــتر و ســرمایه  درصــد 
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا نجف آباد  جدول 1-160. طر

گروه فعالیت دو رقمی ح تعداد طر مجموع اشتغال مجوز نوع پروژه

ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33( ۱ ۱۰

نیمه تمام یک تا 59 درصد

بازیافت)3۷( 3 ۶5

ساخت فلزات اساسی)2۷( ۱3 4۱5

ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)2۱( 4 4۷

ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29( ۱۶ 3۱3

ساخت منسوجات)۱۷( 5۰ ۸5۷

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24( 9 233

سایرتجهیزات حمل ونقل)35( ۱ ۱5

نیمه تمام یک تا 59 درصد

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( ۷ ۱4۰

کک وفراورده های حاصل ازنفت)23( 2 24

ماشین آالت ودستگاه های برقی)3۱( 3 293

مبلمان سایرمصنوعات)3۶( ۱ ۱۸

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( ۱۶ 3۰۱

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( 9 2۷۷

محصوالت فلزی فابریکی)2۸( 3۱ 5۰4

وسایل نقلیه موتوری)34( 4 ۱۱5

ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33( ۱ ۱۰

نیمه تمام باالی ۶۰ درصد

بازیافت)3۷( 2 4۸

ساخت فلزات اساسی)2۷( 2۰ 4۰5

ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)2۱( 3 4۶

ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29( ۱۸ 4۷4

ساخت منسوجات)۱۷( ۷۷ ۱۷24

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24( ۱2 3۱9

سایرتجهیزات حمل ونقل)35( ۱ 5۷

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( 25 ۷2۱



استاا اصاهاا

127

گروه فعالیت دو رقمی ح تعداد طر مجموع اشتغال مجوز نوع پروژه

کک وفراورده های حاصل ازنفت)23( 2 ۱۰۶
نیمه تمام باالی ۶۰ درصد

ماشین آالت ودستگاه های برقی)3۱( 3 4۰

مبلمان سایرمصنوعات)3۶( ۱ ۱۰

نیمه تمام باالی ۶۰ درصد

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( ۱5 3۰۶

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( 5 ۸4

محصوالت فلزی فابریکی)2۸( 23 334

وسایل نقلیه موتوری)34( 2 5۸

ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29( 2 9

راکد

ساخت منسوجات)۱۷( ۷ 324

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24( 2 45

سایرتجهیزات حمل ونقل)35( ۱ 2۰

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( 2 3۷

ماشین آالت دفتری وحسابداری)3۰( ۱ 3۰

ماشین آالت ودستگاه های برقی)3۱( 2 ۱9

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( ۱ 2

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( 3 2۶3

1-24- شهرستاا نطنز
شهرســتان نطنــز از شهرســتان های اســتان اصفهــان ایــران اســت. مرکــز ایــن شهرســتان، شــهر نطنــز اســت. فاصلــه مرکــز ایــن 

کیلومتــر اســت. . بنابــر سرشــماری مرکــز آمــار ایــران، جمعیــت شهرســتان نطنــز  کیلومتــر و تــا تهــران 33۰  شهرســتان تــا اصفهــان ۱25 

ــا 4455۱ نفــر بوده اســت. ــر ب در ســال ۱395 براب

1-24-1- ساختار موجود 

1-24-1-1- ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا

ــرداری بخــش صنعــت از اشــتغال 4۶ درصــد و ســهم اصنــاف از اشــتغال 54 درصــد اســت.  ــه بهــره ب ســهم بنگاه هــای دارای پروان

جــدول)۱-۱۶۱( و جــدول )۱۶2-۱(.



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

128

جدول 1-161. ساختار بخش صنعت شهرستاا نطنز

حکد آیسیک ح )درصد(اشتغال مجوزتعداد طر سهم از اشتغال )درصد(سهم از تعداد طر

۱4۱۷۱.۰۱۰.۱4

3۷3393.۰3۰.۸۰

۱۸۱۶2۱.۰۱۱.2۶

2۰2232.۰2۰.4۷

2۷52۰535.۰5۱4۱.۸۸

2۱۸3۶۰۸.۰۸۱۷.34

29۱5۱.۰۱۰.۱۰

۱۷۱2۱34۸۱2.۱22۷.5۰

24۷۸9۷.۰۷۱۱.۸2

45۱4۱.۰۱۰.۰۸

۷42242.۰2۰.49

2۶3244۶32.329.۱۰

23۱5۰۱.۰۱۱.۰2

3۱۱۱۰۱.۰۱۰.2۰

3۶۱2۰۱.۰۱۰.4۱

25۱2۱۰3۱2.۱22.۱۰

۱55۱۰45.۰5۱2.۱2

2۸2۷۰2.۰2۱.43

342۸52.۰2۱.۷3

9949۰2۱۰۰۱۰۰.۰۰جمع کل

جدول 1-162. ساختار بخش اصناف شهرستاا نطنز

سهم از اشتغال )درصد(سهم از تعداد )درصد(تعداد اشتغالتعداد واحدنوع فعالیت

5۱5۱2۸۸۱۶/22۱۶/22تولیدی

455۱۱3۸5۸/۱95۸/۱9خدمات فنی

۱۱۰۰2۷5۰33/4۷33/4۷توزیعی

254۶3593/۱۰93/۱۰خدماتی

23245۸۱۰۱۰۰۱۰۰جمع کل
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1-24-1-2- عمده محصوالت شهرستاا نطنز

غیرفلــزی،  کانــی  محصــوالت  شــیمیائی،  موادومحصــوالت  وپالســتیک،  ازالســتیک  محصــوالت  صنعتــی:  محصــوالت  عمــده 

ــوب  ــت، چ ــزات، بازیاف ــین آالت وتجهی ــذی، ماش کاغ ــوالت  کاغذومحص ــاخت  ــاختمان، س ــامیدنی ها، س ــی وآش ــوالت غذائ محص

ــاخت  ــایرمصنوعات، س ــان س ــوری، مبلم ــه موت ــایل نقلی ــی، وس ــتگاه های برق ــین آالت ودس ــل، ماش ــی به جزمب ــوالت چوب ومحص

ک وعمــل آوردن پوســت خــز. کک وفــراورده هــای حاصــل ازنفــت، پوشــا منســوجات، فلــزات اساســی، محصــوالت فلــزی فابریکــی، 

ک رس. عمده محصوالت معدنی: استخراج سنگ -شن وماسه وخا

کــه بــه آن جــو  گنــدم و جــو بهــاره یــا جــو شــیرین و جــو پاییــزه  کشــاورزی نطنــز بیشــتر عبارتنــد از  کشــاورزی: محصــوالت  محصــوالت 

گارس - پیــاز - ســیب زمینی - خربــزه - هنداونــه  گفتــه می شــود. انــواع لوبیــا، ارزن و نوعــی از، ارزن بــه نــام  حامــض یــا جــو تــرش نیــز 

کــه در رنگــرزی مــورد اســتفاده  کــو - توتــون - رونــاس و اســپرک  کنجــد و شــاهدانه - تنبا کرچــک و  - پنبــه و دانه هــای روغنــی چــون 

قــرار می گیرنــد.

1-24-1-3- زیرساخت های صنعتی و معدنی شهرستاا نطنز

جدول 1-163. زیرساخت های تولید و تجارت شهرستاا

3تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

1-24-1-4- ساختار جمعیت شهرستاا نطنز

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

خ بیــکاری اســتان تــا ســال ۱399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز آمــار ایــران  ۱395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــر

ح جــدول )۱-۱۶4( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــر

جدول 1-164.جمعیت شهرستاا نطنز

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

4%439۷۷45۸۸5جمعیت )نفر(

-۶.%۱4۱۰4۱32۰۶تعداد افراد شاغل )نفر(

۶۶ %9۷3۱۶۱۸جمعیت بیکار )نفر(

-۱۰%4۶.242نرخ مشارکت )درصد(

-45%۱۱.2۶.2نرخ بیکاری
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کــه از  خ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــر کمیــت نیــروی 

جــدول )۱-۱۶4( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان نطنــز 4درصــد رشــد داشــته، تعــداد 

ــر شــدن شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  ــه نشــان دهنده بدت ک کاهــش داشــته اســت  افــراد شــاغل ۶ درصــد 

1-24-2- ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدا و تجارت شهرستاا

1-24-2-1- نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا نطنز

بر اساس سند مصوب آمایش استان اصفهان، نقشه مطلوب توسعه شهرستان نطنز در جدول )۱-۱۶5( قابل مشاهده است.  

جدول 1-165. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاا نطنز

بازرگانی و خدماتمعداصنعت

تولید منسوجات، تولید پوشاک، تولید چوب و محصوالت چوبی، تولید 
کاغذ و محصوالت کاغذی، صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت 
و سوخت های هسته ای، تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی، تولید 
سایر محصوالت کانی غیرفلزی، تولید فلزات اساسی،  تولید ابزار پزشکی 

و اپتیکی، تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر، بازیافت

کنسانتره آهن، شن و ماسه شستشو و 
دانه بندی شده، سیلیس دانه بندی شده، 

کنسانتره آهن، سنگ آهک دانه بندی شده، 
مصالح سنگی ساختمانی دانه بندی شده 
)شن،ماسه، ریگ، سنگ وباالست(،سنگ 

الشه موزاییکی

کامپیوتر و فعالیت های 
وابسته

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱399.

1-24-2-2- اشتغال مطلوب بخش صنعت معدا وتجارت در افق 1404

خ  خ بیــکاری ۶.5 و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

ح جــدول )۶-24(،  مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــر

کــه در ســال ۱4۰4 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه ۱535 نفــر آن مربــوط بــه شهرســتان نطنــز اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد  اســتان اصفهــان ۱۷۸۷3۱ نفــر خواهــد بــود 

نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ۸۸۰ نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 1-166. پیش بینی جمعیت و هدف گذاری اشتغال شهرستاا نطنز

پیش بینی شغل13951400

جمعیت
 )نار(

جمعیت
 فعال

جمعیت
 بیکار

تعدادافراد 
شاغل

جمعیت
 )نار(

جمعیت فعال    
)هزار نار(

جمعیت بیکار  
)هزار نار(

تعدادافرادشاغل 
شهرستاا 
 )هزار نار(

تعدادشغل موردنیاز 
شهرستاا طی 5سال   

)1404-99(

سهم بخش صنعت  
معدا و تجارت

5۱2۰۸5۰4۰۱۷3۰42۱5۱34۱4۸۰3۸۸۰۰/539۱54/۱۷4۷29/۱۷52۶/۱5۷2۱۷۸,۷3۱۱۰2,429اصفهان

439۷۷342۱39۷3۱4۱۰44۶.3۰۱5.۰۱۱.5۱۱3.5۰۱,535۸۸۰نطنز

گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، ۱4۰۰ ماخذ: 
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا نطنز 1-24-2-3- طر

طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان نطنــز بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش ســرزمین 

کــه  بــه شــرح جــدول)۱-۱۶۷(، اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام ۱ تــا 59 درصــد 

گیرنــد.  کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طرح هــای شهرســتان نطنزقــرار  اشــتغال زایی بیشــتر و ســرمایه 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شهرستاا نطنز  جدول 1-167. طر

گروه فعالیت 2 رقمی ح تعداد طر مجموع اشتغال مجوز نوع پروژه

استخراج کانه های فلزی)۱3( ۱ ۱2۰

نیمه تمام یک تا 59 درصد

پوشاک وعمآلوردنپوست خز)۱۸( ۱ 35

ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی)2۱( ۱ ۱5

ساخت فلزات اساسی)2۷( ۱ ۸۰۰

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( 5 2۸4

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( 2 2۷

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( ۱ 5

محصوالت فلزی فابریکی)2۸( ۱ 4۰

چوب و محصوالت چوبی به جز مبل)2۰( ۱ 25

نیمه تمام باالی ۶۰ درصد

ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)2۱( 2 ۱۷۰

ساخت منسوجات)۱۷( 3 ۱4۰

سایرفعالیت های خدمات مهندسی)۷4( ۱ ۱2

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( ۶ ۱3۱

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25( 2 25

محصوالت غذائی وآشامیدنی ها)۱5( ۱ 5۰
نیمه تمام باالی ۶۰ درصد

محصوالت فلزی فابریکی)2۸( 2 ۶۰

ساخت منسوجات)۱۷( 4 23۷

راکد
سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)2۶( 3 43

محصوالت از الستیک وپالستیک)25( 3 ۱5۶

محصوالت فلزی فابریکی)2۸( 2 32
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2-1- ساختار تکنولوژی واحدهای فعال صنعتی در استاا

جدول 1-168. ساختار ینگاههای موجود در استاا اصاهاا به لحاظ سطح فناوری- تعداد

جمع کلHTLTMHTMLTنام استان 

۷49۶95۱۸۱۱۸۱2۷42اصفهان

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

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

نمودار 1-1. ساختار ینگاههای موجود در استاا اصاهاا به لحاظ سطح فناوری- درصد 

جدول 1-169.بنگاه های موجود ب لحاظ مصرف انرژی

کثر مقدار مصرف<1100000001-100000001>1اصاهاا حدا

44535۰۰۰-۰44535۰۰۰گاز طبیعی)مترمکعب(

۱2۰۰۰۰۰-۰۱2۰۰۰۰۰آب )مترمکعب(

۱۱۸2۸۱۶۱3294۷ برق مصرفی)کیلووات(

ماخذ: دفتر اطالعات و آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت
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جمع بندی

1. بررسی وضعیت موجود در استاا 
اســتان اصفهــان اســتانی در میانــه ایــران اســت. مرکــز ایــن اســتان شــهر اصفهان می باشــد. اســتان اصفهان ششــمین اســتان پهناور 

کل  کیلومترمربــع، ۶/5۷ درصــد از مســاحت  و ســومین اســتان پرجمعیــت ایــران اســت. ایــن اســتان بــا مســاحتی حــدود ۱۰۶۷۸۶ 

کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت. اســتان اصفهــان از شــرق بــه اســتان های یــزد و  کل  کشــور و ۶/4 درصــد از جمعیــت 

خراســان جنوبــی، از شــمال بــه اســتان های ســمنان، قــم و مرکــزی، از غــرب بــه اســتان های لرســتان و چهارمحــال و بختیــاری، از 

کهگیلویــه و بویراحمــد و فــارس محــدود اســت.  جنــوب بــه اســتان های 

ــال  ــارد ری ــال و ۱۷۸5/4 میلی ــارد ری ــا ۱۰۶439/۱ میلی ــه ترتیــب معــادل ب ــزوده صنعــت و معــدن در اســتان اصفهــان ب ارزش اف

ــه خــود اختصــاص داده اســت. کشــور را ب کل  ــزوده صنعــت و معــدن در  ــه ســهم ۱۱/۸ درصــدی از ارزش اف ک ــوده اســت  ب

کلیــدی در حــوزه تولیــد )صنعتــی و معدنــی( و تجــارت اســتان اصفهــان می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره  از مهم تریــن زیرســاخت های 

داشت:

۶3 شهرک ها و نواحی صنعتی در حال  بهره برداری؛ 	 

گمرک ؛	   3

۱۸ سد در حال بهره برداری؛ 	 

دسترسی به 2 فرودگاه و راه آهن. 	 

از منظــر تعــداد واحدهــای صنعتــی، از ۸۸۱5 واحــد صنعتــی و معدنــی فعــال در اســتان حــدود ۷9 درصــد صنایــع اســتان تنهــا در 

ح زیــر قــرار دارنــد. هفــت رشــته فعالیــت صنعتــی  بــه شــر

کانی غیر فلزی )24/9۸ درصد(	  سایر محصوالت 

منسوجات )۱9/2۱ درصد(	 

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )۸/۸9 درصد( 	 

تولید محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات )۷/5۸ درصد(	 

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )۶/92 درصد(	 

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )۶/۰4 درصد(	 

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )5/2 درصد(	 

بــا توجــه بــه محدودیت هــای پیشــروی اســتان در خصــوص تامیــن آب مــورد نیــاز، توســعه صنایــع و معــادن در ایــن اســتان نیازمنــد 

کلیــدی می باشــد. توجــه جــدی و ویــژه بــه ایــن مســئله بســیار 
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2. مزیت های استاا اصاهاا با مالحظات آمایش سرزمین
اهــم مزیت هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری اســتان اصفهــان براســاس مالحظــات آمایــش ســرزمین در جــدول )۱-۱۷۰( طبقه بنــدی 

شــده اســت:

جدول 1-170.  اهم مزیت های صنعتی، معدنی و تجاری استاا اصاهاا

پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استاا اصاهاا به تاکیک شهرستاا
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعداصنعتشهرستاا

اصفهان

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(
تولید پوشاک )۱۸(

دباغی و عمل آوردن چرم )۱9(
تولید چوب و محصوالت چوبی )2۰(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )2۱(

انتشارات و چاپ)22(
صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته ای )23(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )2۶(
تولید فلزات اساسی )2۷(

تولید محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات )2۸(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(

تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی )3۰(،
تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر )3۱(،

تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی )32(،
تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(،

تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(،
تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(،

تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر )3۶(،
بازیافت )3۷(

زغال سنگ  )۱۰(
استخراج سایر 

سنگ های 
معدنی )۱4(

حمل و نقل هوایی )۶2(
فعالیت های پشتیبان و 
کمکی حمل و نقل )۶3(

سایر فعالیت های کسب و 
کار )۷4(

کامپیوتر و فعالیت های 
وابسته)۷2(

اردستان

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(
تولید منسوجات )۱۷(

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )2۱(
انتشارات و چاپ )22(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )2۶(
تولید فلزات اساسی )2۷(

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

استخراج 
سنگ های فلزی 

)۱3(
استخراج سایر 

سنگ های 
معدنی )۱4(

حمل و نقل زمینی و 
حمل و نقل از طریق خط 

لوله)۶۰(
فعالیت های پشتیبان و 
کمکی حمل و نقل )۶3(

پست و مخابرات )۶4(
واسطه گری مالی به جز 

بیمه و صندوق های 
بازنشستگی )۶5(

بیمه و بازنشستگی )۶۶(
سایر فعالیت های کسب و 

کار )۷4(
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پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استاا اصاهاا به تاکیک شهرستاا
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعداصنعتشهرستاا

آران و بیدگل

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(
تولید منسوجات )۱۷(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )2۶(
تولید فلزات اساسی )2۷(

استخراج 
سنگ های فلزی 

)۱3(
استخراج سایر 

سنگ های 
معدنی )۱4(

حمل و نقل زمینی و حمل و 
نقل از طریق خط لوله)۶۰(

فعالیت های پشتیبان و کمکی 
حمل و نقل )۶3(

پست و مخابرات )۶4(
واسطه گری مالی به جز بیمه 
و صندوق های بازنشستگی 

)۶5(
بیمه و بازنشستگی )۶۶(

سایر فعالیت های کسب و 
کار )۷4(

برخوار

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(
تولید منسوجات )۱۷(

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )2۱(
انتشارات و چاپ )22(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )2۶(
تولید محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات )2۸(

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

تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر )3۶(

استخراج سایر 
سنگ های 
معدنی )۱4(

سایر فعالیت های کسب و 
کار )۷4(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(بوئین میاندشت
محصوالت کانی غیرفلزی )2۶(

استخراج سایر 
سنگ های 
معدنی )۱4(

سایر فعالیت های کسب و 
کار )۷4(

تیران و کرون

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )2۱(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته ای )23(
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )2۶(

تولید فلزات اساسی )2۷(
تولید محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات )2۸(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(
بازیافت )3۷(

استخراج سایر 
سنگ های 
معدنی )۱4(

سایر فعالیت های کسب و 
کار )۷4(

کامپیوتر و فعالیت های 
وابسته )۷2(

چادگان

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )2۶(

تولید فلزات اساسی )2۷(
تولید محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات)2۸(

سایر فعالیت های کسب و 
کار )۷4(
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پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استاا اصاهاا به تاکیک شهرستاا
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعداصنعتشهرستاا

خمینی شهر

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(
منسوجات، صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی)24(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی  )2۶(
تولید فلزات اساسی )2۷(

تولید محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات )2۸(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(

تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر )3۱(
تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباط )32(

تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

سایر فعالیت های کسب و 
کار )۷4(

خوانسار

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(
منسوجات )۱۷(

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )2۱(
انتشارات و چاپ )22(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )2۶(
تولید محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات )2۸(

سایر فعالیت های کسب و 
کار )۷4(

خور و بیابانک

منسوجات، صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های 
هسته ای )23(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )2۶(

استخراج سایر 
سنگ های 
معدنی )۱4(

سایر فعالیت های کسب و 
کار )۷4(

دهاقان

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(
تولید چوب و محصوالت چوبی )2۰(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )2۱(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته ای )23(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )2۶(

تولید محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات )2۸(
تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر)34(

بازیافت )3۷(

استخراج سایر 
سنگ های 
معدنی )۱4(

سایر فعالیت های کسب و 
کار )۷4(

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(سمیرم
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی  )25(

استخراج سایر 
سنگ های 
معدنی )۱4(

سایر فعالیت های کسب و 
کار )۷4(
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پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استاا اصاهاا به تاکیک شهرستاا
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعداصنعتشهرستاا

شاهین شهر

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(
تولید منسوجات )۱۷(

تولید پوشاک )۱۸(
دباغی و عمل آوردن چرم )۱9(

تولید چوب و محصوالت چوبی )2۰(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )2۱(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته ای )23(
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )2۶(

تولید فلزات اساسی )2۷(
تولید محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات )2۸(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(
تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی )3۰(

تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر )3۱(
تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی )32(

تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(
تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(

استخراج زغال 
سنگ )۱۰(

استخراج سایر 
سنگ های 
معدنی )۱4(

سایر فعالیت های کسب و 
کار )۷4(

شهرضا

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(
تولید منسوجات )۱۷(

تولید چوب و محصوالت چوبی )2۰(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )2۱(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته ای )23(
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )2۶(

تولید فلزات اساسی )2۷(
تولید محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات )2۸(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(
تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر )3۱(

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(
تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر )3۶(

بازیافت )3۷(

استخراج زغال 
سنگ )۱۰(

استخراج سایر 
سنگ های 
معدنی )۱4(

سایر فعالیت های کسب و 
کار )۷4(

فریدن

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )2۶(

تولید فلزات اساسی )2۷(

کامپیوتر و فعالیت های 
وابسته )۷2(
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پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استاا اصاهاا به تاکیک شهرستاا
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعداصنعتشهرستاا

فریدون شهر
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )2۶(

سایر فعالیت های کسب و 
کار )۷4(

فالورجان

تولید منسوجات، تولید چوب و محصوالت چوبی )2۰(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )2۱(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته ای )23(
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )2۶(

تولید فلزات اساسی )2۷(
تولید محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات )2۸(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(
تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر )3۱(

تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی )32(
تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(

استخراج 
سنگ های فلزی 

)۱3(

سایر فعالیت های کسب و 
کار )۷4(

کاشان

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

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )2۶(
تولید فلزات اساسی )2۷(

تولید محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات )2۸(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(

تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر )3۱(
تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی )32(

تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(
تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(
تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر )3۶(

بازیافت )3۷(

استخراج سایر 
سنگ های 
معدنی )۱4(

فعالیت های پشتیبان و 
کمکی حمل و نقل )۶3(

سایر فعالیت های کسب و 
کار )۷4(

گلپایگان

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
تولید فلزات اساسی )2۷(

تولید محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات )2۸(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(

تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر)3۱(
تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(

بازیافت )3۷(

استخراج سایر 
سنگ های 
معدنی )۱4(

سایر فعالیت های کسب و 
کار )۷4(
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پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استاا اصاهاا به تاکیک شهرستاا
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعداصنعتشهرستاا

لنجان

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )2۱(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )2۶(

تولید فلزات اساسی )2۷(
تولید محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات )2۸(

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

بازیافت )3۷(

استخراج سایر 
سنگ های 
معدنی )۱4(

سایر فعالیت های کسب و 
کار )۷4(

مبارکه

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(
تولید منسوجات )۱۷(

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )2۱(
صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته ای )23(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )2۶(
تولید فلزات اساسی )2۷(

تولید محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات )2۸(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(

تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر )3۱(
تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر)3۶(
بازیافت )3۷(

استخراج سایر 
سنگ های 
معدنی )۱4(

فعالیت های پشتیبان و 
کمکی حمل و نقل )۶3(

سایر فعالیت های کسب و 
کار )۷4(

نائین

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(
تولید منسوجات )۱۷(

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )2۱(
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )2۶(
تولید فلزات اساسی )2۷(

تولید محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات )2۸(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(

تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(
تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(

استخراج 
سنگ های فلزی 

)۱3(
استخراج سایر 

سنگ های 
معدنی )۱4(

فعالیت های پشتیبان و 
کمکی حمل و نقل )۶3(

سایر فعالیت های کسب و 
کار )۷4(
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پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه استاا اصاهاا به تاکیک شهرستاا
 )نقشه مطلوب آمایش(

بازرگانی و خدماتمعداصنعتشهرستاا

نجف آباد

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(
تولید منسوجات )۱۷(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته ای )23(
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )2۶(

تولید فلزات اساسی )2۷(
تولید محصوالت فلزی فابریکی به جز ماشین آالت و تجهیزات )2۸(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(
تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر )3۱(

تولید ابزار پزشکی و اپتیکی،
تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(
تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر )3۶(

بازیافت )3۷(

استخراج سایر 
سنگ های 
معدنی )۱4(

فعالیت های پشتیبان و 
کمکی حمل و نقل )۶3(

سایر فعالیت های کسب و 
کار )۷4(

نطنز

تولید منسوجات )۱۷(
تولید پوشاک )۱۸(

تولید چوب و محصوالت چوبی )2۰(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )2۱(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته ای )23(
تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی
تولید فلزات اساسی

تولید ابزار پزشکی و اپتیکی
تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر،

بازیافت

استخراج 
سنگ های فلزی 

)۱3(
استخراج سایر 

سنگ های 
معدنی )۱4(

کامپیوتر و فعالیت های 
وابسته )۷2(

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

3. سطح فناوری صنایع استاا اصاهاا
بررســی وضعیــت ســطح فــن آوری صنایــع موجــود اســتان اصفهــان نیــز نشــان می دهــد 43.۰۷ درصــد صنایــع )بیشــترین( در ســطح 

پاییــن و 2.۷ درصــد صنایــع )کمتریــن( در ســطح فنــاوری بــاال قــرار دارنــد )جــدول ۱۷۱-۱(.

جدول 1-171. سطح تکنولوژی صنایع استاا اصاهاا

سهمتعدادعنواا

۷42.۷۰فناوری باال



استاا اصاهاا
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سهمتعدادعنواا

9۶935.34فناوری متوسط باال

5۱۸۱۸.۸9فناوری متوسط پایین

۱۱۸۱43.۰۷فناوری پایین

2۰5۷.4۸نامشخص

2۷42۱۰۰جمع 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 )۱4۰۱(؛ هــدف اشــتغال بخــش صمــت شهرســتان طــی دوره 4 ســاله، طر

ح نیمه تمــام و شــاخص نظــرات خبــرگان بومــی و محلــی،  نیمه تمــام بیــش از 5۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی شهرســتان، اشــتغال طــر

ــی و تجــاری، فاقــد زیرســاخت های الزم  ــه چهــار منطقــه توســعه نیافتــه )منطقــه ۱: 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 

ــتغال زایی در  ــعه اش ــرای توس ــاز ب ــورد نی ــتهای م ــم سیاس ــت. اه ــده اس ــیم ش ــه( تقس ــت منطق ــش از ظرفی ــی بی ــتغال صنعت 4: اش

مناطــق مختلــف بــه اختصــار عبارتنــد از:

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

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

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

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

فعالیت هــای  اولویت بنــدی  درخصــوص  بازرگانــی  پژوهش هــای  و  مطالعــات  موسســه  »طــرح  خروجی هــای  براســاس  اصفهــان 

گــذاری میدانــی هیــات ارزیابــی   صنعتــی، معدنــی و تجــاری استانی-شهرســتانی منطبــق بــر مالحظــات آمایــش« و پــس از صحــه 
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بــه عنــوان ورودی هــای ایــن ســتاد جهــت اعطــای مشــوق بــه طرح هــای ســرمایه گذاری اســتان در مناطــق چهارگانــه فــوق در دســتور 

کار قــرار دارد. 

ح های اولویت دار استاا 5. طر
ح- ح نیمــه تمــام در دســت اجــرا در اســتان اصفهــان )235۷ طــر کــه از مجمــوع بیــش از 5۰9۱ طــر بررســی ها نشــان می دهــد 

ح-باســهم ۱2.2 درصــد و پیشــرفت بــاالی ۸۰ درصــد(، رشــته  کمتــر از 2۰ درصــد  و ۶22 طر بــا ســهم 4۶.3 درصــد و پیشــرفت 

کاغذومحصــوالت  فعالیت هــای  ابزارپزشــکی- اپتیکی-دقیق-ســاعت)33(، بازیافــت)3۷(، ســاخت فلــزات اساســی)2۷(، ســاخت 

شــیمیائی)24(،  موادومحصــوالت  ســاخت  منســوجات)۱۷(،  ســاخت  وتجهیــزات)29(،  ماشــین آالت  ســاخت  کاغــذی)2۱(، 

کک  ــر و فعالیت هــای مربوطــه )۷2(،  کامپیوت کانــی غیرفلــزی)2۶(،  ســایرفعالیت های خدمــات مهندســی)۷4(، ســایرمحصوالت 

وفــراورده هــای حاصــل از نفــت )23(، ماشــین آالت دفتــری وحســابداری)3۰(، ماشــین آالت ودســتگاه های برقــی )3۱(، مبلمــان 

محصــوالت ازالســتیک وپالســتیک)25(، محصــوالت غذائــی وآشــامیدنی ها )۱5(، محصــوالت فلــزی  سایرمصنوعات)3۶(، 

فابریکــی)2۸( و وســایل نقلیــه موتــوری)34( 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 

ــد: ــد ش ــاد خواه ــغل ایج ــزار ش ــر ۱۶۱ ه ــغ ب ــد بال ــرداری برس ــه بهره ب ــا ب ح ه ــن طر ــی ای تمام

کل استان؛	  ح )با سهم 22 درصد( در  ح های نیمه تمام باالی ۶۰ درصد پیشرفت شامل ۱۱۱۱ طر طر

ح نیمه تمام اولویتدار بین صفر تا 59 درصد پیشرفت منطبق بر مالحظات آمایشی؛	  3343 طر

ســاخت 	  شــیمیائی)24(،  موادومحصــوالت  )ســاخت  آمایشــی  مالحظــات  بــر  منطبــق  ایجــادی  ح  طــر پیشــنهاد 

فلــزات  ســاخت  و  برقــی)3۱(  ودســتگاه های  ماشــین آالت  ازنفــت)23(،  حاصــل  هــای  وفــراورده  کک  منســوجات)۱۷(، 

اساســی)2۷((؛ 

کد صنعتی و معدنی.	  ح را کامل ۶93 طر بررسی وضعیت احیاء یا تعطیلی 
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