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1. معربی استای بلویهویل و بویراحاد
مشــخصات عمومــی: اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد بــا 15505 کیلومتــر مربــع مســاحت، 0.9 درصد مســاحت کشــور و بــا برخورداری 

از 713052نفــر 0.9 درصــد از جمعیــت کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت. همچنیــن براســاس آخریــن اطالعــات مرکــز آمــار 

ایــران در پایــان ســال 1399، ایــن اســتان دارای9 شهرســتان، 21 بخــش، 18 شــهر و 48 دهســتان بــوده اســت. ایــن اســتان از شــمال 

بــه اســتان  چهــار محــال بختیــاری، از شــرق بــه اســتان های فــارس و اصفهــان، از جنــوب بــه اســتان های فــارس و بوشــهر و از غــرب 

بــه اســتان  خوزســتان محــدود شــده اســت.
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جدول  1-1مشخصات استای سانای

15505مساحت )کیلومترمربع(

0.9مساحت استان نسبت به کل کشور )درصد(

713052جمعیت استان )نفر(

0.9جمعیت استان نسبت به کل کشور )درصد(

موقعیت مکانی

از شمال: چهارمحال بختیاری

از شرق: اصفهان

از غرب: خوزستان

از جنوب: فارس و بوشهر

773فاصله تا تهران

تقیسمات استانی

شهرستان 9

شهر18

بخش 21

داردفرودگاه، سد، نیروگاه

ماخذ: مرکز آمار ایران
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در جدول )1-2( شاخص های کالن استان سمنان نشان داده شده است.

جدول  1-2. شاخص های بالی استای بلویهویل و بویراحاد

مقدارشاخص های بالی

5232622ارزش افزوده صنعت استان سال 1398 )میلیون ریال(

925771234ارزش افزوده صنعت کشور سال 1398)میلیون ریال(

43117615ارزش افزوده معدن استان سال 1398 )میلیون ریال(

102341231ارزش افزوده معدن کشور سال 1398)میلیون ریال(

0.6سهم استان از ارزش افزوده صنعت کشور سال 1398 )درصد(

4.23سهم ارزش افزوده معدن کشور سال 1398 )درصد(

2613855صادرات استان سال 1399 ) دالر(

34794صادرات کشور سال 1399)میلیون دالر(

0.007سهم استان از صادرات کشور )درصد(

ماخذ: مرکز آمار ایران، سازمان توسعه و تجارت ایران

مطابــق جــدول فــوق ارزش افــزوده صنعــت و معــدن در اســتان کهگیلویــه و بوبراحمــد بــه ترتیــب معــادل 5232622  و 43117615 

کــه ســهم 0.6 درصــدی از ارزش افــزوده صنعــت و 4.23 درصــدی از معــدن درکل کشــور را بــه خــود  میلیــون ریــال بــوده اســت 

ــت. ــاص داده اس اختص

جدول  1-3. ناای بهی و وضعیت صنعت، معدی و تجارت استای بلویهویل و بویراحاد

شلرستای
شلرک های واحدهای صنفیواحدهای صنعتی، معدنی  موجودجاعیتوسعت

صنعتی

سلم شلرک ها از سلمتعدادسلمنفرسلمبهیومتر مربع
سلمتعدادسلمتعداداستقرار صنایع

2120--10556.8216903.0132.592باشت

425727.529988542.126751831134637.471062بویراحمد

13178.5381365.32142229229.61150بهمئی

177--12958.4335434.7346.575چرام

--11017.1425396.0401017835.9دنا

280518.113135118.44283771325.4161کهگیلویه
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شلرستای
شلرک های واحدهای صنفیواحدهای صنعتی، معدنی  موجودجاعیتوسعت

صنعتی

سلم شلرک ها از سلمتعدادسلمنفرسلمبهیومتر مربع
سلمتعدادسلمتعداداستقرار صنایع

313120.212409617.49718.550655421.6277گچساران

----5443.5218123.1101.90لنده

155051007130521005241006730318100141547جمع کل

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

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

تجــاری، ایــن اســتان دارای 21 شــهرک و ناحیــه صنعتــی در حــال  بهره بــرداری اســت. تعــداد واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان 

کــه از ایــن تعــداد بیــش از 50 درصــد در شهرســتان بویراحمــد قــرار دارنــد. بیــش از 524 واحــد اســت 

وضعیــت صنعــت اســتای: تعــداد واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان بیــش از 524 واحــد بااشــتغال بالــغ بــر 8162 نفــر می باشــد 

کــه از ایــن تعــداد بیــش از 51  کــه ســهمی حــدود 0.3 درصــد از منظــر اشــتغال نســبت بــه کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت 

درصــد در شهرســتان بویراحمــد و دومیــن شهرســتان گچســاران بــا ســهم 18 درصــدی قــرار دارنــد. همچنیــن 67 درصــد صنایــع 

اســتان در محــدوده شــهرک های صنعتــی فعــال می باشــند.

وضعیــت معــادی اســتای: کهگیلویــه و بویراحمــد حــدود 79  پروانــه معــدن فعــال  بــا ذخیــره اســمی  5748 هزارتــن و اشــتغال 829 

گــچ و فســفات اســت. گاز شــامل بوکســیت، سنگ آهک، سلســتین،  نفــر دارد . مهمتریــن معــادن اســتان بــه جــزء نفــت و 

بخــش بازرگانــی: در حــوزه بازرگانــی، کهگیلویــه و بویراحمــد1 درصــد از کل واحدهــای صنفــی کشــور را در اختیــار دارد. ایــن اســتان از منظــر 

کاال، بــا دارا بــودن 2 ســیلو، 11ســردخانه را در ارتبــاط بــا فعالیت هــای بازرگانــی در اختیــار دارد. )جــداول 1-4( زیرســاخت های نگهــداری 

جدول  1-4. زیرساخت های استای

تعدادزیرساخت ها

21تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

1547مساحت شهر ک ها)شهرک ها(

83توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )سهم(

3تعداد انبار )گندم(

2تعداد سیلو 

11تعداد سردخانه صنعتی

-گمرک
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1-1. تولیدات عاده استای بلویهیویل و بویراحاد

کســتری، آب معدنــی،  آجرســفال، روغــن کشــی از دانه هــای روغنــی،  محصــوالت آرایشــی  تولیــدات صنعتــی و معدنــی: ســیمان خا

گیاهــی، انــواع نــان مســطح، حجیــم و نیمــه حجیــم،  عصــاره مالــت، بوکســیت، سلســتین، گچ،  بهداشــتی، عصــاره و اســانس داروهــای 

آهــک،  پــودر و عصــاره شــیرین بیان، تجهیــزات فیبــر نــوری،  محصــوالت پاییــن دســت پتروشــیمی، الکل، متیــل اســتات، اتیــل اســتات

تولیــدات بشــاورزی: محصــوالت زراعــی شــامل گنــدم، عــدس و جــو بــه صــورت دیــم، برنــج،  ذرت، کلــزا بــا آبیــاری و محصــوالت باغی 

، مرکبــات و خرما ، گــردو، هلــو، گیــالس، زردآلــو و گرمســیری انــار سردســیری انگــور

ح های در دست اجرای صنعتی و معدنی استای بلویهویل و بویراحاد جدول  1-5. وضعیت طر

ح هاپبشربت بیزیکی )درصد( (تعداد طر جحم سرمایل گذاری )میهیارد ریال(اشتغال )نفر

01834127122392 تا 20 درصد

201953614590 تا 40 درصد

401245454463 تا 60 درصد

60324202370 تا 80 درصد

8037978177469 تا 100 درصد

2836515371285کل

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

کــه اشــتغالی6515 معــادل هــزار نفــر و بــا  مطابــق جــدول فــوق تعــداد طرح هــای اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد 283طــرح اســت 

ســرمایه 371285 میلیــارد ریالــی ایجــاد خواهــد شــد.

ح های در دست اجرای صنعتی، معدنی در شلرستای های استای بلویهویل و بویراحاد جدول  1-6. وضعیت طر

سلم )درصد(مجاوع )تعداد(100-8080.1-6060.1-4040.1-2020.1-0نام شلرستای

270100289.9باشت

7001193.2بهمئی

99125252316458بویراحمد

111112165.7چرام

5001062.1دنا

2031153010.6کهگیلویه

123436289.9گچساران

2000020.7لنده

18319123237283100کل استان
ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت
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برنامــه اولویت گــذاری تعریــف و تکمیــل طرح هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری اســتان ســمنان براســاس اســناد ملــی و اســتانی 

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

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

- شهرســتان تدویــن شــده اســت.

2. شلرستای باشت
کن هســتند. شهرســتان  شهرســتان باشــت در قســمت جنوب شــرقی اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد واقــع شــده و اقــوام لــر در آن ســا

ــاران و از  ــتان گچس ــه شهرس ــرب ب ــرام، از غ ــتان چ ــه شهرس ــمال ب ــتان از ش ــن شهرس ــت. ای ــدل اس ــوای معت ــت دارای آب و ه باش

جنــوب و شــرق بــا اســتان فــارس هم مــرز اســت.

2-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستای باشت
انســان، فضــا و فعالیــت، 3 عنصــر کلیــدی در مبحــث آمایــش ســرزمین اســت. در واقــع هــدف از تخصیــص فضــا بــه فعالیــت، افزایــش 

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

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

چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیــت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. شهرســتان باشــت 13 واحــد صنعتــی بــا 

کانــی غیرفلــزی در ایــن شهرســتان بالــغ بــر 71 درصــد اســت1.  کــه ســهم بخــش تولیــد محصــوالت  93 شــاغل در ایــن بخــش دارد 

جدول  2-1. ساختار بخش صنعتی شلرستای باشت

ح رشتل بعالیتردیف (تعداد واحدشر سلم)درصد(اشتغال)نفر

21920.4استخراج سایر سنگ های معدنی )14(1

144.3صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(2

144.3تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(3

96671تولید محصوالت کانی غیر فلزی )26(4

1393100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

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

، جمعیــت شهرســتان باشــت 1.8 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  جــدول 2-2مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

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

1 . اطالعات مربوط به واخدهای صنفی اسن شهرستان در دسترس نبوده است.
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اســت. نکتــه مهــم دیگــر در ایــن بخــش مربــوط بــه کاهــش شــغل طــی دوره 5 ســاله اخیــر اســت بطوریکــه در ایــن شهرســتان نــه تنها 

کاهــش یافتــه اســت. شــغل جدیــدی ایجــاد نشــده اســت، بلکــه ســاالنه حــدود هــزار نفــر از شــاغالن شهرســتان 

جدول  2-2. جاعیت شلرستای باشت

خ رشد13951399ردیف نر

21690220911.8جمعیت 

17.6-61765090تعداد افراد شاغل 

41.3-1056620جمعیت بیکار 

ماخذ: مرکز آمار ایران

2-3. نقشل مسهوب توسعل صنعتی، معدنی و تجاری شلرستای باشت
کهگیلویــه و بویراحمــد، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان باشــت بــه جــدول)2-3(  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان 

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

ــوژی آنهــا متوســط می باشــد.  ایــن  کــه ســطح تکنول کــه بخــش عمــده فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت 

گاز را دارد. انــواع  گاز پتانســیل ایجــاد تاسیســات پاالیشــگاهی و صنایــع و نفــت و  شهرســتان بــه دلیــل برخــورداری از منابــع نفــت و 

معــادن شــامل ســنگ های ســاختمانی،  ســنگ آهــک و ... نیــز دیگــر فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان بــه شــمار مــی رود.  

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

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

جدول  2-3. نقشل مسهوب توسعل صنعتی، معدنی و تجاری شلرستای باشت

بازرگانی و خدماتمعدیصنعت

استخراج نفت خام و گاز طبیعی )11(صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

حمل و نقل زمینی )60(

صنایع تولید زغال کک– پاالیشگاه های نفت و 
استخراج سنگهای فلزی )13( – سوخته ای هسته ای )23(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
صنایع شیمیایی، بهداشتی و دارویی

استخراج سایر سنگ های معدنی - سنگ آهک 
)14(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید محصوالت کانی غیر فلزی )26(

تولید فلزات اساسی )27(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.
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2-4. اشتغال مسهوب بخش صنعت معدی وتجارت در ابق 1404 
کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد 48.9  بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 1490 نفــر )3.3 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان باشــت اســت.  از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر  هــزار نفــر خواهــد بــود 

بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 752 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول  2-4. پیش بینی جاعیت و هدبوذاری اشتغال شلرستای باشت

تعداد شغل مورد تعداد شاغالی جاعیت بیکارجاعیت 
نیاز )1399-1404(

سلم صات 
اشتغال صات )درصد(

کهگیلویه و 
796996150302161954897950.524734بویراحمد

242434576576149050.5752باشت

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

ح های اولویت دار توسعل صنعت، معدی و تجارت شلرستای باشت 2-5. طر
طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان باشــت بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش 

ســرزمین بــه شــرح جــدول)5-2(، اســت. مهمتریــن طرح هــای در دســت احــداث ایــن شهرســتان مربــوط بــه تولیــد ســاخت فلــزات 

اساســی )27( و ســاخت مــواد و محصــوالت شــیمیایی )24(اســت. 

ح های اولویت دار توسعل صنعت، معدی و تجارت شلرستای باشت جدول  2-5. طر

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

نبمه تمام  

743فاضل کامرانسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

1212تعاونی خوش طعم بیدک ساداتمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

511گچساران فیلتر میالدوسایل نقلیه موتوری)34(

13511گسترش سوخت سبز زاگرسساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

99سید سعید موسویچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

5005سید غفار خادمی عناساخت فلزات اساسی)27(

55مسعود جوکارسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

20عصاره شیرین بیانصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(ایجادی

-4البرزیوسفی نارگ موسی، محصوالت بتونیتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(احیاء واحد 

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت
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3. شلرستای بویراحاد
کن هســتند. شهرســتان  ــر در آن ســا شهرســتان بویراحمــد در قســمت شــرق اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد واقــع شــده و اقــوام ل

بویراحمــد از شــمال بــه اســتان چهارمحــال و بختیــاری،  از شــرق بــه اســتان اصفهــان از غــرب بــه شهرســتان کهگیلویــه و چــرام و از 

جنــوب بــه اســتان فــارس محــدود شــده اســت. 

3-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستای بویراحاد
در شهرســتان بویراحمــد از مجمــوع 11613 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معدن و تجارت، بیــش از 97.7 درصد 

بــا پروانــه صنفــی و 2.3 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجموع اشــتغال 

نزدیــک بــه 33576 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان بویراحمــد، حــدود 84.5 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز 

صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند.

جدول  3-1. ساختار بخش صنعتی شلرستای بویراحاد

ح رشتل بعالیتردیف (تعداد واحدشر سلم)درصد(اشتغال)نفر

5481استخراج سایر سنگ های معدنی )14(1

49171233صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(2

41042تولید منسوجات )17(3

11862تولید پوشاک )18(4

1311دباغی و عمل آوردن چرم )19(5

4581تولید چوب و محصوالت چوبی )20(6

3852تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(7

31503صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته ای )23(8

1358311صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(9

224058تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(10

95116522تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(11

22084تولید فلزات اساسی )27(12

141743تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(13

2150تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(14

150تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی )30(15

6571تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر )31(16
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ح رشتل بعالیتردیف (تعداد واحدشر سلم)درصد(اشتغال)نفر

2281تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی )32(17

140تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(18

2301تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر )36(19

2260بازیافت )37(20

14842ساختمان)45(21

51032فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )63(22

6501سایر فعالیت های کسب و کار )74(23

2675211100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول  3-2. ساختار بخش صنفی شلرستای  بویراحاد

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

15773942.513.9تولیدی1

19574892.517.2خدمات فنی2

58541463551.6توزیعی3

1958489517.3خدماتی 4

1134628365100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

3-2. ساختار جاعیت شلرستای بویراحاد
کمیــت نیــروی کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعال بســتگی دارد؛ همانطور کــه از جدول 

، جمعیــت شهرســتان بویراحمــد 5.6 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  )3-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

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

اســت. نکتــه مهــم دیگــر در ایــن بخــش مربــوط بــه کاهــش شــغل طــی دوره 5 ســاله اخیــر اســت بطوریکــه در ایــن شهرســتان نــه تنها 

کاهــش یافتــه اســت. شــغل جدیــدی ایجــاد نشــده اســت، بلکــه ســاالنه حــدود هــزار نفــر از شــاغالن شهرســتان 
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جدول  3-3. جاعیت شلرستای بویراحاد

خ رشد دوره13951399ردیف نر

2998853166905.6جمعیت 

8.5-7685270325تعداد افراد شاغل 

6.9-92638626جمعیت بیکار 

3-3. نقشل مسهوب توسعل صنعتی، معدنی و تجاری شلرستای بویراحاد
بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان بویراحمــد در جــدول)3-4( 

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

کــه ســطح تکنولــوژی آنهــا متوســط می باشــد از جملــه  کــه بخــش عمــده فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت 

صنایــع غذایــی و آشــامیدنی، صنایــع پاالیشــگاهی، تولیــد مــواد و محصــوالت شــیمیایی، محصــوالت الســتیکی و پالســتیکی، 

، ســنگ های فلــزی و ســاختمانی  گاز کانــی غیرفلــزی و فلــزات اساســی دارای قابلیــت ســرمایه گذاری اســت. انــواع معــادن نفــت و 

و فعالیت هــای معدنــی مرتبــط بــا آنهــا از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان بــه شــمار مــی رود.  ایــن شهرســتان در 

فعالیت هــای بازرگانــی از جملــه فعالیت هــای پشــتیبان حمــل و نقــل و و حمــل ونقــل زمینــی دارای ظرفیــت اســت. 

جدول  3-4. نقشل مسهوب توسعل صنعتی، معدنی و تجاری شلرستای بویراحاد

بازرگانی و خدماتمعدیصنعت

استخراج نفت خام و گاز طبیعی )11(صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

حمل و نقل زمینی )60(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و 
استخراج سنگهای فلزی )13( سوخته ای هسته ای )23(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
صنایع شیمیایی، بهداشتی و دارویی

استخراج سایر سنگ های معدنی )14( تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید محصوالت کانی غیر فلزی )26(

تولید فلزات اساسی )27(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

3-4. اشتغال مسهوب بخش صنعت معدی وتجارت در ابق 1404 
کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد 48.9  بررســی های انجــام شــده نشــان می دهــد 

هــزار نفــر خواهــد بــود کــه 20599 نفــر )50.5 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان بویراحمــد اســت.  از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد 

نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 10403نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 
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جدول  3-5. پیش بینی جاعیت و هدبوذاری اشتغال شلرستای بویراحاد

تعداد شغل مورد تعداد شاغالی جاعیت بیکارجاعیت عنوای
نیاز )1399-1404(

سلم صات 
اشتغال صات )درصد(

کهگیلویه و 
797000150302162004897950.524734بویراحمد

3351906320909242059950.510403بویراحمد

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

ح های اولویت دار توسعل صنعت، معدی و تجارت شلرستای بویراحاد 3-5. طر
طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان بویراحمــد بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش 

کانی غیرفلــزی  ســرزمین بــه شــرح جــدول)6-3(، اســت. مهمتریــن طــرح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه 

)26(، صنایــع غذایــی و آشــامیدنی )15(و تولیــد مــواد شــیمیایی )24( اســت کــه ایــن فعالیت هــا در این شهرســتان درصد پیشــرفت 

بــاالی 60 درصــد دارنــد. 

ح های اولویت دار توسعل صنعت، معدی و تجارت شلرستای بویراحاد جدول  3-6. طر

نوع 
ح رشتل بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 60
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نب

697آب معدنی آب نهر آریوبرزن یاسوجمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

1897پروانه دهنوئی نصرآبادمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

2697تعاونی 2042 گروه صنعتی ایلخانی پور بویراحمدیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

1296دنا بریان ایرانیانمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

3096آریا شیمی نوتاشساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

596سلمان طیبی رادسایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(

396محمد جعفر رهنمامحصوالت فلزی فابریکی)28(

1895فراوران طبیعت کیانساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

1195حمید کفائیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

695سید مسعود فتحیساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

493ماه بیگم علیپورسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

991ارمغان سالمت زاگرسساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

2391پوالد پانل دناسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

1189طاهره علویمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(
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نوع 
ح رشتل بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 60
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نب

2588احسان جعفری دولت آبادسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

888هشتصد و شصت ریخته گری و قالب سازی تعاونیمحصوالت فلزی فابریکی)28(

1087جعفر صادقیمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

1285سعید نجفیمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

1584رضا علیزاده نصرآباد علیاساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(

1482پشم شوئی و پشم ریسی بویراحمدساخت منسوجات)17(

1082حسین طالبی اردکانیمحصوالت فلزی فابریکی)28(

477آرمان ورمزیارساخت فلزات اساسی)27(

577صدیقه میرزائیپوشاک وعمل آوردن پوست خز)18(

777عصمت قاسمیساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

1076مرضیه کاظمیچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

1875گل سرخ بویراحمدمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

1273تعاونی 5245صنایع پمپ آبیرانساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

5072سید محمد خشنودپوشاک وعمل آوردن پوست خز)18(

572صفا دیده ورسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

571تولیدی پارس درب 278محصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

771عافیت آقاجانیچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

967هما شهرخی پور حبیب آبادوسایل نقلیه موتوری)34(

1167وحید روزبهیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

1165رضا محسنیانمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

1265سادات یاسوجسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

1664ژاله محمدخانیکک وفراورده های حاصل ازنفت)23(

764فتح اله صابری سرمورمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

764عارف جاللی نیاوسایل نقلیه موتوری)34(

3763اکسیر نگین دناساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

2063تعاونی 2824محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

862فاطمه توکل پورپوشاک وعمل آوردن پوست خز)18(
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نوع 
ح رشتل بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 60
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نب

تعاونی پنج هزار و پانصد و چهل و یک زاگرس سازه سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(
2762گستران کالنتر

1361سجاد اسفندیار مقدمبازیافت)37(

1661حسام مصلحسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

760صدیقه ساداتمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

1160برزو آرشمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

صد
در

 59
 تا 

م 1
ما

ه ت
یم

ن

1258ابراهیم نظری بزرآبادمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

756دارویی زردبندسایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(

252فرهاد رحیمیکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

4344دژ سازان آریوبرزنساخت فلزات اساسی)27(

944هاشم روزبانمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

839ایرج رضائیمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

737سیده صدیقه نمازیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

2736رحمان آشناسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

1935تعاونی 5448 تولیدی پی وی سی زیبا پالست زاگرسمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

233محمد باقر اکبریکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

1232تعاونی دانش بنیان 3579کیمیا سازان زاگرسساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

830بنفشه بخشی گنجهمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

1330سید مسلم معصومیمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

725جواد قاسمیمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

824علیرضا نیک اقبالساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

324محمد شاهسونکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

321ارهام فریدونیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

1019علی پیکرساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

2717محمد شاهسونماشین آالت دفتری وحسابداری)30(

3715تولیدی پارس درب 278محصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

211حسین پروارکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(
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نوع 
ح رشتل بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 59
 تا 

م 1
ما

ه ت
یم

ن

211زینب امیدی پورکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

1210نادر ذوالفقاریمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

149عابد فریدونی کوشکمحصوالت فلزی فابریکی)28(

38سید علی صالح جعفری نژادکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

98معصومه پارسی زادهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

28سید رضا چراغیکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

157یداله روزبهیبازیافت)37(

126سجاد عطائی قراچهمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

25سید مجتبی جعفری نژادکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

125کیمیا صنعت آرسانمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

1064دامیار دشت زاگرس تعاونی3551محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

84قربانعلی دیودارپوشاک وعمل آوردن پوست خز)18(

350البراتوارهای داروهای گیاهی طبیعت زندهساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

حد
 وا

یاء
اح

35فراورده های گوشتی کاوهصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

3بهادرحسین نژاد-سید علی عمادیتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

5فتح اله منصوریتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

9احمدحقانی تعاونی 274تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

5محمدقلی صداقتتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

5شاهرخ باقریتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

5علی عباسی نژادتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی 
12تعاونی 260نشده در جای دیگر )31(

20فرآورده های شکرمیالدزاگرسصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

140سهامی قند یاسوجصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

3سپهدار جهانبازی و حسام خسروی تعاونی 572صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

4هجیر بیاتتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

4مریم ملک حسینیتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(
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نوع 
ح رشتل بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

حد
 وا

یاء
اح

7ساسان دریاسوجتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

7عزت اله فاطمیان رادتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
9امراله امامیتجهیزات )28(

تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در 
جای دیگر )36(

سبز گل دنا-رنگ کوره وشات پالست تغییرنام خیراهلل 
15رئیسی-

10تعاونی 1980تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

6سید شکراهلل موسوی پورتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

4فاطمه موسویتولید منسوجات )17(

130مجتمع تولیدی صنعتی دنا صنعت 2535تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

12عوض حیدریتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

5سرتنگ فیروزآبادتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

31تعاونی 2188چرم مصنوعی دنا چرمدباغی و عمل آوردن چرم )19(

12تعاونی2299تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

5شوکت بهرامیتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

5علی حسن خضوعی اصلتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

6بنگاه تعاون وحرفه آموزی زندانیان استانتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

15قند میالد دناصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

3تعاونی3498تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

18صنایع پنجره دنا-تغ ازمحمدعلی علیپورتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

6پوالد پانل دناتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

16کرامت حسینیصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

22نوش افراصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

6لیال عزیزی مطلق

264012مکانیزاسیون کشاورزی ایثارگران کشت زر ضرغام آبادتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

6تعاونی 5249تولید پوشاک شقایق بهار زاگرستولید پوشاک )18(

10سعید رحیمیصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

7حسین تقوی مطلقتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(
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نوع 
ح رشتل بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

حد
 وا

یاء
اح

5تعاونی 5494 آرسان فرداد آریاتولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی )30(

4علی ایوبی ایوبلوتولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(

10تعاونی 5501 شیرین یاقوت بلورینصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

36پوالد پانل دناتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

12نمک سازان زاگرسصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

13آسفالت راه پلیمرصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

11تعاونی 167 کارتن سازیتولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

8محمود ظهرابی فیروز آبادتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

118تولیدی مصالح ساختمانی یاسورانصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

11صداقت نگین بویرسایر فعالیت های کسب و کار )74(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
12تعاونی 504 دنا فوالد برش یاسوجتجهیزات )28(

10نفیس دنای یاسوجتولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

12موادغذایی مارگونصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

17ماهان یاسوج هادی نیک اقبالتولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

5زواره صالح نسبتولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

21تولیدی شیمیائی نمای اول یاسوجصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

21تعاونی 347صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

17چدن کاران یاسوج صنعتتولید فلزات اساسی )27(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
7تعاونی 186تجهیزات )28(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
13تعاونی 186تجهیزات )28(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
33تعاونی 313تجهیزات )28(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
5علی نعیمیتجهیزات )28(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
9سید سعادت حسینی ومحمد علی نعیمیتجهیزات )28(



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

24

نوع 
ح رشتل بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

حد
 وا

یاء
اح

15روئین جام بویراحمدجهانگیر جهانشاهیتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

13پاک پارس دناصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

6نساجی یاسوج بافتتولید منسوجات )17(

16سید عین اهلل موسوی -انتقالی ازشرکت تعاونی 1502تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

18حمیدجاسمیصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی 
140سامان باطری کارانشده در جای دیگر )31(

11مجید منوچهریصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

48تعاونی 1103دباغی و عمل آوردن چرم )19(

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

4. شلرستای بلائی

کن هســتند.  شهرســتان بهمئــی اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد در قســمت غــرب ایــن اســتان واقــع شــده و اقــوام لــر در آن ســا

شهرســتان بهمئــی از شــمال بــه شهرســتان کهگیلویــه،  از شــمال غرب، غــرب و جنــوب بــه اســتان خوزســتان و از شــرق به شهرســتان 

کهگیلویــه محــدود شــده اســت. 

4-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستای بلائی
در شهرســتان بهمئــی از مجمــوع 2943 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 99.3 درصــد 

بــا پروانــه صنفــی و کمتــر از 0.7 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع 

، حــدود 88 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز  اشــتغال نزدیــک بــه 7441 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان چابهــار

صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)1-4( و جــدول)4-2(.

جدول  4-1. ساختار بخش صنعتی شلرستای بلائی

ح رشتل بعالیتردیف (تعداد واحدشر سلم)درصد(اشتغال)نفر

32015استخراج سایرمعادن)14(1

154ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(2

1711182سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(3

21136100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب
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جدول  4-2. ساختار بخش صنفی شلرستای  بلائی

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

387967.513.2تولیدی1

343857.511.7خدمات فنی2

18614652.563.7توزیعی3

331827.511.3خدماتی4 

29227305100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

4-2. ساختار جاعیت شلرستای بلائی
کمیــت نیــروی کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعال بســتگی دارد؛ همانطور کــه از جدول 

، جمعیــت شهرســتان بهمئــی 5.6 درصــد رشــد داشــته، تعــداد افــراد  )3-4( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

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

نکتــه مهــم دیگــر در ایــن بخــش مربــوط بــه کاهــش شــغل طــی دوره 5 ســاله اخیــر اســت بطوریکــه در ایــن شهرســتان نــه تنهــا شــغل 

جدیــدی ایجــاد نشــده اســت، بلکــه ســاالنه حــدود هــزار نفــر از شــاغالن شهرســتان کاهــش یافتــه اســت.

جدول  4-3. جاعیت شلرستای بلائی

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

38136402705.6جمعیت 

14.5-104558940تعداد افراد شاغل 

51.2-22531100جمعیت بیکار 

ماخذ: مرکز آمار ایران

4-3. نقشل مسهوب توسعل صنعتی، معدنی و تجاری شلرستای بلائی
کهگیلویــه و بویراحمــد، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان بهمئــی بــه جــدول)4-4(  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان 

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

کــه رشــته فعالیت هــای صنایــع غذایــی و آشــامیدنی، صنایــع تولیــد مــواد و محصــوالت شــیمیایی، تولیــد محصــوالت الســتیکی و 

پالســتیکی، تولیــد محصــوالت کانــی غیرفلــزی و فلــزات اساســی در اولویــت ســرمایه گذاری قــرار دارد. در بخــش معــدن معــادن نفــت 

،  ســایر ســنگ های معدنــی نیــز از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان بــه شــمار مــی رود.   گاز و 
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جدول  4-4. نقشل مسهوب توسعل صنعتی، معدنی و تجاری شلرستای بلائی

معدیصنعت

استخراج نفت خام و گاز طبیعی )11(صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج سایر سنگ های معدنی )14(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید محصوالت کانی غیر فلزی )26(

تولید فلزات اساسی )27(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

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

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

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

کــه 2620 نفــر )5.3 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان بهمئــی اســت.  از  اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد 48.9 هــزار نفــر خواهــد بــود 

ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 1323 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول  4-5. پیش بینی جاعیت و هدبوذاری اشتغال شلرستای بلائی

تعداد شغل مورد تعداد شاغالی جاعیت بیکارجاعیت 
نیاز )1399-1404(

سلم صات 
اشتغال صات )درصد(

کهگیلویه و 
797000150302162004897950.524734بویراحمد

42630800011540262050.51323بهمئی

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

ح های اولویت دار توسعل صنعت، معدی و تجارت شلرستای بلائی 4-5. طر
طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان بهمئــی بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش 

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

کــه ایــن فعالیت هــا در ایــن شهرســتان پیشــرفت باالیــی 60 درصددارنــد.  ک اســت  غذایــی و آشــامیدنی و پوشــا
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ح های اولویت دار توسعل صنعت، معدی و تجارت شلرستای بلائی جدول  4-6. طر

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

نبمه تمام 
باالی 60 درصد

587داود خلیل نیامحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

1264گل افروز جوجیپوشاک وعمل آوردن پوست خز)18(

نیمه تمام 1 تا 
59 درصد

3115سلطانعلی جاورمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

1312تعاونی 2934زرین دانه تالش کار بهمئیاستخراج سایرمعادن)14(

94علی باقری خواهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

2632ققنوس برنا پارس

10هوشنگ دهبانی نژادیانتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(واحد راکد

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

5. شلرستای چرام
شهرســتان چــرام در مرکــز اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد واقــع شــده اســت. شهرســتان چــرام از شــمال بــه شهرســتان  بویراحمــد و شــرق 

بــه شهرســتان بویراحمــد، از جنــوب بــه شهرســتان های گچســاران و باشــت و از غــرب بــه شهرســتان کهگیلویــه محــدود شــده اســت. 

5-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستای چرام
در شهرســتان چــرام بالــغ بــر 25 واحــد صنعتــی، معدنــی فعــال بــا 575 نفــر شــاغل وجــود دارد. اطالعــات مربــوط بــه واحدهــای 

صنفــی ایــن شهرســتان در درگاه ایرانیــان اصنــاف در دســترس نبــوده اســت.

جدول  5-1. ساختار بخش صنعتی شلرستای چرام

ح رشتل بعالیتردیف (تعداد واحدشر سلم)درصد(اشتغال)نفر

211520استخراج سایر سنگ های معدنی )14(1

410017محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(2

2346صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته ای )23(3

49316صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(4

3265تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(5

7458تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(6

110017تولید فلزات اساسی )27(7

26211تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(8

25575100جمع کل

 ماخذ: آمار سامانه بهین یاب
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5-2. ساختار جاعیت شرستای چرام
کــه از  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

، جمعیــت شهرســتان چــرام 5.6 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  جــدول )2-5( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

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

اســت. نکتــه مهــم دیگــر در ایــن بخــش مربــوط بــه کاهــش شــغل طــی دوره 5 ســاله اخیــر اســت بطوریکــه در ایــن شهرســتان نــه تنها 

کاهــش یافتــه اســت. شــغل جدیــدی ایجــاد نشــده اســت، بلکــه ســاالنه حــدود هــزار نفــر از شــاغالن شهرســتان 

جدول  5-2. جاعیت شلرستای چرام

خ رشد13951399ردیف نر

33543354205.6جمعیت 

13.9-91457870تعداد افراد شاغل 

48.7-1871960جمعیت بیکار 

ماخذ: مرکز آمار ایران

5-3. نقشل مسهوب توسعل صنعتی، معدنی و تجاری شلرستای چرام
کهگیلویــه و بویراحمــد، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان چــرام بــه جــدول)5-3(  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان 

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

ــزات اساســی قــرار  کانــی غیرفلــزی و فل کــه بخــش عمــده فعالیت هــای در شــته فعالیت هــای صنایــع  غذایــی و آشــامیدنی، تولیــد 

ــه شــمار مــی رود.   ــوب در ایــن شهرســتان ب ــه فعالیت هــای مطل ــی از جمل ــواع اســتخراج ســایر ســنگ های معدن دارد. ان

جدول  5-3. نقشل مسهوب توسعل صنعتی، معدنی و تجاری شلرستای چرام

بازرگانی و خدماتمعدیصنعت

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

حمل و نقل زمینی )60(استخراج سایر سنگ های معدنی )14( تولید محصوالت کانی غیر فلزی )26(

تولید فلزات اساسی )27(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

5-4. اشتغال مسهوب بخش صنعت معدی وتجارت در ابق 1404 
کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد 48.9  بررســی های انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 2304  نفــر )4.7 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان چــرام اســت.  از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر  هــزار نفــر خواهــد بــود 

بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 1164 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 
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جدول  5-4. پیش بینی جاعیت و هدبوذاری اشتغال شلرستای چرام

تعداد شغل مورد تعداد شاغالی جاعیت بیکارجاعیت 
نیاز )1399-1404(

سلم صات 
اشتغال صات )درصد(

کهگیلویه و 
797000150302162004897950.524734بویراحمد

3749071010170230450.51164چرام

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

ح های اولویت دار توسعل صنعت، معدی و تجارت شلرستای چرام 5-4. طر
طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان چــرام بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش 

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

کــه ایــن فعالیت هــا در ایــن شهرســتان  آشــامیدنی )15(، صنایــع پاالیشــگاهی)23( ســاخت موادومحصــوالت شــیمیائی)24( اســت 

درصــد پیشــرفت بــاالی 80 درصــد دارنــد. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا 59 

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

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

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

ح های اولویت دار توسعل صنعت، معدی و تجارت شلرستای چرام جدول  5-5. طر

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

 60
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نب
صد

در

2295مرضیه سادات پادمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

5087تعاونی پارس الکل کهگیلویهساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

865علی دانا حیدریسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

 59
 تا 

صفر
ام 

تم
مه 

نی
صد

در

352صادق محنائیکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

1436مسعود واعظ مقدمکک وفراورده های حاصل ازنفت)23(

126سید وحید بذر افشانساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

7510تهیه و تولید مواد معدنی ایران

کد
د را

اح
و

5محمد عبادی نژادتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

27تعاونی1957صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در 
12محمد پیروزیجای دیگر )29(

15تعاونی2389صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
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ح رشتل بعالیتنوع پروژه (نام واحدشر پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

کد
د را

اح
و

5جانعلی عوض پورتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

8عباس حیدریتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

18شهد گستر بندرصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

16فرزام گستر افقصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

ماخذ: وزارت صنعت،  معدن و تجارت

6. شلرستای دنا
شهرســتان دنــا در شــرق اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد واقــع شــده اســت. شهرســتان دنــا از شــمال بــه لــردگان اســتان چهارمحــال 

بختیــاری، از شــرق بــه شهرســتان ســمیرم اســتان اصفهــان، از جنــوب و غــرب بــه شهرســتان  بویراحمــد محــدود شــده اســت. 

6-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستای دنا
در شهرســتان دنــا از مجمــوع 1823 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 97درصــد بــا پروانــه 

کمتــر از 3 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال  صنفــی و 

نزدیــک بــه 4777 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان دنــا، حــدود 93 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و 

مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)1-6( و جــدول)6-2(.

جدول  6-1. ساختار بخش صنعتی شلرستای دنا

ح رشتل بعالیت ردیف (تعداد واحدشر سلم)درصد(اشتغال)نفر

79229استخراج سایر سنگ های معدنی )14(1

55718صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(2

193تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(3

2716251تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(4

40320100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب
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جدول  6-2. ساختار بخش صنفی شلرستای  دنا

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

36790620.6تولیدی1

241602.513.5خدمات فنی2

18646510.4خدماتی3

9892472.555.5توزیعی4

17834457.5100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

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

، جمعیــت شهرســتان دنــا 4.3 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  جــدول )3-6( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

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

اســت. ایــن شهرســتان جــزء محــدود شهرســتان های اســتان و کشــور اســت کــه تعــداد بیــکاران آن رشــد 16 درصــدی داشــته اســت.

جدول  6-3. جاعیت شلرستای دنا

خ رشد دوره13951399ردیف نر

42539443904.3جمعیت 

6.5-1204211260تعداد افراد شاغل 

1181137016جمعیت بیکار 

ماخذ: مرکز آمار ایران

6-3. نقشل مسهوب توسعل صنعتی، معدنی و تجاری شلرستای دنا
بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان کهگیلویه و بویراحمد، نقشــه مطلوب توســعه شهرســتان دنــا به جــدول)4-6( برنامه ریزی 

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

شــامیدنی، مــواد و محصــوالت شــیمیایی، 
َ
عمــده فعالیت هــای ایــن شهرســتان شــامل رشــته فعالیت هــای صنایــع غذایــی و آ

کانی غیرفلــزی و فلــزات اساســی اســت.  محصــوالت الســتیکی و پالســتیکی، 
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جدول  6-4. نقشل مسهوب توسعل صنعتی، معدنی و تجاری شلرستای دنا

معدیصنعت

استخراج سایر سنگ های معدنی )14(صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید محصوالت کانی غیر فلزی )26(

تولید فلزات اساسی )27(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

6-4. اشتغال مسهوب بخش صنعت معدی وتجارت در ابق 1404 
کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد 48.9  بررســی های انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 2922 نفــر )5.9 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان دنــا اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای  نفــر خواهــد بــود 

بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 1476 هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول  6-5. پیش بینی جاعیت و هدبوذاری اشتغال شلرستای دنا

تعداد شغل مورد تعداد شاغالی جاعیت بیکارجاعیت عنوای
نیاز )1399-1404(

سلم صات 
اشتغال صات )درصد(

کهگیلویه و 
797000150302162004897950.524734بویراحمد

475509001290292250.51476دنا

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

ح های اولویت دار توسعل صنعت، معدی و تجارت شلرستای دنا 6-5. طر
طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان دنــا بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش ســرزمین 

بــه شــرح جــدول)6-6(، اســت. مهمتریــن طــرح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه تولیــد محصوالت الســتیکی 

و پالســتیکی )25( و دباغــی و عمــل آوردن چــرم )19( اســت کــه ایــن فعالیت هــا در ایــن شهرســتان درصــد پیشــرفت بــاالی 80 درصــد 

کــه اشــتغالزایی بیشــتر و  ــا 59 درصــد  ــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 ت ــا توجــه ب ــد. ب دارن

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

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

کــد در ســطح شهرســتان اشــاره شــده اســت.  بــه برخــی از واحدهــای را
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ح های اولویت دار توسعل صنعت، معدی و تجارت شلرستای دنا جدول  6-6. طر

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

نبمه تمام 
766احمد عنایتیساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(باالی 60 درصد

نیمه تمام یک 
197روح اله هادی پوریانیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(تا 59 درصد

واحد راکد

5عبد الرضا رگجانتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

11تعاونی یکصد و پنجاه گچ مهدیه امیرآبادتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

5دلبر حیاتی اصلتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

22شهرداری سی سختصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

ماخذ: وزارت صنعت،  معدن و تجارت

7. شلرستای بلویهویل
کن هســتند. شهرســتان  شهرســتان کهگیلویــه در قســمت شــمال اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد واقــع شــده و اقــوام لــر در آن ســا

کهگیلویــه از شــمال بــه لــردگان اســتان چهارمحــال بختیــاری، از شــرق بــه شهرســتان بویراحمــد و چــرام، از جنــوب بــه شهرســتان  

گچســاران و از غــرب بــه شهرســتان  هــای لنــده و بهمئــی محــدود شــده اســت. 

7-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستای بلویهویل
 در شهرســتان کهگیلویــه از مجمــوع 7755 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معدن و تجارت، بیــش از 99.4 درصد 

کمتــر از 1 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع  بــا پروانــه صنفــی و 

اشــتغال نزدیــک بــه 19720 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان کهگیلویــه، حــدود 97.8درصــد اشــتغال از طریــق 

مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)1-7( و جــدول)7-2(.

جدول  7-1. ساختار بخش صنعتی شلرستای بلویهویل

(تعداد واحدبد آیسیک رشتل بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر
4348استخراج سایر سنگ های معدنی )14(1

98419صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(2

151تولید پوشاک )18(3

151تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(4

2429267تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(5

2113تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(6

172فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )63(7

42438100جمع کل
ماخذ: آمار سامانه بهین یاب
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جدول  7-2. ساختار بخش صنفی شلرستای  بلویهویل

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

609226511.7تولیدی1

1052263013.6خدمات فنی2

918229511.9خدماتی3

483712092.562.7توزیعی4

771319282.5100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

7-2. ساختار جاعیت شلرستای بلویهویل
کــه از جــدول  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

، جمعیــت شهرســتان کهگیلویــه 5.6 درصــد رشــد داشــته، تعــداد افــراد  )3-7( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

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

جدول  7-3. جاعیت شلرستای بلویهویل

خ رشد13951399ردیف نر

1313511387105.6جمعیت 

5.5-3262330800تعداد افراد شاغل 

22.4-48803780جمعیت بیکار 

ماخذ: مرکز آمار ایران 

7-3. نقشل مسهوب توسعل صنعتی، معدنی و تجاری شلرستای بلویهویل
بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان کهگیلویــه بــه جــدول)7-4( 

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

کانی غیرفلــزی  رشــته فعالیت هــای صنایع غذایــی و آشــامیدنی، مــواد و محصــوالت شــیمیایی، محصــوالت الســتیکی و پالســتیکی، 

و فلــزات اساســی در اولویــت ســرمایه گذاری قــرار دارد.
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جدول  7-4. نقشل مسهوب توسعل صنعتی، معدنی و تجاری شلرستای بلویهویل

بازرگانی و خدماتمعدیصنعت

حمل و نقل زمینی )60(استخراج سایر سنگ های معدنی )14(صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید محصوالت کانی غیر فلزی )26(

تولید فلزات اساسی )27(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

7-4. اشتغال مسهوب بخش صنعت معدی وتجارت در ابق 1404 
کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد 48.9  بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 9 هــزار نفــر )18.4درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان کهگیلویــه اســت.  از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد  هــزار نفــر خواهــد بــود 

نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 4.5 هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول  7-5. پیش بینی جاعیت و هدبوذاری اشتغال شلرستای بلویهویل

تعداد شغل مورد تعداد شاغالی جاعیت بیکارجاعیت عنوای
نیاز )1399-1404(

سلم صات 
اشتغال صات )درصد(

کهگیلویه و 
797000150302162004897950.524734بویراحمد

146820277039830902250.54556کهگیلویه

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

ح های اولویت دار توسعل صنعت، معدی و تجارت شلرستای بلویهویل 7-5. طر
طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان کهگیلویــه بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش 

ســرزمین بــه شــرح جــدول)6-7(، اســت. مهمتریــن طــرح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه 
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ح های اولویت دار توسعل صنعت، معدی و تجارت شلرستای بلویهویل جدول  7-6. طر

نوع 
ح رشتل بعالیتپروژه (نام واحدشر پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

صد
در

 60
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نب

1094سیامک شیوا مقدماستخراج سایرمعادن)14(

1392سیدمحمدهاشم موسوی زاهدسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

590مرتضی جالل منشسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

2288فضل اله مسعودیپوشاک وعمل آوردن پوست خز)18(

786سید ساعد پرهیزمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

960سیصد و نوزده کیک و کلوچه دهدشتمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

صد
در

 59
 تا 

ک
م ی

ما
ه ت

یم
ن

30541صنایع پتروشیمی دهدشتساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

1240پیمان ماندگارمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

1438اسالم آذراستخراج سایرمعادن)14(

1021فرشته خشتمبلمان سایرمصنوعات)36(

912ایمان دانائیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

1910زینب عادلیان منشاستخراج سایرمعادن)14(

236علیمراد جوادی فرسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

2131تعاونی تولید پوشاک حامیان توسعه کهگیلویهتولیدپوشاک-باستثنای پوشاک ازپوست خزدار)18(

کد
د را

اح
و

5حمزه تقوی تعاونی 614تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

9محمد حسین چرامین ومحمد چرامینتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

5محمد سعید کاظمیتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

5پری ناز ژیلک زادهتولید پوشاک )18(

5عطب اهلل دیده ورتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

20عبدالحمید تقویصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

5حسین شهبازیتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

8شاکر وحیدی نیاتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

4راه علی رفتاری نژادتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

2نوراله نریمانیتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

6قدرت اهلل شجاعت سوقصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

5سید مهدی تقویتولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(
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نوع 
ح رشتل بعالیتپروژه (نام واحدشر پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

کد
د را

اح
و

36یاسمین شیمیصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

77شعبانعلی سقائی زاده آجراتحاددهدشتتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

11عمیق یاب یاسوج اکبر حاج هاشمیتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

9امیر حسین دانشمندتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

31علی حسن الهام فرتعاونی 242تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(

6ایرج ژیلک زاده دزفولیتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

22گچ سیمانبهاتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

24تعاونی 2502صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

8. شلرستای گچسارای
شهرســتان گچســاران در قســمت جنــوب اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد واقــع شــده اســت. شهرســتان گچســاران از شــمال بــه 

، از جنــوب بــه شهرســتان ممســنی  شهرســتان کهگیلویــه، از غــرب بــه شهرســتان بهبهــان در خوزســتان و دیلــم در اســتان بوشــهر

در اســتان فــارس و شــرق بــه شهرســتان باشــت محــدود شــده اســت. 

8-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستای گچسارای
در شهرســتان گچســاران از مجمــوع 6651 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 98 درصــد 

کمتــر از 2 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع  بــا پروانــه صنفــی و 

اشــتغال نزدیــک بــه 17953نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان گچســاران، حــدود 91.3 درصــد اشــتغال از طریــق 

مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)1-8( و جــدول)8-2(.

جدول  8-1. ساختار بخش صنعتی شلرستای گچسارای

ح رشتل بعالیتردیف (تعداد واحدشر سلم)درصد(اشتغال)نفر

816110استخراج سایر سنگ های معدنی )14(1

1437824صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(2

3413تولید منسوجات )17(3

140.3تولید پوشاک )18(4

2231تولید چوب و محصوالت چوبی )20(5
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ح رشتل بعالیتردیف (تعداد واحدشر سلم)درصد(اشتغال)نفر

2191تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(6

191انتشارات و چاپ )22(7

1161صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته ای )23(8

4694صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(9

7704تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(10

4149532تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(11

321614تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(12

140.3تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(13

1151تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر )31(14

181تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(15

3221تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر )36(16

170بازیافت )37(17

2111ساختمان )45(18

100سایر فعالیت های کسب و کار )74(19

971568100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول  8-2. ساختار بخش صنفی شلرستای  گچسارای

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

840210012.8تولیدی1

1824281017.1خدمات فنی2

8552137.513خدماتی3

37359337.557توزیعی4

655416385100جمع کل

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

، جمعیــت شهرســتان گچســاران 5.6 درصــد رشــد داشــته، تعــداد افــراد  )3-8( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

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

جدول  8-3. جاعیت شلرستای گچسارای

خ رشد13951399ردیف نر

1240961310005.6جمعیت 

15.3-3423529000تعداد افراد شاغل 

45.3-65293570جمعیت بیکار 

ماخذ: مرکز آمار ایران

8-3.نقشل مسهوب توسعل صنعتی، معدنی و تجاری شلرستای گچسارای
بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان گچســاران بــه جــدول)8-4( 

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

کــه رشــته فعالیت هــای صنایــع غذایــی و آشــامیدنی، صنایــع پاالیشــگاهی، تولیــد مــواد و محصــوالت شــیمیایی، محصــوالت 

کانــی غیرفلــزی صنایــع اولویــت دار اســت. الســتیکی و پالســتیکی و 

جدول  8-4. نقشل مسهوب توسعل صنعتی، معدنی و تجاری شلرستای گچسارای

بازرگانی و خدماتمعدیصنعت

حمل و نقل زمینی )60(استخراج نفت خام و گاز طبیعی )11(صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

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 محصوالت کانی غیر فلزی )26(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

8-4. اشتغال مسهوب بخش صنعت معدی وتجارت در ابق 1404 
کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد 48.9  بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 8524 نفــر )17.4 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان گچســاران اســت.  از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد  هــزار نفــر خواهــد بــود 

نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 4305 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 
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جدول  8-5. پیش بینی جاعیت و هدبوذاری اشتغال شلرستای گچسارای

تعداد شغل مورد تعداد شاغالی جاعیت بیکارجاعیت عنوای
نیاز )1399-1404(

سلم صات 
اشتغال صات )درصد(

کهگیلویه و 
797000150302162004897950.524734بویراحمد

138000261537625852450.54305گچساران

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

ح های اولویت دار توسعل صنعت، معدی و تجارت شلرستای گچسارای 8-5. طر
طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان گچســارانبا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش 

ســرزمین بــه شــرح جــدول)6-8(، اســت. مهمتریــن طــرح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه تولیــد محصــوالت 

صنایــع تولیــد زغــال کک- پاالیشــگاه هــای نفــت و ســوخت هــای هســته ای )23( اســت.

ح های اولویت دار توسعل صنعت، معدی و تجارت شلرستای گچسارای جدول  8-6. طر

نوع 
ح رشتل بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 60
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نب

1799مجتبی پناهیمحصوالت فلزی فابریکی)28(

1196تعاونی 2836 ایثارگرانکک وفراورده های حاصل ازنفت)23(

696تعاونی1513تولیدتیرچه بلوک وصنایع سیمانیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

395رضا کیانیکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

1093سیاوش احسانیمبلمان سایرمصنوعات)36(

50082پتروشیمی گچسارانکک وفراورده های حاصل ازنفت)23(

3269هربی فارمدسایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(

1261دارا پژوهیابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33(

560تعاونی 4168 ژالتین پالست سلحشورانتشاروچاپ وتکثیر)22(

صد
در

 59
 تا 

ک
م ی

ما
ه ت

یم
ن

1153بهنام سپهرساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

3849جهاد دانشگاهی واحد کهگیلویه و بویراحمدساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

1248سعید نویدی اصلمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

540آنا عبدی پورمبلمان سایرمصنوعات)36(

531محسن حسین زادهبازیافت)37(

4426تعاونی 4120آراد سنگ شکن بویرسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(
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نوع 
ح رشتل بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 59
 تا 

ک
م ی

ما
ه ت

یم
ن

32026سهامی خاص صنایع پلیمر گچسارانساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

129محسن فارسی مدانماشین آالت ودستگاههای برقی)31(

3007مشارکت تدبیر انرژی ارمساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

86مصیب هنرمند فرساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(

153محمدحسین خانعلی پورسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

3822سید غفار خادمی عناساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

کد
د را

اح
و

9فرخنده میهن دوستتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

18غذایی جم دوگنبدان رضا مهاجری مقدمصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

4تعاونی 722تولید پوشاک )18(

16تولیدی صنعتی همپاکصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

7زهرا کیامرثیتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

13تعاونی 1569تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

7تعاونی 1656تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

9تعاونی 1674تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

204ماشین سازی پارستولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(

12حشمت اهلل منصف دیلتولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر )36(

15تعاونی 2022صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

10دماوند کار گچسارانتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

8تعاونی 2814گروه تولیدی قطره باران جنوبتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

12بنگاه تعاون وحرفه آموزی زندانیان استانتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

13مندنی گشتاسبتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

5اعظم آهنینصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

10اکبر مرادیتولید منسوجات )17(

18مهرورزان دوگنبدانصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

4اصغر قبادیتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

7علی علیزادهبازیافت )37(

6فردوس نادری زادهتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(
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نوع 
ح رشتل بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

کد
د را

اح
و

تعاونی 5015 تولید انواع دستمال کاغذی ونوار تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(
10بهداشتی گچساران

11تعاونی 4107کیمیا آب صنعت گچسارانصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

9تعاونی 4132 اطلس پالستیکتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

4سیاوش احسانیتولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر )36(

15تعاونی 1128تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

12کودسازان سبز گچسارانصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های 
16بهرخش دوگنبدانهسته ای )23(

6نصرت بهرامی بهرم زادهتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

12تعاونی 939تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

56ولی عصرتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

4تعاونی256صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

19سیدفضل اله ساجدیتولید منسوجات )17(

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

9. شلرستای لنده
کهگیلویــه و بویراحمــد واقــع شــده اســت. شهرســتان لنــده از شــمال و شــرق بــه شهرســتان  شهرســتان لنــده در غــرب اســتان 

کهگیلویــه، و از جنــوب و غــرب بــه شهرســتان بهمئــی محــدود شــده اســت. 

9-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستای لنده
در شهرســتان لنــده 10 واحــد صنعتــی و معدنــی بــا 61 نفــر شــاغل اســتقرار دارد. اطالعــات مربــوط بــه واحدهــای صنفــی ایــن 

شهرســتان در درگاه ایرانیــان اصنــاف در دســترس نبــوده اســت.

جدول  9-1. ساختار بخش صنعتی شلرستای لنده

ح رشتل بعالیتردیف (تعداد واحدشر سلم)درصد(اشتغال)نفر

11016استخراج سایر سنگ های معدنی )14(1

95184تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(2

1061100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب
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9-2. ساختار جاعیت شلرستای لنده
کــه از جــدول  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

ــراد  ــداد اف ــته، تع ــد داش ــد رش ــده 5.5 درص ــتان لن ــت شهرس ، جمعی ــر ــاله اخی ــی دوره 5 س ــه ط ــود اینک ــا وج ــت ب ــهود اس )2-9( مش

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

جدول  9-2. جاعیت شلرستای لنده

خ رشد13951399ردیف نر

21800230005.5جمعیت 

21.3-65005115تعداد افراد شاغل 

3.4-955630جمعیت بیکار 

ماخذ: مرکز آمار ایران

9-3. نقشل مسهوب توسعل صنعتی، معدنی و تجاری شلرستای لنده
کهگیلویــه و بویراحمــد، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان لنــده بــه جــدول)9-3(  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان 

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

کانــی  کــه  رشــته فعالیت هــای صنایــع غذایــی و آشــامیدنی، مــواد و محصــوالت شــیمیایی، محصــوالت الســتیکی و پالســتیکی، 

غیرفلــزی و فلــزات اساســی در اولویــت ســرمایه گذاری قــرار دارد.

جدول  9-3. نقشل مسهوب توسعل صنعتی، معدنی و تجاری شلرستای لنده

بازرگانی و خدماتمعدیصنعت

حمل و نقل زمینی )60(استخراج سایر سنگ های معدنی )14(صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید محصوالت کانی غیر فلزی )26(

تولید فلزات اساسی )27(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

9-4. اشتغال مسهوب بخش صنعت معدی وتجارت در ابق 1404
ــرخ  ــرخ بیــکاری 6.5 و ن ــا هــدف ن ، ب ــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور ــوازن مبتنــی ب ــه توســعه مت ــا هــدف نیــل ب ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)9-4(، 
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پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای 

کــه 1498 نفــر )3 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان لنــده اســت.  از ایــن  اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد 48.9 هــزار نفــر خواهــد بــود 

میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 757 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول  9-4. پیش بینی جاعیت و هدبوذاری اشتغال شلرستای لنده

تعداد شغل مورد تعداد شاغالی جاعیت بیکارجاعیت عنوای
نیاز )1399-1404(

سلم صات 
اشتغال صات )درصد(

کهگیلویه و 
797000150302162004897950.524734بویراحمد

243794607070149850.5757لنده

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

ح های اولویت دار توسعل صنعت، معدی و تجارت شلرستای لنده 9-5. طر
طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان گچســارانبا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش 

کانــی  ســرزمین بــه شــرح جــدول)6-9(، اســت. ایــن شهرســتان تنهــا دو طــرح نیمــه تمــام در رشــته فعالیت هــای صنایــع غذایــی و 

غیرفلــزی دارد.

ح های اولویت دار توسعل صنعت، معدی و تجارت شلرستای لنده جدول  9-5. طر

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

نیمه تمام یک تا 59 درصد
1344آترینا پارس نوشصنایع غذایی و آشامیدنی  )15(

39نادر مسیحیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

ماحذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت
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10. جاع بندی استای بلویهویل و بویراحاد

1. بررسی وضعیت موجود در استای 
اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد بــا دارا بــودن0.9  درصــد از مســاحت کشــور )رتبــه27( و 0.9  درصــد از جمعیــت کشــور )رتبــه 29( از 

کــم بــاالی جمعیتــی  حــدود 46 نفــر در هــر کیلومتــر مربــع برخــوردار اســت. براســاس آخریــن اطالعــات مرکــز آمــار ایــران نــرخ رشــد  ترا

کثــر و حداقــل ارتفــاع بــه ترتیــب  جمعیــت ایــن اســتان نیــز طــی دوره 1390-95 معــادل 1.6 درصــد بــوده اســت.این اســتان بــا حدا

ــاد( می باشــد. تغییــرات شــدیدی ارتفــاع در مســاحتی بــه وســعت محــدود  ــا( و 410 متــر )ناحیــه بی بــی جــان آب ــا 4409 )قلــه دن ب

گونــی نســبتا زیــادی را در شــرایط اقلیمــی و وضعیــت آب و هوایــی اســتان پدیــد آورده اســت. گونا اســتان، تنــوع و 

ســهم ایــن اســتان از ارزش افــزوده کشــوری در بخــش صنعــت حــدود 0.6 درصــد و در بخــش معــدن 4.23 درصــد بــوده اســت 

کلیــدی در حــوزه تولیــد )صنعتــی و معدنــی( و تجــارت اســتان کهگیلویــه و  )مجموعــا 4.83 درصــد(. از مهم تریــن زیرســاخت های 

بویراحمــد می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره داشــت:

؛ 	  21 ناحیه و شهرک صنعتی با وسعت 1547 هکتار

3 سیلو؛	 

11 سردخانه صنعتی؛ 	 

دسترسی به فرودگاه در استان کهگیلویه و بویراحمد. 	 

از منظر تعداد واحدهای صنعتی، 68.2درصد صنایع استان تنها در سه رشته فعالیت صنعتی  به شرح زیر قرار دارند. 

کانی غیرفلزی)کد 26(  با سهم 46.4درصد؛	  سایر محصوالت 

مواد غذایی و آشامیدنی )کد 15( با سهم 15.5	 

محصوالت الستیک و پالستیک)کد25( با سهم 6.3 درصد.	 

کارگاه های صنعتی  استان نیز در شهرستان کهگیلویه استقرار دارند. ضمن آنکه 51 درصد از مجموع 

2. مزیت های استای بلویهویل و بویراحاد با مالحظات آمایش سرزمین
کهگیلویــه و بویراحمــد  رشــته فعالیت هــای صنایع غذایــی و آشــامیدنی در تمــام شهرســتان های ایــن اســتان جــزء  در اســتان 

گاز در بخش هــای غربــی و جنوبــی اســتان  اولویت هــای ســرمایه گذاری قــرار دارد. عــالوه بــر ایــن بــا توجــه بــه وجــود ذخایــر نفــت و 

رشــته فعالیت هــای مرتبــط بــا صنایــع پاالیشــگاهی و صنایــع شــیمیایی نیــز در اولویــت ســرمایه گذاری قــرار گرفتــه اســت. همچنیــن 

صنایــع پاییــن دســت شــیمیایی ماننــد الســتیک و پالســتیک نیــز دراولویــت ســرمایه گذاری در شهرســتان های ایــن اســتان قــرار 

دارد. جــدول 1-10 بــه تفکیــک هــر شهرســتان صنایــع اولویــت دار صنعتــی را نشــان می دهــد.
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جدول  10-1. اهم مزیت های صنعتی، معدنی و تجاری استای بلویهویل و بویراحاد

صنایع اولیت دارشلرستای

باشت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخته ای هسته ای )23(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید محصوالت کانی غیر فلزی )26(

تولید فلزات اساسی )27(

بویراحمد

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخته ای هسته ای )23(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید محصوالت کانی غیر فلزی )26(

تولید فلزات اساسی )27(

بهمئی

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید محصوالت کانی غیر فلزی )26(

تولید فلزات اساسی )27(

چرام

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت کانی غیر فلزی )26(

تولید فلزات اساسی )27(

دنا

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید محصوالت کانی غیر فلزی )26(

تولید فلزات اساسی )27(

کهگیلویه
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
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صنایع اولیت دارشلرستای

کهگیلویه

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید محصوالت کانی غیر فلزی )26(

تولید فلزات اساسی )27(

گچساران

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

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 محصوالت کانی غیر فلزی )26(

لنده

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید محصوالت کانی غیر فلزی )26(

تولید فلزات اساسی )27(

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

3. سسح بن آوری صنایع استای بلویهویل و بویراحاد
نیــز نشــان می دهــد 49.8 درصــد صنایــع  کهگیلویــه و بویراحمــد  بررســی وضعیــت ســطح فــن آوری صنایــع موجــود اســتان 

)بیشــترین( در ســطح متوســط پاییــن و 2.4 درصــد صنایــع )کمتریــن( در ســطح فنــاوری بــاال قــرار دارنــد )جــدول 10-2(.

جدول  10-2. سسح تکنولوژی صنایع استای بلویهویل و بویراحاد

سلمتعدادعنوای

62.4فناوری باال

4216.6فناوری متوسط باال

12649.8فناوری متوسط پایین

7931.2فناوری پایین

253100جمع کل

ماخذ: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، طرح اولویت بندی فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری استانی-شهرستانی منطبق بر مالحظات آمایش سرزمین 
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4. منسقل بندی و اعسای مشوق های سرمایل گذاری
گرفتــن  بــا هــدف ارائــه هدفمنــد و اثربخــش مشــوق های ســرمایه گذاری بــه مناطــق محــروم و کمتــر توســعه یافتــه در کشــور و بــا درنظــر 

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

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

تصویب نامــه شناســایی مناطــق محــروم )1401(؛ هــدف اشــتغال بخــش صمــت شهرســتان طــی دوره 4 ســاله، طرح هــای نیمه تمــام 

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

منطقــه توســعه نیافتــه )منطقــه 1: ســطح پاییــن توســعه صنعتــی، معدنــی و تجــاری، فاقــد زیرســاخت های الزم و عــدم کفایــت طرح هــای 

نیمــه تمــام بــرای ایجــاد اشــتغال مطلــوب(، کم برخــوردار )منطقــه 2: ســطح پاییــن توســعه صنعتــی، معدنــی و تجــاری، زیرســاخت هــای 

ضعیــف(، عادی/نرمــال )منطقــه 3: مناســب بــه لحــاظ اشــتغال صنعتــی( و برخــوردار )منطقــه 4: اشــتغال صنعتــی بیــش از ظرفیــت 

: منطقــه( تقســیم شــده اســت. اهــم سیاســت های مــورد نیــاز بــرای توســعه اشــتغالزایی در مناطــق مختلــف به 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

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

ــالن  گی ــتان  ــت دار اس ــای اولوی ــی طرح ه ــارت، خروج ــدن  و تج ــت، مع ــرمایه گذاری در وزارت صنع ــتاد س ــکل گیری س ــه ش ــه ب ــا توج ب

براســاس خروجی هــای »طــرح موسســه مطالعــات و پژوهش هــای بازرگانــی درخصــوص اولویت بنــدی فعالیت هــای صنعتــی، معدنــی 

و تجــاری استانی-شهرســتانی منطبق بــر مالحظــات آمایــش« و پــس از صحه گــذاری میدانــی هیــات ارزیابــی به عنــوان ورودی هــای 

کار قــرار دارد.  ایــن ســتاد جهــت اعطــای مشــوق بــه طرح هــای ســرمایه گذاری اســتان در مناطــق چهارگانــه فــوق در دســتور 

ح های اولویت دار استای 5. طر
کــه از مجمــوع بیــش از 283طــرح نیمــه تمــام در دســت اجــرا در اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد )183  بررســی ها نشــان می دهــد 

کمتــر از 20 درصــد  و 37 طرح-باســهم 13.1 درصــد و پیشــرفت بــاالی 80 درصــد( رشــته  طرح-بــا ســهم 64.7 درصــد و پیشــرفت 

فعالیت هــای  صنایــع پاالیشــگاهی )کــد 23( و  محصــوالت غذایــی و آشــامیدنی ها )کــد 15( در اولویــت قــرار دارد. 

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

ــر 65هــزار شــغل ایجــاد خواهــد شــد: ــغ ب ــرداری برســد بال ــه بهره ب تمامــی ایــن طرح هــا ب

طرح های نیمه تمام باالی 60 درصد پیشرفت شامل 69طرح )با سهم 24.4 درصد( در کل استان	 
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