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1. معرفی استان قزوین
اســتان قزویــن یکــی از ۳۱ اســتان ایــران اســت و در بخــش شــمال غربــی ایــن کشــور واقــع شده اســت. ایــن اســتان بــا دارا بــودن تنهــا 

۱ درصــد از مســاحت کشــور نزدیــک بــه ۸ درصــد در اقتصــاد و تولیــدات ایــران نقــش دارد. مســاحت ایــن اســتان حــدود ۱۵٬۸۲۰ 

گیــان، همــدان، زنجــان، مرکــزی و البــرز همســایه  اســت.   کیلومتــر مربــع اســت و بــا اســتان های مازنــدران، 
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نقشه 1-1. استان قزوین

جدول 1-1. مشخصات استان قزوین

۱۵۵9۵مساحت استان )کیلومترمربع(

۱مساحت استان نسبت به کّل کشور )درصد(

۱۳۳6 جمعّیت استان )هزار نفر(

۱.6جمعّیت استان نسبت به کّل کشور )درصد(

موقعیت مکانی

از شمال: گیان و مازندران

از شرق: تهران

از غرب: زنجان و همدان 

از جنوب: مرکزی

۱۵۳فاصله تا تهران )کیلومتر(

تقسیمات استانی

شهر: ۲۵

شهرستان: 6

بخش: ۱9

روستا: 9۳۲

دهستان: 46

داردفرودگاه، راه آهن، سد و نیروگاه

ماخذ: مرکز آمار ایران
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در جدول )۱-۲( شاخص های کان قزوین نشان داده شده است. 

جدول 1-2. شاخص های کالن استان

مقدارشاخص های کالن

۲۲۵,7۱۰,۳۲7ارزش افزوده صنعت استان سال ۱۳9۸ )میلیون ریال(

۵,77۳,664,4۱۲ارزش افزوده صنعت کشور سال ۱۳9۸)میلیارد ریال(

7۵۲,۱۳۵ارزش افزوده معدن استان سال ۱۳9۸ )میلیون ریال(

466,49۳,974ارزش افزوده معدن کشور سال ۱۳9۸)میلیارد ریال(

۳.9سهم استان از ارزش افزوده صنعت کشور سال ۱۳9۸ )درصد(

۰.۰۱سهم ارزش افزوده معدن کشور سال ۱۳9۸ )درصد(

۲74صادرات استان سال ۱۳99 )میلیون دالر(

۳479۵صادرات کشور سال ۱۳99 )میلیون دالر(

۰.۸سهم استان از صادرات کشور )درصد(

ماخذ: مرکز آمار ایران، سازمان توسعه و تجارت ایران

ــال  و 7۵۲ میلیــارد  ــه ترتیــب معــادل ۲۲۵7۱۰ میلیــارد ری مطابــق جــدول فــوق ارزش افــزوده صنعــت و معــدن در اســتان قزویــن ب

ــه خــود اختصــاص  کــه ســهم ۳.9 درصــدی از ارزش افــزوده صنعــت و ۰.۰۱ درصــدی از معــدن در کل کشــور را ب ــوده اســت  ــال ب ری

داده اســت.   

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

شهرک های واحدهای صنفیواحدهای صنعتی، معدنی  موجودجمعیتوسعتشهرستان
صنعتی

کلیومتر 
سهم شهرک ها از سهمتعدادسهمنفرسهممربع

سهمتعدادسهمتعداداستقرار صنایع

۱۳۵۱۸.794۵۳67.444۸۱۲.7۳۸۰79.۲۲۱۳آبیک

۳94۲.۵۲4۲۸6۵۱9.۱9۵۵۲7.۰6۵9۳۱۵.9۱7البرز

۲696۱7.۳4۳79۸۳.4۵7۱.6۸۲6۲.۰4۲7آوج

۲99۳۱9.۲۱۲۲9949.7۵۱۳۱4.۵۳97۳9.64۲7بوئین زهرا

۲6۰4۱6.7۱7۲6۳6۱۳.64۳۰۱۲.۱۵۱۳۰۱۲.44۲7تاکستان

۵۵74۳۵.7۵969۳۲46.9۱۱۳7۳۲.۱۲۱۲۰۵۵۱.۱۲۱۳قزوین
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شهرک های واحدهای صنفیواحدهای صنعتی، معدنی  موجودجمعیتوسعتشهرستان
صنعتی

۱۵6۱۲۱۰۰.۰۱۲7۳76۱۱۰۰.۰۳۵4۰۱۰۰4۱۵۳49.۲۱۵۱۰۰قزوین 

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

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

تجــاری، ایــن اســتان دارای ۱۵ شــهرک و ناحیــه صنعتــی در حــال بهره بــرداری اســت. تعــداد واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان 

کــه از ایــن تعــداد بیــش از ۳۲ درصــد آن در شهرســتان قزویــن قــرار دارنــد. بیــش از ۳۵4۰ واحــد اســت 

وضعیــت صنعــت اســتان: تعــداد واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان بیــش از ۳۵4۰ واحــد بااشــتغال بالــغ بر ۱۵۰۲۲6 نفر می باشــد 

کــه از ایــن تعــداد بیــش از ۳۲ درصــد در شهرســتان قزویــن قــرار دارند. 

گواهی هــای کشــف ۱۰۳ مــورد و میــزان ذخیــره  کتشــاف در اســتان قزویــن ۱4۰ مــورد و  وضعیــت معــدن اســتان: تعــداد پروانه هــای ا

ک هــای صنعتــی، ســلیس، مــس، ســرب، روی و ســنگ الشــه مــواد معدنــی شــاخص اســتان  قطعــی هــم 7۲ میلیــون تــن اســت. خا

. هستند

وضعیــت بازرگانــی اســتان: صنــوف تولیــدی، توزیعــی و خدماتــی ۱.۲ درصــد صنــوف کل کشــور را در ایــن اســتان به خــود اختصاص 

داده اند.

در جدول )4-۱( وضعیت طرح های در دست  اجرای صنعتی و معدنی استان قزوین ارائه شده است.

ح های در دست اجرای صنعتی و معدنی استان قزوین جدول 4-1. وضعیت طر

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

۰۱,474۵7,4674۵۱,۸4۲ تا ۲۰

۲۰.۱۱6۵۸,677۳4,4۲4 تا 4۰

4۰.۱۱99۱9,۵۰۸۲۸,۵۸6 تا 6۰

6۰.۱49۳۱9,4۰۳۸6,۱۵۳ تا ۸۰

۸۰.۱۱496,۵69۲۵,۲4۸ تا ۱۰۰

۲,4۸۰۱۱۱,6۲46۲6,۲۵۳کل

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

مطابــق جــدول فــوق تعــداد طرح هــای اســتان قزویــن ۲,4۸۰ طــرح اســت کــه اشــتغالی معــادل ۱۵.۳ هــزار نفــر و بــا ســرمایه 6۲6,۲۵۳ 

میلیــارد ریالــی ایجــاد خواهد شــد.
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ح های در دست اجرای صنعتی، معدنی در شهرستان های استان قزوین جدول 5-1. وضعیت طر

مجموع80.1-60.1100-40.180-20.160-040-20نام شهرستان
)تعداد(

سهم
)درصد(

4۱۵۵۵6۱۱۲۸۲66۸4۲7.6آبیک

۱۱۱۱۱44۱۰6۳6۳۰۸۱۲.4البرز

4۳79۵9۲.4آوج

۲۰9۲۱۲۰۵۰۱9۳۱9۱۲.9بوئین زهرا

۲۵64۱۳۰77۳۲4۳6۱7.6تاکستان

44۰۳۰44۱۲۳۳667۳۲7.۱قزوین

۱,474۱6۵۱9949۳۱49۲,4۸۰۱۰۰.۰استان قزوین

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

»برنامــه اولویت گــذاری تعریــف و تکمیــل طرح هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری اســتان قزویــن« بــر اســاس اســناد ملــی و اســتانی 

آمایــش ســرزمین )مصوبــه شــماره 7۱۵۰۳۱ مــورخ ۱۳99/۱۲/۲7 شــورای عالــی آمایــش( و جمعبنــدی نظــرات خبــرگان و ذی نفعــان 

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.  

2. شهرستان آبیک 
کیلومتــری غــرب تهــران و در  کیلومتــری شــرق شــهر قزویــن و در 9۰  کیلومترمربــع در ۵۰  شهرســتان آبیــک بــا وســعتی بالــغ بــر ۱۵۳4 

کنــار ۲ جــاده ترانزیتــی مهــم کشــور قــرار دارد. 

1-2. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان
در شهرســتان آبیــک از مجمــوع 4۲۵۵ واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، در حــدود 9۰ درصــد بــا 

کــه  پروانــه صنفــی و حــدود ۱۰ درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. ایــن در حالــی اســت 

از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه ۳۳9۰۰ نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان آبیــک، حــدود ۲۸ درصــد اشــتغال از 

طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)۱-۲( و جــدول)۲-۲(. 
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جدول 1-2. ساختار بخش صنعتی شهرستان آبیک

ح رشته فعالیتردیف تعداد شر
(واحد سهم)درصد(اشتغال)نفر

۳۲۸۰.۱۱استخراج زغال سنگ و لینیت و زغال سنگ نارس– تورب )۱۰(۱

497۰.4۰استخراج سایر سنگهای معدنی )۱4(۲

49۳۱66۱۳.۰۰صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱۵(۳

۱۳6۰.۱۵تولید محصوالت از توتون، تنباکو-سیگار )۱6(4

۱6۱۳۳۵۵.4۸تولید منسوجات )۱7(۵

۱۱۰۰.۰4تولید پوشاک عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار )۱۸(6

تولید چوب و محصوالت چوبی و چوبپنبه– غیر از مبلمان– ساخت کاال از نی و مواد حصیری 7
)۲۰(6۵۱6۲.۱۲

۱7۱۳۵۲۵.۵۵تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )۲۱(۸

۳4۳۰.۱۸انتشار و چاپ و تکثیر رسانه های چاپ شده )۲۲(9

4۱۰6۰.44صنایع تولید زغال کک– پاالیشگاههای نفت و سوخت های هسته ای )۲۳(۱۰

47۱94۰7.97صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )۲4(۱۱

44۲۵7۲۱۰.۵6تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )۲۵(۱۲

۳۱۸۰۰۳.۲9تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزی )۲6(۱۳

۱۰۲9۸۱.۲۲تولید فلزات اساسی )۲7(۱4

49۳۲9۱۱۳.۵۲تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )۲۸(۱۵

4۰۱۵7۸6.4۸تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )۲9(۱6

4۱۸۱۰.74تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی )۳۰(۱7

۳6۱4۱4۵.۸۱تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده جای دیگر )۳۱(۱۸

۵۱7۱۰.7۰تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی )۳۲(۱9

۱۳۳9۱۱.6۱تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعتهای مچی و انواع دیگر ساعت )۳۳(۲۰

۳۱۲۸4۱۱۱.67تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )۳4(۲۱

6۱4966.۱4تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )۳۵(۲۲

6۱6۲۰.67تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر )۳6(۲۳

۲4۱۰.۱7بازیافت )۳7(۲4

4۱6۰.۱ساختمان )4۵(۲۵
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ح رشته فعالیتردیف تعداد شر
(واحد سهم)درصد(اشتغال)نفر

۱4۰.۰رایانه و فعالیتهای وابسته )7۲(۲6

۱۵46۵۱.9سایر فعالیتهای کسب و کار )74(۲7

44۸۲4۳۵۰۱۰۰جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب 

جدول 2-2. ساختار بخش صنفی شهرستان آبیک

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

6۲9۱۵7۲.۵۱6.۵تولیدی۱

۸۳7۲۰9۲.۵۲۲.۰خدمات فنی۲

۱۸۲44۵6۰47.9خدماتی۳

۵۱7۱۲9۲.۵۱۳.6توزیعی4

۳۸۰79۵۱7.۵۱۰۰جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

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

، جمعیــت شهرســتان آبیــک ۸.4 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  جــدول )۳-۲( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره ۵ ســاله اخیــر

افــراد شــاغل رشــد ۱.۸6 درصــدی و جمیعــت بیــکار نیــز رشــد ۰.۰۱ درصــدی داشــته اســت. 

جدول3-2. جمعیت شهرستان آبیک

خ رشد )درصد(13951399عنوان نر

94۵۳699۱۵۵۸.4جمعیت 

۳۰۱79۲96۱۵۱.۸6تعداد افراد شاغل 

۳۱97۳۱66۰.۰۱جمعیت بیکار 

 ماخذ: مرکز آمار ایران
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3-2. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان آبیک
ــده  ــزی ش ــدول)4-۲( برنامه ری ــک در ج ــتان آبی ــعه شهرس ــوب توس ــه مطل ــن، نقش ــتان قزوی ــش اس ــوب آمای ــند مص ــاس س ــر اس ب

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

کــه ســطح تکنولــوژی آنهــا متوســط می باشــد.  فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت 

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

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱۵(

استخراج سایر معادن طبقه بندی نشده در 
جای دیگر )۱4(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ دباغی و عمل آوردن چرم )۱9(
فعالیت های آژانس های مسافرتی )6۳(

انبارداری و فعالیت های پشتیبانی حمل و نقلتولید کاغذ و محصوالت کاغذی )۲۱(

تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و 
انرژی )4۰(محاسباتی )۳۰(

نمایشگاهصنایع دستی

ساخت پوشاک، عمل آوردن و رنگ کردن 
رایانه و فعالیت های مرتبط به آن )7۲(پوست )۱۸(

ساخت محصوالت از الستیک و پاستیک 
گردشگری)۲۵(

ساخت منسوجات )۱7(

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

ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی و ابزار دقیق 
)۳۳(

ساخت ماشین آالت و دستگاه های برقی )۳۱(

ساخت محصوالت فلزی فابریکی به جز 
ماشین آالت و تجهیزات )۲۸(

ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی  
)۳۲(

ساخت ماشین آالت و تجهیزات )۲9(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.
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4-2. اشتغال مطلوب شهرستان آبیک بخش صنعت معدن و تجارت در افق 1404
کــه در ســال ۱4۰4 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان قزویــن ۳7.4 هــزار نفــر خواهــد  بررســی های انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه ۲7۸۲ نفــر )۱۳.4 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان آبیــک اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش  بــود 

صنعــت، معــدن و تجــارت ۱4۳۵ نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 5-2. پیش بینی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستان آبیک

تعداد شغل مورد تعداد شاغالن جمعیت بیکارجمعیت عنوان
نیاز )1399-1404(

سهم صمت 
اشتغال صمت )درصد(

۱4۰۱۳۰.۳4۳6.۵۳747۸۳7.6۱9۳۳9استان قزوین

۱۰4۲.۲۳۲.4۲7۸۲۳7.6۱4۳۵آبیک

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

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

ــه تولیــد صنایــع  ــه ایــن شهرســتان مربــوط ب ســرزمین بــه شــرح جــدول)6-۲(، اســت. مهمتریــن طرح هــای اولویــت دار مربــوط ب

کــه ایــن فعالیت هــا در ایــن شهرســتان درصــد  کاغــذی )۲۱( اســت  کاغــذ و محصــوالت  مــواد غذایــی و آشــامیدنی )۱۵( و تولیــد 

ــد.  ــد دارن ــاالی 6۰ درص ــرفت ب پیش

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان آبیک جدول 6-2. طر

الف(اشتغال زایی کمتر از ۱۰۰ نفر
میانگین پیشرفت )درصد( ) میانگین اشتغال )نفر تعداد بنگاه ح/کد آیسیک نوع طر

- ۱۰ ۵۲ ایجادی

- ۱۵ ۱ ۲4

- ۱۱ ۱۰ ۲9

- ۱۰ ۱6 ۳۱

- ۸ ۱۰ ۳۲

- ۱۲ ۲ ۳۳

- ۱۲ 9 ۳4

- 9 4 ۳۵

7۱ ۲۵ ۱4۱ نیمه تمام باالی 6۰ درصد
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میانگین پیشرفت )درصد( ) میانگین اشتغال )نفر تعداد بنگاه ح/کد آیسیک نوع طر

7۸ 7 ۱ ۱4

6۳ ۲4 ۸ ۱۵

7۲ ۳4 9 ۱7

79 ۳۰ ۱ ۱۸

6۵ ۲۵ ۲ ۲۰

74 ۱۸ 9 ۲۱

7۳ ۲۵ 4 ۲۲

69 ۳۲ ۱۵ ۲4

7۳ ۲۱ ۲۱ ۲۵

7۲ ۲9 6 ۲6

6۸ ۱6 ۳ ۲7

7۱ ۱9 ۱۲ ۲۸

7۰ ۲9 6 ۲9

6۰ ۱۰ ۱ ۳۰

7۳ ۲۲ ۱4 ۳۱

6۸ ۲7 ۳ ۳۲

7۵ ۲۳ 7 ۳۳

79 ۳9 7 ۳4

9۳ ۵۰ ۱ ۳7

66 6 ۵ 4۰

6۳ ۳۱ 6 74

۲۲ ۲۸ ۳9 نیمه تمام بین ۱ تا ۵9 درصد

۲4 ۲7 ۲۸ ۱۵

۱۸ ۳۳ 7 ۲۱

۲۳ ۱9 ۳ 4۰

۸ ۲۰ ۱ 6۳
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ب( اشتغال زایی بیشتر از ۱۰۰ نفر
(کد آسیکنوع پروژه پیشرفت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام باالی 6۰ درصد

۱۵7۵۰79.۰9

۲۱7۰۲69.44

۲۱4۵۰64.79

۳۳۳۵۰6۳.4۳

۲9۲۳۰76.4

۱۸۲۲۰7۰.۵۲

۲9۲۰۰6۰.6

نیمه تمام بین ۱ تا ۵9 درصد

۱۵۲۰۰۱۰.۲7

۱۵۱7۵4۳

۱۵۱7۰9

۱۵۱7۰9

نیمه تمام باالی 6۰ درصد

۱7۱4۵9۲.۱9

۲4۱4۰7۸

۳4۱۳96۱.6۲

۱7۱۳۲6۳

۱۵۱۲۸۳7نیمه تمام بین ۱ تا ۵9 درصد

نیمه تمام باالی 6۰ درصد

۱۵۱۲۰6۰.۱۳

۱7۱۱۵96

۲۱۱۰۰6۰.49

۲۸۱۰۰6۰.۰۲

۳4۱۰۰60.93

 ماخذ: وزارت صنعت، معدن وتجارت
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3. شهرستان البرز
شهرستان البرز یکی از شهرستانهای استان قزوین در ایران است. مرکز این شهرستان، شهر الوند است. 

1-3. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان البرز
ــا  ــد ب ــش از ۸7 درص ــارت، بی ــدن و تج ــت، مع ــش صنع ــال در بخ ــاز فع ــادی مج ــد اقتص ــوع 7۵4۸ واح ــرز از مجم ــتان الب در شهرس

ــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. ایــن در حالــی اســت  کمتــر از ۱۳ درصــد ب پروانــه صنفــی و 

، حــدود ۲۳ درصــد اشــتغال از  کــه از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 7۰۵۰۰ نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان البــرز

ــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)۱-۳( و جــدول)۳-۲(. ــه بهره ب ــا مجــوز پروان طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی ب

جدول 1-3. ساختار بخش صنعتی شهرستان البرز 

ح رشته فعالیتردیف (تعداد واحدشر سهم)درصد(اشتغال)نفر

۱6۰.۰۱کشاورزی و شکار فعالیت های خدماتی وابسته )۰۱(۱

۲4۰۰.۰7استخراج سایر سنگهای معدنی )۱4(۲

7۰۳6۳66.74صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱۵(۳

۱۱۵۰.۰۳تولید محصوالت از توتون، تنباکو-سیگار )۱6(4

6۸7۱۰6۱۳.۱7تولید منسوجات )۱7(۵

7۳79۰.7۰تولید پوشاک عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار )۱۸(6

دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان و زین و یراق و تولید کفش 7
)۱9(۲۵۱۱۰.9۵

تولید چوب و محصوالت چوبی و چوبپنبه– غیر از مبلمان– ساخت کاال از نی و ۸
۵۳۸4۰.7۱مواد حصیری)۲۰(

۲49۸9۱.۸۳تولید کاغذ و محصوالت کاغذی)۲۱(9

۲۳6۰.۰7انتشار و چاپ و تکثیر رسانه های چاپشده)۲۲(۱۰

7۳۳۰۰.6۱صنایع تولید زغال کک– پاالیشگاههای نفت و سوخت های هسته ای )۲۳(۱۱

9۸6949۱۲.۸۸صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )۲4(۱۲

۱۱64۲۳۳7.۸۵تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )۲۵(۱۳

6۰4۲۳۰7.۸4تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزی )۲6(۱4

۲۵۲4۰94.46تولید فلزات اساسی )۲7(۱۵

۱6۲۳6۱76.7۰تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشینآالت و تجهیزات )۲۸(۱6
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ح رشته فعالیتردیف (تعداد واحدشر سهم)درصد(اشتغال)نفر

۱۲۸۱۰۱۸4۱۸.۸7تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )۲9(۱7

6۱۸9۰.۳۵تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی )۳۰(۱۸

4۰۲۲۳64.۱4تولید ماشین آالت و دستگاهه ای برقی طبقه بندی نشده جای دیگر )۳۱(۱9

679۰.۱۵تولید رادیو و تلویزیون و دستگاهها و وسایل ارتباطی)۳۲(۲۰

تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعتهای مچی و انواع دیگر ساعت ۲۱
)۳۳(۲6۲۰۲4۳.7۵

۵۸۳۲476.۰۲تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیمتریلر)۳4(۲۲

۱۰۳6۰۰.67تولید سایر تجهیزات حمل و نقل)۳۵(۲۳

۱46۱4۱.۱4تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر)۳6(۲4

44۸۰.۱بازیافت)۳7(۲۵

6۲۸۰.۱ساختمان)4۵(۲6

777۰.۱سایر فعالیتهای کسب و کار)7۵(۲7

9۵۵۵۳9۵6۱۰۰جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 2-3. ساختار بخش صنفی شهرستان البرز

(تعداد واحدنوع فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

۱۲۲۱۱۸.۵۱۸.۵تولیدی۱

۱۱49۱7.4۱7.4خدمات فنی۲

۳۰7446.646.6خدماتی۳

۱۱49۱7.4۱7.4توزیعی4

6۵9۳۱64۸۳۱۰۰جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

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

، جمعیــت شهرســتان البــرز 4.۸ درصــد رشــد داشــته، تعــداد  جــدول )۳-۳( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره ۵ ســاله اخیــر

افــراد شــاغل و بیــکار هــر دو افزایــش داشــته اند.    
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جدول 3-3. جمعیت شهرستان البرز

خ رشد13951399ردیف نر

۲4۲۸6۵۲۵47۳۱4.۸جمعیت 

6797۰76۰۸۳۱۱.9تعداد افراد شاغل 

۱۲4۳4۸۱۳۳۳4.۵جمعیت بیکار 

ماخذ: مرکز آمار ایران

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

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

ــا متوســط می باشــد.  ــوژی آنهــا پاییــن و ی کــه ســطح تکنول فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت 

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

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱۵(
استخراج سایر معادن طبقه بندی نشده در 

جای دیگر )۱4(
فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ فعالیت های 

آژانس های مسافرتی )6۳(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(استخراج کانسارهای فلزی )۱۳(تولید فلزات اساسی )۲7(

رایانه و فعالیت های مرتبط به آن )7۲(ساخت محصوالت از الستیک و پاستیک )۲۵(

صنایع شیمیایی، بهداشتی و دارویی )۲4(

دباغی و عمل آوردن چرم )۱9(

ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه بندی در جای 
دیگر )۳6(

ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی )۲6(

ساخت ماشین آالت و تجهیزات )۲9(

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

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )۲۱(

ساخت ماشین آالت و دستگاه های برقی )۳۱(

ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی  )۳۲(

ساخت منسوجات )۱7(

ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی و ابزار دقیق )۳۳(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱۳99.
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4-3. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدن وتجارت در افق 1404
ــرخ  ــکاری 6.۵ و ن ــرخ بی ــدف ن ــا ه ، ب ــور ــر کش ــرزمین در سراس ــش س ــات آمای ــر ماحظ ــی ب ــوازن مبتن ــعه مت ــه توس ــل ب ــدف نی ــا ه ب

ــدول)۳-۵(،  ــرح ج ــه ش ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــش صنع ــاز بخ ــورد نی ــغل م ــداد ش ــتان و تع ــت شهرس ــد جمعی ــارکت 4۲ درص مش

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

اســتان قزویــن ۳7.4 هــزار نفــر خواهــد بــود کــه 7.۱ هــزار نفــر )۱9.۱ درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان البــرز اســت. از ایــن میــان تعــداد 

اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ۳6۸7 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 5-3. پیش بینی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستان البرز

تعداد شغل مورد تعداد شاغالن جمعیت بیکارجمعیت عنوان
اشتغال صمت سهم )درصد(نیاز )1399-1404(

۱4۰۱۳۰.۳4۳6.۵۳747۸۳7.6۱9۳۳9استان قزوین

۲67.۱۵.۸۸۳.۲7۱46۳7.6۳6۸7البرز

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان البرز 5-3. طر
طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان البــرز بــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایش ســرزمین 

بــه شــرح جــدول)6-۳(، اســت. مهمتریــن طــرح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط ســاخت منســوجات )۱7(، 

کــه ایــن فعالیت هــا در ایــن شهرســتان  تولیــد ســایر تجهیــزات حمــل و نقــل)۳۵( و صنایــع مــواد غذایــی و آشــامیدنی )۱۵(اســت 

درصــد پیشــرفت بــاالی 6۰ درصــد دارنــد. 

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

الف( اشتغال زایی کمتر از ۱۰۰ نفر
میانگین پیشرفت )درصد( ( مبانگین اشتغال )نفر تعداد بنگاه ح/کد آیسیک نوع طر

- 9 ۵۰ ایجادی

- ۱۵ ۲ ۱7

- 9 ۲۰ ۲9

- 9 ۲4 ۳۱

- 7 4 ۳۲
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میانگین پیشرفت )درصد( ( مبانگین اشتغال )نفر تعداد بنگاه ح/کد آیسیک نوع طر

97 ۱۸ ۲4 راکد صنعتی

9۱ ۲۱ 6 ۱۵

۱۰۰ ۳7 ۲ ۲7

9۰ ۳۰ ۲ ۲9

۱۰۰ ۸۸ ۲ ۳۵

۱۰۰ ۰ ۱۲ 7۳

7۳ ۲۵ ۱۳6 نیمه تمام باالی 6۰ درصد

6۲ ۲۰ ۱ ۱4

6۸ ۳۵ 7 ۱۵

77 ۲4 ۲4 ۱7

6۳ 6 ۱ ۱۸

6۳ 4۵ ۱ ۱9

7۰ 9 9 ۲۱

7۲ ۲6 ۱۵ ۲4

74 ۲4 ۲۵ ۲۵

6۸ ۳۸ ۱۳ ۲6

94 ۸۱ ۱ ۲7

76 ۱۱ ۱۲ ۲۸

77 ۳4 9 ۲9

77 ۲۰ ۳ ۳۱

6۵ ۵ ۱ ۳۲

6۳ ۸ ۱ ۳۳

7۵ ۳۱ 9 ۳4

7۳ ۸ ۲ ۳7

9۳ ۱۸ ۱ 4۰

6۱ ۱4 ۱ 74

۱۱ ۲۸ ۳۸ نیمه تمام بین ۱ تا ۵9 درصد
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میانگین پیشرفت )درصد( ( مبانگین اشتغال )نفر تعداد بنگاه ح/کد آیسیک نوع طر

۲۱ ۳۵ ۲ ۱4

۱۱ ۲7 ۳6 ۱۵

ب( اشتغال زایی بیشتر از ۱۰۰ نفر
(کد آسیکنوع پروژه پیشرفت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام بین ۱ تا ۵9 درصد
۱۵447۲۲.۵۳

۱۵447۲۲.۵۳

نیمه تمام باالی 6۰ درصد

۱7۳747۱

۲6۳۵7۸6

۱۵۳۰۰7۰.۰۳

راکد صنعتی
۳۵۲۸۰۱۰۰

۳۵۲۸۰۱۰۰

نیمه تمام باالی 6۰ درصد

۱7۱6۳۵9.۵

۲6۱۵۰64.۵۵

۲۸۱4۸6۵

راکد صنعتی
۳۵۱47۱۰۰

۳۵۱47۱۰۰

نیمه تمام باالی 6۰ درصد

۱7۱۰۵9۳.۵

۱7۱۰۰9۵.4۱

۳۱۱۰۰6۰.9۳

۲۸۱۰۰6۲.9۳

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت
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4. شهرستان بوئین زهرا
 ، شهرســتان بوئین زهــرا یکــی از شهرســتان های اســتان قزویــن اســت. ایــن شهرســتان از شــمال بــا شهرســتان هــای قزویــن و البــرز

کســتان، از شــمال شــرق بــا شهرســتان آبیــک، از جنــوب غــرب بــا شهرســتان آوج، از جنــوب  از شــمال غــرب و غــرب بــا شهرســتان تا

کــرج بــه  بــا اســتان مرکــزی و از شــرق بــه اســتان البــرز هم مــرز اســت. شــهر بوئیــن زهــرا در محــل تاقــی راه هــای قزویــن بــه ســاوه و 

همــدان قــرار دارد.

1-4. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان بوئین زهرا
در شهرســتان بوئیــن زهــرا از مجمــوع 44۸6 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از ۸۸ درصــد 

کمتــر از ۱۲ درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. ایــن در حالــی اســت  بــا پروانــه صنفــی و 

کــه از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه ۳۲۲۰۰ نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان بوئیــن زهــرا، حــدود ۳۱ درصــد 

اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)۱-4( و جــدول)4-۲(.

جدول 1-4. ساختار بخش صنعتی شهرستان بوئین زهرا

ح رشته فعالیتردیف (تعداد واحدشر سهم)درصد(اشتغال)نفر

۱7۰۱کشاورزی و شکار فعالیت های خدماتی وابسته)۰۱(۱

۱6۲۱۸۱4استخراج سایر سنگهای معدنی)۱4(۲

۵۲۱۸۵۸۱۵صنایع مواد غذایی و آشامیدنی)۱۵(۳

۲46۱7تولید منسوجات)۱7(4

۲۲4۱۸تولید پوشاک عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار)۱۸(۵

۱۱۰۱9دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان و زین و یراق و تولید کفش)۱9(6

تولید چوب و محصوالت چوبی و چوب پنبه– غیر از مبلمان– ساخت کاال از نی و 7
۲۳۳۲۰مواد حصیری)۲۰(

۱۲۳7۲۲۱تولید کاغذ و محصوالت کاغذی)۲۱(۸

۵4۱۰66۲۳صنایع تولید زغال کک– پاالیشگاههای نفت و سوخت های هسته ای)۲۳(9

49۱6۲۵۲4صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی)۲4(۱۰

۳۸74۸۲۵تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی)۲۵(۱۱

۲۱6۱۲7۱7۲6تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزی)۲6(۱۲

۱7۲۳۰۲۲7تولید فلزات اساسی)۲7(۱۳

۱۵۳44۲۸تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات)۲۸(۱4
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ح رشته فعالیتردیف (تعداد واحدشر سهم)درصد(اشتغال)نفر

۵96۲9تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر)۲9(۱۵

۱4۳۰تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی)۳۰(۱6

۸۲7۱۳۱تولید ماشین آالت و دستگاهه ای برقی طبقه بندی نشده جای دیگر)۳۱(۱7

تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعتهای مچی و انواع دیگر ۱۸
۱۸۳۳ساعت)۳۳(

46۱۳4تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیمتریلر)۳4(۱9

۳79۳۵تولید سایر تجهیزات حمل و نقل)۳۵(۲۰

۱9۳6تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر)۳6(۲۱

4۱99۳7بازیافت)۳7(۲۲

۱74۰تأمین برق و گاز و بخار آب گرم)4۰(۲۳

۱77۲رایانه و فعالیتهای وابسته)7۲(۲4

69974سایر فعالیتهای کسب و کار)74(۲۵

۱۱۰9۰فاضاب و دفع زباله و بهداشت محیط و سایر فعالیتهای مشابه)9۰(۲6

۵۱۳۲۲۲۲۰۱۰۰جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

 جدول 2-4. ساختار بخش صنفی شهرستان بوئین زهرا

(تعداد واحدنوع فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

۸۲7۲۰67.۵۲۰.۸تولیدی۱

۸6۰۲۱۵۰۲۱.6خدمات فنی۲

۱۸۰۳4۵۰7.۵4۵.4خدماتی۳

4۸۳۱۲۰7.۵۱۲.۲توزیعی4

۳97۳99۳۲.۵۱۰۰جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

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

، جمعیــت شهرســتان بوئیــن زهــرا 4.۸ درصــد رشــد داشــته،  جــدول )4-۳( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره ۵ ســاله اخیــر

تعــداد افــراد شــاغل نیــز بــا افزایــش مواجــه اســت. 
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جدول 3-4. جمعیت شهرستان بوئین زهرا

خ رشد13951399ردیف نر

۱۲۲994۱۲9۰۰۳4.۸جمعیت )هزار نفر(

۳6۵۵۲۳۸۵۳۱۵.4تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

4۱۲۰4۱۱9۰.۰۲جمعیت بیکار 

ماخذ: مرکز آمار ایران.

3-4. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان بوئین زهرا
بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان قزویــن، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان بوئیــن زهــرا بــه جــدول)4-4( برنامه ریــزی شــده 

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

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

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

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

استخراج سایر معادن طبقه بندی نشده در تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )۲۱(
سایر فعالیت های کسب و کار )74(جای دیگر )۱4(

رایانه و فعالیت های مرتبط به آن )7۲(استخراج کانسارهای فلزی )۱۳(صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )۲4(

انرژی )4۰(تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )۲۵(

انبارداری و فعالیت های پشتیبانی حمل و نقلتولید فلزات اساسی )۲7(

بازیافت )۳7(صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱۵(

فاضاب ، دفع زباله و بهداشت محیط )9۰(ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی )۲6(

دباغی و عمل آوردن چرم )۱9(

ساخت کک و فرآورده های حاصل از نفت )۲۳(

ساخت محصوالت فلزی فابریکی به جز 
ماشین آالت و تجهیزات )۲۸(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱۳99.

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

مشــارکت 4۲ درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)4-۵6(، 

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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اســتان قزویــن ۳7.4 هــزار نفــر خواهــد بــود کــه ۳.6 هــزار نفــر )9.6 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان بوئیــن زهــرا اســت. از ایــن میــان 

تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ۱۸67 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

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

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

۱4۰۱۳۰.۳4۳6.۵۳747۸۳7.6۱9۳۳9استان قزوین

۱۳۵.۳۲.94۲.۱۳6۱9۳7.6۱۸67بوئین زهرا

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

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

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

مــواد و محصــوالت شــیمیایی )۲4(، تولیــد محصــوالت الســتیکی و پاســتیکی )۲۵( و تولیــد فلــزات اساســی )۲7( اســت.

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

الف(اشتغال زایی کمتر از ۱۰۰
میانگین پیشرفت )درصد( ) میانگین اشتغال )نفر تعداد بنگاه ح/کد آیسیک نوع طر

۱۵ ۳۰ ایجادی

۱۰ ۲ ۱7

۱۸ ۱6 ۲9

۱۱ ۱۰ ۳۱

۱۰ ۲ ۳۲

7۲ ۲۰ ۱۲۸ نیمه تمام باالی 6۰ درصد

7۸ ۱۱ 4 ۱4

64 ۱۵ 6 ۱۵

66 ۱۵ ۲ ۱7

۸۱ ۳۳ ۸ ۲۱

79 ۱۵ ۱6 ۲۳

76 ۱4 ۱۸ ۲4
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میانگین پیشرفت )درصد( ) میانگین اشتغال )نفر تعداد بنگاه ح/کد آیسیک نوع طر

7۰ ۱7 ۱۸ ۲۵

69 ۲۸ ۳۰ ۲6

67 ۳6 6 ۲7

6۸ ۱۱ ۲ ۲۸

7۵ ۱۰ ۲ ۲9

6۳ ۸ ۸ 4۰

77 ۲6 ۸ 74

۸ ۲۲ ۱۱4 نیمه تمام بین ۱ تا ۵9 درصد

۰.۲۸ ۱۲ 7 ۱4

۸ ۲۱ ۲۱ ۱۵

6 ۲۱ 6 ۲۱

۱۲ ۲4 ۳7 ۲4

6 ۱۵ ۱7 ۲۵

۱۰ 4۲ ۱۰ ۲7

۲ ۱۵ ۱ 4۰

۲ ۲4 ۱ 6۳

۳ ۱4 ۱4 74

ب(اشتغال زایی بیشتر از۱۰۰
(کد آسیکنوع پروژه پیشرفت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام باالی 6۰ درصد

۲7۵۰۰9۱

۲7۵۰۰9۱

۲74۵۰94

۲74۵۰94

۲۵۳۸۰7۸.94

۲۵۳۸۰7۸.94

۲7۱۵۱۸۱

۲7۱۵۱۸۱
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(کد آسیکنوع پروژه پیشرفت )درصد(اشتغال )نفر

۲4۱۵۰۸۳نیمه تمام باالی 6۰ درصد

۲4۱۵۰۸۳

نیمه تمام بین ۱ تا ۵9 درصد

۲4۱46۲

۲7۱۳۰۰

۲7۱۳۰۰

۲7۱۰۰۰

۲۱۱۰۰۰

۲4۱۰۰۰

۱۵۱۰۰9.۸۳

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

کستان 5. شهرستان تا
کســتان در غــرب اســتان قزویــن و جنــوب غربــی شهرســتان قزویــن واقــع شــده و از شــرق بــه اســتان زنجــان، از جنــوب  شهرســتان تا

کســتان از شــهرها و  بــه شهرســتان بوییــن زهــرا و از شــمال و شــمال شــرقی بــه شهرســتان قزویــن محــدود مــی شــود. شهرســتان تا

کیلومتــر و از طریــق جــاده آســفالته و بــزرگ راه  کســتان تــا قزویــن حــدود چهــل  روســتاهای متعــدد تشــکیل شــده اســت. فاصلــه تا

ک و دســت رســی بــه  تهــران- زنجــان بــه آن متصــل اســت. عوامــل اقتصــادی از جملــه آب و هــوای مناســب، حاصــل خیــزی خــا

کســتان شــده اســت. راه هــا و مســیرهای ارتباطــی شهرســتان  آب مــورد نیــاز بــرای کشــاورزی ســبب گســترش و توســعه منطقــه تا

کنــد. ۲- راه اصلــی آســفالته تهــران -  کســتان نیــز عبــور مــی  کــه از قزویــن و تا ــزرگ راه تهــران - زنجــان  : ۱- ب کســتان عبارتنــد از تا

کــه بــه شهرســتان هــای هــم جــوار مرتبــط مــی شــود. 4- جــاده  گــذرد. ۳- راه هــای فرعــی مختلــف  کســتان مــی  کــه از تا زنجــان 

کنــد. کســتان عبــور مــی  کــه از شهرســتان تا ترانزیــت تهــران - اروپــا 

کستان 1-5. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان تا
کســتان از مجمــوع ۵۵6۰ واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 9۲ درصــد بــا  در شهرســتان تا

کــه از  پروانــه صنفــی و کمتــر از ۸ درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. ایــن در حالــی اســت 

کســتان، حــدود 4۲ درصــد اشــتغال از  مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه ۳۱ هــزار نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان تا

طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)۱-4( و جــدول)4-۳(.
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کستان جدول 1-5. ساختار بخش صنعتی شهرستان تا

ح رشته فعالیتردیف (تعداد واحدشر سهم)درصد(اشتغال)نفر

۱۵۲۸۲۱.۵۸استخراج سایر سنگهای معدنی )۱4(۱

47۱۵6۱۸.7۳صنایع مواد غذایی و آشامیدنی)۱4(۲

۱۱۵6۸۳.۱۸تولید منسوجات)۱4(۳

۳۳۳۰.۱۸تولید پوشاک عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار)۱4(4

دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان و زین و یراق و تولید ۵
۱4۰.۰۲کفش)۱9(

تولید چوب و محصوالت چوبی و چوبپنبه– غیر از مبلمان– ساخت کاال از 6
۳۱۲۱۰.6۸نی و مواد حصیری)۲۰(

9۳۰9۱.7۳تولید کاغذ و محصوالت کاغذی)۲۱(7

۲۱۰۳۱۵.77انتشار و چاپ و تکثیر رسانه های چاپشده)۲۲(۸

۲۵7۲۵4.۰6صنایع تولید زغال کک– پاالیشگاههای نفت و سوخت های هسته ای)۲۳(9

4۵۲۱۸۲۱۲.۲۰صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی)۲4(۱۰

4۳۱۱۱۰6.۲۱تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی)۲۵(۱۱

۱۰۵۳۸۳9۲۱.47تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزی)۲6(۱۲

4۱۲4۵۸۱۳.7۵تولید فلزات اساسی)۲7(۱۳

۲9۱6969.49تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشینآالت و تجهیزات)۲۸(۱4

۱76۵۸۳.6۸تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر)۲9(۱۵

۱6۲۰.۳۵تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی)۳۰(۱6

۵۱7۸۱.۰۰تولید ماشین آالت و دستگاهه ای برقی طبقه بندی نشده جای دیگر)۳۱(۱7

تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعتهای مچی و انواع دیگر ۱۸
۲۲4۰.۱۳ساعت)۳۳(

6۵4۲۳.۰۳تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیمتریلر)۳4(۱9

۱۵۰.۰۳تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر)۳6(۲۰

66۳۰.۳۵بازیافت)۳7(۲۱

۱4۰.۰۲ساختمان)4۵(۲۲

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و فعالیتهای آژانسهای ۲۳
۲۲۳۰.۱۳مسافرتی)6۳(

۱۰4۰۰۲.۲4سایر فعالیتهای کسب و کار)74(۲4

4۳۰۱7۸7۸۱۰۰جمع کل
ماخذ: آمار سامانه بهین یاب
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کستان جدول 2-5. ساختار بخش صنفی شهرستان تا

(تعداد واحدنوع فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

۱۰۲4۲۵6۰۲۰.۰تولیدی۱

۸۸۰۲۲۰۰۱7.۲خدمات فنی۲

۲6۰46۵۱۰۵۰.۸خدماتی۳

6۲۲۱۵۵۵۱۲.۱توزیعی4

۵۱۳۰۱۲۸۲۵۱۰۰جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

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

کســتان  4.۸ درصــد رشــد داشــته، تعــداد افــراد  ، جمعیــت شهرســتان تا جــدول )۳-۵( مشــهود اســت طــی دوره ۵ ســاله اخیــر

شــاغل افزایــش آن نیــز افزایــش و جمعیــت بیــکار افزایــش داشــته اســت. 

کستان جدول 3-5. جمعیت شهرستان تا

خ رشد )درصد(13951399ردیف نر

۱7۲6۳6۱۸۱۰7۱4.۸جمعیت )هزار نفر(

۵۳۲۸۱۵4۰۸۲۱.۵تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

۵779۵7۸۱۰.۰۳جمعیت بیکار )هزار نفر(

ماخذ: مرکز آمار ایران

کستان 3-4. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان تا
کســتان بــه جــدول)4-۵( برنامه ریــزی شــده  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان قزویــن، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان تا

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

کــه ســطح تکنولــوژی آنهــا پاییــن و یــا متوســط می باشــد.  فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت 
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کستان جدول 4-5. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان تا

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

استخراج سایر معادن طبقه بندی نشده در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱۵(
جای دیگر )۱4(

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

سایر فعالیت های کسب و کار )74(استخراج کانسارهای فلزی )۱۳(صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )۲4(

رایانه و فعالیت های مرتبط به آن )7۲(ساخت منسوجات )۱7(

تولید فلزات اساسی )۲7(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )۲4(

ساخت ماشین آالت دفتری، حسابداری و 
محاسباتی )۳۰(

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )۲۱(

ساخت چوب و محصوالت چوبی به استثنای 
مبلمان )۲۰(

انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده 
)۲۲(

ساخت ماشین آالت و تجهیزات )۲9(

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

ساخت محصوالت فلزی فابریکی به جز 
ماشین آالت و تجهیزات )۲۸(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱۳99.

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

مشــارکت 4۲ درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)۵-۵(، 

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

کســتان اســت. از ایــن میــان  اســتان قزویــن ۳7.4 هــزار نفــر خواهــد بــود کــه ۵.۰7 هــزار نفــر )۱۳.۵ درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان تا

تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ۲6۲۱ نفــر تخمیــن زده شــده اســت.  
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جدول 5-5. پیش بینی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستان بندرانزلی)هزار نفر(

تعداد شغل مورد تعداد شاغالن جمعیت بیکارجمعیت 
اشتغال صمتسهم )درصد(نیاز )1399-1404(

۱4۰۱۳۰.۳4۳6.۵۳747۸۳7.6۱9۳۳9استان قزوین

۱9۰4.۱۵9.۲۵۰79۳7.6۲6۲۱تاکستان

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

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

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

غذایــی و آشــامیدنی )۱۵(، صنایــع تولیــد مــواد و محصــوالت شــیمیایی )۲4(، تولیــد محصــوالت الســتیکی و پاســتیکی )۲۵( و 

تولیــد فلــزات اساســی )۲7( اســت.

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

الف(اشتغال زایی کمتر از ۱۰۰
میانگین پیشرفت )درصد( ) میانگین اشتغال )نفر تعداد بنگاه ح/کد آیسیک نوع طر

۱۰ 6۳ ایجادی

۲۰ ۳ ۲4

۸.6 ۱۵ ۲9

۱۰ ۲۱ ۳۱

۱۱ ۲4 ۳۲

74 ۲۵ ۱9۲ نیمه تمام باالی 6۰ درصد

66 ۱۵ 4 ۱4

67 ۲۸ ۲۰ ۱۵

7۵ ۱۳ 4 ۱7

6۸ 4۵ ۲ ۲۰

74 4۵ 6 ۲۱

64 7 ۲ ۲۲

۸۰ ۱9 ۱۲ ۲۳

7۲ ۳7 ۱4 ۲4



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

32

میانگین پیشرفت )درصد( ) میانگین اشتغال )نفر تعداد بنگاه ح/کد آیسیک نوع طر

7۳ ۱4 ۳۲ ۲۵

76 ۱7 ۳۲ ۲6

77 ۳4 ۳۸ ۲7

69 ۳7 ۱۰ ۲۸

۸۸ 4۰ ۲ ۲9

۸۸ 46 ۲ ۳۱

6۸ ۲9 6 ۳4

7۵ ۸ ۲ 4۰

۸۵ 6 ۲ 6۳

6۱ ۲4 ۲ 74

۱۰ ۲۵ ۱47 نیمه تمام بین ۱ تا ۵9 درصد

۱۱ ۲۲ ۳۳ ۱۵

7 ۳۰ ۳۲ ۲4

۱۱ ۱9 ۳۲ ۲۵

۱۱ ۳۳ ۱۸ ۲7

۱۵ 4۱ 6 ۳4

۱4 ۱۰ ۱ 4۰

۰ ۲ ۱ 6۳

۸ ۲۰ ۲4 74

ب(اشتغال زایی بیشتر از ۱۰۰
(کد آسیکنوع پروژه پیشرفت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام بین ۱ تا ۵9 درصد

۱۵۱۸۵۰۰

۲۵64۰۰

۱۵6۰۰۰

نیمه تمام باالی 6۰ درصد

۱۵۵۲۰66.۰۲

۱۵۵۲۰66.۰۲

۲7۵۰۰7۳
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(کد آسیکنوع پروژه پیشرفت )درصد(اشتغال )نفر

۲7۵۰۰7۳نیمه تمام باالی 6۰ درصد

۱۵۵۰۰۰نیمه تمام بین ۱ تا ۵9 درصد

نیمه تمام باالی 6۰ درصد
۱74۰۰6۰.69

۱74۰۰6۰.69

۲44۰۰۳6.۲نیمه تمام بین ۱ تا ۵9 درصد

نیمه تمام باالی 6۰ درصد
۲۸۳۵۰6۲.9۳

۲۸۳۵۰6۲.9۳

نیمه تمام بین ۱ تا ۵9 درصد

۲7۳۵۰۰

۱۵۳4۵۰

۲7۳۱۲۳۱

۲7۳۰۵6

نیمه تمام باالی 6۰ درصد

۲7۳۰۰۸۳

۲7۳۰۰6۰.۱6

۲7۳۰۰۸۳

۲7۳۰۰6۰.۱6

نیمه تمام بین ۱ تا ۵9 درصد

۲4۳۰۰۰

۲4۳۰۰۰

۱۵۳۰۰۰

۲7۲9۵۲

۲۵۲9۳4۰

نیمه تمام باالی 6۰ درصد
۱7۲۵۲7۱

۱7۲۵۲7۱

نیمه تمام بین ۱ تا ۵9 درصد

6۳۲۰۱6

۱۵۲۰۰۰

۱۵۲۰۰۰

نیمه تمام باالی 6۰ درصد
۲۸۱976۵.۳7

۲۸۱976۵.۳7
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(کد آسیکنوع پروژه پیشرفت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام بین ۱ تا ۵9 درصد

۲7۱7۵۱4

۱۵۱۵۰9

۱۵۱۵۰۰

۱۵۱۵۰۰

نیمه تمام باالی 6۰ درصد
۱۵۱۳۰6۰.9۳

۱۵۱۳۰6۰.9۳

۲7۱۲7۱۰.۳نیمه تمام بین ۱ تا ۵9 درصد

نیمه تمام باالی 6۰ درصد

۲7۱۰۵۸۱.۸۱

۲7۱۰۵۸۱.۸۱

۲7۱۰۵۸۱.۸۱

۲7۱۰۵۸۱.۸۱

۲۵۱۰۰74.64

۲۵۱۰۰6۲.9۳

۲۸۱۰۰6۲.7۵

۲۵۱۰۰74.64

۲۵۱۰۰6۲.9۳

۲۸۱۰۰62.75

ماخذ: وزارت صنعت،  معدن و تجارت

6. شهرستان قزوین
 ، ــه شــمال کشــور ــه غــرب و جنــوب ب گرفتــن در مســیر ارتباطــی شــرق ب ــرار  ــه دلیــل ق ــز اســتان قزویــن اســت و ب شــهر قزویــن، مرک

نزدیکــی بــه تهــران و کــرج، دارا بــودن چندیــن شــهرک صنعتــی و نیــز امکانــات مناســب آموزشــی و علمــی از جملــه چندین دانشــگاه 

ــامی  ــگاه آزاد اس ــن و دانش ــکی قزوی ــوم پزش ــگاه عل ــی)ره(، دانش ــام خمین ــی ام ــگاه بین الملل ــه دانش ــی از جمل ــر دولت ــی و غی دولت

واحــد قزویــن از موقعیــت مناســبی در ایــران برخــوردار اســت. 

1-6. اختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان قزوین
در شهرســتان قزویــن از مجمــوع ۲۲۳4۲ واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، در حــدود 9۵ درصــد 

کــه از  بــا پروانــه صنفــی و ۵ درصــد بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. ایــن در حالــی اســت 
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مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه ۸4 هــزار نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان قزویــن، حــدود 6۳ درصــد اشــتغال از 

ــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)۱-6( و جــدول)6-۲(. طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی ب

جدول 1-6. ساختار بخش صنعتی شهرستان قزوین

ح کد آیسیک 2 رقمیردیف (تعداد واحدشر سهم)درصد(اشتغال)نفر

۳۳۱۰.۱کشاورزی و شکار فعالیت های خدماتی وابسته)۰۱(۱

۱4۲۰.۱استخراج سنگهای فلزی)۱۳(۲

۲۰۳4۲۱.۱استخراج سایر سنگهای معدنی)۱4(۳

۱۲6۳۱44۱۰.۱صنایع مواد غذایی و آشامیدنی)۱۵(4

۳7۲76۸۸.9تولید منسوجات)۱7(۵

۲۱۸۰.۱تولید پوشاک عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار)۱۸(6

دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان و زین و 7
۳69۰.۲یراق و تولید کفش)۱9(

تولید چوب و محصوالت چوبی و چوبپنبه– غیر از مبلمان– ۸
۱7۲۱4۰.7ساخت کاال از نی و مواد حصیری)۲۰(

۲7۵۰9۱.6تولید کاغذ و محصوالت کاغذی)۲۱(9

۱۰۱۲4۰.4انتشار و چاپ و تکثیر رسانه های چاپ شده)۲۲(۱۰

صنایع تولید زغال کک– پاالیشگاههای نفت و سوخت های ۱۱
۱۳۳۲7۱.۱هسته ای)۲۳(

۱46۵۰7۸۱6.4صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی)۲4(۱۲

9۳۱۸496.۰تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی)۲۵(۱۳

۱۵۲۵669۱۸.۳تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزی)۲6(۱4

۳9۲۰4۰6.6تولید فلزات اساسی)۲7(۱۵

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشینآالت و ۱6
۱۰۰۳۰6۲9.9تجهیزات)۲۸(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای ۱7
9۱۱۱47۳.7دیگر)۲9(

۱۱۱7۸۰.6تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی)۳۰(۱۸

تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده جای ۱9
۳۳۵69۱.۸دیگر)۳۱(

۲۲۰۰.۱تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی)۳۲(۲۰
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ح کد آیسیک 2 رقمیردیف (تعداد واحدشر سهم)درصد(اشتغال)نفر

تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعتهای مچی ۲۱
۲۵47۰۱.۵و انواع دیگر ساعت)۳۳(

۲۱۸۱۰۲.6تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیمتریلر)۳4(۲۲

۱7۱۲۲۱۳.9تولید سایر تجهیزات حمل و نقل)۳۵(۲۳

تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای ۲4
۱۳۲۱7۰.7دیگر)۳6(

۱9۲74۰.9بازیافت)۳7(۲۵

۱۱۵۰.۰تأمین برق و گاز و بخار آب گرم)4۰(۲6

7۳۳77۱.۲ساختمان)4۵(۲7

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و فعالیتهای ۲۸
۳7۵۰.۲آژانسهای مسافرتی)6۳(

۱۵۰.۰رایانه و فعالیتهای وابسته)7۲(۲9

۳۸۳۱4۱.۰سایر فعالیتهای کسب و کار)74(۳۰

۱۱۳7۳۰97۸۱۰۰جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 2-6. ساختار بخش صنفی شهرستان قزوین

سهم)درصد(تعداد شاغلینتعداد واحدنوع فعالیتردیف

۳۰۰۲7۵۰۵۱4.۲تولیدی۱

44۸9۱۱۲۲۳۲۱.۲خدمات فنی۲

۱۰۳۰۳۲۵7۵۸4۸.6خدماتی۳

۳4۱۱۸۵۲7.۵۱6.۱توزیعی4

۲۱۲۰۵۵۳۰۱۳۱۰۰جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

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

، جمعیــت شهرســتان قزویــن 4.۸ درصــد رشــد داشــته، تعــداد  جــدول )۳-6( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره ۵ ســاله اخیــر

کاهــش داشــته اســت.  افــراد شــاغل نیــز بــا افزایــش 6.۱ درصــد و جمعیــت بیــکار ۲۰.7 درصــد 
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) جدول 3-6. جمعیت شهرستان قزوین )هزار نفر

خ رشد )درصد(13951399ردیف نر

۵969۳۲6۲6۰994.۸جمعیت 

۱76۱9۰۱۸7۰۰۵6.۱تعداد افراد شاغل 

۲۵۲۱۵۱999۱۲۰.7جمعیت بیکار 

ماخذ: مرکز آمار ایران

3-6. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان قزوین 
ــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان قزویــن، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان قزویــن بــه جــدول)4-6( برنامه ریــزی شــده  ب

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

کــه ســطح تکنولــوژی آنهــا متوســط رو بــه بــاال اســت.  فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت 

جدول 4-6. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان قزوین

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

دباغی و عمل آوردن چرم )۱9(

استخراج سایر معادن طبقه بندی 
نشده در جای دیگر )۱4(

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

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )۲۱(

ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه بندی در جای 
دیگر )۳6(

ساخت ماشین آالت و دستگاه های برقی )۳۱(

سایر فعالیت های کسب و کار )74( ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی  )۳۲(

ساخت منسوجات )۱7(

ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی و ابزار دقیق )۳۳(

استخراج کانسارهای فلزی )۱۳(

رایانه و فعالیت های مرتبط به آن )7۲( صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )۲4(

تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )۲۵(

تولید فلزات اساسی )۲7(
انرژی )4۰(

تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی )۳۰(

خدمات تخصصی انبارداری و فعالیت های تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )۳4(
پشتیبانی حمل و نقل )64( صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱۵(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، ۱۳99.
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2-6. اشتغال مطلوب شهرستان تالش بخش صنعت معدن و تجارت در افق 1404
ــرخ  ــکاری 6.۵ و ن ــرخ بی ــدف ن ــا ه ، ب ــور ــر کش ــرزمین در سراس ــش س ــات آمای ــر ماحظ ــی ب ــوازن مبتن ــعه مت ــه توس ــل ب ــدف نی ــا ه ب

مشــارکت 4۲ درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)6-۵(، 

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

کــه ۱7.۵ هــزار نفــر )46.۸ درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان قزویــن اســت. از ایــن میــان  اســتان قزویــن ۳7.4 هــزار نفــر خواهــد بــود 

تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان قزویــن ۱9.۳ هــزار نفــر و بــرای شهرســتان قزویــن 9۰6۳ 

نفــر تخمیــن زده شــده اســت.

جدول 5-6. پیش بینی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستان قزوین

تعداد شغل مورد تعداد شاغالن جمعیت بیکارجمعیت 
نیاز )1399-1404(

سهم صمت 
اشتغال صمت )درصد(

۱4۰۱۳۰.۳4۳6.۵۳747۸۳7.6۱9۳۳9استان قزوین

6۵6.6۱4.۲۲۰4.6۱7۵64۳7.69۰6۳قزوین

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان قزوین 3-6.طر
طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان قزویــن بــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایــش 

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

غذایــی و آشــامیدنی )۱۵(، صنایــع تولیــد مــواد و محصــوالت شــیمیایی )۲4( و تولیــد فلــزات اساســی )۲7( اســت. 

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

الف(اشتغال زایی کمتر از ۱۰۰
میانگین پیشرفت )درصد( ) میانگین اشتغال )نفر تعداد بنگاه ح/کد آیسیک نوع طر

۱۰۰ ۱ ۱۲ راکد صنعتی

۱۰۰ ۱4 ۱ ۱۵

۱۰۰ ۰ ۱۱ 7۳

7۱ ۱9 ۱۵۱ نیمه تمام باالی 6۰ درصد

7۸ 9 ۲ ۱4

76 ۱۵ ۱۲ ۱۵

6۲ 6۰ ۱ ۱6
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میانگین پیشرفت )درصد( ) میانگین اشتغال )نفر تعداد بنگاه ح/کد آیسیک نوع طر

7۰ ۱9 ۱7 ۱7

6۸ 9 ۳ ۲۰

69 ۱6 4 ۲۱

76 4 ۱ ۲۲

6۳ ۸ ۱ ۲۳

7۳ ۲7 ۲۱ ۲4

7۳ ۱۲ ۱9 ۲۵

7۰ ۲۲ ۱۱ ۲6

7۸ ۳۰ ۵ ۲7

7۰ ۱9 ۱۵ ۲۸

6۵ ۲۳ ۱۲ ۲9

۸۳ ۱۳ ۲ ۳۱

7۱ ۳6 ۳ ۳۳

7۱ ۲4 4 ۳4

6۳ ۲ ۱ ۳۵

6۸ ۸ 4 ۳6

67 ۱۰ ۲ ۳7

6۸ 9 ۳ 4۰

76 ۱6 ۸ 74

6 ۱9 ۲۵6 نیمه تمام بین صفر تا ۵9 درصد

۱ ۱۸ ۵ ۱4

9 ۲۰ 66 ۱۵

7 ۲۱ 9 ۲۱

۵ ۲۱ 6۳ ۲4

7 ۱۸ ۵۰ ۲۵

۱ ۲۲ 9 ۲7

4 ۱7 ۱۰ ۳۱
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میانگین پیشرفت )درصد( ) میانگین اشتغال )نفر تعداد بنگاه ح/کد آیسیک نوع طر

۱ ۲۲ 9 ۳4

۵۱ ۲۰ ۲ 4۰

7 9 ۲ 6۳

4 ۱4 ۳۱ 74

ب(اشتغال زایی بیشتر از ۱۰۰
(کد آسیکنوع پروژه پیشرفت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام بین صفر تا ۵9 درصد
۲7۱7۳۰۲۳

۱۵۳۰۰۰

نیمه تمام باالی 6۰ درصد

۲4۲۸۵7۵

۳4۲7۰79.9

۱7۲۳66۳.4۵

۱7۲۰۰6۲.77

نیمه تمام بین صفر تا ۵9 درصد

۲4۲۰۰۱۵

۲4۲۰۰۰

۲4۲۰۰۱۱

۲4۲۰۰۰

۱۵۲۰۰۰

۱۵۱۸۵۱۰

۲9۱۸۲6۱.9۲نیمه تمام باالی 6۰ درصد

۲۵۱7۰۰نیمه تمام بین صفر تا ۵9 درصد

۱7۱۵۰۸۲.6۲نیمه تمام باالی 6۰ درصد

۲4۱۲9۱۵.9نیمه تمام بین صفر تا ۵9 درصد

۲6۱۲۵6۱.۲۸نیمه تمام باالی 6۰ درصد

نیمه تمام بین صفر تا ۵9 درصد

۲۱۱۱۵۳4.۱7

۲۵۱۱۰۰

۳4۱۱۰4۱

۱۵۱۰۸۱9.۵
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(کد آسیکنوع پروژه پیشرفت )درصد(اشتغال )نفر

۲4۱۰۵۰نیمه تمام بین صفر تا ۵9 درصد

نیمه تمام باالی 6۰ درصد
۲4۱۰۰7۵.۱

۲۵۱۰۰79.7

نیمه تمام بین صفر تا ۵9 درصد

۲۱۱۰۰۱4.99

۲4۱۰۰۰

۲4۱۰۰۰

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

7. جمع بندی استان قزوین

1-7. بررسی وضعیت موجود در استان 
کشــور نزدیــک بــه ۸ درصــد در اقتصــاد و تولیــدات ایــران نقــش دارد.  اســتان قزویــن  بــا دارا بــودن تنهــا ۱ درصــد از مســاحت 

کشــور را در خــود جــای داده اســت.  کل  جمعیــت ایــن اســتان نیــز حــدود ۱.6 درصــد از جمعیــت 

ــوده اســت. از  ســهم ایــن اســتان از ارزش افــزوده کشــوری در بخــش صنعــت حــدود ۳.9 درصــد و در بخــش معــدن ۰.۰۱ درصــد ب

کلیــدی در حــوزه تولیــد )صنعتــی و معدنــی( و تجــارت اســتان قزویــن می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره  مهم تریــن زیرســاخت های 

داشــت:

۱۵ ناحیه و شهرک صنعتی ؛ 	 

از منظــر تعــداد واحدهــای صنعتــی 47.6درصــد صنایــع اســتان تنهــا در چهــار رشــته فعالیــت صنعتــی  به شــرح زیــر قــرار 	 

دارنــد. 

صنایع غذایی و آشامیدنی )کد ۱۵( با سهم 9.۸ درصد؛	 

کانی غیرفلزی)کد ۲6(  با سهم ۱6.۳درصد؛	  سایر محصوالت 

محصوالت فلزی فابریکی)۲۸( با سهم  ۱۰.۵ درصد؛ 	 

ساخت موادومحصوالت شیمیائی )کد ۲4( با سهم ۱۱ درصد.	 

ضمن آنکه ۳۲ درصد از مجموع صنایع فعال  نیز در شهرستان قزوین استقرار دارند.

2-7. مزیت های استان قزوین با مالحظات آمایش سرزمین
گرفتن ماجظات آمایشی به شرح جدول زیر می باشند.  اهم مزیت های صنعتی، معدنی و تجاری استان قزوین با در نظر 
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جدول 1-7. اهم مزیت های صنعتی، معدنی و تجاری استان قزوین

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

آبیک

کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته 
)۰۱(

استخراج سایر معادن طبقه بندی نشده در جای 
دیگر )۱4(

سایر فعالیت های کسب و کار 
)74(

ساخت محصوالت از الستیک و پاستیک 
)۲۵(

صنایع غذایی )۱۵(

ساخت محصوالت فلزی فابریکی به جز 
ماشین آالت و تجهیزات )۲۸(

استخراج سایر معادن طبقه بندی نشده در جای ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزی )۲6(آوج
دیگر )۱4(

بوئین زهرا

کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته 
)۰۱(

استخراج سایر معادن طبقه بندی نشده در جای 
دیگر )۱4(

ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزی )۲6(

صنایع شیمیایی، بهداشتی و دارویی )۲4(

ساخت محصوالت از الستیک و پاستیک 
)۲۵(

ساخت فلزات اساسی )۲7(

قزوین

استخراج سایر معادن طبقه بندی نشده در جای صنایع کانی های فلزی )۲7(
دیگر )۱4(

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

سایر فعالیت های کسب و کار صنایع غذایی )۱۵(
)74(

ساخت محصوالت از الستیک و پاستیک 
)۲۵(

رایانه و فعالیت های مربوط به 
آن )7۲(

صنایع شیمیایی، بهداشتی و دارویی )۲4(

دباغی و پرداخت چرم؛ ساخت چمدان، کیف 
دستی، زین و یراق و انواع پاپوش )۱9(

ساخت مبلمان، مصنوعات طبقه بندی 
نشده در جای دیگر )۳6(

ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزی )۲6(

کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته 
)۰۱(
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تاکستان

کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته 
)۰۱(

استخراج سایر معادن طبقه بندی نشده در جای 
دیگر )۱4(

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

ساخت منسوجات )۱7(

البرز

استخراج سایر معادن طبقه بندی نشده در جای ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزی )۲6(
دیگر )۱4(

صنایع شیمیایی، بهداشتی و دارویی )۲4(

ساخت منسوجات )۱7(

صنایع کانی های فلزی )۲7(

صنایع غذایی )۱۵(

ساخت محصوالت از الستیک و پاستیک 
)۲۵(

ساخت ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی 
نشده در جای دیگر )۲9(

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

3-7. سطح فناوری صنایع استان قزوین
گیــان نیــز نشــان می دهــد ۳۸ درصــد صنایــع )بیشــترین( در ســطح  بررســی وضعیــت ســطح فــن آوری صنایــع موجــود اســتان 

متوســط پاییــن و ۳.۸ درصــد صنایــع )کمتریــن( در ســطح فنــاوری بــاال قــرار دارنــد )جــدول 7-۲(.

جدول 2-7. سطح تکنولوژی صنایع استان قزوین

سهمتعدادعنوان

44۳.۸فناوری باال

۳۵۸۳۱.۰فناوری متوسط باال

4۳9۳۸.۰فناوری متوسط پایین

۳۱۵۲7.۲فناوری پایین

۱۱۵6۱۰۰.۰جمع کل

ماخذ: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، طرح اولویت بندی فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری استانی-شهرستانی منطبق بر ماحظات آمایش سرزمین 
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4-7. منطقه بندی و اعطای مشوق های سرمایه گذاری
ــر  ــا درنظ ــور و ب ــه در کش ــعه یافت ــر توس ــروم و کمت ــق مح ــه مناط ــرمایه گذاری ب ــوق های س ــش مش ــد و اثربخ ــه هدفمن ــدف ارائ ــا ه ب

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

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

تطبیــق بــا تصویب نامــه شناســایی مناطــق محــروم )۱4۰۱(؛ هــدف اشــتغال بخــش صمــت شهرســتان طــی دوره 4 ســاله، طرح هــای 

نیمه تمــام بیــش از ۵۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی شهرســتان، اشــتغال طــرح نیمه تمــام و شــاخص نظــرات خبــرگان بومــی و محلــی، 

کشــور بــه چهــار منطقــه توســعه نیافتــه )منطقــه ۱: ســطح پاییــن توســعه صنعتــی، معدنــی و تجــاری، فاقــد زیرســاخت های الزم 

ــی،  ــعه صنعت ــن توس ــطح پایی ــه ۲: س ــوردار )منطق ــوب(، کم برخ ــتغال مطل ــاد اش ــرای ایج ــام ب ــه تم ــای نیم ــت طرح ه کفای ــدم  و ع

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

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

: مناطــق مختلــف به اختصــار عبارتنــد از

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

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

ایجادی؛ و 

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

کــد؛  را واحدهــای 

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

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

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

معدنــی و تجــاری استانی-شهرســتانی منطبق بــر ماحظــات آمایــش« و پــس از صحه گــذاری میدانــی هیــات ارزیابــی به عنــوان 

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

دارد. 

ح های اولویت دار استان 5-7. طر
از مجمــوع بیــش از ۱۵77 طــرح نیمــه تمــام در دســت اجــرا در اســتان قزویــن 6۳۱ طرح-بــا ســهم 4۰ درصــد و پیشــرفت کمتــر از 6۰ 

درصــد  و ۲۰4 طــرح بــا ســهم ۱۲.9 درصــد و پیشــرفت بــاالی 6۰ درصــد می باشــند. 

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

ایــن طرح هــا بــه بهره بــرداری برســد بالــغ بــر ۵7 هــزار شــغل ایجــاد خواهــد شــد:
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طرح های نیمه تمام باالی 6۰ درصد پیشرفت شامل ۲۰4 طرح )با سهم ۱۲.9 درصد( در کل استان؛	 

6۳۱ طرح نیمه تمام اولویت دار بین صفر تا ۵9 درصد پیشرفت منطبق بر ماحظات آمایشی؛	 

پیشنهاد۲69 طرح ایجادی منطبق بر ماحظات آمایشی 	 

کد صنعتی، معدنی.	  کامل ۲6 طرح را بررسی وضعیت احیاء یا تعطیلی 
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