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آمایــش ســرزمین بــه عنــوان برنامــه ای راهبــردی، مهم تریــن و پایه ای تریــن جهت گیــری توســعه بلند مــدت بــه منظــور بازشناســی و بازنمایــی 
امکانــات،  اســتعداد ها و قابلیت هــا از یــک ســو و محدودیت هــا و تنگناهــا از دیگــر ســو، بــرای زدودن نارســایی ها و ایجــاد تعامــل مطلــوب بیــن 

عناصــر ســه گانه انســان، فضــا و فعالیــت و چگونگــی جای دهــی و چیدمــان منطقــی و ممکــن آن بــر ســرزمین را بــه عهــده دارد. 
 : که مهم ترین ٓان عبارتند از ٓامایش سرزمین در شکل های مختلف به منظور تأمین اهداف معینی انجام می شود 

گی ها و داده های محیطی؛	  توزیع بهتر و هماهنگ فعالیت ها در فضاها به تناسب ویژ
استقرار مستمر جمعیت در حد متناسب خود بر روی فضا؛	 
جلوگیری از حرکات مکانی نابجای جمعیت؛	 
؛	  کاربرد تدابیر الزم در تثبیت جغرافیایی جمعیت های مهاجر
اصالح و بهسازی و بازسازی مکان های نامطلوب«. 	 

کلیــدی در آمایــش ســرزمین، تحلیــل وضعیــت موجــود بــه لحــاظ اســتقرار فیزیکــی و اشــتغال واحدهــا اســت. در ایــن راســتا، در  یکــی از مراحــل 
گــزارش نقشــه شــماتیک وضعیــت مطلــوب و موجــود رشــته فعالیت هــای معدنــی و صنعتــی بــه تفکیــک شهرســتان ارائــه شــده اســت. بــه بیــان  ایــن 
، در ایــن گــزارش بــه طــور شــماتیک میــزان انطبــاق میــان وضعیــت مطلــوب و موجــود اســتقرار رشــته فعالیت هــای اولویــت دار صنعتــی، معدنــی  دیگــر
و تجــاری اســتان - شهرســتان های کشــور و همچنیــن اطالعــات آمــاری اشــتغال و مقیــاس تولیــد رشــته فعالیــت هــای اولویــت دار ارائــه می شــود. 
کار )دفتــر فنــآوری داده و اطالعــات و امنیــت فضــای مجــازی( و  گــزارش بــا همــکاری معاونــت هماهنگــی و محیــط کســب و  شــایان ذکــر اســت ایــن 

ســازمان های صنعــت، معــدن و تجــارت اســتانی تهیــه شــده اســت.



مقایسه وضعیت مطلوب و موجود استقرار فیزیکی رشته فعالیت های  صنعتی، معدنی و تجاری

صنایع سنگ های فلزی )کد آیسیک 13(

کد 13 شامل: استخراج کانه های فلزغیر آهنی بجز 
اورانیوم وتوریم)1320( و استخراج کانه های فلزی آهنی)1310(

عدم تعادل )از ظرفیت های استان های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، 
کردستان، آذربایجان غربی استفاده کامل نشده و در مقابل در استان های اصفهان، 

جنوب یزد و فارس بارگذاری بیش از ظرفیت انجام شده است(.

واحدهای فعال
)نفر/سهم از کل کشور(: 

اشتغال23.9 هزار نفر )0.9 درصد(
تعداد 138 )0.2 درصد(

وضعیت موجود فضای مطلوب 

وضعیت طرح های نیمه تمام
)نفر/سهم از کل کشور(:

اشتغال 23.8 هزار نفر )1.8 درصد(
تعداد  158 کارگاه )0.3 درصد(

مجموع >1000 500-999 100-499 50-99 1-49 اندازه کارگاه )نفر(

23.942 9.987 3.082 7.523 1.660 1.690 میزان اشتغال )نفر(

100 42 13 31 7 7 سهم )درصد(



واحدهای فعال
)نفر/سهم از کل کشور(: 

اشتغال 9.5 هزار نفر )0.6درصد(
تعداد  660 کارگاه )1.9 درصد(

وضعیت طرح های نیمه تمام 
)نفر/سهم از کل کشور(:

اشتغال20.3هزار نفر )0.8 درصد(
تعداد 1488 )1.9 درصد(

صنایع سایر سنگ های معدنی  )کد آیسیک 14(

کد 14 شامل: استخراج سنگ، شن و خاک رس؛
استخراج مواد معدنی شیمیایی و کودهای معدنی، استخراج 
نمک، استخراج سایر معادن طبقه بندی نشده در جای دیگر 

عدم تعادل )از ظرفیت های استان های خراسان شمالی و کردستان استفاده کامل 
نشده و در مقابل در استان های ایالم،  گیالن، زنجان، اصفهان، بخش های شمالی یزد،  

بارگذاری بیش از ظرفیت انجام شده است(.

مجموع >1000 500-999 100-499 50-99 1-49 اندازه کارگاه )نفر(

20382 0 0 572 2055 17755 میزان اشتغال )نفر(

100 0.0 0.0 2.8 10.1 87.1 سهم )درصد(

وضعیت موجود فضای مطلوب 

مقایسه وضعیت مطلوب و موجود استقرار فیزیکی رشته فعالیت های  صنعتی، معدنی و تجاری



واحدهای فعال
)نفر/سهم از کل کشور(: 

اشتغال 365 هزارنفر )14.4 درصد(
تعداد 8404 کارگاه )11.8 درصد(

وضعیت طرح های نیمه تمام 
)نفر/سهم از کل کشور(:

اشتغال 155.3 هزار نفر )10.8 درصد(
تعداد  5286 کارگاه )10.8 درصد(

صنایع غذایی و آشامیدنی )کد آیسیک 15(

کد 15 شامل:   تولید و عمل آوری و حفاظت گوشت، ماهی، میوه،  سبزی ها، 
روغن ها و چربی ها از فساد )151( تولید فراورده های لبنی )152( تولید محصوالت از 
دانه های آسیاب شده و نشاسته و محصوالت نشاسته ای و غذاهای آماده برای 
حیوانات )153( تولید سایر محصوالت غذایی)154( تولید انواع آشامیدنی ها )155(

عدم تعادل )از ظرفیت های استان های خراسان جنوبی، ایالم و سیستان و 
بلوچستان استفاده کامل نشده و در مقابل در استان  سمنان  بارگذاری بیش از 

ظرفیت انجام شده است(.

مجموع >1000 500-999 100-499 50-99 1-49 اندازه کارگاه )نفر(

365068 53525 40105 102256 49389 119793 میزان اشتغال )نفر(

100 14.7 11.0 28.0 13.5 32.8 سهم )درصد(

وضعیت موجود فضای مطلوب 

مقایسه وضعیت مطلوب و موجود استقرار فیزیکی رشته فعالیت های  صنعتی، معدنی و تجاری



تولید منسوجات )کد آیسیک 17(

واحدهای فعال
)نفر/سهم از کل کشور(: 

اشتغال 171.1 هزار نفر )6.7 درصد(
تعداد  4055 کارگاه )5.7 درصد(

وضعیت طرح های نیمه تمام 
)نفر/سهم از کل کشور(:

اشتغال 87 هزار نفر )6.1درصد(
تعداد  1920 کارگاه )3.9 درصد(

کد 17 شامل: ریسندگی، بافندگی و تکمیل منسوجات )171(؛ 
 تولید سایر منسوجات، تولید انواع پارچه )172(؛ 

 کاالهای کشباف و قالب باف )173(؛

عدم تعادل )از ظرفیت های استان های خراسان جنوبی و کردستان استفاده کامل 
نشده و در مقابل در استان های سمنان، اصفهان، کرمان و سیستان و بلوچستان 

بارگذاری بیش از ظرفیت انجام شده است(.

مجموع >1000 500-999 100-499 50-99 1-49 اندازه کارگاه )نفر(

171096 16167 26149 59328 21188 48264 میزان اشتغال )نفر(

100 9.4 15.3 34.7 12.4 28.2 سهم )درصد(

وضعیت موجود فضای مطلوب 

مقایسه وضعیت مطلوب و موجود استقرار فیزیکی رشته فعالیت های  صنعتی، معدنی و تجاری



ک )کد آیسیک 18( صنایع تولید پوشا

واحدهای فعال
)نفر/سهم از کل کشور(: 

اشتغال22.8  هزار نفر )0.9 درصد(
تعداد 758 کارگاه )1.1 درصد(

وضعیت طرح های نیمه تمام 
)نفر/سهم از کل کشور(:

اشتغال 93.2 هزار نفر )6.5درصد(

کد 18 شامل: 
تولید پوشاک به استثنای پوشاک از پوست خزدار )181(

عدم تعادل )از ظرفیت های استان های خراسان جنوبی و همدان استفاده کامل 
نشده و در مقابل در استان های کرمان، فارس، بوشهر، زنجان، لرستان، خوزستان و 

سیستان و بلوچستان بارگذاری بیش از ظرفیت انجام شده است(.

مجموع >1000 500-999 100-499 50-99 1-49 اندازه کارگاه )نفر(

22871 0 620 8848 3739 9664 میزان اشتغال )نفر(

100 0.0 2.7 38.7 16.3 42.3 سهم )درصد(

وضعیت موجود فضای مطلوب 

مقایسه وضعیت مطلوب و موجود استقرار فیزیکی رشته فعالیت های  صنعتی، معدنی و تجاری



دباغی و عمل آوردن چرم )کد آیسیک 19( 

واحدهای فعال
)نفر/سهم از کل کشور(: 

اشتغال 17.8 هزار نفر )0.7درصد(
تعداد  716 کارگاه )1 درصد(

وضعیت طرح های نیمه تمام 
)نفر/سهم از کل کشور(:

اشتغال 17.8 هزار نفر )0.7درصد(
تعداد 716 کارگاه )1 درصد(

کد 19 شامل: دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان و 
زین و یراق )191( و تولید کفش )192(

عدم تعادل )از ظرفیت های استان های زنجان و کرمانشاه استفاده کامل نشده
 و در مقابل در استان های سمنان، اصفهان و یزد بارگذاری 

بیش از ظرفیت انجام شده است(.

مجموع >1000 500-999 100-499 50-99 1-49 اندازه کارگاه )نفر(

17816 1744 1942 3726 2202 8202 میزان اشتغال )نفر(

100 9.8 10.9 20.9 12.4 46.0 سهم )درصد(

وضعیت موجود فضای مطلوب 

مقایسه وضعیت مطلوب و موجود استقرار فیزیکی رشته فعالیت های  صنعتی، معدنی و تجاری



تولید چوب و محصوالت چوبی )کد آیسیک 20(

واحدهای فعال
)نفر/سهم از کل کشور(: 

اشتغال 33.9 هزار نفر )1.3 درصد(
تعداد 1445 کارگاه )2 درصد(

وضعیت طرح های نیمه تمام 
)نفر/سهم از کل کشور(:

اشتغال 21.6 نفر )1.5درصد(
تعداد  1170 کارگاه )2.4(

کد 20 شامل: اره کشی و رنده کاری چوب)201( و تولید محصوالت 
از چوب و چوب پنبه و نی و مواد حصیری )202(

عدم تعادل )در استان های سمنان، کرمان، سیستان و بلوچستان، هرکزگان، قم، 
خراسان رضوی، لرستان، قروین و زنجان بارگذاری بیش از ظرفیت انجام شده است(.

مجموع >1000 500-999 100-499 50-99 1-49 اندازه کارگاه )نفر(

33875 1740 2497 11486 3363 14789 میزان اشتغال )نفر(

100 5.1 7.4 33.9 9.9 43.7 سهم )درصد(

وضعیت موجود فضای مطلوب 

مقایسه وضعیت مطلوب و موجود استقرار فیزیکی رشته فعالیت های  صنعتی، معدنی و تجاری



کاغذ و محصوالت کاغذی )کد آیسیک 21( تولید 

واحدهای فعال
)نفر/سهم از کل کشور(: 

اشتغال49 هزار نفر )1.9 درصد(
تعداد 1710 کارگاه )2.4 درصد(

وضعیت طرح های نیمه تمام 
)نفر/سهم از کل کشور(:

اشتغال 44.8 نفر )3.1درصد(
تعداد  1496 کارگاه )3 درصد(

کد 21 شامل: 
   تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )210( 

عدم تعادل )از ظرفیت های استان کرمانشاه استفاده کامل نشده و در مقابل 
در استان های سمنان، اصفهان، کرمان، سیستان و بلوچستان، یزد، اصفهان، 

آذربایجان شرقی و غربی بارگذاری بیش از ظرفیت انجام شده است(.

مجموع >1000 500-999 100-499 50-99 1-49 اندازه کارگاه )نفر(

49006 4719 1795 12540 8033 21919 میزان اشتغال )نفر(

100 9.6 3.7 25.6 16.4 44.7 سهم )درصد(

وضعیت موجود فضای مطلوب 

مقایسه وضعیت مطلوب و موجود استقرار فیزیکی رشته فعالیت های  صنعتی، معدنی و تجاری



انتشارات و چاپ )کد آیسیک 22(

واحدهای فعال
)نفر/سهم از کل کشور(: 

اشتغال8.7 هزار نفر )0.3 درصد(
تعداد 274 کارگاه )0.4 درصد(

وضعیت طرح های نیمه تمام 
)نفر/سهم از کل کشور(:

اشتغال 2.28 هزار نفر)0.2درصد(
تعداد  97 کارگاه )0.2 درصد(

کد 22 شامل: انتشار )221(؛ چاپ و فعالیت های خدماتی مربوط 
به چاپ )222( و تکثیر رسانه های ضبط شده )223( 

عدم تعادل )از ظرفیت های استان کرمانشاه استفاده کامل نشده و در مقابل 
در استان های سمنان، اصفهان، کرمان، سیستان و بلوچستان، یزد، اصفهان، 

آذربایجان شرقی و غربی بارگذاری بیش از ظرفیت انجام شده است(.

مجموع >1000 500-999 100-499 50-99 1-49 اندازه کارگاه )نفر(

49006 1007 866 2220 1479 3171 میزان اشتغال )نفر(

100 11.5 9.9 25.4 16.9 36.3 سهم )درصد(

وضعیت موجود فضای مطلوب 

مقایسه وضعیت مطلوب و موجود استقرار فیزیکی رشته فعالیت های  صنعتی، معدنی و تجاری



کک وفراورده های حاصل ازنفت )کد آیسیک 23( 

واحدهای فعال
)نفر/سهم از کل کشور(: 

اشتغال 74.5هزار نفر )2.9درصد(
تعداد  1266 کارگاه )1.6 درصد(

وضعیت طرح های نیمه تمام 
)نفر/سهم از کل کشور(:

اشتغال39.5 هزار نفر )2.7 درصد(
تعداد 582 )1.2 درصد(

کد 23 شامل: تولید فراورده های کوره کک )231(
تولید فراورده های نفتی تصفیه شده )232(

عدم تعادل )از ظرفیت های استان های خراسان جنوبی و کردستان استفاده کامل 
نشده و در مقابل در استان های سمنان، اصفهان و سیستان و بلوچستان بارگذاری 

بیش از ظرفیت انجام شده است(.

مجموع >1000 500-999 100-499 50-99 1-49 اندازه کارگاه )نفر(

74571 33396 10262 7080 6300 17533 میزان اشتغال )نفر(

100 44.8 13.8 9.5 8.4 23.5 سهم )درصد(

وضعیت موجود فضای مطلوب 

مقایسه وضعیت مطلوب و موجود استقرار فیزیکی رشته فعالیت های  صنعتی، معدنی و تجاری



کد 24 شامل :    تولید مواد شیمیایی اساسی )241(
تولید سایر محصوالت شیمیایی)542(

تولید الیاف مصنوعی )243(

عدم تعادل )از ظرفیت های استان های ایالم، کردستان، خراسان رضوی استفاده کامل 
نشده و در مقابل در استان های هرمزگان،  بخش های غربی استان سیستان و 

بلوچستان، آذربایجان غربی و قم بارگذاری بیش از ظرفیت انجام شده است(.

واحدهای فعال
)نفر/سهم از کل کشور(: 

اشتغال233.7 هزار نفر)9.2درصد(
تعداد 5793 کارگاه )8.1 درصد(

وضعیت طرح های نیمه تمام 
)نفر/سهم از کل کشور(:

اشتغال 166.3 هزار نفر )11.6 درصد(
تعداد  5685 کارگاه )11.6 درصد(

مجموع >1000 500-99 100-499 50-99 1-49 اندازه کارگاه )نفر(

233758 36284 27998 67362 29455 72659 میزان اشتغال )نفر(

100 15.5 12.0 28.8 12.6 31.1 سهم )درصد(

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)کد آیسیک 24(

وضعیت موجود فضای مطلوب 

مقایسه وضعیت مطلوب و موجود استقرار فیزیکی رشته فعالیت های  صنعتی، معدنی و تجاری



محصوالت از الستیک وپالستیک)کد آیسیک 25(

کد 25 شامل :  
    تولید محصوالت الستیکی بجز کفش )251(
تولید محصوالت پالستیکی بجز کفش )252(

عدم تعادل )از ظرفیت های استان های کردستان، ایالم و بوشهراستفاده کامل نشده 
و در مقابل در استان های سمنان، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان

 بارگذاری بیش از ظرفیت انجام شده است(.

واحدهای فعال
)نفر/سهم از کل کشور(: 

اشتغال176.8هزار نفر )7 درصد(
تعداد 7441 کارگاه )10.5 درصد(

وضعیت طرح های نیمه تمام 
)نفر/سهم از کل کشور(:

اشتغال 94.3 هزارنفر )6.6 درصد(
تعداد  5093 کارگاه )10.4 درصد(

مجموع >1000 500-99 100-499 50-99 1-49 اندازه کارگاه )نفر(

176806 15196 7485 38604 26168 89353 میزان اشتغال )نفر(

100 8.6 4.2 21.8 14.8 50.5 سهم )درصد(

وضعیت موجود فضای مطلوب 

مقایسه وضعیت مطلوب و موجود استقرار فیزیکی رشته فعالیت های  صنعتی، معدنی و تجاری



کانی غیرفلزی)کد آیسیک 26( سایرمحصوالت 

کد 26 شامل :  
      تولید شیشه و محصوالت شیشه ای )261( تولید محصوالت 

کانی غیر فلزی طبقه بندی نشده در جای دیگر )269(

عدم تعادل )از ظرفیت های استان های خراسان جنوبی و کردستان استفاده کامل 
نشده و در مقابل در استان های آذربایجان غربی،کرمان، سمنان ، کرمان و هرمزگان 

بارگذاری بیش از ظرفیت انجام شده است(.

واحدهای فعال
)نفر/سهم از کل کشور(: 

اشتغال375.4هزار نفر )14.8 درصد(
تعداد 15369 کارگاه )21.6 درصد(

وضعیت طرح های نیمه تمام 
)نفر/سهم از کل کشور(:

اشتغال 185.8 هزارنفر )12.9 درصد(
تعداد  7398 کارگاه )15.1 درصد(

مجموع >1000 500-99 100-499 50-99 1-49 اندازه کارگاه )نفر(

375381 20878 30157 92283 47735 184328 میزان اشتغال )نفر(

100 5.6 8.0 24.6 12.7 49.1 سهم )درصد(

وضعیت موجود فضای مطلوب 

مقایسه وضعیت مطلوب و موجود استقرار فیزیکی رشته فعالیت های  صنعتی، معدنی و تجاری



تولید فلزات اساسی )کد آیسیک 27(

کد 27 شامل :  
   توليد محصوالت اوليه آهن و فوالد )271( توليد فلزات اساسی 
گرانبها و فلزات اساسی غيرآهنی )279( ريخته گري فلزات )273(

عدم تعادل )از ظرفیت های استان های خراسان جنوبی، ایالم و کردستان استفاده 
کامل نشده و در مقابل در استان های یزد،کرمان،  سمنان،بارگذاری بیش از ظرفیت 

انجام شده است(.

واحدهای فعال
)نفر/سهم از کل کشور(: 

اشتغال199.3 هزار نفر )7.8 درصد(
تعداد 2760 کارگاه )3.9 درصد(

وضعیت طرح های نیمه تمام 
)نفر/سهم از کل کشور(:

اشتغال 129.5 هزارنفر )9 درصد(
تعداد  1476 کارگاه )3 درصد(

مجموع >1000 500-99 100-499 50-99 1-49 اندازه کارگاه )نفر(

199338 69922 24930 54096 18041 32349 میزان اشتغال )نفر(

100 35.1 12.5 27.1 9.1 16.2 سهم )درصد(

وضعیت موجود فضای مطلوب 

مقایسه وضعیت مطلوب و موجود استقرار فیزیکی رشته فعالیت های  صنعتی، معدنی و تجاری



محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )کد آیسیک 28(

کد 28 شامل: تولید محصوالت فلزی ساختمانی، مخازن، 
انباره ها و مولدهای بخار )281( تولید سایر محصوالت فلزی 

فابریکی و فعالیت های خدماتی فلز کاری )289(

عدم تعادل )از ظرفیت های استان خوزستان استفاده کامل نشده و در مقابل در 
استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کرمان، سیستان و بلوچستان، سمنان، 

قم، خراسان رضوی و یزد بارگذاری بیش از ظرفیت انجام شده است(.

واحدهای فعال
)نفر/سهم از کل کشور(: 

اشتغال149.8 هزار نفر )5.9 درصد(
تعداد 6013 کارگاه )8.4 درصد(

وضعیت طرح های نیمه تمام 
)نفر/سهم از کل کشور(:

اشتغال 77.2 هزارنفر )5.4 درصد(
تعداد  4447 کارگاه )9.1 درصد(

مجموع >1000 500-99 100-499 50-99 1-49 اندازه کارگاه )نفر(

149864 6216 7726 46166 21861 67895 میزان اشتغال )نفر(

100 4.1 5.2 30.8 14.6 45.3 سهم )درصد(

وضعیت موجود فضای مطلوب 

مقایسه وضعیت مطلوب و موجود استقرار فیزیکی رشته فعالیت های  صنعتی، معدنی و تجاری



ساخت ماشین آالت وتجهیزات )کد آیسیک 29(

کد 29 شامل:  تولید ماشین آالت با کاربرد عام )291(
تولید ماشین آالت با کاربرد خاص )292(

تولید وسایل خانگی طبقه بندی نشده در جای دیگر  )293(

عدم تعادل )از ظرفیت های استان های یزد، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی 
استفاده کامل نشده و در مقابل در استان های کرمان، آذربایجان غربی، بارگذاری 

بیش از ظرفیت انجام شده است(.

واحدهای فعال
)نفر/سهم از کل کشور(: 

اشتغال193.1 هزارنفر )7.6 درصد(
تعداد 5552 کارگاه )7.8 درصد(

وضعیت طرح های نیمه تمام 
)نفر/سهم از کل کشور(:

اشتغال 95.9 هزارنفر ) 6.7 درصد(
تعداد  3448 کارگاه )7 درصد(

مجموع >1000 500-99 100-499 50-99 1-49 اندازه کارگاه )نفر(

193085 34079 17259 52416 25600 63731 میزان اشتغال )نفر(

100 17.6 8.9 27.1 13.3 33.0 سهم )درصد(

وضعیت موجود فضای مطلوب 

مقایسه وضعیت مطلوب و موجود استقرار فیزیکی رشته فعالیت های  صنعتی، معدنی و تجاری



تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی )کد آیسیک 30(

کد 30 شامل: 
 تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی )300(

این رشته فعالیت تنها برای استان تهران به عنوان اولویت در نظر گرفته شده است 
و از ظرفیت های این استان نیز استفاده شده است هرچنددر بخش های کوچکی از 
استان های، قم، کرمان، خوزستان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان غربی، گیالن و 

اردبیل نیز این صنعت استقرار دارد.

واحدهای فعال
)نفر/سهم از کل کشور(: 

اشتغال10.8 هزارنفر )0.4 درصد(
تعداد 272 کارگاه ) 0.4درصد(

وضعیت طرح های نیمه تمام 
)نفر/سهم از کل کشور(:

اشتغال 7.6 هزارنفر ) 0.5 درصد(
تعداد  398 کارگاه )0.8 درصد(

مجموع >1000 500-99 100-499 50-99 1-49 اندازه کارگاه )نفر(

10772 1212 1128 3763 1454 3215 میزان اشتغال )نفر(

100 11.3 10.5 34.9 13.5 29.8 سهم )درصد(

وضعیت موجود فضای مطلوب 

مقایسه وضعیت مطلوب و موجود استقرار فیزیکی رشته فعالیت های  صنعتی، معدنی و تجاری



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

واحدهای فعال
)نفر/سهم از کل کشور(: 

اشتغال 95.3 نفر )3.7 درصد(
تعداد  2118 کارگاه )3 درصد(

وضعیت طرح های نیمه تمام 
)نفر/سهم از کل کشور(:

اشتغال44.8 هزار نفر )3 درصد(
تعداد 1561 )3.2 درصد(

کد 31 شامل: تولید موتورهای برق و ژنراتور و ترانسفورماتور )311( تولید دستگاه های 
توزیع و کنترل نیروی برق )312( تولید سیم و کابل عایق بندی شده )313( تولید 
انباره ها و پیل ها و باطری های اولیه )314( تولید المپ های الکتریکی و تجهیزات 

روشنایی )315( تولید سایر تجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده در جای دیگر )319(

عدم تعادل )از ظرفیت های استان خراسان جنوبی استفاده کامل نشده و در مقابل 
در استان های هرمزگان، آذربایجان غربی، سمنان و قزوین بارگذاری بیش از ظرفیت 

انجام شده است(.

مجموع >1000 500-99 100-499 50-99 1-49 اندازه کارگاه )نفر(

95281 10551 12389 31322 14870 26149 میزان اشتغال )نفر(

100 11.1 13.0 32.9 15.6 27.4 سهم )درصد(

وضعیت موجود فضای مطلوب 

مقایسه وضعیت مطلوب و موجود استقرار فیزیکی رشته فعالیت های  صنعتی، معدنی و تجاری



تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی )کد آیسیک 32(

واحدهای فعال
)نفر/سهم از کل کشور(: 

اشتغال20.8 هزار نفر )0.8 درصد(
تعداد 393 کارگاه )0.6 درصد(

وضعیت طرح های نیمه تمام 
)نفر/سهم از کل کشور(:

اشتغال 14.9 هزارنفر )1درصد(
تعداد  330 کارگاه )0.7 درصد(

کد 32 شامل: تولید المپ ها و المپ های لوله ای الکترونیکی و سایر اجزای الکترونیکی 
)321( تولید فرستنده های تلویزیونی و رادیویی و دستگاه های مخصوص سیستم های 
ارتباط تلفنی و تلگرافی )322( تولید گیرنده های تلویزیون و رادیو، دستگاه های ضبط یا 

پخش صوت و ویدئو و کاالهای وابسته )323(

عدم تعادل )از ظرفیت های استان کرمان استفاده کامل نشده و در مقابل در 
استان های خوزستان،آذربایجان غربی، بارگذاری بیش از ظرفیت انجام شده است(.

مجموع >1000 500-99 100-499 50-99 1-49 اندازه کارگاه )نفر(

20852 4186 3570 6403 2110 4583 میزان اشتغال )نفر(

100 20.1 17.1 30.7 10.1 22.0 سهم )درصد(

وضعیت موجود فضای مطلوب 

مقایسه وضعیت مطلوب و موجود استقرار فیزیکی رشته فعالیت های  صنعتی، معدنی و تجاری



تولید  ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعت های مچی و انواع دیگر ساعت )کد آیسیک 33(

واحدهای فعال
)نفر/سهم از کل کشور(: 

اشتغال43.9 هزارنفر )1.7 درصد(
تعداد 1276 کارگاه )1.8 درصد(

وضعیت طرح های نیمه تمام 
)نفر/سهم از کل کشور(:

اشتغال 26.3 هزارنفر )1.8درصد(
تعداد  1123 کارگاه )2.3 درصد(

کد 32 شامل: توليد وسايل و ابزار پزشكي و وسايل ويژه ي اندازه گيري و كنترل و 
آزمايش و دريانوردي و منظورهاي ديگر بجز ابزارهاي اپتيكي )331( 

توليد ابزارهاي اپتيكي و تجهيزات عكاسي )332( 
توليد ساعت هاي مچي و انواع ديگر ساعت ـ وسايل اندازه گيري زمان )333(

عدم تعادل )از ظرفیت های استان ایالم استفاده کامل نشده و در مقابل در 
استان های یزد، هرمزگان، سمنان، آذربایجان غربی،  زنجان، گیالن، اردبیل، گلستان، 

مازندران و سیستان و بلوچستان بارگذاری بیش از ظرفیت انجام شده است(.

مجموع >1000 500-99 100-499 50-99 1-49 اندازه کارگاه )نفر(

43982 3952 5036 10118 7624 17252 میزان اشتغال )نفر(

100 9.0 11.5 23.0 17.3 39.2 سهم )درصد(

وضعیت موجود فضای مطلوب 

مقایسه وضعیت مطلوب و موجود استقرار فیزیکی رشته فعالیت های  صنعتی، معدنی و تجاری



تولید وسایل نقلیه ی موتوری و تریلر و نیم تریلر )کد آیسیک 34(

واحدهای فعال
)نفر/سهم از کل کشور(: 

اشتغال170.3 هزار نفر )6.7 درصد(
تعداد 1575 کارگاه )2.2 درصد(

وضعیت طرح های نیمه تمام 
)نفر/سهم از کل کشور(:

اشتغال 50.5 هزارنفر )3.5 درصد(
تعداد  965 کارگاه )2 درصد(

کد 34 شامل: تولید وسایل نقلیه ی موتوری )341(
تولید بدنه ـ اتاق سازی ـ برای وسایل نقلیه ی موتوری و ساخت تریلر و نیم تریلر )342(

تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه ی موتوری و موتور آن ها )343(

عدم تعادل )از ظرفیت های استان های کرمان استفاده کامل نشده و در مقابل در 
استان های خوزستان، آذربایجان غربی، بارگذاری بیش از ظرفیت انجام شده است(.

مجموع >1000 500-99 100-499 50-99 1-49 اندازه کارگاه )نفر(

170325 81656 18459 43522 9921 16767 میزان اشتغال )نفر(

100 47.9 10.8 25.6 5.8 9.8 سهم )درصد(

وضعیت موجود فضای مطلوب 

مقایسه وضعیت مطلوب و موجود استقرار فیزیکی رشته فعالیت های  صنعتی، معدنی و تجاری



تولید سایر وسایل حمل و نقل )کد آیسیک 35(

واحدهای فعال
)نفر/سهم از کل کشور(: 

اشتغال36.6 هزار نفر )1.4 درصد(
تعداد 468 کارگاه )0.7 درصد(

وضعیت طرح های نیمه تمام 
)نفر/سهم از کل کشور(:

اشتغال 9.9 هزار نفر )0.7درصد(
تعداد  279 کارگاه )0.6 درصد(

کد 35 شامل: تولید و تعمیر انواع وسایل نقلیه ی آبی )351( تولید و تعمیر تجهیزات 
راه آهن )352( تولید وسایل نقلیه ی هوایی و فضایی )353(

تولید سایر وسایل حمل و نقل طبقه بندی نشده در جای دیگر )359(

عدم تعادل )از ظرفیت های استان های سمنان، تهران، قزوین، آذربایجان شرقی، 
آذربایجان غربی استفاده کامل نشده و در مقابل در استان های خراسان رضوی، یزد و 

زنجان بارگذاری بیش از ظرفیت انجام شده است(.

مجموع >1000 500-99 100-499 50-99 1-49 اندازه کارگاه )نفر(

36629 16005 2588 9008 3435 5593 میزان اشتغال )نفر(

100 43.7 7.1 24.6 9.4 15.3 سهم )درصد(

وضعیت موجود فضای مطلوب 

مقایسه وضعیت مطلوب و موجود استقرار فیزیکی رشته فعالیت های  صنعتی، معدنی و تجاری



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

واحدهای فعال
)نفر/سهم از کل کشور(: 

اشتغال25.2 هزار نفر )1 درصد(
تعداد 2283 کارگاه )1.7 درصد(

وضعیت طرح های نیمه تمام 
)نفر/سهم از کل کشور(:

اشتغال 31.5 هزار نفر )2.2 درصد(
تعداد  2174 کارگاه )4.4 درصد(

کد 36 شامل: 
تولید مبلمان )361(

تولید مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر  )369(

عدم تعادل )در استان های سمنان، کرمان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه 
وبویراحمد و، قم بارگذاری بیش از ظرفیت انجام شده است(.

مجموع >1000 500-99 100-499 50-99 1-49 اندازه کارگاه )نفر(

25212 0 525 6269 4459 13959 میزان اشتغال )نفر(

100 0.0 2.1 24.9 17.7 55.4 سهم )درصد(

وضعیت موجود فضای مطلوب 

مقایسه وضعیت مطلوب و موجود استقرار فیزیکی رشته فعالیت های  صنعتی، معدنی و تجاری


