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1. معربی استاب بوشلر
کیلومتــر مربــع مســاحت، 1.4 درصــد مســاحت کشــور و بــا برخــورداری از 1163400  مشــخصات عمومــی: اســتان بوشــهر بــا 23197 

ــران در  ــار ای ــز آم ــات مرک ــن اطالع ــاس آخری ــن براس ــت. همچنی ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــور را ب ــت کش ــد از جمعی ــر 1.5 درص نف

ــه  ــوده اســت. ایــن اســتان ار شــمال ب ــان ســال 1399، ایــن اســتان دارای10 شهرســتان، 27 بخــش، 40 شــهر و 52 دهســتان ب پای

اســتان خوزســتان و کهگیلویــه و بویراحمــد از جنــوب بــه خلیــج فــارس و اســتان هرمــزگان، از شــرق بــه اســتان فــارس و غــرب بــه 

خلیــج فــارس محــدود شــده اســت.
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جدول  1-1مشخصات استاب بوشلر

23197مساحت )کیلومترمربع(

1.4مساحت استان نسبت به کل کشور )درصد(

1163400جمعیت استان )نفر(

1.5جمعیت استان نسبت به کل کشور )درصد(

موقعیت مکانی

از شمال با خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد

از جنوب به خلیج فارس و هرمزگان

از شرق با استان فارس 

از غرب به خلیج فارس

تقیسمات استانی

10 شهرستان

40 شهر

52 دهستان

داردفرودگاه، نیروگاه، بندر

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

جدول  1-2. شاخص های کالب استاب بوشلر

مقدارشاخص های کالب

81687601ارزش افزوده صنعت استان سال 1398 )میلیون ریال(

925771ارزش افزوده صنعت کشور سال 1398)میلیارد ریال(

28038302ارزش افزوده معدن استان سال 1398 )میلیون ریال(

1020341ارزش افزوده معدن کشور سال 1398)میلیارد ریال(

8.8سهم استان از ارزش افزوده صنعت کشور سال 1398 )درصد(

2.7سهم ارزش افزوده معدن کشور سال 1398 )درصد(

6004صادرات استان سال 1399 ) میلیون دالر(

34794صادرات کشور سال 1399)میلیون دالر(

17.2سهم استان از صادرات کشور )درصد(

ماخذ: مرکز آمار ایران، سازمان توسعه و تجارت ایران

مطابــق جــدول فــوق ارزش افــزوده صنعــت و معــدن در اســتان بوشــهر بــه ترتیــب معــادل 81687601  و 28038302 میلیــون ریــال 

بــوده اســت کــه ســهم 8.8 درصــدی از ارزش افــزوده صنعــت و 2.7 درصــدی از معــدن درکل کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

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

جمعیتوسعتشلرستاب
) شلرک های واحدهای صنفیواحدهای صنعتی، معدنی  موجود)هزارنفر

صنعتی

سلم شلرک ها از سلمتعدادسلمنفرسلمکلیومتر مربع
سلمتعدادسلمتعداداستقرار صنایع

1368.25.9298.625.730553.240.71053319.5422بوشهر

1949.78.476.76.6407.013.540077.4316.7تنگستان

1443.86.270.16.0101.70.032806.100جم

6327.427.3252.021.711019.225.81019918.9211دشتستان

5026.521.786.37.4203.518.837046.9211دشتی

2261.09.760.65.2223.820.739407.3211دیر

1721.97.434.83.0101.726.735316.5211دیلم
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جمعیتوسعتشلرستاب
) شلرک های واحدهای صنفیواحدهای صنعتی، معدنی  موجود)هزارنفر

صنعتی

سلم شلرک ها از سلمتعدادسلمنفرسلمکلیومتر مربع
سلمتعدادسلمتعداداستقرار صنایع

--465.12.074.06.4152.60.028865.4عسلویه

1889.08.1107.89.3254.440.951779.6211کنگان

745.23.2102.58.8162.855.9665712.315.6گناوه

23197.71001163.410057310030.85391410018100جمع 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 

ــش از 573  ــتان بی ــی اس ــی و معدن ــای صنعت ــداد واحده ــت. تع ــرداری اس ــال  بهره ب ــهرک در ح ــتان دارای 18 ش ــن اس ــاری، ای تج

کــه از ایــن تعــداد بیــش از 53 درصــد در شهرســتان بوشــهر قــرار دارنــد. واحــد اســت 

وضعیــت صنعــت اســتاب: تعــداد واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان بیــش از 573 واحــد بااشــتغال بالــغ بــر 44610 نفــر می باشــد 

کــه از ایــن تعــداد بیــش از 53  کــه ســهمی حــدود 0.9 درصــد از منظــر اشــتغال نســبت بــه کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت 

درصــد در شهرســتان بوشــهر و دومیــن شهرســتان دشتســتان بــا ســهم 19.2 درصــدی قــرار دارنــد. همچنیــن 30.8 درصــد صنایــع 

اســتان در محــدوده شــهرک های صنعتــی فعــال می باشــند.

وضعیــت معــادب اســتاب: بوشــهر حــدود 167  پروانــه معــدن فعــال  بــا ذخیــره اســمی  216 میلیــون تــن و اشــتغال 1182نفــر دارد. 

گاز شــامل انــواع معــدن ســنگ، شــن و ماســه اســت. مهمتریــن معــادن اســتان بــه جــزء نفــت و 

کشــور را در اختیــار دارد. ایــن اســتان از منظــر  کل واحدهــای صنفــی  بخــش بازرگانــی: در حــوزه بازرگانــی، بوشــهر1.9 درصــد از 

زیرســاخت های نگهــداری کاال، بــا دارا بــودن 1 ســیلو، 3ســردخانه را در ارتبــاط بــا فعالیت هــای بازرگانــی در اختیــار دارد. )جــداول 4-1(

جدول   1-4. زیرساخت های استاب

تعدادزیرساخت ها

18تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

30.8توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )سهم(

3تعداد انبار )گندم(

1تعداد سیلو 

3تعداد سردخانه صنعتی

داردگمرک
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1-1. تولیدات عمده استاب بوشلر
تولیــدات صنعتــی و معدنــی: صنایــع نفــت و گاز بزرگتریــن صنایــع اســتان محســوب شــده و در کنــار آن ســاخت مــواد و محصــوالت 

شــیمیایی و پتروشــیمی، ســاخت تجهیــزات حمــل و نقــل آبــی، مــواد غذایــی و آشــامیدنی و محصــوالت الســتیکی و پالســتیکی از 

مهمتریــن صنایــع اســتان اســت.

تولیــدات کشــاورزی: مهمتریــن محصــوالت کشــاورزی اســتان خرمــا و انــواع صیفــی جــات اســت در برخــی از مناطــق اســتان نیــز 

گنــدم و جــو بــه صــورت آبــی و دیــم رواج دارد. کشــت 

در جدول )1-5 وضعیت طرح های در دست  اجرای صنعتی و معدنی استان بوشهر ارائه شده است.

ح های در دست اجرای صنعتی و معدنی استاب بوشلر جدول  1-5. وضعیت طر

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

039910943184800 تا 20 درصد

20184266144 تا 40 درصد

401150312308 تا 60 درصد

602482627485 تا 80 درصد

801031612851 تا 100 درصد

46213014243589کل

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

مطابــق جــدول فــوق تعــداد طرح هــای اســتان بوشــهر 462طــرح اســت کــه اشــتغالی13014 معــادل هــزار نفــر و بــا ســرمایه 243589 

میلیــارد ریالــی ایجــاد خواهد شــد.

ح های در دست اجرای صنعتی، معدنی در شلرستاب های استاب بوشلر جدول  1-6. وضعیت طر

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

2164312323851.5بوشهر

243231337.1تنگستان 

1120.4جم

353132449.5دشتستان 

15121194.1دشتی 

283313388دیر
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سلم )درصد(مجموع )تعداد(100-8080.1-6060.1-4040.1-2020.1-0نام شلرستاب

21111245.2دیلم 

440.9عسلویه

221235کنگان

3312368گناوه 

39918112410462100کل استان

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

برنامــه اولویت گــذاری تعریــف و تکمیــل طرح هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری اســتان بوشــهر 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. شلرستاب بوشلر
گنــاوه و دشتســتان، از جنــوب و غــرب بــه خلیج فــارس و از شــرق بــه شهرســتان  ایــن شهرســتان از شــمال بــه شهرســتان های 

تنگســتان محــدود شــده اســت.

2-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب بوشلر
در شهرســتان بوشــهر از مجمــوع 10838واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، حــدود 97 درصــد بــا 

پروانــه صنفــی و نزدیــک بــه 3 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند.همچنین از مجمــوع 

، حــدود 47.6  درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز  اشــتغال 55352 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان بوشــهر

ــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)2-1( و جــدول)2-2(. ــه بهره ب ــا مجــوز پروان ــز ب صنفــی و 52.4 درصــد نی

جدول  2-1. ساختار بخش صنعتی شلرستاب بوشلر

(تعداد واحدکد آیسیک رشته بعالیتردیف سلم )درصد(اشتغال)نفر

4410.14ساخت فلزات اساسی)27(1

212400.83ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(2

31840.63ساخت منسوجات)17(3

736,04620.83ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(4

4518,04162.17سایرتجهیزات حمل ونقل)35(5
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(تعداد واحدکد آیسیک رشته بعالیتردیف سلم )درصد(اشتغال)نفر

446682.30سایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(6

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 7
130.01مسافرتی)63(

273931.35محصوالت ازالستیک وپالستیک)25(8

873,40411.73محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(9

30529,020100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول  2-2. ساختار بخش صنفی شلرستاب بوشلر

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

1401350213.3تولیدی1

1671417715.9خدمات فنی2

1905476218.1خدماتی3

55561389052.7توزیعی4

1053326332100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

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

ــته،  ــد داش ــد رش ــهر 7.5 درص ــتان بوش ــت شهرس ، جمعی ــر ــاله اخی ــی دوره 5 س ــه ط ــود اینک ــا وج ــت ب ــهود اس ــدول )3-2( مش ج

کاهــش 35  درصــدی داشــته اســت.  کاهــش 0.7 درصــدی و جمعیــت بیــکار  تعــداد افــراد شــاغل 

جدول  2-3. جمعیت شلرستاب بوشلر

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

298.6321.17.5جمعیت )هزار نفر(

0.7-80.980.3تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

35.1-13.28.6جمعیت بیکار )هزار نفر(

ماخذ: مرکز آمار ایران
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2-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب بوشلر
، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان بوشــهر بــه جــدول)2-4( برنامه ریــزی شــده  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان بوشــهر

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

ــتیک  ــیمیایی، الس ــوالت ش ــواد ومحص ــامیدنی،  م ــی و آش ــواد غذای ــامل م ــی ش ــای صنعت ــتان فعالیت ه ــن شهرس ــای ای فعالیت ه

و پالســتیک، تولیــد ابــزار پزشــکی و اپتیکــی و تولیــد ســایر تجهیــزات حمــل و نقــل می باشــد. 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  2-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب بوشلر

بازرگانی و خدماتصنعت

عمده فروشی و حق العمل کاریصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
 بجز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت)51(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
حمل و نقل زمینی )60(صنایع شیمیایی، بهداشتی و دارویی

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

حمل و نقل آبی )61(تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(

فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل )63( تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل)35(

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

بیمه و بازنشستگی )66(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

2-4. اشتغال مسلوب بخش صنعت معدب وتجارت در ابق 1404
کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان بوشــهر 68956  نفــر خواهــد  بررســی های انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 17698نفــر )25.7 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان بوشــهر اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش  بــود 

صنعــت، معــدن و تجــارت 8424  نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 
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) جدول  2-5. پیش بینی جمعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاب بوشلر )نفر

تعداد شغل مورد تعداد شاغالب جمعیت بیکارجمعیت عنواب
اشتغال صمت سلم )درصد(نیاز )1399-1404(

1346000266003820006895647.632823بوشهر

3454596815980351769847.68424بوشهر

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

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

ــواد  ــع م ــه صنای ــوط ب ــتان مرب ــن شهرس ــه ای ــوط ب ــت دار مرب ــای اولوی ــن طرح ه ــت. مهمتری ــدول)2-6(، اس ــرح ج ــه ش ــرزمین ب س

کــه ایــن  کانــی غیــر فلــزی )26(، ســایر فعالیت هــای خدمــات فنــی و مهندســی اســت  غذایــی و آشــامیدنی )15( و تولیــد محصــوالت 

فعالیت هــا در ایــن شهرســتان درصــد پیشــرفت بــاالی 80 درصــد دارنــد. احیــای واحدهــای صنعتــی و معدنــی نیــز یکــی از مــواردی 

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

در ســطح شهرســتاندر جــدول ذیــل معرفــی شــده اســت. 

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

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

صد 
در

 60
ی 

باال

1296الهام دهداریمبلمان سایرمصنوعات)36(

2896عباس معمارمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

882سید ضیاءالدین محمدیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

3079فنی مهندسی تاوا ابنیه لیانسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

1675علی دشتیساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

1273محمد روح پرورسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

2170یزدان نخل دالکیساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(

770غالمرضا رستمیسایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(

1168صمد وزیریمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

1267بابک بوشهری سنگی زادمحصوالت ازتوتون وتنباکو)16(

1464صنایع بسته بندی موادغذایی نمونه سانیج شیرکوه یزدسایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(

2063محمود زارعساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(

40062صنایع فراساحل)صف(کک وفراورده های حاصل ازنفت)23(

1562پژمان عزتی بنه کهلساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(
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ح رشته بعالیتنوع پروژه (نام واحدشر پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

1860بابک بوشهری سنگی زادساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

صد
در

 59
-1

ن 
 بی

ام
تم

مه 
نی

3053عمل آوری آبزیان مرجان نور بوشهرمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

853علی داستانمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

547نام آوران قیام جنوب تنگستانکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

4935بهاران صنعت نیرو لیانسایرتجهیزات حمل ونقل)35(

531رضیه محمودیکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

8028پتروشیمی خارگساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

3526بازرگانی رادین تجارت سامانمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

519مجتبی مقدسسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

4018انجمن نیک اختران سبز جنوبپوشاک وعمل آوردن پوست خز)18(

1616آرش بهزادیماشین آالت ودستگاههای برقی)31(

1014غالمرضا زندی مفردسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

4213جمیله شناویانساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

1313غالمحسین اسالمی پورماشین آالت ودستگاههای برقی)31(

1813فرهاد شهرآزادفردسایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(

1813حمیرا صمدیان مطلقساخت منسوجات)17(

2011محمد علی یوسف صفتپوشاک وعمل آوردن پوست خز)18(

810سعید روانی پورمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

387هونامیک کاغذ زاگرسساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(

207عبدالرحیم نبی پورپوشاک وعمل آوردن پوست خز)18(

136مهرداد چکش زنوسایل نقلیه موتوری)34(

86محمد حمیدیابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33(

655لیان صنعت خلیج فارسساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

105علیرضا دشتیساخت فلزات اساسی)27(

153علی منصوریانماشین آالت ودستگاههای برقی)31(

103محمدرضا سلیمیبازیافت)37(

71نوین کاردانیمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت
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3. شلرستاب تنگستاب
شهرســتان تنگســتان اســتان بوشــهر از شــمال بــه شهرســتان های بوشــهر و دشتســتان،  از جنــوب بــه شهرســتان دشــتی و از غــرب 

بــه شهرســتان دشتســتان و از شــرق بــه خلیــج فــارس محــدود شــده اســت. 

3-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب
در شهرســتان تنگســتان از مجمــوع 4047 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 99 درصــد 

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

اشــتغال نزدیــک بــه 10910 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان تنگســتان، حــدود 91.8 درصــد اشــتغال از طریــق 

مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)3-1( و جــدول)2-3(.

جدول  3-1. ساختار بخش صنعتی شلرستاب تنگستاب

(تعداد واحدکد آیسیک رشته بعالیتردیف سلم )درصد(اشتغال)نفر

1121.34استخراج سایرمعادن)14(1

2370779.17سایرتجهیزات حمل ونقل)35(2

1617419.48محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(3

40893100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول  3-2. ساختار بخش صنفی شلرستاب تنگستاب

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

636159015.9تولیدی1

624156015.6خدمات فنی2

3749359.3خدماتی3

2373593259.2توزیعی4

400710017100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

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

، جمعیــت شهرســتان تنگســتان 7.5 درصــد رشــد داشــته،  جــدول )3-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کاهــش 49.7 درصــدی داشــته اســت.  تعــداد افــراد شــاغل  رشــد 1.4 درصــدی و جمعیــت بیــکار 
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) جدول  3-3. جمعیت شلرستاب تنگستاب )هزار نفر

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

76.782.57.5جمعیت 

20.320.61.4تعداد افراد شاغل 

-4.42.249.7جمعیت بیکار 

ماخذ: مرکز آمار ایران

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

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

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

شهرســتان در بخــش صنعــت رشــته فعالیت هــای صنایــع  غذایــی و آشــامیدنی، تولیــد فلــزات اساســی، تولیــد ماشــین آالت و 

تجهیــزات و ســایر تجهیــزات حمــل و نقــل دارای اولویــت تشــخیص داده شــده اســت. همچنیــن در زمینــه فعالیت هــای بازرگانــی 

و خدمــات پشــتیبان تجــارت و بازرگانــی همچــون فعالیت هــای پشــتیبانی و کمکــی حمــل و نقــل و حمــل و نقــل ترکیبــی نیــز دارای 

ظرفیــت اســت. 

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

بازرگانی و خدماتمعدبصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
استخراج سایر 

سنگ های معدنی 
)14(

خرده فروشی )52( - بازارچه مرزی

عمده فروشی و حق العمل کاری
 بجز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت)51(

حمل و نقل زمینی )60(تولید فلزات اساسی )27(

فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل )63( تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(تولید سایر تجهیزات حمل و نقل)35(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

3-4. اشتغال مسلوب بخش صنعت معدب وتجارت در ابق 1404
کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان بوشــهر 68956  نفــر خواهــد  بررســی های انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 4546نفــر )6.5 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان تنگســتان اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش  بــود 

صنعــت، معــدن و تجــارت 2164 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 



استاب بوشلر

19

) جدول  3-5. پیش بینی جمعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاب  تگنستاب )نفر

تعداد شغل مورد تعداد شاغالب جمعیت بیکارجمعیت عنواب
اشتغال صمت سلم )درصد(نیاز )1399-1404(

1346000266003820006895647.632823بوشهر

88745175125184454647.62164تنگستان

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول)6-3(، اســت. مهمتریــن طرح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه صنایــع تولیــد 

کانــی غیرفلــزی )26(، تولیــد محصــوالت فلــزی فابریکــی بجــز ماشــین آالت و تجهیــزات )28(، تولیــد ســایر تجهیــزات  محصــوالت 

کــه ایــن فعالیت هــا در ایــن شهرســتان درصــد پیشــرفت بــاالی 60 درصــد دارنــد.  حمــل و نقــل )35(اســت 

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

ح رشته بعالیتنوع پروژه اشتغال نام واحدشر
) )نفر

پیشربت 
)درصد(

صد
در

 60
ی 

باال

795عبدالحسن وحیدفرمحصوالت غذائی و آشامیدنیها)15(

2566عبداله حیدریمحصوالت فلزی فابریکی)28(

4565مازیار صادقیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

2260مهر پیگیر تنگستانسایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(

صد
در

 59
-1

ن 
 بی

ام
تم

مه 
نی

1053پیشروان فناور کارنماشین آالت دفتری وحسابداری)30(

750آتش آهن سای خلیج فارسساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

438علی فاسمیکامپیوتر و فعالیتهای مربوطه)72(

9031علیرضا عطارهاسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

2430یوسف غالمی تولیدی زغالساخت مواد و محصوالت شیمیائی)24(

168سمیرا مسرورسایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(

75اسد آذریمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت
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4. شلرستاب جم
ــتان  ــه شهرس ــوب ب ــگان، از جن کن ــر و  ــتان دی ــه شهرس ــرب ب ــتی،  از غ ــتان دش ــه شهرس ــمال ب ــهراز ش ــتان بوش ــم اس ــتان ج شهرس

ــت. ــده اس ــدود ش ــارس مح ــتان ف ــه اس ــرق ب ــگان و از ش کن

4-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب
در شهرســتان جــم از مجمــوع 3290 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 99 درصــد بــا 

ــوع  ــن از مجم ــند. همچنی ــت می باش ــه فعالی ــغول ب ــی مش ــرداری صنعت ــره ب ــه به ــوز پروان ــا مج ــد ب ــر از 1 درص کمت ــی و  ــه صنف پروان

اشــتغال نزدیــک بــه 8286 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان جــم، حــدود 99 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز 

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

جدول  4-1. ساختار بخش صنعتی شلرستاب جم

(تعداد واحدکد آیسیک رشته بعالیتردیف سلم )درصد(اشتغال)نفر

44045.98استخراج سایرمعادن)14(1

21618.39ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(2

166.90ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(3

11112.64محصوالت ازالستیک وپالستیک)25(4

21416.09محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(5

1087100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول  4-2. ساختار بخش صنفی شلرستاب جم

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

483120715تولیدی1

457114214خدمات فنی2

426106513خدماتی3

1914478558توزیعی4

27398199100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف
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4-2. ساختار جمعیت شلرستاب جم
کــه از  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

، جمعیــت شهرســتان جــم 7.5 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  جــدول )4-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کاهــش 17.3 درصــدی داشــته اســت.  کاهــش 15.5 درصــدی و جمعیــت بیــکار  افــراد شــاغل 

) جدول  4-3. جمعیت شلرستاب جم )هزار نفر

نرخ رشد)درصد(13951399ردیف

70.175.37.5جمعیت 

-22.318.815.5تعداد افراد شاغل 

-2.42.017.3جمعیت بیکار 

ماخذ: مرکز آمار ایران

4-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب جم
، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان جــم بــه جــدول)4-4( برنامه ریــزی شــده اســت.  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان بوشــهر

کــه بــا توجــه بــه  کــی از ایــن اســت  تقســیم بندی نقشــه مطلــوب ایــن شهرســتان بــه بخش هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری حا

جدیــد بــودن تشــکیل ایــن شهرســتان در تقســیم بندی های سیاســی کشــور در حــال حاضــر چنــدان فعالیــت صنعتــی بــرای آن 

گرفتــه نشــده اســت. در نظــر 

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

بازرگانی و خدماتمعدبصنعت

سایر فعالیت های کسب و کار )74(صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

4-4. اشتغال مسلوب بخش صنعت معدب وتجارت در ابق 1404
کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان بوشــهر68956 نفــر خواهــد  بررســی های انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 4152 نفــر )6 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان جــم اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت،  بــود 

معــدن و تجــارت 1976 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 
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) جدول  4-5. پیش بینی جمعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاب جم )نفر

تعداد شاغالب جمعیت بیکارجمعیت عنواب
تعداد شغل مورد 
نیاز )1399-1404(

) ) نفر
اشتغال صمت سلم )درصد(

1346000266003820006895647.632823بوشهر

81046159922999415247.61976جم

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

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

بــه شــرح جــدول)4-6(، اســت. بــا توجــه بــه عــدم وجــود طرح هــای دردســت انجــام صنعتــی در ایــن شهرســتان 12 طــرح صنعتــی 

متناســب بــا شــرایط شهرســتان جــم بــرای ســرمایه گذاری پیشــنهاد داده شــده اســت.

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

ح رشته بعالیتنوع پروژه (نام واحد / نام محصولشر پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام بین 
کشت و تولید و بسته بندی محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(1-59 درصد

1336محصوالت کشاورزی دژ برج تشان

پیشنهادی

30انواع پکتینصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

15سرکه خرماصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

40ساخت کاغذ و مقواتولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و 
100تولید بنزین سوخت های هسته ای )23(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و 
100تولید بوتان و پروپان مایعسوخت های هسته ای )23(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و 
100گاز مایع شده )LPG(سوخت های هسته ای )23(

40پلی اتیلنصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

50پلی پروپیلنصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

30کاتالیست هاصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه 
40المپ و چراغ روشناییبندی نشده در جای دیگر )31(

30انواع پکتینصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

15سرکه خرماصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت
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5. شلرستاب دشتستاب
ــتان های  ــه شهرس ــرب ب ــتی، از غ ــتان دش ــه شهرس ــوب ب ــارس، از جن ــتان ف ــه اس ــمال ب ــهراز ش ــتان بوش ــتان اس ــتان دشتس شهرس

ــه اســتان فــارس محــدود شــده اســت. گنــاوه و از شــرق ب ، تنگســتان و  بوشــهر

5-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب
در شهرســتان دشتســتان از مجمــوع 10309 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 98.9 

ــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن  کمتــر از 1.1 درصــد ب ــا پروانــه صنفــی و  درصــد ب

از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 30558 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان دشتســتان، حــدود 83.4درصــد 

اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)5-1( و جــدول)2-5(.

جدول  5-1. ساختار بخش صنعتی شلرستاب دشتستاب

(تعداد واحدکد آیسیک رشته بعالیتردیف سلم )درصد(اشتغال)نفر

8931.84استخراج سایرمعادن)14(1

3300.59ساخت فلزات اساسی)27(2

61362.69ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(3

2176215.06ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(4

201,04820.71سایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(5

332,63352.03محصوالت ازالستیک وپالستیک)25(6

193597.09محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(7

1105061100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول  5-2. ساختار بخش صنفی شلرستاب دشتستاب

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

1573393215.4تولیدی1

1748437017.1خدمات فنی2

1133283211.1خدماتی3

57451436256.3توزیعی4

1019925497100جمع کل

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

، جمعیــت شهرســتان دشتســتان 7.5 درصــد رشــد داشــته،  جــدول )5-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کاهــش 40 درصــدی داشــته اســت.  تعــداد افــراد شــاغل  رشــد 3.9 درصــدی و جمعیــت بیــکار 

جدول  5-3. جمعیت شلرستاب دشتستاب

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

252.0271.07.5جمعیت )هزار نفر(

65.267.83.9تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

-12.17.340.0جمعیت بیکار )هزار نفر(

ماخذ: مرکز آمار ایران

5-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب دشتستاب
بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان سیســتان و بلوچســتان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان دشتســتان بــه جــدول)4-5( 

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

گرفتــه شــده بــرای ایــن شهرســتان رشــته فعالیت هــای صنایــع غذایــی و آشــامیدنی، منســوجات، صنایــع  کــه اولویت هــای در نظــر 

 تولیــد مــواد و محصــوالت شــیمیایی و ماشــین آالت و تجهیــزات می باشــد. ایــن شهرســتان در فعالیت هــای بازرگانــی از جملــه 

فعالیت هــای پشــتیبان حمــل و نقــل و خدمــات پشــتیبان تجــارت و بازرگانــی دارای ظرفیــت اســت. 

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

بازرگانی و خدماتمعدبصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج سایر 
سنگ های معدنی 

)14(

حمل و نقل زمینی )60(

فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل )63(تولید منسوجات )17(

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

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

بیمه و بازنشستگی )66(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

5-4. اشتغال مسلوب بخش صنعت معدب وتجارت در ابق 1404
کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان بوشــهر68956 نفــر خواهــد  بررســی های انجــام شــده نشــان می دهــد 
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بــود کــه 14939 نفــر )21.6درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان دشتســتان اســت.  از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش 

صنعــت، معــدن و تجــارت 7111 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

) جدول  5-5. پیش بینی جمعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاب دشتستاب )نفر

تعداد شغل مورد تعداد شاغالب جمعیت بیکارجمعیت عنواب
اشتغال صمت سلم )درصد(نیاز )1399-1404(

1346000266003820006895647.632823بوشهر

2916075753827531493947.67111دشتستان

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

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول)5-6(، اســت. مهمتریــن طرح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه صنایــع تولیــد 

کامپیوتــر و فعالیت هــای مرتبــط بــا آن اســت.   کاغــذی )21(، ســایر فعالیت هــای خدمــات مهندســی و  کاغــذ و محصــوالت 

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

ح رشته بعالیتنوع پروژه (نام واحد/ محصولشر پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

صد
در

 60
ی 

باال

691پرویز بهروزیسایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(

1187هادی قلعه نژادچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

865حمید آکخواهساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(

563سید اسماعیل موسوی حقیقیکامپیوتروفعالیت های مربوطه)72(

1660اکسیژن نیکان صنعت مهرگانسایرفعالیت های خدمات مهندسی)74(

صد
در

 59
 تا 

1

9041رخسار نیک آفرین زرینساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

537احمدرضا آسیائی مقدمکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

422فرشاد بارگاهی اصلکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

1421مریم احمدیان منفردابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33(

418علی امیریانکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

1810نعیمه اشرفسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

58محسن سهراب پورکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

45هدیه سازه دشتستانسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت
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6. شلرستاب دشتی
شهرســتان دشــتی اســتان بوشــهر از شــمال بــه شهرســتان های دشتســتان و تنگســتان، از غــرب تنگســتان و خلیــج فــارس،  از شــرق 

اســتان فــارس و از جنــوب شهرســتان های دیــر و جــم محــدود شــده اســت. 

6-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب
در شهرســتان دشــتی از مجمــوع 2724 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 99درصــد بــا 

ــوع  ــن از مجم ــند. همچنی ــت می باش ــه فعالی ــغول ب ــی مش ــرداری صنعت ــره ب ــه به ــوز پروان ــا مج ــد ب ــر از 1 درص کمت ــی و  ــه صنف پروان

اشــتغال نزدیــک بــه 9632 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان دشــتی، حــدود 96 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز 

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

جدول  6-1. ساختار بخش صنعتی شلرستاب دشتی

(تعداد واحدکد آیسیک رشته بعالیتردیف سلم )درصد(اشتغال)نفر

1113435.92استخراج سایرمعادن)14(1

141.07ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(2

4246.43محصوالت ازالستیک وپالستیک)25(3

421156.57محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(4

20373100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول  6-2. ساختار بخش صنفی شلرستاب دشتی

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

686169018.3تولیدی1

559139715.1خدمات فنی2

3649109.8خدماتی3

2105526256.8توزیعی4

27049259100جمع کل

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

ــته،  ــد داش ــد رش ــتی 7.5 درص ــتان دش ــت شهرس ، جمعی ــر ــاله اخی ــی دوره 5 س ــه ط ــود اینک ــا وج ــت ب ــهود اس ــدول )6-3( مش ج

کاهــش 37.9 درصــدی داشــته اســت.  تعــداد افــراد شــاغل  رشــد 3.6 درصــدی و جمعیــت بیــکار 

جدول  6-3. جمعیت شلرستاب دشتی

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

86.392.87.5جمعیت )هزار نفر(

22.423.23.6تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

-4.02.537.9جمعیت بیکار )هزار نفر(

ماخذ: مرکز آمار ایران

6-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب دشتی
، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان دشــتی بــه جــدول)6-4( برنامه ریــزی شــده  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان بوشــهر

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

فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای مرتبــط بــا صنایــع  غذایــی و آشــامیدنی و منســوجات اســت.

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

معدبصنعت

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

تولید منسوجات )17(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

6-4. اشتغال مسلوب بخش صنعت معدب وتجارت در ابق 1404
کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان بوشــهر68956 نفــر خواهــد  بررســی های انجــام شــده نشــان می دهــد 

ــش  ــرای بخ ــر ب ــورد نظ ــتغال م ــداد اش ــان تع ــن می ــت. از ای ــتی اس ــتان دش ــه شهرس ــوط ب ــد( آن مرب ــر )7.4 درص ــه 5116 نف ک ــود  ب

ــت.  ــده اس ــن زده ش ــر تخمی ــارت 2435 نف ــدن و تج ــت، مع صنع
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) جدول  6-5. پیش بینی جمعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاب دشتی)نفر

تعداد شغل مورد تعداد شاغالبجمعیت بیکارجمعیتعنواب
اشتغال صمتسلم )درصد(نیاز )1399-1404(

1346000266003820006895647.632823بوشهر

99867197028341511647.62435دشتی

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

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

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

کــه ایــن فعالیت هــا در ایــن شهرســتان درصــد پیشــرفت بــاالی 60 درصــد دارنــد.  کانــی غیــر فلــزی )26( اســت 

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

ح رشته بعالیت نوع پروژه (نام واحد / محصولشر پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

صد 
در

 60
ی 

باال
ت

شرف
پی

9795صنایع کربنات کلسیم اکباتانسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

1076میثم رضاییکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

3072تعاونی آهک هیدراته گروه 226سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

صد
در

 59
 تا 

ن 1
 بی

ام
تم

مه 
11044ساروج لیان خلیج فارسسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(نی

13712صنایع عمران زاگرس خورموجساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(

119ضرغام یوسفی رادساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(

1403تجارت و توسعه مواد معدنی امید لیانساخت فلزات اساسی)27(

252صنایع پلیمراریاتاک ایرانیانمبلمان سایرمصنوعات)36(

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

7. شلرستاب دیر
کنــگان، از جنــوب و غــرب بــه  شهرســتان دیــر اســتان بوشــهراز شــمال بــه شهرســتان  دشــتی، از شــرق بــه شهرســتان های جــم و 

خلیــج فــارس محــدود شــده اســت.

7-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب
در شهرســتان دیــر از مجمــوع 3962واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 99.4 درصــد بــا 

کمتــر از 0.6 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع  پروانــه صنفــی و 
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، حــدود 77.8 درصــد اشــتغال از طریــق  اشــتغال نزدیــک بــه 12662 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان دیــر

ــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)7-1( و جــدول)2-7(. ــه بهره ب ــا مجــوز پروان مجــوز صنفــی و مابقــی ب

جدول  7-1. ساختار بخش صنعتی شلرستاب دیر

(تعداد واحدکد آیسیک رشته بعالیتردیف سلم )درصد(اشتغال)نفر

5742.63استخراج سایرمعادن)14(1

32,46087.45ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(2

1160.57سایرتجهیزات حمل ونقل)35(3

140.14سایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(4

290.32محصوالت ازالستیک وپالستیک)25(5

102508.89محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(6

222813100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول  7-2. ساختار بخش صنفی شلرستاب دیر

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

444111011.3تولیدی1

539134713.7خدمات فنی2

3468658.8خدماتی3

2611652766.3توزیعی4

39409849100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

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

، جمعیــت شهرســتان دیــر 7.5 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  جــدول )7-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کاهــش نــرخ مشــارکت )کاهــش  کــه ناشــی از  کاهــش داشــته اســت  کاهــش 6.3 درصــدی و جمعیــت بیــکار 11.8   افــراد شــاغل 

کاهــش شــغل طــی دوره 5 ســاله اخیــر اســت. جمعیــت فعــال در شهرســتان( اســت. نکتــه مهــم دیگــر در ایــن بخــش مربــوط بــه 



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

30

) جدول  7-3. جمعیت شلرستاب دیر)هزار نفر

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

60.665.27.5جمعیت 

-17.416.36.3تعداد افراد شاغل 

-2.01.711.8جمعیت بیکار 

ماخذ: مرکز آمار ایران

7-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب دیر
بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان سیســتان و بلوچســتان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان دیــر بــه جــدول)7-4( برنامه ریــزی 

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

فعالیت هــای ایــن شهرســتان شــامل رشــته فعالیت هــای صنایــع  غذایــی و آشــامیدنی، تولیــد محصــوالت الســتیکی و پالســتیکی و تولیــد ســایر 

تجهیــزات حمــل و نقــل اســت. ایــن شهرســتان در فعالیت هــای بازرگانــی از جملــه فعالیت هــای حمــل و نقــل آبــی  نیــز دارای ظرفیــت اســت. 

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

بازرگانی و خدماتمعدبصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
استخراج سایر 

سنگ های معدنی )14(

عمده فروشی و حق العمل کاری بجز وسایل نقلیه موتوری 
و موتورسیکلت)51(

حمل و نقل آبی )61(تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

7-4. اشتغال مسلوب بخش صنعت معدب وتجارت در ابق 1404
کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان بوشــهر68956 نفــر خواهــد  بررســی های انجــام شــده نشــان می دهــد 

بــود کــه 3593 نفــر )5.2درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان دیراســت.  از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، 

معــدن و تجــارت 1710 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

) جدول  7-5. پیش بینی جمعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاب دیر )نفر

تعداد شغل مورد تعداد شاغالب جمعیت بیکارجمعیت عنواب
اشتغال صمت سلم )درصد(نیاز )1399-1404(

1346000266003820006895647.632823بوشهر

70125138319900359347.61710دیر

ماخذ: گزارش روش شناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدب و تجارت شلرستاب دیر 7-5. طر
آمایــش  قــرار دادن مالحظــات  بــا مدنظــر  طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان دیــر 

ــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه صنایــع تولیــد  ســرزمین بــه شــرح جــدول)7-6(، اســت. مهمتریــن طرح هــای اولویــت دار مربــوط ب

کــه ایــن فعالیت هــا در ایــن شهرســتان درصــد  کانــی غیــر فلــزی )26( اســت  مــواد و محصــوالت شــیمیایی )24( و تولیــد محصــوالت 

ــد.  ــاالی 60 درصــد دارن پیشــرفت ب

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

ح رشته بعالیتنوع پروژه (نام واحد / محصولشر پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

صد
در

 60
ی 

باال

11096متانول کاوهساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

2590ایمن ابزار نگین پارسپوشاک وعمل آوردن پوست خز)18(

1289حسین سبزپوشانمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

1075جعفر عمرانیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

صد
در

 59
 تا 

ن 1
 بی

ام
تم

مه 
نی

5550سرمایه گذاری سیراف انرژیمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

13050سرمایه گذاری سیراف انرژیساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

1550کامران رحیمیساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

1536علی عیدیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

831شهاب سنگ خلیج فارسسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

729تولیدی موادمعدنی اهک ودولومیت جاشکاستخراج سایرمعادن)14(

169یداله جوکارسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

14006پتروشیمی فاتح کیمیاکک وفراورده های حاصل ازنفت)23(

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

8. شلرستاب دیلم
ــج  ــه خلی ــرب ب ــد، از غ ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی ــه اس ــرق ب ــتان، از ش ــتان خوزس ــه اس ــمال ب ــهراز ش ــتان بوش ــم اس ــتان دیل شهرس

ــت. ــده اس ــدود ش ــاوه مح گن ــتان  ــه شهرس ــوب ب ــارس و از جن ف

8-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب
در شهرســتان دیلــم از مجمــوع 3541 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 99.7 درصــد بــا 

کمتــر از 0.3 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع  پروانــه صنفــی و 

اشــتغال نزدیــک بــه 9122 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان دیلــم، حــدود 96.8 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز 

صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)8-1( و جــدول)2-8(.
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جدول  8-1. ساختار بخش صنعتی شلرستاب دیلم

(تعداد واحدکد آیسیک رشته بعالیتردیف سلم )درصد(اشتغال)نفر

193.04استخراج سایرمعادن)14(1

1113.72ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(2

525084.46سایرتجهیزات حمل ونقل)35(3

3268.78محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(4

10296100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول  8-2. ساختار بخش صنفی شلرستاب دیلم

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

317792.59تولیدی1

416104011.8خدمات فنی2

2776927.8خدماتی3

2521630271.4توزیعی4

35318826100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

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

، جمعیــت شهرســتان دیلــم 7.5 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  جــدول )8-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کاهــش 55.4 درصــدی داشــته اســت.  افــراد شــاغل 6.6 درصــد رشــد  و جمعیــت بیــکار 

) جدول  8-3. جمعیت شلرستاب دیلم )هزار نفر

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

34.837.57.5جمعیت 

8.89.46.6تعداد افراد شاغل 

55.4-2.21.0جمعیت بیکار 

ماخذ: مرکز آمار ایران
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8-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب دیلم
ــده  ــزی ش ــدول)8-4( برنامه ری ــه ج ــم ب ــتان دیل ــعه شهرس ــوب توس ــه مطل ، نقش ــهر ــتان بوش ــش اس ــوب آمای ــند مص ــاس س ــر اس ب

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

فعالیت هــای صنایــع غذایــی و آشــامیدنی، تولیــد محصــوالت الســتیکی و پالســتیکی، فلــزات اساســی و ســایر تجهیــزات حمــل و 

کاری بجــز وســایل نقلیــه  نقــل در اولویــت ســرمایه گذاری قــرار دارنــد. عــالوه برایــن دو رشــته فعالیــت عمــده فروشــی و حــق العمــل 

گرفتــه اســت. کار )74( در بخــش خدمــات در اولویــت قــرار  موتــوری و موتورســیکلت)51( و  ســایر فعالیــت هــای کســب و 

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

بازرگانی و خدماتصنعت

عمده فروشی و حق العمل کاری بجز وسایل نقلیه موتوری و صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
موتورسیکلت)51(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

سایر فعالیت های کسب و کار )74( تولید فلزات اساسی )27(

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل)35(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

8-4. اشتغال مسلوب بخش صنعت معدب وتجارت در ابق 1404
کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان بوشــهر68956 نفــر خواهــد  بررســی های انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 2064 نفــر )3درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان دیلــم اســت.  از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت،  بــود 

معــدن و تجــارت 983 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

) جدول  8-5. پیش بینی جمعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاب دیلم )نفر

تعداد شغل مورد تعداد شاغالب جمعیت بیکارجمعیت عنواب
اشتغال صمت سلم )درصد(نیاز )1399-1404(

1346000266003820006895647.632823بوشهر

4029479511435206447.6983دیلم

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدب و تجارت شلرستاب دیلم 8-5. طر
طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان دیلــم بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش 

ســرزمین بــه شــرح جــدول)6-8(، اســت. در ایــن شهرســتان تنهــا چهــار طــرح فعــال وجــود داشــته اســت . 
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدب و تجارت شلرستاب دیلم جدول  8-6. طر

ح رشته بعالیتنوع پروژه (نام واحد / محصولشر پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

باالی 60 
5062آرد مروارید قایدمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(درصد

نیمه تمام 
بین 1 تا 59 

درصد

4353فروغ گستر شینیزماشین آالت ودستگاههای برقی)31(

1722علیرضا نیک بختماشین آالت ودستگاههای برقی)31(

154محمد علی نیک بخشسایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(

101رضابهبهانیاستخراج سایرمعادن)14(

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

9. شلرستاب عسلویه
کنــگان،  از جنــوب بــه اســتان هرمــزگان،  از غــرب بــه خلیــج فــارس و از  شهرســتان عســلویه اســتان بوشــهراز شــمال بــه شهرســتان 

شــرق بــه اســتان فــارس محــدود شــده اســت.

9-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب
در شهرســتان عســلویه از مجمــوع 2901 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 99.5 درصــد 

بــا پروانــه صنفــی و کمتــر از 0.5 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع 

ــه 12880 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان عســلویه، حــدود 56 درصــد اشــتغال از طریــق  اشــتغال نزدیــک ب

مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)9-1( و جــدول)2-9(.

جدول  9-1. ساختار بخش صنعتی شلرستاب عسلویه1

(تعداد واحدکد آیسیک رشته بعالیتردیف سلم )درصد(اشتغال)نفر

3310.55استخراج سایرمعادن)14(1

55,46596.45ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(2

71703.00محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(3

155666100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

1. شهرســتان عســلویه بــه دلیــل قرارگیــری در منطقــه آزاد فعالیت هــای صنعتــی و معدنــی آن زیــر نظــر وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت نبــوده و اطالعــات آن در ســامانه 
بهین بــاب درج نشــده اســت.
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جدول  9-2. ساختار بخش صنفی شلرستاب عسلویه

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

32380711.2تولیدی1

34686512خدمات فنی2

407101714.1خدماتی3

1810452562.7توزیعی4

28867214100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

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

، جمعیــت شهرســتان عســلویه 9.8 درصــد رشــد داشــته،  ــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر جــدول )9-3( مشــهود اســت ب

ــت.  ــته اس ــدی داش ــش 17.6 درص ــکار افزای ــت بی ــدی و جمعی ــش 51.9 درص کاه ــاغل  ــراد ش ــداد اف تع

) جدول  9-3. جمعیت شلرستاب عسلویه)هزار نفر

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

74.079.57.5جمعیت 

-41.419.951.9تعداد افراد شاغل

1.82.117.6جمعیت بیکار 

نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان عسلویه

ــه جــدول)9-4(  ــوب توســعه شهرســتان عســلویه ب ــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان سیســتان و بلوچســتان، نقشــه مطل ب

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 تولیــد مــواد و محصــوالت شــیمیایی، محصوالت الســتیکی و پالســتیکی و تولیــد ماشــین آالت و 

گرفتــه و در بخــش بازرگانــی و خدمــات مرتبــط رشــته فعالیت هــای عمــده فروشــی و  تجهیــزات در بخــش صنعــت در اولویــت قــرار 

حــق العمــل کاری بجــز وســایل نقلیــه موتــوری و موتورســیکلت)51(، حمــل و نقل زمینــی )60(، حمل و نقل آبــی )61(،  فعالیت های 

کار )74(  دارای ظرفیــت اســت.  پشــتیبانی و کمکــی حمــل و نقــل )63(  و ســایر فعالیــت هــای کســب و 
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جدول  9-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب عسلویه

بازرگانی و خدماتصنعت

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

عمده فروشی و حق العمل کاری بجز وسایل نقلیه موتوری و 
موتورسیکلت)51(

حمل و نقل زمینی )60(

حمل و نقل آبی )61(

فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل )63( تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

9-3. اشتغال مسلوب بخش صنعت معدب وتجارت در ابق 1404
کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان بوشــهر68956 نفــر خواهــد  بررســی های انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 4384نفــر )6.4درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان عســلویه اســت.  از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش  بــود 

صنعــت، معــدن و تجــارت 2087 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

) جدول  9-5. پیش بینی جمعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاب عسلویه )نفر

تعداد شغل مورد تعداد شاغالب جمعیت بیکارجمعیت عنواب
اشتغال صمت سلم )درصد(نیاز )1399-1404(

1346000266003820006895647.632823بوشهر

85566168824282438447.62087عسلویه

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدب و تجارت شلرستاب عسلویه 9-4. طر
ــش  ــات آمای ــرار دادن مالحظ ــر ق ــا مدنظ ــلویه ب ــتان عس ــارت شهرس ــدن و تج ــت، مع ــش صنع ــعه بخ ــای توس ــدی طرح ه طبقه بن

ســرزمین بــه شــرح جــدول)9-6(، اســت1. 

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

ح رشته بعالیتنوع پروژه (نام محصولشر پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام 
بین 59-1 

درصد

2219ابراهیم ایزد پناهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

10603پتروشیمی بوشهرکک وفراورده های حاصل ازنفت)23(

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

1. شهرســتان عســلویه بــه دلیــل قرارگیــری در منطقــه آزاد فعالیت هــای صنعتــی و معدنــی آن زیــر نظــر وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت نبــوده و اطالعــات آن در 
ســامانه های وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت درج نشــده اســت.
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10. شلرستاب کنگاب
، از غــرب بــه خلیــج فــارس، از جنــوب بــه شهرســتان  کنــگان اســتان بوشــهراز شــمال بــه شهرســتان های جــم و دیــر شهرســتان 

ــه اســتان فــارس محــدود شــده اســت. عســلویه و از شــرق ب

10-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب
کنــگان از مجمــوع 5202 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 98.3 درصــد  در شهرســتان 

بــا پروانــه صنفــی و کمتــر از 1.7 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع 

کنــگان، حــدود 98.3 درصــد اشــتغال از طریــق  اشــتغال نزدیــک بــه 13162 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان 

مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)10-1( و جــدول)2-10(.

جدول  10-1. ساختار بخش صنعتی شلرستاب کنگاب

(تعداد واحدکد آیسیک رشته بعالیتردیف سلم )درصد(اشتغال)نفر

2104.52سایرتجهیزات حمل ونقل)35(1

3167.24سایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(2

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 3
173.17مسافرتی)63(

43917.65محصوالت ازالستیک وپالستیک)25(4

1514967.42محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(5

25221100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول  10-2ساختار بخش صنفی شلرستاب کنگاب

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

694171713.3تولیدی1

778193214.9خدمات فنی2

686189514.6خدماتی3

2959739757.2توزیعی4

517712941100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف
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10-2. ساختار جمعیت شلرستاب کنگاب
کــه از  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

ــته،  ــد داش ــد رش ــگان 7.5 درص کن ــتان  ــت شهرس ، جمعی ــر ــاله اخی ــی دوره 5 س ــه ط ــود اینک ــا وج ــت ب ــهود اس ــدول )10-3( مش ج

کاهــش 28.8 درصــدی داشــته اســت.   کاهــش 44.4 و جمعیــت بیــکار  تعــداد افــراد شــاغل 

) جدول  10-3 جمعیت شلرستاب کنگاب )هزار نفر

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

107.8115.97.5جمعیت 

-52.129.044.4تعداد افراد شاغل 

-4.43.128.8جمعیت بیکار 

ماخذ: مرکز آمار ایران

10-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب کنگاب
کنــگان بــه جــدول)4-10(  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان سیســتان و بلوچســتان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان 

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

ایــن شهرســتان در تولیــد ماشــین آالت و تجهیــزات طبقه بندی نشــده در جــای دیگــر )29( و تولیــد ســایر تجهیــزات حمــل و 

نقــل)35( دارای اولویــت اســت. همچنیــن 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  10-4 نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب کنگاب

بازرگانی و خدماتصنعت

عمده فروشی و حق العمل کاری تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(
بجز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت)51(

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل)35(

حمل و نقل زمینی )60(

فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل )63(

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

بیمه و بازنشستگی )66(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.
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10-4. اشتغال مسلوب بخش صنعت معدب وتجارت در ابق 1404
کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان بوشــهر68956 نفــر خواهــد  بررســی های انجــام شــده نشــان می دهــد 

ــرای بخــش  کنــگان اســت.  از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر ب کــه 6390 نفــر )9.3 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان  ــود  ب

صنعــت، معــدن و تجــارت 3041 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

) جدول  10-5. پیش بینی جمعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاب کنگاب )نفر

تعداد شغل مورد تعداد شاغالب جمعیت بیکارجمعیت عنواب
اشتغال صمت سلم )درصد(نیاز )1399-1404(

1346000266003820006895647.632823بوشهر

124721246135394639047.63041کنگان

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

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول)10-6(، اســت. ایــن شهرســتان تنهــا چهــار طــرح نیمه تمام و در دســت احــداث دارد و از شهرســتان های 

کــه الزم اســت تــا طرح هــای جدیــدی بــرای آن پیشــنهاد داده شــود.  اســت 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدب و تجارت شلرستاب کنگاب جدول  10-6 طر

ح رشته بعالیتنوع پروژه (نام محصولشر پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه 
تمام 

1030سیدحسن هاشمیمبلمان سایرمصنوعات)36(

1019سعید رزمیسایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(

1815فرزاد مغدانیمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

199سید محسن گلستانیمبلمان سایرمصنوعات)36(

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت
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گناوه 11. شلرستاب 
ــه شهرســتان های بوشــهر و دشتســتان و از  ــه خلیــج فــارس، از جنــوب ب ــم، از غــرب ب ــه شهرســتان دیل گنــاوه شــمال ب شهرســتان 

شــرق بــه شهرســتان دشتســتان و اســتان فــارس محــدود شــده اســت.

11-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب
در شهرســتان گنــاوه از مجمــوع 6673 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 99.8 درصــد بــا 

کمتــر از 0.2 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع  پروانــه صنفــی و 

گنــاوه، حــدود 98.9 درصــد اشــتغال از طریــق  اشــتغال نزدیــک بــه 16822 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان 

مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول )11-1( و جــدول )2-11(.

جدول  11-1.ساختار بخش صنعتی شلرستاب گناوه

(تعداد واحدکد آیسیک رشته بعالیتردیف سلم )درصد(اشتغال)نفر

152.78سایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(1

55731.67محصوالت ازالستیک وپالستیک)25(2

1011865.56محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(3

16180100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول  11-2. ساختار بخش صنفی شلرستاب گناوه

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

694173510.4تولیدی1

778194511.7خدمات فنی2

686171510.3خدماتی3

44991124767.6توزیعی4

665716642100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

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

، جمعیــت شهرســتان گنــاوه 7.5 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  جــدول )3-11( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کاهــش 32.9 درصــدی داشــته اســت.  کاهــش 1.8 درصــدی و جمعیــت بیــکار  افــراد شــاغل 
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) جدول  11-3.جمعیت شلرستاب گناوه )هزار نفر

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

102.5110.27.5جمعیت 

1.8-28.127.6تعداد افراد شاغل 

32.9-4.42.9جمعیت بیکار 

ماخذ: مرکز آمار ایران

گناوه 11-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب 
گنــاوه بــه جــدول )4-11(  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان سیســتان و بلوچســتان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان 

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

ایــن شهرســتان در رشــته فعالیت هــای صنایع غذایــی و آشــامیدنی، منســوجات، فلــزات اساســی و ســایر تجهیــزات حمــل و نقــل 

دارای اولویــت اســت همچنیــن 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  11-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاب گناوه

بازرگانی و خدماتمعدبصنعت

عمده فروشی و حق العمل کاری بجز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت)51(صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

حمل و نقل زمینی )60(تولید منسوجات )17(

حمل و نقل آبی )61(تولید فلزات اساسی )27(

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل)35(

فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل )63( 

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

بیمه و بازنشستگی )66(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

11-4. اشتغال مسلوب بخش صنعت معدب وتجارت در ابق 1404
کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان بوشــهر68956 نفــر خواهــد  بررســی های انجــام شــده نشــان می دهــد 

گنــاوه اســت.  از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش  کــه 6074 نفــر )8.8درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان  بــود 

ــت.  ــده اس ــن زده ش ــر تخمی ــارت 2891 نف ــدن و تج ــت، مع صنع
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) جدول  11-5. پیش بینی جمعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاب گناوه )نفر

تعداد شغل مورد تعداد شاغالب جمعیت بیکارجمعیت عنواب
اشتغال صمت سلم )درصد(نیاز )1399-1404(

1346000266003820006895647.632823بوشهر

118569233933648607447.62891گناوه

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

گناوه ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدب و تجارت شلرستاب  11-5. طر
گنــاوه بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش  طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان 

کانی هــای غیر فلــزی  ســرزمین بــه شــرح جــدول)11-6(، اســت. مهمتریــن در دســت انجــام ایــن  شهرســتان مربــوط بــه تولیــد ســایر 

کــه ایــن فعالیت هــا در ایــن شهرســتان درصــد پیشــرفت بــاالی 60درصــد دارد.  اســت 

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

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

ی
باال

ام 
تم

مه 
نی

صد
در

 60
1767علی زارعیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26( 

1262سهراب بابا حسنیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

ن 
 بی

ام
تم

مه 
نی

صد
در

 59
3536لوتوس ساسا لیانمبلمان سایرمصنوعات)36(1-

308اصغر شهابیساخت منسوجات)17(

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت
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12. جمع بندی استاب بوشلر

1. بررسی وضعیت موجود در استاب 
ــاالی  ــم ب ک ــه 23( از ترا ــور )رتب ــت کش ــد از جمعی ــه19( و 1.5  درص ــور )رتب ــاحت کش ــد از مس ــودن1.4 درص ــا دارا ب ــهر ب ــتان بوش اس

کیلومتــر مربــع برخــوردار اســت. براســاس آخریــن اطالعــات مرکــز آمــار ایــران نــرخ رشــد جمعیــت  جمعیتــی  حــدود 51.2 نفــر در هــر 

کــه  ــرم و صحرایــی اســت  گ ــوده اســت.این اســتان دارای آب و هــوای  ایــن اســتان نیــز طــی دوره 1390-95 معــادل 2.4 درصــد ب

گــرم و خشــک اســت.  گــرم و مرطــوب و دور از دریــا  گرفته انــد هــوا  کــه در مجــاورت بــا دریــا قــرار  درمناطقــی 

ســهم ایــن اســتان از ارزش افــزوده کشــوری در بخــش صنعــت حــدود 8.8 درصــد و در بخــش معــدن 2.7 درصــد بــوده اســت 

کلیــدی در حــوزه تولیــد )صنعتــی و معدنــی( و تجــارت اســتان بوشــهر  )مجموعــا 11.5 درصــد(. از مهم تریــن زیرســاخت های 

ــه مــوارد زیــر اشــاره داشــت: ــوان ب می ت

18 ناحیه و شهرک صنعتی ؛ 	 

1 سیلو؛	 

3 سردخانه صنعتی؛ 	 

1 گمرک، یک پایانه صادراتی و یک نمایشگاه؛	 

 	 . دسترسی به فرودگاه در شهرستان بوشهر

از منظر تعداد واحدهای صنعتی، 74درصد صنایع استان تنها در چهار رشته فعالیت صنعتی  به شرح زیر قرار دارند. 

صنایع غذایی و آشامیدنی )کد 15( با سهم 30 درصد؛	 

ساخت مواد و محصوالت شیمیایی )کد 24( با سهم 18 درصد؛	 

سایر تجهیزات جمل ونقل )کد 35( با سهم 13؛	 

محصوالت الستیک و پالستیک)کد25( با سهم 13 درصد.	 

کارگاه های صنعتی استان نیز در شهرستان بوشهر استقرار دارند. ضمن آنکه 53 درصد از مجموع 

2. مزیت های استاب بوشلر با مالحظات آمایش سرزمین
اســتان بوشــهر در رشــته فعالیت هــای مرتبــط بــا صنایــع غذایــی و آشــامیدنی، صنایــع شــیمیایی و پتروشــیمی، الســتیک و 

پالستیک،ســایر تجهیــزات حمــل و نقــل و تولیــد ماشــین آالت و تجهیــزات طبقه بندی نشــده در جــای دیگــردارای اولویــت اســت. 

جــدول ذیــل اولویت هــای  صنعتــی هــر منطقــه را نشــان می دهــد.
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جدول  12-1. اهم مزیت های صنعتی، معدنی و تجاری استاب بوشلر

صنایع اولیت دارشلرستاب

بوشهر

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

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

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

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

تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل)35(

تنگستان

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

تولید فلزات اساسی )27(

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

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(جم

دشتستان

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

تولید منسوجات )17(

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

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

دشتی
صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

تولید منسوجات )17(

دیر

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

دیلم

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید فلزات اساسی )27(

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل)35(

عسلویه

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(
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صنایع اولیت دارشلرستاب

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

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل)35(

گناوه

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

تولید منسوجات )17(

تولید فلزات اساسی )27(

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل)35(

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 استاب بوشلر
بررســی وضعیــت ســطح فــن آوری صنایــع موجــود اســتان بوشــهر نیــز نشــان می دهــد 41.3درصــد صنایــع )بیشــترین( در ســطح 

متوســط پاییــن و 3.5درصــد صنایــع )کمتریــن( در ســطح فنــاوری بــاال قــرار دارنــد )جــدول 2-12(.

جدول  12-2. سسح تکنولوژی صنایع استاب بوشلر

سلمتعدادعنواب

123.5فناوری باال

7622.3فناوری متوسط باال

14141.3فناوری متوسط پایین

11232.8فناوری پایین

341100جمع کل

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

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

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

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

تطبیــق بــا تصویب نامــه شناســایی مناطــق محــروم )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 

ــی،  ــعه صنعت ــن توس ــطح پایی ــه 2: س ــوردار )منطق ــوب(، کم برخ ــتغال مطل ــاد اش ــرای ایج ــام ب ــه تم ــای نیم ــت طرح ه کفای ــدم  و ع
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معدنــی و تجــاری، زیرســاخت هــای ضعیــف(، عادی/نرمــال )منطقــه 3: مناســب بــه لحــاظ اشــتغال صنعتــی( و برخــوردار )منطقــه 

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

: مناطــق مختلــف به اختصــار عبارتنــد از

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

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

و ایجادی؛

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

کــد؛  را واحدهــای 

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

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

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

 صنعتــی، معدنــی و تجــاری استانی-شهرســتانی منطبق بــر مالحظــات آمایــش« و پــس از صحه گــذاری میدانــی هیــات ارزیابــی 

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

کار قــرار دارد.  دســتور 

ح های اولویت دار استاب 5. طر
کــه از مجمــوع بیــش از 460 طــرح نیمــه تمــام در دســت اجــرا در اســتان بوشــهر )399طرح-بــا ســهم  بررســی ها نشــان می دهــد 

کمتــر از 20 درصــد  و 10 طرح-باســهم 2 درصــد و پیشــرفت بــاالی 80 درصــد( رشــته فعالیت هــای  فعالیتهــای  86درصــد و پیشــرفت 

کانــی غیرفلــزی)26( در اولویــت قــرار دارد.  پشــتیبانی و کمکــی حمــل و نقــل؛ فعالیتهــای آژانســهای مســافرتی)63( و  ســایرمحصوالت 

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

ــد: ــد ش ــاد خواه ــغل ایج ــزار ش ــر 13 ه ــغ ب ــد بال ــرداری برس ــه بهره ب ــا ب ــن طرح ه ــی ای تمام

طرح های نیمه تمام باالی 60 درصد پیشرفت شامل 34 طرح )با سهم 7.3 درصد( در کل استان؛	 

108طرح نیمه تمام اولویت دار بین صفر تا 59 درصد پیشرفت منطبق بر مالحظات آمایشی؛	 
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