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1. معربی استا  ایالا
ــا برخــورداری از 602 هــزار نفــر 0.72 درصــد از  ــع مســاحت، 1.24 درصــد مســاحت کشــور و ب ــر مرب کیلومت ــا 20164  ــام ب اســتان ای

جمعیــت کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت. همچنیــن براســاس آخریــن اطاعــات مرکــز آمــار ایــران ایــن اســتان دارای 12 

ــت. ــوده اس ــتان ب ــهر و 54 دهس ــش، 27 ش ــتان، 29 بخ شهرس
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جدول 1-1. مشخصات استا  ایالا

20164مساحت استان )کیلومترمربع(

1.24مساحت استان نسبت به کّل کشور )درصد(

602000جمعّیت استان )نفر(

0.72جمعّیت استان نسبت به کّل کشور )درصد(

موقعیت مکانی

از شمال: استان کرمانشاه

از شرق: استان لرستان

از غرب: 425 کیلومتر مرز مشترک با عراق

از جنوب: استان خوزستان

672فاصله تا تهران )کیلومتر(

کردی ایامی، لری، لک، عربیگویش محلی

تقسیمات استانی

شهر: 27

شهرستان:  12

بخش:  29

روستا )آبادی(: 750

دهستان:  54

1فرودگاه 

نداردراه آهن

4 مورد بهره برداری و 2 مورد در حال ساختسد

نداردبندر

3 نیروگاه متوسط و 1 نیروگاه کوچکنیروگاه

1پاالیشگاه

ماخذ: گزارش عملکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت ایام، سال 1398.
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در جدول )1-2( شاخص های کان اقتصادی استان ایام نشان داده شده است.

جدول1-2. شاخص های کال  استا  اقتصادی

مقدارشاخص های کال 

13355ارزش افزوده صنعت استان سال 1398 )میلیارد ریال(

5426427ارزش افزوده صنعت کشور سال 1398 )میلیارد ریال(

70349ارزش افزوده معدن استان سال 1398 )میلیارد ریال(

5593461ارزش افزوده معدن کشور سال 1398 )میلیارد ریال(

0.2سهم استان از ارزش افزوده صنعت کشورسال 1398)درصد(

1.26سهم استان از ارزش افزوده معدن کشورسال 1398)درصد(

380.8صادرات استان سال 1399)میلیون دالر(

34795صادرات کشور سال 1399 )میلیون دالر(

0.97سهم استان از صادرات کشور سال 1399)درصد(

ماخذ: گزارش عملکرد صنعت، معدن و تجارت استان ایام، 1398.

مطابــق جــدول فــوق ارزش افــزوده صنعــت و معــدن در اســتان ایــام بــه ترتیــب معــادل بــا 13355 میلیــارد ریــال و 70349 میلیــارد 

کــه ســهم 1.28 درصــدی از ارزش افــزوده صنعــت و معــدن در کل کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت.  ریــال بــوده اســت 

ــر از 20 درصــد  کمت ــه بیــش از 89 درصــد آنهــا پیشــرفت  ک ــام 519 طــرح در دســت اجــرا دارد  مطابــق جــدول )1-3( اســتان ای

داشــته و بیــش از 1.5 درصــد آنهــا پیشــرفت بــاالی 80 درصــد دارنــد. بــا اتمــام ایــن پروژه هــا بیــش  از 16 هــزار شــغل در اســتان ایجــاد 

کــه پیش بینــی شــده اســت ایــن میــزان اشــتغال بــا ســرمایه گذاری 393 هــزار میلیــارد ریالــی محقــق می شــود. خواهــد شــد 

جدول 1-3. وضعیت طرح های در دست اجرای صنعتی و معدنی استا  ایالا

(تعداد طرح هاپیشربت بیزیکی )درصد( حجم سرمایه گذاری )میلیارد ریال(اشتغال )نفر

046411465173971 تا 20

20.11331016474 تا 40

40.16815186581 تا 60

60.1284301290 تا 80

80.18353414703 تا 100

51916554393019جمع کل
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در جــدول )1-4( وضعیــت طرح هــای در دســت اجــرای صنعتــی و معدنــی بــه تفکیــک شهرســتان های اســتان ایــام بــا توجــه بــه 

میــزان پیشــرفت و ســهم هــر یــک درج شــده اســت. 

جدول 1-4. وضعیت طرح های در دست اجرای صنعتی و معدنی در شلرستا  های استا  ایالا

ناا شلرستا 
مجموعمیزا  پیشربت

)تعداد(
سلم
)درصد(

0-2020.1-4040.1-6060.1-8080.1-100

1121142.7آبدانان

2012316422643.5ایام

3441397.5ایوان

51171.3بدره

734218015.4چرداول

330.6چوار

262285.4دره شهر

421111468.9دهلران

161173.3سیروان

1721203.9ملکشاهی

2812316.0مهران

881.5هلیان

464136288519100.0جمع کل

ماخذ: اطاعات دفتر آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، سال 1400.

کلی استان نشان می دهد: بررسی نمای 

ــر اســاس اطاعــات زیرســاخت های فعالیت هــای صنعتــی  نواحــی صنعتــی و تجــاری و وضعیــت واحدهــای صنعتــی موجــود: ب

و تجــاری، ایــن اســتان دارای 15 شــهرک و ناحیــه صنعتــی و همچنیــن یــک منطقــه ویــژه اقتصــادی در حــال  بهره بــرداری اســت. 

وضعیــت صنعــت اســتا : تعــداد واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان بیــش از 526 واحــد بــا اشــتغال بیــش از 10 هــزار نفــر 

کــه از ایــن تعــداد  کــه ســهمی حــدود 0.37 درصــد از منظــر اشــتغال نســبت بــه کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت؛  می باشــد 

بیــش از 43.7 درصــد در شهرســتان ایــام و دومیــن شهرســتان دهلــران بــا ســهم 10.3 درصــدی قــرار دارنــد. همچنیــن 34.2 

درصــد صنایــع اســتان در محــدوده شــهرک های صنعتــی فعــال می باشــند.

ــن و اشــتغال 149 هــزار نفــر  ــره اســمی  7.16 میلیــون ت ــا ذخی ــه معــدن فعــال  ب وضعیــت معــاد  اســتا : ایــام حــدود 54  پروان
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گــچ، ســنگ آهــک، قیــر طبیعــی، الشــه  (، ســنگ  گاز شــامل بیتومیــن )رتبــه 1 کشــور دارد. مهم تریــن معــادن اســتان بــه جــزء نفــت و 

ک رس جهــت تولیــد آجــر اســت. و مالــون، شــن و ماســه ، آلوویــوم آهکــی، شــیل  و مــارن و خــا

کشــور را در اختیــار دارد. ایــن اســتان از منظــر  کل واحدهــای صنفــی  بخــش بازرگانــی: در حــوزه بازرگانــی، ایــام 1.3 درصــد از 

کاال، 16 ســیلو، 10 ســردخانه و 233 انبــار را در ارتبــاط بــا فعالیت هــای بازرگانــی در اختیــار دارد.  زیرســاخت های نگهــداری 

تولیدات عمده استا  ایالا
کســتری، مفتــول  تولیــدات صنعتــی و معدنــی: پلــی اتیلــن ســنگین و ســایر محصــوالت پاییــن دســتی پتروشــیمی، متــان، ســیمان خا

تابیــده شــده، مقاطــع فــوالدی، آرد، انــواع نوشــیدنی و آب معدنــی، پارچــه جیــن، میلگــرد، شــن و ماســه، آجرماشــینی و نــخ فیامنتــی.

، گــردو، زیتــون و لیمو  ، پســته، هلــو و انجیــر و ســایرمحصوالت نظیــر انــار تولیــدات کشــاورزی: عمــده محصــوالت باغــی شــامل  انگــور

گلســتان های تولیــد گل محمــدی و محصــوالت  گیاهــان دارویــی، زعفــران و  در فصــول پاییــز و زمســتان همچنیــن کشــت و تولیــد 

غ و عســل. غ، شــیر خــام، تخــم مــر ، مــر کلــزا و محصــوالت دامــی شــامل گوشــت قرمــز گنــدم، جــو و دانــه روغنــی  زراعــی شــامل 

ــتانی  ــی و اس ــناد مل ــاس اس ــر اس ــام« ب ــتان ای ــاری اس ــی و تج ــی، معدن ــای صنعت ــل طرح ه ــف و تکمی ــذاری تعری ــه اولویت گ »برنام

آمایــش ســرزمین )مصوبــه شــماره 715031 مــورخ 1399/12/27 شــورای عالــی آمایــش( و جمع بنــدی 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 اســتان شهرســتان تدویــن شــده اســت.

1-1. شلرستا  آبدانا 
شهرســتان آبدانــان اســتان ایــام در غــرب ایــران و در جنــوب اســتان ایــام واقــع شده اســت. از نظــر جغرافیایــی ایــن شهرســتان 

گرفتــه اســت. شهرســتان آبدانــان از بخش هــای مرکــزی، ســرابباغ و مورمــوری تشــکیل  کبیر کــوه و دینارکــوه قــرار  کــوه  در میــان دو 

کوهســتانی اســت و بیشــتر طبیعــت آن پوشــیده از جنــگل بلــوط  شده اســت. شــمال و جنــوب شهرســتان دارای جغرافیــای 

ک حاصلخیــز بــرای کشــاورزی می باشــند. به طــور متوســط  می باشــد، ولــی بخش هــای جنوبــی به صــورت دشــت بــوده و دارای خــا

شهرســتان از نظــر آب و هوایــی نســبتًا معتــدل اســت و از غــرب و جنــوب بــا شهرســتان دهلــران، از شــمال شــرقی بــا شهرســتان دره 

، از جنــوب شــرقی بــا شهرســتان اندیمشــک همســایه اســت. شــهر

1-1-1. ساختار موجود 

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

شهرســتان، عمــده محصــوالت صنعتــی، معدنــی و کشــاورزی شهرســتان و همچنیــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال موجــود مــورد 

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــی ق بررس
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1-1-1-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستا  آبدانا 

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

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

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

چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان آبدانــان از مجمــوع 3725 

واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، 99 درصــد بــا پروانــه صنفــی و 1 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره 

بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 9620 نفــر اشــتغال مجــوزدار بخــش 

صمــت در شهرســتان آبدانــان، حــدود 96 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی 

ــند. ــاغل می باش ش

جدول1-5. ساختار بخش صنعتی شلرستا  آبدانا 

(تعداد واحدشرح رشته بعالیتکد آیسیکردیف سلم )درصد(اشتغال )نفر

1424848.3سایر محصوالت کانی غیرفلزی126

44213.8محصوالت از الستیک و پاستیک225

2166.9استخراج سایر معادن314

2166.9بازیافت437

1153.4چوب و محصوالت چوبی به جزء مبل520

133.4ساخت ماشین آالت وتجهیزات629

163.4ساختمان745

153.4سایر فعالیت های خدمات مهندسی874

1233.4ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت933

133.4مبلمان سایر مصنوعات1036

133.4محصوالت فلزی فابریکی1128

29380100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب
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جدول1-6. ساختار بخش صنفی شلرستا  آبدانا 

سلم)درصد(تعدادشرح رشته بعالیتکد آیسیک ردیف

73356.9خرده فروشی به جزء وسایل نقلیه موتوری 152

997.7فروش و نگهداری و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت250

816.3سایر فعالیت های خدماتی 393

574.4تولید پوشاک 418

503.9کامپیوتر و فعالیت های وابسته572

362.8تولید محصوالت فلزی فابریکی به جزء ماشین آالت و تجهیزات 628

332.6عمده فروشی و حق العمل کاری به جزء وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت 751

332.6هتل و رستوران855

322.5صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 915

13410.4سایر10

1288100جمع کل

ماخذ: اطاعات سامانه ایرانیان اصناف

جدول1-7. ساختار بخش صنفی شلرستا   آبدانا 

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

525131214.2تولیدی1

497124313.4خدمات فنی2

2310577562.5توزیعی3

3649109.9خدماتی4

36969240100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

1-1-1-2. عمده محصوالت شلرستا  آبدانا 

کاالهــای بتونــی، ســیمانی، گچــی و ســاخت محصــوالت  کانی هــای غیرفلــزی )ســاخت  عمــده محصــوالت صنعتــی: محصــوالت 

( و ســاخت انــواع محصــوالت از الســتیک و پاســتیک، بازیافــت. ســفالی و ســرامیکی ســاختمانی غیرنســوز

ک رس. عمده محصوالت معدنی: استخراج سنگ، شن و ماسه، خا

گیاهــان دارویــی،  ذرت، گل نرگــس،   ، ، انجیــر کلــزا، حبوبــات، لیمو شــیرین، انگــور گنــدم، جــو، دانــه  روغنــی  محصــوالت کشــاورزی: 

، دام ســبک، آبزی پــروری. پــرورش طیــور



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

14

1-1-1-3. زیرساخت های صنعتی و معدنی شلرستا  آبدانا 

شهرســتان آبدانــان بــا 2396 کیلومترمربــع مســاحت و 49.7 هــزار نفــر جمعیــت بــه ترتیــب ســهم 11.9 و 7.5 درصــدی از مســاحت 

و جمعیــت کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت 49.7 هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــرخ بیــکاری 

ــر اســاس اطاعــات موجــود از  ــه لحــاظ زیرســاخت های صنعتــی ایــن شهرســتان 1 شــهرک صنعتــی دارد. ب 6.3 درصــدی دارد. ب

واحدهــای فعــال 5.3 درصــد از واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان ایــام در ایــن شهرســتان قــرار دارنــد.

جدول 1-8. زیرساخت های تولید و تجارت شلرستا  آبدانا 

1 تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

- وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی )هکتار(

28 توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )تعداد(

5.3% توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )سهم(

1-1-1-4. ساختار جمعیت شلرستا  آبدانا 

کمیــت آن نقــش مهمــی در تولیــد ایفــا می کنــد. بــر ایــن اســاس  کیفیــت و  کــه  کلیــدی تولیــد اســت  کار یکــی از عوامــل  نیــروی 

کار از منظــر شــاخص هایی نظیــر نــرخ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رونــد تغییــرات آن در ســطح  بــرای بررســی کمیــت نیــروی 

کار و  کیفیــت نیــروی  شهرستان-اســتان اســتفاده شــده اســت. بدیهــی اســت بــرای بررســی عمیق تــر در فــاز دوم طــرح نیــاز اســت 

کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یابی شــود. کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص های 

) جدول1-9. جمعیت شلرستا  آبدانا  )هزار نفر

نرخ رشد )درصد(13951399ردیف

47.949.73.8جمعیت

5.8-12.513.1تعداد افراد شاغل

56.7-1.90.9جمعیت بیکار

کمیــت نیــروی کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعال بســتگی دارد؛ همانطور کــه از جدول 

، جمعیــت شهرســتان آبدانــان 3.8 درصــد رشــد داشــته، تعــداد افــراد  )1-9( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

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

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

جدیــدی ایجــاد نشــده اســت، بلکــه ســاالنه حــدود دو هــزار نفــر از شــاغان شهرســتان کاهــش یافتــه اســت.
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1-1-2. ساختار مسلوب توسعه بخش های صنعت، معد  و تجارت شلرستا 

در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایش ســرزمین و همچنین نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعان بخش های 

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

1-1-2-1. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستا  آبدانا 

ــده  ــزی ش ــدول)1-10( برنامه ری ــه ج ــان ب ــتان آبدان ــعه شهرس ــوب توس ــه مطل ــام، نقش ــتان ای 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 

،  نیــز از جملــه فعالیت هــای مطلــوب  گاز فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت. انــواع معــدن شــامل نفــت و 

در ایــن شهرســتان به شــمار مــی رود.  

جدول1-10. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستا  آبدانا 

بازرگانی و خدماتمعد صنعت

تولید محصوالت از توتون و تنباکو- سیگار )16(
تولید منسوجات )17(

تولید پوشاک )18(
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

بازیافت )37(

کامپیوتر و فعالیت های وابسته )72(استخراج نفت خام و گاز طبیعی )11(
سایر فعالیت های کسب و کار )74(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

1-1-2-2. اشتغال مسلوب بخش صنعت معد  و تجارت در ابق 1404 

، بــا هــدف نــرخ بیــکاری 6.5 درصــد و  بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر ماحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور

نــرخ مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)11-1(، 

کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز  پیش بینــی و هدف گــذاری شــده اســت. بررســی های انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه حــدودا 2553 نفــر )8.2 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان آبدانــان اســت.  بــرای اســتان ایــام حــدودا 30950 نفــر خواهــد بــود 

از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 1136 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 
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جدول1-11. پیش بینی جمعیت و هدف گذاری اشتغال شلرستا  آبدانا 

تعداد شغل مورد تعداد شاغال جمعیت بیکارجمعیتاستا / شلرستا 
نیاز )1399-1404(

سلم صمت 
اشتغال صمت)درصد(

62099012408178526209504413775ایام

512191023147252553441136آبدانان

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

1-1-2-3. طرح های اولویت دار توسعه صنعت، معد  و تجارت شلرستا  آبدانا 

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول )1-12(، اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا 59 

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

کــه می توانــد بــه توســعه اســتان کمــک نمایــد.  تامیــن زیرســاخت های صنعتــی و معدنــی اســتان نیــز از جملــه مــواردی اســت 

جدول1-12. طرح های اولویت دار توسعه صنعت، معد  و تجارت شلرستا  آبدانا 

(ناا واحد- ناا محصولکد آیسیکنوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام باالی 60 
درصد

5100فیلم تک الیه عریض کشاورزی از پلی اتیلن25

4100لباس سرهمی نوزاد18

870محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

نیمه تمام 0 تا 59 
درصد

1246ورق و صفحه پلی استایرن انبساطی25

1025رنگ ساختمانی روغنی )فام الوان(24

1611آجرسفالی26

2245سیمان26

164آسفالت26

----طرح های ایجادی

----احیاء واحد معدنی

احیاء واحد 
----صنعتی

تامین آب، برق مورد نیاز - آسفالت - ساخت سوله کارگاهی تامین زیرساخت
60.5-شهرک صنعتی آبدانان

---فعالیت های اکتشافی
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1-2. شلرستا  ایالا
شهرســتان ایــام، پرجمعیت تریــن شهرســتان در اســتان ایــام اســت. مرکــز ایــن شهرســتان، شــهر ایــام اســت. شهرســتان ایــام از 

، از جنــوب غربــی بــا شهرســتان مهــران، از جنــوب بــا شهرســتان  شــمال بــا شهرســتان ســیروان، از شــمال غربــی بــا شهرســتان چــوار

ملکشــاهی و از شــرق بــا شهرســتان بــدره همســایه اســت.

1-2-1. ساختار موجود 

در این قســمت ســاختار اقتصادی و اجتماعی شهرســتان در 2 بخش، وضعیت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری شهرســتان، 

و همچنیــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال موجــود مورد بررســی قرار گرفته اســت.

1-2-1-1-. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستا  ایالا

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

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

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

تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان ایــام از مجمــوع 10112واحــد اقتصــادی 

مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، 98 درصــد بــا پروانــه صنفــی و 2 درصــد با مجــوز پروانه بهــره برداری صنعتی مشــغول 

بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 29717 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان ایــام، 

حــدود 83 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی و مابقــی بــا مجــوز صنفــی شــاغل می باشــند.

جدول 1-13. ساختار بخش صنعتی شلرستا  ایالا

(تعداد واحدشرح رشته بعالیتکد آیسیکردیف سلم )درصد(اشتغال )نفر

2945215.3سایر محصوالت کانی غیرفلزی126

2232911.6محصوالت از الستیک و پاستیک225

1950210.1محصوالت غذایی و آشامیدنی ها315

151027.9سایرفعالیت های خدمات مهندسی474

13816.9ساختمان545

131116.9محصوالت فلزی فابریکی628

111,2455.8ساخت مواد و محصوالت شیمیایی724

81884.2ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت833

7653.7پوشاک و عمل آوردن پوست خز918

6463.2چوب و محصوالت چوبی به جزء مبل1020
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(تعداد واحدشرح رشته بعالیتکد آیسیکردیف سلم )درصد(اشتغال )نفر

461,78824.3سایر-11

1894,909100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 1-14. ساختار بخش صنفی شلرستا  ایالا

سلم)درصد(تعدادشرح رشته بعالیتکد آیسیک ردیف

1,50441.2خرده فروشی به جزء وسایل نقلیه موتوری 152

40311.1فروش و نگهداری و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و ... 250

3529.7سایر فعالیت های خدماتی393

2216.1تولید پوشاک 418

1393.8عمده فروشی و حق العمل کاری به جزء وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت 551

1313.6فعالیت های مربوط به اماک و مستغات 670

1253.4هتل و رستوران 755

1062.9صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 815

832.3تولید محصوالت فلزی فابریکی به جزء ماشین آالت و تجهیزات 928

58316سایر10

3,647100جمع کل

ماخذ: اطاعات سامانه ایرانیان اصناف

جدول 1-15. ساختار بخش صنفی شلرستا   ایالا

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

1,6364,09016تولیدی1

2,0545,13521خدمات فنی2

4,87312,18349توزیعی3

1,3603,40014خدماتی4

9,92324,808100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف
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1-2-1-2. عمده محصوالت شلرستا  ایالا

کاالهــای بتونــی، ســیمانی، گچــی و ســاخت محصــوالت  کانی هــای غیرفلــزی )ســاخت  عمــده محصــوالت صنعتــی: محصــوالت 

( و ســاخت انــواع محصــوالت از الســتیک و پاســتیک، ســاخت انــواع محصــوالت غذایــی  ســفالی و ســرامیکی ســاختمانی غیرنســوز

و آشــامیدنی، محصــوالت شــیمیایی و پتروشــیمی، محصــوالت فــوالدی. 

ک رس و سایر سنگ های معدنی. عمده محصوالت معدنی: استخراج شن و ماسه، خا

ــو،  گــردو، ســیب، هل گیاهــان دارویــی، محصــوالت باغــی نظیــر  گنــدم، جــو، دانه هــای روغنــی، حبوبــات،  محصــوالت کشــاورزی: 

، دام ســبک. انگــور

1-2-1-3. زیرساخت های صنعتی و معدنی شلرستا  ایالا

کیلومترمربــع مســاحت و 244 هــزار نفــر جمعیــت بــه ترتیــب ســهم 4.9 و 49.1 درصــدی از مســاحت  شهرســتان ایــام بــا 990 

ــا توجــه بــه جمعیــت 298 هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــرخ بیــکاری  و جمعیــت کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. ب

ــر اســاس اطاعــات موجــود از  ــه لحــاظ زیرســاخت های صنعتــی ایــن شهرســتان 2 شــهرک صنعتــی دارد. ب 6.2 درصــدی دارد. ب

ــد. ــرار دارن ــتان ق ــن شهرس ــام در ای ــتان ای ــی اس ــی و معدن ــای صنعت ــد از واحده ــال 43.7 درص ــای فع واحده

جدول 1-16. زیرساخت های تولید و تجارت شلرستا  ایالا

2 تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

- وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی )هکتار(

230 توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )تعداد(

 43.7% توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )سهم(

1-2-1-4. ساختار جمعیت شلرستا  ایالا

کمیــت آن نقــش مهمــی در تولیــد ایفــا می کنــد. بــر ایــن اســاس  کیفیــت و  کــه  کلیــدی تولیــد اســت  کار یکــی از عوامــل  نیــروی 

کار از منظــر شــاخص هایی نظیــر نــرخ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رونــد تغییــرات آن در ســطح  بــرای بررســی کمیــت نیــروی 

کار و  کیفیــت نیــروی  شهرستان-اســتان اســتفاده شــده اســت. بدیهــی اســت بــرای بررســی عمیق تــر در فــاز دوم طــرح نیــاز اســت 

کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یابی شــود. کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص های 
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) جدول1-17. جمعیت شلرستا  ایالا )هزار نفر

نرخ رشد )درصد(13951399ردیف

235.12443.8جمعیت

57.359.84.4تعداد افراد شاغل

49.4-8.54.3جمعیت بیکار

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

، جمعیــت شهرســتان ایــام 3.8 درصــد رشــد داشــته، تعــداد افــراد شــاغل  جــدول )1-17( مشــهود اســت طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کــه ناشــی از افزایــش نــرخ مشــارکت )افزایــش جمعیــت فعــال در شهرســتان(  کاهــش داشــته اســت  رشــد نمــوده و جمعیــت بیــکار 

ــتان  ــن شهرس ــه در ای ــت؛ بطوریک ــر اس ــاله اخی ــی دوره 5 س ــغل ط ــش ش ــه افزای ــوط ب ــش مرب ــن بخ ــر در ای ــم دیگ ــه مه ــت. نکت اس

ســاالنه حــدود پانصــد نفــر بــه شــاغان شهرســتان افــزوده شــده اســت.

1-2-2. ساختار مسلوب توسعه بخش های صنعت، معد  و تجارت شلرستا 

در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایش ســرزمین و همچنین نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعان بخش های 

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

1-2-2-1. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستا  ایالا

بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان ایــام، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان ایــام بــه جــدول )1-18( برنامه ریــزی شــده 

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

، و اســتخراج ســایر ســنگ های معدنــی  گاز فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت. انــواع معــدن شــامل نفــت و 

نیــز از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان به شــمار مــی رود.  
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جدول 1-18. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستا  ایالا

بازرگانی و خدماتمعد صنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید محصوالت از توتون و تنباکو- سیگار )16(

تولید منسوجات )17(
تولید پوشاک )18(

دباغی و عمل آوردن چرم )19(
تولید چوب و محصوالت چوبی )20(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته ای )23(
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید محصوالت فلزی فابریکی به جزء ماشین آالت و تجهیزات )28(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(

تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر )31(
تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی )32(

تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(
تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(

تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر )36(
بازیافت )37(

استخراج نفت خام 
و گاز طبیعی )11(
استخراج سایر 

سنگ های معدنی )14(

حمل و نقل زمینی و حمل و 
نقل از طریق خط لوله )60(

حمل و نقل هوایی )62(
فعالیت   های پشتیبان و کمکی 

حمل و نقل )63(
پست و مخابرات )64(
کامپیوتر و فعالیت های

 وابسته )72(
سایر فعالیت های
 کسب و کار )74(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

1-2-2-2. اشتغال مسلوب بخش صنعت معد  و تجارت در ابق 1404 

، بــا هــدف نــرخ بیــکاری 6.5 درصــد و  بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر ماحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور

نــرخ مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)19-1(، 

کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز  پیش بینــی و هدف گــذاری شــده اســت. بررســی های انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه حــدودا 12546 نفــر )40.5 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان ایــام اســت. از  بــرای اســتان ایــام حــدودا 30950 نفــر خواهــد بــود 

ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان ایــام 7,896 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 1-19. پیش بینی جمعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستا  ایالا

تعداد شاغال جمعیت بیکارجمعیتاستا / شلرستا 
تعداد شغل مورد 

نیاز  )1404-
)1399

سلم صمت 
اشتغال صمت)درصد(

62099012411178526309504413775استان ایام

25169750307236012546445583شهرستان ایام

ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400
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1-2-2-3. طرح های اولویت دار توسعه صنعت، معد  و تجارت شلرستا  ایالا

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول)1-20(، اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای نیمــه تمــام بــاالی 60 درصــد، 

کــه اشــتغال زایی بیشــتر و ســرمایه کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طرح هــای  ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا 59 درصــد 

شهرســتان ایــام قــرار گیرنــد. تامیــن زیرســاخت های صنعتــی و معدنــی اســتان نیــز از جملــه مــواردی اســت کــه می توانــد بــه توســعه 

اســتان کمــک نمایــد. 

جدول1-20. طرح های اولویت دار توسعه صنعت، معد  و تجارت شلرستا  ایالا

نوع 
(ناا واحد- ناا محصولکد آیسیکپروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

صد
در

 60
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نی

8100محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

15100محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

106100نفت سفید23

10100انواع ترانسفورماتور توزیع روغنی31

8100لوله خرطومی از پلی اتیلن25

4100بلوک سقفی سبک25

8100کنسانتره خوراک دام15

1590ضد یخ24

584زغال از ضایعات منابع سلولزی24

1278زغال از ضایعات منابع سلولزی24

2777انواع شامپوها به جز شامپو طبی24

2071هود برقی خانگی29

5070تولید کاغذ-کاغذ از کربنات کلسیم21

1267جعبه کارتن21

32061شکر تصفیه شده سفید حاصل از شکر خام15

661عملیات جوشکاری نفوذی فلزات28

1061گرانول الستیک از الستیک مستعمل37

1061مانتو، تاری پودی، دوخته شده18

661کابینت از چوب و اوراق فشرده چوبی20
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نوع 
(ناا واحد- ناا محصولکد آیسیکپروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

صد
در

 60
ی 

باال
ام 

تم
مه 

2060.55کیسه بدون بافت پاستیکی یک الیه از پلی اتیلن25نی

560.05فیلم تک الیه پلی اتیلن ساده25

4060کیسه پلی پروپیلن بافته شده لمینیت شده17

760بلوک دیواری غیر مسلح از بتن سبک پوکه معدنی26

صد
در

 59
 تا 

م 0
ما

ه ت
یم

ن

5051.2کیسه پلی پروپیلن بافته شده لمینیت شده17

2048فعالیت های کشتارگاهی )شامل کشتار، پاک کردن و ...(گوشت مرغ15

2540محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

432.56اکسیژن صنعتی24

4030نان صنعتی - نان اروپائی15

2230سایر انواع نان گندم حجیم بجز نان سوخاری15

2220.4نان صنعتی - نان اروپائی15

1019بلوک دیواری 26

5516.15پروفیل چوب پاستیک20

1515ظروف آلومینیومی آشپزخانه28

208مقوای روکش شده21

85اکسیژن صنعتی24

55کیسه بدون بافت پاستیکی یک الیه از پلی اتیلن25

2604.8پلیمرهای پروپیلن به اشکال ابتدایی24

154محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

203کیسه بدون بافت پاستیکی یک الیه از پلی اتیلن25

202سازه های فضاکار فوالدی ) فوالد فراز زاگرس(28

32محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

62درب تمام چوبی36

102استخراج سایر سنگ های معدنی14

272انواع آب آشامیدنی بسته بندی شده15

202محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

3101گرانول پلی پروپیلن 23
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نوع 
(ناا واحد- ناا محصولکد آیسیکپروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

صد
در

 59
 تا 

م 0
ما

ه ت
یم

ن

201قطعات بتونی خاص سبک - پلیمری وگوگردی 26

151خوراک آماده طیور به شکل پودر )مش(15

91انواع پلهاودکل هاو برجهای فلزی 28

71ظروف آشپزخانه سرامیکی26

61درب معمولی از یو پی وی سی25

101شیشه های عایق26

151مانتو، تاری پودی، دوخته شده18

101تولید گرانول بازیافتی از  pet )پلی اتیلن ترفتاالت(37

241دستمال کاغذی جعبه ای21

541انواع عدسی عینک33

81ماسک )شیلد( محافظ صورت33

201تجهیزات تصفیه فاضاب به روش بیولوژیکی29

ی
اد

یج
ی ا

ها
رح 

ط

-100انواع سرم و الکترولیت مورد مصرف انسانی33

-100استخراج رمز ارز72

-85نخ پلی استر تکسچره )اصطکاکی(24

-70پالت پاستیکی25

-50آب مقطر گرید تزریق و سرم سازی33

-50مانتو، تاری پودی، دوخته شده18

-40تولید پرک بازیافتی از ( pet پلی اتیلن ترفتاالت(37

-40بتن خشک متخلخل )هوادار(26

-40بتن خشک منبسط شونده26

-40روغن مایع کلزا15

-35انواع عدسی عینک33

-35انواع پالت چوبی20

-35پمپ آب دیافراگمی29

-35انواع شیر پاستوریزه15

-35انواع ترشی )میوه ها و سبزیجات محافظت شده در سرکه(15
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نوع 
(ناا واحد- ناا محصولکد آیسیکپروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

ی
اد

یج
ی ا

ها
رح 

ط

-30تولید گرانول بازیافتی از ( PE پلی اتیلن(37

-30تلفن همراه32

-30بسته بندی عسل74

-25کابینت از چوب و اوراق فشرده چوبی20

-25آسفالت26

-25ذخیره سازی و نگهداری دارو در انبار63

-25نان جوی حجیم15

-25انواع آب آشامیدنی بسته بندی شده15

-20گرانول الستیک از الستیک مستعمل37

-20انواع کفش غیر تزریقی  به جز کفش طبی، حفاظتی و ورزشی19

-20کارت هوشمند تراشه ای تماسی32

-20ظروف یکبار مصرف مواد غذایی و بهداشتی از کاغذ و مقوا21

-20انواع نخ فانتزی17

-20گل حفاری24

-20انواع شامپوها به جز شامپو طبی24

-20انواع ادویه فرآوری شده74

-20بسته بندی انواع گیاهان دارویی74

-20بسته بندی قند و شکر74

-20روشویی از مخلوط مواد کانی و مواد پلیمری26

-20پانل ساختمانی از پلی استایرن26

-20محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن سبک گازی26

-20دستکش الستیکی صنعتی25

-20ظروف یکبار مصرف پاستیکی )غیر اسفنجی(25

-20 لوازم مرتبط پاستیکی25

-20انواع مربا )به غیر از مربای رژیمی بدون شکر(15

-20فنر تخت28

-20اسکلت فوالدی سوله28
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نوع 
(ناا واحد- ناا محصولکد آیسیکپروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

ی
اد

یج
ی ا

ها
رح 

ط

-15بازیافت آلومینیوم )آلومینیوم قراضه(37

-15کاغذ توالت21

-15تینر رنگ های کوره ای24

-15انواع رنگ ساختمانی پایه آلکیدی حالی )روغنی(24

-15انواع پاک کننده های صنعتی مایع24

-15نخ فیامنتی پلی استر کاما آرایش یافته با فرآیند بچ )از چیپس یا گرانول(24

ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سردخانه در دمای باالی صفر درجه 63
-15سانتیگراد

-15مبلمان خانگی چوبی36

-15فیلم تک الیه شیرینک از پلی اتیلن25

-15کنسانتره خوراک دام15

-15پودر بلوط15

-15تیرچه فوالدی28

-15یراق آالت درب و پنجره های دو جداره28

-10لوازم چوبی آشپزخانه20

-10جعبه کارتن21

-10انواع قالب ساخت سازه های بتنی29

-10پرچم17

-10مایع شیشه پاک کن خانگی24

-10صابون آرایشی24

-10انواع ضدعفونی کننده بر پایه الکل24

-10محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن سبک پوکه معدنی26

-10محصوالت بتنی مسلح پیش تنیده26

-10ظروف آشپزخانه سرامیکی26

-10بتن خشک الیافی26

-10سنگ ساختمانی تزیینی ساخته شده از خرده سنگ و مات رزین26

-10تابلو برق فشارضعیف )تا 1 کیلوولت(31

-10مصنوعات زینتی از نقره36
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نوع 
(ناا واحد- ناا محصولکد آیسیکپروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

ی
اد

یج
ی ا

ها
رح 

ط

-10درب معمولی از یو پی وی سی25

-10ظروف یکبار مصرف پاستیکی )اسفنجی(25

-10تور تار و پود باف فوالدی )فنس(28

-10انواع تابلوی فلزی راهنمای ترافیک28

-10درب ایمنی ساختمان28

-10فیلتر هوا خودرو34

-5انواع سازه فلزی آلومینیومی28

نی
عد

د م
اح

ء و
حیا

ا

----

تی
نع

ص
حد 

 وا
یاء

اح

----

تامین زیرساخت

تامین آب، برق مورد نیاز - آسفالت - ساخت سوله کارگاهی - پیاده رو سازی و ... 
97-شهرک صنعتی چوار

تامین آب، برق مورد نیاز - آسفالت - ساخت سوله کارگاهی - ساخت سوله آتش 
80نشانی - عملیات خاکی - شبکه داخلی گاز و ... شهرک صنفی ایام

فعالیت های 
790محدوده زمین شناسی ایاماکتشافی

1-3. شلرستا  ایوا 
کرمانشــاه از جنــوب بــا شهرســتان ایــام و از شــرق بــا شهرســتان های چــرداول و  شهرســتان ایــوان از شــمال و غــرب بــا اســتان 

می  باشــد. هم مــرز  ســیروان 

1-3-1. ساختار موجود 

در این قســمت ســاختار اقتصادی و اجتماعی شهرســتان در 2 بخش، وضعیت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری شهرســتان، 

و همچنیــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال موجــود مورد بررســی قرار گرفته اســت.

1-3-1-1-. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستا  ایوا 

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

کلیــدی  رشــد و توســعه اقتصــادی و رفــاه جامعــه اســت. از آنجاییکــه صنعــت، معــدن و تجــارت به عنــوان بخشــی از فعالیت هــای 
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مولــد و محــرک رشــد اقتصــادی بــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت استان-شهرســتان و 

چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان ایــوان از مجمــوع 4395 

واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، 99 درصــد بــا پروانــه صنفــی و 1 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره 

بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 11405 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش 

صمــت در شهرســتان ایــوان حــدود 95 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی و مابقــی بــا مجــوز صنفــی 

شــاغل می باشــند.

جدول1-21. ساختار بخش صنعتی شلرستا  ایوا 

(تعداد واحدشرح رشته بعالیتکد آیسیکردیف سلم )درصد(اشتغال )نفر

2216331.1سایر محصوالت کانی غیرفلزی126

511121.2محصوالت غذایی و آشامیدنی ها215

27814.9ساخت مواد و محصوالت شیمیایی324

4479.0استخراج سایر معادن414

1377.1ساخت فلزات اساسی527

3285.3محصوالت از الستیک و پاستیک625

1203.8سایر فعالیت های خدمات مهندسی774

1152.9کک و فرآورده های حاصل از نفت823

1112.1پوشاک و عمل آوردن پوست خز918

171.3دباغی -چرم -کیف-چمدان-کفش1019

فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ فعالیت های 1163
171.3آژانس های مسافرتی

42524100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 1-22. ساختار بخش صنفی شلرستا  ایوا 

سلم)درصد(تعدادشرح رشته بعالیتکد آیسیک ردیف

58447.6خرده فروشی به جزء وسایل نقلیه موتوری 152

1088.8فروش و نگهداری و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت 250

1028.3تولید منسوجات317
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سلم)درصد(تعدادشرح رشته بعالیتکد آیسیک ردیف

998.1سایر فعالیت های خدماتی 493

685.5تولید پوشاک 518

413.3صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 615

403.3تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی 726

272.2هتل و رستوران 855

262.1تولید محصوالت فلزی فابریکی به جزء ماشین آالت و تجهیزات 928

262.1تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر 1036

1068.6سایر11

1227100جمع کل

ماخذ: اطاعات سامانه ایرانیان اصناف

جدول 1-23. ساختار بخش صنفی شلرستا   ایوا 

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

1136284026.1تولیدی1

739184717خدمات فنی2

2177544250توزیعی3

3017526.9خدماتی4

435310881100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

1-3-1-2. عمده محصوالت شلرستا  ایوا 

کانی هــای غیرفلــزی، ســاخت انــواع محصــوالت از الســتیک و پاســتیک، ســاخت انــواع  عمــده محصــوالت صنعتــی: محصــوالت 

محصــوالت غذایــی و آشــامیدنی، محصــوالت شــیمیایی و پتروشــیمی. 

ک رس، قیر طبیعی و سایر سنگ های معدنی. عمده محصوالت معدنی: استخراج شن، ماسه، خا

، دام سبک. گردو، سیب، هلو، انگور گیاهان دارویی، محصوالت باغی نظیر  محصوالت کشاورزی: گندم، جو، حبوبات، 

1-3-1-3. زیرساخت های صنعتی و معدنی شلرستا  ایوا 

کیلومترمربــع مســاحت و 52 هــزار نفــر جمعیــت بــه ترتیــب ســهم 4.4 و 8.7 درصــدی از مســاحت  شهرســتان ایــوان بــا 881 

و جمعیــت کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت 52 هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــرخ بیــکاری 
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ــود از  ــات موج ــاس اطاع ــر اس ــی دارد. ب ــهرک صنعت ــتان 1 ش ــن شهرس ــی ای ــاخت های صنعت ــاظ زیرس ــه لح ــدی دارد. ب 6.6 درص

واحدهــای فعــال 8 درصــد از واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان ایــام در ایــن شهرســتان قــرار دارنــد.

جدول 1-24. زیرساخت های تولید و تجارت شلرستا  ایوا 

1 تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

- وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی )هکتار(

42 توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )تعداد(

8% توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )سهم(

1-3-1-4. ساختار جمعیت شلرستا  ایوا 

کمیــت آن نقــش مهمــی در تولیــد ایفــا می کنــد. بــر ایــن اســاس  کیفیــت و  کــه  کلیــدی تولیــد اســت  کار یکــی از عوامــل  نیــروی 

کار از منظــر شــاخص هایی نظیــر نــرخ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رونــد تغییــرات آن در ســطح  بــرای بررســی کمیــت نیــروی 

کار و  کیفیــت نیــروی  شهرستان-اســتان اســتفاده شــده اســت. بدیهــی اســت بــرای بررســی عمیق تــر در فــاز دوم طــرح نیــاز اســت 

کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یابی شــود. کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص های 

) جدول 1-25. جمعیت شلرستا  ایوا  )هزار نفر

نرخ رشد )درصد(13951399ردیف

49.551.43.8جمعیت

7.1-13.512.6تعداد افراد شاغل

58-2.20.9جمعیت بیکار

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

، جمعیــت شهرســتان ایــوان 3.8 درصــد رشــد داشــته، تعــداد افــراد بیــکار  جــدول )1-25( مشــهود اســت طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کاهــش 7 درصــدی داشــته اســت. کاهــش قابــل ماحظــه 58 درصــدی  نمــوده و جمعیــت شــاغل نیــز 

1-3-2. ساختار مسلوب توسعه بخش های صنعت، معد  و تجارت شلرستا 

در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایش ســرزمین و همچنین نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعان بخش های 

خصوصی و دولتی اســتانی، نقشــه مطلوب توســعه صنعت، معدن و تجارت شهرســتان به شــرح ذیل تبیین شــده اســت.
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1-3-2-1. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستا  ایوا 

ــده  ــزی ش ــدول )1-26( برنامه ری ــه ج ــوان ب ــتان ای ــعه شهرس ــوب توس ــه مطل ــام، نقش ــتان ای 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 

کــد بســیار متنــوع از صنایــع  فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت. انــواع ســنگ های معدنــی و  و دوازده 

ــی رود.   ــمار م ــتان به ش ــن شهرس ــوب در ای ــای مطل ــه فعالیت ه ــت از جمل ــا بازیاف ــامیدنی ت ــی و آش غذای

جدول1-26. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستا  ایوا 

بازرگانی و خدماتمعد صنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید محصوالت از توتون و تنباکو- سیگار )16(

تولید منسوجات )17(
تولید چوب و محصوالت چوبی )20(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(
تولید فلزات اساسی )27(

تولید محصوالت فلزی فابریکی به جزء ماشین آالت و تجهیزات )28(
تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر )31(

بازیافت )37(

استخراج سایر سنگ های 
معدنی )14(

کامپیوتر و فعالیت های وابسته )72(
سایر فعالیت های کسب و کار )74(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

1-3-2-2. اشتغال مسلوب بخش صنعت معد  و تجارت در ابق 1404 

، بــا هــدف نــرخ بیــکاری 6.5 درصــد و  بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر ماحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور

نــرخ مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)27-1(، 

کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز  پیش بینــی و هدف گــذاری شــده اســت. بررســی های انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه حــدودا 2640 نفــر )8.5 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان ایــوان اســت. از  بــرای اســتان ایــام حــدودا 30950 نفــر خواهــد بــود 

ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان ایــوان 1705 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول1-27. پیش بینی جمعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستا  ایوا 

تعداد شغل مورد تعداد شاغال جمعیت بیکارجمعیتاستا / شلرستا 
نیاز )1399-1404(

سلم صمت   
اشتغال صمت)درصد(

62099012411148000309504413775ایام

529751058152922640441175ایوان

ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400
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1-3-2-3. طرح های اولویت دار توسعه صنعت، معد  و تجارت شلرستا  ایوا 

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول)1-28(، اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای نیمــه تمــام بــاالی 60 درصــد، 

کــه اشــتغال زایی بیشــتر و ســرمایه کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طرح هــای  ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا 59 درصــد 

کــه می توانــد بــه  گیرنــد. تامیــن زیرســاخت های صنعتــی و معدنــی اســتان نیــز از جملــه مــواردی اســت  شهرســتان ایــوان قــرار 

توســعه اســتان کمــک نمایــد. 

جدول 1-28. طرح های اولویت دار توسعه صنعت، معد  و تجارت شلرستا  ایوا 

(ناا واحد- ناا محصولکد آیسیکنوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

صد
در

 60
ی 

باال
ام 

تم
مه 

10100ورق و صفحه پلی استایرن انبساطی25نی

9580شمش فوالد سبک آلیاژی بیلت27

3768انواع ابر25

7561انواع ژئو ممبران25

1060خرپا فوالدی28

صد
در

 59
 تا 

م 0
ما

ه ت
یم

ن

606.5مقاطع آلومینیومی سری 277000

453انواع آب آشامیدنی بسته بندی شده15

122.1سولفات پتاسیم )خلوص کمتر از 95 درصد(24

101لوله تک جداره آب با قطر کمتر از 630 میلی متر از پلی اتیلن25

ی
اد

یج
ی ا

ها
رح 

ط
-180آجر فشاری26

-90پلیمرهای آکریلیکی سوپر جاذب24

24)NPK(  70کود های کامل یا ماکرو-

-60لوله فوالدی بدون درز با پوشش فلزی )گالوانیزه(27

-50پوشاک چرمی18

-50انواع کاغذ و خمیر کاغذ21

-50میعانات گازی23

-35پودر بیتومین26

-30انواع جعبه و محفظه پاستیکی برای حمل و نقل و بسته بندی کاالها25

-20انواع افزودنی های صنایع غذایی15

-15تونر چاپگر لیزری24
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(ناا واحد- ناا محصولکد آیسیکنوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

ی
اد

یج
ی ا

ها
رح 

ط

-10کود نیترات کلسیم24

-10بسته بندی انواع پودرهای شوینده و پاک کننده خانگی و صنعتی74

-10بسته بندی قند و شکر74

-10تابلو برق فشارمتوسط31

-10ظروف یکبار مصرف آلومینیومی28

احیاء واحد 
----معدنی

احیاء واحد 
----صنعتی

تامین آب، برق مورد نیاز - آسفالت - ساخت سوله کارگاهی شهرک تامین زیرساخت
83-صنعتی ایوان

3080زمین شناسی 3 پهنه معدنیفعالیت های اکتشافی

1-4. شلرستا  بدره
شهرســتان بــدره از شــمال بــا شهرســتان های ســیروان و ایــام، از غــرب بــه شهرســتان های ملکشــاهی و دهلــران،  از شــرق بــه 

اســتان لرســتان و جنــوب بــه شهرســتان های دره شــهر و آبدانــان محــدود شــده اســت. 

1-4-1. ساختار موجود 

در این قســمت ســاختار اقتصادی و اجتماعی شهرســتان در 2 بخش، وضعیت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری شهرســتان، 

و همچنیــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال موجــود مورد بررســی قرار گرفته اســت.

1-4-1-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستا  بدره

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

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

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

چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در ایــن شهرســتان 13 واحــد صنعتــی و 

معدنــی بــا 198 شــاغل وجــود دارد1.

1. آمار واحدهای صنفی برای این شهرستان در دسترس نبود.
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جدول 1-29. ساختار بخش صنعتی شلرستا  بدره

(تعداد واحدشرح رشته بعالیتکد آیسیکردیف سلم )درصد(اشتغال )نفر

99369.2سایر محصوالت کانی غیرفلزی126

34423.1استخراج سایر معادن214

1617.7ساخت مواد و محصوالت شیمیایی324

13198100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

1-4-1-2. عمده محصوالت شلرستا  بدره

کانی هــای غیرفلــزی، ســاخت انــواع محصــوالت از الســتیک و پاســتیک، ســاخت انــواع  عمــده محصــوالت صنعتــی: محصــوالت 

محصــوالت غذایــی و آشــامیدنی، محصــوالت شــیمیایی و پتروشــیمی. 

عمده محصوالت معدنی: -

کوهــی،  ، بــادام  ، انجیــر گــردو، هلــو، انگــور گیاهــان دارویــی، محصــوالت باغــی نظیــر  گنــدم، جــو، حبوبــات،  محصــوالت کشــاورزی: 

، عســل، دام ســبک، آبزی پــروری. پــرورش طیــور

1-4-1-3. زیرساخت های صنعتی و معدنی شلرستا  بدره

کیلومترمربــع مســاحت و 6 هــزار نفــر جمعیــت بــه ترتیــب ســهم 2.8 و 1 درصــدی از مســاحت و جمعیــت  شهرســتان بــدره بــا 572 

کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت 6 هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــرخ بیــکاری 6.1 درصــدی دارد. 

بــه لحــاظ زیرســاخت های صنعتــی ایــن شهرســتان 1 شــهرک صنعتــی دارد. بــر اســاس اطاعــات موجــود از واحدهــای فعــال 2.5 

درصــد از واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان ایــام در ایــن شهرســتان قــرار دارنــد.

جدول 1-30. زیرساخت های تولید و تجارت شلرستا  بدره

1 تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

- وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی )هکتار(

13 توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )تعداد(

2.5% توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )سهم(
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1-4-1-4. ساختار جمعیت شلرستا  بدره

کمیــت آن نقــش مهمــی در تولیــد ایفــا می کنــد. بــر ایــن اســاس  کیفیــت و  کــه  کلیــدی تولیــد اســت  کار یکــی از عوامــل  نیــروی 

کار از منظــر شــاخص هایی نظیــر نــرخ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رونــد تغییــرات آن در ســطح  بــرای بررســی کمیــت نیــروی 

کار و  کیفیــت نیــروی  شهرستان-اســتان اســتفاده شــده اســت. بدیهــی اســت بــرای بررســی عمیق تــر در فــاز دوم طــرح نیــاز اســت 

کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یابی شــود. کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص های 

) جدول 1-31. جمعیت شلرستا  بدره )هزار نفر

نرخ رشد )درصد(13951399ردیف

15.616.23.8جمعیت

9.6-4.44تعداد افراد شاغل

54-0.60.3جمعیت بیکار

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

، جمعیــت شهرســتان بــدره 3.8  درصــد رشــد داشــته، تعــداد افــراد شــاغل   جــدول )1-31( مشــهود اســت طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کاهــش 54 درصــدی داشــته اســت.  کاهــش 9.6 درصــدی و جمعیــت بیــکار 

1-4-2. ساختار مسلوب توسعه بخش های صنعت، معد  و تجارت شلرستا 

در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایش ســرزمین و همچنین نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعان بخش های 

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

1-4-2-1. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستا  بدره

بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان ایــام، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان بــدره بــه جــدول )1-32( برنامه ریــزی شــده 

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

ــت.  ــی اس ــای صنعت ــتان فعالیت ه ــن شهرس ــای ای فعالیت ه
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جدول1-32. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستا  بدره
بازرگانی و خدماتمعد صنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید محصوالت از توتون و تنباکو- سیگار )16(

تولید منسوجات )17(
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

بازیافت )37(

کامپیوتر و فعالیت های وابسته )72(استخراج نفت خام و گاز طبیعی )11(
سایر فعالیت های کسب و کار )74(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

1-4-2-2. اشتغال مسلوب بخش صنعت معد  و تجارت در ابق 1404 

، بــا هــدف نــرخ بیــکاری 6.5 درصــد و  بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر ماحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور

نــرخ مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)33-1(، 

کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز  پیش بینــی و هدف گــذاری شــده اســت. بررســی های انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه حــدودا 833 نفــر )2.7درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان بــدره اســت. از  ــرای اســتان ایــام حــدودا 30950 نفــر خواهــد بــود  ب

ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان بــدره 371 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 1-33. پیش بینی جمعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستا  بدره

تعداد شغل مورد تعداد شاغال جمعیت بیکارجمعیتاستا / شلرستا 
نیاز )1399-1404(

سلم صمت 
اشتغال صمت)درصد(

62099012408178526309504413775ایام

16713334480483344371بدره

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

1-4-2-3. طرح های اولویت دار توسعه صنعت، معد  و تجارت شلرستا  بدره

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول)1-34(، اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای نیمــه تمــام بــاالی 60 درصــد، 

کــه اشــتغال زایی بیشــتر و ســرمایه کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طرح هــای  ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا 59 درصــد 

شهرســتان بــدره قــرار گیرنــد. تامیــن زیرســاخت های صنعتــی و معدنــی اســتان نیــز از جملــه مــواردی اســت کــه می توانــد بــه توســعه 

اســتان کمــک نمایــد. 
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جدول 1-34. طرح های اولویت دار توسعه صنعت، معد  و تجارت شلرستا  بدره

(ناا واحد- ناا محصولکد آیسیکنوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام باالی 60 درصد
1588محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

1261قطعات و محصوالت سازه ای مخلوط مواد کانی و مواد پلیمری26

1501انواع اسپری تنفسی24نیمه تمام 0 تا 59 درصد

طرح های ایجادی

-50پوشاک چرمی18

-50انواع نشاسته اصاح شده مورد استفاده در صنایع غذایی24

-40ساخت ماشین آالت کشاورزی29

-30پشم شویی، چربی گیری17

-30گاز مایع شده23

-30انواع پلیمرها24

-10انواع آب میوه مرکبات از کنسانتره15

----احیاء واحد معدنی

----احیاء واحد صنعتی

تامین آب، برق مورد نیاز - آسفالت - تامین زیرساخت
30-ساخت سوله کارگاهی  شهرک صنعتی بدره

---فعالیت های اکتشافی

1-5. شلرستا  چرداول
کرمانشــاه، از غــرب بــه شهرســتان های ایــوان و ســیروان، از شــرق بــه شهرســتان هیــان و  شهرســتان چــرداول از شــمال بــه اســتان 

از جنــوب بــه شهرســتان ســیروان و اســتان لرســتان محــدود شــده اســت.

1-5-1. ساختار موجود 

در این قســمت ســاختار اقتصادی و اجتماعی شهرســتان در 2 بخش، وضعیت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری شهرســتان، 

و همچنیــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال موجــود مورد بررســی قرار گرفته اســت.

1-5-1-1.ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستا  چرداول

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

کلیــدی  رشــد و توســعه اقتصــادی و رفــاه جامعــه اســت. از آنجاییکــه صنعــت، معــدن و تجــارت به عنــوان بخشــی از فعالیت هــای 
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مولــد و محــرک رشــد اقتصــادی بــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت استان-شهرســتان 

و چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان چــرداول از مجمــوع 

4575 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، 99 درصــد بــا پروانــه صنفــی و 1 درصــد بــا مجــوز پروانــه 

بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 12093 نفــر اشــتغال مجــوز دار 

بخــش صمــت در شهرســتان چــرداول، حــدود 93.6 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی و مابقــی بــا مجــوز 

صنفــی شــاغل می باشــند.

جدول 1-35. ساختار بخش صنعتی شلرستا  چرداول

(تعداد واحدشرح رشته بعالیتکد آیسیکردیف سلم )درصد(اشتغال )نفر

1824832.2سایر محصوالت کانی غیرفلزی126

1127135.2محصوالت غذایی و آشامیدنی ها215

3243.1محصوالت از الستیک و پاستیک325

2486.2استخراج سایر معادن414

2101.3چوب و محصوالت چوبی به جزء مبل520

2202.6سایر فعالیت های خدمات مهندسی674

160.8بازیافت737

1121.6پوشاک و عمل آوردن پوست خز818

18410.9ساخت فلزات اساسی927

1101.3ساخت ماشین آالت و تجهیزات1029

150.7ساخت منسوجات1117

1222.9ساخت مواد و محصوالت شیمیائی1224

191.2فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ فعالیت های آژانس های مسافرتی1363

45769100جمع کل
ماخذ: آمار سامانه بهین یاب
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جدول 1-36. ساختار بخش صنفی شلرستا  چرداول

سلم)درصد(تعدادشرح رشته بعالیتکد آیسیک 2 رقمیردیف

60255.4خرده فروشی به جزء وسایل نقلیه موتوری 152

888.1تولید پوشاک 218

625.7فروش و نگهداری و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت350

494.5سایر فعالیت های خدماتی 493

353.2صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 515

343.1تولید محصوالت فلزی فابریکی به جزء ماشین آالت و تجهیزات628

322.9عمده فروشی و حق العمل کاری به جزء وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت751

302.8ساختمان 845

272.5هتل و رستوران 955

272.5حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط لوله1060

1009.2سایر11

1086100جمع کل

ماخذ: اطاعات سامانه ایرانیان اصناف

جدول 1-37. ساختار بخش صنفی شلرستا  چرداول

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

871217719.2تولیدی1

557139212.3خدمات فنی2

2620655057.8توزیعی3

482120510.6خدماتی4

453011324100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

1-5-1-2. عمده محصوالت شلرستا  چرداول

کانی هــای غیرفلــزی، ســاخت انــواع محصــوالت از الســتیک و پاســتیک، ســاخت انــواع  عمــده محصــوالت صنعتــی: محصــوالت 

محصــوالت غذایــی و آشــامیدنی، محصــوالت شــیمیایی و پتروشــیمی، بازیافــت.

عمده محصوالت معدنی: استخراج سایر سنگ های معدنی.

، زیتــون، محصــوالت جالیــزی،  گیاهــان دارویــی، محصــوالت باغــی نظیــر انگــور گنــدم، جــو، حبوبــات،  کشــاورزی:  محصــوالت 

، عســل، دام ســبک. پــرورش طیــور
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1-5-1-3. زیرساخت های صنعتی و معدنی شلرستا  چرداول

کیلومترمربــع مســاحت و 35 هــزار نفــر جمعیــت بــه ترتیــب ســهم 4 و 5.8 درصــدی از مســاحت  شهرســتان چــرداول بــا 805 

و جمعیــت کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت 35 هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــرخ بیــکاری 

ــر اســاس اطاعــات موجــود از  7.3 درصــدی دارد. بــه لحــاظ زیرســاخت های صنعتــی ایــن شهرســتان 2 شــهرک صنعتــی دارد. ب

واحدهــای فعــال 8.6 درصــد از واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان ایــام در ایــن شهرســتان قــرار دارنــد.

جدول 1-38. زیرساخت های تولید و تجارت شلرستا  چرداول

2 تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

- وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی )هکتار(

45 توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )تعداد(

8.6% توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )سهم(

1-5-1-4. ساختار جمعیت شلرستا  چرداول

کمیــت آن نقــش مهمــی در تولیــد ایفــا می کنــد. بــر ایــن اســاس  کیفیــت و  کــه  کلیــدی تولیــد اســت  کار یکــی از عوامــل  نیــروی 

کار از منظــر شــاخص هایی نظیــر نــرخ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رونــد تغییــرات آن در ســطح  بــرای بررســی کمیــت نیــروی 

کار و  کیفیــت نیــروی  شهرستان-اســتان اســتفاده شــده اســت. بدیهــی اســت بــرای بررســی عمیق تــر در فــاز دوم طــرح نیــاز اســت 

کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یابی شــود. کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص های 

) جدول 1-39. جمعیت شلرستا  چرداول )هزار نفر

نرخ رشد )درصد(13951399ردیف

57.459.53.8جمعیت

-18.914.618.9تعداد افراد شاغل

-3.81.170.8جمعیت بیکار

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

، جمعیــت شهرســتان چــرداول 3.8 درصــد رشــد داشــته، تعــداد افــراد  جــدول )1-39( مشــهود اســت طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کاهــش 70.8 درصــدی داشــتته اســت.  کاهــش 18.9 درصــدی و جمعیــت بیــکار  شــاغل 
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1-5-2. ساختار مسلوب توسعه بخش های صنعت، معد  و تجارت شلرستا 

در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایش ســرزمین و همچنین نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعان بخش های 

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

1-5-2-1. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستا  چرداول

بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان ایــام، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان چــرداول بــه جــدول )1-40( برنامه ریــزی شــده 

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

گرفتــه اســت.  فعالیت هــای صنعتــی بــرای ایــن شهرســتان در اولویــت قــرار 

جدول 1-40. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستا  چرداول

بازرگانی و خدماتمعد صنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید محصوالت از توتون و تنباکو- سیگار )16(

تولید منسوجات )17(
تولید پوشاک )18(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(
صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته ای )23(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(
تولید فلزات اساسی )27(

تولید محصوالت فلزی فابریکی به جزء ماشین آالت و تجهیزات )28(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(

تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی )30(
تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر )31(

تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(
تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(

تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر )36(
بازیافت )37(

استخراج سایر 
سنگ های معدنی )14(

فعالیت های پشتیبان و کمکی 
حمل و نقل )63(

کامپیوتر و
 فعالیت های وابسته )72(

سایر فعالیت های 
کسب و کار )74(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

1-5-2-2. اشتغال مسلوب بخش صنعت معد  و تجارت در ابق 1404 

ــا هــدف نــرخ بیــکاری 6.5 درصــد و  ، ب ــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر ماحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور ب

نــرخ مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)41-1(، 

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

کــه حــدودا 3061 نفــر )9.9 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان چــرداول اســت. از ایــن  اســتان ایــام حــدودا 30950 نفــر خواهــد بــود 

میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان چــرداول 1362 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 
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جدول 1-41. پیش بینی جمعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستا  چرداول

تعداد شغل مورد تعداد شاغال جمعیت بیکارجمعیتاستا / شلرستا 
نیاز )1399-1404(

سلم صمت 
اشتغال صمت)درصد(

62099012408178526309504413775ایام

614201227176573061441362چرداول

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

1-5-2-3. طرح های اولویت دار توسعه صنعت، معد  و تجارت شلرستا  چرداول

ــرار دادن ماحظــات آمایــش  ــا مدنظــر ق طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان چــرداول ب

ســرزمین بــه شــرح جــدول)1-42(، اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای نیمــه تمــام بــاالی 60 درصــد، 

کــه اشــتغال زایی بیشــتر و ســرمایه کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طرح هــای  ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا 59 درصــد 

کــه می توانــد بــه  گیرنــد. تامیــن زیرســاخت های صنعتــی و معدنــی اســتان نیــز از جملــه مــواردی اســت  شهرســتان چــرداول قــرار 

توســعه اســتان کمــک نمایــد. 

جدول 1-42. طرح های اولویت دار توسعه صنعت، معد  و تجارت شلرستا  چرداول

(ناا واحد- ناا محصولکد آیسیکنوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

 60
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نی
صد

در

9100خامه پاستوریزه15

2085آجرسفالی26

3085پودر لباس شویی )دستی(24

863انواع سیلو28
صد

در
 59

 تا 
م 0

ما
ه ت

یم
ن

15040.13پلی اتیلن با چگالی 0/94 یا بیشتر24

1538پودر کربنات کلسیم26

336.25بسته بندی عسل74

2038پلی وود تخته پلی وود20

2117آرد گندم سفید15

7213آجر ماشینی26

255.5روغن موتور تصفیه مجدد23

422کمپوست پسماند شهری24

152مایع شیشه پاک کن خانگی24

102محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26
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(ناا واحد- ناا محصولکد آیسیکنوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

صد
در

 59
 تا 

م 0
ما

ه ت
یم

ن

102پودر بیتومین26

62محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

122فیلم تک الیه شیرینک از پلی اتیلن25

511تخته چند الیه خام روکش شده با روکش طبیعی چوبی20

151انواع رنگ ساختمانی پایه آلکیدی حالی )روغنی(24

151کربن فعال )به غیر از گرید دارویی(24

201محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

ی
اد

یج
ی ا

ها
رح 

ط

-110سنگ آهک دانه بندی شده14

-100محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی و پیمیری26

-80انواع بیسکویت، کیک و کلوچه15

-75ماکارونی ساده )با تخم مرغ، به صورت نپخته(15

-40انواع کاغذ و خمیر کاغذ21

-30میعانات گازی23

-30انواع پلیمرها24

-30تولید گرانول بازیافتی از pet  )پلی اتیلن ترفتاالت(37

-20پوشاک چرمی18

-20انواع لوله چند جداره از پلی پروپیلن25

-20ساخت ماشین آالت کشاورزی29

-15پوشاک راحتی مردانه و پسرانه، تاری پودی18

-15محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن سبک پوکه صنعتی26

-15ماسک یکبار مصرف پزشکی33

-10کیسه پلی پروپیلن بافته شده ساده17

-10پشم چوب )پوشال(20

-10مایع دست شویی24

-10رنگ و پوشش ترافیک گرم یک جزیی24

-10قطعات و محصوالت سازه ای مخلوط مواد کانی و مواد پلیمری26

-10لوله فوالد ساده کربنی و کم آلیاژی با درز جوش27

-10سیم و مفتول فوالدی ساده کربنی و کم آلیاژی پیش تنیده بدون پوشش27

-10سم پاش موتوری29

-10دستگاه استخراج رمز ارز )ماینر(30
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(ناا واحد- ناا محصولکد آیسیکنوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

احیاء واحد 
----معدنی

احیاء واحد 
----صنعتی

تامین زیرساخت

تامین آب، برق مورد نیاز - آسفالت - ساخت سوله کارگاهی - هدایت سیاب 
89-- جدولگذاری و ... شهرک شباب

62تامین آب، برق مورد نیاز - آسفالت - ساخت سوله کارگاهی شهرک سرابله

تامین آب، برق مورد نیاز - آسفالت - ساخت سوله کارگاهی -
28 جدولگذاری و ... شهرک صنعتی هلیان

1020زمین شناسی پهنه معدنی در هلیانفعالیت های اکتشافی

1-6. شلرستا  دره شلر
شهرســتان دره شــهر از شــمال و شــرق بــه اســتان لرســتان، از جنــوب و غــرب بــه شهرســتان آبدانــان و از شــمال غرب بــه شهرســتان 

بــدره محــدود شــده اســت. 

1-6-1. ساختار موجود 

در این قســمت ســاختار اقتصادی و اجتماعی شهرســتان در 2 بخش، وضعیت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری شهرســتان، 

و همچنیــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال موجــود مورد بررســی قرار گرفته اســت.

1-6-1-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستا  دره شلر

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

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

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

چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان دره شــهر از مجمــوع 4966 

کمتــر از 1 درصــد بــا مجــوز پروانــه  واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، 99 درصــد بــا پروانــه صنفــی و 

بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 12974 نفــر اشــتغال مجــوز دار 

، حــدود 94.9 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی و مابقــی بــا مجــوز  بخــش صمــت در شهرســتان دره شــهر

صنفــی شــاغل می باشــند.
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جدول 1-43. ساختار بخش صنعتی شلرستا  دره شلر

(تعداد واحدشرح رشته بعالیتکد آیسیکردیف سلم )درصد(اشتغال )نفر

427040.7محصوالت فلزی فابریکی128

99914.9محصوالت از الستیک و پاستیک225

69814.8محصوالت غذایی و آشامیدنی ها315

118913.4سایر محصوالت کانی غیرفلزی426

3263.9ساخت مواد و محصوالت شیمیایی524

1253.8استخراج سایر معادن614

1121.8ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی721

1121.8کک و فرآورده های حاصل از نفت823

191.4بازیافت937

181.2فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ فعالیت های آژانس های مسافرتی1063

160.9چوب و محصوالت چوبی به جزء مبل1120

150.8ابزار پزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت33

140.6ماشین آالت و دستگاه های برقی31

41663100جمع کل
ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 1-44. ساختار بخش صنفی شلرستا  دره شلر

سلم)درصد(تعدادشرح رشته بعالیتکد آیسیک ردیف

66655.1خرده فروشی به جزء وسایل نقلیه موتوری 152

1058.7فروش و نگهداری و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت250

836.9سایر فعالیت های خدماتی393

594.9تولید پوشاک 418

484.0محصوالت غذایی وآشامیدنی ها515

403.3هتل و رستوران 655

312.6تولید محصوالت فلزی فابریکی به جزء ماشین آالت و تجهیزات728

292.4ساختمان 845

292.4عمده فروشی و حق العمل کاری به جزء وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت 951
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سلم)درصد(تعدادشرح رشته بعالیتکد آیسیک ردیف

262.2فعالیت های مربوط به اماک و مستغات 1070

927.6سایر11

1208100جمع کل

ماخذ: اطاعات سامانه ایرانیان اصناف

جدول 1-45 ساختار بخش صنفی شلرستا  دره شلر

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

757189215.4تولیدی1

691172714خدمات فنی2

3028757061.5توزیعی3

44911229.1خدماتی4

492512311100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

1-6-1-2. عمده محصوالت شلرستا  دره شلر

کانی هــای غیرفلــزی، ســاخت انــواع محصــوالت از الســتیک و پاســتیک، ســاخت انــواع  عمــده محصــوالت صنعتــی: محصــوالت 

محصــوالت غذایــی و آشــامیدنی، ســاخت محصــوالت فلــزی فابریکــی، محصــوالت شــیمیایی و پتروشــیمی. 

عمده محصوالت معدنی: استخراج سایر سنگ های معدنی

گیاهان دارویی، محصوالت جالیزی، گل نرگس، دام سبک، آبزی پروری. محصوالت کشاورزی: گندم، جو، حبوبات، 

1-6-1-3. زیرساخت های صنعتی و معدنی شلرستا  دره شلر

ــه ترتیــب ســهم 4.5 و 5.5 درصــدی از مســاحت  کیلومترمربــع مســاحت و 33 هــزار نفــر جمعیــت ب ــا 903  شهرســتان دره شــهر ب

ــکاری  ــرخ بی ــتان ن ــن شهرس ــری، ای ــزار نف ــت 33 ه ــه جمعی ــه ب ــا توج ــت. ب ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــتان را ب ــت کل اس و جمعی

ــر اســاس اطاعــات موجــود از  ــه لحــاظ زیرســاخت های صنعتــی ایــن شهرســتان 1 شــهرک صنعتــی دارد. ب 7.7 درصــدی دارد. ب

ــرار دارنــد. ــی اســتان ایــام در ایــن شهرســتان ق واحدهــای فعــال 7.8 درصــد از واحدهــای صنعتــی و معدن
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جدول 1-46. زیرساخت های تولید و تجارت شلرستا  دره شلر

1 تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

- وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی )هکتار(

41 توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )تعداد(

7.8% توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )سهم(

1-6-1-4. ساختار جمعیت شلرستا  دره شلر

کمیــت آن نقــش مهمــی در تولیــد ایفــا می کنــد. بــر ایــن اســاس  کیفیــت و  کــه  کلیــدی تولیــد اســت  کار یکــی از عوامــل  نیــروی 

کار از منظــر شــاخص هایی نظیــر نــرخ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رونــد تغییــرات آن در ســطح  بــرای بررســی کمیــت نیــروی 

کار و  کیفیــت نیــروی  شهرستان-اســتان اســتفاده شــده اســت. بدیهــی اســت بــرای بررســی عمیق تــر در فــاز دوم طــرح نیــاز اســت 

کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یابی شــود. کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص های 

) جدول 1-47. جمعیت شلرستا  دره شلر )هزار نفر

نرخ رشد )درصد(13951399ردیف

43.745.43.8جمعیت

7.5-1211.1تعداد افراد شاغل

61.8-2.10.8جمعیت بیکار

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

، جمعیــت شهرســتان دره شــهر 3.8 درصــد رشــد داشــته، تعــداد افــراد  جــدول )1-47( مشــهود اســت طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کاهــش 61.8 درصــدی داشــته اســت.  کاهــش 7.5 درصــدی و جمعیــت بیــکار  شــاغل 

1-6-2. ساختار مسلوب توسعه بخش های صنعت، معد  و تجارت شلرستا 

در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایش ســرزمین و همچنین نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعان بخش های 

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

1-6-2-1. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستا  دره شلر

بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان ایــام، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان دره شــهر بــه جــدول )1-48( برنامه ریــزی شــده 

ــر ده  ــغ ب کــه بال اســت. تقســیم بندی نقشــه مطلــوب ایــن شهرســتان بــه بخش هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری نشــان می دهــد 

رشــته فعالیــت صنعتــی در ایــن شهرســتان در اولویــت ســرمایه گذاری قــرار دارد. 
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جدول 1-48. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستا  دره شلر

بازرگانی و خدماتمعد صنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید محصوالت از توتون و تنباکو- سیگار )16(

تولید منسوجات )17(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(
تولید فلزات اساسی )27(

تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(
بازیافت )37(

استخراج سایر سنگ های معدنی )14(
فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )63(

کامپیوتر و فعالیت های وابسته )72(
سایر فعالیت های کسب و کار )74(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

1-6-2-2. اشتغال مسلوب بخش صنعت معد  و تجارت در ابق 1404 

ــا هــدف نــرخ بیــکاری 6.5 درصــد و  ، ب ــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر ماحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور ب

نــرخ مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)49-1(، 

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

کــه حــدودا 2332 نفــر )7.5 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان دره شــهر اســت. از ایــن  اســتان ایــام حــدودا30950  نفــر خواهــد بــود 

میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان دره شــهر 1038 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 1-49. پیش بینی جمعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستا  دره شلر

تعداد شغل مورد تعداد شاغال جمعیت بیکارجمعیتاستا / شلرستا 
نیاز )1399-1404(

سلم صمت 
اشتغال صمت)درصد(

62099012408178526309504413775ایام

46784935134502332441038دره شهر

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

1-6-2-3. طرح های اولویت دار توسعه صنعت، معد  و تجارت شلرستا  دره شلر

ــرار دادن ماحظــات آمایــش  ــا مدنظــر ق طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان دره شــهر ب

ســرزمین بــه شــرح جــدول)1-50(، اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای نیمــه تمــام بــاالی 60 درصــد، 

کــه اشــتغال زایی بیشــتر و ســرمایه کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طرح هــای  ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا 59 درصــد 

کــه می توانــد بــه  گیرنــد. تامیــن زیرســاخت های صنعتــی و معدنــی اســتان نیــز از جملــه مــواردی اســت  شهرســتان دره شــهر قــرار 

توســعه اســتان کمــک نمایــد. 
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جدول 1-50. طرح های اولویت دار توسعه صنعت، معد  و تجارت شلرستا  دره شلر

(ناا واحد- ناا محصولکد آیسیکنوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام باالی 60 درصد

6100پلی اتیلن وکس24

7100انواع شامپوها به جز شامپو طبی24

7100مایع دست شویی24

نیمه تمام 0 تا 59 درصد

15040گاز اتیلن اکساید23

207.7پارچه توری کتان17

155.5انواع ظروف پاستیکی دهان گشاد25

112سنگ مصنوعی26

101ظروف یکبار مصرف مواد غذایی و بهداشتی از کاغذ و مقوا21

151انواع آب آشامیدنی بسته بندی شده15

----طرح های ایجادی

----احیاء واحد معدنی

----احیاء واحد صنعتی

تامین آب، برق مورد نیاز - آسفالت - ساخت سوله کارگاهی شهرک تامین زیرساخت
75-صنعتی دره شهر

---فعالیت های اکتشافی

1-7. شلرستا  دهلرا 
شهرســتان دهلــران، از شــمال بــه شهرســتان های ملکشــاهی و مهــران، از جنــوب و غــرب بــه کشــور عــراق و از شــرق بــه شهرســتان 

آبدانــان و اســتان خوزســتان محــدود شــده اســت.

1-7-1. ساختار موجود 

در این قســمت ســاختار اقتصادی و اجتماعی شهرســتان در 2 بخش، وضعیت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری شهرســتان، 

و همچنیــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال موجــود مورد بررســی قرار گرفته اســت.

1-7-1-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستا  دهلرا 

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

کلیــدی  رشــد و توســعه اقتصــادی و رفــاه جامعــه اســت. از آنجاییکــه صنعــت، معــدن و تجــارت به عنــوان بخشــی از فعالیت هــای 
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مولــد و محــرک رشــد اقتصــادی بــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت استان-شهرســتان و 

چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان دهلــران از مجمــوع 4550 

واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، 98.8 درصــد بــا پروانــه صنفــی و 1.2 درصــد بــا مجــوز پروانــه 

بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 11953 نفــر اشــتغال مجــوز دار 

بخــش صمــت در شهرســتان دهلــران، حــدود 94 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی و مابقــی بــا مجــوز 

صنفــی شــاغل می باشــند.

جدول1-51. ساختار بخش صنعتی شلرستا  دهلرا 

(تعداد واحدشرح رشته بعالیتکد آیسیکردیف سلم )درصد(اشتغال )نفر

1926236.7سایر محصوالت کانی غیرفلزی126

1016022.4محصوالت غذایی و آشامیدنی ها215

411616.3ساخت مواد و محصوالت شیمیائی324

6598.3استخراج سایر معادن414

4354.9محصوالت از الستیک و پاستیک525

3304.2پوشاک و عمل آوردن پوست خز618

1111.5ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی721

191.3فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ فعالیت های آژانس های مسافرتی863

181.1ساخت ماشین آالت و تجهیزات929

171.0کک و فرآورده های حاصل ازنفت1023

150.7سایر فعالیت های خدمات مهندسی1174

150.7محصوالت فلزی فابریکی1228

130.4انتشار و چاپ و تکثیر1322

130.4چوب و محصوالت چوبی به جزء مبل1420

54713100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب
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جدول 1-52. ساختار بخش صنفی شلرستا  دهلرا 

سلم)درصد(تعدادشرح رشته بعالیتکد آیسیک ردیف

69555.5خرده فروشی به جزء وسایل نقلیه موتوری 152

1239.8فروش و نگهداری و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت 250

675.4سایر فعالیت های خدماتی393

483.8تولید پوشاک 418

463.7ساختمان 545

443.5محصوالت غذایی و آشامیدنی ها615

443.5محصوالت فلزی فابریکی728

403.2هتل و رستوران855

14511.6سایر9

1252100جمع کل

ماخذ: اطاعات سامانه ایرانیان اصناف

جدول 1-53. ساختار بخش صنفی شلرستا   دهلرا 

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

675168715تولیدی1

689172215.3خدمات فنی2

2692673059.9توزیعی3

44011009.8خدماتی4

449611240100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

1-7-1-2. عمده محصوالت شلرستا  دهلرا 

کانی هــای غیرفلــزی، ســاخت انــواع محصــوالت از الســتیک و پاســتیک، ســاخت انــواع  عمــده محصــوالت صنعتــی: محصــوالت 

محصــوالت غذایــی و آشــامیدنی، محصــوالت شــیمیایی و پتروشــیمی، تولیــد ســیمان. 

عمده محصوالت معدنی: استخراج سایر سنگ های معدنی

کلــزا، ذرت، خرمــا، مرکبــات، عســل، دام ســبک، دام  گیاهــان دارویــی، دانــه روغنــی  محصــوالت کشــاورزی: گنــدم، جــو، حبوبــات، 

ســنگین.
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1-7-1-3. زیرساخت های صنعتی و معدنی شلرستا  دهلرا 

شهرســتان دهلــران بــا 6777 کیلومترمربــع مســاحت و 64 هــزار نفــر جمعیــت بــه ترتیــب ســهم 33.6 و 10.7 درصــدی از مســاحت 

و جمعیــت کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت 64 هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــرخ بیــکاری 

ــود از  ــات موج ــاس اطاع ــر اس ــی دارد. ب ــهرک صنعت ــتان 1 ش ــن شهرس ــی ای ــاخت های صنعت ــاظ زیرس ــه لح ــدی دارد. ب 6.2 درص

واحدهــای فعــال 10.3 درصــد از واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان ایــام در ایــن شهرســتان قــرار دارنــد.

جدول 1-54. زیرساخت های تولید و تجارت شلرستا  دهلرا 

1 تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

- وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی )هکتار(

54 توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )تعداد(

10.3% توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )سهم(

1-7-1-4. ساختار جمعیت شلرستا  دهلرا 

کمیــت آن نقــش مهمــی در تولیــد ایفــا می کنــد. بــر ایــن اســاس  کیفیــت و  کــه  کلیــدی تولیــد اســت  کار یکــی از عوامــل  نیــروی 

کار از منظــر شــاخص هایی نظیــر نــرخ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رونــد تغییــرات آن در ســطح  بــرای بررســی کمیــت نیــروی 

کار و  کیفیــت نیــروی  شهرستان-اســتان اســتفاده شــده اســت. بدیهــی اســت بــرای بررســی عمیق تــر در فــاز دوم طــرح نیــاز اســت 

کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یابی شــود. کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص های 

) جدول 1-55. جمعیت شلرستا  دهلرا  )هزار نفر

نرخ رشد )درصد(13951399ردیف

65.668.13.8جمعیت

15.9-19.916.7تعداد افراد شاغل

57.5-2.81.2جمعیت بیکار

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

، جمعیــت شهرســتان دهلــران 3.8 درصــد رشــد داشــته، تعــداد افــراد شــاغل  جــدول )1-55( مشــهود اســت طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کاهــش 57.5 درصــدی داشــته اســت. کاهــش 15.9 درصــدی و جمعیــت بیــکار 
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1-7-2. ساختار مسلوب توسعه بخش های صنعت، معد  و تجارت شلرستا 

در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایش ســرزمین و همچنین نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعان بخش های 

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

1-7-2-1. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستا   دهلرا 

بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان ایــام، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان دهلــران بــه جــدول )1-56( برنامه ریــزی شــده 

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

، و اســتخراج ســایر ســنگ های معدنــی  گاز فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت. انــواع معــدن شــامل نفــت و 

نیــز از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان به شــمار مــی رود.  

جدول1 -56. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستا  دهلرا 

بازرگانی و خدماتمعد صنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید محصوالت از توتون و تنباکو- سیگار )16(

تولید منسوجات )17(
تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته ای )23(
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(
تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید محصوالت فلزی فابریکی به جزء ماشین آالت و تجهیزات )28(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(

تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر )31(
بازیافت )37(

استخراج نفت خام و گاز 
طبیعی )11(

استخراج سایر 
سنگ های معدنی )14(

حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از 
طریق خط لوله )60(

حمل و نقل هوایی )62(
فعالیت های پشتیبان و

 کمکی حمل و نقل )63(
پست و مخابرات )64(

کامپیوتر و فعالیت های وابسته )72(
سایر فعالیت های کسب و کار )74(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

1-7-2-2. اشتغال مسلوب بخش صنعت معد  و تجارت در ابق 1404 

، بــا هــدف نــرخ بیــکاری 6.5  بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر ماحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور

درصــد و نــرخ مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح 

کــه در ســال 1404 تعــداد  جــدول)1-57(، پیش بینــی و هدف گــذاری شــده اســت. بررســی های انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه حــدودا 3501 نفــر )11.3درصــد( آن مربــوط بــه  مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان ایــام حــدودا 30950 نفــر خواهــد بــود 

شهرســتان دهلــران اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان دهلــران 

1558 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 
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جدول 1-57. پیش بینی جمعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستا  دهلرا 

تعداد شغل مورد تعداد شاغال جمعیت بیکارجمعیتاستا / شلرستا 
نیاز )1399-1404(

سلم صمت 
اشتغال صمت)درصد(

62099012408178526309504413775ایام

702501404201963501441558دهلران

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

1-7-2-3. طرح های اولویت دار توسعه صنعت، معد  و تجارت شلرستا  دهلرا 

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول)1-58(، اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای نیمــه تمــام بــاالی 60 درصــد، 

کــه اشــتغال زایی بیشــتر و ســرمایه کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طرح هــای  ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا 59 درصــد 

ــه  ــد ب کــه می توان ــه مــواردی اســت  گیرنــد. تامیــن زیرســاخت های صنعتــی و معدنــی اســتان نیــز از جمل ــران قــرار  شهرســتان دهل

توســعه اســتان کمــک نمایــد. 

جدول 1-58. طرح های اولویت دار توسعه صنعت، معد  و تجارت شلرستا  دهلرا 

(ناا واحد- ناا محصولکد آیسیکنوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام 
باالی 60 درصد

6100اسپری داشبورد24

8100بازیافت فوالد و چدن )آهن قراضه(37

4100بتن سیال معمولی26

36100سولفات پتاسیم24

6100سنگ ساختمانی تزیینی ساخته شده از خرده سنگ و مات رزین26

45091سیمان خاکستری معمولی26

1570محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

2064ساختمان های پیش ساخته فوالدی متحرک )کانکس(28

24)LPG( 70062گاز مایع شده

نیمه تمام 0 تا 
59 درصد

545استخراج رمز ارز30

1030یخ خوراکی قالبی15

70020بنزین پیرولیز23

155محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن سبک با فوم پلیمری26

73محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26
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(ناا واحد- ناا محصولکد آیسیکنوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام 0 تا 
59 درصد

6003انواع بنزین23

152.75انواع آب آشامیدنی بسته بندی شده15

62اکسیژن صنعتی24

112ظروف یکبار مصرف پاستیکی )غیر اسفنجی(25

42کیسه بدون بافت پاستیکی یک الیه از پلی اتیلن25

151عملیات برش کاری ورق فلزات28

41محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

81فیلم تک الیه عریض کشاورزی از پلی اتیلن25

121شن و ماسه دانه بندی شده26

251انواع کیسه پلی پروپیلن بافته شده17

71ظروف یکبار مصرف پاستیکی )غیر اسفنجی(25

طرح های 
----ایجادی

احیاء واحد 
----معدنی

احیاء واحد 
----صنعتی

تامین زیرساخت

87-تامین آب، برق مورد نیاز - آسفالت - ساخت سوله کارگاهی  دهلران فاز 1 و 2

تامین آب، برق مورد نیاز - عملیات خاکی- ایجاد شبکه آب و برق و گاز و ... 
15پایین دستی فاز 1 و 2 دهلران

620زمین شناسی پهنه معدنی دهلرانفعالیت های اکتشافی

1-8. شلرستا  سیروا 
شهرســتان ســیروان از شــرق بــه اســتان لرســتان، از جنــوب بــه شهرســتان بــدره، از غــرب بــه شهرســتان ایــام و از شــمال بــه 

اســت.  شــده  محــدود  ایــوان  و  چــرداول  شهرســتان های 

1-8-1. ساختار موجود 

در این قســمت ســاختار اقتصادی و اجتماعی شهرســتان در 2 بخش، وضعیت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری شهرســتان، 

و همچنیــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال موجــود مورد بررســی قرار گرفته اســت.
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1-8-1-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستا  سیروا 

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

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

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

چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان ســیروان از مجمــوع 565 

واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، 97.9 درصــد بــا پروانــه صنفــی و 2.1 درصــد بــا مجــوز پروانــه 

ــوز دار  ــتغال مج ــر اش ــه 2174 نف ــک ب ــتغال نزدی ــوع اش ــن از مجم ــند. همچنی ــت می باش ــه فعالی ــغول ب ــی مش ــرداری صنعت ــره ب به

بخــش صمــت در شهرســتان ســیروان ، حــدود 63.6 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی و مابقــی بــا 

مجــوز صنفــی شــاغل می باشــند.

جدول 1-59. ساختار بخش صنعتی شلرستا  سیروا 

(تعداد واحدشرح رشته بعالیتکد آیسیکردیف سلم )درصد(اشتغال )نفر

977397.6سایر محصوالت کانی غیرفلزی126

160.8استخراج سایر معادن214

140.5چوب و محصوالت چوبی به جزء مبل320

191.1ساخت مواد و محصوالت شیمیایی424

12792100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 1-60. ساختار بخش صنفی شلرستا  سیروا 

سلم)درصد(تعدادشرح رشته بعالیتکد آیسیکردیف

6146.9خرده فروشی به جزء وسایل نقلیه موتوری 152

1310.0فروش و نگهداری و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت250

107.7سایر فعالیت های خدماتی 393

86.2تولید پوشاک 418

75.4تولید محصوالت فلزی فابریکی به جزء ماشین آالت و تجهیزات528

75.4هتل و رستوران 655

64.6پست و مخابرات 764

53.8صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 815
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سلم)درصد(تعدادشرح رشته بعالیتکد آیسیکردیف

53.8عمده   فروشی و حق العمل کاری به جزء وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت 951

43.1فعالیت های مربوط به اماک و مستغات 1070

43.1سایر11

130100جمع کل

ماخذ: اطاعات سامانه ایرانیان اصناف

جدول 1-61. ساختار بخش صنفی شلرستا   سیروا 

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

10025018.1تولیدی1

6817012.3خدمات فنی2

33483560.4توزیعی3

511279.2خدماتی4

5531382100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

1-8-1-2. عمده محصوالت شلرستا  سیروا 

کانی های غیرفلزی، محصوالت شیمیایی و پتروشیمی، تولید سیمان.  عمده محصوالت صنعتی: محصوالت 

عمده محصوالت معدنی: استخراج سایر سنگ های معدنی.

، پسته، دام سبک، آبزی پروری. گیاهان دارویی، محصوالت جالیزی، انار محصوالت کشاورزی: گندم، جو، حبوبات، 

1-8-1-3. زیرساخت های صنعتی و معدنی شلرستا  سیروا 

کیلومترمربــع مســاحت و 4 هــزار نفــر جمعیــت بــه ترتیــب ســهم 3.4 و 0.7 درصــدی از مســاحت  شهرســتان ســیروان بــا 681 

کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت 4 هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــرخ بیــکاری  و جمعیــت 

ــر اســاس اطاعــات موجــود از  ــه لحــاظ زیرســاخت های صنعتــی ایــن شهرســتان 1 شــهرک صنعتــی دارد. ب 6.3 درصــدی دارد. ب

واحدهــای فعــال 2.3 درصــد از واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان ایــام در ایــن شهرســتان قــرار دارنــد.
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جدول 1-62. زیرساخت های تولید و تجارت شلرستا  سیروا 

1 تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

- وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی )هکتار(

12 توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )تعداد(

2.3% توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )سهم(

1-8-1-4. ساختار جمعیت شلرستا  سیروا 

کمیــت آن نقــش مهمــی در تولیــد ایفــا می کنــد. بــر ایــن اســاس  کیفیــت و  کــه  کلیــدی تولیــد اســت  کار یکــی از عوامــل  نیــروی 

کار از منظــر شــاخص هایی نظیــر نــرخ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رونــد تغییــرات آن در ســطح  بــرای بررســی کمیــت نیــروی 

کار و  کیفیــت نیــروی  شهرستان-اســتان اســتفاده شــده اســت. بدیهــی اســت بــرای بررســی عمیق تــر در فــاز دوم طــرح نیــاز اســت 

کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یابی شــود. کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص های 

) جدول 1-63. جمعیت شلرستا  سیروا  )هزار نفر

نرخ رشد )درصد(13951399ردیف

14.414.93.8جمعیت

20.2-4.63.7تعداد افراد شاغل

60.8-0.70.3جمعیت بیکار

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

، جمعیــت شهرســتان ســیروان 3.8 درصــد رشــد داشــته، تعــداد افــراد  جــدول )1-63( مشــهود اســت طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کاهــش 60.8 درصــدی داشــته اســت.  کاهــش 20.2 درصــدی و جمیعــت بیــکار  شــاغل 

1-8-2. ساختار مسلوب توسعه بخش های صنعت، معد  و تجارت شلرستا 

در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایش ســرزمین و همچنین نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعان بخش های 

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

1-8-2-1. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستا  سیروا 

بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان ایــام، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان ســیروان بــه جــدول )1-64( برنامه ریــزی شــده 

کــه بخــش عمــده  اســت. تقســیم بندی نقشــه مطلــوب ایــن شهرســتان بــه بخش هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری نشــان می دهــد 
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گاز و اســتخراج ســایر ســنگ های معدنــی  فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت. انــواع معــدن شــامل نفــت و 

نیــز از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان به شــمار مــی رود.  

جدول 1-64. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستا  سیروا 

بازرگانی و خدماتمعد صنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید محصوالت از توتون و تنباکو- سیگار )16(

تولید منسوجات )17(
تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(
تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(
تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر )31(

تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(
بازیافت )37(

استخراج سایر سنگ های 
معدنی )14(

کامپیوتر و فعالیت های وابسته )72(
سایر فعالیت های کسب و کار )74(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

1-8-2-2. اشتغال مسلوب بخش صنعت معد  و تجارت در ابق 1404 

ــا هــدف نــرخ بیــکاری 6.5 درصــد و  ، ب ــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر ماحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور ب

نــرخ مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)65-1(، 

کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز  پیش بینــی و هدف گــذاری شــده اســت. بررســی های انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه حــدودا 768 نفــر )2.5 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان ســیروان اســت. از  بــرای اســتان ایــام حــدودا 30950 نفــر خواهــد بــود 

ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان ســیروان 342 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 1-65. پیش بینی جمعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستا  سیروا 

تعداد شغل مورد تعداد شاغال جمعیت بیکارجمعیتاستا / شلرستا 
نیاز )1399-1404(

سلم صمت    
اشتغال صمت)درصد(

62099012408178526309504413775ایام

154183084432768044342سیروان

ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400
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1-8-2-3. طرح های اولویت دار توسعه صنعت، معد  و تجارت شلرستا  سیروا 

ــش  ــات آمای ــرار دادن ماحظ ــر ق ــا مدنظ ــیروان ب ــتان س ــارت شهرس ــدن و تج ــت، مع ــش صنع ــعه بخ ــای توس ــدی طرح ه طبقه بن

ســرزمین بــه شــرح جــدول)1-66(، اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا 59 درصــد 

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

کــه می توانــد بــه توســعه اســتان کمــک نمایــد.  زیرســاخت های صنعتــی و معدنــی اســتان نیــز از جملــه مــواردی اســت 

جدول 1-66. طرح های اولویت دار توسعه صنعت، معد  و تجارت شلرستا  سیروا 

(ناا واحد- ناا محصولکد آیسیکنوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام باالی 60 
----درصد

نیمه تمام 
0 تا 59 درصد

521محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

619محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

88شن و ماسه شستشو و دانه بندی شده14

302انواع چرخ و پایه تجهیزات خانگی و صنعتی29

102زغال از ضایعات منابع سلولزی24

62محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

72محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

62کیسه بدون بافت پاستیکی یک الیه از پلی اتیلن25

72کرکره ای کردن ورق فلزی28

62لنت ترمز خودرو34

طرح های ایجادی

-50پوشاک چرمی18

40انواع کاغذ و خمیر کاغذ21

-40ساخت ماشین آالت کشاورزی29

-30فیلم تک الیه عریض کشاورزی از پلی اتیلن25

-30انواع تابلوی فلزی راهنمای ترافیک31

-20انواع شیر پاستوریزه15

-20افزودنی های غذایی15

-20انواع سفره و رومیزی از کربنات کلسیم25

-10کابینت از چوب و اوراق فشرده چوبی20



استا  ایالا

61

(ناا واحد- ناا محصولکد آیسیکنوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

طرح های ایجادی
-10ورق و صفحه پلی استایرن انبساطی25

-6تولید فوم پلی استایرن-ورق و صفحه پلی استایرن انبساطی25

-احیاء واحد معدنی

-احیاء واحد صنعتی

امین آب، برق مورد نیاز - آسفالت - تامین زیرساخت
36-ساخت سوله کارگاهی شهرک صنعتی سیروان

350زمین شناسی پهنه معدنی سیروانفعالیت های اکتشافی

1-9. شلرستا  ملکشاهی
شهرســتان ملکشــاهی از شــمال بــه شهرســتان ایــام، از غــرب بــه شهرســتان مهــران، از جنــوب بــه شهرســتان های مهــران و دهلــران 

و از شــرق بــه شهرســتان های بــدره و دهلــران محــدود شــده اســت. 

1-9-1. ساختار موجود 

در این قســمت ســاختار اقتصادی و اجتماعی شهرســتان در 2 بخش، وضعیت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری شهرســتان، 

و همچنیــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال موجــود مورد بررســی قرار گرفته اســت.

1-9-1-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستا  ملکشاهی

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

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

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

چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان ملکشــاهی از مجمــوع 

2067 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، 98.9 درصــد بــا پروانــه صنفــی و 1.1درصــد بــا مجــوز 

پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 5281 نفــر اشــتغال مجــوز 

دار بخــش صمــت در شهرســتان ملکشــاهی، حــدود 96.8 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی و مابقــی بــا 

مجــوز صنفــی شــاغل می باشــند.
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جدول 1-67. ساختار بخش صنعتی شلرستا  ملکشاهی

(تعداد واحدشرح رشته بعالیتکد آیسیکردیف سلم )درصد(اشتغال )نفر

119757.4سایر محصوالت کانی غیرفلزی126

53721.9محصوالت از الستیک و پاستیک225

11710.1ماشین آالت و دستگاههای برقی331

274.1محصوالت فلزی فابریکی428

263.6ساخت مواد و محصوالت شیمیایی524

153.0چوب و محصوالت چوبی به جزء مبل620

22169100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 1-68. ساختار بخش صنفی شلرستا  ملکشاهی

سلم)درصد(تعدادشرح رشته بعالیتکد آیسیکردیف

24751.4خرده فروشی به جزء وسایل نقلیه موتوری 152

469.6تولید پوشاک 218

316.4فروش و نگهداری و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت 350

296.0سایر فعالیت های خدماتی 493

234.8تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی 526

173.5صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 615

163.3تولید محصوالت فلزی فابریکی به جزء ماشین آالت و تجهیزات728

153.1ساختمان 845

5711.9سایر10

481100جمع کل

ماخذ: اطاعات سامانه ایرانیان اصناف
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جدول 1-69. ساختار بخش صنفی شلرستا   ملکشاهی

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

491122724تولیدی1

31779215.5خدمات فنی2

1170292557.2توزیعی3

671673.3خدماتی4

20455112100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

1-9-1-2. عمده محصوالت شلرستا  ملکشاهی

کانی هــای غیرفلــزی، محصــوالت شــیمیایی و پتروشــیمی، ســاخت محصــوالت فلــزی  عمــده محصــوالت صنعتــی: محصــوالت 

فابریکــی، ســاخت انــواع محصــوالت از الســتیک و پاســتیک، تولیــد ماشــین آالت و دســتگاه های برقــی. 

عمده محصوالت معدنی: استخراج قیر طبیعی و سایر سنگ های معدنی.

 ، ، پــرورش طیــور گــردو، ســیب، هلــو، انگــور گیاهــان دارویــی، حبوبــات، محصــوالت باغــی نظیــر  محصــوالت کشــاورزی: گنــدم، جــو، 

عســل، دام ســبک.

1-9-1-3. زیرساخت های صنعتی و معدنی شلرستا  ملکشاهی

کیلومترمربــع مســاحت و 24 هــزار نفــر جمعیــت بــه ترتیــب ســهم 8 و 4 درصــدی از مســاحت  شهرســتان ملکشــاهی بــا 1613 

و جمعیــت کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت 24 هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــرخ بیــکاری 

6.1 درصــدی دارد. بــه لحــاظ زیرســاخت های صنعتــی ایــن شهرســتان 1 شــهرک صنعتــی دارد. بــر اســاس اطاعــات موجــود از 

واحدهــای فعــال 4.2 درصــد از واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان ایــام در ایــن شهرســتان قــرار دارنــد.

جدول 1-70. زیرساخت های تولید و تجارت شلرستا  ملکشاهی

1 تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

- وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی )هکتار(

22 توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )تعداد(

4.2% توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )سهم(
ساختار جمعیت شهرستان  ملکشاهی

کمیــت آن نقــش مهمــی در تولیــد ایفــا می کنــد. بــر ایــن اســاس  کیفیــت و  کــه  کلیــدی تولیــد اســت  کار یکــی از عوامــل  نیــروی 

کار از منظــر شــاخص هایی نظیــر نــرخ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رونــد تغییــرات آن در ســطح  بــرای بررســی کمیــت نیــروی 
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کار و  کیفیــت نیــروی  شهرستان-اســتان اســتفاده شــده اســت. بدیهــی اســت بــرای بررســی عمیق تــر در فــاز دوم طــرح نیــاز اســت 

کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یابی شــود. کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص های 

) جدول 1-71. جمعیت شلرستا  ملکشاهی )هزار نفر

نرخ رشد )درصد(13951399ردیف

21.121.93.8جمعیت

-5.65.43.2تعداد افراد شاغل

-0.80.450.5جمعیت بیکار

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

، جمعیــت شهرســتان ملکشــاهی 3.8 درصــد رشــد داشــته، تعــداد افــراد  جــدول )1-71( مشــهود اســت طــی دوره 5 ســاله اخیــر

ــت.  ــته اس ــدی داش ــش 50 درص کاه ــکار  ــت بی ــدی و جمعی ــش 3.2 درص کاه ــاغل  ش

1-9-2. ساختار مسلوب توسعه بخش های صنعت، معد  و تجارت شلرستا 

در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایش ســرزمین و همچنین نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعان بخش های 

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

1-9-2-1. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستا  ملکشاهی

بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان ایــام، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان ملکشــاهی بــه جــدول )1-72( برنامه ریــزی شــده 

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 صنعتــی اســت. 

جدول 1-72. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستا  ملکشاهی

بازرگانی و خدماتمعد صنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید محصوالت از توتون و تنباکو- سیگار )16(

تولید منسوجات )17(
تولید پوشاک )18(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(

بازیافت )37(

استخراج نفت
 خام و گاز طبیعی )11(

استخراج سایر
 سنگ های معدنی )14(

کامپیوتر و فعالیت های وابسته 
)72(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.
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1-9-2-2. اشتغال مسلوب بخش صنعت معد  و تجارت در ابق 1404 

ــا هــدف نــرخ بیــکاری 6.5 درصــد و  ، ب ــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر ماحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور ب

نــرخ مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)73-1(، 

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

اســتان ایــام حــدودا 30950 نفــر خواهــد بــود کــه حــدودا 1127 نفــر )3.6 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان ملکشــاهی اســت. از ایــن 

میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان ملکشــاهی 502 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 1-73. پیش بینی جمعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستا  ملکشاهی

تعداد شغل مورد تعداد شاغال جمعیت بیکارجمعیتاستا / شلرستا 
نیاز )1399-1404(

سلم صمت 
اشتغال صمت)درصد(

62099012408178526309504413775ایام

226204526504112744502ملکشاهی

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

1-9-2-3. طرح های اولویت دار توسعه صنعت، معد  و تجارت شلرستا  ملکشاهی

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول)1-74(، اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا 59 درصــد 

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

کــه می توانــد بــه توســعه اســتان کمــک نمایــد.  تامیــن زیرســاخت های صنعتــی و معدنــی اســتان نیــز از جملــه مــواردی اســت 

جدول 1-74. طرح های اولویت دار توسعه صنعت، معد  و تجارت شلرستا  ملکشاهی

(ناا واحد- ناا محصولکد آیسیکنوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام باالی 60 
20100ورق و صفحه پلی استایرن انبساطی25درصد

نیمه تمام 0 تا 59 
درصد

1140بتون سبک26

4620آب معدنی15

159گچ سفیدکاری معمولی26

151گرانول الستیک از الستیک مستعمل37

151هود برقی خانگی29

151آسفالت26
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(ناا واحد- ناا محصولکد آیسیکنوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

طرح های ایجادی

-50پوشاک چرمی18

-40انواع پلیمرها24

-30ساخت ماشین آالت کشاورزی29

-25بسته بندی انواع گیاهان دارویی74

24)NPK( 20کود های کامل یا ماکرو-

-20ظروف آزمایشگاهی پاستیکی25

-15افزودنی های غذایی15

-15پوشاک راحتی زنانه و دخترانه، تاری پودی، دوخته شده18

-15لوله معمولی آب از پلی پروپیلن25

-10مایع دست شویی24

-10سنگ ساختمانی تزیینی ساخته شده از خرده سنگ و مات سیمان26

-10محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

----احیاء واحد معدنی

----احیاء واحد صنعتی

تامین آب، برق مورد نیاز - آسفالت - ساخت سوله کارگاهی شهرک تامین زیرساخت
35.2-ملکشاهی

---فعالیت های اکتشافی

1-10. شلرستا  ملرا 
ــران، از غــرب بــه کشــور  شهرســتان مهــران از شــمال بــه شهرســتان ایــام، از شــرق و جنــوب بــه شهرســتان های ملکشــاهی و دهل

عــراق محــدود شــده اســت. 

1-10-1. ساختار موجود 

در این قســمت ســاختار اقتصادی و اجتماعی شهرســتان در 2 بخش، وضعیت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری شهرســتان، 

و همچنیــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال موجــود مورد بررســی قرار گرفته اســت.

1-10-1-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستا  ملرا 

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

کلیــدی مولــد  رشــد و توســعه اقتصــادی و رفــاه جامعــه اســت. از آنجاییکــه صنعــت، معــدن و تجــارت به عنــوان بخشــی از فعالیت هــای 
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و محــرک رشــد اقتصــادی بــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت استان-شهرســتان و چگونگــی 

تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان مهــران از مجمــوع 1873 واحــد اقتصــادی 

مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، 98 درصــد بــا پروانــه صنفــی و 2 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول 

بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه  5136نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان مهــران، 

حــدود 89 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی و مابقــی بــا مجــوز صنفــی شــاغل می باشــند.

جدول 1-75. ساختار بخش صنعتی شلرستا  ملرا 

(تعداد واحدشرح رشته بعالیتکد آیسیکردیف سلم )درصد(اشتغال )نفر

1729744.7سایر محصوالت کانی غیرفلزی126

69115.8استخراج سایر معادن214

68415.8محصوالت غذایی و آشامیدنی ها315

54713.2محصوالت از الستیک و پاستیک425

1102.6بازیافت537

162.6ساخت مواد و محصوالت شیمیایی624

1102.6فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ .....763

152.6مبلمان سایر مصنوعات836

38550100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 1-76. ساختار بخش صنفی شلرستا  ملرا 

سلم)درصد(تعدادشرح رشته بعالیتکد آیسیکردیف

27647خرده فروشی به جزء وسایل نقلیه موتوری 152

539.0تولید پوشاک 218

539.0سایر فعالیت های خدماتی 393

427.1فروش و نگهداری و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت 450

305.1ساختمان 545

233.9سایر محصوالت کانی غیرفلزی626

203.4کامپیوتر و فعالیت های وابسته 772

183.1صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 815
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سلم)درصد(تعدادشرح رشته بعالیتکد آیسیکردیف

183.1هتل و رستوران955

559.3سایر10

588100جمع کل

ماخذ: اطاعات سامانه ایرانیان اصناف

جدول 1-77. ساختار بخش صنفی شلرستا   ملرا 

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

36591219.9تولیدی1

35588719.3خدمات فنی2

883220748.1توزیعی3

23258012.6خدماتی4

18354586100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

1-10-1-2. عمده محصوالت شلرستا  ملرا 

عمــده محصــوالت صنعتــی: محصــوالت کانــی غیرفلــزی، ســاخت انــواع محصــوالت غذایــی و آشــامیدنی، ســاخت انــواع محصــوالت 

از الســتیک و پاســتیک، تولیــد ســیمان، بازیافــت.

عمده محصوالت معدنی: استخراج گچ و آهک و سایر سنگ های معدنی.

کلــزا، ذرت، خرمــا، مرکبــات، گل نرگــس، پــرورش  گیاهــان دارویــی، حبوبــات، دانــه روغنــی  محصــوالت کشــاورزی: گنــدم، جــو، 

، دام ســبک، دام ســنگین. طیــور

1-10-1-3. زیرساخت های صنعتی و معدنی شلرستا  ملرا 

ــه ترتیــب ســهم 13.1 و 4.9 درصــدی از مســاحت  کیلومترمربــع مســاحت و 29 هــزار نفــر جمعیــت ب ــا 2642  شهرســتان مهــران ب

و جمعیــت کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت 29 هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــرخ بیــکاری 

ــود از  ــات موج ــاس اطاع ــر اس ــی دارد. ب ــهرک صنعت ــتان 1 ش ــن شهرس ــی ای ــاخت های صنعت ــاظ زیرس ــه لح ــدی دارد. ب 6.6 درص

ــد. ــرار دارن ــتان ق ــن شهرس ــام در ای ــتان ای ــی اس ــی و معدن ــای صنعت ــد از واحده ــال 7.2 درص ــای فع واحده
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جدول 1-78. زیرساخت های تولید و تجارت شلرستا  ملرا 

1 تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

- وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی )هکتار(

38 توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )تعداد(

7.2% توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )سهم(

1-10-1-4. ساختار جمعیت شلرستا  ملرا 

کمیــت آن نقــش مهمــی در تولیــد ایفــا می کنــد. بــر ایــن اســاس  کیفیــت و  کــه  کلیــدی تولیــد اســت  کار یکــی از عوامــل  نیــروی 

کار از منظــر شــاخص هایی نظیــر نــرخ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رونــد تغییــرات آن در ســطح  بــرای بررســی کمیــت نیــروی 

کار و  کیفیــت نیــروی  شهرستان-اســتان اســتفاده شــده اســت. بدیهــی اســت بــرای بررســی عمیق تــر در فــاز دوم طــرح نیــاز اســت 

کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یابی شــود. کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص های 

) جدول1-79. جمعیت شلرستا  ملرا  )هزار نفر

نرخ رشد )درصد(13951399ردیف

29.830.93.8جمعیت

5.6-87.6تعداد افراد شاغل

57.2-1.30.5جمعیت بیکار

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

، جمعیــت شهرســتان مهــران 3.8 درصــد رشــد داشــته، تعــداد افــراد شــاغل  جــدول )1-79( مشــهود اســت طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کاهــش  57 درصــدی داشــته اســت.  کاهــش 5.6 درصــدی و جمعیــت بیــکار 

1-10-2. ساختار مسلوب توسعه بخش های صنعت، معد  و تجارت شلرستا 

در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایش ســرزمین و همچنین نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعان بخش های 

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

1-10-2-1. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستا  ملرا 

ــه جــدول )1-80( برنامه ریــزی شــده  ــوب توســعه شهرســتان مهــران ب ــام، نقشــه مطل ــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان ای ب

کــه بخــش عمــده  اســت. تقســیم بندی نقشــه مطلــوب ایــن شهرســتان بــه بخش هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری نشــان می دهــد 
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، و اســتخراج ســایر ســنگ های معدنــی  گاز فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت. انــواع معــدن شــامل نفــت و 

نیــز از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان به شــمار مــی رود.  

جدول 1-80. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستا  ملرا 

بازرگانی و خدماتمعد صنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
تولید محصوالت از توتون و تنباکو- سیگار )16(

تولید منسوجات )17(
صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته ای )23(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
تولید محصوالت الستیکی و پاستیکی )25(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(

بازیافت )37(

استخراج نفت خام و گاز 
طبیعی )11(

استخراج سایر سنگ های 
معدنی )14(

حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از 
طریق خط لوله )60(

حمل و نقل هوایی )62(
فعالیت های پشتیبان

 و کمکی حمل و نقل )63(
پست و مخابرات )64(

کامپیوتر و فعالیت های وابسته )72(
سایر فعالیت های کسب و کار )74(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

1-10-2-2. اشتغال مسلوب بخش صنعت معد  و تجارت در ابق 1404 

، بــا هــدف نــرخ بیــکاری 6.5 درصــد و  بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر ماحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور

نــرخ مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)81-1(، 

کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز  پیش بینــی و هدف گــذاری شــده اســت. بررســی های انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه حــدودا 1589 نفــر )5.1 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان مهــران اســت. از  بــرای اســتان ایــام حــدودا 30950 نفــر خواهــد بــود 

ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان مهــران 708 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 1-81. پیش بینی جمعیت و هدف گذاری اشتغال شلرستا  ملرا 

تعداد شغل مورد تعداد شاغال جمعیت بیکارجمعیتاستا / شلرستا 
نیاز )1399-1404(

سلم صمت 
اشتغال صمت)درصد(

62099012408178526309504413775ایام

318946379169158944708مهران

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

1-10-2-3. طرح های اولویت دار توسعه صنعت، معد  و تجارت شلرستا  ملرا 

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول)1-82(، اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای نیمــه تمــام بــاالی 60 درصــد، 

کــه اشــتغال زایی بیشــتر و ســرمایه کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طرح هــای  ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا 59 درصــد 
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کــه می توانــد بــه  گیرنــد. تامیــن زیرســاخت های صنعتــی و معدنــی اســتان نیــز از جملــه مــواردی اســت  شهرســتان مهــران قــرار 

توســعه اســتان کمــک نمایــد. 

جدول 1-82. طرح های اولویت دار توسعه صنعت، معد  و تجارت شلرستا  ملرا 

(ناا واحد- ناا محصولکد آیسیکنوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام باالی 60 
درصد

مصالح سنگی ساختمانی شستشو و دانه بندی شده )شن،ماسه، ریگ، 14
15100سنگ و باالست(

1060.43زغال از ضایعات منابع سلولزی24

1160.25بتن سیال منبسط شونده26

نیمه تمام 0 تا 59 
درصد

2030گل حفاری24

24)LPG( 7006.01گاز مایع شده

151بسته بندی انواع گیاهان دارویی74

151آسفالت26

401محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

701روغن مایع کلزا15

351رب گوجه فرنگی15

انواع سوسیس و کالباس با فرموالسیون اصلی گوشت قرمز، بدون مواد 15
101دیگر

طرح های ایجادی

-300اسلب سرامیکی26

-50میعانات گازی23

-40پوشاک چرمی18

-40ساخت ماشین آالت کشاورزی29

-35قطعات پاستیکی لوازم خانگی25

-30انواع کاغذ و خمیر کاغذ21

ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سردخانه در دمای باالی صفر 63
-30درجه سانتیگراد

-25انواع ظروف پاستیکی دهان گشاد25

-20انواع پلیمرها24

-20بازسازی و نوسازی ماشین آالت استخراج و حفاری29

-10افزودنی های غذایی15
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(ناا واحد- ناا محصولکد آیسیکنوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

طرح های ایجادی

-10انواع جوراب17

-10مایع دست شویی24

-10ورق و صفحه پلی استایرن انبساطی25

----احیاء واحد معدنی

----احیاء واحد صنعتی

تامین آب، برق مورد نیاز - آسفالت - ساخت سوله کارگاهی فاز 1 و 2 تامین زیرساخت
70-شهرک صنعتی مهران

1020زمینه شناسی پهنه معدنی در مهرانفعالیت های اکتشافی

1-11. ساختار تکنولوژی واحدهای بعال صنعتی در استا 
در جدول )1-83 ( ساختار بنگاه های موجود در استان ایام به لحاظ سطح فناوری-تعداد درج شده است.

جدول 1-83. ساختار بنگاه های موجود در استا  ایالا به لحاظ سسح بناوری- تعداد

جمع کلHTLTMHTMLTناا استا  

117763204355ایام

ماخذ: دفتر اطاعات و آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت

در نمودار )1-1( ساختار بنگاه های موجود در استان ایام به لحاظ سطح فناوری-درصد مشخص شده است.

3%

22%

18%
57%

HTایالم LT MHT MLT

نمودار1-1. ساختار بنگاه های موجود در استا  ایالا به لحاظ سسح بناوری- درصد 

ماخذ: دفتر اطاعات و آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت
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در جدول )1-84( مقدار مصرف انرژی بنگاه های موجود استان بیان شده است.

جدول 1-84. بنگاه های موجود به لحاظ مصرف انرژی

کثر مقدار مصرف<1100000001-100000001>1ایالا حدا

072000000446000000518000000گاز طبیعی)مترمکعب(

021000000021000000آب )مترمکعب(

83733384برق مصرفی)کیلووات(

ماخذ: دفتر اطاعات و آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت

جمع بندی استا  ایالا
1. بررسی وضعیت موجود در استا  

کــم  اســتان ایــام بــا دارا بــودن 1.24 درصــد مســاحت )رتبــه بیســت و دوم( و 0.72 درصــد از جمعیــت کشــور )رتبــه ســی و یکــم( از ترا

نســبی جمعیتــی حــدود 28 نفــر در هــر کیلومتــر مربــع برخــوردار اســت. بــر اســاس آخریــن اطاعــات مرکــز  آمار ایــران نرخ رشــد جمعیت 

ایــن اســتان نیــز طــی  دوره 95-1390 معــادل 0.80 درصــد بــوده اســت، کــه رتبــه ایــن اســتان در کشــور بیســت و ســه مــی باشــد.

ســهم ایــن اســتان از ارزش افــزوده کشــوری در بخــش صنعــت حــدود 0.2 درصــد و در بخــش معــدن 1.26 درصــد بــوده اســت 

)مجموعــا 1.46 درصــد(. 

کلیدی در حوزه تولید )صنعتی و معدنی( و تجارت استان ایام می توان به موارد زیر اشاره داشت: از مهم ترین زیرساخت های 

15 ناحیه و شهرک صنعتی؛ 	 

؛	  233 انبار

16 سردخانه صنعتی فعال؛ 	 

یک پایانه صادراتی و یک نمایشگاه؛	 

دسترسی به فرودگاه در شهرستان ایام. 	 

رتبه 1 کشور در تولید ماده معدنی بیتومین.	 
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جدول 1-85. سلم بعالیت های عمده صنعتی، معدنی و تجاری استا  ایالا

سلم )درصد(تعدادرشته بعالیتردیف

16130.6سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(1

6412.2محصوالت غذایی و آشامیدنی ها )15(2

6111.6محصوالت از الستیک و پاستیک )25(3

336.3ساخت مواد و محصوالت شیمیایی )24(4

275.1استخراج سایر معادن )14(5

244.6محصوالت فلزی فابریکی )28(6

214.0ساختمان )45(7

203.8سایر فعالیت های خدمات مهندسی )74(8

163.0چوب و محصوالت چوبی به جزء مبل )20(9

122.3پوشاک و عمل آوردن پوست خز )18(10

91.7ابزار پزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت )33(11

91.7بازیافت )37(12

81.5ساخت منسوجات )17(13

81.5ماشین آالت و دستگاه های برقی )31(14

71.3ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی )21(15

71.3ساخت ماشین آالت و تجهیزات )29(16

61.1ساخت فلزات اساسی )27(17

61.1فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ فعالیت های آژانس های مسافرتی )63(18

61.1مبلمان سایر مصنوعات )36(19

51.0انتشار و چاپ و تکثیر )22(20

51.0کک و فرآورده های حاصل از نفت )23(21

40.8وسایل نقلیه موتوری )34(22

30.6ماشین آالت دفتری و حسابداری )30(23

10.2دباغی -چرم -کیف-چمدان-کفش )19(24

10.2رادیو تلویزیون وسایل ارتباط )32(25

10.2سایر تجهیزات حمل و نقل )35(26

10.2کامپیوتر و فعالیت های مربوطه )72(27

526100مجموع
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2. مزیت های استا  ایالا با مالحظات آمایش سرزمین
اهــم مزیت هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری اســتان ایــام بــر اســاس ماحظــات آمایــش ســرزمین در جــدول زیــر طبقه بنــدی شــده اســت.

جدول 1-86. اهم مزیت های صنعتی، معدنی و تجاری استا  ایالا

کد آیسیک بخش
شلرستا  و نقاط مستعدعنوا  رشته بعالیتویرایش 3/1

ت
نع

ص

ایام، مهران، دره شهر، ایوان و دهلران، بدره، چرداول، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی15
سیروان، ملکشاهی

آبدانان، ایام، ایوان، بدره، چرداول، دره شهر، دهلران، تولید محصوالت از توتون و تنباکو- سیگار16
سیروان، ملکشاهی، مهران

آبدانان، ایام، ایوان، بدره، چرداول، دره شهر، دهلران، منسوجات17
سیروان، ملکشاهی، مهران

آبدانان، ایام، چرداول، ملکشاهیپوشاک18

ایامدباغی و عمل آوردن چرم19

ایام، ایوان، چرداول، سیروانتولید چوب و محصوالت چوبی20

ایام، ایوان، دره شهر، دهلرانتولید کاغذ و محصوالت کاغذی21

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت 23
ایام، چرداول، دهلران، مهرانهای هسته ای

آبدانان، ایام، مهران، دره شهر، ایوان و دهلران، بدره، صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی و پتروشیمی24-23
چرداول، سیروان، ملکشاهی

آبدانان، ایام، مهران، دره شهر، ایوان و دهلران، بدره، صنایع الستیک و پاستیک25
چرداول، سیروان، ملکشاهی

آبدانان، ایام، ایوان، بدره، چرداول، دره شهر، دهلران، تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی26
سیروان، ملکشاهی، مهران

سیروان، مهران و دهلرانتولید سیمان26

ایام، مهران، دره شهر، ایوان و دهلرانصنایع فوالدی27

ایوان، چرداول، دره شهر، تولید فلزات اساسی27

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 28
ایام، ایوان، چرداول، دهلران، سیروانتجهیزات

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای 29
ایام، چرداول، دهلران، سیروان، ملکشاهی، مهراندیگر

چرداولتولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی30
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کد آیسیک بخش
شلرستا  و نقاط مستعدعنوا  رشته بعالیتویرایش 3/1

ت
نع

ص

تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده 31
ایام، ایوان، چرداول، دهلران، سیرواندر جای دیگر

ایامتولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی32

ایام، چرداول، دره شهرتولید تجهیزات پزشکی و اپتیکی33

ایام، چرداول، سیروانتولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر34

تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای 36
ایام، چرداولدیگر 

آبدانان، ایام، ایوان، بدره، چرداول، دره شهر، دهلران، صنایع بازیافت37
سیروان، ملکشاهی، مهران

دن
مع

ایام، مهران، دهلران، آبدانان و بدره، ملکشاهی، مهراناستخراج نفت و گاز11

ایوان و ملکشاهیاستخراج قیر طبیعی11

مهراناستخراج گچ و آهک14

ایام، ایوان، چرداول، دره شهر، دهلران، سیروان، استخراج سایر سنگ های معدنی14
ملکشاهی، مهران

نی
رگا

باز
ت و 

دما
خ

منطقه آزاد مهران، ایام و دهلرانخدمات بازرگانی51

دره شهرانبارداری نفت51

ایام، مهران، دره شهر، دهلران، بدرهخدمات گردشگری55

کل پهنه استانخدمات آموزشی80

خدمات حمل و نقل و لجستیک )شبکه ریلی، آزاد راه، 63-62-60
ایام، دهلران، مهران، چرداول، دره شهربندر خشک و فرودگاه(

خدمات زیرساختی )نیروگاه، خطوط انتقال آب، برق و 60
هلیان، سیروان، مهران، دهلرانشبکه فیبر نوری(

ایام، دهلران، مهرانپست و مخابرات64

آبدانان، ایام، ایوان، بدره، چرداول، دره شهر، دهلران، کامپیوتر و فعالیت های وابسته72
سیروان، ملکشاهی، مهران
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3. سسح بن آوری صنایع استا  ایالا
بررســی وضعیــت ســطح فنــاوری صنایــع موجــود اســتان ایــام نیــز نشــان می دهــد 53.1 درصــد صنایــع )بیشــترین( در ســطح 

ــد. ــرار دارن ــاال ق ــاوری ب ــطح فن ــن( در س ــع )کمتری ــد صنای ــن و 2.9 درص ــط پایی متوس

جدول 1-87. سسح تکنولوژی صنایع استا  ایالا

سلم )درصد(تعدادعنوا 

112.9فناوری باال

6316.4فناوری متوسط باال

20453.1فناوری متوسط پایین

7720.1فناوری پایین

297.6نامشخص

384100جمع کل

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

4. منسقه بندی و اعسای مشوق های سرمایه گذاری
گرفتــن  ــا درنظــر  ــا هــدف ارائــه هدفمنــد و اثربخــش مشــوق های ســرمایه گذاری بــه مناطــق محــروم و کمتــر توســعه یافتــه در کشــور و ب ب

ــداد  ــهم از تع ــی و س ــتغال صنعت ــهم از اش ــتان؛ س ــت در شهرس ــش صم ــال بخ ــگاه فع ــداد بن ــتغال و تع ــر اش ــه نظی ــاخص های چندگان ش

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

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

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

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

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

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

: ــرای توســعه اشــتغالزایی در مناطــق مختلــف به اختصــار عبارتنــد از ــاز ب منطقــه( تقســیم شــده اســت. اهــم سیاســت های مــورد نی

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

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

توســعه ای و ایجــادی؛

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

کــد؛  واحدهــای را

( با توسعه خدمات پشتیبان تولید و تجارت.	  کار )ایجاد اشتغال پایدار سیاست اشتغال در منطقه 4: افزایش عمق بازار 
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اولویــت دار اســتان  بــه شــکل گیری ســتاد ســرمایه گذاری در وزارت صنعــت، معــدن  و تجــارت، خروجــی طرح هــای  بــا توجــه 

کردســتان 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 بــه  

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

ــرار دارد.  کار ق

5. طرح های اولویت دار استا 
بررســی ها نشــان می دهــد کــه از مجمــوع از 519 طــرح نیمــه تمــام در دســت اجــرا در اســتان ایــام )464 طــرح- بــا ســهم 89 درصــد 

کانــی  کمتــر از 20 درصــد و 8 طــرح- بــا ســهم 1.5 درصــد و پیشــرفت بــاالی 80 درصــد( رشــته فعالیت هــای  محصــوالت  و پیشــرفت 

غیرفلــزی )26(، محصــوالت غذایــی و آشــامیدنی ها )15(، محصــوالت از الســتیک و پاســتیک)25(، ســاخت مــواد و محصــوالت 

شــیمیایی )24(، اســتخراج ســایر معــادن )14(، محصــوالت فلــزی فابریکــی )28(، ســاختمان )45(، ســایر فعالیت هــای خدمــات 

ک و عمــل آوردن پوســت خــز )18( در اولویــت قــرار دارد.  مهندســی)74(، چــوب و محصــوالت چوبــی بــه جــزء مبــل )20(، پوشــا

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 ــش از 16 ه ــد بی ــرداری برس ــه بهره ب ــا ب ــن طرح ه ــی ای تمام

طرح های نیمه تمام باالی 60 درصد پیشرفت شامل 36 طرح )با سهم 7 درصد( در کل استان؛	 

483 طرح نیمه تمام اولویت دار بین صفر تا 59 درصد پیشرفت )با سهم 93 درصد( منطبق بر ماحظات آمایشی.	 
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