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استاا هاداا

معربی استاا هاداا 
کشــور محســوب می گــردد.  اســتان همــدان از لحــاظ جمعیــت، چهاردهمیــن و از لحــاظ مســاحت، بیســت و ســومین اســتان 

کیلومتــر مربــع وســعت، از  ــا 19372  ــر 1٬7۵۸٬2۶۸ نفــر بوده اســت. همــدان ب ــغ ب ــر پایــه سرشــماری ســال 139۵ بال جمعیــت آن ب

ســمت شــمال بــه اســتان های زنجان و قزوین، از ســمت جنــوب به اســتان لرســتان، از ســمت شــرق به اســتان مرکــزی و از ســمت 

شده اســت.  استان های کردستان و کرمانشــاه محدود  بــه  غــرب 
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جدول 1-1- مشخصات استاا هاداا

19372مساحت استان )کیلومترمربع(

1.1۸مساحت استان نسبت به کّل کشور )درصد(

172۵443جمعّیت استان )نفر(

2جمعّیت استان نسبت به کّل کشور )درصد(

موقعیت مکانی

از شمال: استان زنجان و قزوین

از شرق: استان مرکزی

از غرب: استان کرمانشاه و کردستان

از جنوب: استان لرستان

320فاصله تا تهران )کیلومتر(

همدانی-مالیری-تویسرکانی-اسدآبادی و نهاوندیگویش محلی

تقسیمات استانی

شهر: 31

شهرستان:  10

بخش:  2۶

روستا )آبادی(: 1203

دهستان:  7۵

دارد    فرودگاه، راه آهن، سد، نیروگاه 

نداردبندر و پاالیشگاه

مأخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
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در جدول )1-2( شاخص های کالن استان همدان نشان داده شده است.

جدول1-2. شاخص های کالا استاا

مقدار شاخص های کالا

11091 ارزش افزوده صنعت استان سال 139۸ )میلیارد ریال(

۵42۶427 ارزش افزوده صنعت کشورسال 139۸ )میلیارد ریال(

70349 ارزش افزوده معدن استان سال 139۸ )میلیارد ریال(

ارزش افزوده معدن کشورسال 139۸ )میلیارد ریال( ۵۵934۶1

2/0 سهم استان از ارزش افزوده صنعت کشورسال 139۸)درصد(

2۶/1 سهم استان از ارزش افزوده معدن کشورسال 139۸)درصد(

11۸.3 صادرات استان سال 1399)میلیون دالر(

3479۵ صادرات کشور سال 1399 )میلیون دالر(

97/0 سهم استان از صادرات کشور سال 1399)درصد(

سهم از اشتغال صنعت، معدن و تجارت )سال 139۸( 

سهم از ارزش افزوده صنعت، معدن و تجارت )سال 139۸( 

مأخذ: گزارش عملکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان، سال 139۸ 
مرکز آمار ایران

آمار صادرات سازمان توسعه تجارت

مطابــق جــدول فــوق ارزش افــزوده صنعــت و معــدن در اســتان همــدان بــه ترتیــب معــادل بــا 11091 میلیــارد ریــال و 70349 میلیــارد 

ریــال بــوده اســت کــه کــه ســهم 2۸ درصــدی از ارزش افــزوده صنعــت و معــدن در کل کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 

در جدول )1-3( وضعیت طرح های در دست اجرای صنعتی و معدنی استان همدان ارایه شده است. 

ح های در دست اجرای صنعتی و معدنی استاا هاداا جدول 1-3. وضعیت طر

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

01۶99279201۸43334۸2 تا 20

20.17431۸۶1۸144202 تا 40

40.1911۸۶2130۵۶3۸3 تا ۶0

۶0.11۵۵434۶2۶3741۵۵ تا ۸0

۸0.1149211۸49293۶۶ تا 100

21۶۸3943224۶۸37۵۸۸جمع کل

مأخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت
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کــه اشــتغالی معــادل بــا 39.4 هــزار نفــر و بــا ســرمایه مــورد  مطابــق بــا جــدول فــوق تعــداد طرح هــای ایــن اســتان 21۶۸ طــرح اســت 

نیــاز 24۶۸37 هــزار میلیــارد ایجــاد خواهــد کــرد. 

ح های در دست اجرای صنعتی و معدنی در شلرستاا های استاا هاداا جدول 1-4. وضعیت طر

مجاوع80.1-60.1100-40.180-20.160-040-20نام شلرستاا
)تعداد(

سلم
)درصد(

1323221140۶.۵فامنین

377212۶334۶۵0323.2همدان

1۶۶723311724411.3مالیر

۶۸71۵۶۸74نهاوند

47147۶۶۵3تویسرکان

7012027۵۵4۶۸4939.2بهار

493149۶۶3رزن

34414۵4۸2.2اسدآباد

109۸۶14131۵0۶.9کبودرآهنگ

1۶1۶0.7درگزین

1۶9974911۵۵14921۶۸100جمع کل

مأخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت. 

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

آمایــش ســرزمین )مصوبــه شــماره 71۵031 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 استان-شهرســتان تدویــن شــده اســت.

1-1- شلرستاا اسدآباد
شهرســتان اســدآباد بــه مرکزیــت شــهر اســدآباد یکــی از شهرســتان های اســتان همــدان اســت. شهرســتان اســدآباد در غــرب  اســتان 

کرمانشــاه  گرفتــه و از شــرق بــا شهرســتان هــای بهــار و تویســرکان، از شــمال بــا اســتان کردســتان و از جنــوب بــا اســتان  همــدان قــرار 

گــزارش شــده اســت. آب و هــوای  محــدود مــی شــود. بــر اســاس ســر شــماری 139۵جمعیــت ایــن شهرســتان بالــغ بــر 100901 نفــر 

گــرم و در زمســتان معتــدل اســت. شهرســتان اســدآباد در تابســتان نســبتًا 
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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

1-1-1-1- ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا

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

و توســعه اقتصــادی و رفــاه جامعــه اســت. از آنجاییکــه صنعــت، معــدن و تجــارت بــه 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 فعالیــت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان اســدآباد از مجمــوع 4۵47 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در 

کمتــر از 1 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول  بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 99 درصــد بــا پروانــه صنفــی و 

ــه 12017 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان اســدآباد،  ــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک ب ب

حــدود 94 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)1( و جــدول)2(. 

جدول1-5. اختار بخش صنعت شلرستاا اسدآباد

کد آیسیک رشته ردیف
(تعداد واحدبعالیت سلم  از تعداد واحد اشتغال )نفر

سلم از اشتغال )درصد()درصد(

11322۶۵%7%37

21421۶%7%2

31۵4۸2%13%11

4201۵%3%1

۵241۶%3%1

۶2۵4139%13%19

72۶۵3۸%17%۵

۸272۸0%7%11

92۸۵۶۵%17%9

10331۸%3%1

113۶213%7%2

12۶317%3%1

100%100%30724جمع کل

مأخذ: آمار سامانه بهین یاب
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جدول1-6.: ساختار بخش صنفی شلرستاا اسدآباد

سلم)درصد(تعدادکد آیسیک 2 رقایردیف

1۵2۶4۵%47

2۵0203%1۵

393۸۸%۶

41۸۵9%4

۵1۵۵7%4

۶704۶%3

74۵41%3

۸2۸39%3

9۵۵30%2

10722۵%2

11۵123%2

9%129سایر12

100%13۸۵جمع کل

  مأخذ: اطالعات سامانه ایرانیان اصناف

جدول 1-7: ساختار بخش صنفی شلرستاا اسدآباد

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم )درصد(اشتغال)نفر

7491۸7317تولیدی1

۸۸۵221320خدمات فنی2

2413۶033۵3توزیعی3

470117۵10خدماتی4

%4۵1711293100جمع کل

  مأخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

2-1-1-1- عاده محصوالت شلرستاا اسدآباد

کشــاورزی، قالیبافــی، مصالــح  عمــده محصــوالت صنعتــی: صنایــع غذایــی )تبدیلــی و تکمیلــی(،  صنایــع دســتی، تولیــد ادوات 

ســاختمانی



13

استاا هاداا

عاــده محصــوالت معدنــی: ســنگ آهــن، ســرب، روی، منیزیــم، آهــک، شــن و ماســه کوهــی، ســنگ هــای قیمتــی، گرانیــت، تراورتــن 

و مرمریت

کلــزا، آفتابگــردان،  گوجــه(، زعفــران،   ، گیاهــان دارویــی، ســیب زمینــی، صیفــی جــات )خیــار محصــوالت کشــاورزی: دامپــروری، 

ــو ، آل ، حبوبــات، انگــور ســیر

3-1-1-1- زیرساخت های صنعتی و معدنی شلرستاا اسدآباد

کیلومترمربــع مســاحت  و 103 هــزار نفــر جمعیــت بــه ترتیــب ســهم ۵.9 و ۵.۸ درصــدی از مســاحت و  شهرســتان اســدآباد  بــا 119۶ 

کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت 103 هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــرخ بیــکاری ۸.2  جمعیــت 

درصــدی دارد. بــه لحــاظ زیرســاخت های صنعتــی ایــن شهرســتان 1 شــهرک صنعتــی دارد کــه وســعت آنهــا 91.۶ هکتــار اســت. بــر اســاس 

ــد.  اطالعــات موجــود از واحدهــای فعــال 2.۵ درصــد از واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان همــدان در ایــن شهرســتان قــرار دارن

جدول 1-8: زیرساخت های تولید و تجارت شلرستاا

1تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

91.۶وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی    )هکتار(

30توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )تعداد(

1تعداد انبار

3 )یک مورد غیرفعال است(تعداد سیلو 

تعداد سردخانه صنعتی
1

0گمرک

0پایانه صادراتی

4-1-1-1-ساختار جاعیت شلرستاا اسدآباد

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. بدهــی اســت بــرای بررســی عمیــق تــر در فــاز دوم طــرح نیــاز اســت 

کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یابــی شــود. کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص هــای 

آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــرخ بیــکاری شهرســتان اســدآباد مربــوط بــه 

ســال 139۵ اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــرح جــدول )1-9( بــرآورد شــده اســت.
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جدول 1- 9: جاعیت شلرستاا اسدآباد

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

2%101103.3جمعیت )هزار نفر(

12%27.۸31.0تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

2۸% -3.92.۸جمعیت بیکار )هزار نفر(

4% -44.۶42.۸نرخ مشارکت

24% -10.۸۸.2نرخ بیکاری

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

، جمعیــت شهرســتان اســدآباد 2 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  جــدول )1-9( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره ۵ ســاله اخیــر

کــه نشــان دهنــده بهبــود شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  افــراد شــاغل 12 درصــد بیشــتر شــده اســت 

2-1-1- ساختار مسلوب توسعه بخش های صنعت، معدا و تجارت شلرستاا

در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایــش ســرزمین و همچنیــن نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعــان بخــش 

هــای خصوصــی و دولتــی اســتانی، نقشــه مطلــوب توســعه صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان بــه شــرح ذیــل تبییــن شــده اســت.

1-2-1-1- نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا اسدآباد

بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان همــدان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان اســدآباد بــه جــدول)1-10( برنامه ریــزی 

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

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

معــدن شــامل ســرب، روی، منیزیــم، شــن و ماســه و ... نیــز از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان بــه شــمار مــی رود.  

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

گردشــگری، خدمــات پزشــکی و ســالمت، خدمــات مالــی بانــک و بیمــه و خدمــات آموزشــی نیــز  همچــون خدمــات لجســتیک، 

دارای ظرفیــت اســت. 
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جدول1-10: نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا اسدآباد

بازرگانی و خدماتمعداصنعت

سایر کانی های غیرفلزی
)سنگ های قیمتی و تزئینی(

استخراج سنگ 
آهن، سرب، روی 

و منیزیم
استخراج آهک، 

شن و ماسه 
کوهی

خدمات بازرگانی )قطب لجستیک کاالی عمومی(

گردشگری )فرهنگی، تاریخی، طبیعت و بوم گردی(فلزات اساسی )گندله و آهن اسفنجی( 

خدمات پزشکی و سالمتکک و پاالیش نفت خام

خدمات حمل و نقل و ترانزیتصنایع پیشرفته

ماشین آالت کشاورزی

خدمات مالی، بانک و بیمه

صنایع غذایی و آشامیدنی 
)صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی(

پوشاک

صنایع دستی )سفال و سرامیک، چرم، قالی، گلیم و سنگ های قیمتی(

استحصال انرژی های نو
خدمات پزشکی و سالمت

IT خدمات آموزشیصنایع

مأخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

2-2-1-1- اشتغال مسلوب بخش صنعت معدا وتجارت در ابق 1404

ــرخ  ــرخ بیــکاری ۶.۵ و ن ــا هــدف ن ، ب ــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور ــوازن مبتنــی ب ــه توســعه مت ــا هــدف نیــل ب ب

ــدول )11-1(،  ــرح ج ــه ش ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــش صنع ــاز بخ ــورد نی ــغل م ــداد ش ــتان و تع ــت شهرس ــد جمعی ــارکت 42 درص مش

ــاز  ــورد نی ــاغل م ــداد مش ــال 1404 تع ــه در س ک ــد  ــان می ده ــده نش ــام ش ــای انج ــی ه ــت. بررس ــده اس ــذاری ش ــی و هدفگ پیش بین

کــه 1200 نفــر )۵.۸ درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان اســدآباد اســت. از ایــن میــان  بــرای اســتان همــدان 20۶7۶ نفــر خواهــد بــود 

تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ۶07 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 1-11: پیش بینی جاعیت و هدف گذاری اشتغال شلرستاا اسدآباد

تعداد ابراد 
شاغل 1399 

) )هزار نفر

جاعیت 
 1399

) )هزار نفر

جاعیت بیکار 
1399

) )هزار نفر

هدبگذاری 
اشتغال 1404 

) )هزار نفر

تعداد شغل 
مورد نیاز 

)1399-1404(

سلم اشتغال 
صات 
)درصد(

اشتغال 
صات

)  )هزار نفر

۵34.4177947.7۵۵۵.020.7۵110.۵همدان

31.0103.22.۸32.21.2۵10.۶اسدآباد

مأخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا اسدآباد 3-2-1-1- طر

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول)1-12(، اســت. مهمتریــن طــرح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه صنایــع مــواد 

غذایــی و آشــامیدنی )1۵( و تولیــد محصــوالت کانــی غیــر فلــزی )2۶( اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای 

کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طرح هــای  ــا ۵9 درصــد  ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 ت

کتشــافی نیــز در شهرســتان اســدآباد توســط  شهرســتان اســدآباد قــرار گیرنــد. بــا توجــه بــه پتانســل هــای شهرســتان، فعالیــت  هــای ا

ایمیــدرو و ایمپاســکو در دســت اجراســت. 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا اسدآباد جدول 1-12: طر

نوع 
اشتغال نام واحدکد آسیکپروژه

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 ۶0
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نب

 مصالح سنگی ساختمانی دانه بندی شده )شن،ماسه، ریگ، 14
1092.7۵سنگ و باالست(

31۶1.2روغن مایع کلزا1۵

کیسه پلی پروپیلن بافته شده ساده-کیسه پلی پروپیلن بافته 24
۸00شده لمینیت شده-تک رشته ها از پلی پروپیلن-37هزارتن

2۵۸۵.17انواع لوازم و قطعات پالستیکی وسایل نقلیه2۵

۶۵۸3.3۵پودر میکرونیزه فلدسپات2۶

0۶3.۶2بتن سیال معمولی2۶

۸93.۵شن و ماسه دانه بندی شده2۶

109۵.7۵ریخته گری آلومینیوم و آلیاژهای آن27

9۶3انواع اینورتر منفصل از شبکه31

صد
در

 ۵9
 تا 

م 1
ما

ه ت
یم

ن

۵71۵.1کنسانتره آهن13

۸29شن و ماسه شستشو و دانه بندی شده14

2۵۵2.27قند کله حتی به صورت شکسته شده1۵

2232انواع دوغ پاستوریزه1۵

۵07بلوک دیواری سفالی تولید شده به روش  ماشینی اتوماتیک2۶

73کمربند پزشکی33

۵۶استخراج رمز ارز72
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نوع 
اشتغال نام واحدکد آسیکپروژه

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

اکتشافی و
برق رسانی معادن مرمریت منطقه قباق تپه

مطالعات فاز پی جویی منابع معدنی پلی متال در پهنه 
اسد آباد 2 

اولویت  مستعد  های  محدوده  جویی  پی  فاز  مطالعات 
های یک و دو پهنه اسدآباد 1 

محدوده های  در  مگنتومتری  زمینی  ژئوفیزیک  عملیات 
پهنه  شناسایی  فاز  مطالعات  از  حاصل  بخش  امید 

اسدآباد 
و  مگنتومتری  زمینی  ژئوفیزیک  بر”عملیات  نظارت 
)VLF( در محدوده های امید¬بخش  الکترو¬مغناطیس 

حاصل از مطالعات فاز شناسایی پهنه اسدآباد1 
با  زمین شناسی  نقشه  تهیه  و  پی جویی   فاز  مطالعات 
پهنه  جنوب  مستعد  محدوده های   1:2۵000 مقیاس 

اسدآباد 1 
مطالعات فاز پی جویی )ژئوشیمی 2۵000( محدوده های 

مستعد Q , T , V( (  پهنه اسدآباد 1 

--زیرسازی راه معادن مرمریت منطقه قباق تپه

--

--

--

--

--

--

--

2-1- شلرستاا بلار
شهرســتان بهار به مرکزیت شــهر بهار یکی از شهرســتان های اســتان همدان اســت. شهرســتان بهار از ســمت شــمال با شهرســتان 

کبودرآهنــگ، از ســمت شــرق بــا شهرســتان همــدان، از ســمت جنــوب بــا شهرســتان هــای تویســرکان و اســدآباد و از ســمت غــرب 

گــزارش شــده  کردســتان محــدود مــی شــود. بــر اســاس ســر شــماری 139۵جمعیــت ایــن شهرســتان بالــغ بــر 1190۸2 نفــر  بــا اســتان 

اســت. ایــن شهرســتان دارای آب و هــوای معتــدل و کوهســتانی اســت و رژیــم بارندگــی آن از تیــپ اقلیــم مدیترانــه ای می باشــد.

1-2-1- 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

1-1-2-1- ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا

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

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

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

ــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان بهــار از مجمــوع ۶007  ــه ایــن فعالیــت هــا از اهــداف ن چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا ب

واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 9۶ درصــد بــا پروانــه صنفــی و کمتــر از 4 درصــد بــا مجــوز 
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پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 194۵۵ نفــر اشــتغال مجــوز 

، حــدود 7۶ درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری  دار بخــش صمــت در شهرســتان بهــار

صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)1-13( و جــدول)14-1(.

جدول 1-13: ساختار بخش صنعت شلرستاا بلار

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

114237%1%1

21۵2۶1۵44%10%31

3171۵7%0%1

419240%1%1

۵20211%1%0

۶213۵4%1%1

722140%0%1

۸241۵232%۶%۵

92۵1920۸%۸%4

102۶۸91392%3۶%27

1127303۸1%12%۸

122۸1929۸%۸%۶

1329131۶3%۵%3

143122۸%1%1

1۵334202%2%4

1۶344۶4%2%1

173۵130%0%1

1۸3۶۵۶7%2%1

1937373%1%1

20۶3214%1%0

2174۶117%2%2

2290110%0%0

100%100%2۵0۵0۶2جمع کل

مأخذ: آمار سامانه بهین یاب
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جدول 1-14: ساختار بخش صنفی شلرستاا بلار

سلم)درصد(تعدادکد آیسیک 2 رقایردیف

12۶210%13

2۶01۵1%9

3۵0113%7

49310۶%۶

۵1773%4

۶1۵۶۶%4

72۸۶1%4

۸1۸۵7%3

9۵۵۵۵%3

12%209سایر10

100%1۶7۶جمع کل

مأخذ: اطالعات سامانه ایرانیان اصناف

جدول 1-15: ساختار بخش صنفی شلرستاا بلار

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم از تعداد )درصد(اشتغال)نفر

19۶2490۵34تولیدی1

7421۸۵۵13خدمات فنی2

200۵۵0133۵توزیعی3

104۸2۶201۸خدماتی4

%۵7۵714393100جمع کل

مأخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

2-1-2-1- عاده محصوالت شلرستاا بلار

عمده محصوالت صنعتی: صنایع غذایی )تبدیلی و تکمیلی(،  صنایع دستی، محصوالت سفالی، محصوالت ساختمانی

گرانیت، تراورتن و مرمریت عمده محصوالت معدنی: استخراج آهک، شن و ماسه کوهی، سنگ های قیمتی، 

، ذرت،  ، یونجــه، چغندرقنــد، پیــاز کلــزا، ســیر گیاهــان دارویــی، جــو، ســیب زمینــی، زعفــران،  محصــوالت کشــاورزی: دامپــروری، 

، ســیب، هلــو، زردآلــو، شــلیل، ســبزی جــات گیــالس، خیــار ، صیفــی جــات،  آفتابگــردان، نخــود، شــبدر
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3-1-2-1- زیرساخت های صنعتی و معدنی شلرستاا بلار

ــه ترتیــب ســهم ۶.۶ و ۶.9 درصــدی از مســاحت و  کیلومترمربــع مســاحت  و 119 هــزار نفــر جمعیــت ب ــا 1334  شهرســتان بهــار  ب

جمعیــت کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت 119 هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــرخ بیــکاری 7.۸ 

کــه وســعت آنهــا 322.7 هکتــار اســت.  درصــدی دارد. بــه لحــاظ زیرســاخت های صنعتــی ایــن شهرســتان 4 شــهرک صنعتــی دارد 

بــر اســاس اطالعــات موجــود از واحدهــای فعــال 17.2 درصــد از واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان همــدان در ایــن شهرســتان 

قــرار دارنــد. 

جدول 1-16: زیرساخت های تولید و تجارت شلرستاا

4تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

322.7وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی    )هکتار(

111توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )تعداد(

10تعداد انبار

1تعداد سیلو 

تعداد سردخانه صنعتی
۵۶)۵2مورد دارای مجوزجهادکشاورزی-4مورد دارای مجوز از سازمان صنایع(

0گمرک

1)مجوزاز سازمان توسعه تجارت ایران اخذ شده است ،پایانه صادراتی
 درحال حاضر به بهره برداری نرسیده است(

4-1-2-1- ساختار جاعیت شلرستاا بلار

کمیــت آن نقــش مهمــی در تولیــد ایفــا میکنــد. 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. بدهــی اســت بــرای بررســی عمیــق تــر در فــاز دوم طــرح نیــاز اســت 

کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یابــی شــود. کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص هــای 

آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــرخ بیــکاری شهرســتان بهــار مربــوط بــه 

ســال 139۵ اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــرح جــدول )1-17( بــرآورد شــده اســت.
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جدول 1-17: جاعیت شلرستاا بلار

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

2%119121.9جمعیت )هزار نفر(

2%3۵.93۶.۶تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

۸%3.0۵3.3جمعیت بیکار )هزار نفر(

-4%44.۶42.۸نرخ مشارکت

-۵%۸.27.۸نرخ بیکاری

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

، جمعیــت شهرســتان بهــار 2 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  جــدول )1-17( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره ۵ ســاله اخیــر

ــن  ــکار ای ــت بی ــدی جمعی ــد ۸ درص ــود رش ــا وج ــارکت، ب ــرخ مش ــش ن کاه ــه  ــه ب ــت. باتوج ــده اس ــتر ش ــد بیش ــاغل 2 درص ــراد ش اف

ــت. ــده اس ــرو ش ــدی روب ــش ۵ درص کاه ــکاری آن با ــرخ بی ــتان، ن شهرس

2-2-1- ساختار مسلوب توسعه بخش های صنعت، معدا و تجارت شلرستاا

در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایــش ســرزمین و همچنیــن نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعــان بخــش 

هــای خصوصــی و دولتــی اســتانی، نقشــه مطلــوب توســعه صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان بــه شــرح ذیــل تبییــن شــده اســت.

1-2-2-1- نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا بلار

بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان همــدان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان بهــار بــه جــدول)3( برنامه ریــزی شــده اســت. 

کانــی هــای غیرفلــزی، فلــزات اساســی، ماشــین آالت و صنایــع پیشــرفته را دارد. انــواع  در بخــش صنعــت ایــن شهرســتان پتانســیل 

معــدن شــامل ســرب، روی، منیزیــم، شــن و ماســه و ... نیــز از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان بــه شــمار مــی رود.   

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

گردشــگری، خدمــات پزشــکی و ســالمت، خدمــات مالــی بانــک و بیمــه و خدمــات آموزشــی نیــز  همچــون خدمــات لجســتیک، 

دارای ظرفیــت اســت. 
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جدول 1-18: نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا بلار

بازرگانی و خدماتمعداصنعت

سایر کانی های غیرفلزی )سنگ های قیمتی و تزئینی(

استخراج سنگ 
آهن، سرب، روی و 

منیزیم
استخراج آهک، 

شن و ماسه کوهی

خدمات بازرگانی )قطب لجستیک کاالی عمومی(

گردشگری )فرهنگی، تاریخی، طبیعت و بوم گردی(فلزات اساسی )گندله و آهن اسفنجی( 

خدمات پزشکی و سالمتکک و پاالیش نفت خام

خدمات حمل و نقل و ترانزیتصنایع پیشرفته

ماشین آالت کشاورزی

خدمات مالی، بانک و بیمه

صنایع غذایی و آشامیدنی 
)صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی(

پوشاک

صنایع دستی )سفال و سرامیک، چرم، قالی، گلیم و سنگ های قیمتی(

استحصال انرژی های نو
خدمات پزشکی و سالمت

IT خدمات آموزشیصنایع

مأخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

2-2-2-1- اشتغال مسلوب بخش صنعت معدا وتجارت در ابق 1404

ــرخ  ــرخ بیــکاری ۶.۵ و ن ــا هــدف ن ، ب ــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور ــوازن مبتنــی ب ــه توســعه مت ــا هــدف نیــل ب ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول )7(، 

ــاز  ــورد نی ــاغل م ــداد مش ــال 1404 تع ــه در س ک ــد  ــان می ده ــده نش ــام ش ــای انج ــی ه ــت. بررس ــده اس ــذاری ش ــی و هدفگ پیش بین

بــرای اســتان همــدان 20۶7۶ نفــر خواهــد بــود کــه 717 نفــر )۶.9 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان بهــار اســت. از ایــن میــان تعــداد 

ــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 717 نفــر تخمیــن زده شــده اســت.  اشــتغال مــورد نظــر ب

جدول 1-19:  پیش بینی جاعیت و هدف گذاری اشتغال شلرستاا بلار

تعداد ابراد 
شاغل 1399 

) )هزار نفر

جاعیت 1399 
) )هزار نفر

جاعیت بیکار  
1399

) )هزار نفر

هدبگذاری 
اشتغال 1404 

) )هزار نفر

تعداد شغل 
مورد نیاز 

)1399-1404(

سلم اشتغال 
صات 
)درصد(

اشتغال صات 
) )هزار نفر

۵34.4177947.7۵۵۵.020.7۵110.۵همدان

3۵.9121.93.33۸.021.4۵10.7بهار

مأخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا بلار 3-2-2-1- طر

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

کانــی  ســرزمین بــه شــرح جــدول)1-20(، اســت. مهمتریــن طــرح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه صنایــع 

هــای غیرفلــزی )2۶(، تولیــد محصــوالت الســتیکی و پالســتیکی )2۵( و صنایــع غذایــی و آشــامیدنی )1۵( اســت. بــا توجــه بــه 

کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه کمتــری را نیــاز  اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا ۵9 درصــد 

گیرنــد.  دارنــد، می تواننــد در اولویــت طرح هــای شهرســتان بهــار قــرار 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا بلار جدول 1-20: طر

کد نوع پروژه
اشتغال نام واحدآسیک

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

ت
شرف

 پی
صد

در
 ۶0

ی 
باال

ام 
تم

مه 
نی

70۵۸.7کنسانتره آهن13

40۸3.7قند کله حتی به صورت شکسته شده1۵

3۵91رب گوجه فرنگی1۵

2272قند کله حتی به صورت شکسته شده1۵

3۵۶۵.۵انواع مربا )به غیر از مربای رژیمی بدون شکر(1۵

۶70.۵شیره خرما1۵

10۶3انواع کلوچه1۵

10۶1.4انواع نگهدارنده مواد غذایی1۵

1294کیسه پلی پروپیلن بافته شده ساده17

493.۵کیسه پلی پروپیلن بافته شده ساده17

12۶1.7۵کاغذ روکش شده21

1۵79انواع بروشور و جزوه22

4۶7کامپاند و گرانول پلیمری24

09۵.۶7مایع شیشه پاک کن خانگی24

10۶3انواع پاک کننده های صنعتی مایع24

491.2۵نوار از پلی اتیلن2۵

۸۶3انواع صفحه و ورق از کامپوزیت پلیمری2۵

797.۵شیلنگ پی وی سی2۵

۵۶0.14درب معمولی از یو پی وی سی2۵
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا بلار ادامه جدول 1-20: طر

کد نوع پروژه
اشتغال نام واحدآسیک

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

ت
شرف

 پی
صد

در
 ۶0

ی 
باال

ام 
تم

مه 
نی

12۶0.2۵پروفیل یو پی وی سی2۵

۶91.۶7کیسه بدون بافت پالستیکی یک الیه از پلی اتیلن2۵

794.37انواع ظروف پالستیکی دهان گشاد2۵

۶۶7نوار آبیاری از پلی اتیلن2۵

۸9۵.۸7لوازم بهداشتی چینی2۶

1۵9۵.۶7محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی2۶

1491.3۵لوازم تزیینی سرامیکی2۶

1270لوازم بهداشتی چینی2۶

1279لوازم بهداشتی چینی2۶

129۶لوازم تزیینی سرامیکی2۶

10۶3لوازم بهداشتی چینی2۶

79۵.7۵لوازم بهداشتی چینی2۶

7۶0.3انواع محصوالت سفالی غیر ساختمانی2۶

10۶3لوازم بهداشتی چینی2۶

9۶3لوازم بهداشتی چینی2۶

10۶3لوازم بهداشتی چینی2۶

1279لوازم بهداشتی چینی2۶

۶۶۸لوازم بهداشتی چینی2۶

۵۸0.2۸ظروف آشپزخانه چینی2۶

1۵۶3لوازم بهداشتی چینی2۶

10۶1لوازم بهداشتی چینی2۶

4071.2۵لوازم بهداشتی چینی2۶

12۶3لوازم بهداشتی چینی2۶

۸7۸.۵7لوازم بهداشتی چینی2۶

۵۶1.4لوازم بهداشتی چینی2۶

79۵.۶7لوازم بهداشتی چینی2۶
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا بلار ادامه جدول 1-20: طر

کد نوع پروژه
اشتغال نام واحدآسیک

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

ت
شرف

 پی
صد

در
 ۶0

ی 
باال

ام 
تم

مه 
نی

۸۸0لوازم بهداشتی چینی2۶

793.۵لوازم بهداشتی چینی2۶

10۶1.7۵سنگ ساختمانی تزیینی ساخته شده از خرده سنگ و مالت رزین2۶

40۶7.7قطعات تزئینی از کاشی و سرامیک2۶

40۶7.7۵قطعات تزئینی از کاشی و سرامیک2۶

129۵.۶۵لوازم بهداشتی چینی2۶

1۸۸2.7لوازم بهداشتی چینی2۶

072لوازم بهداشتی چینی2۶

۸91.7۵لوازم بهداشتی چینی2۶

10۶۵لوازم بهداشتی چینی2۶

۸۶2.9محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن سبک با فوم پلیمری2۶

119۵.۶7لوازم بهداشتی چینی2۶

109۵.۶7لوازم بهداشتی چینی2۶

1092.7۵بتن سیال معمولی2۶

1۶۶3لوازم بهداشتی چینی2۶

9۶3.93لوازم بهداشتی چینی2۶

49۸.2۵انواع پروفیل از جنس فوالد ساده کربنی و کم آلیاژی با مقطع غیر مستطیلی27

3۶2.3۸انواع پروفیل از جنس فوالد ساده کربنی و کم آلیاژی با مقطع غیر مستطیلی27

۵91.2۵ریخته گری چدن خاکستری27

۸9۶.۶۵پایه فلزی چراغ و سایر تجهیزات مشابه2۸

۵۶3قاضی خانی-تیرچه فوالدی2۸

10۶2.3۸مخازن فلزی ذخیره ای )به جز مخازن مواد غذایی(2۸

109۵.3۵انواع اسکلت فوالدی ساختمانی2۸

10۸۶.7۵پنجره از یو پی وی سی2۸

۵94.3انواع قفل یک طرفه ساختمانی2۸

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا بلار ادامه جدول 1-20: طر
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کد نوع پروژه
اشتغال نام واحدآسیک

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

ت
شرف

 پی
صد

در
 ۶0

ی 
باال

ام 
تم

مه 
نی

۵۸0.7۵ساخت سایر محصوالت چوبی طبقه بندی نشده در جای دیگر2۸

2093ظروف آلومینیومی آشپزخانه2۸

۸9۵.3۵تیرچه فوالدی2۸

13۶۶.9کابینت از چوب پالستیک29

1۵۶3محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی29

270.7۵خاک ورز کشاورزی29

14۸9.۵قطعات کمباین و ماشین آالت برداشت کشاورزی29

792.7کابین آسانسور29

۸93.2۵تابلو برق فشارضعیف )تا 1 کیلوولت(31

3093.3۵ماسک یکبار مصرف پزشکی33

1۸۶1.4انواع کمد، کتابخانه، قفسه، بوفه، فایل و کانتر چوبی/چوب پالستیک یا اوراق فشرده3۶

۸9۵.۶7انواع کمد، کتابخانه، قفسه، بوفه، فایل و کانتر3۶

14۶3انواع میز به جز میزهای پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی3۶

۶۶۶.2۵انواع مبلمان خانگی3۶

۸70.۵خدمات ساخت  و نصب دکوراسیون چوبی3۶

۶79تولید گرانول بازیافتی از PE )پلی اتیلن(37

۵9۶اسقاط موتور سیکلت فرسوده )بازیافت(37

۵99.99اسقاط موتور سیکلت فرسوده )بازیافت(37

نیمه تمام 
1 تا ۵9 درصد 

پیشرفت
9۵0.۵کنتور گاز دیافراگمی بدون قابلیت قرائت از راه دور33

3-1- شلرستاا رزا
شهرســتان رزن بــه مرکزیــت شــهر رزن یکــی از شهرســتان های اســتان همــدان اســت. شهرســتان رزن در شــمال اســتان همــدان 

گرفتــه و از شــمال غــرب بــه اســتان زنجــان، از شــرق بــه اســتان قزویــن، از جنــوب شــرق بــه اســتان مرکــزی، از جنــوب بــه  قــرار 

شهرســتان فامنیــن و از غــرب بــه شهرســتان کبودرآهنــگ محــدود می شــود. بــر اســاس ســر شــماری 139۵جمعیــت ایــن شهرســتان 

گــزارش شــده اســت. آب و هــوای شهرســتان رزن ســرد و معتــدل کوهســتانی محســوب می شــود. بالــغ بــر 107۵۸7 نفــر 
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1-3-1- 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

1-1-3-1- ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا

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

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

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

چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیــت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان رزن از مجمــوع 311۵ 

واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 9۸ درصــد بــا پروانــه صنفــی و کمتــر از 2 درصــد بــا مجــوز 

پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 91۵2 نفــر اشــتغال مجــوز 

ــرداری  ــه بهره ب ــا مجــوز پروان دار بخــش صمــت در شهرســتان رزن، حــدود ۸4 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی ب

صنعتــی شــاغل می باشــند )جــدول)1-21( و جــدول)22-1((. 

جدول 1-21.  ساختار بخش صنعت شلرستاا رزا

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

114۵۶4%10%4

21۵732۶%13%22

319120%2%1

420227%4%2

۵21211%4%1

۶24333%۶%2

72۵372%۶%۵

۸2۶1۵۵27%29%3۵

927210۵%4%7

102۸12%2%0

11293133%۶%9

123113۵%2%2

133313%2%0
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(تعداد واحدکد آیسیک رشته بعالیتردیف سلم از اشتغال )درصد(سلم  از تعداد واحد )درصد(اشتغال)نفر

14343۸9%۶%۶

1۵3۶1۶%2%0

1۶۶3111%2%1

1774130%2%2

100%100%۵21494جمع کل

     مأخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 1-22. ساختار بخش صنفی شلرستاا رزا

سلم)درصد(تعدادکد آیسیک 2 رقایردیف

1۵2379%42

22۶۸3%9

3۵071%۸

41۵۵1%۶

۵9343%۵

۶2۸37%4

72۵3۵%4

۸1۸29%3

9۵۵2۶%3

10702۵%3

13%120سایر11

100%۸99جمع کل

مأخذ: اطالعات سامانه ایرانیان اصناف
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جدول 1-23.  ساختار بخش صنفی شلرستاا رزا

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم )درصد(اشتغال)نفر

10۶42۶۶03۵تولیدی1

3۸49۶013خدمات فنی2

132۸332043توزیعی3

2۸771۸9خدماتی4

%30۶37۶۵۸100جمع کل

 مأخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

2-1-3-1- عاده محصوالت شلرستاا رزا

کانی های غیرفلزی، تولید فلزات فابریکی، قطعات خودرو عاده محصوالت صنعتی: صنایع غذایی )تبدیلی و تکمیلی(،  

عاده محصوالت معدنی: سنگ آهک، سنگ های تزئینی، فلدستاپ و سنگ آهن 

، هلو، زردآلو، قارچ کلزا، چغندر ، عسل، حبوبات، زعفران، گندم،  گردو، سیر محصوالت کشاورزی: دامپروری، 

3-1-3-1- زیرساخت های صنعتی و معدنی شلرستاا رزا

ــه ترتیــب ســهم 9.4 و ۶.1 درصــدی از مســاحت  کیلومترمربــع مســاحت  و 107.۶ هــزار نفــر جمعیــت ب ــا 1۸۸7  شهرســتان رزن  ب

و جمعیــت کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت 107.۶ هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــرخ بیــکاری 

کــه وســعت آنهــا  7.۸ درصــدی دارد. بــه لحــاظ زیرســاخت های صنعتــی شهرســتان هــای رزن و درگزیــن1 1 شــهرک صنعتــی دارد 

101.۸ هکتــار اســت. بــر اســاس اطالعــات موجــود از واحدهــای فعــال 4.4 درصــد از واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان همــدان 

در ایــن شهرســتان قــرار دارنــد.

کوتاه تفکیک این دو شهرستان، آمار زیرساخت های این دوشهرستان به صورت تفکیکی یافت نشد. 1. با توجه به بازه زمانی 



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

30

جدول 1-24: زیرساخت های تولید و تجارت شلرستاا رزا و درگزین

1تعداد شلرک ها و نواحی صنعتی

101.۸وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی    )هکتار(

17توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )تعداد(

0تعداد انبار

1تعداد سیلو

تعداد سردخانه صنعتی
10 )دارای مجوز از سازمان صمت(

0گمرک

0پایانه صادراتی

4-1-3-1- ساختار جاعیت شلرستاا رزا

کمیــت آن نقــش مهمــی در تولیــد ایفــا میکنــد. 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. بدهــی اســت بــرای بررســی عمیــق تــر در فــاز دوم طــرح نیــاز اســت 

کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یابــی شــود. کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص هــای 

آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــرخ بیــکاری شهرســتان رزن مربــوط بــه ســال 

139۵ اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــرح جــدول )1-2۵( بــرآورد شــده اســت.

جدول 1-25: جاعیت شلرستاا رزا

خ رشد )درصد(13951399ردیف نر

2.3%107.۶110.1جمعیت )هزار نفر(

۵.۸%31.333.1تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

7.1%2.۸3.0جمعیت بیکار )هزار نفر(

-4.0%44.۶42.۸نرخ مشارکت

-27.۸%10.۸7.۸نرخ بیکاری

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

، جمعیــت شهرســتان رزن 2.3 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  جــدول )1-2۵( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره ۵ ســاله اخیــر

کــه نشــان دهنــده بهبــود شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  افــراد شــاغل ۵.۸ درصــد بیشــتر شــده اســت 
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2-3-1- ساختار مسلوب توسعه بخش های صنعت، معدا و تجارت شلرستاا

در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایــش ســرزمین و همچنیــن نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعــان بخــش 

هــای خصوصــی و دولتــی اســتانی، نقشــه مطلــوب توســعه صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان بــه شــرح ذیــل تبییــن شــده اســت.

1-2-3-1- نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا رزا

بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان همــدان نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان رزن بــه جــدول)1-2۶( برنامه ریــزی شــده 

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

ک، صنایــع دســتی و .. از جملــه بخــش هــای اولویــت  کانــی هــای غیرفلــزی، صنایــع غذایــی و آشــامیدنی، پوشــا صنعــت، ســایر 

دار شهرســتان هســتند. انــواع معــدن شــامل ســنگ های قیمتــی،  ســنگ آهــک و ... نیــز از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن 

شهرســتان بــه شــمار مــی رود. ایــن شهرســتان در فعالیت هــای بازرگانــی از جملــه فعالیت هــای پشــتیبان حمــل و نقــل و خدمــات 

ــی و بیمــه نیــز دارای ظرفیــت اســت.  پشــتیبان تجــارت و بازرگانــی همچــون خدمــات مخابراتــی، خدمــات مال

جدول 1-26: نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا رزا

بازرگانی و خدماتمعداصنعت

سایر کانی های غیرفلزی )سیمان، سنگ های تزئینی(

استخراج سنگ آهک 
سنگ های تزئینی، 

فلدستاپ و سنگ آهن

خدمات بازرگانی )مناطق ویژه اقتصادی و بنادر خشک(

خدمات گردشگری، فرهنگی، ورزشی، تفریحی و طبیعی صنایع غذایی و آشامیدنی

خدمات مالی، بانک و بیمهصنعت پوشاک

خدمات پزشکی و سالمتصنایع پیشرفته دفاعی و هوافضا

ماشین آالت و ادوات کشاورزی

خدمات آموزشی

صنایع دستی )قاب سازی، قالی و گلیم دستباف(

استحصال انرژی های نو

داروسازی )گیاهان دارویی(

صنایع شیمیایی )سموم کشاورزی(
حمل و نقل و خدمات عمومی

مأخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

2-2-3-1- اشتغال مسلوب بخش صنعت معدا وتجارت در ابق 1404

ــرخ  ــرخ بیــکاری ۶.۵ و ن ــا هــدف ن ، ب ــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور ــوازن مبتنــی ب ــه توســعه مت ــا هــدف نیــل ب ب

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

ــاز  ــورد نی ــاغل م ــداد مش ــال 1404 تع ــه در س ک ــد  ــان می ده ــده نش ــام ش ــای انج ــی ه ــت. بررس ــده اس ــذاری ش ــی و هدفگ پیش بین
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بــرای اســتان همــدان 20۶7۶ نفــر خواهــد بــود کــه 12۸0 نفــر )۶.2 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان رزن اســت. از ایــن میــان تعــداد 

اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ۶4۸ نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 1-27:  پیش بینی جاعیت و هدف گذاری اشتغال شلرستاا رزا

تعداد ابراد 
شاغل 1399 

) )هزار نفر

جاعیت 
 1399

) )هزار نفر

جاعیت بیکار 
1399

) )هزار نفر

هدبگذاری 
اشتغال 1404 

) )هزار نفر

تعداد شغل 
مورد نیاز 

)1399-1404(

سلم اشتغال 
صات 
)درصد(

اشتغال 
صات

)  )هزار نفر

۵34.4177947.7۵۵۵.020.7۵110.۵همدان

33.1110.13.034.41.3۵10.۶رزن
مأخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا رزا 3-2-3-1- طر

طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان رزن بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش ســرزمین 

بــه شــرح جــدول)1-2۸(، اســت. مهمتریــن طــرح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه صنایــع تولیــد الســتیک و 

پالســتیک )2۵( و تولیــد محصــوالت کانــی غیــر فلــزی )2۶( اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، 

کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طرح هــای شهرســتان  و نیمــه تمــام 1 تــا ۵9 درصــد 

کــد ایــن شهرســتان نیــز الزم اســت در اولویــت احیــا قــرار گیرنــد. رزن قــرار گیرنــد. همچنیــن تعــدادی از معــادن را
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا رزا جدول 1-28. طر

کد نوع پروژه
اشتغال نام واحدآسیک

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

نبمه تمام 
باالی ۶0 

درصد

۸97شن و ماسه دانه بندی شده14

109۶.۵انواع کره پاستوریزه1۵

1۵۶0.0۵انواع محلول الکترولیت آناالیزر24

۸93.۵کود آلی گوگردی گرانوله24

1091.7۵انواع واشر و حلقه های الستیکی صنعتی و خانگی2۵

792محصوالت ساخته شده از الستیک سفت شده2۵

109۶.2۵انواع نوشابه حاوی ترکیبات گیاهی )عرقیات، عصاره، بذر و سایر اجزا گیاهی(2۵

1۵۶7محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن سبک گازی2۶

۵۶2.2۶محصوالت بتنی مسلح پیش ساخته2۶

۶09۶کولر گازی29

31LED 27۶۵المپ

10۶1انواع مبلمان خانگی3۶

1097.2۵انواع نبات74

نیمه تمام 
1 تا ۵9 
درصد

302انواع میوه خشک1۵

1۵9شلوار، مردانه و پسرانه، تاری پودی، دوخته شده1۸

۸1۵.4کودهای زیستی مایع24

۵09.4اسید سولفوریک24

144نوار آبیاری از پلی اتیلن2۵

۸۵محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی2۶

۶4محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی2۶

1229.۶آهک هیدراته2۶

1331.2۵انواع سیم لحیم2۸

۶2گاو آهن غیر چرخشی دیسکی )بشقابی(29

101انواع کود پاش29

79مبلمان خانگی چوبی3۶

71۸انواع مبلمان خانگی3۶
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کد نوع پروژه
اشتغال نام واحدآسیک

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

زیرساخت 
--زیرسازی و آسفالت راه معادن منطقه آب باریک--معدنی

احیای 
معادن

۸0اجاق-بنتونیت14

70قره کوه-پوزوالن 14

70کرفس-پوزوالن14

70مهرگان-مرمریت14

110نصر-مرمریت14

70سردرود -مرمریت14

۵0تخداش -الشه ساختمانی14

۵0امامزاده ادهم-الشه ساختمانی14

30تپه قار-الشه ساختمانی14

40آق کند-الشه ساختمانی14

70قلعه جوق-الشه ساختمانی14

۶0کهارد-سنگ الشه 14

۸0ورقستان-الشه ) آندزیتی(14

4-1- شلرستاا بامنین
کــه در شــمال شــرق ایــن اســتان واقــع شــده  و از شــمال بــه  شهرســتان فامنیــن یکــی از شهرســتان های اســتان همــدان اســت 

شهرســتان رزن، از شــرق و جنــوب شــرق بــه اســتان مرکــزی و از غــرب و جنــوب غــرب بــه شهرســتان همــدان و کبودرآهنــگ محــدود 

می شــود. شهرســتان فامنیــن دارای اقلیــم آب و هوایــی ســرد اســت. بــر اســاس ســر شــماری 139۵جمعیــت ایــن شهرســتان بالــغ 

گــزارش شــده اســت.  بــر 393۵9 نفــر 

1-4-1- 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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1-1-4-1-ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا

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

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

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

چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیــت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان فامنیــن از مجمــوع 1449 

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

پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 3941 نفــر اشــتغال مجــوز 

دار بخــش صمــت در شهرســتان فامنیــن، حــدود 91 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری 

صنعتــی شــاغل می باشــند )جــدول)1-29( و جــدول)30-1((. 

جدول 1-29: ساختار بخش صنعت شلرستاا بامنین

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

1141۸%۸%2

21۵279%1۵%23

32۵341%23%12

42۶2179%1۵%۵1

۵29322%23%۶

۶3۶222%1۵%۶

100%100%133۵1جمع کل

مأخذ: آمار سامانه بهین یاب
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جدول 1-30:  ساختار بخش صنفی شلرستاا بامنین

سلم)درصد(تعدادکد آیسیک 2 رقایردیف

1۵21۸۶%47

2۵0۶2%1۶

31۵24%۶

49322%۶

۵2۸1۶%4

۶۵11۵%4

77012%3

۸1۸11%3

11%4۵سایر9

100%393جمع کل

مأخذ: اطالعات سامانه ایرانیان اصناف

جدول1-31: ساختار بخش صنفی شلرستاا بامنین

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم )درصد(اشتغال)نفر

2۵9۶4۸1۸تولیدی1

243۶0۸17خدمات فنی2

۸1۸204۵۵7توزیعی3

11۶290۸خدماتی4

%143۶3۵90100جمع کل

   مأخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

2-1-4-1- عاده محصوالت شلرستاا بامنین

عاده محصوالت صنعتی: تولید الستیک و پالستیک، تولید فلزات فابریکی، صنایع غذایی )تبدیلی و تکمیلی(

عاده محصوالت معدنی: سنگ آهک، سنگ های تزئینی، فلدستاپ و سنگ آهن 

، قارچ، یونجه، زعفران کلزا، ذرت، حبوبات، چغندر گیاهان دارویی، گندم و جو،  محصوالت کشاورزی: دامپروری، 

3-1-4-1- زیرساخت های صنعتی و معدنی شلرستاا بامنین

شهرســتان فامنیــن  بــا 12۸7 کیلومترمربــع مســاحت  و 39.3 هــزار نفــر جمعیــت بــه ترتیــب ســهم ۶.4 و 2.3 درصــدی از مســاحت 

و جمعیــت کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت 39.3 هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــرخ بیــکاری 



37

استاا هاداا

کــه وســعت آنهــا ۵0 هکتــار اســت.  11.۵درصــدی دارد. بــه لحــاظ زیرســاخت های صنعتــی ایــن شهرســتان 1 شــهرک صنعتــی دارد 

بــر اســاس اطالعــات موجــود از واحدهــای فعــال 1.1 درصــد از واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان همــدان در ایــن شهرســتان 

قــرار دارنــد. 

جدول 1-32: زیرساخت های تولید و تجارت شلرستاا

1تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

۵0وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی  )هکتار(

0توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )تعداد(

0تعداد انبار

0 تعداد سیلو 

تعداد سردخانه صنعتی
1 )دارای مجوز از سازمان صمت(

0گمرک

0پایانه صادراتی

4-1-4-1- ساختار جاعیت شلرستاا بامنین

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. بدهــی اســت بــرای بررســی عمیــق تــر در فــاز دوم طــرح نیــاز اســت 

کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یابــی شــود. کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص هــای 

آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــرخ بیــکاری شهرســتان فامنیــن مربــوط بــه 

ســال 139۵ اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــرح جــدول )1-33( بــرآورد شــده اســت.

جدول 1-33: جاعیت شلرستاا بامنین

خ رشد )درصد(13951399ردیف نر

2.۵%39.340.3جمعیت )هزار نفر(

۸.0%11.212.1تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

-21.4%1.41.1جمعیت بیکار )هزار نفر(

-4.0%44.۶42.۸نرخ مشارکت

-10.4%11.۵10.3نرخ بیکاری
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کــه از  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

، جمعیــت شهرســتان فامنیــن 2.۵ درصــد رشــد داشــته،  جــدول )1-33( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره ۵ ســاله اخیــر

کــه نشــان دهنــده بهبــود شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  تعــداد افــراد شــاغل ۸ درصــد بیشــتر شــده اســت 

2-4-1- ساختار مسلوب توسعه بخش های صنعت، معدا و تجارت شلرستاا

در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایــش ســرزمین و همچنیــن نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعــان بخــش 

هــای خصوصــی و دولتــی اســتانی، نقشــه مطلــوب توســعه صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان بــه شــرح ذیــل تبییــن شــده اســت.

1-2-4-1- نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا بامنین

بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان همــدان نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان فامنیــن بــه جــدول)1-34( برنامه ریــزی شــده 

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

ک، صنایــع دســتی و .. از جملــه بخــش هــای اولویــت  کانــی هــای غیرفلــزی، صنایــع غذایــی و آشــامیدنی، پوشــا صنعــت، ســایر 

دار شهرســتان هســتند. انــواع معــدن شــامل ســنگ های قیمتــی،  ســنگ آهــک و ... نیــز از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن 

شهرســتان بــه شــمار مــی رود.  ایــن شهرســتان در فعالیت هــای بازرگانــی از جملــه فعالیت هــای پشــتیبان حمــل و نقــل و خدمــات 

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

جدول 1-34. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا  بامنین

بازرگانی و خدماتمعداصنعت

سایر کانی های غیرفلزی )سیمان، سنگ های تزئینی(

استخراج سنگ آهک 
سنگ های تزئینی، 

فلدستاپ و سنگ آهن

خدمات بازرگانی )مناطق ویژه اقتصادی و بنادر خشک(

خدمات گردشگری، فرهنگی، ورزشی، تفریحی و طبیعی صنایع غذایی و آشامیدنی

خدمات مالی، بانک و بیمهصنعت پوشاک

خدمات پزشکی و سالمتصنایع پیشرفته دفاعی و هوافضا

ماشین آالت و ادوات کشاورزی

خدمات آموزشی

صنایع دستی )قاب سازی، قالی و گلیم دستباف(

استحصال انرژی های نو

داروسازی )گیاهان دارویی(

صنایع شیمیایی )سموم کشاورزی(
حمل و نقل و خدمات عمومی

مأخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.
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2-2-4-1- اشتغال مسلوب بخش صنعت معدا وتجارت در ابق 1404

ــرخ  ــرخ بیــکاری ۶.۵ و ن ــا هــدف ن ، ب ــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور ــوازن مبتنــی ب ــه توســعه مت ــا هــدف نیــل ب ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول )3۵-1(، 

ــاز  ــورد نی ــاغل م ــداد مش ــال 1404 تع ــه در س ک ــد  ــان می ده ــده نش ــام ش ــای انج ــی ه ــت. بررس ــده اس ــذاری ش ــی و هدفگ پیش بین

کــه 4۶۸ نفــر )2.3 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان فامنیــن اســت. از ایــن میــان  بــرای اســتان همــدان 20۶7۶ نفــر خواهــد بــود 

تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 237 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 1-35: پیش بینی جاعیت و هدف گذاری اشتغال شلرستاا بامنین

تعداد ابراد 
شاغل 1399 

) )هزار نفر

جاعیت 
 1399

) )هزار نفر

جاعیت بیکار 
1399

) )هزار نفر

هدبگذاری 
اشتغال 1404 

) )هزار نفر

تعداد شغل 
مورد نیاز 

)1399-1404(

سلم اشتغال 
صات 
)درصد(

اشتغال 
صات 

) )هزار نفر

۵34.4177947.7۵۵۵.020.7۵110.۵همدان

12.140.31.112.۶0.۵۵10.23فامنین
مأخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا بامنین 3-2-4-1- طر

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول)1-3۶(، اســت. مهمتریــن طــرح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط به تولیــد محصوالت 

ــده  ــن ش ــای تعیی ــه اولویت ه ــه ب ــا توج ــت. ب ــت. اس ــتیک )2۵( اس ــتیک و پالس ــد الس ــان )3۶( و تولی ــزی )2۶(، مبلم ــر فل ــی غی کان

کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در  کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه  ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا ۵9 درصــد 

کــد ایــن شهرســتان نیــز الزم اســت در اولویــت  گیرنــد. همچنیــن تعــدادی از معــادن را اولویــت طرح هــای شهرســتان فامنیــن قــرار 

گیرنــد. احیــا قــرار 
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا بامنین جدول 1-36: طر

کد نوع پروژه
(نام واحدآسیک پیشربت اشتغال )نفر

)درصد(

نبمه تمام 
باالی ۶0 

درصد

۵92.7۸شن و ماسه دانه بندی شده14

۵۶0.۶انواع مخازن پالستیکی مورد استفاده در خودرو2۵

۸۶0.4لوله تک جداره گاز از پلی اتیلن2۵

نیمه تمام 1 تا 
۵9 درصد

2۵1۵.2۵سنگ آهک دانه بندی شده14

2020.2۵انواع بیسکویت1۵

74کیسه پلی پروپیلن بافته شده ساده17

1۵۵0.۵انواع کیف و ساک دستی19

12021انواع پماد، کرم، ژل و لوسیون ضدانگل24

2۵PET 730بطری از

11۶محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی2۶

10۸برش انواع سنگ مرمریت2۶

79قطعات بتنی ویژه ساختمانهای پیش ساخته2۶

1047بتن سیال معمولی2۶

۸10سرویس خواب نوزاد3۶

12۶.1انواع صندلی3۶

4۶پروفیل اوراق فشرده چوبی با روکش پی وی سی3۶

710اسقاط خودروی فرسوده )بازیافت(37

احیای معادن

۶0شیل14

۵0آهک صنعتی14

۶0آهک صنعتی14

100الشه آهکی14
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کبودرآهنگ 5-1- شلرستاا 
کبودراهنــگ  کبودرآهنــگ یکــی از شهرســتان های اســتان همــدان اســت. شهرســتان  ــه مرکزیــت شــهر  کبودراهنــگ ب شهرســتان 

ــه  ــرق ب ــوب ش ــتان رزن، از جن ــه شهرس ــرق ب ــان، از ش ــتان زنج ــه اس ــرق ب ــمال ش ــه و از ش گرفت ــرار  ــتان ق ــن اس ــی  ای ــمال غرب در ش

شهرســتان فامنیــن، از جنــوب بــه شهرســتان های همــدان و بهــار و از غــرب و شــمال غــرب بــه اســتان کردســتان محــدود می شــود. 

گــزارش شــده اســت. آب وهــوای شهرســتان عمومــا  بــر اســاس ســر شــماری 139۵جمعیــت ایــن شهرســتان بالــغ بــر 12۶0۶2 نفــر 

گرم تریــن نقطــه و در زمســتان ســردترین  ســرد و خشــک اســت و نســبت بــه آب و هــوای ســایر شهرســتان های اســتان در تابســتان 

نقطــه اســتان اســت.

1-5-1- 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

1-1-5-1- ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا

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

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

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

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

4437 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 99 درصــد بــا پروانــه صنفــی و کمتــر از 1 درصــد بــا 

مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 13340 نفــر اشــتغال 

کبودرآهنــگ، حــدود ۸2 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه  مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان 

بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)1-37( و جــدول)3۸-1(. 
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جدول 1-37: ساختار بخش صنعت شلرستاا کبودرآهنگ

(تعداد واحدکد آیسیک ردیف سلم از اشتغال )درصد(سلم  از تعداد واحد )درصد(اشتغال)نفر

1144110%۶%۵

21۵7141%11%۶

31731۶0%۵%7

419132%2%1

۵21249%3%2

۶23429%۶%1

724۸۵9۸%12%2۵

۸2۵9204%14%۸

92۶12209%1۸%9

1027۵۵49%۸%23

112۸1۸0%2%3

1229443%۶%2

1331120%2%1

14332۵۵%3%2

1۵34110%2%0

1۶3۵110۸%2%4

177411۶%2%1

100%100%۶۶2413جمع کل

مأخذ: آمار سامانه بهین یاب
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جدول 1-38: ساختار بخش صنفی شلرستاا کبودرآهنگ

سلم)درصد(تعدادکد آیسیک 2 رقایردیف

1۵24۸7%42

2۵01۶2%14

31۸10۸%9

41۵۶7%۶

۵93۵7%۵

۶۵۵47%4

72۸4۵%4

۸۵24۸7%42

9۵01۶2%14

1۶%1۸1سایر10

11۵۶100جمع کل

مأخذ: اطالعات سامانه ایرانیان اصناف

جدول 1-39: ساختار بخش صنفی شلرستاا کبودرآهنگ

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم )درصد(اشتغال)نفر

1201300327تولیدی1

7471۸۶۸17خدمات فنی2

2019۵04۸4۶توزیعی3

40410109خدماتی4

43711092۸100جمع کل

   مأخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

کبودرآهنگ 2-1-5-1- عاده محصوالت شلرستاا 

عاده محصوالت صنعتی: صنایع غذایی )تبدیلی و تکمیلی(،  صنایع دستی، تولید قطعات خودرو و ادوات کشاورزی، قالیبافی

عاده محصوالت معدنی: سنگ آهک، فلدستاپ، سنگ آهن

، حبوبات کلزا، آفتابگردان، سیر ، گوجه(، زعفران،  محصوالت کشاورزی: گیاهان دارویی، سیب زمینی، صیفی جات )خیار
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کبودرآهنگ 3-1-5-1. زیرساخت های صنعتی و معدنی شلرستاا 

کیلومترمربــع مســاحت  و 12۶ هــزار نفــر جمعیــت بــه ترتیــب ســهم 20.۵ و 7.2 درصــدی از  کبودرآهنــگ  بــا 402۵  شهرســتان 

مســاحت و جمعیــت کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت 12۶ هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــرخ 

ــا 4۵۶  ــعت آنه ــه وس ک ــی دارد  ــهرک صنعت ــتان 3 ش ــن شهرس ــی ای ــاخت های صنعت ــاظ زیرس ــه لح ــدی دارد. ب ــکاری 11.۵ درص بی

ــر اســاس اطالعــات موجــود از واحدهــای فعــال، ۸.2 درصــد از واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان همــدان در  هکتــار اســت. ب

ایــن شهرســتان قــرار دارنــد. 

جدول 1-40: زیرساخت های تولید و تجارت شلرستاا

3تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

4۵۶.1وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی    )هکتار(

4۵توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )تعداد(

0تعداد انبار

3)1مورد آن غیرفعال است(تعداد سیلو

تعداد سردخانه صنعتی
2)دارای مجوز از جهادکشاورزی(

0گمرک

0پایانه صادراتی

کبودرآهنگ 4-1-5-1. ساختار جاعیت شلرستاا 

کمیــت آن نقــش مهمــی در تولیــد ایفــا میکنــد. 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. بدهــی اســت بــرای بررســی عمیــق تــر در فــاز دوم طــرح نیــاز اســت 

کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یابــی شــود. کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص هــای 

کبودرآهنــگ مربــوط  آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــرخ بیــکاری شهرســتان 

بــه ســال 139۵ اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار 

ایــران منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال اســتان  بــه شــرح جــدول )۵( بــرآورد شــده اســت.
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جدول 1-41: جاعیت شلرستاا کبودرآهنگ

نرخ رشد)درصد(139۵1399ردیف

2%12۶129جمعیت )هزار نفر(

۸%3۵.73۸.7تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

-1۵%43.4جمعیت بیکار )هزار نفر(

-4%44.۶42.۸نرخ مشارکت

-۶%11.۵10.۸نرخ بیکاری

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

کبودرآهنــگ 2 درصــد رشــد داشــته،  ، جمعیــت شهرســتان  جــدول )1-41( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره ۵ ســاله اخیــر

کــه نشــان دهنــده بهبــود شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  تعــداد افــراد شــاغل ۸ درصــد بیشــتر شــده اســت 

2-5-1. ساختار مسلوب توسعه بخش های صنعت، معدا و تجارت شلرستاا

در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایــش ســرزمین و همچنیــن نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعــان بخــش 

هــای خصوصــی و دولتــی اســتانی، نقشــه مطلــوب توســعه صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان بــه شــرح ذیــل تبییــن شــده اســت.

کبودرآهنگ 1-2-5-1. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا 

کبودرآهنــگ بــه جــدول)3( برنامه ریــزی  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان همــدان نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان 

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

ک، صنایــع دســتی و .. از جملــه بخــش هــای اولویــت  کانــی هــای غیرفلــزی، صنایــع غذایــی و آشــامیدنی، پوشــا صنعــت، ســایر 

دار شهرســتان هســتند. انــواع معــدن شــامل ســنگ های قیمتــی،  ســنگ آهــک و ... نیــز از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن 

شهرســتان بــه شــمار مــی رود.  ایــن شهرســتان در فعالیت هــای بازرگانــی از جملــه فعالیت هــای پشــتیبان حمــل و نقــل و خدمــات 

پشــتیبان تجــارت و بازرگانــی همچــون خدمــات مخابراتــی، خدمــات مالــی و بیمــه نیــز دارای ظرفیــت اســت. 
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جدول1-42: نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا کبودرآهنگ

بازرگانی و خدماتمعداصنعت

سایر کانی های غیرفلزی )سیمان، سنگ های تزئینی(

استخراج سنگ آهک
سنگ های تزئینی، فلدستاپ 

و سنگ آهن

خدمات بازرگانی )مناطق ویژه اقتصادی و بنادر خشک(

خدمات گردشگری، فرهنگی، ورزشی، تفریحی و طبیعیصنایع غذایی و آشامیدنی

خدمات مالی، بانک و بیمهصنعت پوشاک

خدمات پزشکی و سالمتصنایع پیشرفته دفاعی و هوافضا

ماشین آالت و ادوات کشاورزی

خدمات آموزشی

صنایع دستی )قاب سازی، قالی و گلیم دستباف(

استحصال انرژی های نو

داروسازی )گیاهان دارویی(

صنایع شیمیایی )سموم کشاورزی(
حمل و نقل و خدمات عمومی

مأخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

2-2-5-1. اشتغال مسلوب بخش صنعت معدا وتجارت در ابق 1404

ــرخ  ــرخ بیــکاری ۶.۵ و ن ــا هــدف ن ، ب ــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور ــوازن مبتنــی ب ــه توســعه مت ــا هــدف نیــل ب ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول )7(، 

ــاز  ــورد نی ــاغل م ــداد مش ــال 1404 تع ــه در س ک ــد  ــان می ده ــده نش ــام ش ــای انج ــی ه ــت. بررس ــده اس ــذاری ش ــی و هدفگ پیش بین

کبودرآهنــگ اســت.  از ایــن  کــه 1499 نفــر )7.2 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان  بــرای اســتان همــدان 20۶7۶ نفــر خواهــد بــود 

ــت.  ــده اس ــن زده ش ــر تخمی ــارت 7۵9 نف ــدن و تج ــت، مع ــش صنع ــرای بخ ــر ب ــورد نظ ــتغال م ــداد اش ــان تع می

جدول 1-43. پیش بینی جاعیت و هدف گذاری اشتغال شلرستاا کبودرآهنگ

تعداد ابراد 
شاغل 1399 

) )هزار نفر

جاعیت 
 1399

) )هزار نفر

جاعیت بیکار 
1399

) )هزار نفر

هدبگذاری 
اشتغال 1404 

) )هزار نفر

تعداد شغل 
مورد نیاز 

)1399-1404(

سلم اشتغال 
صات 
)درصد(

اشتغال 
صات 

) )هزار نفر

۵34.4177947.7۵۵۵.020.7۵110.۵همدان

3۸.7۵129.023.4۶40.2۵1.۵۵10.7۵9اسدآباد

مأخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400
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کبودرآهنگ ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا  3-2-5-1. طر

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول)1-44(، اســت. مهمتریــن طــرح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه صنایــع مــواد 

کــه ایــن فعالیت هــا در ایــن شهرســتان درصــد پیشــرفت  کانــی غیــر فلــزی )2۶( اســت  غذایــی و آشــامیدنی )1۵( و تولیــد محصــوالت 

کــه  بــاالی ۸0 درصــد دارنــد. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا ۵9 درصــد 

گیرنــد. احیــای  کبودرآهنــگ قــرار  اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طرح هــای شهرســتان 

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

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا کبودرآهنگ جدول 1-44. طر

نوع 
پروژه

کد 
اشتغال نام واحدآسیک

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 ۶0
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نب

1۵92 انواع بیسکوییت1۵

771 انواع نوار و قیطان نسوز17

300خمیرکاغذ21

1193.7انواع قیر نرم، سخت، قیر با نقطه نرمی متوسط23

20۶0.0۵روغن موتور )تصفیه اول(23

1۵70انواع قیر نرم، سخت، قیر با نقطه نرمی متوسط23

24۶0 انواع داروهای دستگاه گوارشی به شکل قرص24

۸9۸.2سدیم تری نیترو بنزن سولفونات24

10۶2.7کیسه بدون بافت پالستیکی یک الیه از پلی پروپیلن2۵

7۶1.۵ ظروف یکبار مصرف پلیمری زیست تخریب پذیر گیاهی2۵

3۶90.7ظروف یکبار مصرف مواد غذایی و بهداشتی از کاغذ و مقوا2۶

۶70انواع سفال ماشینی )اتوماتیک(2۶

۶0۶3پودر کربنات کلسیم2۶

۶۶2.2۵ محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن سبک پوکه معدنی2۶

200 مقاطع فوالدی27

1۵0میلگرد آجدار27

۵ظروف یکبار مصرف آلومینیومی2۸

۸۶3ماشین تراش سی ان سی29

۵۸۸.۵نوار نقاله تسمه ای زیپ شونده )منعطف(33

۸۶3بازیافت فوالد و چدن )آهن قراضه(37

1۸043بازیافت فوالد و چدن )آهن قراضه(37



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

48

نوع 
پروژه

کد 
اشتغال نام واحدآسیک

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

نیمه 
تمام 1 
تا ۵9 
درصد

۶3 اکسید روی24

۵4چسب پایه پی وی سی24

۵7بتن سیال معمولی2۶

۵9بتن سیال معمولی2۶

1۵۶0دوده صنعتی2۶

۶9 محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی2۶

۸7محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی2۶

217پوکه معدنی )پومیس( دانه بندی شده2۶

149محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن سبک پوکه معدنی2۶

۶9بتن سیال معمولی2۶

7022.97بلوک دیواری غیر مسلح از بتن سبک گازی2۶

12۸آسفالت2۶

۵47.۵کلوخ شکن29

10۶چراغ های LED دار31

12043بازیافت فوالد و چدن )آهن قراضه(37

1217ذخیره سازی و نگهداری غالت در سیلو۶3

43.2۵استخراج رمز ارز72

۵11استخراج رمز ارز72

۵30.۵استخراج رمز ارز72

۵2.۵استخراج رمز ارز72

۵13استخراج رمز ارز72

10۶استخراج رمز ارز72

۵۸استخراج رمز ارز72
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نوع 
پروژه

کد 
اشتغال نام واحدآسیک

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

احیاء 
واحد 
معدنی

-7داس قلعه14

-9سپیدار14

-۸قباق تپه14

-11قاپاق تپه غربی14

-17نگار آباد14

-9ایالنلو14

-۵دالیسا14

-۵صحرا14

-۶مخور14

-۵قلوه داش14

-۶کیتو14

-۸پیر انبار14

-10قرمز گل14

-9گوجه باغی14

تامین زیرساخت
برق رسانی 

معادن مرمریت 
منطقه قباق تپه

--زیرسازی راه معادن مرمریت منطقه قباق تپه

--

6-1. شلرستاا مالیر
شهرســتان مالیر به مرکزیت شــهر مالیر یکی از شهرســتان های اســتان همدان اســت. این شهرســتان از شــمال به شهرســتان های 

همــدان و تویســرکان، از غــرب بــه شهرســتان نهاونــد و تویســرکان، از جنــوب بــه شهرســتان بروجــرد در اســتان لرســتان و از شــرق بــه 

ک در اســتان مرکــزی محــدود مــی شــود. بــر اســاس ســر شــماری 139۵جمعیــت ایــن شهرســتان بالــغ بــر 2۸۸۶۸۵  شهرســتان ارا

گــزارش شــده اســت. ایــن شهرســتان دارای طبیعــت معتــدل کوهســتانی بــا زمســتان هــای ســرد و پــر بــرف و تابســتان هــای  نفــر 

معتــدل اســت.
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1-6-1. 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

1-1-6-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا

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

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

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

چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیــت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان مالیــر از مجمــوع 11070 

واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 9۸ درصــد بــا پروانــه صنفــی و کمتــر از 2 درصــد بــا مجــوز 

پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 322۶9 نفــر اشــتغال مجــوز 

، حــدود ۸4 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری  دار بخــش صمــت در شهرســتان مالیــر

صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)1-4۵( و جــدول)4۵-2(. 

جدول 1-45: ساختار بخش صنعت شلرستاا مالیر

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

114۸۸0%4%2

21۵31494%14%10

31۶19%0%0

417217۶%1%3

۵1۸120%0%0

۶20۵۵7%2%1

72171۵9%3%3

۸232۶0%1%1

924124۸1%۶%9

102۵۶93%3%2

112۶7۶1۵39%3۵%30

12271010۵۸%۵%21

132۸۶23۵%3%۵

1429127۵%۶%1
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(تعداد واحدکد آیسیک رشته بعالیتردیف سلم از اشتغال )درصد(سلم  از تعداد واحد )درصد(اشتغال)نفر

1۵31144%0%1

1۶342۸4%1%2

173۶1119۸%۵%4

1۸37231%1%1

194۵۵44%2%1

207310%0%0

217414194%7%4

100%100%21۵۵131جمع کل

مأخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 1-46: ساختار بخش صنفی شلرستاا مالیر

سلم)درصد(تعدادکد آیسیک 2 رقایردیف

1۵2۵79%42

217242%17

3۵0100%7

41۵97%7

۵93۸۸%۶

۶۵۵۵3%4

17%23۶سایر7

100%139۵جمع کل

مأخذ: اطالعات سامانه ایرانیان اصناف

جدول 1-47:  ساختار بخش صنفی شلرستاا مالیر

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم )درصد(اشتغال)نفر

23۸4۵9۶022تولیدی1

1۶۶141۵31۵خدمات فنی2

۵7311432۸۵3توزیعی3

10792۶9۸10خدماتی4

%10۸۵۵2713۸100جمع کل

 مأخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف
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2-1-6-1. عاده محصوالت شلرستاا مالیر

کانــی هــای غیرفلــزی، فلــزات  عاــده محصــوالت صنعتــی: صنایــع غذایــی )تبدیلــی و تکمیلــی(،  تولیــد محصــوالت شــیمیایی، 

کشــاورزی اساســی، ماشــین آالت و تجهیــزات، ابــزارآالت 

عاده محصوالت معدنی: سنگ آهک، سرب، روی، منیزیم، فلدستاپ، شن و ماسه 

، عسل، حبوبات، ، آلو، زعفران، گندم، جو گردو، سیر محصوالت کشاورزی: دامپروری، سیب، هلو، سیب زمینی،  

3-1-6-1. زیرساخت های صنعتی و معدنی شلرستاا مالیر

شهرســتان مالیــر  بــا 3209 کیلومترمربــع مســاحت  و 2۸۸.7 هــزار نفــر جمعیــت بــه ترتیب ســهم 1۵.9 و 1۶.۶ درصدی از مســاحت 

و جمعیــت کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت 2۸۸.7 هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــرخ بیــکاری 

کــه وســعت آنهــا 2۸3.7 هکتــار  12.۸ درصــدی دارد. بــه لحــاظ زیرســاخت های صنعتــی ایــن شهرســتان ۵ شــهرک صنعتــی دارد 

اســت. بــر اســاس اطالعــات موجــود از واحدهــای فعــال 1۸.3 درصــد از واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان همــدان در ایــن 

شهرســتان قــرار دارنــد. 

جدول 1-48: زیرساخت های تولید و تجارت شلرستاا

5تعداد شلرک ها و نواحی صنعتی

2۸3.7وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی    )هکتار(

۶2توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )تعداد(

2تعداد انبار

1 تعداد سیلو 

تعداد سردخانه صنعتی
1 )دارای مجوز از سازمان صمت(

1گمرک

0پایانه صادراتی

4-1-6-1. ساختار جاعیت شلرستاا مالیر

کمیــت آن نقــش مهمــی در تولیــد ایفــا میکنــد. 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. بدهــی اســت بــرای بررســی عمیــق تــر در فــاز دوم طــرح نیــاز اســت 

کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یابــی شــود. کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص هــای 
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ــه  ــرخ بیــکاری شهرســتان مالیــر مربــوط ب آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و ن

ســال 139۵ اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــرح جــدول )1-49( بــرآورد شــده اســت.

جدول 1-49: جاعیت شلرستاا مالیر

خ رشد )درصد(13951399ردیف نر

2%2۸۸.729۵.۵جمعیت )هزار نفر(

11%79.7۸۸.۸تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

-2۸%11.07.9جمعیت بیکار )هزار نفر(

-4%44.۶42.۸نرخ مشارکت

-19%12.۵10.1نرخ بیکاری

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

، جمعیــت شهرســتان مالیــر 3 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  جــدول )1-49( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره ۵ ســاله اخیــر

کــه نشــان دهنــده بهبــود شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  افــراد شــاغل 11 درصــد بیشــتر شــده اســت 

2-6-1. ساختار مسلوب توسعه بخش های صنعت، معدا و تجارت شلرستاا

در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایــش ســرزمین و همچنیــن نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعــان بخــش 

هــای خصوصــی و دولتــی اســتانی، نقشــه مطلــوب توســعه صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان بــه شــرح ذیــل تبییــن شــده اســت.

1-2-6-1. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا مالیر

بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان همــدان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان مالیــر بــه جــدول)3( برنامه ریــزی شــده اســت. 

تقســیم بندی نقشــه مطلــوب ایــن شهرســتان بــه بخش هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری نشــان می دهــد. در بخــش صنعــت، 

کانــی هــای غیرفلــزی، فلــزات اساســی، ماشــین آالت کشــاورزی، صنایــع دســتی و .. از جملــه  صنایــع غذایــی و آشــامیدنی، ســایر 

ظرفیــت هــای ایــن شهرســتان بــه شــمار مــی رود. انــواع معــدن شــامل ســنگ آهــک، ســرب، روی، منیزیم، فلدســتاپ، شــن و ماســه 

و ... نیــز از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان بــه شــمار مــی رود.  ایــن شهرســتان در فعالیت هــای بازرگانــی از جملــه 

گردشــگری، خدمــات پزشــکی و ســالمت، خدمــات حمــل و نقــل و لجســتیک، خدمــات مالــی بانــک و بیمــه و خدمــات آموزشــی 

نیــز دارای ظرفیــت اســت. 
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جدول1-50: نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا مالیر

بازرگانی و خدماتمعداصنعت

سایر کانی های غیرفلزی )سیمان، سنگ های قیمتی و تزئینی، 
آجرهای نسوز، کربنات کلسیم، استحصال منیزیم، تولید فروسیلیس، 

سیلیکون متال، فرآوری پگماتیت(
استخراج سنگ آهن هماتیت، سنگ 

آهک سرب، روی و منیزیم

گردشگری )فرهنگی، تاریخی، 
طبیعت و بوم گردی(

خدمات پزشکی و سالمتفلزات اساسی )فوالد، سرب و روی(

استخراج سیلیس و فلدسپات، پگماتیت، ماشین آالت کشاورزی
دولومیتو خاک نسوز )آندالوزیت( 

خدمات حمل و نقل و 
ترانزیت

صنایع غذایی و آشامیدنی
 )صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی نظیر کشمش در مالیر(

استخراج شن و ماسه دانه بندی شده 
خدمات مالی، بانک و بیمهکوهی 

خدمات پزشکی و سالمتداروسازی

خدمات آموزشیفرش دستباف و پوشاک 

مبلمان

-
صنایع دستی )منبت و چوب، قالی و گلیم(

استحصال انرژی های نو

صنایع تولید فروآلیاژها )فروسلیس، فرو منیزیم و فروآلومینیوم( 

مأخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

2-2-6-1. اشتغال مسلوب بخش صنعت معدا وتجارت در ابق 1404

ــرخ  ــرخ بیــکاری ۶.۵ و ن ــا هــدف ن ، ب ــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور ــوازن مبتنــی ب ــه توســعه مت ــا هــدف نیــل ب ب

ــه شــرح جــدول )۵1-1(،  ــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ب مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نی

ــاز  ــورد نی ــاغل م ــداد مش ــال 1404 تع ــه در س ک ــد  ــان می ده ــده نش ــام ش ــای انج ــی ه ــت. بررس ــده اس ــذاری ش ــی و هدفگ پیش بین

کــه 3434 نفــر )1۶.۶ درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان مالیــر اســت. از ایــن میــان  بــرای اســتان همــدان 20۶7۶ نفــر خواهــد بــود 

تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 1737 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 1-51: پیش بینی جاعیت و هدف گذاری اشتغال شلرستاا مالیر

تعداد ابراد 
شاغل 1399 

) )هزار نفر

جاعیت 
 1399

) )هزار نفر

جاعیت بیکار 
1399

) )هزار نفر

هدبگذاری 
اشتغال 1404 

) )هزار نفر

تعداد شغل 
مورد نیاز 

)1399-1404(

سلم اشتغال 
صات 
)درصد(

اشتغال 
صات 

) )هزار نفر

۵34.4177947.7۵۵۵.020.7۵110.۵همدان

۸۸.۸29۵.۵7.992.23.۵۵11.7مالیر
مأخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا مالیر 3-2-6-1.طر

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول)1-۵2(، اســت. مهمتریــن طــرح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه صنایــع مــواد 

کانــی غیــر فلــزی )2۶(، فلــزات اساســی )27( و مبلمــان )3۶( اســت. بــا توجــه بــه  غذایــی و آشــامیدنی )1۵(، تولیــد محصــوالت 

کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه کمتــری را نیــاز  اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا ۵9 درصــد 

گیرنــد.   دارنــد، می تواننــد در اولویــت طرح هــای شهرســتان مالیــر قــرار 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا مالیر جدول 1-52: طر

نوع 
پروژه

کد 
اشتغال نام واحدآسیک

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 ۶0
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نب

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

4۵۸9.۵آندالوزیت دانه بندی شده14

۸۶1.4دولومیت دانه بندی شده14

2۵۶0.۵انواع کیک1۵

20۶1.1قند کله حتی به صورت شکسته شده1۵

7۵۶1.1۵پارچه پلی استر17

30۶۵.3منسوج بی بافت، تشکیل الیه به روش مذاب اسپان باند، با اتصال حرارتی17

2۶91.2۵ورق کارتن چندال21

10۶0.3۵ورق کارتن چندال21

۵9۶جعبه کارتن21

33۵0پارچه استخوان بندی تسمه-11هزارتن24

1072.2۵هیپوکلریت کلسیم24

4972.3۸اکسید آهن24

1۵91.34انواع آب معدنی طبیعی2۵

۸۶3کیسه بدون بافت پالستیکی یک الیه از پلی اتیلن2۵

14۸۶1.2دستکش الستیکی صنعتی2۵

20۶۸انواع سفال ماشینی )اتوماتیک(2۶

993.7۵مواد اولیه کاشی و سرامیک به روش خشک2۶

12۶9.4۵آهک پخته )آهک کلسینه(2۶
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نوع 
پروژه

کد 
اشتغال نام واحدآسیک

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 ۶0
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نب

1293.۵مواد اولیه کاشی و سرامیک به روش خشک2۶

12۶۸آهک پخته )آهک کلسینه(2۶

۶72دولومیت دانه بندی شده2۶

7۵۶1.۵۵محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن سبک گازی2۶

۸۶3پودر باریت2۶

1۸9۵.17محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی2۶

۸9۸فراوری کانی های غیرفلزی 2۶

1202.3فرو سیلیسیم با سیلیکون بیش از ۵۵ درصد وزنی27

۵4۶3.9فرو سیلیسیم با سیلیکون بیش از ۵۵ درصد وزنی27

320۶0.2۵فرو سیلیکو منیزیم27

10۶3لوله درزدار فوالدی با جوش مستقیم27

9۸۶0.۵9پودر میکرو سیلیکا27

14۵۶۵.29فرو سیلیسیم با سیلیکون بیش از ۵۵ درصد وزنی27

9۸۶4.7فرو سیلیکو منگنز27

17۶.3ماشین سرند کردن مواد معدنی29

۵۶3هوا ساز )هوا رسان(29

11۶4.7۵مبلمان خانگی چوبی3۶

9۶0.1۵انواع مبلمان خانگی3۶

۸91انواع صندلی3۶

793.۸7انواع مبلمان خانگی3۶

79۵.7۵انواع مبلمان خانگی3۶

۸91.۵۵انواع مبلمان خانگی3۶

20۶0.1انواع صندلی3۶

091.7۵بسته بندی خشکبار74

09۸بسته بندی خشکبار74

نیمه 
تمام 1 
تا ۵9 
درصد

292۵.۸انواع پوشاک ورزش رزمی33
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7-1. شلرستاا نلاوند
شهرســتان نهاونــد بــه مرکزیــت شــهر نهاونــد یکــی از شهرســتان های اســتان همــدان اســت. ایــن شهرســتان از شــمال شــرق و 

کرمانشــاه محــدود  ، از جنــوب و غــر ب بــه اســتان لرســتان و از شــمال غــرب بــه اســتان  شــرق بــه شهرســتان های تویســرکان و مالیــر

گــزارش شــده اســت. ایــن شهرســتان  می شــود. بــر اســاس ســر شــماری 139۵جمعیــت ایــن شهرســتان بالــغ بــر 17۸7۸7 نفــر 

کوهســتانی می باشــد. نهاونــد دارای آب و هــوای معتــدل 

1-7-1. 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

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

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

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

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

چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیــت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان نهاونــد از مجمــوع ۵۵4۸ 

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

پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 1۵247 نفــر اشــتغال مجــوز 

دار بخــش صمــت در شهرســتان نهاونــد، حــدود 90 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری 

صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)1-۵3( و جــدول)۵4-1(. 

جدول 1-53:  ساختار بخش صنعت شلرستاا نلاوند

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

1147۶4%11%4

21۵10۶17%1۵%40

31۸113%2%1

421121%2%1

۵24344%۵%3

۶2۵1419۵%21%13

72۶1۵40۵%23%2۶
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(تعداد واحدکد آیسیک رشته بعالیتردیف سلم از اشتغال )درصد(سلم  از تعداد واحد )درصد(اشتغال)نفر

۸2۸2۸%3%1

92943۸%۶%2

103119%2%1

11333۵9%۵%4

123412%2%0

133۶111%2%1

1437240%3%3

1۵7411۶%2%1

100%100%۶۶1۵42جمع کل

مأخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول -54: ساختار بخش صنفی شلرستاا نلاوند

سلم)درصد(تعدادکد آیسیک 2 رقایردیف

1۵2۵79%42

217242%17

3۵0100%7

41۵97%7

۵93۸۸%۶

۶۵۵۵3%4

17%23۶سایر7

100%139۵جمع کل

مأخذ: اطالعات سامانه ایرانیان اصناف

جدول 1-55: ساختار بخش صنفی شلرستاا نلاوند

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم )درصد(اشتغال)نفر

937234317تولیدی1

1007۵21۸1۸خدمات فنی2

2۸097023۵1توزیعی3

7291۸2313خدماتی4

%۵4۸21370۵100جمع کل

  مأخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف
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2-1-7-1. عاده محصوالت شلرستاا نلاوند

عاــده محصــوالت صنعتــی: صنایــع غذایــی )تبدیلــی و تکمیلــی(،  کانــی هــای غیرفلــزی، تولیــد محصوالت از الســتیک و پالســتیک، 

تولید ابــزارآالت و ادوات

عاده محصوالت معدنی: سنگ آهک، سرب، روی، منیزیم، فلدستاپ، شن و ماسه 

محصــوالت کشــاورزی: دامپــروری، ســبزیجات، صیفــی جــات، گل محمــدی، گنــدم، جــو، آفتابگــردان، کلــزا، یونجــه، ســیب زمینــی، 

، شــلیل، ِبــه، گالبــی، قــارچ. چغنــدر قنــد، ســویا، انگــور

3-1-7-1.زیرساخت های صنعتی و معدنی شلرستاا نلاوند

کیلومترمربــع مســاحت  و 17۸.۸ هــزار نفــر جمعیــت بــه ترتیــب ســهم 7.۶ و 10.3 درصــدی از  شهرســتان نهاونــد  بــا 1۵3۶ 

مســاحت و جمعیــت کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت 17۸.۸ هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــرخ 

کــه وســعت آنهــا ۵7.۵  بیــکاری 12.۵ درصــدی دارد. بــه لحــاظ زیرســاخت های صنعتــی ایــن شهرســتان 1 شــهرک صنعتــی دارد 

هکتــار اســت. بــر اســاس اطالعــات موجــود از واحدهــای فعــال ۵.۶ درصــد از واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان همــدان در ایــن 

شهرســتان قــرار دارنــد. 

جدول 1-56: زیرساخت های تولید و تجارت شلرستاا

1تعداد شلرک ها و نواحی صنعتی

۵7.۵وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی    )هکتار(

17توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )تعداد(

0تعداد انبار

2تعداد سیلو 

تعداد سردخانه صنعتی
4 )دارای مجوز از جهاد کشاورزی(

0گمرک

0پایانه صادراتی

4-1-7-1. ساختار جاعیت شلرستاا نلاوند

کمیــت آن نقــش مهمــی در تولیــد ایفــا میکنــد. 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. بدهــی اســت بــرای بررســی عمیــق تــر در فــاز دوم طــرح نیــاز اســت 
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کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یابــی شــود. کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص هــای 

آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــرخ بیــکاری شهرســتان نهاونــد مربــوط بــه 

ســال 139۵ اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــرح جــدول )۵7-1( بــرآورد شــده اســت.

جدول 1-57.  جاعیت شلرستاا نلاوند

خ رشد )درصد(13951399ردیف نر

2%17۸.۸1۸3.0جمعیت )هزار نفر(

14%4۸.3۵۵.0تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

-40%۸.14.9جمعیت بیکار )هزار نفر(

-4%44.۶42.۸نرخ مشارکت

-19%12.۵10.1نرخ بیکاری

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

، جمعیــت شهرســتان نهاونــد 2 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  جــدول )1-۵7( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره ۵ ســاله اخیــر

کــه نشــان دهنــده بهبــود شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  افــراد شــاغل 14 درصــد بیشــتر شــده اســت 

2-7-1.  ساختار مسلوب توسعه بخش های صنعت، معدا و تجارت شلرستاا
در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایــش ســرزمین و همچنیــن نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعــان بخــش 

هــای خصوصــی و دولتــی اســتانی، نقشــه مطلــوب توســعه صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان بــه شــرح ذیــل تبییــن شــده اســت.

1-2-7-1. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا نلاوند

بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان همــدان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان نهاونــد بــه جــدول)1-۵۸( برنامه ریــزی شــده 

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

کانــی هــای غیرفلــزی، فلــزات اساســی، ماشــین آالت کشــاورزی، صنایــع دســتی و .. از  صنعــت، صنایــع غذایــی و آشــامیدنی، ســایر 

جملــه ظرفیــت هــای ایــن شهرســتان بــه شــمار مــی رود. انــواع معــدن شــامل ســنگ آهــک، ســرب، روی، منیزیــم، فلدســتاپ، شــن 

و ماســه و ... نیــز از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان بــه شــمار مــی رود.  ایــن شهرســتان در فعالیت هــای بازرگانــی 

گردشــگری، خدمــات پزشــکی و ســالمت، خدمــات حمــل و نقــل و لجســتیک، خدمــات مالــی بانــک و بیمــه و خدمــات  از جملــه 

آموزشــی نیــز دارای ظرفیــت اســت. 
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جدول 1-58: نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا نلاوند

بازرگانی و خدماتمعداصنعت

سایر کانی های غیرفلزی )سیمان، سنگ های قیمتی و تزئینی، 
آجرهای نسوز، کربنات کلسیم، استحصال منیزیم، تولید فروسیلیس، 

سیلیکون متال، فرآوری پگماتیت(
استخراج سنگ آهن هماتیت، سنگ 

آهک سرب، روی و منیزیم

گردشگری )فرهنگی، تاریخی، 
طبیعت و بوم گردی(

خدمات پزشکی و سالمتفلزات اساسی )فوالد، سرب و روی(

استخراج سیلیس و فلدسپات، پگماتیت، ماشین آالت کشاورزی
دولومیتو خاک نسوز )آندالوزیت( 

خدمات حمل و نقل و 
ترانزیت

صنایع غذایی و آشامیدنی )صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی نظیر 
کشمش در مالیر(

استخراج شن و ماسه دانه بندی شده 
خدمات مالی، بانک و بیمهکوهی 

خدمات پزشکی و سالمتداروسازی

خدمات آموزشیفرش دستباف و پوشاک 

مبلمان

-
صنایع دستی )منبت و چوب، قالی و گلیم(

استحصال انرژی های نو

صنایع تولید فروآلیاژها )فروسلیس، فرو منیزیم و فروآلومینیوم( 

مأخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399

2-2-7-1. اشتغال مسلوب بخش صنعت معدا وتجارت در ابق 1404

ــرخ  ــرخ بیــکاری ۶.۵ و ن ــا هــدف ن ، ب ــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور ــوازن مبتنــی ب ــه توســعه مت ــا هــدف نیــل ب ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول )7(، 

ــاز  ــورد نی ــاغل م ــداد مش ــال 1404 تع ــه در س ک ــد  ــان می ده ــده نش ــام ش ــای انج ــی ه ــت. بررس ــده اس ــذاری ش ــی و هدفگ پیش بین

کــه 2127 نفــر )10.3 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان نهاونــد اســت. از ایــن میــان  بــرای اســتان همــدان 20۶7۶ نفــر خواهــد بــود 

ــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 107۶ نفــر تخمیــن زده شــده اســت.  تعــداد اشــتغال مــورد نظــر ب

جدول 1-59: پیش بینی جاعیت و هدف گذاری اشتغال شلرستاا نلاوند

تعداد ابراد 
شاغل 1399 

) )هزار نفر

جاعیت 
 1399

) )هزار نفر

جاعیت بیکار 
1399

) )هزار نفر

هدبگذاری 
اشتغال 1404 

) )هزار نفر

تعداد شغل 
مورد نیاز 

)1399-1404(

سلم اشتغال 
صات 
)درصد(

اشتغال صات 
) )هزار نفر

۵34.4177947.7۵۵۵.020.7۵110.۵همدان

۵۵.01۸3.04.9۵7.12.1۵11.1نهاوند
مأخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا نلاوند 3-2-7-1. طر

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول)1-۶0(، اســت. مهمتریــن طــرح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه صنایــع مــواد 

کانــی غیــر فلــزی )2۶( و محصــوالت شــیمیایی )2۵( اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای  غذایــی و آشــامیدنی )1۵(، تولیــد محصــوالت 

کمتــری را نیــاز دارنــد،  کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه  تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا ۵9 درصــد 

گیرنــد. همچنیــن دو پــروژه زیرســاختی در بخــش معــدن ایــن شهرســتان  می تواننــد در اولویــت طرح هــای شهرســتان نهاونــد قــرار 

نیــز در طــرح هــای اولویــت دار لحــاظ شــده اســت. 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا نلاوند جدول1-60: طر

نوع 
پروژه

کد 
اشتغال نام واحدآسیک

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 ۶0
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نب

4099.0۵دستمال بهداشتی منسوج21

1۶99.99پراکسید هیدروژن24

2070انواع جعبه و محفظه پالستیکی برای حمل و نقل و بسته بندی کاالها2۵

10۶0.7انواع جعبه و محفظه پالستیکی برای حمل و نقل و بسته بندی کاالها2۵

109۶.4لوله تک جداره آب با قطر کمتر از ۶30 میلی متر از پلی اتیلن2۵

100۶۵.۵7کلینکر مک دولومیت2۶

۵۶۸.3محصوالت بتنی مسلح پیش ساخته2۶

29۵.۸7محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی2۶

3399.1پمپ دستی اسپری کننده مایعات29

1۸99.3۶وایرهای شمع و دلکو31

1۵۶4.۸۵قطعات سیستم برق رسانی و احتراق31
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نوع 
پروژه

کد 
اشتغال نام واحدآسیک

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 ۵9
 تا 

م 1
ما

ه ت
یم

ن

۸9شن و ماسه شستشو و دانه بندی شده14

19۸دولومیت دانه بندی شده14

3۵4انواع شیر پاستوریزه1۵

4021.۵مالت 1۵

1439کود روی آلی24

3120 اجرسفالی 2۶

109محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی2۶

۶۸محصوالت بتنی مسلح پیش تنیده2۶

20۵0.7۵آسفالت2۶

3۵2۸.3۸آهک هیدراته2۶

۶019.1انواع سیلیکون جامد گرید متالورژی27

۵2.3۸نهرکن کشاورزی29

7۵اسقاط خودروی فرسوده )بازیافت(37

1۵19اسقاط خودروی فرسوده )بازیافت(37

۵11استخراج رمز ارز72

1۶3بسته بندی پودر انواع غذای آماده مصرف در ظروف یکبار مصرف74

نی
عد

ت م
اخ

رس
--زیرسازی راه معادن منطقه دوچشمه نهاوندزی

--زیرسازی و آسفالت راه معادن دلومیت ده سرخه
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8-1. شلرستاا هاداا
شهرســتان همــدان بــه مرکزیــت شــهر همــدان یکــی از شهرســتان های اســتان همــدان اســت. شهرســتان همــدان از شــمال و 

شــمال شــرق بــه شهرســتان هــای فامنیــن و کبودرآهنــگ، از شــرق و جنــوب شــرق بــه اســتان مرکــزی، از جنــوب بــه شهرســتان مالیــر 

و از غــرب و شــمال غــرب بــه شهرســتان تویســرکان و بهــار منتهــی می گــردد. بــر اســاس ســر شــماری 139۵جمعیــت ایــن شهرســتان 

ــا و همچنیــن  ــر در شــرایط جــوی اســتان همــدان، دوری آن از دری گــزارش شــده اســت. یکــی از عوامــل مؤث ــر ۶7۶10۵ نفــر  ــغ ب بال

جریان هــای پرفشــار هــوای ســرد شــمالی و غربــی اســت. بــه طورکلــی مناطــق مرتفــع اســتان آب و هــوای ســرد کوهســتانی دارنــد و 

مناطــق جنوبــی آن  ماننــد مالیــر و نهاونــد دارای آب و هــوای معتــدل کوهســتانی اســت.

1-8-1. 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

1-1-8-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا

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

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

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

چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیــت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان همــدان از مجمــوع ۵۵4۸ 

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

پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 1۵247 نفــر اشــتغال مجــوز 

دار بخــش صمــت در شهرســتان همــدان، حــدود 90 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری 

صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)1-۶1( و جــدول)۶2-1(. 
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جدول1-61: ساختار بخش صنعت شلرستاا هاداا

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

1141923۶%4%2

21۵3۵2779%۸%24

317۵۵04%1%4

41۸213%0%0

۵191۵۵%0%0

۶204۸0%1%1

721۸94%2%1

۸22۵4۸%1%0

92391۵۵%2%1

102417۵11%4%4

112۵34۶۸2%۸%۶

122۶1092۶09%2۵%23

1327411۶%1%1

142۸41۸9۵%9%۸

1۵292۸701%۶%۶

1۶3110321%2%3

173219%0%0

1۸331۶۸29%4%7

1934۵114%1%1

203۵110%0%0

213۶1۶347%4%3

223723۵%0%0

234۵3۸290%9%3

24۶3249%0%0

2۵742۵3۸%۶%0

100%100%43711۵20جمع کل

مأخذ: آمار سامانه بهین یاب
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جدول 1-62: ساختار بخش صنفی شلرستاا هاداا

سلم)درصد(تعدادکد آیسیک 2 رقایردیف

1۵2۵79%42

217242%17

3۵0100%7

41۵97%7

۵93۸۸%۶

۶۵۵۵3%4

17%23۶سایر7

100%139۵جمع کل

  مأخذ: اطالعات سامانه ایرانیان اصناف

جدول 1-63: ساختار بخش صنفی شلرستاا هاداا

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم )درصد(اشتغال)نفر

47۸7119۶۸17تولیدی1

۵07۵12۶۸۸1۸خدمات فنی2

14۵143۶2۸۵۵1توزیعی3

39۵۶9۸9014خدماتی4

%2۸33270۸30100جمع کل

مأخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

2-1-8-1. عاده محصوالت شلرستاا هاداا

کانــی هــای غیرفلــزی، تولیــد محصــوالت از الســتیک و پالســتیک، تولیــد ابــزارآالت و ادوات، صنایــع  عاــده محصــوالت صنعتــی:   

غذایــی )تبدیلــی و تکمیلــی(.

گرانیت، تراورتن و مرمریت عاده محصوالت معدنی: استخراج آهک، شن و ماسه کوهی، سنگ های قیمتی، 

کلــزا، یونجــه، ســیب زمینــی، چغنــدر  گنــدم، جــو، آفتابگــردان،   ، محصــوالت کشــاورزی: دامپــروری، ســبزیجات، صیفــی جــات، ســیر

، شــلیل، ِبــه، گالبــی، زردآلــو، گیــالس. قنــد، ســویا، انگــور
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3-1-8-1. زیرساخت های صنعتی و معدنی شلرستاا هاداا

کیلومترمربــع مســاحت  و ۶7۶.1 هــزار نفــر جمعیــت بــه ترتیــب ســهم 14.0و 3۸.9 درصــدی از  شهرســتان همــدان  بــا 2۸31 

مســاحت و جمعیــت کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت ۶7۶.1 هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــرخ 

کــه وســعت آنهــا 2۸۸.3  بیــکاری 12.۵ درصــدی دارد. بــه لحــاظ زیرســاخت های صنعتــی ایــن شهرســتان ۶ شــهرک صنعتــی دارد 

هکتــار اســت. بــر اســاس اطالعــات موجــود از واحدهــای فعــال 37.2 درصــد از واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان همــدان در 

ایــن شهرســتان قــرار دارنــد. 

جدول 1-64: زیرساخت های تولید و تجارت شلرستاا

6تعداد شلرک ها و نواحی صنعتی

2۸۸.3وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی    )هکتار(

13۵توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )تعداد(

31تعداد انبار

3تعداد سیلو

تعداد سردخانه صنعتی
12)9مورد دارای مجوز از جهادکشاورزی-3مورد دارای مجوز از سازمان صنایع(

1گمرک

0پایانه صادراتی

4-1-8-1. ساختار جاعیت شلرستاا هاداا

کمیــت آن نقــش مهمــی در تولیــد ایفــا میکنــد. 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. بدهــی اســت بــرای بررســی عمیــق تــر در فــاز دوم طــرح نیــاز اســت 

کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یابــی شــود. کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص هــای 

آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــرخ بیــکاری شهرســتان همــدان مربــوط بــه 

ســال 139۵ اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــرح جــدول )1-۶۵( بــرآورد شــده اســت.
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جدول 1-65:  جاعیت شلرستاا هاداا

خ رشد )درصد(13951399ردیف نر

2%۶7۶.1۶91.9جمعیت )هزار نفر(

11%1۸۸.0207.۸تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

-2۵%24.71۸.۶جمعیت بیکار )هزار نفر(

-4%44.۶42.۸نرخ مشارکت

-19%12.۵10.1نرخ بیکاری

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

، جمعیــت شهرســتان همــدان 2 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  جــدول )1-۶۵( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره ۵ ســاله اخیــر

کــه نشــان دهنــده بهبــود شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  افــراد شــاغل 11 درصــد بیشــتر شــده اســت 

2-8-1. ساختار مسلوب توسعه بخش های صنعت، معدا و تجارت شلرستاا

در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایــش ســرزمین و همچنیــن نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعــان بخــش 

هــای خصوصــی و دولتــی اســتانی، نقشــه مطلــوب توســعه صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان بــه شــرح ذیــل تبییــن شــده اســت.

1-2-8-1. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا هاداا

بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان همــدان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان همــدان بــه جــدول)1-۶۶( برنامه ریــزی شــده 

اســت. در بخــش صنعــت ایــن شهرســتان پتانســیل کانــی هــای غیرفلــزی، فلــزات اساســی، ماشــین آالت و صنایــع پیشــرفته را دارد. 

انــواع معــدن شــامل ســرب، روی، منیزیــم، شــن و ماســه و ... نیــز از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان بــه شــمار 

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

بازرگانــی همچــون خدمــات لجســتیک، گردشــگری، خدمــات پزشــکی و ســالمت، خدمــات مالــی بانــک و بیمــه و خدمــات آموزشــی 

نیــز دارای ظرفیــت اســت. 
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جدول 1-66:  نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا هاداا

بازرگانی و خدماتمعداصنعت

سایر کانی های غیرفلزی
)سنگ های قیمتی و تزئینی(

استخراج سنگ 
آهن، سرب، روی و 

منیزیم
استخراج آهک، 

شن و ماسه کوهی

خدمات بازرگانی )قطب لجستیک کاالی عمومی(

گردشگری )فرهنگی، تاریخی، طبیعت و بوم گردی(فلزات اساسی )گندله و آهن اسفنجی( 

خدمات پزشکی و سالمتکک و پاالیش نفت خام

خدمات حمل و نقل و ترانزیتصنایع پیشرفته

ماشین آالت کشاورزی

خدمات مالی، بانک و بیمه

صنایع غذایی و آشامیدنی 
)صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی(

پوشاک

صنایع دستی )سفال و سرامیک، چرم، قالی، گلیم و سنگ های قیمتی(

استحصال انرژی های نو
خدمات پزشکی و سالمت

IT خدمات آموزشیصنایع

مأخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

2-2-8-1. اشتغال مسلوب بخش صنعت معدا وتجارت در ابق 1404

ــرخ  ــرخ بیــکاری ۶.۵ و ن ــا هــدف ن ، ب ــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر کشــور ــوازن مبتنــی ب ــه توســعه مت ــا هــدف نیــل ب ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول )۶7-1(، 

ــاز  ــورد نی ــاغل م ــداد مش ــال 1404 تع ــه در س ک ــد  ــان می ده ــده نش ــام ش ــای انج ــی ه ــت. بررس ــده اس ــذاری ش ــی و هدفگ پیش بین

بــرای اســتان همــدان 20۶7۶ نفــر خواهــد بــود کــه ۸042 نفــر )3۸.9 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان همــدان اســت. از ایــن میــان 

تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 40۶9 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 1-67. پیش بینی جاعیت و هدف گذاری اشتغال شلرستاا هاداا

تعداد ابراد 
شاغل 1399 

) )هزار نفر

جاعیت 
1399 )هزار 

) نفر

جاعیت بیکار 
1399)هزار 

) نفر

هدبگذاری 
اشتغال 1404 

) )هزار نفر

تعداد شغل 
مورد نیاز 

)1399-1404(

سلم اشتغال 
صات 
)درصد(

اشتغال 
صات )هزار 

) نفر

۵34.4177947.7۵۵۵.020.7۵110.۵استان همدان

207.۸۶91.91۸.۶21۵.9۸.0۵14.1همدان
مأخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا هاداا 3-2-8-1. طر

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول)1-۶۸(، اســت. مهمتریــن طــرح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه صنایــع مــواد 

کانــی غیــر فلــزی )2۶( و محصــوالت شــیمیایی )2۵( اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای  غذایــی و آشــامیدنی )1۵(، تولیــد محصــوالت 

کمتــری را نیــاز دارنــد،  کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه  تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا ۵9 درصــد 

می تواننــد در اولویــت طرح هــای شهرســتان همــدان قــرار گیرنــد. همچنیــن دو پــروژه زیرســاختی در بخــش معــدن ایــن شهرســتان 

نیــز در طــرح هــای اولویــت دار لحــاظ شــده اســت. 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا هاداا جدول 1-68: طر

نوع 
پروژه

کد 
اشتغال نام واحدآسیک

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 ۶0
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نب

۸۶3شن و ماسه شستشو و دانه بندی شده14

2۵93.۵گوشت مرغ تازه  بسته بندی شده1۵

10۵۶1کنسرو ماهی تن1۵

10۶3انواع شیر خشک1۵

791.2۵انواع آب میوه غیر مرکبات از کنسانتره یا پوره1۵

۵91.7۵انواع ویفر1۵

093.۶7انواع پودر ژله1۵

09۵.2۵انواع پودر ژله1۵

1۵9۵.7۵تارت، دونات، پیراشکی و سایر انواع شیرینی آردی1۵

3۵72انواع آب میوه مرکبات از کنسانتره1۵

۶91خدمات نگهداری غالت ]سیلو[1۵

40۶2کیسه پلی پروپیلن بافته شده ساده17

1۵9۵انواع روپوش1۸

10۶۵.۵پیراهن، زنانه و دخترانه، تاری پودی، دوخته شده1۸

۶۶2.2۵پنجره چوبی با روکش پی وی سی20

۶9۸انواع پالت چوبی20

12۶0.۵جعبه کارتن21

4۵۶3.2۵جعبه مقوایی چند الیه با روکش آلومینیوم21

37۸.1چاپ افست کاغذ و مقوا22
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نوع 
پروژه

کد 
اشتغال نام واحدآسیک

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 ۶0
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نب

3۵94.۸۸افزودنی گل حفاری24

۵9۵.۶7انواع رنگ ساختمانی پایه آلکیدی حاللی )روغنی(24

۶۶1.7۵مواد افزودنی انواع روغن )روانکار(24

۵9۸اکسید مس سیاه24

1099.99انواع شامپوها به جز شامپو طبی24

1091.۶7انواع رنگ نما )خارج ساختمان(24

1۵9۵.۸۵الیاف استیپل پلی استر با فرآیند بچ )از چیپس یا گرانول(24

1011نوار آبیاری از پلی اتیلن2۵

۶۶۸انواع جعبه و محفظه پالستیکی برای حمل و نقل و بسته بندی کاالها2۵

10۶1درب معمولی از یو پی وی سی2۵

۸۶2.2انواع لوازم و قطعات پالستیکی وسایل نقلیه2۵

199۵.7۵صفحه و ورق پی وی سی فومیزه2۵

139۵کامپاند و گرانول پلیمری2۵

2۵PET 499.۸1بطری از

۵9۵.94لوله تک جداره آب با قطر کمتر از 2۵0 میلی متر از پلی اتیلن2۵

3۵۶۵.11صفحه و ورق پی وی سی فومیزه2۵

337۶.0۵اتصاالت رزوه ای پلی پروپیلن2۵

1300انواع ظروف و بطری شیشه ای و دارویی13۵هزارتن2۶

790 شستشو ودانه بندی شن وماسه2۶

771 بتون اماده2۶

0۶3پودر کربنات کلسیم2۶

۵9۵.97محصوالت بتنی مسلح پیش ساخته2۶

093.۵بتن سیال معمولی2۶

12۶2ترمیم کننده های بتن2۶

۸۸0.12آسفالت2۶

119۵محصوالت بتنی مسلح پیش ساخته2۶

۸۶3پودر میکرونیزه کربنات کلسیم2۶
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نوع 
پروژه

کد 
اشتغال نام واحدآسیک

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 ۶0
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نب

10۶2.2محصوالت بتنی مسلح پیش ساخته2۶

۵۸9.۵محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی2۶

22۶۵.۵لوازم بهداشتی چینی2۶

770.9محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی2۶

120۶3مقاطع فوالدی ساده کربنی و کم آلیاژی به شکل T )سپری( از شمش فوالدی27

۵۶1.۶ریخته گری آلومینیوم و آلیاژهای آن27

2۵۶0.3اسکلت فوالدی سوله2۸

1۵9۶رخت آویز فلزی2۸

۵91.7۵انواع اسکلت فوالدی ساختمانی2۸

30۶7.۵ظروف فلزی نچسب آشپزخانه2۸

4۵۶3رنگ کاری فلزات2۸

10۶1.2۵پشم چوب )پوشال(2۸

۵9۵.7۵مخازن فلزی تحت فشار غیر کروی )به جز مخازن مواد غذایی(29

1191.۶7مخازن فلزی تحت فشار کروی )به جز مخازن مواد غذایی(29

09۵.۶7دستگاه تخلیه و بارگیری پنوماتیک )مکنده(29

۸9۵.۶7انواع بوستر پمپ29

29DLP 9۶3چاپگر سه بعدی

12۶1سردخانه متحرک29

9۶3پنکه خانگی سقفی29

49۶2.1کمپرسور یخچال با توان حداکثر 0.4 کیلو وات29

792.۶۵درب آسانسور29

2۵۶4موتور برقی AC تک فاز القایی31

9۶2آنتن فرستنده تلویزیونی انعکاسی32

۶91.۶7دستگاه الکترونیکی تصحیح کننده مقادیر کنتور گاز33

129۵.3۵ماسک یکبار مصرف پزشکی33

199۵.79باند فلزی ارتودنسی33
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استاا هاداا

نوع 
پروژه

کد 
اشتغال نام واحدآسیک

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 ۶0
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نب

99۵.۶7انواع ماسک حفاظت در مقابل گرد و غبار33

۵91.12انواع پوشش و لباس بیمارستانی یکبار مصرف33

1۵9۵.7۵ماسک یکبار مصرف پزشکی33

209۸ماسک یکبار مصرف پزشکی33

1۸74.۸7موتور سیکلت ورزشی3۵

۸۸۵.۵پارتیشن از چوب و اوراق فشرده چوبی3۶

۵90.3۵اسقاط موتور سیکلت فرسوده )بازیافت(37

09۸بسته بندی قند و شکر74

۸۶3شن و ماسه شستشو و دانه بندی شده14

2۵93.۵گوشت مرغ تازه  بسته بندی شده1۵

10۵۶1کنسرو ماهی تن1۵

10۶3انواع شیر خشک1۵

791.2۵انواع آب میوه غیر مرکبات از کنسانتره یا پوره1۵

۵91.7۵انواع ویفر1۵

093.۶7انواع پودر ژله1۵

09۵.2۵انواع پودر ژله1۵

1۵9۵.7۵تارت، دونات، پیراشکی و سایر انواع شیرینی آردی1۵

3۵72انواع آب میوه مرکبات از کنسانتره1۵

۶91خدمات نگهداری غالت ]سیلو[1۵

40۶2کیسه پلی پروپیلن بافته شده ساده17

1۵9۵انواع روپوش1۸

10۶۵.۵پیراهن، زنانه و دخترانه، تاری پودی، دوخته شده1۸

۶۶2.2۵پنجره چوبی با روکش پی وی سی20

۶9۸انواع پالت چوبی20

12۶0.۵جعبه کارتن21

4۵۶3.2۵جعبه مقوایی چند الیه با روکش آلومینیوم21

37۸.1چاپ افست کاغذ و مقوا22
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نوع 
پروژه

کد 
اشتغال نام واحدآسیک

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 ۶0
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نب

3۵94.۸۸افزودنی گل حفاری24

۵9۵.۶7انواع رنگ ساختمانی پایه آلکیدی حاللی )روغنی(24

۶۶1.7۵مواد افزودنی انواع روغن )روانکار(24

۵9۸اکسید مس سیاه24

1099.99انواع شامپوها به جز شامپو طبی24

1091.۶7انواع رنگ نما )خارج ساختمان(24

1۵9۵.۸۵الیاف استیپل پلی استر با فرآیند بچ )از چیپس یا گرانول(24

1011نوار آبیاری از پلی اتیلن2۵

۶۶۸انواع جعبه و محفظه پالستیکی برای حمل و نقل و بسته بندی کاالها2۵

10۶1درب معمولی از یو پی وی سی2۵

۸۶2.2انواع لوازم و قطعات پالستیکی وسایل نقلیه2۵

199۵.7۵صفحه و ورق پی وی سی فومیزه2۵

139۵کامپاند و گرانول پلیمری2۵

2۵PET 499.۸1بطری از

۵9۵.94لوله تک جداره آب با قطر کمتر از 2۵0 میلی متر از پلی اتیلن2۵

3۵۶۵.11صفحه و ورق پی وی سی فومیزه2۵

337۶.0۵اتصاالت رزوه ای پلی پروپیلن2۵

1300انواع ظروف و بطری شیشه ای و دارویی13۵هزارتن2۶

790 شستشو ودانه بندی شن وماسه2۶

771 بتون اماده2۶

0۶3پودر کربنات کلسیم2۶

۵9۵.97محصوالت بتنی مسلح پیش ساخته2۶

093.۵بتن سیال معمولی2۶

12۶2ترمیم کننده های بتن2۶

۸۸0.12آسفالت2۶

119۵محصوالت بتنی مسلح پیش ساخته2۶

۸۶3پودر میکرونیزه کربنات کلسیم2۶
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نوع 
پروژه

کد 
اشتغال نام واحدآسیک

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 ۶0
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نب

10۶2.2محصوالت بتنی مسلح پیش ساخته2۶

۵۸9.۵محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی2۶

22۶۵.۵لوازم بهداشتی چینی2۶

770.9محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی2۶

120۶3مقاطع فوالدی ساده کربنی و کم آلیاژی به شکل T )سپری( از شمش فوالدی27

۵۶1.۶ریخته گری آلومینیوم و آلیاژهای آن27

2۵۶0.3اسکلت فوالدی سوله2۸

1۵9۶رخت آویز فلزی2۸

۵91.7۵انواع اسکلت فوالدی ساختمانی2۸

30۶7.۵ظروف فلزی نچسب آشپزخانه2۸

4۵۶3رنگ کاری فلزات2۸

10۶1.2۵پشم چوب )پوشال(2۸

۵9۵.7۵مخازن فلزی تحت فشار غیر کروی )به جز مخازن مواد غذایی(29

1191.۶7مخازن فلزی تحت فشار کروی )به جز مخازن مواد غذایی(29

09۵.۶7دستگاه تخلیه و بارگیری پنوماتیک )مکنده(29

۸9۵.۶7انواع بوستر پمپ29

29DLP 9۶3چاپگر سه بعدی

12۶1سردخانه متحرک29

9۶3پنکه خانگی سقفی29

49۶2.1کمپرسور یخچال با توان حداکثر 0.4 کیلو وات29

792.۶۵درب آسانسور29

2۵۶4موتور برقی AC تک فاز القایی31

9۶2آنتن فرستنده تلویزیونی انعکاسی32

۶91.۶7دستگاه الکترونیکی تصحیح کننده مقادیر کنتور گاز33

129۵.3۵ماسک یکبار مصرف پزشکی33

199۵.79باند فلزی ارتودنسی33

99۵.۶7انواع ماسک حفاظت در مقابل گرد و غبار33
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نوع 
پروژه

کد 
اشتغال نام واحدآسیک

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 ۶0
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نب

۵91.12انواع پوشش و لباس بیمارستانی یکبار مصرف33

1۵9۵.7۵ماسک یکبار مصرف پزشکی33

209۸ماسک یکبار مصرف پزشکی33

1۸74.۸7موتور سیکلت ورزشی3۵

۸۸۵.۵پارتیشن از چوب و اوراق فشرده چوبی3۶

۵90.3۵اسقاط موتور سیکلت فرسوده )بازیافت(37

09۸بسته بندی قند و شکر74

صد
در

 ۵9
 تا 

م 1
ما

ه ت
یم

ن

13۸.4۵شن و ماسه دانه بندی شده14

10۵مصالح سنگی ساختمانی دانه بندی شده )شن،ماسه، ریگ، سنگ و باالست(14

۸3۵شن و ماسه شستشو و دانه بندی شده14

710شن و ماسه شستشو و دانه بندی شده14

74۵شن و ماسه دانه بندی شده14

1437خاک رس خردایش )دانه بندی(شده14

109شن و ماسه کوهی14

109انواع نبات1۵

۶3انواع نبات1۵

2۵7انواع آب میوه غیر مرکبات از کنسانتره یا پوره1۵

74۶انواع غذاهای آماده و نیمه آماده غیر کنسروی )انواع خوراک، خورشت و سایر انواع غذا و پیش غذا(1۵

1۸۵انواع مربا )به غیر از مربای رژیمی بدون شکر(1۵

2۵47چیپس سیب زمینی1۵

107سایر انواع نان گندم حجیم بجز نان سوخاری1۵

04۶.0۵انواع شربت از مرکبات1۵

4۵7فرش ماشینی17

1۵41البسه و پوشاک از منسوج بی بافت17

121۵.4البسه و پوشاک از منسوج بی بافت17

104کمربند چرمی1۸
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استاا هاداا

نوع 
پروژه

کد 
اشتغال نام واحدآسیک

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 ۵9
 تا 

م 1
ما

ه ت
یم

ن

2۵7لباس مجلسی، تاری پودی، دوخته شده1۸

1043چاپ افست کاغذ و مقوا22

1243عایق رطوبتی پرایمر23

۶43انواع جعبه و محفظه پالستیکی برای حمل و نقل و بسته بندی کاالها2۵

14۸محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی2۶

9047.7۸انواع بطری شیشه ای2۶

۶7محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی2۶

2۵9پودر کربنات کلسیم2۶

209لوازم بهداشتی چینی2۶

۸9سنگ ساختمانی تزیینی ساخته شده از خرده سنگ و مالت رزین2۶

۶20.12محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی2۶

7۵0.2۵محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن سبک با فوم پلیمری2۶

7۶محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن سبک پوکه معدنی2۶

۶10محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی2۶

943آینه های شیشه ای تخت دو جهته2۶

109محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن سبک با فوم پلیمری2۶

7۵بتن سیال معمولی2۶

2۵02۶.9الیاف شیشه2۶

۸44محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی2۶

۸۸بلوک دیواری بتنی غیر مسلح2۶

۵7بلوک دیواری بتنی غیر مسلح2۶

1۶3۵.2۵شیشه دو جداره2۶

1040برش سنگ گرانیتی به صورت اسلب2۶

1030.۵سنگ ساختمانی تزیینی ساخته شده از خرده سنگ و مالت رزین2۶

۶۶بتن سیال معمولی2۶

149محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن سبک پوکه صنعتی2۶

119.۵بلوک دیواری بتنی2۶
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نوع 
پروژه

کد 
اشتغال نام واحدآسیک

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 ۵9
 تا 

م 1
ما

ه ت
یم

ن

141۶.۵سایر محصوالت بتنی مسلح پیش ساخته2۶

701۸.4بتن سیال متخلخل)هوادار(2۶

1230محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی2۶

1041آسفالت2۶

10۵3.4ریخته گری فوالد27

194۵.2۵محصوالت بتنی مسلح پیش ساخته2۸

۵۵1.4۵قطعات کمپرسورها29

۶4ماشین آالت تولید آبلیمو29

1۵47انواع ساندویچ ساز برقی خانگی29

1۵43خدمات ساخت تراشکاری فلزات29

11۵.۵۵چراغ های پارک های و فضای سبز31

7۸تابلو برق فشار قوی31

۶2ماسک یکبار مصرف پزشکی33

102۵انواع پوشش و لباس بیمارستانی یکبار مصرف33

1۵7ماسک یکبار مصرف پزشکی33

2043انواع پوشش و لباس بیمارستانی یکبار مصرف33

۸9.2۵انواع ماسک حفاظت در مقابل گرد و غبار33

77انواع پوشش و لباس بیمارستانی یکبار مصرف33

1313انواع پوشش و لباس بیمارستانی یکبار مصرف33

۸۶اسپیرومتر33

1۵۶.72سیستم کنترل کننده محیطی ساختمان )ایمنی، تهویه، روشنایی و ...(33

203موتور سیکلت برقی اسکوتر3۵

1۵42اسقاط خودروی فرسوده )بازیافت(37

91.۵تولید گرانول بازیافتی از PE )پلی اتیلن(37

۸2گرانول الستیک از الستیک مستعمل37

۵30تولید گرانول بازیافتی از PE )پلی اتیلن(37

34.2۵استخراج رمز ارز72
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نوع 
پروژه

کد 
اشتغال نام واحدآسیک

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 ۵9
 تا 

م 1
ما

ه ت
یم

ن

10۵7.2بسته بندی قند و شکر74

2۵9رزین های آلکید به اشکال ابتدایی74

107بسته بندی حبوبات و غالت و برنج74

104بسته بندی حبوبات و غالت و برنج74

73۵.0۵خدمات برش و بسته بندی کاغذ74

03۶بسته بندی قند و شکر74

نی
عد

ت م
اخ

رس
زی

00تکمیل برق منطقه دینگله کهریز0

00زیرسازی پی و آسفالت راه معادن شن وماسه منطقه علی آباد0

40رز کوارتز14

۵0پگماتیت14

۵0سیلیس14

110تراورتن14

۸0مرمریت14

70مرمریت14

۸0مرمریت14

130تزئینی هورنفلس14

۸0تزئینی هورنفلس14

۸0تزئینی گابرو14

۵0الشه ساختمانی14

40الشه ساختمانی14

۸0الشه ساختمانی14

۵0الشه ساختمانی14

۵0سنگ الشه )شن و ماسه (14

۶0الشه ساختمانی ) شن و ماسه (14

70الشه آهکی )شن وماسه(14

120مخلوط کوهی14

۵0شن وماسه رودخانه ای14
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نوع 
پروژه

کد 
اشتغال نام واحدآسیک

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

نی
عد

ت م
اخ

رس
زی

1۵0سنگ آهک14

70الشه آهکی )شن و ماسه(14

۵0الشه آهکی )شن و ماسه(14

۵0الشه آهک ماسه سنگی وکوارتزیت )شن و ماسه(14

90الشه آهکی )شن و ماسه(14

130ارتا داغ-الشه آهکی14

۵0الشه آهکی14

۵0الشه آهکی14

3-8-1. ساختار تکنولوژی واحدهای بعال صنعتی در استاا

جدول 1-69: ساختار بنگاه های موجود در استاا هاداا به لحاظ سسح بناوری- تعداد

جاع کلHTLTMHTMLTنام استاا 

4۶440319۸341۶39همدان

     مأخذ: دفتر اطالعات و آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت
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3%

27%

19%

51%

همدان
HT LT MHT MLT

    مأخذ: دفتر اطالعات و آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت

ناودار 1-1. ساختار بنگاه های موجود در استاا هاداا به لحاظ سسح بناوری- درصد 

جدول 1-70: بنگاه های موجود ب لحاظ مصرف انرژی

کثر مقدار مصرف<1100000001-100000001>1هاداا حدا

3۵000000-۶41701گاز طبیعی)مترمکعب(

330000-411724آب )مترمکعب(

941۶۶2۸1300000000( برق مصرفی)کیلووات

     مأخذ: دفتر اطالعات و آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت
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جاع بندی استاا هاداا
کن  کــه 1.2 درصــد مســاحت کشــور را در اختیــار دارد 2.2 درصــد جمعیــت کشــور در ایــن اســتان ســا اســتان همــدان درحالــی 

کــه باالســت. نــرخ رشــد جمعیــت  کیلومتــر مربــع می باشــد  کــم جمعیــت در ایــن اســتان حــدود ۸9.9 نفــر در هــر  کــه ترا می باشــند 

کننــده اســت )مرکــز آمــار ایــران، دوره 9۵-1390(. کــه بســیار نگــران  اســتان 0.23- درصــد اســت 

کوه هــای مرتفــع، رودخانه هــا و چشمه ســارهای فــراوان و پــرآب و پســتی و بلندی هــای  آب و هــوای اســتان در نتیجــه وجــود 

کــوه اولنــد، ســرد و پربــرف و بارانــی و تابســتان  های آن معتــدل اســت.  کــه هــوای دره هــای شــمالی  زیــاد متغییــر اســت. بدین ترتیــب 

ایــن اســتان بــه دلیــل وجــود ذخایــر اســتخراج ســایر ســنگ هــای معدنــی )شــامل انــواع ســنگ های ســاختمانی، گــچ، آهــک( بیــش 

از 27.9 درصــد از کارگاه هــای صنعتــی اســتان بــه رشــته فعالیــت تولیــد ســایر محصــوالت کانــی غیرفلــزی )2۶( اختصــاص دارد،  رتبــه 

ــه  ــا ســهم 7.9 درصــدی و رتبــه ســوم ب ــه رشــته فعالیــت تولیــد محصــوالت الســتیکی و پالســتیکی )2۵( ب دوم رشــته فعالیت هــا ب

تولیــد محصــوالت فلــزی فابریکــی بجــز ماشــین آالت و تجهیــزات )2۸( بــا ســهم ۶.۶ درصــدی اختصــاص دارد. در ایــن اســتان نیــز 

کارگاه هــای صنعتــی بــاالی ده نفرکارکــن در شهرســتان همــدان اســتقرار دارنــد. ماننــد ســایر اســتان ها 37.2 درصــد از 

سلم بعالیت های عاده صنعتی، معدنی و تجاری استاا هاداا

سلم )درصد(رشته بعالیت

27.9تولید فلزات اساسی

10.۸تولید محصوالت از توتون و تنباکو ـ سیگار

7.9تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزی

۶.۶تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر

۶.0تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی

۶.0تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

4.۵تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات

4.3سایرفعالیتهای خدمات مهندسی

4.2صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

3.7ساختمان

3.3تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر

2.4انتشار و چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده

2.4تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعت های مچی و انواع دیگر ساعت

1.۵تولید ماشین آالت مولد و انتقال برق و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر

1.4تولید وسایل نقلیه ی موتوری و تریلر و نیم تریلر
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سلم )درصد(رشته بعالیت

1.4صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی

1.2تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

1.0تولید پوشاک ـ عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار

0.۸بازیافت

0.۵تولید چوب و محصوالت چوبی  و چوب پنبه ـ غیر از مبلمان ـ ساخت کاال از نی و مواد حصیری

0.۵صنایع تولید زغال کک ـ پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته ای

0.۵فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل

0.3دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان و زین و یراق و تولید کفش

0.3تولید سایر وسایل حمل و نقل

0.2استخراج سایر سنگ های معدنی

0.2تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی

0.1تولید منسوجات

0.1تحقیق وتوسعه

0.1فاضالب، دفع زباله، بهداشت محیط و سایر فعالیتهای مشابه

ماخذ: سامانه هماهنگ وزارت صنعت، معدن و تجارت

کــه  گــزارش میــزان ســطح فــن آوری تکنولوژی هــای صنایــع موجــود در هــر اســتان اســت،  از دیگــر مــوارد بررســی شــده در ایــن 

نتایــج آن نشــان می دهــد در ســطح اســتان همــدان بیشــترین ســهم صنایــع بــه صنایــع فنــاوری متوســط پاییــن )47.3درصــد( 

ــاص دارد. ــد( اختص ــاال )2.۶ درص ــاوری ب ــه فن ــهم ب ــن س ــته و کمتری ــاص داش اختص

سسح تکنولوژی صنایع استاا هاداا

سلمتعدادعنواا

4۶2.۶فناوری باال

44024.9فناوری پایین

30۸17.۵فناوری متوسط باال

۸3447.3فناوری متوسط پایین

1377.۸نامشخص

17۶۵100جمع کل
ماخذ: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، طرح اولویت بندی فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری استانی-شهرستانی منطبق بر مالحظات آمایش سرزمین
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اهم مزیت های صنعتی، معدنی و تجاری استان به شرح جدول زیر قابل دسته بندی است:

اهم مزیت های صنعتی، معدنی و تجاری استاا

کد آیسیکبخش
شلرستاا و نقاط مستعدعنواا رشته بعالیتویرایش 3.1

ت
نع

ص

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی1۵
ناحیه شمالی شامل کبودرآهنگ، درگزین، فامنین

ناحیه میانی شامل همدان، بهار، اسدآباد
ناحیه جنوبی شامل مالیر، نهاوند و تویسرکان

منسوجات17
ناحیه شمالی شامل کبودرآهنگ، درگزین، فامنین )قالی و گلیم دستباف(

ناحیه میانی شامل همدان، بهار، اسدآباد )قالی و گلیم دستباف(
ناحیه جنوبی شامل مالیر، نهاوند و تویسرکان )قالی و گلیم دستباف(

پوشاک1۸
ناحیه شمالی شامل کبودرآهنگ، درگزین، فامنین 

ناحیه میانی شامل همدان، بهار، اسدآباد
ناحیه جنوبی شامل مالیر، نهاوند و تویسرکان

دباغی و عمل آوردن چرم و 19
ناحیه میانی شامل همدان، بهار، اسدآباد )چرم(ساخت کیف

ناحیه جنوبی شامل مالیر، نهاوند و تویسرکان )محصوالت چوبی(چوب و محصوالت چوبی20

صنایع تولید زغال کک ـ 23
ناحیه میانی شامل همدان، بهار، اسدآباد )پاالیشگاه(پاالیشگاه های نفت

ناحیه شمالی شامل کبودرآهنگ، درگزین، فامنین )گیاهان دارویی(مواد و محصوالت شیمیایی24
ناحیه جنوبی شامل مالیر، نهاوند و تویسرکان )داروسازی(

سایر محصوالت کانی غیر فلزی2۶

ناحیه شمالی شامل کبودرآهنگ، درگزین، فامنین )سیمان، سنگ های قیمتی و 
تزئینی(، 

ناحیه میانی شامل همدان، بهار، اسدآباد )سفال و سرامیک، سنگ های قیمتی و 
تزئینی(، 

ناحیه جنوبی شامل مالیر، نهاوند و تویسرکان )سیمان، سنگ های قیمتی و تزئینی(

ناحیه میانی شامل همدان، بهار، اسدآباد )فوالد(فلزات اساسی27

ماشین آالت و تجهیزات 29
طبقه بندی نشده در جای دیگر

ناحیه شمالی شامل کبودرآهنگ، درگزین، فامنین )ماشین آالت کشاورزی(
ناحیه میانی شامل همدان، بهار، اسدآباد )ماشین آالت کشاورزی(

ناحیه جنوبی شامل مالیر، نهاوند و تویسرکان )ماشین آالت کشاورزی(

ماشین آالت مولد و انتقال برق و 31
دستگاه های برقی

ناحیه شمالی شامل کبودرآهنگ، درگزین، فامنین )استحصال انرژی های نو(
ناحیه میانی شامل همدان، بهار، اسدآباد )استحصال انرژی های نو(

ناحیه جنوبی شامل مالیر، نهاوند و تویسرکان )استحصال انرژی های نو(

ناحیه شمالی شامل کبودرآهنگ، درگزین، فامنین )صنایع پیشرفته دفاعی و هوافضا(سایر وسایل حمل و نقل3۵

مبلمان و مصنوعات طبقه بندی 3۶
نشده در جای دیگر

ناحیه شمالی شامل کبودرآهنگ، درگزین، فامنین )قاب سازی(
ناحیه جنوبی شامل مالیر، نهاوند و تویسرکان )مبلمان، منبت(
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کد آیسیکبخش
شلرستاا و نقاط مستعدعنواا رشته بعالیتویرایش 3.1

دن
مع

استخراج سنگ های فلزی13
ناحیه میانی شامل همدان، بهار، اسدآباد )استخراج سنگ آهن، سرب، روی و منیزیم(

ناحیه جنوبی شامل مالیر، نهاوند و تویسرکان )استخراج سنگ آهن، سرب، روی و 
منیزیم(

استخراج سایر سنگ های 14
ناحیه شمالی شامل کبودرآهنگ، درگزین، فامنین )سنگ های قیمتی(معدنی

ت
دما

خ

ناحیه شمالی شامل کبودرآهنگ، درگزین، فامنین هتل و رستوران۵۵
ناحیه میانی شامل همدان، بهار، اسدآباد 

ناحیه جنوبی شامل مالیر، نهاوند و تویسرکان  فعالیت های تفریحی، فرهنگی 92
و ورزشی

حمل و نقل و انبارداری و ۶0
ارتباطات

ناحیه شمالی شامل کبودرآهنگ، درگزین، فامنین )مناطق ویژه اقتصادی و بنادر 
خشک(

ناحیه میانی شامل همدان، بهار، اسدآباد )قطب لجستیک کاالی عمومی(
ناحیه جنوبی شامل مالیر، نهاوند و تویسرکان )حمل و نقل و ترانزیت(

۶۵
واسطه گری های مالی به 
جز بیمه و صندوق های 

بازنشستگی

ناحیه شمالی شامل کبودرآهنگ، درگزین، فامنین 
ناحیه میانی شامل همدان، بهار، اسدآباد 

ناحیه جنوبی شامل مالیر، نهاوند و تویسرکان

بیمه و بازنشستگی به جز تامین ۶۶
اجتماعی

فعالیت های جنبی واسطه گری ۶7
مالی )بورس، کارگزاری و ارز(

آموزش۸0

بهداشت و مددکاری۸۵

 ماخذ: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، طرح اولویت بندی فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری استانی-شهرستانی منطبق بر مالحظات آمایش سرزمین
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بــا هــدف ارائــه مشــوق های ســرمایه گذاری هدفمنــد و اثربخــش بــه مناطــق کمتــر توســعه یافتــه و محــروم، بــر اســاس شــاخص های 

(، ســهم از اشــتغال صنعتــی اســتان)درصد(،  چندگانــه نظیــر تعــداد اشــتغال و تعــداد بنــگاه فعــال بخــش صمــت شهرســتان)نفر

کــد شهرســتان، تعــداد کل طرح هــای نیمه تمــام صنعتــی،  ســهم از تعــداد بنــگاه صنعتــی شهرســتان)درصد(، تعــداد بنگاه هــای را

معدنــی و تجــاری انطبــاق بــا تصویب نامــه شناســایی مناطــق محــروم)1401(، هــدف اشــتغال بخــش صمــت شهرســتان طــی دوره 4 

ســاله، تعــداد طــرح نیمه تمــام بیــش از ۵0 درصــد پیشــرفت فیزیکــی شهرســتان، اشــتغال طــرح نیمه تمــام و شــاخص نظــر خبــرگان 

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

کــم برخــوردار )ســطح پاییــن توســعه صنعتــی، معدنــی و تجــاری،  کفایــت طرح هــای نیمــه تمــام بــرای ایجــاد اشــتغال مطلــوب(، 

زیرســاخت هــای ضعیــف(، عادی/نرمــال )مناســب بــه لحــاظ اشــتغال صنعتــی( و برخــوردار )اشــتغال صنعتــی بیــش از ظرفیــت 

کبودرآهنــگ منطقــه یــک،  منطقــه( تقســیم شــده اســت. بــر ایــن اســاس در اســتان همــدان شهرســتان های درگزیــن، فامنیــن و 

، مالیــر و همــدان در منطقــه چهــار قــرار دارنــد. اســدآباد، تویســرکان منطقــه دو، رزن و نهاونــد منطقــه ســه و شهرســتان های بهــار

ــا اولویــت فــوری از طریــق تعریــف طرح هــای ایجــادی و زیرســاختی دنبــال  سیاســت اشــتغال در منطقــه 1، توســعه اشــتغال ب

کــد و در صــورت نیــاز تعریــف  می شــود، در منطقــه 2 توســعه اشــتغال بــه کمــک تکمیــل طــرح نیمــه تمــام، احیــای واحدهــای را

کار قــرار دارد، در منطقــه 3 سیاســت حفــظ و بهبــود وضعیــت اشــتغال موجــود بــا توجــه بــه   طــرح  توســعه ای و ایجــادی در دســتور 

کار )ایجــاد  کــد را مــورد توجــه اســت و در منطقــه 4 افزایــش عمــق بــازار  افزایــش ظرفیــت واحدهــای فعــال و احیــای واحدهــای را

( از طریــق توســعه خدمــات پشــتیبان تولیــد و تجــارت دنبــال می شــود. اشــتغال پایــدار

کــه از ایــن تعــداد ۸۸.۶ درصــد )1۵۶4 طــرح(  در اســتان همــدان بالــغ بــر17۶۵ طــرح نیمــه تمــام در دســت اجــرا وجــود دارد 

کمتــر از 20 درصــد  و حــدود 3/9 درصــد )۶۸ طــرح( پیشــرفت بــاالی ۸0 درصــد دارنــد. پیشــرفت 

کــه در اســتان همــدان رشــته فعالیت هــای  اســتخراج ســنگ هــای فلــزی )13(،  بررســی های انجــام شــده نشــان می دهــد 

ک )1۸(،صنایــع  اســتخراج ســایر ســنگ هــای معدنــی )14(، صنایــع غذایــی و آشــامیدنی )1۵(، تولیــد منســوجات )17(، تولیــد پوشــا

ــده  ــدی نش ــه بن ــزات طبق ــین آالت و تجهی ــد ماش ــزی )2۶(، تولی ــی غیرفل کان ــوالت  ــایر محص ــد س ــی )24(،  تولی ــیمیایی و داروی ش

در جــای دیگــر )29(، تولیــد ماشــین آالت و دســتگاه هــای برقــی طبقــه بنــدی نشــده در جــای دیگــر )31( و تولیــد مبلمــان و 

ــرار دارد. مصنوعــات طبقــه بنــدی نشــده در جــای دیگــر )3۶(در اولویــت ق

کــه عبارتنــد از طرح هــای نیمه تمــام بــاالی ۶0  در نهایــت طرح هــای نیمه تمــام اســتان بــا شــاخص های مختلفــی طبقه بنــدی شــد 

درصــد پیشــرفت شــامل 190 طــرح )37/9 درصــد(در کل اســتان اســت. طرح هــای نیمه تمــام بیــن صفــر نــا ۵9 درصــد پیشــرفت منطبــق 

بــر اولویت هــای آمایشــی کــه 1۵۵طــرح را شــامل می شــود. همچنیــن بــرای ایــن اســتان 3 طــرح ایجــادی منطبــق بــر اولویت های آمایشــی 

کامــل اســت. در نهایــت  کــه نیازمنــد بررســی جهــت احیــا و یــا در برخــی مــوارد تعطیلــی  کــد معدنــی  پیشــنهاد شــده اســت و ۵۸ طــرح را

کــه ایــن تعــداد اشــتغال بــا هدف گــذاری  چنانچــه تمامــی ایــن طرح هــا بــه بهره بــرداری برســد بالــغ بــر 9/۸ هــزار شــغل ایجــاد خواهــد شــد 

10بالــغ بــر هــزار اشــتغال بخــش صنعــت، معــدن وتجــارت انطبــاق داشــته و بخــش دیگــری ازآن می توانــد در حــوزه اصنــاف ایجــاد شــود.
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