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معربی استاخ نراساخ شاالی
  مشــخصات عمومــی: اســتان خراســان شــمالی بــا  28434 کیلومتــر مربــع مســاحت، 1.73درصــد مســاحت کشــور و بــا برخــورداری 

از 863092 نفــر 1.08 درصــد از جمعیــت کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت. اســتان خراســان شــمالی از شــمال و شــمال 

شــرقی بــا کشــور ترکمنســتان، از شــرق و جنــوب بــا اســتان خراســان رضــوی، از جنــوب غــرب بــا اســتان ســمنان و از غــرب بــا اســتان 

کیلومتــر مــرز خشــکی، حــدود ٥ درصــد مرزهــای خشــکی و  گلســتان دارای مــرز مشــترک اســت. همچنیــن ایــن اســتان بــا ٢٧٨ 

کــی کشــور را شــامل می شــود. همچنیــن براســاس آخریــن اطالعــات مرکــز آمــار ایــران  حــدود ٣ درصــد از مجمــوع مرزهــای آبــی و خا

ــی از  ، ٨٢٩ آبــادی دارای ســکنه و 469 آبــادی خال ــان ســال 1399، دارای ٨ شهرســتان، ١٩ بخــش، ٤٥ دهســتان، ٢4 شــهر در پای

کیلومتــر  کیلومتــر مربــع وســیع تریــن و شهرســتان فــاروج بــا 1615  ســکنه میباشــد. شهرســتان مانــه و ســملقان بــا وســعت 5978 

مربــع کوچکتریــن شهرســتان اســتان بــه شــمار می رونــد. 
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جدول  1-1. مشخصات استاخ نراساخ  شاالی

28434مساحت استان )کیلومترمربع(

1.73مساحت استان نسبت به کّل کشور )درصد(

863092جمعّیت استان )نفر(

1.08جمعّیت استان نسبت به کّل کشور )درصد(

موقعیت مکانی

از شمال و شمال شرقی: کشور ترکمنستان

از شرق و جنوب: خراسان رضوی

از جنوب غرب: سمنان 

از غرب: گلستان

840فاصله تا تهران )کیلومتر(

ترکی، فارسی، تاتی، بلوچی، کردی کرمانجی، ترکمنی و فارسی دریگویش محلی

تقسیمات استانی

شهر: 22

شهرستان:  8

بخش:  19

روستا: 691

دهستان:  45     

1    فرودگاه

3سیلو 

8سد

3سردخانه

1انبار فعال

16 )883 هکتار(شهرک ها و نواحی صنعتی در حال بهره برداری

1تعداد مناطق ویژه اقتصادی
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شــانص های کالخ اقتصــادی: اســتان خراســان شــمالی در خلــق ارزش افــزوده صنعتــی، معدنــی و تجــاری کشــور  ســهمی معــادل 

0.5 درصــد را بــه خــود اختصــاص داده اســت. همچنیــن ســهم ایــن اســتان در صــادرات کشــور در ســال 1399 حــدود 0.12 درصــد 

(. ایــن اســتان بــا دارا بــودن ســهم 1.08 درصــدی از جمعیــت کشــور 0.89 درصــد از  بــوده اســت )صــادرات حــدود 45میلیــون دالر

اشــتغال بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت را در اختیــار دارد. 

 جدول  1-2شانص های کالخ اقتصادی 

مقدارشانص های کالخ

4462.3ارزش افزوده صنعت استان سال 1399 )میلیارد ریال(

918827.08ارزش افزوده صنعت کشور سال 1399 )میلیارد ریال(

323.1ارزش افزوده معدن استان سال 1399)میلیارد ریال(

1062412.8ارزش افزوده معدن کشور سال 1399)میلیارد ریال(

0.48سهم استان از ارزش افزوده صنعت کشور سال 1399)درصد(

0.03سهم استان از ارزش افزوده معدن کشور سال 1399)درصد(

45صادرات استان سال 1399)میلیون دالر(

34795صادرات کشور سال 1399)میلیون دالر(

0.12سهم استان از صادرات کشور سال 1399)درصد(

0.89سهم از اشتغال صنعت، معدن و تجارت) سال 1399(

0.4سهم از ارزش افزوده صنعت، معدن و تجارت) سال 1399(

ماخذ: گزارش عملکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی، سال 1399
مرکز آمار ایران

آمار صادرات سازمان توسعه تجارت
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نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری  استاخ منسبق بر مالحظات آمایش سرزمین

جدول  1-3. اولویت های توسعه استاخ در بخش های صنعت، معدخ و تجارت

آیسیک
شلرستاخ ها یا نقاط مستعد توسعهعنواخ بعالیتحوزه)دو رقای(

27

ت
نع

ص

اسفراین، جاجرم، بجنورد و گرمهصنایع فلزات اساسی )صنایع متوسط و کوچک(و محصوالت فلزی

اسفراینصنایع فلزات اساسی)فوالد(27

جاجرمصنایع فلزات اساسی)آلومینا(27

جاجرمصنایع  محصوالت شیمیایی و پتروشیمی23-24

صنایع  محصوالت شیمیایی)صنایع تبدیلی وابسته به مواد 24
بجنورد و شیروانشیمیایی(

بجنورد، شیروان، در ناحیه های صنعتی زیارت، پیش صنایع غذایی)صنایع تبدیلی وابسته به دام داری و کشاورزی(15
قلعه و غالمان، راز و جرگالن، مانه و سملقان 

صنایع غذایی) صنایع تبدیلی وابسته به خشکبار و صنایع تبدیلی و 15
فاروجبسته بندی محصوالت کشاورزی و دامپروری(

صنایع کانی های فلزی(صنایع تبدیلی و تکمیلی ساخت آهن و فوالد 27
اسفراین، بجنورداساسی (

جاجرم و گرمهصنایع کانی های فلزی)صنایع تبدیلی مرتبط با بوکسیت(27

اسفراین، بجنورد، راز و جرگالن،فاروج، مانه و صنایع کانی های غیرفلزی26
سملقان، گرمه، جاجرم و شیروان

بجنورد، اسفراینساخت ماشین آالت و تجهیزات)ذوب فلزات(29

اسفراین، بجنورد، شیروان، فاروجمحصوالت فلزی فابریکی) صنایع مرتبط با بوکسیت(28

اسفراین، بجنورد و مانه و سملقانمحصوالت از الستیک و پالستیک25

14

دن
مع

راز و جرگالن، گرمه و جاجرمبهره برداری معدنی )باریت(

راز و جرگالن، گرمه و جاجرمبهره برداری معدنی )سیلیکات(14

راز و جرگالن، گرمه و جاجرمبهره برداری معدنی )بوکسیت(14

74

ت
دما

 خ
ی و

گان
ازر

بجنوردمناطق ویژه اقتصادیب

در همسایگی ترکمنستانبازارچه های مرزی74

خدمات تخصصی حمل  ونقل )توسعه زیرساخت های حمل و نقل 62-61-60
جاجرم، گرمه، بجنورد، شیروان، راز و جرگالن، اسفراین جاده ای(
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آیسیک
شلرستاخ ها یا نقاط مستعد توسعهعنواخ بعالیتحوزه)دو رقای(

62-61-60

ت
دما

 خ
ی و

گان
ازر

خدمات تخصصی حمل  ونقل)توسعه زیر ساخت های حمل و نقل ب
بجنورد، شیروان، اسفراینریلی(

بجنوردخدمات تخصصی حمل  ونقل)هوایی(62-61-60

62-61-60

ت
دما

 خ
ی و

گان
ازر

ب

خدمات تخصصی حمل  ونقل)ایجاد و توسعه زیر ساخت های 
بجنورد، شیروانپشتیبان حمل و نقل )راهوندی((

فاروجخدمات انبارداری63

خدمات پشتیبان تجارت و بازرگانی)خدمات مخابراتی، خدمات 66-65-64
بجنورد، شیروان، اسفراین، جاجرم، گرمه، راز  و فاروجمالی، بیمه(

ماخذ: سازمان برنامه و بودجه، )1399(. سند آمایش استان خراسان شمالی

کــه تــا نیمــه نخســت ســال 1400 وضعیــت  وضعیــت طرح هــای در دســت اجــرای صنعتــی و معدنــی: بررســی ها نشــان می دهــد 

طرح هــای صنعتــی و معدنــی و درصــد پیشــرفت آن هــا در ایــن اســتان  به شــرح زیــر بــوده اســت. 

ح های در دست اجرای صنعتی و معدنی استاخ نراساخ شاالی جدول  1-4. وضعیت طر

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

0189527749119378.6 تا 20

20.148288636635.7 تا 40

40.1328401196.2 تا 60

60.18841909018 تا 80

80.18040113453 تا 100

214339676169681.5جمع کل

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

ح هــای در دســت اجــرای صنعتــی و معدنــی به تفکیــک شلرســتاخ ها: وضعیــت تعــداد طرح هــای در دســت اجــرای  تعــداد طر

صنعتــی و معدنــی در شهرســتان ها در جــدول )5-1( ارایــه شــده اســت.   
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ح های در دست اجرای صنعتی و معدنی در شلرستاخ های استاخ نراساخ شاالی جدول  1-5. وضعیت طر

سلم )درصد(مجاوع )تعداد(80.1-60.1100-40.180-20.160-040-20نام شلرستاخ

104421165447118255.2بجنورد

152121021677.8اسفراین

491219622.9جاجرم

48864-713راز و جرگالن

1887311821710.1شیروان

5613213753.5فاروج

854----85گرمه

247277326612.4مانه و سملقان

1895483288802143100جمع کل

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

و اســتانی آمایــش ســرزمین )مصوبــه شــماره 715031 مــورخ 1399/12/27 شــورای عالــی آمایــش( و جمعبنــدی نظــرات خبــرگان 

کارشناســی اســتان بــا هــدف تحقــق اهــداف اشــتغال زایی و توســعه  وذی نفعــان بخــش خصوصــی و دولتــی در نشســت های 

صنعتــی، معدنــی و تجــاری استان-شهرســتان تدویــن شــده اســت.

1-1. شلرستاخ بجنورد
کپــه داغ  کیلومتــر مربــع مســاحت، در شــمال شــرق ایــران در رشــته کوه  شهرســتان بجنــورد مرکــز اســتان خراســان شــمالی بــا 3619 

و شــرق رشــته کوه آالداغ و شــمال رشــته کوه البــرز واقــع شده اســت. همچنیــن بــا شهرســتان شــیروان از شــرق، شهرســتان مانــه و 

ســملقان از غــرب، شهرســتان اســفراین از جنــوب، شهرســتان جاجــرم از جنــوب غربــی و بــا کشــور ترکمنســتان از شــمال حــدود 16 

کلــی معتــدل کوهســتانی اســت از ایــن رو تابســتان های آن نســبتًا مالیــم و  کیلومتــر مــرز مشــترک دارد. آب و هــوای بجنــورد به طــور 

زمســتانهایش ســرد می باشــد. 

1-1-1.سانتار موجود 

در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در2 بخــش، وضعیــت واحدهای صنعتــی، معدنی و تجاری شهرســتان، 

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

گرفتــه اســت.
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1-1-1-1. سانتار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ

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 بجنــورد از مجمــوع 12464 

واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 96 درصــد بــا پروانــه صنفــی و کمتــر از 4 درصــد بــا مجــوز 

پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 30052.5 نفــر اشــتغال 

مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان بجنــورد، حــدود 83.7 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی )16.3 درصــد( بــا 

مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)6-1(و جــدول)1-7(.

جدول  1-6.سانتار بخش صنعتی شلرستاخ بجنورد

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

131732.96ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت133

51172.01استخراج سایر معادن214

2170.29انتشاروچاپ وتکثیر322

10861.47بازیافت437

103666.27پوشاک وعمل آوردن پوست خز518

8490.84چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل620

2100.17دباغی -چرم -کیف-چمدان-کفش719

2130.22رادیوتلویزیون وسایل ارتباط832

81883.22ساخت فلزات اساسی927

81172.01ساخت کاغذومحصوالت کاغذی1021

254868.33ساخت ماشین آالت وتجهیزات1129

101632.79ساخت منسوجات1217

435829.98ساخت موادومحصوالت شیمیائی1324

1100.17سایرتجهیزات حمل ونقل1435

264006.86سایرفعالیتهای خدمات مهندسی1574

455569.53سایرمحصوالت کانی غیرفلزی1626

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ 1763
5330.57فعالیتهای آژانسهای مسافرتی

362143.67کامپیوتروفعالیتهای مربوطه1872
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(تعداد واحدعنواخکد آیسیک رشته بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

3240.41کک وفراورده های حاصل ازنفت1923

190.15ماشین آالت دفتری وحسابداری2030

91472.52ماشین آالت ودستگاههای برقی2131

423656.26مبلمان سایرمصنوعات2236

2170.29محصوالت ازتوتون وتنباکو2316

293626.21محصوالت ازالستیک وپالستیک2425

5998516.88محصوالت غذائی وآشامیدنیها2515

322704.63محصوالت فلزی فابریکی2628

7751.29وسایل نقلیه موتوری2734

4435834100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول  1-7. سانتار بخش صنفی شلرستاخ بجنورد

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

2212553018.4تولیدی1

2466616520.5خدمات فنی2

1611402713.4خدماتی3

57321433047.7توزیعی4

1202130052100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف
عمده محصوالت شهرستان بجنورد

عمده محصوالت صنعتی 

2-1-1-1. عاده محصوالت شلرستاخ بجنورد

عاده محصوالت صنعتی: محصوالت پتروشیمی - سیمان 

گونیتــی، شــن و ماســه، ماســه سیلیســی،  کلســیت، ســنگ الشــه آرا ک صنعتــی، ســنگ الشــه،  عاــده محصــوالت معدنــی: آهــک، خــا

کوهــی، مرمــر و مرمریــت مخلــوط 

 ) گنــدم، جــو، صیفی جات)ســیب زمینــی و گوجــه فرنگــی و پیــاز محصــوالت کشــاورزی: عمده تریــن محصــوالت زراعــی شهرســتان 

گیــالس و ســایر ســردرختی هــا در ســطح 3351 هکتــار بــاغ  گــردو، ســیب، هلــو،   ، و عمــده تریــن محصــوالت باغــی شهرســتان انگــور

هــای آبــی و دیــم شهرســتان مــی باشــد.
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3-1-1-1. سانتار جاعیت شلرستاخ بجنورد

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 بجنــورد مربــوط بــه 

ســال 1395 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 )8-1( بــرآورد شــده اســت.

جدول  1-8. جاعیت شلرستاخ بجنورد

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

324.83337.573.9جمعیت )هزار نفر(

88.8498.4610.8تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

9.3-13.1711.94جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

ــراد  ــداد اف ــد و تع ــورد 3.9 درص ــتان بجن ــت شهرس ، جمعی ــر ــاله اخی ــی دوره 5 س ــه ط ــود اینک ــا وج ــت ب ــهود اس ــدول )9-1( مش ج

ــت.  ــته اس ــش داش کاه ــکار  ــت بی ــته، جمعی ــد داش ــد رش ــاغل 10.8 درص ش

2-1-1. سانتار مسلوب توسعه بخش های صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ

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 شلرستاخ بجنورد

بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان خراســان شــمالی، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان بجنــورد در جــدول)9-1( برنامه ریــزی 

شــده است.
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جدول  1-9. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ بجنورد

بازرگانی و ندماتمعدخصنعت

استخراج سایر سنگ های صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
حمل و نقل زمینی )60(معدنی )14(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخته ای هسته ای 
حمل و نقل آبی )61()23(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
حمل و نقل هوایی)62(صنایع شیمیایی، بهداشتی و دارویی

تولید محصوالت کانی غیر فلزی )26(
خدمات پشتیبان تجارت و بازرگانی 

)خدمات مخابراتی، خدمات مالی، بیمه( 
)66-65-64(

تولید فلزات اساسی )27(

تولید محصوالت فلزی فابریکی
 بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(- صنایع دستی

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

تولید پوشاک)18(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی)25(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399

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

ــرخ  ــرخ بیــکاری 6.5 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)1-11(، 

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

کــه 7035.3 نفــر )37.5 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان بجنــورد اســت.  از  اســتان خراســان شــمالی18736.3 نفــر خواهــد بــود 

ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 2863 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول  1-10. پیش بینی جاعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاخ بجنورد

جاعیت
)  )هزار نفر

جاعیت بیکار
) )هزار نفر

تعداد شاغالخ 
) )هزار نفر

تعداد شغل مورد 
نیاز )1399-1404(

سلم
 )درصد(

اشتغال صات
) )هزار نفر

92519.528118.740.77626خراسان شمالی

347.37.3105.57.0340.72863بجنورد

ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ بجنورد 3-2-1-1. طر

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول)11-1( مــی باشــد.

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ بجنورد جدول  1-11. طر

(محصولکد آیسیک نوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام باالی 
60 درصد

1980 انواع ریخته گری فوالد وآهن 27

692.75دستگاه الکترونیکی پاشش و ریزش مایعات بهداشتی29

7085 اسید سولفوریک 24

1290مواد شیمیایی سیمان و بتن و گچ )چسب ها(24

560.25زغال از ضایعات منابع سلولزی24

3592.02بتن سیال معمولی26

1090.85بلوک دیواری بتنی26

1092.4بلوک دیواری بتنی غیر مسلح26

692.56صفحه و ورق فوم )ابر( نرم از پلی اورتان25

3563.05انواع کیک15

990.45قند حبه15

694انواع کیک15

1560.75خرمای غنی شده15

1261.5کنسانتره خوراک دام15

3691.47انواع میوه خشک15

1161.05ماسک جراحی و اتاق عمل33

1073ماسک جراحی و اتاق عمل33

2093.2شن و ماسه شستشو و دانه بندی شده14

790.1انتشار کتب غیردرسی )به جز کتب موسیقی(22

890.11بازیافت فوالد و چدن )آهن قراضه(37

592.25پرک الستیک از الستیک مستعمل37

1590.05پوشاک راحتی مردانه و پسرانه، تاری پودی18

24060.51پیراهن، زنانه و دخترانه، تاری پودی، دوخته شده18
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(محصولکد آیسیک نوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام باالی 
60 درصد

562.7خدمات ساخت  و نصب دکوراسیون چوبی20

395.28بلندگوی خودرو32

1090.35ظروف یکبار مصرف کاغذی21

1060.3منسوج بی بافت، تشکیل الیه  به روش مذاب ملت بلون، با اتصال حرارتی17

3060خدمات کیسه دوزی، چاپ و یا لمینیت کیسه17

1898استخراج رمز ارز72

390استخراج رمز ارز72

1099.6تابلوها و کیتهای آموزشی31

4061 سیستم اعالم حریق اژیراعالم حریق31

590.5کابینت از چوب و اوراق فشرده چوبی36

1062.75کابینت از چوب و اوراق فشرده چوبی36

862خدمات ساخت  و نصب دکوراسیون چوبی36

361.5کابینت از چوب و اوراق فشرده چوبی36

364.5کابینت از چوب و اوراق فشرده چوبی36

390چراغ روشنایی خورشیدی36

569.17مصنوعات زینتی از طال36

198اسکلت فوالدی سوله28

793.5یراق آالت درب و پنجره به جز درب و پنجره های دو جداره28

1592.5انواع تابلوی فلزی راهنمای ترافیک28

1465.67سازه های فضاکار فوالدی28

نیمه تمام بین 
صفر تا 59 درصد

60ریخته گری فوالد27

80انواع پروفیل از جنس فوالد ساده کربنی و کم آلیاژی با مقطع غیر مستطیلی27

100انواع پروفیل آلومینیومی27

550انواع پروفیل از جنس فوالد ساده کربنی و کم آلیاژی با مقطع غیر مستطیلی27

160انواع پروفیل آلومینیومی27

640آهن اسفنجی به شکل بریکت به روش گرم27

850انواع پوشش و رنگ حفاظتی29

100رادیاتور آلومینیومی سیستم حرارت مرکزی29
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(محصولکد آیسیک نوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام بین 
صفر تا 59 درصد

110سینک ظرف شویی از مخلوط مواد کانی و مواد پلیمری29

300ریخته گری فوالد29

150دستگاه تهویه پکیج یونیت29

150انواع کلتیواتور29

100کولر گازی29

170پلوپز برقی خانگی29

290جرثقیل سقفی29

100بازسازی انواع ماشین ابزار29

50ساخت تونل پاشش مایعات29

40ردیف کار کشاورزی29

550ماشین خشک کننده البسه29

50هود برقی خانگی29

70گاو آهن غیر چرخشی دیسکی )بشقابی(29

40خرمنکوب29

200دستگاه کاور زن کفش29

50بازسازی و نوسازی ماشین آالت راه سازی، خاکبرداری و ساختمانی29

100ماشین شیر دوش دام29

100دستگاه تصفیه هوا، تابش اشعه ماورای بنفش29

100بازسازی انواع ماشین ابزار29

500شیرآالت صنعتی دروازه ای با مکانیزم دستی29

100مایع شوینده گسترده طیف )شستشوی اماکن، البسه و تجهیزات(24

150چسب کاشی خمیری24

350انواع شامپوها به جز شامپو طبی24

80انواع پاک کننده های صنعتی مایع24

100انواع شامپوها به جز شامپو طبی24

80صابون مایع24

70عایق رطوبتی پرایمر24

50زغال از ضایعات منابع سلولزی24
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(محصولکد آیسیک نوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام بین 
صفر تا 59 درصد

50مایع دست شویی24

150شمع الکلی24

160زغال از ضایعات منابع سلولزی24

80صابون مایع24

80زغال از ضایعات منابع سلولزی24

80صابون حمام و دست شویی24

80پودر لباس شویی )دستی(24

100بی رنگ کننده مو24

100واکس داشبورد اتومبیل24

50اسپری واکس بدنه خودرو24

150چسب بتن پلیمری24

30زغال از ضایعات منابع سلولزی24

60مایع دست شویی24

110واکس کفپوش24

200مایع دست شویی24

300انواع شامپوها به جز شامپو طبی24

50زغال از ضایعات منابع سلولزی24

70چسب اپوکسی )دوقلو(24

50ژل و کرم پاک کننده و ضدعفونی کننده دست24

100ضد عرق )اسپری(24

200محصوالت و فرآورده های آرایشی پوست24

70زغال از ضایعات منابع سلولزی24

50انواع شامپوها به جز شامپو طبی24

80 انواع پچ آرایشی و بهداشتی24

150پودر سنگ26

500محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

350محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن سبک گازی26

150محصوالت بتنی مسلح پیش ساخته26
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(محصولکد آیسیک نوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام بین 
صفر تا 59 درصد

100بتن سیال معمولی26

140کاشی پخت سوم )تایل(26

100محصوالت بتنی مسلح پیش ساخته26

150بتن سیال منبسط شونده26

200کاغذ از کربنات کلسیم26

100محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن سبک با فوم پلیمری26

100محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

100پوکه معدنی )پومیس( دانه بندی شده26

350سنگ آهک دانه بندی شده26

70بتن سیال الیافی26

50بتن سیال متخلخل)هوادار(26

80عملیات تکمیلی بر روی سنگ26

60روغن موتور تصفیه مجدد23

60روغن پایه تصفیه مجدد23

120روغن روانکار صنعتی )تصفیه اول(23

100درب کرکره ای پالستیکی25

100لوازم بهداشتی پالستیکی ساختمان25

100لوازم بهداشتی پالستیکی ساختمان25

150لوله از پی وی سی25

150درب کرکره ای پالستیکی25

50درب معمولی از یو پی وی سی25

100انواع ظروف پالستیکی دهان گشاد25

60درب معمولی از یو پی وی سی25

200ورق و صفحه از پلی استایرن معمولی25

70انواع جعبه و محفظه پالستیکی برای حمل و نقل و بسته بندی کاالها25

100انواع بست پالستیکی25

350محافظ صفحه نمایش تلفن همراه25

40اسکاچ و ابر و اسفنج شستشو غیر از انواع بافته شده25
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(محصولکد آیسیک نوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام بین 
صفر تا 59 درصد

60درب معمولی از یو پی وی سی25

150لوله از پی وی سی25

100کیسه بدون بافت پالستیکی یک الیه از پلی اتیلن25

150لوله از پلی کربنات25

350ملحقات جانبی پالستیکی دستگاه ها و تجهیزات پزشکی25

70انواع جعبه و محفظه پالستیکی برای حمل و نقل و بسته بندی کاالها25

150لوله از پلی کربنات25

50درب معمولی از یو پی وی سی25

50ورق و صفحه پلی استایرن انبساطی25

110درب از چوب و اوراق فشرده چوبی با روکش پی وی سی25

200ورق و صفحه پلی استایرن انبساطی25

100درب معمولی از پی وی سی25

100انواع درپوش و سرپوش الستیکی25

210انواع نبات15

80انواع میوه خشک15

400انواع تافی15

50انواع نبات15

120انواع کلوچه15

180پنیر موزارال )پنیر پیتزا(15

100روغن خام سویا15

150انواع فرآورده حجیم شده بر پایه ذرت15

600روغن خام آفتابگردان15

120دانه قهوه بوداده شده15

50قند کله حتی به صورت شکسته شده15

50عصاره ادویه جات15

70کنسرو سبزیجات15

100انواع خوراک دام، طیور و آبزیان بر پایه علوفه15

100انواع شیر پاستوریزه15
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(محصولکد آیسیک نوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام بین 
صفر تا 59 درصد

100شکر تصفیه شده سفید حاصل از شکر خام15

50انواع سس15

50عصاره ادویه جات15

360انواع میوه خشک15

100انواع ماست پاستوریزه15

220عصاره آبزیان15

100نان جوی حجیم15

30روغن خام آفتابگردان15

50انواع ادویه فرآوری شده15

50نواع ترشی )میوه ها و سبزیجات محافظت شده در سرکه(15

160انواع آب میوه مرکبات از کنسانتره15

80انواع قهوه فوری15

70نان لواش ماشینی15

50انواع نان مسطح،حجیم و نیمه حجیم نیمه پخت15

90پودر ریشه شیرین بیان15

70نان لواش ماشینی15

130عمل آوری گوشت مرغ15

50انواع میوه خشک15

70روغن تصفیه شده الشه ماکیان15

70انواع آب میوه غیر مرکبات از کنسانتره یا پوره15

120فرآوری و طعم دار کردن انواع گوشت15

110نان لواش ماشینی15

105محافظ جاده27

1054نهرکن 29

5333 انواع تریلرکشاورزی 29

10060ژل داروئی 24

101مایع شیشه پاک کن خانگی24

2519انواع بتون ومالت از قبل مخلوط شده 26
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(محصولکد آیسیک نوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام بین 
صفر تا 59 درصد

202شن و ماسه شستشو و دانه بندی شده26

1220بلوک دیواری 26

2540لوازم بهداشتی پالستیکی ساختمان25

1056.5ورق و صفحه پلی استایرن انبساطی25

14840نان اروپائی15

5051انواع کیک وبیسکویت وکلوچه15

394فرآوری وبسته بندی قارچ خوراکی15

1111انواع شکالت15

1617.6نان شیرینی پزی15

112نان جوی حجیم15

020.25آرد سمولینا15

12ورق آلومینیومی غیرآلیاژی با ضخامت بین 0.2تا 3 میلی متر27

راکد

24محصوالت غذائی وآشامیدنیها15

6سایرمحصوالت کانی غیرفلزی26

4ساخت ماشین آالت وتجهیزات21

تامین زیرساخت

2-1.شلرستاخ اسفراین
ــت. از  ــاص داده اس ــود اختص ــتان را بخ ــاحت اس ــد مس ــادل 17.65 درص ــع مع ــر مرب کیلومت ــعت 5019  ــا وس ــفراین ب ــتان اس شهرس

شــمال بــه شهرســتان هــای شــیروان و بجنــورد، از جنــوب بــه اســتان خراســان رضــوی، از شــرق بــه شهرســتان فــاروج و از غــرب بــه 

کثــر مطلــق دمــا 42.3 درجــه  شهرســتان جاجــرم محــدود شــده اســت. حداقــل مطلــق دمــا منفــی17.6 درجــه ســانتیگراد و حدا

ســانتیگراد، میانگیــن دمــای ســاالنه 14.8 درجــه ســانتیگراد و اقلیــم شهرســتان بــر اســاس طبقه بنــدی آمبــرژه بــه صــورت خشــک 

ســرد مــی باشــد.

1-2-1. سانتار موجود 

در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در2 بخــش، وضعیــت واحدهای صنعتــی، معدنی و تجاری شهرســتان، 

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

گرفتــه اســت.
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1-1-2-1. سانتار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ

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 اســفراین از مجمــوع 5273 

واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 98 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 14896.5 نفــر اشــتغال 

مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان اســفراین، حــدود 86.8 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه 

بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)12-1( و جــدول)1-13(. 

جدول  1-12. سانتار بخش صنعتی شلرستاخ اسفراین

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

4552.81استخراج سایر معادن114

726813.68بازیافت237

1201.02دباغی -چرم -کیف-چمدان-کفش319

637919.35ساخت فلزات اساسی427

3844.29ساخت کاغذومحصوالت کاغذی521

2130.66ساخت ماشین آالت وتجهیزات629

4271.38ساخت منسوجات717

51125.72ساخت موادومحصوالت شیمیائی824

71085.51سایرفعالیتهای خدمات مهندسی974

1820410.41سایرمحصوالت کانی غیرفلزی1026

10593.01کامپیوتروفعالیتهای مربوطه1172

190.46کک وفراورده های حاصل ازنفت1223

2120.61ماشین آالت ودستگاههای برقی1331

2180.92محصوالت ازتوتون وتنباکو1416

81326.74محصوالت ازالستیک وپالستیک1525

61557.91محصوالت غذائی وآشامیدنیها1615

825112.81محصوالت فلزی فابریکی1728
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(تعداد واحدعنواخکد آیسیک رشته بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

3452.3وسایل نقلیه موتوری1834

180.40ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت1933

981959100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول  1-13. سانتار بخش صنفی شلرستاخ اسفراین

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

10332582.520تولیدی1

846211516.3خدمات فنی2

6051512.511.7خدماتی3

26916727.552توزیعی4

517512937.5100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

2-1-2-1. عاده محصوالت شلرستاخ اسفراین

عاده محصوالت صنعتی: محصوالت فوالدی و ریخته گری 

کــی،  گــچ خا گــچ،  عاــده محصــوالت معدنــی: آهــک، باریــت، بنتونیــت، بوکســیت، ذغال ســنگ، ســرب، ســنگ آهن، ســنگ الشــه، 

کنگلو مرای تزئینــی ماســه بــادی، مرمریــت، مــس، هماتیــت و 

 ) گنــدم، جــو، صیفی جات)ســیب زمینــی و گوجــه فرنگــی و پیــاز محصــوالت کشــاورزی: عمده تریــن محصــوالت زراعــی شهرســتان 

مــی باشــد.

3-1-2-1. سانتار جاعیت شلرستاخ اسفراین

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 اســفراین مربــوط بــه 

ســال 1395 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 )14-1( بــرآورد شــده اســت.
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جدول  1-14. جاعیت شلرستاخ اسفراین

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

120.5125.534.2جمعیت )هزار نفر(

تعداد افراد شاغل 
4.4-38.336.61)هزار نفر(

14.6-5.24.44جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

، جمعیــت شهرســتان اســفراین 4.2 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  ــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر )15-1( مشــهود اســت ب

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

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

کاهــش یافتــه اســت. شــغل جدیــدی ایجــاد نشــده اســت، بلکــه ســاالنه حــدود هــزار نفــر از شــاغالن شهرســتان 

2-2-1. سانتار مسلوب توسعه بخش های صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ

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 شلرستاخ اسفراین

بر اســاس ســند مصوب آمایش اســتان خراســان شــمالی، نقشــه مطلوب توســعه شهرســتان اســفراین در جدول)16-1( برنامه ریزی 

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 

ــه شــمار مــی رود.   ــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان ب ــز از جمل معــدن شــامل ســنگ های قیمتــی،  ســنگ آهک و ... نی

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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جدول  1-15. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ اسفراین

بازرگانی و ندماتمعدخصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج سایر سنگ 
های معدنی )14(

حمل و نقل زمینی )60(

حمل و نقل آبی )61(تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

حمل و نقل هوایی)62(تولید محصوالت کانی غیر فلزی )26(

خدمات پشتیبان تجارت و بازرگانی )خدمات مخابراتی، تولید فلزات اساسی )27(
خدمات مالی، بیمه( )66-65-64(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات 
)28(- صنایع دستی

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

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

ــرخ  ــرخ بیــکاری 6.5 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)1-16(،  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 2616.1 نفــر )14 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان اســفراین اســت.  بــرای اســتان خراســان شــمالی18736.3 نفــر خواهــد بــود 

از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 1065 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول  1-16. پیش بینی جاعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاخ اسفراین

جاعیت
)  )هزار نفر

جاعیت بیکار
) )هزار نفر

تعداد شاغالخ 
) )هزار نفر

تعداد شغل مورد 
نیاز )1399-1404(

سلم
 )درصد(

اشتغال صات 
) )هزار نفر

92519.528118.740.77626خراسان شمالی

129.162.7339.232.640.71065اسفراین

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ اسفراین 3-2-2-1. طر

ــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش  طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان اســفراین ب

ــه شــرح جــدول)17-1( می باشــد.  ســرزمین ب
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ اسفراین جدول  1-17. طر

(عنواخکد آیسیک نوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام 
باالی 60 

درصد

2492.69بیلت فوالد ساده کربنی و کم آلیاژی )حاصل از فرآیند ذوب(27

28562.23میله و میلگرد از جنس فوالد آلیاژی به جز فوالد زنگ نزن27

866.75کیسه پلی پروپیلن بافته شده ساده17

1371انواع سفال ماشینی )اتوماتیک(26

863انواع جعبه و محفظه پالستیکی برای حمل و نقل و بسته بندی کاالها25

5072.03خدمات ساخت قطعات از جنس فوالد به روش فورج28

نیمه تمام 
صفر تا 59 

درصد

300آهن اسفنجی به شکل بریکت به روش گرم27

50آهن اسفنجی به شکل بریکت به روش گرم27

250ریخته گری چدن27

100ریخته گری آلومینیوم و آلیاژهای آن27

330انواع آب آشامیدنی بسته بندی شده15

50فیله و گوشت ماهی به صورت تازه، سرد شده15

50انواع پودر ژله15

100قند کله حتی به صورت شکسته شده15

7550.31داروسازی شافی دارو15

277هادی بازقندی15

110انواع شاسی دارای موتور برای وسایل نقلیه موتوری34ایجادی

90شاسی موتوردار برای مینی بوس34ایجادی

50انواع موتور وسایل نقلیه34

70موتور دیزلی خودرو34

80موتور دیزلی خودرو با توان کمتر از 50کیلو وات34

80موتور پایه گازسوز خودرو با حجم سیلندر بیشتر از 2500 سانتی متر مکعب34

150ماکارونی و رشته فرنگی ستارگان15راکد

تامین 
زیرساخت
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3-1. شلرستاخ جاجرم
ــمال  ــرف ش ــه از ط ک ــرار دارد  ــمالی ق ــان ش ــتان خراس ــی اس ــاحت، در جنوب غرب ــع مس ــر مرب کیلومت ــا 3486  ــرم  ب ــتان جاج شهرس

گرمــه، از شــرق بــه اســفراین، از جنــوب بــه اســتان ســمنان  و از جنــوب  شــرقی بــا بجنــورد، از شــمال بــه مانــه و ســملقان، از غــرب بــه 

شــرق بــه اســتان خراســان رضــوی محــدود می شــود. آب و هــوای جاجــرم خشــک ســرد اســت. 

1-3-1. سانتار موجود 

در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در2 بخــش، وضعیــت واحدهــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری شهرســتان، عمــده 

محصــوالت صنعتــی، معدنــی و کشــاورزی شهرســتان و همچنیــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال موجــود مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

1-1-3-1. سانتار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ

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 جاجــرم از مجمــوع 1858 

واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 97.7 درصــد بــا پروانــه صنفــی و کمتــر از 2.3 درصــد بــا 

مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 7663 نفــر اشــتغال 

مجــوزدار بخــش صمــت در شهرســتان جاجــرم، حــدود 59.2 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی )40.8 درصــد( بــا 

مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)18-1( و جــدول)1-19(.

جدول  1-18. سانتار بخش صنعتی شلرستاخ جاجرم

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

1180.58استخراج سایر معادن114

4361.15بازیافت237

180.26پوشاک وعمل آوردن پوست خز318

150.16چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل420

4279589.5ساخت فلزات اساسی527

2220.7ساخت ماشین آالت وتجهیزات629

5421.34ساخت موادومحصوالت شیمیائی724

13983.14سایرمحصوالت کانی غیرفلزی826

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ 963
2120.38فعالیتهای آژانسهای مسافرتی
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(تعداد واحدعنواخکد آیسیک رشته بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

130.10کامپیوتروفعالیتهای مربوطه1072

160.19ماشین آالت ودستگاههای برقی1131

2100.32محصوالت ازالستیک وپالستیک1225

3481.54محصوالت غذائی وآشامیدنیها1315

2200.64محصوالت فلزی فابریکی1428

423123100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول  1-19. سانتار بخش صنفی شلرستاخ جاجرم

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

395987.521.8تولیدی1

283707.515.6خدمات فنی2

1724309.5خدماتی3

966241553.2توزیعی4

18164540100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

2-1-3-1. عاده محصوالت شلرستاخ جاجرم

عاده محصوالت صنعتی: آلومینا 

عاده محصوالت معدنی: بوکسیت، آهک، سنگ آهن، سنگ الشه، نمک، گچ، ماسه بادی، مرمریت و سنگ تزیینی

محصــوالت کشــاورزی: عمده تریــن محصــوالت زراعــی شهرســتان گنــدم، جــو، چغندرقنــد و خربــزه و عمده تریــن محصــوالت باغــی 

، زردآلــو و خیــار و ســایر ســردرختی ها در ســطح 3303 هکتــار باغ هــای آبــی و دیــم می باشــد. ، انگــور شهرســتان ســیب، انــار

3-1-3-1.سانتار جاعیت شلرستاخ جاجرم

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

ســال 1395 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 )20-1( بــرآورد شــده اســت.

جدول  1-20. جاعیت شلرستاخ جاجرم

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

36.738.24.1جمعیت )هزار نفر(

3.1-11.511.14تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

1.011.3533.7جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

، جمعیــت شهرســتان جاجــرم 4.1 درصــد افزایــش یافتــه،  جــدول )20-1( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کاهــش 33.7 درصــد افزایــش داشــته اســت.  ــر چــه جمعیــت بیــکار  گ کاهــش داشــته، ا تعــداد افــراد شــاغل 3.1 درصــد 

2-3-1. سانتار مسلوب توسعه بخش های صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ

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 شلرستاخ جاجرم

بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان خراســان شــمالی، نقشــه مطلوب توســعه شهرســتان جاجــرم در جــدول)21-1( برنامه ریزی 

شــده است.

جدول  1-21. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ جاجرم

بازرگانی و ندماتمعدخصنعت

حمل و نقل زمینی )60(استخراج سایر سنگ های معدنی )14(صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
حمل و نقل آبی )61(صنایع شیمیایی، بهداشتی و دارویی

حمل و نقل هوایی)62(تولید محصوالت کانی غیر فلزی )26(

خدمات پشتیبان تجارت و بازرگانی )خدمات تولید فلزات اساسی )27(
مخابراتی، خدمات مالی، بیمه( )66-65-64(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.
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2-2-3-1. اشتغال مسلوب بخش صنعت معدخ وتجارت در ابق 1404

ــرخ  ــرخ بیــکاری 6.5 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)1-22(،  ــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ب مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نی

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

کــه 796.1 نفــر )4.2 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان جاجــرم اســت.  از ایــن  اســتان خراســان شــمالی18736.3 نفــر خواهــد بــود 

میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 324 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول  1-22. پیش بینی جاعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاخ جاجرم

جاعیت
)  )هزار نفر

جاعیت بیکار
) )هزار نفر

تعداد شاغالخ
)  )هزار نفر

تعداد شغل مورد 
اشتغال صات سلم )درصد(نیاز )1399-1404(

) )هزار نفر

92519.528118.740.77626خراسان شمالی

39.30.811.9796.140.7324جاجرم

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ جاجرم 3-2-3-1. طر

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول)23-1( می باشــد.

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ جاجرم جدول  1-23. طر

(عنواخکد آیسیک نوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام 
باالی 60 

درصد

270095قوطی )پروفیل( از جنس فوالد ساده کربنی و کم آلیاژی )تا سایز10 سانتیمتر(27

1690قوطی )پروفیل( از جنس فوالد ساده کربنی و کم آلیاژی )تا سایز10 سانتیمتر(26

896.03آلومینا24

561.5بتن سیال منبسط شونده24

نیمه تمام 1 
مصالح سنگی ساختمانی دانه بندی شده )شن،ماسه، ریگ، سنگ و 26تا 59 درصد

139باالست(

احیاء واحد 
معدنی

750آلومینا27

100بتن سیال منبسط شونده26

مصالح سنگی ساختمانی دانه بندی شده )شن،ماسه، ریگ، سنگ و 26
40باالست(
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(عنواخکد آیسیک نوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

احیاء واحد 
معدنی

50محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

100آجر فشاری26

100ظروف آلومینیومی آشپزخانه28

100کرکره ای کردن ورق فلزی28

90موتور بنزینی خودرو با حجم سیلندر کمتر از 500 سانتی متر مکعب34

120پلیت باتری31

4-1. شلرستاخ رازوجرگالخ
کیلومتــر مربــع قــرار دارد. از شــمال و شــرق بــه جمهــوری  شهرســتان رازوجــرگالن در شــمال اســتان بــا وســعتی معــادل 2598 

ترکمنســتان و از جنــوب بــه شهرســتان هــای مانــه و ســملقان و بجنــورد و از غــرب بــه شهرســتان مانــه وســملقان محــدود مــی 

شــود . بخــش عمــده شهرســتان دارای اقلیــم نیمــه خشــک و ســرد مــی باشــد همچنیــن مطالعــات زیســت اقلیــم نشــان می دهــد 

ــت.  ــر اس ــبتًا دلپذی ــا نس ــر ت ــی دلپذی ــرایط اقلیم ــًا دارای ش ــتان عمدت شهرس

1-4-1. سانتار موجود 

در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در2 بخــش، وضعیــت واحدهای صنعتــی، معدنی و تجاری شهرســتان، 

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

گرفتــه اســت.

1-1-4-1.سانتار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ

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 رازوجــرگالن از مجمــوع 

ــر از 4.6  کمت ــه صنفــی و  ــا پروان 1150 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 95.4 درصــد ب

درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 3136.5 

نفــر اشــتغال مجــوزدار بخــش صمــت در شهرســتان رازوجــرگالن، حــدود 87.4 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی 

)12.6درصــد( بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)24-1( و جــدول)1-25(.
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جدول  1-24. سانتار بخش صنعتی شلرستاخ رازوجرگالخ

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

1184.57استخراج سایر معادن114

3205.08بازیافت237

2205.08پوشاک وعمل آوردن پوست خز318

151.27ساخت کاغذومحصوالت کاغذی421

17218.27ساخت ماشین آالت وتجهیزات529

171.78ساخت منسوجات617

1174.31ساخت موادومحصوالت شیمیائی724

2184.57سایرفعالیتهای خدمات مهندسی874

2815840.10سایرمحصوالت کانی غیرفلزی926

151.27کامپیوتروفعالیتهای مربوطه1072

261.52مبلمان سایرمصنوعات1136

3205.08محصوالت ازالستیک وپالستیک1225

5215.33محصوالت غذائی وآشامیدنیها1315

271.78محصوالت فلزی فابریکی1428

53394100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول  1-25. سانتار بخش صنفی شلرستاخ رازوجرگالخ

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

241602.522تولیدی1

101252.59.2خدمات فنی2

541354.9خدماتی3

7011752.563.9توزیعی4

10972742.5100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف
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2-1-4-1. عاده محصوالت شلرستاخ رازوجرگالخ

عاده محصوالت صنعتی: قالی ابریشم، قالی و پشتی ترکمن و سفره کردی و محصوالت صنایع تبدیلی کشاورزی، باغی، دامی 

عاده محصوالت معدنی: باریت

گنــدم، هندوانــه، یونجــه، گوجــه فرنگــی و پیــاز و عمــده تریــن  محصــوالت کشــاورزی: عمده تریــن محصــوالت زراعــی شهرســتان 

گالبــی و ســایر ســردرختی هــا در ســطح 1740 هکتــار بــاغ هــای آبــی  گــردو، توت نوغــان، ســیب،   ، محصــوالت باغــی شهرســتان انگــور

و دیــم شهرســتان مــی باشــد.

3-1-4-1. سانتار جاعیت شلرستاخ رازوجرگالخ

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 

ــود. ــه یابی ش ــانی، ریش ــروی انس ــی نی کیف ــی و  کم ــای  ــاخص ه ــرات ش ــن تغیی همچنی

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

ســال 1395 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 )26-1( بــرآورد شــده اســت.

جدول  1-26. جاعیت شلرستاخ رازوجرگالخ

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

59.261.674.2جمعیت )هزار نفر(

0.6-18.117.99تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

0.9-2.22.18جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

، جمعیــت شهرســتان رازوجــرگالن 4.2 درصدافزایــش یافتــه   جــدول )27-1( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کاهــش داشــته اســت.  تعــداد افــراد شــاغل 0.6 درصــد و جمعیــت بیــکار 0.9 درصــد 

2-4-1. سانتار مسلوب توسعه بخش های صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ

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.
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1-2-4-1. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ رازوجرگالخ

جــدول)1-27(  در  بجنــورد  شهرســتان  توســعه  مطلــوب  نقشــه  شــمالی،  خراســان  اســتان  آمایــش  مصــوب  ســند  اســاس  بــر 

اســت. شــده  برنامه ریــزی 

جدول  1-27. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ رازوجرگالخ

بازرگانی و ندماتمعدخصنعت

حمل و نقل زمینی )60(استخراج سنگ های فلزی )13(صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

حمل و نقل آبی )61(تولید محصوالت کانی غیر فلزی )26(

حمل و نقل هوایی)62(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

2-2-4-1. اشتغال مسلوب بخش صنعت معدخ وتجارت در ابق 1404

ــرخ  ــرخ بیــکاری 6.5 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)1-28(،  ــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ب مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نی

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

کــه 1285.4 نفــر )6.9 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان رازوجــرگالن اســت. از  اســتان خراســان شــمالی18736.3 نفــر خواهــد بــود 

ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 523 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول  1-28. پیش بینی جاعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاخ رازوجرگالخ

جاعیت
) )هزار نفر

جاعیت بیکار
) )هزار نفر

تعدادشاغالخ 
) )هزار نفر

تعداد شغل مورد 
اشتغال صات سلم )درصد(نیاز )1399-1404(

) )هزار نفر

92519.528118.740.77626خراسان شمالی

63.51.319.31.240.7523رازوجرگالن

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ رازوجرگالخ 3-2-4-1. طر

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول)29-1( می باشــد. 
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ رازوجرگالخ جدول  1-29. طر

(عنواخکد آیسیک نوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام 
باالی 60 

درصد

1091.78بلوک دیواری بتنی غیر مسلح26

1094.9بلوک دیواری بتنی26

1097.67موزاییک و کفپوش سیمانی26

1061.2 پوشاک راحتی زنانه و دخترانه، تاری پودی، دوخته شده18

نیمه تمام 1 
تا 59 درصد

1037.4بلوک دیواری بتنی26

55محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

40دهیاری اشرف دره-محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

70عصاره ادویه جات15

30انواع پنیر پیتزا پروسس15

30روغن خام آفتابگردان15

50فیله و گوشت ماهی به صورت تازه، سرد شده15

30نواع خامه پاستوریزه15

180کاغذ روزنامه از ضایعات کاغذ و مقوا21

1-5. شلرستاخ شیرواخ
ــورد  ــتان بجن ــرق، شهرس ــاروج از ش ــتان ف ــا شهرس ــه ب ک ــرار دارد  ــمالی ق ــان ش ــتان خراس ــرقی اس ــمال ش ــیروان در ش ــتان ش شهرس

کیلومتــر مــرز مشــترک دارد. شــیروان دارای  از غــرب، شهرســتان اســفراین از جنــوب و بــا کشــور ترکمنســتان از شــمال حــدود 35 

ــد.  ــرد می باش ــک س ــورت خش ــه ص ــرژه ب ــدی آمب ــاس طبقه بن ــر اس ــتان ب ــم شهرس ــت. اقلی ــعت اس ــع وس کیلومترمرب  7315

1-5-1. سانتار موجود 

در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در2 بخــش، وضعیــت واحدهــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری شهرســتان، عمــده 

محصــوالت صنعتــی، معدنــی و کشــاورزی شهرســتان و همچنیــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال موجــود مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

1-1-5-1. سانتار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ شیرواخ

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

چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیــت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان شــیروان از مجمــوع 7617 

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

بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 20327.5 نفــر 

اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان اســفراین، حــدود 92.5 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی )7.5 

درصــد( بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)30-1( و جــدول)1-31(. 

جدول  1-30. سانتار بخش صنعتی شلرستاخ شیرواخ

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

3322.11استخراج سایر معادن114

3684.47بازیافت237

1241.58پوشاک وعمل آوردن پوست خز318

3221.45چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل420

3342.24ساخت کاغذومحصوالت کاغذی521

515510.20ساخت ماشین آالت وتجهیزات629

217111.25ساخت منسوجات717

1229319.28ساخت موادومحصوالت شیمیائی824

1100.66سایرفعالیتهای خدمات مهندسی974

1719612.89سایرمحصوالت کانی غیرفلزی1026

17684.47کامپیوتروفعالیتهای مربوطه1172

1855.59کک وفراورده های حاصل ازنفت1223

160.39ماشین آالت دفتری وحسابداری1330

4382.50مبلمان سایرمصنوعات1436

2150.99محصوالت ازالستیک وپالستیک1525

920013.16محصوالت غذائی وآشامیدنیها1615

5533.49محصوالت فلزی فابریکی1728

2150.99وسایل نقلیه موتوری1834

3352.30ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت1933

941520100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب
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جدول  1-31. سانتار بخش صنفی شلرستاخ شیرواخ

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

13593397.518.1تولیدی1

1490372519.8خدمات فنی2

9972492.513.3خدماتی3

36779192.548.9توزیعی4

752318807.5100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

2-1-5-1. عاده محصوالت شلرستاخ شیرواخ

عاده محصوالت صنعتی: محصوالت غذایی و آشامیدنی- قند

 . ک صنعتی، سنگ الشه، گچ، ماسه سلیسی و مرمر عاده محصوالت معدنی: آهک، خا

وعمده تریــن  فرنگــی  گوجــه  و  قنــد  چغنــدر  جــو،  گنــدم،  شهرســتان  زراعــی  محصــوالت  عمده تریــن  کشــاورزی:  محصــوالت 

می باشــد. ســردرختی ها  ســایر  و  گیــالس   ، انگــور  ، گــردو  ســیب،  شهرســتان  باغــی  محصــوالت 

3-1-5-1. سانتار جاعیت شلرستاخ شیرواخ

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 شــیروان مربــوط بــه 

ســال 1395 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 )32-1( بــرآورد شــده اســت.

جدول  1-32. جاعیت شلرستاخ شیرواخ

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

146.1152.224.18جمعیت )هزار نفر(

39.844.411.6تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

23.1-75.38جمعیت بیکار )هزار نفر(
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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 شــیروان 4.2 درصــد و تعــداد افــراد  جــدول )32-1( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کاهــش داشــته اســت.  شــاغل 11.6 درصــد رشــد داشــته، جمعیــت بیــکار 

2-5-1. سانتار مسلوب توسعه بخش های صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ

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.

1-2-5-1. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ شیرواخ

درجــدول)1-33(  شــیروان  شهرســتان  توســعه  مطلــوب  نقشــه  شــمالی،  خراســان  اســتان  آمایــش  مصــوب  ســند  اســاس  بــر 

اســت. شــده  برنامه ریــزی 

جدول  1-33. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ شیرواخ

بازرگانی و ندماتمعدخصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج سایر
 سنگ های معدنی )14(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی)25(

تولید محصوالت کانی غیر فلزی )26(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(- صنایع دستی

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

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

ــرخ  ــرخ بیــکاری 6.5 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)1-34(،  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 ــارکت42 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

)16.9 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان شــیروان اســت.  بــرای اســتان خراســان شــمالی18736.3 نفــر خواهــد بــود کــه 3172.5 نفــر

از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 1291 نفــر تخمیــن زده شــده اســت.
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جدول  1-34. پیش بینی جاعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاخ شیرواخ

جاعیت 
) )هزار نفر

جاعیت بیکار
) )هزار نفر

تعداد شاغالخ 
) )هزار نفر

تعداد شغل مورد 
اشتغال صات سلم )درصد(نیاز )1399-1404(

) )هزار نفر

92519.528118.740.77626خراسان شمالی

156.623.3147.573.240.71291شیروان

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ شیرواخ 3-2-5-1. طر

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول)35-1( می باشــد.

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ شیرواخ جدول  1-35. طر

(عنواخکد آیسیک نوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام باالی 
60 درصد

4161.01پلی اورتان گرید ابر و اسفنج 24

2682پودر سنگ 26

4772شیر پاستوریزه 15

6098.25مالت 15

1092.5سنگ آهک دانه بندی  شده 14

2060تولید پرک بازیافتی )پلی اتیلن ترفتاالت(37

1062.5انواع اتصاالت لوله از فلرات آهنی 28

نیمه تمام 1 تا 
59 درصد

100محصوالت بتنی غیرمسلح از بتن معمولی 26

350رشته غذایی 15

60انواع پنیر پیتزا پروسس 15

50انواع شیره میوه )به جز شیره خرما( 15

100انواع کیک تازه 15

150خامه ترش یا تخمیری پاستوریزه  15

60خدمات ساخت تراشکاری فلزات 28

150ظروف آلومینیومی آشپزخانه 28

100انواع قفسه فلزی فروشگاهی و انبار 28

120انواع قفسه فلزی فروشگاهی و انبار 28
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(عنواخکد آیسیک نوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام 1 تا 
59 درصد

76بتن سیال معمولی 26

1049.25انواع ماست پاستوریزه 15

123تولیدی خیار شور و ترشیجات 15

ایجادی
7شاسی موتوردار برای اتوبوس34

10شاسی موتوردار برای کامیون و کامیونت34

6-1. شلرستاخ باروج
شهرســتان فــاروج بــا 1615 کیلومتــر مربــع )6 درصــد مســاحت کل اســتان( در شــرق خراســان شــمالی قــرار دارد. بــا اســتان خراســان 

کیلومتــر هــم مــرز  رضــوی از شــرق، شهرســتان شــیروان از غــرب، اســفراین از جنــوب و بــا کشــور ترکمنســتان از شــمال حــدود 7 

اســت. آب و هــوای فــاروج بــر اســاس طبقــه بنــدی آمبــرژه بــه صــورت خشــک ســرد مــی باشــد. 

1-6-1. سانتار موجود 

در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در2 بخــش، وضعیــت واحدهــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری شهرســتان، عمــده 

محصــوالت صنعتــی، معدنــی و کشــاورزی شهرســتان و همچنیــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال موجــود مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

1-1-6-1. سانتار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ

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 فعالیت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان فــاروج از مجمــوع 1390 

ــا پروانــه صنفــی و حــدود 3.1 درصــد  واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 96.9 درصــد ب

ــه 4153.5 نفــر  ــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک ب ــرداری صنعتــی مشــغول ب ــه بهــره ب ــا مجــوز پروان ب

اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان فــاروج، حــدود 81.1 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی )18.9 

ــدول)1-37(.  ــدول)36-1( و ج ــند ج ــاغل می باش ــی ش ــرداری صنعت ــه بهره ب ــوز پروان ــا مج ــد( ب درص
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جدول  1-36. سانتار بخش صنعتی شلرستاخ باروج

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

1101.27استخراج سایر معادن114

3324.07بازیافت237

115920.23ساخت فلزات اساسی327

28811.20ساخت کاغذومحصوالت کاغذی421

181.02ساخت ماشین آالت وتجهیزات529

170.89ساخت منسوجات617

3222.80ساخت موادومحصوالت شیمیائی724

1202.54سایرفعالیتهای خدمات مهندسی874

4465.85سایرمحصوالت کانی غیرفلزی926

17789.92کامپیوتروفعالیتهای مربوطه1072

414117.94محصوالت ازالستیک وپالستیک1125

2232.93محصوالت غذائی وآشامیدنیها1215

2729.16محصوالت فلزی فابریکی1328

18010.17ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت1433

43786100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول  1-37. سانتار بخش صنفی شلرستاخ باروج

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

33082524.5تولیدی1

231577.517.14خدمات فنی2

157392.511.7خدماتی3

6291572.546.7توزیعی4

13473367.5100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

2-1-6-1. عاده محصوالت شلرستاخ باروج

کالباس، دوغ، کنسانتره و بسته بندی خشکبار عاده محصوالت صنعتی: رب، کشمش، 

عاده محصوالت معدنی: آهک، پوزوالن، پوکه معدنی، سنگ الشه، شن و ماسه
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 ) گنــدم، جــو، صیفی جات)ســیب زمینــی و گوجــه فرنگــی و پیــاز محصــوالت کشــاورزی: عمده تریــن محصــوالت زراعــی شهرســتان 

گیــالس و ســایر ســردرختی هــا در ســطح 9094 هکتــار بــاغ  گــردو، ســیب، هلــو،   ، و عمــده تریــن محصــوالت باغــی شهرســتان انگــور

هــای آبــی و دیــم شهرســتان مــی باشــد. 

3-1-6-1. سانتار جاعیت شلرستاخ باروج

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 فــاروج مربــوط بــه 

ســال 1395 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 )38-1( بــرآورد شــده اســت.

جدول  1-38. جاعیت شلرستاخ باروج

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

49.351.324.1جمعیت )هزار نفر(

14.414.974تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

1.51.8221.3جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

، جمعیــت شهرســتان فــاروج 4.1 درصــد، تعــداد افــراد شــاغل 4درصــد و  جــدول )38-1( مشــهود اســت طــی دوره 5 ســاله اخیــر

جمعیــت بیــکار 21.3 درصــد رشــد داشــته اســت. 

2-6-1. سانتار مسلوب توسعه بخش های صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ

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

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

1-2-6-1. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ باروج

جــدول)1-39(  در  بجنــورد  شهرســتان  توســعه  مطلــوب  نقشــه  شــمالی،  خراســان  اســتان  آمایــش  مصــوب  ســند  اســاس  بــر 

اســت. شــده  برنامه ریــزی 
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جدول  1-39. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ باروج

بازرگانی و ندماتمعدخصنعت

حمل و نقل زمینی )60(استخراج سایر سنگ های معدنی )14(صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

حمل و نقل آبی )61(تولید محصوالت کانی غیر فلزی )26(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
حمل و نقل هوایی)62(تجهیزات )28(- صنایع دستی

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )63(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

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

ــرخ  ــرخ بیــکاری 6.5 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)1-40(،  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

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

کــه 1069.6 نفــر )5.7 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان فــاروج اســت.  از ایــن  اســتان خراســان شــمالی18736.3 نفــر خواهــد بــود 

میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 435 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول  1-40. پیش بینی جاعیت و هادبگذاری اشتغال شلرستاخ باروج

جاعیت
)  )هزار نفر

جاعیت بیکار
) )هزار نفر

تعداد شاغالخ 
) )هزار نفر

تعداد شغل مورد نیاز 
)1399-1404(

سلم
 )درصد(

اشتغال صات 
) )هزار نفر

92519.528118.740.77626خراسان شمالی

52.81.1161.140.7435فاروج

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ باروج 3-2-6-1. طر

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول)41-1( می باشــد.
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ باروج جدول  1-41. طر

(عنواخکد آیسیک نوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام باالی 
60 درصد

1590.5سفال نیمه ماشینی )نیمه اتوماتیک(26

1078.45شن و ماسه شستشو و دانه بندی شده14

591.5جعبه کارتن21

5093.53قوطی کنسرو فوالدی28

نیمه تمام 1 تا 
59 درصد

1597سوپرالیاژ27

1639.73محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن سبک پوکه معدنی26

944اینولین15

ایجادی

5محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

14انواع بستنی بر پایه شیر15

18کاغذ چاپ و تحریر از خمیر کاغذ بکر21

25لوله بدون درز از فوالد زنگ نزن27

10فویل روکش دار آلومینیومی مواد غذایی و دارو27

گرمه 7-1. شلرستاخ 
ــه و  ــا شهرســتان مان ــه ب ک ــرار دارد  ــع مســاحت ق ــر مرب کیلومت ــا 2159  گرمــه در جنوب غربــی اســتان خراســان شــمالی ب شهرســتان 

ســملقان از شــمال، شهرســتان جاجــرم از شــرق و جنــوب، اســتان ســمنان از غــرب و جنــوب و اســتان گلســتان از شــمال غــرب مــرز 

مشــترک دارد. اقلیــم شهرســتان بــر اســاس طبقــه بنــدی آمبــرژه بــه صــورت خشــک و ســرد مــی  باشــد. 

1-7-1. سانتار موجود 

در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در2 بخــش، وضعیــت واحدهــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری شهرســتان، عمــده 

محصــوالت صنعتــی، معدنــی و کشــاورزی شهرســتان و همچنیــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال موجــود مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

1-1-7-1. سانتار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ

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 

ــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان شهرســتان و  ــد و محــرک رشــد اقتصــادی ب مول

گرمــه از مجمــوع 1659  چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیــت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان 

واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 98 درصــد بــا پروانــه صنفــی و کمتــر از 2 درصــد بــا مجــوز 
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پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 4617 نفــر اشــتغال مجــوز 

ــا مجــوز پروانــه  گرمــه، حــدود 88 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی )2 درصــد( ب دار بخــش صمــت در شهرســتان 

ــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)42-1( و جــدول)1-43(. بهره ب

جدول  1-42. سانتار بخش صنعتی شلرستاخ گرمه

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

4386.88استخراج سایر معادن114

56812.32ساخت فلزات اساسی227

818533.51ساخت موادومحصوالت شیمیائی324

617531.70سایرمحصوالت کانی غیرفلزی426

130.54کامپیوتروفعالیتهای مربوطه572

1101.81مبلمان سایرمصنوعات636

3274.89محصوالت ازالستیک وپالستیک725

4315.62محصوالت غذائی وآشامیدنیها815

1152.72ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت933

33552100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول  1-43. سانتار بخش صنفی شلرستاخ گرمه

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

432108026.6تولیدی1

259647.515.9خدمات فنی2

1363408.4خدماتی3

7991997.549.1توزیعی4

16264065100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

2-1-7-1. عاده محصوالت شلرستاخ بجنورد

عاده محصوالت صنعتی: محصوالت پتروشیمی وسیمان 

گونیتی، شــن و ماســه، ماســه سیلیســی،  ک صنعتــی، ســنگ الشــه، کلســیت، ســنگ الشــه آرا عاــده محصــوالت معدنــی: آهــک، خــا

مخلــوط کوهــی، مرمــر و مرمریت
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گوجــه فرنگــی و عمــده تریــن  ، چغنــدر قنــد و  گنــدم، پیــاز کشــاورزی: عمده تریــن محصــوالت زراعــی شهرســتان  محصــوالت 

گلخانــه ای و ســایر ســردرختی هــا در ســطح 991 هکتــار بــاغ هــای  ، خیــار  محصــوالت باغــی شهرســتان ســیب، آلــو، زردآلــو، انگــور

آبــی و دیــم شهرســتان می باشــد.

گرمه 3-1-7-1. سانتار جاعیت شلرستاخ 

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 

ــه  ــوط ب ــه مرب گرم ــتان  ــکاری شهرس ــرخ بی ــکاران و ن ــداد بی ــال، تع ــت فع ــت، جمعی ــده از جمعی ــر ش ــمی منتش ــار رس ــن آم آخری

ســال 1395 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 )44-1( بــرآورد شــده اســت.

جدول  1-44. جاعیت شلرستاخ گرمه

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

25.526.534جمعیت )هزار نفر(

7.37.746تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

0.60.950جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

گرمــه 4 درصــد، تعــداد افــراد شــاغل 6 درصــد و  ، جمعیــت شهرســتان  جــدول)44-1( مشــهود اســت طــی دوره 5 ســاله اخیــر

جمعیــت بیــکار50 درصــد افزایــش داشــته اســت. 

2-7-1. سانتار مسلوب توسعه بخش های صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ

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.

گرمه 1-2-7-1. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ 

گرمــه در جــدول)45-1( برنامه ریــزی  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان خراســان شــمالی، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان 

شــده اســت.
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جدول  1-45. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ گرمه

بازرگانی و ندماتمعدخصنعت

حمل و نقل زمینی )60(استخراج سنگ های فلزی )13(تولید محصوالت کانی غیر فلزی )26(

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

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
حمل و نقل هوایی)62(تجهیزات )28(- صنایع دستی

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

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

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

ــه شــرح  ــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ب ــرخ مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نی و ن

کــه در ســال 1404  جــدول)46-1(، پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی های انجام شــده نشــان می دهــد 

کــه 553 نفــر )3 درصــد( آن مربــوط  تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان خراســان شــمالی18736.3 نفــر خواهــد بــود 

گرمــه اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 225 نفــر  بــه شهرســتان 

تخمیــن زده شــده اســت.

جدول  1-46. پیش بینی جاعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاخ گرمه

جاعیت
)  )هزار نفر

جاعیت بیکار
) )هزار نفر

تعداد شاغالخ 
) )هزار نفر

تعداد شغل مورد 
اشتغال صات سلم )درصد(نیاز )1399-1404(

) )هزار نفر

92519.528118.740.77626خراسان شمالی

27.30.68.30.640.7225گرمه

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ بجنورد 3-2-7-1. طر

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول)47-1( می باشــد. 
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ گرمه جدول  1-47. طر

(عنواخکد آیسیک نوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام بین صفر تا 59 
-13گچ سفیدکاری معمولی26درصد

ایجادی

13پودر مس27

25ورق آلومینیومی غیر آلیاژی با ضخامت بین 3تا 6 میلی متر27

10انواع پروفیل آلومینیومی27

20آسفالت26

8محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

44آهک هیدراته26

80گلوله سرامیکی آلومینایی )آلوبیتی(26

8-1. شلرستاخ مانه و سالقاخ
کــه از شــمال بــا شهرســتان راز و جــرگالن از غــرب بــه  شهرســتان مانه و ســملقان در شــمال غربــی اســتان خراســان شــمالی قــرار دارد 

گرمــه و از شــرق بــه بجنــورد محــدود گردیــده اســت. ایــن شهرســتان دارای  اســتان گلســتان ، از جنــوب بــه شهرســتانهای جاجــرم و 

کیلومترمربــع وســعت اســت.  کیلومتــر مــرز مشــترک بــا کشــور ترکمنســتان مــی باشــد. شهرســتان مانــه و ســملقان دارای 6053   8

ایــن شهرســتان از لحــاظ وســعت 21 درصــد و از لحــاظ جمعیــت 11.8 درصــد کل جمعیــت اســتان را بــه خــود اختصــاص داده 

اســت. اقلیــم شهرســتان بــه صــورت نیمــه خشــک ســرد می باشــد.

1-8-1. سانتار موجود 

در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در2 بخــش، وضعیــت واحدهــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری شهرســتان، عمــده 

محصــوالت صنعتــی، معدنــی و کشــاورزی شهرســتان و همچنیــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال موجــود مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

1-1-8-1. سانتار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ

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 مانــه و ســملقان از مجمــوع 

کمتــر از 3.5  3286 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 96.5 درصــد بــا پروانــه صنفــی و 
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درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 10536.5 

نفــر اشــتغال مجــوزدار بخــش صمــت در شهرســتان مانــه و ســملقان، حــدود 75.2 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی 

)24.8 درصــد( بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند. جــدول)48-1( و جــدول)1-49(.

جدول  1-48. سانتار بخش صنعتی شلرستاخ مانه و سالقاخ

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

3261ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت133

2130.50استخراج سایر معادن214

91054.02بازیافت337

1401.53پوشاک وعمل آوردن پوست خز418

6481.84چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل520

160.23دباغی -چرم -کیف-چمدان-کفش619

1110.42ساخت کاغذومحصوالت کاغذی721

6501.92ساخت ماشین آالت وتجهیزات829

32168.28ساخت منسوجات917

7793.03ساخت موادومحصوالت شیمیائی1024

92047.82سایرفعالیتهای خدمات مهندسی1174

20114543.89سایرمحصوالت کانی غیرفلزی1226

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ 1363
1100.38فعالیتهای آژانسهای مسافرتی

5180.69کامپیوتروفعالیتهای مربوطه1472

1602.30ماشین آالت ودستگاههای برقی1531

5321.23مبلمان سایرمصنوعات1636

141304.98محصوالت ازالستیک وپالستیک1725

828310.85محصوالت غذائی وآشامیدنیها1815

131335.10محصوالت فلزی فابریکی1928

1152609100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب
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جدول  1-49. سانتار بخش صنفی شلرستاخ مانه و سالقاخ

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال)نفر

6731682.521.2تولیدی1

5571392.517.6خدمات فنی2

35689011.2خدماتی3

15853962.550توزیعی4

31717927.5100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

2-1-8-1. عاده محصوالت شلرستاخ  مانه و  سالقاخ

عاده محصوالت صنعتی: آرد و محصوالت صنایع تبدیلی کشاورزی

ک صنعتــی، ســنگ الشــه، شــیل و مــارن، کلســیت، گــچ،  ک صنعتــی، بنتونیــت، تراورتــن، خــا عاــده محصــوالت معدنــی: آهــک، خــا

ک کوهــی، مرمریــت و هماتیــت  خــا

( و عمــده  گوجــه فرنگــی و پیــاز گنــدم، جــو، پنبــه و صیفی جات) محصــوالت کشــاورزی: عمده تریــن محصــوالت زراعــی شهرســتان 

، گــردو، ســیب، هلــو، گیــالس و ســایر ســردرختی هــا در ســطح 3832 هکتــار بــاغ هــای آبــی  تریــن محصــوالت باغــی شهرســتان انگــور

و دیــم شهرســتان مــی باشــد. 

3-1-8-1. سانتار جاعیت شلرستاخ مانه وسالقاخ

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 

ــود. ــه یابی ش ــانی، ریش ــروی انس ــی نی کیف ــی و  کم ــای  ــاخص ه ــرات ش ــن تغیی همچنی

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

ــز امــار  ــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرک ــرخ بیــکاری اســتان ت بــه ســال 1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، ن

ایــران منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال اســتان  بــه شــرح جــدول )1-50( بــرآورد شــده اســت.
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جدول  1-50. جاعیت شلرستاخ مانه و  سالقاخ

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

101.7105.964.2جمعیت )هزار نفر(

29.730.914.1تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

3.33.7513.6جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

، جمعیــت شهرســتان مانــه و ســملقان 4.2 درصــد و تعــداد افــراد شــاغل  جــدول )51-1( مشــهود اســت. طــی دوره 5 ســاله اخیــر

14.1درصــد و جمعیــت بیــکار 13.6درصــد رشــد داشــته اســت. 

2-8-1. سانتار مسلوب توسعه بخش های صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ

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

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

1-2-8-1. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ مانه و سالقاخ

ــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان خراســان شــمالی، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان مانه و ســملقان در جــدول)1-51(  ب

برنامه ریــزی شــده اســت.

جدول  1-51. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاخ مانه و سالقاخ

بازرگانی و ندماتمعدخصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

تولید محصوالت کانی غیر فلزی )26(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

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

ــرخ  ــرخ بیــکاری 6.5 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)1-52(،  ــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ب مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نی

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

کــه 2208.3 نفــر )11.8 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان مانه و ســملقان  اســتان خراســان شــمالی18736.3 نفــر خواهــد بــود 

اســت.  از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 899 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 
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جدول  1-52. پیش بینی جاعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاخ مانه و سالقاخ

جاعیت
) )هزار نفر

جاعیت بیکار
) )هزار نفر

تعداد شاغالخ 
) )هزار نفر

تعداد شغل مورد 
اشتغال صات سلم )درصد(نیاز )1399-1404(

) )هزار نفر

92519.528118.740.77626خراسان شمالی

1092.333.12.240.7899مانه و سملقان

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ مانه و سالقاخ 3-2-8-1. طر

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول)53-1( می باشــد.

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شلرستاخ مانه و سالقاخ جدول  1-53. طر

(عنواخکد آیسیک نوع پروژه پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

نیمه تمام 
باالی 60 

درصد

1091.2ماسک جراحی و اتاق عمل33

493استخراج رمز ارز72

1060.2لوله از پلی اتیلن پنج الیه بدون فلز25

1060.4انواع جعبه و محفظه پالستیکی برای حمل و نقل و بسته بندی کاالها25

1172.5لوله از پی وی سی25

نیمه تمام 
بین صفر تا 

59 درصد

900روغن خام سویا15

4063.3محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

70036سیمان خاکستری معمولی 26

1045.1موزاییک و کفپوش سیمانی26

840.9محصوالت بتنی مسلح پیش ساخته26

71محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن سبک پوکه صنعتی26

27018.25کاشی ساختمانی کفی پرسالنی لعاب دار )تایل(26

2950.2روغن مایع کلزا15

402انواع آب آشامیدنی بسته بندی شده15

10انباره های یون لیتیوم31ایجادی
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جاع بندی استاخ نراساخ شاالی
کــه 1.73درصــد مســاحت کشــور را در اختیــار دارد 1.08 درصــد جمعیــت کشــور در ایــن اســتان  اســتان خراســان شــمالی درحالــی 

کــم جمعیــت درایــن اســتان حــدود 31 نفــردر هــر کیلومتــر مربــع اســت کــه از میانگیــن کل کشــور کمتــر اســت. کن می باشــندکه ترا ســا

گی هــای عمــده ایــن اســتان،از منظــر وضعیــت اقلیمــی، محیــط کوهســتانی آن می باشــدکه باعــث شــده اقلیمــی نســبتا  از ویژ

کــم بــوده و مزیــت دامپــروری و کشــاورزی در آن به وجــود آیــد. ســرد و معتــدل بــر اســتان حا

بررســی ســهم رشــته فعالیت هــای مختلــف در ارزش افــزوده نیــز نشــان می دهــد کــه صنایــع تولیــد مــواد و محصــوالت شــیمیایی 

کانی هــای غیرفلــزی ٧,٨ درصــد و تولیــد فلــزات اساســی 6,6 درصــد از کل ارزش افــزوده  ٧٩,٢ درصــد، تولیــد ســایر محصــوالت 

گفــت حــدود 94 درصــد ارزش افــزوده ایــن بخــش تنهــا بــه ســه  کارگاه هــا را بــه خوداختصــاص داده انــد. بنابرایــن مــی تــوان  ایــن 

، تعــداد زیــادی واحــد صنعتــی دیگــر در حــوزه تولیــد محصــوالت پالســتیکی،  رشــته فعالیــت متمرکــز اســت. عــالوه بــر صنایــع مذکــور

گیاهــی،  ، مبلمــان اداری، اتــاق ســازی خودروهــای ســنگین، عرقیــات  محصــوالت لبنــی، بســته بنــدی حبوبــات و خشــک بــار

تابلوهــای تبلیغاتــی و ... نیــز مشــغول بــه فعالیــت می باشــند.

سلم بعالیت های عاده صنعتی، معدنی و تجاری استاخ نراساخ شاالی

سلم )درصد(رشته بعالیت

16.4سایرمحصوالت کانی غیرفلزی

10.5  محصوالت غذائی وآشامیدنیها

9.5کامپیوتروفعالیت های مربوطه

9.1ساخت موادومحصوالت شیمیائی

7محصوالت ازالستیک وپالستیک

6.9محصوالت فلزی فابریکی

5.9مبلمان سایر مصنوعات

5سایرفعالیتهای خدمات مهندسی

4.6ساخت ماشین آالت وتجهیزات

4.2بازیافت

2.6ساخت فلزات اساسی

2.4ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت

2.3استخراج سایرمعادن

2.3ساخت منسوجات

2چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل
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سلم )درصد(رشته بعالیت

2ساخت کاغذومحصوالت کاغذی

1.6پوشاک وعمل آوردن پوست خز

1.4ماشین آالت ودستگاههای برقی

0.9وسایل نقلیه موتوری

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 
0.5مسافرتی

0.4کک وفراورده های حاصل ازنفت

0.4دباغی -چرم -کیف-چمدان-کفش

004محصوالت ازتوتون وتنباکو

0.2انتشاروچاپ وتکثیر

0.2رادیو تلویزیون وسایل ارتباط

0.2ماشین آالت دفتری و حسابداری

0.1سایر تجهیزات حمل و نقل

ماخذ: سامانه هماهنگ وزارت صنعت، معدن و تجارت

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

آن نشــان می دهــد در ســطح اســتان خراســان شــمالی بیشــترین ســهم صنایــع بــه صنایــع فنــاوری متوســط پاییــن )38.6 درصــد( 

اختصــاص داشــته و کمتریــن ســهم بــه فنــاوری بــاال )3.5 درصــد( اختصــاص دارد.

سسح تکنولوژی صنایع استاخ نراساخ شاالی

سلمتعدادعنواخ

203.5فناوری باال

21437فناوری پایین

12120.9فناوری متوسط باال

22338.6فناوری متوسط پایین

578100جمع 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 استاخ

شلرستاخ ها یا نقاط مستعد توسعهعنواخ رشته بعالیت)ISIC)2digitحوزه

صنعت

اسفراین، جاجرم، بجنورد و گرمهصنایع فلزات اساسی )صنایع متوسط و کوچک(و محصوالت فلزی27

جاجرم، بجنورد و شیروانصنایع  محصوالت شیمیایی و پتروشیمی23-24

صنایع غذایی)صنایع تبدیلی وابسته به دام داری و کشاورزی(15
بجنورد، شیروان، در ناحیه های صنعتی زیارت، 

پیش قلعه و غالمان، راز و جرگالن، مانه و 
سملقان و فاروج

اسفراین، بجنورد، راز و جرگالن،فاروج، مانه و صنایع کانی های غیرفلزی26
سملقان، گرمه، جاجرم و شیروان

بجنورد، اسفراینساخت ماشین آالت و تجهیزات)ذوب فلزات(29

اسفراین، بجنورد، شیروان، فاروجمحصوالت فلزی فابریکی) صنایع مرتبط با بوکسیت(28

اسفراین، بجنورد و مانه و سملقانمحصوالت از الستیک و پالستیک25

راز و جرگالن، گرمه و جاجرمبهره برداری معدنی )باریت، سیلیکات و بوکسیت(14معدن

بازرگانی 
و 

خدمات

بجنوردمناطق ویژه اقتصادی74

خدمات تخصصی حمل  ونقل )توسعه زیرساخت های حمل و نقل 62-61-60
جاده ای، ریلی و هوایی(

جاجرم، گرمه، بجنورد، شیروان، راز و جرگالن، 
اسفراین 

فاروجخدمات انبارداری63

خدمات پشتیبان تجارت و بازرگانی)خدمات مخابراتی، خدمات 66-65-64
مالی، بیمه(

بجنورد، شیروان، اسفراین، جاجرم، گرمه، راز  و 
فاروج

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

بــا هــدف ارائــه مشــوق های ســرمایه گذاری هدفمنــد و اثربخــش بــه مناطــق کمتــر توســعه یافته 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 طرحهــای نیمــه تمــام صنعتــی،  ســهم از تعــداد بنــگاه صنعتــی شهرســتان)درصد(، تعــداد بنگاه هــای را

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

دوره 4ســاله، تعــداد طــرح نیمه تمــام بیــش از 50 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 زیر ســاخت های 

کــم برخــوردار )ســطح پاییــن توســعه صنعتــی، معدنــی  کفایــت طرحهــای نیمــه تمــام بــرای ایجــاد اشــتغال مطلــوب(،  الزم و عــدم 

ــه لحــاظ اشــتغال صنعتــی( و برخــوردار )اشــتغال صنعتــی بیــش  و تجــاری، زیرســاخت هــای ضعیــف(، عادی/نرمــال )مناســب ب
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از ظرفیــت منطقــه( تقســیم شــده اســت. سیاســت اشــتغال در منطقــه 1، توســعه اشــتغال بــا اولویــت فــوری از طریــق تعریــف 

کمــک تکمیــل طــرح نیمــه تمــام، احیــای  طرح هــای ایجــادی و زیرســاختی دنبــال می شــود، در منطقــه 2 توســعه اشــتغال بــه 

ــظ و  ــت حف ــه 3 سیاس ــرار دارد، در منطق کار ق ــتور  ــادی در دس ــعه ای و ایج ــرح توس ــف ط ــاز تعری ــورت نی ــد و در ص ک ــای را واحده

کــد را مــورد توجــه اســت و  بهبــود وضعیــت اشــتغال موجــود بــا توجــه بــه افزایــش ظرفیــت واحدهــای فعــال و احیــای واحدهــای را

(از طریــق توســعه خدمــات پشــتیبان تولیــد و تجــارت دنبــال می شــود. کار )ایجــاد اشــتغال پایــدار در منطقــه 4 افزایــش عمــق بــازار 

که از این تعداد 87.3 درصد)1117طرح(  در اســتان خراســان شــمالی بالغ بر 1280 طرح نیمه تمام در دســت اجرا وجود دارد 

پیشــرفت کمتر از 20 درصد و حدود 4.5 درصد )57 طرح( پیشــرفت باالی 80 درصد دارند.

ــی)27(،  ــزات اساس ــع فل ــای صنای ــته فعالیت ه ــمالی رش ــان ش ــتان خراس ــه در اس ک ــد  ــان می ده ــده نش ــام ش ــی های انج بررس

صنایــع محصــوالت شــیمیایی و پتروشــیمی)24(، اســتخراج ســایر ســنگ های معدنــی )14(،  صنایــع غذایــی و آشــامیدنی )15(، 

کانــی غیرفلــزی )26(، ســاخت ماشــین آالت و تجهیــزات)29(، محصــوالت  کانــی هــای فلــزی)27(، تولیــد ســایر محصــوالت  صنایــع 

فلــزی فابریکــی)28( و محصــوالت از الســتیک و پالســتیک)25(در اولویــت قــرار دارد.

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

بــاالی 60 درصــد پیشــرفت شــامل 3570 طــرح )33.9 درصــد( در کل اســتان اســت. طرح هــای نیمه تمــام بیــن صفــر نــا 59 درصــد 

کــه 5892 طــرح را شــامل مــی شــود. همچنیــن بــرای ایــن اســتان 184 طــرح ایجــادی  پیشــرفت منطبــق بــر اولویت هــای آمایشــی 

ــوارد  ــی م ــا در برخ ــا و ی ــت احی ــی جه ــد بررس ــه نیازمن ک ــد  ک ــرح را ــت و 49 ط ــده اس ــنهاد ش ــی پیش ــای آمایش ــر اولویت ه ــق ب منطب

کــه ایــن  کامــل اســت. چنانچــه تمامــی ایــن طرح هــا بــه بهره بــرداری برســد بالــغ بــر 10.5 هــزار شــغل ایجــاد خواهــد شــد  تعطیلــی 

تعــداد اشــتغال بــا هدفگــذاری بالــغ بــر 10هــزار اشــتغال بخــش صنعــت، معــدن وتجــارت انطبــاق دارد.
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