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1. معرفی استاخ زنجاخ
کــه در منطقــه آذربایجــان ایــران قــرار  مشــخصات عمومــی: اســتان زنجــان یکــی از اســتان های آذری نشــین ایــران اســت 

ــه از ایــن  ک ــادی اســت  ــز ایــن اســتان شــهر زنجــان اســت. اســتان زنجــان دارای ۸ شهرســتان و ۱۲۱۰ آب گرفته اســت. مرک

کیلومتــر مربــع مســاحت  تعــداد، ۹۷۸ آبــادی دارای ســکنه و بقیــه خالــی از ســکنه می باشــند. اســتان زنجــان بــا ۲۲۱64 

کشــور را بــه خــود اختصــاص  کشــور و بــا برخــورداری از ۱۰5۷46۱ نفــر ۱.3۲ درصــد از جمعیــت  ۱.34 درصــد مســاحت 

داده اســت. همچنیــن براســاس آخریــن اطالعــات مرکــز آمــار ایــران در پایــان ســال ۱3۹۹، ایــن اســتان دارای ۲۱ شــهر، ۸ 

شهرســتان، ۱۹ بخــش، 5۰ دهســتان و ۹55 آبــادی بــوده اســت. 
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تقسیاات سیاسی استاخ زنجاخ به تفکیک شهرستاخ و موقعیت شهرها

جدول 1-1. مشخصات استاخ زنجاخ

۲۲۱64مساحت استان)کیلومتر مربع(

۱.34مساحت استان نسبت به کل کشور)درصد(

۱۰5۷46۱جمعیت استان)نفر(

۱.3۲جمعیت استان نسبت به کل کشور)درصد(

موقعیت مکانی

از شمال: اردیبل، آذربایجان شرقی

از شرق: گیالن، قزوین

از غرب: آذربایجان غربی، کردستان

از جنوب: همدان

33۸فاصله تا تهران)کیلومتر(

ترکی، فارسیگویش محلی

تقسیمات استانی

شهرستان: 8

بخش: ۱۹

دهستان: 5۰

روستا: ۹55

داردفرودگاه، سد، نیروگاه
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کالخ استاخ زنجاخ جدول 1-2. شانص های 

کالخ مقدارشانص های 

۱۹،65۲،۸3۲ارزش افزوده صنعت استان سال ۱3۹۸)میلیون ریال(

۹۲5,۷۷۱,۲34ارزش افزوده صنعت کشورسال ۱3۹۸)میلیون ریال(

۱,۰۲۰,34۱,۲3۱ارزش افزوده معدن کشور سال ۱3۹۸)میلیون ریال(

6۱۱,۹6۹ارزش افزوده معدن استان سال ۱3۹۸)میلیون ریال(

۲/۱۲سهم استان از ارزش افزوده صنعت کشور سال ۱3۹۸)درصد(

۰/۰6سهم استان از ارزش افزوده معدن کشور۱3۹۸)درصد(

۲۷۰صادرات استان سال۱3۹۹)میلیون دالر(

34۷۹5صادرات کشور سال ۱3۹۹)میلیون دالر(

۰/۸سهم استان از صادرات کشور)درصد(

کشــور بــه  ترتیــب ســهمی معــادل ۲/۱۲ و  کالن اقتصــادی: اســتان زنجــان در خلــق ارزش افــزوده صنعتــی و معدنــی  شــاخص های 

کشــور در ســال ۱3۹۹ حــدود ۰.۸ درصــد  ۰/۰۲ درصــد را بــه خــود اختصــاص داده اســت. همچنیــن ســهم ایــن اســتان در صــادرات 

کشــور، ۱.5 درصــد از  بــوده اســت )صــادرات حــدود ۲۷۰ میلیــون دالر(. ایــن اســتان بــا دارا بــودن ســهم ۱.3۲ درصــدی از جمعیــت 

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

کشــور در ســال ۱3۹۷ تعــداد ۱46 معــدن در حــال  ح آمارگیــری از معــادن فعــال  وضعیــت معــادن اســتان: بــر اســاس نتایــج طــر

کــه حــدود ۹۷.۹ درصــد آن تحــت مدیریــت خصوصــی اداره مــی شــوند . همچنیــن  بهــره بــرداری در اســتان وجــود داشــته اســت 

کار اشــتغال داشــته انــد . در همیــن ســال ارزش  نتایــج بدســت آمــده نشــان مــی دهنــد، در مجمــوع ۱۸6۱ نفــر در ایــن معــادن بــه 

کــه بیشــترین ارزش تولیــدات مربــوط بــه فعالیــت اســتخراج ســرب و  ــر 3۸۷۰ میلیــارد ریــال بــوده  ــغ ب تولیــدات معــادن اســتان بال

روی بــه میــزان 3۰6۲ میلیــارد ریــال )۷۹.۱ درصــد( بــوده اســت .

ــت  ــد از جمعی کار ، 4۹.۰۷  درص ــروی  ــری از نی ح آمارگی ــر ــج ط ــاس نتای ــال ۱3۹۸ براس ــتان : در س ــانی اس ــروی انس ــت نی وضعی

خ بیــکاری در اســتان در ســال ۱3۹۸ معــادل ۸  پانــزده ســاله و بیشــتر در اســتان از نظــر اقتصــادی فعــال محســوب مــی شــوند. نــر

کشــاورزی ، 3۱ درصــد در  درصــد بــوده اســت. از جمعیــت فعــال در اســتان در ســال ۱3۹۸ ، حــدود 33.5 درصــد شــاغالن در بخــش 

بخــش صنعــت و 35.6 درصــد در بخــش خدمــات اشــتغال داشــته انــد .
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توزیع نسبی شاغالن 15 ساله و بیشتر در بخش های عمد فعالیت اقتصادی 1398

کلی و وضعیت صنعت، معدخ و تجارت استاخ زنجاخ جدول 1-3. ناای 

شهرستاخ

واحدهای صنعتی، جاعیتوسعت
شهرک های صنعتیواحدهای صنفیمعدنی  موجود

سهمتعدادسهمتعدادسهمتعدادسهمنفرسهمکلیومتر مربع

۱۹۱۲۸/6۲۱6۰.۰۰۰۱4/3۱۲3۲۱۸/6۰5.۲۷۰۱3/۲63۱۸/۷5ابهر

۱۸۲۹۸/۲53۹.۰۰۰3/4۸3۲۲/56۹۷۷۲/45۱6/۲5ایجرود

5۱5۱۲3/۲4۱۷4.۰۰۰۱5/56۸۰6/4۱6.۱۷۰۱5/5۲۱6/۲5خدابنده

4۰۷۱/۸3۷۲.۰۰۰6/445۷4/5۷۲.۹۰۷۷/3۱۱6/۲5خرمدره

6۷633۰/5۱55۱.۰۰۰4۹/۲۸۷۷۲6۱/۹۰۲۱.۱۰453/۱۱53۱/۲5زنجان
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شهرستاخ

واحدهای صنعتی، جاعیتوسعت
شهرک های صنعتیواحدهای صنفیمعدنی  موجود

سهمتعدادسهمتعدادسهمتعدادسهمنفرسهمکلیومتر مربع

۱۰۸۱4/۸۷3۱.۰۰۰۲/۷۷۲3۱/۸4۸۹6۲/۲5۱6/۲5سلطانیه

۲۲35۱4۹.۰۰۰4/3۸۲۲۱/۷6۱.۲۷43/۲۰۲۱۲/5طارم

۲۷۸6۱/۲54۲.۰۰۰3/۷5۲۹۲/3۲۱.۱3۸۲/۸6۲۱۲/5ماهنشان

۲۲۱64۱۰۰۱.۱۱۸.۰۰۰۱۰۰۱.۲4۷۱۰۰3۹.۷36۱۰۰۱6۱۰۰جمع کل

کمتــر از ۱ درصــد  کمتــراز ۲۰ درصــد داشــته و  کــه بیــش از ۹۰ درصــد آنهــا پیشــرفت  ح در دســت اجــرا دارد  اســتان زنجــان ۱.543 طــر

کــه پیش بینــی  آنهــا پیشــرفت بــاالی ۸۰ درصــد دارنــد. بــا اتمــام ایــن پروژه هــا بیــش از 5۷ هــزار شــغل در اســتان ایجــاد خواهــد شــد 

شــده اســت ایــن میــزان اشــتغال بــا ســرمایه گذاری  ۱۹۲645 میلیــارد ریالــی محقــق خواهــد شــد.

نواحــی صنعتــی و تجــاری و وضعیــت واحدهــای صنعتــی موجــود: براســاس اطالعــات زیرســاخت های فعالیت هــای صنعتــی و 

تجــاری، ایــن اســتان دارای ۲۱ شــهرک و ناحیــه صنعتــی در حــال بهره بــرداری اســت. 

کــه  وضعیــت صنعــت اســتان: تعــداد واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان ۱۲4۹ واحــد بااشــتغال بالــغ بــر 45۲5۸ نفــر مــی باشــد 

کــه از ایــن تعــداد بیــش از ۹۰ درصــد  کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت  ســهمی حــدود ۱.۷ درصــد از منظــر اشــتغال نســبت بــه 

در شــهرهای زنجــان، ابهــر، خدابنــده و خرمــدره قــرار دارنــد.

کشــور را در اختیــار دارد. ایــن اســتان از منظــر  کل واحدهــای صنفــی  بخــش بازرگانــی: در حــوزه بازرگانــی، زنجــان ۱.6 درصــد از 

ــا ظرفیــت ۱۱  ــًا ب ــن و 6 ســردخانه مجموع ــا ظرفیــت 65۷ هــزار ت ــودن ۱۷ ســیلو مجمــوع ب ــا دارا ب کاال، ب زیرســاخت های نگهــداری 

میلیــون تــن و از منظــر پایگاه هــای توســعه صــادرات بــا دارا بــودن ۲ پایانــه صادراتــی و ۱ نمایشــگاه مجموعــًا بــا ۱۹۰۰۰ مترمربــع فضــا 

ــا فعالیت هــای بازرگانــی در اختیــار دارد.  زیرســاخت های مهمــی را در ارتبــاط ب

کارت بازرگانــی نقــش قابــل توجهــی در رونــق صــادرات و  تجــارت خارجــی: فعــاالن ایــن اســتان بــا در اختیــار داشــتن 34۸ 

کشــور دارنــد. مجمــوع صــادرات زنجــان )بــا احتســاب مناطــق آزاد( در ســال ۱3۹۹ بــه حــدود ۲۷۰ میلیــون دالر و واردات )بــا  واردات 

احتســاب مناطــق آزاد( در ایــن ســال بــه 4۱۱ میلیــون دالر رســیده و تــراز بزرگانــی در ایــن اســتان منفــی بــوده اســت.

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

ح هاپیشرفت فیزیکی گذاری)میلیارد ریال(اشتغال)نفر(تعداد طر حجم سرمایه 

۰۱43۷5۲65۹۱۷۹4۱۰تا۲۰

۲۰/۱۱۹۱5۰۹۲3۷۲تا4۰
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ح هاپیشرفت فیزیکی گذاری)میلیارد ریال(اشتغال)نفر(تعداد طر حجم سرمایه 

4۰/۱۱56۱۷۱۸۷۲تا6۰

6۰/۱6۷۲۲۱۱۸365تا۸۰

۸۰/۱5۱۷۲6۲4تا۱۰۰

۱5435۷۱6۸۱۹۲645جمع کل

ح های در دست اجرای صنعتی، معدنی در شهرستاخ های استاخ زنجاخ جدول1-5. وضعیت طر

نام ردیف
جاع 80/1تا60/1100تا40/180تا20/160تا40کاتر از 20شهرستاخ

مجاوع اشتغال)نفر(سهم)درصد(کل)تعداد(

۲۱۱43۱۰۰۲۲۸۱4/۷۷۲6,4۲۷ابهر۱

۱۸3۰۰۰۲۱۱/36۸۹3ایجرود۲

۱۲3۰۰۱۰۲۱35۸/۷4۲,۲5۲خدابنده3

۸5۰۱4۰۹۰5/۸3۱,446خرمدره4

۸۰4۱۰۱۰34۱۸5۹55/6۷۲3,۰34زنجان5

۸6۰۰3۰۸۹5/۷6۱,5۱۲سلطانیه6

6۰۲۰3۰654/۲۱66۰طارم۷

5۰۰۱3۲563/6۲۹44ماهنشان۸

۱,43۷۱۹۱56۷5۱,543۱۰۰5۷,۱6۸جمع کل۹

کــه از ایــن تعــداد ۲6 هــزار نفــر  بــرای ســال ۱4۰4 پیش بینــی می شــود جمعیــت اســتان زنجــان بــه حــدود ۱.۱54.۰۰۰ نفــر برســد 

کــه بــا توجــه بــه ســهم بخــش  بیــکار خواهنــد بــود. شــغل مــورد نیــاز اســتان بــرای دوره ۱3۹۹-۱4۰4 بالــغ بــر ۲۰.4۰۱ هــزار نفــر اســت 

صنعــت،  معــدن و تجــارت از اشــتغال اســتان ایــن بخــش بایــد ۹.۰۷۸ شــغل ایجــاد نمایــد. 

جدول 1-6.پیش بینی شانص های جاعیت 1404

اشتغال صاتتعداد شغل مورد نیاز )1404-1399(تعداد شاغالخ )هزار نفر(جاعیت بیکار )هزار نفر(جاعیت )هزار نفر(عنواخ

۱65453۲,۹۲3۱,3۰۱ابهر

4۰۱۱3۷۰۷3۱5ایجرود

۱۸۰45۷3,۱۷3۱,4۱۲خدابنده

۷4۲۲4۱,3۱۱5۸3خرمدره
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اشتغال صاتتعداد شغل مورد نیاز )1404-1399(تعداد شاغالخ )هزار نفر(جاعیت بیکار )هزار نفر(جاعیت )هزار نفر(عنواخ

56۹۱3۱۸۲۱۰,۰5۷4,4۷5زنجان

3۲۱۱۰56۹۲53سلطانیه

5۱۱۱6۹۰۰4۰۰طارم

43۱۱4۷6۱33۸ماهنشان

۱,۱54۲636۹۲۰,4۰۱۹,۰۷۸جمع کل

تولیدات عاده استاخ زنجاخ

در بخــش صنعــت به عنــوان یکــی از بخش هــای مهــم توســعه ای اســتان، جهت گیــری مناســبی در راســتای احــداث صنایــع بــزرگ 

ــه  کوچــک و متوســط در راســتای توجــه ب و مادر)صنایــع پتروشــیمی، فــوالد ، ...( تعریــف شــده اســت. همچنیــن  ایجــاد صنایــع 

ــا تکنولــوژی برتــر و دانش بنیــان بــا هــدف افزایــش ارزش افــزوده در حوزه هایــی نظیــر صنایــع دارو سازی،شــیمیایی،برق  صنایــع ب

کاالی  ــا  ــاجی)نخ ت ــع نس ــد صنای ــره تولی ــعه زنجی ــل و توس ــن تکمی ــت. همچنی ــه اس گرفت ــرار  ــد ق کی ــورد تا ــی م ــک و آی ت و الکترونی

کوتــاه و بلنــد( و صنایــع غذایــی مبتنــی بــر انگور،زیتــون و ســیر از دیگــر جهت گیــری هــای صنعــت  نســاجی در سیســتم ریســندگی 

اســتان اســت.

ــعه  ــه توس ــور محرک ــوان  موت ــرب و روی )بعن ــره س ــل زنجی ــتای  تکمی ــتان در راس ــعه اس ــری توس ــز جهت گی ــدن نی ــش مع در بخ

صنعــت اســتان (، توســعه واحدهــای ســنگ آهــن )در حــال حاضــر واحدهــای تولیــد اهــن و فــوالد در دســت احــداث(، توســعه 

کتشــاف تفصیلــی  کانی هــای صنعتــی  و ســیلیس، توســعه معــادن ســنگ های تزئینــی بــا توجــه بــه وجــود ذخایــر مناســب و ا معــادن 

کشــت  کشــاورزی 5۱۰  هــزار هکتــار از مســاحت اســتان زنجــان زیــر  نواحــی دارای پتانســیل مــس و طــال تعریــف شــده اســت. در بخــش 

کــه از ایــن میــزان 44۰ هــزار هکتــار مختــص محصــوالت زراعــی و ۷۰ هــزار هکتــار مربــوط بــه باغــات  کشــاورزی اســت  انــواع محصــوالت 

کاشــته می شــود. عمــده محصــوالت  ــوع محصــول باغــی در اســتان زنجــان  ــوع محصــول زراعــی و ۲۱ ن اســتان زنجــان اســت 6۸ ن

گنــدم، جــو و لوبیــا از جملــه مهمتریــن محصــوالت حــوزه زراعــت اســتان  اســتان زنجــان شــامل باغــات زیتــون، ســیب و انگــور اســت و 

غ نیــز از جملــه بخش هــای تولیــدی در حــوزه دام  گوشــت قرمــز، شــیر خــام، و تخــم مــر غ،  گوشــت مــر زنجــان محســوب می شــود. 

و طیــور هســتند.

2. شهرستاخ ابهر

2-1. سانتار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ
کلیــدی در مبحــث آمایــش ســرزمین اســت. در واقــع هــدف از تخصیــص فضــا بــه فعالیــت، افزایــش  انســان، فضــا و فعالیــت، 3 عنصــر 

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

ــر ایــن اســاس شهرســتان ابهــر دارای  چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیــت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. ب

ــتان  ــن شهرس ــی، ای ــش صنف ــتند..همچنین در بخ ــت هس ــه فعالی ــغول ب ــا مش ــر در آنه ــه ۱۲.4۸۰ نف ک ــت  ــی اس ــد صنعت ۲3۲ واح

کــه ۱3.۲4۰ نفــر در ایــن واحدهــا مشــغول بــه  دارای 5.۲۹6 واحــد صنفــی اعــم از تولیــدی، خدمــات فنــی، توزیعــی و خدماتــی اســت 

کار هســتند. جــدول)۲-۱( و جــدول)۲-۲(.

جدول 2-1. سانتار بخش صنعتی شهرستاخ ابهر

سهم)درصد(اشتغال )نفر(تعداد واحدکد آیسیکردیف

۱۱4436۱.۷

۲۱5۲۱55۷۹.۱

3۱۷3۰4۰4۲۱۲.۹

4۱۸46۱۱.۷

5۱۹644۲.6

6۲۰64۷۲.6

۷۲۱۸۹۷۰3.4

۸۲۲3۱3۹۱.3

۹۲3۲35۰.۹

۱۰۲4۱۸63۲۷.۸

۱۱۲5۲5۹۸۷۱۰.۸

۱۲۲6۲3363۹.۹

۱3۲۷۱۷۱۹4۷۷.3

۱4۲۸۸43۸3.4

۱5۲۹۷۱533.۰

۱63۱۱۰6464.3

۱۷33464۱.۷

۱۸3443۸۲۱.۷

۱۹353656۱.3

۲۰3۷365۱.3
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سهم)درصد(اشتغال )نفر(تعداد واحدکد آیسیکردیف

۲۱45۷353.۰

۲۲63۱۱۲۰.4

۲3۷۲۱6۰.4

۲4۷4۱۷۱63۷.3

۲3۲۱۲4۸۰جاع کل 

جدول 2-2. سانتار بخش صنفی شهرستاخ ابهر

سهم)درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف

۱۰6۹۲6۷۲۲۰/۱۸تولیدی۱

۱۰4۱۲6۰3۱۹/65خدمات فنی۲

۲545636۲4۸/۰5توزیعی3

64۱۱6۰3۱۲/۱۰خدماتی4

5۲۹6۱3۲4۰۱۰۰جمع کل

2-2. سانتار جاعیت شهرستاخ ابهر
کمیــت آن نقــش مهمــی در تولیــد ایفــا میکنــد. بــر ایــن اســاس  کیفیــت و  کــه  کلیــدی تولیــد اســت  کار یکــی از عوامــل  نیــروی 

ــد تغییــرات آن در ســطح  خ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رون ــر ــر ن کار از منظــر شــاخص هایی نظی کمیــت نیــروی  ــرای بررســی  ب

کار و  کیفیــت نیــروی  ح نیــاز اســت  شهرستان-اســتان اســتفاده شــده اســت. بدیهــی اســت بــرای بررســی عمیــق تــر در فــاز دوم طــر

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

خ بیــکاری شهرســتان ابهــر مربــوط بــه ســال  آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــر

خ بیــکاری اســتان تــا ســال ۱4۰۰ بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران منتشــر  ۱4۰۰ اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــر

ح جــدول )۲-3( بــرآورد شــده اســت. شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال شهرســتان بــه شــر

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

کــه جمعیــت شهرســتان ابهــر رشــد داشــته، تعــداد افــراد شــاغل نیــز افزایــش  جــدول )۲-3( مشــهود اســت؛ طــی دوره 5 ســاله اخیــر 

خ مشــارکت )افزایــش جمعیــت فعــال در شهرســتان( اســت.  کــه ناشــی از افزایــش نــر کاهــش داشــته اســت  یافتــه و جمعیــت بیــکار 

نکتــه مهــم دیگــر در ایــن بخــش مربــوط بــه افزایــش شــغل طــی دوره 5 ســاله اخیــر اســت بطوریکــه در ایــن شهرســتان ســاالنه حــدود 

هــزار نفــر بــه شــاغالن شهرســتان اضافــه شــده اســت.



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

16

جدول 2-3. جاعیت شهرستاخ ابهر

خ رشد)درصد(13961400ردیف نر

۱54۱6۰3/۸جمعیت )هزار نفر(

4۷5۱۸/5تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

۲۰-54جمعیت بیکار )هزار نفر(

2-3. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ ابهر
بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان زنجــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان ابهــر در جــدول)۲-4( آورده شــده اســت. 

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

کــه ســطح تکنولــوژی آنهــا متوســط می باشــد.  ایــن شهرســتان در  فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت 

فعالیت هــای بازرگانــی از جملــه حمــل و نقــل زمینــی و حمــل و نقــل از طریــق خــط لولــه و فعالیت هــای پشــتیبان حمــل و نقــل و 

کامپیوتــر و فعالیــت هــای وابســته نیــز دارای ظرفیــت اســت..  در فعالیــت هــای خدماتــی در حــوزه 

جدول 2-4 . نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ ابهر

بازرگانی و ندماتمعدخصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(

ندارد

حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط لوله)6۰(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )63(تولید منسوجات )۱۷(

کامپیوتر و فعالیت های وابسته )۷۲(تولید پوشاک )۱۸(

سایر فعالیت های کسب و کار )۷4(دباغی و عمل آوردن چرم )۱۹(

تولید فلزات اساسی )۲۷(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای 
دیگر )۲۹(

2-4. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدخ وتجارت در افق 1404 
خ  خ بیــکاری 6.5 و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

مشــارکت 4۲ درصــد جمعیــت شهرســتان، جمعیــت بیــکاران و شــاغالن، تعــداد شــغل مــورد نیــاز تــا افــق ۱4۰4 و ســهم بخــش 

ح جــدول)۲-5(، پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت.  صنعــت، معــدن و تجــارت از ایــن میــزان بــه شــر



استاخ زنجاخ

17

جدول 2-5. پیش بینی جاعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستاخ ابهر

جاعیت بیکار )هزار جاعیت )هزار نفر(
تعداد شغل مورد نیاز تعداد شاغالخ )هزار نفر(نفر(

اشتغال صات)هزار نفر(سهم)درصد()1399-1404(

۱,۱54۲636۹۲۰,4۰۱44.5۹,۰۷۸زنجان

۱65453۲,۹۲344.5۱/3ابهر

کــه دیــده مــی شــود از تعــداد ۲.۹۲3 شــغل مــورد انتظــار تــا ۱4۰4، بیــش از 45 درصــد آن بــر عهــده وزارت صنعــت، معــدن  همانطــور 

گذاشــته شــده اســت.  و تجــارت 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ ابهر 2-5. طر
ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان ابهــر بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش ســرزمین  طبقه بنــدی طر

کــه بیــش از 5۰ درصــد آن  ح در ایــن شهرســتان دارای اولویــت شــناخته شــده  ح جــدول)۲-6( اســت. در مجمــوع ۲5۸ طــر بــه شــر

ح هــای نیمــه تمــام زیــر 6۰ درصــد تشــکیل مــی دهــد.  را طــر

ح هــای اولویــت دار مربــوط بــه شهرســتان ابهــر بــه تفکیــک رشــته فعالیــت آورده شــده اســت  در جــدول )۲-6( مهمتریــن طــر

ک  کــه بــر ایــن اســاس رشــته فعالیــت هــای مربــوط بــه صنایــع مــواد غذایــی و آشــامیدنی )۱5(، تولیــد منســوجات )۱۷(و تولیــد پوشــا

)۱۸( بیشــترین درصــد پیشــرفت را بــه خــود اختصــاص داده انــد.  

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ ابهر جدول6-2. طر

پیشرفت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحدکد آیسیکنوع پروژه

نبمه تمام 
باالی 6۰ درصد

4۰۸4دناوند آب- ابمیوه ازکنسانتره۱5

5۰۹3مجتمع صنایع غذایی کیلوس-مالت۱5

۱۰۸3سعید عربلو-۱5

5۸4احمد بادی-بسته بندی حبوبات و غالت و برنج۷4

۱۰۰۸۱مجتمع صنایع غذایی کیلوس-۱5

۲۷۸۰دانش پالست نوین ابهر-انواع مربا )به غیر از مربای رژیمی بدون شکر(۷4

3۰۷۹تولیدی بافت نفیس زنجان-مرسریزاسیون نخ پنبه ای۱۷

۱4۷۷امیر محمد ابهر-پیراهن کودك۱۸

۱6۷6ناب پروران سبز اندیش-بسته بندی حبوبات و غالت و برنج۷4

53۷5تولیدی مواد غذایی ایده آل کوه غرب-آب معدنی طبیعی بدون گاز۱5
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پیشرفت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحدکد آیسیکنوع پروژه

نبمه تمام 
باالی 6۰ درصد

6۷۱تعاونی ترمه دوخت ابهر-انواع واالن و پرده دوخته شده۱۷

356۷میوه خشك راتین-انواع مربا )به غیر از مربای رژیمی بدون شکر(۱5

صنایع آرد جم خوشه زر-گندم پوست گیری شده) با سبوس یا بدون ۱5
4565سبوس(

۰65دناوند آب-آب آشامیدنی بسته بندی شده۱5

663ابوالحسن سلیمی-انواع نوار و قیطان منسوج۱۷

۰64تولیدی	پارس	دكور-رنگرزی–	چاپ	-	تكمیل	پارچه	تاری	پودی۱۷

463حسن برجی-بسته بندی انواع چاشنی و ادویه۷4

563ارمغان طالیی هیدج-بسته بندی حبوبات و غالت و برنج۷4

۹63شهاب چرخ-سیم و کابل برق افشان مسی از نمره ۱ تا 3۱4

۱۰563رنگرزی	تكمیل	سیوان-رنگرزی–	تكمیل	پارچه	حلقوی۱۷

563تولیدی حریر بافت هامان-پارچه کتان۱۷

۱۹663نساجی رازی ابهر-نخ فرش ماشینی۱۷

۱5۰۰63مه ریس-نخ صد در صد پنبه ای )رینگ(۱۷

۲۰6۲کابل افزار نورین-مفاصل کابل3۱

۱5۰۰6۲مه ریس-انواع نخ پنبه ایالیاف کوتاه۱۷

۱۰6۱یکتا گام هیدج-انواع کفش غیر تزریقی  به جز کفش طبی، حفاظتی و ورزشی۱۹

346۱نساجی نورین پود-پارچه کشسان۱۷

35۰6۱صنایع تکمیلی نساجی رامکو ابهر-ژئوتکستایل بی بافت۱۷

۱۰6۱تعاونی آوازه امین شهر ابهر-بسته بندی حبوبات و غالت و برنج۷4

۱۰۰6۱پویا بافت ابهر-نخ پنبه پلی استر)اپن اند(۱۷

35۰6۰صنایع تکمیلی نساجی رامکو ابهر- اماده سازی الیاف مصنوعی۱۷

۲5۰6۰تولیدی و صنعتی فرتاب-نخ صد در صد پنبه ای )رینگ(۱۷

۲5۰5۷مه ریس ابهر- نخ پنبه پلی استر۱۷

۱۱555آریا بافت- نخ پنبه۱۷

۰5۲نساجی رازی ابهر- نخ فرش ماشینی۱۷
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پیشرفت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحدکد آیسیکنوع پروژه

نیمه تمام ۱ تا 
5۹ درصد

۲,۲۰۰4۸اطلس جین بافت-نخ صد در صد پنبه ای )رینگ(۱۸

5۰۰46مه ریس ابهر- پارچه های سیستم پنبه ای والیاف مصنوعی۱۷

6۰4۰کابل ابزار دقیق ابهر-کابل ابزاردقیق3۱

3۰۰۲5پرجین- نخ پنبه۱۷

35۲4فرد اندیشان پارس مروارید هیدج-قند کله از شکر تصفیه شده نیشکر۱5

۲6۲۱علی وقف چی- شیرین کردن وتصفیه وبسته بندی اب اشامیدنی۱5

4۲۰مبتکران صنعت و دانش علم گستر-گوشی درب بازکن صوتی3۱

۲4۲۰پتروشیمی آوای شهریار-۱5

۱۱۱3مجتمع تولیدی صنعتی البرز ابهر-کابل آنتن تلویزیون رنگی3۱

۱4۱۱جالل بهرامی-انواع آب آشامیدنی بسته بندی شده۱5

مجید بهرامی هیدجی-انواع کفش تزریقی  به جز کفش طبی، حفاظتی و ۱۹
۱۰۹ورزشی

55۰۹پویا بافت ابهر-نخ پنبه پلی استر)اپن اند(۱۷

۲۰۰۰۷اطلس جین بافت- پارچه جین ۱۷

63شیرولبنیات بیستون-انواع خامه پاستوریزه۱5

3۰3رنگرزی تکمیل سیوان-پارچه گردباف۱۷

۲۰۲مجید بهرامی هیدجی-تخت کفش )زیره کفش(۱۹

5۲محرم احمدخانی-تخت کفش )زیره کفش(۱۹

۷۲فاطمه هادیلو-انواع کفش تزریقی  به جز کفش طبی، حفاظتی و ورزشی۱۹

3۰۲زرین پیمان ابهر-انواع فرآورده غذایی بر پایه غالت۱5

۱۱۲تولیدی	پارس	دكور-رنگرزی–	چاپ	-	تكمیل	پارچه	تاری	پودی۱۷

حسن تحسین اوغور-منسوج بی بافت، تشکیل الیه به روش مذاب اسپان ۱۷
۱5۰۲باند، با اتصال حرارتی

3. شهرستاخ ایجرود
کشــوری ایــن شهرســتان دارای  ایــن شهرســتان در قســمت جنــوب غربــی اســتان واقــع شــده اســت. بــر اســاس آخریــن تقســیمات 

دو بخــش بــه نام هــای مرکــزی و حلــب و دو شــهر بــه نام هــای زریــن آبــاد )مرکــز شهرســتان( و حلــب و چهــار دهســتان بــه نام هــای 

گالبــر، ســعیدآباد و ایجــرود پاییــن می باشــد. ایجــرود بــاال، 
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3-1. سانتار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ ایجرود
ــه فعالیــت هســتند. در بخــش صنفــی نیــز،  ــه ۱.۲۸5 نفــر در آنهــا مشــغول ب ک شهرســتان ایجــرود دارای 3۲ واحــد صنعتــی اســت 

کــه ۲.5۰۰ نفــر در ایــن واحدهــا  ایــن شهرســتان دارای ۱۰۰۰ واحــد صنفــی اعــم از تولیــدی، خدمــات فنــی، توزیعــی و خدماتــی اســت 

کار هســتند جــدول)3-۱( و جــدول)۲-3(. مشــغول بــه 

جدول 3-2. سانتار بخش صنعتی شهرستاخ ایجرود

سهم)درصد(اشتغال )نفر(تعداد واحدکد آیسیک رشته فعالیتردیف

۱۱45۲6۱5/6۲

۲۱33۱۱۰۹/3۷

3۲۰۱33/۱۲

4۲۷46۲3۱۲/5

5۲6۱44۸۸43/۷5

663۱۷3/۱۲

۷۲5۱۷3/۱۲

۸۱53۲۱۹/3۷

3۲۱۲۸5۱۰۰مجموع

جدول 3-2 . سانتار بخش صنفی شهرستاخ ایجرود

سهم)درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف

۲5563۸۲5/5تولیدی۱

۱4۸3۷۰۱4/۸خدمات فنی۲

5۰۸۱۲۷۰5۰/۸توزیعی3

۸۹۲۲۲۸/۹خدماتی4

۱۰۰۰۲5۰۰۱۰۰جمع کل

3-2. سانتار جاعیت شهرستاخ ایجرود
خ بیــکاری شهرســتان ایجــرود مربــوط بــه ســال  آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــر

خ بیــکاری اســتان تــا ســال ۱4۰۰ بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران منتشــر  ۱4۰۰ اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــر

ح جــدول )3-3( بــرآورد شــده اســت. شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال شهرســتان بــه شــر
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جدول 3-3. جاعیت شهرستاخ ایجرود

خ رشد)درصد(13961400ردیف نر

3۷3۹5/4۰جمعیت )هزار نفر(

۱۱۱۲۹تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

۱۱۰جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

کــه جمعیــت شهرســتان ایجــرود رشــد داشــته، تعــداد افــراد شــاغل نیــز  جــدول )3-3( مشــهود اســت؛ طــی دوره 5 ســاله اخیــر 

ــت ــده اس ــی مان ــر باق ــدون تغیی ــکار ب ــت بی ــا جمعی ــه ام ــش یافت افزای

3-3. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ ایجرود
بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان زنجــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان ایجــرود در جــدول)3-4( آورده شــده اســت. 

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

فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی و بازرگانــی و خدمــات اســت و در بخــش معــدن فاقــد مطلوبیــت مــی باشــد. 

ایــن شهرســتان در فعالیت هــای صنعتــی از جملــه صنایــع مــواد غذایــی و آشــامیدنی )۱5(، تولیــد منســوجات )۱۷(، دباغــی و عمــل 

آوردن چــرم )۱۹( و تولیــد ماشــین آالت و تجهیــزات طبقــه بنــدی نشــده در جــای دیگــر )۲۹( دارای ظرفیــت اســت . در بخــش 

بازرگانــی نیــز در حمــل و نقــل زمینــی و حمــل و نقــل از طریــق خــط لولــه و فعالیت هــای پشــتیبان حمــل و نقــل و در فعالیــت هــای 

کار از ظرفیــت برخــوردار اســت. کســب و  ــر و فعالیــت هــای وابســته و ســایر فعالیــت هــای  کامپیوت خدماتــی در حــوزه 

جدول 3-4 . نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ ایجرود

بازرگانی و ندماتمعدخصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(

ندارد

حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط لوله)6۰(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )63(تولید منسوجات )۱۷(

کامپیوتر و فعالیت های وابسته )۷۲(دباغی و عمل آوردن چرم )۱۹(

سایر فعالیت های کسب و کار )۷4(تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )۲۹(
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3-4. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدخ وتجارت در افق 1404 
خ  خ بیــکاری 6.5 و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

مشــارکت 4۲ درصــد جمعیــت شهرســتان، جمعیــت بیــکاران و شــاغالن، تعــداد شــغل مــورد نیــاز تــا افــق ۱4۰4 و ســهم بخــش 

کــه دیــده مــی  ح جــدول)3-5(، پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. همانطــور  صنعــت، معــدن و تجــارت از ایــن میــزان بــه شــر

گذاشــته شــده  شــود از تعــداد ۷۰۷ شــغل مــورد انتظــار تــا ۱4۰4، حــدود 45 درصــد آن بــر عهــده وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 

اســت.

جدول 3-5. پیش بینی جاعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستاخ ایجرود

جاعیت
)هزار نفر(

جاعیت بیکار
)هزار نفر(

تعداد شاغالخ
)هزار نفر(

تعداد شغل مورد نیاز  
)1399-1404(

 سهم
)درصد(

اشتغال صات 
)هزار نفر(

۱,۱54۲636۹۲۰,4۰۱۹,۰۷۸زنجان

4۰۱۱3۷۰۷۱/۷3۱5ایجرود

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ ایجرود 3-5. طر
ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان ایجــرود بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش  طبقه بنــدی طر

کــه 5۰ درصــد آن  ح در ایــن شهرســتان دارای اولویــت شــناخته شــده  ح جــدول)3-6( اســت. در مجمــوع ۱6 طــر ســرزمین بــه شــر

ح هــای اولویــت دار مربــوط بــه شهرســتان  ح هــای نیمــه تمــام زیــر 6۰ درصــد تشــکیل مــی دهــد. در جــدول  مهمتریــن طــر را طــر

ــر ایــن اســاس رشــته فعالیــت هــای مربــوط بــه صنایــع مــواد غذایــی و  کــه ب ایجــرود بــه تفکیــک رشــته فعالیــت آورده شــده اســت 

ــد.   ــه خــود اختصــاص داده ان آشــامیدنی )۱5( بیشــترین درصــد پیشــرفت را ب

ح های دارای اولویت شهرستاخ ایجرود جدول 3-6. طر

پیشرفت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحدکد آیسیکنوع پروژه

نیمه تمام باالی 6۰ 
درصد

۲۱۹۲/۷۱خالق سلیمانی-خوراك آماده دام۱5

۱363فرناز شهیدی-انواع مربا )به غیر از مربای رژیمی بدون شکر(۱5

۲۰5محمدرضا عبدی- اب معدنی۱5

۲۰4تعاونی زالل نوش ایجرود-انواع آب معدنی طبیعی۱5

4۲ابراهیم محمدی-کنسانتره خوراك دام۱5

۱۰۰سیامك محمدی-عمیق کار کشاورزی۲۹
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پیشرفت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحدکد آیسیکنوع پروژه

نیمه تمام زیر 6۰ 
درصد

۸۰علی غفاری-ماشین آالت ارائه کاال۲۹

۱5۰عباس نظری مقدم-گاو آهن غیر چرخشی قلمی۲۹

۲۰۰کامبیز قلی پور السکی-انواع آب معدنی طبیعی۱5

۱۷۰ناصر محمدی-انواع آب معدنی طبیعی۱5

4. شهرستاخ ندابنده
ــزی، افشــار، بزینــه رود،  شهرســتان خدابنــده در جنــوب شــرقی زنجــان واقــع شــده اســت. ایــن شهرســتان شــامل 4 بخــش )مرک

ــا حــدودی مرتفع تریــن منطقــه اســتان  کوهســتانی ترین و ت ســجاس رود( و ۷ شــهر می باشــد. ایــن شهرســتان از نظــر توپوگرافــی، 

زنجــان محســوب می شــود.

4-۱. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان خدابنده

کــه در جــدول )۱-4(  کــه ۱.5۹۷ نفــر در آنهــا مشــغول بــه فعالیــت هســتند  شهرســتان خدابنــده دارای ۸۰ واحــد صنعتــی اســت 

نشــان داده شــده اســت. همچنیــن ایــن شهرســتان در بخــش صنفــی، دارای 6.۱۷۰ واحــد صنفــی اعــم از تولیــدی، خدمــات فنــی، 

کــه در جــدول)4-۲( نشــان داده شــده اســت. کــه ۱5.4۲5 نفــر شــاغل در ایــن واحدهــا هســتند  توزیعــی و خدماتــی اســت 

جدول 4-2. سانتار بخش صنعتی شهرستاخ ندابنده

سهم)درصد(اشتغال )نفر(تعداد واحدکد آیسیک رشته فعالیتردیف

۱۲۲۱۷64.۸

۲۱۸۱5۰.3

3۷4۱۱۱۰.۷

4۲3۱۱5۰.۹

5۲۷۲۲۱۱.3

6۲۹۲۱6۱.۰

۷333۹66.۰

۸۲43۱3۰.۸

۹۲۸3۱4۰.۹

۱۰۱566۸4.3

۱۱۲5۷543.4

۱۲۱4۹۱۲۱۷.6
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سهم)درصد(اشتغال )نفر(تعداد واحدکد آیسیک رشته فعالیتردیف

۱3۲64۱۱۰۸۷6۸.۱

۸۰۱5۹۷مجموع

جدول 4-2. سانتار بخش صنفی شهرستاخ ندابنده

سهم )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف

۱.3۸۰3.45۰۲۲/36تولیدی۱

۱.۰۷5۲.6۸۷۱۷/4۲خدمات فنی۲

3.۱۰۷۷.۷6۸5۰/35توزیعی3

6۰۸۱.5۲۰۹/۸5خدماتی4

6.۱۷۰۱5.4۲5۱۰۰جمع کل

4-2. سانتار جاعیت شهرستاخ ندابنده
خ بیــکاری شهرســتان خدابنــده مربــوط بــه ســال  آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــر

خ بیــکاری اســتان تــا ســال ۱4۰۰ بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران منتشــر  ۱4۰۰ اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــر

ح جــدول )4-3( بــرآورد شــده اســت. شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال شهرســتان بــه شــر

جدول 4-3. جاعیت شهرستاخ ندابنده

خ رشد)درصد(13961400ردیف نر

۱6۷۱۷44/۱۹جمعیت )هزار نفر(

5۱55۷/۲۷تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

-6433/33جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

کــه جمعیــت شهرســتان خدابنــده رشــد داشــته، تعــداد افــراد شــاغل نیــز  جــدول )4-3( مشــهود اســت؛ طــی دوره 5 ســاله اخیــر 

کــه ناشــی از افزایــش جمعیــت فعــال در شهرســتان اســت. نکتــه مهــم دیگــر  کاهــش داشــته اســت  افزایــش یافتــه و جمعیــت بیــکار 

در ایــن بخــش مربــوط بــه افزایــش شــغل طــی دوره 5 ســاله اخیــر اســت بطوریکــه در ایــن شهرســتان ســاالنه حــدود هــزار نفــر بــه 

شــاغالن شهرســتان اضافــه شــده اســت.
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4-3. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ ندابنده
بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان زنجــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان خدابنــده در جــدول)4-4( آورده شــده اســت. 

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

کــه ســطح تکنولــوژی آنهــا متوســط می باشــد.  ایــن شهرســتان در  فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت 

کامپیوتــر و فعالیــت هــای وابســته نیــز دارای ظرفیــت اســت. فعالیت هــای خدماتــی از جملــه در حــوزه 

جدول 4-4 . نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ ندابنده

بازرگانی و ندماتمعدخصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(

ندارد
کامپیوتر و فعالیت های وابسته )۷۲( تولید منسوجات )۱۷(

دباغی و عمل آوردن چرم )۱۹(

سایر فعالیت های کسب و کار )۷4(تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )۲۹(

4-4. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدخ وتجارت در افق 1404 
خ  خ بیــکاری 6.5 و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

مشــارکت 4۲ درصــد جمعیــت شهرســتان، جمعیــت بیــکاران و شــاغالن، تعــداد شــغل مــورد نیــاز تــا افــق ۱4۰4 و ســهم بخــش 

کــه دیــده مــی  ح جــدول)4-5(، پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. همانطــور  صنعــت، معــدن و تجــارت از ایــن میــزان بــه شــر

گذاشــته شــده  شــود از تعــداد 3.۱۷3 شــغل مــورد انتظــار تــا ۱4۰4، حــدود 45 درصــد آن بــر عهــده وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 

اســت.

جدول 4-5. پیش بینی جاعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستاخ ندابنده

جاعیت
)هزار نفر(

جاعیت بیکار
)هزار نفر(

تعداد شاغالخ
)هزار نفر(

تعداد شغل مورد نیاز 
اشتغال صاتسهم)درصد()1404-1399(-نفر

۱,۱54۲636۹۲۰4۰۱44.5۹,۰۷۸زنجان

۱۸۰45۷3۱۷344.5۱4۱۲خدابنده
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ ندابنده 4-5. طر
ــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش  ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان خدابنــده ب طبقه بنــدی طر

ــه بیــش از 5۰  ک ح در ایــن شهرســتان دارای اولویــت شــناخته شــده  ح جــدول)4-6( اســت. در مجمــوع ۸5 طــر ــه شــر ســرزمین ب

ــه  ــوط ب ــت دار مرب ــای اولوی ح ه ــر ــن ط ــدول مهمتری ــد. در ج ــی ده ــکیل م ــد تش ــر 6۰ درص ــام زی ــه تم ــای نیم ح ه ــر ــد آن را ط درص

ــواد  ــع م ــه صنای ــوط ب ــای مرب ــت ه ــته فعالی ــاس رش ــن اس ــر ای ــه ب ک ــت  ــده اس ــت آورده ش ــته فعالی ــک رش ــه تفکی ــر ب ــتان ابه شهرس

ــد.   ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــرفت را ب ــد پیش ــترین درص ــامیدنی )۱5( بیش ــی و آش غذای

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ ندابنده جدول 4-6. طر

کد نوع پروژه
اشتغال نام واحدآیسیک

)نفر(
پیشرفت 

)درصد(

نیمه تمام 
باالی 6۰ 

درصد

463کبری فیروزی آبی سفلی-انواع بیسکویت۱5

 تعاونی پاك نامور سوشیانت-انواع آب میوه مرکبات از میوه تازه ۱5
۲56۱)تولید شده از کنسانتره نمی باشد(

66۱علی محرمی-انواع کیسه پلی پروپیلن بافته شده۱۷

66۱پاك نوش ایرانیان-انواع سرکه۱5

۹6۱فرح قاسمی زواجری-رشته غذایی۱5

۷6۱امیر هوشنگ بیگدلی-انواع بیسکویت۱5

۱5۹433نگین پردیس پاسارگاد-نخ پنبه ویسکوز)رینگ(۱۷

۱۱۱5بابا علی شهبازی محمود آبادی-کنسانتره خوراك دام۱5

۱۷4مصطفی نعمتی- شیرپاستوریزه۱5

تعاونی برزگر گندم چین زرین رود-قوطی )پروفیل( از جنس فوالد ساده کربنی و کم آلیاژی )تا ۲۹
۱۲۲سایز۱۰ سانتیمتر(

۱۲۲تعاونی برزگر گندم چین زرین رود- انواع تریلرکشاورزی۲۹

۲4۲علیرضا کردلو-انواع ماست پاستوریزه۱5

۱۰۱علی اصغر بابالو-عمیق کار کشاورزی۲۹

۹۱مظاهر بابالو-گاو آهن چرخشی۲۹

۱5۱سید محمدرضا موسوی-انواع کود پاش۲۹

5۱رسول کریمی-عمیق کار کشاورزی۲۹

۱۰۱مرضیه آهنگری نیا-انواع نیم تریلر کشاورزی خودبارگیر یا خودتخلیه کن۲۹
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کد نوع پروژه
اشتغال نام واحدآیسیک

)نفر(
پیشرفت 

)درصد(

نیمه تمام 
زیر 6۰ 
درصد

۸۱محمد بیگدلو-خرمنکوب۲۹

۱۲۱هومن معصومی-گاو آهن چرخشی۲۹

۱۲۱علی مقامی-گاو آهن چرخشی۲۹

5۱سجاد پرچیانلو-انواع خامه پاستوریزه۱5

5. شهرستاخ نرمدره
کیلومتــری شــرق زنجــان و در میــان دره ای پــرآب و فــرح بخــش و سرســبز و در  کیلومتــر مربــع در ۸۰  شهرســتان خرمــدره بــا وســعت 4۰۷ 

کــه از نامش پیداســت در دره ای حاصلخیــز و در میــان باغات و جنگلهای  کبیــر واقــع شــده اســت. خرمــدره همانگونــه  حاشــیه رودخانــه 

زیبــا بــا چشــم انــدازی بدیــع و فــراخ، و بــه دلیــل موقعیــت ممتــاز جغرافیایــی، پتانســیل هــای فراوانــی جهــت گردشــگری دارد.

5-1. سانتار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ نرمدره
کــه 3.436 نفــر در آنهــا مشــغول بــه فعالیــت هســتند. در بخــش صنفــی نیــز  شهرســتان خرمــدره دارای 5۷ واحــد صنعتــی اســت 

کــه ۷.۲6۷ نفــر در ایــن  ایــن شهرســتان دارای ۲.۹۰۷ واحــد صنفــی اعــم از تولیــدی، خدمــات فنــی، توزیعــی و خدماتــی اســت 

کار هســتند جــدول)5-۱( و جــدول)۲-5(. واحدهــا مشــغول بــه 

جدول 5-1. سانتار بخش صنعتی شهرستاخ نرمدره

سهم )درصد(اشتغال )نفر(تعداد واحدکد آیسیک رشته فعالیتردیف

۱33۲34۲3/5۰

۲۱43۷۱5/۲6

33۷۱۱۸۱/۷5

4۱۸۱64۱/۷5

5۲۰45۸۷

6۲۷36۹5/۲6

۷۲۹۲3۱3/5۰

۸۱۷۱۱۱6۱/۷5

۹۲43565/۲6

۱۰35۱35۱/۷5

۱۱۷4۲۱۸3/5۰
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سهم )درصد(اشتغال )نفر(تعداد واحدکد آیسیک رشته فعالیتردیف

۱۲۲6۹4۱3۱5/۷۸

۱33۰۱۱5۱/۷5

۱4۲5۲3۱3/5۰

۱5۱5۲۰۲۰۸۲35

۱6۲۸۱۸۱/۷5

۱۷34۱۹۱/۷5

5۷3.436۱۰۰مجموع

جدول 5-2. سانتار بخش صنفی شهرستاخ نرمدره

سهم )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف

6۱3۱.53۲۲۱تولیدی۱

54۸۱.3۷۰۱۸/۸5خدمات فنی۲

۱.4۸33.۷۰۸5۱توزیعی3

۲6365۷۹خدماتی4

۲.۹۰۷۷.۲6۷۱۰۰جمع کل

5-2. سانتار جاعیت شهرستاخ نرمدره
خ بیــکاری شهرســتان خرمــدره مربــوط بــه ســال  آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــر

خ بیــکاری اســتان تــا ســال ۱4۰۰ بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران منتشــر  ۱4۰۰ اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــر

ح جــدول )5-3( بــرآورد شــده اســت. شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال شهرســتان بــه شــر

جدول 5-3. جاعیت شهرستاخ نرمدره

خ رشد )درصد(13961400ردیف نر

6۹۷۲4/34جمعیت )هزار نفر(

۲۱۲3۹/5تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

۲۲۰جمعیت بیکار )هزار نفر(
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کــه از  خ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــر کمیــت نیــروی 

ــز  ــراد شــاغل نی ــه جمعیــت شهرســتان خرمــدره رشــد داشــته، تعــداد اف ک ــر  جــدول )5-3( مشــهود اســت؛ طــی دوره 5 ســاله اخی

ــت. ــته اس ــری نداش ــکار تغیی ــت بی ــا جمعی ــه، ام ــش یافت افزای

5-3. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ نرمدره
بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان زنجــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان خرمــدره در جــدول)5-4( آورده شــده اســت. 

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

فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی و بازرگانــی و خدمــات اســت و در بخــش معــدن فاقــد مطلوبیــت مــی باشــد. 

ایــن شهرســتان در فعالیت هــای صنعتــی از جملــه صنایــع مــواد غذایــی و آشــامیدنی )۱5(، تولیــد منســوجات )۱۷(، دباغــی و عمــل 

آوردن چــرم )۱۹( و تولیــد ماشــین آالت و تجهیــزات طبقــه بنــدی نشــده در جــای دیگــر )۲۹( دارای ظرفیــت اســت . در بخــش 

بازرگانــی نیــز در حمــل و نقــل زمینــی و حمــل و نقــل از طریــق خــط لولــه و فعالیت هــای پشــتیبان حمــل و نقــل و در فعالیــت هــای 

کامپیوتــر و فعالیــت هــای وابســته از ظرفیــت مناســبی برخــوردار اســت. خدماتــی در حــوزه 

جدول 5-4 . نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ نرمدره

بازرگانی و ندماتمعدخصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(

ندارد

حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط لوله)6۰(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )63(تولید منسوجات )۱۷(

کامپیوتر و فعالیت های وابسته )۷۲(دباغی و عمل آوردن چرم )۱۹(

سایر فعالیت های کسب و کار )۷4(تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )۲۹(

5-4. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدخ وتجارت در افق 1404 
خ  خ بیــکاری 6.5 و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

مشــارکت 4۲ درصــد جمعیــت شهرســتان، جمعیــت بیــکاران و شــاغالن، تعــداد شــغل مــورد نیــاز تــا افــق ۱4۰4 و ســهم بخــش 

کــه دیــده مــی  ح جــدول)5-5(، پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. همانطــور  صنعــت، معــدن و تجــارت از ایــن میــزان بــه شــر

گذاشــته شــده  شــود از تعــداد ۱.3۱۱ شــغل مــورد انتظــار تــا ۱4۰4، حــدود 4۰ درصــد آن بــر عهــده وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 

اســت. 
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جدول 5-5. پیش بینی جاعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستاخ نرمدره

جاعیت
)هزار نفر(

جاعیت بیکار
)هزار نفر(

تعداد شاغالخ
)هزار نفر(

 تعداد شغل مورد نیاز 
)1399-1404(

 سهم
اشتغال صات)درصد(

۱,۱54۲636۹۲۰,4۰۱44.5۹,۰۷۸زنجان

۷4۲۲4۱3۱۱44.55۸3خرمدره

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ نرمدره 5-5. طر
ــش  ــات آمای ــرار دادن مالحظ ــر ق ــا مدنظ ــدره ب ــتان خرم ــارت شهرس ــدن و تج ــت، مع ــش صنع ــعه بخ ــای توس ح ه ــدی طر طبقه بن

کــه بیــش از 65  ح در ایــن شهرســتان دارای اولویــت شــناخته شــده  ح جــدول)5-6( اســت. در مجمــوع ۷۹ طــر ســرزمین بــه شــر

ــه  ــوط ب ــت دار مرب ــای اولوی ح ه ــر ــن ط ــدول مهمتری ــد. در ج ــی ده ــکیل م ــد تش ــر 6۰ درص ــام زی ــه تم ــای نیم ح ه ــر ــد آن را ط درص

کــه بــر ایــن اســاس رشــته فعالیــت هــای مربــوط بــه صنایــع مــواد  شهرســتان خرمــدره بــه تفکیــک رشــته فعالیــت آورده شــده اســت 

ــد.   ــه خــود اختصــاص داده ان غذایــی و آشــامیدنی )۱5( بیشــترین پیشــرفت را ب

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ نرمدره جدول 5-6. طر

کد نوع پروژه
اشتغال نام واحدآیسیک

)نفر(
پیشرفت 

)درصد(

نیمه تمام باالی 6۰ درصد

5۷۷تعاونی ستاره یخی بهراد- انجمادوبسته بندی مرغ۱5

4۷6مجید ربیعی-رشته پلویی۱5

۷۷5رشته بری تك سوکهریز-رشته پلویی۱5

3۷4آدلی خرم نوین-کنسرو زیتون)پیش فرآوری شده(۱5

۸366صدرا سازه اندیشه ایرانیان-انواع کلوچه۱5

۱۷64سید مصطفی کاظمی-خوراك اماده طیوروغیره۱5

۱۷64سید مصطفی کاظمی-خوراك آماده دام۱5

563حسن ربیعی-رشته غذایی۱5

۱6۱۸احمد ساربانها-انواع آب میوه غیر مرکبات از کنسانتره یا پوره۱5

۲۰۹رضا جزءصوفی-چیپس سیب زمینی۱5

4۸یکتا رشته سوکهریز- انواع رشته غذایی۱5
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کد نوع پروژه
اشتغال نام واحدآیسیک

)نفر(
پیشرفت 

)درصد(

نیمه تمام زیر 6۰ درصد

5۲میثم زمانی-نوار نقاله تسمه ای مسطح۲۹

5۱وحید مرادی-بازسازی و نوسازی ماشین آالت کشاورزی۲۹

6۱حمید عزیزی-انواع کلوچه۱5

6۰۱علی رضا کالنتری-چیپس میوه۱5

4۱محمد برجی-رشته غذایی۱5

سالم پروتئین خرم دره-گوشت گوسفند تازه  بسته بندی ۱5
۰۱شده

6. شهرستاخ زنجاخ
شهرســــتان زنجــــان بــا مرکزیــــت شــهر زنجــان از ســه بخــش مرکـــزی، بخـــش زنجانــرود و بخــش قره پشــتلو بــا ۱3  دهســتان تشــکیل 

شــده اســت. تاریــخ بنــای شــهر زنجــان را هــم زمــان بــا ســلطنت اردشــیر بابــکان دانســته اند. 

6-1. سانتار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ زنجاخ
کــه ۲۲.۸۰۱ نفــر در آنهــا مشــغول بــه فعالیــت هســتند. در بخــش صنفــی نیــز،  شهرســتان زنجــان دارای ۷۷۲ واحــد صنعتــی اســت 

کــه 46.۰۱۰ نفــر در ایــن  ایــن شهرســتان دارای ۲۱.۱۰4 واحــد صنفــی اعــم از تولیــدی، خدمــات فنــی، توزیعــی و خدماتــی اســت 

کار هســتند جــدول)6-۱( جــدول)۲-6(. ــه  واحدهــا مشــغول ب

جدول 6-1. سانتار بخش صنعتی شهرستاخ زنجاخ

سهم)درصد(اشتغال )نفر(تعداد واحدکد آیسیک رشته فعالیتردیف

3۱3۱۰۸۷53.۸

۲۱4۲۰4۱۱۱.۸

۲۸۱5۷۰۱۷۹4۷.۹

۲6۱6۱45۰.۲

۱3۱۷۲۷۱۸۹۱۸.3

6۱۸۸۱46۰.6

۸۱۹555۰.۲

۷۲۰۱34۰۹۱.۸
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سهم)درصد(اشتغال )نفر(تعداد واحدکد آیسیک رشته فعالیتردیف

۱۱۲۱۱۰۱۲۱۲5.3

۲۲۲3۱۱۲45۱.۱

۱4۲464۲۱66۹.5

۲۷۲53۹۷۱۰3.۱

۱۸۲6۸۷۱3445.۹

۱۰۲۷۱۲۹43۸3۱۹.۲

3۰۲۸6۱۷۱۰3.۱

۱۲۲۹۲6553۲.4

۲33۰۲34۰.۱

۲43۱3533۰۹۱4.5

۹3۲43۲۰.۱

۱33۲4۹5۷4.۲

 34۱3۲۹۸۱.3

۱635۲53۰.۲

۲53664۱۰.۲

53۷۱۹5۰۹۲.۲

۱5453۸۲۱5۰.۹

۲۰63۲۱۱۰.۰

۲۱۷۲۲۲5۰.۱

۱۷۷44336۱۱.6

۱۹۹۰۱۷۰.۰

 
 ۷۷۲۲۲۸۰۱مجموع

جدول 3. سانتار بخش صنفی شهرستاخ زنجاخ

سهم)درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف

44۱۱۱۱۰۲۷۲۰/۹۰تولیدی۱
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سهم)درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف

43۸۲۱۰۹55۲۰/۷6خدمات فنی۲

۹64۰۱۷35۰45/6۷توزیعی3

۲6۷۱66۷۸۱۲/65خدماتی4

جمع 
۲۱۱۰446۰۱۰۱۰۰کل

6-2. سانتار جاعیت شهرستاخ زنجاخ
خ بیــکاری شهرســتان ابهــر مربــوط بــه ســال ۱4۰۰  آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــر

خ بیــکاری اســتان تــا ســال ۱4۰۰ بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران منتشــر شــده  اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــر

ح جــدول )6-3( بــرآورد شــده اســت اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال شهرســتان بــه شــر

جدول 6-3. جاعیت شهرستاخ زنجاخ

خ رشد )درصد(13961400ردیف نر

5۲۸55۱4/35جمعیت )هزار نفر(

۱6۲۱۷4۷/4۰تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

۲6-۱۹۱4جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

کــه جمعیــت شهرســتان زنجــان رشــد داشــته، تعــداد افــراد شــاغل نیــز  جــدول )6-3( مشــهود اســت؛ طــی دوره 5 ســاله اخیــر 

کــه ناشــی از افزایــش جمعیــت فعــال در شهرســتان اســت. نکتــه مهــم دیگــر  کاهــش داشــته اســت  افزایــش یافتــه و جمعیــت بیــکار 

در ایــن بخــش مربــوط بــه افزایــش شــغل طــی دوره 5 ســاله اخیــر اســت بطوریکــه در ایــن شهرســتان ســاالنه بیــش از دو هــزار نفــر بــه 

شــاغالن شهرســتان اضافــه شــده اســت.

6-3. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ زنجاخ
ــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان زنجــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان زنجــان در جــدول)6-4( آورده شــده اســت.  ب

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

مطلوبیــت فعالیت هــای ایــن شهرســتان در بخــش فعالیت هــای صنعتــی اســت. در بخــش معــدن شهرســتان زنجــان در حــوزه 

اســتخراج ســنگ هــای فلــزی )۱3( از ظرفیــت مناســبی برخــوردار اســت. همچنیــن در بخــش فعالیت هــای بازرگانــی مــی تــوان بــه 

ــرد. ک ــر و فعالیــت هــای وابســته اشــاره  کامپیوت ــه حــوزه  ــی ب فعالیت هــای پشــتیبان حمــل و نقــل و در فعالیــت هــای خدمات
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جدول 6-4 . نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ زنجاخ

بازرگانی و ندماتمعدخصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(

استخراج سنگ های 
فلزی )۱3(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل 
)63(

تولید منسوجات )۱۷(

تولید پوشاک )۱۸(

دباغی و عمل آوردن چرم )۱۹(

کامپیوتر و فعالیت های وابسته )۷۲( تولید فلزات اساسی )۲۷(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )۲۸(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )۲۹(

سایر فعالیت های کسب و کار )۷4( تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر 
)3۱(

6-4. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدخ وتجارت در افق 1404 
کشــور، بــا هــدف نــرخ بیــکاری 6.5 و نــرخ مشــارکت  بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

4۲ درصــد جمعیــت شهرســتان، جمعیــت بیــکاران و شــاغالن، تعــداد شــغل مــورد نیــاز تــا افــق ۱4۰4 و ســهم بخــش صنعــت، معــدن و 

کــه دیــده مــی شــود از تعــداد ۱۰.۰5۷  تجــارت از ایــن میــزان بــه شــرح جــدول)6-5(، پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. همانطــور 

گذاشــته شــده اســت.  شــغل مــورد انتظــار تــا ۱4۰4، بیــش از 4۰ درصــد آن بــر عهــده وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 

جدول 6-5. پیش بینی جاعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستاخ زنجاخ

جاعیت
)هزار نفر(

جاعیت بیکار
)هزار نفر(

تعداد شاغالخ
)هزار نفر(

تعداد شغل مورد نیاز 
سهم بخش صنعت، معدخ و سهم )درصد()1404-1399(-نفر

تجارت)نفر(

۱۱54۲636۹۲۰4۰۱45.5۹۰۷۸زنجان

56۹۱3۱۸۲۱۰۰5۷45.544۷5زنجان

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ زنجاخ 6-5. طر
ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان زنجــان بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش  طبقه بنــدی طر

ــدود  ــه ح ک ــده  ــناخته ش ــت ش ــتان دارای اولوی ــن شهرس ح در ای ــر ــوع ۱.۲۷6 ط ــت. در مجم ــدول)6-6( اس ح ج ــر ــه ش ــرزمین ب س

ــوط  ــت دار مرب ــای اولوی ح ه ــر ــن ط ــدول مهمتری ــد. در ج ــی ده ــکیل م ــد تش ــر 6۰ درص ــام زی ــه تم ــای نیم ح ه ــر ــد آن را ط ۸۰ درص

کــه بــر ایــن اســاس رشــته فعالیــت هــای مربــوط بــه تولیــد  بــه شهرســتان زنجــان بــه تفکیــک رشــته فعالیــت آورده شــده اســت 

ماشــین آالت و تجهیــزات طبقــه بنــدی نشــده در جــای دیگــر )۲۹(، صنایــع مــواد غذایــی و آشــامیدنی )۱5(، اســتخراج ســنگ هــای 
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ــد.   ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــی را ب ــرفت باالی ــد پیش ــوجات )۱۷( درص ــد منس ــی )۲۷ ( و تولی ــزات اساس ــد فل ــزی)۱3(، تولی فل

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ زنجاخ جدول 6-6. طر

پیشرفت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحدکد آیسیکنوع پروژه

نیمه تمام باالی 
6۰ درصد

۱۱۱۰۰فنی و مهندسی شایانیر صنعت آرتان-۲۹

ترانسفورماتورسازی کوشکن-ترانسفورماتور فوق توزیع )63 تا ۱3۲ 3۱
۲۰۰۹۲کیلوولت(

۱۲۹۱عسل صبای زنجان-مربای آلبالو۱5

۱۰۰۸6شمش سازان زنجان-کنسانتره سرب۱3

۲۹۸5زرین سنگ اسیا-سنگ آهن دانه بندی شده۱3

صنعت خورشیدی پارس-انواع ورق ازفلزات غیرآهنی بجزفلزات ۲۷
4۹۸4قیمتی

۹۸4محمد ظاهر علیقلی-انواع اتصاالت لوله از فلزات آهنی۲۷

۱۱۸3مریم امامعلی- ریخته گری آلومینیوم تحت فشاردایکاست۲۷

۲۷
سیال	پیوند	آناهیتا-مقاطع	فوالدی	ساده	كربنی	و	كم	آلیاژی	به	شكل	

L۸۸3 )نبشی(	از	شمش	فوالدی

۱4۸۱تعاونی رنگین آلومینیوم ساواالن-انواع پروفیل آلومینیوم سری ۲۷۱۰۰۰

محمود رجبی-بیلت فوالد ساده کربنی و کم آلیاژی )حاصل از فرآیند ۲۷
۷۰۸۰ذوب(

۱4۰۰۸۰سرجین بافت بهبهانی-نخ پنبه پلی استر)رینگ(۱۷

5۷۹خلیل مرادی-اکسید روی۲۷

۲۱۷۹مسیب سعیدی-انواع اتصاالت لوله از فلزات آهنی۲۷

3۰۷۹علی عباسی ازاد-یخچال ویترینی )افقی(۲۹

35۸6تولیدی پوشاك تیکن ماهنشان-مانتو، تاری پودی، دوخته شده۱۸

حسین صنایعی-ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سردخانه 63
4۷5در دمای زیر صفر درجه سانتیگراد

۱۱۷4براتعلی و جلیل محمدی مغانی- انواع ریخته گری فوالد وآهن۲۷

۱3۷4پروانه اذانی- لواشك بهداشتی۱5
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پیشرفت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحدکد آیسیکنوع پروژه

نیمه تمام باالی 
6۰ درصد

۲5۷4امین کاال ساز تجارت-کانسنگ مس )استخراج(۱3

۸۷3صانع روی زنجان- پودرروی۲۷

۷۷3مهدی آذرنژاد-ریخته گری مس خالص۲۷

۱۰۷3محمود اسمعیلی-انواع جوراب مردانه۱۷

۸۷۲رستم جهانباز-اکسید روی۲۷

مهرداد رستملو-سایر قطعات ماشین نورد طبقه بندی نشده در ۲۹
۲3۷۲جای دیگر

۸5۷۲تولیدی بافت نفیس زنجان-نخ پلی استر ویسکوز )رینگ(۱۷

6۷۲محرمعلی علیقلی-انواع جوراب مردانه۱۷

۸۷۱نصراله محمدی مغانی-ورق مس بیلت۲۷

سیلوی گندمك ولیعصر زنجان-ذخیره سازی و نگهداری غالت در 63
۱۲۷۱سیلو

3۲۰۷۰آریا فوالد زنجان- انواع میله ومیلگردآهنی وفوالدی۲۷

۲3۷۰آرد فخر زنجان-انواع آرد غنی شده۱5

۱۰6۸پرویز افشاری-کابین آسانسور۲۹

66۸مجید فاتح-انواع قطعات اتصال دهنده های الکتریکی )به جز کلید(3۱

۱56۸داود مرادخانی-انواع پودر ژله۱5

356۷تولیدی پوشاك نانو مهیار زنجان-انواع جوراب مردانه۱۷

۲566مجتمع صنایع فوالد زنجان کاوه- شمش اهنی وفوالد۲۷

شار الکتریك زنجان-تعمیروبازسازی موتورهای برقی-3۱
۸66ژنراتوروترانسفورماتور

۱۰65حسن رجبی-انواع جوراب۱۷

مهدی نجفی-بیلت فوالد ساده کربنی و کم آلیاژی )حاصل از فرآیند ۲۷
565ذوب(

زنگان صنعت آلومینیوم-ریخته گری ماسه ای آلومینیوم و آلیاژهای ۲۷
۱۲65آن

۸65جواد شیاری فرد-اتصاالت جوشی لوله از فلزات آهنی۲۷

۷65بنشن سبز سالمت-انواع پودر سبزیجات و صیفی جات۷4
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پیشرفت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحدکد آیسیکنوع پروژه

نیمه تمام باالی 
6۰ درصد

سید علی موسوی-ترانسفورماتور اندازه گیری ولتاژ - با توان بیشتر از 3۱
۱۰۰۰۷65 وات

۷65شیرین سازان پانیذ-انواع شکالت۱5

۲۹65صنعت روی زنگان-۱3

۱۹64صدف کاوان سبز- کنسروزیتون۱5

کامران نوروزی-شلوار جین، مردانه و پسرانه، تاری پودی، دوخته ۱۸
4۰64شده

۱۲64صنایع ماهان مس زنجان-اکسید روی۲۷

۱564ثمین فلز آریا زنجان-ورق نیکل آلیاژی۲۷

3563مجتمع صنایع فوالد زنجان کاوه-کنسانتره آهن۱3

663منصور اصالحی- ورق برشکاری شده۲۷

663محمود محمدی-ورق مسی۲۷

3۰63نقی احمدی-اکسید روی۲۷

۱۰63عبداله طهماسبی-ریخته گری فوالد۲۷

۸63محمود قربانی-انواع اتصاالت لوله از فلزات آهنی۲۷

663حسین شیخی مغانلوئی-ریخته گری مس و آلیاژهای آن۲۷

۲۷
آهن	و	فوالد	ساواالن	زنجان-مقاطع	فوالدی	آلیاژی	به	جز	فوالد	

۱۰63زنگ	نزن	به	شكل	T) سپری	(	از	شمش	فوالدی

۱۱63مهدی ناصحی-ورق مسی۲۷

463صادق اسکندری-ریخته گری مس و آلیاژهای آن۲۷

۱۰63اصغر عابدینی-خدمات ساخت تراشکاری فلزات۲۹

563محمد رضا خالقی-هود برقی خانگی۲۹

۱۰63ماشین سازی توحید شمالغرب-دستگاه فیلتر پرس اتوماتیك۲۹

۱363موسی برزو-سایر قطعات آسانسور طبقه بندی نشده در جای دیگر۲۹

۱563صنایع کیسه زنجان-کیسه پلی پروپیلن بافته شده ساده۱۷

۱3۰63صنعت بافت معین-جامبوبگ۱۷

463کیان بهریس مهیار-نخ با روکش مواد نساجی۱۷

۱۰۰63تك ریس-پارچه جین۱۷
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پیشرفت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحدکد آیسیکنوع پروژه

نیمه تمام باالی 
6۰ درصد

463سودابه روح الهی-بسته بندی نمك تصفیه شده خوراکی )طعام(۷4

۱۲63حسین خوش-تابلو برق فشارضعیف )تا ۱ کیلوولت(3۱

۱463کشتارگاه صنعتی آندیا-گوشت مرغ تازه  بسته بندی شده۱5

۷63سرمد ناصری-انواع نان حجیم با مواد شیرین کننده۱5

5۰63تعاونی بهین سیر افتخار اندیش غرب-انواع آرد گندم۱5

3۲63نوآوران میالد گستر زنگان-انواع آب میوه مرکبات از کنسانتره۱5

۲463دادلی شهد شیرین کام زنگان-ژله آماده و بسته بندی شده۱5

۱563علی رضا بیگدلی-قند کله حتی به صورت شکسته شده۱5

۱۰63لیال امام یاری-انواع ماست پاستوریزه۱5

۷63وهابعلی دویران-ریخته گری مس خالص۲۷

66۲علیرضا ملك زاده-بسته بندی قند و شکر۷4

۱۱6۲رمضان آهنگری-قطعات مربوط به ترانسفورماتورها )به جز رله ها(3۱

۱۱6۲آرمان فلز زنگان-ریخته گری مس و آلیاژهای آن۲۷

3۰6۱پانیذ رهیافت-قند کله حتی به صورت شکسته شده۱5

۱۲6۱۱اتحاد توسعه سپهر-اکسید روی۲۷

3۰6۱راشا تابلو آروند-بدنه فلزی تابلو برق3۱

روح اله کاظم پور-کت و شلوار، مردانه و پسرانه، تاری پودی، دوخته ۱۸
۸6۱شده

مجتبی تهذیبی-انواع کفش غیر تزریقی  به جز کفش طبی، حفاظتی ۱۹
۱۸6۱و ورزشی

۲۰6۱مصطفی تهذیبی-انواع رویه کفش۱۹

۱56۱تعاونی ذوب ریزان زنگان-ریخته گری فوالد۲۷

۹6۱علی ندرلو-اکسید روی۲۷

۱۲6۱یاور کریمی-ریخته گری مس و آلیاژهای آن۲۷

66۱معرفت اله ملکی-اکسید روی۲۷

۱56۱توسعه صنایع فلزی آرسس-اکسید روی۲۷

۱36۱توسعه صنایع فلزی آرسس-ورق مسی۲۷
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پیشرفت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحدکد آیسیکنوع پروژه

نیمه تمام باالی 
6۰ درصد

46۱گاز افروز-دیگ چگالشی۲۹

۱۰6۱طراحی مهندسی فرآیند رشد-جعبه دنده حلزونی غیر خودرویی۲۹

اسماعیل غفاری-ماشین پخت تمام اتوماتیك محصوالت آردی، ۲۹
66۱شعله غیرمستقیم

۱۰6۱عبدالرضا تقیلو-پمپ سانتریفیوژ جریان شعاعی۲۹

۲۰6۱نیك ریس زنجان-نخ صد در صد پنبه ای )رینگ(۱۷

۹6۱حمیرا دادار-لحاف از الیاف مصنوعی۱۷

56۱تقی محمدی-بسته بندی انواع کودهای شیمیایی۷4

۱۰6۱سیم و کابل نور زنجان-کابل شبکه3۱

۱46۱شیر پاستوریزه پگاه زنجان-انواع شیر استریلیزه۱5

56۱فهیمه سیفی نژاد-بوبین پیچی۱۷

تولیدی پوشاك زنانه معین زنجان-کیسه پلی پروپیلن بافته شده ۱۷
۲۰5۸ساده

۱۰5۸حسین سالمی چکانی-روغن خام سویا۱5

۱۲56مهدی اجاقلو-ورق مسی۲۷

۷456نخ الستیك فردوس-نخ الستیکی با روکش مواد نساجی۱۷

4۰5۲معدن کاران پیشرو آسیا-کنسانتره مس سولفیدی۱3

۱۲55۱علیرضا امین دستمالچی-کنسانتره مس۱3

45۰داود آقا محمدی- ریخته گری مس۲۷

مجتمع ذوب آهن و نورد فوالد آلیاژی اشراق زنجان-میلگرد آجدار به ۲۷
۱۰۲5۰صورت کالف یا شاخه ای از جنس فوالد ساده کربنی و کم آلیاژی

۷4۸تعاونی دانش و فن ریخته گران زنجان- ریخته گری مس۲۷

64۸علی باقری-ورق مسی۲۷

4544فردیس فام زنجان-رب گوجه فرنگی۱5

۸43ابراهیم میرزائی-ریخته گری مس و آلیاژهای آن۲۷

۹43سید کاظم کریمیان- انواع روغن نباتی وحیوانی روغن کشی وتصفیه۱5

44۰فاطمه چوپانی مقدم-انواع سیم مسی مفتولی روکشدار3۱

۲54۰محمد مجید مس فروشان-انواع آداپتور )شارژر غیر صنعتی(3۱
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پیشرفت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحدکد آیسیکنوع پروژه

نیمه تمام باالی 
6۰ درصد

۱۸4۰تجهیز تابلو زنجان- تابلوی برق فشار قوی3۱

ماهران صنعت برق زنجان-بازسازی و نوسازی ترانسفورماتورها و 3۱
۸3۹قطعات آن

43۸علی نادری-ریخته گری مس و آلیاژهای آن۲۷

43۸آرد سنبل ماهدشت-ذخیره سازی و نگهداری غالت در سیلو63

63۸تعاونی آذر فجر زنجان-استخراج رمز ارز۷۲

مجتمع صنایع غذایی نصرت زنجان-آرد ذرت فرآوری شده )پیش ۱5
۸۰3۷پخته(

۸36مصطفی مصائبی-اکسید روی۲۷

436جالل پیری-چرم سبك۱۹

3۲36مهران کشت زنجان- گاواهن۲۹

436علی گرانمایه-بسته بندی حبوبات و غالت و برنج۷4

۷3۲رهاورد تالشگران زنگان- پودرروی۲۷

۱6۲۸نوید طالئی زنجان-ورق مسی۲۷

6۲۸محمد جواد فرجی نیا-ریخته گری آلومینیوم و آلیاژهای آن۲۷

۸۲6محمدرضا محمدی مغانی-انواع مقاطع برنجی۲۷

۱6۲6نوید طالئی زنجان-ورق مسی۲۷

۹۲۲علیمحمد-انواع اتصاالت لوله از فلزات آهنی۲۷

۷۲۱طاهر لطف اللهی- ریخته گری چدن سفید۲۷

۷۲۱طاهر لطف اللهی-ریخته گری چدن۲۷

۱۰۲۱حامد ادیب-بسته بندی غذاهای آماده و نیمه آماده۷4

۲4۲۱نوین پژوهان شمس زتگان-کنسانتره سرب۱3

بتول نجفلو-پوشاك راحتی زنانه و دخترانه، تاری پودی، دوخته ۱۸
۸۲۰شده

6۲۰داود ابراهیم خانی-کنسانتره خوراك دام۱5

6۲۰کریم محمودیها-انواع ماست پاستوریزه۱5

5۷۰۱۹نیك ریس- نخ پنبه۱۷

4۱۹ابوالفضل حسین غالمی-بسته بندی خشکبار۷4



استاخ زنجاخ

41

پیشرفت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحدکد آیسیکنوع پروژه

نیمه تمام باالی 
6۰ درصد

۸۱۸اصغر ایپکی-پارچه های صافی و فیلتر۲۹

4۱6هجرت گونای-کنسرو سبزیجات۱5

۲۷۹۱5پویا بافت ابهر-نخ پنبه پلی استر)اپن اند(۱۷

۱5۱3اکبر صادقی-آند وکاتد۲۷

۱6۱3ابراهیم صفرزاده- انواع پروفیل آهنی وفوالدی۲۷

۹۱3بهرام رزاقی-اتصاالت جوشی لوله از فلزات آهنی۲۷

6۱۱فاطمه رسولیان-ترشی مخلوط۷4

5۱۱محمود رجبی-استخراج رمز ارز۷۲

5۱۱ناهید فقیهی-استخراج رمز ارز۷۲

۲3۰۱۱پارس سویچ-انواع پستهای برق3۱

3۲۹رب بهرام زنگان-رب گوجه فرنگی۱5

۱4۸فرهاد خیبری- ریخته گری مس۲۷

۷۸نعمت اله محمدی مغانلو- ریخته گری مس۲۷

۱۲۸پارس کاوش طشك-شمش طال۲۷

۱۱۰۸حمید جهانگرد-علی و حسین آشفته- گونی پلی پروپیلن۱۷

۸۰۷ره کاو معدن-کنسانتره آهن۱3

6۷اسماعیل وفا-بسته بندی نمك تصفیه شده خوراکی )طعام(۷4

۱6۷آذر کیمیا خمسه- بسته بندی شوروترشی۱5

56بهنام امینی سفیداب-استخراج رمز ارز۷۲

3۰5ماد ماشین عدل زنگان-بازیافت آسفالت۲۹

555فرشید نجفی نیا-کنسانتره روی۱3

355محمود ضرابی-انواع جوراب مردانه۱۷

65سپیدان مهر البرز-استخراج رمز ارز۷۲

45رقیه رسولی- تصفیه روغن زیتون۱5

334علی وفا-کابل آنتن تلویزیون رنگی3۱

۸3محمدرضا قاسمی-شمش سرب از ضایعات۲۷
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پیشرفت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحدکد آیسیکنوع پروژه

نیمه تمام باالی 
6۰ درصد

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

۲3۰3پارس سویچ-پست برق کامپکت با عایق گازی )33 کیلوولت(3۱

۲۰3عمران امند-آب معدنی بدون گاز)بدون افزودنی(۱5

۷۲رنگین فلز آراز- ریخته گری مس۲۷

7. شهرستاخ سلطانیه
ســلطانیه بــا وســعتی حــدود ۱56 هکتــار در ناحیــه مرکــزی متمایــل بــه غــرب اســتان زنجــان، 4۸ درجــه و 4۸ دقیقــه طــول شــرقی 

کیلومتــری جنــوب خــاوری  جغرافیایــی و 36 درجــه و 36 دقیقــه عــرض شــمالی جغرافیایــی بــا ارتفــاع ۱۸۸۰ متــر از ســطح دریــا در 4۰ 

گرفتــه اســت. اســتان زنجــان قــرار 

7-1. سانتار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ سلطانیه
کــه ۲.۰۷۱ نفــر در آنهــا مشــغول بــه فعالیــت هســتند. در بخــش صنفــی نیــز،  شهرســتان ســلطانیه دارای ۲3 واحــد صنعتــی اســت 

کــه ۲.۲4۰ نفــر در ایــن واحدهــا  ایــن شهرســتان دارای ۸۹6 واحــد صنفــی اعــم از تولیــدی، خدمــات فنــی، توزیعــی و خدماتــی اســت 

کار هســتند جدول)۷-۱(جــدول)۲-۷(. مشــغول بــه 

جدول 7-1. سانتار بخش صنعتی شهرستاخ سلطانیه

سهم)درصد(اشتغال )نفر(تعداد واحدکد آیسیک رشته فعالیتردیف

۱۱3۱5۲۲.5

۲۱4۱۲۷۱.3

3۱55۲۰6۹.۹

4۱6۲5۸۸۲۸.4

5۱۷۱۲3۷۱۱.4

6۲4۲۲۲۷۱۱.۰

۷۲5۱3۲۱.5

۸۲6۷5۹5۲۸.۷

۹۲۸۱۹۸4.۷
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سهم)درصد(اشتغال )نفر(تعداد واحدکد آیسیک رشته فعالیتردیف

۱۰۲۹۱5۰.۲

۱۱36۱4۰.۲

۲3۲۰۷۱۱۰۰.۰مجموع

جدول 7-2. سانتار بخش صنفی شهرستاخ سلطانیه

سهم)درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف

۲6۷66۷3۰تولیدی۱

۱5۲3۸۰۱6خدمات فنی۲

3۹۰۹۷544توزیعی3

۸۷۲۱۸۱۰خدماتی4

۸۹6۲۲4۰۱۰۰جمع کل

7-2. سانتار جاعیت شهرستاخ سلطانیه
خ بیــکاری شهرســتان ســلطانیه مربــوط بــه ســال  آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــر

خ بیــکاری اســتان تــا ســال ۱4۰۰ بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران منتشــر  ۱4۰۰ اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــر

ح جــدول )۷-3( بــرآورد شــده اســت. شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال شهرســتان بــه شــر

جدول 7-3. جاعیت شهرستاخ سلطانیه

خ رشد )درصد(13961400ردیف نر

3۰3۱3/3جمعیت )هزار نفر(

۹۱۰۱۱/۱۱تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

۱۱۰جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

کــه جمعیــت شهرســتان ســلطانیه رشــد داشــته، تعــداد افــراد شــاغل نیــز  جــدول )۷-3( مشــهود اســت؛ طــی دوره 5 ســاله اخیــر 

افزایــش یافتــه، امــا جمعیــت بیــکار تغییــری نداشــته اســت.
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7-3. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ سلطانیه
بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان زنجــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان ســلطانیه در جــدول)۷-4( آورده شــده اســت. 

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

کــه ســطح تکنولــوژی آنهــا متوســط می باشــد.  ایــن شهرســتان در  فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت 

فعالیت هــای بازرگانــی از جملــه حمــل و نقــل زمینــی و حمــل و نقــل از طریــق خــط لولــه و فعالیت هــای پشــتیبان حمــل و نقــل و 

ــر و فعالیــت هــای وابســته نیــز دارای ظرفیــت اســت. کامپیوت ــی در حــوزه  در فعالیــت هــای خدمات

جدول 7-4 . نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ سلطانیه

بازرگانی و ندماتمعدخصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(

ندارد

حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط لوله)6۰(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )63(تولید منسوجات )۱۷(

دباغی و عمل آوردن چرم )۱۹(
کامپیوتر و فعالیت های وابسته )۷۲(

سایر فعالیت های کسب و کار )۷4(

7-4. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدخ وتجارت در افق 1404 
کشــور، بــا هــدف نــرخ بیــکاری 6.5 و نــرخ مشــارکت  بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

4۲ درصــد جمعیــت شهرســتان، جمعیــت بیــکاران و شــاغالن، تعــداد شــغل مــورد نیــاز تــا افــق ۱4۰4 و ســهم بخــش صنعــت، معــدن 

کــه دیــده می شــود از تعــداد 56۹  و تجــارت از ایــن میــزان بــه شــرح جــدول)۷-5(، پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. همانطــور 

گذاشــته شــده اســت.  شــغل مــورد انتظــار تــا ۱4۰4، حــدود 45 درصــد آن بــر عهــده وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 

جدول 7-5. پیش بینی جاعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستاخ سلطانیه

جاعیت
)هزار نفر(

جاعیت بیکار
)هزار نفر(

تعداد شاغالخ
)هزار نفر(

تعداد شغل مورد نیاز 
اشتغال صاتسهم)درصد()1399-1404(

۱,۱54۲636۹۲۰,4۰۱44.5۹,۰۷۸زنجان

3۲۱۱۰56۹44.5۲53سلطانیه
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ سلطانیه 7-5. طر
ــرار دادن مالحظــات آمایــش  ــا مدنظــر ق ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان ســلطانیه ب طبقه بنــدی طر

ــش از ۸۰  ــه بی ک ــده  ــناخته ش ــت ش ــتان دارای اولوی ــن شهرس ح در ای ــر ــوع 4۰ ط ــت. در مجم ــدول)۷-6( اس ح ج ــر ــه ش ــرزمین ب س

ــه  ــوط ب ــت دار مرب ــای اولوی ح ه ــر ــن ط ــدول مهمتری ــد. در ج ــی ده ــکیل م ــد تش ــر 6۰ درص ــام زی ــه تم ــای نیم ح ه ــر ــد آن را ط درص

کــه بــر ایــن اســاس رشــته فعالیــت هــای مربــوط بــه صنایــع مــواد  شهرســتان ســلطانیه بــه تفکیــک رشــته فعالیــت آورده شــده اســت 

غذایــی و آشــامیدنی )۱5( بیشــترین درصــد پیشــرفت را بــه خــود اختصــاص داده انــد.  

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ سلطانیه جدول 7-6. طر

کد نوع پروژه
پیشرفت اشتغال )نفر(نام واحدآیسیک

)درصد(

نیمه تمام باالی 
6۰ درصد

۲34۷۲کیان گرم نان-۱5

۷63علی طالبی-رشته غذایی۱5

3563تولیدی و بسته بندی سیوان زنجان-انواع آب آشامیدنی بسته بندی شده۱5

8. شهرستاخ طارم
ــه مرکزیــت شــهر »آببــر« تأســیس شــد. ایــن  کــه در ســال ۱3۷6 ب ــه اســتان زنجــان اســت  گان طــارم یکــی از شهرســتان های هشــت 

ــمال  ــتان از ش ــن شهرس ــت. ای ــکونی اس ــادی آن مس ــه ۱۰۲ آب ک ــت  ــادی اس ــتان و ۱55 آب ــج دهس ــش، پن ــامل دو بخ ــتان ش شهرس

کســتان اســتان قزویــن از جنــوب بــه شهرســتان ابهــر و از غــرب بــه شهرســتان زنجــان  گیــالن، از شــرق بــه شهرســتان تا بــه اســتان 

محــدود اســت.

8-1. سانتار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ طارم
ــه فعالیــت هســتند. در بخــش صنفــی نیــز، ایــن  ــه ۲۹۰ نفــر در آنهــا مشــغول ب ک شهرســتان طــارم دارای ۲۲ واحــد صنعتــی اســت 

کــه 3.۱۸5 نفــر در ایــن واحدهــا  شهرســتان دارای ۱.۲۷4 واحــد صنفــی اعــم از تولیــدی، خدمــات فنــی، توزیعــی و خدماتــی اســت 

کار هســتند جدول)۸-۱(جــدول)۲-۸(. ــه  مشــغول ب
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جدول 8-1. سانتار بخش صنعتی شهرستاخ طارم

سهم )درصد(اشتغال )نفر(تعداد واحدکد آیسیک رشته فعالیتردیف

۲۱46۹۱۲۷/۲۷

۷۲۰۱34/54

۱۲۲۹۱۸4/54

۱۷۷4۱64/54

۱۸۲66۹۷۲۷/۲۷

۲536۱34/54

۲۸۱56۸۲۲۷/۲۷

۲۲۲۹۰۱۰۰مجموع3۲

جدول 8-2.  سانتار بخش صنفی شهرستاخ طارم

سهم )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف

۲3۷5۹۲۱۸/6۰تولیدی۱

۲6۱653۲4/4۸خدمات فنی۲

5۸۸۱4۷۰46/۱5توزیعی3

۱۸۸4۷۰۱4/۷5خدماتی4

۱.۲۷43۱۸5۱۰۰جمع کل

8-2. سانتار جاعیت شهرستاخ طارم
خ بیــکاری شهرســتان طــارم مربــوط بــه ســال  آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــر

خ بیــکاری اســتان تــا ســال ۱4۰۰ بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران منتشــر  ۱4۰۰ اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــر

ح جــدول )۱( بــرآورد شــده اســت. شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال شهرســتان بــه شــر
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جدول 8-4. جاعیت شهرستاخ طارم

خ رشد)درصد(13961400ردیف نر

4۷4۹4/۲5جمعیت )هزار نفر(

۱4۱6۱4/۲۸تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

5۰-۲۱جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

کــه جمعیــت شهرســتان طــارم رشــد داشــته، تعــداد افــراد شــاغل نیــز افزایــش  جــدول )۸-۲( مشــهود اســت؛ طــی دوره 5 ســاله اخیــر 

کــه ناشــی از افزایــش جمعیــت فعــال در شهرســتان اســت.  کاهــش داشــته اســت  یافتــه و جمعیــت بیــکار 

8-3. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ طارم
بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان زنجــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان طــارم در جــدول)5( آورده شــده اســت. 

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

کــه ســطح تکنولــوژی آنهــا متوســط می باشــد.  ایــن شهرســتان در  فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت 

فعالیت هــای بازرگانــی از جملــه حمــل و نقــل زمینــی و حمــل و نقــل از طریــق خــط لولــه و فعالیت هــای پشــتیبان حمــل و نقــل و 

کامپیوتــر و فعالیــت هــای وابســته نیــز دارای ظرفیــت اســت. در فعالیــت هــای خدماتــی در حــوزه 

جدول 8-5 . نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ طارم

بازرگانی و ندماتمعدخصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(

ندارد

حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط لوله)6۰(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )63(تولید منسوجات )۱۷(

دباغی و عمل آوردن چرم )۱۹(
کامپیوتر و فعالیت های وابسته )۷۲(

سایر فعالیت های کسب و کار )۷4(

8-4. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدخ وتجارت در افق 1404 
خ  خ بیــکاری 6.5 و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر مالحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

مشــارکت 4۲ درصــد جمعیــت شهرســتان، جمعیــت بیــکاران و شــاغالن، تعــداد شــغل مــورد نیــاز تــا افــق ۱4۰4 و ســهم بخــش 
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کــه دیــده مــی  ح جــدول)۸-5(، پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. همانطــور  صنعــت، معــدن و تجــارت از ایــن میــزان بــه شــر

گذاشــته شــده  ــر عهــده وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت  ــا ۱4۰4، حــدود 45 درصــد آن ب شــود از تعــداد ۹۰۰ شــغل مــورد انتظــار ت

اســت. 

جدول 8-6. پیش بینی جاعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستاخ طارم

جاعیت
)هزار نفر(

جاعیت بیکار
)هزار نفر(

تعداد شاغالخ
)هزار نفر(

تعداد شغل مورد نیاز 
اشتغال صاتسهم )درصد()1399-1404(

۱,۱54۲636۹۲۰,4۰۱44.5۹,۰۷۸زنجان

5۱۱۱6۹۰۰44.54۰۰طارم

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ طارم 8-5. طر
ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان طــارم بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش  طبقه بنــدی طر

کــه بیــش از ۹۰  ح در ایــن شهرســتان دارای اولویــت شــناخته شــده  ح جــدول)۸-۷( اســت. در مجمــوع ۱۰۲ طــر ــه شــر ســرزمین ب

ــه  ــوط ب ــت دار مرب ــای اولوی ح ه ــر ــن ط ــدول مهمتری ــد. در ج ــی ده ــکیل م ــد تش ــر 6۰ درص ــام زی ــه تم ــای نیم ح ه ــر ــد آن را ط درص

ــر ایــن اســاس رشــته فعالیــت هــای مربــوط بــه صنایــع مــواد  کــه ب شهرســتان طــارم بــه تفکیــک رشــته فعالیــت آورده شــده اســت 

غذایــی و آشــامیدنی )۱5( بیشــترین درصــد پیشــرفت را بــه خــود اختصــاص داده انــد.  

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ طارم جدول 8-7. طر

اشتغال نام واحدکد آیسیکنوع پروژه
)نفر(

پیشرفت 
)درصد(

نیمه 
تمام 

باالی 6۰ 
درصد

363زیبا زیتون طارم-انواع ترشی )میوه ها و سبزیجات محافظت شده در سرکه(۱5

3۰6۱ایران جعفری-انواع شور کنسروی )میوه ها و سبزیجات محافظت شده در آب نمك(۱5

66۱حامد عسگری-انواع شور کنسروی )میوه ها و سبزیجات محافظت شده در آب نمك(۱5

۷6۱محمد عباسی-کنسرو سبزیجات۱5

۱۰43آیت اله نصیری- کنسروسبزیجات۱5

۱54۲شرکت صنایع غذایی پاییزان گیلوان- زیتون شور۱5

۱34۲مجتمع صنایع غذایی انوار-انواع زیتون کنسروی )کشاورزی(۱5
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اشتغال نام واحدکد آیسیکنوع پروژه
)نفر(

پیشرفت 
)درصد(

نیمه 
تمام زیر 
6۰ درصد

۱6۲۲کشت و صنعت گیلوان طارم-انواع شور کنسروی )میوه ها و سبزیجات محافظت شده در آب نمك(۱5

۱6۲۱کشت و صنعت گیلوان طارم-انواع ترشی )میوه ها و سبزیجات محافظت شده در سرکه(۱5

۷۲۱ایلیا زیتون طارم-انواع ترشی )میوه ها و سبزیجات محافظت شده در سرکه(۱5

۲۰۲۱جهانگیر صفری-انواع مربا )به غیر از مربای رژیمی بدون شکر(۱5

5۲۰علی رضا عماری-کنسرو سبزیجات۱5

5۱۸کیوان دادائی-کنسرو سبزیجات۱5

سید امیر قریشی-ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سردخانه در دمای باالی صفر 63
6۱3درجه سانتیگراد

۸۱۱زیتون سبز شیراب-انواع زیتون کنسروی )کشاورزی(۱5

5۱۰سید ربیع جعفری-انواع ترشی )میوه ها و سبزیجات محافظت شده در سرکه(۱5

3۲۷صنایع غذایی زمرد سبز طارم-انواع زیتون کنسروی )کشاورزی(۱5

۱۰۲مهراب چگینی- زیتون پرورده۱5

۱4۲بهرام بدیه- زیتون شور۱5

۲4۲حامد اسکندری- زیتون پرورده۱5

۸۲علی کریمی-انواع ترشی )میوه ها و سبزیجات محافظت شده در سرکه(۱5

43۲احمد چوپانی قیطوری-انواع زیتون کنسروی )کشاورزی(۱5

4۲نعمت عسگری-کنسرو سبزیجات۱5

۱6۲ابراهیم رسولی-کنسرو سبزیجات۱5

9. شهرستاخ ماه نشاخ
کیلومتــری شــمال غــرب شــهر زنـــجان قــرار دارد و می گوینــد ماهنشــان قدمتــی چهــار هزارســاله دارد  شهرستـــان مــاه نشــان در ۱۱3 

کنــون ایــن شهرســتان شــامل دو بخــش )مرکــزی و انگــوران( دو شهر)ماهنشــان و دنــدی( می باشــد. .هــم ا

9-1. سانتار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ ماه نشاخ
کــه ۱.۲۲۹ نفــر در آنهــا مشــغول بــه فعالیــت هســتند. در بخــش صنفــی نیــز،  شهرســتان مــاه نشــان دارای ۲۹ واحــد صنعتــی اســت 

کــه ۲.۸45 نفــر در ایــن  ایــن شهرســتان دارای ۱.۱3۸ واحــد صنفــی اعــم از تولیــدی، خدمــات فنــی، توزیعــی و خدماتــی اســت 

کار هســتند جــدول)۹-۱(  جــدول)۲-۹(. ــه  واحدهــا مشــغول ب
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جدول 9-1. سانتار بخش صنعتی شهرستاخ ماه نشاخ

سهم )درصد(اشتغال )نفر(تعداد واحدکد آیسیک رشته فعالیتردیف

۱۱4۱۱۰3/44

۲۱3۲4۹۸6/۸۹

33۷۸۹6۲۷/5۸

4۲۷۸53۹۲۷/5۸

5۲4۱۱۷3/44

6۲6۷4۱۲4/۱3

۷۷۲۱63/44

۸۲3۱۲۲3/44

۲۹۱.۲۲۹۱۰۰مجموع۹

جدول 9-2. سانتار بخش صنفی شهرستاخ ماه نشاخ

سهم )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف

۲3۰5۷5۱۸/۷۹تولیدی۱

۲۲۹5۷۲۱5/5۰خدمات فنی۲

5۸۰۱.45۰5۰/۹6توزیعی3

۹۹۲4۸۸/6۹خدماتی4

۱.۱3۸۲.۸45۱۰۰جمع کل

9-2. سانتار جاعیت شهرستاخ ماه نشاخ
خ بیــکاری شهرســتان مــاه نشــان مربــوط بــه  آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــر

خ بیــکاری اســتان تــا ســال ۱4۰۰ بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران  ســال ۱4۰۰ اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــر

ح جــدول )۹-3( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال شهرســتان بــه شــر
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جدول 9-3. جاعیت شهرستاخ ماه نشاخ

خ رشد )درصد(13961400ردیف نر

4۰4۲5جمعیت )هزار نفر(

۱۲۱3۸/33تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

۱۱۰جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

کــه جمعیــت شهرســتان مــاه نشــان رشــد داشــته، تعــداد افــراد شــاغل نیــز  جــدول )۹-3( مشــهود اســت؛ طــی دوره 5 ســاله اخیــر 

افزایــش یافتــه، امــا جمعیــت بیــکار تغییــری نداشــته اســت.

9-3. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ ماه نشاخ
بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان زنجــان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان مــاه نشــان در جــدول)۹-4( آورده شــده اســت. 

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

کــه ســطح تکنولــوژی آنهــا متوســط می باشــد.  ایــن شهرســتان در  فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت 

ــی در  بخــش معــدن در حــوزه اســتخراج ســنگ هــای فلــزی )۱3( دارای مزیــت اســت. همچنیــن در بخــش فعالیــت هــای خدمات

ــته دارای ظرفیــت اســت. ــای وابس ــر و فعالیــت ه کامپیوت ــوزه  ح

جدول 9-4 . نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستاخ ماه نشاخ

بازرگانی و ندماتمعدخصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(

استخراج	سنگ	های	فلزی	)13(

کامپیوتر و فعالیت های وابسته )۷۲( تولید منسوجات )۱۷(

دباغی و عمل آوردن چرم )۱۹(

سایر فعالیت های کسب و کار )۷4(تولید فلزات اساسی )۲۷(

9-4. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدخ وتجارت در افق 1404 

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

4۲ درصــد جمعیــت شهرســتان، جمعیــت بیــکاران و شــاغالن، تعــداد شــغل مــورد نیــاز تــا افــق ۱4۰4 و ســهم بخــش صنعــت، معــدن 

کــه دیــده مــی شــود از تعــداد ۷6۱  و تجــارت از ایــن میــزان بــه شــرح جــدول)۹-5(، پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. همانطــور 

گذاشــته شــده اســت.  شــغل مــورد انتظــار تــا ۱4۰4، بیــش از 4۰ درصــد آن بــر عهــده وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
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جدول 9-5. پیش بینی جاعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستاخ ماه نشاخ

جاعیت
)هزار نفر(

جاعیت بیکار
)هزار نفر(

تعداد شاغالخ
)هزار نفر(

تعداد شغل مورد نیاز 
اشتغال صاتسهم )درصد()1399-1404(

۱,۱54۲636۹۲۰,4۰۱44.5۹,۰۷۸زنجان

43۱۱4۷6۱44.533۸ماهنشان

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ ماه نشاخ 9-5. طر

ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان مــاه نشــان بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش  طبقه بنــدی طر

ــه بیــش از ۷۰  ک ح در ایــن شهرســتان دارای اولویــت شــناخته شــده  ح جــدول)۹-6( اســت. در مجمــوع ۷۷ طــر ــه شــر ســرزمین ب

ــه  ــوط ب ــت دار مرب ــای اولوی ح ه ــر ــن ط ــدول مهمتری ــد. در ج ــی ده ــکیل م ــد تش ــر 6۰ درص ــام زی ــه تم ــای نیم ح ه ــر ــد آن را ط درص

کــه بــر ایــن اســاس رشــته فعالیــت هــای مربــوط بــه تولیــد فلــزات  شهرســتان مــاه نشــان بــه تفکیــک رشــته فعالیــت آورده شــده اســت 

کامپیوتــر و فعالیــت هــای وابســته )۷۲( بیشــترین درصــد پیشــرفت را بــه خــود اختصــاص داده انــد.   اساســی )۲۷( و 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدخ و تجارت شهرستاخ ماه نشاخ جدول 9-6. طر

پیشرفت اشتغال )نفر(نام واحدکد آیسیکنوع پروژه
)درصد(

نیمه تمام باالی 
6۰ درصد

4۲۸۱تورال روی پارس-شمش روی۲۷

46۹حسین صادقی نژاد-شمش سرب از ضایعات۲۷

۹6۸حامد خسروشاهی- شمش سرب۲۷

3۰63صنعت ذوب روی میثاق- شمش  روی۲۷

54۰اسداله رزی-استخراج رمز ارز۷۲

۲۰۱۰مسعود محمدی-آب معدنی بدون گاز)بدون افزودنی(۱5

۲5۲عبداله مهر افروز-ورق کبالت۲۷

۱۰۱پیمان نورآذر-شمش مس۲۷

۱۲۱جالل شیخ محمدی فرد-اکسید روی۲۷

4۱۱کانی یابان زنگان-شمش کادمیوم۲۷

3۰۱محسن شریعتی-شمش نیکل۲۷
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پیشرفت اشتغال )نفر(نام واحدکد آیسیکنوع پروژه
)درصد(

نیمه تمام زیر 6۰ 
درصد

۱5۱مهدی حسینعلی-اکسید روی۲۷

۷۰۰سیروس بیگدلی-شمش نیکل۲۷

4۰۰صیادعلی ایوبی-اکسید روی۲۷

5۷۰سعید میرزایی-شمش نیکل۲۷

10. جاع بندی استاخ زنجاخ

10-1. بررسی وضعیت موجود در استاخ
کشـــور را بـــه خـــود اختصـــاص داده  کشـــور از جمعیـــت  کشـــور و ۱.3۲ درصـــد از جمعیـــت  اســـتان زنجــان ۱.34 درصـــد از مســـاحت 

خ رشـد جمعیـت ایـن اســـتان نیـز طـــی دوره ۱3۹۰-۱3۹5 معـادل ۰.۸۱ درصـد  اســـت. براســـاس آخریـــن اطاعـــات مرکـــز آمـــار ایـــران نـر

کشـــوری در بخـــش صنعـــت حـــدود ۲.۱۲ درصـــد و در بخـــش معـــدن ۰.۰6 درصـــد  بـــوده اســـت.  ســـهم ایـــن اســـتان از ارزش افـــزوده 

کلیـدی در حـوزه تولیـد )صنعتـی و معدنـی( و تجـارت اسـتان زنجان میتـوان بـه مـوارد زیـر  بـوده اسـت. از مهمتریـن زیرسـاختهای 

اشـــاره داشـت:

۲۱تعداد شهرک ها و ناحیه صنعتی مصوب

۱۷نواحی صنعتی در حال بهره برداری)واگذاری زمین(

ح زیر قرار دارند. از منظر تعداد واحدهای صنعتی، 4۰.3 درصد صنایع استان تنها در سه رشته فعالیت صنعتی به شر

کانی غیرفلزی)۲6( با سهمی حدود ۱6 درصد	  سایرمحصوالت 

ساخت فلزات اساسی)۲۷( با سهمی حدود ۱3.5 درصد	 

صنایع غذایی و آشامیدنی)۱5( با سهمی حدود ۱۰.۸ درصد	 

ضمن آنکه 63 درصد از مجموع صنایع فعال استان نیز در شهرستان زنجان استقرار دارند.
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10-2. مزیت های استاخ زنجاخ با مالحظات آمایش سرزمین
مزیت های استان زنجان بر اساس مالحظات آمایش سرزمین در جدول زیر ارایه شده است.

10-1. اهم مزیت های صنعتی، معدنی و تجاری استاخ زنجاخ

بازرگانی و ندماتمعدخصنعتشهرستاخ

ابهر

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(

ندارد

حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط 
لوله)6۰(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل تولید منسوجات )۱۷(
)63(

کامپیوتر و فعالیت های وابسته )۷۲(تولید پوشاک )۱۸(

سایر فعالیت های کسب و کار )۷4(دباغی و عمل آوردن چرم )۱۹(

تولید فلزات اساسی )۲۷(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای 
دیگر )۲۹(

ایجرود

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(

ندارد

حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط 
لوله)6۰(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل تولید منسوجات )۱۷(
)63(

کامپیوتر و فعالیت های وابسته )۷۲(دباغی و عمل آوردن چرم )۱۹(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای 
سایر فعالیت های کسب و کار )۷4(دیگر )۲۹(

خدابنده

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(

ندارد

کامپیوتر و فعالیت های وابسته )۷۲( تولید منسوجات )۱۷(

دباغی و عمل آوردن چرم )۱۹(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای 
سایر فعالیت های کسب و کار )۷4(دیگر )۲۹(

خرمدره

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(

ندارد

حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط 
لوله)6۰(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل تولید منسوجات )۱۷(
)63(

کامپیوتر و فعالیت های وابسته )۷۲(دباغی و عمل آوردن چرم )۱۹(

سایر فعالیت های کسب و کار )۷4(تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )۲۹(
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بازرگانی و ندماتمعدخصنعتشهرستاخ

زنجان

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(

استخراج سنگ 
های فلزی )۱3(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل 
)63(

تولید منسوجات )۱۷(

تولید پوشاک )۱۸(

دباغی و عمل آوردن چرم )۱۹(

کامپیوتر و فعالیت های وابسته )۷۲(
تولید فلزات اساسی )۲۷(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات 
)۲۸(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای 
دیگر )۲۹(

سایر فعالیت های کسب و کار )۷4( تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در 
جای دیگر )3۱(

سلطانیه

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(

ندارد

حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط 
لوله)6۰(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل تولید منسوجات )۱۷(
)63(

دباغی و عمل آوردن چرم )۱۹(
کامپیوتر و فعالیت های وابسته )۷۲(

سایر فعالیت های کسب و کار )۷4(

طارم

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(

ندارد

حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از طریق خط 
لوله)6۰(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل تولید منسوجات )۱۷(
)63(

دباغی و عمل آوردن چرم )۱۹(
کامپیوتر و فعالیت های وابسته )۷۲(

سایر فعالیت های کسب و کار )۷4(

ماه نشان

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )۱5(

استخراج	سنگ	
های	فلزی	

)13(

کامپیوتر و فعالیت های وابسته )۷۲( تولید منسوجات )۱۷(

دباغی و عمل آوردن چرم )۱۹(

سایر فعالیت های کسب و کار )۷4(تولید فلزات اساسی )۲۷(
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10-3. سطح فناوری صنایع استاخ زنجاخ
بررســــی وضعیــــت ســــطح فــــناوری صنایــــع موجــــود اســــتان زنجــان نیــــز نشــــان مــی دهــــد 4۲.6 درصــــد صنایــــع )بیشــــترین( در 

ســــطح متوســــط پاییــــن و 4.4 درصــــد صنایــــع )کمتریــــن( در ســــطح فنــــاوری بــــاال قــــرار دارنــــد )جــــدول۱۰.-۲(

جدول 10-2. سطح تکنولوژی صنایع استاخ زنجاخ

سهمتعدادعنواخ

6۲4.4فناوری باال

4۰۱۲۸.۸فناوری متوسط باال

5۹34۲.6فناوری متوسط پایین

336۲4.۱فناوری پایین

۱3۹۲۱۰۰جمع کل

گذاری  4. منطقه بندی و اعطای مشوق های سرمایه 

کشــور و بــا درنظــر  کمتــر توســعه یافتــه در  بــا هــدف ارائــه هدفمنــد و اثربخــش مشــوق های ســرمایه گذاری بــه مناطــق محــروم و 

گرفتـــن شـــاخص های چندگانـــه نظیـــر اشـــتغال و تعـداد بنـگاه فعـال بخـش صمـت در شهرسـتان؛ سـهم از اشـتغال صنعتـی و سـهم 

ح هـــای نیمه تمـام صنعتـی، معدنـی و تجـاری؛  کـد شهرسـتان؛ تعـداد طر از تعـــداد بنـــگاه صنعتـــی شهرســـتان؛ تعـــداد بنگاه هـای را 

تطبیـــق بـــا تصویب نامـــه شناســـایی مناطـق محـــروم )۱4۰۱؛ هـدف اشـتغال بخـش صمـت شهرسـتان طـی دوره 4 سـاله، طرحهـای 

ح نیمه تمـام و شـاخص نظـرات خبـرگان بومـی و محلـی،  نیمه تمـــام بیـــش از 5۰ درصد پیشـــرفت فیزیکـــی شهرســـتان، اشـتغال طـــر

کشـــور بـــه چهـــار منطقـــه توســـعه نیافتـــه )منطقـــه۱ :ســـطح پاییـن توســـعه صنعتـی، معدنـــی و تجـاری، فاقـد زیرســـاخت های الزم و 

کم برخــوردار )منطقــه۲: ســــطح پاییــن توســعه صنعتــی،  ح هــــای نیمــــه تمــــام بــرای ایجــاد اشــــتغال مطلــوب،(  کفایــــت طر عــــدم 

معدنـی و تجـاری، زیرسـاخت هـای ضعیـف(، عادی/نرمـال )منطقـه3:  مناسـب بـه لحـاظ اشـتغال صنعتـی( و برخـوردار )منطقـه4: 

اشــــتغال صنعتــــی بیــــش از ظرفیــــت منطقــه( تقســیم شــــده اســت. اهــم سیاســت های مــورد نیــاز بــرای توســعه اشــتغال زایی در 

مناطـــق مختلـف به اختصـار عبارتنـد از: 

ح های ایجادی و زیرساختی؛	  سیاست اشتغال در منطقه1:  تعریف طر

ح	  کـــد و درصـورت نیـــاز تعریـف طـر ح هـــای نیمه تمـــام، احیـــای واحدهـــای را   سیاســـت اشـــتغال در منطقـــه2: تکمیـــل طر

توسـعه ای و ایجـادی؛

 سیاسـت اشـتغال در منطقـه3: حفـظ و بهبـود وضعیـت اشـتغال موجـود بـا افزایـش ظرفیـت واحدهـای فعـال و احیـای	 

کـد؛ واحدهـای را 

کار )ایجاد اشتغال پایدار( با توسعه خدمات پشتیبان تولید و تجارت؛	  سیاست اشتغال در منطقه4: افزایش عمق بازار 
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بــا توجــــه بــــه شــــکل گیری ســــتاد ســــرمایه گذاری در وزارت صنعــــت، معــــدن و تجــــارت، خروجــــی طرحهــــای اولویــــت دار اســــتان 

ح موسســــه مطالعــــات و پژوهشهــــای بازرگانــــی درخصــــوص اولویت بنــــدی فعالیــت هــــای  زنجــان براســــاس خروجی هــــای »طــــر

صنعتــــی، معدنــــی و تجــــاری استانی-شهرســــتانی منطبق بــــر مالحظــــات آمایــش« و پــس از صحه گــــذاری میدانــی هیـات ارزیابـی 

ح هـــای ســـرمایه گذاری اســـتان در مناطـــق چهارگانـــه فــــوق در  به عنـــوان ورودی هـــای ایـــن ســـتاد جهـــت اعطـــای مشـــوق بـــه طر

کار قــــرار دارد. دســــتور 

ح های اولویت دار استاخ 10-5. طر
ح آن پیشـرفت  کــه حــدود ۷۲  طـر ح نیمــه تمــــام در اســتان زنجان  کــــه از مجمــــوع بیــــش از ۱543 طر بررســــی ها نشــــان می دهــــد 

فیزیکـــی بـاالی 6۰ درصد دارد. 

کــه چنانچــه ح هــــای نیمه تمــام اســتان بــا شــاخص های مختلفــــی طبقه بنــدی شــده اســت  کــــه طر  خاطــــر نشــــان می ســــازد 

ح هــا بــه بهره بــرداری برســد بالــغ بــر 5۷ هــزار شــغل ایجــاد خواهــد شــد:  تمامــی ایــن طر

کل استان؛ 	  ح )با سهم 4.3 درصد( در  ح های نیمه تمام باالی 6۰ درصد پیشرفت شامل ۷۲ طر طر

ح نیمه تمام اولویت دار بین صفر تا 5۹ درصد پیشرفت منطبق بر مالحظات آمایشی؛	  ۱4۷۱ طر

کد صنعتی، معدنی	  ح را کامل  4۹ طر بررسی وضعیت احیاء یا تعطیلی 
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