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1. معربی استاا ساناا
از  برخــورداری  بــا  و  کشــور  مســاحت  درصــد   5.9 مســاحت،  مربــع  کیلومتــر   97491 بــا  ســمنان  اســتان  عمومــی:  مشــخصات 

آخریــن اطالعــات مرکــز  براســاس  اســت. همچنیــن  بــه خــود اختصــاص داده  را  کشــور  از جمعیــت  702.360نفــر 0.8 درصــد 

ــه  ــمال ب ــتان از ش ــن اس ــت.  ای ــوده اس ــهر  ب ــش و 20 ش ــتان، 15 بخ ــتان دارای8 شهرس ــن اس ــال 1399، ای ــان س ــران در پای ــار ای آم

ــه  ــرب ب ــوی و از غ ــان رض ــتان خراس ــه اس ــرق ب ــان، از ش ــزد و اصفه ــتان های ی ــه اس ــوب ب ــدران، از جن ــتان و مازن گلس ــتان های  اس

اســتان های تهــران و قــم محــدود شــده اســت.
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جدول  1-1 مشخصات استاا ساناا

97491مساحت )کیلومترمربع(

5.9مساحت استان نسبت به کل کشور )درصد(

702360جمعیت استان )نفر(

0.8جمعیت استان نسبت به کل کشور )درصد(

موقعیت مکانی

از شمال: به استان های گلستان و مازندران

از جنوب: به استان های یزد و اصفهان

از شرق :به استان خراسان رضوی

از غرب :به استان های تهران و قم

215 کیلومترفاصله تا تهران

تقیسمات استانی

شهرستان 8

شهر20

بخش15

داردفرودگاه، سد، راه آهن، نیروگاه

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

جدول  1-2. شاخص های کالا استاا ساناا

مقدارشاخص های کالا

2067489ارزش افزوده صنعت استان سال 1398 )میلیون ریال(

925771ارزش افزوده صنعت کشور سال 1398)میلیارد ریال(

777349ارزش افزوده معدن استان سال 1398 )میلیون ریال(

1020341ارزش افزوده معدن کشور سال 1398)میلیارد ریال(

2.4سهم استان از ارزش افزوده صنعت کشور سال 1398 )درصد(

0.07سهم ارزش افزوده معدن کشور سال 1398 )درصد(

63268165صادرات استان سال 1399 ) دالر(

34794صادرات کشور سال 1399)میلیون دالر(

0.2سهم استان از صادرات کشور )درصد(

ماخذ: مرکز آمار ایران، سازمان توسعه و تجارت ایران

مطابــق جــدول فــوق ارزش افــزوده صنعــت و معــدن در اســتان ســمنان بــه ترتیــب معــادل 2067489 و 777349 میلیــون ریــال بــوده اســت 

کــه ســهم 2.4 درصــدی از ارزش افــزوده صنعــت و 0.07 درصــدی از ارزش آفــزوده معــدن درکل کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

جدول  1-3. ناای کلی و وضعیت صنعت، معدا و تجارت استاا ساناا

شلرک های صنعتیواحدهای صنفیواحدهای صنعتی، معدنی  موجودجاعیتوسعتشلرستاا

سهم شهرک ها از سهمتعدادسهمنفرسهمکلیومتر مربع
سهمتعدادسهمتعداداستقرار صنایع

43294.4138842502.831.510373.227.7آرادان

1403314.49419013.41317.335.8501215.427.7دامغان 

92229.5155232.21116.216.15761.8311.5سرخه

1101711.31965212842423.677.3829225.527.7سمنان 

4340544.52186283122912.747924228.4415.4شاهرود

51825.3774211177943.386.4457814623.1گرمسار

19432474756.8613.426.624657.6415.4مهدی شهر

83568.6387185.5140.842.913614.227.7میامی

97491100702360100179910067.43256910026100کل استان

ماخذ: دفتر آمار معاونت برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز آمار ایران
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نواحــی صنعتــی و تجــاری و وضعیــت واحدهــای صنعتــی موجــود: براســاس اطالعــات زیرســاخت های فعالیت هــای صنعتــی 

ــی  ــی و معدن ــای صنعت ــداد واحده ــت. تع ــرداری اس ــال  بهره ب ــی در ح ــه صنعت ــهرک و 16 ناحی ــتان دارای 10 ش ــن اس ــاری، ای و تج

گرمســار قــرار دارنــد. کــه از ایــن تعــداد بیــش از 43 درصــد در شهرســتان  اســتان بیــش از 1799 واحــد اســت 

وضعیــت صنعــت اســتاا: تعــداد واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان بیــش از 1799واحــد بااشــتغال بالــغ بــر 53578 نفــر 

کــه از ایــن تعــداد بیــش  کــه ســهمی حــدود 2درصــد از منظــر اشــتغال نســبت بــه کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت  می باشــد 

گرمســار و دومیــن شهرســتان ســمنان بــا ســهم 23.6 درصــدی قــرار دارنــد. همچنیــن 67.4 درصــد  از 43 درصــد در شهرســتان  

صنایــع اســتان در محــدوده شــهرک های صنعتــی فعــال می باشــند.

وضعیــت معــادا اســتاا: ســمنان حــدود 262  پروانــه معــدن فعــال  بــا ذخیــره اســمی 21.8 میلیــون تــن و اشــتغال 3443 نفــر 

دارد . مهمتریــن معــادن اســتان بــه جــزء شــن و ماســه، رس، سنگ الشــه ســاختمانی، ســنگ های تزئیتــی و ذغالســنگ اســت.

منظــر  از  اســتان  ایــن  دارد.  اختیــار  در  را  کشــور  صنفــی  واحدهــای  کل  از  درصــد   1 ســمنان  بازرگانــی،  حــوزه  در  بازرگانــی:  بخــش 

کاال، بــا دارا بــودن 2 ســیلو، 10ســردخانه را در ارتبــاط بــا فعالیت هــای بازرگانــی در اختیــار دارد. )جــداول 4-1( زیرســاخت های نگهــداری 

جدول  1-4. زیرساخت های استاا

تعدادزیرساخت ها

26تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

7253مساحت شهر ک ها)شهرک ها(

93.8توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )سهم(

6تعداد انبار )گندم(

2تعداد سیلو 

10تعداد سردخانه صنعتی

1گمرک

1-1. تولیدات عاده استاا ساناا
کانی هــای غیرفلــزی )بتــن، آجــر  ــا  گــچ، آهــک، سنگ الشــه، مــارن، تراورتــن، انــواع صناعــی مرتبــط ب تولیــدات صنعتــی و معدنــی: 

ســفال( و صنایــع شــیمیایی ماننــد انــواع مــواد شــوینده؛ بهداشــتی

کلزا،  زردآلو ، خرما، گندم، جو،  تولیدات کشاورزی: محصوالت کشاورزی شامل پسته، انار

در جدول )5-1 وضعیت طرح های در دست  اجرای صنعتی و معدنی استان سمنان ارائه شده است.
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ح های در دست اجرای صنعتی و معدنی استاا ساناا جدول  1-5. وضعیت طر

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

0311665482436806 تا 20 درصد

2074354732070 تا 40 درصد

40397043368 تا 60 درصد

60141426045537 تا 80 درصد

804617519716 تا 100 درصد

341675744527500کل

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

ــا ســرمایه  کــه اشــتغالی75744  معــادل هــزار نفــر و ب مطابــق جــدول فــوق تعــداد طرح هــای اســتان ســمنان 3416 طــرح اســت 

ــی ایجــاد خواهــد شــد. 527500 میلیــارد ریال

ح های در دست اجرای صنعتی، معدنی در شلرستاا های استاا ساناا جدول  1-6. وضعیت طر

سلم)درصد(مجاوع )تعداد(100-8080.1-6060.1-4040.1-2020.1-0نام شلرستاا

70122752.2آرادان

202741432306.7دامغان

1161711331504.4سرخه

17771852411183553.7سمنان

215712672567.5شاهرود

6632025561978322.9گرمسار

70514802.3مهدی شهر

312170.2میامی

31167439141463416100کل استان

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

برنامــه اولویت گــذاری تعریــف و تکمیــل طرح هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری اســتان ســمنان براســاس اســناد ملــی و اســتانی 

آمایــش ســرزمین )مصوبــه شــماره 715031 مــورخ 1399/12/27 شــورای عالــی آمایــش( و جمع بنــدی نظــرات خبــرگان و ذی نفعــان 

بخــش خصوصــی و دولتــی در نشســت های کارشناســی اســتان بــا هــدف اشــتغال زایی و توســعه صنعتــی، معدنــی و تجــاری اســتان 

- شهرســتان تدویــن شــده اســت.
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2. شلرستاا آراداا
، از شــرق بــه شهرســتان ســرخه، از جنــوب بــه  گرمســار شهرســتان آرادان از شــمال بــه شهرســتان فیروزکــوه،  از غــرب بــه شهرســتان 

اســتان اصفهــان و از شــمال بــه اســتان تهــران محــدود شــده اســت. 

2-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا
در شهرســتان آرادان از مجمــوع 1087واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 

95.4 درصــد بــا پروانــه صنفــی و 4.6 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. 

همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 4136 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان آرادان، حــدود 

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

جــدول)2-1( و جــدول)2-2(.

جدول  2-1ساختار بخش صنعتی شلرستاا آراداا

ح رشته بعالیتردیف (تعداد واحدشر سلم)درصد(اشتغال)نفر

1110.7استخراج سایر سنگ های معدنی )14(1

21348.7صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(2

2291.9تولید منسوجات )17(3

21197.7تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(4

4382.5صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته ای )23(5

1437124صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(6

1140.9تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(7

1836123تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(8

237724تولید فلزات اساسی )27(9

190.6تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(10

170.5تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(11

1463تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(12

1281.8سایر فعالیت های کسب و کار )74(13

501544100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب
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جدول  2-2ساختار بخش صنفی شلرستاا  آراداا

سلم)درصد(اشتغالتعداد واحدنوع بعالیتردیف

141352.513.6تولیدی1

18245517.6خدمات فنی2

11027510.6خدماتی3

604151058.2توزیعی4

10372592.5100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

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

، جمعیــت شهرســتان آرادان 8.8 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  جــدول )3-2( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کاهــش 4.3 و جمعیــت بیــکار افزایــش 81.9 درصــدی داشــته اســت. افــراد شــاغل 

جدول  2-3جاعیت شلرستاا آراداا

خ رشد13951399ردیف نر

13884151028.8جمعیت 

4.3-42454062تعداد افراد شاغل 

18233181.9جمعیت بیکار 

ماخذ: مرکز آمار ایران

2-3.نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا آراداا
بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان ســمنان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان آرادان بــه جــدول)2-4( برنامه ریــزی شــده 

کــه بخــش  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. رشــته  عمــده فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت 

فعالیت هــای تولیــد صنایــع غذایــی و آشــامیدنی، تولیــد مــواد و محصــوالت شــیمیایی، الســتیک و پالســتیک و تولیــد ماشــین آالت 

و تجهیــزات  از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان بــه شــمار مــی رود.  
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جدول  2-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا آراداا

معداصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج سایر سنگ های معدنی )14(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

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

فعالیت های کسب و کار )74(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

2-4. اشتغال مسلوب  شلرستاا آراداا بخش صنعت معدا وتجارت در ابق 1404
کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان ســمنان 42.5 هــزار نفــر  بررســی های انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 841 نفــر )2 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان آرادان اســت.  از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش  خواهــد بــود 

صنعــت، معــدن و تجــارت 433 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول  2-5. پیش بینی جاعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاا آراداا

جاعیتعنواا
)  )هزار نفر

جاعیت
 بیکار

تعداد
 شاغالا 

تعداد شغل مورد 
نیاز )1399-1404(

سلم صات 
)درصد(

اشتغال صات 
) )هزار نفر

83900017240247994252351.521899سمنان

1659034049084151.5433آرادان

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا آراداا 2-5. طر
طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان آرادان بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش 

ســاخت  بــه  مربــوط  شهرســتان  ایــن  بــه  مربــوط  اولویــت دار  طرح هــای  مهمتریــن  اســت.  جــدول)6-2(،  شــرح  بــه  ســرزمین 

ایــن  کــه  فابریکی)28(اســت  فلــزی  محصــوالت  و  ازنفــت)23(  حاصــل  وفراورده هــای  کک  شــیمیائی)24(،  موادومحصــوالت 

فعالیت هــا در ایــن شهرســتان درصــد پیشــرفت بــاالی 60 درصــد دارنــد. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای 

کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طرح هــای  ــا 59 درصــد  ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 ت

گیرنــد.  شهرســتان آرادان قــرار 
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا آراداا جدول  2-6. طر

نوع 
ح رشته بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 60
ی 

باال
ام 

تم
مه 

1089.18صنایع تولیدی نیکان شیمی ارسساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(نب

3080.52ابوالفضل عبدلی آتدره سیساخت فلزات اساسی)27(

860.3پترو قیران پاسارگادکک وفراورده های حاصل ازنفت)23(

560.14فاطمه پریمیساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

صد
در

 59
 تا 

م 0
ما

ه ت
یم

ن

3047.5عایق کویر تهرانساخت فلزات اساسی)27(

3516قطران شیمی ایلیاکک وفراورده های حاصل ازنفت)23(

404.2امیرهوشنگ اقبال پورکک وفراورده های حاصل ازنفت)23(

104امیرهوشنگ اقبال پورمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

154امیرهوشنگ اقبال پورمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

502امیرهوشنگ اقبال پورمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

252حمیدرضا شرفخانیساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

151نوآوران ناریه پارسساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

حد 
 وا

یاء
اح

19اسید کلریدریک و اسید سولفوریک کیمیا زاج گرمسار

20انواع کودمقوی سازان زمین

12گچ جمشید تفضلی زحمت کش

14طناب و نخ از پلی پروپیلن بی نظیر پالست کویر

8انواع قیرسعید قربانی

10انواع قیررسا بام شرق

46مینی بوس توسعه بین الملل لوتوس

15اسید کلریدریک جوهر نمک هادی هیودی

28اسید کلریدریک جوهر نمک مجتمع شیمیایی سپیدان آرادان

8انواع قیرحمید قاسم پور

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت
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3. شلرستاا دامغاا
شهرستان دامغان از غرب به شهرستان سمنان، از شرق به شهرستان شاهرود و از جنوب به خور و بیانک محدود شده است. 

3-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا
 در شهرســتان دامغــان از مجمــوع 5143 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 97.5 درصــد 

بــا پروانــه صنفــی و 2.5 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع 

اشــتغال نزدیــک بــه 15750 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان دامغــان، حــدود 79.5 درصــد اشــتغال از طریــق 

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

جدول  3-1 . ساختار بخش صنعتی شلرستاا دامغاا

ح بعالیت ردیف (تعداد واحدشر سلم)درصد(اشتغال)نفر

1401.2استخراج زغال سنگ )10(1

1140.4استخراج سنگ های فلزی )13(2

8912.8استخراج سایر سنگ های معدنی )14(3

111895.9صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(4

21304تولید منسوجات )17(5

2381.2تولید چوب و محصوالت چوبی )20(6

160.2تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(7

81253.9صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته ای )23(8

61454.5صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(9

3321تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(10

3482526تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(11

763320تولید فلزات اساسی )27(12

1939612تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(13

3501.6تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(14

150.2تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی )30(15

6862.7تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر )31(16

1230.7تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(17

53049.4تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(18
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ح بعالیت ردیف (تعداد واحدشر سلم)درصد(اشتغال)نفر

5270.8تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر )36(19

2210.7بازیافت )37(20

2130.4ساختمان )45(21

3280.9سایر فعالیت های کسب و کار )74(22

1313222100جمع کل
ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول  3-2. ساختار بخش صنفی شلرستاا دامغاا

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال )نفر

855213717تولیدی1

967241719.3خدمات فنی2

903225718خدماتی3

2287571745.6توزیعی4

501212528100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

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

، جمعیــت شهرســتان دامغــان 8.8 درصــد رشــد داشــته،  جــدول )3-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

ــت. ــته اس ــدی داش ــش 26.4 درص کاه ــکار  ــت بی ــش 9.4  و جمعی ــاغل افزای ــراد ش ــداد اف تع

جدول  3-3. جاعیت شلرستاا دامغاا

خ رشد دوره13951399ردیف نر

941901024608.8جمعیت 

25192275509.4تعداد افراد شاغل 

26.4-30592250جمعیت بیکار 

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

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

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

کانــی غیرفلــزی، تولیــد  صنایــع مــواد غذایــی و آشــامیدنی، صنایــع تولیــد مــواد و محصــوالت شــیمیایی، تولیــد ســایر محصــوالت 

ماشــین آالت و تجهیــزات از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان بــه شــمار مــی رود.  

جدول  3-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا دامغاا

بازرگانی و خدماتمعداصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج زغال سنگ )10(
استخراج سنگ های فلزی )13(

استخراج سایر سنگ های 
معدنی )14(

فعالیت های پشتیبان و کمکی 
حمل و نقل )63(

سایر فعالیت های کسب و کار 
)74(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

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

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید فلزات اساسی )27(

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

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

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

3-4. اشتغال مسلوب  شلرستاا دامغاا بخش صنعت معدا وتجارت در ابق 1404
کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان ســمنان 42.5 هــزار نفــر  بررســی های انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 5.7 هــزار نفــر )13.4 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان دامغــان اســت.  از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر  خواهــد بــود 

ــت ــده اس ــن زده ش ــر تخمی ــارت 2937 نف ــدن و تج ــت، مع ــش صنع ــرای بخ ب

جدول  3-5. پیش بینی جاعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاا دامغاا

(عنواا تعداد شغل مورد نیاز تعداد شاغالا جاعیت بیکارجاعیت )هزار نفر
)1399-1404(

سلم صات 
)درصد(

اشتغال صات 
) )هزار نفر

83900017240247994252351.521899سمنان

112510231033260570351.52937دامغان

ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا دامغاا 3-5. طر
بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات  طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان دامغــان 

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

کــه  محصــوالت غذایــی و آشــامیدنی )15(، محصــوالت ازالســتیک وپالســتیک)25( و محصــوالت فلــزی فابریکی)28(اســت 

ــایر  ــده س ــن ش ــای تعیی ــه اولویت ه ــه ب ــا توج ــد. ب ــد دارن ــاالی 60 درص ــرفت ب ــد پیش ــتان درص ــن شهرس ــا در ای ــن فعالیت ه ای

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

گیرنــد.  طرح هــای شهرســتان دامغــان قــرار 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا دامغاا جدول  3-6. طر

نوع 
ح بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 60
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نب

690مهدی شهمیرزادیکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

1286پیشرو فنر پارسیانمحصوالت فلزی فابریکی)28(

585شایانکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل؛ فعالیتهای آژانسهای 
678تولیدی مهدی دامغانمسافرتی)63(

1068مهدی علیان نژادیسایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(

566پارس چسب آسیاساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

4566پارسا مدیران مهرنگارابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33(

1064محمدرضا شاهزاده حمزهساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

40062میالد گستر دامغان پارسیانمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

30061کویر خودرو دیزلوسایل نقلیه موتوری)34(

1061علیرضا غزائیانساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

2061مجید ساالروندمحصوالت فلزی فابریکی)28(

560سامان پورمحمود املشیکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

15060تولیدی ابزار مهدیمبلمان سایرمصنوعات)36(

860آذرخش ذوب بهینساخت فلزات اساسی)27(

260قربان حسنیچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

1160الهام رضاییماشین آالت ودستگاههای برقی)31(
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نوع 
ح بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 59
 تا 

م 0
ما

ه ت
یم

ن

757سعیدآرامشسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

555سعید و علی امینیانمبلمان سایرمصنوعات)36(

551.6حسن سوهانیکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

1843میالد رضی آبادیماشین آالت دفتری وحسابداری)30(

1238.3راهسازی صنعتی سازه الماس صدفسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

538میالد رضی آبادیکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

47035.2صنایع فرو آلیاژ پارس دامغانساخت فلزات اساسی)27(

2035.01شرکت دارویی آرشین سینا فارمدساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

827.6پایدار انرژی قومسکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

3527.5غالمرضا مظهریسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

1324غالمرضا حجتی نیاسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

519قومس سولهمحصوالت فلزی فابریکی)28(

2816.64شرکت نامداران یکتا کومشمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

206.2محمدرضا محمدیمحصوالت فلزی فابریکی)28(

206نسرین صفدریساخت فلزات اساسی)27(

65.4سجاد بینائیان سفیدکک وفراورده های حاصل ازنفت)23(

53.5حسین هوشمندکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

53.5فاطمه هوشمندکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

53.5امیر حسین هوشمندکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

53.5فتح اله هوشمندکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

53.5فرزاد هوشمندکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

303محمد کثیریاناستخراج زغال سنگ ولینیت ..)10(

303مجید رحمتیساخت فلزات اساسی)27(

73شیرینکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

73احمدکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(
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نوع 
ح بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

کد
ی را

ها
حد

وا

3100محمدحسن جهانیانتولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(

10100شیرین کماچصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

2100حبیب اهلل سفیدیانصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

1100بابارضاغزالیصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

50100نیکان پالستیکتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

49100نیکان پالستیکتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

8100قاسم امیر آبادی

4100جهان افروز فرشادتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تهیه وتولیدبسته بندی محصوالت صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
26100کشاورزی آرام نام

26100تعاونی تولیدی آزموده دامغانتولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(

38100گرمایش آلفاتولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(

9100سیم وکابل جانباز

2375تعاونی گریس سازی ایران قومسصنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته ای )23(

570تولیدی مهدی دامغانصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

2045همره کارتن دامغانتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

571امیفیل ایرانصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

1961تعاونی تولیدی نام آوران دامغانصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

543منوچهر شاهرودی

1098تعاونی سیناگل دامغانصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

591پودرسازان کانسارقومستولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تعاونی شن وماسه برادران مهندسین تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(
1098یاوری

1568محمد زمان جاللیتولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(

552حمیدرضا طاهریتولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(

23100راحمین دامغانصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

30100امیفیل ایرانصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

6100جویاابزارصددروازهتولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(
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نوع 
ح بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

کد
ی را

ها
حد

وا

8100خدمات فنی تولیدی امین دامغانتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

6100محمد فراتیتولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

685محمدبوغیریتولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(

28100تولیدی افشکصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

8100خدمات فنی تولیدی امین دامغانتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

549محمد بوغیریتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

640مصیب جابرزادهتولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(

ساختمانی تاسیساتی کویر بتن تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(
540دامغان

564اسمعیل یوسفیانتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

746اسماعیل طراقتولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(

1550ابراهیم روشنفکرتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

6100ماه موکتتولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

4100یعقوب حاجی پروانهدباغی و عمل آوردن چرم )19(

تعاونی تولیدی وتبدیلی تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر )31(
15100سهنددامغان

1040حامد حسن بیگیصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

10100عباس مشهدیتولید منسوجات )17(

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

4. شلرستاا سرخه
، از شــمال بــه تهــران و فیروز کــوه،  از جنــوب بــه اصفهــان و از غــرب بــه  شهرســتان ســرخه از شــرق بــه شــهر ســمنان و مهدی شــهر

آرادان محــدود شــده اســت. 

4-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا
در شهرســتان ســرخه از مجمــوع 687واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 83.8 درصــد بــا 

پروانــه صنفــی و 16.2 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال 

نزدیــک بــه 4792 نفــر اشــتغال مجــوزدار بخــش صمــت در شهرســتان ســرخه، حــدود 69.9 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی 

و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)1-4( و جــدول)4-2(.
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جدول  4-1. ساختار بخش صنعتی شلرستاا سرخه

ح رشته بعالیتردیف (تعداد واحدشر سلم)درصد(اشتغال)نفر

2310.9استخراج سایر سنگ های معدنی )14(1

61133.4صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(2

160.2تولید چوب و محصوالت چوبی )20(3

280.2تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(4

1351صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته ای )23(5

779324صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(6

34792.4تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(7

45144443تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(8

1260.8تولید فلزات اساسی )27(9

3531.6تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(10

21584.7تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(11

170.2تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی )30(12

22016تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر )31(13

339312تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(14

150.1تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر )36(15

1113352100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول  4-2. ساختار بخش صنفی شلرستاا  سرخه

(تعداد واحدنوع بعالیتردیف سلم)درصد(اشتغال )نفر

10025017.4تولیدی1

9624016.7خدمات فنی2

8020013.9خدماتی3

30075052توزیعی4

5761440100جمع کل

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

، جمعیــت شهرســتان ســرخه 8.8 درصــد رشــد داشــته،  جــدول )4-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کاهــش 23.2 درصــدی داشــته اســت. تعــداد افــراد شــاغل افزایــش 9.6  و جمعیــت بیــکار 

جدول  4-3. جاعیت شلرستاا سرخه

خ رشد دوره13951399ردیف نر

15523168908.8جمعیت 

414245409.6تعداد افراد شاغل 

23.2-482370جمعیت بیکار 

ماخذ: مرکز آمار ایران

4-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا سرخه
بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان ســمنان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان ســرخه بــه جــدول)4-4( برنامه ریــزی شــده 

کــه بخــش  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. رشــته  عمــده فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت 

فعالیت هــای صنایــع مــواد غذایــی و آشــامیدنی، تولیــد مــواد و محصــوالت شــیمیایی، تولیــد محصــوالت الســتیکی و پالســتیکی و 

کانــی غیرفلــزی از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان بــه شــمار مــی رود.   تولیــد ســایر محصــوالت 

جدول  4-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا سرخه

بازرگانی و خدماتمعداصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(استخراج سایر سنگ های معدنی )14(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

بازیافت )37(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.
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4-4. اشتغال مسلوب  شلرستاا سرخه بخش صنعت معدا وتجارت در ابق 1404
کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان ســمنان 42.5 هــزار نفــر  بررســی های انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 13 هــزار نفــر )31.1 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان ســرخه اســت.  از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای  خواهــد بــود 

بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 6817 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول  4-5. پیش بینی جاعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاا سرخه

(عنواا تعداد شغل مورد نیاز تعداد شاغالا جاعیت بیکارجاعیت )هزار نفر
)1399-1404(

سلم صات 
)درصد(

اشتغال صات 
) )هزار نفر

83900017240247994252351.521899سمنان

2611605370771901323651.56817سرخه

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا سرخه 4-5. طر
طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان ســرخه بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش 

ســرزمین بــه شــرح جــدول)4-6(، اســت. مهمتریــن طرح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه ســاخت تولیــد 

ــا  ــد. ب ــاالی 60 درصــد دارن ــه ایــن فعالیت هــا در ایــن شهرســتان درصــد پیشــرفت ب ک ــر و فعالیت هــای مرتبــط )74(اســت  کامپیوت

کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه  توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا 59 درصــد 

گیرنــد.  کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طرح هــای شهرســتان ســرخه قــرار 
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا سرخه جدول  4-6. طر

نوع 
ح رشته بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 60
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نب

591رضا طباطبائیکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

588محسن حاجی قربانیکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

10085کربنات سدیم سمنانساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

575علی عمیدکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

672اکرم تختی پورکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

569رمز آواکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

569رمز آواکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

3068صنایع تولیدی آکو پودرسایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(

565محسن نایب زادهکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

663عباس اسحاقیانکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

263سورن میرپناهیکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

5562سیم وکابل جهان شاهین نوینماشین آالت ودستگاههای برقی)31(

762عوض علی نورانیانماشین آالت دفتری وحسابداری)30(

362روزبه میرپناهیکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

561عوض علی نورانیانکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

660امیر حسین نورانیانماشین آالت دفتری وحسابداری)30(
صد

در
 59

 تا 
م 1

ما
ه ت

یم
ن

450محمدرضا همتیانکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

340محمدرضا یوسفیان خاوهکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

339یوسف محمود آبادیکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

339اعظم جامه بزرگیکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

339قاسمیکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

339مهدی فرهادیکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

339علی اصغر عبدیکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

339کوثر خونساریکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

339سارا کاظمی رادکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

339محمود آشکارکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(
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نوع 
ح رشته بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 59
 تا 

م 1
ما

ه ت
یم

ن

339فاطمه جان دانهکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

339امیرحسین یوسفیکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

338فاطمه اویسی فردوئیکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

434فاطمه موسیکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

433غالمحسین پوریاکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

433ابوالفضل حق پرستکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

532الهام جان نثارکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

524میثم خدابنده لوکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

618بابک پناهیانماشین آالت دفتری وحسابداری)30(

1015محمود علی نزادبازیافت)37(

513عزت قلیجانکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

512محمد نوید جانثاریکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

69مریم مجیدیابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33(

119پیشرو نفیس کود کویرساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

187مرتضی چنگیزیساخت فلزات اساسی)27(

95عایشه میرخانی طبسساخت منسوجات)17(

42صادق حجار پورکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

حد
 وا

یاء
12کربنات سدیم سمنانتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(اح

33منگنه کفش

8عملیات آبکاری فلزات

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت 
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5. شلرستاا ساناا
شهرســتان ســمنان از غــرب بــه شهرســتان ســرخه، از شــرق بــه شهرســتان دامغــان، از شــمال بــه مهدی شــهر و از جنــوب بــه اســتان 

اصفهــان محــدود شــده اســت. 

5-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا
در شهرســتان ســمنان از مجمــوع 8722 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 95.1 درصد با 

پروانــه صنفــی و 4.9 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال 

نزدیــک بــه 36997 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان ســمنان، حــدود 56.1 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز 

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

جدول  5-1. ساختار بخش صنعتی شلرستاا ساناا

ح رشته بعالیتردیف (تعداد واحدشر سلم)درصد(اشتغال)نفر

7940.6استخراج سایر سنگ های معدنی )14(1

276504.0صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(2

16207412.8تولید منسوجات )17(3

2490.3تولید پوشاک )18(4

4970.6دباغی و عمل آوردن چرم )19(5

51751.1تولید چوب و محصوالت چوبی )20(6

99716.0تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(7

41270.8صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته ای )23(8

70295218.2صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(9

5113468.3تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(10

5013128.1تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(11

1515989.8تولید فلزات اساسی )27(12

336854.2تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(13

347964.9تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(14

263672.3تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر )31(15

1260.2تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی )32(16

116424.0تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(17
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ح رشته بعالیتردیف (تعداد واحدشر سلم)درصد(اشتغال)نفر

24195712.0تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(18

1200.1تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(19

3780.5تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر )36(20

2210.1بازیافت )37(21

13770.5ساختمان )45(22

1700.4فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )63(23

3210.1کامپیوتر و فعالیت های وابسته )72(24

12470.3سایر فعالیت های کسب و کار )74(25

42416252100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول  5-2. ساختار بخش صنفی شلرستاا  ساناا

سلم)درصد(شاغلینتعداد واحدنوع بعالیتردیف

114286013.8تولیدی1

1664416020خدمات فنی2

11352837.513.7خدماتی3

43552837.552.5توزیعی4

829820745100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

5-2. ساختار جاعیت شلرستاا ساناا
کــه از  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

، جمعیــت شهرســتان ســمنان 8.8 درصــد رشــد داشــته،  ــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر جــدول )5-3( مشــهود اســت ب

ــت. ــته اس ــدی داش ــش 5.4- درص کاه ــکار  ــت بی ــش 16.5  و جمعی ــاغل افزای ــراد ش ــداد اف تع
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جدول  5-3. جاعیت شلرستاا ساناا

خ رشد دوره13951399ردیف نر

1965212137708.8جمعیت 

493445749016.5تعداد افراد شاغل 

-495746905.4جمعیت بیکار 

ماخذ: مرکز آمار ایران

5-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا ساناا
بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان ســمنان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان ســمنان بــه جــدول)5-4( برنامه ریــزی شــده 

کــه بخــش  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. رشــته  عمــده فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت 

ک، تولیــد مــواد و محصــوالت شــیمیایی و تولیــد  فعالیت هــای تولیــد صنایــع غذایــی و آشــامیدنی، تولیــد منســوجات و پوشــا

کانی غیرفلــزی، تولیــد وســایل نقلیــه موتــوری و تریلــر و نیــم تریلــر و تولیــد رادیــو و تلویزیــون و دســتگاه ها و وســایل  محصــوالت 

ــی رود.   ــمار م ــه ش ــتان ب ــن شهرس ــوب در ای ــای مطل ــه فعالیت ه ــی از جمل ارتباط

جدول  5-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا ساناا

بازرگانی و خدماتمعداصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج سنگ های فلزی )13(
استخراج سایر

 سنگ های معدنی )14(

فعالیت های پشتیبان و کمکی 
حمل و نقل )63(

حمل و نقل هوایی )62(
سایر فعالیت های کسب و کار )74(

تولید منسوجات )17(

تولید پوشاک )18(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

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

تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی )32(

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

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.
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5-4. اشتغال مسلوب  شلرستاا ساناا بخش صنعت معدا وتجارت در ابق 1404
کــه در ســال 1404 تعــداد شــغل مــورد نیــاز بــرای اســتان ســمنان 42.5 هــزار نفــر خواهــد  بررســی های انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 11.8هــزار نفــر )28 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان ســمنان اســت.  از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش  بــود 

صنعــت، معــدن و تجــارت 6127 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول  5-5. پیش بینی جاعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاا ساناا

(عنواا تعداد شغل مورد نیاز تعداد شاغالا جاعیت بیکارجاعیت )هزار نفر
)1399-1404(

سلم صات 
)درصد(

اشتغال صات 
) )هزار نفر

83900017240247994252351.521899سمنان

2347504820693901189851.56127سمنان

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا ساناا 5-5. طر
طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان ســمنان بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش 

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

کــه ایــن فعالیت هــا در ایــن شهرســتان درصــد  موادومحصــوالت شــیمیائی)24(و محصــوالت ازالســتیک وپالســتیک)25( اســت 

پیشــرفت بــاالی 60 درصــد دارنــد. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا 59 درصــد 

گیرنــد.  کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طرح هــای شهرســتان ســمنان قــرار  کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه 
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا ساناا جدول  5-6.طر

نوع 
ح رشته بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 60
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نب

4100قطران اتصالمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

5098سنگ کاران نوین سمنانسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

596مهدی حاجی یوسفیکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

793علی محمدی عارفکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

591وحید جعفری زادهکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

3091کرک نخ سمنانساخت منسوجات)17(

3089مکث الکترونیک مهدیشهرساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

3187بهران پیشرو سازان شرقمبلمان سایرمصنوعات)36(

5286خدماتی فنی و مهندسی آردین محکساخت منسوجات)17(

4882توسعه عمران پرکوک کومشمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

10882ابزاردرمانساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

1078شرکت تولیدی صنعتی وحید ابداعسایرتجهیزات حمل ونقل)35(

1078پویش الستیک پاسارگادمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

573هاشم چتریمحصوالت فلزی فابریکی)28(

3571فرهنگ نعمتیساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

970قطران اتصالمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

569ماهان هاشمیکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

3567سیستم آرا مایاساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

566محمد جواد جدیدیکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

1366کابالنماشین آالت ودستگاههای برقی)31(

3565سروین نیرواریاسمنانماشین آالت ودستگاههای برقی)31(

665کاوش صنعت نوین سمنانمحصوالت فلزی فابریکی)28(

2863نوروز محمودیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

563شمیم بهداشت ماندگارساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

562کوشش شیمیساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

25062شرکت نساجی الگانت سمنانساخت منسوجات)17(
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نوع 
ح رشته بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 60
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نب

2761روجا افزون هرمسمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

2561توسعه خط لوله هامونمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

861لیال ساالرمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

5061آریا همیار ژنراتورماشین آالت ودستگاههای برقی)31(

3560روجا افزون هرمسساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

560امیر حسین نورانیانکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

7060فروسیلیس ایرانساخت فلزات اساسی)27(

560یاد آوران طعم قدیممحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

1260چوبین نقش رضوانچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

صد
در

 59
 تا 

1

4556کانه آرای زرین پودرساخت فلزات اساسی)27(

654حسین فضلیکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

1053نساجی کویر سمنانساخت منسوجات)17(

1048فراسازان نوین فرو آلیاژساخت فلزات اساسی)27(

1540بهین کاغذ قومسساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(

538امیر حسین دوست محمدیکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

6137بهین سازان بهرادماشین آالت ودستگاههای برقی)31(

3037ذوب آهن گستر سمنانساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

1537تولیدی شیمیایی کلرانساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

5035صنعت چوب تراشه نقطهچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

535بابک پناهیانکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

435مهدی ترشانیکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

15035تولیدی چوب تراشه مجتبیچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

5234صنایع الستیکی پارمیدامحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

3031تولیدی شیمیایی کلرانساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

531علی لشکریکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

3030درین ریس سمنانساخت منسوجات)17(
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نوع 
ح رشته بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 59
 تا 

1

529مسعود مومیوندکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

1526احد کارآزموده کندریماشین آالت ودستگاههای برقی)31(

526میثم موذنی باویلکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

524علی اصغر مزارئهمحصوالت فلزی فابریکی)28(

2023علی کوثریسایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(

423محمدرضا همتیانکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

10019در بافت سمنانساخت منسوجات)17(

1018حریر دخت آذرسایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(

3018داروسازی نداساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

717حسام ذوالفقارخانیسایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(

516سید محمد مظلوم حسینیمحصوالت فلزی فابریکی)28(

3013نادران کار موتورسایرتجهیزات حمل ونقل)35(

713علی اصغر محمدی عارفکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

3513بهداشتی شیمیایی بهین ژاو روزساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

5212روغن موتور رهروان کومشسایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(

1011ندا حسنیکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

911احد کارآزموده کندریکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

411امیربهرام پیمانکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

3010پارس شیمی اترک تابانساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

308صنایع نگین کار آراساخت منسوجات)17(

307تینا کوبه قومسسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

107محمد جوانیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

157تولیدی شیمیایی کلرانساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

306تعاونی معدنی بازتاب کانی آراسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

676بنیاد بتن ایرانسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

56مجتبی ابراهیمی شلیکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(
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نوع 
ح رشته بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 59
 تا 

1

55شرکت علیکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

175شیمی دارو فراز آریاساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

604سامان اندیش تجارت ویستاماشین آالت ودستگاههای برقی)31(

104علیرضا همتیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

3104در رنگ سمنانساخت منسوجات)17(

423فرآورده های شیمیائی و صنعتی هفساخت منسوجات)17(

403جعفر حاجی پوروسایل نقلیه موتوری)34(

73تولیدی شیمیایی کلرانسایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(

53عسل حیدریکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

132فتح البرز دامغاناستخراج سایرمعادن)14(

262پارسیان قطعه سپهروسایل نقلیه موتوری)34(

352پریناز آصف نیاساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

202پریناز آصف نیامبلمان سایرمصنوعات)36(

402روناس کاشیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

حد
 وا

یاء
اح

12100شکراله پهلوانیتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

10100عباس کهترمنشتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای 
12100ماشین بافدیگر )29(

14100مهسان سودصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

4100چینه بلوکتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

3100سیمالم آهکتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

5100محمدجعفرومرتضی استاداحمدقرابیتولید چوب و محصوالت چوبی )20(

6100شیشه ایمنی جامگین سردارتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

26100آرون پادصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

3100عبدالجوادحسنانتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

7100پارس اسانسصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

3100تعاونی تولیدی گردباف مهدیشهرتولید منسوجات )17(
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نوع 
ح رشته بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

حد
 وا

یاء
اح

5100فاطمه سلطان بنائیتولید پوشاک )18(

اداره کل زندانها و اقدامات تامینی وتربیتی استان تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(
10100سمنان

6100حشمت اله پهلوانتولید پوشاک )18(

6100تعاونی تولیدی پوشاک ورزشی سمنان سهندتولید پوشاک )18(

10100مهدی مداحتولید پوشاک )18(

7100تعاونی تولیدی ساحل چوبتولید چوب و محصوالت چوبی )20(

5100مهدی ناظریتولید پوشاک )18(

23100کارخانجات شیمیایی اسیدسمنانصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

5100تولیدی روغنهای صنعتی ارس پایدارصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

6100کبری صفر شاهیتولید پوشاک )18(

13100پاس بهانصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

16100سمنان اکسیژنصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

47100شهباز شیمی سمنانصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

120100پارس کالرک سمنانتولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای 
86100ورزایراندیگر )36(

10100تعاونی تولیدی یاس کبودسمنانتولید چوب و محصوالت چوبی )20(

4100فاطمه سعادتمندتولید پوشاک )18(

5100آراسته کارسمناندباغی و عمل آوردن چرم )19(

5100سیدمحمود موسویتولید پوشاک )18(

5100پوشاک پوشین سمنانتولید پوشاک )18(

حیدرعلی دوستمحمدی ومهدی طاهردوست تولید چوب و محصوالت چوبی )20(
3100محمدی

10100محمدرضادانشگرتولید منسوجات )17(

7100علیرضاموالئی محمودآبادیتولید پوشاک )18(

حجت شکری و حسین صالحیان ومهدی امیدی تولید منسوجات )17(
12100ومحمدرضاجاللی
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نوع 
ح رشته بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

حد
 وا

یاء
اح

7100سرامیک سوفارهتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

8100سنگبری سپیدان سمنانتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

1100بهرخ قوتصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

11100باریت ایرانصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

39100صنایع نساجی بافت سمنانتولید منسوجات )17(

5100محمدرهبرتولید منسوجات )17(

31100تعاونی تولیدی صنایع غذائی سمنانصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

30100صدرای ماهانتولید منسوجات )17(

5100نساجی شکیل ریس پدرامتولید منسوجات )17(

16100هامش برتولید منسوجات )17(

8100فاطمه آل بویهتولید پوشاک )18(

6100تولیدی جام بافتتولید منسوجات )17(

8100مجتمع تکمیل نختولید منسوجات )17(

26100افالک شیمیصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

8100محمدرضاشاهیتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
35100پارسیان سیکلتتجهیزات )28(

10100شیمیایی پارس رسامصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

4100حسین اصغری عالئیتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

4100مهدی کاشفیتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

3100کارتن بهفر سمنانتولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

7100صنعت ساختمان سنگسرتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

5100ابوالقاسم گچپزیانتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

14100مصطفی پهلوانیتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

4100سلمان پهلوانیتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

4100تولید و توزیع مصالح ساختمانی سلچاتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

10100کوفرکامتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(
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5100غالم رضاعرب حجیتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

12100پرنیخ سمنانصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

4100حسین عبدوستولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

9100علی اکبر باغبانتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

5100مصنوعات چوبی سروسمنانتولید چوب و محصوالت چوبی )20(

8100کرمیت پارستولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

10100فیض اله پهلوانیتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

3100مجتبی جمعه ایصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

7100پارس رسامصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

12100تولیدی کمشتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای 
12100علی کاشیدیگر )36(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
2100امیرحسین خلیلی شایگانتجهیزات )28(

6100یدک امین تهرانتولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
6100رضا خانیتجهیزات )28(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
15100پیچ ستاره ایرانتجهیزات )28(

76100همگامان رفاه سمنانتولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

12100تیژونتولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای 
39100تولیدی ایران سگمنتدیگر )36(

2100تعاونی رایانه نوین قومستولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی )30(

18100مهندسی فلیپ فالپتولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
8100رمضان عسگری سمنانیتجهیزات )28(

تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده 
4100سیم وبافه کویرسمناندر جای دیگر )31(
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تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده 
10100تولیدی و صنعتی فرزامکاردر جای دیگر )31(

7100سیستمهای اطالعات مدیریت ایرانتولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی )30(

45100سمنان محرکهتولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
2100یدک موزائیکتجهیزات )28(

30100پارسیان سیکلت سمنانتولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای 
4100صنعت سازان سمناندیگر )29(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
4100محمدملحی سرخهتجهیزات )28(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
5100سیامک شهاب الدینتجهیزات )28(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
7100رمضانعلی کردیتجهیزات )28(

5100سمن زرورقتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
5100کرمیت پارستجهیزات )28(

4100رضازیارتیتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولیدی قطعات پیش ساخته بتونی پرتوبتون تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(
90100سمنان

10100قدرت اله رواییتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

13100حسین حسن آبادیتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

7100خسروخیرالدینتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

21100شیمیائی سفیدشیمیصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

10100جهت الستیک ماهانتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

20100رهاوردشیمی کومسصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

2100اسداهلل صلواتیتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

11100تولیدی نشاسته شاهرودصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

17100تعاونی تولید فرآورده های لبنی آدینه سمنانصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
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15100صنایع غذائی آرزوی شهابصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

57100سام پرصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

7100فرآورده های غذائی خوشمهصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

14100سپیده ماکارونصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

31100تعاونی تولیدی خوش نام دامغاندباغی و عمل آوردن چرم )19(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای 
36100تولیدی بادگیردیگر )29(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای 
30100تولیدی وصنعتی برف ساندیگر )29(

18100نیکوموتورسمنانتولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های 
2100پاالیش موادشیمیائی پویاهسته ای )23(

6100مسعود باصریتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولیدی وخدماتی فراورده های بتنی سمنان نیک تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(
5100بتن

10100تراشکاری احسان سمنانتولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(

20100محمدقلی رحمانیان جوتولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(

25100سمنان شرارهتولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(

45100توسعه وگسترش ا1لکترونیک پیامتولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی )32(

7100ستاره جوشتولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای 
5100ستاره جوشدیگر )29(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
10100مجتمع صنعتی نوژندتجهیزات )28(

15100تولیدی نمک آئینهصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

2100البرزچارچوب سمنانتولید فلزات اساسی )27(

تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده 
13100کلیدهای اتوماتیک ایراندر جای دیگر )31(

4100داودخان احمدیتولید فلزات اساسی )27(
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50100سامان سیکلت سمنانتولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های 
5100پاالیش موادشیمیائی پویاهسته ای )23(

10100تولیدی بهداشتی ستاره امیروامیدتولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

2100عزت اله یعقوبیتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

2100علی اکبرمعصومتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
591گازارصنعتتجهیزات )28(

تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده 
591افروزالمپدر جای دیگر )31(

38100خجسته الستیکتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای 
580بهسازصنعت سمناندیگر )29(

تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده 
2575صنایع پیام الکتریک آریادر جای دیگر )31(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای 
5100علی اکبرنایب زادهدیگر )29(

593جویا شیمی کویرصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

10100غالمرضاغیبیتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

65100تولیدی صنایع سفال سرخهتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

24100پارس اکسید کویرصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

555سخت سقف سمنانتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
545دژسازان قومستجهیزات )28(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
859تولیدی آریا صنعت سمنانتجهیزات )28(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
1440حرفه سازان صنعت سمنانتجهیزات )28(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
545کامران بی طرفتجهیزات )28(
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تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
540اکرم تاج الدینتجهیزات )28(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
540عبدالحسین مرادیتجهیزات )28(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
1045تقی گودرزیتجهیزات )28(

1555مواد فرآیند سمنانتولید فلزات اساسی )27(

540تعاونی یاران صنعت سمنانتولید فلزات اساسی )27(

545پارس ذوب فلزسنگسرتولید فلزات اساسی )27(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
845مصطفی علیهتجهیزات )28(

540سیم وکابل رعدتولید فلزات اساسی )27(

تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده 
547غالمحسین کسائیاندر جای دیگر )31(

598صنعتی آسوناتولید فلزات اساسی )27(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
850حمیدرضاابراهیمیتجهیزات )28(

545کاظم طحان لتیباریتولید منسوجات )17(

1248تولیدی وبازرگانی تکنابصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

3050کیومرث شهاب الدین و مرادکامیابصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

598سیامک کارگرانتولید چوب و محصوالت چوبی )20(

552پوشال فلزتولید منسوجات )17(

577تاب نخ شرق سمنانتولید منسوجات )17(

1758تعاونی تولیدی سیم سابتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

545علی اکبرآرمانصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

5550موکت سمنانتولید منسوجات )17(

3048تعاونی تولیدی شقایق سنگسرصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
545محمدباستانی سیرتجهیزات )28(
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2146صنایع ماشین سازی سمنانصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

545حمید مداحتولید چوب و محصوالت چوبی )20(

554احمدآقاسالمت منشتولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

542نواندیشان صنعت قومسصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

598مجتمع صنایع شیمیائی نصرفارابیصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

محمد علی رهنما عمودیزج و صالح فتحعلی پور تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
579مهاجر

550تعاونی کربن پودرسمنانصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

10845ابزاردرمانصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

3055مهندسی کیمیای نورسماتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

6100پاک نگار غربصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

545فرآیند لکسرتولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

540بسته بندی گچ سمنان شمستولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای 
1055باالبر سهند سمناندیگر )29(

2055شاهین نگین سمنانتولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(

555امیدآوران صنعتتولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
555داودرضاپورتجهیزات )28(

655علیرضاخانجان زادهتولید فلزات اساسی )27(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
855مرواریدومرجان پژمانتجهیزات )28(

تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده 
6850توان حرکتدر جای دیگر )31(

855آریافام کارسمنانتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای 
554سعید اصالن پوردیگر )29(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای 
545فرهنگ حردیگر )29(
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12100تولیدی ختن یارصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

540سیدرمضان مرتضویتولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی )32(

645کارخانجات مهندسی پویندان صنعتتولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای 
550فاطمه سالمت منشدیگر )29(

15100بی تا نختولید منسوجات )17(

555امیر فراهیتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای 
540پرویز پناهی توتشامیدیگر )29(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای 
4584سنگسرسیکلتدیگر )29(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
540جهان فاتح سمنانتجهیزات )28(

4100مرواریدسپهرسمنانصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

40100سامپرصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

695تارا کیمیای سمنانتولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

2345پاالیش نمک طبی برلیانصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

22100سیدمحمد سلطان تویهصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

19100فرآیند موادمجدصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

15100شیمیائی گرانول صنعت سمنانصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
598مرتضی بیگی شیرمحمدتجهیزات )28(

898ناصر نیاکانتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

18100صنایع غذایی آتش بیکصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

18100کشاورزی ودامپزشکی داسصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

10100مصنوعات پالستیکی نورسمنانتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
16100ایران فلونتجهیزات )28(

150100هادیکارسمنانتولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(
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نوع 
ح رشته بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

حد
 وا

یاء
اح

598گچ مرواریدسمنانتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

1845محمد قره شیخ بیاتتولید منسوجات )17(

950علی شاهانیتولید فلزات اساسی )27(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
28100تعاونی صنیع فوالد سمنانتجهیزات )28(

694مصالح ساختمانی جمل سمنانتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

751داریوش مداحتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
590معصومه دوست محمدیتجهیزات )28(

3070پیوندپویای صنعتتولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(

2742ماهین سمنانتولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

540بسته بندی موادغذائی شقایق ایجصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

990رسول صادقیتولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
540غالمحسین امیدبیگیتجهیزات )28(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
2355تولیدی وبازرگانی تکنامتجهیزات )28(

591حسن عمادیصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
688تولیدی صنعتی پرس کوبش سمنانتجهیزات )28(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
6100تعاونی تولیدی آسایش گیتیتجهیزات )28(

15100پاک سلولزتولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

5100نسرین همتیتولید پوشاک )18(

14100بازرگانی وپخش دریافامتولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

10100موهرتاب سمنانتولید منسوجات )17(

تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای 
42100پیوندکاردیگر )36(

12100جالء سمنانتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت
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6. شلرستاا شاهرود
شهرســتان شــاهرود از غــرب بــه شهرســتان دامغــان، از شــرق بــه شهرســتان میامــی و اســتان خراســان رضــوی، از  شــمال بــه اســتان 

گلســتان و از جنــوب بــه اســتان اصفهــان محــدود شــده اســت. 

6-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا شاهرود
در شهرســتان شــاهرود از مجمــوع 9453 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 97.5 درصــد 

بــا پروانــه صنفــی و 2.5درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال 

نزدیــک بــه 29676 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان شــاهرود، حــدود 77.9 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز 

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

جدول  6-1.ساختار بخش صنعتی شلرستاا شاهرود

ح رشته بعالیتردیف (تعداد واحدشر سلم)درصد(اشتغال)نفر

3620.9استخراج سایر سنگ های معدنی )14(1

46140921.4صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(2

2831.3تولید منسوجات )17(3

3741.1تولید پوشاک )18(4

1360.5تولید چوب و محصوالت چوبی )20(5

71091.7تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(6

31602.4صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته ای )23(7

111151.8صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(8

25104815.9تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(9

53129019.6تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(10

74486.8تولید فلزات اساسی )27(11

143946.0تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(12

101732.6تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(13

160.1تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی )30(14

1183012.6تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر )31(15

3861.3تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(16

4230.4تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(17

2280.4تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(18
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ح رشته بعالیتردیف (تعداد واحدشر سلم)درصد(اشتغال)نفر

3781.2تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر )36(19

3390.6بازیافت )37(20

8400.6ساختمان )45(21

3120.2فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )63(22

3170.3سایر فعالیت های کسب و کار )74(23

3110.2سایر فعالیت های کسب و کار )74(24

2296571100جمع کل

 ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول  6-2. ساختار بخش صنفی شلرستاا  شاهرود

سلم)درصد(شاغلینتعداد واحدنوع بعالیتردیف

1752438019تولیدی1

2009502247.5خدمات فنی2

1090272511.8خدماتی3

43911097747.5توزیعی4

922423105100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

6-2. ساختار جاعیت شلرستاا شاهرود
کــه از  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

، جمعیــت شهرســتان شــاهرود 8.8 درصــد رشــد داشــته،  جــدول )6-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

ــت. ــته اس ــدی داش ــش 5.4- درص کاه ــکار  ــت بی ــش 16.5  و جمعی ــاغل افزای ــراد ش ــداد اف تع

جدول  6-3. جاعیت شلرستاا شاهرود

خ رشد13951399ردیف نر

2186282378208.8جمعیت 

619066396016.5تعداد افراد شاغل 

5.4-82625220جمعیت بیکار 

ماخذ: مرکز آمار ایران
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6-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا شاهرود
بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان ســمنان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان شــاهرود بــه جــدول)6-4( برنامه ریــزی شــده 

کــه بخــش عمــده  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. رشــته صنایــع  فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت 

مــواد غذایــی و آشــامیدنی )15( ، تولیــد ســایر محصــوالت کانــی غیرفلــزی )26(، تولیــد فلــزات اساســی )27(و تولید رادیــو و تلویزیون 

و دســتگاه ها و وســایل ارتباطــی )32(  از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان بــه شــمار مــی رود.  

جدول  6-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا شاهرود

بازرگانی و خدماتمعداصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج سایر سنگ های معدنی )14(
فعالیت های پشتیبان و

 کمکی حمل و نقل )63(
سایر فعالیت های کسب و کار )74(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید فلزات اساسی )27(

تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی )32(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

6-4. اشتغال مسلوب  شلرستاا شاهرود بخش صنعت معدا وتجارت در ابق 1404
کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان ســمنان 42.5 هــزار نفــر  بررســی های انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 13.2 هــزار نفــر )31.1 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان شــاهرود اســت.  از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر  خواهــد بــود 

ــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 6817 نفــر تخمیــن زده شــده اســت.  ب

جدول  6-5. پیش بینی جاعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاا شاهرود

(عنواا تعداد شغل مورد نیاز تعداد شاغالا جاعیت بیکارجاعیت )هزار نفر
)1399-1404(

سلم صات 
)درصد(

اشتغال صات 
) )هزار نفر

83900017240247994252351.521899سمنان

2611605370771901323651.56817شاهرود

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا شاهرود 6-5. طر
ــش  ــات آمای ــرار دادن مالحظ ــر ق ــا مدنظ ــاهرود 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)6-6(، اســت. مهمتریــن طرح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه تولیــد ســایر 
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ــه ایــن فعالیت هــا در ایــن شهرســتان درصــد  ک ــزی )26( و صنایــع مــواد غذایــی و آشــامیدنی )15( اســت  ــی غیرفل کان محصــوالت 

پیشــرفت بــاالی 60درصــد دارنــد. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا 59 درصــد کــه 

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا شاهرود جدول  6-6. طر

نوع 
ح رشته بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 60
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نب

24095فوالد شاهرودساخت فلزات اساسی)27(

1592عبدالحمید رزازانساخت فلزات اساسی)27(

21091ذوب آهن شاهرودساخت فلزات اساسی)27(

991حمید خدادادکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

590سعید اسدیکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

590مبتکران توسعه پرداز نوینکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

15081نساجی امید شاهرودساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

2379شرکت تعاونی نوشین روغن خرقانمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

2976فناوران نیروی شاهوارمحصوالت فلزی فابریکی)28(

1074احسان حلوائیمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

5074تولیدی و صنعتی توسن محرکه شرقمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

3072تولیدی طب پالستیک نوینمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

572مهراز شاهینکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

30068صنایع معدنی نوظهور شاهرودکک وفراورده های حاصل ازنفت)23(

566بهرامیکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

7065نورد لوله و قوطی سازان شاهرودمحصوالت فلزی فابریکی)28(

2564کاوه ضمیریمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

1064مهرزاد ابراهیمیانساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

1564سها فن البرزساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

6063صنایع معدنی نوظهور شاهرودساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(

1062مسعود فضلیساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

1562بهداشتی سینا پارس کویرساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(
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نوع 
ح رشته بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 60
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نب

1161محسن تاباقمحصوالت فلزی فابریکی)28(

861ملیحه محمدیمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

561امین شاه بیکیانسایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(

1561آرمین شیمی رنگپوشاک وعمل آوردن پوست خز)18(

261مهدیارپالستابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33(

3260عبدالحمیدصفویوسایل نقلیه موتوری)34(

1560تولیدی و بازرگانی نوش آور شاهوار شاهرودمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

1560کف باران گستر شمال شرقساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

860حمیدرضا یاقوتیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

1560صنایع غذایی بهامین تک خارکمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

560تولیدی پودر خاک سنگ و ریگ موزائیک دامنکوهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

صد
در

 59
 تا 

م 0
ما

ه ت
یم

ن

1254سولفات سازان شاهرودسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

634سعید صنعت شاهرودکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

6033حمیدرضا شاکر راه پیمای حسینساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

1829حسن رستمیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

2027اورس محرک شاهواروسایل نقلیه موتوری)34(

1023پیچک موتور شرقماشین آالت ودستگاههای برقی)31(

621فاتک پلیمر آسال شرقبازیافت)37(

1720محمدرضا متینمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

717مجید دوستانیساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

1014حسین باقریساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(

511حسین باقریمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

7210تولیدی طب پالستیک نوینمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

409پیشرو شناور شاهوارمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

304مهدی کالئیساخت فلزات اساسی)27(

304منصوره محبی خوساخت فلزات اساسی)27(
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نوع 
ح رشته بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 59
 تا 

م 0
ما

ه ت
یم

ن

152حمیدرضا شاکر راه پیمای حسینساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

52رضادهقانیانساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

52نیره علی محمدیمحصوالت فلزی فابریکی)28(

152علیرضا علی محمدیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

71طاقیانساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

51میثم ابراهیم نژادمحصوالت فلزی فابریکی)28(

حد
 وا

یاء
اح

9چوبک شیمی شاهرودصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

4محمد حسین جاللیتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

12علی قربانیتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

34تعاونی تکش بافتتولید منسوجات )17(

8تاروپودکویرتولید منسوجات )17(

28تعاونی تولید فرآورده های غذایی ناب شاهرودصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

3شاهرود تراشتولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در 
16تولیدی صنعتی اتحاد ابزارجای دیگر )29(

3طاهره ابراهیمیتولید پوشاک )18(

3حسین قاسمی کوه زریتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

7ابوالفضل صدیقیتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

8حسین افشاریتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

8حسین لطفیتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
4عبداهلل محمدیتجهیزات )28(

9جعفرقرائیصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

26تعاونی تولیدفرآورده های غذائی ناب شاهرودصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

11علی اصغر رضائیصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

4تعاونی سیالسصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

7ناب پالستیک شاهرودتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
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نوع 
ح رشته بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

حد
 وا

یاء
اح

6شاهرود مذابتولید فلزات اساسی )27(

11صنایع شیمیایی سرشار شاهرودصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در 
8علیرضا نوریجای دیگر )29(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
5محمدرضا عطارانتجهیزات )28(

7علیرضاصابونی عصرحاضردباغی و عمل آوردن چرم )19(

3آقا رضا حسینقلیتولید منسوجات )17(

5تعاونی درین صدف شاهرودتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

5تعاونی صنایع سلولزی وکاغذی شاهرودتولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

5محمدمهدی پورساحلی لنگرودیتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای 
5نیکوفرد شاهروددیگر )36(

6محمد حسین نوروزیتولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

5بیارکاران کویرتولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(

5کامینهصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

5احمد نوریتولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
5علی اکبر باقری ومحمدباقریتجهیزات )28(

10محمدرضاومحمدعلی بصیری نژادتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

8حمیدرضاسلیمانی وحسن ابوالقاسمیصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

8حسین مالرستمیتولید چوب و محصوالت چوبی )20(

5رضا پور تیموریان-محمد رضا و حسن نوذریتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

5ویرایش اطالعات رایانه ای وفناوری شبکه خرقانکامپیوتر و فعالیت های وابسته )72(

10جعفرخانتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

8تعاونی معدنی نعیم آبادشاهرودصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

8تعاونی درمانگرآرشتولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

7محمدامین هماییتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

6تولیدی رخ نازشاهرودتولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(
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نوع 
ح رشته بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

حد
 وا

یاء
اح

10رخ نازتولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

1رخ ناز شاهرودتولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

7اداره کل راه آهن شمالشرقتولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و 
7محمود عامریانسوخت های هسته ای )23(

6شاهرودفوم گسترتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
5منصور ذبیحی و محمد حسن ذبیحیتجهیزات )28(

7محمد رضا امینیبازیافت )37(

6پویاگام شاهرودتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

7مهد زمین شاهوارتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

5احمد رضا دبیریتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

7.شلرستاا گرمسار
ــه اســتان تهــران و از  کدشــت و اســتان قــم، از شــرق بــه شهرســتان آرادان ،  شــمال ب گرمســار از غــرب بــه شهرســتان پا شهرســتان 

جنــوب بــه آران و بیــدگل محــدود شــده اســت. 

گرمسار 7-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا 
در شهرســتان گرمســار از مجمــوع 5357 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 85.5 درصــد 

بــا پروانــه صنفــی و 14.5 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع 

، حــدود 37.4 درصــد اشــتغال از طریــق  گرمســار اشــتغال نزدیــک بــه 30632 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان 

مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)7-1( و جــدول)2-7(.
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جدول  7-1. ساختار بخش صنعتی شلرستاا گرمسار

ح رشته بعالیتردیف (تعداد واحدشر سلم)درصد(اشتغال)نفر

11890.5استخراج سایر سنگ های معدنی )14(1

5112006.3صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(2

298874.6تولید منسوجات )17(3

2200.1تولید پوشاک )18(4

91740.9دباغی و عمل آوردن چرم )19(5

195873.1تولید چوب و محصوالت چوبی )20(6

357483.9تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(7

9813467.0صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته ای )23(8

156394620.6صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(9

80224611.7تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(10

4513927.3تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(11

4617519.1تولید فلزات اساسی )27(12

4511395.9تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(13

5414617.6تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر )29(14

4420.2تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی )30(15

348324.3تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر )31(16

4960.5تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی )32(17

102221.2تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(18

41430.7تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(19

2380.2تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(20

143171.7تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر )36(21

62321.2بازیافت )37(22

130.0ساختمان )45(23

5460.2کامپیوتر و فعالیت های وابسته )72(24

152301.2سایر فعالیت های کسب و کار )74(25

77919187100جمع کل

 ماخذ: آمار سامانه بهین یاب
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جدول  7-2. ساختار بخش صنفی شلرستاا  گرمسار

سلم)درصد(شاغلینتعداد واحدنوع بعالیتردیف

493123210.8تولیدی1

830207518.1خدمات فنی2

675168714.7خدماتی3

2580645056.4توزیعی4

457811445100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

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

گرمســار 8.8 درصــد رشــد داشــته،  ، جمعیــت شهرســتان  ــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر جــدول )7-3( مشــهود اســت ب

ــت. ــته اس ــدی داش ــدک 0.6 درص ــش ان ــکار افزای ــت بی ــدی  و جمعی ــش 6.3 درص کاه ــاغل  ــراد ش ــداد اف تع

جدول  7-3. جاعیت شلرستاا گرمسار

خ رشد دوره13951399ردیف نر

77421842208.8جمعیت 

6.3-2418722650تعداد افراد شاغل 

183818500.6جمعیت بیکار 

ماخذ: مرکز آمار ایران

گرمسار 7-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا 
گرمســار مطابــق جــدول)7-4( برنامه ریــزی  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان ســمنان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان 

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

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

ک، دباغــی و صنایــع پاالیشــگاهی و تولیــد مــواد و محصــوالت شــیمیایی از جملــه  رشــته فعالیت هــای تولیــد منســوجات و پوشــا

ــه شــمار مــی رود.   ــوب در ایــن شهرســتان ب فعالیت هــای مطل
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جدول  7-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا گرمسار

بازرگانی و خدماتمعداصنعت

تولید منسوجات )17(

استخراج سایر سنگ های 
سایر فعالیت های کسب و کار معدنی )14(

)74(

تولید پوشاک )18(

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

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

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

7-4. اشتغال مسلوب  شلرستاا گرمسار بخش صنعت معدا وتجارت در ابق 1404
کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان ســمنان 42.5 هــزار نفــر  بررســی های انجــام شــده نشــان می دهــد 

گرمســار اســت.  از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای  کــه 4.6 هــزار نفــر )11درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان  خواهــد بــود 

بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 2414 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول  7-5. پیش بینی جاعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاا گرمسار

جاعیتجاعیت 
 بیکار

تعداد
 شاغالا 

تعداد شغل مورد نیاز 
)1399-1404(

سلم صات 
)درصد(

اشتغال صات 
) )هزار نفر

83900017240247994252351.521899سمنان

92480190027340468751.52414گرمسار

گرمسار ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا  7-5. طر
گرمســار بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش  طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان 

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

ایــن  کــه  اســت   )17( نســاجی  و   )21( کاغــذ  تولیــد  وپالســتیک)25(،  ازالســتیک  محصــوالت  شــیمیائی)24(،  موادومحصــوالت 

فعالیت هــا در ایــن شهرســتان درصــد پیشــرفت بــاالی 60 درصــد دارنــد. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای 

کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طرح هــای  ــا 59 درصــد  ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 ت

گیرنــد.  گرمســار قــرار  شهرســتان 
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا گرمسار جدول  7-6. طر

نوع 
ح رشته بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 60
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نب

40100ذوب آهن آسیامحصوالت فلزی فابریکی)28(

1198.75سیم راد سماماشین آالت ودستگاههای برقی)31(

2098پارس پویاساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

8196ذوب آهن آرمان آسیاساخت فلزات اساسی)27(

894.65پارس آلتون نیروماشین آالت دفتری وحسابداری)30(

1093.5عزت اله حاجی نقی طهرانیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

1792آریو چای کارماچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

890.75سعید آصفیکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

986.15نمک کیمیا گرمساراستخراج سایرمعادن)14(

2085.5افسانه نجف نژادچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

16684.4ارتا دارو اداکساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

3083.92صنعتی پارس فرآیند تابانساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

683پارس آلتون نیروکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

2082.04تعاونی تولیدی نگین پیچ کویرمحصوالت فلزی فابریکی)28(

1181سپند تجهیز کیهانابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33(

3280.2مهناز مقبلیچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

580.2احمد فرهیکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

1580ساختمانی بام آسمانی شمسسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

5080حام گستران کیان آواساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

1079آرکا تجارت سبزساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

877.5شکوفا بهداشت آرینمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

15076.5فوالد تجارت طرقساخت فلزات اساسی)27(

18075.75صنایع گاز نور کویر خاورابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33(

2575صنایع شیمیایی کیمیاگران توسعه کویر اهوراساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

3575وستا دارو سالمتساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

9573.5زاگرس چوب سامچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(
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نوع 
ح رشته بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 60
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نب

1073مجید خواجه مهریزیمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

971.1صنایع بارز پالستیک تهرانساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

671سپهر افروز نیکاساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

570.85وحید کربالیی علی گلکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

2070.8شکوفا شیمی آرینساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

2070.8لوله فوالدی آذرین آریاساخت فلزات اساسی)27(

3070.5آذر بادکنک ایوانکیمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

370.25حسن عجمیاستخراج سایرمعادن)14(

869.85سپید در شایانساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

4069.83پایدار پاکان فرداساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

3069.3همگام اتصال فن آورانساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

1267.3پارس آروند گرمسارساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

1467.1نگین زرین پردیسمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

1267.04آریا قدرت گرمسارکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

5066.95الیاف ارغوان گستر سپیدساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

966.5مهندسی توسعه راهبردی انرژی پارسکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

5066.35حمید مقدسیمحصوالت فلزی فابریکی)28(

1566محمد جعفرقلیمحصوالت فلزی فابریکی)28(

2565.62فرشاد کریمی حسن آبادیابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33(

865.5محمودرضا جاللیساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

2065.5تجارت جاوید آریانساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

564.92گرانول کیمیا پلیمر کوشاساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

2064.45احمدعلی قزلوسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

1764رویین پویان ایرانیانمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

1264حمیدرضا موسوی زادهمحصوالت فلزی فابریکی)28(

863.85امیر مجیدی ارانیماشین آالت ودستگاههای برقی)31(
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نوع 
ح رشته بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 60
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نب

1863.1صدف ایوانکیمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

663رنگین سفره سبز علیشاهمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

563پیمان جواهریانکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

563امیر پارسیان فدککامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

9563زرین کاغذ ماهانساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(

3062.98آرشا صنعت آرکاساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

1162.75محمدمهدی ابوالحسنی قزاانیساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

2062.05گسترش صنایع فوالدی سپهر پارتساخت فلزات اساسی)27(

1262ابوالفضل ارشدی بیدگلیمحصوالت فلزی فابریکی)28(

9061.1چینی بهداشتی ماهان وارناسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

861.03تولیدی تکاپو صنعت کویر گرمسارکک وفراورده های حاصل ازنفت)23(

6060.75مجموعه مکث بین المللساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

2260.58زرین بافت مهربانساخت منسوجات)17(

1460.5زهرا رضائیمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

1860.5ابوالفضل فریدنیامحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

1460.5محمدرضا صالح آبادیماشین آالت دفتری وحسابداری)30(

3060.5حام گستران کیان پویاساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

2760.5مجتمع ریسندگی و بافندگی افالک ایوانکیساخت منسوجات)17(

960.45پارسیان کاغذساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(

1160.38آفتاب پالست البرزمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

1660.3مهسان سازه کارانساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

860.02استقرار الکترونیک ساختمانساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

2060.01مهندسی شایان پلیمر فجربازیافت)37(

صد
در

 59
 تا 

م1
ما

ه ت
یم

ن

5057فوالد تجارت طرقساخت فلزات اساسی)27(

655علی علی پور فرهادلوساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

655سید محبوب موسوی زاد شخالرساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(
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نوع 
ح رشته بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 59
 تا 

م1
ما

ه ت
یم

ن

755سیاوش صفی نژادکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

5054یادمان نگار طلوعمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

554پیمان جواهریانماشین آالت ودستگاههای برقی)31(

1554مهندسی شنگرف طبابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33(

1254صنایع بارز پالستیک تهرانساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

753محمدرضا صالح آبادیکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

1052پیشرو کاغذ گستران ایوانکیساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(

2052پرسین ابر جنوبمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

3252پایا گریس جنت آبادکک وفراورده های حاصل ازنفت)23(

1852سایش ابزار بنیان صنعتسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

5551صنایع کیمیا پلیمر جمچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

2551ستاره شمال زرفامماشین آالت ودستگاههای برقی)31(

1551محمود بیگیمبلمان سایرمصنوعات)36(

3051رضا کالنتریچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

650رضا کالنتریماشین آالت ودستگاههای برقی)31(

1349جمشید- محمد- حسین و ابراهیم مختاریدباغی -چرم -کیف-چمدان-کفش)19(

1543مشکین نخ البرزساخت منسوجات)17(

6041تولید داروهای دامی ایرانساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

641اصغر احمدیابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33(

641سلیمان قره باغیساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(

2041محمد باقر ساکتسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

1540مجتبی حسین پوروسایل نقلیه موتوری)34(

2540سرمه باف ایرانیانساخت منسوجات)17(

3039علی اکبر قاسمیمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

535آرادان صنعت الماسکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

635فراورده های لبنی ریحانهکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(
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نوع 
ح رشته بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 59
 تا 

م1
ما

ه ت
یم

ن

534شاهین دانشور فتحیساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(

6834گروه صنایع پوشش کاغذ البرزمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

2034محمد رضا جامه دارسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

2133آوین پالست پارسمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

1032امید ساراساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(

1231گروه پوشش های محافظ پایه آب پاوانساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

3031پوالد فرآور کاوهمحصوالت فلزی فابریکی)28(

1430دان نهال سبزساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

1129پیشتاز شیمی فجرکک وفراورده های حاصل ازنفت)23(

5527گروه صنایع پوشش کاغذ البرزمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

6027فوالد کاویان افق سمنانساخت فلزات اساسی)27(

1225راشا تجارت رازیسایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(

2023سما رایان صنعتماشین آالت دفتری وحسابداری)30(

6020گروه صنایع پوشش کاغذ البرزمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

1220دان نهال سبزساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

9520زاگرس چوب سامچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

1019عایق سازان برسامکک وفراورده های حاصل ازنفت)23(

1218محمدرضا محمودیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

1517نیک استیل تولید گسترابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33(

8516اریس سازه پارسیانسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

1716داود متقیابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33(

1116فرهاد انتظامابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33(

3015مجتمع صنایع پارسیان آذین کارتنساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(

1114نیما آقارضائیابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33(

3013عایق سازان برسامکک وفراورده های حاصل ازنفت)23(

1012تعاونی پالستیک امید مهرگرمسارچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(
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نوع 
ح رشته بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 59
 تا 

م1
ما

ه ت
یم

ن

612محمود هراتیمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

3811آفتاب پالست البرزساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(

511امیرهوشنگ اقبال پورکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

511سید محسن مرتضویان بابکیکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

1411علی نعمتی نژادابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33(

2010پاک طعم کیهانمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

1510ابوالفضل مجیدیمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

89محمود هراتیسایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(

89حامد ستارهساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(

209سعید طورمحصوالت فلزی فابریکی)28(

198محمود اسمعیلی پرکیساخت فلزات اساسی)27(

87محمود هراتیساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(

67فرشاد کربالیی علی گلکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

125ناصر گل محمدی تکبالغساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(

215ابوالفضل سعیدیساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(

75تولیدی و بازرگانی مهدصنعت کودکانهمبلمان سایرمصنوعات)36(

155سیداحسان همراهیانماشین آالت ودستگاههای برقی)31(

105اسمعیل مستخدمیماشین آالت ودستگاههای برقی)31(

95ابوالفضل شفیع رعیتساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(

115بهسازان شیشه آریاسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

75تولیدی و بازرگانی مهدصنعت کودکانهمبلمان سایرمصنوعات)36(

604حسن رادپیمحصوالت فلزی فابریکی)28(

404پلیمر فوم اطلسچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

1004کیان ریل پارسیانساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

383مهر پیشه کاوه گرمسارمبلمان سایرمصنوعات)36(

402ستار سعیدیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(
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نوع 
ح رشته بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 59
 تا 

م1
ما

ه ت
یم

ن

102اسماعیل عاشوریمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

302رادین تجارت هیوامحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

152احمد بخشابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33(

102جابر حیدریابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33(

102محسن رهنماابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33(

221ابزار پیشرفته نیرو امتدادماشین آالت ودستگاههای برقی)31(

حد
 وا

یاء
اح

12مهدی کبیرنیاتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

6نمک تصفیه هدیهصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

3شیمیایی زکیهصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

102مجتمع صنایع غذائی داورآباد گرمسارصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

20نمک بلورگرمسارصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

5پناهندهتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
15چکه سازتجهیزات )28(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
30متالوژی پودرخاورمیانهتجهیزات )28(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
20تولیدی وصنعتی خاورشمش پارستجهیزات )28(

47پالستیکهای مهندسی برترصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

26ایران اکسیژنصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و 
5بهرادسپهرسوخت های هسته ای )23(

15روغن کشی امیدگرمسارصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

20صدراپالست خاورانتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

8نمک بلورین گرمسارصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

28گروه صنعتی ایمن شیرآسیاتولید فلزات اساسی )27(

48تعاونی نوآوران چرم کویردباغی و عمل آوردن چرم )19(

20سیدمهدی وسیدعباس وسیدسعیدموسوی حقیقیصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
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نوع 
ح رشته بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

حد
 وا

یاء
اح

5حسن رحمتی ومجیدپارسانیاصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

20پنبه پاک کنی میالدآرادانتولید منسوجات )17(

27اسفه کارتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

21عینک چشم طالییتولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

73آذر خودروتولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(

63جهان ایگلتولید چوب و محصوالت چوبی )20(

8بسته بندی گوشت سفید میعادصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

19تعاونی تولیدی قطعات رنگینتولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

9زرد فلزتولید فلزات اساسی )27(

10رضا منصور پور و محمود پارساتولید پوشاک )18(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و 
5پارافین محب گرمسارسوخت های هسته ای )23(

5فجرآلومینیم تاب

20صنایع لوله و پروفیل حدید سمنان

9مهرفرازین شیمیصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

5شاهرخ قانع فردصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

5مهدی کریمی رامشهتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

5مهرعلی غفوری ملکیصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

5مجید عسگری نظریتولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

14صالح موثقتولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

5رضا قره داغیتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

5محمدعلی قاسمیتولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

10مسعود و مجید و محسن امینیتولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

10محمدآذرلویهصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

مهدی محمد هاشم-فرید توکلی-آرش جوادی زند-تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(
5محمد مسعود محمد هاشم

5مهدی رضازادهتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(
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نوع 
ح رشته بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

حد
 وا

یاء
اح

10محمد علی والیتولید فلزات اساسی )27(

5مهدی عامریان

5ناصرآیریا

10حسین حاجی ها و سیف اهلل نبوی

5حمیدبهرامعلی

7مهندسی بازرگانی کندرگرمسار

10صنایع نوین ژرف آئینتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

5جمشیدتفضلی زحمت کش والهام کشمیریانتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

5گچبرگتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

9مهدی پور یعقوبتولید فلزات اساسی )27(

77فجرگسترنوین

5آلفا ختن نور

5تضامنی رونی بقائی مهروشرکا

10تعاونی صنعت کاران فلز هشت الماستولید فلزات اساسی )27(

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

حمید عزیزی-حمید سجادی-حبیب اهلل کربالئی 
5شمس الدین

7مهدی ویزدان طاوسیتولید فلزات اساسی )27(

5علی جان پرس و علی حسن زاده خوشمهر

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
12اسداله اشتری ماهینیتجهیزات )28(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
8غالمعلی میرزائیتجهیزات )28(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
5صنایع آرمین بخارتجهیزات )28(

8بهمن گلشنتولید فلزات اساسی )27(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
6تولیدی کاویان صنعت برشتجهیزات )28(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
5یحیی شکیباتجهیزات )28(
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نوع 
ح رشته بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

حد
 وا

یاء
اح

6حسین رحیمیتولید فلزات اساسی )27(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در 
6صفر بابالوءجای دیگر )29(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
11احمدزابلی بهابادیتجهیزات )28(

5مژگان مشعوفیتولید فلزات اساسی )27(

تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای 
5وارش قریبیاندیگر )36(

20فجر گستر نوینتولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در 
18ستاره طالیی صنعتجای دیگر )29(

119تولیدی ومعدنی شهاب بلورین پویاصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

33ره آورد دورتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

10نویدوناصرغصیانیصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

5محمدلطفیصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

6حسین بهرام پورصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

5غالمرضاومحمدجوادعابدیتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

10صنایع پالستیک امیرکبیر ارگ دستانتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

5داود درستگارتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

15سعداله زرین مهرتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

5علی اکبر پور قلیچتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

10قدرت اهلل معصومیصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در 
7تولیدی برودتی فریزهندسرماجای دیگر )29(

5حسن اسدالهی دهقیتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

5علی اصغرروحیصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
5سازه های فلزی آسمانهتجهیزات )28(

8اکبر مرادی پور دانبرانیصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
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نوع 
ح رشته بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

حد
 وا

یاء
اح

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و 
6آرادشیمی فجرگرمسارسوخت های هسته ای )23(

5موسی ابراهیمی سراملوصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و 
10شمع الله حامدسوخت های هسته ای )23(

18تولیدی صنعتی آذین فر پالستیکتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

15گروه تولیدی و صنعتی آلومینیوم ایمن جامتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در 
9رویال بورانجای دیگر )29(

5حمیدرضامشایخیصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

5پاکساران پویاصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
5رهروگسترپارستجهیزات )28(

5حسین وردتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

10تعاونی تولیدی وتوزیعی ایثارگران فکر فرداتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

22گچبرگتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

25شیمیایی طیف الوان آذینصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

11محمود نمازیان خوئیصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

6محمدمهدی صفریصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در 
34تولیدی فرازرینجای دیگر )29(

32پی وی سی پروفیل پاداناتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی 
5رحمت اهلل مداحینشده در جای دیگر )31(

تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی 
5جلیل رفیعینشده در جای دیگر )31(

10محمدرضاطاهریانتولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

6باقرمیرزادهتولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای 
5سیداسماعیل موسویدیگر )36(
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نوع 
ح رشته بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

حد
 وا

یاء
اح

5سیدجوادرحیمیتولید فلزات اساسی )27(

12علیرضا ایزدیتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

9گل پالست آریاتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و 
6محمدعلی جوادی وسعیدوحسن کاشفیسوخت های هسته ای )23(

13نبض آفرین صنعتتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

15سپهرجاده ابریشمتولید منسوجات )17(

31ریسندگی بهریس تابتولید منسوجات )17(

20پاک آرای اژنگصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

13تولیدی لوله گل مریمتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

61صنایع نخ سمنانتولید منسوجات )17(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و 
59تولیدی وصنعتی بسط شیمی آسیاسوخت های هسته ای )23(

6نیلوفرشیمیصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

6تولیدی وصنعتی آرمان پالستیک مهرتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

17صنایع غذائی الوندبریانصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و 
11پیوند پلیمرپارسیانسوخت های هسته ای )23(

200جهان گشتا صنعتتولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در 
150گروه صنعتی پیشگامان تهویه ایرانیانجای دیگر )29(

7سعید میر حیدریصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در 
10مهندسین پتروساویسجای دیگر )29(

8تعاونی صنایع غذائی سیمین دشتصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی 
8مهراد تام پارسیاننشده در جای دیگر )31(

تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی 
5برقاب صنعت ساماننشده در جای دیگر )31(

5مهر پالست نوینتولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(
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ح رشته بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

حد
 وا

یاء
اح

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و 
8قیر پلیمر ایرانیانسوخت های هسته ای )23(

5علیرضا صاحب علمصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
20تولیدی و بازرگانی آرتا تجارت اطلستجهیزات )28(

45شعله آبی پارسیانصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

11رنگ ورزین کاراگلچینصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

20حدید صنعت خاورانصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

7عزت اله کرمیتولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

5پایا گریس جنت آبادصنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و 
7صادق زارع زاده کلو و محمد رضا نوری کلوسوخت های هسته ای )23(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
5عباس معماریانتجهیزات )28(

7تولیدی حبله رود شمالیتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
7مهدی شیختجهیزات )28(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و 
7ستار سعیدیتجهیزات )28(

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

8. شلرستاا ملدی شلر
شهرســتان مهدی شــهر از غــرب بــه شهرســتان ســرخه، از شــرق بــه شهرســتان دامغــان، از شــما لغرب بــه اســتان تهــران و شهرســتان 

فیروزکــوه، از  شــمال اســتان مازنــدارن و از جنــوب بــه شهرســتان ســمنان محــدود شــده اســت. 

8-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا ملدی شلر
در شهرســتان مهــدی شــهر از مجمــوع 2526 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 97.6 

درصــد بــا پروانــه صنفــی و 2.4 درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع 

، حــدود 67.5درصــد اشــتغال از  اشــتغال نزدیــک بــه 9135 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان مهــدی شــهر

طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)8-1( و جــدول)2-8(.



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

70

جدول  8-1. ساختار بخش صنعتی شلرستاا ملدی شلر

ح رشته بعالیتردیف (تعداد واحدشر سلم)درصد(اشتغال)نفر

3361.2استخراج سایر سنگ های معدنی )14(1

1120.4صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(2

1571.9تولید منسوجات )17(3

1461.5تولید پوشاک )18(4

131210.5دباغی و عمل آوردن چرم )19(5

160.2تولید چوب و محصوالت چوبی )20(6

150.2انتشارات و چاپ )22(7

5511.7صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته ای )23(8

5411.4صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(9

1654418.3تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(10

2722.4تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(11

5301.0تولید فلزات اساسی )27(12

31525.1تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(13

654618.4تولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر )31(14

7104935.3تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(15

150.2تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(16

160.2تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر )36(17

130.1ساختمان )45(18

612973100.0جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول  8-2. ساختار بخش صنفی شلرستاا  ملدی شلر

سلم)درصد(شاغلینتعداد واحدنوع بعالیتردیف

37593715.2تولیدی1

39799216.1خدمات فنی2

32481013.1خدماتی3

1369342255.5توزیعی4

24656162100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف
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8-2. ساختار جاعیت شلرستاا ملدی شلر
کــه از  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

، جمعیــت شهرســتان مهدی شــهر 8.8 درصــد رشــد داشــته،  جــدول )8-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کاهــش 44.5 درصــدی داشــته اســت. تعــداد افــراد شــاغل افزایــش 4  و جمعیــت بیــکار 

جدول  8-3. جاعیت شلرستاا ملدی شلر

خ رشد13951399ردیف نر

47475516408.8جمعیت 

14462138904تعداد افراد شاغل 

44.5-20361130جمعیت بیکار 

ماخذ: مرکز آمار ایران

8-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا ملدی شلر
بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان ســمنان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان مهدی شــهر بــه جــدول)8-4( برنامه ریــزی 

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

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

فعالیت هــای تولیــد صنایــع غذایــی و آشــامیدنی، تولیــد مــواد و محصــوالت شــیمیایی، تولیــد محصــوالت الســتیکی و پالســتیکی،  

تولیــد ماشــین آالت و تجهیــزات، تولیــد ماشــین آالت و دســتگاه های برقــی و تولیــد رادیــو و تلویزیــون و دســتگاه ها و وســایل 

ارتباطــی از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان بــه شــمار مــی رود.  

جدول  8-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا ملدی شلر

بازرگانی و خدماتمعداصنعت

صنایع غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج زغال سنگ )10(
استخراج سایر

 سنگ های معدنی )14(

فعالیت های پشتیبان و کمکی 
حمل و نقل )63(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

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

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

تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی )32(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.
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8-4. اشتغال مسلوب  شلرستاا ملدی شلر بخش صنعت معدا وتجارت در ابق 1404
کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان ســمنان 42.5 هــزار نفــر  بررســی های انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 2874 نفــر )6.7 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان مهدی شــهر اســت.  از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر  خواهــد بــود 

ــت.  ــده اس ــن زده ش ــر تخمی ــارت 1480 نف ــدن و تج ــت، مع ــش صنع ــرای بخ ب

جدول  8-5. پیش بینی جاعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاا ملدی شلر

تعداد شغل مورد نیاز تعداد شاغالا جاعیت بیکارجاعیت عنواا
)1399-1404(

سلم صات 
)درصد(

اشتغال صات 
) )هزار نفر

83900017240247994252351.521899سمنان

56710117016760287451.51480مهدی شهر

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا ملدی شلر 8-5. طر
طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان مهدی شــهر بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش 

ســرزمین بــه شــرح جــدول)8-6(، اســت. مهمتریــن طرح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه تولیــد محصــوالت 

ــوالت  ــواد و محص ــد م ــع تولی ــتیک)25(، صنای ــتیک وپالس ــوالت ازالس ــزات )28(، محص ــین آالت و تجهی ــز ماش ــی بج ــزی فابریک فل

کــه ایــن فعالیت هــا در ایــن شهرســتان درصــد پیشــرفت بــاالی 60 درصــد  شــیمیایی )24( و محصــوالت فلــزی فابریکی)28(اســت 

کــه اشــتغالزایی بیشــتر و  ــا 59 درصــد  ــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 ت ــا توجــه ب ــد. ب دارن

گیرنــد.  ســرمایه کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طرح هــای شهرســتان مهدی شــهر قــرار 
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا ملدی شلر جدول  8-6. طر

نوع 
ح رشته بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

صد
در

 60
ی 

باال
ام 

تم
مه 

7073گروه صنعتی ساتراپ مهدی شهرپوشاک وعمل آوردن پوست خز)18(نب

2063پوالد دژ استوارمحصوالت فلزی فابریکی)28(

1763مارال چوب کومشمبلمان سایرمصنوعات)36(

860فرا صنعت پتروشیمی کویرمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

صد
در

 59
 تا 

صفر
ن 

 بی
ام

تم
مه 

نی

551اویس جعفرآبادیکامپیوتروفعالیتهای مربوطه)72(

835توان سازه سنگسرسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

627عادل دانائیماشین آالت ودستگاههای برقی)31(

626علیرضا ملکیماشین آالت ودستگاههای برقی)31(

170021تولیدی ایران تایرمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

720سید غالمعلی پورهاشمیمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

40018سیمان رویال سیمینسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

816محمدرضا غالمیماشین آالت ودستگاههای برقی)31(

711عزیز نظاری فوالدیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

89ابوالفضل دانائیچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

56بهمن بنائیان سفیداستخراج سایرمعادن)14(

65آوا پالست فیروزمحصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

172عباس عزیزی منشمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

کد
ی را

ها
رح 

ط

12100تعاونی آفتاب شرق کومشتولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

4100منوچهر و حسین نورانیانتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

5100فرزانه رحمتی اعالئیتولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(

3100علیرضاومصطفی ربانیانتولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(

1100عطا اله صلواتیانتولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(

3100رکوردکاوه مهدیشهرتولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(

5100ایران تیژکارتولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(

2100محمدحامدیتولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(

2100تولیدی پرورش طیور چندرانتولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(
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نوع 
ح رشته بعالیتپروژه اشتغال نام واحدشر

) )نفر
پیشربت 

)درصد(

کد
ی را

ها
رح 

ط

3100صفدرشاهانیتولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر )36(

3100ناصرشهریاریتولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر )36(

10100صنعتی چوبین نماتولید چوب و محصوالت چوبی )20(

6100صنایع تولیدی سیم آساشهمیرزادتولید ماشین آالت و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر )31(

5100ژورندهتولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(

57100تن آب شهمیرزادصنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

581ریسندگی وبافندگی پاکریستولید منسوجات )17(

7100کشت وصنعت ورزکارتولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

543حسین حسینی فرتولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

598صنیع کارراوندتولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(

598عزیز آقا پارسا و محمد ذوالفقار پورتولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات )28(

1044سیدفخرالدین نبوی چاشمیتولید چوب و محصوالت چوبی )20(

777علی جاللی فرتولید چوب و محصوالت چوبی )20(

15100آدین صنعت مهدیشهر

363100ریسندگی وبافندگی پاکریستولید منسوجات )17(

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

9. شلرستاا میامی
شهرســتان میامــی از جنــوب و غــرب بــه شهرســتان شــاهرود، از شــرق بــه اســتان خراســان رضــوی، و از شــمال بــه شهرســتان های 

گرمــه در اســتان خراســان شــمالی محــدود شــده اســت.  جغتــای و 

9-1. ساختار بعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا میامی
در شهرســتان میامــی از مجمــوع 1375 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 99 درصــد بــا 

ــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال  ــرداری صنعتــی مشــغول ب ــه بهــره ب ــا مجــوز پروان پروانــه صنفــی و 1 درصــد ب

نزدیــک بــه 3880 نفــر اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان میامــی، حــدود 87.7 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز 

صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)9-1( و جــدول)2-9(.
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جدول  9-1. ساختار بخش صنعتی شلرستاا میامی

ح رشته بعالیتردیف (تعداد واحدشر سلم)درصد(اشتغال)نفر

17516استخراج سنگ های فلزی )13(1

2336.9استخراج سایر سنگ های معدنی )14(2

140.8صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(3

318539تولید منسوجات )17(4

1142.9تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(5

151صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و سوخت های هسته ای )23(6

1112.3صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(7

38117تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(8

17015تولید فلزات اساسی )27(9

14478100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول  9-2. ساختار بخش صنفی شلرستاا  میامی

سلم)درصد(شاغلینتعداد واحدنوع بعالیتردیف

38596228.3تولیدی1

24260517.8خدمات فنی2

1032577.6خدماتی3

631157746.4توزیعی4

13613402100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

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

، جمعیــت شهرســتان میامــی 8.8 درصــد رشــد داشــته،  جــدول )9-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کاهــش 22 درصــدی داشــته اســت. کاهــش 5.5 و جمعیــت بیــکار  تعــداد افــراد شــاغل 
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جدول  9-3. جاعیت شلرستاا میامی

خ رشد دوره13951399ردیف نر

38718421208.8جمعیت 

5.5-1199111326تعداد افراد شاغل 

22-1184923جمعیت بیکار 

ماخذ: مرکز آمار ایران

9-3. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا میامی
بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان ســمنان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان میامــی بــه جــدول)9-4( برنامه ریــزی شــده 

کــه بخــش  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. رشــته  عمــده فعالیت هــای ایــن شهرســتان فعالیت هــای صنعتــی اســت 

کانــی  فعالیت هــای تولیــد مــواد و محصــوالت شــیمیایی، تولیــد محصــوالت الســتیکی و پالســتیکی، تولیــد ســایر محصــوالت 

غیرفلــزی و تولیــد فلــزات اساســی از جملــه فعالیت هــای مطلــوب در ایــن شهرســتان بــه شــمار مــی رود.  

جدول  9-4. نقشه مسلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شلرستاا میامی

بازرگانی و خدماتمعداصنعت

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

استخراج سنگ های فلزی )13(
سایر فعالیت های کسب و کار )74(استخراج سایر سنگ های معدنی )14(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید فلزات اساسی )27(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

9-4. اشتغال مسلوب  شلرستاا میامی بخش صنعت معدا وتجارت در ابق 1404
کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای اســتان ســمنان42.5 هــزار نفــر  بررســی های انجــام شــده نشــان می دهــد 

کــه 2344 نفــر )5.5 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان میامــی اســت. از ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای  خواهــد بــود 

بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 1207 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 
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جدول  9-5. پیش بینی جاعیت و هدبگذاری اشتغال شلرستاا میامی

تعداد شغل مورد نیاز تعداد شاغالا جاعیت بیکارجاعیت عنواا
اشتغال صات سلم صات )درصد()1399-1404(

83900017240247994252351.521899سمنان

4625095013670234451.51207میامی

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا میامی 9-5. طر
طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان میامــی بــا مدنظــر قــرار دادن مالحظــات آمایــش 

ســرزمین بــه شــرح جــدول)6-9(، اســت. مهمتریــن طرح هــای اولویــت دار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه  اســتخراج ســایر 

ــتان  ــن شهرس ــا در ای ــن فعالیت ه ــه ای ک ــت  ــزی )26(اس ــای غیرفل کانی ه ــایر  ــزات)29( و  س ــین آالت وتجهی ــاخت ماش ــادن، س مع

درصــد پیشــرفت بــاالی 60 درصــد دارنــد. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا 59 

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدا و تجارت شلرستاا میامی جدول  9-6. طر

نوع 
ح رشته بعالیتپروژه (نام واحدشر پیشربت )درصد(اشتغال )نفر

صد
در

 60
ی 

باال
ام 

تم
مه 

نی

1581امین طالع زاریاستخراج سایرمعادن)14(

561منصور محمد حسینیساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

1461محمد ابراهیمیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(
صد

در
 59

 تا 
صفر

ن 
 بی

ام
تم

مه 
نی

2847مجید یحیائیساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

کد
ی را

ها
رح 

4یخ خوراکی قالبیصنایع غذایی و آشامیدنی )15(ط

11انواع آجرسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

ماخذ: وزارت صنعت، معدن وتجارت
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10. جاع بندی استاا ساناا

1. بررسی وضعیت موجود در استاا 
کــم بــاالی جمعیتــی   اســتان ســمنان بــا دارا بــودن5.9 درصــد از مســاحت کشــور )رتبــه7( و 0.8  درصــد از جمعیــت کشــور )رتبــه 30( از ترا

کیلومتــر مربــع برخــوردار اســت. براســاس آخریــن اطالعــات مرکــز آمــار ایــران نــرخ رشــد جمعیــت ایــن اســتان نیــز  حــدود 7.2 نفــر در هــر 

طــی دوره 1390-95 معــادل 2.16 درصــد بــوده اســت.این اســتان بــه علــت همجــواری بــا کویــر مرکــزی ایــران و دامنــه جنوبــی البــرز دارای 

کاهــش ارتفــاع از شــمال بــه جنــوب در ســطح اســتان دمــا افزایــش و بــارش کاهــش می یابــد.  تنــوع آب و هوایــی زیــاد اســت به طوریکــه بــا 

ســهم ایــن اســتان از ارزش افــزوده کشــوری در بخــش صنعــت حــدود 2.4 درصــد و در بخــش معــدن 0.07 درصــد بــوده اســت 

کلیــدی در حــوزه تولیــد )صنعتــی و معدنــی( و تجــارت اســتان ســمنان  )مجموعــا 2.47 درصــد(. از مهم تریــن زیرســاخت های 

می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره داشــت:

؛ . 1 26 ناحیه و شهرک صنعتی با وسعت 7253 هکتار

2 سیلو؛. 2

10 سردخانه صنعتی؛ . 3

1 گمرک، یک پایانه صادراتی و یک نمایشگاه؛. 4

دسترسی به حمل ونقل ریلی در استان سمنان؛ . 5

دسترسی به فرودگاه در شهرستان سمنان. . 6

از منظر تعداد واحدهای صنعتی، 41 درصد صنایع استان تنها در سه رشته فعالیت صنعتی  به شرح زیر قرار دارند. 

ساخت مواد و محصوالت شیمیایی )کد 24( با سهم 15 درصد؛. 1

کانی غیرفلزی)کد 26(  با سهم 14.7درصد؛. 2 سایر محصوالت 

محصوالت الستیک و پالستیک)کد25( با سهم 11.4 درصد.. 3

گرمسار استقرار دارند کارگاه های صنعتی  استان نیز در شهرستان  ضمن آنکه 43 درصد از مجموع 

2. مزیت های استاا ساناا با مالحظات آمایش سرزمین
در اســتان ســمنان رشــته فعالیت هــای صنایع غذایــی و آشــامیدنی )15(، صنایــع تولیــد مــواد و محصــوالت شــیمیایی )24(، 

ک )18( در ســطح اســتان از عمومیــت بیشــتری نســبت بــه ســایر صنایــع برخــوردار اســت. همچنیــن  صنایــع نســاجی )17( پوشــا

صنایــع تولیــد ماشــین آالت و تجهیــزات طبقــه بنــدی نشــده در جــای دیگــر )29(، تولیــد چــوب و محصــوالت چوبــی )20( و تولیــد 

ماشــین آالت و دســتگاه های برقــی طبقــه بنــدی نشــده در جــای دیگــر )31( نیــز در شهرســتان های اســتان از قابلیــت اســتقرار بــر 

اســاس اســناد آمایــش برخــوردار اســت.
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جدول 10-1. اهم مزیت های صنعتی، معدنی و تجاری استاا ساناا

صنایع اولیت دارشلرستاا

آرادان

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

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

دامغان

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

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

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید فلزات اساسی )27(

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

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

سرخه

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

بازیافت )37(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

سمنان

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

تولید منسوجات )17(

تولید پوشاک )18(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

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

تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی )32(

تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر )34(
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صنایع اولیت دارشلرستاا

شاهرود

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید فلزات اساسی )27(

تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی )32(

گرمسار

تولید منسوجات )17(

تولید پوشاک )18(

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

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

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

مهدی شهر

صنایع غذایی و آشامیدنی )15(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

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

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

تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی )32(

میامی

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید فلزات اساسی )27(

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

3. سسح بن آوری صنایع استاا ساناا
بررســی وضعیــت ســطح فــن آوری صنایــع موجــود اســتان ســمنان نیــز نشــان می دهــد 33درصــد صنایــع )بیشــترین( در ســطح 

ــاال قــرار دارنــد )جــدول 18-2(. متوســط بــاال و 9.5درصــد صنایــع )کمتریــن( در ســطح فنــاوری ب



استاا ساناا
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جدول 10-2. سسح تکنولوژی صنایع استاا ساناا

سلمتعدادعنواا

2839.5فناوری باال

99833.6فناوری متوسط باال

70123.6فناوری متوسط پایین

99133.5فناوری پایین

2973100جمع کل

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

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

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

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

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

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

کشــور بــه چهــار منطقــه توســعه نیافتــه )منطقــه 1: ســطح پاییــن توســعه صنعتــی، معدنــی و تجــاری، فاقــد زیرســاخت های الزم 

ــی،  ــعه صنعت ــن توس ــطح پایی ــه 2: س ــوردار )منطق ــوب(، کم برخ ــتغال مطل ــاد اش ــرای ایج ــام ب ــه تم ــای نیم ــت طرح ه کفای ــدم  و ع

معدنــی و تجــاری، زیرســاخت های ضعیــف(، عادی/نرمــال )منطقــه 3: مناســب بــه لحــاظ اشــتغال صنعتــی( و برخــوردار )منطقــه 

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

: مناطــق مختلــف به اختصــار عبارتنــد از

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

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

توســعه ای و ایجــادی؛

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

کــد؛  واحدهــای را

( بــا توســعه خدمــات پشــتیبان 	  کار )ایجــاد اشــتغال پایــدار سیاســت اشــتغال در منسقــه 4: افزایــش عمــق بــازار 

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

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

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

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

کار قــرار دارد.  دســتور 

ح های اولویت دار استاا 5. طر
بررســی ها نشــان می دهــد کــه از مجمــوع بیــش از 3416 طــرح نیمــه تمــام در دســت اجــرا در اســتان ســمنان )3116 طرح-بــا ســهم 

کمتــر از 20 درصــد  و 46 طرح-باســهم 1 درصــد و پیشــرفت بــاالی 80 درصــد( رشــته فعالیت هــای  صنایــع  91 درصــد و پیشــرفت 

شــیمیایی و دارویــی )کــد 24( و  محصــوالت غذایــی و آشــامیدنی ها )کــد 15( در اولویــت قــرار دارد. 

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

ــد: ــد ش ــاد خواه ــغل ایج ــزار ش ــر 75 ه ــغ ب ــد بال ــرداری برس ــه بهره ب ــا ب ــن طرح ه ــی ای تمام

طرح های نیمه تمام باالی 60 درصد پیشرفت شامل 187 طرح )با سهم 5 درصد( در کل استان؛	 

1421طرح نیمه تمام اولویت دار بین صفر تا 59 درصد پیشرفت منطبق بر مالحظات آمایشی؛	 
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