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1. معرفی استان خوزستان
ــا برخــورداری از 4710.5 هــزار نفــر 5.9  ــر مربــع مســاحت 4 درصــد از مســاحت کشــور و ب کلیومت ــا 644426.3  اســتان خوزســتان ب

درصــد از جمعیــت کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت. همچنیــن براســاس آخریــن اطالعــات مرکــز آمــار ایــران در پایــان ســال 

1399 ایــن اســتان دارای 27 شهرســتان، 67 بخــش، 85 شــهر و 144 دهســتان بــوده اســت. اســتان خوزســتان از شــمال بــا اســتان 

 ، لرســتان، از شمال شــرقی و شــرق بــا اســتان های چهارمحــال بختیــاری و کهگیلویــه و بویراحمــد،  از جنوب شــرقی بــا اســتان بوشــهر

از جنــوب بــا خلیــج فــارس و غــرب بــا کشــور عــراق همســایه اســت.
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جدول 1-1. مشخصات استان خوزستان

64054 مساحت استان )کیلومترمربع(

4 مساحت استان نسبت به کّل کشور )درصد(

4803000 جمعّیت استان )نفر(

6 جمعّیت استان نسبت به کّل کشور )درصد(

از شمال به استان لرستان و ایالم، از شرق به استان چهارمحال 
بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، از جنوب به خلیج فارس و استان 

بوشهر، و از غرب به کشور عراق
موقعیت مکانی

900 فاصله تا تهران )کیلومتر(

فارسی عربی گویش محلی

تعداد شهرستان : 27

تقسیمات استانی
تعداد بخش : 67

تعداد دهستان :144

4 فرودگاه

2 راه آهن

18 سد

8 بندر

10 نیروگاه

2 پاالیشگاه
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جدول1-2. شاخص های کالن استان خوزستان

مقدارشاخص های کالن

63،555،239ارزش افزوده صنعت استان سال 1398)میلیون ریال(

925,771,234ارزش افزوده صنعت کشور سال 1398)میلیون ریال(

68،033،087ارزش افزوده معدن استان سال 1398)میلیون ریال(

1,020,341,231ارزش افزوده معدن کشور سال 1398)میلیون ریال(

6.8سهم استان از ارزش افزوده صنعت کشور سال 1398)درصد(

6.6سهم استان از ارزش افزوده معدن کشور سال 1398)درصد(

4513صادرات استان سال 1399 )میلیون دالر(

34795صاردات کشور سال 1399 )میلیون دالر(

13سهم استان از صادرات کشور)درصد(

جدول 1-3. نمای کلی  و وضعیت صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان

شاخص

شهرستان

واحدهای صنعتی، جمعیتوسعت
شهرک های صنعتیواحدهای صنفیمعدنی  موجود

کلیومتر 
سهمتعدادسهمتعدادسهمتعدادسهمنفرسهممربع

25384298.16.3753.879537.327.1آبادان

2970.517.70.420.16160.500آغاجاری

21483.492.32331.717101.513.6امیدیه

23693.747.61753.81035100اندیکا

31164.9171.43.672036.950894.727.1اندیمشک

48647.61302.627.7603.12494223517.9اهواز

37895.9198.94.2271.462095.713.6ایذه

22593.5105.42.2110.624372.213.6باغملک

13772.196.52814.21123100باوی

19083296.36.31367.050994.727.1بندرماهشهر
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شاخص

شهرستان

واحدهای صنعتی، جمعیتوسعت
شهرک های صنعتیواحدهای صنفیمعدنی  موجود

کلیومتر 
سهمتعدادسهمتعدادسهمتعدادسهمنفرسهممربع

28844.5180.63.810.149584.527.1بهبهان

7741.253.81.110.16570.500حمیدیه

22983.6171.03.6412.137433.413.6خرمشهر

46467.3444.09.430915.81171110.7414.3دزفول

19723.1108.02.3180.920081.813.6دشت آزادگان

16202.554.01.1191.014961.30رامشیر

18182.8113.82.4713.626242.413.6رامهرمز

35985.6138.52.9281.42227213.6شادگان

36305.7205.74.4532.740723.713.6شوش

24333.8192.04.1914.756205.127.1شوشتر

11971.9105.92.2160.813401.200کارون

9731.565.51.4170.919491.700گتوند

14002.238.00.850.315561.400اللی

21763.4113.42.4371.946984.313.6مسجدسلیمان

14362.222.10.590.59890.900هفتکل

37805.938.80.8120.61023100هندیجان

27574.338.90.820.18080.700هویزه

640571004710.5100195010010868610028100خوزستان

ماخذ: دفتر آمار معاونت برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز آمار ایران

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

تجــاری، ایــن اســتان دارای 28 شــهرک و  ناحیــه صنعتــی در حــال  بهره بــرداری اســت. تعــداد واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان 

کــه از ایــن تعــداد بیــش از 37.9 درصــد در شهرســتان اهــواز قــرار دارنــد. بیــش از 2018 واحــد اســت 

وضعیــت معــادن اســتان: خوزســتان حــدود 268  پروانــه معــدن فعــال  بــا ذخیــره اســمی  37 میلیــون تــن و اشــتغال 15000نفــر دارد 

. مهمتریــن معــادن اســتان شــن و ماســه و نفــت و گاز اســت.
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بخــش بازرگانــی: در حــوزه بازرگانــی، خوزســتان 1 درصــد از کل واحدهــای صنفــی کشــور را در اختیــار دارد. ایــن اســتان از منظــر 

ــار دارد. ــا فعالیت هــای بازرگانــی در اختی ــودن 7 ســیلو، 18 ســردخانه را در ارتبــاط ب ــا دارا ب کاال، ب زیرســاخت های نگهــداری 

درجدول )4-1( وضعیت طرح های دردست اجرای صنعتی و معدنی استان خوزستان ارائه شده است.

ح های دردست اجرای صنعتی و معدنی استان خوزستان جدول1-4. وضعیت طر

پیشرفت فیزیکی
ح ها)درصد( (تعداد طر حجم سرمایه گذاریاشتغال)نفر

)میلیارد ریال(

0173155596800تا20

20/16532111500تا40

40/14828362210تا60

60/12251857718300تا80

80/1292490624190تا100

20985508953000جمع کل

کمتــراز 20 درصــد داشــته و 1.4درصــد  کــه بیــش از 86.8 درصــد آنهــا پیشــرفت  اســتان خوزســتان 1993 طــرح در دســت اجــرا دارد 

آنهــا پیشــرفت بــاالی 80 درصــد دارنــد. بــا اتمــام ایــن پروژه هــا بیــش از 57.4 هــزار شــغل در اســتان ایجــاد خواهــد شــد کــه پیش بینــی 

شــده اســت ایــن میــزان اشــتغال بــا ســرمایه گذاری 1219249میلیــارد دالری محقــق خواهــد شــد. در جــدول )1-5( وضعیــت 

طرح هــای دردســت اجــرای صنعتــی، معدنــی در شهرســتان های اســتان خوزســتان نشــان داده شــده اســت.

ح های دردست اجرای صنعتی، معدنی در شهرستان های استان خوزستان جدول 1-5. وضعیت طر

شهرستان
میزان پیشرفت

سرمایه گذاری تعداد بنگاه
)میلیون ریال( 20-040-2060-4080-60100-80

90020114411341آبادان

51000051117380516آغاجاری

3703104121252751امیدیه

17000017707154اندیکا

20252105224162384291اندیمشک
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شهرستان
میزان پیشرفت

سرمایه گذاری تعداد بنگاه
)میلیون ریال( 20-040-2060-4080-60100-80

5442415356624157019911اهواز

442011482740954ایذه

13934501517136650باغ ملک

1100211417324629باوی

102324311448744465بندر ماهشهر

8979102117103731901بهبهان

200002221350حمیدیه

132006151849121خرمشهر

2038522123934506595دزفول

90000910997953دشت آزادگان

6100007747547رامشیر

41111044110579280رامهرمز

221100243553099شادگان

3712814953418675شوش

7531659080213048شوشتر

1301021613011211کارون

2210602914505833گتوند

300003245030اللی

2610423355608447مسجد سلیمان

151022018976579هفتگل

500005771266هندیجان

60010745210240هویزه

173165481202919931219249837جمع کل

ماخذ: دفتر آمار معاونت برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت

کــه از ایــن تعــداد 101816 نفــر  بــرای ســال 1400پیش بینــی می شــود جمعیــت اســتان خوزســتان بــه بیــش از 5152 هــزار نفــر برســد 
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ــهم 49.3  ــه س ــه ب ــا توج ــه ب ک ــت  ــر اس ــزار نف ــر 221 ه ــغ ب ــرای دوره 1399-1404 بال ــتان ب ــاز اس ــورد نی ــغل م ــود. ش ــد ب ــکار خواهن بی

ــدول)6-1(  ــد. ج ــاد نمای ــغل ایج ــد 109267ش ــش بای ــن بخ ــتان ای ــتغال اس ــارت از اش ــدن و تج ــش صنعت، مع ــدی بخ درص

جدول 1-6. پیش بینی شاخص های جمعیت 1404

تعداد شغل مورد نیاز تعداد شاغالنجمعیت بیکارجمعیتعنوان
اشتغال صمت)1399-1404(

326028644392682140266915آبادان

193093825489831410آغاجاری

10098919962870943452142امیدیه

5209310291480922411105اندیکا

18747837055329580653976اندیمشک

1424676281554050016128930215اهواز

21751042996183393574613ایذه

11526122783276649582445باغ ملک

10552720852999945402238باوی

324039640492117139406872بندر ماهشهر

19751939035615084974189بهبهان

5880111621671625301247حمیدیه

18700136965316080453966خرمشهر

48558295961380392089010299دزفول

11811023343357650812505دشت آزادگان

5906611671679125411253رامشیر

12444024593537553532639رامهرمز

15145929934305665163212شادگان

22500144476396296794772شوش

21002641515970590354454شوشتر

11579522883291849812456کارون
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تعداد شغل مورد نیاز تعداد شاغالنجمعیت بیکارجمعیتعنوان
اشتغال صمت)1399-1404(

7160414152035530801519گتوند

41521821118031786881اللی

12404924523526453372631مسجد سلیمان

2419247868771041513هفتگل

42395838120521824899هندیجان

42531841120901830902هویزه

51520001018161464590221637109267استان خوزستان

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

1-1.تولیدات عمده استان خوزستان
فــوالد، ســیمان ، محصــوالت  ، صنایــع شــیمیایی و پتروشــیمی،  گاز انــواع فرآورده هــای نفــت و  تولیــدات صنعتــی و معدنــی: 

ســاختمانی 

، انواع صیفی جات و محصوالت جالیزی تولیدات کشاورزی: محصوالت زراعی شامل خرما، گندم، نبشکر

2. شهرستان امیدیه
گــر چــه آن را شــهری صنعتــی مــی نامنــد، امــا  امیدیــه یکــی از شهرســتان های اســتان خوزســتان در جنــوب غربــی ایــران اســت . ا

کــه ایــن شــهر بیشــتر شــرکتی اســت تــا صنعتــی. مســاحت ایــن شهرســتان 2309 کیلومتــر مربــع اســت . امیدیــه در بخــش  بایــد گفــت 

گــرس و در جنــوب شــرقی اســتان خوزســتان بیــن 49 درجــه و 18 دقیقــه تــا 50 درجــه و 2  کوه هــای زا انتهایــی دامنــه ی سلســله 

گرنویــچ و بیــن 30 درجــه و 20 دقیقــه تــا 31 درجــه و 1 دقیقــه عــرض شــمالی از خــط اســتوا قــرار دارد . ارتفــاع  دقیقــه از نصــف النهــار 

گــرم و در  کیلومتــر اســت. آب و هــوای منطقــه  آن از ســطح دریــا حــدوداَ 26 متــر و فاصلــه آن تــا اهــواز - مرکــز اســتان - تقریبــَا 125 

فصــل گرمــا بــه عنــوان یکــی از گرمتریــن نقــاط کشــور معــروف اســت. ایــن شــهر از جنــوب غربــی بــه ماهشــهر و هندیجــان ، از شــمال 

و مغــرب بــه رامهرمــز و اهــواز و از مشــرق و جنــوب شــرقی بــه آغاجــاری و بهبهــان محــدود اســت.

2-1. ساختار موجود 

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

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

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــی ق بررس
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2-1-1.عمده محصوالت شهرستان امیدیه

ک، آب معدنــی، ضــروف پالســتیکی،  یــخ و بســته  عمــده محصــوالت صنعتــی: مصالــح ســاختمانی و محصــوالت بتونــی، پوشــا

ــمی ــیمیایی و پتروش ــوالت ش ــواد و محص ــد م ــی، تولی ــواد غذای ــدی م بن

گــچ دانــه بنــدی شــده، مصالــح ســنگی ســاختمانی شستشــو و دانــه بنــدی شــده )شن،ماســه،  عمــده محصــوالت معدنــی: ســنگ 

ریــگ، ســنگ و باالســت( و …

کنجــد و ... مــی  کلــزا،  گنــدم،  محصــوالت کشــاورزی: عمــده تریــن محصــوالت مــورد کشــت در بخــش کشــاورزی شهرســتان شــامل 

باشــد.

2-1-2. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان

جدول 2-1. ساختار بخش صنعتی شهرستان امیدیه

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

114815522

2152225.5

3171182.7

42442611

52545311

6261518041

728192.7

829192.7

36472100جمع کل9

جدول 2-2. ساختار بخش صنفی شهرستان امیدیه

(تعداد واحدنوع فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

503125717.1تولیدی1

615153720.9خدمات فنی2

1332333045.4توزیعی3

481120016.4خدماتی4

29317324100جمع کل
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2-1-3. ساختار جمعیت شهرستان امیدیه

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

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

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

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

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

ســال 1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال اســتان  بــه شــرح جــدول )2-3( بــرآورد شــده اســت.

جدول2-3.جمعیت شهرستان امیدیه

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

92974.8جمعیت )هزار نفر(

7.2-2624تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

20.4-54جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

، جمعیــت شهرســتان امیدیــه 4.8 درصــد رشــد داشــته، تعــداد افــراد  )2-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

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

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

جدیــدی ایجــاد نشــده اســت، بلکــه ســاالنه کاهــش یافتــه اســت.

2-2. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان امیدیه

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

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

بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان سیســتان و بلوچســتان، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان امیدیــه بــه جــدول)4-2( 

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

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

ایــن شهرســتان در فعالیت هــای بازرگانــی از جملــه فعالیت هــای پشــتیبان حمــل و نقــل و ســایر خدمــات کســب و کارهــا نیــز دارای 

ظرفیــت اســت. 
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جدول 2-4 . پتانسیل های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان امیدیه

نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان امیدیه

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

استخراج نفت خام و گاز طبیعی )11(صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل 
)63(

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

استخراج سایر سنگ های معدنی )14(

تولید سایر وسایل حمل و نقل )35(

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(

بازیافت )37(

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

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

تولید فلزات اساسی)27(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

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

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین )1399( و نظرات خبرگان و ذینفعان استان.

همچنیــن اولویت هــای صنعتــی بــا رعایــت مالحظــات آمایشــی مصوبــه هیــات وزیــران در جلســه 1400/4/2) 1400/4/5-36574( 

ــد از قبیــل مــواد  ــه و فناوری هــای جدی ــر دانــش پای گاز مبتنــی ب ــروه )1(: محصــوالت در صنایــع پاییــن دســتی از نفــت و  گ شــامل 

کســن های انســانی و حیوانــی ، انــواع محصــوالت جدیــد ، نوترکیــب و زیســت  پلیمــری مــواد اولیــه موثــر دارویــی ، پلتفــرم هــای وا

فناورانــه ، انــواع محصــوالت دارویــی جدیــد ، نوترکیــب و زیســت فناورانــه ، فراورده هــای بهداشــتی دارای ارزش افــزوده، رنــگ و 

گروه )3(: محصوالت غذایی و آشــامیدنی  کاتالیســت های پتروشــیمی و خودرویی؛  پوشــش های مشــابه دارای قابلیت صادراتی و 

کتــوز  بــا قابلیــت صادراتــی از قبیــل انــواع افزودنــی هــای مجــاز صنعــت غــذا، تولیــد مــواد اولیــه پایــه صنعــت شیرخشــک اطفــال، ال
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منوهیــدرات، تولیــد مــواد اولیــه پایــه مکمــل غذایــی شــامل اســیدهای چــرب امــگا3، دی اچ ای اســید آراشــیدونیک واســیدهای 

گــروه )5(: ماشــین االت و  امینــه ضــروری، پــودر اب پنیــر نــوع دارویــی، پروبیوتیــک هــای انســانی و حیوانــی و اســتارترهای لبنــی؛ 

، انــواع بلبرینــگ ، چــرخ دنــده، تجهیــزات مکانیکــی  ، توربیــن، انــواع پمــپ و کمپرســور تجهیــزات صنعتــی و معدنــی بــا اولویــت موتــور

گــروه )8(: محصــوالت صنایــع ســبک مبتنــی بــر  انتقــال نیــرو، ماشــین االت معدنــی، ماشــین ابــزار و ماشــین االت خطــوط تولیــد و 

ک و محصــوالت چرمــی، خمیرکاغــذ و محصــوالت ســلولزی می باشــد. روشــهای نویــن تولیــد بــا اولویــت منســوجات، پوشــا

2-2-1. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدن و تجارت در افق 1404

ــرخ  ــکاری 6.5 و ن ــرخ بی ــدف ن ــا ه ، ب ــور ــر کش ــرزمین در سراس ــش س ــات آمای ــر مالحظ ــی ب ــوازن مبتن ــعه مت ــه توس ــل ب ــدف نی ــا ه ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول  5-2 

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

کــه 4.3 هــزار نفــر )2 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان امیدیــه اســت. از ایــن میــان  اســتان خوزســتان 221 هــزار نفــر خواهــد بــود 

تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 2800 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

) جدول 2-5. پیش بینی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستان امیدیه)هزار نفر

تعداد شغل مورد تعداد شاغالنجمعیت بیکارجمعیت
اشتغال صمتسهم )درصد(نیاز )1399-1404(

5152101.81464.522148105خوزستان

100.9228.74.3652.8امیدیه

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان امیدیه 2-2-2. طر

ــرار دادن مالحظــات آمایــش  ــا مــد نظــر ق ــه ب طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان امیدی

ــواد  ــع م ــه صنای ــوط ب ــتان مرب ــن شهرس ــه ای ــوط ب ــت دار مرب ــای اولوی ــرح ه ــن ط ــت. مهمتری ــدول  2-6، اس ــرح ج ــه ش ــرزمین ب س

کــه ایــن فعالیت هــا در ایــن شهرســتان درصــد پیشــرفت  کانــی غیــر فلــزی )26( اســت  غذایــی و آشــامیدنی )15( و تولیــد محصــوالت 

کــه  بــاالی 80 درصــد دارنــد. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرح هــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا 59 درصــد 

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

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

ــت.  ــده اس ــاره ش ــتان اش ــطح شهرس ــد در س ک ــای را ــی از واحده ــه برخ ــز ب ــوص نی ــن خص ــد. در ای ــش ده افزای
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ح های اولویت دارسرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان امیدیه جدول 2-6.طر

ح های دارای کد ایسیکنوع پروژه اسامی طر
(اولویت درصد پیشرفتاشتغال )نفر

طرح نیمه تمام

26
محسن قریب - محصوالت 

بتنی غیر مسلح از بتن 
معمولی

1060.3

24

پترو پاالیش رهپویان 
سفیر قرن-ساخت 

موادپالستیکی به شکل 
اولیه وساخت الستیک 

مصنوعی)2413(

3205

تولید حلواارده و 15
1264حلواشکری

1261.4تولید مجموعه اگزوز خودرو34

25518سیمان امیدیه خوزستان26

تکمیل شهرک صنعتی تامین زیر ساخت
0امیدیه

دار بهاره-جاوید راه 14راکد معدنی
6توسعه-مخلوط کوهی

ایجادی

60بنزین خودرو23

60پروپان مایع شده23

60پروپیلن23

40گاز اتیلن اکساید24

40دواتیل هگزانول24

40انیدرید مالییک24

40دی اتانول آمین24

24
انواع کاتالیست مستعمل 
فلزات پایه احیاء )بازیابی( 

شده
40

30تایر خودروهای تجاری25

تایر رادیال تمام سیمی 25
150اتوبوسی و کامیونی
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3. شهرستان اندیکا
شهرســتان اندیکا یکــی از شهرســتان های بختیــاری نشــین اســتان خوزســتان در ایــران اســت. ایــن شهرســتان در شــمال شــرقی 

ــه  ــرق ب ــمال ش ــمال و ش ــرف ش ــول از ط ــت دزف ــه سردش ــمال ب ــب ش ــی از جان ل ــه ال ــرب ب ــمال غ ــرار دارد. از ش ــتان ق ــتان خوزس اس

اســتان چهارمحــال و بختیــاری از مشــرق بــه ایــذه و از جنــوب بــه مسجدســلیمان محــدود می شــود. مرکــز آن شــهر قلعــه خواجــه 

لــی بــه روســتای قلعــه خواجــه انتقــال یافته بــود. اســت. در ســال 1368 مرکــز بخــش اندیــکا از روســتای ال

3-1.ساختار موجود 

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

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

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــی ق بررس

3-1-1.عمده محصوالت شهرستان اندیکا

 ، انجیــر  ، انگــور  ، انــار شــامل  شهرســتان  کشــاورزی  بخــش  در  کشــت  مــورد  محصــوالت  مهم تریــن  کشــاورزی:  محصــوالت 

می باشــد.      زعفــران  و  مرکبات،زیتــون 

3-1-2. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری

جدول3-1. ساختاربخش صنعتی شهرستان اندیکا

(تعداد واحدکدآیسیک رشته فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

1141205.2

2151505.2

3171405.2

4211305.2

52446421

62679236

7291405.2

835324015.7

19576100جمع کل
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ساختار3-2. بخش صنفی شهرستان اندیکا

(تعداد واحدنوع فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

444111025.9تولیدی1

22556213.13خدمات فنی2

881220251.4توزیعی3

1634079.5خدماتی4

17134281100جمع کل

3-1-3. ساختار جمعیت شهرستان اندیکا

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

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

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

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

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

ســال 1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال اســتان  بــه شــرح جــدول  3-3 بــرآورد شــده اســت.

جدول 3-3. جمعیت شهرستان اندیکا

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

48504.8جمعیت )هزار نفر(

8.5-1413تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

220جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

، جمعیــت شهرســتان اندیــکا 4.8 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  جــدول  110مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

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

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

کاهــش یافتــه اســت. شــغل جدیــدی ایجــاد نشــده اســت، بلکــه ســاالنه 
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3-2. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان اندیکا

بــر اســاس مجموعــه مطالعــات آمایــش و نظــرات خبــرگان اســتان خوزســتان، پتانســیل هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری شهرســتان 

اندیــکا بــه شــرح جــدول  4-3 مــی باشــد.

جدول 4-3. پتانسیل های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان اندیکا

نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

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

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

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

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

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

دباغی و عمل آوردن چرم )19(

تولید پوشاک )18(

تولید سایر وسایل حمل و نقل )35(

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

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

تولید فلزات اساسی )27(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید منسوجات )17(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین )1399( و نظرات خبرگان و ذی نفعان استان.
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3-2-1. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدن و تجارت در افق 14046

ــرخ  ــکاری 6.5 و ن ــرخ بی ــدف ن ــا ه ، ب ــور ــر کش ــرزمین در سراس ــش س ــات آمای ــر مالحظ ــی ب ــوازن مبتن ــعه مت ــه توس ــل ب ــدف نی ــا ه ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول  )5-3(، 

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

اســتان خوزســتان 221 هــزار نفــر خواهــد بــود کــه 2.2 هــزار نفــر )1 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان اندیــکا اســت. از ایــن میــان تعداد 

اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 396 هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 3-5: پیش بینی جمعیت و همدفگذاری اشتغال شهرستان اندیکا

تعدادافراد 
شاغل 

) )هزار نفر

جمعیت
)  )هزار نفر

جمعیت بیکار 
)هزار نفر(

تعدادشاغالن 
) )هزار نفر

تعدادشغل 
مورد نیاز 

)1399-1404(

سهم
)درصد(

اشتغال صمت 
) )هزار نفر

1242.55152101.81464.522148105خوزستان

12.5521.0314.82.218396اندیکا

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

ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان اندیکا 3-2-2. طر

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول 3-6 اســت.

ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان اندیکا جدول 3-6.طر

پیشرفت)درصد(اشتغال)نفر(نام محصول/نام واحدکد آیسیکنوع پروژه
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4. شهرستان اندیمشک
بــه  شــرق  از  شهر شــوش و  بــه  جنــوب  از  ایــالم و  به اســتان  غــرب  لرســتان و  به اســتان  شــمال  از  اندیمشــک  شهرســتان 

کیلومتــری شــمال  کرخــه در بیســت و چهــار  کیلومتــری شــمال شــرقی و ســد  شــهر دزفول محدود می شــود. ســد بــاالرود در بیســت 

غربــی ایــن شهرســتان واقــع شــده اند کــه بــرق مصرفــی مناطــق زیــادی از اســتان و کشــور را تأمیــن می کننــد. عــالوه بــر ایــن دسترســی 

بــه آب شــیرین سرچشــمه های دریاچــه دز باعــث شــده کــه ایــن شهرســتان یکــی از بهتریــن آب هــای آشــامیدنی کشــور را دارا باشــد.

 4-1. ساختار موجود 

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

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

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــی ق بررس

4-1-1.عمده محصوالت شهرستان اندیمشک

ک، یخ و بسته بندی مواد غذایی  عمده محصوالت صنعتی: مصالح ساختمانی، پوشا

، سیلیس، گچ، ماسه، آهک و سنگ آهن گاز عمده محصوالت معدنی : معادن نفت، 

عمــده محصــوالت کشــاورزی : شهرســتان اندیمشــک بــه یکــی از مهم تریــن تولیــد کننــدگان اســتان خوزســتان در حــوزه تولیــدات 

، زیتــون، خرمــا، هلــو، زرد آلــو و بــه ویــژه انــار اســت.  ، انجیــر باغــی محصــوالت کشــاورزی ماننــد مرکبــات، گــردو، انــار

 4-1-2. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان اندیمشک

جدول 4-1. ساختار بخش صنعتی شهرستان اندیمشک

(تعداد واحدکدآیسیک رشته فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

1143414.3

2151115416

318710610

42022752.8

5212552.8

6254845.7

7262749439

82724592.8

92832942
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(تعداد واحدکدآیسیک رشته فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

10292162.8

1135161.4

12361121.4

1337181.4

1445191.4

15631361.4

691784100جمع کل

جدول 4-2. ساختار بخش صنفی شهرستان اندیمشک

(تعداد واحدنوع فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

77022515.8تولیدی1

98640820.2خدمات فنی2

240966949.5توزیعی3

69520314.3خدماتی4

48601505100جمع کل

4-1-3. ساختار جمعیت شهرستان اندیمشک

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

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

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

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

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

بــه ســال 1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار 

ایــران منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال اســتان  بــه شــرح جــدول  4-3 بــرآورد شــده اســت.

) جدول 4-3. جمعیت شهرستان اندیمشک)هزار نفر

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

1711804.8جمعیت

6.9-4945تعداد افراد شاغل
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خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

32.3-117جمعیت بیکار

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

، جمعیــت شهرســتان اندیمشــک 4.8 درصــد رشــد داشــته، تعــداد افــراد   34،مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

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

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

جدیــدی ایجــاد نشــده اســت، بلکــه ســاالنه کاهــش یافتــه اســت.

4-2. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان اندیمشک

بــر اســاس مجموعــه مطالعــات آمایــش و نظــرات خبــرگان اســتان خوزســتان، پتانســیل های صنعتــی، معدنــی و تجــاری شهرســتان 

اندیمشــک بــه شــرح جــدول  4-4 مــی باشــد.

جدول  4-4، پتانسیل های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان اندیمشک 

نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

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

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل 
)63(

بازیافت )37(

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

تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و 
محاسباتی )30(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید پوشاک )18(

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

تولید فلزات اساسی )27(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین )1399( و نظرات خبرگان و ذینفعان استان.
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4-2-1. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدن و تجارت در افق 1404

ــرخ  ــکاری 6.5 و ن ــرخ بی ــدف ن ــا ه ، ب ــور ــر کش ــرزمین در سراس ــش س ــات آمای ــر مالحظ ــی ب ــوازن مبتن ــعه مت ــه توس ــل ب ــدف نی ــا ه ب

ــدول )4-5(،  ــرح ج ــه ش ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــش صنع ــاز بخ ــورد نی ــغل م ــداد ش ــتان و تع ــت شهرس ــد جمعی ــارکت 42 درص مش

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

اســتان خوزســتان 221 هــزار نفــر خواهــد بــود کــه 8.06 هــزار نفــر )3.6 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان امیدیــه اســت.  از ایــن میــان 

تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 3.2 هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت.  

جدول 5-4: پیش بینی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستان اندیمشک

تعدادافراد 
شاغل

) )هزارنفر

جمعیت 
) )هزار نفر

جمعیت بیکار
) )هزار نفر

تعدادشاغالن 
) )هزار نفر

تعدادشغل موردنیاز 
)1399-1404(

سهم
 )درصد(

اشتغال صمت 
)هزار نفر(

1242.55152101.81464.522148105خوزستان

45.2187.43.753.38.06403.2اندیمشک

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

ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان اندیمشک 4-2-2. طر

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول)6-4( اســت.

ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان اندیمشک جدول 6-4:طر

ح های دارای اولویتکد ایسیکنوع پروژه سرمایه گذارای اسامی طر
(ریالی )ریال( اشتغال )نفر

پیشرفت 
ح   فیزیکی طر

)درصد(

طرح نیمه تمام

274001163رضا نورنگ -فیلتر آب )غیر خودرویی(27

264201060.95پترو یاس پارس -نیتروژن24

129951065.11اسداله قیطاسی -دانه قهوه بوداده شده74

2200003578.1جواهر دریای پارس -آهک هیدراته26

سقف سازان سپهر -محصوالت بتنی غیر مسلح از 26
123351064.5بتن معمولی

67495725581سیمان عمران آریا - سیمان خاکستری معمولی 26
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ح های دارای اولویتکد ایسیکنوع پروژه سرمایه گذارای اسامی طر
(ریالی )ریال( اشتغال )نفر

پیشرفت 
ح   فیزیکی طر

)درصد(

طرح نیمه تمام

شرکت توسعه بتن اندیمشک -محصوالت بتنی 26
42000977مسلح پیش ساخته

شهر بتن ایرانیان -محصوالت بتنی غیر مسلح از 26
154001060بتن معمولی

عمرانی کوه شکافان مهر دزفول -محصوالت بتنی 26
172001562غیر مسلح از بتن معمولی

159401063حمید رضا جمالی -انواع بیسکویت15

عمران صنعت تجارتی خلیج فارس -کنسانتره 15
425371860.45خوراک دام

غالمرضا ظریف -سیب زمینی نیمه آماده، 15
737851785.75منجمد )آماده طبخ(

66893225060.6کشت و صنعت ایران سوژا -کنسرو ماهی تن15

کشت وصنعت گلوکزان کرخه خوزستان - تولید 15
20260015073نشاسته ومحصوالت نشاسته ای  ذرت وغیره 

198751461.4کیان آریا پور -پشمک15

محمد پیکرستان -شربت از گیاهان )عصاره، دانه، 15
223601560.16عرقیات و ...(

1063.40321576.2پانیا پرتو کهربا -ساخت اهن وفوالد اساسی)2710(27

سیمان عمران آریا-تولید-سیمان-اهک 26
67495725581-گچ)2694(

کشت و صنعت ایران سوژا -عمل اوری وحفاظت 15
66893225060.6ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات)1513(

خداداد بهمنی -ساخت کودهاوترکیبات 24
3240006280.03ازته)2412(

آریا استیل الوند -ساخت محصوالت ازمواد 26
29160012166سرامیکی نسوز)2692(

کشت و صنعت ایران سوژا -فعالیت های بسته 74
2594268082بندی)7495(

صالح صانعی -ساخت ورقهای روکش -تخته 20
1247006060.16مطبق -نئوپان وسایرانواع پانل وتخته)2021(

شهر بتن ایرانیان-ساخت کاالهای بتونی-26
154001060سیمانی وگچی)2695(
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ح های دارای اولویتکد ایسیکنوع پروژه سرمایه گذارای اسامی طر
(ریالی )ریال( اشتغال )نفر

پیشرفت 
ح   فیزیکی طر

)درصد(

طرح نیمه تمام
همت آفرینان فردا-تولیدغذاهای اماده برای 15

1950001064.16حیوانات)1533(

129951065.11اسداله قیطاسی - دانه قهوه بوداده شده74

6مهدی میرعالی - کفپوش سیمانی -موزائیک 26راکد صنعتی

6میان آب-ش شنگل خوزستان-قیر طبیعی14راکد معدنی

0تکمیل شهرک صنعتی جدید اندیمشک02تامین زیر ساخت

5. شهرستان اهواز
شهرســتان اهــواز مرکــز اســتان خوزســتان یکــی از هشــت کالنشــهر ایــران اســت. ایــن شــهر در بخــش مرکــزی اســتان خوزســتان قرار 

گرفتــه اســت. بخــش بزرگــی از اســتان خوزستان، جلگه اســت و شــهر اهــواز نیــز در بخــش جلگــه ای جــای دارد ولــی کمبــود شــدید 

گرمتریــن مناطــق ایــران جــای داده اســت. در زمســتان ســرما تــا  گرمــی و خشــکی اهــواز شــده و آن را در رده  گیاهــی ســبب  پوشــش 

کاهــش و در تابســتان تــا پنجــاه درجــه ســانتیگراد افزایــش می یابــد. پنــج درجــه ســانتیگراد 

5-1.ساختار موجود 

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

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

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــی ق بررس

5-1-1. عمده محصوالت شهرستان اهواز

عمــده محصــوالت صنعتــی: انــواع تولیــدات صنعتــی از قبیــل فــوالد ، ورق آهنــی، لولــه، پروفیــل،  قطعــات صنعتــی ، چــرم مصنوعــی 

، مخــازن تحــت فشــار و مبدل هــای حرارتــی، انــواع آهــن آالت، نفــت و انــواع فــرآوده هــای نفتــی ، محصــوالت بهداشــتی و شــوینده، 

محصــوالت غذایی.

گاز عمده محصوالت معدنی:  معادن ماسه سنگی و ماسه بادی )صنعتی( و منابع غنی نفت و 

، گنــدم، جــو، برنــج،  تــره بــار و محصوالت  عمــده محصــوالت کشــاورزی: از عمــده تریــن فــرآورده هــای کشــاورزی اهــواز خرمــا، نیشــکر

گلخانــه ای را مــی تــوان نــام بــرد کــه از ایــن میــان خرمــا، نیشــکر و تــره بــار جنبــه صادراتــی دارنــد.
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5-1-2. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان اهواز

جدول5-1. ساختار بخش صنعتی شهرستان اهواز

(تعداد واحدکدآیسیک رشته فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

11579647910

2172540

318314094

4191200

520103231.3

62151690.5

722160

82381821

9243813494.9

101255010096.5

112686301611.2

122723132493

1328186350225

14296515418.5

15301220

1631244143.1

17322450

18332417923

19346680.5

20352110

21367931

223751150.5

2345704369.1

246384751

2574302193.9

76434998100جمع کل
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جدول 5-2. ساختار بخش صنعتی شهرستان اهواز

(تعداد واحدنوع فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

42981074512تولیدی1

604315.10717خدمات فنی2

187554688752.7توزیعی3

64461611518.13خدماتی4

3554288855100جمع کل

5-1-3. ساختار جمعیت شهرستان اهواز

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

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

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

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

ــه  ــوط ب ــرخ بیــکاری شهرســتان اهــواز مرب آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و ن

ســال 1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال اســتان  بــه شــرح جــدول 5-3 بــرآورد شــده اســت.

جدول 5-3. جمعیت شهرستان اهواز

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

130313654.8جمعیت )هزار نفر(

5.9-365344تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

0.6-5655جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

، جمعیــت شهرســتان اهــواز 4.8 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  جــدول )5-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

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

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

کاهــش یافتــه اســت. شــغل جدیــدی ایجــاد نشــده اســت، بلکــه ســاالنه 
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5-2. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان اهواز

بــر اســاس مجموعــه مطالعــات آمایــش و نظــرات خبــرگان اســتان خوزســتان، پتانســیل های صنعتــی، معدنــی و تجــاری شهرســتان 

اهــواز بــه شــرح جــدول )5-4( می باشــد.

جدول 5-4: پتانسیل های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان اهواز

نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

استخراج نفت خام و گاز طبیعی )11(صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

حمل ونقل هوایی)62(فعالیت های پشتیبان و 
کمکی حمل و نقل )63(

واسطه گری مالی بجز بیمه و صندوق های 
بازنشستگی )65(

بازیافت )37(

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

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

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

تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33( 

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

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

انتشارات و چاپ )22(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

دباغی و عمل آوردن چرم )19(

تولید پوشاک )18(

تولید فلزات اساسی )27(

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

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی 
نشده در جای دیگر )29(
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نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

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

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
صنایع تولید زغال کک- پاالیشگاه های نفت و 

سوخت های هسته ای )23(

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین )1399( و نظرات خبرگان و ذینفعان استان.

5-2-1. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدن و تجارت در افق 1404

ــرخ  ــکاری 6.5 و ن ــرخ بی ــدف ن ــا ه ، ب ــور ــر کش ــرزمین در سراس ــش س ــات آمای ــر مالحظ ــی ب ــوازن مبتن ــعه مت ــه توس ــل ب ــدف نی ــا ه ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)5-5(، 

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

کــه 61.2 هــزار نفــر )27.6 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان اهــواز اســت. از ایــن میــان  اســتان خوزســتان 221 هــزار نفــر خواهــد بــود 

تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 35.7 هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 5-5. پیش بینی جمعیت و هدف گذاری اشتغال شهرستان اهواز

تعداد افراد 
شاغل )هزار 

) نفر

جمعیت 
) )هزارنفر

جمعیت بیکار 
) )هزار نفر

تعداد شاغالن 
) )هزار نفر

تعدادشغل مورد 
)139-1404( اشتغال صمت سهم )درصد(نیاز

) )هزار نفر

1242.55152101.81464.522148105خوزستان

343.71424.628.140561.25835.7اهواز

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان اهواز 5-2-2. طر

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول)5-6( اســت.
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ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان اهواز جدول 5-6. طر

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

طرح های نیمه تمام باال 
60 درصد پیشرفت

765آرد سمولینا15

1261انواع مربا )به غیر از مربای رژیمی بدون شکر(15

1895پاک کردن وبسته بندی حبوبات15

1580خدمات نگهداری غالت ]سیلو[15

2480خوراک آماده طیور15

2890شکر تصفیه شده قهوه ای حاصل از نیشکر15

3063قند کله حتی به صورت شکسته شده15

ماهی کامل آب شیرین به صورت فرآوری شده )نمک زده، 15
3060در آب نمک قرار گرفته، دودی شده، خشک شده(

3162نان جوی حجیم15

20063قند اهواز15

12064پارس میر الهایی15

1063حصیر پالستیکی17

4060انواع جوراب18

2281انواع ملحفه و روبالشی به جز ملحفه بی بافت18

3495پرده عمودی پارچه ای18

9060لباس فرم به جز البسه نظامی18

6565چرم مصنوعی19

2774اوراق فشرده چوبی با روکش مالمینه20

1062پلت چوب از ضایعات منابع سلولزی20

20MDF861محصوالت ساخته شده ازام -دی -اف

100061نوین چوب تخته فشرده خاورمیانه20

23760البرز نئوپان جنوب20

1073کاغذ توالت21

33860کاغذ سبز خوزستان21

1671باند زخم بندی ساده )پانسمان(24
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(نام محصول/نام واحدکد آیسیکنوع پروژه پیشرفت)درصد(اشتغال)نفر

طرح های نیمه تمام باال 
60 درصد پیشرفت

پلی اورتان گرید ابر و اسفنج )سیستم دو جزیی پلی ال 24
1461)برپایه گاز به جز پنتان( و ایزو سیانات(

1578روکش مالمینه )کاغذ دکوراتیو آغشته به رزین مالمین(24

895ضد یخ24

1494گاز کربنیک )دی اکسید کربن(24

1061مایع جرم گیر )سطوح و لوازم خانگی(24

1495نونیل فنل24

40068توسعه تجارت و طراحی بنیان آوای جوان24

1591اتصاالت از پی وی سی25

2071انواع ورقهای پالستیکی25

25PET 986بطری از

1091خدمات مونتاژ قطعات پالستیکی بهداشتی ساختمان25

1061روکش قیری )بیتومن انامل(25

7565صفحه و ورق از سیلیکون25

3091صفحه و ورق معمولی از پلی اتیلن25

875صفحه و ورق معمولی از پی وی سی25

5562فیلم تک الیه از پلی استایرن ساده25

662فیلم تک الیه عریض کشاورزی از پلی اتیلن25

1260لوله از پلی پروپیلن25

1560لوله از پی وی سی25

لوله تک جداره آب با قطر بیشتر از 630 میلی متر و 25
1461حداکثر1600 میلی متر از پلی اتیلن

770لوله تک جداره آب با قطر کمتر از 250 میلی متر از پلی اتیلن25

865لوله معمولی آب از پلی پروپیلن25

1260لوله واتصاالت پلی پروپیلن25

11100لوله واتصاالت پی وی سی  پلیکا25

6779آهک معمولی26
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(نام محصول/نام واحدکد آیسیکنوع پروژه پیشرفت)درصد(اشتغال)نفر

طرح های نیمه تمام باال 
60 درصد پیشرفت

1462بتن سیال معمولی26

865سیمان پرتلند نوع 1)معمولی(26

1068محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

962محصوالت بتنی مسلح پیش تنیده26

1863مالت خشک معمولی26

16070نسوز خوزستان واحد دولومیت26

6470لوله فوالدی درزدار با پوشش فلزی27

6470لوله های فوالدی وآهنی درزدار گالوانیزه27

81561فوالد خوزستان27

67062فوالد اکسین خوزستان27

5260شرکت فوالد آتیه خاورمیانه27

20060لوله سازی اهواز27

14580خدمات فنی میادین آسماری27

14291حسن سراج الدین میرقائد27

11361فوالد تجارت صدرا27

1480اسکلت فلزی تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی28

1661انواع مته حفاری28

1262خدمات ساخت تراشکاری فلزات28

1060درب ایمنی ساختمان28

1861ظروف یکبار مصرف آلومینیومی28

1160عملیات برش کاری ورق فلزات28

1072فرز کاری28

1160مخازن فلزی ذخیره ای )به جز مخازن مواد غذایی(28

3074مقاطع فلزی28

17061دره ساز28

1060انواع فلنج فلزی غیر خودرویی29

2561بازسازی ماشین االت وتجهیزات صنعتی با کاربردخاص29
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(نام محصول/نام واحدکد آیسیکنوع پروژه پیشرفت)درصد(اشتغال)نفر

طرح های نیمه تمام باال 
60 درصد پیشرفت

1863بازسازی و نوسازی انواع توربین29

29)MOT( تجهیزات نمکزدایی )2060پکیج سیار )سرچاهی

2680پمپ سانتریفیوژ جریان شعاعی29

7661تجهیزات و لوازم تکمیلی استخراج چاه های نفت و گاز29

4560خدمات ساخت تراشکاری فلزات29

1062شیرآالت صنعتی  هیدرولیک با مکانیزم دستی29

1563فیلتر آب )غیر خودرویی(29

860کندانسور29

2160کندانسور هوائی29

4560لوله جداری چاه های نفت و گاز)کیسینگ(29

1060محفظه نگهدارنده غشا )ممبران(29

موتورهای صنعتی تراکمی با توان بین 200 کیلو وات تا 300 29
2063کیلو وات

24260ماشین سازی تاشا29

20071حفاری مپنا نورکیش29

15060پترو کیمیا آروین29

14962ماشین سازی تاشا صنعت پارس29

13463پترو فراز آور ساحل تدبیر29

10079پارس فوالد جنوب29

1460کیوسک اطالع رسانی30

3265بازسازی و نوسازی ترانسفورماتورها و قطعات آن31

1061تابلو برق فشارضعیف )تا 1 کیلوولت(31

2662سیم وکابل تلفن31

1262محافظ برقی لوازم برقی خانگی31

40062شرکت فوالد آتیه خاورمیانه31

1860سرنگ تزریق33

64760مهاب مهر مهزیار33

6571بلبرینگ چرخ خودرو34
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(نام محصول/نام واحدکد آیسیکنوع پروژه پیشرفت)درصد(اشتغال)نفر

طرح های نیمه تمام باال 
60 درصد پیشرفت

انواع مبلمان اداری و اماکن عمومی به جز مبلمان بتنی و 36
1060سنگی

2860خدمات ساخت  و نصب دکوراسیون چوبی36

1261درب تمام چوبی36

1081کابینت از چوب و اوراق فشرده چوبی36

2060مبلمان فلزی اداری و اماکن عمومی36

11061ایده پردازان صنعت فوالد37

1060بسته بندی حبوبات و غالت و برنج74

5075شیره خرما74

طرح های ایجادی

64081شکر تصفیه شده قهوه ای حاصل از نیشکر15

50073انواع پوشاک )مردانه، زنانه، بچه گانه، مجلسی(18

24PVC 13562لوله و قطعات

6. شهرستان ایذه
شهرســتان ایذه یکــی از شهرستان های اســتان خوزســتان واقع در جنوب ایران اســت.  بــه طــور میانگیــن شهرســتان ایــذه بــا 

کــه آب و هــوای شهرســتان ایــذه هــم  ارتفــاع بــاالی هــزار متــر مرتفــع تریــن شهرســتان خوزســتان اســت . البتــه شــایان بــه ذکــر اســت 

بــا بقیــه نقــاط خوزســتان تفــاوت دارد. بــه طــور مثــال در ایســتگاه مرغــا ســاالنه 580 تا740میلــی متــر میــزان بــارش دارد و متغیــر 

کــه پوشــیده از جنــگل هســت ســاالنه بــاالی 750میلــی متــر بــارش دارد شهرســتان ایــذه هــم  اســت ولــی در دره ی بــاالی دهــدز 

گردشــگر پذیــری در بیــن شهرســتان هــای اســتان  کوتوریســم اســتان خوزســتان محســوب مــی شــود و بیشــترین میــزان  قطــب ا

خوزســتان دارد . ایــذه دارای اقلیمــی ســرد و مرطــوب اســت.

6-1ساختار موجود 

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

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

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــی ق بررس
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6-1-1.عمده محصوالت شهرستان ایذه

عمده محصوالت صنعتی: صنایع غذایی و صنایع مصالح ساختمانی

عمده محصوالت معدنی: مصالح سنگی ساختمانی شستشو و دانه بندی شده )شن ،ماسه، ریگ، سنگ و باالست(

گیاهــان دارویــی و توســعه باغــات شهرســتان ایــذه در ســطح اســتان رتبــه نخســت را دارد.  کشــاورزی: در  عمــده محصــوالت 

شهرســتان ایــذه یکــی از قطــب هــای تولیــد عســل خوزســتان مــی باشــد

6-2. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان ایذه

جدول 6-1. ساختار بخش صنعتی شهرستان ایذه

(تعداد واحدکدآیسیک رشته فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

1143254.9

2151544524

3182143.2

4232323.2

5241141.6

6254296.5

7262538341

8271181.6

928141.6

10292183.2

1131161.6

12742183.2

611006100جمع کل

جدول6-2. ساختار بخش صنفی شهرستان ایذه

(تعداد واحدنوع فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

1440360016.1تولیدی1

1540385017.2خدمات فنی2

47831195753.6توزیعی3
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(تعداد واحدنوع فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

1159289713خدماتی4

892222305100جمع کل

6-1-2. ساختار جمعیت شهرستان ایذه

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

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

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

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

ــتان ایــذه مربــوط بــه  ــکاری شهرس ــرخ بی ــکاران و ن ــداد بی ــال، تع ــت فع ــت، جمعی ــده از جمعی ــر ش ــمی منتش ــار رس ــن آم آخری

ســال 1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال اســتان  بــه شــرح جــدول )6-3( بــرآورد شــده اســت.

جدول 6-3. جمعیت شهرستان ایذه

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

1992084.8جمعیت )هزار نفر(

52520.2تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

27.8-128جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

، جمعیــت شهرســتان ایــذه 4.8 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  جــدول )6-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

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

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

کاهــش یافتــه اســت. شــغل جدیــدی ایجــاد نشــده اســت، بلکــه ســاالنه 

6-2. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان ایذه

بــر اســاس مجموعــه مطالعــات آمایــش و نظــرات خبــرگان اســتان خوزســتان، پتانســیل های صنعتــی، معدنــی و تجــاری شهرســتان 

ایــذه بــه شــرح جــدول )6-4( می باشــد.
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جدول 8-4: پتانسیل های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان ایذه

نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج سایر سنگ های معدنی 
)14(

استخراج نفت خام و گاز طبیعی 
)11(

سایر فعالیت های کسب و کار 
)74(

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

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی)24(

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

دباغی و عمل آوردن چرم )19(

تولید پوشاک )18(

تولید منسوجات )17(

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

تولید فلزات اساسی )27(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

دباغی و عمل آوردن چرم )19(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین )1399( و نظرات خبرگان و ذینفعان استان.

6-2-1. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدن وتجارت در افق 1404

ــرخ  ــکاری 6.5 و ن ــرخ بی ــدف ن ــا ه ، ب ــور ــر کش ــرزمین در سراس ــش س ــات آمای ــر مالحظ ــی ب ــوازن مبتن ــعه مت ــه توس ــل ب ــدف نی ــا ه ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)5-6(، 

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

کــه 9.3 هــزار نفــر )4.2 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان ایــذه اســت. از ایــن میــان  اســتان خوزســتان 221 هــزار نفــر خواهــد بــود 

تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت3.06 هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 6-5. پیش بینی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستان ایذه

تعداد افراد 
شاغل )هزار 

) نفر

جمعیت )هزار 
) نفر

جمعیت 
) )هزار نفر بیکار

تعداد شاغالن 
) )هزار نفر

تعدادشغل 
موردنیاز )1404-

)1399
اشتغال صمت سهم )درصد(

) )هزار نفر

1242.55152101.81464.522148105خوزستان

52.4217.54.361.89.3333.06ایذه

ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400
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ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان ایذه 6-2-2. طر

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول)6-6(، اســت.

ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان ایذه جدول6-5. طر

(نام واحد/ نام محصولکد آیسیکنوع پروژه پیشرفت)درصد(اشتغال)نفر

طرح های نیمه 
تمام باال 60 

درصد پیشرفت

1283شن و ماسه شستشو و دانه بندی شده14

2081ابمیوه ازکنسانتره15

1261اوراق فشرده چوبی با روکش  پی وی سی20

1060برش انواع سنگ مرمریت26

1462پودر سنگ26

2263محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

طرح های 
ایجادی

15
احداث صنایع تبدیلی، تکمیل و صنایع غذایی )نان صنعتی، شیر 

و لبنیات، آب معدنی، سوسیس و کالباس، بسته بندی عسل، 
کشتارگاه، خوراک دام( )15(

400-

بازارچه های فروش محصوالت و توسعه شرکت های پخش و توزیع 74
)74(100-

انواع میکرو ارگانیسم های پروبیوتیک مورد مصرف در صنایع 15
-100غذایی و دارویی

7. شهرستان آبادان
ــادان مهمتریــن شــهر خوزســتان پــس از اهــواز  ــی ایــران و در اســتان خوزســتان واقــع اســت. آب ــادان در جنــوب غرب شهرســتان آب

ــا بلنــدای  اســت. موقعیــت جغرافیایــی ایــن شــهر در درازای 48 درجــه و 17 دقیقــه و پهنــای جغرافیایــی 30 درجــه 20 دقیقــه و ب

کــه بــه دلیــل داشــتن پاالیشــگاه  کیلومتــر مربــع اســت. دارای فــرودگاه و بنــدر اســت  3 متــر از ســطح دریــا و بــا پهنــاوری 2796 

نفــت و راهبــردی بــودن و هــم مــرزی بــا کشــور عــراق از زمــان جنــگ جهانــی دوم از پراهمیت تریــن شــهرهای خاورمیانــه و ایــران 

بوده اســت.
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7-1. ساختار موجود 

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

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

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــی ق بررس

7-1-1. عمده محصوالت شهرستان آبادان

عمــده محصــوالت صنعتــی : محصــوالت پتروشــیمی، تولیــد PVC،  قطعــات بتنــی، لولــه هــای پلــی اتیلــن، شناورســازی، صنایــع 

غذایــی و لــوازم خانگــی و همچنیــن تولیــد مصالــح ســاختمانی و ســرامیک

عمده محصوالت معدنی:

محصوالت کشاورزی : کشت و پرورش درخت خرما 

7-1-2. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری آبادان

جدول 7-1. ساختار بخش صنعتی شهرستان آبادان

(تعداد واحدکدآیسیک رشته فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

1152567431.2

2171281.2

3183303.7

421181.2

523311073.7

62449735

7253283.7

8261020512.5

9271201.2

10282302.5

11293823.7

12301111.2

13311101.2

14343313.7

1535948911.2
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(تعداد واحدکدآیسیک رشته فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

16361101.2

17372142.5

18456347.5

19741611.2

803845100جمع کل

جدول 7-2. ساختار بخش صنفی شهرستان آبادان

(تعداد واحدنوع فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

1258314511.3تولیدی1

1819454716.3خدمات فنی2

61751543755.5توزیعی3

1866466516.7خدماتی4

1111827795100جمع کل

7-1-3. ساختار جمعیت شهرستان آبادان

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

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

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

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

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

ســال 1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال اســتان  بــه شــرح جــدول )7-3( بــرآورد شــده اســت.

جدول 7-3. جمعیت شهرستان آبادان

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

2983124.8جمعیت )هزار نفر(

5.9-8479تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

8.5-1413جمعیت بیکار )هزار نفر(
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کــه از  کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعــال بســتگی دارد؛ همانطــور  کمیــت نیــروی 

، جمعیــت شهرســتان آبــادان 4.8 درصــد رشــد داشــته، تعداد  جــدول )7-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

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

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

کاهــش یافتــه اســت. شــغل جدیــدی ایجــاد نشــده اســت، بلکــه ســاالنه 

7-2. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان آبادان

بــر اســاس مجموعــه مطالعــات آمایــش و نظــرات خبــرگان اســتان خوزســتان، پتانســیل هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری شهرســتان 

آبــادان بــه شــرح جــدول)7-4( مــی باشــد. 

جدول 7-4. پتانسیل های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان آبادان

نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان آبادان

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج نفت خام و گاز طبیعی )11(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل 
و نقل )63(

پست و مخابرات )64(
واسطه گری مالی بجز بیمه و 

صندوق های بازنشستگی )65(
بیمه و بازنشستگی )66(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(
حمل و نقل آبی )61(

حمل و نقل هوایی )62(

بازیافت )37(

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

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

تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی )30(

دباغی و عمل آوردن چرم )19(

تولید منسوجات )17(

تولید محصوالت از توتون و تنباکو- سیگار )16(

تولید سایر وسایل حمل و نقل )35(

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

تولید فلزات اساسی)27(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

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

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین )1399( و نظرات خبرگان و ذینفعان استان.
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7-2-1. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدن و تجارت در افق 1404

ــرخ  ــکاری 6.5 و ن ــرخ بی ــدف ن ــا ه ، ب ــور ــر کش ــرزمین در سراس ــش س ــات آمای ــر مالحظ ــی ب ــوازن مبتن ــعه مت ــه توس ــل ب ــدف نی ــا ه ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)5-7(، 

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

کــه 14.02هــزار نفــر )6.3 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان آبــادان اســت. از ایــن میــان  اســتان خوزســتان 221 هــزار نفــر خواهــد بــود 

تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 7.1 هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت.

جدول 7-5. پیش بینی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستان آبادان

تعداد افراد 
شاغل )هزار 

) نفر

جمعیت )هزار 
) نفر

جمعیت بیکار 
) )هزار نفر

تعداد شاغالن 
) )هزار نفر

تعدادشغل 
موردنیاز )1404-

)1399
اشتغال صمت سهم )درصد(

) )هزار نفر

1242.55152101.81464.522148105خوزستان

78.63266.492.614.02517.1آبادان

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

ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان آبادان  7-2-2. طر

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول)7-6( اســت.

ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان آبادان جدول 7-5. طر

(نام واحد/ نام محصولکد آیسیکنوع پروژه پیشرفت)درصد(اشتغال)نفر

طرح های نیمه 
تمام باال 60 درصد 

پیشرفت

6077ساخت فراورده های نفتی تصفیه شده23

40060پتروکک ایرانیان23

8693موادشیمیایی اساسی به جزانواع کود وترکیبات ازت24

66664افزودنی های صنعتی آبادان24

1560انواع شناور35

1560کشتی حامل محموله عمومی35

35063پترو فالت اروند35

35063بازسازی و نوسازی انواع سازه شناور35

-140ایلیا مهر شناور جنوب اروند35
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(نام واحد/ نام محصولکد آیسیکنوع پروژه پیشرفت)درصد(اشتغال)نفر

طرح های نیمه 
تمام 0 تا 59 درصد 

پیشرفت
10030کارخانه تولیدپترولیوم کک23

طرح های ایجادی

احداث پاالیشگاه نشاسته- انواع نشاسته خام و اصالح شده مورد 15
-140استفاده در صنایع دارویی

-120تولید روغن موتور23

پلی پروپیلن کوپلیمر، پلی پروپیلن هموپلیمر، انبساطی، گرید 24
-300تزریقی، گرید فیلم، گرید لوله، گرید نساجی

طرح های ایجادی

24
انواع کاتالیست )بر پایه آلکوکسیدهای فلزی، کاتالیست پایه 
سرامیکی، کاتالیست پایه سرامیکی،  پنتا اکسید وانادیوم، 

سولفورزدایی(
140-

-100پلیمرهای آکریلیک و پلیمرهای پروپیلن به اشکال ابتدایی-24

مقاطع فوالدی )اسلب فوالد زنگ نزن، فوالد ساده کربنی و کم 27
-140آلیاژی و بیلت(

ساخت انواع کشتی خاص - خدماتی و تدارکاتی- صیادی- 35
-400مسافربری- باری

8. شهرستان آغاجاری
گــرس واقــع شــده اســت. آغاجــاری در  کوه هــای زا کــه در دامنــه ی ســفالی  شهرســتان آغاجــاری یکــی از مناطــق نفــت خیــز اســت 

کیلومتــری شهرســتان  کیلومتــری بهبهــان ، از غــرب در 17  کیلومتــری اهــواز ، از طــرف شــرق در 50  جنــوب شــرق خوزســتان و 140 

کیلومتــری رامهرمــز و از جنــوب بــه هندیجــان محــدود می شــود و  آب شــرب مصرفــی آن از رودخانــه  امیدیــه، از شــمال در 85 

ــرز 50  ــًا از م گاه ــتان  ــرم و در تابس گ ــیار  ــه بس ــن منطق ــوای ای ــردد. آب و ه ــن می گ ــرار دارد تأمی ــهر ق ــری ش کیلومت ــه در 8  ک ــارون  م

گــذرد و در زمســتان معتــدل و گاهــی بســیار ســرد اســت . ایــن بخــش منطقــه ای کوهســتانی و خشــک اســت و بــه دلیــل  درجــه مــی 

کوه می باشــند. طبیعــت خشــک و خشــن از کشــاورزی برخــوردار نمــی باشــد و زمیــن هــا بــه شــکل تپــه و 

 8-1. ساختار موجود 

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

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

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــی ق بررس
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8-1-1.عمده محصوالت شهرستان آغاجاری

عمده محصوالت صنعتی 

محصوالت پتروشیمی

عمده محصوالت معدنی: شستشو ودانه بندی شن وماسه

عمده محصوالت کشاورزی 

8-1-2. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان آغاجاری

جدول 8-1. ساختار بخش صنعتی شهرستان آغاجاری

(تعداد واحدکدآیسیک رشته فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

1251650

22611050

216100جمع کل

جدول 8-2. ساختار بخش صنفی شهرستان آغاجاری

(تعداد واحدنوع فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

8822012.2تولیدی1

9523713.2خدمات فنی2

444111061.7توزیعی3

9223012.8خدماتی4

7191797100جمع کل

8-1-3. ساختار جمعیت شهرستان آغاجاری

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

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

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

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

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



استان خوزستان

55

ســال 1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال اســتان  بــه شــرح جــدول )8-3( بــرآورد شــده اســت.

جدول 8-3. جمعیت شهرستان آغاجاری

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

18184.8جمعیت )هزار نفر(

8.2-55تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

110جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

، جمعیــت شهرســتان آغاجــاری 4.8 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  ــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر )8-3( مشــهود اســت ب

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

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

کاهــش یافتــه اســت. شــغل جدیــدی ایجــاد نشــده اســت، بلکــه ســاالنه 

 8-2. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان آغاجاری

بــر اســاس مجموعــه مطالعــات آمایــش و نظــرات خبــرگان اســتان خوزســتان، پتانســیل هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری شهرســتان 

آغاجــاری بــه شــرح جــدول)8-4( مــی باشــد.

جدول 8-4. پتانسیل های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان آغاجاری

نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج نفت خام و گاز طبیعی )11(
استخراج سایر سنگ های معدنی )14(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

حمل و نقل هوایی )62(فعالیت های پشتیبان 
و کمکی حمل و نقل )63(پست و مخابرات 

)64(

بیمه و بازنشستگی )66(

بازیافت )37(

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

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

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

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(
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نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

تولید منسوجات )17(

استخراج نفت خام و گاز طبیعی )11(
استخراج سایر سنگ های معدنی )14(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

حمل و نقل هوایی )62(فعالیت های پشتیبان 
و کمکی حمل و نقل )63(پست و مخابرات 

)64(

بیمه و بازنشستگی )66(

تولید محصوالت از توتون و تنباکو- سیگار )16(

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

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

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

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین )1399( و نظرات خبرگان و ذینفعان استان.

8-2-1. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدن و تجارت در افق 1404

ــرخ  ــکاری 6.5 و ن ــرخ بی ــدف ن ــا ه ، ب ــور ــر کش ــرزمین در سراس ــش س ــات آمای ــر مالحظ ــی ب ــوازن مبتن ــعه مت ــه توس ــل ب ــدف نی ــا ه ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)5-8(، 

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

ــه شهرســتان آغاجــاری اســت. از ایــن میــان  کــه 831  نفــر )0.4درصــد( آن مربــوط ب ــود  اســتان خوزســتان 221 هــزار نفــر خواهــد ب

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

جدول 8-5: پیش بینی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستان آغاجاری

تعداد افرادشاغل  
) )هزار نفر

جمعیت 
) )هزارنفر

جمعیت بیکار 
) )هزار نفر

تعداد شاغالن 
) )هزار نفر

تعدادشغل موردنیاز   
)1399-1404(

سهم
 )درصد(

اشتغال صمت 
) )هزار نفر

1242.55152101.81464.522148105خوزستان

4.619.30.385.50.831630.53آغاجاری

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

ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان آغاجاری 8-2-2. طر

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول)8-6( اســت.
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ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان آغاجاری جدول 8-6. طر

(نام واحد/ نام محصولکد آیسیکنوع پروژه پیشرفت)درصد(اشتغال)نفر

طرح های نیمه تمام 
1260محصوالت کاغذی21باال 60 درصد پیشرفت

طرح های نیمه تمام 
کمتراز 60 درصد 

پیشرفت

9005بین المللی افق نفت و گاز خاورمیانه23

بین المللی افق نفت و گاز خاورمیانه، نفت سفید،  گازوییل 23
9008)نفت گاز( و ...

9. شهرستان باغ ملک
شهرســتان شهرســتان بــاغ ملــک تقریبــًا در شــرق اســتان خوزســتان می باشــد؛ ایــن شهرســتان از نظــر جغرافیایــی، در 49 درجــه 

و 53 دقیقــه درازای خــاوری و 31 درجــه و 31 دقیقــه پهنــای شــمالی و در ارتفــاع 917 متــری از ســطح دریــا واقــع شــده اســت. 

شهرســتان بــاغ ملــک از شــمال بــا شهرســتان ایــذه، از شــمال غربــی بــا شهرســتان مســجد ســلیمان، از غــرب بــا شهرســتان هفتــکل، 

کهگیلویــه و از جنــوب  ، از شــرق بــا شهرســتان دزپــارت، از جنــوب شــرقی بــا شهرســتان  از جنــوب غربــی بــا شهرســتان رامهرمــز

ــتان  ــتان های اس ــایر شهرس ــه س ــبت ب ــتان نس ــن شهرس ــت. ای ــایه اس ــد همس ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی ــی اس ــتان بهمئ ــا شهرس ب

خوزســتان هــوای متعــادل و بعضــًا ســرد را دارد

 9-1.ساختار موجود 

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

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

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــی ق بررس

9-1-1. عمده محصوالت شهرستان باغ ملک

عمده محصوالت صنعتی :

صنایع غذایی و محصوالت ساختمانی:

عمده محصوالت معدنی: شستشو و دانه بندی شن و ماسه

محصوالت کشاورزی: برنج،  پنبه و حبوبات
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9-1-2. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان باغ ملک

جدول 9-1. ساختار بخش صنعتی شهرستان باغ ملک

(تعداد واحدکدآیسیک رشته فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

1141113.4

21545613.7

319183.4

4231303.4

524173.4

62539210.3

7261513251.7

8292246.8

974173.4

29367100جمع کل

جدول 9-2. ساختار بخش صنفی شهرستان باغ ملک

(تعداد واحدنوع فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

748187020.7تولیدی1

473118213.1خدمات فنی2

1918479553.1توزیعی3

467116712.9خدماتی4

36069015100جمع کل

9-1-3. ساختار جمعیت شهرستان باغ ملک

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

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

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

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

آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــرخ بیــکاری شهرســتان بــاغ ملــک مربــوط بــه 
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ســال 1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال اســتان  بــه شــرح جــدول )9-3( بــرآورد شــده اســت.

جدول 9-3.جمعیت شهرستان باغ ملک

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

1051104.8جمعیت )هزار نفر(

28280.4تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

19.7-64جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

، جمعیــت شهرســتان بــاغ ملــک 4.8 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  )9-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

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

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

کاهــش یافتــه اســت. شــغل جدیــدی ایجــاد نشــده اســت، بلکــه ســاالنه 

9-1-4. پتانسیل های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان باغ ملک

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

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

بــر اســاس مجموعــه مطالعــات آمایــش و نظــرات خبــرگان اســتان خوزســتان، پتانســیل های صنعتــی، معدنــی و تجــاری شهرســتان 

بــاغ ملــک بــه شــرح جــدول )9-4( می باشــد.

جدول 9-4. پتانسیل های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان باغ ملک

نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

استخراج سایر سنگ های صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
معدنی )14(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(
فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و 

نقل )63(
حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از 

طریق خط لوله)60(
واسطه گری مالی بجز بیمه و صندوق 

های بازنشستگی )65(بیمه و 
بازنشستگی )66(

تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر )36(
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نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

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

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

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

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

تولید پوشاک )18(

تولید فلزات اساسی )27(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

دباغی و عمل آوردن چرم )19(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین )1399( و نظرات خبرگان و ذی نفعان استان.

9-2. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدن و تجارت در افق 1404
ــرخ  ــکاری 6.5 و ن ــرخ بی ــدف ن ــا ه ، ب ــور ــر کش ــرزمین در سراس ــش س ــات آمای ــر مالحظ ــی ب ــوازن مبتن ــعه مت ــه توس ــل ب ــدف نی ــا ه ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)5-9(، 

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

اســتان خوزســتان 221 هــزار نفــر خواهــد بــود کــه 4.9 هــزار نفــر )2.2 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان بــاغ ملــک اســت. از ایــن میــان 

تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 1.5هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت.

جدول 9-5. پیش بینی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستان باغ ملک

تعدادافرادشاغل  
) )هزار نفر

جمعیت
)  )هزار نفر

جمعیت بیکار       
) )هزار نفر

تعدادشاغالن    
) )هزار نفر

تعدادشغل موردنیاز 
اشتغال صمت سهم )درصد()1399-1404(

) )هزار نفر

1242.55152101.81464.522148105خوزستان

27.8115.22.232.74.9311.5باغ ملک

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

ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان باغ ملک 9-2-1. طر

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

بــه شــرح جــدول)9-6( اســت.
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ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان باغ ملک جدول 11-6. طر

(نام واحد/نام محصولکد آیسیکنوع پروژه پیشرفت)درصد(اشتغال)نفر

طرح های نیمه 
تمام باال 60 

درصد پیشرفت

1061شن و ماسه شستشو و دانه بندی شده14

1770پودر لباس شویی )دستی(24

انواع جعبه و محفظه پالستیکی برای حمل و نقل و بسته بندی 25
2064کاالها

25PET 1072بطری از

1460فیلم تک الیه عریض کشاورزی از پلی اتیلن25

862قطعات پالستیکی ظروف آشپزخانه25

1060لوله از پی وی سی25

2291لوله دو جداره )کروگیت( فاضالب از پلی اتیلن25

طرح های نیمه 
تمام باال 60 

درصد پیشرفت

1065آسفالت26

861محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

1060ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سردخانه دو مداره63

562استخراج رمز ارز72

1066بسته بندی حبوبات و غالت و برنج74

طرح های نیمه 
تمام کمتر از 60 
درصد پیشرفت

64020سیمان آریانا باغملک26

10. شهرستان باوی
ــن  ــهر رامی ــس و ش ــتان از دو بخش مرکزی و وی ــن شهرس ــد. ای ــتان خوزستان می باش ــی از شهرستان های اس ــتان باوی یک شهرس

، عــرب هســتند ولــی اقلیــت هایــی از شوشــتری و لــر نیــز در شــهر  کثریت مــردم شــهر تشــکیل یافتــه و مرکــز آن شهر مالثانی اســت. ا

زندگــی می کننــد. بــه رغــم فاصلــه انــدک ایــن شهرســتان بــا اهــواز متاســفانه نتوانســته از امکانــات موجــود در مرکــز اســتان بهرمنــد 

شــود. همچنیــن بــا وجــود داشــتن زمبــن هــای حاصــل خیــز و پتانســیل الزم شهرســتان بــاوی در حــوزه کشــاورزی متاســفانه از ایــن 

منابــع و ظرفیــت هــا بــه خوبــی اســتفاده نشــده اســت. 

 10-1.ساختار موجود 

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

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

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــی ق بررس
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10-1-1.عمده محصوالت شهرستان باوی

عمده محصوالت صنعتی 

ساخت مواد و محصوالت شیمیایی

عمده محصوالت معدنی 

محصوالت کشاورزی  

10-1-2. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان باوی

جدول 10-1. ساختار بخش صنعتی شهرستان باوی

(تعداد واحدکدآیسیک رشته فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

11526518

218189

3211249

42426018

525326827

626149

72811359

11564100جمع کل

جدول 10-2. ساختار بخش صنفی شهرستان باوی

(تعداد واحدنوع فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

25062517.8تولیدی1

25463418.1خدمات فنی2

661165247.2توزیعی3

23358216.6خدماتی4

13983495100جمع کل

10-1-3. ساختار جمعیت شهرستان باوی

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

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

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

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

1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال اســتان  بــه شــرح جــدول )10-3( بــرآورد شــده اســت.

جدول 10-3. جمعیت شهرستان باوی

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

961014.8جمعیت )هزار نفر(

25250تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

11.7-54جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

، جمعیــت شهرســتان بــاوی  4.8 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  جــدول )10-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

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

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

کاهــش یافتــه اســت. شــغل جدیــدی ایجــاد نشــده اســت، بلکــه ســاالنه 

10-2. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان باوی

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

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

اســاس مجموعــه مطالعــات آمایــش و نظــرات خبــرگان اســتان خوزســتان، پتانســیل های صنعتــی، معدنــی و تجــاری شهرســتان 

بــاوی بــه شــرح جــدول )10-4( می باشــد.

جدول 10-4. پتانسیل های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان باوی

نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

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

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل 
)63( بازیافت )37(
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نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

تولیدسایر تجهیزات حمل و نقل )35(

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

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل 
)63(

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

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

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

تولید فلزات اساسی )27(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین )1399( و نظرات خبرگان و ذینفعان استان.

10-2-1. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدن و تجارت در افق 1404

ــرخ  ــکاری 6.5 و ن ــرخ بی ــدف ن ــا ه ، ب ــور ــر کش ــرزمین در سراس ــش س ــات آمای ــر مالحظ ــی ب ــوازن مبتن ــعه مت ــه توس ــل ب ــدف نی ــا ه ب

ــدول)5-10(،  ــرح ج ــه ش ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــش صنع ــاز بخ ــورد نی ــغل م ــداد ش ــتان و تع ــت شهرس ــد جمعی ــارکت 42 درص مش

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

ــاوی اســت. از ایــن میــان  ــه شهرســتان ب کــه 4.5 هــزار نفــر )2 درصــد( آن مربــوط ب ــود  اســتان خوزســتان 221 هــزار نفــر خواهــد ب

تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 2 هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت.

جدول 10-5. پیش بینی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستان باوی

تعدادافرادشاغل 
) )هزار نفر

جمعیت
)  )هزار نفر

جمعیت بیکار 
) )هزار نفر

تعدادشاغالن 
) )هزار نفر

تعدادشغل موردنیاز 
)1399-1404(

سهم 
)درصد(

اشتغال صمت 
) )هزار نفر

1242.55152101.81464.522148105خوزستان

25.4105.52.09304.5452.05باوی

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان باوی 10-2-2. طر

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول)10-6( اســت.
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان باوی جدول 10-6. طر

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

7565پارچه های لمینیت شده با مواد پلیمری یا رزین ها17

7565صفحه و ورق از سیلیکون25

1991لوازم پالستیکی غذاخوری به جز ظروف و لیوان25

طرح های نیمه 
تمام کمتر از 

60درصد پیشرفت
5000سوشیانت فیدار21

11. شهرستان بهبهان
شهرســتان بهبهــان در جنــوب غربــی ایــران اســت. شــهر بهبهــان مرکــز شهرســتان بهبهــان در جنــوب شــرقی اســتان خوزســتان 

کثــر دمــای مطلــق بهبهــان بیــش از 50 درجــه  اســت. آب و هــوای بهبهــان، آب و هــوای نیمــه بیابانــی یــا کوهپایــه ای اســت و حدا

گازی زیــر زمینــی  کمتــر از صفــر درجــه در اواخــر آذر و دی می رســد. شــهرت بهبهــان بــه خاطــر الیه هــای  در تیــر و مــرداد و حداقــل 

، زمین هــای وســیع کشــاورزی و فراورده هــای لبنی مرغــوب اســت. و مناطــق نفــت خیــز

11-1. ساختار موجود 

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

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

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــی ق بررس

11-1-1.عمده محصوالت شهرستان بهبهان

عمده محصوالت صنعتی: صنایع مصالح ساختمانی، صنایع غذایی و محصوالت شیمیایی

عمده محصوالت معدنی: شن و ماسه شستشو و دانه بندی شده

محصــوالت کشــاورزی: انــواع محصــوالت کشــاورزی، غذایــی و محصــوالت کشــاورزی صنعتــی در ایــن منطقــه بــه عمــل می آیــد و 

کنجــد، بــزرک، انــواع صیفــی جــات و خرمــا  گنــدم، جــو، برنــج، پنبــه، چغنــدر قنــد،  مهمتریــن آن هــا عبــارت انــد از 
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10-1-2. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان بهبهان

جدول 10-1. ساختار بخش صنعتی شهرستان بهبهان 

(تعداد واحدکدآیسیک رشته فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

1148886

2152655319.5

3172101.5

4184513

5202171.5

6212111.5

723315192.2

824101007.5

9256554.5

102647104035.3

11272141.5

12285263.7

13294523

14301130.75

1531160.75

16332401.5

1737180.75

187472155.2

1333818100جمع کل

جدول 10-2. ساختار بخش صنفی شهرستان بهبهان 

(تعداد واحدنوع فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

1520380019تولیدی1

1256314015.7خدمات فنی2
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(تعداد واحدنوع فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

41231030751.6توزیعی3

1079269713.5خدماتی4

797819945100جمع کل

10-1-3. ساختار جمعیت شهرستان بهبهان

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

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

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

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

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

ســال 1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال اســتان  بــه شــرح جــدول )10-3( بــرآورد شــده اســت.

جدول 10-3. جمعیت شهرستان بهبهان

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

1811894.8جمعیت )هزار نفر(

7.6-5248تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

880جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

، جمعیــت شهرســتان بهبهــان 4.8 درصــد رشــد داشــته، تعــداد افــراد  )10-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

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

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

جدیــدی ایجــاد نشــده اســت، بلکــه ســاالنه کاهــش یافتــه اســت.

10-2. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان بهبهان

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

و دولتــی اســتانی، نقشــه مطلــوب توســعه صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان بــه شــرح ذیــل تبییــن شــده اســت. بــر اســاس مجموعــه مطالعــات 

آمایــش و نظــرات خبــرگان اســتان خوزســتان، پتانســیل هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری شهرســتان بهبهــان بــه شــرح جــدول)10-4( مــی باشــد.
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جدول 10-4. پتانسیل های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان بهبهان

نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج سایر سنگ های معدنی )14(

استخراج نفت خام و گاز طبیعی )11(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل 
و نقل )63(

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

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

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

بازیافت )37(

تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی )30(

تولید فلزات اساسی )27(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید پوشاک )18(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین )1399( و نظرات خبرگان و ذی نفعان استان.

10-2-1. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدن و تجارت در افق 1404

ــرخ  ــکاری 6.5 و ن ــرخ بی ــدف ن ــا ه ، ب ــور ــر کش ــرزمین در سراس ــش س ــات آمای ــر مالحظ ــی ب ــوازن مبتن ــعه مت ــه توس ــل ب ــدف نی ــا ه ب

ــدول)5-10(،  ــرح ج ــه ش ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــش صنع ــاز بخ ــورد نی ــغل م ــداد ش ــتان و تع ــت شهرس ــد جمعی ــارکت 42 درص مش

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

اســتان خوزســتان 221 هــزار نفــر خواهــد بــود کــه 8.5 هــزار نفــر )3.8 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان بهبهــان اســت. از ایــن میــان 

تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 3.8 هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت.

جدول 13-5.پیش بینی جمعیت و هدف گذاری اشتغال شهرستان بهبهان

تعدادافرادشاغل 
) )هزار نفر

جمعیت
)  )هزار نفر

جمعیت بیکار 
)هزار نفر(

تعدادشاغالن 
) )هزار نفر

تعدادشغل 
موردنیاز 

)1399-1404(
اشتغال صمتسهم )درصد(

)هزار نفر(

1242.55152101.81464.522148105خوزستان

47.6197.53.956.18.5453.8بهبهان

ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400
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ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان بهبهان 10-2-2. طر

ــرار دادن مالحظــات آمایــش  ــر ق ــا مدنظ ــان ب ــتان بهبه ــارت شهرس ــدن و تج ــت، مع ــش صنع ــای توســعه بخ طبقه بنــدی طرح ه

ســرزمین بــه شــرح جــدول)10-6( اســت.

ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان بهبهان جدول 10-6.طر

(نام واحد/ نام محصولکد آیسیکنوع پروژه پیشرفت)درصد(اشتغال)نفر

طرح های نیمه 
تمام باالی 60 
درصد پیشرفت

مصالح سنگی ساختمانی شستشو و دانه بندی شده 14
1062)شن،ماسه، ریگ، سنگ و باالست(

3080انواع شیر پاستوریزه15

1863شیره خرما15

17960فرآوری مواد پروتئینی بهبهان15

50095شرکت پاالیش گازبیدبلندخلیج فارس23

1260صابون با عصاره گیاهی24

1162محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

2660تیرچه فوالدی28

31LED 1867المپ

-13استخراج رمز ارز72

11. شهرستان حمیدیه
شهرســتان  ایــن  مرکــز  غربی ایران اســت.  جنــوب  خوزســتان در  شهرستان های اســتان  از  حمیدیه یکــی  شهرســتان 

شهرحمیدیه اســت و شــامل 2 بخــش و 4 دهســتان و حــد شــرقی ایــن محــدوده بــا حــد شــرقی حــوزه آب ریــز کرخــه انطبــاق دارد و 

مســاحت حــوزه آبریــزان آن 180 کیلومتــر مربــع بــوده کــه از آن 393 کیلومتــر مربــع اراضــی مســطحی در طرفیــن رودخانــه کرخــه قــرار 

ــت. ــور اس ــاورزی مح ــه، کش ــتان حمیدی ــت شهرس گف ــوان  ــاس می ت ــن اس ــر ای ــت. ب ــه اس گرفت

11-1. ساختار موجود 

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

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

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــی ق بررس

11-1-1.عمده محصوالت شهرستان حمیدیه

ک عمده محصوالت صنعتی: پوشا
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عمده محصوالت معدنی 

کلزا و گندم محصوالت کشاورزی: کشت گل، 

11-1-2. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان حمیدیه

جدول 11-1. ساختار بخش صنعتی شهرستان حمیدیه

(تعداد واحدکدآیسیک رشته فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

118111100

111100جمع کل

جدول 11-2. ساختار بخش صنفی شهرستان حمیدیه

(تعداد واحدنوع فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

16040018.6تولیدی1

771938.9خدمات فنی2

557139367.4توزیعی3

621557.2خدماتی4

8562140100جمع کل

11-1-3. ساختار جمعیت شهرستان حمیدیه

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

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

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

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

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

ســال 1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال اســتان  بــه شــرح جــدول )11-3( بــرآورد شــده اســت.

جدول 11-3. جمعیت شهرستان حمیدیه

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

54564.8جمعیت )هزار نفر(
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خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

3.7-1514تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

220جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

، جمعیــت شهرســتان حمیدیــه 4.8 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  ــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر )11-3( مشــهود اســت ب

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

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

کاهــش یافتــه اســت. شــغل جدیــدی ایجــاد نشــده اســت، بلکــه ســاالنه 

11-2. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان حمیدیه

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

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

اســاس مجموعــه مطالعــات آمایــش و نظــرات خبــرگان اســتان خوزســتان، پتانســیل های صنعتــی، معدنــی و تجــاری شهرســتان 

حمیدیــه بــه شــرح جــدول)11-4( مــی باشــد.

جدول 11-4. پتانسیل های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان حمیدیه

نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل 
پست و مخابرات )64(  )63(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید فلزات اساسی )27(

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

بازیافت )37(

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

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35( 
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نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

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

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل 
پست و مخابرات )64(  )63(

تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

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

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

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

انتشارات و چاپ )22(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

دباغی و عمل آوردن چرم )19(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین )1399( و نظرات خبرگان و ذینفعان استان.

11-2-1. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدن و تجارت در افق 1404

ــرخ  ــکاری 6.5 و ن ــرخ بی ــدف ن ــا ه ، ب ــور ــر کش ــرزمین در سراس ــش س ــات آمای ــر مالحظ ــی ب ــوازن مبتن ــعه مت ــه توس ــل ب ــدف نی ــا ه ب

ــدول)5-11(،  ــرح ج ــه ش ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــش صنع ــاز بخ ــورد نی ــغل م ــداد ش ــتان و تع ــت شهرس ــد جمعی ــارکت 42 درص مش

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

کــه 2.5 هــزار نفــر ) 1.14درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان حمیدیــه اســت. از ایــن  اســتان خوزســتان 221 هــزار نفــر خواهــد بــود 

میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 732 نفــر تخمیــن زده شــده اســت.

جدول 11-5. پیش بینی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستان حمیدیه

تعدادافرادشاغل  
) )هزار نفر

جمعیت
) )هزار نفر

جمعیت بیکار 
) )هزار نفر

تعداد شاغالن 
) )هزار نفر

تعدادشغل موردنیاز 
)1399-1404(

سهم 
 )درصد(

اشتغال صمت 
) )هزار نفر

1242.55152101.81464.522148105خوزستان

14.758.81.116.72.51.140.732حمیدیه

ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400
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ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان حمیدیه 11-2-2. طر

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول)11-6( اســت.

ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان حمیدیه جدول 11-6.طر

پیشرفت)درصد(اشتغال)نفر(اسامی طرح های دارای اولویتکد آیسیکنوع پروژه

12. شهرستان خرمشهر
از  آبــادان،  به شهرســتان  از جنوب شــرق  با شهرســتان شــادگان،  از شــرق   ، اهــواز با شهرســتان  از شــمال  شهرســتان خرمشــهر 

جنــوب تــا جنوب غــرب به خلیــج فــارس و از غــرب بــا کشور عراق همســایه اســت. شــهر خرمشــهر ایــن شهرســتان در محــل تالقــی 

رودخانه هــای ارونــدرود و کارون و در ناحیــه ای باتالقــی و پســت در دلتــای رودخانــه ارونــدرود قــرار گرفته اســت. خرمشــهر به جهت 

کشــور عــراق، از اهمیــت اســتراتژیک اقتصــادی، تجــاری و سیاســی ویــژه ای برخــوردار  واقع شــدن در مجــاورت خلیــج فــارس و 

کرانه هــای رودخانــه ارونــدرود جــای  گرفتــه و اســکله های آن در  اســت. ایــن شــهر در انتهایی تریــن نقطــه اســتان خوزســتان قــرار 

گرفته اســت.

12-1. ساختار موجود 

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

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

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــی ق بررس

12-1-1. عمده محصوالت شهرستان خرمشهر

کســیژن، صنایــع غذایــی از قبیــل محصــوالت  گاز ا ــه  عمــده محصــوالت صنعتــی: ســاخت مــواد و محصــوالت شــیمیایی از جمل

لبنــی و انــواع آب میــوه

عمده محصوالت معدنی: 

محصوالت کشاورزی: خرما



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

74

12-1-2. ساختار فعالیت های صنعتی،معدنی و تجاری شهرستان خرمشهر

جدول 12-1. ساختار بخش صنعتی شهرستان خرمشهر

(تعداد واحدکدآیسیک رشته فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

1151587334

2183896.8

3211102.2

424616213.6

5263276.8

6271112.2

728182.2

8292304.4

9301602.2

1032110892.2

113423294.4

12357247716

13361142.2

445179100جمع کل

جدول 12-2. ساختار بخش صنفی شهرستان خرمشهر

(تعداد واحدنوع فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

786196513.8تولیدی1

879219715.4خدمات فنی2

315278805.5توزیعی3

861215215.1خدماتی4

567814195100جمع کل
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12-1-2. ساختار جمعیت شهرستان خرمشهر

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

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

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

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

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

ســال 1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال اســتان  بــه شــرح جــدول )12-3( بــرآورد شــده اســت.

جدول 12-3.جمعیت شهرستان خرمشهر

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

1711794.8جمعیت )هزار نفر(

7.2-4945تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

5746.1جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

، جمعیــت شهرســتان خرمشــهر  4.8 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  )12-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

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

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

شــغل جدیــدی ایجــاد نشــده اســت، بلکــه ســاالنه کاهــش یافتــه اســت.

12-2. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان خرمشهر

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

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

بــر اســاس مجموعــه مطالعــات آمایــش و نظــرات خبــرگان اســتان خوزســتان، پتانســیل هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری شهرســتان 

خرمشــهر بــه شــرح جــدول)12-4( مــی باشــد.
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جدول 12-4. پتانسیل های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان خرمشهر

نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(
حمل و نقل آبی )61(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل )63(

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

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

محصوالت ازالستیک وپالستیک)25(

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

ساخت ماشین آالت وتجهیزات )29(

بازیافت )37(

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

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

تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی )30(

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

تولید فلزات اساسی )27(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

دباغی و عمل آوردن چرم )19(

تولید منسوجات )17(

تولید محصوالت از توتون و تنباکو- سیگار )16(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین )1399( و نظرات خبرگان و ذینفعان استان.

12-2-1. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدن و تجارت در افق 1404

ــرخ  ــکاری 6.5 و ن ــرخ بی ــدف ن ــا ه ، ب ــور ــر کش ــرزمین در سراس ــش س ــات آمای ــر مالحظ ــی ب ــوازن مبتن ــعه مت ــه توس ــل ب ــدف نی ــا ه ب

ــه شــرح جــدول)5-12(،  ــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ب مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نی

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

کــه 8.04 هــزار نفــر )3.6 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان خرمشــهر اســت. از ایــن  اســتان خوزســتان 221 هــزار نفــر خواهــد بــود 

میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 3.9 هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت.
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جدول 12-5. پیش بینی جمعیت و همدفگذاری اشتغال شهرستان خرمشهر

تعداد افراد 
) شاغل )هزار نفر

جمعیت )هزار 
) نفر

جمعیت بیکار 
) )هزار نفر

تعداد شاغالن 
) )هزار نفر

تعدادشغل موردنیاز 
)1399-1404(

سهم 
)درصد(

اشتغال صمت 
) )هزار نفر

1242.55152101.81464.522148105خوزستان

45.11873.753.18.04483.9خرمشهر

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

ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان شهرستان خرمشهر 12-2-2. طر

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول)15-6( اســت.

ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان خرمشهر جدول 12-6. طر

ح های دارای اولویتکد آیسیکنوع پروژه (اسامی طر پیشرفت)درصد(اشتغال)نفر

طرح های نیمه تمام 0 تا 
59 درصد پیشرفت

79030پاک پلیمر اروند25

1005فنی و مهندسی پدیده دوکوهه27

79030خرد صنعت اروند29

3500مهندسی وساخت تاسیسات دریایی ایران35

13. شهرستان دزفول
ــه اســتان چهارمحال بختیــاری، از  شهرســتان دزفــول از شــمال به اســتان لرســتان، از غــرب به شهرســتان اندیمشــک، از شــرق ب

جنــوب شــرق به شهرســتان مســجد ســلیمان، از جنــوب به شهرســتان شوشتر و شهرســتان گتونــد و از جنــوب غــرب به شهرســتان 

شــوش محدود می شــود. دزفــول مرکــز ایــن شهرســتان از لحــاظ وســعت دومیــن شــهر بعــد از اهــواز در اســتان  خوزســتان می باشــد.

13-1. ساختار موجود 

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

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

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــی ق بررس

13-1-1. عمده محصوالت شهرستان دزفول

 upvcعمده محصوالت صنعتی: مصالح ساختمانی، ماشین آالت صنعتی و خانگی، پروفیل
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عمده محصوالت معدنی: شن و ماسه شستشو و دانه بندی شده

کاهو و ... کلزا،   ، محصوالت کشاورزی: خرما، گندم، چغندر

13-1-2. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان دزفول

جدول 13-1. ساختار بخش صنعتی شهرستان دزفول

(تعداد واحدکدآیسیک رشته فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

114142094.5

21543172714

3171450.1

4183540.1

5208872.5

6219762.9

7233381

824143114.5

9255277117

10266387420.4

112758171.6

1228201926.5

1329212756.8

14301250.1

15315481.6

16335681.6

17361160.1

193721201.

204518985.9

216361031.9

2274141344.5

3085980100جمع کل
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جدول 13-2. ساختار بخش صنفی شهرستان دزفول

(تعداد واحدنوع فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

2312578015.5تولیدی1

2917729218.3خدمات فنی2

73311832749.4توزیعی3

2273568215.3خدماتی4

1483337082100جمع کل

13-1-3. ساختار جمعیت شهرستان دزفول

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

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

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

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

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

ســال 1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال اســتان  بــه شــرح جــدول )13-3( بــرآورد شــده اســت.

جدول 13-3. جمعیت شهرستان دزفول

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

4444654.8جمعیت )هزار نفر(

10.5-131117تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

19.4-2319جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

، جمعیــت شهرســتان دزفــول 4.8 درصــد رشــد داشــته، تعــداد افــراد  )13-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

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

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

جدیــدی ایجــاد نشــده اســت، بلکــه ســاالنه کاهــش یافتــه اســت.



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

80

13-2. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان دزفول

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

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

اســاس مجموعــه مطالعــات آمایــش و نظــرات خبــرگان اســتان خوزســتان، پتانســیل های صنعتــی، معدنــی و تجــاری شهرســتان 

دزفــول بــه شــرح جــدول )13-4( مــی باشــد.

جدول 13-4. پتانسیل های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان دزفول

نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج سایر سنگ های معدنی )14(

استخراج نفت خام و گاز طبیعی )11(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

حمل و نقل هوایی )62(فعالیت های پشتیبان 
و کمکی حمل و نقل )63(

واسطه گری مالی بجز بیمه و صندوق های 
بازنشستگی )65(

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

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

بازیافت )37(

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

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

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

تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

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

تولید فلزات اساسی )27(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید محصوالت الستیکی وپالستیکی)25(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

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

انتشارات و چاپ )22(



استان خوزستان

81

نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

استخراج سایر سنگ های معدنی )14(

استخراج نفت خام و گاز طبیعی )11(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

حمل و نقل هوایی )62(فعالیت های پشتیبان 
و کمکی حمل و نقل )63(

واسطه گری مالی بجز بیمه و صندوق های 
بازنشستگی )65(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

دباغی و عمل آوردن چرم )19(

تولید پوشاک )18(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین )1399( و نظرات خبرگان و ذینفعان استان.

13-2-1. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدن و تجارت در افق 1404

ــرخ  ــکاری 6.5 و ن ــرخ بی ــدف ن ــا ه ، ب ــور ــر کش ــرزمین در سراس ــش س ــات آمای ــر مالحظ ــی ب ــوازن مبتن ــعه مت ــه توس ــل ب ــدف نی ــا ه ب

ــه شــرح جــدول)5-16(،  ــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ب مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نی

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

کــه 20.8 هــزار نفــر )9.4 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان دزفــول اســت. از ایــن میــان  اســتان خوزســتان 221 هــزار نفــر خواهــد بــود 

تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 8.1 هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت.

جدول 13-5. پیش بینی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستان دزفول

تعدادافراد 
شاغل

)  )هزار نفر

جمعیت
)  )هزار نفر

جمعیت بیکار 
) )هزار نفر

تعدادشاغالن 
) )هزار نفر

تعدادشغل 
موردنیاز )1404-

)1399

سهم 
 )درصد(

اشتغال صمت 
) )هزار نفر

1242.55152101.81464.522148105خوزستان

117.1485.59.613820.8398.1دزفول

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

ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان دزفول 13-2-2. طر

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

ــت. ــدول)13-6( اس ــرح ج ــه ش ــرزمین ب س
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ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان دزفول جدول 13-6. طر

اشتغالنام واحد/نام محصولکدآیسیکنوع پروژه
) )نفر

پیشرفت
)درصد(

طرح های نیمه 
تمام باال 60 

درصد پیشرفت

5791خمیر مایه15

3668قند کله حتی به صورت شکسته شده15

2074انواع جوراب18

1261خدمات ساخت  و نصب دکوراسیون چوبی20

3562فلوتینگ از کاغذ باطله21

3163انواع پوشش و رنگ حفاظتی24

2561دوده صنعتی24

3561انواع درپوش و سرپوش پالستیکی25

3861پروفیل یو پی وی سی25

1566درب معمولی از یو پی وی سی25

1067محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی26

1260انواع کپسول آتش نشانی فلزی29

1360بازسازی و نوسازی ماشین آالت کشاورزی29

3960قطعات پالستیکی لوازم خانگی29

1961مخازن فلزی مخصوص جمع آوری زباله35

860خدمات ساخت  و نصب دکوراسیون چوبی36

1667انواع سبزیجات و صیفی جات منجمد )فرآوری شده و فرآوری نشده(74

1262بسته بندی انواع سبزیجات، صیفی جات و گلهای خوراکی خشک شده74

طرح های نیمه 
تمام 0 تا 59 

درصد پیشرفت

32047قند شهدای دزفول15

1700فربست دزفول15

19052سایا پارس روشان دارو24

18232فرآور لیزین پارس24

1240مدیا تجهیز گستر شهر راز24



استان خوزستان

83

14. شهرستان دشت آزادگان
کشــور عــراق اســت. شهرســتان دشــت  کیلومتــری شــمال باختــر اهــواز واقــع شــده و هــم مــرز  شهرســتان دشــت آزادگان در 60 

گرمســیری در ایــن شهرســتان بــه عمــل مــی آیــد. گرمســیری اســت و محصــوالت  آزادگان دارای آب و هــوای 

14-1.ساختار موجود 

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

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

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــی ق بررس

14-1-1.عمده محصوالت شهرستان دشت آزادگان

عمده محصوالت صنعتی: مصالح ساختمانی مانند آجر و کف پوش؛ صنایع غذایی از قبیل یخ و آب معدنی

عمده محصوالت معدنی:

گنــدم، جــو،  برنــج، حبوبــات، صیفــی جــات،  محصــوالت کشــاورزی: از مهــم تریــن محصــوالت کشــاورزی ایــن منطقــه مــی تــوان 

کــه مهــم تریــن محصــول مــی باشــد را نــام بــرد. محصــوالت باغــی شــامل انــواع میــوه نیــز در ایــن  ، نباتــات علوفــه ای و خرمــا  جالیــز

شهرســتان وجــود دارد.

14-1-2. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان دشت آزادگان

جدول 14-1. ساختار بخش صنعتی شهرستان دشت آزادگان

(تعداد واحدکدآیسیک رشته فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

11578738.8

2231105.5

3241465.5

4251155.5

526713138.8

6271495.5

18338100جمع کل
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جدول 14-2. ساختار بخش صنعتی شهرستان دشت آزادگان

(تعداد واحدنوع فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

576144020.6تولیدی1

37694013.4خدمات فنی2

1512378054.1توزیعی3

32982211.7خدماتی4

27936982100جمع کل

14-1-3. ساختار جمعیت شهرستان دشت آزادگان

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

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

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

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

آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــرخ بیــکاری شهرســتان دشــت آزادگان مربوط 

بــه ســال 1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار 

ــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال اســتان  بــه شــرح جــدول )14-3( بــرآورد شــده  ایــران منتشــر شــده اســت؛ ب

اســت.

جدول 14-3. جمعیت شهرستان دشت آزادگان

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

1081134.8جمعیت )هزار نفر(

28280.9تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

5.9-55جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

، جمعیــت شهرســتان دشــت آزادگان 4.8 درصــد رشــد  جــدول )14-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کاهــش نــرخ مشــارکت )کاهــش جمعیــت فعــال  کــه ناشــی از  کاهــش داشــته اســت  داشــته، تعــداد افــراد شــاغل و جمعیــت بیــکار 

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

کاهــش یافتــه اســت. شهرســتان نــه تنهــا شــغل جدیــدی ایجــاد نشــده اســت، بلکــه ســاالنه 
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14-2. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان دشت آزادگان

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

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

اســاس مجموعــه مطالعــات آمایــش و نظــرات خبــرگان اســتان خوزســتان، پتانســیل هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری شهرســتان 

دشــت آزادگان بــه شــرح جــدول)14-4( مــی باشــد.

جدول 14-4. پتانسیل های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان دشت آزادگان

نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج سایر سنگ های معدنی )14(

استخراج نفت خام و گاز طبیعی )11(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و 
نقل )63(

کک و فراورده های حاصل از نفت )23(

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

بازیافت )37(

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

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

تولید فلزات اساسی )27(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

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

انتشارات و چاپ )22(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

دباغی و عمل آوردن چرم )19(

تولید پوشاک )18(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین )1399( و نظرات خبرگان و ذینفعان استان.

14-2-1. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدن و تجارت در افق 1404

ــرخ  ــکاری 6.5 و ن ــرخ بی ــدف ن ــا ه ، ب ــور ــر کش ــرزمین در سراس ــش س ــات آمای ــر مالحظ ــی ب ــوازن مبتن ــعه مت ــه توس ــل ب ــدف نی ــا ه ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)5-14(، 
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کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

اســتان خوزســتان 221 هــزار نفــر خواهــد بــود کــه هــزار نفــر )2.3درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان دشــت آزادگان اســت. از ایــن میــان 

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

جدول 14-5. پیش بینی جمعیت و هدف گذاری اشتغال شهرستان دشت آزادگان

تعدادافرادشاغل 
) )هزار نفر

جمعیت 
) )هزار نفر

جمعیت بیکار 
)هزار نفر(

تعداد شاغالن 
) )هزار نفر

تعدادشغل موردنیاز 
)1399-1404(

سهم 
)درصد(

اشتغال صمت 
)هزار نفر(

1242.55152101.81464.522148105خوزستان

28.51182.333.55311.5دشت آزادگان

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

ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان دشت آزادگان 14-2-2. طر

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

آمایــش ســرزمین بــه شــرح جــدول)14-6( اســت.

ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان دشت آزادگان جدول 14-6. طر

(نام واحد/نام محصولکد آیسیکنوع پروژه پیشرفت )درصد(اشتغال)نفر

-223درب و پنجره آلومینیومی28ایجادی

طرح های نیمه تمام کمتر 
از 60 درصد پیشرفت

1020انواع گریس23

600روغن پایه)تصفیه اول(23

15. شهرستان رامشیر
گه نیــز از  ، یکــی از شهرســتان های اســتان خوزســتان اســت و مرکــز آن شــهر رامشــیر مــی باشــد. همچنیــن مشــرا شهرســتان رامشــیر

، از جنــوب بــا امیدیــه، از شــرق بــا رامهرمــز و از غــرب بــا بنــدر  دیگــر نقــاط شــهری آن مــی باشــد. ایــن شهرســتان از شــمال بــا اهــواز

گــرم و خشــک مــی باشــد و دارای دو بخــش و چهــار دهســتان اســت.  ماهشــهر مجــاورت دارد. ایــن شهرســتان دارای آب و هــوای 

جمعیــت آن بــر طبــق سرشــماری ســال 1395، برابــر بــا 49 هــزار و 238 نفــر بــرآورد شــده اســت.

15-1.ساختار موجود 

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

محصــوالت صنعتــی، معدنــی و کشــاورزی شهرســتان و همچنیــن وضعیــت جمعیــت و اشــتغال موجــود مــورد بررســی قــرار گرفته اســت.
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15-1-1. عمده محصوالت شهرستان رامشیر

گاز شیرین، سود سوزآور جامعه( ک، آسفالت، مواد شیمیایی ) عمده محصوالت صنعتی: پوشا

عمده محصوالت معدنی: مصالح سنگی ساختمانی شستشو و دانه بندی شده )شن،ماسه، ریگ، سنگ و باالست(

محصوالت کشاورزی:  از مهم ترین محصوالت کشاورزی این منطقه گندم، جو، بامیه، صیفی جات و سبزیجات می باشد.  

15-1-2. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان رامشیر

جدول 15-1. ساختار بخش صنعتی شهرستان رامشیر

(تعداد واحدکدآیسیک رشته فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

11445821

218165.2

32423310.4

4261215563.1

19252100جمع کل

جدول 15-2. ساختار بخش صنفی شهرستان رامشیر

(تعداد واحدنوع فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

28270512تولیدی1

432108018.4خدمات فنی2

1377344258.7توزیعی3

25263010.7خدماتی4

23435857100جمع کل

15-1-3. ساختار جمعیت شهرستان رامشیر

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

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

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

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

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

ســال 1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 



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

88

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال اســتان  بــه شــرح جــدول )18-3( بــرآورد شــده اســت.

جدول 15-3. جمعیت شهرستان رامشیر

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

54574.8جمعیت )هزار نفر(

7.7-1514تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

220جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

، جمعیــت شهرســتان رامشــیر 4.8 درصــد رشــد داشــته، تعــداد افــراد  )15-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

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

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

جدیــدی ایجــاد نشــده اســت، بلکــه ســاالنه کاهــش یافتــه اســت.

15-2. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان رامشیر

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

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

اســاس مجموعــه مطالعــات آمایــش و نظــرات خبــرگان اســتان خوزســتان، پتانســیل هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری شهرســتان 

رامشــیر بــه شــرح جــدول زیــر مــی باشــد.

جدول 15-4 . پتانسیل های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان رامشیر

نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

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

استخراج سایر سنگ های معدنی 
)14(

استخراج نفت خام و گاز طبیعی )11(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل 
)63(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

بازیافت )37(

تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی )30(

تولید پوشاک )18(

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

تولید فلزات اساسی )27(
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نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین )1399( و نظرات خبرگان و ذینفعان استان.

15-2-1. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدن و تجارت در افق 1404

ــرخ  ــکاری 6.5 و ن ــرخ بی ــدف ن ــا ه ، ب ــور ــر کش ــرزمین در سراس ــش س ــات آمای ــر مالحظ ــی ب ــوازن مبتن ــعه مت ــه توس ــل ب ــدف نی ــا ه ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)5-15(، 

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

کــه 2.5 هــزار نفــر )1.1درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان رامشــیر اســت. از ایــن میــان  اســتان خوزســتان 221 هــزار نفــر خواهــد بــود 

تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 951 نفــر تخمیــن زده شــده اســت.

جدول  15-5. پیش بینی جمعیت و همدفگذاری اشتغال شهرستان رامشیر

تعدادافرادشاغل 
) )هزار نفر

جمعیت       
) )هزار نفر

جمعیت بیکار   
) )هزار نفر

تعدادشاغالن 
) )هزار نفر

تعدادشغل مورد 
نیاز 

)1399-1404( 
اشتغال صمت سهم )درصد(

) )هزار نفر

1242.55152101.81464.522148105خوزستان

14.2591.216.82.5370.951رامشیر

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

ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان رامشیر 15-2-2. طر

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

ــه شــرح جــدول )15-6( زیــر اســت. ســرزمین ب

ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان رامشیر جدول 15-6. طر

(نام واحد/ نام محصولکدآیسیکنوع پروژه پیشرفت)درصد(اشتغال)نفر

طرح های نیمه تمام 0 تا 
2339اسید سولفوریک5924 درصد پیشرفت
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16 . شهرستان رامهرمز
 ، ــر ــزار و 776 نف ــت 113 ه ــا جمعی ــتان ب ــن شهرس ــت. ای ــران اس ــی ای ــوب غرب ــع در جن ــتان واق ــتان خوزس ــهرهای اس ــز از ش رامهرم

کیلومتــر مربــع مســاحت در شــرق اســتان خوزســتان واقــع  در شــرق اســتان خوزســتان قــرار دارد. شهرســتان رامهرمــز بــا 3257 

، از شــرق بــه اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد، از غــرب بــه  کــه از شــمال بــه شهرســتان های ایــذه، مســجد ســلیمان و شوشــتر شــده، 

شهرســتان اهــواز و از جنــوب بــه شهرســتان بنــدر ماهشــهر محــدود اســت. مرکــز آن شــهر رامهرمــز اســت و بلنــدی آن از ســطح دریــا 

گــرم بــوده و رودخانــه جراحــی از شــرق رامهرمــز می گــذرد.  160 متــر اســت. آب و هــوای شهرســتان رامهرمــز 

16-1. ساختار موجود 

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

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

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــی ق بررس

16-1-1. عمده محصوالت شهرستان رامهرمز

عمده محصوالت صنعتی: اسفالت، قیر امولسیون، مایع دست شویی

عمده محصوالت معدنی: شستشو و دانه بندی شده )شن،ماسه، ریگ، سنگ و باالست(

کاشــت  کاشــت ســبزیجات و   ، ، کشــت ســیر محصــوالت کشــاورزی: از مهــم تریــن محصــوالت کشــاورزی ایــن منطقــه کشــت پیــاز

گوجه فرنگی می باشــد. 

16-1-2. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان رامهرمز

جدول  16-1. ساختار بخش صنعتی شهرستان رامهرمز

(تعداد واحدکدآیسیک رشته فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

1141011813.8

2151243416.6

3246528.3

4253294.1

5263863152.7

6632182.7

7741181.3

721300100جمع کل
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جدول 16-2. ساختار بخش صنفی شهرستان رامهرمز

(تعداد واحدنوع فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

482120512.6تولیدی1

732183019.1خدمات فنی2

2118529555.4توزیعی3

488122012.7خدماتی4

38209550100جمع کل

16-1-3. ساختار جمعیت شهرستان رامهرمز

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

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

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

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

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

ســال 1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال اســتان  بــه شــرح جــدول )16-3( بــرآورد شــده اســت.

جدول 16-3. جمعیت شهرستان رامهرمز

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

1141194.8جمعیت )هزار نفر(

8.9-3330تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

4514.8جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

، جمعیــت شهرســتان رامهرمــز  4.8 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  ــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر )16-3( مشــهود اســت ب

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

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

کاهــش یافتــه اســت. شــغل جدیــدی ایجــاد نشــده اســت، بلکــه ســاالنه 
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16-2. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان رامهرمز

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

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

بــر اســاس مجموعــه مطالعــات آمایــش و نظــرات خبــرگان اســتان خوزســتان، پتانســیل هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری شهرســتان 

رامهرمــز بــه شــرح جــدول زیــر مــی باشــد.

جدول 16-4. پتانسیل های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان رامهرمز

نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

- استخراج نفت خام و گاز طبیعی )11(
استخراج سایر سنگ های معدنی )14(

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

)63(

بازیافت )37(

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

تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و 
محاسباتی )30(

تولید پوشاک )18(

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

تولید فلزات اساسی )27(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

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

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین )1399( و نظرات خبرگان و ذینفعان استان.
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16-2-1. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدن و تجارت در افق 1404

ــرخ  ــکاری 6.5 و ن ــرخ بی ــدف ن ــا ه ، ب ــور ــر کش ــرزمین در سراس ــش س ــات آمای ــر مالحظ ــی ب ــوازن مبتن ــعه مت ــه توس ــل ب ــدف نی ــا ه ب

ــه شــرح جــدول)5-16(،  ــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ب مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نی

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

کــه 5.3 هــزار نفــر )2.4 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان رامهرمــز اســت. از ایــن میــان  اســتان خوزســتان 221 هــزار نفــر خواهــد بــود 

تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 2.3 هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت.

جدول 16-5. پیش بینی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستان رامهرمز

تعدادافرادشاغل     
) )هزار نفر

جمعیت          
) )هزار نفر

جمعیت بیکار 
) )هزار نفر

تعدادشاغالن 
) )هزار نفر

تعدادشغل موردنیاز 
)1399-1404(

سهم  
)درصد(

اشتغال صمت 
) )هزار نفر

1242.55152101.81464.522148105خوزستان

30124.42.435.35.3432.3رامهرمز

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

ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان رامهرمز 16-2-2. طر

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول )16-6( زیــر اســت.

ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان رامهرمز جدول 16-6. طر

ح های دارای اولویتکد ایسیکنوع پروژه (اسامی طر پیشرفت فیزیکی اشتغال )نفر
ح  )درصد( فعلی طر

طرح نیمه تمام

862.27شهناز کایدنژاد - فیلم تک الیه عریض کشاورزی از پلی اتیلن25

تعاونی تولیدی فالت زیبا -سولفات پتاسیم )خلوص کمتر از 95 24
3861.19درصد(

1460.86زینب بن سعید -سود سوز آور جامد24

660.3پارسه سود اروند -سود سوز آور جامد24

1060.16خدماتی کشتزار رامهر مز -کود سوپر فسفات ساده24

پیشگامان فرآیند گاز الوند ایرانیان-گاز مایع شده- بنزین حاصل از 24
15010گاز طبیعی

4028ساخت آهن و فوالد اساسی)2710( -فوالد پاسارگاد صبا27

 18تعاونی عایق رطوبتی عایق گام سپید گام رامهرمز -ایزوگام و عایق25راکد صنعتی
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ح های دارای اولویتکد ایسیکنوع پروژه (اسامی طر پیشرفت فیزیکی اشتغال )نفر
ح  )درصد( فعلی طر

راکد معدنی

 16تعاونی آب معدن نم نم رومز -آب معدنی15

 12تعاونی مهر سمنگان بام - عایق رطوبتی 25

 6جوبجی 4007- یاسین باغبدرانی-مخلوط کوهی14

 6جوبجی 28- شرکت تعاونی 90 رامهرمز-مخلوط کوهی14

 6جوبجی 51- شرکت تعاونی برج قلعه سفیر رامهرمز-مخلوط کوهی14

 6جوبجی 19- جواد طریفی-مخلوط کوهی14

 6جوبجی 181006-قدرت اله امیری-ماسه سیلیسی14

 6جوبجی 32-محمد کاظم داور-مخلوط کوهی14

 6جوبجی ش:4021-فرزانه احمدی- مخلوط کوهی14

 6جوبجی 30-رحیم خالدی- مخلوط کوهی14

 6جوبجی 4-سید عبدالحسین موسوی راد-مخلوط کوهی14

 6جوبجی 21-شرکت تعاونی شن و ماسه طالیی البرز-مخلوط کوهی14

 6جوبجی 4004-مسعود نریمانی-مخلوط کوهی14

 6جوبجی 13-عبدالزهرا حمید-مخلوط کوهی14

 6جوبجی 4107-شجاع کالنتری-مخلوط کوهی14

 6جوبجی 5-مهدی کیانی شاهوندی-مخلوط کوهی14

 6جوبجی :ک ش 4009-آسیه زنگنه-مخلوط کوهی14

 6جوبجی 29-کیامرث کاید نژاد-مخلوط کوهی14

 40136-اردشیر نظری-مخلوط کوهی14

 6جوبجی 10-شرکت ریزه سنگ جنوب-مخلوط کوهی14

 6جوبجی16-فرزاد  اسدی -مخلوط کوهی14

 6جوبجی31-عزیز شیرانی خلف آبادی-مخلوط کوهی14

 6جوبجی36-شرکت سپهر سمنگان-مخلوط کوهی14

 6جوبجی44-آرش  کرمپور-مخلوط کوهی14

 6جوبجی47-جواد حسینی وفا-مخلوط کوهی14

 6جوبجی4003-جلیل حمید-مخلوط کوهی14
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ح های دارای اولویتکد ایسیکنوع پروژه (اسامی طر پیشرفت فیزیکی اشتغال )نفر
ح  )درصد( فعلی طر

راکد معدنی

 6جوبجی4008-رضا رزمه-مخلوط کوهی14

 6جوبجی4011-علی عکرش نژاد-مخلوط کوهی14

 6جوبجی4023-سحر شمس-مخلوط کوهی14

 6جوبجی185477-عبدالکریم سالمی-مخلوط کوهی14

 6جوبجی210556-اسماعیل برفی نژاد -مخلوط کوهی14

تامین 
088تکمیل شهرک صنعتی رامهرمز0زیرساخت

طرح نیمه تمام
پیشگامان فرآیند گاز الوند ایرانیان-گاز مایع شده- بنزین حاصل از 24

15010گاز طبیعی

4028ساخت اهن وفوالد اساسی)2710( -فوالد پاسارگاد صبا27

ایجادی

 70فوالدسازی27

 70انواع شمش فوالد ساده کربنی و کم آلیاژی27

انواع سبزیجات و صیفی جات منجمد )فرآوری شده و فرآوری 15
 44نشده(

 30 انواع بنزین23

 26 کودهای پتاس 24

 200انواع محصوالت گچی و سنگهای مصنوعی26

ساخت  فراورده های نفتی تصفیه شده)2320( -توسعه فرآورده 23طرح نیمه تمام
9005های نفتی افق خاورمیانه

تامین زیر 
  احداث جاده دسترسی معادن جوبجی رامهرمز0ساخت

17. شهرستان شادگان
، یکی از شهرســتان های اســتان خوزســتان در جنــوب غربی  شهرســتان شــادگان یــا الــدورق بــا جمعیتــی بالــغ بــر 138 هــزار  و 480نفــر

ایــران اســت. تقســیمات کشــوری ایــن شهرســتان، بنابــر آنچــه در نتایــج آمارگیــری سرشــماری ســال 1395 کل کشــور آمــده  اســت، 

بــر حســب بخــش بــه دو بخــش مرکــزی و بخــش خنافــره تقســیم شــده اســت. شهرســتان شــادگان بــا 3197 کیلومتــر مربــع مســاحت 

، از شــرق بــه شهرســتان بنــدر  در جنــوب غربــی اســتان خوزســتان واقــع شــده اســت. ایــن شهرســتان از شــمال بــه شهرســتان اهــواز
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، از غــرب بــه شهرســتان خرمشــهر و از جنــوب بــه شهرســتان آبــادان محــدود می شــود. ارتفــاع ایــن شــهر از ســطح دریــا 5  ماهشــهر

گــرم و مرطــوب اســت. متــر و آب و هــوای آن 

17-1. ساختار موجود 

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

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

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــی ق بررس

17-1-1. عمده محصوالت شهرستان شادگان

گیری و بسته بندی شده عمده محصوالت صنعتی : انواع آب میوه غیر مرکبات از کنسانتره یا پوره، خرمای هسته 

عمده محصوالت معدنی: 

محصوالت کشاورزی : خرما، کشت نیشکر 

17-1-2. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان شادگان

جدول 17-1. ساختار بخش صنعتی شهرستان شادگان

(تعداد واحدکدآیسیک رشته فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر
1151151044
2212388
325164
42643016
52711624
6362198

74429716
251062100جمع کل

جدول 17-2. ساختار بخش صنفی شهرستان شادگان

(تعداد واحدنوع فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

580145016تولیدی1
522130514.4خدمات فنی2
1947486754توزیعی3
556139015.4خدماتی4

36059012100جمع کل



استان خوزستان

97

17-1-3. ساختار جمعیت شهرستان شادگان

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

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

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

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

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

ســال 1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال اســتان  بــه شــرح جــدول )17-3( بــرآورد شــده اســت.

جدول17-3. جمعیت شهرستان شادگان

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

1381454.8جمعیت )هزار نفر(

10.5-4137تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

660جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

، جمعیــت شهرســتان شــادگان 4.8 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  ــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر )17-3( مشــهود اســت ب

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

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

کاهــش یافتــه اســت. شــغل جدیــدی ایجــاد نشــده اســت، بلکــه ســاالنه 

17-2. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان شادگان

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

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

اســاس مجموعــه مطالعــات آمایــش و نظــرات خبــرگان اســتان خوزســتان، پتانســیل هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری شهرســتان 

شــادگان بــه شــرح جــدول زیــر مــی باشــد.
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جدول17-4. پتانسیل های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان شادگان

نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

استخراج نفت خام و گاز طبیعی صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
)11(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

حمل و نقل آبی )61(
فعالیت های پشتیبان و کمکی 

حمل و نقل )63(
پست و مخابرات )64(

واسطه گری مالی بجز بیمه و 
صندوق های بازنشستگی )65(

بازیافت )37(

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

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

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

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

تولید فلزات اساسی )27(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

دباغی و عمل آوردن چرم )19(

تولید پوشاک )18(

تولید منسوجات )17(

تولید محصوالت از توتون و تنباکو- سیگار )16(

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

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

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

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین )1399( و نظرات خبرگان و ذی نفعان استان.

17-2-1. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدن وتجارت در افق 1404

ــرخ  ــکاری 6.5 و ن ــرخ بی ــدف ن ــا ه ، ب ــور ــر کش ــرزمین در سراس ــش س ــات آمای ــر مالحظ ــی ب ــوازن مبتن ــعه مت ــه توس ــل ب ــدف نی ــا ه ب
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مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)5-17(، 

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

کــه 6.5 هــزار نفــر )2.9 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان شــادگان اســت. از ایــن میــان  اســتان خوزســتان 221 هــزار نفــر خواهــد بــود 

تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 2.2 هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت.

جدول 17-5. پیش بینی جمعیت و هدف گذاری اشتغال شهرستان شادگان

تعداد افراد شاغل 
) )هزار نفر

جمعیت 
) )هزار نفر

جمعیت بیکار 
) )هزار نفر

تعدادشاغالن 
) )هزار نفر

تعدادشغل مورد نیاز 
اشتغال صمت سهم  )درصد()1399-1404(

) )هزار نفر

1242.55152101.81464.522148105خوزستان

36.5151.53436.5352.2شادگان

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

ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان شادگان 17-2-2. طر

ــش  ــات آمای ــرار دادن مالحظ ــر ق ــا مدنظ ــادگان 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 )17-6( زیــر اســت.

ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان شادگان جدول17-6. طر

کد نوع پروژه
ح های دارای اولویتایسیک (اسامی طر اشتغال )نفر

پیشرفت فیزیکی 
ح   فعلی طر

)درصد(

طرح نیمه 
تمام

3010تامین بخار کاران -بازسازی و نوسازی انواع توربین29

125062.55صنعت فوالد شادگان -انواع شمش فوالد ساده کربنی و کم آلیاژی27

سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران فوالد شادگان 27
86963-شمش فوالد سنگین آلیاژی بلوم

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران -انواع شمش 27
2885فوالد ساده کربنی و کم آلیاژی

سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران فوالد شادگان 27
86963-شمش فوالد سنگین آلیاژی بلوم

125062صنعت فوالد شادگان -انواع شمش فوالد ساده کربنی و کم آلیاژی27

1090باقر عبرتاوی -زغال از ضایعات منابع سلولزی24

عقیل چاملی -ظروف یکبار مصرف مواد غذایی و بهداشتی از کاغذ و 21
80مقوا
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کد نوع پروژه
ح های دارای اولویتایسیک (اسامی طر اشتغال )نفر

پیشرفت فیزیکی 
ح   فعلی طر

)درصد(

راکد صنعتی

 20شرکت صیف دورق شادگان - مقواازضایعات  کاغذومقوا 21

 23صادراتی خرمای نونهال - درجه بندی وبسته بندی خرما 15

شرکت سینوهه -حفاظت ازفسادابزیان ومحصوالت حاصل ازانهابصورت 15
 50کنسرو

فرآورده های لبنی آل حمزه -انواع سبزیجات و صیفی جات منجمد 15
 26)فرآوری شده و فرآوری نشده(

تامین زیر 
ساخت

042احداث ناحیه صنعتی روستایی شادگان )دارخوین(0

088تکمیل شهرک صنعتی شادگان0

ایجادی

 80صنایع دریایی و بندری )35(35

 35صنایع ریلی و واگن سازی )29(29

 10بازسازی و نوسازی انواع توربین29

 70زنجیره تولید و تأمین فوالد )نورد، آلیاژسازی و قطعه سازی و ...( )27(27

 241انواع شمش فوالد ساده کربنی و کم آلیاژی27

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی )پترو پاالیشگاه، قطعه سازی و تجهیزات 23
 60نفت( )23(

 30تکمیل شرکت کاغذ سازی شادگان - ستاد اجرایی فرمان امام )21(21

 30ساخت نئوپان از ضایعات نخل و ایجاد صنایع وابسته نئوپان )21(21

 40صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی )15(15

 51انواع فرآورده بر پایه شیره خرما15

18. شهرستان شوش
، 2 بخش و 7 دهســتان  شهرســتان شــوش شهرســتانی در شــمال غربی اســتان خوزســتان، با مرکزیتی به همین نام، دارای 2 شــهر

( و حمیدیــه، از شــرق بــا شهرســتان های شوشــتر و دزفــول، از شــمال بــا  ــا مرکــز اســتان )اهــواز اســت. ایــن شهرســتان از جنــوب ب

شهرســتان های اندیمشــک و اســتان ایــالم و از غــرب بــا شهرســتان دهلــران )در اســتان ایــالم( و دشــت آزادگان همســایه اســت.

ــه( و در  کرخ ــاخه ای از  ــاهور )ش ــه ش ــار رودخان کن ــک، در  ــرم و خش گ ــی  ــا، دارای آب و هوای ــطح دری ــر از س ــاع 87 مت ــا ارتف ــوش ب ش

کیلومتــری  ــه دز نیــز در َده  ــان دارد و رودخان کرخــه در غــرب ایــن شــهر جری ــه  اراضــی نســبتًا همــواری واقــع شــده اســت. رودخان
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کرخــه و احــداث ســدهای آبــی- برقــی در منطقــه موجــب  شــرق آن بــه ســوی جنــوب روان اســت. وجــود جریــان هــای آبــی دز و 

رونــق کشــاورزی در اطــراف شــهر و توســعه زندگــی شــهری شــده اســت. شــوش در جریــان جنــگ عــراق علیــه ایــران بــه دلیــل نزدیکــی 

ــرای  ــه کمک هــای الزم ب ــا بازگشــت مهاجــران جنگــی و ارائ ــر ب ــا در ســال های اخی ــه منطقــه جنگــی، متحمــل صدماتــی شــد، اّم ب

 بــه دوران توســعه و عمــران خــود بازگشــته اســت. ایــن شهرســتان در ســال 1395، تعــداد 205٬720 نفــر 
ً
بازســازی، ایــن شــهر مجــددا

کــز تمــدن قدیــم، از معروفتریــن شــهرهای دنیــا، پایتخــت چنــد هــزار ســاله ی  جمعیــت داشته اســت .شــهر باســتانی شــوش از مرا

پایتخــت زمســتانی امپراطوری هخامنشی بوده اســت مملکت عیــالم و همچنیــن 

18-1.ساختار موجود 

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

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

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــی ق بررس

18-1-1. عمده محصوالت شهرستان شوش

ک دام( ، خورا عمده محصوالت صنعتی: صنایع غذایی )شکر

عمده محصوالت معدنی: شن و ماسه شستشو و دانه بندی شده

، کشت چغندرقند محصوالت کشاورزی: کشت گندم، کشت نیشکر

 18-1-2. ساختار فعالیت های صنعتی،معدنی و تجاری شهرستان شوش

جدول 18-1. ساختار بخش صنعتی شهرستان شوش

(تعداد واحدکدآیسیک رشته فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

1142333.5

21513180023

320633010.5

421319485.2

524613910.5

6252223.5

7262255838.5

82711401.7

9742583.5

575028100جمع کل
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جدول 18-2. ساختار بخش صنفی شهرستان شوش

(تعداد واحدنوع فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

1158289517.2تولیدی1

1145286217خدمات فنی2

3578894553.4توزیعی3

818204512.2خدماتی4

669916747100جمع کل

18-1-3.  ساختار جمعیت شهرستان شوش

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

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

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

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

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

ســال 1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال اســتان  بــه شــرح جــدول )18-3( بــرآورد شــده اســت.

جدول 18-3. جمعیت شهرستان شوش

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

2062164.8جمعیت )هزار نفر(

9.5-6054تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

7918.6جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

، جمعیــت شهرســتان شــوش 4.8 درصــد رشــد داشــته، تعــداد افــراد  )18-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

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

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

جدیــدی ایجــاد نشــده اســت، بلکــه ســاالنه کاهــش یافتــه اســت.
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18-2. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان شوش

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

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

بــر اســاس مجموعــه مطالعــات آمایــش و نظــرات خبــرگان اســتان خوزســتان، پتانســیل هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری شهرســتان 

شــوش بــه شــرح جــدول زیــر مــی باشــد.

جدول 18-4. پتانسیل های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان شوش

نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت
بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج سایر سنگ های معدنی )14(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل 
)63(

بازیافت )37(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

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

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

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

تولید فلزات اساسی )27(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

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

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

تولید پوشاک )18(

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

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

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین )1399( و نظرات خبرگان و ذینفعان استان.
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18-2-1. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدن و تجارت در افق 1404

ــرخ  ــکاری 6.5 و ن ــرخ بی ــدف ن ــا ه ، ب ــور ــر کش ــرزمین در سراس ــش س ــات آمای ــر مالحظ ــی ب ــوازن مبتن ــعه مت ــه توس ــل ب ــدف نی ــا ه ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)5-18(، 

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

کــه 9.6 هــزار نفــر )4.4 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان شــوش  اســت. از ایــن میــان  اســتان خوزســتان 221 هــزار نفــر خواهــد بــود 

تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 2.8 هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت.

جدول 18-5. پیش بینی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستان شوش

تعدادافرادشاغل 
) )هزار نفر

جمعیت  
) )هزار نفر

جمعیت بیکار 
) )هزار نفر

تعدادشاغالن 
) )هزار نفر

تعداد شغل مورد نیاز  
اشتغال صمت سهم )درصد()1399-1404(

) )هزار نفر

1242.55152101.81464.522148105خوزستان

54.22254.463.99.6292.8شوش

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

ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان شوش 18-2-2. طر

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول )18-6( اســت.

ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان شوش جدول 18-6. طر

کد نوع پروژه
ح های دارای اولویتایسیک اشتغال اسامی طر

) )نفر
پیشرفت فیزیکی فعلی 

ح  )درصد( طر

طرح نیمه 
تمام

1664.93تازه چین نسیم دانیال -انواع مربا )به غیر از مربای رژیمی بدون شکر(15

1664.93کارخانه قند شیرین کام خوزستان -انواع آب میوه مرکبات از کنسانتره15

2363محمود ملیانی -مجموعه کامل کابینت فلزی28

1060.16مهدی طاهری موذن -تیرچه فوالدی28

سپهر آرتان فیدار خوزستان -بسته بندی انواع پودرهای شوینده و پاک 74
1061.4کننده خانگی و صنعتی

1060.16کریم عبدالخانی-ساخت کاالهای بتونی-سیمانی وگچی)2695(26



استان خوزستان

105

کد نوع پروژه
ح های دارای اولویتایسیک اشتغال اسامی طر

) )نفر
پیشرفت فیزیکی فعلی 

ح  )درصد( طر

طرح نیمه 
تمام

طب یاران جنوب-ساخت محصوالت شیمیایی طبقه بندی نشده 24
4468درجای دیگر)2429(

شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس -ساخت  فراورده های نفتی 23
70095تصفیه شده)2320(

کشت وصنعت تخته فشرده پاک چوب -ساخت خمیرکاغذ-21
40081.54کاغذومقوا)2101(

آریاک کیمیای خوانسار -موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات 24
12041ازت)2411(

احیا صنعت شهریار هفت تپه-بازیافت ضایعات وخرده های 37
4863.12فلزی)3710(

پارس طبیعت سلولز -ساخت کاغذومقوای کروگیت شده وظروف 21
5060.16ومحفظه های کاغذی ومقوایی)2102(

بازرگانی دریای نور زئوس -عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات 15
30060.95نباتات)1513(

4863.12احیا صنعت شهریار هفت تپه-بازیافت فوالد و چدن )آهن قراضه(37

سپهر آرتان فیدار خوزستان - بسته بندی انواع پودرهای شوینده و پاک 74
1060.55کننده خانگی و صنعتی

1433سنگبری هوشنگ آلیگرد - انواع سنگبری وسنگکوبی26راکد صنعتی

تامین زیر 
ساخت

10احداث ناحیه صنعتی شوش)شاوور(

97توسعه شهرک صنعتی شوش

 تکمیل شهرک صنعتی شوش

ایجادی

 180انواع آرد گندم15

 20روغن موتور 23

 20زغال از ضایعات منابع سلولزی24

 39آهن اسفنجی 27
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(نام واحد/ نام محصولکدآیسیکنوع پروژه پیشرفت)درصد(اشتغال)نفر

طرح های 
نیمه تمام 

باال 60 درصد 
پیشرفت

2363انواع آب میوه مرکبات از کنسانتره15

1665انواع مربا )به غیر از مربای رژیمی بدون شکر(15

10482تازه چین نسیم دانیال15

4468سوختهای پایه الکلی24

761پانل ساختمانی از پلی استایرن25

1667فیلم تک الیه عریض کشاورزی از پلی اتیلن25

1060بتن سیال معمولی26

9771بیلت فوالدی آلیاژی به جز فوالد زنگ نزن )حاصل از فرآیند ذوب(27

4863بازیافت فوالد و چدن )آهن قراضه(37

طرح های 
نیمه تمام 0 
تا 59 درصد 

پیشرفت

3303کارخانه قند شیرین کام خوزستان15

7500طب یاران جنوب24

1200محسن آریایی منش25

1100عرفان سلجوقیان جوزدانی25

2400کریم عبدالخانی26

1500احیا صنعت شهریار هفت تپه37

19. شهرستان شوشتر
ــز آن شــهر شوشــتر مــی باشــد. ایــن شهرســتان دارای  ــوده و مرک شهرســتان شوشــتر یکــی از شهرســتان های اســتان خوزســتان ب

دو بخــش و هفــت دهســتان اســت و جمعیــت آن بــر طبــق سرشــماری نفــوس و مســکن ســال 1395، برابــر بــا 192028 نفــر بــرآورد 

شــده اســت. موقعیــت ایــن شهرســتان در اســتان خوزســتان مرکــز و متمایــل بــه شــمال اســت. از لحــاظ طبیعــی دامنه هــای پایانــی 

گــرس، مــرز شــرقی ایــن شهرســتان و رود دز مــرز غربــی آن را تشــکیل می دهــد. میانگیــن ارتفــاع شهرســتان شوشــتر  کوه هــای زا

کوه هــای مشــرف بــه ایــن شهرســتان فدلــک نــام  از ســطح دریــا 150 متــر و ارتفــاع نقطــه مرکــزی آن از ســطح دریــا 65 متــر اســت. 

گــرس در جلگــه خوزســتان هســتند. ایــن شهرســتان دارای زمســتان و پاییــزی مدیترانــه ای  کــه پایــان چیــن خوردگی هــای زا دارنــد 

گرم تریــن و ســردترین ماه هــای ســال در ایــن  بــوده و زیســت بوم سرســبز آن از پایــان زمســتان تــا اوایــل بهــار بســیار دلپذیــر اســت. 

شهرســتان بــه ترتیــب تیــر و دی می باشــند. میانگیــن دمــای ســالیانه در شهرســتان مذکــور 27.2درجــه ســانتیگراد اســت و متوســط 

بارندگــی ســالیانه در آن 322 میلی متــر محاســبه شــده  اســت.
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19-1. ساختار موجود 

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

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

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــی ق بررس

19-1-1. عمده محصوالت شهرستان شوشتر

ک کن خانگی و ...( کسیژن، مایع شیشه پا گاز ا عمده محصوالت صنعتی: مواد و محصوالت شیمیایی )

عمده محصوالت معدنی: شن و ماسه شستشو و دانه بندی شده

محصوالت کشاورزی: کشت گندم، کشت نیشکر

19-1-2. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان شوشتر

جدول 19-1. ساختار بخش صنعتی شهرستان شوشتر

(تعداد واحدکدآیسیک رشته فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

11431423.3

21523944125.5

32045344.4

421161.1

5232502.2

62472567.7

7254344.4

8262316125.5

9272282.2

10286656.6

11293323.3

1233191.1

1335131.1

14453393.3

15632352.2
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(تعداد واحدکدآیسیک رشته فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

167441214.4

17901141.1

9010970100جمع کل

جدول 19-2. ساختار بخش صنفی شهرستان شوشتر

(تعداد واحدنوع فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

1023255715.3تولیدی1

1374343520.6خدمات فنی2

3250812548.7توزیعی3

1017254215.2خدماتی4

666416660100جمع کل

19-1-3. ساختار جمعیت شهرستان شوشتر

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

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

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

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

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

ســال 1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال اســتان  بــه شــرح جــدول )19-3( بــرآورد شــده اســت.

جدول19-3. جمعیت شهرستان شوشتر

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

1922014.8جمعیت )هزار نفر(

49512.7تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

33.2-128جمعیت بیکار )هزار نفر(
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کمیــت نیــروی کار موجــود در هــر منطقــه، بــه انــدازه جمعیــت، نــرخ مشــارکت و جمعیــت فعال بســتگی دارد؛ همانطور کــه از جدول 

، جمعیــت شهرســتان شوشــتر 4.8 درصــد رشــد داشــته، تعــداد افــراد  )19-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

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

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

جدیــدی ایجــاد نشــده اســت، بلکــه ســاالنه کاهــش یافتــه اســت.

19-2. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان شوشتر

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

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

اســاس مجموعــه مطالعــات آمایــش و نظــرات خبــرگان اســتان خوزســتان، پتانســیل هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری شهرســتان 

شوشــتر بــه شــرح جــدول زیــر مــی باشــد.

جدول 19-2. پتانسیل های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان شوشتر

نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج سایر سنگ های معدنی )14(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و 
نقل )63(

پست و مخابرات )64(
بیمه و بازنشستگی )66(

بازیافت )37(

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

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

انتشارات و چاپ )22(

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

تولید پوشاک )18(
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نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

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

استخراج سایر سنگ های معدنی )14(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و 
نقل )63(

پست و مخابرات )64(
بیمه و بازنشستگی )66(

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

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین )1399( و نظرات خبرگان و ذینفعان استان.

19-2-1. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدن و تجارت در افق 1404

ــرخ  ــکاری 6.5 و ن ــرخ بی ــدف ن ــا ه ، ب ــور ــر کش ــرزمین در سراس ــش س ــات آمای ــر مالحظ ــی ب ــوازن مبتن ــعه مت ــه توس ــل ب ــدف نی ــا ه ب

ــه شــرح جــدول)5-19(،  ــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ب مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نی

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

کــه 9 هــزار نفــر )4.1 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان شوشــتر اســت. از ایــن میــان  اســتان خوزســتان 221 هــزار نفــر خواهــد بــود 

تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 3.5 هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت.

جدول 19-5.  پیش بینی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستان شوشتر

تعدادافراد 
شاغل )هزار 

) نفر

جمعیت )هزار 
) نفر

جمعیت بیکار  
) )هزار نفر

تعداد شاغالن 
) )هزار نفر

تعداد شغل 
مورد نیاز 

)1399-1404(

سهم 
)درصد(

اشتغال صمت 
) )هزار نفر

1242.55152101.81464.522148105خوزستان

50.7210459.79393.5شوشتر

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

ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان شوشتر 19-2-2. طر

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

ــه شــرح جــدول )19-6( اســت. ســرزمین ب
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ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان شوشتر جدول19-6. طر

(نام واحد/ نام محصولکدآیسیکنوع پروژه پیشرفت)درصد(اشتغال)نفر

طرح نیمه تمام 
باالی 60 درصد

تعاونی سبزی خشک کنی سبز نام شوشتر -ماکارونی ساده 74
1860)بدون تخم مرغ، به صورت نپخته(

خوشه طالیی بنفشه زار -انواع مربا )به غیر از مربای رژیمی 74
1460.38بدون شکر(

1060.6رضا مهدی آبادی -بسته بندی انواع چاشنی و ادویه74

1462.08احمد حبیبی زاده -انواع فرآورده بر پایه شیره خرما15

3183آذین شوشتر -ماء الشعیرگازدار15

تولیدی فنی و مهندسی البرز کاو -انواع خوراک دام، طیور و 15
3060.16آبزیان بر پایه تفاله خشک باگاس

ساخت خمیرکاغذ-کاغذومقوا)2101( -صنایع خمیر و کاغذ 21
26385.01دیبای شوشتر

تالش گران فوالد پویا-ساخت ماشین االت کشاورزی وجنگل 29
1983داری)2921(

لوح سبز جنوب-ساخت ورقهای روکش -تخته مطبق 20
2862-نئوپان وسایرانواع پانل وتخته)2021(

1060.28داراب لرستانی-محصوالت فلزی ساختمانی)2811(28

26385.01موج آب داریون-ساخت انواع محصوالت پالستیکی)2520(25

1063.35احسان فرج-محصوالت فلزی ساختمانی)2811(28

880.36نخل بستان-ساخت انواع محصوالت پالستیکی)2520(25

توسعه نیشکروصنایع جانبی امام خمینی شعیبیه -تولید 15
36780قندوشکر)1542(

پتروشیمی پارس کیمیا کلر -موادشیمیایی اساسی به 24
7591جزانواع کودوترکیبات ازت)2411(

50065کاغذ سازی کارون -ساخت خمیرکاغذ-کاغذومقوا)2101(21

تعاونی سبزی خشک کنی سبز نام شوشتر - ماکارونی ساده 74
1860)بدون تخم مرغ، به صورت نپخته(

خوشه طالیی بنفشه زار - انواع مربا )به غیر از مربای رژیمی 74
1460.38بدون شکر(

1060.6رضا مهدی آبادی - بسته بندی انواع چاشنی و ادویه74

1983تالش گران فوالد پویا -  انواع تریلرکشاورزی 29
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(نام واحد/ نام محصولکدآیسیکنوع پروژه پیشرفت)درصد(اشتغال)نفر

 200کاغذ دیبای شوشتر -کاغذ چاپ و تحریر از باگاس21راکد صنعتی

ایجادی

 945روغن مایع کلزا15

 180صنایع تبدیلی و بسته بندی15

 180شکر خام نیشکر15

کارون 20. شهرستان 
شهرســتان کوت  ایــن  مرکــز  غربی ایران اســت.  جنــوب  خوزســتان در  شهرستان های اســتان  از  کارون یکــی  شهرســتان 

عبداهلل اســت. ایــن شهرســتان بــا جدایــی از بخــش مرکــزی شهرســتان اهــواز در 12 بهمــن مــاه 1391 توســط هیئــت وزیــران تصویــب 

و ابــالغ شد. شــهرهای کوت عبداهلل، کنعان، ربیع و شــیرین شــهر چهار شــهر ایــن شهرســتان بــه حســاب می آینــد. شهرســتان 

کارون دارای آب و  کارون از شــمال، شــرق و غــرب بــه شهرســتان اهــواز و از جنــوب بــه شهرســتان شــادگان محــدود می شــود. 

گــرم تابســتان درجــه حــرارت آن بــه بیــش از 50 درجــه سلســیوس نیــز می رســد. مــردم ایــن  گــرم و مرطــوب بــوده و در فصــل  هــوای 

کننــد. شهرســتان عــرب هســتند و بــا زبــان عربــی تکلــم مــی 

20-1. ساختار موجود 

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

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

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــی ق بررس

کارون 20-1-1. عمده محصوالت شهرستان 

) کانی های غیر فلزی )انواع آجر عمده محصوالت صنعتی: ساخت ماشین آالت وتجهیزات )انواع پمپ های ابی( و 

عمده محصوالت معدنی: شن و ماسه شستشو و دانه بندی شده

کلزا، کنجد، چای ترش گلرنگ، کشت  محصوالت کشاورزی: کشت 



استان خوزستان

113

کارون 20-1-2. ساختار فعالیت های صنعتی،معدنی و تجاری شهرستان 

جدول 20-1. ساختار بخش صنعتی شهرستان کارون

(تعداد واحدکدآیسیک رشته فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

11522315.2

22511117.6

326862061.5

4281267.6

5291307.6

13810100جمع کل

جدول 20-2. ساختار بخش صنفی شهرستان کارون

(تعداد واحدنوع فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

449112223.7تولیدی1

37493519.8خدمات فنی2

902225547.7توزیعی3

1634078.6خدماتی4

18884720100جمع کل

کارون 20-1-3. ساختار جمعیت شهرستان 

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

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

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

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

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

ســال 1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال اســتان  بــه شــرح جــدول )20-2( بــرآورد شــده اســت.
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جدول20-3.. جمعیت شهرستان کارون

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

1061114.8جمعیت )هزار نفر(

8.7-3128تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

4517.2جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

، جمعیــت شهرســتان کارون 4.8 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  جــدول )20-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

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

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

کاهــش یافتــه اســت. شــغل جدیــدی ایجــاد نشــده اســت، بلکــه ســاالنه 

کارون 20-2. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان 

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

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

بــر اســاس مجموعــه مطالعــات آمایــش و نظــرات خبــرگان اســتان خوزســتان، پتانســیل های صنعتــی، معدنــی و تجــاری شهرســتان 

کارون بــه شــرح جــدول )20-4( می باشــد.

جدول20-4. پتانسیل های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان کارون

نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

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

بازیافت )37(

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

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

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

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

انتشارات و چاپ )22(
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نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

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

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

دباغی و عمل آوردن چرم )19(

تولید پوشاک )18(

تولید فلزات اساسی )27(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین )1399( و نظرات خبرگان و ذینفعان استان.

20-2-1. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدن و تجارت در افق 1404

ــرخ  ــکاری 6.5 و ن ــرخ بی ــدف ن ــا ه ، ب ــور ــر کش ــرزمین در سراس ــش س ــات آمای ــر مالحظ ــی ب ــوازن مبتن ــعه مت ــه توس ــل ب ــدف نی ــا ه ب

ــدول)5-20(،  ــرح ج ــه ش ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــش صنع ــاز بخ ــورد نی ــغل م ــداد ش ــتان و تع ــت شهرس ــد جمعی ــارکت 42 درص مش

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

کارون اســت. از ایــن میــان  کــه 4.9 هــزار نفــر )2.2 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان  اســتان خوزســتان 221 هــزار نفــر خواهــد بــود 

تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 2.2 هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت.

جدول 20-5. پیش بینی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستان کارون

تعداد افراد شاغل 
) )هزار نفر

جمعیت 
) )هزار نفر

جمعیت 
) )هزار نفر بیکار

تعداد شاغالن 
) )هزار نفر

تعدادشغل موردنیاز   
)1399-1404(

سهم 
)درصد(

اشتغال صمت   
)هزار نفر(

1242.55152101.81464.522148105خوزستان

27.9115.82.332.94.9522.5کارون
ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400

کارون ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان  20-2-2. طر

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول)20-6(، اســت
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ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان کارون جدول 20-6. طر

(نام واحد/ نام محصولکد آیسیکنوع پروژه پیشرفت)درصد(اشتغال)نفر

طرح نیمه 
تمام باالی60 

درصد 
پیشرفت

1090.96خمیرمایه و الکل رازی -بسته بندی خمیر مایه خشک74

39390کشت وصنعت دعبل خزائی -تولید قندوشکر)1542(15

1090.96خمیرمایه و الکل رازی - بسته بندی خمیر مایه خشک74

ایجادی

 10زغال از ضایعات منابع سلولزی24

 50انواع صمغ غذایی15

 50گوار گام15

 50گزانتان گام )خوراکی(15

 50کاراگینان15

 50صمغ عربی15

 50آگار آگار15

 50انواع پکتین15

پکتین حاصل از پوست مرکبات، پکتین حاصل از پوست هندوانه، 15
 200پکتین حاصل از تفاله چغندر، پکتین حاصل از سیب و ...

 100انواع پودر و ورقه ژالتین حالل خوراکی15

گتوند 21. شهرستان 
کــه از شــمال و غــرب بــه شهرســتان دزفــول، از شــرق و جنــوب  گتونــد یکــی از شهرســتان های اســتان خوزســتان اســت  شهرســتان 

گــرم  گتونــد،  لــی و مســجد ســلیمان و از جنــوب بــه شهرســتان شوشــتر محــدود می شــود. اقلیــم شهرســتان  شــرق بــه شهرســتان ال

گــزارش شده اســت.  و خشــک اســت. طبــق سرشــماری ســال 95، جمعیــت شهرســتان، 65.468 نفــر 

21-1. ساختار موجود 

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

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

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــی ق بررس

گتوند 21-1-1. عمده محصوالت شهرستان 

ک گچ و آسفالت(، پوشا عمده محصوالت صنعتی: کانی های غیر فلزی )

گلرنگ کلزا، کنجد،  محصوالت کشاورزی: کشت سویا، کشت 
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گتوند 21-1-2. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان 

جدول 21-1. ساختار بخش صنعتی شهرستان گتوند

سهم)درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدکدآیسیک رشته فعالیتردیف

11531816.7

2181155.5

3211405.5

425312816.7

526611533.3

62831216.7

731165.5

18334100جمع کل

جدول 21-2. ساختار بخش صنفی شهرستان گتوند

(تعداد واحدنوع فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

38696515.7تولیدی1

36390514.8خدمات فنی2

1397349257.1توزیعی3

30075012.2خدماتی4

24466115100جمع کل

گتوند 21-1-3. ساختار جمعیت شهرستان 

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

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

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

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

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

ســال 1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال اســتان  بــه شــرح جــدول )21-3( بــرآورد شــده اســت.
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جدول 21-3. جمعیت شهرستان گتوند

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

65694.8جمعیت )هزار نفر(

7.6-1917تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

27.1-43جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

گتونــد 4.8 درصــد رشــد داشــته، تعــداد افــراد  ، جمعیــت شهرســتان  )21-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

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

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

جدیــدی ایجــاد نشــده اســت، بلکــه ســاالنه کاهــش یافتــه اســت.

گتوند 21-2. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان 

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

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

بــر اســاس مجموعــه مطالعــات آمایــش و نظــرات خبــرگان اســتان خوزســتان، پتانســیل های صنعتــی، معدنــی و تجــاری شهرســتان 

گتونــد بــه شــرح جــدول )21-4( می باشــد.

جدول21-4. پتانسیل های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان گتوند

نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج سایر سنگ های معدنی )14(

سایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(

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

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و 
نقل )63(

پست و مخابرات )64(
بیمه و بازنشستگی )66(

بازیافت )37(

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

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
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نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

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

استخراج سایر سنگ های معدنی )14(

سایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(

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

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و 
نقل )63(

پست و مخابرات )64(
بیمه و بازنشستگی )66(

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21)

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

دباغی و عمل آوردن چرم )19(
تولید پوشاک )18(

تولید منسوجات )17(

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

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

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین )1399( و نظرات خبرگان و ذینفعان استان.

21-2-1. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدن وتجارت در افق 1404

ــرخ  ــکاری 6.5 و ن ــرخ بی ــدف ن ــا ه ، ب ــور ــر کش ــرزمین در سراس ــش س ــات آمای ــر مالحظ ــی ب ــوازن مبتن ــعه مت ــه توس ــل ب ــدف نی ــا ه ب

ــه شــرح جــدول)5-21(،  ــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت ب مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نی

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

گتونــد اســت. از ایــن میــان  کــه 3.08هــزار نفــر )1.4 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان  اســتان خوزســتان 221 هــزار نفــر خواهــد بــود 

تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 1.17 هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت.

جدول21-5. پیش بینی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستان گتوند

تعداد افراد شاغل 
) )هزار نفر

جمعیت 
) )هزار نفر

جمعیت بیکار   
)هزار نفر(

تعداد شاغالن 
) )هزار نفر

تعدادشغل موردنیاز 
)1399-1404(

سهم 
)درصد(

اشتغال صمت 
) )هزار نفر

1242.55152101.81464.522148105خوزستان

17.271.61.420.33.08381.17گتوند
ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400

گتوند ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان  21-2-2. طر

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

جدول)21-6(، اســت
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ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان گتوند جدول 21-6. طر

(نام واحد/ نام محصولکد آیسیکنوع پروژه پیشرفت)درصد(اشتغال)نفر

طرح نیمه 
تمام باالی 

60 درصد

الستیک رویی ]تایر[ و توئی ]تیوپ[ روکش کردن مجدد و بازسازی 25
22060.16الستیک)2511( -الستیک خوزستان)طرح توسعه(

1060.16محمدمراد جباری -قند کله حتی به صورت شکسته شده15

1460.78میرشاد سلطانی -پانل ساختمانی از پلی استایرن28

تعاونی دیبا پالستیک کارون-ساخت انواع محصوالت 25
660پالستیکی)2520(

1060.16داود افزونی-محصوالت فلزی ساختمانی)2811(28

862.75رمضان ابراهیمی فر-ساخت انواع محصوالت پالستیکی)2520(25

اکسیژن آرش-موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات 24
1360ازت)2411(

1063.51شاهپور عسگری - بسته بندی قند و شکر74

 10صنایع غذای امین کبیر - سس مایونز 15راکد صنعتی

ایجادی
 50انواع ماست پاستوریزه15

 50انواع قند کله 15

لی 22. شهرستان ال
لــی می باشــد. ایــن شهرســتان از  کــه مرکــز آن شــهر ال لــی یکــی از شهرســتان های اســتان خوزســتان اســت اســت  شهرســتان ال

گتونــد و مسجدســلیمان و از شــرق و جنــوب شــرق بــه  شــمال و غــرب بشهرســتان دزفــول، از جنــوب و جنــوب غــرب بــه شهرســتان 

شهرســتان اندیــکا محــدود می شــود. 

گــرم و بهــاری دلپذیــر می باشــد. میــزان بارندگــی ســاالنه حــدود  لــی دارای زمســتان های نســبتًا ســرد و تابســتان های  شهرســتان ال

500 میلیمتــر بــوده و ارتفــاع آن از ســطح دریــا نزدیــک 493 متــر اســت. جمعیــت ایــن شهرســتان طبــق آخریــن سرشــماری انجــام 

گــزارش شده اســت. شــده در ســال 95 حــدود 37963 نفــر 

22-1. ساختار موجود 

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

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

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــی ق بررس
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لی 22-1-1. عمده محصوالت شهرستان ال

عمده محصوالت صنعتی: کفپوش سیمانی –موزائیک، محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولی

عمده محصوالت معدن: شن و ماسه شستشو و دانه بندی شده

گلرنگ کلزا، کنجد،  کلزای دیم، کشت  محصوالت کشاورزی: کشت 

لی 22-1-1. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان ال

لی جدول 22-1. ساختار بخش صنعتی شهرستان ال

(تعداد واحدکدآیسیک رشته فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

11421240

22632160

533100جمع کل

لی جدول 22-2. ساختار بخش صنفی شهرستان ال

(تعداد واحدنوع فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

409102220.7تولیدی1

271677.513.7خدمات فنی2

1086271555.1توزیعی3

20350710.3خدماتی4

19694922100جمع کل

لی 22-1-2. ساختار جمعیت شهرستان ال

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

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

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

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

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

1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال اســتان  بــه شــرح جــدول )26-3( بــرآورد شــده اســت.
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لی جدول22-6. جمعیت شهرستان ال

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

38404.8جمعیت )هزار نفر(

10101.3تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

40-32جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

لــی 4.8 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  ، جمعیــت شهرســتان ال جــدول )22-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

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

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

کاهــش یافتــه اســت. شــغل جدیــدی ایجــاد نشــده اســت، بلکــه ســاالنه 

لی 22-2. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان ال

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

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

اســاس مجموعــه مطالعــات آمایــش و نظــرات خبــرگان اســتان خوزســتان، پتانســیل های صنعتــی، معدنــی و تجــاری شهرســتان 

لــی بــه شــرح جــدول )22-4( می باشــد. ال

لی جدول22-2.  پتانسیل های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان ال

نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

سایرفعالیتهای خدمات مهندسی )74(استخراج سایر سنگ های معدنی )14(
تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

مبلمان و سایرمصنوعات چوبی)36(

تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی 
نشده در جای دیگر )29(
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نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

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

سایرفعالیتهای خدمات مهندسی )74(استخراج سایر سنگ های معدنی )14(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید فلزات اساسی )27(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

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

تولید پوشاک )18(

تولید منسوجات )17(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین )1399( و نظرات خبرگان و ذینفعان استان.

22-2-1. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدن و تجارت در افق 1404

ــرخ  ــکاری 6.5 و ن ــرخ بی ــدف ن ــا ه ، ب ــور ــر کش ــرزمین در سراس ــش س ــات آمای ــر مالحظ ــی ب ــوازن مبتن ــعه مت ــه توس ــل ب ــدف نی ــا ه ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)5-22(، 

کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 

لــی اســت. از ایــن میــان  بــرای اســتان خوزســتان 221 هــزار نفــر خواهــد بــود کــه 1.8هــزار نفــر )0.8درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان ال

تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 600  نفــر تخمیــن زده شــده اســت.

لی جدول 22-5. پیش بینی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستان ال

تعدادافراد شاغل 
) )هزار نفر

جمعیت 
) )هزار نفر

جمعیت بیکار    
) )هزار نفر

تعداد شاغالن 
) )هزار نفر

تعدادشغل موردنیاز   
)1399-1404(

سهم 
)درصد(

اشتغال صمت 
) )هزار نفر

1242.55152101.81464.522148105خوزستان

1041.50.811.81.8310.6اللی
ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400

لی ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان ال 22-2-2. طر

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول)22-6(، اســت.
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لی ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان ال جدول22-6. طر

(نام واحد/ نام محصولکد آیسیکنوع پروژه پیشرفت)درصد(اشتغال)نفر

ایجادی

40احداث کارگاه قالی بافی، گلیم، جاجیم، گبه و ... )17(17

30کارگاه ها و مجتمع های بزرگ خیاطی، سردوزی و ... )18(18

40کارخانه آب معدنی )15(15

70صنایع پایین دستی پتروشیمی و آلومینیوم )27(27

26
تولید گچ و آهک، تولید مصالح ساختمانی بر پایه معادن سنگ الشه 

مانند سنگ نما، کف پوش، سنگ فرش و ... ، تولید سفال، سرامیک، 
کاشی و ...)26(

30

21
کارخانه فرآوری چوب درخت سدر  مانند تولید شامپو، شوینده، 

کارخانه فرآورده های مفید از بلوط، تولید کاغذ از پودر معادن سنگ 
الشه )21(

30

40تولید مشتقات گیاهان دارویی )24(24

احداث نیروگاه های کوچک تولید برق خورشیدی با هماهنگی وزارت 23
60نیرو

23. شهرستان ماهشهر
، از شــمال شــرق و شــرق  شهرســتان بندرماهشــهر یکی از شهرســتان های اســتان خوزســتان اســت که از شــمال به شهرســتان اهواز

بــه شهرســتان رامشــیر و امیدیــه، از جنــوب شــرق بــه شهرســتان هندیجــان، از جنــوب بــه خلیــج فــارس و از غــرب بــه شهرســتان 

گــرم و مرطــوب می باشــد. دمــای آن بیــن 50 درجــه در تابســتان  هندیجــان محــدود می شــود. بنــدر ماهشــهر دارای آب و هــوای 

گرفتــه در ســال 95  تــا صفــر درجــه در زمســتان تغییــر می کنــد. جمعیــت ایــن شهرســتان طبــق سرشــماری نفــوس و مســکن انجــام 

گــزارش شــده اســت. برابــر بــا 296271 نفــر 

23-1. ساختار موجود 

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

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

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــی ق بررس

23-1-1. عمده محصوالت شهرستان ماهشهر

کلر مایع( گازی شیرین،  عمده محصوالت صنعتی: محصوالت و مواد شیمیایی )میعانات 

عمده محصوالت معدن: نمک آبی

گلرنگ   کلزا، کنجد،  محصوالت کشاورزی: کشت 
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23-1-2. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان ماهشهر

جدول 23-1. ساختار بخش صنعتی شهرستان ماهشهر

(تعداد واحدکدآیسیک رشته فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

1141201.4

2171151.4

3181101.4

4201181.4

52341075.7

62419606427.1

725816311.4

8262241531.4

92713021.4

10296748.5

11331131.4

12361101.4

1345141.4

14632392.8

1574101.4

707254100جمع کل

جدول 23-2. ساختار بخش صنعتی شهرستان ماهشهر

(تعداد واحدنوع فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

1200300017.5تولیدی1

1307326719.11خدمات فنی2

3132783045.8توزیعی3

1119279716.3خدماتی4

683817095100جمع کل
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23-1-3. ساختار جمعیت شهرستان ماهشهر

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

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

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

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

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

ســال 1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال اســتان  بــه شــرح جــدول )23-3( بــرآورد شــده اســت.

جدول 23-3. جمعیت شهرستان ماهشهر

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

2963104.8جمعیت )هزار نفر(

9.7-8778تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

111313.1جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

، جمعیــت شهرســتان ماهشــهر 4.8 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  )23-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

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

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

کاهــش یافتــه اســت. شــغل جدیــدی ایجــاد نشــده اســت، بلکــه ســاالنه 

23-2. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان ماهشهر

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

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

اســاس مجموعــه مطالعــات آمایــش و نظــرات خبــرگان اســتان خوزســتان، پتانســیل های صنعتــی، معدنــی و تجــاری شهرســتان 

ماهشــهر بــه شــرح جــدول )23-3( می باشــد.
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جدول 23-4.  پتانسیل های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان ماهشهر

نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج سایر سنگ های معدنی 
)14(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(
حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از 

طریق خط لوله)60(
حمل و نقل آبی )61(

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

و نقل )63(

تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

بازیافت )37(

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

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

انتشارات و چاپ )22(

تولید پوشاک )18(

تولید منسوجات )17(

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

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

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

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

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین )1399( و نظرات خبرگان و ذینفعان استان.

23-2-1. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدن و تجارت در افق 1404

ــرخ  ــکاری 6.5 و ن ــرخ بی ــدف ن ــا ه ، ب ــور ــر کش ــرزمین در سراس ــش س ــات آمای ــر مالحظ ــی ب ــوازن مبتن ــعه مت ــه توس ــل ب ــدف نی ــا ه ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)5-23(، 

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

اســتان خوزســتان 221 هــزار نفــر خواهــد بــود کــه 13.9هــزار نفــر )6.3 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان ماهشــهر اســت. از ایــن میــان 

تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 8.2 هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت.



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

128

جدول 23-5. پیش بینی جمعیت و همدفگذاری اشتغال شهرستان ماهشهر

تعداد افراد شاغل 
) )هزار نفر

جمعیت 
) )هزار نفر

جمعیت بیکار 
) )هزار نفر

تعداد شاغالن 
) )هزار نفر

تعدادشغل موردنیاز  
)1399-1404(

سهم 
)درصد(

اشتغال صمت 
)هزار نفر(

1242.55152101.81464.522148105خوزستان

78.23246.492.113.9598.2ماهشهر
ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400

ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان ماهشهر 23-2-2. طر

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول)23-6(، اســت

ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان ماهشهر جدول 23-6. طر

(نام واحد/ نام محصولکدآیسیکنوع پروژه پیشرفتاشتغال)نفر
)درصد(

طرح نیمه تمام 
باالی 60 درصد

20450پاک فن بندر -ساخت انواع انبارهاکوموالتور - پیل وباطری)3140(31

13098لوله سازی ماهشهر -ساخت اهن وفوالد اساسی)2710(27

25)LPG( 10080.54شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس -گاز مایع شده

1462.4آسیا شیمی فتاالت -فیلم تک الیه از پلی اتیلن ترفتاالت ساده25

19689پترو کیمیای ابن سینا -انیدرید مالئیک24

2261.4احمد رضا توکل -سود سوز آور جامد24

1561.23آذر توشه خلیج فارس -انواع شامپوها به جز شامپو طبی24

1268.05توسعه و تولید گازهای صنعتی اروند -یخ خشک24

1260.3نهادین فلورین جنوب ایرانیان -سود سوز آور جامد24

1275یاران شیمی ماهشهر -سود سوز آور مایع24

پتروشیمی فن آوران -موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات 24
30174ازت)2411(

10094مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی -ساخت کودهاوترکیبات ازته)2412(24

پتروشیمی شهیدتندگویان -ساخت موادپالستیکی به شکل اولیه 24
80447وساخت الستیک مصنوعی)2413(

پتروشیمی الله -ساخت موادپالستیکی به شکل اولیه وساخت 24
12085الستیک مصنوعی)2413(
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(نام واحد/ نام محصولکدآیسیکنوع پروژه پیشرفتاشتغال)نفر
)درصد(

طرح نیمه تمام 
باالی 60 درصد

پتروشیمی ابوعلی سینا -ساخت محصوالت شیمیایی طبقه بندی 24
38099نشده درجای دیگر)2429(

سهامی پتروشیمی رازی -موادشیمیایی اساسی به جزانواع 24
213898کودوترکیبات ازت)2411(

پتروشیمی غدیر -موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات 24
43095ازت)2411(

پتروشیمی بوعلی سینا طرح آروماتیک سوم -ساخت محصوالت 24
18099شیمیایی طبقه بندی نشده درجای دیگر)2429(

صنعتی نوید زرشیمی -ساخت موادپالستیکی به شکل اولیه وساخت 24
15198الستیک مصنوعی)2413(

شیمی تکس آریا -موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات 24
6058ازت)2411(

صنایع پتروشیمی تخت جمشید -ساخت موادپالستیکی به شکل 24
13256اولیه وساخت الستیک مصنوعی)2413(

کارخانجات شیمیایی سرتیپ شهید رسولی -ساخت کودهاوترکیبات 24
15543ازته)2412(

مجتمع پتروشیمی رجال -ساخت موادپالستیکی به شکل اولیه 24
21665وساخت الستیک مصنوعی)2413(

شیمی بافت -موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات 24
11497ازت)2411(

تولید پوشش لوله ماهشهر -ساخت انواع رنگ-روغن جالوپوششهای 24
24143مشابه-مرکب چاپ وانواع بتونه)2422(

پتروشیمی فجر -موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات 24
31090ازت)2411(

پتروشیمی مارون -موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات 24
81790ازت)2411(

توسعه و تولید گازهای صنعتی اروند-موادشیمیایی اساسی به جزانواع 24
1268.5کودوترکیبات ازت)2411(

20062پتروشیمی سلمان فارسی - گاز  پروپیلن 23

مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی -ساخت  فراورده های نفتی تصفیه 23
10088شده)2320(

تصفیه خانه روغن نوید خلیج فارس -تولیدانواع روغنهای نباتی 15
12585وحیوانی)1514(

14194کلهر دانه جنوب -تولیدغذاهای اماده برای حیوانات)1533(15

1260.59فوالد بتن کارون - محصوالت بتنی مسلح پیش ساخته26



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

130

(نام واحد/ نام محصولکدآیسیکنوع پروژه پیشرفتاشتغال)نفر
)درصد(

طرح نیمه تمام 
1060.95نیرو سازان مارون - محصوالت بتنی مسلح پیش ساخته26باالی 60 درصد

 4سید ماندنی موسوی - پاک کردن وبسته بندی حبوبات 74راکد صنعتی

ایجادی

 15بازسازی و نوسازی انواع سازه شناور35

35

ساخت و تعمیر کشتی نفت کش، کشتی یخچالی، کشتی حامل گاز 
مایع، فله بر، کانتینری، کشتی رو رو، کروز، فری، لینر اقیانوس، یدک 

کش، جلوران، نجات، کابل گذار، الیروب، تعمیرگاهی مسافر بری، 
خدماتی، لندینگ کرافت و ... 

1300 

ساخت انواع کشتی صیادی، ماهیگیری، کشتی خاص، تحقیقاتی، یخ 35
 500شکن و ...

 120انواع تایر رادیال تمام سیمی اتوبوسی و کامیونی 25

 607کامپاند و گرانول پلیمری24

 40اکریلونیتریل24

 40کوپلیمرهای اتیلن24

پلیمرهای اتیلن به اشکال ابتدایی، پلی اتیلن گرید اکستروژن، فیلم، 24
 350تزریقی، بادی، دورانی، انبساطی و ...

 40پلی پروپیلن کوپلیمر24

 40پلی بوتیلن ترفتاالت24

 40پلی استال ها24

 40پلیمرهای آکریلیک به اشکال ابتدایی24

 40کاتالیستها24

23)LPG( 69گاز مایع شده 

1000فسفات کارون 2-هیدروکسید  پتاسیم 23

 50انواع نگهدارنده مواد غذایی15

 50انواع براق کننده مورد مصرف در صنایع غذایی15

 50انواع نگهدارنده مواد غذایی15

 50ضد کف )آنتی فوم( مورد مصرف در صنایع غذایی15

انواع مواد طعم دهنده مجاز خوراکی، طعم دهنده دودی، طعم 15
 300دهنده طبیعی و مصنوعی، اسانس طبیعی و مصنوعی و ...
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24. شهرستان مسجد سلیمان
کیلومتــر مربــع در شــمال شــرقی اســتان خوزســتان واقــع شــده و مرکــز  شهرســتان مســجد ســلیمان بــا وســعتی بالــغ بــر 6986 

آن شــهر مســجد ســلیمان مــی باشــد. ایــن شهرســتان از جنــوب بــه شهرســتان بــاغ ملــک و هفتــکل، از شــمال بــه شهرســتان 

گتونــد، از غــرب بــه شهرســتان شوشــتر و از شــرق بــه شهرســتان ایــذه محــدود می شــود. طبــق سرشــماری ســال 1395  لــی و  ال

گردیــده اســت. مسجدســلیمان از لحــاظ اقلیمــی دارای آب و هــوای نیمــه  جمعیــت مســجد ســلیمان برابــر بــا 113419 نفــر اعــالم 

گــرس دارای زمســتانهای ســرد همــراه بــا برف  صحرایــی اســت. نواحــی شــمالی آن بــه دلیــل واقــع شــدن در حاشــیه سلســله جبــال زا

ــرم و خشــک می باشــد. گ و تابســتان هــای معتــدل اســت، امــا نواحــی جنوبــی دارای بهــاری معتــدل و تابســتانی 

24-1. ساختار موجود 

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

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

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــی ق بررس

24-1-1. عمده محصوالت شهرستان مسجد سلیمان

 upvcک، قطعات پالستیکی تزریقی، درب وپنجره از عمده محصوالت صنعتی : مصالح ساختمانی، پوشا

عمده محصوالت معدن: شن و ماسه شستشو و دانه بندی شده 

کلزا، کنجد، جو، صیفی جات  محصوالت کشاورزی:   کشت 

24-1-2. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان مسجد سلیمان

جدول 24-1. ساختار بخش صنعتی شهرستان مسجد سلیمان

(تعداد واحدکدآیسیک رشته فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

1143218.3

2153718.3

3182225.4

4211162.7

5231252.7

624310578.3

72545611.1
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(تعداد واحدکدآیسیک رشته فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

826959825

9271862.7

10283258.3

1131172.7

12331202.7

1336152.7

1437162.7

1563192.7

1674172.7

362031100جمع کل

جدول 24-2. ساختار بخش صنفی شهرستان مسجد سلیمان

(تعداد واحدنوع فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

855213713.6تولیدی1

1262315520.1خدمات فنی2

3247811751.8توزیعی3

896224014.3خدماتی4

626015650100جمع کل

24-1-3. ساختار جمعیت شهرستان مسجد سلیمان

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

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

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

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

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

بــه ســال 1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار 

ایــران منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال اســتان  بــه شــرح جــدول )24-3( بــرآورد شــده اســت.
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جدول24-3. جمعیت شهرستان مسجد سلیمان

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

1131194.8جمعیت )هزار نفر(

10.4-3330تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

50.7-105جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

، جمعیــت شهرســتان مســجد ســلیمان 4.8 درصــد رشــد  جــدول )24-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

کاهــش نــرخ مشــارکت )کاهــش جمعیــت فعــال  کــه ناشــی از  کاهــش داشــته اســت  داشــته، تعــداد افــراد شــاغل و جمعیــت بیــکار 

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

کاهــش یافتــه اســت. شهرســتان نــه تنهــا شــغل جدیــدی ایجــاد نشــده اســت، بلکــه ســاالنه 

24-2. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان مسجد سلیمان

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

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

اســاس مجموعــه مطالعــات آمایــش و نظــرات خبــرگان اســتان خوزســتان، پتانســیل های صنعتــی، معدنــی و تجــاری شهرســتان 

مســجد ســلیمان بــه شــرح جــدول )24-4( می باشــد.

جدول24-4. پتانسیل های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان مسجد سلیمان

نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

استخراج نفت خام و گاز طبیعی )11(صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل 
)63(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

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

حمل و نقل هوایی )62(
پست و مخابرات )64(واسطه گری مالی بجز 

بیمه و صندوق های بازنشستگی )65(
بیمه و بازنشستگی )66(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(
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نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

بازیافت )37(

استخراج نفت خام و گاز طبیعی )11(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل 
)63(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

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

حمل و نقل هوایی )62(
پست و مخابرات )64(واسطه گری مالی بجز 

بیمه و صندوق های بازنشستگی )65(
بیمه و بازنشستگی )66(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

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

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

تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و 
محاسباتی )30(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

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

انتشارات و چاپ )22(

تولید چوب و محصوالت چوبی)20(

دباغی و عمل آوردن چرم )19(

تولید پوشاک )18(

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

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

تولید فلزات اساسی )27(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید منسوجات )17(

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین )1399( و نظرات خبرگان و ذینفعان استان.

24-2-1. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدن وتجارت در افق 1404

ــرخ  ــکاری 6.5 و ن ــرخ بی ــدف ن ــا ه ، ب ــور ــر کش ــرزمین در سراس ــش س ــات آمای ــر مالحظ ــی ب ــوازن مبتن ــعه مت ــه توس ــل ب ــدف نی ــا ه ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)5-24(، 

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

کــه 5.3 هــزار نفــر )2.4درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان مســجد ســلیمان  اســت. از  اســتان خوزســتان 221 هــزار نفــر خواهــد بــود 
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ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 2.8 هــزار نفــر تخمیــن زده شــده اســت.

جدول 24-5. پیش بینی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستان مسجد سلیمان

تعداد افراد شاغل 
) )هزار نفر

جمعیت
)  )هزار نفر

جمعیت بیکار 
) )هزار نفر

تعدادشاغالن 
) )هزار نفر

تعدادشغل موردنیاز  
)1399-1404(

سهم 
)درصد(

اشتغال صمت 
) )هزار نفر

1242.55152101.81464.522148105خوزستان

مسجد 
29.91242.535.35.3532.8سلیمان

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

ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان مسجد سلیمان 24-2-2. طر

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

آمایــش ســرزمین بــه شــرح جــدول)28-6(، اســت.

ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان مسجد سلیمان جدول24-5. طر

(نام واحد/ نام محصولکد آیسیکنوع پروژه پیشرفت)درصد(اشتغال)نفر

طرح نیمه تمام 

130761آلمینیوم کاوه خوزستان - شمش آلومینیوم 27

آلومینیوم کاوه خوزستان -انواع پروفیل آلومینیوم 27
130761.1سری 6000

سیاوش باجولی وابوالفتح بهرامی - پرکردن کپسول 23
1590گازمایع 

560.16علی بلدی -پانل ساختمانی از پلی استایرن25

4073.5آرد مسجد سلیمان -انواع آرد گندم15

سید محسن صالحی -انواع آب آشامیدنی بسته 15
2162.12بندی شده

1860.16امین یوسفی قند علی -تیرچه فوالدی28

تولید-سیمان-اهک -گچ)2694( -سیمان 26
18052کارون)طزح توسعه(

کوروش ورناصری زاده-ساخت کاالهای بتونی-26
1075.81سیمانی وگچی)2695(

صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان -ساخت 24
500093کودهاوترکیبات ازته)2412(
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(نام واحد/ نام محصولکد آیسیکنوع پروژه پیشرفت)درصد(اشتغال)نفر

طرح نیمه تمام

23
ملی مناطق نفت خیز جنوب پروژه نمکزدایی هفت 

شهیدان مسجد سلیمان -ساخت  فراورده های 
نفتی تصفیه شده)2320(

5091

90امید مرشدی -مایع دست شویی24

100تولیدی پوران بهار شیمی -آب مقطر گرید صنعتی24

120خدیجه ابول پور -انواع شامپوها به جز شامپو طبی24

80رضا نوروزی -مایع دست شویی24

500093صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان - اوره24

سیاوش باجولی وابوالفتح بهرامی - پرکردن کپسول 23
1590گازمایع

یکتا گستر اکسین اروند -انواع قیر نرم، سخت، قیر با 23
120نقطه نرمی متوسط

امید احمد فخرالدین -پانل ساختمانی از پلی 25
100استایرن

بیژن داراب پور -انواع سفره و رومیزی از کربنات 25
100کلسیم

پریا حیدری -فیلم تک الیه عریض کشاورزی از پلی 25
90اتیلن

560.16علی بلدی -پانل ساختمانی از پلی استایرن25

110مجتبی مدملی -پانل ساختمانی از پلی استایرن25

همت داراب پور -انواع سفره و رومیزی از کربنات 25
110کلسیم

یونس امیری ابراهیم محمدی -فیلم تک الیه پلی 25
120اتیلن ساده

راکد صنعتی

 24سهند بختیاری - قطعات پالستیکی تزریقی 25

تعاونی تولیدی دستمال کاغذی پرگل 21
 13مسجدسلیمان - نواربهداشتی 

ایجادی

کشت و بسته بندی و صادرات گیاهان دارویی، تولید 24
 200مشتقات گیاهان دارویی 

63
ایجاد سردخانه و انبارهای نگهداری مواد غذایی، 

سیلو ذخیره سازی گندم، احداث سردخانه صنعتی 
پیشرفته)63(

20 
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(نام واحد/ نام محصولکد آیسیکنوع پروژه پیشرفت)درصد(اشتغال)نفر

ایجادی

26
کارخانه گچ ، توسعه فاز 2 شرکت سیمان کازرون، 

تولید مصالح ساختمانی، تولید سفال، سرامیک و 
کاشی)26(

100 

 20معادن گچ )14(14

15

آب معدنی، نوشیدنی و آب میوه ها، بسته بندی 
مواد غذایی از جمله عسل، کارگاههای بسته بندی 

میوه و محصوالت گلخانه ای، کشتارگاه صنعتی 
دام سبک و سنگین، صنایع بسته بندی فرآورده 
های گوشتی، احداث کارخانه خوراک دام و طیور 

)کنسانتره(، صنایع تبدیلی مواد لبنی، مجتمع 
پرورش گاومیش، کارخانه تصفیه و تولید نمک، تولید 

روغن و سایر فرآورده های زیتون   )15(

500 

اجرای طرحهای پایین دستی صنایع پتروشیمی 25
)25(25 

27
اجرای طرحهای پایین دستی صنایع آلومینیوم )27( 

)÷روژه تولید شمش آلومینیوم با محورت ایدرو و 
موافقت بنیاد مستضعفان(

70 

احداث آزمایشگاههای تست محصوالت دام و طیور 0
 0)عسل- کنسانتره- و ...(

احداث مجتمع پرورش اسب و ایجاد میادین 0
 0مربوطه

 0احداث مزارع پروش ماهی در قفس دریاچه سدها 0

 0احداث شرکتهای گلخانه ای و باغات 0

کشت و بسته بندی و صادرات گیاهان دارویی، تولید 24
 40مشتقات گیاهان دارویی )24(

23
راه اندازی پاالیشگاه پترو پاالیش )23( )تعیین 

تکلیف پروژه پتروپاالیش توسط صندوق بازنشستگی 
کشوری(

60 

21
کارخانه فرآوری چوب درخت سدر  مانند تولید 

شامپو، شوینده، کارخانه فرآورده های مفید از بلوط، 
تولید کاغذ از پودر معادن سنگ الشه )21(

120 

احداث نیروگاه های کوچک تولید برق خورشیدی با 0
 0هماهنگی وزارت نیرو

 19انواع آرد 15
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25. شهرستان هفتگل
کــه از شــمال و شــمال غــرب بــه شهرســتان مسجدســلیمان و  شهرســتان هفتــکل یکــی از شهرســتان های اســتان خوزســتان اســت 

، از شــرق بــه شهرســتان باغملــک، از جنــوب بــه شهرســتان رامهرمــز و از جنــوب غــرب و غــرب بــه شهرســتان اهــواز و بــاوی  شوشــتر

گــزارش  گــرم و مرطــوب اســت. طبــق سرشــماری ســال 95، جمعیــت شهرســتان 22119 نفــر  محــدود می شــود. آب و هــوای هفتــکل 

شده است. 

25-1. ساختار موجود 

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

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

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــی ق بررس

25-1-1. عمده محصوالت شهرستان هفتگل

 upvc ک، قطعات پالستیکی تزریقی، درب و پنجره از عمده محصوالت صنعتی : مصالح ساختمانی، پوشا

عمده محصوالت معدن: شن و ماسه شستشو و دانه بندی شده 

گیاه زینتی، صیفی جات، سبزیجات،    گلرنگ، سویا، ه گل و  کلزا، کنجد،  محصوالت کشاورزی: کشت 

25-1-2. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان هفتگل

جدول 25-1. ساختار بخش صنعتی شهرستان هفتگل

(تعداد واحدکدآیسیک رشته فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

1141611.1

2151411.1

3201611.1

426481544.4

5291411.1

6741711.1

9842100جمع کل



استان خوزستان

139

جدول 25-2. ساختار بخش صنفی شهرستان هفتگل

(تعداد واحدنوع فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

30676521.9تولیدی1

22055015.7خدمات فنی2

724181051.9توزیعی3

14436010.3خدماتی4

13943485100جمع کل

25-1-3. ساختار جمعیت شهرستان هفتگل

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

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

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

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

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

1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال اســتان  بــه شــرح جــدول )25-3( بــرآورد شــده اســت.

جدول 25-3. جمعیت شهرستان هفتگل

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

22234.8جمعیت )هزار نفر(

567.2تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

110جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

، جمعیــت شهرســتان هفتــگل 4.8 درصــد رشــد داشــته، تعــداد افــراد  )25-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

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

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

جدیــدی ایجــاد نشــده اســت، بلکــه ســاالنه کاهــش یافتــه اســت.
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25-2. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان هفتکل

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

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

بــر اســاس مجموعــه مطالعــات آمایــش و نظــرات خبــرگان اســتان خوزســتان، پتانســیل های صنعتــی، معدنــی و تجــاری شهرســتان 

هفتــکل بــه شــرح جــدول )25-4( می باشــد.

جدول 25-4. پتانسیل های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان هفتکل

نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج سایر سنگ های معدنی )14(
سایر فعالیت های کسب و کار )74(استخراج نفت خام و گاز طبیعی )11(

بازیافت )37(

بازیافت )37(

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

تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی )30(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

تولید پوشاک )18(

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

تولید فلزات اساسی )27(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

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

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین )1399( و نظرات خبرگان و ذینفعان استان.

25-2-1. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدن و تجارت در افق 1404

ــرخ  ــکاری 6.5 و ن ــرخ بی ــدف ن ــا ه ، ب ــور ــر کش ــرزمین در سراس ــش س ــات آمای ــر مالحظ ــی ب ــوازن مبتن ــعه مت ــه توس ــل ب ــدف نی ــا ه ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)5-25(، 

کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان می دهــد 
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بــرای اســتان خوزســتان 221 هــزار نفــر خواهــد بــود کــه هــزار نفــر )0.5 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان هفتــکل اســت. از ایــن میــان 

تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 500 نفــر تخمیــن زده شــده اســت.

جدول 25-5. پیش بینی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستان هفتکل

تعدادافرادشاغل       
) )هزار نفر

جمعیت             
) )هزار نفر

جمعیت بیکار    
) )هزار نفر

تعدادشاغالن        
) )هزار نفر

تعداد شغل 
مورد نیاز )1404-

)1399
اشتغا ل صمت    سهم )درصد(

) )هزار نفر

1242.55152101.81464.522148105خوزستان

5.824.20.56.91490.5هفتکل

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

ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان هفتکل 25-2-2. طر

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول)25-6(، اســت.

ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان هفتکل جدول 29-6. طر

(نام واحد/ نام محصولکد آیسیکنوع پروژه پیشرفت)درصد(اشتغال)نفر

طرح نیمه تمام

طهورا سازه راه -انواع رنگ ساختمانی پایه آلکیدی حاللی 24
1194)روغنی(

1460.65سید مرتضی الله پرور -شیره خرما74

1063.2بیژن پناهی زاده -آسفالت26

1060.12یوسفعلی لرکی -تیرچه فوالدی28

بین المللی جهان اندیش اکسین-ساخت کاالهای بتونی-26
1061.27سیمانی وگچی)2695(

حمید حاتمی -ظروف یکبار مصرف مواد غذایی و بهداشتی 21
90از کاغذ و مقوا

960.95بهنام اسمعیلی - تولید گرانول بازیافتی از PP )پلی پروپیلن(37

1460.65سید مرتضی الله پرور - شیره خرما74

راکد صنعتی

 10سنگ شکن مبتکران دانای جنوب -سنگ شکن26

 40کارخانه گچ سپیدمان - گچ ساختمانی بسته بندی شده 26

 5حبیب اهلل ممبینی نیا - انواع تریلرکشاورزی 34
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(نام واحد/ نام محصولکد آیسیکنوع پروژه پیشرفت)درصد(اشتغال)نفر

ایجادی

26

احداث کارخانه آهک، کارگاه بسته بندی آهک، کارخانه تولید 
پاکت سیمان، کارگاه های تراش و برش سنگ الشه، کارخانه 
تولید مصالح ساختمانی، تولید کاغذ از پودر معادن سنگ 

الشه، تولید سفال، سرامیک )26(

25 

 30تولید البسه )18(18

 30طرح تولید پاکت سیمان )21(21

ایجاد فروشگاه های بزرگ، مجتمع رفاهی و خدماتی بین 74
 20راهی )74-63(

 40تولید مشتقات گیاهان دارویی )24(24

 60احداث پاالیشگاه و پتروپاالیش )23(23

احداث نیروگاه های کوچک تولید برق خورشیدی با 23
 60هماهنگی وزارت نیرو

 10انواع فرآورده غذایی بر پایه کنجد و ارده15

تبدیل سنگ خام به محصول فرآوری شده )سنک نما و 26
 200تزیینی(

26. شهرستان هندیجان
گرفتــه  اســت. شــهر هندیجــان در  شهرســتان هندیجــان در نیمــه جنوبــی اســتان خوزســتان و در جنــوب شــرقی شــهر اهــواز قــرار 

کنــار رودخانــه زهــره قــرار دارد و ارتفــاع آن از ســطح دریــا 5 متــر مــی باشــد. شهرســتان هندیجــان از شــمال بــه شهرســتان امیدیــه، 

، از جنــوب بــه خلیــج فــارس و از غــرب بــه شهرســتان ماهشــهر  از شــرق بــه شهرســتان بهبهــان، از جنــوب شــرق بــه اســتان بوشــهر

محــدود می گــردد. اقلیــم منطقــه شهرســتان تابــع وضعیــت کلــی آب و هوایــی جنــوب کشــور اســت و بــه دلیــل قرارگیــری بیــن کانــون 

گــرد و غبــار و حرکــت ماســه هــا در ایــن شهرســتان مشــاهده مــی شــود.  گــرم و ســوزان همــراه بــا  هــای پــر فشــار منطقــه ای، بادهــای 

ــغ بــر 38  گــرم و مرطــوب اســت و طبــق آخریــن سرشــماری هــا ایــن شهرســتان دارای جمعیتــی بال شــهر هندیجــان دارای هــوای 

هــزار و762 نفــر مــی باشــد.

26-1. ساختار موجود 

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

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

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــی ق بررس
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26-1-1. عمده محصوالت شهرستان هندیجان

 upvcک، قطعات پالستیکی تزریقی، درب وپنجره از عمده محصوالت صنعتی: مصالح ساختمانی، پوشا

عمده محصوالت معدن: مصالح سنگی ساختمانی شستشو و دانه بندی شده )شن،ماسه، ریگ، سنگ و باالست(

محصوالت کشاورزی: گندم، جو و خرما  

26-1-2. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان هندیجان

جدول 26-1. ساختار بخش صنعتی شهرستان هندیجان

(تعداد واحدکدآیسیک رشته فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

11434025

21554942

3231158.3

426158.3

52911158.3

6351158.3

12239100جمع کل

جدول 26-2. ساختار بخش صنفی شهرستان هندیجان 

(تعداد واحدنوع فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

2075171479تولیدی1

19047513.5خدمات فنی2

906226564.7توزیعی3

962406.8خدماتی4

13993497100جمع کل

26-1-3. ساختار جمعیت شهرستان هندیجان

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

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

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

کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یابــی شــود. کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص هــای 
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آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــرخ بیــکاری شهرســتان هندیجــان مربــوط بــه 

ســال 1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال اســتان  بــه شــرح جــدول )26-3( بــرآورد شــده اســت.

جدول 26-3. جمعیت شهرستان هندیجان

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

39414.8جمعیت )هزار نفر(

13.1-1210تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

12100جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

، جمعیــت شهرســتان هندیجــان 4.8 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  )26-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

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

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

شــغل جدیــدی ایجــاد نشــده اســت، بلکــه ســاالنه کاهــش یافتــه اســت.

26-2. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان هندیجان

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

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

بــر اســاس مجموعــه مطالعــات آمایــش و نظــرات خبــرگان اســتان خوزســتان، پتانســیل هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری شهرســتان 

هندیجــان بــه شــرح جــدول)26-4( مــی باشــد.

جدول26-4. پتانسیل های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان هندیجان

نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج سایر سنگ های معدنی )14(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(
حمل و نقل آبی )61(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل 
)63(

بیمه و بازنشستگی )66( بازیافت )37(
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نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

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

استخراج سایر سنگ های معدنی )14(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(
حمل و نقل آبی )61(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل 
)63(

بیمه و بازنشستگی )66(

تولید فلزات اساسی )27(

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

تولید فلزات اساسی )27(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

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

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین )1399( و نظرات خبرگان و ذینفعان استان.

26-2-1. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدن و تجارت در افق 1404

ــرخ  ــکاری 6.5 و ن ــرخ بی ــدف ن ــا ه ، ب ــور ــر کش ــرزمین در سراس ــش س ــات آمای ــر مالحظ ــی ب ــوازن مبتن ــعه مت ــه توس ــل ب ــدف نی ــا ه ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)5-26(، 

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

اســتان خوزســتان 221 هــزار نفــر خواهــد بــود کــه 1.8هــزار نفــر )0.8درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان هندیجــان اســت. از ایــن میــان 

تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 700 نفــر تخمیــن زده شــده اســت.

جدول26-5. پیش بینی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستان هندیجان

تعدادافراد شاغل 
) )هزار نفر

جمعیت 
) )هزار نفر

جمعیت بیکار 
)هزار نفر(

تعداد شاغالن 
) )هزار نفر

تعدادشغل موردنیاز   
)1399-1404(

سهم  
)درصد(

اشتغال صمت 
) )هزار نفر

1242.55152101.81464.522148105خوزستان

10.242.40.812.11.8360.7هندیجان
ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400

ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان هندیجان 26-2-2. طر

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول)26-6(، اســت
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ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان هندیجان جدول26-3. طر

ح (نام پروژه/ نام محصولکد آیسیکنوع طر پیشرفت)درصد(اشتغال)نفر

24ایجادی
کاتالیست شکست پسماند نفتی )RFCC( و کاتلیستی بستر 
سیال )FCC(، کاتالیست پایه سرامیکی، کاتالیست پنتا اکسید 

وانادیوم، کاتالیست بر پایه آلکوسیدهای فلزی و ...
200-

27. شهرستان هویزه
کــه از شــمال و شــمال شــرق بــه شهرســتان دشــت آزادگان، از  شهرســتان هویــزه، یکــی از شهرســتان های اســتان خوزســتان اســت 

شــرق و جنــوب شــرق بــه شهرســتان حمیدیــه، اهــواز و خرمشــهر و از جنــوب و غــرب بــه کشــور عــراق محــدود می شــود. آب و هــوای 

گــزارش شده اســت. گــرم و خشــک اســت. طبــق سرشــماری ســال 95، جمعیــت شهرســتان 38886 نفــر  ایــن شهرســتان 

27-1. ساختار موجود 

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

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

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــی ق بررس

27-1-1. عمده محصوالت شهرستان هویزه

کی عمده محصوالت صنعتی: بلوک سقفی سبک و یخ غیر خورا

کلزا، کشت کنجد، خرما، انگور و انجیر    گلرنگ، کشت  محصوالت کشاورزی: کشت سویا، کشت 

27-1-2. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان هویزه

جدول 27-1. ساختار بخش صنعتی شهرستان هویزه

(تعداد واحدکدآیسیک رشته فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

1151550

22513050

235100جمع کل

جدول 27-2. ساختار بخش صنفی شهرستان هویزه

(تعداد واحدنوع فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

12431011.5تولیدی1
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(تعداد واحدنوع فعالیتردیف سهم)درصد(اشتغال)نفر

10827010خدمات فنی2

674168562.6توزیعی3

17042515.7خدماتی4

10762690100جمع کل

27-1-3. ساختار جمعیت شهرستان هویزه

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

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

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

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

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

1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــرخ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران 

منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال اســتان  بــه شــرح جــدول )27-3( بــرآورد شــده اســت.

جدول 27-3. جمعیت شهرستان هویزه

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

39414.8جمعیت )هزار نفر(

4.9-1110تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

220جمعیت بیکار )هزار نفر(

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

، جمعیــت شهرســتان هویــزه 4.8 درصــد رشــد داشــته، تعــداد افــراد  )27-3( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر

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

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

جدیــدی ایجــاد نشــده اســت، بلکــه ســاالنه کاهــش یافتــه اســت.

27-2. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان هویزه

در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایش ســرزمین و همچنین نظرســنجی از خبــرگان و ذی نفعان بخش های 
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خصوصــی و دولتــی اســتانی، نقشــه مطلــوب توســعه صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان بــه شــرح ذیــل تبییــن شــده اســت. بــر 

اســاس مجموعــه مطالعــات آمایــش و نظــرات خبــرگان اســتان خوزســتان، پتانســیل هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری شهرســتان 

هویــزه بــه شــرح جــدول)27-4( مــی باشــد.

جدول 27-4. پتانسیل های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان هویزه

نقشه مطلوب به تفکیک رشته فعالیت

بازرگانی و خدماتمعدنصنعت

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج نفت خام و 
گاز طبیعی )11(

استخراج سایر سنگ 
های معدنی )14(

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

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(
فعالیت های کسب و کار )74(

فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل و نقل 
)63(

بازیافت )37(

تولید فلزات اساسی )27(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

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

انتشارات و چاپ )22(

دباغی و عمل آوردن چرم )19(

تولید پوشاک )18(

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

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین )1399( و نظرات خبرگان و ذینفعان استان.

27-2-1. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدن و تجارت در افق 1404

ــرخ  ــکاری 6.5 و ن ــرخ بی ــدف ن ــا ه ، ب ــور ــر کش ــرزمین در سراس ــش س ــات آمای ــر مالحظ ــی ب ــوازن مبتن ــعه مت ــه توس ــل ب ــدف نی ــا ه ب

مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــرح جــدول)5-27(، 

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

کــه 1.8 هــزار نفــر )0.8درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان هویــزه اســت. از ایــن میــان  اســتان خوزســتان 221 هــزار نفــر خواهــد بــود 

تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 500 نفــر تخمیــن زده شــده اســت.

جدول 27-5 پیش بینی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستان هویزه

تعداد افراد شاغل 
) )هزار نفر

جمعیت    
) )هزار نفر

جمعیت بیکار    
) )هزار نفر

تعدادشاغالن   
) )هزار نفر

تعدادشغل موردنیاز  
)1399-1404(

سهم 
)درصد(

اشتغال صمت  
) )هزار نفر

1242.55152101.81464.522148105خوزستان
10.342.50.812.11.8260.5هویزه

ماخذ: گزارش روشناسی محاسبه اهداف اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت، 1400
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ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان هویزه 27-2-2. طر

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

ســرزمین بــه شــرح جــدول)27-6(، اســت.

ح های اولویت دار سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری شهرستان هویزه جدول 27-5. طر

(نام واحد/ نام محصولکدآیسیکنوع پروژه پیشرفت)درصد(اشتغال)نفر

طرح نیمه تمام

ساخت  فراورده های نفتی تصفیه شده)2320( -پاالیش گاز 23
28768.46یادآوران خلیج فارس

انواع میکرو ارگانیسم های پروبیوتیک مورد مصرف در صنایع 15
 100غذایی و دارویی

 10بسته بندی انواع فرآورده های دام از نوع گاومیش15ایجادی

28. جمع بندی استان خوزستان

28-1. بررسی وضعیت موجود در استان

اســـتان خوزستان 4 درصـــد از مســـاحت کشـــور و 6 درصـــد از جمعیـــت کشـــور را بـــه خـــود اختصـــاص داده اســـت. براســـاس آخریـــن 

اطالعـات مرکـز آمـار ایـران نـرخ رشـد جمعیـت ایـن اسـتان نیـز طـی دوره 1390-1395 معـادل 0.78 درصـد بـوده اسـت.  سـهم ایـن 

اســـتان از ارزش افـــزوده کشـــوری در بخـــش صنعـــت حـــدود 6.8 درصـــد و در بخـــش معـــدن 6.6درصـــد بـــوده اســـت.  از مهم  تریـــن 

زیرســـاخت های کلیـــدی در حـــوزه تولیـــد )صنعتـــی و معدنـــی( و تجـــارت اســـتان خوزستان می تـــوان بـــه مـــوارد زیـــر اشـــاره داشـت:

73تعداد شهرک ها و ناحیه صنعتی مصوب

51نواحی صنعتی در حال بهره برداری)واگذاری زمین(

از منظر تعداد واحدهای صنعتی، 50.6 درصد صنایع استان تنها در سه رشته فعالیت صنعتی به شرح زیر قرار دارند.

کانی غیرفلزی)26( با سهمی حدود 22.4 درصد	  سایرمحصوالت 

صنایع غذایی و آشامیدنی)15( با سهمی حدود 16.4 درصد	 

محصوالت فلزی فابریکی)28( با سهمی حدود 11.8 درصد	 

ضمن آنکه 38 درصد از مجموع صنایع فعال استان نیز در شهرستان اهواز استقرار دارند.

28-2. مزیت های استان خوزستان با مالحظات آمایش سرزمین

مزیت های استان خوزستان بر اساس ماحظات آمایش سرزمین در جدول زیر ارائه شده است.
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28-1. اهم مزیت های صنعتی، معدنی و تجاری استان خوزستان

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

امیدیه

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج نفت خام و گاز طبیعی 
)11(

استخراج سایر سنگ های معدنی 
)14(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

فعالیت های پشتیبان و کمکی 
حمل و نقل )63(

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

تولید سایر وسایل حمل و نقل )35(

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(

بازیافت )37(

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

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

تولید فلزات اساسی)27(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

صنایع تولید زغال کك ـ پاالیشگاه های نفت و 
سوخت های هسته ای )23(

اندیکا

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج نفت خام و گاز طبیعی 
)11(

استخراج سایر سنگ های معدنی 
)14(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

فعالیت های پشتیبان و کمکی 
حمل و نقل )63(

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

تولید سایر وسایل حمل و نقل )35(

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(

بازیافت )37(
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بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

اندیکا

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

استخراج نفت خام و گاز طبیعی 
)11(

استخراج سایر سنگ های معدنی 
)14(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

فعالیت های پشتیبان و کمکی 
حمل و نقل )63(

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

تولید فلزات اساسی)27(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

صنایع تولید زغال کك ـ پاالیشگاه های نفت و 
سوخت های هسته ای )23(

اندیمشک

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج سایر سنگ های معدنی 
)14(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(
فعالیت های پشتیبان و کمکی 

حمل و نقل )63(

بازیافت )37(

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

تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی )30(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید پوشاک )18(

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

تولید فلزات اساسی )27(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

اهواز

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج نفت خام و گاز طبیعی 
)11(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

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

و نقل )63(
واسطه گری مالی بجز بیمه و 

صندوق های بازنشستگی )65(

بازیافت )37(

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

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

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

تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33( 
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اهواز

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

استخراج نفت خام و گاز طبیعی 
)11(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

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

و نقل )63(
واسطه گری مالی بجز بیمه و 

صندوق های بازنشستگی )65(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

انتشارات و چاپ )22(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

دباغی و عمل آوردن چرم )19(

تولید پوشاک )18(

تولید فلزات اساسی )27(

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

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

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

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

های هسته ای )23(

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

ایذه

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج سایر سنگ های معدنی 
)14(

استخراج نفت خام و گاز طبیعی 
)11(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

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

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی)24(

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

دباغی و عمل آوردن چرم )19(

تولید پوشاک )18(

تولید منسوجات )17(

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

استخراج سایر سنگ های معدنی تولید فلزات اساسی )27(
)14(

استخراج نفت خام و گاز طبیعی 
)11(

سایر فعالیت های کسب و کار )74( تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

دباغی و عمل آوردن چرم )19(

آبادان

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج نفت خام و گاز طبیعی 
)11(

فعالیت های پشتیبان و کمکی 
حمل و نقل )63(

پست و مخابرات )64(
واسطه گری مالی بجز بیمه و 

صندوق های بازنشستگی )65(
بیمه و بازنشستگی )66(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(
حمل و نقل آبی )61(

حمل و نقل هوایی )62(

بازیافت )37(

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

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

تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی )30(

دباغی و عمل آوردن چرم )19(

تولید منسوجات )17(

تولید محصوالت از توتون و تنباکو- سیگار )16(

تولید سایر وسایل حمل و نقل )35(

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

تولید فلزات اساسی)27(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

صنایع تولید زغال کك ـ پاالیشگاه های نفت و 
سوخت های هسته ای )23(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

آغاجاری

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(
استخراج نفت خام و گاز طبیعی 

)11(
استخراج سایر سنگ های معدنی 

)14(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

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

)63(پست و مخابرات )64(

بیمه و بازنشستگی )66(

بازیافت )37(

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

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

استخراج نفت خام و گاز طبیعی 
)11(

استخراج سایر سنگ های معدنی 
)14(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

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

)63(پست و مخابرات )64(

بیمه و بازنشستگی )66(

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

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

تولید منسوجات )17(

تولید محصوالت از توتون و تنباکو- سیگار )16(

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

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

صنایع تولید زغال کك ـ پاالیشگاه های نفت و 
سوخت های هسته ای )23(

باغ ملک

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج سایر سنگ های معدنی 
)14(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(
فعالیت های پشتیبان و کمکی 

حمل و نقل )63(
حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از 

طریق خط لوله)60(
واسطه گری مالی بجز بیمه و 

صندوق های بازنشستگی )65(
بیمه و بازنشستگی )66(

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

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

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

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

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

تولید پوشاک )18(

تولید فلزات اساسی )27(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

دباغی و عمل آوردن چرم )19(

باوی
استخراج نفت خام و گاز طبیعی صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

)11(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(
فعالیت های پشتیبان و کمکی 

حمل و نقل )63(
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باوی

بازیافت )37(

استخراج نفت خام و گاز طبیعی 
)11(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(
فعالیت های پشتیبان و کمکی 

حمل و نقل )63(

تولیدسایر تجهیزات حمل و نقل )35(

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

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

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

تولید فلزات اساسی )27(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

بهبهان

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج سایر سنگ های معدنی 
)14(

استخراج نفت خام و گاز طبیعی 
)11(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

فعالیت های پشتیبان و کمکی 
حمل و نقل )63(

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

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

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

بازیافت )37(

تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی )30(

تولید فلزات اساسی )27(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید پوشاک )18(

حمیدیه

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

فعالیت های پشتیبان و کمکی 
پست و  حمل و نقل )63( 

مخابرات )64(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

تولید فلزات اساسی )27(

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

بازیافت )37(

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

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35( 

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

فعالیت های پشتیبان و کمکی 
پست و  حمل و نقل )63( 

مخابرات )64(

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

تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

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

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

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

انتشارات و چاپ )22(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

دباغی و عمل آوردن چرم )19(

خرمشهر

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(
حمل و نقل آبی )61(

فعالیت های پشتیبان و کمکی 
حمل و نقل )63(

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

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

محصوالت ازالستیك وپالستیك)25(

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

ساخت ماشین آالت وتجهیزات )29(

بازیافت )37(

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

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

تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی )30(

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

تولید فلزات اساسی )27(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

دباغی و عمل آوردن چرم )19(
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خرمشهر

سایر فعالیت های کسب و کار )74(تولید منسوجات )17(
حمل و نقل آبی )61(

فعالیت های پشتیبان و کمکی 
حمل و نقل )63( تولید محصوالت از توتون و تنباکو- سیگار )16(

دزفول

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج سایر سنگ های معدنی 
)14(

استخراج نفت خام و گاز طبیعی 
)11(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

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

نقل )63(

واسطه گری مالی بجز بیمه و 
صندوق های بازنشستگی )65(

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

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

بازیافت )37(

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

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

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

تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

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

تولید فلزات اساسی )27(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید محصوالت الستیکی وپالستیکی)25(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

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

انتشارات و چاپ )22(

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

دباغی و عمل آوردن چرم )19(

تولید پوشاک )18(
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دشت 
آزادگان

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج سایر سنگ های معدنی 
)14(

استخراج نفت خام و گاز طبیعی 
)11(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

فعالیت های پشتیبان و کمکی 
حمل و نقل )63(

کك و فراورده های حاصل ازنفت )23(

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

بازیافت )37(

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

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

تولید فلزات اساسی )27(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

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

انتشارات و چاپ )22(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

دباغی و عمل آوردن چرم )19(

تولید پوشاک )18(

رامشیر

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

استخراج سایر سنگ های معدنی 
)14(

استخراج نفت خام و گاز طبیعی 
)11(

فعالیت های پشتیبان و کمکی 
حمل و نقل )63(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

بازیافت )37(

تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی )30(

تولید پوشاک )18(

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

تولید فلزات اساسی )27(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(
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رامهرمز

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

- استخراج نفت خام و گاز طبیعی 
)11(

استخراج سایر سنگ های معدنی 
)14(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(
فعالیت های پشتیبان و کمکی 

حمل و نقل )63(

بازیافت )37(

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

تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی )30(

تولید پوشاک )18(

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

تولید فلزات اساسی )27(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

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

شادگان

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج نفت خام و گاز طبیعی 
)11(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

حمل و نقل آبی )61(
فعالیت های پشتیبان و کمکی 

حمل و نقل )63(
پست و مخابرات )64(

واسطه گری مالی بجز بیمه و 
صندوق های بازنشستگی )65(

بازیافت )37(

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

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

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

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

تولید فلزات اساسی )27(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

دباغی و عمل آوردن چرم )19(

تولید پوشاک )18(
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شادگان

تولید منسوجات )17(

استخراج نفت خام و گاز طبیعی 
)11(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

حمل و نقل آبی )61(
فعالیت های پشتیبان و کمکی 

حمل و نقل )63(
پست و مخابرات )64(

واسطه گری مالی بجز بیمه و 
صندوق های بازنشستگی )65(

تولید محصوالت از توتون و تنباکو- سیگار )16(

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

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

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

شوش

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج سایر سنگ های معدنی 
)14(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

فعالیت های پشتیبان و کمکی 
حمل و نقل )63(

بازیافت )37(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

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

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

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

تولید فلزات اساسی )27(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

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

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

تولید پوشاک )18(

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

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

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج سایر سنگ های معدنی 
)14(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

فعالیت های پشتیبان و کمکی 
حمل و نقل )63(

پست و مخابرات )64(
بیمه و بازنشستگی )66(

بازیافت )37(

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

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

انتشارات و چاپ )22(

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

تولید پوشاک )18(

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

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

کارون

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

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

بازیافت )37(

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

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

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

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

انتشارات و چاپ )22(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

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

دباغی و عمل آوردن چرم )19(
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کارون

تولید پوشاک )18(
استخراج نفت خام و گاز طبیعی 

سایر فعالیت های کسب و کار )74()11( تولید فلزات اساسی )27(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

گتوند

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج سایر سنگ های معدنی 
)14(

سایرفعالیتهای خدمات 
مهندسی)74(

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

فعالیت های پشتیبان و کمکی 
حمل و نقل )63(

پست و مخابرات )64(
بیمه و بازنشستگی )66(

بازیافت )37(

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

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

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

تولید کاغذ و محصوالت کاغذی )21)

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

دباغی و عمل آوردن چرم )19(
تولید پوشاک )18(

تولید منسوجات )17(

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

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

اللی

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج سایر سنگ های معدنی 
)14(

سایرفعالیتهای خدمات مهندسی 
)74(

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

مبلمان و سایرمصنوعات چوبی)36(

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

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

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(



استان خوزستان

163

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

اللی

تولید فلزات اساسی )27(

استخراج سایر سنگ های معدنی 
)14(

سایرفعالیتهای خدمات مهندسی 
)74(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

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

تولید پوشاک )18(

تولید منسوجات )17(

ماهشهر

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج سایر سنگ های معدنی 
)14(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(
حمل و نقل زمینی و حمل و نقل از 

طریق خط لوله)60(
حمل و نقل آبی )61(

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

حمل و نقل )63(

تولید ابزار پزشکی و اپتیکی )33(

بازیافت )37(

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

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

انتشارات و چاپ )22(

تولید پوشاک )18(

تولید منسوجات )17(

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل )35(

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

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

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



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

164

بازرگانی و خدماتمعدنصنعتشهرستان

مسجد
سلیمان

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج نفت خام و گاز طبیعی 
)11(

فعالیت های پشتیبان و کمکی 
حمل و نقل )63(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(

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

حمل و نقل هوایی )62(
پست و مخابرات )64(واسطه گری 

مالی بجز بیمه و صندوق های 
بازنشستگی )65(

بیمه و بازنشستگی )66(
سایر فعالیت های کسب و کار )74(

بازیافت )37(

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

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

تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی )30(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

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

انتشارات و چاپ )22(

تولید چوب و محصوالت چوبی)20(

دباغی و عمل آوردن چرم )19(

تولید پوشاک )18(

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

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

تولید فلزات اساسی )27(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید منسوجات )17(

هفتگل

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج سایر سنگ های معدنی 
)14(

استخراج نفت خام و گاز طبیعی 
)11(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(
بازیافت )37(

بازیافت )37(

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

تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی )30(

تولید چوب و محصوالت چوبی )20(

تولید پوشاک )18(
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هفتگل

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

استخراج سایر سنگ های معدنی 
)14(

استخراج نفت خام و گاز طبیعی 
)11(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(
بازیافت )37(

تولید فلزات اساسی )27(

تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی )26(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

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

هندیجان

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج سایر سنگ های معدنی 
)14(

سایر فعالیت های کسب و کار )74(
حمل و نقل آبی )61(

فعالیت های پشتیبان و کمکی 
حمل و نقل )63(

بیمه و بازنشستگی )66(

بازیافت )37(

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

تولید فلزات اساسی )27(

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

تولید فلزات اساسی )27(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی )24(

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

هویزه

صنایع مواد غذایی و آشامیدنی )15(

استخراج نفت خام و گاز طبیعی )11(
استخراج سایر سنگ های معدنی 

)14(

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

تولید سایر تجهیزات حمل و نقل 
)35(

فعالیت های کسب و کار )74(
فعالیت های پشتیبان و کمکی حمل 

و نقل )63(

بازیافت )37(

تولید فلزات اساسی )27(

تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی )25(

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

انتشارات و چاپ )22(

دباغی و عمل آوردن چرم )19(

تولید پوشاک )18(

تولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات 
)28(
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28-3. سطح فناوری صنایع استان خوزستان

بررســــی وضعیــــت ســــطح فــــناوری صنایــــع موجــــود اســــتان خوزســتان نیــــز نشــــان مــی دهــــد 53 درصــــد صنایــــع )بیشــــترین( در 

ســــطح متوســــط پاییــــن و 2.3 درصــــد صنایــــع )کمتریــــن( در ســــطح فنــــاوری بــــاال قــــرار دارنــــد )جــــدول28.-2(

جدول 28-2. سطح تکنولوژی صنایع استان خوزستان

سهمتعدادعنوان

412.3فناوری باال

36121فناوری متوسط باال

91053فناوری متوسط پایین

40323.5فناوری پایین

1715100جمع کل

28-4. منطقه بندی و اعطای مشوق های سرمایه گذاری 

کمتــــر توســــعه یافتــــه در کشــــور و بــــا  بــــا هــــدف ارائــــه هدفمنــــد و اثربخــــش مشــــوق های ســــرمایه گذاری بــــه مناطــــق محــــروم و 

درنظــر گرفتـن شـاخص های چندگانـه نظیـر اشـتغال و تعـداد بنـگاه فعـال بخـش صمـت در شهرسـتان؛ سـهم از اشـتغال صنعتـی 

و ســـهم از تعـــداد بنـــگاه صنعتـــی شهرســـتان؛ تعـــداد بنگاه هـــای را کـــد شهرســـتان؛ تعـــداد طرح هـــای نیمه تمـــام صنعتـــی، معدنـی 

و تجـــاری؛ تطبیـــق بـــا تصویب نامـــه شناســـایی مناطـــق محـروم )1401؛ هـدف اشـتغال بخـش صمـــت شهرسـتان طـی دوره 4 سـاله، 

طرحهـای نیمه تمـام بیـش از 50 درصد پیشـرفت فیزیکـی شهرسـتان، اشـتغال طـرح نیمه تمـام و شـاخص نظـرات خبـرگان بومـی 

و محلـی، کشـور بـه چهـار منطقـه توسـعه نیافتـه )منطقـه1 :سـطح پاییـن توسـعه صنعتـی، معدنـی و تجـاری، فاقـد زیرسـاخت های 

الزم و عــــدم کفایــــت طرح هــــای نیمــــه تمــــام بــــرای ایجــــاد اشــــتغال مطلــــوب،( کم برخــــوردار )منطقــــه2: ســــطح پاییــــن توســــعه 

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

)منطقـــه4: اشــــتغال صنعتــــی بیــــش از ظرفیــــت منطقــــه( تقســــیم شــــده اســــت. اهــــم سیاســــت های مــــورد نیــــاز بــــرای توســــعه 

 : اشــــتغالزایی در مناطـــق مختلـــف به اختصـــار عبارتنـد از

سیاست اشتغال در منطقه1:  تعریف طرح های ایجادی و زیرساختی؛	 

ــرح	  ــف طـ ــاز تعریـ ــورت نیـ ــد و درصـ کـ ــای را  ــای واحدهـ ــام، احیـ ــای نیمه تمـ ــل طرح هـ ــه2: تکمیـ ــتغال در منطقـ ــت اشـ  سیاسـ

توسـعه ای و ایجـادی؛

 سیاســـت اشـــتغال در منطقـــه3: حفـــظ و بهبـــود وضعیـــت اشـــتغال موجـــود بـــا افزایـــش ظرفیـــت واحدهـــای فعـــال و احیـــای	 
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کـد؛ واحدهـای را 

( با توسعه خدمات پشتیبان تولید و تجارت	  کار )ایجاد اشتغال پایدار سیاست اشتغال در منطقه4: افزایش عمق بازار 

بــا توجــــه بــــه شــــکل گیری ســــتاد ســــرمایه گذاری در وزارت صنعــــت، معــــدن و تجــــارت، خروجــــی طرح هــــای اولویــــت دار اســــتان 

ــدی فعالیــت  ــوص اولویت بنــ ــی درخصــ ــای بازرگانــ ــات و پژوهش هــ ــه مطالعــ ــرح موسســ ــای »طــ ــاس خروجی هــ خوزســتان براســ

هــــای صنعتــــی، معدنــــی و تجــــاری استانی-شهرســــتانی منطبق بــــر مالحظــــات آمایــــش« و پــــس از صحه گــــذاری میدانــی هیـات 

ارزیابـــی به عنـــوان ورودی هـــای ایـــن ســـتاد جهـت اعطـای مشـوق بـــه طرح هـای سـرمایه گذاری اســـتان در مناطـق چهارگانـه فــوق 

در دســــتور کار قــــرار دارد.

ح های اولویت دار استان 28-5. طر

کــــه حــــدود 254  طـــرح آن  کــــه از مجمــــوع بیــــش از 2098 طــرح نیمــــه تمــــام در اســــتان خوزســتان  بررســــی ها نشــــان می دهــــد 

ــاالی 60 درصــد دارد.  ــرفت فیزیکـــی بـ پیشـ

خاطــــر نشــــان می ســــازد کــــه طرح هــــای نیمه تمــــام اســــتان بــــا شــــاخص های مختلفــــی طبقه بنــــدی شــــده اســــت کــــه چنانچــــه 

تمامــــی ایــــن طرح هــــا بــــه بهره بــــرداری برســــد بالــــغ بــــر 53 هــــزار شــــغل ایجــــاد خواهــد شــد: 

طرح های نیمه تمام باالی 60 درصد پیشرفت شامل 254 طرح )با سهم 12.1 درصد( در کل استان؛ 	 

1844 طرح نیمه تمام اولویت دار بین صفر تا 59 درصد پیشرفت منطبق بر مالحظات آمایشی؛	 

کد صنعتی، معدنی	  کامل 314 طرح را بررسی وضعیت احیاء یا تعطیلی 
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