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رزیی استان گلستانربانهمتهیه شده رد معاونت آمار و اطالعات سازمان مدرییت و   
   

 ها و نواحی صنعتی شهرک 

شهرک  13شهرک و ناحیه صنعتی ) 24به ترتیب برابر  1396ها و نواحی صنعتی استان تا پایان سال تعداد شهرک

باشد که شهرک و ناحیه صنعتی در حال واگذاری می 22ناحیه صنعتی( مصوب بوده است و از این تعداد  11و 

 باشد :به شرح زیر می فهرست آنها
 

 (قالآق صنعتی شهرک) قالآق (آقچلیو ناحیه صنعتی  آزادشهر صنعتی شهرک) آزادشهر

 (ترکمنبندر صنعتی شهرک) تركمن (غربی گزبندرگز و ناحیه صنعتی  صنعتی شهرک) بندرگز

 گنبد( صنعتی شهرک) گنبدكاووس آباد(آباد و ناحیه صنعتی فاضلعلی صنعتی شهرک) آبادعلی

 تپه(مراوه صنعتی شهرک) تپهمراوه (خمینیامامکردکوی و ناحیه صنعتی  صنعتی شهرک) كردكوی

 مینودشت( صنعتی شهرک) مینودشت ((مصوب) بینب خانرامیان و ناحیه صنعتی  صنعتی شهرک) رامیان

 دهنه(کالله و  صنعتی )نواحی كالله (بناورو  (مصوب)گمیشان  صنعتی )نواحی گمیشان

 و گوزن فارس( هزارجریبیو نواحی صنعتی  3و  2و  1های صنعتی )شهرک گرگان
 

های صنعتی است. هکتار زمین 846های در اختیار و هکتار زمین 2041ها و نواحی صنعتی استان دارای شهرک

های مساحت زمینشهرک و ناحیه صنعتی است که  5ها و نواحی صنعتی در شهرستان گرگان با بیشترین شهرک

 باشد. هکتار می 3/237های صنعتی هکتار و مساحت زمین 1128در اختیار 
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 1396تا پایان سال  های استانشهرستانها و نواحی صنعتی تعداد شهرک -1 نمودار

 
 

  صنعتی نواحی و هاشهرک زيربنايی امكانات  

 22تمام  1396توان گفت که تا پایان سال ها و نواحی صنعتی استان میدر مورد امکانات زیر بنایی شهرک

)چون یک  شهرک و ناحیه صنعتی امکانات برق 23امکانات آب، تعداد  دارایاستان شهرک و ناحیه صنعتی 

شهرک و ناحیه  21شهرک و ناحیه صنعتی امکانات گاز شهری، تعداد  21تعداد  ،(شهرک اجرایی نشده است

 برخوردارشهرک و ناحیه صنعتی از امکانات اینترنت از طریق فیبر نوری  13صنعتی امکانات تلفن ثابت و تعداد 

 باشند.شهرک مجهز به تصفیه خانه فاضالب می 11شهرک صنعتی استان،  13همچنین از  .باشندمی
شهرک و ناحیه صنعتی از امکانات گاز شهری،  2ها و نواحی صنعتی بیان شده در باال، تعداد این تعداد شهرک از

شهرک و ناحیه صنعتی از امکانات اینترنت از   2تعداد یک شهرک و ناحیه صنعتی از امکانات تلفن ثابت و تعداد 

  شده است. برخوردار 1396طریق فیبر نوری در سال 
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 1396پایان سال  زیربنایی تاها و نواحی صنعتی برخوردار از امکانات تعداد شهرک  -2 نمودار

 

 

   هاي واگذار شدهزمینو  منعقده قراردادهاي 

منعقد شده که به موجب این قراردادها   قرارداد 1054، 1396تا پایان سال ها و نواحی صنعتی استان در شهرک

 1395این تعداد نسبت به سال که  واگذار شده استبه افراد حقیقی و حقوقی طرف قرارداد هکتار زمین  1/495

قرارداد تعداد است. بیشترین  داشته رشددرصد  4/7 درصد و 4/6ترتیب هکتار زمین( به  2/461قرارداد و  991)

هکتار زمین واگذار شده  7/94درصد( و  2/23قرارداد ) 245قال با در شهرستان آق 1396منعقد شده تا پایان سال 

 درصد( است.  1/19)
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 (هکتار -فقره ) -1396تا پایان سال  قراردادها در شده ارواگذ زمین مساحت و دادها قرار تعداد  -3 نمودار

 

 

 ساز و ساخت حال در صنعتی هايطرح  

استان به این شکل ها و نواحی صنعتی در شهرکهای صنعتی در حال ساخت و ساز ، وضعیت طرح1396در سال 

 54طرح سوله نصب شده و در  42طرح دیوارکشی شده، در  24طرح زمین تخصیص داده شده،  108بوده که به 

دیوارکشی ، درصد 41زمین تخصیص به ترتیب  1395طرح ماشین آالت نصب شده که این تعداد نسبت به سال 

زمین، تخصیص بیشترین ثابت بوده است.  نیز آالتماشیننصب ش داشته و درصد کاه 53سوله نصب  ودرصد  52

 4دیوارکشی  طرح تخصیص زمین،  30سوله و ماشین آالت در شهرستان گرگان به ترتیب نصب دیوارکشی، 

  است. طرح بوده 12آالت ماشیننصب و طرح  8سوله نصب ، طرح
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 در سال ساز و ساخت حال در صنعتی هایطرح وضعیتروند  -4نمودار 

 

 

 رسیده برداريبهره به واحدهاي 

تعداد  و رسیدهبرداری به بهرهها و نواحی صنعتی استان در شهرکواحد صنعتی  711 تعداد، 1396تا پایان سال 

واحد  202قال با برداری شده در شهرستان آقها ایجاد شده است. بیشترین واحدهای بهرهشغل در این واحد 13028

برحسب نوع فعالیت به استان برداری رسیده های بهره. واحدباشدنفر در این واحدها می 3688ایجاد شده با اشتغال 

 :  باشدصورت زیر می

 186درصد(،  9واحد سلولزی ) 64درصد(،  5/1واحد نساجی ) 11درصد(،  2/35واحد غذا و آشامیدنی ) 250

واحد  26درصد(،  6/16فلزی )  واحد 118، درصد( 9/6غیرفلزی )واحد کانی  49درصد(،  2/26واحد شیمیایی )

 باشد. درصد( می 1واحد خدمات ) 7درصد( و  7/3برق و الکترونیک )
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 1396رسیده تا پایان سال  برداریبهره به واحدهای تعداد -5 نمودار

 
 

 1396رسیده برحسب نوع تا پایان سال  برداریبهره به واحدهای تعداد -6نمودار 
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 شده صادر برداريبهره هايروانهپ  

پروانه  626، 1396تا پایان سال استان ها و نواحی صنعتی برداری صادر شده در شهرکهای بهرهتعداد پروانه

 برداریبهرهشغل ایجاد کرده است. بیشترین پروانه  12014، برداریبهره بوده که این تعداد پروانه برداریبهره

 شغل ایجاد کرده است.  3440قال بوده که در شهرستان آقصادره 

  تا پایان سال شده صادر برداریبهره هایپروانه اشتغال تعداد روند -7 نمودار

   
 

 

 

 

 

  

 (عباس زارعرابط آماری : ) استان صنعتی هایشهرک شرکتمأخذ : 

(ریزیسازمان مدیریت و برنامه )معاونت آمار و اطالعات سیمابر استان گلستان             


