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هادي تيزهوش تابان*
اسـتان گيـان جغرافيايـي اسـت كم نظيـر در 
طـول تاريـخ شـكل گيـري و تحـوالت ميهـن 
اسـامي ايـران، بطوريكـه جلـوه هـاي بديـع و 
چشـم اندازهـاي بـي بديـل آن، همـواره  مـورد 
توجـه سـياحان و تاريـخ نـگاران قـرار گرفتـه 
خـزر،  دريـاي  جنوبـي  خطـه  ايـن  در  اسـت. 
همجـواري كـوه و دريـا و نـوار باريـك جلگـه 
اي شـمال ايـران در مجـاورت مرزهـاي آبـي و 
خشـكي و تعامـل بـا كشـورهاي منطقـه خـزر، 
موقعيتـي ژئوپلتيـك بـه آن داده اسـت. از طرف 
ديگـر اهميـت تـردد و حمـل و نقـل و ارتباطات 
زمينـي، دريايـي، هواييـو ريلي، در كريـدور هاي 
فرا قاره اي نوسـتراك و تراسـيكا، و قرار گرفتن 
در كانـون تعامـات اسـتان هاي مركـز و جنوب 
ايران و همچنين كشـورهاي حـوزه خليج فارس 
با كشـورهاي منطقه و فرامنطقه خـزر، موقعيتي 
ژئواسـتراتژيك به آن بخشيده اسـت. و باالخره 
توانمنديهـاي  و  هـا  ظرفيـت  از  برخـورداري 
توسـعه عمـده بخـش هـاي محـرك اقتصادي 
يعنـي كشـاورزي، صنعت و معدن، گردشـگري، 
خدمات فنی و مهندسـی، حمـل و نقل و ترانزيت 
بـار و مسـافر، باعث شـده تا اسـتان گيـان به 
بطـور ممتـاز موقعيـت ژئـو اكونوميك را كسـب 
نمايـد. در كنـار همـه مواهب برشـمرده فوق كه 
از الطـاف بـي كـران خداوند در بعد سـرزميني و 
جنبـه هـاي طبيعي اسـت، مـي بايسـتي وجود 
سرمايه انسـاني و اجتماعي ارزشمند و همچنين 
فرهنـگ بالنـده و متعالي مردم شـريف اين ديار  
مينوسرشـت را نيز  بعنـوان جنبه ديگري از لطف 
آن حضـرت اضافه نمود. مجموعـه اي كه در اين 
مجلـد گرد آوري شـده، گواهي اسـت مسـتند از 
ظرفيـت هـا و توانمنـدي هـاي بالفعـل و بالقوه 
اسـتان در عرصـه هـاي اقتصـادي، اجتماعـي، 
علمـي و فرهنگـي و همچنيـن زيرسـاخت هاي 
موجـود در كالبـد جغرافيـاي منطقـه، كـه بـه 
همـت مردم شـريف، كارشناسـان، و مسـئوالن 

و مديـران واحدهـاي دولتـي و خصوصي، تا 
بـه ايـن درجـه از رشـد و نمو دسـت يافته 
اسـت. قطعاً بضائت محـدود، مجال تفصيل 
امـور مختلـف  و شـرح  موضوعـات  همـه 
در ايـن مجموعـه را نـداده و تنهـا گوشـه 
چشـمي بـوده از باب تعرفـه اسـتان براي 
آنـان كه مشـتاقانه و البته معقوالنـه بدنبال 
رصـد نمـودن فرصـت هـاي ناب سـرمايه 
گـذاري در عرصه هاي بكـر و ممتازي نظير 
سـرزمين گيـل و گيان مي باشـند. باشـد 
كه مـا نيز پذيـراي قدوم مهربانان باشـيم.
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اسـتان گيـان، يكي از اسـتانهاي 
شـمالي كشـور بوده و مساحت آن 
14042 كيلومتـر مربـع مي باشـد. 
و34  درجـه   36 در  اسـتان  ايـن 
دقيقه طول شـرقي از نصـف النهار 
قـرار گرفتـه اسـت. آب و هـواي 
اسـتان معتدل مي باشـد كه ناشي 
كوهسـتاني  وهـواي  آب  تاثيـر  از 
البـرز و دريـاي خـزر اسـت. بدليل 
همجـواري بـا دريـاي خـزر منطقه 
اي بـا رطوبـت زياد بـوده و رطوبت 
نسـبي آن بيـن 40 تـا 100 درصد 
اسـت. بيشـترين ريزش بـاران در 
شـهر بندرانزلـي و حداقـل بـارش 
در حوالـي رودبار، لوشـان و منجيل 
از  گيـان  پذيـرد.  مـي  صـورت 
شـمال به درياي خزر و كشـورهاي 
آذربايجـان،  جمهـوري  روسـيه، 
تركمنسـتان و قزاقسـتان، ازغرب 
بـه اسـتان اردبيـل، از جنـوب بـه 
اسـتان زنجان و قزوين، و از شـرق 
به اسـتان مازندران محدوداسـت. 
تقسـيمات  آخريـن  براسـاس 
سياسـي جغرافيايـي ايـن اسـتان 
داراي  16 شهرسـتان؛ 43  بخش؛ 
49  شـهر؛ 109دهسـتان و 2694 
آبـادي داراي سـكنه؛ و 241 آبادي 
بدون سـكنه دائمي و فصلي است.

موقعيت جغرافيايی 
استان گيالن



  براساس آخرین سرشماري، 2480874 نفر در گيالن 
زندگي مي کنند.

 49/7 درصد را مردان و 50/3 درصد را زنان تشکيل 
مي دهند. 

 درکل 3/3 درصد جمعيت کشورساکن گيالن اند. 
 متوسط رشد ساالنه جمعيت 0/63 درصد مي باشد. 

 تراکم نسبي جمعيت دراستان 177 نفر است و از این نظر 
رتبه دوم را در کشور دارد. 

 بعد خانوار استان 3/19 نفراست و کمترین بعد خانواده را 
در کشور به خود اختصاص داده است. 

 نسبت شهر نشيني 60/34 درصد و روستا نشيني 39/66 

شاخص های جمعيت
درصد مي باشد.  اشتغال و توليد استان

 95/10 درصد از جمعيت 6 ساله و بيشتر با سواد 
هستند. 

 نرخ باسوادي در مناطق شهري 88.9 و درمناطق 
روستایي 75.09 درصد مي باشد.

 نرخ بيکاري در استان 9/3 درصد است.
 کل جمعيت فعال استان بالغ بر 912 هزار نفر 

مي باشد.
 نرخ مشارکت اقتصادی در جمعيت ده ساله و بيشتر 

38/9 درصد، براي مردان 63/9 درصد و براي زنان 
17/5 درصد مي باشد.

 جمعيت شاغل استان 740/8 هزار نفر مي باشد. 
 ميزان توليد ناخالص داخلي استان در سال 

122265/4 ميليارد ریال مي باشد که سهم 1/96 
درصدي از کشور را دارا می باشد. 

 سهم اشتغال بخش کشاورزی، 26 درصد، سهم 
اشتغال بخش صنعت، 27 درصد، سهم اشتغال بخش 

خدمات، 47 درصد مي باشد. 
 براساس شاخص های قدرت انتشار و حساسيت 
که بيانگرجایگاه برتر و توانایی باالتر بخش هاي 

اقتصادي در درونی کردن نظام توليد و فرآیند 
توليدی هستند، بخش های »کشاورزی، شکار و 

جنگلداری«، »صنعت- ساخت«، »تأمين برق، گاز 
و آب« و »حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات«  
بخش های استراتژیک محسوب می شوند و در 

خالل توليد خود قادرند هم بخش های پسين و هم 
بخش های پيشين را به تحرک وادارند.

  درخصوص شاخص نسبت صادرات به ارزش 
افزوده، بيشترین نسبت متعلق به بخش »صنعت-

ساخت« مي باشد.



 برخورداري از موقعيت ممتاز جغرفيايي و قرار 
گرفتن در مسير كريدور نوستراك. 

 همجواري با كشورهاي آسياي ميانه از طريق 
خاكي و آبي. 

 برخورداري از منابع طبيعي و جنگلهاي انبوه و 
اقليم مستعد و خاك حاصلخيز كشاورزي و تاالب 

منحصر بفرد انزلي و سواحل زيباي دريايي. 
 جاري بودن رودخانه هاي دائمي و پرآب سفيدرود، 

پل رود، كرگانرود، شفارود و ... 
 وجود تنها منطقه آزاد تجاري - صنعتي شمال 
كشور )بندرانزلي( ، بازارچه مرزي و منطقه ويژه 

اقتصادي در آستارا و الهيجان . 
 قطب تجاري و كشاورزي از ديرباز تاكنون. 

 آب و هواي معتدل و طبيعت زيبا. 
 دسترسي دريائي به بنادر آستراخان و الگان 

روسيه. 
 كوتاهي مسير حمل و نقل از طريق گيان. 

مزيت های جغرافيايی – اقتصادی استان



 كسب مقام اول  شاخص وضعيت فضاي 
كسب و كار در بين استان های كشور در 3 سال 

گذشته.
 يكي از قطبهاي صنعتي كشور، بويژه در صنايع 
تبديلي كشاورزي، فوالد، صنايع دريايي، صنايع 

دارويي، كاغذ، سلولزي و توليد ام دی اف، 
نساجي، پرورش مرغ و پرورش ماهيان سرد آبی 

و گرم آبی )جزو استان های اول كشور(. 
 برخورداري از مواد اوليه براي توسعه صنايع 

تبديلي. 
 وجود شهركها و نواحي صنعتي در نقاط مختلف 

استان. 
 وجود اراضی كشاورزی مرغوب درسطح 

استان.
 امكان دستيابی آسان به محصوالت كشاورزی 

بعنوان مواداوليه صنايع جانبی وتبديلی.
 داشتن اقليم مساعد برای كاشت، داشت و 

برداشت انواع محصوالت كشاورزی دريك سال 
زراعی و امكان توليد انواع محصوالت كشاورزی 

باتوجه به تنوع آب وهوايی استان.
 امكان توليد محصوالت باغی مرغوب و 

باكيفيت باال و دارای قابليت صادراتی )كيوی، 
چای، زيتون، مركبات(. 

 وجود شركت های سهامی كشت و صنعت و 
دامپروری سفيد رود و كرم ابريشم بعنوان مراكز 

عمده كشاورزی.
 تنوع اقليمی و شرايط اكولوژيكی ومنابع غنی 

آبهای سطحی وپوشش گياهی.
 نيروي كار ماهر، تحصيل كرده، آماده كار و 

ارزان در بخشهاي مختلف.
 وجود منابع انرژي مصرفي ارزان نظير آب، 

برق، گاز و ... 

مزيت های 
توليدی – اقتصادی 

استان



  وجود مرکز خدمات و جذب سرمایه گذاری در استان.
  وجود مرکز نمایشگاه ها و همایش های بين المللی در منطقه 

آزاد انزلی. 
  پروژه احداث پایانه صادراتي گل و گياه.

  برخورداري از شبکه وسيع مؤسسات مالي، پولي و اعتباري 
)دولتي و خصوصي(.

  وجود تشکلهاي دولتي و خصوصي در حوزه های خدمات بازرگاني 
و اقتصادي نظير اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق 

اصناف، خانه صنعت، معدن و تجارت، اتاق تعاون، اتحادیه تعاوني 
هاي مرزنشينان و ...

  وجود دو گمرک در انزلي و آستارا و همچنين گمرک فرودگاه 
بين المللي سردار جنگل رشت.

 برخورداري از سيلوها، انبارها و سردخانه هاي مناسب. 
  امکان واگذاري زمين براي سرمایه گذاري فعاليتهاي اقتصادي.

  امکان دسترسي به بازار کشورهاي آسياي ميانه و قفقاز.
 تسهيالت ارزي و ریالي براي سرمایه گذاران داخلي و خارجي در 

بخشهاي مختلف اقتصادي.
 پشتيباني و مساعدت در راستاي اخذ مجوزهاي الزم و مورد نياز 

سرمایه گذاران.
 کمک در استقرار واحدها درشهرک ها و نواحي صنعتي استان.

 دارا بودن نيروي کار ماهر و متخصص. 
 وجود منابع معدني و نيمه صنعتي.

 ایجاد تسهيالت الزم در ترانزیت و حمل ونقل داخلي و خارجي 
کاالهاي توليدي، مواد خام و کاالهاي نيمه ساخته.

 همجواری با بنادرآستراخان، الگان و ماخاچ قلعه)روسيه(، بنادر 
کراسنودسک و بکتاش )ترکمنستان(، بندر اکتائو )قزاقستان( و بندر 

باکو )آذربایجان( 

مزيت های 
تجاری – خدماتی استان

ويژگی ها و قابليت های استان
 در بـخـش كـشـاورزی

 آب و منابع طبيعی
 ظرفيت منابع آبهاي سطحي استان گيالن در حدود 9100 ميليون 

مترمکعب برآورد گشته که از این حجم آبهاي سطحي، 3131 
ميليون مترمکعب آب به وسيله تاسيسات آبي موجود مهار و 5969 

ميليون مترمکعب آب باقيمانده نيز بدون استفاده از دسترس خارج و 
به دریا ریخته مي شود. 

 نسبت حجم آب  مهار شده به  ظرفيت آب هاي  سطحي 34% و 
نسبت حجم آب  تخليه  شده به  ظرفيت آب هاي زیرزميني نيز %86 

مي باشد.
 از کل مساحت استان گيالن حدود 30 درصد را اراضی کشاورزی ، 
18.3 درصد را مراتع و 40 درصد را جنگل تشکيل می دهد و با دارا 
بودن 30 درصد کاربری کشاورزی نسبت به کل وسعت استان، رتبه 

چهارم را در بين استان های کشور دارا مي باشد.
 استان گيالن از قطب های مهم کشاورزی کشور است که مجموع 

اراضی کشاورزی آن حدود 430000 هکتار)313000 هکتار زراعی 
و 117000 هکتار باغی( می باشد. سطح زیر کشت آبی استان 

266700 هکتار و دیم 163300 هکتار است. 
 سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در توليد ناخالص داخلی استان 

حدود 20 درصد است در حاليکه این سهم در کشور 11 درصد 
می باشد.

 42 درصد جمعيت شاغل در استان گيالن، در بخش کشاورزی 
فعاليت می کنند که 22 درصد باالتر از ميانگين کشور است. 

 استان گيالن در ميزان سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی رتبه 
چهارم کشور را دارا است. 

 در زیربخش زراعت و باغبانی، در توليد محصول چای، فندق و 
بادام زمينی رتبه اول، توليد برنج رتبه دوم، زیتون رتبه سوم، مرکبات 

رتبه پنجم، و توت نوغان رتبه اول را در کشور دارا می باشد. 
  در زیربخش محصوالت دامی در تعداد جمعيت گاو بومی، طيور 
بومی و سایر ماکيان، توليد عسل به ازای هر کلنی رتبه اول را در 

کشور دارد. همچنين در بهبود مدیریت و طرح اصالح نژاد گوسفند 
و بز ، شاخص توليد صنعتی در طيور و سرانه مصرف شير حائز رتبه 

اول می باشد. 
 استان گيالن حدود 3 درصد از توليد بخش کشاورزی کشور را به 

خود اختصاص داده است.



  وجود 3 نيروگاه سوخت فسيلی و 3 نيروگاه تجدید پذیر 
برای توليدبرق و شبکه هاي وسيع توزیع و انتقال برق در 

استان، بطوریکه استان گيالن با دارا بودن 2816 مگا وات 
ظرفيت توليد برق کشور، صادر کننده برق به سایر استان ها 

مي باشد.
   وجود خط لوله انتقال گاز 42 اینچي که تامين کننده 

مناسبي براي مصارف خانگي، صنعتي و تجاري استان مي 
باشد.

   مخازن ذخيره سوخت تا 200 ميليون ليتر، نفت سفيد، 
بنزین و نفت گاز جهت سوخت رساني به گيالن، اردبيل و 

غرب مازندران.
   وجود بازارچه مشترک مرزي با کشور جمهوري آذربایجان. 

   وجود دانشگاهها و مراکز آموزش فني و حرفه اي و 
مؤسسات تحقيقاتي صنعتي و کشاورزي تأمين کننده نيروي 

انساني ماهر و متخصص در استان. 
   اجراي برنامه اتوماسيون اداري و ایجاد ساختار فيزیکي و 

سخت افزاري الزم براي توسعه تکنولوژي اطالعات در مرکز 
استان. 

   وجود بزرگراه قزوین- رشت )و طرح توسعه آن به آزاد راه( 
و ادامه آن به انزلي و آستارا جهت توسعه محورهاي مواصالتي 

به ترکيه و اروپا و همچنين جمهوري آذربایجان و قفقاز.
    احداث راه آهن قزوین- رشت- بندرانزلي، به طول 205 

کيلومتر  و با ظرفيت حمل بار ساالنه 9 ميليون تن، که در 
دست اتمام می باشد و قرار است تا سال 96 به خط ریلي 

جمهور آذربایجان متصل گردد.
  وجود فرودگاه بين المللي سردار جنگل رشت با یک باند 45 

متري به طول 2950 متر که با اجراي طرح توسعه فرودگاه، 
امکان فرود هواپيماهاي پهن پيکر ایرباس نيز فراهم مي گردد. 

  امکانات بندري و کشتيراني تجاري در منطقه انزلي، 
بطوریکه این بندر با ظرفيت پذیرش کاال به ميزان 11 ميليون 

تن در سال)و قابليت ارتقاي آن به 20 ميليون تن با اجراي 
طرح توسعه( و هچنين وجود تجهيزات مدرن بارگيري و 

تخليه، انبارها و سيلو، بزرگ ترین بندر حاشيه دریاي خزر و 
سومين بندر بزرگ ایران مي باشد.

   افتتاح طرح بندر کاسپين در محدوده منطقه آزاد تجاري- 
صنعتي انزلي با ایجاد بندری عظيم و مدرن از نسل سوم 

بنادر . 
  طرح احداث راه آهن رشت- ساري.

  طرح احداث بزرگراه نوار جنوبي دریاي خزر)گيالن- 
مازندران(.

مزيت های
زيرساختی 

استان



رتبه کشوری سهم- درصد ميزان توليد محصول

دوم 37.6 شلتوک برنج هزار تن 1072

اول 92.1 هزار تن 80 چای

اول 76.5 هزار تن 17 فندق

اول 90 هزار تن 10/5 بادام زمينی

سوم 15 هزار تن 13/8 زیتون

اول 41 هزار تن 90 توت نوغان

ششم - هزار تن 117  گوشت مرغ

یازدهم 2 هزار تن 20 تخم مرغ

سوم - هزار تن  6 عسل

دوازدهم - هزار تن 34 گوشت قرمز

دوازدهم - هزار تن 339 شير

دوم 45 هزار تن 123 کيوي

پنجم 5 هزار تن 110 مرکبات

دوم هزار تن 65 محصوالت آبزي پروري

  وجود اراضی كشاورزی مرغوب درسطح استان. 
  ظرفيت باالی توليد ساالنه در استان. 

 موقعيت ممتاز طبيعی وقابليت زيست محيطی، 
مجاورت بادريا وديگر اكوسيستم های باارزش.

 تنوع اقليمی و شرايط اكولوژيكی ومنابع غنی آبهای 
سطحی وپوشش گياهی.

 داشتن اقليم مساعد برای كاشت، داشت و برداشت 
انواع محصوالت كشاورزی دريك سال زراعی. 

 امكان توليد محصوالت باغی مرغوب و باكيفيت باال و 
دارای قابليت صادراتي) نظير كيوی، چای ، مركبات (.
 استان گيان در اكثر محصوالت استراتژيك حائز 
رتبه برتر در سطح كشور می باشد كه به مواردی از 

آنها اشاره می شود :

مزيت های استان 
در بخش كشاورزی



  تاالب بين المللی بندر انزلی
یکی از بی نظيرترین جلوه های خلقت در دنياست. این تاالب با 

جزایر زیبا و نيزارهای انبوه و مناطق پوشيده از گل نيلوفر آبی، 
مأمنی مناسب برای پرندگان بومی و مهاجر ميباشد.

 تاالب استيل آستارا
این تاالب در 3/8 کيلومتری آستارا و ارتفاع آن از سطح دریا 

4/69 متر ميباشد. به علت داشتن امنيت و کم عمق شدن این 
تاالب برای پرندگان آبی مهاجر مناسب است. این تاالب جزو 72 

منطقه ی نمونه ی گردشگری سازمان ميراث فرهنگی، صنایع 
دستی وگردشگری ميباشد.

 موزه ميراث روستايی گيان
در دل طبيعت جنگلی سراوان، روستاهای گيالن را با همان 

حال و هوای سرشار از صفا، محبت، دوستی و انسانيت در برابر 
دیدگانتان قرار گرفته و این گذشته ی پرخاطره و پر تجربه را در 

موزه ی ميراث روستایی گيالن حفظ نموده ایم تا پيوند دهنده ی 
نسل گذشته و حال و معرف گوشه ای از فرهنگ و تاریخ گيالن 

عزیزمان باشد. 

 بام سبز و تله كابين الهيجان 
در ضلع جنوب شهر الهيجان و مشرف به استخر و آبشار شيطان 

کوه بام سبز و تله کابين الهيجان قرار دارد. بام سبز مسطح و 
دارای مغازه های صنایع دستی و فروشگاه مواد غذایی و پارکينگ 

است. سایت حرکت تله کابين در این محل قرار دارد.

  آرامگاه ميرزا كوچك جنگلی
ميرزا در سال 1260 هجری شمسی در رشت چشم به جهان 
گشود.نامش یونس بود. او فرزند ميرزا بزرگ بود و به همين 

علت به او ميرزا کوچک ميگفتند. ميرزا کوچک خان جنگلی بانی 
نهضت جنگل بود که در تاریخ 1293 ه ش آغاز شد محل دفن 

ميرزا در گلزار سليمانداراب رشت می باشد . 

جاذبه های 
گردشگری استان



  بقعه شيخ زاهد گيانی
این بقعه در قریه شيخانور یا شيخانه بر بر سر راه الهيجان و 
لنگرود واقع شده است و مدفن شيخ زاهد تاج الدین ابراهيم 

گيالنی از معاریف و دراویش بزرگ و از اساتيد شيخ صفی الدین 
اردبيلی است. بقعه شيخ زاهد گيالنی تحت شماره 822 ثبت 

آثارملی ایران است.

 قلعه رودخان
قلعه رودخان یکی از با شکوه ترین بناهای تاریخی گيالن زمين 
است. این دژ بر فراز کوه و در 25 کيلومتری جنوب غرب شهر 
فومن در محدوده دهستان گوراب پس، از توابع بخش مرکزی 

شهرستان فومن قرار دارد. قلعه رودخان به دليل اهميت و 
اعتبارتاریخی، معماری، هنری، نظامی، و وسعت قابل توجه، در 
تاریخ 1354/5/30 به شماره 1546 درفهرست آثارملی ایران به 

ثبت رسيده است. 

 شهر تاريخی ماسوله
شهر تاریخی ماسوله با مساحتی حدود 16 هکتار در غربی ترین 
منطقه گيالن ، جنوب غربی رشت و 25 کيلومتری غرب فومن 
واقع شده است. ارتفاع آن از سطح دریا 1050 متر ميباشد. شهر 

ماسوله با  شماره 1090 جزء آثار ملی ایران توسط سازمان ميراث 
فرهنگی ثبت گردیده است.

 آرامگاه آقا سيد جاالدين اشرف
آرامگاه سيد جالالدین اشرف در مرکز شهر آستانه اشرفيه واقع 

شده است. آقا سيد جالالدین اشرف از اوالد امام هفتم شيعيان و 
برادر امام رضا )ع( ميباشد.

 موزه و آرامگاه »كاشف السلطنه«
موزه و آرامگاه محمد ميرزا قوانلو، معروف به »کاشف السلطنه« 
به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری الهيجان به شمار می 
آید. چای برای اولين بار توسط کاشف السلطنه از هند به ایران 

آورده شد.



صنعت گيالن داراي پيشينه طوالني و پر فراز و نشيب مي باشد 
و سابقه صنعت در این استان که با صنایع ابریشم کشي و چاي 
به مرحله جدید وارد شده به بيش از یک قرن مي رسد. در دوره 

هایي بواسطه تمرکز صنایع عظيم نساجي در آن بعنوان قطب 
این بخش شناخته مي شد و هم اکنون در حال حرکت به سوي 

توسعه اکثر گروههاي صنعتي البته بر پایه مزیت ها و اولویت هاي 
استاني مي باشد.

برطبق آخرین اطالعات موجود:
  ميزان سرمایه گذاري صنعتي انجام شده در استان گيالن در 

دوران دولت فعلی 15000 ميليارد ریال بوده است. 
 در این استان در سال های اخير واحدهاي مهم و مطرحي 

همانند چندین واحد بزرگ توليد فوالد، محصوالت دارویي، صنایع 
چاپ و بسته بندي، سيمان، کاشی، شيشه، MDF، محصوالت 
نساجي و صنایع غذایي و لبنی، صنایع سلولزی و صنایع تبدیلی 

کشاورزی در استان گيالن راه اندازي شده است. 
 سابقه دیرینه استقرار صنایع به ویژه صنایع وابسته به کشاورزي 
در این استان و وجود مواد اوليه و خام مورد نياز اینگونه صنایع در 

منطقه نظير چوب، چاي، ابریشم، زیتون ، مرکبات ، برنج ، مواد 
معدني مورد نياز مصالح ساختماني و ... امکانات گسترده اي جهت 
توسعه فعاليتهاي صنعتي در آن فراهم نموده است. استان گيالن 

در زمينه صنایع غذایي جزء استانهاي مطرح کشور مي باشد.
 در حال حاضر بيش از 300 واحد صنعتي در استان در زمينه 

صنایع غذایي و تبدیلي بخش کشاورزي در زیر مجموعه سازمان 
صنایع و معادن فعال مي باشند. 

ويژگی ها و قابليت های 
اسـتان در بـخــش 

صنعت و معدن



 توليد انواع قطعات خودرو با کيفيت باال بویژه توليد دیسک و 
صفحه کالچ ، قطعات جلوبندي خودرو ، انواع  کمک فنر ، اجزاء 

اگزوز ، قطعات پالستيکي خودرو ، لوازم الکتریکي خودرو و ... این 
استان را به یکي از استانهاي برتر کشور در زمينه قطعه سازي 

خودرو بدل نموده است، بگونه اي که طبق آخرین برآوردها، 
استان گيالن  چهارمين استان برتر قطعه ساز خودرو در کشور

مي باشد.
 گيالن از دیرباز بعنوان قطب توليد محصوالت دارویي و 

بهداشتي در کشور مطرح بوده و همواره از استانهاي پيشرو در 
امر نوآوري و توليد محصوالت بدیع و منحصر بفرد مي باشد.

توليد داروي انحصاري قلب و عروق آنژي پارس، توليد داروي 
ضد ویروس HIV )آیمود( براي اولين بار در کشور، توليد آنتي 

بيوتيک هاي ضد سرطان براي اولين باردر منطقه خاور ميانه و ... 
خودگواه این مدعاست.

  ظرفيت توليد سيمان در استان گيالن یکي از نقاط قوت صنایع 
معدني این استان مي باشد و در حال حاضر دو واحد توليدی 
سيمان با ظرفيت توليد 9000 تن در روز در این استان، فعال 

می باشند. 
 در زمينه توليد کاشي نيز هم اکنون ظرفيت توليد این محصول 
در استان 3/9 ميليون مترمربع در سال مي باشد و انتظار مي رود 
با بهره برداري از طرح توسعه در دست اجراء، توليد این محصول 

در استان به 9 ميليون مترمربع در سال افزایش یابد. 
 همچنين بهره برداري از واحدهای بزرگ توليد فوالد در استان 
ظرفيت توليد این محصول حدود چهار ميليون و ششصد هزار تن 

در سال است و از این جهت یکي از قطب هاي توليد فوالد در 
کشور مي باشد. 



بـر  منطبـق  ايجـاد صنايـع  بـه سـمت   حركـت 
مزيتهـاي اسـتان از جملـه احـداث كارخانـه هـاي 
بـه  كشـاورزي  محصـوالت  ضايعـات  تبديـل 
محصـوالت بـا ارزش صنعتـي نظيـر خميـر كاغـذ، 
كاغـذ تيشـو، ظروف يكبـار مصرف، تبديـل مركبات 
و صنايـع  نسـاجي  نويـن  كنسـانتره، صنايـع  بـه 
معدنـي اقدامـات مهمـي اسـت كـه در دسـتور كار 
وزارت صنايـع و معـادن در اسـتان قـرار گرفتـه و 
عمليـات اجرايـي احـداث آنها آغـاز گرديده اسـت.

ناحيـه صنعتـي  و  حاضـر 33 شـهرك  حـال  در   
فعـال در مناطـق مختلف اسـتان گيان با مسـاحت 
باشـد.  مـي  موجـود  هكتـار   1680 حـدود  كل 
از  يكـي  بعنـوان  رشـت  صنعتـي  شـهر  وجـود   
همـواره  كشـور  در  صنعتـي  شـهرهاي  نخسـتين 
بخـش  در  اسـتان  قـوت  نقـاط  از  يكـي  بعنـوان 
صنعـت مطـرح بـوده اسـت . شـهر صنعتي رشـت 
با مسـاحت حـدود 521 هكتار بـا داشـتن امكانات 
بالفعل و بالقوه خود از شـرايط بسـيار مطلوبي جهت 
جذب سـرمايه گـذاران صنعتي برخوردار مي باشـد 
. ايـن شـهر صنعتـي بـا دارا بـودن مزيتهـاي ويژه 
نظيـر تامين بيـش از 450 ليتـر درثانيـه آب ، بيش 
از 400 مـگاوات بـرق ، گاز و خطـوط تلفـن، عبـور 
خـط راه آهن و جاده آسـفالته ترانزيتـي از مجاورت 
آن خدمـات حفاظتي و ... بسـترهاي مناسـب جهت 
جذب سـرمايه گذاري براي صنايع بزرگ و متوسـط 
را فراهـم نمـوده اسـت و اين امر سـبب گرديده كه 
مـورد توجـه بسـياري از سـرمايه گـذاران جهـت 
احـداث واحدهـاي توليـدي و صنعتـي قـرار گيـرد.  



در حـال حاضر بيـش از329 واحد صنعتي در شـهر 
صنعتـي رشـت وجـود دارد كـه از اين تعـداد 156 
واحـد فعـال و مابقـي در حـال سـاخت و سـاز و يا 
نصـب ماشـين آالت مـي باشـند. الزم بـه ذكر مي 
باشـد مسـاحت مصـوب اوليه بـراي شـهر صنعتي 
رشـت جمعـاً 2288 هكتار بوده اسـت كـه واگذاري 
تمامـي ايـن زمينهـا در يـك مرحله صـورت نگرفته 
اسـت . در دور دوم سـفر رياسـت محترم جمهوري 
به اسـتان گيان واگـذاري باقيمانده زمينهاي شـهر 
صنعتـي رشـت مصـوب گرديـده و نيـز مقرر شـده 
اسـت بخشـي از اراضـي شـركت سـفيدرود جهت 
احـداث واحدهـاي توليدي به شـهر صنعتي رشـت 
يابـد. اختصـاص  صنعتـي  شـهركهاي  شـركت  و 

 توجـه بـه معـدن و معدنـكاري در اسـتان گيـان 
باتوجـه بـه شـرايط طبيعـي و زيسـت محيطـي و 
محدوديتهـاي موجود در آن بسـيار حائز اهميت مي 
باشـد. در حال حاضر 100 فقره پروانه بهره برداري 
معدنـي معتبـر در اسـتان گيـان موجود مي باشـد.




