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 جلد اول: تحليل وضعيت و ساختار

 فصل اول: تحليل وضعيت استان

 بخش سوم: تحليل اقتصادي

 قسمت دوم: 

تحليل زمينه هاي فعاليت اقتصادي برحسب 

 بخش هاي اصلي 

 (: صنعت و معدن 1پيوست )

 

 مطالعات طرح آمايش استان اردبيل

 ریاست جمهوری 
 سازمان ربانهم و بودهج کشور

 سازمان مدرییت و ربانهم رزیی استان اردبیل
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 بسمه تعالي

 
موعه گزارش هاي جلد اول و شامل مباحث  زيث  اين گزارش بخشي از مج 

 است:

 جلد اول : تحليل وضعيت و ساختار 

 ( تحليل وضعيت استان1فصل اول :) 

 ( تحليل اقتصادي3-1بخش سوم :) 

  تحليل زمينه هاي فعاليت اقتصادي ب حسب  :(2-3-1 دوم)قسمت

 بخش هاي اصلي

  صنعت و معدن 1پيوست: 

اسثتان و جاياثاا ايثن بخثش از يش فه ست كامثل مجموعثه گثزارش هثاي  مثا

 ها در فه ست كلي در صفحات بعد ارايه شدا است.ب رسي
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 ی رح  طااععا  مماش  استان اردبیلفهرست گزارش اه 

  جلد اول: تحليل وضعيت و ساختار 

 فصل اول: تحليل وضعيت استان 

 بخش اول: تحليل وضعيت منابع طبيعي و محيط زيست  -
 : هواشناسي1پيوست  

 : زمين شناسي2پيوست  

 : ارزيابي منابع اراضي3پيوست  

 : پوشش گياهي4پيوست  

 : منابع  ب سطحي و زي زميني5پيوست  

 بخش دوم : تحليل اجتماعي و ف هناي -
 قسمت اول: تحوالت جمعيتي در سه دهه گذشته 

 قسمت دوم: تحليل نظام شه ي استان 

 قسمت سوم: تحليل نظام روستانشيني و عشاي ي استان 

 ف هناي و س مايه اجتماعي استان: تحليل وضعيت و  پنجم قسمت چهارم 

 بخش سوم: تحليل اقتصادي  -

 قسمت اول: تحليل ويژگي هاي اقتصادي جمعيت 

  قسمت دوم: تحليل زمينه هاي فعاليت اقتصادي ب حسب بخش هاي اصلي 

 
 : صنعت و معدن1پيوست           

 : ساختار كشاورزي 2پيوست    

  : خدمات3ست پيو   
 هاي زي بناييقسمت سوم : تحليل ويژگي

 قسمت چهارم: تحليل ع صه هاي فعاليت اقتصادي 
 : اقتصاد شه ي 1پيوست    

 سال گذشته  5قسمت پنجم: تحثثثليل اقتصاد كالن استان و جايثثثااا  ن درسطح ملي در 

 فصل دوم : تحليل ساختار فضايي موجود 

 : يوندهاي اصلي بين سكونتااا هاتوصيف و تحليل پفصل سوم 

  امنيتي در  مايش استان –فصل چهارم : مالحظات دفاعي 

 فصل پنجم : جمع بندي و نتيجه گي ي از مطالعات  

 گذاري و ساختار مدي يت  مايش استانجلد دوم : ب نامه ريزي و سياست 
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 چارچوب مطالعات  مايش استان

 تحليل وضعيت و ساختار استان

وضعيت منابع طبيعي و 

 محيط زيست

وضعيت اجتماعي و 

 ف هناي

 وضعيت اقتصادي 

 –مالحظات دفاعي 

 امنيتي در  مايش استان

تحليل ساختار فضايي 

 موجود استان

توصيف و تحليل پيوندهاي اصلي 

 هابين سكونتااا

 جمع بندي و نتيجه گي ي

تحليل نقاط قوت و ضعف ، ف صت ها و 

 (SWOT)تهديدات  

ب نامه هاي  ب رسي اسناد باالدستي و

  مايش ملي

 ن مايش استاسند 

 ب نامه ريزي و سياست گذاري

 پيش بيني و  يندا نا ي تشخيص و  تفكيك نواحي همان توسعه فضايي 
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 فهرست مطالب

 

 صفحه                 عنوان 

 1    : تحليل زمينه هاي فعاليت اقتصادي بخش صنعت و معدن1

 7   : تحليل تخصصهاي صنعتي در كل بخش صنعت استان1-1 

 7   : تخصصهاي صنعتي استان در وضع موجود1-1-1  

 7     : تعداد كارگاهها1-1-1-1   

 9     ن: تعداد شاغال2-1-1-1   

 11     : سرمايه گذاري ثابت 3-1-1-1   

 27   : تحول تخصصهاي صنعتي استان در دهه گذشته2-1-1  

 33    : گرايش توسعه تخصصهاي صنعتي استان3-1-1  

 : گرايش توسعه تخصصهاي صنعتي در استان و 1-3-1-1   

 32    كشور جايگاه نسبي آن در                                            

 39 : گرايش توسعه بخش صنعت درشهرستانهاي استان2-3-1-1   

 : گرايش توسعه تخصصهاي صنعتي در شهرستانهاي3-3-1-1   

 22       استان                                           

 42   : تحليل تخصصهاي صنعتي  در زيربخش صنايع بزرگ استان2-1 

 تي زيربخش صنايع بزرگ استان در وضع: تخصصهاي صنع1-2-1  

42        موجود                             

42      : تعداد كارگاه1-1-2-1   

44     : تعداد شاغالن2-1-2-1   

 45      : ارزش افزوده3-1-2-1   

47     : سرمايه گذاري ثابت 2-1-2-1   

 51 يع بزرگ استان: ساختار فضايي تخصصهاي صنعتي زيربخش صنا2-2-1  

 51     : تعداد كارگاهها 1-2-2-1   

 51     : تعداد شاغالن2-2-2-1   

 52     : ارزش افزوده 3-2-2-1   

 52     : سرمايه گذاري ثابت 2-2-2-1   
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 صفحه                 عنوان 

 

 : تحول تخصصهاي صنعتي زيربخش صنايع بزرگ استان در دهه3-2-1  

 52        گذشته    

 52     : تعداد  كارگاه 1-3-2-1   

 52     : تعداد شاغالن2-3-2-1   

 54     : ارزش افزوده 3-3-2-1   

 57    : تحليل زنجيره هاي توليد و خوشه هاي صنعتي 3-1 

 : تحليل شيوه هاي غالب توليد و سطح فناوري مورد استفاده در رشتـــه2-1 

 71      فعاليتهاي صنعتي اصلي استان  

 03    : تحليل شاخصهاي اصلي اقتصاد صنعتي استان4-1 

 : عملكرد بخش صنعت و جايگاه نسبي آن در نظام اقتصــادي1-4-1  

03        استان   

 01   : موقعيت نسبي بخش صنعت در استان و كشور2-4-1  

 01    : تمركز نسبي رشته فعاليتهاي صنعتي 3-4-1  

 02   در نظام اقتصادي استان : نقش قبلي صنعت2-4-1  

 02 : موقعيت اقتصاد صنعتي استان نسبت به ساير استانهاي كشور4-4-1  

 03    : اهميت نسبي صنايع كوچك و بزرگ5-4-1  

 03    : تمركزگرايي در فعاليتهاي صنعتي7-4-1  

 02 : ساختار رشته فعاليتي بخش صنعت در شهرستانهاي استان0-4-1  

 92  درجه تخصصي شدن بخش صنعت استان : شاخص9-4-1  

 92   : شاخص تغيير ساختاري بخش صنعت استان13-4-1  

 92      : ضريب سرمايه گذاري11-4-1  

 93   : متوسط تعداد كاركنان هر واحد صنعتي 12-4-1  

 94      : تحليل بهره وري عوامل توليد 5-1 

 و رشته فعاليتهاي : بهره وري كل عوامل توليد در بخش صنعت1-5-1  

 95       عمده صنعتي    

 97  : بهره وري كل عوامل توليد در صنايع بزرگ استان2-5-1  

 90   : بهره وري نيروي كار در صنايع بزرگ استان3-5-1  

 99  : بهره وري نيروي كار در صنايع كوچك و بزرگ استان2-5-1  
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 صفحه                 عنوان 

 

 134         استان: ساختار معدني 2

 134       : قابليت هاي معدني استان 1-2 

 135       : منطقه مغان1-1-2  

 137      : منطقه مشكين شهر2-1-2  

 130       : منطقه اردبيل3-1-2  

 139       : منطقه خلخال2-1-2  

 111        : تعداد معادن2-2 

 112       : ظرفيت توليد معادن3-2 

 113       يره قطعي معادن: ذخ2-2 

 117     : صنايع فرآوري و بهره برداري از معادن4-2 

119   : تحليل سطح فناوري به كار گرفته شده در معادن استان5-2 

 123       : بهره وري عوامل توليد7-2 

 121      : جايگاه بخش معدن استان در كشور0-2 

 124   تفكيك نوع معادن : ويژگيهاي عملكرد بخش معدن استان به9-2 

 120    : بهره وري عوامل توليد در بخش معدن استان13-2 

 133 : ويژگيهاي عملكردي بخش معدن در شهرستانهاي استان1-13-2  

 133     : جايگاه نسبي معدني شهرستانها در استان11-2 

 134   : بهره وري عوامل توليد در بخش معدن شهرستانهاي استان12-2 

 135       : ويژگيهاي شهركهاي صنعتي 1تپيوس

 127     1304: مشخصات عمومي معادن استان در سال 2پيوست

 129 : فهرست طرح هاي صنعتي استان اردبيل براساس طرح آمايش صنعت و معدن3پيوست 

 153  : فرصتهاي سرمايه گذاري در شهركها و نواحي صنعتي استان اردبيل2پيوست 
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 ت جداولفهرس

 

 صفحه                 وان عن

 

 (: مهمترين تخصصهاي صنعتي شهرستانهاي استان اردبيل از منظر اشتغال 1-1جدول)

 12     و سرمايه گذاري صنعتي در وضع موجود  

 (: تعداد كارگاههاي صنعتي فعال در شهرستانهاي استان اردبيل به تفكيك1-2جدول)

 14     1304رشته فعاليتهاي صنعتي در سال   

 (: ساختار رشته فعاليتي كارگاههاي صنعتي فعال در شهرستانهاي استـــان1-3جدول)

 15       1304اردبيل در سال   

 (: سهم نسبي هر شهرستان از تعداد كل كارگاههاي صنعتي فعال استـــان1-2جدول)

 17   1304اردبل به تفكيك رشته فعاليتهاي صنعتي در سال   

 ي توزيع تعداد كارگاههاي صنعتي فعال برحسب رشتـــــه(: ضريب مكان1-4جدول)

 10  1304فعاليتهاي صنعتي در شهرستانهاي استان اردبيل در سال   

 (: ظرفيت اشتغال كارگاههاي صنعتي فعال استان اردبيل به تفكيك رشتـه1-5جدول)

 19      1304فعاليتهاي صنعتي در سال   

 فيت اشتغال كارگاههاي صنعتي فعال شهرستانهاي(: ساختار رشته فعاليتي ظر1-7جدول)

 23      1304استان اردبيل در سال   

 (: سهم نسبي هر شهرستان از ظرفيت اشتغال كارگاههاي صنعتي فعــــال 1-0جدول)

 21  1304استان اردبيل به تفكيك رشته فعاليتهاي صنعتي در سال   

 گاههاي صنعتي فعال برحســب(: ضريب مكاني توزيع ظرفيت اشتغال كار1-9جدول)

 22     رشته فعاليتهاي صنعتي در شهرستان   

 (: حجم سرمايه ثابت كارگاههاي صنعتي فعال شهرستانهاي استان اردبيل1-13جدول)

 23    1304به تفكيك رشته فعاليتهاي صنعتي در سال   

 عــــال(: ساختار رشته فعاليتي حجم سرمايه ثابت كارگاههاي صنعتي ف1-11جدول)

 22    1304شهرستانهاي استان اردبيل در سال   

 (: سهم نسبي هر شهرستان از حجم سرمايه ثابت كارگاههاي صنعي فعال 1-12جدول)

 24  1304استان اردبيل به تفكيك رشته فعاليتهاي صنعتي در سال   
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 صفحه                 عنوان 

 

 بت كارگاههاي صنعتي فعـــــال(: ضريب مكاني توزيع حجم سرمايه ثا1-13جدول)

 برحسب رشته فعاليتهاي صنعتي در شهرستانهاي استان اردبيــل در   

 25        1304سال   

 (: مقايسه تعداد كارگاهها و تعداد شاغالن بخش صنعت استان به تفكيك 1-12جدول)

 29   1301و  1373رشته فعاليتهاي صنعتي در سالهاي   

 عداد مجوزهاي صنعتي صادر شده براي استان اردبيل و كــل(: مقايسه ت1-14جدول)

 35     1304تا  1303كشور در سالهاي   

 (: مقايسه ظرفيت اشتغال در مجوزهاي صنعتي صادر شده براي استــان1-15جدول)

 37    1304تا  1303اردبيل و كل كشور در سالهاي   

 عتي صادر شده براي استان (: مقايسه ميزان سرمايه ثابت مجوزهاي صن1-17جدول)

 30    1304تا  1303اردبيل و كل كشور در سالهاي   

 (: شاخص گرايش توسعه در تعداد مجوزهاي صنعتي صادر شده بـــراي1-10جدول)

 23   1304تا  1303شهرستانهاي استان اردبيل در سالهاي   

 ادر شده(: شاخص گرايش توسعه در ظرفيت اشتغال مجوزهاي صنعتي ص1-19جدول)

 21  1304تا  1303براي شهرستانهاي استان اردبيل در سالهاي   

 (: شاخص گرايش توسعه در سرمايه ثابت مجوزهاي صنعتي صادر شــده1-23جدول)

 21  1304تا  1303براي شهرستانهاي استان اردبيل در سالهاي   

 يــل در (: شاخص گرايش كلي توسعه صنعتي در شهرستانهاي استان اردب1-21جدول)

 21       1304تا  1303سالهاي   

 (: تعداد مجوزهاي صنعتي صادر شده براي شهرستانهاي استان اردبيــل 1-22جدول)

 24  1304تا  1303به تفكيك رشته فعاليتهاي صنعتي در سالهاي   

 (: ساختار رشته فعاليتي تعداد مجوزهاي صنعتي صادر شده بـــــــراي1-23جدول)

 24    1304تا  1303ي استان اردبيل شهرستانها  

 (: سهم نسبي هر شهرستان در تعداد مجوزهاي صنعتي صادر شده براي 1-22جدول)

 تا  1303استان اردبيل به تفكيك رشته فعاليتهاي صنعتي در سالهاي   

  1304         27 
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 صفحه                 عنوان 

 

 ادر شده براي شهرستانهاي استان (: ظرفيت اشتغال مجوزهاي صنعتي ص1-24جدول)

 20 1304تا  1303اردبيل برحسب رشته فعاليتهاي صنعتي در سالهاي   

 (: ساختار رشته فعاليتي ظرفيت اشتغال مجوزهاي صنعتي صادر شـــده1-25جدول)

 29  1304تا  1303براي شهرستانهاي استان اردبيل در سالهاي   

 كل ظرفيت اشتغال مجوزهاي صنعتـــي (: سهم نسبي هر شهرستان در1-27جدول)

 صادر شده براي استان اردبيل به تفكيك رشته فعاليتهاي صنعتي در   

 43       1304تا  1303سالهاي   

 (: سرمايه ثابت پيش بيني شده در مجوزهاي صنعتي صادر شده بــراي 1-20جدول)

 ـي درشهرستانهاي استان اردبيل به تفكيك رشته فعاليتهاي صنعتـــ  

 41       1304تا  1303سالهاي   

 (: ساختار رشته فعاليتي سرمايه ثابت منظور شده در مجوزهاي صنعتــي1-29جدول)

 42 1304تا  1303صادر شده براي شهرستانهاي استان اردبيل در سالهاي   

 (: سهم نسبي هر شهرستان در سرمايه ثابت منظور شده در مجوزهـــاي 1-33جدول)

 صادر شده براي استان اردبيل برحسب رشته فعاليتهاي صنعتيصنعتي   

 43      1304تا  1303در سالهاي   

 49  1302(: ويژگيهاي عملكرد كارگاههاي بزرگ صنعتي كشور در سال 1-31جدول)

 (: ويژگيهاي عملكردي كارگاههاي بزرگ صنعتي استان اردبيل در سال 1-32جدول)

  1302         53 

 : ساختار رشته فعاليتي ويژگيهاي كارگاههاي بزرگ صنعتي استــــان(1-33جدول)

 53       1302اردبيل در سال   

 (: سهم نسبي اشتغال، ارزش افزوده و تشكيل سرمايه ثابت كارگاههاي 1-32جدول)

 51   1302بزرگ صنعتي استان اردبيل در كل كشور در سال   

 بزرگ صنعتي در شهرستانهاي استان (: ويژگيهاي عملكرد كارگاههاي 1-34جدول)

 52       1302اردبيل در سال   

 (: پراكنش شهرستان اشتغال، ارزش افزوده و سرمايه گذاري كارگاههاي 1-35جدول)

 52    1302بزرگ صنعتي استان اردبيل در سال   

 (: تحول تعداد كارگاه اشتغال و ارزش افزوده كارگاههاي بزرگ صنعتي 1-37جدول)

 55     1302تا  1372تان اردبيل در سالهاي اس  
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 (: تحول تعداد كارگاههاي بزرگ صنعتي و تعداد شاغالن و ارزش افزوده1-30جدول)

 55    1302تا  1372آنها در كل كشور در سالهاي   

 و كل  (: برآورد اندازه سطح فناوري توليد دربخش صنعت استان اردبيل1-39جدول)

 كشور به تفكيك رشته فعاليتهاي صنعتي از طريق ساختار توزيع شاغالن  

 75    1301برحسب اندازه واحدهاي صنعتي در سال   

 (: برآورد اندازه سطح فناوري توليد در بخش صنعت استان اردبيل و كل 1-23جدول)

 كشور به تفكيك رشته فعاليتهاي صنعتي از طريق ساختار توزيع ارزش  

 70   1301افزوده برحسب اندازه واحدهاي صنعتي در سال   

 (: ضريب مكاني توزيع تعداد كارگاههاي صنعتي فعال برحسب رشتـــه1-21جدول)

 05  1304فعاليتهاي صنعتي در شهرستانهاي استان اردبيل در سال   

 (: ضريب مكاني توزيع ظرفيت اشتغال كارگاههاي صنعتي فعال برحسب 1-22جدول)

 07     رشته فعاليتهاي صنعتي در شهرستان  

 (: ضريب مكاني توزيع حجم سرمايه ثابت كارگاههاي صنعتي فعـــــال1-23جدول)

 برحسب رشته فعاليتهاي صنعتي در شهرستانهاي استان اردبيل در سال  

  1304         00  

 نهـاي (: ضريب مكاني تعداد مجوزهاي صنعتي صادر شده براي شهرستا1-22جدول) 

 1303استان اردبيل به تفكيك رشته فعاليتهاي صنعتي در سالهــاي   

 09        1304تا   

 (: ضريب مكاني ظرفيت اشتغال مجوزهاي صنعتي صادر شده بــــراي 1-24جدول)

 شهرستانهاي استان اردبيل به تفكيك رشته فعاليتهاي صنعتــــي در  

 93       1304تا  1303سال   

 (: ضريب مكاني حجم سرمايه ثابت منظور شده در مجوزهاي صنعتــي 1-25جدول)

 صادر شده براي شهرستانهاي استان اردبيل به تفكيك رشته فعاليتهاي   

 91      1304تا  1303صنعتي در سال   

 (: اندازه ضريب سرمايه گذاري و متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه بزرگ1-27جدول)

 92   1302دبيل و كل كشور در سال صنعتي در استان ار  

 (: برآورد بهره وري كل عوامل توليد در بخش صنعت به تفكيك رشتـــه1-20جدول)

 131  1303و  1379فعاليتهاي صنعتي در استان اردبيل در سالهاي   
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 ك رشتـــه(: برآورد بهره وري كل عوامل توليد در بخش صنعت به تفكي1-29جدول)

 132    1303و  1379فعاليتهاي صنعتي در سالهاي   

 (: بهره وري عوامل توليد در صنايع بزرگ استان اردبيل و كل كشــــور 1-43جدول)

 133    1302به تفكيك رشته فعاليتهاي صنعتي در سال   

 (: بهره وري عوامل توليد در صنايع بزرگ استان و كل كشور به تفكيـك1-41جدول)

 133     1302رشته فعاليتهاي صنعتي در سال   

 (: بهره وري نيروي كار در كارگاههاي كوچك و بزرگ بخش صنعـــت1-42جدول)

 132 1301استان اردبيل و كشور به تفكيك رشته فعاليتهاي صنعتي در سال  

 (: توزيع )مطلق، نسبي( تعداد معادن فعال استان اردبيل به تفكيك نوع ماده 2-1جدول)

 112     1305معدني و شهرستان در سال   

 (: توزيع )مطلق، نسبي( ظرفيت توليد ساالنه معادن فعال استان اردبيــــل 2-2جدول)

 114   1305به تفكيك نوع ماده معدني و شهرستان در سال   

 (: توزيع )مطلق، نسبي( مقدار ذخيره قطعي معادن استان اردبيل به تفكيـك 2-3جدول)

 115    1305ده معدني و شهرستان در سال نوع ما  

 تا 1372(: روند تحول ويژگيهاي بخش معدن در استان اردبيل در سالهاي 2-2جدول)

  1302         123 

 122  1302تا  1372(: روند تحول ويژگيهاي بخش معدن كشور در سال 2-4جدول)

 اردبيل در كشور در(: روند تحول نسبت اندازه ويژگيهاي بخش معدن استان 2-5جدول)

 124       1302تا  1372سالهاي   

 (: اندازه كميتهاي اساسي فعاليت بخش معدن در كشور به تفكيك نوع معدن 2-7جدول)

 129        1302در سال   

 (: اندازه كميتهاي اساسي فعاليت بخش معدن برحسب نوع معدن در استان 2-0جدول)

 129       1302اردبيل در سال   

 (: اندازه كميتهاي كالن بخش معدن استان اردبيل برحسب نوع معدن در 2-9ول)جد

 129        1302سال   

 (: بهره وري عوامل توليد در بخش معدن كشور و استان اردبيل برحسب 2-13جدول)

 133      1302نوع معدن در سال   
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 ي فعاليت بخش معدن در شهرستانهاي استــــان (: اندازه كميتهاي اصل2-11جدول)

 132       1302اردبيل در سال   

 (: اندازه شاخصهاي اقتصادي فعاليت بخش معدن در شهرستانهاي استان 2-12جدول)

 132       1302اردبيل در سال   

 (: اندازه بهره وري عوامل توليد در بخش معدن شهرستانهاي استـــان 2-13جدول)

 134       1302يل در سال اردب  

 

 جداول پيوست

 (1)پيوست 
 123    (: مشخصات عمومي شهركهاي صنعتي استان اردبيل 1جدول )

 125    (: مشخصات عمومي نواحي صنعتي استان اردبيل 2جدول )

 

 (2)پيوست 
 127   1304(: مشخصات عمومي معادن شهرستان اردبيل در سال 1جدول )

 127   1304ي معادن شهرستان خلخال در سال (: مشخصات عموم2جدول )

 127   1304(: مشخصات عمومي معادن شهرستان كوثر در سال 3جدول )

 127   1304(: مشخصات عمومي معادن شهرستان گرمي در سال 2جدول )

 120  1304(: مشخصات عمومي معادن شهرستان مشگين شهر در سال 4جدول )

 120   1304ستان نمين در سال (: مشخصات عمومي معادن شهر5جدول )

 120    1304(: مشخصات عمومي معادن شهرستان نير در سال 7جدول )

 

 (3) پيوست
 143   (: عناوين طرحهاي صنعتي براساس آمايش صنعت و معدن 1جدول )

 (: طرحهاي صنعتي و معدني جهت سرمايه گذاري در استان اردبيل 2جدول )

 152    93الي  07ي كشور طي سالهاي براساس آمايش صنعت             

 

 (4)پيوست 

 152       (: فرصتهاي سرمايه گذاري 1جدول )
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 : تحليل زمينه هاي فعاليت اقتصادي بخش صنعت و معدن1

 پيشگفتار 

 

 ساختار صنعتي استان )الف(:

در چهـار بررسي و تحليل ساختار صنعتي استان، در چارچوب مفاد شرح خدمات طـرح، 

 تقطيع تحليلي زير انجام شده است: برش و

 تحليل تخصصهاي صنعتي استان -

 تحليل زنجيره هاي توليد و خوشه هاي صنعتي -

 تحليل شيوه هاي غالب توليد وسطح فنآوري مورد استفاده در رشته فعاليتهاي صنعتي  -

 تحليل شاخصهاي اصلي اقتصاد صنعتي استان -

 

 تحليل تخصصهاي صنعتي استان ) ب (:

تحليل تخصصهاي صنعتي استان به منظور تعيين ساختار رشته فعـاليتي بخـش بررسي و  

صــنعتي اســتان از منظــر ويژگيهــا و مشخصــه هــاي اصــلي ســاختاري و عملكــردي فعاليتهــاي 

ارزش توليـدات و....( ارزش افزوده ، سـرمايه گـذاري ،تعداد شاغالن،مانند تعداد كارگاه،صنعتي)

ي شود كه نقش و جايگـاه نسـبي هريـك از رشـته فعاليتهـاي انجام شده و برپايه آن مشخص م

صنعتي در ايجاد اشتغال و ارزش افزوده، سرمايه گذاري و... در بخش صـنعت اسـتان چيسـت  

انتظام فضايي ) پراكندگي( تخصصهاي صنعتي استان در شهرستانهاي تابعه آن چگونه است  و... 

 زير در دسترس است: براي انجام اين كار سه منبع آماري و اطالعاتي

بانك اطالعاتي وزارت صنايع و معادن از تعداد مجوزهاي كارگاههاي صنعتي و تعداد  -

شاغالن و مبلغ سرمايه گذاري ثابت آنها كه بر پايه آن، اين مميزه ها در كارگاههـاي 

استان به تفكيك رشته فعاليتهاي صنعتي و شهرستانهاي تابعه آن مـورد بررسـي  فعال

 رد.قرار مي گي

داراي ده نفر كاركن و بيشتر( صنعتي استان كـه بـر آمار گيري از كارگاههاي بزرگ ) -

پايه آن كمكهاي ساختاري و عملكردي زيربخش صنايع بزرگ استان و تحـول آن در 

 طول زمان قابل تحليل است.

كـه  1301و سرشماري عمومي كارگاهي سال  1373سرشماري صنعت و معدن سال  -

 تخصصهاي صنعتي استان از منظر اشتغال است. مبناي تحليل تحول
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گزارش ، با توجه به ظرفيتهاي اطالعاتي و آماري ايـن منـابع، تخصصـهاي در ادامه اين           

صنعتي استان و ويژگيهاي عملكردي آنها مورد بحث قرار گرفته است، ليكن قبل از آن توجه به 

 موارد زير حايز اهميت اساسي است:

اطالعاتي وزارت صنايع و معادن در برگيرنده آمار آن دسته از كارگاههاي  آمارهاي بانك .1

صنعتي است كه از اين سازمان مجوز گرفته اند. با توجه به اين كه برخـي از كارگاههـاي 

صنعتي از ساير سازمانهاي ذيربط ) مانند وزارت جهاد كشاورزي، سازمان صـنايع دسـتي، 

اند و يا حتي ممكن است بدون مجوز رسمي باشند، لـذا وزارت بازرگاني و...( مجوز گرفته 

آمارهاي بانك اطالعاتي وزارت صنايع و معادن ) و سازمان هـاي وابسـته بـه آن( تمـام 

 كارگاههاي صنعتي )بخش صنعت( را تحت پوشش قرار نمي دهد. 

اي در مقابل، جامعه آماري آمارهاي ارائه شده توسط مركز آمار ايران شامل كليه كارگاهه

صنعتي كشور مي شود، فارغ از اين كه مجوز فعاليت خود را از كـدام سـازمان و دسـتگاه 

ي مسئول گرفته باشند و يا اين كه حتي فاقد مجوز رسمي فعاليت باشند و  لذا بخش ياجرا

 صنعت را تحت پوشش قرار مي دهند.

رگاههـا باشـد، آمارهاي بانك اطالعاتي وزارت صنايع و معادن بيش از آن كه متكي به كا .2

نشان دهنده تعداد مجوزهايي است كه اين سازمان بـراي ايجـاد، تجهيـز، تاسـيه، بهـره 

برداري ، توسعه و... كارگاههاي صنعتي صادر كرده است، فارغ از اين كه اين كارگاهها در 

ماري مورد نظر در چه وضعيت فعاليتي هستند. بر پايه تعـاري  مـورد عمـل ايـن دوره آ

اتي ، كارگاههاي صنعتي فعال شامل آن دسته از واحدهاي صنعتي مي شود كه بانك اطالع

درصد، گواهي فعاليت  133داراي يكي از مجوزهاي جواز تاسيه، طرح توسعه يا پيشرفت 

صنعتي، كارت شناسايي، پروانه تاسيه سابق، پروانه بهره برداري يا مكمل باشند، فارغ از 

نظر داراي فعاليت توليدي بوده و يا به عللي تعطيـل و  اين كه اين كارگاهها در سال مورد

در آمارهـاي مركـز آمـار ايـران آن يا... بوده باشد. در مقابل، كارگاههاي صـنعتي فعـال 

و يا حداقل بخشي از آن( مشغول كار و كارگاههايي هستند كه در سال آماري مورد نظر )

 فعاليت توليدي بوده است.

ظرهاي متفاوت ) مانند نوع محصوالت توليـدي، حجـم توليـد، كارگاههاي صنعتي را از من .3

 تكنولوژي توليد، تعدادكاركنان، گستره جغرافيايي بازار و...( مي توان طبقه بنـدي كـرده و 

 كارگاههاي داراي ويژگيهاي مشابه را دريك گروه يا دسته طبقه بندي كرد.

 رشـته فعـاليتي ايـن  يكي از انواع طبقه بنديهاي كارگاههـاي صـنعتي ، طبقـه بنـدي

كارگاهها برپايه نوع محصوالت توليدي آنهـا مـي باشـد. ايـن طبقـه بنـدي براسـاس 

و در  (ISIC)دستورالعمل طبقه بندي استاندارد بين المللي رشته فعاليتهاي اقتصـادي 
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بسته به  )چهار سطح تفصيلي انجام مي شود. كارگاههاي تحت شمول هر رشته فعاليت

مجموعه كارگاههايي هستند كه دامنه اي خاص) ولي متنوع( دي(سطح تفصيلي طبقه بن

از محصوالت صنعتي داراي موارد اشتراك معين) طبق تعري  دستورالعمل( را توليـد 

كنند. مثالً ، كارگاههاي رشته فعاليت صنايع توليد ذغال كك، فرآورده هـاي نفتـي مي

روغن موتور، يك كارخانه توليد و... مي تواند يك پااليشگاه بزرگ، يك كارخانه توليد 

سوخته هسته اي و فرآوري مواد راديواكتيويته تا يـك واحـد كوچـك تصـيفه روغـن 

 سوخته يا توليد گازهاي صنعتي باشد.

  يكي ديگر از انواع طبقه بندي هاي كارگاههاي صـنعتي، طبقـه بنـدي ايـن كارگاههـا

، بسته بـه مـورد و اهـدا  تعداد كاركنان( آنها است. اين طبقه بنديبرحسب اندازه)

مورد نظر از آن، به گونه هـاي مختلـ  انجـام مـي شـود. يكـي از ايـن گونـه هـاي 

بندي، تفكيك كارگاههاي صنعتي به كارگاههاي كوچك و بزرگ مـي باشـد كـه طبقه

بندي، مارهاي صنعتي مركز آمار ايران براساس آن ارائه مي شود. در اين طبقهغالب آ

مـاري مـورد نظـر كـه متوسـط اي صنعتي فعال كشور در سال آآن دسته از كارگاهه

نفـر باشـد بـه عنـوان كارگـاه كوچـك و  13تعداد كاركنان آنها در اين سال كمتر از 

 شوند.نفر كاركن و بيشتر به عنوان كارگاه بزرگ طبقه بندي مي 13كارگاههاي داراي 

صنعتي در سطح كد دورقمي و  در ادامه اين گزارش، از طبقه بندي رشته فعاليتي كارگاههاي

نيز از طبقه بندي كارگاههاي صنعتي به تفكيك كارگاههاي كوچك و بزرگ، مطـابق توضـيحات 

 استفاده شده است.باال،

با توجه به امكانات منابع آماري مورد اسـتفاده، مطالعـات وضـع موجـود بخـش صـنعت  .2

ــتان) ــادي ( اس ــهاي اقتص ــد سايربخش ــيم همانن ــتان و تقس ــطح اس ــي در س ات سياس

( انجام شده است. بر پايه بروندادهاي تحليلي اين مطالعات ، كل استان  شهرستانها رسمي)

به نواحي و حوزه هاي آمايشي دوازده گانه اي تقسيم شده و راهبردهاي پيشنهادي طـرح 

آمايش استان براي اين نواحي و حوزه ها ارائه شده است كه در قالـب مطالعـات تكميلـي 

به شهرستانهاي استان نيز مي باشد. تذكر مجدد ايـن نكتـه خـالي از فايـده  قابل انتساب

نيست كه برنامه آمايش استان كل بخش صنعت ) و سايربخشهاي اقتصادي( آن را تحت 

پوشش خود قرار مي دهد و الزامات ناشي از آن بايد توسط دستگاههاي اجرايي ذيـربط و 

ن صنايع و معادن اسـتان و...( مـورد توجـه مسئول و در اين بخش ) و از آن جمله سازما

 قرار گرفته و در برنامه ريزيهاي بخشي آن ملحوظ شود.

اعـداد نسـبي و  تحليلهاي انجام شده در اين گزارش ، بسته به مورد، بر پايه اعداد مطلق، .4

اعداد شاخص انجام شده است كه در متن گزارش تصريح شده است و در استفاده از آنها 
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مفهومي هريك مورد توجه جدي قرار گيرد. از آن جملـه، ضـرايب و اعـداد  بايد محتوي

شاخصي در گزارش اشاره شده است كه محتوي اين شاخصها، به ايجـاز، در زيـر توضـيح 

عموماً براي مقايسه هاي زماني و مكاني و رشته فعاليتي مـورد داده مي شود. اين شاخصها 

ضعيت يك مكان يا رشته فعاليت در يـك زمـان استفاده قرار گرفته و كمتر براي تعيين و

 معيني به كار برده مي شود.

 ،فعاليتهـاي پايـه  ضريب مكاني )اشتغال، ارزش افـزوده و...( كـه بـر پايـه انـدازه آن

)فعاليتهايي كه از تمركز نسبي بيشتر اشتغال ، ارزش افزوده و يا... در استان نسبت به 

بت بـه كـل اسـتان برخـوردار هسـتند( و كل كشور و يا در شهرستانهاي اسـتان نسـ

يافعاليتهاي تبعي )فعاليتهايي كه از تمركز نسبي اشتغال، ارزش افزوده و  ... يا كمتـري 

در استان نسبت به كل كشور و يـا در شهرسـتانهاي اسـتان نسـبت بـه كـل اسـتان 

برخوردار هستند( در استان )يا شهرستانهاي آن مشخص مي شـود. اگـر انـدازه ايـن 

ب براي يك رشته فعاليت بزرگتر از يك باشد آن رشته فعاليت به عنوان پايـه و ضري

اگر كوچكتر از يك باشد به عنوان فعاليت تبعي طبقه بندي مي شود. با پذيرش برخي 

پيش فرضها )مانند همساني تكنولوژي توليد و الگوي مصـر  و...( ، رشـته فعاليتهـاي 

صادراتي و رشته فعاليتهاي تبعي نشان دهنده پايه نشان دهنده نقاط قوت و فرصتهاي 

نقاط ضع  نسبي و تهديدهاي نظام اقتصادي و وابسـتگي آن بـه خـارز از محـدوده 

 باشد.مورد نظر و واردات مي
 jدر شهرستان  jدر صنعت  اشتغال )ارزش افزوده،...(

 jدر شهرستان jيت صنعتي ضريب مكاني رشته فعال=    jاشتغال )ارزش افزوده،...( در بخش صنعت شهرستان 

 در استان jاشتغال )ارزش افزوده،...( در صنعت 

 اشتغال)ارزش افزوده،...( در بخش صنعت استان

برهمين اساس مي توان ضريب مكاني هررشته فعاليت صنعتي در استان را در قياس بـا 

بـه  آن در كل كشور و نيز ضريب مكاني كل بخش صنعتي در كل نظام اقتصادي استان نسـبت

 كل كشور و يا شهرستانهاي استان نسبت به كل استان را برآورد كرد.

  ( نشـان 133شاخص تخصصي شدن فعاليتهاي اقتصادي كه اندازه آن )بـين صـفر تـا

دهنده  ميزان تنوع فعاليتها در نظام اقتصادي ) و يا رشته فعاليتهاي صنعتي در داخـل 

شد. هر چه تنوع فعاليتها در نظام بخش صنعت( و سهم نسبي هريك از فعاليتها مي با

اقتصادي ) و يا تنوع رشته فعاليتهاي صنعتي در بخش صنعت( بيشـتر و سـهم نسـبي 

)اشتغال، ارزش افزوده و يا ...( فعاليتهاي در نظام اقتصادي ) يا رشته فعاليتهاي صنعتي 

هـد در داخل بخش صنعتي ( به هم نزديكتر باشد، اندازه اين شاخص نيز كوچكتر خوا

بود. بنابراين بزرگتر بودن اندازه اين شاخص نشان دهنده تنوع كمتـر فعاليتهـاو غلبـه 
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مي باشد. اندازه اين شاخص از رابطه زير  هابيشتر يك يا چند فعاليت بر ديگر فعاليت

هاي مختل  در نظـام اقتصـادي و يـا رشـته به دست مي آيد كه آن را براي فعاليت

عت در استان و هريك از شهرسـتانهاي آن مـي تـوان فعاليتهاي صنعتي در بخش صن

 محاسبه كرد.

n

n
PPP ...

2

2

2

1
شاخص تخصصي شدن در بخش صنعت = 

كه درآن  
12

,,..., PPP
n

ارزش افـزوده يـا...( رشـته  ) نشان دهنده سهم درصدي اشـتغال

ت در محـدوده ( بخـش صـنع ارزش افـزوده يـا فعاليتهاي صـنعتي مختلـ  در كـل اشـتغال )

 استان، شهرستان يا...( مي باشد. جغرافيايي مورد نظر )

 ( يا  شاخص تغيير ساختاري كه برپايه اندازه آن مي توان تغيير ساختار نظام اقتصادي

 دراستان، شهرستان يـا...( را ( در يك محدوده جغرافيايي معين ) يك بخش اقتصادي

تغيير كرده  133تا   3زه اين شاخص بين طول يك دوره زماني اندازه گيري كرد. اندا

و بيشتر بودن اندازه آن به معني تغيير ساختاري بيشـتر نظـام اقتصـادي ) يـا بخـش 

اقتصادي( در دوره زماني مورد بررسي است. اين شاخص براساس رابطه زير به دست 

 مي آيد:

2

...{
2211 nn

qPqPqP  = ظرموردن افياييغرمحدوده جشاخص تغيير ساختاري دربخش صنعت در 

 

كه درآن 
1

q 1و
P( رشـته به ترتيب نشان دهنده سهم درصدي اشتغال )..ارزش افـزود يـا

دركل بخش صنعت در سال ابتدا و انتهاي دوره زماني مورد بررسـي در  iصنعتي  فعاليت

 ...( مي باشد.محدوده جغرافيايي مورد نظر ) استان، شهرستان يا

 اشـتغال، ارزش  آن، چگونگي توزيع امكانـات ) شاخص سطح تمركز كه بر پايه اندازه

( در تقســيمات جغرافيــايي  يــا هــر بخــش اقتصــادي افــزوده يــا...( نظــام اقتصــادي)

شهرستان يا...( پهنه آمايشي مورد بررسي ) استان يا ...( مشـخص مـي شـود كـه از  )

 در نوسان ا ست. 133تا  3و بين  زير به دست مي آيدرابطه 

2

1






n

j

jj
yx

 = ميزان تمركز رشته فعاليت صنعتي مورد نظر

در اين رابطه 
j

x يـا هـر متغيـر مناسـب ديگـر(  نشان دهنده سهم درصـدي مسـاحت (

در استان و  jشهرستان 
j

yارزش افزوده يا...( رشته  هنده سهم درصدي اشتغالنشان د (

در كل مقدار متناظر آن در استان مي باشد. بزرگتر  jفعاليت صنعتي مورد نظر شهرستان 
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تر و تمركز شـديدتر آن رشـته فعاليـت  بودن اندازه اين شاخص به معني توزيع نامتعادل

 .صنعتي دريك يا چند محدوده جغرافيايي خاص استان مي باشد
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 تحليل تخصصهاي صنعتي در كل بخش صنعت استان:1-1

 

 تخصصهاي صنعتي استان در وضع موجود  :1-1-1

 

كارگاههاي صنعتي فعـال  وضع موجودبر پايه اطالعات در دسترس، مهمترين ويژگيهاي  

 مسـتخرز) 1304استان برحسب رشته فعاليتهاي صنعتي و به تفكيك شهرستانها در پايان سـال 

و تحليـل عات اخذ شده از سازمان صنايع و معادن استان اردبيل( در چـارچوب شـناخت از اطال

 صنعتي در استان وشهرستانهاي تابعه آن، به شرح اجمالي زير عبارت است از: تخصصهاي

 
 تعداد كارگاهها : 1-1-1-1

كارگـاه اسـت. سـاختار رشـته  713تعداد كل كارگاههاي صنعتي فعال استان بـالغ بـر  

 ي اين كارگاهها در استان وشهرستانهاي آن نشان مي دهد:فعاليت

بيشترين تعداد كارگاههاي صنعتي فعال استان مربوط به صنايع توليد سـاير محصـوالت  

صنايع توليـد كارگاه( ، 141كارگاه(، صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها) 143غيرفلزي )

 43صـنايع توليـدچوب و محصـوالت چـوبي )كارگـاه( و  52محصوالت الستيكي و پالسـتيكي )

درصـد تعـداد كـل  2/7درصـد و  9درصـد،  2/21درصـد،  4/21كارگاه( است كه به ترتيب 

كارگاه ( و صنايع دباغي و پرداخـت  2فعال استان مي باشد. صنايع بازيافت ) نعتيكارگاههاي ص

اري و دفتـري و صـنايع صنايع توليد ماشـينهاي ادچرم، صنايع توليد  كك و فرآورده هاي نفتي،

كارگاه( رشته فعاليتهاي صنعتي هسـتند كـه كمتـرين  3هركدام با توليد ابزار پزشكي و اپتيكي )

تعداد كارگاه فعال در استان مي باشند و سهم نسبي آنها از كل كارگاههاي صنعتي فعـال اسـتان 

 درصد است. 23جمعاً كمتر از 

درصـد( درشهرسـتان  4/71كارگـاه ) 413اد تعداز كل كارگاههاي صنعتي فعال استان، 

در درصـد( 5/5كارگـاه ) 27درصـد( در شهرسـتان پـارس آبـاد و  2/7كـا رگـاه ) 41اردبيل، 

شهرستان نمين مشغول كار هستند كه به ترتيب شهرستانها داراي بيشترين تعداد كارگاه صنعتي 

درصـد( و  5/3رگـاه )كا 2فعال در استان مي باشـند. بـه همـين ترتيـب، شهرسـتان كـوثر بـا 

درصد( از كارگاههاي صنعتي فعـال  7/1كارگاه ) 12شهرستانهاي بيله سوار و گرمي هر كدام با 

شهرستانهاي داراي كمترين تعداد كارگاههاي صنعتي فعـال در اسـتان مـي باشـند، سـهم استان،

اسـتان در  نسبي كارگاههاي صنعتي فعال ساير شهرستانها از كل تعداد كارگاههاي صنعتي فعـال

درصـد  0/1درصد و شهرستان نيـر  1/2درصد، شهرستان مشگين شهر  9/2شهرستان خلخال 

 مي باشد.
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الگوي پراكنش تعداد كارگاههاي فعال صنعتي استان در شهرسـتانهاي تابعـه آن نشـان  

دهد كه شهرستانهاي نام برده شده در جلوي هريك از رشته فعاليتهاي صنعتي شهرستانهايي مي

كه سهم نسبي تعداد كارگاههاي اين رشته فعاليت صنعتي آنها در كل تعداد كارگاههـاي  هستند

متناظر آنها در استان بيشتر از اندازه متوسط سهم نسبي تعداد كارگاههاي صنعتي اين شهرستان 

اندازه تمركز نسبي تعداد كارگاههاي اين رشته فعاليت صـنعتي در استان مي باشد. به بيان ديگر،

 ن شهرستانها بيشتر از اندازه متوسط تمركز نسبي تعداد كارگاههاي صنعتي در آنها است:در آ

 ،خلخـال، صنايع توليد مواد غذايي و آشاميدنيها: شهرستانهاي بيله سـوار ، پـارس آباد

 .كوثر، مشكين شهر و نير

  صنايع توليد منسوجات : شهرستانهاي بيله سوار، پارس آباد، خلخال، كوثر و مشـگين

 .شهر

 ،خلخال و گرميصنايع توليد پوشاك و... : شهرستانهاي پارس آباد. 

 صنايع دباغي و چرم: شهرستان خلخال. 

 :شهرستانهاي اردبيل، خلخال، گرمي و نيرصنايع توليد چوب و محصوالت چوبي. 

 صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي: شهرستانهاي اردبيل و مشگين شهر. 

  تكثير...: شهرستان اردبيلصنايع انتشار و چاپ و. 

 صنايع توليد كك و فرآورده هاي نفتي : شهرستان گرمي. 

 ،خلخال و نير صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي: شهرستانهاي اردبيل. 

 ،نمين و نير صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي: شهرستانهاي اردبيل. 

  :شهرسـتانهاي بيلـه سـوار، پـارس آبـاد، صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 .كوثر، گرمي، نمين ، نير و مشگين شهر

  و نمين آباد ردبيل، پارساصنايع توليد فلزات اساسي: شهرستانهاي. 

 ،مشكين شهر و نمينصنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي: شهرستانهاي اردبيل. 

 گرمي، نمين ، پارس آباد،صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات: شهرستانهاي بيله سوار

 .و خلخال

 صنايع توليد ماشينهاي دفتري و محاسباتي و اداري: شهرستان اردبيل. 

 صنايع توليد ماشينها و دستگاههاي برقي: شهرستانهاي خلخال و مشگين شهر. 

 صنايع توليد راديو و تلويزيون و دستگاههاي ارتباطي: شهرستانهاي خلخال و نمين. 

 پزشكي و اپتيكي ...: شهرستان اردبيل صنايع توليد ابزار. 

 صنايع توليد وسايل نقليه موتوري: شهرستان اردبيل. 

 صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل: شهرستان خلخال. 
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 صنايع توليد مبلمان و... : شهرستان اردبيل، خلخال، مشگين شهر. 

 صنايع بازيافت: شهرستان نمين.  

سـهم نسـبي تعـداد ارگاههـاي صـنعتي فعـال ايـن شهرستانها،در ساختار رشته فعاليتي تعداد ك

كارگاههاي هريك از رشته فعاليتهاي مورد اشاره در باال از كل تعداد كارگاههاي صـنعتي فعـال 

 .آن شهرستان بيشتر از اندازه متوسط متناظر آن در كل استان است

 
 تعداد شاغالن: 2-1-1-1

 15721نعتي فعـال اسـتان بـالغ بـر ظرفيت اشتغال ايجـاد شـده در كارگاههـاي صـ 

نفراست. ساختار رشته فعاليتي اين اشتغال در كـل اسـتان و هريـك از شهرسـتانهاي آن نشـان 

 دهد:مي

نفـر(،  3959ظرفيت اشتغال كارگاههاي صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي ) 

والت السـتيكي و و صـنايع توليـد محصـنفـر( 3509صنايع توليد مـواد غـذايي و آشـاميدنيها )

 7/23بيشتر از آن در ساير رشته فعاليتهاي صـنعتي اسـت و بـه ترتيـب نفر( 2259پالستيكي )

درصد كل ظرفيت اشتغال كارگاههاي صنعتي فعـال اسـتان را بـه  5/13درصد و  1/22درصد، 

 خود اختصاص مي دهد.

ي اداري و به همين ترتيب، ظرفيت اشتغال كارگاههاي فعال صـنايع  توليـد ماشـينها 

نفـر(  34نفر( و صنايع توليد كك و فـرآورده هـاي نفتـي ) 22نفر(، صنايع بازيافت )21دفتري )

درصـد،  12/3درصـد،  13/3كمتر از آن در ساير رشته فعاليتهاي صنعتي اسـت و بـه ترتيـب 

 درصد از كل اشتغال كارگاههاي صنعتي فعال استان را به خود اختصاص مي دهند. 21/3

رستانهاي استان، از نظـر ظرفيـت اشـتغال در كارگاههـاي صـنعتي فعـال، درميان شه 

شهرستانهاي اردبيل، پارس آباد و نمين داراي بيشترين وشهرستانهاي كوثر، گرمـي و نيـر داراي 

كمترين تعداد ظرفيت اشتغال دركارگاههاي صنعتي فعال خود هستند. در سال مورد بررسـي، از 

در درصـد( 2/72نفـر ) 12373عتي فعـال اسـتان تعـداد كل ظرفيت اشـتغال كارگاههـاي صـن

درصـد(  0/5نفر ) 1133در شهرستان پارس آباد و درصد( 5/9نفر  ) 1530شهرستان اردبيل ، 

 ،درصـد( 3/3نفـر ) 43در شهرستان نمين مشغول كـار هسـتند و در مقابـل شهرسـتان كـوثر 

از كـل ظرفيـت درصـد( 9/3نفـر ) 140درصد( و شهرستان نير  9/3نفر) 125شهرستان گرمي 

اشتغال كارگاههاي صنعتي فعال استان را به خود اختصاص داده اند. به همين ترتيب، سهم نسبي 

ساير شهرستانها از كل ظرفيت اشتغال كارگاههاي صنعتي فعال استان بـراي شهرسـتان خلخـال 

 .درصد است 2/1درصد و شهرستان بيله سوار  9/3درصد، شهرستان مشگين شهر  2/2
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مقايسه ساختار رشته فعاليتي اشتغال در كارگاههاي صنعتي فعـال اسـتان بـا سـاختار  

متناظر در هريك از شهرستانها نشان دهنده كمتر يا بيشتر بودن شدت نسـبي تمركـز ظرفيـت 

اشتغال در هريك از رشته فعاليتهاي صنعتي دراين يا آن شهرستان در قياس با آن در كل استان 

نشان دهنده شهرستانهايي است كه در هريـك از رشـته فعاليتهـاي صـنعتي است. فهرست زير 

 داراي ضريب تمركز نسبي اشتغال بيشتري از متوسط متناظرشان در كل استان مي باشند.

  ،صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدني ها: شهرستانهاي بيله سـوار، پـارس آبـاد

 .ريخلخال، كوثر، مشگين شهر و ن

 نسوجات: شهرستانهاي بيله سوار، پارس آباد و كوثرصنايع توليد م. 

 ،خلخال و گرمي صنايع توليد پوشاك و...: شهرستانهاي اردبيل، پارس آباد. 

 صنايع دباغي و پرداخت چرم و...: شهرستانهاي اردبيل و خلخال. 

 صنايع توليدچوب و محصوالت چوبي: شهرستانهاي خلخال، مشگين شهر و نير. 

 ذ و محصوالت كاغذي: شهرستانهاي اردبيل و مشگين شهرصنايع توليد كاغ. 

 صنايع انتشار و چاپ و تكثير:  شهرستان اردبيل. 

 صنايع توليد كك و فرآورده هاي نفتي : شهرستانهاي اردبيل و گرمي. 

 ، خلخال و نيرصنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي: شهرستانهاي اردبيل. 

  پالستيكي : شهرستانهاي اردبيل و نمينصنايع توليد محصوالت الستيكي و. 

 ،گرمي، نمـين، صنايع توليـد سـاير محصـوالت كـاني غيرفلـزي: شهرسـتانهاي كـوثر

 .شهر و نير.مشگين 

 صنايع توليد فلزات اساسي: شهرستان پارس آباد. 

 صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي: شهرستانهاي اردبيل و مشگين شهر. 

 تجهيزات: شهرستانهاي بيله سوار، گرمي و نمين صنايع توليد ماشين آالت و. 

 : شهرستان اردبيلصنايع توليد ماشين هاي دفتري و اداري. 

 دي ماشين ها و دستگاههاي برقي : شهرسـتان اردبيـل، خلخـال و مشـگين يصنايع تول

 .شهر

 صنايع توليد راديو و تلويزيون و دستگاههاي ارتباطي : شهرستانهاي خلخال و نمين. 

 توليد ابزار پزشكي و اپتيكي: شهرستان اردبيل صنايع. 

 صنايع توليد وسايل نقليه موتوري: شهرستان اردبيل. 

 صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل : شهرستان خلخال. 

 ،خلخال و مشگين شهرصنايع توليد مبلمان و...: شهرستان اردبيل. 

 :شهرستان نمين صنايع بازيافت. 
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 ثابت  سرمايه گذاري: 3-1-1-1

هـزار   2/3كل مبلغ سرمايه گذاري ثابت در كارگاههاي صنعتي فعال استان بالغ بـر  

ميليارد ريال است، ساختار رشته فعاليتي سرمايه گذاري ثابت در اين كارگاهها در كـل اسـتان و 

 شهرستانهاي آن نشان مي دهد:

درصد( در صنايع  2/20ميليارد ريال ) 9/059از كل اين مبلغ سرمايه گذاري، بالغ بر  

درصـد( در صـنايع توليـد سـاير  3/23ميليـارد ريـال ) 9/591شاميدنيها، توليد مواد غذايي و آ

در صـنايع توليـد محصـوالت درصـد( 2/14ميليارد ريـال ) 2/424محصوالت كاني غيرفلزي و 

ن سه رشته فعاليت صنعتي داراي بيشـترين ميـزا اين الستيكي و پالستيكي هزينه شده است كه

 سرمايه گذاري ثابت تا سال مورد بررسي در استان مي باشند.

ميليـارد  3/1 ،از كل سرمايه گذاري ثابت واحـدهاي صـنعتي فعـال اسـتاندر مقابل، 

 39/3ميليــارد ريــال ) 9/2در صــنايع توليــد ماشــينهاي اداري و دفتــري، درصــد( 32/3ريــال)

درصـنايع درصد( 12/3ميليـارد ريـال ) 1/2و  در صنايع توليد كك و فرآورده هاي نفتيدرصد(

سـه رشـته فعاليـت صـنعتي داراي كمتـرين ميـزان  اين بازيافت سرمايه گذاري شده است كه

 سرمايه گذاري ثابت در استان هستند.

 2/2354حـدود  ،از كل مبلغ سرمايه گذاري ثابـت واحـدهاي صـنعتي فعـال اسـتان 

در درصـد( 3/10ميليـارد ريـال ) 1/522درصـد( در شهرسـتان اردبيـل،  2/95ميليارد ريـال )

در شهرستان پارس آباد هزينه شده اسـت. درصد( 4/5ميليارد ريال ) 7/223شهرستان نمين و 

اين سه شهرستان بيشترين ميزان سرمايه گذاري ثابت در واحدهاي صنعتي فعـال اسـتان را بـه 

ميليـارد ريـال  7/12دود خودجذب كرده اند. در مقابل از كل اين مبلغ سرمايه گذاري ثابت حـ

 2/22درصد( در شهرسـتان كـوثر و  2/3ميليارد ريال ) 129درصد( در شهرستان گرمي،  2/3)

سـه شهرسـتان داراي ايـن در شهرستان نير هزينـه شـده اسـت كـه درصد( 7/3ميليارد ريال) 

ي كمترين ميزان سرمايه گذاري ثابت در واحدهاي صنعتي فعال خود هستند. انـدازه سـهم نسـب

سرمايه گذاري ثابت واحدهاي صنعتي فعال ساير شهرستانهاي استان از كل مبلغ آن در اسـتان 

درصد و شهرستان بيلـه  4/1شهرستان مشگين شهر درصد، 3/2به ترتيب در شهرستان خلخال 

 درصد است. 9/3سوار 

فــارغ از قــدر مطلــق ســرمايه گــذاريهاي انجــام شــده در واحــدهاي صــنعتي فعــال  

ي استان، مقايسه تطبيقي ساختار رشـته فعـاليتي ايـن سـرمايه گـذاري در اسـتان بـا شهرستانها

شهرستانهاي داراي شدت نسبي بيشـتر ساختارهاي متناظر آن در هريك از شهرستانهاي استان،

تمركز سرمايه گذاري دراين يا آن رشته فعاليت را در مقايسه با موارد متناظرشان در استان بـه 

 :دهد شرح زير نشان مي 
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  ،صنايع توليد موادغذايي و آشاميدنيها: شهرستانهاي اردبيل، بيلـه سـوار، پـارس آبـاد

 .گرمي، مشگين شهر و نيرخلخال، كوثر،

 : شهرستانهاي اردبيل، بيله سوار، پارس آباد و كوثرصنايع توليد منسوجات. 

 ...شهرستانهاي اردبيل ، پارس آباد، خلخال و گرمي :صنايع توليد پوشاك و. 

 صنايع دباغي و چرم و...: شهرستان خلخال. 

 صنايع توليدچوب و محصوالت چوبي : شهرستانهاي خلخال، مشگين شهر و نير. 

 صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي: شهرستانهاي اردبيل و مشگين شهر. 

 ،شهرستان اردبيلچاپ و تكثير:صنايع انتشار. 

 ان هاي اردبيل و گرمي صنايع توليد كك و فرآورده هاي نفتي: شهرست. 

 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي: شهرستانهاي اردبيل و نير. 

 صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي : شهرستانهاي اردبيل و نمين. 

 ، نمين و غيره صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي: شهرستانهاي گرمي. 

 ردبيلصنايع توليد فلزات اساسي: شهرستان ا. 

 صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي : شهرستانهاي اردبيل و مشگين شهر. 

 صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات: شهرستانهاي پارس آباد و نمين. 

 ي : شهرستان اردبيلرصنايع توليد ماشينهاي دفتري و ادا. 

 : شگين شهرشهرستانهاي اردبيل، خلخال و مصنايع توليد ماشينها و دستگاههاي برقي. 

 صنايع توليد راديو و تلويزيون و دستگاههاي ارتباطي: شهرستانهاي خلخال و نمين. 

 صنايع توليد ابزار پزشكي و اپتيكي : شهرستان اردبيل. 

 صنايع توليد وسايل نقليه موتوري: شهرستان اردبيل. 

 :شهرستانهاي اردبيل وخلخالصنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل. 

 د مبلمان و....: شهرستان اردبيلصنايع تولي. 

 صنايع بازيافت: شهرستانهاي اردبيل و نمين.  

اين اطالعات حاكي از جايگاه و نقش بسيار مسلط و غالب شهرستان اردبيل در ساختار             

فعاليتهاي صنعتي استان است، ضمن آن كه اين گروه ازفعاليتهاي اقتصادي تا حد بسيار كمتـري 

بـه عـالوه خلخال و مشگين شهر و... گسترش يافته است. ستانهاي نمين، پارس آباد،نيز در شهر

كه غالب شهرستانهاي استان فاقد يك ساختار صـنعتي متنـوع و مكمـل يكـديگر نشان مي دهد 

 دود در آنها مشغول كار مي باشند.حبوده و غالباً يك يا چند واحد صنعتي م

 يده مي شود كه :گذشته از اين ، بر پايه اين تحليل د 
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از منظر ايجاد اشتغال، صنايع توليد سـاير محصـوالت كـاني غيرفلـزي، صـنايع توليـد  -

محصوالت غذايي و آشاميدنيها، صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي، صـنايع 

توليد منسوجات و صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي مهمترين تخصصهاي صنعتي 

 استان هستند.

اد سرمايه گذاري صنعتي، صنايع توليد محصـوالت غـذايي و آشـاميدنيها، از منظر ايج -

صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلـزي، صـنايع توليـد محصـوالت السـتيكي و 

پالستيكي، صنايع توليد فلزات اساسي و صنايع توليد منسوجات مهمترين تخصصـهاي 

 صنعتي استان هستند.

(، ارايـه گرديـده 1-13( تا )1-1ر شده در جداول شماره )اطالعات تفصيلي مربوط  به موارد ذك

 است.
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 (: مهمترين تخصصهاي صنعتي شهرستانهاي استان اردبيل از منظر اشتغال و سرمايه گذاري صنعتي در وضع موجود   1-1جدول)   

 سرمايه گذاري ثابت  اشتغال  شهرستان

 صنايع چاپ و انتشار و تكثير، صنايع توليد ماشينهاي اداري و محاسباتي، صنايع توليد ابزار پزشكي و اپتيكي شينهاي اداري و محاسباتي ، صنايع توليد ابزار پزشكي و اپتيكيصنايع انتشار و چاپ و تكثير، صنايع توليد ما اردبيل

 صوالت غذايي و آشاميدنيها، صنايع توليد منسوجاتصنايع توليدمح صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات، صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها بيله سوار

 صنايع توليد منسوجات، صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها صنايع توليد فلزات اساسي، صنايع توليد منسوجات و صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي پارس آباد

 صنايع دباغي و فرآورده هاي چرم، صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي محصوالت چوبيصنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل، صنايع توليد چوب و  خلخال

 صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها، صنايع توليد منسوجات صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها ، صنايع توليد منسوجات كوثر

 صنايع توليد فرآورده هاي نفتي، صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي  صنايع توليد فرآورده هاي نفتي ، صنايع توليد پوشاك گرمي

 صنايع توليد ماشينها و دستگاههاي مولد برق، صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي  صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي، صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي مشگين شهر

 صنايع توليد راديو و تلويزيون و دستگاههاي ارتباطي، صنايع توليد ساير محصوالت كاني غير فلزي  يو و تلويزيون و دستگاههاي ارتباطيصنايع بازيافت، صنايع توليد راد نمين

 وب و محصوالت چوبي صنايع توليد مواد  و محصوالت شيميايي، صنايع توليد چ صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي ، صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها  نير
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 1331تعداد كارگاههاي صنعتي فعال در شهرستانهاي استان اردبيل به تفكيك رشته فعاليتهاي صنعتي در سال (: 1-2جدول )

 شهرستان استان اردبيل رشته فعاليت

 اردبيل

 شهرستان

 بيله سوار

 شهرستان

 پارس آباد

شهرستان 

 خلخال

شهرستان  شهرستان گرمي شهرستان كوثر

 شگين شهرم

 شهرستان نير شهرستان نمين

 13 43 22 12 4 31 11 12 115 313 جمع كل

 3 1 15 2 1 15 13 4 23 111 صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 صنايع توليد محصوالت از توتون و تنباكو

 5 1 2 5 1 2 15 1 21 33 صنايع توليد منسوجات

 5 1 5 1 5 3 2 5 14 21 عمل آوري و رنگ كردن خزوشاك،صنايع توليد پ

 5 5 5 5 5 2 5 5 1 3 صنايع دباغي، پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمي

 2 5 1 1 5 4 5 5 41 13 صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي

 5 5 1 5 5 5 5 5 11 11 صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 نه هاي ضبط شدهصنايع انتشار، چاپ و تكثير رسا

 5 5 5 1 5 5 5 5 2 3 صنايع توليد كك، فرآورده هاي نفتي و...

 1 1 5 5 5 2 1 5 31 31 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

 3 1 1 5 5 1 2 5 11 14 صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

 4 22 15 1 2 3 11 1 25 113 صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 5 2 5 5 5 5 1 5 2 12 صنايع توليد فلزات اساسي

 5 3 2 5 5 5 1 5 33 44 صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي...

 5 4 5 1 5 2 4 2 21 32 صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات ...

 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 حسابداري و محاسباتيصنايع توليد ماشينهاي دفتري،

 5 5 1 5 5 2 5 5 3 15 صنايع توليد ماشين آالت و دستگاههاي برقي ...

 5 1 5 5 5 1 5 5 4 1 صنايع توليد راديو، تلويزيون و دستگاههاي ارتباطي

 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 اپتيكي و.... صنايع توليد ابزار پزشكي ،

 5 5 5 5 5 5 1 5 23 23 تريلر و... صنايع توليد وسايل نقليه موتوري ،

 5 5 5 5 5 2 5 5 4 1 صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل

 5 5 1 5 5 1 5 5 11 13 صنايع توليد مبلمان و مصنوعات

 5 1 5 5 5 5 5 5 1 2 صنايع بازيافت 

 اطالعات اخذ شده از سازمان صنايع و معادن استان اردبيلماخذ:
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 1331هاي صنعتي فعال در شهرستانهاي استان اردبيل در سال ساختار رشته فعاليتي كارگاه (:  1-3جدول ) 

 شهرستان استان اردبيل رشته فعاليت

 اردبيل

 شهرستان

 بيله سوار

 شهرستان

 پارس آباد

شهرستان 

 خلخال

شهرستان  شهرستان گرمي شهرستان كوثر

 مشگين شهر

 شهرستان نير شهرستان نمين

 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 جمع كل

 53/23 14/15 43/34 13/11 21 13/23 22/31 33/33 22/12 13/21 صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 صنايع توليد محصوالت از توتون و تنباكو

 5 13/2 25/1 5 21 31/1 11/12 33/3 12/4 33/11 صنايع توليد منسوجات

 5 13/2 5 33/3 5 13/3 22/3 5 31/2 21/2 رنگ كردن خز عمل آوري وصنايع توليد پوشاك،

 5 5 5 5 5 31/1 5 5 25/5 42/5 صنايع دباغي، پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمي

 33/11 5 41/3 33/3 5 43/11 5 5 32/3 43/3 صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي

 5 5 41/3 5 5 5 5 5 24/2 24/2 صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 5 5 5 5 5 5 5 5 31/1 21/1 صنايع انتشار، چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده

 5 5 5 33/3 5 5 5 5 32/5 42/5 صنايع توليد كك، فرآورده هاي نفتي و...

 12/3 13/2 5 5 5 31/1 21/1 5 53/1 51/1 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

 53/23 3312 41/3 5 5 31/2 22/3 5 15 23/3 صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

 33/35 31/41 43/34 15 15 13/3 13/21 13/41 11/13 41/21 صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 5 21/4 5 5 5 5 21/1 5 31/1 13/1 صنايع توليد فلزات اساسي

 5 33/1 25/1 5 5 5 21/1 5 41/3 13/1 صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي...

 5 11/3 5 33/3 5 31/1 34/3 13/11 15/1 43/1 صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات ...

 5 5 5 5 5 5 5 5 12/5 42/5 حسابداري و محاسباتيصنايع توليد ماشينهاي دفتري،

 5 5 41/3 5 5 31/1 5 5 33/1 45/1 صنايع توليد ماشين آالت و دستگاههاي برقي ...

 5 13/2 5 5 5 31/2 5 5 33/5 34/5 ، تلويزيون و دستگاههاي ارتباطيصنايع توليد راديو

 5 5 5 5 5 5 5 5 12/5 42/5 اپتيكي و.... صنايع توليد ابزار پزشكي ،

 5 5 5 5 5 5 21/1 5 22/1 23/3 تريلر و... صنايع توليد وسايل نقليه موتوري ،

 5 5 5 5 5 31/1 5 5 33/5 34/5 صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل

 5 5 41/3 5 5 31/2 5 5 11/2 32/1 صنايع توليد مبلمان و مصنوعات

 5 13/2 5 5 5 5 5 5 25/5 23/5 صنايع بازيافت 

 اطالعات اخذ شده از سازمان صنايع و معادن استان اردبيل. 1ماخذ:

 . برآورد مشاور2          
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 1331كارگاههاي صنعتي فعال استان اردبيل به تفكيك رشته فعاليتهاي صنعتي در سال سهم نسبي هر شهرستان از تعداد كل  (:1-4جدول ) 

 شهرستان استان اردبيل رشته فعاليت

 اردبيل

 شهرستان

 بيله سوار

 شهرستان

 پارس آباد

شهرستان 

 خلخال

شهرستان  شهرستان گرمي شهرستان كوثر

 مشگين شهر

 شهرستان نير شهرستان نمين

 32/1 12/1 53/4 13/1 11/5 21/4 11/3 13/1 13/31 155 جمع كل

 22/1 31/3 12/1 32/1 11/5 12/1 22/11 11/2 25/14 155 صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 صنايع توليد محصوالت از توتون و تنباكو

 5 13/2 21/1 5 13/2 21/1 32/21 13/2 21/11 155 صنايع توليد منسوجات

 5 31/4 5 31/4 5 22/14 12/2 5 13/11 155 عمل آوري و رنگ كردن خزايع توليد پوشاك،صن

 5 5 5 5 5 13/11 5 5 33/33 155 صنايع دباغي، پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمي

 33/3 5 32/1 32/1 5 11/3 5 5 21/34 155 صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي

 5 5 12/1 5 5 5 5 5 31/23 155 يصنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذ

 5 5 5 5 5 5 5 5 155 155 صنايع انتشار، چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده

 5 5 5 33/33 5 5 5 5 13/11 155 صنايع توليد كك، فرآورده هاي نفتي و...

 33/2 33/2 5 5 5 11/1 33/2 5 11/31 155 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

 12/4 33/2 11/1 5 5 11/1 13/3 5 12/32 155 محصوالت الستيكي و پالستيكيصنايع توليد 

 11/2 33/14 14/1 22/3 31/1 21/1 12/3 23/3 32/13 155 صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 5 13/11 5 5 5 5 33/3 5 31 155 صنايع توليد فلزات اساسي

 5 32/1 11/4 5 5 5 23/2 5 31/31 155 صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي...

 5 21/15 5 11/2 5 13/1 21/15 13/1 13/11 155 صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات ...

 5 5 5 5 5 5 5 5 155 155 حسابداري و محاسباتيصنايع توليد ماشينهاي دفتري،

 5 5 15 5 5 25 5 5 35 155 صنايع توليد ماشين آالت و دستگاههاي برقي ...

 5 13/11 5 5 5 13/11 5 5 13/11 155 ايع توليد راديو، تلويزيون و دستگاههاي ارتباطيصن

 5 5 5 5 5 5 5 5 155 155 اپتيكي و.... صنايع توليد ابزار پزشكي ،

 5 5 5 5 5 5 13/3 5 43/21 155 تريلر و... صنايع توليد وسايل نقليه موتوري ،

 5 5 5 5 5 33/33 5 5 13/11 155 صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل

 5 5 12/3 5 5 12/3 5 5 12/34 155 صنايع توليد مبلمان و مصنوعات

 5 15 5 5 5 5 5 5 15 155 صنايع بازيافت 

 اطالعات اخذ شده از سازمان صنايع و معادن استان اردبيل. 1ماخذ:

 برآورد مشاور . 2         
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 1331عداد كارگاههاي صنعتي فعال برحسب رشته فعاليتهاي صنعتي در شهرستانهاي استان اردبيل در سال ضريب مكاني توزيع ت (:  1-1جدول )  

 شهرستان رشته فعاليت

 اردبيل

 شهرستان

 بيله سوار

 شهرستان

 پارس آباد

شهرستان 

 خلخال

شهرستان  شهرستان گرمي شهرستان كوثر

 مشگين شهر

 شهرستان نير شهرستان نمين

 52/1 15/5 13/1 32/5 13/1 31/1 13/1 13/1 21/5 ت غذايي و آشاميدنيهاصنايع توليد محصوال

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 صنايع توليد محصوالت از توتون و تنباكو

 5 45/5 22/1 5 12/4 53/1 13/3 11/1 33/5 صنايع توليد منسوجات

 5 32/5 5 33/2 5 21/2 33/1 5 23/5 عمل آوري و رنگ كردن خزصنايع توليد پوشاك،

 5 5 5 5 5 13/13 5 5 43/5 صنايع دباغي، پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمي

 53/2 5 41/5 12/1 5 14/1 5 5 12/1 صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي

 5 5 14/1 5 5 5 5 5 31/1 صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 5 5 5 5 5 5 5 5 45/1 صنايع انتشار، چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده

 5 5 5 31/12 5 5 5 5 23/5 صنايع توليد كك، فرآورده هاي نفتي و...

 12/1 42/5 5 5 5 13/1 32/5 5 25/1 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

 13/2 42/1 33/5 5 5 32/5 44/5 5 11/1 صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

 43/1 13/2 11/1 33/2 33/2 45/5 51/1 24/1 32/5 صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 5 13/2 5 5 5 5 13/1 5 51/1 صنايع توليد فلزات اساسي

 5 53/1 12/1 5 5 5 32/5 5 21/1 صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي...

 5 11/1 5 12/1 5 54/1 43/1 51/3 23/5 صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات ...

 5 5 5 5 5 5 5 5 45/1 حسابداري و محاسباتياي دفتري،صنايع توليد ماشينه

 5 5 41/2 5 5 53/4 5 5 23/5 صنايع توليد ماشين آالت و دستگاههاي برقي ...

 5 13/2 5 5 5 45/3 5 5 23/5 صنايع توليد راديو، تلويزيون و دستگاههاي ارتباطي

 5 5 5 5 5 5 5 5 45/1 اپتيكي و.... صنايع توليد ابزار پزشكي ،

 5 5 5 5 5 5 15 5 31/1 تريلر و... صنايع توليد وسايل نقليه موتوري ،

 5 5 5 5 5 32/1 5 5 23/5 صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل

 5 5 32/1 5 5 13/1 5 5 13/1 صنايع توليد مبلمان و مصنوعات

 5 12/3 5 5 5 5 5 5 35/5 صنايع بازيافت 

 از سازمان صنايع و معادن استان اردبيلاطالعات اخذ شده . 1ماخذ:

 برآورد مشاور .2          
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 1331گاههاي صنعتي فعال استان اردبيل به تفكيك رشته فعاليتهاي صنعتي در سال ظرفيت اشتغال كار (: 1-1جدول ) 

 شهرستان استان اردبيل رشته فعاليت

 اردبيل

 شهرستان

 بيله سوار

 شهرستان

 پارس آباد

شهرستان 

 لخلخا

شهرستان  شهرستان گرمي شهرستان كوثر

 مشگين شهر

 شهرستان نير شهرستان نمين

 113 1133 112 141 15 353 1153 121 12535 11321 جمع كل

 13 32 121 21 21 131 115 111 2345 3132 صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 صنايع توليد محصوالت از توتون و تنباكو

 5 3 22 5 2 42 414 21 232 1152 صنايع توليد منسوجات

 5 3 5 15 5 12 23 5 132 244 عمل آوري و رنگ كردن خزصنايع توليد پوشاك،

 5 5 5 5 5 14 5 5 211 311 صنايع دباغي، پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمي

 11 5 123 1 5 133 5 5 125 1521 صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي

 5 5 12 5 5 5 5 5 133 141 صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 5 5 5 5 5 5 5 5 34 34 صنايع انتشار، چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده

 5 5 5 2 5 5 5 5 21 31 صنايع توليد كك، فرآورده هاي نفتي و...

 25 2 5 5 5 42 13 5 133 132 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

 21 135 25 5 5 14 21 5 2523 2212 يع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكيصنا

 33 312 115 31 11 32 131 33 2344 3212 صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 5 13 5 5 5 5 235 5 111 352 صنايع توليد فلزات اساسي

 5 23 22 5 5 5 1 5 433 135 صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي...

 5 31 5 11 5 11 32 13 231 333 صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات ...

 5 5 5 5 5 5 5 5 21 21 حسابداري و محاسباتيصنايع توليد ماشينهاي دفتري،

 5 5 11 5 5 12 5 5 113 133 صنايع توليد ماشين آالت و دستگاههاي برقي ...

 5 43 5 5 5 2 5 5 33 134 باطيصنايع توليد راديو، تلويزيون و دستگاههاي ارت

 5 5 5 5 5 5 5 5 31 31 اپتيكي و.... صنايع توليد ابزار پزشكي ،

 5 5 5 5 5 5 14 5 222 351 تريلر و... صنايع توليد وسايل نقليه موتوري ،

 5 5 5 5 5 32 5 5 32 113 صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل

 5 5 15 5 5 12 5 5 111 133 صنايع توليد مبلمان و مصنوعات

 5 12 5 5 5 5 5 5 12 24 صنايع بازيافت 

 اطالعات اخذ شده از سازمان صنايع و معادن استان اردبيل. 1ماخذ:

 برآورد مشاور .2         
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 1331ساختار رشته فعاليتي ظرفيت اشتغال كارگاههاي صنعتي فعال شهرستانهاي استان اردبيل در سال  (:1-3جدول ) 

 شهرستان استان اردبيل ته فعاليترش

 اردبيل

 شهرستان

 بيله سوار

 شهرستان

 پارس آباد

شهرستان 

 خلخال

شهرستان  شهرستان گرمي شهرستان كوثر

 مشگين شهر

 شهرستان نير شهرستان نمين

 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 جمع كل

 33/32 31/3 21/22 33/14 15 11/21 54/41 13/13 32/12 51/22 صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 صنايع توليد محصوالت از توتون و تنباكو

 5 31/5 33/3 5 13 23/1 31/21 31/12 12/3 52/2 صنايع توليد منسوجات

 5 31/5 5 31/1 5 13/2 34/1 5 43/1 41/1 عمل آوري و رنگ كردن خزصنايع توليد پوشاك،

 5 5 5 5 5 133 5 5 11/2 33/1 دباغي، پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمي صنايع

 13/15 5 15/22 42/3 5 41/21 5 5 14/1 11/1 صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي

 5 5 34/1 5 5 5 5 5 15/1 33/5 صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 5 5 5 5 5 5 5 5 11/5 44/5 صنايع انتشار، چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده

 5 5 5 11/1 5 5 5 5 22/5 21/5 صنايع توليد كك، فرآورده هاي نفتي و...

 11/12 32/5 5 5 5 23/1 12/1 5 33/4 52/4 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

 22/13 11 53/3 5 5 23/1 31/1 5 31/11 13/13 صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

 51/24 34/12 14/24 25/13 32 11/1 41/3 32/12 33/22 34/23 ساير محصوالت كاني غيرفلزيصنايع توليد 

 5 12/1 5 5 5 5 41/13 5 23/4 34/4 صنايع توليد فلزات اساسي

 5 53/2 41/4 5 5 5 31/5 5 22/3 13/3 صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي...

 5 13/3 5 23/15 5 11/1 22/1 13/2 23/2 31/2 صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات ...

 5 5 5 5 5 5 5 5 13/5 13/5 حسابداري و محاسباتيصنايع توليد ماشينهاي دفتري،

 5 5 12/1 5 5 13/2 5 5 31/1 12/1 صنايع توليد ماشين آالت و دستگاههاي برقي ...

 5 24/4 5 5 5 23/1 5 5 14/5 35/5 صنايع توليد راديو، تلويزيون و دستگاههاي ارتباطي

 5 5 5 5 5 5 5 5 12/5 41/5 اپتيكي و.... صنايع توليد ابزار پزشكي ،

 5 5 5 5 5 5 33/5 5 42/2 33/1 تريلر و... صنايع توليد وسايل نقليه موتوري ،

 5 5 5 5 5 11/11 5 5 34/5 1 صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل

 5 5 13/1 5 5 12/1 5 5 21/5 32/5 صنايع توليد مبلمان و مصنوعات

 5 51/1 5 5 5 5 5 5 15/5 14/5 صنايع بازيافت 

 اطالعات اخذ شده از سازمان صنايع و معادن استان اردبيل. 1ماخذ:

 رآورد مشاور. ب2         
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 1331فعاليتهاي صنعتي در سال  سهم نسبي هر شهرستان از ظرفيت اشتغال كارگاههاي صنعتي فعال استان اردبيل به تفكيك رشته :( 1-3جدول )  

 شهرستان استان اردبيل رشته فعاليت

 اردبيل

 شهرستان

 بيله سوار

 شهرستان

 پارس آباد

شهرستان 

 خلخال

شهرستان  شهرستان گرمي شهرستان كوثر

 مشگين شهر

 شهرستان نير شهرستان نمين

 24/5 33/1 25/3 33/5 35/5 23/4 12/2 13/1 13/32 155 جمع كل

 31/1 41/2 22/1 13/5 13/5 21/4 32/13 12/3 43/13 155 يد محصوالت غذايي و آشاميدنيهاصنايع تول

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 صنايع توليد محصوالت از توتون و تنباكو

 5 13/5 41/1 5 15/5 33/2 44/23 11/1 14/11 155 صنايع توليد منسوجات

 5 23/3 5 15/4 5 32/3 43/11 5 31/33 155 عمل آوري و رنگ كردن خزصنايع توليد پوشاك،

 5 5 5 5 5 14/13 5 5 31/32 155 صنايع دباغي، پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمي

 13/1 5 25/13 42/5 5 32/13 5 5 32/15 155 صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي

 5 5 23/3 5 5 5 5 5 32/21 155 صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 5 5 5 5 5 5 5 5 155 155 چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده صنايع انتشار،

 5 5 5 31/21 5 5 5 5 22/34 155 صنايع توليد كك، فرآورده هاي نفتي و...

 23/2 34/1 5 5 5 21/1 13/2 5 31/31 155 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

 23/5 42/3 33/5 5 5 12/5 23/5 5 11/31 155 صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

 23/5 24/13 53/4 13/2 45/5 23/5 43/3 21/5 14/12 155 صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 5 22/2 5 5 5 5 11/34 5 11/13 155 صنايع توليد فلزات اساسي

 5 34/4 43/1 5 5 5 24/5 5 21/32 155 صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي...

 5 35/2 5 33/3 5 34/2 23/3 14/4 51/31 155 ماشين آالت و تجهيزات ...صنايع توليد 

 5 5 5 5 5 5 5 5 155 155 حسابداري و محاسباتيصنايع توليد ماشينهاي دفتري،

 5 5 31/1 5 5 11/15 5 5 54/34 155 صنايع توليد ماشين آالت و دستگاههاي برقي ...

 5 32/31 5 5 5 32/1 5 5 41/13 155 ي ارتباطيصنايع توليد راديو، تلويزيون و دستگاهها

 5 5 5 5 5 5 5 5 155 155 اپتيكي و.... صنايع توليد ابزار پزشكي ،

 5 5 5 5 5 5 13/4 5 42/21 155 تريلر و... صنايع توليد وسايل نقليه موتوري ،

 5 5 5 5 5 52/43 5 5 23/12 155 صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل

 5 5 35/3 5 5 31/3 5 5 24/33 155 توليد مبلمان و مصنوعاتصنايع 

 5 15 5 5 5 5 5 5 15 155 صنايع بازيافت 

 اطالعات اخذ شده از سازمان صنايع و معادن استان اردبيل. 1ماخذ:

 برآورد مشاور .2        
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 شته فعاليتهاي صنعتي در شهرستان ضريب مكاني توزيع ظرفيت اشتغال كارگاههاي صنعتي فعال برحسب ر (: 1-2جدول )  

 شهرستان رشته فعاليت

 اردبيل

 شهرستان

 بيله سوار

 شهرستان

 پارس آباد

شهرستان 

 خلخال

شهرستان  شهرستان گرمي شهرستان كوثر

 مشگين شهر

 شهرستان نير شهرستان نمين

 31/1 31/5 31/1 11/5 23/2 11/1 31/1 11/2 33/5 صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 صنايع توليد محصوالت از توتون و تنباكو

 5 53/5 33/5 5 22/1 11/5 31/2 41/1 21/5 صنايع توليد منسوجات

 5 43/5 5 12/4 5 34/1 12/1 5 52/1 عمل آوري و رنگ كردن خزصنايع توليد پوشاك،

 5 5 5 5 5 51/4 5 5 11/1 صنايع دباغي، پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمي

 11/1 5 34/4 11/5 5 33/4 5 5 34/5 صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي

 5 5 12/2 5 5 5 5 5 23/1 صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 5 5 5 5 5 5 5 5 32/1 صنايع انتشار، چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده

 5 5 5 41/22 5 5 5 5 53/1 صنايع توليد كك، فرآورده هاي نفتي و...

 11/3 25/5 5 5 5 43/1 23/5 5 25/1 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

 23/5 11/1 23/5 5 5 11/5 15/5 5 24/1 صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

 51/1 11/2 53/1 43/2 31/1 23/5 31/5 32/5 21/5 صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 5 33/5 5 5 5 5 15/3 5 33/5 ت اساسيصنايع توليد فلزا

 5 14/5 45/1 5 5 5 15/5 5 24/1 صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي...

 5 33/1 5 44/4 5 13/5 31/5 23/3 23/5 صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات ...

 5 5 5 5 5 5 5 5 32/1 حسابداري و محاسباتيصنايع توليد ماشينهاي دفتري،

 5 5 15/1 5 5 32/2 5 5 11/1 يد ماشين آالت و دستگاههاي برقي ...صنايع تول

 5 22/1 5 5 5 12/1 5 5 35/5 صنايع توليد راديو، تلويزيون و دستگاههاي ارتباطي

 5 5 5 5 5 5 5 5 32/1 اپتيكي و.... صنايع توليد ابزار پزشكي ،

 5 5 5 5 5 5 43/5 5 32/1 تريلر و... صنايع توليد وسايل نقليه موتوري ،

 5 5 5 5 5 11/11 5 5 33/5 صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل

 5 5 33/1 5 5 53/2 5 5 11/1 صنايع توليد مبلمان و مصنوعات

 5 33/3 5 5 5 5 5 5 12/5 صنايع بازيافت 

 اطالعات اخذ شده از سازمان صنايع و معادن استان اردبيل. 1ماخذ:

 وربرآورد مشا .2        
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 )ميليارد ريال( 1331حجم سرمايه ثابت كارگاههاي صنعتي فعال شهرستانهاي استان اردبيل به تفكيك رشته فعاليتهاي صنعتي در سال  (: 1-15جدول )

 شهرستان استان اردبيل رشته فعاليت

 اردبيل

 شهرستان

 بيله سوار

 شهرستان

 پارس آباد

شهرستان 

 خلخال

ستان شهر شهرستان گرمي شهرستان كوثر

 مشگين شهر

 شهرستان نير شهرستان نمين

 24445 124143 32322 12312 14325 33322 225351 22413 2311211 3415131 جمع كل

 3313 3115 12511 3315 11355 21532 122514 25311 345313 212251 صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 صنايع توليد محصوالت از توتون و تنباكو

 5 2423 135 5 2331 1135 11313 1555 233135 344511 صنايع توليد منسوجات

 5 35 5 14 5 145 1135 5 12532 13411 عمل آوري و رنگ كردن خزصنايع توليد پوشاك،

 5 5 5 5 5 3114 5 5 1333 15441 صنايع دباغي، پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمي

 2321 5 3155 33 5 31111 5 5 11211 113122 و محصوالت چوبيصنايع توليد چوب 

 5 5 445 5 5 5 5 5 21311 22121 صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 5 5 5 5 5 5 5 5 3253 3253 صنايع انتشار، چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده

 5 5 5 135 5 5 5 5 2315 2245 صنايع توليد كك، فرآورده هاي نفتي و...

 2155 3255 5 5 5 1323 2155 5 11334 31423 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

 3232 154231 1553 5 5 335 1325 5 452322 121212 صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

 3455 412123 4333 3242 311 4231 25141 2235 134335 121252 صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 5 3155 5 5 5 5 13145 5 325125 411335 صنايع توليد فلزات اساسي

 5 3412 2115 5 5 5 241 5 41131 41233 صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي...

 5 15145 5 42 5 325 3435 332 31331 41433 صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات ...

 5 5 5 5 5 5 5 5 1235 1235 حاسباتيحسابداري و مصنايع توليد ماشينهاي دفتري،

 5 5 3155 5 5 2541 5 5 21124 23132 صنايع توليد ماشين آالت و دستگاههاي برقي ...

 5 13555 5 5 5 225 5 5 4334 13124 صنايع توليد راديو، تلويزيون و دستگاههاي ارتباطي

 5 5 5 5 5 5 5 5 15155 15155 اپتيكي و.... صنايع توليد ابزار پزشكي ،

 5 5 5 5 5 5 2 5 13333 13332 تريلر و... صنايع توليد وسايل نقليه موتوري ،

 5 5 5 5 5 2132 5 5 15251 13433 صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل

 5 5 25 5 5 1 5 5 2133 2232 صنايع توليد مبلمان و مصنوعات

 5 1155 5 5 5 5 5 5 3555 4155 صنايع بازيافت 

 اطالعات اخذ شده از سازمان صنايع و معادن استان اردبيل. 1:ماخذ

 برآورد مشاور .2        
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 1331ساختار رشته فعاليتي حجم سرمايه ثابت كارگاههاي صنعتي فعال شهرستانهاي استان اردبيل در سال  (:  1-11جدول )

 شهرستان استان اردبيل رشته فعاليت

 اردبيل

 شهرستان

 بيله سوار

 شهرستان

 پارس آباد

شهرستان 

 خلخال

شهرستان  شهرستان گرمي شهرستان كوثر

 مشگين شهر

 شهرستان نير شهرستان نمين

 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 جمع كل

 23/34 31/1 33/43 15/22 32/31 52/33 23/11 14/35 35/31 11/23 صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 صوالت از توتون و تنباكوصنايع توليد مح

 5 45/5 41/1 5 31/12 12/2 43/23 31/25 31/11 52/15 صنايع توليد منسوجات

 5 51/5 5 42/5 5 13/5 11/5 5 11/5 32/5 عمل آوري و رنگ كردن خزصنايع توليد پوشاك،

 5 5 5 5 5 12/4 5 5 22/5 31/5 صنايع دباغي، پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمي

 33/11 5 11/21 22/5 5 11/44 5 5 33/2 33/3 صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي

 5 5 11/1 5 5 5 5 5 22/5 11/5 صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 5 5 5 5 5 5 5 5 33/5 23/5 صنايع انتشار، چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده

 5 5 5 11/4 5 5 5 5 15/5 52/5 ..صنايع توليد كك، فرآورده هاي نفتي و.

 23/15 11/5 5 5 5 13/1 13/1 5 32/2 21/2 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

 43/13 32/11 12/2 5 5 22/5 13/2 5 31/13 45/11 صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

 23/35 24/31 11 34/14 35/4 42/1 13/2 34/3 32/3 22/25 صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 5 22/1 5 5 5 5 13/1 5 15/11 51/12 صنايع توليد فلزات اساسي

 5 11/5 45/1 5 5 5 11/5 5 34/1 33/1 صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي...

 5 12/1 5 32/5 5 41/5 11/1 21/1 34/1 31/1 صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات ...

 5 5 5 5 5 5 5 5 51/5 54/5 حسابداري و محاسباتياي دفتري،صنايع توليد ماشينه

 5 5 35/3 5 5 12/2 5 5 21/5 35/5 صنايع توليد ماشين آالت و دستگاههاي برقي ...

 5 53/2 5 5 5 13/1 5 5 25/5 11/5 صنايع توليد راديو، تلويزيون و دستگاههاي ارتباطي

 5 5 5 5 5 5 5 5 41/5 31/5 اپتيكي و.... صنايع توليد ابزار پزشكي ،

 5 5 5 5 5 5 5 5 23/2 13/1 تريلر و... صنايع توليد وسايل نقليه موتوري ،

 5 5 5 5 5 23/3 5 5 41/5 45/5 صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل

 5 5 23/5 5 5 51/5 5 5 32/5 23/5 صنايع توليد مبلمان و مصنوعات

 5 13/5 5 5 5 5 5 5 13/5 12/5 صنايع بازيافت 

 اطالعات اخذ شده از سازمان صنايع و معادن استان اردبيل. 1ماخذ:

 برآورد مشاور .2        
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 1331سهم نسبي هر شهرستان از حجم سرمايه ثابت كارگاههاي صنعتي فعال استان اردبيل به تفكيك رشته فعاليتهاي صنعتي درسال  (:  1-12جدول )

 هرستانش استان اردبيل رشته فعاليت

 اردبيل

 شهرستان

 بيله سوار

 شهرستان

 پارس آباد

شهرستان 

 خلخال

شهرستان  شهرستان گرمي شهرستان كوثر

 مشگين شهر

 شهرستان نير شهرستان نمين

 32/5 35/13 13/1 33/5 44/5 31/2 43/1 31/5 31/12 155 جمع كل

 33/5 31/5 23/1 32/5 13/1 32/2 31/12 13/2 13/33 155 صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 صنايع توليد محصوالت از توتون و تنباكو

 5 32/5 13/5 5 34/5 42/5 53/11 34/1 51/31 155 صنايع توليد منسوجات

 5 12/5 5 45/5 5 54/1 32/3 5 11/32 155 عمل آوري و رنگ كردن خزصنايع توليد پوشاك،

 5 5 5 5 5 13/34 5 5 33/11 155 م و ساير محصوالت چرميصنايع دباغي، پرداخت چر

 14/2 5 13/3 53/5 5 21/35 5 5 24/13 155 صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي

 5 5 23/1 5 5 5 5 5 52/23 155 صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 5 5 5 5 5 5 5 5 155 155 صنايع انتشار، چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده

 5 5 5 33/12 5 5 5 5 23/35 155 صنايع توليد كك، فرآورده هاي نفتي و...

 31/3 24/4 5 5 5 31/1 44/3 5 21/33 155 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

 12/5 22/12 12/5 5 5 11/5 12/5 5 23/33 155 صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

 53/1 33/13 13/5 12/1 15/5 12/5 21/2 33/5 23/21 155 يرفلزيصنايع توليد ساير محصوالت كاني غ

 5 31/1 5 5 5 5 22/3 5 31/24 155 صنايع توليد فلزات اساسي

 5 21/3 13/4 5 5 5 11/5 5 11/33 155 صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي...

 5 13/22 5 11/5 5 12/5 33/3 35/5 31/13 155 صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات ...

 5 5 5 5 5 5 5 5 155 155 حسابداري و محاسباتيصنايع توليد ماشينهاي دفتري،

 5 5 25/12 5 5 14/3 5 5 13/32 155 صنايع توليد ماشين آالت و دستگاههاي برقي ...

 5 14/12 5 5 5 22/4 5 5 14/24 155 صنايع توليد راديو، تلويزيون و دستگاههاي ارتباطي

 5 5 5 5 5 5 5 5 155 155 اپتيكي و.... ابزار پزشكي ، صنايع توليد

 5 5 5 5 5 5 5 5 155 155 تريلر و... صنايع توليد وسايل نقليه موتوري ،

 5 5 5 5 5 14/12 5 5 31/35 155 صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل

 5 5 23/5 5 5 51/5 5 5 23/23 155 صنايع توليد مبلمان و مصنوعات

 5 33/21 5 5 5 5 5 5 13/33 155 ع بازيافت صناي

 اطالعات اخذ شده از سازمان صنايع و معادن استان اردبيل. 1ماخذ:

 برآورد مشاور .2        



 اردبیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                            سازمان برنامه و بودجه کشور                      

 26 

 1331سال  ضريب مكاني توزيع حجم سرمايه ثابت كارگاههاي صنعتي فعال برحسب رشته فعاليتهاي صنعتي در شهرستانهاي استان اردبيل در (:  1-13جدول )  

 شهرستان رشته فعاليت

 اردبيل

 شهرستان

 بيله سوار

 شهرستان

 پارس آباد

شهرستان 

 خلخال

شهرستان  شهرستان گرمي شهرستان كوثر

 مشگين شهر

 شهرستان نير شهرستان نمين

 22/1 51/5 35/1 51/1 35/2 13/1 21/1 11/2 11/1 صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 صوالت از توتون و تنباكوصنايع توليد مح

 5 54/5 14/5 5 21/1 21/5 32/2 52/2 13/1 صنايع توليد منسوجات

 5 53/5 5 53/1 5 41/5 35/1 5 22/1 عمل آوري و رنگ كردن خزصنايع توليد پوشاك،

 5 5 5 5 5 33/14 5 5 21/5 صنايع دباغي، پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمي

 11/3 5 42/1 52/5 5 33/13 5 5 31/5 وليد چوب و محصوالت چوبيصنايع ت

 5 5 35/1 5 5 5 5 5 41/1 صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 5 5 5 5 5 5 5 5 44/1 صنايع انتشار، چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده

 5 5 5 22/12 5 5 5 5 11/1 صنايع توليد كك، فرآورده هاي نفتي و...

 12/4 23/5 5 5 5 31/5 13/5 5 21/1 يد مواد و محصوالت شيمياييصنايع تول

 33/5 52/1 11/5 5 5 51/5 13/5 5 12/1 صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

 42/1 31/3 14/5 25/3 24/5 23/5 41/5 33/5 31/5 صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 5 15/5 5 5 5 5 11/1 5 33/1 صنايع توليد فلزات اساسي

 5 45/5 22/3 5 5 5 53/5 5 21/1 صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي...

 5 24/1 5 23/5 5 35/5 14/1 23/5 22/5 صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات ...

 5 5 5 5 5 5 5 5 44/1 حسابداري و محاسباتيصنايع توليد ماشينهاي دفتري،

 5 5 51/11 5 5 21/3 5 5 11/1 اههاي برقي ...صنايع توليد ماشين آالت و دستگ

 5 35/3 5 5 5 13/2 5 5 33/5 صنايع توليد راديو، تلويزيون و دستگاههاي ارتباطي

 5 5 5 5 5 5 5 5 44/1 اپتيكي و.... صنايع توليد ابزار پزشكي ،

 5 5 5 5 5 5 5 5 44/1 تريلر و... صنايع توليد وسايل نقليه موتوري ،

 5 5 5 5 5 23/3 5 5 13/1 وليد ساير تجهيزات حمل و نقلصنايع ت

 5 5 34/5 5 5 52/5 5 5 43/1 صنايع توليد مبلمان و مصنوعات

 5 43/1 5 5 5 5 5 5 51/1 صنايع بازيافت 

 اطالعات اخذ شده از سازمان صنايع و معادن استان اردبيل. 1ماخذ:

 برآورد مشاور .2        
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 ي صنعتي استان در دهه گذشته تحول تخصصها: 2-1-1

 

كل كارگاههاي صنعتي تعداد  1373ي صنعت و معدن، در سال بر پايه نتايج سرشمار 

نفر  3/2نفر است كه متناظر با متوسط 13201كارگاه و تعداد شاغالن آنها  4023استان بالغ بر 

بزرگ كارگاههاي شاغل به ازاي هر كارگاه مي باشد. اين متوسط نشان دهنده سهم نسبي بسيار 

كوچك در بخش صنعت استان است. بررسي ساختار نسبي تعـداد كارگاههـا و تعـداد شـاغالن 

صنعتي استان در سال مورد بررسي نشان مي دهد كه از كل كا رگاههاي صنعتي اسـتان حـدود 

درصد مربـوط بـه صـنايع  5/17درصد مربوط به صنايع توليد مواد غذايي و آشاميدنيها،  7/33

درصـد  0/11درصد مربوط به صـنايع توليـد پوشـاك و 5/13محصوالت فلزي فابريكي،  توليد

مربوط به صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي است كه داراي بيشترين تعداد كارگاه در استان 

درصـد مربـوط بـه صـنايع توليـد  32/3از كل كارگاههاي صـنعتي اسـتان مي باشند. در مقابل،

درصـد 39/3و  نبـاكودرصد مربوط بـه صـنايع توتـون و ت 34/3تي، ماشينهاي اداري و محاسبا

مربوط به هريك ازصنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي و صنايع توليد ساير وسـايل حمـل و 

نقل مي باشد كه داراي كمترين تعداد كارگاه در استان هستند. به همين ترتيب، از كل شـاغالن 

 1/13نايع توليد محصوالت غـذايي و آشـاميدنيها، درصد در ص 4/35كارگاههاي صنعتي استان 

درصـد در صـنايع توليـد  4/12و  درصد در صـنايع توليـد سـاير محصـوالت كـاني غيرفلـزي

محصوالت فلزي فابريكي كار مي كنند كه داراي بيشترين ميزان اشتغال در اسـتان مـي باشـند. 

درصـد 31/3استان به ميزان  درمقابل، كمترين سهم نسبي اشتغال دررشته فعاليتهاي صنعتي در

ع توليد كاغـذ و محصـوالت درصد در صناي 37/3در صنايع توليد ماشينهاي اداري ومحاسباتي، 

درصـد در صـنايع توليـد سـاير  13/3درصد در صنايع توليد فلزات اساسـي و  30/3كاغذي و 

 وسايل حمل و نقل مي باشد.

، تعداد كل كارگاههـاي 1301 بر همين اساس، بر پايه نتايج سرشماري كارگاهي سال 

نفر است كه متناظر با متوسط  19544كارگاه و تعداد شاغالن آنها  7312صنعتي استان بالغ بر 

نفر شاغل به ازاي هر كارگاه مي باشد. اين متوسط نيز نشان دهنـده اهميـت نسـبي بسـيار  0/2

سـي،  از كـل قابل توجه كارگاههاي كوچك در بخش صنعت اسـتان اسـت. در سـال مـورد برر

درصـد مربـوط بـه صـنايع توليـد محصـوالت غـذايي و  3/33كارگاههاي صنعتي استان حدود 

درصد مربوط  2/12درصد مربوط به صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي،   4/23آشاميدنيها، 

درصد مربوط به صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي است، در  7/9به صنايع توليد پوشاك و 

هم نسبي متناظر آن براي هريك از صنايع توليد محصوالت توتون و تنباكو و صـنايع حالي كه س

درصد و صنايع توليـد  32/3درصد، صنايع بازيافت 31/3توليد ذغال كك و فرآورده هاي نفتي 
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درصد است. اين دو گروه از صنايع به ترتيب داراي بيشترين و 35/3مواد و محصوالت شيميايي 

بـراي اشـتغال صـنعتي در اسـتان در استان هستند و بررسي همين ساختار  كمترين تعدادكارگاه

نشان مي دهد كه بيشترين سهم نسبي اشتغال مربوط به كارگاههـاي صـنايع توليـد محصـوالت 

درصـد(،  2/13درصد( ، صنايع توليد محصـوالت فلـزي فـابريكي ) 5/34غذايي و آشاميدنيها )

درصد(  0/5و صنايع توليد منسوجات )درصد( 7/9ي )صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلز

كمترين سهم نسبي اشتغال مربوط به صنايع توليد ذغال كـك و فـرآورده هـاي بوده و در مقابل،

صنايع توليد كاغـذ و درصد( ، 1/3درصد(، صنايع توليد محصوالت توتون و تنباكو ) 31/3نفتي )

 است.درصد( 3/3روسايل حمل و نقل )درصد( و صنايع توليد ساي 2/3محصوالت كاغذي )

نسـبت بـه  1301مقايسه تعداد و ساختار كارگاهها و شاغالن صنعتي استان در سـال  

 نشان مي دهد: 1373سال 

برابر و تعداد شاغالن اين كارگاهها نزديـك  2/1تعداد كل كارگاههاي صنعتي استان  -

 برابر شده است. 4/1به 

والت توتون و تنبـاكو، صـنايع توليـد منسـوجات، تعداد كارگاههاي صنايع توليد محص -

صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي، صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي، صنايع 

توليد ماشينهاي اداري و محاسباتي، صنايع توليد وسايل نقليه موتوري كمتر شده است. 

زايش يافته است در مقابل، تعدادكارگاههاي ساير رشته فعاليتهاي صنعتي در استان اف

كه بيشترين افزايش نسبي تعداد كارگاههـاي مربـوط بـه صـنايع توليـد محصـوالت 

الستيكي و پالستيكي ، صنايع انتشار و چاپ و تكثير، صـنايع توليـد فلـزات اساسـي و 

 صنايع توليد ماشين آالت مولد و انتقال و توزيع برق است.

اكو، صنايع دباغي و فـرآورده هـاي تعداد شاغالن صنايع توليد محصوالت توتون و تنب -

چرم و صنايع توليد  ماشينهاي اداري و محاسباتي كـاهش يافتـه و در مقابـل، تعـداد 

شاغالن كارگاههاي ساير رشته فعاليتهاي صنعتي افزايش يافتـه اسـت كـه بيشـترين 

ميزان افزايش نسبي آن مربوط به صـنايع توليـد محصـوالت السـتيكي و پالسـتيكي، 

د فلزات اساسي، صنايع توليد ساير وسايل حمل و نقل و صنايع انتشار چاپ صنايع تولي

 (.1-12جدول شماره ست )و تكثير ا
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 1331و 1333(: مقايسه تعداد كارگاهها و تعداد شاغالن بخش صنعت استان به تفكيك رشته فعاليتهاي صنعتي در سالهاي     1-14جدول  )  
 ب كلي افزايش طي دورهضري 1331سال  1333سال  رشته فعاليت

 تعدادشاغالن تعدادكارگاه سهم نسبي شاغالن سهم نسبي كارگاه تعداد شاغالن تعدادكارگاه سهم نسبي شاغالن سهم نسبي كارگاه تعداد شاغالن تعدادكارگاه

 41/1 25/1 155 155 12111 3514 155 155 13431 1325 كل صنايع

 43/1 12/1 13/31 23/33 3553 2334 41/31 12/33 4213 1211 هاصنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدني

 13/5 33/5 15/5 51/5 25 1 24/5 51/5 32 3 صنايع توليد محصوالت از توتون و تنباكو

 13/1 34/5 31/1 13/1 1323 321 42/3 11/2 1131 135 صنايع توليد منسوجات

 23/1 15/1 31/1 43/12 1312 332 22/3 12/13 1513 321 عمل آوري و رنگ كردن خزصنايع توليد پوشاك،

 43/5 23/1 33/5 14/5 114 33 43/2 13/5 323 31 صنايع دباغي، پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمي

 21/1 22/5 11/1 13/2 1215 133 12/3 33/11 212 131 صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي

 35/3 35/1 12/5 13/5 33 2 53/5 52/5 15 1 صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 41/4 53/4 13/2 13/4 153 225 31/5 22/1 111 31 صنايع انتشار، چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده

 * * 51/5 51/5 2 1 5 5 5 5 صنايع توليد كك، فرآورده هاي نفتي و...

 14/2 44/5 31/5 51/5 132 4 43/5 11/5 11 2 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

 13/13 43/4 13/1 44/5 1314 31 13/5 12/5 23 3 صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

 53/1 15/1 12/2 24/3 1254 223 51/13 14/3 1312 251 صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 32/11 25/2 11/5 11/5 135 11 53/5 52/5 11 1 صنايع توليد فلزات اساسي

 14/1 45/14 23/13 43/25 2155 1431 12/12 11/13 1133 1521 د محصوالت فلزي فابريكي...صنايع تولي

 31/1 31/1 15/1 43/3 1552 241 43/1 11/3 333 134 صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات ...

 * * 5 5 5 5 51/5 52/5 1 1 حسابداري و محاسباتيصنايع توليد ماشينهاي دفتري،

 33/1 13/2 34/5 41/1 141 152 12/5 31/5 35 43 شين آالت و دستگاههاي برقي ...صنايع توليد ما

 * * 5 5 5 5 5 5 5 5 صنايع توليد راديو، تلويزيون و دستگاههاي ارتباطي

 45/1 23/1 33/5 11/1 132 151 21/5 43/1 123 31 اپتيكي و.... صنايع توليد ابزار پزشكي ،

 13/1 23/5 42/5 41/5 21 22 42/5 12/5 13 35 تريلر و... توري ،صنايع توليد وسايل نقليه مو

 12/4 2 31/5 14/5 11 15 15/5 52/5 13 1 صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل

 21/1 41/1 23/2 31/2 441 255 13/2 33/2 314 133 صنايع توليد مبلمان و مصنوعات

 * * 33/5 54/5 11 3 5 5 5 5 صنايع بازيافت 

 مركز آمار ايران – 1333ال ، سسرشماري صنعت و معدن . 1   اخذ:م

 مركز آمار ايران -1331سال سرشماري كارگاهي، . 2                 

 برآورد مشاور. 3                 
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 گرايش توسعه تخصصهاي صنعتي استان  :3-1-1

  

اي صـنعتي در هـليتهمانگونه كه الگوي كنوني پراكنش اسـتقرار واحـدهاي توليـدي فعا 

فرآيند مكان گزيني اين واحدها در سـالهاي گذشـته اسـت،  يندشهرستانهاي استان نتيجه و برآ

نتيجه فرآيند گرايش كنوني واحدهاي صنعتي به استقرار در اين يا آن شهرستان، الگوي آتي اين 

مايه گـذاري پراكنش در استان را مي سازد. بنابراين براي آگاهي از نحوه تحـول اشـتغال و سـر

صنعتي در شهرستانهاي استان در سالهاي آينده شناخت الگوي گرايشهاي كنوني آنهـا ضـروري 

شهرسـتانهاي اسـتان بـراي  يبازتاب مكاني الگـوي مزيتهـاي نسـب دراست. اين الگوي گرايش 

استقرار واحدهاي فعاليتهاي صنعتي در نزد سـرمايه گـذاران و فعـاالن بخـش صـنعت، اعـم از 

خصوصي يا بخش عمومي و تعاوني در مجوزهاي صادر شده براي ايجاد، بهره  شبه بخ وابستگان

بررسي اين مجوزها ابزاري است كـه بـه  ،اي صنعتي متجلي مي شود. لذاهبرداري و توسعه واحد

كمك آن مي توان شدت و جهت تحول تخصصهاي صنعتي در شهرستانهاي استان را تشـخيص 

 داد. 

آماري براي ارزيابي و تحليل گرايش توسعه تخصصهاي صنعتي مهمترين منبع اطالعات  

در استان، بانك اطالعـاتي مجوزهـاي صـنعتي صـادر شـده توسـط وزارت صـنايع و معـادن و 

سازمانهاي ذيربط وابسته به آن براي ايجاد، تاسيه، بهـره بـرداري و توسـعه واحـدهاي توليـد 

 ي شود. محصوالت صنعتي است كه در اين مبحث به آن استناد م

ارزيابي گرايش تحول تعداد واحدهاي صنعتي ، حجم اشتغال صـنعتي و ميـزان سـرمايه  

گذاري صنعتي به تفكيك رشته فعاليتهاي صنعتي و شهرستانهاي استان به سـه صـورت مكمـل 

 يكديگر، به شرح زير، انجام شده است: 

ن در گرايش توسعه بخش صنعت و تخصصهاي صنعتي در اسـتان و جايگـاه نسـبي آ -

 كشور 

 گرايش توسعه بخش صنعت در شهرستانهاي استان  -

 گرايش توسعه تخصصهاي صنعتي در شهرستانهاي استان   -

اين بخش آمده است و بـراي تحليـل  مباحثنتايج حاصل از اين ارزيابي، به ايجاز در ادامه 

ده كـرد. در جداول و نمودارهاي آماري پيوست آنهـا اسـتفا از تفصيلي تر اين گرايشها مي توان 

 ارتباط با اين تحليل و ارزيابي توجه به نكات زير ضروري است: 

مجوزهاي صـنعتي در شهرسـتانهاي اسـتان و رشـته  دور)ال (: براي تعديل پراكندگي زماني ص

فعاليتهاي صنعتي و ارائه تصويري كاملتر و دقيقتر از گرايشهاي توسعه اشتغال و سـرمايه 

ه تفكيك رشته فعاليتها و شهرستانها(، اطالعات مربـوط گذاري در بخش صنعت استان )ب
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تا پايان خـرداد مـاه سـال  1303به مجوزهاي صنعتي صادر شده براي استان در سالهاي 

 مبناي ارزيابي و تحليل قرار گرفته است.  1304

گفتني است اين انتخاب يقينـاً بـراي بـرآورد گرايشـهاي توسـعه اي در زمينـه تعـداد  

ز حجم اشتغال در بخش صنعت و هر يك از رشته فعاليتهاي صنعتي در كل استان  كارگاهها و ني

و هر يك از شهرستانهاي آن به نتايج دقيقتري منجر مي شود. با اين حال، با توجه به ارائه مبلغ 

سرمايه گذاري پيش بيني شده در مجوزها برحسب قيمتهـاي جـاري سـال صـدور مجوزهـا، در 

ها در سالهاي دوره زماني مورد نظر، استفاده از ايـن ارزيـابي بـراي صورت توزيع متناسب مجوز

گرايشهاي توسعه سرمايه گذاري صنعتي نيز مي تواند با احتياط انجام شود، گرچه در اين مـورد 

نيز مي توان مدعي شد كه نتيجه حاصل از اين روش بهتـر از نتـايج بررسـي اطالعـات سـاالنه 

ي شهرستانها و يـا رشـته فعاليتهـاي صـنعتي داراي تعـداد مجـوز خواهد بود. اين امر، بويژه برا

 محدود مصداق بيشتري دارد.

) ب (: بسته به مورد، در چارچوب الزامات شناسايي مراحل ايجاد و بهره بـرداري از واحـدهاي 

صنعتي، مجوزهاي متفاوتي توسط دستگاههاي ذيربط صادر مي شود. در گزارش حاضر، 

ادن بخش وسيعتري از عمليات توسعه اي فعاليتهـاي صـنعتي براي تحت پوشش قرار د

ين جواز تاسيه، پروانه تاسيه، ودر استان، چهار نوع مجوز صنعتي صادر شده تحت عنا

كارت شناسايي و پروانه بهره برداري مورد استفاده قرار گرفته انـد و اطالعـات آمـاري 

 مقايسه اي قرار گرفته است. مربوط به آنها، به صورت سرجمع، مالك ارزيابي و تحليل 

) پ (: براي ارائه تصويري واقعيتر از گرايشهاي توسعه اي فعاليتهاي صنعتي در استان، آن دسته 

از مجوزهاي صنعتي چهارگانه مورد اشاره در بند باال مبناي بررسي قرار گرفته انـد كـه 

 درصد است.  23حداقل ميزان پيشرفت فيزيكي آنها 

مبناي تفكيك رشته فعاليتهـاي صـنعتي و آخـرين تقسـيمات كشـوري  ISIC) ت (: طبقه بندي 

 مالك عمل مبناي تقسيمات شهرستاني استان در اين گزارش مي باشد. 

) ث (: از آنجا كـه واحـدهاي انـدازه گيـري بـراي شـمارش كارگـاه، حجـم اشـتغال و ميـزان 

اري( متفـاوت بـوده و گذاري )تعداد كارگاه، نفر شاغل، ميليون ريال سرمايه گـذسرمايه

جمع پذير نيستند، براي ايجاد قابليت جمع پذيري آنها در بـرآورد گرايشـهاي توسـعه، 

تغييـرات آنهـا، بـه  هآمارهاي مربوط به اين سه پارامتر از طريق استاندارد كردن دامنـ

 اطالعات آماري نسبي )بدون واحد اندازه گيري( تبديل شده اند. 

)تعداد كارگاه، حجم اشتغال و ميزان سرمايه گذاري( بـه صـورت ) ز (: شاخص گرايش توسعه 

از حداكثر اندازه دامنه تغييرات تحمل مقادير آنها تعري  شده است. اين شاخص  نسبي
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مبناي رتبه بندي شهرستانهاي استان از نظر شدت نسبي گرايش توسعه در هر يـك از 

 رشته فعاليتهاي صنعتي قرار گرفته است. 

كلي گرايش توسعه صنعتي شاخصي مركب و موزون از شاخص گـرايش توسـعه ) چ (: شاخص 

و شاخص  2، شاخص گرايش توسعه تعداد اشتغال با ضريب 1تعداد كارگاهها با ضريب 

 مي باشد.  2گرايش توسعه ميزان سرمايه گذاري با ضريب 

و صـنعت بخـش با توجه به آنچه گفته شد، مهمترين يافته هاي بررسي گرايش توسعه  

در استان و شهرستانهاي آن، به تفكيك حاالت سه گانه مورد اشاره در بـاال، تخصصهاي صنعتي 

 در زير توضيح داده مي شود. 

 
 در استان و جايگاه نسبي آن در كشور  تخصصهاي صنعتيگرايش توسعه  :1-3-1-1

اي مجوز بـر 559برپايه اطالعات در دسترس، در طول دوره زماني مورد بررسي، تعداد  

هزار ميليارد ريال و  9/2ايجاد، تاسيه و بهره برداري واحدهاي صنعتي با سرمايه گذاري حدود 

صادر شده است. مقايسه اين ارقام با ارقـام متناظرشـان اردبيل نفر براي استان  15240اشتغال 

 در كل كشور نشان مي دهد: 

عه صـنعتي كشـور در طول دوره زماني مورد بررسي، سهم نسبي استان در گرايش توسـ -

درصـد و حجـم  7/1درصد، تعداد اشـتغال صـنعتي  0/1براي تعداد واحدهاي صنعتي 

 درصد است.  1/1سرمايه گذاري 

نفـر( انـدكي كمتـر از انـدازه  3/22متوسط تعداد اشتغال در هر كارگاه در اين اسـتان ) -

 نفر( است.  2/24متوسط متناظر آن در كل كشور )

براي ايجاد هر شـغل صـنعتي در ايـن مجوزهـا در اسـتان متوسط سرمايه گذاري الزم  -

 229ميليون ريال( به ميزان قابل توجهي كمتر از متوسط اين مبلغ در كل كشور ) 331)

است. اين نابرابري در متوسط مبلغ سرمايه گذاي براي ايجاد هـر كارگـاه  (ميليون ريال

 ون ريال( نيز وجود دارد. ميلي 2/11ميليارد ريال( و كل كشور ) 3/7صنعتي در استان )

درصد و اندازه  72/1جه به اين كه سهم نسبي جمعيتي استان در جمعيت كشور حدود وبا ت

درصد( به مراتب كمتـر  51/3سهم نسبي ارزش افزوده فعاليتهاي صنعتي استان در كل كشور )

صد( است، در 23/1از سهم نسبي توليد ناخالص داخلي )بدون نفت و گاز( استان در كل كشور )

روند گرايش توسعه صنعتي استان مي تواند تغيير و تحول مثبتـي را در ارتقـاي جايگـاه صـنعتي 

 استان در كشور ايجاد كند. 

عالوه برموارد باال، الگوي توزيع رشته فعاليتي گرايش توسـعه صـنعتي اسـتان در طـول  

 دوره مورد بررسي نشان مي دهد: 
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شته فعاليتهاي صنايع توليد ساير محصـوالت كـاني بيشترين تعداد مجوز صنعتي براي ر -

(، صـنايع توليـد 120(، صنايع توليـد محصـوالت غـذايي و آشـاميدنها )134غيرفلزي )

( 24( و صنايع توليـد چـوب و محصـوالت چـوبي )42محصوالت الستيكي و پالستيكي)

 0/43درصد و جمعاً  7/5درصد و  0/7درصد،  1/19درصد،  2/23است كه به ترتيب 

 درصد كل تعداد مجوزهاي صادر شده براي استان است.

در مقابل، گذشته از صنايع توليد محصوالت توتون و تنباكو كه هيچ مجـوزي بـراي آن  -

صادر نشده است، كمترين تعداد مجوز صادر شده بـراي رشـته فعاليتهـاي صـنعتي در 

(، صنايع 3زيافت )(، صنايع با2استان مربوط به صنايع توليد ماشينهاي اداري و دفتري )

( اسـت كـه 2توليد كك و فرآورده هاي نفتي و صنايع دباغي و پرداخت چرم )هر كدام 

درصد تعداد كل مجوزهاي صنعتي  5/3درصد،  5/3درصد،  2/3درصد،  3/3به ترتيب 

 صادر شده براي استان در اين دوره زماني است. 

ي رشته فعاليتهاي صنعتي در بيشترين ميزان اشتغال در مجوزهاي صنعتي صادر شده برا -

نفر(، صنايع توليـد  3305استان مربوط به صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها )

نفر(، صنايع  1959نفر(، صنايع توليد منسوجات ) 2005ساير محصوالت كاني غيرفلزي )

نفـر(  1275نفر( و صنايع توليد محصـوال السـتيكي و پالسـتيكي )1914توليد پوشاك )

 9/7درصـد و  0/11درصـد، 1/12درصـد،  0/17درصـد،  3/19كه به ترتيـب  است

درصد كل اشتغال پيش بيني شده در اين مجوزها مـي باشـد. بـه  5/50درصد و جمعاً 

همين ترتيب )به استثناي صنايع توليد محصوالت توتون و تنباكو(، كمترين تعداد اشتغال 

فعاليتهاي صنعتي در استان مربـوط پيش بيني شده در مجوزهاي صادر شده براي رشته 

يع انفـر(، صـن 39نفر(، صنايع بازيافـت ) 15به صنايع توليد ماشينهاي اداري و دفتري )

نفـر( و  47نفر(، صنايع دبـاغي و پرداخـت چـرم ) 44توليد كك و فرآورده هاي نفتي )

 نفر( است كه سهم نسبي آنهـا از كـل اشـتغال پـيش 03صنايع انتشار و چاپ و تكثير )

 درصد است.  4/1بيني شده در اين مجوزها در استان جمعاً حدود 

بيشترين ميزان سرمايه گذاري پيش بيني شده در مجوزهاي صنعتي صادر شـده بـراي  -

هزار ميليارد  19/1رشته فعاليتهاي صنعتي در استان مربوط به صنايع توليد منسوجات )

هزار ميليـارد ريـال(، صـنايع  17/1ريال(، صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها )

هزار ميليارد ريال(، صـنايع توليـد فلـزات  04/3توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي )

 33/3هزار ميليارد ريال( و صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي ) 20/3اساسي )

 0/9درصـد،  4/17درصـد،  9/23درصد،  3/22هزار ميليارد ريال( است كه به ترتيب 
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درصد كـل مبلـغ ايـن سـرمايه گـذاريها در اسـتان  5/01درصد و جمعاً  1/5درصد و 

 باشد. مي

و نيز كمترين ميزان سرمايه گذاري پيش بينـي شـده در مجوزهـاي صـادر شـده بـراي رشـته 

فعاليتهاي صنعتي در استان )بجز صنايع توليد محصوالت توتون و تنباكو( مربوط به صنايع توليد 

 52/3ميليون ريال(، صنايع توليد كك و فرآورده هـاي نفتـي ) 04/3و دفتري ) ماشينهاي اداري

ميليون  44/7ميليون ريال(، صنايع بازيافت ) 27/2ميليون ريال(، صنايع دباغي و پرداخت چرم )

درصد كـل مبلـغ  4/3ميليون ريال( كه جمعاً حدود  3/0ريال( و صنايع انتشار و چاپ و تكثير )

 ا در استان مي باشد. اين سرمايه گذاريه

برپايه اطالعات مربوط به تعداد مجوزهـاي صـنعتي و تعـداد اشـتغال و مبلـغ سـرمايه  

گذاري )سرمايه ثابت( پيش بيني شده در آنها براي رشته فعاليتهاي صنعتي در استان مي تـوان 

 نشان داد. 

در شـده متوسط تعداد اشتغال پيش بيني شده براي هر كارگاه در مجوزهاي صنعتي صـا -

نفـر( و صـنايع  59نفر(، صنايع توليد فلـزات اساسـي ) 135براي صنايع توليد پوشاك )

نفر( بيشتر از متوسط متناظر در ساير رشـته فعاليتهـاي صـنعتي و  40توليد منسوجات )

 9نفر(، صنايع انتشار و چـاپ و تكثيـر ) 0براي صنايع توليد ماشينهاي اداري و دفتري )

نفر( كمتر از متوسط متناظر آن بـراي  13ماشين آالت و تجهيزات )نفر( و صنايع توليد 

 باشد. ساير رشته فعاليتهاي صنعتي مي

بيشترين مبلغ الزم براي ايجاد هر شـغل صـنعتي در اسـتان مربـوط بـه صـنايع توليـد  -

ميليون ريـال(، صـنايع  431ميليون ريال(، صنايع توليد فلزات اساسي ) 533منسوجات )

ميليـون ريـال( و صـنايع توليـد محصـوالت غـذايي و  379قليه موتوري )توليد وسايل ن

ميليون ريال( است، در حاليكه كمترين مبلغ الزم براي ايجاد هر شغل  379آشاميدنيها )

ميليون ريال( ، صنايع توليد راديو  43صنعتي مربوط به توليد ماشينهاي اداري و دفتري )

يليون ريال(، صنايع توليد كك و فرآورده هـاي م 53و تلويزيون و دستگاههاي ارتباطي )

اسـت ( ميليون ريـال 74ميليون ريال( و صنايع توليد دباغي و پرداخت چرم ) 55نفتي )

ب در گروه پرهزينه ترين و كم هزينه ترين رشته فعاليت هاي صنعتي بـراي يكه به ترت

 ايجاد اشتغال قرار مي گيرند. 

مترين شدت نسبي گرايش توسعه اي در رشته فعاليتهاي برپايه آنچه گفته شد، بيشترين و ك

صنعتي در استان براي ايجاد واحدهاي توليدي بـه ترتيـب در صـنايع توليـد محصـوالت كـاني 

غيرفلزي و صنايع توليد ماشينهاي اداري و دفتري، براي ايجاد اشتغال به ترتيب در صنايع توليد 

اشينهاي اداري و دفتري و سـرمايه گـذاري بـه محصوالت غذايي و آشاميدنيها و صنايع توليد م
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توليد منسوجات و صنايع توليد ماشينهاي اداري و دفتري بوده و پرهزينه ترين  عترتيب در صناي

و كم هزينه ترين رشته فعاليتهاي صنعتي براي ايجاد اشتغال به ترتيب صنايع توليد منسوجات و 

 صنايع توليد ماشينهاي اداري و دفتري هستند. 

ر يك مقايسه تطبيقي از پارامترهاي گرايش توسعه صنعتي در استان و كـل كشـور مـي تـوان د

 نشان داد: 

متوسط هزينه ايجاد هر شغل صنعتي در صنايع توليد مواد غذايي و آشاميدنيها، صـنايع  -

نقليه موتوري در اين استان  وسايل  توليد منسوجات، صنايع توليد پوشاك و صنايع توليد

توسط مبلغ متناظر آن در كـل كشـور بـوده و بـراي بقيـه رشـته فعاليتهـاي بيشتر از م

صنعتي، ايجاد هر شغل در استان كم هزينه تر از آن در كل كشـور اسـت. در مجمـوع، 

ميليون ريال( به مراتب كمتر از مبلـغ  331متوسط هزينه ايجاد هر شغل در اين استان )

 د. ميليون ريال( مي باش 229متناظر آن در كشور )

شدت نسبي سرمايه گذاري در صنايع توليد محصـوالت غـذايي و آشـاميدنيها، صـنايع  -

توليد منسوجات، صنايع توليد پوشاك، صنايع توليد چوب و محصـوالت چـوبي، صـنايع 

توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي، صنايع توليد ساير محصـوالت كـاني غيرفلـزي و 

استان بيشتر از متوسط هزينه نسبي متناظر آن در  صنايع توليد ابزار پزشكي و اپتيكي در

 كل كشور بوده و در ساير رشته فعاليتها صنعتي در استان كمتر از آن در كشور است. 

به همين ترتيب، شدت نسبي ايجـاد اشـتغال در صـنايع توليـد محصـوالت خـوراكي و  -

چـوب و آشاميدنيها، صنايع توليـد منسـوجات، صـنايع توليـد پوشـاك، صـنايع توليـد 

محصوالت چوبي، صنايع توليد محصـوالت السـتيكي و پالسـتيكي، صـنايع توليـد سـاير 

محصوالت كاني غيرفلزي، صنايع توليد راديو و تلويزيون و دستگاههاي ارتباطي، صـنايع 

توليد مبلمان و صنايع توليد ابزار پزشكي و اپتيكي در استان بيشتر از آن در كل كشـور 

 فعاليتهاي صنعتي كمتر است.  يهابوده و براي ساير رشته

( ارايـه 1-17( تا )1-14اطالعات تفصيلي مربوط به موارد ذكر شده در جداول شماره )

 شده است.
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 1331تا  1335(: مقايسه تعداد مجوزهاي صنعتي صادر شده براي استان اردبيل و كل كشور در سالهاي    1-11جدول)   

سهم نسبي  نسبيسهم  تعداد رشته فعاليتهاي صنعتي 

 كل كشور استان اردبيل كل كشور استان اردبيل استان در كشور

 3/1 5/155 5/155 33423 112 كل صنايع

 2/2 4/11 1/12 1343 123 صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها

 4/1 3/1 1/1 2122 34 صنايع توليد منسوجات

 3/1 3/2 3/2 1512 13 صنايع توليد پوشاك

 3/5 1/1 1/5 132 4 يع دباغي ، پرداخت چرم و ... صنا

 5/1 4/2 3/1 253 41 صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي

 4/1 1/2 1/2 231 14 صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 5/4 1/5 4/1 221 2 صنايع انتشارف چاپ، تكثير و ... 

 3/5 4/1 1/5 153 4 صنايع توليد كك، فرآورده هاي نفتي و...

 3/1 2/3 3/1 2213 33 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

 1/1 3/12 3/3 4153 12 صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

 2/1 2/13 2/25 3513 131 صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 5/1 1/3 2/1 1313 13 صنايع توليد فلزات اساسي

 1/1 4/3 1/1 2325 41 ريكي...صنايع توليد محصوالت فلزي فاب

 1/1 2/1 4/1 2122 31 صناي توليد ماشين آالت و تجهيزات 

 3/5 3/5 3/5 223 2 صنايع توليد ماشينهاي اداري، دفتري، محاسباتي 

 2/2 1/2 1/3 211 21 صنايع توليد ماشينها و دستگاههاي برفي و ... 

 1/4 1/5 1/1 131 3 اطي صنايع توليد راديو و تلويزيون و دستگاههاي ارتب

 2/2 3/5 2/5 213 1 اپتيكي و.... صنايع توليد ابزار پزشكي ،

 3/2 3/2 3/4 1533 22 صنايع توليد وسايل نقليه موتوري 

 1/2 2/1 3/1 411 12 صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل

 3/3 1/1 3/2 143 13 صنايع توليد مبلمان 

 3/1 1/5 4/5 131 3 صنايع بازيافت 

 - 1/5 - 42 - ساير صنايع 

 وزارت صنايع و معادن اتعطالبانك ا. 1ماخذ: 

 برآورد مشاور . 2           
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 1331تا  1335(: مقايسه ظرفيت اشتغال در مجوزهاي صنعتي صادر شده براي استان اردبيل و كل كشور در سالهاي    1-11جدول ) 

سهم نسبي  سهم نسبي )درصد( اشتغال )نفر( رشته فعاليت هاي صنعتي 

 در كشور

متوسط اشتغال در هر 

 كارگاه )نفر(

استان 

 اردبيل

استان  كل كشور

 اردبيل

استان  كل كشور

 اردبيل

 كل كشور

 21 24 3/1 5/155 5/155 215151 11213 كل صنايع

صنننايع تولينند محصننوالت غننذايي و 

 آشاميدنيها

3531 111133 5/12 1/13 2/1 24 22 

 23 13 3/2 3/3 1/12 12312 1212 توليد منسوجاتصنايع 

 13 151 4/15 2/1 3/11 13313 1211 صنايع توليد پوشاك

 13 14 1/5 1/1 4/5 15431 13 صنايع دباغي ، پرداخت چرم و ... 

 13 12 4/3 3/1 1/3 11313 114 صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي

 21 11 3/5 2/2 2/5 21122 111 صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 13 2 2/2 3/5 1/5 2251 33 صنايع انتشارف چاپ، تكثير و ... 

 21 14 4/5 4/1 3/5 13213 11 صنايع توليد كك، فرآورده هاي نفتي و...

 22 22 2/5 1/2 1/1 31312 321 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

صنننايع تولينند محصننوالت السننتيكي و 

 پالستيكي

1231 33411 2/3 3/3 3/1 21 11 

 21 21 2/1 5/11 3/13 111115 2331 صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 43 12 1/1 1/1 1/1 11441 323 صنايع توليد فلزات اساسي

 13 12 5/1 3/1 1/3 15331 152 صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي...

 23 15 3/5 3/1 2/2 15333 311 صناي توليد ماشين آالت و تجهيزات 

صنايع توليد ماشنينهاي اداري، دفتنري، 

 محاسباتي 

11 1235 1/5 1/5 3/5 3 13 

صنايع توليد ماشينها و دستگاههاي برفني 

 و ... 

423 33142 1/2 5/4 1/1 25 45 

صنننايع تولينند راديننو و تلويزيننون و 

 دستگاههاي ارتباطي 

131 3341 1/1 3/5 2/2 21 41 

 23 21 5/2 3/5 2/5 3231 143 اپتيكي و.... ر پزشكي ،صنايع توليد ابزا

 15 12 1/5 1/1 1/2 11231 342 صنايع توليد وسايل نقليه موتوري 

 13 23 1/1 1/2 3/1 24351 232 صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل

 13 11 2/2 5/1 2/1 2531 252 صنايع توليد مبلمان 

 13 13 2/1 3/5 2/5 3121 32 صنايع بازيافت 

 11 - - 1/5 - 332 - ساير صنايع 

 بانك اطالعات وزارت صنايع و معادن . 1ماخذ:  

 برآورد مشاور .2            
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 1331تا  1335(: مقايسه ميزان سرمايه ثابت مجوزهاي صنعتي صادر  شده براي استان اردبيل و كل كشور در سالهاي     1-13جدول )

سهم نسبي  سهم نسبي )درصد( سرمايه ثابت )ميليون ريال( رشته فعاليت هاي صنعتي 

 در كشور

متوسط سرمايه ثابت براي 

 هر شغل )ميليون ريال(

استان 

 اردبيل

استان  كل كشور

 اردبيل

استان  كل كشور

 اردبيل

 كل كشور

 442 351 1/1 5/155 5/155 421443131 4333124 كل صنايع

صنننايع تولينند محصننوالت غننذايي و 

 دنيهاآشامي

1112523 11353141 2/23 3/13 1/2 332 342 

 225 153 2/1 3/4 3/24 25254133 1133213 صنايع توليد منسوجات

 13 113 2/22 2/5 4/4 234111 211213 صنايع توليد پوشاك

 113 31 3/5 3/5 1/5 1231433 4231 صنايع دباغي ، پرداخت چرم و ... 

 222 113 3/1 2/1 3/1 1514514 13123 صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي

 223 24 3/5 1/1 3/5 4351434 14121 صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 331 21 3/5 1/5 2/5 2141121 3223 صنايع انتشارف چاپ، تكثير و ... 

صنايع توليد كك، فرآورده هاي نفتني 

 و...

3145 21111313 1/5 5/1 * 11 1121 

 234 225 2/5 5/25 3/3 31333114 131332 حصوالت شيمياييصنايع توليد مواد و م

صنايع توليند محصنوالت السنتيكي و 

 پالستيكي

223525 24323321 1/1 3/1 2/1 234 333 

صنايع توليد سناير محصنوالت كناني 

 غيرفلزي

314254 13113422 1/13 5/11 3/1 221 442 

 333 131 5/1 1/15 3/2 41212135 431413 صنايع توليد فلزات اساسي

 111 113 3/5 1/1 1/1 21211412 33312 صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي...

 321 134 3/5 3/3 5/1 11133331 43123 صناي توليد ماشين آالت و تجهيزات 

صنايع توليد ماشينهاي اداري، دفتنري، 

 محاسباتي 

315 1313532 * 4/5 * 13 333 

ي برفي صنايع توليد ماشينها و دستگاهها

 و ... 

31341 11212145 1/1 3/3 1/5 113 423 

صنننايع تولينند راديننو و تلويزيننون و 

 دستگاههاي ارتباطي 

11545 1421141 2/5 4/5 3/5 13 121 

 111 112 2/1 3/5 1/5 1122224 22115 اپتيكي و.... صنايع توليد ابزار پزشكي ،

 345 332 1/5 2/4 3/2 21521344 122132 صنايع توليد وسايل نقليه موتوري 

 111 31 1/5 2/5 4/5 3233131 25335 صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل

 122 22 3/1 3/5 4/5 1153115 12211 صنايع توليد مبلمان 

 233 124 5/1 2/5 1/5 311312 3115 صنايع بازيافت 

 235 - - 2/5 - 311115 - ساير صنايع 

 ت صنايع و معادن بانك اطالعات وزار. 1ماخذ:  

 برآورد مشاور .2            
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 گرايش توسعه بخش صنعت در شهرستانهاي استان  :2-3-1-1

برپايه اطالعات استخراز شده از بانك اطالعات مجوزهاي صـنعتي صـادر شـده بـراي  

( به تفكيك شهرستانهاي آن مـي تـوان گفـت كـه 1303-04استان در دوره ز ماني مورد نظر )

گرايش به توسعه بخش صنعت در شهرستان اردبيل بسيار بيشـتر از آن در سـاير  شدت نسبي

شهرستانهاي استان بوده و په از آن، بسته به مورد، شهرستانهاي پـارس آبـاد، نمـين، مشـكين 

در حاليكه كمترين شدت نسبي گرايش به توسعه بخش صنعت در  ،شهر، خلخال و ... قرار دارند

نير و بيله سوار و ... مالحظه مي شود. اطالعات كمي زيـر بـا تفصـيل شهرستانهاي كوثر، گرمي، 

 بيشتري اين امر را نشان مي دهند. 

در طول دوره مورد بررسي، در ميان شهرستانهاي استان، بيشترين تعداد مجـوز صـنعتي  -

درصد(، پارس آباد با  2/74مجوز ) 433به شهرستان هاي اردبيل با صادر شده مربوط 

 3/2مجـوز ) 29درصـد( ، خلخـال بـا  1/4مجـوز ) 32درصد( نمين با  3/5مجوز ) 22

درصد كل تعداد  5/92درصد( بوده كه جمعاً  7/3مجوز ) 24درصد( و مشگين شهر با 

 هاي صنعتي صادر شده است.مجوز

مجـوز  4بـا تي صادر شده مربوط به شهرستان كـوثر عدر همين مدت، كمترين تعداد مجوز صن

 4/1مجـوز ) 13بـا ، شهرستان بيله سوار درصد( 4/1مجوز ) 13با ن نير ، شهرستادرصد( 0/3)

درصـد كـل  2/4حـدود اً است كه مجموع درصد( 5/1مجوز ) 11با و شهرستان گرمي  درصد(

 تعدا د مجوزهاي صادر شده براي استان مي باشد.

در طول اين مدت، بيشترين تعداد اشتغال پيش بيني شده در مجوزهاي صـنعتي صـادر  -

نفـر(، شهرسـتان پـارس آبـاد  12374ه براي استان مربوط به شهرسـتان اردبيـل )شد

نفر( و شهرستان  571نفر(، شهرستان مشكين شهر ) 025نفر(، شهرستان نمين ) 1233)

 1/2درصـد،  1/4درصـد،  0/0درصـد،  1/75نفر( است كه بـه ترتيـب  237خلخال )

 ي شغلي در استان است. درصد كل اين فرصتها 5/95درصد و جمعاً  4/2درصد و 

در مقابل، در همين مدت، كمترين تعداد اشتغال پيش بيني شده در مجوزهاي صنعتي صادر شده 

نفـر(، شهرسـتان نيـر  113نفر(، شهرستان گرمـي ) 131براي استان مربوط به شهرستان كوثر )

پـيش بينـي درصد كل اشتغال  2/3نفر( است كه جمعاً  235نفر( و شهرستان بيله سوار ) 129)

 شده در مجوزهاي استان مي باشد. 

در دوره زماني مورد نظر، بيشترين ميزان سرمايه گذاري در مجوزهـاي صـنعتي صـادر  -

هزار ميليارد ريال(، شهرسـتان نمـين  5/3شده براي استان مربوط به شهرستان اردبيل )

ال( و هـزار ميليـارد ريـ 33/3، شهرسـتان مشـكين شـهر ) (هزار ميليارد ريـال 59/3)

 1/12درصد،  5/73هزار ميليارد ريال( است كه به ترتيب  13/3شهرستان پارس آباد )



 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                            سازمان برنامه و بودجه کشور                      
 اردبیل

 41 

درصد كل سرمايه گذاري ايـن مجوزهـا  7/95درصد و جمعاً  0/2درصد،  1/5درصد، 

 در استان مي باشد. 

مي رن گادر حاليكه كمترين ميزان سرمايه گذاري در مجوزهاي صنعتي استان مربوط به شهرست

  ،ميليـون ريـال( 1/24ميليون ريال(، شهرستان كـوثر ) 3/23ميليون ريال(، شهرستان نير ) 1/7)

درصد كل سرمايه گذاري اين  3/3كه جمعاً حدود است ميليون ريال(  0/35شهرستان خلخال )

 مجوزها در استان را شامل مي شوند. 

در طول دوره  با توجه به آنچه در مورد برآورد شاخص گرايش توسعه صنعتي گفته شد، -

مورد بررسي، شهرستانهاي اردبيل، نمين، پارس آباد، مشكين شهر، خلخـال، بيلـه سـوار، 

نير، گرمي و كوثر به ترتيب در مراتب اول تا نهم گرايش توسـعه صـنعتي اسـتان قـرار 

برابـر  124دارند و شدت نسبي قدر مطلق گرايش صنعتي در شهرستان اردبيل حـدود 

 ست. آن در شهرستان كوثر ا

نكته حائراهميت در ارتباط با گرايش توسعه صنعتي در شهرستان هاي استان آن است كـه ايـن 

تحليل گرايشي برمبناي قدرمطلق كمي پارامترهاي تعيين كننده اين گرايش )تعداد كارگاه، تعداد 

اشتغال و حجم سرمايه گذاري( انجام شده است كه نشان دهنده شدت تمركز آنها در اين يا آن 

شهرستان استان است. با اين حال براي برآورد ميزان نسبي بهره منـدي سـاكنان شهرسـتانهاي 

استان از گرايش هاي توسعه اي بخش صنعت مي توان از كميتهاي نسـبي )مـثالً سـرانه انـدازه 

 پارامترهاي سه گانه مورد نظر به ازاي جمعيت شهرستانها( استفاده كرد. 

( آورده 1-21( تا )1-10ارد ذكر شده در جداول شماره )اطالعات تفصيلي مربوط به مو 

 شده است.

 
 1331تا  1335(: شاخص گرايش توسعه در تعداد مجوزهاي صنعتي صادر شده براي شهرستانهاي استان اردبيل در سالهاي   1-13جدول )

شاخص گرايش  سهم نسبي )درصد( تعداد كارگاه شهرستان 

 توسعه

 - 5/155 112 استان

 555/1 2/31 153 ان اردبيل شهرست

 525/5 1/1 15 شهرستان بيله سوار

 533/5 3/1 42 شهرستان پارس آباد 

 513/5 3/4 22 شهرستان خلخال 

 515/5 3/5 1 شهرستان كوثر 

 522/5 1/1 11 شهرستان گرمي 

 515/5 3/3 21 شهرستان مشكين شهر 

 513/5 1/1 34 شهرستان نمين 

 525/5 1/1 15 شهرستان نير 

 بانك اطالعاتي وزارت صنايع و معادن . 1ماخذ: 

 برآورد مشاور . 2            
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 1331تا  1335(: شاخص گرايش توسعه در ظرفيت اشتغال مجوزهاي صنعتي صادر شده براي شهرستانهاي استان اردبيل در سالهاي    1-12جدول ) 

شاخص گرايش  سهم نسبي )درصد( تعداد اشتغال شهرستان 

 توسعه

 - 5/155 11213 استان

 555/1 1/31 12331 شهرستان اردبيل 

 513/5 3/1 251 شهرستان بيله سوار

 111/5 3/3 1435 شهرستان پارس آباد 

 533/5 1/2 453 شهرستان خلخال 

 553/5 1/5 151 شهرستان كوثر 

 552/5 3/5 113 شهرستان گرمي 

 514/5 1/4 131 شهرستان مشكين شهر 

 513/5 1/1 321 تان نمين شهرس

 515/5 3/5 122 شهرستان نير 

 بانك اطالعاتي وزارت صنايع و معادن .1ماخذ: 

 برآورد مشاور .2            

 
 1331تا  1335(: شاخص گرايش توسعه در سرمايه ثابت مجوزهاي صنعتي صادر شده براي شهرستانهاي استان اردبيل در سالهاي     1-25جدول )  

 سرمايه ثابت ان شهرست

 )ميليون ريال(

شاخص گرايش  سهم نسبي )درصد(

 توسعه

 - 5/155 4333124 استان

 555/1 1/33 3123124 شهرستان اردبيل 

 521/5 1/1 33231 شهرستان بيله سوار

 533/5 3/2 134314 شهرستان پارس آباد 

 515/5 3/5 31312 شهرستان خلخال 

 553/5 1/5 21111 شهرستان كوثر 

 552/5 2/5 3122 شهرستان گرمي 

 533/5 1/1 355224 شهرستان مشكين شهر 

 122/5 1/14 121413 شهرستان نمين 

 551/5 4/5 25521 شهرستان نير 

 بانك اطالعاتي وزارت صنايع و معادن. 1ماخذ:  

 برآورد مشاور . 2            

 

 1331تا  1335انهاي استان اردبيل در سالهاي شهرستدر توسعه صنعتي كلي (: شاخص گرايش  1-21جدول ) 

 شاخص گرايش توسعه  شهرستان 

 سرمايه ثابت ظرفيت اشتغال تعداد كارگاه كل

 555/1 555/1 555/1 555/1 شهرستان اردبيل 

 521/5 513/5 525/5 512/5 شهرستان بيله سوار

 533/5 111/5 533/5 533/5 شهرستان پارس آباد 

 515/5 533/5 513/5 522/5 شهرستان خلخال 

 553/5 553/5 515/5 553/5 شهرستان كوثر 

 552/5 552/5 522/5 552/5 شهرستان گرمي 

 533/5 514/5 515/5 511/5 شهرستان مشكين شهر 

 122/5 513/5 513/5 113/5 شهرستان نمين 

 551/5 515/5 525/5 515/5 شهرستان نير 

 برآورد مشاور 
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  در شهرستانهاي استان تخصصهاي صنعتيسعه گرايش تو :3-3-1-1

فارغ از جايگاه نسبي شهرستانهاي استان در گرايش توسعه صـنعتي اسـتان بـه تفكيـك  

رشته فعاليتهاي صنعتي كه از طريق برآورد سهم نسبي هر شهرستان در استان در زمينه تعـداد 

نعتي قابـل شناسـايي اسـت و كارگاه، تعداد اشتغال و سرمايه ثابت هر يك از رشته فعاليتهاي ص

آمده است، منظور از بررسي گرايش توسعه رشد  (1-33تا )(1-22شماره )اندازه آن در جداول 

فعاليتهاي صنعتي در شهرستانهاي استان نشان دادن ارزيابي تفاوت تمايل نسبي اسـتقرار رشـته 

در كل اسـتان اسـت فعاليتهاي صنعتي در شهرستانهاي استان در قياس با يكديگر و متوسط آن 

آنها اندازه گيـري مـي شـود. برپايـه ايـن ضـريب، موقعيـت  الكه با اندازه ضريب مكاني اشتغ

شهرستانهاي استان از نظر تمركز نسبي استقرار ظرفيت اشتغال رشته فعاليتهاي مختل  صـنعتي 

دازه ايـن در قياس با متوسط متناظر آن در استان به ترتيب زير قابل ارائه است )ضمن آن كه ان

آورده  ذكـر شـدهضريب براي تعداد مجوزهاي صنعتي و حجم سرمايه ثابت آنها نيز در جداول 

 شده است(.

 
 شهرستان اردبيل  :1-3-3-1-1

رشـته  15در گرايش توسعه بخش صنعت اين شهرستان شدت نسبي تمركز اشتغال در  

رشـته فعاليـت  5ده و در فعاليت صنعتي زير بيشتر از شدت نسبي متناظر آن در كل استان بـو

 صنعتي ديگر از آن كمتر است. 

صنايع توليد منسوجات، صنايع توليد پوشاك، صنايع توليد چـوب و محصـوالت چـوبي،  

صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي، صنايع انتشـار و چـاپ و تكثيـر، صـنايع توليـد مـواد و 

يكي، صنايع توليد محصوالت فلزي محصوالت شيميايي، صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالست

فابريكي، صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات، صنايع توليد ماشينهاي اداري و دفتـري، صـنايع 

توليد ماشينها و دستگاههاي برقي، صنايع توليد راديو و تلويزيون و دستگاههاي ارتبـاطي، صـنايع 

 وتوري، صنايع توليد مبلمان. وسايل نقليه م دتوليد ابزار پزشكي و اپتيكي، صنايع تولي

 
 شهرستان بيله سوار : 2-3-3-1-1

در گرايش توسعه بخش صنعت اين شهرستان، شدت نسبي تمركز اشتغال در دو رشـته  

فعاليت صنايع توليد مواد غذايي و آشاميدنيها و صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي بيشتر از 

رشته فعاليت صنعتي ديگـر )بـه اسـتثناي صـنايع  23متوسط متناظر آن در كل استان بوده در 

 توليد منسوجات( از آن كمتر است. 
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 شهرستان پارس آباد : 3-3-3-1-1

در گرايش توسعه بخش صنعت اين شهرستان، شدت نسبي تمركـز اشـتغال در صـنايع  

 توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها، صنايع توليد منسـوجات، صـنايع توليـد فلـزات اساسـي و

رشـته فعاليـت صـنعتي  10متوسط متناظر آن در كل استان بوده و در  ازصنايع بازيافت بيشتر 

 ديگر از آن كمتر است. 

 
 شهرستان خلخال : 4-3-3-1-1

رشـته  7در گرايش توسعه بخش صنعت اين شهرستان، شدت نسبي تمركز اشتغال در  

رشـته فعاليـت  14ن بـوده و در فعاليت صنعتي زير بيشتر از متوسط متناظر آنها در كـل اسـتا

 صنعتي ديگر از آن كمتر است. 

صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها، صنايع دباغي و پرداخت چرم، صنايع توليد  

چوب و محصوالت چوبي، صنايع توليد كاغـذ و محصـوالت كاغـذي، صـنايع توليـد ماشـينها و 

دسـتگاههاي ارتبـاطي، صـنايع توليـد سـاير  دستگاههاي برقي، صنايع توليد راديو و تلويزيـون و

 تجهيزات حمل و نقل. 

 
 شهرستان كوثر : 1-3-3-1-1

در گرايش توسعه بخش صنعت در اين شهرستان، شدت نسبي تمركز اشتغال در صنايع  

توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها و صنايع توليد ساير محصوالت كـاني غيرفلـزي بيشـتر از 

 رشته فعاليتهاي صنعتي ديگر كمتر از آن است.  23كل استان بوده و در متوسط متناظرشان در 

 
 شهرستان گرمي : 1-3-3-1-1

در گرايش توسعه بخش صنعت در اين شهرستان، تنها شدت تمركز نسـبي اشـتغال در  

صنايع توليد كك و فرآورده هاي نفتي بيشتر از متوسط متناظر آن در كل اسـتان بـوده و بـراي 

 عاليتهاي صنعتي از آن كمتر است. ساير رشته ف

 
 شهرستان مشكين شهر: 3-3-3-1-1

در گرايش توسعه بخش صنعت اين شهرستان، شدت نسبي تمركـز اشـتغال در صـنايع  

توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها، صنايع توليد ساير محصوالت كاني غلزفلزي و صنايع توليد 

رشته  19ه متوسط متناظرشان در كل استان بوده و در ماشينها و دستگاههاي برقي بيشتر از انداز

 فعاليت صنعتي ديگر از آن كمتر است. 
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 شهرستان نمين : 3-3-3-1-1

در گرايش توسعه بخش صنعت اين شهرستان ، شدت تمركز اشتغال در صـنايع توليـد  

يـد محصوالت الستيكي و پالستيكي، صنايع توليد ساير محصـوالت كـاني غيرفلـزي، صـنايع تول

محصوالت فلزي فابريكي و صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات بيشتر از متوسط شدت نسـبي 

 رشته فعاليت صنعتي ديگر از آن كمتر است.  10متناطرشان در كل استان بوده و در 

 
 شهرستان نير: 2-3-3-1-1

ش صنعت اين شهرستان، شدت نسبي تمركـز اشـتغال در صـنايع خدر گرايش توسعه ب 

و پرداخت چرم، صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي، صنايع توليـد مـواد و محصـوالت  دباغي

شيميايي و صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي بيشتر از انـدازه متوسـط متناظرشـان در 

 رشته فعاليت صنعتي ديگر از آن كمتر است.  10كل استان بوده و در 
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 1331تا  1335ي صادر شده براي شهرستانهاي استان اردبيل به تفكيك رشته فعاليتهاي صنعتي در سالهاي (: تعداد مجوزهاي صنع   1-22جدول )  

 شهرستان استان اردبيل رشته فعاليت

 اردبيل

 شهرستان

 بيله سوار

 شهرستان

 پارس آباد

شهرستان 

 خلخال

شهرستان  شهرستان گرمي شهرستان كوثر

 مشگين شهر

 شهرستان نير شهرستان نمين

 15 34 21 11 1 22 42 15 153 112 كل جمع

 1 4 11 2 2 15 11 4 32 123 صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 صنايع توليد محصوالت از توتون و تنباكو

 5 5 2 5 1 5 3 1 23 34 صنايع توليد منسوجات

 5 5 5 5 5 1 4 5 13 13 عمل آوري و رنگ كردن خزصنايع توليد پوشاك،

 1 5 5 5 5 1 5 5 2 4 صنايع دباغي، پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمي

 1 1 5 5 5 3 5 5 45 41 صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي

 5 5 5 5 5 1 5 5 13 14 صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 صنايع انتشار، چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده

 5 5 5 2 5 5 5 5 2 4 يع توليد كك، فرآورده هاي نفتي و...صنا

 1 1 5 5 5 1 1 1 33 33 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

 1 3 5 5 5 5 1 5 43 12 صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

 1 25 2 3 2 3 15 4 31 131 صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 5 1 5 5 5 5 1 5 11 13 ت اساسيصنايع توليد فلزا

 5 1 51 5 5 1 5 5 33 41 صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي...

 5 3 5 5 5 5 2 5 31 31 صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات ...

 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 حسابداري و محاسباتيصنايع توليد ماشينهاي دفتري،

 5 5 2 5 5 3 5 5 11 21 رقي ...صنايع توليد ماشين آالت و دستگاههاي ب

 5 5 5 5 5 1 5 5 1 3 صنايع توليد راديو، تلويزيون و دستگاههاي ارتباطي

 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 اپتيكي و.... صنايع توليد ابزار پزشكي ،

 5 5 5 5 5 5 5 5 22 22 تريلر و... صنايع توليد وسايل نقليه موتوري ،

 5 5 5 5 5 4 5 5 3 12 ل و نقلصنايع توليد ساير تجهيزات حم

 5 5 5 5 5 5 5 5 13 13 صنايع توليد مبلمان و مصنوعات

 5 5 5 5 5 5 1 5 2 3 صنايع بازيافت 

 بانك اطالعات وزارت صنايع و معادن ماخذ:
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 1331تا  1335(: ساختار رشته فعاليتي تعداد مجوزهاي صنعتي صادر شده براي شهرستانهاي استان اردبيل   1-23جدول )  
 شهرستان استان اردبيل رشته فعاليت

 اردبيل

 شهرستان

 بيله سوار

 شهرستان

 پارس آباد

شهرستان مشگين  شهرستان گرمي شهرستان كوثر شهرستان خلخال

 شهر

 شهرستان نير شهرستان نمين

 55/155 55/155 55/155 55/155 55/155 55/155 55/155 55/155 55/155 55/155 جمع كل

 55/15 31/11 55/44 13/13 55/45 43/34 31/31 55/45 31/11 13/12 وليد محصوالت غذايي و آشاميدنيهاصنايع ت

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 صنايع توليد محصوالت از توتون و تنباكو

 55/5 55/5 55/3 55/5 55/25 55/5 13/11 55/15 13/4 53/1 صنايع توليد منسوجات

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 41/3 12/2 55/5 13/2 12/2 عمل آوري و رنگ كردن خزصنايع توليد پوشاك،

 55/15 55/5 55/5 55/5 55/5 41/3 55/5 55/5 45/5 15/5 صنايع دباغي، پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمي

 55/15 24/2 55/5 55/5 55/5 34/15 55/5 55/5 21/2 33/1 صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 41/3 55/5 55/5 13/2 52/2 صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 32/1 31/1 صنايع انتشار، چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده

 55/5 55/5 55/5 13/13 55/5 55/5 55/5 55/5 45/5 15/5 صنايع توليد كك، فرآورده هاي نفتي و...

 55/15 24/2 55/5 55/5 55/5 41/3 33/2 55/15 11/1 13/1 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

 55/15 32/3 55/5 55/5 55/5 55/5 33/2 55/5 34/2 33/3 صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

 55/15 32/13 55/31 14/13 55/45 34/15 31/23 55/45 21/14 13/25 صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 55/5 24/2 55/5 55/5 55/5 55/5 33/2 55/5 12/2 24/1 صنايع توليد فلزات اساسي

 55/5 24/2 55/4 55/5 55/5 41/3 55/5 55/5 11/3 13/1 صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي...

 55/5 32/3 55/5 55/5 55/5 55/5 31/4 55/5 11/1 33/1 صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات ...

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 45/5 35/5 حسابداري و محاسباتيصنايع توليد ماشينهاي دفتري،

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 34/15 55/5 55/5 13/3 14/3 صنايع توليد ماشين آالت و دستگاههاي برقي ...

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 41/3 55/5 55/5 12/1 51/1 يو، تلويزيون و دستگاههاي ارتباطيصنايع توليد راد

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 12/1 25/5 اپتيكي و.... صنايع توليد ابزار پزشكي ،

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 33/1 33/4 تريلر و... صنايع توليد وسايل نقليه موتوري ،

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 32/13 55/5 55/5 12/1 32/1 صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 13/3 12/2 صنايع توليد مبلمان و مصنوعات

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 33/2 55/5 /45 41/5 صنايع بازيافت 

   بانك اطالعات وزارت صنايع و معادن . 1ماخذ: 

 برآورد مشاور  . 2          
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 1331تا  1335(: سهم نسبي هر شهرستان در تعداد مجوزهاي صنعتي صادر شده براي استان اردبيل به تفكيك رشته فعاليتهاي صنعتي در سالهاي    1-24جدول )  

 شهرستان استان اردبيل رشته فعاليت

 اردبيل

 شهرستان

 له سواربي

 شهرستان

 پارس آباد

شهرستان 

 خلخال

شهرستان  شهرستان گرمي شهرستان كوثر

 مشگين شهر

 شهرستان نير شهرستان نمين

 42/1 53/1 34/2 14/1 31/5 33/4 23/1 42/1 12/31 55/155 جمع كل

 33/5 13/3 12/3 13/1 11/1 31/3 32/11 13/3 32/11 55/155 صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 صنايع توليد محصوالت از توتون و تنباكو

 55/5 55/5 33/1 55/5 24/2 55/5 12/25 24/2 11/13 55/155 صنايع توليد منسوجات

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 11/1 22/22 55/5 22/32 55/155 عمل آوري و رنگ كردن خزصنايع توليد پوشاك،

 55/21 55/5 55/5 55/5 55/5 55/21 55/5 55/5 55/15 55/155 صنايع دباغي، پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمي

 22/2 22/2 55/5 55/5 55/5 13/1 55/5 55/5 32/33 55/155 صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 14/3 55/5 55/5 31/22 55/155 صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/155 55/155 صنايع انتشار، چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده

 55/5 55/5 55/5 55/15 55/5 55/5 55/5 55/5 55/15 55/155 صنايع توليد كك، فرآورده هاي نفتي و...

 13/2 13/2 55/5 55/5 55/5 13/2 13/2 13/2 34/31 55/155 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

 22/1 33/1 55/5 55/5 55/5 55/5 22/1 55/5 33/25 55/155 صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

 35/3 31/14 13/1 12/1 43/1 22/2 41/3 21/2 11/11 55/155 صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 55/5 12/3 55/5 55/5 55/5 55/5 12/3 55/5 12/34 55/155 ات اساسيصنايع توليد فلز

 55/5 44/2 44/2 55/5 55/5 44/2 55/5 55/5 13/22 55/155 صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي...

 55/5 33/3 55/5 55/5 55/5 55/5 11/1 55/5 11/31 55/155 صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات ...

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/155 55/155 حسابداري و محاسباتيماشينهاي دفتري،صنايع توليد 

 55/5 55/5 12/2 55/5 55/5 22/14 55/5 55/5 12/31 55/155 صنايع توليد ماشين آالت و دستگاههاي برقي ...

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 22/14 55/5 55/5 31/31 55/155 صنايع توليد راديو، تلويزيون و دستگاههاي ارتباطي

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/155 55/155 اپتيكي و.... صنايع توليد ابزار پزشكي ،

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/155 55/155 تريلر و... صنايع توليد وسايل نقليه موتوري ،

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 33/33 55/5 55/5 13/11 55/155 حمل و نقل صنايع توليد ساير تجهيزات

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/155 55/155 صنايع توليد مبلمان و مصنوعات

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 33/33 55/5 13/11 55/155 صنايع بازيافت 

 و معادن  بانك اطالعات صنعتي وزارت صنايعماخذ:
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 1331تا  1335(: ظرفيت اشتغال مجوزهاي صنعتي صادر شده براي شهرستانهاي استان اردبيل برحسب رشته فعاليتهاي صنعتي در سالهاي    1-21جدول ) 

 شهرستان استان اردبيل رشته فعاليت

 اردبيل

 شهرستان

 بيله سوار

 شهرستان

 پارس آباد

شهرستان 

 خلخال

شهرستان  ميشهرستان گر شهرستان كوثر

 مشگين شهر

 شهرستان نير شهرستان نمين

 122 321 131 113 151 453 1435 251 12331 13113 جمع كل

 23 31 325 13 43 22 132 111 1123 3531 صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 صنايع توليد محصوالت از توتون و تنباكو

 5 5 23 5 2 5 123 21 1312 1212 صنايع توليد منسوجات

 5 5 5 5 5 2 35 5 1331 1211 عمل آوري و رنگ كردن خزصنايع توليد پوشاك،

 24 5 5 5 5 12 5 5 21 13 صنايع دباغي، پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمي

 13 3 5  5 33 5 5 151 114 صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي

 5 5 5 5 5 15 5 5 141 111 غذيصنايع توليد كاغذ و محصوالت كا

 5 5 5 5 5 5 5 5 33 33 صنايع انتشار، چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده

 5 5 5 22 5 5 5 5 21 11 صنايع توليد كك، فرآورده هاي نفتي و...

 25 2 5 5 5 2 13 43 321 321 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

 2 131 5 5 5 5 11 5 1513 1231 تيكيصنايع توليد محصوالت الستيكي و پالس

 45 413 124 13 41 21 133 13 1253 2331 صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 5 2 5 5 5 5 235 5 152 323 صنايع توليد فلزات اساسي

 5 44 23 5 5 3 5 5 431 152 صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي...

 5 33 5 5 5 5 25 5 353 311 ت ...صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزا

 5 5 5 5 5 5 5 5 11 11 حسابداري و محاسباتيصنايع توليد ماشينهاي دفتري،

 5 5 41 5 5 31 5 5 311 423 صنايع توليد ماشين آالت و دستگاههاي برقي ...

 5 5 5 5 5 2 5 5 113 131 صنايع توليد راديو، تلويزيون و دستگاههاي ارتباطي

 5 5 5 5 5 5 5 5 143 143 اپتيكي و.... ليد ابزار پزشكي ،صنايع تو

 5 5 5 5 5 5 5 5 342 342 تريلر و... صنايع توليد وسايل نقليه موتوري ،

 5 5 5 5 5 113 5 5 114 232 صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل

 5 5 5 5 5 5 5 5 252 252 صنايع توليد مبلمان و مصنوعات

 5 5 5 5 5 5 11 5 24 32  صنايع بازيافت

 بانك اطالعات وزارت صنايع و معادن  ماخذ:
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 1331تا  1335(: ساختار رشته فعاليتي ظرفيت اشتغال مجوزهاي صنعتي صادر شده براي شهرستانهاي استان اردبيل در سالهاي 1-21جدول ) 

 شهرستان استان اردبيل رشته فعاليت

 اردبيل

 شهرستان

 بيله سوار

 شهرستان

 پارس آباد

شهرستان 

 خلخال

شهرستان  شهرستان گرمي شهرستان كوثر

 مشگين شهر

 شهرستان نير شهرستان نمين

 55/155 55/155 55/155 55/155 55/155 55/155 55/155 55/155 55/155 55/155 جمع كل

 33/13 41/15 12/13 54/11 13/41 32/24 12/43 33/11 11/13 23/13 صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 صنايع توليد محصوالت از توتون و تنباكو

 55/5 55/5 43/3 55/5 21/3 55/5 15/13 14/12 32/13 11/12 صنايع توليد منسوجات

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 21/2 25/4 55/5 34/14 33/11 عمل آوري و رنگ كردن خزصنايع توليد پوشاك،

 15/13 55/5 55/5 55/5 55/5 21/2 55/5 55/5 13/5 31/5 صنايع دباغي، پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمي

 53/15 31/5 55/5 55/5 55/5 34/2 55/5 55/5 52/4 43/3 صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 41/2 55/5 55/5 14/1 23/5 صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 13/5 11/5 صنايع انتشار، چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده

 55/5 55/5 55/5 11/21 55/5 55/5 55/5 55/5 21/5 34/5 صنايع توليد كك، فرآورده هاي نفتي و...

 15/11 52/1 55/5 55/5 55/5 21/2 21/1 35/23 33/1 53/1 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

 23/1 45/22 55/5 55/5 55/5 55/5 51/1 55/5 12/3 31/3 صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

 51/31 34/14 21/23 22/12 11/44 14/1 13/2 34/3 41/11 31/13 صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 55/5 52/1 55/5 55/5 55/5 55/5 13/12 55/5 22/4 12/1 صنايع توليد فلزات اساسي

 55/5 33/1 43/3 55/5 55/5 32/1 55/5 55/5 12/3 13/3 صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي...

 55/5 55/4 55/5 55/5 55/5 55/5 45/1 55/5 42/2 22/2 صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات ...

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 13/5 15/5 بداري و محاسباتيحساصنايع توليد ماشينهاي دفتري،

 55/5 55/5 11/1 55/5 55/5 12/2 55/5 55/5 33/2 13/2 صنايع توليد ماشين آالت و دستگاههاي برقي ...

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 21/2 55/5 55/5 31/1 53/1 صنايع توليد راديو، تلويزيون و دستگاههاي ارتباطي

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 25/1 21/5 اپتيكي و.... صنايع توليد ابزار پزشكي ،

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 31/2 15/2 تريلر و... صنايع توليد وسايل نقليه موتوري ،

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 32/33 55/5 55/5 22/5 13/1 صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 13/1 24/1 صنايع توليد مبلمان و مصنوعات

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 51/1 55/5 12/5 24/5 صنايع بازيافت 

  بانك اطالعات وزارت صنايع و معادن  . 1ماخذ:

 برآورد مشاور .2         
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 1331تا  1335(: سهم نسبي هر شهرستان در كل ظرفيت اشتغال مجوزهاي صنعتي صادر شده براي استان اردبيل به تفكيك رشته فعاليتهاي صنعتي در سالهاي     1-23جدول )  

 شهرستان استان اردبيل رشته فعاليت

 اردبيل

 شهرستان

 بيله سوار

 شهرستان

 پارس آباد

شهرستان 

 خلخال

رستان شه شهرستان گرمي شهرستان كوثر

 مشگين شهر

 شهرستان نير شهرستان نمين

 32/5 53/1 13/4 35/5 12/5 15/2 35/3 23/1 12/31 55/155 جمع كل

 31/5 32/2 14/12 11/5 12/1 21/3 15/22 33/3 32/12 55/155 صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 صنايع توليد محصوالت از توتون و تنباكو

 55/5 55/5 13/1 55/5 41/5 55/5 35/2 23/1 35/33 55/155 صنايع توليد منسوجات

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 43/5 11/3 55/5 33/21 55/155 عمل آوري و رنگ كردن خزصنايع توليد پوشاك،

 11/42 55/5 55/5 55/5 55/5 51/21 55/5 55/5 34/31 55/155 صنايع دباغي، پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمي

 35/2 24/1 55/5 55/5 55/5 34/1 55/5 55/5 32/32 55/155 صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 12/1 55/5 55/5 33/23 55/155 صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/155 55/155 شده صنايع انتشار، چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط

 55/5 55/5 55/5 33/12 55/5 55/5 55/5 55/5 23/43 55/155 صنايع توليد كك، فرآورده هاي نفتي و...

 42/2 52/1 55/5 55/5 55/5 52/14 13/2 32/1 32/33 55/155 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

 31/5 15/14 55/5 55/5 55/5 55/5 13/1 55/5 12/33 55/155 حصوالت الستيكي و پالستيكيصنايع توليد م

 32/1 35/11 32/1 32/2 11/1 33/5 31/4 12/5 53/11 55/155 صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 55/5 55/1 55/5 55/5 55/5 55/5 13/31 55/5 32/13 55/155 صنايع توليد فلزات اساسي

 55/5 14/3 12/4 55/5 55/5 33/1 55/5 55/5 41/31 55/155 يع توليد محصوالت فلزي فابريكي...صنا

 55/5 14/2 55/5 55/5 55/5 55/5 14/1 55/5 32/31 55/155 صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات ...

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/155 55/155 حسابداري و محاسباتيصنايع توليد ماشينهاي دفتري،

 55/5 55/5 13/2 55/5 55/5 24/3 55/5 55/5 13/33 55/155 صنايع توليد ماشين آالت و دستگاههاي برقي ...

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 11/1 55/5 55/5 32/24 55/155 صنايع توليد راديو، تلويزيون و دستگاههاي ارتباطي

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/155 55/155 كي و....اپتي صنايع توليد ابزار پزشكي ،

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/155 55/155 تريلر و... صنايع توليد وسايل نقليه موتوري ،

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 52/13 55/5 55/5 21/41 55/155 صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/155 55/155 ايع توليد مبلمان و مصنوعاتصن

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 41/33 55/5 14/11 55/155 صنايع بازيافت 

   بانك اطالعات وزارت صنايع و معادن . 1 ماخذ:

 ورد مشاور. برآ2           
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 )ميليون ريال(    1331تا  1335ش بيني شده در مجوزهاي صنعتي صادر شده براي شهرستانهاي استان اردبيل به تفكيك رشته فعاليتهاي صنعتي در سالهاي (: سرمايه ثابت پي   1-23جدول )

 شهرستان استان اردبيل رشته فعاليت

 اردبيل

 شهرستان

 بيله سوار

 شهرستان

 پارس آباد

شهرستان 

 خلخال

تان شهرس شهرستان گرمي شهرستان كوثر

 مشگين شهر

 شهرستان نير شهرستان نمين

 25521 121413 355224 3122 21111 1/31311 134314 33231 1/3123124 4333124 جمع كل

 1315 1325 132233 2115 11131 14233 13145 25311 312441 1112523 صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 صنايع توليد محصوالت از توتون و تنباكو

 5 5 2115 5 2331 5 31252 1555 1132112 1133213 صنايع توليد منسوجات

 5 5 5 5 5 155 2335 5 213333 211213 عمل آوري و رنگ كردن خزصنايع توليد پوشاك،

 421 5 5 5 5 1315 5 5 2555 4231 صنايع دباغي، پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمي

 2311 225 5 5 5 4133 5 5 11111 13123 ب و محصوالت چوبيصنايع توليد چو

 5 5 5 5 5 2323 5 5 11323 14121 صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 5 5 5 5 5 5 5 5 3223 3223 صنايع انتشار، چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده

 5 5 5 1235 5 5 5 5 2315 3145 صنايع توليد كك، فرآورده هاي نفتي و...

 2155 3255 5 5 5 1/123 2155 41555 123332 1/131332 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

 1155 143123 5 5 5 5 325 5 111233 223525 صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

 1235 112311 23313 3232 11511 3131 13551 2111 1/123511 1/314254 صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 5 155 5 5 5 5 13145 5 412323 431413 صنايع توليد فلزات اساسي

 5 12555 2555 5 5 115 5 5 13212 33312 صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي...

 5 1335 5 5 5 5 1215 5 45213 43123 صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات ...

 5 5 5 5 5 5 5 5 315 315 و محاسباتي حسابداريصنايع توليد ماشينهاي دفتري،

 5 5 13155 5 5 2321 5 5 11415 31341 صنايع توليد ماشين آالت و دستگاههاي برقي ...

 5 5 5 5 5 225 5 5 15125 11545 صنايع توليد راديو، تلويزيون و دستگاههاي ارتباطي

 5 5 5 5 5 5 5 5 22115 22115 اپتيكي و.... صنايع توليد ابزار پزشكي ،

 5 5 5 5 5 5 5 5 122132 122132 تريلر و... صنايع توليد وسايل نقليه موتوري ،

 5 5 5 5 5 1114 5 5 11111 25335 صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل

 5 5 5 5 5 5 5 5 12211 12211 صنايع توليد مبلمان و مصنوعات

 5 5 5 5 5 5 1155 5 1515 3115 صنايع بازيافت 

 بانك اطالعات وزارت صنايع و معادن اخذ:م
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 1331تا  1335(: ساختار رشته فعاليتي سرمايه ثابت منظور شده در مجوزهاي صنعتي صادر شده براي شهرستانهاي استان اردبيل در سالهاي     1-22جدول )   

 شهرستان استان اردبيل رشته فعاليت

 اردبيل

 شهرستان

 بيله سوار

 شهرستان

 پارس آباد

هرستان ش

 خلخال

شهرستان  شهرستان گرمي شهرستان كوثر

 مشگين شهر

 شهرستان نير شهرستان نمين

 55/155 55/155 55/155 55/155 55/155 55/155 55/155 55/155 55/155 55/155 جمع كل

 21/34 31/5 35/12 21/31 42/44 11/45 11/43 14/23 13/24 22/23 صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 صنايع توليد محصوالت از توتون و تنباكو

 55/5 55/5 32/5 55/5 41/11 55/5 33/23 11/3 13/31 31/24 صنايع توليد منسوجات

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 23/5 33/1 55/5 24/1 42/4 عمل آوري و رنگ كردن خزصنايع توليد پوشاك،

 15/2 55/5 55/5 55/5 55/5 53/1 55/5 55/5 51/5 52/5 صنايع دباغي، پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمي

 51/14 14/5 55/5 55/5 55/5 33/12 55/5 55/5 13/1 35/1 صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 33/1 55/5 55/5 33/5 22/5 صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 22/5 11/5 صنايع انتشار، چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده

 55/5 55/5 55/5 21/13 55/5 55/5 55/5 55/5 53/5 53/5 صنايع توليد كك، فرآورده هاي نفتي و...

 43/12 41/5 55/5 55/5 55/5 13/5 23/1 33/15 11/3 31/3 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

 42/3 33/25 55/5 55/5 55/5 55/5 11/5 55/5 22/4 15/1 صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

 11/22 13/31 22/32 14/41 51/44 13/3 11/12 22/2 33/1 43/13 صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 55/5 52/5 55/5 55/5 55/5 55/5 54/15 55/5 31/12 31/2 صنايع توليد فلزات اساسي

 55/5 34/1 13/5 55/5 55/5 33/1 55/5 55/5 31/1 12/1 صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي...

 55/5 33/5 55/5 55/5 55/5 55/5 41/1 55/5 14/1 22/5 صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات ...

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 52/5 52/5 اتيحسابداري و محاسبصنايع توليد ماشينهاي دفتري،

 55/5 55/5 33/1 55/5 55/5 11/3 55/5 55/5 43/1 43/1 صنايع توليد ماشين آالت و دستگاههاي برقي ...

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 15/2 55/5 55/5 23/5 23/5 صنايع توليد راديو، تلويزيون و دستگاههاي ارتباطي

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 13/5 41/5 اپتيكي و.... وليد ابزار پزشكي ،صنايع ت

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 15/3 11/2 تريلر و... صنايع توليد وسايل نقليه موتوري ،

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 51/14 55/5 55/5 43/5 43/5 صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 11/5 41/5 صنايع توليد مبلمان و مصنوعات

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 11/1 55/5 13/5 11/5 صنايع بازيافت 

  بانك اطالعات وزارت صنايع و معادن . 1ماخذ:

 برآورد مشاور  .2          
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 1331تا  1335شهرستان در سرمايه ثابت منظور شده در مجوزهاي صنعتي صادر شده براي استان اردبيل برحسب رشته فعاليتهاي صنعتي در سالهاي (: سهم نسبي هر   1-35جدول )

 شهرستان استان اردبيل رشته فعاليت

 اردبيل

 شهرستان

 بيله سوار

 شهرستان

 پارس آباد

شهرستان 

 خلخال

شهرستان  شهرستان گرمي شهرستان كوثر

 شهر مشگين

 شهرستان نير شهرستان نمين

 41/5 11/14 14/1 11/5 11/5 31/5 31/2 11/1 11/33 55/155 جمع كل

 12/5 55/5 33/11 22/5 21/5 23/1 23/4 33/1 33/34 55/155 صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 صنايع توليد محصوالت از توتون و تنباكو

 55/5 55/5 22/5 55/5 24/5 55/5 11/3 11/5 22/21 55/155 صنايع توليد منسوجات

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 51/5 53/1 55/5 33/23 55/155 عمل آوري و رنگ كردن خزصنايع توليد پوشاك،

 31/2 55/5 55/5 55/5 55/5 32/43 55/5 55/5 33/41 55/155 صنايع دباغي، پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمي

 43/4 11/1 55/5 55/5 55/5 31/3 55/5 55/5 11/31 55/155 صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 43/11 55/5 55/5 12/33 55/155 صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/155 55/155 صنايع انتشار، چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده

 55/5 55/5 55/5 11/31 55/5 55/5 55/5 55/5 34/14 55/155 صنايع توليد كك، فرآورده هاي نفتي و...

 33/1 31/1 55/5 55/5 55/5 11/5 43/1 31/24 11/35 55/155 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

 15/5 22/43 55/5 55/5 55/5 55/5 35/5 55/5 23/15 55/155 يكي و پالستيكيصنايع توليد محصوالت الست

 12/5 34/15 13/11 32/5 35/1 33/5 22/1 21/5 15/22 55/155 صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 55/5 13/5 55/5 55/5 55/5 55/5 34/2 55/5 53/23 55/155 صنايع توليد فلزات اساسي

 55/5 41/11 13/2 55/5 55/5 33/5 55/5 55/5 12/31 55/155 صوالت فلزي فابريكي...صنايع توليد مح

 55/5 51/11 55/5 55/5 55/5 55/5 51/4 55/5 25/34 55/155 صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات ...

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/155 55/155 حسابداري و محاسباتيصنايع توليد ماشينهاي دفتري،

 55/5 55/5 32/24 55/5 55/5 25/3 55/5 55/5 31/31 55/155 صنايع توليد ماشين آالت و دستگاههاي برقي ...

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 33/3 55/5 55/5 13/21 55/155 صنايع توليد راديو، تلويزيون و دستگاههاي ارتباطي

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/155 55/155 اپتيكي و.... صنايع توليد ابزار پزشكي ،

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/155 55/155 تريلر و... صنايع توليد وسايل نقليه موتوري ،

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 31/24 55/5 55/5 11/31 55/155 صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/155 55/155 د مبلمان و مصنوعاتصنايع تولي

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 33/12 55/5 13/35 55/155 صنايع بازيافت 

  بانك اطالعات وزارت صنايع و معادن .1ماخذ:

 برآورد مشاور  .2          
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 بزرگ استان هاي صنعتي در زيربخش صنايع صصتحليل تخ :2-1

 

گرچه تعداد كارگاههاي بزرگ صنعتي در ميان تعداد كـل كارگاههـاي صـنعتي اسـتان  

و ليكن همين تعداد محدود كارگاههاي بزرگ داراي نقـش غالـب در ايجـاد  چندان زياد نيست

اشتغال و ارزش افزوده و سرمايه گذاري در كل بخش صنعت استان بوده و عامل اصلي تحـرك 

ن گروه از فعاليتهاي نظام اقتصادي استان هستند. از اين رو، در بررسـي و تحليـل و توسعه در اي

تخصصهاي صنعتي استان، شناخت اين تخصصها و مميزه هاي آنها در زيـربخش صـنايع بـزرگ 

 استان ضروري است. 

 

 تخصصهاي صنعتي زيربخش صنايع بزرگ استان در وضع موجود :1-2-1

 

بزرگ صنعتي اسـتان اردبيـل و عملكـرد آنهـا در سـال مهمترين ويژگيهاي كارگاههاي  

، در چارچوب تحليل تخصصهاي صنعتي اين زيربخش و شناخت جايگاه و نقش فعاليتهاي 1302

صنعتي در نظام اقتصادي استان و نيز جايگاه نسبي استان در كشور در بخش صـنعت، بـه طـور 

 خالصه، به شرح زير ارائه مي شود: 

 
 ه تعداد كارگا:1-1-2-1

كارگـاه اسـت.  130بالغ بر  1302تعداد كارگاههاي بزرگ صنعتي فعال استان در سال  

اين كارگاهها در رشته فعاليتهاي مختل  بخش صنعت )بـه اسـتثناي صـنايع توليـد محصـوالت 

توتون و تنباكو، صنايع دباغي و پرداخت چـرم، صـنايع چـاپ و انتشـار و تكثيـر، صـنايع توليـد 

نها و دسـتگاههاي برقـي، صـنايع توليـد راديـو و يداري، صنايع توليـد ماشـماشينهاي دفتري و ا

 تلويزيون و دستگاههاي ارتباطي( فعاليت مي كنند. 

تعداد كارگاههاي بزرگ در رشته فعاليتهاي صنعتي با يكديگر متفاوت اسـت. بيشـترين  

ه(، صـنايع توليـد كارگـا 41تعداد اين كارگاهها در صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي )

است كه بـه  (كارگاه 13كارگاه( و صنايع توليد منسوجات ) 32محصوالت غذايي و آشاميدنيها )

درصد كل تعداد كارگاههاي بزرگ صـنعتي اسـتان  2/11درصد و  9/29درصد،  0/22ترتيب 

درصد تعداد كارگاههاي بزرگ صنعتي استان را تشكيل مي دهند.  05بوده و در مجموع بيش از 

، صنايع توليد ابزار پزشكي، اپتيكي و ... ، صنايع در مقابل صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل

 1هـر كـدام بـا نفتي و صنايع توليد كاغذ و محصـوالت كاغـذي  هايتوليد ذغال كك، فرآورده

 درصد( داراي كمترين تعداد كارگاه مي باشند.  9/3كارگاه )
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درصد از كارگاههاي بزرگ صنعتي كشـور در  9/3د برپايه اطالعات در دسترسي، حدو 

اين استان مشغول فعاليت هستند، در حاليكه بيشترين شدت نسـبي تمركـز كارگاههـاي بـزرگ 

درصـد(، صـنايع توليـد  23صنعتي در اين استان براي صنايع توليد چوب و محصوالت چـوبي )

درصـد( و صـنايع توليـد  2/1درصد(، صنايع توليد ساير محصوال كاني غيرفلزي ) 4/1پوشاك )

درصد( بـوده و در مقابـل، كمتـرين انـدازه شـدت نسـبي  3/1محصوالت غذايي و آشاميدنيها )

تمركز، كارگاههاي بزرگ صنعتي در استان مربوط به صنايع توليد مواد و محصـوالت شـيميايي 

محصـوالت درصد(، صنايع توليد كاغـذ و  3/1درصد(، صنايع توليد وسايل نقليه موتوري ) 2/3)

 درصد( است. 4/3درصد( و صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي ) 3/3كاغذي )

 
 تعداد شاغالن : 2-1-2-1

نفر اسـت.  5772در سال مورد بررسي، تعداد شاغالن كارگاههاي بزرگ صنعتي استان  

 نفر شاغل، صنايع توليد 1521كارگاههاي بزرگ صنعتي توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي با 

 نيهانفر شاغل، صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميد 1227محصوالت الستيكي و پالستيكي با 

نفر شاغل چهـار رشـته فعاليـت داراي  510نفر شاغل و صنايع توليد فلزات اساسي با  1117با 

بيشترين تعداد شاغل در استان هستند كه سهم نسبي شاغالن آنها از كل شـاغالن كارگاههـاي 

درصد است كه  1/9درصد و  4/15درصد،  2/21درصد،  2/22تي استان به ترتيب بزرگ صنع

درصد شاغالن اين كارگاهها در استان مي باشـد. در مقابـل، صـنايع توليـد  71مجموعاً بيش از 

نفـر  17كك و فرآورده هاي نفتـي بـا  دنفر شاغل، صنايع تولي 11كاغذ و محصوالت كاغذي با 

نفـر  43توليـد مبلمـان بـا  عنفر شاغل و صـناي 25پزشكي و اپتيكي با شاغل، صنايع توليد ابزار 

شاغل چهار رشته فعاليت صنعتي هستند كه كارگاههاي بزرگ آنها داراي كمترين تعداد شاغالن 

هستند و سهم نسبي اشتغال آنها از كل شاغالن كارگاههاي بـزرگ صـنعتي اسـتان بـه ترتيـب 

 0/1درصد است كه جمعـاً انـدكي بـيش از  72/3درصد و  50/3درصد،  24/3درصد،  15/3

 درصد شاغالن اين كارگاهها در استان مي باشد. 

در يك مقايسه تطبيقي مي توان مالحظه كرد كه شدت نسبي تمركز اشتغال كارگاههاي  

درصـد اسـت. رشـته فعاليتهـاي  52/3بزرگ صنعتي استان از كل اشتغال متناظر آن در كشور 

مركز اشتغال آنها در استان بيشتر از متوسط اندازه متناظر آن براي كل صنعتي كه شدت نسبي ت

 اشتغال صنعتي است )اندازه ضريب مكاني اشتغال آنها بيشتر از واحد است( عبارتند از: 

درصد(، صنايع توليد محصوالت الستيكي و  4/3صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي ) 

درصد(، صنايع توليد  1/1ر محصوالت كاني غيرفلزي )درصد(، صنايع توليد ساي 1/3پالستيكي )

درصد( و صنايع توليد محصوالت غذايي  0/3درصد(، صنايع توليد فلزات اساسي ) 9/3پوشاك )
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درصد(. ضمناً در ميان ساير رشته فعاليتهاي صنعتي كه شدت نسبي تمركـز  7/3و آشاميدنيها )

اي شاغالن كل كارگاههاي بزرگ صنعتي استان اشتغال آنان كمتر از متوسط اندازه اين تمركز بر

است )ضريب مكاني اشتغال آنها كمتر از واحد اسـت(، كمتـرين شـدت نسـبي تمركـز اشـتغال 

درصد(، صنايع توليد كك و فرآورده هاي  %7مربوط به صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي )

د( و صـنايع توليـد مـواد و درصـ 11/3درصد(، صنايع توليد وسايل نقليه موتوري ) 11/3نفتي )

 درصد( مي باشد.  21/3محصوالت شيميايي )

اي بزرگ صنعتي ههغالن هر يك از كارگابرپايه اطالعات در دسترس، متوسط تعداد شا 

نفر است كه كوچكتر از متوسط تعداد متناظر آن براي كارگاههاي بـزرگ صـنعتي  1/29استان 

اد كه بيشترين متوسط تعداد شـاغالن هـر كارگـاه نفر( مي باشد. مي توان نشان د 3/55كشور )

نفـر(،  2/209بزرگ صنعتي در استان مربوط به صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالسـتيكي )

نفـر(  3/03نفر( و صنايع توليد ساير تجهيزات حمـل و نقـل ) 253صنايع توليد فلزات اساسي )

كاغـذي  تايع توليد كاغـذ و محصـوالاست، در حاليكه كمترين اندازه اين متوسط مربوط به صن

 3/17نفر( و صنايع توليد كك و فـرآورده هـاي نفتـي ) 7/15نفر(، صنايع توليد مبلمان ) 3/11)

 نفر( مي باشد. 

 
 ارزش افزوده :3-1-2-1

ارزش توليد خالص )ارزش افزوده( كارگاههـاي بـزرگ صـنعتي اسـتان در سـال مـورد  

درصـد( در  3/34ميليـارد ريـال ) 5/299است كـه از آن ميليارد ريال  2/029بررسي بالغ بر 

درصـد( در صـنايع  3/21ميليـارد ريـال ) 2/101صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي، 

درصد( در صنايع توليد مواد  2/23ميليارد ريال ) 9/172توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي، 

رصــد( در صــنايع توليــد ماشــين آالت و د 7/7ميليــارد ريــال ) 4/54غــذايي و آشــاميدنيها و 

را در  ارزش تجهيزات ايجاد شـده اسـت. ايـن چهـار رشـته فعاليـت صـنعتي بيشـترين ميـزان

درصد كل ارزش افـزوده  04كارگاههاي بزرگ خود در استان ايجاد كرده و مجموعاً نزديك به 

)سـهم نسـبي(  كارگاههاي بزرگ صنعتي استان را به خود اختصاص مي دهند، در حاليكه مبلـغ

ميليـارد ريـال  5/3ارزش افزوده كارگاههاي بزرگ صنايع توليـد كاغـذ و محصـوالت كاغـذي 

درصد(، صـنايع  13/3ميليارد ريال ) 1/1درصد(، صنايع توليد كك و فرآورده هاي نفتي  37/3)

ارد ميلي 3/3درصد( و صنايع توليد پوشاك  24/3ميليارد ريال ) 1/2توليد ابزار پزشكي و اپتيكي 

بزرگ اسـتان اسـت كـه چهـار رشـته فعاليـت  عدرصد( از كل ارزش افزوده صناي 39/3ريال )

درصـد كـل  0/3صنعتي داراي كمترين ميزان ارزش افزوده مي باشند كه جمعاً كمـي بـيش از 

 ارزش افزوه كارگاههاي بزرگ صنعتي استان را ايجاد كرده اند.
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استان با كل كشور نشان مـي دهـد كـه مقايسه ارزش افزوده كارگاههاي بزرگ صنعتي  

درصد از كل ارزش افزوده كارگاههاي بزرگ صنعتي كشـور در ايـن كارگاههـا در  22/3حدود 

استان اردبيل ايجاد مي شوند. اندازه اين سهم نسبي براي صنايع توليد چوب و محصوالت چـوبي 

صـنايع توليـد سـاير  درصـد(، 2/3درصد(، صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي ) 3/2)

درصـد(،  3/1درصد(، صنايع توليد مواد غـذايي و آشـاميدنيها ) 4/1محصوالت كاني غيرفلزي )

درصد( و صنايع  7/3درصد(، صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات ) 0/3صنايع توليد پوشاك )

اسـتان  درصد( بيشتر از متوسط اندازه متناظر آن براي كل صنايع بزرگ 5/3توليد منسوجات )

است. بنابراين اندازه ضريب مكاني ارزش افزوده اين صـنايع بيشـتر از واحـد و فعاليتهـاي پايـه 

بخش صنايع بزرگ استان را تشكيل مي دهند. در حاليكه اندازه اين سهم نسبي براي ساير رشته 

ي فعاليتهاي صنعتي كمتر از اندازه متوسط متناظر آن در كل صنايع بـزرگ اسـتان بـوده و بـرا

درصد(، صنايع توليد مواد و محصوالت شـيميايي  31/3صنايع توليد كك و فرآورده هاي نفتي )

درصـد( كمتـر از سـاير رشـته  33/3درصد( و صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي ) 32/3)

فعاليتهاي صنعتي است و به تعبير ديگر، گسترش اين رشته فعاليتهاي صنعتي در استان كمتـر از 

 ير رشته فعاليتهاي صنعتي است. آن براي سا

ان تدرصد جمعيت كشـور در اسـ 72/1در يك مقايسه تطبيقي ديگر، در حاليكه حدود  

درصد از ارزش افزوده كارگاههاي بزرگ صنعتي كشـور در  22/3اردبيل زندگي مي كنند. تنها 

اههـاي بـزرگ اين استان ايجاد مي شود. به بيان ديگر، متوسط ارزش افزوده ايجاد شده در كارگ

درصد متوسط مبلـغ متنـاظر آن در  24صنعتي استان به ازاي هر يك از ساكنان آن تنها حدود 

كل كشور است و از اين نظر، شدت نسبي گسترش فعاليتهاي صنعتي در اين استان بسيار كمتـر 

 از آن در كشور بوده و نشان دهنده عقب افتادگي قابل مالحظه استان در اين زمينه است. 

 
 سرمايه گذاري ثابت : 4-1-2-1

، مبلــغ تشــكيل ســرمايه ثابــت ناخــالص )ســرمايه گــذاري ثابــت( در 1302در ســال  

ميليارد ريـال اسـت. گذشـته از ميـزان سـرمايه  9/50كارگاههاي بزرگ صنعتي استان بالغ بر 

ت كمترين ميزان سرمايه گذاري ثاب ،گذاري ثابت منفي در صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات

 31/3در كارگاههاي بزرگ صنعتي استان مربوط به صنايع توليد كاغـذ و محصـوالت كاغـذي )

ميليـارد  37/3ميليارد ريال( و صنايع توليد مبلمـان ) 34/3ميليارد ريال(، صنايع توليد پوشاك )

درصد كل سرمايه گذاري ثابـت  13/3درصد و  30/3درصد،  31/3ريال( است. كه به ترتيب 

 ا را تشكيل مي دهد. اين كارگاهه
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در مقابل، بيشترين مبلغ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص كارگاههاي بزرگ صنعتي اسـتان  

ميليارد ريال(، صنايع توليد محصـوالت السـتيكي و  5/15مربوط به صنايع توليد فلزات اساسي )

ميليـارد  9/13ميليارد ريال ( و صنايع توليد محصوالت غذايي و آشـاميدنيها ) 7/12پالستيكي )

درصـد كـل تشـكيل سـرمايه  1/23درصـد و  3/21درصـد،  3/22ريال( است كه به ترتيـب 

 ناخالص كارگاههاي بزرگ صنعتي استان است. 

( ارايـه 1-32( تا )1-31اطالعات تفصيلي مربوط به موارد ذكر شده در جداول شماره ) 

 شده است.
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 درصد( –)نفر: ميليون ريال      1334ههاي بزرگ صنعتي كشور در سال (: ويژگيهاي عملكرد كارگا  1-31جدول) 

تعداد  شرح 

 كارگاه

تعداد 

 شاغالن

 ارزش 

 ستانده ها

 ارزش

 داده ها 

ارزش 

 افزوده

سرمايه 

گذاري 

 ثابت

جبران 

خدمات 

 كاركنان

 سهم نسبي

تعداد 

 كارگاه

تعداد 

 شاغالن

ارزش 

 افزوده

 55/155 55/155 55/155 4413213 21313135 122225151 313121331 115331232 1511312 11513 كل صنايع

 22/2 11/11 14/11 133231 2223332 13322142 41335534 14152121 111311 2131 صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها

 13/3 34/2 52/15 3133231 1114233 1333214 14555124 25333333 154453 1121 صنايع توليد منسوجات

 21/5 12/5 22/1 114141 35335 321311 125132 231451 1151 251 عمل آوري و رنگ كردن خزصنايع توليد پوشاك،

 31/5 35/5 24/5 231331 14331 121114 312313 1452313 3411 111 صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي

 53/1 12/1 33/1 322154 313325 2511132 4112213 1213311 11253 221 صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 53/15 41/1 31/5 1131414 243115 12322234 21111153 41543321 11515 111 صنايع توليد كك، فرآورده هاي نفتي و...

 12/13 24/1 13/1 3133315 1331524 21313421 31311132 12221154 33143 211 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

 21/2 32/4 24/1 1112251 323554 1132111 11325115 13455131 41112 331 صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

 24/15 54/14 21/21 1143135 2115345 12121423 13532312 31332143 142531 3133 صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 11/13 51/3 11/3 4331231 3344212 33131313 43244433 35221331 34342 132 صنايع توليد فلزات اساسي

 11/3 14/1 33/3 2422153 253234 1312113 13333152 25113125 12441 1212 صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي...

 11/4 21/3 15/3 3323343 313115 3314213 13253242 21213112 33233 1144 صناي توليد ماشين آالت و تجهيزات 

 13/5 11/1 54/1 314225 245233 1514533 1223331 2242313 12231 113 اپتيكي و.... صنايع توليد ابزار پزشكي ،

 33/14 32/5 24/4 1141131 4313121 23141511 153134133 131312142 115215 133 تريلر و... صنايع توليد وسايل نقليه موتوري ،

 53/2 23/2 52/1 213421 215333 3234333 3131131 11135214 23133 131 و نقلصنايع توليد ساير وسايل حمل 

 33/5 13/1 33/2 131111 111131 1153511 2535113 3133253 13134 432 صنايع توليد مبلمان و مصنوعات

 33/1 21/3 21/3 3215323 211312 11151251 13332314 22221235 34454 1113 ساير صنايع 

 مركز آمار ايران  -1334آمارگيري از كارگاههاي بزرگ صنعتي كشور، سال  ماخذ: نتايج
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   1334(: ويژگيهاي عملكردي كارگاههاي بزرگ صنعتي استان اردبيل در سال 1-32جدول ) 

 )ميليون ريال( 

تعداد  تعداد كارگاه رشته فعاليتهاي صنعتي

 شاغالن

ارزش 

 ستانده ها

 ارزش

 داده ها 

ارزش 

 افزوده

  تشكيل

سرمايه ثابت 

 ناخالص

 13242 342335 1111322 2511122 1413 133 كل صنايع

 13331 132244 333214 111113 1113 34 صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها

 4415 42153 35332 123435 321 13 صنايع توليد منسوجات

 14 3341 3531 11332 11 3 عمل آوري و رنگ كردن خزصنايع توليد پوشاك،

 1212 23111 33111 15311 211 1 صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي

 15 111 324 1231 11 1 صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 115 1133 1523 2234 13 1 صنايع توليد ذغال كك، فرآورده هاي نفتي و...

 234 1522 1513 11113 113 2 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

 14352 131134 321321 151132 1443 1 ايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكيصن

 11112 222134 133212 431331 1141 11 صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 11111 13334 113331 132112 113 3 صنايع توليد فلزات اساسي

 1154 13331 21534 44312 332 1 صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي...

 -2222 11153 11351 32353 413 1 صناي توليد ماشين آالت و تجهيزات 

 122 2143 3315 1223 41 1 اپتيكي و.... صنايع توليد ابزار پزشكي ،

 133 4313 1212 15335 125 2 تريلر و... صنايع توليد وسايل نقليه موتوري ،

 1233 4331 3324 12252 33 1 صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل 

 13 4354 3213 3113 15 3 صنايع توليد مبلمان 

 ، مركز آمار ايران1334ماخذ: نتايج آمارگيري از كارگاههاي بزرگ صنعتي كشور، سال 

 
  1334(: ساختار رشته فعاليتي ويژگيهاي كارگاههاي بزرگ صنعتي استان اردبيل در سال     1-33جدول )   

 )درصد( 

تشكيل سرمايه ثابت  ارزش افزوده تعداد شاغالن تعداد كارگاه يتهاي صنعتيرشته فعال

 ناخالص

 55/155 55/155 55/155 55/155 كل صنايع

 12/25 31/25 42/11 33/22 صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها

 41/1 52/1 33/1 42/11 صنايع توليد منسوجات

 53/5 32/5 25/5 14/2 دن خزعمل آوري و رنگ كرصنايع توليد پوشاك،

 31/1 33/2 31/3 23/1 صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي

 51/5 53/5 11/5 33/5 صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 22/5 13/5 21/5 33/5 صنايع توليد ذغال كك، فرآورده هاي نفتي و...

 45/5 15/5 32/2 31/1 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

 32/21 33/21 31/21 32/4 يع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكيصنا

 13/11 23/31 22/24 31/44 صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 51/24 22/2 12/2 14/2 صنايع توليد فلزات اساسي

 31/3 21/2 25/4 23/1 صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي...

 -32/3 31/3 13/1 23/1 ت صناي توليد ماشين آالت و تجهيزا

 13/5 21/5 13/5 33/5 اپتيكي و.... صنايع توليد ابزار پزشكي ،

 33/5 13/5 33/1 31/1 تريلر و... صنايع توليد وسايل نقليه موتوري ،

 31/2 13/5 23/1 33/5 صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل 

 15/5 11/5 34/5 14/2 صنايع توليد مبلمان 

 ، مركز آمار ايران1334نتايج آمارگيري از كارگاههاي بزرگ صنعتي كشور، سال ماخذ: 
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 1334(: سهم نسبي اشتغال، ارزش افزوده و تشكيل سرمايه ثابت كارگاههاي بزرگ صنعتي استان اردبيل در كل كشور در سال       1-34جدول )    

 )درصد(          

تشكيل سرمايه ثابت  ارزش افزوده شاغالن تعداد تعداد كارگاه رشته فعاليتهاي صنعتي

 ناخالص

 23/5 44/5 14/5 31/5 كل صنايع

 43/5 23/5 13/5 23/1 صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها

 22/5 12/5 33/5 35/5 صنايع توليد منسوجات

 13/5 34/5 22/5 41/1 عمل آوري و رنگ كردن خزصنايع توليد پوشاك،

 33/1 21/3 15/3 23/3 و محصوالت چوبيصنايع توليد چوب 

 * 53/5 53/5 34/5 صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 51/5 * 11/5 33/5 صنايع توليد ذغال كك، فرآورده هاي نفتي و...

 52/5 52/5 21/5 22/5 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

 34/1 12/3 11/3 11/5 صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

 42/5 12/1 15/1 44/1 صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 23/5 51/5 33/5 12/5 صنايع توليد فلزات اساسي

 13/5 23/5 43/5 43/5 صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي...

 - 31/5 15/5 12/5 صناي توليد ماشين آالت و تجهيزات 

 51/5 21/5 33/5 15/5 ...اپتيكي و. صنايع توليد ابزار پزشكي ،

 51/5 52/5 11/5 22/5 تريلر و... صنايع توليد وسايل نقليه موتوري ،

 31/5 12/5 31/5 13/5 صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل 

 54/5 22/5 23/5 13/5 صنايع توليد مبلمان 

 مار ايران، مركز آ1334ماخذ: نتايج آمارگيري از كارگاههاي بزرگ صنعتي كشور، سال 

 

 

 ساختار فضايي تخصصهاي صنعتي زيربخش صنايع بزرگ استان  :2-2-1

 
 تعداد كارگاهها : 1-2-2-1

 90توزيع كارگاههاي بزرگ صنعتي استان نشان مي دهد كه از كل اين كارگاهها، تعداد  

  ،درصد( در شهرستان پارس آباد 3/12كارگاه ) 17درصد( در شهرستان اردبيل،  3/71كارگاه )

درصد( در شهرستان مشكين شهر مشغول فعاليت بوده و ايـن سـه شهرسـتان  3/7كارگاه ) 13

داراي بيشترين تعداد كارگاههاي بزرگ صنعتي هستند. در مقابل، گذشته از شهرستانهاي كوثر و 

گرمي كه در سال مورد بررسي فاقد كارگاههاي بزرگ صنعتي فعال مي باشند، از كل كارگاههاي 

و بيله سـوار و  نير درصد( در هر يك از دو شهرستان 7/3كارگاه ) 1ي استان تعداد بزرگ صنعت

درصد( در شهرستان نمين مشـغول كـار بـوده و ايـن شهرسـتانها نيـز در ميـان  5/3كارگاه ) 4

 شهرستانهاي استان داراي كمترين تعداد كارگاه بزرگ صنعتي هستند. 

 
 عداد شاغالن ت: 2-2-2-1

هزار نفر مشـغول  0/5سي در كارگاههاي بزرگ صنعتي استان بالغ بر در سال مورد برر 

 5/9نفر ) 529درصد( در شهرستان اردبيل،  9/77نفر ) 4270كار هستند كه از ميان آنها تعداد 



 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                            سازمان برنامه و بودجه کشور                      
 اردبیل

 62 

درصد( در شهرستان خلخال بـه كـار اشـتغال  1/4نفر ) 325درصد( در شهرستان پارس آباد و 

اين سه شهرستان داراي بيشترين تعداد شاغالن كارگاههـاي  دارند. در ميان شهرستانهاي استان،

نفـر  22بزرگ صنعتي هستند. در مقابل، از كل كاركنان كارگاههاي بزرگ صنعتي استان، تعداد 

 4/2نفـر ) 150درصد( در شهرستان بيله سـوار و  2/3نفر ) 25درصد( در شهرستان نير،  3/3)

سـه شهرسـتان داراي كمتـرين تعـداد شـاغالن درصد( در شهرستان نمين مشغول كارند. ايـن 

 كارگاههاي بزرگ صنعتي مي باشد. 

 
 ارزش افزوده : 3-2-2-1

ارزش افزوده ايجاد شده در كارگاههاي بزرگ صنعتي استان در سال مورد بررسي بـالغ  

درصـد( در شهرسـتان  4/72ميليـارد ريـال ) 2/533ميليارد ريال اسـت كـه از آن  2/029بر 

 5/3ميليارد ريال ) 5/33درصد( در شهرستان پارس آباد و  3/19ميليارد ريال ) 3/152اردبيل، 

درصد( در شهرستان خلخال ايجاد شده است و كارگاههاي بزرگ صنعتي اين سه شهرسـتان در 

ميان شهرستانهاي استان داراي بيشترين ميزان ارزش افزوده مي باشند. در مقابل، ارزش افزوده 

ميليارد ريال  3/2ميليارد ريال، شهرستان بيله سوار  9/3ي شهرستان نير تكارگاههاي بزرگ صنع

درصـد  0/3درصـد و  2/3درصد،  1/3ميليارد ريال است كه به ترتيب  2/7و شهرستان نمين 

كل ارزش افزوده كارگاههاي بزرگ صنعتي استان بوده و اين سه شهرستان داراي كمترين ميزان 

 نعتي مي باشند. ارزش افزوده كارگاههاي بزرگ ص

 
 سرمايه گذاري ثابت : 4-2-2-1

كل مبلغ سرمايه گذاري ثابت كارگاههاي بزرگ صنعتي استان در سـال مـورد بررسـي  

درصـد( در شهرسـتان  2/07ل )يـاميليـارد ر 2/53ميليارد ريال است كـه از آن  9/50بالغ بر 

درصـد(  2/2ميليارد ريـال ) 9/2درصد( در شهرستان خلخال و  9/4ميليارد ريال ) 3/2اردبيل، 

شهرستانهايي هستند كه  ،در شهرستان پارس آباد سرمايه گذاري شده است و اين سه شهرستان

كارگاههاي بزرگ صنعتي آنها داراي بيشترين ميزان سرمايه گذاري ثابت مي باشـد. در مقابـل، 

ميليارد  5/3سوار ميليارد ريال، شهرستان بيله  32/3در كارگاههاي بزرگ صنعتي شهرستان نير 

ميليارد ريال سرمايه گذاري ثابت انجام شده اسـت كـه بـه  7/3ريال و شهرستان مشكين شهر 

درصد كل مبلـغ سـرمايه گـذاري ثابـت كارگاههـاي  3/1درصد و  30/3درصد،  33/3ترتيب 

بزرگ صنعتي استان است و سه شهرسـتاني هسـتند كـه در ميـان شهرسـتانهاي اسـتان داراي 

گاههاي بزرگ صنعتي خود مي باشند.)جداول شـماره ان سرمايه گذاري ثابت در كاركمترين ميز

 (.1-35و  34-1
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 1334(: ويژگيهاي عملكرد كارگاههاي بزرگ صنعتي در شهرستانهاي استان اردبيل در سال   1-31جدول) 

 ميليون ريال( -)نفر 

 ارزش تعداد شاغالن تعداد كارگاه شهرستان

 ستانده ها

تشكيل سرمايه  ارزش افزوده هاارزش داده 

 ثابت ناخالص

 13212 342335 1111322 2511122 1334 133 استان

 15421 133212 352232 1442411 1233 23 شهرستان اردبيل 

 33 2213 112 3133 15 2 شهرستان نير – شهرستان بيله سوار

 2222 114553 232533 443535 142 13 شهرستان پارس آباد

 4542 35133 41233 33111 341 1 خال شهرستان خل

 325 11431 22223 34313 233 15 شهرستان مشكين شهر

 313 3111 3533 15122 113 1 شهرستان نمين 

 ماخذ: برآورد مشاور

 

  1334اردبيل در سال  اشتغال، ارزش افزوده و سرمايه گذاري كارگاههاي بزرگ صنعتي استان ، پراكنش شهرستان(: 1-31جدول) 

 ميليون ريال( -)درصد      

 تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ارزش افزوده تعداد شاغالن تعداد كارگاه شهرستان

 55/155 55/155 55/155 55/155 استان

 13/33 11/34 22/33 51/31 شهرستان اردبيل 

 11/5 31/5 33/5 41/1 شهرستان نير –شهرستان بيله سوار 

 24/4 31/12 13/2 32/12 شهرستان پارس آباد

 33/1 15/3 11/1 31/4 شهرستان خلخال 

 54/1 31/1 13/4 21/3 شهرستان مشكين شهر

 11/1 34/5 43/2 12/3 شهرستان نمين 

 ماخذ: برآورد مشاور       
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 ل تخصصهاي صنعتي زيربخش صنايع بزرگ استان در دهه گذشته :  تحو3-2-1

 

كارگاههـاي داراي لكرد صنايع بـزرگ )منبع اطالعات آماري مربوط به ويژگيها و عم 

نتايج آمارگيري از كارگاههاي بزرگ صـنعتي اسـت كـه همـه  ،ده نفركاركن و بيشتر( در كشور

مار ايران انجام مي شود. بررسي اسناد منتشر شده ايـن آمـارگيري حـاكي از ساله توسط مركز آ

سالهاي بين سرشماريهاي  آن است كه احتماالً مشكالتي در پوشش كارگاههاي بزرگ صنعتي در

كه با هد  تعيين چارچوب آماري براي اين آمارگيريها انجام مي شود( وجود عمومي كارگاهي )

دارد. كاهش تدريجي تعداد كارگاههاي بزرگ آمارگيري شده در برخي سالها و افـزايش آن در 

اين كه بخـش اعظـم  سالهاي ديگر اين مساله را به وضوح نشان مي دهد. با اين حال، با توجه به

 23تـا  13بـويژه اين مشكل مربوط به كارگاههاي بزرگ صنعتي داراي تعداد كاركنـان كمتـر )

درايـن  هروند تعداد شـاغالن و ارزش افـزوده ايجـاد شـد برروياست، لذا تاثير اين مشكل نفر(

الها بـراي كارگاهها به مراتب كمتر از آن براي تعداد كارگاهها است. به همين علت، بهتـرين سـ

بررسي روند تحول تخصصهاي صنعتي در صنايع بزرگ استان، سالهاي اوليه په از سرشماريهاي 

اطالعـات   ،(1-30( و )1-37در جـداول شـماره ) عمومي كارگاهي است. با اين توضيح، گرچه 

ه كارگاههـاي بـزرگ صـنعتي اسـتان دوط به تعداد كارگاه، تعداد شاغالن و ارزش افزوبكمي مر

تحليـل تحـول  ولي، آورده شده است، 1302تا  1372ي سالهاي مختل  دوره زماني ده ساله برا

انجام مي شود كـه مهمتـرين هم  1302 و  1372تخصصهاي صنايع بزرگ استان براي سالهاي 

 يافته هاي آن عبارت است از :

 
 تعداد كارگاه : 1-3-2-1

كارگـاه  90زماني مورد نظر از دبيل در دوره تعدادكارگاههاي بزرگ صنعتي استان ار 

تعـداد  برابـر شـده اسـت. در همـين فاصـله زمـاني، 2/1كارگاه افزايش يافته و حدود  130به 

 2/1كارگاه افزايش يافته و حدود  15310كارگاه به  12907كارگاههاي بزرگ صنعتي كشور از 

عتي در استان اردبيل برابر شده است. به اين ترتيب، شتاب ا فزايش تعداد كارگاههاي بزرگ صن

بيشتر از آن در كل كشور بوده و در نتيجه، سهم نسبي تعدادكارگاههاي بزرگ صنعتي استان در 

 درصد افزايش يافته است. 05/3درصد به  74/3كل كارگاههاي بزرگ صنعتي كشور از 

 
 تعداد شاغالن : 2-3-2-1

بـزرگ صـنعتي اسـتان در طول دوره زماني مورد بررسي ، تعداد شاغالن كارگاههاي  

نفر افزايش يافته اسـت. در همـين مـدت ، در  5772نفر به  3235برابر شده و از  2نزديك به 
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هـزار نفـر  3/1351هزار نفر بـه  7/035كل كشور، تعداد شاغالن كارگاههاي بزرگ صنعتي از 

سـبي برابر شده است. برآيند اين دو تحول موجب افـزايش سـهم ن 3/1افزايش يافته و بيش از 

 درصد شده است. 5/3درصد به  2/3اشتغال كارگاههاي بزرگ صنعتي استان در كشور از 

 
 ارزش افزوده : 3-3-2-1

در دور زماني موردنظر، مبلغ ارزش افزوده صنعتي ايجاد شده در كارگاههـاي بـزرگ  

ه ميليـارد ريـال بـ 2/40برابر شـده و از  4/12برحسب قيمتهاي جاري( بيش از صنعتي استان)

ارزش افزوده صنعتي اين كارگاهها دركـل ميليارد ريال رسيده است. دراين مدت، 2/029حدود 

 13هزار ميليارد ريال افزايش يافتـه و نزديـك بـه 2/230هزار ميليارد ريال به  3/19كشور از 

برابر شده است. به اين ترتيب ، سهم نسبي استان اردبيل در كل كشور از ارزش افزوده صـنعتي 

درصد افزايش يافتـه  2/3درصد به بيش از  3/3د شده در كارگاههاي بزرگ صنعتي نيز از ايجا

 است.

تعديل قيمت جاري مبلغ ارزش افزوده ايجاد شده در كارگاههاي بزرگ صنعتي استان  -

، نتيجه واقعـي 1374با شاخص ضمني بخش صنعت كشور بر پايه قيمتهاي ثابت سال 

 0/72به ترتيـب  1302و 1372ستان را براي سال عملكرد صنعتي اين كارگاهها در ا

برابـر شـدن ارزش  9/3ميليارد ريال نشان مي دهد كه مبين  3/207ميليارد ريال و 

 توليد خالص ايجاد شده در اين كارگاهها ) برحسب قيمت هاي واقعي( است.

 در مجموع ، تحليل فوق حاكي از آن است كه در دوره زماني مورد بررسي: -

 يع بزرگ در استان اردبيل گسترش يافته است.عملكرد صنا -

جايگاه نسبي استان در اشتغال و توليد خالص كارگاههاي بزرگ صنعتي كشور افزايش  -

 يافته است.

سهم نسبي كارگاههاي كوچكتر در ميان صنايع بزرگ استان كمتر شده و به تبـع آن،  -

 متوسط اندازه كارگاههاي بزرگ صنعتي استان بزرگتر شده است.
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 1334تا  1334اشتغال و ارزش افزوده كارگاههاي بزرگ صنعتي استان اردبيل در سالهاي ، تحول تعداد كارگاه (:   1-33جدول  ) 

 ارزش افزوده )ميليون ريال( تعداد شاغالن تعدادكارگاه سال

 1331قيمت ثابت سال  قيمت جاري

1334 23 3431 13423 32333 

1331 24 3133 33335 33335 

1331 155 4123 153133 23241 

1333 151 4144 121412 143123 

1333 33 4324 232133 131123 

1332 33 1122 313431 255132 

1335 32 1332 314323 125432 

1331 125 1233 423152 251334 

1332 135 1114 131215 231141 

1333 131 1111 331242 322414 

1334 133 1334 342335 233333 

 

 
 1334تا  1334تحول تعداد كارگاههاي بزرگ صنعتي و تعداد شاغالن و ارزش افزوده آنها در كل كشور در سالهاي (:     1-33جدول  )

 ارزش افزوده )ميليون ريال( تعداد شاغالن تعدادكارگاه سال

 1331قيمت ثابت سال  قيمت جاري

1334 12233 351132 12222321 24532132 

1331 13331 341134 23534315 23534315 

1331 13254 331123 31211332 33323311 

1333 14213 332121 42512423 32122154 

1333 11552 332312 13312311 33431113 

1332 11255 251115 34421213 41352431 

1335 15233 221151 31131113 41134315 

1331 11351 1512141 115512351 13221213 

1332 11142 1531313 142425333 11125322 

1333 11233 1531123 131213131 13533532 

1334 11513 1511312 253255323 35433233 

 مركز آمار ايران  –ماخذ: نتايج آمارگذاري از كارگاههاي بزرگ صنعتي كشور )سالهاي مختلف( 

 : برآورد مشاور 
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 تحليل زنجيره هاي توليد و خوشه هاي صنعتي  :3-1

 

پيوسته بودن مجموع فعاليتهاي اقتصادي يك جامعه بـا يكـديگر موجـب مـي شـود تـا  

ي باشد كه داراي پيوستگي يه و شامل مجموعه فعاليتهازنجيره هاي توليد خصلتي فرابخشي داشت

بانك فعاليت كانوني هستند و اين فعاليت كانوني مميزه هويت دهنده به زنجيره توليد مورد نظـر 

مي باشد. به اين ترتيب، هر زنجيره توليد شامل مجموع فعاليتهاي پيشـين )باالدسـتي( و پسـين 

است كه زنجيره توليـد مـورد توليـد برپايـه آن شـكل  و اصلي)پايين دستي( آن فعاليت كانوني 

گرفته است. اين مجموع فعاليتها در امتداد طولي يكديگر باعث مي شوند تـا در حالـت نهـايي و 

نمايي خود، مواد اوليه طبيعي را در تركيب با عوامل توليـد بـه محصـوالت نهـايي )مصـرفي يـا 

قـرار دهنـد. بهـره گيـري آگاهانـه از ايـن  سرمايه اي( تبديل كنند و در اختيار مصر  كننـده

پيوستگي در قالب زنجيره هاي توليد عمدتاً موجب ايجاد صرفه جويي هاي خارجي )مزاياي ناشي 

از همجواري، دسترسي و همزيستي فعاليتها با يكديگر( شده و كمتر باعث ايجاد صرفه جوييهـاي 

سطح توليد بهينه اقتصادي آنها و بـه تبـع مقياس )مزاياي ناشي از انطباق ميزان توليد واحدها با 

كيـب آن، استفاده از حداكثر كاهش ممكـن در هزينـه هـاي توليـد محصـوالت( مـي شـود. تر

هاي توليد با هم در قالب ايجاد خوشه هـاي توليـد چنـد زنجيـره اي مسـتلزم دسترسـي زنجيره

، زمين و ...( و ر،  سرمايهمناسب به بازارهاي به اندازه كافي بزرگ عرضه عوامل توليد )نيروي كا

هاي توليد )مواد اوليه، كاالهاي واسطه اي( از يك سو و تقاضاي محصوالت توليدي از سوي هنهاد

ديگر است تا واحدهاي اقتصادي تحت شمول اين زنجيـره هـا و خوشـه هـاي توليـدي بتواننـد 

و ميـزان توليـد  مالحظات و الزامات فني و تكنولـوژيكي فراينـد توليـد خـود را رعايـت كـرده

محصوالت خود را به سطحي برسانند كه به نقطه بهينه توليـد )حـداكثر سـود ناشـي از تفـاوت 

درآمد و هزينه هاي واحد اقتصادي( آنها نزديكتر باشد. تحقق اين چارچوب حكم مـي كنـد كـه 

زنجيره هاي كامل توليدي )بسته به شدت نسبي تقسيم كار به تخصصهاي منفـرد در تكنولـوژي 

عملكردي بزرگ )در سطح كشور، حوزه هـاي بـين  –توليد آنها( در سطح حوزه هاي جغرافيايي 

ايجاد شوند و هر منطقه يا بخشي از كشور تنها جزيي از اين فراينـد را )در چـارچوب المللي و...( 

تقسيم كار آگاهانه( به خود اختصاص دهند. از اين رو، به نظر مشاور، در قالب تقسيمات اسـتاني 

د بود كه در تركيب با زنجيره هاي پيشـين و پسـين يكشور تنها مي توان داراي زنجيره هاي تول

خود در ساير استانهاي كشور )در چارچوب برهم نهاد آگاهانه و برنامه ريزي شده آنهـا( امكـان 

 استفاده هر چه بيشتر از مزيتهاي رقابتي استان و كشور در صحنه بين المللي را فـراهم آورد. در

چنين حالتي با تقسيم بهينـه منـابع )بازارهـاي عرضـه عوامـل و نهـاده هـاي توليـد و تقاضـاي 

محصوالت توليدي( و استقرار واحدهاي توليدي و خدماتي در مكانهـاي مناسـب و بـا دسترسـي 
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كافي به هم مي توان مزاياي حاصل از صرفه جوييهاي مقياس را نيز در پيوند با صرفه جوييهاي 

 ت آورد و توليد را در شرايط بهينه عملكرد نظام اقتصادي انجام داد. خارجي به دس

زنجيره هاي توليد صنعتي و خوشه هاي صنعتي، زنجيره ها و خوشـه هـايي هسـتند كـه  

جزيي از زنجيره ها و خوشه هاي كامل توليدي بوده و متشكل از واحدها و فعاليتهايي هستند كه 

در بخش توليد صنعتي طبقه بندي مي شوند. اين زنجيره در تفكيك بخش نظام اقتصادي جامعه 

هاي توليد شامل مجموعه اي از كارگاههاي صنعتي است كه در ارتباط طولي با يكديگر به توليد 

 محصوالت صنعتي اصلي مورد نظر مي پردازند. 

با اين توضيح، شناخت و معرفي زنجيره هـا و خوشـه هـاي توليـد صـنعتي )كـه عمـدتاً  

دي كاالهاي صنعتي مشخص سازماندهي مي شوند( مستلزم انجام مطالعات جامع و يتول برفرايند

توليد محصوالت صنعتي در زمينه هاي فنـي،  آيندتفصيلي اختصاصي در زمينه بررسي بازار و فر

اقتصادي، اجتماعي و ... است كه از حوصله مطالعات فرابخشـي و چنـد منظـوره و عـام آمـايش 

ر اين طرح تنها مي توان با استناد بـه بررسـيها و مطالعـات انجـام شـده و استان خارز بوده و د

چنـين  بـه  خالصه كردن و جمعبندي آنها با اين موضوع برخورد كرد. متاسفانه مشاور تـاكنون

مطالعاتي دست نيافته است و تنها مي توان با استناد به برنامه بلندمدت توسعه استان، تا حـدي 

 به موضوع نزديك شد. 

اصوالً، استان اردبيل با شناخت امكانات و محدوديتها و نيازهاي خود، مزيتهـاي رقـابتي  

توليدي خود را بايد ارزيابي كرده و برپايه آن راهبردي مشـخص و بلندمـدت را بـراي توسـعه 

توليد صنعتي خود انتخاب كرده و با اتكاي به آن نسبت به تعيين اولويتهاي توليدي اصلي استان 

د. به نظر مي رسد، با توجه به سطح پايين گسترش بخش صـنعت و سـابقه نـه چنـدان اقدام كن

زياد آن، باال بودن ميزان بيكاري، كوچك بودن نسبي سرمايه ها و... در استان، راهبـرد صـنعتي 

متكي برسياستهاي اشتغالزايي، توليد اتوماتيـك در كارگاههـاي متوسـط )قابـل شدن استان بايد 

توماتيك و كارگاههاي بزرگ(، استفاده از مـواد اوليـه و كاالهـاي واسـطه اي تحول به روشهاي ا

توليدي در داخل استان و... باشد. امري كه تمام يا بخشي از آن غالباً در برداشتي آرمان گرايانه 

و انتظار دستيابي سريع به توسعه صنعتي به فراموشي سپرده مـي شـود. اهـدا  توليـد صـنعتي 

 ( عبارت است از: 1233لندمدت توليد آن )تا افق استان در برنامه ب

توسعه سرمايه گذاري صنعتي و معدني متناسب با ظرفتيها و قابليتهاي اسـتان )راهبـرد  -

 .متكي برامكانات منابع داخلي(

سرمايه گذاري سازمانها و موسسات وابسته به دولـت در طرحهـاي بـزرگ صـنعتي بـا  -

  .صي در روند توسعه صنعتي استانهد  بسترسازي براي حضور فعال بخش خصو
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ايجاد زمينه هاي مناسب براي توسعه سرمايه گذاري صـنعتي و معـدني توسـط بخـش  -

خصوصي و تعاوني با اولويت صنايع مرتبط با كشاورزي، غـذايي و دارويـي، نسـاجي و 

 .پوشاك، خودرو و نيروي محركه، صنايع پايين دستي پتروشيمي و ماشين سازي

كاالهاي توليد، گسترش صنايع تبديلي و بسته بندي با هد  توسـعه  ارتقاي سطح كيفي -

  .صادرات

سازمان دهي فعاليتهاي صنعتي و حمايت از توسعه صـنايع كوچـك و متوسـط و ايجـاد  -

پيوند مناسب بين بنگاههاي كوچك، متوسط و بزرگ و ايجاد خوشه ها و زنجيره هـاي 

 .توليد صنعتي 

برفناوريهاي برتر و ايجاد شركتهاي فناوري در مكانهـاي ايجاد مناطق ويژه صنايع مبتني  -

 مناسب 

 همچنين نگاه و برخورد برنامه چهارم توسعه استان با موضوع صنعت به ترتيب زير است: 

توسعه صنايع پشتيبان حمل و نقل، از جمله صنايع خودرو سازي در استان )در چارچوب  .1

برد توزيع فضايي اين صنايع در كشور به منظـور از بـين بـردن و تعـديل استفاده از راه

 .محدوديت ناشي از فقدان صنايع پايه در استان(

ايجاد صنايع انرژي محور از  قبيل صنايع شيميايي، پتروشيمي و فـرآورده هـاي آن )بـه  .2

 .ز آنها(منظور تقويت ارتباط اقتصادي با كشور آذربايجان و استفاده از منابع نفت و گا

توسعه صنايع توليد كاالهاي مورد نياز كشورهاي طر  تجاري ايران با اولويت اسـتقرار  .3

  .در استانهاي مرزي

توسعه صنايع با اولويت صنايع مرتبط با كشاورزي شامل صنايع تبديلي و تكميلي، صنايع  .2

  .توليد ماشين آالت و ادوات كشاورزي، صنايع فلزي و غيرفلزي و كاالهاي مصرفي

 .استفاده از منابع خارجي براي توسعه بخش صنعت و ...  .4

اين اهدا  برنامه اي را، عليرغم توجه اختصاصي به ايجاد زنجيره ها و خوشه هاي صـنعتي، 

نيمه خالي ارزيابي كرد كه دستيابي به آنهـا اگـر نـاممكن  يچيز با دستها همي توان خواستن هم

حداقل بسيار مشكل است. به نظر مي رسد، اين اهـدا   نباشد و در ميانه راه تغيير مسير ندهد،

را بايد حداقل در چارچوب اجرايي و سلسله مراتبي زمان بندي كرده و با تقويـت بنيـه صـنعتي 

استان زمنيه تحول درونزا و جهشي بخش صنعت استان را  فراهم كـرد كـه اسـتفاده از مزايـاي 

طريق پيوند بنگاهها و رشته فعاليتهاي مرتبط با ناشي از ايجاد زنجيره ها و خوشه هاي صنعتي از 

بررسي اجمالي كارگاههاي با هم به يكديگر مي تواند از ابتدا مورد توجه قرار گيرد. گفتني است، 

بزرگ و صنعتي استان و محصوالت توليدي آنها مي توان گفت كه ساختار صنعتي كنوني اسـتان 

و از پيش انديشيده شده سمتگيري شـده بـراي  از طريق يك برنامه سنجيده، برنامه ريزي شده
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زنجيره هاي توليد شكل نگرفته و گسترش فعاليتهاي صنعتي عمدتاً با هد  ايجاد كاالهاي ايجاد 

 مصرفي نهايي و به صورت موردي )تقاضاي سرمايه گذاري صنعتي( صورت گرفته است. 

 133رش ايجاد بيش از به عنوان نكته آخر، برپايه اطالعات در دسترس، در شرايط پذي 

 خوشه صنعتي در كشور، هيچيك از اين خوشه ها براي استان اردبيل در نظر گرفته نشده است. 
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تحليل شيوه هاي غالب توليد و سطح فناوري مورد استفاده در رشته فعاليتهناي : 4-1

 صنعتي اصلي استان 

 

توليد مورد اسـتفاده  با پذيرش اين فرض كه رابطه اي مستقيم و قوي بين سطح فناوري 

در يك رشته فعاليت صنعتي با انـدازه كارگاههـاي آن وجـود دارد، آن گـاه آن رشـته فعاليـت 

صنعتي كه سهم نسبي اشتغال و ارزش افزوده ايجاد شـده در كارگاههـاي بزرگتـر آن بيشـتر از 

ي در سهم نسبي متناظر آنها در يك رشته فعاليت صنعتي ديگر است، از سـطح فنـاوري بـاالتر

تكنولوژي توليد مورد استفاده خود برخوردار است. همچنين، هر چه اندازه اين سهم هـاي نسـبي 

براي واحدهاي صنعتي بزرگتر يك رشته فعاليت صنعتي بيشتر باشد، حاكي از باالتر بودن سـطح 

 فناوري به كار گرفته شده در فرايند توليد آن است. 

صنعتي بزرگتر مي شود، امكان استفاده آن واحد از  به بيان ديگر، هر چه اندازه يك واحد 

تكنولوژي توليد مدرنتر و با سطح  فناوري باالتر بيشتر شده و به تبع آن، سـهم نسـبي سـرمايه 

)ماشين آالت و تجهيزات و روش توليد با سطح فناوري باالتر( به ضرر سهم نسبي نيروي كار در 

حالت متعار ، حجم ارزش افزوده و بـازدهي عوامـل آن واحد افزايش مي يابد. عالوه برآن، در 

توليد در اين واحد نيز بيشتر مي شود. بنابراين، بيشتر بودن اهميت نسبي )تعداد كارگـاه، تعـداد 

 (A)شاغالن، ارزش افزوده( در واحدهاي بزرگتر يك رشته فعاليت صنعتي در يك زمان يا مكان 

را مي توان نشانه اي از باالتر بودن  (B)كان ديگر نسبت به اهميت نسبي متناظر آن در زمان و م

سطح فناوري توليد )غلبه شيوه توليد مدرنتر( مورد استفاده در ايـن رشـته فعاليـت صـنعتي در 

حالت اول در نظر گرفت و برعكه، اين مقايسه را به مسامحه، به مقايسه سطح فناوري توليد در 

داده و آن رشته فعاليت صـنعتي را داراي سـطح دو رشته فعاليت صنعتي نيز مي توان دسترسي 

فناوري توليد مدرنتر و باالتر در نظر گرفت كه سهم نسـبي اشـتغال و ارزش افـزوده واحـدهاي 

 بزرگتر آن بيشتر است. 

، در دستورالعمل انجام مطالعات طرح آمايش استان به در چارچوب اين برداشت عمومي 

ده و سهم كارگاههاي بزرگ و كوچك صـنعتي در آن در شناسايي ساختار اشتغال و ارزش افزو»

اشاره شـده اسـت. « تبيين سطح تكنولوژي صنايع استان»به عنوان ابزار شناسايي و « سطح استان

اين روش، به صورت زير، براي تحليل شيوه هاي غالب توليد و سطح فناوري مـورد اسـتفاده در 

 صنايع استان به كار برده شده است. 

محدوديت منابع آماري امكان انجام اين تحليـل در زمـان را نـاممكن سـاخته متاسفانه  

)كـه  1301است، لذا ناگزير اين بررسي بـراي تحليـل سـطح فنـاوري صـنايع اسـتان در سـال 
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اطالعات آماري اشتغال و ارزش افزوده رشته فعاليتهاي صنعتي به تفكيك اندازه واحدها در ايـن 

و  1374،  1372مركز آمار ايـران تنهـا در سـالهاي  ؛. )گفتنيسال وجود دارد( انجام شده است

اقدام به آمارگيري از كليه كارگاههاي صـنعتي )نمونـه گيـري از كارگاههـاي كوچـك و  1301

و  1373سرشماري از كارگاههاي بزرگ( نموده است كه نتايج ايـن آمارگيريهـا بـراي سـالهاي 

 استان در دسترس نمي باشد(. 1374

آماري در دسترس، تعداد كارگاههـاي صـنعتي و اشـتغال و ارزش افـزوده  در اطالعات 

نفر كاركن، كارگاههاي  9تا  1اي داراي هرشته فعاليتهاي صنعتي در چهار گروه كارگاهها )كارگاه

 133نفـر كـاركن و كارگاههـاي داراي  99تا  43نفر كاركن، كارگاههاي داراي  29تا  13داراي 

ه شده است. از اين رو، در چارچوب توضيحات باال، با توجه بـه افـزايش نفر كاركن و بيشتر( ارائ

اهميت نسبي كارگاهها در تعيين سطح فناوري توليد رشته فعاليتهاي صنعتي به مـوازات بزرگتـر 

شدن اندازه آنها، براي كميتهاي )اشتغال و ارزش افزوده( ايـن چهـار گـروه كارگـاه بـه ترتيـب 

شده و سطح فناوري توليد در بخش صنعت )يا هر رشـته فعاليـت  در نظر گرفته 2تا  1ضرايب 

صنعتي( به صورت نسبت تعداد كاركنان )ارزش افزوده( تعديل شده با اين ضـرايب بـه تعـداد 

كاركنان )ارزش افزوده( واقعي آن تعري  مي شود. به اين ترتيب، سطح فناوري توليد در بخـش 

)در حالتي كه تمام شاغالن يـا ارزش افـزوده  1قلصنعت )يا هر رشته فعاليت صنعتي( بين حدا

)در حالتي كه تمـام شـاغالن يـا  2نفر باشد( و حداكثر  9تا  1آن مربوط به كارگاههاي كوچك 

 نفر كاركن و بيشتر باشد( قرار مي گيرد.  133ارزش افزوده آن مربوط به كارگاههاي بزرگ با 

كل شاغالن بخش صنعت استان بالغ  ، تعداد1301برپايه اطالعات در دسترس، در سال  

 1درصد( در كارگاههاي كوچك  1/59نفر ) 12323نفر است كه از ميان آنان تعداد  23333بر 

 743نفـر كـاركن،  29تا  13درصد( در كارگاههاي بزرگ با  7/13نفر ) 2174نفره، تعداد  9تا 

درصـد( در  4/15نفـر ) 3340نفر كاركن و  99تا  43با  درصد( در كارگاههاي بزرگ 7/3نفر )

 نفر كاركن و بيشتر مشغول كار هستند.  133كارگاههاي بزرگ با 

به همين ترتيب، در اين سال، ارزش افزوده ايجاد شده در بخش صنعت استان بـالغ بـر  

تـا  1ميليارد ريال در كارگاههاي كوچك با  2/240ميليارد ريال است كه از اين حدود   9/504

ميليـارد  5/23نفر كـاركن ،  29تا  13ميليارد ريال در كارگاههاي بزرگ با  4/95نفر كاركن،  9

ميليارد ريال در كارگاههاي بـزرگ  4/337نفر كاركن و  99تا  43ريال در كارگاههاي بزرگ با 

درصـد،  1/12درصـد،  7/37نفر كاركن و بيشتر ايجاد شده است. بنابراين، بـه ترتيـب  133با 

ل ارزش افزوده بخش صنعت استان در ايـن چهـار گـروه كارگـاه درصد ك 0/22درصد و  2/3

 ايجاد شده است. 
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با توجه به تعري  باال، در سال مورد بررسي، سطح فناوري مورد استفاده در فرايند توليد  

منظـر  زو ا 50/1بخش صنعت استان از منظر توزيع شاغالن برحسب اندازه كارگاهها در حدود 

است. اندازه اين دو شاخص براي كل بخـش  44/2اندازه كارگاهها  توزيع ارزش افزوده برحسب

مي باشد كه در قياس با مقـادير متناظرشـان در اسـتان،  19/3و  17/2صنعت كشور به ترتيب 

نشان دهنده پايين تر بودن سطح فناوري در تكنولوژي توليد بخش صنعت استان نسـبت بـه آن 

درصد انـدازه  03درصد و  74ان به ترتيب حدود در كشور است. اندازه اين دو شاخص در است

هاي متناظرشان در كشور بوده و حاكي از آن است كه  سطح عمـومي  فنـاوري توليـد صـنعتي 

 استان حدود سه چهارم سطح متناظر آن در كشور است. 

منظر توزيع شاغالن برحسب اندازه كارگاهها، سطح فناوري توليـد در  زبرهمين اساس، ا 

در صنايع انتشـار و چـاپ و تكثيـر، صـنايع توليـد  1تهاي صنعتي استان بين حداقل رشته فعالي

در صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي  73/3فلزات اساسي و صنايع بازيافت و حداكثر 

( ، 40/3قرار دارد، ضمن آن كه اندازه اين شاخص در صنايع توليد مواد و محصوالت شـيميايي )

(، صـنايع توليـد 92/2(، صنايع دباغي و فرآوري چرم )13/3ل نقليه موتوري )صنايع توليد وساي

( و صـنايع 31/2(، صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي )47/2ماشين آالت و تجهيزات )

( بيشتر از متوسط اندازه اين شاخص در كل بخش صـنعت 3/2توليد كك و فرآورده هاي نفتي )

ر بودن سطح فناوري مورد اسـتفاده در تكنولـوژي توليـد ايـن رشـته استان بوده و حاكي از باالت

زه افعاليتهاي صنعتي در قياس با سطح عمومي فناوري توليد صنعتي استان است. در مقابـل، انـد

(، 45/1(، صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي )45/1اين شاخص در صنايع توليد منسوجات )

( ، 34/1( ، صنايع توليد خوراكيها و آشاميدنها )29/1نقل )صنايع توليد و ساير تجهيزات حمل و 

(، 25/1(، صـنايع توليـد ابـزار پزشـكي و اپتيكـي )33/1صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي )

(، صنايع توليد 34/1(، صنايع توليد ماشينها و دستگاههاي مولد برق )39/1صنايع توليد مبلمان )

( كمتر از اندازه اين شـاخص در 32/1يع توليد پوشاك )( و صنا32/1محصوالت فلزي فابريكي )

كل بخش صنعت استان بوده و نشـان دهنـده پـايينتر بـودن سـطح فنـاوري مـورد اسـتفاده در 

تكنولوژي توليد اين رشته فعاليتهاي صنعتي در قياس با سطح عمومي فنـاوري توليـد در بخـش 

 صنعت استان است. 

ش افزوده برحسب اندازه كارگاهها، دامنـه تغييـرات به همين ترتيب، از منظر توزيع ارز 

در  1اندازه شاخص سطح فناوري توليد در ميان رشته فعاليتهـاي صـنعتي اسـتان بـين حـداقل 

در  91/3صنايع انتشار و چاپ و تكثير، صنايع توليد فلزات اساسي و صنايع بازيافـت و حـداكثر 

نشان دهنده رشته فعاليتهاي صـنعتي داراي صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي بوده و 

 پايينترين و يا باالترين سطح فناوري توليد در استان هستند. 
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(، 04/3ضمن آن كه اندازه اين شاخص در صنايع توليد مـواد و محصـوالت شـيميايي ) 

( 13/3(، صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلـزي )21/3صنايع توليد وسايل نقليه موتوري )

( بيشتر از متوسط اندازه متناظر آن در كل بخش 72/2نايع توليد ماشين آالت و تجهيزات )و ص

عت استان بوده ونشان دهنده رشته فعاليتهاي داراي سطح فنـاوري توليـد بـاالتر از متوسـط نص

سطح عمومي فناوري توليد صنعتي در استان مي باشد. در مقابل، اندازه اين شـاخص در صـنايع 

(، صنايع توليد كك 22/2(، صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي )22/2وري چرم )دباغي و فرآ

صـنايع توليـد سـاير  (،05/1(، صنايع توليـد خوراكيهـا وآشـاميدنها )3/2و فرآورده هاي نفتي )

د كاغذ و محصـوالت ي(، صنايع تول74/1(، صنايع توليد منسوجات )03/1تجهيزات حمل و نقل )

(، صنايع توليد ماشينها و دسـتگاههاي 41/1وليد ابزار پزشكي و اپتيكي )(، صنايع ت40/1كاغذي )

( 13/1( ، صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي )14/1( ، صنايع توليد مبلمان )21/1مولد برق )

( كمتر از متوسط اندازه اين شاخص در كل بخش صـنعت اسـتان 32/1و صنايع توليد پوشاك )

ن سطح فناوري توليد در اين رشته فعاليتهاي صنعتي از سطح عمـومي بوده و حاكي از پايينتر بود

 فناوري توليد در كل بخش صنعت استان است. 

اگر رشته فعاليتهاي صنعتي اصلي بخش صنعت استان را آن رشـته فعاليتهـايي در نظـر  

 بگيريم كه اهميت نسبي )اشتغال و ارزش افزوده( آنها در كل بخش صنعت استان بيشـتر از آن

در الگوي اول باالترين سطح فناوري توليد در پنج رشته براي ساير رشته فعاليتهاي صنعتي است،

فعاليت صنعتي اصلي استان به ترتيب مربوط به صنايع توليد ساير محصـوالت كـاني غيرفلـزي، 

صنايع توليد خوراكيها و آشـاميدنيها، صـنايع توليـد چـوب و محصـوالت چـوبي، صـنايع توليـد 

فلزي فابريكي و صنايع توليد پوشاك بوده و در الگـوي دوم بـه ترتيـب مربـوط بـه محصوالت 

صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي، صنايع توليـد سـاير محصـوالت كـاني غيرفلـزي، 

صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات، صنايع توليد چوب و محصـوالت چـوبي و صـنايع توليـد 

 خوراكيها و آشاميدنيها است. 

نشان داده شد كه سطح عمومي  فناوري توليـد صـنعتي اسـتان پـايينتر از سـطح  پيشتر 

عمومي متناظر آن در كشور بوده و حدود سه چهارم آن است. مقايسه سطح فناوري توليد رشته 

 فعاليتهاي صنعتي در استان و كشور )در الگوي اشتغال و الگوي ارزش افزوده( نشان مي دهد: 

، سطح فناوري توليد در صنايع دباغي و فـرآوري چـرم، صـنايع توليـد در الگوي اشتغال -

چوب و محصوالت چوبي، صنايع توليد مـواد و محصـوالت شـيميايي و صـنايع توليـد 

محصوالت الستيكي و پالستيكي در استان بيشتر از سـطح فنـاوري توليـد ايـن رشـته 

عتي، سـطح فنـاوري فعاليتهاي صنعتي در كشور بوده و در ساير رشته فعاليتهـاي صـن

 توليد در استان پايينتر از آن دركشور است.
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در الگوي ارزش افزوده، سطح فناوري توليد در صنايع دباغي و فـرآوري چـرم، صـنايع  -

توليد چوب محصوالت چوبي، صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي، صـنايع توليـد 

كاني غيرفلزي بـاالتر  محصوالت الستيكي و پالستيكي و صنايع توليد ساير محصوالت

از سطح فناوري توليد اين رشته فعاليتهاي صنعتي در كشـور بـوده و در سـاير رشـته 

 از آن در كشور است. فعاليتهاي صنعتي، سطح فناوري توليد در استان پايينتر 

 همچنين، مقايسه ساختار اشتغال و ارزش افزوده بخش صنعت استان و كشور نشان مي دهد:

و ارزش افزوده بخش صنعت بـه تفكيـك رشـته فعاليتهـاي صـنعتي در  ساختار اشتغال -

استان و كشور با يكديگر فرق مي كند كه به تبـع آن، الگـوي سلسـله مراتبـي رشـته 

فعاليتهاي صنعتي برحسب جايگاه نسبي آنها در ساختار اشتغال و ارزش افزوده بخـش 

 صنعت استان متفاوت از آن در كشور است. 

ارزش افزوده در هر يك از رشته فعاليتهـاي صـنعتي برحسـب انـدازه  ساختار اشتغال و -

كارگاههاي آن در استان و كشور با يكديگر متفاوت بوده و در مجموع، اهميت نسـبي 

كارگاههاي بزرگتر در ساختار اشتغال و ارزش افزوده بخش صنعت استان كمتر از آن 

 در كل كشور مي باشد. 

ارزش افـزوده هـر شـاغل( در واحـدهاي صـنعتي بـه  كارآيي نسبي نيروي كار )سرانه -

موازات بزرگتر شدن اندازه كارگاهها بيشتر مي شود، ضمن آن كه شدت نسـبي ايـن 

افزايش در كشور بيشتر از آن در استان است. اين تفاوت ناشي از تمركز نسبي بيشتر 

برافـزايش  سرمايه و استفاده از تكنولوژي توليد مدرنتر ماشيني در كشـور و تـاثير آن

 كارآيي نسبي عوامل توليد مي باشد. 

ارايه گرديـده  (1-23( و )1-39اطالعات تفصيلي مربوط به موارد ذكر شده، در جداول شماره )

 است.
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 1331ساختار توزيع شاغالن برحسب اندازه واحدهاي صنعتي در سال (: برآورد اندازه سطح فناوري توليد در بخش صنعت استان اردبيل و كل كشور به تفكيك رشته فعاليتهاي صنعتي از طريق    1-32جدول )  

 رشته فعاليتهاي صنعتي

 استان اردبيل كل كشور

 تعداد شاغالن برحسب اندازه واحدها
شاخص سطح 

 فناوري توليد

 تعداد شاغالن برحسب اندازه واحدها
شاخص سطح 

 نفر 22تا  15 نفر 42تا  15 نفر 2تا  1 جمع فناوري توليد
نفر و  155

 بيشتر
 نفر 22تا  15 نفر 42تا  15 نفر 2تا  1 جمع

نفر و  155

 بيشتر

 13/1 3313 315 2131 14525 25353 13/2 133315 113431 211311 1523231 2111431 كل 

 

 صنايع توليد خوراكيها و آشاميدنيها 

413115 213535 43111 13121 25342 34/1 1341 1133 131 32 115 31/1 

 - 5 5 5 5 5 22/3 3133 33 5 5 3214 ايع توليد محصوالت توتون و تنباكوصن

 11/1 151 31 214 335 1311 41/2 31235 13412 21323 32511 211224 صنايع توليد منسوجات

عمل آوري و رننگ صنايع توليد پوشناك،

 كردن خز

121314 113211 1444 1251 2252 11/1 1331 1314 22 5 5 52/1 

بناغي، پرداخنت چنرم و سناير صنايع د

 محصوالت چرمي

11322 33532 1312 1513 1233 11/1 232 31 5 5 113 22/2 

 35/1 133 5 24 1233 1445 23/1 1121 313 3144 33112 33232 صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي

 11/1 5 5 21 25 41 31/2 11342 2134 4423 3323 21135 صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

صنايع انتشار، چاپ و تكثير رسنانه هناي 

 ضبط شده

32231 22221 1154 2322 3432 31/1 112 112 5 5 5 55/1 

 55/2 5 5 13 5 13 12/3 11125 112 1452 1211 13255 صنايع توليد كك، فرآورده هاي نفتي و...

 13/3 113 5 35 1 142 34/3 15112 3343 12433 1124 31333 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

صنننايع تولينند محصننوالت السننتيكي و 

 پالستيكي

13152 25345 13134 3511 22535 43/2 1242 21 41 5 1151 35/3 
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 1331شاغالن برحسب اندازه واحدهاي صنعتي در سال (: برآورد اندازه سطح فناوري توليد در بخش صنعت استان اردبيل و كل كشور به تفكيك رشته فعاليتهاي صنعتي از طريق ساختار توزيع  1-32ادامه جدول )

 رشته فعاليتهاي صنعتي

 استان اردبيل كل كشور

 تعداد شاغالن برحسب اندازه واحدها
شاخص سطح 

 فناوري توليد

شاخص سطح  تعداد شاغالن برحسب اندازه واحدها

نفر و  155 نفر 22تا  15 نفر 42تا  15 نفر 2تا  1 جمع فناوري توليد

 تربيش

نفر و  155 نفر 22تا  15 نفر 42تا  15 نفر 2تا  1 جمع

 بيشتر

صنايع توليد سناير محصنوالت كناني 

 غيرفلزي

223212 35143 12133 11533 12242 33/2 2232 113 352 154 331 31/2 

 55/1 5 5 5 21 21 31/3 12311 4523 3451 11233 31311 صنايع توليد فلزات اساسي

ت فلننزي صنننايع تولينند محصننوال

 فابريكي...

242225 134311 21131 15114 33132 13/1 2133 2433 155 5 5 54/1 

 13/2 123 5 113 422 1251 14/2 13121 15242 12233 42412 122113 صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات ...

صنننننايع تولينننند ماشننننينهاي 

 حسابداري و محاسباتيدفتري،

2314 232 132 1521 311 21/2 5 5 5 5 5 - 

صنايع توليد ماشين آالت و دستگاههاي 

 برقي ...

11531 22112 1253 1233 35122 13/2 134 134 15 5 5 51/1 

صنننايع تولينند راديننو، تلويزيننون و 

 دستگاههاي ارتباطي

12325 1233 1513 113 2432 43/3 5 5 5 5 5 - 

اپتيكني  صنايع توليد ابزار پزشنكي ،

 و....

12135 3232 2142 2213 1323 45/2 135 134 41 5 5 21/1 

 صنايع توليد وسايل نقلينه موتنوري ،

 تريلر و...

23112 15213 3111 1511 31124 42/3 424 13 45 23 213 15/3 

 42/1 5 5 21 22 43 45/3 13221 1332 2413 2232 24243 صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل

 52/1 5 5 33 334 422 32/1 1333 2112 3233 33123 151231 صنايع توليد مبلمان و مصنوعات

 55/1 5 5 5 4 4 51/1 5 5 151 1213 2512 صنايع بازيافت 

 مركز آمار ا يران  -1331نتايج آمارگيري از كارگاههاي صنعتي كشور، سال  . 1ماخذ:

 برآورد مشاور . 2          
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 1331سال خش صنعت استان اردبيل و كل كشور به تفكيك رشته فعاليتهاي صنعتي از طريق ساختار توزيع ارزش افزوده  برحسب اندازه واحدهاي صنعتي در : برآورد اندازه سطح فناوري توليد در ب(1-45جدول )

 )ميليون ريال( 

 رشته فعاليتهاي صنعتي

 استان اردبيل كل كشور

 برحسب اندازه واحدها ارزش افزوده
شاخص سطح 

 فناوري توليد

 برحسب اندازه واحدها ه ارش افزود
شاخص سطح 

 نفر 22تا  15 نفر 42تا  15 نفر 2تا  1 جمع فناوري توليد
نفر و  155

 بيشتر
 نفر 22تا  15 نفر 42تا  15 نفر 2تا  1 جمع

نفر و  155

 بيشتر

 11/2 353412 23131 21114 213331 131234 12/3 2543121 1321332 12335344 21321332 131321433 كل 

 31/1 35325 12122 22154 23141 112113 13/2 3131143 1141124 2411435 1131231 13253433 صنايع توليد خوراكيها و آشاميدنيها 

 - 5 5 5 5 5 24/3 113333 34135 5 5 143413 صنايع توليد محصوالت توتون و تنباكو

 31/1 3134 1231 3142 1332 24123 34/2 3243442 133534 1551122 1141234 1432232 صنايع توليد منسوجات

عمل آوري و رننگ صنايع توليد پوشاك،

 كردن خز

2335431 2442212 121334 32421 13415 11/1 12114 13414 345 5 5 54/1 

صنايع دباغي، پرداخنت چنرم و سناير 

 محصوالت چرمي

1131221 221233 351243 12131 215131 13/1 1331 2233 5 5 2314 44/2 

 24/2 13433 5 1511 21532 41132 11/1 323241 34312 121523 11313333 2512332 ع توليد چوب و محصوالت چوبيصناي

 13/1 5 5 143 324 241 14/3 323153 23525 133152 211312 1221211 صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

صنايع انتشار، چاپ و تكثير رسنانه هناي 

 ضبط شده

1223234 111132 221521 123113 322312 13/2 3422 3422  5 5 55/1 

 55/2 5 5 1213 5 1213 21/3 15555411 11423 151515 12444 15212411 صنايع توليد كك، فرآورده هاي نفتي و...

 31/3 1131 5 431 33 3521 34/3 13241321 321114 323133 252151 13223524 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

تولينند محصننوالت السننتيكي و  صنننايع

 پالستيكي

4521151 113332 314331 422133 2225113 54/3 113411 2211 112 5 113322 21/3 
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 1331زش افزوده  برحسب اندازه واحدهاي صنعتي در سال (: برآورد اندازه سطح فناوري توليد در بخش صنعت استان اردبيل و كل كشور به تفكيك رشته فعاليتهاي صنعتي از طريق ساختار توزيع ار      1-45ادامه جدول )   

 )ميليون ريال(

 رشته فعاليتهاي صنعتي

 استان اردبيل كل كشور

 برحسب اندازه واحدها ارزش افزوده
شاخص سطح 

 فناوري توليد

 برحسب اندازه واحدها ارزش افزوده 
شاخص سطح 

 نفر 22تا  15 نفر 42تا  15 نفر 2تا  1 جمع فناوري توليد
نفر و  155

 بيشتر
 نفر 22تا  15 نفر 42تا  15 نفر 2تا  1 جمع

نفر و  155

 بيشتر

صننايع توليند سناير محصنوالت كناني 

 غيرفلزي

13352121 2445431 3521332 311341 3435151 23/2 113115 32124 24233 1232 154331 15/3 

 55/1 5 5 5 333 333 31/3 11321131 421242 444133 323455 13515332 صنايع توليد فلزات اساسي

 13/1 5 5 3332 21513 22255 33/2 3532112 132323 233343 3333131 3433335 صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي...

 32/2 11333 5 3331 2541 34212 25/3 4321451 112223 313512 1513335 1311511 صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات ...

حسابداري ليد ماشينهاي دفتري،صنايع تو

 و محاسباتي

121314 15133 43433 11532 35323 51/3 5 5 5 5 5 - 

صنايع توليد ماشنين آالت و دسنتگاههاي 

 برقي ...

4223233 133315 334132 415513 3511135 33/3 3331 3511 1325 5 5 21/1 

صنايع توليد راديو، تلويزيون و دستگاههاي 

 ارتباطي

1231112 33333 43122 41345 1153421 32/3 5 5 5 5 5 - 

 11/1 5 5 3133 3412 3511 32/2 323153 151525 111453 131321 321315 اپتيكي و.... صنايع توليد ابزار پزشكي ،

تريلنر  صنايع توليد وسايل نقليه موتوري ،

 و...

14131412 223313 333322 334112 13114211 31/3 2333 1252 314 2114 1213 21/3 

 33/1 5 5 3331 1141 3221 13/3 1123345 31323 123333 32333 1323342 صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل

 11/1 5 5 2333 11133 13431 42/1 314133 32234 233341 2253533 2324233 صنايع توليد مبلمان و مصنوعات

 55/1 5 5 5 2 2 51/1 5 5 2511 43433 41142 صنايع بازيافت 

 مركز آمار ا يران  -1331نتايج آمارگيري از كارگاههاي صنعتي كشور، سال  .1ماخذ:

 برآورد مشاور  . 2         
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 : تحليل شاخصهاي اصلي اقتصاد صنعتي استان 1-1

 

در اين بند، شاخصهاي اصلي اقتصاد صنعتي استان، كميتهايي )مطلق يا نسبي( هستند كه  

ملكرد اين بخش، جايگاه نسبي بخش صنعت در كل نظام اقتصادي اسـتان، ويژگيهاي اقتصادي ع

جايگاه نسبي عملكرد اقتصادي بخش صنعت استان در كشور و رتبه بندي استان ميان اسـتانهاي 

كشور، موقعيت نسبي فعاليتهاي صنعتي در شهرستانهاي استان و ... و تحوالت آنها در طول زمان 

اين بند، با توجه به ظرفيت اطالعاتي منـابع آمـاري در دسـترس و را نشان مي دهند. در ادامه 

ساير تحليلهاي انجام شده در گزارش )مانند بررسـي و تحليـل كـارآيي اقتصـادي و بهـره وري 

نيروي كار در بخش صنعت استان در بند بعدي همين گزارش(، اين كميتهاي اقتصادي توضـيح 

 داده مي شوند 

 

 جايگاه نسبي آن در نظام اقتصادي استان  : عملكرد بخش صنعت و1-1-1

 

، ارزش توليد خالص )ارزش افزوده( 1303برپايه آمارهاي حساب توليد استان، در سال  

 3/12792ميليارد ريال و توليـد ناخـالص داخلـي اسـتان  3/1253بخش صنعت استان بالغ بر 

صد از توليد ناخالص داخلـي در 42/0ميليارد ريال مي باشد. بنابراين، در سال مورد نظر، حدود 

استان در بخش صنعت آن ايجاد شده است. مـي تـوان نشـان داد، در ميـان فعاليتهـاي عمـده 

( استان فعاليتهاي صنعتي په از مهمترين فعاليـت نظـام اقتصـادي ISICاقتصادي )كد دو رقمي 

 استان مي باشد. 

يـد ناخـالص داخلـي به همين ترتيب، با توجه به ارزش افزوده بخش صـنعت و كـل تول 

ميليـارد ريـال(، انـدازه سـهم  9/5031ميليارد ريال و  7/495)به ترتيب  1379استان در سال 

 درصد مي شود.  77/0نسبي عملكرد بخش صنعت در كل عملكرد نظام اقتصادي استان حدود 

و  1379مقايسه سهم نسبي بخش صنعت در كـل نظـام اقتصـادي اسـتان در سـالهاي  

 دهد كه در اين دوره زماني: نشان مي  1303

 موقعيت نسبي اقتصادي بخش صنعت در كل نظام اقتصادي استان تضعي  شده است.  -

 4/23برحسب قيمتهاي جاري، متوسط رشد ساالنه ارزش افزوده بخش صنعت اسـتان ) -

 درصد( است.  2/21درصد( كمتر از متوسط رشد ساالنه توليد ناخالص داخلي استان )
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 كشور  و نسبي بخش صنعت در استان : موقعيت2-1-1

 

برپايه اطالعات در دسترس در  زمينه ارزش افزوده بخـش صـنعت و توليـد ناخـالص  

 مي توان نشان داد:  1303و  1379داخلي در استان و  كشور در سالهاي 

اهميت نسبي بخش صنعت در نظام اقتصادي استان پايينتر از اهميت نسبي ايـن بخـش  -

، سـهم نسـبي ارزش افـزوده 1303و  1379كشور است. در سالهاي در نظام اقتصادي 

 7/13درصد و  1/12بخش صنعت در كل توليد ناخالص داخلي كشور به ترتيب حدود 

 4/0درصـد و  0/0درصد است كه از اندازه هـاي متناظرشـان در اسـتان )بـه ترتيـب 

 درصد( بزرگتر است. 

ط رشد سـاالنه ارزش افـزوده بخـش در اين دوره زماني، برحسب قيمتهاي جاري، متوس -

درصـد اسـت  3/22درصد و  1/23صنعت و توليد ناخالص داخلي در كشور به ترتيب 

كه مبين كمتر بودن متوسط رشد ساالنه ارزش افـزوده صـنعت در قيـاس بـا متوسـط 

متناظر آن در مجموع ساير فعاليتهاي اقتصادي و بـه تبـع آن، تضـعي  جايگـاه نسـبي 

 اقتصادي كشور است.  بخش صنعت در نظام

با اين حال، شدت نسبي تضعي  جايگاه بخش صنعت در نظام اقتصادي استان بيشـتر از شـدت 

نسبي متناظر آن در كل كشور بوده و در نتيجه آن، سهم بخش صنعت استان در بخش صـنعت 

ه درصـد تقليـل يافتـ 51/3درصد بـه  55/3كشور در اين دوره  زماني با تنزل همراه بوده و از 

 است. 

 

 : تمركز نسبي رشته فعاليتهاي صنعتي 3-1-1

 

با توجه به اندازه سهم نسبي ارزش افزوده بخش صنعت استان در بخش صنعت كشـور  

(، بزرگتر بودن اندازه سهم نسبي ارزش افزوده هر رشـته فعاليـت 1303درصد در سال  51/3)

شور از متوسط اندازه متناظر آن صنعتي استان از ارزش افزوده همين رشته فعاليت صنعتي در ك

براي كل بخش صنعت استان، به معني اهميت نسبي بيشتر اين رشته فعاليت صنعتي در بخـش 

آن در كشور است. در اين حاالت، تمركز نسبي  صنعت استان در قياس با موقعيت نسبي متناظر

به بيان ديگـر، انـدازه رشته فعاليتهاي صنعتي مورد نظر در استان بيشتر از آن در كشور است و 

 ضريب مكاني آنها بيشتر از واحد است. 

در سال مورد بررسي، اندازه سهم نسبي ارزش افزوده صنايع توليد محصوالت الستيكي و  

درصد بوده و اندازه متنـاظر  27/5پالستيكي استان در ارزش افزوده اين صنايع در كشور حدود 
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درصـد، صـنايع توليـد سـاير  30/2ي و حصـيري آن براي صنايع توليد چوب و محصوالت چوب

 30/1درصد، صنايع توليد محصوالت غـذايي و آشـاميدنيها  25/1غيرفلزي  –محصوالت كاني 

درصـد، صـنايع توليـد  72/3درصد، صنايع توليد منسوجات  73/3درصد، صنايع توليد پوشاك 

است كه از انـدازه ايـن درصد  53/3درصد و صنايع توليد مبلمان  71/3ابزار پزشكي و اپتيكي 

درصد( بزرگتر بوده و نشان دهنـده تمركـز نسـبي  51/3نسبت براي كل بخش صنعت استان )

بيشتر توليد اين رشته فعاليتهاي صنعتي در عملكرد اقتصاد صنعتي استان در قياس با آن در كل 

ر، برابـ 3/13كشور است. شدت نسبي تمركز صـنايع توليـد محصـوالت السـتيكي و پالسـتيكي 

برابر، صنايع توليد ساير محصوالت كـاني غيرفلـزي  9/3صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي 

برابر و... شدت نسبي تمركز صنايع  3/2برابر، صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها  2/2

كشور در اين استان مي باشد و از لحاظ نظري، اين گروه از صنايع را به عنـوان صـنايع پايـه )و 

 اير گروههاي صنايع استان را به عنوان صنايع قبلي( مي توان در نظر گرفت. س

 

 : نقش قبلي صنعت در نظام اقتصادي استان 4-1-1

 

با مقايسه اندازه سهم نسبي ارزش افزوده بخش صنعت اسـتان از ارزش افـزوده بخـش  

صد اسـت( در 51/3درصد و  55/3به ترتيب  1303و  1379صنعت در كشور )كه در سالهاي 

با اندازه سهم نسبي توليد ناخالص داخلي استان از توليد ناخالص داخلي كشور )كـه در دو سـال 

درصد است(، بخش صنعت در گروه بخشـهاي قبلـي  90/3درصد و  37/1مورد نظر به ترتيب 

نظام توليد استان طبقه بندي مي شود، ضمن آن كه شدت نسبي اين ويژگي نيـز در طـول دوره 

 رد نظر تا حدي افزايش يافته است. زماني مو

 

 : موقعيت اقتصاد صنعتي استان نسبت به ساير استانهاي كشور 1-1-1

 

نشـان  1303مقايسه قدرمطلق مبلغ ارزش افزوده صنعت در استانهاي كشـور در سـال  

مي دهد كه ارزش افزوده ايجاد شده در بخش صنعت استان بيشتر از مبلغ ارزش افزوده صنعتي 

انهاي ايالم ، چهارمحال و بختياري، خراسان جنوبي، خراسان شمالي، سيستان و بلوچستان، در است

كردستان، كهگيلويه و بويراحمد و گلستان و كمتر از مبلغ متناظر آن در ساير اسـتانهاي كشـور 

 بوده و از اين نظر در ميان استانهاي كشور در رده بيست و دوم قرار دارد. 

ل قدرمطلق ارزش افزوده صنعتي استانهاي كشور با جمعيت آنها و به همين ترتيب، تعدي 

نشـان  1303مقايسه استانهاي كشور با يكديگر از نظر ارزش افزوده سرانه صنعتي آنها در سال 
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مي دهد كه سرانه ارزش افزوده صنعتي استان اردبيل بيشتر از مبلـغ ايـن سـرانه در اسـتانهاي 

و بختيـاري، خراسـان جنـوبي، خراسـان شـمالي، سيسـتان و  آذربايجان غربي، ايالم، چهارمحـال

كردستان، كهگيلويه و بويراحمد، گلستان و لرستان و كمتـر از آن در سـاير اسـتانهاي بلوچستان،

كشور بوده و از اين نظر در ميان استانهاي كشور در رده بيستم قرار دارد. اين دو جايگـاه نشـان 

فعاليتهاي صنعتي در استان اردبيل در قيـاس بـا آن  دهنده موقعيت نه چندان مطلوب گسترش

 در ساير استانهاي كشور است. 

 

 : اهميت نسبي صنايع كوچك و بزرگ 1-1-1

 

، از كل ارزش افـزوده كارگاههـاي صـنعتي 1301برپايه اطالعات در دسترس، در سال  

و صنعتي درصد در كارگاههاي بزرگ  2/52درصد در كارگاههاي كوچك و  7/37استان حدود 

درصـد  1/01درصـد و  9/10ايجاد شده است. اندازه اين دو نسبت در كل كشـور بـه ترتيـب 

 2است. به اين ترتيب ، اهميت نسبي صنايع كوچك در ايجاد ارزش افزوده صنعتي استان حدود 

 برابر اهميت نسبي متناظر آن در كل كشور مي باشد. 

، انـدازه سـهم نسـبي كارگاههـاي 1374به همين ترتيب مي توان نشان داد كه در سال  

درصـد و  9/32كوچك و كارگاههاي بزرگ در ايجاد ارزش افزوده صنعتي در استان به ترتيـب 

درصد است. بنابراين، در طول اين  3/01درصد و  3/19درصد و در كل كشور به ترتيب  1/54

در ايجـاد ارزش دوره زماني، در حاليكه اهميت نسبي كارگاههاي كوچـك و كارگاههـاي بـزرگ 

افزوده صنعتي كشور تقريباً ثابت باقي مانده است، در استان اردبيل اهميـت نسـبي كارگاههـاي 

 كوچك افزايش و سهم نسبي كارگاههاي بزرگ كاهش يافته است. 

 

 : تمركزگرايي در فعاليتهاي صنعتي 3-1-1

 

درصـد  9/77، از كل شاغالن كارگاههاي بزرگ صنعتي اسـتان، حـدود 1302در سال  

كارگاههاي بزرگ صنعتي شهرستان اردبيل مستلزم كار بوده اند، ضمن آن كه اندازه متناظر اين 

درصد  2/07درصد و  4/72نسبت براي ارزش افزوده و سرمايه گذاري اين كارگاهها به ترتيب 

در است. اين ارقام به وضوح نشان دهنده تمركز نسبي بسيار زياد فعاليتهاي صنايع بزرگ استان 

شهرستان اردبيل است. اين تمركزگرايي آنگاه ملموستر مي شود كه  اندازه اين سه نسبت را بـا 

 2/4درصـد و  3/19درصـد،  5/9اندازه هاي متناظرشان در شهرستان پارس آباد )بـه ترتيـب 

 درصد( به عنوان دومين شهرستان محل تمركز صنايع بزرگ استان مقايسه كنيم. 
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ان نشان داد كه سهم نسـبي شهرسـتان اردبيـل از كـل ظرفيـت به همين ترتيب مي تو 

 2/72اشتغال كارگاههاي صنعتي فعال استان و سرمايه گذاري ثابت در اين كارگاهها به ترتيـب 

درصد است، در حاليكه اندازه متناظر ايـن دو نسـبت بـراي دومـين شهرسـتان  2/95درصد و 

درصد اسـت  3/19درصد و  5/9باد و نمين(  تمركز استقرار آنها )به ترتيب شهرستانهاي پارس

 كه ويژگي تمركزگرايي فعاليتهاي صنعتي استان در شهرستان اردبيل را نشان مي دهد. 

همچنين اطالعات در دسترس براي گرايش توسعه صنعتي استان نشـان مـي دهـد كـه  

ي درصد از كل ظرفيت اشتغال و سـرمايه گـذاري ثابـت مجوزهـا 5/73درصد و  1/75حدود 

تـا  1303صنعتي استان )با تعديلهاي توضيح داده شده در بندهاي قبلي اين گزارش( در سالهاي 

مربوط به شهرستان اردبيل است، در حاليكه اندازه هـاي متنـاظر ايـن دو نسـبت بـراي  1304

دومين شهرستان داراي گرايش توسعه صنعتي در استان )شهرستان پارس آباد از نظر اشـتغال و 

 درصد است.  2/12درصد و  0/0مين از نظر سرمايه گذاري( به ترتيب شهرستان ن

 

 : ساختار رشته فعاليتي بخش صنعت در شهرستانهاي استان 3-1-1

 

تمركز شديد امكانات صنعتي استان در شهرستان اردبيل موجب شده اسـت تـا ميـزان  

بـوده و آن هـم در برخورداري نسبي غالب شهرستانهاي استان از امكانات صنعتي آن محـدوده 

يك يا چند رشته فعاليت معدود متمركز شده باشد. پيامد اين وضـعيت، تفـاوت سـاختار نسـبي 

رشته فعاليتي امكانات صنعتي )تعداد كارگاه، تعداد شـاغالن ، سـرمايه ثابـت( در شهرسـتانهاي 

رسـتان استان و تمركز نسبي بيشتر يا كمتر اين يا آن رشته فعاليت صـنعتي در ايـن يـا آن شه

تواند اين تفاوت ساختار را نشـان دهـد. برپايـه استان است. ضريب مكاني شاخصي است كه مي

تعري ، بزرگتر از واحد بودن اندازه ايـن شـاخص بـراي يـك رشـته فعاليـت صـنعتي در يـك 

شهرستان نشان دهنده اهميت نسبي بيشتر آن رشته فعاليت در بخش صنعت آن شهرسـتان در 

بي متناظر آن در بخش صنعت استان است و برعكه. همچنين، بيشتر بـودن قياس با جايگاه نس

اندازه اين شاخص براي يك رشته فعاليت صنعتي در يك شهرستان در قياس با انـدازه متنـاظر 

آن براي همين رشته فعاليت صنعتي در شهرستان ديگر به معني اهميت نسبي بيشتر اين رشـته 

در قياس با آن در شهرستان ديگر است و بـرعكه، در فعاليت در بخش صنعت شهرستان اول 

اين چارچوب، اندازه ضريب مكاني تعداد كارگاه، تعـداد شـاغالن و سـرمايه ثابـت كارگاههـاي 

و نيز اندازه اين ضرايب براي گرايشهاي توسعه صنعت استان  1304صنعتي فعال استان در سال 

ورده شده است. اين جداول نشـان دهنـده ( آ1-25( تا )1-21برآورد شده و در جداول شماره )

تفاوت ساختار نسبي رشـته فعـاليتي بخـش صـنعت در شهرسـتانهاي اسـتان و بـرآورد آن در 
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گرايشهاي توسعه صنعتي آنها است كه با توجه به توضـيح آنهـا )از منظـري ديگـر( در تحليـل 

 تخصصهاي صنعتي استان، از تشريح مجدد آن در مي گذريم.
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 1331ضريب مكاني توزيع تعداد كارگاههاي صنعتي فعال برحسب رشته فعاليتهاي صنعتي در شهرستانهاي استان اردبيل در سال  :(  1-41جدول )

 نير نمين مشگين شهر گرمي كوثر خلخال پارس آباد بيله سوار اردبيل رشته فعاليت

 52/1 15/5 13/1 32/5 13/1 31/1 13/1 13/1 21/5 صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 صنايع توليد محصوالت از توتون و تنباكو

 5 45/5 22/1 5 12/4 53/1 13/3 11/1 33/5 صنايع توليد منسوجات

 5 32/5 5 33/2 5 21/2 33/1 5 23/5 عمل آوري و رنگ كردن خزصنايع توليد پوشاك،

 5 5 5 5 5 13/13 5 5 43/5 صنايع دباغي، پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمي

 53/2 5 41/5 12/1 5 14/1 5 5 12/1 صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي

 5 5 14/1 5 5 5 5 5 31/1 صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 5 5 5 5 5 5 5 5 45/1 صنايع انتشار، چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده

 5 5 5 31/12 5 5 5 5 23/5 صنايع توليد كك، فرآورده هاي نفتي و...

 12/1 42/5 5 5 5 13/1 32/5 5 25/1 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

 13/2 42/1 33/5 5 5 32/5 44/5 5 11/1 صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

 43/1 13/2 11/1 33/2 33/2 45/5 51/1 24/1 32/5 صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 5 13/2 5 5 5 5 13/1 5 51/1 توليد فلزات اساسيصنايع 

 5 53/1 12/1 5 5 5 32/5 5 21/1 صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي...

 5 11/1 5 12/1 5 54/1 43/1 51/3 23/5 صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات ...

 5 5 5 5 5 5 5 5 45/1 حسابداري و محاسباتيصنايع توليد ماشينهاي دفتري،

 5 5 41/2 5 5 53/4 5 5 23/5 صنايع توليد ماشين آالت و دستگاههاي برقي ...

 5 13/2 5 5 5 45/3 5 5 23/5 صنايع توليد راديو، تلويزيون و دستگاههاي ارتباطي

 5 5 5 5 5 5 5 5 45/1 اپتيكي و.... صنايع توليد ابزار پزشكي ،

 5 5 5 5 5 5 15 5 31/1 تريلر و... صنايع توليد وسايل نقليه موتوري ،

 5 5 5 5 5 32/1 5 5 23/5 صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل

 5 5 32/1 5 5 13/1 5 5 13/1 صنايع توليد مبلمان و مصنوعات

 5 12/3 5 5 5 5 5 5 35/5 صنايع بازيافت 

 اطالعات اخذ شده از سازمان صنايع و معادن استان اردبيل. 1ماخذ:

 آورد مشاور. بر2         
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 ضريب مكاني توزيع ظرفيت اشتغال كارگاههاي صنعتي فعال برحسب رشته فعاليتهاي صنعتي در شهرستان  (: 1-42جدول )  

 نير نمين  مشگين شهر گرمي  كوثر خلخال پارس آباد بيله سوار اردبيل رشته فعاليت

 31/1 31/5 31/1 11/5 23/2 11/1 31/1 11/2 33/5 صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 صنايع توليد محصوالت از توتون و تنباكو

 5 53/5 33/5 5 22/1 11/5 31/2 41/1 21/5 صنايع توليد منسوجات

 5 43/5 5 12/4 5 34/1 12/1 5 52/1 عمل آوري و رنگ كردن خزصنايع توليد پوشاك،

 5 5 5 5 5 51/4 5 5 11/1 ت چرميصنايع دباغي، پرداخت چرم و ساير محصوال

 11/1 5 34/4 11/5 5 33/4 5 5 34/5 صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي

 5 5 12/2 5 5 5 5 5 23/1 صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 5 5 5 5 5 5 5 5 32/1 صنايع انتشار، چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده

 5 5 5 41/22 5 5 5 5 53/1 ..صنايع توليد كك، فرآورده هاي نفتي و.

 11/3 25/5 5 5 5 43/1 23/5 5 25/1 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

 23/5 11/1 23/5 5 5 11/5 15/5 5 24/1 صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

 51/1 11/2 53/1 43/2 31/1 23/5 31/5 32/5 21/5 صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 5 33/5 5 5 5 5 15/3 5 33/5 صنايع توليد فلزات اساسي

 5 14/5 45/1 5 5 5 15/5 5 24/1 صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي...

 5 33/1 5 44/4 5 13/5 31/5 23/3 23/5 صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات ...

 5 5 5 5 5 5 5 5 32/1 حسابداري و محاسباتيصنايع توليد ماشينهاي دفتري،

 5 5 15/1 5 5 32/2 5 5 11/1 صنايع توليد ماشين آالت و دستگاههاي برقي ...

 5 22/1 5 5 5 12/1 5 5 35/5 صنايع توليد راديو، تلويزيون و دستگاههاي ارتباطي

 5 5 5 5 5 5 5 5 32/1 اپتيكي و.... صنايع توليد ابزار پزشكي ،

 5 5 5 5 5 5 43/5 5 32/1 لر و...تري صنايع توليد وسايل نقليه موتوري ،

 5 5 5 5 5 11/11 5 5 33/5 صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل

 5 5 33/1 5 5 53/2 5 5 11/1 صنايع توليد مبلمان و مصنوعات

 5 33/3 5 5 5 5 5 5 12/5 صنايع بازيافت 

 اطالعات اخذ شده از سازمان صنايع و معادن استان اردبيل. 1ماخذ:

 . برآورد مشاور2          
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 1331ضريب مكاني توزيع حجم سرمايه ثابت كارگاههاي صنعتي فعال برحسب رشته فعاليتهاي صنعتي در شهرستانهاي استان اردبيل در سال  (: 1-43جدول ) 

 نير نمين  مشگين شهر گرمي  كوثر خلخال پارس آباد بيله سوار اردبيل رشته فعاليت

 22/1 51/5 35/1 51/1 35/2 13/1 21/1 11/2 11/1 ت غذايي و آشاميدنيهاصنايع توليد محصوال

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 صنايع توليد محصوالت از توتون و تنباكو

 5 54/5 14/5 5 21/1 21/5 32/2 52/2 13/1 صنايع توليد منسوجات

 5 53/5 5 53/1 5 41/5 35/1 5 22/1 عمل آوري و رنگ كردن خزصنايع توليد پوشاك،

 5 5 5 5 5 33/14 5 5 21/5 صنايع دباغي، پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمي

 11/3 5 42/1 52/5 5 33/13 5 5 31/5 صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي

 5 5 35/1 5 5 5 5 5 41/1 صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 5 5 5 5 5 5 5 5 44/1 صنايع انتشار، چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده

 5 5 5 22/12 5 5 5 5 11/1 صنايع توليد كك، فرآورده هاي نفتي و...

 12/4 23/5 5 5 5 31/5 13/5 5 21/1 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

 33/5 52/1 11/5 5 5 51/5 13/5 5 12/1 صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

 42/1 31/3 14/5 25/3 24/5 23/5 41/5 33/5 31/5 صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 5 15/5 5 5 5 5 11/1 5 33/1 صنايع توليد فلزات اساسي

 5 45/5 22/3 5 5 5 53/5 5 21/1 صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي...

 5 24/1 5 23/5 5 35/5 14/1 23/5 22/5 صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات ...

 5 5 5 5 5 5 5 5 44/1 حسابداري و محاسباتياي دفتري،صنايع توليد ماشينه

 5 5 51/11 5 5 21/3 5 5 11/1 صنايع توليد ماشين آالت و دستگاههاي برقي ...

 5 35/3 5 5 5 13/2 5 5 33/5 صنايع توليد راديو، تلويزيون و دستگاههاي ارتباطي

 5 5 5 5 5 5 5 5 44/1 اپتيكي و.... صنايع توليد ابزار پزشكي ،

 5 5 5 5 5 5 5 5 44/1 تريلر و... صنايع توليد وسايل نقليه موتوري ،

 5 5 5 5 5 23/3 5 5 13/1 صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل

 5 5 34/5 5 5 52/5 5 5 43/1 صنايع توليد مبلمان و مصنوعات

 5 43/1 5 5 5 5 5 5 51/1 صنايع بازيافت 

 از سازمان صنايع و معادن استان اردبيلاطالعات اخذ شده . 1ماخذ:

 . برآورد مشاور2         
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 1331تا  1335(: ضريب مكاني تعداد مجوزهاي صنعتي صادر شده براي شهرستانهاي استان اردبيل به تفكيك رشته فعاليتهاي صنعتي در سالهاي    1-44جدول )  

 نير نمين  مشگين شهر رميگ  كوثر خلخال پارس آباد بيله سوار اردبيل رشته فعاليت

 12/5 11/5 35/2 21/5 52/2 35/1 33/1 52/2 32/5 صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها

 55/5 55/5 13/1 55/5 24/3 55/5 23/3 23/1 25/5 صنايع توليد منسوجات

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 23/1 14/3 55/5 21/5 عمل آوري و رنگ كردن خزصنايع توليد پوشاك،

 33/11 55/5 55/5 55/5 55/5 33/1 55/5 55/5 13/5 صنايع دباغي، پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمي

 42/1 44/5 55/5 55/5 55/5 14/1 55/5 55/5 13/1 صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 11/1 55/5 55/5 24/1 صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 33/1 نايع انتشار، چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شدهص

 55/5 55/5 55/5 41/35 55/5 55/5 55/5 55/5 13/5 صنايع توليد كك، فرآورده هاي نفتي و...

 31/1 12/5 55/5 55/5 55/5 11/5 42/5 31/1 11/1 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

 22/1 14/1 55/5 55/5 55/5 55/5 31/5 55/5 25/1 نايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكيص

 43/2 22/2 33/1 11/3 23/1 11/5 13/1 23/1 34/5 صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 55/5 11/1 55/5 55/5 55/5 55/5 23/1 55/5 13/1 صنايع توليد فلزات اساسي

 55/5 43/5 11/5 55/5 55/5 11/5 55/5 55/5 23/1 ت فلزي فابريكي...صنايع توليد محصوال

 55/5 14/1 55/5 55/5 55/5 55/5 33/5 55/5 11/1 صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات ...

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 33/1 حسابداري و محاسباتيصنايع توليد ماشينهاي دفتري،

 55/5 55/5 11/2 55/5 55/5 35/3 55/5 55/5 51/1 ين آالت و دستگاههاي برقي ...صنايع توليد ماش

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 35/3 55/5 55/5 14/1 صنايع توليد راديو، تلويزيون و دستگاههاي ارتباطي

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 33/1 اپتيكي و.... صنايع توليد ابزار پزشكي ،

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 33/1 تريلر و... نايع توليد وسايل نقليه موتوري ،ص

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 12/3 55/5 55/5 32/5 صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 33/1 صنايع توليد مبلمان و مصنوعات

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 31/1 55/5 32/5 افت صنايع بازي

 بانك اطالعات وزارت صنايع و معادن . 1ماخذ:

 برآورد مشاور .2         
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 1331تا  1335(: ضريب مكاني ظرفيت اشتغال مجوزهاي صنعتي صادر شده براي شهرستاهاي استان اردبيل به تفكيك رشته فعاليتهاي صنعتي در سال   1-41جدول ) 

 نير نمين  مشگين شهر گرمي  كوثر خلخال پارس آباد بيله سوار اردبيل رشته فعاليت

 24/5 11/5 1/3 32/5 41/2 23/1 11/2 24/2 12/5 صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها

 55/5 55/5 23/5 55/5 34/5 55/5 11/1 55/1 11/1 صنايع توليد منسوجات

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 12/5 42/5 55/5 21/1 ري و رنگ كردن خزعمل آوصنايع توليد پوشاك،

 53/13 55/5 55/5 55/5 55/5 41/3 55/5 55/5 43/5 صنايع دباغي، پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمي

 25/2 24/5 55/5 55/5 55/5 12/2 55/5 55/5 13/1 صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 11/2 55/5 55/5 23/1 ت كاغذيصنايع توليد كاغذ و محصوال

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 31/1 صنايع انتشار، چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده

 55/5 55/5 55/5 31/31 55/5 55/5 55/5 55/5 12/5 صنايع توليد كك، فرآورده هاي نفتي و...

 51/3 21/5 55/5 55/5 55/5 44/5 21/5 12/4 11/1 شيمياييصنايع توليد مواد و محصوالت 

 32/5 31/2 55/5 55/5 55/5 55/5 13/5 55/5 15/1 صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

 31/1 52/3 13/1 34/3 11/2 31/5 14/5 42/5 33/5 صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 55/5 25/5 55/5 55/5 55/5 55/5 14/3 55/5 32/5 صنايع توليد فلزات اساسي

 55/5 35/1 52/1 55/5 55/5 11/5 55/5 55/5 12/1 صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي...

 55/5 35/1 55/5 55/5 55/5 55/5 13/5 55/5 12/1 صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات ...

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 31/1 حسابداري و محاسباتيصنايع توليد ماشينهاي دفتري،

 55/5 55/5 32/2 55/5 55/5 32/2 55/5 55/5 52/1 صنايع توليد ماشين آالت و دستگاههاي برقي ...

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 54/2 55/5 55/5 21/1 صنايع توليد راديو، تلويزيون و دستگاههاي ارتباطي

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 31/1 ي و....اپتيك صنايع توليد ابزار پزشكي ،

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 31/1 تريلر و... صنايع توليد وسايل نقليه موتوري ،

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 25/23 55/5 55/5 11/5 صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 31/1 صنايع توليد مبلمان و مصنوعات

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 33/4 55/5 31/5 صنايع بازيافت 

 بانك اطالعات وزارت صنايع و معادن. 1ماخذ: 

 برآورد مشاور. 2          
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 1331تا  1335ه براي شهرستانهاي استان اردبيل به تفكيك رشته فعاليتهاي صنعتي در سال (: ضريب مكاني حجم سرمايه ثابت منظور شده در مجوزهاي صنعتي صادر شد   1-41جدول )  

 نير نمين  مشگين شهر گرمي  كوثر خلخال پارس آباد بيله سوار اردبيل رشته فعاليت

 43/1 54/5 15/2 15/1 31/1 35/1 35/1 13/1 51/1 صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها

 55/5 55/5 54/5 55/5 43/5 55/5 13/1 33/5 35/1 نسوجاتصنايع توليد م

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 51/5 32/5 55/5 34/1 عمل آوري و رنگ كردن خزصنايع توليد پوشاك،

 51/24 55/5 55/5 55/5 55/5 15/13 55/5 55/5 14/5 صنايع دباغي، پرداخت چرم و ساير محصوالت چرمي

 35/15 11/5 55/5 55/5 55/5 33/2 55/5 55/5 13/1 ت چوبيصنايع توليد چوب و محصوال

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 22/21 55/5 55/5 13/1 صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 31/1 صنايع انتشار، چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده

 55/5 55/5 55/5 53/241 55/5 55/5 55/5 55/5 33/5 ي و...صنايع توليد كك، فرآورده هاي نفت

 31/3 12/5 55/5 55/5 55/5 14/5 12/5 32/11 21/5 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

 23/1 43/3 55/5 55/5 55/5 55/5 11/5 55/5 12/5 صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

 12/1 35/4 33/1 14/2 12/2 42/5 32/5 13/5 31/5 لزيصنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرف

 55/5 51/5 55/5 55/5 55/5 55/5 53/1 55/5 32/1 صنايع توليد فلزات اساسي

 55/5 52/1 42/5 55/5 55/5 11/1 55/5 55/5 15/1 صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي...

 55/5 33/5 55/5 55/5 55/5 55/5 43/1 55/5 11/1 صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات ...

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 31/1 حسابداري و محاسباتيصنايع توليد ماشينهاي دفتري،

 55/5 55/5 23/3 55/5 55/5 13/1 55/5 55/5 23/5 صنايع توليد ماشين آالت و دستگاههاي برقي ...

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 53/11 55/5 55/5 21/1 باطيصنايع توليد راديو، تلويزيون و دستگاههاي ارت

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 31/1 اپتيكي و.... صنايع توليد ابزار پزشكي ،

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 31/1 تريلر و... صنايع توليد وسايل نقليه موتوري ،

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 51/33 55/5 55/5 52/1 ل و نقلصنايع توليد ساير تجهيزات حم

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 31/1 صنايع توليد مبلمان و مصنوعات

 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 55/5 25/3 55/5 52/1 صنايع بازيافت 

 بانك اطالعات وزارت صنايع و معادن .1ماخذ:

 ربرآورد مشاو. 2          

 



 اردبیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                            سازمان برنامه و بودجه کشور                      

 92 

 : شاخص درجه تخصصي شدن بخش صنعت استان 2-1-1

 

بـه  1301و  1373اندازه شاخص درجه تخصصي شدن فعاليتهاي صنعتي استان در سـال  

است كه حاكي از بدتر شدن ساختار رشته فعاليتي اشتغال صـنعتي اسـتان  219/3و  232/3ترتيب 

اسـت كـه شـدت تنـوع فعاليتهـاي  در طول اين دوره زماني است. گفتني است، اين شاخص معياري

بخش صنعت استان و تمركز نسبي متوازن يا نامتوازن و متمركز براين يا آن رشته فعاليت صنعتي را 

)در حالت توزيع متعادل و همسان امكانات صنعتي اسـتان ميـان همـه  1نشان داده و اندازه آن بين 

صنعتي استان در يـك رشـته فعالـت  رشته فعالتهاي صنعتي( و صفر )در حالت تمركز همه امكانات

 صنعتي( قرار دارد. 

 

 شاخص تغيير ساختاري بخش صنعت استان :15-1-1

 

تـا  1373اندازه شاخص تغيير ساختاري الگوي اشتغال صنعتي استان در فاصـله سـالهاي  

است كه مبين تحولي محدود در ساختار اين الگو و تغيير سهم نسـبي رشـته  122/3در حدد  1301

ليتهاي صنعتي از اشتغال صنعتي استان است. اندازه اين شاخص بين صفر )در حالتي كه در طـول فعا

دوره زماني مورد نظر هيچ تغييري درسهم نسبي رشته فعاليتهاي صنعتي در كل بخش صنعت استان 

بوجود نيايد( و يك )در حالتي كه در طول دوره زماني مورد نظـر، امكانـات همـه رشـته فعاليتهـاي 

 عتي به نفع يك رشته فعاليت از آنها گرفته شده و به آن رشته فعاليت داده شده( تغيير مي كند. صن

 

 :ضريب سرمايه گذاري 11-1-1

 

ضريب سرمايه گذاري نشان دهنده نسبت تشكيل سرمايه به ارزش افزوده يك بخش يـا  

اين ضريب حاكي از ايجاد  رشته فعاليت يا توليد ناخالص يك نظام اقتصادي است. بيشتر بودن اندازه

 فعاليتهاي توليدي جديد بيشتر در آن بخش، رشته فعاليت يا نظام اقتصادي است.

، اندازه ضـريب سـرمايه گـذاري در صـنايع 1302برپايه اطالعات در دسترس، در سال  

درصد است كه در سطح پاييني قرار دارد. گذشته از صنايع توليد ماشين  1/0بزرگ استان در حدود 

آالت و تجهيزات كه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص آن منفي بوده و اندازه اين ضريب براي آن معني 

 5/1دار نيست، كمترين اندازه اين ضريب در رشته فعاليتهاي صنعتي مربوط به صنايع توليد مبلمان )

د( درصـ 0/1درصد( و صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغـذي ) 5/1درصد(، صنايع توليد پوشاك )

درصد(، صنايع توليـد  7/07بوده و بيشترين اندازه اين نسبت مربوط به صنايع توليد فلزات اساسي )
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درصـد(  4/32درصد( و صنايع توليد محصوالت فلزي فـابريكي ) 2/23ساير تجهيزات حمل و نقل )

است. به اين ترتيب، مالحظه مي شود كه شدت نسبي سرمايه گذاري در رشـته فعاليتهـاي صـنعتي 

 استان به ميزان قابل مالحظه اي با يكديگر فرق دارند. 

مي توان نشان دادكه شدت نسبي سرمايه گذاري در كارگاههـاي بـزرگ صـنعتي كشـور  

 برابر آن است.  5/1درصد( بيشتر از اندازه متناظر آن در استان و در حدود  2/13)

سـرمايه گـذاري در  به همين ترتيب برآوردهاي مشاور نشان مي دهد كه اندازه ضـريب 

كارگاههاي بزرگ صنعتي شهرستانهاي استان نيز با يكديگر متفاوت بـوده و دامنـه تغييـرات آن در 

درصد در شهرستان  0/1درصد در شهرستان خلخال و حداقل  2/13سال مورد بررسي بين حداكثر 

و شهرسـتان  درصـد 7/13پارس آباد قرار دارد، ضمن آن كه اندازه اين ضريب در شهرستان نمين 

درصد بوده و از متوسط اندازه متناظر آن در كل استان بيشتر است، در حاليكـه انـدازه  4/9اردبيل 

درصد و شهرستان نيـر  0/2درصد، شهرستان بيله سوار  3/5اين ضريب در شهرستان مشكين شهر 

 درصد بوده و از متوسط ضريب سرمايه گذاري در صنايع بزرگ استان كمتر است.  3/2

 

 : متوسط تعداد كاركنان هر واحد صنعتي 12-1-1

 

نفر و دامنـه  1/29، متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه بزرگ صنعتي استان 1302در سال  

نفـر در  3/11تغييرات آن براي رشته فعاليتهاي صنعتي داراي كارگاه بزرگ در استان بـين حـداقل 

نفر در صنايع توليد محصوالت الستيكي و  2/209صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي و حداكثر 

پالستيكي قرار دارد. متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه در صنايع توليد مـوارد محصـوالت شـيميايي، 

صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي، صنايع توليد فلزات اساسي، صـنايع توليـد محصـوالت 

، صنايع توليد وسـايل نقليـه موتـوري و صـنايع فلزي فابريكي، صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات

توليد ساير تجهيزات حمل و نقل بيشتر از اندازه متناظر آن در كل صنايع بزرگ اسـتان و در سـاير 

 رشته فعاليتهاي صنعتي كمتر از آن است. 

 3/55مي توان نشان داد كه متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه بزرگ صـنعتي در كشـور ) 

برابـر  3/1ز متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه بزرگ صنعتي در استان بوده و بـيش از نفر( بزرگتر ا

آن است، در سال مورد بررسي، متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه بزرگ در صنايع توليد محصـوالت 

الستيكي و پالستيكي، صنايع توليد فلزات اساسي و صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي بزرگتـر از 

تعداد كاركنان هر كارگاه بزرگ اين رشته فعاليتهاي صنعتي در كشور بوده و در ساير رشـته متوسط 

فعاليتهاي صنعتي، متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه بزرگ در استان كوچكتر از اندازه متناظر آن در 

 كل كشور است. 
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كاركنان هر همچنين برآورد مشاور نشان مي دهد كه دامنه تغييرات اندازه متوسط تعداد  

نفـر در  22كارگاه بزرگ صنعتي در شهرستانهاي استان بـا يكـديگر متفـاوت بـوده و بـين حـداقل 

نفر در شهرستان خلخال مي باشد، ضمن آن كـه انـدازه متنـاظر آن در  40شهرستان نير و حداكثر 

تان نفـر، شهرسـ 25نفر، شهرسـتان بيلـه سـوار  30نفر، شهرستان پارس آباد  42شهرستان اردبيل 

 نفر است.  32نفر و شهرستان نمين  20مشكين شهر 

تـا  1372گذشته از اين ها، اطالعات در دسترس حاكي از آن است كـه در دوره زمـاني  

، متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه بزرگ صنعتي استان افزايش قابـل مالحظـه اي يافتـه و از 1302

مدت متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه بزرگ  نفر رسيده است، در حالي كه در همين 29نفر به  34

 نفر ترقي كرده است.  55نفر به  52صنعتي كشور افزايش از 

(، اندازه ضريب سـرمايه گـذاري و تعـداد كاركنـان كارگاههـاي 1-27در جدول شماره ) 

 مورد مقايسه قرار گرفته است. 1302بزرگ صنعتي در استان و كل كشور در سال 

 
 1334دازه ضريب سرمايه گذاري و متوسط تعداد كاركنان هر كارگاه بزرگ صنعتي در استان اردبيل و كل كشور در سال (: ان  1-43جدول )

 نفر( –)درصد          

 رشته فعاليت هاي صنعتي

 استان اردبيل كل كشور

ضريب سرمايه 

 گذاري

متوسط تعداد  

 كاركنان هر كارگاه

ضريب سرمايه 

 گذاري

متوسط تعداد 

 ن هر كارگاهكاركنا

 1/42 1/3 3/11 2/13 كل 

 3/32 5/3 3/11 1/11 صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها

 4/35 4/15 2/14 5/22 صنايع توليد منسوجات

 3/25 1/1 1/32 3/3 صنايع توليد پوشاك

 1/43 1/1 4/42 3/15 صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي

 5/11 3/1 3/13 4/13 يصنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذ

 5/13 2/13 1/135 3/1 صنايع توليد كك، فرآورده هاي نفتي و...

 1/33 4/1 1/35 5/3 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

 4/232 1/3 1/12 1/14 صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

 2/32 3/3 1/42 1/13 صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 5/251 3/33 5/13 3/21 يع توليد فلزات اساسيصنا

 3/11 1/32 5/11 3/13 صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي...

 3/12 - 4/33 3/3 صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات 

 5/41 3/1 3/33 3/23 اپتيكي و.... صنايع توليد ابزار پزشكي ،

 5/15 3/11 4/111 3/11 صنايع توليد وسايل نقليه موتوري 

 5/33 4/45 1/134 1/1 صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل

 3/11 1/1 3/45 1/11 صنايع توليد مبلمان 

 - - 1/32 3/3 ساير صنايع 

 ، مركز آمار ايران 1334.  نتايج آمارگيري از كارگاههاي بزرگ صنعتي كشور، سال 1ماخذ: 

 . برآورد مشاور2          
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 وري عوامل توليد : تحليل بهره 1-1

 

از لحاظ نظري، توليد هر كاال يا خدمت، نتيجه تركيب عوامل توليد )نيروي كار، سـرمايه،  

زمين و...( و نهاده هاي توليد )مواد خام، كاالها و خدمات واسطه اي( است. بنـابراين، بهـره وري هـر 

ين عوامل مـي باشـد. ايـن يك از عوامل توليد عبارت از متوسط توليد به ازاي مصر  هر واحد از ا

متوسط مي تواند با مقايسه مقدار توليد و مقدار مصر  اين عوامـل و يـا بـا مقايسـه ارزش توليـد و 

هزينه مصر  اين عوامل برآورد شده، ضمن آن كه ارزش توليد مي تواند به صورت ارزش ناخالص 

ه از كسر هزينه نهاده )ارزش كل محصوالت توليد شده( و يا ارزش خالص )ارزش ناخالص توليد پ

هاي توليد از آن( در نظر گرفته شود. با اين حال، بهره وري كل عوامل توليد تنها به صورت ارزشـي 

قابل اندازه گيري است، زيرا مقدار مصر  عوامل توليد مختل  ) به علت تفاوت واحد اندازه گيـري 

وامل توليد هم به صورت مقـداري مقداري آنها( جمع پذير نيست، در حاليكه بهره وري هر يك از ع

 و هم به صورت ارزش قابل اندازه گيري است. 

برپايه اين تعري ، اندازه گيري بهره وري عوامل توليد در بخش صنعت )يـا هـر يـك از  

رشته فعاليتهاي صنعتي( مستلزم داشتن آمارهاي )ارزش، مقدار( توليد كاالهاي صـنعتي و آمارهـاي 

يك از عوامل توليد در كل بخش صنعت )يا هر يك از رشـته فعاليتهـاي )ارزش، مقدار( مصر  هر 

صنعتي( است. متاسفانه اطالعات آماري مربوط به مصر  عوامـل توليـد در بخـش صـنعت بسـيار 

اندك و محدود به تعداد شاغالن )يا پرداختي به شاغالن مزد و حقوق بگير( مـي شـود. ايـن اطـالع 

اهها )اعم از كوچـك و بـزرگ( و در سـاير سـالها تنهـا بـراي براي كل كارگ 1301آماري در سال 

كارگاههاي بزرگ در دسترس است، ضمن آن كه آمارهاي حسابهاي توليـد اسـتان نيـز كـل ارزش 

توليد ناخالص و كل ارزش توليد خالص )كل پرداختي به همه عوامل توليـد مـورد اسـتفاده( بخـش 

( در 1303تـا  1379يـك دوره زمـاني محـدود ) صنعت را به تفكيك رشته فعاليتهاي صنعتي براي

دسترس مي گذارد. بنابراين، در چارچوب اين محدوديتها، تنها امكان برآورد بهره وري نيروي كار و 

بهره وري كل عوامل توليد در بخش صنعت وجود دارد. منظور از بهـره وري نيـروري كـار، سـرانه 

زاي هر نفر نيروي كار است، در حاليكه بهره وري ارزش افزوده )ارزش توليد خالص( ايجاد شده به ا

كل عوامل توليد نشان دهنده مجموع سهم ارزشي اختصاص داده شده به همه عوامل توليد )نيـروي 

و... ( است كه براي جبران مقادير مصر  اين عوامل در فرايند توليد بـراي آنهـا  كار، سرمايه، زمين

دوديت و پراكندگي اطالعات آماري در دسـترس موجـب در نظر گرفته شده است. گفتني است، مح

 مي شود تا قابليت مقايسه نهايي و مكاني اين برآوردها نيز چندان زياد نباشد. 
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 :بهره وري كل عوامل توليد در بخش صنعت و رشته فعاليتهاي عمده صنعتي 1-1-1

 

، 1303در سـال  برپايه برآوردهاي مركز آمار ايران از حساب توليد بخش صنعت اسـتان 

در اين سال كل ارزش افزوده ايجاد شده در بخش صنعت استان برحسب قيمتهاي جـاري بـالغ بـر 

ميليارد ريال است. به اين ترتيب،  3/3252ميليارد ريال و ارزش توليد ناخالص متناظر آن  3/1353

 5/30 متوسط كارآيي اقتصادي )بهره وري كل عوامل توليـد( در بخـش صـنعت اسـتان در حـدود

واحـد ارزش  133درصد است. به بيان ديگر، به ازاي مقادير عوامل توليد مورد اسـتفاده بـراي هـر 

درصد است. به بيان ديگر، به ازاي مقـادير عوامـل توليـد  5/30توليد محصوالت صنعتي در استان، 

ش بـه واحـد ارز 5/30واحد ارزش توليد محصوالت صنعتي در اسـتان،  133مورد استفاده براي هر 

 اين عوامل اختصاص داده شده و بين آنها توزيع شده است. 

بهره وري كل عوامل توليد در رشته فعاليتهاي صنعتي استان با يكـديگر متفـاوت بـوده و  

در صنايع توليـد محصـوالت غـذايي و آشـاميدنيها و حـداكثر  3/22دامنه تغييرات آن بين حداقل 

ت كاني غيرفلزي است، ضمن آن كه اندازه اين شـاخص درصد در صنايع توليد ساير محصوال 5/52

در صنايع توليد پوشاك، صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي، صنايع انتشار و چاپ و تكثير، صنايع 

توليد مواد و محصوالت شـيميايي، صـنايع توليـد محصـوالت السـتيكي و پالسـتيكي، صـنايع توليـد 

آالت و تجهيزات، صنايع توليد ماشينها و دسـتگاههاي محصوالت فلزي فابريكي، صنايع توليد ماشين 

مولد برق، صنايع توليد ابزار پزشكي و اپتيكي ، صنايع توليد وسـايل نقليـه موتـوري و صـنايع توليـد 

مبلمان بيشتر از متوسط اندازه متناظر آن براي كل بخـش صـنعت اسـتان بـوده و در سـاير رشـته 

 فعاليتهاي صنعتي از آن كمتر است. 

، 1303تـا  1379يك مقايسه تطبيقي زماني مي توان نشان داد كه در فاصله سـالهاي  در 

درصـد افـزايش  3/30درصد به  3/35اندازه بهره وري كل عوامل توليد در بخش صنعت استان از 

يافته است كه برآيند افزايش اندازه اين شاخص در صنايع توليـد پوشـاك، صـنايع توليـد چـوب و 

يع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي، صنايع توليد مواد و محصـوالت شـيميايي، محصوالت چوبي، صنا

صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي، صنايع توليد ساير محصوالت كـاني غيرفلـزي، صـنايع 

توليد محصوالت فلزي فابريكي، صنايع توليـد ماشـين آالت و تجهيـزات، صـنايع توليـد ماشـينها و 

صنايع توليد ابزار پزشكي و اپتيكي، صنايع توليد ساير تجهيزات حمل ونقل  و  دستگاههاي مولد برق،

 صنايع توليد مبلمان و كاهش اندازه آن در ساير رشته فعاليتهاي صنعتي استان مي باشد. 

همچنين در يك مقايسه تطبيقي بين استان و كشور مي توان نشان داد كـه اوالً در هـر دو  

ازه بهره وري كل عوامل توليد در بخـش صـنعت اسـتان بيشـتر از انـدازه مقطع زماني مورد نظر اند

متناظر آن در بخش صنعت كشور مي باشد. ثانياً با توجه به كاهش انـدازه بهـره وري كـل عوامـل 
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توليد در بخش صنعت كشور و افزايش آن در استان در طول اين دوره زماني، موقعيت نسبي اسـتان 

اندازه بهره وري كل عوامل توليد در صنايع  1303است. ثانياً در سال  در قياس با كشور تقويت شده

توليد منسوجات، صنايع دباغي و پرداخت چرم، صنايع توليد كك و فرآورده هاي نفتي، صنايع توليـد 

فلزات اساسي و صنايع توليد ساير تجهيزات حمل ونقل در استان كمتر از اندازه متنـاظر آن در كـل 

اير رشته فعاليتهاي صنعتي، بهره وري كل عوامل توليد در استان بيشـتر از آن در كشور بوده ودر س

 كل كشور است. 

 

 بهره وري كل عوامل توليد در صنايع بزرگ استان  :2-1-1

 

، ارزش توليد ناخالص صـنايع بـزرگ اسـتان 1302برپايه اطالعات در دسترس، در سال  

ميليارد ريال است. به اين ترتيـب،  2/029ه متناظر آن ميليارد ريال و ارزش افزود 2/2311بالغ بر 

درصد است. مقايسه اندازه  2/22اندازه بهره وري كل عوامل توليد درصنايع بزرگ استان در حدود 

بهره وري كل عوامل توليد در رشته فعاليتهاي صنايع بزرگ استان نشان مي دهـد كـه انـدازه ايـن 

درصـد  2/12توليد ماشين آالت و تجهيزات و حـداقل  درصد در صنايع 5/79شاخص بين حداكثر 

در صنايع توليد فلزات اساسي متغير است، ضمن آن كه بهره وري كل عوامل توليد در صنايع توليـد 

كاغذ و محصوالت كاغذي، صنايع توليد ذغال كـك و فـرآورده هـاي نفتـي، صـنايع توليـد مـواد و 

كاني غيرفلزي، صـنايع توليـد محصـوالت فلـزي محصوالت شيميايي، صنايع توليد ساير محصوالت 

فابريكي، صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات، صنايع توليد وسايل نقليـه موتـوري و صـنايع توليـد 

مبلمان بيشتر از بهره وري كل عوامل توليد در كـل صـنايع بـزرگ اسـتان بـوده و در سـاير رشـته 

 فعاليتهاي صنايع بزرگ استان از آن كمتر است. 

قايسه اندازه بهره وري كل عوامل توليد در صنايع بزرگ استان و كشور در سـال مـورد م 

نظر نشان مي دهد كه اندازه اين شاخص در استان بيشـتر از متوسـط انـدازه متنـاظر آن در كشـور 

درصد( است، ضمن آن كه بهره وري كل عوامل توليد در صنايع توليد محصـوالت غـذايي و  3/32)

ايع توليد منسوجات، صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي، صنايع توليد ذغال كك آشاميدنيها، صن

و فرآورده هاي نفتي، صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي، صنايع توليـد محصـوالت السـتيكي و 

پالستيكي، صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي، صـنايع توليـد محصـوالت فلـزي فـابريكي، 

شين آالت و تجهيزات، صنايع توليد وسايل نقليه موتوري، صنايع توليد ساير تجهيرات صنايع توليد ما

حمل ونقل و صنايع توليد مبلمان بيشتر از بهره وري كل عوامل توليد در اين رشته فعاليتهاي صنايع 

بزرگ كشور بوده و در ساير رشته فعاليتهاي صنايع بزرگ استان، اندازه اين شاخص در استان كمتر 

 از آن در كشور است. 
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تا  1372همچنين بررسي روند بهره وري كل عوامل توليد در صنايع بزرگ استان در دهه  

 و مقايسه آن با همين روند در صنايع بزرگ كشور نشان مي دهد:  1302

روند عمومي تغييرات بهره وري كل عوامل توليد در استان اردبيل صعودي و در كل كشـور  -

 نزولي است. 

بهره وري كل عوامل توليد در استان كمتر از اندازه متناظر آن در كل كشـور  1370ل تا سا -

بوده و از آن به بعد، بهره وري كل عوامل توليد در صـنايع بـزرگ اسـتان بيشـتر از انـدازه 

 متناظر آن در صنايع بزرگ كشور است. 

 

 : بهره وري نيروي كار در صنايع بزرگ استان 3-1-1

 

 5772، تعداد شاغالن صنايع بـزرگ اسـتان  1302در دسترس، در سال  برپايه اطالعات 

ميليارد ريال اسـت  2/029نفر و ارزش افزوده ايجاد شده در كارگاههاي بزرگ صنعتي استان بالغ بر

و به اين ترتيب، بهره وري نيروي كار )سرانه ارزش افزوده ايجاد شـده توسـط هـر نفـر شـاغل( در 

 ميليون ريال است.  2/124د صنايع بزرگ استان در حدو

مبلغ بهره وري نيروي كار در رشته فعاليتهاي صنايع بزرگ استان با يكديگر متفاوت بوده  

 5/102ميليون ريال در صنايع توليد فلزات اساسي و حداكثر  5/33و دامنه تغييرات آن بين حداقل 

ن آن كـه بهـره وري نيـروي ميليون ريال در صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي است، ضم

كار در صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها و صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات بيشتر از 

متوسط متناظر آن در كل صنايع بزرگ استان بوده و در ساير رشته فعاليتهاي صنايع بـزرگ اسـتان 

 از آن كمتر است. 

بزرگ استان و كشور نشان مي دهد كه مبلغ  مقايسه مبلغ بهره وري نيروي كار در صنايع 

ميليـون ريـال(  2/101اين بهره وري در استان كمتر از مبلغ متناظر آن در صـنايع بـزرگ كشـور )

است، ضمن آن كه بهره وري نيروي كار در كارگاههاي بزرگ صـنايع توليـد محصـوالت غـذايي و 

صوالت چوبي، صنايع توليد محصـوالت آشاميدنيها، صنايع توليد منسوجات، صنايع توليد چوب و مح

الستيكي و پالستيكي ، صنايع توليد ساير محصوالت كـاني غيرفلـزي، صـنايع توليـد ماشـين آالت و 

تجهيزات و صنايع توليد مبلمان بيشتر از بهره وري نيروي كار در اين رشته فعاليتهاي صنعتي در كل 

تان كمتـر از مبـالغ متناظرشـان در كشـور كشور بوده و در ساير رشته فعاليتهاي صنايع بـزرگ اسـ

 باشد. مي
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همچنين، بررسي روند عمومي تغيييرات بهره وري نيروي كـار در صـنايع بـزرگ اسـتان  

و مقايسه آن هـا بـا  مـوارد  1302تا  1372( در سالهاي 1374)تعديل شده برحسب قيمتهاي سال 

 متناظرشان در صنايع بزرگ كشور نشان مي دهد: 

 تغييرات بهره وري نيروي كار در استان و كشور صعودي است.  روند عمومي -

 همواره بهره وري نيروي كار در استان كمتر از بهره وري نيروي كار در كل كشور است.  -

 

 : بهره وري نيروي كار در صنايع كوچك و بزرگ استان 4-1-1

 

كـل شـاغالن  ، تعـداد1301برپايه نتايج آمارگيري از كارگاههاي صنعتي كشور در سـال  

درصـد( از آنـان در  1/59نفـر ) 12323نفـر اسـت كـه  23333كارگاههاي صنعتي استان بالغ بر 

درصـد( در كارگاههـاي بـزرگ  9/33نفـر ) 5203نفر كاركن( و  9تا  1كارگاههاي كوچك )داراي 

نفر كاركن و بيشتر( مشغول كـار هسـتند. همچنـين كـل ارزش افـزوده ايجـاد شـده در  13)داراي 

درصـد(  7/37ميليارد ريال ) 2/240ميليارد ريال است كه  3/505گاههاي صنعتي استان بالغ بر كار

درصد( در كارگاههاي بزرگ ايجاد شده  3/52ميليارد ريال ) 5/227از آن در كارگاههاي كوچك و 

است. مقايسه سهم نسبي اشتغال و ارزش افزوده كارگاههاي كوچـك و كارگاههـاي بـزرگ در كـل 

و ارزش افزوده كارگاههاي صنعتي استان، به وضوح نشـان دهنـده بيشـتر بـودن بهـره وري اشتغال 

نيروي كار در كارگاههاي بزرگ صنعتي در قياس با آن در كارگاههاي كوچك صنعتي است. در سال 

ميليون ريال بوده و مبلـغ  0/33مورد بررسي، مبلغ بهره وري نيروي كار در كل صنايع استان حدود 

برابـر ايـن مبلـغ در صـنايع  7/3ميليون ريـال( و حـدود  1/50ن در صنايع بزرگ استان )متناظر آ

ميليون ريال( است. بنابراين، احتمـال اسـتفاده از سـرمايه بيشـتر، نظـام بهـره  2/10كوچك استان )

برداري كارآمـدتر، تكنولـوژي توليـد مـدرنتر در كارگاههـاي بـزرگ صـنعتي در قيـاس بـا آن در 

ك صنعتي استان موجب مي شود تا بازدهي توليدي نيروي كـار در آنهـا بـه ميـزان كارگاههاي كوچ

 اي افزايش يابد. قابل مالحظه

مقايسه تفصيلي بهره وري نيروي كار در رشته فعاليتهاي صنعتي نشان مـي دهـد كـه در  

شـتر از همه آنها )بجز صنايع دباغي و  فرآوري چرم(، بهره وري نيروي كار در كارگاههاي بزرگ بي

آن در كارگاههاي كوچك است، ضمن آن كه اختال  ايـن دو در برخـي رشـته فعاليتهـاي صـنعتي 

)مانند صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي، صنايع توليد وسايل نقليه موتوري و...( كم و در بعضي 

ليـد ماشـينها و ديگر از رشته فعاليتهاي صنعتي )مانند صنايع توليد خوراكيها و آشاميدنيها، صنايع تو

دستگاههاي مولد برق، صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل و...( بسيار زياد و قابل مالحظه است. 
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اين امر نشان دهنده همبستگي مستقيم بين اندازه كارگاههاي صنعتي و بهره وري نيروي كـار شـاغل 

 در آنها است. 

ه وري نيروي كـار در كارگاههـاي مي توان نشان داد كه در سال مورد بررسي، اندازه بهر 

 2/23ميليون ريال( بيشتر از آن در كارگاههاي صنعتي كوچك كشور ) 5/132صنعتي بزرگ كشور )

برابر آن است. به اين ترتيب مالحظه مي شود كه بهـره وري نيـروي  4/2ميليون ريال( و در حدود 

نيـروي كـار ايـن كارگاههـاي كار در كارگاههاي كوچك و بزرگ صنعتي كشور بيشتر از بهره وري 

صنعتي در استان است و ليكن شدت نسبي تفاوت نيروي كار در اين دو گروه از كارگاههاي صـنعتي 

كمتر از آن در كل كشور است. به همين ترتيب، مقايسه بهره وري نيروي كار در كارگاههاي كوچك 

در كارگاههـاي كوچـك و  و بزرگ صنعتي استان و كشور نشان مي دهد كه مبلغ اين بهره وري هـم

هم در كارگاههاي بزرگ صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي، صنايع توليد ساير محصوالت 

كاني غيرفلزي، صنايع توليد ماشينها و دستگاههاي مولد برق، صنايع توليـد ابـزار پزشـكي و اپتيكـي، 

ز در كارگاههـاي بـزرگ صـنايع صنايع توليد ساير تجهيزات حمل ونقل و صنايع توليد مبلمان و نيـ

توليد منسوجات، صنايع توليد پوشاك و صنايع توليـد چـوب و محصـوالت چـوبي اسـتان بيشـتر از 

متوسط هاي متناظرشان در كل كشور بوده و در ساير موارد، بهره وري نيـروي كـار در كارگاههـاي 

 كوچك و بزرگ صنعتي استان كمتر از آن در كل كشور است. 

( ، ارايـه 1-42( تـا )1-20يلي در مورد موارد ذكر شده در جداول شـماره )اطالعات تفص 

 گرديده است.
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 1333و  1332(: برآورد بهره وري كل عوامل توليد در بخش صنعت به تفكيك رشته فعاليتهاي صنعتي در استان اردبيل در سالهاي   1-43جدول ) 

 درصد( -)ميليارد ريال          

 يرشته فعاليتهاي صنعت

 1333سال  1332سال 

ارزش توليد 

 ناخالص
 ارزش افزوده

بهره وري كل 

 عوامل توليد

ارزش توليد 

 ناخالص
 ارزش افزوده

بهره وري كل 

 عوامل توليد

 1/33 3/1212 3/3212 5/31 3/121 1/1113 جمع كل

 5/24 1/222 3/1213 2/22 2/231 2/322 صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها

 - 5 5 - 5 5 توليد محصوالت از توتون و تنباكو صنايع

 3/22 2/33 3/221 5/41 5/31 2/133 صنايع توليد منسوجات

 3/43 4/21 5/13 4/42 1/3 3/13 عمل آوري و رنگ كردن خزصنايع توليد پوشاك،

صنايع دباغي، پرداخت چرم و سناير محصنوالت 

 چرمي

4/31 1/13 4/43 1/13 2/4 1/31 

 3/43 3/11 2/114 3/32 1/11 2/33 چوب و محصوالت چوبي صنايع توليد

 1/31 1/1 1/4 1/23 2/5 3/5 صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 5/44 4/4 5/15 5/14 3/2 5/1 صنايع انتشار، چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده

 1/33 1/5 1/1 - 5 5 صنايع توليد كك، فرآورده هاي نفتي و...

 4/43 2/1 3/12 2/34 1/1 2/14 اد و محصوالت شيمياييصنايع توليد مو

 2/43 5/354 3/135 2/31 5/33 4/243 صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

 1/12 1/223 1/412 3/14 1/152 1/133 صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 4/31 3/1 1/11 1/31 3/1 1/3 صنايع توليد فلزات اساسي

 3/45 3/41 3/152 2/31 1/13 4/15 ليد محصوالت فلزي فابريكي...صنايع تو

 5/12 1/44 1/31 5/15 2/11 4/32 صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات ...

حسننابداري و صنننايع تولينند ماشننينهاي دفتري،

 محاسباتي

5 5 - 5 5 - 

 4/41 1/11 5/21 5/42 5/1 2/11 صنايع توليد ماشين آالت و دستگاههاي برقي ...

صنايع توليند رادينو، تلويزينون و دسنتگاههاي 

 ارتباطي

5 5 - 5 5 - 

 1/43 1/2 2/13 3/41 4/3 2/11 اپتيكي و.... صنايع توليد ابزار پزشكي ،

 2/44 5/11 1/31 2/41 2/1 1/2 تريلر و... صنايع توليد وسايل نقليه موتوري ،

 2/32 1/11 1/11 5/21 1/5 5/2 صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل

 3/32 3/45 1/152 3/35 3/3 5/21 صنايع توليد مبلمان و مصنوعات

 - 5 5 - 5 5 صنايع بازيافت 

 مركز آمار ايران  – 1333و  1332ماخذ: حسابهاي ملي ايران، حسابهاي منطقه اي )حساب توليد استانهاي كشور(، سالهاي 
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 1333و  1332مل توليد در بخش صنعت به تفكيك رشته فعاليتهاي صنعتي در كل كشور در  سالهاي (: برآورد بهره وري كل عوا  1-42جدول )  

 درصد( -)ميليارد ريال          

 رشته فعاليتهاي صنعتي

 1333سال  1332سال 

ارزش توليد 

 ناخالص
 ارزش افزوده

بهره وري كل 

 عوامل توليد

ارزش توليد 

 ناخالص
 ارزش افزوده

بهره وري كل 

 مل توليدعوا

 1/32 3/251335 1/144514 2/31 3/25535 1/211322 جمع كل

 3/13 3/21253 3/112331 3/25 2/14411 1/12151 صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها

 4/42 4/334 5/1133 3/14 2/114 1/333 صنايع توليد محصوالت از توتون و تنباكو

 2/33 5/12313 1/33122 5/45 5/3422 1/13132 صنايع توليد منسوجات

 2/43 1/3432 3/3234 1/45 2/1125 2/2313 عمل آوري و رنگ كردن خزصنايع توليد پوشاك،

صنايع دباغي، پرداخت چرم و سناير محصنوالت 

 چرمي

1/1311 1/153 1/32 3/1513 1/1341 3/33 

 3/41 1/2341 1/1442 3/43 2/321 1/1253 صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي

 4/35 1/1213 5/2222 4/32 1/1531 2/3325 صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 3/45 3/1212 5/2222 4/42 3/115 1/1313 صنايع انتشار، چاپ و تكثير رسانه هاي ضبط شده

 1/41 1/13135 1/33221 3/44 2/1331 1/11233 صنايع توليد كك، فرآورده هاي نفتي و...

 3/42 5/24311 3/13123 2/14 2/12233 5/23331 حصوالت شيمياييصنايع توليد مواد و م

 2/23 4/4341 2/13115 4/33 1/2241 2/1351 صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

 1/42 4/25532 4/45333 3/42 3/3331 2/11213 صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 1/41 5/22112 1/32123 1/45 3/15131 2/21331 صنايع توليد فلزات اساسي

 2/34 4/11123 3/32532 2/33 5/4232 2/11252 صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي...

 4/34 3/11153 4/33341 2/33 3/1113 1/14113 صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات ...

حسننابداري و صنننايع تولينند ماشننينهاي دفتري،

 محاسباتي

3/313 1/123 3/45 2/343 3/233 2/33 

 3/22 3/1153 3/13114 3/34 3/2133 1/1331 صنايع توليد ماشين آالت و دستگاههاي برقي ...

صنايع توليند رادينو، تلويزينون و دسنتگاههاي 

 ارتباطي

4/2332 3/232 1/33 3/4445 5/1325 3/33 

 4/41 5/1234 4/2351 1/41 2/421 1/1524 اپتيكي و.... صنايع توليد ابزار پزشكي ،

 5/12 5/21345 3/114253 2/35 5/3541 3/21113 تريلر و... صنايع توليد وسايل نقليه موتوري ،

 1/33 3/4152 2/12452 3/23 1/131 3/1341 صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل

 1/33 1/1432 3/11234 2/34 5/1233 1/3113 صنايع توليد مبلمان و مصنوعات

 2/33 2/21 1/233 3/34 4/25 1/13 صنايع بازيافت 

 مركز آمار ايران  – 1333و  1332ماخذ: حسابهاي ملي ايران، حسابهاي منطقه اي )حساب توليد استانهاي كشور(، سالهاي 
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 1334(: بهره وري عوامل توليد در صنايع بزرگ استان اردبيل و كل كشور  به تفكيك رشته فعاليتهاي صنعتي در سال  1-15جدول ) 

 ميليون ريال( -)درصد          

 رشته فعاليتهاي صنعتي

 كل كشور استان اردبيل

بهره وري كل 

 عوامل توليد

بهره وري 

 نيروي كار

بهره وري كل 

 عوامل توليد

بهره وري 

 نيروي كار

 2/131 3/34 4/121 2/42 كل

 2/151 3/23 3/114 3/35 صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها

 3/14 2/32 2/153 1/34 منسوجات صنايع توليد

 2/12 1/45 3/14 4/22 عمل آوري و رنگ كردن خزصنايع توليد پوشاك،

 2/32 3/42 3/25 3/33 صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي

 5/122 2/33 5/11 3/43 صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 5/1222 2/43 2/11 2/15 صنايع توليد كك، فرآورده هاي نفتي و...

 3/344 3/45 1/32 3/41 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

 5/122 1/32 2/121 3/31 صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

 2/132 1/13 1/132 1/13 صنايع توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي

 5/413 1/41 1/35 2/14 صنايع توليد فلزات اساسي

 2/23 5/33 1/11 3/41 فابريكي... صنايع توليد محصوالت فلزي

 4/154 3/33 3/111 1/32 صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات ...

 2/32 2/41 1/41 3/31 اپتيكي و.... صنايع توليد ابزار پزشكي ،

 3/215 4/25 1/45 1/41 تريلر و... صنايع توليد وسايل نقليه موتوري ،

 2/113 3/31 2/13 5/45 صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل

 5/31 1/42 1/31 2/11 صنايع توليد مبلمان و مصنوعات

 1/131 5/33 - - صنايع بازيافت 

 مركز آمار ايران  – 1334. نتايج آمارگيري از كارگاههاي بزرگ صنعتي كشور ، سال 1ماخذ: 

 . برآورد مشاور 2           

 

   1334نايع بزرگ استان اردبيل و كل كشور  به تفكيك رشته فعاليتهاي صنعتي در سال (: بهره وري عوامل توليد در ص   1-11جدول )

 ميليون ريال(-)درصد          

 سال

 كل كشور استان اردبيل

بهره وري كل 

 عوامل توليد

بهره وري 

 نيروي كار

بهره وري كل 

 عوامل توليد

بهره وري 

 نيروي كار

1334 1/23 2/21 2/33 3/22 

1331 5/22 1/24 2/41 2/33 

1331 1/31 3/21 1/43 1/33 

1333 5/41 3/31 2/42 5/33 

1333 1/42 1/31 3/43 4/42 

1332 3/44 1/33 4/42 2/41 

1335 3/43 3/31 1/42 1/15 

1331 3/41 2/32 4/45 1/15 

1332 1/45 3/44 1/33 3/11 

1333 1/43 1/43 2/33 3/12 

1334 2/42 1/42 3/34 3/11 

 تعديل شده است تا قابليت مقايسه با يكديگر را داشته باشند.  1331ه وري نيروي كار، برحسب قيمتهاي سال * بهر

 مركز آمار ايران  – 1334. نتايج آمارگيري از كارگاههاي بزرگ صنعتي كشور ، سال 1ماخذ: 

 . برآورد مشاور 2           
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 1331ي كوچك و بزرگ بخش صنعت استان اردبيل و كشور به تفكيك رشته فعاليتهاي صنعتي در سال (: بهره وري نيروي كار در كارگاهها 1-12جدول ) 

 )ميليارد ريال (         

 رشته فعاليتهاي صنعتي

 كل كشور ارستان اردبيل

 كل كارگاهها
كارگاههاي 

 كوچك

كارگاههاي 

 بزرگ
 كل كارگاهها

كارگاههاي 

 كوچك

كارگاههاي 

 بزرگ

 1/154 4/23 1/13 1/13 4/13 3/33 جمع كل

 3/33 5/23 3/42 3/15 1/13 2/21 صنايع توليد محصوالت غذايي و آشاميدنيها

 1/31 - 1/31 - - - صنايع توليد محصوالت از توتون و تنباكو

 3/33 1/13 1/35 1/43 2/1 3/13 صنايع توليد منسوجات

 1/32 3/25 1/21 1/33 5/14 4/14 عمل آوري و رنگ كردن خزصنايع توليد پوشاك،

صنايع دباغي، پرداخت چرم و سناير محصنوالت 

 چرمي

5/24 1/34 5/13 3/35 1/21 1/42 

 3/43 1/21 3/24 1/125 4/25 3/31 صنايع توليد چوب و محصوالت چوبي

 2/12 2/23 1/15 2/21 3/12 2/25 صنايع توليد كاغذ و محصوالت كاغذي

 1/35 3/21 1/42 - 4/11 4/11 بط شدهصنايع انتشار، چاپ و تكثير رسانه هاي ض

 3/131 5/43 3/145 1/151 - 1/151 صنايع توليد كك، فرآورده هاي نفتي و...

 3/211 5/33 1/243 3/43 5/33 1/43 صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي

 1/33 2/31 2/13 3/22 1/31 1/24 صنايع توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

 5/33 3/35 1/15 2/35 3/13 1/31 اير محصوالت كاني غيرفلزيصنايع توليد س

 1/112 2/33 3/115 - 2/14 2/14 صنايع توليد فلزات اساسي

 3/31 5/21 5/34 3/33 3/15 3/11 صنايع توليد محصوالت فلزي فابريكي...

 4/11 1/21 2/12 3/31 1/13 4/23 صنايع توليد ماشين آالت و تجهيزات ...

حسننابداري و ماشننينهاي دفتري، صنننايع تولينند

 محاسباتي

- - - 3/35 1/44 2/33 

 3/31 3/23 1/11 5/132 3/45 5/43 صنايع توليد ماشين آالت و دستگاههاي برقي ...

صنايع توليند رادينو، تلويزينون و دسنتگاههاي 

 ارتباطي

- - - 3/22 1/35 4/153 

 3/31 2/22 1/33 5/33 2/21 2/32 اپتيكي و.... صنايع توليد ابزار پزشكي ،

 2/111 3/23 1/115 5/23 3/13 1/22 تريلر و... صنايع توليد وسايل نقليه موتوري ،

 2/31 3/35 2/31 1/311 5/35 1/253 صنايع توليد ساير تجهيزات حمل و نقل

 1/32 1/21 1/23 3/33 2/45 3/43 صنايع توليد مبلمان و مصنوعات

 4/25 3/22 1/22 - 1/5 1/5 صنايع بازيافت 

 مركز آمار ايران  – 1331نتايج آمارگيري از كارگاههاي صنعتي كشور ، سال  .1ماخذ:

 برآورد مشاور  .2          
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 : ساختار معدني استان 2
 

 

 

 

 

تحليل ساختار معدني استان، در چارچوب شرح خدمات طـرح، در چهـار بـرش و تقطيـع  

 تحليلي زير انجام مي شود:

 ترين قابليتهاي معدني استان شناسايي عمده  -

 صنايع فرآوري و بهره برداري از معادن  -

 سطح فناوري به كار گرفته شده در معادن  -

 بهره وري عوامل توليد -

 

 : قابليت هاي معدني استان1-2

 

قابليتهاي معدني استان امكاناتي طبيعي هستند كه در جريان تكوين زمين سـاخت منطقـه  

، به مثابه داراييهاي تجديد ناپذير، ايجاد شـده انـد. از ديـدگاه مـدلهاي در دورانهاي تاريخي گذشته

خـاور  –قفقـاز  –متالوژني، تكوين زمين ساخت استان در قالب اين الگو در پهنـه وسـيع آذربايجـان 

تركيه قابل بررسي و تحليل زمين شناسي است. در چارچوب اين ديدگاه، پتانسيلهاي معـدني اسـتان 

 قابل طبقه بندي است:  در چهار گروه زير

منابع مرتبط با پي سنگ و پوشش پالتفرمي، عموماً از نوع سنگ آهك به عنوان سـنگ نمـا، »)ال (: 

 مصالح ساختماني، موارد اوليه صنايع و .... .

 ) ب (: صنايع مرتبط با ولكانيسم كالگوآلكالن تا شوشونيتي ترسير، به صورت سيسـتم هـاي گرمـايي

هايي از انـواع خاكهـاي صـنعتي، پرليـت، پوكـه آتشفشـاني، دياتوسـيت، ضعي  با كاني سازي

 پوزوالن، آناليسم )زئوليت( و معدودي كاني سازي فلزي.

: سيستم ولكانو پلوتوني تاخيري ... با احتمال كاني سازيهاي فلزات گرانبها، آلونيت، گائولينيـت، ) پ (

مونزونيتي كرانه قاره اي با كـاني سـازيهاي  –انواع زاجها، پرليت و... و نيز ماگماتيسم گرانيتي 

مربوطه )مه، موليبدن، سرب، روي و...( كه آثاري از نوع رگه اي مه، سرب، روي ، باريـت 

 و كوارتز در مناطقي بوجود آورده است. 
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ت  (: متالوژي و سازندگي منابع معدني مرتبط با آتشفشاني سبالن و قصرداغ )سيستم سـبالن( بـه )

ن، پوكه معدني، خاكهاي صـنعتي، منگنـز )از نـوع چشـمه اي و كـم اهميـت(، شكل پوزوال

 «.تراورتن، منابع زمين گرمابي، آبهاي معدني، دياتوميت، خاكهاي رسي و...

اين پتانسيلهاي معدني را از ديدگاه طبقه بندي مرسـوم مـديريت اجرايـي منـابع معـدني  

د و كانيهاي غيرفلزي و مواد و كانيهاي فلزي تقسيم توان به سه گروه مواد و مصالح ساختماني، موامي

به طور محدود منابع هيدروكربور در مناطقي از مغان، منابع »كرد. ضمن آن كه عالوه برموارد فوق، 

راديواكتيو در مناطق شمال مشكين شهر و منابع ژئوترمال در نـواحي آتشفشـان سـبالن نيـز وجـود 

بـه عنـوان انـرژي نـو از اهميـت و ارزش بيشـتري برخـوردار دارند. كه منابع انرژي زمين گرمايي 

 «.باشدمي

 5در چارچوب منطقه بندي زمين شناسي از ديدگاه متالوژي، استان اردبيل را مي توان به  

بلوك معدني )شامل: كوهستان، سوله داغ، هروآباد، بلوك نمين، رضي، حوضه مغان، قره داغ، منطقه 

زرز آباد(  -ه ولكانوپلوتونيك سبالن، قوشه داغ و منطقه ولكانوژني نيردگرسان سرخانلو، نقدوز، منطق

منطقه )شامل مناطق مغان، مشكين شهر، اردبيل و خلخال( تقسيم  2و از نظر تقسيمات جغرافيايي به 

 كرد. قابليتهاي معدني اين چهار منطقه و محل استقرار كانيهاي آنها به ترتيب زير است: 

 

 : منطقه مغان 1-1-2

 

قـره داغ  –پتانسيلهاي معدني اين منطقه از استان در بلوك زمين شناسـي حوضـه مغـان  

 واقع شده و شامل انديسهايي معدني زير است: 

 
 محل استقرار كاني ها انديسهاي معدني گروه مواد معدني

 )الف( گروه مواد و مصالح ساختماني 

الجنين  –شنرفه  –ل دره سي ميكائي –نواحي اهلل يارلو  آهك و سنگهاي كربناته  -

 دره سي و ... 

 ناحيه جهانخانملو )بالهاي رود( گچ  -

 دشتها، آبراهه ها و مناطق پست منطقه  شن و ماسه و مخلوط كوهي  -

قره آغاج  –گردنه لنگان  –گرمي  -نواحي خروسلو داغ سنگهاي ساختماني -

 –انجيرلننو  –بنناالبيگلو  –سننليم آغنناجي  –زرگننر  –

 برزند و...  –لكرآباد  –آق برون  –حمدلو آقام

محور  –نواحي دشت و كوهپايه اي مخصوصاً شمال گرمي  انواع رس و شيل و مارن  -

 قره آغاج به پارس آباد  

 ناحيه كله درق  نفلين سينيت  )ب( گروه مواد و كانيهاي غيرفلزي 

  فاقد كانيهاي فلزي است.  )ج ( گروه مواد و كانيهاي فلزي 

 



 اردبیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                            سازمان برنامه و بودجه کشور                      

 117 

 : منطقه مشكين شهر2-1-2

 

 –رضي منطقه دگرسان سرخانلو  –پتانسيلهاي معدني اين منطقه از استان در بلوك نمين  

 قوشه داغ واقع شده و شامل انديسهاي معدني زير است:  –نقدوز و منطقه ولكانوپلوتونيك سبالن 

 
 محل استقرار كاني ها انديسهاي معدني گروه مواد معدني

 وه مواد و مصالح ساختماني)الف(: گر

 قورلو و ...  –آت توتان  –نواحي صلوات  آهك و سنگهاي كربناته

 شن و ماسه و مخلوط كوهي -
گنوده  –نواحي برك چناي  –بستر رودها و آبراهه ها 

 كوهپايه هاي سبالن و ...  –قوري چاي  –كهريز 

 سنگهاي ساختماني و تزئيني -

 –نقندي  –ارباب كنندي  –مرادلو  –نواحي ايالني داغ 

محور ارتباطي گنوده كهرينز بنه  –حيدرآباد  –كويچ 

 –صنلوات  –چيبني  –آقامرادلو  –اهل ايمان  –مشيران 

 آق دره  و... 

 انواع رس و شيل -
 –برازمان  –ارجق  –شيخ محمدلو  –نواحي دشت ارشق 

 احمد آباد و... –انار  –نقدي 

 قوتورسويي  –باللوجه  –خرم آباد  -هزيرنواحي ول پوكه معدني و پوميس -

 مواد پوزوالني -
محور ارتباي الهرود به  –نواحي شمالي و شرقي سبالن 

 شيروان دره سي و ...  –جهادآباد  –قوتورسويي باللوجه 

 ) ب ( گروه مواد و كانيهاي غيرفلزي

 سيليس -

ننوري  –قره سيالن  –دوز قشالق  –نواحي گوده كهريز 

 –داشكسنن  –كهلي قلعه  –ارشق قلعه  -يللرگ –كندي 

 قوتورسويي و ...  –لعل گنج 

 كائولن و خاكهاي صنعتي -
 -بننه لنر –داشكسنن  –اننار  –خانبار  –نواحي گيلبر 

 قوزلوجه و ...

 ناحيه دوست بيگلو  فلدسپات -

 شيران  –سهرابلو  –نواحي رضي  زئوليت و آنالسيميت -

 سويي ناحيه قوتور گوگرد -

 ) ج ( گروه مواد و كانيهاي فلزي

 ناحيه موئيل  آهن )هماتيت( -

 سرخانلو  –ناحيه دشتور  طال -

 باللوقيه  –ناحيه دوست بيگلو و ناحيه انزان  فلزات پايه -

 خانباز و ناحيه نياز  –ناحيه اهرچاي  مس و ساير عناصر فلزي
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 : منطقه اردبيل 3-1-2

 

رضـي، منطقـه ولكانوپلوتونيـك  –اين منطقه از استان در بلوك نمـين  پتانسيلهاي معدني 

زرز آباد واقع  شده و شـامل انديسـهاي معـدني زيـر  –قوشه داغ و منطقه ولكانوژني نير  –سبالن 

 است: 

 
 محل استقرار كاني ها انديسهاي معدني گروه مواد معدني

 )الف( گروه مواد و مصالح ساختماني

 پير زوار و...  –گرده  –عنبران  –نواحي نمين  بناتهآهك و سنگهاي كر -

 رضاقلي قشالق  –ناحيه اينانلو  گچ -

 شن و ماسه و مخلوط كوهي -

 –آبني بيگلنو  -بستر رودها و آبراهه ها و نواحي هير

محور  –آق قلعه محور راه ارجستان  –گرده  –بوياقچيلو 

)جوراب(  محور راه نير –محور راه سرعين  –راه كورائيم 

 و ... 

 سنگهاي ساختماني و تزئيني -

سلوط ، ذخاير آهكي و  –مرمريت هاي نواحي سيف آباد 

 گرده و عنبران  –رسوبي نواحي نمين 

محور  –سازندهاي ولكانيك محور راه اردبيل به مغان  -

 راه اردبيل به كوثر و ... 

 انواع رس و شيل -
 –هماندوسنت م -خشك رود –سردابه  –نواحي عنبران 

 نيرو  –كورائيم 

 پوكه معدني و پوميس -
 –سنرعين  –بخار  –ارجستان  –سردابه  –نواحي ثمرين 

 صائين و ...  –الي  –اسالم آباد  –الوارس 

 مواد پوزوالني -

 -زرد آلو –كوللي  –حكيم قشالقي  –نواحي شام اسبي 

آق چناي  -ورگه سران –ثمرين  –ديم صغرلو  –پامجي 

  و ...

 ) ب( گروه مواد و كانيهاي غيرفلزي

 سيليس -
 –ويله درق  –ورگه سران  –يدي بلوك  –نواحي سردابه 

 قزل بره و ...  –مستان آباد 

 خانه شير –نواحي عنبران  خاك صنعتي -

 دگمه داغيل و ...  –كري  –دوشانجيق  -نواحي خانه شير پرليت -

 وارناحيه پيرز سنگها و كانيهاي زينتي -

 ماديه و ...  -آلفير –آق قلعه سرعين  دياتوميت -

 عنبران  باريتين -

 )ج( گروه مواد و كانيهاي فلزي

 طال و ساير عناصر فلزي -
ناحيه قزل بنره سنيالن )زون اولوينت دار اكتشنافي 

 ارسباران(

 مس و ساير عناصر  فلزي
ناحيه با غروداغ )نئنور( )زون اولوينت دار اكتشنافي 

 (طالش
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 : منطقه خلخال 4-1-2

 

هروآباد، منطقه ولكـانوژني  –پتانسيلهاي معدني اين منطقه از استان در كوهستان ماسوله داغ 

 زرز آباد واقع شده و شامل انديسهاي معدني زير است:  –نير 

 
 محل استقرار كاني ها انديسهاي معدني گروه مواد معدني

 )الف( گروه مواد و مصالح ساختماني

 آهك و سنگهاي كربناته -

آل  –كوللي  –مجره  –خمس  -نواحي خانقاه بفرآجرد

 –تنرازوج  –يللوجنه  –شيخ جانلو  –شال  –لرد  –هاشم 

 كندبرق و ...

 ناحيه برندق  گچ -

 شن و ماسه و مخلوط كوهي -

 –شنال  –قره قشنالق  –فيروزآباد  –نواحي سنگ آباد 

عه )قنزل اوزن( مزر –هشتجين  –شاهرود  –گيوي چاي 

 و... 

 سنگهاي ساختماني و تزئيني -

 –خانقاه  -مرمريت نواحي رشته ارتفاعات ازناو )خمس

 –ميان رودان( آل هاشم  –شال  -اسبو -لرد -بفراجرد

لمعنه  –شيخ جانلو ، تراورتن نواحي آق بنالغ  –كوللي 

 –پروچ ، سننگهاي سنخت بنر ننواحي افشنار  –دشت 

هاي ساختماني گوسون، هشتجين، اندبيل، سنگ -اصفهاباد

كوان، فيروزآباد، آل هاشم ، هواشانق ، ايلوانق ، گوران 

 سراب و ... 

 گنجگاه و ...  –شرج آباد  –نواحي زرج آباد  مواد پوزوالني -

 لمبر كربنات كلسيم )كلسيت( -

 ) ب ( گروه مواد و كانيهاي غيرفلزي

 آباد و ... فيروز –گندم آباد   -نواحي كجل  سيليس -

 گوسون  –نواحي كجل  كائولن و خاكهاي صنعتي -

 بنتونيت -
گللوجه  –وارث آباد  –گاودول  –دمدول  –نواحي كجل 

 اناويز، محمودآباد و...  –يوزناب  –

 تيريزك و ...  –نواحي عرصه دوگاه  پرليت -

 قزل درق   زئوليت -

 باالكوه ، نمهيل و...  نواحي منامين ، سنگها و كانيهاي زينتي -

 آل هاشم  زغال سنگ -

 ) ج ( گروه مواد و كانيهاي فلزي

 سرب و روي -
باالكوه )زون اولويت دار اكتشنافي  –نواحي گندم آباد 

 طارم(

 منامين )زون اولويت دار اكتشافي طارم(  منگنز -

 مرشت )زون اولويت دار اكتشافي طالش( –مجدر  مس -

 فلزات پايه -
نمهيل )زون اولويت دار  –كمر  –مندجين  –نواحي كجل 

 )اكتشافي طارم(
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 اطالعات اخذ شده از سازمان صنايع و معادن استان نشان مي دهد: 

 

 انديه معدني قابل طبقه بندي هستند.  24)ال (: قابليتهاي معدني استان در 

ديه معـدني اسـتان )شـامل گـچ، ان 12انديه معدني استان بهره برداري مي شود و  13) ب (: از 

نفلين سينيت ، فلدسپات، گوگرد، زئوليت و آنالسيميت ، طال، فلزات پايه، مه ، سرب و روي، 

 بنتونيت، ذغال سنگ و منگنز( مورد بهره برداري قرار نمي گيرد. 

انديه غيرفلزي و  4انديه معدني در حال بهره برداري استان شامل يك  انديه فلزي،  13) پ(: 

 انديه مواد و مصالح ساختماني است.  7

) ت (: شهرستان پارس آباد فاقـد معـدن آمـاده بهـره بـرداري اسـت. در حاليكـه در هـر يـك از 

انـديه  2انديه معدني، شهرسـتانهاي نمـين و مشـكين شـهر  5شهرستانهاي اردبيل و نير 

يه معـدني انـد 1انديه معدني و شهرستان گرمي  3معدني، شهرستان هاي خلخال و كوثر 

 آماده بهره برداري است. 

) ث (: معادن فعال هر يك از انديسهاي معدني آهن، دياتوميت، باريـت، پرليـت ، كلسـيت ، خـاك 

رس و شيل، آهك و واريزه كوهي تنها در يكي از شهرستانهاي اسـتان قـرار دارد، در حاليكـه 

يك شهرستان قرار دارنـد.  معادن ساير انديسهاي معدني قابل بهره برداري استان در بيش از

را به ترتيب زير مـي تـوان تحليـل  1305ويژگيهاي معادل قابل بهره برداري استان در سال 

 كرد: 
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 : تعداد معادن 2-2

 

 03معدن اسـت كـه از ميـان آنهـا  92تعداد كل معادن قابل بهره برداري استان بالغ بر  

درصـد( در گـروه  9/12معـدن ) 11اني، درصد( در گروه معادن مواد مصالح سـاختم 3/07معدن )

درصد( در گروه معادن فلزي قرار مي گيرند. همچنين توزيـع ايـن  1/1معدن ) 1معادن غيرفلزي و 

 2/23معـدن ) 37معادن برحسب نوع ماده معدني آنها نشان مـي دهـد كـه معـادن سـنگ الشـه 

، تراورتن و مرمريت و درصد( 4/5معدن ) 5درصد(، سيليه  5/19معدن ) 10درصد(، پوكه معدني 

درصد(، گرانيت و شن و ماسه كوهي و آهك و خـاك صـنعتي هـر  2/4معدن ) 4پوزوالن هر كدام 

درصد( و ساير مواد معدني )واريزه كـوهي، آهـن، دياتوميـت، باريـت، پرليـت،  2/2معدن ) 2كدام 

اسـتان را بـه  درصد( از معادن قابل بهره برداري 1/1معدن ) 1كلسيت، شيل، خاك رس( هر كدام 

خود اختصاص مي دهند. اين ارقام و نسبتها نشان دهنده نقش غالب و مسلط معادن مـواد و مصـالح 

 ساختماني )و در ميان آنها، سنگ الشه و پوكه معدني( در فعاليت معدني استان است. 

درصـد( در شهرسـتان اردبيـل،  2/27معدن ) 24عالوه براين، از كل معادن استان تعداد  

معدن  12درصد( در شهرستان نير،  1/12معدن ) 13درصد( در شهرستان نمين،  7/23عدن )م 19

معـدن  0درصد( در شهرستان مشكين شهر،  9/13معدن ) 13درصد( در شهرستان خلخال،  3/13)

درصد( در شهرستان كوثر قرار دارند كه حاكي از  2/4معدن ) 4درصد( در شهرستان گرمي و  7/0)

 ر معادن استان در شهرستانهاي اردبيل و نمين مي باشد. تمركز نسبي بيشت

( ، به ترتيب توزيـع تعـداد معـادن فعـال، توزيـع 2-3و )(2-2(، )2-1در جداول شماره ) 

 ظرفيت توليد ساالنه و توزيع مقدار ذخيره قطعي اين معادن ارايه گرديده است.
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 : ظرفيت توليد معادن 3-2

 

قدار توليد معادن مختل ، صرفاً مـي تـوان توزيـع ظرفيـت با توجه به جمع پذير نبودن م 

توليد هر يك از مواد معدني در شهرستانهاي استان را مبناي ارزيابي موقعيت نسـبي شهرسـتانها در 

زمينه استخراز آن ماده معدني قرار داد. براين اساس، سهم نسبي هر شهرستان در مقدار توليـد هـر 

 را به ترتيب زير مي توان خالصه كرد:  1305سال يك از مواد معدني در استان، در 

 شه ستان اردبيل  - 

درصـد،  7/40درصـد، پوكـه معـدني  1/53درصـد، سـيليه  133گرانيت و دياتوميت  

 درصد. 1/23درصد و سنگ الشه  4/24پوزوالن 

 

 شه ستان نمين  -

  .درصد 0/32درصد، سنگ الشه  0/51درصد، مرمريت  133آهك، خاك رس، شيل و باريت  

 

 شه ستان ني  -

درصـد، سـيليه  3/35درصد، پوكه معـدني  4/24درصد، خاك صنعتي  4/42پوزوالن  

 درصد. 3/27درصد، شن و ماسه كوهي  2/29درصد، تراورتن  1/33

 

 شه ستان خلخال  -

 4/23درصد، مرمريـت  4/42درصد، خاك صنعتي  0/73درصد، تراورتن  133كلسيت  

 درصد.  3/13درصد و سنگ  الشه 

 

 شه ستان مشكين شه   -

 درصد. 4درصد و پوكه معدني  0/9درصد، سيليه و سنگ الشه  133گرانيت و آهن  

 

 شه ستان كوث  -

 درصد.  5/9درصد، سنگ الشه  7/72درصد، شن و ماسه كوهي  133پرليت  

 

  شه ستان گ مي -

 درصد. 2/12درصد و سنگ الشه  7/12مرمريت  
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 ادن : ذخيره قطعي مع4-2

 

برپايه اطالعات در دسترس، سهم نسبي هر شهرستان از ذخيره قطعي معادن هـر يـك از  

 مواد معدني در استان به ترتيب زير است: 

 

 شه ستان اردبيل -

درصد، پوكه  2/55درصد، پوزوالن  3/05درصد، سيليه  133واريزه كوهي و دياتوميت  

 درصد. 7/12درصد و سنگ الشه  2/25معدني 

 

  ستان نمين شه -

 1/22درصـد و سـنگ الشـه  03درصد، مرمريت  133آهك، خاك رس، شيل و باريت  

 درصد.

 

 شه ستان ني  -

درصد، پوكـه  5/33درصد، پوزوالن  4/07درصد، خاك صنعتي  0/09شن و ماسه كوهي  

 درصد.  5/11درصد و سيليه  7/15درصد، تراورتن  0/20معدني 

 

 شه ستان خلخال  -

درصـد، خـاك صـنعتي  4/29درصد، سـنگ الشـه  0/03درصد، تراورتن  133كليست  

 درصد. 7/4درصد، مرمريت  4/12

 

 شه ستان مشكين شه  -

درصد، سـيليه  7/4درصد، سنگ الشه  0/22درصد، پوكه معدني  133گرانيت و آهن  

 درصد.  1/2

 

 شه ستان كوث  -

 درصد . 0/1درصد، سنگ الشه  2/13درصد، شن و ماسه كوهي  133پرليت  

 

 شه ستان گ مي  -

 درصد. 3/12درصد و مرمريت  2/25سنگ الشه  
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 1331(: توزيع )مطلق، نسبي( تعداد معادن فعال  استان اردبيل به تفكيك نوع ماده معدني وشهرستان در سال  2-1جدول )

 شهرستان نير شهرستان نمين شهرستان مشكين شهر ميشهرستان گر شهرستان كوثر شهرستان خلخال شهرستان اردبيل استان اردبيل نوع ماده معدني 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 - - 3/22 11 4/1 2 2/13 3 1/3 3 2/11 1 1/21 3 5/155 33 سنگ الشه 

 5/45 2 - - - - - - - - 5/15 3 - - 5/155 1 تراورين 

 - - 5/15 3 - - 5/25 1 - - 5/25 1 - - 5/155 1 مريت مر

 - - - - 5/155 2 - - - - - - - - 5/155 2 گرانيت 

 - - - - - - - - - - - - 5/155 1 5/155 1 واريزه كوهي 

 5/15 1 - - - - - - 5/15 1 - - - - 5/155 2 شن و ماسه كوهي 

 3/33 1 - - 1/11 2 - - - - - - 1/11 15 5/155 13 پوكه معدني 

 5/45 2 - - - - - - - - - - 5/15 3 5/155 1 پوزوالن 

 - - 5/155 2 - - - - - - - - - - 5/155 2 آهك 

 - - 5/155 1 - - - - - - - - - - 5/155 1 خاك رس 

 - - 5/155 1 - - - - - - - - - - 5/155 1 شيل 

 - - - - - - - - - - 5/155 1 - - 5/155 1 كلسيت 

 3/11 1 - - 5/15 3 - - - - - - 3/33 2 5/155 1 سيليس 

 5/15 1 - - - - - - - - 5/15 1 - - 5/155 2 خاك صنعتي 

 - - - - - - - - 5/155 1 - - - - 5/155 1 پرليت 

 - - 5/155 1 - - - - - - - - - - 5/155 1 باريت 

 - - - - - - - - - - - - 5/155 1 5/155 1 دياتوميت 

 - - - - 5/155 1 - - - - - - - - 5/155 1 آهن 

 ماخذ: اطالعات اخذ شده از سازمان صنايع و معادن استان اردبيل
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 )تن(      1331(: توزيع )مطلق، نسبي( ظرفيت توليد ساالنه معادن فعال استان اردبيل به تفكيك نوع ماده معدني و شهرستان در سال  2-2جدول )

 نوع ماده معدني

 شهرستان نير شهرستان نمين شهرستان مشكين شهر شهرستان گرمي شهرستان كوثر شهرستان خلخال شهرستان اردبيل ستان اردبيلا

ظرفيت 

 توليد
 درصد

ظرفيت 

 توليد
 درصد

ظرفيت 

 توليد
 درصد

ظرفيت 

 توليد
 درصد

ظرفيت 

 توليد
 درصد

ظرفيت 

 توليد
 درصد

ظرفيت 

 توليد
 درصد

ظرفيت 

 توليد
 درصد

 - - 3/32 121555 3/2 13555 4/14 34555 1/2 11155 3/15 15555 1/23 134555 5/155 131155 ه سنگ الش

 2/22 3555 - - - - - - - - 3/35 13555 - - 5/155 24555 تراورين 

 - - 3/11 21555 - - 3/14 1555 - - 1/23 3555 - - 5/155 34555 مرمريت 

 - - - - 5/155 11555 - - - - - - - - 5/155 11555 گرانيت 

 - - - - - - - - - - - - 5/155 25555 5/155 25555 واريزه كوهي 

 3/23 11555 - - - - - - 3/32 45555 - - - - 5/155 11555 شن و ماسه كوهي 

 3/31 24555 - - 5/1 13555 - - - - - - 3/13 112555 5/155 212555 پوكه معدني 

 1/14 115555 - - - - - - - - - - 1/41 121555 5/155 231555 پوزوالن 

 - - 5/155 235555 - - - - - - - - - - 5/155 235555 آهك 

 - - 5/155 115555 - - - - - - - - - - 5/155 115555 خاك رس 

 - - 5/155 155555 - - - - - - - - - - 5/155 155555 شيل 

 - - - - - - - - - - 5/155 3555 - - 5/155 3555 كلسيت 

 1/35 25555 - - 3/2 1155 - - - - - - 1/15 45555 5/155 11155 سيليس 

 1/41 15555 - - - - - - - - 1/14 12555 - - 5/155 22555 خاك صنعتي 

 - - - - - - - - 5/155 3555 - - - - 5/155 3555 پرليت 

 - - 5/155 1155 - - - - - - - - - - 5/155 1155 باريت 

 - - - - - - - - - - - - 5/155 3555 5/155 3555  دياتوميت

 - - - - 5/155 15555 - - - - - - - - 5/155 15555 آهن 

 ماخذ: اطالعات اخذ شده از سازمان صنايع و معادن استان اردبيل
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 )تن(      1331شهرستان در سال  (: توزيع )مطلق، نسبي( مقدار ذخيره قطعي معادن استان اردبيل به تفكيك نوع ماده  معدني و2-3جدول )

 نوع ماده معدني

 شهرستان نير شهرستان نمين شهرستان مشكين شهر شهرستان گرمي شهرستان كوثر شهرستان خلخال شهرستان اردبيل استان اردبيل

ذخيره 

 قطعي
 درصد

ذخيره 

 قطعي
 درصد ذخيره قطعي درصد

ذخيره 

 قطعي
 درصد

ذخيره 

 قطعي
 درصد

ذخيره 

 قطعي
 درصد

خيره ذ

 قطعي
 درصد

ذخيره 

 قطعي
 درصد

 - - 1/22 24325155 3/1 1335555 2/21 23222133 3/1 2523555 1/22 32433313 3/14 11215155 5/155 115331321 سنگ الشه 

 3/11 1542555 - - - - - - - - 3/33 1133321 - - 5/155 1221321 تراورين 

 - - 5/35 3215315 - - 3/14 355555 - - 3/1 231555 - - 5/155 4331315 مرمريت 

 - - - - 5/155 1133555 - - - - - - - - 5/155 1133555 گرانيت 

 - - - - - - - - - - - - 5/155 2141555 5/155 2141555 واريزه كوهي 

 3/32 1235555 - - - - - - 2/15 123555 - - - - 5/155 1333555 شن و ماسه كوهي 

 3/23 1213313 - - 3/24 1115555 - - - - - - 4/41 3533355 5/155 1112113 پوكه معدني 

 1/33 4332243 - - - - - - - - - - 4/11 3132555 5/155 13531243 پوزوالن 

 - - 5/155 11323113 - - - - - - - - - - 5/155 11323113 آهك 

 - - 5/155 14112155 - - - - - - - - - - 5/155 14112155 خاك رس 

 - - 5/155 3555555 - - - - - - - - - - 5/155 3555555 يل ش

 - - - - - - - - - - 5/155 41155 - - 5/155 41155 كلسيت 

 1/11 4535555 - - 1/2 333155 - - - - - - 3/31 35532324 5/155 34355224 سيليس 

 1/33 1355555 - - - - - - - - 1/12 131555 - - 5/155 1431555 خاك صنعتي 

 - - - - - - - - 5/155 3155555 - - - - 5/155 3155555 پرليت 

 - - 5/155 3155 - - - - - - - - - - 5/155 3155 باريت 

 - - - - - - - - - - - - 5/155 22355 5/155 22355 دياتوميت 

 - - - - 5/155 341123 - - - - - - - - 5/155 341123 آهن 

 از سازمان صنايع و معادن استان اردبيلماخذ: اطالعات اخذ شده 
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 : صنايع فرآوري و بهره برداري از معادن 1-2

 

قابليتهاي معدني شناخته شده و در حال بهره بـرداري اسـتان، امكـان ايجـاد و بهـره  

 برداري از صنايع زير را )به عنوان صنايع فرآوري و بهره برداري مواد معدني( فراهم مي آورد: 

 
 نام مواد معدني قابل استفاده و فرآوري   نام صنايع

 آلونيت، نفلين سينيت ، سنگهاي آتشفشاني قليايي آناليسم دار  صنايع آلومينيوم 

 انواع خاكهاي رسي، هماتيت ، آهك، پوزوالن ، سيليس، گچ و ...  صنعت سيمان 

 ومين  دار، انواع خاكهاي رس، سيليس  و... فلدسپات ، انواع خاكهاي صنعتي ، سنگهاي آذرين آل صنايع كاشي و سراميك 

 دياتوميت ، پرليت، انواع زاجها، آناليسم ، آهك، باريت، كائولن  صنايع شيميايي 

 آهك  صنايع آهك هيدراته 

 انواع سنگهاي ساختماني و تزئيني  صنعت سنگبري 

 انواع خاكهاي رس  صنعت توليد انواع آجر 

 كائولن ، فلدسپات ، باريتين ، سيليس ، آهك، كلسيت و...  ه(دانه بندي و پودر )ميكرونيز

 انواع سنگها  صنايع آسفالت 

 آبهاي معدني آشاميدني  صنعت آب معدني 

 آهك  صنعت قند و شكر

 كائولن ، هماتيت ، كل اخري و...  صنعت رنگ سازي 

 سيليس، فلدسپات ، آناليسم  صنعت شيشه سازي 

 ال ط صنايع فلزات قيمتي 

 آهك ، كائولن  صنعت الستيك سازي 

 دولوميت  صنعت مواد نسوز

 

با اين حال، بررسي فهرست كارگاههاي بزرگ )داراي دو نفر كـاركن و بيشـتر( صـنعتي اسـتان 

نشان دهنده محدوديت تنوع واحدهاي فرآوري و بهره برداري منابع معدني و تعداد آنهاست كه 

نوع منابع معدني اسـتان و ميـزان توليـد آنهاسـت. مهمتـرين به نوبه خود ناشي از محدوديت ت

 صنايع فرآوري و بهره برداري منابع معدني استان عبارتند از: 

صنايع توليد قند و شكر، صنايع توليد آب معدني، صنايع توليد الستيك، صنايع توليـد  -

 سيمان )هر كدام يك واحد(

 مشغول فعاليت است.  كارخانه توليد آجر در استان 24صنايع توليدآجر: -

واحـد توليـد  1صنايع توليد محصوالت ساختماني: شامل يك واحد توليد تيـر بتـوني،  -

 واحد توليد موزاييك و سراميك  3تيرچه و بلوك، 

 واحد توليد سيمان در استان مشغول فعاليت است.  0صنايع توليد آسفالت :  -

اسه و ماسه شويي در اسـتان واحد دانه بندي شن و م 5صنايع دانه بندي شن و ماسه: -

 وجود دارد. 
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به اين ترتيب مالحظه مي شود كه صـنايع فـرآوري و بهـره بـرداري مـواد معـدني سـاختماني 

مهمترين صنايع فرآوري معدني فعال در استان هسـتند، ضـمن آن كـه ايـن مـواد معـدني نيـز 

 مهمترين منابع معدني استان مي باشند. 
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 ار گرفته شده در معادن استان : تحليل سطح فناوري به ك1-2

 

برپايه اطالعات بانك اطالعاتي وزارت صنايع و معادن، كليه معادن قابل بهره برداري  

معدن است( معـادني سـطحي هسـتند و توليـد از آنهـا بـا  72)كه بالغ بر 1304استان در سال 

معادن اسـتان  برداشت سطحي انجام مي شود. به اين ترتيب مي توان گفت كه نزديك به تمامي

 با فناوري ساده و مكانيكي مورد بهره برداري قرار مي گيرند. 

عالوه براين، ميزان توليد واقعي معادن فعال استان نشان مي دهـد كـه ميـزان توليـد  

تن در سال است و اندازه ايـن نسـبت بـراي معـادن  1333درصد معادن استان كمتر از  2/14

هزار تن حـدود  43تا  13درصد، معادن داراي توليد  7/40د هزار تن حدو 13تا  1داراي توليد 

درصـد و معـادن داراي  4/5هزار تن حـدود  133تا  43درصد، معادن داراي توليد بين  1/13

درصد است. ايـن  4/5هزار تن توليد )شامل معادن آهك، خاك رس و شيل( نيز  133بيش از 

بل توجه معادن كوچك در استان اسـت كـه الگوي توزيع نيز نشان دهنده اهميت نسبي بسيار قا

ناگزير از استفاده از فناوري ماده مكانيكي و كاربر هستند. در سال مـورد بررسـي، ميـزان توليـد 

 هزار تن است.  13حدود سه چهارم معادن استان كمتر از 

همچنين الگوي توزيع معادن فعال استان برحسب تعداد شاغالن آنها )كـه نمـادي از  

ها و ظرفيت بالقوه استفاده آنها از فناوريهاي ساده يا مكانيكي و يا اتوماتيك بـراي توليـد اندازه آن

نفر كاركن هستند  13درصد معادن استان داراي كمتر از  2/53است( نشان مي دهد كه حدود 

تـا  33درصد و معادن داراي  2/34نفر كاركن  19تا  13و اندازه متناظر آن براي معادن داراي 

نفر  23درصد است، ضمن آن كه حداكثر ظرفيت اشتغال يك معدن استان  2/2كاركن  نفر 43

است. اين ارقام نيز گواه ديگري بركوچكي بخش غالب معادن استان و ناگزيري اسـتفاده آنهـا از 

فناوريهاي ساده توليدي است كه سطحي و روباز بودن معادن و وابستگي نزديك به تمـامي آنهـا 

 ي مواد و مصالح ساختماني نيز موجب تقويت استفاده از اين فناوريها مي شود. به انديسهاي معدن
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 : بهره وري عوامل توليد 3-2

 

تحليل بهره وري عوامل توليد در بخش معدن استان، ارزيابي آن با بهره وري عوامـل  

ز توليد در بخش معدن كشور و نيز شناخت تحوالت آن در طول زمان مستلزم آگاهي تطبيقـي ا

ويژگيهاي عمومي عملكرد بخش معدن استان و كشور است تا برپايه آن بتوان بهره وري عوامل 

توليد )بهره وري كلي عوامل توليد يا كارآيي اقتصادي و نيز بهـره وري نيـروي كـار( در بخـش 

مكاني( كرد. اين تحليل و نيز تبيين جايگاه نسبي بخش  –معدن استان را ارزيابي و تحليل )زماني 

معدن استان در كشور با استفاده از نتايج طرح آمارگيري از معادن كشور انجام شده اسـت كـه 

 .1هر ساله توسط مركز آمار ايران منتشر مي شود

 

                                                 
اطالعات آماري اين طرح با اطالعات آماري ارائه شده توسط وزارت صنايع و معادن متفاوت است. از اين رو براي جلوگيري از  - 1

 ابهام در برداشتهاي تحليلي بايد به اين تفاوت توجه داشت. 
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 : جايگاه بخش معدن استان در كشور 3-2

 

شناخت موقعيت و جايگاه نسبي بخش معدن استان در كشور مستلزم آگاهي مقايسه اي  

رهاي تاثيرگذار براين جايگاه و روند تحول زماني آنها است كه در زيـر بـه طـور از اندازه پارامت

 ( اشاره مي شود: 1372-02خالصه به آنها )براي دوره زماني 

 

  تعداد معادن 

معـدن و در اسـتان  2233تعداد معادن در حال بهره برداري در كشور  1372در سال 

در كل كشور و استان بـه ترتيـب  1302سال  معدن بوده است. تعداد متناظر اين معادن در 35

معدن است. به اين ترتيب، سهم نسبي تعداد معادن استان در كشور در اين  49معدن و  3322

 درصد افزايش يافته است.  0/1درصد به  4/1دوره زماني از 

 

  تعداد شاغالن 

 1302و  1372تعداد شاغالن معادن در حال بهره برداري در استان در دو مقطع زماني  

هـزار  1/43نفر و تعداد متناظر اين شاغالن در كل كشور به ترتيـب  392نفر و  122به ترتيب 

هزار نفر است. به اين ترتيب، سهم نسبي اشتغال معـدني اسـتان در كشـور در ايـن  9/42نفر و 

 درصد افزايش يافته است.  71/3درصد به  29/3دوره زماني از 

 

  ارزش افزودا 

فزوده )به قيمت جاري( ايجاد شده در معادن در حال بهره برداري اسـتان ميزان ارزش ا

ميليارد ريـال اسـت.  7/19در حدود  1302ميليارد ريال و در سال  7/2بالغ بر  1372در سال 

ميليـارد ريـال و  2/1332در اين دو مقطـع زمـاني، ارزش افـزوده معـادن كشـور بـه ترتيـب 

ترتيب، در اين دو مقطع زماني، سهم نسـبي ارزش افـزوده ميليارد ريال است. به اين  5/13432

درصد ارزش افزوده معادن كشـور  14/3درصد و  25/3ايجاد شده در معادن استان به ترتيب 

 است. 

 

  متوسط تعداد شاغالن ه  معدن 

با توجه به تعداد معادن و تعداد شاغالن آنها مي توان نشـان داد، در دو مقطـع زمـاني  

نفـر و در  5/5نفر و  3/2متوسط تعداد كاركنان هر معدن در استان به ترتيب ، 1302و  1372
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نفر است كه مبين كوچكتر بودن معادن استان در قياس  4/15نفر و  9/23كل كشور به ترتيب 

 با آنها در كل كشور است. 

 

 كار يي اقتصادي 

اندازه كارآيي با توجه به ارزش افزوده و ارزش ستانده هاي فعاليت بخش معدن استان،  

 1302درصد در سـال  3/71به  1372درصد در سال  2/02اقتصادي اين فعاليت در استان از 

كاهش يافته است. ضمن آن كه اندازه متناظر آن در ساير سالهاي ايـن دوره زمـاني بـا فـراز و 

نشيب همراه بوده است. همين وضعيت در روند تحول اندازه كـارآيي اقتصـادي فعاليـت بخـش 

درصـد در  9/93ن كشور نيز مشاهده مي شود و اندازه اين شاخص اقتصـادي در كشـور از معد

 كاهش يافته است.  1302درصد در سال  9/70به  1372سال 

 

 متوسط به ا وري ني وي كار 

با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده در معادن و تعداد شـاغالن آنهـا در مقـاطع زمـاني  

در معادن اسـتان بـه  1302و  1372ه وري نيروي كار در سالهاي مورد نظر، اندازه متوسط بهر

ميليون ريال بوده و مبلغ متناظر آنهـا در معـادن كشـور بـه  2/43ميليون ريال و  9/32ترتيب 

ميليون ريال است كه مبين بيشتر بـودن بهـره وري سـرانه  2/225ميليون ريال و  7/23ترتيب 

غ متناظر آن در كشـور در ابتـداي ايـن دوره زمـاني و نيروي كار در معادن استان نسبت به مبل

 كمتر بودن آن در پايان اين دوره زماني است. 

با توجه به فراز و نشيبهاي موجود در جايگاه نسبي اشتغال و توليد بخش معـدن اسـتان  

 در كشور در سالهاي مختل  دوره زماني مورد بررسي، در مجموع مي توان گفت: 

)چه از نظر اشتغال و چـه از نظـر حجـم توليـد( كـوچكتر از انـدازه  اندازه معادن استان -

 متوسط متناظر آن در كشور است. 

بهره وري نيروي كار در معادن استان كمتر از متوسط بهره وري نيروي كـار در معـادن  -

 كشور است. 

جايگاه نسبي توليدي )ارزش افزوده( بخش معـدن اسـتان در كشـور در سـالهاي اخيـر  -

ود يافته است، ليكن باز هم نسبت به ابتداي دوره زماني مورد بررسي در سطح اندكي بهب

 پايينتري قرار دارد. 

به همين ترتيب، عليرغم ارتقاي موقعيت نسبي اشتغال در بخش معدن استان در كشـور  -

در سالهاي اخير، هنوز سهم نسبي استان در اشتغال معدني كشور كمتر از آن در سالهاي 

 ماني مورد بررسي است. ابتداي دوره ز
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روند تغييرات اندازه كارآيي اقتصادي فعاليت بخش معدن در استان اردبيل و كل كشور  -

متناظر يكديگر است، ضمن آن كه در غالب سالهاي دوره زماني مورد بررسي، اندازه اين 

 شاخص اقتصادي در كل كشور بزرگتر از اندازه متناظر آن در استان اردبيل است. 

از همه اين كه، همواره اهميت نسبي بخش معدن استان اردبيل در بخش معـدن مهمتر  -

 4/3كشور از نظر توليد بسيار محدود و اندك بوده است و در بهترين شرايط در حدود 

 در هزار( است.  4درصد )يا 

(، روند تحول ويژگيهاي بخش معدن در استان و كشـور را 2-5( و )2-4( ، )2-2جداول شماره )

 را نشان مي دهد. 1302تا  1372لهاي در سا

 
 ميليون ريال( -)نفر  1334تا  1334(: روند تحول ويژكيهاي بخش معدن در استان اردبيل در سالهاي  2-4جدول ) 

 ارزش افزوده تعداد شاغالن تعداد معادن سال
متوسط كاركنان 

 هر معدن

بهره وري 

 نيروي كار

كارآيي 

 اقتصادي

1334 31 144 4331 5/4 2/32 4/34 

1331 34 211 1134 1/3 3/22 1/13 

1331 22 323 1422 1/11 1/25 1/15 

1333 31 123 2232 1/3 1/13 3/31 

1333 21 131 4331 2/3 3/23 2/31 

1332 44 242 2311 3/1 1/33 3/11 

1331 42 212 13313 5/1 5/13 1/35 

1332 11 224 25411 3/4 1/12 2/13 

1334 12 322 12121 1/1 2/15 5/31 

 مركز آمار ايران –( 1334تا  1334نتايج آمارگيري از معادن كشور )سالهاي . 1ماخذ: 

 . برآورد مشاور 2          
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 ميليون ريال( -)نفر  1334تا  1334(: روند تحول ويژكيهاي بخش معدن كشور در سالهاي 2-1جدول )

 ارزش افزوده تعداد شاغالن تعداد معادن سال
كاركنان متوسط 

 هر معدن
 بهره وري نيروي كار

كارآيي 

 اقتصادي

1334 2455 15513 1534212 2/25 3/25 2/23 

1331 2354 13541 1421133 1/12 3/21 1/12 

1331 2131 11111 1124331 2/21 2/23 2/12 

1333 2431 12332 2553233 1/21 5/33 1/32 

1333 2153 11131 2421131 2/22 2/44 3/31 

1332 2111 11112 3513523 3/21 2/14 3/31 

1331 2211 11112 1515421 3/13 3/21 3/31 

1332 3121 11113 1332511 1/13 1/152 2/35 

1334 3324 14314 13152152 1/11 2/241 2/33 

 مركز آمار ايران –( 1334تا  1334نتايج آمارگيري از معادن كشور )سالهاي  . 1ماخذ:

 مشاور . برآورد 2          

 

 1334تا  1334(: روند تحول نسبت اندازه ويژگيهاي بخش معدن استان اردبيل در كشور در سالهاي 2-1جدول ) 

 ميليون ريال( -)نفر

 ارزش افزوده تعداد شاغالن تعداد معادن سال
متوسط كاركنان 

 هر معدن

بهره وري 

 نيروي كار

كارآيي 

 اقتصادي

1334 15/1 22/5 41/5 12/5 12/1 25/5 

1331 21/1 43/5 45/5 33/5 33/5 33/5 

1331 13/1 13/5 41/5 11/5 31/5 33/5 

1333 44/1 24/5 11/5 13/5 41/5 54/1 

1333 54/1 33/5 13/5 32/5 12/5 51/1 

1332 11/1 44/5 31/5 23/5 12/5 22/5 

1331 42/1 33/5 21/5 23/5 12/5 23/5 

1332 21/1 12/5 31/5 23/5 13/5 25/5 

1334 33/1 31/5 11/5 45/5 25/5 25/5 

 مركز آمار ايران –( 1334تا  1334نتايج آمارگيري از معادن كشور )سالهاي  . 1ماخذ:

 .  برآورد مشاور 2          
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 : ويژگيهاي عملكرد بخش معدن استان به تفكيك نوع معادن 2-2

 

معدن فعال  49داراي  ، استان اردبيل1302برپايه اطالعات آماري در دسترس، در سال  

نفر در اين معادن مشغول كار بوده اند. ارزش افزوده  392و در حال بهره برداري بوده است كه 

 9/7ميليارد ريـال اسـت كـه از آن  7/19ناشي از فعاليت اين معادن در سال مورد نظر بالغ بر 

ه شـاغالن معـادن ميليارد ريال به عنوان جبران خدمات كاركنان )پرداختي بـه نيـروي كـار( بـ

پرداخته شده است. سرمايه گذاري )تشكيل سرمايه ثابت ناخالص( انجام شده در اين معادن در 

ميليارد ريال است. ويژگيهاي عمومي اين معـادن برحسـب نـوع معـدن  2/13اين سال بيش از 

 ( عبارت است از:  ISIC)رشته فعاليتهاي معدني منطبق با 

 

  تعداد معادن 

ر اين استان محدود بوده و بخش عمده معادن فعال استان در گروه معادن تنوع معدني د 

و ...( جـاي  مصالح ساختماني )شن و ماسـه، سـنگهاي سـاختماني، سـنگ آهـك، پوكـه معـدني

 گيرند. مي

معـدن( و معـادن  27بيشترين تعداد معادن فعال استان مربوط به معادن شن و ماسه ) 

درصـد )جمعـاً حـدود سـه  0/20درصـد و  0/24ترتيـب معدن( است كه به  17سنگ الشه )

درصد(  7/1معدن ) 1چهارم( از معادن استان را تشكيل مي هند. در مقابل، از كل معادن استان 

درصد( از هر يك از معادن خاك نسور و سنگ آهك مي باشد. تعداد  2/3سيليه و دو معدن )

درصد تعـداد معـادن  4/0دن است كه مع 4معادن پوكه معدني و سنگهاي تزئيني نيز هر كدام 

 استان است. 

 

  تعداد شاغالن 

نفر است كه از ميـان آنـان  392در سال مورد نظر، تعداد شاغالن معادن استان بالغ بر  

درصد( در معـادن شـن و ماسـه،  2/22نفر ) 94درصد( در معادن سنگ الشه، 9/32نفر ) 129

درصـد( در معـادن سـنگ  3/12نفـر ) 45و  درصد( در معادن سنگهاي تزئيني 3/15نفر ) 52

آهك مشغول كار مي باشند. اين معادن به ترتيب داراي بيشترين تعداد شاغالن در ميان انـواع 

معادن فعال استان هستند و در مقابل، كمترين تعداد شاغالن معادن مربوط به معـادن سـيليه 

 1/2درصـد،  0/3ه بـه ترتيـب نفر( است ك 17نفر( و پوكه معدني ) 15نفر(، خاك نسوز ) 14)

 درصد تعداد كل شاغالن معادن استان است.  3/2درصد و 
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با توجه به اندازه ضريب مكاني اشتغال در فعاليتهاي معدني استان مي توان نشان داد كه  

ميزان تمركز نسبي اشتغال در همه معادن استان بيشتر از ميزان تمركز نسـبي اشـتغال معـدني 

ه و شدت اين تمركز به ترتيب در معادن پوكه معدني، سـنگ الشـه، خـاك استان در كشور بود

نسوز، سيليه، سنگ آهك، سنگهاي تزئيني و شن و ماسه بيشتر و بيشتر است. به بيـان ديگـر، 

سهم نسبي اشـتغال در ايـن معـادن از كـل اشـتغال معـدني در اسـتان، بيشـتر از سـهم نسـبي 

، معـادن 1/2اني اشـتغال در معـادن شـن و ماسـه متناظرشان در كشور است. اندازه ضريب مك

، 4/5، معادن خاك نسوز  0/4، معادن سنگ آهك 9/5، معادن سنگ الشه 4/2سنگهاي تزئيني 

 مي باشد.  7/14و معادن پوكه معدني  1/5معادن سيليه 

 

  متوسط تعداد شاغالن ه  معدن 

ايـن معـادن و تعـداد  مقايسه تعداد معادن استان و تعداد شاغالن آنها گوياي كـوچكي 

 5/5اندك كاركنان آنها است. در سال مورد بررسي، متوسط تعداد كاركنان هر معدن در استان 

نفر  2/3نفر در معادن سنگ آهك و حداقل  3/20نفر است كه دامنه تغييرات آن بين حداكثر 

ر، نفـ 14در معادن پوكه معدني است. متوسط تعداد كاركنـان هـر معـدن در معـادن سـيليه 

نفـر  4/3نفـر و شـن و ماسـه  5/7نفر، سنگ الشه  3/0نفر، خاك نسوز  0/12سنگهاي تزئيني 

 است. 

 

  ارزش افزودا فعاليت 

ميليـارد  7/19، در نتيجه انجام فعاليتهاي اقتصادي معادن استان حـدود 1302در سال  

ارد ريـال( در ميليـ 4/5ريال ارزش افزوده ايجاد شده است. بيشترين مبلغ ايـن ارزش افـزوده )

ميليارد ريال( در معادن پوكه معدني اسـتان ايجـاد  2/3معادن سنگ آهك و كمترين مبلغ آن )

درصـد كـل ارزش افـزوده معـادن اسـتان  2/2درصـد و  3/33شده است كه به ترتيب حدود 

 0/24ميليارد ريـال ) 1/4باشد. مي توان نشان داد، از كل ارزش افزوده معادن استان، حدود مي

 9/2درصد( در معادن سنگ الشه،  4/15ميليارد ريال ) 2/3صد( در معادن سنگهاي تزئيني، در

درصـد( در معـادن  5/2ميليارد ريال ) 9/3درصد( در معادن شن و ماسه،  3/14ميليارد ريال )

درصد( در معادن سيليه استان ايجاد شده است كه نقش  3/3ميليارد ريال ) 5/3خاك نسوز و 

 هر يك از معادن در فعاليت اقتصادي معدني استان را نشان مي دهند.  و جايگاه نسبي
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  ميزان س مايه گذاري 

ميليارد ريال در معادن استان سرمايه گذاري شده است. از  2/3بالغ بر  1302در سال ، 

درصـد( در معـادن  2/24ميليـارد ريـال ) 7/2كل سرمايه گذاري انجام شده در معادن استان، 

درصد( در معادن سنگهاي تزئيني سرمايه گذاري شـده  0/34ميليارد ريال ) 7/3سنگ آهك و 

است كه به ترتيب اين معادن داراي بيشترين ميزان سرمايه گذاري در استان هستند. در مقابل، 

 12/3ميليارد ريال و معـادن سـنگ الشـه  39/3ميزان سرمايه گذاري در معادن پوكه معدني 

درصد كل سـرمايه گـذاري معـدني اسـتان  2/1درصد و  9/3رتيب ميليارد ريال است كه به ت

ميليـارد  3/3است. به همين ترتيب، مبلغ )سهم نسبي( سرمايه گذاري در معادن شـن و ماسـه 

 0/3درصـد( و معـادن سـيليه  3/5ميليارد ريال ) 5/3درصد(، معادن خاك نسوز  7/2ريال )

 درصد( است.  7/72ميليارد ريال )

 

 ذاري ض يب س مايه گ 

اندازه ضريب سرمايه گذاري )نسبت سرمايه گذاري بـه ارزش افـزوده( نشـان دهنـده  

گرايش توسعه در فعاليت اقتصادي است و اندازه ميزان سرمايه گذاري انجام شده در فعاليت را 

در قياس با ميزان توليد خالص آن فعاليت نشان مي دهد. در سال مورد بررسي، ميزان سـرمايه 

درصد ارزش افزوده اين بخش است كه دامنه تغييرات آن  9/42خش معدن استان گذاري در ب

درصد در معادن سنگ الشه اسـت.  9/3درصد در معادن سيليه و حداقل  2/35بين حداكثر 

درصـد، خـاك  9/72درصد، سنگ آهك  9/73اندازه اين ضريب براي معادن سنگهاي تزئيني 

 درصد است.  2/9و شن و ماسه درصد  7/21درصد، پوكه معدني  3/72نسوز 
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 :بهره وري عوامل توليد در بخش معدن استان 15-2

 

در حال حاضر، اندازه بهره وري كل عوامل توليد )كارآيي اقتصادي( و بهره وري نيـروي  

 كار در فعاليتهاي بخش معدن استان به ترتيب زيراست. 

 

  كار يي اقتصادي 

اقتصادي است كه در شرايط متعار  داراي كارآيي  فعاليتهاي معدني از جمله فعاليتهايي 

اقتصادي )نسبت ارزش توليد خالص يك فعاليت به ارزش توليد ناخالص آن( بـااليي اسـت. در 

درصد  3/71سال مورد بررسي، اندازه ضريب كارايي اقتصادي فعاليتهاي معدني استان در حدود 

درصد در معادن  2/50سيليه و حداقل درصد در  معادن  7/05با دامنه تغييرات بين حداكثر 

درصـد،   1/77شن و ماسه است، ضمن آن كه اندازه كارآيي اقتصـادي معـادن پوكـه معـدني 

 4/73درصد، معادن سنگهاي تزئيني  2/72درصد، معادن سنگ الشه  3/75معادن خاك نسوز 

 درصد است.  0/59درصد و معادن سنگ آهك 

 

  به ا وري ني وي كار 

بهره وري نيروي كار )= ارزش افزوده سرانه هـر كـاركن( نشـان دهنـده  اندازه شاخص 

متوسط ميزان مشاركت نيروي كار در ايجاد توليد خالص در فعاليت اقتصادي مورد نظـر اسـت. 

ميليـارد ريـال ارزش  2/43در سال مورد بررسي، هر كاركن بخش معدن استان به طور متوسط 

ميليون ريال در معادن سنگ  9/114يرات آن بين حداكثر افزوده ايجاد كرده است كه دامنه تغي

ميليون ريال در معادن سنگ الشه است. اندازه متناظر بهـره وري نيـروي  1/24آهك و حداقل 

ميليون ريال، معادن  9/45ميليون ريال، معادن خاك نسوز  2/79كار در معادن سنگهاي تزئيني 

 0/24ميليون ريال و معادن پوكه معـدني  3/31ميليون ريال، معادن شن و ماسه  2/39سيليه 

 ميليون ريال است. 

( ، ارايـه 2-13( تـا )2-7اطالعات تفصيلي مربوط به موارد ذكر شده در جداول شماره ) 

 گرديده است.
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   1334(: اندازه كميتهاي اساسي فعاليت بخش معدن در كشور به تفكيك نوع معدن در سال   2-3جدول ) 

 ال(ميليون ري -)نفر

 تعداد معادن نوع معدن
تعداد 

 شاغالن

ارزش 

 ستانده ها

 ارزش

 داده ها

ارزش 

 افزوده

تشكيل 

سرمايه ثابت 

 ناخالص

جبران 

خدمات 

 كاركنان

 1312312 2111211 13152152 3111353 13113415 14314 3324 كل معادن

 211111 331525 235351 311232 1232233 11315 1132 شن و ماسه 

 222254 313131 1325211 352512 1122313 15124 153 يني سنگهاي تزئ

 14232 13141 311221 111242 423245 3124 324 سنگ الشه 

 111214 111534 342313 121332 241123 3431 212 سنگ آهك

 21111 21323 22331 21515 113321 243 152 خاك نسوز

 11513 12313 11232 24231 25213 125 31 سيليس

 1211 2131 13135 4125 23225 241 31 معدني پوكه

 231333 1133543 15514131 2123331 12153115 24131 322 ساير مواد معدني 

 مركز آمار ايران  – 1334ماخذ: نتايج آمارگيري از معادن كشور، سال 

 
 1334ل  در سال (: اندازه كميتهاي اساسي فعاليت بخش معدن برحسب نوع معدن در استان اردبي  2-3جدول )

ميليون ريال( -)نفر   

 تعداد معادن نوع معدن
تعداد 

 شاغالن

ارزش 

 ستانده ها

 ارزش

 داده ها

ارزش 

 افزوده

تشكيل 

سرمايه ثابت 

 ناخالص

جبران 

خدمات 

 كاركنان

 3221 15411 12121 3543 23344 322 12 كل معادن

 1133 233 2241 1313 4352 21 23 شن و ماسه 

 1215 3323 1535 2121 3251 14 1 سنگهاي تزئيني 

 1311 121 3241 1241 4433 122 13 سنگ الشه 

 1331 4322 1432 2314 2353 11 2 سنگ آهك

 151 111 211 233 1124 11 2 خاك نسوز

 233 351 121 21 132 11 1 سيليس

 213 21 433 135 113 13 1 پوكه معدني

 مركز آمار ايران  – 1334ماخذ: نتايج آمارگيري از معادن كشور، سال 

 
 1334(: اندازه كميتهاي كالن بخش معدن استان اردبيل برحسب نوع معدن در سال  2-2جدول ) 

 )درصد(

 نوع معدن
 سهم نسبي استان در كشور سهم نسبي هر نوع معدن

 ارزش افزوده تعداد شاغالن تعداد معدن ارزش افزوده تعداد شاغالن تعداد معدن

 11/5 31/5 33/1 55/155 55/155 55/155 گل معادن

 32/5 31/5 32/2 21/14 23/24 31/41 شن و ماسه 

 33/5 13/5 33/5 32/21 33/11 43/3 سنگهاي تزئيني 

 54/1 13/4 31/4 41/11 21/32 31/23 سنگ الشه 

 33/5 13/1 32/5 21/32 23/14 32/3 سنگ آهك 

 23/5 35/1 33/1 13/4 53/4 32/3 خاك نسوز

 21/5 14/2 32/1 55/3 33/3 35/1 سسيلي

 31/2 21/1 32/13 22/2 34/4 43/3 پوكه معدني 

 ماخذ: برآورد مشاور 
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 1334(: بهره وري عوامل توليد در بخش معدن كشور و استان اردبيل برحسب نوع معدن در سال 2-15جدول )

 )درصد: ميليون ريال( 

 نوع معدن
 در كشور سهم نسبي استان سهم نسبي هر نوع معدن

 تعداد شاغالن تعداد معدن تعداد شاغالن تعداد معدن

 24/15 22/35 11/241 33/33 گل معادن

 34/31 33/13 41/32 11/32 شن و ماسه 

 33/32 11/35 41/135 33/31 سنگهاي تزئيني 

 12/21 23/32 11/22 12/32 سنگ الشه 

 33/111 31/12 24/213 22/32 سنگ آهك 

 24/11 35/31 41/23 53/33 خاك نسوز

 45/32 11/31 11/115 33/32 سيليس

 31/21 11/33 33/31 23/35 پوكه معدني 

 - - 34/451 43/32 ساير معادن 

 ماخذ: برآورد مشاور 

 

 

 : ويژگيهاي عملكردي بخش معدن در شهرستانهاي استان 1-15-2

  

دهد ستان ها نشان مياطالعات در دسترس در زمينه توزيع منابع معدني استان در شهر 

كه در كنار ضع  جدي اين منـابع در اسـتان و عـدم تنـوع آنهـا، توزيـع امكانـات معـدني در 

شهرستانهاي استان نيز نامتوازن بوده و در اين ساختار فضايي شهرستان نمين داراي جايگاه نسبي 

غال و توليد معدني به مراتب باالتري از ساير شهرستانهاي استان بوده و بخش قابل توجهي از اشت

، سـاختار فضـايي 1302استان مربوط به اين شهرستان است. برپايه برآوردهاي مشاور، در سال 

 امكانات معدني استان در پهنه شهرستانهاي آن داراي ويژگيهايي كلي زير است: 

 

  تعداد معادن 

هرسـتان در ميان شهرستانهاي استان، شهرستان اردبيل داراي بيشترين تعداد معدن و ش 

معـدن  3معـدن و  12نير داراي كمترين تعداد معدن است. اين دو شهرستان به ترتيب داراي 

درصد تعداد معادن استان است. اندازه سهم نسبي تعداد معادن  1/4درصد و  7/23هستند كه 

 9/11درصـد، شهرسـتان گرمـي  3/17درصد، شهرستان مشـكين شـهر  5/10شهرستان نمين 

 درصد است.  0/5درصد و شهرستان هاي كوثر و پارس آباد  2/13ال درصد، شهرستان خلخ

 

  تعداد شاغالن 

تفاوت اندازه معادن شهرستانها از نظر اشتغال باعث شده است تا الگوي توزيـع اشـتغال  

بخش معدن استان در شهرستانهاي آن با اين الگو براي تعداد معـادن متفـاوت باشـد. در سـال 
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درصـد( در معـادن  2/33نفـر ) 133ن بخش معـدن اسـتان تعـداد مورد بررسي، از كل شاغال

رصد( در معادن شهرستان نير مشغول كار هسـتند و بـه ترتيـب 3/3نفر ) 13شهرستان نمين و 

داراي بيشترين و كمترين تعداد شاغالن معدني هستند. به همـين ترتيـب، انـدازه سـهم نسـبي 

ل اين بخش در استان براي شهرستان گرمي اشتغال بخش معدن شهرستانهاي استان از كل اشتغا

درصد، شهرسـتان كـوثر  2/13درصد، شهرستان خلخال  5/15درصد، شهرستان اردبيل  1/10

درصـد  0/3بـاد درصد و شهرستان پارس آ 1/5درصد، شهرستان، شهرستان مشكين شهر  9/0

 است. 

 

  ارزش افزودا 

 7/19سال مورد بررسي در حـدود توليد ناخالص معادن در حال بهره برداري استان در  

درصـد( و  3/40ميليـارد دريـال ) 4/11ميليارد ريال بوده است كه شهرستان نمـين بـا ايجـاد 

درصد( از آن، در ميان شهرسـتانهاي اسـتان بـه  7/1ميليارد ريال ) 3/3شهرستان نير با داشتن 

ترتيب سهم نسـبي  ترتيب داراي بيشترين و كمترين ارزش افزوده بخش معدن هستند. به همين

 5/13ساير شهرستانهاي استان در ايجاد ارزش افزوده بخش معدن آن بـراي شهرسـتان كـوثر 

 0/5درصـد، شهرسـتان خلخـال  3/0درصد و شهرسـتان گرمـي  1/0درصد، شهرستان اردبيل 

 درصد است.  2/2درصد و شهرستان مشكين شهر  1/2درصد، شهرستان پارس آباد 

 

 س مايه گذاري 

مورد بررسي، كل مبلـغ تشـكيل سـرمايه ثابـت ناخـالص معـادن اسـتان بـالغ  در سال 

درصد( در معادن شهرسـتان  2/42ميليون ريال ) 4223ميليون ريال است كه از آن  13215بر

درصد( در معادن شهرستان مشكين شهر سـرمايه گـذاري شـده  3/3ميليون ريال ) 34نمين و 

اي استان به ترتيب داراي بيشترين و كمترين مبلـغ است و اين دو شهرستان در ميان شهرستانه

سرمايه گذاري در معادن فعال خود مي باشند. اندازه سهم نسبي سرمايه گذاري در معادن فعال 

 2/17ساير شهرستانهاي استان از كل سرمايه گذاري متناظر آن در استان، براي شهرستان كوثر 

 1/2درصـد، شهرسـتان گرمـي  3/9بيـل درصد، شهرستان ارد 1/15درصد، شهرستان خلخال 

درصد است. اين ارقام به وضـوح  1/1درصد و شهرستان پارس آباد  7/1درصد، شهرستان نير 

نشان دهنده تفاوت جدي شهرستانهاي استان از نظـر ميـزان سـرمايه گـذاري معـدني و ايجـاد 

 پتانسيلهاي جديد توسعه در اين بخش مي باشد. 
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   معدنمتوسط تعداد كاركنان ه 

اطالعات در دسترس گوياي كوچك بودن معادن فعال استان و كم بودن تعداد شاغالن  

 7آنها است، به طوري كه هر معدن در حال بهره برداري استان به طور متوسط داراي كمتـر از 

نفر كاركن است. اين وضعيت در معادن همه شهرستانهاي استان وجود داشته و بيشترين متوسط 

نفر( مربـوط بـه معـادن شهرسـتان نمـين و  0/11ن هر معدن در اين شهرستانها )تعداد كاركنا

نفر( مربوط به معادن شهرستان مشكين شهر اسـت. بـه همـين  2/2كمترين تعداد متناظر آن )

نفر،  0/0نفر، شهرستان كوثر  1/13ترتيب، متوسط تعداد كاركنان هر معدن در شهرستان گرمي 

نفر و شهرستان پـارس  3/2نفر، شهرستان نير  5/2ستان اردبيل نفر، شهر 7/5شهرستان خلخال 

 نفر است.  0/3آباد 

 

 ض يب س مايه گذاري 

در سال مورد بررسي، در حاليكه مبلغ سرمايه گذاري انجام شده در معـادن شهرسـتان  

برابر ارزش افزوده ايجاد شده در اين معادن بوده است، اطالعـات تفصـيلي  24/1خلخال حدود 

( ارايه گرديـده اسـت. انـدازه ايـن 2-12( و )2-11به مواردذكر شده در جداول شماره ) مربوط

 51درصـد، شهرسـتان اردبيـل / 7/42درصد، شهرستان نيـر  2/27ضريب در شهرستان نمين 

 0/42درصد است كه برآيند همه آنها، متناظر با اندازه متوسـط  1/05درصد و شهرستان كوثر 

 باشد. ميدرصد در كل معادن استان 

 



 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                            سازمان برنامه و بودجه کشور                      
 اردبیل

 133 

 :جايگاه نسبي معدني شهرستانها در استان 11-2

 

با توجه به محدوديت اطالعات در دسترس، رتبه بندي شهرسـتانهاي اسـتان برحسـب  

ميزان اشتغال و توليد خالص )ارزش افزوده( آنها تنها برحسب اندازه سـهم نسـبي آنهـا از كـل 

 اشتغال و ارزش افزوده بخش معدن استان ممكن است. 

از نظر اشتغال، شهرستانهاي نمين، گرمي، اردبيل، خلخال ، كوثر، مشـكين شـهر، پـارس  

آباد و نير به ترتيب داراي اشتغال بيشتري در بخش معدن خـود هسـتند و ميـزان اشـتغال در 

 برابر آن در شهرستان نير است.  13بخش معدن شهرستان نمين حدود 

نمين، كوثر، اردبيـل، گرمـي ، خلخـال ، پـارس از نظر ايجاد ارزش افزوده، شهرستانهاي  

آباد، مشكين شهر و نير به ترتيب داراي بيشترين مبلـغ ارزش افـزوده در بخـش معـدن خـود 

برابر آن در شهرسـتان  32هستند و ارزش افزوده ايجاد شده در معادن شهرستان نمين بيش از 

 نير است. 
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 1334خش معدن در شهرستانهاي استان اردبيل در سال (: اندازه كميتهاي اصلي فعاليت ب  2-11جدول ) 

 نفر( –)ميليون ريال 

 تعداد معادن شهرستان
تعداد 

 شاغالن

ارزش 

 ستانده ها

 ارزش

 داده ها

ارزش 

 افزوده

تشكيل 

سرمايه ثابت 

 ناخالص

جبران 

خدمات 

 كاركنان

 3211 15411 12121 3543 23344 322 12 كل استان

 353 235 1125 121 2111 14 14 شهرستان اردبيل 

 121 112 311 313 1132 11 4 شهرستان پارس آباد 

 344 1134 1345 355 2145 45 1 شهرستان خلخال 

 113 1325 2535 335 2315 31 4 شهرستان كوثر

 1513 225 1135 113 2133 31 3 شهرستان گرمي 

 211 31 435 253 133 24 15 شهرستان مشكين شهر 

 4134 1445 11432 4134 11513 135 11 شهرستان نمين 

 112 131 332 221 123 13 3 شهرستان نير 

 ماخذ: برآورد مشاور 

 
  1334(: اندازه شاخصهاي اقتصادي فعاليت بخش معدن در شهرستانهاي استان اردبيل در سال   2-12جدول )

 درصد(-)نفر

 شهرستان

 سهم نسبي هر شهرستان
متوسط تعداد كاركنان هر 

 معدن
 يب تشكيل سرمايهضر

 تعداد معادن
تعداد 

 شاغالن

ارزش 

 افزوده

 3/12 1/1 55/155 55/155 55/155 كل استان

 5/11 1/4 53/3 13/11 33/23 شهرستان اردبيل 

 3/13 3/3 14/4 33/3 33/1 شهرستان پارس آباد 

 2/124 3/1 35/1 25/15 13/15 شهرستان خلخال 

 1/31 3/3 11/15 23/3 33/1 شهرستان كوثر

 2/13 1/15 52/3 11/13 31/11 شهرستان گرمي 

 3/3 4/2 44/2 12/1 21/11 شهرستان مشكين شهر 

 4/43 3/11 23/13 11/33 14/13 شهرستان نمين 

 3/12 3/4 12/1 32/3 52/1 شهرستان نير 
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 : بهره وري عوامل توليد در بخش معدن شهرستانهاي استان 12-2

 

هره وري كل عوامل توليد و بهره وري نيروي كار در فعاليتهاي بخش اندازه شاخصهاي ب 

 ، به ترتيب زير است:1302معدن شهرستانهاي استان، در سال 

 

 كار يي اقتصادي 

متوسط اندازه نسبت ارزش توليد خالص به ارزش توليد ناخالص فعاليت استان در سـال  

درصد در شهرسـتان  2/74حداكثر  درصد است كه دامنه تغييرات آن بين 71مورد نظر حدود 

درصد در شهرستان نير بوده و اندازه متناظر آنها در معـادن شهرسـتان  0/42اردبيل و حداقل 

درصـد، شهرسـتان  5/71درصد، شهرسـتان نمـين  7/72درصد،  شهرستان كوثر  3/72گرمي 

رصد د 2/52درصد و شهرستان خلخال  2/59درصد، شهرستان پارس آباد  0/59مشكين شهر 

 است. 

 

  به ا وري ني وي كار 

در حاليكه در سال مورد بررسي، هر يك از كاركنان معادن در حال بهره برداري اسـتان  

ميليـون  3/00ميليون ريال ارزش افزوده ايجاد كرده اند، بيشترين مبلغ متناظر ان ) 2/43حدود 

رستان مشكين شهر است. ميليون ريال( در شه 23ريال( در شهرستان نمين و كمترين مبلغ آن )

به همين ترتيب متوسط بهره وري نيروي كار در معادن ساير شهرستانهاي استان در شهرسـتان 

 4/33ميليـون ريـال، شهرسـتان خلخـال  3/42ميليون ريال، شهرستان پارس آبـاد  2/49كوثر 

شهرستان  ميليون ريال و 4/22ميليون ريال، شهرستان اردبيل  4/24ميليون ريال، شهرستان نير 

 (2-13ميليون ريال مي باشد. )جدول شماره  3/22گرمي 

 
 )درصد: ميليون ريال( 1334(: اندازه بهره وري عوامل توليد در بخش معدن شهرستانهاي استان اردبيل در سال 2-13جدول )

 بهره وري نيروي كار كارآيي اقتصادي شهرستان

 24/15 22/35 استان

 34/24 25/31 شهرستان اردبيل

 33/14 42/12 شهرستان پارس آباد

 15/33 11/12 شهرستان خلخال

 43/12 11/32 شهرستان كوثر

 21/22 55/34 شهرستان گرمي

 55/25 34/12 شهرستان مشكين شهر

 35/33 15/31 شهرستان نمين

 14/21 32/12 شهرستان نير

 ماخذ: برآورد مشاور
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 1پيوست 

 

 ويژگيهاي شهركهاي صنعتي

 

 

 شه كهاي صنعتي ويژگيهاي 
برپايه اطالعات اخذ شده از شركت شهركهاي صنعتي استان اردبيل، در حال حاضر اين  

، پارس آباد، خلخـال 2، اردبيل 1شهرك صنعتي شامل شهركهاي صنعتي اردبيل  7استان داراي 

گرمي، مشكين شهر و تخصيص آب )نير( است. به اين ترتيـب مالحظـه مـي شـود، شهرسـتان 

شهرك صنعتي و هر يك از شهرستانهاي پارس آباد، خلخـال، گرمـي، مشـكين  2اي اردبيل دار

شهر و نير داراي يك شهرك صنعتي بوده و شهرستانهاي بيله سوار، كوثر و نمين فاقـد شـهرك 

 صنعتي هستند. مهمترين ويژگيهاي عمومي شهركهاي صنعتي استان عبارتند از:

 

  مساحت زمين 

هكتار است كـه شـهركهاي  3/512ي استان بالغ بر كل مساحت زمين شهركهاي صنعت

 7/2درصد، شهرستان مشكين شهر  9/0درصد، شهرستان نير  1/75صنعتي شهرستان اردبيل 

 2/2درصد و شهرستان پارس آباد  0/3درصد، شهرستان خلخال  3/2درصد، شهرستان گرمي  

شهركهاي صنعتي شهرستان درصد از آن را به خود اختصاص داده اند. بنابراين، مساحت  زمين 

 برابر مساحت شهركهاي صنعتي ساير شهرستانهاي استان است.  3اردبيل، به تنهايي بيش از 

 

 مساحت زمين صنعتي 

هكتار از مساحت زمين شهركهاي صنعتي استان براي استقرار واحـدهاي  2/252حدود  

هركهاي صـنعتي فعاليتهاي صنعتي در نظر گرفته شده است كه سهم نسبي مسـاحت ز مـين شـ

درصـد، شهرسـتانهاي  5/7درصد، شهرستان نيـر  0/03شهرستانها از آن در شهرستان اردبيل 

 9/1درصـد و شهرسـتان پـارس آبـاد  3/3درصد، شهرستان گرمي  2/3مشكين شهر و خلخال 

 درصد است. 
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  تسهيالت خدماتي 

هاي صنعتي استان همه شهركهاي صنعتي استان داراي برق و تلفن هستند. از ميان شهرك 

 شهرك )پارس آباد گرمي و مشكين شهر( فاقد گاز هستند. 3شهرك )گرمي( فاقد آب و  1

 

  تعداد كارگاا صنعتي 

تعداد كل كارگاههاي پيش بيني شده براي استقرار در شهركهاي صنعتي استان بالغ بـر  

اي شهرسـتان كارگاه است كه سهم نسبي شهركهاي صنعتي شهرستانهاي اسـتان از آن بـر 070

درصـد،  4/3درصـد، شهرسـتان مشـكين شـهر  7/0درصـد، شهرسـتان خلخـال  1/02اردبيل 

درصـد  1/1درصـد و شهرسـتان نيـر  9/1درصد، شهرستان گرمـي  5/2شهرستان پارس آباد 

 است. 

 

 تعداد اشتغال صنعتي 

نفـر  17271كل تعداد اشتغال پيش بيني شده براي شهركهاي صنعتي اسـتان بـالغ بـر  

 5/4درصـد، شهرسـتان خلخـال  1/02كه سهم نسبي شهركهاي صنعتي شهرستان اردبيل  است

درصد، شهرستان پـارس آبـاد  5/3درصد، شهرستان مشكين شهر  0/3درصد، شهرستان گرمي 

 درصد است.  5/3درصد و شهرستان نير  3/2

  

 ميزان استقبال از شه كهاي صنعتي 

( از شهركهاي صنعتي را بـه صـورت نسـبت در صورتي كه ميزان استقبال )تحقق بالقوه 

درصدي تعداد قراردادهاي منعقد شده براي واحدهاي صنعتي از كل تعداد واحدهاي پيش بيني 

 5/02شده در شهركهاي صنعتي تعري  كنيم، ميزان استقبال از كل شـهركهاي صـنعتي اسـتان 

درصـد،  133ر درصد بوده و براي شهركهاي صنعتي شهرستانهاي پـارس آبـاد و مشـكين شـه

درصد و  2/21درصد، شهرستان گرمي  0/54درصد، شهرستان خلخال  1/07شهرستان اردبيل 

 درصد است.  23شهرستان نير 

  

 تعداد كارگاههاي در حال به ا ب داري 

از كل كارگاههاي پيش بيني شده براي استقرار در شهركهاي صـنعتي اسـتان، در حـال  

ه بـرداري اسـت كـه سـهم نسـبي شـهركهاي صـنعتي كارگـاه در حـال بهـر 249حاضر تنهـا 

درصـد،  3/4درصـد، شهرسـتان خلخـال  3/93شهرستانهاي استان از آن در شهرستان اردبيل 
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درصد اسـت، ضـمن آن هـيچ  4/1درصد و  شهرستان مشكين شهر  1/3شهرستان پارس آباد 

 است.  كارگاهي در شهركهاي صنعتي شهرستانهاي گرمي و نير به بهره برداري نرسيده

 

 ميزان تحقق تعداد كارگاهها 

با توجه به تعداد كارگاههاي در حال بهره برداري و تعداد كارگاههاي پيش بينـي شـده  

براي شهركهاي صنعتي استان، ميزان تحقق )قطعي( تعداد كارگاهها در كـل شـهركهاي صـنعتي 

ستان پـارس آبـاد درصد است كه اندازه متناظر آن در شهركهاي صنعتي شهر 4/29استان تنها 

درصد، شهرستان مشكين  1/17درصد، شهرستان خلخال  4/32درصد، شهرستان اردبيل  0/32

 درصد و شهرستانهاي گرمي و نير صفر درصد است.  1/12شهر 

 

 تعداد اشتغال كارگاههاي در حال به ا ب داري 

غ بـر تعداد شاغالن كارگاههاي در حال بهره برداري در شـهركهاي صـنعتي اسـتان بـال 

نفر است كه سهم نسبي شاغالن اين كارگاهها در شهركهاي صـنعتي شهرسـتان اردبيـل  2421

درصـد و شهرسـتان  3/3درصد، شهرسـتان پـارس آبـاد  1/4درصد، شهرستان خلخال  2/93

 درصد است.  4/1مشكين شهر 

 

 ميزان تحقق اشتغال صنعتي 

ي در شهركهاي صنعتي استان و با توجه به تعداد شاغالن كارگاههاي در حال بهره بردار 

تعداد شاغالن پيش بيني شده براي كل كارگاههاي اين شهركها، ميزان تحقـق )قطعـي( اشـتغال 

درصد است. به بيان ديگر تاكنون تنها كمي بـيش از يـك چهـارم تعـداد  3/25آنها تنها حدود 

. انـدازه فرصتهاي شغلي در نظر گرفته شده براي شهركهاي صنعتي اسـتان محقـق شـده اسـت

درصـد، شهرسـتان اردبيـل  2/37متناظر اين نسبت در شهركهاي صنعتي شهرستان پارس آباد 

درصـد و شهرسـتان  7/23درصـد، شهرسـتان خلخـال  7/23درصد، شهرستان خلخـال  9/27

 درصد است.  2/9مشكين شهر 

 

  ميزان تحقق اشتغال ب حسب رشته فعاليتهاي صنعتي عمدا 

درصـد در  4/25شده براي شهركهاي صـنعتي اسـتان حـدود از كل اشتغال پيش بيني  

درصـد در  4/13درصد در صنايع شيميايي،  2/17درصد در صنايع فلزي،  0/24صنايع غذايي، 

درصد  5/2درصد در صنايع سلولزي،  2/7درصد در صنايع كاني غيرفلزي،  2/9صنايع نساجي، 

 منظور شده است.  درصد در خدمات صنعتي 0/3در صنايع برق و الكترونيك و 



 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                            سازمان برنامه و بودجه کشور                      
 اردبیل

 139 

به همين ترتيب، از كل اشتغال محقق شده )شاغالن كارگاههاي در حال بهـره بـرداري(  

درصـد در صـنايع  2/12درصد در صـنايع غـذايي، 7/23درصد در صنايع فلزي،  2/29حدود 

درصد در صـنايع  0/2درصد در صنايع سلولزي،  9/9درصد در صنايع نساجي،  2/15شيميايي، 

درصد در  خدمات صـنعتي مـي  3/1درصد در صنايع كاني غيرفلزي و  3/2رونيك، برق و الكت

 باشد.

با مقايسه تعداد شاغالن پيش بيني شده و شـاغالن مشـغول كـار در واحـدهاي رشـته  

فعاليتهاي صنعتي شهركهاي صنعتي استان مي توان نشان داد كه ميزان تحقق )قطعي( اشتغال در 

 9/32درصـد، صـنايع سـلولزي  1/24درصد، خدمات صـنعتي  1/27صنايع برق و الكترونيك 

درصـد،  2/23درصـد، صـنايع غـذايي  3/29درصد، صنايع فلزي  2/31درصد، صنايع نساجي 

 درصد است.  3/12درصد و صنايع كاني غيرفلزي  3/21صنايع شيميايي 

( 1اطالعات تفصيلي مربوط به موارد باال بـه تفكيـك هـر شـهرك در جـدول شـماره ) 

 وست ارايه گرديده است كه در صورت لزوم و نياز مي تواند از آنها استخراز شود.پي
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 (: مشخصات عمومي شهركهاي صنعتي استان اردبيل 1جدول )

 مشكين شهر گرمي خلخال پارس آباد 2اردبيل  1اردبيل  تخصيص آب )نير( استان رشته فعاليتهاي صنعتي

تعداد 

 كارگاه

تعداد 

 شاغالن

تعداد 

 اهكارگ

تعداد 

 شاغالن

تعداد 

 كارگاه

تعداد 

 شاغالن

تعداد 

 كارگاه

تعداد 

 شاغالن

تعداد 

 كارگاه

تعداد 

 شاغالن

تعداد 

 كارگاه

تعداد 

 شاغالن

تعداد 

 كارگاه

تعداد 

 شاغالن

تعداد 

 كارگاه

تعداد 

 شاغالن

ي
اد

نه
يش

ي پ
هاي

ت ن
رفي

ظ
 

 121 31 135 13 235 31 451 23 11442 413 3211 214 155 15 13431 333 كل

 23 1 155 3 15 1 5 5 154 31 132 13 5 5 411 13 صنايع برق و الكترونيك

 35 1 5 5 115 12 5 5 431 33 134 11 5 5 1231 111 صنايع سلولزي

 32 2 315 1 115 11 33 1 1325 151 121 13 5 5 3513 131 صنايع شيميايي

 453 22 35 3 255 14 211 14 3535 21 113 45 155 15 4131 124 صنايع غذايي

 13 3 45 3 235 14 5 5 3213 113 231 14 5 5 4111 251 صنايع فلزي 

 152 2 5 5 135 12 13 4 1231 31 33 3 5 5 1151 13 صنايع كاني غيرفلزي

 5 5 115 3 15 3 5 5 1431 12 112 3 5 5 1323 32 صنايع نساجي 

 5 5 5 5 5 5 5 5 31 35 13 2 5 5 133 32 3خدمات 

ضر
حا

ل 
حا

تا 
د 

دا
ار

قر
د 

قا
نع

ا
 

 121 31 211 3 332 15 451 23 2213 334 3211 214 125 4 11223 343 كل

 23 1 35 1 31 4 5 5 331 23 132 13 5 5 1153 43 صنايع برق و الكترونيك

 35 1 5 5 115 3 5 5 341 21 134 11 5 5 1112 155 صنايع سلولزي

 32 2 111 3 122 15 33 1 132 31 121 13 5 5 1122 113 صنايع شيميايي

 453 22 3 1 112 2 211 14 2411 33 113 45 125 4 3235 113 صنايع غذايي

 13 3 2 1 133 2 5 5 2153 24 231 14 5 5 3331 131 صنايع فلزي 

 152 2 5 5 22 3 13 4 232 22 33 3 5 5 1323 41 صنايع كاني غيرفلزي

 5 5 42 1 33 2 5 5 1135 11 112 3 5 5 1413 21 صنايع نساجي 

 5 5 5 5 5 5 5 5 15 24 13 2 5 5 113 33 خدمات 
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 (: مشخصات عمومي شهركهاي صنعتي استان اردبيل1جدول ) ادامه 

 مشكين شهر گرمي خلخال پارس آباد 2اردبيل  1اردبيل  تخصيص آب )نير( استان رشته فعاليتهاي صنعتي

تعداد 

 كارگاه

تعداد 

 شاغالن

تعداد 

 كارگاه

تعداد 

 شاغالن

تعداد 

 كارگاه

تعداد 

 شاغالن

تعداد 

 كارگاه

تعداد 

 شاغالن

تعداد 

 كارگاه

تعداد 

 شاغالن

تعداد 

 كارگاه

تعداد 

 شاغالن

تعداد 

 كارگاه

تعداد 

 شاغالن

تعداد 

 كارگاه

تعداد 

 شاغالن

ضر
حا

ل 
حا

در 
ي 

ار
رد

ه ب
هر

و ب
ر 

كا
ل 

غو
مش

 

 12 4 5 5 235 13 115 3 2151 35 2551 114 5 5 4141 212 كل

 23 1 5 5 31 3 5 5 32 2 111 2 5 5 213 11 صنايع برق و الكترونيك

 5 5 5 5 11 2 5 5 41 3 323 43 5 5 442 43 صنايع سلولزي

 5 5 5 5 12 2 23 2 211 13 332 32 5 5 143 13 صنايع شيميايي

 31 3 5 5 31 2 123 1 431 13 452 21 5 5 1531 15 صنايع غذايي

 5 5 5 5 112 3 5 5 132 13 124 45 5 5 1321 11 صنايع فلزي 

 5 5 5 5 5 5 5 5 123 2 35 2 5 5 123 11 صنايع كاني غيرفلزي

 5 5 5 5 11 1 5 5 412 4 111 4 5 5 134 2 صنايع نساجي 

 5 5 5 5 5 5 5 5 15 4 15 3 5 5 15 12 خدمات 

يش
ه پ

ي ب
ار

رد
ه ب

هر
ل ب

حا
ر 

 د
ي

ها
حد

وا
ت 

سب
ن

ي 
اد

نه
 

قراردادهاي منعقده به 

 پيشنهادي

1/34 1/33 5/45 5/125 5/155 5/155 1/35 1/31 5/155 5/155 3/11 131 2/41 1/33 5/155 5/155 

سهم نسبي واحدهاي در 

حال بهره برداري به 

 پيشنهادي

1/22 5/21 5 5 1/14 1/11 5/11 4/13 3/34 4/33 1/13 3/23 5 5 2/12 4/2 

 5/155 5/155 5 5 5/35 5/15 - - 1/33 3/1 2/14 2/12 - - 1/43 2/21 كترونيكصنايع برق و ال

 5 5 - - 3/3 3/11 - - 1/2 1/2 2/13 2/11 - - 2/34 2/43 صنايع سلولزي

 5 5 5 5 2/11 3/13 1/32 5/45 3/14 5/11 2/11 4/15 - - 3/21 1/23 صنايع شيميايي

 3/3 1/13 5 5 1/13 3/14 4/41 2/42 3/11 3/14 2/32 5/11 5 5 2/23 3/21 صنايع غذايي

 5 5 5 5 3/11 4/21 - - 2/25 4/11 5/14 1/12 - - 3/22 3/35 صنايع فلزي 

 5 5 - - 5 5 5 5 3/15 5/21 2/21 3/11 - - 3/12 3/12 صنايع كاني غيرفلزي

 - - 5 5 5/22 3/33 - - 1/35 1/21 5/33 1/13 - - 4/31 1/23 صنايع نساجي 

 - - - - - - - - 3/13 3/13 2/31 2/33 - - 1/41 3/35 خدمات 
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 (: مشخصات عمومي شهركهاي صنعتي استان اردبيل  1ادامه جدول ) 

 مشكين شهر گرمي خلخال پارس آباد 2اردبيل  1اردبيل  تخصيص آب )نير( استان رشته فعاليتهاي صنعتي

تعداد 

 كارگاه

تعداد 

 شاغالن

تعداد 

 كارگاه

 تعداد

 شاغالن

تعداد 

 كارگاه

تعداد 

 شاغالن

تعداد 

 كارگاه

تعداد 

 شاغالن

تعداد 

 كارگاه

تعداد 

 شاغالن

تعداد 

 كارگاه

تعداد 

 شاغالن

تعداد 

 كارگاه

تعداد 

 شاغالن

تعداد 

 كارگاه

تعداد 

 شاغالن

ن 
ستا

ي ا
ها

رك
شه

ل 
 ك

در
ك 

هر
 ش

هر
ي 

سب
م ن

سه

ي(
اد

نه
يش

ي پ
ها

حد
وا

(
 

 1/3 1/3 3/3 2/1 1/1 3/3 3/2 1/2 1/11 2/13 1/13 2/23 1/5 1/1 5/155 55/155 كل

 1/1 3/1 3/21 2/1 3/15 3/15 - - 1/22 3/15 3/33 4/22 - - 5/155 5/155 صنايع برق و الكترونيك

 3/2 2/5 - - 3/11 3/15 - - 1/33 3/22 1/12 1/13 - - 5/155 5/155 صنايع سلولزي

 3/1 1/1 1/11 3/2 3/1 1/3 3/2 3/2 4/12 5/13 1/12 1/23 - - 5/155 5/155 صنايع شيميايي

 3/3 3/11 1/5 1/1 3/4 2/3 3/1 2/3 1/11 2/41 5/12 1/25 2/2 2/1 5/155 5/155 صنايع غذايي

 4/5 1/1 2/5 1/1 1/1 5/3 - - 1/32 2/13 1/21 3/31 - - 5/155 5/155 صنايع فلزي 

 3/1 1/3 - - 1/3 1/21 3/3 5/3 2/33 2/13 1/4 3/1 - - 5/155 5/155 صنايع كاني غيرفلزي

 - - 2/3 4/2 3/2 4/2 - - 3/35 4/12 3/3 2/21 - - 5/155 5/155 صنايع نساجي 

 - - - - - - - - 4/11 2/31 1/43 1/23 - - 5/155 5/155 خدمات 

ن 
ستا

ي ا
ها

رك
شه

ل 
 ك

در
ك 

هر
 ش

هر
ي 

سب
م ن

سه

ي(
ار

رد
ه ب

هر
ل ب

حا
در 

ي 
ها

حد
وا

(
 

 3/1 1/1 5 5 1/1 5/1 3/3 1/3 3/41 5/23 1/44 3/13 5 5 5/155 5/155 كل

 2/12 3/1 5 5 1/11 5/25 - - 5/13 3/13 5/13 5/15 - - 5/155 5/155 صنايع برق و الكترونيك

 5 5 - - 4/2 2/4 - - 1/2 2/1 4/33 1/32 - - 5/155 5/155 صنايع سلولزي

 5 5 5 5 5/3 3/3 2/4 3/3 2/41 1/32 1/11 4/15 - - 5/155 5/155 صنايع شيميايي

 2/2 5/1 5 5 3/3 5/4 4/11 5/12 1/41 5/21 4/33 5/12 5 5 5/155 5/155 صنايع غذايي

 5 5 5 5 5/2 2/4 - - 1/11 1/22 1/32 1/11 - - 5/155 5/155 صنايع فلزي 

 5 5 - - 5 5 5 5 1/14 3/31 1/31 2/13 - - 5/155 5/155 صنايع كاني غيرفلزي

 - - 5 5 2/1 2/11 - - 3/33 4/44 3/12 4/44 - - 5/155 5/155   صنايع نساجي

 - - - - - - - - 3/11 3/33 3/33 3/11 - - 5/155 5/155 خدمات 
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 (: مشخصات عمومي شهركهاي صنعتي استان اردبيل   1ادامه جدول )  

 شهر مشكين گرمي  خلخال  پارس آباد 2اردبيل  1اردبيل  تخصيص آب )نير( استان  شرح

ي 
كل

ت 
صا

شخ
م

 

 1331 1333 1334 1331 1331 1313 1333 - سال تصويب 
 55/22 31/21 53/23 15/13 55/451 21/11 31/14 21/113 مساحت زمين )هكتار(

 32/11 11/13 42/11 35/3 11/331 22/33 11/31 22/412 مساحت زمين صنعتي)هكتار( 

 3/1 3/11 1/13 4/14 1/32 4/12 2/14 3/31 سهم نسبي مساحت زمين صنعتي )درصد(

سهم نسبي زمين هر شنهرك از كنل زمنين 

 شهركها

5/155 2/3 5/15 1/11 2/2 3/3 3/4 3/4 

سهم نسبي زمين صنعتي هر شنهرك از كنل 

 زمين صنعتي شهركها 

5/155 1/3 3/3 1/32 2/1 4/3 5/3 4/3 

 دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد - آب 

 دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد - برق 

 دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد - گاز

 دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد - تلفن 
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 نواحي صنعتي 

ناحيه صنعتي در استان اردبيل )شامل  3، تعداد 1304برپايه اطالعات در دسترس، در سال  

، شكرآب در شهرستان گرمي و نوجده در شهرستان نواحي صنعتي روحكندي در شهرستان بيله سوار

 نمين( وجود دارد كه مهمترين مشخصات آنها عبارتند از:

 

 مساحت زمين 

درصد  9/27هكتار است كه از آن  4/34مساحت كل زمين سه ناحيه صنعتي استان بالغ بر  

احيه صنعتي درصد به ن 9/23درصد به ناحيه صنعتي شكرآب و  2/20به ناحيه صنعتي روحكندري، 

 نوجده تعلق دارد. 

 

  مساحت زمين صنعتي 

مساحت زمين در نظر گرفته شـده بـراي اسـتقرار واحـدهاي صـنعتي در ايـن نـواحي بـالغ  

درصـد  9/29درصد مربوط بـه ناحيـه صـنعتي روحكنـدي،  2/22هكتار است كه از آن  74/22بر

تي نوجده است. مي توان نشان درصد مربوط به ناحيه صنع 9/27مربوط به ناحيه صنعتي شكرآب و 

 3/72درصد،  4/44داد كه سهم نسبي اراضي صنعتي از كل مساحت اراضي اين سه ناحيه به ترتيب 

 درصد است.  7/59درصد است كه برآيند آنها در كل استان  3/75درصد و 

 

 واحدهاي داراي ق ارداد 

نفـر در بخشـي از  1373واحد صنعتي با اشـتغال  50در اين سه ناحيه صنعتي براي احداث  

هكتار قرارداد بسته شده است )گفتني است، برخي از اين  9/10اراضي صنعتي اين نواحي به مساحت 

قراردادها رها شده و راكد مانده است، بعضي در حال ساخت و تجهيز كارگاه هستند و بعضـي ديگـر 

شكرآب و نوجده از تعـداد  نيز به بهره برداري رسيده اند(. سهم نسبي سه ناحيه صنعتي روحكندي،

درصد، از تعداد اشتغال پيش بيني  0/51درصد و  0/11درصد،  4/25قراردادهاي منعقده به ترتيب 

درصد و از اراضي تخصيص داده  0/59درصد و  2/7درصد،  0/22شده در اين قراردادها به ترتيب 

 درصد است.  7/49درصد و  3/13درصد،  9/29شده به آنها به ترتيب 

 

 احدهاي در حال به ا ب داريو 

در سال مورد بررسي، ناحيه صنعتي روحكندي فاقد واحد فعال و در حال بهره برداري بـوده  

واحد صنعتي در حال بهره برداري اسـت، ضـمن آن  1است و ناحيه صنعتي شكرآب نيز تنها داراي 

مي توان نشـان داد، در واحد صنعتي در حال بهره برداري مي باشد.  12كه در ناحيه صنعتي نوجده 
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درصد در  22/92نفر مشغول كار هستند ) 142واحد صنعتي در حال بهره برداري در اين نواحي  13

 درصد در ناحيه صنعتي شكرآب( به كار اشتغال دارند.  0/7ناحيه صنعتي نوجده و 
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 ()مترمربع      1331(: مشخصات عمومي نواحي صنعتي استان اردبيل در سال  2جدول )

 رشته فعاليتهاي صنعتي
 ناحيه نوجده )نمين( ناحيه شكرآب )گرمي( ناحيه روحكنده )ييله سوار( استان

 مساحت زمين تعداد شاغالن تعداد كارگاه مساحت زمين تعداد شاغالن تعداد كارگاه مساحت زمين تعداد شاغالن تعداد كارگاه مساحت زمين تعداد شاغالن تعداد كارگاه

 112325 342 42 12413 32 3 11123 241 13 133335 1533 13 كل

 43121 241 11 2555 31 3 31133 25 11 33313 331 35 صنايع غذايي

 2121 11 1 4255 12 2 1314 35 1 12215 154 3 صنايع سلولزي 

 1155 35 1 5 5 5 5 5 5 1155 35 1 صنايع نساجي 

 11121 253 3 2155 12 1 13331 153 3 23435 323 11 صنايع شيميايي 

 33411 252 11 5 5 5 1155 2 1 33211 211 12 صنايع فلزي 

 3315 2 1 4113 12 2 3155 3 1 15233 22 4 صنايع كاني غيرفلزي 

 2152 5 1 5 5 5 321 5 1 2255 5 2 خدمات 

 33334 142 12 3555 12 1 5 5 5 41334 114 13 كل

 12112 41 4 3555 12 1 5 5 5 11112 13 1 صنايع غذايي

 4111 23 2 5 5 5 5 5 5 4111 23 2 صنايع سلولزي 

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 صنايع نساجي 

 4113 25 2 5 5 5 5 5 5 4113 25 2 صنايع شيميايي 

 13113 43 4 5 5 5 5 5 5 13113 43 4 صنايع فلزي 

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 صنايع كاني غيرفلزي 

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 خدمات 

 111555 155555 22555 311555 مساحت كل زمين 

 113155 34555 11555 243155 مساحت زمين صنعتي 

 5/31 5/34 1/11 3/12 سهم نسبي مساحت زمين صنعتي 
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 1331: مشخصات عمومي معادن استان در سال 2پيوست 
 

 

 1331(: مشخصات عمومي معادن شهرستان اردبيل در سال  1جدول )

 ماده معدني

 تعداد معدن
ميزان ذخيره 

 قطعي

 ميزان استخراج

 اشتغال
سرمايه 

 غيرفعال فعال كل گذاري
متوسط 

 ساالنه
 1331سال 

 2225 11 12215 312255 41523 15 15 25 كل

 355 3 355 42555 3343 2 2 4 سنگ الشه 

 1155 3 2155 25555 2141 - 1 1 واريزه كوهي 

 4225 23 24215 154555 2143 3 1 3 پوكه معدني 

 255 1 1555 21555 1315 1 1 2 پوزوالن

 3555 12 45555 33255 35533 1 1 2 سيليس 

 - - - 35555 315 2 - 2 سنگ گچ 

 - - - 3555 22 1 - 1 دياتوميت 

 ماخذ: بانك اطالعاتي وزارت صنايع و معادن            

 
 1331ان خلخال در سال (: مشخصات عمومي معادن شهرست  2جدول ) 

 ماده معدني

 تعداد معدن
ميزان ذخيره 

 قطعي

 ميزان استخراج

 اشتغال
سرمايه 

 غيرفعال فعال كل گذاري
متوسط 

 ساالنه
 1331سال 

 33155 31 31535 13555 31133 1 3 2 كل

 1155 21 23555 35555 31134 5 4 4 سنگ الشه 

 3555 31 11435 13555 3113 5 3 3 سنگ ترارين 

 ؟ - - 12555 131 1 5 1 خاك صنعتي 

 21555 15 155 3555 355 5 1 1 سنگ مرمريت 

 ماخذ: بانك اطالعاتي وزارت صنايع و معادن          

 
 1331(: مشخصات عمومي معادن شهرستان كوثر در سال    3جدول )  

 ماده معدني

 تعداد معدن
ميزان ذخيره 

 قطعي

 ميزان استخراج

 اشتغال
ه سرماي

 غيرفعال فعال كل گذاري
متوسط 

 ساالنه
 1331سال 

 1155 12 4255 3155 4112 5 2 2 كل

 155 3 4155 1155 1512 5 1 1 سنگ الشه 

 1555 1 455 3555 3155 5 1 1 پرليت 

 ماخذ: بانك اطالعاتي وزارت صنايع و معادن         

 
 1331ل (: مشخصات عمومي معادن شهرستان گرمي در سا4جدول ) 

 ماده معدني

 تعداد معدن

 ميزان ذخيره قطعي

 ميزان استخراج

 اشتغال
سرمايه 

 گذاري
 غيرفعال فعال كل

متوسط 

 ساالنه
 1331سال 

 2232 33 112255 112555 21353 5 1 1 سنگ الشه 

 ماخذ: بانك اطالعاتي وزارت صنايع و معادن  
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 1331ين شهر در سال (: مشخصات عمومي معادن شهرستان مشك   1جدول ) 

 ماده معدني

 تعداد معدن
ميزان ذخيره 

 قطعي

 ميزان استخراج

 اشتغال
سرمايه 

 غيرفعال فعال كل گذاري
متوسط 

 ساالنه
 1331سال 

 4555 11 3415 153155 122423 3 3 15 كل

 - - 5 3555 4155 1 5 1 سنگ الشه 

 2555 12 3355 13555 1115 5 2 2 پوكه معدني 

 - - 5 22555 132325 2 5 2 ن پوزوال

 2555 3 115 1155 333 2 1 3 سيليس 

 - - 5 15555 1333 1 5 1 سنگ آهك 

 - - 5 15555 342 1 5 1 سنگ آهن 

 ماخذ: بانك اطالعاتي وزارت صنايع و معادن         

 
 1331(: مشخصات عمومي معادن شهرستان نمين در سال 1جدول ) 

 ماده معدني

 تعداد معدن
يزان ذخيره م

 قطعي

 ميزان استخراج

 اشتغال
سرمايه 

 غيرفعال فعال كل گذاري
متوسط 

 ساالنه
 1331سال 

 32111 111 1113413 1213155 22113 3 12 11 كل

 1111 11 25555 31555 14221 1 1 3 سنگ الشه 

 11555 45 12355 21555 1123 5 3 3 سنگ مرمريت 

 15555 45 1122133 255555 11323 5 1 1 سنگ آهك 

 2555 11 145431 115555 14125 5 1 1 خاك رس 

 - - 5 1155 3 1 5 1 باديت 

 3555 15 133255 155555 3555 5 1 1 شيل 

 - - 3555 5 232 1 5 1 سنگ گوانيت 

 ماخذ: بانك اطالعاتي وزارت صنايع و معادن          

 

 1331ال (: مشخصات عمومي معادن شهرستان نير در س 3جدول )

 ماده معدني

 تعداد معدن
ميزان ذخيره 

 قطعي

 ميزان استخراج

 اشتغال
سرمايه 

 غيرفعال فعال كل گذاري
متوسط 

 ساالنه
 1331سال 

 1355 33 21115 245555 11233 3 1 2 كل

 1355 11 12155 13555 1121 5 3 3 پوكه معدني 

 - - 5 3555 3153 2 5 2 سنگ تراورتن 

 4555 13 12555 115555 4332 5 2 2 پوزوالن 

 1555 4 1515 15555 1355 5 1 1 خاك صنعتي 

 - - 5 11555 1235 1 5 1 شن و ماسه كوهي 

 ماخذ: بانك اطالعاتي وزارت صنايع و معادن          
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 :فهرست طرح هاي صنعتي استان اردبيل براساس طرح آمايش صنعت و معدن3پيوست 

 

  

ستان اردبيل براساس طرح آمايش صنعت و معدن تهيه شده از فهرست طرح هاي صنعتي ا 

 سوي وزارت صنايع و معادن جهت اطالع به پيوست ارايه شده است.
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 صنعتي براساس آمايش صنعت و معدن  عناوين طرحهاي(: 1جدول )  

 صنايع با فنآوري پيشرفته

 اريترومايسين و ازيترومايسين 1

 آزوال خوراك دامي 2

 ها  استاتين 3

 استارترهاي لبني 4

 اسيدالكتيك از آب پنير 1

 اسيد كالوالنيك 1

 اسيدهيدروفلوئوريك 3

 آلياژهاي منيزيم 3

 انسولين نوتركيب 2

 آنزيم هاي صنعتي 15

 آنزيم زايالناز دام وطيور 11

 آنزيم فيتاز 12

 آنتي بيوتيك انروفلوكساسين 13

 آنتي بيوتيكهاي ضدسرطان 14

 بيوتيك لينكومايسين و اسپكتينومايسين آنتي 11

 آنتي بيوتيك فلومكوئين 11

 آنتي بيوتيك تتراسايكلين 13

 الياف اپتيكي دسته كامل الياف بجز نوع آماده با اتصاالت از الياف منفرد 13

 اينترفرون 12

 ايزوله سويا 25

 باند ارتوپدي فايبرگالسي 21

 بردهاي الكترونيكي 22

 سيد استيكپراكسي ا 23

 وات 215-15پيلهاي سوختي پايه هيدروژن  24

 پودر نانوالماس 21

 تابلو اصالح ضريب قدرت 21

 تايلوزين )آنتي بيوتيك دامي( 23

 تراشه مجتمع كنتور الكترونيكي 23

 تجهيزات الكترونيك و مخابرات 22

 IN PIPEتصفيه بيولوژيك به روش  35

 تابلو اصالح ضريب قدرت 31

 توليد فرآورده هاي چاي داخلي 32

 ICL-135توليد  33

 R-FSHتوليد  34

 جمع كننده انرژي خوشيدي تخت خال 31

 چاپ سيلك روي چيني 31

 چشم الكترونيك 33

 حسگر اكسيژن 33

 كولر خودرو  ACو حسگر  MAPحسگر  32
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 عناوين طرحهاي صنعتي براساس آمايش صنعت و معدن (: 1ادامه جدول )  

 RFIDدستگاه رديابي واگن هاي بار مبتني بر  45

 داروي سيليمارين 41

 دستگاههاي سنسور برقي خبردهنده آتش سوزي 42

 دستگاه چاپگر عريض 43

 ريبوفالوين و سيانوكوباالمين 44

 ريزمغذي ها 41

 ژالتين 41

 سرم هاي تزريقي 43

 سفالوسپورين 43

 سيستم اندازه گيري الكترونيكي 42

 سيليكون متال 15

 سيلرپلي يورتان 11

 سيليكاي رسوبي 12

 سيم جوش توپودري بدون درز 13

 صمغ بيولوژيك زانتان 14

 پليمر -عايقهاي مغناطيسي 11

 عدسيهاي چشم گربه اي 11

 3فاكتور  13

 فيبرنوري 13

 فيلترهاي پزشكي 12

 فيوسيت اسيد 15

 Bقارچ كش بيولوژي تريكودرمين  11

 قطعات توربين )پره گازي( 12

 قطعات سراميكي مغناطيسي 13

 قطعات و سيستمهاي پيشرفته الكترونيكي 14

 قطعات دايكاست منيزيومي 11

 SMCقطعات  11

 BMCقطعات  13

 كاتاليست آلومينا 13

 كامپاندهاي فلوئور )اسيد فلوئوريدريك( 12

 كربن فعال 35

 HIV & HBV & HCVكيت هاي تشخيصي  31

 كنتورهاي هوشمند 32

 كودبيولوژيك با منشاء ازتوباكتر 33

 گازهاي سرد كننده ايزوبوتان 34

 الكتوز 31

 المپ كم مصرف 31

 لنتهاي كامپوزيتي 33

 ين ، ...(نزمتيل دوپا، كايا فمواد موثره داروئي) 33

 (IC)مدارات مجتمع  32



 اردبیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان                                            سازمان برنامه و بودجه کشور                      

 152 

 س آمايش صنعت و معدن عناوين طرحهاي صنعتي براسا(: 1ادامه جدول )  

 مولتي آنزيم 35

 واكسن طيور 31

 واكسن تب برفكي 32

 Aويتامين  33

 Cويتامين  34

 B2 & B12ويتامين  31

 هورمون كلسي تونين نوتركيب 31

 PTHهورمون  33

 PMSGهورمون  33

 SCP)پروتئين تك ياخته (  32

25 GCSF 

 صنايع برق و الكترونيك

 ي برقي )براي تشخيص(تجهيزات پزشك 21

 ترانسفورماتورهاي فشار قوي  22

 اسباب بازي الكترونيكي 23

 باطري هاي خشك خودرو 24

 ترانسفورماتورهاي قوي و متوسط 21

 كابلهاي فشار قوي 21

 با قدرت باال AC, DCانواع الكتروموتور  23

 صنايع شيميايي

 آب اكسيژنه 23

 اتانول از مالس نيشكر 22

 آمينها ناتيل 155

 استن 151

 فنل 152

 اسيدآمينه متيونين 153

 اسيد فسفريك 154

 اسيدفلوئوريدريك 151

 فلوئوريد آلومينيوم 151

 آكريالتها 153

 اكريلونيتريل 153

 اكريليك اسيد 152

 اكسيد منيزيوم 115

 الكل هاي چرب 111

 آلياژهاي پلي فنيل اتروپلي استايرن 112

 (PP/EPDM, ABS/PVC, ABS/PC)اي پليمري آلياژه 113

 الياف پلي پروپيلن گريد ساختمان 114

 الياف پلي اورتان 111

 الياف كربن 111

 انيدريد فتاليك 113
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 عناوين طرحهاي صنعتي براساس آمايش صنعت و معدن (: 1ادامه جدول )  

 انيدريد مالئيك 113

 بازيافت فيلترهاي روغن خودرو 112

 PETازيافت ب 125

 (GTL)بنزين از گاز طبيعي  121

 پارافين كلره 122

 UPVCپروفيل   123

 پلي ال 124

 پلي استال 121

 پلي استر پل ال 121

 پلي اكرويلونيتريل 123

 پلي اكريليك اسيد 123

 PTFEپلي تترافلوئوراتيلن  122

 پلي كلرو پرن 135

 پلي متيل متا كريالت 131

 پتاسيمپرمنگنات  132

 پودر الستيك از تاير فرسوده 133

 پودرهاي شوينده ظروف و لباس 134

 پنتا اريتريتول 131

 تتراپك )ورقهاي بسته بندي چند اليه( 131

 تتراپك و دي پك 133

 (EPDM)ترموپالستيك االستومر  133

 تري پلي فسفات سديم 132

 تسمه پروانه 145

 چاپ توليد فيلم هاي چند اليه با 141

 چاپ صنعتي 142

 PETدرب بطري  143

 درزگير سيليكوني 144

 دوده صنعتي 141

 دي اتيلن گليكول 141

 دي اكسيد تيتانيوم 143

 رزين اوره فرمالدئيد 143

 رزين پلي استر غير اشباع ايزوفتاليك 142

 رزين هاي آنيوني وكاتيوني 115

 رزين هاي نفتي و پلي استر 111

 سراميكي رنگدانه 112

 رنگهاي پودري 113

 رنگهاي تيتانيوم 114

 رنگهاي دريايي 111

 روغن ترانسفورماتور 111

 و نئوپان MDFروكش  113
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 عناوين طرحهاي صنعتي براساس آمايش صنعت و معدن (: 1ادامه جدول )  

 LPLو  HPLروكش مصنوعي  113

 زايلنل ها 112

 كرسول ها 115

 THIN WALLش سپر خودرو به رو 111

 ADسرنگ  112

 شيلنگ پلي آميد 113

 ظروف يكبار مصرف با منشاء گياهي  114

 فرمالين 111

 پارافرم آلدئيد 111

 اسيد فرميك 113

 فورفورال از ضايعات كشاورزي 113

 فيلم پلي اتيلن ترفتاالت 112

 فيلم هاي چند اليه با چاپ 135

 فيلمهاي ضد خوردگي 131

 ي فايبر گالسقايقها 132

 قطعات كاربيد سيليسيم 133

 قطعات الستيكي، تيوب و والوتيوب 134

 قير و فرآورده هاي آن 131

 كاتاليزورهاي زئوليتي 131

 كاتاليست احياء 133

 كامپاوندهاي پليمري 133

 (SBRكائوچوي مصنوعي) الستيك  132

 كربنات سديم 135

 كك نفتي سبز 131

 تانكلرودي فلوروم 132

 كوپليمرپلي استال 133

 (TSP)كودسوپرفسفات تريپل  134

 كود كمپوست 131

 كيسه اسپتيك 131

 گاز استيلن از آهك 133

 گازهاي صنعتي 133

 گوگرود بنتونيتي و گوگرد گرانول شده 132

 گوگرد نامحلول 125

 الستيك بوتيل 121

 الستيك راديال 122

 لنز پالستيكي عينك 123

 ريل الكللو 124

 اليه 1لوله هاي پلي اتيلني  121

 GRPلوله هاي  121

 لوله و مخازن پلي اتيلن بروش اسپيرال 123
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 عناوين طرحهاي صنعتي براساس آمايش صنعت و معدن (: 1ادامه جدول )  

 متازايلن 123

 متيل اتيل كتون 122

 متيل متا كريالت 255

 محصوالت خوشبو كننده  251

 ن حجيم و تحت فشار از پلي اتيلنمخاز 252

 مخازن فايبر گالس 253

 مشتقات كروم 254

 مقره هاي كامپوزيتي 251

 مقواي دوبلكس و ورق كارتن چند اليه 251

 )تايركورد( 11نخ نايلو  253

 نرمال پارافين 253

 نونيل فنل 252

 هگزان خوراكي 215

 هگزان نرمال 211

 سيليكاي هيدراته آمورف 212

 سيليكاژل 213

 صنايع سلولزي

 آلفا سلولز از ضايعات كشاورزي 214

 پالت فشرده از ضايعات چوبي 211

 پانل چوبي از ضايعات كشاورزي 211

 خمير كاغذ فلوتينگ از ضايعات كشاورزي 213

 كاغذ از خمير وارداتي 213

 كاغذ تيشو 212

 كاغذ چاپ و تحريز از باگاس نيشكر 225

 فلوتينگكاغذ  221

 كاغذ كرافت و الينر 222

 كاغذ كرافت و شبه كرافت از ضايعات 223

 ورقهاي چند اليه 224

 ام دي اف از ضايعات پسته  221

 ماشين سازي و خودرو

 ادوات هيدروليك و پنوماتيك 221

 انژكتور 223

 انواع بذرپاش 223

 انواع جرثقيل 222

 انواع قالبهاي پيچ و مهره  235

 انواع قفل و سوئيچ خودرو 231

 بازيافت خودرو 232

 GISپستهاي گازي  233

 پلوس خودرو 234

 پمپهاي بزرگ و توربين هاي آبي 231
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 عناوين طرحهاي صنعتي براساس آمايش صنعت و معدن (: 1ادامه جدول )  

 پمپهاي هيدروليك فرمان 231

 SLCپيستون خودرو به روش ريخته گري  233

 ون و گژنپينپيست 233

 تجهيزات آبياري تحت فشار و قطره اي  232

 تجهيزات حفاري و پتروشيمي و نفت 245

 تجهيزات نفت و پتروشيمي و سيمان 241

 آالت معدنيتجهيزات و قطعات و ماشين 242

 ABSترمز  243

 تيغه هاي بلدوزر 244

 چرخهاي صنعتي خياطي 241

 دروگر و نشاكار 241

 ي تصفيه آب صنعتي و خانگيدستگاهها 243

 ديسك كشاورزي و ادوات آماده سازي خاك 243

 روكش كامل انواع صندلي خودرو 242

 رينگ آلومينيومي چرخ خودرو 215

 ساخت تجهيزات نيروگاهي و سدها 211

 سانتريفوژ صنايع غذايي 212

 شاتون خودرو سبك به روش آهنگري پودر 213

 زي سريع قطعات پالستيكيقالب سازي و نمونه سا 214

 قطعات بدنه خودرو 211

 قطعات تزريقي خودرو 211

 قطعات خودرو به روش فورجينگ 213

 قطعات خودرو بروش ريخته گري اتوماتيك چدن 213

 قطعات ريخته گري ترمز و كالج خودرو 212

 قطعات صنعتي ريخته گري تحت فشار آلومينيوم 215

 قطعات فوالدي و چدني 211

 قطعات ماشين آالت كشاورزي 212

 كاميون وانت تك و دو كابين 213

 KWكمپرسور  مولد سرما با قدرت باالي يك  214

 كوره ذوب 211

 كيسه هوا 211

 ماشين آالت پركن بطري 213

 ماشين آالت كشاورزي 213

 ماشين آالت كشاورزي )مونتاژ تراكتور( 212

 كمباين(ماشين آالت كشاورزي )مونتاژ  235

 ماشين آالت  و تجهيزات نفت گاز پتروشيمي 231

 ماشين آالت و تجهيزات استخراج و فرآوري معدن 232

 مجتمع توليد قطعات خودرو 233

 خودرو (EMS)مجموعه قطعات  234

 XUGمنيفولد پايه گازي موتور  231
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 ن عناوين طرحهاي صنعتي براساس آمايش صنعت و معد(: 1ادامه جدول )  

 موتورهاي ديزلي مخصوص خودرو سواري 231

 موتور گيربكس و ساير قطعات 233

 موتور پمپ هاي حمل بتون 233

 موتورهاي احتراقي مورد استفاده در قايق 232

 پمپ برف پاك كن  DCموتور  235

 صنايع معدني

 استحصال فلز منيزيوم از دولوميت 231

 استحصال پتاس 232

 شدهپرليت منبسط  233

 پودرهاي ميكرونيزه صنعتي 234

 راه اندازي معدن و سنگهاي نماي ساختماني 231

 صنايع باال و پايين دستي روي 231

 فرآوري آنتيموان 233

 فرآوري انواع سيليس 233

 فرآوري بنتونيت 232

 فرآوري سنگهاي قيمتي 225

 فرآوري زئوليت 221

 فرآوري طال 222

 فرآوري كائولن 223

 فرو آلياژهاي منگنز و كروم 224

 فروكروم 221

 فرومنگنز 221

 فرآوري مس معادن موجود  223

 فرو واناديوم 223

 فروموليبدن 222

 فلوتاسيون مواد معدني 355

 فوالدهاي آلياژي 351

 فوالد آلياژي )پر آلياژ( 352

 فوالد سازي )شمش فوالدي( 353

 كنسانتره ذغال سنگ 354

 تره رويكنسان 351

 كنسانتره فسفات 351

 كنسانتره مس 353

 صنايع كاني غيرفلزي

 آجر سبك مسلح )پرليتي( 353

 آجر سفالي سفالي ماشيني 352

 آجر شيلي 315

 آجر نسوز 311

 آجر نسوز كروم منيزيم 312

 آجر نما و سفالي 313
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 و معدن عناوين طرحهاي صنعتي براساس آمايش صنعت (: 1ادامه جدول )   ر

 انواع آجر 314

 الياف بازالت 311

 الياف شيشه اي 311

 الياف شيشه اي و پشم شيشه 313

 انواع ظروف بلوري 313

 آهك هيدراته 312

 هنتراورس بتني راه آ 325

 خانه هاي پيش ساخته 321

 دانه بندي باريت و سيليس 322

 ذغال شويي 323

 سفال سقفي 324

 لوژي مدرنسنگبري با تكنو 321

 سنگهاي مصنوعي  321

 سيليسيم فلزي  323

 سيمان سفيد 323

 شيشه جام 322

 شيشه دوجداره 335

 شيشه مظروف 331

 شيشه هاي دارويي و بطري شيشه اي 332

 پيركس -ظروف شيشه اوپال 333

 فرآورده هاي نسوز دولوميتي 334

 كك سازي 331

 لعاب سراميكي 331

 ميكيمقره هاي سرا 333

 موزائيك و كاشي گرانيتي 333

 ورق هسته اي سيليس دار 332

 صنايع غذايي و دارويي

 اسانسهاي خوراكي 345

 اسانسهاي گياهي 341

 آنتي اكسيدان ها و پكتين 342

 انواع آنتي بيوتيك و قرص 343

 انواع داروهاي گياهي 344

 بسته بندي آب معدني 341

 پكتين از پوست مركبات 341

 پودر تخم مرغ 343

 پودر گوجه فرنگي 343

 چيپس سيب زميني 342

 پودر سيب زميني 315

 فرايز( چماده طبخ )فرنسيب زميني  جامد آ 311

 چاي سبز 312
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 عناوين طرحهاي صنعتي براساس آمايش صنعت و معدن (: 1ادامه جدول )  

 خوراك آماده آبزيان 313

 داروهاي گياهي 314

 خام سوياروغن  311

 روغن هسته انگور 311

 زنجيره فرآوري خرما 313

 زنجيره فرآوري خرما 313

 سرم هاي تزريقي 312

 شربت فروكتوز 315

 شيرخشك 311

 شير سويا 312

 صنايع تبديلي دام 313

 عصاره گياهان داروئي 314

 عصاره مالت 311

 غذاي آماده (عمل آوري آبزيان) 311

 وه و سبزي به روش انجماد سريععمل آوري مي 313

 غذاي كودك 313

 فرآوري ذرت 312

 فرآوري و كنسانتره انگور 335

 فرآوري محصوالت گرمسيري 331

 كافئين از ضايعات چاي 332

 كشتارگاه صنعتي طيور 333

 كشتارگاه صنعتي دام 334

 كنسانتره زرشك 331

 كنسانتره و نكتار ميوه جات 331

 ي و ميگوكنسرو ماه 333

 مالت و ماءالشعير 333

 محصوالت شيالتي )روغن ماهي و پودر غيرخوراكي( 332

 محصوالت لبني 335

 مكمل هاي غذايي ودارويي 331

 نان صنعتي  332

 نمك تصفيه شده  333

 صنايع  فلزي و ريخته گري

 الياف فوالدي 334

 بلبرينگ و رولبرينگ 331

 زيتيپروفيل آلومينيوم كامپو 331

 پروفيل هاي آهني و آلومنييومي 333

 ريخته گري دقيق و فورجينگ فلزات 333

 ريخته گري تحت فشار آلومينيوم 332

 سازه هاي فلزي دريايي 325

 سيم جوش پيوسته ) ميگ واير( 321
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 عناوين طرحهاي صنعتي براساس آمايش صنعت و معدن (: 1ادامه جدول )  

 فرآورده هاي اسلب 322

 فوالد استنلس استيل 323

 فويل آلومينيوم 324

 فويل آلومينيوم چاپ پذير 321

 فويل آلومينيوم و ظروف بسته بندي 321

 قطعات ريخته گري فوالد و چدن 323

 قطعات فورج و آهنگري به روش گرم 323

 نفت و گاز -قطعات فوالدي و چدني صنايع خودرو 322

 پن(قوطي آلومينيومي )ايزي او  455

 قوطي كنسرو 451

 گلوله هاي فوالدي به روش فورجينگ 452

 لفافهاي بسته بندي آلومينيومي 453

 لوله و مفتول از آلياژهاي مسي 454

 لوله هاي آلياژي بدون درز 451

 مقاطع سبك فوالدي 451

 H,Iمقاطع فوالدي  453

 مقاطع مسي 453

 مونتاژ كولر 452

 (CRT) ورق آلياژي آلومينيوم 415

 ورق آلومينيوم 411

 ورقهاي آليومينيوم كامپوزيتي 412

 صنايع نساحي و چرم

 الياف اكريليك 413

 PETالياف پلي استر از  414

 انواع پارچه پنبه پلي استر 411

 انواع پوشاك )سبد كامل( 411

 بافندگي و تكميل پنبه اي 413

 برزنت صنعتي 413

 مصنوعيپارچه پنبه اي و الياف  412

 پارچه جين 425

 پارچه مخمل توري و رومبلي 421

 پارچه رومبلي و پرده اي 422

 چاپ و تكميل انواع پارچه 423

 چادر مشكي 424

 چرم سازي ) سبك و سنگين( 421

 حوله بافي 421

 رنگرزي نخ خامه قالي 423

 ريسندگي كرك و توليد پارچه كشمير 423

 ريسندگي نخ پنبه ظريف 422

 ريسندگي و بافندگي فاستوني 435
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 عناوين طرحهاي صنعتي براساس آمايش صنعت و معدن (: 1ادامه جدول )  

 مصنوعات چرمي در اشل صنعتي 431

 نخ از ضايعات نساجي 432

 نخ پلي استر ويسكوز 433

 POYنخ  434
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 1325الي  1333بيل براساس آمايش صنعتي كشور طي سالهاي (: طرحهاي صنعتي و معدني جهت سرمايه گذاري در استان ارد  2جدول )   

 سرمايه گذاري ظرفيت اسمي ساليانه نام طرح نوع صنعت

 )ميلياردريال(

 زمين الزم اشتغال)نفر(

 )مترمربع(

ته
رف

يش
ي پ

ور
نآ

ف
 

 4155 153 32 ميليون دز 35 واكسن تب برفكي

 4155 32 134 ميليون دز 3355 واكسن طيور

 3555 15 41 تن B 2355لوژي تريكودرمين قارچ كش بيو

 3555 23 24 ميليون آزمون  HCV&HBV&HIV 2كيتهاي تشخيصي 

 3555 23 24 ويال PTH 135555هورمون 

 1555 43 41 عدد 315555 كولر خودرو ACو حسگر  MAPحسگر 

 3555 23 14 دو ميليون عدد تراشه مجتمع كنتور الكترونيكي

 1555 35 12 دستگاه355 ي الكترونيكيسيستم اندازه گير

 3555 12 155 كيلوگرم 1141 آنتي بيوتيكهاي ضد سرطان

 3555 23 45 عدد RFID 31555دستگاه رديابي واگن هاي باري مبتني بر 

 3555 23 21 تن 23 آنتي بيوتيك لينكومايسين واسپكتينومايسين

 3555 135 13 تن 15 تايلوزين )آنتي بيوتيك دامي(

 2155 35 122 تن A 215ويتامين 

 1555 135 42 دستگاه 355555 كنتورهاي هوشمند

 3555 43 32 كيلوگرم 455 پودر نانوالماس

 15555 23 41 تن 2555 قطعات سراميكي مغناطيسي

 3555 21 12 تن 455 اسيدالكتيك از آب پنير

 1555 15 31 تن 455 مواد موثره داروئي )متيل دوپا، كايافنزين،...(

 1555 25 33 دستگاه 15555 تجهيزات پزشكي برقي ) براي تشخيص( الكترونيك

 1555 153 111 تن 21555 الستيك بوتيل )پلي ايزوبوتن( شيميايي

 15555 155 355 تن 15555 )تايركورد( 11نخ نايلون 

 15555 115 441 تن 3555 الياف پلي اورتان

 1555 11 33 ن جفتميليو 1 لنز پالستيكي عينك

 15555 21 25 تن 15555 كود كمپوست

 1555 33 22 تن 215 فيلمهاي ضد خوردگي

 1555 45 255 تن 11555 آب اكسيژنه

 4155 13 125 تن UPVC 1155پروفيل 

ماشنننين 

 سازي

 1555 125 115 دستگاه 15555 انواع بذرپاش

 1555 311 212 تن 35555 توليد قطعات ريخته گري ترمز و كالچ خودرو

 3555 25 125 دستگاه KW 355كمپرسور مولد سرما با قدرت بيش از يك 

كنننناني 

 غيرفلزي

 1555 255 155 تن 155555 ورقه هسته اي سيليس دار

 3555 255 155 هزار مترمربع 455 خانه هاي پيش ساخته

 3555 35 15 تن 155 پكتين از پوست مركبات غذايي

 1555 115 155 تن 3555 بزي به روش انجمادسريععمل آوري ميوه و س

نساجي و 

 چرم

 1555 235 125 تن 155555 مصنوعات چرمي در اشل صنعتي

 3555 115 251 تن 145 ريسندگي و بافندگي فاستوني

 253555 3433 4434 جمع كل 

 33بهار –اداره برنامه ريزي 
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 صنعتي استان اردبيل : فرصتهاي سرمايه گذاري در شهركها و نواحي4پيوست 

 

فرصتهاي سرمايه گذاري در شهركها و نواحي صنعتي استان اردبيـل كـه از سـوي شـركت 

 شهركهاي صنعتي استان تهيه شده ، جهت اطالع به پيوست ارايه شده است.
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 و نواحي صنعتي استانوضعيت شهركها 

 

خلخـال، مشـگين (، 2( و اردبيـل )1شهرك صنعتي مصوب اردبيل ) 0در حال حاضر تعداد  

ناحيه صنعتي مصوب نوجه ده نمين، روح كنـدي  4شهر، پارس آباد ، گرمي، كوثر و تخصصي آب و 

شهرك و ناحيه زمين  11بيله سوار ، شكر آب گرمي، پارس آباد و مشگين شهر احداث شده كه در 

ركها و واگذار مي شود و احداث نواحي صنعتي نير و رضي در حال اقدام ميباشد. كـل مسـاحت شـه

هكتـار بـا  340قـرارداد بـه مسـاحت  925هكتار بوده و تعداد  1333نواحي صنعتي استان بيش از 

واحد داراي پروانه بهره برداري با اشتغال  302متقاضيان احداث واحد صنعتي منعقد شده كه حدود 

 نفر مي باشند. 7333بيش از 

 
 فرصتهاي سرمايه گذاري( : 1جدول )

 محل استقرار مساحت )هكتار( نعتيناحيه ص –شهرك  رديف

 ميدان ايثار -اردبيل 11 (1شهرك صنعتي اردبيل ) 1

 جاده آستارا 13كيلومتر  -اردبيل 155 (2شهرك صنعتي اردبيل ) 2

 جاده خوجين -خلخال 23 شهرك صنعتي خلخال 3

 جاده اردبيل 13كيلومتر -مشگين شهر 22 شهرك صنعتي مشگين شهر 4

 روستاي اولتان -پارس آباد 1/13 رس آبادشهرك صنعتي پا 1

 كوثر باال -كوثر 2/13 شهرك صنعتي كوثر 1

 جاده شهرك ولي عصر 2كيلومتر  -گرمي 21 شهرك صنعتي گرمي 3

 روستاي اسالم آباد -نير 14 شهرك صنعتي تخصصي آب 3

 روستاي نوجه ده -نمين 11 ناحيه صنعتي نوجه ده 2

 روستاي شكر آب -رميگ 15 ناحيه صنعتي شكرآب 15

 روستاي روح كندي -بيله سوار 15 ناحيه صنعتي روح كندي 11

 جا ده اردبيل 32كيلومتر  -پارس آباد 155 ناحيه صنعتي پارس آباد 12

 روستاي ميركندي -مشگين شهر 15 ناحيه صنعتي مشگين شهر 13

 جاده اردبيل 3كيلومتر  -رضي 15 ناحيه صنعتي رضي 14

 جاده اردبيل 2كيلومتر  -نير 21 عتي نيرناحيه صن 11

 

 


