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 مقدمه

 و قابلیتها شناخت اجتماعی، و اقتصادی شرایط از صحیح درک و نگری جامع نیازمند کشوری هر پایدار توسعه و پیشرفت

 جذب و خارجی و داخلی های سرمایه از گیری بهره. باشد می جدید منابع کشف و جودمو های ظرفیت از مندی بهره ها، پتانسیل

 می که است پایدار اشتغال ایجاد و توسعه و پیشرفت سوی به اقتصادی حرکت تسریع برای راه موثرترین توانمند گذاران سرمایه

  .شود گرفته بکار انداز چشم سند اهداف به دستیابی برای تواند

 هاپتانسیل این از بهینه استفاده که است توجهی قابل هایقابلیت و استعداد دارای اقتصادی عمده هایبخش در یلاردب استان

 گردشگری مناطق و حاصلخیز هایخاک متنوع، اقلیمی شرایط داشتن لحاظ این استان به .کرد خواهد روشن را استان توسعه موتور

 است. برخوردار یرینظ کم قابلیت و استعداد از جذاب توریستی و

در بخش آب و کشاورزی مبلغ یک میلیارد دالر از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی با درخواست رییس محترم جمهور و 

موافقت مقام معظم رهبری برای مهار آبهای مرزی استان برای یک دوره چهار ساله اختصاص داده شده است که سال شروع آن 

 سد پایاب زهکشی و آبیاری شبکه احداثبود. یکی از پروژه هایی که از این محل درحال اجراست ، خواهد  3131و پایان آن  3131

از مراتع و اراضی دیم در محدوده شهرستانهای پارس آباد و بیله سوار آبی  هکتار 00666است که با بهره برداری از آن  خدافرین

 رجی فراهم خواهد کرد.خواهد شد و فرصت خوبی برای سرمایه گذاری های داخلی و خا

در بخش معدن مطالعات اکتشافی چهار پهنه معدنی در محدوده شهرستانهای خلخال ، کوثر ، مشگین شهر ، اردبیل و نیر 

بلوک امید بخش مورد شناسایی قرار گرفته که ادامه  31توسط چهار شرکت معتبر داخلی از دو سال قبل آغاز شده و جمعاً تعداد 

 سعه صنایع معدنی در جنوب و مرکز استان می تواند منشاء تحوالت جدید باشد.این اقدامات و تو

در بخش گردشگری نیز قابلیت های استان از نظر میراث فرهنگی و جاذبه های تاریخی و طبیعی و مخصوصاً آبهای گرم معدنی 

 ی باشد.داخلی و خارجی م گردشگر میلیون 5بی نظیر بوده و این استان ساالنه پذیرای بیش از 

ساختار فعلی در  یدتحقق اقتصاد مقاومتی بابرای معرفی این قابلیت ها و سایر مواردی که در این نوشتار خواهد آمد و برای 

 جزئیات هادستگاه این باید .دگردش خصوصی تغییرات مناسبی ایجاد بخو گذاری حمایت از سرمایهدر های اجرایی دستگاه

  .کنند تعریف و تدوین خود مجموعه رایب  را گذارسرمایه با برخورد

خوشبختانه در طول سه سال گذشته با برگزاری جلسات شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی ، کارگروه استانی 

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ، کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری و جلسات مرکز جذب و حمایت از سرمایه گذاری و از 

ال گذشته با برگزاری منظم و مرتب جلسات کارگروه استانی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سعی شده برای ارتقای مهرماه س

فضای کسب و کار در استان بسترسازی مناسبی انجام شود که نتیجه آن کسب رتبه اول بهبود فضای کسب کار در بین کل 

 براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای بوده است. 3135 و 3131و بهار سال  3131استانهای کشور در زمستان سال 
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  استان جغرافیا و جمعیت

 جغرافیایی استان موقعیت

درصد از مساحت کل کشور ( در شمال غرب جمهوری اسالمی ایران  3/3کیلومتر مربع )  31801اردبیل با وسعتی معادل   استان

چهاار  ، از غرب به آذربایجان شرقی و از جنوب به زنجان محدود است و  از شمال قرار گرفته است .استان از شرق به استان گیالن  

کیلاومتر از ایان مارز، رودهاای ارس و      353کیلومتر با جمهوری آذربایجان هم مرزهستند . در  180شهرستان این استان در طول 

 بالهارود جریان دارد.

 آب و هوا 

 نیمه مرطوب، سارد  بطورکلی دارای سه اقلیام متفاوت سرد سوب گردیده ومح وکوهستانی کشور این استان ازنواحی سردسیر

نوسان  درسال در میلی متر 066الی  056متوسط از میزان نزوالت جوی دراستان اردبیل بطور .معتدل نیمه خشک می باشد مرطوب و

 می باشد.

 .استیمتر از سطح در 3166از  شیب استانارتفاع  نیانگیم

 تقسیمات كشوری 

قانون تاسیس استان اردبیل با انتزاع شهرستانهای اردبیل ؛ خلخال ؛ مشکین شهر ؛ پارس آبااد ؛ گرمای و    3110فروردین  00در 

بیله سوار از استان آذربایجان شرقی به مرکزیت شهر اردبیل به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. با مجموعه تغییرات انجام شده 

 کشوری استان بشرح زیر میباشد : آخرین اطالعات مربوط به تقسیمات

 كل آبادی تعداد شهر تعداد دهستان تعداد بخش تعداد شهرستان

36 03 13 00 3855 

 9311با كشور در سال  سهیدر مقا آنكار  یرویعمده ن یشاخص هاجمعیت استان و 

 38/08 کاه از ایان تعاداد    اسات نفر بوده  3،016،106جمعیت استان برابر  3135براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 در مناطق روستائی ساکن می باشند. درصد 80/13در شهر و درصد  

جمعیات فعاال ازنظار     نفار   110681نفر بوده که از ایان تعاداد    3651806ساله و بیشتر استان  36بر اساس همین آمار جمعیت 

 عیت غیرفعال بوده است.نفر جم 013011نفر بیکار ( و   06801نفر شاغل و  151133)   اقتصادی

 كشور 

 استان 

 نرخ

 مشاركت

 اقتصادی

 نرخ

 بیکاری

 جمعیت سهم

 اشتغال دارای

 زمانی ناقص

 شاغلین باساعات  سهم

 بیش كار معمول

 ساعت 91 از

 دربخش اشتغال سهم دربخش اشتغال سهم

 عمومی خصوصی خدمات صنعت كشاورزی

 1/30 1/81 0/56 3/10 1/31 3/11 36 1/30 3/18 کشور

 1/30 0/81 3/10 8/00 1/11 13 3/3 0/35 1/11 استان 

 03 0 01 16 0 0 31 1 3 رتبه استان
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 امور زیربنایی 

اقتصاد  کیو اساس  هیکه پا یبطور رودیبه شمار م یاقتصاد یتهایفعال یازهاین شیپ نیتر یاز اصل یکیبه عنوان  یربنایامور ز

گذار  هیو جذب سرما یاقتصاد یتهایکننده فعال لیکه تسه باشندیحمل و نقل، ارتباطات و... م ،یژاعم از انر ییربنایوجود امور ز ایپو

عوامل،  نیکه ا شودیم یاقتصاد یتهایدر فعال یجهت حضور بخش خصوص یقیو تشو یزشیعامل انگ کیبوده و  یو داخل یخارج

 کشور را در بر خواهند داشت. کی یرشد و توسعه اقتصاد

 پتانسیل آب استان:

 نیسد خدافر ابیپا یو زهکش یاریاحداث شبکه آب

پایاب سد خدافرین در شمال استان و در محدوده  یو زهکش یاریشبکه آب احداثاز پروژه های بسیار مهم استان در بخش آب 

 81شکل به طول  یذوزنقه ا به مقطع یکانال بتن یاجرا .استهکتار  00666به مساحت خالص شهرستانهای پارس آباد و بیله سوار 

به  دهیکانال سرپوش یاجرا ، لومتریک 1طول  گانه به 0 یها فونیس یاجرا، مترمکعب در ثانیه در ورودی استان  06با ظرفیت  لومتریک

از مشخصات این پروژه  گانه تحت فشار و مدرن 1نواحی  یاصلی و فرع یها هپمپاژ و شبک یها ستگاهیا یاجرا و لومتریک 3.5طول 

 به اتمام برسد. آن اتیعمل 3130در سال  می باشد که پیش بینی می شود

هزار تن  031 ریهزار تن و ش 36هزار تن ، گوشت  318هزار تن ، در بخش باغات   161اعت  روژه در بخش زربا بهره برداری از این پ

سرمایه گذاری های مشترک خارجی برای تولید انواع این محصوالت و  اضافه خواهد شد.استان در سال بخش کشاورزی  داتیتولبه 

 ری خارجی می تواند باشد.ایجاد واحدهای فرآوری ازجمله زمینه های همکاری در حوزه سرمایه گذا

 یشبکه حمل و نقل جاده او استان  وضعیت راههای

 5608و  یراه فرع لومتریک 838 ،یاصل راه لومتریک 861 زانیم نیراه وجود دارد که از ا لومتریک 0013مجموعاً  لیاستان اردب در

از آن  یباشد که با بهره بردار یپروژه در دست اجرا م زیبا راه آهن استان ن رابطهباشد. در یم یو دسترس ییروستا یراه ها لومتریک

صنعت، خدمات و. ..  ،یکشاورز بخش یها تیکننده فعال لیراه آهن کشور متصل خواهد شد تا تسه یشبکه سراسر به لیاستان اردب

برخوردار  یا ژهیو هگایو جا تیبوده که اهم یو کشور یاساس یساخت ها ریاز جمله ز یشبکه حمل و نقل جاده ا در استان گردد.

 ونیلیم هو حمل و نقل بالغ بر س مسافر نفر ونیلیبالغ بر دو م ییبا جابجا لیاستان اردب یها هانیراستا حمل و نقل و پا نیاست. در ا

 د.در توسعه استان دار ییسوار در مرز جمهوری آذربایجان نقش بسزا بیله المللی نبا استقرار پایانه مرزی بی نیتن کاال و همچن

 ظرفیت واحد اخصعنوان ش ردیف
 101 میلیمتر متوسط بارندگی و نزوالت جوی استان در سال 3 

 5831 میلیون مترمکعب کل آب حاصل از بارندگی طول سال 0

 3115 میلیون مترمکعب متوسط ساالنه آبهای سطحی استحصال شده 1

 1310 میلیون مترمکعب کل منابع آبی قابل استحصال 1

 100 میلیون مترمکعب نابع آب زیرزمینیمیزان برداشت از م 5

 درصد 85 درصد بهره برداری از منابع آب سطحی 0

 درصد 31 درصد میزان بهره برداری پس از تحقق کامل اهداف طرحهای توسعه 1
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 استان  یفرودگاه ها

متری  3133ارتفاع  در یکلومتری شمال شرق اردبیل 31هکتار در فاصله  3066اردبیل با مساحتی بالغ بر  فرودگاه : لیفرودگاه اردب

 است. شده واقع حو در اراضی نسبتاً مسط W353 یهوائ ریاز سطح دریا مس

شمال  یلومتریک 5 در فاصله W353و  A100 یرهوائ یشور و در مسنقطه ک نیتر یدر شمال فرودگاهاین  :فرودگاه پارس آباد

ساخته  3150فرودگاه در سال  نیاست ا دیواقع گرد دریا متری از سطح 15هکتار در ارتفاع  316شهر پارس آباد با مساحتی بالغ بر 

 زمر و ارمنستان (نقطه جانیذرباآ یمغان و هم مرز بودن با کشورها زیدشت مسطح و حاصلخ در واقع شدن لیبه دل نیشده است ا

 برخوردار است. یها العاد و فوق کیاستراتژ تی) وجود دو شرکت بزرگ کشت و صنعت، از موقع PARSU یهوائ

 برق استانوضعیت 

درصد برق استان  35از  شیب دیبا تول یگاز یروگاههاینو  است  MW 3666بالغ بر  لیدر استان اردب یروگاهیقدرت نصب شده ن

 و یخانگ نیمشترک زان،یم نیکه از ا باشدیم 133130استان  نیکل تعداد مشترک نیهمچن داراست. نیب نینقش را در ا نیشتریب

 باشد: یم ایگذاران مه هیسرما یبرا ریچهار محور ز دربرق  یدر بخش انرژ میمستق یگذار هیسرما تیظرف

  CHPکوچک  اسیپراکنده مق یبرق با استفاده از مولدها دیتول .3

 عمده در شمال استان لیپتانس با توجه به ی(دیپانل خورش) کیفتوولتائ ستمیپراکنده س یبرق با استفاده از مولدها دیولت .0

 ( وخلخال نینم نیو سرع رینی مشابه در شهرستان ها یمولدها) یباد ستمیپراکنده س یبرق با استفاده از مولدها دیتول .1

حلقه  1از  MW 15حدوداً  دیتولیی)گرما نیزم یبخار و استفاده از انرژ یها نینصب تورب یبرق با استفاده از مولدها دیتول .1

 (شهر نیچاه بخار موجود درشهرستان مشگ

 نمین یاقتصاد ژهیمنطقه و

شاهد  یشرکت بازرگان 3131در سال شده است.  بیتصو یاسالم یمجلس شورا در 3183سال در  نینم یاقتصاد ژهیو منطقه

وسعت دارد و در مجاورت بزرگترین شهرک صعتی استان ) شهرک هکتار  0655این منطقه   .دگردی نییتع نآ بعنوان سازمان مسئول

 لومتریک 55کیلومتر ، تا گمرک آستارا  36تا گمرگ اردبیل ،  لومتریک 5 لیفرودگاه اردباردبیل ( واقع شده است. فاصله آن تا  0شماره 

 است.  لومتریک 316و تا گمرک بیله سوار 

هکتار بعنوان فاز  186اول آن در  یی( فاز اجرا3135) یسال جار مدو مهیاز ن نینم یاقتصاد ژهیمنطقه واتمام مطالعات جامع  با 

 .به بهره برداری خواهد رسیدفعال سال  35طی  یمطابق برنامه زمانبند زین یفاز بعد 1و  خواهد شدآغاز  شرانیپ

 استان : یو صنعت یمنطقه آزاد تجار جادیا

در محدوده شهرستانهای پارس آباد ، بیله سوار و گرمی در همسایگی کشور  استان یو صنعت یمنطقه آزاد تجار جادیا حهیال

 اتی. کله استارسال شد یاسالم یجمهور محترم به مجلس شورا سییتوسط ر 3131ماه سال  بهشتیدر ارد جمهوری آذربایجان،

 یدر صحن علن مور تصویب قرار گرفته و برای تصویب نهایی  یتخصص ونیمسک نوانمجلس بع یاقتصاد ونیدر کمس این الیحه

 با اولویت در دستورکار قرار گرفته است. مجلس 
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 بخش كشاورزی

  و  درصد را جنگال  5/1تع و ادرصد را مر 1/56درصد آنرا اراضی کشاورزی 0/11کیلومتر مربع وسعت استان  31801از مجموع

 می دهد. تشکیلها  یرکاربریرا سا یمابق

  18و  یهزار هکتار مزارع آبا  005 م،یهزار هکتار مزارع د 535شامل است که  هزار هکتار 118وسعت اراضی کشاورزی استان 

 می باشد.هزار هکتار باغات 

 رتبه اول را در بین استانهای کشور دارا است. با داشتن باالترین کاربری اراضی کشاورزی نسبت به کل وسعت لیاستان اردب ، 

 11 درصد باالتر از میانگین کشوری است. 31 ه حدوددرصد جمعیت شاغل استان در بخش کشاورزی فعالیت دارند ک 

  درصد است در حالیکاه میاانگین ایان ساهم در      16سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی استان حدود

 درصد می باشد. 06کشور 

 زیحاصالخ  یمغان و پارس، دشاتها  یخاص و منحصر بفرد، وجود کشت و صنعت ها یمیلبه لحاظ داشتن تنوع اق لیاستان اردب 

سابالن و   ،یامچیا  یوجاود سادها   ،یواحاد داما   ونیلیم0/1هزار بهره بردار، حدود  331شهر، وجود  نیمغان و مشک ل،یاردب

کشاور   یو دامپارور  یکشااورز  مهم یاز قطبها یکیاز جنگل و مرتع  ماع یعیهکتار منابع طب ونیلیم کیاز  شیو ب نیخدآفر

. شاود یما  نیاساتان تاام   نیا کشاور در ا  دیبریدرصد بذر ذرت ه 86از  شیو ب  یدرصد  سورگوم بذر366شود.   یمحسوب م

 ینا یزمبیبذر سا  دیبه عنوان پرچمدار تول وبریت ینیعدد غده م ونیلیم 0 دیکشت بافت و تول یآوربا استفاده از فن نیهمچن

 شود. یکشور شناخته م

 : میزان تولیدانواع محصوالت زراعی و دامی
 لید به تنمیزان تو                                                                                                                                                                                                               

 رتبه كشوری میزان تولید نام محصول رتبه كشوری میزان تولید نام محصول

 33 005666 شیرخام چهارم 166666 گندم

 3 16666 گوشت قرمز تمفه 316666 جو

 01 10666 کوشت سفید - 86316 ذرت دانه ای و بذری

 31 3566 تخم مرغ اول 30666 عدس

 3 0666 تولید عسل اول 15066 تولید سویا 

 - 3666 ماهیتولید  چهارم 30666 پنبه )محلوج(

  قطعه 3366666 زینتی انیماه چهارم 35666 تولید کلزا

    - 5666 سایر دانه های روغنی

    پنجم 81666 چغندرقند

    دوم 856666 سیب زمینی

    - 566666 انواع علوفه
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 :شركت های كشت و صنعت و دامپروری مغان و پارس

هم بخش کشااورزی در  دو شرکت بزرگ کشت و صنعت و دامپروری مغان و پارس در دشت حاصلخیز مغان از قابلیت های بسیار م

 استان می باشد و از ظرفیت های مهم استان برای سرمایه گذاری های مشترک با طرف های خارجی برای تولید انواع محصوالت است.

میلیاارد   1111حادود    3180هکتار مساحت داشته و براساس برآورد سال  11166حد این وا كشت و صنعت و دامپروری مغان:

هکتار از اراضی آبی این  38666هزار تن محصوالت زراعی مختلف از قبیل گندم ، در  166ریال در آن سرمایه شده است. ساالنه حدود 

 شرکت تولید می شود .

 واقع شده است.شرکت  نیا در هکتار 0366حدود به مساحت  هبزرگترین مجتمع باغبانی مکانیزه خاورمیان همچنین 

  

 .خانه در بخش صنایع تبدیلی استرأس ، تعدادی کار 5666ایستگاه گاو شیری از نژاد هلشتاین با ظرفیت  5دارای  شرکت نیا

میلیاارد   3030دود حا   3180هکتار مساحت داشته و براساس برآورد ساال   38066این واحد  كشت و صنعت و دامپروری پارس:

هکتار آن از آبیاری تحت فشار برخوردار است  0566هکتار بوده که  3066ریال در آن سرمایه شده است. اراضی زیرکشت این شرکت 

 هزار تن در سال می باشد . 11. تولیدات زراعی آن نیز حدود 
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 مزیت ها و قابلیت های سرمایه گذاری بخش كشاورزی 

 مرغوب در سطح استان به ویژه در سه دشت حاصلخیز اردبیل، مشگین شهر و مغان. وجود اراضی کشاورزی 

  میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی. 3/1تولید ساالنه حدود 

 هزار کندوی زنبور عسل 135میلیون قطعه طیور بومی و سایر ماکیان،  1میلیون واحد دامی،  0/1دارا بودن  

 و برداشت انواع محصوالت کشاورزی در یک سال زراعی. داشتن اقلیم مساعد برای کاشت، داشت 

  وجود شرکت های سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان و پارس 

  ی با توجه به تنوع آب و هوایی استان.الت باغمحصوالت کشاورزی و محصوانواع امکان تولید 

 .محصوالت باغی مرغوب و با کیفیت باال و دارای قابلیت صادرات 

 عمارت، کیوی و یامچی.سبالن، خدآفرین، میل و مغان ، رد نیاز اراضی کشاورزی از طریق سدهای تامین آب مو 

  وجود واحدهای ایستگاه تحقیقاتی و مرکز آموزش کشاورزی، هنرستان های کشاورزی و دانشکده های کشاورزی و به تبع

 ی مرتبط با کشاورزی.آن وجود نیروی کار مستعد و فراوان بخصوص جوانان تحصیل کرده در رشته ها

 .امکان دستیابی آسان و فراوان به محصوالت کشاورزی بعنوان مواد اولیه صنایع جانبی و تبدیلی 

 ( که یکی از جنگلهای منحصر بفرد کشور می باشد.1166وجود جنگل فندقلو )هکتار 

 دامداری و زنبورداریوجود منابع غنی جنگلی، مرتعی و پوشش گیاهی متنوع برای توسعه فعالیت های جنگلداری ،. 

 فرصتها و زمینه های سرمایه گذاری بخش كشاورزی

 لیکوان کوثر ، مانند پایاب های سد خدآفرین، سبالن،  آبیاری تحت فشار سرمایه گذاری در پروژهای .3

  عسل احداث کارخانجات بسته بندی و صادرات فرآورده های زنبور .0

 راس 5666با ظرفیت ه اندازی واحدهای راکد را وگوشتی و احداث مجتمع های پرورش گاوشیری .1

  در پایاب سد خدافرینو واحدهای کشت گلخانه ای ی دامپرور کشت وصنعت و مجتمع هایایجاد  .1

 در حوزه آبهای جاری وسردآبی یباحداث مجتمع ها و مراکز تکثیر وپرورش ماهیان گرما .5

 ه با مشارکت سرمایه گذاران برید ایجاد گلخانه های گل وگیاه بسته بندی وصدور گلهای شاخه .0

  با استفاده از وسایل نقلیه یخچال دار تاسیس وایجاد پایانه های عرضه وحمل ونقل محصوالت باغی .1

 یاهیگ یریوعصاره گ یریواسانس گ یاهیگ اتیعرق دیتولتوسعه کشت گیاهان دارویی و فرآوری و تولید داروهای گیاهی  .8

های تولید محصوالت کشاورزی خارج از فصل )تولیاد سابزی ، صایفی ، قاار      ایجاد شهرکهای گلخانه ای و احداث واحد .3

 خوراکی ، گل و گیاهان زینتی ، گیاهان دارویی ، بذور مینی تیوبر و ... در شرایط کنترل شده.( 

 (دانه های روغنی )بویژهزراعی احداث مراکز خشک کن محصوالت .36

پودر میوه جات وسیب زمینی وپیاز و... برگ خشاک ونیماه    و کارخانجات تهیه خشکبار از میوه های درختی وسبزیجات .33

  سرخ منجمد از محصوالت فوق

درختی وجالیزی ( با استفاده از اتمسفرهای کنترل شده ) احداث کارخانجات سورتینگ وبسته بندی محصوالت کشاورزی .30

  بازارهای جهانی واصالح شده وقابل عرضه در

 ارهای مجهز به سامانه کنترل عوامل محیطی جهت محصوالت کشاورزیسرمایه گذاری جهت ساخت سردخانه وانب .31

 احداث مرکز هسته ای و اشعه دهی محصوالت کشاورزی به منظور افزایش زمان ماندگاری .31

 احداث کارخانه روغن کشی از نوع استراکشن از دانه های سویا، کلزا، ذرت  .35
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 بخش صنعت و معدن 

  الف( صنعت :

 یص داخلناخال دیسهم صنعت در تول

 سهم )درصد( صنعت یناخالص داخل دیتول عنوان

 33 083081 0088136 (الیر اردیلی)م کشور

 0 1165 51331 (الیر اردیلی)م استان

 لیصادره در استان اردب یكل مجوزها

 اشتغال (الیر اردیلی)می گذار هیسرما تعداد عنوان

 00835 033116 3161 صادره سیجواز تاس

 05306 30618 3681 یارپروانه بهره برد

 33083 31836 330 واحدهای فعال

 یکیزیف شرفتیبر حسب پ های صنعتی در حال اجرا  یگذار هیسرما

 اشتغال (الیر اردیلی)می گذار هیسرما تعداد یکیزیف شرفتیدرصد پ

 3831 5536 336 درصد 06باالی 

 368 153 10 نفر اشتغال 366و باالی  درصد 06پیشرفت 

 كها و نواحی صنعتی:ب ( شهر

 مساحت خالص صنعتی میزان كل مساحت تعداد عنوان

 هکتار 011 هکتار   810 شهرک 8 شهرک صنعتی

 هکتار 50 هکتار 86 شهرک 1 خصوصی شهرک صنعتی

 هکتار 000 هکتار 106 ناحیه 8 نواحی صنعتی

درصاد   56رخوردار باوده و حادود   یادآوری می شود اکثر این شهرکهای و نواحی صنعتی از زیرساخت های الزم ب

 واحدهای صنعتی استان نیز در داخل آنها استقرار پیدا کرده است .
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 ج( معدن :

استان اردبیل به لحاظ معدنی از توانمندیهای بسیار باالیی برخوردار است . در این استان به سبب دارا بودن شرایط خااص  

 خورد. زمین شناسی ، نشانه های معدنی فراوانی به چشم می 

 وضعیت معادن در حال بهره برداری استان 

 ذخیره )میلیون تن( تعداد
   استخراج سالیانه 

 )هزار تن(

 سرمایه گذاری 

 )میلیارد ریال(
 اشتغال )نفر(

381 516 0181 100 3653 

 تراورتن و ... می باشد. معادن مهم استان شامل آهک ، شیل ، مرمریت ، سیلیس ، پوزوالن ، پوکه ، سنگ الشه ، خاکهای صنعتی ،

 استانپهنه های معدنی  یمطالعات اكتشاف یبرنامه ها

 نتایج بدست آمده سرمایه گذار عنوان طرح فیرد

 نیمتال منطقه مشگ یاکتشاف عناصر پل 3

 قره سو(-)پهنه سبالن    شهر

معادن  یشرکت گسترش و نوساز

 (دکوی)م انهیخاورم
 امیدبخش بلوک 0شناسایی 

 منطقه خلخال یعناصر فلزاکتشاف  0

 )پهنه قزل اوزن(
 امیدبخش بلوک 0شناسایی  درویمیا

توسعه  یگذار هیشرکت سرما منطقه باغروداغ یاکتشاف عناصر فلز 1

 و معادن کوثر عیصنا
 امیدبخش بلوک 0شناسایی 
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 بخش گردشگری

 رینظ یب میاستان به جهت داشتن اقل این باشد. یم یرهنگو ف یخیو تار یعینقاط کشور ازنظر طب نیباتریاز ز یکیاستان اردبیل 

 از شیب .بوده است یمترق یمأمن و مسکن انسان ها و مهد تمد نها و فرهنگ ها خیتار و در طول ربازیاز د ییاستثنا ییو آب و هوا

 دارد. جود و استان یجا یها و ... در جا هبه صورت محوطه ها، تپه ها، پلها، بناها، قلع یخیاثر تار 3866

در  تاینادر در اصالندوز و آناه یخیتار تپه در شاهرود خلخال، لوانیشهر و گ نیدر مشک انیرازمیپ یخیازجمله محوطه تار

 و مجموعه بازار لیجبرائ خیو ش یلیاردب نیالد یصف خیبقاع ش لیچشمه در اردب هفت در شهرستان کوثر و سیپل پرد ن،یسرع

 .باشد یامر م نیا دیسوار مؤ لهیب در زقلعهیشهر و ق نیآباد، قهقهه در مشک ساولتان در پار یهاو قلعه  لیاردب یخیتار بزرگ

 لیالدین اردبیلی درشهر اردباثر تاریخی ثبت شده کشور در سازمان جهانی یونسکو بنام مجموعه خانگاهی شیخ صفی 33یکی از 

 استان واقع شده است. نی، مرکز ا

 

 تان جاذبه های باستانی اس

مجموعه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی مربوط به دوره ایلخانی و صفوی ، مجموعه بازار اردبیل ، مسجد جمعه و میرزاعلی اکبر 

مرحوم ، مقبره شیخ جبرائیل جد سالطین صفوی در محله کلخوران اردبیل ، مقبره شیخ حیدر و شهر یری و کهنه قاال در مشکین 

در  تاینادر در اصالندوز و آناه یخیدر شاهرود خلخال، تپه تار لوانیگ، آتشکده شاق دره در نمین  شهر ، مقبره شیخ بدرالدین،

 می باشد.استان این جاذبه های باستانی ... ازجمله و  در شهرستان کوثر سیپل پرد ن،یسرع

 استان جاذبه های طبیعی

کوهستان پر صالبت سبالن ، کرانه های فرح بخش  ش و نگاراستان مانند دامن خیال انگیز و پرنق  جاذبه های طبیعی و سحرانگیز

ه آسالم، جنگلهای زیبای آستارا و ناو در مسیر خلخال ب -بخش حیران در مسیر اردبیل نئور، گردنه های فرح دریاچه های گوهرنشان

 د.گردتوریستی استان محسوب می ه هایجاذبمهمترین های گرم و شفابخش معدنی در دو سوی سبالن اسرارآمیز و ... ، از فندقلو، آب
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 یآب گرم معدن یچشمه ها

که وجود دارد  یگرم و سرد معدن آب دهنه چشمه 336فعال سبالن تعداد  مهیوجود آتش فشان ن لیبه دل لیسطح استان اردب در

ملقب شده است . « تیهای بهشسرزمین چشمه»همین دلیل استان اردبیل به به  وباشند  یم خاص خود یخواص درمان یداراهریک 

لیتر  88ترین چشمه معدنی کشور با گراد در دامنه سبالن به نام چشمه قینرجه و پر آبدرجه سانتی 80معدنی دنیا با  ترین آبمگر

  استان قرار دارد. نیگلی درادبی آب با نام گردشگری گاومیش

 

 مهمترین آبهای گرم معدنی فعال و درحال بهره برداری استان 

 یسوئ هیسردابه ، ق ی: مجموعه آ بدرمان لیشهرستان اردب .3

 لیشهر آفتاب و  الر،یباج ژنرال، پهنلو، بش ،یسبالن، قهوه سوئ ان،یرانیا یآ بدرمان ی:مجموعه ها نیشهرستان سرع .0

 الدرقیسرد و  یچشم و آب معن آب سو، اعصاب، یسار ،یگل شیگاوم ،یسنت یآبگرم ها ریو سا یسوئ

 و ... ی، سقزچ قیالنجیا یسنت یآبگر مها ریو سا نرجهیبرجلو و ق ی: مجموعه آ بدرمان ریشهرستان ن .1

 ل،یشاب نرجه،یق یشهر: مجموعه آ بدرمان نیشهرستان مشگ .1

 داش حمام و .... یسنت یکوثر و آب معدن یشهرستان کوثر: مجموعه آبگرم معدن .5

 شاهرود لیت یشهرستان خلخال: آ بمعدن .0

 اورنج یسنت ی: آ بمعدننیشهرستان نم .1

 ظرفیت های مراكز اقامتی

در استان وجود دارد. شهر  اقتا 0518تخت و  31136 با مجموعاًپذیر واحد اقامتی ، هتل ، متل ، هتل آپارتمان و مهمان 066

 واحدهای اقامتی بعد از مشهد و خراسان رضوی ، دارای رتبه دوم کشوری است.  سرعین به نسبت جمعیت خود از نظر تعداد

میلیون گردشگر داخلی و دهها هزار نفر توریست خارجی است که اغلب آنها را گردشگران  5اردبیل ساالنه شاهد ورود بالغ بر

 دهد. جمهوری آذربایجان، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، اروپا و جنوب شرقی آسیا تشکیل می

 ظرفیت های سرمایه گذاری در بخش گردشگری

                                                                              ستاره 5و ستاره  1احداث هتل .     0                                                                         دهکده پرواز  .3

                                              یزمستان یاحداث دهکده گردشگر    .1                                                 یحیو تفر یاحداث پارک آب.    1

             یتخصص یو درمانگاه ها مارستانیاحداث هتل ب .5
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 بخش بازرگانی  

 ظرفیت های ذخیره سازی كاال در استان : 

 ظرفیت به تن تعداد شرح

 88666 5 سیلو و انبار مکانیزه گندم )دولتی (

 366666 3 روباز گندم )دولتی (انبار 

 335666 31 سیلو و انبار مکانیزه گندم ) بخش خصوصی (

 366666 36 انبار کاالهای اساسی

 16666 36 سردخانه ) دارای مجوز از سازمان جهاد کشاورزی (

 33566 1 سردخانه ) دارای مجوز از سازمان صنعت ، معدن و تجارت (

توسط ساازمان جهااد کشااورزی    ار تن ظرفیت برای احداث انبارهای سرد و مکانیزه  و سردخانه هز 316شناسایی و ساماندهی  

 درصد ( 85تا  16هزار تن )با پیشرفت فیزیکی بین  16و شروع عملیات اجرایی  3135استان در سال 

 گمركات استان : 

سال قبل  کصدی به سوار لهیقدمت گمرک ب .استسوار مغان  لهیو ب لیاردببه نام های دو گمرک فعال  یدارا لیاستان اردب

است  دهیسوار واقع گرد لهیشهر ب در جانیآذرباکشور جمهوری  یسوار در منطقه صفر مرز لهی. در حال حاضر گمرک بگرددیمبر

  شده است. واقعآستارا  -لیجاده اردب یلومتریک 31در  نیشهرستان نم یدر اراض 3116 در سال زین لیگمرک اردب

 :9311در سال صادرات غیر نفتی از گمركات استان  واردات و

 ارزش به دالر وزن به كیلوگرم موضوع

 30866666 هزار تن 00 واردات قطعی

 11066666 هزار تن 368 صادرات قطعی

 10866666 - صادرات چمدانی

 838666666 - ترانزیت خارجی

زمینی ، مصنوعات پالستیکی ، پروپلین و الستیک و مهمترین سال گذشته سیب  5عمده ترین کاالهای صادراتی استان در طول 

 اقالم وارداتی برنج، کامیون کشنده ، مواد اولیه تولید پالستیک و کائوچو بوده است.

،  امارات ، یمالز ، منی،  ، پاکستان ، افغانستان ، گرجستان ، عراق آذربایجان کشورهای  :استان  یعمده صادرات یشركا

 رمنستان، ا ترکمنستان

 ایتالی، ا ، آلمان ، ارمنستان ، مالزی ، چین ، امارات آذربایجان ، ترکیهکشورهای   :ی استان عمده واردات یشركا
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 صادراتی استان مازاد های  قابلیت 

 

 بخش صنعت

 تولید مازاد دارای قابلیت صادرات نام محصول نام محصول ردیف

 هزار تن Cement 066 سیمان 3

 هزار تن Rubber 36 الستیک 0

 هزار تن Plastic dises 06 ظروف پالستیکی 1

1 
 لوله و اتصاالت پلی اتیلن

Polyethylene Pipe and 
fitthng 

 هزار تن 36

 هزار تن pp Polypropylene Pipe fitthng 5لوله و اتصاالت 5

 هزار تن Plastic and leather ball 1 توپ پالستیکی و چرمی 0

 هزار متر مکعب Parquet 36 پارکت 1

 هزار متر مکعب MDF 35 ام دی اف 8

 هزار تن Multilayer Packaghng Film 1 فیلم چند الیه بسته بندی 3

 هزار تن Fittings 06 میلگرد 36

 هزار متر مربع Denim Fabric 56 پارچه های جین 33

 هزار تن Clothing 5 پوشاک و لباس 30

 هزار تنAAC Light cement blocks AAC 5بلوکهای سبک سمان 31

 هزار تن Concrete Flooring 5 کفپوش بتنی 31

 هزار تن UPVC UPVC profiles 3پروفیل  35

 هزار متر مکعب Chipboard 5 نئوپان 30

 هزار تن Bumper Car 0 سپر خودرو 31

 هزار تن Fruit juice 066 انواع آبمیوه و ماء الشعیر )حالل( 38

 Hiusehold Plastic Containers پالستیکی خانگیظروف  33
 هزار تن 5

 هزار عدد ECU car electronics 06 قطعات الکترونیکی خودرو 06

 هزار متر مربع 36  ایرانیت موجدار سیمانی 03

 هزار متر مربع PVC Wooden laminatd PVC 36روکش چوبی 00

 هزار قالب Earthenware 56 سفال 01
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 یبخش كشاورز

 وزن به تن

 تولید مازاد دارای قابلیت صادرات نام محصول نام محصول ردیف

 Dairy products 06666 انواع محصوالت لبنی 3

 Potatoes 566666 سیب زمینی 0

 Honey 5066 عسل طبیعی 1

 میلیون قطعه chicken 16 جوجه یک روزه 1

 Medicinal Plants 366 انواع گیاهان دارویی 5

 fowl 3566 ماکیان انواع 0

 Tomato paste 3566 رب گوجه فرنگی 1

 Pasta and Noodle 3666 ماکارونی و انواع رشته 8

 Mashed potatoes 306 پوره سیب زمینی 3

 Potato Chips 0566 چیپس سیب زمینی 36

 Juices 16666 آب میوه 33

 Marinades 36666 شوریجات، ترشیجات 30

 Hamburgers 3666 همبرگر 31

 Canned Tuna 566 کنسرو تن ماهی 31

 Malt extract 166 عصاره مالت 35

 Frozen chicken feet 3666 پای مرغ پاک و منجمد 30

 Sausage 3666 سوسیس و کالباس 31

 Pulses 1666 حبوبات پاک شده 38

 Peeled Barley Groats 3666 غالت و جو پوست کنده 33

 White Meat(poultry) 36666 گوشت سفید 06

 Tomatoes 05666 گوجه فرنگی 03

 Poultry offal 3666 انواع قطعات و احشاء ماکیان 00

 366666 جمع

باتوجه به قرارداد منعقده بین شرکت دانش بنیان توسعه گیاهان قندی و شرکت ماریبو دانمارک در رابطه باا تولیاد   

رقم های برتر جهانی در دشت اردبیل تولید و فرآوری و باا برناد مشاترک     بذر چغندر قند ، در سال زراعی جدید یکی از

 جمهوری اسالمی ایران و دانمارک به بازار عرضه خواهد شد.
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  9319سال برخی از اقالم كشاورزی از گمركات استان درصادرات  آمار

 

 53 ربوط به بخش کشاورزی می باشد و این نشاان  درصد از ارزش ارزی صادرات خارجی استان اردبیل در سال گذشته م

 از نقش بخش کشاورزی در توسعه استان است.

  کشورهای هدف صادراتی محصوالت بخش کشاورزی استان به ترتیب آذربایجان، عراق، ترکیه، ترکمنستان، ارمنستان و

 ... می باشد. 

 ندارد جهانی و تولید با قیمات جهاانی از مهمتارین    بازاریابی مناسب، افزایش کیفیت و بسته بندی کاالها، تولید با استا

 می باشد. 35اولویت های بخش کشاورزی استان در سال 

  هزار تن از طریق سایر گمرکات با هماهنگی اتحادیه صادرکنندگان  10در خصوص سیب زمینی عالوه بر آمار فوق حدود

 است. سیب زمینی استان به کشورهای عراق و ترکمنستان و... صادر گردیده

 

  میلیارد ریال سارمایه گاذاری و باا     166مدرن ترین کشتارگاه صنعتی مرغ در خاورمیانه با استانداد های اروپا با بیش از

هزار قطعه در ساعت به منظور امکان صادرات گوشت مرغ به بازار روسیه و سایر کشورهای اروپایی از آبانمااه   0ظرفیت 

 واهد رسید.سال جاری در استان به بهره برداری خ

 ارزش )دالر( (kgوزن ) نوع كاال ردیف ارزش )دالر( (kgوزن ) نوع كاال ردیف

 16666 16666 تخم چغندرقند 31 01100386 16151086 یب زمینی س 3

 15833 35666 کشمش 31 0301008 531100 تخم مرغ 0

 13611 350606 ضایعات کشتارگاه دام 35 3501033 3065303 سایر تره بار و سبزیجات 1

 16116 16618 سیرتازه وخشک 30 3083355 1350311 پیاز 1

 5316 00666 ضایعات دامی 31 3310310 53185 سایرکاالهای کشاورزی 5

 0156 166 ماهی تازه 38 816333 301116 عسل  0

 01103 00561 هندوانه 33 151151 011053 گوجه فرنگی 1

 00180 38180 آبمیوه وکنستانتره 06 150130 111010 سایر میوه های تازه  8

 03366 0666 سایرمیو های خشک 03 113310 100603 انگور وانواع آن 3

 30111 33186 شیر یک لیتری 00 010666 03036 جوجه 36

 30088 05066 انواع ترشی  01 33305 315153 سیب درختی  33

 36105 181536 رب گوجه فرنگی 01 85833 13336 خرما 30

 10501050 18506111 جمع کل


