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1- معرفی استار اردبسا

1-1. مشخصات عمومی
ــه  ــه اســتان آذربایجــان شــرقی، از غــرب ب ــه اســتان البــرز، از شــمال بــه جمهــوری آذربایجــان، از غــرب ب اســتان اردبیــل از شــمال ب

گیــان و جمهــوری آذربایجــان و از جنــوب غــرب بــه اســتان زنجــان  محــدود اســت.  مرکــز ایــن اســتان شــهر اردبیــل اســت.  اســتان 

کوهســتانی اســت بــا توجــه بــه تنــوع شــرایط طبیعــی در  کلــی از نــوع آب و هــوای معتــدل  آب وهــوای اســتان اردبیــل بــه طــور 

کوهســتانی اســت و  ایــن منطقــه ، میــزان دمــا و بــارش در نواحــی مختلــف آن متفــاوت اســت. نواحــی جنوبــی اســتان ، مرتفــع 

کاســته  کوه هــا  زمســتانهای ســرد و پربــرف ولــی تابســتان های معتــدل دارد. هــر چــه از جنــوب بــه ســمت شــمال برویــم ، از ارتفــاع 

کاهــش مییابــد. شــده و بــه میــزان دمــا افــزوده می  شــود و برعکــس ، مقــدار بــارش 

کشــور محســوب می  شــود . ارتفــاع  گرفتــن در عــرض جغرافیایــی بــاال جــز اســتان های سردســیر   اســتان اردبیــل بــه علــت قــرار 

کاهــش دهــد، از ایــن رو  کــه می توانــد اثــر عــرض جغرافیایــی را بــه میــزان زیــادی  مــکان نقــش مهمــی در آب و هــوا دارد . بــه طــوری 

کــه در شــمال اســتان و در عــرض جغرافیایــی باالتــری نســبت بــه ســایر نقــاط قــرار دارد بــه علــت داشــتن  کــه جلگــه  ی مغــان   اســت 

کــم از آب و هــوای معتدل  تــری برخــوردار اســت . دریــای خــزر ، دریــای مدیترانــه و دریــای ســیاه ســه منبــع مهــم ایجــاد  ارتفــاع 

ــه اســتان  ــه جهــت نزدیکــی ب ــای خــزر ب کشــور و اســتان اردبیــل محســوب می  شــوند . در ایــن میــان دری رطوبــت در شــمال غــرب 

اردبیــل دارای اهمیــت بیشــتری اســت.
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کــرد. اســتان اردبیــل از طریــق  گنــدم اشــاره  کشــاورزی در اســتان اردبیــل می تــوان بــه تولیــد عســل و  از مهمتریــن قابلیت هــای 

اتوبــان رشــت و اتوبــان زنجــان بــه شــهر تهــران دسترســی دارد. توســعه مســیر ریلــی ایــن اســتان از طریــق احــداث راه آهــن اردبیــل- 

کشــور  کل  کیلومتــر مربــع حــدود 1.08 درصــد از مســاحت  میانــه در دســتورکار قــرار دارد. اســتان اردبیــل بــا مســاحتی معــادل 17593 

کشــور را بــه خــود اختصــاص داده  اســت. و بــا جمعیــت 1.27 نفــری 1.54 درصــد از جمعیــت 

شکا 1– نقشه استار اردبسا

جدول 1- مشخصات استار اردبسا

17593مساحت استان )کیلومترمربع(

1.08مساحت استان نسبت به کّل کشور )درصد(

1270420جمعّیت استان )نفر(

1.27جمعّیت استان نسبت به کّل کشور )درصد(

موقعیت مکانی

از شمال جمهوری آذربایجان

از شرق استان گیان و جمهوری آذربایجان

از غرب استان آذربایجان شرقی

از جنوب استان زنجان

590فاصله تا تهران )کیلومتر(



استار اردبسا

11

تقسیمات استانی

شهر: 26

شهرستان:  10

بخش:  29

روستا: 1854

دهستان:  71     

بله    فرودگاه و راه آهن، سد، بندر، نیروگاه و پاالیشگاه

ماخذ: مرکز آمار ایران

کان استان اردبیل نشان داده شده است. در جدول )2( شاخص های 

کالر استار اردبسا جدول 2- شاخص های 

مقدار کالر شاخص های 

ارزش افزوده صنعت استان سال 1398 )میلیون ریال( 40335

4650900 ارزش افزوده صنعت کشورسال 1398 )میلیارد ریال(

1111 ارزش افزوده معدن استان سال 1399 )میلیون ریال(

ارزش افزوده معدن کشورسال 1399 )میلیارد ریال( 1251723

%0.7 سهم استان از ارزش افزوده صنعت و معدن کشورسال 1398)درصد(

89 صادرات استان سال 1400)میلیون دالر(

48600 صادرات کشور سال 1400 )میلیون دالر(

0.2 سهم استان از صادرات کشور سال 1400 )درصد(

ماخذ: مرکز آمار ایران، سازمان توسعه و تجارت ایران

مطابــق جــدول فــوق ارزش افــزوده صنعــت و معــدن در اســتان اردبیــل بــه ترتیــب معــادل 40355 و 1111 میلیــارد ریــال بــوده اســت 

کشــور را بــه خــود اختصــاص داده  کل  کــه ســهم 0.9 درصــدی از ارزش افــزوده صنعــت و 0.1 درصــدی از ارزش افــزوده معــدن در 

اســت.
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کلی و وضعیت صنعت، معدر و تجارت استار اردبسا جدول 3- نمای 

واحدهای صنعتی، معدنی  جمعیتوسعتعنوار
شهرک های واحدهای صنفیموجود

صنعتی

نفرسهمکلیومتر مربعشهرستان
سهمتعدادسهمتعدادسهمتعدادسهم)هزار نفر(

50%35.92%65.224115%47.7858%12.4605.9%2174اردبیل 

00--0.2%2.63%3.432.5%592اصاندوز

00--1.5%1.620%6.020.4%1048انگوت1

2.800%7.41857%4.097%9.951.4%1742بیله سوار

25%10.61%4.67101%11.461%4.6145.1%814پارس آباد

25%4.81%0.83241%6.810%16.186.7%2827خلخال 

1.600%1.61046%1.421%2.318.2%405سرعین

1.100%2.5732%1.733%7.322.1%1284کوثر

3.400%6.12285%4.480%4.156.5%717گرمی 

7.300%6.54928%11.885%21.7149.9%3822مشگین شهر

2.700%3.41822%4.845%5.360.7%938نمین 

1.200%0.2828%1.63%7.020.9%1230نیر

100%1002630%10067125%1001316%1001270.3%17593استان اردبیل

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

نواحــی صنعتــی و تجــاری و وضعیــت واحدهــای صنعتــی موجــود: براســاس اطاعات زیرســاخت های فعالیت های صنعتــی و تجاری، 

ایــن اســتان دارای 35 شــهرک در حــال  بهره بــرداری اســت. تعــداد واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان بیــش از 2753 واحد اســت.

وضعیــت صنعــت اســتان: تعــداد واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســتان بیــش از 1316 واحــد بااشــتغال بالــغ بــر 26981 نفــر 

کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت.  کــه ســهمی حــدود 1.6 درصــد از منظــر اشــتغال صنعتــی نســبت بــه  می باشــد 

وضعیــت معــادن اســتان: اردبیــل حــدود 113 پروانــه معــدن فعــال و اشــتغال 725 نفــر دارد. مهمتریــن معــادن اســتان شــامل 

کائولــن اســت. آهــن، مرمریــت، تراورتــن، ســیلیس، عقیــق، پوکــه معدنــی، پــوزوالن و 

کشــور را در اختیــار دارد. ایــن اســتان از منظــر  کل واحدهــای صنفــی  بخــش بازرگانــی: در حــوزه بازرگانــی، اردبیــل 2.9 درصــد از 

کاال، بــا دارا بــودن 80 ســیلو، 25 ســردخانه را در ارتبــاط بــا فعالیت هــای بازرگانــی در اختیــار دارد. )جدول 4( زیرســاخت های نگهــداری 

ــه تفکیــک  گرمــی منفــک شــده اســت، برخــی از آمارهــای آن ب ــدوز در ســال 1397 از شهرســتان  ــه دلیــل آنکــه شهرســتان انگــوت در ســال 1399 و شهرســتان اصان 1.  ب
وجــود نــدارد.
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جدول 4- زیرساخت های استار اردبسا

تعدادزیرساخت ها

4تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

504مساحت شهر ک ها )هکتار(

60توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )سهم(

59تعداد انبار )عمومی صنفی(

80تعداد سیلو 

25تعداد سردخانه صنعتی

3گمرک

2-1. تولیدات عمده استار اردبسا
ح ذیل است. کشاورزی استان اردبیل به شر تولیدات عمده صنعتی، معدنی و 

کانــی غیرفلــزی، الســتیک و پاســتیک،  عمــده محصــوالت صنعتــی: صنایــع غذایــی )تبدیلــی و تکمیلــی(،  ســایر محصــوالت 

محصــوالت فلــزی فابریــک، مــواد و محصــوالت شــیمیایی، تولیــد چــوب و محصــوالت چــوب،

عمده محصوالت معدنی: طا، مس، آهن، سرب، روی،  پلی متال،  پرلیت، عقیق

ــردان،  گ ــاب  چ، آفت ــار ــات، ق ــی ج ــی، صیف گاب ــو،  ــاس، آلبال گی ــی،  ــیب زمین ــو، س ــدم، ج گن ــروری،  ــاورزی: دامپ کش ــوالت  محص

ــود، ــدس، نخ ــران، ع زعف

ح های در دست  اجرای صنعتی و معدنی استان اردبیل ارائه شده است. در جدول 5 وضعیت طر

ح های در دست اجرای صنعتی و معدنی استار اردبسا جدول 5- وضعیت طر

ح هاپبشرفت فیزیکی )درصد( حجم سرمایه گذاری )میلیارد ریال(اشتغال )نفر(تعداد طر

086219803136682 تا 20 درصد

2035141910821 تا 40 درصد

4024169110026 تا 60 درصد

60137650323896 تا 80 درصد

806538028958 تا 100 درصد

112333218190382کل

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

کــه اشــتغالی معــادل 54734 نفــر و بــا ســرمایه 452487  ح اســت  ح هــای اســتان اردبیــل 2039 طــر مطابــق جــدول فــوق تعــداد طر

میلیــارد ریالــی ایجــاد خواهــد شــد.
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ح های در دست اجرای صنعتی، معدنی در شهرستار های استار اردبسا جدول 6- وضعیت طر

سهممجموع )تعداد(100-8080.1-6060.1-4040.1-2020.1-0نام شهرستار
)درصد(

51.3%44516126835576اردبیل 

0.3%300003اصاندوز

0.2%200002انگوت

1.0%10100011بیله سوار

6.2%532012370پارس آباد

5.3%45209460خلخال 

1.4%1500116سرعین

1.8%13013320کوثر

3.5%3124239گرمی 

15.4%14545109173مشگین شهر

6.1%424416369نمین 

7.5%584214684نیر

100%8623524137651123استان اردبیل

ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

چنانچــه ســطح فنــاوری فعالیــت هــای صنعتــی اســتان اردبیــل را در چهــار ســطح فنــاوری بــاال، فنــاوری متوســط بــه بــاال، فنــاوری 

کنیــم، عمــده صنایــع ایــن اســتان در دســته بندی فنــاوری پاییــن و فنــاوری  متوســط بــه پاییــن و فنــاوری پاییــن طبقه بنــدی 

کــه در شــکل زیــر ماحظــه می شــود، 3 % صنایــع اســتان بــا فنــاوری بــاال، 23% بــا  گونــه  متوســط بــه پاییــن قــرار می گیرنــد. همــان 

فنــاوری متوســط بــه بــاال، 39% بــا فنــاوری متوســط بــه پاییــن و 35% بــا فنــاوری پاییــن هســتند.
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فناوری باال
3%
فناوری متوسط

به باال
23%

فناوری متوسط
به پایین

39%

فناوری پایین
35%

شکا 1. سطوح فناوری صنایع استار اردبسا

ح هــای صنعتــی، معدنــی و تجــاری اســتان اردبیــل« بــر اســاس اســناد ملــی و اســتانی  »برنامــه اولویت گــذاری تعریــف و تکمیــل طر

خ 1399/12/27 شــورای عالــی آمایــش( و جمع بنــدی نظــرات خبــرگان و ذی نفعــان  آمایــش ســرزمین )مصوبــه شــماره 715031 مــور

کارشناســی اســتان بــا هــدف تحقــق اهــداف اشــتغال زایی و توســعه صنعتــی، معدنــی  بخــش خصوصــی و دولتــی در نشســت های 

و تجــاری استان-شهرســتان تدویــن شــده اســت.

1-1-1. شهرستار اردبسا

شهرســتان اردبیــل بــه مرکزیــت شــهر اردبیــل یکــی از شهرســتان های اســتان اردبیــل اســت. شــهر اردبیــل در میــان دشــتی بــا همیــن 

گرفتــه و دارای  ــران جــای  کوه هــای تالــش و ســبان در شــمال غــرب فــات ای ــا و در میــان  ــام در ارتفــاع 1500متــری از ســطح دری ن

زمســتان های ســرد و تابســتان های معتــدل اســت . بــر اســاس ســر شــماری 1395جمعیــت ایــن شهرســتان بالــغ بــر 605992 نفــر 

ــال ســرد  ــاه از س ــا هشــت م ــج ت ــتان بیــن پن ــران و اس ــیر ای ــی از مناطــق سردس ــوان یک ــه عن ــتان ب ــده اســت. ایــن شهرس ــزارش ش گ

اســت. بارندگــی نیــز در تمــام فصــول وجــود دارد، ولــی شــدت آن در بهــار و پاییــز بیشــتر اســت. شهرســتان اردبیــل دارای چهــار اقلیــم 

کوهســتانی ســرد و معتــدل اســت.  گــرم، مدیترانــه ای معتــدل،  مدیترانــه ای 

1-1-1-1. ساختار موجود 

در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در 2 بخــش، وضعیــت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری شهرســتان، 

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

گرفتــه اســت.
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1-1-1-2. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار

کلیــدی در مبحــث آمایــش ســرزمین اســت. در واقــع هــدف از تخصیــص فضــا بــه فعالیــت، افزایــش  انســان، فضــا و فعالیــت، 3 عنصــر 

کلیــدی  رشــد و توســعه اقتصــادی و رفــاه جامعــه اســت. از آنجاییکــه صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان بخشــی از فعالیت هــای 

ــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت استان-شهرســتان و  ــد و محــرک رشــد اقتصــادی ب مول

چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیــت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان اردبیــل از مجمــوع 24973 

کمتــر از 3 درصــد بــا مجــوز  واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، بیــش از 97 درصــد بــا پروانــه صنفــی و 

پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 77194 نفــر اشــتغال مجــوز 

دار بخــش صمــت در شهرســتان اردبیــل، حــدود 78 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری 

صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)1( و جــدول)2(.

جدول  1. ساختار بخش صنعت شهرستار اردبسا

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

 سهم از اشتغال 
)درصد(

114131831.51

21590258810.515.3

3162250.20.2

4171798225.8

518295433.43.2

61931100.30.7

720488485.65

821111401.30.8

922101191.20.7

10235570.60.3

1124386224.43.7

12256823697.914

1326115290613.417

1427106701.24

1528597706.94.6
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سهم  از تعداد واحد اشتغال)نفر(تعداد واحدکد آیسیک رشته فعالیتردیف
)درصد(

 سهم از اشتغال 
)درصد(

1629496455.73.8

173061450.70.9

1831245272.83

193281350.90.8

2033254652.92.8

2134164481.92.7

22353570.30.3

2336336633.83.9

2437101441.20.9

254510446612.12.8

26631450.10.3

2774612347.11.4

85816906100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول  2. ساختار بخش صنفی شهرستار اردبسا

سهم )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف

3966991516تولیدی1

3954988516خدمات فنی2

118892972349توزیعی3

43061076518خدماتی4

2411560288100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

1-1-1-3. عمده محصوالت شهرستار اردبسا

کانــی غیرفلــزی، الســتیک و پاســتیک،  عمــده محصــوالت صنعتــی: صنایــع غذایــی )تبدیلــی و تکمیلــی(،  ســایر محصــوالت 

محصــوالت فلــزی فابریــک، مــواد و محصــوالت شــیمیایی، تولیــد چــوب و محصــوالت چــوب،
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عمده محصوالت معدنی: طا، مس، آهن، سرب، روی،  پلی متال،  پرلیت، عقیق

گردان، زعفران چ، آفتاب  گابی، صیفی جات، قار گیاس، آلبالو،  گندم، جو، سیب زمینی،  محصوالت کشاورزی: دامپروری، 

1-1-1-4. زیرساختهای صنعتی و معدنی شهرستار اردبسا

کیلومترمربــع مســاحت  و 606 هــزار نفــر جمعیــت بــه ترتیــب ســهم 14.3 و 47.7 درصــدی از  شهرســتان اردبیــل بــا 2217.7 

ــه جمعیــت 606 هــزار نفــری ایــن اســتان در ســال  ــا توجــه ب ــه خــود اختصــاص داده اســت. ب کل اســتان را ب مســاحت و جمعیــت 

خ بیــکاری 10.4 درصــدی دارد. بــه لحــاظ زیرســاختهای صنعتــی ایــن شهرســتان 2شــهرک صنعتــی دارد  1395، ایــن شهرســتان نــر

کــه وســعت آنهــا 781هکتــار اســت. بــر اســاس اطاعــات موجــود از واحدهــای فعــال  65 درصــد از واحدهــای صنعتــی اســتان اردبیــل 

در ایــن شهرســتان قــرار دارنــد. 

جدول 3. زیرساختهای تولید و تجارت شهرستار اردبسا

2تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

781وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی)هکتار(

65توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )سهم(

تعداد انبار

تعداد سیلو 

تعداد سردخانه صنعتی

گمرک

پایانه صادراتی

1-1-1-5. ساختار جمعیت شهرستار اردبسا

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

ــد تغییــرات آن در ســطح  خ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رون ــر ــر ن کار از منظــر شــاخص هایی نظی کمیــت نیــروی  ــرای بررســی  ب

کار و  کیفیــت نیــروی  ح نیــاز اســت  شهرستان-اســتان اســتفاده شــده اســت. بدهــی اســت بــرای بررســی عمیــق تــر در فــاز دوم طــر

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

خ بیــکاری شهرســتان  اردبیــل مربــوط بــه  آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــر

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

ح جــدول )4( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــر
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جدول 4. جمعیت شهرستار اردبسا

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

2.8%606623جمعیت )هزار نفر(

18.4%169.4200.5تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

-45.0%29.116.0جمعیت بیکار )هزار نفر(

-5.3%48.646.0نرخ مشارکت

-28.8%10.47.4نرخ بیکاری

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

جــدول )4( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان اردبیــل 2.8 درصــد رشــد داشــته، تعــداد 

کــه نشــان دهنــده بهبــود شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  افــراد شــاغل 18.4 درصــد بیشــتر شــده اســت 

1-1-1-6. ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدر و تجارت شهرستار

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

ح ذیل تبیین شــده اســت. خصوصی و دولتی اســتانی، نقشــه مطلوب توســعه صنعت، معدن و تجارت شهرســتان به شــر

1-1-1-7. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار اردبسا

بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان اردبیــل، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان اردبیــل بــه جــدول )5( برنامه ریــزی شــده 

کانــی هــای غیرفلــزی و ... از جملــه ظرفیــت هــای  ک، ســایر  اســت. صنایــع مــواد غذایــی و آشــامیدنی، تولیــد منســوجات و پوشــا

ــای  ــت ه ــه ظرفی ــیبان آن از جمل ــای پش ــت ه ــی و فعالی ــل زمین ــل و نق ــت و حم ــن ترانزی ــت. همچنی ــتان اس ــن شهرس ــی ای صنعت

بخــش بازرگانــی و خدمــات شهرســتان بیلــه ســوار اســت.
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جدول 5. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار اردبسا

بازرگانی و خدماتمعدرصنعت

تولید MDF خام ، ورقهای HPL و CPL، کاغذ دکوراتیو، 
انواع پلیمر ، چسب ، کاغذ از تحریر از ضایعات چوب و 
فرمالین ، قطعه سازی و قالب سازی ، آهن اسفنجی ، 

شمش آلیاژی قطعات خودرو ، قالب سازی ، ماشین کاری، 
مقاطع فلزی بصورت ورق ، کودهای شیمیائی ، انواع رنگ، 

رزین های صنعتی ، دوده صنعتی ، انواع نخ پلی استر 

پوکه معدنی و پوزوالن

ایجاد شهرک تخصصی فرش دستباف ،ایجاد شهرکهای 
صنفی برای انتقال صنوف مزاحم و دستفروشها ، نقش 

لجستیکی و بازرگانی ، خدمات پشتیبانی تجارت و 
بازرگانی، ایجاد مراکز اقامتی و تفریحی و مجتمع های 

شهربازی ، ایجاد مراکز خدمات رفاه 

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

1-1-1-8. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدر وتجارت در افق 1404

خ  خ بیــکاری 6.5 و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر ماحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

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

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

کــه 7.2 هــزار نفــر آن )47.7 درصــد( مربــوط بــه شهرســتان اردبیــل اســت. از ایــن  بــرای اســتان اردبیــل  15.2 هزارنفــر خواهــد بــود 

ــت.   ــده اس ــن زده ش ــر تخمی ــزار نف ــارت 2.3 ه ــدن و تج ــت، مع ــش صنع ــرای بخ ــر ب ــورد نظ ــتغال م ــداد اش ــان تع می

جدول6. پسش بسنی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستار اردبسا

تعدادافرادشاغا 
1399)هزارنفر(

جمعیت 1399 
)هزار نفر(

جمعیت بسکار 
1399)هزارنفر(

هدفگذاری اشتغال 
1404 )هزار نفر(

تعدادشغا 
موردنیاز )1404-

)1399

سهم اشتغال 
صمت )درصد(

اشتغال صمت 
)هزار نفر(

استان 
420.4130633.5435.615.239.56.0اردبیل

شهرستان 
200.562316207.87.232.82.3اردبیل

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار اردبسا 1-1-1-9. طر

ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان اردبیــل بــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایــش  طبقه بنــدی طر

ح هــای اولویتــدار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط محصــوالت غذایــی و  ح جــدول )7(، اســت. مهمتریــن طــر ســرزمین بــه شــر

کانــی غیــر فلــزی )26( و ســاخت ماشــین آالت  آشــامیدنی )15(، ســاخت مــواد و محصــوالت شــیمیایی )24(، تولیــد محصــوالت 

کــه  و تجهیــزات )29( اســت. بــا توجــه بــه اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرحهــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا 59 درصــد 

گیرنــد.  ح هــای شهرســتان اردبیــل قــرار  کمتــری را نیــاز دارنــد، می تواننــد در اولویــت طر اشــتغال زایی بیشــتر و ســرمایه 
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار اردبسا جدول 7. طر

پسشرفت اشتغال )نفر(نام واحدکد آسیک نوع پروژه
)درصد(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

1444.82آردروشن نصر-آرد گندممحصوالت غذائی وآشامیدنی ها)15(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

محصوالت ازالستیك وپاستیك)25(
سلمان امام جمعه زاده-لوازم و قطعات الستیکی ولکانیزه 

شده وسایل نقلیه )بجز تایر( 
2520.93

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

109یحیی عروضی-کابینت از چوب و اوراق فشرده چوبیمبلمان سایرمصنوعات)36(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

15540زرین سنگ حویق-برش انواع سنگ مرمرسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

1020.39مسعود کیهانی-مایع شیشه پاك کن خانگیساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

711شجاعت حاجی پور شریف بکلو-بتن سیال معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

512عزیز دنیادیده-عملیات برش کاری ورق فلزاتمحصوالت فلزی فابریکی)28(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(
رضافرهادی-انواع رنگ ساختمانی پایه آلکیدی حالی 

)روغنی(
615

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

610محمود محمودی علی کمر-ورق کارتن سه الساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(
مهام صنعت به پارس اردبیل-قالب تزریق الستیك و 

پاستیك
644.43

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

30040اکبر میرزاحسینی باروق-مینی بوسوسایل نقلیه موتوری)34(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

89رضا نظرپور-کابینت از چوب پاستیكمبلمان سایرمصنوعات)36(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

917عسگر پناهی غفار کندی-انواع آبنباتمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

3009نیك اختر آریا-انواع آب میوه مرکبات از کنسانترهمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

611پیروز نیکوکار-انواع فرآورده حجیم شده بر پایه ذرتمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(
آرتاویل توسعه تجارت-تخته فیبر خام با چگالی متوسط 

از چوب
7046.68

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

1851وحید حاتمی-کباب پز گازیساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(
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پسشرفت اشتغال )نفر(نام واحدکد آسیک نوع پروژه
)درصد(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(
پژمان رحمانی جو-درب چوبی از تخته فیبر با چگالی باال 

)HDF(
826.2

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(
کبریا آینده نگر راهبر پارسیان نوین- انواع پچ آرایشی و 

بهداشتی
1235

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

174سید اسحق عاملی-ورق و صفحه از پلی استایرن معمولیمحصوالت ازالستیك وپاستیك)25(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(
سینا پاست آرتاویل-ماشین های تزریق و اکسترودینگ 

پاستیك
144

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

5010آراز مهام فیدار-انواع بیسکویتمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(
محمد صادق محمد حسنی آتشگاه-انواع آب میوه 

مرکبات از کنسانتره
3110

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

1501جامه گستر کیان سبان-مانتو، تاری پودی، دوخته شدهپوشاك وعمل آوردن پوست خز)18(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

152سعید صادقی فرد-مگنت درب باز کن آسانسورماشین آالت ودستگاههای برقی)31(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

601مزدا داروی ایرانیان-اگزالی پاتین )ماده موثره دارویی(ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

41شیما رهنما آذر-خمیر پیتزامحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

44022.45پتروشیمی اردبیل-پروپیلنساختموادومحصوالت شیمیائی)24(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

830.22یوسف عشق پور-بتن سیال معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

5032.71فنی موج گستر دو هزارو دو-آفت کش های گیاه پایه ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

1036.7آذر حدید سبان-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)28(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

629.15آرتاویل نیرو بازیافت-کمپوست پسماند شهریساختموادومحصوالت شیمیائی)24(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

5023.45آرتاصنعت سبان-روغن پایه )تصفیه اول(کك وفراورده های حاصل ازنفت)23(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

91رامین عباسیان-تیرچه فوالدیمحصوالت فلزی فابریکی)28(
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پسشرفت اشتغال )نفر(نام واحدکد آسیک نوع پروژه
)درصد(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

1230نوید ناهیدی-محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(
فنی و مهندسی آذر آرخی اردبیل-درب کابینت از چوب و 

اوراق فشرده چوبی با روکش مصنوعی
1020

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

611عباس طرفدار اردبیل-درب تمام چوبیچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

ساخت فلزات اساسی)27(
پشم سنگ سبان-پروفیل فوالد آلیاژی )غیر از فوالد زنگ 

نزن( از ورق فوالدی
9040.24

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

940علی جلیلی پویا-کفی تریلروسایل نقلیه موتوری)34(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

750.74مکائیل عزیزی قشاقی-مبلمان خانگی چوبیمبلمان سایرمصنوعات)36(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

3511فوالد سبان گداخت ایمن-کاسه چرخ خودروی سواریوسایل نقلیه موتوری)34(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

4313زغال گوهر سیاه سبان-زغال از ضایعات منابع سلولزیساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(
مجتبی حبیب پور-محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن 

معمولی
620

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

وسایل نقلیه موتوری)34(
عظیم مازم-انواع جعبه و محفظه پاستیکی برای حمل 

و نقل و بسته بندی کاالها
1025

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

836.43امیر نقی زاده محجوب-خدمات ساخت تراشکاری فلزاتمحصوالت فلزی فابریکی)28(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

155روشن ثابت وند-مانتو، تاری پودی، دوخته شدهپوشاك وعمل آوردن پوست خز)18(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

محصوالت فلزی فابریکی)28(
تخصصی طراحی صنعتی وقالب سازی آرتا-خدمات 

ساخت تراشکاری فلزات
401

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(
آرتان شهیر طب طیور-انواع داروی دامپزشکی به شکل 

پودر
1635.09

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

9025.55شها شهبازی-نوار بهداشتیساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

1811بابك رضایی افشار-انواع ضدعفونی کننده بر پایه الکلساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

1412داریوش شعبانی-روغن پایه تصفیه مجددکك وفراورده های حاصل ازنفت)23(



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

24

پسشرفت اشتغال )نفر(نام واحدکد آسیک نوع پروژه
)درصد(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

301فرید فعال پور-محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

رادیوتلویزیون وسایل ارتباط)32(
جواد جعفری فروزین-سازه فلزی ثابت نگهدارنده پنل 

خورشیدی
4013.75

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

1401دارو سازی رازی فارمد آراز-انواع آمپول ضد حساسیتساختموادومحصوالت شیمیائی)24(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

مبلمان سایرمصنوعات)36(
دیانا پاست آذر سبان-مصنوعات کوچك مقیاس )مدل 

های( غیر الکتریکی
1020.79

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

3035آذر عرش سبان-کابل یو اس بیرادیوتلویزیون وسایل ارتباط)32(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

25100اکبر اسداله زاده- شستشو ودانه بندی شن وماسه سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

1185آرتا شن اردبیل- شستشو ودانه بندی شن وماسه سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

599.96مسعود آقازاده-کابینت از چوب و اوراق فشرده چوبیچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

1485.21امیر لشکری-غلتك های الستیکیساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

1561.07توکا تجارت تابان-سایه چشمساختموادومحصوالت شیمیائی)24(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

1170.19واحه کار-درب آسانسورساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

892.94ایپك بافت یادگار پدر-طناب از پلی اتیلنمحصوالت ازالستیك وپاستیك)25(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

790.19فرزاد محمودی ججین-بتن سیال معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

2264.39وحید زالی اصل-کابینت از چوب و اوراق فشرده چوبیچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

860.43محسن داننده بقرآبادی-فیلم تك الیه پلی پروپیلن سادهمحصوالت ازالستیك وپاستیك)25(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

محصوالت ازالستیك وپاستیك)25(
بیوك نعمت زاده-انواع جعبه و محفظه پاستیکی برای 

حمل و نقل و بسته بندی کاالها
490.71

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

660.08رضا حاج حسینی-انواع شامپوها به جز شامپو طبیساختموادومحصوالت شیمیائی)24(



استار اردبسا

25

پسشرفت اشتغال )نفر(نام واحدکد آسیک نوع پروژه
)درصد(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

960.91پریسا رحیمی-کابینت از چوب و اوراق فشرده چوبیمبلمان سایرمصنوعات)36(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(
تولیدی خوشه سرخ آنالی-نوشیدنی میوه ای بدون گاز 

)دارای کنسانتره میوه(
2560.75

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

960.32روح اله حبیبی-لوله از پلی اتیلن سه الیه بدون فلزمحصوالت ازالستیك وپاستیك)25(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

860.3علی ایران نژاد-ظروف یکبار مصرف پاستیکی )اسفنجی(بازیافت)37(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

3560.45رضا چاکرعباسی-انواع بیسکویتمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(
مهدی احدی-سنگ ساختمانی تزیینی ساخته شده از 

خرده سنگ و مات رزین
860.95

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

2560.68پرویز سرداری-فیلتر آب )غیر خودرویی(ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(
موسسه غیر تجاری خیریه سخای کوثر طاب اردبیل-

نیتروژن
2062.93

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

محصوالت ازالستیك وپاستیك)25(
صغرا رزقی انزابی-کیسه بدون بافت پاستیکی چند الیه 

از پلی اتیلن
860.93

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

970.34بهنام رحیم زاده گورادل-کابین آسانسورساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

960.58سردار حق زاده-انواع آب گرم کن برقی خانگیساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

10070.21آکام فلز سوله-ریخته گری فوالدساخت فلزات اساسی)27(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

1590.19تقی شاهی زارع-شن و ماسه شستشو و دانه بندی شدهسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

5091.29روبه توکلی اول-کفپوش و دیوارپوش چوب پاستیكمحصوالت ازالستیك وپاستیك)25(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

1071.41ره جویان صنعت کوشا-پمپ سانتریفیوژ جریان شعاعیساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

1771.45ابریشم برگ نارین-ظروف یکبار مصرف کاغذیساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

1284.19فاطمه امیرزاده قیه چمن-جعبه کارتنساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(
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پسشرفت اشتغال )نفر(نام واحدکد آسیک نوع پروژه
)درصد(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

5065حسن نیازی میرك-انواع شکاتمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

10065.19جاوید برزگر محمد بیگی-گرم کن ورزشیمبلمان سایرمصنوعات)36(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

2080.69محمد بابایی سقرلو-انواع اسکلت فوالدی ساختمانیمحصوالت فلزی فابریکی)28(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

9061.21آرتا پیشرو آرش فراز-کابین آسانسورساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

15092.28رویای هفت آسمان سبان-انواع میوه منجمدمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

ساخت فلزات اساسی)27(
تعاونی فوالد سازان دژ بنیاد آیار سبان-میله و میلگرد از 

جنس فوالد آلیاژی به جز فوالد زنگ نزن
12067.65

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

محصوالت ازالستیك وپاستیك)25(
پارس شیمی بیستون-روکش مامینه )کاغذ دکوراتیو 

آغشته به رزین مامین(
18076.16

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

محصوالت فلزی فابریکی)28(
فرشید حسن زاده و اباصلت نوری خانکندی-قطعات 

فوالدی سقف کاذب
971.19

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

4061.25لوله سازی خاوران سبان-کاغذ از کربنات کلسیممحصوالت ازالستیك وپاستیك)25(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

1393.69کمال الدین پارسائی شیخ احمد-رنگرزی نخ پشمیساخت منسوجات)17(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(
وحدت کمالی علی بابالو-محصوالت بتنی غیر مسلح از 

بتن سبك گازی
1470.03

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

1560.46افزار نوآوران صبا-انواع درب اتوماتیكساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(
غامرضا یوسفی اصل-اوراق فشرده چوبی با روکش 

مامینه
1260.2

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

استخراج سایرمعادن)14(
حسین ذاتی آبی بگلو-مصالح سنگی ساختمانی شستشو 

و دانه بندی شده )شن،ماسه، ریگ، سنگ و باالست(
1166.4

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

30061.71فوالد انصار سبان-میله و میلگرد از جنس فوالد زنگ نزنساخت فلزات اساسی)27(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

1261.28اسد ملك زاده-صفحه و ورق فوم )ابر( نرم از پلی اورتانمحصوالت ازالستیك وپاستیك)25(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(
آرتا قلب بهسان طب-انواع سرم و الکترولیت مورد مصرف 

انسانی
22084.18
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پسشرفت اشتغال )نفر(نام واحدکد آسیک نوع پروژه
)درصد(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

ساخت فلزات اساسی)27(
آرتا فوالد شمال غرب-پروفیل فوالد آلیاژی )غیر از فوالد 

زنگ نزن( از ورق فوالدی
4560.48

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

12082.54آرتاویل کوالك-فرمالینساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

10095.9قزل شیمی لیان-حشره کش ها )فرموله شده(ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(
سلیم آقائی-تخته چند الیه خام روکش شده با کاغذ 

مامینه
4560.86

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(
رحیم رشید عیسی لو-سایر انواع نان گندم حجیم بجز 

نان سوخاری
1260.13

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

2565.71منوچهر انصاری فرد-ریخته گری فوالدمحصوالت فلزی فابریکی)28(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

1460.53آرتا پلیمر دی بافت-کیسه پلی پروپیلن بافته شده سادهساخت منسوجات)17(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

1460.23امیر پیری عزیزلو-انواع شامپوها به جز شامپو طبیساختموادومحصوالت شیمیائی)24(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

884.96محمد فرزانه پیرالقر-بتن سیال معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

4070.5رسا صدر سبان الکترونیك-لپ تاپماشین آالت ودستگاههای برقی)31(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

990.25عیسی دهقان خلیل کندی-دستکش نخی روکش دارپوشاك وعمل آوردن پوست خز)18(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

792.04رضا بقائی ایوریق-درب چوبی پرسیمبلمان سایرمصنوعات)36(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

4260.26جواد جباری-مانتو، تاری پودی، دوخته شدهپوشاك وعمل آوردن پوست خز)18(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

1260.22کندو داران آروند سبان-بسته بندی عسلسایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

560.21پایا پلیمرسبان-ظروف پلی اتیلنمحصوالت ازالستیك وپاستیك)25(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

860.93علی لطفی-محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(
کامپوزیت ساز آلوارس-روکش چوبی با ضخامت کمتر از 1 

میلی متر
562.23
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پسشرفت اشتغال )نفر(نام واحدکد آسیک نوع پروژه
)درصد(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

ماشین آالت ودستگاههای برقی)31(
فرید تاج مهر-پولك زنی و منگنه کاری ورق فلزی 

)پانچینگ(
985.72

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

10061.77اسقاط خودروی آرتا صنعت کشاورز-ریخته گری فوالدساخت فلزات اساسی)27(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

1561.34تولیدی نایس درب آرتا سبان-درب ایمنی ساختمانمحصوالت فلزی فابریکی)28(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

مبلمان سایرمصنوعات)36(
تامین سامان میاد آسیا-مصنوعات کوچك مقیاس )مدل 

های( غیر الکتریکی
560.43

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

993.19احمد گل محمدپور-بسته بندی حبوبات و غات و برنجسایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

1160.93حبیب اله نجفی-کاه کودك نخیپوشاك وعمل آوردن پوست خز)18(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

2561.48تعاونی605آردسازی سبان-آرد سمولینامحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

15060.07ریخته گری دقیق آرتا-ریخته گری فوالدساخت فلزات اساسی)27(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(
تعاونی فراز بتن سبان-محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن 

معمولی
860.84

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

1296.55حیات گاز سبان-نیتروژنساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

3575.08الکترونیك پردازش سبان-انواع پین فلزیماشین آالت ودستگاه های برقی)31(

1-1-2. شهرستار بسله سوار

شهرســتان بیلــه ســوار  بــه مرکزیــت شــهر بیلــه ســوار یکــی از شهرســتان های مــرزی اســتار اردبســا اســت. بیلــه ســوار شــهری اســت 

در مــرز جمهــوری آذربایجــان و  در شــمال اســتان اردبیــل واقــع شده اســت. بــر اســاس ســر شــماری 1395جمعیــت ایــن شهرســتان 

گــرم در تابســتار  گــزارش شــده اســت . بیله ســوار دارای آب و هــوای معتــدل و مرطــوب در زمســتار و نســبتًا  بالــغ بــر 51404 نفــر 

کنان پیلــه ســوار اســت.  گمــرک، پیشــه اصلــی ســا اســت. کشــاورزی و بازرگانــی از طریــق 

1-1-2-1. ساختار موجود 

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

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

گرفتــه اســت. مــورد بررســی قــرار 



استار اردبسا

29

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

کلیــدی در مبحــث آمایــش ســرزمین اســت. در واقــع هــدف از تخصیــص فضــا بــه فعالیــت،  انســان، فضــا و فعالیــت، 3 عنصــر 

افزایــش رشــد و توســعه اقتصــادی و رفــاه جامعــه اســت. از آنجاییکــه صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان بخشــی از فعالیت هــای 

کلیــدی مولــد و محــرک رشــد اقتصــادی بــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان-

شهرســتان و چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیــت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان بیلــه ســوار از 

مجمــوع 1877 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، حــدود 99 درصــد بــا پروانــه صنفــی و حــدود 1 

درصــد بــا مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 4997 نفــر 

اشــتغال مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان بیلــه ســوار، حــدود 93 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز 

ــدول)2(. ــدول)1( و ج ــند ج ــاغل می باش ــی ش ــرداری صنعت ــه بهره ب پروان

جدول 1. ساختار بخش صنعت شهرستار بسله سوار

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

2%5%18ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(1

3%10%29ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(2

7%5%125ساخت منسوجات)17(3

6%5%122ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(4

30%30%6106سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(5

11%15%339محصوالت ازالستیك وپاستیك)25(6

33%20%4118محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(7

8%10%227محصوالت فلزی فابریکی)28(8

100%100%20354جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 2. ساختار بخش صنفی شهرستار بسله سوار

سهم )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف

32080017تولیدی1

30576316خدمات فنی2
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سهم )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف

1035258856توزیعی3

19749311خدماتی4

18574643100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

1-1-2-3. عمده محصوالت شهرستار بسله سوار

کانــی غیرفلــزی، محصــوالت از الســتیک و پاســتیک،   عمده محصوالت صنعتی: صنایــع غذایــی )تبدیلــی و تکمیلــی(،  محصــوالت 

محصــوالت فلــزی فابریکی

عمده محصوالت معدنی: طا، مس، آهن، سرب، روی،  پلی متال،  پرلیت، عقیق

گنــدم، جــو، ســیب زمینــی، پیــاز، حبوبــات، صیفــی جــات، تــوت فرنگــی، فنــدق، هندوانــه،  کشــاورزی: دامپــروری،  محصــوالت 

چ خربــزه، قــار

1-1-2-4. زیرساختهای صنعتی و معدنی شهرستار بسله سوار

کیلومترمربــع مســاحت  و 51404 نفــر جمعیــت بــه ترتیــب ســهم 10 و 4 درصــدی از مســاحت و  شهرســتان بیلــه ســوار بــا 1782.2 

خ بیــکاری 12.5  کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت 51 هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــر جمعیــت 

کــه وســعت آن 10هکتــار اســت. بــر اســاس  درصــدی دارد. بــه لحــاظ زیرســاختهای صنعتــی ایــن شهرســتان 1 ناحیــه صنعتــی دارد 

اطاعــات موجــود 1.5 درصــد از واحدهــای صنعتــی اســتان اردبیــل در ایــن شهرســتان قــرار دارنــد. 

جدول 3. زیرساختهای تولید و تجارت شهرستار بسله سوار

1تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

10وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی )هکتار(

توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )سهم(

تعداد انبار

تعداد سیلو 

تعداد سردخانه صنعتی

گمرک

پایانه صادراتی
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1-1-2-5. ساختار جمعیت شهرستار بسله سوار

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

ــد تغییــرات آن در ســطح  خ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رون ــر ــر ن کار از منظــر شــاخص هایی نظی کمیــت نیــروی  ــرای بررســی  ب

کار و  کیفیــت نیــروی  ح نیــاز اســت  شهرستان-اســتان اســتفاده شــده اســت. بدهــی اســت بــرای بررســی عمیــق تــر در فــاز دوم طــر

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

خ بیــکاری شهرســتان بیلــه ســوار مربــوط بــه  آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــر

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

ح جــدول )4( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــر

جدول 4. جمعیت شهرستار بسله سوار

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

3.1%51.453.0جمعیت )هزار نفر(

13.3%15.017.0تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

-64.3%2.81جمعیت بیکار )هزار نفر(

-5.3%48.646.0نرخ مشارکت

-25.6%16.812.5نرخ بیکاری

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

جــدول )4( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان بیلهســوار 3.1 درصــد رشــد داشــته، تعــداد 

کــه نشــان دهنــده بهبــود شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  افــراد شــاغل 13.3 درصــد بیشــتر شــده اســت 

1-1-2-6. ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدر و تجارت شهرستار

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

ح ذیل تبیین شــده اســت. خصوصی و دولتی اســتانی، نقشــه مطلوب توســعه صنعت، معدن و تجارت شهرســتان به شــر

1-1-2-7. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار بسله سوار

بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان ، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان بیلــه ســوار بــه جــدول)5( برنامه ریــزی شــده اســت. 

ایــن شهرســتان در رشــته فعالیــت هــای صنعتــی مــواد غذایــی و آشــامیدنی، تولیــد منســوجات و تولیــد ماشــین آالت و تجهیــزات 

طبقــه بنــدی نشــده دارای پتانســیل اســت. همچنیــن فعالیتهــای بازرگانــی از جملــه فعالیتهــای حمــل و نقــل زمینــی و حمــل و 

کمکــی حمــل و نقــل و ... دارای ظرفیــت اســت. نقــل از طریــق خطــوط لولــه، فعالیــت هــای پشــتیبانی و 
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جدول 5. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار بسله سوار

بازرگانی و خدماتمعدرصنعت

نشاسته ، گلوکز ، گلوتن از آرد ، فرآوری سویا ، انواع قطعات 
و ادوات کشاورزی ، محصوالت و قطعات پاستیکی تزریقی 

، انواع فیلم های پاستیکی تزریقی 
مصالح ساختمانی 

توریسم سامت ، ایجاد مراکز تشخیص پزشکی ، احیاء 
بازارچه مرزی ، ایجاد روستا بازار ، نقش لجستیکی و 

بازرگانی ، مناطق آزاد تجاری بازارچه های مرزی و خدمات 
پشتیبانی تجارت و بازرگانی 

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

1-1-2-8. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدر وتجارت در افق 1404

خ  خ بیــکاری 6.5 و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر ماحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

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

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

کــه 615 نفــر )4 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان بیلــه ســوار اســت. از ایــن میــان تعــداد  ــود  اســتان اردبیــل 15197 نفــر خواهــد ب

ــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 248 نفــر تخمیــن زده شــده اســت.  اشــتغال مــورد نظــر ب

گذاری اشتغال شهرستار بسله سوار جدول 6. پسش بسنی جمعیت و هدف 

تعدادافرادشاغا 
1399 )هزار نفر(

جمعیت 
1399)هزارنفر(

جمعیت بسکار 
1399)هزارنفر(

هدفگذاری اشتغال 
1404 )هزار نفر(

تعدادشغا مورد 
نیاز)139-1404(

سهم اشتغال 
صمت )درصد(

اشتغال صمت 
)هزار نفر(

420.4130633.5435.615.240.46.0استان اردبیل

1752.81.417.60.614.60.2بیله سوار

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار بسله سوار 1-1-2-9. طر

ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان بیلــه ســوار بــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایــش  طبقه بنــدی طر

کانــی هــای غیرفلــزی،  ســاخت ماشــین آالت  کــه متمرکــز بــر رشــته فعالیــت هــای محصــوالت از  ح جــدول)7(، اســت  ســرزمین بــه شــر

و تجهیــزات، تولیــد محصــوالت از الســتیک و پاســتیک و محصــوالت فلــزی فابریکــی اســت. بــا توجــه بــه اولویتهــای تعییــن شــده 

کمتــری را نیــاز دارنــد، میتواننــد در اولویــت  کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه  ســایر طرحهــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا 59 درصــد 

گیرنــد.  طرحهــای شهرســتان بیلــه ســوار قــرار 
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار بسله سوار جدول 7. طر

پسشرفت اشتغال )نفر(نام واحدکد آسیک نوع پروژه
)درصد(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

سایرمحصوالت کانی 
غیرفلزی)26(

علی محمدی-محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن 
536معمولی

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

ساخت ماشین آالت 
1827.17برادران اسدی-انواع کلتیواتوروتجهیزات)29(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

محصوالت ازالستیك 
1351.5سید ابوالفضل موسوی-شیلنگ تك الیه پی وی سیوپاستیك)25(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

محصوالتفلزی 
فابریکی)28(

فرید بردبار-قوطی )پروفیل( فوالد ساده کربنی و کم 
940.05آلیاژی )سایز 10 سانتیمتر و باالتر( از ورق فوالدی

1-1-3. شهرستار پارس آباد

شهرســتان پــارس آبــاد بــه مرکزیــت شــهر پــارس آبــاد دومیــن شــهر بــزرگ اســتان اردبیــل از نظــر جمعیــت  اســت. شهرســتان پارس آبــاد 

از شــمال غربــی تــا شــمال شــرقی بــا مــرز آذربایجــان، از جنــوب شــرقی تــا جنــوب بــا شهرســتان بیله ســوار و از جنــوب غربــی بــا 

گــزارش شــده  ــر 177601 نفــر  ــغ ب ــر اســاس ســر شــماری 1395جمعیــت ایــن شهرســتان بال شهرســتان اصانــدوز همســایه اســت. ب

گــرم قــرار دارد.  ــا  ــا آب و هوایــی معتــدل ت کــه در جلگــه ای همــوار ب اســت . پارس آبــاد منطقــه ای اســت 

1-1-3-1.  ساختار موجود 

در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در 2 بخــش، وضعیــت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری شهرســتان، عمده 

محصــوالت صنعتــی، معدنــی و کشــاورزی شهرســتان و همچنیــن وضعیت جمعیت و اشــتغال موجــود مورد بررســی قرار گرفته اســت.

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

کلیــدی در مبحــث آمایــش ســرزمین اســت. در واقــع هــدف از تخصیــص فضــا بــه فعالیــت، افزایــش  انســان، فضــا و فعالیــت، 3 عنصــر 

کلیــدی  رشــد و توســعه اقتصــادی و رفــاه جامعــه اســت. از آنجاییکــه صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان بخشــی از فعالیت هــای 

ــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت استان-شهرســتان و  ــد و محــرک رشــد اقتصــادی ب مول

ــاد از مجمــوع  ــارس آب ــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان پ ــه ایــن فعالیــت هــا از اهــداف ن چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا ب

7195 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، حــدود 99 درصــد بــا پروانــه صنفــی و حــدود  1 درصــد بــا 

مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 19189 نفــر اشــتغال 

ــه  ــا مجــوز پروان ــاد، حــدود 93 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی ب ــارس آب مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان پ

ــدول )2(. ــدول )1( و ج ــند ج ــاغل می باش ــی ش ــرداری صنعت بهره ب
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جدول1. ساختار بخش صنعت شهرستار پارس آباد

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

12%12%11168استخراج سایرمعادن)14(1

2%2%227پوشاك وعمل آوردن پوست خز)18(2

1%2%216چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(3

1%2%217دباغی -چرم -کیف-چمدان-کفش)19(4

2%1%130ساخت فلزات اساسی)27(5

2%3%326ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(6

2%5%530ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(7

5%3%370ساخت منسوجات)17(8

3%2%237ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(9

1%5%519ساختمان)45(10

0%1%16سایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(11

20%26%24284سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(12

0%1%14مبلمان سایرمصنوعات)36(13

3%5%542محصوالت ازالستیك وپاستیك)25(14

44%24%23632محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(15

2%4%429محصوالت فلزی فابریکی)28(16

941437100100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول2. ساختار بخش صنفی شهرستار پارس آباد

سهم )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف

1276319018تولیدی1

1254313518خدمات فنی2

3562890550توزیعی3

1009252314خدماتی4

710117753100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف
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1-1-3-3. عمده محصوالت شهرستار پارس آباد

کانی غیرفلزی، محصوالت غذایی و آشامیدنی، محصوالت شیمیایی، عمده محصوالت صنعتی: سایر محصوالت 

عمده محصوالت معدنی: طا، مس، آهن، سرب، روی،  پلی متال،  پرلیت، عقیق

گیاس، آلو، نخود، عدس، زردآلو کلزا، سویا، هلو، انار، سیب،  محصوالت کشاورزی: دامپروری، فندق، صیفی جات،  زیتون، 

1-1-3-4. زیرساختهای صنعتی و معدنی شهرستار پارس آباد

کیلومترمربــع مســاحت  و 177601 نفــر جمعیــت بــه ترتیــب ســهم 7.9 و 14درصــدی از مســاحت و  شهرســتان پــارس آبــاد بــا 1406.9 

خ بیــکاری 12.5  کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت 177 هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــر جمعیــت 

ــعت آن 114  ــه وس ک ــی دارد  ــه صنعت ــی و 1 ناحی ــهرک صنعت ــتان 1 ش ــن شهرس ــی ای ــاختهای صنعت ــاظ زیرس ــه لح ــدی دارد. ب درص

هکتــار اســت. بــر اســاس اطاعــات موجــود از واحدهــای فعــال 7.4 درصــد از واحدهــای صنعتــی اســتان اردبیــل در ایــن شهرســتان 

قــرار دارنــد. 

1-1-3-5. زیرساختهای تولید و تجارت شهرستار پارس آباد

جدول 3. زیرساختهای تولید و تجارت شهرستار بسله سوار

2تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

114وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی )هکتار(

توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )سهم(

تعداد انبار

تعداد سیلو 

تعداد سردخانه صنعتی

گمرک

پایانه صادراتی

1-1-3-6. ساختار جمعیت شهرستار پارس آباد

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

ــد تغییــرات آن در ســطح  خ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رون ــر ــر ن کار از منظــر شــاخص هایی نظی کمیــت نیــروی  ــرای بررســی  ب

کار و  کیفیــت نیــروی  ح نیــاز اســت  شهرستان-اســتان اســتفاده شــده اســت. بدهــی اســت بــرای بررســی عمیــق تــر در فــاز دوم طــر

کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یابــی شــود. کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص هــای 
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خ بیــکاری شهرســتان پــارس آبــاد مربــوط بــه  آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــر

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

ح جــدول )4( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــر

جدول 4. جمعیت شهرستار پارس آباد

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

2.8%177.6182.6جمعیت )هزار نفر(

24.6%47.258.8تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

-47.8%94.7جمعیت بیکار )هزار نفر(

-5.3%48.646نرخ مشارکت

-24.2%16.512.5نرخ بیکاری

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

ــته،  ــد داش ــد رش ــاد 2.8 درص ــارس آب ــتان پ ــت شهرس ــر، جمعی ــاله اخی ــی دوره 5 س ــه ط ــود اینک ــا وج ــت ب ــهود اس ــدول )4( مش ج

ــت.  ــتان اس ــتغال شهرس ــت اش ــود وضعی ــده بهب ــان دهن ــه نش ک ــت  ــده اس ــتر ش ــد بیش ــاغل 24.6 درص ــراد ش ــداد اف تع

1-1-3-7. ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدر و تجارت شهرستار

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

ح ذیل تبیین شــده اســت. خصوصی و دولتی اســتانی، نقشــه مطلوب توســعه صنعت، معدن و تجارت شهرســتان به شــر

1-1-3-8. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار پارس آباد

بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان ، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان پــارس آبــاد بــه جــدول)5( برنامه ریــزی شــده اســت. 

صنایــع مــواد غذایــی و آشــامیدنی و تولیــد منســوجات، صنایــع چــرم و تولیــد ماشــین آالت از جملــه ظرفیــت هــای صنعتــی ایــن 

ــتغال زایــی ایــن  ــوان در اش ــی ت ــاری م ــاد مناطــق آزاد تج ــل و ایج ــل و نق ــتیکی و حم ــات لجس ــتان اســت. همچنیــن خدم شهرس

گیــرد. شهرســتان در بخــش بازرگانــی و خدمــات مــورد توجــه قــرار 
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جدول5. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار پارس آباد

بازرگانی و خدماتمعدرصنعت

انواع ریسندگی نخ ، خمیر کاغذ ، کاغذ و کارتن و تکمیل 
صنایع سلولزی ، محصوالت پاستیکی ، مخازن پاستیکی 

بزرگ ، لوله های چند جداره و تجهیزات آبیاری قطره ای 
مصالح ساختمانی 

ایجاد پایانه صادرات میوه ، ایجاد روستا بازار ، نقش 
لجستیکی و بازرگانی ،مناطق آزاد تجاری و خدمات 

پشتیبانی تجارت و بازرگانی ، خدمات لجستیکی و بازرگانی 

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین )1399( و نقطه نظرات سازمان صمت استانی.

1-1-3-9. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدر وتجارت در افق 1404

خ  خ بیــکاری 6.5 و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر ماحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

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

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

کــه 2125 نفــر  )14 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان پــارس آبــاد اســت. از ایــن میــان تعــداد  اســتان اردبیــل 15197 نفــر خواهــد بــود 

اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت  300 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

گذاری اشتغال شهرستار پارس آباد جدول 6. پسش بسنی جمعیت و هدف 

تعدادافرادشاغا 
1399 )هزار نفر(

جمعیت 1399 
)هزارنفر(

جمعیت بسکار 
1399 )هزارنفر(

هدفگذاری اشتغال1404 
)هزار نفر(

تعدادشغا مورد 
نیاز  )13-1404(

سهم اشتغال 
صمت )درصد(

اشتغال 
 صمت  

)هزار نفر(

استان 
420.4130633.5435.615.240.46.1اردبیل

58.81824.761.02.114.10.3پارس آباد

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار پارس آباد 1-1-3-10. طر

ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان پــارس آبــاد بــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایــش  طبقه بنــدی طر

ح هــای اولویتــدار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه صنایــع مــواد غذایــی  ح جــدول )7(، اســت. مهمتریــن طــر ســرزمین بــه شــر

کانــی غیــر فلــزی )26( اســت. بــا توجــه بــه  و آشــامیدنی )15(، تولیــد محصــوالت از الســتیک و پاســتیک )25( و تولیــد محصــوالت 

کمتــری را نیــاز  کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه  اولویتهــای تعییــن شــده ســایر طرحهــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا 59 درصــد 

گیرنــد.  دارنــد، میتواننــد در اولویــت طرحهــای شهرســتان پــارس آبــاد قــرار 
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار پارس آباد جدول 7. طر

پسشرفت اشتغال )نفر(نام واحدکد آسیکنوع پروژه
)درصد(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
محصوالت ازالستیك وپاستیك)25(دردصد پیشرفت

کیهان درگاه وندکبلو-انواع جعبه و محفظه 
پاستیکی برای حمل و نقل و بسته بندی 

کاالها
933.99

نیمه تمام بین 1 تا 59 
1720.45معصومه غفاریان-انواع پوره میوه و سبزیجاتمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(دردصد پیشرفت

نیمه تمام بین 1 تا 59 
956.45آذرکیمیا صنعت مغان-اوره با پوشش گوگردیساختموادومحصوالت شیمیائی)24(دردصد پیشرفت

نیمه تمام باالی 60 
2070.99دام ایات مغان-انواع خامه استریلیزهمحصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(درصد پیشرفت فیزیکی

نیمه تمام باالی 60 
بهنام محمدی انگوت-دستمال کاغذی ساختکاغذومحصوالت کاغذی)21(درصد پیشرفت فیزیکی

1063.93جعبه ای

نیمه تمام باالی 60 
استخراج سایرمعادن)14(درصد پیشرفت فیزیکی

پارس تحکیم سهند-مصالح سنگی ساختمانی 
شستشو و دانه بندی شده )شن،ماسه، ریگ، 

سنگ و باالست(
1886.03

نیمه تمام باالی 60 
علی رزاقی-انواع جعبه و محفظه پاستیکی محصوالت ازالستیك وپاستیك)25(درصد پیشرفت فیزیکی

1180.39برای حمل و نقل و بسته بندی کاالها

نیمه تمام باالی 60 
1561.23همت آقائی-نوار آبیاری از پلی اتیلنمحصوالت ازالستیك وپاستیك)25(درصد پیشرفت فیزیکی

نیمه تمام باالی 60 
880.81آوای نسیم ارس-سیم خاردارمحصوالت فلزیفابریکی)28(درصد پیشرفت فیزیکی

نیمه تمام باالی 60 
660.03رضا لطفی نژاد-بتن سیال معمولیسایرمحصوالت کانیغیرفلزی)26(درصد پیشرفت فیزیکی

نیمه تمام باالی 60 
460.43زهرا پایدار-گلدوزی بر روی پوشاكپوشاك وعمل آوردن پوستخز)18(درصد پیشرفت فیزیکی

نیمه تمام باالی 60 
786.44کیا بتن-بتن سیال معمولیسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(درصد پیشرفت فیزیکی
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1-1-4. شهرستار خلخال 

ــز آن شــهر خلخــال اســت. ایــن شهرســتان از طــرف شــمال  شهرســتان خلخــال در جنــوب اســتان اردبیــل واقــع شده اســت و مرک

گیــان از طــرف جنــوب بــه شهرســتان طــارم در اســتان زنجــان و از طــرف مغــرب  کوثــر از طــرف شــرق بــه اســتان  بــه شهرســتان 

گــزارش  بــه شهرســتان میانــه  محــدود  می شــود . بــر اســاس ســر شــماری 1395جمعیــت ایــن شهرســتان بالــغ بــر 86731 نفــر 

ــای  ــاظ موقعیت ه ــه لح ــت ب ــرد اس ــتان های س ــدل و زمس ــتان های معت ــوا دارای تابس ــاظ آب وه ــه از لح ــن منطق ــت. ای ــده اس ش

گــرم معدنــی اســت.  کوهســتانی ایــن منطقــه دارای جالبتریــن منابــع آب هــای  جغرافیایــی و شــرایط 

1-1-4-1. ساختار موجود 

در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در 2 بخــش، وضعیــت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری شهرســتان، 

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

گرفتــه اســت.

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

کلیــدی در مبحــث آمایــش ســرزمین اســت. در واقــع هــدف از تخصیــص فضــا بــه فعالیــت، افزایــش  انســان، فضــا و فعالیــت، 3 عنصــر 

کلیــدی  رشــد و توســعه اقتصــادی و رفــاه جامعــه اســت. از آنجاییکــه صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان بخشــی از فعالیت هــای 

ــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت استان-شهرســتان و  ــد و محــرک رشــد اقتصــادی ب مول

چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیــت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان خلخــال از مجمــوع 3302 

واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، حــدود 98 درصــد بــا پروانــه صنفــی و حــدود 6 درصــد بــا مجــوز 

پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 9062 نفــر اشــتغال مجــوز 

دار بخــش صمــت در شهرســتان خلخــال ، حــدود 89 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری 

صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)1( و جــدول)2(.

جدول 1. ساختار بخش صنعت شهرستار خلخال 

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

13312422.5

214783118.7

4371520.5

51813023

6203248525.9

71934354.5
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سهم از اشتغال )درصد(سهم  از تعداد واحد )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدکد آیسیک رشته فعالیتردیف

10211720.7

112921731.8

132435055

167431751.8

1726182473025.8

18631320.3

213121231.3

22362930.9

242543073

251581271313.2

26281720.7

61959100100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 2. ساختار بخش صنفی شهرستار خلخال 

سهم )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف

498124515تولیدی1

4781195115خدمات فنی2

1670417552توزیعی3

595148818خدماتی4

32418103100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

1-1-4-3. عمده محصوالت شهرستار خلخال 

کانی های غیرفلزی عمده محصوالت صنعتی: مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع 

عمده محصوالت معدنی: طا، مس، آهن، سرب، روی،  پلی متال،  پرلیت، عقیق

کشاورزی: گندم، جو، سیب زمینی، حبوبات، هلو، سیب، صیفی جات محصوالت 
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1-1-4-4. زیرساختهای صنعتی و معدنی شهرستار خلخال 

کیلومترمربــع مســاحت  و 86731 نفــر جمعیــت بــه ترتیــب ســهم 16.0 و  6.8 درصــدی از مســاحت  شهرســتان خلخــال بــا 2860.1 

خ بیــکاری 16.9  کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت 87 هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــر و جمعیــت 

کــه وســعت آن111  درصــدی دارد. بــه لحــاظ زیرســاختهای صنعتــی ایــن شهرســتان 1 شــهرک صنعتــی و 2 ناحیــه صنعتــی دارد 

هکتــار اســت. بــر اســاس اطاعــات موجــود از واحدهــای فعــال 4.6 درصــد از واحدهــای صنعتــی اســتان اردبیــل در ایــن شهرســتان 

قــرار دارنــد. 

جدول 3.  زیرساختهای تولید و تجارت شهرستار خلخال 

3تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

111وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی)هکتار(

توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )سهم(

تعداد انبار

تعداد سیلو 

تعداد سردخانه صنعتی

گمرک

پایانه صادراتی

1-1-4-5. ساختار جمعیت شهرستار خلخال 

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

ــد تغییــرات آن در ســطح  خ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رون ــر ــر ن کار از منظــر شــاخص هایی نظی کمیــت نیــروی  ــرای بررســی  ب

کار و  کیفیــت نیــروی  ح نیــاز اســت  شهرستان-اســتان اســتفاده شــده اســت. بدهــی اســت بــرای بررســی عمیــق تــر در فــاز دوم طــر

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

خ بیــکاری شهرســتان خلخــال  مربــوط بــه  آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــر

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

ح جــدول )4( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــر
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جدول 4. جمعیت شهرستار خلخال 

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

2.9%86.789.2جمعیت )هزار نفر(

30.5%2228.7تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

-64.1%6.42.3جمعیت بیکار )هزار نفر(

-5.3%48.646.0نرخ مشارکت

-26.0%16.912.5نرخ بیکاری

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

جــدول )4( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان خلخــال  2.9 درصــد رشــد داشــته، تعــداد 

کــه نشــان دهنــده بهبــود شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  افــراد شــاغل 30.5 درصــد بیشــتر شــده اســت 

1-1-4-6. ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدر و تجارت شهرستار

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

ح ذیل تبیین شــده اســت. خصوصی و دولتی اســتانی، نقشــه مطلوب توســعه صنعت، معدن و تجارت شهرســتان به شــر

1-1-4-7. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار خلخال 

ــت.  ــده اس ــزی ش ــدول)5( برنامه ری ــه ج ــال  ب ــتان خلخ ــعه شهرس ــوب توس ــه مطل ــتان ، نقش ــش اس ــوب آمای ــند مص ــاس س ــر اس ب

کانــی هــای  کاغــذی و تولیــد  کاغــذ و محصــوالت  صنایــع مــواد غذایــی و آشــامیدنی، منســوجات، تولیــد محصــوالت چوبــی، تولیــد 

ــا ســاختمان مــی  ــز فعالیــت هــای مرتبــط ب ــزی از پتانســیل هــای صنعتــی شهرســتان خلخــال اســت. در حــوزه خدمــات نی غیرفل

ــد از جملــه ظرفیت هــای ایــن شهرســتان در ایجــاد اشــتغال باشــد.  توان

جدول 5. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار خلخال 

بازرگانی و خدماتمعدرصنعت

صنعت سیمان ، فرآوری فرو سیلیس ، ماشین آالت صنایع 
MDF، غذایی

تراورتن ، خاکهای 
صنعتی ، مس ، آهن 

ایجاد خوشه تولید پوشاک ، بازرچه صنعتی و صنایع 
دستی ، خدمات گردشگری 

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین )1399( و نقطه نظرات سازمان صمت استانی.

1-1-4-8. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدر وتجارت در افق 1404

خ  خ بیــکاری 6.5 و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر ماحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 
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ح جــدول )6(،  مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــر

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

کــه 1037 هــزار نفــر )6.8 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان خلخــال  اســت. از ایــن میــان  اســتان اردبیــل 15197 هــزار نفــر خواهــد بــود 

تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 419 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 6. پسش بسنی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستار خلخال 

تعداد افراد شاغا 
1399 )هزار نفر(

جمعیت 
1399)هزارنفر(

جمعیت بسکار 
1399)هزارنفر(

هدفگذاری اشتغال 
1404 )هزار نفر(

تعداد شغا مورد 
نیاز )139-1404(

سهم اشتغال 
صمت)درصد(

اشتغال صمت 
)هزارنفر(

420.4130633.5435.615.240.46.1استان اردبیل

28.789.22.329.71.0340.00.4خلخال 

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار خلخال  1-1-4-9. طر

ــش  ــات آمای ــرار دادن ماحظ ــر ق ــا مدنظ ــال  ب ــتان خلخ ــارت شهرس ــدن و تج ــت، مع ــش صنع ــعه بخ ــای توس ح ه ــدی طر طبقه بن

ح هــای اولویتــدار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه محصــوالت از  ح جــدول)7(، اســت. مهمتریــن طــر ســرزمین بــه شــر

کانــی غیــر فلــزی )26( و مبلمــان )36( اســت. بــا توجــه بــه اولویتهــای تعییــن شــده  الســتیک و پاســتیک )25(، تولیــد محصــوالت 

کمتــری را نیــاز دارنــد، میتواننــد در اولویــت  کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه  ســایر طرحهــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا 59 درصــد 

گیرنــد.  طرحهــای شهرســتان خلخــال  قــرار 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار خلخال جدول 7. طر

پسشرفت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحدکد آسیک نوع پروژه

نیمه تمام بین 1 تا 59 دردصد 
گل سنگ خلخال-شن و ماسه شستشو و استخراج سایرمعادن)14(پیشرفت 

123دانه بندی شده

نیمه تمام بین 1 تا 59 دردصد 
پیشرفت 

محصوالت از الستیك و 
پاستیك)25(

سعید دست افشان-قطعات و لوازم غیر 
711سازه ای پاستیکی ساختمان

نیمه تمام بین 1 تا 59 دردصد 
پیشرفت 

محصوالت غذائی 
وآشامیدنی ها)15(

رضا روشن نیا هره دشت-انواع آب معدنی 
203طبیعی

نیمه تمام بین 1 تا 59 دردصد 
پیشرفت 

چوب ومحصوالت چوبی 
بجز مبل)20(

نئوپان خلخال-نئوپان خام )تخته خرده 
25041.2چوب( از چوب

نیمه تمام باالی 60 درصد 
استخراج سایرمعادن)14(پیشرفت فیزیکی 

جبرائیل نگاری- مصالح سنگی 
ساختمانی دانه بندی شده )شن،ماسه، 

ریگ، سنگ و باالست(
766.58
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پسشرفت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحدکد آسیک نوع پروژه

نیمه تمام باالی 60 درصد 
پیشرفت فیزیکی 

ساخت ماشین آالت 
وتجهیزات)29(

عادل مردعلی زاده-قالب اکسترود 
761.24الستیك و پاستیك

نیمه تمام باالی 60 درصد 
پیشرفت فیزیکی 

سایرمحصوالت کانی 
غیرفلزی)26(

اسرافیل هدایتی چالگر-محصوالت بتنی 
862.48غیر مسلح از بتن معمولی

نیمه تمام باالی 60 درصد 
پیشرفت فیزیکی 

سایرمحصوالت کانی 
غیرفلزی)26(

توحید شاطری علی آباد-محصوالت بتنی 
1987.19غیر مسلح از بتن معمولی

نیمه تمام باالی 60 درصد 
علی جعفری-تجهیزات بدنسازی به جز مبلمان سایرمصنوعات)36(پیشرفت فیزیکی 

890.69تردمیل و دوچرخه بدنسازی

نیمه تمام باالی 60 درصد 
پیشرفت فیزیکی 

سایرمحصوالت کانی 
غیرفلزی)26(

پیشرو صنعت زرین خلخال-محصوالت 
2370.34بتنی غیر مسلح از بتن معمولی

نیمه تمام باالی 60 درصد 
مرتضی حمداله زاده-مبلمان خانگی مبلمان سایرمصنوعات)36(پیشرفت فیزیکی 

660.5چوبی

نیمه تمام باالی 60 درصد 
پیشرفت فیزیکی 

محصوالت غذائی 
وآشامیدنی ها)15(

شرکت مه روز هرو آ-انواع آب معدنی 
1361.93طبیعی

نیمه تمام باالی 60 درصد 
پیشرفت فیزیکی 

ساخت موادومحصوالت 
شیمیائی)24(

بهشت خلخال-صابون حمام و دست 
2062.23شویی

1-1-5. شهرستار سرعین 

کیلومتــری غــرب اردبیــل اســت. ایــن شــهر بــه علــت چشــمه های آبگــرم فــراوان شــهرت دارد و یکــی  کوچــک در 30  ســرعین شــهری 

گردشــگری در اســتان اردبیــل اســت.  ارتفــاع متوســط شــهر از ســطح دریــا 1650 متــر می باشــد. بــر اســاس ســر شــماری  از مناطــق 

کوهســتانی ســرد و معتدل اســت.  گــزارش شــده اســت. این شهرســتان دارای اقلیم  1395جمعیــت ایــن شهرســتان بالــغ بــر 18200 نفــر 

1-1-5-1.  ساختار موجود 

در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در 2 بخــش، وضعیــت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری شهرســتان، 

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

گرفتــه اســت.

1-1-5-2. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار

کلیــدی در مبحــث آمایــش ســرزمین اســت. در واقــع هــدف از تخصیــص فضــا بــه فعالیــت، افزایــش  انســان، فضــا و فعالیــت، 3 عنصــر 

کلیــدی  رشــد و توســعه اقتصــادی و رفــاه جامعــه اســت. از آنجاییکــه صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان بخشــی از فعالیت هــای 

ــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت استان-شهرســتان و  ــد و محــرک رشــد اقتصــادی ب مول
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چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیــت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان ســرعین  از مجمــوع 1056 

واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، حــدود 99 درصــد بــا پروانــه صنفــی و حــدود 1 درصــد بــا مجــوز 

پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 4051 نفــر اشــتغال مجــوز 

دار بخــش صمــت در شهرســتان ســرعین ، حــدود 65 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری 

صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)1( و جــدول)2(.

جدول 1. ساختار بخش صنعت شهرستار سرعین 

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

13%10%145ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33(1

5%20%218استخراج سایرمعادن)14(2

1%10%15ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(3

2%10%18سایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(4

27%30%391سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(5

51%20%2171محصوالت ازالستیك وپاستیك)25(6

13%10%145ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33(7

10338100100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول2. ساختار بخش صنفی شهرستار سرعین 

سهم )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف

972439تولیدی1

551385خدمات فنی2

549137352توزیعی3

34586333خدماتی4

10462615100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف
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1-1-5-3. عمده محصوالت شهرستار سرعین 

عمده محصوالت صنعتی: کانی های غیرفلزی، محصوالت شیمیایی، محصوالت از الستیک و پاستیک

عمده محصوالت معدنی: طا، مس، آهن، سرب، روی،  پلی متال،  پرلیت، عقیق

کلزا گیاس، آلبالو، سیب زمینی،  گندم، جو، زعفران، عدس، نخود، سیب،  کشاورزی: دامپروری،  محصوالت 

1-1-5-4. زیرساختهای صنعتی و معدنی شهرستار سرعین 

ــه ترتیــب ســهم 2.1و 1.4درصــدی از مســاحت و  ــع مســاحت  و 18200 نفــر جمعیــت ب کیلومترمرب ــا 373.6   شهرســتان ســرعین ب

خ بیــکاری 7.4  ــا توجــه بــه جمعیــت 18هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــر کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. ب جمعیــت 

درصــدی دارد. بــه لحــاظ زیرســاختهای صنعتــی ایــن شهرســتان فاقــد شــهرک و  ناحیــه صنعتــی مــی باشــد. بــر اســاس اطاعــات 

موجــود از واحدهــای فعــال 0.8 درصــد از واحدهــای صنعتــی اســتان اردبیــل در ایــن شهرســتان قــرار دارنــد.

جدول 3. زیرساخت های تولید و تجارت شهرستار سرعین 

0تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

0وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی )هکتار(

0توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )سهم(

تعداد انبار

تعداد سیلو 

تعداد سردخانه صنعتی

گمرک

پایانه صادراتی

1-1-5-5. ساختار جمعیت شهرستار سرعین 

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

خ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رونــد تغییــرات آن در ســطح  کار از منظــر شــاخص هایی نظیــر نــر کمیــت ســرعینوی  بــرای بررســی 

کار  کیفیــت ســرعینوی  ح نیــاز اســت  شهرستان-اســتان اســتفاده شــده اســت. بدهــی اســت بــرای بررســی عمیــق تــر در فــاز دوم طــر

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

خ بیــکاری شهرســتان ســرعین  مربــوط بــه  آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــر

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

ح جــدول )4( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــر
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جدول 4. جمعیت شهرستار سرعین 

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

4.4%18.219.0جمعیت )هزار نفر(

20.0%56تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

-70.0%10.3جمعیت بیکار )هزار نفر(

-90.5%48646نرخ مشارکت

-31.5%12.48.5نرخ بیکاری

کــه از جــدول )4( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان ســرعین  4.4 درصــد رشــد  همانطــور 

کــه نشــان دهنــده بهبــود شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  داشــته، تعــداد افــراد شــاغل 20 درصــد بیشــتر شــده اســت 

1-1-5-6. ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدر و تجارت شهرستار

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

ح ذیل تبیین شــده اســت. خصوصی و دولتی اســتانی، نقشــه مطلوب توســعه صنعت، معدن و تجارت شهرســتان به شــر

1-1-5-7. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار سرعین 

بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان ، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان ســرعین  بــه جــدول)5-5( برنامه ریــزی شــده اســت. 

قــرار دارد. همچنیــن خدمــات  ایــن شهرســتان در رشــته فعالیــت صنایــع غذایــی و آشــامیدنی  مهمتریــن پتانســیل صنعتــی 

ــد. ــتان باش ــن شهرس ــی ای ــش بازارگان ــای بخ ــیل ه ــد از پتانس ــی توان ــز م ــی نی ــگری و تفریح گردش

جدول 5. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار سرعین 

بازرگانی و خدماتمعدرصنعت

صنایع غذایی ، صنایع مربوط به آب معدنی و انواع 
خدمات گردشگری و هتل داری، توریسم فروش و سامت، پوکه معدنی و پوزوالنآشامیدنی ، صنایع خوشه عسل 

بازارچه سنتی، صنایع دستی و عسل، گیاهان دارویی 

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین )1399( و نقطه نظرات سازمان صمت استانی.

1-1-5-8. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدر وتجارت در افق 1404

خ  خ بیــکاری 6.5 و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر ماحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

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

کــه در ســال 1404 تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز بــرای  پیش بینــی و هدفگــذاری شــده اســت. بررســی هــای انجــام شــده نشــان میدهــد 
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کــه 6.2 هــزار نفــر )1.4 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان ســرعین  اســت. از ایــن میــان  اســتان اردبیــل 435.6 هــزار نفــر خواهــد بــود 

تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت  95 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

گذاری اشتغال شهرستار سرعین  جدول 6. پسش بسنی جمعیت و هدف 

تعداد افراد شاغا 
1399 )هزار نفر(

جمعیت 1399 
)هزارنفر(

جمعیت بسکار 
1399)هزارنفر(

هدفگذاری اشتغال 
1404 )هزار نفر(

تعداد شغا مورد نیاز 
)1399-1404(

سهم اشتغال 
صمت )درصد(

اشتغالصمت 
)هزارنفر(

420.4130633.5435.615.240.46.1استان اردبیل

618.70.36.20.24.040.1سرعین 

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار سرعین  1-1-5-9. طر

طبقه بنــدی طرح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجارت شهرســتان ســرعین  با مدنظر قــرار دادن ماحظات آمایش ســرزمین 

بــه شــرح جــدول)7(، اســت. مهمتریــن طــرح هــای اولویتــدار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه صنایــع مــواد غذایــی و آشــامیدنی 

کانــی غیــر فلــزی )26( اســت. بــا توجــه بــه اولویتهــای تعییــن شــده ســایر طرحهــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1  )15( و تولیــد محصــوالت 

گیرنــد.  کمتــری را نیــاز دارنــد، میتواننــد در اولویــت طرحهــای شهرســتان ســرعین  قــرار  کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه  تــا 59 درصــد 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار سرعین جدول 7. طر

پسشرفت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحدکد آسیک نوع پروژه

نیمه تمام باالی 
نوین سبك ساز سبان-محصوالت بتنی غیر سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(60 درصد

10561.73مسلح از بتن معمولی

نیمه تمام 1 تا 
آب معدنی نگین سبان-انواع آب معدنی محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(59 درصد

5556.45طبیعی

کوثر  1-1-6. شهرستار 

گیــوی در اســتان اردبیــل واقــع شــده  اســت و حــدود 1500 متــر ارتفــاع  از ســطح دریاســت. ایــن  ــا مرکزیــت شــهر  ــر ب کوث شهرســتان 

شهرســتان از شــمال بــا شهرســتان اردبیــل، از شــرق بــا شهرســتان خلخــال، از غــرب و جنــوب بــا شهرســتان های نیــر و میانــه 

گــزارش شــده اســت. ایــن منطقــه از  همســایه اســت . بــر اســاس ســر شــماری 1395جمعیــت ایــن شهرســتان بالــغ بــر 22127 نفــر 

لحــاظ آب وهــوا دارای تابســتان های معتــدل و زمســتان های ســرد اســت . 

1-1-6-1. ساختار موجود 

در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در 2 بخــش، وضعیــت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری شهرســتان، عمده 

محصــوالت صنعتــی، معدنــی و کشــاورزی شهرســتان و همچنیــن وضعیت جمعیت و اشــتغال موجــود مورد بررســی قرار گرفته اســت.
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1-1-6-2. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار

کلیــدی در مبحــث آمایــش ســرزمین اســت. در واقــع هــدف از تخصیــص فضــا بــه فعالیــت، افزایــش  انســان، فضــا و فعالیــت، 3 عنصــر 

کلیــدی  رشــد و توســعه اقتصــادی و رفــاه جامعــه اســت. از آنجاییکــه صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان بخشــی از فعالیت هــای 

ــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت استان-شهرســتان و  ــد و محــرک رشــد اقتصــادی ب مول

ــر  از مجمــوع 753  کوث ــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان  ــه ایــن فعالیــت هــا از اهــداف ن چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا ب

واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، حــدود 97 درصــد بــا پروانــه صنفــی و حــدود 3 درصــد بــا مجــوز 

پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 2080 نفــر اشــتغال مجــوز 

ــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری  ــر ، حــدود 88 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی ب کوث دار بخــش صمــت در شهرســتان 

صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)1( و جــدول)2(.

کوثر  جدول 1. ساختار بخش صنعت شهرستار 

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

4%5%19ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33(1

34%24%585استخراج سایرمعادن)14(2

4%5%19پوشاك وعمل آوردن پوست خز)18(3

2%5%14چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(4

2%5%16ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(5

4%10%210ساخت منسوجات)17(6

4%5%19ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(7

43%33%7107سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(8

2%5%14مبلمان سایرمصنوعات)36(9

3%5%17محصوالت ازالستیك وپاستیك)25(10

21250100100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب
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کوثر  جدول 2. ساختار بخش صنفی شهرستار 

سهم )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف

13032518تولیدی1

11829516خدمات فنی2

38295552توزیعی3

10225514خدماتی4

7321830100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

کوثر  1-1-6-3. عمده محصوالت شهرستار 

کانی غیرفلزی، منسوجات عمده محصوالت صنعتی: محصوالت 

عمده محصوالت معدنی: طا، مس، آهن، سرب، روی،  پلی متال،  پرلیت، عقیق

کلزا، یونجه، چغندر قند گندم، جو، زعفران، آلبالو، سیب، نخود،  گیاس،  کشاورزی: دامپروری،  محصوالت 

کوثر  1-1-6-4. زیرساختهای صنعتی و معدنی شهرستار 

کوثــر بــا 1259.4کیلومترمربــع مســاحت  و 22127 نفــر جمعیــت بــه ترتیــب ســهم 7.1و 1.7درصــدی از مســاحت و  شهرســتان 

خ بیــکاری 7.1  کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت 22 هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــر جمعیــت 

کــه وســعت آن111 هکتــار اســت. بــر اســاس  درصــدی دارد. بــه لحــاظ زیرســاختهای صنعتــی ایــن شهرســتان 1 شــهرک صنعتــی دارد 

اطاعــات موجــود از واحدهــای فعــال 1.6 درصــد از واحدهــای صنعتــی اســتان اردبیــل در ایــن شهرســتان قــرار دارنــد. 

کوثر  جدول 3.  زیرساختهای تولید و تجارت شهرستار 

1تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

20وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی    )هکتار(

توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )سهم(

تعداد انبار

تعداد سیلو 

تعداد سردخانه صنعتی

گمرک

پایانه صادراتی
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کوثر  1-1-6-5. ساختار جمعیت شهرستار 
کمیــت آن نقــش مهمــی در تولیــد ایفــا میکنــد. بــر ایــن اســاس  کیفیــت و  کــه  کلیــدی تولیــد اســت  کار یکــی از عوامــل  نیــروی 
ــد تغییــرات آن در ســطح  خ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رون ــر ــر ن کار از منظــر شــاخص هایی نظی کمیــت نیــروی  ــرای بررســی  ب
کار و  کیفیــت نیــروی  ح نیــاز اســت  شهرستان-اســتان اســتفاده شــده اســت. بدهــی اســت بــرای بررســی عمیــق تــر در فــاز دوم طــر

ــی شــود. کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یاب کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص هــای 
ــه  ــوط ب ــر  مرب کوث ــتان  ــکاری شهرس خ بی ــر ــکاران و ن ــداد بی ــال، تع ــت فع ــت، جمعی ــده از جمعی ــر ش ــمی منتش ــار رس ــن آم آخری
خ بیــکاری اســتان تــا ســال 1399 بــه صــورت ســاالنه توســط مرکــز امــار ایــران  ســال 1395 اســت. همچنیــن آمــار رســمی جمعیــت، نــر

ح جــدول )4( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــر

کوثر  جدول 4. جمعیت شهرستار 

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

2.7%22.122.7جمعیت )هزار نفر(

0.0%7.37.3تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

-25.0%0.80.6جمعیت بیکار )هزار نفر(

-5.3%48.646.0نرخ مشارکت

-42.7%12.47.1نرخ بیکاری

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

ــر  2.7 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  کوث ــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان  جــدول )4( مشــهود اســت ب

خ بیــکاری  خ مشــارکت، وضعیــت اشــتغال شهرســتان بهبــود یافتــه و نــر کاهــش نــر افــراد شــاغل تغییــری نکــرده اســت. امــا بواســطه 

کاهــش یافتــه اســت. 

1-1-6-6. ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدر و تجارت شهرستار

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

ح ذیل تبیین شــده اســت. خصوصی و دولتی اســتانی، نقشــه مطلوب توســعه صنعت، معدن و تجارت شهرســتان به شــر

کوثر  1-1-6-7. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار 

کوثــر  بــه جــدول)5( برنامه ریــزی شــده اســت. مــواد  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان ، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان 

کانــی هــای غیرفلــزی ظرفیــت هــای بخــش صنعــت و فعالیــت هــای مرتبــط بــا ســاختمان  غذایــی و آشــامیدنی، تولیــد منســوجات و 

کوثــر اســت.  از جملــه ظرفیــت هــای بخــش بازرگانــی شهرســتان 
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کوثر  جدول 5. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار 

بازرگانی و خدماتمعدرصنعت

قطعات پاستیکی صنایع برق و الکترونیک ، صنایع 
کانی های غیر فلزی و فلزی شامل سنگ های تزئینی و 

مصالح ساختمانی 
توسعه خدمات گردشگری پرلیت ، تراورتن

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین )1399( و نقطه نظرات سازمان صمت استانی.

1-1-6-8. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدر وتجارت در افق 1404

خ  خ بیــکاری 6.5 و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر ماحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

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

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

کوثــر  اســت. از ایــن میــان تعــداد  کــه 8 هــزار نفــر )1.7 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان  اســتان اردبیــل435.6 هــزار نفــر خواهــد بــود 

اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 90 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

کوثر  جدول 6. پسش بسنی جمعیت و همدفگذاری اشتغال شهرستار 

تعداد افراد شاغا 
1399 )هزار نفر(

جمعیت 1399 
)هزارنفر(

جمعیت بسکار 
1399)هزارنفر(

هدفگذاری اشتغال 
1404 )هزار نفر(

تعداد شغا مورد 
نیاز )1399-1404(

سهم اشتغال 
صمت)درصد(

اشتغال صمت 
)هزار نفر(

420.4130633.5435.615.240.46.1استان اردبیل

7.322.70.67.60.260.340.1کوثر 

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

کوثر  ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار  1-1-6-9. طر

کوثــر  بــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایش ســرزمین  ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان  طبقه بنــدی طر

ح هــای اولویتــدار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه محصــوالت از الســتیک و  ح جــدول)7(، اســت. مهمتریــن طــر بــه شــر

کانــی هــای غیرفلــزی و مبلمــان اســت.  پاســتیک، ســاخت ماشــین آالت و تجهیــزات، 
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کوثر  ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار  جدول 7. طر

پسشرفت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحدکد آسیک نوع پروژه

نیمه تمام بین 1 تا 59 
2716.75هرو آسان بر ملل-پله برقیساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(دردصد پیشرفت 

نیمه تمام باالی 60 
محصوالت ازالستیك وپاستیك)25(درصد پیشرفت فیزیکی 

حجت امین دخت-انواع جعبه و محفظه 
پاستیکی برای حمل و نقل و بسته بندی 

کاالها
899.88

نیمه تمام باالی 60 
محمد اسدی-درب کابینت از چوب و اوراق چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(درصد پیشرفت فیزیکی 

462.93فشرده چوبی با روکش مصنوعی

نیمه تمام باالی 60 
محمد صادق لوکیوی-کابینت از چوب و اوراق مبلمان سایرمصنوعات)36(درصد پیشرفت فیزیکی 

962.93فشرده چوبی

نیمه تمام باالی 60 
عمران مومان چابهار-محصوالت بتنی مسلح سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(درصد پیشرفت فیزیکی 

5668.72پیش تنیده از انواع بتن سبك

نیمه تمام باالی 60 
داش قوم باغرو-شن و ماسه شستشو و دانه استخراج سایرمعادن)14(درصد پیشرفت فیزیکی 

1083.25بندی شده

گرمی 1-1-7. شهرستار 

گرمــی در شــمال  اســتان  گرمــی یکــی از شهرســتان های اســتان اردبیــل اســت. شهرســتان  گرمــی بــه مرکزیــت شــهر  شهرســتان 

کلیبر)آذربایجــار شــرقی( از  گرفتــه و از شــمال بــا شهرســتان های بسلــه ســوار و پارس آبــاد، از غــرب بــا شهرســتار  اردبیــل قــرار 

ــه دامنــه  گرمــی از جنــوب ب ــا جمهــوری آذربایجــار همســایه  اســت. شهرســتان  ــا شهرســتان مشگین شــهر و از شــرق ب جنــوب ب

ــر اســاس  ــه بالهــارود محــدود می شــود.. ب کوه هــای خروســلو از غــرب بــه رود دره رود و از شــرق ب کوه هــای صلــوات، از شــمال بــه 

گرمــی ماننــد اغلــب نواحــی ایــران  گــزارش شــده اســت. شهرســتان  ســر شــماری 1395جمعیــت ایــن شهرســتان بالــغ بــر 76901 نفــر 

ــه  ــبت ب ــی نس گرم ــوای  ــد. آب و ه ــبتًا ســرد می باش ــتان های نس ــرم و زمس گ ــبتًا  ــتان های نس ــا تابس ــی نیمــه خشــک ب دارای اقلیم

اغلــب نواحــی و شهرســتان های اســتان اردبیــل معتــدل و مایــم می باشــد. آب و هــوای ایــن شهرســتان خصوصــًا در شــرق، تــا 

ــدازه ای تحــت تأثیــر آب و هــوای منطقــه خــزر و توالــش می باشــد.  ان

1-1-7-1.  ساختار موجود 

در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در 2 بخــش، وضعیــت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری شهرســتان، 

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

گرفتــه اســت.

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

کلیــدی در مبحــث آمایــش ســرزمین اســت. در واقــع هــدف از تخصیــص فضــا بــه فعالیــت، افزایــش  انســان، فضــا و فعالیــت، 3 عنصــر 
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کلیــدی  رشــد و توســعه اقتصــادی و رفــاه جامعــه اســت. از آنجاییکــه صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان بخشــی از فعالیت هــای 

ــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت استان-شهرســتان و  ــد و محــرک رشــد اقتصــادی ب مول

گرمــی از مجمــوع 2318  چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیــت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان 

واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، حــدود 99 درصــد بــا پروانــه صنفــی و حــدود 1 درصــد بــا مجــوز 

پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 6966 نفر اشــتغال مجوزدار 

گرمــی، حــدود 82 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری  بخــش صمــت در شهرســتان 

صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)1( و جــدول)2(.

گرمی جدول 1. ساختار بخش صنعت شهرستار 

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

6%3%170ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33(1

2%9%319استخراج سایرمعادن)14(2

1%3%17پوشاك وعمل آوردن پوست خز)18(5

1%3%110ساخت فلزات اساسی)27(9

67%15%5837ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(11

1%6%214ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(13

12%39%13147سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(17

2%3%120ماشین آالت ودستگاههای برقی)31(21

7%9%389محصوالت ازالستیك وپاستیك)25(24

3%9%340محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(25

331253100100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

گرمی جدول2. ساختار بخش صنفی شهرستار 

سهم )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف

404101018تولیدی1

419104818خدمات فنی2

1187296852توزیعی3

27568812خدماتی4
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سهم )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف

22855713100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

گرمی 1-1-7-3. عمده محصوالت شهرستار 

عمده محصوالت صنعتی: کانی غیر فلزی، ماشین آالت و تجهیزات، مواد غذایی و آشامیدنی	 

عمده محصوالت معدنی: طا، مس، آهن، سرب، روی،  پلی متال،  پرلیت، عقیق	 

کلزا، یونجه، سیب زمینی	  کشاورزی: دامپروری، زردآلو، آلبالو، گیاس، زعفران، بادام زمینی، به،  عدس،  محصوالت 

گرمی 1-1-7-4. زیرساختهای صنعتی و معدنی شهرستار 

کیلومترمربــع مســاحت  و 76901 نفــر جمعیــت بــه ترتیــب ســهم 11.6 و 6 درصدی از مســاحت و جمعیت  گرمــی بــا 2049  شهرســتان 

خ بیــکاری 7.1 درصــدی  کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت 76 هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــر

کــه وســعت آنهــا 42 هکتار اســت.  دارد. بــه لحــاظ زیرســاختهای صنعتــی ایــن شهرســتان 2 شــهرک صنعتــی و 1 ناحیــه صنعتــی دارد 

بــر اســاس اطاعــات موجــود از واحدهــای فعــال 2.5 درصــد از واحدهــای صنعتــی اســتان اردبیــل در ایــن شهرســتان قــرار دارنــد. 

گرمی جدول 3. زیرساختهای تولید و تجارت شهرستار 

1تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

42وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی )هکتار(

توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )سهم(

تعداد انبار

تعداد سیلو 

تعداد سردخانه صنعتی

گمرک

پایانه صادراتی

گرمی 1-1-7-5. ساختار جمعیت شهرستار 

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

ــد تغییــرات آن در ســطح  خ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رون ــر ــر ن کار از منظــر شــاخص هایی نظی کمیــت نیــروی  ــرای بررســی  ب

کار و  کیفیــت نیــروی  ح نیــاز اســت  شهرستان-اســتان اســتفاده شــده اســت. بدهــی اســت بــرای بررســی عمیــق تــر در فــاز دوم طــر

ــی شــود. کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یاب کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص هــای 
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ــه  ــوط ب گرمــی مرب خ بیــکاری شهرســتان  ــر آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و ن

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

ح جــدول )4( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــر

گرمی جدول 4. جمعیت شهرستار 

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

2.9%76.979.1جمعیت )هزار نفر(

14.9%22.125.4تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

-35.5%3.12.0جمعیت بیکار )هزار نفر(

-42.7%12.47.1نرخ مشارکت

-5.3%48.646.0نرخ بیکاری

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

گرمــی 2.9 درصــد رشــد داشــته، تعــداد  جــدول )4( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان 

ــه نشــان دهنــده بهبــود شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  ک ــراد شــاغل  14.9 درصــد بیشــتر شــده اســت  اف

1-1-7-6.  ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدر و تجارت شهرستار

در ایــن بخــش بــا بررســی اســناد ملــی و اســتانی مصــوب آمایــش ســرزمین و همچنین نظرســنجی از خبرگان و ذی نفعــان بخش های 

ح ذیل تبیین شــده اســت. خصوصــی و دولتــی اســتانی، نقشــه مطلــوب توســعه صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان به شــر

گرمی 1-1-7-7. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار 

گرمــی بــه جــدول)5( برنامه ریــزی شــده اســت. تولیــد  بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان ، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان 

ــی  گرمــی در بخــش صنعــت اســت. در بخــش بازرگان ــه ظرفیــت هــای شهرســتان  منســوجات و مــواد غذایــی و آشــامیدنی از جمل

نیــز بازارچــه هــای مــرزی، مناطــق ویــژه اقتصــادی و فعالیــت هــای مرتبــط بــا ســاختمان پتانســیل هــای ایــن شهرســتان هســتند. 

گرمی جدول 5. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار 

بازرگانی و خدماتمعدرصنعت

قطعات شیر آالت صنعتی ، آبکاری قطعات فلزی ، مصالح 
مناطق آزاد تجاری ، مناطق ویژه اقتصادی استان ، ایجاد مصالح ساختمانی ساختمانی 

بازارچه های مرزی ، تولید فرش و تابلو فرش ابریشم 

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین )1399( و نقطه نظرات سازمان صمت استانی.
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1-1-7-8. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدر وتجارت در افق 1404

خ  خ بیــکاری 6.5 و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر ماحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

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

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

گرمــی اســت. از ایــن میــان  کــه 26.4 هــزار نفــر )6.1 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان  اســتان اردبیــل 435.6 هــزار نفــر خواهــد بــود 

تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 175 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

گرمی جدول 6. پسش بسنی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستار 

تعداد افراد شاغا 
1399 )هزار نفر(

جمعیت 1399 
)هزار نفر(

جمعیت بسکار 
1399)هزارنفر(

هدفگذاری اشتغال 
1404 )هزار نفر(

تعداد شغا مورد 
نیاز )1399-1404(

سهم اشتغال 
صمت )درصد(

اشتغال صمت 
)هزار نفر(

420/4130633/5435/615/240/46/1استان اردبیل

25/579/1226/40/9140/40.2گرمی

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

گرمی ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار  1-1-7-9. طر

گرمــی بــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایــش  ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان  طبقه بنــدی طر

ح هــای اولویتــدار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه صنایــع الســتیک و  ح جــدول)7(، اســت. مهمتریــن طــر ســرزمین بــه شــر

پاســتیک)25( و ســاخت ماشــین آالت و تجهیــزات)29( اســت. 

گرمی ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار  جدول 7. طر

پسشرفت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحدکد آسیک نوع پروژه

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

سایرمحصوالت کانی 
غیرفلزی)26(

شن و ماسه سرو آغاجی مغان-با مسئولیت محدود- 
957شستشو ودانه بندی شن وماسه 

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

ساخت ماشین آالت 
3730.54بارش هر زمان-شیرآالت بهداشتی معمولیوتجهیزات)29(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

وسایل نقلیه 
1118.49رضا عباسی-فیلتر هوای کابین خودروموتوری)34(

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

سایرمحصوالت کانی 
غیرفلزی)26(

میراسام گنجی آق تپه-محصوالت بتنی غیر مسلح 
529.54از بتن معمولی

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

ساخت ماشین آالت 
1251.2کشت کاالکار-عمیق کار کشاورزیوتجهیزات)29(
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پسشرفت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحدکد آسیک نوع پروژه

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

کامپیوتروفعالیتهای 
051.38مسعود فتوحی-استخراج رمز ارزمربوطه)72(

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

محصوالت ازالستیك 
وپاستیك)25(

سید امامعلی موسوی-انواع جعبه و محفظه 
765.84پاستیکی برای حمل و نقل و بسته بندی کاالها

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

محصوالت ازالستیك 
وپاستیك)25(

 سیدمرتضی میرعبدالهی-
1261.7دستکش الستیکی صنعتی

نیمه تمام باالی 60 
درصد پیشرفت فیزیکی 

ساخت ماشین آالت 
وتجهیزات)29(

سید سیروس قیاسی اینی علیا-شیرآالت بهداشتی 
4063.61معمولی

1-1-8. شهرستار مشکین شهر 

 مشگین شــهردر 92کیلومتــری بــا مرکــز اســتان قــرار داشــته و در همســایگی شــهرهای پــارس آبــاد و اهــر در اســتان آذربایجــار 

ــر  ــرار دارد. ب ــا ق ــوده و در ارتفــاع 1400 متــری از ســطح دری ــه تبریــز ب ــرار داشــته و دومیــن مســیر اصلــی از اســتان اردبســا ب شــرقی ق

گــزارش شــده اســت. ایــن شهرســتان دارای چهــار اقلیــم  اســاس ســر شــماری 1395جمعیــت ایــن شهرســتان بالــغ بــر 149941 نفــر 

کوهســتانی ســرد اســت.  ــه ای معتــدل، اســتپی ســرد و  ــرم و خشــک، مدیتران گ ــه ای  مدیتران

 1-1-8-1. ساختار موجود 

در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در 2 بخــش، وضعیــت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری شهرســتان، 

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

گرفتــه اســت.

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

کلیــدی در مبحــث آمایــش ســرزمین اســت. در واقــع هــدف از تخصیــص فضــا بــه فعالیــت، افزایــش  انســان، فضــا و فعالیــت، 3 عنصــر 

کلیــدی  رشــد و توســعه اقتصــادی و رفــاه جامعــه اســت. از آنجاییکــه صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان بخشــی از فعالیت هــای 

ــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت استان-شهرســتان و  ــد و محــرک رشــد اقتصــادی ب مول

چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیــت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان مشــکین شــهر  از مجمــوع 

5008 واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، حــدود 98 درصــد بــا پروانــه صنفــی و حــدود 2 درصــد بــا 

مجــوز پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 14624 نفــر اشــتغال 

مجــوز دار بخــش صمــت در شهرســتان مشــکین شــهر ، حــدود 84 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه 

بهره بــرداری صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)1( و جــدول)2(.
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جدول 1. ساختار بخش صنعت شهرستار مشکین شهر 

تعداد کد آیسیک رشته فعالیتردیف
سهم از اشتغال )درصد(سهم  از تعداد واحد )درصد(اشتغال )نفر(واحد

1%3%227ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33(1

2%6%543استخراج سایرمعادن)14(2

7%3%2172پوشاك وعمل آوردن پوست خز)18(3

11%4%3253چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(4

2%4%355ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(5

0%1%19ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(6

2%4%337ساخت منسوجات)17(7

1%4%327ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(8

0%1%14ساختمان)45(9

13%34%27292سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(10

1%1%115ماشین آالت ودستگاههای برقی)31(11

0%1%15مبلمان سایرمصنوعات)36(12

6%18%14137محصوالت ازالستیك وپاستیك)25(13

14%15%12328محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(14

39%3%2900وسایل نقلیه موتوری)34(15

802304100100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 2. ساختار بخش صنفی شهرستار مشکین شهر 

سهم )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف

1116279023تولیدی1

665166313خدمات فنی2

2081520242توزیعی3

1066266522خدماتی4

492812320100جمع کل
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ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

1-1-8-3. عمده محصوالت شهرستار مشکین شهر 

کانی غیرفلزی، محصوالت از الستیک و پاستیک، محصوالت غذایی و آشامیدنی عمده محصوالت صنعتی: محصوالت 

عمده محصوالت معدنی: طا، مس، آهن، سرب، روی،  پلی متال،  پرلیت، عقیق

گیــاس،  گــردو، زعفــران،  گنــدم، جــو، حبوبــات،  گوجــه فرنگــی و خیــار،  گیاهــان دارویــی،  کشــاورزی: دامپــروری،  محصــوالت 

ــو ــلیل، زردآل ــو، ش آلبال

1-1-8-4. زیرساختهای صنعتی و معدنی شهرستار مشکین شهر 

کیلومترمربــع مســاحت  و 149941 نفــر جمعیــت بــه ترتیــب ســهم 21و 12درصــدی از مســاحت  شهرســتان مشــکین شــهر  بــا 3720.8 

کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت 149 هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــرخ بیــکاری 16.9  و جمعیــت 

کــه وســعت آن 56هکتــار  درصــدی دارد. بــه لحــاظ زیرســاختهای صنعتــی ایــن شهرســتان 1 شــهرک صنعتــی و 1 ناحیــه صنعتــی دارد 

اســت. بــر اســاس اطاعــات موجــود از واحدهــای فعــال 6درصــد از واحدهــای صنعتــی اســتان اردبیــل در ایــن شهرســتان قــرار دارنــد. 

جدول 3. زیرساخت های تولید و تجارت شهرستار مشکین شهر 

2تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

56وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی)هکتار(

توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )سهم(

تعداد انبار

تعداد سیلو 

تعداد سردخانه صنعتی

گمرک

پایانه صادراتی

1-1-8-5. ساختار جمعیت شهرستار مشکین شهر 

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

ــد تغییــرات آن در ســطح  خ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رون ــر ــر ن کار از منظــر شــاخص هایی نظی کمیــت نیــروی  ــرای بررســی  ب

کار و  کیفیــت نیــروی  ح نیــاز اســت  شهرستان-اســتان اســتفاده شــده اســت. بدهــی اســت بــرای بررســی عمیــق تــر در فــاز دوم طــر

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



استار اردبسا

61

خ بیــکاری شهرســتان مشــکین شــهر  مربــوط  آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــر

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

ح جــدول )4( برآورد شــده اســت. ایــران منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــر

جدول 4. جمعیت شهرستار مشکین شهر 

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

2.8%149.9154.1جمعیت )هزار نفر(

22.8%40.449.6تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

-60.8%10.24جمعیت بیکار )هزار نفر(

-5.3%48.646.0نرخ مشارکت

-24.6%22.416.9نرخ بیکاری

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

جــدول )4( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان مشــکین شــهر 2.8 درصــد رشــد داشــته، 

کــه نشــان دهنــده بهبــود شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  تعــداد افــراد شــاغل 22.8 درصــد بیشــتر شــده اســت 

1-1-8-6. ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدر و تجارت شهرستار

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

ح ذیل تبیین شــده اســت. خصوصی و دولتی اســتانی، نقشــه مطلوب توســعه صنعت، معدن و تجارت شهرســتان به شــر

1-1-8-7. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار مشکین شهر 

بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان ، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان مشــکین شــهر  بــه جــدول)5( برنامه ریــزی شــده اســت. 

صنایــع مــواد غذایــی و آشــامیدنی، منســوجات، محصــوالت از الســتیک و پاســتیک و فلــزات اساســی از جملــه ظرفیــت هــای 

بخــش صنعــت ایــن شهرســتان اســت. همچنیــن در بخــش معــدن ظرفیــت مــواد معدنــی پــوزالن و تراورتــن و در بخــش بازرگانــی 

نیــز فعالیــت هــای مرتبــط بــا بخــش ســاختمان در ایــن شهرســتان بــر شــمرده مــی شــود. 



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

62

جدول 5. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار مشکین شهر 

بازرگانی و خدماتمعدرصنعت

کنسانتره مس مولیبدن ، شمش فوالد و چدن ، قطعه 
سازی و قالب سازی ، محصوالت بتنی سبک با تکنولوژی 

باال ، کنسانتره میوه 

مس و عناصر همراه ، 
آهن ، پوکه معدنی ، 

سیلیس 

ایجاد بارانداز صادراتی میوه ، خدمات گردشگری ، ایجاد 
بازارچه صنایع دستی و فرش

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین )1399( و نقطه نظرات سازمان صمت استانی.

1-1-8-8. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدر وتجارت در افق 1404

خ  خ بیــکاری 6.5 و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر ماحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

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

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

کــه 51.4 هــزار نفــر )11.7 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان مشــکین شــهر  اســت. از  اســتان اردبیــل 435.6 هــزار نفــر خواهــد بــود 

ــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 700 نفــر تخمیــن زده شــده اســت.  ایــن میــان تعــداد اشــتغال مــورد نظــر ب

جدول 6. پسش بسنی جمعیت و همدفگذاری اشتغال شهرستار مشکین شهر 

تعداد افراد شاغا 
1399 )هزار نفر(

 جمعیت 1399  
)هزار نفر(

جمعیت بسکار 
1399)هزارنفر(

هدفگذاری اشتغال 
1404 )هزار نفر(

تعدادشغا مورد نیاز 
)1399-1404(

سهم اشتغال صمت 
)درصد(

 اشتغال صمت 
)هزار نفر(

420.4130633.5435.615.240.46.1استان اردبیل

49.6154.1451.41.840.40.7مشکین شهر 

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار مشکین شهر  1-1-8-9. طر

ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان مشــکین شــهر بــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات  طبقه بنــدی طر

ح هــای اولویتــدار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه صنایــع مــواد  ح جــدول)7(، اســت. مهمتریــن طــر آمایــش ســرزمین بــه شــر

غذایــی و آشــامیدنی )15( و محصــوالت از الســتیک و پاســتیک )25( و محصــوالت فلــزی فابرییکــی )28( اســت. بــا توجــه بــه 

کمتــری را نیــاز  کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه  اولویتهــای تعییــن شــده ســایر طرحهــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا 59 درصــد 

ــد.  گیرن ــرار  ــد، میتواننــد در اولویــت طرحهــای شهرســتان مشــکین شــهر  ق دارن
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار مشکین شهر  جدول 7. طر

پسشرفت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحدکد آسیک نوع پروژه

نیمه تمام بین 1 تا 59 
محمود نصیری قصابه-درب معمولی از محصوالت ازالستیك وپاستیك)25(دردصد پیشرفت 

1017.23یو پی وی سی

نیمه تمام بین 1 تا 59 
محصوالت ازالستیك وپاستیك)25(دردصد پیشرفت 

محمد رجبی-انواع جعبه و محفظه 
پاستیکی برای حمل و نقل و بسته 

بندی کاالها
712.73

نیمه تمام بین 1 تا 59 
524.23علی سنبل زر-تخته چند الیه خامچوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(دردصد پیشرفت 

نیمه تمام بین 1 تا 59 
1511سیروس فرجی-درب ایمنی ساختمانمحصوالت فلزی فابریکی)28(دردصد پیشرفت 

نیمه تمام بین 1 تا 59 
911ولی فرجی-رخت آویز فلزیمحصوالت فلزی فابریکی)28(دردصد پیشرفت 

نیمه تمام بین 1 تا 59 
رامین سید جالی-ورق و صفحه از پلی محصوالت ازالستیك وپاستیك)25(دردصد پیشرفت 

816.5استایرن معمولی

نیمه تمام بین 1 تا 59 
ناصر علیزاده-کابینت از چوب و اوراق مبلمان سایرمصنوعات)36(دردصد پیشرفت 

640فشرده چوبی

نیمه تمام بین 1 تا 59 
محصوالت ازالستیك وپاستیك)25(دردصد پیشرفت 

قادر نورمحمدی-انواع جعبه و محفظه 
پاستیکی برای حمل و نقل و بسته 

بندی کاالها
612

نیمه تمام بین 1 تا 59 
بهمرام-محصوالت و قطعات پاستیکی محصوالت ازالستیك وپاستیك)25(دردصد پیشرفت 

828مرتبط با کشاورزی، دام پروری و شیات

نیمه تمام بین 1 تا 59 
امین اسکندرزاده-پروفیل یو پی وی محصوالت ازالستیك وپاستیك)25(دردصد پیشرفت 

1212سی

نیمه تمام بین 1 تا 59 
صنایع غذایی و بسته بندی سانلی محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(دردصد پیشرفت 

813.23مشگین-انواع آبنبات

نیمه تمام بین 1 تا 59 
محصوالت ازالستیك وپاستیك)25(دردصد پیشرفت 

آران پاست مشکین صنعت-انواع 
جعبه و محفظه پاستیکی برای حمل و 

نقل و بسته بندی کاالها
89

نیمه تمام بین 1 تا 59 
سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(دردصد پیشرفت 

میرمرتضی فتاحی نصرآبادی-
محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن 

معمولی
1811

نیمه تمام بین 1 تا 59 
تولید درب ایمنی عبدالهی-درب ایمنی محصوالت فلزی فابریکی)28(دردصد پیشرفت 

913ساختمان
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پسشرفت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحدکد آسیک نوع پروژه

نیمه تمام بین 1 تا 59 
اسماعیل حیدری-اوراق فشرده چوبی  چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(دردصد پیشرفت 

159با روکش طبیعی چوب

نیمه تمام بین 1 تا 59 
محمد محمدعلیزاده-مبلمان خانگی مبلمان سایرمصنوعات)36(دردصد پیشرفت 

129چوبی

نیمه تمام بین 1 تا 59 
احمد محمدعلیزاده-مبلمان خانگی مبلمان سایرمصنوعات)36(دردصد پیشرفت 

129چوبی

نیمه تمام بین 1 تا 59 
محصوالت ازالستیك وپاستیك)25(دردصد پیشرفت 

پرویز داداشی زارنجی-انواع جعبه و 
محفظه پاستیکی برای حمل و نقل و 

بسته بندی کاالها
81

نیمه تمام بین 1 تا 59 
آرش سهیلی-انواع آب میوه غیر مرکبات محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(دردصد پیشرفت 

159از کنسانتره یا پوره

نیمه تمام بین 1 تا 59 
تعاونی خوشه طای ناب ساواالن-آرد محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(دردصد پیشرفت 

10155.73سمولینا

نیمه تمام بین 1 تا 59 
رضا نعمانی خیاوی-محصوالت بتنی سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(دردصد پیشرفت 

1711غیر مسلح از بتن معمولی

نیمه تمام بین 1 تا 59 
محصوالت ازالستیك وپاستیك)25(دردصد پیشرفت 

علی بدلی قورت تپه-انواع جعبه و 
محفظه پاستیکی برای حمل و نقل و 

بسته بندی کاالها
811

نیمه تمام بین 1 تا 59 
محصوالت ازالستیك وپاستیك)25(دردصد پیشرفت 

بهنام نیك زاد-انواع جعبه و محفظه 
پاستیکی برای حمل و نقل و 

بسته بندی کاالها
520.5

نیمه تمام بین 1 تا 59 
محصوالت ازالستیك وپاستیك)25(دردصد پیشرفت 

رستم رستمی-انواع جعبه و محفظه 
پاستیکی برای حمل و نقل و 

بسته بندی کاالها
411

نیمه تمام بین 1 تا 59 
کیمیا گران شایا سامت- انواع پچ سایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(دردصد پیشرفت 

1440.5آرایشی و بهداشتی

نیمه تمام بین 1 تا 59 
قاسم نصیری مویلی-محصوالت بتنی سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(دردصد پیشرفت 

628غیر مسلح از بتن معمولی

نیمه تمام بین 1 تا 59 
سایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(دردصد پیشرفت 

حسن اشجع-بسته بندی انواع 
پودرهای شوینده و پاك کننده خانگی 

و صنعتی
1535.46

نیمه تمام بین 1 تا 59 
محصوالت ازالستیك وپاستیك)25(دردصد پیشرفت 

مهدی دروکری احمد بکلو-انواع جعبه 
و محفظه پاستیکی برای حمل و نقل و 

بسته بندی کاالها
620.5
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پسشرفت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحدکد آسیک نوع پروژه

نیمه تمام بین 1 تا 59 
بهچین نمونه ساواالن-انواع مربا )به محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(دردصد پیشرفت 

5025غیر از مربای رژیمی بدون شکر(

نیمه تمام باالی 60 درصد 
شرکت صنعتی حدید مبتکران-شاسی وسایل نقلیه موتوری)34(پیشرفت فیزیکی 

150085.24موتوردار برای اتوبوس

نیمه تمام باالی 60 درصد 
محصوالت ازالستیك وپاستیك)25(پیشرفت فیزیکی 

معصومه شاهبازی-انواع جعبه و 
محفظه پاستیکی برای حمل و نقل و 

بسته بندی کاالها
463.17

نیمه تمام باالی 60 درصد 
ساخت فلزات اساسی)27(پیشرفت فیزیکی 

سرمایه گذاری توسعه بنای ایرانیان 
کیش-میلگرد آجدار به صورت کاف یا 
شاخه ای از جنس فوالد ساده کربنی و 

کم آلیاژی

22063.95

نیمه تمام باالی 60 درصد 
قاسم رستمی حیقی-محصوالت بتنی سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(پیشرفت فیزیکی 

1494.22غیر مسلح از بتن معمولی

نیمه تمام باالی 60 درصد 
محصوالت ازالستیك وپاستیك)25(پیشرفت فیزیکی 

ناصر عابدی-انواع جعبه و محفظه 
پاستیکی برای حمل و نقل و بسته 

بندی کاالها
461

نیمه تمام باالی 60 درصد 
وسایل نقلیه موتوری)34(پیشرفت فیزیکی 

آرخا دایاق الچین یورد خیاو-انواع 
جعبه و محفظه پاستیکی برای حمل و 

نقل و بسته بندی کاالها
2267.96

نیمه تمام باالی 60 درصد 
صابر صالحی خیاوی-انواع آب معدنی محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(پیشرفت فیزیکی 

1896.16طبیعی

نیمه تمام باالی 60 درصد 
رحمت کوهی آقباغ-جك مکانیکی غیر ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(پیشرفت فیزیکی 

562.13خودرویی

نیمه تمام باالی 60 درصد 
محصوالت ازالستیك وپاستیك)25(پیشرفت فیزیکی 

خیراهلل افشاری میرك-انواع جعبه و 
محفظه پاستیکی برای حمل و نقل و 

بسته بندی کاالها
771.47

نیمه تمام باالی 60 درصد 
استخراج سایرمعادن)14(پیشرفت فیزیکی 

آسفالت شن اردبیل-مصالح سنگی 
ساختمانی شستشو و دانه بندی شده 

)شن،ماسه، ریگ، سنگ و باالست(
1486.51

نیمه تمام باالی 60 درصد 
تولیدی یاشیل پاستیك مغان-پالت وسایل نقلیه موتوری)34(پیشرفت فیزیکی 

2560.68پاستیکی
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1-1-9. شهرستار نمین

کوهســتانی و در  شهرســتان نمیــن بــه مرکزیــت شــهر نمیــن یکــی از شهرســتان های اســتان اردبیــل اســت. نمیــن در منطقــه ای 

کاســپین، بــا ارتفــاع 1700 متــر از ســطح دریــا قــرار دارد. نمیــن از دیربــاز بــه داشــتن فرهنگــی غنــی معــروف اســت . بــر  حاشــیه دریــای 

گــزارش شــده اســت .نمیــن دارای آب و هوایــی معتــدل،  اســاس ســر شــماری 1395جمعیــت ایــن شهرســتان بالــغ بــر 60659 نفــر 

ــت. ــم اس ــتان هایی مای ــرد و تابس ــتان هایی س زمس

1-1-9-1. ساختار موجود 

در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در 2 بخــش، وضعیــت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری شهرســتان، 

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

گرفتــه اســت.

1-1-9-2. ساختار فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار

کلیــدی در مبحــث آمایــش ســرزمین اســت. در واقــع هــدف از تخصیــص فضــا بــه فعالیــت، افزایــش  انســان، فضــا و فعالیــت، 3 عنصــر 

کلیــدی  رشــد و توســعه اقتصــادی و رفــاه جامعــه اســت. از آنجاییکــه صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان بخشــی از فعالیت هــای 

ــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت استان-شهرســتان و  ــد و محــرک رشــد اقتصــادی ب مول

چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیــت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان نمیــن از مجمــوع 1907 

واحــد اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، حــدود 96 درصــد بــا پروانــه صنفــی و حــدود 4 درصــد بــا مجــوز 

پروانــه بهــره بــرداری صنعتــی مشــغول بــه فعالیــت می باشــند. همچنیــن از مجمــوع اشــتغال نزدیــک بــه 6883 نفــر اشــتغال مجــوز 

دار بخــش صمــت در شهرســتان نمیــن، حــدود 66 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری 

صنعتــی شــاغل می باشــند جــدول)1( و جــدول)2(.

جدول 1. ساختار بخش صنعت شهرستار نمین

 اشتغال تعداد واحدکد آیسیک رشته فعالیتردیف
)نفر(

سهم ازتعداد واحد 
)درصد(

 سهم از اشتغال 
)درصد(

5%2%2111ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33(1

4%8%794استخراج سایرمعادن)14(2

3%1%160انتشاروچاپ وتکثیر)22(3

1%2%222بازیافت)37(4

0%2%211پوشاك وعمل آوردن پوست خز)18(5
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 اشتغال تعداد واحدکد آیسیک رشته فعالیتردیف
)نفر(

سهم ازتعداد واحد 
)درصد(

 سهم از اشتغال 
)درصد(

23%8%7543چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(6

0%1%14دباغی -چرم -کیف-چمدان-کفش)19(7

0%1%14ساخت فلزات اساسی)27(8

4%2%2103ساخت کاغذومحصوالت کاغذی)21(9

1%2%219ساخت ماشین آالت وتجهیزات)29(10

0%1%15ساخت منسوجات)17(11

4%6%589ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(12

0%2%29سایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(13

33%32%27772سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(14

3%2%263کك وفراورده های حاصل ازنفت)23(15

4%2%285مبلمان سایرمصنوعات)36(16

0%1%15محصوالت ازتوتون وتنباکو)16(17

5%6%5115محصوالت ازالستیك وپاستیك)25(18

5%8%7108محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(19

3%6%563محصوالت فلزی فابریکی)28(20

2%1%143وسایل نقلیه موتوری)34(21

852328100100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 2. ساختار بخش صنفی شهرستار نمین

سهم )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف

33784318تولیدی1

21754312خدمات فنی2

1001250355توزیعی3

26766815خدماتی4

18224555100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف
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1-1-9-3. عمده محصوالت شهرستار نمین

کانی های غیرفلزی، فلزات اساسی عمده محصوالت صنعتی: صنایع غذایی )تبدیلی و تکمیلی(،  منسوجات، 

عمده محصوالت معدنی: طا، مس، آهن، سرب، روی،  پلی متال،  پرلیت، عقیق

گوجــه ســبز،  گــردو، فنــدق، جــو، نخــود، زعفــران،  عــدس، یونجــه، حبوبــات،  گیاهــان دارویــی،  کشــاورزی: دامپــروری،  محصــوالت 

چ شــلیل، قــار

1-1-9-4. زیرساختهای صنعتی و معدنی شهرستار نمین

کیلومترمربــع مســاحت  و 60659 نفــر جمعیــت بــه ترتیــب ســهم 5.3 و 4.7 درصــدی از مســاحت و  شهرســتان نمیــن بــا 939.8 

خ بیــکاری 12.5  کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت 60هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــر جمعیــت 

کــه وســعت آن 22هکتــار اســت. بــر اســاس  درصــدی دارد. بــه لحــاظ زیرســاختهای صنعتــی ایــن شهرســتان 1 ناحیــه صنعتــی دارد 

اطاعــات موجــود از واحدهــای فعــال 6.5 درصــد از واحدهــای صنعتــی اســتان اردبیــل در ایــن شهرســتان قــرار دارنــد. 

جدول 3. زیرساختهای تولید و تجارت شهرستار نمین

1تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

22وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی)هکتار(

توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )سهم(

تعداد انبار

تعداد سیلو 

تعداد سردخانه صنعتی

گمرک

پایانه صادراتی

1-1-9-5. ساختار جمعیت شهرستار نمین

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

ــد تغییــرات آن در ســطح  خ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رون ــر ــر ن کار از منظــر شــاخص هایی نظی کمیــت نیــروی  ــرای بررســی  ب

کار و  کیفیــت نیــروی  ح نیــاز اســت  شهرستان-اســتان اســتفاده شــده اســت. بدهــی اســت بــرای بررســی عمیــق تــر در فــاز دوم طــر

ــی شــود. کیفــی نیــروی انســانی، ریشــه یاب کمــی و  همچنیــن تغییــرات شــاخص هــای 
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ــه  ــوط ب خ بیــکاری شهرســتان نمیــن مرب ــر آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و ن

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

ح جــدول )4( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــر

جدول 4. جمعیت شهرستار نمین

خ رشد)درصد(13951399ردیف نر

2.8%60.762.4جمعیت )هزار نفر(

16.2%17.320.1تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

-40.7%2.71.6جمعیت بیکار )هزار نفر(

-5.3%48.646.0نرخ مشارکت

-25.6%16.812.5نرخ بیکاری

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

جــدول )4( مشــهود اســت بــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان نمیــن 2.8 درصــد رشــد داشــته، تعــداد 

ــه نشــان دهنــده بهبــود شــرایط اشــتغال شهرســتان اســت.  ک افــراد شــاغل 16.2 درصــد بیشــتر شــده اســت 

1-1-9-6. ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدر و تجارت شهرستار

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

ح ذیل تبیین شــده اســت. خصوصی و دولتی اســتانی، نقشــه مطلوب توســعه صنعت، معدن و تجارت شهرســتان به شــر

1-1-9-7. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار نمین

ــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان ، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان نمیــن بــه جــدول)5( برنامه ریــزی شــده اســت.  ب

تولیــد منســوجات، محصــوالت چوبــی، محصــوالت از الســتیک و پاســتیک و ... از جملــه ظرفیــت هــای صنعتــی و ایجــاد مناطــق 

ویــژه اقتصــادی از جملــه ظرفیــت هــای بازرگانــی ایــن شهرســتان اســت.  
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جدول 5. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار نمین

بازرگانی و خدماتمعدرصنعت

پری فرم ، بطری های در پوش پاستیکی ، بسته بندی 
عسل ، مصنوعات بتنی سبک با تکنولوژی باال ، انواع 

البسه بیمارستانی 

آهن ، پوزوالن ، 
سیلیس 

خدمات گردشگری ، ایجاد بازارچه صنایع دستی و صنعتی 
، ایجاد مجتمع خرمات رفاهی ، خدمات گردشگری و 
توریسم سامت ، نمایشگاه عرضه محصوالت صنایع 

دستی 

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین )1399( و نقطه نظرات سازمان صمت استانی.

1-1-9-8. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدر وتجارت در افق 1404

خ  خ بیــکاری 6.5 و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر ماحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 

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

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

کــه 20.8 هــزار نفــر )4.8 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان نمیــن اســت. از ایــن میــان  اســتان اردبیــل 435.6 هــزار نفــر خواهــد بــود 

تعــداد اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت  294 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 6. پسش بسنی جمعیت و همدفگذاری اشتغال شهرستار نمین

تعداد افراد شاغا 
1399)هزارنفر(

جمعیت 1399 
)هزارنفر(

جمعیت بسکار 
1399 )هزارنفر(

هدفگذاری اشتغال 
1404 )هزار نفر(

تعدادشغا مورد 
نیاز )1399-1404(

سهم اشتغال 
صمت )درصد(

اشتغال صمت 
)هزار نفر(

420.4130633.5435.615.240.46.1استان اردبیل

20.162.41.620.80.7240.40.3نمین

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار نمین 1-1-9-9. طر

ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان نمیــن بــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایــش  طبقه بنــدی طر

ح هــای اولویتــدار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه صنایــع مــواد غذایــی  ح جــدول)7(، اســت. مهمتریــن طــر ســرزمین بــه شــر

کانــی غیــر فلــزی )26( و محصــوالت از الســتیک و پاســتیک )25( اســت. بــا توجــه بــه  و آشــامیدنی )15(، تولیــد محصــوالت 

کمتــری را نیــاز  کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه  اولویت هــای تعییــن شــده ســایر طرحهــای ایجــادی، و نیمــه تمــام 1 تــا 59 درصــد 

ــد.  گیرن ــرار  ــد، میتواننــد در اولویــت طرحهــای شهرســتان نمیــن ق دارن
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ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار نمین جدول 7. طر

پسشرفت اشتغال )نفر(نام واحدکد آسیک نوع پروژه
)درصد(

نیمه تمام بین 1 تا 59 دردصد 
پیشرفت 

ساخت موادومحصوالت 
3212.95آرتا انرژی-متانول از ضایعات مواد شیمیاییشیمیائی)24(

نیمه تمام بین 1 تا 59 دردصد 
پیشرفت 

چوب ومحصوالت چوبی 
بجزمبل)20(

آرتاپان نمین سهامی خاص-تخته فیبر خام با 
20035.2چگالی متوسط از چوب

نیمه تمام بین 1 تا 59 دردصد 
1520نوید سروری-بدنه فلزی دستگاه خودپردازمحصوالت فلزی فابریکی)28(پیشرفت 

نیمه تمام بین 1 تا 59 دردصد 
هوشنگ مفتح-شن و ماسه شستشو و دانه استخراج سایرمعادن)14(پیشرفت 

931.6بندی شده

نیمه تمام بین 1 تا 59 دردصد 
پیشرفت 

ساخت کاغذومحصوالت 
کاغذی)21(

تعاونی الیاف سلولز باریسی-خمیر کاغذ از لینتر 
4054.24پنبه

نیمه تمام بین 1 تا 59 دردصد 
پیشرفت 

ساخت کاغذومحصوالت 
47056.18آرتا کیا کوثر-کاغذ از کربنات کلسیمکاغذی)21(

نیمه تمام بین 1 تا 59 دردصد 
پیشرفت 

سایرمحصوالت کانی 
غیرفلزی)26(

هاتف بابازاده قره حسنلو-محصوالت بتنی غیر 
71مسلح از بتن معمولی

نیمه تمام بین 1 تا 59 دردصد 
پیشرفت 

ساخت موادومحصوالت 
شیمیائی)24(

وحید بابازاده قره حسنلو-زغال از ضایعات 
1720منابع سلولزی

نیمه تمام بین 1 تا 59 دردصد 
پیشرفت 

محصوالت ازالستیك 
32020مرتضی قانع گرده-تایرهای بایاس سواریوپاستیك)25(

نیمه تمام بین 1 تا 59 دردصد 
پیشرفت 

چوب ومحصوالت چوبی 
بجزمبل)20(

آریا چوب ساواالن-نئوپان خام )تخته خرده 
6552.18چوب( از چوب

نیمه تمام باالی 60 درصد 
پیشرفت فیزیکی 

سایرمحصوالت کانی 
1680.76ودود سلیمانزاده-شیشه های تزیینی منقوشغیرفلزی)26(

نیمه تمام باالی 60 درصد 
سیاوش مجیدزاده پته خور-خدمات ساخت محصوالت فلزی فابریکی)28(پیشرفت فیزیکی 

561.71قطعات از جنس فوالد به روش فورج

نیمه تمام باالی 60 درصد 
پیشرفت فیزیکی 

سایرمحصوالت کانی 
غیرفلزی)26(

علی احمدی-محصوالت بتنی غیر مسلح از 
1085.72بتن معمولی

نیمه تمام باالی 60 درصد 
پیشرفت فیزیکی 

سایرفعالیتهای خدمات 
2060.45سعید مقتدری-بسته بندی قند و شکرمهندسی)74(

نیمه تمام باالی 60 درصد 
پیشرفت فیزیکی 

سایرمحصوالت کانی 
غیرفلزی)26(

علیرضا کرامتی کلی-پانل ساختمانی از پلی 
4463.95استایرن
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پسشرفت اشتغال )نفر(نام واحدکد آسیک نوع پروژه
)درصد(

نیمه تمام باالی 60 درصد 
محصوالت فلزی فابریکی)28(پیشرفت فیزیکی 

نورد کاران برادران صبری-قوطی )پروفیل( 
فوالد ساده کربنی و کم آلیاژی )تا سایز 10 

سانتیمتر( از ورق فوالدی
2060.72

نیمه تمام باالی 60 درصد 
پیشرفت فیزیکی 

سایرمحصوالت کانی 
8080.45انیکس سفال بام-انواع آجر نسوزغیرفلزی)26(

نیمه تمام باالی 60 درصد 
پیشرفت فیزیکی 

چوب ومحصوالت چوبی 
بجزمبل)20(

آرتا پاست-تخته فیبر خام با چگالی متوسط 
25066.78از چوب

نیمه تمام باالی 60 درصد 
پیشرفت فیزیکی 

ساخت ماشین آالت 
وتجهیزات)29(

قطعه سازان آرتا آذر ایرانیان-پیچ فوالدی 
M12 3085.96آلیاژی بزرگ تر از

1-1-10. شهرستار نیر 

کیلومتــری شــهر ســرعین و  کیلومتــری شــهر اردبیــل، 20  شهرســتان نیــر یکــی از شــهرهای اســتان اردبیــل اســت. ایــن شــهر در 30 

کــه وجــود بزرگــراه بــرای ارتبــاط نیــر بــا اردبیــل باعــث اهمیــت ایــن شــهر شده اســت.  کیلومتــری شــهر ســراب واقــع شده اســت   45

گــزارش شــده اســت. ایــن شهرســتان دارای اقلیــم  بــر اســاس ســر شــماری 1395جمعیــت ایــن شهرســتان بالــغ بــر 20864 نفــر 

کوهســتانی ســرد و معتــدل اســت. 

1-1-10-1.  ساختار موجود 

در ایــن قســمت ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان در 2 بخــش، وضعیــت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری شهرســتان، 

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

گرفتــه اســت.

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

کلیــدی در مبحــث آمایــش ســرزمین اســت. در واقــع هــدف از تخصیــص فضــا بــه فعالیــت، افزایــش  انســان، فضــا و فعالیــت، 3 عنصــر 

کلیــدی  رشــد و توســعه اقتصــادی و رفــاه جامعــه اســت. از آنجاییکــه صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان بخشــی از فعالیت هــای 

ــه شــمار مــی رود، شــناخت وضعیــت و ســاختار صنعــت، معــدن و تجــارت استان-شهرســتان و  ــد و محــرک رشــد اقتصــادی ب مول

چگونگــی تخصیــص فعلــی فضــا بــه ایــن فعالیــت هــا از اهــداف نــگارش ایــن بخــش اســت. در شهرســتان نیــر  از مجمــوع 873  واحــد 

اقتصــادی مجــاز فعــال در بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت، حــدود 95 درصــد بــا پروانــه صنفــی و حــدود 5 درصــد بــا مجــوز پروانــه 

ــوز دار  ــتغال مج ــر اش ــه 2797 نف ــک ب ــتغال نزدی ــوع اش ــن از مجم ــند. همچنی ــت می باش ــه فعالی ــغول ب ــی مش ــرداری صنعت ــره ب به

بخــش صمــت در شهرســتان نیــر ، حــدود 74 درصــد اشــتغال از طریــق مجــوز صنفــی و مابقــی بــا مجــوز پروانــه بهره بــرداری صنعتــی 

شــاغل می باشــند جــدول)1( و جــدول)2(.
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جدول 1. ساختار بخش صنعت شهرستار نیر 

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

6%4%243ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت)33(1

8%18%860استخراج سایرمعادن)14(2

2%2%113بازیافت)37(3

8%9%460چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل)20(4

3%7%322ساخت موادومحصوالت شیمیائی)24(5

13%2%191سایرفعالیتهای خدمات مهندسی)74(6

23%36%16166سایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(7

1%4%29محصوالت ازالستیك وپاستیك)25(8

36%16%7260محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(9

0%2%13محصوالت فلزی فابریکی)28(10

45727100100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه بهین یاب

جدول 2. ساختار بخش صنفی شهرستار نیر 

سهم )درصد(اشتغال)نفر(تعداد واحدنوع فعالیتردیف

16340820تولیدی1

10827013خدمات فنی2

33984841توزیعی3

21854526خدماتی4

8282070100جمع کل

ماخذ: آمار سامانه ایرانیان اصناف

1-1-10-3. عمده محصوالت شهرستار نیر 

کانــی هــای غیــر فلــزی، محصــوالت فلــزی فابریکــی، محصــوالت  عمــده محصــوالت صنعتــی: صنایــع غذایــی )تبدیلــی و تکمیلــی(،  

از الســتیک و پاســتیک

عمده محصوالت معدنی: طا، مس، آهن، سرب، روی،  پلی متال،  پرلیت، عقیق

گیــاس، آلبالــو، صیفــی جــات، تــوت فرنگــی، پیــاز، لوبیــا، عــدس، نخــود، جــو،  گــردو، ســیب،  کشــاورزی: دامپــروری،  محصــوالت 
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کلــزا، چغنــدر قنــد زعفــران، 

1-1-10-4. زیرساختهای صنعتی و معدنی شهرستار نیر 

کیلومترمربــع مســاحت  و 20864 نفــر جمعیــت بــه ترتیــب ســهم 6.8و 1.6درصــدی از مســاحت و  شهرســتان نیــر بــا1194.6 

خ بیــکاری 3.7  ــا توجــه بــه جمعیــت 20هــزار نفــری، ایــن شهرســتان نــر کل اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. ب جمعیــت 

کــه  درصــدی دارد. بــه لحــاظ زیرســاختهای صنعتــی ایــن شهرســتان 1 شــهرک صنعتــی تخصصــی آب و 1 ناحیــه صنعتــی دارد 

وســعت آنهــا 85 هکتــار اســت. بــر اســاس اطاعــات موجــود از واحدهــای فعــال 3.4 درصــد از واحدهــای صنعتــی اســتان اردبیــل 

ــد.  ــرار دارن در ایــن شهرســتان ق

جدول 3. زیرساختهای تولید و تجارت شهرستار نیر 

2تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی

85وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی)هکتار(

توزیع مکانی واحدهای صنعتی و معدنی )سهم(

تعداد انبار

تعداد سیلو 

تعداد سردخانه صنعتی

گمرک

پایانه صادراتی

1-1-10-5. ساختار جمعیت شهرستار نیر 

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

ــد تغییــرات آن در ســطح  خ مشــارکت و بیــکاری و همچنیــن رون ــر ــر ن کار از منظــر شــاخص هایی نظی کمیــت نیــروی  ــرای بررســی  ب

کار و  کیفیــت نیــروی  ح نیــاز اســت  شهرستان-اســتان اســتفاده شــده اســت. بدهــی اســت بــرای بررســی عمیــق تــر در فــاز دوم طــر

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

خ بیــکاری شهرســتان نیــر  مربــوط بــه ســال  آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از جمعیــت، جمعیــت فعــال، تعــداد بیــکاران و نــر

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

ح جــدول )4( بــرآورد شــده اســت. منتشــر شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس آخریــن وضعیــت جمعیــت و  اشــتغال شهرســتان  بــه شــر
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جدول 4. جمعیت شهرستار نیر 

خ رشد )درصد(13951399ردیف نر

2.4%20.921.4جمعیت )هزار نفر(

-1.4%76.9تعداد افراد شاغل )هزار نفر(

100.0%0.30.6جمعیت بیکار )هزار نفر(

-5.3%48.646.0نرخ مشارکت

-47.1%7.03.7نرخ بیکاری

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

ــر  2.4 درصــد رشــد داشــته و تعــداد  ــا وجــود اینکــه طــی دوره 5 ســاله اخیــر، جمعیــت شهرســتان نی جــدول )4( مشــهود اســت ب

کاهــش روبــرو شــده اســت. از ایــن رو جمعیــت بیــکار شهرســتان رشــد قابــل ماحظــه ای داشــته اســت. امــا بایــد  شــاغلین نیــز بــا 

ــرو شــده اســت. کاهــش روب ــا  خ بیــکاری ب ــر خ مشــارکت، ن ــر کاهــش ن توجــه داشــت بواســطه 

1-1-10-6. ساختار مطلوب توسعه بخش های صنعت، معدر و تجارت شهرستار

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

ح ذیل تبیین شــده اســت. خصوصی و دولتی اســتانی، نقشــه مطلوب توســعه صنعت، معدن و تجارت شهرســتان به شــر

1-1-10-7. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار نیر 

بــر اســاس ســند مصــوب آمایــش اســتان ، نقشــه مطلــوب توســعه شهرســتان نیــر بــه جــدول)5( برنامه ریــزی شــده اســت. صنایــع 

مــواد غذایــی و آشــامیدنی و منســوجات از جملــه ظرفیت هــای بخــش صنعــت شهرســتان نیــر بــه شــمار مــی رونــد. 

جدول 5. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار نیر 

بازرگانی و خدماتمعدرصنعت

پری فرم ، بطری های در پوش پاستیکی ، بسته بندی 
عسل ، مصنوعات بتنی سبک با تکنولوژی باال ، انواع 

البسه بیمارستانی 

آهن ، پوزوالن ، 
سیلیس 

خدمات گردشگری ، ایجاد بازارچه صنایع دستی و صنعتی 
، ایجاد مجتمع خرمات رفاهی ، خدمات گردشگری و 
توریسم سامت ، نمایشگاه عرضه محصوالت صنایع 

دستی 

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین )1399( و نقطه نظرات سازمان صمت استانی.

1-1-10-8. اشتغال مطلوب بخش صنعت معدر وتجارت در افق 1404

خ  خ بیــکاری 6.5 و نــر کشــور، بــا هــدف نــر بــا هــدف نیــل بــه توســعه متــوازن مبتنــی بــر ماحظــات آمایــش ســرزمین در سراســر 
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ح جــدول )6(،  مشــارکت 42 درصــد جمعیــت شهرســتان و تعــداد شــغل مــورد نیــاز بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــر

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

کــه 7.2 هــزار نفــر )1.6 درصــد( آن مربــوط بــه شهرســتان نیــر  اســت. از این میــان تعداد  اســتان اردبیــل 435.6 هــزار نفــر خواهــد بــود 

اشــتغال مــورد نظــر بــرای بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت 101 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 

جدول 6. پسش بسنی جمعیت و هدفگذاری اشتغال شهرستار نیر 

تعدادافرادشاغا 
1399 )هزار نفر(

 جمعیت1399 
)هزار نفر(

جمعیت بسکار  1399 
)هزارنفر(

هدفگذاری اشتغال 
1404 )هزار نفر(

تعداد شغا مورد نیاز 
)1399-1404(

سهم اشتغال صمت  
)درصد(

 اشتغال صمت 
)هزار نفر(

420.4130633.5435.615.240.46.1استان اردبیل

6.921.40.67.20.2440.40.1نیر 

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

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار نیر  1-1-10-9. طر

ح هــای توســعه بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان نیــر  بــا مدنظــر قــرار دادن ماحظــات آمایــش ســرزمین  طبقه بنــدی طر

ح هــای اولویتــدار مربــوط بــه ایــن شهرســتان مربــوط بــه صنایــع مــواد غذایــی و  ح جــدول)7(، اســت. مهمتریــن طــر بــه شــر

آشــامیدنی )15( و محصــوالت از الســتیک و پاســتیک )25( اســت. بــا توجــه بــه اولویتهــای تعییــن شــده ســایر طرحهــای ایجــادی، 

کمتــری را نیــاز دارنــد، میتواننــد در اولویــت طرحهــای شهرســتان نیــر   کــه اشــتغالزایی بیشــتر و ســرمایه  و نیمــه تمــام 1 تــا 59 درصــد 

گیرنــد.  قــرار 

ح های اولویت دار توسعه صنعت، معدر و تجارت شهرستار نیر جدول7. طر

پسشرفت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحدکد آسیک نوع پروژه

نیمه تمام بین 1 تا 59 
1516.25شهاب ناعمی نیری-شکل دهی ورقمحصوالت فلزی فابریکی)28(دردصد پیشرفت 

نیمه تمام بین 1 تا 59 
آبتاب زالل نوتریکا-انواع آب میوه محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(دردصد پیشرفت 

1433.75مرکبات از کنسانتره

نیمه تمام بین 1 تا 59 
1019.25فرهاد آذری-برش انواع سنگ مرمریتسایرمحصوالت کانی غیرفلزی)26(دردصد پیشرفت 

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

محصوالت ازالستیك 
وپاستیك)25(

ایرج صفائی نیری-شیلنگ پی وی 
1725.5سی

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق 
ساعت)33(

سیدسعید سامی-البسه و پوشاك از 
2058.4منسوج بی بافت
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پسشرفت )درصد(اشتغال )نفر(نام واحدکد آسیک نوع پروژه

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

ساختموادومحصوالت 
شیمیائی)24(

تولیدی تجارت صنعت حکیم نیر-نخ 
1725.2سی اف پلی پروپیلن

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

محصوالت ازالستیك 
وپاستیك)25(

مقصود نوری گرمه چشمه-درب 
736.48معمولی از یو پی وی سی

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق 
ساعت)33(

تعاونی ریواس طب سبان-پوآر بینی 
1611)فین گیر( پاستیکی

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

پوشاك وعمل آوردن پوست 
خز)18(

کرامت ابراهیمی-لباس فرم به جز 
3040.08البسه نظامی

نیمه تمام بین 1 تا 59 
دردصد پیشرفت 

سایرفعالیتهای خدمات 
3048.43مهر آب بهشت-انواع دم نوشمهندسی)74(

نیمه تمام باالی 60 درصد 
پیشرفت فیزیکی 

محصوالت ازالستیك 
وپاستیك)25(

رحیم جمودی-محصوالت و قطعات 
765.71پاستیکی عایق الکتریکی

نیمه تمام باالی 60 درصد 
پیشرفت فیزیکی 

ساخت کاغذومحصوالت 
1060.45اکبر نیازی-جعبه کارتنکاغذی)21(

نیمه تمام باالی 60 درصد 
زرین آب سبان-انواع آب میوه محصوالتغذائی وآشامیدنیها)15(پیشرفت فیزیکی 

4263.74مرکبات از کنسانتره

نیمه تمام باالی 60 درصد 
تعاونی آب معدنی چشمه پاك سبان-محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(پیشرفت فیزیکی 

5466.65آب معدنی بدون گاز)بدون افزودنی(

نیمه تمام باالی 60 درصد 
توسعه تجارت اتیه ایرانیان-انواع آب محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(پیشرفت فیزیکی 

3187.96معدنی طبیعی

نیمه تمام باالی 60 درصد 
محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(پیشرفت فیزیکی 

امید فارمد پارسیان-انواع آب میوه 
غیر مرکبات از میوه تازه )تولید شده از 

کنسانتره نمی باشد(
10061.38

نیمه تمام باالی 60 درصد 
دارویی گسترش سامت فیروزه-انواع محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(پیشرفت فیزیکی 

8065.72آب میوه مرکبات از کنسانتره

نیمه تمام باالی 60 درصد 
سرین چشمه سبان-انواع آب معدنی محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(پیشرفت فیزیکی 

8060.55طبیعی

نیمه تمام باالی 60 درصد 
تندیس بهشت جوشان چشمه-انواع محصوالت غذائی وآشامیدنیها)15(پیشرفت فیزیکی 

4860.2آب میوه مرکبات از کنسانتره

نیمه تمام باالی 60 درصد 
پیشرفت فیزیکی 

چوب ومحصوالت چوبی به 
جزمبل)20(

آرین چوب آرتا-اوراق فشرده چوبی با 
1560.93روکش مامینه
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1-1-11. شهرستار های اصالندوز و انگوت

ــه شهرســتان هــای اســتان اردبیــل اضافــه شــده  ــدوز و انگــوت نیــز ب ــر اســت، در ســال هــای اخیــر دو شهرســتان اصان ــه ذک الزم ب

کــه اطاعــات آمــاری آن هــا بــه تفکیــک وجــود نــدارد. امــا نقشــه مطلــوب توســعه صنعتــی در ایــن شهرســتان هــا را مــی تــوان  اســت 

بــه قــرار جــدول ذیــل مــورد توجــه قــرار داد.

جدول5. نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار اصالندوز

بازرگانی و خدماتمعدرصنعت

ایجاد روستا بازار مصالح ساختمانی مصالح ساختمانی ، محصوالت پاستیکی 

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.

جدول )5(: نقشه مطلوب توسعه صنعتی، معدنی و تجاری شهرستار انگوت

بازرگانی و خدماتمعدرصنعت

ایجاد بازار چه مرزی مصالح ساختمانی آبکاری قطعات فلزی ، مصالح ساختمانی 

ماخذ: سند مصوب استانی آمایش سرزمین، 1399.
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