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 مقدمه

ستمر عملکرد و نظارت بر اجرای برنامه صد م ستان در بخشر صادی ا های مختلف از های حوزه اقت

ستانداری می صادی ا شد. ایجاد هماهنگیجمله وظایف مهم معاونت اقت های الزم در این بخش و با

رصد نظام مند ها از الزامات اساسی توسعه اقتصادی استان است که بدون اطمینان از اجرای برنامه

 های مرتبط، امکان پذیر نخواهد بود. و تهیه گزارش های مستند و مستمر از عملکرد دستگاه

لذا معاونت اقتصااادی گزارش های ماهانه و لصاالی از عملکرد حوزه اقتصااادی تهیه کرده و مورد 

صادی "ارزیابی قرار می دهد. گزارش ساااالنه  صه عملکرد حوزه اقت صادی و خال سیمای اقت

ستان سبت به  "ا ستگاهها ن سه ای عملکرد د شده تا امکان ارزیابی مقای ستا تهیه  هم در همین را

سالهای قبل بوجود آمده و عملکرد برنامه های ساالنه این حوزه در اختیار مسئولین، کارشناسان و 

 عالقمندان قرار بگیرد. واجب اسااات که از مدیران ممترم دساااتگاههای اجرایی و همکاران آنها و

 همچنین از همکاران حوزه که در تهیه این گزارش نقش موثری داشته اند سپاسگزاری نمایم.

 

 علی جهانگیری

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی
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 :موارد قابل توجه در عملکرد اقتصادی استان چکیده

  در ایجاد  98در سال سهم بخش اقتصادی خدمات، صنعت و کشاورزی

 درصد بوده است. 21.1و  35.9و  43اشتغال به ترتیب 

  سال ستان در  صد کاهش یالته که  7به  10از  99نرخ بیکاری ا  0.3در

 درصد کاهش وجود داشته است.

 سازمان مدیریت و برنامه سوی  شده از  ساس آخرین آمار ارائه  ریزی بر ا

 باشد.درصد می 7برابر با  99استان، نرخ بیکاری در سال 

  واحد صانعتی، ههار درصاد از تعداد کل واحدهای  3736این اساتان با

صنعتی، میزان سرمایه گذاری و اشتغال کشور را به خود اختصاص داده 

 است.

 صاانعت بخش در صااادره برداریبهره هایپروانه تعداد 1398 سااال در 

 ادلمع رشاادی( لقره 479) 97 سااال با مقایسااه در که بوده لقره 563

 که به موجب آن: .داشته است 17.5

سب رتبه دوم کشوری در صدور پروانه بهره برداری ک 

 ایجادی 

سب رتبه اول کشوری در صدور پروانه بهره برداری توسعه ک 

 ای به این استان تعلق گرلته است.

  صنعت در صادره در بخش  سال  12پروانه های بهره برداری  ماهه اول 

میلیارد ریال بوده،  44223م سرمایه گذاری واحد با حج 551تعداد  99

 2پروانه(  563)تعداد  98ماهه ساال  12که از نظر تعداد در مقایساه با 

درصااد نساابت به  69درصااد کاهش ولی از نظر میزان ساارمایه گذاری 

 مدت مشابه سال قبل الزایش داشته است.
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  ا واحد تولیدی جدید ب 209با صدور جواز تاسیس تعداد  1398در سال

سرمایه گذاری  ستقیم  8931حجم  شتغال م نفر  2642میلیارد ریال و ا

 رتبه دوم کشوری در بین استانها اخذ شده است.

  لقره، که از نظر  2108تعداد  99جوازهای های تاسیس صادره در سال

 12جواز(، به میزان  1883)تعداد  98ماهه سااال  12تعداد نساابت به 

 درصد رشد مثبت داشته است.

 ستان رتبه اول را در میانگین زمان صدور جواز تاسیس برای شروع این ا

لعالیت های تولیدی در داخل شهرکهای صنعتی به خود اختصاص داده 

 است.

  واحد راکد صاانعتی در اسااتان به هرخه تولید  102تعداد  99در سااال

شتغال بیش از  صیانت از ا ست که منجربه  شده ا نفر  5000بازگردانده 

 شده است.

 س سرمایه گذاری  792، 99ال در  میلیارد ریال  58562طرح با مجموع 

 گذاران داخلی به بهره برداری رسیده است. توسط سرمایه

  مورد با ذخیره  804کل معادن اسااتان  99در بازه زمانی تا پایان سااال

میلیارد تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل )تا  7/8قطعی 

 98از نظر ذخیره قطعی  و درصاااد 20عداد از نظر ت (،98پایان ساااال 

 درصد رشد مثبت داشته است. 

  421به تعداد  99تعداد معادن لعال جاری در بازه زمانی تا پایان سااال 

میلیارد تن اساات که نساابت به مدت مشااابه  2.1مورد با ذخیره قطعی 

درصااد  9.6(، از نظر تعداد معادن لعال 98سااال قبل )تا پایان آذر ماه 

 شته است. رشد دا

  لقره  38به تعداد  99پروانه های بهره برداری معادن اساااتان در ساااال

سال قبل )بالغ بر  شابه  سبت به مدت م شد مثبت  31بوده که ن لقره( ر

 درصدی داشته است.  22.6
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  2700میزان تولید کنسانتره و شمش طال به ترتیب بالغ بر  99در سال 

 کیلوگرم شمش بوده است.  300تن و 

 یارد تومان از ممل حقوق دولتی  270در حدود  1398ل در ساااا میل

موضااوع قانون معادن در آمدزایی شااده بود که نشااانگر رونق در بخش 

سال  شبختانه در  ست. خو سال بوده ا ستان در همان  مبلغ  99معدن ا

صول  864 ستان و شده، حقوق دولتی معادن ا میلیارد تومان از ممل یاد

 درصدی را نشان می دهد. 220رشد  و به خزانه واریز شده است که

  سال سازی واحد معدنی راکد  56تعداد  99در   شدهبازگردانی و لعال 

 است.

  ستراتژیک ستان در  -برنامه ا صنایع معدنی ا سعه معادن و  عملیاتی تو

 5راساااتای تعیین نیازها و اولویتهای بخش معدن و صااانایع معدنی در 

بع دولتی و تکمیل زنجیره تولید سال آینده با رویکرد کاهش اتکاء به منا

 و ارزش تدوین و ابالغ گردیده است.

 شهرک ستان  تعداد  صنعتی مصوب ا شهرکهای  56ها و نواحی  و تعداد 

  .مورد می باشد 46در دست بهره برداری 

  خوشه کسب و کار شناسایی شده و از این تعداد  40در این استان تعداد

 5های لراگیر شااده اساات و   مورد به اتمام رساایده و تمویل شاابکه 8

 نیز در حال اجرا می باشد. خوشه

  سال ستان به  1398در   4800000کل تولیدات ممصوالت کشاورزی ا

 تن رسیده است.

  میلیون تن  2.5حدود  98میزان تولید ممصوالت زراعی استان در سال

 درصدی را نشان می دهد. 14رشد  97بود که نسبت به سال 

 ع کودها و سااموم کشاااورزی مورد نیاز کشاااورزان تهیه و تدارک و توزی

 درصد رشد داشته است. 22حدود  97نسبت به سال 

  98اسااب بخار در هکتار در پایان سااال  2.12ضااریب مکانیزاساایون به 

 رسیده است. که دالیل توسعه مکانیزاسیون:
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زریق اعتبار کالی و پیشرلت بیش از برنامه ابالغی در ت 

 سالهای اخیر 

زیع همزمان ادوات دنباله بند به همراه ماشین لزایش توا 

 االت کشنده

وسعه خودکفایی در طراحی و ساخت ماشین االت و ادوات ت 

 دنباله بند بخش کشاورزی و حذف وابستگی

  ستان در سال تن( نسبت 1205026) 99میزان تولید ممصوالت باغی ا

 درصدی داشته است. 17رشد مثبت  98به سال 

 هکتار  134، 98ه بهره برداری رساایده در سااال مساااحت گلخانه های ب

بوده و با توجه به اینکه مجموع  وسااعت گلخانه های اسااتان تا انتهای 

های به درصد کل گلخانه 33هکتار بوده است لذا معادل  167، 97سال 

  ایجاد شده است. 98بهره برداری رسیده در سال 

 12769270 مبلغ بهگلخانه  طرح 159 بانک به معرلینیز  99 سال در 

 12 برابر 99ساااال در جذب وبوده  هکتار 138 ساااط  در ریال میلیون

 جدید گلخانه هکتار 59 سااط  و ریال میلیون 4029760 مبلغبه  طرح

 بوده است. لذا

  عدادت حاظل زاشوری ک ولا قامم سبک 

 گلخانه ها ط س حاظل زاشوری ک ومس قامم سبک  

  سال ستان در  صادرات غیرنفتی ا  413میلیارد و  1به ارزش  99ارزش 

 میلیون دالر بوده است.

  میلیون دالر بوده  800ارزش واردات از گمرکات اساااتان  99در ساااال

سال  سبت به  ست که ن صد و از نظر وزنی نیز به  25به میزان   98ا در

درصد رشد منفی داشته است که ناشی از شیوع ویروس کرونا  15میزان 

 می باشد.
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 35 بر بالغ مساحتی در استان هرمی صنوعاتم و کفش تخصصی ناحیه 

سط تولیدی واحد 300 ظرلیت با و هکتار  و طراحی خصوصی بخش تو

 . باشدمی احداث دست در اکنون هم

  تعداد بنیان، دانش سمت ایجاد اقتصاد به حرکت مشی خط راستای در 

 . است گردیده ایجاد شرقی آذربایجان استان در بنیان دانش شرکت 142

 شیدی از اب شگاه ربع ر شروع نمای تا به حال بیش از  RINOTEXتدای 

طرح در نمایشااگاه رینوتکس حرااور یالته و از این تعداد طرح  10798

شگاه بیش از  رور یالته در نمای ست.  700ح شده ا سازی  طرح تجاری 

 این موضوع بیانگر سرمایگذاری روی شاخصه علم و لناوری است.

 اساااتان لناوری در واحد 237 با رشاااد مرکز 21 تعداد حاضااار درحال 

 .هستند مستقر

  واحد به ظرلیت  4الزایش واحدهای تولیدی مواد ضااادعفونی کننده از

به  500 نا  بل از شااایوع کرو با  46هزار لیتر در روز، ق یدی  حد تول وا

 میلیون لیتر در روز  6ظرلیت 

  سک از صنفی ما واحد تولیدی به بیش از  1الزایش واحدهای تولیدی و 

 واحد صنعتی و صنفی با بیش از یک میلیون عدد ماسک در روز  130

  میلیون لیتر واردات الکل  1.9با تمهیدات صورت گرلته در استان حدود

میلیون  3.5میلیون لیتر تولید مواد ضاااد عفونی کننده الکلی و  1.1و 

میلیون عدد  28لیتر  تولید مواد ضاااد عفونی کننده غیر الکلی و حدود 

 ید رسیده است.ماسک به تول

 میلیارد  37321.7، مبلغ 1399و  1398و  1397های در طول ساااال

، 18طرح در قالب اعتبارات تبصاااره  34559ریال تساااهیالت بانکی به 

رونق تولید، بازسااازی و نوسااازی، اشااتغال پایدار روسااتایی و نهادهای 

 حمایتی پرداخت گردیده است.
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  سال سهیالت ویژه بنگاه99در  سیب دیده از ها، از ممل ت شدت آ ی به 

میلیارد  4454.2واحد و به مبلغ  15342ویروس کرونا تاکنون به تعداد 

 ریال تسهیالت پرداخت شده است.

  لب  98در سااااال قا میلیون دالر  91.4طرح مصاااوب، مبلغ  6در 

سبت به سال سرمایه از نظر مبلغ  97گذاری خارجی صورت گرلته که ن

 . برابر الزایش داشته است 3حدود 

  گذاری میلیون دالر سااارمایه 179.49طرح به مبلغ  10، 99در ساااال

میلیون دالر  12.77طرح به مبلغ  9خارجی تصاااویب شاااده اسااات و 

 برداری رسیده است.گذاری خارجی به بهرهسرمایه

  سال سهیل و رلع موانع تولید  98در  سات کارگروه ت  167تعداد کل جل

درصد مصوبات اجرایی  42.5ه مصوبه بوده است ک 1411مورد با تعداد 

 درصد اجرا نشده و بقیه نیز در حال اجرا هستند.  16.3شده، 

  سال سهیل و رلع موانع تولید با تعداد 99در  سه و  140، کارگروه ت جل

مصوبه  329مصوبه برگزار شده است که از این تعداد مصوبه، تعداد  645

ه نیز در حال اجرا ( اجرا نشده و بقی4.3مصوبه )% 28( اجرا شده، %51)

 باشند.می

  سال شورای گفتگوی دولت و بخش  9، تعداد 1398در  سمی  سه ر جل

صویب  شده که منجر به ت شکیل  ستان ت صی در ا صو صوبه در  43خ م

 مصوبه در سط  استانی شده است.  44سط  ملی و 

   از  1398ماهه ساااال  10بر اسااااس آخرین ارزیابی وزارت کشاااور در

نی گفتگوی دولت و بخش خصااوصاای، عملکرد عملکرد شااوراهای اسااتا

شده  سته و در حد انتظار ارزیابی  شای شرقی  ستان آذربایجان  شورای ا

 است.
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  جلسااه رساامی شااورای گفتگوی دولت و بخش  11، تعداد 99در سااال

صویب  شده که منجر به ت شکیل  ستان ت صی در ا صو صوبه در  37خ م

 مصوبه در سط  استانی شده است.  95سط  ملی و 

 پروژه توسااط بخش خصااوصاای با حجم  92خش گردشااگری تعداد در ب

نفر در  4820میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال  85000سرمایه گذاری 

 حال اجرا می باشد.

  این استان رتبه اول را در تمقق برنامه های جهش تولید در بین استانها

صنعت، معدن و تجارت را  به مطابق با نامه معاونت طرح و برنامه وزارت 

 خود اختصاص داده است.

  600واحد صنعتی استان در سایت توانیران ثیت و بیش از  200بیش از 

 ممصول جهت جلوگیری از واردات معرلی شده است.

 ش یساز یساخت داخل و بوم سک  یدتول یکآالت تمام اتومات ینما ما

 یزانبه م یوو قطعات لکوموت یآالت معدن ینو ماشاا یبهداشاات یهسااه ال

 دالر نیلیوم 68
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    1 ■های کالن اقتصادی شاخص

 

 

 

 های کالن اقتصادیشاخص -1

 های عمده اقتصادی در اشتغال استان سهم بخش -1-1

های اصلی سیاستگذاران اقتصادی بوده است و اشتغال  اشتغال همواره از دغدغه

سانی"لی طور ک و به صادی جایگاه ویژه ،"نیروی ان سائل اقت  و تجزیه .ای دارند در م

تملیل روند اشااتغال و ساااختار آن در سااط  اسااتان و مناطق مختلف آن، مسااتلزم 

ست تا بتوان  ستعدادها و توان بالقوه بخشها و ترکیب آن در مناطق ا شناخت دقیق ا

هر یک از بخشاها و مناطق ممقق ریزی و اشاتغالزایی متوازن و متعادلی را در  برنامه

رشااد بخشااهای اقتصااادی گویای پیشاارلت هر ناحیه و منطقه اساات و  .ساااخت

 مشخص ،برخورداری از هدف و مسیری خاص برای لعالیتهای اقتصادی در هر مکان

مهمترین بخشااهای  .پیشاارلت آن مکان در یک زمینه خاص اقتصااادی اساات کننده

 :شرح زیر است بهاین استان  ی در اشتغالدرصد سهم بخش های اقتصاداقتصادی و 

 بخش کشاورزی: -1-1-1

ست که با وجود  صادی ا صلی لعالیتهای اقت شهای ا شاورزی یکی از بخ بخش ک

گیر، از حیث توسااعه اشااتغال معموالش بخشاای  مزیتهای نساابی اقتصااادی هشاام

ی لروکاهنده و دارای ممدودیت ارزیابی میشود. نگاهی به سهم اشتغال بخش کشاورز

سااهم اشااتغال بخش  96نساابت به سااال  97سااال در نشااان میدهد که  اسااتاندر 

شاورزی در  ستانک صد تغییر  ا شبا در صد 1/8ی الزای ست بوده در سال  .ا  98اما در 

جهت جلوگیری از  99روند کاهشاای بوده اساات. لذا برای سااال  97نساابت به سااال 

 لرایند کاهشی برنامه ریزی های الزم صورت گرلته است.

 بخش صنعت: -2-1-1

شد و  ست. ر صادی ا سعه اقت شد و تو صر و عوامل ر صنعت، یکی از مهمترین عنا

سایر بخشها از جمله کشاورزی،  توسعه بخش صنعت، زمینه و امکان رشد و توسعه 

قل و انرژی را لراهم  بهداشااات نابراین بخش صااانعت در ودرمان، حملون میکند. ب

واسااطه اهمیتی که در ایجاد  کند و بهت اقتصااادی کشااور نقش کلیدی ایفا میالتمو

ای با منشاای صاانعتی برای  ای و ساارمایه های واسااطهالتقاضااا و تیمین مواد اولیه، کا

اما با  .تواند به نقش کلیدی خودکفا عمل کند های مختلف اقتصااااد دارد، می بخش
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شاهد  صنعت، در این بخش  سال توجه به نقش کلیدی تمریمها روی بخش   97در 

 98ولی در سال بوده  درصدی52/10درصد تغییر کاهشی شاهد  96ل نسبت به سا

 ،برای الزایش رشااد یا جلوگیری از کاهشاما این روند از رشااد برخوردار بوده اساات. 

ست. از مهمترین این  شده ا سال های آتی اتخاذ  صی برای  برنامه ها و تمهیدات خا

شرکت های دانش بنیان برنامه ها توجه و حمایت ویژه از لناوری های نوین در قا لب 

 می باشد. 

  بخش خدمات: -3-1-1

سی لعالیت سا ست. این بخش با ظهور  بخش خدمات از ارکان ا صادی ا های اقت

شکل  شینی  سیع گرلتهشهرن شش و شینی پو شهرن سترش  یابد. در  تری می و با گ

سعه باید به این نکته  شورهای در حال تو صادی در ک ستگذاران اقت سیا ضر  حال حا

توان ممورهای توسعه را تنها در بخش کشاورزی یا  داشته باشند که دیگر نمی توجه

خدمات را در  ، بخشلناوری های نوینصااانعت جساااتجو کرد، بلکه باید به کمک 

 .لرایند توسعه اقتصادی در یک موقعیت استراتژیک قرار داد

نسبت به سال  97در سال  نشان داده شده است( 1-1جدول ) درکه طورهمان

به ترتیب با و کشااااورزی های اقتصاااادی اساااتان، بخش خدمات در بین بخش 96

در مقابل بخاطر تشاادید و  اساات داشااته رشااد درصااد 1/8و  درصااد 4/6اختصاااص 

شاهد کاهش رشد  صنعت هستیم 5/10تمریمها  سال  درصدی در بخش   98اما در 

ن است که طی آمار مذکور بیانگر ای. روند تقریبا تثبیت شده است 97نسبت به سال 

شاغلین به شاغل خدماتی  دوره مطالعه توزیع  ی که از لناوریهای بخش خدمات)نفع م

روز سهم اینگونه مشاغل  بوده و (نوین استفاده می کنند باعث این الزایش شده است.

  .باشد در حال الزایش میبه روز 
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 97نسبت به سال  98 های عمده اقتصادی در اشتغال استان در سال(: سهم بخش1-1جدول )

 1398سال  1397سال   1396سال   بخش عمده اقتصادی

 43 43 4/40 خدمات

 35.9 7/35 9/39 صنعت

 21.1 3/21 7/19 کشاورزی

 100 100 100 مجموع

 مرکز آمار ایرانمنبع:   

 های عمده اقتصادیتولید ناخالص داخلی استان به تفکیک بخش -2-1

ای کالن، تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژههای اقتصااااد در میان شااااخص

ست. زیرا نه تنها به صادی در تجزیه و عنوان مهمبرخوردار ا شاخص عملکرد اقت ترین 

گیرد، بلکه بساایاری از دیگر اقالم کالن ها مورد اسااتفاده قرار میها و ارزیابیتملیل

 بررساایبا  گردند.اقتصاااد ممصااوالت جنبی مماساابه و برآورد آن ممسااوب می

 (1-2)های مختلف اقتصااادی در زمینه تولید ناخالص داخلی مندرج در جدول بخش

بخش خدمات همانند موضاااوع اشاااتغال در این زمینه نیز با  شاااود کهنتیجه می

صاص بیش از  سال  5/50اخت ستان در  صد از کل تولید ناخالص داخلی ا در 1395در

درصد  8/38شاورزی به ترتیب با های صنعت و کرتبه اول استانی قرار داشته و بخش

 های بعدی از این حیث قرار دارند.درصد در رتبه 7/10و 

 (: میزان تولید ناخالص داخلی استان به تفکیک بخش های عمده اقتصادی1-2)جدول 

 ها )جاری(تولید ناخالص داخلی به تفکیک بخش
 سهم از کل 1395سال 

 درصد ارزش )میلیارد ریال(

تولید ناخالص 

داخلی بدون 

نفت )به قیمت 

 بازار(

 5/50 257272 خدمات

 8/38 197951 صنایع و معادن

 7/10 54427 کشاورزی

 100 509650 مجموع

 مرکز آمار ایران - ایمنطقه هایآمار حساب ینبر اساس آخرمنبع: 

 

 نرخ بیکاری استان -3-1

سترده ای که در طول هند  شارهای گ شته به  با توجه به تمریم ها و ل سال گذ

درصد برای این  20اقتصاد کشور تممیل شده اکثر اقتصادانان نرخ بیکاری را بیش از 
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اساااتان پیش بینی کرده بودند. در حالیکه برنامه ریزی و تمهیدات اتخاذ شاااده در 

جهت سوق لعالیت های اقتصادی به بخش خدمات و کشاورزی و ایجاد زیرساختها و 

-3گلوگاههای صنعتی استان، همانطور که در جدول ) واحدهای صنعتی جدید و رلع

 98درصدی نرخ بیکاری نسبت به سال  3/0منجر به کاهش ( نشان داده شده است 1

سازمان مدیریت و برنامه شده از  ساس آخرین آمار ارائه  ست. بر ا ستان، شده ا ریزی ا

 باشد.درصد می 7برابر با  99نرخ بیکاری در سال 

 98سال  نسبت به 99نرخ بیکاری سال  (: مقایسه1-3جدول )

درصد تغییر نسبت به سال  نرخ بیکاری )درصد( دوره

98 

 10 1398سال 
0.3- 

 7 1399سال 

 مرکز آمار ایرانمنبع:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    5 ■ تسهیالت بانکی

 

 

 

 تسهیالت بانکی -2

ضر حال در صی بانکی واحد 247 و دولتی بانکی واحد 661 تعداد حا صو  در خ

 1398-1395 هایسال طی استان هایبانک عملکرد بررسی. کنندمی لعالیت استان

 هایبانک نزد مردم هایسااپرده حجم که دهدمی نشااان هاسااپرده جذب زمینه در

 به 1395 سال در ریال میلیارد 277196 از ،درصد 30ساالنه رشد متوسط با استان

 زا استان سهم الزایش نشانگر که رسیده1398 سال آذرماه در ریال میلیارد 617563

  .باشدمی درصد 8/2 به درصد 5/2 از کشور کل هایسپرده مانده میزان

 (1397-98-99 های(: تسهیالت تکلیفی پرداختی )سال2-1جدول)

 عملکرد نوع تسهیالت
 پرداخت شده

 مبلغ )میلیارد ریال( تعداد

 6098 72 (18برنامه تولید و اشتغال )صنعت( )تبصره 

 10319 249 (18شاورزی( )تبصره برنامه تولید و اشتغال )ک

 3912 3471 تسهیالت روستایی

 8181 257 طرح رونق تولید

 1345 43 طرح بازسازی و نوسازی

 7078.8 26094 تسهیالت تکلیفی نهادهای حمایتی

 387.9 4373 مشاغل خانگی

 37321.7 34559 مجموع

، اداره کل کمیته امداد خمینی، اداره کل بهزیستی، جهاد خانه صنعت و معدن، اداره تعاون، کار و رلاه اجتماعیمنبع: 

 کشاورزی و سامانه کارا

 30/1/1400 یخکرونا تا تار یروساز و یدهد یببه شدت آس یبنگاه ها یژهو یالتتسه(: 2-2جدول)

 عملکرد نوع تسهیالت
 پرداخت شده

 مبلغ )میلیارد ریال( تعداد

 یببه شدت آس یبنگاه ها یژهو یالتتسه

 کرونا یروساز و یدهد
15342 4454.2 

 یاداره تعاون، کار و رلاه اجتماعمنبع: 
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 99 سالهای بانکی استان تا پایان (: مانده تسهیالت و سپرده3-2جدول) 

 مانده )میلیارد ریال( عنوان

 844448 های بانکی )بعد از کسر سپرده قانونی(مانده کل سپرده

 524574 ی و غیرجاری(مانده کل تسهیالت بانکی )جار

 سایت بانک مرکزی منبع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    7 ■ بخش صنعت و معدن

 

 

 

 بخش صنعت و معدن -3

وسعه اقتصادی هر کشوری به کارایی و ترکیب بهینه بخشهای مختلف اقتصادی ت

ستگی دارد و برای رسیدن به توسعه پیشرلته  اعم از کشاورزی، صنعتی و خدماتی ب

شده صادی یاد  سه بخش اقت شدیدی بین  شد. اما در این  باید رابطه  شته با وجود دا

صنعت در اقتصاد جهانی و روند توسعه کشورها بر کسی پوشیده نیست  میان نقش 

درصاادی از ارزش تولید ناخالص جهان، نقش خطیری  40هراکه این بخش با سااهم 

 .در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند

شاااورها شاااده، میزان یالتگی کآنچه که امروزه باعث تفاوت در درجه توساااعه 

قای کمی و کیفی لعالیت ها در ارت های صااانعتی این کشاااورها و توان نیروی کار آن

سانی  سعه قدرت تولید نیروی ان شورهای در حال تو ست. در ک تولیدات کارخانه ای ا

سعه  ست هراکه تو شاورزی ا شتر از بخش ک صنعت به طور قابل مالحظه ای بی در 

سبب الزایش میزان جمعیت لع صنعتی، صنعت  شاغل در حرله های  شد ارزش ال  ر

 .الزوده و ارتقای درآمدهای سرانه می شود

که تمقق پیشرلت های لنی و لناوری طی سه قرن اخیر  بیانگر این استشواهد 

سبب رشد و توسعه اقتصادی کشورهای پیشرلته شده است. این کشورها هر کدام با 

صله زمانی متفاوت به مرحله صنعتی شدن رسی ده و ناگهان پس از رسیدن به این لا

 .مرحله خیزش بزرگ خود را در توسعه اقتصادی آغاز کردند

ستگذاری برای  سیا شرلت کند باید رویکرد  صنعتی پی شور از نظر  برای اینکه ک

توسااعه صاانعتی، هنان باشااد که شاارایط ثبات اقتصااادی را با اتخاذ ساایاساات های 

نیازمند د. همچنین برای توسعه صنعتی، اقتصادی سازگاز با توسعه صنعتی لراهم کر

تجارت متکی بر صااادرات صاانعتی که به عنوان عامل مهمی برای ارتقا رقابت پذیری 

 .صنعتی است، می باشیم

همچنین با قرار گرلتن ایران در زنجیره تولید جهانی و همگام با لرایند جهانی 

پیشرلت صنعتی در  شدن اقتصاد و صنعت، می توان شاهد رلاه بیشتر شهروندان و

 کشور بود
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 بخش صنعت -1-3

 واحدهای صنعتی استان -1-1-3

ستان با  سرمای 3736این ا صنعتی و با  میلیارد ریال و  209997گذاری ه واحد 

، میزان تعداد کل واحدهای صاانعتیههار درصااد از نفر توانسااته  116216اشااتغال 

 به خود اختصاص دهد.  سرمایه گذاری و اشتغال کشور را

 1399سال  پایان درداد کل واحدهای صنعتی استان (: تع3-1جدول)

 کل واحدهای صنعتی

 (ریال)میلیارد سرمایه )نفر( اشتغال تعداد

3736 116216 209997 

 سامانه هماهنگ وزارت صنعت، معدن و تجارت  منبع:                                             

  :توضیح

 باشد. برداری میهای بهرهاطالعات پروانهمیزان سرمایه و اشتغال برگرلته از  -

 برداری صادره های بهرهپروانه -2-1-3

صادی به منظور پویایی شیوه نوین اقت صادی و بهبود  در  شد اقت سیدن به ر و ر

عملکرد دنبال جذب سرمایگذار، معرلی لرصت های سرمایگذاری و همچنین معرلی 

ستند. با اتخاذ  سرمایگذاری ه شوق های  ستان  این رویکرد،م سال این ا با راه  98در 

 8931در اساااتان با حجم سااارمایگذاری  یواحد تولیدی ایجاد 209اندازی تعداد 

ستقیم  شتغال م شورینفر  2642میلیارد ریال و ا ستانها به  رتبه دوم ک را در بین ا

واحد با حجم  344خود اختصاااص داده اساات و همچنین با راه اندازی طرح توسااعه 

رتبه اول در نفر  4824میلیارد ریال با الزایش اشاااتغال  16995سااارمایه گذاری 

سعه ای ست.  صدور پروانه بهره برداری تو صاص داده ا شور را به خود اخت در ک

برداری از لماظ پروانه بهره نشاااان داده شاااده اسااات (3-2همانطور که در جدول )

سالن 98سال  درعملکرد  شد  53/17، به میزان 97سبت به عملکرد  شدرصد ر ته دا

 44223پروانه بهره برداری با ارزش سرمایه گذاری  551نیز تعداد  99در سال  .است

نفر بوده اساات که از نظر ارزش ساارمایه  9310میلیارد ریال و پیش بینی اشااتغال 
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شتغال  69گذاری  ست. 24درصد و از نظر پیش بینی ا شته ا با  درصد رشد مثبت دا

شیوع بیماری کرونا و ایجاد ممدودی شان وجود  تهای جدی در بخش تولید این امر ن

 دهنده تاثیر برنامه ریزی ها و تمهیدات صورت گرلته در این حوزه بوده است.

در  صااورت گرلته های ی از مهمترین لعالیتدر شاارایط لعلی و تشاادید تمریمها یک

صنعتی غیرفعال  102 تعداد زگرداندنبا  ،99سال  ستان به هرخه تولید واحد  بوده در ا

 نفر شده است.  5000منجربه اشتغالزایی بیش از  کهاست 

  1397سال نسبت به   1398سال برداری صادره استان در های بهرهتعداد پروانهمقایسه (: 3-2جدول)

 عنوان

 1398سال  1397سال 
درصد 

رشد از 

نظر 

 تعداد

تعداد 

 )فقره(صادره

سرمایه 

گذاری 

)میلیارد 

 (ریال

 اشتغال

  )نفر(

تعداد 

 )فقره(صادره

سرمایه 

گذاری 

)میلیارد 

 (ریال

 اشتغال

  )نفر(

جمع 

 کل
479 48488 6930 563 26214 7516 53/17 

  98و مقایسه آن با سال  1399 سالبرداری صادره استان در  های بهرهتعداد پروانه -

 عنوان

 1399سال  1398سال 
درصد 

رشد از 

نظر 

 تعداد

تعداد 

 )فقره(صادره

سرمایه 

گذاری 

ارد )میلی

 (ریال

 اشتغال

 )نفر(

تعداد 

 )فقره(صادره

سرمایه 

گذاری 

)میلیارد 

 (ریال

 اشتغال

 )نفر(

پروانه بهره 

 برداری
563 26214 7516 551 44223 9310 %2.1- 

 سامانه هماهنگ وزارت صنعت، معدن و تجارت  منبع:                                                                

 ی تاسیس صادره جوازها -3-1-3

سال  سرمایه گذاری از طریق  98در  سعه  سیس  1721جذب و تو لقره جواز تا

ایجادی برای شااروع ساارمایه گذاری در داخل شااهرک های صاانعتی با پیش بینی 

نفر که از رشااد  48803میلیارد تومان و پیش بینی اشااتغال 17307ساارمایگذاری 

 دارد. 97درصدی نسبت به سال  31حدود 
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 162حمایت و توسعه سرمایه گذاری های موجود با صدور  98سال  درهمچنین 

لقره جواز توساااعه ای برای الزایش ظرلیت و تنوع ممصاااوالت تولیدی واحدهای 

میلیارد تومان منجربه الزایش 1754صاانعتی با پیش بینی الزایش ساارمایه گذاری 

شتغال بیش از  س 2537ا شده ا صدور تعد ت.نفر  ستان در مجموع با   1883اد این ا

سرمایه گذاری  سیس، پیش بینی  شتغال  190621جواز تا  51340میلیارد ریال و ا

صاص  ستانها را به خود اخت سیس را در بین ا صدور جواز تا سته رتبه اول در  نفر توان

 دهد.

سبت به   ستان ن صنعت ا سرمایگذاری در بخش  این امر بیانگر الزایش رغبت برای 

 مدت مشابه سال گذشته دارد. 

سال ال  ست که در  سیس  99زم به ذکر ا ادره صیجادی اتعداد جوازهای تا

سال قبل  1930 شابه  سه با مدت م ست که در مقای صد  12مورد بوده ا در

 را نشان می دهد. مثبت رشد

 97سال  نسبت به 1398 سالجوازهای تاسیس صادره استان در  مقایسه -الف(: 3-3جدول)

جواز 
 تاسیس

 1398 سال 1397 سال 
 درصد
رشد 

از نظر 
 تعداد

تعداد 
 )فقره(صادره

 پیش بینی
سرمایه گذاری 

  (ریال)میلیارد 

 اشتغال

 )نفر(

تعداد 
 )فقره(صادره

سرمایه 
گذاری 

)میلیارد 
 (ریال

 اشتغال

  )نفر(

جمع 
 کل

1434 100153 34622 1883 190621 51340 30/31 

 98و مقایسه آن با سال  1399سال تعداد جوازهای تاسیس صادره استان در  -(: ب3-3جدول)

جواز 

 تاسیس

 1399 سال 1398 سال
درصد 

رشد 

از نظر 

 تعداد

تعداد 

 )فقره(صادره

سرمایه گذاری 

 (ریال)میلیارد 

 اشتغال

 )نفر(

تعداد 

 )فقره(صادره

سرمایه 

گذاری 

)میلیارد 

 (ریال

 اشتغال

 )نفر(

 %12 40654 188050 1930 48803 173078 1721 ایجادی

 %10 3426 52781 178 2537 17543 162 ای توسعه

 % 12 44080 240831 2108 51340 190621 1883 جمع کل

 سامانه هماهنگ وزارت صنعت، معدن و تجارت منبع:                                                                
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، 98سال  نسبت بهلقره  2108با  99جواز تیسیس نیز عملکرد سال کل از نظر صدور 

 دهد.رشد مثبت نشان میدرصد 12به میزان 

 بخش معدن 3-2

 معادن استان 1-2-3

( نشااان داده شااده اساات میزان ذخایر للزی 3-4-همانطوری که در جدول )الف

درصااد از ذخایر مواد معدنی اسااتان را به خود  7میلیون تن  555اسااتان به میزان 

ست. ذخایر غیرللزی  صاص داده ا صد از مواد  75اخت صاص در معدنی را به خود اخت

میلیارد تن ذخیره مواد غیرللزی است. مصال  ساختمانی نیز  6داده است که شامل 

میلیارد تن به خود اختصاص داده است.  3/1ذخایر مواد معدنی به تناژ درصد از  17

صد از کل ذخایر مواد معدنی را  120سنگهای تزئینی با ظرلیت  میلیون تن یک در

 داده است.به خود اختصاص 

 99بازه زمانی تا پایان سااال شااود در معلوم می( 3-4-ب)به جدول  یبا نگاه

های ههارگانه معادن استان مثبت بوده؛ روند تغییرات در شاخص 98نسبت به سال 

 22.4گذاری حدود درصد، از نظر میزان سرمایه 20ای که از نظر کل معادن به گونه

شتغالزایی حدود  صد، از نظر ا صد و از نظر ذخایر قطعی حدود  12در صد  98در در

 رشد وجود داشته است. 

 
 حجم ذخایر فلزی، غیرفلزی و سایر مواد معدنی استان(: 3-4-)الف

 سنگهای تزئینی مصالح ساختمانی ذخایر غیرفلزی ذخایر فلزی

 تناژ

 

درصد از کل 

مواد  یرذخا

 استان یمعدن

 تناژ

درصد از کل 

ذخایر مواد 

 معدنی استان

 اژتن

درصد از کل 

مواد  یرذخا

 استان یمعدن

 تناژ

درصد از کل 

مواد  یرذخا

 استان یمعدن

555 

میلیون 

 تن

 درصد 7

6  

میلیارد 

 تن

 درصد 75

3/1 

میلیارد 

 تن

 درصد 17

120 

میلیون  

 تن

 درصد 1
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مدت نسبت به  99سال  یانتا پا یمعادن استان در بازه زمان یتوضع یسهمقا(: 3-4-بجدول )

 98ل سا مشابه
 شاخص واحد سنجش 99تا پایان  98تا پایان  نرخ رشد )درصد(

 کل معادن استان تعداد 804 672 20

 میزان سرمایه گذاری میلیارد ریال 8345 6821 4/22

 اشتغال نفر 7285 6504 12

 ذخیره قطعی میلیارد تن 8.7 4/4 98

 
 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان منبع:

 
 

 نمعادن فعال استا -2-2-3

با توجه به اهمیت معادن در پیشااابرد اهداف پایه ای یک کشاااور و لزوم اتخاذ 

تمهیدات مناسب جهت استفاده از این ظرلیت در صنایع پیشرلته و اشتغال پیگیری 

در اولویت برنامه های اقتصاادی اساتان قرار گرلته و  99موضاوعات معدن در ساال 

حوزه کسااب شااده اساات و برنامه  نتایج خوبی نیز در سااایه تالشااه های لعالین این

نسبت  99است. برای سال نگاشته شده  99جامع و نقشه راه تکمیلی نیز برای سال 

( آمده است روند تغییرات و نرخ رشد 3-5-همانطوری که در جدول )الف 98به سال 

در همه ابعاد و  98سااال  دینساابت به تا پایان  99سااال  دیبازه زمانی تا پایان در 

بت بوده و آمار و ارقام نشااان دهنده الزایش میزان معادن لعال جاری، ها مثشاااخص

گذاری لعال جاری، اشتغال لعال جاری و ذخیره قطعی لعال جاری در میزان سرمایه

 درصااد رشااد در کل 9.6با  99باشااند. بطوری که در سااال بخش معادن اسااتان می

سرمایه گذاری جاری 4.5معادن لعال جاری،  صد در میزان  صد در میزان  7، در در

وجود  98درصد در ذخیره قطعی لعال جاری نسبت به سال  5اشتغال لعال جاری و 

 داشته است. 

مورد آن لعال و  500معدن وجود دارد که  804نیز تعداد  1399ساااال تا پایان 

مورد معدن لعال،  500مورد( غیرلعال )راکد( می باشاااند. در مجموع  304بقیه )

مورد معدن دارای گواهی کشاااف لاقد لعالیت  79ی لعال و لقره معدن جار 421

 معدنی وجود دارد که در عین حال جزء معادن لعال استان ممسوب می شوند. 

 



    13 ■ بخش صنعت و معدن

 

 

 

نسبت به  99سال  یانتا پا یمعادن فعال استان  در بازه زمان یتوضع یسهمقا(: 3-5-الفجدول )

 98سال  یانتا پا

نرخ رشد معادن لعال 

 جاری )درصد(

واحد  99تا پایان  98ان تا پای

 سنجش
 شاخص

 لعال جاری لعال جاری

 کل معادن استان تعداد 421 384 6/9

میلیارد  6101 5837 5/4

 ریال

میزان سرمایه 

 گذاری

 اشتغال نفر 4632 4321 7

 ذخیره قطعی میلیارد تن  1/2 2 5
 

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان منبع:
 

 99عادن فعال استان در سال م یتوضع(: 3-5-جدول )ب

تعداد کل معادن  

99 

 99 پایان سالتعداد معادن فعال استان تا 
تعداد غیرفعال 

 )راکد(
 دارای اعتبار 

 )معادن دارای گواهی کشف غیرلعال(
 جاری

 معدن 804
79 421 

304 
 500مجموع: 

 معادن غیر فعال استان -3-2-3

شده ارقام و آمار مطابق با سال در ( 6-3) جدول در درج   99بازه زمانی تا پایان 

 261معدن به  217تعداد معادن غیر لعال اسااتان از  98نساابت به تا پایان سااال 

میلیارد تن از ذخایر قطعی استان  01/1معدن الزایش یالته است. دراین میان حدود 

 نیز به صورت بالقوه باقیمانده است. 

 99سال  یانتا پا یفعال استان در بازه زمان یرمعادن غ یتوضع یسهمقا(: 6-3جدول )

 98سال  یاننسبت به تا پا
 معادن غیرلعال استان

 شاخص واحد سنجش  99تا پایان  98تا پایان  نرخ رشد)درصد(

 غیرلعالکل معادن  تعداد 261 217 20.2

 میزان سرمایه گذاری ریال میلیارد 397 387 2.6

 اشتغال نفر 1761 1481 18.9

 ذخیره قطعی میلیارد تن  1.01 0.97 4

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان منبع:
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 پروانه های بهره برداری از معادن استان -4-2-3

نسبت  99بازه زمانی تا پایان سال در پروانه های بهره برداری وضعیت  ،(7-3) جدول

 را نشان می دهد.  ،98به تا پایان سال 

 98نسبت به سال  99داری از معادن صادره در سال (: مقایسه پروانه های بهره بر7-3جدول )

 پروانه بهره برداری صادره معادن

اشتغال 

 نفر

سرمایه گذاری )میلیارد 

 ریال(

حداقل تناژ استخراج 

 ساالنه )تن(
 بازه زمانی تعداد

 99 ماهه 12 38 2339030 432 299

 98 ماهه 12 31 1504010 243 158

 
 

 جارت استانسازمان صنعت، معدن و ت منبع:

 پروانه های اکتشاف و کشف معادن استان -5-2-3

شده در  شان می (8-3)جدول اطالعات درج  ساحت ممدوده دارادهد ن  یکه م

، از 98سال  یاننسبت به تا پا 99سال  یانتا پا یکشف در استان در بازه زمان یگواه

  .است یالته الزایش یلومترمربعک 31.5مربع به حدود  یلومترک 30

 98نسبت به سال  99کشف در سال  یها یاکتشاف و گواه یپروانه ها یسهمقا(: 8-3جدول)

 پروانه اکتشاف گواهی کشف

مساحت ممدوده 

 )کیلومتر مربع(

هزینه عملیات 

 )میلیارد ریال(

 تناژ ذخیره 

 تن(میلیون )

تعداد 

 )لقره(

تعداد 

 )لقره(

 بازه زمانی

 99 سال  55 28 32 127 31.5

 98 الس 37 25 42 122 30

 

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان منبع:
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 (: تعداد واحدهای تولیدی و ظرفیت صنایع معدنی استان9-3جدول)

 تولید ساالنه

 

 ظرلیت اسمی تولید ساالنه
 

تعداد واحدهای 

 تولیدی عمده

 نام صنعت

واحد شامل آساللوت،  4 تن 690000 تن 630000

سهند جام، آذرشیشه و 

 سآذرمهر هری

 صنعت شیشه

واحد شامل مس  2 تن 320000 تن 320000

 سونگون و مهر اصل 

 صنعت مس

 تن کنسانتره 2700

کیلوگرم شمش  300

 طال

 تن کنسانتره طال )شرف آباد( 5400

-کیلوگرم شمش طال )اندریان 600

 زرین داغ(

-واحد شامل اندریان  2

 زرین داغ و شرف آباد

 طال

 آهن اسفنجی میانه - واحد 1 تن  800000 تن 720000

 

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان منبع:

 ها و نواحی صنعتی استاناطالعات شهرک -3-3

 (: اطالعات شهرک ها و نواحی صنعتی استان3-9جدول )

 تعداد واحد عنوان شاخص موضوع

شهرکها و 

 نواحی صنعتی

 56 - شهرکها و نواحی صنعتی مصوب

 46 - دست بهره برداری )واگذاری زمین(شهرکها و نواحی صنعتی در 

 مساحت
 9453 هکتار اراضی در اختیار

 2802 هکتار زمین صنعتی

 محیط زیست

 5 ایستگاه ایستگاه آتش نشانی

 9 - ها و نواحی صنعتی دارای تصفیه خانه در حال بهره برداریشهرک

 1608 واحد واحدهای صنعتی متصل به تصفیه خانه

 330 هکتار بزمساحت فضای س
 

 شرکت شهرکهای صنعتی استان منبع:

 قبلهای سال با آن مقایسه و 1399 در سال استان صنعتی هایشهرک شرکت عملکرد 1-3-3
 استان صنعتی های شهرک شرکت (: عملکرد3-1-10جدول )

 

شرکت شهرکهای صنعتی استان:منبع                                                        

 دوره

 99درصد تغییر سال  عنوان

 98نسبت به سال

 99سال 
 97سال  98سال

 لقره 358 لقره 292 لقره 375 درصد الزایش 28.2
تعداد قرارداد واگذاری 

 زمین
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 خوشه های کسب و کار استان 2-3-3

 موقعیت خوشه های کسب و کار استان:

بین عملیات اجرایی خوشه کسب و کار جدید شناسایی که از این  40در این استان 

مورد به اتمام رسیده و به شبکه های لراگیر انتقال یالته است. در حال حاضر نیز  8

( آمده است در حال اجرا 3-2-10خوشه کسب و کار که در جدول ) 5عملیات اجرایی 

 می باشند. 

 (: موقعیت خوشه های کسب و کار استان 3-2-10جدول )

 عناوين تعداد شرح رديف

1 
خوشه هاي  تعداد

 شناسايي شده
40 

خا تي تز،يقط  ،ا تز،يقط  عاو خود،  ط  تب تز،يقط زواخا  نب تز،يقط ات سننن
مزلمان تز،يقط شنني،ينيطشننو و   تنت و تز،يقط تاتيقاو  تگ    اخ       
شي،   ززنياو تز،يقط آجيل   خشوزا،  جواه، تز،يقط الستيك   پ ستيك تز،يقط 

سو شت،ط  ساخي آذ، سزقه    شمب بنابط م،اغه   تز،يقط زپه  يا    خود ممتانط 
ملوانط ف،ش   تابلو ف،ش تز،يقط ايتان بافي تز،يقط مزلمان م، دط زوسننت، تز،يقط 
بافي تز،يقط  زه  غدا،ي تز،يقط او بافي تز،يقط م، ما ،سننناخي تز،يقط ت،يوو سننن
محصوالو  وبي تز،يقط آج،   ستال تز،يقط خشوزا، م، دط خيا،شو،   شو،يااو 

نجط آج،   سننتال شننز ننت،ط ب ننتني سنننتي تز،يقط خغال اخته  ليز،ط  ل باسننم
محمدي اسننووط  ايتان بافي    شننزافيط بافند ي تا،  پودي   من ننوجاوط 
پوشننا ط  ،ااي   مزلط پا، ه  شننزافگ     ب بافگط ،ي ننند ي ا وا      

 باتيك اسووالم خ ي ، ي  ت،ه  اپ   ش، تز،يق منتب تز،يق   م، د 

2 
داد خوشه هاي د، تع

 اال اج،ا
5 

تاتيقاو  تگ    اخ تز،يق   خود ي ممتان  صننننايو  وبي   اوزه بافي تز،يق 
 مزلمان م، د  ف،ش   تابلو ف،ش تز،يق

3 

تعداد خوشه هاي 
 پايان يافته

)ا تتال يافته به شزوه 
 هاي ف،ا ي،(

8 
 شمب  اتعاو خود، ط  تب  ،ميط سنبط زواخا خا تيط مزلمان  ،اط سزقه  

 بنابط م،اغه   ملوانط آجيل   خشوزا، تز،يق

 اهم اقدامات شاخص بخش صنعت و معدن استان 4-3

 بخش صنعت 1-4-3

 ایجاد ناحیه صنعتی تخصصی کفش و مصنوعات چرمی

 پیرو بازدید رئیس جمهور ممترم از بازار کفش تبریز و درخواست لعالین صنعت       

مصنوعات هرمی، ناحیه صنعتی مبنی بر ساماندهی و توسعه صنعت کفش و  کفش

های گذاری بخش خصوصی و حمایتبا سرمایهتخصصی کفش و مصنوعات هرمی 

هکتار در جوار آزاد راه پیامبر اعظم )ص( و راه آهن  35دولتی در زمینی به مساحت 
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شده و هم اکنون در دست احداث  طراحیمکانیابی و تهران  -در دست احداث تبریز

 هستند: (3-11) کلی آن به شرح جدول هایباشد که ویژگیمی

 (: مشخصات ناحیه صنعتی کفش و مصنوعات چرمی3-11جدول )  

 مشخصات ناحیه صنعتی کفش و مصنوعات چرمی

 میلیارد ریال 7000 گذاریمیزان سرمایه

 نفر 5000 بینی اشتغالپیش

 هکتار 35 مساحت

 واحد 163 تعداد واحدهای کارگاهی بزرگ و متوسط

 واحد 216 واحدهای کارگاهی به صورت مجتمع طبقاتی تعداد

 % 85 پیشرفت فیزیکی ناحیه

 انجمن کفش استان منبع:                                                                                                            

 فاز آزمایشی تبریز و شروع بهاتمام پروژه خط انتقال اتیلن میاندوآب  -2-1-4-3

ندوآب       یا قال اتیلن م له انت یات اجرایی پروژه خط لو به طول  –عمل  165تبریز 

میلیارد ریال، در سااال  680کیلومتر و با هشاات ایسااتگاه و صاارف اعتباری بالغ بر 

 برداری رسیده است. به بهره 1398شروع و در بهمن ماه  1397

 بخش معدن -2-4-3

بعری للزات، زغال سنگ و معادن غیر للزی غنی  از نظر منطقه آذربایجان شرقی     

است. در سط  استان معادن مس، سرب، روی و آنتیموان وجود دارد و معادن دیگری 

برداری از آنها به عمل نیامده اند که تاکنون بهرهاز قبیل آهن و منگنز شناخته شده

 600000دود است. معدن مس در ناحیه ارسباران واقع شده و ذخیره تقریبی آن در ح

 .باشدکیلومتری شمال اهر با ذخیره حدود ده میلیون تن می 24تن و معدن مزرعه در 

معدن آنتیموان که حاوی عنصر شیمیایی است که در داروسازی و ساختن رنگ مورد 

گیرد در امتداد ارتفاعات تخت سلیمان و کوه سور به شکل سولفور استفاده قرار می

شود و مراکز عمده آن، لراوانی در آذربایجان یالت میشود. سنگ گچ به یالت می

معادن سنگ آهک  .باشدمیانه، صولیان، مراغه، هشترود، سراب و حومه بستان آباد می

در هله خانه صولیان، داش کسن آذر شهر، شیخ االسالم مراغه، آغچه قشالق و الشار 

دیگر معادن این استان می  ازمیانه، اوغان سراب، عریان تپه و جلفای مرند وجود دارد. 
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معدن سرب و روی )در میانه و مرند(، کائولن، سنگ آهن، زغال سنگ،  توان به

 ای تزئینی و ساختمانی، شن و ماسه اشاره کرد.هدیاتومیت، پوکه معدنی، نمک، سنگ

 ذیال به اهم پروژه های این بخش اشاره می شود.

 اجرای پروژه مجتمع نفلین سینیت سراب  -1-2-4-3

کیلومتری جاده سااراب به تبریز  25هکتار و در  500ین طرح که در مساااحت ا      

های صاانعتی جمعاش با ظرلیت لید پودر آلومینا و بوهمیت و نمکدارد، با هدف تو قرار

تن به منظور اسااتفاده در تولید شاامش آلومینیوم و شاایشااه و کود  134000حدود 

برداری بهرهاجرای طرح به  از زمان شروعسال  4حدود  بهداشتی  ظرف -کشاورزی 

نفر به طور مساااتقیم و غیر  4300اندازی کامل این مجموعه خواهد رساااید. با راه

 .رجوع شود( 1)به پیوست  مستقیم مشغول کار خواهند شد

 کاتدی مس تولید اجرای پروژه  -3-4-2-2

ساحت       سونگون ورزقان قرار 45این طرح که در م  دارد، هکتار و در مجتمع مس 

سولفوریک جمعاش با ظرلیت حدود  سید  هزار تن در  500با هدف تولید کاتد مس و ا

شیمیایی و ... تا  صنایع الکنرونیک و  صنایع پایین دستی  ستفاده در  سال به منظور ا

سید. با راه به 1402پایان  نفر  2450اندازی کامل این مجموعه بهره برداری خواهد ر

 .رجوع شود( 2)به پیوست  ول کار خواهند شدبه طور مستقیم و غیر مستقیم مشغ

 لیچینگ هیپ روش به کاتدی مس تولید پروژه -3-2-4-3

ساحت      سونگون ورزقان قرار 84این طرح که در م دارد،  هکتار و در مجتمع مس 

ستفاده  3با هدف تولید کاتد مس جمعاش با ظرلیت حدود  سال به منظور ا هزار تن در 

 به1400زات الکترونیکی و الکتریکی تا پایان تجهیدر ساااخت قطعات مساای و اجزاء 

سید. با راهبهره نفر به طور مستقیم و  230اندازی کامل این مجموعه برداری خواهد ر

 .رجوع شود( 3)به پیوست  غیر مستقیم مشغول کار خواهند شد
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 معدن آهک گوره درق اهر  بهره برداری از پروژه 4-2-4-3

دارد، با  اهر قرار -مجاورت جاده تبریز  هکتار و در 400این طرح که در مساااحت     

هزار تن در ساااال به منظور  100هدف تولید سااانگ آهک جمعاش با ظرلیت حدود 

برداری خواهد رساااید. با به بهره 1398آهک هیدراته تا پایان اساااتفاده در تولید 

شغول 100اندازی کامل این مجموعه حدود راه ستقیم م ستقیم و غیر م نفر به طور م

 .رجوع شود( 4)به پیوست  اهند شدکار خو

 تغلیظ 3 فاز ـ مولیبدن مس کنسانتره شروع عملیات اجرایی  پروژه -5-2-4-3

ساحت      سونگون ورزقان قرار 7این طرح که در م دارد، با  هکتار و در مجتمع مس 

هزار تن 151هدف تولید کنسانتره مس  و کنسانتره مولیبدن جمعاش با ظرلیت حدود 

گری و ... تا تفاده در تولید مس کاتدی و صنایع آلیاژی و ریخته در سال به منظور اس

نفر  10200اندازی کامل این مجموعه ا راهبرداری خواهد رسید. ببه بهره 1402پایان 

 .رجوع شود( 5)به پیوست  به طور مستقیم و غیر مستقیم مشغول کار خواهند شد

 گزارش آمده است. 15بند  بخش پیوست ها، در  هااطالعات تفصیلی پروژه توجه:

از جمله برنامه های عملیاتی که در بخش توسعه معادن و صنایع معدنی استان دیده 

 شده است می توان به:

پشااتیبانی از تولید مواد معدنی دارای ارزش الزوده باال با صاادور مجوزهای  -

 معدنی

 حقوق دولتی معادن -

مله سازمان صنعت، انجام بازرسی توسط سازمان های مرتبط با موضوع از ج -

 معدن و تجارت

 لعالسازی معادن غیرلعال استان -

 تکمیل برنامه استراتژیک توسعه معادن و صنایع معدنی استان -

ستان در مراجع  - صنایع معدنی ا سعه معادن و  ستراتژیک تو صویب برنامه ا ت

 ذیربط و ابالغ به دستگاههای مربوطه

 اجرای پروژه معدن آهک کوره درق اهر اشاره کرد. -
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 از اهم اقدامات صورت گرلته در حوزه معدن:

طرح شاامش مس و آهن  5برنامه تکمیل زنجیره ارزش للزات اساااساای شااامل 

لوالد اسااتوند آذر مراغه( و  –لوالد حدید بناب  –لوالد میانه  –)مس سااونگون 

 99برنامه ریزی برای راه اندازه آنها در سال 

صولی بیش از  - ی معادن و واریز آن به خزانه میلیارد تومان حقوق دولت 235و

 که از رشد بیش از دو برابری برخوردار است

 تشکیل کارگروه طرح احیاء، لعالسازی و توسعه معادن کوهک مقیاس  -

تفاهم نامه با شااارکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در خصاااوص خرید  -

رمینی  شالی و -ایجاد واحد لرآوری –ت ساختها و عملیات اکت کمک به زیر

 ه در راستای لعالسازی و احیا معادن غیر

 تکاب با ایمیدرو –عقد قرارداد پهنه اکتشالی سونگون  -

 توسط کنسرسیوم اکتشاف 2عقد قرارداد پهنه اکتشالی زون  -

 عملیات اجرایی طرح مانیتورینگ معادن استان  -

 تشکیل کارگروه جلوگیری از برداشت غیرمجاز در معادن شن و ماسه  -
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 بخش کشاورزی -4

 وضعیت اراضی کشاورزی 1-4

 الف(: وضعیت اراضی کشاورزی استان-4-1جدول)   

 وسعت استان

 )کیلومتر مربع (

مساحت کل 

 اراضی

 کشاورزی

میزان اراضی 

 کشاورزی

نسبت به وسعت 

 استان

 جنگل اراضی مرتع

45481 

از  درصد 8/2

 وسعت کشور

257/1 

 میلیون هکتار
 درصد 27

میلیون  473/2

 هکتار

راتع از مدرصد  3)

 کشور(

 هزارهکتار 188

از یک درصد 

 های کشورجنگل

 (1397منبع: آمارنامه سازمان جهاد کشاورزی )سال                                                                                        

 ب(: وضعیت اراضی زیرکشت زارعی و باغی-4-1جدول )  

 کل اراضی آیش
اراضی زیرکشت محصوالت باغی  محصوالت زراعی اراضی زیرکشت

 آبی دیم )آبی و دیم(

 هزار هکتار 482

 درصد 34

 هزار هکتار 632

 درصد 45

 هزار هکتار189

 درصد 13.5

 هزار هکتار107

 درصد 7.5

 (1397منبع: آمارنامه سازمان جهاد کشاورزی )سال                         
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 یدات زراعی:تول  -2-4

 98با سال  99مقایسه آمار محصوالت زراعی سال  (:4-2)جدول

 تولیدات زراعی

 ممصوالت عمده تولیدی استان

میزان 

تولید در 

 98سال 

 )تن(

 میزان تولید سال زراعی

 )تن( 1400-99
درصد از 

کل تولید 

 cکشور

رتبه میزان 

تولید در 

 bعملکرد aپیش بینی cکشور

محصوالت  جمع میزان تولید

 زراعی 

2442932 2400000 - 
3 14 

 2 9.3 506300 560000 564552 یونجه

 8 5.4 670120 670000 697114 گندم

 10 4.3 143217 129000 129589 جو

 1 23 10672 10568 13694 پنبه

 5 5.7 277950 270000 278602 سیب زمینی

 5 7.5 17920 17149 27217 حبوبات

 13 3 82670 80000 80013 پیاز

 9 2.9 7297 6695 6375 چغندر قند

a  ( می باشد.1400)پایان شهریور سال  99 -1400پیش بینی برای پایان سال زراعی 

b .آمار نهائی بر اساس سامانه پهنه بندی در حال نهائی شدن می باشد 

c می باشد.1398ل درصد و رتبه از کل تولید کشور بر اساس آمار اعالمی وزارت جهاد کشاورزی در سا 

 (1398منبع: معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان )سال     

 تولیدات باغی  -3-4

 98با سال  99ای تولیدات باغی سال (: آمار مقایسه4-3جدول)

 ممصوالت عمده تولیدی استان

میزان تولید 

 98در سال 

 )تن(

 99میزان تولید در سال

 )تن(
درصد از 

کل تولید 

 aورکش

رتبه میزان 

تولید در 

 عملکرد پیش بینی aکشور

 7 4.4 1205026 1374639 1029952 جمع میزان تولید ممصوالت باغی 

 2 9.6 60577 133416 42447 زردآلو

 2 13.7 644024 677922 562247 سیب درختی

 3 7.8 22052 30098 20233 گردو
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 ممصوالت عمده تولیدی استان

میزان تولید 

 98در سال 

 )تن(

 99میزان تولید در سال

 )تن(
درصد از 

کل تولید 

 aورکش

رتبه میزان 

تولید در 

 عملکرد پیش بینی aکشور

 5 7.1 309397 330311 237366 انگور

 12 3 47922 45527 56227 لو و شفتالوهلو و آ

 2 13.1 18676 21881 16329 گوجه

 2 9.8 13609 14166 12224 آلبالو

 14 1.7 4898 10363 5466 گیالس

 10 4.4 6149 16368 5600 بادام

 7 2 50000 50000 48795 گلخانه های مدرن )تن / هکتار(
a می باشد. 98اورزی در سال رتبه و درصد بر اساس آمار نامه وزارت جهاد کش 

 (1398منبع: مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان )سال 

 های دامی:تولیدات دام و طیور و فرآورده   -4-4

 98با سال  99سال  در (: مقایسه آمار تولیدات دام و طیور و فرآورده های دامی4-4جدول)

 نام ممصول
میزان تولید در 

 )تن( 98سال 

درصد از کل  )تن( 99ماهه 12ن تولید درمیزا

 تولید کشور

رتبه میزان 

 bعملکرد aپیش بینی تولید در کشور

 3 6 55300 54790 55200 گوشت قرمز

گوشت 

 سفید)مرغ(

85070 
87700 87700 2.8 11 

 3 9.5 96300 96300 94510 تخم مرغ

 2 13.4 15381 15317 15017 عسل

 6 5 575070 575.70 558900 شیرخام

جمع تولیدات 

 دامی

808698 
829177 829751 5.5 6 

 14c 1.3 5351 6690 6812 گوشت آبزیان
a  مي باشد.  99پيب بيني ب،اي  ل سالb .عملو،د ب،اي  ه ماه مي باشد c ،د،صد   ،تزه ب، اساسآما

 مي باشد. 97 امه  خا،و جتاد  شا ،خي د، بين استان هاي غي، ساالي د، سال 
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 های کشاورزی فعالیت -5-4

 97با سال  98سال در  (: مقایسه فعالیت های کشاورزی4-5جدول ) 

 واحد عنوان
 عملکرد 

97سال   

عملکرد در 

98 سال  

جمع تا 

 کنون

رتبه در 

 کشور

های فرعی )ثقلی  احداث شبکه

 مدرن(
 7 30353 485 8110 هکتار

های آبیاری تحت  احداث شبکه

 فشار و خرده مالکی
4252 هکتار  

3082اجرا شده   

در دست اجرا 

7016 

71230 

10اجرا شده   

در دست 

  5اجرا 

 3 - رقم ثابت 778000 هکتار وسعت اراضی زراعی

 5 - رقم ثابت 112000 هکتار وسعت اراضی باغی

 7 223  134 17 هکتار گلخانه های مدرن

هکتار 119 151.6096 هکتار عملکرد ممانعت از تغییر کاربری  - - 

خانهسرد  3 198/6 32/3 )9 ماهه( 27/3 هزار تن 

 177/3 هزار تن صنایع تبدیلی
 9( 376/01

 ماهه(
2099 3 

 ضریب مکانیزاسیون کشاورزی
اسب 

 بخار
1/92 

1/94 
1/94 - 

تعداد بهره بردار بخش 

یکشاورز  
 326000 نفر

-  
- - 

 (1399منبع: معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان )سال 

 اهم اقدامات انجام شده مکانیزاسیون: -6-4

 ادوات کشاورزی توزیع شده )دستگاه( 1-6-4

 97با سال  98سال در  (: ادوات کشاورزی توزیع شده4-7جدول) 

 1398سال  در 1397سال  نوع

 783 1205 انواع تراکتور

 46 18 کمباین

 1040 1236 ادوات دنباله بند

 (1398ازمان جهاد کشاورزی استان )سال مکانیزاسیون س منبع: مدیریت   
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 پالک گذاری ماشینهای کشاورزی )دستگاه( 2-6-4

 97و  98با سال  99سال  در (: آمار تشکیل پرونده و پالک گذاری ماشین آالت کشاورزی4-8جدول)

 99در سال  1398در سال  1397سال  نوع

 4464 5697 1722 بازدید و نصب پالک

 (1398کانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی استان )سال منبع: مدیریت م       

ــی  -7-4 ــاورزی و نظام مهندس ــنایع کش ــده مدیریت ص اهم اقدامات انجام ش

 کشاورزی

 98با سال  99سال  در در بخش صدور مجوزاهم اقدامات انجام شده (: 4-9جدول)

 ردیف
مرجع 

 صدور
 نوع عملیات نوع فعالیت

از بدو 

تا قبل 

از سال 

98 

 98سال
دوازده 

 99ماهه

تجمعی )از 

 اول

تا تاریخ 

 گزارش(

1 

ی
رز

او
ش

ی ک
دس

هن
م م

ظا
ن

 

 گلخانه
 802 177 230 395 تاسیس

 203 40 43 120 بهره برداری

 قارچ 2
 33 3 6 24 تاسیس

 17 1 1 15 بهره برداری

 دام و طیور 3

 575 102 189 284 تاسیس)دام(

 267 52 58 157 بهره برداری)دام(

 218 13 6 199 تاسیس)طیور(

بهره 

 برداری)طیور(

311 
14 32 357 

 شیالت 4
 68 3 11 54 تاسیس

 90 8 10 72 بهره برداری

 8395 1438 1593 5364 بهره برداری دام روستایی 5

 630 57 90 483 بهره برداری گیاهپزشکی 6

7 
شرکت های مکانیزاسیون 

 کشاورزی
 بهره برداری

2 
1 0 3 

 3 3 0 0 بهره برداری آزمایشگاه های آب و خاک 8

 0 0 0 0 بهره برداری سایر -

9 

ی
رز

او
ش

ع ک
نای

ص
 

 فراوری محصوالت کشاورزی

)باغی، زراعی، دام وطیور و 

 شیالت(

 2066 113 132 0 تاسیس

 بهره برداری
0 

59 39 427 

 خوراک دام و طیور 10
 146 16 9 0 تاسیس

 51 16 13 0 بهره برداری

 341 21 22 0 تاسیس سردخانه 11
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 ردیف
مرجع 

 صدور
 نوع عملیات نوع فعالیت

از بدو 

تا قبل 

از سال 

98 

 98سال
دوازده 

 99ماهه

تجمعی )از 

 اول

تا تاریخ 

 گزارش(

 70 7 10 0 بهره برداری

 - - - 0 بهره برداری سایر -

 (1399منبع: مدیریت صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان )سال 

 99سال  دراهم اقدامات انجام شده مدیریت امور اراضی استان  -8-4 1-1

 ردیف عنوان طرح تعداد )هکتار( مساحت

 1 شناسايي تغيي،  ا،ب،ي غي، مااخ 3868 2922 139

 2  ،ح دعوي 500 -

 3 الو   امو اج،ا شده ااواا صاد،ه 259 3184 2

 4 الو   امو اج،ا  شده ااواا صاد،ه 94 8735 0

 5 10ماده  2الو   امو به استناد تزص،ه  1188 0138 65

122 7984 
18 6860 

452 
35 

 تزص،ه يك ماده يك = ماوخهاي
 معاف =

6 

 7 ماوخهاي تزص،ه  تا، ماده يك 339 9336 97

 8 ا،ا،داد  ا ذا،ي  ،اتاي  شا ،خي    اب ته  شا ،خي 7 3481 3

 9 ا،ا،داد  ا ذا،ي  ،اتاي غي،  شا ،خي 3 3306 3
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 گذاریبخش سرمایه -5

 ممانعت و رکود ایجاد هدف با که خارجی شدید هایتمریم رغمعلی خوشبختانه

 مطلوبی خارجی و داخلی هایگذاریسرمایه شود،می اعمال کشور اقتصادی توسعه از

ستان در ست؛ التاده اتفاق ا سرمایه اینکه جمله از ا سال گذاری داخلی، در بخش  در 

برداری میلیارد ریال به بهره 58562گذاری طرح با مجموع سرمایه 792تعداد  1399

سیده ست.  ر سرمایه 12.77ضمناش نه طرح با میزان ا گذاری خارجی در میلیون دالر 

 برداری رسیده است.های صنعت و انرژی به بهرهبخش

 گذاری داخلیسرمایه  1-5

 58562طرح داخلی با مجموع سرمایه گذاری  792، از بین تعداد 99در سال 

 44223گذاری  طرح با ارزش سرمایه 551میلیارد ریال، سهم بخش صنعت تعداد 

 12699طرح با ارزش سرمایه گذاری  235میلیارد ریال و سهم بخش کشاورزی 

های اقتصادی ناشی از میلیارد ریال بوده است. در بخش گردشگری نیز به علت آسیب

-میلیارد ریال به بهره 1640گذاری حدود طرح با ارزش سرمایه 6ویروس کرونا تعداد 

 برداری رسیده است.

 (1399 سالدر برداری رسیده استان )ههای به بهرگذاری داخلی در طرح(: حجم سرمایه5-1جدول )

های بهره برداری تعداد طرح بخش

 شده

 گذاری )میلیارد ریال(سرمایه

 44223 551 صنعت

 1640 6 گردشگری

 12699 235 کشاورزی

 58562 792 جمع

 ربطهای اجرایی ذیدستگاه منبع:
 

 یرجگذاری خاسرمایه -2-5

عداد 98در سااااال  گذاری  3، ت یه  ما با میزان سااار میلیون دالر  5.48طرح 

سال سرمایه ست. در  صورت گرلته ا طرح به مبلغ  9نیز، تعداد  99گذاری خارجی 

 گذاری تمقق یالته است.میلیون دالر سرمایه 12.77
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 خارجی گذاریسرمایه (: میزان5-2جدول)

 عنوان

 

 سال

تعداد 

های طرح

ری گذاسرمایه

 مصوب

میزان 

گذاری سرمایه

خارجی مصوب 

 )میلیون دالر(

های تعداد طرح

گذاری سرمایه

 جذب شده

گذاری میزان سرمایه

خارجی جذب شده 

 )میلیون دالر(

 5.48 3 91.4 6 98سال 

 12.77 9 179.49 10 99سال 

 گذاریمرکز خدمات سرمایه -اداره کل امور اقتصادی و دارایی  منبع:

 )مبلغ به میلیون دالر( 98خارجی به تفکیک بخش در سال  گذاریسرمایه میزان (:5-3جدول)

 گذاریمرکز خدمات سرمایه -اداره کل امور اقتصادی و دارایی  منبع:

 )مبلغ به میلیون دالر( 99سال خارجی به تفکیک بخش در  گذاریسرمایه (: میزان5-4جدول)

 گذاریمرکز خدمات سرمایه -اداره کل امور اقتصادی و دارایی  منبع:

 بخش

 هایطرح تعداد

 گذاریسرمایه

 مصوب

-میزان سرمایه

گذاری خارجی 

 مصوب

 هایطرح تعداد

 جذب گذاریسرمایه

 شده

-میزان سرمایه

گذاری خارجی 

 جذب شده

 5.26 2 78/90 5 صنعت

 - - 655/0 1 معدن

 0.22 1 - - انرژی

 5.48 3 444/91 6 جمع کل

 بخش

های تعداد طرح

گذاری سرمایه

 مصوب

-میزان سرمایه

گذاری خارجی 

 مصوب

های تعداد طرح

گذاری جذب رمایهس

 شده

-میزان سرمایه

گذاری خارجی 

 جذب شده

 12.62 8 179.49 10 صنعت

 - - - - معدن

 0.15 1 - - انرژی

 12.77 9 179.49 10 جمع کل



 29 ■ کارگروه تسهیل و رلع موانع تولید 

 

 

 

 تولید موانع رفع و تسهیل کارگروه -6

ع تولید با تفویض دبیرخانه و وظایف آن به خانه صنعت کارگروه تسهیل و رلع موان

)بخش خصوصی( و همچنین با تشکیل منظم جلسات کارشناسی و پیگیری مصوبات 

و ... عملکرد مولقیت آمیزی داشته است؛ به طوریکه تا این تاریخ هیچگونه پروژه 

، بیش 99ای برای طرح در کارگروه وجود ندارد. مطابق جدول ذیل، در سال انباشته

درصد اجرا نشده و بقیه هم در دست اجرا  4.3درصد مصوبات اجرا شده،  51از 

 باشد.می

 تولید موانع رفع و تسهیل کارگروه استانی (: عملکرد6-1جدول)

 خانه صنعت، معدن و تجارتمنبع: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سال

تعداد جلسات برگزار 

 شده

تعداد
  

ت
سا

ل جل
ک

 

 تعداد مصوبات

ت استاندار
به ریاس

 

ن استاندار
ت معاو

به ریاس
 

ت ف
سا

تعداد جل
ی و 

رع

کمیته
ی

ص
ص

خ
ی ت

ها
 

اجرا شده
 

صد اجرا شده
در

 

ی
ت اقدام و پیگیر

در دس
 

ت اقدام و 
صد در دس

در

ی
پیگیر

شده 
اجرا ن

شده 
صد اجرا ن

در
 

جمع
 

98 3 62 102 167 600 42.5 545 38.6 230 16.3 1411 

99 4 38 98 140 329 51 288 44.7 28 4.3 645 
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 بخش گردشگری -7

درصد در  4منطقه معادل  47منطقه نمونه گردشگری کشور،  1168از کل 

درصدی استان از مساحت  8/2شده که با توجه به سهم شرقی واقعاستان آذربایجان

های مختلف گردشگری در سط  استان کشور رقم مناسبی بوده و بیانگر غنای جاذبه

جی واردشده به استان برحسب استفاده از هتل و باشد. میزان گردشگران خارمی

 480شرقی برابر در استان آذربایجان 1397براساس سالنامه لرهنگ و گردشگری سال 

 3817باب هتل با ظرلیت  32هزار نفر در سال بوده است. همچنین استان دارای 

یت پذیر با ظرلباب مهمان 64تخت،  2046آپارتمان با ظرلیت باب هتل  26تخت، 

 32باشد. تعداد تخت می 2004گردی با تعداد واحد بوم 225تخت و تعداد  2556

ها، برداری از این هتلهتل نیز در سط  استان در حال ساخت است که با ساخت و بهره

 ها اضاله خواهد شد.تخت بر تعداد تخت 4615
 گردشگری استان بخش واحدهای (: وضعیت7-1جدول)

 تعداد بخش

-یهکل حجم سرما

 یلیارد)م گذاری

 ریال(

 اشتغال

 )نفر(

های خدماتی، ها، مجتمعپروژه های در حال ساخت )شامل هتل

 رفاهی و گردشگری و ...(
92 85000 4820 

 
 سازمان میراث لرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منبع:
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 های مصوب پروژه -8

 98صاد مقاومتی در سال اقتپروژه های مصوب   -1-8

 98(: پروژه های مصوب اقتصاد مقاومتی سال 8-1جدول)

 پروژه ردیف
پیشرفت فیزیکی 

 )درصد(

 85 آذر مردانی خیرساز تختخوابی 540 بیمارستان 1

 50 جلفا تارال ارس هیدروپونیک اتوماتیک تمام ای شیشه گلخانه احداث 2

 10 هوراند شهرستان ای گلخانه شهرک تکمیل و احداث 3

 10 بناب شهرستان ای گلخانه شهرک تکمیل و احداث 4

5 
 و گلفرج -علویان -ستارخان-ایدوغموش) آبیاری نوین های سیستم

 (گردیان
60 

 50 راس 3000 تعداد به آذرنگینی دشت شرکت شیری گاوداری توسعه 6

 70 (ستاره 5 هتل) هلیا منظوره چند مجتمع 7

 65 (امند سد) سیمرغ یتفریح و توریستی دهکده 8

9 
 میدان قزلجه - استان دستی صنایع دائمی بازارچه اندازی راه و ایجاد

 تبریز
15 

 70 تبریز سردرود فرش تابلو جهانی مرکز اندازی راه و ایجاد 10

11 
 بخش توسط کفش و مسنوعات چرمی صنعتی ناحیه اندازی راه و ایجاد

 خصوصی
85 

 71 پارس کلر شرکت توسعه طرح 12

 58 2 عسل شیرین توسعه طرح 13

 41 شهری فاضالب های خانه تصفیه ایجاد و تکمیل 14

 ستاد لرماندهی اقتصاد مقاومتی استان منبع:

 99در سال  پروژه های جهش تولید -8-2

توسط مقام معظم  "جهش تولید "تمت عنوان  99با امعان نظر به نامگذاری سال      

یزی و راهبری جهش تولید در راستای تمقق شعار مزبور رهبری و مصوبات ستاد برنامه ر

های کشور، تفاهم نامه پروژه های جهش مبنی بر تدوین پروژه های جهش تولید استان

بین سازمان برنامه و بودجه کشور و  1399تولید استان آذربایجان شرقی در سال 

نامه اجرا تکمیل و  ری آذربایجان شرقی منعقد گردید. هدف از اجرای این تفاهماستاندا

 99پروژه جهش تولید استان به شرح جدول ذیل در سال  41به بهره برداری رساندن 

 است.
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 شرقی برای جهش تولیدهای مصوب استان آذربایجاناعتبارات الزم برای تکمیل پروژه(: 2-8جدول )

ف
دی

ر
 

عنوان 

پروژه / 

 طرح 

توضیحات 

 پروژه / طرح

نام متقاضی 

مگا پروژه/ 

تان شهرس

 محل اجرا 

درصد پیشرفت 

 فیزیکی

افزایش 

اشتغال/ 

 نفر

افزایش تولید/ میلیون 

 ریال

 میلیون ریال و ارزی ) دالر یا معادل دالر (  -اعتبارات الزم برای تکمیل پروژه ) ریالی 

اعتبارات 

بودجه 

ملی  

میلیون 

 ریال

اعتبارات 

استانی  

میلیون 

 ریال

ی 
ولت

 د
ی

ها
ت 

رک
 ش

جه
ود

ب
 

عت
ا

ر 
غی

ی 
وم

عم
ی 

ها
اد

 نه
 و

ت
سا

وس
ت م

را
با

ی 
ولت

د
 

 تسهیالت  میلیون ریال
سرمایه گذاری بخش 

 خصوصی  میلیون ریال

ل
ریا

ن 
یو

میل
ی 

ون
عا

ش ت
خ

ی ب
ار

ذ
 گ

یه
ما

سر
 

 جمع 

سرمایه در 

 گردش 

سرمایه 

 ثابت 

ریالی 

میلیون 

الر ریال
 د

ی
رز

ا
 

ریالی 

میلیون 

الر ریال
 د

ی
رز

ا
 

 40 71/5 اروسازی )داروسازی شهید قاضی(د 1

*انواع سرم و 

الکترولیت مورد مصرف 

 70000000.00انسانی 

عدد  و آب مقطر گرید 

تزریق و سرم سازی 

آب مقطر گرید تزریق 

و سرم سازی 

 عدد  60000000.00

0 0 0 0 0 200000 44000 6500000   244000 6500000 

 150 پروانه بهره برداری لوازم خانگی )آذر سیوان پارسیان ( 2

انواع لوازم خانگی 

شامل یخچال و اجاق و 

 دستگاه200000غیره 

0 0 0 0 300000 0 842000 0   1142000   

 85000 765000   85000 265000 500000 0 0 0 0 0 تن 7000خمیر مایه 5 بازسازی نوسازی خمیر مایه )ایران مایه ( 3

 0 پروانه بهره برداری موتوربرقی و پمپ آب )موتوژن ( 4

انواع پمپ و 

 3الکتروموتوربرقی

 میلیون دستگاه

0 0 0 0 100000 0 0     100000   

 39 پروانه بهره برداری لوازم خانگی )کهکشان سرمای آذر( 5

انواع لوازم خانگی 

شامل یخچال و اجاق و 

 دستگاه150000غیره 

0 0 0 0 50000 0 0     50000   

 92 61/5 پلیمر نامی( پلی اورتان)رسام 6
انواع پلی اورتان گرید 

 تن25000کفش وتشک 
0 0 0 0 45000 0 123200 0   168200   

 14 63 پری فرم )نیره السادات نذیری شتربانی( 7
انواع پرم و 

 تن 2000بطری
0 0 0 0 0 10000 20000 0   30000   
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 3000000 360000   3000000 110000 250000   0 0 0 0 3600000 60 80 بلبرینگ )تاوریژ بلبرینگ( 8

9 
کارخانه ترمه تاوریژ آذران) تولید پارچه  

 های نبافت(

دارای پروانه بهره 

 برداری
27 

منسوج بی بافت، 

تشکیل الیه به روش 

مذاب ملت بلون، با 

 3600اتصال حرارتی 

 تن

0 0 0 0 50000   70000 1057000 0 120000 1057000 

10 
فراسپهر آذر)تولید  احداث واحد صنعتی

 نواربهداشتی و پوشک بچه(
61 20 

دستمال کاغذی و نوار 

بهداشتی و پوشک بچه 

 تن 8000

0 0 0 0   80000 70000     150000   

11 
احداث واحد صنعتی فوژان طب)تولید 

 لوازم جراحی و بیهوشی(
90 25 

انواع تجهیزات پزشکی 

شامل ونتیالتور بیهوشی 

م و ماسک تنفسی و لواز

 میلیون دستگاه  3جانبی 

0 0 0 0   80000 170000 250000 0 250000 250000 

12 
احداث واحد صنعتی آذران طرح سپهر 

 سهند)تولید کاغذ مالمین رویه پارکت(
76 25 3000000 0 0 0 0   50000 70000 250000 0 120000 250000 

13 
تولید گلوکز و فروکتوز و روغن کشی 

 سل()طرح توسعه شیرین ع
20   

انواع گلوکزو فروکتوز 

 تن300000
0 0 0 0   200000 532885     732885 0 

14 
احداث زیر ساخت های گردشگری 

 تاپتاپان آذرشهر
95 20   10000 5000 0 0   50000 16000     81000 0 

 0 33500           0 0 3500 30000   20 85 احداث زیر ساخت های گردشگری کلیبر 15

16 
داث زیر ساخت های گردشگری اسب اح

 فروشان سراب
90 20   10000 2000 0 0     2000     14000 0 

 0 1200000     1000000 200000   0 0     200000 250 70 هتل پنج ستاره–مجتمع چند منظوره هلیا  17

18 
ستاره  5دهکده توریستی وتفریحی و هتل 

 سیمرغ )سد امند(
70 50 200000     0 0   50000 2000000     2050000 0 
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 0 663100     513100 150000   0 0     250000 100 80 ستاره تبریز پاالس 5هتل  19

 0 650000     630000 20000   0 0     100000 600 80 ستاره الله بناب 4هتل  20

   60000           0 0 20000 40000   0 5 منطقه نمونه گردشگری لیقوان  21

 8000000 970000   8000000 70000 900000   0 0     130000 0 30 احداث نیروگاه خورشیدی صوفیان 22

23 
کشتارگاه طیور شرکت کیمیا پرور 

 ارسباران/تبریز
30 48 3000000 0 0 0 0 100000 600000 200000 0 0 900000 0 

24 
خوراک دام و طیور شرکت تولیدی 

 زبازرگانی رضوان دانه تبری
50 50 3500000 0 0 0 0 100000 350000 500000 0 0 950000 0 

25 
خوراک دام و طیور شرکت اطهردانه 

 آذربایجان
100 30 3000000 0 0 0 0 100000 0 400000 0 0 500000 0 

26 
مجتمع سردخانه، فراوری و بسته بندی میوه 

 شرکت آذررویش ارسباران/اهر
25 38 4200000 0 0 0 0 150000 550000 200000 0 0 900000 0 

27 
بسته بندی ماهی و فراورده های گوشتی 

 آقای مهدی فریادی/تبریز
100 40 4800000 0 0 0 0 150000 0 500000 0 0 650000 0 

28 
انواع نوشیدنیها)آب،عرقیات و...( شرکت 

 گوزل یازار/مرند
20 42 3000000 0 0 0 0 100000 300000 100000 0 0 500000 0 

29 

راوری میوه ف

)کنسانتره،پوره،مربا،مارماال،لواشک،میوه 

خشک و چیپس میوه(  آقای فرزاد 

 سعیدی/مراغه

20 65 3600000 0 0 0 0 100000 400000 400000 0 0 900000 0 

 0 550000 0 0 400000 0 150000 0 0 0 0 4000000 35 100 کشتارگاه دام شرکت آرمان ارس/جلفا 30

31 
و غالت شرکت  بسته بندی حبوبات

 صبادانه/آذرشهر
30 38 3000000 0 0 0 0 100000 250000 150000 0 0 500000 0 

32 
فراوری میوه ، خشکبار و خرما آقای فتح اله 

 کاظمی/مراغه
25 55 4800000 0 0 0 0 50000 300000 100000 0 0 450000 0 
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33 
فراوری و بسته بندی کشمش شرکت 

 آیچین تجارت/جلفا
100 20 2500000 0 0 0 0 150000 0 200000 0 0 350000 0 

34 

بسته بندی و فراوری محصوالت جانبی 

خرما آقای یعثوب حق پرست 

 خسروشاهی/تبریز

40 32 2000000 0 0 0 0 100000 200000 150000 0 0 450000     

35 
بسته بندی حبوبات و غالت آقای جواد 

 سلمانی/آذرشهر
100 25 1000000 0 0 0 0 60000 0 20000 0 0 80000 0 

36 
کشتارگاه طیور شرکت زرین ماکیان میثاق 

 ارس/بستان آباد
60 60 2500000 0 0 0 0 200000 100000 200000 0 0 500000 0 

 0 700000 0 0 400000   300000 0 0 0 0 1800000 39 100 فراورده های لبنی  حامی شمس /جلفا 37

38 

طرح  پایلوت بخش خصوصی  شیالت 

رورش ماهی و آبزیان  )  پرورش ماهی در پ

 خداآفرین  99قفس( پایلوت

10 5 60000 0 0 0 0 1000 3000 1000 0 0 5000 0 

39 
فاز اول شهرک شیالت آذرآباد جویان 

 سیه رود -جلفا  -ارس 
50 60 180000 0 0 0 0 36000 156000 78000 0 0 270000 0 

 0 300000 0 0 50000 200000 50000 0 0 0 0 18000 60 30 بخش خصوصی -شهرک شیالت مراغه  40

41 
توسعه پروژه های مردمی پایگاه اقتصاد 

 مقاومتی بسیج استان
30 0 0 20000 10000 0 0 0 0 0     30000 0 

 19142000 19438685   19142000 10597185 6149000 2542000 0 0 40500 110000 54438000  2299   جمع کل  

 ه نوسانات قیمت در کشور امکان محاسبه دقیق مبلغ افزایش تولید مقدور نمی باشد * با توجه ب
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 بازرگانی خارجی -9

سال  ستان در  صادرات غیرنفتی ا درصدی برخوردار  9/51از الزایش  98ارزش 

تا پایان بوده که با عنایت به تدابیر اندیشیده شده در کارگروه توسعه صادرات استان 

رد . از جمله اقداماتی که برای الزایش عملکرسیده استمیلیارد دالر  2/3 مبه رق سال

 توان به موارد زیر اشاره نمود:صادراتی استان انجام یالته می

تان برای ساااال  (1 مه صاااادراتی اسااا نا یه بر یاتی  1398ته و جهت گیری عمل

 دستگاههای اجرایی بر پایه برنامه تهیه شده

رات غیرنفتی اساتان و پیگیری امور به منظور عه صاادلعال نمودن کارگروه توسا (2

 دستیابی به اهداف پیش بینی شده در برنامه صادراتی استان

برگزاری همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی در استان و انتخاب صادرکنندگان  (3

 ممتاز، ملی و برگزیده استانی

ستای اط (4 ستان در را صادرات غیر نفتی ا سایت کارگروه  الع طراحی و تدوین وب 

  رسانی و حمایت از تجار و صادرکنندگان استانی

ایجاد نمایندگی کشااتیرانی جمهوری اسااالمی ایران در منطقه ویژه اقتصااادی  (5

سهالن و شهرستان مراغه جهت توسعه سیستم حمل و نقل ممصوالت صادراتی 

 و وارداتی

نوردوز( در راسااتای بهینه سااازی -ساااماندهی پایانه های مرزی اسااتان )جلفا (6

عیت ورود و خروج ممموله های ترانزیتی و تشویق صادرکنندگان برای حمل وض

 و نقل کاال از این مبادی

میلیارد دالر  3.4میلیارد دالر به  3.2نیز برای الزایش صادرات از  99در برنامه سال 

تمهیداتی اندیشیده شده بود که به دلیل شیوع ویروس کرونا و ممدودیتهای ناشی 

 مقق نشد. گزیده ای از اقدامات صورت گرلته به شرح ذیل است:از آن این امر م
 

 صادرات غیرنفتی استان -1-9

با توجه به تمریمهای کشااور این اسااتان توانسااته با توانمندیهای خاصاای که در 

حوزه های مختلف کسااب کرده همزمان با الزایش تمریمها، به کشااورهای متعددی 
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دف صادراتی از گمرکات استان در صادرات غیرنفتی داشته باشد. عمده کشورهای ه

میلیون دالر  413میلیارد و  1در مجموع به شاارح جدول ذیل بوده اساات.  99 سااال

 صادرات در استان صورت گرلته است.

 
 99در سال  (: عمده کشورهای هدف صادرات غیرنفتی از گمرکات استان9-1جدول)

 کشور ردیف
 99سال 

 )میلیون دالر(

 350 عراق 1

 340 یهترک 2

 216 ارمنستان 3

 125 آذربایجان 4

 116 الغانستان 5

 42 پاکستان 6

 31 امارات 7

 29 ینه 8

 164 سایر 9

 1413 جمع

عمده کاالهای صادراتی غیرنفتی از گمرکات استان در جدول زیر آمده است. 

همانطوری که در جدول آمده است توانمندیهای خوبی در حوزه مصنوعات شیشه ای، 

آالت و وسایل مکانیکی و رشته های سنتتیک در استان بوجود آمده است. که ماشین 

با توجه به بازار موجود، الزایش زیرساختها و توانمندی در این حوزه ها در سال های 

 آینده مد نظر است.
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 99(: عمده کاالهای صادراتی غیرنفتی از گمرکات استان در سال 9-2جدول)

 درصد دالر میلیون گروه کاالیی ردیف

1 
سوختها و روغنهای معدنی و محصوالت حاصل از 

 تقطیر آنها
310 33.4 

7/15 145 مواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد 2  

 14.5 135 چدن، آهن و فوالد 3

 14.4 134 میوه های خوراکی، پوست مرکبات یا پوست خربزه 4

5 
ئو و شیرینی و شکالت، فرآورده های غالت، کاکا

 فرآورده های آن
47 5.1 

 4.3 40 یمس و مصنوعات مس 6

 3.4 32 مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد 7

 3.2 30 شیشه و مصنوعات شیشه ای 8

 3.2 30 یرینیقند و شکر و ش 9

 2.8 26 آن یکاکائو و فرآورده ها 10

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان منبع:

ادرات غیرنفتی استان در جدول ذیل لیست شده براساس گروههای کاالیی نیز ص

است. همانطوری که از اعداد و ارقام آمده در جدول مشخص است سهم کل صادرات 

صنعتی حدود  ستان در گروه کاالهای  شود.  50ا شامل می  صادرات را  درصد از کل 

 پس از آن للزات در رتبه دوم این لیست قرار گرلته است. 

 800ت معدن و تجارت اسااتان میزان واردات اسااتان سااازمان صاانع* طبق گزارش 

سال قبل به لماظ وزنی  سبت به  ست که ن صد و به لماظ  15میلیون دالر بوده ا در

  درصد کاهش داشته است.  25ارزشی 

 

 99و  98(: مقایسه ارزش واردات استان در سال های 9-3جدول)

 عنوان
 98سال 

 )میلیون دالر(

)میلیون  99سال 

 دالر(
 تغییردرصد 

 -25% 800 1070 واردات

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان منبع:                                      
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 واردات استان -2-9

سال  شور  98در  سال  1070ارزش واردات ک ست که نسبت به   97میلیون دالر بوده ا

 است.  درصد رشد داشته  70درصد و از نظر وزنی حدود 26از نظر ارزش ریالی حدود 

 شرقی آذربایجان (: آمار واردات استان9-4جدول)

 99سال  98سال  97سال  

)میلیون  ارزش

 )دالر

وزن )هزار 

 تن(

)میلیون  ارزش

 )دالر

وزن )هزار 

 تن(

  ارزش

 ))میلیون دالر

وزن )هزار 

 تن(

853 283 1070 478 800 404 

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان منبع:   

میلیون دالر بوده اسااات که  800واردات از گمرکات اساااتان  ارزش 99* در ساااال 

سال سبت به  صد 25 به میزان  98 ن صد 15و از نظر وزنی نیز به میزان  در شد  در ر

 است که ناشی از شیوع ویروس کرونا می باشد.  داشته منفی
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 گمرکات استان -10

ن دارای اساااتان آذربایجان شااارقی در ههار منطقه تبریز، مراغه، جلفا و ساااهال

 گمرک به شرح ذیل می باشد: 

 گمرک تبریز -1-10

ساختمانی لعلی آن بیش از  شور بوده و بنای   85گمرک تبریز از گمرکات قدیمی ک

های گمرکی از قبیل واردات قطعی، صادرات قطعی، سال است تیسیس گردیده و رویه

مرجوعی، ترانزیت خارجی، ترانزیت داخلی، امور کارنه تیر، خروج موقت، ورود موقت، 

سا رایی در آن انجام میامور م سایر  شود.لری و امور ق از توابع گمرکی تبریز که در 

اند می توان به گمرک لرودگاهی مسااتقر در لرودگاه نقاط شااهر و اسااتان قرار گرلته

داخل ساااختمان اداره کل پساات ، گمرک امانات پسااتی مسااتقر در تبریز المللیبین

 ر ایستگاه راه آهن تبریز اشاره کرد.، گمرک راه آهن مستقر داستان

 گمرک مراغه  -2-10

به منظور انجام ساااریع تشاااریفات گمرکی خشاااکبار  1375این گمرک در آذرماه 

 های مجاور در شهرستان مراغه آغاز به کار کرده است. صادراتی مراغه و شهرستان

 گمرک سهالن  -3-10

وعه شرکت بطور رسمی لعالیت خود را در داخل مجم 1354گمرک سهالن در سال 

ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ساااهالن آغاز نموده اسااات. این گمرک در 

ا اروپا در کنار پایانه حمل و نقل استان قرار گرلته و خط  مسیر جاده ترانزیتی ایران 

گذرد. مجتمع سهالن با مساحت سیصد هکتار دارای آهن ایران ااا ترکیه از آن میراه

ساحت 7 سقف به م ساحت  6مترمربع و  63000 باب انبار م  25000باب هانگار به م

باب انبار  9مترمربع و  24000مترمربع و بارانداز بتونی، آسفالتی و خاکی به مساحت 

 باشد.کیلومتر می 10رشته ریل آهن بطول  5تنی و  80آتشزا و یک دستگاه باسکول 
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 گمرک جلفا  -4-10

حدوداش  طه  عت ممو با وسااا فا  تار از نظر  500گمرک جل نات یکی از هک کا ام

هه مرزی و گمرک منطقه ، بازارگمرکات کشااور اساات و گمرک پل هوبی بزرگترین

ته در عبور مساااالر سااااع 24گمرک پل هوبی آزاد از توابع این گمرک می باشاااند. 

های ورودی و ها تشااریفات گمرکی کامیوندر قساامت امور کامیونلعالیت داشااته و 

 . شودخروجی و ترانزیت خارجی انجام می
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 بخش تعاون -11

 98سال نسبت به  99سال ای بخش تعاون استان در (: آمار مقایسه11-1جدول)

 1399سال  1398سال  عنوان ردیف

 4352 4292 تعداد کل تعاونی های فعال 1

2 
سرمایه ثابت )میلیون 

 ریال(
10148137 10299700 

 اداره کل تعاون و رلاه اجتماعی استان منبع:                                                                        

 98نسبت به سال  99سال (: آمار عملکردی بخش تعاون استان در 11-2جدول)
 99سال  1398 سال عنوان ردیف

 60 132 تشکیل تعاونی 1

 1088 2441 اعضا 2

 124107 36829 سرمایه ثابت )میلیون ریال( 3

 1789 1921 زایی مستقیم )نفر( اشتغال 4

 80985 99259 صادرات تعاونی ها )هزار دالر( 5

 74828 75347 آموزش )نفر ساعت( 6

 اداره کل تعاون و رلاه اجتماعی استان منبع:                                                                       
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 اصناف بخش  -12

 99آخر آذر ماه  سال  یخآمار اصناف  استان در تار  -1-12

تعداد   30/01/1400 طبق آخرین آمار اخذ شااده از سااایت ایرانیان اصااناف تا تاریخ

واحد صنفی دارای پروانه  29416واحد صنفی دارای پروانه کسب معتبر و  111249

 نمایند.تان لعالیت میاتاق اصناف در اس 21اتمادیه و  364منقری شده در قالب 

 30/01/1400مورخ های صنفی به تفکیک نوع لعالیت (: اتمادیه12-1جدول)

 تعداد پروانه منقضی شده تعداد پروانه معتبر نوع اتحادیه ردیف

 6921 27135 های تولیدیاتحادیه 1

 4658 16075 های خدمات فنیاتحادیه 2

 14056 51621 های توزیعیاتحادیه 3

 3781 16418 های خدماتیدیهاتحا 4

 29416 111249 جمع کل

های کسب معتبر به تفکیک شهرستان های اصناف استان و تعداد پروانه(: آمار اتاق12-2جدول)

 30/01/1400تا 

 تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب

ی
نف
 ص
ی
ها
ه 
دی
ما
 ات
داد
تع

 

بار
عت
ا

ف 
صنا
ق ا
اتا

 

ان
ست
هر
ش

 

ف
دی
ر

 

 کل

 تولیدی خدمات لنی توزیعی خدماتی

      عادی ایثارگری عادی ایثارگری عادی ایثارگری عادی ایثارگری

 معتبر 3 26 2 6 0 270 6 62 0 372

0 
اتمادیه 

 های استانی
1 

 منقری 0 4 0 8 0 43 0 29 0 84

 معتبر 24 974 3 708 4 1571 1 429 3 3693

 2 آذرشهر 1

 منقری 2 382 1 242 0 413 0 140 2 1180

 معتبر 11 649 12 437 8 944 12 756 7 2825

 3 اسکو 1

 منقری 0 343 4 240 2 391 2 246 3 1231
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 تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب

ی
نف
 ص
ی
ها
ه 
دی
ما
 ات
داد
تع

 

بار
عت
ا

ف 
صنا
ق ا
اتا

 

ان
ست
هر
ش

 

ف
دی
ر

 

 کل

 تولیدی خدمات لنی توزیعی خدماتی

      عادی ایثارگری عادی ایثارگری عادی ایثارگری عادی ایثارگری

 معتبر 23 855 5 640 4 1884 17 441 3 3849

 4 اهر 1

 منقری 0 142 1 238 0 427 3 291 0 1102

 معتبر 8 585 10 377 3 931 12 282 6 2206

 5 بستان آباد 1

 منقری 0 42 0 72 0 136 2 33 2 287

 معتبر 25 1078 19 713 10 2178 26 544 4 4572

 6 بناب 1

 منقری 0 300 3 433 2 723 5 155 2 1623

 معتبر 70 13084 197 5975 61 24672 288 8494 263 53034

 7 تبریز 1

 منقری 0 3011 27 1196 5 5535 64 1100 49 10987

 معتبر 7 367 5 390 2 746 3 239 1 1753

 8 جلفا 1

 منقری 0 120 0 106 0 262 1 21 0 510

 معتبر 5 168 3 71 0 250 3 47 1 543

 9 هار اویماق 1

 منقری 0 30 0 24 0 30 1 5 0 90

 معتبر 4 90 4 58 0 265 0 60 0 477

 10 خدا آلرین 1

 منقری 0 1 0 0 0 2 0 1 0 4

 معتبر 8 713 17 258 7 1372 25 326 8 2726

 11 سراب 1

 منقری 0 295 7 191 1 949 23 178 5 1649

 معتبر 14 1372 10 787 2 1854 16 624 7 4672

 12 شبستر 1

 منقری 2 416 3 138 0 710 5 306 1 1579

 معتبر 15 522 13 478 8 947 23 212 3 2206

 13 عجب شیر 1

 منقری 1 110 1 87 0 256 1 50 0 505
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 تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب

ی
نف
 ص
ی
ها
ه 
دی
ما
 ات
داد
تع

 

بار
عت
ا

ف 
صنا
ق ا
اتا

 

ان
ست
هر
ش

 

ف
دی
ر

 

 کل

 تولیدی خدمات لنی توزیعی خدماتی

      عادی ایثارگری عادی ایثارگری عادی ایثارگری عادی ایثارگری

 معتبر 7 224 2 184 2 534 2 114 0 1062

 14 کلیبر 1

 منقری 0 87 0 93 0 229 1 47 0 457

 معتبر 31 1247 13 1101 8 3251 35 762 23 6440

 15 مراغه 1

 منقری 1 595 5 404 3 1280 19 294 5 2605

 معتبر 34 1854 34 1453 26 3737 32 1136 14 8286

 16 مرند 1

 منقری 0 409 1 586 2 1031 3 376 10 2418

 معتبر 13 683 31 456 5 1406 35 356 4 2976

 17 ملکان 1

 منقری 0 115 2 115 0 453 1 129 0 815

 معتبر 22 960 7 1099 11 2409 29 570 21 5106

 18 میانه 1

 منقری 0 243 0 307 1 647 10 141 2 1351

 معتبر 8 279 6 156 1 285 3 80 1 811

 19 نورزقا 1

 منقری 0 19 2 35 0 44 1 22 2 125

 معتبر 8 462 3 186 2 520 5 194 0 1372

 20 هریس 1

 منقری 2 123 0 81 0 211 0 72 1 488

 معتبر 9 409 11 290 1 733 10 222 5 1681

 21 هشترود 1

 منقری 0 72 0 40 0 119 2 47 2 282

 معتبر 7 127 0 86 1 278 1 94 0 587

 22 اندهور 1

 منقری 0 5 0 6 0 21 0 12 0 44
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 تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب

ی
نف
 ص
ی
ها
ه 
دی
ما
 ات
داد
تع

 

بار
عت
ا

ف 
صنا
ق ا
اتا

 

ان
ست
هر
ش

 

ف
دی
ر

 

 کل

 تولیدی خدمات لنی توزیعی خدماتی

      عادی ایثارگری عادی ایثارگری عادی ایثارگری عادی ایثارگری

 معتبر 356 26728 407 15909 166 51037 584 16044 374 111249

 جمع کل 21

 منقری 8 6864 57 4642 16 13912 144 3695 86 29416

 140،665تعداد کل واحدهای صنفی : 

 

 های صنفیساماندهی اتحادیه  -2-12

الزم برای ساماندهی اتمادیه های صنفی معمول  در سال جاری همواره پیگیری های

گردیده و تصمیماتی نیز در کمیته مربوطه اتخاذ شده و در مرحله طرح و تصویب در 

صوص به   صورت گرلته در این خ شد. به طور کلی اقدامات  سیون نظارت می با کمی

 شرح زیر هستند:

روانه کسب ساماندهی شده نانوایی لاقد پ 800بیش از : ساماندهی اتمادیه نانوایان -1

اساات، به گونه ای که یا  پروانه جدید صااادر شااده و یا به دالیل مختلف جمع آوری 

 شده اند. 

پیمانکار  28سااااماندهی پیمانکاران لاقد پروانه کساااب کشاااتارگاه تبریز: تعداد  -2

شااناسااایی شااده که بدون پروانه کسااب مبادرت به کشااتار دام ساابک و ساانگین 

شان تبریز و نمودند با همی صابان، مرغ لرو صورت گرلته لی مابین اتمادیه ق مکاری 

 کشتارگاه تبریز اقدام به تشکیل پرونده برای دریالت پروانه کسب نموده اند. 

ساماندهی صنف البسه و پوشاک: به منظور رلع مشکالت موجود در بخش صنف  -3

ور در دستور کار البسه و پوشاک و رلع تداخالت صنفی موضوع ساماندهی صنف مزب
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کمیته مربوطه قرار گرلته و اقدامات الزم صااورت پذیرلته و پیشاانهادات الزم جهت 

 تایید نهایی به کمیسیون نظارت استان ارائه شده است. 

شکلهای مختلف در حوزه تولید و لروش و تامین  -4 سجام در ت به منظور ایجاد ان

ادغام اتمادیه های  مواد اولیه  لرش و کمک به پیشااارلت زنجیره تولید لرش

تولید کنندگان، لروشندگان و ریس لروشان در کمیسیون نظارت مرکز استان 

 تصویب شده و در حال انجام مراحل اجرایی می باشد.
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 اقتصاد دانش بنیان -13

 استانهای دانش بنیان شرکتوضعیت  -1-13

 (98تا پایان سال )های دانش بنیان در کشور و استان تمقایسه آخرین وضعیت شرک(: 13-1جدول )

 شرح

 تعداد در استان تعداد در کشور

 92-97سال 98سال  92-97سال
تا پایان 

 98سال 

 8 12 554 690 (1شرکت های دانش بنیان تولیدی نوع )

 71 34 2636 1619 صنعتی-(2شرکت های دانش بنیان تولیدی نوع )

 22 57 700 1055 (1وپا نوع)شرکت های دانش بنیان ن

 41 7 1102 553 (2شرکت های دانش بنیان نوپانوع)

 142 110 4992 3917 جمع

سهم استان آذربایجان شرقی از تعداد شرکت های 

 دانش بنیان کشور
3% 

  

 مراکز رشد و واحدهای فناور استان  -2-13

 1398ایان سال  (: خالصه اطالعات مراکز رشد و واحدهای فناور استان تا پ13-2جدول)

 شرح
پایان سال 

95 
 98پایان سال  96پایان سال 

 21 17 13 تعداد کل مراکز رشد موجود

 2 - - تعداد مراکز رشد غیر فعال

 237 297 290 تعداد کل واحدهای مستقر در مراکز رشد

واحدهای فناور مستقر در 

 مراکز رشد

 208 244 240 عادی

 29 53 50 دانش بنیان

 98 40 28 در مراکز رشد ح تجاری سازی شدهتعداد طر

 143 - - واحدهای متقاضی ورود به مراکز رشد

میزان حمایت مالی مراکز رشد از واحدهای 

 فناور)میلیون ریال(
13599 15340 23049 

 671 332 226 میزان اشتغال در واحدهای فناور)نفر(

 صنعتی سهند( دانشگاه -مورد )دانشگاه تبریز 2تعداد مراکز نوآوری: 

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز( –مورد )مرکز شتابدهی )دیاموند( ملی نخبگان استان  2تعداد مراکز شتابدهی: 
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 Rinotex 2019نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی  -3-13

نمایشگاه  (: خالصه وضعیت طرح های فناورانه شرکت کننده در هفتمین دوره3-14جدول)

 Rinotex 2019رشیدی  نوآوری و فناوری ربع

 دوره

 )سال(

 اول

(1384) 

 دوم

(1393) 

 سوم

(1394) 

 چهارم

(1395) 

 پنجم

(1396) 

 ششم

(1397) 

 هفتم

(1398) 

 هشتم

(1399) 

جمع 

 کل

تعداد 

 طرح
159 593 973 1713 1732 1412 3222 788 10798 

 700 تعداد طرح های تجاری سازی شده)ایجاد کسب و کار جدید فناورانه(
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 کمیته اقتصادی و مناطق مرزی ستاد مقابله با کرونا استان -14

ویروس کرونا زمانی در کشااور شاایوع پیدا می کند که تمریم های ظالمانه غرب 

باعث ایجاد مشکالت عدیده ای در کشور شده است بطوری که طبق اذعان غربی ها، 

قتصاد کشور را در هر کشوری این تمریم ها اعمال می شد نمی توانستند تا این حد ا

مدیریت کنند. باید به این نکته مهم توجه داشاات که اقتصاااد کشااور در حال حاضاار 

در  کند.  همزمانیرا تجربه میتبعات ناشاای از ویروس کرونا  وتمریمها  لشااار دوگانه

برای لعالیتهای های حمایتی اتخاذ ساایاساات»و « ممدویت منابع بخاطر تمریمها»

 تامین زیرساختها، تجهیزات و اقالم بهداشتیوس کرونا و اقتصادی آسیب دیده از ویر

لائق آمدن بر مشکالت ناشی از پیشگیری از شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور، 

می تواند عملکرد را به شدت تمت تاثیر « بیکاری و تعطیلی مشاغل و کسب و کارها

ست سیا صادی باید از ظرالت و کارائقرار دهد. لذا اتخاذ  شتری برخوردار های اقت ی بی

 باشند تا با کمترین هزینه بهترین نتیجه بدست آید. 

و لائق آمدن بر مسااائل و مشااکالت اقتصااادی ناشاای از ویروس کرونا لذا برای 

ستاد مدیریتی تامین، تولید و توزیع تجهیزات و اقالم طبی مقابله با ویروس کرونا  در 

ایجاد گردید. تا « میته اقتصاااادیک»مقابله با ویروس کرونا کمیته ای تمت عنوان 

مصااوبه  104بوده که جلسااه  18جلسااات برگزار شااده در کمیته  01/10/99تاریخ 

شته که از این تعداد  شده، مورد  95دا شده و  1اجرایی  درحال مورد  8مورد اجراء ن

 اجراء می باشد. 

در این راسااتا و جهت ثبت نتایج این کمیته گزارشاای مروری بر ساااختار کمیته 

اقتصادی و لرآیندهای اجرائی و مدیریتی تامین و توزیع اقالم بهداشتی و خالصه ای 

پیوست نیز  10از اقدامات اقتصادی انجام شده از بدو تشکیل کمیته مزبور که شامل 

  است تهیه و تدوین شده است.

 

 



 سیمای اقتصادی و خالصه عملکرد حوزه اقتصادی استان آذربایجان شرقی ■ 56

 

 

 تامین و تولید اقالم بهداشتی مقابله با کرونا -14-1

 07/03/99د الکل، ضدعفونی کننده های الکلی و غیرالکلی، ماسک و دستکش از شروع به فعالیت کمیته تا تاریخ (: میزان تامین و تولی14-1جدول )
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 های اقتصادی بیماری کرونا های حمایتی دولت در مقابله با آسیبخالصه بسته-2-14

 ییاجرا یتوضع مشمولین حمایت پیش بینی شده حوزه 

کسب و 

 کارها 
 مالیاتی

سفند ماه برخ -1  1399برای مودیانی که بدهی قطعی شده خود را تا پایان خرداد  1398ورداری از بخشودگی جرایم ا

 پرداخت نمایند.
 اجرا می شود کلیه کسب و کارها

درصدی جرایم برای مودیانی که برگه مالیاتی آنها از اول اسفند ماه ابالغ و ظرف یک  100برخورداری از بخشودگی  -2

برای سااایر  1399ت به پرداخت اصاال مالیات اقدام نمایند. بخشااودگی جریمه اساافند ماه تا پایان خرداد ماه ماه نسااب

 شود.مودیان اعمال می
 اجرا می شود کلیه کسب و کارها

جرایم پرداخت نشده بدهی مالیاتی قانون  برای همه 1399تمدید بخشودگی جرایم مالیاتی تا پایان خرداد ماه سال  -3

شوند. )مصوبه موس صل مالیات تا خرداد ماه بخشوده می  سازمان امور  5/1/98مورخ  1/99/200وم به شرط پرداخت ا

 مالیاتی کشور(
 اجرا می شود کلیه کسب و کارها

 اجرا می شود کلیه کسب و کارها برای همه 1399های حل اختالف مالیاتی تا پایان لروردین لغو جلسات رسیدگی هیات -4

که اعتبار آن تا ههار 1399تمدید اعتبار گواهی ثبت نام موقت در نظام مالیات بر ارزش الزوده تا پایان اردیبهشاات  -5

 منقری می گردد. 1399ماه منتهی به لروردین 
 اجرا می شود کلیه کسب و کارها

 31 ساااب و کارها و تابرای تمام ک 1399لروردین  31تا  1398تمدید پرداخت ارزش الزوده نوبت ههارم ساااال  -6

 منتخب ههارده گروه برای 1399 اردیبهشت
 اجرا می شود پانزده گروه منتخب

 اجرا می شود پانزده گروه منتخب توقف اقدامات اجرایی برای  پانزده گروه منتخب -7

 اجرا می شود کلیه کسب و کارها 1399خر خرداد عدم نیاز به مراجعه و دریالت گواهی از امور مالیاتی برای صدور یا تجدید پروانه کسب تا آ -8

( مالیات وصول) مستقیم هایمالیات قانون ههارم باب از نهم لصل موضوع اجرایی عملیات کلیه شدن االجراموقوف -9

 31/06/1399 تاریخ تا

پانزده گروه منتخب و سایر 

 کسب و کارهای آسیب پذیر
 اجرا می شود

ریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش الزوده در صورت تسلیم اظهارنامه تا پایان بخشودگی صد در صدی ج -10

 31/02/99روز ههارشنبه مورخ 
 اجرا می شود کلیه کسب و کارها
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 وضعیت اجرایی مشمولین حمایت پیش بینی شده حوزه 

کسب و 

 کارها
 بانکی

 پایان تا نظام مصلمت تشخیص مجمع 20/9/1398 مصوب کشور بانکی شبکه هکارانبد بدهی تسویه تسهیل قانون از استفاده درخواست تمدید -1

 1399 خردادماه
 -کسب و کارها 

 پانزده گروه منتخب
 شوداجرا می

 شوداجرا می کسب و کارها .شوندمی سررسید لوق زمانی بازه در که تسهیالت سرمایه در گردش پرداختی برای ماهه 4 الی 3 مهلت اعطای -2

 ریال در جهت اخذ تسهیالت میلیارد پنجاه به ریال میلیارد ده از شده حسابرسی مالی صورتهای ارائه الزام تولیدی واحدهای از حمایت راستای در -3

 .است یالته الزایش
 شوداجرا می کسب و کارها

 شوداجرا می کسب و کارها بازپرداخت دوره انتهای به نهالمس قرض تسهیالت کلیه 99 اردیبهشت و لروردین و 98 اسفند اقساط ماه 3 انتقال -4

 گروه 15 برای بازپرداخت دوره انتهای به کارها و کسااب به مربوط تسااهیالت کلیه 99 اردیبهشاات و لروردین و 98 اساافند اقساااط ماه 3 انتقال -5

 کرونا از دیده آسیب
 شوداجرا می کسب و کارها

ماهه و هند ماه تنفس )بازپرداخت از  24درصد و بازپرداخت  12هزار میلیارد تومان به بنگاههای اقتصادی با نرخ  75مبلغ  تسهیالت بهتخصیص  -6

 (99مهر 

میلیون تومان( و واحدهایی که بنا به دستور تعطیل شده اند  12شامل کسب و کارهایی که لعال و نیروهایشان را حفظ کرده اند. )به ازای هر کارگر 

 میلیون تومان تسهیالت( 16یروی کار )به ازای هر کارگر به شرط حفظ ن

سفته، بین  12وثایق: زیر  ضامن،  48تا  12میلیون تومان  سفته و یک  سه  180ضامن، تا  2میلیون تومان  120تا  50میلیون تومان  میلیون تومان 

 ضامن و ارقام باالتر طبق روال عادی بانکها.

 ردیبهشتشروع ارائه تسهیالت: از هفته سوم ا

 پرداخت «« تایید دستگاه مربوطه و ارسال به بانک عامل«« ثبت نام کارلرما در سامانه کارا««لرآیند: ارسال پیامک به کارلرما

سوم خرداد ماه  - ساس اعالم اداره کار از هفته  ست. و بر ا شده ا ستانها تفویض ن شود و تا کنون اختیاراتی به ا صورت متمرکز اجرا می  به 

 خت تسهیالت آغاز خواهد شد. مرحله پردا

 کسب و کارها
شود. اجرا نمی

در حال تهیه 

 دستور العمل

بوده و برگشت خورده و منجر  31/2/99لغایت  1/12/98صاحبان کسب و کارها ) اعم از حقیقی و حقوقی ( سر رسید هکهای آنها در بازه زمانی  -7

ست.  ، حدا صدور گواهی نامه عدم پرداخت گردیده ا شمول ممرومیت ها و ممنوعیت های به  سه ماه پس از تاریخ برگشت هکهای مذکور ، م کثر تا 

 بانک مرکزی( 16/1/99مورخ  4194/99مکرر الماقی به قانون صدور هک نمی گردند. ) مصوبه شماره  5ناظر بر هک برگشتی مقرر در ماده 

   -کسب و کارها 

پانزده گروه 

 منتخب

 شوداجرا می

 های اقتصادی بیماری کروناهای حمایتی دولت در مقابله با آسیب(: خالصه بسته14-2جدول )
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 های اقتصادی بیماری کروناهای حمایتی دولت در مقابله با آسیب(: خالصه بسته14-2ادامه جدول )

 ییاجرا یتوضع مشمولین حمایت پیش بینی شده حوزه 

  کسب و کارها

 گمرکی

با  15/02/99تمدید پروانه های ورود موقت توساااط گمرک وارد کننده موقت تا تاریخ  -1

 قانون امور گمرکی 109ماده رعایت سایر مقررات و تشریفات من جمله 
کلیه واحدهای فعال در 

 بخش واردات و صادرات
 اجرا می شود

های ورود موقت کاالها به ویژه کاالهای تمدید پروانه و تراااامین ماخوذه در قبال پروانه -2

با  01/02/99کشااااورزی) که قبال نیازمند برگزاری جلساااه کارگروه ویژه بودند ( تا تاریخ 

 قانون امور گمرکی 109مقررات و تشریفات من جمله ماده  رعایت سایر

کلیه واحدهای فعال 

در بخش واردات و 

 صادرات

 اجرا می شود

به شرط عدم منظور شدن ترامین  15/02/99های صادرات موقت تا تمدید مهلت پروانه -3

 اخذ شده به درآمد قطعی دولت و همچنین عدم اعالم جرم برای آن
فعال کلیه واحدهای 

در بخش واردات و 

 صادرات

 اجرا می شود

تامین 

 اجتماعی

درصد(  برای سه دوره منتهی به اردیبهشت ماه سال  20استمهال حق بیمه سهم کارلرما )-1

سفند ماه   1399 شت  1398)ا سازمان تامین اجتماعی 1399و لروردین و اردیبه سط  ( تو

 پانزده گروه منتخب  برای

ماه به شعب مراجعه و نسبت به ترتیب پرداخت بدهی و تقسیط تا آخر *کارلرما باید اول تیر

 اقدام نمایند. 99اسفند 

 اجرا می شود پانزده گروه منتخب

 هزار میلیارد تومان به بیمه بیکاری 5تخصیص  -2

شند و  شد که مشمول قانون کار تامین اجتماعی با *بیمه بیکاری به الرادی پرداخت خواهد 

کارلرما نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه لرد یا الراد بیمه شده  98قبل از اسفند 

 درصد بیمه بیکاری به سازمان اقدام کرده باشد. 3به همراه 

 پانزده گروه منتخب
شود. با رعایت فعال اجرا نمی

 شرایط اجرا  خواهد شد

 اجرا می شود کلیه کسب و کارها راجعه حروریهای درمانی تا پایان اردیبهشت ماه بدون نیاز به متمدید دلترهه -3
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 های اقتصادی بیماری کروناهای حمایتی دولت در مقابله با آسیب(: خالصه بسته14-2ادامه جدول )
های پزشکی توسط شورای پزشکی استان تا پایان اردیبهشت عدم نیاز به تایید استراحت -4

 ماه
 اجرا می شود کلیه کسب و کارها

شت ت -5 ساختمانی، رانندگان و قالیبالان تا پایان اردیبه مدید اعتبار کارت مهارت کارگران 

 ماه

کلیه دارندگان کارت 

 مهارت
 اجرا می شود

امکانات 

زیربنایی و 

 انرژی

شت ماه  -1 سه دوره منتهی به اردیبه صرلی برای  ستمهال هزینه های برق و گاز م  1399ا

 پانزده گروه منتخب ای توسط وزاتخانه های نیرو و نفت بر
 شوداجرا می پانزده گروه منتخب

 و خانگی مشترکین کلیه جاری مصرلی برق بهای هایصورتمساب پرداخت مهلت تمدید -2

 99 سال ماه اردیبهشت پایان تا مصارف سایر
کلیه مشترکین خانگی 

 و سایر مصارف
 شوداجرا می

سااراساار کشااور مجازند نساابت به امهال یا  هایهای اجرایی و شااهرداریکلیه دسااتگاه -3

بخشااودگی کامل اجاره بهای اماکن واگذار شااده به بخش خصااوصاای در طول دوره تعطیلی 

مربوط به جلوگیری از انتشااار ویروس کرونا یا الزایش دوره بهره برداری حسااب شاارایط و 

 هارهوب واگذاری اقدام نمایند.

 شوداجرا می کلیه کسب و کارها

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی  63حق آب کشاورزی در راستای اجرای ماده  تعرله -4

گذاری، ارزش های ساارمایهآیین نامه اجرایی آن نظیر هزینه 3دولت و مبانی مندرج در ماده 

صادی و اجتماعی منطقه تعیین و  شرایط اقت صیص و  سهم تخ شی از تیمین آب،  ضالی نا ا

 ابالغ گردیده است.

 شوداجرا می زیحوزه کشاور

با عنایت به تکلیف قانونی وزارت نیرو مبنی بر بازپرداخت اعتبارات منظور شاااده در ابالغیه 

پذیرد. همچنین صورت می 97های ابالغیه سال حق اشتراک همچنان بر اساس تعرله 4بند 

در خصوص لراهم نمودن استمهال یک ساله جهت پرداخت حق اشتراک امکان تقسیط بلند 

شترک میت پرداختمد ست و م شرکت آب منطقهها لراهم گردیده ا ای تواند با مراجعه به 

 استان از تسهیالت منظور شده در مقررات استفاده نماید.

 شوداجرا می حوزه کشاورزی
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 شهرداری

بخشودگی اجاره بهای مراکزی که در تملک شهرداری است به مستاجرین )کیو سک ها  -1

 شامل می شود( و مراکز خدماتی نیز

مراکزی که در تملک 

 شهرداری است
 شوداجرا می

از اسفند ماه به  1398تخفیف و انتقال شرایط اخذ عوارض بر اساس مبنای سال  -2

 1399اردیبهشت و لروردین سال 
 شوداجرا می کلیه کسب و کارها 

-سایردستگاه

های اجرایی 

 مجوز دهنده

 کشاورزی مشترکین کلیه برای 99 سال ماه خرداد پایان تا یبردار بهره هایپروانه تمدید -1

 استان ایمنطقه آب شرکت از کشاورزی ممصوالت تولید از حمایت راستای در آب هایهاه

کلیه مشترکین دارای  

چاههای آب 

 کشاورزی

 شوداجرا می

ع های اجرایی و ساااایر نهادهای مراجکلیه مجوزهای قبلی صاااادره از ساااوی دساااتگاه -2

 99ها و صاااحبان کسااب و کار و مشاااغل تا پایان خرداد ماه صااادرکننده مجوز برای لعالیت

 شوند.تمدید می
 شوداجرا می کلیه کسب و کارها 

اقشار آسیب 

 پذیر
 حمایت مالی

سیب -1 شار آ سقف طرح خرید اعتباری به اق میلیون خانوار  4پذیر و یا لاقد درآمد ثابت تا 

ماهه و سااه ماه تنفس )خانوارهای یک نفره مبلغ یک  24خت اقساااط بدون ضااامن و بازپردا

 میلیون تومان( 2میلیون تومان و دو نفره و بیشتر 
 اجرا نمی شود اقشار آسیب پذیر

 600هزار تومان تا  200میلیون خانوار لاقد درآمد از 3پرداخت بساااته حمایتی مالی به  -2

 هزار تومان بسته به تعداد اعرای خانوار
 اجرا نمی شود اقشار آسیب پذیر

کلیه تسااهیالت قرض  99و لروردین و اردیبهشاات  98ماه اقساااط اساافند ماه  3انتقال  -3

 المسنه به انتهای دوره بازپرداخت
 اجرا می شود اقشار آسیب پذیر

 شوداجرا نمی  افراد یارانه بگیر اعتبار یک میلیون تومانی به همه خانواده های یارانه بگیر -4

 .آمده است 6ارش تفصیلی ستاد اقتصادی مقابله با کرونا در پیوست گز
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 هاپیوست

 مشخصات لاز اول طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب -1

 مشخصات طرح تولید مس کاتد در مجتمع مس سونگون -2

 اهر درق گوره آهک معدن پروژه مشخصات -3

 هیپ کارخانه احداث/ لیچینگ هیپ روش به کاتدی مس تولید پروژه مشخصات -4

 لیچینگ

 تغلیظ  3 لاز کنسانتره تولید اثیکارخانه احد مشخصات -5
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 (: فاز اول طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب1)پیوست  نام طرح / پروژه

 تولیدات

 ظرفیت عنوان محصول
واحد 

 سنجش
 کاربرد محصول

 تن 70000 پودر آلومینا و بوهمیت
تولید شمش آلومینیوم 

 و پایه کاتالیست

نمک های صنعتی )کربنات 

، سولفات پتاسیم و پتاسیم

 کربنات سدیم(

 تن 64000

تولید شیشه، کود 

کشاورزی، بهداشتی و 

... 

 5000000 مساحت زمین )مترمربع(

مساحت زیر بنای 

 احداثی)مترمربع(

 6500ساختمان های اداری و خدماتی  -1

 150000ساختمان های آتی االحداث بخش های صنعتی  -2

 EPCد پس از عقد قراردا تاریخ شروع طرح

 ماه پس از تنفیذ قرارداد EPC 48 تاریخ اتمام طرح

 دارد مشارکت خارجی

میزان پیشرفت فیزیکی 

 )درصد(
5 

 امکانات زیر بنایی

میزان آب مصرلی مورد نیاز در سال 

 )مترمکعب(
 برای لاز اول 1200000

 مگاوات برای لاز اول 30 توان برق مورد نیاز )مگاوات (

 سوخت
 گاز رلینوع سوخت مص

 19500 در ساعت( میزان سوخت مصرلی )متر مکعب

 سرمایه گذاری

 )فاز اول(

 الف( سرمایه ثابت
 0 میلیارد ریال

 137 میلیون یورو

 ب(سرمایه در گردش
 500 میلیارد ریال

 0 میلیون یورو

 ج( سرمایه گذاری کل
 500 میلیارد ریال

 137 میلیون یورو

 تد( ارزش ماشین آال
 0 میلیارد ریال

 100 میلیون یورو

تکنولوژی بکار رفته در 

 ماشین آالت
 اروپایی، ایرانی و هینی

 تسهیالت دریافتی
 0 ریالی

 0 ارزی

 اشتغال )نفر(
 800 مستقیم

 3500 غیر مستقیم

 جاده سراب ا تبریز 25سراب: کیلومتر  نشانی محل طرح / پروژه

توضیحات مختصر در مورد 

 پروژه طرح /

حداث یارد 80 ارزش به مکعبی متر 30000 مخزن ا قال خط و میل  27 طول به آب انت

 خط احداث ریال، میلیارد 350 ارزش به برق پسااات ریال، میلیارد 30 ارزش به کیلومتر

 میلیارد 50 ارزش به اختالط های سالن از بخشی ریال، میلیارد 300 ارزش به برق انتقال

 ریال میلیارد 20 ارزش به گاز پست احداث ریال،
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 (: طرح تولید مس کاتدی در مجتمع مس سونگون2)پیوست  نام طرح / پروژه

 تولیدات

 کاربرد محصول ظرفیت ) تن در سال( عنوان محصول

 100000 کاتد مس

صنایع پایین دستی از جمله کابل 

سازی، صنایع الکترونیک و آلیاژ 

 سازی

 400000 اسید سولفوریک

ایی، لیچینگ کانی صنایع شیمی

های للزی و تولید کود های 

 شیمیایی

 450000 مساحت زمین)مترمربع(

 180000 مساحت زیر بنای احداثی)مترمربع(

 01/1399 تاریخ شروع طرح

 12/1402 تاریخ اتمام طرح

 مشارکت خارجی: ندارد

 6 میزان پیشرفت فیزیکی) درصد(

 امکانات زیر بنایی

 متر مکعب در سال  2000000 میزان آب مصرلی

 مگاوات 80 توان برق مورد نیاز

 سوخت

 گاز طبیعی نوع سوخت مصرلی

 متر مکعب در سال 000/500/16 میزان سوخت مصرلی

 سرمایه گذاری

 میلیون یورو 363 الف( سرمایه ثابت

 میلیون یورو 12 ب( سرمایه در گردش

 میلیون یورو 375 ج( سرمایه گذاری کل

 میلیون یورو 165 ماشین آالت د( ارزش

 داخلی و خارجی تکنولوژی بکار رفته در ماشین آالت

 0 تسهیالت دریافتی

 اشتغال )نفر(

 450 مستقیم

 2000 غیر مستقیم

توضیحات مختصر در مورد طرح / پروژه 

 :) نظریه کارشناسی و ...(

تبدیل کنسانتره مس به کاتد و ایجاد ارزش الزوده و جلوگیری 

خام لروشی وتکمیل زنجیره تولید مس کاتدی در مجتمع  از

 مس آذربایجان
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 اهر درق گوره آهک معدن (: پروژه3)پیوست  نام طرح / پروژه

 کاربرد محصول ظرفیت  )تن در سال( عنوان محصول

 تولید آهک هیدراته 100000 سنگ آهک

 4000000 مساحت زمین)مترمربع(

 2000 )مترمربع(مساحت زیر بنای احداثی

 06/1395 تاریخ شروع طرح

 11/1398 تاریخ اتمام طرح

 ندارد مشارکت خارجی

 25/10/98تا تاریخ         %77 میزان پیشرفت فیزیکی) درصد(

 متر مکعب 120000 میزان آب مصرفی درسال

 مگاوات 0.25 توان برق مورد نیاز

 گازوئیل نوع سوخت مصرفی

 متر مکعب در سال 8000 میزان سوخت مصرفی

 الف( سرمایه ثابت
 105 میلیارد ریال

 - میلیون یورو

 ب(سرمایه در گردش

 - میلیارد ریال

 - میلیون یورو

 ج( سرمایه گذاری کل
 105 میلیارد ریال

 - میلیون یورو

 میلیارد ریال 35 د( ارزش ماشین آالت

 داخلی تکنولوژی بکار رفته در ماشین آالت

 دریافتیتسهیالت 
 0 ریالی

 0 ارزی

 اشتغال )نفر(

 33 مستقیم

 60 غیر مستقیم

توضیحات مختصر در مورد طرح / پروژه :) نظریه 

 کارشناسی و ...(

هزار تن  100استخراج و دانه بندی ساالنه 

سنگ آهک مورد نیاز کارخانه آهک هیدراته اهر 

و سنگ آهک مورد نیاز پروژه کاتد در مجتمع 

 مس سونگون
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 نام طرح / پروژه
کاتدی به روش هیپ لیچینگ /احداث کارخانه هیپ  مس تولید (: پروژه4)پیوست 

 لیچینگ

 تولیدات
 عنوان محصول

ظرفیت  )تن در 

 سال(
 کاربرد محصول

 3000 مس کاتدی
ساخت قطعات مسی و اجزاء تجهیزات 

 الکتریکی و الکترونیکی

 840000 مساحت زمین)مترمربع(

 7000 حت زیر بنای احداثی)مترمربع(مسا

 08/1397 تاریخ شروع طرح

 02/1400 تاریخ اتمام طرح

 مشارکت خارجی: ندارد

 21 میزان پیشرفت فیزیکی) درصد(

امکانات زیر 

 بنایی

 مترمکعب در سال 210000 میزان آب مصرلی

 مگاوات 5 توان برق مورد نیاز

 سوخت
 گازطبیعی نوع سوخت مصرلی

 مترمکعب در سال   2،350،000 ن سوخت مصرلیمیزا

 سرمایه گذاری

 الف( سرمایه ثابت
 میلیارد ریال 1869

 میلیون یورو 13

ب(سرمایه در 

 گردش

 میلیارد ریال 194

 میلیون یورو 0

ج( سرمایه گذاری 

 کل

 میلیارد ریال 2063

 میلیون یورو 13

د( ارزش ماشین 

 آالت
 میلیون یورو 11

 داخلی نولوژی بکار رفته در ماشین آالتتک

تسهیالت 

 دریافتی
 0 ریالی

 اشتغال )نفر(
 80 مستقیم

 150 غیر مستقیم

 مجتمع مس آذربایجان -ورزقان نشانی محل اجرای طرح / پروژه

توضیحات مختصر در مورد طرح / 

 ) نظریه کارشناسی و ...(   پروژه :

ده ای در ممل انباشاات کانساانگ کم عیار و اکساایدی به صااورت تو

شده و مملول اسید سولفوریک رقیق بر روی آن پاشش می شود و با 

جریان ثقلی مملول از میان خلل و لرج کانساانگ عبور کرده و آن را 

مک  به ک عدنی  حاوی عنصااار م ند. للز مس از مملول  حل می ک

لرآیندهای پاالیش )جدایش با حالل یا تبادل یونی و الکترووینینگ( 

 ل می گردد.استمصا
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 تغلیظ  3(: احداث کارخانه تولید کنسانتره فاز 5)پیوست  نام طرح / پروژه

 تولیدات

 کاربرد محصول ظرفیت )تن در سال( عنوان محصول

 تولید مس کاتدی 150000 کنسانتره مس

 صنایع آلیاژی و ریخته گری 1650 کنسانتره مولیبدن

 70000 مساحت زمین)مترمربع(

 40000 یر بنای احداثی)مترمربع(مساحت ز

 12/1397 تاریخ شروع طرح

 12/1402 تاریخ اتمام طرح

 مشارکت خارجی: ندارد

 %2 میزان پیشرفت فیزیکی) درصد(

 امکانات زیر بنایی

 متر مکعب 2500000 میزان آب مصرلی درسال

 مگاوات 30 توان برق مورد نیاز

 سوخت

 گاز طبیعی نوع سوخت مصرلی

 متر مکعب در سال 8000 ن سوخت مصرلیمیزا

 سرمایه گذاری

 الف( سرمایه ثابت
 میلیارد ریال 9640

 میلیون یورو 120

 ب(سرمایه در گردش
 میلیارد ریال 1146

 میلیون یورو -

 ج( سرمایه گذاری کل
 میلیارد ریال 10786

 میلیون یورو 120

 میلیون یورو 100میلیارد ریال + 8000 د( ارزش ماشین آالت

 داخلی و خارجی تکنولوژی بکار رفته در ماشین آالت

 تسهیالت دریافتی
 0 ریالی

 0 ارزی

 اشتغال )نفر(

 200 مستقیم

 10000 غیر مستقیم

    توضیحات مختصر در مورد طرح / پروژه :

 ) نظریه کارشناسی و ...(

 تغلیظ، زیر 3در این طرح عالوه بر اجرای کامل طرح لاز 

ساختهای الزم مانند ساختمان های اداری ، برق ، آب ، 

سنگ شکن و سایر موارد برای توسعه تغلیظ ههار نیز پیش 

 بین شده است.
 

 

 




