
 توانمندیهای استان اردبیل

 

استان اردبیل در شمال غرب ایران در مجاورت استانهای آذربایجان شرقی، گیالن و زنجان قرار داشته و 

 کیلومتر مرز مشترک با جمهوری آذربایجان می باشد. 380دارای حدود 

  بخش میباشد. 29شهر و  26شهرستان   10این استان با مرکزیت شهر اردبیل دارای 

درصد ساکن مناطق روستایی هستند، 36درصد شهرنشین و 64نفر میباشد که  1270420جمعیت استان 

 نفر در هر کیلومتر مربع میباشد. 70تراکم جمعیت 

اردبیل زمستانی سرد و تابستانی مالیم دارد که در شمال استان هوا گرمتر و در جنوب استان هوا سردتر 

سان است. میلیمتر در نو 600تا  250در استان به طور متوسط بین  میزان بارش از مرکز استان میباشد.

 درجه سانتیگراد میباشد. 5/6 –15میانگین دمای اردبیل 

توریست خارجی و  387000که با    از قابلیت باالیی برخوردار است استان اردبیل از لحاظ گردشگری

توریست داخلی به عنوان هشتمین مقصد در صنعت گردشگری ایران قرار دارد و از لحاظ  8.500.000

بقعه شیخ صفی   مرکز اقامتی میباشد. 217تعداد مراکز اقامتی در جایگاه سوم در ایران ایستاده و دارای 

اثر ثبت شده از  10د هللا هللا، چینی خانه و... یکی از الدین اردبیلی و مجموعه های متنوع آن مانند گنب

 ایران در یونسکو میباشد که مورد توجه خاص گردشگران داخلی و خارجی میباشد.

در شهرهای مختلف استان و با درجات دمائی متفاوت  چشمه میباشد که 75استان دارای  آبهای گرم معدنی

و تعدادی نیمه مدرن و سنتی اداره میشوند که هر سال پذیرای قرار دارند که تعدادی از آنها کامال مدرن 

ریاچه های شورابیل و دریاچه وجود دارد که د 8میهمانانی از نقاط مختلف میباشند. در این استان حدود 

متر ارتفاع از سطح دریا سومین نقطه مرتفع ایران میباشد که  4811قله سبالن با  نئور از آن جمله هستند،

در راس آن دهانه آتشفشانی قیفی شکلی بصورت دریاچه ای بسیار زیبا قرار دارد که اطراف آن در طول 

 1072با  که در راس آن رود ارس وجود دارند رود 6سال پوشیده از برف میباشد. در این استان بیش از 

 قرار دارد. میلیون متر مکعب 5700دهی ساالنه کیلومتر طول و آب

 از قابلیت باالئی برخوردار میباشد. مانند فرش دستباف، گلیم، جاجیم و...  صنایع دستی استان

 

 

 از مزیتهای استان اردبیل میتوان به موارد زیر اشاره کرد؛

 برخورداری از جاذبه های طبیعی، فرهنگی و تاریخی -1

 گیاهی متنوع از جمله جنگل فندوق لووجود منابع مرتعی، پوشش  -2

 وجود منابع غنی خاک جهت توسعه فعالیتهای کشاورزی -3
 :به شرح زیر است تولید باالی محصوالت کشاورزی و باغی -4



 در سالهزار تن  800تولید سیب زمینی مقام اول کشور در  -

 در تولید عدس کشور مقام اول -

 در تولید ذرت کشور مقام اول -
 دانه های روغنیمقام دوم در تولید  -

 تن عسل 5000تولید  -

 ند تکه اکثرا گوسفند هس میباشدمیلیون راس دام  4 دارای دامداری -

 تولید میکند در موارد باال درصد محصوالت کشور را 4 جمعا اردبیل استان -

از آن جمله گمرک اردبیل و گمرک بیله سوار و دو فرودگاه  وجود پایانه های مرزی و گمرکی -5

 اردبیل و پارس آباد و راه آهن در حال ساخت استان میباشد.
قطب فلزی از  3در زمینه های مختلف از جمله معادن فلزات استان اردبیل  معدنیمنابع از لحاظ  -6

 قطب فلزی کشور را از لحاظ معادن دارا میباشد. 20

از لحاظ ذخیره پوکه این استان بی نظیر میباشد و از نظر وجود ماده معدنی پرلیت در معادن فلزی 

 استان اردبیل  پس از آذربایجان شرقی در جایگاه دوم قرار دارد.

 اتاق بازرگانی اردبیل بصورت فعال در جهت توسعه صادرات و تجارت خارجی فعالیت مینماید.

 

 

وذن                    دبیرکل اتاق بازرگانی اردبیل: حسین وثوقی ریاست اتاق بازرگانی اردبیل: حسین پیرم

 ایرانی

 045-33742002فکس:                                                045-33742001تلفن:

 accima.ir@gmail.comایمیل:                                         56135-587صندوق پستی: 

 www.accima.irوبسایت:                                           56158-13131کد پستی: 

آدرس: اردبیل،شهرک اداری کارشناسان،ورودی شهرک، ساختمان اتاق بازرگانی،صنایع،معادن 

 وکشاورزی اردبیل

 

 المللامور بین 

mailto:accima.ir@gmail.com
http://www.accima.ir/

