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 قروه درجزین خصوصیات اقتصادی شهر - 4-3

هشای ، میزان تولید و نوع آن در هر یک از بخش اوضاع کلی اقتصادی شهر -1-4-3

 اقتصادی )صنعت، کشاورزی، تجارت و خدمات(

ریز  درصز  7/51نفر گزارر  شز ه بزکد  ز   5731قروه  بالغ بر  شمار شاغالن شهر 5731سال  در

ا زززدرص  نی 4/17درص  رز شاغالن در صنایع و  7/73. دردن ل میین تشک شاورزرن و درم ررر تع رد رر

ری  ررقام نشان دهن ه گرریش رقتصاد شهر ب  بخش خ مات . شغکل ب   ار بکدن های خ ماتی مدر بخش

بزر . ج ول زیر آمزار شزاغالن شزهر رر الن شهر درری  بخش  رشتغال دررن شاغ می باش  چرر   نیمی رز

 ده :نشان می 5731سرشماری  رساس

 شهرقروه درجای  :  تکزیع شاغالن در745-5ج ول 

 درص  شاغالن فعالیت

 6/63 603  شاورزی

6/60 735 صنایع  

4/76 999 خ مات  

 600 6751 جمع

  5731: سرشماری خذأم

 

شهر رر تکلی رت  زری ر ی و رصناف مکجکد درشهر سهم عم ههای  کچک تکلیبخش صنایع  ارگاه رد

هزای نازاجی و ورح  و  ارگزاه 15تکلی  مکرد غذریی معادل  های ارگاهباشن . درری  زمین  شماردرر میهه ع

 ارخان  سیمان هم رن نیا در .ورح  گارر  ش ه رست 73ی و نجاری ورح  و چکب بر 531بافی معادل فر 

. نمزکدرر زیزر    زار هازتن مشزغکل بز  شماری رز شاغالن شهر درری   ارخان  نادیکی ری  شهر ورقع رست  

 ده :ری  شهر نمایش می ساختار رشتغال رر در
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ساختار اشتغال در شهر قروه درجزین

16.3%

30.3%

53.4%

کشاورزی صنایع خدمات
 

 

رنزکر  ، م شز ه رسزت   رز طریز  ردرره تعزاون بز  مشزاور رعزالری  شهر های ثبت ش ه درفهرست تعاونی

دهز . ثبت و گزارر  شز ه نشزان مزی 5731سرشماری  زرر    بع  ر ری  شهر ج ی  درهای مشاغل و فعالیت

جز ول  .دهنز تشکیل مزی رز صنایع دستی ری  شهر سازیرر صنعت  اررن قاب هاسهم قابل تکجهی رز تعاونی

 :سازدفعال درری  شهر رر نمایان میهای زیر فهرست تعاونی
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 درجای  شهر قروه های مکجکد در: تعاونی 745-1ج ول 

 نک  نام شماره

 فعالیت تعاونی ردیف

 کزرییک سازیم قروه 5

 مکانیارسیکن  شاورزی یاشیل گاتر 1

 مصرف  ار نان تعاونی سیمان 7

 مصرف  ار نان تعاونی فرهنگیان 4

 ماهی قال آال رزن دشت 1

 لکال سازی آری  قروه 1

 گکسال  پرورری فرب  رزن 3

 گاو درری تاشگررن سبا 7

  امپیکتر فرر رریان  9

 قاب سازی جلکه گررن 533

 قاب سازی ار هگکتانپ 55

 قاب سازی هارر رنگ 51

 قاب سازی هگمتان  غرب 57

 قاب سازی  اج 54

 فرو  مصالح ساختمانی قروه 51

 ش  وماس  وحی  رزن 51

 سفال گری زری  خاک 53

 تکلی   کد وح ت صابری  57

 تکلی  ریاو گام بام گاتر 59

 پالستیک سازی  یمیا پالست 13

   بکقلمکنپرور زری  تاج 15

 بات  بن ی حبکبات تال  گررن 11

 5771های فعالآمار تعاونی ،: ردرره تعاونخذأم
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