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 گذاری بخش کشاورزی استان اردبیل های سرمایه بسته ی فرصت



 



 

رشد اقتصادی یک پیییش شیری تیییا ی  و                                     

ضروری برای  وسعه هر کشور است و  یوسیعیه هیر مینی ی یه بیا 

 یوادید  گذاری می  شود. بدون شک سرمایه گذاری آغاز م  سرمایه

رودق  ولید، اشتغال و درآمد، افزایش س ح رفاه عموم ، کمک بیه 

 وسعه من  ه، پیشرفت اقتصادی و اجتماع  را به ارمیغیان بیییاورد. 

هیا  گذاران، به عنوان یک  از ویژگ  بنابراین جذب سرمایه و سرمایه

 شود.  های ایجاد تماسه اقتصادی در دظر گرفته م  و زمینه

گذاری دیازمند مزایای اقتصادی مادند دسترس  آسان به پارامترهای  ولید، از جمله مواد خیا،، دیییروی کیار و  جذب هر سرمایه

باشد. استان اردبییل بیه  سرمایه، همچنین امکادات زیربنای  دظیر آب، برق، گاز و دسترس  آسان به بازارهای داخل  و خارج  م 

مندی از ظرفیت دیروی ادساد  برای جیذب  آل اقتصادی و بهره های ایده دلیل داشتن مزایای خاص جغرافیای  و طبیع ، زیرساخت

آل را دارد. امیدوار، ادتشار این مجموعه عالوه بر ارایه اطالعات مفید باعث جذب  های داخل  و خارج  شرایط بسیار ایده سرمایه

 اکبر بهنام جو                                          گذاری و رشد  ولید در استان باشد.                                                                        سرمایه

 تاندار اردبیلاس                                                                                                                              

 



 

های  های جدید، دادش و  جربه ، فناوری  گذاری در جهان امروز سرمایه

 .دو  باعث  حول بزرگ در کشاورزی شده است

 

 

 ای حضرت آیت اهلل خامنه

 رهبر جمهوری اسالمی ایران



 

 عنوان

گذاری در بخش کشاورزی سرمایه  



 

 شماره صفحه

 فهرست

 عنوان

 گذاری بخش کشاورزی های سرمایه ها و قابلیت مزیت

 استان اردبیل 

 سیمای کشاورزی استان اردبیل

 جغرافیای استان اردبیل

 گذاری داخلی و خارجی بخش کشاورزی های سرمایه ها و معافیت مشوق

 های بخش کشاورزی  فرآیند صدور مجوز فعالیت

 گذاری استان اردبیل های سرمایه فرصت

 



 

 گذاری بخش کشاورزی استان اردبیل های سرمایه ها و قابلیت مزیت

اع ای  سهیالت بادک  از محل منابع  سهیالت ریال  صندوق  وسعه مل  براساس ضوابط و 
 های مربوطه دستورالعمل

واگذاری زمین محل اجرای طرح از منابع مل  در مناطق مشمول، بدون معارض و مشکل 
 اجتماع  با رعایت قوادین و م ررات خاص واگذاری اراض 

دفر  3466 أمین دیروی کار ارزان و  خصص  مخصوصاً دیروی  حصیل کرده در این بخش)
 فارغ التحصیل کشاورزی(

امکان  ولید محصوالت کشاورزی و باغ  با کیفیت و دارا بودن قابلیت صادرات )با  وجه به 
  نوع آب و هوای  استان(

وری باالی کشاورزی در استان )تدود یک درصد از اراض  تاصلخیز در استان اردبیل  بهره 
 درصد  ولید خا، محصوالت زراع  و دام  در این استان است( 3باشد در تال  که تدود  م 

هزار کندوی زدبور  334میلیون ق عه طیور و سایر ماکیان،  3میلیون واتد دام ،  3/4دارا بودن 
 عسل



 

 گذاری بخش کشاورزی استان اردبیل های سرمایه ها و قابلیت مزیت

دارا بودن اقلیم مساعد برای کاشت، داشت و برداشت ادواع محصوالت کشاورزی در یک 
 سال زراع 

شهر و  های تاصلخیز مشگین ویژه دشت وجود اراض  کشاورزی مرغوب در س ح استان به
 مغان

 أمین آب مورد دیاز کشاورزی از طریق سدهای سبالن، خداآفرین، عمارت، گیوی و 
 یامج 

های سهام  کشت و صنعت و دامپروری مغان و پارس و مراکز عمده  وزیع و  وجود شرکت
  وسعه کشاورزی مکادیزه

امکان دستیاب  آسان و فراوان به محصوالت کشاورزی به عنوان مواد اولیه صنایع جادب  و 
  بدیل 

های جنگلداری،  وجود منابع غن  جنگل ، مر ع  پوشش گیاه  متنوع برای  وسعه فعالیت
 دامداری و زدبورداری



 

هزار کیلومتر مربع، در شمال غرب ایران قرار دارد  39وسعت  معادل استان اردبیل با 

درصد از کل جمعیت کشور در ایین اسیتیان قیرار دارد. در شیمیال و  3/33و 

های پشیت سیارا و رود  شرق  رود ارس و امتداد رشته کوه  الش، یعن  کوه شمال

دهد. در شیرق  ها رود مرز بین استان و جمهوری آذربایجان را  شکیل م  بل اریا بال

کند. از غیرب بیه  های  الش و باغرو این خط را از استان گیالن جدا م  رشته کوه

هیا و  هیا، دره استان آذربایجان شرق  منته  شده و در جنوب کشیدگ  رشته کیوه

 شود.  جلگه موجب پیوستگ   وپوگرافیک استان با استان زدجان م 

بیخیش  47شیهیر و  43شهرستان،  36استان اردبیل به مرکزیت شهر اردبیل دارای 

آباد، خلخال، گیرمی ،  سوار، پارس باشد. مراکز شهرهای استان شامل اردبیل، بیله م 

 باشد.  شهر، گیوی، دمین، دیر و سرعین م  مشگین

 جغرافیای استان اردبیل



 

 سیمای کشاورزی استان اردبیل

 درصد را اراض  33/3از کل مساتت استان اردبیل، 

 هزار 434هزار هکتار شامل  999کشاورزی به مساتت  

 هزار  39هزار هکتار مزارع آب  و  444هکتار مزارع دیم، 

 هزار هکتار را  736درصد معادل  46/3هکتار باغات و همچنین 

 دهد.  هزار هکتار را جنگل  شکیل م  33درصد معادل  3/4مرا ع، 

 فرد، وجود این استان به لحاظ داشتن  نوع اقلیم  خاص و منحصربه 

 های تاصلخیز اردبیل، مغان های مغان و پارس، دشت کشت و صنعت

 میلیون واتد دام ،  3بردار،  هزار بهره 346شهر، وجود بیش از  و مشگین 

 وجود سدهای یامچ ، سبالن و خداآفرین و بیش از یک میلیون هکتار منابع 

 های مهم کشاورزی و دامپروری کشور طبیع  اعم از جنگل و مر ع یک  از ق ب

 شود. سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در  ولید داخالص داخل  استان محسوب م 

 درصد است و یک سو، جمعیت شاغل استان در بخش کشاورزی فعالیت داردد.  49تدود  

 درصد از  ولید کشور  3میلیون  ن ادواع محصوالت کشاورزی تدود  3/4استان اردبیل با  ولید 

 46خود اختصاص داده است. ارزش داخالص  ولید ساالده بخش کشاورزی بییش از  ایران را به

میییلیییون میتیر  3366باشد. مجموع پتادسیل بال وه منابع آب  استان بیش از  هزار میلیارد ریال م 

 مکعب است.



 

 3 انجام استعالمات زیرساخت )آب، برق،گاز، محیط زیست و ...(

 2 ارسال پرونده و تأیید طرح توسط واحدهای تخصصی ذیربط

 های بخش کشاورزی  فرآیند صدور مجوز فعالیت

 های مربوطه  تصویب طرح در کمسیون

5 

4 

 1 ارائه درخواست متقاضی

 شروع

 تأیید و صدور مجوز فعالیت



 

گذاری  های سرمایه ها و معافیت مشوق

معاف از مالیات بودن تولیدات 
 کشاورزی

تأمین بذرهای اصالح شده با پتانسیل تولید باال 
 های محیطی و مقاوم در برابر تنش

تسهیل و تسریع در صدور مجوزها با تشکیل پنجره واحد 
 حمایت از سرمایه گذاری

 های کاربری برای طرح های کشاورزی معاف از پرداخت هزینه

 های روغنی و ... خرید تضمینی محصوالت استراتژیک نظیر گندم، جو، دانه

های  واگذاری زمین برای اجرای کشت طرح
ای دارای زیر  های گلخانه ای در سایت گلخانه

1 

2 

3 

4 

5 

6 



 

 گذاری استان های سرمایه فرصت

 بسته بندی گوشت قرمز و سفید

 شهرستان اردبیل                                                            

این پروژه در راستای تفظ کیفیت، جلوگیری از صدمات و  عیییین فییای مشیخیص و 
محدود برای محصول تین تمل و د ل، قراردادن  عداد و اددازه مشخص در بسیتیه، در  

 ن در سال م العیه و  7666مشخصات محصول و در دهایت افزایش بازارپسندی با ظرفت 
 .استعدادیاب  شده است

 میلیارد ریال 366                              

 ماه 4سال و  4 ماه 9سال و  3

B.O.T   و بخش خصوص 

 درصد 366

 مکان اجرای پروژه

 شرح پروژه

 گذاری میزان سرمایه

 مدت زمان اجرای پروژه دوره برگشت سرمایه

 گذاری شیوه سرمایه

 بینی شده بازار پیش درصد            36درصد   خارج :  96داخل : 

 حداقل نرخ سود مورد انتظار درصد 36

 دسترسی به مواد اولیه



 

 گذاری استان های سرمایه فرصت



 

 گذاری استان های سرمایه فرصت

 بندی گیاهان دارویی فرآوری و بسته

 های اردبیل، کوثر، دمین و سرعین شهرستان

هزار گوده از ادواع گیاهان داروی  در استان و کشت صنعت   366با  وجه به وجود بیش از 
هزار  4آن، این طرح برای ساخت ادواع محصوالت داروی ، آرایش  و بهداشت  به ظرفیت 

 . ن در سال در چهار من  ه از استان م العه و استعدادیاب  شده است

 میلیارد ریال 336

 ماه 4سال و  3 ماه 4سال و  3                                                   

B.O.T   و بخش خصوص 

 درصد 366

 مکان اجرای پروژه

 شرح پروژه

 گذاری میزان سرمایه

 مدت زمان اجرای پروژه دوره برگشت سرمایه

 گذاری شیوه سرمایه

 بینی شده بازار پیش درصد            36درصد   خارج :  96داخل : 

 حداقل نرخ سود مورد انتظار درصد 36

 دسترسی به مواد اولیه



 

 گذاری استان های سرمایه فرصت

 ای مجتمع گلخانه

سوار وکوثر آباد، بیله های پارس شهرستان                                           

جیات  با  وجه به دیاز روزافزون بازار از دظر  ولید گل و گیاهان زینت  و سبزیجیات و صیییفی 
های کشاورزی در زمییینی  بیه  خار  از فصل، این پروژه به عنوان یک  از سودآور رین بخش

هیای آن  هزار  ن م العه و استعدادیاب  شده و زیرساخیت 436هکتار و ظرفیت  3666مساتت 
 اتداث گردیده است.

میلیارد ریال 4466                             

سال 4                                                سال 3  

B.O.T   و بخش خصوص 

 درصد 46بذور اصالت  

 شرح پروژه

 مکان اجرای پروژه

 گذاری میزان سرمایه

 گذاری شیوه سرمایه

 دوره برگشت سرمایه

 حداقل نرخ سود مورد انتظار درصد 46

 بینی شده بازار پیش درصد            46درصد       خارج :  46داخل : 

 مدت زمان اجرای پروژه

به مواد دسترسی 



 

 گذاری استان های سرمایه فرصت

 بندی شده سبزیجات منجمد بسته

 شهرستان های مشکین، کوثر و پارس آباد

ها  نها در فصول خاص   هستند که  ولید آن  جات، محصوالت کشاورزی سبزیجات و میوه
ها وجود ددارد. از این رو ایین  از سال امکادپذیر بوده و در سایر ایا، امکان دسترس  به آن

طرح با هدف استفاده از این محصوالت در کلیه فصل سال م العه و استیعیدادییابی  شیده 
  است.

میلیارد ریال 446                                            

ماه 3سال و  3                                                     

درصد 36                                                                     

B.O.T   و بخش خصوص 

 درصد 366

 مکان اجرای پروژه

 شرح پروژه

 گذاری میزان سرمایه

 مدت زمان اجرای پروژه

 گذاری شیوه سرمایه

درصد  46درصد   خارج :  46داخل : 

ماه 3                                       دوره برگشت سرمایه 

 بینی شده بازار پیش

 حداقل نرخ سود مورد انتظار

 دسترسی به مواد اولیه



 

 گذاری استان های سرمایه فرصت

 ها به ویژه سیب )تولید پوره و مارماالد( فرآوری انواع میوه

شهر  مشگین  شهرستان                                                               

هزار  ن ادواع میوه در استان و دسترس  آسان و کم هزینه بیه  366با  وجه به  ولید بیش از 
 ن در سیال  4666مواد اولیه و همچنین وجود بازار داخل  و خارج ، این طرح با ظرفیت 

 مظالعه و استعدادیاب  شده است.

 میلیارد ریال 366                               

 ماه 4سال و  3 سال 4

B.O.T   و بخش  خصوصB.O.T   و بخش خصوص 

 درصد 366

 شرح پروژه

 مکان اجرای پروژه

 گذاری میزان سرمایه

 مدت زمان اجرای پروژه

 گذاری شیوه سرمایه

 دوره برگشت سرمایه

 بینی شده بازار پیش درصد            36درصد       خارج :  96داخل : 

 حداقل نرخ سود مورد انتظار درصد 36

 دسترسی به مواد اولیه



 

 سردخانه اتمسفریک )زیر صفر(

 شهر، دمین و کوثر اردبیل، مشگین های شهرستان

میلیون  ن( و دظر  3/4با  وجه به پتادسیل باالی  ولید ادواع محصوالت کشاورزی در استان )
 3/4پروژه در زمین  به مسیاتیت به اهمیت دگهداری و فرآوری این دوع محصوالت، این 

 شهرستان م العه و استعدادیاب  شده است. 3مورد( در  4 ن ) 4666هکتار و ظرفیت 

میلیارد ریال 366                           

سال 4                                                                  

درصد 46                                                    

B.O.T   و بخش خصوص 

 درصد 366

 گذاری استان های سرمایه فرصت

 مکان اجرای پروژه

 شرح پروژه

 گذاری میزان سرمایه

 مدت زمان اجرای پروژه

 گذاری شیوه سرمایه

 36درصد   خارج :  96داخل : 

 دوره برگشت سرمایه ماه 4سال و  3

 بینی شده بازار پیش

 حداقل نرخ سود مورد انتظار

 دسترسی به مواد اولیه



 

 پایانه صادرات محصوالت کشاورزی

 شهر آباد و مشگین های اردبیل، پارس شهرستان

میلیون  ین ادیواع میحیصیوالت کشیاورزی در اسیتیان و  3/4با  وجه به  ولید بیش از 
های صادرا   موجود و همچنین هم مرز بودن با کشور آذربایجان، روسیه و توزه  پتادسیل

قف از، این طرح با هدف استادداردسازی و صادرات محصوالت کشاورزی در سه د  ه از 
 میلیون  ن م العه و استعدادیاب  شده است. 3استان با ظرفیت 

میلیارد ریال 436                      

ماه 4سال و  3                                                     سال 3                                         

B.O.T    و بخش خصوص

 درصد 366

 گذاری استان های سرمایه فرصت

 شرح پروژه

 مکان اجرای پروژه

 گذاری میزان سرمایه

 مدت زمان اجرای پروژه

 گذاری شیوه سرمایه

 دوره برگشت سرمایه

 بینی شده بازار پیش درصد            6درصد       خارج :  366داخل : 

 حداقل نرخ سود مورد انتظار درصد 36

 دسترسی به مواد اولیه



 

 گذاری استان های سرمایه فرصت

 فرایز(  زمینی )فرنچ فرآوری سیب

های اردبیل و دمین شهرستان                                                     

زمین  در استان، این پروژه با هدف  ولید ادیواع  هزار  ن سیب 966با  وجه به  ولید بیش از 
زمین  با هدف  وسعه صادرات و  أمین دیییاز داخیلی  در  محصوالت فرآوری شده سیب

 هزار  ن م العه و استعدادیاب  شده است. 36هکتار و ظرفیت  3زمین  به مساتت 

میلیارد ریال 3666                                             

سال 4                                                          

درصد 36                                                          

B.O.T   و بخش خصوص 

 درصد 366

 مکان اجرای پروژه

 شرح پروژه

 گذاری میزان سرمایه

 مدت زمان اجرای پروژه

 گذاری شیوه سرمایه

 درصد            36درصد   خارج :  96داخل : 

 دوره برگشت سرمایه ماه 4سال و  3                                          

 بینی شده بازار پیش

 حداقل نرخ سود مورد انتظار

 دسترسی به مواد اولیه



 

 گذاری استان های سرمایه فرصت

 کشی گیاهی و محصوالت آن کارخانه روغن

آباد های اردبیل، دمین و پارس شهرستان                                               

های روغن  در استان و سیییاسیت  هزار  ن ادواع مختلف داده 96با  وجه به  ولید بیش از 
هکتیار بیرای  یولییید ادیواع  3افزایش س ح زیر کشت، این پروژه در زمین  به مساتت 

 ن در سه شهرستان م العه و  46666های گیاه  و کنجاله برای  غذیه دا، با ظرفیت  روغن
 استعدادیاب  شده است.

میلیارد ریال 946                                

سال 4                                                   ماه 3سال و  3                          

B.O.T   و بخش خصوص 

 درصد366

 شرح پروژه

 مکان اجرای پروژه

 گذاری میزان سرمایه

 مدت زمان اجرای پروژه

 گذاری شیوه سرمایه

 دوره برگشت سرمایه

 بینی شده بازار پیش درصد            6درصد       خارج :  366داخل : 

 حداقل نرخ سود مورد انتظار درصد 36

 دسترسی به مواد اولیه



 

 گذاری استان های سرمایه فرصت

 تولید کمپوست از ضایعات کشاورزی

 آباد، مشگین شهر و دمین های اردبیل، پارس شهرستان

% ضیاییعیات 44میلیون  ن ادواع محصوالت و وجود بیش از  3/4با  وجه به  ولید بیش از 
 3ادواع محصوالت کشاورزی در ط  فرآیندهای کاشت، داشت و برداشت، این طرح در 

  ن م العه و استعدادیاب  شده است. 466د  ه پر ولید استان با ظرفیت 

میلیارد ریال 76                                   

سال 4  

درصد 46                                                

B.O.T                                          و بخش خصوص 

 درصد 366

 مکان اجرای پروژه

 شرح پروژه

 گذاری میزان سرمایه

 مدت زمان اجرای پروژه

 گذاری شیوه سرمایه

 درصد            6درصد   خارج :  366داخل : 

ماه 7سال و  3                                        دوره برگشت سرمایه 

بینی  بازار پیش

 حداقل نرخ سود مورد انتظار

 دسترسی به مواد اولیه



 

 گذاری استان های سرمایه فرصت

 تولید خوراک دام از بقایای فرعی محصوالت کشاورزی

اردبیل  ش                                        شهرستان  

هیا  میلیون واتد دام  و دیاز به  امین مواد خوراک  الز، برای دا، 3با  وجه به وجود بیش از 
و همچنین در راستای اقتصادی کردن  ولید خوراک، این طرح در  هیییه خیوراک دا، بیا 

هیزار  366هکتار و ظرفیت  3استفاده از محصوالت فرع  کشاورزی در زمین  به مساتت 
  ن م العه و استعدادیاب  شده است.

میلیارد ریال 334                                 

ماه 3سال و  3                                                      سال 4                                           

B.O.T   و بخش خصوص 

 درصد 366

 شرح پروژه

 مکان اجرای پروژه

 گذاری میزان سرمایه

 مدت زمان اجرای پروژه

 گذاری شیوه سرمایه

 دوره برگشت سرمایه

 بینی شده بازار پیش درصد            6درصد       خارج :  366داخل : 

 حداقل نرخ سود مورد انتظار درصد 46                                                         

 دسترسی به مواد اولیه



 

 گذاری استان های سرمایه فرصت

 اوزن(  پرورش ماهی در رودخانه )به ویژه رود ارس و قزل

 آباد و خلخال های پارس شهرستان                                             

های رودخاده ارس در شمال استان و رودخاده قزل اوزن در جنوب استان،  با  وجه به ظرفیت
پرورش ماه  سرد آب  و گر، آب  در دوات  مذکور از لحاظ اقتصادی  وجیه می یلیوبی  

 دارد.

 میلیارد ریال 96                            

سال 4                                             

 درصد 46 

B.O.T                                        و بخش خصوص 

  درصد 366 

 مکان اجرای پروژه

 شرح پروژه

 گذاری میزان سرمایه

 مدت زمان اجرای پروژه

 گذاری شیوه سرمایه

 درصد            6درصد   خارج :  366داخل : 

ماه 4سال و  3                                        دوره برگشت سرمایه 

 بینی شده بازار پیش

 حداقل نرخ سود مورد انتظار

 دسترسی به مواد اولیه 



 

 گذاری استان های سرمایه فرصت

 تولید انواع محصوالت از عسل

های اردبیل و دمین شهرستان                                          

هزار  ن عسل طبیع  در استان اردبیل با بردد عسیل سیبیالن و  3/4با  وجه به  ولید بیش از 
ای عسل، اتداث واتد فرآوری و  ولید ادواع محصوالت  خواص داروی ، بهداشت  و  غذیه

 ن در سال برای  یأمییین دیییاز  366ای از این محصول با ظرفیت  بهداشت ، آرایش  و  غذیه
 باشد. گذاری در استان م  های اصل  سرمایه داخل  و صادرات از اولویت

میلیارد ریال 466                              

ماه 3سال و  3                                                    سال 4                                               

B.O.T   و بخش خصوص 

 درصد 366

 شرح پروژه

 مکان اجرای پروژه

 گذاری میزان سرمایه

 مدت زمان اجرای پروژه

 گذاری شیوه سرمایه

 دوره برگشت سرمایه

 بینی شده بازار پیش درصد 36درصد     خارج :  96داخل : 

 حداقل نرخ سود مورد انتظار درصد 36

دسترسی به مواد اولیه 



 

 گذاری استان های سرمایه فرصت

 مجتمع پرورش مرغ اجداد

های دیر و دمین شهرستان                                         

واتد مرغ گوشت  در استان و دیاز به واتد گله مرغ میادر و  366با  وجه به وجود بیش از 
روزه و همچنین به دلیل شرایط خاص جیغیرافیییایی  و  مرغ اجداد برای  ولید جوجه یک

هیای میهیم  ایزوالسیون استان برای اتداث واتد مرغ اجیداد، ایین طیرح از اولیوییت
 باشد. گذاری در استان م  سرمایه

میلیارد ریال 366                                 

ماه 3سال و  3                                                       

درصد 36                                               

B.O.T                                      و بخش خصوص 

  درصد 366

 مکان اجرای پروژه

 شرح پروژه

 گذاری میزان سرمایه

 مدت زمان اجرای پروژه

 گذاری شیوه سرمایه

 درصد            36درصد   خارج :  96داخل : 

سال 3                                        دوره برگشت سرمایه 

 بینی شده بازار پیش

 حداقل نرخ سود مورد انتظار

 دسترسی به مواد اولیه 



 

 گذاری استان های سرمایه فرصت

 مجتمع گاو شیری

سوار و گرم  شهر، بیله های مشگین شهرستان                                           

دلیل  امین شیر و گوشت قرمز و در راستای  امین امنیت غذای  و  طرح پرورش گاو شیری به
سالمت جامعه، همچنین ایجاد اشتغال و  وسعه صادرات از اهمیت باالی  بیرخیوردار اسیت. 

هزار راس م العه و استیعیدادییابی  شیده  4بنابراین این طرح در سه د  ه از استان با ظرفیت 
 .است

میلیارد ریال 3766                              

 سال 3 ماه 4سال و  3

B.O.T   و بخش خصوص 

  درصد 366

 شرح پروژه

 مکان اجرای پروژه

 گذاری میزان سرمایه

 مدت زمان اجرای پروژه

 گذاری شیوه سرمایه

 دوره برگشت سرمایه

 بینی شده بازار پیش درصد            6درصد       خارج :  366داخل : 

 حداقل نرخ سود مورد انتظار درصد 36

دسترسی به مواد اولیه 



 

 گذاری استان های سرمایه فرصت

 پرورش بز داشتی )نژادهای پرتولید(

های اردبیل، دمین، خلخال و گرم  شهرستان                                         

 وقع  و م اومت زیاد بز به  با  وجه به دیاز من  ه و قدرت سازگاری باال، جثه کوچک، کم

 4هیزار رسس در  36طرح با ظرفیت  ها و شرایط دامساعد محی   این بسیاری از بیماری

 من  ه از استان استعدادیاب  و م العه شده است

میلیارد ریال 3366                                  

سال 3                                                 

درصد 36                                                           

B.O.T   و بخش خصوص 

 درصد 366

 مکان اجرای پروژه

 شرح پروژه

 گذاری میزان سرمایه

 مدت زمان اجرای پروژه دوره برگشت سرمایه ماه 4سال و  3

 گذاری شیوه سرمایه

 بینی شده بازار پیش درصد            36درصد   خارج :  96داخل : 

 حداقل نرخ سود مورد انتظار

 دسترسی به مواد اولیه 



 

 گذاری استان های سرمایه فرصت

 پرورش گوسفند داشتی )نژادهای پرتولید(

شهر و دیر های خلخال، کوثر، گرم ، مشگین ن شهرستا                                          

با  وجه به اهمیت  ولید گوشت قرمز و سابر محصوالت دظیر پشم، پوست و شیر از گوسیفینیدان 
من  ه از استان اسیتیعیدادییابی  و  4هزار راس در  36اصالح شده و پر ولید این طرح با ظرفیت 

هیای  م العه شده است و در راستای  امین دیاز داخل  و  وسعه صادرات محصوالت از اولیوییت
 باشد. گذاری استان م  مهم سرمایه

میلیارد ریال 3666                                                          

ماه 3سال و  3                                                            سال 3                                          

B.O.T   و بخش خصوص 

 درصد 366

 شرح پروژه

 مکان اجرای پروژه

 گذاری میزان سرمایه

 مدت زمان اجرای پروژه

 گذاری شیوه سرمایه

 دوره برگشت سرمایه

 بینی شده بازار پیش 6درصد    خارج :  366داخل : 

 حداقل نرخ سود مورد انتظار درصد 36                                                         

دسترسی به مواد اولیه 



 

Investment opportunities of province 

Keeping Sheep for milk and meat production 

 Khalkhal, Kowsar, Garmi, Meshgin Shahr and Nir cities 

Considering the importance of producing meat and other products such as wool, 
skin and milk from modified and overproduced sheep, this project has been studied 
and developed with a capacity of 10,000 heads in 5 regions of the province and in 
order to meet the domestic needs and expand the export of products, is one of the 
important priorities investment in the province. 

1000 Billion Rials 

1 year and 4 monthes 3 years 

B.O.T and Private sector 

100% 

Project 
Description 

Location 

Project Cost 

Implementation Period 

Financicing Scheme 

Implementation Payback Period 

Domestic: 100%       foreign: 0% Anticipated market 

30% Minimum Interest Rate 

Access to raw materials 



 

Investment opportunities of province 

Keeping goat for milk and meat production 

Ardabil, Namin, Khalkhal and Germi cities 

Given to the the region requirement and the high adaptability, the small size, 
the lack and high resistance of goats to the many diseases and environmental 
conditions, this project has been studied and developed with a capacity of 10 
thousand heads in 5 regions of the province. 

1300 Billion Rials 

1 year 

30% 

B.O.T and Private sector 

100% 

Location 

Project 
Description 

Project Cost 

3 years and 2 monthes Implementation Payback 
Period Implementation Period 

Financicing Scheme 

Domestic: 70%       foreign: 30% Anticipated market 

Minimum Interest Rate 

Access to raw materials 



 

Investment opportunities of province 

Dairy farm complex 

Meshginshahr, Bilehsavar and Germi cities 

The dairy cattle breeding project is also important for providing milk and meat 
to ensure food security and the health of the community as well as employment 
creation and export development. Therefore, this project has been studied and 
developed in three parts of the province with a capacity of 5,000 heads. 

1900 Billion Rials 

1 year and 2 monthes 4 years 

B.O.T and Private sector 

100% 

Project 
Description 

Location 

Project Cost 

Implementation Period 

Financicing Scheme 

Implementation Payback Period 

Domestic: 100%       foreign: 0% Anticipated market 

30% Minimum Interest Rate 

Access to raw materials 



 

Investment opportunities of province 

Grandparent stock chicken breeding complex 

Nir and Namin cities 

Considering the existence of more than 400 units of broiler chicken in the 
province and the need for grandparent stock chicken unit to production of 
one-day-old chicks, as well as given to the special geographical conditions 
and isolation of the province for the construction of the grandparent stock 
unit, this project is one of the important investment priorities in the province. 

600 Billion Rials 

1 year and 6 monthes 

30% 

B.O.T and Private sector 

100% 

Location 

Project 
Description 

Project Cost 

Implementation Period 

Financicing Scheme 

Domestic: 70%       foreign: 30% 

4 years Implementation Payback Period 

Anticipated market 

Minimum Interest Rate 

Access to raw materials 



 

Investment opportunities of province 

Production of various products of honey 

Ardabil and Namin cities 

Considering the production of more than 6.5 thousand tons of natural honey in the Ardabil 
with the trademark of Sabalan, and the medicinal, hygienic and nutritional properties of 
honey, the construction of a processing and production unit of a variety of health products, 
cosmetics and nutrition of this product with a capacity of 300 tons per year to supply of 
domestic and export needs, is one of the main investment priorities in the country. 

500 Billion Rials 

1 year and 4 monthes 2 years 

B.O.T and Private sector 

                                            100% 

Project Description 

Location 

Project Cost 

Implementation Period 

Financicing Scheme 

Implementation Payback Period 

Domestic: 70%   foreign: 30% Anticipated market 

30% Minimum Interest Rate 

Access to raw materials 



 

Investment opportunities of province 

Aquaculture in the river (in particular Aras and Qizil Uzan) 

Parsabad and Khalkhal cities 

Considering the capacity of the Aras River in the north of the province and the 
Ghezel Ozan River in the south of the province, the coldwater and warmwater 
aquaculture is economically justified in these areas . 

80 Billion Rials 

2 years 

20% 

B.O.T and Private sector 

100% 

Location 

Project 
Description 

Project Cost 

Implementation Period 

Financicing Scheme 

Domestic: 100%       foreign: 0% 

4 years and 2 monthes Implementation Payback Period 

Anticipated market 

Minimum Interest Rate 

Access to raw materials 



 

Investment opportunities of province 

Production of livestock feed from residues of agricultural products 

Ardabil city 

Considering the existence of more than 4 million livestock units and the need to 
supply the necessary foodstuffs for livestock, as well as in order to economize 
the production of feed, this project has been studied and developed for prepar-
ing livestock feeds using agricultural sub-products in a 4 hectares land area with 
a capacity of 100 thousand tons. 

645 Billion Rials 

1 year and 6 monthes 2 years 

B.O.T and Private sector 

                                      100% 

Project 
Description 

Location 

Project Cost 

Implementation Period 

Financicing Scheme 

Implementation Payback Period 

Domestic: 100%            foreign: 0% Anticipated market 

20% Minimum Interest Rate 

Access to raw materials 



 

Investment opportunities of province 

Production of compost from agricultural by products 

Ardabil, Parsabad, Meshginshahr and Namin cities 

Considering the production of more than 4.6 million tons of different prod-
ucts and the existence of more than 25% of the various agricultural byprod-
ucts during planting and harvesting, this project has been studied and devel-
oped in four overproducing provinces with a capacity of 500 tons. 

90 Billion Rials 

2 years 

20% 

B.O.T and Private sector 

100% 

Location 

Project 
Description 

Project Cost 

Implementation Period 

Financicing Scheme 

Domestic: 100% foreign: 0% 

3 years and 9 monthes Implementation Payback Period 

Anticipated market 

Minimum Interest Rate 

Access to raw materials 



 

Investment opportunities of province 

 Oil extractoin factory 

Ardabil, Namin and Parsabad cities 

Considering the production of more than 70 thousand tons of different types of 
oilseeds in the province and the policy of increasing under cultivation area, this 
project has been studied and developed on land with a total area of 3 hectares 
for the production of various vegetable oils and meal for feeding livestock with 
a capacity of 50,000 tons in three cities.  

750 Billion Rials 

2 years 3 years and 6 monthes 

B.O.T and Private sector 

                                              100%    

Project 
Description 

Location 

Project Cost 

Implementation Period 

Financicing Scheme 

Implementation Payback Period 

Domestic: 100%   foreign: 0% Anticipated market 

30% Minimum Interest Rate 

Access to raw materials 



 

3 years and 2 monthes 

Investment opportunities of province 

French fries potatoes 

Ardabil and Namin cities 

Considering the production of more than 700 thousand tons of potatoes in the 
province, the project has been studied and developed with the aims of produc-
ing a variety of processed potatoes and developing export and supplying of 
domestic needs in a land of 3 hectares and a capacity of 60 thousand tons. 

1000 Billion Rials 

2 years 

30% 

B.O.T and Private sector 

 100% 

Location 

Project 
Description 

Project Cost 

Implementation Period 

Financicing Scheme 

Domestic: 70%   foreign: 30% 

Implementation Payback Period 

Anticipated market 

Minimum Interest Rate 

Access to raw materials 



 

Agricultural products export-import company 

Ardebil, Parsabad and Meshkinshahr cities 

Given the production of more than 4.5 million tons of agricultural products in the 
province and the existing export potential as well as coborders with Azerbaijan, 
Russia and the Caucasus, the project has been studied and developed with the aim 
of exporting agricultural products in three parts of the province with capacity of 1 
million tons. 

210 Billion Rials 

1.5 years 1 year 

B.O.T and Private sector 

100% 

Investment opportunities of province 

Project 
Description 

Location 

Project Cost 

Implementation Period 

Financicing Scheme 

Implementation Payback Period 

Domestic: 100%   foreign: 0% Anticipated market 

30% Minimum Interest Rate 

Access to raw materials 



 

Atmospheric cold room (sub-zero) 

Ardabil, Meshginshahr, Namin and Kowsar cities 

Considering the high potential of production of agricultural products in the 
province (4.5 million tons) and the importance of maintaining and processing 
these types of products, the project has been studied and developed in a land 
with an area of 1.5 hectares and a capacity of 5,000 tons (5 cases) in 4 cities. 

400 Billion Rials 

2 years 

20% 

B.O.T and Private sector 

100% 

Investment opportunities of province 

Location 

Project 
Description 

Project Cost 

Implementation Period 

Financicing Scheme 

Domestic: 70%   foreign: 30% 

3 years and 2 months Implementation Payback Period 

Anticipated market 

Minimum Interest Rate 

Access to raw materials 



 

3 years and 5 months 

Investment opportunities of province 

Processing of various types of fruits, especially apple (puree and marmalade) 

Meshginshahr city 

Given the production of more than 300 thousand tons of fruit in the province 
and easy and low cost access to raw materials, as well as the presence of domes-
tic and foreign markets, this project has been studied and developed with a ca-
pacity of 2000 tons per year. 

400 Billion Rials 

2 years 

B.O.T and Private sector 

100% 

Project 
Description 

Location 

Project Cost 

Implementation Period 

Financicing Scheme 

Implementation Payback Period 

Domestic: 70%     foreign: 30% Anticipated market 

30% Minimum Interest Rate 

Access to raw materials 



 

Investment opportunities of province 

Packaging of frozen vegetables 

Meshginshahr, Kowsar and Parsabad cities 

Vegetables and fruits are agricultural products whose production is only possi-
ble in certain seasons of the year and can not be accessed in other seasons. 
Therefore, the project has been studied and developed for using these products 
throughout the year. 

220 Billion Rials 

1 year and 4 months 

30% 

B.O.T and Private sector 

100% 

Location 

Project 
Description 

Project Cost 

Implementation Period 

Financicing Scheme 

Domestic: 50%     foreign: 50% 

4 monthes Implementation Payback Period 

Anticipated market 

Minimum Interest Rate 

Access to raw materials 



 

 

Investment opportunities of province 

Greenhouse complex 

Parsabad, Bilehsavar and Kowsar cities 

Given the growing demand for ornamental plants, vegetables, summer vegetables 
and off-season production, the project has been studied and developed as one of 
the most profitable agricultural sectors in an area of 1000 hectares and a capacity 
of 210 thousand tons, and its infrastructure has been built. 

2500 Billion Rials 

3 years 

B.O.T and Private sector 

20% modified seed 

Project 
Description 

Location 

Project Cost 

Implementation Period 

Financicing Scheme 

Implementation Payback Period 

20% Minimum Interest Rate 

 Domestic: 50%     foreign: 50% Anticipated market 

5 years 

Access to raw materials 



 

Investment opportunities of province 

Processing and packaging of herbal medicine 

Ardabil, Kowsar, Namin and Sarein cities 

Given the existence of more than 600,000 species of medicinal plants in the 
province and its industrial cultivation, the project has been studied and devel-
oped for manufacturing of various medicinal, cosmetic and sanitary products 
with a capacity of 5,000 tons per year in four regions of the province. 

140 Billion Rials 

1 year and 5 monthes 3 years and 2 months 

B.O.T and Private sector 

100% 

Location 

Project 
Description 

Project Cost 

Implementation Payback Period Implementation Period 

Financicing Scheme 

Domestic: 70%     foreign: 30% Anticipated market 

30% Minimum Interest Rate 

Access to raw materials 



 

Investment Opportunities in Ardebil Province 



 

Investment opportunities of province 

 Meat packaging 

Ardabil city 

The project is aimed at maintaining quality, preventing damages and determin-
ing the limited and specific space for the product during transportation, placing 
the specified number and size in the package, inserting the product specifica-
tion, and eventually increasing the marketability, has been studied and devel-
oped with a capacity of 5,000 tons per year. 

400 Billion Rials 

1year and 8 monthes 

B.O.T and Private sector 

100% 

Location 

Project 
Description 

Project Cost 

2 years and 2 months Implementation Payback Period Implementation Period 

Financicing Scheme 

Domestic: 70%     foreign: 30% Anticipated market 

20% Minimum Interest Rate 

Access to raw materials 



 

Incentives and exemption for domestic 
and foreign investment in agricultural 

sector 

Tax exemption of agricultural  
products 

Provision of modified seed with high production 
potential and resistant to environmental  

stresses 

Facilitate and expedite the issuance of licenses by creating a 
unit of investment support 

Exemption from the payment of land use costs for agricultural projects 

Guaranteed purchase of strategic products such as wheat, barley, oilseeds 

Assignment of land for the implementation of  
greenhouse cultivation plan on greenhouse sites with 

infrastructure (1500 hectares) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



 

conducting infrastructure inquiries (water, electricity, gas, 
environment and ...) 3 

Sending the case and approving the plan by relevant  
specialized units 

2 

The licensing process for agricultural activities 

Approving the plan in the relevant commissions  

5 

4 

Presenting the request 1 

Start 

Approval and issuance of the activity license 



 

Agrcultural aspect of Ardabil province 

The total area of the province 43.6 agriculture land  

consists of 778 thousand hectares area including 515  

thousand hectares of rainfed farms, 225 thousand  

hectares of irrigated farms and 38 thousand hectares  

garden and also 50.4 percent equivalent to 910 thousand  

hectares pastures, 3.5 percent equivalent to 63 thousand  

hectares jungle. Ardabil province because of having special and  

unique climate diversity, The existence of argo industries of  

Moghan and Pars, fertile plains of Ardabil, Moghan and Meshginshahr,  

the existence of 120 thousands beneficiaries, 4 million  

livestock unites, the existence of dams of Yamchi, Sabalan and  

Khodaafarin and more than one million hectare natural resources  

ranging from forest and grassland is considered one of the important  

agriculture and animal husbandry poles of the country. Value added  

share of agriculture sector in production of gross domestic of the province  

is about 28 percent and one third of the unemployed population of the province  

are active in the agriculture sector. Ardabil province with producing about 4/2  

tons of variety of agricultural products has dedicated about 4 percent of the  

production of the country for itself. Gross annual production value of agriculture  

sector is more than 50 thousand billion rials. The total potential of the water resources of the 

province is more than 3300 million cubic meters. 

 

 



 

Ardabil province with an area of 18 thousand square kilometers is in 

northwest of Iran and forms 1.66 percent of the total populations. In 

the north and northest, Aras river and stretches of Talesh Mountain 

range, that is, mountains behind the Sara and Bolgaria Balha River 

constituted the border river between the province and Azerbaijan Re-

public. In the East, Talesh and Baghrou mountains separate this line 

from Gilan province. From the west, it has led to the East Azerbaijan 

and in the south, stretch of mountain ranges, valleys and plains cause 

the tographic continuity of the province with Zanjan province. 

Ardabil province with Ardabil city as its center has 10 counties, 26 

cites and 29 geographical sections. Centers of the counties are Ardabil, 

Bilehsavar, Parsabad, Khalkhal, Germi, Meshginshahr, Kivi, Namin, 

Nir, Sarein. 

Geography of Ardabil province 



 

Agrcultural investment advantages and capabilities in Ardabil province 

Having a favorable climate for planting and harvesting a variety of crops in a 
crop year 

The existence of high quality agricultural land in the province, especially the 
Meshginshahr and Moghan fertile plains 

Supplying the water needed for agriculture lands through Sablan, Khodaafarin, 
Emarat, Kiwi and Yamchi dams 

The presence of joint stock companies of agro industry and animal husbandry 
of Moghan and Pars and the major centers for the distribution and develoment 

of mechanized agriculture 

Possibility of easy and abundant access to agricultural products as raw materi-
al for side and convertible industries 

Presence of forest rich resources, pasture resources and diverse vegetation for 
development of forestry, animal husbandry and beekeeping activities 



 

Agrcultural investment advantages and capabilities in Ardabil province 

Granting bank facility from the resources of Rial facilities of National Dveloment 
Fund accordance with the relevant regulations and guidelines 

Submission of land on which the project should be implemented through the na-
tional sources in subject, without opponent and social problem, in compliance 
with observing the laws and regulations specific to the submission of the lands 

Supply of cheap and specialized workforce specially educated labor in this  
Sector (6500 agriculture graduates) 

Possibility of producing agricultural and garden products with high quality and 
export capability (due to the variability of climate in the province) 

The high productivity of agriculture in the province (about 1% of the fertile lands 
in Ardebil province, while about 4% of the crude production of crops and live-

stock in this province) 

Having 4.2 million cattle, 3 million native chicken and other pouitry, 315 thou-
sand beehives 
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In todays world, due to investments new technologies new 
areaas knowledge and new experiences have appeared in 

the area of agriculture. 
 
 
 

Ayatollah Khamenei 
Leader of Islamic Republic of Iran 

 
 



 

Akbar Behnam jo 
Governor of Ardabil 

Economic growth is a vital prerequisite and term for develop-

ment of every country and region and it is started with investment. Un-

doubtedly, investment can generate trade, employment and income, in-

crease public welfare level, help region’s development and bring economic- 

social progress. 

During investment attraction procedure, various terms, conditions and needs such as existence of economic advantages 

such as easy access to production parameters including raw material, capable workforce and capital; infrastructural facili-

ties such as water, electricity, gas and standard connection roads and easy access to domestic and foreign consumption 

markets are vital. However, some regions in spite of having ideal conditions and fields for investment, are not successful 

in attracting main and international investments due to not spreading information and data packs. Ardabil province, due 

to having specific geographical and natural advantages and ideal economic infrastructures and enjoying proper human 

development indices has ideal conditions for attracting domestic and foreign capitals. I hope publishing this collection 

besides other measurements create a suitable background for investment and growth of the province. 

 
 
 



 



 

Agricultural Investment Opportunities Package in 
Ardebil Province 

Agricultural Jahad Organization Ardebil Province 

Website: http://www.araj.ir/ 

E-Mail:info@araj.ir  

 Tel: +98 45 33743943   

Fax: +98 45 33 743961 

Add: Ardabil, Karshenasan (Office Town), Agricultural Jahad Organization  



 


