
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیلاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل6 بستهسرمایهگذاری

عنوانفرصتسرمایهگذاری

نوعتاسیساتگردشـــگری

مزایایاجرای
طرحومهمترین

جاذبههای
گردشگریمنطقه

صاحبفرصتسرمایهگذاری

مساحتزمین)مترمربع(

آدرسدقیقمحلاجرایطرح

نوعبستهسرمایهگذاری

نوعمــالکیت

تأسیساتزیربنائی

اســتان

متـراژزیربنا)مترمربع(

هتلوبیمارستان

الف-مهمترینمزایایاجرایطرح:
1- توسعه صنعت گردشگری در سطح استان 2- افزایش ماندگاری بیشتر گردشگران خارجی و داخلی  3- ایجاد 

اشتغال پایدار 
ب-مهمترینجاذبههایگردشگری

وتنها  اردبیل  استان  نمونه گردشگری  از مناطق  به مساحت 120 هکتار یکی  1-مجتمع گردشگری شورابیل 
دریاچه طبیعی داخل شهر درایران است. در سراسر اطراف این دریاچه زیبا یک مسیر پیاده روی با چمن های 
مصنوعی احداث شده که طوالنی ترین جاده سالمتی در کشور است. در اطراف آن نیز امکان تردد با دوچرخه 
و خودرو شخصی وجود دارد.اسکله قایقرانی، دو میدانی، دوچرخه سواری، باغ وحش، هتل های مجهز و زیبا، 
بازی، رستوران در وسط  بازارچه صنایع دستی، مجموعه شهر  و  بین المللی  نمایشگاه  تاریخ طبیعی،  گنجینه 

دریاچه و... از دیگر امکاناتی هستند که از جاذبه های شورابیل می باشند.
2- بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی
3- محموعه های آبگرم سرعین 

4- دریاچه شورابیل
5- دریاچه نیور 

6- انواع صنایع دستی اردبیل 
7-بازار قدیمی اردبیل

اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان اردبیل

24400 مترمربع

اردبیل- منطقه نمونه گردشگری شورابیل

ایجادی✅     بازسازی ⭕     توسعه ⭕ 

خصوصی ⭕     دولتی ✅     سایر با ذکر نوع  ⭕ 

برق ✅     آب ✅     گاز ✅     وسایل ارتباطی )تلفن / اینترنت( ✅     راه دسترسی ✅ 

اردبیـــل

46500 مترمربع

هتلبیمارستان5ستاره

مجوزهاواستعالمهایاخذشده

میزانتسهیالتپیشبینیشده

1- اخذ تاییدیه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل 
2-طبق طرح جامع مصوب شورابیل دارای کاربری هتل 5 ستاره است.

70% حجم سرمایه گذاری



7 بستهسرمایهگذاریاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل

نحوهسرمایهگذاری
داخلی

ساختارسرمایهگذاری
خـــارجی

حجم
سرمایهگذاری
موردنیاز

ریالی
آورده صاحب فرصت

منابع مالی مورد نیاز داخلیشرح
)میلیارد ریال(

منابع مالی مورد نیاز خارجی
)میلیون دالر(

کل منابع مورد نیاز

میلیارد ریال-غیر نقدی
میلیارد ریال

میلیارد ریال
میلیارد ریال
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر

-غیر نقدی

-نقدی

-نقدی

900نقدی

-نقدی

2100تسهیالت

-تسهیالت

مورد نیاز

2974سرمایه ثابت

3سال

-

14

2974

25

26سرمایه در گردش

90%ضریب اشغال

-

%70%100

26

%80%100

3000سرمایه کل

1.024درآمد

-

7961.138

3000

9101.138

آورده صاحب فرصت

مورد نیاز

ارزی

مشارکت ✅     واگذاری  و بهره برداری ✅     نحوهواگذاری: 
مالکیت زمین پیشنهادی توسعه مسکن اردبیل است با درخواست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

استان به قیمت کارشناسی با اقساط بلند مدت می توان واگذار نمود.

:)FDI(سرمایهگذاریمستقیمخارجی ✅

⭕ ترتیباتقراردادی:  ⭕ فاینانس      ⭕ بیع متقابل 

BRTBLT ⭕        BOTBOO ✅        روشها:  ⭕ قابل مذاکره

IRRنرخبازگشتداخلی

PPدورهزمانیبازگشتسرمایه

ظرفیتسالــیانه

درآمدساالنهطرح

ظرفیتاشغالساالنه

NPVارزشحالخالص

میزانپیشرفتفیزیکی

طولدورهاجرا)ساختتابهرهبرداری(

20.2 درصد

4.54 ساله

60%326000 نفر

28  میلیارد ریال

انجام مطالعات سرمایه گذاری - اخذ بالمانع از ادارات ذیربط

3 سال

ایجاد مجموعه هتل بیمارستان شامل یک هتل 5 ستاره با 200 اتاق مختلف معمولی و vip با تاسیسات جانبی و شرحپروژه
یک بیمارستان شامل بخش های مختلف بیمارستانی برای گردشگران داخلی و خارجی احداث می گردد.



اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیلاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل8 بستهسرمایهگذاری

عنوانفرصتسرمایهگذاری

نوعتاسیساتگردشـــگری

مزایایاجرای
طرحومهمترین

جاذبههای
گردشگریمنطقه

صاحبفرصتسرمایهگذاری

مساحتزمین)مترمربع(

آدرسدقیقمحلاجرایطرح

نوعبستهسرمایهگذاری

نوعمــالکیت

تأسیساتزیربنائی

اســتان

متـراژزیربنا)مترمربع(

هتلوتاسیساتجانبی

الف-مهمترینمزایایاجرایطرح:
1- توسعه صنعت گردشگری در سطح استان

 2- افزایش ماندگاری بیشتر گردشگران خارجی و داخلی 
 3- ایجاد اشتغال

ب-مهمترینجاذبههایشهراردبیل
1-بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

2-مجموعه های آبگرم سرعین 
3-دریاچه شورابیل

4-دریاچه نیور 
5-انواع صنایع دستی اردبیل 

6-بازار قدیمی اردبیل
7-اقلیم مناسب

اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان اردبیل

50000 مترمربع

مسیر اردبیل سرعین -روستای قاسم قشالقی -بند الماس

ایجادی✅     بازسازی ⭕     توسعه ⭕ 

خصوصی ⭕     دولتی ✅     سایر با ذکر نوع  ⭕ 

برق ✅     آب ✅     گاز ✅     وسایل ارتباطی )تلفن / اینترنت( ✅     راه دسترسی ✅ 

اردبیـــل

41000 مترمربع

هتل5ستاره

مجوزهاواستعالمهایاخذشده

میزانتسهیالتپیشبینیشده

اخذ تاییدیه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل .

70% حجم سرمایه گذاری



9 بستهسرمایهگذاریاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل

نحوهسرمایهگذاری
داخلی

ساختارسرمایهگذاری
خـــارجی

حجم
سرمایهگذاری
موردنیاز

ریالی
آورده صاحب فرصت

منابع مالی مورد نیاز داخلیشرح
)میلیارد ریال(

منابع مالی مورد نیاز خارجی
)میلیون دالر(

کل منابع مورد نیاز

میلیارد ریال-غیر نقدی
میلیارد ریال

میلیارد ریال
میلیارد ریال
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر

-غیر نقدی

-نقدی

-نقدی

746نقدی

-نقدی

1742تسهیالت

-تسهیالت

مورد نیاز

2476سرمایه ثابت

3سال

-

14

2476

25

12سرمایه در گردش

90%ضریب اشغال

-

%70%100

12

%80%100

2488سرمایه کل

802درآمد

-

624891

2488

713891

آورده صاحب فرصت

مورد نیاز

ارزی

مشارکت ⭕     واگذاری  و بهره برداری ✅     نحوهواگذاری: 

پس از صدور مجوزهای تاسیس از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری  قرارداد اجاره زمین ازسوی 
منابع طبیعی وآبخیزداری - اموراراضی سازمان جهاد کشاورزی با سرمایه گذار منعقد می گردد.  

:)FDI(سرمایهگذاریمستقیمخارجی ✅

⭕ ترتیباتقراردادی:  ⭕ فاینانس      ⭕ بیع متقابل 

BRTBLT ⭕        BOTBOO ✅        روشها:  ⭕ قابل مذاکره

IRRنرخبازگشتداخلی

PPدورهزمانیبازگشتسرمایه

ظرفیتسالــیانه

درآمدساالنهطرح

ظرفیتاشغالساالنه

NPVارزشحالخالص

میزانپیشرفتفیزیکی

طولدورهاجرا)ساختتابهرهبرداری(

21.6 درصد

4.31 ساله

60%256000 نفر

642 میلیارد ریال

مطالعات امکانسنجی انجام شده - بالمانع از ادارات ذیربط اخذ شده است.

2 سال

شرحپروژه
هتل5 ستاره دارای 200 اتاق و تاسیسات جانبی رستوران های ایرانی وخارجی، سالن های کنفرانس، سالن های 
ورزشی چند منظوره مردانه وزنانه ، اتاق وسوئیت های VIP ، فضاهای تفریحی وسرگرمی، فروشگاه های صنایع 

دستی، سوغاتی های محلی، برندهای معروف، مرکز فوریت های پزشکی و... است.



اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیلاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل10 بستهسرمایهگذاری

عنوانفرصتسرمایهگذاری

نوعتاسیساتگردشـــگری

مزایایاجرای
طرحومهمترین

جاذبههای
گردشگریمنطقه

صاحبفرصتسرمایهگذاری

مساحتزمین)مترمربع(

آدرسدقیقمحلاجرایطرح

نوعبستهسرمایهگذاری

نوعمــالکیت

تأسیساتزیربنائی

اســتان

متـراژزیربنا)مترمربع(

آالچیقهایعشایری

مهمترینمزایایطرح:
1-توسعه قابلیت های اقامتگاه های بوم گردی عشایری

2- معرفی پتانسیل های بلقوه و بلفعل عشایری  ایلسون
 

مهمترینجاذبههایگردشگریشهرستان
1-روستای دمیرچی خرابسی -جعفرآبادمغان

2-زیستگاه اصلی عشایر ایلسون 
3-مزار سربازان گمنام ، تپه دمیرچی

4- شهر کندویی روستای پتلقان
5- درخت چنار

6- شکارگاه های خروسلو
7- قیز قلعه سی

8- کشتزار های دانه های روغنی و غالت
9- کاروانسرای مخروبه در منطقه شورگل خروسلو ،

10- بازارچه مرزی و پارك تپه نرگس از آثار دیدنی بیله سوار مغان است.

اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان اردبیل

29900 مترمربع

شهرجعفرآباد

ایجادی✅     بازسازی ⭕     توسعه ⭕ 

خصوصی ⭕     دولتی ✅     سایر با ذکر نوع  ⭕ 

برق ✅     آب ✅     گاز ✅     وسایل ارتباطی )تلفن / اینترنت( ✅     راه دسترسی ✅ 

اردبیـــل

1900 مترمربع

اکوکمپعشایری

مجوزهاواستعالمهایاخذشده

میزانتسهیالتپیشبینیشده

اخذ تاییدیه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل .

70% حجم سرمایه گذاری



11 بستهسرمایهگذاریاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل

نحوهسرمایهگذاری
داخلی

ساختارسرمایهگذاری
خـــارجی

حجم
سرمایهگذاری
موردنیاز

ریالی
آورده صاحب فرصت

منابع مالی مورد نیاز داخلیشرح
)میلیارد ریال(

منابع مالی مورد نیاز خارجی
)میلیون دالر(

کل منابع مورد نیاز

میلیارد ریال-غیر نقدی
میلیارد ریال

میلیارد ریال
میلیارد ریال
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر

-غیر نقدی

-نقدی

-نقدی

24نقدی

-نقدی

57تسهیالت

-تسهیالت

مورد نیاز

78سرمایه ثابت

3سال

-

14

78

25

3سرمایه در گردش

90%ضریب اشغال

-

%70%100

3

%80%100

81سرمایه کل

59درآمد

-

4665

81

5265

آورده صاحب فرصت

مورد نیاز

ارزی

مشارکت ✅     واگذاری  و بهره برداری ✅     نحوهواگذاری: 

پس از صدور مجوزهای تاسیس از سوی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری قرارداد واگذاری 
زمین ازسوی راه و شهرسازی استان قابل واگذاری است.  

:)FDI(سرمایهگذاریمستقیمخارجی ✅

⭕ ترتیباتقراردادی:  ⭕ فاینانس      ⭕ بیع متقابل 

BRTBLT ⭕        BOTBOO ✅        روشها:  ⭕ قابل مذاکره

IRRنرخبازگشتداخلی

PPدورهزمانیبازگشتسرمایه

ظرفیتسالــیانه

درآمدساالنهطرح

ظرفیتاشغالساالنه

NPVارزشحالخالص

میزانپیشرفتفیزیکی

طولدورهاجرا)ساختتابهرهبرداری(

22.2 درصد

4.46 ساله

50%26800 نفر

9 میلیارد ریال

مطالعات امکانسنجی انجام شده - بالمانع از ادارات ذیربط اخذ شده است.

2 سال

شرحپروژه
هدف از اجرای طرح معرفی آداب و رسوم عشایر، قابلیت های تولید صنایع دستی، نمایش و عرضه 
تولیدات دامی، معرفی موسیقی و فرهنگ عشایر و احیای ورزش های بومی محلی است. در این طرح 

عشایر توانمندی های خود را در آالچیق ها و غرفه ها به نمایش می گذارند.



اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیلاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل12 بستهسرمایهگذاری

عنوانفرصتسرمایهگذاری

نوعتاسیساتگردشـــگری

مزایایاجرای
طرحومهمترین

جاذبههای
گردشگریمنطقه

صاحبفرصتسرمایهگذاری

مساحتزمین)مترمربع(

آدرسدقیقمحلاجرایطرح

نوعبستهسرمایهگذاری

نوعمــالکیت

تأسیساتزیربنائی

اســتان

متـراژزیربنا)مترمربع(

اقامتی-تفریحی-فرهنگی-پذیرایی

الف-مزایایاجرایطرح
1-توسعه گردشگری در سطح  شهرستان وروستا

2-ایجاد اشتغال پایدار
3- احیای غارهای موجود وبهره برداری ودرآمدزایی از آنها

ب-مهمترینجاذبهگردشگریمنطقه
1-گردشگر پذیر بودن منطقه 

2- وجود آبگرمهای معدنی 
3-اکوتوریسم منطقه 

4- دسترسی مناسب به شهر اردبیل وسرعین
5- آب و هوای ییالقی- چشم انداز بی نظیر- امکان ایجاد زنجیره گردشگری

6- نزدیکی به فرودگاه اردبیل
7- وجود منابع و جاذبههاي بسیار غني طبیعي به ویژه در زمینه تفرجگاههاي باز طبیعي؛ وجود آثار تاریخي - 

فرهنگي با ارزش با توجه به مرکزیت مجموعه تاریخي - فرهنگي غارهای تاریخی گلستان

اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان اردبیل

50000 مترمربع

شهرستان نیر - روستای گلستان

ایجادی✅     بازسازی ⭕     توسعه ⭕ 

خصوصی ⭕     دولتی ✅     سایر با ذکر نوع  ⭕ 

برق ✅     آب ✅     گاز ✅     وسایل ارتباطی )تلفن / اینترنت( ✅     راه دسترسی ✅ 

اردبیـــل

5000 مترمربع

اکوکمپصخرهای

مجوزهاواستعالمهایاخذشده

میزانتسهیالتپیشبینیشده

اخذ تاییدیه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل .

70% حجم سرمایه گذاری



13 بستهسرمایهگذاریاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل

نحوهسرمایهگذاری
داخلی

ساختارسرمایهگذاری
خـــارجی

حجم
سرمایهگذاری
موردنیاز

ریالی
آورده صاحب فرصت

منابع مالی مورد نیاز داخلیشرح
)میلیارد ریال(

منابع مالی مورد نیاز خارجی
)میلیون دالر(

کل منابع مورد نیاز

میلیارد ریال-غیر نقدی
میلیارد ریال

میلیارد ریال
میلیارد ریال
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر

-غیر نقدی

-نقدی

-نقدی

96نقدی

-نقدی

223تسهیالت

-تسهیالت

مورد نیاز

315سرمایه ثابت

3سال

-

14

315

25

4سرمایه در گردش

90%ضریب اشغال

-

%70%100

4

%80%100

319سرمایه کل

131درآمد

-

102146

319

117146

آورده صاحب فرصت

مورد نیاز

ارزی

مشارکت ⭕     واگذاری  و بهره برداری ✅     نحوهواگذاری: 

پس از صدور مجوزهای تاسیس از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری قرارداد اجاره زمین 
ازسوی منابع طبیعی و آبخیزداری - اموراراضی سازمان جهاد کشاورزی با سرمایه گذار منعقد می گردد.  

:)FDI(سرمایهگذاریمستقیمخارجی ✅

⭕ ترتیباتقراردادی:  ⭕ فاینانس      ⭕ بیع متقابل 

BRTBLT ⭕         BOTBOO ✅        روشها:  ⭕ قابل مذاکره

IRRنرخبازگشتداخلی

PPدورهزمانیبازگشتسرمایه

ظرفیتسالــیانه

درآمدساالنهطرح

ظرفیتاشغالساالنه

NPVارزشحالخالص

میزانپیشرفتفیزیکی

طولدورهاجرا)ساختتابهرهبرداری(

21.9 درصد

4.5 ساله

55%80000 نفر

26 میلیارد ریال

مطالعات امکانسنجی انجام شده - بالمانع از ادارات ذیربط اخذ شده است.

2 سال

غارهای صخره ای گلستان ثبت ملی است با نظارت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان شرحپروژه
اردبیل در قالب واحدهای اقامتی سنتی و پذیرایی مثل کندوان می توان ایجاد نمود.



اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیلاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل14 بستهسرمایهگذاری

عنوانفرصتسرمایهگذاری

نوعتاسیساتگردشـــگری

مزایایاجرای
طرحومهمترین

جاذبههای
گردشگریمنطقه

صاحبفرصتسرمایهگذاری

مساحتزمین)مترمربع(

آدرسدقیقمحلاجرایطرح

نوعبستهسرمایهگذاری

نوعمــالکیت

تأسیساتزیربنائی

اســتان

متـراژزیربنا)مترمربع(

تفریحی،ورزشی-پذیرایی)مجموعهپارکآبی(

الف-مهمترینمزایایاجرایطرح:
1- جذب توریست و اشتغال زایی

2-افزایش نشاط و شادی و ورزش در بین اقشار مختلف جامعه 
3- کمک به توسعه صنعت گردشگری در سطح استان 

ب-مهمترینجاذبههایگردشگری
 شهر اردبیل با دارابودن اقلیم مناسب و جاذبه هاي گردشگري فراوان طبیعي و تاریخي از جمله شهرهاي مستعد 
در جذب گردشگر میباشد. در میان عناصرشهري شهرستان اردبیل، دریاچه زیباي شورابیل سهم عمده اي را در 
جذب گردشگر بر عهده دارد و پس از جاذبه هایدرماني گردشگري شهر سرعین رتبه دوم پذیرش گردشگران 
در شهرستان اردبیل را دارد. این دریاچه در زمره یکي از 9 دریاچه آب شور ایران به شمار میرود. منطقه نمونه 
گردشگری شورابیل بزرگترین مرکز تفریحی شهر واستان اردبیل می باشد که دارای امکانات تفریحی زیادی از 

جمله مسیر پیاده روی،شهربازی زیپ الین قایق سواری و... می باشد.

اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان اردبیل

7570 مترمربع

منطقه نمونه گردشگری شورابیل

ایجادی✅     بازسازی ⭕     توسعه ⭕ 

خصوصی ⭕     دولتی ✅     سایر با ذکر نوع  ⭕ 

برق ✅     آب ✅     گاز ✅     وسایل ارتباطی )تلفن / اینترنت( ✅     راه دسترسی ✅ 

اردبیـــل

9700 مترمربع

مرکزسرگرمیوتفریحی

مجوزهاواستعالمهایاخذشده

میزانتسهیالتپیشبینیشده

اخذ تاییدیه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل 

70% حجم سرمایه گذاری

ساختارسرمایهگذاری
خـــارجی

:)FDI(سرمایهگذاریمستقیمخارجی ✅

⭕ ترتیباتقراردادی:  ⭕ فاینانس      ⭕ بیع متقابل 

BRTBLT ⭕        BOTBOO ✅        روشها:  ⭕ قابل مذاکره



15 بستهسرمایهگذاریاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل

نحوه
سرمایهگذاری

داخلی

حجم
سرمایهگذاری
موردنیاز

ریالی
آورده صاحب فرصت

شرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیارد ریال(
منابع مالی مورد نیاز خارجی

)میلیون دالر(
کل منابع مورد نیاز

میلیارد ریال-غیر نقدی
میلیارد ریال

میلیارد ریال
میلیارد ریال
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر

-غیر نقدی

-نقدی

-نقدی

151نقدی

-نقدی

353تسهیالت

-تسهیالت

مورد نیاز

496سرمایه ثابت

3سال

-

14

496

25

9سرمایه در گردش

90%ضریب اشغال

-

%70%100

9

%80%100

505سرمایه کل

239درآمد

-

190266

505

213266

آورده صاحب فرصت

مورد نیاز

ارزی

مشارکت ✅     واگذاری  و بهره برداری ✅     نحوهواگذاری: 
نحوه مشارکت شهرداری اردبیل با سرمایه گذار شخصی جهت احداث مجموعه سرپوشیده و باز شنا)پارك آبی( در این زمین 
مشوق خاصی وجود ندارد ولی در زمان نهایی شدن پروژه وعقد توافق نامه پس از بررسی پروژه و اخذ مجوز های الزم می توان به 
افزایش سهم سرمایه گذار اقدام نمود. اما نحوه مشارکت بدین صورت است که  ارزش زمین و عوارض مربوط به پروانه ساختمانی و 
هزینه های مربوطه به حفاری انشعابات جزو آورده شهرداری محسوب می شود و هزینه های مربوط به تهیه کلیه نقشه های اجرایی، 
نظام مهندسی واحداث کل پروژه تا مرحله اخذ پایانکار برابر نقشه مصوب به عهده طرف سرمایه گذار است وکلیه هزینه های مربوط 

به اخذ سند مالکیت به نام شهرداری و سرمایه گذار پس از احداث پروژه به نسبت سهم طرفین خواهد بود.

IRRنرخبازگشتداخلی

PPدورهزمانیبازگشتسرمایه

ظرفیتسالــیانه

درآمدساالنهطرح

ظرفیتاشغالساالنه

NPVارزشحالخالص

میزانپیشرفتفیزیکی

طولدورهاجرا)ساختتابهرهبرداری(

20.9 درصد

4.48 ساله

75%720000 نفر

191  میلیارد ریال

انجام مطالعات سرمایه گذاری - اخذ بالمانع از ادارات ذیربط

2 سال

شرحپروژه

پارك آبی یک پارك تفریحی است که از ابزارهای سرگرم کننده و بازی های آبی یا )راید(هایی مانند سرسره آبی، 
رودخانه تنبل، حمام تفریحی، استخر، استخر موج، سونا و سرسره های سقوط آزاد و غیره تشکیل شده است. 
پارك های آبی با سابقه ای طوالنی در دنیا، یکی ازمهیج ترین و پرجاذبه ترین تفریحات وسرگرمی های ساخت دست 
روباز  به دونوع  تفریحی وتوریستی است که  ترین رشته ها در صنایع  پر جاذبه  از  بوده و در ردیف یکی  بشر 
)Indoor(وسرپوشیده )Outdoor(یا سالنی تقسیم می شوند. این طرح دارای سرسره های آبی مختلف ،استخر 
موج ، سرسره های سقوط آزاد و... بوده همچنین استخرهای معمولی و vip ورستوران های مختلف ،فروشگاه 

وباشگاههای مختلف ورزشی است.



اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیلاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل16 بستهسرمایهگذاری

عنوانفرصتسرمایهگذاری

نوعتاسیساتگردشـــگری

مزایایاجرای
طرحومهمترین

جاذبههای
گردشگریمنطقه

صاحبفرصتسرمایهگذاری

مساحتزمین)مترمربع(

آدرسدقیقمحلاجرایطرح

نوعبستهسرمایهگذاری

نوعمــالکیت

تأسیساتزیربنائی

اســتان

متـراژزیربنا)مترمربع(

هتلوتاسساتجانبی

الف-مهمترینمزایایاجرایطرح:
1- رشد وتوسعه گردشگری استان وشهرستان

2- معرفی قابلیت های توریستی، فرهنگ وصنایع دستی منطقه 
3- ایجاداشتغال پایدار

4- ایجاد مکان اقامتی مناسب برای توریسم منطقه.

ب-مهمترینجاذبههایگردشگریشهرستان
1- محوطه باستانی شهر یری 

2- کوه سبالن که به عنوان دومین کوه بلند ایران است.
3- بلندترین پل معلقخاورمیانه

4- پارك جنگلی خیاوچایی
5- دژ قهقهه مشگین شهر

6- اکو کمپ درنا
7- بقعه شیخ حیدر مشگین شهر

8- آب گرم های معدنی متعدد

اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان اردبیل

17800 مترمربع

مشگین شهر- روستای آقبالغ

ایجادی✅     بازسازی ⭕     توسعه ⭕ 

خصوصی ⭕     دولتی ✅     سایر با ذکر نوع  ⭕ 

برق ✅     آب ✅     گاز ✅     وسایل ارتباطی )تلفن / اینترنت( ✅     راه دسترسی ✅ 

اردبیـــل

8120 مترمربع

هتل4ستاره

مجوزهاواستعالمهایاخذشده

میزانتسهیالتپیشبینیشده

 اخذ تاییدیه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل 

70% حجم سرمایه گذاری



17 بستهسرمایهگذاریاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل

نحوهسرمایهگذاری
داخلی

ساختارسرمایهگذاری
خـــارجی

حجم
سرمایهگذاری
موردنیاز

ریالی
آورده صاحب فرصت

شرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیارد ریال(
منابع مالی مورد نیاز خارجی

)میلیون دالر(
کل منابع مورد نیاز

میلیارد ریال-غیر نقدی
میلیارد ریال

میلیارد ریال
میلیارد ریال
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر

-غیر نقدی

-نقدی

-نقدی

94نقدی

-نقدی

219تسهیالت

-تسهیالت

مورد نیاز

309سرمایه ثابت

3سال

-

14

309

25

4سرمایه در گردش

90%ضریب اشغال

-

%70%100

4

%80%100

313سرمایه کل

119درآمد

-

92132

313

106132

آورده صاحب فرصت

مورد نیاز

ارزی

مشارکت ⭕     واگذاری  و بهره برداری ✅     نحوهواگذاری: 

پس از صدور مجوز های تاسیس از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل از طریق 
اداره کل راه و شهرسازی قابل واگذاری است. 

:)FDI(سرمایهگذاریمستقیمخارجی ✅

⭕ ترتیباتقراردادی:  ⭕ فاینانس      ⭕ بیع متقابل 

BRTBLT ⭕        BOTBOO ✅        روشها:  ⭕ قابل مذاکره

IRRنرخبازگشتداخلی

PPدورهزمانیبازگشتسرمایه

ظرفیتسالــیانه

درآمدساالنهطرح

ظرفیتاشغالساالنه

NPVارزشحالخالص

میزانپیشرفتفیزیکی

طولدورهاجرا)ساختتابهرهبرداری(

20.5 درصد

4.52 ساله

50%42000 نفر

65 میلیارد ریال

مطالعات امکانسنجی انجام شده، مجوزهای ادارات ذیربط اخذ شده است.

2 سال

شرحپروژه
و  فروشگاههای صنایع دستی  از جمله  تاسیسات جانبی  دارای  بوده وهمچنین  اتاق  هتل 4 ستاره شامل 95 
سوغاتی ها، عطریات، گلفروشی و.. ، روستوران های مسقف و روباز، سالن ورزشی، بخش خدمات عمومی شامل : 
واکسی، غرفه فروش کتب و مجالت و فیلم و اسالید و باجه امور بانکی، تلفکس و.. ، غرفه عرضه شیرینی و شکالت 

ومحل تفریح وسرگرمی کودکان است.



اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیلاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل18 بستهسرمایهگذاری

عنوانفرصتسرمایهگذاری

نوعتاسیساتگردشـــگری

مزایایاجرای
طرحومهمترین

جاذبههای
گردشگریمنطقه

صاحبفرصتسرمایهگذاری

مساحتزمین)مترمربع(

آدرسدقیقمحلاجرایطرح

نوعبستهسرمایهگذاری

نوعمــالکیت

تأسیساتزیربنائی

اســتان

متـراژزیربنا)مترمربع(

هتلوپذیراییوتاسیساتجانبیهتل3ستاره

الف-مزایایاجرایطرح:
1- جذب  گردشگران داخلی و خارجی 

2- افزایش مدت ماندگاری مسافرین در سطح شهرستان و استان 
3- توسعه صنعت گردشکری در شهرستان 

4- ایجاد اشتغال پایدار
 

ب-مهمترینجاذبههایگردشگریمنطقه
1- منطقه نمونه گردشگری گیالرلو

2- قرارگرفتن در مسیر ترانزیتی از طرف بیله سوار و مرز آذربایجان

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان اردبیل

11000مترمربع

گرمی - منطقه نمونه گردشگری گیالرلو

ایجادی✅     بازسازی ⭕     توسعه ⭕ 

خصوصی ⭕     دولتی ✅     سایر با ذکر نوع  ⭕ 

برق ✅     آب ✅     گاز ✅     وسایل ارتباطی )تلفن / اینترنت( ✅     راه دسترسی ✅ 

اردبیـــل

4170 مترمربع

هتل3ستاره

مجوزهاواستعالمهایاخذشده

میزانتسهیالتپیشبینیشده

 اخذ تاییدیه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل 

70% حجم سرمایه گذاری



19 بستهسرمایهگذاریاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل

نحوهسرمایهگذاری
داخلی

ساختارسرمایهگذاری
خـــارجی

حجم
سرمایهگذاری
موردنیاز

ریالی
آورده صاحب فرصت

منابع مالی مورد نیاز داخلیشرح
)میلیارد ریال(

منابع مالی مورد نیاز خارجی
)میلیون دالر(

کل منابع مورد نیاز

میلیارد ریال-غیر نقدی
میلیارد ریال

میلیارد ریال
میلیارد ریال
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر

-غیر نقدی

-نقدی

-نقدی

57نقدی

-نقدی

134تسهیالت

-تسهیالت

مورد نیاز

185سرمایه ثابت

3سال

-

14

185

25

6سرمایه در گردش

90%ضریب اشغال

-

%70%100

6

%80%100

191سرمایه کل

114درآمددرآمد

-

88126

191

101126

آورده صاحب فرصت

مورد نیاز

ارزی

مشارکت ⭕     واگذاری  و بهره برداری ✅     نحوهواگذاری: 

پس از صدور مجوزهای تاسیس از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری  قرارداد اجاره زمین 
ازسوی منابع طبیعی وآبخیزداری - اموراراضی سازمان جهاد کشاورزی با سرمایه گذار منعقد می گردد.  

:)FDI(سرمایهگذاریمستقیمخارجی ✅

⭕ ترتیباتقراردادی:  ⭕ فاینانس      ⭕ بیع متقابل 

BRTBLT ⭕        BOTBOO ✅        روشها:  ⭕ قابل مذاکره

IRRنرخبازگشتداخلی

PPدورهزمانیبازگشتسرمایه

ظرفیتسالــیانه

درآمدساالنهطرح

ظرفیتاشغالساالنه

NPVارزشحالخالص

میزانپیشرفتفیزیکی

طولدورهاجرا)ساختتابهرهبرداری(

20.2 درصد

4.59 ساله

60%25842 نفر

38 میلیارد ریال

مطالعات امکانسنجی انجام شده - بالمانع از ادارات ذیربط اخذ شده است.

2 سال

ایجاد هتل  3 ستاره با 48 اتاق مختلف معمولی و vip با تاسیسات جانبی برای طرح پیش بینی شده شرحپروژه
است.



اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیلاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل20 بستهسرمایهگذاری

عنوانفرصتسرمایهگذاری

نوعتاسیساتگردشـــگری

مزایایاجرای
طرحومهمترین

جاذبههای
گردشگریمنطقه

صاحبفرصتسرمایهگذاری

مساحتزمین)مترمربع(

آدرسدقیقمحلاجرایطرح

نوعبستهسرمایهگذاری

نوعمــالکیت

تأسیساتزیربنائی

اســتان

متـراژزیربنا)مترمربع(

هتلوتاسیساتجانبی

الف-مهمترینمزایایاجرایطرح:
1- توسعه صنعت گردشگری در سطح استان

 2- افزایش ماندگاری بیشتر گردشگران خارجی و داخلی 
 3- ایجاد اشتغال

ب-مهمترینجاذبههایشهراردبیل:
1- بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی
2- محموعه های آبگرم سرعین 

3- دریاچه شورابیل
4- دریاچه نیور 

5- انواع صنایع دستی اردبیل 
6- بازار قدیمی اردبیل

7- اقلیم مناسب

شرکت طبیعت سبز پارس

20000 مترمربع

سرعین - منطقه نمونه گردشگری طبیعت سبز پارس

ایجادی✅     بازسازی ⭕     توسعه ⭕ 

خصوصی ✅     دولتی ⭕     سایر با ذکر نوع  ⭕ 

برق ✅     آب ✅     گاز ✅     وسایل ارتباطی )تلفن / اینترنت( ✅     راه دسترسی ✅ 

اردبیـــل

41000 مترمربع

هتل5ستاره

مجوزهاواستعالمهایاخذشده

میزانتسهیالتپیشبینیشده

  اخذ تاییدیه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل 

70% حجم سرمایه گذاری



21 بستهسرمایهگذاریاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل

نحوهسرمایهگذاری
داخلی

ساختارسرمایهگذاری
خـــارجی

حجم
سرمایهگذاری
موردنیاز

ریالی
آورده صاحب فرصت

منابع مالی مورد نیاز داخلیشرح
)میلیارد ریال(

منابع مالی مورد نیاز خارجی
)میلیون دالر(

کل منابع مورد نیاز

میلیارد ریالزمینغیر نقدی
میلیارد ریال

میلیارد ریال
میلیارد ریال
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر

-غیر نقدی

-نقدی

-نقدی

746نقدی

-نقدی

1742تسهیالت

-تسهیالت

مورد نیاز

2476سرمایه ثابت

3سال

-

14

2476

25

12سرمایه در گردش

90%ضریب اشغال

-

%70%100

12

%80%100

2488سرمایه کل

802درآمد

-

624891

2488

713891

آورده صاحب فرصت

مورد نیاز

ارزی

مشارکت ✅     واگذاری  و بهره برداری ⭕     نحوهواگذاری: 
مجوز منطقه نمونه دارد و به صورت مشارکتی و واگذاری می توان هتل احداث و بهره برداری نمود.

:)FDI(سرمایهگذاریمستقیمخارجی ✅

⭕ ترتیباتقراردادی:  ⭕ فاینانس      ⭕ بیع متقابل 

BRTBLT ⭕        BOTBOO ✅        روشها:  ⭕ قابل مذاکره

IRRنرخبازگشتداخلی

PPدورهزمانیبازگشتسرمایه

ظرفیتسالــیانه

درآمدساالنهطرح

ظرفیتاشغالساالنه

NPVارزشحالخالص

میزانپیشرفتفیزیکی

طولدورهاجرا)ساختتابهرهبرداری(

21.6 درصد

4.31 ساله

60%256000 نفر

642 میلیارد ریال

مطالعات طرح جامع و تفصیلی- بالمانع از ادارات ذیربط اخذ شده است.

2 سال

هتل 5 ستاره دارای 120 اتاق وتاسیسات جانبی رستورانهای ایرانی وخارجی ، سالنهای کنفرانس، شرحپروژه
سالن های ورزشی چندمنظوره مردانه وزنانه ، اتاق وسوئیت های VIP ، فضاهای تفریحی وسرگرمی، 

فروشگاه های صنایع دستی، سوغاتی های محلی، برندهای معروف ،مرکز فوریت های پزشکی و... است.



اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیلاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل22 بستهسرمایهگذاری

عنوانفرصتسرمایهگذاری

نوعتاسیساتگردشـــگری

مزایایاجرای
طرحومهمترین

جاذبههای
گردشگریمنطقه

صاحبفرصتسرمایهگذاری

مساحتزمین)مترمربع(

آدرسدقیقمحلاجرایطرح

نوعبستهسرمایهگذاری

نوعمــالکیت

تأسیساتزیربنائی

اســتان

متـراژزیربنا)مترمربع(

هتل3ستارهوتاسیساتجانبی

الف-مزایایاجرایطرح
مرز  به  نزدیکی  به  باتوجه  خارجی  و  داخلی  گردشگران  جذب   -2 منطقه  در  گردشگری  صنعت  توسعه   -1

آذربایجان 3- ایجاد اشتغال پایدار  4- مسیر تردد گردشگران کشور آذربایجان
ب-مهمترینجاذبههایگردشگری

1-ورثان یا اولتان قلعه سی
2-تپه ی نادر که از تپه های باستانی و تاریخی شهرستان پارس آباد و محل تاجگذاری نادرشاه افشار است.

3- سد )بند( میل مغان
و  مرزی  رودخانه  شهر  این  دیدنی های  زیباترین  از  یکی  ارس(  ساحلي  )پارك  ارس  گردشگري  4-تفرجگاه 
زیبای ارس است. این رودخانه بیش از 1000 کیلومتر طول دارد و از مرز کشورهای ترکیه، ارمنستان، ایران و 

آذربایجان عبور می کند.
5-دریاچه شهرك شهید آیت اله غفاري )دریاچه مغان(

6-قیرخ پیله )چهل پله( در شهرك آیت اهلل غفاری
7- باغات و مزارع کشت و صنعت مغان 

8- نزدیکی به مرز آذربایجان

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان اردبیل

10000 مترمربع

پارس آباد- جنب مسکن مهر

ایجادی✅     بازسازی ⭕     توسعه ⭕ 

خصوصی ⭕     دولتی ✅     سایر با ذکر نوع  ⭕ 

برق ✅     آب ✅     گاز ✅     وسایل ارتباطی )تلفن / اینترنت( ✅     راه دسترسی ✅ 

اردبیـــل

4200 مترمربع

هتل3ستاره

مجوزهاواستعالمهایاخذشده

میزانتسهیالتپیشبینیشده

  اخذ تاییدیه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل 

70% حجم سرمایه گذاری



23 بستهسرمایهگذاریاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل

نحوهسرمایهگذاری
داخلی

ساختارسرمایهگذاری
خـــارجی

حجم
سرمایهگذاری
موردنیاز

ریالی
آورده صاحب فرصت

منابع مالی مورد نیاز داخلیشرح
)میلیارد ریال(

منابع مالی مورد نیاز خارجی
)میلیون دالر(

کل منابع مورد نیاز

میلیارد ریال-غیر نقدی
میلیارد ریال

میلیارد ریال
میلیارد ریال
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر

-غیر نقدی

-نقدی

-نقدی

73نقدی

-نقدی

171تسهیالت

-تسهیالت

مورد نیاز

240سرمایه ثابت

3سال

-

14

240

25

5سرمایه در گردش

90%ضریب اشغال

-

%70%100

5

%80%100

245سرمایه کل

112درآمد

-

87125

245

100125

آورده صاحب فرصت

مورد نیاز

ارزی

مشارکت ⭕     واگذاری  و بهره برداری ✅     نحوهواگذاری: 
زمین مورد نظر در حریم شهری قرار داشته و با معرفی و تایید اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

استان اردبیل از طریق اداره کل راه و شهرسازی قابل واگذاری است.

:)FDI(سرمایهگذاریمستقیمخارجی ✅

⭕ ترتیباتقراردادی:  ⭕ فاینانس      ⭕ بیع متقابل 

BRTBLT ⭕        BOTBOO ✅        روشها:  ⭕ قابل مذاکره

IRRنرخبازگشتداخلی

PPدورهزمانیبازگشتسرمایه

ظرفیتسالــیانه

درآمدساالنهطرح

ظرفیتاشغالساالنه

NPVارزشحالخالص

میزانپیشرفتفیزیکی

طولدورهاجرا)ساختتابهرهبرداری(

19.5 درصد

4.69 ساله

50%22000 نفر

41 میلیارد ریال

مطالعات طرح جامع و تفصیلی- بالمانع از ادارات ذیربط اخذ شده است.

2 سال

ایجاد مجموعه هتل 3ستاره با 49 اتاق مختلف معمولی و vip با تاسیسات جانبی.شرحپروژه



اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیلاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل24 بستهسرمایهگذاری

عنوانفرصتسرمایهگذاری

نوعتاسیساتگردشـــگری

مزایایاجرای
طرحومهمترین

جاذبههای
گردشگریمنطقه

صاحبفرصتسرمایهگذاری

مساحتزمین)مترمربع(

آدرسدقیقمحلاجرایطرح

نوعبستهسرمایهگذاری

نوعمــالکیت

تأسیساتزیربنائی

اســتان

متـراژزیربنا)مترمربع(

آبدرمانی،هتل5ستاره

الف-مهمترینمزایایاجرایطرح
1- استفاده از منابع خدادادی منطقه

2- جذب گردشگران خارجی و داخلی 
3- توسعه صنعت گردشگری سالمت در استان 

4- ایجاد اشتغال پایدار 

ب-مهمترینجاذبههایگردشگری
1- آبشار سردابه با ارتفاع 25 متر 

2- آب های گرم معدنی سردابه 
3- دامنه های سر سبز و خنک سبالن 

4-ییالق های حاشیه سردابه به عنوان تامین کننده مواد غذایی  ارگانیک  گردشگران 

اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان اردبیل

300000 مترمربع

شهرستان اردبیل- روستای وکیل آباد - منطقه نمونه گردشگری سردابه

ایجادی✅     بازسازی ⭕     توسعه ⭕ 

خصوصی ⭕     دولتی ✅     سایر با ذکر نوع  ⭕ 

برق ✅     آب ✅     گاز ✅     وسایل ارتباطی )تلفن / اینترنت( ✅     راه دسترسی ✅ 

اردبیـــل

28500 مترمربع

گردشگریسالمت

مجوزهاواستعالمهایاخذشده

میزانتسهیالتپیشبینیشده

  اخذ تاییدیه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل 

70% حجم سرمایه گذاری



25 بستهسرمایهگذاریاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل

نحوهسرمایهگذاری
داخلی

ساختارسرمایهگذاری
خـــارجی

حجم
سرمایهگذاری
موردنیاز

ریالی
آورده صاحب فرصت

منابع مالی مورد نیاز داخلیشرح
)میلیارد ریال(

منابع مالی مورد نیاز خارجی
)میلیون دالر(

کل منابع مورد نیاز

میلیارد ریال-غیر نقدی
میلیارد ریال

میلیارد ریال
میلیارد ریال
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر

-غیر نقدی

-نقدی

-نقدی

673نقدی

-نقدی

1571تسهیالت

-تسهیالت

مورد نیاز

2215سرمایه ثابت

3سال

-

14

2215

25

29سرمایه در گردش

90%ضریب اشغال

-

%70%100

29

%80%100

2244سرمایه کل

891درآمد

-

693990

2244

792990

آورده صاحب فرصت

مورد نیاز

ارزی

مشارکت ⭕     واگذاری  و بهره برداری ✅     نحوهواگذاری: 
پس از صدور مجوزهای تاسیس از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  قرارداد اجاره زمین از سوی 

منابع طبیعی و آبخیزداری - اموراراضی سازمان جهاد کشاورزی با سرمایه گذار منعقد می گردد.  

:)FDI(سرمایهگذاریمستقیمخارجی ✅

⭕ ترتیباتقراردادی:  ⭕ فاینانس      ⭕ بیع متقابل 

BRTBLT ⭕        BOTBOO ✅        روشها:  ⭕ قابل مذاکره

IRRنرخبازگشتداخلی

PPدورهزمانیبازگشتسرمایه

ظرفیتسالــیانه

درآمدساالنهطرح

ظرفیتاشغالساالنه

NPVارزشحالخالص

میزانپیشرفتفیزیکی

طولدورهاجرا)ساختتابهرهبرداری(

21 درصد

4.46 ساله

60%110000 نفر

98 میلیارد ریال

مطالعات امکانسنجی انجام شده - بالمانع از ادارات ذیربط اخذ شده است.

2 سال

شرحپروژه

مکانی را که آب گرم یا داغ همیشه از آن خارج می شود، چشمه آب گرم یا چشمه گرمابی می گویند. برخی 
از این چشمه ها که در ایران نیز تعدادشان کم نیست، دارای درصد باالیی مواد معدنی حل شده است؛ به 
همین خاطر بسیاری از مردم، از خاصیت درمانی آن ها استفاده می کنند. طرح موصوف احداث طرح گردشگری 
سالمت)مجموعه آبدرمانی وهتل 5ستاره( است که امکانات متعدد ازجمله استخر های آبدرمانی سونای خشک 
وبخار جکوزی، ماساژ ، آروماتراپی، عسل درمانی، دکتر ماهی و... همچنین هتل 5 ستاره با 120 اتاق و تاسیسات 

جانبی برای طرح پیش بینی شده است.



اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیلاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل26 بستهسرمایهگذاری

عنوانفرصتسرمایهگذاری

نوعتاسیساتگردشـــگری

مزایایاجرای
طرحومهمترین

جاذبههای
گردشگریمنطقه

صاحبفرصتسرمایهگذاری

مساحتزمین)مترمربع(

آدرسدقیقمحلاجرایطرح

نوعبستهسرمایهگذاری

نوعمــالکیت

تأسیساتزیربنائی

اســتان

متـراژزیربنا)مترمربع(

مجموعهآبدرمانی،هتل5ستارهوتاسیساتجانبی

الف-مهمترینمزایایاجرایطرح
گردشگری  توسعه صنعت  داخلی 3-  و  گردشگران خارجی  منطقه 2- جذب  منابع خدادادی  از  استفاده   -1

سالمت در استان  4- ایجاد اشتغال پایدار 

ب-مهمترینجاذبههایگردشگری
1-آب معدنی قینرجه در 6 کیلومتری غرب نیر و کنار جاده نیر به سراب
2-دژ و پناهگاه زیرزمینی گلستان درفاصله 12کیلومتری شمال شرق نیر

3-تپه قلعه یئری در روستای دابانلو حدود 53 کیلومتری جنوب شرقی نیر
 4-دهکده های صخره ای اباذر، گلستان با فضاهای معماری خاص در فاصله 9/5 کیلومتری نیر

نیر  بقعه در 40 کیلومتری  این  به قرن هفتم هجری است.  واقع در روستای کورائیم متعلق  5-بقعه کورائیم 
قرار دارد

6-منطقه نمونه گردشگری بوالغالر و سقزچی 
7- واقع شدن در مسیر بزرگراه اردبیل -تبریز که مسیر تردد استان های شمالغرب کشور به استان اردبیل و 

استان های شمالی کشور است.

اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان اردبیل

500000 مترمربع

شهرستان نیر- منطقه نمونه گردشگری سقزچی

ایجادی✅     بازسازی ⭕     توسعه ⭕ 

خصوصی ⭕     دولتی ✅     سایر با ذکر نوع  ⭕ 

برق ✅     آب ✅     گاز ✅     وسایل ارتباطی )تلفن / اینترنت( ✅     راه دسترسی ✅ 

اردبیـــل

28500 مترمربع

گردشگریسالمت

مجوزهاواستعالمهایاخذشده

میزانتسهیالتپیشبینیشده

  اخذ تاییدیه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل 

70% حجم سرمایه گذاری



27 بستهسرمایهگذاریاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل

نحوهسرمایهگذاری
داخلی

ساختارسرمایهگذاری
خـــارجی

حجم
سرمایهگذاری
موردنیاز

ریالی
آورده صاحب فرصت

منابع مالی مورد نیاز داخلیشرح
)میلیارد ریال(

منابع مالی مورد نیاز خارجی
)میلیون دالر(

کل منابع مورد نیاز

میلیارد ریال-غیر نقدی
میلیارد ریال

میلیارد ریال
میلیارد ریال
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر

-غیر نقدی

-نقدی

-نقدی

740نقدی

-نقدی

1724تسهیالت

-تسهیالت

مورد نیاز

2433سرمایه ثابت

3سال

-

14

2433

25

34سرمایه در گردش

90%ضریب اشغال

-

%70%100

34

%80%100

2467سرمایه کل

976درآمد

-

7591084

2467

8671084

آورده صاحب فرصت

مورد نیاز

ارزی

مشارکت ⭕     واگذاری  و بهره برداری ✅     نحوهواگذاری: 
پس از صدور مجوزهای تاسیس از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری  قرارداد اجاره زمین ازسوی 

منابع طبیعی و آبخیزداری - اموراراضی سازمان جهاد کشاورزی با سرمایه گذار منعقد می گردد.  

:)FDI(سرمایهگذاریمستقیمخارجی ✅

⭕ ترتیباتقراردادی:  ⭕ فاینانس      ⭕ بیع متقابل 

BRTBLT ⭕        BOTBOO ✅        روشها:  ⭕ قابل مذاکره

IRRنرخبازگشتداخلی

PPدورهزمانیبازگشتسرمایه

ظرفیتسالــیانه

درآمدساالنهطرح

ظرفیتاشغالساالنه

NPVارزشحالخالص

میزانپیشرفتفیزیکی

طولدورهاجرا)ساختتابهرهبرداری(

20.2 درصد

4.61 ساله

60%100000 نفر

24 میلیارد ریال

مطالعات امکانسنجی انجام شده - بالمانع از ادارات ذیربط اخذ شده است.

2 سال

شرحپروژه

طرح موصوف احداث طرح گردشگری سالمت)مجموعه آبدرمانی وهتل 5ستاره با تاسیسات جانبی( است که 
امکانات متعدد ازجمله استخر های آبدرمانی سونای خشک و بخار جکوزی، ماساژ ، آروماتراپی، عسل درمانی، 

دکتر ماهی و... همچنین هتل 5 ستاره با تاسیسات جانبی برای طرح پیش بینی شده است.



اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیلاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل28 بستهسرمایهگذاری

عنوانفرصتسرمایهگذاری

نوعتاسیساتگردشـــگری

مزایایاجرای
طرحومهمترین

جاذبههای
گردشگریمنطقه

صاحبفرصتسرمایهگذاری

مساحتزمین)مترمربع(

آدرسدقیقمحلاجرایطرح

نوعبستهسرمایهگذاری

نوعمــالکیت

تأسیساتزیربنائی

اســتان

متـراژزیربنا)مترمربع(

مجموعهآبدرمانیوپارکآبی

الف-مزایایاجرایطرح
1- جذب گردشگران داخلی و خارجی 

2- افزایش مدت ماندگاری مسافرین در سطح شهرستان و استان 
3- توسعه صنعت گردشگری در شهرستان 

4- ایجاد اشتغال پایدار 
5- استفاده از منابع خدادادی منطقه

ب-مهمترینجاذبههایگردشگریاردبیل
1-بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

2- مجموعه های آبگرم سرعین
3- انواع صنایع دستی

4- اقلیم مناسب 
5- بازار قدیمی اردبیل

شرکت طبیعت سبز پارس

50000 مترمربع

سرعین - منطقه نمونه گردشگری طبیعت سبز پارس

ایجادی✅     بازسازی ⭕     توسعه ⭕ 

خصوصی ✅     دولتی ⭕     سایر با ذکر نوع  ⭕ 

برق ✅     آب ✅     گاز ✅     وسایل ارتباطی )تلفن / اینترنت( ✅     راه دسترسی ✅ 

اردبیـــل

25000 مترمربع

مجموعهگردشگری

مجوزهاواستعالمهایاخذشده

میزانتسهیالتپیشبینیشده

  اخذ تاییدیه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل 

70% حجم سرمایه گذاری



29 بستهسرمایهگذاریاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل

نحوهسرمایهگذاری
داخلی

ساختارسرمایهگذاری
خـــارجی

حجم
سرمایهگذاری
موردنیاز

ریالی
آورده صاحب فرصت

منابع مالی مورد نیاز داخلیشرح
)میلیارد ریال(

منابع مالی مورد نیاز خارجی
)میلیون دالر(

کل منابع مورد نیاز

میلیارد ریالزمینغیر نقدی
میلیارد ریال

میلیارد ریال
میلیارد ریال
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر

-غیر نقدی

-نقدی

-نقدی

867نقدی

-نقدی

2023تسهیالت

-تسهیالت

مورد نیاز

2864سرمایه ثابت

3سال

-

14

2864

25

26سرمایه در گردش

90%ضریب اشغال

-

%70%100

26

%80%100

2890سرمایه کل

1034درآمد

-

8041149

2890

9191149

آورده صاحب فرصت

مورد نیاز

ارزی

مشارکت ✅     واگذاری  و بهره برداری ⭕     نحوهواگذاری: 
بامشارکت شرکت طبیعت سبز پارس یا به صورت واگذاری می توان سرمایه گذاری نمود.    

:)FDI(سرمایهگذاریمستقیمخارجی ✅

⭕ ترتیباتقراردادی:  ⭕ فاینانس      ⭕ بیع متقابل 

BRTBLT ⭕        BOTBOO ✅        روشها:  ⭕ قابل مذاکره

IRRنرخبازگشتداخلی

PPدورهزمانیبازگشتسرمایه

ظرفیتسالــیانه

درآمدساالنهطرح

ظرفیتاشغالساالنه

NPVارزشحالخالص

میزانپیشرفتفیزیکی

طولدورهاجرا)ساختتابهرهبرداری(

21.8 درصد

4.33 ساله

60%271000 نفر

217 میلیارد ریال

مطالعات طرح جامع و تفصیلی- بالمانع از ادارات ذیربط اخذ شده است.

3 سال

ــی و شرحپروژه ــات هیدرو تراپ ــه، امکان ــه و زنان ــتخر مردان ــالن های اس ــم از س ــی اع ــه آبدرمان ــاد مجموع ایج
ــی. پزشــکی درمانــی و پــارك آب



اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیلاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل30 بستهسرمایهگذاری

عنوانفرصتسرمایهگذاری

نوعتاسیساتگردشـــگری

مزایایاجرای
طرحومهمترین

جاذبههای
گردشگریمنطقه

صاحبفرصتسرمایهگذاری

مساحتزمین)مترمربع(

آدرسدقیقمحلاجرایطرح

نوعبستهسرمایهگذاری

نوعمــالکیت

تأسیساتزیربنائی

اســتان

متـراژزیربنا)مترمربع(

مجموعهآبدرمانی،هتل4ستارهوتاسیساتجانبی

الف-مزایایاجرایطرح
1- جذب گردشگران داخلی و خارجی 

2- افزایش مدت ماندگاری مسافرین در سطح شهرستان و استان 
3- توسعه صنعت گردشگری در شهرستان 

4- ایجاد اشتغال پایدار 
5-استفاده از منابع خدادادی منطقه

ب-مهمترینجاذبههایگردشگریمنطقه
1- آبشار سردابه با ارتفاع 25 متر 

2-آب های گرم معدنی سردابه 
3- دامنه های سر سبز و خنک سبالن 

4-ییالق های دامنه سبالن به عنوان تامین کننده مواد غذایی ارگانیک گردشگران

اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان اردبیل

300000 مترمربع

شهرستان اردبیل- سردابه - چشمه های آبگرم یدی بلوك

ایجادی✅     بازسازی ⭕     توسعه ⭕ 

خصوصی ⭕     دولتی ✅     سایر با ذکر نوع  ⭕ 

برق ✅     آب ✅     گاز ✅     وسایل ارتباطی )تلفن / اینترنت( ✅     راه دسترسی ✅ 

اردبیـــل

40000 مترمربع

گردشگریسالمت

مجوزهاواستعالمهایاخذشده

میزانتسهیالتپیشبینیشده

  اخذ تاییدیه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل 

70% حجم سرمایه گذاری



31 بستهسرمایهگذاریاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل

نحوهسرمایهگذاری
داخلی

ساختارسرمایهگذاری
خـــارجی

حجم
سرمایهگذاری
موردنیاز

ریالی
آورده صاحب فرصت

منابع مالی مورد نیاز داخلیشرح
)میلیارد ریال(

منابع مالی مورد نیاز خارجی
)میلیون دالر(

کل منابع مورد نیاز

میلیارد ریال-غیر نقدی
میلیارد ریال

میلیارد ریال
میلیارد ریال
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر

-غیر نقدی

-نقدی

-نقدی

867نقدی

-نقدی

2023تسهیالت

-تسهیالت

مورد نیاز

2864سرمایه ثابت

3سال

-

14

2864

25

26سرمایه در گردش

90%ضریب اشغال

-

%70%100

26

%80%100

2890سرمایه کل

1034درآمد

-

8041149

2890

9191149

آورده صاحب فرصت

مورد نیاز

ارزی

مشارکت ⭕     واگذاری  و بهره برداری ✅     نحوهواگذاری: 
مالکیت زمین مورد نظر متعلق از اراضی ملی است و از طریق اداره کل منابع طبیعی استان و مدیریت امور اراضی قابل 

واگذاری است.   

:)FDI(سرمایهگذاریمستقیمخارجی ✅

⭕ ترتیباتقراردادی:  ⭕ فاینانس      ⭕ بیع متقابل 

BRTBLT ⭕        BOTBOO ✅        روشها:  ⭕ قابل مذاکره

IRRنرخبازگشتداخلی

PPدورهزمانیبازگشتسرمایه

ظرفیتسالــیانه

درآمدساالنهطرح

ظرفیتاشغالساالنه

NPVارزشحالخالص

میزانپیشرفتفیزیکی

طولدورهاجرا)ساختتابهرهبرداری(

21.8 درصد

4.33 ساله

60%271000 نفر

217 میلیارد ریال

مطالعات امکانسنجی انجام شده - بالمانع از ادارات ذیربط اخذ شده است.

3 سال

ایجــاد مجموعــه آبدرمانــی و هتــل  4 ســتاره بــا 90 اتــاق مختلــف معمولــی و vip بــا تاسیســات شرحپروژه
جانبــی بــرای طــرح پیــش بینــی شــده اســت.



اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیلاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل32 بستهسرمایهگذاری

عنوانفرصتسرمایهگذاری

نوعتاسیساتگردشـــگری

مزایایاجرای
طرحومهمترین

جاذبههای
گردشگریمنطقه

صاحبفرصتسرمایهگذاری

مساحتزمین)مترمربع(

آدرسدقیقمحلاجرایطرح

نوعبستهسرمایهگذاری

نوعمــالکیت

تأسیساتزیربنائی

اســتان

متـراژزیربنا)مترمربع(

هتلوپذیراییوتاسیساتجانبی

الف-مزایایاجرایطرح
1- جذب  گردشگران داخلی و خارجی 

2- افزایش مدت ماندگاری مسافرین در سطح شهرستان و استان 
3- توسعه صنعت گردشگری در شهرستان 

4- ایجاد اشتغال پایدار 

ب-مهمترینجاذبههایگردشگریمنطقه
1-جنگل فندقلو در 10 کیلومتری جنوب شهر نمین 

2-جنگل مشه در 10 کیلومتری جنوب شهر نمین 
3-اسکی روی چمن فندقلو

4-آبشار شورشورنه نمین
5-اقلیم مناسب

اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان اردبیل

30000 مترمربع که در سه نقطۀ جنگل فندقلو پیشبینی 
شده است

منطقه نمونه گردشگری فندقلو

ایجادی✅     بازسازی ⭕     توسعه ⭕ 

خصوصی ⭕     دولتی ✅     سایر با ذکر نوع  ⭕ 

برق ✅     آب ✅     گاز ✅     وسایل ارتباطی )تلفن / اینترنت( ✅     راه دسترسی ✅ 

اردبیـــل

4170 مترمربع

هتل3ستاره

مجوزهاواستعالمهایاخذشده

میزانتسهیالتپیشبینیشده

  اخذ تاییدیه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل 

111میلیارد ریال



33 بستهسرمایهگذاریاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل

نحوهسرمایهگذاری
داخلی

ساختارسرمایهگذاری
خـــارجی

حجم
سرمایهگذاری
موردنیاز

ریالی
آورده صاحب فرصت

منابع مالی مورد نیاز داخلیشرح
)میلیارد ریال(

منابع مالی مورد نیاز خارجی
)میلیون دالر(

کل منابع مورد نیاز

میلیارد ریال-غیر نقدی
میلیارد ریال

میلیارد ریال
میلیارد ریال
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر

-غیر نقدی

-نقدی

-نقدی

58نقدی

-نقدی

135تسهیالت

-تسهیالت

مورد نیاز

188سرمایه ثابت

3سال

-

14

188

25

4سرمایه در گردش

90%ضریب اشغال

-

%70%100

4

%80%100

192سرمایه کل

99درآمد

-

77110

192

88110

آورده صاحب فرصت

مورد نیاز

ارزی

مشارکت ⭕     واگذاری  و بهره برداری ✅     نحوهواگذاری: 
مالکیت زمین مورد نظر متعلق از اراضی ملی است و از طریق اداره کل منابع طبیعی استان و مدیریت امور اراضی قابل 

واگذاری است.  

:)FDI(سرمایهگذاریمستقیمخارجی ✅

⭕ ترتیباتقراردادی:  ⭕ فاینانس      ⭕ بیع متقابل 

BRTBLT ⭕        BOTBOO ✅        روشها:  ⭕ قابل مذاکره

IRRنرخبازگشتداخلی

PPدورهزمانیبازگشتسرمایه

ظرفیتسالــیانه

درآمدساالنهطرح

ظرفیتاشغالساالنه

NPVارزشحالخالص

میزانپیشرفتفیزیکی

طولدورهاجرا)ساختتابهرهبرداری(

21.6 درصد

4.38 ساله

50%21535 نفر

51 میلیارد ریال

مطالعات امکانسنجی انجام شده - بالمانع از ادارات ذیربط اخذ شده است.

2 سال

ایجــاد ســه بــاب هتــل  3 ســتاره بــا 48 اتــاق مختلــف معمولــی و vip بــا تاسیســات جانبی در ســه شرحپروژه
نقطــه از پــارك جنگلــی فندقلــو پیــش بینی شــده اســت.



اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیلاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل34 بستهسرمایهگذاری

عنوانفرصتسرمایهگذاری

نوعتاسیساتگردشـــگری

مزایایاجرای
طرحومهمترین

جاذبههای
گردشگریمنطقه

صاحبفرصتسرمایهگذاری

مساحتزمین)مترمربع(

آدرسدقیقمحلاجرایطرح

نوعبستهسرمایهگذاری

نوعمــالکیت

تأسیساتزیربنائی

اســتان

متـراژزیربنا)مترمربع(

هتل3ستارهوتاسیساتجانبی

الف-مزایایاجرایطرح
1- جذب  گردشگران داخلی و خارجی 

2- افزایش مدت ماندگاری مسافرین در سطح شهرستان و استان 
3- توسعه صنعت گردشگری در شهرستان 

4- ایجاد اشتغال پایدار 
ب-مهمترینجاذبههایگردشگریمنطقه

1-آب گرم منطقه تیل جنوب شاهرود 
2-غار هفت خانه ها ) یدي اولر ( در جنوب غربي شهر خلخال

3-کوه بوغروداغ با ارتفاع 2696 متر در محدوده شهرستان خلخال
4-غار یخگان در 77 کیلومتری شهر خلخال در ضلع غربی رشته کوه ماسوله داغ )تالش( 

5-منطقه گردشگری فینارود خلخال
6-محوطه باستانی در روستای گیلوان از توابع دره شاهرود شهرستان خلخال

7-منطقه گردشگری ازناو

اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان اردبیل

11000مترمربع

خلخال - بخش شاهرود -  شهرکلور

ایجادی✅     بازسازی ⭕     توسعه ⭕ 

خصوصی ⭕     دولتی ✅     سایر با ذکر نوع  ⭕ 

برق ✅     آب ✅     گاز ✅     وسایل ارتباطی )تلفن / اینترنت( ✅     راه دسترسی ✅ 

اردبیـــل

4170 مترمربع

هتل3ستاره

مجوزهاواستعالمهایاخذشده

میزانتسهیالتپیشبینیشده

  اخذ تاییدیه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل 

70% حجم سرمایه گذاری



35 بستهسرمایهگذاریاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل

نحوهسرمایهگذاری
داخلی

ساختارسرمایهگذاری
خـــارجی

حجم
سرمایهگذاری
موردنیاز

ریالی
آورده صاحب فرصت

منابع مالی مورد نیاز داخلیشرح
)میلیارد ریال(

منابع مالی مورد نیاز خارجی
)میلیون دالر(

کل منابع مورد نیاز

میلیارد ریال-غیر نقدی
میلیارد ریال

میلیارد ریال
میلیارد ریال
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر

-غیر نقدی

-نقدی

-نقدی

57نقدی

-نقدی

134تسهیالت

-تسهیالت

مورد نیاز

185سرمایه ثابت

3سال

-

14

185

25

6سرمایه در گردش

90%ضریب اشغال

-

%70%100

6

%80%100

191سرمایه کل

114درآمد

-

88126

191

101126

آورده صاحب فرصت

مورد نیاز

ارزی

مشارکت ⭕     واگذاری  و بهره برداری ✅     نحوهواگذاری: 
زمین مورد نظر در حریم شهری قرارداشته و با معرفی  اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان اردبیل 

از طریق اداره کل راه و شهرسازی قابل واگذاری است.

:)FDI(سرمایهگذاریمستقیمخارجی ✅

⭕ ترتیباتقراردادی:  ⭕ فاینانس      ⭕ بیع متقابل 

BRTBLT ⭕        BOTBOO ✅        روشها:  ⭕ قابل مذاکره

IRRنرخبازگشتداخلی

PPدورهزمانیبازگشتسرمایه

ظرفیتسالــیانه

درآمدساالنهطرح

ظرفیتاشغالساالنه

NPVارزشحالخالص

میزانپیشرفتفیزیکی

طولدورهاجرا)ساختتابهرهبرداری(

20.2 درصد

4.60 ساله

60%25842 نفر

37 میلیارد ریال

مطالعات امکانسنجی انجام شده - بالمانع از ادارات ذیربط اخذ شده است.

2 سال

ــا تاسیســات جانبــی بــرای طــرح شرحپروژه ایجــاد هتــل  3 ســتاره بــا 48 اتــاق مختلــف معمولــی و vip ب
پیــش بینــی شــده اســت.



اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیلاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل36 بستهسرمایهگذاری

عنوانفرصتسرمایهگذاری

نوعتاسیساتگردشـــگری

مزایایاجرای
طرحومهمترین

جاذبههای
گردشگریمنطقه

صاحبفرصتسرمایهگذاری

مساحتزمین)مترمربع(

آدرسدقیقمحلاجرایطرح

نوعبستهسرمایهگذاری

نوعمــالکیت

تأسیساتزیربنائی

اســتان

متـراژزیربنا)مترمربع(

مجموعهآبدرمانی،هتل4ستارهوتاسیساتجانبی

الف-مزایایاجرایطرح
1- جذب  گردشگران داخلی و خارجی 

2- افزایش مدت ماندگاری مسافرین در سطح شهرستان و استان 
3- توسعه صنعت گردشگری در شهرستان 

4- ایجاد اشتغال پایدار 
5-استفاده از منابع خدادادی منطقه

ب-مهمترینجاذبههایگردشگریمنطقه
1- داش حامامی
2- رستم داشی

3- یخچال طبیعی )بوزلوخ(
4- دربند مشکول و منبر مشکول

5- سدهای خاکی از جمله سد خاکی قره قشالق

اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان اردبیل

150000 مترمربع

شهرستان کوثر- منطقه نمونه گردشگری آبگرم گیوی

ایجادی✅     بازسازی ⭕     توسعه ⭕ 

خصوصی ⭕     دولتی ✅     سایر با ذکر نوع  ⭕ 

برق ✅     آب ✅     گاز ✅     وسایل ارتباطی )تلفن / اینترنت( ✅     راه دسترسی ✅ 

اردبیـــل

40000 مترمربع

گردشگریسالمت

مجوزهاواستعالمهایاخذشده

میزانتسهیالتپیشبینیشده

  اخذ تاییدیه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل 

70% حجم سرمایه گذاری



37 بستهسرمایهگذاریاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل

نحوهسرمایهگذاری
داخلی

ساختارسرمایهگذاری
خـــارجی

حجم
سرمایهگذاری
موردنیاز

ریالی
آورده صاحب فرصت

منابع مالی مورد نیاز داخلیشرح
)میلیارد ریال(

منابع مالی مورد نیاز خارجی
)میلیون دالر(

کل منابع مورد نیاز

میلیارد ریال-غیر نقدی
میلیارد ریال

میلیارد ریال
میلیارد ریال
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر

-غیر نقدی

-نقدی

-نقدی

801نقدی

-نقدی

1870تسهیالت

-تسهیالت

مورد نیاز

2646سرمایه ثابت

3سال

-

14

2646

25

25سرمایه در گردش

90%ضریب اشغال

-

%70%100

25

%80%100

2671سرمایه کل

1008درآمد

-

7841120

2671

8961120

آورده صاحب فرصت

مورد نیاز

ارزی

مشارکت ⭕     واگذاری  و بهره برداری ✅     نحوهواگذاری: 
پس از صدور مجوزهای تاسیس از سوی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری  قرارداد اجاره زمین ازسوی 

منابع طبیعی وآبخیزداری - امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی با سرمایه گذار منعقد می گردد.  

:)FDI(سرمایهگذاریمستقیمخارجی ✅

⭕ ترتیباتقراردادی:  ⭕ فاینانس      ⭕ بیع متقابل 

BRTBLT ⭕        BOTBOO ✅        روشها:  ⭕ قابل مذاکره

IRRنرخبازگشتداخلی

PPدورهزمانیبازگشتسرمایه

ظرفیتسالــیانه

درآمدساالنهطرح

ظرفیتاشغالساالنه

NPVارزشحالخالص

میزانپیشرفتفیزیکی

طولدورهاجرا)ساختتابهرهبرداری(

23.1 درصد

4.13 ساله

60%112000 نفر

337 میلیارد ریال

مطالعات امکانسنجی انجام شده - بالمانع از ادارات ذیربط اخذ شده است.

3 سال

ایجــاد مجموعــه آبدرمانــی و هتــل  4 ســتاره بــا 80 اتــاق مختلــف معمولــی و vip بــا تاسیســات شرحپروژه
جانبــی بــرای طــرح پیــش بینــی شــده اســت.



اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیلاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل38 بستهسرمایهگذاری

عنوانفرصتسرمایهگذاری

نوعتاسیساتگردشـــگری

مزایایاجرای
طرحومهمترین

جاذبههای
گردشگریمنطقه

صاحبفرصتسرمایهگذاری

مساحتزمین)مترمربع(

آدرسدقیقمحلاجرایطرح

نوعبستهسرمایهگذاری

نوعمــالکیت

تأسیساتزیربنائی

اســتان

متـراژزیربنا)مترمربع(

هتلوتاسیساتجانبی

الف-مزایایاجرایطرح
1- درآمد زا بودن این طرح در مقایسه با سایر طرحهای تولیدی و خدماتی 

2- جذب گردشگر داخلی و خارجی  3- افزایش نشاط و شادی در جامعه
4- توسعه فرهنگ گردشگری در شهرستان  5- ایحاد اشتغال  پایدار

ب-مهمترینجاذبههایگردشگریمنطقه
1- آب معدنی قینرجه در 6 کیلومتری غرب نیر و کنار جاده نیر به سراب
2- دژ و پناهگاه زیرزمینی گلستان درفاصله 12کیلومتری شمال شرق نیر

3- تپه قلعه یئری در روستای دابانلو حدود 53 کیلومتری جنوب شرقی نیر
 4- دهکده های صخره ای اباذر، گلستان با فضاهای معماری خاص در فاصله 9/5 کیلومتری نیر

 40 در  بقعه  این  است.  هجری  هفتم  قرن  به  متعلق  کورائیم  روستای  در  واقع  کورائیم  بقعه   -5
کیلومتری نیر قرار دارد

6- منطقه نمونه گردشگری بوالغالر
7- اقلیم مناسب

اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان اردبیل

15000 مترمربع

نیر- منطقه نمونه گردشگری بوالغالر

ایجادی✅     بازسازی ⭕     توسعه ⭕ 

خصوصی ⭕     دولتی ✅     سایر با ذکر نوع  ⭕ 

برق ✅     آب ✅     گاز ✅     وسایل ارتباطی )تلفن / اینترنت( ✅     راه دسترسی ✅ 

اردبیـــل

8100 مترمربع

هتل4ستاره

مجوزهاواستعالمهایاخذشده

میزانتسهیالتپیشبینیشده

  اخذ تاییدیه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل 

70% حجم سرمایه گذاری



39 بستهسرمایهگذاریاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل

نحوهسرمایهگذاری
داخلی

ساختارسرمایهگذاری
خـــارجی

حجم
سرمایهگذاری
موردنیاز

ریالی
آورده صاحب فرصت

منابع مالی مورد نیاز داخلیشرح
)میلیارد ریال(

منابع مالی مورد نیاز خارجی
)میلیون دالر(

کل منابع مورد نیاز

میلیارد ریال-غیر نقدی
میلیارد ریال

میلیارد ریال
میلیارد ریال
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر

-غیر نقدی

-نقدی

-نقدی

94نقدی

-نقدی

219تسهیالت

-تسهیالت

مورد نیاز

575سرمایه ثابت

3سال

-

14

575

25

16سرمایه در گردش

90%ضریب اشغال

-

%70%100

16

%80%100

591سرمایه کل

334درآمد

-

260371

591

297371

آورده صاحب فرصت

مورد نیاز

ارزی

مشارکت ⭕     واگذاری  و بهره برداری ✅     نحوهواگذاری: 
پس از صدور مجوزهای تاسیس از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری  قرارداد اجاره زمین از سوی 

منابع طبیعی وآبخیزداری - امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی با سرمایه گذار منعقد می گردد.  

:)FDI(سرمایهگذاریمستقیمخارجی ✅

⭕ ترتیباتقراردادی:  ⭕ فاینانس      ⭕ بیع متقابل 

BRTBLT ⭕        BOTBOO ✅        روشها:  ⭕ قابل مذاکره

IRRنرخبازگشتداخلی

PPدورهزمانیبازگشتسرمایه

ظرفیتسالــیانه

درآمدساالنهطرح

ظرفیتاشغالساالنه

NPVارزشحالخالص

میزانپیشرفتفیزیکی

طولدورهاجرا)ساختتابهرهبرداری(

21 درصد

4.43 ساله

60%57000 نفر

136 میلیارد ریال

مطالعات امکانسنجی انجام شده - بالمانع از ادارات ذیربط اخذ شده است.

2 سال

ایجــاد هتــل  4 ســتاره بــا 99 اتــاق مختلــف معمولــی و vip بــا تاسیســات جانبــی در منطقــه نمونه شرحپروژه
گردشــگری بوالغــالر پیــش بینی شــده اســت.



اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیلاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل40 بستهسرمایهگذاری

عنوانفرصتسرمایهگذاری

نوعتاسیساتگردشـــگری

مزایایاجرای
طرحومهمترین

جاذبههای
گردشگریمنطقه

صاحبفرصتسرمایهگذاری

مساحتزمین)مترمربع(

آدرسدقیقمحلاجرایطرح

نوعبستهسرمایهگذاری

نوعمــالکیت

تأسیساتزیربنائی

اســتان

متـراژزیربنا)مترمربع(

هتل2ستارهوتاسیساتجانبی

الف-مزایایاجرایطرح
1- رشد وتوسعه گردشگری استان وشهرستان

2- معرفی قابلیت های توریستی، فرهنگ و صنایع دستی منطقه 
3- ایجاداشتغال پایدار

4- رشد اقتصادی منطقه.

ب-مهمترینجاذبههایگردشگریمنطقه
1- محوطه باستانی شهر یری به وسعت 400 هکتار که از سه قسمت دژ نظامی، معبد و قوشا تپه 
تشکیل می شود. قدمت قلعه و معبد به1450 سال پیش از میالد و قوشا تپه به 7 هزار سال پیش 

از میالد می رسد.
معلقخاورمیانه  پل  بلندترین   -3 باشد.  می  ایران  بلند  کوه  دومین  عنوان  به  که  سبالن  کوه   -2
4- پارك جنگلی خیاوچایی 5- دژ قهقهه مشگین شهر  6- اکو کمپ درنا  7- بقعه شیخ حیدر 

مشگین شهر 8- دیو قاالسی  9- آب گرمهای معدنی متعدد

اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان اردبیل

50000 مترمربع

مشگین شهر - روستای پیرازمیان- محوطه باستانی شهریری

ایجادی✅     بازسازی ⭕     توسعه ⭕ 

خصوصی ⭕     دولتی ✅     سایر با ذکر نوع  ⭕ 

برق ✅     آب ✅     گاز ✅     وسایل ارتباطی )تلفن / اینترنت( ✅     راه دسترسی ✅ 

اردبیـــل

3200 مترمربع

مجموعهگردشگری

مجوزهاواستعالمهایاخذشده

میزانتسهیالتپیشبینیشده

  اخذ تاییدیه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل 

70% حجم سرمایه گذاری



41 بستهسرمایهگذاریاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل

نحوهسرمایهگذاری
داخلی

ساختارسرمایهگذاری
خـــارجی

حجم
سرمایهگذاری
موردنیاز

ریالی
آورده صاحب فرصت

منابع مالی مورد نیاز داخلیشرح
)میلیارد ریال(

منابع مالی مورد نیاز خارجی
)میلیون دالر(

کل منابع مورد نیاز

میلیارد ریال-غیر نقدی
میلیارد ریال

میلیارد ریال
میلیارد ریال
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر

-غیر نقدی

-نقدی

-نقدی

80نقدی

-نقدی

187تسهیالت

-تسهیالت

مورد نیاز

257سرمایه ثابت

3سال

-

14

257

25

11سرمایه در گردش

90%ضریب اشغال

-

%70%100

11

%80%100

268سرمایه کل

194درآمد

-

151216

268

173216

آورده صاحب فرصت

مورد نیاز

ارزی

مشارکت ⭕     واگذاری  و بهره برداری ✅     نحوهواگذاری: 
پس از صدور مجوزهای تاسیس از سوی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری  قرارداد اجاره زمین از سوی 

منابع طبیعی و آبخیزداری - امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی با سرمایه گذار منعقد می گردد.   

:)FDI(سرمایهگذاریمستقیمخارجی ✅

⭕ ترتیباتقراردادی:  ⭕ فاینانس      ⭕ بیع متقابل 

BRTBLT ⭕        BOTBOO ✅        روشها:  ⭕ قابل مذاکره

IRRنرخبازگشتداخلی

PPدورهزمانیبازگشتسرمایه

ظرفیتسالــیانه

درآمدساالنهطرح

ظرفیتاشغالساالنه

NPVارزشحالخالص

میزانپیشرفتفیزیکی

طولدورهاجرا)ساختتابهرهبرداری(

20.9 درصد

4.43 ساله

60%11000 نفر

63 میلیارد ریال

مطالعات امکانسنجی انجام شده - بالمانع از ادارات ذیربط اخذ شده است.

2 سال

ایجاد هتل  2 ستاره با 20 اتاق با تاسیسات جانبی برای طرح پیش بینی شده است.شرحپروژه



اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیلاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل42 بستهسرمایهگذاری

عنوانفرصتسرمایهگذاری

نوعتاسیساتگردشـــگری

مزایایاجرای
طرحومهمترین

جاذبههای
گردشگریمنطقه

صاحبفرصتسرمایهگذاری

مساحتزمین)مترمربع(

آدرسدقیقمحلاجرایطرح

نوعبستهسرمایهگذاری

نوعمــالکیت

تأسیساتزیربنائی

اســتان

متـراژزیربنا)مترمربع(

پیستاسکی،هتل2ستاره،تفریحیوورزشی

الف-مزایایاجرایطرح
1- رشد وتوسعه گردشگری استان وشهرستان

2- معرفی قابلیت های توریستی، فرهنگ وصنایع دستی منطقه 
3- ایجاداشتغال پا یدار

4- رشد اقتصادی منطقه.
5- توسعه ورزش های زمستانی و توریست زمستانی وکمک به طرح زمستان بیدار که در استان 

اردبیل ا جرا می شود.

ب-مهمترینجاذبههایگردشگریمنطقه
1-  کوه سبالن که به عنوان دومین کوه بلند ایران می باشد.  2- بلندترین پل معلق خاورمیانه

3- پارك جنگلی خیاوچایی  4- دژ قهقهه مشگین شهر  5- بقعه شیخ حیدر مشگین شهر
6- دیو قاالسی  7- آب گرمهای معدنی متعدد

اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان اردبیل

300000 مترمربع

مشگین شهر-  منطقه نمونه گردشگری قینرجه

ایجادی✅     بازسازی ⭕     توسعه ⭕ 

خصوصی ⭕     دولتی ✅     سایر با ذکر نوع  ⭕ 

برق ✅     آب ✅     گاز ✅     وسایل ارتباطی )تلفن / اینترنت( ✅     راه دسترسی ✅ 

اردبیـــل

5400 مترمربع

مرکزسرگرمیوتفریحی

مجوزهاواستعالمهایاخذشده

میزانتسهیالتپیشبینیشده

  اخذ تاییدیه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل 

70% حجم سرمایه گذاری



43 بستهسرمایهگذاریاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل

نحوهسرمایهگذاری
داخلی

ساختارسرمایهگذاری
خـــارجی

حجم
سرمایهگذاری
موردنیاز

ریالی
آورده صاحب فرصت

منابع مالی مورد نیاز داخلیشرح
)میلیارد ریال(

منابع مالی مورد نیاز خارجی
)میلیون دالر(

کل منابع مورد نیاز

میلیارد ریال-غیر نقدی
میلیارد ریال

میلیارد ریال
میلیارد ریال
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر

-غیر نقدی

-نقدی

-نقدی

95نقدی

-نقدی

260تسهیالت

-تسهیالت

مورد نیاز

346سرمایه ثابت

3سال

-

14

346

25

9سرمایه در گردش

90%ضریب اشغال

-

%70%100

9

%80%100

355سرمایه کل

191درآمد

-

148212

355

169212

آورده صاحب فرصت

مورد نیاز

ارزی

مشارکت ⭕     واگذاری  و بهره برداری ✅     نحوهواگذاری: 
پس از صدور مجوزهای تاسیس از سوی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری  قرارداد اجاره زمین از سوی 

منابع طبیعی و آبخیزداری - امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی با سرمایه گذار منعقد می گردد.   

:)FDI(سرمایهگذاریمستقیمخارجی ✅

⭕ ترتیباتقراردادی:  ⭕ فاینانس      ⭕ بیع متقابل 

BRTBLT ⭕        BOTBOO ✅        روشها:  ⭕ قابل مذاکره

IRRنرخبازگشتداخلی

PPدورهزمانیبازگشتسرمایه

ظرفیتسالــیانه

درآمدساالنهطرح

ظرفیتاشغالساالنه

NPVارزشحالخالص

میزانپیشرفتفیزیکی

طولدورهاجرا)ساختتابهرهبرداری(

20.7 درصد

4.47 ساله

50%270000 نفر

10743 میلیارد ریال

مطالعات امکانسنجی انجام شده - بالمانع از ادارات ذیربط اخذ شده است.

2 سال

بـا احـداث این پیسـت اسـکی امکاناتـی برای اسـکی بـازان در منطقه قینرجه مشـگین شـهر فراهم شرحپروژه
می شـود تـا در دامنـه سـبالن بـه انـواع ورزش هـای زمسـتانی بپردازند در کنار پیسـت اسـکی هتل 

2سـتاره بـا تاسیسـات جانبـی در پذیرایـی و اقامتـی ورزشـکاران پیش بینی می شـود.



اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیلاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل44 بستهسرمایهگذاری

عنوانفرصتسرمایهگذاری

نوعتاسیساتگردشـــگری

مزایایاجرای
طرحومهمترین

جاذبههای
گردشگریمنطقه

صاحبفرصتسرمایهگذاری

مساحتزمین)مترمربع(

آدرسدقیقمحلاجرایطرح

نوعبستهسرمایهگذاری

نوعمــالکیت

تأسیساتزیربنائی

اســتان

متـراژزیربنا)مترمربع(

مجموعهآبدرمانی،هتل4ستارهوتاسیساتجانبی

الف-مزایایاجرایطرح
1- جذب  گردشگران داخلی و خارجی 

2- افزایش مدت ماندگاری مسافرین در سطح شهرستان و استان 
3- توسعه صنعت گردشگری در شهرستان 

4- ایجاد اشتغال پایدار 
5-استفاده از منابع خدادادی منطقه

6- بهترین مسیر برای صعود به سبالن
ب-مهمترینجاذبههایگردشگریمنطقه

1- محوطه باستانی شهر یری   2- کوه سبالن که به عنوان دومین کوه بلند ایران است.
3- بلندترین پل معلق خاورمیانه   4- پارك جنگلی خیاوچایی
5- دژ قهقهه مشگین شهر   6- بقعه شیخ حیدر مشگین شهر

7- دیو قاالسی   8- آب گرمهای معدنی متعدد

اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان اردبیل

150000 مترمربع

شهرستان مشگین شهر- منطقه نمونه گردشگری شابیل

ایجادی✅     بازسازی ⭕     توسعه ⭕ 

خصوصی ⭕     دولتی ✅     سایر با ذکر نوع  ⭕ 

برق ✅     آب ✅     گاز ✅     وسایل ارتباطی )تلفن / اینترنت( ✅     راه دسترسی ✅ 

اردبیـــل

40000 مترمربع

گردشگریسالمت

مجوزهاواستعالمهایاخذشده

میزانتسهیالتپیشبینیشده

  اخذ تاییدیه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل 

70% حجم سرمایه گذاری



45 بستهسرمایهگذاریاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل

نحوهسرمایهگذاری
داخلی

ساختارسرمایهگذاری
خـــارجی

حجم
سرمایهگذاری
موردنیاز

ریالی
آورده صاحب فرصت

منابع مالی مورد نیاز داخلیشرح
)میلیارد ریال(

منابع مالی مورد نیاز خارجی
)میلیون دالر(

کل منابع مورد نیاز

میلیارد ریال-غیر نقدی
میلیارد ریال

میلیارد ریال
میلیارد ریال
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر

-غیر نقدی

-نقدی

-نقدی

818نقدی

-نقدی

1909تسهیالت

-تسهیالت

مورد نیاز

2700سرمایه ثابت

3سال

-

14

2700

25

26سرمایه در گردش

90%ضریب اشغال

-

%70%100

26

%80%100

2726سرمایه کل

1034درآمد

-

8041149

2726

9191149

آورده صاحب فرصت

مورد نیاز

ارزی

مشارکت ⭕     واگذاری  و بهره برداری ✅     نحوهواگذاری: 
مالکیت زمین مورد نظر اراضی ملی است که از طریق مدیریت امور اراضی استان قابل واگذاری است.   

:)FDI(سرمایهگذاریمستقیمخارجی ✅

⭕ ترتیباتقراردادی:  ⭕ فاینانس      ⭕ بیع متقابل 

BRTBLT ⭕        BOTBOO ✅        روشها:  ⭕ قابل مذاکره

IRRنرخبازگشتداخلی

PPدورهزمانیبازگشتسرمایه

ظرفیتسالــیانه

درآمدساالنهطرح

ظرفیتاشغالساالنه

NPVارزشحالخالص

میزانپیشرفتفیزیکی

طولدورهاجرا)ساختتابهرهبرداری(

23.3 درصد

4.11 ساله

60%271000 نفر

370 میلیارد ریال

مطالعات امکانسنجی انجام شده - بالمانع از ادارات ذیربط اخذ شده است.

3 سال

ایجــاد مجموعــه آبدرمانــی و هتــل  4 ســتاره بــا 80 اتــاق مختلــف معمولــی و vip بــا تاسیســات شرحپروژه
جانبــی بــرای طــرح پیــش بینــی شــده اســت.



اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیلاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل46 بستهسرمایهگذاری

عنوانفرصتسرمایهگذاری

نوعتاسیساتگردشـــگری

مزایایاجرای
طرحومهمترین

جاذبههای
گردشگریمنطقه

صاحبفرصتسرمایهگذاری

مساحتزمین)مترمربع(

آدرسدقیقمحلاجرایطرح

نوعبستهسرمایهگذاری

نوعمــالکیت

تأسیساتزیربنائی

اســتان

متـراژزیربنا)مترمربع(

مجموعهآبدرمانی،هتل4ستارهوتاسیساتجانبی

الف-مزایایاجرایطرح
1- جذب  گردشگران داخلی و خارجی 

2- افزایش مدت ماندگاری مسافرین در سطح شهرستان و استان 
3- توسعه صنعت گردشگری در شهرستان 

4- ایجاد اشتغال پایدار 
5-استفاده از منابع خدادادی منطقه

6- مسیر مناسب برای صعود به سبالن
ب-مهمترینجاذبههایگردشگریمنطقه

1- محوطه باستانی شهر یری   2- کوه سبالن که به عنوان دومین کوه بلند ایران است.
3- بلندترین پل معلق خاورمیانه   4- پارك جنگلی خیاوچایی
5- دژ قهقهه مشگین شهر   6- بقعه شیخ حیدر مشگین شهر

7- دیو قاالسی   8- آب گرمهای معدنی متعدد

اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان اردبیل

300000 مترمربع

شهرستان مشگین شهر- منطقه نمونه گردشگری قوتورسویی

ایجادی✅     بازسازی ⭕     توسعه ⭕ 

خصوصی ⭕     دولتی ✅     سایر با ذکر نوع  ⭕ 

برق ✅     آب ✅     گاز ✅     وسایل ارتباطی )تلفن / اینترنت( ✅     راه دسترسی ✅ 

اردبیـــل

40000 مترمربع

گردشگریسالمت

مجوزهاواستعالمهایاخذشده

میزانتسهیالتپیشبینیشده

  اخذ تاییدیه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل 

70% حجم سرمایه گذاری
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نحوهسرمایهگذاری
داخلی

ساختارسرمایهگذاری
خـــارجی

حجم
سرمایهگذاری
موردنیاز

ریالی
آورده صاحب فرصت

منابع مالی مورد نیاز داخلیشرح
)میلیارد ریال(

منابع مالی مورد نیاز خارجی
)میلیون دالر(

کل منابع مورد نیاز

میلیارد ریال-غیر نقدی
میلیارد ریال

میلیارد ریال
میلیارد ریال
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر
میلیون دالر

-غیر نقدی

-نقدی

-نقدی

867نقدی

-نقدی

2023تسهیالت

-تسهیالت

مورد نیاز

2864سرمایه ثابت

3سال

-

14

2864

25

26سرمایه در گردش

90%ضریب اشغال

-

%70%100

26

%80%100

2890سرمایه کل

1034درآمد

-

8041149

2890

9191149

آورده صاحب فرصت

مورد نیاز

ارزی

مشارکت ⭕     واگذاری  و بهره برداری ✅     نحوهواگذاری: 
مالکیت زمین مورد نظر اراضی ملی است که از طریق مدیریت امور اراضی استان قابل واگذاری است.   

:)FDI(سرمایهگذاریمستقیمخارجی ✅

⭕ ترتیباتقراردادی:  ⭕ فاینانس      ⭕ بیع متقابل 

BRTBLT ⭕        BOTBOO ✅        روشها:  ⭕ قابل مذاکره

IRRنرخبازگشتداخلی

PPدورهزمانیبازگشتسرمایه

ظرفیتسالــیانه

درآمدساالنهطرح

ظرفیتاشغالساالنه

NPVارزشحالخالص

میزانپیشرفتفیزیکی

طولدورهاجرا)ساختتابهرهبرداری(

21.8 درصد

4.33 ساله

60%271000 نفر

217 میلیارد ریال

مطالعات امکانسنجی انجام شده - بالمانع از ادارات ذیربط اخذ شده است.

3 سال

ایجــاد مجموعــه آبدرمانــی و هتــل  4 ســتاره بــا 80 اتــاق مختلــف معمولــی و vip بــا تاسیســات شرحپروژه
جانبــی بــرای طــرح پیــش بینــی شــده اســت.


