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                      رر                                                    گفتا پیش        

معادل   وسعتي  با  اردبيل  و    17953استان  واقع شده  غربي كشور  مربع درشمال  درصد    09/1كيلومتر 

مساحت كل كشور را تشکيل مي دهد. استان اردبيل اگر چه بيش از یک درصد از مساحت كل كشور را به  

كيلومتر مرز مشترک با كشور جمهوری آذربایجان    382صاص داده است. اما با داشتن یازده شهرستان،  خود اخت

و تردد ساالنه بيش از یک و نيم ميليون مسافر از مرز بيله سوار ، هم مرز بودن با استان های آذربایجانشرقي،  

ی در حوزه های كشاورزی، صنعت و  گيالن و زنجان، قرار گرفتن در شمالي ترین نقطه ایران از ظرفيت ویژ ا

 گردشگری كشور برخوردار است.

درصد را جنگل و مابقي    3.5درصد را مراتع،    50.4درصد را اراضي كشاورزی،    43.6از كل مساحت استان  

را سایركاربریها تشکيل مي دهد. استان اردبيل با داشتن باالترین كاربری اراضي كشاورزی نسبت به كل وسعت  

استان، رتبه اول را در بين استانهای كشور دارا ست. این استان بلحاظ داشتن تنوع اقليمي خاص و منحصربفرد  

، وجود كشت و صنعت های مغان و پارس ، دشتهای حاصلخيز اردبيل ، مغان و مشکين شهر با مساحتي بالغ  

دامي ، وجود سدهای یامچي ،    ميليون واحد   3.9هزار بهره بردار ، حدود    120هکتار ، وجود    216000بر  

از قطبهای مهم   از جنگل و مرتع یکي  اعم  ميليون هکتار منابع طبيعي  از یک  بيش  و  و خدآفرین  سبالن 

كشاورزی و دامپروری كشور محسوب مي شود. سهم ارزش افزوده بخش كشاورزی در توليد ناخالص داخلي  

در بخش كشاورزی فعاليت دارند. مجموع  درصد جمعيت شاغل استان     33درصد است و    28استان حدود  

هزار هکتار    226هزار هکتار مي باشد. از كل اراضي كشاورزی استان    780اراضي زراعي و باغي استان حدود  

 دهد.هزار هکتار آن را باغات ميوه تشکيل مي  39هزار هکتار را اراضي دیم و  515را اراضي آبي ، 
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درصد چغندر بذری و سورگوم بذری  و    100دیم مي باشد.    %67آبي و    %33از كل اراضي زراعي استان  

آوری كشت بافت  شود . همچنين با استفاده از فندرصد ذرت بذری كشور در این استان تامين مي  80بيش از  

توليد   قابليت  ميني   2.5و  غده  عدد  سيبميليون  بذر  توليد  پرچمدار  عنوان  به  شناخته   تيوبر  كشور   زميني 

 مي شود. 

ستان در توليد عدس رتبة اول ، در توليد سيب زميني رتبه دوم  ، سویا و كلزا رتبه سوم ، در پرورش  این ا

گاوميش رتبه دوم ، پرورش شتر دوكوهانه رتبه اول ،  در توليد عسل رتبه سوم ، در توليد حبوبات و ذرت دانه  

رتبه هفتم را در كشور به خود  اختصاص    ای رتبه هفتم ، در توليد چغندرقند رتبه پنجم  ، در توليد گندم و جو

 داده  است. 

توليد ساليانه حدود   با  اردبيل  انواع محصوالت كشاورزی ) شامل    3.8استان  ميليون تن    3ميليون تن 

تن ماهي ( حدود    9600هزار تن محصوالت باغي و    420هزار تن محصوالت دامي ،    371محصوالت زراعي ، 

ميليارد    8200اختصاص داد. ارزش ناخالص توليد ساالنه بخش كشاورزی حدود  درصد از توليد كشور را بخود    4

هکتار آبياری تحت فشار در استان اجراء شده    55000در حدود    1399.تا پایان نيمه اول سال  تومان مي باشد 

هکتار نيز در اراضي كشت و صنعتها    8200هکتار در شبکه ها و    24960هکتاردر اراضي خرد    21840كه  

استان برتر كشوری مي باشد.   10ء شده است . استان اردبيل از حيث اجرای طرحهای نوین آبياری در بين  اجرا

 هکتار نيز شبکه های فرعي آبياری تا این تاریخ در استان به مرحله اجرا درآمده است.  126000حدود    "ضمنا

   اردبيل   2عتي شماره  و با تاسيس شهرک صن  هشروع شد   1382نقطه عطف صنعتي شدن استان  از سال   

كارخانجات بزرگي در استان همچون : ذوب آهن / سبالن پارچه / تارا سبالن / ابریشم سبالن / سينافن خودرو  

سهم اشتغال در صنایع    طي ده سال گذشته .  سنگبری صدف داش / كارخانجات سوله سازی ظهور پيدا كردند   /

درصد بوده است كه این شرایط نيز موید    40ر حدود  دوم د  پنج سالدرصد و در    19اول  پنج سال  بزرگ در  

بر اساس آخرین آمار  ، استان اردبيل در حال  جهت گيری و توجه استان به صنایع بزرگ را نشان مي دهد.  

واحد صنعتي دارای پروانه بهره برداری  مي باشد. كه با كل سرمایه گذاری واحدهای    1072حاضر دارای تعداد  

هزار ميليارد تومان است كه در صورت اصالح و به روز    4س پروانه های موجود حدود  صنعتي استان بر اسا
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هزار نفر  مي    25هزار ميليارد تومان خواهد بود  واشتغال مستقيم موجود در آنها    50رساني این رقم بالغ بر  

بر   بالغ   ، اردبيل در تداوم توسعه صنعتي مربوطه  با مجموع  فقره طرح صنعت   300باشد. همچنين استان  ي 

هزار نفر را در دست اقدام    19هزار ميليارد تومان و با پيش بيني اشتغال زایي  30سرمایه گذاری  بيش از  

دارد.تعداد زیادی از این طرحها در زمره طرحهای بزرگ ومادرصنعتي ودر سطح كشور قابل طرح مي باشد. 

مي باشد كه محصوالت توليدی آنها به    واحد صنعتي صادرات محور در حال توليد   30استان دارای بيش از  

اقصي نقاط جهان صادر مي گردد .نکته قابل اهميت اینکه طرحهای بزرگي كه در این حوزه درحال اجرا هستند  

 صادرات محور بوده ونقش استان در صادرات محصوالت صنعتي را بصورت جهشي افزایش خواهند داد.   "عمدتا

ی در دست احداث فعال استان به نظر مي رسد صنایع استان به  بر اساس آمار واحدهای فعال و طرحها

سمت توليد مصنوعات چوبي ، شير آالت بهداشتي و توليد كاميون و كشنده  و نيز انواع تایر گرایش بيشتری  

پيدا كرده است و با بررسي روند صدور مجوزهای صنعتي  مشخص مي گردد كه  متقاضيان سرمایه گذاری در   

موضوعات در زنجيره محصوالت توليدی فوق الذكر  رشد بيشتری داشته است و پيش بيني مي  زمينه توليد  

گردد در جهت تکميل زنجيره توليد پاركت و همچنين ایجاد و تکميل خوشه های صنعتي انواع شير االت  

عنوان    بهداشتي و نيز توليد قطعات و ملزومات خودرو سازی صنایع استان مي تواند جهت گيری نماید و به

با بهره برداری از واحدهای در    قطب توليد محصوالت به ویژه ام دی اف و شير االت در سطح ملي مطرح گردد 

 دست اجرا زنجيره تامين كاالهای صنعتي استان  تکميل تر خواهند گردید. 

سال و تاریخ پرشکوه صفویه به عنوان معمار وحدت جغرافيایي و مذهبي    7500تمدن اورارتویي با قدمت  

ایران، وجود ميراث جهاني شيخ صفي الدین اردبيلي، دسترسي كامل در شعاع هفتاد كيلومتری به چهار مولفه  

چشمه گرم و سرد معدني،    110دریا و دشت و كوه و جنگل ، برخورداری از كوه پر بركت سبالن با بيش از  

جنوب استان، برخورداری از امتياز حضور اقوام  -اقليم چهارفصل ، همزماني زمستان و تابستان در محور شمال

ایل»شاهسون« در شمال و   با عنوان  پر جمعيت عشایری  ایل  تالش و همچنين سومين  و  تات، كرد  ترک، 

رزی با توجه به قطبيت استان در این حوزه و وجود  «عشایر كرمانج« در جنوب استان، ظرفيت گردشگری كشاو 

دو شركت مادر تخصصي كشت و صنعت و دامپيروری مغان و پارس، ظرفيت گردشگری زمستاني با داشتن  
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پيست های اسکي متعدد در كنار چشمه های متعدد آب های گرم دامنه سبالن، مناطق بکر یيالقي، ظرفيت  

علي دایي ، وجود پيست اسکي روی چمن،    چون های برند و جهاني  ویژه گردشگری ورزشي با داشتن چهره  

استاندارد، برخورداری از پتانسيل سدها، دریاچه ها    های   ، ورزشگاهكشور   طوالني ترین رینگ های پياده روی 

، رودخانه ها در حوزه گردشگری آبي، برخورداری از ظرفيت آیين ها و مناسک خاصي عزاداری عاشورایي در  

گری مذهبي، ظرفيت ممتاز صنایع دستي و هنر های سنتي با داشتن برند جهاني ورني مغان و  حوزه گردش 

روستای هدف ، برخورداری از سومين رتبه مراكز    12منطقه گردشگری و    37شهرهای ملي ورني و گليم،  

کي،  اقامتي كشور، دارا بودن تاسيسات و جاذبه های نوین گردشگری همچون پل های معلق، پيست های اس 

تله كابين، تله سيژ و اقامتگاه های بومگردی متنوع با مصالح بوم آورد و ده ها امتياز و جاذیه در حوزه گردشگری  

 استان اردبيل است. از هزاران ظرفيت استان تاریخ،طبيعت و تمدن و فرهنگ يیک

  و   توليد   جهش  برنامه   در   شده   ترسيم   اهداف   كردن  اجرایي   و   تحقق   برای   پيگيری  تداوم   در  گزارش   این

  منظور   به   و  محترم  جمهور  رئيس  تأكيدات  و (  العالي  مدظله )اسالمي  انقالب  معظم  رهبر  منویات  كردن  عملياتي

پروژه های جهش توليد   موانع رفع   و ها برنامه از انحراف ميزان و  قوت و  ضعف نقاط شناسایي و  كنترل، پایش

 . است شده گردآوری استان 

 

 دکتر داود شایقی

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی رئیس 

 و دبیر ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان اردبیل
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 گزارش   کلیات 
 

راهبری درست و مناسب و با همکاری، های موجود و  گیری از همه ظرفیتمدیریت استان با بهره 

و بخش خصوصی،  تشکلو    اجراییهای  تمامی دستگاه   افزاییو هم  تالش های صنفی غیر دولتی 

های دی نو توانم   ها، ظرفیتهامتناسب با ویژگی و راهبردهای  نقشه راه    ، اقدام به تدوین استراتژی

آفرینان عرصه  با مشارکت همه نقشرا  مفید  ثر و  ی مؤهااستان نموده است تا از این طریق بتواند گام

های جهش تولید خود را بر اساس رویکردهایی بردارد. در همین راستا، برنامهاستان  تولید و اشتغال  

ایجاد زنجیره ارزش و افزایش بهره وری تولید، توسعه صنعتی و کشاورزی، استفاده حداکثری    چون:

از ظرفیت های بنگاه های اقتصادی موجود، تکمیل و راه اندازی واحدهای نیمه تمام، صادرات محور 

پایین   صنایع  به  توجه  معکوس، بودن،  مهاجرت  و  روستاییان  مهاجرت  از  جلوگیری  دستی، 

یی مولد و امنیت غذایی و ...، بر شش محور صنعتی، کشاورزی، شیالت، سالمت، علم و زااشتغال 

پایه  گردشگری  و  تعداد  فناوری  اساس،  همین  بر  و  نموده  مبلغ    61گذاری  با    2591/ 8420پروژه 

منعقده با سازمان برنامه    نامه  در قالب تفاهم(،  1به شرح ذیل و براساس جدول شماره )میلیارد تومان  

  تعریف نماید. ودجه کشور و ب

     

 نامه شامل؛ پروژه تفاهم 61مین مالی  میلیارد تومان جهت تأ   2591/ 8420 مبلغ  - الف

تومان  9000/178مبلغ   • مح  ميليارد  از  ملي  بودجه  قالب  ردیف  در  اعتبارات  پرداختي  29ل  ها  جدول 

   .كل كشور  1399قانون بودجه سال   14)مصارف( تبصره 

انه سود تسهيالت  های فني و اعتباری به منظور تأمين یارميليارد تومان در قالب كمک    296/169مبلغ   •

قانون بودجه    14ها )مصارف( تبصره  جدول پرداختي  29ل اعتبارات ردیف  نامه از مح موضوع این تفاهم

 كل كشور.  1399سال 
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 . 1399 ميليارد تومان اعتبارات بودجه استاني استان در قانون بودجه سال 5/4مبلغ  •

 سسه عامل. یه در گردش از محل منابع داخلي مؤميليارد تومان تسهيالت سرما 3250/134مبلغ  •

 سسه عامل.رمایه ثابت از محل منابع داخلي مؤميليارد تومان تسهيالت س  9950/429مبلغ  •

 . يدولت یهابودجه شركت از مين شده ميليارد تومان از منابع مالي تأ صفر مبلغ  •

 سسات و نهادهای عمومي غير دولتي. سط مؤمين شده توتأ ميليارد تومان از منابع مالي  صفر مبلغ  •

 گذاری بخش خصوصي.ميليارد تومان سرمایه   1220/1844مبلغ  •

   

میلیارد تومان(    2591/ 8420نامه )از مبلغ کل تفاهممیلیارد تومان    2408/ 4420مبلغ  تأمین    -ب

  جهت تکمیل گذاران بخش خصوصی  های عامل استان و آورده سرمایهاز طریق منابع داخلی بانک

 نامه شامل؛ تفاهم اقتصادی  پروژه طرح و   44

 سسه عامل.رمایه ثابت از محل منابع داخلي مؤميليارد تومان تسهيالت س  9950/429مبلغ  •

 عامل. سسه یه در گردش از محل منابع داخلي مؤميليارد تومان تسهيالت سرما 3250/134مبلغ  •

 گذاری بخش خصوصي.  ميليارد تومان سرمایه   1220/1844مبلغ  •

 

میلیارد تومان(    183/ 4000پروژه باقیمانده )به میزان    17* الزم به توضیح است که منابع مالی  

میزان    61از   ملی)به  بودجه  اعتبارات  ردیف  از طریق  اعتبارات    178/ 9000پروژه  تومان(،  میلیارد 

 گردد. میلیارد تومان(، تأمین می 4/ 5000استانی)به میزان  
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 )بر اساس تفاهم انمه منعقد شده(  1399در سال  لی استان اردب دیجهش تول یپروژه ها ( : اسایم1جدول مشاره)
ف 

ردی
 

 عنوان پروژه 
پیشرفت 
فیزیکی 
 )درصد( 

افزایش 
 اشتغال
 )نفر(

 دالر(  –میلیون ریال و ارزی  -اعتبارات الزم برای تکمیل پروژه )ریالی
بانک متولی 

 تسهیالت

نام 
دستگاه 

 متولی
 اعتبارات 

 بودجه 
 ملی 

 اعتبارات 
 بودجه

 استانی 

گذاری سرمایه  سرمایه تسهیالت
 بخش خصوصی

جمع کل          
 ثابت  در گردش  )ریال(

 - - 25918420 18441220 4299950 1343250 45000 1789000 6354 - جمع کل -

1 
بهره برداری از طرح  

توليد داروهای گياهي  
 اميد فارمد پارسيان 

 صمت  بانک ملي  12250000 12000000 250000    1000 60

2 
 فوالد سپهر سبالن 
 )توليد ميلگرد  
 و نبشي و ..(

100 40   150000   150000 
بانک صنعت،  

 معدن 
 صمت 

3 

طرح توسعه خط  
توليد پریفورم  

های)شركت مهرآب  
 بهشت( 

 صمت  بانک ملت  2230000 2200000  30000   10 100

4 
توليد شيرآالت  

 بهداشتي 
 )خالق آبنوش( 

 صمت  بانک سپه  100000   100000   50 100

5 
توليد شيرآالت  
بهداشتي)ساروج  
 سازان ساواالن( 

100 50   30000   30000 
بانک صنعت،  

 معدن 
 صمت 

6 
توليد شيرآالت  

 بهداشتي 
 )آویسا نامي پاشازاده( 

 صمت  بانک صادرات  150000   150000   50 100

7 
توليد سرم تزریقي  

 انساني 
 )آرتا طب بهسان قلب( 

 صمت  بانک ملي  500000  500000    220 65

 توليد انواع كریستال  8
 )آرتا نمين سبز( 

 صمت  بانک ملي  2000000  2000000    1900 60

9 
 پارچه چادر مشکي 
)نساجي ستاره  

 اردبيل( 
 صمت  بانک ملي  200000   200000   40 100

 معدني  توليد آب 10
 )پاک آب سبالن( 

 صمت  بانک ملي  100000   100000   40 100

 توليد نئوپان   11
 و ام دی اف)خلخال( 

25 250   100000 400000  500000 
صنعت و  بانک 

 معدن 
 صمت 

 توليد متانول 12
 )آرتا انرژی( 

75 600    50000 3500000 3550000 
بانک صنعت و  

 معدن 
 صمت 

13 
توليد انواع الستيک  
 های سبک و سنگين 
 )مجتمع آرتاویل تایر( 

100 500   50000  450000 500000 
بانک صنعت و  

 معدن 
 صمت 

14 
توليد سموم آفات قزل  

 ليان شيمي 
 صولت( )آقای  

 صمت  بانک ملت  400000 100000 300000    100 61
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ف 
ردی

 

 عنوان پروژه 
پیشرفت 
فیزیکی 
 )درصد( 

افزایش 
 اشتغال
 )نفر(

 دالر(  –میلیون ریال و ارزی  -اعتبارات الزم برای تکمیل پروژه )ریالی
بانک متولی 

 تسهیالت

نام 
دستگاه 

 متولی
 اعتبارات 

 بودجه 
 ملی 

 اعتبارات 
 بودجه

 استانی 

گذاری سرمایه  سرمایه تسهیالت
 بخش خصوصی

جمع کل          
 ثابت  در گردش  )ریال(

15 
توليد پروفيل های  
فوالدی)شركت آرتا  

 فوالد شمالغرب( 
 صمت  بانک ملي  180000 50000 130000    45 60

16 
توليد پودر و عصاره  

 شيرین بيان 
 )اكسيرگنج ایرانيان(  

 بانک ملي  390000  390000    120 25
جهاد  

 كشاورزی 

17 
پرورش و اصالح نژاد  

 دام سبک  
 )آقای ابراهيم باقي( 

 بانک سپه  35000 20000 15000    3 85
جهاد  

 كشاورزی 

 فرآوری بادام  18
 ) احمد اقائي ( 

40 3   2400 12000  14400 
بانک  

 كشاورزی 
جهاد  

 كشاورزی 

19 
 توليد كود كشاورزی 

)شركت آذر كود مغان  
 دكتر آذرمي(

30 3   5000 10000  15000 
بانک  

 كشاورزی 
جهاد  

 كشاورزی 

20 
كارخانه جوجه كشي  

 جوجه یک روزه  
 )آرتا جوجه( 

70 15   90000 50000  140000 
بانک  

 كشاورزی 
جهاد  

 كشاورزی 

پرورش مرغ تخم گذار   21
 )نقي رحمت زاده( 

85 7   45200  11300 56500 
بانک  

 كشاورزی 
جهاد  

 كشاورزی 

  تر  خشکاندن ذرت 22
 صور آذر( )نجف اله  

100 6   24000  6000 30000 
بانک  

 كشاورزی 
جهاد  

 كشاورزی 

   كشتارگاه دام 23
 )اصغر رحيمي( 

15 8   20000 60000 20000 100000 
بانک  

 كشاورزی 
جهاد  

 كشاورزی 

24 

سورتينگ و بسته  
  بندی سيب زميني
)عليرضا احمدی  

 سلطان آباد( 

10 2   800 9500 2700 13000 
بانک  

 كشاورزی 
جهاد  

 كشاورزی 

25 

پرورش گوسفند  
داشتي)شركت كشت  
و صنعت سریر پارس  

 مشکين(

50 8   5000 20000 6000 31000 
بانک  

 كشاورزی 
جهاد  

 كشاورزی 

26 

 پرورش گاو شيری 
)شركت كشت و  

صنعت و دامپروری  
 اوراسيا( 

40 7   8000 48000 14000 70000 
بانک  

 كشاورزی 
جهاد  

 كشاورزی 

گوسفند  پرورش  27
 )راميز سودی(  داشتي

100 4   3850 7650 2900 14400 
بانک  

 كشاورزی 
جهاد  

 كشاورزی 

28 
  توسعه سردخانه
)شركت فرشاد  

 ساواالن( 
60 3   3200 12800 4000 20000 

بانک  
 كشاورزی 

جهاد  
 كشاورزی 

29 
 پرورش گاو شيری 
)غالمعلي كمالي  

 گيگلو( 
100 6   7000 5000 3000 15000 

بانک  
 كشاورزی 

جهاد  
 كشاورزی 

پرورش مرغ تخم گذار   30
 ) لطيفه فتحي( 

100 4   28000  7000 35000 
بانک  

 كشاورزی 
جهاد  

 كشاورزی 
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ف 
ردی

 

 عنوان پروژه 
پیشرفت 
فیزیکی 
 )درصد( 

افزایش 
 اشتغال
 )نفر(

 دالر(  –میلیون ریال و ارزی  -اعتبارات الزم برای تکمیل پروژه )ریالی
بانک متولی 

 تسهیالت

نام 
دستگاه 

 متولی
 اعتبارات 

 بودجه 
 ملی 

 اعتبارات 
 بودجه

 استانی 

گذاری سرمایه  سرمایه تسهیالت
 بخش خصوصی

جمع کل          
 ثابت  در گردش  )ریال(

31 
بسته بندی بذر و ذرت  

 خشک كني 
 )صمد سالم نوشنق( 

100 6   24000  6000 30000 
بانک  

 كشاورزی 
جهاد  

 كشاورزی 

32 
پرورش مرغ تخم گذار  

) شركت مرغداری  
 ثاراهلل( امت 

100 5   23600  6000 29600 
بانک  

 كشاورزی 
جهاد  

 كشاورزی 

پرورش مرغ گوشتي   33
 )حسين بایرامي( 

100 2   3350  850 4200 
بانک  

 كشاورزی 
جهاد  

 كشاورزی 

34 
پرورش مرغ گوشتي  
)شركت تعاوني الله  

 چمن( 
100 2   2400  600 3000 

بانک  
 كشاورزی 

جهاد  
 كشاورزی 

 شيری پرورش گاو  35
 )اتابک عبادی( 

100 5   5370  1350 6720 
بانک  

 كشاورزی 
جهاد  

 كشاورزی 

36 
بسته بندی غالت،  

حبوبات و برنج)شركت  
 آرتا كجران سبالن( 

100 3   1500  500 2000 
بانک  

 كشاورزی 
جهاد  

 كشاورزی 

37 
 فرآوری بادام زميني
) شركت بازرگاني  
 مهرآفتاب وطن ( 

100 10   40000  10000 50000 
بانک  

 كشاورزی 
جهاد  

 كشاورزی 

38 

 فرآوری بادام زميني
)شركت كشت  

وصنعت ذرت سبز  
 مغان( 

100 9   40000  10000 50000 
بانک  

 كشاورزی 
جهاد  

 كشاورزی 

39 
  بسته بندی عسل
)شركت آرتاویل  
 كنسرو سبالن( 

100 11   13500  3500 17000 
بانک  

 كشاورزی 
جهاد  

 كشاورزی 

گوشتي  پرورش مرغ  40
 )كریم برجي( 

100 2   1680  420 2100 
بانک  

 كشاورزی 
جهاد  

 كشاورزی 

41 
  پرواربندی گوساله

)داور محسن نيافرد  
 كلور( 

100 2   9600  2400 12000 
بانک  

 كشاورزی 
جهاد  

 كشاورزی 

پرورش مرغ گوشتي   42
 )آرش عزیزیان( 

100 3   10800  2700 13500 
بانک  

 كشاورزی 
جهاد  

 كشاورزی 

مجموعه گردشگری   43
 دربند هير 

 بانک ملي  37000  30000   7000 50 45
ميراث  
 فرهنگي

مجموعه گردشگری   44
 مزرعه آرتان 

 بانک ملي  15000   15000   50 90
ميراث  
 فرهنگي

ميراث    24000     24000 0 10 تکميل دریاچه مغان  45
 فرهنگي

 راهداری   200000     200000 0 40 آلوارس  -راه سرعين 46

47 

زیرساختهای منطقه  
گردشگری روستای  

 بيله درق 
 درق(  بيله- )راه سرعين

 راهداری   30000    10000 20000 0 95
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ف 
ردی

 

 عنوان پروژه 
پیشرفت 
فیزیکی 
 )درصد( 

افزایش 
 اشتغال
 )نفر(

 دالر(  –میلیون ریال و ارزی  -اعتبارات الزم برای تکمیل پروژه )ریالی
بانک متولی 

 تسهیالت

نام 
دستگاه 

 متولی
 اعتبارات 

 بودجه 
 ملی 

 اعتبارات 
 بودجه

 استانی 

گذاری سرمایه  سرمایه تسهیالت
 بخش خصوصی

جمع کل          
 ثابت  در گردش  )ریال(

48 
 زیرساخت های 

منطقه گردشگری   
 دریاچه سوها 

 راهداری   30000    10000 20000 0 10

49 

زیرساخت های  
گردشگری سایت  
پاراگالیدر منطقه  
 گولي بالغ بيله سوار 

 راهداری   15000    5000 10000 0 10

50 
 زیرساخت  

مجموعه گردشگری  
 مروارید آزادی 

 راهداری   8000     8000 0 50

ایجاد كمربند طالئي   51
 قوتورسویي -سردابه

 راهداری   0     50000 0 70

52 
تجهيز طرح های  

دانش بنيان دانشگاه  
 های استان اردبيل 

علم  پارک   40000     40000 50 50
 و فناوری 

53 
توسعه پروژه های  

مردمي پایگاه اقتصاد  
 مقاومتي بسيج استان 

 سپاه   50000    20000 30000 50 25

54 
 زیر ساختهای 

شهرک صنعتي   
 اردبيل   2شماره 

20 0 100000     100000  
شهرک  
های  
 صنعتي

55 
 پست برق فندقلو 

و مشکين شهر و   
 شهرک صنعتي

توزیع     200000     200000 0 40
 برق 

برق منطقه ویژه   56
 اقتصادی نمين 

توزیع     100000     100000 0 40
 برق 

راه و    300000     300000 0 50 درام -احداث راه كلور 57
 شهرسازی 

 بهسازی محور   58
 سربند -پارس آباد

راه و    300000     300000 0 50
 شهرسازی 

 احداث راه  59
 آرموداق -كریق 

راه و    30000     30000 0 80
 شهرسازی 

آب منطقه    150000     150000 0 50 سد عنبران  60
 ای

 زیر ساخت  61
 گلخانه ای پارس آباد  

جهاد    200000     200000 1000 50
 كشاورزی 

 - - 25918420 18441220 4299950 1343250 45000 1789000 6354 - جمع کل -
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 فصل دوم: 
  تفکیکبه  گزارش پروژه ها

 استان  دستگاه های اجرایی 
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 دستگاه  10تسهیالت جهش تولید از سوی  و    ملی  اعتباراتمندی از  برای بهره پروژه    61تعداد  

میراث فرهنگی،  اداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان  اجرایی شامل:

اداره ،  سازمان بسیج سازندگی سپاه استان،  اداره کل راه و شهرسازی،  صنایع دستی و گردشگری

استان، شرکت شهرک های صنعتی استان، پارک علم و فناوری  ای،  کل راهداری و حمل و نقل جاده 

در فهرست نهایی جهش تولید قرار    شرکت توزیع نیروی برق استان، شرکت آب منطقه ای استان

 . گرفته است

   

به    )صنعیت، کشاورزی و گردشگری(ها و طرح های اقتصادی  پروژهگزارش    الف :   
 تفکیک دستگاه های اجرایی 

 
  )اعم از صنعتي،كشاورزی و گردشگری(طرح اقتصادی  پروژه،  44پروژه جهش توليد استان، تعداد    61از بين  

و نمودارهای    (2به شرح جدول شماره)نفر    6314ميليارد تومان و اشتغال زایي بيش از    32/564با اعتبار بالغ بر  

كليه    معرفي و   ،(سرمایه درگردش و ثابتجهش توليد)از تسهيالت    مي باشد كه برای استفاده(  2و1شماره)

  دستگاهمجری طرح،  ارداد عامليت بين  قر  برای عقد (،  با تالش تيم اقتصادی استان)تشریفات اداری و بانکي  

   .است شده های عامل نهایياجرایي و بانک

 

 جهش تولید  و طرح های اقتصادی هابرش دستگاهی پروژه ( :2) مشاره جدول

  تعداد دستگاه اجرایی نام  
 پروژه

 سرمایه در گردش 
 )میلیارد تومان(

 سرمایه ثابت 
 )میلیارد تومان(

جمع منابع 
 مورد نیاز

اشتغال   تعداد
 )نفر( 

 1259 8200/105 63/ 9950 8250/41 27 سازمان جهاد كشاورزی 

 4895 454 363 91 15 سازمان صنعت، معدن و تجارت

كل ميراث فرهنگي،  اداره
 گردشگری و صنایع دستي 

2 5/1 3 5/4 160 

 6314 564/ 3200 429/ 9950 134/ 3250 44 مجموع 
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 تهسیالت مصوب بخش های اقتصادی استان اردبیل بر اساس تفاهم انمه جهش تولید( : میزان 1منودارمشاره )

 ارقام میلیارد تومان(منودار منایی، )

 
 

 تفاهم انمه  براساسطرح ها و پروژه های بخش های مختلف اقتصادی استان اردبیل  ( : تعداد2منودارمشاره )

 

41/825

91

1/5

63/995

363

3

105/82

454

4/5

1

2

4

8

16

32

64

128

256

512

بخش کشاورزی صنعت بخش  بخش گردشگری

سرمايه ثابت سرمايه در گردش جمع منابع مورد نياز

27
15

2

بخش کشاورزی صنعت، معدن و تجارت بخش  بخش گردشگری
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 تفکیک دستگاه های اجراییبه ( )مل ها و طرح های زیرساخیت  پروژهگزارش  ب :  
  به عنوان پروژه های  (  4و3( و نمودارهای شماره)3به شرح جدول شماره)  پروژه استان نيز  61از    پروژه  18

درصد مبلغ   20و  انجامموافقتنامه   جهش توليد تعریف شده كه تاكنون برای كليه پروژه ها مبادلهزیرساختي 

 است.موافقتنامه نيز ابالغ تخصيص شده 

 

 ها و طرح های مل)زیرساخیت( جهش تولید  ( : برش دستگاهی پروژه3) مشاره جدول

 تعداد دستگاه اجرایی 
 پروژه

 اعتبارات
 بودجه ملی   

 )میلیارد تومان(

اعتبارات بودجه 
 استانی

 )میلیارد تومان(

 جمع منابع 
 مورد نیاز

 تومان()میلیارد  

 20 0 20 1 سازمان جهاد كشاورزی 

 كل ميراث فرهنگي،  اداره
 گردشگری صنایع دستي و 

2 4/2 0 4/2 

 4 0 4 1 پارک علم و فناوری استان 

 10 0 10 1 شركت شهرک های صنعتي استان

 30 0 30 2 شركت توزیع نيروی برق استان

 15 0 15 1 شركت آب منطقه ای استان

 34 5/2 5/31 6 ای راهداری و حمل و نقل جادهكل اداره

 5 2 3 1 سازمان بسيج سازندگي سپاه 

 63 0 63 3 اداره كل راه و شهرسازی استان

 183/ 4 4/ 5 178/ 9 18 مجموع 

 

. 
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 (: میزان اعتبارات مصوب طرح های زیرساخیت استان اردبیل بر اساس تفاهم انمه جهش تولید3منودارمشاره)

 )ارقام میلیارد تومان( 

 
 براساس تفاهم انمه  لیاستان اردب یمصوب دستگاه ها  ی( : تعداد طرح ها و پروژه ها4منودارمشاره)

 

20

2/4
4

10

30

15

31/5

3

63

2/5

2

1

2

4

8

16

32

64

جهاد 

کشاورزي

ميراث 

فرهنگي

پارک علم و 

فناوري

شهرک 

صنعتي

توزيع نيروي

برق

آب منطقه اي  راهداري بسيج 

سازندگي

راه و 

شهرسازي

اعتبارات بودجه ملي اعتبارات بودجه استاني

5%

11%

5%

6%

11%

6%
33%

6%

17%
سازمان جهاد کشاورزي

گري کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشاداره

پارک علم و فناوري استان

صنعتي استان شرکت شهرک هاي 

شرکت توزيع نيروي برق استان

شرکت آب منطقه اي استان

ايکل راهداري و حمل و نقل جادهاداره

سازمان بسيج سازندگي سپاه

اداره کل راه و شهرسازي استان



 1399                                                                                                     پروژه های جهش تولید استان اردبیل گزارش 

 

-    18   -   
 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم: 
 به تفکیک گزارش پروژه ها

 یاقتصاد یبخش ها
 عامل استان یها ابنک و
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اقتصادی می باشد که برای تکمیل و  پروژه    44پروژه جهش تولید استان اردبیل،    61از مجموع  

بانک مالی  منابع  از  آنها  کردن  استان  اجرایی  عامل  ذیلهای  (    5و    4و جداول شماره)    به شرح 

 استفاده شده است. 

 

 ميليارد تومان به بانک كشاورزی  65پروژه سازمان جهاد كشاورزی با مبلغ  25تعداد  •

 ميليارد تومان به بانک صادرات  15مبلغ پروژه سازمان صنعت، معدن و تجارت با  1تعداد  •

 ميليارد تومان به بانک صنعت و معدن   78پروژه  سازمان صنعت، معدن و تجارت با مبلغ  5تعداد  •

 ميليارد تومان به بانک سپه   11.5پروژه سازمان صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزی با مبلغ   2تعداد  •

 ميليارد تومان به بانک ملت   33رت با مبلغ پروژه سازمان صنعت، معدن و تجا 2تعداد  •

پروژه ادارات صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزی و ميراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگری    9تعداد   •

 ميليارد تومان به بانک ملي   3615.5با مبلغ 
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 اورزی و گردشگری ( : طرح های اقتصادی جهش تولید به تفکیک ابنک ها و بخش های صنعیت،کش4جدول مشاره )

دستگاه  نام پروژه ردیف 
 اجرایی 

 بانک
 معرفی شده

 منابع مورد نیاز
 )میلیارد تومان( 

 منابع مورد نیاز
 )میلیون یورو( 

آخرین وضعیت 
 پروژه

 -  - 454 جمع کل )بخش صنعت(

1 
بهره برداری از طرح تولید داروهای گیاهی  

 امید فارمد پارسیان 
صنعت و  

 - 25 بانک ملی  معدن 
نهایی و آماده عقد 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 

2 
 فوالد سپهر سبالن 

 )تولید میلگرد و نبشی و ..( 
صنعت و  

 معدن 

بانک  
صنعت،  

 معدن 
15 - 

نهایی و آماده عقد 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 

3 
 طرح توسعه خط تولید پریفورم های

 )شرکت مهرآب بهشت(  
صنعت و  

 معدن 
 - 3 بانک ملت 

آماده عقد نهایی و 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 

4 
 تولید شیرآالت بهداشتی

 )خالق آبنوش( 
صنعت و  

 معدن 
 - 10 بانک سپه 

نهایی و آماده عقد 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 

5 
 تولید شیرآالت بهداشتی
 )ساروج سازان ساواالن(

صنعت و  
 معدن 

بانک  
صنعت،  

 معدن 
3 - 

نهایی و آماده عقد 
جانبه  قرارداد سه 

 می باشد 

6 
 تولید شیرآالت بهداشتی
 ) آویسا نامی پاشازاده ( 

صنعت و  
 معدن 

بانک  
 - 15 صادرات 

نهایی و آماده عقد 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 

7 
 تولید سرم تزریقی انسانی
 )آرتا طب بهسان قلب( 

صنعت و  
 معدن 

 - 50 بانک ملی 
نهایی و آماده عقد 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 

8 
 تولید انواع کریستال 

 )آرتا نمین سبز( 
صنعت و  

 معدن 
 - 200 بانک ملی 

نهایی و آماده عقد 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 

9 
 پارچه چادر مشکی 

 )نساجی ستاره اردبیل( 
صنعت و  

 معدن 
 - 20 بانک ملی 

نهایی و آماده عقد 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 

10 
 تولید آبمعدنی 

 )پاک آب سبالن( 
صنعت و  

 معدن 
 - 10 بانک ملی 

نهایی و آماده عقد 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 

صنعت و   تولید نئوپان و ام دی اف)خلخال(  11
 معدن 

بانک صنعت  
 - 50 و معدن 

نهایی و آماده عقد 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 

صنعت و   تولید متانول)آرتا انرژی( 12
 معدن 

بانک صنعت  
 - 5 و معدن 

نهایی و آماده عقد 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 

13 
تولید انواع الستیک های سبک و  

 سنگین)مجتمع آرتاویل تایر( 
صنعت و  

 معدن 

بانک صنعت  
 - 5 و معدن 

نهایی و آماده عقد 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 

14 
 تولید سموم آفات قزل لیان شیمی 

 )آقای صولت( 
صنعت و  

 معدن 
 - 30 بانک ملت 

نهایی و آماده عقد 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 

15 
تولید پروفیل های فوالدی)شرکت آرتا فوالد 

 شمالغرب(
صنعت و  

 معدن 
 - 13 بانک ملی 

نهایی و آماده عقد 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 
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دستگاه  نام پروژه ردیف 
 اجرایی 

 بانک
 معرفی شده

 منابع مورد نیاز
 )میلیارد تومان( 

 منابع مورد نیاز
 )میلیون یورو( 

آخرین وضعیت 
 پروژه

 - - 105.82 جمع کل )بخش کشاورزی( 

16 
 تولید پودر و عصاره شیرین بیان 

 ) اکسیرگنج ایرانیان (  
جهاد  

 کشاورزی
 - 39 بانک ملی 

نهایی و آماده عقد 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 

17 
 پرورش و اصالح نژاد دام سبک  

 )آقای ابراهیم باقی( 
جهاد  

 کشاورزی
 - 1.5 بانک سپه 

نهایی و آماده عقد 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 

18 
 فرآوری بادام

 ) احمد اقائی ( 
جهاد  

 کشاورزی

بانک  
 - 1.44 کشاورزی

نهایی و آماده عقد 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 

19 
 تولید کود کشاورزی 

 )شرکت آذر کود مغان دکتر آذرمی(
جهاد  

 کشاورزی

بانک  
 - 1.5 کشاورزی

نهایی و آماده عقد 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 

20 
 کارخانه جوجه کشی جوجه یک روزه 

 )آرتا جوجه( 
جهاد  

 کشاورزی

بانک  
 - 14 کشاورزی

نهایی و آماده عقد 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 

21 
 پرورش مرغ تخم گذار

 )نقی رحمت زاده(  
جهاد  

 کشاورزی

بانک  
 - 4.52 کشاورزی

نهایی و آماده عقد 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 

22 
 خشکاندن ذرت تر

 )نجف اله صور آذر(
جهاد  

 کشاورزی

بانک  
 - 2.4 کشاورزی

نهایی و آماده عقد 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 

23 
 کشتارگاه دام 

 )اصغر رحیمی( 
جهاد  

 کشاورزی

بانک  
 - 8 کشاورزی

نهایی و آماده عقد 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 

24 
 سورتینگ و بسته بندی سیب زمینی

 آباد( )علیرضا احمدی سلطان 
جهاد  

 کشاورزی

بانک  
 - 1.03 کشاورزی

نهایی و آماده عقد 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 

25 
 پرورش گوسفند داشتی 

 )شرکت کشت و صنعت سریر پارس مشکین( 
جهاد  

 کشاورزی

بانک  
 - 2.5 کشاورزی

نهایی و آماده عقد 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 

26 
 پرورش گاو شیری 

 دامپروری اوراسیا( )شرکت کشت و صنعت و 
جهاد  

 کشاورزی

بانک  
 - 5.6 کشاورزی

نهایی و آماده عقد 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 

27 
 پرورش گوسفند داشتی 

 )رامیز سودی( 
جهاد  

 کشاورزی

بانک  
 - 1.15 کشاورزی

نهایی و آماده عقد 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 

28 
 توسعه سردخانه 

 )شرکت فرشاد ساواالن(
جهاد  

 کشاورزی

بانک  
 - 1.6 کشاورزی

نهایی و آماده عقد 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 

29 
 پرورش گاو شیری 

 )غالمعلی کمالی گیگلو( 
جهاد  

 کشاورزی

بانک  
 - 1.2 کشاورزی

نهایی و آماده عقد 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 

30 
 پرورش مرغ تخم گذار 

 ) لطیفه فتحی(
جهاد  

 کشاورزی

بانک  
 - 2.8 کشاورزی

نهایی و آماده عقد 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 

31 
 بسته بندی بذر و ذرت خشک کنی

 )صمد سالم نوشنق( 
جهاد  

 کشاورزی

بانک  
 - 2.4 کشاورزی

نهایی و آماده عقد 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 
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دستگاه  نام پروژه ردیف 
 اجرایی 

 بانک
 معرفی شده

 منابع مورد نیاز
 )میلیارد تومان( 

 منابع مورد نیاز
 )میلیون یورو( 

آخرین وضعیت 
 پروژه

32 
 پرورش مرغ تخم گذار 

 ) شرکت مرغداری امت ثاراهلل( 
جهاد  

 کشاورزی

بانک  
 - 2.36 کشاورزی

نهایی و آماده عقد 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 

33 
 پرورش مرغ گوشتی  

 )حسین بایرامی( 
جهاد  

 کشاورزی

بانک  
 - 0.335 کشاورزی

نهایی و آماده عقد 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 

34 
 پرورش مرغ گوشتی 

 )شرکت تعاونی الله چمن( 
جهاد  

 کشاورزی

بانک  
 - 0.24 کشاورزی

نهایی و آماده عقد 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 

35 
 پرورش گاو شیری 

 )اتابک عبادی( 
جهاد  

 کشاورزی

بانک  
 - 0.537 کشاورزی

نهایی و آماده عقد 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 

36 
 بسته بندی غالت، حبوبات و برنج

 )شرکت آرتا کجران سبالن( 
جهاد  

 کشاورزی

بانک  
 - 0.15 کشاورزی

نهایی و آماده عقد 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 

37 
 فرآوری بادام زمینی 

 ) شرکت بازرگانی مهرآفتاب وطن (
جهاد  

 کشاورزی

بانک  
 - 4 کشاورزی

نهایی و آماده عقد 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 

38 
 فرآوری بادام زمینی 

 ) شرکت کشت و صنعت ذرت سبز مغان (
جهاد  

 کشاورزی

بانک  
 - 4 کشاورزی

عقد نهایی و آماده 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 

39 
 بسته بندی عسل 

 )شرکت آرتاویل کنسرو سبالن( 
جهاد  

 کشاورزی

بانک  
 - 1.35 کشاورزی

نهایی و آماده عقد 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 

40 
 پرورش مرغ گوشتی  

 )کریم برجی( 
جهاد  

 کشاورزی

بانک  
 - 0.168 کشاورزی

نهایی و آماده عقد 
قرارداد سه جانبه  

 باشد می 

41 
 پرواربندی گوساله 

 )داور محسن نیافرد کلور( 
جهاد  

 کشاورزی

بانک  
 - 0.96 کشاورزی

نهایی و آماده عقد 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 

42 
 پرورش مرغ گوشتی  

 )آرش عزیزیان( 
جهاد  

 کشاورزی

بانک  
 - 1.08 کشاورزی

نهایی و آماده عقد 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 

 - - 4.5 گردشگری(جمع کل) بخش  

 مجموعه گردشگری دربند هیر  43
میراث 
 فرهنگی 

 - 3 بانک ملی 
نهایی و آماده عقد 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 

میراث  مجموعه گردشگری مزرعه آرتان  44
 فرهنگی 

 - 1.5 بانک ملی 
نهایی و آماده عقد 
قرارداد سه جانبه  

 می باشد 

 - - 564.32 جمع کل 
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 استان)براساس تفاهم انمه امضا شده( دیجهش تول یپروژه ها یکیزیف رشفتی( : گزارش پ5مشاره)جدول 

 های پروژه عنوان  ردیف 
 نامه تفاهم

پیشرفت  
 فیزیکی)درصد( 

تعداد 
 اشتغال

 بخش صنعت

1 
بهره برداری از طرح تولید داروهای گیاهی  

 امید فارمد پارسیان 
* 60 1000 

2 
 فوالد سپهر سبالن

 * )تولید میلگرد و نبشی و ..(
 درصد 100

 )سرمایه در گردش( 
40 

3 
طرح توسعه خط تولید پریفورم های  

 * )شرکت مهرآب بهشت( 
 درصد100

 )سرمایه در گردش(  
10 

4 
 تولید شیرآالت بهداشتی 

 * )خالق آبنوش( 
 درصد 100

 )سرمایه در گردش( 
50 

5 
 تولید شیرآالت بهداشتی 

 * ساواالن( )ساروج سازان  
 درصد100

 )سرمایه در گردش(  
50 

6 
 تولید شیرآالت بهداشتی 
 * ) آویسا نامی پاشازاده ( 

 درصد100
 )سرمایه در گردش(  

50 

7 
 تولید سرم تزریقی انسانی 
 220 65 * )آرتا طب بهسان قلب( 

8 
 تولید انواع کریستال

 1900 60 * )آرتا نمین سبز( 

9 
 پارچه چادر مشکی 

 * ستاره اردبیل()نساجی 
 افزایش تولید 

 درصد(  85)
40 

10 
 تولید آبمعدنی 

 * )پاک آب سبالن( 
 درصد 100

 )سرمایه در گردش( 
40 

11 
 تولید نئوپان و ام دی اف 

 250 25 * )خلخال(

12 
 تولید متانول
 600 75 * )آرتا انرژی( 

13 
  تولید انواع الستیک های سبک و سنگین

 * )مجتمع آرتاویل تایر( 
 درصد 100

 )سرمایه در گردش( 
500 

14 
 تولید سموم آفات قزل لیان شیمی

 100 61 * )آقای صولت(

15 
 تولید پروفیل های فوالدی 

 45 60 * )شرکت آرتا فوالد شمالغرب( 

 زیر ساختهای شهرک صنعتي  16
 0 20 * اردبيل  2شماره  
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 های پروژه عنوان  ردیف 
 نامه تفاهم

پیشرفت  
 فیزیکی)درصد( 

تعداد 
 اشتغال

 اورزیبخش کش

 1000 50 * زیر ساخت گلخانه ای پارس آباد 17

18 
 تولید پودر و عصاره شیرین بیان 

 120 25 * ) اکسیرگنج ایرانیان (  

19 
 پرورش و اصالح نژاد دام سبک 

 3 85 * )آقای ابراهیم باقی(  

20 
 فرآوری بادام

 3 40 * ) احمد اقائی ( 

21 
 تولید کود کشاورزی 

 3 30 * )شرکت آذر کود مغان دکتر آذرمی(

22 
 روزهکارخانه جوجه کشی جوجه یک  

 15 70 * )آرتا جوجه(  

23 
 پرورش مرغ تخم گذار

 7 85 * )نقی رحمت زاده(  

24 
 خشکاندن ذرت تر
 * )نجف اله صور آذر(

 درصد100
 )سرمایه در گردش(  

6 

25 
 کشتارگاه دام 

 8 15 * )اصغر رحیمی( 

26 
 سورتینگ و بسته بندی سیب زمینی

 2 10 * )علیرضا احمدی سلطان آباد( 

27 
 پرورش گوسفند داشتی 

 8 50 * )شرکت کشت و صنعت سریر پارس مشکین( 

28 
 پرورش گاو شیری 

 7 40 * )شرکت کشت و صنعت و دامپروری اوراسیا( 

29 
 پرورش گوسفند داشتی 

 * )رامیز سودی( 
 درصد 100

 )سرمایه در گردش( 
4 

30 
 توسعه سردخانه 

 3 60 * )شرکت فرشاد ساواالن(

31 
 شیری پرورش گاو  

 * )غالمعلی کمالی گیگلو( 
 درصد 100

 )سرمایه در گردش( 
6 

32 
 پرورش مرغ تخم گذار 

 * ) لطیفه فتحی(
 درصد 100

 )سرمایه در گردش( 
4 

33 
 بسته بندی بذر و ذرت خشک کنی

 * )صمد سالم نوشنق( 
 درصد 100

 )سرمایه در گردش( 
6 
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 های پروژه عنوان  ردیف 
 نامه تفاهم

پیشرفت  
 فیزیکی)درصد( 

تعداد 
 اشتغال

34 
 پرورش مرغ تخم گذار

 * ) شرکت مرغداری امت ثاراهلل(  
 درصد 100

 )سرمایه در گردش( 
5 

35 
 پرورش مرغ گوشتی 

 * )حسین بایرامی(  
 درصد100

 )سرمایه در گردش(  
2 

36 
 پرورش مرغ گوشتی 

 * )شرکت تعاونی الله چمن( 
 درصد100

 )سرمایه در گردش(  
2 

37 
 پرورش گاو شیری 

 * )اتابک عبادی( 
 درصد 100

 )سرمایه در گردش( 
5 

38 
 بسته بندی غالت، حبوبات و برنج

 * )شرکت آرتا کجران سبالن( 
 درصد 100

 )سرمایه در گردش( 
3 

39 
 فرآوری بادام زمینی 

 * ) شرکت بازرگانی مهرآفتاب وطن (
 درصد100

 )سرمایه در گردش(  
10 

40 
 فرآوری بادام زمینی 

 * ) شرکت کشت و صنعت ذرت سبز مغان (
 درصد100

 )سرمایه در گردش(  
9 

41 
 بسته بندی عسل 

 * )شرکت آرتاویل کنسرو سبالن( 
 درصد100

 )سرمایه در گردش(  
11 

42 
 پرورش مرغ گوشتی 

 * )کریم برجی(  
 درصد100

 )سرمایه در گردش(  
2 

43 
 پرواربندی گوساله 

 * )داور محسن نیافرد کلور( 
 درصد 100

 )سرمایه در گردش( 
2 

44 
 مرغ گوشتی پرورش 

 * )آرش عزیزیان(  
 درصد 100

 )سرمایه در گردش( 
3 

 بخش گردشگری

 50 45 * مجموعه گردشگری دربند هیر  45

 50 90 * مجموعه گردشگری مزرعه آرتان 46

 0 10 * تکمیل دریاچه مغان 47

 بخش راه و راهداری 

 0 40 * آلوارس -راه سرعین  48

49 
 زیرساختهای منطقه گردشگری  

 0 25 * بیله درق(-روستای بیله درق )راه سرعین 

50 
 زیرساخت های منطقه گردشگری 

 0 10 * دریاچه سوها 
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 های پروژه عنوان  ردیف 
 نامه تفاهم

پیشرفت  
 فیزیکی)درصد( 

تعداد 
 اشتغال

51 
زیرساخت های گردشگری سایت پاراگالیدر 

 0 10 * منطقه گولی بالغ بیله سوار 

 0 50 * زیرساخت مجموعه گردشگری مروارید آزادی 52

 0 70 * قوتورسویی - کمربند طالئی سردابهایجاد  53

 0 50 * درام -احداث راه کلور 54

 0 50 * سربند -بهسازی محور پارس آباد 55

 0 80 * آرموداق -احداث راه کریق 56

 بخش علم و فناوری 

 تجهیز طرح های دانش بنیان  57
 50 50 * دانشگاه های استان اردبیل 

 بخش آب 

 0 50 * سد عنبران  58

 بخش برق

 پست برق فندقلو و مشکین شهر 59
 و شهرک صنعتی  

* 40 0 

 0 40 * برق منطقه ویژه اقتصادی نمین 60

 بخش پروژه های بسیج مردمی

 توسعه پروژه های مردمی   61
 50 25 * پایگاه اقتصاد مقاومتی بسیج استان

 6354 - 61 مجموع 
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 فصل چهارم: 
 نیآفر تحول  یگزارش طرح ها

 استان   دیو بزرگ جهش تول 
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 طرح ها و پروژه های تحول آفرین بزرگ جهش تولید استان اردبیل  
 )براساس تفاهم نامه منعقد شده(

 
 :  (اپرسیان فارمد امید )رشکتگیاهی داروهای  تولید طرح. 1   

استراتژیک بودن دارو برای  ظرفيت بالقوه استان در توليد گياهان دارویي)به دليل تنوع اقليمي خاص(،  

كشور و وجود بازار بکر در كشورهای حوزه قفقاز)به دليل عدم توليد دارو در كشورهای حوزه قفقاز( به منظور  

صادرات محصول، ایجاد این واحد توليدی را در استان جذاب كرده است. بر این اساس طرح توليد داروهای  

ت های مهم توليد دارو در كشور محسوب مي شود( با ظرفيت  گياهي اميد فارمد پارسيان )كه یکي از شرك

درصد پيشرفت   60اردبيل شروع شده و اكنون با  2در شهرک صنعتي فاز   1397تن در سال   17000بيش از 

ميليون دالر خریداری شده( مي باشد.    10فيزیکي در مرحله نصب ماشين آالت خط توليد )كه با هزینه بالغ بر  

  25ميليارد تومان توسط شركت مربوطه تامين گردیده و فقط مبلغ    1200ن طرح بالغ بر  كليه هزینه های ای

ميليارد تومان )سرمایه ثابت( از محل جهش توليد در نظر گرفته شده كه در صورت تامين اعتبار پيش بيني  

 ری برسد.نفر به بهره بردا 1000و با اشتغال مستقيم بيش از   1400مي شود این طرح در خرداد ماه سال 

 

 : اپرسیان فارمد امید رشکت مشکالت 
استان   اقتصادی  تيم  توسط  بانکي طرح،  و  اداری(  بروكراسي  و  استعالم ها  از  اداری)اعم  كليه مشکالت 

تامين   برای  بانک  و  اجرایي، مجری طرح  بين دستگاه  قرارداد عامليت    25مرتفع گردیده و در مرحله عقد 

اشد. تنها مشکل این واحد توليدی كه توسط مسئولين استاني پيگيری ولي  ميليارد تومان )سرمایه ثابت( مي ب

ليتر در ثانيه از سوی وزارت نيرو مي    10منتج به نتيجه نشده است، تخصيص آب موردنياز طرح به ميزان  

 باشد. 
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   :(سبالن سهپر  فوالد)رشکت .. و نبیش و میلگرد تولیدطرح . 2 
(  2نفر در شهرک صنعتي فاز) 270سال و با اشتغال پایدار و مستقيم  تن در  30000این طرح با ظرفيت 

توليد خود را آغاز نموده است. به دليل نياز باالی مصرف داخل كشور و زمينه مناسب    1385اردبيل از سال  

تن در سال به عنوان    5000صادرات محصول ، ارزآوری باالی آن ، توجيه اقتصادی طرح ، با افزایش ظرفيت  

  ز پروژه های مهم جهش توليد استان انتخاب شده است.یکي ا

 

 : سبالن سهپر  رشکت فوالد  مشکالت 
كليه مشکالت اداری)اعم از استعالم ها و بروكراسي اداری( و بانکي طرح، توسط تيم اقتصادی استان   

مين اعتبار  مرتفع گردیده و در مرحله عقد قرارداد عامليت بين دستگاه اجرایي، مجری طرح و بانک برای تا

ميليارد تومان )سرمایه در گردش( مي باشد. پيش بيني مي شود این طرح در اسفند    15جهش توليد به ميزان  

نفر به بهره برداری برسد. البته الزم به توضيح است كه طرح   40و با افزایش اشتغال مستقيم    1399ماه سال 

درصد در حال اجرا    35با پيشرفت فيزیکي    1400برابری برای سال    2توسعه این شركت برای افزایش توليد  

 مي باشد.  
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 . طرح تولید شیرآالت هبداشیت)رشکت خالق آبنوش( : 3 

هزار عدد در سال و با اشتغال    600طرح توليد شيرآالت بهداشتي توسط شركت خالق آبنوش با ظرفيت  

در حال توليد مي باشد. به دليل بازار فروش مناسب در داخل كشور و   1397نفر از سال  60پایدار و مستقيم  

، دارای توجيه اقتصادی بوده و   نيز نزدیکي به بازار قفقاز و زمينه مناسب صادرات محصول و ارزآوری باالی آن 

 عدد در سال، جزو یکي از پروژه های مهم جهش توليد استان انتخاب گردیده است.    50000با افزایش ظرفيت  

 

 : رشکت خالق آبنوش  مشکالت 
كليه مشکالت اداری)اعم از استعالم ها و بروكراسي اداری( و بانکي طرح، توسط تيم اقتصادی استان   

در صورت  در مرحله عقد قرارداد عامليت بين دستگاه اجرایي، مجری طرح و بانک مي باشد.  مرتفع گردیده و  

ميليارد تومان سرمایه در گردش، پيش بيني مي شود افزایش ظرفيت   10تامين اعتبار جهش توليد به ميزان 

 . نفر به بهره برداری برسد  50، با افزایش اشتغال مستقيم  1399این طرح در اسفند ماه سال  
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 . طرح تولید شیرآالت هبداشیت)رشکت ساروج سازان ساواالن( : 4 
هزار عدد در سال و با اشتغال    150با ظرفيت    ساروج سازان ساواالنتوليد شيرآالت بهداشتي شركت  طرح  

در حال توليد مي باشد. به دليل بازار فروش مناسب در داخل كشور و   1397نفر از سال  50پایدار و مستقيم 

نيز نزدیکي به بازار قفقاز و زمينه مناسب صادرات محصول و ارزآوری باالی آن، طرح دارای توجيه اقتصادی  

عدد در سال، به عنوان یکي از پروژه های جهش توليد استان انتخاب    150000بوده و  با افزایش ظرفيت  

ذار طرح صورت گرفته، در صورت  با توجه به اینکه عمده تامين مالي موردنياز توسط سرمایه گ  گردیده است.

پيش بيني مي شود افزایش ظرفيت  ميليارد تومان سرمایه در گردش،    3تامين اعتبار جهش توليد به ميزان  

 . نفر به بهره برداری برسد   50و با افزایش اشتغال مستقيم   1399این طرح در اسفند ماه سال  

 

 : رشکت ساروج سازان ساواالن  مشکالت 
كليه مشکالت اداری)اعم از استعالم ها و بروكراسي اداری( و بانکي طرح، توسط تيم اقتصادی استان   

مرتفع گردیده و در مرحله عقد قرارداد عامليت بين دستگاه اجرایي، مجری طرح و بانک مي باشد. در صورت  

ومان سرمایه در گردش، پيش بيني مي شود افزایش ظرفيت  ميليارد ت  3تامين اعتبار جهش توليد به ميزان  

 نفر به بهره برداری برسد.  50، با افزایش اشتغال مستقيم  1399این طرح در اسفند ماه سال  
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 . طرح تولید شیرآالت هبداشیت) رشکت آویسا انیم اپشازاده (:  5 
عدد در سال و با اشتغال پایدار و مستقيم  هزار    550با ظرفيت    آویساتوليد شيرآالت بهداشتي شركت  طرح  

در شهرک صنعتي شهرستان گرمي)این شهرستان اكنون قطب بزرگ توليد شيرآالت    1397نفر از سال  180

بهداشتي در كشور مي باشد( در حال توليد مي باشد. به دليل اشتغال باالی طرح، بازار فروش مناسب در داخل  

ز و زمينه مناسب صادرات محصول، طرح دارای توجيه اقتصادی بوده و با  كشور و نيز نزدیکي به بازار قفقا

   عدد در سال، به عنوان یکي از پروژه های جهش توليد استان انتخاب گردیده است. 75000افزایش ظرفيت 

 

 : رشکت آویسا انیم اپشازاده  مشکالت 
بانکي طر  و  اداری(  بروكراسي  و  استعالم ها  از  اداری)اعم  استان  كليه مشکالت  اقتصادی  تيم  توسط  ح، 

با توجه به  مرتفع گردیده و در مرحله عقد قرارداد عامليت بين دستگاه اجرایي، مجری طرح و بانک مي باشد. 

اینکه عمده تامين مالي موردنياز توسط سرمایه گذار طرح صورت گرفته، در صورت تامين اعتبار جهش توليد  

ردش، پيش بيني مي شود افزایش ظرفيت این طرح در اسفند ماه  ميليارد تومان سرمایه در گ  15به ميزان  

 . نفر به بهره برداری برسد   50و با افزایش اشتغال مستقيم   1399سال 
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 :  (قلب هبسان طب آراترشکت )انسان  تزرییق  رسم   تولید. طرح 6 

عدد در   ميليون  30قلب با ظرفيت  بهسان طب  شركت آرتاتوسط انساني   تزریقي سرم توليد طرح  احداث 

  . درصد پيشرفت فيزیکي دارد   65تاكنون  و  ( اردبيل شروع شده  2در شهرک صنعتي فاز)   1397از سال    ،سال

استراتژیک بودن محصول، نياز  به دليل    این شركت اولين شركت خصوصي توليد سرنگ در كشور مي باشد كه

  نيز جلوگيری از خروج   و   برای صادرات   قفقاز ميليون نفری    300  بکر   نزدیکي به بازار شدید بازار داخل كشور،  

نفر اشتغال    220با    این پروژه .  فوق العاده ای برای استان و كشور مي باشد   اقتصادی  از كشور دارای اهميت  ارز

 مي باشد. پروژه های جهش توليد استان  مهمترین و بنيادی ترین   یکي اززایي ثابت و پایدار، 

 

 : قلب هبسان طب رشکت آرات  مشکالت 
استان   اقتصادی  تيم  توسط  بانکي طرح،  و  اداری(  بروكراسي  و  استعالم ها  از  اداری)اعم  كليه مشکالت 

در صورت    كه  اجرایي، مجری طرح و بانک مي باشد مرتفع گردیده و در مرحله عقد قرارداد عامليت بين دستگاه  

به    1400سال    در سه ماهه اول ،  یه ثابت( از محل جهش توليد ميليارد تومان )سرما  50  تسهيالت  تامين اعتبار

      .د يرس خواهد بهره برداری 
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 :  (سزب  منین آراترشکت )کریستال انواع تولید. طرح 7 

در سال از سال    تن  130000با ظرفيت    نمين سبز   شركت آرتا توسط    انواع كریستالتوليد  طرح  احداث  

این طرح به دليل    . درصد پيشرفت فيزیکي دارد  60تاكنون  و  در منطقه ویژه اقتصادی نمين شروع شده    1396

از جمله طرح های بزرگ    نفری   1900نيز اشتغال زایي باالی    و  برای صادرات  قفقازكشورهای حوزه  نزدیکي به  

ميليون دالر ارز)برای    27باالی  با توجه به اینکه سرمایه گذار این پروژ تاكنون  .  و با اهميت استان مي باشد 

به بهره برداری    1399ميليارد تومان هزینه نموده است، فاز اول طرح تا پایان سال  50خرید ماشين آالت( و 

در شش ماهه  كل طرح  ،  ميليارد تومان )سرمایه ثابت(  200  تسهيالت  در صورت تامين اعتبارخواهد رسيد و  

 .تکميل خواهد شد  1400سال اول 

 

 :  سزب منین رشکت آرات  مشکالت 
منطقه ویژه اقتصادی نمين مي باشد. با توجه  الزم در  اساسي ترین مشکل این شركت نبود زیرساخت های  

، تامين برق منطقه ویژه اقتصادی  (مطابق تفاهم نامه امضا شدهکي از پروژه های جهش توليد استان)به اینکه ی

پروژه در    ، اینان(مي باشد. بنابراین در صورت تخصيص كامل اعتبار  ميليارد توم  10  زیرساختينمين)با اعتبار  

كليه مشکالت اداری)اعم از استعالم ها و بروكراسي    ضمناموعد فوق الذكر به بهره برداری خواهد رسيد. و  

اداری( و بانکي طرح، توسط تيم اقتصادی استان مرتفع گردیده و در مرحله عقد قرارداد عامليت بين دستگاه  

 مي باشد.   ميليارد تومان )سرمایه ثابت(  200برای تامين تسهيالت به مبلغ جرایي، مجری طرح و بانک ا
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 . تولید متانول)رشکت آرات انرژی(:8 

نمينشركت   شهرستان  در  بيطرف(  فتحي  خصوصي)آقای  صنعتي  شهرک  در  انرژی  ظرفيت    آرتا  با 

باشد در سال    تن  200000 از سال  این ط  .در حال احداث مي  از    1394رح  درصد    75شروع شده و بيش 

جزو  كارآفریني و توانمندی باالی سرمایه گذار، اشغال و ارزآوری باالی طرح،  پيشرفت فيزیکي دارد . به دليل  

 پروژه های تحول آفرین و بنيادی و با اهميت استان قرار گرفته است.

 

 : رشکت آرات انرژی مشکالت 
  2/ 2  مبلغ  طرح به  نياز  مورد   ارز  استقرار اكثر ماشين آالت خط توليد، در صورت تامين با عنایت به نصب و  

ميليارد تومان )سرمایه    5توليد( و تامين اعتبار  خط  االت ماشين و قطعات باقيمانده خرید  )برای دالر  ميليون

چنين این پروژه  به بهره برداری خواهد رسيد. هم  1400ثابت( از محل جهش توليد، در شش ماهه اول سال  

با مشکل حریم جاده ای با اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مواجه مي باشد كه دستور وزیر  

 محترم راه و شهرسازی  در این خصوص ضروری و راهگشا مي باشد. 
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 . طرح تولید مسوم آفات)رشکت قزل لیان شیمی(: 9 

تن در سال، از    12000كت قزليان شيمي با ظرفيت  احداث طرح توليد سموم آفات كشاورزی توسط شر

درصد پيشرفت فيزیکي دارد. این    61( اردبيل شروع شده است و تاكنون  2در شهرک صنعتي فاز)  1398سال  

نفری دارای اهميت    100طرح به دليل نياز شدید بازار داخلي، جلوگيری از خروج ارز و نيز اشتغال زایي باالی  

 تان مي باشد.باالی اقتصادی برای اس 

 

 :رشکت قزل لیان شیمی  مشکالت 
و با سرمایه گذاری    اجرای طرح بدون استفاده از منابع بانکي تمام هزینه های  تاكنون  با توجه به اینکه   

)سرمایه ثابت(، فاز  ميليارد تومان   30مبلغ    بهتسهيالت    ، در صورت تامينبخش خصوصي انجام گرفته است

تکميل    1400به بهره برداری رسيده و كل طرح نيز در سه ماهه اول سال     1399اول این پروژه تا پایان سال  

 و نهایي خواهد شد.   
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 . طرح تولید نئواپن و ام دی اف خلخال : 10 

  182000  احداث طرح توليد نئوپان و ام دی اف در روستای سيد دانيال شهرستان خلخال با ظرفيت

درصد پيشرفت فيزیکي دارد. این طرح به دليل نياز    25شروع شده و تاكنون    1398مترمکعب در سال از سال  

 نفر دارای اهميت اقتصادی باال مي باشد.  250بازار داخلي، ارزش افزوده باال و نيز اشتغال باالی 

 

 نئواپن و ام دی اف خلخال:   مشکالت 
ميليارد تومان )سرمایه    40ميليارد تومان)سرمایه در گردش( و    10از محل اعتبارات جهش توليد مبلغ   

ثابت( تصویب و كليه تشریفات اداری و بانکي انجام گرفته و منتظر ابالغ اصالحيه تفاهم نامه از سوی سازمان  

به بهره    1400تي، طرح در سال  برنامه وبودجه كشور مي باشد. در صورت تسریع در تخصيص اعتبارات تسهيال

 برداری خواهد رسيد.  
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 . طرح تولید اپرچه )رشکت نساجی ستاره اردبیل(:  11 
در شهرک    1396از سال    ميليون متر   60با ظرفيت    نساجي ستاره اردبيل، شركت  پارچه توسط  توليد  طرح  

به دليل وجود زنجيره توليد و ارزش كامل این محصول از توليد پنبه تا   ( اردبيل آغاز شده است.2صنعتي فاز) 

ميليون    10توليد پوشاک در استان و نيز به دليل كارآفریني و توانمندی سرمایه گذار طرح، افزایش توليد  

با    طرح به عنوان یکي از طرح های با اهميت جهش توليد استان قرار گرفته است.این    متری چادر مشکي

توليد این طرح خریداری و نصب گردیده است،عنای اینکه ماشين آالت خط  به  پيش بيني مي شود در    ت 

  1399نفر تا پایان سال    40، با اشتغال زایي    ميليارد تومان)سرمایه در گردش(  20مبلغ    صورت تامين اعتبار به

 به بهره برداری برسد.

 

 : رشکت نساجی ستاره اردبیل  مشکالت 
ادار  استان  كليه مشکالت  اقتصادی  تيم  توسط  بانکي طرح،  و  اداری(  بروكراسي  و  استعالم ها  از  ی)اعم 

تامين   برای  بانک  و  اجرایي، مجری طرح  بين دستگاه  قرارداد عامليت    20مرتفع گردیده و در مرحله عقد 

 ميليارد تومان)سرمایه در گردش( مي باشد.      
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 هکتاری هشرستان مرزی اپرس آابد مغان: 1600. ایجاد زیر ساخت هشرک گلخانه 12 

  1600این پروژه عظيم ترین پروژه گلخانه ای كشور بوده و عمليات اجرایي آن در مساحتي در حدود  

 شروع شده است، كه اطالعات آن به شرح ذیل مي باشد: 1398هکتار از سال 

 ميليارد تومان  37اعتبارات هزینه شده تاكنون از منابع ملي و استاني :   •

 ميليارد تومان   800سرمایه گذاری انجام شده توسط بخش خصوصي تاكنون:   •

 ميليارد تومان  1500سرمایه گذاری انجام شده توسط بخش خصوصي تا پایان سال:  •

 هکتار  600هکتار( و تا پایان سال :    350هکتار(، در حال ساخت) 250مساحت ساخته شده) •

 كه بخشي از آن محقق شده است.نفر در فاز اول   10000ایجاد اشتغال برای  •

 ميليون متر مکعب در سال 220ميزان صرفه جویي در آب :  •

 هزار تن در سال  500پيش بيني ميزان توليد محصوالت گلخانه ای :   •

 ميليارد دالر در سال  1پيش بيني توليد محصوالت گلخانه ای صادرات محور :   •

 

 :  س آابد مغانهکتاری هشرستان مرزی اپر  1600هشرک گلخانه   مشکالت 
 )گاز و برق( دارای مشکالت اساسي به شرح ذیل مي باشد: این طرح در زیر ساخت ها

)به دليل  از اردبيل به پارس آباد  هزار متر مکعب در ساعت(    250)  جدید گاز  ضرورت ایجاد خط انتقال   •

 از سوی وزارت نفت. (پاسخگویي و ظرفيت خط انتقال موجود برای بهره برداری كامل طرح

مگاوات،    50ميليارد تومان(  برای توليد برق 20ضرورت تقویت اعتبار ملي زیر ساختي پيش بيني شده )  •

 جاده بين مزارع، تاسيسات انتقال آب و ... از سوی سازمان برنامه و بودجه كشور 
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 فصل پنجم: 
   رگذاریاتث یگزارش پروژه ها

 استان دیجهش تول  رشانیو پ

 

 

  



 1399                                                                                                     پروژه های جهش تولید استان اردبیل گزارش 

 

-    41   -   
 

 انمه( )عالوه بر تفاهم های أتثیرگذار و پیرشان جهش تولید پروژه  
 میانه(:-اتصال استان اردبیل به شبکه ریل کشور)راه آهن اردبیل -1 

پارس آباد  است كه با هدف اتصال    – اردبيل    –اردبيل بخشي از طرح راه آهن ميانه    – پروژه راه آهن ميانه  

كيلومتر شامل    175با مسير ریلي ایمن و قابل اطمينان به طول  استان اردبيل و عبور قطارهای مسافری، باری  

  پس از طي قطعه)پروژه( اجرایي، از ایستگاه زاویه در شهرستان ميانه واقع در استان آذربایجانشرقي آغاز و    12

سرعت طرح حداكثر    . كورائيم وارد ایستگاه اردبيل مي گردد  _مسير جاده اردبيل  سخت از   كوهستاني   اطقمن

پيش    كيلومتر در ساعت برای قطارهای باری   120و حداكثر  كيلومتر در ساعت برای قطارهای مسافری    160

 شده است.  بيني

درصد، پيشرفت كل ساختمان  14درصد ، پيشرفت روسازی    86/ 85در حال حاضر پيشرفت زیرسازی طرح  

تامين نقدینگي پيش    درصد مي باشد كه با توجه به  65/ 89و در مجموع پيشرفت كلي طرح    50ایستگاهها  

، پيشرفت  در قانون بودجه كل كشور   بانک ملي و اعتبارات مصوب ساالنه طرح فاینانس  بيني شده از محل  

درصد، ساختمان ایستگاهها    45درصد، روسازی به  100در زیرسازی به1399بخش های مذكور تا پایان سال  

مابقي عمليات اجرائي به منظور تکميل  درصد خواهد رسيد. ضمنا    87درصد و پيشرفت كلي طرح به    90به  

بيني شده در دستوركار قرار  با توجه به تامين اعتبارات پيش    نيز  1400  طرح در فاز اول بهره برداری در سال  

 ( اتصال راه آهن اردبيل به پارس آباد و حوزه قفقاز در مرحله پایاني مي باشد.2و مطالعات فاز )  دارد

ميليارد   1800ها، خرید مصالح، تملک، مطالعات و ...  صورت وضعيت )  طرحهای انجام شده در كل هزینه 

تاكنون مي باشد. مجموع    1384بروز شده( از زمان شروع پروژه در سال    تومان   ميليارد   36.00)حدود  تومان

ميليارد    1100داری از محور در فاز یک حدود برای بهره بر  1400و    1399هزینه های موردنياز در سال های 

 .مي باشد   مانتو
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 نقشه راه آهن اردبیل میانه 
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 :  طرح شبکه آبیاری و زهکیش سد خدآفرین-2 
 )هشرستان های اپرس آابد، بیله سوار و اصالندوز(  

 :  مشخصات طرح و اقدامات انجام شده   -1-2

 اول هکتار در فاز  36700به وسعت  محدوده طرح شبکه خداآفریندر   ي آب اراض یع انتقال و توز •

 بودن منطقه  ی آب مشترک با توجه به مرز یعاستفاده از منا •

 ميليارد تومان در سال  1000توسعه اقتصادی منطقه به واسطه توسعه كشاورزی و دامپروری با درآمد حدود  •

 خانوار عشایر  10000نفر به انضمام ساماندهي و اسکان   28000ایجاد اشتغال پایدار برای  •

 شمالي كشور.  ایجاد امنيت در مرزهای  •

 كيلومتر 92كيلومتر : طول كانال اصلي در استان اردبيل  144طول كانال انتقال اصلي    •

 مترمکعب در انتها  14مترمکعب در ابتدا و    60كيلومتر( با دبي    8رشته( بطول   6و سيفونها )   85)كانال اصلي  

   – هکتار 10500دوم:   ناحيه – هکتار 5000اول :   يهناح •

 هکتار 9700چهارم :  ناحيه – هکتار 11500سوم :  ناحيه

 كيلومتر   370طول لوله گذاری شبکه اصلي :  •

 باب 43تعداد ایستگاه پمپاژ :  •

 ميليون مترمکعب 275تخصيص آب:   •

 كيلومتر   266كيلوولت    20كيلومتر و طول خط   39كيلوولت:    132باب طول خط  5تعداد پست های برق:   •

 درصد  8/77قال آب : پيشرفت فيزیکي شبکه اصلي انت •

 درصد  90پيشرفت فيزیکي شبکه فرعي توزیع آب توسط سازمان جهاد كشاورزی :  •

 ميليارد تومان    1249.4اعتبار هزینه شده انتقال آب تاكنون:   •

 ميليارد تومان  1500اعتبار هزینه شده در شبکه فرعي توزیع آب تاكنون :   •

 ميليارد تومان   12.7:  1399اعتبار مصوب انتقال شبکه اصلي آب در سال  •

 ميليارد تومان  100از ردیف قانون بودجه كل كشور و اعتبار مرزی 
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 ميليارد تومان از ردیف قانون بودجه كل كشور  2.5:  1399اعتبار مصوب شبکه های فرعي توزیع آب در سال   •

 درصد  98پيشرفت فيزیکي  كيلومتر با 90اجرای كانال اصلي به طول  •

 درصد   90گانه با پيشرفت فيزیکي   6احداث سيفون های  •

 درصد    60احداث ایستگاههای پمپاژ با پيشرفت فيزیکي  •

 درصد  80احداث شبکه اصلي با پيشرفت فيزیکي  •

 درصد  75نيرو رساني به طرح با پيشرفت  •

 درصد  90هکتار با پيشرفت  2500تملک اراضي به وسعت   •

 

 

 : طرح شبکه آبیاری و زهکیش سد خدآفرین  مشکالت 
 ميليارد تومان  1430ضرورت تامين اعتبار مورد نياز طرح به ميزان  •

 ميليارد تومان( 450ميليارد تومان، شبکه فرعي توزیع آب :  980)شبکه اصلي انتقال آب :  •

 ميليارد تومان    230بدهي به مشاورین و پيمانکاران حدود  •

 

  رشکت حدید مبتکران(:تولید انواع کامیون). 3 
دستگاه در روز در شهرک صنعتي    25طرح توليد انواع كاميون توسط شركت حدید مبتکران با ظرفيت  

درصد پيشرفت فيزیکي دارد. فاز اول این طرح با    75خصوصي در شهرستان مشکين شهر واقع شده و تاكنون  

ا توجه به خرید  حضور جناب آقای دكتر روحاني رئيس محترم جمهور در سفر استاني افتتاح گردیده است. ب

ماشين آالت خط توليد و نصب برخي از آن، در صورت حل مشکل برق و نيز تامين اعتبار )سرمایه ثابت( به  

 نفری به بهره برداری خواهد رسيد.   5000ميليارد تومان، فاز نهایي این طرح با اشتغال زایي باالی   50مبلغ 
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 فصل شمش: 
 مشکالتو   گزارش اهم موانع

 دیجهش تول ی ها طرح ها و پروژه 
 لیاستان اردب
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 اهم موانع و مشکالت پروژه های جهش تولید استان اردبیل  
 انمه سازمان برانمه و بودجه:. تهسیالت در نظر گرفته شده در قالب تفاهم 1 

پول و اعتبار مانند  : با توجه به تنوع تسهيالت بانکي ابالغي با نرخ سود كمتر از نرخ مصوب شورای  1-1 •

  12الي    7قانون بودجه با نرخ    18درصد و تسهيالت تبصره    6تسهيالت اشتغال پایدار روستایي با نرخ  

نامه جهش توليد( دارای جذابيت پایيني است  درصد )موضوع تفاهم  15درصد، درخواست تسهيالت با نرخ  

گردد  دهد. لذا پيشنهاد ميكاهش مي  بيني شده در طول یک سال راكه امکان جذب منابع تسهيالت پيش

سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به افزایش یارانه سود از سه واحد درصد وضع موجود )مندرج در  

 ( اقدام نماید. 18واحد درصد متناسب با سایر تسهيالت مانند )تبصره  12تا   9نامه( به تفاهم

های اجرایي و  عقاد قرارداد عامليت بين دستگاهها در خصوص ان: هماهنگي و وحدت رویه در استان2-1 •

ایجاد  بانک برای  ندارد.  وجود  توليد  منابع جهش  تسهيالت  پرداخت  نحوه  تعيين  منظور  به  عامل  های 

نامه و به منظور رعایت قوانين و مقررات حقوقي  ها و تسریع در فرآیند اجرای تفاهمهماهنگي بين استان

العمل واحد  ها طرح و طي یک دستورردد موضوع در شورای عالي بانکگمالي و محاسباتي، پيشنهاد مي

 ها ابالغ گردد. های عامل در استانبه بانک

ریزی  نامه، ابتکار عمل سازمان مدیریت و برنامههای پيوست تفاهم : عدم امکان تغيير و جایگزیني پروژه3-1 •

های اوليه كارشناسي،  ي كه پس از بررسيهایهای اجرایي استاني را در زمينه جایگزیني طرح و دستگاه

نماید كه به منظور استفاده حداكثری از  شوند، سلب ميفاقد شرایط دریافت تسهيالت تشخيص داده مي

گردد سازمان برنامه و بودجه كشور با اتخاذ  نامه، پيشنهاد ميبيني شده در تفاهممنابع و تسهيالت پيش

نامه را به استان ها تفویض و  ها و حذف و اضافه در سقف ریالي تفاهمجایگزیني پروژهتدابير الزم، امکان  

 تمركز زدایي نماید. 

: ضرورت دستور ریاست محترم جمهور یا رئيس محترم دفتر رئيس جمهور و سرپرست نهاد ریاست 4-1 •

اعتبار پرداخت  و  تخصيص  در  تسریع  برای  كشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  به  بيني  جمهوری  پيش  ات 

 شده)اعم از زیرساختي و یارانه تسهيالت( مندرج در تفاهم نامه منعقد شده . 
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های عامل در سطوح ملي و استاني و عدم تبعيت از یک دستورالعمل  . عدم وجود وحدت رویه بين بانک2 •

به  منجر  امر  این  زمان شده كه  توليدی مشمول  واحدهای  بانکي  رفع مشکل  موجب شده عمالً    واحد، 

توليدی   ترهيني واحدهای  وثایق  تمليک  نهایتاً  و  بازپرداخت تسهيالت  ناتواني در  بدهي،  افزایش حجم 

گردد. لذا دستور صریح و اكيد ریاست محترم جمهوری یا رئيس دفتر محترم رئيس  ها ميتوسط بانک

د و ابالغ آن به  ها مبني بر تسریع در تدوین دستورالعمل واحجمهور به بانک مركزی و شورای عالي بانک

 های عامل )در سطوح ملي و استاني( بسيار ضروریست.تمامي بانک

. عدم تخصيص و یا تخصيص دیرهنگام ارز موردنياز طرح های اقتصادی از سوی بانک مركزی و در  3 •

باعث ضررهای   به كشور،  توليدی  اوليه واحدهای  مواد  و تجهيزات و  به موقع قطعات  ورود  نتيجه عدم 

ذیری به این واحدها در سطح استان مي شود. لذا دستور صریح و اكيد ریيس جمهور محترم به  ناپجبران

 بانک مركزی جهت رفع اینگونه مشکالت ضروری است. 

. ضرورت دستور رئيس محترم دفتر رئيس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به وزارت نفت به  4 •

انتقال خط دوم گ از از اردبيل به پارس آباد مغان جهت رفع مشکل گاز  منظور اتخاذ تدابير الزم برای 

 هکتاری پارس آباد مغان  1600شهرک گلخانه ای 

. ضرورت دستور رئيس محترم دفتر رئيس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به وزارت نيرو به  5 •

آباد مغان به    هکتاری پارس   1600منظور اتخاذ تدابير الزم برای تامين برق مورد نياز شهرک گلخانه ای  

 مگاوات.    50ميزان  

. ضرورت دستور رئيس محترم دفتر رئيس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به سازمان برنامه و  6 •

(  1بودجه كشور برای تخصيص صدرصدی اعتبار پروژه اتصال ریلي ميانه به اردبيل مصوب پيوست شماره)

   1400و    1399قانون بودجه در سال های 

ستور رئيس محترم دفتر رئيس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به وزارت راه و  . ضرورت د  7 •

شهرسازی به منظور رفع مشکل حریم جاده ای شركت آرتا پالست)توليد ام دی اف( با اداره كل راهداری  

 و حمل و نقل جاده ای 
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ه وزارت نيرو به  . ضرورت دستور رئيس محترم دفتر رئيس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری ب  8 •

ليتر    10منظور رفع مشکل تخصيص آب طرح اميد فارمد پارسيان)توليد انواع گياهان دارویي( به ميزان  

 در ثانيه  

. ضرورت دستور رئيس محترم دفتر رئيس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به بانک مركزی  9 •

ح توليد متانول)شركت آرتا انرژی( به  ميليون دالری برای طر   2/2جمهوری اسالمي مبني بر تخصيص ارز  

 درصد طرح  75دليل اهميت آن برای استان های شمال غرب كشور و پيشرفت فيزیکي باالی 

. ضرورت دستور رئيس محترم دفتر رئيس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به سازمان برنامه  10 •

، بنيادی و استراتژیک( پایاب سد خدآفرین  و بودجه كشور مبني بر تامين اعتبار مورد نياز طرح)بسيار مهم

 ميليارد تومان.    1430به مبلغ 
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 فصل هفمت: 
 جلسات  یگزارش تصوير 

 های پروژه و ابزديد ميدان
 لیاستان اردب دیجهش تول
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 های جهش تولید استان اردبیل پروژه  جلسات و ابزديد ميدان یگزارش تصوير  
 

  و ابزدید از پروژه ها :  برریسهماهنیگ برای جلسه  -1

 
 

 :جلسه برریس پروژه ها اب مدیران اقتصادی استان، دستگاههای اجرایی و ابنک ها -2
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 :جهش تولید پروژه هایجلسه اب رئیس سازمان مدیریت و برانمه ریزی استان در خصوص وضعیت تخصیص اعتبارات  -3

 
 تصاویر ابزدید از پروژه های جهش تولید استان -4

 رشکت امید فارمد اپرسیان)گیاهان دارویی(: 

 



 1399                                                                                                     پروژه های جهش تولید استان اردبیل گزارش 

 

-    52   -   
 

 :رشکت فوالد سهپر سبالن

 
 

 رشکت آراتطب هبسان قلب)رسنگ سازی(:
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 رشکت آرات منین سزب)تولید انواع کریستال(: 

 
 

 رشکت آرات انرژی)تولید متانول(:
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 رشکت نساجی ستاره)تولید اپرچه چادر مشیک(: 

 
 

 رشکت آرات جوجه)تولید جوجه های یک روزه(: 
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 هکتاری اپرس آابد:  1600هشرک گلخانه ای  

 
 

 مجموعه گردشگری دربند هیر)پل معلق شیشه ای(:
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 آرموداق:  –ژه راه کریق پرو

 
 

 پروژه تولید شیرآالت هبداشیت)آویسا انیم( 
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 تصاویر ابزدید از پروژه های پیرشان جهش تولید استان -5

 اردبیل: –پروژه راه آهن میانه 
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 رشکت حدید مبتکران)تولید انواع کامیون(: 

 
 

 پروژه اپیاب سد خدآفرین:

   


