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الف) چشمانداز منطقه آزاد ارس:
هٌغمِ آصاد اسع عي ػِ ثشًبهِ اخيش تَػقِ التلبدي ،اجتوبفي ٍ
فشٌّگي ،ثِ پـتَاًِ هذيشيتي داًـجٌيبى ٍ هـبٍسيٌي تَاًوٌذ ٍ وبسوٌبًي
هتخلق ٍ ثب اًگيضُ ثِ هٌغمْبي پيـتبص دس داخل تجذيل ٍ اص لحبػ
فولىشد ثِ هفَْم ٍالقي هٌبعك آصاد الگَي ػبيش هٌبعك آصاد دس داخل ٍ
وـَسّبي هٌغمِ ؿذُ اػت.
هٌغمِ آصاد اسع ثِ ثشوت ثشخَسداسي اص هَلقيت طئَاوًََهيىي هوتبص
ٍ دػتشػي ثِ ثبصاسّبي ثيٌبلوللي ػشهبيِ ٍ تىيِ ثش اهىبًبت ثشجؼتِ
تَػقِ تشاًضيت ٍ كبدسات هجذد ،تَاًوٌذيْبي ثبالي كبدساتي ٍ ثب
فشاّوؼبصي صيشػبختّبي تَػقِ فقبليتْبي ثبصسگبًي دس وٌبس گوشوبت
ٍ هشاوض تخليِ ٍ ثبسگيشي وبال ٍ الگَػبصي ٍسٍد ثِ  WTOتَاًؼتِ اػت
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دس جْت استمبي ًمؾ ّوپيًَذي التلبد هلي ثب التلبد جْبًي ،ثؼتشػبص
تقبهل ػبصًذُ وـَس ثب جْبى ثبؿذ .
هٌغمِ آصاد اسع ثب اػتفبدُ اص ًيشٍي اًؼبًي هتخلق ٍ وبسآهذ دس
صهيٌْْبي هختلف ٍ ثب ايجبد لغت داًـگبّي ثيٌبلوللي ٍ تقبهالت فلوي
ٍ آهَصؿي ثب وـَسّبي ّوؼبيِ ،جوَْسيْبي تبصُ اػتمالل يبفتِ ٍ
حَصُ خبٍسهيبًِ دس جْت ثشخَسداسي اص داًؾ پيـشفتِ ٍ ثِ فٌَاى
پبيلَت فٌأٍسي اعالفبت ٍ استجبعبت ً ، ICTمؾ حؼبػي سا دس تَليذ
فلن ٍ فٌأٍسي دس وـَس ايفب وشدُ اػت.
هٌغمِ آصاد اسع ثِ پـتَاًِ هٌبعك اسصؿوٌذ اوَلَطيىي حفبؽت ؿذُ،
اللين هٌبػت ،هٌبثـ غٌي آة ،رخيشُگبُّبي ثيٌبلوللي جٌگلي ،هحيظ
صيؼت هغلَة ٍ لبثليتّبي تَػقِ گشدؿگشي دس صهيٌْْبي تبسيخي،
فشٌّگي ،عجيقي ٍ ٍسصؿي ،ثِ يه هٌغمِ ثيٌبلوللي گشدؿگشي ،تفشيحي،
ػالهتي ٍ دسهبًي تجذيل ؿذُ اػت.
هٌغمِ آصاد اسع ثب تَاًوٌذػبصي ٍ ثْشُگيشي اص ؽشفيتْب ،فشكتْب ٍ
پتبًؼيلّبي ػشصهيي اكلي اص ًمـأفشيٌبى اكلي دس ؿىَفبيي ٍ ثبلٌذگي
وـَس دس جْت تَػقِ كٌقتي ،هقذًي ،وـبٍسصي ،خذهبتي ٍ دػتيبثي
ثِ تىٌَلَطيْبي ًَيي ٍ احشاص جبيگبُ اٍل التلبدي وـَس دس هٌغمٍِ ،
تقويك اهٌيت دس هشصّب ثَدُ اػت.
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هٌغمِ آصاد اسع عي چٌذ ػبل اخيش دس جْت هقشفي ػٌي ًبة اػالهي ٍ
فشٌّگ وْي هلي ،ػبهبًذّي اػتمشاس جوقيت ،اكالح هؼتوش لَاًيي ًبؽش
ثش وؼت ٍ وبس ٍ ايجبد تفبّن ثب وـَسّبي ديگش ثشاي تَػقِ ّوىبسي -
ّبي التلبدي ،اجتوبفي ٍ فشٌّگي ،ػبصًذّتشيي ًمؾ سا دس وـَس ايفب
ًوَدُ اػت.

ب) ماموريت منطقه آزاد ارس:
تمَيت ّنپيًَذي التلبد ّبي ملي ٍ ثييالوللي ثب الَيت لفمبص جٌَثي دس
ساػتبي احشاص جبيگبُ اٍل وـَس دس هٌغمِ ٍ ثؼتشػبصي ٍ توشيي دس
ساػتبي الحبق ثِ ػبصهبى تجبست جْبًي.
تجذيل هٌغكُ هشصي هشثَط ،ثِ يه لغت فلوي دس ػغح ثيٌبلوللي ٍ
آصهبيـگبُ ثْشُگيشي هٌبػت اص لبثليتْب ٍ هضيتْبي ػشصهيي اكلي ثش پبيِ
داًؾ ثْوٌؾَس افضايؾ تَليذ ًبخبلق هلي.
گؼتشؽ ؿيَُّبي ًَيي هقيـت ٍ فقبليت ٍ ػبهبًذّي اػتمشاس جوقيت
ٍ فقبليتْب ٍ فشاّوؼبصي اهىبًبت ٍسصؿي ،آهَصؿي ،تفشيحي ٍ دسهبًي ثب
ًگبُ فشاهلي.
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جزة ػشهبيْگزاسيْبي داخلي ٍ خبسجي دس صهيٌْْبي خبف هغبلقِ ٍ
ػيبػتگزاسي ؿذُ ثب هَضَفبت گًَبگَى كٌقتي ٍ هقذًي ،وـبٍسصي
ٍ هٌبثـ عجيقي ،هؼىي ٍ ؿْشػبصي ،ثبصسگبًي ،گشدؿگشي ،التلبد اًشطي،
آهَصؿي ،پظٍّـي ٍ ICT ،خذهبتي ،دس يه فضبي سلبثتي ثب تَجِ ثِ
اهىبًبت ٍ پتبًؼيلْبي ٍيظُ هٌغمِ اص جولِ

ثْشُگيشي هٌبػت اص

لبثليتْبي تشاًضيتي وـَس دس داالًْبي استجبعي ؿشلي -غشثي ٍ ؿوبل ي-
جٌَثي ٍ سفبيت اكَل تَػقِ پبيذاس ٍ حفؼ هحيظ صيؼت.

ج) رئوس اهداف منطقه آزاد ارس:
 .1حضَس هَثش دس تشتيجبت هٌغمْبي.
 .2ايجبد توْيذات ثشاي گؼتشؽ خذهبت تشاًضيتي.
 .3تَػقِ تَليذات كٌقتي ٍ هقذًي ثب تَجِ ثِ هضيتْبي هٌغمِ ثِ
ٍيظُ دس صهيٌِ تبهيي اًشطي.
 .4تَػقِ ثبصسگبًي ٍ حضَس دس ثبصاسّبي جْبًي.
 .5تَػقِ گشدؿگشي.
 .6تَػقِ آهَصؽ فبلي ٍ فٌأٍسيْبي جذيذ.
 .7ثْشّجشداسي ثْيٌِ اص اهىبًبت ٍ هضيتْب دس جْت گؼتشؽ تَليذ
ٍ ًَآٍسي دس ثخؾ وـبٍسصي.
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 .8ايجبد فضبّبي ًَيي وبلجذي ًوبيبًگش چْشّبي ًَ اص جوَْسي
اػالهي ايشاى.

د)  -اهداف کمی :
ثب تَجِ ثِ سًٍذ گزؿتِ التلبد ايشاى ٍ پيؾ ثيٌيْبي آيٌذُ آى تب ػبل 1404
دس هَسد حجن هحلَل ًبخبلق داخلي ثب احتؼبة دسآهذ حبكل اص ًفت
ٍ ثذٍى آى ٍ ،ثب دس ًؾش گشفتي حجن ػشهبيِ گزاسيْبي خبسجي ٍ داخلي
دس هٌغمِ آصاد اسع وِ اص ػبل 1380تبػبل 1386ثِ  173هيليبسد سيبل ثبلغ
گـتِ ٍ اسصؽ افضٍدُ هٌغمِ سا عي دٍػبل ٍ ًين اص

1383تب 1386ثِ

1500هيليبسد سيبل سػبًذُ اػت  ،اّذاف صيش دس  5گضيٌِ ثِ فٌَاى اّذاف
ووي هٌغمِ آصاد اسع دسػبل  1404تقييي هي گشدد :
گزینه  1ثشپبيِ

 ./5دس ّضاس هحلَل ًبخبلق داخلي ثذٍى ًفت

ّ64.306ضاس هيليبسد سيبل
گزینه  2ثشپبيِ

 ./7دس ّضاس هحلَل ًبخبلق داخلي ثذٍى ًفت

ّ90.028ضاس هيليبسد سيبل
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گزینه  3ثشپبيِ  1دس ّضاس هحلَل ًبخبلق داخلي ثذٍى ًفت
ّ128.611ضاس هيليبسد سيبل
گزینه  4ثشپبيِ

1.2دس ّضاس هحلَل ًبخبلق داخلي ثذٍى ًفت

ّ154.333ضاسهيليبسد سيبل
گزینه  5ثشپبيِ

1.5دس ّضاس هحلَل ًبخبلق داخلي ثذٍى ًفت

ّ192.917ضاس هيليبسد سيبل
هٌغمِ آصاد اسع ثبيذ تحمك گضيٌِ  5سا ثِ فٌَاى ّذف ٍاالي خَد لشاس
دّذ ٍساّْبي سػيذى ثِ آى سا عَسي تذٍيي ًوبيذ وِ دس ًبهغلَثتشيي
ؿشايظ اص ٍيظگيْبي هحيظ خبسجي ثِ ووتش اص گضيٌِ ً 1شػذ .
هـ) استراتژيهاي برتر منطقه آزاد ارس:
 .1استزاتژی كشاورسی:

تَػقِ فقبليتْبي وـبٍسصي دس صهيٌْْبي آثضيپشٍسي ،كٌبيـ تجذيلي
وـبٍسصي ٍ داهي ،تَليذ هيَّْبي ًيوگشهؼيشي ٍ ّؼتْذاس ٍ وـت آثي،
ثَْيظُ دس صهيٌْبيي وِ لبًًَبً فمظ هٌبػت فقبليتْبي وـبٍسصي ّؼتٌذ،
ثب اػتفبدُ اص هٌبثـ آثي هغوئي ٍ فشاٍاى هٌغمِ ٍ فشكت دػتشػي ثِ
ثبصاسّبي هٌبػت.
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 .2استزاتژی تزانشيت و صادرات مجدد:

تَػقِ فقبليتْبي تشاًضيت ٍ تجذيل هٌغمِ ثِ هگبپَست كبدسات ٍ
ٍاسدات ٍ كبدسات هجذد ثب تَجِ ثِ ساّْبي استجبعي ٍ هَاكالتي
هٌبػت دس پؼىشاًِ ٍ هَلقيت طئَاوًََهيىي هوتبص ٍ ٍجَد گوشن
جلفب ثْقٌَاى ػغح يه هجبدي ٍسٍدي ٍ خشٍجي دس هميبع هلي.

 .3استزاتژی آموسش عالي:

تَػقِ آهَصؽ فبلي دس هٌغمِ ثب تَجِ ثِ اهىبى جزة تقذاد صيبدي اص
داًـجَيبى ايشاًي دس خبسج اص وـَس ٍ ثشخَسداسي اص اهىبًبت لغجْبي
داًـگبّي هشوض اػتبى ٍ ؿْشػتبًْبي ّوجَاس.

 .4استزاتژی صنعتي و معدني:

تَػقِ فقبليتْبي هقذًي ٍ كٌبيـ هشتجظ ثب اًشطي ٍ ػبيش كٌبيـ داساي
هضيت ٍ ايجبد خَؿْْبي كٌقتي دس هٌغمِ ثب اتىب ثِ ًضديىي ٍ
ّوجَاسي ثب تجشيض ،ثْقٌَاى يىي اص لغجْبي اكلي كٌقتي وـَس ٍ
اػتفبدُ اص هضيت دػتشػي ثِ اًشطي فشاٍاى ٍ ثْشّوٌذي اص اهىبًبت ًيشٍي
اًؼبًي ٍ ثبصاسّبي هٌبػت ٍ ّوچٌيي تَػقِ كٌقت ػبختوبى ثب فٌبيت
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ثِ ًيبصّبي سٍصافضٍى هٌغمِ ثِ ايجبد توْيذات صيشػبختي ،ثَْيظُ ثب تَجِ
ثِ جبيگبُ جلفب دس عشحْبي فشادػت هلي ،هٌغمْبي ٍ اػتبًي.

 .5استزاتژی خدماتي:

تَػقِ هشاوض دسهبًي فَلتخللي ثْوٌؾَس پبػخگَيي ثِ تمبضبي
فشاهلي ٍ تَػقِ اهىبًبت خذهبتي ثب تَجِ ثِ ًمـپزيشي وبسثشيْبي
هتٌَؿ ٍ فشاّن ثَدى ؿىلگيشي پبيگبّْبي خذهبتي دس هٌغمِ آصاد.
 .6استزاتژی: ICT

اػتمشاس ٍ گؼتشؽ  ICTدس هٌغمِ ثب تَجِ ثِ ثشتشي ًؼجي هٌغمِ آصاد
اسع دس دػتشػي ثِ صيشػبختْبي استجبعبت هخبثشاتي هلي ٍ لشاسگيشي
هٌغمِ ثش ػش ساُ ؿجىِ فيجشًَسي ؿشلي -غشثي ،اص چيي تب اسٍپب.
 .7استزاتژی تامين مالي:

تبهيي هبلي هٌغمِ ثب اػتمشاس ٍ حوبيت اص ًْبدّبي هبلي ٍ پَلي داخلي ٍ
خبسجي ٍ جزة ػشهبيْْبي سيبلي ٍ اسصي ثِ ٍيظُ ػشهبيْْبي ايشاًيبى
خبسج اص وـَس ثِ پـتَاًِ ػيبػتْبي ولي اكل

 44لبًَى اػبػي ٍ

اهتيبصات لبًًَي هٌبعك آصاد ثشاي ػشهبيْگزاسي دس هٌغمِ.
10

خالصه منشور توسعه منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس

 .8استزاتژی سيست محيطي:

سفـ هحذٍديتْبي لبًًَي صيؼت هحيغي هٌغمِ آصاد اسع اص عشيك
اكالح لَاًيي ٍ همشسات ٍ يب تَػل ثِ اثتىبسات خاللبًِ ثشاي فقبليت دس
هٌبعك تحت ؿوَل همشسات خبف صيؼت هحيغي.
 .9استزاتژی سزمايهگذاری:

افضايؾ سلبثتپزيشي هٌغمِ دس همبثل هٌبعك آصاد سليت ثشاي جزة
ػشهبيِ ،ثب تَجِ ثِ پتبًؼيل ثبالي هٌغمِ دس ايي صهيٌِ ،ثِ ٍيظُ اص عشيك
ػشهبيْْبي ايشاًيبى خبسج اص وـَس ،ثب ّوبٌّگي دػتگبّْبي اجشايي
هؼتمش دس هٌغمِ ٍ ثْجَد تؼْيالت لبًًَي خبف هٌبعك آصاد ٍ پَؿؾ
سيؼىْبي ػشهبيْگزاسي ثب اػتمشاس ًْبدّبي هبلي ٍ ضوبًتي هشثَط.

 .10استزاتژی گزدشگزی:

تَػقِ گشدؿگشي ثَْيظُ دس صهيٌْْبي هزّجي ثب تىيِ ثش ٍجَد وليؼبي
ػٌت اػتپبًَع دس هٌغمِ ٍ اهىبى ايجبد دػتشػي آػبى اص آًجب ثِ
وليؼبي لشّىليؼب ٍ «اوَتَسيؼن» ثب تَجِ ثِ عجيقت ثىش ؿْشػتبى جلفب
ٍ اػتفبدُ اص سٍدخبًِ اسع ٍ «گشدؿگشي تبسيخي» ثب فٌبيت ثِ للقْْبي
تبسيخي هٌغمِ ثِ ٍيظُ للقِ ثبثه دس ًضديىي هٌغمِ ٍ «گشدؿگشي
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تجبسي» ثب ٍجَد ثبصاسچِ ّبي هشصي ٍ «دسهبًي» ثب ٍجَد پتبًؼيلْبي
هٌغمِ دس ايي صهيٌِ ٍ هضيتْبي آثذسهبًي.

و) سیاستهاي کلی اجرائی :
 -1هٌغمِ آصاد اسع ثبيذ اص يه عشف  ،ثِ ؿفبف ػبصي وبهل حمَق
ٍ تىبليف خَد دس لجبل دٍلت ًٍْبدّبي ثشتش ثپشداصد ٍ اص عشف ديگش ،
هشاٍدات التلبدي  ،اجتوبفي ٍ فشٌّگي خَد سا ثب وـَسّبئي آغبص ٍ
تَػقِ دّذ وِ ووتشيي ؿبئجِ اي سا دس صهيٌِ ًفَر ٍ ػلغِ حتي ثِ
كَست غيش هؼتمين ًذاؿتِ ثبؿذ .
 -2هٌغمِ آصاد اسع ثبيذ ثب تَجِ ثِ اٍلَيت ّبي تقييي ؿذُ اص ػَي
ثشًبهِ چْبسم تَػقِ(ؿبهل؛ فقبليتْبي تَليذي ٍ كٌبيـ تجذيلي وـبٍسصي
ثب گشايؾ كبدسات ،خذهبت ثبصسگبًي  ،تشاًضيت وبال ثِ وـَسّبي هٌغمِ
لفمبص ٍ اسائِ خذهبت فلوي ٍ فشٌّگي) ،ثبؿٌبخت ٍ تقييي صهيٌِ ّبي
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هتقذد فقبليتي  ،ثشًبهِ ّبي جبهـ ٍ تفليلي تْيِ ًوبيذ ٍ صهبى ثٌذيْبي
هـخلي سا ثشاي فولي ػبختي هشاحل هختلف آى تذاسن ثجيٌذ.
 -3هٌغمِ آصاد اسع ثبيذ دس وَتبّتشيي صهبى هوىي ثِ هٌؾَس اػتفبدُ
وبهل اص اهىبًبت ٍ فشكتْب  ،دس لبلت ػٌذ ساّجشدي تَػقِ خَد (هٌـَس
اسع ) ثِ تْيِ ٍ تلَيت ٍ اجشاي عشحْبي وبلجذي ٍ تَػقِ ٍ فوشاى
هٌغمِ الذام ٍ ثب تجذيل ايي ػٌذ ثِ عشحْب ٍ پشٍطُ ّبي هختلف  ،اٍلَيت
ّب ٍ صهبى ثٌذيْبي فوليبتي آًْب سا تقييي ٍ ًؼجت ثِ اجشائي وشدى آًْب
اّتوبم ٍسصد .اٍلَيت ٍ صهبى ثٌذي اجشاي ايي عشحْب ٍ ثشًبهِ ّب دس
ؿَساي هقبًٍيي هٌغمِ آصاد اسع تلَيتٍ ،ثب تأييذ ّيبت هذيشُ اجشائي
هي گشدد.

ز) خطوط کلی توسعه منطقه آزاد ارس:
 - 1سيزبنائي و سيز ساختي:

 - -1 1تقييي هحذٍدُ جغشافيبيي هٌغمِ ٍ فٌغ وـي آى.
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 - -2 1ثبصًگشي ،تْيِ ٍ اجشاي ًمـْْبي ساّجشدي ،جبهـ ٍ تفليلي
ؿْشي ثب ّوىبسي ٍصاست هؼىي ٍ ؿْشػبصي.
 - -3 1پيگيشي ٍ تىويل ٍ ػبهبًذّي هؼيشّبي تشاًضيتي (ثبصسگبى

–

جلفب ٍ تجشيض – جلفب ).
 - -4 1پيگيشي احذاث خظ آّي هَاصي خظ آّي تخشيت ؿذُ
آرسثبيجبى – اسهٌؼتبى ٍ اتلبل ثِ ساُ آّي آرسثبيجبى ٍ سٍػيِ.
 - -5 1احذاث فشٍدگبُ جلفب.
 - -6 1تجْيض ٍ ػبهبًذّي هخبصى اهىبًبت تشاًضيت هَاد ًفتي.
 - -7 1ايجبد ثؼتش هٌبػت ثشاي ،اػتفبدُ وبهل اص هضيت هٌحلش ثِ فشد
هحَس تشاًضيتي ٍ تجبسي تجشيض -جلفب ثِ لفمبص جٌَثي دس ؿوبل
غشثي ايشاى ،ثِ فٌَاى هحَسي اػتشاتظيه وِ ثذيلي ثشاي آى دس
هٌغمة ؿوبل آرسثبيجبى ٍجَد ًذاسد.
 - -8 1تْيِ ٍ تلَيت ٍ اجشاي عشحْبي وبلجذي ٍ تَػقِ ٍ فوشاى
هٌغمِ.
 - -9 1تجذيل ايي ػٌذ ساّجشدي ثِ عشحْب ٍ پشٍطّْبي هختلف،
اٍلَيتْب ٍ صهبًجٌذيْب ٍ اجشايي وشدى آًْب دس حذالل صهبى
هوىي.
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 - 10- 1جلت هـبسوت وـَسّبي ريٌفـ دس پشٍطُ خظ آّي جلفب،
ًخجَاى ،اسصسٍم ٍ ثٌذس گبسػي دس لبلت تشتيجبت هٌغمْبي.
 - 2اجتماعي و فزهنگي:

 - -1 2ثْجَد ٍ استمبء ؿبخلْبي اجتوبفي ٍ فشٌّگي دس ػغح هٌغمِ ٍ
ؿْش.
 - -2 2استمبء هْبستْبي فٌي ٍ حشفْبي ًيشٍي اًؼبًي دس ثخـْبي
هختلف التلبدي ثِ هَاصات تَػقِ هٌغمِ.
 - -3 2گؼتشؽ هشاوض فشٌّگي ٍ ٌّشي ٍ تمَيت فٌبكش ثشجؼتِ فشٌّگ
ثَهي دس ساػتبي ٍفبق هلي.
 - -4 2ؿٌبخت جوقيت ٍ ٍيظگيّبي آى دس هٌغمِ ثِ فٌَاى يىي اص
فَاهل تفىيه ًبپزيش ثشًبهِسيضيّبي التلبدي ٍ اجتوبفي.
 - -5 2اػتفبدُ اص اهىبًبت لغتّبي هْن داًـگبّي پيشاهَى هٌغمِ آصاد
دس تأهيي ٍ تجْيض ًيشٍي اًؼبًي هَسد ًيبص ٍ دس فيي حبل اهىبى
اػتفبدُ اص ًيشٍي اًؼبًي وبسآصهَدُ وـَسّبي ؿوبلي ثِ ٍيظُ دس
صهيٌِّبيي وِ اص ًؾش تخللي دس ايشاى ووجَدّبيي ٍجَد داسد.
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 - -6 2اًجبم هغبلقبت دليمتش دس هَسد ٍيظگيّبي فٌي ٍ هْبستي ًيشٍي
اًؼبًي الصم دس ػبلْبي آيٌذُ ٍ تذٍيي ػٌذ ؿفبفي ثشاي تشثيت،
تجْيض ٍ اػتفبدُ اص ًيشٍي اًؼبًي هَسد ًيبص.
 - 3باسرگاني:

 - -1 3اػتفبدُ اص هضيت ّوؼبيگي ثب وـَس اسهٌؼتبى ثِ فٌَاى فضَ
 ٍ WTOؿٌبػبئي هضيتْبي سلبثتي دس هٌغمِ.
 - -2 3گؼتشؽ ّوىبسيْبي تجبسي ثب وـَسّبي حَصُ لفمبص.
 - -3 3تَجِ ثِ ثبصاس وـَسّبي آػيبي هيبًِ ثِ دليل ًضديىي هؼبفت ٍ
هٌبػجبت ٍ اؿتشاوبت فشُ ًگي تب صهبى پيَػتي ثِ .WTO
 - -4 3ايجبد ٍ ثشلشاسي ّوىبسيْبي تجبسي دس لبلت هَافمت ًبهْْبي
هٌغمْبي ثب وـَسّبي آرسثبيجبى ،تشويِ ،اسهٌؼتبى ،گشجؼتبى ٍ
وـَسّبي حَصُ دسيبي خضس ثِ فٌَاى وـَسّبي حَصُ ًفَر
هٌغمِ آصاد اسع ،ثِ هٌؾَس ثشعشف وشدى هَاًـ حضَس فقبل
تجبس ٍ ػشهبيْگزاساى ايشاًي دس ايي وـَسّب دس جْت سػيذى
ثِ اّذاف تَػقْبي خَد.
 - -5 3تجذيل هٌغمِ ثِ يىي اص دسٍاصُ ّبي ٍسٍدي ايشاى ثِ ػبصهبى
تجبست جْبًي ٍ آصادػبصي التلبد وـَس ثب تَجِ ثِ ًمؾ ايشاى
دس التلبد جْبًي ٍ اثشگزاسي وليذي آى ،اص عشيك اػتفبدُ اص
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هٌبثـ ٍ اهىبًبت هلي ٍ هَلقيت اػتشاتظيه ٍيظُ ثب اتخبر
ػيبػت ّوگشايي.
ٍ - -6 3اسدات تذسيجي تىٌَلَطيْبي هذسى.
 - -7 3ايجبد ّوبٌّگي ٍ ّوؼَيي

هٌغمِ آصاد اسع ثب لَاًيي ٍ

همشسات .WTO
 - -8 3ايجبد استجبعبت اسگبًيه ثيي هٌغمِ آصاد اسع ثب وـَسّبي فضَ
اوَ ٍ ايجبد تؼْيالت كٌقتي ٍ هبلي ٍ ثشلشاسي اًَاؿ هقبفيتْب
ٍ ايجبد تؼْيالت ػشهبيْگزاسي خبسجي ثشاي تقوين سٍاثظ
تجبسي دٍجبًجِ داخل هجوَفِ اوَ ثِ سٍاثظ چٌذجبًجِ.

 - 4كشاورسی:

 - -1 4گؼتشؽ كٌبيـ تجذيلي وـبٍسصي ٍ فشاٍسدّْبي داهي.
 - -2 4تَػقِ وـبٍسصي دس هٌغمِ ثِ ٍيظُ دس صهيٌْْبي آثضيپشٍسي،
تَليذ هيَّْبي ًيوگشهؼيشي ٍ ّؼتْذاس ،وـت آثي ٍ
ّيذسٍپًَيه.
 - -3 4تَػقِ تَليذات هبؿيٌأالت وـبٍسصي.
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 - 5صنعتي:

 - -1 5تَػقِ كٌبيـ جذيذ هجتٌي ثش فٌبٍسيْبي ثشتش.
 - -2 5تَليذ ،ػشهبيْگزاسي ٍ كبدسات دس الالهي ًؾيش تجْيضات ٍ
هبؿيٌأالت ،هحلَالت ًفتي ،هَاد غزايي ،فلضات ٍ هَاد
ؿيويبيي ثِ وـَسّبي حَصُ لفمبص ثب تَجِ ثِ ًيبص ٍاسداتي آًْب دس
ايي صهيٌِ.
 - -3 5اًجبم ػشهبيْگزاسيْبي خبسجي هـتشن ثيي هٌغمِ آصاد اسع ٍ
وـَسّبي حَصُ ًفَر هٌغمِ آصاد اسع دس آى دػتِ اص كٌبيقي وِ
دس ساػتبي هضيتْبي ًؼجي وـَس ثَدُ ٍ اص صهيٌْْبي هٌبػت ثشاي
گؼتشؽ تَليذ ثشخَسداس هيجبؿٌذ ،جْت ثؼتشػبصي هٌبػت ثشاي
تمَيت هجبدالت تجبسي.
 - -4 5تَػقِ خَؿْْبي كٌقتي كبدساتگشا.
 - 6خدمات:

 - -1 6تبػيغ داًـگبُ ثيٌبلوللي دس هٌغمِ.
 - -2 6ايجبد ٍ تمَيت هشاوض تحميمبتي كٌقتي ٍ هٌْذػي.
 - -3 6گؼتشؽ فقبليتْب ٍ هشاوض پظٍّـي ٍ دٍسّْبي تىويلي دس
آهَصؽ فبلي ،ثْشُ گيشي ٍػيـ اص .ICT ٍ IT
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 - -4 6ايجبد صيشػبختْبي هٌبػت دس ًَاحي گشدؿگشي ٍ ثؼتشػبصي
هٌبػت ثشاي هـبسوت ثخؾ خلَكي.
 - -5 6تَجِ ثِ آثبس تشاًضيت وبالّبي كبدساتي ٍ ٍاسداتي وـَسّبي
حَصُ جٌَثي لفمبص ٍ سٍػيِ ثش ؿىلگيشي هٌغمِ آصاد اسع.
 - -6 6تالؽ هٌغمِ ثشاي ايفبي ًمؾ ثْقٌَاى يىي اص هؼيشّبي تشاًضيتي
وـَسّبي فضَ اوَ ثب تَجِ ثِ

هَلقيت ٍيظُ طئَاوًََهيه

هٌغمِ آصاد اسع ٍ لشاس گشفتي دس هؼيش جبدُ اثشيـن ٍ چْبس ساُ
تجبسي اسٍپب ٍ آػيبي هيبًِ .
 - -7 6اتخبر تذاثيش الصم ثشاي ػشهبيِ گزاسي جْت تبػيؼبت ٍ
تجْيضات الصم ثشاي جزة گشدؿگشاى فلَل گشم ػبل وِ دس آى
ثيؾ اص هٌبعك چْبسگبًِ ػَاحل جٌَة وـَس هضيت داسد ،ضوي
تَجِ ثِ ايي ًىتِ وِ جزة ايي گشٍُ اص گشدؿگشاى ثِ ّيچ ٍجِ،
ػشهبيْگزاسي ثشاي جزة گشدؿگشاى فلَل ػشد سا ،هٌتفي ًوي -
ًوبيذ.
 - -8 6تقشيف يه ثؼتِ خذهبت گشدؿگشي ثيي وليؼبي ػٌت
اػتپبًَع ٍ لشّىليؼب ٍ اهبوي هزّجي ديگش ثِ ٍيظُ اهبوي همذع
هؼيحيبى دس ايي ًبحيِ ثِ هٌؾَس جزة ثيـتش صائشاى اسهٌي ٍ
هؼيحي ثِ فٌَاى گشدؿگشاى هزّجي ثِ هٌغمِ.
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 - -9 6الذام ثِ تَػقِ هٌفلل دس ًمبط هؼتقذ ٍ آثبديْبي فقبل جْت
ايجبد دّىذّْبي تخللي چَى دّىذُ آهَصؿي ٍ فٌبٍسيْبي
فلوي ،دّىذُ دسهبًي ،دّىذُ تَسيؼتي (ثشاي ثؼظ ٍ گؼتشؽ
اوَتَسيؼن ٍ تَسيؼن فشٌّگي ٍهزّجي) ،دّىذُ كٌبيـ دػتي ٍ
دّىذُ كٌبيـ ٍاثؼتِ ثِ هقبدى هٌغمِ ٍ ػبيش فقبليتْبي هشتجظ ثب
ؿشايظ التلبدي ،اجتوبفي ،عجيقي ٍ فشٌّگي هٌغمِ ّوضهبى ثب
تَػقِ وبلجذي يىپبسچِ ثب تَجِ ثِ ؽشفيتْب ٍ هحذٍديتْبي هٌغمِ،
ٍ ٍؽبيفي وِ دس عشحْبي ثبالدػت ثشاي آى تقييي ؿذُ اػت.
 - 7سياسي:

 - -1 7جلت حنايت لبعـ همبهبت دٍلتي اػتبى ٍ ٍحذت تلويوگيشي.
 - -2 7ايجبد ّوبٌّگي دس ثيي دػتگبّْبي اجشائي هؼتمش دس هٌغمِ.
 - -3 7تالؽ دس جْت اص ثيي ثشدى گشايؾ ثخـيٌگشي ٍ تشجيح هٌبفـ
ثخـي ثش هٌبفـ هلي دس اػتبى.
 - -4 7گؼتشؽ سٍيىشد ثِ تشتيجبت هٌغمْبي ٍ اًقمبد هَافمتٌبهْْبي
الصم ثبهٌبعك آصاد وـَسّبي ديگش
 - -5 7ثؼتشػبصي ثشاي الحبق ثِ وٌَاًؼيَى هٌبعك آصاد.
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 - -6 7ثؼتشػبصي جْت افوبل ػيبػتْبي تشتيجبت هٌغمْبي ثب وـَسّبي
حَصُ ًفَر خَد اص عشيك اضبفِ ًوَدى ثٌذّبي هٌبػت دس تفبّن -
ًبهْْبي ّوىبسي (  )MOUثب ايي وـَسّب.
 - -7 7ايجبد هشوضيت اًقمبد هَافمتٌبهْْبي تجبسي هٌغمْبي ثب وـَسّبي
ًؾيش آرسثبيجبى ،اسهٌؼتبى ،گشجؼتبى ٍ تشويِ دس هٌغمِ آصاد اسع.
 - 8مديزيتي:

 - -1 8لبعقيت دس اجشاي لَاًيي ٍ همشسات ٍ ايجبد هـَلْبي لبًًَي
دس فول.
 - -2 8ثؼتشػبصي هٌبػت ثشاي حضَس فقبل هٌغمِ آصاد اسع دس گشٍُ -
ّبي وبسي تين هزاوشُ وٌٌذُ .WTO
ّ - -3 8وؼَػبصي ػيبػتْبي ولي التلبدي دس هٌغمِ ثب ؿشايظ
التلبد جْبًي.
 - -4 8تبػيغ ٍ تجْيض دفتش ّوىبسيْبي هٌغمْبي دس هذيشيت اهَس
ثيٌبلولل هٌغمِ آصاد اسع.
 - -5 8تالؽ دس جْت سفـ هحذٍديت ٍ اثْبم دس هٌبثـ دسآهذي هٌغمِ
ثِ ّوشاُ تغييش ػيبػتْبي التلبدي دٍلت دس ايي صهيٌِ.
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 - -6 8ايجبد تؼْيالت لبًًَي هـبثِ ثب هٌبعك آصادوـَسّبي ّوجَاس
ٍاسائِ تضويٌْبي هٌبػجتش ثِ ػشهبيْگزاسيْب ًؼجت ثِ
وـَسّبي ّوجَاس ثِ ٍيظُ ثب تَجِ ثِ ثبال ثَدى ضشيت سيؼه
ػشهبيْگزاسي خبسجي دس وـَس.
 - -7 8تَػقِ تقبهل هٌغمِ آصاد اسع ثب:
 هٌغمِ آصاد ويؾ ثيـتش دس صهيٌِ جلت تَسيؼن ٍ گشدؿگشي. ثب هٌغمِ آصاد لـن ،دس صهيٌِ ٍسٍد هتمبثل وبالّبي هٌغمِ آصاداسع ٍ لـن ٍ دس حميمت خظ ٍاكلي ثيي اسع ثب وـَسّبي
حَصُ خليج فبسع ٍ لـن .
 ثب وـَسّبي حَصُ لفمبص ٍ ّوىبسي دس خلَف تَليذاتكٌبيـ ٍاثؼتِ ثِ ًفت ٍ پتشٍؿيوي.
 ثب هٌغمِ آصاد چبثْبس ،دس صهيٌِ ايجبد پل استجبط تشاًضيتيوـَسّبي ؿوبل غشثي ٍ غشة وـَس ثب وـَسّبي جٌَة
ؿشلي ٍ جٌَة ايشاى.
 ثب هٌغمِ آصاد اسًٍذ ،دس صهيٌِ تَػقِ ّوىبسيْبي تشاًضيتي ٍتقبهل دٍ هٌغمِ دس صهيٌِ كٌبيـ ٍاثؼتِ ثِ ًفت ٍ گبص ،ثب تَجِ
ثِ ًضديىي هٌغمِ آصاد اسع ثِ حَصّْبي ًفتي جوَْسي
آرسثبيجبى.
22

خالصه منشور توسعه منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس

 ثب هٌغمِ آصاد اًضلي ،دس صهيٌِ افضايؾ استجبعبت تشاًضيتي ثييوـَسّبي ؿشق دسيبي خضس ٍ اسهٌؼتبىً -خجَاى -تشويِ ٍ
گشجؼتبى ٍ ثبلقىغ ٍ تجبدل تَسيؼن ٍ ثب هٌغمِ ٍيظُ التلبدي
ػشخغ ،دس صهيٌِ ايجبد حلمِ ٍاػغي ثيي وـَسّبي ؿوبل
ؿشق ايشاى ٍ وـَسّبي ؿوبل غشةِ ايشاى ٍ ايجبد پل استجبعي
وـَسّبي اسٍپبي ؿشلي ثب آػيبي هيبًِ.
 - -8 8تشٍيج پٌذاؿتْبي صيش دس هٌغمِ آصاد اسع ّوشاُ ثب ؿىلگيشي
فشآيٌذ جْبًي ؿذى تجبست:
 تلحيح ديذگبُ ػيبػتگزاساى دس خلَف ًمؾ ٍ جبيگبُ اييهٌبعك دس ػبختبس التلبد هلي.
 جبيگضيي ؿذى ػشهبيِ ثب ًيشٍي وبس دس فشآيٌذ ًَيي تَليذي. اّويت يبفتي هْبستْب ،تخلق ٍ ػشهبيِ اًؼبًي ٍ ويفيتًيشٍي وبس ٍ ثشخَسداسي اص صيشثٌبّبي هذسى.
 اّويت يبفتي ًمؾ ّضيٌْْبي حول ٍ ًمل ،هَلقيت هٌبعك آصادٍ فبهل دػتشػي ثِ ثبصاسّبي ٍػيقتش دس ؿشايظ سلبثت ؿذيذ
دس ثبصاسّبي ثيٌبلوللي.
 حشوت دس صهيٌِ ّوؼبًؼبصي تقشفِ تجبستي ثبتقشفِ ّبيتجبست آصاد جْبًي.
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 اّويت يبفتي ًمؾ وبسثشيْبي هتٌَؿ دس هٌبعك آصاد ثشاي تحمككشفْْبي ًبؿي اص تىبثش فقبليتْب ٍ ايجبد جبرثْْبي ػشهبيِ

-

گزاسي.
 استمبء ًمؾ ٍ ػْن خذهبت دس تَليذ ٍ تجبست جْبًي ٍ دسًتيجِ فشاّن ؿذى اهىبى ؿىلگيشي پبيگبّْبي خذهبتي ثِ هٌضلِ
فقبليت هؼلظ دس هٌبعك آصاد.
 گشايؾ ثِ خلَكي ؿذى هذيشيت ٍ ؿىلگيشي هٌبعك آصادغيشدٍلتي ٍ گؼتشؽ حَصّْبي

ػشهبيْگزاسي خبسجي دس ايي

هٌبعك ثْفقبليتْبي صيشثٌبئي ،گشدؿگشي ٍ خذهبتي ثْوَاصات
ػشهبيْگزاسيْبي كٌقتي.
 گشايؾ ثِ جشيبى ادغبم هٌبعك آصاد دس صًجيشّْب ٍ خَؿْْبيكٌقتي -تَليذي هلي ٍ ثيٌبلوللي.
 اسائِ تؼْيالت تقشيف ؿذُ جْبًي دس هٌبعك آصاد ثشاي گؼتشؽتجبست خذهبت اص جولِ خذهبت هخبثشات ،هبلي (ثبًىذاسي،
ثيوِ ٍ ثَسع) ،ثبصسگبًي (ؿبهل خذهبت حشفْبي ،حمَلي،
حؼبثذاسي ٍ غيشُ) ،حول ٍ ًمل ،آهَصؽ ،استمبي هحيظ صيؼت،
ثْذاؿت ،تَسيؼن ،تفشيحي ،ثْذاؿتي ٍ اجتوبفي ٍ ػبخت ٍ
هٌْذػي.
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 ايجبد ؿشايظ هغلَة ثشاي جلَگيشي اص هْبجشت گؼتشدُ ًيشٍياًؼبًي هبّش.
 تَجِ ّوگبًي ثِ هٌبعك آصاد ،دس جْت فقبلؼبصي آًْب هغبثك ثباػتبًذاسدّبي جْبًي.
 ايجبد ثؼتشهٌبػت ثشاي تَػقِ ؿشوتْبي كبدس وٌٌذُ خذهبتفٌي ٍ هٌْذػي.
 تجذيل هٌغمِ آصاد اسع ثِ هٌغمْبي داساي هضيتْبي سلبثتي ٍكبدساتي وبال ٍ خذهبت كٌقتي ٍ وـبٍسصي.
 - -9 8پظٍّؾ دس صهيٌِ تشتيجبت هٌغمْبي دس خلَف هَضَفبت
تخللي ّوچَى حزف هبليبت هضبفف ،تقشفْْبي تشجيحي،
لغَ سٍاديذ ،تؼْيل هجبدالت ثبًىي ،ػشهبيْگزاسي دٍجبًجِ،
ديپلوبػي فقبل تجبسي ٍ ...دس هٌغمِ آصاد اسع ثِ هٌؾَس ثشعشف
وشدى هَاًـ پيؾ سٍي حضَس تجبس ٍ ػشهبيْگزاساى ايي وـَسّب
دس هٌغمِ آصاد اسع.
 - 10- 8هغبلقِ ٍ تحميك ،ثبًه اعالفبت التلبدي ٍ ،تذاسن ثبصسگبًي ٍ
ػشهبيْگزاسي ٍ اػتفبدُ اص آى دس جْت اسائِ خذهبت ٍ پَيبئي
فقبليتْبي هٌغمِ.

25

خالصه منشور توسعه منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس

 - 11- 8پيگيشي هؼتوش تحمك عشحْبي هلي ٍ اػتبًي هلَة ،ؿبهل
تبػيغ هشوض دسهبًي فشاهلي ،فشٍدگبُ ثيٌبلوللي ،وبًَى فوذُ
گشدؿگشي (ٍ خذهبت گشدؿگشي) ،هشوض ثبصاسيبثي الىتشًٍيىي،
هشوض فلوي فشاهلي ٍ ػشاًجبم ػغح  1هجبدي ٍسٍدي -خشٍجي
وبال دس جلفب.
ًَ - 12- 8آٍسي ٍ اسائِ اثتىبسات خاللبًِ ثشاي ثؼتشػبصي فقبليت دس
هٌبعك تحت ؿوَل همشسات خبف صيؼت هحيغي.
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