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پیشرفت و توسعه پایدار هر کشوری نیازمند جامع نگری و درک صحیح از 
شرایط اقتصادی و اجتماعی، شناخت قابلیتها و پتانسیل ها، بهره مندی از ظرفیت 
های موجود و کشف منابع جدید می باشد. بهره گیری از سرمایه های داخلی 
و خارجی و جذب سرمایه گذاران توانمند موثرترین راه برای تسریع حرکت 
اقتصادی به سوی پیشرفت و توسعه و ایجاد اشتغال پایدار است که می تواند برای 

دستیابی به اهداف سند چشم انداز بکار گرفته شود. 
استان اردبیل در بخش هاي عمده اقتصادی دارای استعداد و قابلیت هاي قابل توجهی 
است که استفاده بهینه از این پتانسیل ها موتور توسعه استان را روشن خواهد 
کرد. این استان به لحاظ داشتن شرایط اقلیمی متنوع، خاکهای حاصلخیز و مناطق 

گردشگری و توریستی جذاب از استعداد و قابلیت کم نظیری برخوردار است.
در بخش آب و کشاورزی مبلغ یک میلیارد دالر از محل اعتبارات صندوق 
توسعه ملی با درخواست رییس محترم جمهور و موافقت مقام معظم رهبری 

اقتصاد تدبیر و امید در اردبیل
مجیـد خـدابخش/  استانـدار اردبیـل
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برای مهار آبهای مرزی استان برای یک دوره چهار ساله اختصاص داده شده است 
که سال شروع آن 1393 و پایان آن 1397 خواهد بود. یکی از پروژه هایی که از 
این محل درحال اجراست ، احداث شبکه آبیاری و زهکشی پایاب سد خدافرین 
است که با بهره برداری از آن 62000 هکتار از مراتع و اراضی دیم در محدوده 
شهرستانهای پارس آباد و بیله سوار آبی خواهد شد و فرصت خوبی برای سرمایه 
گذاری های داخلی و خارجی فراهم خواهد کرد. در بخش معدن مطالعات اکتشافی 
چهار پهنه معدنی در محدوده شهرستانهای خلخال ، کوثر ، مشگین شهر ، اردبیل 
و نیر توسط چهار شرکت معتبر داخلی از دو سال قبل آغاز شده و جمعاً تعداد 17 
بلوک امید بخش مورد شناسایی قرار گرفته که ادامه این اقدامات و توسعه صنایع 
معدنی در جنوب و مرکز استان می تواند منشاء تحوالت جدید باشد. در بخش 
گردشگری نیز قابلیت های استان از نظر میراث فرهنگی و جاذبه های تاریخی و 
طبیعی و مخصوصاً آبهای گرم معدنی بی نظیر بوده و این استان ساالنه پذیرای بیش 

از 5 میلیون گردشگر داخلی و خارجی می باشد.
برای معرفی این قابلیت ها و سایر مواردی که در این نوشتار خواهد آمد و برای تحقق 
اقتصاد مقاومتی باید در ساختار فعلی دستگاه های اجرایی در حمایت از سرمایه گذاری 
و بخش خصوصی تغییرات مناسبی ایجاد گردد. باید این دستگاه ها جزئیات برخورد 
با سرمایه گذار را  برای مجموعه خود تدوین و تعریف کنند. خوشبختانه در طول سه 
سال گذشته با برگزاری جلسات شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی 
، کارگروه استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، کمیته حمایت قضایی از سرمایه 
گذاری و جلسات مرکز جذب و حمایت از سرمایه گذاری و از مهرماه سال 
گذشته با برگزاری منظم و مرتب جلسات کارگروه استانی ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی سعی شده برای ارتقای فضای کسب و کار در استان بسترسازی مناسبی 
انجام شود که نتیجه آن کسب رتبه اول بهبود فضای کسب کار در بین کل 
استانهای کشور در زمستان سال 1393 و بهار سال 1394 براساس گزارش مرکز 

پژوهش های مجلس شورای اسالمی بوده است.
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      مـوقعیت جغـرافیايی استـان:
استان اردبیل با وسعتی معـادل 17867کیلومتر مربع ) 1/1 درصد از 
مساحت کل کشور ( در شمال غرب جمهوری اسالمی ایران قرار گرفته 
است .استان از شرق به استان گیالن  ، از غرب به آذربایجان شرقی و 
از جنوب به زنجان محدود است و  از شمال چهار شهرستان این استان 
در طول 382 کیلومتر با جمهوري آذربایجان هم مرزهستند . در 159 

کیلومتر از این مرز، رودهاي ارس و بالهارود جریان دارد.

     آب و هـوا 
این استان ازنواحي سردسیر وکوهستاني کشور محسوب گردیده و 
بطورکلي داراي سه اقلیـم متفاوت سرد نیمه مرطوب، سرد مرطوب و 

سیمـای اقتصـادی استـان اردبیـل
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معتدل نیمه خشک مي باشد. میزان نزوالت جوي دراستان اردبیل بطور 
متوسط از250 الي 600 میلي متر درسال در نوسان مي باشد.

میانگین ارتفاع استان بیش از 1400 متر از سطح دریاست.

     تقسیمات كشـوري 
در 22 فروردین 1372 قانون تاسیس استان اردبیل با انتزاع شهرستانهای 
اردبیل ؛ خلخال ؛ مشکین شهر ؛ پارس آباد ؛ گرمی و بیله سوار از استان 
آذربایجان شرقی به مرکزیت شهر اردبیل به تصویب مجلس شورای 
اسالمی رسید. با مجموعه تغییرات انجام شده آخرین اطالعات مربوط 

به تقسیمات کشوری استان بشرح زیر میباشد :

    جمعیت استان
براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 جمعیت استان 
برابر 1,248,488 نفر بوده است که از این تعداد 798,942 نفر ) حدود 
64 درصد ( در شهر و 449,546 نفر ) حدود 36 درصد ( در مناطق 

روستایی ساکن می باشند.
بر اساس همین آمار جمعیت 10 ساله و بیشتر استان 1054820 نفر بوده 
که از این تعداد 472083 نفر   جمعیت فعال ازنظر اقتصادي  ) 354719 
نفر شاغل و 60824  نفر بیکار ( و 639277 نفر جمعیت غیرفعال بوده 
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است.از کل جمعیت شاغل استان 30 درصد در بخش کشاورزي، 23 
درصد در بخش صنعت و معدن  و بقیه در بخش خدمات و اداري 

فعالیت مي نمایند.

    1 - امـور زيربنـايی
امور زیربنای به عنوان یکی از اصلی ترین پیش نیازهای فعالیتهای اقتصادی 
به شمار میرود بطوری که پایه و اساس یک اقتصاد پویا وجود امور 
زیربنایی اعم از انرژی، حمل و نقل، ارتباطات و... میباشند که تسهیل 
کننده فعالیتهای اقتصادی و جذب سرمایه گذار خارجی و داخلی بوده 
و یک عامل انگیزشی و تشویقی جهت حضور بخش خصوصی در 
فعالیتهای اقتصادی میشود که این عوامل، رشد و توسعه اقتصادی یک 

کشور را در بر خواهند داشت.

      پتـانسیل آب استـان
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     احداث شبکه آبیاری و زهکشی
از پروژه های بسیار مهم استان در بخش آب احداث شبکه آبیاری و 
زهکشی پایاب سد خدافرین در شمال استان و در محدوده شهرستانهای 
پارس آباد و بیله سوار به مساحت خالص 62000 هکتار است. اجرای 
کانال بتنی به مقطع ذوزنقه ای شکل به طول 84 کیلومتر با ظرفیت 60 
مترمکعب در ثانیه در ورودي استان ، اجرای سیفون های 6 گانه به 
طول 7 کیلومتر ، اجرای کانال سرپوشیده به طول 1.5 کیلومتر و اجرای 
ایستگاه های پمپاژ و شبکه های اصلي و فرعی نواحي 4 گانه تحت فشار 
و مدرن از مشخصات این پروژه می باشد که پیش بینی می شود در سال 

1396 عملیات آن به اتمام برسد.
با بهره برداری از این پروژه در بخش زراعت  707  هزار تن ، در 
بخش باغات 138 هزار تن ، گوشت 10 هزار تن و شیر 217 هزار تن 
به تولیدات بخش کشاورزی استان در سال اضافه خواهد شد. سرمایه 
گذاری های مشترک خارجی برای تولید انواع این محصوالت و ایجاد 
واحدهای فرآوری ازجمله زمینه های همکاری در حوزه سرمایه 

گذاری خارجی می تواند باشد.

     وضعیت راههای استان و شبکه حمل و نقل جاده ای
در استان اردبیل مجموعاً 6649 کیلومتر راه وجود دارد که از این میزان 
803 کیلومتر راه اصلی، 818 کیلومتر راه فرعی و 5028 کیلومتر راه 
های روستایی و دسترسی می باشد. دررابطه با راه آهن استان نیز پروژه 
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 در دست اجرا می باشد که با بهره برداری از آن استان اردبیل به شبکه 
سراسری راه آهن کشور متصل خواهد شد تا تسهیل کننده فعالیت های 
بخش کشاورزی، صنعت، خدمات و. .. در استان گردد. شبکه حمل و 
نقل جاده ای از جمله زیر ساخت های اساسی و کشوری بوده که از 
اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این راستا حمل و نقل و 
پایانه های استان اردبیل با جابجایی بالغ بر دو میلیون نفر مسافر و حمل و 
نقل بالغ بر سه میلیون تن کاال و همچنین با استقرار پایانه مرزي بین المللي 
بیله سوار در مرز جمهوري آذربایجان نقش بسزایی در توسعه استان دارد.

     فرودگاه های استان 
فرودگاه اردبیل : فرودگاه اردبیل با مساحتي بالغ بر 1200 هکتار در 
فاصله 14 کیلومتري شمال شرق اردبیل در ارتفاع 1311 متري از سطح 

دریا مسیر هوائی W151 و در اراضي نسبتاً مسطح واقع شده است.
فرودگاه پارس آباد: این فرودگاه در شمالی ترین نقطه کشور و در 
مسیرهوائی A422 و W151 در فاصله 5 کیلومتری شمال شهر پارس 
آباد با مساحتي بالغ بر 170 هکتار در ارتفاع 75 متري از سطح دریا 
واقع گردید است این فرودگاه در سال 1352 ساخته شده است و به 
دلیل واقع شدن در دشت مسطح و حاصلخیز مغان و هم مرز بودن با 
کشورهای آذربایجان و ارمنستان (نقطه مرز هوائی PARSU )وجود دو 
شرکت بزرگ کشت و صنعت، از موقعیت استراتژیک و فوق العاده ای 

برخوردار است.



13

     وضعیت بـرق استان
قدرت نصب شده نیروگاهی در استان اردبیل بالغ بر MW 1000  است و 
نیروگاههای گازی با تولید بیش از 95 درصد برق استان بیشترین نقش را 
در این بین داراست. همچنین کل تعداد مشترکین استان 491416 میباشد 
که از این میزان، مشترکین خانگی و ظرفیت سرمایه گذاری مستقیم در 
بخش انرژی برق در چهار محور زیر برای سرمایه گذاران مهیا می باشد:

 CHP 1.تولید برق با استفاده از مولدهای پراکنده مقیاس کوچک
2.تولید برق با استفاده از مولدهای پراکنده سیستم فتوولتائیک)پانل 

خورشیدی(با توجه به پتانسیل عمده در شمال استان
3.تولید برق با استفاده از مولدهای پراکنده سیستم بادی)مولدهای مشابه 

در شهرستان های نیر و سرعین نمین وخلخال (
4.تولید برق با استفاده از مولدهای نصب توربین های بخار و استفاده از 
انرژی زمین گرمایی)تولید حدوداً MW 35 از 7 حلقه چاه بخار موجود 

درشهرستان مشگین شهر(

      منطقه ويـژه اقتصـادی نمیـن
منطقه ویژه اقتصادی نمین در سال 1389 در مجلس شورای اسالمی 
بعنوان  شاهد  بازرگانی  سال 1393 شرکت  در  است.  تصویب شده 
سازمان مسئول آن تعیین گردید.  این منطقه 2055 هکتار وسعت دارد 
و در مجاورت بزرگترین شهرک صعتی استان ) شهرک شماره 2 اردبیل 
( واقع شده است. فاصله آن تا فرودگاه اردبیل 5 کیلومتر ، تا گمرگ 



14

 اردبیل 10 کیلومتر ، تا گمرک آستارا 55 کیلومتر و تا گمرک بیله 
سوار 170 کیلومتر است. با اتمام مطالعات جامع منطقه ویژه اقتصادی 
نمین از نیمه دوم سال جاری )1395( فاز اجرایی اول آن در 480 هکتار 
بعنوان فاز پیشران آغاز خواهد شد و 4 فاز بعدی نیز مطابق برنامه 

زمانبندی طی 15 سال فعال به بهره برداری خواهد رسید.

      ايجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی استان
الیحه ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی استان در محدوده شهرستانهای 
پارس آباد ، بیله سوار و گرمی در همسایگی کشور جمهوری آذربایجان، 
در اردیبهشت ماه سال 1394 توسط رییس جمهور محترم به مجلس 
شورای اسالمی ارسال شده است. کلیات این الیحه در کمسیون اقتصادی 
مجلس بعنوان کمسیون تخصصی مور تصویب قرار گرفته و برای تصویب 
نهایی  در صحن علنی مجلس با اولویت در دستورکار قرار گرفته است. 

     2 - بخش كشاورزي
- از مجموع 17867 کیلومتر مربع وسعت استان 6/43 درصد آنرا 
اراضي کشاورزي4/50 درصد را مراتع و 5/3 درصد را جنگل و مابقی 

را سایرکاربری ها تشکیل مي دهد.
-  وسعت اراضي کشاورزي استان 778 هزار هکتار است که شامل 
515 هزار هکتار مزارع دیم، 225 هزار هکتار مزارع آبی و 38 هزار 

هکتار باغات مي باشد.
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- استان اردبیل با داشتن باالترین کاربري اراضي کشاورزي نسبت به کل 
وسعت ، رتبه اول را در بین استانهاي کشور دارا است.

- 30 درصد جمعیت شاغل استان در بخش کشاورزي فعالیت دارند که 
حدود 8 درصد باالتر از میانگین کشوري است.

- سهم ارزش افزوده بخش کشاورزي در تولید ناخالص داخلي استان 
حدود 30 درصد است در حالیکه میانگین این سهم در کشور 20 درصد 

مي باشد.
- استان اردبیل به لحاظ داشتن تنوع اقلیمی خاص و منحصر بفرد، وجود 
کشت و صنعت های مغان و پارس، دشتهای حاصلخیز اردبیل، مغان 
و مشکین شهر، وجود 114 هزار بهره بردار، حدود 2/4میلیون واحد 
دامی، وجود سدهای یامچی، سبالن و خدآفرین و بیش از یک میلیون 
هکتار منابع طبیعی اعم از جنگل و مرتع یکی از قطبهای مهم کشاورزی 

و دامپروری کشور محسوب می شود. 
 100درصد  سورگوم بذری  و بیش از 80 درصـد بـذر ذرت هیبـرید 

کشور در این استان تامین می شود. 
همچنین با استفاده از فن آوری کشت بافت و تولید 2 میلیون عدد غده 
مینی تیوبر به عنوان پرچمدار تولید بذر سیب زمینی کشـور شنـاختـه 

می شود.
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ظرفیت ذخیره سازی محصوالت كشاورزی در استان  )هزار تن(

میزان تولیدانواع محصوالت زراعي و دامي 
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     شركت هاي كشت و صنعت و دامپروري مغان و پارس
دو شرکت بزرگ کشت و صنعت و دامپروری مغان و پارس در دشت 
حاصلخیز مغان از قابلیت هاي بسیار مهم بخش کشاورزي در استان مي 
باشد و از ظرفیت های مهم استان برای سرمایه گذاری های مشترک با 

طرف های خارجی برای تولید انواع محصوالت است.
کشت و صنعت و دامپروري مغان: این واحد 33400 هکتار مساحت 
داشته و براساس برآورد سال 1386  حدود 3373 میلیارد ریال در 
آن سرمایه شده است. ساالنه حدود 300 هزار تن محصوالت زراعي 
مختلف از قبیل گندم ، در 18000 هکتار از اراضي آبي این شرکت 
تولید مي شود .همچنین این شرکت داراي حدود 2100 هکتار باغات 
مجتمع با استفاده از سیستم آبیاري قطره اي ، 5 ایستگاه گاو شیري از نژاد 
هلشتاین با ظرفیت 5000 رأس ، تعدادی کارخانه مهم در بخش صنایع 

تبدیلی می باشد.
کشت و صنعت و دامپروري پارس: این واحد 18600 هکتار مساحت 
داشته و براساس برآورد سال 1386  حدود 1216 میلیارد ریال در آن 
سرمایه شده است. اراضي زیرکشت این شرکت 9600 هکتار بوده که 
2500 هکتار آن از آبیاري تحت فشار برخوردار است . تولیدات زراعي 

آن نیز حدود 47 هزار تن در سال مي باشد .

     مزيت ها و قابلیت های سرمايه گذاری بخش كشاورزی 
- وجود اراضی کشاورزی مرغوب در سطح استان به ویژه در سه دشت 
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 حاصلخیز اردبیل، مشگین شهر و مغان.
- تولید ساالنه حدود 9/3 میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی.

- دارا بودن2/4 میلیون واحد دامی، 3 میلیون قطعه طیور بومی و سایر 
ماکیان، 315 هزار کندوی زنبور عسل 

- داشتن اقلیم مساعد برای کاشت، داشت و برداشت انواع محصوالت 
کشاورزی در یک سال زراعی.

- وجود شرکت های سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان و پارس 
- امکان تولید انواع محصوالت کشاورزی و محصوالت باغی با توجه 

به تنوع آب و هوایی استان.
- محصوالت باغی مرغوب و با کیفیت باال و دارای قابلیت صادرات.

- تامین آب مورد نیاز اراضی کشاورزی از طریق سدهای میل مغان ، 
خدآفرین، سبالن، عمارت، کیوی و یامچی.

تحقیقاتی و مرکز آموزش کشاورزی،  ایستگاه  - وجود واحدهای 
هنرستان های کشاورزی و دانشکده های کشاورزی و به تبع آن وجود 
نیروی کار مستعد و فراوان بخصوص جوانان تحصیل کرده در رشته های 

مرتبط با کشاورزی.
- امکان دستیابی آسان و فراوان به محصوالت کشاورزی بعنوان مواد 

اولیه صنایع جانبی و تبدیلی.
-  وجود جنگل فندقلو )4700هکتار( که یکی از جنگلهای منحصر 

بفرد کشور می باشد.
- وجود منابع غني جنگلي، مرتعي و پوشش گیاهي متنوع براي توسعه 
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 فعالیت هاي جنگلداري، دامداري و زنبورداري.

     فرصتها و زمینه های سرمايه گذاري بخش كشاورزي
1. سرمایه گذاری در پروژهای آبیاری تحت فشار مانند پایاب های سد 

خدآفرین، سبالن، کوثر ، لیکوان 
2. سرمایه گذاري در شبکه هاي فرعي )دشت اردبیل، دشت فتحعلی و ...(

3. سرمایه گذاری در احداث سدهای مخزنی وخاکی استفاده از مزایای 
قانون جدید آب

4. احداث کارخانجات بسته بندی و صادرات فرآورده های زنبور عسل 
اندازی  راه  و  وگوشتی  گاوشیری  پرورش  های  مجتمع  احداث   .5

واحدهای راکد با ظرفیت 5000 راس
6. ایجاد مجتمع های کشت وصنعت و دامپروری و واحدهای کشت 

گلخانه ای در پایاب سد خدافرین 
7. احداث و راه اندازی واحد عمل آوری، بسته بندی، صادرات ماهی و 

شاه میگو در آب شیرین سد ارس 
8. احداث مجتمع ها و مراکز تکثیر وپرورش ماهیان گرمابی وسردآبی 

در حوزه آبهای جاری
9. بسته بندی و فرآوری تولیدات پروتئینی در مناطق مستعد وقطبهای 

تولیدی استان
10. احداث کارخانجات تولید خوراک دام و طیور وآبزیان باسیستم 
پیشرفته که توانایی تامین جیره غذایی مورد نیاز واحدهای دام وطیور 
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 استان را داشته باشند.
11. ایجاد گلخانه های گل وگیاه بسته بندی وصدور گلهای شاخه بریده 

با مشارکت سرمایه گذاران 
12.  ایجاد واحداث نهالستان با کشت بافت از ارقام تجاری جهان 

13. تاسیس وایجاد پایانه های عرضه وحمل ونقل محصوالت باغی با 
استفاده از وسایل نقلیه یخچال دار 

14. توسعه کشت گیاهان دارویي و فرآوري و تولید داروهاي گیاهي 
15. ایجاد شهرکهاي گلخانه اي و احداث واحدهای تولید محصوالت 
کشاورزی خارج از فصل )تولید سبزی ، صیفی ، قارچ خوراکی ، گل و 
گیاهان زینتی ، گیاهان دارویی ، بذور مینی تیوبر و ... در شرایط کنترل 

شده.( 
16. سرمایه گذاری در ایجاد واحد هاي تولید ادوات خصوصا سمپاش 

های مدرن 
17. سرمایه گذاری در ایجاد کلینیکهای گیاه پزشکی 

18. سرمایه گذاری در ایجاد مجتمع های کارخانجات تولید سم
دانه هاي  احداث مراکز خشک کن محصوالت زراعي)بویژه   .19

روغني(
20. احداث ،توسعه وتجهیز آزمایشگاههاي خاک شناسي ،تشخیص 

آفات و بیماریهاي محصوالت زراعي
21. ایجاد سیستم های هشدار و مقابله با سرما زدگی

22. کارخانجات تهیه خشکبار از میوه های درختی وسبزیجات و پودر 



21

 میوه جات وسیب زمینی وپیاز و... برگ خشک ونیمه سرخ منجمد 
از محصوالت فوق 

23. احداث کارخانجات سورتینگ وبسته بندی محصوالت کشاورزی 
)درختی وجالیزی ( با استفاده از اتمسفرهای کنترل شده واصالح شده 

وقابل عرضه در بازارهای جهانی 
24. احداث انبارهای سرد مکانیزه  

25. احداث کارخانجات تولید عرقیات گیاهی واسانس گیری وعصاره 
گیری گیاهی

26. سرمایه گذاری جهت ساخت سردخانه وانبارهای مجهز به سامانه 
کنترل عوامل محیطی جهت محصوالت کشاورزی

27. احداث مرکز هسته ای و اشعه دهی محصوالت کشاورزی به 
منظور افزایش زمان ماندگاری

28. احداث کارخانه روغن کشی از نوع استراکشن از دانه های سویا، 
کلزا، ذرت 

29. احداث کارخانه تولید انواع دارو به صورت قرص، کپسول، شربت 
با منشاء گیاهان دارویی

      3 - بخش صنعت و معدن 
الف( صنعت : 

سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی
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      مطالعات پیش امکان سنجی طرح های سرمايه گذاری
به منظور راهنمایی هدفمند سرمایه گذاران سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان اقدام تهیه پیش امکان سنجی 81 طرح اولویت دار جهت 

ارائه به سرمایه گذاران در قالب 7 گروه ذیل کرده است:
1. صنایع شیمیایی و پلیمری

2. صنایع فلزی

   كل مجوزهای صادره در استان اردبیل

سرمايه گذاری های صنعتی در حال اجرا  بر حسب پیشرفت فیزيکی
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3. صنایع معدنی
4. صنایع غذایی و دارویی

5. صنایع نساجی
6. صنایع برق و الکترونیک

7. صنایع سلولزی

ب ( شهرکها و نواحي صنعتي:

یادآوری می شود اکثر این شهرکهای و نواحی صنعتی از زیرساخت های 
الزم برخوردار بوده و حدود 50 درصد واحدهای صنعتی استان نیز در 

داخل آنها استقرار پیدا کرده است .

ج( معدن :
استان اردبیل به لحاظ معدني از توانمندیهاي بسیار باالیي برخوردار 
است. در این استان به سبب دارا بودن شرایط خاص زمین شناسي ، نشانه 

هاي معدني فراواني به چشم مي خورد. 
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معادن مهم استان شامل آهک ، شیل ، مرمریت ، سیلیس ، پوزوالن ، 
پوکه ، سنگ الشه ، خاکهاي صنعتي ، تراورتن و ... مي باشد.

برنامه های مطالعات اكتشافی استان

یادآوری می گردد در نتیجه این مطالعات 6 بلوک امیدبخش در پهنه 
قزل اوزن ، 8  بلوک امیدبخش در پهنه سبالن-قره سو و 2 بلوک 

امیدبخش در پهنه باغروداغ شتاسایی شده است.

    4 - بخش گردشگری
استان اردبیل یکی از زیباترین نقاط کشور ازنظر طبیعی و تاریخی و 
فرهنگی می باشد. این استان به جهت داشتن اقلیم بی نظیر و آب و 
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هوایی استثنایی از دیرباز و در طول تاریخ مأمن و مسکن انسان ها و مهد 
تمد ن ها و فرهنگ های مترقی بوده است. بیش از 1800 اثر تاریخی به 
صورت محوطه ها، تپه ها، پلها، بناها، قلعه ها و ... در جای جای استان 

وجود دارد. 
ازجمله محوطه تاریخی پیرازمیان در مشکین شهر و گیلوان در شاهرود 
خلخال، تپه تاریخی نادر در اصالندوز و آناهیتا در سرعین، پل پردیس در 
شهرستان کوثر و هفت چشمه در اردبیل بقاع شیخ صفی الدین اردبیلی و 
شیخ جبرائیل و مجموعه بازار بزرگ تاریخی اردبیل و قلعه های اولتان 
در پارس آباد، قهقهه در مشکین شهر و قیزقلعه در بیله سوار مؤید این 

امر می باشد.
 یکي از 11 اثر تاریخي ثبت شده کشور در سازمان جهاني یونسکو بنام 
مجموعه خانگاهي شیخ صفي الدین اردبیلي درشهر اردبیل ، مرکز این 

استان واقع شده است.

      جاذبه هاي باستاني استان 
مجموعه بقعه شیخ صفي الدین اردبیلي مربوط به دوره ایلخاني و صفوي 
، مجموعه بازار اردبیل ، مسجد جمعه و میرزاعلي اکبر مرحوم ، مقبره 
شیخ جبرائیل جد سالطین صفوي در محله کلخوران اردبیل ، مقبره شیخ 
حیدر و شهر یری و کهنه قاال در مشکین شهر ، مقبره شیخ بدرالدین، 
آتشکده شاق دره در نمین ، گیلوان در شاهرود خلخال، تپه تاریخی نادر 
در اصالندوز و آناهیتا در سرعین، پل پردیس در شهرستان کوثر و ... 

ازجمله جاذبه هاي باستاني این استان می باشد.
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     جاذبه هاي طبیعي استان
جاذبه هاي طبیعي و سحرانگیز  استان مانند دامن خیال انگیز و پرنقش 
و نگار کوهستان پر صالبت سبالن ، کرانه هاي فرح بخش دریاچه 
هاي گوهرنشان نئور ، گردنه هاي فرح بخش حیران در مسیر اردبیل 
به آستارا و ناو در مسیر خلخال به آسالم ، جنگل هاي زیباي فندقلو ، 
آب هاي گرم و شفابخش معدني در دو سوي سبالن اسرارآمیز و ... ، از 

مهمترین جاذبه هاي توریستي استان محسوب مي گردد.

      چشمه های آب گرم معدنی
در سطح استان اردبیل به دلیل وجود آتش فشان نیمه فعال سبالن تعداد 
110 دهنه چشمه آب گرم و سرد معدنی وجود دارد که هریک دارای 
خواص درمانی خاص خود می باشند و به همین دلیل استان اردبیل به 
»سرزمین چشمه هاي بهشتي« ملقب شده است . گر م ترین آب  معدني 
دنیا با 86 درجه سانتي گراد در دامنه سبالن به نام چشمه قینرجه و 
پر آب ترین چشمه معدني کشور با 88 لیتر دبي آب با نام گردشگري 

گاومیش گلي دراین استان قرار دارد. 

      مهمترين آبهای گرم معدنی فعال و درحال بهره برداری استان 
1. شهرستان اردبیل : مجموعه آ بدرمانی سردابه ، قیه سوئی

2. شهرستان سرعین :مجموعه های آ بدرمانی ایرانیان، سبالن، قهوه سوئی، 
ژنرال، پهنلو، بش باجیالر، شهر آفتاب و یل سوئی و سایر آبگرم های 
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 سنتی، گاومیش گلی، ساری سو، اعصاب، آب چشم و آب معنی سرد 
و یالدرق

3.  شهرستان نیر : مجموعه آ بدرمانی برجلو و قینرجه و سایر آبگر 
مهای سنتی ایالنجیق ، سقزچی و ...

4. شهرستان مشگین شهر: مجموعه آ بدرمانی قینرجه، شابیل،
5. شهرستان کوثر: مجموعه آبگرم معدنی کوثر و آب معدنی سنتی داش 

حمام و ....
6. شهرستان خلخال: آ بمعدنی تیل شاهرود

7. شهرستان نمین: آ بمعدنی سنتی اورنج

      ظرفیت های مراكز اقامتی
200 واحد اقامتي ، هتل ، متل ، هتل آپارتمان و مهمان پذیر مجموعاً با 
13710 تخت و 2538 اتاق در استان وجود دارد. شهر سرعین به نسبت 
جمعیت خود از نظر تعداد واحدهاي اقامتي بعد از مشهد و خراسان 

رضوي ، داراي رتبه دوم کشوري است. 
اردبیل ساالنه شاهد ورود بالغ بر5 میلیون گردشگر داخلي و دهها هزار 
نفر توریست خارجي است که اغلب آنها را گردشگران جمهوري 
آذربایجان، کشورهاي عرب حاشیه خلیج فارس، اروپا و جنوب شرقي 

آسیا تشکیل مي دهد. 
ظرفیت های سرمایه گذاری در بخش گردشگری

1. دهکده پرواز
2. زمین گرمایی مشکین شهر
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3. مجموعه ای از طرح های گردشگری به تفکیک شهرستان های تابعه
4. احداث هتل 4 ستاره   

5. احداث پارک آبی و تفریحی            
6. احداث هتل بیمارستان و درمانگاه های تخصصی            

7. احداث هتل5 ستاره                                                                                                                              
8. احداث دهکده گردشگری زمستانی                                                
9. احداث مجموعه ورزش های هیجانی                                     

10. احداث بزرگترین بوستان شهری استان اردبیل           
11. احداث تاکسی هوایی )تور گشت هوایی(            

12. احداث مجموعه تله کابین و شهربازی   

       5 -  بخش بازرگاني
ظرفیت هاي ذخیره سازي کاال در استان

     گمركات استان 
استان اردبیل دارای دو گمرک فعال به نام های اردبیل و بیله سوار 
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مغان است. قدمت گمرک بیله سوار به یکصد سال قبل برمیگردد. در 
حال حاضر گمرک بیله سوار در منطقه صفر مرزی کشور جمهوری 
آذربایجان در شهر بیله سوار واقع گردیده است گمرک اردبیل نیز در 
سال 1370 در اراضی شهرستان نمین در 13 کیلومتری جاده اردبیل- 

آستارا واقع شده است. 

واردات و صادرات غیر نفتي از گمرکات استان

عمده ترین کاالهای صادراتی استان در طول 5 سال گذشته سیب زمینی 
، مصنوعات پالستیکی ، پروپلین و الستیک و مهمترین اقالم وارداتی 
برنج، کامیون کشنده ، مواد اولیه تولید پالستیک و کائوچو بوده است.

شرکای عمده صادراتی استان :  کشورهای آذربایجان ، عراق ، گرجستان 
، افغانستان ، پاکستان ، یمن ، مالزی ، امارات ، ترکمنستان ، ارمنستان

شرکای عمده وارداتی استان :  کشورهای ترکیه ، آذربایجان ، امارات ، 
چین ، مالزي ، ارمنستان ، آلمان ، ایتالیا

     قابلیت های مازاد صادراتی استان 
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بخش صنعت
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بخش كشاورزی / وزن به تن

باتوجه به قرارداد منعقده بین شرکت دانش بنیان توسعه گیاهان قندی و شرکت ماریبو دانمارک در 
رابطه با تولید بذر چغندر قند ، در سال زراعی جدید یکی از رقم های برتر جهانی در دشت اردبیل 

تولید و فرآوری و با برند مشترک جمهوری اسالمی ایران و دانمارک به بازار عرضه خواهد شد.



32

آمار صادرات برخی از اقالم كشاورزی از گمركات استان در سال1394 
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- 51 درصد از ارزش ارزی صادرات خارجی استان اردبیل در سال 
گذشته مربوط به بخش کشاورزی می باشد و این نشان از نقش بخش 

کشاورزی در توسعه استان است.
- کشورهای هدف صادراتی محصوالت بخش کشاورزی استان به 

ترتیب آذربایجان، عراق، ترکیه، ترکمنستان، ارمنستان و ... می باشد. 
با  تولید  بندی کاالها،  بسته  افزایش کیفیت و  بازاریابی مناسب،   -
استاندارد جهانی و تولید با قیمت جهانی از مهمترین اولویت های بخش 

کشاورزی استان در سال 95 می باشد.
- در خصوص سیب زمینی عالوه بر آمار فوق حدود 42 هزار تن از 
طریق سایر گمرکات با هماهنگی اتحادیه صادرکنندگان سیب زمینی 

استان به کشورهای عراق و ترکمنستان و... صادر گردیده است.
    فهرست کاالهای درخواستی کشور روسیه برای واردات از کشورهای 

هدف با استاندارد مورد تایید روسیه:
گوشت گاو تازه یا سردکرده/ گوشت گاو منجمد / گوشت خوک تازه ، سرد کرده یا منجمد/ گوشت 
پرندگان/ گوشت و احشاء خوراکی پرندگان خانگی/ ماهی زنده/ ماهی تازه یا سرد کرده/ ماهی 
یخ زده/ فیله ماهی/ ماهی خشک کرده/صدفداران)صدف، حلزون..( شیر و خامه غلیظ نشده/ شیر 
خشک غلیظ شده/ دوغ، ماست، کفیر/ آب پنیر غلیظ شده/ کره و سایر چربی های مشتق از شیر/  
پنیر و کشک/ سیب زمینی تازه یا سرد کرده/گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده/ پیاز، موسیر، سیر، تره 
فرنگی/ کلم، گل کلم و ... تازه یا سرد کرده/ هویج، شلقم، چغندر ساالد و ... تازه یا سرد کرده/ بادمجان 
، کرفس، قارچ، فلفل/ سبزیجات مخلوط شده، زیتون، خیار و ... تازه یا سرد شده/ سبزیجات خشک 
شده/  ریشه مانیوک، سیب زمینی شیرین/ نارگیل، گردوی برزیل، بادم هندی تازه یا خشک/ موز، خرما 
انجیر، آناناس/ مرکبات، پرتقال، نارنگی، گریپ فروت، لیمو ، .../ انگور تازه یا خشک کرده، خربزه 
و هنداوانه/ سیب گالبی، به/ زردآلو، گیالس، هلو، شلیل، آلو/ توت فرنگی، تمشک و .../  میوه های 
خشک کرده زردآلو، آلو و سیب / سوسیس و محصوالت مشابه/ عصاره مالت، فرآورده های غذایی 

از آراد/



34

- بیش از 20 مورد از کاالهای درخواستی روسیه برای صادرات به 
آن کشور از طریق استان اردبیل )انواع محصوالت لبنی و انواع سبزی و 

صیفیجات و میوه( قابل تامین می باشد . 
- مدرن ترین کشتارگاه صنعتی مرغ در خاورمیانه با استانداد های اروپا 
با بیش از 400 میلیارد ریال سرمایه گذاری و با ظرفیت 6 هزار قطعه 
در ساعت به منظور امکان صادرات گوشت مرغ به بازار روسیه و سایر 
کشورهای اروپایی از آبانماه سال جاری در استان به بهره برداری خواهد 

رسید.

    زمینه های توسعه صادرات با كشورهای هدف ، موانع، مشکالت 
و راهکارها

1 - کشور روسیه
طی یک سال گذشته و در سایه تفاهم های مسئولین دو کشور اتفاقات 
مثبت و مهمی در روابط اقتصادی تهران و مسکو رخ داده و موانعی که 
سال ها بر سر گسترش روابط اقتصادی دو کشور بود، برداشته شده است.

برخی از این دستاوردها که نتیجه تالش و فعالیتی گسترده و حساب شده 
در دیپلماسی کشور و استفاده از فضای ایجاد شده پس از تنش در روابط 

اقتصادی روسیه با اروپا و ترکیه است بوده به شرح زیر می باشد:
1. صدور مجوز برای صادرات آبزیان، کاالهای لبنی و دامی از ایران به 

روسیه
2. کاهش جدی تعرفه های گمرکی در برخی کاالها و تداوم پیگیری 
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 کاهش تعرفه ها در سایر موارد
3. توافق با گمرک روسیه برای پذیرش قیمت گذاری طرف ایرانی 

ارسالی از اتاق بازرگانی با تایید سفارت.
4. توافق با گمرک روسیه برای ایجاد کریدور سبز و بدون تشریفات در 

گمرک روسیه برای کاالهای ایرانی
5. گشایش خط اعتباری برای فاینانس برخی پروژه ها از سوی روسیه

6. امضای اسناد پایه اقتصادی چون سرمایه گذاری متقابل 
7. حل نسبی مشکل نقل و انتقال پول میان دو کشور 

8. اختصاص سیصد میلیارد تومان برای تشویق و حمایت صادرات به 
روسیه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت

9. رشد صد در صدی گردشگری میان دو کشور در سال جاری و وجود 
فرصت کنونی برای جذب بخشی از گردشگران روس به ایران.

10. راه اندازی پرواز ایران ایر و همچنین دو پرواز ماهان ایر به مسکو در هفته
11. قرارداد ساخت دو نیروگاه جدید هسته ای و آغاز قریب الوقوع 

ساخت یکی از آنها
12. قرارداد ساخت چهار نیروگاه جدید حرارتی

13. آغاز عملیاتی شدن تفاهم نفتی میان دو کشور و نقش بسزای آن در 
آینده تامین منابع مالی

     اهم مشکالت در توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی دو كشور
1. مشکالت ترابری هوایی و ناکافی بودن خدمات این بخش در توسعه 
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تجارت، ضعف حمل  و نقل دریایی. امروز برای برخی کشورهای منطقه 
پروازهای گردشگری روزانه دایر شده اما تجار ایرانی برای فعالیت 

تجاری و صادراتی خود در روسیه از این امکان بی بهره هستند.
2. تعرفه سنگین روسیه بر واردات کاالهای کشورمان، مانع از توسعه 
مناسبات بین دو کشور می شود و این درحالی است که این تعرفه برای 
کاالهای برخی کشورهای همسایه این کشور )مشترک المنافع( بین صفر 
تا پنج درصد اعالم شده است.  شرایط همکاری های تجاری با تعرفه پنج 
تا 20 درصدی برای کاالی ایرانی وارداتی به این کشور، مطلوب نیست .
3. مشکل صدور ویزای بازرگانان و رانندگان برای تردد به روسیه 
که سفیر این کشور در ایران قول مساعد داد این مساله هر چه زودتر 
برطرف شود. یک ماه زمان الزم است تا برای بازرگانان ویزا صادر شود 
و از 10 سال گذشته هم دیگر خبری از صدور ویزاهای مالتی پل )تردد 
چند باره( نیست و هر تاجر و هر راننده ای برای هر بار رفت و آمد باید 

در نوبت صدور ویزا قرار گیرد.
4.  کمبود کانتینر و کشتی در حمل و نقل دریایی با عنایت به اینکه 
مقرون به صرفه ترین روش حمل و نقل برای تجار ایران از طریق دریا 

می باشد.
5. مشکل تولید کنندگان داخلی برای ارتقای آنی محصوالت خود از 
نظر کیفیت و بسته بندی مطابق استاندادهای کشور روسیه و ضرورت 
حمایت دولت و سیستم بانکی برای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز 

در این خصوص.
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     راهکارها و پیشنهادت 
1. دعوت از مسئولین استانی اعم از دولتی و بخش خصوصی در جلسات 
کمسیون مشترک دو کشور ، مخصوصاً استانهای مرزی به منظور قرار 
گرفتن در جریان آخرین تحوالت و کمک به تصمیم سازی ها برای 

توسعه منطقی مناسبات
2. فعال نمودن و تقویت رایزن اقتصادی جمهوری اسالمی ایران در 
روسیه و تهیه گزارشات تحلیلی و اقتصادی از بازار روسیه بصورت 

ماهانه و انعکاس آنها به استانداری ها و اتاق های بازرگانی
3. ایجاد تعامل بیشتر بین اتاق های بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی 

دو کشور مخصوصاً اتاق استانها با اتاق جمهوریهای روسیه 
4. پیشنهاد جایگزین کردن روبل و ریال به جای دالر در مناسبات 
تجاری بین ایران و روسیه با توجه به کاهش ارزش روبل به عنوان 
پول روسیه و تمایل خریداران کاال در این کشور که با پول خود معامله 
داشته باشند و پیشنهاد تنظیم قرارداد دوجانبه برای ریال و روبل که قباًل 

مطرح شده اما تاکنون این پیشنهاد شکل اجرایی به خود نگرفته است.
5. دایر نمودن نمایشگاه دائمی و یا راه اندازی مرکز تجاری ایران توسط 
دولت جمهوری اسالمی در کشور روسیه که این امر باعث شناساندن 

کاالهای ایرانی به مردم روسیه میگردد . 
6. تالش مستمر مسئولین دو کشور بر حل مشکل زیرساخت های 

موردنیاز و برطرف نمودن موانع تعرفه ای ، صدور ویزا و غیره
7. ارتقای محصوالت صادراتی از نظر کیفیت و بسته بندی مطابق 
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 استانداردهای کشور روسیه بطوری که قابل رقابت با کاالهای سایر 
کشورها باشد .

اندازی مرکز تجاری در کشور روسیه به صورت اجاره  و  8. راه 
به مدت 10 سال توسط بازرگانان استان اردبیل برای عرضه مستقیم 

محصوالت کشاورزی
9. صادرات سیب زمینی ارگانیک و عسل طبیعی به کشور روسیه

10. کشت تنباکو و صادرات توتون به کشور روسیه در اراضی شهرستان 
های پارس آباد و بیله سوار 

11. تسهیل و تسریع روند قرنطینه و تشریفات گمرکی با صادرکنندگان 
12. سرمایه گذاری های مشترک برای تولید انواع محصوالت کشاورزی 
، احداث کشت و صنعت و شهرک تولید بذور و گلخانه در پایاب سد 

خداآفرین )انتقال تکنولوژی(
13. سرمایه گذاری در ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی بین کشورهای 
روسیه ، آذربایجان و ایران با محوریت منطقه ویژه اقتصادی نمین و 

گمرک آستارا

     2 - كشور تركیه
درباره تحوالت  اختالفات  علیرغم  ترکیه  و  ایران  مناسبات  توسعه 
خاورمیانه و سوریه و عراق، بنا به دالیل منفعتی، مصلحتی و اشتراکات 
هویتی، تاریخی و فرهنگی با ایران مخصوصاً استانهای آذری زبان یک 
بایسته اساسی است. در زمان تحریم ایران بیشترین حجم مبادالت تجاری 
با ترکیه رقم خورد. ایران نهمین مقصد صادرات ترکیه و یازدهمین 
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 منبع تامین نیازهای وارداتی این کشور در 7 ماه نخست 2016 شناخته 
شده است. صادرات ترکیه به ایران در این مدت معادل 3.6 درصد کل 
صادرات این کشور و واردات از ایران معادل 2.2 درصد کل واردات 
ترکیه در این مدت بوده است. براساس تجارب موجود در تجارت با 
کشور ترکیه در سالهای اخیر، موارد و مشکالت احصاء شده موجود 

به شرح ذیل بوده است
- مشکالت و دشواری های موجود در گشایش اعتبارات اسنادی و نقل 

و انتقال وجوه
- لزوم بررسی و بازنگری در لیست و درصد تخفیف کاالهای مشمول 

تعرفه ترجیحی
- ضرورت ایجاد شعب بانکی فیمابین در دو کشور

- ضرورت روانسازی حمل و نقل و ترانزیت در مرزهای دو کشور 
- کاهش اسناد مورد نیاز تجارت فیمابین و تسهیل صدور گواهی قرنطینه 

برای کاالهای مورد نیاز 
- پیشنهاد بازدید شرکتها و سرمایه گذاران ترکیه از کارخانجات تعطیل 
و نیمه تعطیل پوشاک ایران و مشارکت آنان در جهت ارتقای کیفیت 

و بهره وری

    3 -كشور آذربايجان
قاعدتا روابط جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان به دالیل 
قرابت های جغرافیایی، سوابق تاریخی و اشتراکات فرهنگی و دینی 
و مولفه های اقتصادی مثل ظرفیت های تجاری، شبکه ی ارتباطی و 
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 تزانزیت کاال و انرژی می تواند استراتژیک و با چشم اندازی مثبت 
باشد. ایران و جمهوری آذربایجان، دارای ظرفیت های بسیار موثری 
هستند که شناخت این ظرفیت ها می تواند به همگرایی دو طرف 

کمک کرده و دو کشور را به شرکای راهبردی تبدیل کند.
حجم مبادالت تجاری ایران و جمهوری آذربایجان در سالهای اخیر 
از 500 میلیون دالر در سال بیشتر نشده است در حالی که برخی از 
کشورهای منطقه تالش می کنند در بخش های مختلف اقتصادی این 
کشور نوپای آسیای میانه ، فعالیتهای تجاری خود را بیش از پیش افزایش 

دهند.
بر اساس آمارهای موجود سال گذشته حجم مبادالت تجاری ایران 
و جمهوری آذربایجان در مجموع به 482 میلیون دالر رسید که از 
این میزان 370 میلیون دالر مربوط به صادرات ایران به این کشور و 
112میلیون دالر واردات کشورمان از جمهوری آذربایجان بود که تراز 

بازرگانی مثبت 258 میلیون دالری برای ایران داشت.
چندی پیش کمیته دولتی آمار جمهوری آذربایجان در گزارش خود 
اعالم کرد در شش ماهه نخست سال جاری میالدی حجم مبادالت 
تجاری این کشور به 17میلیارد و 400 میلیون دالر رسید که 13 میلیارد 
و 100 میلیون دالر آن مربوط به صادرات و چهار میلیارد و 300 
میلیون دالر آن را واردات انواع کاال تشکیل داد و مازاد تجاری این 

کشور در این مدت هفت میلیارد و 700 میلیون دالر اعالم شد.
بر اساس این گزارش ، 80 درصد مبادالت تجاری جمهوری آذربایجان 
با کشورهای انگلیس، ایتالیا ،فرانسه، امریکا، روسیه، اوکراین، ترکیه 
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مالزی ،اندونزی، بالروس ،آلمان، هند، چین و رژیم صهیونیستی بوده 
این فهرست نامی برده نشده است. در حالیکه  ایران در  است و از 
عضویت ایران و جمهوری آذربایجان در سازمانهای منطقه ای و بین 
المللی از جمله اکو و سازمان کنفرانس اسالمی، زمینه های مناسبی برای 
توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور را فراهم می کند ، اما تاکنون 

طرفین از این ظرفیت ها به نحو مناسبی استفاده نکرده اند.

     موانع و مشکالت تجاری با اين كشور
- اخذ 36 درصد ارزش کاالهای وارداتی بعنوان تعرفه گمرکی از 
کاالهای ایرانی بجای 18 درصد که از کاالهای سایر کشورها اخذ می 

گردد.
- عدم قبول اصالحات انجام شده در ارزش کاالهای صادراتی توسط 
گمرک جمهوری اسالمی ایران و ارزش گذاری تصاعدی و باال برای 
کاالهای ایرانی در مقایسه با سایر کشورها به منظور اخذ تعرفه گمرکی 

بیشتر
- مشکالت ترانزیت کاال از طریق آذربایجان به کشور گرجستان

- اخذ عوارض اضافی از کامیونهای ایرانی
- تغییر مکرر قوانین و مقررات

 
       پیشنهادات 

-کاهش متقابل تعرفه های گمرکی بین دو کشور
-توافق بین مسئولین دو کشور در رابطه با ارزش گذاری 36 قلم کاالهای 
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مهم صادراتی جمهوری اسالمی ایران به این کشور و شفاف سازی این 
موضوع برای عوامل اجرایی مخصوصاً گمرکات

- ایجاد شبکه های توزیع کاالهای ایرانی و آذربایجان
- ایجاد فروشگاههای زنجیره ای خرده فروشی

-برگزاری نمایشگاههای تخصصی کاالهای ایرانی در آذربایجان
-توسعه همکاریهای بانکی

-احداث میادین تره بار در باکو جهت توزیع کاالهای ایران

      4 - كشور ارمنستان
موانع و مشکالت تجاری با این کشور

- وجود موانع تعرفه ای بین دوکشور و نوسانات زیاد نرخ تعرفه گمرکی 
کشور ارمنستان

- وجود مشکالتی در زمینه همکاری های ترانزیتی
- سختگیری در اجرای قوانین و مقررات سرمایه گذاری و تجاری در 

ارمنستان
- مشکالت در انتقال وجه کاالهای صادراتی و وارداتی.
- قوانین مالیاتی ارمنستان که بسیار سختگیرانه می باشد

پیشنهادات:
- توسعه همکاري سرمایه گذاران دو کشور به ویژه در مناطق آزاد و 

اعطای مشوقها و امتیازاتی از جمله
- فراهم نمودن زمینه مناسب و معافیتهای مالیاتی و گمرکی

-توسعه همکاری های حمل و نقل و ترانزیت با اروپا از طریق ارمنستان 
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- گرجستان ،چنانچه مسائل و مشکالتی در زمینه حمل و نقل و 
ترانزیت ازطریق ترکیه بوجود آید، این مسیر قابل استفاده است ولی 
به دلیل زیاد بودن هزینه آن درحال حاضر مورد استفاده قرار نمی گیرد

-اعزام و پذیرش هیات های تجاری میان طرفین
-برگزاری نمایشگاه های اختصاصی در دو کشور

-پیگیری ایجاد مراکز تجاری توسط اتاق مشترک بازرگانی طرفین
-رایزنی و زمینه سازی جهت تهاتر کاال با کاال در شرایط وجود تحریمها

- همکاري دو جانبه در خصوص محیط زیست رودخانه اي مرزي و 
نوار مرزي بین دوکشور

- فعال نمودن شورای مشترک بازرگانی بین دو کشور
- صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه های مختلف

- تجهیز تاسیسات گمرکی
-برگزاری کنفرانس و سمینارهای سرمایه گذاری و توسعه روابط 

تجاری بین دو کشور در ایران و ایروان
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طرح ها و پروژه های پیشنهادی استان اردبیل برای سرمایه گذاری خارجی
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طرح ها و پروژه های پیشنهادی استان اردبیل برای سرمایه گذاری خارجی
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تمدن کهن  شهریئری/ مشگین شهر






