
 صنعتی-منطقه آزاد تجاری
 

 

امید برای مناطق مرزی توسعه صنعت و تجارت خارجی بوده و در همین راستا  و یکی از تمهیدات دولت تدبیر

 تقدیم مجلس شورای اسالمی نمودمنطقه آزاد جدید در کشور را تنظیم و ۷الیحه ایجاد 

 

جدید بود که با ارائه طرح های توجیهی توسط استان اردبیل نیز یکی از این مناطق  صنعتی-منطقه آزاد تجاری

 .مقامات استانی در دستور کار دولت قرار گرفت

 

با رویکرد ایجاد جذابیت های سرمایه گذاری، برای توجیه دولت یازدهم با در نظرگرفتن ظرفیت های استان و

ستان اردبیل از منطقه آزاد اقتصادی به استان،برلزوم برخورداری اپذیرتر شدن ورود بنگاه های بزرگ صنعتی و

 .تاکید داشت

 

تحصیل کرده،برخورداری از بیش در طرح توجیهی منطقه آزاد اردبیل مزیتی هایی نظیر وجود نیروی کار جوان و

در دست اجرا بودن احیای میلیون تن محصوالت کشاورزی و۵کیلومتر خط مرزی،تولید بیش از ۰۸۳از 

 .کی کشورهای قفقاز و ماوراء قفقاز اشاره شده استهزارهکتار اراضی کشاورزی و نزدی۸۰

 

جمهور به استان مجوز الزم برای پیوستن یک نقطه از استان به منطقه آزاد ارس بعد از سفر ریاست محترم

مطرح گردید که با مخالفت مقامات استان و ارائه مدارک توجیهی و فنی الزم در جلسه ای به ریاست معاون اول 

تحقاق استان اردبیل برای برخورداری از منطقه آزاد مستقل تایید و به تصویب شورای عالی رئیس جمهور ،اس

 .مناطق آزاد رسید

 

به صحن علنی مجلس ۳۹در هیئت دولت تصویب و در اردیبهشت ماه  ۳۰الیحه ایجاد مناطق آزاد در اسفندماه 

 .اع شدشورای اسالمی تقدیم و به کمیسیون اقتصادی عنوان کمیسیون اصلی ارج

 

این الیحه در صحن علنی مجلس شورای اسالمی به رای گذاشته شد که مورد تصویب  ۳۹در آذر ماه سال 

 .اکثریت نمایندگان محترم قرار نگرفت و به دولت برگشت

 

ارائه مجدد بعضی از تغییرات وبعد از عدم تصویب الیحه اول در مجلس،شورای عالی مناطق آزاد به فکر انجام

مجلس افتاد که در این مرحله نیز منطقه آزاد استان اردبیل جزء مناطق با اولویت بود و این الیحه در  مناطق به

 .حال حاضر به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارجاع شده است

 



مجلس،استاندار اردبیل رایزنی با توجه به مخالفت های انجام شده توسط برخی صاحب نظران در رسانه ملی و 

های متعددی را با معاون امورپارلمانی رئیس جمهور و رئیس رسانه ملی و رئیس مرکز پژوهش های مجلس و 

 .رئیس کمیسیون اقتصادی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد داشته است

 

خورار کشور،مانند استان کم بردولت تدبیر و امید به تعهد خود در خصوص پیشبرد هدف توسعه مناطق مرزی و

اردبیل،عمل نموده و علیرغم عدم تصویب در مجلس،مجددا در قالب الیحه جدید آنرا به مجلس تقدیم نموده 

 .است
 

مجمع نمایندگان استان ونماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه اردبیل هم به صورت جدی پیگیر تصویب منطقه 

هیئت رئیسه مجلس داشته و از مقامات دبیر شورای عالی مناطق آزاد وآزاد بوده و در این خصوص مکاتباتی با 

 .خواستار تسریع در تحقق این خواسته مردم شریف منطقه شده اندمسئول 

 

تقریبا تمام منطقه مغان را دربرخواهد صنعتی استان اردبیل که در شمال استان قرار داشته و-منطقه آزاد تجاری

تولیدمحصوالت کشاورزی،وجود پهنه های معدنی،مراکز رشد و شرکت های دانش گرفت، با توجه زنجیره های 

دانش فنی خارجی بوده و در توانمندسازی بنیان و دیگر ظرفیت های استان ،میتواند درگاهی برای ورود سرمایه و

 .منطقه در راستای اقتصادمقاومتی نقش ایفا نماید

 

صنعتی استان بکار بسته و در صورت تصویب -ه آزاد تجاریایجاد منطقدولت تمام تالش خود جهت تصویب و

این منطقه در مجلس شورای اسالمی،شاهد توسعه تجارت و صنعت و رشد سرمایه گذاری و اشتغال و توسعه در 

 .استان خواهیم بود

 

طقه ، من ۳9مرداد ماه سال  18طبق اظهار نظر مشاور عالی رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد در 

آزاد استان اردبیل درگاه صادراتی به کشورهای شمالی از طریق جمهوری اذربایجان خواهد بود و دولت بر 

 .ضرورت ایجاد این منطقه اصرار دارد

 

 –طبق آخرین خبر از طرف نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسالمی الیحه منطقه آزاد تجاری 

تصویب رسیده است و به زودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد صنعتی در کمیسیون تخصصی اقتصادی به 

 شد.

 ۳۷*آخرین بروزرسانی فروردین 


