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  ٨/١١/١٣٩٨ ـ ه٥٧١٥٢/ت١٤٣٨٩٧رهشما
ره يمدهيأت و عملکرد  يمال يهادر خصوص تأييد صورتنامه  تصويب

   يمال ، مربوط به سالانزلي يصنعتـ  يسازمان منطقه آزاد تجار
  ۲۹/۱۲/۱۳۹۷به  يمنته

 ييو دارا يوزارت امور اقتصاد
 يژه اقتصاديو و يصنعتـ  يمناطق آزاد تجارعالي شوراي رخانه يدب

مورخ  ٣٧٤٢/١٠/٩٨٢شنهاد شماره يبه پ ٦/١١/١٣٩٨وزيران در جلسه هيأت 
استناد  و به يژه اقتصاديو و يصنعتـ  يمناطق آزاد تجار يعال يرخانه شورايدب ٣٠/٧/١٣٩٨

 ياسالم يرجمهو يصنعتـ  ياداره مناطق آزاد تجار ي) قانون چگونگ٤بند (ج) ماده (
 ب کرد:يتصوـ ١٣٧٢مصوب ـ  رانيا

 يصنعتـ  يره سازمان منطقه آزاد تجاريمدهيأت و عملکرد  يمال يهاصورتـ ١
 ١/٥/١٣٩٨مورخ  به شرح صورتجلسه ٢٩/١٢/١٣٩٧به  يمنته يمال ، مربوط به سالانزلي

 شود.يد مييباشد، تأيدولت مهيأت دشده به مهر دفتر ييوست که تأيپ
سازمان منطقه  يبه عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانون يان حسابرسسازمـ ٢
الزحمه انتخاب و حق ٢٩/١٢/١٣٩٨به  يمنته يسال مال ي، براانزلي يصنعتـ  يآزاد تجار

  و  ين سازمان حسابرسياست که در قرارداد ب يمبلغ يحسابرس مستقل و بازرس قانون
شود و ين مييمصوب مطابق قانون تع يهات تعرفهيادشده با رعايسازمان منطقه آزاد 

 باشد.يران مالک عمل ميا يقالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسم
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس

  شوراي عاليانه (کارگروه تخصصي يصورتجلسه مجمع عمومي سال
  مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي) 

  ۱۳۹۷ي مالي و عملکرد سال مالي  درخصوص بررسي صورتها
  ۰۱/۰۵/۱۳۹۸مورخ  ـ صنعتي انزليـ  سازمان منطقه آزاد تجاري

 مجمع عمومي جلسه ٢٦/٤/١٣٩٨ مورخ ١٩٧٩/٢٠/٩٧٢شماره  دعوتنامه پيرو
صنعتي و ويژه اقتصادي)، در   مناطق آزاد تجاري ـشوراي عالي  يانه (کارگروه تخصصيسال

سازمان منطقه آزاد تجاري ـ  ١٣٩٧عملکرد سال مالي  مالي وهاي  خصوص بررسي صورت
شوراي دبيرخانه  ٢در سالن كنفرانس ساختمان شماره  ١/٥/١٣٩٨صنعتي انزلي در تاريخ 

صنعتي و ويژه اقتصادي با حضور اعضاي كارگروه شورا و ـ  مناطق آزاد تجاريعالي 
ل شد. اعضاي مجمع نماينده حسابرس مستقل و بازرس قانوني (سازمان حسابرسي) تشکي

صورتهاي مالي حسابرس مستقل و  يضمن استماع گزارش عملكرد هيأت مديره و بررس
و توضيحات هيأت مديره ١٣٩٧اسفندماه  ٢٩بازرس قانوني مربوط به سال مالي منتهي به 

صنعتي انزلي، در خصوص هر يك از بندهاي گزارش مذكور،   سازمان منطقه آزاد تجاري ـ
  ذيل اتخاذ نمودند:تصميماتي بشرح 

مقرر شد ): اظهارنظر يگزارش حسابرس مستقل(بند مبان ٤در خصوص بند ـ ١
ه و يتوسط سازمان منطقه ته يقيتلف يمال يخ مجمع صورتهايروز از تار ٢٠ظرف مدت 

  ارائه گردد. يد حسابرس مستقل و بازرس قانوني به مجمع عموميپس از تائ
صورتهاي مالي شامل ترازنامه به تاريخ ): نظراظهارگزارش (بند  ٥در خصوص بند ـ ٢

و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد  ١٣٩٧اسفند ماه   ٢٩
  تجاري ـ صنعتي انزلي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، مورد تصويب قرار گرفت.

ضمن مجمع عمومي گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني):  ٦در خصوص بند ـ ٣
ت يران وقت سازمان بر عدم رعايت مديتأكيد بر ضرورت رعايت بودجه مصوب و مسئول

انه مقرر نمود سازمان منطقه جداول مربوطه بودجه را جهت تطبيق به يبودجه مصوب سال
حسابرس مستقل و بازرس قانوني ارائه و حداكثر طي مدت يك هفته ضمن اخذ تأييديه 

ني مدارك مورد نظر را به اعضاي مجمع عمومي ارائه از حسابرس مستقل و بازرس قانو
هاي  نيز موظف است فرمتشوراي عالي دبيرخانه  ريزي برنامهنمايند. همچنين معاونت 

مناطق آزاد هاي  واحد و الزم را جهت تطبيق بودجه با عملكرد احصاء و در اختيار سازمان
  ارائه نمايد. 

  گزارش به استماع اعضاء رسيد.رس قانوني): گزارش (ساير وظايف باز ٧در خصوص بند ـ ٤
ت به تکرار يبا عناگزارش (ساير وظايف بازرس قانوني):  ٨در خصوص بند ـ  ٥

مذکور در سنوات گذشته و پس از استماع توضيحات سازمان منطقه در رابطه با هاي  بند
  د.ير گردک مقريو اقدامات قانوني صورت گرفته موارد به شرح هر بند به تفکها  يريگيپ

در راستاي احقاق گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني):  ٨ـ ١در خصوص بند (الف) 
رخانه و مشارکت يدب يت حقوقيريمد يحقوق سازمان مقرر شد سازمان منطقه با همکار

، وزارت جهاد ي، وزارت دادگستريمحترم کارگروه در حوزه وزارت راه و شهر ساز ياعضا
ج يرا به عمل آورده و نتا ييج نهايالزم تا حصول نتا يريگيو وزارت کشور پ يکشاورز

کبار به حسابرس ياقدامات صورت گرفته را به همراه مدارك و مستندات الزم هر سه ماه 
  د.يارائه نماشوراي عالي رخانه يو دب يمستقل و بازرس قانون

ج يبا توجه به نتاگزارش (ساير وظايف بازرس قانوني):  ٨ـ ٢در خصوص بند(ب)  
د سازمان منطقه اقدامات حقوقي الزم را با لحاظ صرفه و صالح يحاصل شده مقررگرد

مانده تا حصول نتايج نهايي پيگيري نموده و نتايج اقدامات  يسازمان در خصوص موارد باق
  ارائه نمايد. شوراي عالي صورت گرفته را به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و دبيرخانه 

ش يدر خصوص افزاگزارش (ساير وظايف بازرس قانوني):  ٨ ـ٢در خصوص بند(ج)  
با حسابرس مستقل گزارش  يه سازمان مقرر شد سازمان منطقه ضمن هماهنگيسرما
  د. يارائه نماشوراي عالي رخانه يفوق العاده به دب يمجمع عموم يالزم جهت برگزار يهيتوج

مسئوليت  ن تأكيد برضمگزارش (ساير وظايف بازرس قانوني):  ٩در خصوص بند ـ  ٦
انجام هاي  مديران ذيربط در خصوص احقاق حقوق سازمان، گزارش سازمان از پيگيري

 ياقدامات حقوق يريگيشده به استماع كارگروه رسيد، مقرر شد سازمان منطقه نسبت به پ
 و حسابرس به ٣٠/٨/١٣٩٨ اقدام و موضوع را حداکثر تا ييجه نهايتا حصول نت يو قانون
  نمايد. ارائهشوراي عالي  دبيرخانه و نونيقا بازرس
گزارش به استماع گزارش (ساير وظايف بازرس قانوني):  ١٠در خصوص بند ـ ٧

  اعضاء رسيد.
استماع  گزارش بهقانوني حسابرس): هاي  گزارش (ساير مسئوليت ١١در خصوص بند ـ  ٨

  اعضاء رسيد.
 :)يمشروط گزارش حسابرس (اظهارنظر ) گزارش حسابرس مستقل٤با توجه به بند (ـ ٩

مناطق هاي  مقرر نمود، پاداش اعضاي هيأت مديره سازمانشوراي عالي  يکارگروه تخصص
و مطابق با سقف مبلغ تعيين شده در بخشنامه شوراي عالي آزاد بر اساس تشخيص دبير 

 رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در رابطه با پرداخت ١١/٥/١٣٩٥مورخ  ٦٤٧٤٤٤شماره 
 اعضاي هيأت مديره، تعيين و ابالغ گردد. به

در خصوص افراد دست اندركار در تهيه صورتهاي مالي هر سازمان، مطابق با نظر 
حداكثر يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در حكم «مديرعامل آن سازمان و مبلغي معادل با 

  پرداخت گردد.  » كارگزيني افراد
سازمان منطقه  يتقل و بازرس قانونسازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مسـ ١٠

 حق انتخاب و ١٣٩٨اسفندماه  ٢٩آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي براي سال مالي منتهي به 
مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان منطقه  قانوني، بازرس و مستقل حسابرس الزحمه

 شود.  مي مصوب مطابق قانون تعيينهاي  ت تعرفهيبا سازمان حسابرسي با رعا
سازمان هاي  روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثيراالنتشار جهت درج آگهيـ ١١

  انتخاب گرديد.
مناطق آزاد تجاري ـ شوراي عالي جلسه مجمع عمومي (کارگروه تخصصي منتخب 

 صنعتي و ويژه اقتصادي) با ذکر صلوات حاضرين به پايان رسيد.

  ٨/١١/١٣٩٨                                                           ـ ه٥٧١٦٠/ت١٤٣٨٩٦رهشما
  نينم يژه اقتصاديطرح جامع منطقه ودر خصوص تعيين نامه  بيتصو

 ست يط زيسازمان حفاظت محـ  ييو دارا يوزارت امور اقتصاد
  يژه اقتصاديو و يصنعتـ  يمناطق آزاد تجار يعال يرخانه شورايدب

مورخ  ٣٧٤٢/١٠/٩٨٢هاد شماره شنيبه پ ٦/١١/١٣٩٨وزيران در جلسه هيأت 
و  يژه اقتصاديو و يصنعتـ  يمناطق آزاد تجار يعال يرخانه شورايدب ٣٠/٧/١٣٩٨
 ياسالم يجمهور يژه اقتصاديل و اداره مناطق وي) قانون تشک١) ماده (١استناد تبصره ( به
 ب کرد:يتصوـ ١٣٨٤مصوب ـ  رانيا

د شده به مهر ييوست که تأين به شرح پينم يژه اقتصاديطرح جامع منطقه وـ ١
 شود.ين مييدولت است، تعهيأت دفتر 

ه ضوابط و مقررات از جمله مالحظات يت کليبا رعا ييات اجرايهرگونه عملـ ٢
  شود.ي) انجام ميطيست محيت زيري(برنامه مد يطيست محيز

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري سيرئمعاون اول 
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  رانيا ياسالم يجمهور يژه اقتصاديل و اداره مناطق ويقانون تشک
 ۱۳۸۴مصوب  

و  يالملل نيب يارتباط تجار يو برقرار ياقتصاد يها تياز فعال يبانيبه منظور پشت
، ير نفتي، صادرات غيد و پردازش کاال، انتقال فناوريو تول يا تحرک در اقتصاد منطقه

د عبور ، صادرات مجديو خارج يداخل يگزار هيق سرمايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويا
 ييها شود در شهرستان يب) به دولت اجازه داده ميت) و انتقال کاال (ترانشي(ترانز يخارج

ژه يرا با عنوان منطقه و يتحقق اهداف مذکور را دارند مناطق يکه استعداد و توان الزم برا
  د.يجاد نمايا ياقتصاد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رانيئت وزينامه ه بيتصوـ  ١شماره   ريتصو
  

مطالعات ايجاد منطقه ويژه اقتصادي اردبيل در محدوده نمين به منظور عبور از 
آغاز شد و  ٨١سازي زمينه اشتغال و توليد بيشتر از سال  هاي اقتصادي منطقه و فراهم بست بن

 ٨٣بعد و در سال  پرونده مطالعاتي يك سال ٨٢پس از مطرح شدن طرح توجيهي آن در سال 
ايجاد  ٨٦ريزي اقتصادي در سال  به اتمام رسيد. با وجود اينكه شوراي عالي مديريت و برنامه

 بيبه تصو  ٨٨منطقه ويژه اقتصادي نمين در استان اردبيل را به تصويب رساندند و در سال 
د با آن داارشرکت شاهد و عقد قر يگر ي(قبل از تصد ٩٤مجلس رسيد. با وجود اين تا سال 
 ١٠. و با توجه به اينكه مطالعات طرح توجيهي آن حدود دمشاور) فعاليت موثري به عمل نيام

سال قبل صورت گرفته بود در اثر تغييرات وضع موجود بازنگري مطالعات ضروري بوده كه از 
  .فرايند تهيه طرح اجرايي شده است ٩٤تير ماه سال 
  طرح: يها يخروج

ع و رونق يبان صناين با هدف توسعه پشتينم يصادژه اقتيمطالعات منطقه و
 يمل يت و همبستگيران و حماياز شمال غرب ا يدر بخش يگذار هيو رشد سرما ياقتصاد

  را داده است. يصنعت يکاربر يشنهادهايگر در آن خطه، پيبا مناطق د
  
ر ده و با ديگرد يبررس يزير و برنامه يطراح يمنطقه برا يها تيصورت که قابل نيبد

 يها يت همجواريست و رعايز طيسازمان مح يمقررات و استانداردهاـ  نينظر داشتن قوان

ر طرح يت موجود به زيونقل سا حمل ينطور عبور مدهايها و هم ندهيو توجه به آال يصنعت
  برده شده است.

  
  

  طرح يها يخروجـ  ١  شماره جدول
 

شماره 
  جلد

  عنوان
اد تعد

  صفحات

جلد  ٢
  يتيريمد

  ٥٦٥  رخانهيد دبييشرح خدمات مورد تا

  ١٤٥  فرادست يها و مصوب و طرح يمطالعات موضوع يبررس يو چارچوب نظر يمبان  ١جلد 

  ٢جلد 
ـ  يژه اقتصاديمناطق و ينيمراحل تکوـ  يمطالعات اقتصاد يت و متدولوژيکل

  ها و عملکرد آن يصنعت
٢٥٨  

  ٧٣  يژه اقتصادياحداث منطقه و يبرا ياقتصاد يسنج العات امکانتوان و مط يبررس  ٣جلد 

  ٢٣١  يونقل اقتصاد اشتغال و حمل يزير ، برنامهييشنهادات نهايه پيارا  ٤جلد 

  ٤٢٣  ل آنيت و تحليه محدوده شهرستان و سايمطالعات پا  ٥جلد 

  ٢٥٦  يريپذ جاد منطقه و تحققياز ا ياثرات ناش يابيطرح جامع و ارز يابيارز  ٦جلد 

  ٧٠٠  يطيست محيمطالعات ز  ٧جلد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ها، اسناد و مطالعات فرادست ها، برنامه شناخت طرحـ ۱
  نظام يکل يهااستيس ·
  ۱۴۰۴در  رانيانداز ا چشم سند ·
  کشور يتوسعه صنعت ياستراتژ ·
  يمل يکالبد طرح ·
  و معادن عيوزارت صنا يو معدن يصنعت شيآما طرح ·
  کشور ينعتتوسعه ص مطالعات ·
  صنعت و معدن کشور يراهبرد برنامه ·
  يـ اجتماع يپنجم توسعه اقتصاد برنامه ·
  برنامه ششم توسعه  حهيال ·
  هيناح طرح ·
  ليو اشتغال استان اردب يگذار هيتوسعه سرما سند ·
 لياستان اردب شيآما طرح ·
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  استان مجاور ۴ل و مجموعه يتوسعه استان اردب يراهبردهاـ ۱ـ۱
  ليتوسعه استان اردب ين راهبردهايتر ياصل -
به عنوان محور توسعه متناسب با اولويت محصوالت  تقويت بخش كشاورزي ·

  باغي نظير انگور، گيالس، هلو، فندق و محصوالت زراعي همچون چغندر وذرت و دامداري
اولويت صنايع مرتبط با كشاورزي اعم از صنايع تبديلي توسعة صنايع با  ·

 وات مورد نياز آن و صنايع كاني غيرفلزي.وغذايي، صنايع توليد ابزار و اد
معدني هاي  زمين شناسي براي تعيين امكانات و قابليتهاي  تسريع در فعاليت ·

 از آنها. برداري بهرهاستان به ويژه معادن مس، سرب و روي، طال و پتاس و 
اتصال اردبيل به راه آهن از موقعيت فراملي كشور،  برداري بهرهدر جهت  ·

ي تقويت شبكه حمل و نقل و ترانزيت كاال در ارتباط با كشورهاي منطقه آذربايجان برا
 كشور هاي  از موقعيت منطق برداري بهرهجهت 

تاريخي و هاي  افزايش تقويت امكانات و تاسيسات گردشگري با توجه به جاذبه ·
 آب گرم)هاي  طبيعي (چشمه

گراي شهاي با توجه به الزامات توسعه و هاي  فني و حرفهاي  توسعة آموزش ·
 تخصصي فعاليت ها در استان

  يجان شرقيتوسعه استان آذربا ين راهبردهايتر ياصل -
ارتقاء سطح خدمات برتر در تبريز تا سطح يك ملي در جهت تقويت نقش  ·

همجوار و پاسخگويي به تقاضاي هاي  فراملي كشور براي تامين نيازهاي توسعه استان
 منطقه قفقاز.هاي  كشور

صنايع ماشين سازي، اساس نياز كشور و منطقه با اولويت توسعه صنايع بر  ·
 متالورژي، صنايع حمل و نقل،

 .صنايع شيميايي و الكترونيك ·
فلزي و غير فلزي داراي قابليت صادرات به بازارهاي ازمعادن  برداري بهرهتوسعة  ·

 مصرف خارجي و فرآوري آنها به ويژه مس.
 يو محصوالت باغ  امداريدهاي زراعت و  و زيربخش توسعه بخش كشاورزي ·
تجاري و صنعتي با توجه هاي  تقويت فرصت استفاده از طيف وسيعي از فعاليت  ·

 .تخليه و توزيع كاالبه انتخاب تبريز به عنوان يكي از مراكز ملي 
تقويت مراكز آموزشي و تحقيقاتي تبريز همراه با تعامل با دانشگا ههاي معتبر  ·

 خارجي به منظور دستيابي به
فني و مهندسي ، كشاورزي، علوم پايه، هاي  اي جديد دانش و فن در رشتهمرزه ·

 علوم انساني
  توسعه استان زنجان ين راهبردهايتر ياصل -
زير بنايي جهت تسهيل ارتباطات فراملي از جهت قرار گيري هاي  توسعه شبكه ·

 بر مسير كريدور شرقي غربي.
تهران  تبريز و همجواري  توسعه صنعتي استان با توجه به قرار گيري در محور  ·

مركز و غرب كشور با اولويت: صنايع متالورژي و ذوب فلزات،  با قطبهاي صنعتي متعدد در
خط انتقال انرژي) و صنايع شيميايي و  صنايع مرتبط با انرژي (با توجه به عبور هر سه

 .پتروشيمي
و  استان خصوصاً در: معادن سربهاي  توسعه بخش معدن با توجه به قابليت ·

 روي، مس و مواد معدني شيميايي.
توسعه كشاورزي متناسب با ظرفيت منابع آب در استان، با تاكيد برارتقاء   ·

 هاي باغداري و زراعت سطح فن آوري و نوين سازي ساختار بخش و نيز توجه به: زيربخش
  النيتوسعه استان گ ين راهبردهايتر ياصل -
تجهيز مبادي ورودي و خروجي كاال و ارتباطي جاده اي و ريلي و هاي  تقويت شبكه ·

مسافر در برقراري ارتباطات منطقه قفقاز و اروپا با شبه جزيره، بنحوي كه بندر انزلي به عنوان يك 
 بازرگاني، صنايع وابسته و خدمات ايفاء نقش نمايد.هاي  ملي در فعاليت ۲بندرسطح 

اغداري و زراعت و از ببه عنوان محور اصلي توسعه استان، اعم  انتخاب كشاورزي ·
 يدامدار

توسعه بخش بازرگاني براي گسترش خدمات مبادله كاال با توجه به موقعيت  ·
 ويژه اقتصادي استان.

 توسعه صنايع با اولويت در صنايع غذايي، صنايع برق و الكترونيك ·
  نينم يژه اقتصادياسناد باالدست مرتبط با منطقه و يبند جمعـ ۱ـ ۲
 ين المللياس بيجاده با مق يرتباطا يرهاياستاندارد شدن مس §

 اد به يار زيتوجه بس
 ييمواد و محصوالت غذا §
 انيبن ن و دانشيع نويه به توسعه صنايتوص §

 شرانيع پيبر محور صنا يو صادرات يديتول يها ها و شبکه توسعه خوشه §
 شرفتهيپ يه فناوريمحور بر پا ييدانا يتوسعه صنعت §
  اسناد باالدست ينعتص ياتيعمل يراهبردهابندي  جمعـ ۱ـ ۳
  

 اسناد باالدست يصنعت ياتيعمل يراهبردهاـ ٢ شماره جدول

 يصنعت ياتيراهبرد عمل نام سند فيرد

انداز  چشم ۱
 ست سالهيب

 يافزار د علم و جنبش نرميد بر توليبا تاک يرشد و شتاب مستمر اقتصاد
 يگذار هيمد سرانه و نرخ سرماتوجه به اشتغال کامل و سطح درآ

و  يفن  يها تينوآورانه و ظرف يها تيرشد فعال يمناسب برا يجاد فضايا
 ينيکارآفر

ش يطرح آما ۲
 نيسرزم

 کينفت و گاز در مناطق استراتژ يبر مبنا يصنعت يها تيد بر توسعه فعاليتاک
ا توجه به چشم ج فارس بيعمان و خل يايه دريو حاش يجنوب يتيت مراکز جمعيتقو

 ييايع دريالت و صنايش ير معدنيحوزه جنوب، ذخا ياز منابع انرژ يبردار انداز بهره
 بخصوص گاز ير معدنياستفاده از ذخا يق نسبيبر در تلف يع انرژيتوجه به صنا

 يد و خدمات گردشگريبان توليد بر خدمات پشتيدر ساختار خدمات با تاک ياديتحول بن
توسعه  يبرا ييربنايو ز يعياز توان طب ين برخورداريسرزم يفضا يتعادل بخش

بان حمل و يع پشتيصنا يبخش صنعت در محرها يصنعت يها تيزا، اولو درون
 ير فلزيغ يع کانيک، صنايع الکترونينقل، صنا

که نقش  ييها تيها و فعال تينمودن مناطق کشور متناسب با قابل يتخصص
 يحمل و نقل دارا ي، متالوژييايميع شي. صنادر آن مناطق دارند يمحور

 باشند. يت مياولو

 يطرح کالبد ۳
 يمل

ست و يط زي، مح يعيد و توجه به منابع طبيجد ياز به شهرسازين يگستردگ
 و . . . يراث فرهنگيم

 يموضعـ  ينبود مطالعات باالدست و توجه به مطالعات موضوع
ه و يلوياستان خوزستان و کهک يرفن در مناطق و معيتوجه به تناسبات زم
 يراحمد به عنوان منطقه جنوب غربيبو

برنامه پنجم  ۴
 توسعه

 رشد مناسب اقتصادي با تأكيد بر تقويت و توسعه نظام استاندارد ملي

هاي مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد  سازمان
 شوند. نون كار اداره ميتجاري ـ صنعتي و اصالحات بعدي آن و قا

كاالهاي توليد و يا پردازش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به هنگام ورود به 
ساير نقاط كشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلي 
 به كار رفته در آن، توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.

گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي  به منظور
 هاي داخلي و معتبر خارجي المللي، ايجاد نمايندگي دانشگاه معتبر بين

درآمدهاي حاصل از قراردادهاي بلندمدت تأمين خوراك صنايع مياني 
 هاي صادرات غيرنفتي برخوردارند پتروشيمي از معافيت

حه برنامه يال ۵
 وسعهششم ت

، يخدمات تجارت خارج يها برا رساختيشدن اقتصاد و گسترش ز يمردم
 ياقتصاد ييگرا ت به منظور برونيش ترانزيافزا

 درصد باشد. ۴۹ت يدر ترانز يانورديسهم بنادر و در
 يبا هدف سامانده يليدر حمل و نقل ر يردولتيبخش غ يگذار هيش سرمايافزا

 ه شهرهايحاش
 استان ييت و خوداتکايها، با تقو ن استانرکرديپذ رقابت

به  يعيدرصد از درآمدحاصل از صادرات نفت خام و گاز طب ۲ص يتخص
 يافته جهت اجرايها و مناطق کمتر توسعه  ز و شهرستانيخ نفت يها استان

 يعمران يها برنامه
زه يجاد انگيبا ا يگذاران خارج هيان  خارج از کشور و سرمايرانيه ايجذب سرما

 مشوق الزم
 نفت وگاز ين دستييو پا يع باالدستينمودن صنا انيبن دانش

ساخت نصب و  ي، مهندس يطراح يان  برايبن دانش يها ت شرکتيتقو
 ييش خودکفايبه منظور افزا يزات و انتقال فناوريتجه

 نفت و گاز يها از مخازن و چاه ييافت و برداشت نهايب بازيش مستمر ضريافزا
د بر يخرمشهر با تاکـ  جنوب کشور در محور چابهار ييايتوسعه اقتصاد در

 سواحل مکران
 تيمز يدارا يها نهيدر زم يجاد مناطق مهم اقتصاديو ا ييايدر يتوسعه بازارها

 و خدمات وابسته به آن يد محصوالت صنعتيوه توليان نمودن شيبن دانش
حمل و ـ  يميپتروشـ  گازـ  (نفتينعتص يراهبرد يها ت دادن به حوزهياولو

 شرفته )ينقل و مواد پ
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 يصنعت ياتيراهبرد عمل نام سند فيرد

۶ 

 يها استيس
نظام در  يکل

بخش 
 صنعت

 ش ارزش افزوده بخش صنعتيافزا

 يصنعت يگذار هيبه رشد مطلوب سرما يابيدست

 ت کااليفيک يکشور با ارتقا يش صادرات صنعتيافزا

وند با يپ يوسط و برقرارع کوچک و متيق صناياز طر يصنعت يها جاد خوشهيا
 ع بزرگيصنا

ها و  انهيت پايفيت و کينه کميدر زم يالملل نيب يبه حداقل استاندادها يابيدست
 شبکه و ناوگان حمل ونقل استان.

 يها گسترده و اداره بنگاه يها تيفعال يفايا يبرا يبخش تعاون يتوانمندساز
 بزرگ ياقتصاد

و  يمين دست، پتروشييپا ييايميع شيبر و صنا يع انرژيتوسعه صنا
)، ييايژه دريع حمل و نقل (بويو ذوب فلزات صنا يمتالوژ يشگاهيپاال

 ي، کان ييع غذايصنا يبند ، بستهيکشاورز يليو تکم يليع تبديصنا
 . يفلزريغ

ع بزرگ و يع متوسط و کوچک به عنوان حلقهمکمل صنايبسط و توسعه صنا
 .يمينه نفت و پتروشيمدر ز يتخصص يها توسعه شهرک

و موسسات  يم ارتباط بخش صنعت  با مراکز آموزش عاليتوسعه و تحک
 استان يو پژوهش يقاتيتحق

۷ 

سند 
 ياستراتژ

توسعه 
 يصنعت

 شرفتهيپ يه فناوريمحور بر پا ييدانا يتوسعه صنعت

 شرفتهيپ يها يکرد انتقال و توسعه تکنولوژيبارو يجذب مشارکت خارج

 يسنت يها ن روشيگزيجا يد صنعتکريرو

ر و ييت تغيکه قابل يو معدن يصنعت يع و واحدهايصنا يو فن يرشد اقتصاد
ازمند يدار نيمتوازن و پا يتوسعه صنعت يارتقا دارند به عنوان شرط ضرور

 د فراهم گردند.ياست که با ييبسترها

۸ 

برنامه 
 يراهبرد

صنعت و 
 ۹۴معدن 

 صنعت يريپذ ش رقابتيافزا

 دار در بخش صنعت، معدن و تجارتيتوسعه اشتغال پا

 طرح: يشنهاديع پيصنا

 ينفتهاي  د فرآوردهيع تولي. صنا۱

 ييايمي. مواد و محصوالت ش۲

 ير فلزيغ ي. محصوالت کان۳

 ييايو در يلي، رينيه زميل نقلي. وسا۴

 ي. معدن و استخراج معدن۵

 ي. فلزات اساس۶

 شرفتهيع پي. صنا۷

 يکيو پالست يکيت الست. محصوال۸

 يدنيو آشام يي. مواد غذا۹

 يديو تول يزات صنعتيو تجه آالت ماشين.  ۱۰

 و پوشاک ي. نساج ۱۱

 مولد و انتقال برق آالت ماشين.  ۱۲

 انين و دانش بنيع نويتوسعه صنا

 شرانيع پيبر محور صنا يو صادرات يديتولهاي  توسعه خوشه ها و شبکه

 و مرتبط با نفت و گاز يکع متيتوسعه صنا

۹ 
طرح 
 يکالبد
 يا منطقه

 داريتوجه به توسعه پا

 نيتوجه به تناسبات زم

 طرح : يشنهاديع پيصنا

 يشگاهيع پااليصنا

 ت)يع وابسته به معادن منطقه(آهن، خاک نسوز، بوکسيصنا

 خرما يجاد شهرک صنعتيا

 ان در اهواز آبادان و شادگانيآبز يجاد شهرک صنعتيا

 طيع سازگار با محيو صنا يصنعت يها رهيل زنجيتکم

 يصنعت ياتيراهبرد عمل نام سند فيرد

۱۰ 

مجموعه اسناد 
پا (نظام ين
کپارچه ي
شبرد و يپ
ش اقتصاد يپا

 )يمقاومت

و  يانسان يها هيو سرما يه امکانات و منابع ماليکل يساز ط و فعالين شرايتأم
و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد  ينيکشور به منظور توسعه کارآفر يعلم

و  يجمع يها يق همکاريل و تشويبا تسه ياقتصاد يها تيه در فعالجامع
 د بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسطيتأک

کشور و  ينقشه جامع علم يو اجرا يساز ادهيان، پياقتصاد دانش بن يشتازيپ
ش يکشور و افزا يگاه جهانيبه منظور ارتقاء جا ينوآور ينظام مل يسامانده
به رتبه اول  يابي ان و دستيبن د و صادرات محصوالت و خدمات دانشيسهم تول

 ان در منطقهيبن اقتصاد دانش

 يد، توانمندسازيت عوامل توليدر اقتصاد با تقو يور محور قرار دادن رشد بهره
ن مناطق و يجاد بستر رقابت بياقتصاد، ا يريپذ ت رقابتيکار، تقو يروين

 يها تيمز يايمتنوع در جغراف يها تيت و قابليظرف يريها و به کار گ استان
 مناطق کشور

)، و يژه در اقالم وارداتي(به و ياساس ينهادها و کاالها يد داخليش توليافزا
 يجاد تنوع در مباديو ا يد محصوالت و خدمات راهبرديدادن به تول تياولو
 خاص. محدود و يبه کشورها يبا هدف کاهش وابستگ يواردات ين کاالهايتأم

جانبه هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده  ت همهيحما
 يو با خالص ارزآور

کشور به منظور انتقال  يژه اقتصاديتوسعه حوزه عمل مناطق آزاد و و
ن يد، صادرات کاال و خدمات و تأميل توليشرفته، گسترش و تسهيپ يها يفناور

 از خارج يو منابع مال يضرور يازهاين

  
مذکور به عمده  يها ه طرحيجه گرفت که در کليتوان نت يبا توجه به جداول باال م

 ر سفارش شده است:يموارد ز
 يالملل نياس بيجاده با مق يارتباط يرهاياستاندارد شدن مس - 
 عيه و خوراک صنايحمل بار و مواد اول يبرا يلير يرهايتوجه به مس - 
 اد به يار زيتوجه بس - 

 ييوالت غذامواد و محص ·
 ير فلزيغ يمحصوالت کان ·
 يلي، رينيه زميل نقليوسا ·
 يع سلولزيصنا ·
  يفلزات اساس ·

 انيبن ن و دانشيع نويه به توسعه صنايتوص - 
 شرانيع پيبر محور صنا يو صادرات يديتول يها ها و شبکه توسعه خوشه - 
 و خدمات وابسته به آن يد محصوالت صنعتيوه توليان نمودن شيبن دانش - 
 رزش افزوده بخش صنعتش ايافزا - 
 شرفتهيپ يه فناوريمحور بر پا ييدانا يتوسعه صنعت - 
ت يت اعم از مساحت، موقعيسا يکالبد يها يژگيل ويو تحل يبررسـ ۲
به شبکه  ي، دسترسيژه اقتصادين مناطق ويتر کينسبت به نزد يريقرارگ
  يژه اقتصاديجاد منطقه ويم به منظور ايکشور و اقل ياصل يها راه

  ت يجمع ·
 ٤٨٢٦٣٢ت يمرکز استان با جمع يکيدر نزد يرين به لحاظ قرار گيژه نميمنطقه و

 ١١٩٦٣ن با يدهد و شهرستان نم يل ميت استان را تشکيدرصد از کل جمع ٣٨.٧نفر که 
 ٤٤٤٠ت ين با جمعينفر و سرع ٥٨٢٠ت ير با جمعين شهرستان نيت و همچنينفر جمع

دارد که با توجه به  يکل استان دسترست يدرصد از جمع ٤٠.٤نفر که در مجموع به 
خود در  يبه بازار تقاضا يطور بالقوه در دسترس موجود در استان و به يخال يها تيظرف
  قرار دارد. يت مطلوبيوضع

  ير ساختيامکانات ز ·
اعم از  يارتباط يها به راه يها، دسترس آن يها و سطح عملکرد وجود گمرک

ن يشده است. در ا يها به طور کامل بررس راه اه و بزرگآهن، آزاد ر ، راهيتيترانز يها راه
اد شده با يطور خالصه مباحث  بند از گزارش با هدف عدم انجام تکرار مکررات، به

ل نبودن آزادراه در يدل ان توجه است که بهيشود. شا يت ارائه ميت محدوده سايمحور
آزاد راه در ابن بند از  کشور، بحث يآت يها و چه در برنامه ياستان چه در زمان کنون

  شود. يگزارش انجام نم
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  فردوگاه ·
در  يا ژهيل امکان وياستان اردب يالملل نياز فرودگاه ب يلومتريک ٥تنها فاصله 

انسانس  يرويبه ن يدسترس يمجاور و حت يارتباطات الزم با بازارها يبرقرار
ان و است يميت اقليکن موقعيدار را فراهم کرده است. ل تيمتخصص و صالح

چندان  فرودگاه، موجب شده است که فرودگاه عملکرد نه يکنون يريت قرارگيموقع
  را ارائه دهد. يمطلوب

خبندان است ي ياد روزهايت باال بودن سرعت وزش باد و تعداد زيموضوع حائز اهم
روز در  ٦٠ل يشود. استان اردب يکه موجب محدود شدن تعداد پروازها در طول روز م

خبندان را تجربه ي ١٣٩٠ن ماه سال يروز در فرورد ١١ز و ييوز در فصل پار ٤٧زمستان و 
صبح به بعد در  ٩استان از  يده مه موجب شده که پروازهايخبندان و پديکرده است. 

از  ين وجود امر لغو برخيشود. با ا بعد از ظهر در فصول سرد انجام  ١٤فصول گرم و از 
  پروازها همچنان وجود دارد. 

  ه بزرگراه:ب يدسترس ·
ژه يمنطقه و يت کنونيت موقعيل از محدوده ساين و اردبير، نميراه ن عبور بزرگ

ن در دست احداث بودن ادامه يدر استان قرار داده است همچن يا ژهيگاه وين را در جاينم
ک سو و ادامه آن به سمت يراه به سمت بندر آستارا در  ر همچنان در قالب بزرگين مسيا

ـ  يدور شرقيراه به کر ن بزرگيبه عبوراتصال ا يت منتهيکه در نها جنوب شرق استان
کند.  يش قابل توجه ميش از پيت را  بين موقعيشود؛ ا يشم ميابر يا جاده باستانيو  يغرب
ت يمحدوده سا ياز سمت جنوب يراه در دست مطالعه عبور ان توجه است که بزرگيشا

غرب ـ  دور شرقيرچم در زنجان به به کردن به سي(گذر از مرکز استان)  هم پس از رس
  شود. يمتصل م
  آهن: به راه يدسترس ·
و  يژه با عبور از بندر انزليمنطقه و يدر دست احداث در قسمت شرق يلير ريمس

در  يليت حمل ريرسد که با توجه به مز يجان ميآذر با يت به جمهوريگلو در نهايب يآب
و  يبرون مرز يبه بازارها يابيدست يجه براک فرصت جالب توي، ياليو ر يزمان يها صرفه

 ١٠ستگاه آن در يدر حال احداث که ا يليکند. وجود دو خط ر يجاد ميرا ا يدرون مرز
ن يرسد. ا يجان ميزنجان  و آذربا يليت به خط ريل است در نهايشهرستان اردب يلومتريک

 يتر را برا نهيهز کم يابيامکان دست يداخل يبهتر به بازارها يابيهم پس از دست يليخط ر
 کند. يفراهم م يغرب شمال يبازارها

  :يتيترانز يها به راه يدسترس ·
غرب از ـ  دور شرقيا کريشم يابر يبه جاده باستان يمنته يتيم راه ترانزيعبور مستق

در هموار  يعنوان عامل ت و هم بهيدر جذب ترانز يعنوان فرصت ت، هم بهيمحدوده سا
ن فراهم آمدن امکان، يبادالت مثبت مؤثر در عملکرد و همچنت و تيان فعالينمودن جر

  شود.  يرامون شناخته ميپ يک اتصال مطلوب به بازارهاي يبرا
  (گمرک): يان باريجر يها به دروازه يدسترس ·

ن حوزه قابل بحث هستند. يله سوار در ايل و بياردب يها بندر آستارا، گمرک
 ٠.٠٧٥درصد و  ٠.٠٩٩ب ينکه به ترتيه اله سوار با توجه بيل و بياردب يها گمرک

 يدرصد از ارزش دالر ٠.٠١١درصد و  ٠.١١٣صادرات و  يدرصد از ارزش دالر
اند،  را به خود اختصاص داده ١٣٩٢واردات انجام شده در گمرکات کشور در سال 

ن در يژه نميت منطقه وياست که فعال يهيشوند؛ البته بد يشناخته نم يگمرکات فعال
ت ين مسلم است در ارتباط با فعاليدارد. همچن ييان و بسزاين روند نقش شايبهبود ا
ن، يژه نميت منطقه ويناآباد و فتح مقصود هم به واسطه فعاليرفعال ميغ يها گمرک

  حاصل شود. يديکرد جديرو
درصد  ٠.١٥٨صادرات و  يدرصد از ارزش دالر ٠.٩٨٢گمرک بندر آستارا با داشتن 

ک يو تنها وجود  ١٣٩٢انجام شده در گمرکات کشور در سال  واردات ياز ارزش دالر
ت منطقه يفعال يک فرصت جالب توجه را براين، يژه نميبا منطقه و يلومتريک ٤٠فاصله 

  جاد کرده است.ياز ايمورد ن يان بارين جرين و تأميژه نميو
ن يتر باشد که بزرگ يهکتار م ٢٠٥٥.٥برابر  يمساحت ين دارايژه نميت منطقه ويسا

 ين به معنيدر محدوه قرار دارد که ا ٢ل ياردب ياستان، شهرک صنعت يشهرک صنعت
ت در نقشه مربوطه نشان داده شده يسا يريت قرارگيز است. موقعيامکان جذب اثرات سرر

  است. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ييربنايزت نسبت امکانات يسا يريت قرارگيموقعـ  ١  شماره نقشه
  مشاور طرح ي) و طراح١٣٩٢وريشهر( يق برنامه وزارت راه و شهر سازيمآخذ: دفتر امار و تلف

  
  
بررسي و شناخت تاسيسات و تجهيزات زيربنايي (آب، برق، گاز، ـ ۲ـ۱

 هاي سطحي) فاضالب، دفع آب
 بررسي وضعيت تامين و توزيع شبكه آب جهت توسعه منطقه ويژه اقتصادي  ·

ون متر مکعب از يليم ۳ق چاه حفر شده در منطقه و يه از طريتر بر ثانيل ۲۳زان يآب به م
 شنهاد شده است.يل پيه پساب فاضالب شهر اردبيق تصفياز از طريمانده نيو باق يسد سقزچ

 بررسي وضعيت تامين و توزيع شبكه برق منطقه  ·
 ل تا سقفياردب ياز پست شهرک صنعت يمصارف عموم يبرق در حالت موقت برا

و  يق خطوط فشار قويع ابتدا از طريمصارف صنا ين است و برايمگا وات قابل تام ۱۵
روگاه يق نيتا از طريت و نهايدر سا CCHP يروگاهين يجاد واحدهايا يپس از امکانسنج

 ن خواهد شد.يتام يبيکل ترکيس
 بررسي وضعيت تامين و توزيع شبكه گاز در سطح منطقه  ·

منطقه موجود است و توسط  يگاز که در اراض يق انشعاب خط اصليگاز از طر
  ستگاه موجود در منطقه قابل استهسال است.يا

 بررسي وضعيت خطوط تلفن ثابت و همراه در سطح منطقه  ·
منطقه  يمند ت امکان بهرهيسا يکياز نزد يبر نوريمخابرات با توجه به عبور کابل ف

 را فراهم نموده است.
  ب آوري و دفع فاضال بررسي شبكه جمع ·

با توجه به آنكه زمين بصورت مرتع بوده، هيچگونه عمراني در آن صورت نگرفته و 
شبكه راه تجهيز شده در اطراف آن نيست و به صورت زمين باير است. لذا شبكه 

 آوري و دفع فاضالب در سايت وجود ندارد. جمع
 آوري بررسي شبكه جمع ·

گونه واحد صنعتي در آن در زمين هيچگونه عمليات عمراني صورت نگرفته و هيچ
در وجود ندارد و به تبع آن هيچ فاضالبي هم توليد نشده اما با توجه به طرح جامع و 

هاي پيشبيني  هاي اجرايي با شروع عمليات عمراني و واگذاري قطعات بر اساس طرح نقشه
هاي سطحي شبكه توزيع آب، شبكه خام  آوري آب ها اعم از جمع شده، كليه زيرساخت

خانه متناسب با برنامه  آوري فاضالب و تصفيه برق و مخابرات، شبكه توزيع گاز، جمع توزيع
 گردد. پذيري انجام مي تحقق

و  ياقتصاد يها ارزش ييقابل توجه جهت شناسا ين خطوط کليمهمترـ ۲ـ۲
 ن:ينم يژه اقتصاديت منطقه وين چشم انداز و ماموريها در تدو از آن يساز شاخص
 يو ارتباط يتيطقه در استان از منظر عناصر فعالمن يت کانونيموقع .١
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 يت خاليظرف يساز در استان و امکان فعال ياقتصاد يخال يها تيوجود ظرف .٢
 ت و اقتصاد کشوريبا توجه به سهم نامتوازن استان از جمع ياقتصاد
و در مراتب  يو ساختمان ي، معدنيو دام يکشاورز دات قابل توجه در حوزهيتول .٣

 يالت سبک صنعتمحصو يبرخ يبعد
 متخصص يانسان يروين نيو تام ين در جذب فناورييت پايظرف .٤
ف جهت رقابت يقدرتمند در سطح منطقه و فرامنطقه و توان ضع يوجود رقبا .٥
توسعه و طبعا ضعف  يدورهاياز کر ينسب ياستان و دور ييايل بسته بودن جغرافيبه دل

 د و صنعتيدر تول يساختار
استان و و محور  يصنعت يها فعال در شهرک يعتصن يها انيت جريامکان هدا .٦

کرد يکسب و کار با رو يها تيفعال يير به منطقه و امکان هم افزاين ـل ياردبـ  نينم
 ياز بسترها ياريمجاور با توجه به وجود بسهاي  ها با استان تيره فعاليل زنجيتکم

 ي، بازارهايلمللا نيب يژه، مرزهايهمچون فرودگاه، بندر، مناطق آزاد و و ياقتصاد
 ، گمرکات و...يعي، عناصر طبيا منطقه
دار يتوسعه پا يکردهايبر اقتصاد سبز و رو يمبتن يجاد اکوپارک صنعتيامکان ا .٧

ر، وجود يدپذيتجد يها ي، انرژيطيست محيو ز يعيطب يها تيبا توجه به وجود ظرف
 و صنعت ي، کشاورزيجامعه محل

جان و يبا کشور آذربا يارت خارجامکان استفاده از سهم نسبتا مطلوب تج .٨
 حوزه قفقاز يکشورها
به  يرونيب يمنطقه به بازارها يها تيصرف فعال يسک باال در صورت اتکاير .٩

کاال و لزوم  ييو امکانات حمل و جابجا يا منطقه يها يدر دسترس يل ضعف ساختاريدل
 مصرف يجهت توسعه بازارها يسلسله مراتب يزيبرنامه ر
  
  نينم يژه اقتصادينطقه وانداز م چشمـ ۳
  
شرو يپ يدر کشور است که خدمات ينمونه صنعت ياکوپارک ١٤٠٤ن در سال ينم يژه اقتصاديمنطقه و
ع يو صنا يکشاورز يليع تبدياز صنا يفيدار و اقتصاد سبز به طيتوسعه پا يبر الگو يز و مبتنيو متما
ک برنامه يق يت را  از طرين وضعيه که اع دانش محور ارائه نموديآالت و صنا نيتا مونتاژ ماش يمعدن
خود با حرکت به  يت اقتصاديت موقعيکرد توسعه درونزا با هدف تثبيبا رو يا ساله دو مرحله ١٠

ها در شعاع  تيره فعاليل زنجيو تکم يا فرامنطقه يبا هدف جذب و توسعه بازارها سمت توسعه برونزا
 يو به دست آورده و عالوه بر ارائه خدمات به واحدهاتا ماک يبندر انزل يلومتريک ٧٠٠ يهالل اقتصاد

صنعت  يسبز کشور عالقمندان را جهت آشت يصنعت ين منطقه گردشگريعنوان اولمستقر در آن به 
  ست به خود جلب نموده است.يط زيو مح

  
ها با استفاده از سامانه اطالعات مكاني  تدقيق جانمايي و توزيع كاربريـ ۴

)GIS( 
ت شود شامل عوامل يد رعايت بايسا يزير و برنامه يطراح يکه برا يتمجموعه الزاما

ت فاصله يز قابل توجه است. رعاير طراح و برنامه يبرا  استياست که در قالب س يمتعدد
  ع.يصنا يندگيزان آاليبرحسب م ييروستا يها مجاز از سکونتگاه

  
 سات:ها و موس شرفته و شرکتيع پيصنا يواحدها يبرا يبند ن ردهييتع

استقرار صنايع مختلف در نواحي صنعتي داراي  يترين عواملي كه در طراح مهم
ريزي صنعتي عملكرد مجموعه را در  كننده بوده و در نهايت با توجه به برنامه نقش تعيين

  سازد عبارتند از: بهترين وضعيت ممكن مي
اليه  ر منتهيباشند نظير گرد و غبار و بو بايد د صنايعي كه داراي آلودگي هوا مي - 

 جهت باد غالب استقرار يابند.
هاي جنبي و در مناطقي  هاي صوتي بايد دور از ساختمان صنايع داراي مزاحمت - 

 ها مزاحم صنايع ديگر نباشد. قرار گيرند كه سر و صداي آن
سرا،  هاي اداري، رستوران، مهمان هاي جنبي و مكمل مانند ساختمان ساختمان - 

ه كه عالوه بر استفاده شاغلين در ناحيه ممكن است مورد نشاني و غير بهداري، آتش
استفاده ساير مراجعين به محدوده باشند، بايد در مجاورت شبكه اصلي ارتباطي باشد و 

 باشد. پذير  دسترسي از داخل منطقه نيز به سهولت براي تمام نقاط امكان
هاي جنبي  االمكان در مجاورت ساختمان صنايع فاقد آلودگي و غيرمزاحم حتي - 

 و مكمل قرار گيرند.
خانه  االمكان نزديك با تأسيسات تصفيه صنايع با حجم فاضالب زياد حتي - 

 فاضالب باشند.

  ي صنعتي از لحاظ زيست محيطيها زونپيشنهاد همجواري ـ ٣شماره جدول
 

حجم   صنايع
  فاضالب

آلودگي 
  فاضالب

آلودگي 
  هوا

آلودگي 
  يابيمکان شنهاد همجواري و پي  صوتي

كم به غير از   سلولزي
  كاغذسازي

كم به غير از 
  ـ    كم  كاغذسازي

حد واسط صنايع فاقد آلودگي و 
همجوار با غذايي ـ برق ـ   ، كننده ه آلود

  فلزي ـ كاني غيرفلزي

  كم  متوسط  فلزي
كم به غير 

از 
  گري ريخته

  زياد
حد واسط صنايع فاقد آلودگي و 

دور از خدمات همجوار با  كننده، آلوده
سلولزي و  ـ شيمياييـ   كاني غيرفلزي

  نفت

در شروع باد غالب همجوار با نساجي ـ   ـ    ـ    نسبتاً زياد  نسبتاً زياد  غذايي
  برق ـ سلولزي

كم تا   زياد  متوسط  دارويي
  بين صنايع شيميايي و بقيه صنايع  ـ    متوسط

برق (لوازم 
  ،پزشكي

  تك) هاي
در شروع باد غالب همجوار با غذايي ـ   ـ    ـ    ـ    كم

  سلولزي ـ نساجي

خانه همجوار با غذايي ـ  نزديك تصفيه  كم  كم  زياد  زياد  نساجي
  شيميايي برق ـ سلولزي ـ

، شيميايي
اليه جهت باد غالب همجوار  در منتهي  ـ    متوسط  زياد  متوسط  نفت  

  فلزي و كاني غير فلزي سلولزي ـ  با 

كاني 
  غيرفلزي

به غير  ـ  كم
  متوسط  متوسط  متوسط  يبر سنگاز 

اليه جهت باد غالب همجوار  در منتهي
با فلزي ـ سلولزي ـ شيميايي و نفت ـ 

  كاني غير فلزي
  ۱۳۹۱ماخذ: قوانين، مقررات، ضوابط و استانداردهاي محيط زيست انساني، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سياستگذاري براي كاربري زمينپالن ـ  ۲شماره نقشه

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـ پالن سياستگذاري براي طراحي سايت ٣شماره نقشه
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 هاي مطلوب براي استقرار صنايع توليدي و خدماتي امكانسنجي پهنهـ ۴ـ۱
ع يصنا يرينه قرارگيبه يها پهنه GISافزار  ها در نرم هين اليهم قراردادن ا ياز رو
ت يت سايشده است، خوشبختانه اکثر يبررس يراضان يت ايف مطلوبيط ۵د، در يآ يبدست م

 يروستا يمتر ۵۰۰ن حدفاصل ين قسمت زميتر ار مطلوب قرار دارد و نامطلوبيف بسيدر ط
  .دهد يگانه نشان م ۵ف ين را در طيکامل زم يبند ر پهنهيملو است. نقشه زيرزا رحيم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حداقل فواصل مجاز براي استقرار صنايع توليدي و خدماتيـ ۴شماره نقشه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 GISها با استفاده از سامانه اطالعات مكاني  تدقيق جانمايي و توزيع كاربريـ  ٥ نقشه شماره
  
  
 ها و عملكردها) راضي (تعيين فعاليتبندي كاربري ا منطقهـ ۴ـ۲

  شود: ين به شرح زير تعريف ميچارچوب فعاليت آينده در منطقه ويژه اقتصادي نم
 صنعتي در داخل مجموعههاي  پيش بيني زون ·
 بازرگاني يها تيپيش بيني مجموعه فعال ·
هاي پشتيبان عملكرد صنعتي از جمله آب، انرژي و  پيش بيني مجموعه فعاليت ·

 در داخل سايتتاسيسات 
هاي پشتيبان مورد نياز بازرگاني از قبيل  ها و فعاليت رساختيبيني ز پيش ·

 انبارداري، بيمه، بانكداري و...
 يها رساختيارتباطي و ز يها ارتباطي مانند راه يها رساختيايجاد و بهبود ز ·

 مخابراتي 
  پرداخته شد.  بندي عملكردي براي منطقه ريزي كالبدي براي محدوده به زون در برنامه

  چارچوب فعاليت منطقه در حال و آيندهـ ٤شماره جدول
 

  چهارچوب فعاليت  زون
  در حال حاضر

چهارچوب 
  فعاليت
  در آينده

 يها يکاربرنوع   نقش و اهداف
  متناسب

محدوده 
  صنعتي

هاي باير و فاقد  زمين
  صنعتي  كاربري

ن فضاي مورد نياز يتأم
 يها تيفعالبراي 

  صنعتي منطقه

، نساجي، سلولزيصنايع 
برق و دارويي، ـ  غذايي

ـ  پزشكيـ  الكترونيك
 فلزي، شيمياييتک،  يها

  و...

محدوده 
ـ  خدماتي
  بازرگاني

هاي باير و فاقد  زمين
  كاربري

  بازرگاني
ن فضاي مورد نياز يتأم

 يها تيفعالبراي 
  بازرگاني

انبارداري، اداري، تجاري، 
تيبان خدمات، ورزشي، پش

  تاسيسات و تجهيزات و...
خدمات 
پشتيبان 
  صنعت

پشتيباني و تسهيل در 
 يها تيفعالعملكرد 

  صنعتي

منابع آب، شبكه برق، 
شبكه گاز، شبكه فاضالب 

  و...

خدمات 
پشتيبان 
  بازرگاني

پشتيباني و تسهيل در 
 يها تيفعالعملكرد 

  بازرگاني

اتصاالت و ورودي به شبكه 
و بزرگراهي، آزاد راهي 

، آهناتصال به شبكه راه 
 يها ساختمانانبارداري، 

اداري، شبكه مخابرات و 
  اينترنت و...

  زون سبز
هاي باير و فاقد  زمين

كاربري و حرايم 
  ها ليمس

  سبز
افزايش كيفيت 

محيطي و بهبود در 
عملكرد كليه 

  منطقه يها تيفعال
  فضاي سبز، پارك

  
  الگوي بهينه ها و تعيين  نهيارزيابي گزـ ۴ـ۳

به منظور ارزيابي در خصوص مزايا و معايب هر گزينه و تعيين الگوي بهينه، 
از نظرات كارشناسي صورت پذيرفت كه جدول زير نتايج حاصل از مجموع بندي  جمع
  دهد.  يصورت گرفته را نشان م يها يابيارز

سايت منطقه  به عنوان گزينه بهينه براي الگوي توسعه ۱بر اين اساس الگوي شماره 
  ن تعيين گرديد. يويژه اقتصادي نم

  
  يشدن سهيمقاهاي توصيفي منتج از سنجش عوامل معادل ـ ٥شماره جدول

 نيهاي مطرح براي الگوهاي توسعه سايت منطقه ويژه اقتصادي نمدر گزينه 

ضريب   عنوان
 اهميت

  ۳گزينه   ۲گزينه  ۱گزينه 

 امتياز نمره توصيف امتياز نمره توصيف امتياز رهنم توصيف

 ۲۸ ۴ خوب ۲۸ ۴ خوب ۳۵ ۵ بسيار خوب ۷ هاعملكرد تقاطع

 ۳۲ ۴ خوب ۳۲ ۴ خوب ۴۰ ۵ بسيار خوب ۸ دسترسي در سايت

 ۲۴ ۴ خوب ۲۴ ۴ خوب ۳۰ ۵  بسيار خوب ۶ وضعيت عبور در سايت

 ۲۸ ۴ خوب ۲۷ ۴ خوب ۳۵ ۵ بسيار خوب ۷ يكپارچگي شبكه معابر

سلسله مراتب شبكه 
 معابر

 ۳۲ ۴ خوب ۳۲ ۴ خوب ۴۰ ۵ بسيار خوب ۸

 ۳۲ ۴ خوب ۳۲ ۴ خوب ۲۸ ۴  خوب ۸ هزينه نسبي اجرا

 ۲۴ ۴ خوب ۲۴ ۴ خوب ۳۰ ۵ بسيار خوب ۶ مشكالت اجرايي

و ها نظام بلوك
 بندي قطعه

 ۲۴ ۴ خوب ۲۴ ۴ خوب ۳۰ ۵ بسيار خوب ۶

 ۱۵ ۳ متوسط ۱۵ ۳ متوسط ۲۵ ۵ بسيار خوب ۵ خوانايي

 ۲۸ ۴ خوب ۲۸ ۴ خوب ۳۵ ۵ بسيار خوب ۷ انسجام ساختار فضايي

 يها عرصهكيفيت 
 همگاني

 ۲۰ ۴ خوب ۲۰ ۴ خوب ۲۵ ۵  بسيار خوب ۵

توجه به ديد و منظر 
 شهري

 ۱۲ ۴ خوب ۱۲ ۴ خوب ۱۲ ۴ خوب ۳

 يها شاخصتوجه به 
 ۲۸ ۴ خوب ۲۸ ۴ خوب ۳۰ ۵ بسيار خوب ۷  اقليمي

ه جهت گيري نسبت ب
 باد

 ۳۰ ۵ بسيار خوب ۲۴ ۴ بسيار خوب ۳۰ ۵ بسيار خوب ۶

 ۴۰ ۵ بسيار خوب ۴۰ ۵ بسيار خوب ۴۰ ۵ بسيار خوب ۸ همجواري كاربري

 ۳۹۷ ۳۹۱ ۴۶۵(گزينه منتخب)   مجموع عوامل
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  نينم يژه اقتصاديمنطقه و يشنهاديپ ياراض يکاربرـ  ٦نقشه شماره
 

  
 هاي مورد نياز سطوح عملكردها و كاربريـ  ۵
 يزير ت برنامهين سطوح با قابلييتعـ  ۵ـ ۱

ع يدرصد به صنا ۱۶ع در منطقه، حدود يص به صناين قابل تخصيهکتار زم ۲۰۵۵از 
افته است. يدرصد اختصاص  ۱۰ يع فلزيو به صنا ييع غذايدرصد به صنا ۶، ييايميش

 يباال ي، تقاضاييايميد محصوالت شيت منطقه در توليها مز تيفعالن يعلت باال بودن سهم ا
  ع است.ين صنايا يبر نياس زميمق ع در منطقه وين صنايا

  دهد. ينشان م ISIC يک کدهايع را به تفکيک از صناين هر يزان زميجدول بعد سهم و م
  

    نينم يژه اقتصاديمنطقه و يشنهاديپ ياراض يکاربرـ  ٦شماره جدول
  مساحت به هکتار  نعتص فيرد

 95 ييداروـ  ييغذا 1
 262 ييايميش 2
 92 ينساج 3
 152 يفلز 4
 155 يسلولز 5
 51 ير فلزيغ يکان 6
 29 کيبرق والکترون 7
 13 افتيباز 8
 87 شناور يکاربر 9
 47 انبار روباز 10
 110 دهيانبار سر پوش 11
 27 سردخانه 12
 116  از)آب و برق و گ( يسات عموميتاس 13
 231 شبکه معابر 14
 58 ياقامت 15
 148 خدمات 16
 157 ينگ حفاظتير 17
 85 سبز يفضا 18

سات جاده گاز درجه يم تاسيحر 19
١ 140 

  2055 
  

درصد  ۶۵با توجه به جدول باال ميزان خالص زمين اختصاص داده شده به صنايع 
ت كل منطقه كم كرده تا است. مساحت رينگ حفاظتي و حريم تأسيسات را از مساح

درصد را از كل  ۷درصدي و خدمات  ۹خالص مساحت صنعت به دست آيد. انبارها سهم 
  منطقه به خود اختصاص داده است.

 ها از كل منطقه ويژه اقتصادي نمين كاربريـ ٧شماره جدول

 درصد مساحت به هکتار ينام کاربر فيرد
 45.55 936 صنعت 1
 0.09 184 انبارها 2
 0.06 116 ساتيستا 3
 0.07 148 خدمات 4
 0.12 242 سبز يفضا 5
 0.07 140 ميحرا 6
 0.03 58 ياقامت 7
 0.11 231 شبکه  معابر 8
  2055 1.00 

  
 نينم يژه اقتصاديشاغالن مرتبط با منطقه وـ  ۵ـ  ۲

 يه بر تقاضايزا با تک منطقه حرکت از سمت توسعه درون يشنهاديانداز پ در چشم
حوزه  يمجاور و کشورها يها رامون شامل استانيبه سمت حوزه پ ين استانيب و يداخل

  د.يشنهاد گرديپ يت اصليقفقاز به عنوان اولو
  
  

  ميمستق ييزا زان اشتغالين، مين، مساحت زميتراکم شاغل در زمـ  ٨شماره جدول
  گانه صنعت٧ يها ک گروهين به تفکينم يژه اقتصاديمنطقه و ييزا و سهم اشتغال 

مساحت خالص   روه صنعتگ
 ن (هکتار)يزم

ن يسهم از زم
 (درصد)

 يياشتغالزا
 م (نفر)يمستق

 ييسهم اشتغالزا
 (درصد)

 5.4 1973 5.6 29 برق و الكترونيك
 13.2 4868 16.4 84 سلولزي
 10.3 3779 12.9 66 شيميايي
 19.8 7285 18.0 92 غذايي
 20.9 7676 25.6 131 فلزي

 3.1 1126 5.9 30 كاني غير فلزي
 27.3 10043 15.6 80 نساجي
 100.0 36749 100.0 514 مجموع

در منطقه مستقر گردد،  يستيبا ييربنايامکانات ز ينکه برخين با توجه به ايهمچن
و  يستاد يروهايز به عنوان نينفر ن ۲۵۰ب به يانداز قر گردد در افق چشم يم ينيب شيپ

 ييزا ت گردند که مجموع توان اشتغاليفعال ت منطقه مشغول بهيريدر ساختار مد يخدمات
  رساند. يهزار نفر م ۳۷ساله به  ۱۰منطقه را در افق 

  
هاي حمل و نقل و ترافيك محدوده مطالعاتي و تخمين ميزان و  ويژگيـ  ۶

  حجم ترافيك ورودي و خروجي
 
 نواحي ترافيكي منطقه ويژه اقتصادي نمين ·
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  نواحي ترافيكي منطقه ويژه اقتصادي نمينـ ٧شماره نقشه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٥صفحه     WWW.RRK.IR                         ۲۱/۱۱/۱۳۹۸روزنامه رسمي                        WWW.DASTOUR.IR                      ۲۱۸۲۱شماره 

 برآورد نرخ سفرسازي نواحي ترافيكي منطقه ويژه اقتصادي نمينـ  ۶ـ۱
همسنگ سواري بر ساعت اوج  ۱۸۷۶۲ميزان جذب سفر در كل منطقه ويژه معادل 

برآورد همسنگ سواري بر ساعت اوج  ۱۰۱۸۴و ميزان توليد سفر در كل منطقه معادل 
) ميزان جذب و توليد سفر به ترتيب ۱۷گردد. با احتساب يك زون خارجي (زون  مي

همسنگ سواري بر ساعت اوج خواهد بود. بر اين اساس جدول  ۱۸۶۲۷و  ۲۲۳۲۶معادل 
  دهد. زير ميزان سفرسازي نواحي ترافيكي منطقه ويژه اقتصادي نمين را نشان مي

  
  ترافيكي منطقه ويژه اقتصادي نمين ميزان سفرسازي نواحيـ ٩شماره جدول

   (همسنگ سواري بر ساعت اوج) 
 جمع سفرسازي توليد سفر جذب سفر  شماره ناحيه

 1659 465 1194 ١ناحيه 

 174 99 75 ٢ناحيه 

 1712 505 1207 ٣ناحيه 

 966 287 679 ٤ناحيه 

 641 228 413 ٥ناحيه 

 1011 320 691 ٦ناحيه 

 1271 434 836 ٧ناحيه 

 1140 319 821 ٨احيه ن

 2393 921 1472 ٩ناحيه 

 2502 997 1505 ١٠ناحيه 

 8905 3332 5573 ١١ناحيه 

 914 256 658 ١٢ناحيه 

 1250 408 842 ١٣ناحيه 

 1805 560 1244 ١٤ناحيه 

 891 305 586 ١٥ناحيه 

 1715 749 966 ١٦ناحيه 

 12007 8443 3564 ناحيه خارجي

 40953 18627 22326 مجموع

  
 مقصدـ  توزيع سفر و ماتريس مبداـ  ۶ـ۲

هاي تمايل سفر مقصد و منحنيـ  هاي توزيع سفر، ماتريس مبدانتيجه پردازش مدل
مقصد در محدوده منطقه ويژه اقتصادي نمين، ـ  باشد. به منظور تعيين ماتريس مبدامي

اي استفاده هاي جاذبهلباشد كه در اينجا از مدهاي توزيع سفر مينياز به استفاده از روش
  شده است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  هاي تمايل سفر ناحيه خارجي منطقه ويژه اقتصادي نمين منحنيـ  ٨ شماره نقشه

 محيطي منطقه بررسي وضعيت زيستـ ۷
 يژه اقتصاديدر طرح احداث منطقه و يشنهاديپ يطيست محيش زيپاـ ۷ـ۱

  نينم
به  يابيتواند به دست ين مينم يدر منطقه اقتصاد يطيمح ستيش زيپا يها رنامهب ياجرا

 ر منجر گردد:ياهداف و منافع ز
د اثرات ييجهت تا يرا فراهم کند که بتوان از آن به عنوان ابزار مناسب ياطالعات - 

ها  افتهين ياثرات استفاده کرد. بر اساس ا ينيب شيد روش پييشده و لذا تا ينيب شيپ
  مورد استفاده را اصالح نمود. يها ها و مدل ها، برنامه توان روش يم

کاهش اثرات را در  يها ر روشيزان تاثيم يابيارز ياطالعات مناسب را برا - 
  ار قرار دهد.ياخت

ا يشده و  ينيب شيپ يامدهايپ يرگذاريدر روند تاث ير ناگهانييجاد تغيبه هنگام ا - 
  د.يهشدار الزم و به موقع را صادر نمانشده،  ينيب شياثرات نامطلوب پ يبر رو

 يها م به طرحياثرات حاصله، جهت تعم يمستندساز يرا برا ياطالعات مناسب - 
  فراهم آورد. يطيمح ستياثرات ز يابيانجام مطالعات ارز يمشابه برا
کنترل زمان مکان و  يمناسب، امکان الزم برا يها ار قرار دادن دادهيبا در اخت - 

  طرح را به وجود آورد.سطح و دامنه اثرات 
ها را در ارتباط با  تيزان انحراف از استاندارد فعاليش مدون، ميبرنامه پا - 

و  يفير کيينشان داده و اطالعات هشدار دهنده از هر گونه تغ يطيمح ستيمالحظات ز
  دهد. يقرار م يرا در دسترس يطيمح ستيز يها در عملکرد مولفه يکم

  
  تدر مرحله ساخ يطيست محيش زيپا ·
  :هوا شامل ينظارت بر آلودگـ  

برق و  ين و موتورهايسبک و سنگ آالت ماشينم بر کارکرد ينظارت مستق
به جهت  يونقل و انباشت مواد و مصالح ساختمان و حمل يريز نحوه بارگيو ن يجوشکار
ده و يسر پوش يدر فضا يمصالح ساختمان يجاد گرد و غبار و نگهدارياز ا يريجلوگ
  .يات جوشکارياز عمل يناش ين آلودگيهمچن

  خاک شامل: ينظارت بر آلودگـ  
موجود  ياهيو حفظ پوشش گ ياهيپوشش گ ير ضروريب غياز تخر يريالف) جلوگ

  در منطقه تا حد امکان
 يکه در مرحله اجرا ينيه سبک و سنگيل نقليدر مورد وسا يب) نظارت و بازرس

خت و پاش روغن و سوخت يمانعت از رنه، مين زميباشند. نکته مهم در ا يطرح در تردد م
 ير گاهيتعم يبا واحدها يل هماهنگياز قب يداتيتمه يتوسط خودروها است که با اجرا

  قابل اجرا خواهد بود.
دوره ساخت غالبا با سر و صدا همراه است.الزم است  يها تيکه فعال يياز آنجا - 

 يآلودگ يريگ ز اندازهو پس ا ييست شناسايز طيصدا توسط گروه مح يمنابع عمده آلودگ
دات الزم جهت حفظ يمختلف طرح تمه يها پرتابل در بخش يها توسط دستگاه يصوت

  ارائه شود. يسالمت و بهداشت کارکنان و مردم بوم
  .يه فاضالب بهداشتيو تصف يآور ستم جمعيس يينظارت بر نحوه استقرار و کارا - 
پرسنل به  يکان ابتالام يو سالمت کارکنان و بررس يمنينظارت بر بهداشت، ا - 

  .يا رورده يها مانند اسهال و انگل ييها يماريب
گمانه  يها ن و حفر چاهييبا تع ينيرزميز يها ش آبيات پايآغاز مجموعه عمل - 

  نينم يژه اقتصاديدر نقاط مناسب محدوده طرح منطقه و
زات مربوط به ياالجرا در ساخت و نصب تجه الزم ينظارت بر اعمال استانداردها - 

ت مخازن سوخت، ين از جمله موقعينم يژه اقتصاديمختلف طرح منطقه و يها شبخ
مربوط به مقابله  ين استانداردهايو همچن يستم زهکشين مخازن و سيالزم ب يها فاصله

  .۲۸۰۰ يطرح بر اساس استاندارد مل يها سازه يزلزله برا يو بارگزار يبا زلزله احتمال
و  يزات برقيدر تجه يانه از برق گرفتگريشگيدات پيتمه يرينظارت بر بکارگ - 
  به صورت شبکه. earthستم يمانند مجهز شدن به س يفلز يها اسکلت
از نشت  يريدات الزم جهت جلوگيتمه يو اجرا ينيش بينظارت بر پ -

ستم يت سوخت به سيسوخت به صورت انتقال و هداهاي  سوخت در محوطه تانک
دور تا دور منبع و لحاظ  يا پوشش بتنبهاي  مربوطه در قالب احداث حوضچه يزهکش

افته يک آب باران از سوخت نشت يه و تفکيستم زهکش در کف به منظور تخليس
  .ياحتمال
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  يبردار در مرحله بهره يطيمح ستيش زيپا  ·
رات يياست که جهت کنترل تغ يش اثراتيشامل پا ن مرحلهيدر ا يطيمح ستيش زيپا

انجام  يالزم برا يجاد آمادگين ايت و همچنسيز طيشده در مح ينيب شيپ يمثبت و منف
ز يمختلف طرح و ن يها از بخش يناش يرات و خطرات احتمالييع نسبت به تغيواکنش سر

 گردد. دستورالعمل يم ين طراحيارائه به مردم و مسئول يشده برا يآور ن اطالعات جمعيتدو
  باشد: يل ميبه شرح ذ يبردار در مرحله بهره يطيمح ستيش زيپا يشنهاديپ

 نينم يژه اقتصاديش بخش طرح منطقه ويبرنامه پا - 
ع مختلف منطقه به صورت يت صناياز فعال يهوا ناش يها ندهيآال يريگ اندازه - 

on line.  
 د شامل گازيهوا با ينه آلودگيش در زميمورد پا يفيک يپارامترها - 

SO2,H2S,NOX, COX  ,HC .و ذرات معلق باشد  
  هوا. يکننده آلودگ رلزات کنتينظارت بر عملکرد تجه - 
عات و يضا ير اصولياز دفع غ يرينظارت بر نحوه دفع مواد زائد جامد و جلوگ - 

  خطرناک  يژه پسماندهايط، به ويگسترش پسماندها در مح
 يبه صورت هفتگ ييايميمواد ش ينگهدار يره سوخت و انبارهايذخ يها محل ينيبازب - 

  ط.ين گونه مواد به محياز نشت ا يريوگجهت جل ياز، انجام اقدامات اصالحيو در صورت ن
ت کسب شده يزان موفقيموجود در منطقه و م ياهيگ يها ش سالمت گونهيپا - 

  ).يبوم يا و درختچه يدرخت يها سبز مناسب (گونه يدر توسعه فضا
مختلف طرح به صورت  يو بهداشت در واحدها يمنيش و نظارت بر اصول ايپا - 
ات يو عمل ينديمختلف فرآ يها المت بخشنان از سيبه منظور حصول اطم يهفتگ
بکار گرفته شده در  يمنيزات ايموجود و کارکرد درست تجه يدر حد استانداردها يياجرا

  ن ينم يژه اقتصاديمستقر در منطقه و يواحدها
 يينده منابع آب و خاک در فاضالب نهايآال يش فاکتورهايسنجش و پا - 
  .يصنعت يها پروسه

  گمانه احداث شده. يها ق چاهياز طر ينيزمريمنابع آب ز يفيش کيپا - 
 يق اجراياز طر يبا خطرات احتمال ييايجهت رو يانسان يروين يش آمادگيسنجش و پا - 
  )Full Scale Emergency Exerciseار (يشکل تمام ع شده به ينيب شيپ يا مقابله يمانورها

  گوناگون بروز خطر. يوهايسنار يبرا
ع ي) در صناLine break valvesنان (يماط يرهايصحت عملکرد ش ينيبازب

  نينم يژه اقتصاديمستقر در منطقه و
  
  

  طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي نمين
  

ن ينم يژه اقتصادياحداث طرح منطقه و يطيست محيش زيبرنامه پاـ  ١٠جدول شماره 
    يدر مرحله ساختمان

ط يمح
ا عامل بوجود يمنبع  شيشاخص پا رندهيپذ

 يلت کنتريفعال آورنده
دار  عهده
ت يفعال

 يکنترل
محل 

 يبردار نمونه
زمان 

 يبردار نمونه

 هوا

، SOx ،COxزان يم
HC،NOx  

 ـ يساختمان آالت ماشينـ  
 آالت ماشين حمل و نقل،

 ين، موتورهايسنگ سبک و
 يبرق و جوشکار

م موتور يتنظـ  
  آالت ماشين

استفاده از سوخت ـ  
  نهيبه

استفاده از ژنراتورها ـ  
 ين تکنولوژيربهت يدارا

محدوده  مانکاريپ
 بالفصل

به صورت 
در  يهفتگ

زمان اوج 
 يتهايفعال

 يساختمان

زان ذرات معلق و يم
 گرد و غبار

  حمل و نقلـ  
دپو مواد و مصالح ـ  

  يساختمان
، يزيو خاکر يخاکبردارـ  

 يجاده ساز

ن محل مناسب ييتعـ  
  دپو

پاشش آب در زمان ـ  
  برداشت و کاربرد

 يسازآسفالت ـ  
 داخل يجادها

 

هاي  در محدوده
بالفصل و 

هاي  محل
ن شده ييتع

توسط واحد 
HSE  واحد 

به صورت 
در  يهفتگ

زمان اوج 
 يتهايفعال

 يساختمان

منابع آب 
 ينيرزميز

 يو سطح

pH ،دما ،EC ،
TSS ،روغن ،

  س، نفت،يگر
 
 

زش و نشت مواد يرـ  
ره و ياز مخازن ذخ يسوخت

  حمل آالت ماشين
ات بکار رفته در نقل و ادوـ  

 ساخت واحد

استفاده از مخازن ـ  
  مناسب

ها  زشياز ر يريجلوگـ  
و  يريدر زمان بارگ

  آالت ماشينانتقال به 
 عاتيضا يدفع اصولـ  

روان آب ها و  مانکاريپ
 دو هفته فاضالب واحد

ک يز سپتينصب و تجه يبهداشتهاي  سيسرو يفاضالب بهداشت
ب ها و روان آ  هيج تصفيا پکيتانک و 

 دو هفته فاضالب واحد
و  يکروبيعوامل م

منابع آب  يفيک
شرب جهت مصرف 

 روزانه

از  يناش يکروبيعوامل م
 يفاز ساختمانهاي  تيفعال

ت يريه برنامه مديتهـ  
ن آب شرب يجهت تام

 سالم
 

و  يسطح يآبها
 ينير زمياب ز

قابل شرب و 
 استفاده

 دو هفته

ط يمح
ا عامل بوجود يمنبع  شيشاخص پا رندهيپذ

 يلت کنتريفعال آورنده
دار  عهده
ت يفعال

 يکنترل
محل 

 يبردار نمونه
زمان 

 يبردار نمونه

 خاک

هاي  حجم زباله
 ينو ساختما يخانگ
 )يبهداشت(

  ت پرسنليفعالـ  
 ساخت و سازـ  

ک زباله ها در يتفکـ  
  محل

 يدفع بهداشتـ  
ر قابل يغهاي  زباله

 افتيباز

 

  محدوده بالفصل
 يرياندازه گ

 ECت و يفيک
خاک در محدوده 

 اتيانجام عمل

 هر هفته

 ساخت و سازهاي  تيفعال يصنعتهاي  زباله
ک شده و يتفک يدپو

ق يز طرا يانتقال دوره ا
 يا دفع اصوليفروش و 

محدوده  
 هر دو هفته بالفصل

س و يروغن و گر
 آالت ماشينت يفعال آالت ماشينعات يضا

جهت  ين محلييتعـ  
  نيعات ماشيضا يدپو

 يعاتيضاهاي  انبار روغنـ  
محدوده  

 انهيماه بالفصل

 شدت صوت فضا
  ژنراتورها و کمپرسورهاـ  
  يو جوشکار يتراشکارـ  

 ه مصالحيتخلـ  

زات ياستفاده از تجهـ  
  استاندارد

زوله نمودن ياـ  
  اديز يدستگاهها با صدا

ل ياستفاده از وساـ  
 يحفاظت فرد

ر ير نظيپرسنل درگ
Ear muff 

 

ط بالفصل يمح
و در فواصل 

 يمتر ٢٠٠
رامون طرح يپ

تا مناطق 
در  يمسکون

محدوده 
 ميمستق

 يرياندازه گ
توسط دستگاه 

 پرتابل

ط يمح
 کيژولويب

کاهش پوشش و 
و تنوع  ياهيتنوع گ
، اختالل در يجانور
 يستيز يالگو

ت يش سطح فعاليافزاـ  
  منطقه

 ها يش آلودگيافزاـ  

از هرگونه  يريجلوگـ  
  برداشت اضافه پوشش

محصور نمودن ـ  
  محدوده ساخت و ساز

 سبز يتوسعه فضاـ  

 

محدوده 
بالفصل و 

م تا شعاع يمستق
ر گذار يتاث
هاي  تيفعال
 ياختمانس

 هر ماه

 آب، خاک و هوا يآلودگ ها يماريسوانح و ب ياجتماع

ه برنامه جمع يتهـ  
ت دفع يريو مد يآور
مراقبت  ـ ح زباله،يصح

  پرسنل يبهداشت
و  يمنياهاي  مراقبتـ  

رانه از يشگياقدامات پ
 وقوع حوادث

 
محل کمپ 
پرسنل، محل 

 يمنيزات ايتجه
 يمورد

  
  
ن ينم يژه اقتصادياحداث طرح منطقه و يطيست محيز شيبرنامه پاـ ١١شماره جدول

   برداري بهرهدر مرحله 
ط يمح
ا عامل يمنبع  شيشاخص پا رندهيپذ

 يت کنترليفعال بوجود آورنده
دار  عهده
ت يفعال

 يکنترل
محل نمونه 

 يبردار
زمان 

 يبردار نمونه

 هوا

رات يتبخ
سوخت در 
 محوطه مخازن

ا ي ينشت احتمال
زش مواد ير

 يسوخت

  ش مستمر مجموعهيپاـ  
کنترل مراحل زمان ـ  

 مواد يريه و بارگيتخل
 انهيماه محدوده بالفصل بردار بهره

  زانيم
 SOx ،COx، 

VOC NOx 

واحد  هاي  دودکش
 يتهايو فعال
  ينديفرآ

و  يمرکز جمع آور
 ينشت مواد احتمال

 يزات کنترلياستفاده از تجه
  لترياز جمله الکتروف

 نگينه فلريعملکرد به
 يلحظه ا محدوده بالفصل 

)Online( 

زان ذرات يم
معلق و گرد و 

 غبار
 حمل و نقل

  استفاده از اسفالت
 ٢٠ يال ١٠اختصاص 

 سبز يدرصد به فضا
 

هاي  در محدوده
بالفصل و 

ن ييتعهاي  محل
 HSEشده واحد 

 انهيماه

منابع آب 
 ينيرزميز

pH ،دما ،EC ،
TSS ،روغن ،
 س، نفت،يگر

زش و نشت يرـ  
از  يسوخت مواد

  رهيمخازن ذخ
 آالت ماشينـ  

  حمل و نقل
ادوات بکار رفته ـ  

 در ساخت واحد

استفاده از مخازن ـ  
  مناسب،

زش ها در ياز ر يريجلوگـ  
و انتقال به  يريزمان بارگ

  آالت ماشين
 عاتيضا يدفع اصولـ  

 

 يو خروج يورودـ  
ه يستم تصفيس

  فاضالب
نمونه  يچاههاـ  

در  يبردار
بالفصل هاي  محدوده

 ميو مستق

 ماهانه

فاضالب 
 يس بهداشتيسرو يبهداشت

و  يجاد شبکه جمع آوريا
ج يانتقال پساب به واحد پک

 کيا سپتيه و يتصف
 

و  يورودـ  
ستم يس يخروج
 ه فاضالبيتصف

 ماهانه

 يروانابها
و  يسطح
 يزهکش

منتشره  يهرزآبها
 در سطح منطقه

ستم شبکه جمع يجاد سيا
  يسطح يآبها يآور

ب در ياحداث نقاط ترس
 صورت لزوم

 
نمونه  يچاههاـ  

در  يبردار
هاي  محدوده

 ميبالفصل و مستق
 ماهانه

هاي  منابع آب
ن يشرب تام
 کننده

هاي  تيفعال
مستقر  يواحدها

 در منطقه

  ش مستمريپا
در صورت الوده بودن 

 ياقدامات کنترل
آب شرب  يورودـ   

 هر  هفته به منطقه
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ط يمح
ا عامل يمنبع  شيشاخص پا رندهيپذ

 يت کنترليفعال بوجود آورنده
دار  عهده
ت يفعال

 يکنترل
محل نمونه 

 يبردار
زمان 

 يبردار نمونه

 خاک

هاي  حجم زباله
 يخانگ

ت رستوران و يفعال
 ديواحد تول

ک زباله ها در محل و يتفک
 يت دفع بهداشتيدر نها

 زباله
 هر هفته محدوده بالفصل 

هاي  زباله
و مواد  يصنعت

 زائد خطرناک

هاي  تيفعال
  پمپ هاـ  يديتول

ژنراتورها و 
 کمپرسورها

ک شده و انتقال يتفک يدپو
ق فروش و ياز طر يدوره ا
  يا دفع اصولي

ه روغن ياجتناب از تخل ـ 
نشت هاي  ها و سوخت

  افته به درون خاکي
عات به يانتقال ضاـ  

 دفع ياصولهاي  محل

 

  محدوده بالفصل
 يرياندازه گ

 ECت و يفيک
ژه يخاک و به و
ن در يفلزات سنگ

محدوده انجام 
ن ييات و پايعمل

دست تا فاصله 
 يمتر ٥٠٠

 ماهانه

 شدت صوت فضا
پمپ ـ  ژنراتورهاـ  

  کمپرسورها ـ ها
 حمل و نقلـ  

زات ياستفاده از تجهـ  
  استاندارد

زوله نمودن دستگاهها ياـ  
  اديز يبا صدا

ل ياستفاده از وساـ  
پرسنل  يحفاظت فرد

 Ear muffر ير نظيدرگ

 

  ط بالفصليمحـ  
 ٥٠٠فواصل ـ  

رامون يپ يمتر
طرح تا مناطق 

در  يمسکون
 ميمحدوده مستق

 يهفتگ

ط يمح
 کيولوژيب

پوشش و کاهش 
و  ياهيتنوع گ

، يتنوع جانور
اختالل در 

 يستيز يالگو

سوانح و حوادث 
ا ينشت (

 )يسوز آتش

  يطيست محيش زيپاـ  
 سکيت ريريمدـ  

 

محدوده بالفصل ـ  
م تا شعاع يو مستق
ر گذار يتاث
هاي  تيفعال

 يساختمان

 هر ماه

سوانح و  ياجتماع
 ها يماريب

آب، خاک  يآلودگ
 و هوا

و  يجمع آور ه برنامهيتهـ  
ح زباله، يت دفع صحيريمد

  فاضالب و پساب
  پرسنل يمراقبت بهداشتـ  

و  يمنياهاي  مراقبتـ  
رانه از وقوع يشگياقدامات پ

 حوادث
الزم جهت  يآمادگـ  

  مقابله با خطرات و سوانح
ست يسک زيت ريريمدـ  

 يطيمح

 

ت يمحل فعالـ  
  پرسنل

زات يمحل تجهـ  
و اسناد  يمنيا

 طموجود مرتب

 يمورد

  
 تجزيه و تحليل، ارزيابي، تلفيق مطالعات و پيشنهاداتـ  ۸
 هاي مطالعاتي ها و حوزه تحليل، ارزيابي و استنتاج از كليه بخشـ ۱ـ  ۸
v نقاط قوت  

ن استان يا يبرا يت رقابتيل که مزياستان اردب ياقتصاد يها يمنابع و توانمند
ژه يمستقر در منطقه و يو خدمات ينعتص يکننده انواع واحدها نيي، تعندينما يمجاد يا

نقاط  نيتر مهم، ياقتصاد يسنج امکانن هستند. طبق مطالعات انجام شده در حوزه ينم
 يژه اقتصاديمنطقه و تيفعال يبرا يساز تيظرفاستان جهت  يقابل اتکا يها بخشقوت 

  ر است.ين شامل موارد زينم
ل با توجه به رتبه يستان اردبدر ا ياقتصاد يها تيفعال انجام استفاده از قدرت .۱

 ن استان در شاخص کسب و کار کشور.يقابل قبول ا
منطقه با  يکشاورز يها تيظرفشتر از يجهت استفاده ب يياستقرار واحدها .۲

و  ييد محصوالت غذايدر تول يکشاورز يها تيظرفاستان از  يتوجه به برخوردار
 .يک کشاورزياز محصوالت استراتژ يو برخوردار يدنيآشام

 هـ.يو پردازش کاالها و محصوالت اول يد صنعتيع توليامکان استقرار صنا .۳
موجود مانند  يغن يعيو پردازش منابع طب يع سبک جهت فرآورياستقرار صنا .۴

 .يرفلزيغ يها يکانو  يمعادن مس، مواد معدن
ل يل به دليموثر استان اردب يموجود در تقاضا يخال يها تياستفاده از ظرف .۵

 استان نسبت به کل کشور. يد ناخالص داخليسرانه تول تر بودن نييپا
در  يژه اقتصاديت منطقه ويت فعالينقاط قوت موجود در منطقه، که در موفق

  .اند شده يل بررسيبه تفص ريزر گذار هستند، در جدول ين تاثيشهرستان نم

   يمطالعات يها ها حوزه شده بخش يينقاط قوت شناسا
در استان با توجه به  ياقتصاد يها تيمناسب جهت آغاز فعال يضال از فياستان اردب يتوانمند

 رتبه در يريقرارگ و يکشور متوسط به نسبت استان در کار و کسب سهولت شاخص يفزون
  الن يگ از پس کشور دوم

 يدرصد ١.٧ يتيدر استان با توجه به سهم جمع ياقتصاد يت خاليموثر و ظرف يوجود تقاضا
  کشور نفت يد ناخالص داخلياز تول يدرصد ١.٢سه با سهم يقااستان از کل کشور در م

شده  يريبارگ يکاالها يل با توجه به سهم باالياستان اردب ينسبتا قو ييان کااليع و جريتوز
با مجموع  يو ساختمان ي، معدنيو دام يکشاورز يها تيل در حوزه فعالياز مبدا استان اردب

 درصد از کل مبادالت استان ٨٠

ت استان در يجهت استفاده از ظرف يمحصوالت کشاورز يبند و بسته يفرآور يواحدها تيفعال
، عدس، ذرت، چغندر ينيب زمياز جمله گندم، جو، س  يک کشاورزيمحصول استراتژ ٦د يتول

 ا و...يچون کلزا، پنبه، سو يگريو موارد د يقند، عسل، محصوالت دام

ه از محصوالت ين مواد اوليو محصوالت با تام  پردازش کاالها يصنعت ياستفاده از واحدها
  در شمال استانمستقر  يکشاورز ديتول نينو يها وهيش بهشده  زيتجه ياراض يديتول

 يو خدمات با توجه به نقش غالب اقتصاد يو کشاورز يو معدن يصنعت ياستقرار واحدها
  واحدهان يه مرتبط با ايد محصوالت اولير در توليل و نياردبـ  نيمحور نم

 يهاتيژه و وجود ظرفيو ييط آب و هواياز شرا يبا توجه به برخوردار يجاد اکو پارک صنعتيا
 يصنعت يگردشگر يها تينه الزم جهت توسعه فعاليو زم يعيو طب يميمناسب اقل

 ي، کاغذ و چوب و فلزييايميع شيشده مرتبط با صنا يريبارگ يش سهم کاالهايافزا
ع کاغذ و يصنا يدرصد ٤موجود، سهم  ييايميع شيصنا يرصدد ١٠(با توجه به سهم  

شده از مبدا  يريبارگ ياز کاالها يع فلزيصنا يدرصد ٣چوب در وضع موجود و سهم 
 لياستان اردب

ر يغ ي، کانيکيو پالست يکيدر حوزه محصوالت الست ينسبتا مطلوب صنعت ياستقرار واحدها
استان خصوصا  يدر پهنه شمال يکيوالت الکترونافت و محصيع بازي، صناي، محصوالت فلزيفلز

 موجود يها تير با توجه به ظرفيل و نياردبـ  نيمحور نم
مان در حوزه و امکان ياز جمله کارخانه س يد مصالح ساختمانيع مرتبط با توليوجود صنا

 شرانيع پيژه به عنوان صناياستقرار آن در منطقه و
 يديش توان توليروز بابت افزا به يها ياستفاده از فناورمنطقه جهت  يصنعت ياياستفاده از مزا
  يژه اقتصادياس استان در منطقه وياس و بزرگ مقيع کوچک مقيها و استقرار صنا محصوالت آن

ل ياردب يصنعت يها استان مانند شهرک يصنعت يها ن شهرکيتر ن و بزرگيتر مهم يريقرارگ
 ژهيدر محدوده بالفصل منطقه و ٢و   ١

شران منطقه يپ يکاال) در محصوالت صنعتبندي  (پردازش و بسته يد صنعتيع توليرار صنااستق
 نيژه نميد منسوجات و... در منطقه وي، توليدنيو آشام ييع غذايمانند صنا

 عيصنانامتناسب بودن  يمحصوالت کشاورز يو فرآور يبند بسته ياستقرار واحدها
 يديتول يها تيقابلبا  سهيمقادر موجود  يزکشاورمحصوالت  يليتبدو  ينگهدار ،يفرآور

ن ييافزوده پا جه ارزشيو در نت يديبخش عمده محصوالت تول يفروش (خام بخش نيا
  مختلف استان) يها بخش
 يغن يمعدن يعيطبمنابع نه از ياستفاده به يژه برايدر منطقه و يمعدن يت واحدهايفعال

 زون در ت خاص استانيموقع و...) و سيليسـ  پوکهـ  آهکـ  يصنعت يها خاکـ  تيپرل(
 سونگونـ  داغ قوشهـ  سبالنـ  داغ قرهـ  طارمـ  زنجان مس يجهان

 منطقه مغان يدروکربنير هيذخا يفرآور يبرا يمعدن يت واحدهايفعال

  ماخذ: مشاور طرح
  

v نقاط ضعف 
و بر شده  يتلق ضعف کي عنوان به تواند يم منطقهدر  يديکل يها يياز توانا يبرخ نبود

شده  يينقاط ضعف شناسا نيتر مهمگذارد.  يبر جا ياثرات منف يژه اقتصاديمنطقه و تيفعال
  ش رو است:يشامل موارد پ يمطالعات يها حوزهموجود در  يها بخشه ياز کل

 يها کارگاهقابل توجه در استان و سهم اندک از تعداد  يصنعت يها تينبود فعال .۱
 يها کارگاهاز تعداد  يدرصد ۱.۴شور (سهم بزرگ و متوسط نسبت به کل ک يصنعت
 نفر)  ۱۰ش از يبا کارکنان ب يصنعت

 نفوذ تيل به واسطه محدودياستان اردب ين جذب علم و فناورييت پايظرف .۲
ن ييپا افزوده متوسط به همراه ارزش و باال يفناور با عين صناييپا سهم نترنت در استان،يا

  .يليتکم التيتحص انيدانشجو ص و تعداد کممتخص کار يرويکمبود ن استان، بخش صنعت
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  . اند شده يبررس  ريزر موارد در جدول يسا
  

   يمطالعات يها ها حوزه شده بخش يينقاط ضعف شناسا
مجاور (سهم  يها سه با استانياستان در مقا يصنعت يها تين فعالييارزش افزوده نسبتا پا

 ها از کل کشور) تيل از ارزش افزوده رشته فعالياستان اردب يدرصد ١.٠٨

با توجه به سهم اندک استان از تعداد  يصنعت يهاتياس عملکرد فعاليت مقيمحدود
 اسينفر کارکن و بزرگ مق ۱۰ش از يب يصنعت يها کارگاه

 ۱.۴مجاور (سهم  يها استان نسبت به استان يبزرگ صنعت يها محدود بودن تعداد کارگاه
 يدرصد ۲.۱۷، سهم يجان شرقياستان آذربا يدرصد ۴.۷ل در مقابل سهم ياردب يدرصد

  ها) ن کارگاهيالن از اياستان گ يدرصد ۳.۱و سهم  يجان غربياستان آذربا

مجاور و در  يها اس نسبت به استانيبزرگ مق يت صنعتينه فعاليف استان در زميعملکرد ضع
سه با يقال در مياستان اردب يبزرگ صنعت يها ار کم شاغالن کارگاهيبس يور جه بهرهينت

  مجاور يها استان

باال و  يع با فناوريل با توجه به سهم محدود صناين استان اردبييپا يصنعت يريپذ رقابت
ل در ياز صنعت اردب يدرصد ۱۳.۶ل (سهم يمتوسط از ارزش افزوده صنعت در استان اردب

  )١کشور يصنعت يها تين بخش از کل فعاليا يدرصد ۴۰مقابل سهم 

ط موجود (از نظر ين با توجه به شراينم يژه اقتصاديک منطقه واند يقدرت رقابت
ژه يسه با مناطق آزاد و ويمنطقه و...) در مقا ي، قدرت اقتصادييط آب و هوايشرا

 مجاور يها استان

کشور (متوسط  کل نيانگيم به نسبت يانسان توسعه يها شاخص سطح بودن نييپا
ن شاخص در يا ۰.۶۹مقابل مقدار  در ۰.۷۵ ۱۳۹۰سال  يشاخص توسعه انسان يکشور

 ل)ياستان اردب

وابسته به دولت  يها شرکت، ادهايبنها،  سازمان يمشارکت ناکاف ومتخصص  يرويکمبود ن
 ياقتصاد يها تيفعال نهيزمدر  يگذار هيسرما يبرا يبانک ستميسو  يخصوص بخش

نامطلوب به  يمتخصص و دسترس يانسان يروين نين در تأمييت پايد و ظرفيت شديمحدود
 يها از شاغالن استان در گروه يا بخش عمده يريل قرارگياز به دليمورد ن يانسان يها هيسرما
 رتبه، کارمندان يمتخصصان، مقامات عال يدرصد ۱۳.۲ن (سهم ييشرفته و رده پايرپيغ يشغل

  ل)ياران از کل شاغالن استان اردبيدست و ها نيو تکنس يدفترو  يادارامور 

 يل و آثار منفياستان اردب يتيعمده فعال يها کار فعال در گروه يروين نييپا يور بهره
کار  يروين يور ل (بهرهيو خلق ارزش افزوده استان اردب يديتول يها تيآن در ظرف

ار کمتر از ي) و درآمد سرانه بسين کشوريانگيدرصد (حدود نصف م ۵۲.۵  استان 
 )يمتوسط کشور

 ق و توسعهيباال و متوسط و تحق يع با فناوريدر صنا يگذار هياد استان در سرميت شديمحدود

 يدر کشور و باالتر بودن شاخص فوق در برخ يت جذب علم و فناورين شاخص ظرفيتر نييپا
و در   ۰.۲۱در کل کشور  ي(شاخص جذب علم و فناور يمجاور از متوسط کشور يها از استان

 )۰.۰۹ل ياستان اردب

  ماخذ: مشاور طرح
v فرصت نقاط 

 رانيمد يبرا را يديجد يها فرصت تواند يم يخارج طيمح قيدق يبررس و ييشناسا
 رشد و توسعه يبرا يديجد ريمس آغازگر توانند يها م فرصت نيهم و سازد انينما سازمان
  است. ريز موارد ن شامليژه نميمنطقه و موجود در يها فرصت نيتر مهم باشند.

توسعه  و قيتحق تيفعال يدارا يواحدها توق تمام فرصت استفاده از محققان .۱
 ن.يژه نميدر منطقه و

ورود موثر  يبرا يبسترسازط مناسب کسب و کار جهت ياز مح يريگ بهره .۲
عمده  يها بخش ياقتصاد يها تيفعالت يمنطقه و بهبود وضعدر اقتصاد  يبخش خصوص

 ـ. ژهياستان و منطقه و يتيفعال
عمده  يها بخشل يبا توجه به تحلژه يت منطقه ويفعال يش رويپ يها فرصت

  .باشد يم ريزل شامل جدول ياستان اردب يتيفعال

              

  د سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متح  ـ٢٠١٠طی سال ري صنعتی يشاخص رقابت پذبررسی ـ ١

  يمطالعات يها ها حوزه شده بخش يينقاط فرصت شناسا
دو استان در  يريالن با توجه به قرار گيکسب و کار با استان گ يها تيفعال ييامکان هم افزا

 اول و دوم شاخص سهولت کسب و کار در کشور يها رتبه
 يصنعت يها ب شهرکين به عنوان رقينم يژه اقتصاديازات منحصر به فرد منطقه ويا و امتيزام

 ژهيمنطقه و يو خدمات يصنعت يواحدها يبرا يو گمرک ياتيمال يها تياستان مانند معاف
 يواحدها از يبانيپشت و استان يصنعت يها شهرک در فعال يصنعت يها انيجر تيهدا امکان
 استان يآت آزاد مناطق يصنعت

د آن در يشرفته با توجه به کمبود شديو... پ يصنعت يانباردار يها تيجاد و توسعه فعاليامکان ا
  سطح استان
 موثر پاسخ داده نشده در داخل استان يوجود تقاضا
بر  يتيسهم جمع ي(فزون يدر سمت عرضه محصوالت در سطح استان يخال يها تيوجود ظرف

 ن)استا يد ناخالص داخليتول
  ژهياستان در منطقه و يصنعت يها ل و توسعه خوشهيتشک

 لياردبـ  نيو محور نم و استان يصنعت يها شهرک در فعال يصنعت يها انيجر تيهدا امکان
  ر به منطقهينـ 

 ق و توسعهيفعال در تحق يها محقق در حوزه يروياستفاده از توان قابل توجه ن
تا  ين استانير منطقه در سطح بيو متنوع در حوزه فراگ ار متعدديبس ياقتصاد يها تيوجود ظرف
 ها تيره فعاليل زنجيموجود جهت تکم يها تيو امکان استفاده منطقه از ظرف يالملل نيو ب يا فرامنطقه

 يها تي(وجود مز يژه اقتصاديها در منطقه و و امکان استقرار آن در استان هيپا عيصنا نبود
ها و  رساختيت زيو بهبود وضع يمحصوالت کشاورزد يل در تولياستان اردب ينسب
 آن) يها تياستفاده مطلوب از ظرف يع وابسته به آن برايدر صنا يگذار هيسرما

بر اقتصاد سبز و  ي) مبتني(اکو پارک صنعت يصنعت يها تيجاد منطقه نمونه فعاليامکان ا
 يها ي، انرژيطيمح ستيو ز يعيطب يها تيدار با توجه به وجود ظرفيتوسعه پا يکردهايرو

 و صنعت ي، کشاورزير، وجود جامعه محليدپذيتجد
  ماخذ: مشاور طرح

  
v دينقاط تهد 

ن و حوزه نفوذ آن، ينم يژه اقتصاديبا توجه به مطالعات انجام شده در منطقه و
 يو خدمات يصنعت يواحدها تيت فعاليکه موفق يطيشرا نيزتريآم مخاطرهن و يدشوارتر
  :باشند يمر يبه شرح ز کنند يمد ين را تهدينم يژه اقتصاديمنطقه و
بزرگ و  يها کارخانهف در منطقه و سهم اندک ينسبتا ضع يصنعت يها رساختيز. ۱

  متوسط از کل صنعت منطقه.
  همجوار. يها استانژه يفعال و پرقدرت در مناطق آزاد و و يو تجار يصنعت يوجود رقبا. ۲
  اطراف. يصنعت يها شهرکدر قالب  مشابه يو خدمات يصنعت يوجود واحدها. ۳
  .اند شده يبند دسته ريزر موارد در جدول يسا
  

 يمطالعات يها ها حوزه شده بخش ييد شناساينقاط تهد
 ينيرزميز يها سفره در آب سطح ديشد و افت يبه منابع آب يمشکالت منطقه در دسترس

  ها تيجاد و توسعه فعالياز جهت ايمورد ن يتخصص يو فناور يانسان يرويجاد مانع در جذب نيامکان ا
  منطقه تيريمد در مطلوب يياجرا سازمان جاديا جهت مختلف سطوح در الزم يانسان يروين فقدان
 و ها مهارت ،يفناور: يها نهيزم در ها تيقابل توسعه از تيحما يبرا فيضع ينهاد ـ يمل ساختار
 صنعت با ها آن يمنطق طارتبا عدم و  R&D ،SMEs ت،يفيک و استاندارد ،يکارآموز

 ت منطقهيآن بر فعال ياس بزرگ و امکان اثرگذاريدر مق يات صنعتيکمبود تجرب

 سه با مناطق همجواريها در مقا رساختيت زيل محدوديها به دل ق برنامهيامکان عدم توف

 هتج در ژهيو و آزاد مناطق يها تيفعال ارتقا و توسعه جهت يمل يها استيس و کردهايرو فقدان
 و يا منطقه يکردهايرو سمت به مناطق نيا حرکت و يمل شيآما بستر کي در گريکدي ييافزا هم
 گريهمد با کننده فيتضع رقابت کي در يا هيناح بعضا

ن در صورت رقابت با ينم يژه اقتصاديها در منطقه و يگذار هيجذب سرما يش رويمشکالت پ
 استان يصنعت يها شهرک

 در جذب منابع موجود در استان يتيفعال يان واحدهايد و مخرب ميشد رقابت يريگ امکان شکل

  متعدد مشابه  يتيفعال يل وجود واحدهايد در منطقه و محدوده به دليوجود رقابت شد
گر و طبعا سوق داده شدن به سمت يژه و آزاد ديضعف در صورت واردشدن جهت رقابت با مناطق و

  مکمل يها تيفعال
  يمل سطح در مناطق تيمالک حقوق نيتأم و جاديا در فيضع يحقوق و يقانون ساختار

  ماخذ: مشاور طرح

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٩صفحه     WWW.RRK.IR                         ۲۱/۱۱/۱۳۹۸روزنامه رسمي                        WWW.DASTOUR.IR                      ۲۱۸۲۱شماره 

ن ينم يژه اقتصاديمنطقه و تيت فعاليعوامل موفق توان يم يينها يبند جمعک يدر 
  ل برشمرد:يمختلف استان را موارد ذ يها بخش تيبا توجه به ظرف

خلق  يبرا يه اقتصادژين در منطقه وينو يبا فناور يصنعت ياستقرار واحدها .۱
 نه از منابع موجود.يشتر و استفاده بهيارزش افزوده ب

ن با توجه به عملکرد ينو يها يفناورد با يجد ياقتصاد يت واحدهايآغاز فعال .۲
 کسب  و کار. يها شاخصقابل قبول استان در 

ل يع سبک استان اردبيو صنا ي، معدنيکشاورز يها بخش تياستفاده از ظرف .۳
 ن.يژه نميمنطقه و يو خدمات يصنعت يدر واحدها
شده از  مند بهرهجهت  يژه اقتصاديع موجود در استان به منطقه ويت صنايهدا .۴

 آن. يقانون يايمزا
 ن.يژه نميپردازش کاالها  و محصوالت در منطقه و يصنعت ياستقرار واحدها .۵
  

 گذارند يم يبر جا يآثار مثبت يژه اقتصاديت منطقه ويکه در موفق يدر مقابل عوامل
. با سازد يممواجه  يژه را با مخاطرات جديت منطقه ويز وجود دارند که فعالين يعوامل

  ر هستند:يموارد ز يحاو يمنفهاي  جنبه نيتر مهمتوجه به موارد گفته شده 
 موجود در استان  يها رساختيزت يمحدود .۱
 ين تقاضايژه همجوار جهت تاميدر مناطق ازاد و و يار قويبس يوجود رقبا .۲
 هدف يبازارها
ن ين گروه از کل شاغليمتخصص در استان و سهم اندک ا يانسان يرويکمبود ن .۳

 لياستان اردب
آن در  يل و اثرات منفيدر استان اردب ين جذب علم و فناورييت پايظرف .۴

 ن، باال و متوسطينو يها يفناوربا  يت واحدهايفعال
 يت فعليمحدود استان در وضع يات صنعتيتجرب .۵
هاي  گذاري در طرح (به تفكيك در بخش هاي سرمايه اولويت معرفيـ ۲ـ ۸

 مختلف اقتصادي)
 يها نهيگز ييوزن نها AHPروش  يسه صورت گرفته بر مبنايبا توجه به مقا

  ر ارائه شده است:يانداز منطقه به شرح جدول ز ن چشميجهت تدو يعملکرد
  

 آنهابندي  تينه ها و اولويگز ييوزن نهاـ  ١٢شماره جدول

  تياولو  ييوزن نها  يشنهاديپ يانداز اقتصاد چشم

 1  0.394  و... يي، غذاي، نساجيکشاورز يليع تبديصنا

 2  0.175 و... ي، ساختمانيمواد معدن يع فرآوريصنا

 5  0.110 موجود يع با فناوريصنا

 3  0.165 ع دانش محوريصنا

 4  0.156 آالت ماشينزات و مونتاژ يد تجهيع توليصنا

 ـ  1 کل

هاي  هيسرما جذب جهت زيمتما ياقتصاد بستر کي فيتعر ت لزوميبه اهمنظر 
 وجود به توجه با يبردار بهره در ژهيو خدمات و ها مشوق ارائه قيطر از يخارج و يداخل
 در ها رساختيز به يدسترس در ضعف و منطقه ريفراگ محدوده در فعال و قدرتمند يرقبا

 يليع تبديمرتبط با صنا ير سطح عملکردهات ها ديت فعاليکرد تثبيل روياردب استان
ساله اول با  ٥) در برنامه ٢ت يو... (اولو يع معدني) و صنا١ت يو... (اولو يکشاورز
ت ها در يو حرکت به سمت توسعه فعال ين استانيو ب يا منطقه يبازارها يهدفگذار

 يها تيجهت استقرار فعال يجاد اکو پارک صنعتيخصوصا با هدف ا يبعد يها تياولو
  گردد.  يشنهاد ميمنطقه) پ يعيطب يها تيد بر استفاده از ظرفيدانش محور (با تاک

، يکشاورز يليع تبديط در برنامه اول پنجساله منطقه استقرار صناين شرايبا ا
و...  ي، ساختمانيمواد معدن يع فرآوريصنا يو در مرتبه بعد ييو دارو يي، غذاينساج

الزم  يق بسترسازيشنهاد شده و در ادامه از طريپ يا قهت حضور در بازار منطيجهت تثب
د بر يع دانش محور (با تاکيبرنامه اول پنجساله) صنا ي(ط يجاد اکوپارک صنعتينه ايدر زم
جهت  آالت ماشينزات و مونتاژ يد تجهيافت، کاغذ و...)  و توليپاک، باز يها ي، انرژيفناور

  گردد. يشنهاد ميپ يا فرامنطقه يحضور در بازارها

  اجراي طرحبندي  مرحلهـ ۹
  طرح يمعرفـ ۱ـ ۹

ن از مجموع ينم يژه اقتصاديمنتخب مشاور طرح، در منطقه و يبا توجه به الگو
بخش  ٩ک ي(به تفک يصنعت يدرصد به کاربر ٤٥ن مجموعه، حدود يهکتار زم ٢٠٥٥

د به درص ٢٥، حدود يو خدمات انتفاع يتجار يدرصد به کاربر ١٥)، حدود يصنعت ياصل
 ١٥سبز،  يسات جاده گاز و فضاهايم تأسيافت و حري، شبکه معابر، بازييربنايسات زيتأس

 ياختصاص دارد. الزم به ذکر است که کاربر يادارـ  بازـ  يخدمات يها يدرصد به کاربر
 ي، با توجه به تقاضايا صنعتي يتجار يهايباشد که با کاربريم ييهانيشناور شامل زم

  عرضه دارند.ت يموجود قابل
  
  نينم يژه اقتصاديمختلف منطقه و يها ين کاربريزم يبيمساحت تقرـ ١٣شماره جدول

 

  نياز کل زم يبيسهم تقر  (هکتار) يبيمساحت تقر  يکاربر
 ٩٥٠ يال ٩٠٠ يصنعت

 ٢٠٠ يال ١٧٠ انبارها  درصد ٥٠

 ٨٠ يال ٥٠ ياقامت

 ١٢٠ يال ١٠٠ ساتيتاس
  درصد ١٥

 ١٥٠يال ١٠٠ خدمات

 ٢٥٠يال ٢٢٠ سبز يافض

 ١٥٠يال ١٢٠ ميحرا  درصد ٣٥

 ٢٥٠يال ٢٠٠ شبکه معابر

  مأخذ: مشاور طرح
  

ن را ينم يژه اقتصاديمنطقه و يشنهاديمختلف پ يها يکاربر يينقشه زير جانما
  دهد. ينشان م
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  نينم يژه اقتصاديدر منطقه و يشنهاديمختلف پ يها يکاربر ييجانماـ ٩شماره نقشه
  
v منطقه در استقرار قابل گذاري در طرح و صنايع هاي سرمايه معرفي اولويت 
ن با ينم يژه اقتصاديها در منطقه و تيفعال ييجهت جانما يعملکرد يها نهيگز

ر يز يويها و...) در قالب پنج سنار شرانيها، پ تيقبل (ظرف يها توجه به مطالعات بخش
 هاد شده است:شنيپ

  در منطقه  ييو دارو يي، غذاي، نساجيکشاورز يليع تبديت استقرار صناياولو -
و  يرفلزيغ ي، کاني، ساختمانيمواد معدن يع فرآوريت استقرار صناياولو -

  در منطقه ييايميش
  ن) در منطقهييموجود (متوسط رو به پا يع با فناوريت استقرار صناياولو -
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  محور در منطقهع دانش يت استقرار صناياولو -
  در منطقه آالت ماشينزات و مونتاژ يد تجهيع توليت استقرار صناياولو -
  دهد يانداز منطقه را نشان م در قالب چشم يشنهاديپ يت عملکردهاير وضعياگرام زيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ياقتصاد يها طرح در بخش يگذار هيسرما يها تياولوـ  ٢  شماره ريتصو
  
  

  بررسي صنايع قابل استقرار در منطقه، مواد اوليه مورد نيازـ  ١٤شماره جدول
 و نحوه تامين 

عنوان 
 صنعت

 ISIC ـ٤کد  تيعنوان فعال

 ييع غذايصنا
  ييو دارو

  ٠١٦١  توليد محصوالت كشاورزي يپشتيبان يها فعاليت

  ٠١٦٢  يوانيتوليد محصوالت ح يپشتيبان يها فعاليت

  ١٠٣٠  وري و نگهداري ميوه و سبزيجاتفرا

  ٣/١٠٣٠  بجز پسته وخرما ـ ها يها وسبز فراوري و نگهداري ميوه

  ١٠٤٠  بجز روغن ذرتـ  هاي گياهي و حيواني ها و چربي توليد روغن

  ١٠٥٠  يلبن يها توليد فرآورده

  ١٠٦١  هاي آسياب غالت توليد فراورده

  ١٠٦٢  يانشاسته  يها توليدنشاسته وفرآورده

  ١٠٧١  هاي غذايي توليد ساير فراورده

  ١/١٠٧١  يهاي نانواي توليد فراوردهـ ـ 

  ٢/١٠٧١  و بيسکويت وکيک يتوليد شيرينـ ـ 

  ١٠٧٣  هاي شكري توليد کاکائو، شکالت و شيريني

  ١٠٧٩  بندي نشده در جاي ديگر هاي غذايي طبقه توليد ساير فراورده

  ١١٠٤  هاي پرشده در بطري الکل، آب معدني و ساير آببدون  يها توليد نوشابه

ع يصنا
و  ييايميش
  يمريپل

  ١٩١٠  يپز  هاي كوره كك توليد فراورده

  ١٩٢٠  ش شده نفتيهاي پاال توليد فراورده

  ٢٠١١  توليد مواد شيميايي اساسي

  ٢٠١٣  نيدر شكل نخست يک مصنوعيتوليد پالستيك  والست

  ٢٠٢٩  گريد ينشده در جابندي  طبقه يشيميايهاي  توليد ساير فراورده
 

عنوان 
 صنعت

 ISIC ـ٤کد  عنوان فعاليت

صنايع 
شيميايي و 
  پليمري

  ٢٠٣٠  الياف مصنوعي توليد

  ٢١٠٠  هاي دارويي شيميايي وگياهي فراورده توليد داروها و

هاي الستيکي، روکش کردن و بازسازي تايرهاي  و تيوب توليد تاير
  الستيکي

٢٢١١  

  ٢٢١٩  هاي الستيکي توليدساير فراورده

  ٢٢٢٠  هاي پالستيکي ـ به جزکفش توليد فراورده

  ٤٣٢٢  كشي، گرمايش و تهويه هوا تاسيسات  لوله

  ٤٣٢٩  ساير تاسيسات ساختمان

صنايع کاني 
 غيرفلزي

  ٢٣٩٦ شکل دهي و پرداخت سنگ برش و

  ٢٣٩٩  ده درجاي ديگربندي نش هاي معدني غيرفلزي طبقه ساير فراورده توليد

وسايل نقليه 
  موتوري

  ٢٨١٧  آالت و تجهيزات دفتري(بجز رايانه و وسايل جانبي) توليد ماشين

  ٢٨١٨  توليد ابزار دستي موتوردار

  ٢٨١٩  آالت باکاربرد عام توليد سايرماشين

  ٢٨٢١  آالت کشاورزي وجنگلداري توليدماشين

  ٢٩١٠  توليد وسايل نقليه موتوري

  ٢٩٢٠  د بدنه (اتاق ) وسايل نقليه موتوري و ساخت تريلر و نيم تريلرتولي

  ٢٩٣٠  توليد قطعات و لوازم الحاقي وسايل نقليه موتوري

  صنايع فلزي

  ٢٥١١  توليد محصوالت فلزي سازه اي

  ٢٥١٢  توليد منبع، مخزن  وکانتينرهاي فلزي

  ٢٥٩٢  عمل آوري وروکش کردن فلزات ؛ ماشين کاري

  ٢٥٩٣  آالت برنده وابزار دستي ويراق آالت عمومي توليد

  بندي نشده  توليد سايرمحصوالت فلزي ساخته شده طبقه

  درجاي ديگر
٢٥٩٩  

ساير صنايع 
با توجه به 

هاي پتانسيل
  موجود

  ١٣١١  سازي و ريسندگي الياف نساجي آماده

  ١٣١٢  بافندگي منسوجات

  ١٣١٣  تکميل منسوجات

  ١٣٩١  باف و قالب بافيهاي كش توليد پارچه

  ١٣٩٢  جز پوشاك توليد كاالهاي نساجي آماده ـ به

  
  ١٤/١١/١٣٩٨                                                   /دش              ١٦٧٢٤/٩٨رهشما

ها و ضوابط اجرايي آمايش  مصوبه سياست ٢ماده  ١اصالح و تكميل تبصره
  مهوري اسالمي ايرانآموزش عالي در عرصه سالمت در ج

  شوراي عالي انقالب فرهنگي) ٢٨/٨/١٣٩٨مورخ  ٨٢٣(مصوب جلسه 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

ها و ضوابط  مصوبه سياست ٢ماده  ١اصالح و تكميل تبصره«در راستاي اجراي مصوبه 
 ٨٢٣جلسه » اجرايي آمايش آموزش عالي در عرصه سالمت در جمهوري اسالمي ايران

ي اجراي شوراي ستاد راهبر ١٢٢مصوبه جلسه ، براساس ٢٨/٨/١٣٩٨راي عالي مورخ شو
، تبديل دانشكده علوم پزشكي و خدمات ٢/٧/١٣٩٨نقشه جامع علمي كشور مورخ 

بهداشتي درماني ايرانشهر به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانشهر 
  گردد. ابالغ مي

  عالي انقالب فرهنگي ـ حسن روحانيرييس جمهور و رييس شوراي 
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