
منطقه ویژه اقتصادی نمین



درگاه تجارت استان اردبیل با بازارهای جهانی

 

طبق تعریف قانونی به محدوده جغرافیایی مشخص که Special Economic Zone))یمنطقه ویژه اقتصاد

قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کاال و 

حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوری های نوین در امر تولید و توسعه منطقه ای در مبادی 

گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می شود



توان به موارد زیر اشاره نمود می از مزیت های عمده مناطق ویژه اقتصادی 



 گمرکی مازاد بر ارزش افزوده قطعات خارجی در معافیت گمرکی تا سقف ارزش افزوده و پرداخت عوارض

تولیدات



ورود ماشین آالت خط تولید و ابزار و اثاثیه اداری بدون عوارض گمرکی



تبعیت از قانون کار مناطق آزاد تجاری و صنعتی در مناطق ویژه



صدور مجوز ساخت و پایان کار بصورت رایگان



ال در منطقه ویژهعدم محدودیت زمانی متروکه شدن کا



با توجه به ظرفیت های تولیدی بخش کشاورزی و همچنین موقعیت جغرافیایی و برخورداری از نیروی کار 

تحصیل کرده و مرز و گمرک؛ استان اردبیل ظرفیت برخورداری از مزیت های این منطقه را داشته و پیشنهاد 

به تصویب هیئت  58ئه شده و در اردیبهشت سال ایجاد منطقه ویژه اقتصادی نمین از اوایل دهه هشتاد ارا

وزیران رسید

هیچ اقدامی در خصوص عملیاتی شدن آن انجام نپذیرفته و در حد یک متاسفانه از ان تاریخ تا اواخر سال 

برگ مصوبه روی کاغذ باقیمانده بود



حترم رئیس جمهور و دبیر مناطق با پیگیری مقامات استانی و مساعدت مسئوالن دولتی مربوط به ویژه مشاور م

ویژه اقتصادی و آزاد جناب آقای مهندس ترکان و مجموعه مدیریت گمرک؛ گروه بازرگانی شاهد به عنوان یکی 



از بزرگترین مجموعه های اقتصادی و باتجربه کشور آمادگی خود را جهت سرمایه گذاری و ایجاد این منطقه 

اعالم کرد

به گروه سرمایه گذاری شاهد محول و فرآیندهای اداری و  39ز اسفندماه سال مسئولیت احداث این منطقه ا

مطالعاتی و اجرائی آن آغاز گردید



در اولین اقدام با همکاری مجموعه مدیریت استان به ویژه ادارات کل منابع طبیعی و ثبت اسناد محل احداث 

اله در اختیار سرمایه گذار قرار گرفتس58هکتار تعیین و به صورت اجاره  8/5588 این منطقه به وسعت

البته این زمین معارضین حقیقی و حقوقی هم داشت که گروه سرمایه گذاری شاهد با پرداخت بهاء زمین مالکان 

حقیقی و حقوق بهره برداران و پرداخت یکجای اجاره زمین نسبت به رفع مشکالت حقوقی و حل مشکالت 

معارضین اقدام نمود



ویژه اقتصادی نمین هم یکی از مدیران بومی شاغل در گروه سرمایه گذاری شاهد است که پیش از مدیر منطقه 

این سالها به عنوان مدیر شرکت های وابسته به این سرمایه گذار در تهران و منطقه آزاد کیش مشغول بکار بوده 

است

ضی به واحدهای صنعتی به منطقه با پیگیری مقامات استان همه زیرساخت های الزم برای شروع واگذاری ارا

دو سال گذشته مدیریت گروه شاهد نسبت انجام مطالعات فنی  درویژه رسیده  است و درحال تکمیل می باشد. 

کیلومتر و به  7و پیوست های زیست محیطی و اجتماعی و اقتصادی الزم و ایجاد راه دسترسی به طول بیش از 

دام و طرح جامع منطقه توسط مهندسین مشاور ذیصالح اقدام نموده هکتار اق9تجهیز کارگاه ساخت در مساحت 

است

در حال حاضر عملیات اجرائی انتقال برق منطقه و همچنین عملیات فنس کشی و تسطیح و آماده سازی 

میلیارد تومان در داخل آن هزینه نموده استمحوطه داخلی آن آغاز گردیده و تاکنون سرمایه گذار بیش از 

هکتار آماده ع برخی مشکالت اجرائی و تامین زیرساخت ها قطعات فاز پیشران این منطقه در وسعت با رف

واگذاری گردیده و شاهد استقرار واحدهای صنعتی و تجاری و سردخانه ها و انبارهای بزرگ شرکت های معتبر 

 داخلی و خارجی خواهیم بود

کلنگ زنی شده و چندین واحد نیز در انتظار واگذاری زمین درحال حاضر اولین واحد تولیدی در منطقه ویژه 

منطقه ویژه اقتصادی نمین به واسطه قرار داشتن در موقعیت ژئوپلتیک ومزیت هایی نظیر مجاورت می باشند. 

با فرودگاه بین المللی و قرار داشتن در فاصله کمتر از صد کیلومتر با مرز و دریا و ریل آهن و همچنین در کانون 

زار غالت و محصوالت دامپروری و مسیر ترانزیت کاال؛ دارای موقعیت بسیار ممتازی استبا

کارشناسان معتقد هستند تحوالت سیاسی سالهای اخیر و روآوردن بازار بزرگ روسیه و کشورهای حوزه دریای 

تولید  خزر به محصوالت کشاورزی کشورهای همسایه جنوبی به ویژه ایران از سویی و افزایش چشمگیر



میلیون تن به  5هزارهکتاری اراضی آبی و افزوده شدن بیش از  55محصوالت کشاورزی استان با افزایش بیش از 

این منطقه دارای رونق خوبی خواهد بود تولید محصوالت کشاورزی و همچنین معادن در دست اکتشاف؛  

انزیت جاده ای و ریلی و هوایی وامکان وسعت زیاد منطقه ویژه اقتصادی نمین و قرار گرفتن آن در مسیر تر

استقرار انبارها و سردخانه های مدرن و بزرگ در این منطقه باعث خواهد شد تا تجار و بازرگانان کشورهای 

برای دپوی و انبار و بسته بندی و صادرات مجدد  (( Common Wealth Of Independent Statesمشترک المنافع

سردخانه های دبی و شارجه و ابوظبی و کویت ترجیح داده و این منطقه به یکی از این منطقه را به انبارها و 

دروازه هاب تجارت خارجی استان و کشور تبدیل گردد



با بهره برداری از مگاپروژه منطقه ویژه اقتصادی نمین ضمن تسهیل در فرآوری و ارتقای ارزش محصوالت 

های شغلی متعدد و متنوعی برای جوانان جویای کار استان ایجاد یل؛ فرصت کشاورزی و و باغی دامی استان اردب

 .شده و درآمد سرانه شهروندان افزایش قابل مالحظه ای خواهد داشت

دولت دوازدهم هم بوده و با همت سرمایه  تکمیل و به بهره برداری رسیدن این طرح بزرگ جزء اولویت های

 .در احداث و تکمیل آن هستیمگذار و حمایت مسئوالن در سال اخیر شاهد شتاب 

 

37*آخرین بروزرسانی فروردین 


