سند تفصیلی برنامه ششم
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

استان گیالن
فرابخش تجارت خارجی

  1سند تفصیلی فرابخش تجارت خارجی

سرآغاز
موقعيت جغرافيايي منحصر به فرد استان يكي از ويژگيها و قابليتهاي ساختاري اين
استان در حوزه بازرگاني داخلي و خارجي ميباشد .همجواري (مرز خشكي و آبي) با  4كشور
خارجي و دارا بودن  454كيلومتر مرز ساحلي با درياي خزر سبب شده تا استان گيالن عالوه بر
قابليتهاي فراوان شيالتي ،در زمينه مبادالت بازرگاني با كشورهاي آسياي مركزي و حتي اروپا
نيز جايگاه و اهميت خاصي داشته باشد .همچنين ،طبيعت استان گيالن با اقليم معتدل ،خاك-
حاصل خيز ،رودخانههاي فراوان ،جنگلهاي انبوه و وسيع و مراتع طبيعي زمينه مساعدي را براي
فعاليتهاي كشاورزي و صنايع تبديلي فراهم نموده است؛ به طوري كه اين استان در توليد و
صدور برخي از كاالها كشاورزي نظير برنج ،توتون ،چاي ،پيله ابريشم ،بادام زميني ،زيتون،
مركبات ،گردو و فندق ،دانههاي روغني ،گل و گياه زينتي ،عسل ،ماهي و خاويار ،منسوجات،
كاالها صنايع سلولزي (نئوپان ،كاغذ و  ،)...مواد شيميايي (رنگ ،چسب و  )...و به ساير استانها و
حتي كشورهاي خارجي مزيت نسبي دارد.
با توجه به مطالب فوقالذكر در خصوص ظرفيتهاي استان ،و نقش پُررنگ بخش
بازرگاني استان در اشتغال (حدود  44درصد) ،ارزش افزوده (حدود  55درصد از ارزش افزوده)؛
ميتوان مدعي شد كه بازرگاني به عنوان يكي از محورهاي اصلي توسعه ي استان مطرح بوده
كه به موازات توسعه بخشهاي صنعت و معدن ،كشاورزي و گردشگري مسير توسعه استان را
هموار خواهد كرد؛ چرا كه استان گيالن به دليل همسايگي با كشورهاي حوزه آسياي ميانه
( ،)CISقرار گرفتن در مسير كريدور شمال-جنوب ،برخورداري از دو گمرك فعال در بندرانزلي و
آستارا و منطقه آزاد تجاري صنعتي انزلي و ساير امكانات هم اكنون نيز به عنوان يكي از قطب-

هاي بازرگاني كشور مطرح بوده كه اين امر نشاندهنده اهميت تجارت در توسعه اقتصادي استان
ميباشد.
 1ـ بررسی عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود بخش تجارت خارجی
 1ـ  1ـ توصیف و تحلیل وضع موجود

مطابق دستورالعمل اجرايي تهيه اسناد برنامه ششم توسعه استان ،تالش شده عملكرد گذشته و
وضع موجود حوزه تجارت خارجي و روابط اقتصاد بين الملل مورد بررسي و تبيين قرار مي گيرد.
در اين راستا؛ روند تغييرات مهمترين شاخص هاي بخش تجارت خارجي شامل صادرات و
واردات كاال ،طي دوره  4834-54مورد بررسي قرار گرفته است .صادرات و واردات جزء
متغيرهاي كالن اقتصادي هستند كه از اهميت بااليي برخوردارند ،زيرا اين دو متغير ،راههاي
ارتباط اقتصادي كشور با جهان خارج را تشكيل ميدهند .در حال حاضر تعداد  444گمرك فعال
در كشور وجود دارد كه از ا ين تعداد سه مركز فعال آستارا ،بندر انزلي و منطقه آزاد حسن رود در
استان گيالن مستقر هستند.
ميزان صادرات استان گيالن در طي سال هاي برنامه چهارم توسعه ( 35ـ  )4834از نظر وزني با
رشد متوسط ساالنه  6/5درصد از  478هزار تن در سال  ، 4834به  647/5هزار تن در سال
 4835ارتقاء يافته و در همين دوره ميزان واردات به استان نيز با رشد  48/3درصدي از 8884
هزار تن سال  4834هزار تن به  6863هزار تن در سال  4835افزايش يافته است .بر خالف روند
افزايشي ميزان صادرات و واردات استان گيالن در طي سال هاي برنامه چهارم توسعه ،اين
مقادير در طول سال هاي برنامه پنجم توسعه روند كاهشي دارد .به صورتي كه ميزان صادرات از
استان گيالن در سال ( 4854ابتداي برنامه پنجم توسعه)  654/5هزار تن بود كه اين ميزان با
كاهش  5/5درصدي در سال پاياني برنامه پنجم به  468هزار تن تنزل يافته است .همچنين
واردات كاال به استان گيالن نيز در طي اين دوره از  5414هزا تن سال  4854با درصد
تغييرات«  »- 43/5درصد در سال  4854به  1157هزار تن كاهش يافته است( .جدول ) 4
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جدول  -1تغییرات میزان صادرات و واردات استان گیالن در طی سال هاي برنامه چهارم
وپنجم توسعه ( 1331ـ ) 1331

1331

1333

رشد /متوسط دوره
برنامه چهارم (درصد)

1331

1331

1331

1

ميزان صادرات كاالي
غير نفتي

هزار
تن

471.5

647.5

6.5

654.5

468.8 4111.3 4185.7 587.1

-5.5

8

ارزش واردات كاال

ميليون
دالر

4588

8364

14.8

8754

4447

-17.3

4

ميزان واردات كاال

هزار
تن

6867.6 8815.7

48.3

1156.3 1161.4 4313.7 8154.6 5445.3

-43.5

1846

4156

1333

4

ارزش صادرات كاالي
غير نفتي

ميليون
دالر

135

855

6.7

446

586

438

134

-44.7

448

4446

1331

ردیف

هدف کمی/عنوان
شاخص

واحد
متعارف

رشد /متوسط دوره
برنامه پنجم (درصد)

سالهاي برنامه
چهارم

سالهاي برنامه پنجم

منبع  :اداره كل گمرك استان گيالن

 1ـ  -1مقایسه شاخص اهداف کمی استان با کشور

شاخص هاي ارزيابي وضع موجود تجارت خارجي بر اساس سند برنامه راهبردي بخش تجارت
خارجي كشور شامل مواردي از قبيل زمان ترخيص كاال در رويه هاي واردات و صادرات ،هزينه
ترخيص كاال در رويه هاي واردات و صادرات ،اسناد گمركي در رويه هاي واردات و صادرات،
ميزان صادرات كاال و خدمات غير نفتي و ميزان واردات كاال و خدمات مي باشد كه بيشتر اين
موارد در سطح ملي و متمركز تصميم گيري و تصميم سازي مي شود .با عنايت به توضيحات
فوق در اين قسمت آمار واردات و صادرات گمرك استان و كشور و همچنين سهم واردات و
صادرات استان و روند تغييرات و نرخ رشد آن در طي سال هاي برنامه چهارم و پنجم توسعه (
 4854ـ  )4834مورد بررسي قرار گرفته است.

طي سال هاي برنامه چهارم توسعه ( 4834تا  )4835ارزش كاالهاي غير نفتي صادر شده
از گمركات استان گيالن ساالنه معادل  6/7درصد رشد داشته ،كه به طور متوسط از ميزان
افزايش صادرات كشور طي همين دوره حدود  47درصد در سال كمتر بوده است .نرخ رشد باالتر
ارزش ساالنه صادرات غير نفتي در گمركات كشور نسبت به استان گيالن عمالً نشان مي دهد،
سهم صادرات استان از كل صادرات كشور در اين دوره كاهش يافته به طوري كه در سال 4834
معادل 8/8درصد از كل صادرات كشور از طريق مبادي صادراتي استان گيالن انجام مي گرفت
كه اين ميزان در سال پاياني برنامه چهارم ( )4835به  4/75درصد كاهش يافته است.
در طي سال هاي اجراي برنامه پنجم توسعه (حد فاصل سال هاي 4854تا  )4854ميزان
ارزش دالري صادرات انجام گرفته از سه گمرك مستقر در استان گيالن كاهش يافته است .به
طوري كه در سال  4854معادل  446ميليون دالر از كل صادرات كشور از طريق گمركات
مستقر در استان گيالن انجام مي گرفت كه اين ميزان در سال  4854به  134ميليون دالر
كاهش يافت .بر اين اساس ارزش دالري صادرات استان در طي سال هاي  4854تا  4854شاهد
رشد منفي صادرات به ميزان«  44/7ـ» بوده اين در حالي است كه ميزان صادرات كشور در طي
اين دوره ( )4854 - 54به ميزان  5درصد رشد داشته است .نتيجه اين تغييرات منجر به كاهش
سهم استان گيالن از كل صادرات انجام شده در كشور شده است به طوري كه در سال 4854
معادل  4/7درصد صادرات كشور از استان گيالن انجام مي گرفت ولي اين ميزان در سال 4854
به  4/5درصد كاهش يافته يعني تقريباً سهم استان از صادرات كشور به نصف كاهش يافته است.
براساس اطالعات مندرج در جدول  1ارزش كاالهاي وارد شده از گمركات استان طي
سالهاي برنامه چهارم توسعه ( 4834تا  )4835معادل  14/8درصد رشد داشته است ،در حالي كه
ميزان رشد واردات كشور طي همين دوره معادل  44/7درصد بوده است .همچنين بررسي روند
سهم استان از واردات كشور طي دوره مذكور از  8/58درصد به  5/41درصد ،افزايش حدود 1
درصدي را نشان ميدهد.

  5سند تفصیلی فرابخش تجارت خارجی

در طول سال هاي اجراي برنامه پنجم توسعه (حد فاصل سال هاي 4854تا )4854ميزان
كاهش وارادت به استان سه برابر متوسط كشور مي باشد .به طوري كه ميزان كاهش صادرات
كشور طي سال هاي  4854تا  4854معادل  -5/6درصد بوده و در همين دوره زماني اين ميزان
براي استان گيالن -17/3درصد مي باشد .همچنين سهم وارادات استان گيالن از كل وارادت
كشور در طي سال هاي برنامه پنجم توسعه كاهش يافته است؛ به صورتي كه در سال  4854به
عنوان سال ابتداي برنامه پنجم توسعه  4/3درصد كل وارادت به كشور از طريق گمركات مستقر
در استان گيالن صورت مي گرفت كه اين ميزان در سال  4854به  4/55درصد كاهش يافته و
در طول اين سال ها  1/35درصد از سهم استان از كل صادرات كشور كاسته شده است.
جدول  -1مقایسه شاخص هاي اهداف کمی استان گیالن و کشور در زمینه میزان واردات و صادرات غیر
نفتی
برنامه چهارم (درصد)

1331

1333

نسبت استان به كشور

رشد /متوسط دوره

استان

درصد

81864 84445 13148

5.4

135

855

6.7

446

586

438

448

134

-44.7

8.16

4.75

ـ

4.67

4.38

4.74

4.88

4.33

-

ميليون 75453 48834
دالر

1331

1

واردات كاال

كشور

1331

نسبت استان به كشور

درصد

1331

4

غير نفتي

استان

دالر

1333

صادرات كاالي كشور

ميليون

3784

11556

14.5

15148 16653

1331

شاخص

متعارف

برنامه پنجم (درصد)

ردیف

هدف کمی/عنوان

واحد

چهارم

رشد /متوسط دوره

سالهاي برنامه

سالهاي برنامه پنجم

44.7

63741 73417

51454 65475 64445

-5.6

4588

8364

14.8

8754

1846

4156

4446

4447

-17.3

8.58

5.41

-

4.34

8.86

1.46

1.43

4.55

-

ماخذ :ادراه گمرك استان گيالن و سند برنامه راهبردي بخش خدمات مالي و بازرگاني كشور

2.1

2.2

2.0

1.7

1.3

0.9

5.1

4.8

3.4

1.7

1.8

سهم واردات استان از کشور

3.5
1.7

3.3

سهم صادرات استان از کشور

نمودار-1تغییرات سهم واردات و صادرات استان از کلی واردات و صادرات غیر نفتی کشور در
طی سال هاي برنامه چهارم و پنجم توسعه
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استان

کشور

صادرات برنامه چهارم توسعه

نمودار-1مقایسه میزان تغییرات رشد متوسط صادرات و واردات استان با کشور طی دوره
برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه
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در يک جمع بندي كلي مي توان اين گونه نتيجه گرفت كه ،روند تغييرات در صادرات و
واردات انجام گرفته از استان گيالن در طي سال هاي اخير حتي به نسبت متوسط كشور از روند
نزولي و كاهشي برخوردار بوده و همچنان كه بيان شد سهم استان از كل واردات كشور در طي
سال هاي  4854تا  4854از  4/3درصد  4854به  4/6درصد در سال  4854و سهم استان از كل
صادرات كشور نيز از  4/7درصد سال  4854به  4/5درصد در سال  4854كاهش يافته است.
اين روند با توجه به ظرفيتهاي بالقوه استان گيالن به ويژه قرار گرفتن در كريدور شمال-
جنوب ،برخورداري از گمرك ،منطقه آزاد تجاري -صنعتي ،مرز آبي با كشورهاي همسايه ي
پرجمعيت نظير روسيه ،جمهوري آذربايجان ،قزاقستان ،نزديكي به مراكز اصلي فعاليت در مناطق
داخلي كشور (مانند نزديكي به استان هاي تهران ،البرز ،قزوين و زنجان و  ،)...بيان گر آنست كه
استان گيالن نتوانسته است از ظرفيت هاي بالقوه تجاري خود بهرهبرداري مناسب نمايد.
تعدد و تنوع معافيتهاي گمركي ـ تجاري و تخفيفات سود بازرگاني ،سوءاستفاده از
تسهيالت مصرحه در قانون ساماندهي مبادالت مرزي و آيين نامه اجرايي آن و قانون و آيين نامه
اجرايي مقررات صادرات و واردات مصوب  4871/7/4محروم ماندن دولت از وصول درآمدهاي
گمركي ،باال بودن ميانگين نرخ تعرفه در ايران ،4نامتناسب بودن نرخ تعرفه و تنوع طبقات
تعرفهاي كاالها 1را مي توان از جمله موانع و مشكالت پيش روي خدمات گمركي و لجستيک
كشور دانست كه حل آنها از حوزه اختيار استان خارج است.
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 4در سال( 1448برابر با سال  4851هجري ـ شمسي) ميانگين نرخ تعرفه در ايران  16.6درصد بوده است .در اين
سال كشور ما در ميان  455كشور جهان پس از جزيره باهاما ،در جايگاه دوم كشورهاي داراي باالترين تعرفه قرار
گرفته است.
 1عليرغم اينكه بسياري از كشورها حدود دو طبقه تعرفه اي دارند در كشور ما  44طبقه تعرفه اي وجود دارد كه
پايين ترين تعرفه  4درصد و باالترين آن  444درصد است ،به گونه اي كه  654قلم كاال داراي تعرفه  4درصد،

 -1-1تنگناها و چالشهاي تجارت خارجی

 -4ضعف شبكه حمل و نقل (جاده اي ،هوايي و دريايي) و نبود خـط ريلـي بـراي
تجارت خارجي
 -1كمبود و ناكافي بودن عرصه ها ،تجهيزات و امكانات پشتيبان خدمات تجـارت
خارجي استان
 -8عدم يكپارچگي سامانه هاي الكترونيكي در حوزه تجارت خارجي
 -4عدم بهره مندي كافي فعاالن حوزه تجارت خارجي از ظرفيـت هـاي صـندوق
ضمانت صادرات ايران
 -5فقدان برنامه ريزي مناسب جهت بهره گيري از فرصت هاي تجاري منطقه اي
 -6عدم ثبات سياستهاي تجاري به خصوص تغيير مستمر نرخهاي تعرفه واردات
و مجوزهاي صادراتي
 -7عدم تنوع ابزارهاي تامين مالي براي مبادالت تجاري
 -3پيچيده و زمان بر بودن فرايندهاي پشتيبان تجاري و باال بودن هزينه هاي آن
 -5ارزش افزوده پايين محصوالت صادراتي استان و پـايين بـودن قـدرت رقابـت
پذيري آن ها
 -44ناكافي بودن بنگاه هاي صادراتي توانمند ،متخصص و با مقياس مناسب جهت
ورود به بازارهاي جهاني در سطح استان
 -44عدم شناخت كافي بازرگانان و صادركنندگان از اصول علمي تجارت و مهارت-
هاي بازاريابي و عدم تسلط به استفاده از ابزارهاي نوين بازرگاني

 614قلم كاال تعرفه  6درصد 454 ،قلم كاال تعرفه  3درصد 8454 ،قلم كاال تعرفه  44درصد و  815قلم كاال تعرفه
 444درصدي هستند.
 8ماخذ :سند برنامه راهبردي بخش خدمات مالي و بازرگاني كشور
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 -41اختالل در نظام تجاري استان از طريق گسترش بي رويه و نابسـامان تجـارت
شبه رسمي
 -48عدم كـارايي و بهـره منـدي مطلـوب از قابليـت هـاي بـالقوه تعـاوني هـاي
مرزنشينان استان
 -44آسيب پذيري تجارت خارجي استان به دليل:
 عدم تنوع و تكثر در محصوالت تجاري عدم كارايي و بهره مندي مطلوب از قابليت هاي بالقوه تعاوني هاي مرزنشيناناستان
-1برنامه راهبردي تجارت خارجی استان گیالن
 -1-1اهداف کلی و راهبردهاي تجارت خارجی استان گیالن
ردیف
4

اهداف کلی
توسعه تعامالت بينالمللي اقتصادي با
تاكيد بر گسترش روابط موثر با مناطق
هدف

1

توسعه زيرساخت هاي تجارت خارجي
استان

8

رشد مستمر ظرفيت تجارت خارجي استان

 -1-1اهداف کمی بخش تجارت

راهبردهاي دستیابی به اهداف کلی
تقويت ديپلماسي اقتصادي استان
توسعه زيرساخت ها ،توليد و صادرات مجدد در منطقه
آزاد انزلي و مناطق ويژه اقتصادي استان
تسهيل و گسترش خدمات تجاري و بازرگاني
ارتقاي كيفي و كمي شبكه جاده اي استان با تاكيد بر
كريدورها و راههاي شرياني
ارتقاي كاركرد بنادر استان و ايجاد مركز لجستيک
توسعه حمل و نقل چند وجهي
تسهيل تعامالت بين المللي فعاالن اقتصادي و شركاي
خارجي

 -1-3راهبردهاي دستیابی به اهداف کلی  ،سیاست ها و اقداهاي اساسی
تجارت خارجی استان گیالن
ردیف

راهبرد ها

سیاست ها

تقويت و مبادالت با منطقه
اي خزر (كشورهاي مستقل
و مشترك المنافع)

4

تقويت ديپلماسي
اقتصادي استان

گسترش پيوندهاي تجاري
–اقتصادي با ساير اقتصاد
جهاني

توسعه ي سرمايه گذاري
خارجي با رويكرد صادراتي و
جذب دانش فني

اقداهاي اساسی
تشكيل كارگروه هاي مشترك منطقه اي خزر باهدف
عملياتي نمودن تفاهم نامه هاي منعقد شده
تبديل شدن به قطب تجاري ،ترانزيتي و لجستيكي
) با توجه به موقعيت جغرافيايي HUB -منطقه (
اقتصادي ،سياسي و راهبردي استان
ارائه پيشنهادات استاني به مركز در خصوص پيمان
هاي اقتصادي – تجاري آتي با كشورهاي منطقه ي
خزر
پيشنهاد به مركز جهت تعيين رشت به عنوان پايتخت
تجاري خزري ايران
استفاده از ظرفيت هاي اقتصادي نمايندگي وزات
خارجه و سركنسولگري روسيه در استان
بهره گيري موثرتر از نهادهاي منطقه اي (اكو ،سازمان
) براي پيشبرد اهداف اقتصادي D8كنفرانس اسالمي،
و تجاري استان
اعزام تيم هاي كارشناسي متشكل از نمايندگان تام
االختيار دستگاه هاي اجرايي استان به كشورهاي هدف
استفاده از ظرفيت پيمان هاي دو و چند جانبه كشور با
طرف هاي تجاري
زمينه سازي ايجاد كارگزاري ها و آژانس هاي جلب و
جذب سرمايه گذاري خارجي
اعزام تيم هاي كارشناسي متشكل از نمايندگان تام
االختيار دستگاه هاي اجرايي استان به كشورهاي هدف
زمينه سازي مشاركت بنگاه هاي اقتصادي و
شركتهاي مهندسي مشاور خارجي با شركاي استاني
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ردیف

راهبرد ها

اقداهاي اساسی

سیاست ها

تكميل بندر كاسپين
ايجاد ظرفيت هاي الزم براي احداث هاب تجاري در
محور شانگاهي ،اوكتائو و بندر كاسپين و كشورهاي
حاشيه درياي خزر
توسعه زيرساخت ها،

ايجاد پايگاه صادرات مجدد و مشوق هاي صادراتي

توليد و صادرات

ايجاد و توسعه زيرساخت هاي الزم براي نگهداري و

مجدد در منطقه آزاد

دپوي كاال جهت صادرات به روسيه

انزلي و مناطق ويژه

ارتقاء فرودگاه سردار جنگل به سطح بين المللي و الحاق

اقتصادي استان

آن به محدوده منطقه ازاد انزلي
توسعه ي ظرفيت هاي
صادراتي منطقه آزاد انزلي

تكميل زيرساخت ها دريايي و بندري و ايجاد پسكرانه
هاي بندر انزلي
احداث پايانه هاي صادراتي محصوالت كشاورزي در
استان

1

احداث نمايشگاه بين المللي منطقه آزاد انزلي
ايجاد مركز صادرات خدمات فني و مهندسي
توسعه ي ظرفيت هاي
توليدي منطقه آزاد انزلي

ايجاد زيرساخت هاي صنايع پاك و صنايع صادراتي
توليد برق و آب همزمان با ظرفيت باال
نساجي و لوازم خانگي
ايجاد زير ساخت هاي مركز رشد و ايجاد پارك علمي و
فناوري با گرايش صنعت

توسعه زيرساخت ها،
توليد و صادرات

تبديل منطقه آزاد انزلي

توسعه ي مراكز خدماتي مرتبط با فناوري اطالعات

مجدد در منطقه آزاد

به قطب فناوري

) High Techاحداث كارخانجات صنايع هايتِک (

انزلي و مناطق ويژه

متناسب با محيط زيست منطقه

اقتصادي استان

ايجاد نهادهاي مالي و شعب بانک هاي خارجي
توسعه ظرفيت تامين

تأسيس بيمه هاي بين المللي و شعب ممتاز بيمه هاي

منابع براي سرمايه گذاري

داخلي

و نيازها

ايجاد مركز مالي بين الملل در منطقه آزاد انزلي

ردیف

راهبرد ها

اقداهاي اساسی

سیاست ها

ايجاد و راه اندازي بورس منطقه اي آهن و چوب منطقه
آزاد انزلي
تخصيص كد گمركي جهت شناسايي فعاليت رسمي
منطقه
توسعه اراضي منطقه ويژهاقتصادي آستارا و الحاق به
منطقه فعلي
تكميل زير ساخت ها و

ايجاد و تكميل زيرساخت ها و روساخت هاي بندري

بهره برداري كامل از

آستارا (اسكله ،انبار ،پايانه صادراتي ،سردخانه و ) ....

منطقه ويژه اقتصادي

اتصال منطقه ويژه آستارا به راه آهن سراسرى

آستارا

ايجاد فعاليت هاي دريايي ،بندري ،صنايع و خدمات
وابسته و لجستيكي و ايجاد ارزش افزوده تجاري و
واردات و صادرات

راه اندازي و اجرايي
1

نمودن منطقه ويژه
اقتصادي الهيجان

انجام اقدامات الزم جهت بهره برداري از منطقه ويژه
اقتصادي الهيجان
تقويت و عملياتي نمودن كامل پنجره واحد و اعمال
مديريت يكپارچه گمركي در كليه مبادي گمركي استان
توسعه و تجهيز زير ساخت هاي نرم افزاري و سخت
افزاري گمركات استان به منظور تحقق كامل شكل
گيري گمرك الكترونيک
استقرار گمرك در مبادي ورودي گمركي جديد در استان
با توجه به مناطق ويژه اقتصادي مصوب هيات دولت

تسهيل و گسترش

تقويت گمرك در مبادي مرز هوايي استان

خدمات تجاري و

احصاء و پيشنهاد به مركز جهت حذف رويه ها و

بازرگاني

مجوزهاي غير ضرور اداري براي واردات و صادرات
پيشنهاد به مركز در زمينه اصالح و جايگزيني تسهيالت
مبادالت مرزي مرزنشينان استان از طريق حمايتهاي
افزايش خطرپذيري (ريسک) قاچاق ازطريق توانمندسازي
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ردیف

راهبرد ها

اقداهاي اساسی

سیاست ها

بخش هاي مبارزه كننده ،تسريع در فرآيند رسيدگي به
پرونده هاي قاچاق كاال و ارز و اعمال موثر مجازات هاي
بازدارنده.
تمركز بر تكميل پروژه
ارتقاي كيفي و كمي
شبكه جاده اي
استان با تاكيد بر
كريدورها و راههاي
شرياني

هاي داراي اولويت و موثر
بر رونق ترانزيت

تسريع در احداث و بهره برداري از راه هاي ترانزيتي با
اولويت آزاد راه هاي استان

گسترش شبكه هاي

بهسازي و تكميل كريدورهاي مواصالتي از نقاط مختلف

حمل و نقل و اتصال به

استان به كريدور هاي ترانزيتي و راههاي شرياني

كريدورهاي ترانزيتي بين
المللي با رعايت سطوح
استاندارد جهاني

ايجاد و تكميل كنار گذرشهرهاي واقع در مسير ترانزيت
استان
ايجاد مركز لجستيک
اتصال به سيستم حمل و نقل ريلي و مركز لجستيک
ساخت و بهره برداري اسكله هاي جديد

ارتقاي كاركرد بنادر
استان و ايجاد مركز
لجستيک

احداث انبارهاي سرپوشيده ،سيلو و مخازن ذخيره
توسعه زير ساخت ها و

تأمين تجهيزات مدرن تخليه و بارگيري

روساخت هاي بنادر

استفاده از توان تخصصي شركت هاي اپراتوري توانمند

استان

بخش خصوصي جهت افزايش راندمان بنادر و ترانزيت
دريايي
تجهيز شركتهاي حمل و نقل به كاميونهاي يخچالدار
راه اندازي پاركينگ ترانزيتي بندر انزلي

1

توسعه حمل و نقل

توسعه حمل و نقل

ايجاد سرويسهاي ويژه حمل و نقل تركيبي كانتينري
ساخت پل جديد اتومبيل رو بر روي رودخانه آستارا

كانتينري

مديريت يكپارچه ترمينال هاي كانتينري و حمل و نقل
زميني
اجراي مديريت واحد در پايانه هاي مرزي استان

ارتقاي كمي و كيفي

ايجاد شركت هاي حمل و نقل توانمند در عرصه حمل و

ردیف

راهبرد ها
چند وجهي

اقداهاي اساسی

سیاست ها
ناوگان عمومي حمل و

نقل چندوجهي

نقل

ايجاد سامانه هوشمند ارتباط بين مراكز توليد و توزيع كاال
 ،پايانه ها و شركت هاي حمل و نقل

بهبود بازرگاني و بازاريابي
ترانزيت و گسترش
مناسبات و مبادالت حمل

ساخت و راه اندازي پايانه ويژه محصوالت

و نقلي با ساير كشورها
 حمايت از تشكيل كارگزاري هاي فعال غير دولتي درزمينه:
 شناسايي و معرفي زمينه هاي تبادل كاال  ،خدماتو سرمايه بين استان و كشورهاي منطقه اي خزر
 پي گيري براي افزودن كاالهاي صادراتي استان درفهرست كاالهاي مشمول تعرفه هاي ترجيحي بين
دول منطقه
8

 -استفاده از ظرفيت ها و امكانات اشخاص حقيقي و

تسهيل تعامالت بين

حقوقي ايراني مستقر در كشورهاي منطقه اي خزر

المللي فعاالن

براي توسعه رايزني اقتصادي

اقتصادي و شركاي

گسترش و تعميق تعامل بين فعاالن اقتصادي استان با

خارجي

رايزن ها ي بازرگاني و كارشناسان اقتصادي سفارتخانه
هاي ايران در ساير مناطق هدف
پشتيباني از فرآوري

ايجاد تنوع در مبادي تأمين كاالهاي وارداتي با هدف

واردات و صدور مجدد

كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص
استفاده از اهرم واردات در جهت سرمايهگذاري براي
افزايش توليد داخلي

8

ايجاد و تقويت بنگاه هاي داخلي و برقراري ارتباط آنها با
نام هاي تجاري مطرح منطقه اي با هدف توليد كاال و
توسعه سرمايه گذاري
خارجي با رويكرد

خدمات در چرخه و زنجيره توليد بين المللي
تنوع بخشي پيوندهاي اقتصادي با كشورها به ويژه با
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ردیف

راهبرد ها

سیاست ها
صادراتي و جذب دانش
فني

اقداهاي اساسی
كشورهاي منطقه از طريق ترانزيت و صادرات كاالها و
خدمات استراتژيک و ويژه استان همچون محصوالت
كشاورزي و شيالتي (خاويار خزري) ،حامل هاي انرژي،
آب
زمينه سازي ايجاد كارگزاري ها و آژانس هاي جلب و
جذب سرمايه گذاري خارجي
زمينه سازي مشاركت بنگاه هاي اقتصادي و شركتهاي
مهندسي مشاور خارجي با شركاي استاني
ساماندهي اعزام و پذيرش هيات هاي تجاري و برگزاري
نمايشگاه هاي تخصصي داخلي و بين المللي

