وضعیت عمومی استان :
اػتاى کشدػتاى یکی اص هٌاطك کشدًـیي ایشاى اػت کِ دس ػال  1337اص اػتاى کشهاًـاُ خذا
ؿذُ اػت ٍ تا هؼاحتی حذٍد ّ 28ضاس کیلَهتش هشتغ دس هداٍس کـَس ػشاق تیي  34دسج ٍ 44
دلیمِ تا  36دسخِ ٍ  30دلیمِ ػشض ؿوالی ٍ  42دسخِ ٍ  31دلیمِ تا  48دسخِ ٍ  16دلیمِ
طَل ؿشلی اص ًصف الٌْاس گشیٌَیچ لشاس داسد .
اػتاى کشدػتاى اص ؿوال تِ اػتاى ّای آرستایداى غشتی ٍ صًداى  ،اص ؿشق تِ اػتاى ّوذاى ٍ
تخؾ دیگشی اص اػتاى صًداى  ،اص خٌَب تِ اػتاى کشهاًـاُ ٍ اص غشب تِ کـَس ػشاق هحذٍد
اػت ٍ تا تَخِ تِ تمؼیوات کـَسی ؿاهل  10ؿْشػتاى  23 ،ؿْش  26 ،تخؾ  83 ،دّؼتاى ٍ
 1738سٍػتای داسای ػٌکِ هی تاؿذ .
هشکض اػتاى کشدػتاى ؿْشػٌٌذج اػت ٍ داسای ؿْشػتاى ّای تاًِ  ،تیداس  ،دیَاًذسُ  ،ػمض ،
لشٍُ  ،کاهیاساى  ،هشیَاى  ،دّگالى ٍ ػشٍآتاد هی تاؿذ
تطَس کلی هٌطمِ کشدػتاى تمشیثاً اغلة هٌاطك غشتی ایشاى ٍ تخؾ ّایی اص کـَسّای ػشاق ،
تشکیِ ٍ ػَسیِ سا ؿاهل هی ؿَد ٍ تخـی اص ػشصهیٌی اػت کِ تحت حکَهت هادّا اداسُ هی
ؿذُ ٍ تش اػاع هتَى تاسیخی ٍ کاٍؽ ّای تاػتاى ؿٌاػی  ،تؼیاسی هَسخاى هؼتمذًذ کشدػتاى
ًخؼتیي الاهتگاُ الَام آسیایی تَدُ کِ اص حذٍد ّ 2ضاس ػال پیؾ اص هیالد هؼیح (ع) تِ ػشصهیي
فؼلی کشدػتاى هْاخشت ًوَدُ اًذ  .هادّا دس ػال  550ق.م لثل اص دٍلت ّخاهٌـی دس ّوذاى
فؼلی تـکیل حکَهت دادُ اًذ .کشدّا آسیایی ٍ اص تاصهاًذگاى هادّا ّؼتٌذ  .هشدم کشدػتاى
اکثشاً هؼلواى ٍ پیشٍ هزّة ؿافؼی ّؼتٌذ ٍ تِ صتاى کشدی تکلن هی کٌٌذ .
صتاى  ،لثاع ٍ هَػیمی هـتشن  ،تضسگذاؿت آئیي ًَسٍص ٍ ّوچٌیي تضسگذاؿت اػیاد اػالهی
اص ٍیظگی خاف کشدّاػت کِ تمشیثاً دس توام هٌاطك کشدًـیي ػایش اػتاى ّا ٍ ػایش کـَسّا
ّن دیذُ هی ؿَد .
اػتاى کشدػتاى اص دٍ ًَع آب ٍ َّای هتوایض تشخَسداس اػت تِ طَسی کِ دس ًَاحی کَّؼتاًی
ٍ دس لؼوتْای هشتفغ آب ٍ َّای هؼتذل تشی تا صهؼتاى ّای ػشد ٍ تْاس آب ٍ َّای هؼتذل
داسد ٍ تا هتأثش ؿذى اص تَدُ ّای گشم ٍ هشطَب هذیشیتشاًِ ای تاسًذگی ّای تْاسی ٍ سیضؽ
تشف دس صهؼتاى سا تذًثال داسد  .خشیاى ّای آب ٍ َّایی هتأثش اص الیاًَع اطلغ ٍ دسیای
هذیتشاًِ ًیض دس ػثَس اص کشدػتاى هَخة تاسًذگی هی ؿًَذ  ،تطَسیکِ هیاًگیي تاسؽ ػالیاًِ

 500هیلی هتش هی تاؿذ تیـتشیي هیضاى تاسًذگی هشتَط تِ غشب اػتاى تِ هیضاى  1000هیلی هتش
تَدُ کِ تؼٌَاى یکی اص هٌاطك هَلذ آتی خایگاُ هْوی سا دس کـَس تِ خَد اختصاف دادُ اػت.
مناطق ویژه اقتصادی استان
هٌاطك ٍیظُ التصادی یکی اص اتضاسّای تَػؼِ التصادی ّؼتٌذ کِ هأهَسیتی هـاتِ ؿْشن ّای
صٌؼتی داسًذ تا ایي تفاٍت  ،فؼالیت ٍاحذّای تَلیذی ٍ ػشهایِ گزاسی دس آى تا ّذف
دػتشػی آػاى تِ صادسات ٍ ٍاسدات ٍ تشاًضیت کاال صَست هی گیشد ٍ ضوي تشخَسداسی اص
هؼافیت ّای گوشکی اص هؼافیت ّای هالیاتی ًیض تشخَسداسًذ
تِ هَخة هصَتات ّیأت دٍلت دٍ هٌطمِ ٍیظُ التصادی تشای اػتاى کشدػتاى تؼشیف ٍ اتالؽ
ؿذُ اػت .
الف :هٌطمِ ٍیظُ التصادی هشیَاى تا کاستشی صٌایغ غزایی  ،داسٍیی ٍ هاؿیي آالت کـاٍسصی
ب  :هٌطك ٍیظُ التصادی تاًِ تا کاستشی صٌایغ تؼتِ تٌذی ٍ غزایی
دس حال حاضش هٌاطك هزکَس دس فاص هطالؼات اخشایی ّؼتٌذ ٍ پیـشفت فیضیکی ًذاسًذ .
بازارچه های مرزی و مرزهای رسمی استان
اػتاى کشدػتاى  230کیلَهتش هشص هـتشن تا اػتاى ػلیواًیِ ػشاق داسد ٍ تِ هٌظَس تَػؼِ
هـتشن ٍ سٍاتط التصادی ٍ سؿذ صادسات غیش ًفتی ٍ ػاهاًذّی اهَس تاصسگاًی خاسخی ػِ
هؼثش سػوی دس هشص هـتشن ؿْشػتاى ّای ػمض ،هشیَاى ٍ تاًِ هدَص لاًًَی تشای هشاٍدات
تداسی داسًذ فؼالیت ایي هؼثشّا ٍ هـخصات آًْا تِ تشتیة صیش اػت :
-1بازارچه های مرز رسمی باشماق مریوان
فؼالیت تاصاسچِ هشصی تاؿواق اص ػال  1373آغاص ٍ تؼْیالت آى هطاتك تا لاًَى هشتَطِ ٍیظُ
اّالی هشصًـیي ٍ تؼاًٍی ّای هشصًـیي هی تاؿذ کِ صادسات ٍ ٍاسدات تا سػایت ضَاتط
لاًًَی دس آى صَست هی گیشد
هشص سػوی تاؿواق اص ػال  1385تَػط دٍلت تصَیة ٍ اص ػال  1386فؼالیت سػوی خَد سا
دس صهیٌِ تشدد هؼافش ٍ اًدام کلیِ سٍیِ ّای گوشکی اص لثیل تشاًضیت  ،صادسات ٍ ،اسدات ٍ
تشاًـیة ٍ کاپَتاط آغاص ًوَدُ اػت
هَلؼیت ایي هؼثش دس  17کیلَهتشی ؿْش هشیَاى ٍ دس هَلؼیت ًمطِ صفش هشصی اػت ٍ ًمطِ
هماتل آى ؿْش پٌدَیي کشدػتاى ػشاق دس فاصلِ پٌح کیلَهتشی لشاس داسد.

-2بازارچه مرزی سیرانبند بانه
ایي تاصاسچِ اص لحاظ حدن هؼاهالت ٍ تؼذاد فؼاالى ٍ ؿاغلیي دس آى ستثِ دٍم تاصاسچِ ّای
هشصی اػتاى سا داسد فؼالیت ایي تاصاسچِ اص  1374ؿشٍع ٍ هَلؼیت آى دس فاصلِ  35کیلَهتشی
ؿْش تاًِ ٍ سٍػتای تخلیِ ؿذُ هشصی تِ ًام ػیشاى تٌذ لشاس داسد فاصلِ آى تا ؿْش پٌدَیي
کشدػتاى ػشاق  30کیلَهتش هی تاؿذ  .دس ػال  1390ایي هؼثش ًیض اص ػَی ّیأت دٍلت تِ ػٌَاى
هشص سػوی اػالم ٍلی تاکٌَى فؼالیت خَدس ا آغاص ًٌوَدُ اػت
-3بازارچه سیف سقس
ایي تاصاسچِ اص ػال  1377فؼالیت خَد سا آغاص ٍ هَلؼیت آى دس فاصلِ  80کیلَهتشی ؿْش ػمض
ٍ دس هؼیش خادُ ػمض – هشیَاى ٍ دس ًضدیکی سٍػتای تؼطام لشاس داسد .فؼالیت ایي هؼثش تِ دلیل
هحذٍدیت اهکاًات دس دٍ طشف هشص ٍ دٍسی هؼافت دس همایؼِ تا ػایش تاصاسچِ ّا اص سًٍك
کوتشی تشخَسداس اػت.
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