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مناطق آزاد  الزاما  برای صادرات نیست فرهنـــــگســــرای ارس  
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تــور عکاســی دو روزه از طبیعــت خداآفریــن بــا همــکاری 
گردشــگری ســازمان منطقه  معاونت فرهنگی اجتماعی و 
آزاد ارس و انجمــن عکــس و فیلــم ارس و بــا مشــارکت 
 بیش از 35 عکاس از نقاط مختلف اســتان، برگزار شــد.
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و  عالقمنــدان  جــذب  تــور  ایــن  برگــزاری  اهــداف 
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نشریه داخلی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس

ح عمرانی و زیربنایی  ح عمرانی و زیربنایی عزم جدی ارس در تکمیل هفت طر عزم جدی ارس در تکمیل هفت طر
النبیاء )ص( النبیاء )ص( با آغاز به کار رسمی قرارگاه سازندگی خاتم ا  با آغاز به کار رسمی قرارگاه سازندگی خاتم ا

حــدود ســه دهــه از آغــاز فعالیتــش می گــذرد. 135 هــزار پرســنل دارد. دو 

هــزار پــروژه اســتانی و ملــی را به ســرانجام رســانده اســت. 150 ابرپــروژه را هم 

کارش را از اصل  147 قانون  در دســت اجــرا دارد. ایــن نهــاد، مجوز آغاز بــه 

کــه می گویــد دولــت بایــد در زمــان صلــح از  گرفتــه اســت. اصلــی  اساســی 

کارهــای امــدادی، آموزشــی، تولیــدی و  افــراد و تجهیــزات فنــی ارتــش در 

کنــد،  کامــل موازیــن عــدل اســامی اســتفاده  جهــاد ســازندگی بــا رعایــت 

کارش را شــروع  کــه بــه آمادگــی رزمــی آســیبی وارد نیایــد. آرام آرام  در حــدی 

کنــون دیگــر  گذاشــت و ا کم کــم قــدم در پروژه هــای بــزرگ و بزرگ تــر  کــرد. 

گرفتــه اســت.  بزرگ تریــن پیمانــکار پروژه هــای دولتــی ایــران لقــب 

کــه عــاوه بــر  نــام ایــن ســازمان، قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــای ســپاه اســت 

محرومیت زدایی در پیشبرد طرح های کان کشور دستی بر آتش دارد. این 

ســازمان فعالیــت هــای بــزرگ اقتصــادی انجــام مــی دهــد و بــرای خودکفایی 

کاالهای اســتراتژیک مانند بنزین پیش قدم شــد و توانســت بدون وابســتگی 

بــه خــارج بــا تــوان مهندســی ایرانــی کارهای خــود را پیش ببــرد.

 

آغاز فعالیت قرارگاه خاتم

قــرارگاه در ســال 13۶۸ و در روز ۲3 آذرمــاه براســاس اصــل 147 قانــون 

کــه بــه نیروهــای مســلح اجــازه می دهــد در دوران صلــح از تــوان و  اساســی 

کننــد،  کشــور اســتفاده  تخصــص خودشــان در احــداث زیرســاخت های 

تأســیس شــد.

که وضعیت  قرارگاه خاتم حدود 31 ســال پیش در شــرایطی تاســیس شــد 

گونــه امکانات  کشــور بحرانــی بــود، پیمانــکاران تحلیل رفتــه بودند و هیچ 

کشــور نبــود و شــرکت هــای خارجــی هــم رفتــه بودنــد و عمــا  مهندســی در 

کــه ســپاه پاســداران  کشــور در جنــگ آســیب دیــده بــود  زیرســاخت هــای 

کــرد و از همان  انقــاب اســامی آســتین بــاال زد و در بحــث ســازندگی ورود 

کــه  گــذار شــد  ابتــدا پــروژه هــای بزرگــی نظیــر ســد کرخــه بــه قــرارگاه خاتــم وا

امــروز بــا چندیــن میلیــارد مترمکعــب ذخیــره آب و مخزن توانســت جلوی 

بســیاری از ســیاب هــای مخــرب را بگیرد.

کــرد و بــه تدریــج  ســال هــای بعــد قــرارگاه بــه بحــث زیرســاخت هــا ورود 

دولــت هــای مختلــف متوجــه شــدند بازویــی توانمنــد و امیــن در اختیــار 

کنند. همه دولت  دارند و می توانند از این ظرفیت قرارگاه خاتم اســتفاده 

کردند، پیش از این شــرکت های  ها از این ظرفیت قرارگاه خاتم اســتفاده 

گــزاف مــی دادنــد و یــا در تحریــم هــا نمــی  خارجــی قیمــت هــای بســیار 

گرفــت. کــرد و پــروژه هــا را بــه عهــده  آمدنــد، بنابرایــن قــرارگاه ورود 

ــا جــای شــرکت هــای  ــم االنبی ــرارگاه ســازندگی خات  در صنعــت نفــت، ق

کردنــد  کــه ایــران را رهــا  خارجــی بزرگــی نظیــر توتــال، شــل و شــرکت هایــی 

گرفتند  کــرد. شــرکت هــای خارجــی درگذشــته پــروژه هــا را می  و رفتنــد را پــر 

و بخــش عمــده ای از آن را بــه شــرکت هــای خارجــی دیگــر مــی دادنــد و 

کردنــد، امــا قــرارگاه  گــذار مــی  بخــش اندکــی را بــه شــرکت هــای ایرانــی وا

کــرد و  خاتــم در توســعه ایــن پــروژه هــا فقــط از ظرفیــت داخلــی اســتفاده 

کار  ســازندگان و طراحــان ایرانــی و شــرکت هــای پیمانــکار داخلــی را بــه 

گرفــت.

پیــش درآمــد همــکاری منطقــه آزاد ارس بــا قرارگاه ســازندگی خاتم 

االنبیاء 

کــه مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد ارس خبــر  دقیقــا یــک ســال پیــش بــود 

از برگــزاری نشســت بــا ســعید محمــد، فرمانــده دیروز قــرارگاه خاتــم االنبیا و 

کــرد پــس از طــی فرآیندهــای  کشــور داد و اعــام  دبــی رامــروز مناطــق آزاد 

قانونــی قــرار اســت اجــرای برخــی از طــرح هــای عمرانــی ارس بــه قــرارگاه 

گــذار شــود. خاتــم االنبیــا وا

گفتــه بــود ایــن اقــدام در راســتای تســریع در توســعه   محســن نریمــان 

زیرســاخت هــای حمــل و نقــل و اجــرای پــروژه هــای عمرانــی محــدوده 

ارس، منطقــه آزاد ارس منعقــد خواهــد شــد و انجــام مطالعــات اولیــه و 

تفصیلــی بــر اســاس اســتانداردها و الزامــات نظــام فنــي و اجرایی کشــوری 

بــر عهــده ســازمان منطقــه آزاد ارس بوده و پس از انجام مطالعــات، قرارگاه 

ــاء)ص( مــی بایســت ظــرف مــدت تعییــن شــده  ــم االنبی ســازندگی خات

ــی ارس را آمــاده ســازی و تحویــل دهــد. ــروژه هــای عمران پ

کــه از مهــم تریــن آنهــا مــی تــوان بــه تکمیــل جــاده مرند- جلفا  پــروژه هایــی 

گردشــگران  کیــد مردم شهرســتان جلفا، ارســوندان و  کــه مــورد تا شــاره نمــود 

بــه ایــن منطقــه و همچنیــن نماینده مــردم مرند و جلفا در مجلس نیــز بود.

کیفــی انتخــاب مشــاور خدمــات مشــاوره  دومــاه بعــد مناقصــه ارزیابــی 

ــا قــرارگاه  نظــارت بــر اجــرای قــرارداد فیمابیــن ســازمان منطقــه آزاد ارس ب

هــای  روزنامــه  طریــق  از  ارس  عمرانــی  هــای  پــروژه  در  االنبیــا  خاتــم 

کثیراالنتشــار و ســامانه خدمــات الکترونیــک دولــت منتشــر شــد.

ــزاری جلســه بررســی اجــرای پــروژه هــای عمرانــی ارس توســط  برگ

قــرارگاه خاتــم االنبیــا   مهرمــاه 1400 

نوزدهــم مهرمــاه ســالجاری نشســت بررســی نحــوه همــکاری و تنظیــم 

قــرارداد ســازمان منطقــه آزاد ارس بــا قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــا در 

تکمیــل و اجــرای پــروژه هــای عمرانــی ارس بــا حضــور مدیرعامل،اعضای 

هیــات مدیــره، معاونین و مدیران این ســازمان، مدیرعامل موسســه عاشــورا 

و نماینــده ولــی فقیــه و مدیــر فنــی مهندســی ایــن موسســه برگــزار شــد و در 

ایــن نشســت معصومــه پاشــایی بهرام، نماینــده مردم جلفــا و مرند با اشــاره 

بــه اینکــه تکمیــل جــاده مرند جلفا از مهــم ترین مطالبات مردم می باشــد 

و روزانــه شــاهد تلفــات زیــادی در این مســیر هســتیم بــر ضرورت تســریع در 

کــرد. کیــد  تکمیــل ایــن جــاده در راس پــروژه هــای اجرایــی تا

مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد ارس نیــز در ایــن نشســت  در خصــوص 

گفــت: قــرار اســت عملیــات  کــرده و  اجــرای ایــن طــرح هــا ابــراز امیــدواری 

اجرایــی هفــت پــروژه مهــم و بــزرگ محــدوده ارس توســط ایــن قــرارگاه انجام 

شــود و امیدواریــم بتوانیــم بــا تکمیل برخــی از پروژه هــای عمرانی و زیربنایی 

محــدوده منطقــه آزاد ارس بخشــی از مشــکات لجســتیک و زیرســاختی 

کــه بیــن قــرارگاه و منطقــه آزاد ارس ایجــاد  کنیــم و بــا انســجامی  ارس را حــل 

کنیم تا ســرعت این فعالیت ها را افزایش دهیم و طی ســی  شــده تاش می 

مــاه مرحلــه بــه مرحلــه پــروژه هــا بــه مــردم تحویــل داده شــود.

نریمــان ضمــن تقدیــر از اقدامــات انجــام شــده توســط قــرارگاه خاتم االنبیا 

در عمــران و آبادانــی کشــور افــزود: قــرارگاه خاتــم امــروز به عنوان یک تکیه 

کند و  امیدواریم  کشور نقش آفرینی می  گاه در همه شهرها و استان های 

بــا حضــور آن در ارس نیــز شــاهد اتفاقات خوب در ارس باشــیم.

حــال بعــد از یــک ســال از برگــزاری اولیــن جلســه و انتشــار مناقصــه و 

انتخــاب مهندســان مشــاور ذیصــاح و انجــام مطالعــات و طــی پروســه 

کوتاهــی  قانونــی پــروژه، امســال قــرارداد مذکــور بــه امضــا رســید و در مــدت 

از امضــای آن، اجــرای ایــن عملیــات برای هفت پروژه مهــم و حیاتی ارس 

همزمــان  اســتارت خــورد.

امضــای قــرارداد همــکاری قــرارگاه خاتم االنبیا با منطقــه آزاد ارس- 
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ــا حضــور محســن نریمــان  بیســت و ششــم مهرمــاه  امســال در نشســتی ب

مدیرعامــل ایــن ســازمان، فرمانــده قــرارگاه خاتــم االنبیا، نماینده مــردم مرند 

و جلفــا در مجلــس شــورای اســامی و برخــی از معاونیــن و مدیــران ارس، 

قــرارداد همــکاری مشــترک ســازمان منطقــه آزاد ارس و قــرارگاه ســازندگی 

خاتــم االنبیــا امضــا شــد.

بــر اســاس ایــن قــرارداد، قــرارگاه ضمــن اینکــه متعهــد بــه همــکاری بــا ایــن 

ســازمان در راســتای توســعه زیرســاخت های منطقه آزاد ارس شــد، تکمیل 

عملیــات اجرایــی هفــت پــروژه مهــم و بــزرگ ارس بــا  اعتبــار بالــغ بــر ۶50 

گــذار شــد و مقــرر شــد ایــن پــروژه هــا ظــرف  میلیــارد تومــان بــه ایــن قــرارگاه وا

مــدت ســی مــاه بــه بهــره بــرداری برســد. 

کیلومتــر 1۶ تــا ۲۲.۶00 و  تکمیــل مســیر جلفــا -مرنــد قطعــات حدفاصــل 

کیلومتــر ۶.300  گردیــان از  30 تــا حــدود 34 ، شــریان اصلــی ایواوغلی-

آمــاده ســازی بخشــی از اراضــی ۲۲0  تــا 14.100 ، فرهنگســرای ارس و 

هکتــاری، ســایت صنایــع ســنگین و اراضــی و محوطــه شــهرک صنعتــی 

جانانلــو  هفــت پــروژه اجرایــی بــود که با امضــای این قــرارداد اجــرای آن به  

گــذار شــد. قــرارگاه خاتــم االنبیــا وا

و در پایان؛

آغــاز عملیــات اجرایی پروژه های عمرانی و زیربنایی ارس توســط 

قــرارگاه خاتم االنبیا- 2 آذرمــاه 1400

همزمان با آغاز هفته بســیج، در راســتای توســعه زیرســاخت های عمرانی 

ارس و طــی مراســمی عملیــات اجــرای عملیــات اجرایــی هفــت طــرح 

توســعه ای، عمرانــی و فرهنگــی منطقــه آزاد ارس بــا ۶50 میلیــارد تومــان 

اعتبــار توســط قــرارگاه خاتــم االنبیــاء امــروز  آغــاز شــد.

مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد ارس در ایــن مراســم پیشــرفت اقتصــادی 

گرو تســهیل مســیر های مواصاتی و جاده ای دانســت و افزود:   ارس را در 

با توجه به لزوم ترمیم و توســعه راه های ریلی ارس ، به دنبال توســعه ریلی 

کــرده ایم. در ارس هســتیم و مطالعــات آن را شــروع 

گــذاری عملیــات  مدیرعامــل منطقــه آزاد ارس  بــا اشــاره بــه اینکــه بــا وا

ــان  ــه م ــر دغدغ ــا دیگ ــم االنبی ــرارگاه خات ــه ق ــروژه ب ــت پ ــن هف ــی ای اجرای

گفت:  نســبت بــه اجــرای درســت و بموقــع این پــروژه ها کمتر خواهد شــد،

امیــدوارم  بتوانیــم بــا همــکاری قــرارگاه خاتم االنبیا به وعــده ای که به مردم 

کنیم و زمینه رونق اقتصادی و  سلحشــور آذربایجان شــرقی داده ایم عمل 

کنیــم. کل اســتان فراهــم  اقتصــاد مقاومتــی پویــا را در ارس و 

در ادامه این مراســم اســتاندار آذربایان شــرقی نیز با اشــاره بر اینکه دولت  

گرفتــن قــرارگاه  گفــت: قــرار  کیــد دارد  بــر تکمیــل پــروژه هــای نیمــه تمــام تا

کارفرما  خاتــم االنبیــا بــه عنوان مجری و ســازمان منطقــه آزاد ارس به عنوان 

در یــک پــروژه،  امتیــاز و شــاخص ویــژه ای برای تحقق اجــرای طرح های 

ترکیبی از راه، مســکن، فرهنگ و صنایع اســت.

کــرد: اینکــه بــرای توســعه زیرســاخت هــا در منطقــه  عابدیــن خــرم اضافــه 

آزاد ارس نیــاز بــه تخصیــص منابــع دولتــی نداریــم و محــل تامیــن منابــع و 

هزینه از آورده خود منطقه اســت، یک امتیاز بزرگ محســوب می شــود.و 

ایــن یکــی از دالیــل تاثیرگــذاری منطقــه آزاد ارس در ســهم اقتصــادی، 

توســعه و اشــتغال اســتان اســت.

همچنیــن نماینــده مــردم مرنــد و جلفــا در مجلــس شــورای اســامی نیــز بــا 

ابــراز خوشــحالی از تــداوم عمــران و توســعه در منطقــه آزاد ارس و تــاش 

کســیون  گفــت: بــه عنــوان رییــس فرا بــرای تکمیــل بزرگــراه مرنــد - جلفــا 

گویــم  مناطــق آزاد از تمامــی مناطــق آزاد بازدیــد داشــته ام و بــه جــرات مــی 

کشــور اســت و از طرفی.ایــن جــاده یــک محــور  ارس نگیــن مناطــق آزاد 

که می بایســت هرچه ســریعتر  ارتباطی مهم اقتصادی و توســعه ای اســت 

تکمیــل شــود.

معصومه پاشــایی با بیان اینکه جاده مرند - جلفا یک مســیر اقتصادی 

ــیا و  ــه اوراس ــی ب ــور را زمین کش ــه  ک ــت  ــیری اس ــا مس ــور و تنه کش کل  ــرای  ب

کند ، افزود: حمل و نقل اولین زیرساخت  ارمنستان و نخجوان وصل می 

اقتصــادی هــر منطقــه ای اســت  و بــا تکمیــل ایــن جــاده جذابیت منطقه 

گــذاری بســیار بیشــتر مــی شــود. آزاد ارس ارس بــرای ســرمایه 

قرارگاه خاتم االنبیا بازوی توانمند نظام و مردم است

فرمانــده منطقــه ای قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــا نیــز در مراســم آغــاز 

گفــت: قــرارگاه  عملیــات اجرایــی طــرح هــای توســعه ای منطقــه آزاد ارس 

کــرد و نقــش تاثیرگــذار و بــی بدیلــی در توســعه  کارش را از بازســازی شــروع 

و ارتقــای زیرســاخت هــا و عمــران کشــور دارد و موسســه عاشــورا جــزو اولین 

کــه در قــرارگاه خاتــم تشــکیل شــده اســت. موسســاتی اســت 

موســی اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه قــرارگاه بــازوی توانمنــد دولــت نظــام و 

مــردم اســت و فلســفه وجــودی ان خدمــت رســانی بــه مــردم اســت افــزود: 

کشــور بــه بــازار  کشــور بــه جهــت اینکــه دریچــه ای بــرای ورود  مناطــق آزاد 

جهانــی و عامــل محــرک انتقــال تکنولــوژی محســوب مــی شــوند، بســیار 

کــه بــه لحــاظ اقتصــادی  حائــز اهمیــت انــد و از ایــن بیــن منطقــه آزاد ارس 

ــا ظرفیــت هــای منحصــر  کشــور دارد و ب ــگاه خاصــی در  و سیاســی جای

کشــور اســت. کــه دارد، ســرآمد و نگیــن مناطــق آزاد  بفــردی 

تکمیل مسیر جلفا -مرند قطعات حدفاصل کیلومتر 16 تا 22.600 

و 30 تــا حــدود 34 ، شــریان اصلــی ایواوغلی-گردیــان از کیلومتــر 

6.300 تا 14.100 ، فرهنگســرای ارس و آماده ســازی بخشــی از اراضی 

220 هکتــاری، ســایت صنایــع ســنگین و اراضــی و محوطــه شــهرک 

صنعتــی جانانلــو  هفــت پــروژه ای اســت کــه بــا اعتبــار 650 میلیــارد 

گــذار شــد و دوم  تومــان، طــی قــراردادی بــه قــرارگاه خاتــم االنبیــا وا

آذرمــاه همزمــان بــا هفتــه بســیج عملیــات اجرایــی آن آغــاز شــد.

قرار است این طرح ها در مدت 30 ماه به بهره برداری برسند.
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   نشریه داخلی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس

مناطق آزاد  الزاما  برای صادرات نیست
  وزیر اقتصاد دولت هشتم از اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد تا شروط نقض 

شده فعالیت های اقتصادی در این مناطق می گوید به نام منطقه آزاد، به کام سرزمین اصلی؟!

تهمینــه انصــاری: اولیــن بــار ۲1 تیــر 1334بــود کــه قانونی با عنــوان » جلب 

کــه از عنــوان  و حمایــت ســرمایه هــای خارجــی« در مجلــس ســنا بــا هدفــی 

این قانون هم مشــخص اســت، به تصویب رســید. همان ســال و به فاصله 

چنــد مــاه بعــد، مجــددا مجلــس شــورای ملــی بــه ریاســت رضــا حکمــت در 

هفتــم آذر ایــن قانــون را کــه مشــتمل بــر هفــت مــاده و دو تبصره بــود، مصوب 

کرد. نوزدهم اســفندماه 13۸0 مجلس شورای اســامی در جلســه علنی خود 

بــا ریاســت مهــدی کروبــی، قانــون دیگــری تقریبا مشــابه قانون قبلی امــا این 

بار با عنوان »تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی« را در بیست و پنج 

که یک ســال بعد  ماده و یازده تبصره تصویب به تصویب رســاند. قانونی 

هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام به رسمیت شناخته شد. چندین 

کــه اجــرای ایــن  ســال از اجــرای ایــن قانــون می گــذرد امــا ســوای مشــکاتی 

قانــون در ســرزمین اصلــی دارد؛ بحــث برانگیزترین چالش این قانــون، عدم 

گزار خارجی اســت. چالشــی که به  موفقیت مناطق آزاد در جذب ســرمایه 

بهانه بررســی ابعاد آن با دکتر طهماســب مظاهری، وزیر اقتصاد ســال های 

13۸0 تــا 13۸3 و رییــس کل بانــک مرکــزی بیــن ســال های 13۸۶ تــا 13۸7 

کردیم. گفتگو 

شــما تجربــه ریاســت بانــک مرکــزی را داریــد. به نظر شــما، تاســیس 

بانــک هــای بیــن المللــی در مناطــق آزاد، چــه تاثیــری در تســریع 

رونــد ســرمایه گــذاری خارجــی دارد؟

بانکــداری و ســرمایه  گــذاری خارجــی هر کدام دو مســاله متفاوت هســتند. 

ســرمایه گذاری به شــرایط اقتصادی کشــور، روابط کشــور با ســایر کشــورها و 

ســهولت و روانــی مقــررات مربــوط به ســرمایه گذاری خارجی بســتگی دارد. 

کــه در قانــون جلــب  کــم اســت  گــذاری خارجــی یــک اصــل حا در ســرمایه 

کــه مــن در دولــت بــودم، آن  گــذاری خارجــی هــم زمانــی  حمایــت ســرمایه 

کردیــم، نوشــتیم و در دولــت، مجلــس و مجمــع تشــخیص  را پیــش بینــی 

مصلحــت نظــام تصویــب شــد و هنــوز هــم ایــن قانــون تغییــر نکــرده و ایــن 

گــذار خارجــی در داخل  قانــون بــا ایــن مضمــون اســت که زمانی که ســرمایه 

گــذار می شــود،  کــه بــا ایــن ســرمایه  گــذاری می کنــد، رفتــاری  کشــور ســرمایه 

گذار خارجی  گذار داخلی باشد. سرمایه  دقیقا مشابه رفتار با یک سرمایه 

گــذاری  کــه در یــک کشــور غریبــه مشــغول بــه ســرمایه  کنــد  نبایــد احســاس 

کــه به مرحله اجرا برســد، آن کشــور شــاهد  اســت. ایــن اصــل در هــر کشــوری 

کثــری ســرمایه گذاران خارجــی خواهــد شــد. در آیین نامه های  حضــور حدا

مربــوط بــه ایــن قانــون، پیش بینی های الزم انجام شــد تــا این اتفاق بیافتد و 

بعدهــا در زمــان دولــت آقــای احمــدی نــژاد، آیین نامه ها تغییراتی داشــت و 

بعــد از آن دولــت آقــای روحانــی هــم اصــاح جــدی بــرای ایــن آییــن نامه هــا 

کــه چــه اصاحاتــی  نداشــت و حــاال در دولــت جدیــد بایــد منتظــر بمانیــم 

گر شــرایط طوری پیــش برود که  روی ایــن آییــن نامه ها اعمال خواهد شــد. ا

گــذاری در ایران  رفتــار بــا شــهروندان کشــورهای دیگــر که تمایــل بــه ســرمایه 

کــه طبــق مــاده 1 و ۲ قانــون ســرمایه  را دارنــد یــا برعکــس، شــهروندان ایرانــی 

ــا قانــون  ــا منشــا خارجــی دارنــد مطابــق ب گــذاری خارجــی ســرمایه هایی ب

کــه بایــد متمرکــز بــر آییــن نامه هــا شــود، باشــد، در آنصــورت  و اصاحاتــی 

زمینه مناســبی برای ســرمایه گذاری خارجی البته متناســب با بهبود شرایط 

تجاری، اقتصادی و تعامل با کشورهای مختلف در کشور فراهم می شود. 

کــه بانکــداری  گفــت  در خصــوص مســاله بانکــداری خارجــی هــم بایــد 

گذاری خارجی  خارجی در مناطق آزاد یک بخش یا رشــته ای از ســرمایه 

گرفتــه  گــر محقــق شــود، در بخش هــای مختلــف از بانکــداری  کــه ا اســت 

تــا بیمــه، تولیــد کاالهــای صنعتــی و مــواد غذایــی و انــواع خدمــات می تــوان 

ســرمایه گذاری انجام داد که متناســب با شــرایط قانون باعث ورود سرمایه، 

کار می شــود. دانــش فنــی و امکانــات الزم از جملــه ایجــاد کســب و 

ترجیــح شــما کــدام مــدل از بانکــداری در مناطــق آزاد اســت؛ آف 

شــور بانــک یــا تاســیس مســتقیم بانک هــای خارجــی؟

برای توســعه اقتصادی چه در مناطق آزاد و چه در ســرزمین اصلی هیچ راه 

کســی متناســب بــا ذوق، ســلیقه،  کــه اجــازه داده شــود هــر  واحــدی نیســت 

گــذاری داشــته باشــد و  کــه دارد، ســعی بــر ســرمایه  امکانــات و دانشــی 

منافعــش را بــه مــردم برســاند. بنابرایــن نمی تــوان گفت یــک اقدامــی انجام 

بشــود و یــک اقــدام دیگــر نــه. اقداماتــی بایــد انجام نشــود کــه به ضــرر مردم 

گــر بــه نفــع ســرمایه  کشــور از آن منتفــع نخواهــد شــد حتــی ا خواهــد بــود و 

کــه منافــع هــم بــه ســود کشــور و هــم  گــذار باشــد. بهتریــن حالــت ایــن اســت 

گذار باشــد، بنابرین در بانکداری و خدمات پولی، انواع ابزارهای  ســرمایه 

گــذاری وجــود دارد از جملــه آف شــور بانکــی،  الزم بــرای فعالیــت و ســرمایه 

بانکــداری بین المللــی و شــرکت های تامیــن ســرمایه. هیچوقــت نبایــد بــه 

نقطــه ای رســید کــه یقینــا گفت فقط ایــن مــدل را اجرا می کنیم، مــدل دیگر 

گــر بانکــداری بین المللــی  را نــه، مگــر اینکــه کاری مضراتــی داشــته باشــد. ا

که به این  کشــور با ضرر همراه باشــد، نباید آن را انجام داد و تا جایی  برای 

کــه ایــن مــدل از بانکــداری باعــث ضــرر می شــود، بــه نظــر  نتیجــه نرســیدیم 

مــن بایــد آن را ادامــه داد البتــه با محدودیت ها و مناســبات خــودش. 

کار بــودم، حتــی  کــه مــن در دولــت مشــغول بــه  زمانــی 

کــه در ایــران دفتــر نمایندگــی  بانک هــای خارجــی 

کــه بــدون منــع  داشــتند، ایــن مجــوز را داشــتند 

قانونــی شــعب خــود را هــم افتتاح کننــد از جمله 

کــه در ابتــدا در  اولیــن شــعبه بانــک ایــران اروپــا 

تهــران و بعــد در منطقــه آزاد تجــاری کیش افتتاح 

کردیــم. برای شــعب بانــک خارجی منع قانونی نبود 

و بعدا به دلیل بروز مشکاتی، حتی دفاتر نمایندگی هم 

کار خــود پایــان دادنــد. اینکــه بانک هــای خارجــی یــا شــرکت های  بــه 

صنعتــی و خدماتــی خارجــی در ایــران و در مقیاس های مختلف از جمله 

در مناطــق  فعالیتــی داشــته باشــند، بامانــع اســت. در مجمــوع بایــد ایــن 

گر کســی  فرصت هــا بــه هر کســی که ادعایــی برای انجــام دارد، داده شــود. ا

کــه حیطــه کمتــر و  تمایــل بــه بانکــداری بین المللــی دارد یــا مــدل آف شــور 

گرفت. کوچکتــری اســت، نبایــد فرصــت فعالیــت را 

بــا توجــه بــه اینکــه ســرمایه گــذاران خارجی هــم محدویت هایی 

دارنــد، قانــون تــا کجــا اجــازه فعالیــت بــه آن هــا را می دهــد؟ 

گــذاری خارجی)فیپــا( یــک ســری از  در قانــون جلــب حمایــت ســرمایه 

کشــور  کــه در هــر بخــش چنــد درصــد تولیــد ناخالــص  شــرایط وجــود دارد 

گــذار خارجــی انجــام شــود کــه موجب تســلط و غلبه کامل  توســط ســرمایه 

گــر در صنعــت  گــذاری خارجــی بــر اقتصــاد ملــی مــا نشــود، مثــا ا ســرمایه 

گــذار خارجی باشــد، این اصا  مــواد غذایــی، صــد در صــد تولید با ســرمایه 

مطلــوب نیســت و در قانــون هــم منــع شــده اســت. در کشــور ما هم، بــا وجود 

گــذاران داخلــی، کارآفرینــان مســتعد و بــا منابــع غنی، ســهم ســرمایه  ســرمایه 

کمتــر از  گــذاری خارجــی بــه هیــچ وجــه  گــذاری ایرانــی نســبت بــه ســرمایه 

گــذاری  کــه اقداماتــی بــرای ســرمایه  75 درصــد نخواهــد شــد. در مــواردی 

خارجــی انجــام شــده، هــم ســهم داخلی لحاظ شــده و هم ســهم خارجی، 

بــه عنــوان مثــال در زمینه مواد شــوینده، ســرمایه گذار داخلی ســهم بیشــتری 

گــذار خارجــی کار می کنند. پیش  دارد و یــک یــا دو شــرکت هــم بــا ســرمایه 

کــم بــود.  از ایــن در هتلــداری و لبنیــات هــم همیــن شــرایط حا

اساســا بانکداری در مناطق آزاد می  تواند چه امتیازاتی فراتر از 

بانک های ســرزمین اصلی در اختیار ســرمایه گذاران و بازرگانان 

قــرار دهد؟

در مجمــوع مناطــق آزاد ویژگی هایــی دارنــد و امتیازاتــی بــرای آن هــای پیــش 

کــه در حــوزه ای چــه بانکــداری و چــه ســرمایه  کســی  کــه هــر  بینــی شــده 

گذاری تمایل داشــته باشــد، از آن بهره مند خواهد شــد. مناطق آزاد باتوجه 

به امور تشــریفاتی و ویزا، ورود و خروج آســان تری نســبت به ســرزمین اصلی 

گمــرک  کاال و  دارنــد. نقــل و انتقــال پــول، معافیــت مالیاتــی، ورود و خــروج 

کــه در قانــون مناطــق آزاد پیــش بینــی  مناطــق آزاد، همگــی امتیازاتــی اســت 

شــده و این مزایا می تواند به ســرمایه گذاری یا بانکداری منتهی شــود. البته 

در مناطــق آزاد شــرطی وجــود دارد کــه تمامــی ایــن فعالیت هــا بــه شــرطی که 

بــرای خود منطقه باشــد، مجــوز فعالیــت دارد. 

شــما در زمــان وزارت امــور اقتصــادی و  دارایــی، 

تجربه نظارت بر مناطق آزاد تجاری را داشته اید؛ اساسی ترین 

چالش مناطق آزاد ایران چیســت ؟

گر قرار اســت  چالش مناطق آزاد، محدود بودن ســرزمین این کشــور اســت. ا

کاالیــی در ایــن مناطــق بــا امتیــازات خــودش تولیــد و همانجــا هــم مصــرف 

کاال و  گــر قــرار بــر تولیــد  شــود، محدودیــت تولیــد بــه مصــرف زیــاد اســت. ا

کاالی خارجی  کاال مشــابه یک  صادرات آن به ســرزمین اصلی اســت، آن 

کاال قصد صادارات به  گر این  گمرکی شــود و ا اســت و باید مشــمول قوانین 

کیفی، قیمت و هم اقتصاد مقیاس  کشــور دیگری دارد، باید هم به لحاظ 

کاالی  کاالهای دیگر را داشــته باشــد. در بســیاری از موارد  قدرت رقابت با 

تولیــدی یــک واحد کوچک در یک منطقــه آزاد قــدرت رقابت با 

کاالی تولیــدی یــک کارخانــه بــزرگ را نــدارد. در مــواردی 

هــم البتــه کوچــک بــودن یــک واحــد تولیــدی مانــع 

از تولیــد انبــوه نمی شــود. در حــال حاضــر هــم 

گرفتنــد و تعدادشــان بیشــتر  مناطــق آزاد وســعت 

شــده اســت.  

نیســتند.  صــادرات  بــرای  الزامــا  آزاد  مناطــق 

صــادرت یــک بخــش از مبانــی اصــول ســرمایه 

گــذاری خارجــی اســت امــا مســاله حائــز اهمیــت ایــن 

گر  امکان ســرمایه  اســت کــه بــا توجــه به امتیازاتی کــه مناطــق آزاد دارد، ا

کاال  گذاری، تولید و ارائه خدمات  گذاری خارجی و فعالیت های سرمایه 

بــا کیفیــت خــوب بــدون تاثیرپذیــری از مقــررات دولتــی و اداری ســخت ما 

انجــام شــود، بتوانــد کاالیــی را تولیــد کنــد کــه قابلیــت رقابــت بــا کاالیــی که 

کــه از یــک کشــور دیگــر وارد  کاالیــی  از ســرزمین اصلــی تولیــد می شــود و یــا 

می شــود را داشــته باشــد. در آن صورت دیگر الزم نیســت تماما به صادرات 

کیفیــت خــوب و قیمــت مناســب مصــرف  کاال بــا  کــه ایــن  کــرد چــرا  تکیــه 

کننــده داخلــی در ســرزمین اصلــی خــودش را هــم دارد. اینکــه منطقــه آزاد به 

کاال و روش هــای مختلــف بــرای انتقــال آن از جملــه  پایگاهــی بــرای انبــار 

مســافری تبدیــل شــده و از ســود باالیــی هــم برخــوردار بــوده، باعــث شــده تــا 

مناطــق آزاد از هــدف اصلــی خــود فاصلــه بگیــرد. 

با توجه به اینکه شــما طی ســال های گذشــته در حوزه اقتصادی 

و  در حــال حاضــر در حــوزه حقوقــی فعالیــت داریــد، نظرتــان 

دربــاره اینکــه هــر ســال یــا حتــی هــر شــش مــاه یکبــار قوانیــن 

مناطــق آزاد دســتخوش تغییــر و تحــول قانونــی از ســمت مجلس 

و یــا دولــت می شــود و ایــن تغییــرات چــه پیامدهایــی می توانــد 

بــرای توســعه مناطــق آزاد داشــته باشــد، چیســت؟

مجلــس و دولــت هــر دو اولویــت تصویــب مقــررات و قوانیــن را در دســتور 

گــر تصویــب بعضــی مقــررات برای مناطــق آزاد ســاماندهی  کارشــان دارنــد. ا

داشــته باشــد، مشــکات را رفــع کنــد یــا امــور مربوط به این مناطق را تســهیل 

گر مانع تراشــی بکنند یا بــه صورت  کنــد، مقــررات مطلوبــی خواهــد بــود اما ا

افراطــی کار را رهــا کنــد کــه زمینــه ویــژه خــواری یــا رانت خــواری ایجاد کند، 

کــه تصویــب  گفــت  بــه ضــرر مناطــق آزاد اســت. نمی تــوان قطــع بــه یقیــن 

مقــررات همیشــه بــه نفــع یــا بــه ضــرر مناطــق آزاد اســت. 

عدم پایداری قوانین چطور؟

کــه چــه در ســرزمین اصلــی و  پایــداری و ثبــات قوانیــن هــم موضوعــی اســت 

چــه مناطــق آزاد الزم اســت دولــت و مجلــس آن را در نظــر داشــته باشــند. 

گر ســودی هم داشــته باشــد، مرتب دســتخوش تغییر  اینکه مقررات حتی ا

گــذار را در شــرایطی قــرار می دهد که ریســک هایش  و تحــول شــود، ســرمایه 

گــذاری کاهــش ریســک و مدیریــت ریســک  را بــاال می بــرد و بــرای ســرمایه 

کــه حقــوق یــا ســود بازرگانــی و  از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. زمانــی 

گاهــی ایــن ســود تغییــر  گمرکــی در آیین نامه هــای دولــت تصویــب می شــود، 

کــم یــا زیــاد.  می کنــد؛ 

کــرد بــا ایــن مضمون  حــدود ســه ســال پیــش کشــور مالــزی قانونــی تصویــب 

گمرکی تغییر خواهد  که مقررات مربوط واردات الستیک ماشین به لحاظ 

کار تجــارت و یــا تولیــد  کــه در  کســانی  کار  . بــا ایــن  کــرد امــا از 4 ســال دیگــر

گاهــی کــه از  گــذاری دارنــد، بــا ایــن آ الســتیک هســتند یــا تمایــل بــه ســرمایه 

کار شــوند.  4 ســال دیگــر ایــن تغییــرات قــرار اســت اعمــال شــود، وارد ایــن 

کــه مــا در مقــررات اداری اینطــور تصویــب می کنیم که  ایــن در حالــی اســت 

کــه از ابتــدای ســال وارد می شــوند، مشــمول ایــن قانــون خواهنــد  کاالهایــی 

گذشــته اســت. ایــن مســاله  کــه چنــد مــاه از ابتــدای ســال  شــد، در صورتــی 

باعــث بی ثباتــی می شــود. تعــدد قوانیــن و مهلــت نــدادن بــرای انطبــاق 

کــه در بحــث  فعالیت هــای اقتصــادی بــا قوانیــن یکــی از مشــکات اســت 

گــذار در  گــذاری خــودش را نشــان می دهــد. یــک ســرمایه  ریســک ســرمایه 

گــذاری باشــد، مراحــل مختلــف بــرای او  کــه مایــل بــه ســرمایه  هــر زمینــه ای 

گــذاری  کــه ابتــدا تصمیم می گیــرد کــه در این محیط ســرمایه  اینطــور اســت 

گــذاری بــود، بعد بــرای زمینــه و حجــم آن  گــر مایــل بــه ســرمایه  بکنــد یــا نــه. ا

ــرای ســرمایه  ــه اول ب ــراد از مرحل ــات، اف ــرد. در شــرایط بی ثب ــم می گی تصمی

گــذاری ریســک  و ســودهای  گــذاری منصــرف می شــوند. هــر ســرمایه 

خــودش را دارد. ریســک ها تــا حــدی قابــل پذیــرش  و حتــی مهــار هســتند 

گــر از حــدی بیشــتر شــوند، بــه پیــش بینــی بــرای ســود نخواهنــد رســید.  امــا ا

که بخشی از دارایی  صرف هزینه  کردن است  مدیریت ریسک مثل بیمه 

می شــود تــا در صــورت بــروز هــر اتفاقــی، خســارت ایــن کار بــا دارایــی جبران 

گذار خارجی ابزاری اســت برای بیمه  شــود. قانون جلب حمایت ســرمایه 

گر مصادره ملی اتفاق بیافتد،  گذار خارجی از جمله اینکه ا کردن ســرمایه 

دولــت میزبــان مجبــور بــه پرداخت خســارت اســت.  تغییر ناگهانــی قوانین 

گــذاری را پایین. با کاهش  قــدرت ریســک را بــاال می بــرد و شــوق به ســرمایه 

گــر تمایــل  کاهــش پیــدا می کنــد و دولــت هــم ا گــذاری، تولیــد هــم  ســرمایه 

بــه جبــران ایــن کاهــش داشــته باشــد، بــا مشــکات خــاص خــودش مواجــه 

می شــود.

ارزیابــی  چطــور  را  تحریم هــا  دورزدن  در  آزاد  مناطــق  نقــش 

می کنیــد؟

همــه تحریم هــا یــک هــدف را دنبــال می کننــد. از روزهــای اول انقــاب 

کــه البتــه نســبت بــه شــرایط امــروز عمــق  کشــور مــا تحریــم شــد  کــه  اســامی 

کمتــری داشــت، تــا دوران جنــگ تحمیلــی و دفــاع مقــدس و حتــی زمــان 

کــه  فعلــی، همــه یــک هــدف را دنبــال می کننــد و ایــن هــدف ایــن اســت 

هزینــه تولیــد و مبادلــه را بــرای تولیــد کا و خدمــات افزایش دهــد. هر چقدر 

ایــن تحریم هــا ســخت تر و جدی تــر باشــد، بیشــتر هزینه هــای تولیــد را بــاال 

کــه  کنــد بــه حــدی می رســد  گــر افزایــش پیــدا  ــه تولیــد هــم ا می بــرد. هزین

کــردن پــول منــع می شــود، حوالــه  تمایلــی بــه ادامــه کار نیســت. وقتــی حوالــه 

که هزینه نقل و انتقال هم افزایش  گزینه جایگزین اســت  از طریق صرافی 

که  خواهد یافت. اخیرا هم در مصاحبه هایی از مســئولین عنوان شــده بود 

کردیم اما با هزینه باال.  کاری  کردیم"، بله همه  کار  "ما در دوران تحریم همه 

گاهــی اصل کار را از توجیه خارج می کند. فعالیت هایی که  ایــن هزینــه باال 

گــر ایــن  کاال و خدمــات دارنــد، ا از طریــق ایجــاد ارزش افــزوده جنبــه تولیــد 

هزینه هــای بــاال ارزش افــزوده را بــا کاهــش مواجــه کنــد، قابــل قبــول اســت امــا 

کند، قابل قبول نیست.  گر ارزش افزوده را معادل صفر و با زیاندهی روبرو  ا

کــه از طریق فــروش دارایی ثابت و ســرمایه ای مثل  فعالیت هــای اقتصــادی 

گر تحریم هزینه هــا را بــاال می بــرد، تاحدی  نفــت بــه دســت می آینــد، حتــی ا

می توانــد توجیــه پذیــر باشــد و ادامــه پیــدا کنــد. 

گــر در مناطــق آزاد قوانیــن بــه درســتی انجــام شــود و امتیــازات مناطــق آزاد  ا

گــذاری خارجــی بــه ترکیــب درســتی برســد، می توانــد بخشــی از  و ســرمایه 

کند.  کمک  کند و به امر تولید  اضافه هزینه های ناشی از تحریم را جبران 

مناطق 
آزاد الزاما برای 

صادرات نیستند. صادرت 
یک بخش از مبانی اصول 

سرمایه گذاری خارجی 
است
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   نشریه داخلی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس

از سایر مناطق آزاد
 چه خبر ؟

 ۵۴۰ بیمارســتان  احــداث  بــرای  چابهــار  آزاد  منطقــه 
دارد آمادگــی  تختخوابــی 

دبیــر شــورای عالی مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی کشــور در جلســه 
کــه بــا حضــور محســن  کارگــروه اقتصــادی سیســتان و بلوچســتان 
رضایــی معــاون اقتصــادی رییــس جمهــور برگــزار شــد بــا اشــاره بــه 
مشکالت متعدد چابهار درخصوص کمبود امکانات بهداشتی 
گفــت: در صورت همکاری وزارت بهداشــت، منطقه  و درمانــی، 
آزاد چابهار بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی این شهرستان را احداث 

می کنــد.

مجوزهــای ســاخت در منطقــه آزاد کیــش در دو روز کاری 
صــادر مــی شــود

کــردی داریــان، معــاون معمــاری و شهرســازی شــرکت  غالمرضــا 
گفــت: طبــق دســتور سرپرســت  کیــش  عمــران، آب و خدمــات 
ســازمان منطقه آزاد کیش، کاهش زمان صدور پروانه ســاخت به 
دو روز کاری بــا هــدف حمایــت از کســب و کارهــا در منطقــه آزاد 

گرفتــه اســت. کار قــرار  کیــش در دســتور 

برگــزاری دومیــن طــرح دیــدار مردمــی در ســازمان منطقــه 
آزاد ارونــد

مدیــر روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل ســازمان منطقــه آزاد ارونــد 
از برگــزاری دومیــن دیــدار مردمی)میــز خدمــت( مدیرعامــل ایــن 
گفت: این نشست ها در راستای تکریم مردم  سازمان خبر داد و 
منطقه و مسئولیت های اجتماعی این سازمان با رویکرد گفتمان 
چهــره بــه چهــره برای دومین هفته متوالی در محل ســالن همایش 

هــای ایــن ســازمان برگزار شــد. 

زیرســاخت هــا و چالــش هــای پیــش روی توســعه فــرودگاه 
امــام بررســی شــد

بــا حضــور سرپرســت معاونــت حقوقی امــور مجلس و اســتانهای 
وزارت راه و شهرسازی، زیرساخت ها، ظرفیت ها و چالش های 

پیش روی توســعه شــهر فوردگاهی امام خمینی بررســی شــد.

ده هــزار میلیــارد ریال ســرمایه گذاری بخش خصوصــی در 
کو کلنگ زنی شــد  منطقه آزاد ما

کو،   همزمــان بــا ســومین روز از ســفر ســعید محمد بــه منطقــه آزاد ما
کارخانــه تولیــد ســیمان مهــر  عملیــات اجرایــی احــداث  فــاز دوم 
گــذاری ۶۰۰۰  کــو بــا ظرفیــت تولیــد  ۹۰۰ تــن در روز و بــا ســرمایه  ما
میلیــارد ریالــی بخــش خصوصــی و اشــتغالزایی۲۵۰ نفــر بصورت 
مســتقیم و یکهــزار نفــر بصــورت غیــر مســتقیم و احــداث شــهرک 
گــذاری ۴ هــزار میلیــارد ریالی  گلخانــه ای ۲۵ هکتــاری بــا ســرمایه 
بخش خصوصی و اشتغالزایی ۱۵۰ نفر به صورت مستقیم و ۲۰۰ 

نفــر بــه صــورت غیــر مســتقیم در ایــن منطقــه آغاز شــد.

میزبانی بزرگترین جزیره خلیج فارس برای حضور سرمایه 
گــذاران خارجی

سرپرســت ســازمان منطقــه آزاد قشــم در نشســتی بــا ســفیران 
کــره جنوبــی و نیوزیلنــد، ضمــن برشــمردن  کشــورهای جمهــوری 
گردشگری و اقتصادی جزیره  ظرفیت ها و مزیت های طبیعی، 
قشــم از آمادگــی بزرگتریــن جزیــره خلیــج فــارس بــرای میزبانــی و 

گــذاران بیــن المللــی خبــر داد. حضــور ســرمایه 

رالــی  برگــزاری اختتامیــه چهاردهمیــن دوره مســابقات 
آزاد انزلــی کشــور در منطقــه  خانوادگــی  جانبــازان 

چهاردهمیــن دوره مســابقات رالــی خانوادگی جانبازان کشــور که 
کشــور بــه  بــا حضــور نــود خــودرو و ۳۵۰ نفــر از خانــواده جانبــازان 
گیــالن آغــاز شــده بــود با حضــور خانــواده شــهدا و  میزبانــی اســتان 
جانبــازان، مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد انزلــی، مدیــر کل بنیــاد 
گیــالن ،آیــت اهلل شــاه آبــادی رییــس مرکــز  شــهید و امــور ایثارگــران 
پژوهشــی غدیر و مدیرکل ورزشــی و اردویی بنیاد شــهید کشــور در 
مرکــز همایــش ها و نمایشــگاه بین المللی منطقــه آزاد انزلــی به کار 

خــود پایــان داد.

کشــور براســاس مزیت هــای ذاتــی و  نزدیــک بــه ســه دهــه پیــش، نقاطــی از 

پتانســیل های منطقــه ای، بــه عنــوان مناطــق آزاد معرفــی شــدند. بــا نگاهی به 

کــه برخــی از ایــن  مناطــق آزاد ایــران و بررســی ظرفیت هــای آنــان، درمیا بیــم 

مناطــق، از موقعیــت ویــژه و خاص تــری برخــوردار هســتند. بــه جــرات شــاید 

گفــت، منطقــه آزاد ارس بــا دارا بــودن ویژگی هــای منحصربه فــرد و  بتــوان 

کنــار زیرســاخت هاب خــود بحــق لقــب صنعتــی تریــن منطقه  بی بدیــل، در 

کشــد. کشــور را بــا خــود یــدک مــی  آزاد 

طــی ســال های اخیــر ســازمان منطقــه آزاد ارس همراســتا بــا ایجــاد و توســعه 

زیرســاخت ها و همچنیــن بازگردانــدن روح تجــارت و تولیــد بــه منطقــه، 

اقدامــات موثــری را در حــوزه جــذب ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی 

و  افتتــاح  شــاهد  جــاری  ســال  در  کــه  جایــی  تــا  اســت،  داده  انجــام 

بهره بــرداری بیــش از ۱۴۳ پــروژه در ایــن منطقــه بودیــم.

بــه همیــن منظــور بــا بابــک عبــدل نــژاد معــاون اقتصــادی و ســرمایه گذاری 

گاهــی بیشــتر از برنامه هــا،  ــا هــدف آشــنایی و آ ســازمان منطقــه آزاد ارس ب

اهــداف و اقدامــات ایــن ســازمان در راســتای توســعه تولیــد و صــادرات بــه 

ــد. ــه ذیــل می خوانی ک ــو نشســتیم  گفت و گ

لطفا در ابتدای مصاحبه خودتان را معرفی کنید؟

کارشناســی ارشــدمدیریت بازرگانــی  بابــک عبــدل نــژاد هســتم . دارای مــدرک 

گمــرک در واحــد امــور عملیاتــی  کارشــاس  گرایــش صــادرات. ســال 8۴ بعنــوان 

گمــرک ســازمان از  جــذب ســازمان شــدم و ســپس در قســمت هــای مختلــف 

گمــرک و بعــد از آن سرپرســتی  جملــه ســرویس ارزیابــی، درب خــروج، معــاون 

کــه در آن زمــان نــام ایــن واحــد بــه مدیریــت توســعه  گمــرک ســازمان  مدیــرت 

کــرد را عهــده دار شــدم.  تجــارت تغییــر پیــدا 

کــه حــدود 7 مــاه  بعــد از حــدود ســه ســال بــه مدیریــت بازرگانــی منتقــل شــدم 

ــر عهــده داشــتم و دو مــاه اول آن همزمــان سرپرســتی  مدیریــت آن بخــش را ب

گــذاری  را نیــز عهــده دار بــودم. بعــد از آن نیــز  معاونــت اقتصــادی و ســرمایه 

گــذاری را بــر عهــده داشــتم. همزمــان مدیریــت هــای  بازرگانــی و ســرمایه 

ــرمایه  ــادی و س ــاون اقتص ــئولیت مع ــا مس ــان ب ــم همزم ــز ه ــر نی ــال حاض در ح

ــر عهــده دارم. ــز ب گــذاری را نی گــذاری ســازمان، سرپرســتی مدیریــت ســرمایه 

در  امســال  ماهــه  گــذاری محقــق شــده در هشــت  ســرمایه  میــزان 

ــوده  ــزان ب ــه می ــه چ ــته ب گذش ــال  ــابه س ــدت مش ــن م ــا همی ــه ب مقایس

گــذاری هــای انجــام یافتــه در ابتــدای ســال  اســت؟ چقــدر بــا هــدف 

فاصلــه داریــم؟

کــرده بودنــد  در شــاخص هــای اقتصــادی بــرای مــا ۲۱ هــدف بــرای مــا تعییــن 

کــه مــا در همــه آنهــا عملکــرد خوبــی داشــته ایــم و در عمــده آیتــم هــا عملکــرد 

مــا ســبز اســت.

گــذاری  مــا در نــه ماهــه ســال ۱۴۰۰ بالــغ بــر ســی درصــد رشــد در جــذب ســرمایه 

گــذاری مــا در یــک  کلــی جــذب ســرمایه  نســبت بــه ســال ۹۹ داشــته ایــم. رقــم 

کــه مــا امســال در شــش ماهــه بــه ایــن  گذشــته حــدود ۶۴۰۰ میلیــارد بــود  ســال 

ــارد جــذب  ــه ده هــزار میلی ــه ماهــه نزدیــک ب ــم و در ن ــه بودی رقــم دســت یافت

ســرمایه داشــته ایــم.

کننــد.  گــذاری در ارس اســتقبال مــی  گــذاران زیــادی از ســرمایه  امــروز ســرمایه 

گر بتوانیــم مــوارد مربــوط بــه  ولــی مــا مشــکل اساســی مــان زیرســاخت اســت.ا

کنیــم و زمیــن مناســب در اختیارشــان قــرار دهیــم بــه  زیرســاخت هــا را حــل 

کنیــم. گــذار جــذب  راحتــی مــی توانیــم ســرمایه 

در حــال حاضــر ۴۶ تولیــدی واحــد تولیــدی بــه حجــم ۶ هــزار میلیــارد ریــال 

ــادی  کمیســیون اقتصــادی زی ــات  ــم. بعــالوه اینکــه مصوب ــاح داری ــاده افتت آم

گــذاری  ایــن مصوبــات، ســرمایه  هــم داریــم. هرچنــد هنــوز در خصــوص 

کننــد. اینکــه مــی  کــه فعالیتشــان را آغــاز  اتفــاق نیفتــاده ولــی مجــوز داده ایــم 

کــه واقعــا در  کشــور اســت بخاطــر ایــن اســت  گوییــم ارس صنعتــی تریــن منطقــه 

کــه  حــوزه صنعــت اتفاقــات بزرگــی در ارس افتــاده اســت. البتــه ناگفتــه نمانــد 

بعضــی صنایــع در ارس اشــباع هســتند. 

بعضی از زون هایی که در ارس 
طراحی شده اند، در ارس نسبت به آن 

موضوع مزیت نداریم و باید با کاربری هایی 
که تقاضا زیاد است جایگزین کنیم. 

کار  در خصــوص ایــن عــدم نبــود زیرســاخت آیــا اقداماتــی در دســتور 

هســت؟

البتــه ایــن اواخــر ســازمان اقداماتــی خوبــی در ایــن زمینــه انجــام داده اســت. 

کــه بــا قــرارگاه خاتــم االنبیــا بســته شــده اســت، قــرار اســت  بــر اســاس قــراردادی 

قــرارگاه ۴۰۰ هکتــار زمیــن را در ســایت صنایــع ســنگین آمــاده ســازی و بــه مــا 

کــه در ایــن صــورت براحتــی مــی توانیــم تمامــی درخواســت هــای  تحویــل دهــد 

کــه  در حــال حاضــر بســیاری از ســرمایه  کنیــم چــرا  گــذاری را جــذب  ســرمایه 

گــذاران را بخاطــر نبــود برخــی زیرســاخت هــا از دســت مــی دهیــم. 

ــه  ــود. چ ــده ب ــزار ش ــاتی برگ ــی جلس ــیکل ترکیب ــروگاه س ــوص نی در خص

آیــا قــرار اســت ایــن  اقداماتــی از ســوی شــرکت انجــام شــده اســت و 

پــروژه تکمیــل شــود؟

نیــروگاه بــه تنهایــی بــه پــول امــروز حــدود ۱۰ هــزار میلیــارد حجــم ســرمایه 

گــذاری  کل حجــم ســرمایه  گــذاری آن اســت. یعنــی چیــزی حــدود ۲ برابــر 

ــن  ــم ای ــعی داری ــه س ک ــت  ــود داش تی وج ــکال ــری مش ــک س ــته. ی گذش ــال  س

گــذار قدرتمنــد را جــذب  کنیــم. ایــن شــرکت یــک ســرمایه  مشــکالت را حــل 

کــه از لحــاظ مالــی بنیــه ی خیلــی قــوی دارد و ملــزم بــه تولیــد بــرق  کــرده اســت 

اســت. ایــن یــک طــرح بســیار بــزرگ اســت و شــروع فعالیــت ایــن نیــروگاه یــک 

کل اســتان خواهــد بــود.  کار افتخارآمیــز و غرورآفریــن بــرای منطقــه آزاد ارس و 

این کار امسال شروع خواهد شد؟ 

کننــد. اینکــه بگوییــم  کارهــا را شــروع  آنهــا بیشــتر از مــا عجلــه دارنــد تــا بســرعت 

اقدامــی انجــام نگرفتــه اســت درســت نیســت. شــاید در ظاهــر قضیــه بگوییــم 

فقــط تســطیح انجــام شــده  اســت ولــی خــود اخــذ مجــوز محیــط زیســت 

ــرو اخــذ  ــی در بحــث مجوزهــا ، وزارت نی ــرد و حت ــان مــی ب ــاه زم حــدود ۱8 م

کند. خوشــبختانه موارد در حال  مجوز را جزو پیشــرفت فیزیکی محاســبه می 

حــل شــدن هســت.

تــا پایــان ســال چــه تعــداد صنایــع دیگــر بــه چرخــه اقتصــادی ارس 

اضافــه خواهنــد شــد؟ و چنــد شــرکت در حــال احــداث مــی باشــد؟

مــا در حــال حاضــر ۴۶ طــرح آمــاده افتتــاح داریــم. همچنیــن تعــداد ۵۵۲ 

شــرکت دارای پروانــه بهــره بــرداری مــی باشــند و عــالوه بــر آن حــدود ۱۵۰ واحــد 

هــم در حــوزه هــای مختلــف در دســت ســاخت مــی باشــد.

آخریــن چیــزی کــه فکــر میکنــم تیــر خــاص بــه مناطــق آزاد بــود ، همین 

لغــو معافیــت مالیــات بــر ارزش افــزوده بــود کــه در بودجــه بنــدی ســال 

پیــش رو هــم پابرجاســت.در ایــن خصــوص چــه نظــری داریــد؟

مــا در بحــث مشــوق هــای مناطــق آزاد دو موضــوع داشــتیم. یکــی معافیــت 

مالیاتــی و یکــی معافیــت مالیــات بــر ارزش افــزوده. معافیــت مالیاتــی هنــوز 

گــذاران بمــدت بیســت ســال از تاریخ  پابرجاســت  و براســاس مــاده ۱۳ ســرمایه 

بهــره بــرداری معــاف از مالیــات بــر درآمــد و دارایــی هســتند.

یــک مالیــات دیگــر هــم داریــم بــا عنــوان مالیــات بــر ارزش افــزوده و عــوارض 

کــه ایــن بخــش مجموعــا ۹ درصــد بــود.در ایــن  شــهرداری هــا و دهیــاری هــا 

خصــوص اخــذ ایــن مالیــات اوایــل از درصــد پاییــن شــروع شــد. یــک و نیــم 

گذشــته  درصــد، بعــد بتدریــج ســه درصــد و ایــن اواخــر نــه درصــد شــد. ســال 

کــرده بودند.البتــه فکــر مــی  مجلــس، مناطــق آزاد را هــم مشــمول ایــن مالیــات 

گرفتــه بودند مناطــق ویــژه را فراموش  گذشــته چــون تصمیــم عجوالنه  کنــم ســال 

کــرده انــد.  کــرده بودنــد. متاســفانه امســال مناطــق ویــژه  را هــم لحــاظ 

کــه  یکــی از اصلــی تریــن مزیــت هــای مناطــق ویــژه  کــرد  نبایــد فرامــوش 

همیــن بحــث معافیــت مالیــات بــر ارزش افــزوده  بــود .امیــدوارم بــا 

توجــه بــه پیگیــری نماینــدگان حــوزه مناطــق آزاد ایــن موضــوع لغــو یــا 

اصــاح شــود.

بر اساس قوانین و مقرارت برای یک سرمایه گذار داخلی و 

خارجی ما یک مشوق ها و وعده هایی را داده ایم و سرمایه گذار 

هم  بر اساس اینها تصمیم به سرمایه گذاری گرفته است و االن 

وسط کار می گوییم این نمی شود. این نقض آشکار قانون است. 

گذشــته فکــر مــی  کشــور و مملکتــی اتفــاق نمــی افتــد. مــا ســال  ایــن در هیــچ 

کــه  کردیــم اشــتباهی شــده اســت ولــی امســال بــا تصویــب مجــدد آن مــی بینیــم 

کامــال عامدانــه بــوده اســت. اشــتباه نبــوده و 

زیــادی شــرکت های صــوری  تعــداد  آزاد  گفتــه می شــود در مناطــق 

کــه بــه جهــت اســتفاده از معافیت هــای مالیاتــی ایــن  فعالیــت دارنــد 

آیــا اســاس چنیــن چیــزی واقعیــت  مناطــق در آنجــا ثبــت  شــده اند؛ 

دارد؟

کنیــم.  کنتــرل مــی  ایــن یــک تهمــت نــاروا بــرای مناطــق آزاد اســت. مــا خیلــی 

کــه صــرف ثبــت شــرکت منجــر بــه معافیــت مالیاتــی نمــی  واقعیــت ایــن اســت 

کنــار ثبــت شــرکت از مــا مجوزهــای مــن جملــه پروانــه بهره  شــود مــی بایســت در 

کــرده باشــند تــا  بــرداری، پروانــه صنفــی، مجــوز بــازرگان مجــوز فعالیــت اخــذ 

معافیــت مالیاتــی شــامل شــود. حتــی برعکــس آن هــم اتفــاق مــی افتــد شــرکت 

در ســرزمین اصلــی ثبــت شــده اســت ولــی بر اســاس قــرارداد یا مــوردی در اینجا 

کنــد مــا مجــوز مــی دهیــم و بــر اســاس مصوبــات هیــات دولــت و  فعالیــت مــی 

هیــات وزیــران، قــرارداد آن شــرکت در ارس معــاف از مالیــات مــی شــود. 

ک ارس؟ ایــن  چــه خبــر از افزایــش محــدوده تــردد خودروهــای پــا

گذاشــته شــد و  گذشــته جلســه ای  یــک مطالبــه مردمــی اســت؟ ســال 

گویــا اقداماتــی هــم انجــام شــد ولی هیچ اطاع رســانی انجــام نگرفت؟ 

مرخصــی تــردد در چــه وضعیتــی اســت؟

کــه در  کشــورممنوع شــد ولــی برنامــه ای  از ســال ۹7 بحــث واردات خــودرو بــه 

حــال حاضــر پیــش روی مناطــق آزاد اســت ایــن اســت 

کــه انتقــال خــودرو بیــن مناطــق امــکان پذیر باشــد. این 

موضــوع بیــن پلیــس راه، مناطــق آزاد و دبیرخانــه توافــق 

شــده اســت ولــی بصــورت نســف و نیمــه عملیاتــی 

شــده اســت و تابحــال تقریبــا فقــط ۲ مــورد انجــام شــده 

اســت. تــا حــدودی مناطــق آزاد موافــق ایــن موضــوع 

نیســتند چــون از محــل ایــن ماشــین هــا درآمــد دارنــد.

کــه در خصوص افزایــش محدوده  واقعیــت ایــن اســت 

بــا  تــردد خیلــی تــالش شــد. مکاتبــات و جلســاتی 

راهــور  و  اســتان  پلیــس  تامیــن،  شــورای  اســتانداری، 

گرفــت . از طریــق آقــای نریمــان هــم تــالش های  انجــام 

ــت  ــات دول ــادی هی ــیون اقتص کمیس ــه  ــوع را ب ــت و موض گرف ــورت  ــادی ص زی

کمیســیون چنــد جلســه مشــترک بــا منطقــه برگــزار شــد ولــی در  بردنــد و در آن 

نهایــت تصویــب نشــد.

ــوز موافقــت نشــده  ــرار اســت. هن ــرای یــک مــاه برق ــی مرخصــی هــا فعــال ب  ول

ــم. ــرای ۲ مــاه انجــام دهی ــرا ب کــه مجــوز آن ــم  کنی ــی تــالش مــی  اســت ول

کاالی همــراه مســافر  کارگــروه تعییــن ســهمیه  بــه بازدیــد  بــا توجــه   

خروجــی ایــن دیــدار و بازدیــد از ارس چــه بــود؟ آیــا تاثیــری در افزایــش 

ســهمه ارس خواهــد داشــت؟

کاالی همــراه مســافر بــه مناطــق آزاد، دو  کــردن واردات  بــا اجــرای ســهمیه ای 

کاهــش  ســال پیــش ســهمیه تخصیــص یافتــه بــه منطقــه آزاد ارس را ده درصــد 

گذشــته 7۹ میلــون دالر بــود و قــرار بــود امســال هم این  دادند.ایــن ســهمیه ســال 

کاهــش دهنــد ولــی بــا توجــه بــه تعــداد زیــاد اصنــاف ارس امســال  ســهمیه را 

گرفتــه انــد. بــرای مــا 8۰ میلیــون دالر ســهمیه در نظــر 

کنــد ولــی بــا ایــن موضــوع  کــه ســهیمه افزایــش پیــدا  مــا پیگیــر ایــن بودیــم 

موافقــت نشــد. مقــرر شــد ســهمیه مــورد درخواســت مــا از محل ســهمیه مناطقی 

کمتــر اســتفاده شــده تامیــن شــود. خوشــبختانه بــا تــالش و پیگیــری هــای  کــه 

کردنــد. مهنــدس نریمــان بــرای مــا تــا آخــر ســال بیســت میلیــون ســهمیه را ابــالغ 

عمــده مشــکات ســازمان را در توســعه بخش هــای صنعتــی و تولیــدی 

در منطقــه در چــه مــواردی می بینیــد؟

کنــد  کــه قانــون را اجــرا  کســی نیســت  قانــون مناطــق آزاد مشــکلی نــدارد ولــی 

در حقیقــت عــدم اجــرای صحیــح و دقیــق مــاده ۶۵ و عــدم تمکیــن ادارت بــه 

کــه بــر اســاس  اجــرای ایــن مــاده اســت. اداراتــی در مناطــق آزاد مســتقر هســتند 

کننــد و بــه قوانیــن منطقــه آزاد بهایــی نمی  قوانیــن ســرزمین اصلــی فعالیــت مــی 

دهند.

نبــود زیرســاخت هــای مناســب، بروکراســی هــای زایــد و اضافی، صــدور بخش 

کــه در  نامــه هــای مختلــف از عمــده تریــن مشــکالت اســت و یــا قوانینــی 

کننــد. ســرزمین اصلــی تصویــب و بــه مناطــق  آزاد تســری پیــدا مــی 

همچنین سامانه هایی که در آنها مناطق آزاد را پیش بینی نکرده اند. 

نظــر شــما درخصــوص اینکــه مــی گوینــد در مناطــق آزاد بحــث واردات 

بــی رویــه و قاچــاق وجــود دارد چیســت؟ 

کــه  گاهــا بــی انصافــی هــای زیــادی در حــق مناطــق آزاد مــی شــود  متاســفانه 

گمــرکات  کمتــر از یــک درصــد آن از   کشــور  کل واردات  واقعیــت نــدارد. از 

کــه از ایــن میــان، حــدود ۶۰ درصــد ایــن  آذربایجــان شــرقی وارد مــی شــود 

واردات از ســهالن و ۴۰ درصــد از طریــق نــوردوز و جلفاســت. و واقعــا ایــن 

ــز اســت.  کــه از منطقــه ترخیــص مــی شــود بســیار ناچی چهــار دهــم درصــد 

آن ۲۶۰۰  کنــار  کل واردات ارس در طــول ســال 8۰ میلیــون دالر اســت. در 

کــدام حداقــل ۲ نفــر شــاغل  گــر در هــر  کــه ا اصنــاف در ارس فعالیــت دارد 

باشــند بــاالی ۵۰۰۰ نفــر شــغل ایجــاد شــده اســت.

کــه تقریبــا هنــوز ســامان مشــخصی نــدارد، بحــث  یکــی از مــوارد دیگــر 

کــه در منطقــه آزاد ارس بــه  اتحادیــه هــا بــرای صنــوف مختلــف اســت 

کــه  کــه بایــد هنــوز اداره امــور اصنــاف یــا ســاختار دیگــری  آن شــکلی 

آن در  کمبــود  تحــت ایــن عنــوان می باشــد، شــکل نگرفتــه اســت و 

منطقــه آزاد ارس حــس می شــود آیــا در ایــن زمینــه کاری انجام خواهد 

گرفــت؟

کــه مربــوط بــه نحــوه تشــکیل و  مــا چندیــن  بــار در خصــوص اجــرای مــاده 88 

فعالیــت نظــام صنفــی و بــرای  اصنــاف اســت بــا دبیرخانــه شــورایعالی مناطــق 

آزاد مکاتباتــی داشــته ایــم. در طــی چند ســال اخیر چند جلســه در تبریــز برگزار 

کردیــم  و پیگیــری هــای مکــرری هــم داشــتیم. مــاده 88  باید مصوب شــده و از 

کــه  تــا ایــن لحظــه این اتفــاق نیفتاده اســت.  طــرف دبیرخانــه بــه مــا ابــالغ شــود 

کشــورهای  نقــش منطقــه آزاد ارس را در حــوزه تجــارت بین المللــی بــا 

حــوزه CIS  و اوراســیاچگونه ارزیابــی می کنید؟ماهیــت مدیریــت قفقاز 

ــری و  ــود ظاه ــه نم ک ــی  ــات تاپ ــا اقدام ــود ای ــدور ب کری ــن  ــازی ای فعالس

گرفتــه اســت در ایــن حــوزه؟ اجرایــی داشــته باشــد انجــام 

هرچنــد منطقــه آزاد انزلــی بــا توجــه بــه شــرایطش و اینکــه برخــی از مقامــات 

دولــت قبلــی نســبت بــه انزلــی نظرشــان مثبــت تــر بــود  و از طرفــی بــا توجــه بــه 

کاال  اینکــه در منطقــه آزاد انزلــی  از طریــق دریــا وصل هســتند و حجم تبــادالت 

کشــتی بیشــتر اســت، لــذا در بحــث اوراســیا پیــش قــدم شــده اســت و  از طریــق 

چندیــن بــار همایــش برگــزار نمــوده اســت.

ــت و  ــیا ارس اس ــران و اوراس ــن ای ــی بی ــرز زمین ــا م ــیا، تنه ــث اوراس ــی در مبح ول

کاری هــم انجــام دهنــد بــاز هــم نقطه  کشــور هــر  مطمئــن باشــید در هــر نقطــه از 

وصــل ایــران بــه اوراســیا ارس اســت.

بــا حــل شــدن حواشــی بیــن آذربایجــان و ارمنســتان آینــده بــه مســیری پیــش 

کنــد هرچنــد بایــد  کــه جلفــا نقــش زمــان جنــگ خــود را از نــو آغــاز  مــی رود 

کــرده اســت. ریــل ار  کاری  کــم  کمــی هــم  کــه ارس در حــوزه اوراســیا  کنیــم  قبــول 

ســوی مــرز در حــال بازســازی اســت و بــا تکمیــل آن بــه راحتــی به اوراســیا وصل 

کــه از ایــران رد مــی شــود نیــز قطعــا ارس  کریدورهایــی  خواهیــم شــد. در بحــث 

گمــرک در حــال ایجاد اســت و از  نقشــی خواهــد داشــت. حتــی در خداآفریــن 

ایــن طریــق مســتقیما بــه آذربایجــان وصــل خواهیــم شــد و از طریــق آذربایجــان 

کار انجــام خواهیــم داد.  کلــی  هــم 

یکــی از اتفــاق هــای خوبــی کــه در ارس طــی ایــن چندســال اخیــر افتاد 

کننــده بــود. بی شــک  تبدیــل شــدن بخشــی از واردکننــدگان بــه تولیــد 

ایــن اتفــاق بایــد بــا یــک برنامه ریــزی و ایجــاد زیرســاخت های مختلــف 

کــه بســیار ارزشــمند اســت؛  خ داده باشــد  در ایــن منطقــه بــرای تجــار ر

در ایــن خصــوص چــه کمک هــا و مشــوق هایی در منطقه وجــود دارد؟

کننــده  کــه االن در ارس فعــال هســتند، قبــال وارد  کننــدگان البســه  کثــر تولیــد  ا

کردیم  کننده تبدیل شــدند. ما بــا این افــراد صحبت  کــه نهایتــا بــه تولید  بودنــد 

کــه بفکــر تولیــد ایــن اجنــاس باشــند. کنیــم  و بــه ســمتی ســوق دادیــم 

ــه شــده اســت  کــه توســط وزارت بازرگانــی تهی کتــاب و قوانیــن و مقــرارت  در 

گرفتــه نشــده اســت. هــدف از ایجــاد ایــن قوانیــن  تصمیمــی بــه نفــع واردات 

ســوق افــراد بــه ســمت تولیــد اســت. 

کجــا نیســت.  کــه در هیــچ  کنــار آن، مناطــق آزاد تخفیــف ویــژه ای دارنــد  در 

کــه بیشــتر افــراد ایــن موضــوع را نمــی داننــد.  واقعیــت ایــن اســت 

ماده 1۵ و 16 قانون مناطق آزاد

در خصوص تولید، واقعا منحصر بفرد است.

 این قانون در سرزمین اصلی نیست

گمرکــی تخفیــف  و از طریــق ایــن دو مــاده افــراد مــی تواننــد براحتــی از عــوارض 

بگیرند.ایــن واقعــا بــه نفــع خودشــان اســت . بخصــوص در برخــی رســته 

کننــده شــوند از جملــه البســه، لــوازم  کــه افــراد تولیــد  هــا خیلــی بصرفــه اســت 

خانگــی. 

کــرده اســت و مــی خواهــد بــه البســه تبدیــل  کنیــد متقاضــی، پارچــه وارد  فــرض 

گــر مجمــوع ارزش قیمــت تمــام شــده مــواد اولیــه آن ۵ دالر شــود و وقتــی  کنــد. ا

تبدیــل بــه البســه شــد ارزش آن بــه هفــت و نیــم دالر رســید،ارزش افــزوده ایجــاد 

شــده بــرای آن ۲ و نیــم دالر مــی شــود یعنــی پنجــاه درصــد. 

کــه فــرد متقاضــی مــی بایســت بابــت واردات  ایــن یعنــی ۳۲ درصــد عوارضــی 

کند.اینــرا بعنــوان مثــال  کاهــش پیــدا مــی  کنــد پنجــاه درصــد  پارچــه پرداخــت 

کــه متوجــه شــویم بــه انــدازه ارزش افــزوده از ماخــذ  کــردم بــه ایــن معنــی  عنــوان 

گیــرد و ایــن یــک رقــم بســیار بزرگــی مــی شــود. تخفیــف مــی 

منطقــه  آزاد ارس تــا چــه میزان توانســته اســت در توســعه اقتصاد بومی 

نقش داشــته باشد ؟

گــر بخواهیم  کــه بــه ارس آمــدم تعــداد شــرکت ها انگشــت شــمار بود.ا ســال 8۴ 

کرده اســت.  کنیم خیلی پیشــرفت  بــا جلفــای آن زمــان مقایســه 

مواردی که در ماده یک قانون مناطق آزاد قید شده، 
در ارس محقق شده است. 

شاید به آن ایده آل نرسیده ایم ولی نسبت به قبل رشد خوبی داشته ایم. 

خوشبختانه در بحث صنایع پیشرفت خیلی خوبی داشته ایم و تولیدی های 

متنوعی در پنج ســال اخیر به چرخه صنعت ارس اضافه شــده اســت و نســبت 

بــه ســایر مناطــق اصــال قابــل قیــاس نیســیتم. بعضــی واحدهــای تولیــدی واقعــا 

کنــار آن واحدهــای کوچــک هــم هســت. خــاص و تاثیرگــذار اســت. البتــه در 

تنــوع واحدهــای تولیــدی در ارس زیــاد اســت و در زمینــه هــای مختلــف تولیــد 

کشــاورزی، خانگی و...در ارس مســتقر هســتند.  خــودرو، محصــوالت صنعتــی، 

کردیــم و  کنــار ایــن مباحــث زون شــهرک رمــز ارزی را پیــش بینــی  همچنیــن مــا در 

کــه در  کــرده ایــم  کارش را پیــش بــرده ایــم و االن بــرای تولیــد رمــز ارز مجــوز صــادر 

کننــد. ارس مســتقر شــده و فعالیــت خودشــان را آغــاز 

روی هم رفته ارس در همه زون ها  پیشرفت خوبی داشته است. 

بعنــوان ســوال آخــر، با توجه به شــرایط کنونی، چشــم انداز منطقــه آزاد 

ارس را چطــور می بینید؟

ــردی را  ــم؛ ف ــم در نظــر بگیری ــو ارس را بخواهی ــه جل ــر ســرعت حرکــت رو ب گ ا

کــرد. ســپس بــا  کــه ابتــدا مســیری را بــا پــای  پیــاده طــی مــی  در نظــر بگیریــد 

گــر ســرعت مــا را بــا قوانین دســت و پاگیر  دوچرخــه، ســپس پیــکان، بعــد ۴۰۵. ا

کــه مثــال از ۹۰ باالتــر نمــی توانیــد برویــد در آن صــورت ســرعت  محــدود نکننــد 

کنــد. رشــد و توســعه ارس بســرعت رو بــه جلــو حرکــت مــی 

کنیــم. روی  االن مــا پیشــرفت پنــج ســاله را در طــول پنــج مــاه قــادر هســتیم طــی 

کافــی اســت. ریــل افتــاده ایــم و ســرعتمان بــه حــد 

عدم تمکین ادارات به اجرای صحیح
ماده 65 عمده ترین مشکل مناطق آزاد کشور

در 
خصـــــوص افــــــزایــــــش 

ک ارس ها  محدوده تردد پا
خیلی تاش شد. جلسات متعدد 

با کمیسیون اقتصادی هیات دولت 
برگـــزار شـــد ولـــی در نهـــایـــت 

تصــــویب  نشــــــد. 
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نشریه داخلی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس

دیدار محسن نریمان با مدیرعامل شرکت فخر آذربایجان. 	

دیدار محسن نریمان با سرمایه گذار نیروگاه سیکل ترکیبی. 	

دیدار مدیرعامل سازمان با فرماندهان ارتش در خصوص فرودگاه ارس. 	

دیدار محسن نریمان با مدیرعامل شرکت ویالهای کوهستانی ارس. 	

دیدار محسن نریمان با مدیرعامل شرکت صانع شرق. 	

دیدار محسن نریمان با دکتر مقدم در خصوص ایجاد بانک ارزی در ارس. 	

ــه . 	 بازدیــد محســن نریمــان از رونــد عملیــات آســفالت ریــزی جــاده دسترســی ب

کارخانــه فــوالد آذرآبــادگان

مراسم یادبود شهید مدافع سالمت دکتر فدایی برگزار شد. 	

سه انتصاب جدید در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور. 	

عملیات اجرایی 0		 میلیارد تومان طرح توسعه ای در ارس آغاز شد. 	

کید دارد.. 	 استاندار آذربایجان شرقی: دولت بر تکمیل طرح های نیمه تمام تا

نریمان: پیشرفت اقتصادی ارس در گرو تسهیل مسیرهای مواصالتی است. 	

پاشایی: جاده مرند جلفا دروازه دسترسی ایران به اوراسیا است. 	

گاه بــازوی توانمنــد نظــام و مــردم . 	 فرمانــده منطقــه ای قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــا: قــرا

اســت

سرپرست اداره کل حراست سازمان منصوب شد. 	

تور عکاسی از روستای نمنق برگزار شد. 	

گهــی مناقصــه عمومــی ارائــه خدمــات بیمــه هــای تکمیلی بهمــراه بیمــه هــای بازرگانی . 0	 آ

ســازمان منتشــر شد

جنگل نوردی کوهنوردان ارس در جنگل های ارسباران. 		

آغاز ثبت نام عضویت صندوق اعتباری هنرمندان ارس. 		

نائب قهرمانی تیم والیبال کارکنان ارس در مسابقات کارکنان ادارات شهرستان جلفا. 		

نحوه اجرای مسابقات آزاد مهارتی طراحی کیف و کفش بررسی شد. 		

افتتاح یک باب خانه محروم در روستای سیلگرد. 		

یادواره شهدای نیروی انتظامی شهرستان جلفا برگزار شد. 		

جلســه شــورای حقوقــی ســازمان با حضــور مدیرعامــل و مدیران حقوقــی و بازرســی برگزار . 		

شد

ــر دوچرخــه ســواری . 		 ــازده ســکوی قهرمانــی اســتعدادهای برت دوچرخــه ســواران ارس، ی

کردنــد کســب  اســتان را 

برگزیدگان مسابقه سیزده آبان و پویش من یار انقالبم اعالم شد. 		

استاندار: استفاده از ظرفیت قانونی ارس در توسعه اقتصادی استان موثر است. 0	

نمازخانه جدید ساختمان مرکزی ارس به بهره برداری رسید. 		

مشاور دبیر در حوزه طرح تحول مناطق آزاد منصوب شد. 		

آغاز طرح کتاب سالم در روستاهای مرزی ارس. 		

گزارش عملکرد چهارساله ارس منتشر شد. 		

مشکالت طرح آب های مرزی و شرکت های تعاونی تولید روستای ارس بررسی شد. 		

برد تیم فوتبال الچین آراز جلفا در هفته سوم مسابقات لیگ برتر استان. 		

پایان عملیات آسفالت ریزی خیابان 		 متری انتهای سایت صنایع سنگین. 		

برگزاری اولین نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های جهادی کشور. 		

راهکارهای رفع و تسهیل موانع تولید واحدهای تولیدی ارس بررسی شد. 		

فراخوان عضویت انجمن راهنمایان گردشگری ارس منتشر شد. 0	

کارگاه آموزشی شناخت عوامل خسارت زای محصوالت گلخانه ای در ارس برگزار شد. 		

هجدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متفاو در حوزه فوالد برگزار می شود. 		

گــذاری اجــاره یــک بــاب ملــک تجــاری ســازمان منطقــه آزاد ارس در مجتمــع . 		 گهــی وا آ

مشاهیر

فراخوان برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری در تهران. 		

پاشــایی: وزاری امــور خارجــه، کشــاوری و بهداشــت بــه موضــوع بازگشــت صیفی جات . 		

کنند از روســیه ورود 

مراسم ویژه روز دانشجو در دانشگاه پیام نور برگزار شد. 		

مسابقه سفره آرایی شب یلدا برگزار می شود. 		

تور عکاسی از روستاهای دوزال، کردشت، اشتبین و مرزآباد برگزار شد. 		

کــز بهداشــتی درمانــی جلفــا . 		 گردشــگری ارس از مرا بازدیــد معــاون فرهنگــی اجتماعــی و 

بمناســبت روز پرستار

گهی مناقصه احداث و تکمیل پروژه ساختمانی ویزیتور سنتر منتشر شد. 0	 آ

مسابقه نقاشی فرزندان مدافعان سالمت ارس برگزار شد. 		

تور عکاسی دو روزه از جاذبه های طبیعی خداآفرین برگزار می شود. 		

ارس تارال امیر در لیست برترین های صادراتی کشور. 		

اخــذ مجــوز دانــش بنیــان از معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری توســط دو شــرکت فنــاور . 		

ارس

بازدید هیاتی متشکل از مدیران گمرک و پایانه مرزی منطقه ویژه سرخس از ارس. 		

گزارشی از رعایت شیوه نامه های بهداشتی کرونا در ارس)مرز ایران و نخجوان(. 		

رونمایی از سامانه دانش بنیان نانوحباب در ارس. 		

اطالعیه برگزاری نمایشگاه صنعت، برق، مخابرات، آب و فاضالب در تبریز. 		

اعالم برندگان مناقصه. 		

اطالعیه استخدام نیرو در شرکت ارس تارال امیر. 0	

از سامانه دانش بنیان نانوحباب در ارس رونمایی شد. 		

اطالعیه برگزاری کالس داوری درجه 	 والیبال. 		

گهی فروش خانه تاریخی متعلق به سازمان در روستای اشتیبین. 		 آ

فراخوان تولید محتوا با عنوان قهرمان من. 		

اولین مرکز آموزش جوار کارگاهی در ارس راه اندازی شد. 		

عناوین مهمترین  اخبار ماهانه

دیدار های مدیرعامل سازمان در آذر  ماه

بازدید های مدیرعامل سازمان در  آذر  ماه

کشــور ما بســیار مورد بی مهری و بی توجهی واقع شــده اســت.  فرهنگ و لزوم حضور آن در جوامع شــهری 

به ســادگی می توان با توجه به ســرانه های فضاهای فرهنگی در شــهرهای کشــور به این نکته دســت یافت 

کــه میــزان فضاهــای فرهنگــی موجــود در شــهرهای ایــران بــه هیــچ وجه نمی تواند پاســخگوی نیازهــای مردم 

کمک موثری در این راه است.  فعالیت هایی  باشد.تشکیل و حمایت از مکان هایی نظیر فرهنگسرا ها 

گیــرد اصــوال بایــد همگانــی باشــند و در سراســر کشــور همگام شــوند.از ایــن رو  کــن صــورت مــی  کــه در ایــن اما

گیرد  که در آن ،تماس مردم با فرهنگ و فعالیت های فرهنگی آسانی صورت  طراحی و ایجاد فضاهایی 

کند.با توجه  که بدون تشریفات معمول مردم شهر را به درون خود هدایت  الزامی به نظر میرسد.فضاهایی 

که سازمان منطقه آزاد ارس در  گفته شده فرهنگسرای ارس یکی از همین نوع پروژه هایی است  به مطالب 

راســتای افزایش بســتر فعالیت های فرهنگی، هنری و آموزشــی به احداث آن همت گماشــت.

کــه طــی قــراردادی عملیــات اجرایــی آن بــه قــرارگاه خاتــم االنبیــا  ایــن پــروژه یکــی از هفــت پــروژه ای اســت 

گذار شــده اســت و قرار اســت همزمان با شــش پروژه دیگر ظرف مدت ســی ماه تکمیل و به بهره برداری  وا

برسد.

فرهنگســرای ارس  در یکی از نقاط ممتاز منطقه از نظر دسترســی ســایت های ویالیی، آپارتمانی جدید و 

بخش های قدیمی شــهر جانمایی شــده اســت.

که برای بهره برداری از این طرح متصور اســت و با توجه به پیش  با توجه به چشــم انداز 0	 -0	ســاله ای 

بینی جمعیتی منطقه در این پروژه تقریبا تمامی نیازهای آموزشی و رویدادی فرهنگی و هنری لحاظ شده 

است.

ایــن فرهنگســرا در زمینــی بــه مســاحت 				 مترمربع و با مجمــوع زیربنــای 0			مترمربع احداث می شــود 

کــه جزییــات طبقات بــه شــرح زیر اســت:

 زیرزمین: شامل نمازخانه، وضوخانه ، سرویس های بهداشتی ، انبار، پارکینگ، اتاق پشتیبان سالن آمفی 

که در طبقه همکف واقع اســت و اتاق تاسیســات  تئاتر 

که 0			 مترمربع بوده و ســالن 0		 نفری آمفی تئاتر بزرگترین بخش آن را شــامل می شــود.   طبقه همکف: 

همچنیــن کافــی شــاپ و بلــک روم بخش های دیگر این طبقه می باشــند. 

 طبقــه اول: کــه 		0	 مترمربــع بــوده و 	 اتــاق دفتــری جهت اســتقرار انجمن هــای ادبی و هنری در این طبقه 

گالری جهت دایر  کالس های ســاز و آواز و یک باب  در نظرگرفته شــده اســت. همچنین امور مطبوعات، 

نمــودن نمایشــگاههای هنــری و فرهنگــی و نیز ســالن مطالعــه خواهــران و بــرادران بعنــوان دومین کتابخانه و 

گردیده اســت. قرائتخانــه منطقه در این طبقــه طراحی 

گالــری دوم فرهنگســرا،  کــه 0		 مترمربــع بــوده و 	 اتــاق دفتــری جهــت اســتقرار انجمــن هــا،   طبقــه دوم: 

کارگاههــای آموزشــی، آتلیــه عکــس و انیمیشــن از بخــش هــای ایــن طبقــه مــی باشــند.

سالن آمفی تئاتر با ظرفیت 550نفر 	 
گالــری هــای نمایشــگاهی در دو طبقــه مجزا که امــکان برگزاری 	 

نمایشــگاه هــای فــردی و گروهــی هنــری را فراهــم می نماید.
مرکز اقامتی هنرمندان	 
کارگاهها و کالس های آموزشی	 

 	

قرائتخانه	 
تاالر سمینار	 
دفاتــر انجمــن هــا: )از جملــه فیلــم و عکــس، شــعر و ادبیــات، 	 

مطبوعــات، قــرآن و نهــج البالغــه، هنرهــای تجســمی، هنرهــای 
نمایشــی، موســیقی، ســینمای جــوان(

آتلیه عکس و استودیوی تولید انیمیشن	 

||  فرهنگسرای ارس  ||

||||        از مهم ترین ویژگی های کاربری بنای فرهنگسرای ارس:       ||||

حمام تاریخی جلفا
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   نشریه داخلی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس

کارگاه آموزشــی شــناخت عوامل خســارت زای محصوالت گلخانه ای در ارس 
برگزار شــد

کشــاورزی ســازمان منطقــه آزاد ارس و معاونــت بهبــود تولیــدات  کارگاه بــا همــکاری مدیریــت  ایــن 

گلخانــه داران ارس برگــزار شــد. کشــاورزی آذربایجــان شــرقی و بــا مشــارکت  گیاهــی جهــاد 

مشــکالت طــرح آب هــای مــرزی و شــرکت هــای تعاونــی تولیــد روســتای ارس 
بررســی شــد

��بــا حضــور معــاون توســعه تعاونــی هــا، تشــکل هــا و نظــام هــای بهــره داری ســازمان مرکــزی تعــاون 

روســتایی ایــران، مشــکالت و مســائل مربــوط بــه شــرکت هــای تعاونی تولید روســتایی و نیز طــرح آب 

هــای مــرزی منطقــه آزاد ارس بررســی شــد.

اخذ مجوز دانش بنیان از معاونت علمی ریاست جمهوری توسط دو شرکت 
فناور ارس

کربــن پاالیــش ارس و نیــز  مدیــر مرکــز رشــد ارس از صــدور مجــوز دانــش بنیــان بــرای دو شــرکت ویرا

شــرکت واقعیــت ترکیبــی ارس مســتقر در مرکــز رشــد واحدهای فناور ســازمان منطقــه آزاد ارس توســط 

معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری خبــر داد.

دوچرخــه ســواران ارس، یــازده ســکوی قهرمانی اســتعدادهای برتــر دوچرخه 
ســواری اســتان را کســب کردند

دوچرخــه ســواران منطقــه آزاد ارس در مســابقات قهرمانــی اســتعداد هــای برتــر اســتان انتخابــی تیــم 

اســتان جهت حضور در رقابت های قهرمانی کشــور یازده ســکو از پانزده ســکو را از آن خود کردند.

پایان عملیات آسفالت ریزی خیابان 35 متری انتهای سایت صنایع سنگین
معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ارس از پایان عملیات روسازی و آسفالت مسیر 		 متری 

انتهــای ســایت صنایــع ســنگین و دسترســی بــه کارخانــه فــوالد آذرآبــادگان بطــول 00		 متــر و با اعتبار 

		 میلیارد ریال خبــر داد.

از سامانه دانش بنیان نانوحباب در ارس رونمایی شد
همزمــان بــا هفتــه پژوهــش و فنــاوری از ســامانه دانــش بنیــان نانوحبــاب در منطقــه آزاد ارس رونمایی 

ــاژ محصــوالت تولیــدی و 0	  شــد. از مهمتریــن مزیــت هــای ایــن ســامانه افزایــش 0	 درصــدی تن

کلخاتــه ای مــی باشــد. کشــت  کاهــش مصــرف آب در  درصــدی ارزش غذایــی محصــوالت و 

گزارش عملکرد چهارساله ارس منتشر شد
طــی مراســمی از کتــاب "ســیمای تــالش در ســایه تدبیــر، برنامــه ریــزی و اهتمــام در منطقــه آزاد ارس" 

گزارش عملکرد چهار ســاله ســازمان از ســال 		 تا 00		 با تمرکز بر  کتاب حاوی  رونمایی شــد. این 

خالصه عملکرد مدیریتی ســازمان می باشــد.

ارس تارال امیر در لیست برترین های صادراتی کشور

در بیســت و پنجمیــن همایــش روز ملــی صــادرات از شــرکت ارس تــارال امیــر بهمــراه 	 واحــد تولیــدی 

گرفته و به عنــوان صادرکننده ملی  دیگــر از آذربایجــان شــرقی در لیســت برتریــن هــای صادراتــی قرار 

کشــور تجلیل شد.

اولین مرکز آموزش جوار کارگاهی در ارس راه اندازی شد
ک و در شــرکت نــگاران تــرک دوخــت ارس راه  کارگاهــی در حــوزه پوشــا اولیــن مرکــز آمــوزش جــوار 

اندازی شــد. در همین راســتا و به منظور توانمندســازی نیروها برای اشــتغال برای 00	 نفر از کارآموزان 

شــرکت کننــده پــس از طــی دوره فشــرده و کوتــاه مــدت، در همــان کارگاه شــغل ایجــاد خواهــد شــد.

گزیده اخبار منتشره سازمان

و  صنعتــی  ـ  تجــاری  آزاد  مناطــق  شــورایعالی  دبیــر  و  جمهــور  رییــس  مشــاور 

همســایه،  کشــور های  در  ایــران  ســفرای  و  اســتانداران  جمــع  در  اقتصــادی  ویــژه 

شــد. کشــور  آزاد  مناطــق  در  مــرزی  یکپارچــه  مدیریــت  ایجــاد   خواســتار 

گردهمایــی رؤســای نمایندگی هــای جمهــوری اســالمی  ســعید محمــد در دومیــن روز از 

ــور،  کش ــر  ــور، وزی کش ــه و  ــور خارج ــرای ام ــور وزی ــا حض ــه ب ک ــایه  ــور های همس کش ــران در  ای

اســتانداران 		 اســتان مرزی، و رئیس کمیســیون شــورا ها و امور داخلی مجلس برگزار شــد، به 

 ظرفیت هــای موجــود در مناطــق آزاد کشــور و مزایــای مغفــول مانــده در این مناطق اشــاره کرد.

و  کــرد  کیــد  تا کشــور  آزاد  مناطــق  در  مــرزی  یکپارچــه  مدیریــت  ایجــاد  بــر  وی 

و  دارنــد  تداخــل  آزاد  مناطــق  در  مــرزی  مدیریــت  در  مجموعــه   	 از  بیــش  گفــت: 

اســت. شــده  مناطــق  ایــن  از  صــادرات  میــزان  کاهــش  باعــث  تداخــالت   همیــن 

ویــژه  و  صنعتــی  ـ  تجــاری  آزاد  مناطــق  شــورایعالی  دبیــر  و  جمهــور  رییــس  مشــاور 

آزاد را اســتفاده از ظرفیــت  اقتصــادی، تنهــا راه بهبــود وضعیــت صــادرات در مناطــق 

عــدم  افــزود:  و  برشــمرد  کشــور  توســعه  هــای  برنامــه  دائمــی  احــکام  قانــون  مــاده 		 

خلــل  آزاد  مناطــق  یکپارچــه  مدیریــت  اجــرای  در  تنهــا  نــه  قانــون  ایــن  اجــرای 

اســت. داشــته  منفــی  تاثیــر  نیــز  صــادرات  حــوزه  در  بلکــه  اســت،  کــرده   ایجــاد 

کشــورهای همســایه مناطــق آزاد و بــا بهــره  کــرد بــا همــکاری و تعامــل  وی ابــراز امیــدواری 

 منــدی از ظرفیــت هــای هــم شــاهد رشــد و توســعه اقتصــادی در ایــن مناطــق باشــیم.

گفتنی است؛ در این نشست، روسای نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در کشور های 

همســایه و اســتانداران مــرزی، پیشــنهادات و نــکات مــد نظــر خــود را بــه تفصیــل بیــان کردند 

کاری، بــه صــورت جزئــی و مصداقــی،  گروه هــای  و در پایــان روســای نمایندگی هــا در قالــب 

مســائل خــود را بــا اســتان های هــم جــوار کشــور محــل ماموریت مطــرح نمودند.

مشاور رییس جمهور در جمع سفرای ایران در کشور های همسایه مطرح کرد؛ 

|||   توسعه تعامالت فرامرزی در گرو اجرای کامل قانون مناطق آزاد است   ||| 
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شامل فضای پارکی وفراغت  	 

آبنمای باغ ایرانی	 

آبنمای مرکزی	 

کافی شاپ و ...	 

مسیر پیاده 	 

برکه ی سنگی 	 

محل بازی کودکان	 

محل نصب المان و یادمان های شهری	 

محل مکث و تجمع تئاتر خیابانی	 

محل گلخانه  فصلی 	 

کاربری پارکینگ و ....	 

کاربــری برگــزاری غرفــه هــای نمایشــگاهی و 	 

... و  ورکشــاپ هنــری 

دریاچه مصنوعی به وسعت 5000 متر مربع	 

آبشــار طبیعــت بــه وســعت ۲۴00 مترمربــع و 	 

بعــالوه فضاهــای نشــیمن در پیرامــون آبشــار 

۱۲00 مترمربــع

مجموع مساحت پارک طراوت و زندگی :۴/۶ هکتار
این پروژه در دو فاز عملیاتی شده است.

||  پروژه پارک طراوت و زندگی  ||
زا می باشد فاز دوم به مساحت ۴/۴ هکتار در حاشیه میدان عباس میر

فاز اول به مساحت ۲ هکتار در ورودی سایت اداری می باشد:
شــامل: اجــرای  پیــاده گــذر شــهری ومحــل فراغــت بــه طــول 500 متــر بهمــراه اجــرای اســتایرگاردن  بــا 

ســنگ چینــی دکوراتیــو در جــداره شــهری بــه میــزان ۳۷00 مترمکعــب و  مینــی پــارک طــراوت در ورودی 

بــه ســایت  اداری و همچنیــن اجــرای نورپــردازی بــا پایــه هــای روشــنایی ۹ متــری کالســیک کــه بــه بهــره 

بــرداری رســیده اســت.

||  زیبایی های خداآفرین در لنز دوربین عکاسان ||

|  پروا فاطمی| سجاد غیوری| شایان ورمزیاری
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