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عبدالملکی، 
یم تواند اچباهر  را 

سکوی اصدراتی کند
عضو کمیسیون صانیع و ماعدن 
مجلس  در گفتگوی اختاصصی اب 

اچباهراتیمز؛

مانطق آزاد، 
مستقل بامنند

پیشناهداهی وزیر پیشین 
اقتاصد به دبیر جدید شورای اعیل 

مانطق آزاد در گفتگوی اختاصصی 
اب اچباهراتیمز؛

حجت تامم
دبیر  جدید شورای اعیل مانطق 

آزاد کشور  در نخستین سفر 

اساتنی خود به مانطق آزاد، 

اچباهر  را  انتاخب کرد و  از دستور 

ویژه رئیس جمهور برای حل 

معضل احشیه نشینی در 

این شهر، سخن گفت؛



م�ز      وزیــر پیشــین اقتصــاد و عضــو  ا�ی هار �ت ا�ب �چ
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام می گویــد 
مناطــق آزاد کشــور بــا چالش هــای متعــددی 
از جملــه تبدیــل آن هــا بــه محلــی بــرای واردات، 
ایــن  در  ســرمایه گذاری  مزیت هــای  کاهــش 
مناطــق، رقابتــی نبــودن فعالیت هــا و چندیــن 
چالــش دیگــر مواجــه اســت کــه بایــد بــا همــت 
جــدی مســئوالن ایــن مناطــق برطــرف شــوند.
بــا  گفت وگــو  در  جعفــری،  دانــش  داوود 
چالش هــای  تشــریح  بــه  چابهارتایمــز 
دبیــر  عبدالملکــی«،  »حجــت اهلل  پیــش روی 
و  پرداخــت  آزاد  مناطــق  شــورای عالی  جدیــد 
بیــان کــرد: مناطــق آزاد کشــور در حــال حاضــر 
بــه  اســت.  مواجــه  بســیاری  چالش هــای  بــا 
در  آزاد  مناطــق  نخســت،  چالــش  عنــوان 
اســت  صــادرات  توســعه  بــرای  محلــی  دنیــا 
محلــی  گذشــته  در  ایــران  آزاد  مناطــق  امــا 
مناطــق  تبدیــل  بــود.  واردات  توســعه  بــرای 
بــرای  محلــی  بــه  واردات  بــرای  محلــی  از  آزاد 
بــرای تغییــر  بــه برنامــه ای دقیــق و  صــادرات 

دارد. نیــاز  هزینــه  بــه  زیرســاخت ها 
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام عــدم 
رقابــت  عــدم  را  آزاد  مناطــق  دیگــر  چالــش 
مناطــق  گفــت:  و  دانســت  مناطــق  ایــن  در 
کــه  حوزه هایــی  از  بســیاری  در  کشــور  آزاد 
عمــل  رقابتــی  اســت،  فعالیت شــان  محــور 
نمی کننــد و حتــی امــکان دارد هزینــه تولیــد 

در ایــن مناطــق نســبت بــه ســرزمین اصلــی 
بیشــتر باشــد. بــرای مثــال هزینــه اســتخدام 
نیــروی کار در کیــش ممکــن اســت چندبرابــر 
ــه  ــرد ک ــی ک ــد بررس ــد. بای ــتر باش ــران بیش از ته
دارد  وجــود  آزاد  مناطــق  در  مزیت هایــی  چــه 
مراکــز  بــه  را  مناطــق  ایــن  می تــوان  وچگونــه 

کــرد. تولیــد صادراتــی رقابتــی تبدیــل 
کاهشمزیتهایسرمایهگذاری

مناطقآزاد در
وی بــا بیــان ایــن کــه در چنــد ســال گذشــته 
کاســته  آزاد  مناطــق  ازمزیت هایــی  مــرور  بــه 
شــده اســت، یــادآور شــد: بــه تازگــی موضــوع 
ماننــد  آزاد  مناطــق  در  مالیــات  پرداخــت 
یکــی  اســت.  شــده  مطــرح  اصلــی  ســرزمین 
گذشــته،  در  آزاد  مناطــق  مزیت هــای  از 
معافیت هــای مالیاتــی بــود کــه ایــن بــا ایــن 
در  ســرمایه گذاری ها  و  مزیت هــا  تصمیــم 

شــد. خواهــد  کمتــر  آزاد  مناطــق 
زیرســاخت های  تأمیــن  در  دولــت  »نقــش 
مناطــق آزاد« چالــش دیگــری بــود کــه »دانــش 
داد:  توضیــح  آن  بــه  اشــاره  بــا  جعفــری« 
موفــق  و  مشــهور  دنیــا  در  کــه  آزادی  مناطــق 
ــای  ــت هزینه ه ــول دول ــور معم ــه ط ــتند، ب هس
بعــد  و  می کنــد  تامیــن  را  زیرساختی شــان 
بنگاه هــای داخلــی و خارجــی در آنجــا بــه فعالیت 
ایــران  آزاد  مناطــق  در  اتفــاق  ایــن  می پردازنــد. 
خودشــان  بایــد  آزاد  مناطــق  و  نشــد  انجــام 
می کردنــد  تأمیــن  را  زیرســاختی  هزینه هــای 

بنابرایــن زمیــن می فروختنــد، عــده ای زمین هــا 
را خریــداری و بــرای نمونــه مســکن می ســاختند 
نماینــده  زمیــن،  فــروش  محــل  از  ادامــه  در  و 
دولــت در مناطــق آزاد، زیرســاخت ها را تامیــن 
می کــرد. ایــن رویــه بــد نیســت امــا توســعه ایــن 
مناطــق آزاد را محــدود می کنــد. دولــت بایــد در 
ایــن زمینــه وارد شــود، زیرســاخت ها را تأمیــن 
کنــد و سیاســت فــروش زمیــن ماننــد بقیــه 

کشــور باشــد.
تبیینسیاستهایدولت

دربارهمناطقآزاد
دیــدگاه  اقتصــاد،  پیشــین  وزیــر  گفتــه  بــه 
ــرای  ــاره توســعه مناطــق آزاد بایــد ب دولــت درب
شــود  تبییــن  اقتصــادی  بنگاه هــای  و  مــردم 
تصمیــم  آن  اســاس  بــر  ســرمایه گذاران  تــا 
بگیرنــد. دولــت جدیــد هنــوز بیانیــه رســمی در 
ــر  ــت هایش منتش ــق و سیاس ــا مناط ــاط ب ارتب

نکــرده کــه بایــد انجــام شــود.
نظــام  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  عضــو 
کشــورها  از  بســیاری  در  آزاد  مناطــق  گفــت: 
در  فراوانــی  نقــش  امــارات  و  چیــن  ماننــد 
توســعه اقتصــادی کشورشــان داشــته اند. در 
کشــور چیــن مناطــق آزاد همچنیــن در جــذب 
صــادرات  افزایــش  و  خارجــی  ســرمایه گذار 
صنعتــی  صــادرات  دارنــد؛  به ســزایی  نقــش 
چیــن در ســال های اخیــر در مقطعــی حــدود 
۸۰ درصــد از طریــق مناطــق آزاد بــوده اســت.
دانــش جعفــری »بازتعریــف مناطــق آزاد« را  یکــی 

دیگــر از چالش هــای ایــن مناطــق عنــوان کــرد 
بایــد  آزاد  اســتقرار مناطــق  ادامــه داد: محــل  و 
بازتعریف و شــکل کار آنها باید مشــخص باشــد. 
بــرای مثــال منطقــه آزاد کیــش کارکرد گردشــگری 
دارد، قشــم امــکان دارد کارکــرد صنعتــی داشــته 
باشــد و بــرای چابهــار نیز باید کارکردهایــی جذاب 
بتوانــد  خارجــی  ســرمایه گذار  تــا  شــود  تعریــف 
منطقــه آزاد ایــران را بــا عمــان، امــارات، پاکســتان 
و ... مقایســه کنــد و مزیت هــای ســرمایه گذاری 
در مناطــق آزاد ایــران را بشناســد. یکی از ابهامات 
آیــا نیــروی کار خارجــی  موجــود ایــن اســت کــه 
می توانــد بــرای کار بــه مناطــق آزاد ایــران وارد شــود 
و یــا در آنجــا شــرط بــر ایــن اســت کــه از نیــروی کار 

داخلــی اســتفاده کنیــم .
دانــش جعفــری در پایان بر مدیریت مســتقل 
دســتگاه های  هماهنگــی  و  آزاد  مناطــق 
مختلــف در ایــن مناطــق بــرای تصمیم گیــری 
آزاد  مناطــق  دنیــا  در  گفــت:  و  کــرد  تاکیــد 
مدیریــت ویــژه ای دارنــد و بــر اســاس دیــدگاه 
خارجــی  ســرمایه گذار  جــذب  بــه  موجــود 
می پردازنــد. در مناطــق آزاد ایــران، مدیــرت بــه 
صــورت مســتقل طراحــی نشــده اســت و تمــام 
تشــکیالتی ماننــد فرمانــداری، بخشــداری و ... 
کــه در ســرزمین اصلــی اســت، آنجــا هــم وجــود 
مــوارد  از  بســیاری  در  ســازمان ها  ایــن  دارد. 
بــا یکدیگــر هماهنــگ نیســتند. اگــر بــا هــم 
یکدیگــر هماهنــگ شــوند، مدیریــت مناطــق 

شــد. خواهــد  فعال تــر  آزاد، 
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مانطق آزاد، 
مستقل بامنند

پیشناهداهی وزیر پیشین اقتاصد به 
دبیر جدید شورای اعیل مانطق آزاد 

در گفتگوی اختاصصی اب اچباهراتیمز؛

منطقه آزاد چابهار، منطقه دانش بنیان
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عضو کمیسیون صانیع و ماعدن 
مجلس  در گفتگوی اختاصصی اب 

اچباهراتیمز؛
سخنگوی اسزامن منطقه آزاد اچباهر، نخستین سفر  
اساتنی دبیر شورای اعیل مانطق آزاد را تحلیل یم کند... عبدالملکی، 

یم تواند اچباهر  را 

سکوی اصدراتی کند

چرا  راسنه اه درابره 

عبدالملکی، اشتابه یم کنند؟

امــور اقتصــاد و دارایــی  وزیــر  م�ز       ا�ی �ت هار  ا�ب �چ
حجــت اهلل  آبان مــاه،  میانــی  روزهــای  در 
شــورای  دبیــر  ســمت  بــه  را  عبدالملکــی 
عالــی مناطــق آزاد تجــاری - صنعتــی و ویــژه 
اقتصــادی منصــوب کــرد تــا مدیــری جــوان، 
کارآزمــوده و انقالبــی، پویایــی و تحــرک را بــه 

بازگردانــد. ایــران  آزاد  مناطــق 
پــس از انتصــاب عبدالملکــی، برخی رســانه ها 
بــا اســتناد بــه اظهارنظــرش در فضــای مجــازی 
دربــاره مناطــق آزاد، بــه انتقــاد پرداختند و این 
انتخــاب را زیــر ســؤال بردنــد امــا عبدالملکــی 
بــا  را  خــود  فعالیــت  حاشــیه  ها  از  دور  بــه 
تعامــل  از  بی شــک  و  کــرده  آغــاز  جدیــت 
ســازنده ای کــه بــا دولــت و مجلــس دارد بــرای 
تــالش می کنــد. بســیاری  آزاد  رشــد مناطــق 
بــا  مجلــس  نماینــدگان  و  دولتمــردان  از 
حمایــت از دبیــر جدیــد شــورای عالی مناطــق 
موردنظــر  سیاســت های  تــا  امیدوارنــد  آزاد، 
مقــام معظــم رهبــری و قوانیــن در مناطــق آزاد 

ــد.  ــرا درآی ــه اج ب
کمیســیون  عضــو  حســینی ،  ســیدجواد 
صنایــع و معــادن مجلــس شــورای اســالمی 
و  جــوان  مدیــر  »عبدالملکــی«  می گویــد 
توانمنــدی اســت کــه بایــد مناطــق آزاد را بــه 
ادامــه  در  کنــد.  تبدیــل  صــادرات  ســکوی 
نماینــده  ایــن  بــا  چابهارتایمــز  گفت وگــوی 
می خوانیــد. را  یازدهــم  مجلــس  در  مــردم 
شــورایعالی جدیــد دبیــر انتخــاب 
و اقتصــاد امــور وزیــر توســط آزاد مناطــق

میکنیــد؟ ارزیابــی چگونــه را دارای
اگــر  و  کنــد  اعتمــاد  جوانــان  بــه  بایــد  نظــام 
کســب  را  الزم  نمــره  مــوردی  در  شــخصی 
نکــرده باشــد، دلیــل بــر ایــن نیســت کــه در 
موردنظــر  اهــداف  بــه  نتوانــد  دیگــر  جایــی 
دســت یابــد. مــا جنــگ را بــا بیســت ســاله ها 
ســاله ها  شــصت  بــا  را  اقتصــاد  و  بردیــم 
جوانــان  بــه  کــه  نیازمندیــم  پــس  باختیــم 

کنیــم.  اعتمــاد 
هزینه هایــی  اعتمــاد  ایــن  اســت  ممکــن 
داشــته باشــد یــا پیشــرفت الزم بــه تبعــش 
عبدالملکــی  اهلل  حجــت  نشــود.  حاصــل 
در  کــه  اســت  توانمنــدی  و  جــوان  مدیــر 
وزارت تعــاون تــالش خــود را کــرد و نســبت 
بــه بســیاری از وزرای قبلــی، توانمندتــر بــود. 
امیدواریــم بتوانــد در مناطــق آزاد توفیقــات 

آورد. بدســت  خوبــی 
چــه آزاد مناطــق در بایــد »عبدالملکــی«

دهــد؟ قــرار اولویــت در را مســائلی
عبدالملکــی بایــد مناطــق آزاد را بــه ســکوی 
از  بــه ایــن معنــا کــه   صــادرات تبدیــل کنــد 
واردات کاالهــای دســت دهــم  جلوگیــری کند 
و بتوانــد منابــع نقدینگــی جامعه را به ســمت 
مناطقــی  از  می تــوان  ببــرد.  ســرمایه گذاری 
ــای  ــتند، کااله ــم نیس ــه تحری ــار ک ــد چابه مانن
آزاد  مناطــق  نــگاه  کــرد.  تامیــن  اســتراتژیک 
بــه  ســرمایه گذاری  ظرفیــت  کــه  بــوده  ایــن 
وجــود  بــه  را  مالیاتــی  معافیت هــای  دلیــل 
کــه   باشــد  صــادرات  بــرای  پلــه ای  و  آورد 

بــه آن توجــه کنــد. عبدالملکــی بایــد 

میانــی  روزهــای  در  در  چابهــار  آزاد  منطقــه 
هفتــه )چهارمیــن هفتــه آبــان مــاه( میزبــان 
در  آزاد  مناطــق  شــورای عالی  دبیــر  دومیــن 
دولــت ســیزدهم بــود ؛ ســفری کــه دیــدگاه 
ایشــان بــه مناطــق آزاد را روشــن ســاخت و 
نشــان داد کــه عزمــی جــدی بــرای رشــد ایــن 

دارد. اســتراتژیک  مناطــق 
نــگاه  ســفر  ایــن  در  عبدالملکــی  آقــای 
و  حاشیه نشــینی  موضــوع  بــه  ویــژه ای 
اولیــن  در  و  داشــت  مشــکل  ایــن  رفــع 
"اســکان  کــرد.  بازدیــد  مناطــق  ایــن  از  گام 
ــن  ــوم و همچنی ــت و ب ــاس باف ــر اس ــا" ب درج
راه حــل  ســریع ترین  مــردم  زندگــی  قالــب 
ایشــان  توســط  مشــکل  ایــن  ســاماندهی 

شــد. مطــرح 

از  بازدیــد  برنامه  ریــزی،  اســاس  بــر 
زیرســاخت های بهداشــت و درمــان و عــالوه 
ماننــد  توســعه ای  مهــم  پروژه هــای  آن  بــر 
تولیــدی  واحدهــای  از  یکــی  و  پتروشــیمی 
کــه بــه دلیــل مالیــات بــر ارزش افــزوده رونــد 
تولیــدش بــا مشــکل مواجــه شــده بــود ،  بــا 

شــد.  انجــام  ایشــان  حضــور 
در  آزاد  مناطــق  شــورای عالی  جدیــد  دبیــر 
ســفربه منطقــه آزاد چابهــار، در ســه نشســت 
دیــدار  نخســت،  نشســت  یافــت .  حضــور 
بــا صاحبــان فرهنــگ، پژوهــش،  صمیمــی 
دانشــگاه و گردشــگری و همچنیــن دیــدار 

بــا ائمــه جمعــه تشــییع و تســنن بــود. 
فعــاالن  دغدغه هــای  دیگــر،  نشســتی  در 
اقتصــادی و کســب وکار مطــرح و در ادامــه 
ــد.  ــزار ش ــار برگ ــورای اداری چابه ــت ش نشس
در برداشــتی کلــی، نــگاه آقــای عبدالملکــی 
بــا  رســانه ها  در  آنچــه  بــا  آزاد  مناطــق  بــه 
آزاد  مناطــق  بــا  ایشــان  مخالفــت  عنــوان 

اســت. متفــاوت  داشــت،    بازتــاب 

برداشــت  ایشــان  ســخنان  از  عــده ای 
ــدف  ــه ه ــی ک ــته اند در حال ــز داش مغالطه آمی
اســت .  بــوده  آزاد  مناطــق  نقــد  ایشــان 
ایشــان بــه عنــوان یــک نقــاد و شــخصی کــه 
اســت،  کــرده  مطالعــه  آزاد  مناطــق  دربــاره 
شــرط  بــه  امــا  می دانــد  کارا  را  آزاد  مناطــق 

شــود.  اجــرا  درســتی  بــه  قوانیــن  آن کــه 
برگشــت مزیت هــا و معافیت هایــی کــه در 
ابتــدا وجــود داشــته  از  آزاد  قانــون مناطــق 
امــا اکنــون تغییــر کــرده و یــا ضعیــف شــده ، 
مــورد تاکیــد دبیــر جدیــد  اســت و بــر توســعه 
اقتصــاد   ۱۱ بنــد  صحیــح  اجــرای  و  تولیــد 

آزاد تاکیــد دارد. مقاومتــی در مناطــق 
ایشــان مصمــم اســت تــا مــاده ۶۵ احــکام 
دائمــی را اجــرا کنــد و تاکیــد دارد  کــه قانــون،  
قانونــی  مــاده  ایــن  اســت.  فصل الخطــاب 
دربــاره قوانیــن چگونگــی اداره مناطــق آزاد 
اســت و  شــخص اول مســؤل کــه از طــرف 

هیــات  رئیــس  می شــود،  انتخــاب  دولــت 
ــزوم  ــوده و ل ــازمان ب ــل س ــره و مدیرعام مدی
ــن  ــای ای ــر مبن ــدوده ب ــی در کل مح هماهنگ
قانونــدر راســتای اجــرای صحیــح  تاکیــد کــرد.
آقــای عبدالملکــی بــر ایــن بــاور اســت کــه راه 
بــرون رفــت مناطــق آزاد، بــا اجــرای مــاده ۶۵ 
و تعییــن تکلیــف حکمرانــی در مناطــق آزاد 

خواهــد بــود .
بــود  توجــه  قابــل  ایشــان  پیگیــری  مــدل 
و  وزرا  بــا  کــه  خوبــی  ارتبــاط  براســاس  و 
مســئولین بــه ویــژه در بدنــه وزارت اقتصــاد 
حــل  بــرای  ظرفیــت  ایــن  از  می توانــد  دارد، 
بهــره  مناطــق  هــای  چالــش  از  بســیاری 

. د بگیــر
شــده؛  گفتــه  مــوارد  بتواننــد  ایشــان  اگــر 
اجــرای مــاده ۶۵ احــکام دائمــی، بازگشــت 
و  آزاد  مناطــق  بــه  معافیت هــا  و  مزیت هــا 
همچنیــن توســعه تولیــد در مناطــق آزاد را 
از خــود بــه  پیگیــری کنــد، کارنامــه موفقــی 

گذاشــت. خواهــد  یــادگار 

 حسام الدین  یوسفی
فعال رسانه ای 

و سخنگوی سازمان منطقه آزاد چابهار
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م�ز      دبیــر شــورای عالی مناطــق آزاد در  ا�ی هار �ت ا�ب �چ
جمــع مدیرعامــل و فعــاالن اقتصــادی منطقــه 
آزاد چابهــار، شــبهه پراکنــی برخــی رســانه ها را 
مغالطــه دانســت و بــا تاکیــد بــر این کــه قانــون، 
آزاد  مناطــق  در  فعالیــت  فصل الخطــاب 
اســت، گفــت: برخــی قوانیــن تشــویقی مناطــق 
آزاد ضعیــف شــده اســت کــه ایــن قوانیــن را 

تقویــت می کنیــم.
دبیــر  عبدالملکــی  حجــت اهلل  نشســت 
شــورایعالی مناطــق آزاد، امیــر مقــدم مدیرعامــل، 
اعضــای هیــات مدیــره و معاونیــن منطقــه آزاد 
اتــاق  اعضــای  و  اقتصــادی  فعــاالن  بــا  چابهــار 
بازرگانــی منطقــه شــامگاه ۲۴ آبــان مــاه بــا هــدف 
بررســی موانع و مشــکالت در حوزه های مختلف 

در منطقــه آزاد چابهــار برگــزار شــد.
ایــن  ابتــدای  در  آزاد  مناطــق  شــورایعالی  دبیــر 
نشســت بــا ابــراز خرســندی از حضــور در میــان 
فعــاالن اقتصــادی منطقــه آزاد چابهــار اظهــار کرد: 
مقــام معظــم رهبری سال هاســت که به درســتی 
بــر مقولــه »تولیــد« تاکیــد دارنــد و نقــش اثرگــذار 
تولیدکننــدگان و ســرمایه گذاران در پیــش بردن 
در  اســت.  انــکار  غیرقابــل  مقاومتــی  اقتصــاد 
مدت زمانــی که فعالیت در مناطــق آزاد را برعهده 
ــق آزاد را  ــا مناط ــط ب ــراد مرتب ــا اف ــدار ب ــه ام، دی گرفت
بــه صــورت جــدی آغــاز کــرده ام؛ در هفتــه بــه ایــن 
مناطــق ســفر خواهــم داشــت و عــالوه بــر بازدیــد 
بــا همکارانــم، گفت وگــو بــا فعــاالن اقتصــادی 

منطقــه را از اولویت هــای برنامــه ام می دانــم.
برخیرسانهها

باایجادشبهه،مغالطهمیکنند
عبدالملکــی در ادامــه بــه موضــوع هجمــه برخــی 
رســانه ها بــه انتخابــش بــه عنــوان دبیــر شــورای 
عالــی مناطــق آزاد پرداخــت و گفــت: در مدتــی 
کــه بــه عنــوان دبیــر شــواری عالــی مناطــق آزاد 
شــده  مطــرح  شــبهه   ایــن  شــده ام،  منصــوب 
کــه بنــده منتقــد مناطــق آزاد بــوده ام و برخــی 
کســی  نوشــتند  انصــاف  خــوش  رســانه های 
کــه منتقــد برجــام بــوده بــرای مذاکــره فرســتاده 
آزاد  مناطــق  منتقــد  کــه  شــخصی  و  می شــود 

بــوده، مســئول مناطــق آزاد شــده اســت.
مغالطــه  ســخن ها  این گونــه  کــرد:  اضافــه  وی 
منتقــد  و  دانشــگاهی  بنــده  اســت؛  غلــط  و 
ــا انتقــاد بــه دانشــگاه  دانشــگاه هــم هســتم. آی
مفهومــش ایــن اســت کــه می گویــم دانشــگاه 
را تعطیــل کنیــم؟! بایــد دانشــگاه را اصــالح کــرد. 
منتقــد سیســتم بانکــی هــم هســتم و نبایــد 
ــیفته  ــه ش ــی ک ــر کس ــم؟ اگ ــزی باش ــک مرک در بان
سیســتم بانکــی موجــود در بانــک مرکــزی اســت 
مدیریــت آن را برعهــده بگیــرد، سیســتم بانکــی 
درســت نمی شــود. بنــده در مناطــق آزاد تدریــس 
می کنــم و بــرای پایان نامــه  کارشناســی ارشــدم از 
راهنمایی اســاتید مناطــق آزاد بهره مند شــده ام.

مناطقآزادبایدموتورمحرک
اقتصادکشورشود

عبدالملکــی بــا بیــان این کــه مناطــق آزاد ادبیات، 
مبنــای علمــی و تجربــه موفــق در دنیــا دارد و مــا 
ماننــد کشــوری نظیــر چیــن در ایــن  حــوزه پیــش 
نرفته ایــم و انتقــاد از این حیث وجــود دارد، تاکید 
ــادرات،  ــرمایه گذاری، ص ــای س ــد زمینه ه ــرد: بای ک
تولیــد، جــذب ســرمایه گذار خارجــی، تأمیــن مالــی 
طرح هــای ســرمایه گذاری و انتقــال فنــاوری را در 
ایــن مناطــق انجــام دهیــم. بخشــی از آن توســط 
فعــاالن بخــش خصوصــی و مســئوالن قبلــی 
انجــام شــده بــود امــا راه نرفتــه بســیار داریــم کــه 
بایــد بــا کمــک یکدیگــر ایــن مســیر را طــی کنیــم. 
محــرک  موتــور  بایــد  و  می توانــد  آزاد  مناطــق 
اقتصــاد کشــور شــود و مــا بایــد وظیفه مــان را 

ــم. درســت انجــام دهی
ــور  ــس جمه ــه رئی ــه ک ــن نکت ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
روی مناطــق آزاد بســیار حســاس هســتند و در 
ایــن زمینــه دغدغــه دارنــد کــه بایــد تقویت شــود، 
گفــت: بیــن توســعه کمــی و کیفــی مناطــق آزاد 
تفاوت قائلیم و توسعه کیفی اولویت بیشتری 
دارد. حــدود پنــج ســال پیــش کــه بــه مناطــق آزاد 
انتقــاد داشــتم، در حــال تصویب قوانینــی بودند 
کــه البتــه تصویــب هــم شــد، تعــداد مناطــق آزاد 
بیشــتر شــود. بنــده می گفتــم کــه مناطــق آزاد 
فعلــی را تقویت کنیم تا نوبت مناطــق آزاد جدید 

شــود. قانــون گــذار مناطــق آزاد جدیــد را تصویــب 
کــرده و مــا هــم بــه ســرعت ایجــاد می کنیــم و نظــر 

کارشناســی ام کنــار مــی رود.
قــرار  خــود  ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  وی 
گرفتــن دبیرخانــه شــورای عالی مناطــق آزاد ذیــل 
وزارت اقتصــاد بــر اســاس مصوبــه برنامه ششــم 
عــده ای  داد:  توضیــح  و  کــرد  ارزیابــی  مثبــت  را 
معتقــد بودند بــا این مصوبه از جایگاه دبیرخانه 
کاســته می شــود امــا این گونــه نیســت. رئیــس 
منطقــه آزاد بــه تعبیــری رئیــس جمهــور منطقــه 
اســت و بنــده روی مــاده ۶۵ محکــم می ایســتم. 
ایــن موضــوع بــرای مناطــق آزاد بهتــر اســت و 
وزیــر اقتصــاد بــا مــا همراهــی می کنــد. در گذشــته 
نوعــی رقابــت وجــود داشــت و گمــرک، مالیــات و 
ــا  ــد ام ــق آزاد بودن ــب مناط ــازمان ها رقی ــر س دیگ
این مســئوالن امــروز در شــورای معاونیــن وزارت 
ــل  ــرای ح ــر می نشــینند و ب ــار یکدیگ ــاد کن اقتص
موانــع بــه یکدیگــر کمــک می کننــد. ایــن فرصــت 
خــوب ایجــاد شــده اســت و مــا نیــز از ایــن فرصت 
هــا و ظرفیــت هــا بــرای حــل مشــکالت مناطــق 

آزاد اســتفاده خواهیــم کــرد.
ارزی،  حــوزه  چهــار  در  داد:  ادامــه  عبدالملکــی 
گمرکــی، مالیاتــی و اداری بــا مشــکالتی مواجــه 
هســتیم. کمیته هایــی در ایــن حوزه ها تشــکیل 
مشــکالت  حــوزه،  هــر  فعــاالن  کمــک  بــا  و 
مشــخص خواهــد شــد کــه اغلــب قابــل حــل 
اســت. عــالوه بــر آن چهــار ســطح وجــود دارد. 
برخــی مســائل در ســطح دبیرخانــه حل می شــود 
کــه خودمــان بخشــنامه کرده ایــم پــس می تــوان 
آن را اصــالح کــرد. بخشــی در ســطح هیــات دولت 
بهره منــد  اقتصــاد   وزیــر  کمــک  از  کــه  اســت 
می شــویم. بخشــی در ســطح ســتاد هماهنگــی 
خانــدوزی  دکتــر  کــه  اســت  دولــت  اقتصــادی 
آنجــا حضــور دارنــد. بخشــی نیــز در ســطح ســران 
قواســت. مجلــس شــورای اســالمی و همچنین 
فراکســیون مناطــق آزاد مجلــس نیــز همــراه مــا 
هســتند کــه اگــر الزم باشــد بــرای مجلــس الیحــه 
آنکــه  بــرای  ارکان حاکمیــت  تنظیــم می کنیــم. 
بــه مــا کمــک کننــد، آمــاده هســتند کــه از ایــن 

ظرفیــت اســتفاده خواهیــم کــرد.
بــرای  تشــویقی  قوانیــن  »تقویــت 
موضــوع  آزاد«  مناطــق  در  ســرمایه گذاران 
تاکیــد  آن  بــر  عبدالملکــی  کــه  بــود  دیگــری 
کــرد و گفــت: قوانیــن مناطــق آزاد در همــان 
مناطــق،  ایــن  تشــکیل  نخســت  ســال های 
ــرمایه گذاران  ــرای س ــیاری را ب ــوق های بس مش
مشــخص کــرده بــود کــه امــروز نقــض شــده 
اولیــه  قوانیــن  در  کــه  مشــوقی  هــر  اســت. 
مناطــق آزاد ماننــد قانــون چگونگــی اداره ایــن 
مناطــق بــوده و ســپس بــا بخشــنامه  یــا قانون 
حق النــاس  شــده،  ضعیــف  یــا  لغــو  دیگــر، 
قانــون  اعتبــار  بــه  ســرمایه گذار  زیــرا  اســت 
بــا  یکبــاره  و  اســت  کــرده  گــذاری  ســرمایه 
بخشــنامه ای ســرمایه اش در خطــر مــی افتــد. 
کــرد: کمیتــه ای تشــکیل داده ایــم  وی اضافــه 
کــه ایــن قوانیــن و مقــررات را بررســی کنــد. اگــر 
قانونــی مزیت هــا را ضعیــف کــرده و یــا از بیــن 
بــه  و  کــرده  تنطیــم  الیحــه  حتــی  اســت،  بــرده 
مجلــس می بریــم و تــا تصــوب شــدن، پیگیــری 
می کنیــم. بایــد مزیت هــا را بــه مناطــق بازگردانیــم 
ــه  ــت ب ــد بازگش ــم عالقه من ــرمایه گذاران ه ــا س ت

ایــن مناطــق باشــند .
دبیــر شــورای عالــی مناطــق آزاد همچنیــن دربــاره 
موضــوع کســب و کار در مناطــق آزاد بیــان کــرد: 
برای مــان  آزاد  مناطــق  در  کار  و  کســب  فضــای 
آقــای  نمونــه  بــرای  اســت.  جــدی  مســاله ای 
مقــدم بــه عنــوان مدیرعامــل منطقــه آزاد چابهار، 
رئیــس جمهــور ایــن منطقــه هســتید و کســوت 
آن را بــر َتــن کنیــد و موانــع را برطــرف ســازید. بــرای 
مثــال مجوزهــا در ســریع ترین زمــان صــادر شــود 
و کارمنــدان خــود را بــه متقاضــی برســانند. بــا 
همکارانتــان تمــام فرآیندهایــی کــه تولیدکننــده 
را  بــا آن مواجــه هســتند  و فعــاالن اقتصــادی 
مشــخص کــرده و ضوابــط زائــد را حــذف کنیــد. 
کارآفریــن، تولیدکننــده و کارفرمــا نبایــد درگیــر 
سیســتم کارمنــدی نشــوند. گاهــی قوانینــی را 
بــرای جلوگیــری از ضــرر و  خطــری وضــع می کنیــم  

ــت. ــتر اس ــرر آن بیش ــا ض ام

دبیر شورای اعیل مانطق آزاد کشور در نشست اب فاعالن اقتاصدی اچباهر 
از رویکرد راسنه اه نسبت به مسئولیت جدیدش، انتاقد کرد

مانطق آزاد نایز به اصالاحت دارد
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بــر ســاخت  آزاد و ویــژه اقتصــادی کشــور 
کــرد  تاکیــد  نیــز  چابهــار  جدیــد  فــرودگاه 
جــذب  بــرای  فــرودگاه  ســاخت  گفــت:  و 
از ضرورت هــای  گــذار و گردشــگر  ســرمایه 
مهــم بــرای توســعه و آبادانــی هــر منطقــه 
اســت و تــاش می کنیــم موانــع ســاخت 

کنیــم. آغــاز  را  اقدامــات  و  مرتفــع  را  آن 
در  فــرودگاه  ســاخت  کــرد:  تصریــح  وی 
چابهــار بــرای جــذب ســرمایه گــذار در ایــن 
موانــع  امــا  اســت  مهــم  بســیار  منطقــه 
و  شــده  آن  ســاخت  عــدم  ســبب  فنــی 
درصــد  هشــت  تنهــا  اخیــر  ســالهای  در 
خیلــی  البتــه  کــه  دارد  فیزیکــی  پیشــرفت 

اســت. ناچیــز 
مــرز  منفصــل  منطقــه  بــه  عبدالملکــی 
ریمــدان بــه منطقــه آزاد چابهــار اشــاره کــرد 
و گفــت: ایــن محــدوده مصوبــه مجلــس 
شــورای اســامی اســت کــه بــزودی طراحــی 
و  نقــل  و  حمــل  ترانزیــت  و  انجــام  الزم 
تبــادل کاال و مســافر و توســعه و آبادانــی را 

در ایــن محــدوده شــاهد خواهیــم بــود.
معیشــتی  وضعیــت  و  رفــاه  ارتقــای  وی 
آزاد،  منطقــه  محــدوده  در  ســاکن  مــردم 
بیــن  و  کاال  ترانزیــت  و  صــادرات  توســعه 
اصــل  ســه  را  آزاد  مناطــق  کــردن  المللــی 
مهــم در ارتقــای جایــگاه و توســعه مناطــق 
برنامه هــای  و  کاری  اولویت هــای  از  و  آزاد 

مهــم خــود در مدیریــت جدیــد مناطــق آزاد 
عنــوان کــرد.

ویــژه  و  آزاد  مناطــق  شــورای عالی  دبیــر 
بایــد  اینکــه  بیــان  بــا  کشــور  اقتصــادی 
مــردم ســاکن در منطقــه آزاد از نخســتین 
افــراد منتفــع از مزایــای ســرمایه گــذاری و 
امکانــات رفاهــی باشــند ادامــه داد: تولیــد 
قصــد  بــه  تجــارت  و  صــادرات  قصــد  بــه 
صــادرات موجــب رونــق و جهــش تولیــد و 
اشــتغالزایی می شــود و همچنیــن ایجــاد 
و  تفاهم نامــه  و  مشــترک  آزاد  مناطــق 
قراردهــای مختلــف نیــز بــه توســعه مناطــق 

می کنــد. کمــک 
کــردن  اجرایــی  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 

رویکردهــا و منویــات رهبــر معظــم انقــاب 
و دولــت در کنــار ایــن برنامــه هــا اجرایــی 
دســتاوردهای  بــه  بتوانیــم  تــا  می شــود 

کنیــم. پیــدا  دســت  مهمــی  و  ســریع 
هــزار  هشــت  کــرد:  تصریــح  عبدالملکــی 
نفــر در مناطــق آزادکشــور مشــغول بــکار 
از تجربیــات و فعالیت هــای  کــه  هســتند 
امیدواریــم  و  هســتیم  بهره منــد  آنهــا 
و  عمــل  موفــق  بتوانیــم  هــم  کمــک  بــا 
عملکــرد  و  جایــگاه  بــه  را  آزاد  مناطــق 
ــدی  ــتم کارمن ــک کنیم.سیس ــی نزدی واقع
نشــوند. گاهــی قوانینــی را بــرای جلوگیــری 
از ضــرر و  خطــری وضــع می کنیــم  امــا ضــرر 

اســت. بیشــتر  آن 

مناطــق  شــورایعالی  دبیــر  م�ز       ا�ی �ت هار  ا�ب �چ
گفــت:  کشــور  اقتصــادی  ویــژه  و  آزاد 
رئیــس جمهــور بــرای ســاماندهی مناطــق 
بهره منــدی  و  چابهــار  نشــینی  حاشــیه 
مــردم از مســکن مناســب، امکانــات آب و 
ــند  ــدور س ــت و ص ــه و بهداش ــرق، مدرس ب
مالکیــت دســتورات ویــژه ای را صــادر کــرده 
کــه ایــن دســتورات در حــال انجــام اســت.
بازدیــد  حاشــیه  در  عبدالملکــی  حجــت 
از مناطــق حاشــیه نشــین چابهــار گفــت: 
نخســتین  موضــوع  اهمیــت  دلیــل  بــه 
چابهــار  شــهر  نشــینی  حاشــیه  از  بازدیــد 
در  حضــور  بــا  نزدیــک  از  و  شــده  انجــام 
بافــت فرســوده شــهر و حاشــیه آن بازدیــد 
و در جریــان مســائل و مشــکات هــزاران 
در  ســخت  شــرایط  در  کــه  مــردم  از  نفــر 
ســکونتگاه های نامناســب و کپــر زندگــی 

گرفتــم. قــرار  می کردنــد، 
وی تصریــح کــرد: متاســفانه در بافــت شــهر 
و حاشــیه شــهر چابهــار به عنــوان بزرگترین 
بنــدر اقیانوســی ایــران و بــا قابلیــت تجــاری 
راهبــردی،  منطقــه ای  و  بــاال  اقتصــادی  و 

کپــر  در  اولیــه  امکانــات  بــدون  مــردم 
ســکونت دارنــد بنابرایــن بــا حضــور در ایــن 
منطقــه بــا حضــور اعضــای شــورای اســامی 
، شــهرداری، مســووالن حــوزه زمیــن و  شــهر
مســکن و اعضــای شــورای اداری مقــرر شــد 
اقدامــات مناســب بــرای رفــاه مــردم ایــن 

ــود. ــام ش ــق انج مناط
ویــژه  و  آزاد  مناطــق  شــورایعالی  دبیــر   

اقتصــادی کشــور بــا اشــاره به ســفر پارســال 
خاطرنشــان   ، چابهــار بــه  جمهــور  رئیــس 
یک هــزار  مســکونی  مجموعــه  یــک  کــرد: 
واحــدی در مناطــق حاشــیه نشــین چابهــار 
در حــال ســاخت اســت کــه بــا پیشــرفت 
۴۰ درصــد بــزودی آمــاده تحویــل بــه مــردم 
ایــن  ســاماندهی  آن  عاوه بــر  و  می شــود 
مناطــق و بهره منــدی از امکانــات اولیــه نیــز 

در حــال برنامــه ریــزی و انجــام اســت.
منطقــه  مدیرعامــل  بــا  داد:  ادامــه  وی 
الزم  دســتورات  و  هماهنگــی  آزادچابهــار 
حــوزه  در  مــردم  مشــکات  تــا  شــد  داده 
تــا  مرتفــع  را  مالکیــت  ســند  و  آب  بــرق، 
مــردم بتواننــد بــه خوبــی در ایــن مناطــق 

باشــند. داشــته  ســکونت 
عبدالملکــی تصریــح کــرد: بــا شــهرداری و 
شــورای اســامی شــهر نیــز هماهنگــی الزم 
انجــام شــد و قــرار اســت کوچــه، خیابــان و 
ســایر زیرســاخت های الزم را بــا هماهنگــی 
ریــزی  برنامــه  و  مشــخص  آزاد  منطقــه 
کننــد تــا مشــکات مــردم ایــن منطقــه بــه 

حداقــل برســد.
دســتگاه های  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
مختلــف اجرایــی باید با هماهنگی هــم برای 
ــار  ــهر چابه ــینی ش ــیه نش ــاماندهی حاش س
تــاش کننــد تــا ســریعا شــاهد امکانــات الزم 
زندگــی باشــیم، افــزود: رهبــر معظــم انقــاب 
بــرای توســعه ســواحل  رئیــس جمهــور  و 
بــزرگ  ح هــای  طر و  دارنــد  تاکیــد  مکــران 

اجراســت. زیرســاختی در حــال 

اسخت 
فروداگه 

اچباهر، 
از انن شب، 

واجب تر!
عبدالملکی، دبیر شورای اعیل مانطق آزاد کشور در احشیه سفر به منطقه آزاد اچباهر  

بر  اسخت فروداگه در اچباهر باخطر جذب سرامیه گذار اتکید کرد

دبیر شورای اعیل مانطق آزاد کشور  یم گوید رئیس جمهور برای اسامندهی مانطق احشیه نشین اچباهر  و  بهره مندی 

مردم از مسکن مانسب، اماکانت آب و برق، مدرسه و بهداشت و صدور سند املکیت دستورات ویژه ای را اصدر کرده است

نسخه رئیس جمهور برای احشیه نشینی اچباهر
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اتصــال گویــد: مــی اقتصــادی همــکاری ســازمان  دبیــرکل
بــهراهآهــنسراســرسملــیوبیــنالمللــی منطقــهآزادچابهــار
مــیتواندســطحهمــکاریهــایاقتصــادیدرونمنطقــهای

،چشــمگیری،ارتقــادهــد. ســازماناکــورابــهطــرز
،حجــمدادوســتدهــای حــالحاضــر خســروناظریگفــت:در
اعضــایســازمانرااقنــاعنمــی درونمنطقــهاکــو،هیــچیــکاز
فقــط ــایکدیگــر ــوب کنــدچــونتمــامحجــمتجــارتاعضــایاک
کشــورهای هشــتدرصــدتجــارتبیــنالمللــیاعضــابــادیگــر

جهــانراشــاملمــیشــود.
تجــارت حجــم 2025 ســال افــق  در تــا داریــم بنــا افــزود: وی
بــاتــامیــزان15درصــد درونمنطقــهایاعضــایاکــوبــایکدیگــر

دهیــم. ازفایــش
ادامــهبــاتوجــهبــهپتانســیلهــای دبیــرکلاکــوهمچنیــندر
پتانســیل ایــنمنطقــه کــه گفــت:همــهمــیداننــد ، چابهــار
عــدم فعلــی،  چابهــار ضعــف نقطــه امــا دارد باالیــی  بســیار
همچنیــن و سراســری آهــن راه شــبکه بــه آن ریلــی اتصــال
نداشــتنزیرســاختهــایدرســتودرمــانجــادهایاســت.
،ظرفیــتهــایهنگفتــی خســروناظــریتصریــحکــرد:چابهــار
دربــرایگســترشهمــکاریهایتجــاری،ترانزیتیولجســتیکی

دارد. اعضــایاکــوبــایکدیگــر
ســفیر قربانــف، احمــد پیــش چنــدی ، دیگــر ســوی  از
-زاهــدان چابهــار ترکمنســتانگفتــهبــودکــهتکمیــلکریــدور
ترانزیتــیقــوی،  یــکمحــور بــهعنــوان -بیرجنــد-ســرخس
اقتصــادیشــدنحمــلکاالبــهکشــورهای نقــشمهمــیدر

دارد. میانــه آســیای
مدتــی  نیــز ارمنســتان  ســفیر آواگیانریــال آرســن همچنیــن
تصریــح ــامســئولادارهمنطقــهآزادچابهــار ب دیــدار پیــشدر
اســت متصــور روشــنیبــرایچابهــار کــردهبــودکــهچشــمانداز
وایــنمنطقــهمیتوانــدمســاعدتوهمــکاریکنــدتــابتوانیــم

اقتصــادیتقویــتکنیــم. نظــر روابطمــانرااز
مــوردامکانــات ویاضافــهکــردهبــودکــهانجــاممطالعــاتدر
بــرایتوســعهروابــطاقتصــادیبیــن وظرفیــتتجــاریچابهــار
داردودولــت یــروانقــرار کار  دســتور ایــرانوارمنســتاندر
بیــن روابــط طریق،توســعه ایــن  از کــه دارد بنــا وی متبــوع

بــهنتیجــهبرســاند. را ایــرانوارمنســتان هندوســتان،

اتاصل اچباهر به 

راه آهن سراسری، 

اسزامن اکو را 

متحول یم کند

رئیــس شــافعی، غالمحســین
اتــاقبازرگانــیایــراندرنشســت
مشــترکبــاهمتــایروســیخــود
اعــالمکــرد:بــراســاسآمــارحجــم
درســال روســیه و ایــران تجــارت
دالر میلیــارد چهــار حــدود 2021
بــودهاســتکــهنســبتبــهســال
چشــمگیری رشــد بــا گذشــته
مواجــهبــودهاســت،لــذاالزماســت
باتوجــهبــهعالقهمنــدیمقامــات

جهــت در کشــور دو عالیرتبــه
شناســایی و روابــط گســترش
فرصتهــایموجــوددردوکشــور
گامهــایعملیاتیهماننــدحضور
بزرگتریــنهیئــتتجــاریروســیه
ایــران در گذشــته ســال 20 در

شــود. برداشــته
بایــد اینکــه بــر تأکیــد بــا وی 
جهــت در الزم همکاریهــای
کشــور دو تجــاری موانــع رفــع
امضــای گفــت: شــود، برداشــته
توافقنامــهتعرفــهترجیحــیایــران
ــهاوراســیاخــطجدیــدی ــااتحادی ب
رادرگســترشروابــطتجــاریایــران
بــاکشــورهایمنطقــهایجــادکــرده
اســتوبــااجراییشــدنتجــارت
اتحادیــه کشــورهای و ایــران آزاد
موانــع از بزرگــی بخــش اوراســیا

میشــود. حــل تجــاری
رئیــساتــاقبازرگانــیایــرانافــزود:
و غــرب شــرق- کریــدور از ایــران
اســتفادههای میتوانــد چابهــار
مهمــیدرزمینهســازیهمــکاری
ماننــد کشــورهایی بــا تجــاری
هنــدوکشــورهایعضــواتحادیــه
دهــد. انجــام اوراســیا اقتصــادی
درانتظاراجراییشــدنتوافقنامه

تجــارتآزادبــاایران
اتــاق رئیــس کاتریــن، ســرگی
فدراســیون صنعــت و بازرگانــی
همایــش ایــن در هــم روســیه
اظهــارکــرد:مســیردســتیابیبــه

میــان دالری میلیــارد ۴0 تجــارت
و شــده طراحــی روســیه و ایــران
فعــاالناقتصــادیدوطرفمنتظر
اجراییشــدنتوافقنامــهتجــارت

هســتند. آزاد
ویازتــالشبــرایتوســعهروابــط
بیــنتجــارایرانــیوروســیســخن
کــرد:تصمیماتــی تأکیــد و گفــت
افزایــش بــرای روســیه اتــاق در
ســطحمناســباتبــاطــرفایرانــی

طراحــیوبیــشاز100نفــررادرایــن
ســفرهمــراهکردیــمتــابگوییــمکــه
بیشترشــدنروابــطبــاایــرانتــاچــه

حــدبــرایروســیهمهــماســت.
کاتریــنحضــورایــنتعــدادتاجــر
رکــورد یــک را ایــران در روســی
کــرد:فعــاالن برشــمردوتصریــح
منتظــر طــرف دو اقتصــادی
اجراییشــدنتوافقنامــهتجــارت
۴0 چشــمانداز و هســتند آزاد
در خــود بــرای را دالری میلیــارد
ارتبــاطبــاایــراندرحوزههایتــک،
غیــره و گردشــگری کشــاورزی،

کردیــم. طراحــی
شــمال- کریــدور توســعه او
جنــوبرابســیارضــروریخوانــدو
آمادهشــدنزیرســاختهادرایــن

شــد. خواســتار را بخــش
همــکاریایــرانوروســیهدرحــوزه
داوریدرچارچوباســتانداردهای

جهانی
نایبرئیــس چوبــاروف، وادیــم
صنعــت و بازرگانــی اتــاق
فدراســیونروســیه،آشــناییتجار
و حقوقــی موضوعــات بــا ایرانــی
قانونــیحاکــمبــرروســیهرامهــم
ایــن بــه اســتناد بــا و دانســت
قوانیــنخاطرنشــانکــرد:مدارکــی
آن  از بایــد  تجــار کــه دارد وجــود
ــا اســتفادهکننــدوایــنمــدارکبن
بــازارمتفــاوتاســت.پــس بــههــر
و آشــناییبــاقوانیــنبــرایتجــار

ضــرورت بســیار ســرمایهگذاران
دارد.

او، اظهــارات اســاس بــر
کارشناســانحقوقیدرروسیهبه
صــورتمســتمرقوانیــنرابررســی
کــردهوهرکــدامکــهنیازمنــداصالح
مــورد و شناســایی را هســتند

میدهنــد. قــرار بازنگــری
چوبــاروفقوانیــنمنطقــهایرانیز
روســیهمتنــوعبرشــمردکــههــر در

آنهــابایــدازســویفعاالن کــداماز
اقتصــادیمــوردتوجــهقــرارگیرد.

تازگــی بــه روســیه کــرد: اعــالم او
قانونــیتجــاریحاکــمبــرمنطقــه
کریمــهرامــوردارزیابــیوبازنگــری

اســت. داده قــرار
روســیه اتــاق نایبرئیــس
1200 تــا 1000  صــدور از همچنیــن
کوویــد شــرایط بــا مرتبــط ســند
1۹و۸00ســنددرشــرایطاضطــرار
ســخنگفــتکــهبایــدمتناســببا

شــوند. بازنگــری شــرایط
اســناد ایــن  صــدور او  بــاور بــه
روســیه توانمندیهــای  بیانگــر
مدیریــترونــدتجارتاســت. در
فدراســیون اتــاق نایبرئیــس
فعالیتهــای دربــاره روســیه
ســطح کــهدر داوریایــنکشــور
میشــود انجــام بینالمللــی
گفــت:ایــنامــکانرافراهــم نیــز
ــهکمــکدادگاههــای ــاب ــمت کردی
و رفتــه بینالمللــی حکمیــت
یــاری دقیــق احــکام  صــدور بــه

برســانیم.
اوهمــکاریبیــنایــرانوروســیه
چارچــوب در را داوری زمینــه  در
اســتانداردهایبینالمللــیمهــم
این امــکانفعالیــتدر خوانــدواز

زمینــهســخنگفــت.
از گزارشــی ادامــه  در چوبــاروف
مراکــز فعالیتهــای مجمــوع
داد. ارائــه روســیه داوری فعــال

اچباهر؛ کلید واژه  مهم 

هامیش تاجری ایران و روسیه 

اچباهر اتیمز از احل و هوای مهمترین دورهیم
 بخش خصوصی دو کشور ، گزارش یم دهد

خسرون انظری، ماعون پیشین 
وزیر اخرجه اتجیکساتن و دبیر کل  

فعیل اسزامن هماکری اقتاصدی اکو  از 
اهمیت اتاصل اچباهر به شبکه راه آهن 

سراسری یم گوید
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انقــالب مســکن بنیــاد مدیــرکل
بلوچســتان و سیســتان اســالمی
حاشــیه در زمیــن قطعــه 250 گفــت:
افــراد بــه ســالجاری در چابهــار شــهر
دارایســابقهســکونتدرایــنمناطــق
انقــالب مســکن بنیــاد ســامانه در کــه
بودنــد، کــرده نامنویســی اســالمی

شــد. واگــذار
زمیــن واگــذاری افــزود: بیــک مصطفــی
خدمــات دیگــر از بیبضاعــت افــراد بــه
کــه بنیــادمســکنمحســوبمیشــود
فاقــد کــه افــرادی اقــدام ایــن قالــب در
ــغبســیارناچیــزی ــامبل زمیــنهســتندب

بنیــاد ایــن ســامانه در نامنویســی بــا
بــه اراضــی ایــن و زمیــنشــده صاحــب
وســند واگــذار آنهــا بــه قطعــی صــورت
میشــود. داده تحویــل افــراد بــه هــم

ویافــزود:اســتقبالمــردمازاقدامــات
ســاماندهی طــرح در مســکن بنیــاد
بــوده مطلــوب چابهــار شــهر حاشــیه
کــهازمصادیــقآنمیتــوانبــهتعریــض
دریافــت رمیــن، روســتای در معابــر
واگــذاری و ســاماندهی تســهیالت،

کــرد. اشــاره اراضــی
انقــالب مســکن بنیــاد مدیــرکل
بلوچســتان و سیســتان اســالمی

واحدهــای بهســازی بــه اشــاره بــا
چابهــار شــهر حاشــیه در مســکونی
مســکن بهســازی حــوزه در گفــت:
و تســهیالت نیــز شــهر ایــن حاشــیه
وامهــایروســتاییبــرایمقــاومســازی
تاکنــون بطوریکــه شــده پیشبینــی
تســهیالت و انجــام قــرارداد انعقــاد 111
۳0 بالعــوض و میلیــون 100 مبلــغ بــه
میلیــونتومــانازمحــلاعتبــاراتســال

اســت. شــده پرداخــت گذشــته
ویتصریــحکــرد:همچنیــن۳00ســهمیه
تومــان میلیــون اعتبــار200 بــا جدیــد
بــه تومــان میلیــون ۳0 بالعــوض و

بهســازیمســکنحاشــیهشــهرچابهــار
ــزودیکارمعرفــی ــهب ــهک اختصــاصیافت

میشــود. آغــاز عامــل بانکهــای بــه
بیــشاز کــرد: تصریــح مــداح بیــک
یکهــزارهکتــاراززمینهــایروســتاهای
کمــب،عثمــانآبــاد،رمیــن،احمــدآبــاد
تحــت چابهــار شهرســتان ســر بــل و
مالکیــتبنیــادمســکنانقالباســالمی
اســتکــهبــااســتقرارســتادســاماندهیو
یــگانحفاظــتازاراضــیدرحاشــیهایــن
شــهر،بنیــادمســکنهــمپــایکارآبادانــی
ایــنمناطــقبــامراقبــتشــبانهروزیاز

میکنــد. مراقبــت ملــی اراضــی

ســواحل توســعه شــورای اجرایــی دبیــر
مکــران توســعه بحــث گفــت: مکــران
اولیــنبــاردرســال1۳۸۷وپــسازآنکــه
ازایــنمنطقــهبــه رهبــرمعظــمانقــالب
شــروع بردنــد نــام پنهــان گنــج عنــوان
شــدامــامجموعــهاقدامــاتدولــتهــای
قبلــیتناســبیبــاخواســتهرهبــریدرایــن

نداشــت. حــوزه
دهقــانافــزود:اگــرقــرارباشــدفعالیــت
بــا گذشــته مثــل بخــش، ایــن در هــا
تاخیــروبــدونمطالعــهباشــدبــهســمت
اتــالفمنابــعخواهیــمرفــتامــادولــت
ــرجبــرانکاســتی ســیزدهمعــزمخــودراب

هــاگذاشــتهاســت.
کــرد: اظهــار قــوا کل فرمانــده مشــاور
مــی کــه دارد هایــی ظرفیــت مکــران
کــه باشــد ملــی توســعه تواندپیشــران
اقتصــاددریامحــوریکیازمبناهــاوویژگی

بــود. خواهــد توســعه ایــن هــای
ویاتصــالبــهآبهــایجهانــیوبرنامــه
کانــون بــه شــدن تبدیــل بــرای ریــزی
و گاز و نفــت حــوزه هــای فعالیــت

پتروشــیمیوشــیالتیرابخــشدیگــریاز
ظرفیــتهــایســواحلمکــراندانســت.
ــر ــکاب ــاات ــوانب دهقــانتصریــحکــرد:مــیت
احیــایظرفیــتهــایمنطقــه،توســعهرابا

کمتریــنعــوارضناشــیازآنپیــشبــرد.
بــرای دســتی پاییــن صنایــع نقــش وی
کامــلشــدنزنجیــرهتوســعهدرســواحل
کــرد: وعنــوان رامهــمتوصیــف مکــران

ســیریکنیــزبــاظرفیــتهــایفــوقالعاده
ــهعنــوانمنطقــه کشــاورزیوشــیالتی،ب
غذایــی امنیــت ارتقــای در تاثیرگــذار ای

اهمیــتراهبــردیخواهــدداشــت.
دهقــانتکمیــلکریــدورســاحلیجنــوب
ازچابهــارتــاشــلمچهازمســیرهرمــزگان
مهــم محورهــای از دیگــر یکــی نیــز را
ســواحل در ای توســعه هــای فعالیــت

کــرد. معرفــی مکــران
ســواحل توســعه شــورای اجرایــی دبیــر
یــک در بایــد گفــت: همچنیــن مکــران
دورهپنــجســاله،زیرســاختهایاساســی
ســواحلمکــرانمتناســببــابرنامههــای
آن بــرای شــده بینــی پیــش وســیع
ــهعــزمواراده ــاتوجــهب ــدکــهب توســعهیاب
جــدیبخــشهــایمختلــف،تحقــقآن

امــکانپذیــراســت.
ویتوانمندســازیجامعهمحلیســواحل
راه از ای توســعه رویــداد ایــن در مکــران
گســترشآمــوزشدرســطوحمختلــفوبه
ویــژهآموزشهایمهارتیوفنــیوحرفهای

یــکضــرورتدانســت.

۲۵۰  قطعه زمین  برای احشیه نشیانن اچباهر 

کریدور اسحیل جنوب؛ از اچباهر ات شلمچه

راهآهــنچابهــار-زاهــدانبــاطــولبیــش
مســیر طوالنیتریــن کیلومتــر ۶00 از
طبــق و میآیــد شــمار بــه کشــور ریلــی
پیشبینیهــا،تکمیــلایــنابرپــروژهریلــی
درآمــدحداقــل۳00میلیاردتوماندرســال
بــرایکشــورازطریــقتوســعهوتســهیل

داشــت. همــراهخواهــد بــه ترانزیــت،
عنــوان بــه زاهــدان چابهــار- ریلــی پــروژه
بخشــیازکریــدوربــزرگشــمالبــهجنــوب
تــا زاهــدان فاصــل حــد کشــور شــرق در
چابهــاربــاهــدفاتصــالچابهــاربــهشــبکه
ریلــیکشــوروتوســعهمنطقهشــرقکشــور
ــر ــاطــول۶۳0کیلومت درحــالاجراســتوب

بــهعنــوانطوالنــیتریــنمســیرریلیکشــور
میشــود. محســوب

ایــنطــرحکــهبــاتوجــهبــهاهمیــتوبزرگــی
شــناخته ابرپــروژه یــک عنــوان بــه آن
کریــدور ایجــاد هــدف بــا میشــود،
شــمال-جنــوبدرشــرقکشــورواتصــال
بنــدرشــهیدبهشــتیچابهــاربــهشــبکه
ترتیــب، ایــن بــه کــه شــد طراحــی ریلــی
ــهآبهــای ــهوافغانســتانب آســیایمیان
ایــن میشــوند. متصــل اقیانوســی آزاد
بــرای ترانزیتــی فــراوان مزایــای اتصــال
کشــوربــههمــراهداردوازآنجــاکــهچابهــار
درآینــدهقطــبتجــارتوترانزیــتمنطقــه

خواهــدشــد،بهرهبــرداریازایــنابرپــروژه
ریلــی ترانزیــت ریلــیمیتوانــدتحولــیدر

ایجــادکنــد.
بخــش دو در ریلــی خــط ایــن احــداث
شــمالیوجنوبــیتقســیمبندیشــدهکه
ازچابهــارآغــازوپــسازعبــورازشــهرهای
ــهزاهــدان نیکشــهر،ایرانشــهروخــاشب

میشــود. منتهــی
بــاتوجــهبــهجایــگاهونقــشکلیــدیبنــدر
چابهــاردرتوســعهترانزیــتکشــور،پــروژه
راهآهــنچابهــار-زاهــدانمیتوانــدســهم
افزایــش کشــور ترانزیــت در را بنــدر ایــن
دهــد،آنطــورکــهبــرآوردشــده،ایــنطــرح

حداقــل۳00میلیــاردتومــاندرآمدســاالنه
حاصــلازترانزیــتخواهــدداشــت.

ازمزایــایایــنطــرحبرایتوســعهاقتصادی
بــه میتــوان نیــز همجــوار اســتانهای
دوره در نفــری ۳00 و هــزار ۶ اشــتغال
دوره در نفــری ۶00 اشــتغال و ســاخت

کــرد. اشــاره بهرهبــرداری
ازآنجــاکــهحملونقــلریلــییــکمــدایمــن،
ســبزودوســتدارمحیــطزیســتبــهشــمار
میآیــد،بهرهبــرداریازهــرکــدامازپروژههــای
ریلــیبــاجذببــارترافیکــیازجادههــاعالوه
مصــرف در جــادهای ســوانح کاهــش بــر
ســوختکمتــرنیــزتاثیرگــذارخواهــدبــود.

ترانزیت ۳۰۰ میلایردی روی ریل اهی ابرپروژه اچباهر- زاهدان




