ـﺎی
ـﺘﻘﺮار ﺑﺎﻧﮏﻫـ
ـﺮ اﺳـ
ـﺎن ﺑـ
ﺗﺮﮐـ
ـﺪ
ـﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺎﮐﯿـ
ـﺎرﺟﯽ در ﻣﻨـ
ﺧـ
ـﻪ
ـﺪ ﺑـ
ـﺎﻃﻖ ﺑﺎﯾـ
ـﻦ ﻣﻨـ
ـﺮد /اﯾـ
ﮐـ
ﻧﺴﻞﭼﻬـﺎرم ﻣﻨـﺎﻃﻖ آزاد ﻧﺰدﯾـﮏﺗﺮ
ﺷﻮﻧﺪ
][ad_1
اﮐﺒﺮ ﺗﺮﮐﺎن ،ﺷﺎﻣﮕﺎه روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان واﺣﺪﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻣﺎﮐﻮ اﻓﺰود :ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺴﻞ
ﭼﻬﺎرم ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ
اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ وارد اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺷﻮد.ﺑﻪ
ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ ،وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ورود
ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﻧﮏ
ﮐﺎرﮔﺰار ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻣﻮﺟﺐ اﺻﻼح ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اوﻟﻮﯾﺖ و دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد را ﻣﻨﺎﻃﻖ
آزاد ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻨﻮان و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :آزاد ﮐﺮدن ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در دوﻟﺖ
دوازدﻫﻢ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب از ﺳﻮی ﺑﯿﻤﻪ
ﺷﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد راه
اﻧﺪازی ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺮﮐﺎن در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت اﯾﺠﺎد ﺧﻂ آﻫﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻣﺎﮐﻮ اﺷﺎره
ﮐﺮد و اﻓﺰود :در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺧﻂ ﻗﺮار اﺳﺖ
ﮐﺮﯾﺪور ﺟﻠﻔﺎ از ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ارس و ﻣﺎﮐﻮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﻪ ﺧﻂ آﻫﻦ ﺗﺮﮐﯿﻪ وﺻﻞ ﺷﻮد .
وی ﻣﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﺧﻂ آﻫﻦ را از ﺟﻠﻔﺎ ﺑﻪ ‘ دﯾﻞ اوﺟﯽ’ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻫﻤﺠﻮار ﺑﺎ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ‘ ﺑﻮراﻻن ‘ ﻣﺎﮐﻮ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺧﻂ آﻫﻦ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻋﻼم و ﺗﺼﺮﯾﺢ

ﮐﺮد :اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺪﯾﺮان واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺒﻮد
آب ،ﺑﺮق ،ﮔﺎز و ﺗﻠﻔﻦ در ﺑﺮﺧﯽ از واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ
اداری ،ﻧﺒﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ،ﻧﺒﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ و ﺷﻔﺎف ﺑﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
آزاد و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ،ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎری در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد را
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻣﺎﮐﻮ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮐﻤﮏ
ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ.
اﮐﺒﺮ ﺗﺮﮐﺎن در ﺳﻔﺮی ﺳﻪ روزه ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻣﺎﮐﻮ از ﻃﺮح ﻫﺎی در
دﺳﺖ اﺣﺪاث ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی در دﺳﺖ
اﻗﺪام اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی روز ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﺎﮐﻮ وارد اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪ و از ﻃﺮح
ﻫﺎی ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل اﺻﻠﯽ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﺎﮐﻮ ،ﺟﺎده در ﺣﺎل اﺣﺪاث ﻣﺮﮔﻨﻠﺮ ﺑﻪ
ﭘﻠﺪﺷﺖ ،ﺗﻌﺮﯾﺾ ﺟﺎده ﻣﺮﮔﻨﻠﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﮐﻮ و ﺟﺎده ﺷﻮط ،ﭘﺎرک ﺑﺎﻧﻮان و
ﺳﺎﻟﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﺷﻮط ،ﻃﺮح ﺟﺎده ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ )ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی ﺳﺎری ﺳﻮ( و ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﺒﮏ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺸﺎور رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﻣﺮوز/ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ 11 ،ﻣﺮداد  /96از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺷﻤﺎره  2ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻣﺎﮐﻮ در ﺷﻬﺮ ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺮﻣﺖ و
ﻧﻮﺳﺎزی ﮐﺎخ ﻣﻮزه ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺟﻮق ،ﻃﺮح اﺣﺪاث ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮا و ﺑﺎزارﭼﻪ ﻣﺮزی
اﻣﯿﺪ در ﺷﻬﺮک وﻟﯿﻌﺼﺮ ،ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ  12ﻫﮑﺘﺎری ﺻﺎدراﺗﯽ در ﺟﺎده ﺳﺎری ﺳﻮ
در ﻫﻤﺠﻮاری ﻣﺮز ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﺑﻮﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( و ﻗﻠﻌﻪ ﻗﺒﺎن
ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺮﮐﺎن ﻓﺮدا و در روز ﺳﻮم ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻣﺎﮐﻮ از ﺳﻪ ﻃﺮح
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻣﺎﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺘﻞ  5ﺳﺘﺎره ﺟﻮاﻫﺮ،
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮوآﻟﯿﺎژ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ و ﻧﯿﺮوﮔﺎه
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﮐﺒﺮ ﺗﺮﮐﺎن را در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ‘ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺰاﻟﺪﯾﻦ’ ،ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر ﻣﻨﺎﻃﻖ و ‘ درﻧﺎ ﮐﺴﺮاﯾﯽ’ ،ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻣﺎﮐﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻫﻔﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺎﮐﻮ ،ﺷﻮط ،ﭘﻠﺪﺷﺖ و ﺷﻬﺮ
ﻣﺮزی ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻮده و در دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﺑﯿﺶ از  75درﺻﺪ ﮐﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
و دوﻣﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺠﺎورت ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻗﺮار دارد
و ﻃﻮل ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ  130و  140ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
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