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 تبادل نظر 

 اقتصادی حقوقی

 

 ظرفیتهای منطقه ویژه اقتصادی سرخس

 موانع و راهکارهای رشد و توسعه منطقه

 

 شبکه توسعه تجارت ایران

http://telegram.me/ITPchannel 

 

6102/10/01 –  61/01/0931 

 

 : شبکه توسعه تجارت ایران

جناب آقای سعید امیراحمدی، مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل منطقه ویژه اقتصادی   :کارشناس بحث

 سرخس

 

 : سعید امیراحمدی

از اینکه وقت ارزشمند شما برای آشنایی بیشتر با  ،و تشکر از همه دوستان و اساتید بزرگوار ،با نام و یاد خدا

 .ظرفیتهای منطقه ویژه اقتصادی سرخس صرف نموده اید بسیار سپاسگذارم

همسایگان و کشورهای دوست  در ، بزرگترین اجتماع سران کشورهای آسیای میانه 0931در اردیبهشت ماه 

، نخست وزیر 31رئیس جمهور و  09 .هم آمدندسازمان همکاری های اکو در منطقه ویژه اقتصادی سرخس گرد 

 .وزیر خارجه و سفیر در هوای بهاری لطیف سرخس افتتاح بزرگترین منطقه ویژه اقتصادی کشور را رقم زدند

یکی از روزنامه های . مکانی که میبایست محل تالقی و تجمع یکی از بزرگترین مراکز صادراتی خاورمیانه باشد

با افتتاح منطقه ویژه اقتصادی سرخس رویای دوبی بر باد خواهد » را انتخاب نموده بود کشور امارات تیتر جالبی

 «رفت

منطقه ویژه اقتصادی سرخس به دلیل موقعیت جغرافیایی خود که در کانون کشورهای عضو اکو قرار گرفته است 

در راستای اهداف برنامه  .نقطه اتصال بین آسیای مرکزی و آبهای آزاد و کشورهای جنوب خلیج فارس می باشد

http://telegram.me/ITPchannel


 

P 2 / 31 

 

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و نیز بسط و گسترش روابط اقتصادی و فرهنگی  ،توسعه اقتصادی

( اکو)کشورهای اسالمی و سازمانهای منطقه ای نظیر سازمان همکاری های اقتصادی  ،با کشورهای همسایه

تجن با حضور رهبران و نمایندگان  –سرخس  –ن مشهد منطقه ویژه اقتصادی سرخس همزمان با افتتاح راه آه

 .بیش از یکصد کشور جهان آغاز به کار نمود

به تصویب هیات وزیران رسید و  0931هکتار در سال  1632منطقه ویژه اقتصادی سرخس با محدوده قانونی 

 .تعیین گردیده است سازمان مسئول منطقه ویژهبه عنوان  آستان قدس رضوی

رضوی یکی از بزرگترین نهادهای عام المنفعه مذهبی جهان و بزرگترین نهاد بین المللی و غیر آستان قدس 

دولتی ایران است که در راستای حفظ، احیای موقوفات و ایفای  تعهدات بر اساس نیات واقفان و نیازهای جامعه 

 .ی ترین وظیفه خود ، فعالیت می کندو با تاکید بر امور فرهنگی به عنوان اصل( ع)به ویژه زائرین مرقد امام رضا 

واعظ طبسی نماینده ولی فقیه و تولیت ...  مدیریت عالی این مجموعه مقدس و مذهبی بر عهده حضرت آیت ا

عظمای آستان قدس رضوی می باشد که در سایه مدیریت توانمند ایشان، آستان قدس رضوی در سالهای بعد از 

عظیم و پیشرفت های چشمگیری در زمینه های گوناگون توسعه پیروزی انقالب اسالمی، شاهد تحوالت 

 .فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بوده است

و آبهای گرم و آزاد جنوب ایران  CIS قرار گرفتن منطقه ویژه اقتصادی سرخس در مسیر خط آهن ارتباط کشورهای

 یکی از مولفه های برجسته تمایز این منطقه با دیگر مناطق می باشد

رم همه ما با استفاده از ظرفیتهای عالی کشور عزیزمان نام مقدس جمهوری اسالمی ایران را در جایگاه امیدوا

 .را رقم میزند 60اقتصاد پیشرو  زمینه رفاه و آبادنی و توسعه ایران در قرن . اصلی  مستحکم تر نماییم 

اهمیت مناطق ویژه اقتصادی در از جمله مواردی که در برنامه توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته نقش و 

هر چند این . گسترش صنعت و صادرات است که به تبع آن توسعه اجتماعی و فرهنگی نیز حاصل می گردد 

مناطق بیشتر اهداف منطقه ای را مد نظر دارند ، اما به هر حال گامی در جهت توسعه کالن کشور نیز می 

 باشند
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 : ابراهیم عماد

 جدید، طرحهای ارائهو ( وار دولتیاداری  های نویسی برنامه نه) اقتصادیحقوقی  دقیق ریزی برنامه یک بادقیقا، 

 المللی بین مبادالت و تولید مرکز» به اش جغرافیائی موقعیت به توجه با راسرخس  اقتصادی ویژه منطقه میتوان

 کرد تبدیل« 

 

 

 منطقه ویژه اقتصادی و مرکزیت آن برای چهار قاره

mission.html-zess-reo/fa-http://ebrahimemad.net/oer   

 

 : شبکه توسعه تجارت ایران

 جناب آقای ابراهیم عماد

 ساکن پاریس، دکترای حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه

 برنامه ریزی استراتژیک توسعه پایدارمشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور 

 

 

http://ebrahimemad.net/oer-reo/fa-zess-mission.html
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 :نیما فیروزی 

 و کدام کشور؟ بیشترین کاالهای صادراتی از چه نوع هست؟ .با سالم

 

 : شبکه توسعه تجارت ایران

 واردات و صادرات به شرق آسیا، کارشناس و نماینده بیمه، جناب آقای نیما فیروزی

 

 : سعید امیراحمدی

کارکرد خود عالوه بر ترانزیت و  درمنطقه ویژه اقتصادی سرخس با توجه به ماهیت ،با سالم خدمت جنابعالی

 31کاالهای صادراتی که  بیشتر .هم تمرکز دارد والت تولیدی واحدهای در حال ساختصادرات کاال بر روی محص

مصالح  ،شامل مواد غذایی... ازبکستان و، تاجیکستان، درصد به حوزه آسیای میانه از جمله ترکمنستان

 .میباشد.. انواع هیدرو کربن سبک و سنگین و ، چسب و رزین شیرینی و شکالت، ساختمانی

حوزه پر نفوذ شمال شرق ایران نمونه بازر ان سرخس به عنوان دروازه تبادالت تجاری و اقتصادی با بازارهای با 

میان و در شرایط فعلی از اهمیت میلیون نفر در این  111گسترش جغرافیایی بسیار گسترده و جمعیتی قریب به 

در بخش های انرژی، توسعه ترانزیت به  CIS با توجه به مزیت های اقتصادی کشورهای.  بسزایی برخوردار است

غرب که در این منطقه با هم دیگر تالقی دارند، پیش بینی می  -جنوب و کریدور شرق -ویژه در کریدور شمال

دشگری، تولیدی و تجاری و نیز بازده اقتصادی این منطقه عالوه بر جذب شود که جاذبه های سرمایه گذاری، گر

سرمایه های داخلی، بخش وسیعی از سرمایه های ایرانی پراکنده در سایر کشورها و نیز بسیاری از سرمایه 

کار،  های افراد خارجی را به دلیل مزیت های فراوان اقتصادی و تولیدی، از جمله قیمت نازل مواد اولیه، نیروی

به این منطقه سرازیر کند که این امر . . . انرژی و آب فراوان، تأسیسات کارخانه ای، حمل و نقل ارزان داخلی و 

حذف انحصار تجاری بوجود آمده در بازار منطقه جنوبی نیز متعاقباً به رشد و توسعه هر چه بیشتر منطقه و نهایتاً 

 منجر خواهد شد خلیج فارس

 

 :ابراهیم عماد 

    «....نهایتاً حذف انحصار تجاری بوجود آمده در بازار منطقه جنوبی خلیج فارس منجر خواهد شد...... »دقیقا ،  

نیاز به برنامه ریزی حقوقی اقتصادی دقیق دارد که انشاهلل بعد از اظهارات حضرتعالی بدان خواهم پرداخت و راه 

 .حلهای حقوقی اقتصادی بین المللی ارائه خواهم داد

 

 : شبکه توسعه تجارت ایران

بازرگانی : قائم مقام مدیریت عامل شرکت سرمايه گذاري افق گستر ريحانه، جناب آقای ابوالفضل محمودي

 خارجی، تولید و سرمایه گذاری

 

 :ابوالفضل محمودی 

سالم يكي از مشكالت اساسي در عدم پیشرفت و كاهش انگیزه آستان قدس رضوي در سرخس بعلت اقدام 

اقدام نمود و با اينكه تمام  ٦٧اولیه دولت إصالحات و بازپس گیري اليحه منطقه آزاد سرخس بود كه در سال 

مطالعات كمیته ويژه كمیسیون شوراهاي مجلس به رياست مرحوم موحدي ساوجي تايید اين اليحه بود و شور 

 .اول آنهم در مجلس رأي آورده بود اين اليحه مسترد شد
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بالطبع مديريت آستان قدس هم متناسب با آن از اهمیت سرمايه گذاري اولیه  ،قدام دولت إصالحاتبه دنبال اين ا

 .يعني ايجاد منطقه آزاد افت كرد و رفت رفته از آن اشتیاق و فعالیت اولیه كاسته شد

 

 :  سعید امیراحمدی

میلیارد تومان صرف زیرساختهای منطقه نموده که  111آستان قدس رضوی از ابتدا تاسیس منطقه تا کنون بالغ بر 

نیازمند یک  منطقه آزادبه  منطقه ویژهیک منطقه بینظیر را از نظر امکانات فراهم کرده منتهی بحث تبدیل 

یک طرف باید ماهیت موقوفاتی اراضی همگرایی جدی هم از طرف دولت و هم از طرف آستان قدس است که از 

 .و از طرف دیگر سرمایه کالنی که صرف زیرساختها شد حل شود

در دولتهای مختلف اعم از اصالحات و دولت گذشته و دولت اعتدال تا کنون عزم جدی برای حل مشکالت در این 

یک  ابه این موضوع باید با یک دید ملی و کالن نگریسته شود  و صرفا باید ب . است زمینه متاسفانه وجود نداشته

مقام  معظم رهبری   کارشناسی دقیق موضوع مطرح بشود و دولت از یک طرف و آستان قدس بعنوان نهاد زیر نظر

 .حل کنند مشکل را ملی و فرا استانی و فرا منطقه ای طبسی... با مدیریت حضرت آیت ا

ما و مجموعه معاونت ها و مدیران و کارکنان منطقه بر این است که نگذاریم مشکالت جزئی موجب تمام تالش 

دلسردی و کند شدن روند سرمایه گذاری در این منطقه شود و تمام مسئوالن منطقه باید گوش شنوا و همتی 

 .واال برای رفع موانع و مشکالت سرمایه گذاران داشته باشند

دی کشور و این منطقه راهی جز جلب رضایت و ایجاد محیط و بستری مطمئن برای برای بهبود رشد اقتصا

سرمایه گذاران نداریم و همه باید در این سال با همکاری و همیاری یکدیگر، جهاد گونه فعالیت نموده و به رشد 

 . اقتصادی کشور کمک کنیم

به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور  سیاست هاي اقتصاد مقاومتي 00در بند 

های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع  انتقال فناوری

مالی از خارج كشوراشاره شده است و این سیاستها در کنار حمایت دولت عاملی برای رشد مناطق آزاد و ویژه 

متأسفانه در طول سال های گذشته استفاده مطلوبی از این تصادی است که باید به آن توجه جدی شود اق

موقعیت ویژه و ابزارهای توسعه مرتبط با آن صورت نگرفته و با واگذاری این بازار عظیم به دیگر کشورها ، تقریباً 

، لیکن  به منظور یت کاال محدود گردیده استکلیه درآمدهای مورد انتظاردر این منطقه و سایر مناطق ، به ترانز

استفاده بهینه و گسترده از این موقعیت ممتاز می توان به وسیله انسجام و اتحاد ملی و کمک مدیران ارزشمند 

دولت تدبیر و امید و حمایتهای آستان قدس رضوی بعنوان متولی اصلی این منطقه اقتصادی در مرزهای شمال 

 .نزدیک تر بودن به کشورهای آسیای میانه در ارجحیت قراردارند به این امر اقدام نمود شرقی کشور که به لحاظ

 

 : شبکه توسعه تجارت ایران

گویا شما اولین معاون اداري و مالي اين منطقه بودید و در تمامي مراحل ساخت و ، محمودیابولفضل جناب آقای 

 ساز اين منطقه حضور داشتید

 

 :ابوالفضل محمودی 

من از اوان ساخت و ساز در منطقه بودم و شاهد فعالیتهاي شبانه روزي تیمها و شركتهاي متعدد آستان بله 

 روز ساخته و بهره برداري شد ٦٧قدس بودم فرودگاه بین المللي سرخس در 

 

 : سعید امیراحمدی

فرودگاه بین المللی با  ،جناب آقای محمودی در سالهای ابتدایی شروع به کار منطقه زحمات زیادی رو کشیدند

روز ساخته شد که یک رکورد بینظیر و افتخاربی برای آستان قدس و  31قابلیت فرود و برخاست انواع هواپیما در 

 .کشور بود
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 : ابراهیم عماد 

در جذب سرمایه گذاریهای بین علل عدم موفقیت انشاهلل بعد از اتمام فرمایشات شما،  موضوع آن منطقه و 

برون »ضمن بیان واقعیتها و توصیه های علمی کاربردی از دیدگاه را المللی و آینده آن منطقه مطالبی 

 .مطرح خواهم کرد فایلهای صوتیبصورت برای رشد و توسعه آن منطقه خواهد بود « سیستمی

 

 : سعید امیراحمدی

و نرمال  خطه ریل عریض 3زیرساختهای ریلی و تکمیل سایت  در چند ماه گذشته یک فعالیت اساسی درحوزه

 .من هستیم که میتواند در سال آتی انقالبی در حوزه حمل و نقل ریلی از مرز سرخس ایجاد کند

خطوط ریلی یکی از مولفه های اصلی صنعت حمل و نقل می باشد که در منطقه ویژه اقتصادی سرخس به 

 . خوبی امکان سنجی و اجرا شده است

 

 

از آنجا که خطوط آهن کشورهای آسیای میانه و روسیه عریض تر از خطوط نرمال و رایـج دیگر کشـورها می باشد 

 .مسئله انتقال کاال از طریق این مسیر با مشکالت فراوانی روبرو بوده است

 611بالغ بر منطقه ویژه اقتصادی سرخس جهت رفع این مشکالت و رفاه حال تجار محترم با صرف هزینه ای 

این پروژه در فاز اول شامل   .میلیارد ریال اقدام به ایجاد شبکه راه آهن داخلی منطقه ویژه سرخس نموده است

با اتصال ریل عریض . کیلومتر ریل عریض و نرمال و همچنین ایستگاه تخلیه و بارگیری کاال می باشد 8/13

فراهم آمده  است تا بازرگانان محترم بدون صرف   به منطقه ویژه اقتصادی سرخس این امکان CIS کشورهای

وقت و هزینه اضافی امکان انتقال کاال را بصورت مستقیم به داخل سایت منطقه ویژه اقتصادی سرخس و 

به عالوه ایشان می توانند کاالهای وارداتی خود را بدون محدودیت . بالعکس بدون تعویض بوژی داشته باشند

 .ای منطقه ویژه اقتصادی سرخس نگهداری نمایندزمانی در مجموعه انباره
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 : ابراهیم عماد 

 

   independante.html-fondation-une-quds-astan-reo/fa-http://ebrahimemad.net/oer 

 

 

  (6111) 0989 منطقه در سالاز زیر ساختهای بازدید  -ابراهیم عماد و مهندس ایرج کاظمیان دکتر 

 

http://ebrahimemad.net/oer-reo/fa-astan-quds-une-fondation-independante.html
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 : سعید امیراحمدی

متر مکعب؛ منطقه ویژه اقتصادی دارای سه  00111به ظرفیت تقریبی ( تانکفارم)وجود مخازن ذخیره سوخت 

متر مکعب و یک مخزن سوخت با   1111مخزن سوخت می باشد که دو مخزن سوخت هر کدام با ظرفیت حدود 

متر مکعب و به صورت استوانه ای سقف ثابت در منطقه آماده ذخیره سازی سیاالت نفتی  811ظرفیت حدود

 . است

سال، با سرمایه گذاری و  09این مخازن درچهارچوب طرح  شناسایی و بازنگری پتانسیل های منطقه بعد از 

و استاندارد تخلیه و بارگیری فراورده های نفتی در بهمن ماه سال  تجهیز آن به تأسیسات و تجهیزات پیشرفته

 . به بهره برداری رسید 0930

فراهم نمودن امکانات ذخیره سازی و عرضه مواد نفتی و مشتقات مربوط به داخل کشور و ترانزیت آن از مبادی 

 مواد سوختی و کاال در داخل منطقه (ریلی و ماشینی)خروجی و ترانسشیپمنت 

 

 

وجود فرودگاه بین المللی الماس سرخس واقع در محدوده گمرکی و قانونی منطقه ویژه اقتصادی سرخس با 

متربا قابلیت فرود و پرواز انواع هواپیماهای  21کیلومتر و عرض حدود  1امتیاز مرز هوایی و باندی به طول تقریبی 

 . پهن پیکر

بین   B441  در نقطه صفر مرزي و دارا بودن مسیر پروازي فرودگاه بین المللي سرخس با توجه به قرار گرفتن

مشهد و سرخس براي ورود وخروج ترافیك هوايي بین المللي مناسب مي باشد و تمهیدات مربوطه در مورد 

برقراري سیستم گمرك و امور مهاجرت و ساير دستورالعمل هاي مشابه انديشیده شده است و همچنین 

اين فرودگاه بر اساس . از جهت انجام پرواز سالم در محل قابل اجرا مي باشدسرويسهاي هوانوردي مورد نی

هیأت وزیران جمهوری اسالمی ایران به عنوان مرز هوایی شناخته  61/6/0931ه09831/02111مصوبه شماره 

 .شده است و ورود و خروج به کشور از طریق مرز یاد شده با گذرنامه معتبر مجاز اعالم گردیده است

 



 

P 9 / 31 

 

 

 

 :ابراهیم عماد 

 

 

 ( 0982)  6113 بازدید -دکتر ابراهیم عماد بهمراه مهندس ساالری و آقای سامانی 
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 : سعید امیراحمدی

 امکانات رفاهی و اقامتی شامل هتل آپارتمان ، رستوران و پارک تفریحی در محل منطقه*

 

 

 : ابراهیم عماد 

 

  (6111)  1383در سال بازدید منطقه –دکتر ابراهیم عماد بهمراه مهندس ایرج کاظمیان 

 غییرات از آن تاریخ تا کنونت
 

 

 : سعید امیراحمدی

 :آب ، برق و گاز

 آب : 

کیلومتری  21میلیون متر مکعب آب در فاصله حدود  0611همجواری با سد بزرگ دوستی با ظرفیت بیش از 

سرخس و امکان تأمین آب مورد نیاز واحدهای تولیدی از سد بزرگ دوستی از طریق خطوط  منطقه ویژه اقتصادی

  .لوله و کانال های احداث شده در پایاب سد با موافقت مسئولین آب در استان و وزارت نیرو

 

 برق : 

ده است و مگا وات آن به بهره برداری رسی 11مگاواتی در حال احداث برق شمس سرخس که   111وجود نیروگاه 

 . مگا وات نیز از شبکه سراسری تأمین می گردد 3مگاوات آن در حال اجرا می باشد و  61

از جمله پروژه های اساسی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس جهت ارتقاء و بهبود زیر ساخت های مورد نیاز این 

احداث و مستقر در منطقه می  منطقه برای جذب سرمایه گذار، امکان تأمین انرژی برق مصرفی واحدهای در حال

مگاوات به صورت سیکل ترکیبی به  181در همین راستا، پروژه نیروگاه شمس سرخس با قدرت اسمی . باشد
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 هکتار در حال احداث می 11با مشارکت منطقه ویژه اقتصادی سرخس، در زمینی به مساحت   B.O.O روش

وی، مجموعه سایت نیروگاه شمس سرخس به همچنین بر اساس اعالم گمرکات استان خراسان رض. باشد

 عنوان محدوده عملیات گمرکی شناخته شده است

 

 

 : شبکه توسعه تجارت ایران

 ریاست اداره اموربندري بندر چابهار، جناب آقای مجتبي دمحمزاده

 

 : مجتبی دمحمزاده 

 باسالم خدمت اعضاء محترم شبكه توسعه تجارت،

موقعیت استراتژيك منطقه ويژه اقتصادي سرخس در مسیر ترانزيت كاال به كشورهاي به نظر مي رسد با توجه به 

آسیاي میانه، و از طرفي وجود پتانسیلهاي قانوني الزم، مي تواند نقش مؤثري به عنوان مركز لجستیك كاال براي 

 .نمايد پردازش كاالهاي ترانزيتي از طريق بنادر جنوبي بويژه بنادر شهید رجايي و چابهار ايفاء

 حال سؤالي كه پیش مي آيد اين است كه چگونه مي توان از اين پتانسیل بهره برداري نمود؟ .0

 چه اقدامات سخت افزاري و نرم افزاري در اين خصوص بايد انجام داد؟ .6

 نقش دولت و بخش خصوصي چیست؟ .9

 چه مشوقهايي براي بخش خصوصي در نظر گرفته شده است؟ .1

 

 : سعید امیراحمدی

براساس آمارهای موجود ترکمنستان ساالنه از ترانزیت بار و مسافر در  ،خدمت جناب آقای دمحم زادهبا سالم 

میلیون دالر درآمد ارزی دارد و میزان حمل و نقل ریلی کشورهای  11بیش از « تجن سرخس»مسیر خط آهن 

 .آسیای مرکزی از طریق این خط رو به افزایش است

ریلی ترکمنستان، میزان جا به جایی کاال از این طریق ساالنه بیش از دو براساس گزارش وزارت حمل و نقل 

« شمال جنوب»کشورهای زیادی خواهان استفاده از کریدور حمل و نقل ایجاد شده . هزار تن است 111میلیون و 

ره به مشهد تکمیل شد و با اشا –سال پیش با بهره برداری از راه آهن تجن سرخس  01هستند و این کریدور در 

 .اینکه این کریدور ارتباطی هم اکنون با استقبال گسترده کشورهای اروپایی و آسیایی مواجه است

لذا منطقه ویزه اقتصادی سرخس در نقطه تالقی این کریدور مهم حمل و نقلی قرار دارد و با استفاده از 

ی تجار خارجی به یکدیگر در این ظرفیتهای ویژه این منطقه و ایجاد زیرساختهای مورد نظر برای اتصال دستها

ضمن اینکه سرمایه گذاری صنعتی نیز در  ،دایمنطقه میتوان میلیاردها دالر درامد زایی ارزی برای کشور ایجاد نم

 .این بخش باعث رشد روز افزون اقتصاد شمال شرق و اشتغال و رفاه در پیرامون وسیعی از منطقه خواهیم بود
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مدون و کمک دولت به بخش خصوصی هم در زمینه لجستیک انواع کاال و هم مناطق  لذا باید با یک برنامه ریزی

ویژه محلی برای  فروش  انواع کاال  داخلی به تجار ترکمنی باشد یعنی با ایجاد ظرفیت اجنت از طریق بازاریابی 

 .فراهم میکنیم ن را در آینده نزدیکآزمینه ... موفق میتوانیم مرکز تبادلی برای دو طرف باشیم که اشا ا

 

 : سعید امیراحمدی

 در خدمت دوستانم اگر سوالی دارند؟

 

 :ابوالفضل محمودی 

 آيا موضوع راه خروجي منطقه از طريق احداث پل حل شد؟

 

 : سعید امیراحمدی

در حال حاضربه منظور سهولت در امر ترانزیت و اتصال منطقه ویژه اقتصادی سرخس به نقطه صفر مرزی، پروژه 

 1کلیت این پروژه را می توان به . جاده ترانزیت برای منطقه ویژه اقتصادی سرخس تعریف گردیده استایجاد 

 : قسمت اصلی زیر تفکیک نمود

 . کیلومتر که به طور کامل اجرا گردیده است 8/6محور جاده ترانزیت در داخل منطقه به طول  -0

 . کیلومتر که به صورت دو بانده اجرا گردیده است 1/6تا پل جاده کچولی به طول  ST-K محور از خیابان -6

 . کیلومتر که به صورت یک بانده اجرا گردیده است 3/9محور از پل جاده کچولی تا تانکفارم به طول  -9

کیلومتر که تاکنون اجرا نگردیده، اما طراحی هندسی آن  6/1محور از تانکفارم تا جاده سنگر به طول  -1

 . ستتوسط مشاورین صورت پذیرفته ا

، که طراحی هندسی آن توسط مشاورین در ( نقطه صفر مرزی)محور از جاده سنگر تا گمرک سرخس  -1

 . حال انجام می باشد

 : از جمله مزایای وجود جاده ترانزیت می توان به موارد زیر اشاره نمود

   اتصال به نقطه صفر مرزی، 

   معافیت کامیون های وارده از پرداخت دوز بالغ، 

    درصدی تعرفه گمرکی کاال 61شدن معافیت اجرایی، 

  کوتاه تر شدن مسیر منطقه ویژه تا نقطه صفر مرزی، 

 .است ضمن اینکه پل دوم خروجی مرز ماه گذشته عملیات اجراییش شروع شده

 

 :ابوالفضل محمودی 

 .اين پل متعلق به گمرك سرخس است و نه منطقه ويژه اقتصادي

 

 : سعید امیراحمدی

پل انقطاعی منطقه و جاده ترانزیت در حال حاظر بصورت مقطعی انجام شده و مشکلی از نظر گمرک  ،درسته

 .در سال آینده با تامین بودجه احداث میشود... وجود ندارد ولی پل اصلی انشا ا

 .زیرا ارتباط خاصی با موضوع دارد ،من این پل را برای تکیمل عرایضم مطرح کردم ،بله
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 منطقه ویژه اقتصادی سرخس لینک کانال رسمی

https://web.telegram.org/#/im?p=@sarakhsfz 

  

 

 

 : سعید امیراحمدی

 :  IQS آزمایشگاه

استاندارد برای کلیه استقرار آزمایشگاه همکار استاندارد در منطقه ویژه با امکان انجام کلیه آزمایش های 

به منطقه و امکان استقرار سایر آزمایشگاه / کاالهای وارداتی و صادراتی در خصوص مواد غذایی و علوفه دام از 

 ،های همکار استاندارد در منطقه

 

 مزیت های گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سرخس

 توسط واحدهای تولیدی معافیت از پرداخت حقوق عوارض گمرکی به میزان ارزش افزوده ایجاد شده، 

  سال 01برخورداری از معافیت مالیاتی  به مدت، 

  عدم متروکه شدن کاالهای انبار شده در منطقه ویژه اقتصادی سرخس برای هر مدت زمان طبق ضوابط

 ،(با نظر مدیرعامل موسسه)منطقه 

  ( 60/031با کد اختصاصی )استقرار گمرک منطقه به صورت دائم، 

 الهای ساخته شده از محل ورود موقت به منطقه جهت انجام امور صادرات یا ترانزیت و عاده و دپوی کاا

  ،رفع تضمین و تعهدات

  معافیت کامل از تمامی عوارض گمرکی برای دستگاه های خط تولید، تأسیسات و مواد اولیه در صورت

 ،سرمایه گذاری در داخل منطقه

 

 

 : علیرضا مصطفوی 

 با عرض سالم و ادب

 

 : توسعه تجارت ایران شبکه

عضو هیئت علمی دانشگاه و دکترا مهندسی ، مدیرعامل شرکت کیمیا انرژیف جناب آقای علیرضا مصطفوی

 مکانیک گرایش تبدیل انرژی

 

https://web.telegram.org/#/im?p=@sarakhsfz
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 : علیرضا مصطفوی 

خواهشمند است کشورهای هدفی که از این  منطقه به آنها هیدروکربن سبک و سنگین صادر می شود را 

 ؟مشخصه های دقیق این هیدروکربنها خاصه گازوییل را اعالم فرماییدمعرفی نموده و 

 ؟اگر عرف قیمت نیز  که آیا پلت است یا خیر اطالع دهید

 

 : سعید امیراحمدی

واحد تولیدی پترو پاسارگاد خاورمیانه با سرمایه گذاری بخش خصوصی میعانات گازی استحصالی از پاالیشگاه گاز 

درصد آن را به کشور  31هیدرو کربن سبک و سنگین تبدیل نموده و در حال حاضر شهید هاشمی نژاد را به 

تن هیدروکربن سبک حاصل از بلدینگ  11111  ،تن هیدرو کربن سبک 81111 ظرفیت واحد. امارات صادر میکند

 .است

 .است 1111و سولفور  811وزن  11مشخصه های دقیق هیدرو کربت هم فالش زیر 

 

 : علیرضا مصطفوی 

 ؟است آيا فرودگاه بین المللي سرخس عملیاتي شده

 

 : سعید امیراحمدی

فرودگاه در حال حاضر کامال عملیاتی است و دارای پرسنل ولی پرواز منظم ندارد و بصورت مقطعی پروازهایی در 

 .سال انجام میشود

 

 : سعید امیراحمدی

صادرات غیر نفتی، کارآفرینی، توسعه اشتغال و در حال حاضر رویکرد نظام اقتصادی کشور مبتنی بر افزایش 

سرمایه گذاری با محوریت رهایی از اقتصاد تک محصولی است وبا توجه با جایگاه ممتاز این منطقه در دروازه ورود 

تقویت زیرساختهای حمل با آبهای آزاد در جنوب کشور با CIS  به آسیای میانه و پل ارتباطی بین کشورهای حوزه

هزار تن کاال از این منطقه صادر شده، در حالی  11مجموعا نزدیک به  0931ماهه سال  3در مدیت  و نقل ریلی

وزنی  برابری از نظر 01افزایشی   .تن کاال بوده است 161هزار و  1، 0939که این رقم در مدت مشابه سال 

سبک و سنگین، شیرینی و  کلینکر سیمان، هیدوکربن، این کاالها شامل انواع مصالح ساختمانی . داشته است

های مناسب در بخش ریلی،  درصورت ایجاد زیرساخت. شکالت، چسب و رزین های رنگی و مواد غذایی میباشد

ای از منطقه ویژه اقتصادی سرخس  صورت ریلی و جاده هزار تن کاال به 311بینی کرد ساالنه حداقل  توان پیش می

 . جا شود جابه

ضای زیادی برای سرمایه گذاری در منطقه داشته ایم و با بررسی های صورت ماهه نسبت سال جاری تقا3در 

تولید اسید فسفریک و اسید سولفوریک و ، گرفته در حال واگذاری زمین برای احداث واحدهای بزرگ از قبیل فوالد

 .مخاذن ذخیره سوخت  میباشیم، و کنسرو انواع موا غذایی

 

 :جعفر معلم زاده 

چنانچه ممکن هست جناب اقای امیر . سالم خدمت دوستان عزیز و تشکر از اطالعات جامعی که ارایه نمودند

  زیر را ارائه نمایندسواالت  پاسخاحمدی 
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ه ایا منطقه ویزه اقتصادی سرخس فقط سرویس وخدمات به شرکتها و افرادی که قصد صادرات ب -0

در بخش ترانزیت کاال نیز کمک میدهند یا عالوه بر انها کشورهای اسیای میانه دارند ارایه میدهند و 

زمینه های احداث کارخانجات تولیدی به قصد تولید و صادرات به منطقه هم بوجود امده و چنانچه پاسخ 

 تولید رسیده اند؟ه مثبت هست در حال حاضر چه نوع صنایعی در انجا فعال و ب

ارایه خدمات و صادرات محصوالت تولیدی بکشورهای مد ارزی منطقه ویزه اقتصادی سرخص از محل آدر -6

را  0931ماهه  3 و 0939و  0936بعنوان مثال در سال  ،هدف  برای جمهوری اسالمی ایران چقدر میباشد

 ؟ذکر فرمایید

هزینه هایی را که صادر کنندگان بایستی برای این سرویس وخدمات بپردازند بر چه اساسی محاسبه و  -9

 دریافت میکنند؟

کشورهای اسیای میانه تعرفه ترجیحی خاصی تصویب و اجرا میشود و ه برای صادر کنندگان ایرانی ب یاآ -1

 یا بایستی بر اساس تعرفه های معمولی حقوق و عوارض گمرکی را پرداخت نمایند؟

سال اینده  تنظیم شده شامل کدام صنایع  1برنامه ای که برای توسعه صنعت در این منطقه ویزه برای  -1

 خدمات هستند ؟ و یا 

 ممنونم

 

 : شبکه توسعه تجارت ایران

عضو اسبق هیئت مدیره و ، ریاست هیئت مدیره سهامی تولیدی الستیک سهند، جناب آقای جعفر معلم زاده

 رئیس شورای مشترک بازرگانان ایران و الجزایر

 

 : سعید امیراحمدی

رخانه مرکز امور مناطق است که البته قابل مذاکره یهزینه های اخذ شده هم بر اساس تعرفه های تایید شده دب

 .میباشد

برای صادر کنندگان به کشورهای آسیای میانه در حال حاضر تعرفه ترجیحی خاصی وجود ندارد منتهی هزینه 

کیلومتر از  صادر کنندگان یا وارد کنندگان کسر میشود  011های تعویض بوژی و اتالف وقت و خواب واگن و کسر 

 .جویی زیادی در پی دارد که صرفه

 

 :ابوالفضل محمودی 

بخاطر دارم در مطالعات اولیه ايجاد اين منطقه براي دو میلیون تن جابجايي كاال برنامه ريزي شده بود كه هنوز 

 .فاصله زيادي تا آن هست

 

 : سعید امیراحمدی

هزار تن و در  11تن سال گذشته به  1111اما در حال حاضر از  ،میلیون تن و شاید بیشتر است 6بله قطعا هدف 

 . میرسیم و این امر روند افزایشی دارد رهزار تن و بیشت 111حدود  سال آینده با تکمیل سایت به

دولت باید در واقعیت دست از تصدی گری متاسفانه بخش خصوصی هنوز هم به جایگاه واقعی خود نرسیده و 

 .شاید عامل مهمی برای نرسیدن منطقه ما و بسیاری از مناطق برای به اهداف خود باشدو این  امور بردارد

 

 :جعفر معلم زاده 

اینجانب هم در روز افتتاح خطوط راه اهن سرخس در منطقه ویزه اقتصادی حضور داشتم و غرفه نمایشگاهی از 

 .تولیدات شرکت ریگ سازی مشهد ارایه داده بودیم
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 : سعید امیراحمدی

 .بتوانیم در منطقه ویژه در خدمت همه عزیزان باشیم.. ختیم از زیارت شما نشا اوبسیار عالی خوش

 

 :جعفر معلم زاده 

ایا منبعی یا سایتی که گویای تمام سرویس و خدماتی را که ارایه میدهید وجود دارد تا با مراجعه به ان اکثر 

 ؟سوالتی که عالقمندان دارند مکتوب شده باشد

 

 : امیراحمدیسعید 

، روسی، التین، زبان زنده فارسی 1به   www.sarakhsfz.org بله سایت منطقه ویژه اقتصادی سرخس به آدرس

روز آینده سایت ما با همین آدرس کامال  ویژه  01البته در  .چینی و عربی به سرمایه گذاران اطالعات میدهد

 .درخدمت همگان است

 

 :ابوالفضل محمودی 

طرح نیروگاه و پااليشگاه و پتروشیمي با توجه به ذخاير انبوه گاز سرخس كه حتي در خود اراضي منطقه هم اين 

حزء طرحهاي بنیادي پیشنهادي منطقه بوده و هست چه در بخشهاي اصلي و يا باال دستي و  ،ذخاير اثبات شده

متاسفانه هیچگاه  اما تمام اينها با همكاري دولت و وزراي مربوطه میتواند باشد كه ،پايین دستي میتواند باشد

 اين تعامل وجود نداشته است

 

 : سعید امیراحمدی

ن متاسفانه بر اثر شرایط ناعادالنه تحریم به تعویق افتاد زیرا شرکت زیمنس بطور تا کنو 0982طرح نیروگاه از سال 

 0واحد ان هم اکنون برق به مدار میدهند و با توجه به شرایط جاری تا  6یکجانبه قرارداد خود را لغو نمود و البته 

 .مگاوات انجام میشود 111درصد کار تا رسیدن به  1سال آینده 

تمع پتروشیمی علی الخصوص مجتمع پروپیلن و مجتمع متانول اقداماتی انجام شده جا در خصوص ایجاد مج

نمایی زمین صورت گرفته وسرمایه گذار خصوصی ان بانک پاسارگاد میباشد کار رو اغاز خواهند کرد البته دولت 

 .قول تامین آب و برق را تا ورودی سایت داده که منتظر اجرا طرح انتقال هستیم

 

 :جعفر حسینی شیرازی  دمحم

  سالم خدمت دوستان و بزرگواران

از آنجا كه وضعیت و شرايط و قوانین مناطق ويژه اقتصادي در ايران تابع شرايط و قوانین موجود در آن منطقه 

 : سوال بنده اينست كه ،میباشد

 اصوال منطقه ويژه اقتصادي سرخس تابع چه قوانیني بوده ؟ -0

ي در منطقه در جهت ايجاد كارخانه ها بستر كار براي چه صنايع اي  بیشتر آيا در مورد سرمايه گذار -6

 فعال است ؟ 

 در تعريف اين منطقه بیشتر موضوع تجارت مطرح بوده و يا تولید؟ -9

 

http://www.sarakhsfz.org/
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 : شبکه توسعه تجارت ایران

دارای كارآفرين برتر حوزه سالمت ایران و ، مدیر عامل شرکت نیامش، جناب آقای دمحم جعفر حسیني شیرازي

 سازنده یکصد کارخانه تولید تجهیزات پزشکی در ایران، نشان ارسطو در زمینه پزشکی از اتحادیه اروپا

 

 : سعید امیراحمدی

مناطق ویژه اقتصادی نقش مهمی در افزایش روند تجارت بین المللی و اشتغال زایی در سراسر جهان ایفا می 

اقتصادی و مناطق پردازش صادراتی به عنوان ابزار یا اهداف از منظر اقتصاد جهانی، مناطق ویژه . نمایند

. سیاستگذاریهای دولت ها در جهت گسترش صنعتی شدن، اشتغال زایی و توسعه منطقه ای به شمار می روند

 .میباشد قانون مناطق ویژه منطقه ویژه هم تابع

 . ود دارددر ایران دو گونه منطقه خاص برای فعالیت اقتصادی با امتیازات خاص وج

  منطقه آزاد تجاری صنعتیگونه اول 

  مناطق ویژه اقتصادیگونه دوم  

 .دانند های این دو منطقه را بدرستی نمی گذاران تعاریف و تفاوت اما گاه افکارعمومی و حتی سرمایه

 .قوانین و مقررات این مناطق با یکدیگر متفاوت است نکهحال آ

گذشته  62مناطق ویژه اقتصادی از مرز وجود دارد؛ در حالی که  هفت منطقه آزاداکنون در کل کشور  هم

نیز در دیگر منطقه آزاد و ویژه اقتصادی  01با این حال و براساس اعالم مقامات دولت یازدهم قرار است . است

 .کشور تاسیس شود

 : هر دوی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با رویکرد

  ،رشد صنعت و اشتغال 

 های خارجی،  جذب سرمایه 

 های شغلی جدید،  ایجاد فرصت 

  ،کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات 

  ،دستیابی به فناوری پیشرفته 

 زدایی جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم و محرومیت 

 . اند تاسیس شده

شود، باهم متفاوت است؛  ارائه میگذاران  هایی که در این مناطق به سرمایه کمیت و کیفیت مشوقبا این حال 

 .تر از مناطق ویژه است های فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد بسیار جذاب ای که مشوق به گونه

 :عنوان مثال  به

 های گمرکی و مالیاتی صفر یا بسیار پایین در نظر گرفته شده تا افراد برای  در مناطق آزاد، معافیت

سال در مناطق  ۵۱اساس در ایران معافیت مالیاتی کامل به مدت بر این . گذاری تشویق شوند سرمایه

 آزاد وجود دارد، 

 شود؛ اما در مناطق ویژه اقتصادی صرفا تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور ارائه می 

 .مناطق ویژه برخالف مناطق آزاد از معافیت کامل برخوردار نیستند یعنی

 :از سوی دیگر 

 رض گمرکی و صادرات و همچنین واردات کاال نیز بخشودگی کامل سهم دولت در در مناطق آزاد برای عوا

 نظر گرفته شده است، 

  اما این موضوع درباره مناطق ویژه صد درصد نیست و بسته به موضوع فعالیت تخصصی منطقه فرق

 . کند می
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 . فروشی اشاره کرد  توان به بحث خرده در تفاوت دیگر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می

 پذیر است،  فروشی کاال در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان خرده 

 پذیر است فروشی برای اتباع خارجی و داخلی امکان اما در مناطق آزاد، خرده. 

 : همچنین مقررات دریافت ویزا

  برای اتباع خارجی در مناطق آزاد براساس مقررات مرزی در نظر گرفته شده است؛ 

 در حالی که در مناطق ویژه اقتصادی، این امر طبق قوانین و مقررات داخل کشور است . 

 : های اجتماعی درخصوص اشتغال و همچنین بیمه

 ه شده، برای فعالیت افراد خارجی در مناطق آزاد، تسهیالت خاصی در نظر گرفت 

  اما در مناطق ویژه اقتصادی قوانین یادشده به صورت ثابت، از قانون کار اتباع خارجی در داخل کشور

 .کند تبعیت می

توانند در مناطق آزاد به صورت صد درصدی مالکیت واحدهای تولیدی را  گذاران خارجی می از سوی دیگر، سرمایه

برای ثبت موسسات صنعتی، فرهنگی و مالکیت  .نیز آزاد استدر اختیار داشته باشند و ورود و خروج سرمایه 

 .ترین زمان ممکن این کار انجام خواهد شد معنوی نیازی به دوندگی زیادی نیست و در کوتاه

 

 :جعفر حسینی شیرازی  دمحم

 متشكرم

حتما مي بايد سوال ديگر بنده اينست در صورتیكه كارخانه اي در منطقه ويژه اقتصادي سرخس ايجاد شود آيا 

ساخت ايران جهت صادرات از منطقه بر روي كاال نوشته شود و يا میشود همانند كیش از اصطالحات ديگر 

 ؟استفاده نمود

 

 : سعید امیراحمدی

 .در این مقوله برند شما باید ثبت و برای حک مکان الزاما بابد توافق صورت گیرد

 

 : جعفر معلم زاده 

مشوقهای الزم جهت سرمایه گذاری در مناطق ویزه اقتصادی با توضیحاتی که ارایه فرمودید بنظر میرسد که 

و شاید تجارت بیشتر برای این مناطق  داخلی و خارجی و صنایع باندازه کافی وجود ندارد جهت سرمایه گذاران

 .مطرح باشد

 

 : سعید امیراحمدی

 ویژه اقتصادیمشوق های سرمایه گذاری در مناطق 

 :مهمترین مشوق های تصریح شده در قانون و مقررات مناطق ویژه اقتصادی استخراج گردیده عبارتند از

ورود کاال از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور  .0

 .کاال از این مناطق بدون هیچگونه تشریفاتی انجام خواهد شد

صنعتی به منطقه، با کمترین تشریفات گمرکی  ،از خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاریورود کاال  .6

انجام شده و همچنین ترانزیت داخلی کاالی وارد شده به منطقه، بر اساس مقررات مربوطه 

 .انجام خواهد شد
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به مناطق واقع در مبادی ورودی کشور بدون هر گونه تشریفات  6ورود کاالی موضوع بند  .9

 .انجام خواهد شد گمرکی

کاالهایی که از خارج و یا از مناطق آزاد تجاری صنعتی یا مناطق دیگر به منطقه وارد می شوند  .1

  .می توانند بدون هر گونه تشریفات از کشور خارج شوند

ها و قطعه بندي  گذاری امكانات، زيرساخت بندی و ارزش مدیریت منطقه میتواند پس از طبقه .1

ستفاده از آنها را تحت شرايط مشخص به اشخاص حقیقی یا حقوقی هاي منطقه، حق ا زون

 .واجد شرایط واگذار نماید

صاحبان کاالهای وارد شده به منطقه می توانند تمام یا قسمتی از کاالی خود را به منظور ورود  .2

 .موقت به داخل کشور به گمرک اظهار و با انجام مقررات مربوطه ترخیص نمایند

ش کاالهای وارد شده به منطقه به میزانی باشد که موجب تغییر تعرفه در صورتیکه پرداز .3

گمرکی کاالهای مذکور شود، میزان سود بازرگانی مربوط به کاالهای فوق برای ورود به سایر 

نقاط کشور تنها معادل سود بازرگانی مواد اولیه و قطعات وارداتی بکار رفته در آن، محاسبه و 

 .دریافت خواهد شد

نندگان کاال به مناطق می توانند تمام یا قسمتی از کاالی خود را در مقابل قبض انبار وارد ک .8

تفکیکی قابل معامله که توسط مدیریت منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نمایند، در این 

 .صورت دارنده قبض انبار تفکیکی، صاحب کاال محسوب خواهد شد

رخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبدا باشد حسب د مدیریت هر منطقه مجاز می .3

 .برای کاالهایی که از منطقه خارج می شوند با تایید گمرک ایران اقدام نمایند

کلیه کاالهایی که برای تولید یا ارائه خدمات مورد نیاز منطقه وارد می شوند، از شمول مقررات  .01

ور به سایر نقاط کشور تابع واردات کاالهای مذک. عمومی صادرات و واردات مستثنی می باشند

 .مقررات صادرات و واردات خواهد بود

قانون برنامه دوم ( 61)تبصره( د)واردات درصدی از کاالهای تولید شده در مناطق موضوع بند .00

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به داخل کشور، معادل نسبتی 

داخلی به کار رفته به قیمت کل کاالی تولیدی، بدون هر  از مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات

 .گونه محدودیتی مجاز است و عالوه بر عدم نیاز به ثبت سفارش وگشایش اعتبار

کاالهای تولید شده در مناطق ویژه اقتصادی، همچنین مواد اولیه و قطعات منفصله وارد شده از  .06

از منابع و سهمیه ارزی کشور مشمول  منطقه یاد شده به داخل کشور، به دلیل عدم استفاده

 .ضوابط قیمت گذاری نمی باشد

 

 : ابراهیم عماد 

اگر این تبدیل منطقه ویژه اقتصادی سرخس به منطقه آزاد تجاری اتفاق بیفتد، با توجه به فاکتورهای اقتصادی و 

و داخلی، یک خودکشی ( 6191تا  6101از سال )استراتژیک بین المللی براای کشورهای شرق دریای خزر 

 .ای ارزی و ریالی زیربنائی آن خواهد شدو هدر رفتن تمام هزینه هاقتصادی عالمانه برای آینده آن منطقه ویژه 

 

 : سعید امیراحمدی

 .موضوع اساسی رو جناب آقای دکتر عماد مطرح کردند باید یک کار کارشناسی دقیق انجام شود دقیقا یک

 

 :ابوالفضل محمودی 

زيرا وجود يك منطقه آزاد با قوانین خاص و لزوم سرمايه گذار خارجي در حقیقت باب  ،من با اين استدالل مخالفم

بنحوي كه تمامي اتباع و سرمايه گذاران و تجار  كشورهاي آسیاي میانه  ،تجارت و صنعت را به منطقه میگشايد

آزاد بودن طراحي و مطالعه  میتوانند با سهولت در منطقه حضور يابند و كالً از ابتدا اين منطقه با نگاه به منطقه

شد كه با قوانین منطقه ويژه قطعاً آن توجیهات نخواهد بود و بنظر من اين ظلم دولت اصالحات در بدو روي كار 

 .آمدنش به كشور و أموال وقف بود
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 :ابوالفضل محمودی 

اين در حد  ،منتقل كند در بعد تجاري منطقه ويژه سرخس اين امكان را داشته تا مركز تجاري را از دبي به سرخس

يكي از سرمايه گذاران و تجار بنام دبي و مالك بانك ) حرف نیست چون خود ما در عمل با قرارداد با الغرير 

دپوي آرد، شكر و روغن  ETA يك انبار بزرگ اجاره داديم و توسط شركت( المشرق و صدها شركت اقتصادي ديگر

الغرض اينكه   .متعددي كه ايجاد شد نتوانستیم آنها را نگه داريم براي يكسال فعال بود ولي بعلت محدوديتهاي

 ... كار انجام شدنیست ولي

 

 :مجتبی دمحمزاده 

با احترام به نظر جنابعالي، به نظر بنده دبي با امكان بهره برداري از بنادر بزرگي نظیر جبل علي كه به عنوان بندر 

كانتینر كاالي تجاري تخلیه و بارگیري مي كند به هیچ وجه قابل  میلیون تي اي يوز ۵١هاب منطقه ساالنه حداقل 

 .میلیون تن پتانسیل دارد نیست ٢قیاس با منطقه ويژه اقتصادي كه در باالترين حالت ساالنه 

 

 : سعید امیراحمدی

شده  در قانون مناطق ویژه اقتصادی امکان هر گونه واردات از کشور مبدا و تجهیز و استقرار در سایت تعریف

 .صحیح میفرمایید، بالمانع و معاف از هر گونه عوارض است

 

 : سعید امیراحمدی

 گذاري در منطقه ويژه اقتصادی سرخس هاي قانوني سرمايه مزيت

هاي صنعتي،  فراهم بودن امكانات خريد و يا واگذاري زمین به منظور ساخت و ساز و فعالیت .0

 .تجاري، اداري و خدماتي در منطقه

گیري از ارزش افزوده جهت  صنايع تولیدي، بسته بندي و خطوط مونتاژ در منطقه با بهرهايجاد  .6

 .انتقال تكنولوژي و اشتغال زايي

فراهم نمودن امكانات ذخیره سازي و عرضه مواد نفتي و مشتقات مربوط به داخل كشور و  .9

 .ترانزيت آن به مبادي خروجي

خصصي به منظور شناخت منطقه و ارتقاي سطح امكان برگزاري نمايشگاه هاي بین المللي و ت .1

 .دانش تولید كنندگان و متخصصین

, کاالهائی که مستقیما از کشورترکمنستان بوسیله راه آهن به این منطقه حمل می شوند .1

هزینه سود بازرگانی متعلقه % 61درصورت ورود به داخل کشور پس از تايید گمرك سرخس، از 

 .معاف می باشند

به /كیلومتر حمل ونقل ريلي كاال از 011هزينه حق مسافت %( 11)اه درصد معافیت از پنج .2

 .منطقه

 .(0/031با کد اختصاصی)فعال بودن دفتر نمایندگی گمرک در داخل منطقه به صورت دائم  .3

 .امكان استقرار نمايندگي دانشگاه هاي بین المللي با مزيت نزديكي مسافت تا مشهد .8

 .ارتباطات مخابراتيايجاد تسهیالت جهت برقراري  .3

ها به منظور ارائه تسهیالت الزم و گشايش اعتبارات بانكي و  امكان ايجاد شعب ارزي بانك .01

 .اسنادي براي واردات به بازار منطقه اي

صدور مجوزهاي قانوني براي ساخت و ساز، تولید، پردازش، تغییر، تكمیل، تفكیك و بسته بندي  .00

و صادرات مجدد و عرضه كاالهاي تولید شده مازاد بر مواد و كاالهاي خارجي براي صادرات 

ارزش افزوده به بازار داخلي مطابق قوانین و مقررات وپرداخت حقوق ورودي كاال بر مبناي مواد 

 .اولیه وارداتي بكار رفته در محصول

حق مالكیت حقیقي وحقوقي زمین و سازه ها براي سرمايه گذاران ايراني وتضمین مالكیت  .06

ها براي سرمايه گذاران خارجي با رعايت قوانین و مقررات عمومی و ضوابط شرعی كلي سازه 

 .در خصوص مسائل وقف
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آزادي كامل ورود و خروج سرمايه، سود ويژه و منافع حاصل از فعالیت هاي اقتصادي و تولید  .09

هاي خارجي و سرمايه ايرانیان با منشاء خارجي مطابق قانون تشويق و حمايت  براي سرمايه

 .از سرمايه گذاري خارجي

اشخاص حقیقي و حقوقي كه در منطقه به كار تولید كاال و خدمات فعالیت دارند، از پرداخت  .01

 .هرگونه عوارض معمول در كشور معاف هستند

 كامل سرمايه خارجي و سود حاصله طبق قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري تضمین .01

و امكان ورود و خروج آنها به هر ( 03/06/0981 بر اساس پوشش بیمه اي مصوب)هاي خارجي 

 .میزان و در هر زمان كه الزم باشد

عدم متروكه شدن كاالي وارده به منطقه ويژه اقتصادي براي سرمايه گذاران و امكان نگهداري  .02

 .آنها تا هر زمان كه الزم باشد طبق ضوابط موسسه

 CIS حمل کاالی وارده از کشورهایحذف تعویض بوژی برای کلیه واگنهای روسی و قطارها ی  .03

و یا صادره به کشورهای آسیای میانه به دلیل وجود ریل عریض آسیای میانه در داخل منطقه 

 .ویژه اقتصادی سرخس

 برداری سال از تاریخ بهره 01معافیت مالیاتی به مدت  .08

 

 

 : سعید امیراحمدی

 /.دوستان قوانین و مشوقها را به دقت مطالعه فرمایند

 

 

 

 211درصد و اشتغال بیش از  31یکی از برگترین واحدهای کاشی سرامیک خاورمیانه در حال تکمیل با پیشرفت 

  نفر
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 : جانی درمیان 

  با سالم و احترام

 . استفاده کردم از اطالعات بسیار مفید جناب احمدی و انشاله همکاری موثر

کمبود آن که تاثیر گذار در صادرات است چه پیش بینی  در خصوص اجاره واگن با توجه به... یک سوال از ایشان 

 شده ؟

 

  : شبکه توسعه تجارت ایران

مدیر عامل شرکت حامی ، مدیرعامل اتحادیه بین المللی بازاریابی و صادرات، جناب آقای محمود جانی درمیان

 پیوند کارآفرینان

 

 : سعید امیراحمدی

روی   به نوعی در اولین گام کمبود واگن از مشکالت پیشدرموضوع صادرات با موانعی روبرو هستیم که 

ترین بازار صادرات خراسان رضوی، کشورهای آسیای میانه، افغانستان و روسیه  بزرگ. صادرکنندگان استان است

در شرایط مثبتی که پس از رفع . است و برای تقویت صادرات این کشورها، نیاز مبرم به ریل و واگن وجود دارد

بینی کرد ساالنه  توان پیش های مناسب در بخش ریلی، می ایجاد خواهد شد، درصورت ایجاد زیرساخت ها تحریم

ای از منطقه ویژه اقتصادی سرخس  باشد در این زمینه یک شرکت  صورت ریلی و جاده هزار تن کاال به 311حداقل 

ت منطقه وارد و برای تسهیل در امور واگن اختصاصی در سای 811معتبر از کشور لیتوانی اعالم آمادگی نموده تا 

 .از آن استفاده شود که در حال گفتگو بااین شرکت هستیم

 

 

 :دمحم جعفر حسینی شیرازی 

 از پاسخ شما متشكرم

 البته سوال دقیق بنده اينست كه تولید كاال در كیش میتواند با عنوان زير باشد

made in kfz 

 به چه نامي میتواند باشد؟اين تولید در منطقه اقتصادي ويژه سرخس 

made in ??? 

 

 : سعید امیراحمدی

mad in sarakhsfz 

 

 :دمحم جعفر حسینی شیرازی 

 از پاسخ شما متشكرم
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 : معلم زاده جعفر 

با توجه به کلیه اطالعاتی که دوستان ارایه فرمودند و امتیازات خاصی که برای مناطق ازاد بخصوص معافیتهای 

اینجانب هم با جناب اقای محمودی هم عقیده ... با مناطق ویزه اقتصادی در نظر گرفته شده مالیاتی در مقایسه 

هستم و تبدیل منطقه ویزه اقتصادی سرخس به منطقه ازاداقتصادی سرخس جاذبه خیلی بهتری برای سرمایه 

ود توسعه صنعت و تبدیل ش مضافا چنانچه به یک منطقه ازاد اقتصاد... گذاران خارجی و ایرانی خواهد داشت 

 .صادرات محصوالت صادراتی و ایجاد اشتغال را بدنبال خواهد داشت

 

 : سعید امیراحمدی

خبر خوش هم  .بله درست است منتهی در این موقعیت منافع آستان قدس و وقفیات باید در نظر گرفته شود

اینکه نماینده ویزه دولت هفته گذشته به منطقه سفر نمود و اعالم امادگی برای تبدیل این منطقه به منطقه آزاد 

 .نموده اند که مذاکرات نهایی بین دوستان و آستان قدس رضوی در حال انجام است

 

 : رضا خدایاری 

مشکلی هست که ....همه ی مناطق ویژه اقتصادی وبه اعتقادبنده مشکل اصلی .باسالم وکسب اجازه از عزیزان

همه ی صنعت داخلی ما کرفتار آن است،مشکل نداشتن ارتباط بین المللی قوی و عدم شفافیت قوانین و 

 ....تضمین سرمایه گذاری خارجی است

 

 :  شبکه توسعه تجارت ایران

ساکن وین ، اتریش و کشورهای اتحادیه اروپامشاور بازاریابی و واردات و صادرات به ، جناب آقای رضا خدایاری

 اتریش

 

 : سعید امیراحمدی

به موضوع خوبی اشاره فرمودید  منتهی شب گذشته جلسه ای  در همن  -با سالم خدمت جناب آقای خدایاری 

موضع  داشتیم و بر ضرورت استفاده از نیروهای متخصص خصوصا در بحث بازاریابی بین المللی  در کشورهای 

 داشته ایم و به نتایج خوبی رسیده ایم CIS  حوزه

 

 : رضا خدایاری 

باشرایطی که در دوران پساتحریم  امن فکر مبکنم اگربتوان این مشکالت را کمرنگ کرد مخصوص !بسیارعالی

 .خواهیم داشت بتوان از پتانسیل موجود استفاده ی بهتری نمود

 

 : معلم زاده جعفر 

جمهوری اسالمی ایران بایستی در اولویت منافع استان قدس رضوی قرار داشته فکر میکنم که منافع ملی 

 .باشد
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  : سعید امیراحمدی

ولی آستان قدس رضوی با سرمایه هنگفتی که در این مقوله صرف نموده  ،بله منافع ملی اولویت اصلی ما است

 .راستا باید حل و فصل شود نمقوله وقف نیز در همی  جایگاهش  در منطقه آزاد چگونه است؟

 

 : معلم زاده جعفر 

 .ولین دولتی قابل مذاکره و حل و فصل و توافق هستندئهمه این موارد با مس

 

 : سعید امیراحمدی

دقیقا فراتر از مسئولین دولتی یک موضوع ملی و عام المنفعه که باید با دقت و ریز بینی به نتیجه مطلوب برسد 

 ...انشا ا

 

 : معلم زاده جعفر 

 حتما و انشاهللا

 



 

P 25 / 31 
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 : ابوالفضل محمودی 

مشكل اساسي اين است كه دولتها با اين عنوان كه امتیاز منطقه آزاد متعلق به دولت است و با دادن آن به 

آستان قدس در حقیقت منافع بیت المال را داده اند كه تا كنون راه حلي بینابیني كه هم منافع بیت المال و هم 

 .قدس محفوظ باشد نرسیده اند آستان

 

 : سعید امیراحمدی

مقام  معظم رهبری تایید و ابالغ شده بر عدم تصدی گری دولت و اصل که توسط  1در قوانین مصرح اصل 

ضمن اینکه در صورت  ایجاد زیرساخت بینابینی منطقه آزاد بین دولت  کوچک و چابک سازی دولت تاکید شده

 .ظرفیتهای دو طرف و ایجاد یک منطقه آزاد ممتاز بهره بردان از وآستان قدس میت و

 

 : ابراهیم عماد 

 فایل صوتی شماره یک 

 

 

 : شبکه توسعه تجارت ایران

 .اگر مطالب را مطرح بفرمایید، در خدمت شما هستیم جناب دکتر

 

 : ابراهیم عماد 

 فایل صوتی شماره دو 

 

 

 : ابراهیم عماد 

 فایل صوتی شماره سه 

 

http://ebrahimemad.net/audio-eco/13941020-zess-01.mp3
http://ebrahimemad.net/audio-eco/13941020-zess-02.mp3
http://ebrahimemad.net/audio-eco/13941020-zess-03.mp3
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 : ابراهیم عماد 

 فایل صوتی شماره چهار 

 

 

 : ابراهیم عماد 

 فایل صوتی شماره پنج 

 

 : ابراهیم عماد 

 فایل صوتی شماره شش

  

 

 

 : شبکه توسعه تجارت ایران

که از پاریس در خدمتشان ، دکترای حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه، با تشکر از جناب آقای دکتر ابراهیم عماد

 هستیم

 

 : شبکه توسعه تجارت ایران

بزرگواران، با توجه به شروع زودتر از زمان مشخص شده و طوالنی تر شدن بحث از زمان پایانی که تعیین نمودیم، 

 .اگر اجازه بفرمایید بحث را فعال به پایان برسانیم

 

ی مطالب را از جناب آقای امیراحمدی هم تشکر میکنیم که ضمن کسالتی که داشتند با سرعت بسیار خوب

 .ارسال می نمودند

 

 

http://ebrahimemad.net/audio-eco/13941020-zess-04.mp3
http://ebrahimemad.net/audio-eco/13941020-zess-05.mp3
http://ebrahimemad.net/audio-eco/13941020-zess-06.mp3
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 : سعید امیراحمدی
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 : سعید امیراحمدی

در سند چشم انداز این منطقه تبدیل آن به بزرگترین  منطقه تجاری کشور و مرکز ثقل تجارت با شمال : با احترام 

.. نگاه غیر جناحی ومیلیون نفر مطرح بوده که با یک  211چین و آسیای میانه با جمعیتی باالی -روسی-اروپا 

 /.میتوان در آینده به جانشینی برای دوبی تبدیلش کرد
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 : دمحم جعفر حسینی شیرازی 

  جناب آقاي باصره

از اينكه در سايه زحمات شما در گروه بحث هاي مفید اقتصادي صورت میگیرد بنده به نوبه خود از جنابعالي 

 سپاسگزارم و امید پیروزي و سالمتي براي شما دارم

 

 :  شبکه توسعه تجارت ایران

 تشکر از اظهار لطف فراوان شما

موضوع " همانطور که پیشتر با شما صحبت نموده ایم، در خصوص تولید و صادرات تجهیزات پزشکی و احیانا

 .واردات آن نیز بزودی با شما بحث خوب و مفیدی خواهیم داشت

 

 : سعید امیراحمدی

عزیزان و سرمایه های فکری و اقتصادی و اجتماعی کشورمان کمال تشکر را از جناب آقای دکتر باصره و تمامی 

ضمنا پذیرای همفکری و همیاری تمامی بزرگواران برای رسیدن  ،دارم که موضوع امشب را با حوصله دنبال نمودند

 .به مقصود و پیشرفت کشورمان را داریم

 

 :  شبکه توسعه تجارت ایران

زودتر از زمان مشخص شده و طوالنی تر شدن بحث از زمان پایانی که تعیین نمودیم، بزرگواران، با توجه به شروع 

 .اگر اجازه بفرمایید بحث را فعال به پایان برسانیم

از جناب آقای امیراحمدی هم تشکر میکنیم که ضمن کسالتی که داشتند با سرعت بسیار خوبی مطالب را 

 .ارسال می نمودند

 

 : رضا خدایاری 

 .شب خوش.درآینده ی نزدیک سرخس قطب اقتصادی آسیای میانه شودامیدوارم 

 

 : سعید امیراحمدی

   www.sarakhsfz.org سایت منطقه

 

 :  شبکه توسعه تجارت ایران

 .باشیمانشاهلل شاهد تغییرات  .استفاده شد از مطالب خوب شما.ممنون از شما و جناب باسره عزیز

 

 : سعید امیراحمدی

 . شب تمامی عزیزان خوش و روزهای آینده تان پر برکت و سرشار از سالمتی و شادکامی باد

http://www.sarakhsfz.org/

