
 ویژه نامه سفر مشاور رئیس جمهور 
و دبری شورای عایل مناطق آزاد کشور به منطقه آزاد اروند

صفحه 4صفحه 4صفحه 2صفحه 3 شماره 5-5 آذر ماه 1401 

نشست شورای اداری منطقه آزاد اروند با حضور 
مشــاور رئیس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق 
آزاد تجاریـ  صنعتی و ویژه اقتصادی و مدیران 
و مسئوالن شهرهای آبادان و خرمشهر، شامگاه 

یکشنبه 29 آبان ماه برگزار شد.
»حجت اهلل عبدالملکی« مشــاور رئیس جمهور 
و دبیر شــورایعالی مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی 
و ویــژه اقتصادی، در این نشســت که در جمع 
مدیــران ســازمان منطقــه آزاد ارونــد و ســایر 
مســئولین آبادان و خرمشهر برگزار شد، گفت: 
نقد مناطق آزاد به معنای نفی آن نیست و من 
روی چگونگــی ایجاد و اداره آن نقد داشــته ام، 
امــا ماهیت مناطــق آزاد اهمیــت دارد و باید 
تقویت شود. بخشــی از مشکالت مناطق آزاد 
منطقــه ای و بخشــی دیگر ملی اســت چرا که 
یک سری مشوق برای این مناطق در نظر گرفته 

شده بود که در حال حاضر این مشوق ها نقض 
شده است که هر قانون وضع شده ای برای این 
مناطق در نیمه راه نقض شود، نقض عینی حق 

 الناس است.
عبدالملکی همچنین اظهار داشــت: در بند ۱۱ 
سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی به مناطق 
آزاد توجــه ویــژه ای شــده اســت و از جملــه 

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی 
مقام معظم رهبری )مدظله( در سال 92 تبیین 
شــده اســت می توان به انتقال فنــاوری های 
پیشرفته، گسترش و تســهیل تولید، صادرات 
کاال و خدمات، تامین نیازهای ضروری و منابع 
مالــی از خــارج و مهــم ترین آن رفاه مناســب 

ساکنان در این مناطق اشاره کرد.

وی بــا بیــان اینکــه رئیس جمهــور، مأموریت 
ویــژه ای در ایــن خصــوص بــه ایشــان محول 
کرده اند افزود: منطقه آزاد اروند طبق مطالعات 
صــورت گرفته، یکــی از بهترین ظرفیت ها برای 
ایجــاد یک منطقه آزاد تجاریـ  صنعتی در دنیا 
اســت و به گفته کارشناســان این منطقه علی 
رغم جانمایی صحیح، متاسفانه به طور کامل و 

مطلوب از مزیت های یک منطقه آزاد بهره مند 
نشده  است.

دبیر شــورایعالی مناطــق آزاد تجاریـ  صنعتی 
و ویــژه اقتصادی، افزود: احصــا و تالش برای 
رفــع تعارضاتی قانونی، جــزو اولویت های اول 

دبیرخانه شورایعالی قرار گرفته است.
عبدالملکی با تأکید بر اهداف سفرهای منطقه ای 

خــود گفت: تأکید ما بر اعمال ماده ۶۵ احکام 
دائمی برنامه های توسعه کشور بوده و این مهم 
عالوه بر دیدگاه شخصی رئیس جمهور محترم 
جزئــی از قانــون رســمی کشــور نیز محســوب 
می شــود کــه بــر اســاس مــاده ۶۵ قانــون به 
صراحت اعالم می کند که به منظور ساماندهی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر 

آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله 
توسعه، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد 
اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و 
تعامــل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و 
ارائه الگوی توسعه ملی در بخش های مختلف، 
می بایست مدیران سازمان های مناطق آزاد به 
نمایندگی از طرف دولت، باالترین مقام منطقه 
و کلیــه وظایــف، اختیارات و مســئولیت های 

دســتگاه های اجرایــی دولتــی مســتقر در این 
مناطق به استثنای نهادهای نظامی و امنیتی به 

عهده آنها باشد.
وی تصریح کرد؛ اختیــارات فرمانداران در مورد 
مصوبات شــوراهای اسالمی شــهر و روستا در 
مناطق آزاد نیز باید به مدیر سازمان منطقه آزاد 

واگذار شود.
مشــاور رئیس جمهــور بیــان کرد: در راســتای 
بهبود فضای کسب و کار، نباید اجازه دهیم که 
سرمایه گذاران درگیر بروکراسی های دست و پا 

گیر اداری شوند.
عبدالملکی خاطرنشان کرد: دستگاه  ها با منطقه 
آزاد اروند همکاری کامل داشــته باشند و فقط 
به چشم »قلک« به آن نگاه نشود که مشکالت 

منطقه جز با هم افزایی، رفع نخواهد گردید.

تأکید بر اعمال ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه توسعه کشور
نـقـض مشوق های منـاطـق آزاد، نقـض حـق النـاس است

پیشرفت اقتصادی 
بدون اعتالی فرهنگی
مورد قبول ما نیست

 تعریف پروژه های بزرگ 
عمرانی برای شهرهای 

آبادان و خرمشهر

تسریع در استقرار گمرک 
در مبادی خروجی 
منطقه آزاد اروند

بازدید »عبدالملکی« 
از چند واحدتولیدی-

صنعتی خرمشهر
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مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد اروند از تحقق 
خارج از پیش بینی بودجه ســازمان منطقه آزاد 

اروند در سال ۱40۱ خبر داد.
ارونــد  آزاد  اداری منطقــه  نخســتین شــورای 
پس از اعمال مــاده ۶۵ احکام دائمی مبنی بر 
حاکمیــت یکپارچــه در این منطقــه، در محل 
این ســازمان و در حضور مدیران دستگاه های 

شهرســتان های آبادان و خرمشهر برگزارشد.
در ابتــدای ایــن نشســت، مدیرعامل ســازمان 
منطقــه آزاد اروند با بیان اینکه این نخســتین 
نشست شورای اداری منطقه در حضور مدیران 
شــهرهای آبادان و خرمشــهر است، اظهار کرد: 
این ســازمان از اواخر سال 99 دچار مشکالتی 
در حیطــه مدیریتی شــده بود کــه پس از موج 
بازداشــت مدیــران، هیــأت مدیره ســازمان از 
کار منفصــل شــد، از ابتــدای اردیبهشــت ماه 
ســال ۱400 با صدور حکم سرپرستی برای این 
سازمان و با توجه به اینکه به قانون سرپرست 
حــق انجــام ســاز و کار مالــی نداشــت، نهــاد 
حاکمیتی در شــهرهای آبادان و خرمشهر امور 

روزمرگی را پیش گرفته بود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه درآمدهــای ســازمان 
دردوران حضور سرپرســت در حساب سازمان 

مانــده بــود تا با اســتقرار هیأت مدیــره جدید 
ایــن هزینه هــا تعییــن تکلیف شــود، افزود: 
تیم مدیریــت جدید کارهای بســیاری بر زمین 
مانده و باید به ســرانجام می رسید و مطالبات، 
وصولــی و بدهی هــای از پیــش مانــده بایــد 

پیگیری می شد.
مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد اروند با بیان 
اینکــه مناطــق آزاد از بودجه عمومــی انتفاعی 
ندارنــد، تصریح کرد: در آن مقطع چون بودجه 
ســال ۱400 در دولــت قبل تصویب شــده بود 
پیش بینی بودجه 440 میلیارد بود که با توجه 
بــه اصالحیه که پیش از اســتقرار دولت جدید 
اعمال شــده بود، درآمدهای ســازمان به 2۸0 
میلیــارد تومــان تقلیــل یافتــه بــود و طبیعتًا 
هزینــه ها نیــز بایــد از همین محــل تأمین و 

پرداخت می شد.
اســکندری بــا اشــاره بــه بودجــه فعالیت های 
فرهنگــی را مدیریــت پیشــین ایــن ســازمان 
کــه ۱9 میلیارد تومان عنوان شــد کــه باید ۱0 
میلیــارد از آن بــه تیــم فوتبــال صنعــت نفت 
آبادان تخصیص می یافت، گفت: در منطقه ای 
که دولت انقالبی مســتقر شــده بــود و انتظار 
می رفــت ایــن دولت بــه امــر فرهنگــی توجه 
خاصــی پیــدا می کــرد، باید امــور فرهنگی این 
ســازمان را با ۸ میلیارد 900 میلیون تومان در 

یک سال پیش می برد.
وی ادامــه داد: در بودجــه منابع انتهای ســال 
99، بودجــه ای که برای منطقه تصویب شــده 
بــود، بالغ بر ۸۷0 میلیارد بــود که در اصالحیه 
آن ۵0 درصــد کاهش پیــدا کرد و در تخصیص 
بــه 2۶0 میلیــارد تقلیــل یافــت، گفــت: طبق 
قانــون ایــن مبلــغ بایــد از این محل بــه امور 
عمرانی رســیدگی می شــد، اما فقط بدهی های 
ایــن منطقــه خیلــی بیشــتر از این مبلــغ بود، 
بنابرایــن اعالم کردیــم که هر کس طلبی از این 
سازمان دارد، براساس مستنداتی که در اختیار 

دارد طلب وی پرداخت خواهد شد.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد اروند با اشاره 

بــه ســختی کار در ابتــدای روی کار آمدن تیم 
مدیریــت جدید با توجه به انتظاراتی که از این 
ســازمان و مدیریت جدیــد آن می رفت، گفت: 
مردم و مسئوالن انتظار داشتند عقب ماندگی 

کار توســعه در سال های گذشته جبران شود.
اســکندری با اشــاره به بودجه سال ۱40 که در 
تیم مدیریتی جدید، بســته شده است، یادآور 
شــد: ما باید بــه دبیرخانه شــورایعالی مناطق 
آزاد ثابــت می کردیــم کــه مــا می توانیم بیش 
از بودجــه ای که در ســال های گذشــته مصوب 
شــده بود، محقق سازیم، بر همین اساس، در 
هزینه ها پیش بینی 44۷ میلیارد تومان کرده 
بودیــم کــه در اصالحیــه آن بــه 4۸۷ میلیارد 

رســید چــرا که در هفــت ماه گذشــته بیش از 
۵0% درآمدهــای پیش بینی شــده مــا، محقق 
شده است و در حال حاضر، مشکلی در بخش 

هزینه ها نداریم.
وی خاطرنشــان کــرد: چیزی که در برای ســال 
جــاری مصــوب شــده بــود، یــک هــزار و ۱00 
میلیــارد تومان شــد و در اصالحیه بعدی این 
مبلــغ بــه یــک هــزار و 2۸0 میلیــارد افزایش 
خواهــد یافــت کــه در عملکــرد هفــت ماهه 
گذشــته ســال جــاری، ۵۷۵ میلیــارد تومــان 
تحقق پیدا کرده اســت و این اصالحیه تنظیم 

شــده و به دبیرخانه نیز ارســال خواهد شــد و 
ایــن مبلغ بــه پروژه هــای عمرانی کــه در این 
منطقه صورت خواهــد گرفت، افزوده خواهد 

شد.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد اروند با اشاره 
به پروژه هایی که این ســازمان برای شــهرهای 
آبادان و خرمشــهر تعریف کرده اســت، تصریح 
کرد: در بخش فرهنگی ۱9 میلیارد ســال ۱400 
به 2۱0 میلیارد در سال ۱40۱ تبدیل شده است 
که برای امــور تبلیغی و ترویجی لحاظ خواهد 
شــد، در امور عمرانی نیز، کارهای بزرگی انجام 
خواهد گرفت که ظــرف هفته های آینده برخی 
از ایــن پــروژه ها بــه مرحله مناقصه می رســد 
و برخــی دیگــر نیــز کار اجرایــی آن آغــاز خواه 
شــد کــه از از جمله می توان به پــروژه احداث 
بزرگــراه ۱2 الــی ۱۵ کیلومتــری خلیــج فارس 
اشــاره کرد که پاالیشــگاه آبادان آغاز و به شهر 
خرمشــهر ختم خواهد شــد، احداث یک پل ۶ 
بانــده روی رودخانه کارون در خرمشــهر برنامه 
ریــزی شــده و مطالعــات احداث یــک بزرگراه 
دسترســی و گردشــگری در کنار بهمنشیر است 
کــه آبادان و خرمشــهر را از طریق روســتاهای 

حاشیه بهمنشیر به یکدیگر وصل خواهد کرد. 
همچنین در کنار آن بهســازی و نوســازی برخی 
نقــاط حاشــیه ای آبادان و خرمشــهر اســت که 

برنامه ریزی برای انجام آن در حال اجراســت.
اسکندری بیان کرد: در دولت قبل بودجه ای را 
که از ِقَبل درآمد عاید ســازمان می شد، چیزی 
حــدود ۵00 میلیارد بود کــه در دولت جدید و 
مدیریــت جدید این ســازمان، ایــن بودجه به 
یک هــزار و ۸00 میلیارد افزایش یافته اســت 
که خارج از بودجه عمومی کشــور تأمین شده 
اســت و باید تا پایــان ســال در منطقه هزینه 

شود.
وی یادآور شــد: امیدواریم بــا توجه به نیروی 
جوانی که به این ســازمان تزریق شــده اســت، 
سال ۱402 نســبت به سال جاری، سال بسیار 
پر بار تری برای این سازمان خواهد بود چرا که 
در ســال ۱40۱، عمده گرفتاری هــای این نهاد، 
مربــوط بــه مشــکالتی بود کــه از قبــل در این 

سازمان باقی مانده بود.

تحقق خارج از پیش بینی بودجه سازمان منطقه آزاد اروند
 تعریف پروژه های بزرگ عمرانی برای شهرهای آبادان و خرمشهر

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند 
با اشاره به پروژه هایی که این سازمان 

برای شهرهای آبادان و خرمشهر 
تعریف کرده است، تصریح کرد:
 احداث یک پل ۶ بانده روی 

رودخانه کارون در خرمشهر برنامه 
ریزی شده و مطالعات احداث یک 

بزرگراه دسترسی و گردشگری در کنار 
بهمنشیر است که آبادان و خرمشهر 

را از طریق روستاهای حاشیه 
بهمنشیر به یکدیگر وصل خواهد کرد

بازدید»دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی کشور« از 

نقاط کم برخوردار خرمشهر

مشــاور رئیس جمهور و دبیر شــورایعالی 
مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی کشــور، در 
سفر به شــهرهای به منطقه آزاد اروند، از 

نقاط کم برخوردار خرمشهر بازدید کرد.
مشــاور رئیس جمهور و دبیر شــورایعالی 
مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی کشــور، 
حجت الــه عبدالملکــی  در این ســفر یک 
روزه از نقاط کم برخوردار خرمشــهر بازدید 

به عمل آورد.
وی بــا حضــور در کــوی آریــا و آلبونایــی 
وضعیت این منطقه را مورد بررســی قرار 

داد.
عبدالملکــی با تــردد از میــان خیابان های 
ایــن منطقــه،از نزدیــک شــرایط زندگــی 
ســاکنان این نقطه از شهرستان خرمشهر 

را مورد ارزیابی قرار داد.

بازدید سر زده »عبدالملکی« 
از نقاط کم برخوردار 

آبادان و مینوشهر

مشــاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
تجاری-صنعتــی و مناطق ویژه اقتصادی کشــور در 
جریان به منطقه آزاد اروند، یکشــنبه شب از برخی 
نقــاط کم برخوردار در شــهرهای آبادان و مینوشــهر 

به طور سرزده بازدید کرد.
»حجت اهلل عبدالملکی« مشــاور رئیس جمهــور و دبیر 
شــورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه 
اقتصادی کشــور، در جریان ســفر یکروزه به منطقه آزاد 
ارونــد، از برخی نقــاط کم برخوردار در شــهرهای آبادان و 
مینوشهر بازدید کرد. در خالل این بازدید که به طور سرزده 
صورت پذیرفت، مشاور رئیس جمهور در جریان وضعیت 
مناطق پیرامونی شهر آبادان قرار گرفت. همچنین وی با 

حضور در مینوشهر، شرایط زیرساخت های این شهر ۱2 
هزار نفری را مورد ارزیابی قرار داد.

در خالل بازدید از مینوشــهر، بخشــدار و شهرداری این 
شهر، مختصری از نیازها و مشکالت این ناحیه از منطقه 
آزاد اروند را نیز دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور بازگو و 
خواستار مساعدت وی در این زمینه شدند.»حجت اهلل 
عبدالملکــی« نیــز در جریــان بررســی شــرایط مناطق 
کم برخــوردار، وعده انجــام اقدامات الزم در راســتای 
محرومیت زدایی و اصالح زیرساخت های این منطقه 

را مدیران منطقه داد.
بــر اســاس این گزارش، پیــش از ظهر امــروز نیز، دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور، با حضور 
در مناطق کم برخودار خرمشهر، این نواحی را نیز مورد 

بررسی و ارزیابی قرار داده بود.

ویژه



 ویژه نامه سفر مشاور رئیس جمهور و دبری شورای عایل مناطق آزاد کشور به منطقه آزاد اروند-شماره 5-5 آذر ماه 1401 

دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور 
گفــت: ممکن اســت ما بــا ایجاد 
منطقه آزاد جدید مخالف باشــیم، 
اما وقتــی قانون گذار مصوب کرده 
اســت، همه ما بایــد از آن تمکین 
کنیــم و مناطــق آزاد جدیــد را به 

سرعت عملیاتی خواهیم کرد.
در خالل سفر یکروزه مشاور رئیس 
جمهــور و دبیر شــورایعالی مناطق 
آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه 
اقتصادی کشــور، نشست فعالین 
فرهنگی منطقه آزاد اروند با وی در 
مسجد جامع خرمشهر برگزار شد.

در این نشست، فعاالن فرهنگی و 
نمایندگان هر قشر از جمله جامعه 
دانش آموزان،  دانشجویان،  هنری، 
بیــان  بــه   … و  جوانــان  طــالب، 
دغدغه هــای خــود و ارائــه راهکار 

پرداختند.
مشــاور  عبدالملکــی،  حجــت اهلل 
رئیس جمهــور و دبیر شــورایعالی 
و  تجاری-صنعتــی  آزاد  مناطــق 
مناطــق ویــژه اقتصادی کشــور در 
ایــن نشســت، خطاب بــه فعالین 
فرهنگی منطقــه آزاد اروند، ضمن 
تشریح سیاســت های کلی اقتصاد 
مقاومتی که از ســوی مقام معظم 
رهبــری در ســال 92 تبیین شــده 

است، بیان کرد: الگوی اقتصاد ما، 
اقتصاد مقاومتی ست که دارای دو 
رکن اساسی شامل فرهنگ جهادی 
و قویت تولید ملی می شود و این 
دو قطــب، مســتلزم برنامــه ریزی 

فرهنگی  و اقتصادی است.
وی با با نام بردن از شــاخص هایی 
همچون تقویــت صادرات، تأمین 
فنــاوری،  انتقــال  مالــی خارجــی، 
تقویت تولید و اشتغال و عمران، 
آبادانی و رفاه مردم آن سرزمین به 
عنوان مأموریت اصلی مناطق آزاد 

یــاد کرد و گفــت: در مدت حضور 
در دبیرخانه شورایعالی، دو مقوله 
فرهنگ و اقتصاد را در اولویت های 
خود قرار دادیم و بر همین اساس، 
در دو ســفر ابتدایی به منطقه آزاد 
چابهار و اروند، نشســت با فعالین 
این حوزه در دستور کار قرار گرفت 
که هم دغدغه ها شــنیده شــود و 
هــم راهکارهــا در راســتای بهبــود 
عملکــرد ذیــل اقتصــاد مقاومتی 

استماع شود.
دبیــر  و  جمهــور  رئیــس  مشــاور 

شــورایعالی مناطــق آزاد تجــاری-
صنعتــی و مناطق ویــژه اقتصادی 
کشور با اشــاره به نشست مفید با 
فعالین فرهنگی منطقه آزاد اروند، 
تصریــح کــرد: از فعالیــن فرهنگی 
منطقه درخواست دارم که در همه 
موضوعــات خــود را درگیــر کننــد 
چرا کــه فرهنــگ در بطــن تمامی 
فعالیــت هــای فــردی و اجتماعی 
انسان است، گرچه مشکل اقتصاد 
اســت، اما پیشرفت اقتصاد منوط 

به اعتالی فرهنگ است.

عبدالملکــی با تأکید بر تالش برای 
پیشــبرد مناطق آزاد بــه تراز مورد 
نظــر سیاســت های کلــی اقتصــاد 
افــزود: تقریبــًا همــه  مقاومتــی، 
بــزرگان نظام، نســبت به گذشــته 
مناطــق آزاد انتقاد دارنــد، اما این 
نافــی کارکــرد این مناطق نیســت، 
مناطــق آزاد ادبیاتــی در اقتصــاد 
مقاومتی دارد و معنی این منطقه 

آزاد، لیبرالیسم اقتصادی نیست.
وی با اشاره به اظهارنظرهای اسبق 
خــود در خصــوص توســعه کمــی 

مناطق آزاد کشور، عنوان کرد:  در 
چند سال گذشــته با اینکه کمیت 
مناطق آزاد رشد کند مخالف بودم، 
چرا کــه افقی کــه انتظــار می رفت 
هنوز در این مناطق محقق نشــده 
اســت،  اگر ما توانستیم منطقه ای 
مثــل ارونــد را عــاری از هــر گونه 
بیــکاری کنیم، آنوقــت می توان در 
خصوص ایجــاد یک منطقــه آزاد 

جدید تصمیم بگیریم.
دبیــر  و  جمهــور  رئیــس  مشــاور 
شــورایعالی مناطــق آزاد تجــاری-
صنعتــی و مناطق ویــژه اقتصادی 
کشــور، بــا تأکیــد بر اینکــه بحث 
کارشناســی و اجــرا و تمکیــن بــه 
قانــون دو بحــث متفــاوت اســت 
و در مقولــه اجــرا، فصل الخطــاب 
قانون اســت، گفت: ممکن است 
مــا بحث هــای کارشناســی در این 
خصوص داشــته باشیم و با ایجاد 
منطقه جدید مخالف بوده باشیم، 
اما وقتــی قانون گذار مصوب کرده 
اســت که منطقــه آزاد جدید باید 
ایجــاد شــود، همــه ما بایــد از آن 
تمکین کنیــم و مناطق آزاد جدید 
را بــه ســرعت عملیاتــی خواهیــم 
کرد امــا مبتنی بر ادبیــات اقتصاد 
مقاومتــی پایه هــای آن را صحیح 

تــا قطــب رفــاه،  پی ریــزی کنیــم 
پیشرفت، جذب سرمایه خارجی و 

صادرات شود.
عبدالملکــی در پایــان خاطرنشــان 
کــه  اقتصــادی  پیشــرفت  کــرد: 
بــه همــراه خــود ارتقــای فرهنگی 
نداشته باشد، مورد قبل ما نیست 
و اگــر در حیطــه هــای مختلــف 
رشــد اقتصادی دســت یابیــم اما 
در فرهنــگ و مســائل اجتماعــی 
مشــمول اعتالء نشــویم، بــرای ما 

قابل قبول نخواهد بود.

پیشرفت اقتصادی 
بدون اعتالی فرهنگی
مورد قبول ما نیست

گزارش تصویری نشست با فعاالن اقتصادی منطقه آزاد اروند
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مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور بر 
لزوم استقرار گمرک در مبادی خروجی 

منطقه آزاد اروند تاکید کرد.
حجــت اهلل عبدالملکی، مشــاور رئیس 
جمهــور و دبیر شــورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی کشــور در خالل بازدید 
از این منطقه، در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: این دومین سفری است که از آغاز 
به کار صورت دادیم، ابتدا به چابهار رفتم 

و امروز در اروند هســتیم تا مسائل را از 
نزدیک بررسی کنم.

وی بــا بیــان اینکه قرار اســت مناطــق آزاد 
قطب هایــی بــرای تولیــد ، صــادرات ، رفاه 
مــردم و انتقــال فنــاوری باشــند، گفت: در 
حیطه سرمایه گذاری خارجی، تمام تالشمان 
را می کنیم این اتفاق رخ دهد در دوره جدید 
مســائل خاصــی را داریم که برخــی مناطق 

پیگیری آن در دستور کار قرار گرفته است.
مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی 
مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی کشــور در 
ارتباط با اعمال ماده ۶۵ در مناطق آزاد 
کشــور، تصریح کرد: مشخصا در ارتباط 
با مــاده ۶۵ احــکام دائمــی قانون گذار 
تاکید می کند کــه حاکم منطقه، مدیر 
عامل سازمان منطقه آزاد است و تمام 
دســتگاه های دیگر بایــد تابعیت کامل 
داشته باشــند. در شورای اداری منطقه؛ 
این مهم را تاکید خواهم کرد که قانون 
بایــد به صورت کامل اجرا شــود به جز 
اینکه قانــون تاکید کرده کــه حاکم در 
منطقــه ازاد در بخش هــای اداری مدیر 
عامل ســازمان اســت، شــخص رییس 

جمهور هم بارها تاکید کرده و این اصل 
اساســی در دولت ســیزدهم اســت که 
همه دســتگاه ها و بخش ها حاکمیت 

و مدیریت عالی منطقه ازاد را بپذیرند.
عبدالملکی ادامه داد: امشب در جلسه 
شــورای اداری منطقــه ازاد اروند این را 
عرض خواهم کرد و هم مسئولین، هم 
مردم بدانند که اگر دستگاه های اجرایی 
هماهنگی و همکاری کامل را با سازمان 
منطقه ازاد اروند نداشــته باشند، امکان 

هم افزایی برای توســعه زیرســاخت ها 
وجود ندارد.

وی یادآور شــد: دســتگاه های مختلف 
منابعــی را در اختیــار دارنــد و ســازمان 
هم موظف اســت که منابعش را بیاورد 
و در اختیــار منطقه قرار دهد و تکمیل 
زیــر ســاخت ها و ایجــاد اشــتغال برای 
رفــاه مــردم باید در یک نظام منســجم 
تخصیــص پیدا کرده و بــرای این کار به 

یک برنامه ریزی جامع احتیاج داریم.
دبیــر شــورایعالی مناطــق آزاد و ویــژه 
اقتصادی با اشــاره به وضعیت استقرار 
گمــرگ در منطقــه آزاد ارونــد، افــزود: 
برنامــه ریزی شــده گمــرکات جمهوری 
اســالمی ایــران در 4 مبــادی خروجــی 
مســتقر شــود، من تعجــب می کنم که 
سالهاســت این اتفاق رخ نــداده، اما به 
لطــف خدا در ماه هــای اخیر توافقاتش 
انجام شده به جد پیگیری خواهیم کرد، 
از سویی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
اروند هم پیگیر این موضوع خواهد بود 
تا گمــرکات هم در خروجی های منطقه 

مستقر شوند.

عبدالملکی به شرایط ســرمایه گذاری در 
مناطــق آزاد اشــاره کرد و گفت: شــرایط 
بــرای تولیــد، ســرمایه گذاری و اشــتغال 
فراهــم اســت، ایــن را عــرض کردیم که 
مناطــق ازاد بــه مقصــد ســرمایه گذاری 
خارجی تبدیل خواهیم کرد، ضمن اینکه 
تعامالت بین المللی در حال شکل گیری 

است.
وی با بیان اینکه به سراغ سرمایه گذاران 
خارجــی داریم خواهیم رفت و خیلی از 
آنهــا مایل هســتند که ســرمایه خود را 
در ایــن مناطق متمرکز کنند، ادامه داد: 
مســاله قانون مالیات بــر ارزش افزوده 
تولیــد کننــدگان عزیــز را در این مناطق 
اذیت می کند، بعضا چندین بار مالیات 
بــر ارزش افــزوده پرداخــت میکننــد، 
ســازمان مالیاتی هم موافق هستن که 
قانون مشــکل دارد که در این خصوص 
الیحــه دوفوریتــی اماده شــده بــود، بر 
همیــن اســاس پیگیر هســتیم که این 
موضوع را از طریق مجلس اقدام کنیم.

وی در توضیح بازدید از ســایت صنعتی 
خیلــی  کــرد:  خاطرنشــان  خرمشــهر، 
خوشــحال هســتیم کــه واحدهایی در 
شهرک صنعتی خرمشهر مستقر داریم که 
بعظا در کشــور بی نظیر هستند و دومی 
ندارند این جای بســی خرســندی است 
کــه منطقه ازاد اروند تا حدی توانســته 
ســرمایه گذاری اینچنینی را فراهم کند، 
البتــه زمین های فراوانــی قابل واگذاری 
است که در این حیطه، اولویت سرمایه 
گذاران خارجی هستند و سرمایه گذاران 
داخلــی که تمایــل دارنــد در حوزه های 
دانــش بنیــان و فناوری های پیشــرفته 
سرمایه گذاری کنند، منطقه ازاد موظف 

است از آنها حمایت کند.
برنامش این نیست که صرفا زیرساخت 
اظهــار کــرد:  عبدالملکــی  تهیــه کنــد 
گزارش هایــی که امروز شــنیدم در یک 
ســال اخیر ســازمان این رویه را داشته 
کمک کرده به تامین سرمایه برای تولید 
گنندکان و فشارهایی که به لحاظ اداری 
روی تهیه کنندگان است مدیریت کردن 
و کاهــش پیدا کرده قطعا این رویه باید 
تقویت بشه یک اصل اساسی که باید در 
منطقه ازاد انتظار داریم و پیگیر هستیم 
بهبــود فضــای کســب و کار در منطقــه 
هســتیم که حتما میتواند برای سرمایه 

گذار جذاب باشد.

بازدید »عبدالملکی« از چند واحد
تولیدی-صنعتی خرمشهر

مشــاور رئیس جمهــور و دبیــر شــورایعالی مناطق آزاد 
کشــور، در ســفر یکروزه خود به منطقــه آزاد اروند، از 

چند واحد تولیدی-صنعتی در خرمشهر بازدید کرد.
وی در آغــاز بازدیــد از واحدهــای تولیدی-صنعتی، از خط 
تولیــد شــرکت GLX و نحوه ارائه گوشــی های هوشــمند 
بازدید کرد و فعالیــت این کارخانه تولید لوازم الکترونیک 

را در منطقه آزاد اروند مورد ارزیابی قرار داد.
نســاجی بردیای جنوب، تولید کننده منســوجات و البسه، 

مقصــد بعدی مشــاور رئیــس جمهــور و دبیر شــورایعالی 
مناطق آزاد کشور در سایت صنعتی خرمشهر بود. 

عبدالملکــی بــا حضــور در خطــوط تولیــد ایــن کارخانه و 
گفت وگــو بــا مدیریــت و کارکنان ایــن واحد تولیــدی، از 
نزدیــک در جریــان نحوه فعالیــت آن در منطقه آزاد اروند 
قــرار گرفت. در ادامه بازدید از ســایت صنعتی خرمشــهر، 
از شــرکت فناپ تــک، ارائه دهنده دســتگاه های پرداخت 
فناوری ارتباطــات که در زمینه تولید محصوالت دیجیتال 

فعالیت دارد، بازدید کرد.
عبدالملکــی در خــالل بازدیــد از این واحدهــای تولیدی، 
در جریان روند فعالیت ایشــان قرار گرفت و مقرر شــد تا 
موانعی که بر ســر راه تولید و اشتغال آفرینی و سرمایه در 
گردش این بنگاه های اقتصادی قرار دارد، در دبیرخانه این 

شورا، پیگیری شود.

بازدید دبیر شورایعالی مناطق آزاد از سایت 
صنعتی آبادان

مشــاور رئیس جمهور و دبیر شــورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
و مناطــق ویــژه اقتصــادی کشــوراز شــهرک صنعتــی آبــادان و برخی 

واحدهای تولیدی این سایت، بازدید به عمل آورد.

مشــاور رئیــس جمهور و دبیر شــورایعالی مناطــق آزاد تجاری-صنعتی و 
مناطق ویژه اقتصادی کشور شهرک صنعتی آبادان مورد بررسی و ارزیابی 

حجت اهلل عبدالملکی و مدیران سازمان منطقه آزاد اروند قرار گرفت.
مشــاور رئیــس جمهــور در امور مناطــق آزاد، در بازدید از ســایت صنعتی 
آبادان، از شــرکت میراب لوله تولید کننده انواع لوله پلی اتیلن بازدید کرد 

و روند تولید این کارخانه را مورد ارزیابی قرار داد.
 دهکــده در حــال ســاخت فنــاوری نکــو اروند، یکــی دیگــر از پروژه های 
اقتصادی با ســرمایه گذاری خصوصی این شــهرک صنعتی بود که در خالل 
این بازدید، مشمول بررسی دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و 

مناطق ویژه اقتصادی کشور شد.
ایــن کارخانه تولیــد محصوالت مختلــف بویژه محصوالت شــیمیایی و 
پتروشــیمیایی فعالیــت خواهــد داشــت و در حال حاضر، بالــغ بر %۸0 

عملیات احداث این کارخانه به پایان رسیده است.
عبدالملکی در گفت وگو با متولیان این واحد صنعتی، مشــکالت موجود 
بر ســر راه اندازی و موانع تولید را دریافت و در راســتای راه اندازی و ورود 
بــه مــدار تولید این واحد تولیدی صنعتی، قول مســاعدت از ســوی این 

شورا را داد. 

مشاور رئیس جمهور 
به شهدای شلمچه 
ادای احترام کرد
دبیــر شــورایعالی مناطــق آزاد و 
ویــژه اقتصادی کشــور، با حضور 
در محل یادمان شهدای شلمچه، 
به مقام شامخ ایشان ادای احترام 

کرد.
مشــاور  عبدالملکــی  حجــت اهلل 
رئیــس جمهور و دبیر شــورایعالی 
اقتصــادی  ویــژه  و  آزاد  مناطــق 

کشــور، در محل یادمان شــهدای 
شــلمچه حاضر شــد و بــه همراه 
مدیران سازمان منطقه آزاد اروند 
به مقام شامخ ایشان ادای احترام 

کرد. بازدید از سایت های تجاری و 
مسافری پایانه مرزی شلمچه پس 
از حضور در یادمان، در دستور کار 

عبدالملکی قرار گرفت.

ژه
وی

لزوم تمکین همه دستگاه های آبادان و خرمشهر از ماده ۶۵
تسریع در استقرار گمرک در مبادی خروجی منطقه آزاد اروند


