اروند نمادی از اقتدار
و اعتالی هر چه بیشتر نظام
اسماعیل زمانی
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند

تســریع در انجــام امــور زیربنایــی  ،رشــد و توســعه
اقتصــادی ،ســرمایهگذاری و افزایــش درآمــد عمومی و
ایجاد اشــتغال ســالم و مولــد ازجملــه اهداف تشــکیل
مناطــق آزاد در کشــور هســتند .منطقــه آزاد ارونــد نیز با
چنیــن اهدافی تشــکیل شــد تــا گامی در جهــت خدمت
بیمنت دولت تدبیر و امید به مردم خرمشــهر و آبادان
و حتی کشور باشد.
پــس از روی کار آمــدن هیأتمدیــره جدید ســازمان
منطقه آزاد اروند و پیوســتن دو شــهر خرمشــهر و آبادان
به حوزه این منطقه ،این دو شــهر در بســیاری از زمینهها
تحــوالت جدید و فراوانی را به خــود دیدند .هرچند هنوز
جــای کار بســیاری وجــود دارد و صدمــات مختلفــی کــه

عزم مردم آبادان و خرمشهر
بر توسعه منطقه

عبداهلل کعبی
قائم مقام سازمان منطقه آزاد اروند

این دو شــهر بهخصــوص از جنــگ تحمیلــی خوردهاند
رســاندن جایگاه خرمشهر و آبادان را به شرایط اوج خود
به کار زمانبر و هزینه بری تبدیل کرده اســت اما معتقد
هستیم که این کار نشدنی نیست.
مناطــق آزاد تجــاری بهمنظــور گریز از اقتصاد بســته
دولتــی و بــه پشــتوانه اعتمــاد مقــام معظــم رهبــری
(مدظلهالعالــی) در میهــن عزیزمــان آغاز بــکار کردند
و امــروز منطقــه آزاد اروند در ســایه توجه دولــت تدبیر و
امید ،پیــامآور صلــح و امنیت جمهوری اســامی ایران
شده است.
حذف روادید و تســهیل تردد اتباع خارجی از سراســر
جهــان بهغیراز رژیم غاصب صهیونیســتی کــه اخیراًدر
ایــن منطقه بــه وقوع پیوســته اســت به گــوش جهانیان
رســید و نشــان داد ســاکنین میهماننــواز و توانمنــد
شهرستانهای آبادان و خرمشــهر پذیرای گردشگران و
سرمایهگذاران از جایجای جهان هستند.

دردنیای امروز صلح ،امنیت ،ثبات و پیشــرفت کشورها
در هــم تنیده شــدهاند.ایران از گذشــته ،پرچم دار تســامح
در حــق اقوام مختلف بوده اســت  .اقتصاد ایــران میتواند
امیدبخشتریــن اقتصــاد نوظهــور جهــان شود.سیاســت
راهبردی ما برای تحقق این رشد پایدار و متوازن ،در منطقه
آزاد ارونــد بهره گیری از تمامی پتانســیل ها و ظرفیت های
موجــود با اتــکا بر نیــروی انســانی متخصص بومی اســت.
باور ما این اســت که توســعه و امنیت ،دســت در دست هم
ارتقاء مییابند و منافع مشــترک ،میتوانــد ضامن امنیت
منطقهای و جهانی شود.اینک با فراهم آمدن شرایط برای
حضور ســرمایه گذاران داخلی و خارجی با توجه به شرایط
مطلوبــی کــه مناطق آزاد بــرای این مهم فراهــم می کنند،
رشــد روزافــزون بــرای قراردادهــای بزرگ ســرمایهگذاری
مشترکوتأمینمالیدرحوزههایمختلفرامنجرخواهد
شــد .عــزم مردم آبــادان و خرمشــهر بر توســعه منطقه ای
پیشــرو ،امن و آرام ،بر مبنای اخالق و احترام اســت و در این
راه ،از مشــارکت و همکاری همه سرمایه گذاران و صاحبان
اندیشــه و ابتکار در سراســر کشور و جهان اســتقبال میکند.
در همیــن راســتا هموطنــان و بطــور اخص همشــهریان ما

ســازمان منطقه آزاد اروند به پشــتوانه پتانســیلها و
ظرفیتهــای فراوان در منطقه و با تکیهبر ســرمایههای
انســانی و بعدازایــن باهــم افزایــی در مشــارکتهای
بینالمللــی ،روزبــهروز بــه اســتانداردهای جهانــی
نزدیکتــر میشــود و بخــش اعظمی از چرخــه اقتصاد
کشــور را خواهد چرخاند تا ایران اســامی در خوداتکایی
بر این خطه غرورآفرین ببالد.
ایــن منطقــه بــه طبــع پیــروی از قوانیــن مناطــق آزاد و
برخــورداری از برخــی امتیــازات همچون گســتردگی و دارا
بــودن منابــع غنی ســوختی ،هممــرز بــودن با کشــورهای
حاشــیه خلیجفــارس ،قــرار داشــتن در حــوزه نفتــی
خاورمیانــه و بهرهمندی از امتیازات دیگــری مانند اعمال
معافیتهــای مالیاتــی بــر کاالهــای مختلــف ازجملــه
ماشینآالت صنعتی میتواند بازهم به یکی از قطبهای
تجاری ،صنعتی و گردشگری در منطقه تبدیل شود.
فراهــم بودن شــرایط خاص بــرای ســرمایهگذاری در
منطقــه آزاد اروند ،برخــورداری از معافیتهای مالیاتی
بــه مــدت  20ســال ،آزادی مشــارکت ســرمایهگذاران بــه
هــر میــزان از درصد ســهام ،فراهــم بودن امــکان فروش
و اجــاره زمیــن ،معافیــت در پرداخــت حقــوق گمرکی و
ســود بازرگانــی ،همجــواری با کشــور عــراق بــا جمعیت
بیــش از 20میلیــون نفــر و امــکان اســتفاده از ترانزیــت و
صــدور کاالهای عــراق از طریق مرز شــلمچه ،دسترســی
بــه حملونقل زمینی ،هوایی ،ریلــی و دریایی و همچنین
وجــود رودخانههــای آب شــیرین در منطقــه ازجملــه
فاکتورهایــی اســت کــه منطقــه آزاد ارونــد را بهعنــوان
نقطهای استثنایی برای سرمایهگذاری تبدیل کرده است.
امــکان تــردد آســان بــرای مســافران و گردشــگران
خارجــی و همچنیــن تدابیــری کــه بــرای ورود آنهــا به
محــدوده منطقــه آزاد اروند فراهمشــده اســت ؛ تجربه
ســفر و گشــتوگذار در اماکن دیدنی ،خرید در بازارهای
محلــی و اقامــت در هتلهــای اســتاندارد را بــرای ایــن
ِ
عزیــزان فراهــم میکنــد .همچنیــن آمادگــی داریــم تــا
گردشــگری پزشــکی را فعال کــرده و به کشــورهای حوزه
خلیجفارس اعالم آمادگی کنیم که از دریافت ســریعتر
خدمات پزشکی در منطقه آزاد اروند بهرهمند شوند.
در پایــان بایــد افــزود بهرهمنــدی از ظرفیتهــا و
پتانســیلهای غنــی موجــود در منطقــه آزاد ارونــد و
اقدامهــای انجامشــده در ایــن منطقــه کــه بــا تســهیل
امــکان تــردد اتبــاع خارجی وارد بعــد تازهای میشــود،
زمینــه را برای اعتالی بیشــتر نظام جمهوری اســامی و
رونقبخشــی به زندگی مــردم منطقه فراهم کــرده و در
راســتای منویات مقــام معظم رهبری در جهت انتشــار
پیام صلح آمیختــه بااقتدار ایران اســامی نقشآفرین
خواهد بود.

در منطقه آزاد اروند از ســیر تکاملی مناطق آزاد ســایر نقاط
جهان،کاربردارزشمنداینگونهمکانهادرتمامزمینههای
اقتصــادی و تأثیر شــگرف آن در ایجاد مشــاغل گوناگون که
طیف وســیعی از فرصت های شــغلی را در بر می گیرد ،پی
مــی برنــد.از بین اهداف تعریف شــده مناطــق آزاد تجاری
صنعتی که شامل صنایع تولیدی صادرات محور ،ترانزیت
و تجــارت ،خدمات و صنعت گردشــگری اســت،هیچ یک
بطور مســتقیم و زودبــازده  ،تأثیر صنعت گردشــگری را در
کوتــاه مــدت بر زندگی روزمره و معیشــت ســاکنین منطقه
در بر نخواهد داشــت .البته برای دســتیابی بــه این موهبت
میبایســتی از قبــل زیرســاخت هــا و بســتر الزم بــرای نایل
شــدن به این منظور را فراهم ســاخت .در منطقه آزاد اروند
و در وهله نخست با حذف مانع دریافت ویزا از سیاحتگران
وسرمایه گذاران خارجی ،گام بسیار بزرگی در جهت نیل به
این هدف برداشته شده است که در اهمیت این اقدام کافی
اســت که گفته شــود منطقه آزاد اروند با این عمل در زمانی
نه چندان دور به مرکز ترانزیت زوار شیعه سراسر کشورهای
حــوزه خلیــج فــارس و خاورمیانــه که عــازم زیــارت اماکن
متبرکهشیعیانهستند،تبدیلخواهدشد.
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