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 باسمه تعالي

 462001 :شماره 

 15/04/1401 :مورخ 

 محترم مجلس شورای اسالميت رييسه أهي

 

 سالم عليكم

تعدادی از  07/04/1399مورخ  462001شماره  تقاضایاحتراماً، بازگشت به 

به  «تحقيق و تفحص از عملكرد سازمان منطقه آزاد اروند»نمایندگان محترم برای 

تحقيق و تفحص مذكور پس از طي مراحل هيئت  گزارشرساند استحضار مي

اعضای هيئت كميسيون با حضور نمایندگان  18/02/1401رسيدگي، در جلسه مورخ 

  .مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و با اكثریت آرای اعضا به تصویب رسيد مذكور

( آیين نامه داخلي مجلس تقدیم 212اینک گزارش آن در اجرای ماده )

 شود. مي

 ورابراهيميپ محمدرضا

 رئيس كميسيون
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 گزارش نهايي تحقيق و تفحص از عملكرد منطقه آزاد اروند

 مقدمه:

ی توسعه تجارت خارجی هستند مناطق آزاد تجاری صنعتی یکی از ابزارها

قتصادی کشورها کمک توانند به تقویت تولید صادرات محور و توسعه اکه می

وسعه اقتصادی از جمله توانند زمینه مساعدی را برای رفع موانع تکنند و نیز می

( قانون 1) های داخلی و خارجی فرآهم آورند. مطابق مادهجذب سرمایه

ی جمهوری اسالمی ایران، هدف از صنعت -چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری

نی، رشد و توسعه سیس این مناطق، تسریع در امور زیربنایی، عمران و آباداأت

گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، اقتصادی، سرمایه

ای، تولید و رهای جهانی و منطقهتنظیم بازار کار و کاال، حضور فعال در بازا

صادرات کاالهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی تعیین شده است. 

بدین منظور و در جهت دستیابی به اهداف یاد شده، امتیازات خاصی نیز برای 

توان به حمایت و ضمانت ظر گرفته شده که از جمله آنها میاین مناطق در ن

عمل در اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین  های خارجی، آزادیسرمایه

اجتماعی، تخفیف در سود بازرگانی، معافیت مالیاتی بیست ساله، مجوز تاسیس 

های اقتصادی به هر های خارجی، مشارکت خارجیان در فعالیتها و بیمهبانک

 نسبتی و... اشاره نمود. 
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و رودخانه ر محل تالقی ددمنطقه آزاد اروند در شمال غربی خلیج فارس 

و  عراقان کشورهای واقع است و دارای مرز مشترک می کارونو  اروند رود

ای، ریلی، این منطقه با داشتن ظرفیتی از قبیل حمل و نقل جاده .باشدمی کویت

ای برخوردار است. موقعیت ویژه جغرافیایی یی و هوایی از اهمیت ویژهدریا

های ترانزیتی و استراتژیکی آن در تالقی منطقه آزاد اروند و نقش کانال

المللی و همچنین های آبی بینمسیرهای تجارتی و دسترسی آسان به راه

، که دروازه ورود تجارت به عراق و بصرهمجاورت با دومین استان بزرگ عراق، 

، توجه عتباتهای زیارتی  شود و وقوع بر محور راهمحسوب می مدیترانهسپس 

روزافزون به این منطقه را به عنوان یک مکانیزم زیربنایی توسعه و انگیزش 

 .سازدای و جلب عبور و مرور ترانزیتی، آشکار میارتباطات فرامنطقه

واردات کالن از  ازمندیکه بازار کشور عراق در حال حاضر ن ییاز آنجا

 ،یتیبا منطقه آزاد اروند و امکانات ترانز یجوارو با توجه به هم باشدیمنطقه م

کاال به  تیدر ترانز هانهیگز نیاز بهتر یکیبه عنوان  تواندیمنطقه م نیا

مل و نقل منطقه از ح یبرخوردار همچنین. فارس باشد جیحوزه خل یکشورها

قرار داده  یممتاز تیمنطقه را در موقع نینوع حمل و نقل( ا ر)چها یبیترک

رونق چشمگیری در ، هاریزیو عدم برنامه تیریسوء مد لیاست لکن به دل

های ولیه محقق نگردیده است که در بخشمنطقه ایجاد نگردیده و اهداف ا

 . بعدی گزارش به تفصیل تشریح خواهد شد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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 فعاليت:تاريخچه 

سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اروند )آبادان و خرمشهر( با شناسه  

همزمان با دو منطقه جلفا و بندر انزلی بر اساس مصوبه  14002861704ملی 

اساس تعیین مجلس شورای اسالمی ایجاد و بر همین  2/6/82جلسه مورخ 

طقه آزاد در محدوده من. ت وزیران محول شده استأمحدوده آن بر عهده هی

به مساحت  22/10/1392هکتار و در تاریخ  17.200با مساحت  18/4/84تاریخ 

هکتار افزایش یافته و طبق نقشه ممهور به مهر دولت تایید و ابالغ  34.703

 . گردید

 فعاليت اصلي سازمان مطابق با اساسنامه :

نجام ا، موضوع فعالیت اصلی سازمان طبق ماده پنجم از فصل دوم اساسنامه

گذاری و رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه، عمرانی و آبادانی، امور زیر بنایی

، تنظیم بازار کار و کاال، ایجاد اشتغال سالم و مولد، افزایش درآمد عمومی

کاالهای صنعتی و  تولید و صادرات، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه

 . باشده خدمات عمومی میئتبدیلی و ارا

 مول قوانين و مقررات به سازمان :دامنه ش

جمهوری  صنعتی، قانون تشکیل و اداره مناطق آزاد تجاری( 5مطابق ماده )

با اصالحات و الحاقات بعدی آن ؛ هر منطقه 07/06/1372اسالمی ایران مصوب 

توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل 
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ها و شود. این شرکتگردد و سرمایه آن متعلق به دولت است؛ اداره میمی

های دولتی و های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتشرکت

تشکیل و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس قانون 

 07/06/1372جمهوری اسالمی ایران مصوب  صنعتی، اداره مناطق آزاد تجاری

بینی نشده خواهند شد و در موارد پیشاداره  با اصالحات و الحاقات بعدی آن

تابع قانون تجارت خواهند بود. همچنین با توجه به ، در این قانون و اساسنامه

 10/11/1395توسعه کشور )مصوب  یهابرنامه یاحکام دائم قانون 65 ماده

 یفایو ا یاقتصاد ژهیمناطق آزاد و و یمنظور ساماندهبه (یالماس یمجلس شورا

 تیرینظام، اعمال مد سالهستیانداز بنقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم

و تعامل  یوندیپ مناطق، هم نیمناسب در ا یرشد اقتصاد جادیو ا کپارچهی

 یهار بخشد یتوسعه مل یو ارائه الگو یبا اقتصاد جهان یاثرگذار اقتصاد مل

 نیاز طرف دولت، باالتر یندگینما مناطق آزاد به یهاسازمان رانیمد مختلف

 یهاتیو مسؤول اراتیاخت ف،یوظا هیو کل شوندیمقام منطقه محسوب م

و  یدفاع ینهادها یاستثنا مناطق به نیمستقر در ا یدولت یاجرائ یهادستگاه

قانون  اساسمناطق آزاد منحصراً بر یهاعهده آنها است. سازمانبه یتیامن

آن و قانون کار  یو اصالحات بعد یصنعت. یاداره مناطق آزاد تجار یچگونگ

 .شوندیاداره م

 بودجه های سنواتي سازمان:
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یند آردجه سازمان های مناطق آزاد در فهای بعمل آمده بوبرابر رسیدگی

در قالب  این بودجه و تصویب بودجه مجلس شورای اسالمی قرار ندارد

. رسدتوسط هیات وزیران به تصویب می ساٌأای رهای جاری و سرمایهبودجه

سقف مقرر در ، شایان ذکر اینکه در عمده موارد واخواهی اعالم شده ذیل

پاره ای از موارد از جمله خرید خودروها  بودجه ها رعایت نگردیده و در

غایر مصوبه مذکور بودجه پیش بینی نگردیده و صفر بوده است لیکن سازمان م

ها و اشخاص این موضوع در خصوص کمک به سایر دستگاه ،اقدام نموده است

ات صورت گرفته به تفصیل که در ادامه تخلف، حقیقی و حقوقی نیز مترتب است

 گردد.تشریح می

 

 محدوديت های رسيدگي:

در خصوص رعایت ستاد مقابله با کرونا مصوبات  یهاتیمحدو

ه ئناد و مدارک مالی و تاخیر در اراعدم دسترسی به اس ،های کروناییمحدودیت

 صنعتی–یسازمان منطقه آزاد تجار یبعد مسافت محل استقرار دفتر مرکزآنها و 

از جمله  یدگیرس ندیآفر طولدر  دیشد کمبود وقت، )واقع در آبادان( اروند

 های تهیه گزارش بوده است.محدودیت

 

 رسيدگي: فرآيند
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های مختلف مبنی بر ایراد مشاهدات میدانی و وصول گزارشبا عنایت به 

در زمان استقرار  تخلفات متعدد در نحوه اداره و عملکرد منطقه آزاد اروند

، تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد اروند در تاریخ دولت دوازدهم

 نفر از نمایندگان محترم مجلس به هیئت رئیسه محترم 58توسط  18/03/1399

قانون آیین نامه داخلی، موضوع تقاضا در حیطه  48ارجاع و حسب ماده 

 وظایف کمیسیون اقتصادی تشخیص داده شد. 

این کمیسیون با مکاتبات متعدد با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری 

صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان منطقه آزاد اروند، براساس محورهای تقاضا، 

نمود. این اطالعات در اختیار تقاضاکنندگان محترم قرار  درخواست اطالعات

ها را کافی ندانسته و کمیسیون اقتصادی در گرفت لیکن ایشان این گزارش

ضرورت انجام تحقیق و تفحص را تشخیص و به صحن  18/06/1399تاریخ 

 علنی ارجاع نمود. 

رسید در صحن علنی به تصویب  06/08/1399متعاقباً این تقاضا در تاریخ 

 به کمیسیون اقتصادی ارجاع گردید.  اً ت، مجددأو برای تشکیل هی

این کمیسیون نسبت به برگزاری انتخابات اقدام و سپس با تعیین اعضای 

 07/10/1399ت تحقیق و تفحص، احکام ایشان در تاریخ أت رئیسه هیأهی

 صادر و عملیات تحقیق و تفحص در محورهای زیر آغاز گردید: 

 سازمان منطقه آزاد اروند یبانک یهااببه حس یدگیرس 
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 یابیو ارز تابعه یهاو عملکرد شرکت سیبه نحوه تاس یدگیرس 

 مذکور یهابا شرکتقراردادها منعقده  تیوضع

 قراردادها  ریسا تیوضع یابیارز 

 ها و خارج از منطقه آزاد اروند به ادارات و دستگاه یهاپرداخت

 افراد

 داخل و خارج  یهادستگاه ریبه سا یو واگذار هینقل لیوسا دیخر

 از منطقه 

 خارج شمول یهانهیهز 

 98 تیلغا 95سنوات  یشرکت ط رعاملیمد یخارج یسفرها  

 داده شده  فروخته شده و اجاره یبه اراض یدگیرس 

 حقوق، پاداش و اضافه کار پرداخت 

  سازمان رهیمد تأیه اعضاکفایت 

بمو   ریافتمح ئنا مم    ضمن  شکم ا  ه ئت مح رم ممای شم تمح   ش مم   مم  

ش خممه م رس ممر یممهی ی  سمم ره برممیح بمم  بایسممه   شممو ا   ممن ی  رمم      

رر ول  قو ی بنهربو، ئنچ ت  بمف شکم ا  ه رامه   رمفسمیفو  کمهی بم   امنم رامه   

ئفی رمک هی بم  یما  ئف   ب مفا  ری ساتلم مفسیفو  س ف  خههسم ف ،  ئمی افت م ر

 یهر:هاا  ع ی ره

 

 نتايج و يافته ها



10 

 

 سازمان منطقه آزاد اروند یبانک یهابه حساب یدگیرسالف( 

( 4( و )3ن در راستای مواد )سازما ،شدههای انجامبا توجه به رسیدگی

های مناطق آزاد تجاری و صنعتی مصوب نامه مالی و معامالتی سازمانآئین

های مختلف دولتی ( فقره حساب بانکی در بانک33اقدام به افتتاح تعداد ) 1392

 میلیارد 1357مبلغ  1396های مذکور در سال غیر دولتی نموده است. حساب و

ریال دارای مانده و موجودی بوده  میلیارد 1304مبلغ  1397ریال و در سال 

های ملی و کشاورزی و ( فقره در بانک10است که از این تعداد حساب صرفاً )

بانک ، مهر ایران، سینا، رسالت، دولتی از جمله انصارهای غیر( فقره در بانک22)

اند که بیشترین گردش حساب در تجارت و صادرات افتتاح شده، سامان، شهر

ها و دولتی مذکور بوده است. نتایج رسیدگی به این حسابهای غیربانک

 باشد:فات احصا شده بشرح بندهای ذیل میتخل

های مناطق آزاد نامه مالی و معامالتی سازمان( آئین3عدم رعایت ماده ) -1

که به موجب آن سازمان مجاز است در حد نیاز  1392تجاری و صنعتی مصوب 

تعدادی حساب اصلی پرداخت به منظور استفاده از اعتبارات وجوه مصوب در 

 های مجاز افتتاح نماید.بودجه ساالنه نزد بانک

های مذکور با توافقات غیرمکتوب با متعارف از حسابهای غیراستفاده -2

 ای دریافت تسهیالت بانکی در قبال میانگین موجودی برخی ازرؤسای بانکها بر
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( و فقره وام 2181ی از اشخاص حقیقی )های بانکی با معرفی تعداد کثیرحساب

 .(فقره 61حقوقی )

کیش و چالوس جهت برگزاری ، تهران، رهن هتل در شهرهای مشهد -3

ا توجیه استفاده میلیارد ریال ب 128سفرهای زیارتی و سیاحتی کارکنان به مبلغ 

های رفاهی در بینی هزینهها و بدون پیشاستفاده در بانک از ظرفیت نقدینگی بال

 .بودجه مصوب سازمان

 4مغایر با استاندارد شماره  ازمانسمیلیارد ریال از وجوه  87 واریز مبلغ -4

حسابداری به حساب قرض الحسنه بانک تجارت شعبه بریم آبادان و دریافت 

 .ریال سود سپرده بانکی از آن میلیارد 23 مبلغ
 

و   ابع  ه یهاو عملک   د ک      سیب  ه نه  اس  اس   یدگیس  ر( ب

 مذ ار یهابا ک   ق اردادها منعقدس   یوضع یابیارز

های بعمل آمده در سنوات مختلف مبنای گزارش، با توجه به رسیدگی

کار عدم الزام به برگزاری وکه سازمان با سوء استفاده از سازمشخص شد 

معامالتی مناطق آزاد تجاری  آیین نامه مالی و 44مناقصه مستتر در بند )چ( ماده 

توزیعی  –صنعتی اقدام به عقد قراردادهای متعدد با شرکت تعاونی تولیدی  –

گذاری منطقه آزاد اروند د و شرکت توسعه سرمایهآزاد ارون کارکنان منطقه

از این طریق ضمن تعطیلی کمسیون مناقصات و سایر ارکان  نموده، که عمالً

 یهابخش مانکارانیپ گونه رقابتی برای حضورمتولی امور قراردادها، اجازه هیچ
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کید أرغم تی را نداده است. علیاحرفه تیصالح یدارا یو تعاون یخصوص

 1397نامه بودجه سال بی( ماده واحده تصو5بند )ج( تبصره )در  گذارقانون

 مناطق آزاد موظف یهاسازمان، کشور یصنعت - یمناطق آزاد تجار یهاسازمان

انجام خدمات  یبرا طیو واجد شرا یمتقاض مانکاریند در صورت وجود پابوده

 یهافعال بخش یهاو توسعه نهاد جیبراساس راهبرد ترو ،مختلف یهادر بخش

ارجاع امور به  تیو اولو یفراخوان عموم یبا برگزار یو تعاون یخصوص

 یط یاحرفه تیصالح یدارا یو تعاون یخصوص یهابخش مانکارانیپ

و  تیفی، کتیمستمر بر کم قیو نظارت دق نیبا شرح خدمات مع یقراردادها

ی نیز رعایت بند قانون، این رغم این تکلیفکه علی ندیمدت خدمات استفاده نما

نگردید. گزارش تخلفات در گزارش تفصیلی هیئت تحقیق و تفحص آمده 

 است.

 

 ق اردادها  یوضع یابیارز ج(

از منابع داخلی  های عمرانیای صورت گرفته از پروژههای نمونهبررسی

دهد که قراردادهایی با ارزش بالغ میلیارد ریال نشان می 9283سازمان با ارزش 

ریال بدون عدم رعایت قوانین ومقررات منعقد شده است.  میلیارد 6374بر 

فهرست کامل این قراردادها در گزارش تفصیلی هیئت تحقیق و تفحص درج 

 است.  شده
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آزاد ارون   د ب   ه ادارا  و ه   ای خ   ارج از منطق   ه د( پ داخ 

 ها و اف اددستگاس

 1372تجاری مصوب  ( قانون چگونگی اداره مناطق آزاد2به موجب ماده )

های سازمان جوار، کمکدستورالعمل اجرایی کمک به نواحی هم 3-2و بند 

با تصویب  جوار صرفاًجهت عمران و آبادانی سایر نواحی با اولویت نواحی هم

وده و هرگونه کمک دیگری تصرف غیر قانونی در پذیر بت دولت امکانأهی

 اموال عمومی محسوب خواهد شد. 

ای از موارد های مذکور در پارههای بعمل آمده حاکی است که کمکبررسی

جوار نبوده بلکه بصورت بذل و نه تنها در راستای عمران و آبادانی نواحی هم

باشد که با رات میبخشش از بیت المال بدون ضوابط و رعایت قوانین و مقر

توجه به فراز پایانی ماده قانونی مذکور تصرف غیر قانونی در اموال عمومی بوده 

 گردد. و عملی مجرمانه قلمداد می

های ترخیص توان به اعمال تخفیف هزینههای سازمان میاز جمله کمک

، ها و یا پرداخت عوارض ترخیص آن خودروهاهای برخی دستگاهخودرو

پرداخت حقوق کارکنان ، های ورزشیهای کالن به باشگاههزینهپرداخت 

در قاب کمک به  شهرنویآبادان و خرمشهر و اروند کنار و مو پرورش  آموزش
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ها نام برد که در قالب تجهیز و تعمیر این مدارس و خرید خودرو برای دستگاه

 بینی نگردیده است.ها پیشبودجه مصوب مربوط به کمک

 

ی داخ   هاس ای  دس تگاسب ه  یو واگ ذار هی نقل یطوسا دیخ ه ( 

 خارج از منطقهو 

مبادرت به  1398سال  انیبه پا یمختلف منته یهاسال یسازمان ط

 نیکه ا، ها نموده استدستگاه ری( دستگاه خودرو به سا122) تعداد یواگذار

 نکهیا حیتوض. است دهینگرد یابیو مقررات موجود رد نیموضوع در قوان

واگذار شده است لکن پس  یخودروها به ظاهر بصورت امان نیا نکهیرغم ایعل

 چیمانده و عمال ه یها باقدستگاه آن اریاز گذشت چند سال تاکنون در اخت

 . است دهیبه سازمان برگشت نگرد ییخودرو

 الیرمیلیارد 12 ارزشبه  اتومبیل( دستگاه 13) سازمان تعداد نیالوه بر اع

خودروها تعداد  نینموده است که با اضافه نمودن ا لیتحو ییبصورت اهدا

 هیته خیتا تار نکهیذکر ا انیرسد. شایدستگاه خودرو م 135آنها به  قیدق

مذکور جهت عودت  یهامکاتبه سازمان با دستگاه بارکیرغم یگزارش عل

 است. دهیحاصل نگرد یاجهیگزارش نت هیته خیخودروها، تا تار

 

 کمالی خارج از هاهزینه و(
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تا 1396 یهاسال ینامه بودجه جاربی( تصو2ه موجب بند )ب( تبصره )ب

که در  یو ضرور یفور یهاتیدر انجام مأمور لیبه منظور تسه"سازمان  1398

درصد  کیحداکثر تا  شودیشود به سازمان اجازه داده میم جادیمناطق آزاد ا

 رهیئت مدیه بیعامل و تصو ریمد شنهادیبنا به پ ازیدرآمد خود را حسب ن

 ." ندینما نهیخود، به صورت خارج از شمول هز

با و مجوز  نیاست که سازمان از محل ا یبعمل آمده حاک یهایدگیرس

در  ریال میلیارد 24بالغ بر  یهنگفت یهانهیاقدام به انجام هز رعاملیدستور مد

 سالدر  الری میلیارد 9و مبلغ  1397در سال  الیر میلیارد 16غ مبل ،1396سال 

رغم تذکرات یخصوص عل نیدر ااست.  نموده هیکارت هد دیبابت خر 1398

کرد و نهیسازمان در خصوص نحوه هز رانیمد ریعامل و ساریمستمر به مد

، سازمان همچنان با اصرار یقانون ریغ هیاصالح رو و مقررات و نیقوان تیرعا

است  شده نموده ادی یهانهیمبادرت به انجام هز ذشتهغلط گ یهاهیبراساس رو

و  یداریخر هیکارت هد المیلیون ری 1500مبلغ  زین 1399در سال به طوری که 

 اریها با توجه به مدارک موجود در اختهیکارت هد نیاست. عمده ا شده عیتوز

 .شودیقرار داده م عیعامل سازمان جهت توز ریمد

 

لغای    95ط ی س ناا   س ازمانسف های خ اریی م دی عام  ز( 

98  
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در سازمان وقت مدیر عامل های بعمل آمده حاکی است که رسیدگی

بدون کسب مجوز سفر خارجی به کشورهای  1397و  1396، 1395های سال

 داشته است که  ... آلمان، سوئد، کانادا، لهستان، چین، اسپانیا و

گذار در رغم اینکه هدف از سفرهای مذکور معرفی منطقه و جذب سرمایهعلی

رهاوردی از سفرهای ، گرددمشاهده می، اروند اعالم گردیده است منطقه آزاد

توسط مدیر عامل در منطقه آزاد مشاهده  98لغایت  95مذکور طی سالهای 

 . گرددنمی

ت مستقر در سازمان تا أو پیگیری هیبا توجه به مکاتبات صورت گرفته 

ه ئفرها و مجوز انجام سفر اراهای این ستاریخ گزارش مستندات میزان هزینه

سازمان اعالم نموده که با توجه به عدم وجود مجوز این  نگردیده است و اخیراً

به حساب بدهی نامبردگان ، های مزبورمقرر است ضمن محاسبه هزینه ،سفرها

استفاده باشد و سوءمنظور گردد که این موضوع مبین صحت مطالب مذکور می

 . باشددر مطالب معنون مشهود میالمال و تضییع آن از بیت

 

 دادس کدس : رسیدگی به اراضی ف وخته کدس و ایارسح( 

نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در بموجب دستورالعمل اجرایی آیین

ف آن ساماندهی اکه از جمله اهد 1393صنعتی مصوب  –مناطق آزاد تجاری 

یندها و آسازی فرشفاف، ریگذاواگذاری زمین به متقاضیان سرمایه یندآفر
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و پیشگیری از ایجاد رانت و  گیری در واگذاری زمینهای تصمیمچارچوب

گذاران و کارآفرینان بینی برای سرمایههای پیشگیری غیر اصولی از مزیتبهره

مطابق اطالعات رسیدگی شده کل اراضی واگذار شده در سازمان . باشدمی

هکتار بوده است که نتایج رسیدگی بخشی از ( 950منطقه آزاد اروند حدود )

( هکتار حاکی از تعلل بیش از حد 660اراضی واگذار شده به متراژ تقریبی )

ریال است. در گزارش  میلیارد 698سازمان در وصول اقساط قراردادها به مبلغ 

 ها درج شده است.تفصیلی هیئت تحقیق و تفحص، جزئیات این واگذاری

 

 پاداش و اضافه  ار:ط( پ داخ  حقاق، 

های بعمل آمده از وضعیت پرداخت حقوق و مزایای نتایج بررسی

نشان  1398تا  1396مدیرعامل، مدیران و برخی کارکنان منطقه آزاد طی سالهای 

ربط است. تخلفات موازین قانونی و مقررات ذی تخلفات متعدد و عدم رعایت

ن توجه به سوابق شغلی و های غیرقانونی، اعطای گروه بدومحرز در پرداخت

های جذب بدون ضابطه، پرداخت مزایای شغلی العادهتحصیلی، برقراری فوق

بیش از تعهد، پرداخت وام، عدم رعایت قانون منع تصدی بیش از یک شغل، 

 موجب تضییع میلیاردها ریال حقوق بیت المال در این موضوع شده است. 

 

 :  مدی س سازمانأهیی( 
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های اعضا هیات مدیره سازمان و سوابق موجود در پروندهبا توجه به 

عملکرد اعضا مذکور ضعف سابقه و تخصص و تحصیالت مدیران مذکور به 

وضوح قابل مشاهده است. این موضوع باعث عدم پیشبرد اهداف سازمان طی 

مدیریت نامبردگان و به تبع آن نارضایتی مردم شهرهای خرمشهر و آبادان در 

موضوع به صورت اخص در خصوص  این. گردیده است مقاطع مختلف

تا تاریخ  عامل وقت سازمان که با ادعای تحصیالت لیسانس )این مدرکمدیر

  قابل توجه است. ،اندت نرسیده است( بکارگیری شدهأتهیه گزارش به رویت هی

 

 :ک( سای   خلفا  و اقداما  ف اقانانی

میلیارد ریال بدون  20الغ بر برگزاری جشنواره طالیی اروند با هزینه ب -1

 دستیابی به اهداف واقعی مصوب و انجام تعهدات 

میلیون ریال تحت عنوان تنخواه  35اخذ و نگهداشت مبالغی بالغ بر  -2

 گردان 

های موقت گمرک های گیتبارگیری، حمل و نقل و تخلیه کانکس -3

و  قرار گمرکمنطقه آزاد بدون اعالم آمادگی معاونت اقتصادی مبنی بر است

پاسخی در خصوص اعالم الزم به ذکر است موافقت گمرک مبنی بر استقرار. 

  ها ارائه نشد.محل نصب کانکس
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رغم هزینه سنگین برای دیوارکشی و حصاربندی منطقه برای همچنین علی

برانگیز هم با قرارداد شائبه های گمرکی و مالیاتی، آناستفاده از ظرفیت معافیت

سیسات سازمان، أ، بدلیل عدم مراقبت از اموال و تدر وسعت و حجم بسیار باال

 شود. ها در منطقه مشاهده نمیبندیاثری از این فنس

کنان به میلیارد ریال با شرکت تعاونی کار 50عقد قرارداد سنگین بالغ بر  -4

ندرج در سیسات منطقه و عدم ایفای تعهدات مأمنظور تعمیر و نگهداری ت

 سیسات مذکور در قراردادأارائه خدمات مذکور در مکانها و تقرارداد در 

اهمال در نگهداری اموال دولتی مستقر در ساختمان قدیم سازمان منطقه  -5

، پتاپو به سرقت رفتن اموال سازمان از قبیل کولر، ل آزاد اروند )هتل آبادان(

 الت برقی و ... آاطفاء حریق، شیرهای مدار بسته، سیستم میز، صندلی، دوربین

 

 و پيشنهاد نتيجه گيری

نظر به گزارش ارائه شده و با عنایت به اهمیت موضوع، کمیسیون اقتصادی 

 نماید: پیشنهاد می

های مندرج در گزارش تحقیق و تفحص از تخلفات و ترک فعل -1

ارجاع تا به صورت ربط اداری و قضایی مراجع ذیبه عملکرد منطقه آزاد اروند 

 مورد رسیدگی قرار گیرد.ویژه 
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دهه از تدوین قانون چگونگی اداره  با توجه به گذشت بیش از دو -2

مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسالمی ایران، ضرورت بازنگری جدی در 

های جدید مناطق آزاد و وجود نسلخورد. احکام و مفاد این قانون به چشم می

جدید برای این مناطق طی سالهای اخیر همچنین روشن شدن  ایجاد راهبردهای

برخی خالءهای قانونی و نقاط مبهم، که برخی از آنها در این گزارش اشاره 

 نماید. شد، تسریع این اقدام را ضروری می

های مناطق آزاد تجاری صنعتی و ایجاد یک بستر نظارت بر فعالیت -3

از پیش تعیین شده ضروری است.  پایش عملکرد آنها در رسیدن به اهداف

ه و مدیریت این مناطق، فقدان این بستر نظارتی در کنار بالتکلیفی نحوه ادار

مدیریت با تعیین تکلیف نهایی ضرورت دارد  ساز ایجاد فساد است.خود زمینه

های ( قانون احکام دائمی برنامه65واحد در این مناطق و اجرای کامل ماده )

ان مناطق اختیار الزم برای اداره مناطق را در کنار پاسخگویی توسعه کشور، مدیر

 های خود داشته باشند. کامل در مقابل مأموریت

های مستقر نیز نسبت به نحوه مدیریت این مناطق ضرورت دارد دولت -4

زاد آحساسیت ویژه به خرج داده و نگرش خود به این مناطق را به تبدیل مناطق 

تعیین مدیران در تراز انقالب اسالمی  ملی اصالح کنند.به سکوی رونق اقتصاد 

ترین اقدامات مورد نیاز برای این مناطق است که عمدتاً از جمله از اساسی
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تحول در مناطق آزاد و ترین و غیربرخوردارترین مناطق کشور هستند. محروم

 نحوه اداره آنها با نگرش تحولی آمیخته است. 


