
سرمقاله

تحدید مناطق آزاد، به بهانه بودجه سال 1400 و 1401
چند سالی است که قوانین مربوط به مناطق آزاد و سرمایه گذاری و فعالیت در این مناطق 
اقتصادی  به اشکال گوناگون نقض می گردد؛ درحالی که ده ها دلیل منطقی، عقلی و 
می توان آورد که تقویت مناطق آزاد به نفع اقتصاد کشور بوده و به ویژه درخصوص جذب 

سرمایه گذاری خارجی می تواند موثر واقع شود. 
مخالفان فعالیت مناطق آزاد خصوصا برخی از دستگاه های دولتی که خود به عنوان اعضای 
شورای عالی مناطق آزاد متولی این مناطق هستند، بدون ذکر دالیل منطقی، عقلی و اقتصادی 
که منطبق بر مطالعات کارشناسی باشد و صرفا به دلیل پوشاندن نقاط ضعف دستگاه های 
تحت مدیریت خود، اقدام به صدور بخشنامه ها و آیین نامه هایی می نمایند که کامال مغایر با 
قوانین مصوب شده در مجلس می باشد. این دست اندازی به قانون، زمانی بیشتر شد که مرحوم 
مهندس ترکان به عنوان دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و آقای دکتر طیب نیا 
وزیر وقت اقتصاد، توافق نامه ای را امضاء کردند که بسیاری از بندهای آن با قانون مغایرت دارد . 
)اساسا هر قرارداد و توافقی که ناقض قانون باشد، باطل تلقی می شود(، ولی گوش شنوایی 
برای شنیدن حرف حساب وجود ندارد؛ چراکه قدرت در اختیار دولت است و عهد و پیمان هم 
درخصوص مناطق آزاد برای دولت معنی و مفهومی ندارد. مجلس شورای اسالمی نیز به دلیل 
عدم نظارت صحیح بر رفتار مدیریتی مدیران دولتی، تاکنون نتوانسته است به خوبی از حقوق 

فعالین اقتصادی در مناطق آزاد دفاع نماید.
یقینا اتفاقاتی که طی شش سال  گذشته در چگونگی اجرای قوانین مناطق آزاد رخ داده 
است، آئینه تمام نمای بدعهدی مدیریت کالن کشور است که داعیه اسالمی بودن و 

پیروی از آیین مکتب اسالم دارد.
به نظرم رسید که وفای به عهد دولت به عنوان متولی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را از 
منظری دیگر بررسی کنیم و ببینیم که در این توافقات دوجانبه ای که مابین سرمایه گذاران 

و فعاالن اقتصادی و سازمان های مناطق آزاد به وجود می آید، ماجرا چگونه شکل می گیرد.

به موجب قانون ، سازمان هر منطقه آزاد، متولی و مجری اجرای قوانین مصوب مجلس 
شورای اسالمی می باشد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز وظیفه 

هماهنگی و نظارت بر عملکرد مناطق آزاد را برعهده دارد.
تصور کنید شخصی برای سرمایه گذاری در یک منطقه آزاد قراردادی با سازمان منعقد 
می کند که براساس این قرارداد، موضوع سرمایه گذاری اعم از احداث کارخانه یا مراکز 
معین می گردد.  و خدماتی  بازرگانی  ثبت شرکت های  یا  و  اقامتی  و  تفریحی  تجاری، 
عمل  خود  وظایف  به  که  می شوند  متعهد  و  می پذیرند  را  تعهداتی  و  وظایف  طرفین 
نمایند. حال اگر فرد سرمایه گذار نتواند به تعهدات خود عمل کند، سرمایه خود را به هدر 
داده و چه بسا با جرائمی هم مواجه شود و در نهایت فعالیت موردنظر خود را با صرف 
هزینه های زیاد و بی فایده متوقف می کند. چنانچه اگر این عدم انجام وظایف از سوی 

سازمان منطقه آزاد باشد، چه زیانی یا مجازاتی را متحمل می شود؟ هیچ !
وقتی که یک سرمایه گذار ماه ها برای دریافت مجوز و یا پروانه ساخت معطل تصمیمات رده های 
اجرایی یا هیات مدیره سازمان به هر دلیلی می شود و هزینه ساخت و قیمت مصالح در همان 
مدت به شدت افزایش پیدا می کند، مسئولیت آن با کیست؟ وقتی که تولیدکننده ای بر اساس 
قوانین و مقررات مالیاتی مصوب مجلس که در کتاب های جلب سرمایه گذاری مناطق درج 
می گردد و معافیت مالیاتی به اشکال گوناگون مورد هجوم بخشنامه نویسان دولتی قرار می گیرد 
و با هر استدالل من درآوردی می خواهند اثبات کنند که منظور قانونگذار از معافیت مالیاتی در 
مناطق آزاد، آن چیزی است که آن ممیز مالیاتی می گوید و یا علی رغم صراحت قانون در 
معافیت های مالیاتی، در بودجه کشور اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
نقش می بندد و یا درخصوص واردات، صادرات و ثبت سفارش کاال و تعهدات ارزی و انتقال 
سود سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران خارجی و ده ها مورد دیگر با مناطق آزاد همانند سرزمین 
اصلی برخورد می شود، تکلیف آن عهد و پیمانی که سازمان های مناطق آزاد با فعالین اقتصادی 
بسته اند، چیست؟ سازمان های مناطق آزاد که متولی اجرای قوانین مصوب کشور در مناطق آزاد 

هستند، چه اقداماتی برای حفظ حقوق سرمایه گذاران نموده اند؟!
نظام  متولی  را  خود  حرف،  و  ادعا  مقام  در  که  دولتی  دستگاه های  بخشنامه نویسان 
اسالمی دانسته و عبور از چراغ قرمز را حرام شرعی می نامند، آیا در مورد وفای به عهد 

و امانتداری هم اعتقادات اسالمی دارند؟
خطاب قرآن کریم در سوره مومنون که می فرماید: و آنها که امانت ها و عهد خود را رعایت 
می کنند و یا در سوره بقره وفای به عهد را از خصوصیات افراد نیکوکار می داند و یا در سوره 

اسراء که می فرماید: به عهد خود وفا کنید که از عهد سوال می شود؛ با چه کسانی است؟ 
آهای کارگزاران نظام و حکومت اسالمی ، اگر به اسالم اعتقاد دارید، بدانید که خداوند 
پایبند بوده اند را نیز  با مسلمین  متعال عهد شکنی در قبال مشرکانی که به  عهد خود 

ناپسند می داند . سوره توبه را بخوانید.
مگر پیامبر اکرم)ص( نمی گوید اگر کسی پایبند به پیمان خود نباشد، دین ندارد و از 

نشانه های منافق در کنار دروغگویی ، پیمان شکنی و خیانت در امانت را نام می برد؟!
مگر امیرالمومنین علی)ع( نمی گوید: بپرهیزید از اینکه به مردم وعده بدهید و تخلف 
کنی. زیرا تخلف از وعده، موجب خشم خدا و مردم خواهد شد و نزد خدا بسیار خشم آور 

است که بگویید چیزی را که به آن عمل نمی کنید . 
آیا قوانین مصوب مجلس درخصوص چگونگی اداره مناطق آزاد، عهدی نیست که دولت 
اسالمی با مردم ، چه هموطنان خودمان و یا سرمایه گذاران خارجی بسته است و باید به عهد و 
پیمان خود پایبند باشد؟! مگر دولت ما و کارگزاران ما ادعای اسالمی بودن ندارند؟ پس عمل 
به اسالم و تعالیم گهربار آن باید در کجا مشاهده شود؟ آیا حکومت به معنی عام، وظیفه عمل 
به تعالیم دینی را در باالترین سطوح ندارد؟ آیا مصوبات شورای نگهبان مطابق با قانون شرح 

اسالم نیست که درخصوص مناطق آزاد به آن عمل نمی شود؟!
اگر می خواهید قوانین را عوض کنید، بسم اهلل... شرایط سخت است ، قبول. باید طرحی 
اندازیم. اما همه اینها موجب آن نمی شود که قوانین جدید را به گذشته تعمیم  نو در 

دهیم و عهدشکنی کنیم.
هر قانون جدیدی را می شود وضع کرد و به آن عمل نمود، ولی نه اینکه در تعهدات 
گذشته دولت نسبت به مردم خدشه ای وارد شود، بلکه از امروز که قانون جدید وضع 
می شود، برای بعد از آن باید مالک عمل قرار گیرد. سرمایه گذاران جدید با شرایط جدید 
تصمیم می گیرند که در مناطق آزاد سرمایه گذاری نمایند یا خیر. شما حق ندارید کسانی 
که براساس قوانین قبلی به مناطق آمده اند و سرمایه گذاری نموده اند را مورد بدعهدی 

قرار دهید و بعد بگویید مناطق آزاد در جذب سرمایه گذاران ناموفق بوده اند!
اگر منطق اقتصادی دارید، با استدالل های اقتصادی تصمیم بگیرید. اگر منطق دینی 
در  خیانت  و  بدعهدی  یقینا  رفتارها  نوع  این  کنید.  عمل  دینی  تعالیم  براساس  دارید، 

امانت است. 
ما فعالین اقتصادی دستمان از قدرت اجرایی کوتاه است و همچنان سنگ زیرین آسیاب 

هستیم. تا چه پیش آید . یوم التبلی السرائر
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هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

 تحمیل مالیاتی که ارزش قانون تحمیل مالیاتی که ارزش قانون
 مناطـق آزاد مناطـق آزاد را تضعیف کرد! را تضعیف کرد!

بررسی تبعات حذف معافیت های مناطق آزاد و ویژه  در گفت و گو با مسئولین مناطق و نمایندگان مجلس:بررسی تبعات حذف معافیت های مناطق آزاد و ویژه  در گفت و گو با مسئولین مناطق و نمایندگان مجلس:

صفحه 4 و 5  را بخوانیدصفحه 4 و 5  را بخوانید



سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش، فعال کردن پروژه های نیمه تمام 
در جزیره کیش را از اقدامات مهم این سازمان برشمرد و گفت: 
کارگروهی برای تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام تشکیل شده و 

این مهم در دستورکار سازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفته است.
کیش  در  موضوعاتی  کرد:  تصریح  نوایی لواسانی  محمدرضا 
وجود دارد که با استانداردهای مدیریتی فاصله زیادی دارد و 
در حل کردن هر کدام از این مشکالت نیاز به جلسات مختص 
آن و کارشناسی است. در یک جلسه ثابتی در مورد یک پرونده 
و مشکالت حقوقی یک شهرک تصمیماتی اتخاذ می شود و با 
رویکردی که افراد خانواده های زیادی با چنین پرونده هایی 

مواجه هستند، مرتفع می شود.
وی ساکنان جزیره کیش را مردم معتقد و مومن معرفی کرد 
و اظهار داشت:  اصحاب رسانه دلسوزی داریم و اگر دلسوزی 
آنها نبود، این امیدی که در جزیره ایجاد شده، محقق نمی شد؛ 
این امید سبب شده تعداد تقاضای مالقات عمومی کارآفرینان 

و مردم بسیار زیاد شود.
نوایی لواسانی با بیان این که مالقات مردمی نه تنها باعث حل 
مشکالت می شود، بلکه برای سازمان هم خوب است، افزود:  در 
این جلسات می توانیم سازمان را رصد کنیم و متوجه می شویم 
چه کسی در سازمان پاسخگو و کجای کار ایراد دارد و نقاط 

فساد شناسایی می شود.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر بیانات مقام 
اقتصادی  عنوان  با  را  سال ها  از سال 80،  که  رهبری  معظم 
نامگذاری کردند، اظهار داشت: مناطق آزاد با نگاه به آرمان هایی 
که در کشورهای دیگر نشان داده می شد در ایران شکل گرفت؛ 
اما متاسفانه در پی عدم اجرای قوانین مناطق آزاد، کسب  وکار 

در این مناطق بسیار سخت تر از سرزمین اصلی شده استو
وی، با تاکید بر لزوم  اصالح فرآیندها، این مهم را سبب ساز 
رونق کسب  و کارها دانست و با تاکید بر اینکه برخی کسب و 
کارها برای ورود افراد جدید، نیاز به اهلیت سنجی دارند، افزود: 

مجلس شورای اسالمی اخیرا مسیر را برای ورود هر فعالی 
به شرط عدم آسیب به محیط زیست، تسهیل کرده است و اگر 
سازمان نیز مراحل اخذ مجوز را تسریع و آسان کند، در نهایت 

شاهد رونق نسبی کسب و کارها در جزیره خواهیم بود.
نوایی لواسانی با تاکید بر عرضه  محدود زمین در کیش و افزایش تقاضا، 

قیمت  مصالح و بروکراسی های اداری را از دیگر عوامل برشمرد.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به مشکل مسکن 
برای پرسنل  بنگاه های اقتصادی و کارآفرینان، تصریح کرد: 
ظرف  مدت یک هفته زمینی به وسعت ۲0هکتار در چهار فاز 
پنج هکتاری مهیا شده است تا با مشارکت کارآفرینان، ساخته و 
در طرح مسکن استیجاری هم سرپناهی برای کارگران شده و 

هم باری از دوش کارفرمایان برداشته شود.
وی همچنین درخصوص مشکالت خودرو در جزیره و نوسازی 
ناوگان حمل و نقل عمومی اظهار داشت: از ابتدای حضور دبیر 

شورایعالی مناطق آزاد، مشکالت خودرو به  جد پیگیری شده 
ترخیص خودروهای  به زودی شاهد  راستا  در همین  و  است 
موجود در اموال تملیکی خواهیم بود که کیش بیشترین سهم را 

در میان مناطق آزاد خواهد داشت.
نوایی لواسانی در خصوص انتظارات از فعاالن اقتصادی و کارآفرینان 
گفت: مردم باید گوش و بازوی سازمان باشند و هر نقطه ای که 
می بینند با توجه به شماره تلفن اعالم شده، موضوعات فساد تا کم 

کاری و... را در قالب مطالبه گری اطالع دهند.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این که برخی از 
قوانین مالیاتی متاسفانه در دوره ای به ناحق و غیرقانونی وضع 
شده و چون عامل درآمد زیادی برای برخی از دستگاه ها است 
تبدیل به حق شده است و برگرداندن آن در اختیارات یک 
سازمان و منطقه آزاد نیست؛ اذعات داشت: از طریق دبیرخانه 
این  شدت  به  مجلس  نمایندگان  و  آزاد  مناطق  شواریعالی 

موضوع را پیگیری می کنیم که با تحقق این مهم سبب رونق 
بیشتر در منطقه آزاد خواهد شد.

وی ایجاد تحول در حوزه فرهنگی را از برنامه های نخست سازمان 
عنوان کرد و گفت: یکی از اهداف مهم مغفول مانده در منطقه آزاد 
کیش، بهره مندی گردشگران خارجی از فرهنگ غنی ایران اسالمی 
است  . در موضوعات فرهنگی اعتقادی به کار پلیسی ندارم؛ چراکه 

واقعیت نشان داده که این موضوعات جوابگو نیست.
نوایی لواسانی اظهار کرد: به قدری فرهنگ ما غنی و جذاب است 
که اگر ایده های نو و نسل جدید را به این حوزه جذب کنیم، به طور 
حتم فضای فرهنگی متحول خواهد شد. از این رو در دوره مدیریت 

جدید موضوعات فرهنگی در صدر کار سازمان قرار گرفته است.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش، مردم جزیره کیش را در 
حوزه خدمات تامین اجتماعی، بسیار مظلوم دانست و گفت: از 
ابتدای حضور در کیش، درصدد رفع این مشکل بودیم و با 
اعطای زمین و جواز رایگان، پیگیر هستیم و امیدواریم هرچه 

سریع تر این مهم محقق شود.
وی به استقرار کادر درمان در پایگاه های سیار کنترل سالمت 
اشاره کرد و از ارائه  خدمات پزشکی به تعداد ۹00نفر در جزیره 
کیش و هندورابی خبر داد و افزود: طرحی برای بهره گیری از 
مشاوران و روان شناسان برجسته  کشور داریم که در قالب این 

طرح تدوین و برنامه ریزی شده است.
نوایی لواسانی اظهار کرد: در موضوعات درمانی با شیوع بیماری 
کرونا به ویژه روانشناسی و مشاوره های روانشناسی در جزیره 

جایگاه مناسبی به تناسب جمعیت جزیره نداریم.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در پایان خاطرنشان کرد: 
یک طرحی را در پیش داریم که همین پایگاه سیار کنترل 
سالمت که خدمات پزشکی و دارویی به اقشار مختلف مردم 
ارائه می دهد؛ امیدواریم در محل های مختلف بتوانیم  کیش 
مشاوران قوی و توانمند را از پایتخت به کیش دعوت کنیم تا 

در این زمینه خدمات خوبی به مردم ارائه دهند.

کیش2

و  اخطاریه  ابالغ  از  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
تعریف ضمانت اجرا جهت تعیین تکلیف غرفه های خاموش 

در بازارهای کیش خبر داد.
محمدرضا نوایی لواسانی در نخستین جلسه با اعضای هیات 
کلوپداران  جامعه  بازرگانان،  و  بازاریان  جامعه  های  مدیره 
دریایی و بازارهای کیش؛ بر رونق اقتصادی و گردشگری 

در این منطقه تاکید کرد.
وی با بیان این که غرفه های خالی و بدون کاربری، رونق کسب 
و کار در مراکز تجاری جزیره را تحت تاثیر قرار می دهند، اظهار 
به  است،  سازمان  به  مربوط   که  خاموشی  غرفه های  داشت: 
سرعت درمورد آنها تصمیم گیری می شود و تعدادی که مربوط به 

غیرسازمانی است، تعیین تکلیف خواهند شد.
به گفته سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش، تعیین تکلیف 
غرفه های خالی در دستورکار معاونت عمرانی و زیر بنایی 
با  ابتدا  قرار گرفته است که در  آزاد کیش  سازمان منطقه 
عملیاتی  مهم  این  اجرا  ضمانت  تعریف  و  اخطاریه  ابالغ 

خواهد شد.
نوایی لواسانی در رابطه با تعدد کاربری ها در منطقه آزاد گفت: 
یکی از بازارها با تعداد 100واحد و با کاربری های نمایشگاهی 
تقاضای دریافت مجوز دارند، در صورتی که با صدور این تعداد 
جواز، حقوق تمام تجاری ها نادیده گرفته می شود؛ بنابراین باید 

برای رعایت حقوق دیگران تغییر کاربری دهند.
وی بر ضرورت تسهیل و تسریع در صدور مجوزها تاکید کرد 
و افزود: نباید کسب و کاری برای گرفتن جواز زمان زیادی 
را  به سازمان است  این رو بخشی که مربوط  از  صرف کند؛ 
تسهیل می کنیم و بخشی که مربوط به عوارض است قانون 
اجازه نمی دهد تا از حقوق دولت بگذریم؛ در غیر این صورت 
باید پاسخگو بود که نیاز است در صورت ارائه راهکاری بهتر 

موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد: با نشست های 
متعددی درخصوص تسریع در صدور تاییدیه از شهرسازی 
راهکاری  دنبال  به  ساالنه،  عوارض های  و  پایانکار  برای 

موثر هستیم و در صورت ارائه از آن استقبال می کنیم.
نوایی لواسانی بر لزوم اهمیت موضوعات بروکراسی و تغییر 
فرآیندها در منطقه آزاد کیش اشاره کرد و گفت: با تسهیل 
و  کارها  و  راه اندازی کسب  و  و تسریع در صدور مجوزها 

کارآفرینی می توانیم از فساد جلوگیری کنیم.
وی تصریح کرد: با تحقق این مهم، شاهد رونق اقتصادی، 
صنعتی  واحدهای  و  تولیدات  معامالت،  تعداد  گردشگری، 
این  به  فعالیت  برای  زیادی  سرمایه گذاران  و  بود  خواهیم 

جزیره جذب می شوند.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش، غیرقابل پیش بینی بودن 

فعاالن  موجود  مشکالت  از  یکی  را  سرمایه گذاری  انتهای 
فرآیندها و تسهیل  با اصالح  افزود:  و  اقتصادی عنوان کرد 
سرمایه گذاری می توانیم گام های موثری در حوزه های اقتصادی 

و گردشگری برداریم.
به گفته نوایی لواسانی؛ در جزیره کیش می توانیم به صورت جداگانه 

درخصوص موضوعات مطرح شده برنامه ریزی کنیم.
وی اظهار داشت: با کم رنگ شدن کرونا در کیش، دوباره 
رونقی در حال شکل گرفتن است که با لطف خدا و تالشی 
اقدام  فعالیت ها  سطح  ارتقاء  به  نسبت  می توانیم  مضاعف 

کنیم.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این که خیلی 
قانونی  و  مالیاتی  دلیل مشوق های  به  اقتصادی  فعاالن  از 
اکنون  کرد:  اظهار  کردند،  سرمایه گذاری  آزاد  مناطق  در 
یکطرفه و با اعمال زور برداشتن معافیت ها مشکل شرعی 

و قانونی دارد  .
نوایی لواسانی با بیان این که اگر کیش محل وصول باشد، 
نباید  مالیاتی  قوانین  از  بلکه برخی  مشکلی حل نمی شود؛ 
در منطقه آزاد اجرا شود، اذعان داشت: برای تامین بودجه 
نباید به مناطق آزاد فشار آورد و به عنوان مسئول در این 
منطقه موظف هستم صدای مردم این سرزمین را به گوش 
مرتفع  روی  پیش  مشکالت  تا  برسانم  مربوطه  مسئوالن 

شود.
و  تعزیزات  سازمان  موضوع  پیگیری  که  این  اشاره  با  وی 
و  فرهنگی  معاونت  دستورکار  در  اجتماعی  تامین  سازمان 
اجتماعی سازمان قرار گرفته است، افزود: گزارش هایی ارسال 
شده است که شدت ورود برخی از دستگاه ها به کیش به مراتب 

بیشتر از سرزمین اصلی است و موظف هستیم این موضوع را 
پیگیری کنیم.

موضوع  داشت:  بیان  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
سازمان امور مالیاتی در دبیرخانه و سازمان در دستورکار است و 
معاونت توسعه مدیریت نتیجه پیگیری ها را به زودی در فصول 

مختلف اعالم خواهند کرد.
معاونت  فرآیندهای  اصالح  درخصوص  نوایی لواسانی 
از  نفر  دو  فرآیندها  اصالح  در  گفت:  سازمان   اقتصادی 
کسب  و کارهای مربوطه به جلسه دعوت خواهند شد تا از 

نقطه نظرات آنها استفاده کنیم.
وی با بیان این که کیش با محدودیت زمین فروشی مواجه 
شده است، تصریح کرد: باید به تدریج مسائل فرآیندهای داخلی 
را حل کنیم و سازمان هم باید هزینه های خود را کم کند و 
صرفه جویی را سرلوحه کار خود قرار دهد و در کوچک کردن 

سازمان تالش کنیم.
به گفته نوایی لواسانی؛ در حال پیگیری ناوگان حمل و نقل 
ناوگان  از  خوبی  اخبار  شاهد  زودی  به  و  هستیم  کیش 

حمل ونقل خواهیم بود.
وی با بیان این که کلوپداران با گردشگران در ارتباط مستقیم 
هستند، عنوان کرد: طی جلسه ای که با کلوپداران کیش برگزار 
باکیفیت  ارائه خدمات  ارتقاء سطح  خواهیم کرد، در راستای 

امیدواریم به یک مدلی مناسب برسیم.
خاطرنشان  پایان  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
کرد: هر فرآیندی باید در یک بخشی از سازمان باشد، اگر 
ایجاد  فساد  و  زمان بر  شود،  ایجاد  دوگانگی  فرایندی  در 

می کند و باید اصالح گردد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش، نگاه تحول گرای تیم 
مدیریتی جدید کیش و حمایت از زیرساخت های حاکمیتی 
جزیره در حوزه ارتباطات ثابت و سیار را جزء اولویت های 

اصلی این سازمان برشمرد.
محمدرضا نوایی لواسانی با حضور در وزارت ارتباطات و فناوری 
ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  ویژه سازمان  و جلسه  اطالعات 
رادیویی، بر لزوم ارتقاء پروانه اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه 

آزاد کیش )تله کیش( تاکید کرد.
جدید  مدیریتی  تیم  تحول گرای  نگاه  داشت:  اظهار  وی 
ویژه  به  جزیره  حاکمیتی  زیرساخت های  از  حمایت  کیش، 
زیرساخت های حوزه ارتباطات ثابت و سیار جزء اولویت های 
ایجاد  لزوم  چراکه  است؛  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اصلی 
و  هوشمند  شهر  شاخص های  به  نیل  برای  الزم  بسترهای 
دیجیتال شدن فرآیندهای جاری ازجمله اهداف سازمان منطقه 

آزاد کیش برای اپراتور تلفن همراه کیش است.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش همچنین با تاکید بر عزم و اراده 
جدی سازمان منطقه آزاد کیش در جهت توسعه پروانه اپراتور تلفن 
همراه کیش به سایر مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، 
خاطرنشان کرد: رویکرد این سازمان حفظ و صیانت از دارایی های 
نرم افزاری و سخت افزاری این منطقه به ویژه موضوعات مرتبط با 
حوزه های زیرساختی و پروانه MNO اپراتور کیش، به عنوان یکی 
از دارایی های ارزشمند این سازمان در حوزه فاوا محسوب می شود.

براساس این گزارش، رئیس اپراتور کیش با اشاره به طرح توجیهی 
آزاد تجاری-صنعتی  اپراتور کیش به سایر مناطق  ارتقاء پروانه 
و ویژه اقتصادی، گفت: مزیت حضور تله کیش در سایر مناطق 
آزاد، بهره برداری ساکنان و کسب و کارهای فعال این مناطق از 

معافیت های مالیات بر ارزش افزوده است.
از رجیستری  ادامه سخنان خود اظهار کرد: معافیت  وی در 
گوشی تلفن همراه، سهم بسزایی در جذابیت و رونق بخشیدن 

به مناطق آزاد خواهد داشت.

در ادامه این جلسه، سید اردوبادی رئیس هیات امنای تله کیش 
نیز یکی از شاخص های مهم هر شهر هوشمند را دسترسی به 
ارتباطات پرسرعت در دو حوزه ثابت و سیار دانست که بازگشت 
پروژه دکل های تجمیعی به تله کیش و احداث 100کیلومتر 
تونل ارتباطی فیبرنوری بر مبنای تکنولوژی FTTX  ازجمله 
حمایت  با  که  می باشد  جزیره  زیرساختی  حیاتی  پروژه های 
سازمان منطقه آزاد کیش در سبد محصوالت و خدمات اپراتور 

کیش قرار گرفته است.
اعضای  و  معاونان  حضور  با  جلسه  این  در  است،  گفتنی 
کمیسیون سازمان تنظیم مقررات رادیویی، طرح نهایی ارائه 
این خصوص  در  نهایی  تصمیمات  نزدیک  آینده  تا  و  شد 

اتخاذ می شود.
الزم به ذکر است، اپراتور تلفن همراه کیش با سابقه بیش 
۲0هزار  دارای  کشور،  تلکام  صنعت  در  حضور  ۲۵سال  از 
مشترک فعال در جزیره کیش بوده و مشترکین این اپراتور 

در سرزمین اصلی نیز امکان استفاده از خدمات نسل چهارم 
تلفن همراه را دارند.

آزاد  مناطق  سایر  به  اپراتور  این  پروانه  ارتقاء  می رود  امید 
و  رشد  در  بسزایی  سهم  اقتصادی،  ویژه  و  تجاری-صنعتی 

توسعه سرویس های حاکمیتی مناطق آزاد داشته باشد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در جلسه ای با مدیرعامل و 
مالک شرکت هواپیمایی ایر تور و هیات همراه و معاونان و مدیران 
این سازمان که در سالن خوارزمی مرکز همایش های بین المللی 
کیش برگزار شد؛ در رابطه با احداث هتل ۵ستاره با برند ترکیه ای 
در جزیره کیش گفت: در این دوره نیازمند به همکاری بیشتری 
این مهم سبب رونق  ایرتور هستیم که  با شرکت هواپیمایی 

گردشگری جزیره خواهد شد.
محمدرضا نوایی لواسانی با بیان این که پس از بررسی طرح 
پیشنهادی احداث هتل ۵ستاره با برند ترکیه ای و با افزایش 
در  دیگری  گام  می توانیم  ایرتور  ایرالین  توسط  پروازها 

ارزان سازی نرخ بلیط هواپیما به مقصد کیش برداریم، اظهار 
داشت: جزیره کیش منطقه ای آرام، امن، دارای هوایی مطلوبی 
با زیرساخت های گردشگری مناسب مقصد گردشگری بسیاری 

از مسافران از اقصی نقاط کشور است.
ایرتور  اظهار داشت: نقش حمایتی شرکت هواپیمایی  وی 
برای رونق گردشگری منطقه آزاد کیش از اهمیت باالیی 
برخوردار است و می توانیم مسیر پروازی نجف به کیش در 

راستای گردشگری اسالمی را مورد توجه قرار دهیم.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش یکی از اقدامات مهم 
در جزیره کیش را صدور کارت کیشوندی برای ساکنان این 
 منطقه عنوان کرد و افزود: با یکسری برنامه های مدیریتی 
بدون این که سازمان بودجه ای درنظر بگیرد، می توانیم این 

کارت را فعال کنیم.
تعدادی  کیشوندان  کرد:  تصریح  ادامه  در  نوایی لواسانی 
گردشگر آشنای خود را دارند که در فصل غیرپیک می توانند 
کیش  به  را  خود  مهمانان  شده  گرفته  درنظر  تخفیفات  با 

دعوت کنند.
با  کرد:  خاطرنشان  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
ظرفیت های  از  می توانیم  ایرالین ها  و  هتل ها  همکاری 

خالی این منطقه با تخفیفات مناسب برای رونق گردشگری 
جزیره استفاده کنیم.

همچنین، مدیرعامل و مالک شرکت هواپیمایی ایرتور با بیان 
این که دوسال پیاپی رتبه نخست بیشترین مسافر در حوزه 
حمل ونقل هوایی داخلی را کسب کردیم، گفت: این شرکت 
سال ۹8 به سه میلیون نفر مسافر در حوزه حمل ونقل هوایی 
خدمات شایسته ای ارائه داده است و با پیش بینی های انجام 
شده برای سال ۹۹ که ۵میلیون نفر بود، به دلیل شیوع بیماری 
از  بیش  به  خدمات  ارائه  با  و  نیافته  تحقق  مهم  این  کرونا 
۲میلیون مسافر همچنان رتبه نخست پروازهای داخلی را در 

سطح کشور داریم.
کسب  به  موفق  شرکت  این  داشت:  بیان  شکاری  مجید 
پروازها  آینده  ماه  از  که  اروپا شد  اتحادیه  از  گواهینامه ای 

به لندن و منچستر و... آغاز می شود.
امکانات  تمام  با  هتل ۵ستاره  احداث  طرح  درخصوص  وی 
گردشگری در منطقه کلبه هور گفت: پس از بررسی طرح از 
سوی سازمان منطقه آزاد کیش این هتل در زمینی به مساحت 
100هزار مترمربع، هزار اتاق و ۲۵00تختخواب با سرمایه گذاری 

یکصد میلیون یورو عملیاتی می شود.

مدیرعامل و مالک شرکت هواپیمایی ایرتور در رابطه با ایجاد 
فرصت های شغلی جدید در این طرح عنوان کرد: با احداث این 
هتل، ضمن تحول در اقتصاد جزیره کیش، هزار فرصت شغلی 

جدید در این منطقه ایجاد می شود.
به گفته مجید شکاری، نیروهای مورد نیاز این هتل از بومیان 

جزیره کیش و مدیران نیز از ترکیه جذب می شود.
داشت:  اظهار  ایرتور  هواپیمایی  شرکت  مالک  و  مدیرعامل 
از  نیز  جامعه  ضعیف  قشر  هتل،  این  احداث  با  داریم  قصد 
امکانات فراهم شده بهره مند شوند که در کنار آن باید توسعه 
زیرساخت ها و امکانات گردشگری مورد توجه قرار گیرد تا سهم 
قابل توجهی از ۵میلیون مسافر که به ترکیه سفر می کنند، 

داشته باشیم.
شرکت  نخستین  ایرتور،  هواپیمایی  شرکت  است،  گفتنی 
هواپیمایی از نظر کیفیت ارائه خدمات در حوزه فرودگاهی و 
هواپیمایی کشور است، این شرکت با دارای 1۵فروند هواپیمای 
عملیاتی و با 1۵00پرسنل بومی ۲0درصد از ظرفیت عملیات 
پروازی فرودگاه کیش را به خود اختصاص داده است. همچنین 
کیش  مبداء  از  داخلی  در 7مقصد  ایرتور  هواپیمایی  شرکت 

فعالیت می کند.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

خلق فرصت های جدید شغلی با فعال سازی 
پروژه های نیمه تمام در جزیره کیش

اخبار منطقه آزاد کیش

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد:

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

در نشست محمدرضا نوایی لواسانی با مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایر تور مطرح شد:

اصالح فرآیندها و تسهیل سرمایه گذاری، گامی موثر در توسعه اقتصادی و گردشگری کیش

توسعه زیرساخت ها، الزمه تحقق شهر هوشمند و دیجیتال کیش

احداث هتلی با برند ترکیه ای و ایجاد یکهزار فرصت شغلی جدید در کیش
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سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در مراسم افتتاحیه 
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی فوالد به میزبانی جزیره 
گفت:  شد،  برگزار  کیش  دائمی  نمایشگاه  مرکز  در  که 
صنعت فوالد نشان داد که ما به معنای واقعی می توانیم 

در کشور مصداق خودکفایی را ببینیم.
محمدرضا نوایی لواسانی اظهار داشت: با چنین رویکردی 
توانسته ایم در این صنعت صفر تا صد از معدن تا کاالی 
افتخار  یک  مهم  این  کنیم،  جمع  کشور  در  را  نهایی 
بیشتر  افتخار  این  شد  تحریم سبب  البته  است؛  بزرگی 

مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان این که یکی از مزیت های نمایشگاه امسال 
و  دهد  نشان  کامل  را  فوالد  زنجیره صنعت  شد  سبب 
برای نخستین بار این زنجیره تکمیل شود، اذعان نمود: 
خوشبختانه ظرفیت تولید فوالد در کشور دو برابر مصرف 
داخلی است و در مصرف داخلی حدود 1۵میلیون تن نیاز 

داریم و تولید نیز 30میلیون تن است.
افقی  درخصوص  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
این زنجیره پیش بینی شده است، اظهار کرد: در  با  که 
این  که  می رسد  تن  باالی ۵۵میلیون  تولید  سال 1404 
یک خبر مسرت بخش و اثرگذار در حوزه اقتصادی کشور 

است.
کیش  که  می کنیم  افتخار  کرد:  تاکید  نوایی لواسانی 
میزبان چنین صنعت مهمی است و امسال به خاطر این 
شرکت های  حضور  شده،  کم رنگ تر  کرونا  بیماری  که 
مهم را در این نمایشگاه جدی تر و پررنگ تر دیدیم که 

سبب رشد و شکوفایی این صنعت خواهد شد.
وی عنوان کرد: صنایع معدن و فوالد جایگزین مناسبی 
برای ارزآوری نفت است که باید این مهم مورد اهتمام 
ویژه قرار گیرد؛ چراکه ارزش افزوده خوبی را به دنبال 

خواهد داشت.
همچنین سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش طی بازدید 
شرکت  فوالد،  صنعت  برتر  »نو آوری های  غرفه های  از 
فوالد  مجتمع  شرکت  اصفهان،  آهن  ذوب  سهامی 
خراسان، شرکت مهندسی و مشاورین پیشگامان فوالد 
ویژه  منطقه  گیربکس،  شهباز  صنایع  شرکت  جنوب، 
اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان، منطقه ویژه اقتصادی 
ایران، شرکت  المرد، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
تخصصی  مادر  شرکت  طباطبایی،  ساختمان  توسعه 
خاورمیانه،  معدنی  صنایع  و  معادن  توسعه  هلدینگ 
شرکت جهان فوالد سیرجان«، در جریان شیوه فعالیت و 

دستاوردهای این شرکت ها قرار گرفت.
ذوب  سهامی  شرکت  غرفه  در  حضور  با  نوایی لواسانی 
شرکت  این  سودهی  و  ظرفیت  افزایش  اصفهان؛  آهن 
را نسبت به سال گذشته مثبت ارزیابی کرد و برگزاری 
نشست های سمپوزیم را از برنامه تخصصی و کاربردی 

این نمایشگاه برشمرد.
که  خراسان  فوالد  مجتمع  شرکت  از  بازدید  در  وی 
است،  کشور  شرق  فوالدی  مجتمع  بزرگترین  از  یکی 
در جریان روند فعالیت و تامین سوخت و مواد اولیه این 

مجموعه قرار گرفت.
جنوب  فوالد  پیشگامان  مشاورین  و  مهندسی  شرکت 
از دیگر غرفه های فعال این نمایشگاه بود که گزارشی 
سرپرست  به  مجموعه  این  تولید  و  فعالیت  درخصوص 
سازمان منطقه آزاد کیش ارائه کرد؛ این شرکت دومین 
با 38میلیون تن  تولیدکننده فوالد خام کشور است که 
ظرفیت زنجیره خود را به تدریج در حال تکمیل کردن 
است و از سال ۹7 با سرمایه گذاری خود یک گروه معدنی 

را تشکیل داده است.
نوایی لواسانی در ادامه بازدید خود از نمایشگاه، با حضور 
در غرفه شرکت توسعه معادن فوالد خوزستان، فعالیت 
فوالد  در حوزه صنعت  تاثیرگذار  و  را مهم  این شرکت 
فراگیر  توسعه  گروه  زیرمجموعه  شرکت  این  دانست؛ 
و  دارد  قرار  شرکت ها  هلدینگ  در  خوزستان  فوالد 
زنجیره شرکت های جانبی، خدماتی، حمل ونقل ازجمله 

حوزه های فعالیتی این شرکت محسوب می شود.
نماینده این شرکت در ادامه افزود: شادگان هم 6۵درصد 
مشارکت ایمیدرو را دارد که 800هزار تن اسفنجی تولید 
می کند و تا ۲میلیون تن برنامه افزایش ظرفیت شمش 

را در برنامه توسعه خود دارد.
همچنین مهم ترین ویژگی فوالد خوزستان صادرات محور 
بودن آن است که در 8ماه گذشته نزدیک به یک میلیون 
این که  را داشته است؛ ضمن  و 400هزار تن صادرات 
میلیارد  سه دهم  و  یک  به  نزدیک  کشور  به  ارزآوری 
دالر بود و از مرحله معدن تا خدمت محصول نهایی در 
دستورکار خود داده و افقی که برای خود تعریف کرده 

قرار است به سیزده و شش دهم میلیون تن برسد.
با حضور در غرفه  آزاد کیش  سرپرست سازمان منطقه 
این  فعالیت  جریان  در  المرد  اقتصادی  ویژه  منطقه 
یک  جنوب  آلمینیویم  که شرکت  گرفت  قرار  مجموعه 
و دو دهم میلیارد دالر حجم سرمایه گذاری فاز نخست 
آن بود و با دو طرح توسعه با ظرفیت یک میلیون تن در 

سال محقق می شود.
از  دیگر  یکی  ایران  معدنی  مواد  تولید  و  تهیه  شرکت 
بین المللی  نمایشگاه  سیزدهیمن  در  فعال  غرفه های 
نوع  دو  از  بهره برداری  سال 83  از  که  بود  کیش  فوالد 

سنگ را آغاز کرده است.

صنایع معدن و فوالد، 
جایگزین مناسبی برای 

ارزآوری نفت

 سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش
در بازدید از نمایشگاه بین المللی فوالد 

مطرح کرد:



شمال )2(  راه آهن  کل  مدیر  ولدی  غالمحسین  
هیات  رئیس  مقدم  اکبری  اوسط  علی  با  کشور 
به  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
تجاری  و  اقتصادی  زیرساخت های  بررسی  منظور 
راستای  در  ریلی  زیرساخت های  توسعه  لزوم  و 
ترانزیتی دیدار و  ارتقای شاخص های لجستیکی و  

تبادل نظر کردند.
در این دیدار که معاون بندری و حوزه خزر سازمان 
بر  دوطرف  داشت،  حضور  نیز  انزلی  آزاد  منطقه 
فعال سازی  جهت  مشترک  همکاری های  لزوم 
مبادالت  توسعه  و  عبوری  بین المللی  کریدور های 
تجاری و  تراتزیتی از بنادر منطقه آزاد انزلی به روش 

حمل ونقل ترکیبی )دریایی- ریلی( تاکید داشتند.

که  ایران  صادرات  ملی  روز  همایش  بیست و پنجمین  جریان  در 
علمی- فناوری  معاون  و  اقتصادی  معاون  اول،  معاون  حضور  با 
رئیس جمهور، وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت کشور 
شد،  برگزار  تهران  بین المللی  نمایشگاه های  دائمی  محل  در 
عنوان  به  انزلی«  آزاد  منطقه  نوین  عصر  چوبکاران  »شرکت  از 

صادرکننده نمونه کشوری تجلیل به عمل آمد.
از میان ۵۰۰شرکت صادرکننده کشور، ۵2شرکت  این مراسم  در 
در گروه های مختلف کاالهای صادراتی مورد تجلیل قرار گرفتند 
که در این میان از مهندس فرزاد فکری مدیر مجموعه تولیدی-
 صادراتی چوبکاران عصر نوین منطقه آزاد انزلی نیز به عنوان یکی 

از ۳۸شرکتی که موفق به کسب عنوان »صادرکننده نمونه ملی« 
و دریافت تندیس و لوح تقدیر شد، تقدیر به عمل آمد.

به  مشغول  شرکت های  ازجمله  که  مزبور  شرکت  است،  گفتنی 
است  انزلی  آزاد  منطقه  یک  ناحیه  صنعتی  شهرک  در  فعالیت 
بازارهای  به  توجهی  قابل  صادرات  گذشته  سال  چهار  ظرف  که 
به صادرات  تاکنون موفق  نیز  از سال گذشته  و  داشته  منطقه ای 
گرجستان،  ارمنستان،  کشورهای  به  خود  تولیدی  محصوالت 

جمهوری آذربایجان، عراق، پاکستان و افغانستان شده است.
الزم به ذکر است، شرکت چوبکاران عصر نوین منطقه آزاد انزلی با 
نام تجاری “AGE GROUP” از تولیدکنندگان و صادرکنندگان 

ساختمان سازی  بخش  حوزه  در  سلولوزی  حوزه صنایع  در  کشور 
توسعه و گسترش صادرات خود  با هدف  از سال ۱۳۹۴  است که 
با بهره گیری از مزایا و معافیت های قانونی، وجود زیرساخت های 
اقدام به  انزلی،  موردنیاز و طرح های حمایتی سازمان منطقه آزاد 
وسعت  به  کارخانه ای  احداث  و  منطقه  این  در  شرکت  تاسیس 
۱۸هزار مترمربع با حجم سرمایه گذاری اولیه ۸۰میلیارد ریال نمود. 
این شرکت یکی از تولیدکنندگان فعال در حوزه تولید انواع پروفیل

 ،PVCدیوارپوش روکش های گالس،  با    MDFورق  ،MDF
کف پوش، پارکت، صفحه کابینت و تایل سقفی برای استفاده در 

دکوراسیون داخلی است.

چهاردهمین دوره مسابقات رالی خانوادگی جانبازان کشور که با حضور ۹۰خودرو و 
۳۵۰نفر از خانواده جانبازان کشور به میزبانی استان گیالن آغاز شده بود، با حضور 
خانواده شهدا و جانبازان، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، 
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیالن ، آیت اله شاه آبادی رئیس مرکز پژوهشی 
غدیر و مدیرکل ورزشی و اردویی بنیاد شهید کشور در مرکز همایش ها و نمایشگاه 

بین المللی منطقه آزاد انزلی به کار خود پایان داد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  همایش  این  در 
انزلی جانبازان را قهرمان قهرمانان و اسطوره اسطوره ها نامید و اظهار 
ندارید؛  تاریخی هستید که در دنیا جایگزینی  داشت: شما اسطوره های 

زیرا ایثارتان با عشق و عاشقی همراه بوده است.
علی اوسط اکبری مقدم در ادامه افزود: جانبازان اسطوره های خدایی هستند 

که در قلب تاریخ جای دارند و قلب تاریخ همیشه جاودانه است .
همچنین، آیت اله سعید شاه آبادی از مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس موسسه 

غدیرشناسی نیز در آیین اختتامیه چهاردهمین دوره مسابقات رالی خانوادگی  جانبازان 
کشور گفت: جانبازی یک عمل و یک نیت است. اگر در جنگ و غیرجنگ، هر کجا 
که پای جان به میان آمد، توانستید دست از جان بشویید ، آن هنگام جانبازید . کسی 

که سختی می کشد و شاکر است، اجری باالتر دارد .
وی در ادامه خاطرنشان کرد : جانبازی درصد ندارد؛ چراکه جانباز از جان 
خود گذشته و با خدا معامله کرده، او جان خود را در راه خدا نثار کرده و 

باید بدانیم که رضایت خدا از بهشت باالتر است.
در ادامه، مدیرکل بنیاد شهید گیالن نیز در این آیین بیان کرد: در سال های اخیر 
به علت کرونا برنامه های میدانی بنیاد شهید محدودتر شد؛ اما از هر فرصت برای 

اجرای برنامه های مشابه استفاده خواهیم کردیم   .
عبداهلل پاکاری در ادامه افزود: استان گیالن در 22رشته ورزشی در حوزه ایثارگران و 
جانبازان فعالیت دارد و  ۱2۰تیم ورزشی سابقه و شناسنامه دار در تقویم ورزشی بنیاد شهید 
گیالن صورت رسمی وجود دارد و بنیاد شهید باید در حوزه تربیت بدنی ، فضایی برای 

نشاط جانبازان و ایثارگران ایجاد کند و در حال حاضر گیالن آماده است میزبان لیگ های 
استانی و کشوری در رشته های مختلف باشد .

چهار  در  کشور  اتومبیلرانی  مسابقات  دوره  چهاردهمین  است،  گفتنی 
کالس برگزار شد که در کالس جانبازان قطع نخاعی مصطفی حدادی 
از  آذربایجان شرقی و غالم عباس کالنتری  از  از تهران ، کریم پیرخرد 

خراسان رضوی به ترتیب اول تا سوم شدند  .
میرشفیعی  سیدمحمدرضا  نیز  نخاعی  قطع  جانبازان  دوم  کالس  در 
محمدعلی  و  دوم  مقام  قزوین  از  آشوری  اسداله  اول،  مقام  تهران  از 

پارسائیان از یزد مقام سوم را کسب کردند  .
همچنین، در کالس سوم جانبازان سالم تن )جراحات درونی( علی بخشایش از تهران 
اول ، حسین معینی از اصفهان دوم و علیرضا آزادخانی از تهران سوم شدند و در کالس 
چهارم جانبازان )یک عضو قطع( محمدحسین رادمنش از قزوین ، حسین علی مقیم زاده 

از خوزستان و مجید شوندی از همدان مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

دومین نمایشگاه تخصصی فرصت های ساخت داخل و رونق تولید 
استان گیالن در راستای تداوم نهضت ساخت داخل و دسترسی 
دائمی  محل  در  عرصه،  این  در  سازنده  و  مفید  دستاوردهای  به 

نمایشگاه های بین المللی گیالن برگزار گردید.
معرفی  هدف  با  نمایشگاه  این  گزارش،  این  بر  بنا 
محصوالت  به  وابستگی  حذف  و  صنعتی  توانمندی های 
فناورانه  نیازهای  رفع  و  داخلی  تولید  توان  تقویت  و  خارج 
از  حمایت  و  داخل  ساخت  ظرفیت های  نمودن  فعال  صنایع، 

شد. برگزار  ملی  تولید  توان 
سازمان  بر  عالوه  که  نمایشگاه  این  در  است،  گفتنی 
شرکت های  و  اقتصادی  فعالین  با  همراه  انزلی  آزاد  منطقه 
برای  صنعتی  ۸۰واحد  داشتند،  حضور  منطقه  این  تولیدی 

قطعه  واحد های  شامل  داخل  ساخت  توانمندی های  نمایش 
محصوالت  و  فوالد  الکترونیک،  و  برق  خودرو،  سازی 
خانگی،  لوازم  تجهیزات،  و  ماشین آالت  ساخت  فلزی، 
واحد های  شیمیایی،  صنایع  نساجی،  صنایع  معدنی،  صنایع 
پژوهشی،  و  علمی  مراکز  و  دانشگاه  فناور،  و  دانش بنیان 
و  هوایی  صنایع  معدنی،  و  صنعتی  تشکل های  و  ادارات 

داشتند. حضور  دریایی 
امور  معاون  نمایشگاه،  این  گشایش  آیین  در  است،  ذکر  به  الزم 
جهاد  صمت،  کل  مدیران  و  استانداری  اقتصادی  هماهنگی 
مدیران  و  گیالن  استان  صنعتی  شهرک های  شرکت  کشاورزی، 
صنایع  و  سرمایه گذاری  جذب  بین الملل،  امور  و  عمومی  روابط 

سازمان منطقه آزاد انزلی حضور داشتند.

موسسات  دستی  صنایع  و  محصوالت  نمایشگاه 
آزاد  منطقه  سازمان  همکاری  با  کارآفرین  بانوان 
انزلی و مجمع خیرین گیالن به مدت ۷روز از تاریخ 
منطقه  بازارچه سنتی  در  2۹آذرماه ۱۴۰۰  لغایت   2۳

آزاد انزلی برپا شد.
مقدم  اکبری  اوسط  بازدید مهندس علی  در جریان 
سازمان  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
صنایع  و  محصوالت  نمایشگاه  انزلی  آزاد  منطقه 
هاجر  دکتر  کارآفرین  ،  بانوان  موسسات  دستی 
تحریری نیک صفت مدیرعامل مجمع خیرین گیالن 
گفت: این نمایشگاه فرصتی مغتنم به شمار می رود 
فعالیت های  جریان  در  گیالن  استان  عزیز  مردم  تا 

هم  و  گیرند  قرار  خود  استان  فعال  سمن های 
دست  اندرکاران و فعاالن سمن های استان گیالن با 

یکدیگر آشنا گردند.
این  برگزاری  به  اشاره  با  نیک صفت  تحریری 
هماهنگی  با  نمایشگاه  این  داشت:  اظهار  نمایشگاه 
با  و  انزلی  آزاد  منطقه  گیالن،  خیرین  مجمع 
۷روز  مدت  به  گیالن  خیریه  موسسات  هماهنگی 
انزلی  تجاری صنعتی  آزاد  منطقه  بازارچه سنتی  در 

برگزار گردید.
مدیرعامل مجمع خیرین گیالن خاطرنشان کرد: این 
نمایشگاه با محوریت صنایع دستی و سوغات جهت 

بازدید عموم برگزار شد.

در دیدار مدیرکل راه آهن شمال 2 با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

با دریافت تندیس و لوح تقدیر از معاون اول رئیس جمهور معرفی شد:

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی انجام شد:

با هدف رسیدگی به مطالبات مردمی صورت گرفت:

با حضور سازمان منطقه آزاد انزلی و شرکت های صنعتی مستقر در منطقه انجام گرفت:

با حضور مدیرعامل مجمع خیرین گیالن صورت پذیرفت:

گسترش همکاری ها جهت توسعه مبادالت تجاری 
و ترانزیتی از بنادر منطقه آزاد انــزلی

شرکت چوبکاران عصر نوین منطقه آزاد انزلی، صادر کننده نمونه ملی

برگزاری اختتامیه چهاردهمین دوره مسابقات رالی خانوادگی  جانبازان کشور در منطقه آزاد انزلی

 برگزاری جلسه دیدار
 مردمی مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد انزلی

برگزاری نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید استان گیالن

بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از نمایشگاه صنایع دستی موسسات بانوان کارآفرین
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به چهره  و چهره  مردمی  دیدارهای  جلسه 
رئیس  مقدم  اکبری  اوسط  علی  مهندس 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 

آزاد انزلی برگزار شد.
که  دیدارها  این  در  گزارش،  این  براساس 
معاونین  شورای  و  مدیره  هیات  اعضای 
سازمان منطقه آزاد انزلی نیز حضور داشتند، 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دستور 

و  مطالبات  سریع  پیگیری  و  رسیدگی 
درخواست های مراجعین را صادر نمود.

علی  مهندس  تاکید  با  است،  گفتنی 
و  مدیره  هیات  رئیس  مقدم  اکبری  اوسط 
در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
راستای تسریع در بررسی و حل مشکالت 
مردمی  و  به چهره  دیدارهای چهره  مردم، 

به صورت مستمر و هفتگی برگزار گردد.



اقتصادی کشور جاذبه هایی را جهت  آزاد و ویژه  قانونگذاران درخصوص مناطق 
سرمایه گذاری در این مناطق ایجاد کرده اند که یکی از آنها، معافیت های مالیاتی 
است. مضاف بر آن، برای اعمال این معافیت های مالیاتی زمان معینی در قانون 
پیش بینی شده است تا خطری واحدهای تولیدی را تهدید نکند و سرمایه گذاری به 

نتیجه مطلوب و تاثیرگذار برسد. 
تمامی این موارد در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری 
اسالمی ایران و همچنین در ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 
و بند 11 سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکید شده است. اما اکنون دولت در الیحه 
بودجه 1401 بر موضوع حذف معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
اقتصادی شده  فعالین  و  نگرانی سرمایه گذاران  دارد؛ موضوعی که موجب  تاکید 
به  را  اصلی  آن سرزمین  تبع  به  و  مناطق  این  اقتصادی  منافع  و می تواند  است 

مخاطره بیندازد. 
متاسفانه دولت همانند سال گذشته با کسری بودجه روبه رو است و برای داشتن 
منابع و درآمد پایدار به هر دری می کوبد و لذا  در این غائله مناطق آزاد نیز مستثنی 
نیستند و با پرداخت مالیات باید به کمک دولت بشتابند و سرمایه گذاران را قربانی 

هزینه های دولت کنند.  
باید تاکید داشت که فلسفه وجودی مناطق آزاد، امتیازات و مزیت های سرمایه گذاران 
می باشد و اگر قرار است این مشوق ها به مرور حذف گردند، باید قید کلمه آزاد را 
از این مناطق زد و سرمایه گذاران به کشورهای دیگر برای داشتن فعالیت اقتصادی 

سودآور روی آورند.
فارغ از اینکه نمایندگان مجلس شورای اسالمی چقدر درخصوص این پیشنهاد دولت 
ایستادگی کنند و نگذارند مصائب و مشکالت بیش از این به مناطق آزاد تحمیل شود؛ 
موضوع پراهمیت تر قانون بودجه سال 1400 است که براساس آن مناطق آزاد تجاری-

صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شده اند!
باید اذعان داشت که در دهه80 قانون مالیات برارزش افزوده در کشور تصویب شده 
است. در بند 52 این قانون، مناطق آزاد از پرداخت مالیات برارزش افزوده )تا یکسال 
گذشته( معاف بودند؛ اما با توجه به بودجه سال گذشته، مناطق آزاد نیز در این 
قانون گنجانده شدند  که این موضوع اصل قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون 
چگونگی اداره مناطق آزاد که در آن مناطق از شمول پرداخت مالیات بر ارزش 
افزوده و مالیات بردرآمد معاف است را زیرسوال برده است با این وجود این قانون از 

13دی ماه به اجرا درخواهد آمد.
البته قانونگذار، مناطقی که محصور هستند را معاف از پرداخت مالیات بر ارزش 
افزوده دانسته است؛ در واقع نمایندگان مصوب کردند که صادرات کاالها و خدمات 
آزاد تجاری- صنعتی در صورتی که  مناطق  به  اصلی  قلمرو گمرکی سرزمین  از 
محصور بودن آنها به صورت ساالنه به تایید گمرک جمهوری اسالمی ایران برسد، 

مشمول این بند از قانون قرار خواهند گرفت .
بر  مالیات  قانون  در  که  است  این  داشت  تاکید  آن  بر  باید  که  دیگر  نکته  اما  و 
ارزش افزوده، 9درصد در قبال خدمات و زیرساخت هایی که در مناطق آزاد استفاده 
را  آن  باید  بهره بردار  نوعی  به  که  می گردد  اضافه  کاال  کلیه  ارزش  به  می شود، 
پرداخت کند، اما این موضوع در مناطق آزاد موجودیت ندارد؛ چراکه مناطق آزاد از 

بودجه دولتی استفاده نمی کنند  .
در گزارش پیش روی، گفت وگوی ما را با مدیران عامل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
معاون حقوقی و پارلمانی دبیرخانه  شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی و فعالین اقتصادی مناطق آزاد درخصوص موضوع حذف 
معافیت های مالیاتی باالخص مالیات بر ارزش افزوده و مشکالت تحمیل شده به 

سرمایه گذاران این مناطق را می خوانید.

پیام فخرو، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی جهرم:
 اعمال مالیات بر ارزش افزوده در بودجه 1400

 خالف عرف قانونگذاری است
پیام فخرو مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی جهرم در گفت و گو با نشریه، به بررسی 
موضوع مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پرداخت و آن را 

مغایر با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد دانست. 
طبق گفته وی؛ دولت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را در مناطق آزاد در بودجه 
سال 1400 برقرار کرده است، اما این موضوع برخالف عرف قانون گذاری است؛ 
چراکه تخصیص بر قانون مادر توسط قانونی موقت )سالیانه( امری غیرعادی و 

دارای اشکال حقوقی است  .
فخرو در پاسخ به این سوال که تعمیم دریافت مالیات بر ارزش افزوده از فعاالن 
اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر چه اساسی استوار شده است، اظهار داشت: 
از آنجایی که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی  زیرساخت توسعه اقتصادی و اشتغال 
کشور هستند، دولت در ابتدای امر، سرمایه گذاری الزم را تا حدودی انجام می دهد؛ 
ولی در قالب واگذاری زمین های صنعتی، تجاری، مسکونی، اقامتی و انبار و... کلیه 
هزینه های خود را به روزرسانی و از سرمایه گذاران اخذ می نماید . لذا می توان عدم 

سرمایه گذاری تملک دارایی را در این مناطق توسط دولت عنوان نمود .
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی جهرم ادامه داد: درخصوص بودجه سالیانه راهبری 
مناطق، قانونگذار به سازمان متولی اختیار داده است تا در قالب بهای خدمات فنی، 
مهندسی، اداری، تجاری، گمرکی و... هزینه هایی دریافت نماید. لذا دولت در این مناطق 
عمال سرمایه گذاری ابتدایی خود را بازپس گرفته و بودجه ای برای اداره مناطق نیز 
نمی پردازد؛ بنابراین نبایستی از معامالت بین واحدهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه 
مالیات بر ارزش افزوده اخذ نماید. ماده 9 قانون مناطق آزاد به وزارتخانه ها اجازه داده است 

که اگر خدماتی در مناطق انجام می دهند، وجه آن را از سازمان اخذ نمایند.
وی در در پاسخ به اینکه چگونه می توان سرمایه گذار را برای اجرای قانون بودجه سالیانه 
توجیه کرد، گفت:  قانون مناطق آزاد در ماده 13 سنوات معافیت مالیات بردرآمد را تعیین 
کرده است که معادل 20سال از زمان بهره برداری می باشد )مصوب سال 1388( و در 
بودجه سال 1400 و الیحه پیشنهادی بودجه 1401 در این مورد خدشه ای وارد نگردیده 
است . دولت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را در مناطق آزاد در بودجه سال 1400 برقرار 
کرده است که برخالف عرف قانون گذاری است؛ زیرا تخصیص بر قانون مادر توسط 
قانونی موقت )سالیانه( امری غیرعادی و دارای اشکال حقوقی است، ضمن اینکه درآمد 
چندانی نصیب دولت نمی گردد، ولی خسارت ناشی از عدم جذب فعاالن جدید اقتصادی 
و توقف فعالیت فعاالن فعلی بسیار بیش از درآمد مذکور است و آثار اجتماعی زیان باری 

برای جامعه به دنبال دارد.
فخرو در واکنش به مغایرت تعمیم قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد 
با ماده 11 سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی و ماده 65 احکام دائمی برنامه های 
توسعه کشور اظهار کرد: تاکید ماده 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ابالغی 
مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه حوزه عملکردی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و 
تسهیل بر تولید و توسعه صادرات و جذب منابع مالی خارجی است؛ لذا اخذ مالیات 
بر ارزش افزوده برخالف ماده مذکور و سایر قوانین است و نباید اقدامی برخالف 
ابالغ مقام معظم رهبری صورت پذیرد و نیازمند به بازنگری دولت و مجلس است. 
پیشنهاد اخذ مالیات بر ارزش افزوده در الیحه سال 1401 دقیقا حذف ماده 65 قانون 

احکام دائمی برنامه های توسعه )خصوصا تبصره 2( می باشد.
نمی توان  و  است  قانون  این  تاکید کرد:  اقتصادی جهرم  ویژه  مدیرعامل منطقه 
توسط یک قانون موقت آن را لغو و یا اصالح کرد. چه بهتر بود تهیه کنندگان الیحه 
بودجه سال 1401 اگر قرار بر اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مناطق آزاد و ویژه را 
داشتند، با لحاظ اسناد باالدستی منجمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی 
مقام معظم رهبری، الیحه اصالحیه ای بر ماده 65 قانون احکام دائمی به مجلس 

شورای اسالمی ارائه می دادند.
وی افزود: مدیران سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سال های طوالنی است 
که تسهیالت و مشوق های قانونی را با سرمایه گذاران مطرح کرده اند و چنانچه 
خدشه ای بر قانون و تسهیالت مذکور وارد شود، پاسخی در مقابل سرمایه گذاران 
ندارند و می توان این گونه بیان نمود که اسناد باالدستی مرتبط در زمینه تولید و 

اشتغال، مورد توجه قرار نگرفته است.
ماده 52  در  گفت:  و  کرد  اشاره  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون  ماده 52  به  فخرو 
قانون مالیات بر ارزش افزوده اعالم شده است که این قانون برای تجمیع عوارض 
وزارت اقتصاد و دارایی، شهرداری ها، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت 
و درمان و... است و برقراری هرگونه عوارض جدید بر تولید و اقتصاد را در داخل 
کشور ممنوع اعالم داشته است و به دلیل اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خارج 
از سرزمین های اصلی تلقی می گردند و هزینه های راهبری، خدماتی، بازسازی و 
نوسازی زیرساخت ها را سرمایه گذاران مستقر در مناطق می پردازند، لذا از پرداخت 
هرگونه عوارض جاری در داخل کشور معاف هستند. به همین دلیل در ذیل ماده 52 
قانون مالیات بر ارزش افزوده صراحتا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول این 

قانون مستثنی شده است.
اذعان  بیان کرد و  این مسئله  از  وی پیشنهاد کاربردی خود را جهت برون رفت 
داشت: به منظور پیشگیری از کاهش رویه  جذب سرمایه گذار در مناطق و عدم 
کاهش رقابت پذیری با تولیدات مشابه خارجی، پیشنهاد می گردد کلیه موارد ذیل 

همزمان انجام شود:
الف( پیگیری موضوع با کمک ریاست محترم قوه مقننه و کمیسیون تلفیق مجلس 
راستای تحقق  در  و  پیشنهادی سال 1401  بودجه   از  بند مذکور  در جهت حذف 
منویات مقام معظم رهبری در قالب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، صورت 

پذیرد.

ب( از طریق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مستند به قوانین 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، قانون احکام دائمی، قانون مالیات بر ارزش افزوده و 
ابالغیه سیاست های اقتصاد مقاومتی پس از بررسی معاونت حقوقی ریاست محترم 
جمهوری و در صورت تصویب و صالحدید، بند مذکور از بودجه  پیشنهادی 1401 

خارج گردد.
ج( فعاالن اقتصادی می توانند با در میان گذاشتن این موضوع با نمایندگان خود در 
مجلس شورای اسالمی و به صالحدیدشان از طریق دیوان عدالت اداری، تقاضای 
اصالح و توقف بند مذکور در قانون بودجه 1400 و احیانا اصالح بند پیشنهادی در 

الیحه ی بودجه  پیشنهادی سال 1401 را نمایند.
د( پیشنهاد می گردد موضوع پس از طرح و بررسی در جلسه  سران قوا و در صورت 
صالحدید، بند مذکور در الیحه  بودجه  پیشنهادی سال 1401 به نحو مقتضی و با 

رعایت صرفه و صالح اصالح گردد.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی جهرم در پایان خاطرنشان کرد: واحدهای اقتصادی 
در مناطق آزاد و ویژه  اقتصادی با فرض پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در معامالت 
فی مابین، عمال ملزم به پرداخت هزینه های مضاعف می گردند و توان رقابتی آنها با 
شرکت های مستقر در کشورهای همسایه به شدت کاهش یافته و مجریان طرح ها 
در مناطق آزاد و ویژه  اقتصادی ترجیح می دهند مبادالت خود را از طریق شرکت های 
خارجی انجام دهند و از این طریق به میزان 9درصد مالیات بر ارزش افزوده در هزینه های 
خود صرفه جویی کنند و از طرفی چون غالب مواد اولیه محصوالت تولیدی از داخل کشور 
تامین می گردد و یک بار مالیات بر ارزش افزوده آنان پرداخت شده است، پرداخت مجدد 
آن توان صادراتی محصوالت را از بین خواهد برد و تبعات فراوانی خواهد داشت که به 

صرفه و صالح اقتصاد کشور نمی باشد.

محمدرضا نوایی لواسانی، سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش:
 نقش انفعالي دبیرخانه شورایعالی در سنوات گذشته 

منجر به شرایط فعلي شده است
با  نیز در گفت وگو  آزاد کیش  نوایی لواسانی سرپرست سازمان منطقه  محمدرضا 
نشریه، به سواالتی پیرامون اعمال و تحمیل مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد 

و تاثیر آن بر روند جذب سرمایه گذاری در این مناطق پاسخ داد.
وی در این گفت وگو به تعمیم مالیات بر ارزش افزوده از فعالین اقتصادی مناطق 
آزاد اشاره کرد و گفت: طبق تعریف مالیات بر ارزش افزوده، در فرآیند عرضه کاال 
و ارائه خدمات، مصرف کننده نهایي مشمول پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش 
از نگاه قانونگذار این مالیات و عوارض بر بنگاه ها و فعالین  لذا  افزوده مي باشد. 
اقتصادی تحمیل نمي شود. اما در عمل و در مراحل اجرای قانون احتمال اصابت 
آن به بنگاه ها و فعالین اقتصادی به دلیل عدم دریافت مالیات و عوارض مذکور 
هنگام فروش کاال به مصرف کننده نهایي، صورت گیرد. ارزش افزوده در این قانون، 
تفاوت بین ارزش کاالها و خدمات عرضه شده با ارزش کاالها و خدمات خریداری 

یا تحصیل شده در یک دوره معین مي باشد.
نوایی لواسانی در توجیه سرمایه گذاران برای تبعیت از این قانون که در تضاد با قانون 
عنوان  به  بودجه سنواتي،  قانون  داشت:  اظهار  است،  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی 
قانون مؤخر تلقي مي شود و لذا احکام مندرج در قانون بودجه هر سال نسبت به 
تمامي قوانین و مقررات مصوب در سال های قبل اولویت اجرا دارند. چنانچه هر 
حکمي در تضاد و مغایرت با احکام بودجه سنواتي باشد، در زمان جاری شدن احکام 

بودجه ملغي اثر است  .
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه به ماده 65 قانون احکام دائمي برنامه های 
توسعه کشور اشاره کرد و گفت: به منظور ساماندهي مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای 
نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه 
و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملي 
با اقتصاد جهاني و ارائه الگوی توسعه ملي در بخش های مختلف ؛ مدیران سازمان های 
مناطق آزاد به نمایندگي از طرف دولت، باالترین مقام منطقه محسوب مي شوند و کلیه 
وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایي دولتي مستقر در این مناطق به 
استثنای نهادهای دفاعي و امنیتي برعهده آنها است . سازمان های مناطق آزاد منحصرا 
براساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتي و اصالحات بعدی آن و قانون 
کار اداره مي شوند. مشاهده مي شود که در مفاد ماده مذکور، بحث مدیریت یکپارچه 
مناطق و اداره آن طبق قانون چگونگي اداره مناطق آزاد مطرح است. چنانچه قانون 
مذکور در موضوعاتي مسکوت باشد و یا به دلیل اتمام دوره اجرای موادی از قانون )مانند 
شمول معافیت مالیاتي 20ساله در مناطق آزاد( سایر قوانین و مقررات موضوعه مبنای 

عمل قرار خواهند گرفت  .
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع با شعارهای و برنامه های 
حمایتي مقام معظم رهبری در حمایت از رفع موانع تولید و پشتیباني از فعالین 
فعال  نقش آفریني  اما  است.  درست  کامال  کرد:  تصریح  ندارد،  اقتصادی ضدیت 
دبیرخانه شورایعالي مناطق آزاد در بزنگاه های تصویب قوانین و مقررات مغایر با 
سیاست های اقتصاد آزاد و سیاست های حمایتي در این مناطق بیش از پیش اهمیت 
مي یابد. همچنین الزام به اخذ نقطه نظرات پیشنهادی مناطق آزاد در کلیه مصوبات 
هیات دولت در موضوعات مرتبط با مناطق آزاد توسط مراجع مربوط در رفع این 
مشکالت موثر است. به نظر مي رسد نقش انفعالي دبیرخانه شورایعالي مناطق آزاد در 
سنوات گذشته منجر به شرایط فعلي شده است. لذا حضور موثر و مستمر نمایندگان 
دبیرخانه شورایعالي مناطق آزاد در مراجع تصمیم ساز از قبیل حضور و مشارکت موثر 
در تهیه پیش نویس لوایح پیشنهادی دولت، تدوین آیین نامه های اجرایي قوانین و 
مقررات مرتبط با مناطق آزاد و سایر مراحل تقنیني و...؛ و ارائه پیشنهادات اصالحی 
دبیر  پاراف  به  منضم  آزاد  مناطق  روسای  نقطه نظرات  تجمیع  و  دریافت  از  پس 
شورایعالي مناطق آزاد درخصوص کلیه موضوعات مورد بررسي در سطح مجلس 
و دولت و سایر نهادهای فرادست که به نحوی از انحاء در ارتباط مستقیم با حیطه 
وظایف و اختیارات و اثرگذار بر عملکرد مناطق آزاد مي باشد، مورد تاکید قرار دارد  .

نوایی لواسانی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه با توجه به اینکه در ماده52 
قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتي 
جمهوری اسالمی ایران؛ مناطق آزاد و ویژه  از شمول حکم این قانون مستثني شده 
است، آیا اینکه در بودجه سنواتي کشور از سال 1400، این قانون به مناطق آزاد 
تسری پیدا کرده، بیانگر برنامه ای جهت حذف این معافیت در این مناطق قابل 
تفسیر نیست، گفت: بله؛ این موضوع زمینه ساز حذف کلیه معافیت ها و مشوق های 

مالیاتي در مناطق آزاد است.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش پیشنهاد خود را جهت برون رفت از این مسئله مطرح 
کرد و اظهار داشت:  به استناد مفاد مواد 91 و 94 قانون تشکیالت و آیین دادرسي دیوان، 
که بیان مي دارد: »آراء این هیات در موارد استثنایي موضوع رسیدگي مجدد در این هیات 
قرار می گیرد. مغایرت با قانون، مغایرت با شرع، اعمال اشتباه و تعارض آرای صادره با 
یکدیگر موجبات رسیدگي مجدد به آراء هیات عمومي به شمار مي روند«، نسبت به رأی 
هیات عمومي دیوان عدالت اداری موضوع برقراری مالیات بر حقوق کارکنان در مناطق 

آزاد، از طریق دبیرخانه اعتراض نمایید.
وی افزود: همانگونه که در ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد اشاره شده است؛ 
اشخاص حقیقي و حقوقي که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، 
نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز 
به مدت 20سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایي موضوع قانون مالیات های مستقیم 
معاف خواهند بود و پس از انقضاء 20سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد 

هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد رسید .
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به الیحه 
مالیات بر درآمد و دارایی فعالین اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتي که در 
نامه ای  و طی  است  رسیده  تصویب  به  وزیران  هیات  مورخ 1396/12/9  جلسه 
از طریق رئیس جمهور وقت به رئیس محترم مجلس شورای اسالمی برای طي 
تشریفات قانوني ارسال شده است؛ پیشنهاد مي شود در سایر اموری که به نحوی از 
انحاء به مناطق آزاد ارتباط دارد نیز در چارچوب الیحه مذکور که در کمیسیون های 

تخصصی مجلس در حال بررسي است، اقدام گردد.

 حسین گروسی، معاون حقوقی و امور دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد در مجلس شورای اسالمی:

 رایزنی دبیرخانه با نمایندگان مجلس برای بازگرداندن
 مزیت های قانونی به مناطق آزاد

حسین گروسی معاون حقوقی و پارلمانی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی نیز در گفت و گو با نشریه، نسبت به دریافت مالیات بر ارزش افزوده از 
فعالین اقتصادی در مناطق آزاد انتقاد و در عین حال ابراز امیدواری کرد که با کمک 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی این مزیت قانونی مناطق آزاد به سرمایه گذاران 
بازگردد.

وی با تاکید بر اینکه چون قانون باالدستی داریم، دولت نباید حذف معافیت مالیات 
بر ارزش افزوده را در بودجه 1401 می آورد، تصریح کرد: قانون دائمی مالیات بر 
ارزش افزوده که در مجلس تصویب شده است، مناطق آزاد را از پرداخت مالیات 
اجرا  از 13دی ماه هم  قانون مصوب شده که  این  نموده است؛ درواقع در  معاف 
البته این  می شود، مناطق آزاد معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند، 

موضوع مشروط به محصور بودن مناطق است.
گروسی راهکار اصلی برای جلوگیری از تصویب این الیحه در بودجه1401 را اعالم 
کرد و گفت: این موضوع با نمایندگان در کمیسیون اقتصادی مطرح می شود و 
احتماال آنها پیشنهاد حذف می دهند؛ پس از اینکه پیشنهاد حذف داده شد، آن موقع 
در کمیسیون رای گیری می شود و در نهایت نتیجه را به کمیسیون تلفیق می دهند 

و در کمیسیون تلفیق نیز حذف می کند  .
معاون حقوقی و پارلمانی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پاسخ 
به این سوال که آیا این قانون در تضاد با ماده 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
و ماده 65 احکام دائمی برنامه های توسعه نیست، اظهار داشت: هم با این 2ماده 
قانونی و هم با قانون دائمی چگونگی اداره مناطق آزاد در تضاد است. هفته پیش ما 
در کمیسیون اقتصادی اعالم کدریم که هرگونه تغییری بخواهد حاصل شود، باید 
قانون خود مناطق آزاد نیز اصالح گردد. نباید در جایی دیگر موضوعی را مربوط به 
مناطق آزاد تصویب کنند؛ لذا به هر دلیلی بخواهند قانونی را کم و زیاد نمایند، باید 

در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد لحاظ شود.
وی در واکنش به این موضوع که امسال دومین سال است که معافیت های مالیاتی 
از مناطق آزاد حذف می  شود و این در حالی است که قانون معافیت مالیات بر ارزش 
افزوده نسبت به مناطق آزاد محرز است، گفت: سال گذشته بحث حذف معافیت 
مالیاتی در کمیسیون تلفیق مطرح بود و آنجا هم فوری به این موضوع تاییدیه 
دادند؛ اما به دلیل آنکه اکنون بحث حذف معافیت را در الیحه مطرح کرده اند، 
طبیعتا نمایندگان مطلع و باخبر شدند و قطعا از این موضوع در جهت حذف آن 
دفاع می کنند. در این رابطه بنده با آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی 
صحبت کردم؛ ایشان مصمم هستند که پیشنهاد حذف این موضوع را از الیحه 

بودجه بدهند.
گروسی نسبت به ضررهای این ماده پیشنهادی سخن گفت و تاکید کرد: ما هر 
این  بود؛ چراکه  نفع رقبای ما خواهد  به  این موضوع  را کم کنیم،  چه مشوق ها 
اتفاق باعث جذب سرمایه گذاران از سوی رقبا می شود. به نوعی آنها ارتباطات و 
مجموعه ها را به طرف خودشان می برند. لذا ما روز به روز باید مشوق ها را در مناطق 
آزاد و ویژه بیشتر کنیم، زیرا بخش های تحریمی داریم و موضوع تحریم قطعا باعث 
می شود سرمایه گذاران کمتر به کشور ما بیایند و کمتر حاضر به سرمایه گذاری شوند. 
معاون حقوقی و پارلمانی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح 
کرد: طبیعی است که کاهش مشوق ها باعث کاهش سرمایه گذاران می شود. اگر 
کشور چین امروز ابرقدرت است و در بحث های اقتصادی پیشرفت های عظیمی را 
داشته است؛ به دلیل آن است که دفاع همه جانبه دولت و حاکمیت را از مناطق آزاد 
خود داشته است . از 5هزار و 400منطقه آزاد در دنیا، 2هزار و 500منطقه در چین 
است و ما می بینیم که چقدر دولت این کشور از مناطق آزادشان قاطعانه حمایت 
می کند . لذا این رویکرد در مجلس و دولت مردمی ان شاهلل صورت بگیرد و بتوانیم 

قوانین را ملغی اثر کنیم.
با  این خصوص  در  نمود:  اذعان  نیز  آزاد  مناطق  قانون  اصالح  با  رابطه  در  وی 
برخی  که  شد  این  جمع بندی  و  گذاشتیم  مشترکی  جلسه  اقتصادی  کمیسیون 
اصالحات در قالب الیحه ، بعضی در برنامه هفتم و برخی در قانون دائمی توسط 

کمیسیون اقتصادی انجام گیرد.
گروسی درخصوص اینکه آیا فکری به حال افزایش مشوق های مناطق آزاد ازجمله 
افزایش مدت زمان معافیت های مالیاتی داشته اید، گفت: این موضوع را به صورت 
پلکانی پیشنهاد دادیم، به طوری که آنهایی که 40درصد سرمایه گذاری خارجی 
داشته باشند، مدت زمان معافیت شان به 35سال افزایش پیدا کند. یعنی نسبت به 
از  بیش  تا سرمایه گذاران خارجی  بیشتر می شود،  معافیت  سرمایه گذاری خارجی 

گذشته به سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور تشویق  گردند.
معاون حقوقی و پارلمانی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد 
که این موضوع پیشنهاد دوستان است، اما بهتر است تبدیل به الیحه شود؛ چراکه 
مقام معظم رهبری فرمودند الیحه از طرح بهتر است و دوستان هم ترغیب شدند 

به اینکه الیحه را بپذیرند  .
وی عنوان کرد: طی هفته های آینده کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 

این موضوع را در دستورکار قرار می دهد  .
گروسی در پاسخ به این سوال که نتیجه رایزنی جهت حذف مالیات ارزش افزوده در 
بودجه 1401 تا چه زمانی مشخص می شود، گفت: فکر می کنم حداقل تا پایان سال 
به طول بی انجامد، زیرا وقتی بودجه تقدیم مجلس می شود، سایر طرح و لوایح کنار 

می رود و چون بودجه در دستور می آید، طبیعتا زمان می برد.
معاون حقوقی و پارلمانی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در واکنش 
به این موضوع که از 13دی ماه به غیر از مناطق آزاد کیش و قشم در تمامی مناطق 
قانون مالیات بر ارزش افزوده اعمال می شود، اظهار کرد: مناطق آزاد اروند ، ارس ، 
انزلی و فرودگاه امام)ره( نیز محصور است؛ چراکه این مناطق بند کشی کردند. لذا با 
توجه به محصور بودن آنها شامل معافیت مالیاتی می شوند، اما مناطق آزاد چابهار 
و ماکو هنوز محصور کامال نشدند و کارهایش در حال انجام است؛ این دو منطقه 

شامل این قانون نیستند، لذا باید مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند.
وی به هزینه سفر به مناطق آزاد و خدمات مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و 
گفت: بحث ما این است که این هزینه باید از سفر هم کسر شود . آنهایی که داخل 
منطقه آزاد هستند خود به خود شامل معافیت می شوند، اما آنهایی که بیرون باشند 
ازجمله گردشگران، شامل معافیت نیستند؛ اما برای این موضوع هم تالش می شود 

که مالیات بر ارزش افزوده حذف گردد.
معاون حقوقی و پارلمانی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان 
تاکید کرد: با اعمال این قانون )حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده( بیشترین 
ضربه را حوزه گردشگری متحمل می شود و این موضوع باعث می گردد مسافران 
به خارج از کشور بروند. عالوه بر خارج شدن ارز، طبیعتا فرد باید در خارج از کشور 
هزینه و خرید کند؛ در صورتی که این خرید می تواند در داخل انجام گیرد. ان شااهلل 
در این رابطه هم صحبت رایزنی می کنیم و امیدواریم در این بخش نیز کار به 

خوبی انجام پذیرد.

احمد دنیامالی، نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسالمی:
 شورای نگهبان باید نسبت به قوانین متناقض 

در مناطق آزاد توجه داشته باشد
احمد دنیامالی نماینده مردم بندر انزلی و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای 
با نشریه، دیدگاه خود را نسبت به قوانین محدودکننده در  اسالمی در گفت وگو 
مناطق آزاد ارائه داد و بر لزوم تبعیت از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تاکید کرد. 
طبق گفته وی؛ برای سرمایه گذاری که براساس قانون دائمی تصمیمی گرفته و 
سرمایه گذاری انجام داده و توجیه اقتصادی در این رابطه داشته است، نمی توانیم 
قانون دائمی را ملغی کنیم؛ لذا نظر شورای نگهبان نسبت به این موضوع نیز باید 

معطوف باشد  .
دنیامالی در توضیح مزیت های مناطق آزاد کشور گفت: مناطق آزاد دارای قانونی 
مشخص و مدون هستند و به جهت اینکه سرمایه گذاران به سمت سرمایه گذاری و 
فعالیت در حوزه های تولید و تجارت تشویق گردند، طبیعتا شرایط خاصی برای این 
مناطق پیش بینی  شده است، که یکی از آنها، مالیات بر درآمد با یک سقف زمانی 
مشخصی برای کسانی است برای سرمایه گذاری به مناطق آزاد بروند و براساس 
قانون تا زمان معین شده نیازی نیست مالیات بر درآمد پرداخت کنند . بحث دوم 
مالیات بر ارزش  افزوده است که طبق آن، اشخاصی که در سرزمین اصلی هستند، 
موظفند که مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند و افرادی که در مناطق آزاد 
حضور دارند، از این قانون مستثنا می باشند. این معافیت  ها، سرمایه گذاران را جهت 
سرمایه گذاری بیشتر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تشویق می کند. سال گذشته 
پرداخت  مشمول  را  آزاد  مناطق  که  داشتیم  را  شرایطی  بودجه،  قانون  بحث  در 
اقتصادی  ویژه  مناطق  بر  این موضوع  ارزش  افزوده کرد، درحالی  که  بر  مالیات 
صادق نبود؛ بنابراین این مسئله باعث شد سرمایه گذارانی که در این بخش آمدند 
و سرمایه گذاری کرده اند، به دنبال این باشند که شرایط تغییر کند . به نظر بنده اگر 
تغییری در این شرایط ایجاد نشود، احتماال درخصوص سرمایه گذاران که اکنون 

حضور دارند، برای ادامه فعالیتشان به مشکل برخواهیم خورد، یا مثال در بحث های 
توسعه ای بسیاری از سرمایه گذاران به صورت چند مرحله ای سرمایه گذاری های خود 
را انجام می دهند  که بی تردید در موضوعات توسعه سرمایه گذاری نیز موانعی ایجاد 
خواهد گردید. لذا بنده امیدوارم در بودجه امسال شرایطی را به وجود آوریم که هم 
در مناطق آزاد و هم در مناطق ویژه اقتصادی معافیت مالیات بر ارزش افزوده را 

همچون گذشته داشته باشیم.
در  اسالمی  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو  و  انزلی  بندر  مردم  نماینده 
سیاست های  ماده 11  با  دولت  پیشنهادی  الیحه  این  بودن  تضاد  در  به  واکنش 
اقتصاد مقاومتی و ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه گفت: در احکام 
دائمی می بایست شرایط را بر مبنای اسناد باالدستی تنظیم کنیم، زیرا قانون بودجه 
کشورمان سالیانه است و بودجه ای را که وضع می کنیم برای یک سال است. طبیعتا 
موظف هستیم که براساس اسناد باالدستی قوانین را لحاظ نماییم. آنچه که مهم 
می باشد این است که نمایندگان محترم مجلس به این نکته توجه دارند که اگر 
سرمایه گذاری  جذابیت  مسلما  نشود،  ایجاد  سرمایه گذاران  برای  ویژه ای  شرایط 
سرمایه گذار  بحث جذب  درخصوص  آزاد  مناطق  و  بود  نخواهد  متصور  برایشان 
در  که  مشکالتی  با  نیز  تاکنون  که  بود  خواهند  مواجه  جدی تری  مشکالت  با 
بر سر  زیادی که  موانع  و  بروکراسی های شدید  به  توجه  با  حوزه سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری خصوصا در حوزه تولید وجود داشته است، چالش های جدی و زیادی 
برای جذب سرمایه گذار داشته ایم. اگر این ماده پیشنهادی نیز اعمال شود، طبیعتا 
با رکود شدیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مواجه خواهیم بود. اما این نکته را 
هم تاکید کنم که به  هر حال مناطق آزاد باید شفافیت بیشتری داشته باشند؛ اکثرا با 
نمایندگان محترم که همکار بنده هستند، صحبت می کنیم، به این حوزه اذعان دارند 
که شرایط خاصی را باید برای مناطق آزاد به وجود بیاوریم، اما از سوی دیگر نیز 
معتقد هستند که مناطق آزاد باید به نمایندگان و مردم پاسخگو باشند. این شرایط را 
با همکاری دولت و فراکسیون مناطق آزاد در حال فراهم کردن هستیم و اصالحاتی 
را انجام خواهیم داد که به جذابیت مناطق آزاد برای جذب بیشتر سرمایه گذار کمک 
می کند و هم این  که مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در 
مقابل افکار عمومی و نمایندگان محترم مجلس پاسخگو نماییم. لذا تالش می کنیم 
که در بودجه1401 ان شاءاهلل شرایطی به وجود آید که به نفع کشور، اقتصاد ملی 

و سرمایه گذاری باشد  .
وی همچنین درخصوص اصالح قانون مناطق آزاد بیان داشت: قطعا به  دنبال این 
هستیم که شرایط را تسهیل کنیم؛ اما نمایندگان به بحث مناطق آزاد و موضوع 
حد و حدود اراضی و موضوع تغییر کاربری ها توجه عمیقی دارند. اتفاقات خوبی با 
مجوزهایی که در قالب الیحه و یا طرح هایی که در دوره های قبل مجلس شورای 
اسالمی داده اند، شاهد نیستیم؛ اینکه یک منطقه آزادی 500هزار هکتار باشد و حد و 
حدود آن مشخص نباشد و محدوده گمرکی معلوم نباشد از نکاتی است که به کشور 
آسیب می زند. دلیل آن که به دنبال محدودیت هستیم، این است که همه موضوعات 
در این مناطق باید شفاف تر باشد، جاهایی که مشکالت محیط زیست دارد، نقاطی 
که بحث تغییر کاربری اراضی کشاورزی دارد و سایر مسائل این گونه باید روشن 
باشد و لحاظ گردد. لذا یکسری محدودیت هایی را در این قالب می آوریم، به عنوان 
مثال پیوستگی موضوع مطرح است که اراضی مناطق آزاد باید پیوستگی داشته 
باشد؛ زیرا در اغلب مناطق آزاد این مسئله مشاهده می شود که از یک نقطه تا نقطه 
دیگر منطقه به صورت منفصل، 70کیلومتر فاصله وجود دارد که در هیچ کجای دنیا 

منطقه آزاد به این شکل نمی باشد!
دنیامالی ادامه داد : بنابراین در تالش هستیم که در قانون جدید امکان سوءاستفاده 
و تصرف وجود نداشته باشد؛ ضمن اینکه امکانات بیشتری را برای جذابیت مناطق 
آزاد نیز پیش بینی می نماییم. از سوی دیگر بحث های سرزمینی را نیز داریم، خیلی 
از تولیدکنندگان ما در داخل کشور مالیات بر ارزش  افزوده و مالیات بر درآمد پرداخت 
می کنند؛ قرار نیست که تمام کشور را تحت کاربری مناطق آزاد قرار دهیم؛ در هر 
صورت کشور باید با اخذ مالیات و درآمدهای مراکز تولیدی و تجاری اداره گردد. لذا 
بنده این اطمینان را به سرمایه گذار محترم می دهم که همه تالشمان را می کنیم 
تا عالوه بر حفظ سرمایه های آنان، تسهیل گری نیز در فعالیت هایشان انجام شود 
آزاد(  مناطق  قانون  اصالح  )طرح  این طرح  که  است  این  ما  اقدامات  از  یکی  و 
به  صورت الیحه بیاید؛ چراکه معتقدیم هر چقدر به سمت الیحه محوری برویم، 
مصوبات مجلس از پختگی بیشتری برخوردار خواهد بود . لذا از این بابت مالحظات 
را مورد توجه قرار می دهیم و نگرانی هایی که در حوزه سرمایه گذاران مناطق آزاد 
وجود دارد؛ چه کسانی که اکنون سرمایه گذاری کردند و چه کسانی که می خواهند 
برسانیم.  حداقل  به  را  نگرانی هایشان  که  می کنیم  سعی  نمایند،  سرمایه گذاری 
عمده مشکالتی که بنده بارها به عنوان نماینده بندر انزلی از جانب سرمایه گذاران 
آزاد حاکم می باشد! شاید  مناطق  در  است که  بروکراسی شدید  بحث  می شنوم، 
سرمایه گذار از این  موضوع بیشتر گالیه می کند تا از قوانین محدودکننده. لذا سعی 
می کنیم که آن قوانین را براساس منافع ملی و براساس نیاز اقتصادی کشور به 

نگاه  با  و  راحت تری  با خیال  ان شاءاهلل سرمایه گذاران  نماییم که  شکلی طراحی 
تولید در مناطق آزاد به سمت هدف توسعه صادرات حرکت کنند. البته این دو هدف 
البته  )تولید و صادرات( هنوز در مناطق آزاد به طور کامل عملیاتی نشده  است؛ 
مناطق آزادی هستند که به سمت توریسم می روند مثل کیش و قشم؛ اما مناطقی 
دیگر ازجمله انزلی که در دل یک استان گردشگرپذیر قرار دارد، چرا باید در بحث 
جذب گردشگر و توریست دخالت کنند؟! مشخص است که مصالح ملی را درنظر 
نمی گیرند. اینها نکاتی هستند که نمایندگان از نوع  مدیریتی که انجام پذیرفته  
گالیه مند هستند. اعتقاد داریم که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یک فرصت می باشند 
و ما این فرصت را به شرطی که به سمت تولید و توسعه صادرات حرکت کند، قطعا 
مورد حمایت قرار می دهیم و همه تالش مان را در این  راستا معطوف خواهیم نمود.

وی در رابطه با اینکه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرمجموعه 
مجلس  در  که  موضوعی  یک  داشت:  اظهار  است،  گرفت  قرار  اقتصاد  وزارت 
اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیرخانه شورایعالی  که  بود  این  افتاد،  اتفاق  دهم 
زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و داریی قرار گرفت؛ اما این تصمیم گیری بیشتر 
در جهت پاسخگویی مناطق آزاد رقم خورد. ما نیز تاکید داریم که مناطق آزاد باید 
زیرمجموعه یکی از وزارتخانه ها باشند تا امکان پاسخگویی فراهم گردد و همچنان 
این فکر و ایده در ذهن همکاران بنده است و من نیز طرفدار این موضوع هستم. 
البته بایستی شرایطی را به  وجود آوریم که وزیر اقتصاد وقتی می خواهند پاسخگو 
باشند، اختیار هم برایشان تعریف کنیم؛ اینگونه نباشد که مدیران عامل مناطق آزاد 

خارج از نظر و اراده وزیر اقتصاد بخواهند انتخاب شوند .
اسالمی  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو  و  انزلی  بندر  مردم  نماینده 
حذف  و  چالش ها  از  برون رفت  جهت  در  را  خود  راهکار  و  پیشنهاد  پایان  در 
در  و  دوره  این  در  نمود:  اذعان  و  داد  ارائه  آزاد  مناطق  مالیاتی  معافیت های 
مناطق  در  سرمایه گذاری  تسهیل  برای  امکان  و  فضا  این  بودجه 1401  قانون 
آزاد فراهم می شود؛ ضمن اینکه باید این بحث را مدنظر قرار دهیم که وقتی 
سرمایه گذار براساس قوانین موجود برنامه ریزی می کند و سرمایه ای را می آورد 
و واحد تولیدی ایجاد می نماید، با این فرض کار را شروع می کند که از امکان 
مصوب  قانون  وقتی  کند .  استفاده  افزوده  ارزش  و  بردرآمد  مالیات  معافیت 
قانون  یک  براساس  که  شخصی  برای  کنیم.  تبعیت  آن  از  باید  می نماییم، 
دائمی تصمیمی اتخاذ کرده و اقدام سرمایه گذاری نموده و توجیه اقتصادی در 
این رابطه داشته است، نمی توانیم قانون دائمی را ملغی کنیم. لذا نظر شورای 

محترم نگهبان نسبت به این موضوع نیز باید معطوف باشد  .

 معین الدین سعیدی، نایب رئیس فراکسیون 
مناطق آزاد مجلس شورای اسالمی:

 لزوم استفاده از تجربه موفق مناطق آزاد دنیا 
جهت تسهیل در شرایط سرمایه گذاری

آزاد  مناطق  فراکسیون  رئیس  نایب  و  چابهار  مردم  نماینده  سعیدی  معین الدین 
آزاد  به تجربه موفق مناطق  با نشریه،  نیز در گفت وگو  مجلس شورای اسالمی 
در دنیا اشاره کرد و از ضرورت تسهیل سرمایه گذاری در این مناطق سخن گفت. 

طبق اظهارات وی؛ راهکار اصلی جهت بهبود عملکرد مناطق آزاد کشور، تبعیت از 
تجربه موفق مناطق آزاد در سطح بین المللی است.

که  داده  نشان  بین المللی  سطح  در  موفق  آزاد  مناطق  تجربه  گفت:  سعیدی 
چه  تشریفاتی،  حوزه  در  چه  آزاد  مناطق  خاص  مزیت های  براساس  کار  بنیاد 
سرمایه گذاری  فرآیندهای  در  تسهیل  و  مالیاتی  معافیت های  چه  و  گمرکی 
می باشد. اگر قرار است تمام شرایط مشابه آن در زمین حاکمیتی باشد، فلسفه 
وجودی مناطق آزاد زیرسوال می رود. یکی از مهم ترین مشوق ها و مزیت های 
که  بودجه 1400  از  متاسفانه  که  بوده  مالیاتی  معافیت های  بحث  آزاد،  مناطق 
مناطق آزاد مشمول مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفتند، شاهد هستیم که نه 
سرمایه گذاران  فرار  موجب  بلکه  نگرفته،  صورت  سرمایه گذاری  کاهش  تنها 
آزاد  مناطق  ماهوی  اهداف  با  موضوع  این  درواقع  است.  شده  آزاد  مناطق  از 
ناسازگار است. با نهایت تاسف در الیحه بودجه1401 مجددا این موضوع آورده 
شده است؛  اما ان شاهلل تالش خواهیم کرد که با کمک همکاران در فراکسیون 
مناطق آزاد، هنگام بررسی الیحه بودجه 1401 این موضوع را لغو نماییم . این 
انتظار را از دولت داشتیم که با توجه به شرایط حاد مناطق آزاد، این مسئله را 

مطرح نمی کرد، اما اکنون کار در مجلس مقداری سخت شده است.
وی در پاسخ به این سوال که بحث مالیات بر ارزش افزوده که به مناطق آزاد 
تحمیل شده بر چه اساسی استوار است، اظهار داشت: اگر تجربه مناطق آزاد موفق 
دنیا را مطالعه کنیم، می بینیم ابتدا دولت تمام زیرساخت های الزم را در این مناطق 
ابتدا  ما  را ساری و جاری کرده است. متاسفانه در کشور  قوانین  ایجاد و سپس 
منطقه ای را به عنوان منطقه آزاد تعریف کردیم و بعد از خود منطقه آزاد خواستیم 
که زیرساخت های الزم را ایجاد کند؛ طبیعتا این باعث می شود که  اهدافی را که 

قانونگذار مدنظر داشته، محقق نگردد. اما از سال گذشته شاهد اعمال مالیات بر 
ارزش افزوده در مناطق آزاد هستیم؛ تمام فعالیت های مناطق آزاد ازجمله عمرانی، 
گردشگری و فعالیت های تجاری و ترانزیتی دچار چالش شده و اثرات آن را به عینه 

در تمام مناطق آزاد دیده ایم.
نماینده مردم چابهار و نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسالمی 
در واکنش به تضاد رویه های محدودکننده در مناطق آزاد با دو ماده قانونی مهم 
در کشور، بند 11 سیاست اقتصاد مقاومتی و ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های 
توسعه، اذعان نمود: برخی از همکاران ما در مجلس شورای اسالمی معتقد هستند 
احکام دائمی  قانون  با ماده 65  آزاد  برای مناطق  ایجاد محدودیت های جدید  که 
اما سال گذشته که این طرح در مجلس  برنامه های توسعه تناقض آشکار دارد، 
مصوب شد، شورای نگهبان هیچ ایرادی بر آن نگرفت! اما یک اتفاقی دیگری که 
در سالیان اخیر زخ داده و آن هم به شدت وجاهت مناطق ازاد با چالش روبه رو 
کرده است، بحث تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه بوده که ساختار دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد را زیرنظر وزارت اقتصاد آورده و آن نکته ای که مناطق آزاد 
است.  رفته  زیرسوال  متمایز می کرد،  دولتی  اجرایی  دیگر دستگاه های  از  باید  را 
اکنون عمال شاهد هستیم که سازوکار ، روند و فرآیندهایی در این مناطق اجرایی 
می شود که با اهداف قانونگذاری سال 72 و قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق 

آزاد مغایرت ماهوی دارد  .
نمایندگان  و  دولت  اقدام  این  نمی کنید  فکر  که  این سوال  به  پاسخ  در  سعیدی 
مجلس کامال در تعارض با شعار مقام معظم رهبری درخصوص حمایت و پشتیبانی 
از تولید است، گفت: کسانی که معتقد به این موضوع هستند، می گویند عملکرد 
مناطق آزاد در نزدیک به سه دهه در راستای حمایت از تولید و اشتغال نبوده است. 
منتقدین می گویند مناطق آزاد دغدغه مسئولیت اجتماعی نسبت به مناطق پیرامونی 
خود را نداشته اند. بحث های ترجیح واردات بر صادرات مطرح بوده است . قطعا یک 
بخشی از مشکالت به عملکرد خود مناطق آزاد برمی گردد؛ اما آیا راهکار این است 
که برای درست کردن ابرو چشم را کور کنیم؟! اتفاقاتی که در سالیان اخیر افتاده 
و نگاهی که در مناطق آزاد ساری و جاری می شود، نه تنها موجب رونق تولید و 
اشتغال نخواهد شد، بلکه سازوکار فعلی را نیز دچار چالش جدی خواهد کرد؛ اما در 
آسیب شناسی موضوع به عملکرد مناطق آزاد کشور نیز نباید غافل بود و باید همه 

موضوعات را سنجید.
وی در واکنش به بخشنامه ها و آیین نامه هایی که از سوی دستگاه های اجرایی صادر 
می شود و قوانین مناطق آزاد که در دیوان عدالت اداری ابطال می شود، اظهار داشت: 
یک اتفاقی در ادوار گذشته افتاد که بسیار نگران کننده بود و آن بحث الزام به ثبت 
سفارش است که این موضوع می توانست میخی بر تابوت مناطق آزاد باشد؛ اما با 
پیگیری های دیوان عدالت اداری این موضوع رفع و دیگر الزامی به ثبت سفارش 
در مناطق وجود ندارد. اما نمی شود همه مزیت های قانونی در مناطق آزاد را گرفت 

و انتظار داشت که به مسئولیت خودشان عمل کنند . 
نماینده مردم چابهار و نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسالمی 
ایجاد محدودیت های  اما  با دولتی کردن موضوع موافق هستم،  تاکید کرد: من 
شبه قانونی و یا گاها فراقانونی عمال رسالت واقعی مناطق آزاد را زیرسوال می برد و 
خواهش بنده از همه این است که یک مقدار افق دید را گسترش دهند. ما تجربه 
مناطق آزاد موفق را در جهان داریم که با همین مشوق های خاص توانستند نه تنها 
باعث رونق محدوده مناطق آزاد، بلکه نقاط پیرامونی شوند؛ پس چرا نباید از تجربه 

موفق بین المللی به درستی استفاده کنیم؟!
سعیدی در پاسخ به این سوال که راهکار شما برای برون رفت از این مسائل و 
مشکالت چیست، گفت: در درجه اول دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
باید نشست های مربوطه را با وزارت اقتصاد برگزار کند، چراکه زایش بودجه در 
دولت و در سازمان برنامه و بودجه است. اگر همان موقع ورود جدی اتفاق می افتد، 
اکنون این همه نگرانی نداشتیم . در حال حاضر تنها موضوعی که می شود روی 
امیدواریم  تلفیق مجلس شورای اسالمی است که  آن بحث کرد، در کمیسیون 
همکاران ما بیایند و براساس مصالح عمومی کشور تصمیم بگیرند. ما در یک نگاه 
کالن معتقد هستیم حذف مالیات بر ارزش افزوده جزء ضروریات کار در مناطق 
آزاد است . ضمن اینکه هرچند خوش بینانه است، اما امیدواریم که در صحن هم 
همکاران بیایند و جهت حذف این مصوبه ان شاهلل اقدام کنند. اما کار سخت است، 
زیرا نگاهی که به مناطق آزاد وجود دارد، در کلیت مجلس مثبت نیست؛ در اینجا 

نقش کمیسیون اقتصادی و فراکسیون مناطق آزاد نیز مهم است   .
وی در واکنش به این موضوع که بزرگترین چالش امروز مناطق آزاد در وزارت 
اقتصاد است؛ چراکه اولین دوره ای که مالیات بر ارزش افزوده گنجانده شده، 
اقتصادی مجلس  آقای خاندوزی عضو کمیسیون  داد که جناب  زمانی رخ  در 
بودند ؛ اظهار کرد: بله؛ پیشنهاد مالیات بر ارزش افزوده در قانون بودجه1400 
نیز این موضوع را خدمت ایشان متذکر  را آقای خاندوزی دادند؛ همان موقع 
شدیم. بنده با تمام وجود مباحث مربوط به مناطق آزاد را لمس و درک می کنم؛ 
اتفاقا بیشترین چالش و مشکالت و بیشترین کم کاری ها در طول تشکیل سه 
دهه ای مناطق آزاد، در منطقه آزاد چابهار صورت گرفته است، اما با همه اینها 
راه حل اصلی را ایجاد محدودیت ها نمی دانم؛ مسلما در مناطق آزاد باید نقش 
در  که  ذهنی  و  فکری  فرض های  صدالبته  باشد؛  پررنگ  اجتماعی  مسئولیت 
برخی مسئولین منطقه آزاد نسبت به شهرستان محروم اطراف خود وجود دارد، 
یا  و  پاک کردن صورت مسئله  راهکار مسئله،  اما بی شک  برداشته شود؛  باید 

ایجاد محدودیت های جدید نیست  .
نماینده مردم چابهار و نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسالمی 
دنیا می گذرد؛ چرا تجربیاتی که گاها هم  آزاد در  ایجاد مناطق  از  افزود: سال ها 
گران در کشورهای مختلف به دست آمده، استفاده و مطالعه نکنیم؟! یک بررسی و 
آسیب شناسی از تجربیات مناطق آزاد موفق نشان داده که هر کجا محدودیت های 
بیشتری اعمال کنیم، آن منطقه آزاد از ماموریت های اصلی خود فاصله گرفته است.

سعیدی در پاسخ به اینکه راهکار رسیدن به موفقیت در مناطق آزاد کشور چیست، 
بیان داشت: اگر مناطق آزاد اینقدر بد بودند، چرا اصرار بر این است که مناطق آزاد 
جدید اضافه شوند؟! در سایر کشورها خصوصا آنان که مناطق آزاد موفق دارند، 
دولت ها ایجاد زیرساخت ها را برعهده گرفته اند، شرایط سرمایه گذاری را تسهیل 
نمودند، معافیت سرمایه گذاری تا حد امکان فضا را برای سرمایه گذاری فراهم کرده 
است و تشریفات زائد گمرکی حذف شده است . وقتی اینها در کشور ما وجود ندارد، 

پس بهتر است مناطق آزادی نیز نباشد . 
نماینده مردم چابهار و نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسالمی 
در پایان خاطرنشان کرد: انتصاب آقای سعید محمد به عنوان دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی را بهترین انتصاب دولت آقای رئیسی می دانم؛ شاید خیلی از 
گالیه های ما به دولت قبل این بود که چرا از چنین ظرفیت هایی استفاده نمی شود. 
ایشان در هر نقطه ای که حضور داشتند، منشا تحوالت بنیادین بودند و با نگاه 
انقالبی و جهادی مبتنی بر شفافیت فعالیت می کردند. مناطق آزاد فرصت تاریخی 
است؛ لذا باید سعی شود شرایط این مناطق را آنگونه که هست، بررسی کنیم و 
مهم تر از همه باید هم افزایی توسط همه ارکان اجرایی کشور اتفاق افتد. ضمن 
اینکه خود وجود آقای سعید محمد یک اعتماد سازی را ایجاد کرده و ما به آینده 
مناطق آزاد می توانیم خوش بین باشیم، به شرط اینکه این هم افزایی در دولت و 

مجلس ایجاد گردد.
 

 کاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون 
قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی:

هیچ کسی حق ندارد در قوانین مناطق آزاد دخل و تصرف کند
قضایی  کمیسیون  سخنگوی  و  صومعه سرا  مردم  نماینده  دلخوش اباتری  کاظم 
و حقوقی مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با نشریه، نسبت به بحث تعمیم 
سال 1401  بودجه  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  در  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
برگرداندن  برای  که  کرد  درخواست  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  از  و  گالیه 
معافیت ها و مشوق ها به این مناطق، با نمایندگان مجلس شورای اسالمی جلساتی 
را برگزار کنند تا شاید به واسطه قوانین موجود و ورود نظارتی مجلس، مشکالت 

سرمایه گذاران در مناطق آزاد مرتفع گردد.
از فعالین  افزوده  وی در پاسخ به این سوال که تعمیم دریافت مالیات بر ارزش 
اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر چه اساسی استوار شده است، گفت:  اعتقاد 
بنده این است که یکی از مراکز اقتصادی و تجاری که به اقتصاد، اشتغال و ایجاد 
ضوابط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با کشورهای همسایه کمک می کند، مناطق 
آزاد است. مناطق آزاد آباد شدند اما امروز متاسفانه شاهد هستیم که دو، سه مشکل 
عدیده برای مناطق آزاد و سرمایه گذاران این مناطق ایجاد شده است که به نظر بنده 

مجلس و دولت محترم باید تدبیر و توجه بیشتری نسبت به این مناطق داشته باشد 
و اراده ای جدی در حل مسائل و مشکالت سرمایه گذاران به وجود بیاید. 

دلخوش اباتری با تاکید بر اینکه دو مشکل بزرگ برای مناطق آزاد طی سال های 
شورایعالی  دبیرخانه  که  بود  این  اول  مشکل  افزود:  است،  شده  ایجاد  گذشته 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر وزارت اقتصاد قرار گرفت. بنده موافق این 
موضوع نبوده و نیستم. اگر بنا باشد مناطق آزاد تقویت شوند، باید زیرنظر مستقیم 
رئیس جمهور کار کنند. لذا این موضوع باید برگردانده شود و مسئولیت دبیرخانه 

زیرنظر ریاست جمهوری باشد  .
نماینده مردم صومعه سرا و سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای 
اسالمی به مشکل دوم مناطق آزاد اشاره کرد و ادامه داد: مورد دیگر بحث معافیت 
مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد است که باعث دلگرمی سرمایه گذاران در 
این مناطق بوده و هم اینکه به اقتصاد مناطق نیز کمک می کرد؛ اما طی سال های 
اخیر شاهد هستیم که این معافیت برداشته شده است؛ درواقع در سال گذشته در 
مجلس این موضوع تصویب گردید و متاسفانه حذف معافیت ها به وجود مناطق آزاد  
ضربه زد. با توجه به اینکه بسیاری از نمایندگان به دنبال ایجاد مناطق آزاد و ویژه 
در حوزه انتخابیه خود هستند و بودند، بنابراین حذف این مشوق باعث می شود که 

مناطق آزاد آسیب جدی ببیند. 
وی تاکید کرد: باید به مناطق آزاد کشور با مدیریت آقای سعید محمد از سوی دولت 
توجه بیشتری شود تا باعث آسیب به مناطق نگردد؛ ضمن اینکه مجلس محترم نیز 

باید در این بخش کار خود را به درستی انجام دهد.
دلخوش اباتری به لزوم پیگیری قانونی از سوی مناطق آزاد و دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد اشاره کرد و گفت: آقای سعید محمد باید در بحث بودجه موضوع را پیگیری 
کند و از طرف دبیرخانه جلساتی با نمایندگان برگزار شود تا به صورت کارشناسی 
حذف معافیت ها بررسی گردد، تا بندهایی که باعث محدودیت سرمایه گذاری در 

مناطق آزاد شده است را با کمک نمایندگان مجلس حذف کنیم  .
این نماینده به تسری آیین نامه ها و بخشنامه ها که باعث تعرض به قوانین مناطق 
آزاد می شود نیز اشاره کرد و اذعان نمود: ماده 27 قانون مناطق آزاد می گوید که این 
مناطق از سرزمین اصلی جدا هستند و تمام مقررات و قوانین مناطق آزاد، قوانین 
مختص به این مناطق است و هیچ کسی از سرزمین اصلی نمی تواند در مناطق و 
مدیریت و اجرای قوانین مناطق آزاد دخل و تصرف داشته باشد. ضمن اینکه این 
مواد قانونی در ماده 65 احکام دائمی برنامه های توسعه و بند 11 سیاست های اقتصاد 
مقاومتی نیز تاکید شده که هیچ فردی حق ندارد در مناطق آزاد دخل و تصرف 
نماید. لذا مناطق آزاد باید خودشان پیگیر این موضوع باشد و قانونا این اختیار را 
دارند. مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد با توجه به قوانین موجود، می تواند از 

حق خود دفاع کنند  .
نماینده مردم صومعه سرا و سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای 
اسالمی در پایان علت تصمیمات هیجانی مجلس درخصوص حذف معافیت های 
مالیاتی را ناسازگاری دبیرخانه و مدیران وقت با نمایندگان مجلس دانست و ابراز 
امیدواری کرد که این تعامالت باید بیشتر و بهتر شود تا به نفع سرمایه گذاران و 

مناطق آزاد نتایج مثبت حاصل گردد.

محمد علیپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:
 دولت برای کسب منابع درآمدی

به اخذ مالیات از مناطق آزاد روی آورده است
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو  و  ماکو  مردم  نماینده  علیپور  محمد 
اسالمی نیز در گفت وگو با نشریه، به بررسی موضوع حذف معافیت مالیات بر ارزش 
افزوده پرداخت و از اینکه دولت برای داشتن منابع درآمدی پایدار، به گرفتن مالیات 

از مناطق آزاد روی آورده، گالیه کرده است .
آزاد یک  مناطق  در  افزوده  ارزش  بر  مالیات  وی گفت: دولت گمان می کند که 
رقم قابل توجه است؛ اما واقعیت آن است که اصال این گونه نیست. سال گذشته 
امسال حتما  اما  آوردند،  را  افزوده  ارزش  بر  مالیات  بحث  بودجه1400  در  آقایان 
بنده و نمایندگان مناطق آزاد قول می دهیم که موضوع معافیت مالیاتی را که حق 
قانونی مناطق است را دنبال کنیم. به واقع باید دولت را روشن و به ایشان ثابت 
کنیم مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد صرفا یک رقم خیلی کوچک است و 
برخالف تصورات دولتمردان رقم بزرگی نیست. در نتیجه چرا با دست خودمان 
وضعیت مناطق آزاد را به دلیل اعتبار و عایدی کوچکی که نصیب دولت می شود، 

زیرسوال می بریم؟
علیپور افزود: درواقع با این اقدامی که دولت کرد، به فعاالن اقتصادی و آنهایی 
از  خیلی  که  می بینیم  ما  و  زد  ضربه  کردند،  سرمایه گذاری  آزاد  مناطق  در  که 
سرمایه گذاران در مناطق برای ادامه کار و فعالیت دلسرد شده اند و مزیت اصلی 
مناطق آزاد را با این کار از بین برده اند و این موضوع مورد اعتراض نمایندگان 
نیز می باشد. متاسفانه سال گذشته بحث مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد را 
آورده اند، اما مجددا دولت در الیحه بودجه 1401 این موضوع را پیشنهاد داده است؛ 
اما نمایندگان  درصدد این هستند که به نوعی در بودجه، مزیتی که برای مناطق 
آزاد وجود دارد را بازگردانند. به هر حال دولت به دلیل اندک مالکیت منابعی که 
کسب می کند، این موضوع را در بودجه آورده است؛ درحالی که این رویکرد می تواند 

مناطق آزاد را دچار مشکالت عدیده ای کند.
نماینده مردم ماکو و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
متاسفانه وقتی صحبت از مناطق آزاد می شود، چه در مجلس، چه در دولت و چه در 
افکار عمومی، مناطق آزاد کشورمان با سایر مناطق آزاد موفق دنیا مقایسه می شوند، 
مانند جبل علی؛ اما نکته این است که دولت چه اقدام و سرمایه گذاری برای مناطق 
آزاد انجام داده  است که اکنون می خواهد از بحث مالیات بر ارزش  افزوده مناطق 

آزاد استفاده کند؟!
وی ادامه داد: بنده همیشه مطرح می کنم و اعتقادم هم بر این است که دولت دو 
مشوق در این مناطق قرار داد و آن هم معافیت 20ساله مالیات بر درآمد و دیگری 
نیز معافیت بر ارزش  افزوده بوده است که آن را هم دولت برداشته  است. با این 
اوصاف دیگر چه رغبت، جاذبه و کششی برای سرمایه گذار وجود دارد که به مناطق 
آزاد وارد می شود؟! متاسفانه دولت هیچ گونه سرمایه گذاری نکرده  است، اما از طرف 

دیگر ورود می کند و وضعیت های نسبی مناطق را از بین می برد.
علیپور در واکنش به این موضوع که حذف معافیت مالیاتی در تضاد با بند 11 سیاست 
اقتصاد مقاومتی و  ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور است، گفت: 
اگر حداقل نگوییم در تضاد است، اما برخالف احکام محسوب می شود. اکنون دولت 
چون به تحریم برخورده و از لحاظ مالی مشکل پیدا کرده  است، در بودجه دست 
برده تا بتواند راه های کسب درآمد خود را وسعت بخشد و در بودجه منبعی اضافه 
کند. قطعا همین طور است و از سر ناچاری این کار را انجام داده  است و این مورد  

قبول ما در مناطق آزاد که از نزدیک ببینیم چه وضعیتی دارند، نیست .
وی اظهار کرد: برخالف مصالح کلی یا باید مناطق آزاد را با تمام قوانین آن 
حفظ کنیم، یا اینکه به طور کلی مناطق را برداریم . البته مجلس باید این کار 
مناطق  قانون  برخالف  این حرکت ها  داشت که  اذعان  باید  اما  انجام دهد .  را 

آزاد می باشد.
نماینده مردم ماکو و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در پایان 
به فرار سرمایه گذاران از مناطق آزاد به دلیل رویکردهای اشتباه دولت اشاره کرد 
و اذعان نمود: اکنون چند سال است که زمینه مساعدی برای سرمایه گذاری در 
منطقه آزاد ماکو فراهم شده است و تعداد قابل توجهی از تولیدکنندگان که یک 
تولیدی  واحد  راه اندازی  به  اقدام  بودند،  تولید  به  مشغول  ترکیه  در کشور  زمانی 
البسه در ماکو کرده اند که هم وارد کشور می شود و هم به خارج از کشور صادر 
دست  با  را  زمینه  هستیم،  مواجه  آن  با  اکنون  که  وضعیت  این  با  اما  می گردد. 
با  این سرمایه گذاران  تولیدکنندگان سخت می کنیم. طبیعتا وقتی  برای  خودمان 
محدودیت های شدید مواجه شوند، به مرور از کارشان منصرف می شوند و سراغ 
کارهای گذشته شان می روند. یک زمانی بازار البسه پایتخت در تسخیر البسه ترکیه 
بود، اما در حال حاضر بسیاری از آن جنس ها در داخل کشور تولید می شود و نیاز 

به واردات هم نیست.
 

رحمان سادات نجفی، رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و 
همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد :

 مخالفین مناطق آزاد، قانونگذاران را ملزم
 به ایجاد محدودیت های قانونی می کنند

و اما رحمان سادات نجفی رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری  فعالین 
با نشریه، به بررسی مشکالت سرمایه گذاران  آزاد  در گفت وگو  اقتصادی مناطق 

پرداخت و از اعمال محدودیت ها و حذف معافیت های مالیاتی و متضرر شدن فعالین 
اقتصادی این مناطق سخن گفت . 

طبق اظهارات وی؛ چنانچه عنوان مناطق آزاد را حذف کنیم و همه موضوعات و 
قوانین این مناطق را همچون سرزمین اصلی به اجرا در آوریم، شاید بیشتر به نفع 
سرمایه گذاران بخش خصوصی مناطق آزاد باشد، تا اینکه بخواهیم تمام تکالیف 

فعالین اقتصادی در سرزمین اصلی را به مناطق آزاد تسری دهیم !
مزیت های  و  معافیت ها  تدریجی  رفتن  بین  از  شاهد  ما  گفت:  سادات نجفی 
ترسیم شده در قانون هستیم. قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از نظر فعالینی 
که  انگیزه ای  و  واسطه  به  قطعا  و  کردند  سرمایه گذاری  مناطق  این  در  که 
فعالین  اعتقاد  به  نمودند.  کار  این  به  اقدام  کرده،  ایجاد  برایشان  قانون  این 
کارا  مترقی می توانست  و  قانون خوب  این  و سرمایه گذاران بخش خصوصی، 
اجرا درنیامده است که یکی  به  از قوانین  باید گفت بخش عمده ای  اما  باشد. 
از وظایف مشخص قوه مقننه کشور این بوده که همواره این قوانین را مورد 
پایش قرار دهند و در مواقعی که قانون اجرا نمی شد، نظارت می کردند تا قانون 

به درستی به اجرا درآید. 
رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری  فعالین اقتصادی مناطق آزاد 
قانون  ابالغ  و  آزاد  مناطق  تشکیل  از  دهه  سه  به  نزدیک  از  پس  اما  داد:  ادامه 
چگونگی اداره مناطق، شاهد هستیم که قسمت اعظم این قوانین تاکنون ابتر باقی 
مانده و به اجرا درنیامده است؛ ولی این بدین معنا نیست که در عملی غیرشرعی 
و غیرعرفی، موضوعات و قوانینی را که به واسطه آن از سرمایه گذار دعوت کردیم 
تا زندگی و سرمایه  خود را در نقاط صفر مرزی بدون بودجه دولتی وارد و اقدام 
به سرمایه گذاری کند ؛ در مناطق آزاد امروز تحت الشعاع تغییرات و از بین رفتن 

مزیت های آن قرار دهیم .
وی اظهار داشت: سرمایه گذاران مناطق باید به کدامین شخص شکایت ببرند و باید 
اعتراض خود را به گوش کدام مسئول برسانند که این کار خالف قانون است و 
نتیجه ای جز خروج سرمایه و عدم انگیزه برای سرمایه گذاران جدید نخواهد داشت؟! 
در  به چه وسیله ای می خواهیم سرمایه گذار  آینده  در  این محدودیت ها  اعمال  با 

حوزه های مختلف در مناطق آزاد جذب نماییم؟! 
می کنند،  دنبال  را  آزاد  مناطق  موضوعات  که  عزیزانی  همه  افزود:  سادات نجفی 
می دانند در برخی از مناطق موفق عمل کرده ایم و از نظر بنده این مدل اقتصادی 
کار خود را در کشور به خوبی انجام داده است. ولی افرادی که مخالف مناطق 
آزاد هستند و می خواهند افکار عمومی را برعلیه مناطق تهییج کنند، برای اینکه 
مناطق را ناکارآمد جلوه دهند، معموال مناطق آزاد کشور را با مناطق موفق دنیا 
مقایسه می کنند که به اعتقاد بنده این قیاس مع الفارق است و اصال صحیح نیست؛ 
چراکه نمی توانیم مناطق آزاد کشور را با موفق دنیا مقایسه نماییم؛ زیرا اقداماتی 
که دولت های این کشورها به عنوان سرمایه گذاری درخصوص زیرساخت ها انجام 
را  دادند  انجام  به جذب سرمایه گذار کمک کند،  دادند و عواملی که می توانسته 
ما کشور خودمان انجام ندادیم و نهایتا اگر قرار است مقایسه شویم، باید با شهر 
همجوار و یا جزایر همجوار خود  که این قانون در آنجا اجرا نشده، مورد قیاس قرار 
گیریم و سپس قضاوت شویم. متاسفانه کسانی که دنبال از بین بردن مزیت های 
مناطق آزاد هستند، توسط همین قضاوت ها و مقایسه ها قانونگذاران را مجاب به 

این گونه اقدامات  می کنند.
رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری  فعالین اقتصادی مناطق آزاد 
زیادی درخصوص  داخل کشور هم مشکالت  در  از سال ها  نمود: پس  اذعان 
با  ارتباط  در  زیادی  پارادوکس های  قانون  اجرای  دارد؛  وجود  قانون  اجرای 
ویژه  به  کشور  مسئولین  همه  است؛  کرده  ایجاد  آزاد  مناطق  قوانین  اجرای 
مدیران محترم  مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و اعضای شورای 
از  بسیاری  حتی  شده اند.  متوجه  خوبی  به  را  موضوع  این  آزاد  مناطق  عالی 
قانون  اجرای  دادن  اعتراف می کنند که تسری  نمایندگان محترم مجلس هم 
مالیات بر ارزش افزوده در مجلس احساساتی بود و نباید این اتفاق درخصوص 
متاسفانه  بودجه 1400  در  نامیمون  اتفاق  این  اما  می خورد؛  رقم  آزاد  مناطق 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون جدید  اینکه در اصالح  داده شد . ضمن  تسری 
که در اردیبهشت ماه سال جاری در مجلس تصویب گردید نیز این مالیات به 
قانون  این  از 13دی ماه جاری  داده شد و مقرر گردید که  آزاد تسری  مناطق 
رابطه  در  تناقض ها  و  پارادوکس ها  همچنان  ولی  دربیاید؛  اجرا  به  مناطق  در 
درخصوص  هنوز  و  است  باقی  خود  قوت  به  مناطق  در  قانون  این  اجرای  با 
حتما  نداریم .  آزاد  مناطق  در  اجرا  برای  مشخصی  دستورالعمل  موضوع  این 
و  شیوه نامه  و  برسند  اجرا  جهت  عملی  راهکار  به  محترم  قانونگذاران  باید 
از بالتکلیفی  دستورالعملی را تدوین کنند که فعالین اقتصادی در مناطق آزاد 

خارج شوند .
بر  مالیات  اجرای  مالیاتی جهت  امور  را سازمان  ادامه گفت: بخشنامه ای  وی در 
برای  که  گروه های هشت گانه ای  تمام  دقیقا  که  است  کرده  ابالغ  افزوده  ارزش 
پرداخت مالیات در سرزمین اصلی فراخوانده شدند، در مناطق آزاد هم عینا فراخوانده 
شدند و می بایست اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده را تکمیل و اعالم کنند 
و در موارد و فواصل مقرر اقدام به دریافت و پرداخت آن به سازمان مالیاتی کشور 
کنند. با توجه به اینکه در مناطق آزاد، فعالین اقتصادی از پرداخت مالیات بر دارایی 
بر  مالیات  این چالش پیش می آید که فردی که  موارد  برخی  در  معاف شده اند، 
ارزش افزوده را یکبار پرداخت می کند و برای بار دوم همان کاال و خدمات مجددا 
با پرداخت مالیات در منطقه مواجه می شود، اعتبار مالیاتی آن قادر به تهاتر نیست؟ 
اعتبار  بابت عملکردشان مالیات پرداخت کند؛ اگر یک  باید  زیرا مودیان مالیاتی 
مالیاتی در این چرخه کسب کند، در واقع می تواند اعتبار مالیاتی خود را در زمانی 
که مالیات پرداخت  می کند، تهاتر نمایند. اما این اتفاق در مناطق آزاد قابل انجام 
نیست. یکی از پارادوکس های جدی که در اجرای مالیات بر ارزش افزوده وجود 
دارد، تعابیر و تفاسیر مختلفی در سازمان امور مالیاتی در ارتباط با موضوع ورود کاال 
به منطقه است که واردات محسوب نمی شود؛ یعنی واردات کاال به مناطق آزاد 
کشور به دلیل آنکه خارج از قلمرو گمرکی کشور واقع شدند را نمی توانیم واردات 
محسوب نماییم؛ به استناد ماده 14 قانون مناطق آزاد وقتی از مناطق آزاد کاالیی 
به کشور می آید، مشمول قوانین صادرات واردات کشور است به همین دلیل اعتقاد 
داریم واردات کاال به منطقه نمی تواند مشمول صادرات و واردات کشور قرار بگیرد 
و در نتیجه اخذ مالیات بر ارزش افزوده هنگام ورود یک کاال و خدمات به منطقه 

آزاد قانونا صحیح نیست  .
قبلی  قانون  در  بعدی کاالی همراه مسافر است .  اظهار کرد: مورد  سادات نجفی 
مالیات بر ارزش افزوده که همچنان در حال اجرا است، به استناد ماده12 مالیات 
بر ارزش افزوده، کاالی همراه مسافر که از مرزهای خارجی و همچنین مرزهای 
مناطق آزاد به کشور وارد می شوند، تا سقف مقرر معاف هستند. سقف مقرر منظور 
تشخیص گمرک جمهوری  با  را  آن  مازاد  که  است  مسافر  معافیت  دالر  هشتاد 
اسالمی، مالیات بر ارزش افزوده و سود گمرکی را دو برابر سود گمرکی تجاری 
بر  مالیات  اخذ  به  آزاد مجاز  بازارهای منطقه  بنابراین در  اخذ می کنند.  از مسافر 
بیفتد  اتفاق  اگر  این کار  نیستیم و  بر روی کاالهای همراه مسافر  افزوده  ارزش 
گرفتاری های زیادی را به وجود خواهد آورد و شرعا مدیون مسافری خواهیم بود که 
از منطقه کاالیی خریداری می کند و هنگام خروج، مالیات آن عودت داده نمی شود، 
زیرا مکانیزم آن وجود ندارد. امیدواریم درخصوص این موضوع کارگروه مالیاتی 
که در شورایعالی مناطق آزاد شکل گرفته و در این مورد نیز ورود پیدا کرده اند، 
تا  نمایند  ابالغ  و  برسند  مالیاتی  امور  با سازمان  نتایج مشترک  و  پیشنهادات  به 
این بالتکلیفی که امروز در مناطق آزاد وجود دارد، حل و فصل گردد تا ان شاهلل 
اصل این قضیه که بسیار به ضرر مناطق آزاد تمام می شود و خسران بزرگی برای 

سرمایه گذاری در کشور خواهد بود، مرتفع شود.
نزدیک  آینده  در  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون  تسری  کرد:  تصریح  وی 
گرفتاری های جدی و عدیده ای را برای منطقه آزاد ایجاد خواهد نمود؛ تا جایی 
که  هستم،  معتقد  آزاد  منطقه  در  بخش خصوصی  مسئول  عنوان  به  بنده  که 
اگر عنوان مناطق آزاد را حذف کنیم و همه موضوعات و قوانین این مناطق 
را همچون سرزمین اصلی به اجرا در آوریم، شاید بیشتر به نفع سرمایه گذاران 
فعالین  تکالیف  تمام  بخواهیم  اینکه  تا  باشد،  آزاد  مناطق  خصوصی  بخش 
اقتصادی در سرزمین اصلی را به مناطق آزاد تسری دهیم  و یک تکلیف هم 
فعال  برای  تکالیف  این  اجرای  باشیم!  داشته  کننده  اداره  مسئوالن  قبال  در 
دو  بخواهد  اقتصادی  فعال  یک  که  است  عقالنی  نه  و  به صرفه  نه  اقتصادی 
موفق عمل  بتواند  و همچنین  نماید  اجرا  و کشور  در یک سرزمین  را  تکلیف 
یا گردشگری  و  و چه خدمات  تجارت  و  تولید  در حوزه صنعت، چه  کند، چه 
که یکی از محورهای اساسی و هدفگذاری شده برای بسیاری از مناطق آزاد 
کشور است. بی تردید در هیچ کدام از این حوزه ها نمی توانیم دستاورد داشته 
باشیم و موفق عمل کنیم و ایجاد اشتغال نماییم؛ در نتیجه بنگاه ها به سمت 
تعطیلی پیش خواهند رفت و این زیان برای کشور غیرقابل جبران خواهد بود. 
این موضوعات  تا دیر نشده  یکبار دیگر  از مسئولین محترم خواهشمندم  بنده 
باشیم، شفاف  نداشته  آزاد  قرار است مناطق  اگر  و  قرار دهند  را مورد عنایات 
و  مناطق  از  سرمایه ها  تدریجی  خروج  شاهد  این  از  بیش  ما  که  کنند  اعالم 
تعطیلی بنگاه های اقتصادی و از بین رفتن اشتغال که یکی از موضوعات مهم 

کشور است، نباشیم .
رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری  فعالین اقتصادی مناطق آزاد در 
پایان در پاسخ به این سوال که چرا قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد تسری 
داده شده  است، بیان داشت: صرفا دولت با هدف درآمدزایی و جبران کسری بودجه، 
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را در مناطق آزاد در الیحه بودجه1401 لحاظ کرده 
و متاسفانه مقطعی به این موضوع فکر کرده اند و متاسفانه تبعات این اتفاق را هم 

جدی نگرفته اند.
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بررسی تبعات حذف معافیت های مناطق آزاد و ویژه  در گفت و گو با مسئولین مناطق و نمایندگان مجلس:

تحمیل مالیاتی که ارزش قانون مناطق آزاد را تضعیف کرد!
گزارش: 

 مرضیه حسینی
ملیحه اسناوندی



تصمیم گیران  و  مسئولین  توسط  آزاد  مناطق  قانون  تفسیر 
کشور تا حدود زیادی نسبت به قانون مصوب متفاوت است؛ 
قانون که در سال 1372 به تصویب مجلس محترم شورای 
آزاد  به مناطق  اسالمی رسیده و تمامی موضوعات مربوط 
کشور را به خوبی لحاظ کرده است؛ با این وجود طی سال های 
مختلف  حوزه های  در  زیادی  انفعاالت  و  فعل  شاهد  اخیر 
آزاد هستیم که  تصمیم گیر و تصمیم ساز در مقابل مناطق 
مسلما هیچ منفعتی از این قبیل موارد، عاید طرفین نخواهد 
شد و فقط و فقط باعث دلسرد شدن سرمایه گذاران و فعالین 
اقتصادی در این مناطق از کشور و همچنین شاهد رکود بیشتر 
فعالیت در سال »تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« در مناطق 

آزاد خواهیم بود.
پایه  بر  آزاد در کشور  اولیه تاسیس مناطق  بی شک مدل 
نمونه های خارجی و فعال در مناطق آزاد جهان با کپی از 
نوع آزادی عملکرد آن بوده است و به مرور زمان ایجاد 
محدودیت ها، ورود دیدگاه های مختلف، عدم درک درست 
از قانون جامع مناطق آزاد و ده ها و شاید صدها دلیل دیگر 

باعث تضعیف این مناطق شده است.
اشتغال،  ایجاد  سرمایه گذاري،  اقتصادي،  توسعه  و  رشد 
صادرات  منطقه اي،  و  جهانی  بازارهاي  در  فعال  حضور 
تشویق  و  جلب  و  مولد  اشتغال  ایجاد  غیرنفتی، 
از  و...  مجدد  صادرات  و  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاري 
مهم ترین اهدافی بود که منجر به تصویب قانون چگونگی 
اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتی جمهوري اسالمی ایران 
اقتصادي جمهوري  اداره مناطق ویژه  و قانون تشکیل و 
اسالمی ایران در سال هاي 1372 و 1384 و مجموعه اي 

مقررات مرتبط با آن شد. 
مجموعه این قوانین و مقررات، محیطی مقرراتی براي اعطاي 
مزایاي مالیاتی، آزادي ورود و خروج سرمایه، معافیت هایی 
فعالیت  کار،  روابط  انعطاف  ورودي،  حقوق  درخصوص 
و  سرمایه گذاري  که  آورد  وجود  به  و...  خارجی  بانک هاي 
فعالیت اقتصادي در مناطق آزاد و ویژه را تسهیل می نمود. اما 
در مقابل، چالش هایی مانند ناهماهنگی میان الگوي مدیریتی 
سرزمین اصلی و مناطق آزاد، پراکندگی و تغییرات قوانین و 
مقررات، نواقص مقررات کار و اشتغال مناطق و فقدان مرجعی 
خاص براي رسیدگی به اختالفات سبب شده است که این 

مناطق در تحقق اهداف خود با مشکالتی روبه رو شوند. 
انجام  در  تسریع  منظور  به  تجاري-صنعتی  آزاد  مناطق 
اقتصادي،  آبادانی رشد و توسعه  و  زیربنایی، عمران  امور 
سرمایه گذاري و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم 
و مولد، تنظیم بازار کار و کاال، حضور فعال در بازارهاي 
صنعتی  کاالهاي  صادرات  و  تولید  منطقه اي،  و  جهانی 
تشکیل  کشورمان  در  عمومی  خدمات  ارائه  و  تبدیلی  و 

شده اند.
توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادي به منظور 
تولید،  تسهیل  و  گسترش  پیشرفته،  فناوري هاي  انتقال 
و  ضروري  نیازهاي  تامین  و  خدمات  و  کاال  صادرات 
منابع مالی از خارج، از سیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتی 

جمهوري اسالمی ایران بوده است.
توفیق مناطق آزاد و ویژه اقتصادي در دستیابی به اهداف 

خود متاثر از عوامل و زمینه هاي متعددي است که می توان 
سیاسی،  عوامل  کرد:  تقسیم  اصلی  گروه  سه  به  را  آنها 
عوامل اقتصادي و عوامل و زمینه هاي حقوقی. اما امروز 
شاهد تضعیف غیرقابل تصور مناطق آزاد در کشور هستیم، 
شرایطی که با بخشنامه ها و آیین نامه های برخالف قانون 
و  قوانین  از  عمده ای  بخش  حذف  و  ابطال  آزاد،  مناطق 
تحدیدات  و  موازی کاری ها  مناطق،  این  مزیت های 

گوناگون ایجاد شده است.

مدیریت مناطق، صرفا براساس قانون چگونگی 
اداره مناطق آزاد

نمی توانیم  و  دارد  بین المللی  تعریف  آزاد  مناطق  بی شک 
این مناطق را در داخل کشور محصور و تعریف نماییم و 
هیچ راهکاری جز رفتن به سمت تعریفی که دنیا از مناطق 

آزاد وجود دارد، نداریم.
هدف از تشکیل مناطق آزاد در هر کشور به این دلیل بوده 
پیدا  پاگیر رهایی  بند مقررات دست و  از قید و  است که 
کرده و به سمت تسهیل گری در راستای تولید و صادرات 
نسل  چهار  در  آزاد  مناطق  دنیا،  تمامی  در  کنند.  حرکت 
تعریف می شوند، که نسل اول مناطق آزاد گمرکی است 
که در هامبورگ برای اولین بار راه اندازی شد و بیشتر به 
پرداخته  ابتدا  در  و صادرات  بسته بندی محصوالت  بحث 
 شد؛ نسل دوم مناطق آزاد تجاری بود؛ همچنین نسل سوم 
مناطق آزاد صنعتی و امروزه مناطق آزاد جدید که به نسل 
چهارم معروف هستند، مناطق آزاد پولی و بانکی می باشند 
برای  باید  که  دارد  وجود  دبی  در  مناطق  این  نمونه  که 
رسیدن به سطح تعریف دنیا از مناطق آزاد، این چهار نسل 

را داشته باشیم.
تجاری- آزاد  مناطق  ارداه  چگونگی  قانون  که  زمانی 
بر  صنعتی در مجلس شورای اسالمی تصویب شد، نگاه 
این محور بود که یک شخص در مناطق آزاد حضور داشته 
خارجی  و  داخلی  طرف های  مقابل  در  که  وقتی  و  باشد 
برای مذاکره قرار می گیرد، همه اختیارات را داشته باشد، 
بر همین اصل است که در یکی از بندهای قانون مشاهده 
می کنیم که کلیه دستگاه های اجرایی به جز سیستم های 
سازمان  مدیرعامل  به  را  اختیارات  باید  امنیتی  و  نظامی 
منطقه آزاد تفویض کنند، ولی متاسفانه این قانون تاکنون 

به طور کامل انجام نشده است. 

معافیت های مالیاتی، مزیت از بین رفته مناطق آزاد
بر کسی پوشیده نیست که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
کشور در زمان تاسیس از کمترین زیرساخت ها، امکانات 
زیربنایی، خدماتی و رفاهی برخوردار بوده و همچنان نیز 
نیازمند تکمیل زیرساخت ها هستند و این درحالی است که 
در دولت ها و دوره های مختلف مجلس شورای اسالمی، 
تحقق  برای  عمومی  بودجه  محل  از  چندانی  اعتبار 
داخلی  و  خارجی  نیاز سرمایه گذاران  مورد  زیرساخت های 
بار سنگین  و  این مناطق تخصیص و هزینه نشده است 
مورد  زیرساخت های  نگهداری  و  تکمیل  تجهیز،  ایجاد، 
نیاز آن گونه که در مناطق آزاد و ویژه کشورهای همسایه 
تدارک دیده شده است، برعهده خود سازمان های مناطق 
در  و  شده  گذاشته  داخلی شان  درآمد  منابع  محل  از  آزاد 
است  شده  داده  اختیار  سازمان ها  این  به  تنها  میان  این 
که بر اساس برخی از مزایای قانونی نظیر معافیت مالیاتی 
کاال،  واردات  بازرگانی  سود  و  گمرکی  حقوق  معافیت  و 
سرمایه گذاری  پذیرش  برای  را  بالقوه ای  و  اولیه  شرایط 
همین  محل  از  همزمان  و  آورند  فراهم  مناطق  این  در 
درآمد  کسب  اقتصادی،  فعالیت های  یا  سرمایه گذاری ها 
نمایند و درآمدهای مکسوبه را صرف ایجاد زیرساخت ها 
عمدتا  مناطق  سازمان های  لذا  کنند.  آنان  نگهداری  یا  و 
با تکیه بر این دو عامل می توانستند مزیت هایی را برای 
جذب سرمایه گذار و یا رونق فعالیت اقتصادی برای مناطق 

متبوعه مهیا نمایند. 
از طرفی به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور طی سال های 
معافیت  مزیت  بخش  در  شدیدی  محدودیت های  گذشته، 
حقوق و عوارض واردات کاال ایجاد شده، به حدی که آن 
و  تعدیل  زیادی  حد  تا  مناطق  برای  حاضر  درحال  مزیت، 
کم رنگ شده است. به عبارت دیگر تنها مزیت باقیمانده در 
این مناطق که فعاالن اقتصادی را به آن امیدوار نموده بود، 
»معافیت مالیاتی« بود که این معافیت ها )مالیات بر ارزش 

افزوده( نیز از مناطق رخت بر بست.
معافیت  از  دقیق  اطالع  با  آزاد  مناطق  سرمایه گذاران 
ارزش  بر  مالیات  پرداخت  از  معافیت  و  2۰ساله  مالیاتی 
افزوده در این مناطق و اعتماد به آن، طی چند سال گذشته 
سرمایه گذاری های قابل توجهی را به انجام رسانده اند؛ اما 
با شرایط پیش آمده، آیا این بزرگترین ضربه به باور آنهایی 

مناطق  به  را  سرمایه شان  و  کردند  اعتماد  قانون  به  که 
از  برخورداری  امید  به  کشور  محروم  عمدتا  و  دورافتاده 

مزایای قانونی آورده اند، نیست؟!
موافقین ایده حذف معافیت مالیاتی از مناطق آزاد شاید به 
فرار  از  با شعار جلوگیری  یا  قانونی  تصور بستن خالءهای 
و  اقتصادی  فعاالن  از  بیشتر  مالیات  اخذ  دنبال  به  مالیاتی، 
کسب درآمد برای کل کشور باشند؛ ولی باید توجه شود که 
این اقدام در مرحله اول آسیب غیرقابل جبران از دست دادن 
اعتماد عمومی به قوانینی که پیش تر تصویب شده را به همراه 
خواهد داشت و ساختار سرمایه اجتماعی که می توان با آن 
سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در هر نقطه از کشور به 

موجب قانون مصوب دعوت نمود را درهم خواهد شکست. 
کارشناسان بر این امر متفق القول هستند که تبعات این تخریب، 
به مراتب بیشتر از درآمدهای محدود احتمالی از این بخش خواهد 
بود؛ چراکه مسلما عدم پایبندی به قوانین مصرح و ایجاد تغییرات 
خلق الساعه، نشانه ای از بی تعهدی به آنچه قبال به سرمایه گذاران 
و فعاالن اقتصادی به موجب قانون وعده داده شده، در ذهن 
مخاطبان، فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران تلقی خواهد شد و 
ریسک سرمایه گذاری را نه تنها در مناطق آزاد، بلکه در کل کشور 
به شدت افزایش و بی اعتمادی را رواج و ساختار سرمایه اجتماعی 

را فرو خواهد ریخت.
از سوی دیگر و در مرحله بعدی، این اقدام موجب از دست 
صدور  محل  از  آزاد  مناطق  سازمان های  درآمدهای  رفتن 
قراردادهای  عوارض یک درصد  دریافت  فعالیت،  مجوزهای 
منتج به مجوز فعالیت و سایر درآمدهایی که از فعالیت فعاالن 
اقتصادی در مناطق آزاد حاصل می گردد، خواهد شد. بدیهی 
است در صورت عدم مراجعه سرمایه گذاران به مناطق آزاد، 
درآمدهای این سازمان ها که ناشی از فعالیت های اقتصادی و 
ساخت و ساز و گردش مالی خواهد بود، کاهش یافته و عمال 
درآمد دولت کاهش خواهد یافت. به این دلیل که سازمان های 
مناطق آزاد به نمایندگی از دولت به موجب ماده ۶۵ احکام 
مسئولیت های  عهده دار  کشور،  توسعه  برنامه های  دائمی 
دستگاه های اجرایی مستقر و همچنین به موجب ماده )یک( 
قانون چگونگی اداره مناطق مناطق آزاد عهده دار عمران و 
آبادانی منطقه خود می باشند و اکثر قریب به اتفاق کارشناسان 
نیز عملکرد سازمان های مناطق را در بخش عمران و آبادانی 
معافیت های  لذا حذف  می دانند؛  دفاع  قابل  متبوعه  منطقه 
مالیاتی موجب از دست رفتن درآمدهای سازمان های مناطق 
آزاد نیز خواهد شد و این موضوع به نوبه خود عالوه بر اینکه 
موجودیت سازمان های مناطق را به تدریج از بین خواهد برد ، 
بار هزینه ای عمران و آبادانی منطقه را متوجه خزانه و بودجه 
تامین می گردد ،  مالیات  از محل  از آن  عمومی که بخشی 
خواهد نمود. در واقع با این کار دور تسلسل باطلی ایجاد خواهد 
شد که درآمدهای دولت را در بخش دریافت مالیات افزایش، 
اما  می دهیم؛  کاهش  مناطق  سازمان های  بخش  در  ولی 
هزینه های ساخت، تکمیل ، تجهیز و نگهداری زیرساخت های 

مناطق همچنان متوجه دولت خواهد بود.

 مناطق آزاد؛ شاه کلید گذر از 
مشکالت اقتصادی کشور 

و  افزایش  آزاد،  مناطق  توسعه  اهداف  مهم ترین  از  یکی 
توسعه صادرات، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و 
ازجمله  آن  از  ناشی  ارزی  و  مالی  اقتصادی،  برآیندهای 
ایجاد اشتغال، توسعه بازارهای جهانی محصوالت، امکان 
انتقال  امکان  و  ارزآوری صنعتی  توریسم،  توسعه صنعت 

تکنولوژی های جدید به مناطق و افزایش تولید است. 

گرچه مسئله تحریم و افزایش ریسک سرمایه گذاری، مسئله 
سرمایه گذاری،  ادبیات  در  اما  است،  ما  کشور  اقتصاد  مهم 
سرمایه حد قابل  تحملی از ریسک را قبول می کند. برای مثال، 
یک شرکت بزرگ جهانی برای سرمایه گذاری در خاورمیانه 
متمایل به سرمایه گذاری در مناطق امیرنشین امارات )دبی، 
ابوظبی، شارجه، عجمان، فجیریه و...( است تا مثال منطقه 
شرکت هایی  جبل علی  آزاد  منطقه  در  هم اینک  اروند.  آزاد 
تجهیزات،  امکانات،  دارند؛  حضور  دنیا  سراسر  از  مختلفی 
امتیازات و معافیت های موثر و هدفمند و تضمین بهره مندی از 
حق مالکیت صددرصدی برای اتباع خارجی، عدم کنترل های 
ارزی، تعهد و تضمین درباره ملی  نکردن سرمایه های خارجی، 
سود  بر  مالیات  درآمد،  بر  )مالیات  شده  حذف   مالیات های 
سرمایه، مالیات بر ارزش افزوده(، تسهیل و تسریع در امور 
ثبت شرکت ها )در مواردی کمتر از یک روز( از مشوق های 

سرمایه گذاری در مناطق آزاد امارات است. 
هدف اصلی تر مناطق آزاد سایر کشورها پیش از صادرات، 
افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی است. بنابراین ما باید 
باشیم.  داشته  برخوردی صادقانه  آزاد  اقتصاد و مناطق  با 
قطعا آنچه مدنظر اصول علمی از مناطق آزاد بوده و آنچه 
پیگیری  حال  در  جهانی  آزاد  مناطق  اکثر  در  هم اکنون 
است، با آنچه در اقتصاد ایران در جریان است و واقعیت 
دارد، همخوانی و مشابهت ندارد. بنابراین باید کارکردهای 
از  یکی  که  کنیم  تعریف  مناطق  این  برای  دیگری 

کارکردهای آن می تواند توسعه صادرات باشد. 
با توجه به مشکالت خاص کشور همچون تحریم، تورم، 
رکود، بیکاری و گاهي تورم رکودی و برای حل کوتاه مدت 
مزایای  از  می توان  ساختاری  معضالت  این  میان مدت  و 
درحال  ما  داشت  دقت  باید  اما  کرد؛  استفاده  آزاد  مناطق 
طراحی مدلی خاص و منحصربه فرد از مناطق آزاد هستیم 
اینکه  باشد، کما  نداشته  که شاید نمونه و مشابه خارجی 
هم اینک نیز واقعیات مناطق آزاد ما متفاوت از سایر مناطق 

مشابه بین المللی است. 
از  ایران  اقتصاد  ساختاری  مشکالت  که  داشت  توجه  باید 
از  و  است  آزاد  مناطق  ناتوان  شدن  عمده  و  اصلی  دالیل 
توازن  عدم  و  مفرط  بیکاری  چون  معضالتی  دیگر  سوی 
نشان می دهد  مناطق مرزی  و مشکالت خاص  منطقه ای 
که باید همه جانبه تصمیم گرفت و نباید صرفا با تحلیل های 
اقتصادی و بازرگانی نسبت به تصمیم صفر و یک نسبت به 
مناطق آزاد اقدام کرد. با ایجاد کارکردهای جدید با عنایت به 
مشکالت ساختاری اقتصاد کشور و درک این نکته که اصوال 
آنچه مدنظر تئوری های علمی تجارت بین الملل و اقتصاد از 
مناطق آزاد است، فعال مورد توجه ما نیست و ما براساس 
مشکالت خاص خود به دنبال اهداف دیگری از توسعه مناطق 
آزاد هستیم؛ نشان می دهد ما با واقعیات اقتصادی کشور خود 
صادقانه برخورد کرده ایم و حداقل در کوتاه مدت و میان مدت، 
نباید عملکرد مناطق آزاد خود را با مناطق آزاد سایر کشورها 

مقایسه نماییم.
در پایان باید تصریح نمود که در شرایط کنونی، شاه کلید گذر از 
اقتصاد بیمار و بحران زده کشور، مناطق آزاد هستند؛ مناطقی که 
طی سال های اخیر به دالیل و ابزارهای گوناگون تحدید و ضعیف 
شده  اند. حمله بی سابقه به مناطق آزاد و قانون چگونگی اداره آن، 
تنها یک سوال را به ذهن مخاطب متبادر می کند و آن اینکه آیا در 

کشورمان مناطق آزاد را می خواهیم یا خیر؟ 
می توان  سوال،  این  جواب  به  رسیدن  با  بی شک 
درنظر  کشور  اقتصاد  برای  را  دقیق تری  هدفگذاری های 

گرفت.

گزارش6

خدشه به اعتماد سرمایه گذاران با حذف 
معافیت های مالیاتی مناطق آزاد 

گزارش: 
 حسین مرادی

کارشناس مناطق آزاد
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 گزارش: 
رامین قنبر قره تپه

بحت توسعه منابع درآمدی پایدار، بحثی جذاب و پرطرفدار در دنیای مدیریت 
مالی است. در ایران هم عمده ترین مباحث مطرح شده در این حوزه مربوط به 
شهرداری ها و راهکارهای توسعه منابع درآمد پایدار، برای شهرداری ها است. 
خدمات  از  توجهی  قابل  بخش  غیردولتی،  عمومی  نهاد  عنوان  به  شهرداری 
مورد نیاز شهروندان را تامین می نمایند و در عین حال سهم ناچیزی از بودجه 
عمومی کشور را دریافت می کند. بخش عمده درآمد شهرداری ها و دهیاری ها، 
حاصل از عوارض و جریمه ساخت و ساز است که مهم ترین ایراد این منابع 
آنها  تقاضاهای  اقتصادی شهروندان و  به شرایط  آنها  بودن  وابسته  درآمدی ، 

برای صدور پروانه ساخت است.
امروزه تجارب جهانی بسیاری از کشورها نیز نشان می دهد که سهم شهرداری ها از 
درآمدهای عمومی می تواند به مراتب بیشتر بوده و دولت ها در کشورهای پیشرفته 
تالش می کنند تا ضمن اعمال نظارت های الزم بر عملکرد این نهاد عمومی، 
کمک های مالی مورد نیاز برای ارائه خدمات شهری را از طریق افزایش سهم 

شهرداری ها از منابع درآمدهای عمومی افزایش دهند.
در تابستان سال 1392 الیحه پیشنهادی درآمدهای پایدار شهرداری ها با رویکرد حداقل 
استفاده از منابع مالی دولت، اصالح برخی قوانین و ایجاد بسترهای الزم برای استفاده 
از منابع مختلف مالی توسط شهرداری ها، توجه به مناطق کمتر توسعه یافته، افزایش 
درآمدهای محلی ، محیط زیست شهری ، استفاده از ابزارهای جدید تامین منابع مالی ، 
اعمال نظارت و بهبود هزینه کرد اعتبارات با استفاده از نظرات کارشناسان خبره در حوزه 
مالی و درآمدی شهرداری ها و با مشارکت استانداری ها، شهرداران مراکز استان ها و 

کالنشهرها تدوین و برای طی مراحل قانونی به هیات دولت ارسال شد.
در  دولت،  هیات  کارشناسی  کمیته های  در  کاری  چکش  سال  چند  از  بعد 
روانه کمیسیون خاص  نهایی،  بررسی  برای  این الیحه  بهمن ماه سال 139۵ 
امور تهران و کالنشهرها شد. این الیحه 13کانال درآمدی، شامل منابع جدید 

و تقویت منابع قبلی در اختیار شهرداری ها می گذارد.
شده  مطرح  نیز  خالقانه  راهکارهای  برخی  کارشناسان  بررسی های  در  البته 
است که برخی از آنها عبارت اند از: درآمدزایی شهرداری از محل اجاره داری 
تجاری-خدماتی  پروژه ای  اجرای  در  خصوصی  بخش  با  مشارکت  طریق  از 
با ایجاد  با اجاره دادن سهم شهرداری ، کسب درآمد از حوزه های نرم افزاری 
با دیدگاه های راهبردی  آنتن ها و سامان دهی زمین ها  شبکه جامع دکل ها و 

آینده نگرانه می باشد.

پیشینه توسعه منابع درآمدی در مناطق آزاد
نشست شورای معاونین اقتصادی و سرمایه گذاری مناطق هفتگانه آزاد کشور 
مرتبط  مباحث  شروع  نقطه  می توان  را  سال 1392  در  انزلی  آزاد  منطقه  در 
این نشست تخصصی،  در  نامید.  آزاد  مناطق  در  پایدار  منابع  توسعه  با حوزه 
منابع  به  عنایت  با  کشور،  آزاد  مناطق  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاونین 
محدود درآمدی مناطق آزاد، چالش های جذب منابع درآمدی و لزوم افزایش 

درآمدهای پایدار به منظور توسعه و تکمیل زیرساخت های ضروری، ارتقاء توان 
رقابتی برای حضور سرمایه گذاران خارجی و افزایش اشتغال زایی مولد، بر توجه 
ویژه به پژوهش علمی در رابطه با بررسی راه های افزایش منابع درآمدی پایدار 

در مناطق آزاد تاکید نمودند.
فروش  از محل  آزاد  مناطق  تقلیل سرمایه های سازمان های  نشست،  آن  علت 
زمین ها و تامین و کاهش درآمد از محل ضوابط ورود کاالهای مسافری خارجی 
به مناطق آزاد بود و در جهت مدیریت این شرایط، موضوع تنوع بخشی به منابع 
درآمدی پایدار و نیمه پایدار به یکی از نیازهای اساسی این مناطق تبدیل شد. این 
مسئله همچنین برای تداوم مسیر آماده سازی زیرساخت های سرمایه گذاری و اجرای 

طرح های توسعه ای نیز به کار خواهد آمد.
براساس آیین نامه تاسیس مناطق آزاد، منابع مالی سازمان مناطق آزاد تجاری-

 صنعتی ، مشتمل بر این موارد می گردد: بودجه هزینه ای، طرح های عمرانی و 
اعتبارات عمومی دولت و کمک منظور شده در قوانین بودجه سنواتی و یا وجوه 
درآمدها و دیگر وجوه حاصل از عوارض ورود کاالها به محدوده مناطق آزاد و 
یا صادرات آن ، مانده بودجه مصرف نشده سال های قبل و سایر منابع و هدایا 

و کمک های مردمی و تسهیالت بانکی. 
مالحظه می شود که این منابع محدود در مقابل هزینه های عظیم پروژه های 
باشد و الزم است  پاسخگو  تنهایی  به  نمی تواند  زیرساخت  عمرانی در حوزه 
مدیران این مناطق، منابع متنوع و در عین حال دارای ویژگی پایداری را برای 

تداوم توسعه مناطق اجرایی سازند.

 چارچوب نظری راهکارهای
 متنوع سازی منابع درآمدی در مناطق آزاد

هرگونه فعالیتی در سازمان ها مستلزم کسب درآمد و صرف هزینه ها است که 
بالطبع پیش نیاز آن، تعادل بخشی به هزینه های مصرفی و منابع درآمدی است. 
به طور کلی قانون توازن بین درآمد و هزینه یک اصل منطبق بر ویژگی های 
سیستم های  اکثر  در  که  گونه ای  به  می باشد،  آن  از  گرفته  نشات  و  طبیعت 
طبیعی و مصنوعی ، عدم تعادل بین ورودی سیستم ) منابع درآمدی ( و خروجی 
سیستم )هزینه ها( منجر به از بین رفتن پایداری آن سیستم و یا از بین رفتن 

آن می گردد.
بنابراین یکی از اقدامات بنیادین در پایدار نمودن فعالیت های انجام گرفته در 
افزایش  و  استمرار  به منظور  آن  منابع درآمدی  به  تنوع بخشی  یک سازمان، 
فعالیت ها و اقدامات آن سازمان می باشد. مناطق آزاد هم می توانند با استفاده 
از اصل تنوع بخشی به درآمدها ، در جهت شکوفایی بیشتر گام بردارند. در این 
ارائه  درآمدی  منابع  افزایش  به منظور  را  متعددی  راهکارهای  راستا می توان 

نمود که عبارتند از:
الف( استفاده از رویکرد مولفه نگر منفرد در تامین منابع درآمدی : 
فعالیت ها،  افزایش  طریق  از  می تواند  مناطق  درآمدی  منابع  رویکرد  این  در 
اقدامات و خدمات ارائه شده به صورت موردی افزایش یابد و با استفاده از این 

روش می توان بر تنوع منابع درآمدی افزود.
ب( رویکرد سیستمی : رویکرد سیستمی در مقابل رویکرد مولفه نگر منفرد 

قرار می گیرد.
در این رویکرد، روش های ترکیبی به همراه ابزارهای نوین در جهت تحقق 
خواسته مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی استفاده از رویکرد سیستمی 
می تواند از طریق روش های ذیل منجر به افزایش منابع درآمدی مناطق گردد. 

این روش ها عبارتند از:
 بازنگری در منابع درآمدی کنونی با نگرش شناخت راهکارهای افزایش 

منابع
 استفاده از شیوه های نوین و ابتکاری مانند کارآفرینی سازمانی

با روش  ابتکاری  ترکیب روش های  مانند  ترکیبی  از روش های  استفاده   
بازنگری در منابع کنونی

 استفاده از رویکرد سینوژیسم در تامین منابع ؛ یعنی با استفاده از شیوه های 
تکمیلی به مجموعی بیشتر از تک تک واحدها رسید که این رویکرد اصطالحا 
سینوژیسم نامیده می شود. استفاده از این نگرش، می تواند به نحو موثری در کارآ 

نمودن منابع کنونی درآمدی مفید واقع گردد.
روش های فوق الذکر، مهم ترین روش های موجود در رویکرد سیستمی به شمار 
می آیند. ذکر این نکته حائز اهمیت می باشد که دو رویکرد مولفه نگر منفرد و 
سیستمی لزوما جدا از یکدیگر به شمار نمی آیند و می توان با استفاده از نگرش 
تلفیقی به ترکیب این دو رویکرد عمده پرداخت. در این راستا رویکرد تلفیقی 
می تواند با استفاده از روش های متعددی صورت گیرد که وزن دهی به هر یک 

از دو رویکرد، یکی از مهم ترین این روش ها است.
در هر حال می توان با استفاده از رویکرد مولفه نگر منفرد به شناسایی منابع 
از  استفاده  با  همچنین  و  پرداخت  موردی  صورت  به  درآمد  تامین  جدید 
روش های چهارگانه رویکرد سیستمی منابع درآمدی سازمان را تنوع بخشید 
از  یک  هر  به  اولویت  یا  وزن  اختصاصی  صورت  به  می تواند  امر  این  که 

رویکردها و روش ها باشد.

راهکار های اجرایی
برای کسب  کانال های محدود  دارای  قوانین موضوعه،  بر اساس  آزاد  مناطق 
برای  کالن  بودجه ای  ردیف های  دارای  البته  که  درآمدهایی  است.  درآمد 
هزینه در بخش های عمرانی است؛ به طوری که در چند سال اخیر بیشترین 
و  عمرانی  پروژهای  مالی  تامین  به  مربوط  آزاد  مناطق  بودجه  هزینه های 
و  گردشگری  تجاری،  کشاورزی،  صنعتی،  گذاری  سرمایه  زیرساخت های 
ترانزیت بوده است. البته در سایه این فعالیت های مستمر امروزه شاهد بلوغ 
برای  این مناطق هستیم که جنبه اطمینان بخشی  زیرساخت های اساسی در 

سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز دارد.
مالی  منابع  نیازمند  آزاد  مناطق  سرمایه گذاری،  همه  این  وجود  با  چند  هر 
داخلی  هوایی  و  ریلی  زمینی ،  ارتباطی  شبکه  ایجاد  برای  هنگفتی  درآمدی 
و خارجی هستند که بتواند چرخه توسعه صنعتی ، کشاورزی و گردشگری  را 

حفظ و توسعه دهند.
برخی از راهکارهای می تواند پیشنهاد های زیر باشد:

 اجرای قانون ایجاد شعب بانک های و موسسات مالی خارجی در مناطق 

آزاد
 اجاره دادن مدیریت برخی اماکن توریستی به تعاونی های مردم نهاد برای 

ایجاد و توسعه شبکه سرمایه اجتماعی و کسب درآمد
از شرکت های فعال  با بهره گیری  بین المللی  بازاریابی   فعال سازی شبکه 

در حوزه جذب سرمایه گذار
 حمایت های قراردادی از شرکت های دانش بنیان

 مشارکت در طرح های توریستی ، خدماتی، کشاورزی و صنعتی خاص از 
طریق اجاره زمین

 جذب سهمیه های ویژه از صادرات و واردات کشوری.

دستیابی به درآمدهای پایدار در مناطق آزاد
اقتصاد متکی بر نوآوری باعث به وجود آمدن درآمدهای پایدار می شود. اقتصاد 
ایجاد  رقابتی  مزیت  آزاد  مناطق  در  که  است  خالقیت  و  نوآوری  بر  مبتنی 
می کند. زمانی که مزیت رقابتی وجود داشته باشد، می توان درآمد و رشد پایدار 
را شاهد بود؛ بنابراین تمامی این موضوعات به هم گره خورده و نکته مهم این 
است که باید این اقتصاد نوآورانه و خالق را بر روی پلت فرمی که در مناطق 
منابع  باید  آیندگان؛  برای  بلکه  امروز،  برای  نه  صرفا  دهیم،  قرار  داریم،  آزاد 
امروز را برای آیندگان حفظ کنیم و بر این حوزه تمرکز نماییم و صد البته که 

برنامه ریزی در این مسیر بسیار مهم است.
خلق ارزش  جایی است که همه تخصیص منابع در قسمت های مختلف مناطق 
آزاد، یک نقطه را هدف قرار دهند و لذا باید روی آن نقطه وقت بگذاریم، خرج 
بی شک  منابع.  برای تخصیص  ما  نقطه خاص  بشود  تا  کنیم  پیدایش  کنیم، 
تخصیص منابع به نقطه خاص تعریف شده می تواند خلق همکاری در رسیدن 
به هدف مشترک کند. متاسفانه در خیلی از موارد امور کاری در مناطق آزاد 
ارتباط ندارند. در  با هم  به صورت سیلویی کار می شود، یعنی سیلوهایی که 
جهان امروز باید ارتباط درونی بین بخش های مختلف برقرار شود تا بتوانیم با 
همکاری بین واحدهای مناطق آزاد مختلف، ارزش بهتری برای آن منطقه و 

سیستم اقتصادی آن ایجاد نماییم.
نکته دیگری که در حوزه های اقتصادی مناطق آزاد کمتر به آن توجه می شود، 
این است که برنامه بازیگران مناطق آزاد را چگونه طراحی کنیم که خروجی 
آن کار منجر به خالقیت نوآوری شود؟ این موضوعی است که در برنامه توسعه 
اقتصادی باید به آن پرداخته شود، اما باید متذکر شد که این موضوع، مسئله 
پیچیده ای است و آسان نیست و نیاز به نیروی ماهر، دانش، خالقیت و محیط 

مناسب برای ایجاد این کسب و کار دارد.

ضرورت توسعه منابع درآمدی پایدار در مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور:
تکوین درآمدهای پایدار از مسیر خالقیت نوآوری در مناطق آزاد

بررسی دالیل عدم توفیق مناطق آزاد در راستای تحقق برخی ماموریت ها و اهداف:



سعید  و  رئیس جمهور  اقتصادی  معاون  رضایی  محسن 
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  محمد 
تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، به منظور بازدید و بررسی 
چابهار،  به  مُکران  سواحل  حوزه  اقتصادی  ظرفیت های 

پایتخت دریایی ایران سفر کردند.
این سفر با هدف بررسی ظرفیت های سواحل مُکران به ویژه 
چابهار و همچنین ارزیابی ظرفیت های شیالتی بر پایه اقتصاد 

دریامحور در دستورکار قرار گرفته بود.
بازدید از مجموعه های فوالد، پتروشیمی و تولیدی هایی که 
براساس مزیت سواحل مُکران در منطقه آزاد چابهار ایجاد شده 

ازجمله اهداف این سفر بود.
چند  پتروشیمی،  مجتمع  مُکران،  فوالد  مجمتع  از  بازدید 
واحد تولیدی و اقتصادی، اسکله بندر شهید بهشتی چابهار، 
حاشیه نشینی و بیمارستان چابهار، اسکله صیادی بریس و 
مجموعه پرورش میگوی گواتر شهرستان دشتیاری ازجمله 
برنامه های معاون اقتصادی و مشاور رئیس جمهور در سفر 

به چابهار و شهرستان های حوزه سواحل مُکران بود.
همچنین، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور و 
سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
کارگروه  جلسه  در  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد 

اقتصادی سیستان و بلوچستان شرکت کردند.

معاوناقتصاديرئيسجمهور:
تبدیلبندرشهيدبهشتیچابهاربهیکیاز

بنادرمهمجهانی
اینکه صادرات،  بر  تاکید  با  رئیس جمهور  اقتصادی  معاون 
خط مقدم تولید و اشتغال کشور است، گفت: هرچقدر بیشتر 
صادرات داشته باشیم، ثروت ملی و میزان اشتغال افزایش 

خواهد یافت.
محسن رضایی در بازدید از بندر شهید بهشتی چابهار اظهار 
بندری  است؛  کشور  اقیانوسی  بندر  یک  بندر،  این  داشت: 
در  از جهان  زیادی  با جمعیت  هند  اقیانوس  از طریق  که 
ارتباط است. این بندر احداث شده و با سرعت خوبی درحال 

پیشرفت است.
وی تصریح کرد: بندر چابهار، نخستین بندر حمل یکسره کشور 
به شمار می رود و امیدواریم سایر مناطق کشور هم بتوانند به 
همین تجهیزاتی که در این بندر وجود دارد، دسترسی پیدا کنند 
که هم توقف زمانی کشتی ها و رسوب کاالها اتفاق نیفتد و هم 

اینکه حمل ونقل با سرعت بیشتری انجام شود.
لزومتوسعهصادرات

به  امروز  افزود:  ادامه  در  رئیس جمهور  اقتصادی  معاون 
تولید  مقدم  خط  حقیقت  در  و  داریم  نیاز  صادرات  توسعه 

ثروت ملی و اشتغال، صادرات است.
رضایی اذعان نمود: هرچقدر بیشتر صادرات داشته باشیم، ثروت 
ملی و میزان اشتغال افزایش خواهد یافت و در همین راستا، در 
دولت سیزدهم به موضوع صادرات، بنادر، حمل ونقل، ترانزیت 
و مسائل دیگری که می تواند به افزایش صادرات کشور کمک 

کند، توجه شده است.
جهانیشدنبندرچابهار

وی بیان داشت: در این سفر هم به اتفاق دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی کشور برای پیگیری و 
بررسی همین موضوعات به حوزه سواحل مُکران آمدیم. شواهد 
نشان می دهد که کارهای خوب و قابل توجهی در این منطقه 
انجام شده و امیدواریم در دولت سیزدهم، بندر شهید بهشتی 

چابهار به یکی از بنادر مهم جهانی تبدیل شود.
استقرار  داشت:  بیان  رئیس جمهور  اقتصادی  معاون 
تجهیزات هوشمند در این بندر مورد تاکید ما است و هرچه 
تورم  و  کاالها  هزینه  باشند،  پیشرفته تر  ما  بنادر  که  قدر 
ناشی از حمل ونقل کمتر می شود و مردم می توانند با ارزانی 

بیشتری، کاالهای وارداتی را خریداری کنند.
تکميلراهآهنجنوببهشمال؛

تحققرویای۲۰۰ساله
از  یکی  گفت:  چابهار-زاهدان  راه آهن  درخصوص  رضایی 
اولویت بندی  کارها  که  بوده  این  کشور  اصلی  مشکالت 
به سراسر  را  پول ساالنه ای  و درواقع یک  نمی شده است 
که  اقتصادی  امورات  از  برخی  و  می کنیم  توزیع  هزینه ها 
باید سریعا به بهره برداری برسد و آثار خود را در اقتصاد ملی 

نشان دهد، با سال ها تاخیر مواجه می شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: اکنون ارتباط شمال 
و جنوب کشور یعنی چابهار به سرخس یا بندر انزلی  و آستارا 
بسیار حیاتی است و تولید و اشتغال ما را به شدت افزایش 
می دهد؛ اما بین خاش و ایرانشهر از یکسو و بین رشت و آستارا 
اعتبار  با یک  باقی  مانده که  از سوی دیگر، دو قطعه دیگر 
متوسط می شود به سرعت این طرح را عملیاتی کرد و حتما 
در تهران این موضوع را پیگیری می کنیم که راه آهن جنوب به 

شمال که رویای ۲۰۰ساله ای است، محقق گردد.
فعالترشدنشورایهمکاریاقيانوسهند

معاون اقتصادی رئیس جمهور همچنین در بازدید از مجتمع 
داشت:  اظهار  چابهار  آزاد  منطقه  مُکران  نگین  پتروشیمی 
سیستان و بلوچستان مهم ترین استان ما در طول تاریخ انقالب 

بوده و جمعیت زیاد و مسلمانی دارد.
رضایی افزود: ظرفیت های خوبی در همسایگی این استان 
این  از  که  است  این  مردمی  دولت  برنامه  و  دارد  وجود 

ظرفیت های اقتصادی به صورت متقابل استفاده کنیم.
پاکستان  کشور  با  ما  تجارت  میزان  اینکه  بیان  با  وی 
فعالیت های  با  را  میزان  این  نمود:  اذعان  است،  پایین 
نیز  هند  اقیانوس  درخصوص  و  می دهیم  افزایش  دریایی 
ایران، پاکستان، هند و  با  باید بگوییم که رابطه مشترکی 

عمان دارد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان داشت: شورای همکاری 
اقیانوس هند را فعال تر خواهیم کرد و درواقع اقیانوس هند 
بزرگ  تمدنی  کانون های  از  یکی  می تواند  دوران  این  در 

جهان شود.
اجرایپروژهملیدرچابهار

پروژه ای  چهارده  از  یکی  گفت:  ادامه  در  رضایی  محسن 
چابهار  منطقه  همین  در  هستیم،  آنها  تصویب  درحال  که 
ببینیم  که  کرد  بررسی خواهیم  این سفر  در  و  بود  خواهد 

این مگاپروژه در چه نقطه ای و در چه ماهیتی اجرایی شود.
چابهار  در  خوبی  بسیار  زیرساخت های  اینکه  بیان  با  وی 
بتوانیم  که  است  امیدواری  جای  افزود:  است،  شده  ایجاد 
یکی از پروژه های بزرگ کشور را در همین منطقه عملیاتی 
کنیم. لوله گازی که از منطقه سیستان و بلوچستان آمده 
است و قرار بود که به عنوان پروژه صلح عبور کند، یک 
منبع بزرگ برای توسعه چابهار و سواحل مُکران به شمار 

می رود.
لزومتوجهبهصنایعپایيندستیدرچابهار

معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهار کرد: انتظار ما از منطقه 
آزاد چابهار و مجموعه پتروشیمی این است که یک مجموعه 
همراه با صنایع پایین دستی و با استفاده از آخرین فناوری ها 
و خصوصا تجاربی که در صنعت پتروشیمی کشور داریم، 
ایجاد شود و دولت از این موضوع به صورت جدی حمایت 
خواهد کرد و مصمم هستیم که کارها با سرعت بیشتری 
منطقه  این  پیشرفت  دولت شاهد  در همین  تا  انجام شود 
باشیم تا بتوانیم از تولیدات این خطه برای مصارف داخلی، 

صادرات و صنایع پایین دستی استفاده کنیم.

مشاوررئيسجمهور:
تمرکزبرجهشاقتصادیمنطقهآزادچابهارو

بهرهمندیازظرفيتهایسواحلمُکران
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاري-

صنعتي و ویژه اقتصادي با تاکید بر اینکه جهش اقتصادی 
منطقه آزاد چابهار مدنظر است، گفت: باید از ظرفیت های 
داشته  را  اقتصادی  بهره مندی  بیشترین  مُکران  سواحل 

باشیم.
رضایی  محسن  همراه  به  که  بازدیدی  طی  محمد  سعید 
معاون اقتصادی رئیس جمهور از منطقه آزاد چابهار داشتند، 
بیان کرد: منطقه آزاد چابهار هم به لحاظ لجستیکی و هم 
به لحاظ ترانزیت یکی از نقاط بسیار مهم در بحث تنها بندر 

اقیانوسی و پایتخت دریایی کشور به شمار می رود.
وی افزود: باید از این ظرفیت ها حداکثر استفاده را ببریم؛ 
پاکستان  با  را  دریایی  و  زمینی  توسعه  ظرفیت  ما  چراکه 
با  کشورهایی  از  یکی  را  پاکستان  می توانیم  که  داریم 

صادراتی باال در نظر بگیریم.
سایر  همکاری  با  امیدواریم  داشت:  اظهار  محمد  سعید 
این  در  اقتصادی  کار  مشغول  که  نهادهایی  و  دستگاه ها 

منطقه  در  را  اقتصادی  جهش  بتوانیم  هستند،  مجموعه 
چابهار رقم بزنیم.

آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  گفته  به 
باید در کنار این اقدامات  تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ، 
باشیم  داشته  هم  چابهار  مردم  وضعیت  به  ویژه ای  توجه 
بحث  در  خصوصا  مردم  بیشتر  رفاه  برای  را  برنامه هایی  و 
حاشیه نشینی خواهیم داشت و در همین سفر تصمیماتی را در 

همین موضوعات خواهیم گرفت.
آمادگیسازمانمنطقهآزادچابهارجهتاحداث

بيمارستان۵۴۰تختخوابیمنطقه
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاري-

صنعتي و ویژه اقتصادی کشور با اشاره به مشکالت متعدد 
درمانی،  و  بهداشتی  امکانات  کمبود  درخصوص  چابهار 
گفت: در صورت همکاری وزارت بهداشت، سازمان منطقه 
را  شهرستان  این  54۰تختخوابی  بیمارستان  چابهار  آزاد 

احداث می کند.
سعید محمد در جلسه کارگروه اقتصادی سیستان و بلوچستان 
که با حضور محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور در 
با  چابهار  داشت:  اظهار  برگزار شد؛  چابهار  فرمانداری  محل 
وجود داشتن موقعیت مهم اقتصادی، تجاری و گردشگری، 
بهداشتی،  موضوعات  در  الزم  زیرساخت های  نیازمند 

ساماندهی حاشیه نشینی و رفع دوگانگی مدیریتی است.
بیمارستان  احداث  با  که  داریم  را  آمادگی  این  گفت:  وی 
54۰تختخوابی چابهار، این منطقه آزاد را به هاب و مرکز 

سالمت تبدیل کنیم.
مشاور رئیس جمهور بیان داشت: اهمیت منطقه آزاد چابهار 
برای همین  و  نیست  پوشیده  بر کسی  آن  بکر  و سواحل 
سواحل  توسعه  بر  زیادی  تاکید  هم  انقالب  معظم  رهبر 

مُکران و زیرساخت های آن دارند.
سعید محمد افزود: در طول ۲ماه گذشته مسائل و مشکالت 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را پیگیری و نخستین کارگروه 
ویژه مناطق آزاد را با حضور رئیس جمهور برگزار کردیم و تاکید 
آزاد  بر اجرایی شدن کامل قوانین و مقررات مناطق  زیادی 
ازجمله ماده ۶5 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 

شده است و دستورات مهمی در این خصوص صادر گردید.
وی با اشاره به اینکه حکمرانی در مناطق آزاد دوگانه است 
و باید این مسئله هر چه سریع تر مرتفع شود تا شاهد توسعه 
بهتر مناطق آزاد در تمامی زمینه ها باشیم، افزود: مزیت هر 
یک از مناطق آزاد رقابتی و ظرفیت مهمی دارند که توجه 

به آنان می تواند ایجاد اشتغال و افزایش تولید شود.
منطقهآزادچابهاردارایمزیترقابتیمناسب

نسبتبهسایرمناطقآزاد
ویژه  و  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
اقتصادی گفت: توسعه صادرات و توجه به گردشگری مورد 
تاکید است و برنامه های مهمی در سال ۱4۰۱ برای تامین 
زیرساخت های برق، آب، راه و اینترنت و سایر موارد داریم 

و به این اهداف دست پیدا خواهیم کرد.
سعید محمد افزود: تکمیل راه آهن، جاده ها و زیرساخت ها 
می تواند به توسعه بندر چابهار کمک کند و شاهد رونق و 

ترانزیت کاال خواهیم بود.
در  آزاد  مناطق  در  داد: ۱۶۰فرصت سرمایه گذاری  ادامه  وی 
سایت دبیرخانه بارگذاری شده است و با اطالعات و آمار کامل 
در دسترس مردم قرار دارد تا شاهد سرمایه گذاری و حضور 

فعاالن اقتصادی باشیم.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-

صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان با بیان اینکه بندرشهید 
بهشتی با تکمیل راه آهن معنا پیدا می کند، خاطرنشان کرد: 
با ساخت راه آهن، این منطقه از بن بست خارج و حمل و نقل 

و ترانزیت آن رونق بیشتری پیدا می کند.

اخبار مناطق آزاد

سفر »محسن رضایی« و »سعید محمد« 
به چابهــار، پایتخت دریایی ایران

باهدفبررسیظرفيتهایاقتصادیحوزهسواحلمُکرانصورتپذیرفت:
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مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-
با استاندار آذربایجان  اقتصادی در دیدار   صنعتی و ویژه 
غربی، عمده مشکالت مناطق آزاد را عدم اجرای کامل 

ماده ۶5 احکام دائمي برنامه هاي توسعه  کشور برشمرد.
سعید محمد، بر ایجاد تعامل مطلوب میان سازمان های 
تاکید  اقتصادی  فعاالن  و  سرمایه گذاران  با  آزاد  مناطق 
کرد و گفت: بسیاری از موضوعات مطروحه در چارچوب 
اختیارات و حیطه عملکرد مناطق آزاد نیست؛ بخشی از 
دائمي  احکام  ماده ۶5  اجرای  عدم  از  ناشی  مشکالت 
برنامه هاي توسعه کشور در مناطق آزاد است؛ درحالی که 
مناطق آزاد می توانند با ارائه برخی مشوق ها، در توسعه 

اقتصادی کشور نقش پررنگ تری داشته باشند.
با  تبدیلی  صنایع  ایجاد  ظرفیت هاي  از  باید  افزود:  وي 
محوریت محصوالت کشاورزي بومي منطقه مثل سیب 

ارومیه بیشترین بهره را برد .
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-
 صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان اظهار داشت: استفاده از 
این  براي صادرات  ترکیه  و  نخجوان  مرزی  ظرفیت های 
محصوالت بومي، رونق اقتصادي براي منطقه به همراه دارد.

با  دیدار  این  نیز در  آذربایجان غربي  استاندار  همچنین، 
شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  سفر  از  قدردانی 
استان  به  اقتصادی  آزاد تجاری- صنعتی و ویژه  مناطق 
پتانسیل های  و  به ظرفیت ها  اشاره  با  غربی،  آذربایجان 
استان در حوزه های مختلف گفت: استان آذربایجان غربی 
یکی از استان های ثروتمند کشور و سرشار از نعمت های 
خدادادی است که تاکنون بهره الزم از این نعمت ها در 

جهت جهش توسعه و آبادانی استان استفاده نشده است .
محمدصادق معتمدیان در ادامه، آذربایجان غربی را یکی از 
مهم ترین و استراتژیک ترین استان های کشور معرفی کرد و 
افزود: موقعیت منحصربه فرد جغرافیایی و همسایه بودن با سه 
کشور، وجود بیشترین پایانه های مرزی، آب و خاک مناسب 
و معادن غنی و کشاورزی حاصلخیز موجب شده آذربایجان 

غربی به یکی از استان های بی نظیر کشور تبدیل شود.
استاندار آذربایجان غربي در پایان با اشاره به ظرفیت های 
منطقه آزاد ماکو به بزرگترین مناطق آزاد کشور در جهت 
فعالیت های  روان سازی  داشت:  اظهار  صادرات  افزایش 
باید جزو  گمرکی و رفع موانع موجود در روند صادرات 
اولویت های پایانه های مرزی و گمرکات به ویژه منطقه آزاد 

ماکو قرار گیرد.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالي مناطق آزاد تجاري-
صنعتي و ویژه اقتصادي در دیدار با نماینده ولی فقیه و 
امام جمعه ارومیه، با اشاره به مشکالت و مسائل مناطق 
آزاد کشور گفت: عدم اجرای حکمرانی واحد و بی ثباتی 
قوانین موجب فرار سرمایه گذاران به کشورهای همسایه 

شده است.
سعید محمد، عدم یکپارچگی مرزی و موضوعات امنیتی 
افزود:  آزاد ماکو برشمرد و  از دیگر مشکالت منطقه  را 
کشور  در  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعاالن  سرمایه گذاری 
همسایه، باعث خروج میلیاردها دالر ارز از کشور شده که 

در دیدار اخیر با رئیس جمهور نیز به آن اشاره شد  .
وی، جهش اقتصادی منطقه آزاد ماکو را در گرو حکمرانی 
دانست و  این منطقه  امنیتی  یکپارچه و حل مشکالت 
اظهار داشت:  منطقه آزاد ماکو پتانسیل و ظرفیتی بی بدیل 
در جذب سرمایه گذاران دارد که می توان از آنان در تولید،  

کشاورزی و صنایع تبدیلی بهره برد  .
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالي مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادي خاطرنشان کرد: می توان با بهره گیری کامل از 
ظرفیت های منطقه آزاد ماکو، شاهد رونق صادرات در این 

منطقه باشیم  .
همچنین، نماینده ولی فقیه و امام جمعه ارومیه نیز در این دیدار 
با تاکید بر اجرای ماده ۶5 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 
و لزوم یکپارچکی واحد مدیریتی در منطقه ازاد ماکو گفت: یکی 
از دالیل موفقیت مناطق آزاد کشورهای توسعه یافته،  اعمال 

مدیریت واحد در این مناطق است  .
حجت االسالم والمسلمین سیدمهدی قریشی، امنیتی کردن 
منطقه آزاد را مشکلی برای سرمایه گذاران دانست و افزود: 
منطقه آزاد ماکو مشکالت فراوانی دارد و متاسفانه تاکنون در 

معیشت و زندگی مردم استان نقش چندانی ایفا ننموده است  .
وی، وسعت بسیار باالی منطقه آزاد ماکو را یکی دیگر 
از مشکالت این منطقه برشمرد و اظهار کرد: به دلیل 
وسعت باالی منطقه، رفع مشکالت و ایجاد زیرساخت ها و 

پاسخگویی به مطالبات منطقه دشوار شده است  .
در  اینکه  بیان  با  ارومیه  جمعه  امام  و  ولی فقیه  نماینده 
انتخاب مدیران مناطق آزاد باید از افراد توانمند و شایسته 
برای مدیریت آن مناطق استفاده شود، بیان داشت: تعامل 
بین استاندار آذربایجان غربی و مدیریت منطقه آزاد ماکو 
باید بیش از پیش باشد؛ چراکه این دو نهاد با همراهی و 

همدلی اقدامات خوبی را می توانند انجام دهند.

عدم اجرای کامل ماده 65 احکام 
دائمی توسعه؛ از عمده ترین  

مشکالت مناطق آزاد

جهش اقتصادی منطقه آزاد 
ماکو در گرو حکمرانی یکپارچه

مشاوررئيسجمهوردردیداربااستاندار
آذربایجانغربیاظهارکرد:

مشاوررئيسجمهوردیداربانمایندهولیفقيه
وامامجمعهاروميهمطرحکرد:

و  بندری  امور  معاون  و  مدیره  هیات  عضو  افقی  امین 
حوزه خزر منطقه آزاد انزلی گفت: براساس ماده۱3 قانون 
چگونگی اداره مناطق آزاد، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی 
دارند،  اشتغال  اقتصادی  فعالیت  انواع  به  منطقه  در  که 
نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ 
پرداخت  از  به مدت ۲۰سال  در مجوز  مندرج  بهره برداری 
مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم 

معاف هستند.
دو  به  قانون  براساس  آزاد  مناطق  مالیاتی  معافیت های 
مالیات  معافیت  و  مالیات های مستقیم  معافیت  کلی  دسته 
بر ارزش افزوده تقسیم می شود ؛ همچنین بر اساس ماده 5۲ 
قانون مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی هستند؛ اما 
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی در اثنای رسیدگی 
است،  یکساله  قانونی  که  کشور  عمومی  بودجه  به الیحه 
فعاالن اقتصادی مناطق آزاد را نیز مشمول پرداخت مالیات 

بر ارزش افزوده نموده است.
وی اضافه کرد: در سال جاری ، بر اساس بند)ت( تبصره)۶( 
مشمول  آزاد  مناطق  کشور،  کل  سال ۱4۰۰  بودجه  قانون 
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند. در قانون مزبور نامی 
با  برده نشد؛ درحالی که  از مناطق ویژه در تبصره بودجه 
اجرای این بند، بنادر منطقه آزاد انزلی )مجتمع بندری انزلی 
مناطق  بنادر  سایر  همچنین  و  کاسپین(  بندری  مجتمع  و 
آزاد مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفتند 
و از طرفی باعث تبعیض بین بنادر فعال در مناطق آزاد و 

مناطق ویژه کشور گردید.
بر این اساس، بنادر مناطق ویژه مشمول معافیت مالیات بر 
ارزش افزوده در خدمات بندری و دریایی می شدند که این 
ویژه  مناطق  به  سال ۱4۰۱  پیشنهادی  بودجه  در  موضوع 

نیز تسری یافت  .
به نظر می رسد عوامل متعددی به جز افزایش درآمدهای 
دولت، در حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق 
عدم  به  می توان  را  آن  از  یکی  که  بوده اند  تاثیر گذار  آزاد 
امکان کنترل خرید و فروش کاال و اخذ مالیات بر ارزش 

از  قانونگذار  هدف  شاید  و  کرد  ذکر  شده،  ایجاد  افزوده 
تصویب این بند بیشتر در حوزه تجارت بوده باشد  .

تائيرمالياتبرارزشافزودهدرترانزیتکاالو
توسعهتجارتدربنادر

اظهار  انزلی  آزاد  منطه  خزر  حوزه  و  بندری  امور  معاون 
کرد: با توجه به قرارگیری تعدادی از بنادر شمالی و جنوبی 
کشور در محدوده مناطق آزاد و همچنین عبور کریدورهای 
ارزش  بر  مالیات  معافیت  مناطق؛  این  از  برخی  از  تجاری 
افزوده در ارائه خدمات دریایی و بندری می توانست نقش 
و  کاال  بارگیری  و  تخلیه  هزینه های  کاهش  در  بسزایی 
همچنین هزینه های ترانزیت کاال ایفا نماید؛ هزینه هایی که 
به عنوان یک مزیت رقابتی می تواند در انتخاب مسیر عبور 
کاال از ایران و یا انتخاب مسیر های جایگزین و کریدورهای 

رقیب کشورهای همسایه نقش آفرینی نماید  .
بنادر بازرگانی واقع در مناطق آزاد تجاری- صنعتی همچون 
بنادر کاسپین و انزلی در شمال و بندر خرمشهر در منطقه 
آزاد اروند و همچنین بنادر شهید بهشتی و شهید کالنتری 
ترانزیتی  و  تجاری  اقتصادی،  دروازه  عنوان  به  چابهار  در 
نمی تواند  اساسی  کاالهای  درخصوص  باالخص  کشور 
نقش  و  8۰درصدی  سهم  چراکه  باشد؛  قانونگذار  مدنظر 
بسزا و تاثیرگذار بنادر کشور در تامین کاالهای اساسی و 

ترانزیت کاال را نمی توان فراموش کرد  .

افزایشریسكسرمایهگذاریو
کاهشرغبتبهسرمایهگذاری

افزوده  ارزش  بر  مالیات  معافیت  و  مالیاتی  معافیت های 
یکی از مشوق های سرمایه گذاری در مناطق آزاد به شمار 
می رود که حذف بدون پیش بینی و ناگهانی این معافیت ها، 
میزان هزینه ها  بر اساس  آزاد که  مناطق  اقتصادی  فعاالن 
جدی  چالش  با  را  کرده اند  قیمت گذاری  و  برنامه ریزی 
با سیاست تسهیل  این موضوع مغایر  مواجه می نماید، که 

فرآیند های کسب و کار در مناطق آزاد است  .
آزاد  برنامه ریزی های سرمایه گذاران در مناطق  به  با توجه 
و مزیت های رقابتی این مناطق نسبت به سرزمین اصلی، 
بسیاری از تجار، سرمایه گذاران خارجی و یا سرمایه گذاران 
داخلی که قصد سرمایه گذاری در کشور دیگری را داشته اند ؛ 
سرمایه گذاری  مناطق  این  در  و  مراجعه  آزاد  مناطق  به 
نموده اند. دو فاکتور اصلی به عنوان مزیت در مناطق آزاد 
کاهش  در  مستقیم  صورت  به  که  کند  می  نقش آفرینی 
هزینه های تولید و خدمات موثر می باشند؛ یکی معافیت ها 

گمرکی )که یک درصد آن مالیات ارزش افزوده می باشد( و 
دیگری معافیت ۲۰ساله مالیات بر درآمد می باشد. با حذف 
اقتصادی  پیش بینی های  کلیه  بر  افزوده،  ارزش  بر  مالیات 
گمرکی  معافیت  و  مالیات  میزان  در  که  سرمایه گذاری  و 
نقطه  مالی همچون  برآوردهای  نتیجه  در  و  گذاشته  تاثیر 
سربه سر و سود پروژه های سرمایه گذاری گذشته در مناطق 
آزاد را تحت  الشعاع قرار داده است، به طوری که بروز نوعی 
بی اعتمادی به دلیل تغییر شرایط قانونی در سرمایه گذاران 

داخلی و خارجی مشهود می باشد.
بنادر  در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران  در  موضوع  این 
با    BOT صورت به  که  اپراتورهایی  نیز  و  آزاد  مناطق 
و  نمودند  سرمایه گذاری  به  اقدام  مناطق  سازمان های 
ایشان  زیان  و  سود  تراز  و  سرمایه گذاری  میزان  براساس 

قرارداد منعقد گردید، اثرگذار است.

کریدورهایوکشورهایرقيبدر
حوزهتجارتوترانزیت

عضو شورای لجستیک مناطق آزاد افزود: با توجه به راهبرد 
کشورهای  با  اقتصادی  روابط  توسعه  در  سیزدهم  دولت 
عبوری  تجاری  کریدورهای  رقابت پذیری  لزوم  و  همسایه 
از کشور با کریدورهای رقیب، کاهش هزینه ها می تواند در 
این مسیر به خوبی نقش آفرینی کند؛ درحالی که در مناطق 
آزاد کشورهای ترکیه، گرجستان و قزاقستان معافیت دائمی 
آزاد  منطقه  است.  حاکم  افزوده  ارزش  و  درآمد  بر  مالیات 
بندر صالصه عمان، معافیت دائمی مالیات بر درآمد و در 
منطقه آزاد جبل علی معافیت 5۰ساله شرکت ها از مالیات بر 
درآمد وجود دارد که تمامی این موارد با نگاهی توسعه ای و 

تشویقی به سرمایه گذاران اعطا می شود.

گسترشتجارتباکشورهایعضواتحادیه
اوراسياوسازمانهمکاریهایشانگهای

کرد:  خاطرنشان  انزلی  آزاد  منطقه  اوراسیای  میز  دبیر 
و  سازمان ها  در  عضویت  در  کشور  سیاست های  براساس 
اتحادیه های اقتصادی به منظور افزایش درآمدهای حاصل 
از صادرات غیرنفتی و قراردادهای تجاری و سیاسی ۲5 و 
۲۰ساله جمهوری اسالمی ایران با دو کشور چین و روسیه 
و موقعیت ژئوپلیتیک مناطق آزاد انزلی و چابهار در توسعه 
با کشورهای هدف؛  توسعه کریدورهای تجاری  تجارت و 
تا  گردیده  باعث  افزوده  ارزش  بر  مالیات  معافیت   عدم 
پیش بینی هزینه ها و رقابت با مسیر های جایگزین خارجی 

را تحت الشعاع قرار دهد.

کاهشروندساختوتجهيز
زیرساختهایلجستيکی

از  نیز  و  تجارت  توسعه  اهرم های  از  یکی  افقی،  امین 
لجستیکی  زیرساخت های  را  اقتصادی  دیپلماسی  قوای 
دانست که می تواند در کاهش زمان ترانزیت و تخلیه و 
تولید  نهاده های  و  اساسی  کاالی  ورود  و  کاال  بارگیری 

باشد.  تاثیر گذار 
اشتغال  ایجاد  با هدف جذب سرمایه گذار ،  که  آزاد  مناطق 
گردیده اند،  تشکیل  عمرانی  زیرساخت های  توسعه  و  مولد 
تجارت  و  کار  و  رونق کسب  در جهت  اخیر  سال های  در 
لجستیکی  ظرفیت های  تکمیل  در  توجهی  قابل  اقدامات 
سرمایه گذاری   به  می توان  بین  آن  از  که  نموده اند  خود 
کاسپین  بندری  مجتمع  ساخت  چابهار،  بندر  در  هندی ها 
و طرح توسعه مجتمع بندری انزلی و اتصال ریل به بندر 
افزایش  اما  نمود.  اشاره  انزلی  آزاد  منطقه  در  کاسپین 
مناطق  این  بنادر  در  افزوده  ارزش  از  ناشی  هزینه های 
تکمیل  و  سرمایه گذاری  به  میل  و  توسعه  روند  می تواند 

پروژها را کاهش دهد.
خاتمه  انزلی  در  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  عضو 
تولید  تسهیل  در  قانونگذار  هدف  توجه  با  داشت:  اظهار 
آزاد  مناطق  رسالت  اینکه  به  نظر  و  کشور  در  تجارت  و 
بهبود فضای کسب و کار می باشد؛ رفع موانع تولید بیش 
از ۱۲۰۰واحد تولیدی و موانع گسترش تجارت در بنادر 
مناطق آزاد را می توان از اهداف کالن توسعه اقتصادی 

برشمرد.  کشور 
ارزش  بر  مالیات  قانون  ابالغ  به  توجه  با  دیگر  سویی  از 
افزوده در سال جاری، امید است با رفع موانع ایجاد شده، 
عنوان  به  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعالین  انگیزه  و  آرامش 

پیشران و موتور محرکه اقتصاد کشور افزایش یابد  .

بررسیتبعاتعدمشمولمالياتبرارزشافزودهبرکارکردبنادرمناطقآزادکشور:

حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده، عامل کاهش رونق تجارت و توسعه مناطق آزاد
گزارش:
امينافقی

عضوهياتمدیرهومعاونامور
بندریوحوزهخزرمنطقهآزادانزلی
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قشم

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

 اهمیت استراتژیک تبدیل جزیره قشـم
به هاب نفت و انرژی کشور

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با اصحاب رسانه و فعاالن فضای مجازی جزیره تصریح کرد:

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در بازدید از پروژه های در دست اجرا جزیره تاکید کرد:

سرپرست سازمان منطقه ازاد قشم در دومین نشست ستاد خدمات سفر قشم اظهار داشت:

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با مدیران اقتصادی سازمان مطرح کرد:

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در ادامه بازدیدهای خود از طرح های 
اجرا شده و پروژه های در دست اجرا در جزیره قشم، از اسکله گردشگری، 
مجتمع فرهنگی دارالقران و محل احداث بیمارستان 24تختخوابی شهر 
طبل بازدید و با اعضای شورای اسالمی و شهردار این شهر دیدار و در 

محفل انس با قران در این شهر شرکت نمود.
افشار فتح الهی در این بازدیدها که جمعی از معاونان، مشاوران و مدیران 

سازمان منطقه آزاد قشم وی را همراهی می کردند، از ظرفیت های 
مختلف این شهر ازجمله ظرفیت های گردشگری به عنوان نعمت های 
خدادادی یاد کرد و گفت: شهر طبل نیز مانند اکثر نقاط دیگر جزیره 
قشم، ظرفیت های خدادادی فراوانی دارد که اگر بهره برداری مناسب 
از این نعمت های خدادادی شود، هم برای مردم تولید ثروت می شود و 

هم برای جوانان اشتغال زایی خوبی صورت می گیرد  .
وی در اثنای بازدید از اسکله گردشگری طبل، بر حمایت سازمان 
منطقه آزاد قشم از طرح های گردشگری در جزیره قشم ازجمله طبل 
تاکید کرد و افزود: با این ظرفیت های سرشار از مواهب خدادادی 
ازجمله جنگل حرا، سواحل بکر و فرهنگ غنی مردم این منطقه، 
بخش خصوصی نیز حتما در این طرح ها سرمایه گذاری خواهد کرد.

براساس این گزارش، افشار فتح الهی در این بازدید، بر ضرورت 
کار مشترک سازمان منطقه آزاد قشم و شهرداری طبل در جهت 

ارتقاء کیفیت زندگی مردم این شهر و همچنین افزایش درآمد 
برای این شهرداری تاکید نمود.

بنا بر این گزارش، سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در بازدید از 
محل احداث بیمارستان 24تختخوابی طبل، با بیان اینکه قبل از 
شروع به ساخت این بیمارستان، طرح جامع شهر طبل باید تهیه و به 
تصویب سازمان برسد، خواستار توجه دقیق به شرایط زیست محیطی 
این منطقه شد و گفت: وجود جنگل های حرا در جوار این شهر یک 
سرمایه بی بدیل است که خود شهروندان طبل قبل از هر شخص 

دیگر باید برای حفاظت از محیط زیست اینجا بکوشند.
فتح الهی همچنین در محفل انس با قرآن در مسجد جامع طبل 
حضور یافت و طی سخنانی گفت: خداوند  را شاکرم که این جلسه 

معنوی به دست توانمند نیروهای نظامی برگزار می شود.
نظامی  نیروهای  با  را  نظامی کشورمان  نیروهای  تفاوت  وی 

دشمنان محشور بودن نیروهای نظامی ما با معنویات  دانست و 
افزود : نیروهای نظامی ما در جنگ تحمیلی به پشتوانه معنویات 

سربلند بیرون آمدند و الگویی موفق در دنیا شدند.
مقدس  لباس  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست  گفته  به 
نظامیان ما، به همان اندازه که در دل دشمنان هراس ایجاد 

می کند، به دل مردم ایران آرامش می بخشد.
فتح الهی، جزیره قشم را نمونه ای موفق از همدلی و همزیستی 
شیعه و اهل سنت در کشور خواند و یادآور شد: امروز در قشم 
و  با همدلی  و  در دست هم  تشیع دست  اهل  و  اهل سنت 

همکاری برای توسعه و پیشرفت این جزیره تالش می کنند.
گفتنی است، محفل انس با قرآن با حضور قاریان اهل سنت و اهل 
تشیع قشم، علمای شیعه و سنی، فرماندهان نظامی و مسئوالن و اقشار 
مختلف مردم قشم در مسجد جامع شهر طبل جزیره قشم برگزار شد.

دومین نشست اعضای ستاد خدمات سفر قشم به ریاست افشار 
فتح الهی سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم و با حضور همه اعضای 

این ستاد در مرکز بین المللی رشد قشم برگزار شد.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در آغاز این نشست با تاکید بر 
ضرورت همگرایی و همکاری همه دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی 
و عمومی جهت ارائه خدمات بهینه به گردشگران جزیره گفت: همه 
دستگاه های مسئول در سطح جزیره قشم شامل فرمانداری، ادارات 
دولتی، شهرداری ها و نهادهای قضایی، نظامی، انتظامی و امنیتی باید 
در کنار سازمان باشند تا از گردشگران و مسافران عزیز به بهترین نحو 

در این جزیره میزبانی کنیم.
افشار فتح الهی با اشاره به اینکه پس از دو سال که بحران کرونا 
حجم سفر به قشم را کم کرد، امسال با انباشت تقاضای سفر روبه رو 
خواهیم شد و باید برنامه ریزی متناسب با این شرایط داشته باشیم، 

افزود: ما باید قبول کنیم به رغم کارهای زیادی که در حوزه تردد 
مسافران و گردشگران در قشم انجام شده است، در سه مبادی 
ورودی جزیره شامل اسکه ذاکری، اسکله های الفت و پهل و 
فرودگاه بین المللی قشم مشکل داریم که باید در این ستاد هرچه 

زودتر مشکالت این مبادی ورودی مرتفع شود.
وی با اشاره به اینکه برای حل بنیادی این مشکالت به طور قطع 
طرح های بزرگ زیربنایی از سوی سازمان منطقه آزاد قشم اجرا 
برای  فوری  اجرای طرح های عملیاتی  بر ضرورت  خواهد شد؛ 
ایمن سازی جاده ها و اسکله ها تاکید کرد و اظهار داشت: در اولین 
گام، کارگروهی مشتمل بر معاونت عمرانی سازمان، اداره راه و 
شهرسازی شهرستان و پلیس راه قشم تشکیل و برای ایمن سازی 
و استانداردسازی نقاط حادثه خیز در جاده های جزیره اقدام و د رطول 

یک ماه آینده به اتمام برسد. 

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم همچنین وجود نواقص در 
خدمات رسانی به گردشگران و مسافران در اسکله های پهل و الفت 
را قابل قبول ندانست و با اشاره به اینکه شرکت توسعه و مدیریت 
بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم مسئول مستقیم این دو اسکله است، 

خواستار رفع فوری این نواقص شد.
براساس این گزارش، موضوع افزایش نرخ کرایه شناورها هم از دیگر 
مباحث مطروحه در دومین نشست اعضای ستاد خدمات سفر منطقه 
آزاد قشم بود که افشار فتح الهی سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم 
این افزایش را در مقطع زمانی فعلی مناسب ندانست و مخالفت خود 
را با افزایش نرخ کرایه شناورها برای شهروندان قشم و قشموندان 

اعالم نمود.
منطقه  سازمان  مدیران  و  مشاوران  معاونین،  است،  گفتنی 
آزاد قشم و مسئوالن و نمایندگان ادارات و نهادهای مختلف 

شهرستان قشم نیز به تناسب وظایف و مسئولیت های خود در 
ستاد خدمات سفر قشم، نقطه نظرات خویش را در این نشست 

مطرح کردند.

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم گفت: باید با چابک سازی 
توانمندسازی  برای  را  زمینه  اضافی،  فرآیندهای  حذف  و 
زنجیره اقتصادی در تمام بخش های جزیره قشم متناسب با 

ظرفیت های موجود فراهم نمود.
افشار فتح الهی در دیدار با معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد 
قشم و مدیران این معاونت، اظهار کرد: ایجاد توسعه اقتصادی 

متوازن و پایدار در جزیره قشم، ماموریت اصلی معاونت اقتصادی 
و سرمایه گذاری این سازمان است.

وی با اشاره به ظرفیت های اقتصادی فراوان موجود در جزیره 
قشم تصریح کرد: باید با هدفگذاری و برنامه ریزی صحیح، زمینه 
را برای حضور سرمایه گذاران فراهم کرده و این منطقه برای 

انجام فعالیت های بزرگ اقتصادی آماده شود.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم، معاونت اقتصادی را قلب توسعه 
اقتصادی سازمان دانست و افزود: وجود محرومیت در بخش هایی از 
جزیره، باعث شرمندگی ما در مقابل مردم است و باید با تمام توان در مسیر 

توسعه همه جانبه اقتصادی جزیره قشم و بهره مندی مردم فعالیت کنیم.
سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاونت  فتح الهی؛  گفته  به 
مردم  با  نزدیکی  و  ارتباط مستقیم  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
در مسیر پیشرفت جزیره دارد و باید شاهد رشد اقتصادی با 

سیاستگذاری های این معاونت در جزیره باشیم.

وی بر لزوم برنامه ریزی جهت توسعه پایدار و متوازن قشم با 
استفاده از ظرفیت های خدادادی تاکید کرد و گفت: اگر معاونت 
نشان دهنده  باشد،  داشته  خوبی  و  شفاف  عملکرد  اقتصادی 

حرکت مثبت مجموعه سازمان منطقه آزاد قشم است.
ظرفیت های  به  اشاره  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
خوب اقتصادی موجود در بندر شهید رجایی بیان کرد: باید با 
برنامه ریزی، از ظرفیت اراضی سازمان منطقه آزاد قشم در بندر 
شهید رجایی بیش از پیش در حوزه منابع درآمدی بهره مند شد.

بررسی  جهت  شرکت ها،  ثبت  اداره  به  ادامه  در  فتح الهی 
شرکت هایی که وجود خارجی و فعالیت رسمی و دفتر فعال در 
جزیره ندارند، جهت ساماندهی و شناسایی و ابطال مجوزهای 

شرکت های صوری، دستورات ویژه ای صادر کرد.
وی تصریح کرد: در حوزه صنعت نیز نیازمند فعالیت هدفمند 
از  حمایت  و  تولید  موانع  رفع  با  بتوانیم  تا  هستیم  بیشتری 

کارآفرینان و تولیدکنندگان شرایط صنعتی جزیره را با توجه به 
ظرفیت ها و امکانات موجود بهبود بخشیم.

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم، حوزه صنایع دریامحور و بویژه شیالت 
و پروش آبزیان را دارای اهمیت ویژه دانست و اظهار کرد: در حوزه 
پرورش میگو باید به سمت حمایت از واحدهای متراکم و فوق متراکم 
حرکت کنیم و با توجه مالحظات زیست محیطی فعالیت ها را انجام دهیم.

فتح الهی در ادامه تاکید کرد: تهیه و تدوین بسته های اقتصادی و 
سرمایه گذاری از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در منطقه جهت 
معرفی و جذب سرمایه گذاران واقعی و اطالع رسانی به صورت واقعی 

و قابل اعتماد، یکی از اولویت های سازمان منطقه آزاد قشم است.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان نمود: تولید ثروت، 
توسعه صادرات، اشتغال زایی و ایجاد توسعه متوازن و پایدار مهم ترین اهداف 
تشکیل مناطق آزاد بوده و ما باید در سازمان منطقه آزاد قشم با حمایت 

از سرمایه گذاران و رفع موانع حضور آنها، این هدف ها را دنبال نماییم.

بازآفرینی برند قشم با همراهی رسانه ها در سطح منطقه ای و ملی بازآفرینی برند قشم با همراهی رسانه ها در سطح منطقه ای و ملی 

تولید ثروت و اشتغال زایی با بهره برداری از ظرفیت های خدادادی جزیره قشمتولید ثروت و اشتغال زایی با بهره برداری از ظرفیت های خدادادی جزیره قشم

ارائه خدمات مطلوب به گردشگران با همگرایی همه دستگاه ها و نهادهای جزیره قشمارائه خدمات مطلوب به گردشگران با همگرایی همه دستگاه ها و نهادهای جزیره قشم

چابک سازی و اصالح فرآیندهای زائد؛ زمینه ساز توسعه اقتصادی جزیره قشمچابک سازی و اصالح فرآیندهای زائد؛ زمینه ساز توسعه اقتصادی جزیره قشم

افشار فتح الهی سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم با شیخ 
عبدالرحیم خطیبی امام جمعه اهل سنت شهر قشم دیدار و 

در مورد خواسته ها و مشکالت مردم جزیره گفت وگو کرد.
وی با اشاره به همگرایی حاکم در جزیره بین شیعه و سنی، 
این تعامل را الگویی از وحدت در سطح کالن دنیای اسالم 
دانست و بیان داشت: جریان فعالیت های اقتصادی بین مردم 
جزیره که ترکیبی از اقوام مختلف هستند و تداوم زندگی آرام 
و صلح حاکم بر شیعه و سنی در قشم، نمونه ای مثال زدنی از 

وحدت زیر چتر نظام جمهوری اسالمی ایران است.
فتح الهی همچنین بر لزوم برنامه ریزی مدون برای توسعه 
برای  بسیاری  برنامه های  افزود:  و  کرد  تاکید  قشم  پایدار 
کمک به رشد جامع و پایدار این منطقه در دست طراحی 
است که محور اصلی آن، خواسته های مردم و کمک به 

توسعه زیرساخت های اساسی و عمده خواهد بود.
وی در این جلسه بر حل مشکل آب به عنوان یک خواسته 
در دولت مردمی،  و گفت:  اشاره کرد  به حق مردم جزیره 
اقدامات باید برای مردم و در راستای احقاق خواست ها و 

حقوق آنان برنامه ریزی و اجرایی شود  .
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم، نگاه باال به پایین برخی 
مسئوالن را زیرسوال برد و عنوان داشت: کنار مردم بودن، 

راه حل اصلی برای پایان دادن به مشکالت جامعه است.
براساس این گزارش، در این جلسه شیخ عبدالرحیم خطیبی 
امام جمعه اهل سنت شهر قشم به بیان برخی از نقطه نظرات 

و خواسته های مردم جزیره پرداخت.
همچنین، سیدمحمد حسینی معاون توسعه مدیریت سازمان 
منطقه آزاد قشم نیز از آمادگی کامل برای اجرایی کردن 
توسعه  به  این سازمان، جهت کمک  دستورات سرپرست 

پایدار و همه جانبه جزیره خبر داد.

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی به مناسبت بزرگداشت دومین 
سالگرد شهادت شهید سردار حاج قاسم سلیمانی با حضور 
افشار فتح الهی سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم, حجت 
االسالم غالمرضا حاجبی امام جمعه شهرستان و سرهنگ 
فعاالن  از  جمعی  و  قشم  سپاه  فرمانده  امیری کیا  حجت 
حوزه های مختلف فرهنگی، بسیج و سپاه قشم برگزار گردید.

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در این جلسه اظهار کرد: 
شهید  بزرگداشت  برای  ستادی  چنین  در  خدمت  فرصت 
بزرگی مانند سپهبد سلیمانی، توفیقی است که حاضران در 

این جمع باید قدر و ارزش آن را بدانند.
افشار فتح الهی ادامه داد: شهید سلیمانی در جهان اسالم و سراسر 
دنیا شخصیت خاص و دارای جایگاه ویژه ای بود و در مراسم 
یادبود این شهید جلیل القدر عالوه بر بحث های اجرایی، باید به 
موضوعات محتوایی متناسب با شخصیت وی نیز پرداخته شود.

وی تصریح کرد: مراسم یادبود دومین سالگرد شهادت شهید 
سپهبد سردار حاج قاسم سلیمانی با هم افزایی بخش ها و 
کمیته های مختلف و همراهی گروه های مردمی با تمرکز 
بر اجرای برنامه های نو و مردمی جهت استفاده و بهره مندی 

تمام ساکنان جزیره قشم برگزار خواهد شد.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان کرد: 
برای برگزاری باشکوه تر این مراسم، باید از ظرفیت شوراهای 
اسالمی شهرها و روستاهای جزیره، بخشدارها، شهردارها و 

دهیاران استفاده نمود.
براساس این گزارش، امام جمعه شهرستان قشم نیز در این 
جلسه اظهار کرد: باید قدر فرصت پیش آمده جهت انجام 
خدمت در مراسم یادبود سردار دل ها، شهید قاسم سلیمانی را 
بدانیم و با سرعت و دقت بیشتر برای برگزاری باشکوه این 

مراسم تالش کنیم.
برگزاری  کرد:  تصریح  حاجبی  غالمرضا  االسالم  حجت 
مراسم یادواره شهدا، برپایی موکب، دیدار با خانواده شهدا 
و ایثارگران، تهیه و توزیع بسته های فرهنگی در تمام نقاط 
جزیره مهم ترین بخشی از برنامه های پیش بینی شده در ایام 

برگزاری یادبود شهید سپهبد قاسم سلیمانی می باشد.
همچنین، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم نیز در این 
جلسه گفت: جهت برگزاری باشکوه مراسم یادبود دومین 
کمیته های  از  متشکل  6کمیته  سلیمانی،  شهید  سالگرد 
امنیت، تشریفات، اجرایی، فرهنگی، اطالع رسانی و تبلیغات و 

بانوان تشکیل و مشغول برنامه ریزی هستند.
سرهنگ حجت امیری کیا افزود: همچنین طبق پیش بینی های 
صورت گرفته، به دنبال اجرای دومین جشنواره رسانه ای حاج 

قاسم سلیمانی در دی ماه سال جاری هستیم.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم در پایان اظهار کرد: 
برنامه متفاوت و مختلفی از سوی سپاه برای اجرا در دومین 
سالگرد شهادت سپهبد قاسم سلیمانی پیش بینی شده که با 

حضور مردم به صورت باشکوه تر برگزار خواهد شد.

آب  مشکل  حل  گفت:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
مهم ترین اولویت برنامه های سازمان منطقه آزاد قشم جهت رفع 
برنامه ریزی صورت  آن  برای  و  است  نقاط مختلف جزیره  نیاز 

گرفته است.
افشار فتح الهی در نشست با اصحاب رسانه و فعاالن فضای 
احداث  بر  تامین آب  تقدم  بر  تاکید  با  مجازی جزیره قشم، 
به  باید  اینها  از  زودتر  کرد:  اظهار  جزیره  در  اتوبان  و  جاده 
این  در  اگر  و  می شد  ورود  جزیره  آب  مشکل  رفع  مسئله 
مردم می رسید،  به دست  آب  جاده،  احداث  به  جای  سال ها 

اقدام پسندیده تری بود.
وی تصریح کرد: پل خلیج فارس پس از آب، مهم ترین مطالبه ای 
است که با تحقق آن شاهد توسعه جزیره خواهیم بود و اقدامات 
مناسبی نیز در این زمینه انجام شده که امیدواریم پس از به نتیجه 
رسیدن مذاکرات با پیمانکار و آغاز مراحل اجرا، تا سه سال آینده این 

پل مورد بهره برداری قرار گیرد.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به ظرفیت های بانکرینگ 
قشم و امکان پهلوگیری کشتی ها، ادامه داد: وجود این پتانسیل ها، 
ضعف های  برخی  دلیل  به  متاسفانه  که  است  خدادادی  امکانی 
مدیریتی از آن استفاده نشده و با برخی اصالحات و برنامه ریزی 
می توان در راستای توسعه، صادرات و همچنین تولید ثروت از آنها 

استفاده کرد.
به گفته فتح الهی؛ بروکراسی و روند طوالنی برخی فرآیندهای 
اداری در مجموعه منطقه آزاد قشم در مواردی می تواند باعث 
فساد شود که با برنامه ریزی صورت گرفته، کوتاه کردن فرآیندها 
قرار  دستورکار  در  سیستم  اصالح  با هدف  آنها  شفاف سازی  و 

گرفته است.

برنامه ریزی جهت احیای برند قشم
و  ملی  سطح  در  برتر  برندی  به  باید  قشم  اینکه  بیان  با  وی 
بین المللی تبدیل شود، افزود: باید نام قشم را بازآفرینی کنیم و با 
ایجاد زیرساخت های راه، انرژی و حمل و نقل بتوانیم جایگاه خود را 
در عرصه های مختلف بازتعریف کنیم و برای این موضوع نیازمند 

برنامه های کوتاه، میان و بلندمدت هستیم.
بازوی  عنوان  به  رسانه ها  از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
قدرتمند و پل ارتباطی مردم و مسئوالن نام برد و تصریح کرد: 
و  خود  علمی  آموزه های  افزایش  با  باید  قشم  رسانه ای  فعاالن 
ارتقا سطح آگاهی از ظرفیت های این جزیره، در برندسازی قشم 
نقش آفرینی کنند و سازمان منطقه آزاد قشم نیز برای ارتقا دانش و 

تجربه رسانه های جزیره از هیچ کمک فروگذار نخواهد کرد.
فتح الهی اظهار کرد: در هر نقطه ای ممکن است برخی کمبودها 
وجود داشته باشد و یا اتفاقات ناگوار رخ دهد، اما در قشم ظرفیت ها و 
امتیازهای بی شماری وجود دارد که تاکنون به صورت درست معرفی 
نشده و مهم ترین سرمایه این جزیره، مردمان آن هستند که میزبانی 
از گردشگران و مسافران را برعهده دارند و حضور آنان به این جزیره 

معنا می دهد.

فرصت های بی شمار سرمایه گذاری در جزیره
وی همچنین از نیاز ایجاد اطالعات برای نحوه سرمایه گذاری گفت 
و افزود: فرصت های زیادی برای سرمایه گذاری در قشم وجود دارد و 
سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری نیازمند اطالعاتی هستند که باید به 
صورت مشخص در اختیار آنان قرار داده شود تا با اطمینان خاطر، زمینه 

جلب حداکثری آنها در بخش های مختلف فراهم آید.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در ادامه با تاکید بر ضرورت 

ارتقای سطح بهداشت و درمانی قشم در ابعاد کمی و کیفی، استفاده 
از ظرفیت های مردمی و توان بخش خصوصی برای احیای مراکز 

درمانی و بیمارستان های جزیره را مورد نیاز دانست.
فتح الهی با اشاره به فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل عمومی قشم، از توافق 
اولیه به منظور در اختیار گذاشتن خودروهای دپو شده در گمرکات کشور 

برای نوسازی ناوگان مناطق آزاد کشور خصوصا قشم خبر داد.
وی همچنین از رایزنی به منظور راه اندازی خطوط هوایی در مسیرهای 
عمان و نجف گفت و افزود: در این باره با شرکت قشم ایر مذاکراتی انجام 

شده و امیدواریم به زودی شاهد راه اندازی این خطوط باشیم.

جای خالی اتحادیه های صنفی در قشم
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم به مشکل گرانی میوه در قشم 
اشاره کرد و عنوان نمود: متاسفانه قیمت میوه و تره بار در قشم نسبت 
به بندرعباس هم بسیار باالست و مردم از این اختالف زیاد قیمت ها رنج 
می برند و یکی از مهم ترین دالیل این اختالف فاحش قیمت ها به نبود 
اتحادیه برای صنوف مختلف ازجمله میوه و تره بار مربوط می شود و به 

همین دلیل هیچ نظارتی روی قیمت ها وجود ندارد.
استان  صمت  کل  اداره  مسئوالن  با  کرد:  خاطرنشان  فتح الهی 
هرمزگان برای کنترل قیمت ها با راه اندازی اتحادیه تمام صنوف 
مذاکرات مثبتی داشته ایم و با این اقدام درنظر داریم اتحادیه ها را به 

عنوان بازوی حمایتی دولت، یاری کنیم.
وی با بیان اینکه تالش می شود تا فعالیت اسکله الفت به صورت 
شبانه روزی شود، افزود: همچنین ایجاد خط تردد ویژه بومیان جزیره 
قشم نیز پیش تر به عنوان یک مطالبه درخواست شده بود که این 
امر نیز محقق می شود و البته تردد همه ساکنان و معافیت قشموندان 

از عوارض تردد نیز پیگیری خواهد شد  .

ایجاد کمپ ورزشی استاندارد در قشم
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم گفت: با توجه به اقدامات انجام 
مسافران  و  تماشاگران  مدیریت  بحث  در  قشم  مشارکت  شده، 
جام جهانی و حواشی این رویداد خاص ورزشی قطعی است. البته با 
رایزنی هایی که با یکی از باشگاه های ورزشی انجام شده، یکسری 
از امکانات ورزشی نیز به روزرسانی می شود و کمپ ورزشی استاندارد 

در قشم ساخته می شود.
فتح الهی ادامه داد: البته مذاکرات نهایی این بحث در حال انجام است 
که سعی می شود با انجام آن در موضوع جام جهانی امکان استفاده 
وجود داشته باشد. همچنین طی هفته های گذشته برگزاری برخی 
رویدادهای ورزشی در سطح ملی و حضور چند تیم ملی در قشم 
اتفاق افتاده و ایجاد این کمپ پس از جام جهانی نیز می تواند میزبان 

تیم های ملی در قشم باشد.

زیان مردم قشم از دوگانگی مدیریت
در حوزه  از مشکالتی که  ناشی  زیان  و  داشت: ضرر  اظهار  وی 
دوگانگی مدیریتی رخ می دهد، بر دوش مردم است که باید برای 

رفع هرچه بیشتر آن تالش کرد.
سرپرست سازمان منطقه آزاد در پایان با اشاره به دیدار با شورا و 
شهردار قشم خاطرنشان کرد: وظایف و ارائه خدمات در این دیدار 
تقسیم بندی شد و اتفاقات مشابهی با سایر شهرداری ها در جزیره 

رخ خواهد داد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم گفت: انجام پروژه های 
صنعتی و اقتصادی به ویژه در حوزه نفت و انرژی باید 
با حفظ ضوابط محیط زیستی و رعایت پیوست های 

گردشگری و اجتماعی جزیره قشم اجرایی شود.
افشار فتح الهی در بازدید از برخی پروژه های حوزه 
نفت و انرژی منطقه آزاد قشم که با حضور جمعی 
از معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد قشم برگزار 
شد، بر لزوم توسعه فعالیت های اقتصادی با در نظر 

گرفتن ظرفیت های منطقه تاکید کرد.
بازدیدها، تبدیل شدن قشم به هاب  وی در این 
نفت، فرآورده های نفتی و انرژی جهت ذخیره سازی 
استراتژیک  از نظر  را  این محصوالت  و صادرات 

برای کشور دارای اهمیت باالیی دانست.
به گفته سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم ؛ استفاده 
از توانمندی مهندسان و نیروی انسانی متخصص 

پروژه های  از  بهره برداری  و  راه اندازی  در  داخلی 
حوزه نفت و انرژی قشم، نشانه پیشرفت روز افزون 
کشور در حوزه های مهم و کالن اقتصادی می باشد.

انتقال  خط  احداث  موضوع  کرد:  بیان  فتح الهی 
محصوالت و فرآورده های نفتی از پایانه نفتی دیرستان 

جهت صادرات، باید در اولویت برنامه ریزی ها باشد.
وی در جریان بازدیدهای صورت گرفته، بر لزوم 
تولید محصوالت با کیفیت باال و در راستای کاهش 
آلودگی های محیط زیستی در منطقه و همچنین 
فعالیت های  از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  حمایت 
اشتغال  و  متوازن  توسعه  ایجاد  جهت  اقتصادی 

پایدار در جزیره تاکید نمود.
همچنین  قشم   آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
در حاشیه برنامه های خود، در بازدیدی سرزده از 
محل احداث پارکینگ  در اسکله گردشگری کندآلو، 

دستورات ویژه ای جهت تسریع فرآیند عمرانی و 
ساماندهی این محل صادر کرد.

بهسازی  و  ساماندهی  نمود:  عنوان  فتح الهی 
جهت  قشم  جزیره  گردشگری  نقاط  وضعیت 
ارائه خدمات مناسب به گردشگران باید با سرعت 

اجرایی شود.
منطقه  سازمان  سرپرست  گزارش،  این  براساس 
و  معاونان، مدیران  از  به همراه جمعی  آزاد قشم 
حوزه  پروژه های  برخی  از  سازمان  این  مشاوران 
نفت و انرژی فعال در جزیره شمال محل پروژه 
شرکت صنایع پتروشیمی بین الملل قشم )کیپکو(، 
سایت پایانه نفتی دیرستان شرکت سرمایه گذاری 
نفت قشم، محوطه پیش بینی شده جهت احداث 
هاب پتروشیمی سلخ، اسکله نفتی حرا و پاالیشگاه 
نفت فوق سنگین پارس بهین پاالیش بازدید کردند.
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