
سرمقاله

حذف مزیت های رقابتی با لغو مشوق های مناطق آزاد
همانگونه که مستحضرید در هیچ یک از مناطق آزاد دنیا از فعالین اقتصادی با هر نوع فعالیت به دلیل خارج 
بودن محدوده مناطق از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی ، هیچ گونه مالیات و به ویژه مالیات بر ارزش افزوده 
دریافت نمی شود و با وضع برخی عوارض جایگزین توسط خود سازمان های اداره کننده که مطابق قانون 
خودگردان بوده و فاقد بودجه دولتی هستند ، ارتباط آنان را با حاکمیت سرزمین اصلی در کلیه شاخص ها 
به استثنای موارد دفاعی و امنیتی قطع می نمایند که این امر در قوانین مناطق آزاد و برنامه های توسعه ای 
کشور )ماده ۶۵ احکام دائمی ( نیز درج شده و برابر ماده )یک( قانون مناطق آزاد ، قاعدتا فعالیت های صنعتی ، 
تجاری و خدماتی در این محدوده می بایستی با تسهیل گری و کمترین تکالیف به ویژه برخالف رویه های 

جاری در سرزمین اصلی همراه باشد.
متاسفانه بنا به اطالعات و گزارشات خالف واقع ارائه شده توسط برخی معاندین مناطق و همراهی 
برخی جوامع دانشگاهی آرمان گرا مستقر در مراکز پژوهشی مجلس و شورای نگهبان به مسئولین 
ارشد نظام به ویژه اعضای شورای محترم نگهبان طی سالیان گذشته ، در انتهای سال ۱۳۹۹ مجلس 
محترم ، مناطق آزاد را از ابتدای سال ۱۴۰۰ مشمول قانون فوق نمود . هرچند آنان و طراحان قانون 
نهایی مالیات بر ارزش افزوده معتقدند که این مالیات مربوط به مصرف کننده نهایی بوده و صرفا 

شفاف سازی روند فعالیت ها مد نظر می باشد که باید در پاسخ به دو نکته اشاره شود: 
اوال در این مسیر می بایستی زنجیره ای تعریف شود که از تولیدکننده یا واردکننده شروع و تا 
مصرف کننده نهایی خاتمه یابد. سوابق و تجارب ۱۳سال گذشته اجرای قانون آزمایشی قبلی 
نشان داد وجود همین زنجیره و نحوه اخذ و دریافت مالیات مضاعف از افراد در این زنجیره 
خود باعث سردرگمی برای تمامی نقش آفرینان در این مسیر شد و چه بسا با انواع تفاسیر در 
قالب مواد قانونی و بخشنامه های خلق الساعه توسط سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه های 
با  افزایش دیوان ساالری و بروکراسی گردید که تسری آن به مناطق  دست اندرکار ، باعث 

اصل وجودی مناطق آزاد در تناقض آشکار قرار دارد . 
ثانیا برای تشویق حضور افراد جهت سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در این مناطق مرزی و دورافتاده 
که با بسیاری از محدودیت های طبیعی )گرما یا سرمای طاقت فرسا و شرجی هوا ( و محرومیت های 

زیرساختی روبه رو هستند ، باید مشوق هایی تعریف نمود تا انگیزه حضور ساکنین این مناطق و تداوم آن 
حفظ شود؛ امری که از نگاه مسئولین محترم تصمیم ساز عمدا یا سهوا مغفول مانده است .

الزم به توضیح است، در قانون نهایی مالیات بر ارزش افزوده مصوب خرداد ۱۴۰۰ در ارتباط 
با مناطق آزاد، تناقضات اساسی وجود دارد که باعث سردرگمی مضاعف ساکنان این مناطق 

شده که اهم مشکالت آن عبارتند از: 
۱( در تعریف واردات و صادرات ، اصل خارج بودن مناطق از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی 
درنظر گرفته نشده و مناطق آزاد را به مثابه سرزمین اصلی تلقی نمودند که این امر با ماده ۱۴ 
برنامه های  دائمی  احکام  ماده ۶۵  بنابه  و  داشته  قرار  تناقض  در  آزاد  مناطق  خاص  قانون 

توسعه، مناطق آزاد می بایستی منحصرا براساس قانون خود اداره شوند  .
2( در ماده ۱۰ قانون جدید ، صادرات کاال و خدمات از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد با شرایط 
جدید، یعنی خارج از نقاط جمعیتی بودن آنان )که شامل هیچ یک از مناطق هفتگانه فعلی نبوده و  به ظن ما 
به قصد عدم شمول معافیت درج شده ( و ضمنا تراز تجاری مثبت و تایید سالیانه گمرک جمهوری اسالمی 
مبنی بر محصور بودن )شاهد دیگری بر ادعای قبلی ما( نیز قید گردیده که این معافیت را به صورت 

سالیانه و به نامه تاییدیه گمرک مشروط و منوط نموده است که هر آن می تواند با یک نامه لغو شود.
ضمنا این بند یعنی تایید محصور بودن و خارج از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی بودن مناطق 
با تعاریف مندرج در بخش تعریف واردات و صادرات که مناطق آزاد را هم تراز با سرزمین 

اصلی تلقی نموده نیز در تناقض قرار دارد .
و  اصلی  فعالین بخش عرضه کنندگان کاال و خدمات در سرزمین  کلیه  نیز  ماده ۱2  در   )۳
مودیان  سامانه  در  ثبت نام  و  عضویت  جهت  نیز  هستند  معافیت  مشمول  که  آزاد  مناطق 
می بایستی منتظر اعالم میزان حد مجاز حجم معامالت سالیانه توسط سازمان امور مالیاتی 

باشند و کماکان تکلیفی از این حیث به سایر تکالیف را برعهده خواهند داشت.
۴( در تبصره ۳ ماده ۱۷ نیز تولیدکنندگان مناطق آزاد که در تعاریف قبلی می بایستی از بابت 
واردات مواد اولیه از داخل یا خارج کشور ، مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمایند ، مجددا 
در هنگام ورود به سرزمین اصلی نیز باید به ازای تمام ارزش کاالی تولیدی سهم ارزش 
افزوده که برابر بند)ب( ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور »کاالی ایرانی « 
محسوب می شود نیز مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نماید و این یعنی اینکه برای مواد اولیه 
به کار رفته در آن کاال یا محصول ، 2بار مالیات پرداخت می نمایند و عمال هزینه تمام شده 
کاالی تولیدی مناطق را افزایش و صرفه اقتصادی آن در رقابت با تولیدکنندگان داخلی و 
خارجی را از بین خواهد برد و در ضمن بهانه و شعار کلیشه ای معاندین مناطق درخصوص 

عدم رویکرد تولید در این مناطق را تحقق خواهد بخشید .

در این راه یعنی اجرای قوانین و مقررات خاص مناطق آزاد از دهه قبل با اجتماع تشکل های صنفی 
مناطق و تشکیل و ثبت شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در راستای هم افزایی 
و جلوگیری از تفرقه در قبال جبهه متحد و منسجم دستگاه های معارض مناطق ، تالش های خوبی 
انجام شد و کماکان ادامه خواهد داشت . دبیرخانه شورایعالی و سازمان های مناطق نیز با فراز و فرود با 
این شورا همراهی داشته و دارند و همگان به این نتیجه رسیدیم که تضاد منافعی بین تشکل های صنفی 
و فعالین اقتصادی با دبیرخانه و سازمان ها وجود ندارد . لذا امیدواریم بتوانیم با فهم مشترک از منافع ملی 

و منطقه ای در جهت تحقق اهداف عالیه این مناطق به عنوان یکی از ابرپروژه های ملی گام برداریم .
ضمن تقدیر و تشکر از تالش های انجام پذیرفته توسط دبیران اسبق دبیرخانه شورایعالی 
در طی سه دهه گذشته ، از مساعی ارزشمند و شبانه روزی جناب دکتر سعید محمد در مدت 
کوتاه مدیریت خود نهایت قدردانی را داریم و مطمئن هستیم با استعانت از خداوند متعال و 
روحیه جهادی و وجهه ملی و انقالبی ایشان، روزهای روشن تری جهت رونق فضای کسب 

و کار و تولید در انتظار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهد بود .
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هفته نامه اقتصادی، اجتماعی  مناطق آزاد مناطق آزاد  به  سوی مسلخ   به  سوی مسلخ 
هدایت می شوند!هدایت می شوند!

درگفتوگوبافعالیناقتصادیمناطقآزادکشورتاکیدشد:درگفتوگوبافعالیناقتصادیمناطقآزادکشورتاکیدشد:

صفحه 4 و 5  را بخوانیدصفحه 4 و 5  را بخوانید

نشریه اخبار مناطق آزاد

 با نهــایت تأثــر و تالم، ضایعه درگذشــت
»حاج اصغر امانی«، بسیجی دیروز و مجاهد 
اقتصادی امروز و یکی از ستون های مناطق 
آزاد جمهوری اســالمی ایــران را خدمت 
خانواده معزز آن مرحوم و فعالین اقتصادی 

مناطق آزاد کشور تسلیت عرض می نماییم.
از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده 
علو درجات و همنشینی با اولیای الهی و برای 
این  تحمل  در  اجر  و  شکیبایی  بازماندگان 

اندوه جانسوز را مسالت داریم.

مشاوررئیسجمهورمشاوررئیسجمهور
اظهاراشت:اظهاراشت:

درجلسهانعقادتفاهمنامهبرگزاریمسابقاتدرجلسهانعقادتفاهمنامهبرگزاریمسابقات
بینالمللیتورجهانیتنیسدرکیشمطرحشد:بینالمللیتورجهانیتنیسدرکیشمطرحشد:

درپیامتبریکسرپرستسازمانمنطقهآزادقشمدرپیامتبریکسرپرستسازمانمنطقهآزادقشم
بهمناسبتروززنومادرعنوانشد:بهمناسبتروززنومادرعنوانشد: بهیادرئیسفقیدانجمنسرمایهگذارانوکارآفرینانمنطقهآزادانزلی:بهیادرئیسفقیدانجمنسرمایهگذارانوکارآفرینانمنطقهآزادانزلی:

پیامتسلیتمدیرعاملسازمانمنطقهآزادانزلیپیامتسلیتمدیرعاملسازمانمنطقهآزادانزلی
درپیدرگذشتحاجاصغرامانی:درپیدرگذشتحاجاصغرامانی:

 احیاء ظرفیت های احیاء ظرفیت های
 ترانزیتی و لجستیکی  ترانزیتی و لجستیکی 
 کشـور از کریدور کشـور از کریدور
مناطق آزادمناطق آزاد

 اهتمام سازمان اهتمام سازمان
 منطقه آزاد کیش منطقه آزاد کیش

در جهت توسعه ورزش در جهت توسعه ورزش 
جــزیره کیشجــزیره کیش

رفع موانع و کشف رفع موانع و کشف 
توانمندی ها در جهت توانمندی ها در جهت 
حضور چشمگیر بانوان در حضور چشمگیر بانوان در 
توسعه کشورتوسعه کشور

یادگاری هاییادگاری های»حاج اصغر امانی« »حاج اصغر امانی« برای برای 
مناطـــق آزاددر قرن پانزدهممناطـــق آزاددر قرن پانزدهم

مجاهدت حاج اصغر امانی مجاهدت حاج اصغر امانی 
در عرصه های مختلف در عرصه های مختلف 

 خدمت به میهن اسالمی خدمت به میهن اسالمی
و جهاد اقتصادیو جهاد اقتصادی

صفحه 7  را بخوانیدصفحه 7  را بخوانید صفحه 2  را بخوانیدصفحه 2  را بخوانید

صفحه 8  را بخوانیدصفحه 8  را بخوانید صفحه 6  را بخوانیدصفحه 6  را بخوانید صفحه 3  را بخوانیدصفحه 3  را بخوانید



آزاد  منطقه  سازمان  میان  تفاهم نامه ای 
جمهوری  تنیس  فدراسیون  و  کیش 
مسابقات  برگزاری  جهت  ایران  اسالمی 
مسابقات بین المللی تور جهانی تنیس در 

جزیره کیش به امضا رسید.
تفاهم نامه  این  گزارش،  این  براساس 
تنیس  مسابقات  برگزاری  هدف  با 
مسابقات  و  آقایان  و  بانوان  جام حذفی 
بین المللی تور جهانی تنیس زیر 18سال 
المپیک  مجموعه  تنیس  زمین های  در 

جزیره کیش منعقد گردید.
سرپرست  نوایی لواسانی  محمدرضا 
جلسه  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 

انعقاد این تفاهم نامه، با تاکید بر اهمیت 
ظرفیت ها و زیرساخت های موجود برای 
سبب  که  ورزشی  رویدادهای  برگزاری 
ضرورت  بر  می شود  کیش  جزیره  رونق 

انعقاد چنین تفاهم نامه هایی تاکید کرد.
رئیس  عزیزی  جلسه،  این  در  همچنین 
اسالمی  جمهوری  تنیس  فدراسیون 
انعقاد  و  کیش  جزیره  میزبانی  ایران، 
را  تنیس  حوزه  در  همکاری  تفاهم نامه 
این  ورزش  توسعه  در جهت  مهم  گامی 

منطقه عنوان کرد.
گفتنی است، مدت زمان این تفاهم نامه تا 

17بهمن ماه امسال می باشد.

کیش2

را  شهدا  خانواده  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
سرمایه های  را  آنها  و  خواند  واال  و  بلند  روحی  دارای 

کشور عنوان کرد.
در این دیدار که به مناسبت شهادت حضرت ام البنین )ع( 
مقام  از  برگزار شد،  خان بابایی  علیرضا  منزل شهید  در 

شامخ شهید بزرگوار تجلیل کردند.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در این دیدار خطاب 
به مادر شهید گفت: با افتخار در کنار شما هستیم و مانند 

فرزند شهیدتان همراه شما خواهیم بود.
محمدرضا نوایی لواسانی، خانواده شهدا را سرمایه های کشور 
خواند و اظهار داشت: به حال مادر شهید غبطه می خوریم؛ 
چراکه با عالم غیب و باال در ارتباط بوده، ذهن شان با شهید 

در ارتباط می باشد و این نشانه ای است که شما مادر بزرگوار 
از روح واال و بلندی برخوردار هستید.

این  بر  تاکید  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
شده  گذاشته  ما  دوش  بر  سنگینی  وظیفه  که  موضوع 
است، افزود: شرایط بسیار سختی پیش روی داریم که 
در راه خدمت به مردم مهربان جزیره کیش حتما دعای 

شما مادر بزرگوار گره گشا خواهد بود.
دکتر  حضور  به  اشاره  با  خان بابایی  شهید  مادر  همچنین، 
نوایی لواسانی در منزل خود گفت: حضور شما در اینجا بی دلیل 

نبوده و یقین دارم از سوی فرزندم برای دیدار با من آمده اید.
مطالعه  به  بسیاری  عالقه  شهید  که  این  بیان  با  وی 
خرید  صرف  بیشتر  را  خود  پول  فرزندم  افزود:  داشت، 
کتاب می کرد و وابستگی بسیاری به کتاب هایش داشت 
و حتی وصیت کرده بود پیکرش را به کتابخانه اش ببرند.
به گفته مادر شهید خان بابایی؛ کتابخانه علیرضا در طول 
این سال ها محل قرار مادر و فرزند است و گاهی مادر، 
بوی علیرضا را در کتابخانه اش استشمام می کند و با در 

میان گذاشتن این موضوع با عالمه جعفری)ره( متوجه 
حضور روح شهید در منزل خود شده اند.

وی افزود: پدر شهید مبتال به آلزایمر بود؛ آقایی به منزل 
ما آمد و گفتند برای مالقات شهید با پدرشان ماموریت 
آمده ایم و همراهشان در حرم  ایشان  از سوی  داریم و 
مواجه  صحنه ای  با  و  کردیم  پیدا  حضور  رضا)ع(  امام 
علیرضا  و  کرده  پیدا  تکلم  قدرت  شهید  پدر  که  شدیم 

را صدا می کرد .
ندارد،  محدودیت  روح  که  این  به  اشاره  با  شهید  مادر 
اظهار کرد: عطر دلنواز تربت در اتاق علیرضا به مشام 
به گفته همسر شهید مطهری، شهدا مانند  می رسید و 
کبوتران در دیده ها هستند و بارها علیرضا را به صورت 

کبوتر دیده و ساعت ها با او صحبت کردم. 
مادر شهید خان بابایی در ادامه گفت: روح و حضور شهید 

را نه تنها من، بلکه بسیاری از افراد حس کرده اند.
مادر شهید خان بابایی که از خادمین حرم امام رضا )ع( است، 
با بیان خاطرات شهید، وی را دارای کرامات معنوی و الهی 

خواند و گفت: شهید، دومین فرزندم بود که در بهمن ماه 
سال ۴۶ به دنیا آمد و از ابتدا پسری آرام و شوخ طبع بود. 
در 17سالگی وارد دانشگاه امام صادق)ع( شد و همچنین 
تهران، دروس  در  از طالب قم  در منزل یکی  با حضور 
حوزه را فرا می گرفته است، فرزندم در سن ۲۰سالگی و 
در جریان عملیات نصر 7 در منطقه دوپازان بر اثر اصابت 

ترکش خمپاره به شهادت رسید.
سازمان  سرپرست  دیدار  این  در  گزارش،  این  براساس 
کردند  تقاضا  بزرگوار  مادر  این  از  کیش،  آزاد  منطقه 
شخصا افتخار خدمت به ایشان را داشته باشند، که این 
مادر بزرگوار شهید فقط درخواست کرد که باید خود را 
برای ظهور آماده کنیم تا در کنار امام زمان قرار گیریم.

این دیدار رئیس شورای اسالمی  شایان ذکر است، در 
شهر کیش، مشاور و سرپرست اداره کل حوزه سرپرست 
عمومی  روابط  سرپرست  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان 
و  مردمی  ارتباطات  اداره  رئیس  و  بین الملل  امور  و 

امورخانواده شهدا و ایثارگران نیز حضور داشتند.

فاطمه  عالم، حضرت  دو  بانوی  انتخاب سالروز والدت 
زهرا )سالم  اهلل  علیها( نشان از تکریم مقام رفیع مادر 
بانواني که پیام آور خدا، بهشت را زیر پاهای شان  دارد؛ 
دانسته است و قطعا در ظرف وجود خود از مهر خدا و 

چنین موهبتی سرشار هستند.
و  الطاف  خالصانه ترین  دارای  ایرانی  مادران 
داشتنی  تر  دوست   چه  و  هستند؛  نگاه ها  مهربان ترین 

نیز  خود  مهربان  قلب  پاره های  از  که  مادرانی 
گذشته اند.

مدیریتی  و  هنری  علمی،  توان  از  قابل توجهی  بخش 
دوشادوش  که  است  عزیزانی  دوش  بر  نیز  کیش 
و  جزیره  پیشرفت  و  توسعه  به  نیل  در  مردان 
بسیار  چه  و  نموده اند؛  نقش آفرینی  مملکت شان 
و  شهر  از  دوری  مرارت های  تحمل  با  که  مادرانی 

صبورانه  را  خانه هایشان  کانون  خود،  خانواده های 
همسرانشان  قلب  چراغ  روشنایی  بر  و  کرده  گرم 

می افزایند.
اینجانب ضمن شادباش این میالد فرخنده، دست مادران 
شهدا را می بوسم و با تقدیر از همکاران پرتالشم، برای 
همه  مهربانوان این جزیره  مرجانی، که به همان صالبت 

و اصالت می باشند؛ آرزوی سالمتی می کنم.

سرپرست شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های 
کیش، از فعالیت های تجاری، ترانزیتی و نقش راهبردی 
منطقه آزاد کیش در حوزه بازار بانکرینگ با کشورهای 

همسایه خبر داد.
خطر  زنگ   وجود  با  امروز  گفت:  محمدی  عزت اله 
تجاری کیش می تواند  بندر  دنیا،  و  در هرمزگان  کرونا 
بازار  حوزه  در  ازجمله  ترانزیتی  و  تجاری  فعالیت های 
بانکرینگ با کشورهای همسایه خلیج فارس )کشتی های 

گذری از این بندر( داشته باشد.
وی اظهار داشت: تامین مواد غذایی، ارائه خدمات فنی و 
مهندسی، پزشکی و بهداشتی، امکان اسکان و تعویض 
خدمه کشتی، جمع آوری پسماندهای نفتی و زباله های 
کشتی و غیره ازجمله خدمات جانبی صنعت بانکرینگ 
هستند که هر یک می تواند زمینه ساز درآمدزایی باالیی 

برای بندر تجاری کیش باشد.

سرپرست شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های 
ورود  مسیر  در  کیش  آزاد  منطقه  نمود:  اذعان  کیش 
تنگه  استراتژیک  منطقه  در  خلیج  این  به  کشتی ها 
اقدامات  با  و  الزم  جغرافیایی  ظرفیت های  با  هرمز 
برای سوخت رسانی  را  بازار  از  می تواند سهمی  مناسب 

به کشتی ها اختصاص دهد.
محمدی با اشاره به آمارهای اعالم شده، اظهار کرد: در طول 
سال، ۲5هزار کشتی از خلیج فارس عبور می کنند که نیاز به 
۲۰میلیون تن سوخت دارند؛ در این میان امارات متحده 
به کشتی ها سوخت رسانی  که  است  از کشورهایی  یکی 
می کند و به گفته کارشناسان افزون بر 8۰درصد سوخت 

کشتی ها در بندر فجیره این کشور تامین می شود.
تجاری  بندر  استراتژیک  موقعیت  افزود:  ادامه  در  وی 
شده  واقع  کیش  جزیره  شرقی  شمال  در  که  مجهزی 
و همچنین عدم دسترسی به حمل و نقل جاده ای، سبب 

می شود تا این بندرگاه شاهرگ حیاتی حمل و نقل توسعه 
فعالیت های دریایی و اقتصادی باشد.

سرپرست شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های 
کیش گفت: مجتمع بندر تجاری کیش می تواند در حوزه 
توسعه بازار بانکرینگ با کشورهای همسایه خلیج فارس، 
نقش راهبردی داشته باشد که برای تقویت چنین ظرفیت 
برنامه ریزی دقیق می توان در شرایط فعلی  با  بی نظیری 
از دریا به عنوان بزرگ ترین محور تجارت بین الملل بهره 

گرفته و سبب رونق همه جانبه این جزیره زیبا شد.
محمدی در ادامه تصریح کرد: بندر تجاری کیش قابلیت 
تفریحی،  مسافری،  کانتینری،  کشتی های  پهلوگیری 
عملیات  از  گسترده ای  حجم  و  است  دارا  را  سوختی 
جابه جایی کاالهای عمومی در این بندر انجام می شود.

سرپرست شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های 
کیش در پایان با اشاره به موقعیت استراتژیک بندرگاه 

گستره های  که  آنجا  از  کرد:  خاطرنشان  کیش  تجاری 
آبی یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیتی برای رشد 
به عنوان  اقتصادی هر کشور محسوب می شود و دریا 
بستر مبادله بخش زیادی از کاالهای تجاری دنیا سبب 
زیبای  جزیره  است،  کشور  آن  اقتصادی  توان  افزایش 
کیش می تواند کانون اصلی دستیابی به اهداف کالن در 

حوزه اقتصاد دریا محور باشد.

کیش،  توسعه  و  سرمایه گذاری  شرکت  سرپرست 
بازدیدهای میدانی را راه حلی برای رسیدگی به مسائل و 

مشکالت سرمایه گذاران و سازندگان عنوان کرد.
علیرضا ابراهیم پور در بازدید از پروژه مسکونی رویای کیش، با 
اشاره به توقف این طرح در سال های گذشته گفت: با توجه به 
عقب بودن طرح از زمان بندی برای اتمام این پروژه، طی دو 

سال گذشته با سرعت خوبی فعالیت خود را آغاز کرده است.
به  پروژه ها  بررسی وضعیت سایر  به  نسبت  افزود:  وی 
به  و  گرفته  میدانی صورت  بازدیدهای  فنی  تیم  اتفاق 
جلسات  در  و  رسیدگی  محل  در  مشکالت  و  مسائل 
و  سرمایه گذاران  مشکالت  رفع  به  نسبت  شرکت  این 

سازندگان اقدامات الزم انجام خواهد شد.

سرپرست شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش از پیشرفت 
از  بخشی  افزود:  و  داد  خبر  بلوک ها  ساخت  ۹۰درصدی 
واگذاری این پروژه ناتمام بود که تا پایان سال نسبت به 
که  خریدارانی  مقابل  در  سرمایه گذاری  شرکت  تعهدات 

واحدها به آنها پیش فروش شده بود، عمل می کنیم.
این طرح  کار  اتمام  اذعان داشت:  ابراهیم پور همچنین 
واگذاری  و  پیش بینی شده  آینده  آبان ماه سال  پایان  تا 

واحدها پس از اتمام پروژه انجام خواهد شد.
وی تاکید کرد: با همیاری و همکاری پروژه ها به نتیجه رسیده و 
با آغاز به کار پروژه های جدید نسبت به افزایش سطح اشتغال، 

سرمایه گذاری و توسعه در جزیره کیش اقدام می شود.
سرپرست شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش این طرح را یکی از 
بزرگترین پروژه های شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش خواند و 
خاطرنشان کرد: پروژه مسکونی با مشکالتی ازجمله برق دو بلوک 
و تغییر در سازه ها مواجه بوده است که در اولین جلسه نسبت به 
بررسی و رفع این مشکالت اقدام و پیگیری های الزم انجام می شود.

شایان ذکر است، این طرح در زمینی به مساحت 8۲هزار 
متر با ۶55واحد و در 5بلوک طراحی شده است. 

گفتنی است، در این بازدید جمعی از مدیران و مسئوالن شرکت 
سرمایه گذاری و توسعه کیش و مدیران پروژه نیز حضور داشتند.

منطقه  اجتماعی سازمان  و  فرهنگی  معاونت  سرپرست 
آزاد کیش، با تاکید بر پیگیری های متعدد در جهت ایجاد 
مرکز درمانی وابسته به تامین اجتماعی، از توقف ابالغیه  
جدید سازمان تامین اجتماعی مبنی بر محاسبه   خدمات 

بیمارستان کیش به نرخ دولتی خبر داد.
حسین شمسیان راد، یکی از دغدغه های اصلی سازمان 
موضوع  جدید،  مدیریت  دوره   در  را  کیش  آزاد  منطقه 
پیگیری های  افزود:  و  کرد  عنوان  اجتماعی  تامین 
تامین  به  وابسته  درمانی  مرکز  ایجاد  برای  متعددی 
اجتماعی انجام شده است و ان شاءاهلل به زودی اتفاقات 
خوبی برای حل این مشکل دیرینه  مردم در کیش شاهد 

خواهیم بود.
وی با اشاره به ابالغی که اخیرا منتشر شده است، گفت: 
بودیم،  اجتماعی  تامین  موضوع  پیگیر  که  زمانی  در 
بیمارستان  آن  براساس  که  رسید  دست مان  به  ابالغی 
محاسبه   به  ملزم  بهمن ماه،  ابتدای  از  کیش  تخصصی 
خدمات خود با سازمان تامین اجتماعی به تعرفه  دولتی 

خواهد بود.
شمسیان، ارائه  خدمات در کیش را براساس این ابالغ، 
بالفاصله  داد:  ادامه  و  کرد  عنوان  ممکن  حداقل  به 
که خالف  دستور  این  اجرای  توقف  برای  رایزنی هایی 
و  شد  انجام  می باشد،  مردم  رفاه  و  عمومی  مصالح 

درنهایت با گفت وگو با وزیر رفاه، وعده  توقف این طرح 
در جهت رفع نگرانی های مردم داده شد.

سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  سرپرست 
مرکز  ایجاد  پیگیری  بر  تاکید  کیش  با  آزاد  منطقه 
سال های  از  بعد  کیش  در  اجتماعی  تامین  درمانی 
رفع  سازمان  در  ما  تالش  کرد:  تصریح  طوالنی، 
هر  و  اجتماعی  امور  کلیه  در  مردم  دغدغه های  تمام 
دارد،  ارتباط  آنان  آسایش  و  رفاه  به  که  موضوعی 
اجازه  درمان،  حیاتی  حوزه   در  به خصوص  و  می باشد 
نخواهیم داد مصالح عمومی مردم با برخی ابالغیه ها 

دستخوش تالطم شود.

در جلسه انعقاد تفاهم نامه برگزاری مسابقات بین المللی تور جهانی تنیس در کیش مطرح شد:

اهتمام سازمان منطقه آزاد کیش در 
جهت توسعه ورزش جــزیره کیش

اخبار منطقه آزاد کیش

در دیدار سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش با خانواده شهید دفاع مقدس عنوان شد:

در پیام تبریك دکتر نوایی لواساني به مناسبت سالروز میالد حضرت فاطمه زهرا )س( عنوان شد:

سرپرست شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش اذعان داشت:

سرپرست شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش اظهار نمود:

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

خانواده معظم شهدا سرمایه های کشور هستند

نقش آفرینی بانوان در جهت نیل به توسعه و پیشرفت جزیره کیش و کشور

جزیره کیش، کانون دستیابی به اهداف کالن در حوزه اقتصاد دریا محور

بازدیدهای میدانی از پروژه ها جهت رسیدگی به مشکالت سرمایه گذاران و سازندگان

تعهدات تامین اجتماعی، از اصلی ترین دغدغه های سازمان منطقه آزاد کیش
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با حضور قاریان برتر و حافظ کل قرآن کریم و نفر نخست 
با  انس  محفل  عراق،  و  ایران  مصر،  در  جهانی  مسابقات 

قرآن در جزیره کیش برگزار گردید.
نوایی لواسانی  محمدرضا  حضور  با  معنوی  مراسم  این 
شمسیان  حسین  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
اساتید،  سازمان،  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  سرپرست 
حافظان کل قرآن کریم و عالقه مندان به قرآن، در مسجد 

امام حسن مجتبی )ع( برگزار شد.
بر اساس این گزارش، سعید پرویزی، شجاع زویدات و هادی 
اسفیدانی از قاریان بین المللی در محفل انس با قرآن حضور 

داشتند و حسن خانچی در این محفل ابتهال خوانی کرد.
فعالیت های  مرکز  همت  به  مراسم  این  است،  ذکر  شایان 
شیوه نامه های  کامل  رعایت  با  و  کیش  جزیره  قرآنی 

بهداشتی برگزار شد.

سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
با  طرح هایی  برای  بانکی  تسهیالت  ارائه  از  کیش  آزاد 
کاربری هتل که از درصد پیشرفت فیزیکی باالیی برخوردار 

هستند، خبر داد.
حسین همتی در ادامه بازدید از روند پیشرفت طرح ها گفت: 
ایجاد  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  اقتصادی  کمیسیون  در 
محسوب  مهمی  موضوعات  از  یکی  برندسازی  و  درآمد 

می شود که در دستورکار قرار گرفته است.
وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: تسهیالت بانکی برای 
ارائه  هتل  کاربری  با  طرح هایی  موردنیاز  تجهیزات  تامین 

می شود و هزینه ها نیز به انتهای طرح موکول خواهد شد.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
آزاد کیش افزود: رسیدگی به وضعیت این پروژه ها به دلیل 
و  ازجمله گردشگری  با حوزه های مختلف  مستقیم  ارتباط 

اقتصادی، در اولویت کار سازمان منطقه آزاد کیش است.
و  سرمایه گذاری  صندوق های  تشکیل  با  رابطه  در  همتی 
شورایعالی  دبیرخانه  در  نمود:  اذعان  هتل ها  مالی  تامین 
مناطق آزاد فرآیندهای مربوط به این طرح در حال بررسی 

است تا مجوزهای قانونی آن صادر گردد.
وی در ادامه اظهار داشت: سرمایه گذاران عضو انجمن به 
دنبال راهکاری برای تامین سرمایه بخش خصوصی هستند 

و ما نیز از آنها حمایت های الزم را خواهیم کرد .
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
آزاد کیش خاطرنشان کرد: در روشBOT  زمین به دلیل 
توسعه و فعالیت کالن در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرد و 

پروانه مربوطه نیز صادر می شود.

رئیس کمیته حمل ونقل دریایی و هوایی ستاد تسهیالت نوروزی 
کیش، آغاز طرح ساماندهی بنادر کیش و چارک را گامی دیگر در 

راستای ارائه خدمات شایسته به گردشگران نورورزی عنوان کرد.
ستاد  هوایی  و  دریایی  حمل ونقل  کمیته  جلسه  دومین 
شایسته  خدمات  ارائه  هدف  با  کیش  نوروزی  تسهیالت 
به مسافران و گردشگران در سفرهای هوایی و دریایی به 
مقصد جزیره، در سالن اجتماعات شرکت توسعه و مدیریت  

بنادر و فرودگاه های کیش برگزار شد.
عزت اله محمدی از ایجاد زیرساخت های الزم برای سامانه هوشمند 
خرید بلیط، پذیرش اتوماتیک خودرویی و افزایش دستگاه های 

وب کیوسک نوروزی در بنادر چارک و کیش خبر داد.
وی گفت: ساماندهی شناورهای مسافری و حمل خودرویی 
چارک،  لنگه،  )کیش،  بنادر  در  مناسب  خدمات  ارائه  برای 
ایرالین ها در  و  با شرکت های هوایی  آفتاب( و هماهنگی 

دستورکار قرار گرفته است.
رئیس کمیته حمل ونقل دریایی و هوایی ستاد تسهیالت نوروزی 
کیش بر نقش مهم فرودگاه و بنادر کیش، به عنوان دو مبادی 
ورودی و خروجی جهت میزبانی از گردشگران نوروزی تاکید کرد.

محمدی اظهار کرد: پس از تشکیل کمیته های تخصصی و 
زیرمجموعه های این کمیته؛ تامین ایمنی سفرهای هوایی 
مسیرهای  و  شناورها  پایانه ها،  ایمنی  افزایش  دریایی،  و 
عملیاتی،  تیم های  و  مربوطه  ارگان های  هم افزایی  تردد، 
و  هوایی  مسیرهای  در  اضطراری  شرایط  به  پاسخگویی 

دریایی برعهده این کمیته خواهد بود.
تسهیالت  ستاد  هوایی  و  دریایی  حمل ونقل  کمیته  رئیس 
نوروزی کیش اظهار داشت: رویکرد این کمیته، ارتقاء سطح 
ایمنی سفرهای دریایی و هوایی، جستجو و نجات دریایی و 

آمادگی تیم های عملیاتی در نوروز 1۴۰1 است.

برگزاری محفل انس با 
قرآن در جزیره کیش

ارائه تسهیالت بانکی به 
طرح هایی با کاربری هتل 

در جزیره کیش

آغاز طرح ساماندهی 
بنادر کیش و چارک جهت 

تسهیل سفرهای نوروزی

 با حضور سرپرست
سازمان منطقه آزاد کیش انجام گرفت:

سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

رئیس کمیته حمل ونقل دریایی و هوایی 
ستاد تسهیالت نوروزی کیش خبر داد:



امانی، رئیس  در پی درگذشت مرحوم حاج اصغر 
منطقه  کارآفرینان  و  سرمایه گذاران  انجمن  فقید 
مقدم  اکبری  اوسط  علی  مهندس  انزلی،  آزاد 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
تسلیت  را  این ضایعه  پیامی،  با صدور  انزلی  آزاد 

نمود. عرض 
متن پیام به این شرح است:

امانی  اصغر  حاج  شدیم  خبر  با  تاسف  کمال  در 
رئیس انجمن سرمایه گذاران منطقه آزاد انزلی پس 
از سال ها مجاهدت و تالش های خستگی ناپذیر و 
مخلصانه در عرصه های مختلف پاسداری از انقالب 
و خدمت به نظام و میهن اسالمی و جهاد اقتصادی، 
دعوت حق را لبیک گفت و به هم رزمان شهیدش 

پیوست.

اینجانب این ماتم جانگداز را به خانواده محترم آن 
اقتصادی  فعاالن  و  کارآفرینان  همکاران،  مرحوم، 
انزلی صمیمانه تسلیت عرض نموده و  منطقه آزاد 
برای آنان صبر و اجر و برای آن عزیز سفرکرده علو 

درجات طلب می  کنم.
در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره ای جز تسلیم 

و رضا نیست.

هیات  رئیس  فومنی  حائری  مازیار  مهندس 
و  حضور  از  کاپال،  صنعتی  گروه  مدیره 
ظروف  تولید  فرآیند  در  روسی  شریک  مشارکت 
خبر  خود  تولیدی  مجموعه  در  مصرف  یکبار 

توان  افزایش  راستای  در  داشت:  اظهار  و  داد 
نیازهای  تامین  منظور  به  تولید  ظرفیت  و 
کشورهای  بازارهای  به  صادرات  و  داخلی 
در  روسیه  کشور  از  شریکی  با  همکاری  منطقه، 

است. گرفته  قرار  دستورکار 
وی با اشاره به روند افزایشی همکاری های ایران با 
محوریت  با  اوراسیا  و  خزر  دریای  حوزه  کشورهای 
صادراتی  سبد  به  تنوع بخشی  کرد:  تصریح  روسیه، 

کشورمان و انتقال جدیدترین تکنولوژی و خط تولید 
از دیگر دستاوردهای موردنظر محسوب می شود.

رئیس هیات مدیره گروه صنعتی کاپال با بیان اینکه 
سرمایه گذاری  حجم  با  شرکت  این  روس  شریک 
مواد  و  ماشین آالت  انتقال  به  اقدام  دالر  ۳میلیون 
اساس،  این  بر  افزود:  نموده،  تولید  برای خط  اولیه 
افزایش  برابر  دو  به  مجموعه  این  تولید  ظرفیت 
تولید  به  قادر  در طول سال  یعنی  است؛  کرده  پیدا 
خطوط  کاغذی  مصرف  یکبار  ظروف  1000تن 
و...  بشقاب  کاسه،  لیوان،  بر  مشتمل  هواپیمایی 

خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه حضور شریک روس که پیش 
شرکت  اولید  مواد  از  بخشی  کننده  تامین  این  از 
آن  بازار  به  در ورود  زمینه تسهیل  بوده  متبوع وی 
کشور را فراهم نموده است، گفت: در نتیجه نخستین 
سفارش صادراتی در اسفند ماه سال جاری به روسیه 

صادر می شود.
مصارف  بر  عالوه  اینکه  بیان  با  فومنی  حائری 
در  استفاده  قابلیت  از  فوق  محصوالت  تجاری، 

برخوردار می باشند،  نیز  خدمات پزشکی و درمانی 
فشارسنج  دستگاه های  مدت  این  کرد: طی  اظهار 
در حال  این مجموعه  در  قند خون  اندازه گیری  و 
وزارت  همکاری  با  این  بر  عالوه  و  بوده  تولید 
تولید  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  و  بهداشت 
اکسی متر  پالس  و  دیجیتال  تب سنج  دستگاه های 
کشور  از  آنها  ساخت  تکنولوژی  و  تولید  خط  که 
وارد  گذشته  سال  تابستان  از  و  منتقل  چین 
تولیدی  محصوالت  جزو  نیز  شده  مصرف  بازار 
غربالگری  منظور  به  که  می باشند  شرکت  این 
اماکن  در  بیمار  افراد  دقیق  و  سریع  تشخیص  و 
خون  اکسیژن  میزان  اندازه گیری  و  عمومی 
کرونا  ویروس  با  درگیر  بیماران  ویژه  به  بیماران 
الزامی است، در این واحد صنعتی تولید می شود.

گفتنی است، گروه صنعتی کاپال از بهار سال 1۳۹۹ 
با  انزلی  آزاد  منطقه  یک  ناحیه  صنعتی  در شهرک 
حوزه  در  ۵0نفر  برای  مستقیم  اشتغال زایی  میزان 
تولید تجهیزات پزشکی و سالمت مشغول به فعالیت 

می باشد.

منطقه  سازمان  حراست  مرکزی  دفتر  مدیرکل  نوروزی  جواد 
آزاد انزلی در نشست با مجموعه پرسنل حفاظت فیزیکی این 
امنیت  تامین  فیزیکی نقش مهمی در  سازمان گفت: حراست 
و  مسافران  باالخص  و  سازمان  پرسنل  برای  آرامش  ایجاد  و 

مترددین به منطقه آزاد انزلی دارد.
وی افزود: حفاظت فیزیکی چشم و پیشانی سازمان بوده و باید 
رعایت  و  محیطی  رویدادهای  از  گزارش  ارائه  امانتداری،  در 
اصول اداری برای دیگر پرسنل الگو بوده و در موضوعات این 

چنینی منحصر به فرد باشند.
گفتنی است، در ادامه این نشست ، هر یک از پرسنل حفاظت 
و  پرداختند  خود  درخواست های  و  مشکالت  بیان  به  فیزیکی 
آزاد  منطقه  سازمان  حراست  مدیرکل  مساعدت  قول  ضمن 
انزلی ، مقرر گردید جلسه مذکور به صورت ماهانه برگزار شود.

همزمان با والدت با سعادت دخت نبی مکرم اسالم 
تجلیل  مراسم  روز زن،  و  زهرا )س(  فاطمه  حضرت 
از بانوان شاغل در سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار 

گردید.
صورت  به  شرکت کنندگان  گزارش،  این  بر  بنا 
مشاور  محمد  سعید  دکتر  با  ویدئوکنفرانسی 

ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور 
علی  ادامه مهندس  در  و  کردند  اقتصادی گفت وگو 
اوسط اکبری مقدم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
از  روز  این  مناسبت  به  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
بانوان شاغل در حوزه های مختلف سازمان با اهدای 

گل و لوح، تجلیل به عمل آورد.

سفر  خدمات  و  گردشگری  هماهنگی  ستاد  جلسه 
با حضور نمایندگان دستگاه های  انزلی  آزاد  منطقه 
اجرایی استان گیالن و معاونین و مدیران سازمان 

منطقه آزاد انزلی برگزار گردید.
و  هماهنگی  ایجاد  منظور  به  مزبور  ستاد  نشست 
حال  رفاه  برای  مناسب  خدمات  ارائه  در  انسجام 
گردشگران از طریق مدیریت یکپارچه و هوشمندانه 
با حضور کمیته های تخصصی ستاد هماهنگی سفر 
وضعیت  از  گزارشی  جلسه  این  در  که  شد،  برگزار 
ارائه  چگونگی  روی  پیش  افق  ارزیابی  و  موجود 
از  پس  شرایط  در  نوروزی  گردشگران  به  خدمات 
همه گیری کرونا توسط معاونت فرهنگی، اجتماعی 
و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی و دبیرخانه 
ارائه  سفر  خدمات  و  گردشگری  هماهنگی  ستاد 

براساس  اینکه  بر  با  تصریح  ستاد  اعضای  و  شد 
الگوهای گردشگرپذیری، منطقه آزاد انزلی به یکی 
کشور  شمال  گردشگری  قطب های  اصلی ترین  از 
ستاد  دستورالعمل های  رعایت  است،  شده  تبدیل 
فضای  نمودن  فراهم  کنار  در  کرونا  با  مقابله  ملی 
اقتصادی منطقه و بهره مندی  کسب و کار فعالین 
مناسب گردشگران از اماکن و ظرفیت های تفریحی 

این منطقه در اولویت کاری قرار می گیرد.
تمهیدات  تمامی  مزبور ،  جلسه  مصوبات  براساس 
الزم جهت ارائه هرگونه خدمات به گردشگران در 
قالب دستورات ستاد ملی مقابله با کرونا خواهد بود 
و آراستگی محیط منطقه ، در جهت نکوداشت نوروز 
در  تردد گردشگران  و  و تسهیل در ورود و خروج 

دستورکار اعضای ستاد قرار دارد.

نظارت  جهت  الزم  هماهنگی  گزارش،  این  بر  بنا 
بر بازار، هماهنگی با شعب بانک ها و گمرک برای 
گردشگران  به  ایام  این  با  مناسب  خدمات  ارائه 
و  بازسازی  مسافر،  همراه  کاالی  خریداران  و 
محدوده  نورپردازی  و  شهری  مبلمان  زیباسازی 
معرف  گردشگری  المان های  ایجاد  گردشگری، 
مجتمع های  و  عمومی  محیط  زیباسازی  گیالن، 
منطقه انجام شد و در عین حال درخصوص فعالیت 
شبانه روزی بخش های حفاظت فیزیکی، اورژانس و 
همراهی  با  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  آتش نشانی 
ماموران انتظامی و نیروهای امدادی هالل احمر در 

سطح منطقه تصریح شد.
گفتنی است، در این جلسه نمایندگان دستگاه های 
نیروی  فرماندهان  اجرایی مستقر در منطقه شامل 
و  اورژانس  مدیران  راهور،  و  راه  پلیس  انتظامی، 
گزارشی  بیان  به  بهداشت،  مرکز  و  هالل احمر 
خود  متبوع  نهاد  سوی  از  شده  انجام  اقدامات  از 
پرداختند و بر آمادگی برای ارائه خدمات مناسب به 

مسافران ورودی به منطقه تاکید کردند.

پیام تسلیت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در پی درگذشت حاج اصغر امانی:

رئیس هیات مدیره گروه صنعتی کاپال منطقه آزاد انزلی خبر داد:

در دیدار صمیمانه مدیرکل دفتر مرکزی حراست منطقه آزاد انزلی با عوامل حفاظت فیزیکی عنوان شد:

همزمان و به صورت ویدئو کنفرانسی با مناطق آزاد کشور  صورت پذیرفت:

در نشست ستاد هماهنگی گردشگری و خدمات سفر منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

مجاهدت حاج اصغر امانی در 
عرصه های مختلف خدمت به 

میهن اسالمی و جهاد اقتصادی

جذب شریک تجاری روس به منظور افزایش تولید و صادرات ظروف یکبار مصرف خطوط هواپیمایی

نقش مهم حراست فیزیکی در تامین امنیت و ایجاد آرامش پرسنل سازمان

گفت وگوی مشاور رئیس جمهور با بانوان 
شاغل در سازمان منطقه آزاد انزلی

منطقه آزاد انزلی؛ یکی از اصلی ترین قطب های 
گردشـــــگری شمال کشور
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»مناطق آزاد مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند!«   این خبر 
شوک بزرگی به فعالین اقتصادی در مناطق آزاد کشور وارد کرد؛ چراکه 
توسط  تغییرات  دستخوش  مناطق  این  قانونی  مزیت های  بزرگترین 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی قرار گرفته است. 
جالب تر آن است که این قانون درست زمانی اجرایی شده است که رهبر 
معظم انقالب اسالمی تاکید جدی بر بحث پشتیبانی و مانع زدایی از تولید 
داشته اند! اما نمایندگان مجلس شورای اسالمی غافل از مزیت های قانونی 
این مناطق، با تبر به جان کارخانه ها و واحدهای تولیدی مناطق آزاد افتاده اند.

قطعا حذف معافیت های مالیاتی مناطق آزاد موجب بی ثباتی و اخالل در 
سرمایه گذاری و البته فرار سرمایه از مناطق می شود و این حاصل نگاه 
معیوب نمایندگان مجلس به مناطق آزاد است. ظاهرا بهارستان نشین ها 
بحث کم کاری در عدم نظارت خود بر مناطق آزاد را با اعمال این قانون و 
محدود کردن مناطق می خواهند جبران نمایند؛ درحالی که باید نگاه منفی 
نسبت به مناطق آزاد و ادعای کذب که این محل جوالن قاچاق شده است 
را اصالح نمود. به هرحال در تمامی جامعه ایرادات و تخلفاتی وجود دارد و 
برای اصالح امور باید بعد نظارتی تیزبین و هوشیاری داشته باشد، نه آنکه با 

لغو مزیت های قانونی، مناطق آزاد را به نابودی کشاند .
حذف معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد با قانون و فلسفه وجودی این مناطق 
در تضاد آشکار است؛ لذا الزم است که نمایندگان مجلس شورای اسالمی با 
نگاهی کارشناسانه پای درد دل فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان بنشینند و 
درجهت اصالح اقدام اشتباه خود که حاال قرار است در الیحه بودجه 1401 
نیز تکرار شود ، تصمیمی فوری بگیرند و بیش از این برای سرمایه گذاران که 

سربازان اقتصادی کشور محسوب می شوند، مانع تراشی نکنند  .
در گزارش پیش روی، با فعالین اقتصادی مناطق آزاد کشور درخصوص 
بر  مالیات  قانون  اعمال  از  و مشکالت سرمایه گذاران پس  چالش ها 
ارزش افزوده در مناطق آزاد که از 13دی ماه سال جاری اجرایی شد، به 

گفت وگو نشستیم که در ادامه می خوانید.

جواد ملکی، فعال اقتصادی و تولیدکننده در منطقه آزاد ارس:
 نمایندگان مجلس ناقوس مرگ مناطق آزاد

 را به صدا درآوردند
در  ارس  آزاد  منطقه  در  تولیدکننده  و  اقتصادی  فعال  ملکی  جواد 
گفت و گو با نشریه، به ارزیابی مشکالت حاصل از اعمال قانون مالیات 

بر ارزش افزوده در مناطق آزاد پرداخت. 
طبق گفته وی؛ اگر جلوی این قانون گرفته نشود، مناطق آزاد خالی از فعالین 

اقتصادی خواهد شد و این برخالف اهداف قانونگذار برای مناطق است.
این  به خصوص  افزوده  ارزش  بر  مالیات  داشت: موضوع  اظهار  ملکی 
بخش آن که اخذ ارزش افزوده به صورت نقدی در مبادی خروجی گمرک 
ابالغ شده، در حقیقت آخرین قدم برای از بین بردن منطقه آزاد است. 
متاسفانه تالش می شود که با برداشتن معافیت حقوقی کارمندان یا برداشتن 
معافیت های بازرگانی یا گذاشتن مالیات به جای معافیت مالیاتی ، هر بار 
انگشت مناطق آزاد را قطع کنند، اما این مناطق باز هم کار می کند. ولی 
اکنون با اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسئوالن دست خود را روی 
دهان منطقه و کارآفرینانی که کار تولیدی دارند، گذاشته اند و دیگر این 
مناطق نمی توانند نفس بکشند. در حال حاضر منطقه آزاد ارس در حال 
احتضار است. دو، سه هفته پیش اعتراض هایی در ارس به واسطه اعمال 
این قانون انجام گرفت و کارآفرینان تجمع کرده بودند؛ البته که با تالش 
انجمن کارآفرینان منطقه، آن تجمع بسیار مسالمت آمیز و صحیح برگزار 
شد؛ اما جان کارآفرینان به لب رسیده است؛ چنانچه این مسئله حل نشود، 
قطع به یقین منطقه از کارآفرینان تخلیه خواهد شد. منطقه در شرایطی است 
که حتی معافیت مالیاتی هم با وجود عوارض 9درصد ارزش افزوده به درد 
نمی خورد؛ چراکه معافیت مالیاتی از رقم فاکتور 5درصد می شود! متاسفانه 
یک بار موقع خرید مالیات می گیرند، یک بار موقع صدور فاکتور و یکبار هم 
موقع خروج از منطقه، آن هم با تشخیص ماموران گمرکی، مالیات دریافت 
می کنند!!! مثال می گویند این محموله 9میلیارد ارزش دارد و 9درصد آن باید 
پرداخت شود! ما در شرکت، کارها را کارمزدی انجام می دهیم، به عنوان 
مثال محموله 2میلیاردی، نهایتا 100میلیون برای ما آورده دارد که 50 تا 
60درصد آن هم دستمزد است و از یک محوله 2میلیاردی برایمان  30 تا 
40میلیون می ماند. اگر این قانون جدید حذف نشود، اثر خود را متاسفانه 
خواهد گذاشت و قطعا کارآفرینان کوچک و بزرگ منطقه را ترک خواهند 
کرد؛ چراکه کار کردن در سرزمین اصلی بسیار آسان تر از اینجا است. در 
سرزمین اصلی 9درصد گمرک را می گیرند، به جای اینکه در منطقه آزاد 
معاف باشیم، بیشتر از سرزمین اصلی باید مالیات بدهیم! اگر این قانون از 
بودجه 1401 حذف نشوند، منطقه آزاد ارس به تدریج به یک منطقه خالی از 

کارخانه و فعالیت اقتصادی تبدیل خواهد شد .
صدا  به  را  مرگ  ناقوس  هم اکنون  از  است  بهتر  داشت:  اظهار  وی 
می روند  کارآفرینان  90درصد  سال 1401 ،  باشید  مطمئن  درآوردند؛ 
و کسانی که آمده اند نیز به خارج از محدوده مناطق آزاد می روند و 

عطایش را به لقایش می بخشند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: بسیاری از کارآفرینان می خواهند ماشین آالت 
خود را خارج کنند و به سرزمین اصلی انتقال دهند؛ ولی منطقه جلوی آنان 
را می گیرد و نمی گذارد؛ زیرا می داند اگر بروند، همه خواهند رفت. این که 
نمی گذارند بروند، کار درستی است؛ ولی به این شرط که اینگونه عوارض 
من درآوردی که در تضاد با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و مخالف بند 13 
و ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور است را حذف کنند؛ 

اگر حذف نشود، حکم قتل منطقه آزاد ارس را صادر کرده اند!
ملکی علت این تصمیم را بیان کرد و گفت: متاسفانه یک عده ای که 
تصمیم گیر هستند، تخصصی فکر نمی کنند؛ عده ای هم در کمیسیون های 
مجلس حضور دارند که اصال تخصص ندارند، اما درخصوص مناطق آزاد 
تصمیم می گیرند  و فکر می کنند در حال خدمت هستند، درحالی که این 
روند، دوستی خاله خرسه است. منطقه آزاد ارس اگر کار کند و به حیات خود 
ادامه دهد، به نفع دولت و نظام است؛ اما متاسفانه با عوارض  و قانون های 
خالف قوانین قبلی، در حال نابود کردن منطقه هستند. وقتی به منطقه آزاد 
آمدیم، با ما عهد و پیمان و قرارداد بستند و جوازی به فعاالن اقتصادی دادند؛ 
درواقع استناد به مفاد قانونی کردند و ما هم به این امیدها آمدیم؛ اما حاال زیر 
قوانین زده اند! این چه علتی غیر از عدم تخصص دارد؟ اگر قرار بود قوانین 
جای دیگر تنظیم شود، ما می گفتیم این کار عناد و ضدیت با نظام است، ولی 
وقتی در مجلس تصویب می شود، نمی توان چیزی گفت جز اینکه کسانی 
که اینها را می نویسند و تنظیم می کنند، تخصص و آگاهی از مسائل ندارند، 

ولی برای کشور تصمیم می گیرند!
این تولیدکننده ادامه داد: هیچ تالشی از سوی مجلس نشده است؛ اگر 
منطقه آزاد ارس را با همان قانون مناطق آزاد اداره کنند، یک منطقه 
پرقدرت صنعتی و اقتصادی خواهد بود، ضمن اینکه اکنون هم با همین 
وضع بزرگترین منطقه آزاد صنعتی کشور است، اما می توانند منطقه 
پرقدرت اقتصادی و یک بازوی توانمند برای اقتصاد نظام باشند؛ ولی 
اگر با این قوانین بخواهند ادامه دهند که ضد تعهدی است که نظام 
و دولت در مقابل کارآفرینان داده اند و خالف شرع و قانون هم است، 
باید بگویم که این هدف تحقق نمی یابد. باید تاکید کرد که نمایندگان 

مجلس از عواقب این تصمیم آگاهی ندارند.
وی در رابطه با اقدامات صورت گرفته از جانب فعالین اقتصادی برای 
حل این مشکل بیان کرد:  فعالین اقتصادی به غیر از اینکه تظلم خواهی 
و اعتراض کنند، چه کاری می توانند انجام دهند؟ آنها نه صاحب قدرت 
هستند و نه قانونگذار! اینها سربازان جبهه اقتصادی هستند؛ در جبهه 
جنگ اگر در بخشی از جبهه عده ای از بچه ها شهید می شدند، گزارش 
می شد و برای نیروی از دست داده فورا نیروی جایگزین ارسال می شد، 
ولی شما مطمئن باشید اگر کارآفرینانی که سربازان جبهه اقتصادی 

هستند، کشته شوند، دیگر جایگزینی برایشان وجود ندارد !
قاچاق صورت  آزاد  منطقه  در  که  می زنند  اتهام  برخی  افزود:  ملکی 
ثبت  خروج مان  و  ورود  می کنیم؛  کار  شیشه ای  اتاق  در  ما  می گیرد، 
می شود، حتی ماشین شخصی مدیرعامل نیز کنترل می شود؛ چگونه 
می تواند قاچاق صورت گیرد؟ نیم درصد از مساحت از کل کشور منطقه 
آزاد است و 99.5درصد از مرزها جاهای دیگر است و قاچاق از این 

مکان ها انجام می شود. برخی اتهامات بی خود می زنند و آگاه نیستند.
وی گفت: اخیرا آقای دکتر سعید محمد و نمایندگان فعالین اقتصادی 
مناطق آزاد در جلسه ای بودند که در نهایت آقای دکتر محمد قول دادند 
که این مسئله حل شود؛ اگر این قانون از الیحه بودجه 1401 حذف 
شود، امید است منطقه نفس بکشد؛ ولی اگر در بودجه تصویب شود، 

سال آتی نیز وضعیت وخیمی خواهیم داشت .
این فعال اقتصادی و تولیدکننده در منطقه آزاد ارس در پایان تصریح 
کرد: راهکار این است که دولت و مجلس توامان اقدامی مثبت انجام 
دهند. ما یک نظام داریم، در حال حاضر الحمداهلل مجلس و دولت دست 
همکاری داده اند؛ حداقل می توانند این مورد را خدمت رهبری ببرند و 
ایشان هم با درایت دستور دهند تا یک مصوبه مجلس ابطال شود . در 
نظام اسالمی مقام والیت این قدرت را دارد؛ چراکه این موضوع به 
ضرر اقتصاد و سرمایه گذاران است و منطقه آزاد را به نابودی می کشاند.

 
 مرتضی رحیمی، مدیرعامل شرکت حسابداری

 تندیس درفک منطقه آزاد انزلی:
 نبود کارشناس مجرب در کمیسیون های مختلف 

مجلس شورای اسالمی
مرتضی رحیمی مدیرعامل شرکت حسابداری تندیس درفک منطقه 
آزاد انزلی و نماینده 140کارفرما و فعال اقتصادی حقیقی و حقوقی در 
مناطق آزاد کیش ، قشم ، انزلی و چابهار در گفت وگو با نشریه، به قانون 

الزم االجرای مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد اشاره کرد.
طبق گفته وی؛ مزیت های مناطق آزاد به جهت سرمایه گذاری، در این قانون 
لحاظ نشده و بدون نگاه کارشناسی خیلی سریع به قلم تحریر درآمده است.

کارشناسان  نبود  در  را  قانون  این  اعمال  علت  اقتصادی،  فعال  این 
مجرب در کمیسیون های تصمیم گیر مجلس شورای اسالمی دانست .

رحیمی گفت: در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 12تیرماه 1400، 
به دولت 6ماه فرصت داده شد که آن را اجرایی کند، که در نهایت 13دی ماه 
سال جاری قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد اعمال گردید. 
متاسفانه مزیت های مناطق آزاد به جهت سرمایه گذاری، در این قانون لحاظ 
نشده است؛ درواقع هیچ گونه فعالیت مناطق در این قانون دیده نشده؛ ضمن 
اینکه راهکاری هم تهیه نشده است. صرفا قانونی را خیلی سریع و به سرعت 
تحریر و آن را تصویب و اجرا کردند . در این قانون چند تعارض اصلی وجود 
دارد؛ در تعاریف مالیات بر ارزش افزوده، واردات و صادرات داریم. واردات به 
معنی ورود کاال یا خدمات از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور است 
که درواقع همان سرزمین اصلی به مناطق آزاد یا منطقه ویژه است . اما در 
صادرات، موضوع کاال و خدمات به خارج از کشور مطرح است . در اینجا 
ذکری از مناطق آزاد یا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد نشده است. در 
عوض آن موضوعی که باید بیان کنیم، تعریف تخصصی واردات است؛ 
چراکه در محدوده مناطق آزاد یک نوع تجارت به نام تجارت کاالی همراه 
مسافر وجود دارد. این تجارت از قدیم براساس قانون چگونگی اداره مناطق 
آزاد وجود داشت؛ یعنی در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که یکی از قوانین 
خاص کشوری است، به بازرگانانی که از سازمان های مناطق آزاد ذیربط 
خود مجوزهای الزم را دریافت کرده باشند، اجازه داده که به صورت عمده 
یا خرده کاالهایی را از خارج کشور وارد کنند و در آن محدوده به فروش 
برسانند . مطابق همین قانون، ستاد مبارزه با قاچاق کاال آمده و یک مهر 
برجسته به قانون خاص مناطق آزاد زده است. بدین ترتیب که اگر کاالهای 
همراه مسافر به صورت کلی یا جزئی از منطقه آزاد خارج شود، به عنوان 
قاچاق کاال محسوب می شود و به مراجع قضایی می رود. بنابراین تجارتی در 

مناطق آزاد به عنوان تجارت کاالی همراه مسافر مطرح است . 
مدیرعامل شرکت حسابداری تندیس درفک منطقه آزاد انزلی ادامه داد: 
در قانون مالیات بر ارزش افزوده دائمی، مصوبه جدید قانون تجارت 
کاالی همراه مسافر براساس تعریف کلمه واردات )یعنی وارد کردن 
یک کاال به مناطق آزاد ( مشمول شده و کسانی که به آنجا می آیند و 
کاالی همراه مسافر را می آورند، می بایست نرخ های مالیات بر ارزش 
افزوده را رعایت کنند، به ویژه کاالهایی که به تصویب وزارت بهداشت 
رسیده که برای سالمت آسیب رسان است همچون نوشابه گازدار و 
مواد قنددار و... به جای ضریب 9درصد براساس قانون دائمی مالیات بر 

ارزش افزوده، باید از آنها 36درصد مالیات بر ارزش افزوده کسر شود!
کرد  اشاره  ارس  آزاد  منطقه  اقتصادی  فعالین  اعتراض  علت  به  وی 
با اخذ مجوزهای الزم،  اقتصادی  از فعاالن  و اظهار داشت: بسیاری 
درخواست ورود کاال در مناطق آزاد را دارند. در اینجا ثبت آماری اتفاق 
مجوز  که  اقتصادی  فعال  درواقع  نداریم.  ثبت سفارش  زیرا  می افتد، 
از سازمان می گیرد، کارت بازرگانی ندارد و در سیستم تجارت کشور 
اینکه  ندارد؛ ضمن  از آن وجود  و وزارت صمت هیچ گونه اطالعاتی 
هیچ گونه ورود کاالیی به داخل کشور هم انجام نمی شود، بلکه صرفا 
موظف هستند براساس قانون قاچاق کاال و پولشویی، آن را در داخل 
فعال  برساند.  درخواست کنندگان  مصرف  به  و  کند  توزیع  محدوده 
اقتصادی بر اساس مجوز، کاال را با پرداخت عوارضی به نرخ تعیین شده 
سازمان های مناطق آزاد خود، به آن منطقه آزاد ورود می دهند؛ مثال 
منطقه آزاد انزلی 5 یا 10درصد از کل ارزش ریالی که فعال اقتصادی 
وارده کرده را می گیرد. اکنون کسی که که کاال وارد می کند و در داخل 
مغازه یا عمده فروشی می کند، براساس تعرفه جدید می بایست 36درصد 
به قیمت خود اضافه کند یا 9درصد به قیمت بیفزاید و آن را به فروش 
برساند و وقتی که اخذ مالیات بر ارزش افزوده کرد، آن موقع مبالغ 

دریافتی را مستقیما به حساب دولت پرداخت کند.
رحیمی افزود: نقض اول ماجرا مغایر بودن با قانون خاص مناطق آزاد است؛ 
چراکه در قانون خاص ماده 13 نوشته شده که یک فرد می تواند 20سال از 

معافیت های مالیاتی استفاده کند؛ فردی که در سال 99 یا 98 یا حتی پیش از 
آن با ذهنیت این میزان معافیت به منطقه آزاد ورود پیدا کرده و سرمایه های 
کالنی را در آنجا مصرف کرده باشد، با قانون جدید خلق الساعه ای مواجه 
می شود که در 26اسفندماه 99 به عنوان مالیات بر ارزش افزوده آزمون و خطا 
می شود و البته که سرانجام در 13دی ماه 1400 این قانون اعمال و معافیت 
مالیاتی نقض و با قانون سرزمین اصلی مواجه می شود . بدین ترتیب اگر این 
فرد داخل کشور سرمایه گذاری می کرد، قطعا این چالش ها را نداشت؛ چراکه 
ابتدا به ساکن تمام قوانین در داخل کشور که 13سال از عمر قانون مالیات 
برارزش افزوده می گذرد، مشخص است و تجربه در کشور نسبت به این 
قانون وجود دارد؛ ضمن اینکه همه نسبت به این قانون آشنایی دارند؛ اما در 
منطقه آزاد یکباره این قانون اجرایی می شود و همه فعالین اقتصادی موظف 
هستند که آن را رعایت و اجرا کنند. بنابراین نقض قانون مناطق آزاد، ندیدن 
تجارت چمدانی یا کاالهای مسافر در داخل خود مناطق آزاد صورت می گیرد 

که دلیل اصلی آن، تعارضات قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید می باشد.
وی در واکنش به مصوبه مجلس شورای اسالمی و لطمات آن به فعالین 
اقتصادی اذعان داشت: مصوبه مجلس که مربوط به همین قانون دائمی 
مالیات بر ارزش افزوده است، مفاد دیگری هم دارد و آن اینکه کال فرضیه 
این قانون براساس اجرای سامانه مودیان است؛ این قانون زمانی اجرایی 
می شود که سامانه مودیان و در کنار آن قانون پایانه های فروشگاهی ایجاد 
شود. یعنی در پیش فرض حتی در تعاریف قانون مالیات بر ارزش افزوده 
تعریفی به نام سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی داریم. سامانه مودیان و 
پایانه فروشگاهی 29ماده بود که در 28آذرماه 1398 به تصمیم مجلس و 
شورای نگهبان رسید. در این 29 ماده تعاریف و پکیج خاصی از فعالیت های 
کل فعاالن نسبت به کسب درآمد تعبیه شده که در سامانه ای به صورت 
مجازی قرار است اجرا و اطالعات در آن درج شود و تمام فعالین اقتصادی 
چه شرکت ها، چه خرده فروش ها و عمده فروش ها و حتی نهادهای دولتی 
از این سامانه استفاده کنند؛ ضمن اینکه تمام اطالعات و مبادالت اقتصادی 
آنان در این سامانه بارگذاری می شود. اما واقعیت آن است که نه تنها این 
سامانه هنوز اجرا نشده، بلکه زیرساختی برای اجرای آن وجود ندارد! نداشتن 
زیرساخت های الزم جهت ایجاد سامانه و قانون پایانه های فروشگاهی و 
ندیدن نوع تجارت در مناطق آزاد و نداشتن اطالعات نسبت به فرآیندها و 
تشریفات ادرای در مناطق آزاد باعث شده که ابتدا قانون دائمی مالیات بر 
ارزش افزوده تصویب شود، سپس دنبال اجرای قانون پایانه های فروشگاهی 
و سامانه مودیان باشند. پیش فرض به این صورت است که جرائمی که در 
قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده نسبت به اینکه یک فعال اقتصادی به 
آن تمکین نکند و آن را رعایت و اجرا نکند، آن جرائم بسیار خطرناک و 
سنگین است که متاسفانه با عدم اجرای سامانه مودیان تناقض دارد؛ یعنی 
به پایانه فروشگاهی وصل است . اکنون فعال اقتصادی نمی تواند آن را انجام 
دهند، اما نسبت به قانونی مالیاتی مشمول جریمه هستند، این درحالی است 

که ابتدا به ساکن باید سامانه مودیان اجرا شود .
این فعال اقتصادی ادامه داد: در ماده 35 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده 
به صراحت گفته شده که مودیانی که از عضویت در سامانه امتناع ورزیدند، 
عالوه بر پرداخت جریمه های موضوعی، طبق بند)الف( ماده 36 و بند)ب( 
ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی مکلف هستند که اظهارنامه های هر 
دوره را حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره به سازمان تسلیم و مالیات و 

عوارض فروش خود را به سازمان واریز نمایند .
رحیمی درخصوص تاثیر اخذ مالیات بر ارزش افزوده از فعالین اقتصادی 
و میزان گردشگری گفت: این موضوع روی صنف گردشگری تاثیر 
بسزایی داشته و تاثیر آن، بار مالیاتی را افزایش داده است؛ چراکه وقتی 
وارد یک فضای گردشگری می شویم و از خدمات آن استفاده می کنیم، 

طبیعتا شامل عوارض 9درصد خواهیم بود .
وی به ارزیابی علت تصمیم گیری مجلس پرداخت و گفت: علت لحاظ 
کردن مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسالمی یا در دولت را از دو 
جنبه بخش خصوصی و بخش دولتی می توان نگاه کرد. از زمانی که یک 
بخش خصوصی دچار کمبود و رکود می شود، به ناچار باید درآمدهای خود را 
افزایش دهد؛ چراکه درآمدهایی که تاکنون داشته، کفاف هزینه ها را نمی داده 
است. این موضوع که از افراد و مشتریان خود مبالغ بیشتری گرفته شود، 
هیچ وقت رویکرد بخش خصوصی نیست، بلکه فرد گسترده فعالیت های 
خود را افزایش می دهد و درآمدهای خویش را از منابع مختلف می گیرد. از 
لحاظ دولتی هم منابع وصولی دولت کم است؛ یعنی زمین ها را پیش فروش 
کرده، منابع گازی و آبی را از دست داده و در نهایت به منابع مالیاتی هم 
ورود کرده است؛ اما اینکه در پرداخت مالیات ها تاکنون چه اتفاقی افتاده، آیا 
مثبت بوده یا منفی، به خود اساتید دولت مربوط است و نمی توان از جانب 
آنها صحبت کرد؛ اما یک سوال دارم و آن اینکه ما معافیت های زیادی 
در قانون مالیات های مستقیم داریم، از طرفی کال هشت منطقه آزاد در 
کشور و البته مناطق ویژه متعددی وجود دارد، اما چرا معافیت های مالیاتی به 
جای مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق محروم، به شهرک های صنعتی، 
صنایع دستی ، کشاورزی داده شده است؟! اگر بخواهیم این را دسته بندی 
کنیم، میزان معافیت هایی را که به مناطق آزاد از لحاظ موقعیت جغرافیایی 
داده اند، یک دهم میزان معافیت هایی است که به مناطق محروم کمتر 
توسعه یافته ، کشاورزی، صنایع دستی و گردشگری داده شده است. به 
هرحال معافیت های خیلی زیادی داریم. مناطق آزاد در گفتن این موارد 
تا کنون ناتوان بودند . نداشتن کارشناسان مجرب در پرسش ها و پاسخ ها و در 
دبیرخانه، نداشتن تریبون ، نداشتن روزنامه و نشریه در کشور و منتشر نشدن 
اخبار پیشرفت مناطق آزاد ، منتشر نشدن مزیت های مناطق و روی آوردن 

به رویکرد منفی ، واردات، فرار مالیاتی و... از علت های این موضوع است .
رحیمی در پاسخ به این سوال که فعالین اقتصادی چقدر تالش کردند 
اهداف قانونگذار را محقق کنند، اظهار کرد: در حال حاضر سازمان 
امور مالیاتی به بانک های اطالعاتی و متفاوتی ازجمله امالک، خودرو، 
تراکنش های بانکی و امثالهم وصل می شود؛ زیرا سازمان مالیاتی متولی 
امر در مبادالت اقتصادی است و باید سهم خود را از مالیات وصول 
کند . مناطق آزاد معاف از مالیات است و اداره امور مالیاتی نسبت به آن 
جبهه گرفته است. با ایجاد بانک اطالعاتی توسط دبیرخانه که می تواند 
به سازمان های مناطق آزاد دستور بدهد که تهیه شود، طبیعتا مشخص 
می شود که چقدر صادرات محور بودیم، چقدر تولید کردیم و چقدر ایجاد 
اشتغال کرده ایم؛ درواقع میزان توانایی مناطق و میزان واردات کاال به 
سرزمین اصلی مشخص می گردد . این بانک اطالعاتی به راحتی قابل 
تهیه است و کمتر از دو هفته می توان آن را ایجاد کرد؛ چراکه تعداد 
اقتصادی  فعاالن  تولیدی که  آمار  مجوز های صادره مشخص است، 
و  کسب و کار  میزان  طور  همین  است،  مشخص  نیز  می دهند  انجام 
اظهارنامه مالیاتی روشن است؛ اما اینکه چرا منتشر نمی شود، بی اطالع 
هستم! بنابراین بانک فعالین اقتصادی نباید این را منتشر کنند، زیرا به 

بانک های اطالعاتی دسترسی ندارند، این بانک های اطالعاتی برای 
اینکه مشخص شود چقدر مناطق آزاد به اهدافشان نزدیک شده اند، 

باید توسط خود دبیرخانه انجام گیرد .
این فعال اقتصادی درخصوص اقدامات انجام شده از سوی فعالین اقتصادی 
جهت حل مشکل مالیات بر ارزش افزوده گفت: نکته آن است که دبیرخانه 
مناطق آزاد می بایست با همکاری بخش خصوصی که در حال حاضر رئیس 
شورای همکاری و هماهنگی مناطق آزاد ، آقای مهندس مبرهن هستند، 
این بانک اطالعاتی را تهیه کنند . وقتی که به راحتی سیستم مالیاتی به تمام 
اظهارنامه های مالیاتی مناطق آزاد دسترسی دارد و در آن چیزی به نام درآمد 
و هزینه ذکر شده و همچنین میزان اشتغال زایی و لیست دستمزد تامین 
اجتماعی را سازمان امور مالیاتی مطلع است، بنابراین دبیرخانه به  سهولت 
می تواند از این موضوع استفاده کند. اما خود دبیرخانه مناطق آزاد هم لطفا 
بانک اطالعاتی را تهیه کند تا بتوانند در مراجع متفاوت و گوناگونی دفاع 

خوبی داشته باشند .
وی در رابطه با اعالم دبیر شورایعالی مناطق آزاد مبنی بر اینکه در سه 
منطقه فعال گمرک اجازه خارج شدن کاال را بدون اخذ مالیات بر ارزش 
افزوده را می دهد، اظهار داشت: کال مجریان قانون نمی توانند از اجرای 
قانون سرباز بزنند؛ چراکه در یک جایی به عنوان تخلفات اداری باید 
پاسخگو باشند، مگر اینکه مراجع قانونی دستور توقف آن موضوع را 
بدهند. زمانی که 26اسفندماه 99 بحث ارزش افزوده در مناطق آزاد در 
بودجه 1400 ذکر شد، بخش خصوصی به دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد مکتوب و شفاها اعالم کرد که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 
را براساس ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده قدیم متوقف کنید؛ 
نمونه بارز آن را هم آوردند، یعنی تولیدکنندگان سنگ در سال 95 و 96 
مشغول اجرا شدند، درحالی که از سال 87 مشمول این قانون شده بودند. 
طالفروشان یک سال دیرتر اجرا کردند، بنابراین توقف اجرای مالیات 
بر ارزش افزوده دائمی توسط دکتر سعید محمد خالف قانون نیست 
و حسب قوانینی است که اجرای قانون را به عقب انداخته است، اما 
این فقط یک مسکن است و باید راهکار قانونی برایش پیدا کرد. برای 
قانون مالیات بر ارزش افزوده دائمی درخصوص مواردی که منطقه آزاد 
در آنجا دیده نشده یا زیرساخت مناطق را باید قوی کنند ، بحث سامانه 
و پایانه را ایجاد و به آن تمکین کنید یا اینکه برای مناطق آزاد قانون 
جداگانه ای پیش بینی شود و آن پیش بینی هم براساس واقعیت های 
اتفاق در دبیرخانه  این  امیدوارم  اجرا گردد که  اقتصادی  فعالیت های 
بیفتد. یکی از ایرادهای اصلی دبیرخانه، الک پشتی حرکت کردن برای 
رسیدن به هدف است، درحالی که در بخش خصوصی اگر بخواهیم به 
هدفی برسیم، خودمان را به آب و آتش می زنیم؛ سازمان امور مالیاتی 
چرا به سرعت به وصول مالیات های خود می رسد ؟ چون به آن وظیفه 
دادند که این بودجه را وصول کند. دبیرخانه برای خود هزینه-بودجه ای 
ندارد، سازمان های مناطق آزاد برای خودشان پیش بینی هزینه بودجه 
دارند، اما سعی نمی کنند محقق نمایند؛ چراکه از محل دیگر تامین 
می شود؛ حاال ممکن است زمین فروشی باشد یا اخذ عوارض متفاوت؛ 
درحالی که بنیان اصلی سازمان های مناطق آزاد میل به رسیدن به 
اهداف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است و لذا هم دبیرخانه و هم 
سازمان های مناطق آزاد و هم مباحث فراقانونی خلق الساعه از طرف 

دولت نسبت به کسب درآمد خود، مقصر هستند.
رحیمی تاکید کرد: تنها راهکار قانونی، تفاهم نامه دبیرخانه با وزارت اقتصاد با 
حضور معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص توقف اجرای مالیات بر 
ارزش افزوده دائمی در مناطق آزاد به مدت یکسال است و در این یکسال 
بیاییم برای مناطق آزاد قانونی مختص و مشخص بنویسیم. این قانون 
ممکن است در اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد دیده شود یا اینکه 
ممکن است یک تبصره ای به عنوان تبصره ماده قانون دائمی مناطق آزاد 

در مجلس مطرح شود و به تایید شورای نگهبان برسد.
مدیرعامل شرکت حسابداری تندیس درفک منطقه آزاد انزلی در پایان 
خاطرنشان کرد: مالیات بر ارزش افزوده برای واحدهای تولیدی مستقر 
در منطقه آزاد که مواد اولیه و کاالی خود را از داخل کشور خریداری 
نیفتد متضرر می شوند. ملموس  اتفاق  اگر  و  به صرفه است  می کنند، 

است که وقتی قرار است از داخل کشور خریداری کنیم، باید مالیات بر 
ارزش افزوده پرداخت کنیم و وقتی در داخل کشور می خواهیم بفروشیم 
باید مالیات بر ارزش افزوده را دریافت کنیم . واحدهای تولیدی که در 
مناطق آزاد مستقر هستند اگر قرار است داخل ایران بفروشند و داخل 
این  و  می شوند  داخلی محسوب  تولیدکننده  معنای  به  بخرند،  ایران 
موضوع برایشان به صرفه است . اما بسیاری از تولیدکنندگان در حال 
آنها  و  را خریداری می کنند  اولیه خود  مواد  از کشور  از خارج  حاضر 
برایشان به صرفه نیست، زیرا هنگامی که ورود مواد اولیه اتفاق می افتد، 
هیچ گونه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی کنند . وقتی 
قرار است محصول تولید شده را داخل منطقه آزاد بفروشند، به صرفه 

نیست که 9درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود .

 جعفر عباسی، سرمایه گذار و فعال اقتصادی
 در منطقه آزاد ارس:

 لزوم طرح الیحه دو فوریتی برای ابطال 
قانون مالیات بر ارزش افزوده

جعفر عباسی یکی از سرمایه گذاران و فعال اقتصادی در حوزه تولید 
و هتلداری و رئیس هیات مدیره انجمن کارآفرینان و سرمایه گذاران 
و  مشکالت  بیان  به  نشریه،  با  گفت و گو  در  نیز  ارس  آزاد  منطقه 
چالش های سرمایه گذاران مناطق آزاد به واسطه اعمال قانون مالیات بر 

ارزش افزوده به مناطق آزاد پرداخت.
طبق اظهارات وی؛ راهکار این تصمیم عجوالنه ؛ طرح الیحه دو فوریتی 
از طرف دولت یا فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسالمی ، 
هماهنگی فراکسیون جهت ملغی کردن آن و توجیه نمایندگان محترم 

مجلس جهت رای به ابطال آن است .
عباسی به تبعات این قانون اشاره کرد و گفت: بخشنامه اعالمی مورخه 
13دی ماه سال 1400 کامال شتاب زده و بدون نظریه کارشناسی اقتصادی و 
بدون در نظر گرفتن تبعات آن به گمرک ایران ابالغ شده است؛ ضمن آن 
که با عجله این موضوع را عملیاتی نمودند که این هم کامال مغایر با قوانین 
و فلسفه وجودی مناطق آزاد است؛ چراکه بدون درنظر گرفتن سازو کار اجرای 

آن و عموما ارزش گذاری به کاالهای تولیدی به مناطق آزاد ابالغ شده بود .
وی افزود: تمامی تولید کنندگان در حین خرید مواد اولیه از سرزمین 
اصلی، مالیات 9درصد ارزش افزوده را پرداخت می نمایند و اگر مواد 
اولیه خود را از خارج کشور تامین نمایند، مجددا همراه حقوق عوارض 
گمرکی مواد اولیه ، 9درصد مالیات ارزش افزوده را به پروانه گمرکی 
ترخیص شده پرداخت می نمایند و اگر قرار باشد هنگام خروج محصول 
از گمرک منطقه آزاد دوباره این 9درصد مالیات ارزش افزوده را پرداخت 
کنند، در اصل مجبور شدند مبلغ این مالیات پرداختی را روی بهای 
تمام شده کاالهای خود اعمال کنند. طبیعتا این امر باعث افزایش قیمت 
کاالها شده و برای مصرف کننده ها نیز قیمت ها افزایش می یابد . اگر 
قرار باشد از مشتری 9درصد ارزش افزوده مطالبه شود، مشتریان داخلی 
رغبتی برای خرید از ما نخواهند داشت و اگر به اجبار خرید کنند، در 

اصل سه بار این مالیات 9درصد به دولت پرداخت شده است .
عباسی در پاسخ به این سوال که مصوبه مجلس چه لطماتی به فعالین 
اقتصادی و موضوع سرمایه گذاری در مناطق آزاد وارد کرده است، اظهار 
داشت: این مصوبه یک نوع بی عدالتی برای تولیدکنندگان منطقه آزاد 
تلقی می گردد؛ زیرا تولیدکنندگان ارس داخل اتاق شیشه ای هستند و 
تمامی فعالیت های تولیدی و اقتصادی آنها زیرنظر سازمان منطقه آزاد 

و گمرک ایران و اداره مالیات و دارایی است.
بر  کنترلی  هیچ گونه  اصلی  سرزمین  در  افزود:  اقتصادی  فعال  این 
تولیدکنندگان داخلی نیست، اعمال چنین قانونی اوال ناعادالنه بوده 
و مزیت رقابتی تولید کنندگان ارس را با تولیدکنندگان سرزمین اصلی 
از بین می برد؛ همچنین تمایل برای سرمایه گذاری در ارس را کم رنگ 
آزاد  مناطق  فعالیت های  و  قوانین  با  مغایر  قانون  این  لذا  می نماید. 
برای  انگیزه  هزینه های مضاعف،  و  بروکراسی  با  طبیعتا  است.  بوده 

سرمایه گذاری در این حوزه ها از بین می رود.
وی تاکید کرد: مالیات های مستقیم منجر به کاهش منابع مالی واحدهای 

اقتصادی و کاهش سود واحدهای اقتصادی می شود و این موضوع دارای 
آثار منفی بر رشد و توسعه واحدها بوده است؛ در نتیجه برقراری این مالیات ها 
در جهان کاهش یافته است و کاهش وصول مالیات از بخش تولید و 
انتقال آن به بخش مصرف باعث شده مصرف کنندگان به نسبت هر میزان 
مصرف زیاد ، مالیات بر ارزش افزوده زیادی را پرداخت کنند و این مصوبه 

مجددا مالیات 9درصدی را از تولیدکننده دریافت می کند.
عباسی به تاثیر قانون مالیات بر ارزش افزوده بر صنعت گردشگری 
مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: به دلیل آنکه فعالیت در مناطق آزاد 
پایداری  اشتغال زایی  و  تولید  چنانچه  است،  پیوسته  به هم  زنجیروار 
گردشگری  خدماتی،  واحدهای  آن  قبال  در  باشد،  حاکم  مناطق  در 
قانون،  این  نمودن  عملیاتی  با  گرفت.  خواهد  رونق  نیز  هتلداری  و 
دیگر انگیزه ای برای سرمایه گذاری نخواهد بود و چه بسا باعث فرار 

سرمایه گذاران فعلی هم باشد .
آزاد  منطقه  سرمایه گذاران  و  کارآفرینان  انجمن  مدیره  هیات  رئیس 
ارس به ارزیابی دلیل اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده به مناطق 
آزاد پرداخت و تصریح کرد: به نظر بنده علت چنین تصمیمی جهت 
تامین کسری بودجه بوده است؛ چراکه مناطق آزاد داخل اتاق شیشه ای 
هستند، فعالیت های آنان کامال رصد شده و اعمال قانون بر آنها سهل تر 
از سرزمین اصلی بوده است. لذا به راحتی می توانند مالیات را وصول 

نمایند؛ زیرا فعالیت متمرکز داخلی محدوده صنعتی است.
این فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که چقدر سرمایه گذاران در 
مناطق آزاد تالش کردند اهداف قانونگذار را محقق کنند، گفت: فعالین 
اقتصادی در صورت برخورداری از شرایط و بسته های تشویقی که مناطق 
آزاد اعمال می نمایند، حاضر به توسعه سرمایه گذاری هستند و با توجه به 
تشدید تحریم های اقتصادی و افزایش نرخ ارز، سرمایه گذاران در خط مقدم 
جنگ اقتصادی خوب ظاهر شده و تمام تالش خود را جهت حفظ تولید به 
کار بسته اند. در منطقه آزاد هدف قانونگذار توسط صنایع قابل تحقق بوده 
که منطقه آزاد ارس تنها منطقه آزاد صنعتی در بین مناطق آزاد دیگر است، 
به طوری که مجموع صنایع کل مناطق آزاد، به اندازه ارس هم نمی شوند .

وی به تالش فعالین اقتصادی برای حل این مشکل اشاره کرد و اظهار 
اداره  با حضور مسئوالن  نمودن موضوع، جلسه ای  نمود: جهت مرتفع 
دارایی استان تشکیل شد؛ اما نتیجه ای حاصل نشده است. در مرحله بعدی 
جلسه ای با دبیر شورایعالی مناطق آزاد جناب دکتر سعید محمد برگزار شده و 
موقتا این بخشنامه به دلیل اینکه مغایر قانون بوده، معلق گردید، ولی ملغی 
نشده است. لذا ما هم در حال نامه نگاری از طریق نماینده شهرستان هستیم، 

اما تاکنون نتیجه ای جز معلق شدن فعلی نداشته است .
این فعال اقتصادی در حوزه تولید و هتلداری و رئیس هیات مدیره انجمن 
کارآفرینان و سرمایه گذاران منطقه آزاد ارس در پایان خاطرنشان کرد: به 
نظر بنده این قانون کامال اشتباه بوده؛ اما این اجرا نمودن یک تمرین برای 
شناسایی ایرادات آن بوده است ؛ فکر می کنم اگر دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد ثابت قدم نباشد، بعد از اصالحات، آن را الزم االجرا خواهند نمود. لذا 
راهکار آن طرح الیحه دو فوریتی از سوی دولت، فراکسیون مناطق آزاد در 
مجلس و هماهنگی فراکسیون جهت ملغی کردن آن و توجیه نمایندگان 

محترم مجلس جهت رای به ابطال آن است .
 

اکبر ابراهیمی، مدیرعامل شرکت توتون صنعت پارسیان قشم:
 نمایندگان مجلس قانونی وضع کردند 

که صالحیتش را نداشتند
در  نیز  قشم  پارسیان  توتون صنعت  مدیرعامل شرکت  ابراهیمی  اکبر 
گفت وگو با نشریه، به بیان مشکالت مناطق آزاد و فعالین اقتصادی پس از 

اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد پرداخت. 
طبق اظهارات وی؛ نمایندگان مجلس و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی باید به گمرک ایران فشار بیاورند تا بخشنامه ای که فرستاده 

شده و کار تولیدکنندگان را به وقفه کشانده، به طور کلی ملغی گردد.
ابراهیمی اظهار داشت: نکته اول این است که از 13دی ماه سال جاری، قانون 
مالیات بر ارزش افزوده دائمی شد. ما با قانونی مواجه هستیم که طبق آن 
تمدید مالیات بر ارزش افزوده به صورت سال به سال بوده است. بنابراین 

انتظار داریم این قانون مرجع باشد و تمام ارگان ها ازجمله مالیات و گمرک این 
موضوع را در دستورکار خود قرار دهند؛ این خواسته ای است که تمام فعالین 
اقتصادی دارند؛ البته خود این قانون مشکالتی دارد که بایستی از مکانیزم های 
خاص خودش وارد شد؛ یعنی همان اصالح قانون که در مجلس باید دنبال 
گردد. اما موضوعات سه گانه ای که داریم این است که ما زمانی در مناطق آزاد 
از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف بودیم، اگر به هتلی مراجعه می کردیم 
یا خریدی انجام می دادیم، ارزش افزوده پرداخت نمی کردیم، فقط قیمت کاال 

پرداخت می شد که این موضوع یکی از محاسن مناطق آزاد بود  .
وی ادامه داد: در مناطق آزاد تصور بر این است که وقتی اسم آزاد می آید، 
هزینه های زندگی پایین تر است، درحالی که برعکس می باشد؛ بررسی های 
میدانی نشان می دهد که 20 تا 30درصد هزینه های زندگی در منطقه آزاد از 
سرزمین اصلی باالتر است و این قابل اثبات می باشد. قبال مالیات بر ارزش افزوده 
در داخل مناطق برای شهروندان مناطق آزاد معاف بود که در قانون جدید این 
معافیت را عمال برداشته اند و چند تبصره زدند و به گونه ای تنظیم کردند که زین 
پس همچون سرزمین اصلی، معافیت فعالیت های اقتصادی در داخل مناطق آزاد 
هم حذف شوند . درواقع یکی از جذابیت های نسبی که در منطقه آزاد بود، برداشته 

شد؛ جذابیتی که تاثیر مستقیم بر رونق و توسعه مناطق  می گذاشت.  
مدیرعامل شرکت توتون صنعت پارسیان قشم افزود: اما موضوع دوم این 
است که شرکت های تولیدی که در مناطق آزاد مستقر هستند، برای ارسال 
کاال به سرزمین اصلی طبق قانون قبلی و قانون جدید باید مالیات بر ارزش 
افزوده پرداخت کنند؛ تا اینجا تولیدکننده هیچ مشکلی ندارد. مشکل از اینجا 
حادث شده که گمرک شیوه نامه اجرایی به گمرکات ایران که در مناطق آزاد 
مستقر هستند، ابالغ کرده و این موضوع همه چیز را بر هم زده است . ما به 
عنوان تولیدکننده وقتی می خواهیم مواد اولیه وارد کنیم، از سه مسیر این کار 
را انجام می دهیم. اول اینکه از یک شرکت در سرزمین اصلی مواد اولیه را 
می خریم ، وقتی خرید می کنیم، شرکتی که در سرزمین اصلی است انتهای 
فاکتور ارزش افزوده را حساب می کند و ما هم پرداخت می کنیم . حالت 
دوم این است که مواد اولیه را از گمرک ایران وارد مناطق آزاد می کنیم؛ 
در این حالت هم حقوق و عوارض را گمرکات ایران که مستقر در منطقه 
آزاد هستند ، محاسبه و دریافت می کنند. حالت دیگر این است که ما مواد 
اولیه خارجی را از طریق گمرکات مناطق آزاد وارد منطقه می کنیم. گمرک 
منطقه آزاد نیز مثل گمرک ایران، مالیات بر ارزش افزوده را از مواد اولیه 
محاسبه می کند و ما هم پرداخت می نماییم. بنابراین وقتی مواد اولیه وارد 
انبار تولیدکننده می شود، مالیات های مرتبط به آن هم پرداخت شده و در 
انبار نشسته است. حال تولیدکننده، تولید خود را انجام می دهد؛ وقتی کاالی 
نهایی را می خواهد به سرزمین اصلی صادر کند، فاکتور فروش می زند و 
در دوره های سه ماهه اظهارنامه را تنظیم و به اداره مالیاتی اعالم می کند. 
تفاضل ارزش افزوده ای که شامل کاال می شود، با آن ارزش افزوده ای که 
هنگام ورود پرداخت کرده است، یک اعتبار مالیاتی دارد و این طرف هم 
موقع فروش ارزش افزوده شامل آن می شود که آن میزان محاسبه می گردد 
و به حساب هایی که اداره مالیاتی اعالم می کند، واریز می شود. این یک روند 
معمول است و تا چندی پیش طبق آن کار انجام می شد. اما حاال گمرک 
نامه زده به گمرکات مستقر در مناطق آزاد که وقتی تولیدکننده می خواهد 
کاال را خارج کند، از کاالی نهایی ارزش افزوده دریافت کند! اختالل این  
است که ما کاال را نفروختیم، سه ماه به سه ماه باید اعالم کنیم؛ گمرک هم 
سامانه های مرتبط به ارزش افزوده ای که هنگام واردات مواد اولیه وارد شده 
را ندارد؛ این یعنی امکان محاسبه آن نیست! در این دو، سه هفته اخیر با همه 
مسئولین ملی، استانی و منطقه ای صحبت کرده ایم و در نهایت هم حل 
نشد و گفتند شما باید ضمانت نامه بدهید. از من تولیدکننده یک ضمانت نامه 
200میلیونی گرفتند و بانک هم به ازای یک کانتینر که 20میلیارد هزینه 
آن است، 200میلیون بنده را بالک کرده است. یعنی اگر من بخواهم در 
یک هفته 5کانتینر از منطقه آزاد کاال خارج کنم، یک میلیاردم بلوکه می شود 
تا گمرک اجازه دهد کانتینرها خارج گردد! لذا اگر این بخشنامه گمرک 
خیلی زود اصالح نشود، قطعا ما یک اختالل بزرگی در سیستم تولیدی 

شرکت های مستقر در منطقه آزاد خواهیم داشت  .
ابراهیمی راه حل اصلی این مشکل را اعالم کرد و گفت: اینجا اشتباهی 
صورت گرفته که گمرکات باید شهامت داشته باشند و بیان کنند؛ همین 
طور رئیس گمرک ایران و مسئولین ارشد گمرک به دلیل بخشنامه ای که 
مدیرکل واردات گمرک ایران صادر کرده است . دوستان و همکاران ما با 
معاون فنی گمرک ایران جلسه گذاشتند و به آنها اثبات شده که بخشنامه ای 
که فرستاده اند، قابل اجرا نیست؛ لذا باید قانون جدیدی در سطح نمایندگان 
مجلس تصویب شود؛ قطعا نمایندگانی که در حوزه های مناطق آزاد هستند، 
می توانند کمک کنند؛ دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد نیز پیگیر هستند، ولی 
گمرک زیربار نرفته است . فهم اشتباهی از این موضوع داشتند که یا به آن 
پی نبردند و یا اینکه سماجت بر کار اشتباه می کنند. همه می توانند کمک 
کنند، از نمایندگان مجلس تا دبیرخانه باید به گمرک ایران فشار بیاورند که 
این بخشنامه ابالغ شده، کار تولیدکننده را به وقفه کشانده است. با این 
اصالحیه موضوع کامال حل می شود؛ درواقع موضوع بازگشت به قانون 
مطرح است. آقایان قانونی وضع کرده اند که صالحیتش را نداشتند و ما را با 

این چالش مواجه نموده اند.
وی در واکنش به این موضوع که اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده 
در مناطق آزاد در الیحه بودجه 1401 هم آمده است، اظهار داشت: اخذ 
مالیات بر ارزش افزوده را در مناطق آزاد مصوب کردند؛ یعنی از مناطق 
آزاد مزیت زدایی صورت گرفته است. تولید کننده می گوید من برای خرید و 
فروش در مناطق آزاد نباید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنم، اما حاضر 
هستم برای کاالهایی که به سرزمین اصلی صادر می کنم، این مالیات را 
پرداخت نماییم. اینجا تولیدکنندگان مشکلی برای پرداخت مالیات کاالهایی 
که به سرزمین اصلی می فروشند، ندارند؛ ولی می گویند در داخل سرزمین 
اصلی چرا این موضوع معاف نمی شود؛ یعنی من تولیدکننده اگر بخواهم 
یک واحد کاال به شهروند ساکن در منطقه آزاد بفروشم، باید مالیات بر 
ارزش افزوده بگیرم ؛ اگر هم بخواهم به سرزمین اصلی بفروشم نیز باید 
مالیات بر ارزش افزوده بگیرم. ما برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مورد 
کاالهایی که به سرزمین اصلی می فروشیم، موافق هستیم؛ اما کاالهایی که 
در داخل مناطق آزاد فروخته می شود نباید مشمول ارزش افزوده باشد. با این 
شرایط دیگر چه منطقه آزادی و یا چه مزیتی مطرح است؟ اصال چرا اسم 
آن را منطقه آزاد گذاشته ایم ؟ وقتی هتلدار انتهای فاکتور 9درصد مالیات بر 
ارزش افزوده بگیرد، در این صورت مناطق آزاد چه مزیتی دارد؟ جز اینکه 
20 تا 30درصد هزینه های زندگی در منطقه آزاد بنا به چندین عامل باالتر از 
سرزمین اصلی است؟! متاسفانه از مناطق آزاد مزیت زدایی می کنند و هیچ 

جایی برای فعالیت اقتصادی دیگر وجود ندارد.
این فعال اقتصادی علت اصلی تصمیم گیری دولت و مجلس را بیان کرد 
و گفت: از دید من درک درستی از سازوکارهای حاکم بر مناطق آزاد وجود 

ندارد . قوانین ما یا باید الگوبرداری شود یا باید مراکزی به اتاق های فکر ما 
بیایند و قانون های متناسب وضع کنند. اما هیچ کدام انجام نمی شود؛ به 
عنوان مثال نماینده ای که شناختی از مناطق آزاد ندارد، علیه قوانینی مناطق 
آزاد می ایستد و اصالح قانون را رقم می زند. درواقع فلسفه وجودی مناطق 
آزاد را درک نمی کنند و متاسفانه می گویند مناطق آزاد جعبه سیاهی است 
که در آن قاچاق صورت می گیرد! در صورتی که اگر بر قوانین مناطق آزاد 
و پروسه های این مناطق مسلط باشند، همچین حرفی را نمی زنند؛ چراکه 
مناطق آزاد تحت نظارت گمرکات کشور برای ورود و خروج کاال هستند. 
در سرزمین اصلی به راحتی افراد فرار مالیاتی دارند و پولشویی می کنند، اما 
در مناطق آزاد این کار قابل انجام نیست، درحالی که وقتی مصاحبه ها را 
نگاه می کنیم، مناطق آزاد را به عنوان منطقه ای برای فرار مالیاتی می خوانند، 
در صورتی که امکان این موضوع وجود ندارد، ولی در سرزمین اصلی 
امکان پذیر است . بنده دو شرکت دارم، یکی در سرزمین اصلی و دیگری در 
منطقه آزاد؛ لذا به صراحت اعالم می کنم که این موضوع در سرزمین اصلی 
کامال امکان پذیر است، ولی در منطقه آزاد خیر! در نتیجه  قانونگذار درک 
درستی از موضوعات حاکم بر مناطق آزاد ندارد و ما اسیر و گرفتار ادعا هایی 
هستیم که تخصصی نیستند و هر کسی حرفی می زند و رد می شود و تبعات 

آن دامن گیر کسانی می شود که پا به منطقه آزاد گذاشتند.
ابراهیمی ادامه داد: بحث ما این است که چطور تولیدکننده ای که می خواهد 
20سال در منطقه ای کار کند و هر روز با قانونی جدید مواجه شود، می تواند 
کار خود را پیش ببرد؟! پیش بینی می کنم با این روند شرکت جدیدی وارد 
منطقه آزاد نمی شود؛ زیرا مزیت زدایی شده است. شرکت های موجود نیز 
با این اوضاع آرام آرام مستهلک می شوند و از بین می روند و آنهایی هم 
که بتوانند ، از مناطق آزاد خارج می شوند. بنده حاضرم به عزیزان نماینده و 
مسئولین اثبات کنم که اگر همین فعالیت ها را جمع کنیم و به کشور عمان 

ببریم، به مراتب اوضاع مان بهتر خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توتون صنعت پارسیان قشم در پایان خاطرنشان کرد: ما در 
دبیرخانه هم متاسفانه تشکیالتی که بتواند واقعیت های مناطق آزاد را منعکس 
کند، نداریم؛ یعنی زیاد نمی توانیم از مجلس، مرکز پژوهش ها و دولت گالیه مند 
باشیم. البته این موضوع سنواتی است، ولی از آقای سعید محمد انتظار داریم 
تشکیالتی در دبیرخانه پایه گذاری کنند که موضوعات را تخصصی به نهادهای 
تصمیم گیر اعالم نماید تا این مسائل به شکل تخصصی در اختیار نمایندگان 
قرار گیرد. ممکن است نماینده ای بگوید من اطالعات درست نداشتم، ولی 
همچین تصمیمی گرفتم؛ اما دبیرخانه شورایعالی می تواند تبعات این تصمیم را 

برای دولت و نمایندگان بررسی و روشن سازی کند .

یوسف حبیبی، فعال اقتصادی در منطقه آزاد ارس:
 نه تنها اداره مالیات، بلکه گمرک نیز 

مالیات بر ارزش افزوده دریافت می کند
و اما یوسف حبیبی فعال اقتصادی و تولیدکننده در منطقه آزاد ارس نیز 
در گفت و گو با نشریه، به مشکالت و چالش های منطقه آزاد ارس پس 
از اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد ، مصوب مجلس 

شورای اسالمی در اسفندماه سال 99 پرداخت  .
وی در بیان مشکالت سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی پس از اعمال 
این قانون به مناطق آزاد گفت: منطقه آزاد ارس در نقطه صفر مرزی قرار 
گرفته است و سرمایه گذاران اکثرا از تهران، تبریز یا حتی خارج از کشور به 
این منطقه آمده اند؛ طبیعتا ورود سرمایه گذاران به دلیل مزیت های مناطق 
آزاد و معافیت های مالیاتی بوده است. اما اکنون شاهد هستیم که از تاریخ 
13دی ماه سال جاری، قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد اعمال 

شده و این شرایط ادامه کار را برای فعالین اقتصادی ناممکن کرده است  .
حبیبی افزود: اگر کارخانه بنده در تهران بود، شرایط هم طبیعتا بهتر بود؛ 
چراکه ماشین از اصفهان تا تهران با 2میلیون تومان می آید؛ اما از اصفهان تا 
جلفا هزینه ماشین 10میلیون تومان می شود؛ لذا خیلی هزینه ها سنگین است 
که مواد اولیه از اصفهان خریده شود و به جلفا بیاید . البته این شامل برگشت 
هم می شود، یعنی در یک ماشین 20میلیون تومان اختالف قیمت وجود 
دارد. اما سوال اینجاست که چرا آنها هم ارزش افزوده پرداخت کند و ما که 
اینقدر هزینه تمام شده برایمان زیاد می شود باز هم باید ارزش افزوده بدهیم! 
کارخانه داران تهران در هر ماشین 20میلیون از ما جلوتر هستند؛ به عنوان 
مثال اگر بنده بخواهم در تهران چسب تولید کنم، بررسی می کنم که کل 
تهران چقدر از این چسب استفاده می کنند! اگر 10هزار مغازه وجود داشته 
باشد، می توان روزی 30کارتن حتی خرده فروشی کرد، در صورتی که جلفا 
چنین امکاناتی ندارد؛ در نتیجه کارخانه داران تهرانی 20درصد جلوتر است! 

این تولیدکننده تاکید کرد: آخر عاقبت منطقه آزاد به دلیل دریافت انواع 
مالیات خصوصا مالیات بر ارزش افزوده پوچ است. اگر سوله ای که سال 
گذشته در تهران می خواستیم بسازیم یک میلیارد بود، اکنون 10میلیارد 
شده است، اما جلفا نهایتا یک میلیارد و 500تومان شده است! در نتیجه 
ارزش افزوده در منطقه اصال معنا ندارد و سرمایه گذاری را قفل می کند.
وی درخصوص پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هم برای مواد اولیه 
از خارج  اولیه  مواد  وقتی  اظهار کرد:  نهایی  تولیدی  و هم محصول 
برخورد  اصلی  سرزمین  مانند  درست  می گردد،  منطقه  وارد  محدوده 
هم  و  می شود  گرفته  افزوده  ارزش  بر  مالیات  هم  درواقع  می شود. 
می شود،  وارد  اولیه  مواد  که  هم  اصلی  سرزمین  از  واقع  در  گمرک ! 
مالیات بر ارزش افزوده باید پرداخت شود . از طرفی نه تنها اداره مالیات ، 
مالیات خود را اخذ می کند؛ بلکه گمرک نیز موقع ارسال محصول تولید 
باید 9درصد مالیات  شده، عوارض دریافت می نماید؛ یعنی می گویند 

ارزش افزوده پرداخت شود، تا بتوانید کاال را خارج کنید.
حبیبی تاکید کرد: هم اداره مالیات ارزش افزوده می گیرند هم مالیات 
به گمرک داده می شود و این اعتراض اصلی مردم به این رویه است و 
این سوال دغدغه مردم می باشد که گمرک در سرزمین اصلی چگونه 

می خواهد کنترل داشته باشد؟
این فعال اقتصادی تصریح نمود: به هرحال منطقه آزاد یک مزایایی دارد که 
مردم به آنجا می آیند؛ در بحث خرید لباس های برند، طبیعتا در این مناطق 
ارزان تر می توانند محصول خود را پیدا کنند، اما وقتی مغازه دار هم باید ارزش 

افزوده بدهد، گردشگر دیگر قید مناطق آزاد را برای خرید می زند .
وی در پاسخ به این سوال که چه اقدامتی از جانب فعالین اقتصادی 
صورت گرفته است، گفت: به هرحال کاری است که شده و فعالین 
اقتصادی هم ساکت شدند، جلسه هایی بی نتیجه برگزار شد . در نهایت 
اکنون  اما  است،  پیش  چندماه  برای  مصوبه  این  که  می گویند  هم 
وضعیتی شده که زندگی برای فعالین اقتصادی خیلی سخت می باشد. 
اگر این قانون تغییر نکند، اوضاع بدتر می شود و سرمایه گذاران قید 

فعالیت اقتصادی را در مناطق آزاد می زنند  .
به  می آمدند،  آزاد  منطقه  به  افراد  وقتی  اینها  از  پیش  افزود:  حبیبی 
آنها می گفتند که 20سال از پرداخت مالیات معاف هستید؛ اما اکنون 
می گویند که باید مالیات بدهید! بنابراین این حسن و مزیت از بین رفته 
به هرحال  این تصمیم گرفته شده است.  اینکه یکباره  است؛ ضمن 
عامل  مدیران  و  کنند  اجماع  بگیرند،  تصمیم  باید  اقتصادی  فعالین 
سازمان های مناطق آزاد و دبیرخانه هم باید جلوی این قانون بایستند .

این فعال اقتصادی و تولیدکننده در منطقه آزاد ارس در پایان به اعالم دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت متوقف شدن این رویکرد 
برای سه منطقه اشاره کرد و خاطرنشان نمود: ما در حد صحبت شنیدیم که 
درخصوص مناطق ارس، اروند و چابهار فعال این قانون متوقف می شود؛ البته 
فعال که در خروجی منطقه آزاد ارس متوقف شده است؛ چراکه موضوعی 
غیرقانونی بوده و ما نباید هم 9درصد مالیات به گمرک پرداخت کنیم و هم 

9درصد به اداره مالیات! لذا فعال دستور توقف این ابالغیه را داده اند.
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گزارش: 
ملیحه اسناوندی

در گفت و گو با فعالین اقتصادی مناطق آزاد کشور تاکید شد:

مناطـــــقآزادبهسویمسلخهدایتمیشوند!



گزارش6

به یاد رئیس فقید انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی:

 یادگاری های »حاج اصغر امانی« 
برای مناطـــق آزاد در قرن پانزدهم

گزارش:
 مرضیه حسینی
مجید صیادنورد
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امانی که نقش محوری در موجودیت  اصغر  خبر شوک کننده درگذشت حاج 
اهمیت  زمانی  است،  داشته  گذشته  دهه  انزلی ظرف سه  آزاد  منطقه  رشد  و 
با  ایشان ظرف یک دهه اخیر  باشیم  پیدا می کند که توجه داشته  صدچندانی 
سازماندهی گروه های ناهمگن طیف های مختلف سرمایه گذاران این منطقه، 
قدم در کار گروهی نهاد و از دهه هشتاد تاکنون حاصل اندوخته های علمی 
و تجربی خود را در حوزه مناطق آزاد در قالب یادداشت، مصاحبه و سخنرانی 

برای دیگران به یادگار گذاشت. 
ایشان  اظهارنظرهای  آخرین  از  کوتاهی  برش های  می شود،  عرضه  آنچه 
درخصوص مسائل مبتالبه مناطق آزاد می باشد که به این نشریه ارائه داده اند. 
بی تردید نبود ایشان ضربه سختی به ساختار اندیشه ورزی و دفاع از ماهیت و 
موجودیت مناطق آزاد در عرصه های کالن مدیریتی کشور وارد خواهد آورد؛ 
عزیزی که در دوران هشت ساله دفاع مقدس از جان خود و در دو دهه اخیر 
آبرو و تمام سرمایه های خود در مسیر اعتالی  از  اقتصادی  و در حوزه دفاع 
ایران و ایرانی مایه گذاشت و به حق نام و سیره خوبی از جسارت، دقت نظر، 
دانش، تخصص و تعهد از خود به یادگار گذاشت. روحش شاد و یادش گرامی.

 مشکالت ساختاری مناطق آزاد و
 لزوم اصالح امور به دست دولت جدید

از  انزلی،  آزاد  منطقه  کارآفرینان  و  سرمایه گذاران  انجمن  رئیس  امانی  اصغر 
مشکالت مناطق آزاد طی چند سال گذشته پرده گشایی و انتظارات خود را از 

دولت مطرح کرد که در ادامه می خوانید.
در شهریور ماه 1372 مجلس شورای اسالمی قانونی را تحت عنوان چگونگی 
مناطق  این  ایجاد  از  را  اهدافی  و  مصوب  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  اداره 

تبیین نمود.
مهم ترین این اهداف عبارت بوده اند از: تسریع در ایجاد امور زیربنایی، عمران و 
آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد 
خارجی،  سرمایه گذاری  جذب  کاال،  و  کار  بازار  تنظیم  مولد،  و  سالم  اشتغال 
در  تسریع  و  منطقه ای  و  جهانی  بازار های  در  فعال  حضور  فن آوری،  انتقال 
فرآیند های صادرات و واردات و بسیاری از موارد دیگر که قانونگذار محترم در 

این قانون بیان کرده است.
منصفانه  و  بیاندازیم  نگاهی  آزاد  مناطق  سه دهه ای  تاریخ  به  بخواهیم  اگر 
وفای  تنها  نه  گذشته  دولت های  که  می رسیم  نتیجه  این  به  کنیم،  قضاوت 
به عهد ننموده و نتوانسته اند به وظایف قانونی در قبال سرمایه گذاران بخش 
خصوصی در این مناطق عمل نمایند، بلکه بعضا با تصمیمات نادرست و اشتباه 
و ایجاد موانع متعدد، عمال سد راه توسعه و دستیابی به اهداف پیش بینی شده 

در قانون گردیده اند. 
از همان ابتدا مناطق مجبور شدند برای ایجاد زیر ساخت های الزم به منظور 
از روش درآمد- هزینه استفاده کنند و  جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
متاسفانه از هیچ حمایت مالی و اعتبار دولتی در مقایسه با نیازهای زیربنایی 
برخوردار نشده اند. چگونه ممکن است بدون آب، برق، انبار، محوطه صنعتی، 
نیازهای  از  بسیاری  و  بانک  فرودگاه ،  نگهداری کاالهای سردخانه ای،  مراکز 
ملی  تعهد  و  بلند بخش خصوصی  اما همت  نمود؟!  دیگر جذب سرمایه گذار 
از  بعضی  دور اندیشی  و  درایت  و  کشور  اقتصادی  توسعه  و  رشد  برای  آنان 
همه  علی رغم  گردید  موجب  آزاد  مناطق  و  دبیرخانه  دولت ها،  در  مدیران 
مشکالت، سرمایه گذاری های کالن در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام شود 
و هم اکنون این مناطق به یکی از قطب های بزرگ اقتصادی تبدیل شده اند که 
همچنان با مشکالت مدیریتی، قانونی، سیاسی ، خودتحریمی و بسیاری دیگر 
در مبارزه هستند، ولی همچنان دست از تالش برنمی دارند؛ چراکه به کشور 

خود و ظرفیت های بزرگ اقتصادی و انسانی آن ایمان دارند.
مناطق آزاد در حال حاضر با چند مشکل عمده مواجه هستند که دولت سیزدهم 
باید به این موارد توجه کند و از تکرار آنها پرهیز نماید تا بتواند از ظرفیت های 

پیش بینی شده در قانون به خوبی استفاده نماید:
  عدم سرمایه گذاری  دولت ها در ایجاد زیر ساخت ها و سرمایه گذاری های 

زیربنایی در مناطق
و  آزاد  مناطق  قوانین  به  کشور  حاکمیتی  دستگاه های  دست اندازی    

خنثی سازی بعضی از این قوانین
  عدم آشنایی برخی از دستگاه های نظارتی با قوانین و چگونگی فرآیند 

تصمیم گیری و اعمال مدیریت در مناطق
و  از سوی صدا وسیما  به ویژه  آزاد  مناطق  با  جناحی  و  سیاسی  برخورد    
اشاعه تفکرات غلط و نادرست درخصوص مناطق آزاد و ایجاد جو بدبینی در 

داخل و خارج از کشور
  بعضی از قوانین بانکی ، گمرکی، واردات و صادرات، ورود و خروج ارز، 
تجهیزات و ماشین آالت که مربوط به داخل کشور بوده، اما با بی توجهی و عدم 

احساس مسئولیت به مناطق آزاد نیز تعمیم داده شده است.
  خودتحریمی های داخلی و تحریم های خارجی

  معرفی مناطق آزاد به عنوان مراکز قاچاق کاال به داخل کشور از سوی 
دست های پنهان و پشت پرده قاچاق سازمان یافته کشور، درحالی که فرآیند 
واردات کاال به مناطق بسیار شفاف و روشن بوده و امکان هیچ گونه قاچاق 

سازمان یافته از مناطق به داخل کشور وجود ندارد.
شورای عالی  عضو  وزرای  اهتمام  عدم  مناطق،  مشکالت  مهم ترین  از  یکی 
محل  استان های  در  مجلس  نمایندگان  دقت نظر  و  توجه  عدم  آزاد،  مناطق 
استقرار مناطق آزاد و ضعف شدید کارشناسی در دبیرخانه شورای عالی مناطق 

آزاد را می توان نام برد.
اعضای  کم توجهی  دلیل  به  دولتی  دستگاه های  دست اندازی های  متاسفانه 
شورای عالی مناطق آزاد در مدیریت و راهبری دستگاه های تحت امرشان در ارتباط 
با مناطق بوده و دبیرخانه هم به دلیل ضعف های شدید کارشناسی نتوانسته است 
در رفع این مشکالت اثرگذار باشد. الحاق مناطق آزاد به وزارت اقتصاد، یکی از 
بزرگترین اشتباهاتی بود که مجلس درخصوص مناطق آزاد مرتکب گردید و آثار و 

تبعات زیان بار دو تصمیم فوق الذکر به شدت گریبانگیر مناطق آزاد می باشد.
مناطق آزاد می توانند به عنوان پیشران صادراتی کاالهای داخلی به کشورهای 
همسایه ایران و ترانزیت کاال از سایر کشورهای همسایه شمالی و جنوبی ایران موثر 
واقع شوند. اتحادیه اوراسیا، کشورهای حوزهC.I.S ، کشورهای کریدور نوستراک، 
پاکستان، افغانستان، ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس، مناطق دست یافتنی و 
عملیاتی برای مناطق آزاد ایران هستند و در حال حاضر بخشی از این مراودات 
وجود دارد. یقینا با همت جمعی و تدبیر اندیشی درست دولتی، دسترسی به اهداف 

اقتصادی پیش بینی شده در مناطق آزاد امکان پذیر است. 
توصیه ما به دولت سیزدهم این است که الزم می باشد در قالب چند تصمیم 

انقالبی اقداماتی را انجام دهد:
دبیرخانه شورایعالی  الحاق  لغو مصوبه مجلس درخصوص  برای    تالش 

مناطق آزاد به وزارت اقتصاد.
  تغییر جایگاه دبیر شورایعالی مناطق آزاد به معاونت رئیس جمهور.

خصوصی  بخش  فعالین  برای  اختصاصی  پارلمان  ایجاد  برای  تالش    
مناطق آزاد همانند اتاق بازرگانی.

و  بخشنامه ها  کلیه  ابطال  دولت،  اقدام  اصلی ترین  و  مهم ترین    
دستورالعمل های صادره از سوی دستگاه های دولتی و وزارتخانه ها که با قانون 

چگونگی اداره مناطق آزاد مغایرت دارد.
و  دولتی  نظارتی  دستگاه های  مابین  معانی  اشتراک  و  همگرایی  ایجاد    
قضایی در چگونگی اجرای قوانین مناطق و اختیارات هیات مدیره و مدیران 
دیگر  از ضروریات  تصمیمات  اخذ  و  قوانین  اجرای  در چگونگی  آزاد  مناطق 

می باشد.
از  استفاده  و  گزارش ها  و  مصاحبه ها  مطالب،  انتشار  رویه  اصالح    
کارشناسان اقتصادی به جای کارشناسان سیاسی و ایجاد فرصت برای مدیران 

و بخش خصوصی فعال در مناطق آزاد برای معرفی درست و  واقعی و به دور 
اقتصاد ملی  اقتصادی آن در  اثرگذاری  از حاشیه سازی چگونگی فعالیت ها و 
نیز  مناطق  استقرار  محل  استان های  در  زندگی  کیفی  توسعه  و  منطقه ای  و 

می بایست به عنوان یک هدف مهم دولت آینده تلقی شود.

الزام دستگاه های دولتی به درک مشترک از قانون مناطق آزاد
در سال های اخیر مناطق آزاد با مشکالت فراوانی مواجه بوده اند که هر کدام از 
آنها در کاهش نقش و اثرگذاری مناطق در اقتصاد ملی و بین المللی موثر بوده 
و از شتاب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در این مناطق به شدت کاسته 
شده است. اما علی رغم این مشکالت، با تالش و همت بخش خصوصی فعال 
در  مدیران الیق  بعضی  و  ریسک پذیر  سرمایه گذاران  همچنین  و  مناطق  در 

مناطق، از افول کامل مناطق آزاد ایران پیشگیری شده است.
عوامل  و  نظارتی  دستگاه های  و  وزارتخانه ها  همگرایی  و  هماهنگی  عدم 
از  یکی  مناطق،  اقتصادی  فعالیت های  بر  آزاد  مناطق  از  خارج  تاثیر گذار 
مشکالت بوده است که درخصوص اجرای درست و هماهنگ قانون چگونگی 
اداره مناطق آزاد، به رسمیت شناختن حقوق قانونی فعالین اقتصادی در این 

مناطق امکان پذیر بوده است.
مشکل دیگر، تغییرات مکرر مدیران و معاونین دبیرخانه شورایعالی و مدیران 
عامل مناطق و تضعیف بدنه کارشناسی به ویژه در دبیرخانه بوده است. از اثرات 
اقتصاد،  وزیر  و  شورایعالی  وقت  دبیر  مابین  توافق نامه  امضاء  تغییرات،  این 
مناطق،  قانونی  معافیت های  و  مالیاتی  امور  در  اقتصاد  وزارت  دست اندازی 
حذف گام به گام مزیت های جذاب مناطق برای سرمایه گذاری و اظهارنظرات 
غیرکارشناسی دستگاه های نظارتی در امور جاری و قانونی مناطق و محدود 
شدن توانایی مدیران ارشد و میانی سازمان های مناطق در استفاده از اختیارات 

و وظایف قانونی بوده است.
یکی دیگر از مشکالت، بی تدبیری مجلس شورای اسالمی در الحاق مسئولیت 
مناطق آزاد به وزارت اقتصاد است؛ طبیعتا وزارتخانه ای که شرح وظایف آن 
آزاد و موضوعات گمرکی  اداره مناطق  با قانون  امور در تضاد  از  در بسیاری 
و مالیاتی بوده است، نمی تواند در توسعه فعالیت ها و رشد کمی و کیفی این 

مناطق موفق باشد و این موضوع غیرقابل انکاری نیست.
تعمیم قوانین داخلی به ویژه درخصوص ثبت سفارش و واردات کاال به مناطق، 
به خطر افتادن تضمین سرمایه گذاری و سود حاصله از فعالیت های اقتصادی 
سرمایه گذاران خارجی در مناطق، کاهش هشت برابری ارزش ریال در مقابل 
محدودیت  و  نمود  وارد  لطمه  خارجی  سرمایه گذاری های  به  شدیدا  که  دالر 
و  خلق الساعه  تصمیمات  و  تجهیزات  و  اولیه  مواد  ورود  ممنوعیت  بعضا  و 
مشکالت  و  شده  علت  بر  مزید  نیز  گمرک  و  صمت  وزارت  در  غیرمنطقی 

فعاالن اقتصادی در مناطق را چندبرابر نموده است.
متاسفانه در سال های اخیر نه تنها هیچ مشوق و امتیاز جدیدی برای مناطق 
آزاد لحاظ نگردید، بلکه برعکس تدوین قانون بودجه سال 1400 درخصوص 
آزاد،  مناطق  در  اقتصادی  فعالیت های  به  افزوده  ارزش  بر  مالیات  شمول 
قانون  به  و عمل  قانون  به  بازگشت  و  امور  اصالح  برای  باقیمانده  امیدهای 

چگونگی اداره مناطق آزاد را نیز از بین برده است.
تاسف آور اینکه بعضی از اقدامات مطالعه نشده و غیرکارشناسی به دستگاه های 
دولتی و نظارتی خارج از محدوده مناطق اجازه می دهد که به هر نحو ممکن 
فعاالن  حقوق  تحدید  ضمن  که  نمایند  ابالغ  و  تدوین  را  دستورالعمل هایی 
ببرد.  بین  از  را  بیشتر  سرمایه گذاری های  برای  آنان  انگیزه های  اقتصادی ، 
یا  از توسعه فعالیت های خود منصرف گردیده و  از این سرمایه گذاران  برخی 
فعالیت های خود را محدود کرده اند. بسیاری از این دستورالعمل ها و اقدامات 
وارد  تولیدکنندگان  به ویژه  اقتصادی  فعالین  به  را  بزرگی  زیان های  بازدارنده 
نموده است. هزینه های تولید را افزایش داده و عمال مزیت های کاهش بهای 

تمام شده کاال از بین رفته است.
متاسفانه به دلیل ضعف دولت وقت و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در ایجاد 
استنباط های  مناطق،  و  ذیربط  وزارتخانه های  مابین  هماهنگی  و  همگرایی 
سلیقه ای و میلی از چگونگی اجرای قوانین و دستورالعمل های نظارتی، تصمیم 
براساس  که  یافته  سازمان  و  حرفه ای  قاچاقچیان  مابین  هماهنگی  و  جمعی 
گزارش دولت توانسته اند ساالنه میلیاردها دالر کاالی قاچاق وارد کشور کنند 
و برای انحراف افکار عمومی و حتی دستگاه های نظارتی آدرس غلط می دهند، 
تقابل جریانات سیاسی کشور برای تضعیف یکدیگر و هماهنگی و همراهی 
صداوسیما با بعضی از این جریان ها که با دعوت از کارشناسان سیاسی به جای 
هیچ  تاکنون  و  نموده اند  آزاد  مناطق  تضعیف  در  سعی  اقتصادی  کارشناسان 
اقتصادی  به ظاهر  این گفت وگوهای  در  مناطق  در  اقتصادی  فعالین  از  یک 
که جهت گیری های کامال سیاسی داشته است، حضور نداشته و امکان دفاع از 
خود به آنان داده نشده است، موجب ایجاد بدبینی و اتخاذ تصمیمات غلط چه 
عمدی و چه سهوی از سوی دست اندرکاران، اعم از دولت و مجلس شده است.

مالیاتی  معافیت های  که  می کنند  القاء  طور  این  جریان ساز،  تفکرات  همان 
امتیازی من غیر حق برای فعالین اقتصادی داخل مناطق بوده و در مقایسه 
نوع  است که هر  این  واقعیت  اما  تبعیض می باشد.  نوعی  اصلی،  با سرزمین 
معافیت و امتیاز اعطایی به مناطق، صرفا برای کاهش هزینه های تولید و در 
نهایت به نفع مصرف کننده نهایی در داخل کشور و یا ایجاد مزیت های رقابتی 
برای صادرات در مقابل صادرکنندگان سایر کشورها می باشد. حتی وقتی به 
موضوع کاالی همراه مسافر نگاه می کنیم و با ورود کاالهایی که مسافرین 
ایرانی سفر کرده به خارج، وارد کشور می کنند ، مقایسه می نماییم، به شدت 
خروج ارز از کشور را تحت الشعاع قرار داده و حتی بسیاری از تولیدکنندگان 
داخلی، این فرصت را یافته اند که کاالهای تولیدی باکیفیت خود را در کنار 
این خود یک مزیت  انتخاب مردم قرار دهند و  کاالهای خارجی در معرض 
بزرگ مناطق آزاد می باشد که متاسفانه به خاطر همان دروغ پردازی ها و وارونه 
جلوه دادن حقایق ، محدودیت دیگری تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده در 

مناطق ایجاد شده است.
مناطق آزاد در جنگ اقتصادی آمریکا نشان دادند که از دستگاه های دولتی 
پیشران  عنوان  به  می توانند  و  می نمایند  عمل  چابک تر  و  حرفه ای تر  بسیار 
اقتصادی تولید و تجارت کشور با سایر کشورهای دنیا و تامین نیازمندی های 

داخلی به خوبی اقدام نمایند.
امیدواریم بعد از گذشت سه دهه از تشکیل مناطق آزاد در ایران و تجربیات به 
عمل آمده و با استفاده از تجارب سایر مناطق آزاد دنیا که به لحاظ اقتصادی، 
نابسامانی های  به  باشد،  سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می تواند برای ما مفید 
ایجاد شده پایان داده شود و امید برای رونق به فعاالن اقتصادی مناطق آزاد 

برگردانده شود.

بخشی نگری و سیاست ورزی به جای نگاه ملی به مناطق آزاد
و  مقررات دست  و  قوانین  اقتصادی، کاهش  الگوسازی  با هدف  آزاد  مناطق 
پاگیر و ایجاد سرعت و چابکی برای فعالیت های اقتصادی و ایجاد ارتباطات 
و برقراری پل های تجاری مابین مناطق آزاد دنیا با یکدیگر تاسیس شده اند. 
اهداف  خود،  اقتصادی  روش های  و  الگوها  به  توجه  با  کشور  هر  همچنین 
مختلفی را در شرح وظایف و قوانین مناطق آزاد خود گنجانده اند و یا از اهداف 
ایران نیز از حدود 30سال  عمومی مناطق حذف کرده اند. جمهوری اسالمی 
فوق الذکر  اهداف  به  دسترسی  پی  در  آزاد،  منطقه  اولین  تاسیس  با  و  پیش 

بوده است.
ایران در دسترسی به اهداف تعیین  سوال مهم اینجاست که آیا مناطق آزاد 
شده موفق بوده است؟ در نگاهی اجمالی به ظرفیت ها و توانمندی های داخلی 
و دانش و تجربه اقتصادی چه در دولت ها و چه در بخش خصوصی و همچنین 
و  شمال  و  غرب  و  شرق  مابین  ارتباط  ایجاد  در  ایران  جغرافیایی  وضعیت 
از ویژگی های  برخورداری  نتیجه می رسیم که علی رغم  این  به  عالم،  جنوب 
و  بوده  ضعیف  بسیار  و  انتظار  از  دور  حاصله  نتایج  متاسفانه  فراوان،  مثبت 
بعضا پس رفت های فراوانی نیز نسبت به گذشته این مناطق مشاهده می گردد  .

مهم ترین چالش در مناطق آزاد ایران، بخشی نگری و سیاست ورزی به جای 
نگاه ملی و تعیین جایگاه اقتصادی مناطق آزاد برای کشور بوده است  .

کرنا  و  بوق  در  را  مناطق  ویژگی های  کارآمدن،  روی  با  سیاسی  جریان های 
آزاد و چوب الی چرخ  نیز در مذمت مناطق  کرده و جریان سیاسی مغلوب 
گذاشتن فعالیت های اقتصادی، از هیچ تالشی فروگذاری نکرده اند. نگاه ملی 
و توسعه پایدار در ایجاد مناطق و مدیریت آنها و همچنین در نقد و بررسی 
و  مدیریتی  عدم ثبات  متاسفانه  و  نبوده  دخیل  کامل  به طور  مناطق  عملکرد 
برنامه ای، هدفگذاری اقتصادی مناطق آزاد را با تزلزل و عدم اطمینان برای 
سرمایه گذاری و ثبات اقتصادی و پایداری قوانین و مقررات مواجه نموده است.

امتیازها و مشوق های مستتر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مرتبا از سوی 
دستگاه های دولتی مورد دست اندازی قرار گرفته اند و جالب اینکه این اقدامات 
فراقانونی توسط دستگاه های دولتی تحت مدیریت اعضای شورای عالی مناطق 
آنها  بارها و دفعات گفته شده و تکرار  این نقض قوانین  انجام می شود.  آزاد 
آزاد، علی رغم  مناطق  فعالیت در  ارتقای کیفیت  برای  نمی کند.  را دوا  دردی 
متون  در  مندرج  وظایف  شرح  یا  اسالمی،  شورای  مجلس  صریح  مصوبات 

اقتصاد مقاومتی اراده عملی برای تحقق آنها دیده نمی شود  .
اراده ای برای  از دولت و مجلس و دستگاه قضایی  اگر حاکمیت کشور، اعم 
این امر داشته باشند، در یک هماهنگی عملی، اجازه نمی دهند به هر دلیل و 
بهانه جابه جایی های مکرر در سطوح مختلف مدیریتی اعم از دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و معاونین و مدیران مناطق 
برای  ثبات مدیریتی  نیازمند  برنامه ریزی درست و اصولی،  بیفتد. قطعا  اتفاق 

تحقق برنامه می باشد  .
دستگاه های  همگرایی  و  و همسویی  حاکمیتی  فعلی  شرایط  اینجانب  به نظر 
نظارتی، قانونگذاری و اجرایی، می تواند فرصت گرانبهایی برای بازگشت اعتماد 

ملی و عمومی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی مناطق آزاد ایران باشد  .
قانون فعلی چگونگی اداره مناطق آزاد، قانون خوبی است و بازنگری در آن 
میان مدت  برنامه ریزی  حاضر،  حال  در  ضرورت  مهم ترین  ندارد.  ضرورتی 
به  توجه  با  که  است  آزاد  مناطق  در  فعالیت  کیفیت  بهبود  برای  بلندمدت  و 
مشاور  ثابت شده  پایبندی های  و  و عملی  علمی  و ظرفیت های  توانمندی ها 
و  اصول  به  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور 
در  می باشد.  دسترسی  قابل  آسانی  به  جهادی،  و  علمی  مدیریت  روش های 

همین ارتباط چند نکته را یادآوری می نمایم:
مناطق  کارآزموده  مدیران  و  اقتصادی  فعالین  از  متخصص  گروهی   )1
اجرایی  مختلف  دستگاه های  سوی  از  صادره  بخشنامه های  و  دستورالعمل ها 
و نظارتی را مورد بررسی قرار داده و کلیه ابالغیه های مغایر با قانون مناطق 

آزاد لغو شود  .
و  نبوده  آنها شفاف  اجرایی  آیین نامه های  که  قانون  اجزای مختلف  برای   )2
موجب استنباط های شخصی مجریان حکومتی در انجام وظایف خود می شود، 

شفاف سازی و آیین نامه های دقیق و درست و غیرقابل تفسیر تدوین گردد  .
3( جنگ اقتصادی آمریکا علیه مردم شریف ایران، آزمون خوبی برای کارآمدی 
و چابکی مناطق آزاد در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی کشور بود. الزم 
است ماموریت های جدید و استراتژیک برای مناطق آزاد تعریف و در صورت 

نیاز به تصویب قانون، به مجلس شورای اسالمی ارائه شود  .
4( دولت برای ایجاد زیرساخت های موردنیاز مناطق وظیفه مند شود؛ به گونه ای 
که مناطق آزاد مجبور نباشند برای تامین هزینه های خود به روش های مختلف 
درآمدی روی بیاورند که در نهایت هزینه تمام شده فعالیت اقتصادی به قدری 
افزایش یابد که سرمایه گذار عطای حضور در مناطق آزاد را به لقایش ببخشد  .
5( جایگاه بخش خصوصی و دانش و تجربه آنها مورد احترام بیشتر قرار گرفته 
بخش  پارلمان  ایجاد  شود.  اعتماد  خصوصی  بخش  به  امور  پیشبرد  برای  و 
هر  خصوصی  بخش  نمایندگان  عضویت  و  بازرگانی  اتاق  همانند  خصوصی 

منطقه در هیات مدیره مناطق آزاد بسیار ضروری می باشد  .
است.  ضروری  آزاد  مناطق  برای  برنامه ریزی  راهبردی  شورای  ایجاد   )6
دستگاه های  نمایندگان  و  آزاد  مناطق  مدیران  و  بخش خصوصی  نمایندگان 
قانونگذاری و نظارتی در این شورا می بایست حضور داشته باشند و برنامه های 

سه ساله، ده ساله و بیست ساله برای مناطق آزاد تدوین نمایند  .
معاونت  به  رئیس جمهور  مشاورت  از  شورایعالی  دبیر  جایگاه  ارتقای   )7

رئیس جمهور بسیار ضروری است. 
8( بانک ها از رفتارهای سلیقه ای برای تودیع وثایق ملکی در مناطق آزاد پرهیز 

نمایند و برای رونق و چابکی تولید و صادرات، نرخ سود تسهیالت را کاهش 
داده و بسته های تشویقی برای فعالین اقتصادی تعریف نمایند.

9( بانک مرکزی به قانون سرمایه گذاری خارجی و نقل و انتقال ارز در مناطق 
برای  بازار  نرخ  مطابق  را  صادرات  از  حاصل  ارز  نرخ  و  گذاشته  احترام  آزاد 
همه  صادرکنندگان  شدید  نیاز  موضوع  این  بگیرند.  درنظر  اقتصادی  فعالین 

نقاط کشور می باشد  .
10( انتظار فعالین اقتصادی از آقای دکتر سعید محمد نهراسیدن از تصمیمات 
انقالبی و جهادی برای اداره مناطق آزاد است. دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی باید از اقدامات اجرایی خارج گردیده و به سمت برنامه ریزی 
و نظارت بر چگونگی اجرای برنامه ها هدایت شود. سازمان های مناطق آزاد 
به دلیل حضور نیروهای فراوان، به شدت دچار بازده نزولی شده و می بایست 
کوچکتر شوند. بسیاری از امور در سازمان های مناطق آزاد انجام می شود که 
انجام شده و  راندمان و کیفیت  بهترین  با  می تواند به دست بخش خصوصی 
از نیروهای مازاد جهت ایجاد تشکل های اجرایی و مدیریتی خصوصی برای 

انجام این امور بهره گرفت  .
و جان کالم اینکه ما سال هاست این مطالب را به شکل های مختلف و کلمات 
هیچ  متاسفانه  ولی  ساخته ایم،  جاری  زبان  به  یکسان  معنی  با  ولی  متفاوت 
گوش شنوایی برای آن نیافته ایم. ولی همچنان امیدوار و پا در رکاب هستیم. 

بخش خصوصی به عهد و پیمان خود وفادار است؛ اما بقیه را نمی دانیم  .

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 به اشکال گوناگون نقض می گردد؛ درحالی که ده ها دلیل منطقی، 
اقتصاد کشور  به نفع  آزاد  اقتصادی می توان آورد که تقویت مناطق  عقلی و 
بوده و به ویژه درخصوص جذب سرمایه گذاری خارجی می تواند موثر واقع شود. 
خود  که  دولتی  دستگاه های  از  برخی  خصوصا  آزاد  مناطق  فعالیت  مخالفان 
به عنوان اعضای شورای عالی مناطق آزاد متولی این مناطق هستند، بدون ذکر 
باشد و  بر مطالعات کارشناسی  اقتصادی که منطبق  دالیل منطقی، عقلی 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 
نظارت  عدم  دلیل  به  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  می باشد.  مجلس  در  شده 
از  به خوبی  است  نتوانسته  تاکنون  دولتی،  مدیران  مدیریتی  رفتار  بر  صحیح 

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

اسالمی بودن و پیروی از آیین مکتب اسالم دارد.
ویژه  و  آزاد  مناطق  متولی  به عنوان  دولت  به عهد  وفای  که  رسید  نظرم  به 
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 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  و  می باشد  اسالمی  شورای  مجلس 
اقتصادی نیز وظیفه هماهنگی و نظارت بر عملکرد مناطق آزاد را برعهده دارد.

با  قراردادی  آزاد  منطقه  یک  در  سرمایه گذاری  برای  شخصی  کنید  تصور 
اعم  سرمایه گذاری  موضوع  قرارداد،  این  براساس  که  می کند  منعقد  سازمان 
یا ثبت شرکت های  اقامتی و  یا مراکز تجاری، تفریحی و  از احداث کارخانه 
بازرگانی و خدماتی معین می گردد. طرفین وظایف و تعهداتی را می پذیرند و 
متعهد می شوند که به وظایف خود عمل 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 
و  می شود  دلیلی  هر  به  سازمان  مدیره  هیات  یا  اجرایی  رده های  تصمیمات 
هزینه ساخت و قیمت مصالح در همان مدت به شدت افزایش پیدا می کند، 
مقررات  و  قوانین  بر اساس  تولیدکننده ای  که  وقتی  کیست؟  با  آن  مسئولیت 
درج  مناطق  سرمایه گذاری  جلب  کتاب های  در  که  مجلس  مصوب  مالیاتی 
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 
آن  که  است  چیزی  آن  آزاد،  مناطق  در  مالیاتی  معافیت  از  قانونگذار  منظور 
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؟!
بخشنامه نویسان دستگاه های دولتی که در مقام ادعا و حرف، خود را متولی 
نظام 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 متعال عهد شکنی در قبال مشرکانی که به  عهد خود با مسلمین پایبند 

بوده اند را نیز ناپسند می داند . سوره توبه را بخوانید.
دین  نباشد،  خود  پیمان  به  پایبند  اگر کسی  نمی گوید  اکرم)ص(  پیامبر  مگر 
در  خیانت  و  پیمان شکنی  دروغگویی ،  کنار  در  منافق  نشانه های  از  و  ندارد 

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 نو در اندازیم. اما همه اینها موجب آن نمی شود که قوانین جدید را به 

گذشته تعمیم دهیم و عهدشکنی کنیم.
اینکه  نه  ولی  نمود،  آن عمل  به  و  کرد  می شود وضع  را  قانون جدیدی  هر 
امروز  از  بلکه  وارد شود؛  به مردم خدشه ای  تعهدات گذشته دولت نسبت  در 
قرار گیرد.  باید مالک عمل  آن  از  بعد  برای  قانون جدید وضع می شود،  که 
آزاد  مناطق  در  که  می گیرند  تصمیم  جدید  شرایط  با  جدید  سرمایه گذاران 
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 دارید، براساس تعالیم دینی عمل کنید. این نوع رفتارها یقینا بدعهدی 

و خیانت در امانت است. 
و همچنان سنگ  است  کوتاه  اجرایی  قدرت  از  اقتصادی دستمان  فعالین  ما 

زیرین آسیاب هستیم. تا چه پیش آید . یوم التبلی السرائر.



مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاري-
زنجیره  باید  اینکه  بر  تاکید  با  اقتصادي  ویژه  و  صنعتي 
لجستیک کشور را تکمیل کنیم، گفت: اگر بتوانیم خالءهای 
می توانیم  کنیم،  برطرف  را  کشور  لجستیک  زنجیره 

کریدورهای حمل ونقل را احیا نماییم.
سعید محمد در همایش لجستیک چابهار اظهار داشت: 
بخش های  همایش هایی  چنین  در  که  است  این  اصل 
مختلف مربوط با این موضوع لجستیک بتوانند همدیگر را 
پیدا کنند و با هم تبادل نظر کنند. باید سعی شود از کارهای 
جزیره ای پرهیز کنیم؛ کارایی این همایش ها این است که 
بتوانیم تا انتهای کار به اهداف مورد نظر دسترسی پیدا کنیم .

وی با بیان اینکه سازمان تجارت جهانی حجم تجارت را در 
دنیا ساالنه ۴۲هزار میلیارد دالر اعالم کرده است، افزود: ایران 
در یک موقعیت استراتژیک قرار گرفته است و مبادالت تجاری 

زیادی را در منطقه خود شاهد هستیم.
تاکید کرد:  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیر شورایعالی 
۲۲کشور مورد تاثیر در تجارت و در اطراف ایران وجود دارد 
که شامل ۱۵کشور همسایه و ۷کشور غیرهمسایه مبادالت 
و  »۷هزار  جمعا ۲۲کشور  که  دارند  ما  با  زیادی  تجاری 
۵۰۰میلیارد دالر« در سال مبادالت تجاری دارند و سهم 

ایران از این میزان، هشت دهم درصد است.
سعید محمد با طرح این سوال که چرا نتوانستیم به جایگاه 
واقعی تجاری ایران در منطقه دسترسی پیدا کنیم، اظهار کرد: 
آماده نبودن کشورمان در بحث لجستیک و ترانزیت مهم ترین 
مشکل است و به همین دلیل است که در این همایش به 

موضوع مهم لجستیک می پردازیم.
وی تصریح کرد: کریدورهای زیادی را در منطقه داریم، 
کریدور شمال- جنوب که یکی از کریدورهایی است که 

امکان عبور از کشور ما را فراهم می کند.
اخیرا  و  شرق- غرب  کریدور  گفت:  رئیس جمهور  مشاور 
کمربندی جاده که طرح چین در منطقه تعریف شده است و در 
همه این کریدورها کشور ما می تواند نقش آفرین باشد، اما بعضا 

مزیت های رقابتی مان را از دست می دهیم.
سعید محمد ادامه داد: عده ای می گویند که بحث سیاسی، 
بین المللی و تحریم است، اما کسانی که می خواهند بارشان را 
به مقصد برسانند فقط و فقط دو موضوع برایشان مهم است؛ 
نخست اینکه با کمترین هزینه بار را به مقصد برسانند و دیگری 
اینکه در کوتاهترین زمان ممکن کاالهای خود را به مقاصد 

هدف حمل کنند.
وی افزود: به جای اینکه تقصیر را به گردن مسائل سیاسی 
و بین المللی بیندازیم، خوب است که واقع بینانه موضوعات را 

کنکاش کنیم تا بتوانیم به پاسخ های درستی برسیم.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: امروز 
می بینیم به جای اینکه از مسیر زمینی ایران استفاده شود، 
از قزاقستان و بندر آکتائو بارها مستقیم به بنادر آذربایجان و 
سپس به سمت اروپا منتقل می گردد و عمال مسیر زمینی 
ما که از مسیر سرخس و اینچه برون می تواند محور کمربند 

شمالی کشور را تشکیل دهد، در حال از بین رفتن است !
سعید محمد بیان داشت: به من گفته شده است که سرعت 
سیر کاال در کشور پنج کیلومتر در ساعت است، این عدد 
بسیار وحشتناک بوده و باری که امروز به سمت اینچه برون 
می رود با اینکه آنجا راه آهن کشیده شده است، اما زمانی که 
بار می خواهد از آنجا عبور کند، هیچ مزیتی برای صاحب 

کاال و بار ندارد.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم خالءهای زنجیره لجستیک کشور 
را برطرف کنیم، موفق خواهیم شد که کریدورها را احیا کنیم 
و توجه داشته باشیم که هر کدام از دستگاه ها در احیای این 

کریدورها نقش خاص خود را دارند.
مشاور رئیس جمهور گفت: در بین دستگاه هایی که در این 
حوزه کار می کنند، وزارت امور خارجه در بحث دیپلماسی 
اقتصادی و بازاریابی بسیار تاثیرگذار است، وزارت راه و شهر 
سازی در تکمیل زیرساخت ها، وزارت امور اقتصادی و داراریی 
در بخش گمرکات، وزارت جهاد کشاورزی و معاونت های 
مختلف آن در آسان کردن فرآیند صادرات و واردات ، وزارت 

بهداشت و ناجا همگی می توانند کمک کنند.
سعید محمد تاکید کرد: حدود ۲۷مجموعه در گمرکات و 
مرزهای ما مستقر است و وظیفه دارند فرآیندهای ترانزیتی 

را تسهیل کنند.
می شود  باعث  جزیره ای  برخوردهای  کرد:  تصریح  وی 
که همیشه نارضایتی وجود داشته باشد، در یک گمرک 
سه دستگاه ایکس ری متوقف شده که به دلیل تداخالت 
کوچک ترین  از  جاها  از  بسیاری  است.  بوده  بین بخشی 
امکانات برای ترانزیت برخوردار نیستند و خدمات رفاهی 
به ترانزیت کنندگان دچار اختالل است. ما در مناطق آزاد به 

دنبال این هستیم تا ظرفیت ها را احیاء کنیم.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: مناطق آزاد 
ظرفیت باالیی دارند؛ از ۷۴گذرگاه زمینی کشور، ۳۰گذرگاه در 
مناطق آزاد است و تعداد پست اسکله هایی که در کشور در حال 
بهره وری است ۹۹پست اسکله در مناطق آزاد و ۱۴پست اسکله 

هم در حال ساخت است.
سعید محمد افزود: ظرفیت کارگاه ها حدود یک میلیون تن در 
سال در فرودگاه های منطقه آزاد بوده و در حال افزایش است و 

ظرفیت ۶۰۰هزار تنی به آن اضافه خواهد شد.
وی اظهار داشت: از چابهار تا قشم در زنجیره لجستیک 
کشور هستیم، بندر و اسکله کاوه را داریم و اگر اتصال 
پل قشم به بندرعباس محقق شود، از بندر کاوه می توانیم 

خدمات لجستیکی و ترانزیتی را داشته باشیم.
مشاور رئیس جمهور ادامه داد: در بندر انزلی و امیرآباد، کاسپین، 
مرزهایی همچون سرخس و دوغارون، میلک و ریمدان مستقر 
هستیم و امیدواریم خط راه آهنی که اتصال برقرار می کند، حتما 
نگاهی به مرز میلک داشته داشته باشد؛ در شمال بازارچه مرزی 
نوردوز و همین طور در مرز بازرگان با جمهوری آذربایجان و در 
مرزهای بانه و مریوان، مرز باشماق ، خسروی، پرویزخان در مرز 
اروند و درواقع در همه این نقاط ما ظرفیت های بسیار باالیی داریم.
سعید محمد افزود: در کنار این ظرفیت لجستیکی، به دنبال 
این هستیم تا خدمات پولی و بانکی و همین طور سایر خدماتی 

که نیازمند تکمیل زنجیره لجستیک است را احیاء نماییم.
آزاد  مناطق  در  را  بین الملل  بورس  بحث  داد:  ادامه  وی 
پیگیری کرده ایم و مجوزهای آن در حال اخذ است که 
می توانیم در یک بخش با فروش اوراق و تعریف پروژه هایی 
از این  تا  به صورت ارزی صندوق هایی را تاسیس کنیم 
بخش  در  آزاد  مناطق  در  را  زیرساخت ها  بتوانیم  مسیر 

لجستیک و تزانزیت تکمیل کنیم.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: یکی 
آزاد  به جدیت دنبال می کنیم، مناطق  از موضوعاتی که 
ما  که  مرزهایی  و  گمرکات  تک تک  در  است؛  مشترک 
با کشورهای همسایه و غیرهمسایه داریم، امکان ایجاد 

مناطق آزاد مشترک وجود دارد .
سعید محمد اذعان داشت: اگر بخواهیم بحث های لجستیکی 
تقویت شود، چند حوزه را باید برنامه ریزی کنیم؛ نخست بحث 
زیرساخت ها است که در بخش های مختلف ریلی، جاده ای که 

نیاز به منابع دارد و درحال پیگیری است.
وی ادامه داد: اینکه می بینیم منابع کشور در پروژه هایی صرف 
می شود که شاید اولویت ندارد و در داخل کشور هم هزینه 
اما ضربه های اصلی و مسیرهای ترانزیتی مورد  می شود ، 
غفلت قرار می گیرد؛ نیاز است که این موضوع بازنگری شود .

مشاور رئیس جمهور افزود: عالوه بر تکیمل زیرساخت ها، نیاز 
به تسهیل خدمات داریم؛ بحث های بانکی، بیمه ای و انتقال ها 
یک  اینکه  و  شود  موردشان صحبت  در  تا  است  نیازمند 
نقطه کوری که داریم این است که همه دستگاه ها بسته به 
ماموریت هایشان می خواهند وظایف خودشان را انجام دهند، 

اینجا نیاز است که یک حکمرانی واحد داشته باشیم.
پایان  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
خاطرنشان کرد: تمامی نهادها نیاز به یک متولی اصلی 
دارند، خیلی جاها است که این نهادها باید در کنار هم کارها 
را انجام دهند و معموال جایی که کارِ گروهی نیاز است، ما 
در آنجا دچار اختالل می شویم و باید در مناطق آزاد ما یک 

مدیریت واحد رقم بخورد.

یادداشت

دغدغه های فرهنگی و 
 اجتماعی در مناطق آزاد؛
این یک تعارف نیست!  احیاء ظرفیت های ترانزیتی و لجستیکی 

کشـور از کریدور مناطـــق آزاد

مشاور رئیس جمهور اظهار اشت:
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چند سال پیش شهردار وقت تهران در جلسه ای خصوصی گفته بود که 
شب های تهران، هیچ شباهتی به پایتختی که در روز می بینید و خبر 

دارید، ندارد؛ انگار شهر دیگری است؛ اصال انگار دنیای دیگری است.
از کلیت گذرای  منظور آقای شهردار طبیعتا توصیفات شاعرانه 
شهر تهران نبود؛ که روایتگر یک درد و اندوه بزرگی بود که در 
جان پایتخت رخنه کرده و روزها خود را در الی هیاهوهای روزانه 

می کشد و گم می کند و نهایتا چندان به چشم نمی آید. 
اما شب... شب برای آدمی، هنگامه آرمیدن است. اما نه آن را که دردی 
است در نهانش؛ که برای آدم دردمند، شب، بازگشت دردهای هزاران باره 
است. آدمی که درد دارد، شب را هم دوست ندارد. شب تبدیل می شود به 
دیو سیاهی که طلسم می کند و دست برنمیدارد، تا سایه های وحشتش را 

بر همه روزنه ها بیفکند. و در شب، تهران موجود دیگری است  .
این جمله آقای شهردار را بعدا خودم از نزدیک و از زبانش شنیدم 
که شب های تهران، ماجرای دیگری است؛ آن چنان که احساس 

می کنی اصال تهران نیستی .
اتفاقات شبانه شهر، که چنین بیمناک و وحشتناک توصیف می شود، 
روایتگر فراموشی و نسیان بزرگی است که سال های دور و نزدیک، در 
عرصه های مدیریتی، دچارش شده ایم و هر مدیری که بر سر کار آمده، 
به سادگی از کنارش گذشته است. گویی آن چه اصل و زیربنای این 

شهر است، وجود ندارد. هیچ است و برای هیچ، نسخه ای نباید پیچید.
کارهای  همه  برابرش،  در  که  بزرگ  چنان  بزرگ،  نسیان  یک 
دیگری که انجام داده ایم، بازخوردش را یا ندیده ایم و یا برعکس 
دیده ایم؛ چرا؟ چون یک اتفاق بزرگ را فراموش کرده ایم یا نهایتا 

جدی نگرفته ایم؛ فرهنگ!
داستان فرهنگ و جامعه بیش از آن که غم انگیز باشد، مسئله ای 
فراموش شده است. یک فراموشی ناشی از عدم شناخت. ناشی از 
عدم توجه به زیربنایی که ما، شخصیت ما و جامعه ما را ساخته است 
و با این عدم شناخت، مثل یک کامیون ۱8چرخ، از روی مفاهیم 
بزرگ فرهنگی و اجتماعی رد می شویم و هر آن چه را که در دل 

این مفاهیم جای می گیرند، له می کنیم.
بهترین مدیران این مملکت در عرصه فرهنگ، نهایتا به کارهای 
روبنایی توجه کرده اند؛ آن هم در حوزه صرف فرهنگی. این درحالی 
است که پیوست فرهنگی- اجتماعی در هر طرح و پروژه بزرگ باید 
به عنوان یک اصل مهم مورد توجه قرار گیرد. بی توجهی به اصول 
فرهنگی، نهایتا منجر به ساخت شهر یا شهرکی با نمادهای زیبای 
غربی و خانه هایی با نمای رومی می شود که هنوز ۱۰سال از ساخت 
آن نگذشته، در همان لحظه ورود به شهرک، آثار کهنگی و فرسودگی 
را هم از نمای ساختمان ها و هم برخوردهای اهالی اش می توانی حس 
کنی. این شهرک ها ظاهرا زیبا هستند، اما روح ندارند. جان ندارند که 

با جان شهروند درآمیزد و روح او را جال ببخشد.
این که آدمی با نوستالژی ها حال بهتری پیدا می کند، به خاطر همین 
آمیختگی آن حادثه یا آن بنا، با جان و روح آدمی است. حال اگر شهرک 
ساخته شود که در آن به نوستالژی ها و نیازهای واقعی شهروندان توجه 
شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شهری که شهروندانش را در مسیر آسایش 
پیش می برد، به او آرامش می بخشد، حس میهن بودن به او می دهد. 
خیابان هایش آنقدر بزرگ و زیبا هستند که نگران ترافیکش نباشی، محل 
بازی در هر کوچه ای مختصر و مفید برای کودکان طراحی شده است که 
خانواده ها نگرانی از بابت امنیت فرزندانشان نداشته باشند. کتابخانه اش، 
کانونش، انجمن محله اش و همه همه طراوت هم محله ای بودن دارند و 

همه اینها روح زندگی را در شهر و محل زندگی زنده می کند.

فرهنگ در مناطق آزاد
در چنین شرایطی، موضوعات فرهنگی و اجتماعی مخصوصا در مناطق 
آزاد وقتی مورد توجه قرار می گیرد، نشان دهنده همین شناخت و همین 
درک موضوع است. آنجا که مدیران جدید این مناطق درمی یابند مبادا 
زیر چرخ توسعه، خیلی چیزهای دیگر له شوند. به نام توسعه اتفاقاتی 
بیفتد که خیلی چیزهای دیگر را در کام نیستی فرو ببرد و البته چه بسا 
اصال در چنین فضایی، توسعه ای واقعی و حقیقی هم در کار نخواهد بود.

اصال کافی است همین روالی که مناطق آزاد را به این روز و حال 
رسانده اند، مرور کنیم؛ نه تنها به هیچ کدام از هدف های تعیین شده 
دست نیافته اند، که خیلی چیزهای دیگر را زیر چرخ های چیزی به 

نام شبه توسعه، له کرده اند .
اینجاست که مدیران جدید در مناطق آزاد نگران می شوند. مبادا 
همان اتفاقی که شب های تهران را تبدیل به سینمایی در ژانر وحشت 
می کند، در زیر چرخ های توسعه، گریبان گیر مناطق آزاد نیز شود. 
این همان نگرانی مقدس است که تلنگر می زند و می خواهد ما را به 
خودمان بیاورد. می خواهد بگوید راه را اشتباه رفته ایم و باید برگردیم.

این که از بین همه آمارهای مربوط به مناطق آزاد، فقط عدد مربوط 
به میانگین وسعت مناطق آزاد ما از میانگین جهانی بیشتر باشد 
و بقیه آمارهای درست و حسابی، به گرد پای دیگر مناطق آزاد 
نرسد، یعنی حتی همان اهداف صرف توسعه ای هم اتفاق نیفتاده و 
افسوس که در البه الی همین نشدن ها و همین تحقق نیافتن ها، 

روح زیستن و روح بالندگی نیز از این مناطق پر کشیده است.
بازگشت بزرگی است اگر توجه به فرهنگ را به طور جدی و علمی 
در البه الی یکان یکان طرح ها و پروژه ها ببینیم و با باال رفتن 
دیوارهای هر طرحی، طرحی از زندگی و فرهنگ نیز در الیه های 
آن تنیده شود. این یک بازگشت بزرگ به فرهنگ است و فرهنگ 

را از ورطه نسیان بیرون می آورد.
حاشیه  شهروندان،  سالمت  شهروندی،  ورزش  که  اینجاست 
شهرها، توریسم و خیلی چیزهای دیگر، همه و همه در پیوست های 
مربوط به هر طرح و ایده ای دیده می شود و از یک نگرانی بزرگ 
کاسته می شود؛ همان نگرانی که در مسیر  توسعه، مبادا به جایی 
بدهیم و آن توسعه دیگری  از دست  را  برسیم که روح زندگی 
هیچ دردی را از ما دوا نکند و البته که اصوال بدون توجه به این 
دغدغه های فرهنگی، توسعه ای اتفاق نخواهد افتاد؛ همچنان که تا 
همین امروز، اهداف اساسی در ایجاد مناطق آزاد تحقق نیافته و در 
کل مناطقی که برای توسعه صادرات سنگ زیربنایشان نهاده شده 
است، صادرات در همه مناطق، نهایتا یک درصد از صادرات کشور را 
شامل می شود. این همان حادثه ای است که آدمی را نگران می کند.

مناطق جدید و تجربه ای گرانسنگ
اینجاست که پابه پای مدیران کارآمد حوزه فرهنگی فعلی در دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و همراه با دغدغه های دبیر محترم، مدیران 
اجرایی مناطق آزاد جدید نیز باید خود را در مسیر آزمونی بزرگ احساس 
کنند. توجه داشته باشند مسیری که مناطق آزاد قبلی رفته اند، الزاما 
مسیر اصلی نیست و چیز خاصی را برای کشور به همراه نیاورده است. 

مبادا تجربه اشتباه و نهایتا ناقص، به مناطق جدید هم منتقل شود.
درک این موضوع برای همه مدیران، خصوصا مدیران اجرایی مناطق 
آزاد جدید، مسئله ای اساسی و مهم است تا نگذارند سنگ زیربنای 
این مناطق جدید، با همان آجرهای اشتباه قبلی چیده شود. هرچند 
که در مناطق فعال هم، ایده های مدیران کارآمد، می تواند بار دیگر، 
روح فرهنگ را در البه الی همه ایده های توسعه ای بدمد و نگرانی از 
کابوس شب های فردای مناطق آزاد را به رویایی دلنشین تبدیل کند.

یادداشت: 
مهدی محمدی

تحلیل گر توسعه

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-
در  اشرافیت گرایی  کرد:  تاکید  اقتصادی  ویژه  و   صنعتی 

مدیریت این مناطق جایی ندارد.
سعید محمد در سومین گردهمایی ائمه جمعه مناطق آزاد کشور 
گفت: حضرت آقا در بیانات سال های قبل اهدافی همچون 
تولید، صادرات و ارز آوری را ازجمله موارد مورد انتظار مناطق آزاد 
بیان کرده بودند، این در حالی است که کال ۲درصد صادرات، 
۷درصد سرمایه گذاری و ۱درصد از تولید کشور برای این مناطق 
است که نشان می دهد تاکنون این مناطق آن طور که باید به 

اهداف خود نرسیده اند.
وی اظهار داشت: اکثر کشورها از ظرفیت مناطق آزاد بیشترین 
بهره را برای منافع کشورشان برده اند؛ ۷۵درصد از اقتصاد چین 
در مناطق آزاد این کشور است و مناطق آزاد موتور پیشران 
امارات هستند؛ عمده مشوق های معمول مناطق آزاد در سطح 

دنیا هم مشوق های مالیاتی و گمرگی است.
مشاور رئیس جمهور بیان کرد: هم اکنون ۲۵۰۰واحد تولیدی در 
مناطق آزاد و ویژه فعالیت دارند که اکثرا از مجموعه های خوب 
کشور هستند، ولی به دلیل حذف مشوق ها، همه گرفتار شده اند؛ 
با حذف مشوق ها دیگر مجموعه ای به مناطق آزاد نخواهد آمد، 
آنها که آمده اند هم خواهند رفت؛ بنابراین برای ادامه فعالیت 
مناطق آزاد باید به اصل قانون اداره کرد این مناطق رجوع کرد.

سعید محمد افزود: در حال حاضر برخی واحدهای تولیدی در 
مناطق آزاد ۲بار مالیات بر ارزش افزوده می دهند، یکبار پس از 

خرید مواد اولیه که قصد ورود آنها را به منطقه دارند و یکبار حین 
خروج محصول تولید شده در منطقه؛ شرکتی بود که ۳بار مالیات 
می داد، این درحالی است که تولیدکنندگان در سرزمین اصلی 

یکبار مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می کنند.
تاسیس  هزینه  باید  دولت  قانون،  مطابق  شد:  یادآور  وی 
زیر ساخت های مناطق آزاد را تامین کند، اما تاکنون صورت 

نگرفته؛ ۷منطقه آزاد جدید هم تاسیس شده است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی ویژه اقتصادی گفت: 
ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از قوانین مناطق 
آزاد مترقی جهان الگو گرفته شده است و مطابق آن همه 
امورات مناطق آزاد به جز موارد نظامی و امنیتی با مدیرعامل 
منطقه است. دو مرتبه این موضوع در حضور رئیس جمهور 
مطرح شده که هر دو بار تایید و حمایت کرده اند، ولی دستگاه ها 

به شرایط کنونی خو دارند و اختیارات را واگذار نمی کنند، طبق 
قانون باید بنادر، شهرهای جدید و دستگاه های خدمت رسان در 

مناطق آزاد تحویل مناطق شوند.
سعید محمد تصریح کرد: هم اکنون بیست و چند دستگاه 
در مرزها حضور دارند و عملکرد هماهنگ هم ندارند؛ لذا در 

عمل مانع تولید و صادرات شده اند.
مشاور رئیس جمهور بیان داشت: به ویژه در حوزه موضوعات 
فرهنگی مناطق به کمک شما نیازمندیم، باید راهکارهای 
باورها  تا  یافت؛  موضوعات  برای  غیرکلیشه ای  و  مناسب 
تقویت نشوند، مشکالتی از جنس فرهنگی حل نخواهند شد.

سعید محمد تصریح کرد: در مناطق آزاد همواره عمده توجه 
معطوف به توسعه اقتصادی بوده است، لذا ابعاد فرهنگی و 
اجتماعی صدمه دیده اند؛ هرجا صنعت و اقتصاد بدون پیوست ها 
حضور یافته، آسیب های فرهنگی و اجتماعی ایجاد کرده است؛ 
به مجموعه در حال احداث پتروشیمی چابهار گفتیم باید تا حد 
ممکن از بومیان منطقه استفاده کنند، مهاجرت کمتر تبعات و 

آسیب های اجتماعی کمتر را در پی خواهد داشت.
وی اظهار داشت: مسئوالن در مناطق آزاد از مردم دور افتاده اند، 
در سفرها اکثرا سعی می شود دیدارهای مردمی داشته باشیم، افراد 
می آیند و بعضا با نگاه در ابتدا منفی مشکالت خود را مطرح می کنند، 
طبیعی هم هست؛ چراکه طی بیست سال گذشته مدیرعامل منطقه 
را هم ندیده اند، چه رسد به دبیر شورایعالی مناطق آزاد! ولی بسیاری 
از مشکالت حتی بدون هزینه کردهای خاص نیز قابل حل شدن 

هستند و کارها جلو می رود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی ویژه اقتصادی 
تصریح کرد: روحیه اشرافی گری نباید در مناطق آزاد جایی 
داشته باشد، برای تردد کاروان راه بیندازیم، آسانسور شخصی 
داشته باشیم که کم کم کارمندان مجموعه خودمان هم مدیران 
را نبینند و برخوردهای توام با تفرعن جایی در مناطق آزاد ندارد.
سعید محمد افزود: وضعیت بهداشت و درمان در مناطق آزاد 
اصال مطلوب نیست، کیش که نگین مناطق آزاد کشور است، 
تنها یک بیمارستان خصوصی دارد که آنجا هم تعرفه ها اینقدر 
باال است که مردم عادی امکان استفاده ندارند، به دنبال اخذ مجوز 
تاسیس بیمارستان علوم پزشکی در مناطق اروند و چابهار هستیم 
تا وضعیت درمانی بهتر شود؛ طرح هایی برای ایجاد بیمارستان و 
دهکده های سالمت در مناطق آزاد نیز در دست بررسی هستند.
وی گفت: به پرسنل مان در منطقه آزاد اروند گفتیم به ساختمان 
قدیمی بروند تا ساختمان جدید برای تحصیل ۲هزار دانشجوی 
عراقی و ارزآوری حاصل از حضور آنان استفاده شود که برخی 
مخالفت ها راه افتاد، در حالی که پول فروش آن ساختمان صرف 
ایجاد جاده، لوله کشی و تاسیس سیستم دفع فاضالب برای 

مردم همان منطقه خواهد شد.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-
 صنعتی ویژه اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: در قشم 
۵-۶ویالی الکچری داشتیم که به فروش گذاشته شدند تا 

پول آنها صرف ایجاد پل ارتباطی خلیج فارس شود  .

مشاور رئیس جمهور در جمع ائمه جمعه مناطق آزاد کشور تاکید کرد:

برخوردهای توام با تفرعن جایی در مناطق آزاد ندارد

یادداشت

 هوشمند سازی معافیت مالیاتی در 
مناطق آزاد مبتنی بر کمی سازی اهداف

تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  ماده )۱۳(  براساس 
جمهوری اسالمی ایران، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع 
فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند ، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در 
منطقه آزاد از تاریخ مجوز، به مدت ۲۰سال از پرداخت مالیات بر درآمد و 
به  مالیات های مستقیم معاف هستند؛ حال آن  که  قانون  دارایی موضوع 
استناد ماده)۱( از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، امکان هوشمندسازی 

معافیت مالیاتی میسر می باشد.

1( چرایی اعطای معافیت مالیاتی به فعالین اقتصادی در مناطق آزاد :
کشور،  به  تکنولوژی  انتقال  و  خارجی  سرمایه گذاری  افزایش  منظور  به 
مناطق  مولد،  و  سالم  اشتغال  افزایش  و  جهانی  تجارت  توسعه  با  همسو 
از  دور  به  و  سخت افزاری  نرم افزاری ،  مشوق های  از  مجموعه ای  با  آزاد 
ضوابط حاکم بر کسب وکار داخلی تعیین و تصویب می گردند که در اغلب 
جلب  در  جاذبه  یک  عنوان  به  مالیاتی  معافیت  مشوق  ارائه  آزاد  مناطق 
سرمایه گذاری خارجی مورد توجه می باشد؛ اما در بررسی تراز مالی فعالین 
اقتصادی این معافیت مالیاتی با هزینه های غیریارانه ای متعارف بر فعالیت 

در مناطق آزاد به نوعی تهاتر می گردد.

2( داده و ستانده اقتصادی کشور در اعمال معافیت مالیاتی :
و  اقتصادی  امنیت  ضامن  که  خارجی  سرمایه گذاری  جذب  برای 

وجود  کشورها  میان  سختی  رقابت  می گردد،  محسوب  کشورها  سیاسی 
جذب  در  موثر  مشوق های  تا  هستند  تالش  در  دولت ها  همواره  و  دارد 
سرمایه گذاری خارجی را به عنوان قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی 
این  مهم  نکته  لیکن  کنند؛  رونمایی  سرمایه  بازار  ویترین  در  و  مصوب 
اجتماعی،  اقتصادی ،  ستانده های  و  داده  در  مشوق ها  این  آثار  که  است 
مولد  شغل  یک  ایجاد  اگر  مثال  باشد،  مثبت  کشور  سیاسی  و  فرهنگی 
برای کشور موجب امنیت سیاسی و اجتماعی می گردد و این مهم مستلزم 
جلب  طریق  از  شغل  ایجاد  کارآمد  روش  یک  می باشد،  سرمایه گذاری 
مشوق های  دادن  جهانی  رقابت  این  در  و  است  خارجی  سرمایه گذاری 
هدف  این  به  را  کشور  دقیقا  سرمایه گذاری  متقاضیان  به  هوشمندانه 
می رساند؛ لکن نکته مهم این است که مشوق به کدام فعالیت و به چه 
میزان و طی چه مدت اعطا گردد که نظم اقتصادی کشور از افت رانت این 
بسته های تشویقی محفوظ و مصون بماند و هدف های تاسیس این مناطق 

متناسب با مشوق ها محقق گردد.

3( شاخص های موثر در اعمال معافیت مالیاتی :
آزاد،  اداره مناطق  قانون چگونگی  ماده )یک(  اهداف مندرج در  استناد  به 
شاخص های کمی و کیفی که بایستی بر اعمال معافیت های مالیاتی فعالین 

اقتصادی موثر باشد، در شش گروه تفکیک می گردد:
در  آن  معادل  یا  و  یورو  صدهزار  هر  ارزی  سرمایه گذاری  میزان   :۳-۱

ارزهای دیگر، یک امتیاز.
۲-۳: میزان ایجاد اشتغال مواد و مستقیم و تمام وقت هر ۱۰نفر، یک امتیاز.
و  ملی  معتبر  مراجع  تایید  مورد  برتر  تکنولوژی های  انتقال  میزان   :۳-۳
بین المللی برپایه خبرگی ارزش اقتصادی هر صدهزار یورو و یا معادل آن 

در ارزهای دیگر، یک امتیاز .
ارزهای  یا معادل آن  ۴-۳: میزان صادرات در هر سال ۱۰۰هزار یورو و 

دیگر، یک امتیاز. 
۵-۳: میزان قطع وابستگی به واردات در هر سال ۱۰۰هزار یورو و یا معادل 

آن ارزهای دیگر، یک امتیاز.
۶-۳: میزان صیانت از محیط زیست و مصرف بهینه از ذخایر منابع طبیعی 
هر  اقتصادی  ارزش  خبرگی  برپایه  معادن  و  گاز  نفت،  آب،  مانند  ملی  و 

صدهزار یورو و یا معادل آن در ارزهای دیگر، یک امتیاز.

4( راهبرد پیشنهادی در هوشمند سازی معافیت های مالیاتی :
راهبرد پیشنهادی شامل یک روش تطبیقی همسان با ماده)۱۵( و بند )ب( 
ماده)۱۱۲( قانون برنامه پنج ساله از قانون اداره مناطق آزاد است که واردات 
کاالی تولیدی و یا پردازش شده در مناطق آزاد را به هنگام ورود به داخل 
کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده در تولید و ارزش مواد اولیه به کار 
رفته در آن از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی 
افزوده براساس اعمال شاخص ها به  به تشخیص کمسیون تعیین ارزش 
قیمت کل کاالی تولیدی از معافیت قانونی برخوردار می نمایند، چنانچه در 
این مشوق قانونی ، تناسب بهره مندی مطابق با اثرگذاری بر اقتصاد ملی 
اعمال مقررات می گردد، در بخش اعطای معافیت مالیاتی نیز می توان بر 
پایه شاخص های موثر در اعمال معافیت مالیاتی این مزیت قانونی را به 
سوی افزایش بهره وری اقتصاد ملی ساماندهی نمود؛ به گونه ای که جذابیت 
مناطق در جذب فعالین واقعی شتاب بیشتری گیرد و عرصه بر واسطه گران 

اقتصادی محدود گردد. 
در بخش راهبردهای اجرایی این طرح با توجه به تجربیات حاصل از عملکرد 
از  مالیاتی  اعمال هوشمندسازی معافیت  از  اقتصادی می توان قبل  فعالین 
طریق اخذ مصوبه مجلس با استناد به اهرم های اخذ عوارض در مناطق آزاد 
که به طور سالیانه در شورای عالی مصوب می گردد، مابه التفاوت معافیت های 
مالیاتی را در قالب تنوع ماخذهای عوارض متناسب به شاخص های فوق 
فعال نمود و پس از یک دوره آزمایشی دوساله با رفع ابهامات اقتصادی و 
اجرایی، پیش نویس اصالحیه معافیت مالیاتی مناطق آزاد را تقدیم مجلس 
جهت تصویب نمود؛ هر چند مباحث متنوعی در این ارتباط مطرح است که 

در مجال تبیین به اختصار طرح نمی گنجد.

فریدون گایینی
مشاور مناطق آزاد تجاری- صنعتی
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قشم

در پیام تبریک سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم به مناسبت روز زن و مادر عنوان شد:

رفع موانع و کشف توانمندی ها در جهت 
حضور چشمگیر بانوان در توسعه کشور

مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منطقه آزاد قشم اعالم کرد:

برای اولین بار در مناطق آزاد کشور صورت گرفت:

مدیر منابع انسانی سازمان منطقه آزاد قشم اعالم کرد:

دستیار ویژه سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد:

به دستور و پیگیری سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم انجام شد:

مدیر غذا، دارو و استاندارد سازمان منطقه آزاد قشم گفت: 
اختیارات اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان 
غذا و دارو به سازمان منطقه آزاد قشم تفویض اختیار شد.
با  کرد:  اظهار  مطلب،  این  بیان  با  نانوایی  نسرین 
حوزه  اختیار  تفویض  گرفته،  صورت  پیگیری های 
به  قشم  آزاد  منطقه  به  پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات 

عنوان اولین منطقه آزاد کشور صورت پذیرفت.

وی ادامه داد: بررسی پرونده های ثبت تجهیزات پزشکی 
تولید داخل، صدور پروانه ساخت تجهیزات پزشکی تولید 
داخل، تمدید پروانه ساخت تجهیزات پزشکی تولید داخل 
و ممیزی خطوط تولید تجهیزات پزشکی تولید داخل با 
استاندارد  و  دارو  غذا،  اداره  Bبه  و   A کالس خطرهای 

منطقه آزاد قشم تفویض اختیار شده است.
به گفته نانوایی؛ فرآیند تفویض اختیار در حوزه تجهیزات 

ارتقاء  تولیدکننده ها،  بر  بهینه  نظارت  هدف  با  پزشکی 
کیفیت لوازم تولیدی، ارتقاء و بهبود سرعت انجام کار و 

تسهیل امور مربوط به این حوزه انجام می شود.
مدیر غذا، دارو و استاندارد سازمان منطقه آزاد قشم در پایان 
خاطرنشان کرد: با اجرای این تفویض اختیار و پشتکار و 
نظارت مستمر کارشناسان، شاهد ارائه خدمات شایسته و 

ارتقاء کیفیت تجهیزات و ملزومات پزشکی خواهیم بود.

مدیر منابع انسانی سازمان منطقه آزاد قشم از برگزاری 
کارکنان  ویژه  فیزیکی  حفاظت  مقدماتی  آموزشی  دوره  
انتظامات سازمان منطقه آزاد قشم و شرکت های تابعه با 

شرکت 70نفر از این افراد در قشم خبر داد.
حمیدرضا صادقی گفت: این دوره  آموزشی که از دوره های 
ضمن خدمت کارکنان محسوب می شود، تحت عنوان »دوره 
مقدماتی حفاظت فیزیکی« به منظور افزایش بهره وری و 
همچنین ارتقاء کیفیت خدمات دهی پرسنل انتظامات سازمان 

و شرکت های تابعه برگزار گردید.

وی، هدف از برگزاری این دوره  آموزشی را آشنایی بیشتر 
این پرسنل با اصول حفاظت فیزیکی اعم از گزارش نویسی، 
سایر  و  تشریفات  رفتاری،  خصوصیات  نگهبانی،  اصول 
مباحث مرتبط  اعالم کرد و افزود: دراین دوره که طی سه 
هفته متوالی در روزهای دوشنبه و سه شنبه برگزار شد، این 

پرسنل حضور گسترده و فعال داشتند.
مدیر منابع انسانی سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به اینکه 
سازمان  در  آموزشی  دوره های  این گونه  مستمر  برگزاری 
منطقه آزاد قشم می تواند مدیریت های این سازمان را برای 

انجام بهینه ماموریت ها و نیل به اهداف سازمانی یاری رساند، 
تصریح کرد: نیروی انسانی در هر واحد سازمانی حرف اول 
را برای موفقیت مدیریت آن واحد می زند و پرواضح است که 
نیروهای آموزش دیده، بهتر می توانند مدیریت ها را برای نیل 

به این هدف کمک کنند .
حفاظت  مقدماتی  آموزشی  دوره   مدرس  است،  گفتنی 
فیزیکی ویژه کارکنان انتظامات سازمان منطقه آزاد قشم 
قشم  رشد  بین المللی  مرکز  در  که  تابعه  شرکت های  و 

برگزار شد، رضا حمیدی بود.

دستیار ویژه سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در برنامه 
زنده تلویزیونی، اعتماد را زیربنای توسعه و سرمایه گذاری 
برای آینده و تقویت آن را باعث افزایش سرمایه اجتماعی 

در جامعه خواند.
دکتر علی اکبر رضایی در برنامه »زنده باد زندگی« شبکه 
دو سیما، بر اهمیت نقش اعتماد در توسعه  تاکید کرد و 
گفت: بررسی های مختلف علمی نشان داده است که اگر 
مردم به یکدیگر و همین طور به مسئولین اعتماد کنند، 
سرمایه اجتماعی افزایش می یابد و در نقطه مقابل، اگر 
بی اعتمادی در بین آنها حاکم شود، همه دچار زیان های 

جبران ناپذیر خواهند شد.
اعتماد  مقوله  از  ذهنیت مشترک  ایجاد  بر ضرورت  وی 
در یک جامعه تاکید کرد و افزود: این مقوله در فرهنگ 
و  بوده  برخوردار  ویژه ای  جایگاه  از  ما  کهن   ادبیات  و 
مانند  ماندگار خود  آثار  در  بزرگ  و شاعران  نویسندگان 
شاهنامه یا سیاست نامه تالش وافر داشتند تا حس اعتماد 

را در میان مردم تقویت کنند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: ما باید از فرهنگ غنی 
گذشته که سرشار از تجربیات ارزنده است،  پند بگیریم 

تا بتوانیم نسبت به آینده امیدوار باشیم.

دکتر رضایی مقوله اعتماد سازی را در رفتار و گفتمان امروز 
مسئوالن بسیار مهم خواند و گفت: در دوران های مختلف 
تاریخی که به مانند امروز خبری از رسانه ها به شکل نوین 
آن نبود، بزرگان ما با همان امکانات محدود از ساحت و حریم 
مقوله اعتماد به زیباترین شکل ممکن دفاع کردند؛ اما ما با 

این همه امکانات پیشرفته از این کار بازمانده ایم.
دستیار ویژه سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در پایان 
و  علمی  حوزه های  تا  است  ضروری  کرد:  خاطرنشان 
عنوان  به  این موضوع  به  رسانه ای  و خصوصا  فرهنگی 

ستون فقرات جامعه توجه بیشتری را معطوف نمایند.

سرپرست  فتح الهی  افشار  دکتر  پیگیری  و  دستور  به   
سازمان منطقه آزاد قشم، نشست هماهنگی برای تامین، 
به  قشم  آزاد  منطقه  کمک های  ارسال  و  جمع آوری 

شهرستان  در  سیل  شدن  جاری  از  ناشی  آسیب دیدگان 
از  جمعی  حضور  با  هرمزگان،  استان  توابع  از  میناب 
مسئوالن  همچنین  و  سازمان  این  مدیران  و  مشاوران 
اجرایی و فرماندهان نهادهای نظامی شهرستان قشم در 
ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان قشم برگزار  محل 

شد.
حوزه  مدیریت  سرپرست  و  مشاور  کبیری  مهدی 
بر  نشست  این  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
ضرورت همراهی و همکاری همه مدیریت های سازمان 
کمک های  محموله  ارسال  و  تامین  تسریع  جهت  در 
مردمی و سازمان منطقه آزاد قشم به میناب حسب دستور 

دکتر افشار فتح الهی تاکید کرد.

نامساعد  و  هوایی  و  آب  شرایط خاص  به  اشاره  با  وی 
هرچه  رساندن  و  ارسال  استان،  در  جوی  اوضاع  بودن 
زودتر این کمک ها به افراد نیازمند در مناطق آسیب دیده 
از طریق سازمان ها و نهادهای امدادرسان را مورد تاکید 

قرار داد.
براساس این گزارش، هرمز امیری مدیر بازرگانی و امور 
نشست  این  در  نیز  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  اصناف 
طی گزارشی، به آمادگی اصناف قشم و درگهان جهت 
قشم  آزاد  منطقه  کمک های  محموله  از  بخشی  تامین 
اقالم و نحوه  اشاره کرد و درباره  به سیل زدگان میناب 

جمع آوری کمک های آنها، توضیحاتی داد  .
سپاه  مقاومت  ناحیه  فرمانده  امیری کیا  حجت  سرهنگ 

از  گزارشی  ارائه  با  نشست  این  در  هم  قشم  شهرستان 
فعالیت های این ناحیه درخصوص جمع آوری کمک های 
سایر  و  چادر  غذایی،  مواد  گرم،  البسه  شامل  مردمی 
ابتکار و سرعت عمل  از  ملزومات موردنیاز سیل زدگان، 
اقدام  این  انجام  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 

انسان دوستانه تقدیر کرد.
گفتنی است، در این نشست که حجت االسالم سیدمحمد 
صادق حسینی مشاور امور فرهنگی و اجتماعی مدیرعامل 
آخرین  داشت،  حضور  نیز  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
هماهنگی ها برای جمع آوری هرچه سریع تر این کمک ها 
و ارسال آنها به مناطق سیل زده شهرستان میناب صورت 

گرفت و تصمیاتی مقتضی اتخاذ شد.

تمدید پروانه اشتغال تمدید پروانه اشتغال 25022502 تبعه خارجي در جزیره قشم تبعه خارجي در جزیره قشم

تفویض اختیارات حوزه تجهیزات پزشکی به مدیریت غذا، دارو و استاندارد منطقه آزاد قشمتفویض اختیارات حوزه تجهیزات پزشکی به مدیریت غذا، دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم

برگزاری دوره  آموزشی حفاظت فیزیکی ویژه کارکنان انتظامات سازمان منطقه آزاد قشمبرگزاری دوره  آموزشی حفاظت فیزیکی ویژه کارکنان انتظامات سازمان منطقه آزاد قشم

اعتماد؛ زیربنای توسعه و افزایش دهنده سرمایه اجتماعی در جامعهاعتماد؛ زیربنای توسعه و افزایش دهنده سرمایه اجتماعی در جامعه

برگزاری نشست هماهنگی برای ارسال کمک های منطقه آزاد قشم به مناطق سیل زده میناببرگزاری نشست هماهنگی برای ارسال کمک های منطقه آزاد قشم به مناطق سیل زده میناب

سرپرست مدیریت فرهنگی، اجتماعی و ورزش سازمان منطقه 
آزاد قشم از آغاز طرح تکمیلی واکسیناسیون فلج اطفال با هدف 
ریشه کنی این بیماری توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان 

و با حمایت سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد.
سیدمسعود موسوی با بیان این مطلب اظهار کرد: این طرح 
به منظور زیرپوشش قرار دادن حدود 21116کودک جزیره 
قشم توسط نیروهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان و با 
حمایت مدیریت فرهنگی، اجتماعی و ورزش سازمان منطقه 

آزاد قشم اجرا می شود.
وی ادامه داد: کودکان متولد پس از تاریخ 25دی ماه سال 1395 

مشمول طرح ایمن سازی در برابر بیماری فلج اطفال می شوند.
سرپرست مدیریت فرهنگی، اجتماعی و ورزش سازمان منطقه 
آزاد قشم افزود: طرح مذکور در 2مرحله انجام می شود که نوبت 
اول از 2بهمن تا 5بهمن ماه بود که انجام شد و مرحله دوم از 

30بهمن تا سوم اسفند ماه در سال جاری اجرا می شود.
به گفته موسوی؛ 397نفر در قالب 145گروه عملیاتی سیار، 
متشکل از نیروهای بهداشتی درمانی و رابطان بهداشتی، با 
مراجعه مستقیم به درب منازل در شهر و روستا طرح را به 

صورت خانه به خانه اجرا می کنند.
وی افزود: عالوه بر تیم های سیار، 12پایگاه ثابت روستایی 
و هفت پایگاه ثابت در شهر قشم جهت اجرای کامل طرح 
فعال هستند که خانواده های غایب می توانند برای شرکت 

کودکانشان در طرح مزبور، به این پایگاه ها مراجعه کنند.
سازمان  ورزش  و  اجتماعی  فرهنگی،  مدیریت  سرپرست 
خانواده های  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  قشم  آزاد  منطقه 
قشمی که هنگام مراجعه ماموران غایب باشند، می توانند 
جهت شرکت در این طرح به پایگاه بهداشتی شهید ذاکری 
واقع در بلوار شهید منتظری، پایگاه بهداشتی شماره 1 در بلوار 
شهید رجایی و پایگاه بهداشتی شماره 2 در شهرک سام و 

زال مراجعه نمایند.

رئیس یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان 
منطقه آزاد قشم گفت: دو قطعه از اراضی خالصه واقع در خارج 
از محدوده طرح هادی روستای مسن جزیره قشم مجموعا به 
مساحت 6هزار و 887مترمربع توسط این یگان رفع تصرف شد.

مصطفی مازندرانی، ارزش تقریبی این قطعات زمین رفع 
تصرف شده را جمعا 6میلیارد و 887میلیون ریال اعالم کرد و 
افزود: رفع تصرف  این اراضی وفق دستور دادستان دادسرای 

عمومی و انقالب شهرستان قشم انجام پذیرفت.
پاسگاه  مامورین  همکاری  با  اقدام  این  کرد:  تصریح  وی 
و  تلفات  هیچ گونه  بدون  قشم  شیب دراز  دریایی  مرزی 

خسارات مالی و جانی صورت گرفت .
و  دولتی  ملی،  اراضی  از  حفاظت  یگان  رئیس  همچنین، 
اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم از رفع تصرف دو قطعه 
هادی  طرح  محدوده  از  خارج  در  واقع  خالصه  اراضی  از 
روستاهای سهیلی و نقاشه جزیره قشم مجموعا به مساحت 

2هزار و 640مترمربع توسط این یگان خبر داد.
رفع  زمین  این قطعات  تقریبی  ارزش  مازندرانی  مصطفی 
تصرف شده را جمعا 5میلیارد و 280میلیون ریال اعالم کرد و 
گفت: رفع تصرف این اراضی وفق دستور دادستان دادسرای 

عمومی و انقالب شهرستان قشم انجام شد.
وی افزود: این اقدام در معیت رئیس شورای بخش حرا و 
نماینده مدیریت حقوقی و قراردادهای سازمان منطقه آزاد 
قشم و با همکاری مامورین پلیس امنیت اقتصادی و پاسگاه 
انتظامی شهر الفت قشم، بدون هیچ گونه تلفات وخسارات 

مالی و جانی صورت گرفت.
اجراییات  و  دولتی  ملی،  اراضی  از  حفاظت  یگان  رئیس 
سازمان منطقه آزاد قشم در پایان با تاکید بر تداوم این گونه 
اقدامات برای احقاق حقوق مردم جزیره قشم، از حمایت های 
قانونی امید مهدوی مجد دادستان دادسرای عمومی و انقالب 
دریابانی  پایگاه  فرماندهی  از  و همچنین  قشم  شهرستان 
شهرستان قشم و سایر مسئولینی که در این امر با یگان 
حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه 

آزاد قشم همکاری داشته اند، صمیمانه تقدیر و تشکر کرد.

مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منطقه آزاد قشم از تمدید 
پروانه اشتغال افزون بر 2هزار و 502تبعه خارجي در جزیره 

قشم در طول 10ماه گذشته سال جاری خبر داد.
این  از  غیر  مدت  این  طول  در  گفت:  رنجبری  سلیمان 
روادید  نیز  دیگر  خارجی  اتباع  از  142نفر  برای  افراد، 

اشتغال در جزیره قشم صادر شده است.
اشتغال  با  به شدت  مدیریت  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
می کند،  برخورد  قشم  جزیره  در  غیرمجاز  خارجی  اتباع 
افزود: بر این اساس، در طول10ماه گذشته سال جاری 
افزون بر 110نفر از اتباع خارجی غیرمجاز که در جزیره 

بودند،  کرده  پیدا  اشتغال  غیرقانونی  صورت  به  قشم 
شناسایی و به مراجع مسئول معرفی شده اند.

در  قشم  آزاد  منطقه  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیر 
توضیح سایر اقدامات این مدیریت در طول این مدت، از 
معرفی 304نفر از جویندگان کار در جزیره قشم از سوی 
از  داشت:  اظهار  و  داد  خبر  کارفرمایان  به  مدیریت  این 
این افراد، افزون بر 179نفر به کار گمارده شده و اشتغال 

پیدا کردند.
رنجبری، به ثبت نام افزون بر 275نفر از افراد جویای کار 
در مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منطقه آزاد قشم 

10ماه  طول  در  کرد:  تصریح  و  داد  خبر  مدت  این  در 
گذشته سال 1400 افزون بر یکهزار و 620نفر بیمه اولی 
استفاده  بیکاری  بیمه  تسهیالت  از  نیز  133نفر  و  شدند 

کرده اند .
آزاد  منطقه  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیر  گفته  به 
مدیریت  این  به  واصله  شکایت  233فقره  از  قشم؛ 
افزون بر  مدت،  این  طول  در  نیز  کار  روابط  درخصوص 
139پرونده منجر به صدور رای و تصمیم گیری از طرف 
هیات رسیدگی کننده شده و 94پرونده هم با تالش این 

هیات ها به سازش دوطرف ختم شده است.

پیامی،  انتشار  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
والدت حضرت فاطمه زهرا )س( و روز بزرگداشت مقام 

زن و مادر را به تمامی بانوان تبریک گفت.
متن پیام دکتر افشار فتح الهی به مناسبت میالد با سعادت 

حضرت فاطمه زهرا )س( به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

»اگر زنان در حرکت اجتماعی یک ملتی حضور نداشته 
باشند، آن حرکت به جایی نخواهد رسید و موفق نخواهد 

شد«.
رهبر معظم انقالب اسالمی )مدظله العالی(

بیستم جمادی الثانی؛ سالروز والدت با سعادت و پرمیمنت 
عطیه الهی، بانوی آب و آیینه و آفتاب، صدیقه کبری، 
حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها( یادآور جایگاه رفیع 
زن و ارزش مقام مادر در تفکر الهی و انسان ساز اسالم 

است.
میالد پربرکت بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا )س( 
بهانه ای است برای قدردانی از همراهان همیشگی؛ زنانی 
در خانواده، دوشادوش  پراهمیت خود  نقش  کنار  در  که 
مردان در جامعه گام برمی دارند. مادرانی که شهدای راه 
گام  شهادت  به سوی  رو  آنان  دامان  از  فضیلت  و  حق 

برداشتند و پرچم عزت، شرف و مردانگی را برای همیشه 
برافراشتند.

را  نسل ها  پرورش  خطیر  مسئولیت  که  ایرانی  زنان 

با الگو گرفتن از سیره آسمانی و  برعهده دارند، همواره 
الهی حضرت فاطمه )س( در قوام، دوام و تحکیم بنیان 
ایرانی  ساختن  برای  و  داشته  بی بدیل  نقشی  خانواده 

آبادتر، متعالی تر و توسعه یافته تر از هیچ تالشی فروگذار 
نکرده اند.

تمام  در  ایرانی  مادران  و  زنان  سازنده   نقش  بی شک 
سیاسی،  فرهنگی،  علمی،  از  اعم  توسعه  عرصه های 
تحسین  الیق  و  بی بدیل  اجتماعی  و  اقتصادی 
کشف  و  موانع  رفع  با  تا  کوشید  باید  این رو  از  است؛ 
و  چشمگیر  حضور  زمینه  آنان،  عظیم  توانمندی های 
در  را  جامعه  انسانی  سرمایه  از  بخش  این  تاثیرگذار 

نمود. فراهم  توسعه کشور 
آسمانی  سیره  به  تاسی  با  سرزمینم  بانوان  امیدواریم 
بر جمال زهد، جالل دانش و  حضرت زهرا )س( عالوه 
علو عفاف در دفاع از ارزش های اسالمی، مشارکت های 
بی نظیر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نیز عفت و اخالق 

اسالمی در تمامی عرصه ها پیشگام و پیشتاز باشند.
رسول  مکرمه  دخت  نور  سراسر  میالد  اینجانب 
اعظم )ص(، کوثر نبی، حضرت فاطمه زهرا )س( را که به 
شایستگی بنام روز مادر و روز زن نامگذاری شده است، 
با  زنان  به ویژه مادران و  بانوان عزیز جامعه اسالمی  به 
و  تبریک  قشم  جزیره  توانمند  و  فداکار  نجیب،  اصالت، 

تهنیت عرض می نمایم.
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