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کارشـناس اقتصادی 

حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر در مناطق آزاد 
موجب تشویق سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران 

خارجی برای حضور در این مناطق می شود. 
سعید ممبینی، رییس اتاق اصناف ایران با بیان این 
مطلب در ارتباط با موضوع مالیات بر ارزش افزوده در 
مناطق آزاد افزود: یکی از راهکارهایی که از مدت ها 
پیش مورد توجه قرار گرفته است، ایجاد و توسعه 
از  تعدادی  وجود  است.  صنعتی  و  تجاری  مناطق 
تسهیالت، معافیت ها و مشوق ها از جمله واگذاری 
مالیات و  پرداخت   از  ارزان قیمت، معافیت  زمین 
عوارض، سهولت افتتاح حساب بانکی و تردد سهل 
را  برای سرمایه گذاران و مسافران خارجی  و آسان 

می توان از جمله این مشوق ها و تسهیالت برشمرد.
وی گفت: از  دیگر نکات  مهم در این حوزه واگذاری 
یا اعطای اختیارات گسترده تر و متفاوت با مدیریت 
در سرزمین اصلی است یعنی به مدیران مناطق آزاد 
اختیاراتی بیش از آنچه که در سرزمین اصلی است، 
اعطا می شود که در ایران نیز پیرو این مسأله  پس 
از تصویب قانون مناطق آزاد که مصوب سال ۱۳۷۲ 
بوده است، تا به امروز راه اندازی مناطق آزاد تجاری و 

صنعتی مختلفی را شاهد بوده ایم.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به تصریح قانون در 
خصوص مشوق های مالیاتی در مناطق آزاد، گفت: 
علیرغم تأکید مؤکد قانون در خصوص در نظر گرفتن 
تسهیالت و  مشوق های مالیاتی برای اصناف و فعالین 
اقتصادی مناطق، متأسفانه شاهد فراز و نشیب های 

بسیاری بوده ایم.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: اخیراً با تصویب بند 
»ت« تبصره شش قانون بودجه سال ۱۴۰۰ضرورت 
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، 
دغدغه و نگرانی فراوانی برای فعالین اقتصادی در این 
مناطق ایجاد شده است و در شرایط کنونی که در 
آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شکل گیری دولت 
جدید قرار گرفته ایم توجه جدی به این موضوع از 

سوی مسئولین ضرورت دارد.
ممبینی با ذکر یک نکته در ارتباط با قانون مالیات 
افزوده گفت: در سال های گذشته اجرای  بر ارزش 

ــاتی لی حـذف معـافیت ما

سرمایه گذاری در مناطق آزاد
ــرای تهدیـدی جــدی ب

این قانون حتی در سرزمین اصلی با دشواری های 
بسیاری همراه بود به طوری که عدم آشنایی فعالین 
و  کارشناسان  آشنایی  عدم  حتی  کارها  و  کسب 
کارگزاران سازمان  مالیاتی، مقاومت بعضی از افراد و 
نگرانی های مصرف کنندگان  نهایی از جمله مواردی 
بود که پیش بینی می شد که اجرای قانون مالیات بر 
ارزش افزوده را در مناطق آزاد با چالش هایی مواجه 

سازد، به ویژه اگر با عجله و شتاب انجام می گرفت.
به گفته وی، معافیت از پرداخت مالیات در اجرای 
قانون مناطق آزاد از جمله مشوق هایی است که مورد 
خارجی  شرکت های  ویژه  به  سرمایه گذاران  توجه 
قرار گرفته است و این مشوق ها و تسهیالت تمایل 
برندهای مشهور جهت سرمایه گذاری در مناطق آزاد 
را دو چندان می  کند تا با استفاده از این مشوق ها 
و معافیت ها بتوانند محصوالت با برند معروف خود 
را در این مناطق تولید کنند و در اختیار بازارهای 

جهانی قرار دهند.
رئیس اتاق اصناف افزود: هرگونه تغییر در قوانین و 
مقررات به ویژه در شرایطی که امروز کشور تحت 
تحریم های ظالمانه قرار گرفته است، می تواند تمایل 
سرمایه گذاران خارجی برای ادامه حضور یا توسعه 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد را با تهدید جدی مواجه 
با  ایران  همسایه  کشورهای  در  که  در حالی  کند، 
فواصل بسیار کم، توسعه و تقویت مشوق ها را شاهد 
هستیم که رقابت جدی برای جذب سرمایه گذاران به 
ویژه سرمایه گذاران داخلی در مناطق آزاد به وجود 
آورده است چرا که اگر برای سرمایه گذاران داخلی 
نیز این مشوق ها منظور نشود،  قطعا تمایل آنها برای 

حضور در مناطق آزاد کاسته می شود.

با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 
در مناطق آزاد، پیش بینی می شود که این 
فرآیند  بر حوزه گردشگری مناطق با تأثیر 

منفی بیشتری همراه باشد.

ممبینی خاطر نشان کرد: بر اساس آمارهای موجود، 
در سال های فعالیت دولت فعلی سهم مناطق آزاد 
از تجارت خارجی کشور ۲.5درصد بوده و به طور 
میانگین ساالنه یک میلیارد دالر صادرات و اندکی 
کمتر واردات در این مناطق انجام شده است که با 
هدف گذاری این مناطق فاصله بعیدی دارد، اما این 
احتمال  است که  اهمیت  این جهت حایز  از  نکته 
می رود به دلیل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 
در  مستقر  اقتصادی  بنگاه  های  در  نگرانی  ایجاد  و 
مناطق، افزایش قیمت مواد اولیه و به تبع آن افزایش 

قیمت محصوالت نهایی را شاهد باشیم.
وی عنوان کرد: پیش بینی ها حاکی از این است که 
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده کاهش تمایل 
به سرمایه گذاری در مناطق آزاد را به دنبال خواهد 
داشت و به دلیل نگرانی فعالین کسب و کار اگر این 
فرآیند با اثر منفی در اقتصاد همراه نباشد، به طور 
قطع اثر مثبت آن خیلی محتمل به نظر نمی رسد و 

نگرانی هایی نیز به دنبال خواهد داشت.  
قانون  اجرای  با  افزود:  ایران  اصناف  اتاق  رئیس 
مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، پیش بینی 
می شود که این فرآیند  بر حوزه گردشگری مناطق 
با تأثیر منفی بیشتری همراه باشد، به طوری که 
ارزش  کاهش  ارز،  قیمت  خاص  شرایط  دلیل  به 
افزایش هزینه ها، تمایل گردشگران و  پول ملی و 
افرادی که برای تامین بعضی از نیازهای خود امکان 
سفر به خارج از کشور را ندارند به مناطق آزاد سفر 
می کنند که با اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده 
و افزایش هزینه ها تمایل برای سفر به مناطق آزاد 
کاهش یافته و بر حوزه گردشگری این مناطق اثرات 

منفی زیادی بگذارد.
وی افزود: هنگامی که مناطق آزاد از حیث هزینه ای 
از بودجه کشور مستقل هستند، به نظر می رسد که 
صرفا نگاه به کسب درآمد از محل ارزش افزوده از 
را  جدی  آسیب های  و  نباشد  منطقی  آزاد  مناطق 
متوجه این مناطق کند که امیدواریم با بازنگری در 
قانون، شرایط برای توسعه هرچه بیشتر مناطق آزاد 

تجاری فراهم شود.

رئیـس اتاق اصناف ایـران مطرح کرد:
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در شـرایطی کـه دنیـا و به ویـژه در کشـورهای 
همسـایه مـا برای جـذب سـرمایه و سـرمایه گذار 
فـرش قرمـز پهـن کرده انـد و انـواع مزایـا را بـه 
سـرمایه گذاران و کارآفرینـان پیشـنهاد می کنند، 
گرفتن حداقـل مزیت ها از سـرمایه گذاران موجب 
می شـود تا شـانس جذب سـرمایه گذاری خارجی 
بـه  را  داخلـی  سـرمایه های  و  داده  دسـت  از  را 

حضـور در دیگـر کشـورها هدایـت کنیم. 
پرداخت  از  آزاد  مناطق  معافیت  حذف  مصوبه 
مالیات بر ارزش افزوده با قوانین دیگر وضع شده 
با اصل فلسفه  آزاد مغایرت دارد و  برای مناطق 

ایجاد این مناطق آزاد نیز در تضاد است. 
ابعاد مصوبه مجلس شورای  برای بررسی بیشتر 
اسالمی در بودجه سال ۱۴۰۰ که معافیت مناطق 
آزاد از مالیات بر ارزش افزوده را لغو کرده است با 
رحمان سادات نجفی رئیس هیئت مدیره شورای 
مناطق  اقتصادی  فعالین  همکاری  و  هماهنگی 
آزاد و نایب رئیس و مدیرعامل جامعه بازاریان و 

بازرگانان کیش گفتگویی انجام داده ایم.

روند شکل  گیری مناطق آزاد در ایران و اجرای 
قوانین ناظر  بر این حوزه چگونه است؟

حلقه  که  است  این  آزاد  مناطق  اهداف  از  یکی 
با  بین المللی  اقتصاد  و  ملی  اقتصاد  بین  واسط 
کمترین بورکراسی و قوانین دست و پاگیر باشند 
سرمایه گذاری  مناطق  این  در  که  فعالینی  تا 
واقع  در  کنند.  عمل  چابک تر  بتوانند  می کنند 
این  در  را  اقتصادی  کوچک  مدل های  نهایتا 

مناطق تجربه کنیم و در صورت موفق بودن به 
اقتصاد ملی تسریع پیدا کند. با این هدف البته 
به سمت  ما  آزاد جهان  مناطق  از  الگوبرداری  با 
تاسیس این مناطق رفتیم و در مجلس چهارم، 
قانون مناطق آزاد تدوین و تقنین شد و در سال 
۱۳۷۲ برای اجرا ابالغ گردید. ابتدا با سه منطقه 
کیش، قشم و چابهار کار آغاز شد. اعتراف می کنم 
قانون چگونگی مناطق آزاد ایران یکی از قوانین 
بسیار مترقی و پیشرفته است با اینکه هنوز ۷۰ 
درصد ظرفیت این قانون به علت تضاد منافع با 
اجرا  به  اصلی  سرزمین  حاکمیتی  دستگاه های 
در نیامده است، اما با ۳۰ درصدی که اجرا شده 
کمک  اقتصادی  الگوی  یک  عنوان  به  توانسته 

شایان توجهی به اقتصاد ملی کند. 
در همه جای دنیا مناطق آزاد در هنگام تاسیس با 
بودجه دولتی و ایجاد زیرساخت های الزم توسط 
دولت ها شکل می گیرند اما در ایران برعکس این 
روند را طی کردیم. مناطق محروم و عموما نقاط 
صفر مرزی را مورد هدف قرار دادیم و بدون بودجه 
کردیم.  اقدام  زیرساخت  ایجاد  بدون  و  دولتی 
مزایای قانونی که شاخص ترین آنها معافیت های  
مالیاتی، گمرکی و بانکی است و  مهمترین آنها 
که تا کنون به اجرا درآمده معافیت مالیاتی بوده، 
آن هم برای دوره مشخص و معافیت های هم در 
امور گمرکی داشته ایم. اگر همین معافیت ها هم 
نبود قطعا هیچ سرمایه گذاری اتفاق نمی افتاد. ما با 
این مزایا سرمایه گذاران را جذب کردیم و از محل 
درآمدهای که از فعالیت همین بخش خصوصی 

رئیـــس هیئت مدیـــره 
شــــــورای همـاهنـگـــــی 
و همکــــاری فعـالیــــن 
اقتصادی منـاطـق آزاد:

ــادی  ــال  اقتصـ فعـ

ـال قوانیـن  اعم
مالیــــــاتـی، 
مـرگ جـذابیت  
سرمایـه گـذاری
ــاطق آزاد در من
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امروز وقتی ما مناطق آزاد را 
مورد قضاوت قرار می دهیم. 
شرط انصاف رعایت نمی شود. 

ما خودمان را با مناطق آزاد 
دنیا مقایسه می  کنیم، ولی 

توجه نمی کنیم که ما به این 
مناطق آزاد چه داده ایم که 

امروز طلب می کنیم. 



هم  را  زیرساخت ها  کرده ایم  احصا  آزاد  مناطق 
بدون بودجه دولتی فراهم نموده ایم. 

قرار  قضاوت  مورد  را  آزاد  مناطق  وقتی  امروز 
می دهیم. شرط انصاف رعایت نمی شود و مناطق 
خودمان را با مناطق آزاد دنیا مقایسه می کنیم، 
آزاد  مناطق  این  به  ما  که  نمی کنیم  توجه  ولی 
امروز طلب می کنیم. یعنی چه  چه داده ایم که 
کمکی کرده ایم که امروز توقع داریم مناطق آزاد 
دنیا  کشورهای  دیگر  مناطق  مانند  کشورمان 
و  با حمایت های دولت هایشان شکل گرفته  که 

پیشرفته باشند.

تصمیــم حــذف معافیــت مالیــات از 
پرداخــت بــرارزش افــزوده مناطــق آزاد، 

ــد؟ ــاذ ش ــه اتخ چگون
متاسـفانه مجلـس شـورای اسـالمی در تصویب 
بودجـه سـال ۱۴۰۰ بنـا به پیشـنهاد کمسـیون 
تلفیـق و در تبصـره 6 ایـن قانـون، اخـذ مالیات 
بـر ارزش افـزوده را بـه مناطق آزاد تسـری داده  
اسـت و چـون این اتفاق در روزهای پایانی سـال 
۱۳99 افتـاد فرصتی برای دفـاع و پیگیری برای 

عالی مناطـق آزاد فراهم نشـد. شـورای 
نکته قابل تامل اینکه در جریان  اتخاذ این تصمیم 
از دولت و تشکل های رسمی و قانونی فعال در 
از  حتی  و  نشد  نظرخواهی  کشور  آزاد  مناطق 
دولت اضافه شده است تبصره به الیحه بودجه 
بی خبر بود و در نهایت؛ ابتدای سال جاری از این 

تصمیم مطلع شدیم.

وضعیــت فعــاالن اقتصــادی مناطــق آزاد 
ــه  ــم را چگون ــن تصمی ــاذ ای ــس از اتخ پ

ــد؟ ــی می کنی ارزیاب
 این موضوع مشـکالت فراوانـی را به چند جهت 
ایجـاد کـرده  اسـت. نخسـت آنکـه، اجـرای این 
قانـون در تناقـض و مغایـرت بـا قوانیـن مناطق 
آزاد اسـت و در واقـع  بـا روح و فلسـفه قانـون 
مناطـق آزاد در تضـاد اسـت. از طرفـی چـون تا 
ایـن لحظـه الگـو یـا شـیوه نامه مشـخصی برای 
اجـرای ایـن بخـش در مناطـق آزاد ابالغ نشـده 
 اسـت و شـورای عالی مناطق آزاد و سازمان امور 
مالیاتـی در ایـن خصـوص به اجماع نرسـیده اند، 
فعـاالن اقتصـادی مناطـق آزاد در بالتکلیفـی و 

سـردرگمی بـه سـر می برند.
باید به این نکته توجه داشت که هزینه سکونت 
در  معنی داری  تفاوت  مناطق  این  در  فعالیت  و 

مقایسه با سرزمین اصلی دارد.
بسیار سخت کرده  را  فعالیت  ادامه  این شرایط 
است و بیم آن می رود که سرمایه گذارانی که با 
امید بسیار و تعلق خاطر با منافع ملی کشور و 
در حالیکه می توانستند با تحمل مشکالت کمتر 
مناطق  کنند،  فعالیت  همسایه  کشورهای  در 
کرده اند،  انتخاب  سرمایه گذاری  برای  را  آزاد 

تصمیم  شده،  سرخورده  و  متأثر  شرایط  این  از 
بگیرند.  اقتصادی شان  بنگاه های  تعطیلی  به 
امیدواریم با احیای مجدد مزیت معافیت مالیات 
بر ارزش افزوده در مناطق آزاد از طریق مصوبه ای 
مشکل  این  اسالمی،  شورای  مجلس  در  دیگر 

منتفی و نگرانی ها رفع شود. 

مناطـق  از مزیت هـای  مالیاتـی  معافیـت 
آزاد محسـوب می شـود، حذف این امتیاز 
بـر سـرمایه گذاری در ایـن مناطـق چـه 

می گـذارد؟ اثـری 
معافیت های مالیاتی، قطعا یکی از شاخص ترین 
به  قانون گذار  که  است  امتیازاتی  و  مزیت ها 
درستی و حکیمانه برای جذب سرمایه گذاری در 
نظر گرفته است و اگر این مزیت مهم حذف شود، 

نتیجه ای جز فرار سرمایه ها ندارد. 
از  بخشی  مقصد  داشت،  اذعان  باید  متاسفانه 
سرمایه هایی که از مناطق آزاد خارج می شوند، داخل 
کشور نخواهد بود و این سرمایه ها به کشورهای 

دیگر خصوصا همسایگان مهاجرت می کنند.
گذشتــه از آثـار مخرب ایـــن تصمیـــم بـــر  
مناطق  پس  این  از  پیشین،  سرمایه گذاری های 
آزاد امتیازی برای جذب سرمایه نخواهند داشت.

به واقع آنچه تاکنون در این مناطق رقم خورده، 
در چارچوب رژیم حقوقی بوده که در قالب قانون 
نحوه اداره مناطق آزاد اجرا شده است. اگر این 
با  سرمایه  جذب  قطعا  نداشت  وجود  مزیت ها 
حفظ  چنانکه  بود،  روبرو  عدیده ای  مشکالت 
قانون  از  که  مشکالتی  این  با  سرمایه گذاران 
سرزمین اصلی به این مناطق تسری پیدا کرده، 

دچار مشکل خواهد شد. 
تسری قانون مالیات بر ارزش افزوده به مناطق 
کشورهای   از  یکی  به  که  است  این  مثل  آزاد 
بر  مالیات  قانون  باید  که  تکلیف شود  همسایه، 
به  آزاد،  مناطق  و  کند  اجرا  را  ما  افزوده  ارزش 
عنوان بخشی که خارج از مرزهای گمرکی کشور 
این  افزوده در  ارزش  بر  مالیات  اخذ  قرار دارند، 
کشوری  از  گرفتن  مالیات  مانند  دقیقا  مناطق 

دیگر براساس قوانین مالیانی خودمان است.

بودجه سال  قانون  این مصوبه در  از  هدف 
1400 چه بوده و آیا منطقی است که برای 
تأمین کسری بودجه دولت چنین تصمیمی 

اتخاذ شود؟
کسری  تامین  یعنی  هدفی  چنین  با  اگر  واقعا 
کرده  پیدا  تسری  قانون  این  دولت،  بودجه 
باشد، بیشتر شبیه یک فاجعه است.  کسانی با 
عشق، امید، عرق ملی و عالقه به کشورشان در 
این مناطق سرمایه گذاری کرده اند در حالی که 
می توانستند به کشورهای دیگر بروند، امروز به 
دلیل مشکالت دولت مانند کسری بوجه باید با 

چنین عهدشکنی قانونی بزرگی روبرو شوند.

اگر واقعا ریشه این تصمیم وجود چنین مشکلی 
این  با شفافیت و صداقت  است، دولت می تواند 
موضوع را با مردم مطرح و کمک بگیرد، اما راهکار 
درستی نیست که اینگونه و تصویب چنین قانونی 
به ریشه بخش مهمی از اقتاد کشور تیشه بزنیم.

با  می کنیم  درخواست  مجلس  نمایندگان  از   
تصویب  که  قوانینی  مورد  در  بررسی  و  مطالعه 
شده و اعتقاد داریم قوانین بسیار مترقی است، اما 
اجرایی نشده است، کشور چه منافعی را از دست و 
چه مضراتی را متحمل شده است تا اجازه ندهند 

بیش از این منافع ملی اقتصادی آسیب ببینند.

باتوجـه بـه این کـه مناطـق آزاد از بخش 
هزینـه ای بودجـه مصـوب کشـور سـهم 
ندارنـد، تأمیـن بخشـی از درآمـد، بـا چه 

منطـق توجیه پذیـر اسـت؟
این هدف که با مالیات بر ارزش افزوده بخشی از 
درآمد حاصل را برای تامین هزینه های اختصاص 
دهیم، شاید در ظاهر تصمیمی خوب بنظر برسد، 
اما قطعا سرمایه گذارانی که برمبنای قانون ناظر 
کرده اند  به سرمایه گذاری  اقدام  آزاد،  مناطق  بر 
جدی  آسیب  آزاد،  مناطق  اقتصاد  همچنین  و 

مـی بیننـد.
فعاالن  که  داشت،  توجه  نیز  نکته  این  به  باید 
خارج  که  فعالیت شان  از  بخشی  بابت  اقتصادی 
یا  کاال  بابت  همچنین  و  است  مناطق  حریم  از 
می فروشند،  اصلی  سرزمین  به  که  خدماتی 
مالیات های قانونی ازجمله مالیات بر ارزش افزوده 

را طبق قانون پرداخت می کنند.
این  پرداخت  محل  از  مالیاتی  امور  سازمان 
که  است،  داشته   توجهی  قابل  درآمد  مالیات ها، 
اقتصادی مناطق آزاد  دلیل آن شفافیت فعاالن 
را  فعالیت هایشان  پرده پوشی  بی هیچ  که  است 
به  قوانین  این  با تسری دادن  و  اظهار می کنند 
مناطق آزاد، نه تنها درآمدی به منطقه و سازمان 
امور مالیاتی اضافه نخواهد شد. بلکه درآمدهای 

قبلی نیز به تدریج از بین می رود.
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معافیت های مالیاتی شاید 
یکی از شاخص ترین 

مزیت ها و فرصت ها بوده 
که قانون گذار به درستی 

و حکیمانه برای جذب 
سرمایه گذاری درنظر 

گرفته است. قطعا این 
رنگ را شما از  مزیت پر 

این ظرفیت حذف بکنید 
نتیجه ای جز فرار سرمایه ها 

ندارد. خیلی از این فرار 
سرمایه ها هم قطعا به سمت 

داخل کشور نخواهد بود.



مناطـق آزاد تجـاری و ویـژه اقتصـادی بـا ایـن 
و  محـروم  مناطـق  تـا  گرفتنـد  شـکل  دیـدگاه 
و  مشـوق ها  بـا  اقتصـادی  ظرفیت هـای  دارای 
حمایت هـای دولـت ضمـن توسـعه منطقـه ای به 
عنـوان دروازه هـای تجـاری کشـور نقـش آفرینی 
کننـد. بـا این دیـدگاه برای این مناطـق امتیازاتی 
در نظـر گرفتند کـه سـرمایه گذاران و کارآفرینان 
بـه  کـه  مناطـق  ایـن  در  کننـد،  پیـدا  تمایـل 
اصلـی   سـرزمین  جغرافیـای  از  خـارج  تعبیـری 
تعریـف می شـوند، حاضـر و سـرمایه گذاری کنند.

متاسـفانه در آخریـن برنامـه بودجـه کشـور کـه 
بـرای سـال ۱۴۰۰، بـه تصویـب مجلـس شـورای 
اسـالمی رسـید، مناطـق آزاد و ویـژه اقتصـادی 
از شـمول یکـی از مهمتریـن ایـن امتیـازات کـه 
معافیـت مناطـق آزاد از مالیـات بـر ارزش افزوده 
بـود، خـارج شـدند و بـه واقـع یکـی از مهمترین 
مشـوق های مناطـق آزاد کـه در همـه جـای دنیا 
معمـول اسـت، از مناطـق آزاد ایـران سـلب شـد.

در گفتگـو بـا محمدصـادق مبرهـن دبیـر اجرایی 
شـورای هماهنگـی و همـکاری فعالیـن اقتصادی 
مناطـق آزاد و همچنیـن دبیر اجرایـی بازرگانی و 
صنایـع منطقـه آزاد چابهار، ایـن تصمیم و تبعات 
آن بـرای مناطـق آزاد را مـورد بحـث و بررسـی 

دادیم. قـرار 
همـکاری  و  هماهنگـی  شـورای  اجرایـی  دبیـر 
ایـن  طـرح  بـا  آزاد  مناطـق  اقتصـادی  فعالیـن 
مقدمـه کـه مطابق مـاده یـک قانون مناطـق آزاد 
برخـالف ادعـای منتقدین مناطـق آزاد که معتقد 
رویکـرد  بایـد  مناطـق صرفـا  ایـن  کـه  هسـتند 
صادراتـی داشـته باشـند، ایـن مناطـق بـه عنوان 
دروازه تجـارت شـناخته می شـوند و تجـارت دو 
بخـش صـادرات و واردات را در زیرمجموعـه خود 

کیـش،  آزاد  منطقـه  اسـتثنای  بـه  افـزود:  دارد، 
دیگـر مناطـق آزاد کشـور در محروم تریـن نقـاط 
در  آنچـه  براسـاس  و  شـده اند  تأسـیس  کشـور 
پیش بینـی  مناطـق  ایـن  عملکـرد  بـرای  قانـون 
شـده بـود، می تـوان بـه جـرأت مدعـی شـد کـه 
مناطـق آزاد کارنامـه کامـال موفـق و قابـل دفاعی 

داشـته اند. 
محمدصـادق مبرهـن با اشـاره بـه اینکـه در قانونی 
کـه سـه دهـه پیـش تصویـب تاکنـون اجـرا شـده 
اسـت، مزایایی جهت جذب و حضور سـرمایه گذاران 
خارجی و داخلی در نظر گرفته شـده اسـت، مطرح 
کـرد: در اداره ایـن مناطـق نیـز رویکـرد متفاوتـی 
اصلـی  سـرزمین  مقـررات  و  قوانیـن  بـه  نسـبت 
وجـود داشـته اسـت و قانون گـذار نیـز بـر اداره این 
مناطق صرفا توسـط قانون خودشـان تاکید داشـته 
و همچنیـن بـر ایـن مهـم کـه مناطـق از اعمـال 
مدیریت هـای متفـاوت و دخالت هـا در امان باشـند 

تأکید شـده اسـت.
وی گفــت: در همیــن راســتا در مــاده ۱۳ قانــون 
ــرح، در  ــی مط ــای مالیات ــق آزاد، معافیت ه مناط
ــای  ــی و در ماده ه ــای گمرگ ــاده ۱۴ معافیت ه م
و  قانــون کار  قانــون مباحــث  ایــن  ۱5 و ۱6 
ــاری خــاص آورده شــده  ــی و اعتب موسســات مال
ــی  ــق، مناطق ــن مناط ــه ای ــود ک ــرار ب ــت. ق اس
باشــند کــه کــه ایــن قانــون در آنجــا اجــرا شــود و 
در صــورت موفقیــت بتوانــد الگویــی باشــد، بــرای 
ــئله  ــی و در کالن مس ــرزمین اصل ــه س ــری ب تس
هــم بــه عنــوان حلقــه اتصالــی بیــن اقتصــاد ملــی 

ــد.  ــل باش ــاد بین المل واقتص
آزاد  منطقـه  صنایـع  و  بازرگانـی  اجرایـی  دبیـر 
چابهـار بـا تأکیـد بـر اینکـه اصلی تریـن امتیـاز 
قانـون، معافیـت  ایـن  در نظـر گرفتـه شـده در 

دبیر اجرایی شورای هماهنگی 
و همکـاری فعالین اقتصـادی 

منـاطـق آزاد:

ــادی  ــال  اقتصـ فعـ
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من از مسئـولیـن محتــرم 
خـواهش می کنـم تکلیـف 

خودشـان را با منــاطـق آزاد 
روشـن کننـد.

اگر منطقه آزاد می خواهند 
باید قواعدش را بپذیرند. 

نمی توانند یک شتر گاو پلنگ 
را درست کنند.

مناطق آزاد یک استانداردهای 
اولیه دارد که باید باشد و از 
آن طرف هم باید نظارت باشد 

چه از طریق مجلس و چه از 
طریق قوه قضائیه و سایر 

دستگاه های اجـرایـی.



مالیاتـی بـوده اسـت، اظهارداشـت: ایـن قوانین و 
مقـررات موضوعـی نبوده کـه ما ابـداع کنیم و در 
تمـام دنیـا از ۱۰۰ سـال پیـش که اولیـن مناطق 
آزاد ایجـاد شـده وجـود داشـته و حـذف معافیت 
مالیاتـی بـه معنـی مخدوش کـردن هویـت ذاتی 

مناطـق آزاد اسـت.
وی ادامـه داد: مناطـق آزاد در دنیـا بـا عبـارت 
بهشـت مالیاتـی خوانـده می شـوند، اما متاسـفانه 
کـه  تفسـیری  بـا   8۷ یـا   86 سـال  حـدود  از 
 ۱9۳ مـاده  تبصـره  از  مالیاتـی  امـور  سـازمان 
قانـون مالیات های مسـتقیم داشـته اسـت، مدعی 
شـدند کـه فعالیـن مناطـق آزاد هـم بایـد بـرای 
بهره منـدی از ایـن معافیـت، اظهارنامـه مالیاتـی 

ارایـه کننـد.  
مبرهــن بــا یــادآوری این کــه در آن ســال بــا 
اختالفــی کــه بیــن دبیرخانــه شــورای عالــی 
مناطــق آزاد و ســازمان امــور مالیاتــی پیــش 
آمــد، خوشــبختانه معاونــت حقوقــی ریاســت 
ــه کــرد،  ــون ارائ جمهــوری تفســیر درســتی از قان
افــزود: معاونــت حقوقــی ریاســت جمهــوری، قانون 
مناطــق آزاد را قانــون خــاص دانســت و بــا اشــاره 
بــه اینکــه ایــن مناطــق  صرفــاً بــر اســاس قانــون 
ــامل  ــق آزاد را ش ــوند، مناط ــان اداره می ش خودش
تبصــره مــاده ۱9۳ ندانســت و اعــالم کــرد کــه این 

ــل اجــر نیســت. ــن مناطــق قاب ــون در ای قان
وی گفـت: بعـد از سـال ۱۳9۰ کـه قانـون برنامه 
پنجـم مصوب شـد، مجددا سـازمان امـور مالیاتی 
بـا اسـتناد بـه تبصـره ۲ مـاده ۱۱9 قانـون برنامه 
پنجـم ایـن ادعـا را مطـرح کـرد و از آن سـال به 
بعـد متاسـفانه بـا تمکیـن برخـی از سـازمان ها از 
ایـن امـر، عمـال شـاهد شـروع مخـدوش کـردن 
اصلی تریـن مزیـت مناطـق آزاد یعنـی معافیـت 
مالیاتی بوده ایم و از این رو براسـاس تفسـیر سـال 
۷8 معاونـت حقوقـی ریاسـت جمهـوری اعتراض 
کردیـم و رفرنـس دادیـم بـه اتفاقـات سـال ۷8 
و همیـن مسـائل هـم باعـث شـکل گیری تشـکل 

فعالیـن اقتصـادی مناطق آزاد شـد.
همـکاری  و  هماهنگـی  شـورای  اجرایـی  دبیـر 
اینکـه  بیـان  بـا  آزاد  اقتصـادی مناطـق  فعالیـن 
از سـال 9۰ بـه بعـد معافیـت مالیاتـی مناطـق 
مالیـات  و  درآمـد  بـر  مالیـات  آزاد در خصـوص 
بـر دارایـی بـا بحـث ارائـه اظهارنامه و تشـخیص 
توسـط ممیـزان مالیاتـی مخـدوش شـد، توضیح 
داد: فعـاالن مناطـق آزاد تـا سـال 9۴ کـه قانـون 
رفـع موانـع تولیـد تصویـب شـد بـرای متوقـف 
کـردن ایـن تصمیـم ایسـتادگی کردنـد، امـا در 
سـال 9۴ در بنـد »ت«  مـاده ۳۱ اشـاره شـد که 
بایـد شـرکت های مسـتقر در مناطـق آزاد بـرای 
برخـورداری از معافیـت مالیاتـی  اظهارنامـه ارائه 
و  دبیرخانـه  بی خبـری  در  اتفـاق  ایـن  و  دهنـد 

زیرکـی وزارت اقتصـاد اتفـاق افتـاد.
وی گفـت: در ایـن بنـد قبـل از اینکـه فعالیـن 
اقتصـادی داخـل کشـور مشـمول شـوند، بـرای 
فعالیـن اقتصـادی مناطـق آزاد تکلیـف شـد کـه 

مالیاتـی  معافیـت  از  بهره منـدی  جهـت  بایـد 
 حتمـا اظهارنامـه ارائـه دهنـد، نتیجـه اینکـه یک

تشـکل در معافیـت مالیاتـی مناطـق آزاد بوجـود 
آوردنـد و آخریـن  مـورد هم همین بحـث مصوبه 
بودجـه ۱۴۰۰ اسـت کـه معافیت مناطـق آزاد از 
مالیـات بـر ارزش افـزوده را حـذف نموده اسـت. 

زمـان  در  و  ایـن  از  قبـل  داد:  ادامـه  مبرهـن 
اصـالح قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده شـورای 
نگهبـان ایراداتـی بـر اصـالح قانـون وارد کـرد و 
در مـورد عـدم شـمول قانـون مالیـات بـر ارزش 
افـزوده درمناطـق آزاد اعـالم کردیـم کـه برابـر 
از  خـارج  دنیـا،  آزاد  مناطـق  تمامـی  عـرف  بـا 
و معافیـت  عنـوان  بـه  چیـزی  گمرکـی   قلمـرو 

مالیـات بـر ارزش افـزوده وجـود نـدارد و در ایـن 
از جملـه  مراجـع مسـئول  تمامـی  بـا  خصـوص 
قائـم مقـام دبیـر شـورای نگهبـان مکاتبـه کردیم 
بـا  همچنیـن  و  شـد  برگـزار  نیـز  جلسـاتی  و 
کمسـیون های مختلـف مجلس شـورای اسـالمی، 
را  اعتراض مـان  اقتصـادی  کمسـیون  ویـژه  بـه 
مطـرح کردیـم و توضیـح دادیم؛ ایـن خالف عرف 
دنیاسـت و و خـالف رویه اسـت و بـه نوعی نقض 

اصـل قانـون مناطـق آزاد اسـت. 
وی افـزود: متاسـفانه بایـد اعـالم کنـم؛ گروهـی 
کـم شـمار دارای البی و قدرت زیـادی در مجلس 
هسـتند و مسـائل را علیـه مناطـق آزاد سـمت و 
سـو می دهنـد و متاسـفانه ایـن عده هـم در مرکز 
پژوهش هـای مجلـس و هـم در شـورای نگهبان و 

نهادهـای دیگـر نفـوذ دارند.
همـکاری  و  هماهنگـی   شـورای  اجرایـی  دبیـر 
فعالیـن اقتصـادی مناطـق آزاد بـا اشـاره بـه اینکه 
ایـن افـراد قـدرت دارنـد در دقیقه 9۰ و یک شـبه 
کمسـیون تلفیـق مجلـس را قانـع کننـد کـه باید 
مناطـق آزاد در سـال ۱۴۰۰ مشـمول مالیـات بـر 
ارزش افـزوده شـوند، اظهارداشـت: ایـن تصمیـم 
اگـر چـه اولیـن حرکـت نبـوده و متاسـفانه ادامـه 
دارد، امـا باالتریـن ضربـه را بـه مناطـق آزاد زد و 
فعـاالن اقتصـادی مناطـق آزاد به  عقـالی مجلس 
نماینـدگان  و  اقتصـاد  کمیسـیون  رئیـس  ماننـد 
اسـتان هایی که مناطـق آزاد در آنها واقع شـده اند، 
امیـد بسـته اند و درخواسـت می کنیـم کـه توجـه 

ویـژه بـه ایـن موضوع داشـته باشـند. 
وی تاکیـد کـرد: اصـال بحـث فعـاالن اقتصـادی 
فعلی نیسـت، شـما فکر کنید که ۲۰۰ هـزار واحد 
سـرمایه گذاری بـا ایـن اقدامـات تعطیـل شـوند و 
جـدای از خسـارت های مـادی و معنـوی که برای 
کشـور دارد، عـدم اطمینـان بـه اقتصـاد کشـور را 
رقـم زده و باعـث فرار سـرمایه ها می شـود، چنانکه 
فـرار سـرمایه در دهـه  بیشـترین  بودیـم  شـاهد 

گذشـته اتفـاق افتاده اسـت.
ــه آزاد  ــع منطق ــی و صنای ــی بازرگان ــر اجرای دبی
ــر  ــت ب ــذف معافی ــه ح ــان اینک ــا بی ــار ب چابه
ــا تفکــر  ــزوده مناطــق آزاد ب ــر ارزش اف ــات ب مالی
تامیــن بخشــی از کســری بودجــه دولــت، بــاوری 
اشــتباه اســت، اظهارداشــت: ایــن اقــدام نــه تنهــا 

ــه  ــد، بلک ــاد نمی کن ــور ایج ــرای کش ــدی ب درآم
ــن کار  ــارت ای ــت خس ــوان گف ــرات می  ت ــه ج ب
ــت  ــزی اس ــد ناچی ــتر از درآم ــر بیش ــزاران براب ه
کــه ممکــن اســت بــرای دولــت بــه همــراه داشــته 
ــا بســیاری از قوانیــن  ــر اینکــه ب باشــد، مضــاف ب

ــت.  ــض اس ــتی  در تناق باالدس
وی گفـت: کشـورهای همسـایه و منطقـه رویکرد 
متفاوتـی نسـبت بـه مناطـق آزاد دارنـد و بسـیار 
هـم موفـق عمـل کرده انـد و قوانیـن توسـعه ای 
اجراسـت، در  قـدرت در حـال  بـا  مناطـق  ایـن 
حالـی کـه بـا روشـی کـه مـا پیـش گرفته ایـم 
از سـرمایه گذاری در ایـن مناطـق چیـزی باقـی 
بـه  منطـق  ایـن  بـا  واقـع  در  و  مانـد  نخواهـد 
قوانیـن  بـا همـان  اصلـی  از سـرزمین  مناطقـی 

می شـوند.  تبدیـل 
مبرهن بـا بیان اینکـه ایجاد مناطـق آزاد در 
کشـور ابتـدا کیش به عنـوان پایلـوت هدف 
گردشـگری آغاز شـد و بعد بـه مناطق دیگر 
تعمیـم  اقتصـادی گوناگـون  فعالیت هـای  و 
داده شـد، تصریـح کـرد: بـرای ایـن مناطق 
امتیازاتـی ایجاد کردنـد تا کسـب و کارهای 
خـرد و همچنیـن گردشـگری رونـق گیـرد 
و در گـذر زمـان بـرای توسـعه حمـل و نقل 
دریایی و هوایی بسـتر مناسـبی فراهم شـد، 
امـا امـروز و از دو دهه پیش، ایـن امتیازات را 

یکی پـس از دیگـری گرفتند.
وی در پایـان بـا اشـاره بـه اینکـه بـه عنوان 
سـال های  کـه  اقتصـادی  فعـال  و  ایرانـی  یـک 
پایانـی عمـر کاری خـود را پشـت سـر می گذرانـد 
از مسـئولین می خواهـم تکلیـف خودشـان را بـا 
مناطـق آزاد روشـن کننـد، گفت: اگـر منطقه آزاد 
می خواهنـد بایـد قواعدش را بپذیرنـد و نمی توانند 
شـتر-گاو-پلنگ درسـت کننـد، چـرا کـه مناطـق 
مـد  بایـد  کـه  دارد  اولیـه  ای  اسـتانداردهای  آزاد 
نظـر باشـد و از طرفـی بایـد از طریـق مجلس، قوه 
قضائیه و سـایر دسـتگاه های اجرایـی نظارت وجود 
داشـته باشـد، متاسـفانه بـه جـای نظـارت صورت 
مسـئله را پـاک می کنیـم و بـا ایـن شـرایط ایـن 
پـروژه اقتصـادی ملی بـزودی زمیـن خواهد خورد 
و باقیمانـده سـرمایه های موجـود در مناطق نیز از 

دسـت می رونـد.

این مصوبه باالترین ضربه را 
مناطق آزاد زد. این اولین  به 

حرکت نبوده و متاسفانه ادامه 
دارد. ما امیدمان به عقالی 
مجلس کسانی مانند جناب 
پورابراهیمی و نمایندگان 

محترم استان هایی که مناطق 
آزاد در آنها واقع هستند 

می باشد. درخواست می کنیم 
که توجه ویژه به این موضوع 

داشته باشند.
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انجمن سرمایه گذاری و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی 
گفتگویی انجام شده است.

در جریان تصویب قانون بودجه سال 1400 در 
مجلس شورای اسالمی، معافیت مناطق آزاد از 
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده حذف شد، این 
مصوبه بر اقتصاد مناطق آزاد و جبران کسری 

بودجه دولت چه تأثیری دارد؟
مورد  از گذشته  را  اگر کمی موضوع  فکر می کنم، 
بازبینی قراردهیم به روشن شدن بحث کمک می کند. 
اساسا مناطق آزاد پدیده ای جهانی است و مخصوص 
کشور ما نیست. حتی به قرن ها قبل بر می گردد 
چنانکه مورخان اولین منطقه آزاد را به روم باستان 
آزاد محلی  به  طور کلی مناطق  نسبت می دهند. 
بتوان   اینکه  برای  آسان،  تجاری  تبادل  برای  است 
سرمایه گذار جذب کرد، تولید و تجارت، صادرات و 
واردات را با شرایط سهل تری انجام داد تا منجر به 
رونق اقتصادی شود. برای رسیدن به این هدف باید 
مناطق آزاد از یک ثبات مدیریتی و قانونی برخوردار 
باشند. بنابراین در تمام دنیا قوانین مناطق آزاد دارای 
عمر طوالنی تری هستند و کمتر مورد بازنگری قرار 
می گیرد. مثال قوانین واردات و یا معافیت های مالیاتی 
۲۰، ۱5 و یا حداقل ۱۰ ساله است. در واقع می توان 
گفت به این دلیل شرایط مناطق آزاد، شرایط خاص و 
ویژه ای است تا بتوانند به اهداف خاص طراحی شده 

برای آنها دست پیدا کنند.
در کشور ما متاسفانه تقریبا در ۱6 سال گذشته به 
مناطق آزاد به چشم دیگری نگاه می شود. اوال آن 
ثبات که در مناطق وجود داشت، دیگر وجود ندارد. 
کرده  پبش بینی  را  متوازن  رشد  مناطق  این  برای 
چارچوب  و  برنامه  یک  از  سرمایه گذاری ها  بودند، 
مشخصی پیروی می کرد که متاسفانه در بعضی از 
زمینه ها انحراف بوجود آمد. در دولت نهم و دهم به 
نوعی و در دولت یازدهم و دوازدهم به شکلی دیگر 
اتفاقاتی افتاد که به مناطق آسیب زد. همیشه یک 
عده بودند که به دلیل برداشت ناصحیحی که از قوانین 
مناطق آزاد داشتند و عدم آشنایی آنها با مناطق آزاد 
و کارکردهای آن فقط به یک کلمه معافیت مالیاتی 
توجه کرده و چون کاالیی که وارد این مناطق می شود 
بدون حقوق و عوارض گمرکی است مسئله قاچاق 
را مطرح کرده اند. براساس این تفکر، سایر سازمان ها 
حتی دستگاه های دولتی علی الخصوص آنهایی که به 
نوعی با فعالیت در مناطق آزاد ارتباط دارند، مانند 
سازمان مالیاتی، تامین اجتماعی، دستگاه های نظارتی 
این تعبیر را داشتند که فعالین اقتصادی در مناطق 
آزاد پول بی حساب تحصیل می کنند و باید حقوق 

دولتی را پرداخت کنند. 

این باور تا چه حد درست است؟
به طور کلی باید گفت این تفکر از بنیان اشتباه است، 
چرا که وقتی به قوانین و نحوه اجرای آنها، ورود و 
خروج کاال، مسائل مالی و مالیاتی، نوشتن دفاتر و 
اظهارنامه های مالیاتی، اظهار اسناد مالی که به اداره 
دارایی و یا سازمان مناطق آزاد ارایه می شود توجه 
کنید، می بینید که منطقه آزاد یک اتاق شیشه ای 

در تمام دنیا قوانین مناطق آزاد 
دارای عمر طوالنی تری هستند و 

بازنگری در آنها کمتر انجام می گیرد. 
مثال قوانین واردات یا معافیت های 
مالیاتی 20 ساله، 15 ساله و حداقل 

10 ساله است. قوانین تولید حتی 
50 ساله وضع می شود.

ورود و خروج کاال، مسائل مالی و 
مالیاتی، نوشتن دفاتر و اظهارنامه های 
مالیاتی، اظهار اسناد مالی که به اداره 

دارایی یا سازمان مناطق آزاد ارایه 
می شود توجه کنید، می بینید که منطقه 

آزاد یک اتاق شیشه ای است و تمام 
فعالیت ها به خوبی قابل رصد است. 

بی اعتمادی 
ــوالن مسئ
ـاطق آزاد من
ــف را تضعی
کـرده است

رئیـس هیئت مدیـره انجمـن 
سرمایه گذاران و کارآفرینان 

منطقـه آزاد انـزلـی:

پایان جنگ جهانی دوم و آسیب های اقتصادی که 
باالخص  شد،  جنگ  در  درگیر  کشورهای  متوجه 
کشورهای اروپایی، دولتمردان و فعاالن اقتصادی این 
کشورها را بر آن داشت تا به دنبال راهکارهایی باشند 
اول  بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن، در گام  تا 
خسارت های ناشی از جنگ را جبران و زیرساخت ها 
را بازسازی کنند و در مرحله بعد به توسعه اقتصادی 
دست پیدا کنند. یکی از مباحث اقتصادی که می توان 
آنرا زاییده جنگ جهانی دوم دانست، مناطق آزاد به 

شکل نوین آن هستند.
در ایران نیز اولین اقدامات حول موضوع منطقه آزاد 
تجاری در سال ۱۳۳6 و با هدف تبدیل بندرعباس 
به بندر آزاد تجاری شکل گرفت که البته ناکام ماند 
ایجاد  برای  گام ها  اولین  آن سال ۱۳۴9  از  و پس 
منطقه ازاد کیش برداشته شد و در سال ۱۳5۱ با 
ایجاد سازمان عمران کیش، موضوع جدی تر شد و 
در نهایت در سال ۱۳56 منطقه آزاد تجاری کیش 
متولد شد و پس از پیروزی انقالب در سال ۱۳68 
دولت مجوز ایجاد سه منطقه آزاد در کیش، قشم و 
چابهار را دریافت کرد. به این مناطق تجاری عنوان 
اقتصادی  قوانین  از شمول  اطالق شد، چراکه  آزاد 
حاکم بر سرزمین اصلی خارج بودند و عدم پرداخت 
مالیاتی  معافیت  های  و  گمرکی  تعرفه  و  عوارض 
از شاخص ترین این قوانین بود و به واقع امتیازاتی 
بود که برای فعالیت های اقتصادی در این مناطق در 
نظرگرفته شده بود. متاسفانه طی یک دهه اخیر و در 
پی برخی کج سلیقگی  ها، جریان حذف این امتیازات 
شکل گرفته و در آخرین اتفاق که مربوط به تصویب 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسالمی 
می شود، معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 

در مناطق آزاد حذف شد.
مشخص  و  تصمیم  این  زوایای  تشریح  منظور  به 
شدن تبعات منفی آن برای مناطق آزاد و در نهایت 
اقتصاد کشور با اصغر امانی زاده رئیس هئیت مدیره 

ــادی  ــال  اقتصـ فعـ
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است و تمام فعالیت ها به خوبی قابل رصد است. 
نقطه  در  فقط  اصلی گمرک  از سرزمین  در خارج 
ورودی نشسته است. کاال را به هر ترتیبی می آورید، 
اعالم  دولت  وقتی  آیا  می روید.  و  می کنید  اظهار 
می کند که فالن مقدار قاچاق کاال داریم، این حجم 
یا راه های مالرو وارد  قاچاق توسط لنج ها، کولبرها 
این  می تواند  یافته  سازمان  قاچاق  یک  یا  می شود 

مقدار کاال را وارد کشور کند.
از این رو به دنبال گزینه ای هستند که با متهم کردن 
آن، افکار را منحرف کنند و اینگونه است که مناطق 
قرار می دهند. در حالی که  اتهام  را در مظان  آزاد 
اگر میزان کاالی همراه مسافر وارد شده به هر یک 
اعالم  دولت  قاچاقی که  با حجم  را  آزاد  مناطق  از 
به 5 درصد کل  می کند مقایسه کنید، هیچ وقت 
میزان کاالی قاچاق نمی رسد و باید اذعان داشت که 
قاچاق از مبادی دیگر که عمدتا هم رسمی هستند 
وارد کشور می شود و دولت و دستگاه های نظارتی نیز 

این موضوع را می داند. 

دولت به عنوان متولی چه اقدامی برای کمک 
مناطق آزاد انجام داده است؟ به 

متاسفانه دست اندازی های زیادی به قوانین مناطق 
آزاد شده است و دولت به عنوان متولی مناطق آزاد، 
هیچوقت تالش نکرده که فهم سازمان های مرتبط 
با مناطق آزاد را با قانون یکی همسان کند. قوانین 
در مجلس مصوب، آیین نامه ها در دبیرخانه مناطق 
آزاد تایید، ابالغ و عمل می شود، اما جالب است که 
تفسیر می کند.  به سلیقه خود  را  قانون  هر کسی 
که  دارد  زحمتی  چه  دیدگاه ها  این  کردن  همسو 
اتفاق نمی افتد؟ دولت با هر تفکر سیاسی و نگرش 
به اقتصاد دارد، می تواند تفکرات را همسو کند. چرا 
دستگاه های  با  باید  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعالین 
بیرونی درگیر باشند؟ اینها نه شرکت های دو دفتره 
هستند، نه حساب های بانکی متفاوت دارند و نه در 

اظهار کاال تخلف می کنند. 
آزاد آمادگی دارند  اقتصادی مناطق  تمامی فعاالن 
در هر لحظه ای اسنادشان مورد بررسی قرار گیرد، 
تا مشخص شود بین آنچه اظهار و وارد شده، چقدر 

تفاوت وجود دارد؟ 

بر  افزوده چه میزان  ارزش  پرداخت 9 درصد 
عملکرد مناطق اثردارد؟ 

شاید برخی براین باور باشند که 9 درصد مبلغ زیادی 
نیست. ولی مزیت مناطق آزاد، این بوده که قیمت 
تمام شده کاال برای مصرف کننده کمتر از سرزمین 
اصلی باشد. تولیدکننده نمی تواند برای سود بیشتر 
قیمت را افزایش دهد و وقتی از یک معافیتی استفاده 
می کند، این معافیت و تخفیف را در قیمت تمام شده 
تمامی  اضافه شدن 9 درصد  و  لحاظ می کند  کاال 
معادالت را برهم می زند. باید به این نکته نیز توجه 
داشت که هزینه فعالیت در منطقه آزاد از سرزمین 
اصلی بیشتر است. در سرزمین اصلی یک شرکت ثبت 
می شود و مادامی که تغییر نداشته باشد به فعالیت 
خود ادامه می دهد، اما در مناطق آزاد شرکت ها باید 

هر سال پروانه بهره برداری خود را تمدید کنند. 

برارزش  مالیات  پرداخت  از  معافیت  حذف 
افزوده در مناطق آزاد به تأمین کسری بودجه 

دولت کمک می کند؟
 متاسفانه نگاه به مسئله ارزش افزوده برای تامین 
کسری بودجه دولت نیست و اگر هم چنین باشد، 
دولت  وقتی  است.  بی پایه  و  بسیارسطحی  نگاهی 
عهدی  خارجی  و  داخلی  از  اعم  سرمایه گذاران  با 
می بندد باید به آن وفادار باشید.  قانون مجلس طبق 
ماده ۱۳ نحوه اداره مناطق آزاد، درآمد و دارایی را تا 
۲۰ سال از مالیات معاف کرده است. عده ای بر این 
اساس سرمایه گذاری کرده  اند و بر این مبنا محاسبه 
و  زده اند  تخمین  را  کاال  شده  تمام  قیمت  کرده، 
وارد یک کسب و کار شده اند. حال با تصویب این 
آزاد  مناطق  در  تولیدکنندگان  از  بسیاری  قانون 
نمی توانند به تعهداتشان نسبت به خریداران عمل 
کنند. باید کاالیشان را با ضرر تحویل دهند و یا باید 
قرادادهایشان را فسخ کنند. امروز مجلس و دولت به 
لحاظ یک شرایط خاص تصمیم جدیدی می گیرند، 
فعاالن  چراکه  شود،  ماسبق  به  عطف  نباید  اما 
اقتصادی در گذاشته و با یک برنامه دیگر وارد عرصه 
شده و براساس همان برنامه فعالیت می کنند و قیمت 

تمام شده و فروش کاال را تعیین می کنند. 
چگونه یک قانون تصویب می شود بدون آنکه به این 
مسائل فکر شود و به فعاالن مناطق نیز اجازه طرح 
موضوع و دفاع نمی دهند و تولیدکنندگان با چالش 

بزرگی مواجه و زیان می بینند. 

تحریم و عدم ورود کاالی خارجی شرایطی را 
بوجود آورده که تولید داخل چون رقیب ندارد 
به هر قیمتی به فروش می رسد؟ در این شرایط 
شاید کسانی که چنین تصمیمی اتخاذ کرده اند 
و  شده  تمام  قیمت  افزایش  مورد  در  نگرانی 
گرانی کاال ندارند. آیا این کارسوء استفاده از 

موقیت کشور و تحریم ها نیست؟ 
به  و  سوءمدیریت  و  سوءتدبیر  استفاده،  سوء  قطعا 
ضرر مردم است. در اینجا نه دولت و نه مجلس بلکه 
حکومت به معنای عام  باید بفکر جامعه باشد. چند 
سال گذشته برای گرانی  هایی که در کاالهای مصرفی 
ایجاد شد، چه اتفاقی در جامعه افتاد و عمال طبقه 
متوسط حذف شد و اکنون یک طبقه فقیر و یک 
طبقه غنی داریم. مشکل دیگر مواد اولیه داخلی است 
که در مقایسه با مواد اولیه خارجی آنچه در داخل 
داریم گرانتر است. چگونه ممکن است یک تولیدکننده 
خارجی مواد پتروشیمی ایرانی خریداری و به کشور 
خود منتقل و کاال تولید می کند و این محصول در 
بازار کشور ما از نمونه داخلی ارزانتر فروخته می شود.

دلیل اعمال فشار بر فعاالن اقتصادی مناطق 
آزاد چیست؟ 

چون ثبات فکری و مدیریتی در مناطق آزاد و در 
دولت از بین رفته و استراتژی مناطق آزاد مرتب در 
حال تغییر است، بخش خصوصی آسیب  های زیادی 
را متحمل شده است. تغییرات پی در پی مدیریتی 
چه در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و چه در 

این مجموعه ها  باعث شده که  سازمان های مناطق 
از کارشناسان توانمند خالی شود که البته با حضور 
آزاد،  مناطق  دبیرخانه  رأس  در  مومنی  حمیدرضا 
اتفاقات خوبی رقم خورده است که امیدوار با ثبات 
مدیریت مشکالت مرتفع شوند. از سویی دولت باید 
مانند دیگر کشورها به بخش خصوصی اعتماد کند 
و اگر بی صداقتی هایی هم وجود دارد دولت اعتماد و 
صداقت را ایجاد کند و به بخش خصوصی بیاموزد و 
این اقدام را از شرکت های خود شروع کند، چنانکه در 
سال ۱۳99 بیش از ۴۰ میلیارد دالر صادرات داشتیم و 
به شدت شرکت ها را تحت فشار گذاشتند تا ارز حاصل 
از صادرات را به کشور برگردانند. بخش خصوصی ارز 
حاصل از صادرات را برگرداند اما دولت نتوانست یا 
نخواست شرکت های خود را وادار کند ارز حاصل از 
صادرات را برگردانند. از طرفی بخش خصوصی تمام 
هزینه های  صادرات را با دالر به قیمت بازار پرداخت 
می کند، اما دولت ارز را به قیمت نیمایی که بعضا تا 
۱5 درصد از قیمت بازار کمتر است می خرد مگر در 
یک کاال چقدر سود هست، با این شرایط اگر یک 

تولیدکننده 5 درصد سود ببرد شاهکار کرده  است.

دولت ها و بعضا مجلس در چند دوره گذشته 
آزاد  مناطق  به  آسیب هایی  تصمیمات شان  با 
وارد کردند، از رئیس جمهور و دولت جدید چه 

انتظاری دارید؟ 
مناطق آزاد یک نقطه قوت است و در شرایط خاص 
مانند تحریم و شیوع کرونا می تواند کمک حال دولت 
باشد، چنانکه کریدور حمل و نقلی چین - قزاقستان 
- بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی را تعریف کردیم. 
بخش زیادی از کاال از چین و آسیای جنوب شرقی 
وارد می شود. قبال کاال به بنادر جنوبی کشور وارد 
و با پرداخت هزینه ترخیص و وارد کشور می شد و 
امروز با تعریف این کریدور جدید بخش زیادی از 
تهدیدهای امنیتی انتقال کاال و تجارت از آن طریق را 
خنثی کردیم. هزینه تمام شده کاال در بخش گمرکی 
موضوع  در  آزاد  مناطق  که  اختیاری  واسطه  به  را 
از سایر مرزها  ارزش سیف کاال دارند بسیار کمتر 
وارداتی که عمدتا کاالی  آوردیم و کاالهای  پایین 
اساسی هستند، ارزانتر بدست مردم رسید. حاال اگر 
مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد اعمال بشود، این 
قدرت مناطق آزاد را از آنها صلب خواهد کرد و دیگر 
نمی توانند چنین خدماتی را که ده ها برابر برای کشور 
بیش از آنچه باید از ارزش افزوده نصیب خزانه دولت 

بشود سود و کارایی دارد را ارایه بدهند. 
مجلس بجای اینکه معافیت مالیات بر ارزش افزوده را 
از مناطق آزاد بردارد، کاالهای ساخت ایران را که در 
مناطق آزاد فروخته می شود، کاالی صادراتی محسوب 
معافیت های  از  را  تولیدکننده  کارخانه های  و  کند 
سرزمین  در  تولید  رونق  تا  کند  برخوردار  صادراتی 
اصلی ایجاد شود و به کاالی ایرانی قدرت رقابت بدهد. 
بجای اینکه پول حاصل از مالیات ارزش افزوده هزینه 
بیمه بیکاری، وام و غیره بشود بستری فراهم کنید 
که اشتغال باال برود و تولید افزایش پیدا کند، اینگونه 
چرخ اقتصاد دولت و مردم می چرخد، نه اینکه با اتخاذ 
تصمیمات اشتباه نان مردم را از دستشان بگیریم.      
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مناطـق آزاد ایـران در کشـورهای دیگـر رقبـای 
و حتـی  بـرای جـذب سـرمایه خارجـی  قـدری 
سـرمایه و نیـروی انسـانی داخلـی دارنـد و نبایـد 
بـا تصمیمـات خلق السـاعه که بـرای اقتصاد سـم 

اسـت آنهـا را تضعیـف نکنیـم.  

معصومه پاشایی بهرام
رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسالمی:

رئیـس فراکسـیون مناطـق آزاد و ویـژه اقتصـادی 
مجلس شـورای اسـالمی با بیان ایـن مطلب گفت: 
پیشـنهاد حـذف معافیت مالیـات بـر ارزش افزوده 
در مناطـق آزاد و ویـژه اقتصـادی را چنـد تـن از 
نماینـدگان در مجلـس مطرح کردند و فراکسـیون 
خیلی تالشـگر کـه این پیشـنهاد رأی نیـاورد ولی 
متاسـفانه بـا بدبینی کـه از ابتدا نسـبت به مناطق 

آزاد ایجـاد کرده انـد ایـن طـرح تصویب شـد.
وی ادامـه داد: بـا حفـظ احترام به نظـر همکاران در 
مجلـس، بایـد اذعان داشـت کـه در کل بعضی فکر 
می کننـد بایـد هـر روز بـرای اقتصـاد یـک تصمیم 
جدیـد بگیرند. در حالی که تصمیمات خلق السـاعه 
برای اقتصاد کشـور سم اسـت. خصوصا مناطق آزاد 
کـه در مقابـل آنها مناطـق آزاد کشـورهای دیگر به 
عنـوان رقیب حضور دارند. آنهـا در قوانین اقتصادی 
خـود ثبـات دارنـد و قـدرت رقابـت مـا بـا آنهـا نیز 
بسـیار پایین تـر اسـت. با چنیـن تصمیماتـی عمال 
قـدرت رقابـت را از مناطـق آزادمـان در برابـر رقبـا 
می گیریـم و هـر روز ایـن مناطـق بیشـتر تضعیـف 
می شـوند و فرصت جذب سـرمایه خارجی و داخلی 

را بـه نفع کشـورهای دیگـر از دسـت می دهند. 
اینکـه  بیـان  بـا  آزاد  رئیـس فراکسـیون مناطـق 
تـالش کردیـم کـه ایـن طـرح تصویـب نشـود، اما 
متاسـفانه رای آورد، اظهارداشـت: پیگیـر هسـتیم 
بتوانیـم  بـرای حـذف ایـن مصوبـه  اقـدام کنیـم، 
امـا  بـرای ارایـه طـرح در مجلـس بایـد شـش ماه 
از تصویـب قانون بگـذرد و از ایـن رو امیدواریم هر 

چـه زودتـرراه حلـی پیـدا کنیم. 

نماینـده مـردم مرنـد و جلفـا افـزود: هـر چنـد 
سـعی بـر ایـن اسـت کـه مناطـق آزاد جدیـد را 
در بخش هایـی بنا شـود کـه مناطق مسـکونی در 
اطرافـش نباشـد امـا در مناطق آزاد فعلـی که در 
بافـت مسـکونی قرار دارند و از آنجـا که مالیات بر 
ارزش افـزوده را مصـرف کننـده پرداخـت می کند 
اولیـن تاثیـر ایـن قانـون، فشـار بـر مـردم اسـت 
کـه در ایـن مناطـق زندگـی می کننـد و دومیـن 
اتفاقـی کـه می افتـد قـدرت  رقابـت در قیمـت 
را از تولیدکننـدگان در ایـن مناطـق می گیـرد و 
فعالیـت تولیـدی در این مناطق جذابیـت خود را 

از دسـت می دهـد.
وی گفــت: در حــوزه گردشــگری هــم اگــر مراکــز 
اقامتــی در مناطــق آزاد مثــل ســایر نقــاط کشــور 
ــر  ــد دیگ ــت کنن ــزوده پرداخ ــر ارزش اف ــات ب مالی
ایــن منطــق ترجیحــی بــه دیگــر مناطــق کشــور 
نخواهنــد داشــت. پاشــایی افــزود: اینکــه چــرا مــا 
مناطــق آزاد را پایه گــذاری کردیــم بــرای ایــن بــود 
ــور  ــرزی کش ــر م ــق صف ــتیم مناط ــه می خواس ک
ــن مناطــق در  ــر ای ــه اکث ــم، چنانک ــق بدهی را رون
ــال  ــاط محــروم کشــور تاســیس شــده اند و عم نق
ــه اقتصــادی  ــوع قوانیــن توجی ــن ن ــب ای ــا تصوی ب
حضــور ســرمایه گذاران و کارآفرینــان در ایــن 

مناطــق از بیــن مــی رود.
ایـن  شـده  گفتـه  اینکـه  کـرد:  تصریـح  وی 
درآمـد را بـه خـود ایـن شـهرها بـر می گردانیـم 
تصمیـم  ایـن  منفـی  تبعـات  از  نمی توانـد  هـم 
جلوگیـری کنـد، چراکـه وقتـی تولیـد و زندگی و 
کار را از اینهـا بگیریـم دیگـر شـاید درآمـدی هم 
وجود نداشـته باشـد تـا بخواهیم از ایـن طریق به 

آنهـا برگردانیـم. 
پاشـایی بـه یکـی از دالیلـی کـه نماینـدگان بـه 
کـرد  اشـاره  شـدند  قانـع  قانـون  ایـن  تصویـب 
از  کاال  قاچـاق  مـورد  در  کـه  بدبینـی  گفـت:  و 
مسـیر مناطـق آزاد وجـود دارد باعـث شـده تـا 
تـالش کننـد جلـوی ایـن مشـکل گرفتـه شـود. 
از  کاال  قاچـاق  از  جلوگیـری  راه هـای  از  یکـی 
ایـن مناطـق محصـور کـردن کامـل ایـن مناطق 
اسـت. و صحبت هایـی که مـا با کمسـیون اقتصاد 
داشـته ایم قـرار اسـت این کمسـیون  هـر منطقه 
آزادی را کـه بتوانـد خـودش را محصـور کنـد و 
جلـوی قاچـاق را بگیـرد آن منطقـه از  پرداخـت 

مالیـات بـر ارزش افـزوده معـاف بشـود. 
عضـو کمسـیون اقتصـادی مجلس اظهار داشـت: 
طراحـان ایـن مصوبـه در نظـر داشـتند بودجـه 
آن شـهرهای را کـه تحـت پوشـش مناطـق آزاد 
در  ولـی  کننـد.  تامیـن  ایـن طریـق  از  هسـتند 
مقابـل آسـیبی کـه بـه سـرمایه گذاری و تولیـد 
و اشـتغال در ایـن مناطـق وارد می شـود توجیـه 
نـدارد. وقتـی سـبک سـنگین می کنیـم می بینـم 
ایـن کار نسـبت بـه آسـیبی کـه وارد می کنـد به 

هیـچ وجـه قابـل قبـول نیسـت. 
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الساعه برای  تصمیمات خلق 

اقتصاد کشور سم است. 
الخصوص مناطق آزاد که 

در مقابل اینها مناطق آزاد 
کشورهای دیگر به عنوان 

رقیب حضور دارند. آنها در 
قوانین اقتصادی خود ثبات 
دارند و قدرت رقابت ما با 

آنها نیز بسیار پایین تر است. 
با چنین تصمیماتی عمال قدرت 
رقابت را ما از مناطق آزادمان 

در برابر رقبا می گیریم و 
روز این مناطق بیشتر  هر

تضعیف می شوند و فرصت 
جذب سرمایه خارجی و داخلی 

را به نفع کشورهای دیگر از 
دست می دهند.



مناطـق آزاد نـه تنهـا از اهداف و برنامه هایشـان جا 
ماندنـد و بـه آنهـا توجـه نشـد، حتی به انـدازه یک 

شـهرک صنعتـی به آنها توجه نشـده اسـت.
شـهباز حسـن پور بیگلری نماینده مردم سـیرجان 
و بردسـیر در مجلـس شـورای اسـالمی بـا بیـان 
اینکـه روزهای پیـش از برگزاری انتخابات ریاسـت 
جمهـوری، فرصت طـرح مباحث مختلـف از طرف 
نامزدهـای انتخاباتـی اسـت؛ افزود: بنا به شـرایط و 
مشـکالت موجـود قریـب به اتفـاق مـردم از مردان 
میـدان ریاسـت جمهـوری می پرسـند کـه بـرای 

اقتصـاد چـه برنامـه ای دارند.
وی گفـت: بـدون حاشـیه پردازی، آنچه امـروز باید 
اولویـت اول باشـد موضـوع اشـتغال اسـت، چراکه 
اشـتغال مولـد چـاره همـه دردهـای اقتصـادی و 
حتی اجتماعی اسـت. اشـتغال که باشـد هم درآمد 
اسـت و هـم تولید، درآمـد هزینه مسـکن، خوراک 
و بهداشـت و آمـوزش و رفـاه خانـواده را فراهـم 
بـرآورده  را  نیـاز جامعـه  تولیـد هـم  و  می نمایـد 

می سـازد. 
نماینـده سـیرجان و بردسـیر در مجلـس شـورای 
اسـالمی با تأکید براینکه اشـتغال میسـر نمی شـود 
مگـر اینکـه چرخ هـای تولیـد بـا سـرعت بگـردش 
درآیـد، تصریـح کـرد: بـرای اینکه چرخ هـای تولید 

نماینده سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

بسـرعت بـه حرکت درآیـد باید به فرمایشـات مقام 
معظـم رهبری توجـه ویژه داشـته، چنانکه ایشـان 
از  مانع زدایـی  فرمودنـد،  تعییـن سـال ۱۴۰۰  در 
تولید باید در دسـتور کار باشـد، چرا که بسـترهای 
فنـی و زیرسـاختی و نیـروی انسـانی بـرای جهش 

تولیـد فراهم اسـت.
وی ادامـه داد: آنچـه امـروز مـا را در دسـتیابی بـه 
هدف بازداشـته اسـت موانعی اسـت که بر سـر راه 
تولیـد، توسـعه و پیشـرفت کار قراردارد. بیشـترین 
معضـل و مشـکل را امـروز دسـتگاه های اجرایی بر 
سـر راه تولید و تولیدکنندگان قـرار می دهند و اگر 
ایـن موانـع وجود نداشـته باشـد کشـور ما نـه تنها 
امـکان تامین کلیه نیازهای خودمان را در سـطح و 
کیفیـت مطلـوب دارد بلکه نقطه اتکای کشـورهای 
منطقـه از نظر تامیـن نیازهای اساسـی خواهد بود. 
حسـن پور بـا بیـان اینکـه یکـی از موضوعاتـی که 
در ایـن راسـتا دارای اولویت و ضرورت اسـت بحث 
مناطـق آزاد و ویـژه اقتصادی اسـت، اظهارداشـت: 
و  کارآفرینـان  بـرای  بـود  قـرار  مناطـق  ایـن  در 
سـرمایه گذاران امتیازاتـی در نظـر گرفتـه شـود تـا 
بتواننـد رونـد  تولیـد و توسـعه اقتصادی کشـور را 
تسـهیل نمایند و بـا رفع موانع موجود در سیسـتم 
توسـعه  و  اقتصـادی  رونـق  بـه  اقتصـادی کشـور 

تجـاری کشـور کمـک کنند، امـا متاسـفانه نه تنها 
بـرای ایـن مناطـق امتیـازی قایـل نشـدیم، حتـی 
بـه انـدازه یـک شـهرک صنعتی هـم به آنهـا توجه 

است.  نشـده 
و  خارجی  سرمایه گذاران  جذب  برای  گفت:  وی 
داخلی جهت ایجاد رونق اقتصادی در مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی باید حداکثر حمایت های قانونی از 
این  بیمه ای و غیره در  و  مالیاتی  جمله تخفیفات 
مناطق اعمال گردد و از همه مهمتر مسایل گمرکی 
در این مناطق است که باید تسهیل شود و مشکالت 

از پیش پای فعالین اقتصادی برداشته شود. 
ایـن نماینـده مجلـس بـا اشـاره بـه اینکـه همـه 
بـه  کمـک  جهـت  در  بایـد  مقـررات  و  قوانیـن 
و  تولیدکننـدگان  نفـع  بـه  و  تولیـدی  واحدهـای 
کار آفرینـان  رقـم بخـورد و نتیجـه داشـته باشـیم 
همـه اینهـا بـه نفـع تولیـد، اشـتغال و در نهایـت 
منافـع عمومی و ملی کشـور اسـت، افـزود: یکی از 
ابزارهـای  حمایتی در ایـن مناطق موضوع معافیت 
از مالیـات بـر ارزش افـزوده اسـت و اگـر معافیـت 
مالیـات بـرارزش افـزوده هـم از فعالیـن اقتصـادی 
در ایـن مناطـق گرفتـه شـود، هیچ انگیـزه ای برای 
کارآفرینـان و سـرمایه گذاران در ایـن مناطق باقی 
نخواهـد مانـد و در آینده شـاهد وضعیت اسـفباری 

در تولیـد و اشـتغال در ایـن مناطـق باشـیم. 
وی گفـت: امـروز در شـهرک های صنعتـی شـاهد 
تعطیلـی بسـیاری از واحدهـای صنعتـی و تولیدی 
هسـتیم. بـرای جلوگیـری از تکـرار ایـن وضعیـت 
بایـد بـه مناطـق آزاد و ویـژه توجـه خاصی داشـته 
بـه  بتواننـد  تـا مناطـق ویـژه در مرزهـا  باشـیم، 
قطـب اقتصـادی منطقه تبدیل شـوند و بـا حداکثر 
حمایـت مناطـق نمونـه، توسـعه اقتصـادی مناطق 

محـروم را پایه گـذاری کنیـم. 
حسـن پـور تصریـح کـرد: تـا کنـون چـه حمایتی 
از ایـن مناطـق کرده ایـم کـه از آنها انتظـار معجزه 
داریـم؟ بـه انـدازه ای که کمـک کرده ایـم باید توقع 
کار داشـته باشـیم، حمایـت نکرده ایـم کـه هیـچ، 
مانـع تراشـی هم کرده ایـم و امیدواریم پـس از این 
بتوانیـم بـا کمـک به ایـن مناطـق اهداف مـد نظر 
قانون گذار را جهت ایجاد اشـتغال و توسـعه کشـور 

بپوشـانیم.     جامه عمل 
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اگر بخواهیم مالیات برارزش 
افزوده هم از فعالین اقتصادی 

در این مناطق بگیریم، هیچ 
انگیزه ای برای کارآفرینان 

و سرمایه گذاران در این 
مناطق وجود نخواهد داشت 

و درآینده بایستی شاهد 
وضعیت اسفباری در تولید و 
اشتغال در این مناطق باشیم.
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فکر می کنم، مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد 
هم با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مغایرت دارد و 
هم با توجه به نفس فعالیت های اقتصادی در مناطق 

آزاد تضاد جدی دارد. 
معین الدین سعیدی نایب رئیس فراکسیون مناطق 
آزاد مجلس شورای اسالمی با بیان این مطلب گفت: 
طراحان این مبحث و کسانی که معافیت مناطق آزاد 
به ویژه معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را حذف 
بوده اند که درآمدهای  این موضوع  بدنبال  کرده اند 
و  نفتی  غیر  درآمدهای  عبارتی  به  یا  کشور  پایدار 
اما  دهند  افزایش  را  مالیاتی  درآمدهای  مشخصا 

معتقدیم این تصمیم نقض غرض است. 
وی افزود: در زمان طرح این موضوع در کمسیون 
تلفیق و صحن علنی مجلس نیز مطرح کردیم  که 
این مصوبه اشکاالت جدی برای فعاالن اقتصادی در 
این مناطق ایجاد می کند. به هر حال جذابیت مناطق 
آزاد مشخصا یکی تسهیل در تشریفات گمرکی است 
قرار  اگر  که  است،  مالیاتی  معافیت های  دیگری  و 
باشد چنین معافیت هایی حذف شود کسانی که در 
این مناطق سرمایه گذاری می کنند و در زمینه تولید 
و ارائه خدمات فعال هستند، با از دست رفتن این 

مشوق ها با چه انگیزه ای فعالیت کنند. 
سعیدی اظهار داشت: فکر می کنم، اخذ مالیات بر 
ارزش افزوده در مناطق آزاد هم با قانون چگونگی 
اداره مناطق آزاد مغایرت دارد و هم با توجه به نفس 
فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد ایراد جدی دارد.  
وی با اشاره به فعالیت مناطق آزاد در دیگر کشورها  
گفت: در کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
با اعضاء مطرح کردم؛ اگر یک مقایسه تطبیقی بین 
داشته  دنیا  موفق  آزاد  مناطق  و  ایران  آزاد  مناطق 
باشید، خواهید دید که یکی از مهمترین پارامترهای 
موفقیت این مناطق همین معافیت های مالیاتی است 
که متاسفانه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، مناطق آزاد 

کشور از شمول این معافیت خارج شده اند. 
نماینده مردم چابهار گفت: اکنون این قانون تصویب 
شده و الزم االجرا است و نمی توانیم و نباید در برابر 
قانونی که در مجلس تصویب شده ایستادگی کنیم، 

معین الدین سعیدی، نماینده مجلس شورای اسالمی

اما تالش می کنیم دو راه حل قانونی که می توانیم با 
تمسک به آنها این مشکل را حل کنیم را در دستور 
کار قرار دهیم، به این معنی که یا از طریق مصوبه 
سران قوا این قانون را ملغی کنیم و دیگر اینکه بعد 
به  استناد  با  قانون  از تصویب  ماه  از گذشت شش 
ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و همچنین 
براساس ماده 5۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده تالش 
کنیم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را از شمول قانون 

مالیات بر ارزش افزوده مستثنی کنیم. 
سعیدی تاکید کرد: باید قبول کرد که فارغ از بحث 
متاسفانه  افزوده،  ارزش  بر  مالیات  اخذ  تحمیل 
مناطق آزاد کشور با آن چشم اندازی که قانون گذار 
ترسیم کرده بود فاصله بعیدی دارند و هم اکنون در 
حوزه های تولید و صادرات به هیچ کدام از تکالیفی 
که قانون گذار بر عهده مناطق آزاد گذاشته بودعمل 
اقتصادی مناطق آزاد  این رو فعاالن  از  نکرده ایم و 
هم فرافکنی نکنند. قطعا اگر بخواهیم آسیب شناسی 
کنیم و شکستی که در رقابت با مناطق آزاد موفق 
دالیل  کنیم،  بررسی  را  است  شده  حاصل  منطقه 
متعدد و پیچیده ای وجود دارد و فقط مربوط به این 

موضوع نیست.
دلسردی  باعث  تنها  نه  موضوع  این  داد:  ادامه  وی 
در  بلکه  می شود  آزاد  مناطق  در  اقتصادی  فعالین 
رقابت بین مناطق با رقبا در منطقه نیز تاثیر منفی 
بر صنعت گردشگری خواهد گذاشت و به ویژه اینکه 
اکنون خیلی تالش می کنیم تا  مناطق آزاد پایلوت 
گردشگری کشور بشوند، من فکر می کنم این موضوع 
ما را به نقطه ای می رساند که بپرسیم اگر قرار باشد 
چنین مشوق هایی از مناطق آزاد حذف بشوند پس 

فلسفه وجودی مناطق آزاد چه خواهد بود؟
نماینده مردم چابهار گفت: سازمان های مناطق آزاد 

تابع قانون خاص هستند. از بودجه عمومی کل کشور 
مستثنی هستند. بر این اساس بخشی از این عوارض 
مربوط به مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها و 
دهداری ها و بخشی هم به حوزه سالمت اختصاص 
پیدا می کند. االن چون این موضوع در قانون بودجه 
و  االجراست  الزم  قانونی  موازین  براساس  آمده 
همانطور که عرض کردم تنها راه این است که در 
جلسه سران قوا روی این قانون بحث و تصمیم گیری 
شود. فکر نمی کنم که این فوریت برای سران قوا فعال 
وجود داشته باشد. عزمی در دولت هم برای رفع این 
مشکل  نمی بینیم. مگر این که مهلت قانونی سپری 
شود و تمام تالش فراکسیون مناطق آزاد در مجلس 
شورای اسالمی در آن زمان  این خواهد بود که با 
ارایه یک طرح، مجددا مناطق آزاد از قانون مالیات بر 

ارزش افزوده مستثنی بشوند.
وی در پایان تاکید کرد: در کنار اینها حتما باید روی 
این نکته هم یحث شود که  باید تالش کنیم، مناطق 
آزاد را به همان چشم اندازی که قانون گذار تعریف 
کرده نزدیک کنیم. سعی کنیم از تجربه دیگر مناطق 
آزاد دنیا هم استفاده کنیم.  من فکر می کنم عالوه بر 
اینها  حتما ضرورت دارد که به یک بحث بسیار مهم 
در حوزه مناطق آزاد که گاها مقداری کم توجهی 
اجتماعی  مسئولیت  بحث  آن  و  بپردازیم  می شود 
مناطق آزاد در حوزه سرزمین اصلی و هم سرزمین 
پیرامونی است.  تعابیری را مقام معظم رهبری دارند 
که حتی می فرمایند فلسفه وجودی مناطق آزاد در 
واقع عمران و آبادانی مناطق پیرامون است روی این 
موضوع هم مناطق آزاد باید حتما بیشتر توجه کنند. 
صرف انتفاع اقتصادی برای این مناطق مطرح نیست 
و حتما باید در کنار آن مسئولیت اجتماعی جدی 

هم تعریف شود.

ما در زمان طرح این موضوع در 
کمسیون تلفیق و صحن علنی مجلس 

نیز مطرح کردیم  که این مصوبه 
اشکاالت جدی برای فعاالن اقتصادی 

در این مناطق ایجاد می کند. به هرحال 
جذابیت مناطق آزاد مشخصا یکی 

تسهیل در تشریفات گمرکی است و 
دیگری معافیت های مالیاتی است.
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سـهم مالیـات بر ارزش افزوده مناطـق آزاد و ویژه 
اقتصـادی در افزایـش درآمدهـای دولـت بسـیار 
ناچیـز اسـت و از ایـن رو حذف معافیـت مالیات بر 
ارزش افـزوده، تاثیـر چندانـی بـر افزایـش درآمد 
قابـل  منفـی  تأثیـرات  قطعـا  امـا  نـدارد،  دولـت 
رونـق  و  کارآفرینـی  سـرمایه گذاری،  بـر  تأملـی 

اقتصـادی ایـن مناطـق خواهـد گذاشـت. 
نماینـده مـردم ماکـو در مجلس شـورای اسـالمی 
از دو  آزاد  ایـن مطلـب گفـت: مناطـق  بیـان  بـا 
امتیـاز یـا بـه عبارتـی مشـوق مهـم بـه منظـور 
جذب سـرمایه و تشـویق حضور فعالیـن اقتصادی 
در ایـن مناطـق اسـتفاده می کننـد. یکـی از ایـن 
مشـوق ها معافیت های مالیاتی ۲۰ سـاله  اسـت. به 
ایـن معنـی کـه قانون گذار بـرای سـرمایه گذاران و 
فعاالن اقتصادی که در مناطق آزاد سـرمایه گذاری 
می کننـد برخـورداری از ۲۰ سـال معافیت مالیاتی 

پیش بینـی کـرده اسـت. 
وی در توضیــح مشــوق دیگــری کــه بــرای ایــن 
ــت:  ــت، گف ــده اس ــه ش ــر گرفت ــق در نظ مناط
ــای  ــی و معافیت ه ــهیالت گمرک ــت دوم تس مزی
ــر  ــات ب ــت از مالی ــل معافی ــی مث ــر مالیات دیگ

ــت. ــزوده اس ارزش اف
وی بـا اشـاره بـه اعمـال این قانـون در چند سـال 
گذشـته، حـذف ایـن معافیـت در قانـون بودجـه 
تأثیـر  دارای  را  آزاد  مناطـق  بـرای  سـال ۱۴۰۰ 
منفـی دانسـت و افـزود: قطع به یقیـن این مصوبه 
فعالیت هـای اقتصـادی در مناطـق آزاد را تحـت 
تاثیـر قـرار می دهد. صاحبـان سـرمایه و واحدهای 
تولیدی مسـتقر در مناطـق آزاد در تهیه مواد اولیه 
بـا افزایـش هزینـه مواجـه می شـوند و در نتیجـه 
قیمـت تمـام شـده محصـوالت افزایـش می یابد و 

در نهایـت بایـد اذعان داشـت با ایـن تصمیم یکی 
از انگیزه هـای مهـم سـرمایه گذاری در مناطق آزاد 

از ایـن طریـق  گرفتـه خواهد شـد. 
شـورای  مجلـس  اقتصـادی  کمسـیون  عضـو 
قانـون  ایـن  تصویـب  بـا  اسـت  معتقـد  اسـالم 
سـرمایه گذاران رغبـت کمتـری بـرای حضـور در 
بـا  داد:  توضیـح  و  پیـدا می کننـد  مناطـق  ایـن 
توجـه بـه اینکـه ایـن مناطـق معمـوال در نقـاط 
بـرای  دارنـد  قـرار  کشـور  افتـاده  دور  و  مـرزی 
حمایـت  مناطـق،  ایـن  در  سـرمایه گذار  جـذب 
اقتصـادی  معافیت هـای  و  تسـهیالت  ارایـه   و 
ضـروری اسـت در غیر اینصـورت سـرمایه گذاران 
و کارآفرینـان جـذب ایـن مناطق نخواهند شـد و 
بنابرایـن اتخاذ چنیـن تصمیمی، لطمـه ای بزرگ 

بـه ایـن مناطـق خواهـد زد.
از  ســهمی  آزاد  مناطــق  داشــت:  اظهــار  وی 
بودجــه کشــور ندارنــد ولــی بــا توجــه بــه نقشــی 
کــه می تواننــد در توســعه و رونــق اقتصــادی 
ایجــاد نماینــد کــه فوایــد آن نصیــب کل کشــور 
ــای  ــه ج ــق آزاد در هم ــن مناط ــود بنابرای می ش
دنیــا از نظــر معافیت هــای قانونــی مــورد حمایــت 

دولت هــا قــرار می گیرنــد. 
علیپـور افـزود: ایـن تصمیمی بـود کـه در مجلس 
اتخاذ شـد تـا کسـری ۳۲۰ هـزار میلیـارد تومانی 
بودجـه سـال ۱۴۰۰ را بـا افزایـش درآمـد مالیاتی 
جبـران کننـد و بـاور نماینـدگان این بـود که یکی 
از بخش هایـی کـه می توانـد در تأمیـن بخشـی از 
کسـری بودجـه کمک کنـد، اخذ مالیـات بر ارزش 
افـزوده از بنگاه هـا و فعالیت هـای اقتصادی مناطق 
آزاد اسـت، امـا بـه نظـر می رسـد تصمیم درسـتی 
نیسـت، چراکـه ایـن در آمـد در سـرجمع درآمـد 

مالیاتـی کشـور رقم قابـل توجهی نمی تواند باشـد، 
ولـی حذف ایـن معافیت بر اقتصاد مناطـق آزاد به 

شـدت تاثیرگذار خواهـد بود. 
ــه  ــبت ب ــق آزاد را نس ــاد مناط ــم  اقتص وی حج
ــال  ــت: در ح ــت و گف ــدک دانس ــور ان کل کش
حاضــر  مناطــق آزاد جغرافیــای کوچکــی را در بر 
ــن  ــادی ای ــت اقتص ــان فعالی ــد و همچن می گیرن

ــت. ــدود اس ــق مح مناط
مناطــق آزاد مثــل کیــش و قشــم و دیگــر مناطــق 
کــه بعنــوان مناطــق گردشــگری مطــرح هســتند، 
کــه در حــال حاضــر بــه دلیــل فراگیــری بیمــاری 
ــا رکــود قابــل توجهــی مواجــه هســتند؛  ــا ب کرون
لــذا معتقدیــم ایــن مصوبه یــک تصمیــم اقتصادی 
و کارشناســی نبــوده و بیشــتر بــه نظــر می رســد 
یــک اقــدام احساســی بــا هــدف کمــک بــه تأمین 
ــن  ــا ای ــا ب ــه تنه ــت و ن ــور بوده اس ــه کش بودج
ــه  ــود ک ــرم نمی ش ــه گ ــرای بودج ــی ب ــون آب قان
اقتصــاد مناطــق آزاد بایــد تــاوان ســنگینی بابــت 

ایــن تصمیــم بپــردازد. 
عضـو کمسـیون اقتصـادی مجلـس بـا اشـاره بـه 
یـک سـاله بـودن ایـن مصوبـه گفـت: مـا قانـون 
مالیـات بـر ارزش افـزوده را داریـم که یـک قانون 
قابلیـت  مهرمـاه  از  قانـون  آن  و  اسـت  دائمـی 
اجرایـی پیـدا می کنـد یـک راه حـل ایـن اسـت 
کـه بـه محض اجرایی شـدن قانون دائمی توسـط 
سـتاد ویـژه اقتصـادی و یـا دولت لغو ایـن مصوبه 
به جلسـه سـران قوا پیشـنهاد شـود و  یا راه های 
دیگـری وجود دارد که امیدواریـم بعد از انتخابات 
و تشـکیل دولـت جدیـد بتوانیـم بـا نظـر مثبـت 
دولتمـردان اثـرات منفـی ایـن مصوبـه را تـا حـد 

ممکـن تقلیـل دهیم. 

 با توجه به اینکه این مناطق 
معموال در نقاط مرزی و 

دورافتاده کشور قرار دارند 
برای جذب سرمایه گذار به 
این مناطق، حمایت و ارایه  

تسهیالت و معافیت های 
اقتصادی ضروری است در 

غیراینصورت سرمایه گذاران 
و کارآفرینان جذب این 

مناطق نخواهند شد.

محمد علیپور، عضو کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:



معتقدیـم مناطـق آزاد در اقتصـاد کشـور بسـیار 
مؤثـر هسـتند و در ایجـاد و افزایـش اشـتغال و 
رشـد اقتصـادی، در حوزه توسـعه روابط اقتصادی 
بـا کشـورهای همسـایه و منطقـه نقـش مثبـت و 
مؤثـری دارند و بـا وجود چنیـن جایگاهی به نظر 
می رسـد حـذف معافیـت مناطـق آزاد از مالیـات 
بـر ارزش افـزوده که در قانون بودجه سـال ۱۴۰۰ 
ایـن مناطـق  اقتصـاد  تصویـب شـده اسـت، بـه 

آسـیب جـدی می زنـد.
 ســـیدکاظم دلخـــوش نماینـــده مـــردم صومعه ســـرا 
در مجلـــس شـــورای اســـالمی بـــا بیـــان ایـــن 
مطلـــب گفـــت: بـــا ایـــن هـــدف کـــه مناطـــق 
فعـــاالن  بـــرای  امتیازاتـــی  از  کشـــور  آزاد 
اقتصـــادی برخـــوردار باشـــند، بـــرای حضـــور 
ســـرمایه گذاران در ایـــن مناطـــق مشـــوق هایی 
وجـــود داشـــته باشـــد تـــا ایشـــان بـــرای 
ســـرمایه گذاری در ایـــن مناطـــق ترغیـــب 
ـــن  ـــرای ای ـــی ب ـــاله مالیات ـــت ۲۰ س شـــوند، معافی
مناطـــق در نظـــر گرفتـــه شـــده بـــود کـــه از 
جملـــه ایـــن معافیت هـــا، معافیـــت از مالیـــات 
بـــر ارزش افـــزوده اســـت، تـــا شـــرایط بـــرای 
تولیـــد و رونـــق  افزایـــش  ســـرمایه گذاری، 

اقتصـــادی مناطـــق فراهـــم شـــود.
وی افـزود: البته مناطـق آزاد مخالفـان و موافقان 
صاحب نظـران،  کارشناسـان،  میـان  در  جـدی 
مدیـران و حتی نمایندگان مجلـس دارد. موافقان 
و مدافعـان بـر این بـاور هسـتند که ایجـاد امتیاز 
و تسـهیل شـرایط فعالیـت و سـرمایه گذاری در 
فعـاالن  و  آزاد می توانـد سـرمایه گذاران  مناطـق 

نماینده صومعه سرا در مجلس شورای اسالمی هشدار داد:

اقتصـادی را جـذب کنـد و این مناطـق می توانند 
در توسـعه روابط اقتصادی با کشـورهای همسـایه 

و منطقـه و ایجـاد اشـتغال اثرگذار باشـند. 
دلخـوش بـا بیـان اینکـه در مقابـل ایـن مباحـث 
مخالفـان نیز دالیلـی ارائه می دهنـد، توضیح داد: 
گـروه مخالفان موضوع قاچـاق کاال از مناطق آزاد 
را مطـرح مـی کننـد و زیـان هـای حاصـل از این 

جریـان را بیـش از منافـع آن می دانند.
وی بـا تأکیـد براینکـه برایـن بـاور هسـتیم کـه 
وجـود و فعالیـت مناطـق آزاد برای اقتصاد کشـور 
بسـیار موثـر اسـت، اظهارداشـت: ایـن مناطق در 
افزایـش اشـتغال و رشـد اقتصـادی در ارتباطـات 
اقتصـادی بـا کشـورهای همسـایه نقـش مثبـت 

اذعـان داشـت، حـذف  بایـد  و  و موثـری دارنـد 
معافیـت مناطـق آزاد از مالیـات بـر ارزش افزوده 

اقـدام قابـل قبولی نیسـت.
نماینـده صومعه سـرا در مجلس شـورای اسـالمی 
بـا اشـاره بـه اینکـه حـذف معافیـت مالیـات بـر 
ارزش افـزوده مناطـق آزاد، بـر اقتصـاد و توسـعه 
ایـن مناطـق اثـر منفـی خواهـد داشـت، گفـت: 
بنظـر مـن ایـن اقـدام بـه اقتصـاد مناطـق آزاد 
آسـیب می زنـد و این در حالی اسـت که هرچقدر 
بتوانیـم حضـور سـرمایه گـذاران و کارآفرینـان را 
در مناطـق آزاد روان و تسـهیل کنیـم بـه نفـع 

مـردم، اقتصـاد و تولیـد کشـور کار کرده ایـم.  
وی بـا تاکیـد براینکـه حمایـت از مناطـق آزاد در 
رقابـت با مناطق آزاد کشـورهای همسـایه اهمیت 
زیـادی دارد، اظهـار داشـت:  یکـی از دالیلـی که 
معتقدیـم مناطـق آزاد بایـد رشـد کند این اسـت 
مناطـق  مـا  کنـار  در  همسـایه  کشـورهای  کـه 
آزاد ایجـاد کرده انـد و بـا امتیـازات و تسـهیالت 
نیـروی کار  و  مختلـف درصـدد جـذب سـرمایه 

دیگر کشـورها هسـتند. 
دلخـوش بـا انتقـاد بـه تصمیماتـی کـه موجـب 
تضعیـف مناطـق آزاد کشـورمان می شـود، گفت: 
بـه هـر میـزان کـه حمایـت از سـرمایه گـذاری 
در مناطـق آزاد خودمـان را کاهـش دهیـم، قطعا 
اقتصـاد کشـورمان می شـود  آسـیب آن متوجـه 
دیگـر  سـرمایه های  در جـذب  رقبـا  تنهـا  نـه  و 
کشـورها بـر مـا پیشـی می گیرنـد، بلکـه موفـق 
بـه جـذب بخشـی از سـرمایه های داخلـی مـا نیز 

خواهنـد شـد.  

نظـر من ایـن اقدام به 
زاد بر اقتصاد مناطق آ

آسیب مـی زند.
ما هرچقدر بتوانیم حضور 

سرمایه گذاران و کارآفرینان 
زاد روان و  را در مناطق آ

تسهیل کنیم به نفع مردم، 
اقتصاد و تولید کشور

کـار کرده ایـم.

14

14
00

اد 
رد

خ
w

w
w

.ja
ha

ne
g

ht
e

sa
d

.c
o

m

طرف رقبای اقتصادی هدایت سرمایه ها به 
زاد  ــاطـق آ منــ بـا حـذف حمـایـت از 



حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد موجب انحراف 
در سیاست گذاری ها و اهداف تبیین شده این مناطق می شود.

یــاری جـانـیـان، رئیس اتـاق مشتـرک بازرگانی ایران و ارمنستان 
با بیان این مطلب افزود: مناطق آزاد در ایران با الگوبرداری از 
همتایان خارجی در دیگر کشورها با هدف تسهیل فعالیت های 
تجاری و اقتصادی، بدون اعمال برخی قوانین حاکم بر سرزمین 

اصلی مانند مقررات گمرکی و مالیاتی ایجاد شده اند.
وی گفـت: معافیت هـای در نظـر گرفتـه شـده باعـث می شـود 
تـا بـه رغم قـرار گرفتن قالب مناطـق آزاد در مناطـق محروم و 
دورافتـاده از مراکز اسـتان ها، فعاالن اقتصادی و سـرمایه گذاران 
تشـویق شـوند برای اسـتفاده از معافیت های گمرکی و مالیاتی 

در ایـن مناطق سـرمایه گذاری کنند.
یاری جانیان با بیان اینکه حذف برخی هزینه ها مانند مالیالت و 
عوارض به کاهش قیمت تمام شده کاال و خدمات کمک می کند، 
تصریح کرد: در صورتی که معافیت های مالیاتی از جمله مالیات 
افزوده مناطق آزاد حذف شود، شرایط و هزینه های  بر ارزش 
تولید با سرزمین اصلی برابری می کند و یا به عبارتی مزیت های 

مناطق آزاد از دست می رود.
وی گفـت: در چنیـن شـرایطی چگونـه می تـوان از فعـاالن 
اقتصـادی و سـرمایه گـذاران توقـع داشـت کـه سـکونت و 
فعالیـت در مناطـق آزاد را بـا هزینه بیشـتر از سـرزمین اصلی 

و امکانـات کمتـر را انتخـاب کننـد.
اینکه  بیان  با  ارمنستان  ایران و  بازرگانی  اتاق مشترک  رئیس 
قوانینی که مناطق آزاد را تعریف می کنند، شرایطی برای آنها 
اعالم کرده اند، مطرح کرد: تصویب طرح حذف معافیت مالیات 
بر ارزش افزوده مناطق آزاد تصمیمی مغایر با قانون موجود است 
و از طرفی با حذف مزایا و امتیازت تعیین شده در قانون، در واقع 
مناطق آزاد موجود را از ماهیت اصلی خود خارج کرده و دیگر 

نمی توان به آنها مناطق ازاد اطالق کرد.
ــرای اعمــال ایــن تصمیــم  وی گفــت: در صــورت پافشــاری ب
بایــد منتظــر خــروج ســرمایه ها از مناطــق آزاد باشــیم و 
ــه  ــای متروک ــی از بنگاه ه ــل توجه ــش قاب ــا بخ ــده ب درآین
ــت  ــر باف ــا ب ــه قطع ــود ک ــم ب ــرو خواهی ــن مناطــق روب در ای

اجتماعــی و بومــی مناطــق نیــز تأثیــر منفــی خواهد گذاشــت.
عضـو هیـأت نماینـدگان اتـاق بازرگانـی تهـران، در ادامـه بـه 
موضـوع اثـر تصمیمات ناگهانـی بر اعتماد فعاالن اقتصـادی و از 
دسـت رفتن امنیت سـرمایه گذاری اشـاره کرد و افـزود: اینگونه 
تصمیم گیـری ناگهانـی و تغییر ملموس در شـرایط مناطق آزاد، 
موجـب بی اعتمـادی فعاالن اقتصـادی اعم از داخلـی و خارجی 
شـده و صاحبان سـرمایه نگران از اینگونه تصمیم گیری ناگهان، 

از حضـور و فعالیـت در مناطق آزاد منصرف می شـوند.
با  وی یادآور شد: مناطق آزاد در حوزه اقتصاد را شاید بتوان 
بخشی از ساختار نظامی کشورها مقایسه کرد، چنانکه کشورها 
توجهی متقبل  قابل  ارتش های خود هزینه های  برای  ساالنه 
از تمامیت ارضی و  نیاز و شرایط خاص  تا در زمان  می شوند 
استقالل شان مراقبت کنند، مناطق آزاد نیز یکی از اهداف شان 
در  متاسفانه  و  است  مواقع خاص  در  اقتصاد کشور  به  کمک 
شرایطی که باید از مزایای این بخش استفاده کنیم متاسفانه با 

تصمیمی کارشناسی نشده، از این مناطق سلب امتیاز کرده ایم.
یاری جانیـان در ادامـه بـه تحلیـل تصمیـم اتخاذ شـده و ارائه 
طـرح حـذف معافیـت مالیـات بـر ارزش افـزوده مناطـق آزاد 
از سـوی نماینـدگان مجلـس اشـاره کـرد و گفـت: متاسـفانه 
گروهـی از کارشناسـان اقتصـادی بـر ایـن بـاور هسـتند کـه 
مناطـق آزاد مسـیر قاچـاق کاال و یـا کریـدور واردات بی رویه 
به کشـور هسـتند کـه با نگاهـی به عملکـرد و آمـار تجاری و 

اقتصـادی مناطـق واقعیت هـا قابـل تحلیل اسـت.
باور نادرست به برخی نمایندگان  ادامه داد: متاسفانه این  وی 
مجلس شورای اسالمی منتقل شده است و در ظاهر امر برای 
جبران بخشی از کسری بودجه این طرح تصویب شده است، اما 
با مسائلی که مطرح شده به نظر می رسد با این باورکه قاچاق و 
واردات بی رویه مدیریت می شود، چنین تصمیمی اخذ شده است.

رئیـس اتـاق مشـترک بازرگانـی ایـران و ارمنسـتان گفـت: با 
ارائـه ایـن پیشـنهاد کـه مناطـق آزادی کـه بتواننـد محصـور 
شـوند مجدد شـامل معافیت مالیات بر ارزش افزوده می شوند، 
ایـن دیـدگاه را ثابـت می کند کـه برخالف مسـتندات موجود 

همچنـان مناطـق آزاد متهـم به قاچاق هسـتند.

وکه شدن اقتصـاد منـاطق آزاد بـا متـر
حذف معافیت از مالیات بر ارزش افزوده

کارشـناس اقتصادی 

 رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان هشدار داد:

تصویب طرح حذف 
معـافیت مالیـات 
برارزش افزوده 

مناطق آزاد تصمیمی 
مغایر با قانون موجود 

است و از طرفی بـا 
حذف مزایا و امتیازت 
تعیین شده در قانون، 

در واقع مناطق آزاد 
موجود را از ماهیت 

اصلی خود خارج کرده 
و دیگر نمی  توان 

ها مناطق آزاد  آن  به 
اطالق کــرد.
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