ﻃﺮح ﺣﺬف ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓ ﻣﻠ اﺳﺖ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻧﮋاد روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ در ﺟﻤ ﺧﺒﺮﻧﺎران اﻓﺰود :ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ
ﺣﺬف ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻓﺎﻗﺪ ﺑﯿﻨﺶ ﻣﻠ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗ ﻣﺎﻧﻨﺪ » ﺿﺮورت ﺑﺮﻗﺮاری
ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ «و ﯾﺎ »ﻟﺰوم رﻓ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ،«اﻫﺪاف ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻣﺮﻧﺪ و ﺟﻠﻔﺎ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻪ ﺣﺮف ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﺬف ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد زده
ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﻬﺎﻧﻪ اﺳﺖ و اﺻﻞ ،ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم و در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻣﻄﺮح ﻣ ﺷﻮد.
ﺣﺴﻦ ﻧﮋاد ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﺑﻨﺪﻫﺎﯾ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﻓﺰود :ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎص و ﻓﺮاﺗﺮ از ﻗﻮاﻧﯿﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ ،ﺳﺎری و
ﺟﺎری ﺑﻮده و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻫﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وارد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪه و ﺣﺎﻻ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ او ﻧﻤ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺪﻫ ،ﭼﻮن او ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد آﻣﺪه و در آﻧﺠﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺻﻼﺣ ﺻﻮرت ﺑﯿﺮد و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺣﺬف ﺷﻮد ،ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﯾﺘﺶ را
ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﺒﺮد و ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺤﻮم ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ »ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﺎ درب ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد را ﺗﺨﺘﻪ ﮐﺮده
و اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﮐﻼ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ« ،ﮔﻔﺖ :ﻗﺎﻧﻮن ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﺮزی ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،اﻣﺎ در اﻗﺪاﻣ
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧ ،در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ آزادی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮودﮔﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ)ره( اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ اﯾﻨﻪ ﺻﺪای ﻫﯿ ﮐﺲ درﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺴﻦ ﻧﮋاد ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از آﻧﭽﻪ »دوﮔﺎﻧ و ﺳﻠﯿﻘﻪ ای ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن« ﺧﻮاﻧﺪ ،اﻓﺰود :اﯾﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺒﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾ ﻣﺜﻞ ﺟﻠﻔﺎ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ،اﺟﺎره ﻣﻐﺎزه ﺧﻮد را درﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻣﺠﺘﻤ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺰرگ )ﻣﺎل( ﺗﻬﺮان
ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺑﺎﻻی  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎردی دارﻧﺪ ،ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺻﻼﺣ در ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ،ﺗﻠﯿﻒ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺸﺎن اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص اداره اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﻫﻢ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ و ﻣﺪام اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺳﻮراخ ﻧﻨﯿﻢ ،ﭼﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﮐﺎﻓ در اﺛﺮ ﺻﺪور ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد وزارﺗ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮاب ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻣﺮﻧﺪ و ﺟﻠﻔﺎ در ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ :در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮرﺳ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ،ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﺑﻪ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ارﺟﺎع ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺬف ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رد ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ،
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺣﺴﻦ ﻧﮋاد اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ و ﻓﻀﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﺠﻠﺲ دﯾﺪه ام ،اﮔﺮ ﺟﻮﺳﺎزی و ﺷﺎﻧﺘﺎژی ﺻﻮرت ﻧﯿﺮد ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺣﺬف
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در ﺻﺤﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ رای ﻧﺨﻮاﻫﺪ آورد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻃﻠﺒ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺮﺧ ﻫﺎ در ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺬف ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﺮی
ﻣﺜﻼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ »اﻋﺘﺒﺎر ﯾﺴﺎل ﮐﻞ اﺳﺘﺎنِ ﻣﻦ  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ارس ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎر دارد ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ارس درآﻣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و روز ﺑﻪ روز ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﺪ و اﺳﺘﺎن ﻣﻦ از ﻣﻨﺎﺑ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺸﻮد؟ ارس ﺑﺎﯾﺪ درآﻣﺪش را ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﻮرﯾﻢ«.

ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﮔﻔﺖ :ﺣﺮف ﻣﻦ ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮب اﺳﺖ ﭼﺮا ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﯾ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ،
ﺳﻮار ﻣﺘﺮو ﻣ ﺷﻮد ،اﻣﺎ اﻫﺎﻟ ﺟﻠﻔﺎ از اﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﺗﻬﺮان آزادراه دارد اﻣﺎ اﻫﺎﻟ ﺧﺪاآﻓﺮﯾﻦ ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼ در ﺷﯿﺮاز ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،وﻟ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻫﺎدﯾﺸﻬﺮی اﯾﻦ اﻣﺎن را ﻧﺪارد .ﭼﺮا ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘ،
»ﺗﻬﺮان ﻣﺎل« ﻫﺎ و »اﯾﺮان ﻣﺎل« ﻫﺎ ،ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔ ﻣﺜﻞ ذوب آﻫﻦ ﯾﺎ ﻓﻮﻻد در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی دﯾﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،اﻣﺎ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﻠﯿﺒﺮ از داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺎﻧﺎﺗ ﺑ ﺑﻬﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﺣﺴﻦ ﻧﮋاد اداﻣﻪ داد :ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﻀﺎ ﻣ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻋﯿﻦ اﻣﺎﻧﺎﺗ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ارس ﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،ﯾﺎ ﻫﻤﻪ آن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ،
ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎ ،آزادراه ﻫﺎ ،ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘ» ،ﻣﺎل« ﻫﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﯾﺎدآوری ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻣﻌﻨ ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ اﺧﯿﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻮﯾﯿﻢ ﻧﻤ ﺗﻮان ﺑﺎ ﭘﻮل ﻣﺮدم ﺟﻠﻔﺎ و ﻣﺮدم آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﺮ ﻣﺜﻼ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ارس در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ ﺑﯿﺶ از  ۷۰ﻫﺰار ﻫﺘﺎر وﺳﻌﺖ دارد و ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری ﻫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ارﻣﻨﺴﺘﺎن و
ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﻧﺨﺠﻮان ﻫﻢ ﻣﺮز اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دروازه ارﺗﺒﺎﻃ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ اروﭘﺎ  ۱۴۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد.
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ارس ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دروازه ورود ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻔﻘﺎز و روﺳﯿﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد.

