ﺣﺬف ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد را ﻓﻠ ﻣ ﮐﻨﺪ

در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﺠﯿﺐاﻟﺨﻠﻘﻪای ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﺮ ﻫﯿﮐﺪام از ﻣﺰاﯾﺎﯾ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﻪدرﺳﺘ ﺑﺮای آنﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد،
در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻧﻬﺒﺎن ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪراﺣﺘ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی داﺧﻠ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﺎهﻫﺎ ﻧﻘﺾ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزشاﻓﺰوده ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ.
ﻓﺮزﯾﻦ ﺣﻖ دل اداﻣﻪ داد :ﻣﺎده  13ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﯾ از ﻣﺘﺮﻗﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد دﻧﯿﺎ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ  10درﺻﺪ آنﻫﻢ ﺗﺎ
اﻣﺮوز اﺟﺮا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در اﯾﻦ ﻣﺎدهﻗﺎﻧﻮﻧ ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﻃ 20 ﺳﺎل از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاد ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎف
اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﻫﺮ دورهای ﻃﺒﻖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ وﯾﮋهای ،آن را ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﻣدﻫﻨﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ
از ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
وی در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ را ﻣﻄﺮح ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن
اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ،ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺻﻮرتﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﯿﺰان ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ در ﻫﻔﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد را ﺑﺎ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح
ﻣﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ اﺗﻔﺎق ﻧﻤاﻓﺘﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻘﻂ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد رخ ﻣدﻫﺪ؟
ﺣﻖ دل اداﻣﻪ داد :ﻫﻨﺎﻣﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ درﺑﺎره ﺑﺮﺧ از ﻣﺸﻼت ﮐﺸﻮر ازﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﭼﺎق و ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻨﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻨﺎﻃﻖ
آزاد ﻣروﻧﺪ .ادﻋﺎ ﻧﻤﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺧﯿﻠ ﺧﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿ ﻣﺸﻠ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ درﺻﺪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺗ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﯿﺶ ﻣآﯾﺪ ،ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺧﯿﻠ ﮐﻢ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪای اﺗﻔﺎق ﻣاﻓﺘﺪ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد را زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺒﺮﯾﻢ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠ ﮐﻪ ﻣﺰاﯾﺎی
ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در ﺣﺎل ﺣﺬف ﺷﺪن اﺳﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻻﯾﺤﻪای را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻮﯾﻨﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻧﻤﺧﻮاﻫﯿﻢ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد از ﯾ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﻠﻮت
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻪ دروازه ﺻﺎدرات و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
اﺳﺘﺪﻻل ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﻤﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاده ﻧﺮﺳﯿﺪهاﯾﻢ؛ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺗﺎ ﺣﺪودی درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻪﻏﯿﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﮐﯿﺶ ،ﺑﺮﺧ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﺑﺪون زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺒﺪل ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران اﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻧﺎﻫ ﮐﻠ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ رﺣﻤﺎن ﺳﺎدات ﻧﺠﻔ ،رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨ و ﻫﻤﺎری ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در ﺧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮن ﭼﻮﻧ
اداره ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾ ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎﻋ دارﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣ دﺳﺘﺎهﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
اﺻﻠ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺮﻧﺘﺎﺑﯿﺪهاﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺪود  70درﺻﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺑﺘﺮ ﻣﺎﻧﺪه و اﺟﺮاﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺑﺨﺶ اﺟﺮاﺷﺪه ،ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻮﻓﺎﯾ و
رﺷﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺪون ردﯾﻒ ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺘ اداره ﻣﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﻮﻣ از ﻧﻘﺎط ﺻﻔﺮ ﻣﺮزی و ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺮوم
اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪهاﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺗﻤﺎﻣ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و آﺑﺎداﻧ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ازﺟﻤﻠﻪ ﮐﯿﺶ ،ﻗﺸﻢ و ﭼﺎﺑﻬﺎراﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺘﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ
ﻋﺪهای ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد ،ﺧﺪﺷﻪ وارد ﮐﻨﻨﺪ و ﯾ از دﺳﺘﺎوﯾﺰﻫﺎی آنﻫﺎ ،ﺣﺬف
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ارزشاﻓﺰوده در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨ و ﻫﻤﺎری ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :روزی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد15 ،
ﺳﺎل ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ از درآﻣﺪ را ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ  5ﺳﺎل اﻟﺤﺎﻗﯿﻪ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ  20ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﺒﺼﺮه  52ﻻﯾﺤﻪ
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزشاﻓﺰوده ،ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد را از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزشاﻓﺰوده ﻣﺴﺘﺜﻨ ﮐﺮده و ﻣﻌﺎف ﻧﺮده اﺳﺖ.

وی در ﺧﺼﻮص اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻏﻠﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻫﺎ در رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎس در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﺟﻤﻠﻪ
رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠ دﻋﻮت ﻣﺷﻮﻧﺪ ،دراﯾﻦﺑﺎره ﻣﻐﻠﻄﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﻃﺮف ﻗﻀﺎوت ﮐﺮده و آن را در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓ ﻣﻠ ﻣداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻼ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺸﺶ ﺧﺼﻮﺻ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد  :اﮔﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﺤﺮوم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﺮﺟﯿ ﻣدادﻧﺪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺧﺮج ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭼﻮﻧ اداره ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد دارای ﭼﻬﺎر ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺎﻟﯿﺎت ،ﮔﻤﺮک ،ﮐﺎر و ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟ و ﻣﺎﻟ اﺳﺖ و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و اﺻﻠﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار در
ﻣﻨﺎﻃﻖ آزادﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ورود ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل اﻓﺰود :ﻧﺘﻪای ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺗﻮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺎﻟﯿﺎت در ﻣﺒﺎﻧ ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﺻﺮﻓﺎً ﯾ
ﻣﻨﺒ درآﻣﺪ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﯾ اﺑﺰار ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪای را ﻓﻌﺎل و ﭘﻮﯾﺎﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﺴﺮی
ﻣﺸﻮقﻫﺎﯾ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﯾ از اﯾﻦ ﻣﺸﻮقﻫﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻫﻢ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻣﺪت  20ﺳﺎل ﻣﻌﺎف از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺷﻮﻧﺪ ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻣدﻫﺪ ﺑﺛﺒﺎﺗ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات در ﺣﻮزه ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻨﻔ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺮﺑ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﮐﺮدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺪﻫﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﯾ ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘ را ﺑﺎ رﻗﺒﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺧﻮدش اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﺎ روﯾﺮد ﺻﺎدرات را در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد دﻧﺒﺎل ﻣﮐﻨﯿﻢ اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﻮقﻫﺎﯾ را ﻣﺸﺎﺑﻪ رﻗﺒﺎی
ﺧﻮدﻣﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :وﻗﺘ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﻓﺎرس و درﯾﺎی ﻋﻤﺎن و ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ از اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﯾﻌﻨ اﯾﻨﻪ ﯾ از وﯾﮋﮔﻫﺎی اﺻﻠ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد را از آنﻫﺎ ﻣﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻄﻌﺎً اﺛﺮ ﻣﻨﻔ
ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻃ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ روﯾﺮدﺷﺎن از ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪاﮐﺮده اﺳﺖ و ﺣﺠﻢ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی روزﺑﻪروز در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی
ﺧﻮدﺷﺎن را ﺷﺮوع ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﭼﻪﺑﺴﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ورود ﺑﻪ ﯾ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺤﺜ ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ ﮐﻪ
آﻫﻨ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
وی اﻓﺰود :اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺮراﺗ را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮاﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً
اﺛﺮات اﺷﺘﻐﺎل و درآﻣﺪی را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر و اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﺣﺘﻤﺎً ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺰار ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮدازد و اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺛﺒﺎﺗ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺧﻮدش
ﯾ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی درروﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮐﺮدی در ﺑﺨﺶ دﯾﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :در ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪاﻧﺪازه  10ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻗﺮارداد
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺸ از آنﻫﻢ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ در ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آنﻫﻢ ﺑﻪﻧﻮﻋ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد ﻣﻨﻌﻘﺪﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از اﯾﻦﻫﺎ ﭘﺮوژهﻫﺎی در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﺎﺻﺮ ﺷﺮﯾﻔ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺑﻨﺪرﻟﻨﻪ ،ﺑﺴﺘ ،ﭘﺎرﺳﯿﺎن در ﻣﺠﻠﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﯾ از دﻻﯾﻠ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران از 20
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ رﻓﺘﻨﺪ و آﻧﺠﺎ را آﺑﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺸﻮقﻫﺎﯾ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران وﺿ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران
زﺣﻤﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای آﺑﺎداﻧ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔ ﺧﻮد را ﺻﺮف آﺑﺎداﻧ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣﺬف ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزشاﻓﺰوده اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺷﺮﯾﻔ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از روﯾﻪای ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن در ﭘﯿﺶﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد را ﺑﻪ ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
اﯾﻦ ﻧﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﻨﻧﻈﺮاﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪﻫﯿوﺟﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد زﯾﺮا ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ را ﭘﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد »ﮐﯿﺶ« و »ﻗﺸﻢ« در ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ ﺑﻨﺪه ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮرد ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ در
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺣﻮزه ﮔﻤﺮﮐ و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻔﺎفﺗﺮ اﺳﺖ
ﻣﻘﺮراﺗﺗﺮﯾﻦ ﮔﻤﺮکﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﺠﻠﺲ اداﻣﻪ داد :ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﺴﺎن اﺟﺮا ﺷﻮد در ﻏﯿﺮ
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .ﻣﺮ ﻣﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم درﻫﺎ ﻗﻔﻞ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ اﻣﺎن دارد دزد ﺑﯿﺎﯾﺪ؟! ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ازﺟﻤﻠﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﯾﺠﺎدﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮ ﻃﺒﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﮐﻮﺑﻨﺪ.
ﺷﺮﯾﻔﯿﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎ وﺿ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران اﯾﺠﺎد ﻧﻨﯿﻢ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦﻧﮋاد  ،دﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری ﮔﻔﺖ :در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری ﺑﺮای ﺑﺴﻂ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و در اﯾﺮان ﻫﻢ ﺷﻞﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺌﻮری ﭘﺮدازان اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ
ﮔﺮﯾﺰﮔﺎﻫ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺴﺘﻪ دوﻟﺘ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را از واﺑﺴﺘ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :در اواﺧﺮ دﻫﻪ  60ﺿﺮﺑﻪﭘﺬﯾﺮی اﻗﺘﺼﺎد واﺑﺴﺘﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن و دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﯾ از
راهﺣﻞﻫﺎی رﻫﺎ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد از ﻧﻔﺖ اﯾﺪه ﺗﺸﯿﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻮد.
ﺣﺴﻦﻧﮋاد اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را دارد و ﻧﻤﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺪﻓ دﯾﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﻗﯿﺎس ﮐﺮد .ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را دارﻧﺪ و اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﺚ در ﻣﻨﺎﻃﻘ از
ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻤﺗﻮان ﺑﻪ آﺳﺎﻧ ﻗﻮاﻧﯿﻨ ﻣﺎدری ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ اﺟﺮا ﻣﺷﻮد را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮد و ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.
وی اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻓﻌﻠ ﻗﻮاﻧﯿﻨ اﺟﺮا ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺎف از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮوﮐﺮاﺳ اداری ﺣﻤﻔﺮﻣﺎ ﺷﻮد و ورود
و ﺧﺮوج ﮐﺎﻻ آزاد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،دﯾﺮ ﻧﻤﺗﻮان ﻧﺎم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را آزاد ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﻠﻪ ﯾ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺼﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد.
اﯾﻦ اﯾﺪه ﺧﻄﺮﻧﺎﮐ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻣﮔﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ واﻗﻌ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در
آﻧﺠﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﻓﻌﺎﻻان اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺲ ﭼﻪ دﻟﯿﻠ دارد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را در ﻣﻨﻄﻘﻪ
آزاد ﺗﺠﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ را آزاد ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻤ ﮐﻨﺪ.

