ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﺗﺠﺎرت در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﺷﻮد

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر »اﺣﻤﺪ ﺟﻤﺎﻟ «روز ﺟﻤﻌﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎر اﯾﺮﻧﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻢ
دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری در ﺧﺼﻮص ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ،ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻨﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و
واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎ ﻣﻌﺎف از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻃﺮح ﯾ ﺷﺎﯾﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺮﺟ ﺣﻤ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﮐﺴﺮ
ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺣﻢ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﻧﻘﺾ ﮐﺮده در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﻟﻐﻮ ﻧﺮده اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﻨﺎه ﻫﺎ و دﺳﺘﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾ ﺑﺮای رﻓ ﺷﺒﻬﻪ رای ﺻﺎدره از
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺣﻢ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﻤﺎﻟ ،در ﺟﻠﺴﻪ ﺻﺪور ﺣﻢ از ﺳﻮی دﯾﻮان ﻫﯿ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای از دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه و ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻫﻤﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎف از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺮ ﻧﺸﺪن ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﺣﻘﻮق
ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری راه ﺣﻞ ﻫﺎﯾ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ اﮔﺮ دﺳﺘﺎﻫ ﺑﻪ
اﺣﺎم ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎﺷﺪ از ﻃﺮﯾﻖ رﯾﺎﺳﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذی رﺑﻂ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﯿﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺪام ﮐﺮده اﯾﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﻣﻘﺮرات اداره ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﯾﮋه ای ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ
آزاد ﺧﺎص ﺗﺠﺎرت و اﺷﺘﻐﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻣﺎﻟﯿﺎت در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﺳﺖ.
ﺟﻤﺎﻟ اﻓﺰود :ﻗﻮاﻧﯿﻨ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎده  ۶۵ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺎم داﺋﻤ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﺳﺘﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد
را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ واﮔﺬار ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﻼﺗ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎ ﮐﻤ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
رﺳﯿﺪﮔ ﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﻣﺎده ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻨﺪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺎده ﯾ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﻮﻧ اداره ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ،ﮔﻔﺖ :اﻣﻮر زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ ،ﻋﻤﺮان و
آﺑﺎداﻧ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣ ،اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻮﻟﺪ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﮐﺎﻻ ،ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل
در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘ و ﺗﺒﺪﯾﻠ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣ از اﻫﺪاف اﺻﻠ اداره اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده
ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮدﺷﺮی ،درﻣﺎﻧ ،آﻣﻮزﺷ در اﺑﻌﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ ،ﻓﺮﻫﻨ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ و ﻟﺠﺴﺘﯿ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﺮد ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣ ﺧﻮرد.
ﺟﻤﺎﻟ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ۶ :ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۲۹۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﺮاﻧ از ﻣﻨﺎﺑ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد در ﺣﻮزه رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی
و واﺣﺪ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟ ،ﮔﺮدﺷﺮی و ﻟﺠﺴﺘﯿ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﯾﻬﺰار و  ۴۰۰واﺣﺪ
ﺧﺪﻣﺎﺗ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻓﻌﺎل ﺷﺪﻧﺪ و  ۴۷ﻫﺰار واﺣﺪ ﺻﻨﻔ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎ ،رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ،ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻠ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد
اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۸ﯾ ﻫﺰار و  ۳۰۰واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ۳۰۰
ﻫﺰار اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺷﺪه اﺳﺖ.

