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بــه گزارش اقتصاد کیش، آیین بهره برداری از طرح 
تصفیه و صادرات روغن پســماند خوراکی ظهر روز 
گذشته  با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزادکیش و 
جمعی از معاونان و مدیران این سازمان و شرکت های 
تابعه، حجت االســام احمــدی مدیر کل حقوقی و 
پارلمانی دبیرخانه شــورایعالی مناطق آزاد و روسای 
شرکت پترو ایمن شریف سرمایه گذار و مجری طرح 
در ســالن رازی مرکزهمایش های ببین المللی کیش 

برگزارشد.
بر اســاس این گزارش نخستین محموله صادراتی 
روغن تصفیه و فراورش شده حاصل از بازیافت روغن 
های پسماند خوراکی که با کسب مجوزهای الزم محلی 
و بین المللی از کیش به آلمان صادر می شود 20 تن وزن 
داشته و ارزش فعلی آن 10 هزار یورو برآورد شده است.

مدیر عامل ســازمان منطقه آزاد کیش در این مراسم 
بر ضرورت حمایت همه جانبه از بخش خصوصی و 
شرکت های دانش بنیان فعال در عرصه محیط زیست 
و ترویج فرهنگ بازیافت برای تبدیل کیش به پایلوت 
طرح های زیســت محیطی کشور تاکید کرد و گفت: 
با وجود اینکه نخستین محموله از نظر حجم و ارزش 
ریالی رقم باالیی ندارد اما به لحاظ اهمیت و جایگاه طرح 
به ویژه برای کیش به عنوان جزیره سبز و دوستدار محیط 

زیست بسیار ارزشمند و قابل توجهی است.
وی افزود: آغاز این فعالیت ارزشــمند عاوه بر ارز 
آوری، اشتغالزایی و افزایش صادرات، نقش مهمی نیز 
در حفظ محیط زیســت دارد و نمونه خوبی از تاش 
جزیره کیش برای تبدیل شدن به الگوی موفق ملی در 
زمینه اجرای طرح های زیســت محیطی و حمایت از 

فعالیت های نو آورانه شرکت های دانش بنیان است.
دکتــر مظفری ابراز امیدواری کرد با تاش جوانان با 
انگیزه کشــورمان در جهت انتقال دانش و فناوری روز 
دنیا در زمینه تصفیه کامل روغن های پسماند خوراکی 
به زودی شاهد راه اندازی کامل خط تولید بایو دیزل از 

روغن های پسماند خوراکی در جزیره کیش باشیم.
به گفته وی  راهبرد ســازمان منطقــه آزادکیش در 
برنامــه های میان مدت و بلند مدت تبدیل این جزیره 
به مقصد مطلوب گردشگری و سکونت برای ساکنان 
و گردشگران است و یکی از مهم ترین عوامل موثر در 
تحقق این اهداف توجه جدی به مقوله محیط زیست 
و جلب مشارکت افراد جامعه برای رونق فعالیت های 

زیست محیطی است.
مدیــر عامل ســازمان منطقه آزاد کیش با اشــاره به 
حضور داوطلبانه ساکنان کیش در برنامه های زیست 
محیطی تاکید کرد: بی تردید با اطاع رسانی گسترده و 
افزایش سطح آگاهی جامعه در خصوص مزایای تصفیه 
روغن های پسماند خوراکی، ساکنان کیش با مشارکت 
فعال خود اســتمرار اجرای این طرح و توســعه آن را 

تضمین می کنند.
حجت االسام احمدی مدیر کل حقوقی و پارلمانی 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد نیز در این جلسه اجرای 
این طرح را گام موثری در راستای تحقق سیاست های 
اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: خود باوری و توجه 

به توانمندی های جوانان کشور که از مهم ترین دغدغه 
های رهبر معظم انقاب و مسئوالن نظام است گام اصلی 

در تحقق اقتصاد مقاومتی است.
حجت االســام احمدی اجرای موفق این طرح در 
جزیــره کیش را موجب بالندگی منطقه و مایه مباهات 
دانست و افزود: این که جوانان با انگیزه کشور با توکل به 
خدا و ظرفیت های بومی منطقه چنین فعالیت اقتصادی 
ارزشــمندی را راه اندازی کرده اندکه هم زمان با صرفه 
اقتصادی به سامت افراد و محیط زیست نیز کمک می 

کند در خور تحسین است و باید از آن حمایت کرد.
وی با تقدیــر از توجه مدیرعامل ســازمان منطقه 
آزادکیش به تقویت فعالیت شرکت های دانش بنیان در 
منطقه اظهار داشت: در منطقه آزاد کیش به مبحث اقتصاد 
مقاومتی توجه خوبی شــده است و باید با حمایت از 
فعالیت شــرکت های دانش بنیان و جوانان با انگیزه به 

رونق اقتصادی کشورکمک کرد.
هم چنین ابوالفضل طیبی مدیر عامل شرکت عمران، 
آب و خدمات کیش نیز با اشاره به اهمیت بهره برداری 
از طرح تصفیه روغن های پســماند خوراکی در حفظ 
محیط زیست ارزشمند کیش اظهار داشت: در مراحل 
ابتدایی طرح روغن های پسماند از هتل ها و رستورانها 
جمع آوری می شود اما با توجه به حجم باالی مصارف 
خانگی، مشارکت مردم نقش مهمی در موفقیت اجرای 

این طرح دارد.
وی ابراز امیدواری کرد در سایه سیاست های حمایتی 
ســازمان منطقه آزاد کیش، تعامل بخش خصوصی و 
مشــارکت ساکنان فهیم جزیره کیش شعار کیش شهر 

عاری از پسماند تحقق یابد.
شــاه پسند عضو هیات مدیره شــرکت پترو ایمن 
شــریف سرمایه گذار و مجری طرح با اشاره به سوابق 
فعالیت هــای این شــرکت در عرصــه آموزش های 
تخصصی حوزه محیط زیست و پسماند در سطح ملی 
و بین المللی گفت: این شرکت فعالیت خود را در جزیره 
کیش از ســال98 آغازکرد و با هزینه 5 میلیارد تومان به 

مرحله بهره برداری رسید.
وی بــا بیان این که در حــال حاضر بخش زیادی از 
روغن های پســماند خوراکی کشور در چرخه تامین 

خوراک دام و طیور مصرف می شود که برای سامت 
افراد مضر اســت گفت: رها شدن روغن های پسماند 
خوراکــی در شــبکه فاضاب شــهری نیز موجب 
فرســودگی و تخریب این شبکه و تحمیل هزینه های 

گزاف می شود.
شــاه پسند تصریح کرد: تصفیه روغن های پسماند 
خوراکــی و تبدیــل آن به بایودیزل عــاوه بر حفظ 
سامت افرادو محیط زیست ارزآوری خوبی داشته و 

راهکارخوبی برای تامین سوخت پاک است.
وی افــزود: در جزیره کیش به طور میانگین روزانه 
600 تا 800 لیتر روغن پســماند تولیدمی شود که در 
مجموع ماهیانه ارسال یک محموله صادراتی به وزن 24 

تن امکان پذیر است.
عضو هیات مدیره شرکت پترو ایمن شریف اظهار 
داشــت: درحال حاضر برای جمع آوری روغن های 
پسماند ظرف های20لیتری با لوگوی شرکت عمران، 
آب و خدمات و شرکت پتروایمن به متقاضیان ارائه شده 
که با حضور در محل ظرف ها جمع آوری می شــوند. 
ســامانه ای نیز به زودی ایجاد می شود تا متقاضیان از 
طریق ثبت اطاعات خود و دریافت کد مشخص روغن 

های پسماند خودبه مسئول جمع آوری تحویل دهند.
بنابر اعام شاه پسند، بومی سازی دانش و تجهیزات 
الزم برای تصفیه مرحله دوم بر مبنای پارامترهایی ممکن 
خواهد بودکه ازطریق آنالیز روغن صنعتی ارســالی از 
کیــش به آلمان در این کشــور و طی دو مرحله در دو 
فصل سال ازجمله زمستان و تابستان ممکن خواهد شد .

وی با بیان اینکه اجرای این طرح در شمار فعالیت های 
فناورانه اســت گفت: پس از تعیین پارامترهای الزم و 
بومی سازی دستگاه، شرکت پترو ایمن با خریداری و 
انتقال دانش و دستگاه های الزم، زمینه اجرای کامل طرح 
بازیافت روغن های پسماند خوراکی در جزیره کیش و 
تبدیل آن به سوخت پاک را دراین منطقه فراهم می کند.

الزم به ذکراســت پس از پایان این مراســم، شرکت 
کنندگان در این نشست با حضور در محل شرکت پترو 
ایمن شریف درمجاورت سایت بازیافت کیش از روند 
اجرای طرح تصفیه روغن های پسماندخوراکی بازدید 

کردند.

در آیین بهره برداری ازطرح تصفیه و صادرات روغن پسماند خوراکی در کیش مطرح شد:

    اقتصاد کیش - غالمحســین مظفری بهره برداری از طرح تصفیه و صادرات روغن پســماند خوراکی در کیش را الگوی موفقی در زمینه 
فعالیت های زیست محیطی برای کشور و منطقه عنوان کرد .

تاکید بر ترویج فرهنگ بازیافت و تبدیل جزیره کیش 
به پایلوت طرح های زیست محیطی 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در نخستین جلسه شورای 
راهبردی بین المللی سازی آموزش عالی منطقه آزاد کیش :

       اقتصاد کیش - شورای راهبردی بین المللی سازی آموزش عالی منطقه آزاد 
کیش راه کارهای تاسیس صندوق بورسیه بین المللی تحصیلی خلیج فارس ویژه 
دانشــجویان نخبه و رتبه های تک رقمی کنکور کشــورهای همســایه را بررسی 

می کند
به گزارش اقتصاد  کیش، غامحســین مظفــری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
ســازمان منطقه آزاد کیش روز گذشــته  در نخستین جلسه شورای راهبردی بین 
المللی سازی آموزش عالی جزیره کیش که در سالن رازی مرکز همایش های بین 
المللی کیش برگزار شد با تاکید بر اهمیت نقش نهادهای ملی، منطقه ای و سرمایه 
گذاران در قالب ســازمان های یونســکو و اکو در پیشبرد فعالیت های آموزشی از 
تاســیس صندوق بورســیه بین المللی برای دانشجویان نخبه کشور های همسایه 

در کیش خبر داد.
غامحسین مظفری افزود: برای تحقق اعطای بورس تحصیلی در منطقه آزاد کیش 
می توان تفاهم نامه ســه جانبه میان "اکو، یونسکو و سازمان منطقه آزاد کیش"در 
رشته های خاص به صورت بلند مدت و در قالب همکاری با دانشگاه های دیگر 

پیش بینی کرد.
مظفری با بیان این که کشــور از ظرفیت های بســیار مطلوبی در حوزه ها مختلف 
برخوردار اســت گفت: شرایط حاکم بر این منطقه فرصت های ارزشمندی را در 
جزیره کیش ایجاد کرده است که با توسعه زیرساخت ها می توانیم تحوالت بزرگ 

علمی و اقتصادی در سطح کشور ایجاد کنیم.
وی یکی از ویژگی های جزیره کیش را حضور فعال شــعب دانشــگاه های برتر 
کشــور در این منطقه عنوان کرد و افزود: پردیس های بین المللی کیش در حوزه 
توســعه کمی و کیفی آموزش عالی جزیره کیش عملکرد خوبی داشتند و بخشی 

از رونق اقتصادی و علمی جزیره به خاطر حضور فعال این دانشگاه ها است.
به گفته وی  جذب بیشــتر ســرمایه گذاران جزیره کیش به واســطه حضور فعال 
دانشــگاه های برتر کشــور و فراهم شدن زمینه ادامه تحصیل خانواده آنان در این 

منطقه است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به این که خیلی از موضوعات مطرح 
در گذر زمان تغییر کرده است اظهار داشت: رویکرد در تغییرات و تحوالت حوزه 
آموزش عالی کیش در ســطح کشــور کم نظیر است و در این خصوص گام های 

موثری برداشته شده است.
غامحسین مظفری خاطر نشان کرد: 1۳ دانشگاه برتر کشور برای فعالیت در حوزه 

آموزش عالی جزیره کیش اعام آمادگی کردند.
مظفــری بر ضرورت فعالیت حوزه مطالعات جغرافیای شــهری ســازمان برای 
شناسایی ظرفیت های مورد نیاز خوابگاه دانشجویی در جزیره کیش تاکید کرد و 
گفت: با بررسی پیشنهاد زمین مناسب برای ساخت خوابگاه دانشجویی و دریافت 
مجوز های الزم با مشارکت بخش خصوصی و خود دانشگاه ها نسبت به ساخت 

این مجموعه اقدام می شود.

جزیره کیش می تواند منشا تحوالت بزرگ 
علمی و اقتصادی در سطح کشور باشد

    اقتصاد کیش -   داریوش سلیمی معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
آزادکیش در نخستین جلسه شورای راهبردی بین المللی سازی آموزش عالی منطقه 
آزاد کیش ضمن قدردانی از حمایت های همه جانبه غامحسین مظفری، آغاز فعالیت 
شورای راهبردی بین المللی سازی آموزش عالی منطقه آزاد کیش با همکاری روسای 
پردیس های بین المللی این منطقه در حوزه های مختلف را گامی مهم و مثبت در روند 

توسعه همه جانبه کیش ارزیابی کرد.
وی افزود: این اقدام مهم در راستای اجرای سیاست های اصلی دولت در حوزه آموزش 
عالی و فعالیت های مناطق آزاد بر اساس ظرفیت های قانونی این مناطق در دستور کار 

منطقه آزاد کیش قرار گرفت.
به گفته ســلیمی در وزرات علوم یکی از شــاخص های مهم رتبه بندی و ارزشیابی 

فعالیت های دانشگاه ها در حوزه های داخلی، ارتباطات بین المللی است.
وی با اشاره به حساسیت و اهمیت این اقدام ارزشمند و ظرفیت های موجود در این 
منطقه که کشور می تواند از آن بهره مند شود اظهار داشت: محدودیت های ناشی از 
تحریم ها که در ارتباطات بین المللی با دانشگاه های مطرح دنیا با آن مواجه بودیم در 

حوزه تبادالت علم و دانش است.
نایب رئیس شورای راهبردی بین المللی سازی آموزش عالی منطقه آزاد کیش با اشاره 
به این که در سیستم آموزش عالی و در مجموعه سیستم اجرایی منطقه آزاد کیش بحث 
بین الملل سازی یکی از موضوعات اصلی این شورا است افزود: هدف از بین الملل 
سازی عرضه دانش، فناوری و ایجاد ارتباطات بین المللی و تردد اساتید و دانشجویان 

خارجی و داخلی است.
داریوش سلیمی تصریح کرد: یکی از ابزارهای سیاست علمی و توسعه ارتباطات بین 
المللی دیپلماســی علمی است که این موضوع با جدیدیت تمام در دستور کار شورا 

قرار گرفته است.
سلیمی به ماده 64 ظرفیت قانونی در برنامه ششم توسعه، اشاره کرد و گفت: دانشگاه ها 
می توانند؛ پردیس های مشــترکی را با هدف تحقق اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره 
وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعامات بین المللی 

با دانشگاه های خارجی ایجاد کنند.
وی در خصوص محدودیت های ایجاد شده در سطح کشور و تردد اتباع بیگانه و ایرانی 
ها به کشورهای خارجی افزود: جزیره کیش با برخورداری از ظرفیت های مناسب در 
حوزه های "اقتصادی، گردشگری، عمرانی، علمی و فرهنگی" در مقایسه با دیگر مناطق 

آزاد کشور از نظر فعالیت دانشگاه های برتر شرایط ویژه ای دارد.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این که ظرفیت قانونی 
ایجاد شده می تواند ابزار مناسبی برای حضور دانشگاه های برند و رتبه اول کشور در 
جزیره کیش باشد، اظهار داشت: با بهره مندی از توانمندی ها و ظرفیت های جزیره 

کیش می توانیم گام های موثری در این زمینه برداریم.
داریوش سلیمی در خصوص تاسیس نخستین اداره کنسولی دانشجویان جزیره کیش 
در میان مناطق آزاد کشور و در سطح استان هرمزگان گفت: رایزنی با شرکت های دانش 
بنیان در حوزه ارز دیجیتال جهت تسهیل روند تبادالت مالی دانشجویان اتباع خارجی، 
توانمند سازی کارشناسان امور بین الملل و ایجاد یک شبکه هماهنگ جهت پیشبرد 
متمرکز امور بین المللی دانشگاه ها و هم افزایی موثر میان متولیان از جمله اقدامات انجام 

شده در این اداره است.
سلیمی با اشاره به ایجاد یک کمیته ای با حضور نمایندگانی از پردیس های بین المللی 
کیش جهت بررسی مشکات و ایجاد یک تبادل مالی در این منطقه اظهار داشت: با یک 
برنامه ریزی مدون برای حل مشکات پیش رو فعالیت های موثری شد که این مهم 

نقشه راهی برای بین المللی سازی منطقه آزاد کیش محسوب می شود.
وی در رابطه با ایجاد ظرفیت های سرمایه گذاری در حوزه های مختلف مانند صنعت 
و تجارت که مشابه آن نیز در آموزش عالی باید مورد توجه قرار گیرد اظهار داشت: باید 
مشوق هایی برای دانشگاه ها خارجی و داخلی در نظر گرفت که با تاسیس صندوق 

بورسیه می توانیم از خروج دانشجویان نخبه از کشور جلوگیری کنیم.

تحقق توسعه علمی و اقتصادی کشور
با استفاده از ظرفیت های جزیره کیش

هشدار مدیربحران و پدافند غیرعامل 
شرکت  عمران ، آب و خدمات کیش

 به ساختمان های نا ایمن در جزیره کیش 

داریوش سلیمی معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان
 منطقه آزادکیش عنوان کرد :

با حضور رئیس جمهور انجام شد:

بررسی طرح ملی انتقال آب
 از خلیج فارس به مرکز فالت ایران

       اقتصــاد کیــش -  طرح ملی نمک زدایی آب دریا و انتقال آب از خلیج فارس 
به مرکز فات ایران برای اســتان های کرمان، یزد، اصفهان، سیســتان و بلوچستان، 
خراسان جنوبی و خراسان رضوی در نشستی با حضور رئیس جمهور بررسی شد. 
طرح ملی نمک زدایی آب دریا و انتقال آب از خلیج فارس به مرکز فات ایران برای 
اســتان های کرمان، یزد، اصفهان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان 
رضوی در نشستی با حضور حجت االسام حسن روحانی رئیس جمهور و مقامات 

دستگاه های مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه که روز گذشته  برگزار شد، گزارش وزارت خانه های نیرو، صمت و 
سازمان های حفاظت از محیط زیست و برنامه و بودجه در خصوص مسائل مرتبط 
بــا انتقــال آب از خلیج فالرس به مرکز فات ایران مطرح و درباره چگونگی حل و 

فصل برخی مسائل، بحث و تبادل نظر و تصمیمات الزم اتخاذ شد.
براساس این تصمیمات، مسیر انتقال آب، تأمین منابع مالی و ایجاد زیرساخت های 
الزم و زمان بندی اجرای طرح مشــخص و مقرر شــد به دستگاه های مربوطه اباغ 

شود.
رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت بسیار باالی مدیریت پایدار منابع آب به عنوان یک 
موضوع راهبردی و حساس در کشور، گفت: دولت تدبیر و امید از ابتدای فعالیت 
خود بر مدیریت منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست و از جمله تأمین و مدیریت 

آب تأکید و اهتمام داشته است.
روحانی افزود: از این نظر در زمینه تأمین آب مورد نیاز برای شرب و صنعت کشور از 
منابع مختلف مطالعات و بررسی های الزم انجام و تاش شده است در این خصوص 
با لحاظ الزامات و اقتضائات زیست محیطی از منابعی چون خلیج فارس تأمین شود.

رئیس جمهور با حساســیت و تأکید بر اهمیت ویژه هماهنگی میان دســتگاه ها در 
اجرای این طرح بزرگ ملی و ماندگار گفت: توسعه کشور در گرو مدیریت پایدار 

منابع مختلف است.
روحانــی وزارت خانه های نیرو و صمت و همچنین ســازمان حفاظت از محیط 
زیســت و دستگاه های مرتبط را موظف کرد با استفاده از تجارب به دست آمده در 
ســال های اخیر به ویژه دستاوردهای مؤثر دولت تدبیر و امید در حفاظت از محیط 
زیست و مدیریت منابع آبی کشور، با هماهنگی و در چارچوب سیاست تصویب 

شده و برنامه ریزی های واحد، اقدام کنند.

  اقتصاد کیش - به همت اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی از ابتدای سال جاری تاکنون 
دستورالعمل های ایمنی برای 250ساختمان پرتردد جزیره کیش صادر شده است. 

به گزارش اقتصاد کیش، مســعود احمدی مدیربحران و پدافند غیرعامل این شرکت  
عمران،  آب و خدمات کیش گفت : کارشناسان آتش نشانی به صورت مستمر از ساختمان 
های مهم در جزیره کیش بازدید ایمنی می کنند و وضعیت ایمنی این ساختمان ها در برابر 
آتش سوزی را بررسی و بر اساس ضوابط و مقررات،دستورالعمل های ایمنی جهت 
رفع موارد نا ایمن در این ساختمان ها را صادر کرده و بر رفع این موارد توسط مالکین 

و بهره برداران نظارت می کنند.
وی افزود: با توجه به آخرین بازدیدهای انجام شده، با وجود صدور اخطارهای مکرر، 
مدیریت تعدادی از بازارها، هتل ها و ساختمان های بزرگ مسکونی اقدامات محدودی 
جهت رفع موارد ناایمن انجام داده اند که الزم اســت با توجه به مســئولیت صریح 
قانونی ایشان نسبت به انجام اقدامات جدی و کاهش حداکثری ریسک خطر در این 

ساختمان ها در اسرع وقت اقدام نمایند.
مسعود احمدی اعام کرد: در صورت عدم اقدام فوری و بروز حادثه احتمالی، مدیران 
این ســاختمان ها با توجه به اخطارهای مکرر صادره و مفاد قوانین موضوعه ،از نظر 

کیفری و حقوقی مسئول و پاسخگو خواهند بود.
وی تاکیــد کــرد در صورت ادامه وضع موجود، مشــخصات و وضعیت ایمنی این 

ساختمان هابه اطاع عموم مردم خواهد رسید.

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت گودمن کیش)سهامی خاص( دعوت بعمل 
می آید که در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت که در ساعت  
12   روز  یکشــنبه   مورخ 99/12/17  در محل   میدان پردیس ســاختمان گودمن 

طبقه ۸  واحد 1  برگزار می شود حضور بعمل رسانند .
دستور جلسه:

1-انتخاب اعضای هیئت مدیره 
2- انتخاب بازرسین

3- تغییر آدرس شرکت 
هیئت مدیره شرکت گودمن کیش)سهامی خاص(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 
گودمن کیش )سهامی خاص(

به شماره ثبت 223۵ و شناسه ملی 1۰۸۶1۵3۸7۵۸ 

عصر روز گذشته توسط  نمایندگان مجلس شورای اسالمی صورت گرفت؛

  تصویب پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در  مناطق آزاد
 از  سال آینده

       اقتصاد کیش - نمایندگان مجلس تصویب کرده اند که در سال آینده مناطق آزاد 
تجاری – صنعتی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده خواهند بود.
در جلسه علنی عصر دیروز  سه شنبه و در جریان بررسی بخش درآمدی بودجه 1400، 

نمایندگان مجلس بند الحاقی 8 تبصره 6 را تصویب کردند.
به موجب این مصوبه در سال 1400 مناطق آزاد تجاری، صنعتی مشابه سرزمین اصلی 

مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.
در ابتدا حبیب اهلل دهمرده نماینده زابل پیشنهاد حذف این بند را داد که پورمحمدی 
معاون سازمان برنامه و بودجه نیز موافقت دولت را با این حذف اعام کرد و گفت 
که افراد کســب و کارشــان را در سرزمین اصلی و مناطق آزاد مشخص کرده و این 
برنامه ریزی ها زندگی آنها را مختل می کند. اگر قرار اســت مالیات وضع شود باید 

برای 20 سال آینده باشد نه اینکه قانونی برای یک سال آینده گذاشته شود که معلوم 
نیست سال بعد از آن تمدید می شود یا خیر؟ اینگونه قوانین زندگی و کسب و کار 

مردم را به مخاطره می اندازد.
رضا خواه عضو کمیسیون تلفیق مجلس حذف این بند را به ضرر مناطق آزاد خواند و 
گفت: مالیات بر ارزش افزوده به آن معناست که وقتی توریسمی به این منطقه می رود 
باید مالیات بر ارزش افزوده دهد که این درآمد باعث ارتقای مناطق آزاد خواهد شد. 

این ربطی به سرمایه گذار و تولید کننده ندارد.
وی توضیح داد: کلیه فعالیت های سرمایه گذاری در مناطق آزاد معافیت مالیاتی دارد، 
ما با این مصوبه به دنبال حمایت از تولید کنندگان و صادرات هستیم نه اینکه مناطق 

آزاد محلی برای واردات شود


