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 الهام ســخایی، درباره مصوبه مجلس در 
خصوص معافیت هــای مالیاتی در مناطق آزاد 
اظهار داشت: از اصلی ترین مزایای سرمایه گذاری 
در مناطــق آزاد و ویژه اقتصــادی بهره مندی از 
معافیت های مالیاتی است. معافیت های مالیاتی 
در مناطق آزاد بر اســاس قانون چگونگی اداره 
مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی مصوب سال 1372 
و در مناطق ویژه اقتصادی بر اساس قانون تشکیل 
و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال 1384 

وضع شده است.
سخایی با تاکید بر اینکه معافیت های مالیاتی 
مناطق آزاد براســاس قانون به دو دســته کلی 
معافیت مالیات های مستقیم و معافیت مالیات بر 
ارزش افزوده تقسیم می شود، گفت: با توجه به 
مــاده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، کلیه 
اشــخاص حقیقی و حقوقی کــه در منطقه به 
انواع فعالیت اقتصادی اشــتغال دارند، نسبت به 
هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ 
بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال 
از پرداخت مالیــات بر درآمد و دارایی موضوع 

قانون مالیات های مستقیم معاف هستند.
او ادامه داد: همچنین بر اســاس ماده 52 قانون 
مالیات بــر ارزش افزوده، مناطــق آزاد و ویژه 
اقتصادی از شــمول قانون مالیــات بر ارزش 
افزوده مســتثنی هســتند. اما کمیسیون تلفیق 
مجلس شورای اســامی در اثنای رسیدگی به 
الیحه بودجه عمومی کشور که قانونی یکساله 
است، فعاالن اقتصادی مناطق آزاد را نیز مشمول 

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کرده است.
** تعارضات قانونی مصوبه مجلس درباره 

مناطق آزاد

مدیر هماهنگــی نهاد های مالــی دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به 
مصوبه مجلس در مورد مالیات بر ارزش افزوده 
مناطــق آزاد بیان کرد: مصوبه کمیســون تلفیق 
درچارچوب قانون بودجه سالیانه با قوانین باال 
دســتی و احکام دائمی از جمله ماده 65 قانون 
احکام دائمی توســعه و بند 11 سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی اباغی رهبر معظم انقاب و با 
ـ13 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده  ـ8 مواد 7

در تعارض است.
سخایی با اشاره به اینکه مصوبه کمیسون تلفیق 
بــا قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در تعارض 
است، تصریح کرد: سازمان های مناطق آزاد تابع 
قانون خاص بوده و از بودجه عمومی کل کشور 
مستثنی هستند و از مقررات حاکم بر شرکت های 
دولتی خروج موضوعی دارند و فعالین اقتصادی 
در منطقه عوارض معمول کشــور را پرداخت 
نمی کنند. درحالیکه بخشی از مالیات بر ارزش 

افزوده در قالب تجمیع عوارض بوده است.
او خاطرنشــان کرد: این درحالی اســت که 
الیحه اصاحــی دائمی قانون مالیات بر ارزش 
افزوده اعاده شده از شورای نگهبان در کمیسیون 
اقتصادی در دستور بررسی است. بیش از دوسال 
است موضوع توسط نمایندگان محترم مجلس، 
نمایندگان محترم فعالین اقتصادی مناطق آزاد، 
اتاق بازرگانی، اصناف و دســتگاه های اجرایی 
مطالعه، تحقیق و مداقه صورت پذیرفته اســت 
چراکه هرگونه تغییر ناگهانی در قوانین و مقررات 
خصوصاً مناطق آزاد که در رقابت مستقیم با مناطق 
آزاد کشــور های همسایه تبعات منفی بر پیکره 
اقتصاد مناطق آزاد و اقتصاد کشور خواهد داشت.

** افزایش هزینه های تولید
مدیر هماهنگــی نهاد های مالــی دبیرخانه 
شــورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان 
اینکه معافیت مالیات بــر ارزش افزوده یکی از 
مشوق های سرمایه گذاری و تولید در مناطق آزاد 
به شمار می رود، افزود: حذف بدون پیش بینی و 
ناگهانی آن، فعالین اقتصادی مناطق آزاد تجاری 
ـ صنعتی را وارد فرآیند های جدیدی می کند که 
مغایر با سیاست تسهیل فرایند های کسب و کار 
در مناطق خواهد بود. ضمن اینکه تولیدکنندگان 
را به ســمت تامین مواد اولیه مورد نیاز خود از 
خارج از کشور می کند که این نیز این برخاف 
سیاست های حمایتی از صادرات و ممانعت از 
واردات کاالی خارجی به کشــور است. ضمن 
آنکــه هزینه تولید را افزایش داده و ایجاد رغبت 
برای حضور در منطقه برای ســرمایه گذاری به 

مراتب کمتر می شود.
ســخایی گفت: تحمیل اخذ مالیات برارزش 
افزوده از فعالین اقتصادی، رغبت سرمایه گذاری 
را در مناطق آزاد کشورمان را کاهش و زمینه فرار 
سرمایه ها در مناطق ازاد که همگی در مجاورت 
مرزی کشور هستند را به سایر کشور های همسایه 
و رقیب که مشوق ها و معافیت های بیشتری به 

سرمایه گذاران اعطا می کنند فراهم می کند.
او با تاکید بر اینکه در سرزمین اصلی بخشی از 
عوارض ماخوذه در قالب مالیات برارزش افزوده 
به شهرداری های و دهیاری ها و بخش سامت 
پرداخت می شــود، گفت: این درحالی است در 
مناطــق آزاد از دریافت عواید مالیات بر ارزش 
افزوده به جهت ســاختار قانونی و عدم دریافت 
بودجه از خزانه محروم می شــود و این مصادیق 

ممانعت از برخورداری از حق است.
** ایجاد امنیت در مرزهای کشور

مدیر هماهنگــی نهاد های مالــی دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به 
اشکاالت مصوبه مجلس شورای اسامی درباره 
مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد گفت: مصوبه 
کمیسون تلفیق با قوانین باال دستی و احکام دائمی 
از جمله ماده 65 قانون احکام دائمی توســعه و 
بند 11 سیاســت های اقتصاد مقاومتی اباغی 
ـ13 و 52 قانون  ـ8 رهبر معظم انقاب و با مواد 7
مالیــات بر ارزش افزوده در تعارض اســت. از 
طرفی چنین اقدامی درالیحه بودجه سالیانه فقط 
آثار روانی و ســلب اعتماد سرمایه گذاران را در 

پی خواهد داشت.
سخایی همچنین با اشــاره به اینکه معافیت 

مالیات بر ارزش افزوده مناطق ایجاد کاهش در 
آمدی برای کشــور ندارد، گفت: تولیدکنندگان 
و فعالین اقتصادی مستقر در مناطق محصوالت 
تولیدی خود را برای فروش ومصرف به سرزمین 
اصلی وارد می کنند و در بدو ورود حقوق گمرکی 
و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می شود. ضمن 
اینکه افزایش تولید و رونق اقتصادی و پیشرفت و 
توسعه موجبات ایجاد امنیت در مرز های کشور 
می شــود. این به این معناست که دولت هزینه 

امنیت برای آن منطقه مصرف نمی کند.
او ادامه داد: این مســئله نه تنها کاهش درآمد 
نیست بلکه به نوعی حمایت و موجبات افزایش 
درآمد دولت است و صرف اینکه پرداخت مالیات 
بر ارزش افزوده در منطقه به تولیدکنندگان تحمیل 
و سرمایه در گردش تولیدکنندگان و هزینه های 
تولید را افزایش می دهد، سود دیگری برای دولت 

نخواهد داشت.
** تاثیر بر صنعت گردشگری

مدیر هماهنگــی نهاد های مالــی دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تاکید 
بر اینکه حذف مالیات برازش افزوده به صنعت 
گردشــگری وگردشــگران منطقه آسیب وارد 
می کند، بیان کرد: تمام کشور های دنیا معتقدند 
رتبــه اول درآمدی جمهوری اســامی ایران 
می تواند صنعت گردشگری باشد. تعداد زیادی 
از کشور ها از جمله همسایگان ما که مزیت های 
بسیار کمتری نسبت به آثار تاریخی و گردشگری 
ما دارند، برای بقا و توســعه صنعت گردشگری 
خود تاش می کنند تا مشوق های سرمایه گذاری 
در این صنعت ثروت ساز همچنان مصون بماند.
سخایی افزود: در کشور ما تمام محدودیت ها 
را بــرای این صنعت قــرار می دهیم و هر بار که 
گردشــگری رونق اندکی به خــود می گیرد، با 
تغییرات قانونی این صنعت ارز آور و پول ســاز 
را ناخواسته نابود می کنیم. حتی اگر خزانه کشور 
ما پر پول و بی نیاز ارز باشــد ما باید برای عرضه 
و معرفی فرهنگ غنی ایرانی اسامی به جهانیان 
جذب گردشگران داخلی و خارجی را تقویت 

نموده و در اولویت قرار دهیم.
او تاکید کرد: با حذف معافیت مالیات بر ارزش 
افزوده فعالین اقتصادی در داخل محدوده مناطق 
آزاد تجاریـ  صنعتی موجب خواهد شــد که 
فعالین اقتصادی از این به بعد مواد اولیه مورد نیاز 
خود را از سرزمین اصلی و منطقه آزاد تامین نکنند 
بلکه به صرفه اســت آن را از خارج وارد کنند و 
این برخاف سیاست های حمایتی از صادرات 

و ممانعت از واردات کاالی خارجی به کشــور 
است.

** فرار ســرمایه های کشور با تصویب 
مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد

مدیر هماهنگــی نهاد های مالــی دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح 
کرد: تحمیل اخذ مالیات برارزش افزوده از فعالین 
اقتصادی رغبت سرمایه گذاری را در مناطق آزاد 
کشــورمان کاهش می دهد و موجب می شود تا 
سرمایه های کشور به سایر کشور های همسایه 
و رقیب که مشوق ها و معافیت های بیشتری به 
سرمایه گذاران اعطا می کنند، سوق و گسیل شود.

سخایی ادامه داد: این مسئله هزینه تولید را به 
مراتب نسبت به گذشته بیش تر می کند و ایجاد 
رغبت برای حضور در منطقه برای سرمایه گذاری 

به مراتب کمتر می شود.
او با اشــاره به اینکه مصوبه کمیسون تلفیق با 
قانون چگونگی اداره مناطــق آزاد در تعارض 
است، گفت: سازمان های مناطق آزاد تابع قانون 
خاص هســتند از بودجه عمومی کل کشــور 
مستثنی هستند و از مقررات حاکم بر شرکت های 
دولتی خروج موضوعی دارند و فعالین اقتصادی 
در منطقه عوارض معمول کشــور را پرداخت 
نمی کنند. در حالیکه بخشی از این مالیات مربوط 
به عوارض است. مناطق آزاد کشور ما نسبت به 
مناطق آزاد کشور های همسایه کمترین مشوق و 
معافیت های مالیاتی و بیشترین محدودیت ها و 

تحریم های اقتصادی را دارد.
مدیر هماهنگــی نهاد های مالــی دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره 
به اینکه در ســرزمین اصلی بخشی از عوارض 
مربوطه مالیات برارزش افزوده به شهرداری های 
و دهیاری ها اعاده و یک درصد به بخش سامت 
پرداخت می شــود، گفت: این درحالی است در 
مناطــق آزاد از دریافت عواید مالیات بر ارزش 
افزوده به جهت ســاختار قانونی و عدم دریافت 
بودجه از خزانه محروم می شــود و این مصادیق 

ممانعت از برخورداری از حق است.
ســخایی در پایان تصریح کرد: لذا امیدواریم 
دستور داده شود به منظور جلب اعتماد سرمایه 
گذاران گه بــا قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 
اقدام به ســرمایه گذاری نمــوده اند مالیات بر 
ارزش افزوده در مناطق آزاد به وضعیت ســابق 
برگردد تا شــاهد ثبات در قوانین و مقررات که 
از اولویت های رونق اقتصادی و سرمایه گذاری 

است باشیم.

    اقتصاد کیش - مدیر هماهنگی نهاد های مالی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: تحمیل اخذ مالیات بر ارزش افزوده از فعالین اقتصادی، رغبت سرمایه گذاری را در مناطق آزاد کشورمان را کاهش و زمینه فرار سرمایه ها در 
مناطق ازاد که همگی در مجاورت مرزی کشور هستند را به سایر کشور های همسایه و رقیب که مشوق ها و معافیت های بیشتری به سرمایه گذاران اعطا می کنند فراهم می کند. 

       اقتصاد کیش -  بومیان کیش در مسابقات چهار جانبه فوتسال بزرگداشت مهرداد 
میناوند و علی انصاریان با هم رقابت کردند.

به گزارش اقتصاد  کیش، این رقابت ها به همت هیات ورزش های بومی محلی منطقه 
آزاد کیش و با همکاری موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش ، با حضور160 شرکت 
کننده  از نونهاالن، نوجوانان و جوانان بومی در قالب 16تیم با4 رده سنی در محل زمین 

چمن مجموعه میرمهنا برگزارشد.
براساس این گزارش در رده سنی زیر 8 سال، تیم های اتحاد صفین، ملوان و دریا نوردان 

پس از انجام رقابت ها به ترتیب مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
همچنین در رقابت تیم های رده سنی 11 سال صیادان در جایگاه نخست ایستاد، اتحاد 

صفین مقام دوم را کسب کرد و دریانوردان سوم شد.
در تیم های رده ی سنی زیر 13سال مقابل هم به میدان رفتند، تیم شادروان میناوند و تیم 
شــادروان انصاریان به ترتیب اول و دوم شدند و ارتش سرخ در جایگاه سوم رقابت ها 

ایستاد.
اتحاد صفین، طوفان و صیادان نیز در رده ی جوانان زیر 17سال با انجام رقابت ها مقام های 

اول تا سوم را کسب کردند.
در مراسم پایانی این رقابت ها با حضور شیخ یعقوب شمس امام جمعه اهل سنت جزیره  
، عزیز اهلل فرضی پور مدیرعامل موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش ، یوسف قاسمی 
رئیس هیات ورزش های بومی محلی کیش و تنی چند از معتمدین محلی کیش  از تیم 

های برتر تجلیل و جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.
عیسی حسن پور – احمد ماهیگیران – مجید تقی پور و...از دست اندرکاران برگزاری 
این مسابقات بودند که به آنها خسته نباشید میگوییم و احمد بصیری مدیر عامل اتحادیه 
مشــاورین اماک کیش در اقدامی قابل تقدیر بخشــی از هزینه جوایز این مسابقات را 

متقبل شدند .

اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، تعارض قانونی داردجشن فوتبال بومیان در کیش 
مدیر هماهنگی نهاد های مالی دبیرخانه شورایعالی  مناطق آزاد مطرح کرد:

       اقتصاد کیش -  نمایندگان مجلس شورای اسامی با رای به حذف بند الحاقی تبصره 
6 ماده واحده با واردات خودروهای خارجی از مناطق آزاد به داخل کشور مخالفت کردند. 
نمایندگان در نشست علنی دیروز یکشنبه 10 اسفندماه  مجلس شورای اسامی در جریان 
بررسی بخش درآمدی الیحه بودجه سال 1400، با اصاحات اعمال شده درخصوص 
موارد ارجاعی از صحن مجلس به کمیسیون تلفیق در تبصره 6 ماده واحده این الیحه با 
212 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در صحن 

موافقت کردند.
بر اساس بند الحاقی 6 تبصره مذکور که با رای نمایندگان حذف شد، دولت مکلف شده بود به 
منظور تنظیم بازار خودروهای وارداتی، ضمن شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی 
موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکی و ســود بازرگانی متناسب با قیمت خودرو 
در داخل کشــور و با لحاظ معیارهای زیر، ظرف مدت یک ماه از تاریخ اباغ این قانون 
توسط کمیته موضوع ماده )1( قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4 مهر 1372 با 
اصاحات و الحاقات بعدی، تعیین و توسط دولت اباغ می شود، نسبت به ثبت سفارش و 
اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.

بر اســاس این ماده نرخ ســود بازرگانی متناســب با نوع خودرو و سال ساخت و سایر 
مشخصات خودرو باید طوری تنظیم شود که در مقایسه قیمت های بازار، منجر به سود 
بیش از 20 درصد برای واردکنندگان نشده و در صورت مشاهده روند فزاینده تفاوت میان 
قیمت های بازار و وارداتی، دولت می تواند متناسب با افزایش قیمت نسبت به تجدیدنظر 

در نرخ سود بازرگانی اقدام کند.
 همچنین با نظر نمایندگان مجلس عبارت "موزه های دفاع مقدس" به بند الحاقی 13 اضافه 

شد که متن اصاح شده این بند الحاقی بدین شرح است؛
بر اساس این بند رده های بسیج )پایگاه ها و حوزه ها( و موزه های دفاع مقدس از پرداخت 

حق انشعاب آب و فاضاب، برق، گاز و عوارض شهرداری معاف هستند.

مجلس با واردات خودرو از مناطق آزاد 
مخالفت کرد

با رای نمایندگان؛

بدینوسیله به تجویز ماده 35 الیحه اصالیح قانون تجارت 
کت دوستداران آینده ساز  م �ش به اطالع کلیه سهامداران مح�ت
میل  شناسه  و   13842 ثبت  شماره  به  عام(  )سهایم  کیش 
14008357690 یم رساند مهلت پرداخت البا�ت مبلغ سهام 
سهامداران  تعهد  در  که  باقیمانده   )%65( شده  خریداری 
یم باشد نهایتا تا تاریــــخ 1400/01/15 یم باشد. لذا مقت�ض 
است سهامدارا�ض که تا کنون نسبت به اجرای تعهد پرداخت 
اقدام  کت  به حساب �ش قیمت سهام خریداری شده  البا�ت 
نکرده اند ظرف مهلت یاد شده با دریافت شماره حساب از 
نسبت  تلفن07644467577  شماره  به  کت  �ش مایل  امور 
به پرداخت مایل خود اقدام نمایند. بدییه است با انقضای 
کت مطابق مقررات قانو�ض در این خصوص  مهلت یاد شده �ش

اقدام خواهد نمود. 

اطالعـیه

      شرکت دوستداران آینده ساز کیش
 )سهامی عام(

       اقتصاد کیش -  با هدف ساماندهی و رفع نواقص تابلوهای شهری و تسهیل 
دسترسی به مسیرها ، 150مورد طرح ساماندهی و نصب تابلوی جدید در بلوارهای 

شهری کیش انجام شد. 
به گزارش اقتصاد کیش، غفار آقازاده سرپرست معاونت فنی و عمرانی این شرکت از 
ساماندهی و نصب تعداد 150 تابلوی جدید در بلوارهای شهری با هدف رفع نواقص 
و تسهیل دسترسی شهروندان وگردشگران به معابر و بلوارها در سطح جزیره خبر داد.

آقازاده افزود: با توجه به اینکه وجود تابلوهای شناسه  شهری، تردد و انتخاب مسیر 
را برای وسایل نقلیه و عابران تسهیل می کند، پس از شناسایی نواقص و نیاز بلوارها، 
شرکت عمران، آب و خدمات کیش اقدام به نصب و اصاح تابلوهای برخی بلوارها 

مانند بلواریران، بلوار شهدای گمنام، بلوار نوبنیاد ، بلوار ساحل و ..... نمود.
وی تصریح کرد: رفع نواقص تابلوها براساس جانمایی بهینه انجام گرفته است که در 

این راستا تعداد 150 عدد تابلو ساخت، نصب و ساماندهی شدند.
گفتنی است طرح توسعه ، بهسازی و ساماندهی شهری جزیره کیش درهمه حوزه های 
شهری وزیربنایی به همت شرکت عمران، آب وخدمات کیش در دست اجرا است.

نصب ۱۵۰ تابلو راهنمای جدید
 در بلوارهای کیش

       اقتصاد کیش -  اولین مرحله تزریق واکسن کرونا به کارکنان بهداشت و درمان 
جزیره کیش آغاز شد.

عصر روز گذشته  با تزریق واکسن کرونا به رئیس مرکز توسعه سامت کیش تزریق 
واکسن کرونا به کادر بهداشت و درمان جزیره کیش آغاز شد.

در مرحله نخست این طرح در استان هرمزگان 80 دوز واکسن در بندرعباس و میناب 
به کادر درمان تزریق شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در مرحله دوم این طرح، دو 
هزار و 200 نفر در استان علیه بیماری کرونا واکسینه می شوند.

دکتر محمود حســین پور افزود: عاوه بر کادر بهداشــت و درمان، نیرو های مرکز 
فوریت های پزشکی، ایثارگران و سالمندان زیر پوشش بهزیستی، بهورزان، کارکنان 
شاغل در مراکز 16 ساعته و کارشناسان بهداشت محیط ناظر بر دفن اجساد، واکسن 

دریافت می کنند.

آغاز تزریق واکسن کرونا
 در جزیره کیش

به همت هیئت ورزش های بومی محلی منطقه آزاد کیش
 و با همکاری موسسه ورزش کیش برگزار شد ؛

       اقتصاد کیش -  دبیر هشتمین جشن عکس هرمزگان گفت: مهلت ارسال آثار به 
دبیرخانه هشتمین جشن عکس هرمزگان30بهمن به پایان رسید و 615 اثر راهی مرحله 

داوری شد. 
حسام الدین انصاریان افزود:61عکاس از سراسر استان در سه بخش آزاد ، کرونا و استعداد 

جوان )عکاسان زیر 20سال( در این جشنواره شرکت کرده اند.
رییس انجمن عکس هرمزگان اضافه کرد: این جشــنواره به دلیل شــرایط ویژه کرونا 
نمایشگاه نخواهد داشت و آثار راه یافته در قالب نمایشگاه مجازی در سایت و اینستاگرام 
انجمن به نمایش در خواهد آمد. وی یادآور شد: داوری آثار این جشن را "حسام الدین 

رضایی"، "سید محمد فاطمی"  و "آی تای شکیبافر" بر عهده دارند.
به گفته انصاریان، تعداد آثار رسیده به جشنواره حدود 25درصد بیشتر از آثار هفتمین جشن 
عکس هرمزگان است و افزوده شدن بخش ویژه کرونا از دیگر ویژگی های این دوره از 

جشن عکس هرمزگان است.
رییس انجمن عکس هرمزگان خاطرنشان شد: آثار راه یافته به جشنواره پانزدهم اسفند و 

برگزیدگان بیستم اسفند اعام خواهند شد.
دبیر هشتمین جشن عکس هرمزگان اضافه کرد: در هر یک از بخش های آزاد و کرونا سه 
نفر بدون رتبه بندی اول تا سوم به عنوان برگزیده معرفی خواهند شد و بخش استعداد 
جوان نیز یک برگزیده خواهد داشت که برای هر یک از برگزیدگان،  20میلیون ریال 

جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.

۶۱۵ اثر به دبیرخانه  جشن عکس 
هرمزگان رسید


