شیخ یعقوب شمس؛ امام جمعه
اهل سنت جزیره کیش:

مناطق آزاد
کشور بر اساس
قانون خودش ،
اداره شود

روزانهم استانی
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صفحه 1

یکشنبه  18مهر  3 ،1400ربیع االول  10 ، 1443اکتبر ، 2021شماره  1210( 3826دوره جدید) 12-صفحه

قیمت5000:تومان

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد:

امارات کمبودها را آشکار کرد؛

قلب تیم ملی خوب نمیزند!
۩

۩

تحقق امنیت پایدار فقط با مشارکت مردم

سایتwww.eghtesad-kish.ir :

صفحه 10

صفحه 2

ا ّنا هلل و ا ّنا الیه راجعون

جناب آقای محسن روزبهانی
جناب آقای مهدی روزبهانی
مدیرعامل شرکت عمران ،آب و خدمات کیش عنوان کرد:

رییس کل دادگستری هرمزگان :

تقویت زیر ساخت ها و امکانات رفاهی
باغو زمینه ساز توسعه بومگردی

اقتصادی بههرمزگانمنتقلشد

۩

۩

صفحه 2

شیخ یعقوب شمس؛ امام جمعه اهل سنت جزیره کیش:

مناطق آزاد کشور بر اساس قانون خودش  ،اداره شود

اقتصاد کیش  -اگر جزیره کیش
منطقه آزاد است ،شرایط و قانون
منطقه آزاد مشخص است؛ اجازه
دهید همان قانون که در ابتدای
تشکیل مناطق آزاد مصوب شد
اعمال گردد .اگر قرار باشد قوانین
مناطق آزاد با سرزمین اصلی فرقی
نداشته باشد؛ پس فلسفه مناطق
آزاد چیست؟!
این موضوع بخشی از اظهارات
شیخ یعقوب شمس؛ امام جمعه
اهل سنت جزیره کیش در خطبه
های نماز جمعه هفته گذشته بود
که با حضور دکتر آهنگران مدیر
عامل سازمان منطقه آزاد کیش
برگزار شد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد
کیش ،شیخ یعقوب شمس؛ امام
جمعه اهل سنت جزیره کیش در
خطبههای نماز جمعه کیش گفت:
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عمدتا
در مناطق مرزی برای انجام امور
تجاری و فعالیت های اقتصادی و
سرمایه گذاری در نظر گرفته شده
اند و برای تسهیل امور از یکسری
قوانین مخصوص به خود بهره
می برند .امام جمعه اهل سنت
جزیره کیش ادامه داد :برای این
مناطق برخی قوانین خاص گمرکی

وسرمایه گذاری و  ...شرایط و
امتیازات ویژه ای نسبت به سرزمین
اصلی تعریف شده است .مزایای
خوبی هم در قانون برای تجارت
سرمایه گذاران در نظر گرفته شده
است که جزیره کیش تا به امروز از
نظر عملکرد سرآمد این مناطق بوده
است و باعث رونق کسب و کار
و تجارت در این منطقه و مناطق
همجوار شده است  .شیح یعقوب
شمس با بیان اینکه وجود منطقه
آزاد با در نظر گرفتن شرایط ویژه
 ،نداشتن برخی از بروکراسیهای
اداری ،معافیتهای مالیاتی ،
تسهیالت صادرات و واردات ،
شرایط بهتر برای جذب سرمایه
گذار خارجی و بخشودگی سود
و عوارض گمرکی باعث شده کار
و تجارت به شکل بهتری انجام
شود گفت :این سهولت ها توانسته
است مزایای زیادی برای اقتصاد
کشور ایجاد کند.
امام جمعه اهل سنت کیش گفت:
کسب درآمدهای ارزی؛ تقویت و
توسعه تجارت بین الملل ،ایجاد
فرصت های شغلی مناسب و ..
از دیگر مزایای مناطق آزاد است و
این مزایا عمدتا در گذشته وجود
داشته و بتدریج در حال کمرنگ

شدن است.
وی افزود :جزیره کیش از دیرباز
مکانی برای مراودات تجاری بین
کشورهای حاشیه خلیج فارس
بوده و برای مثال صید مروارید در
این جزیره رواج داشته است و در
گذشته های دور کیش با بسیاری
از کشورها مراودات تجاری داشته
است اما امروز اوضاع تجاری
کیش مانند گذشته نیست و
متاسفانه قوانین تسهیل گر یکی
یکی در حال حذف از این منطقه
هستند.
حاج یعقوب شمس افزود :اگر
جزیره کیش منطقه آزاد است،
شرایط منطقه آزاد مشخص است،
اجازه دهید همان قانون که در
ابتدای تشکیل مناطق آزاد مصوب

شد اعمال گردد .اما اگر قرار باشد
قوانین مناطق آزاد با سرزمین اصلی
فرقی نداشته باشد دیگر نام مناطق
آزاد برای چیست؟ !
امام جمعه اهل سنت کیش با بیان
اینکه خواسته همه ما از مسئوالن
رده باالی کشور و دولت این است
که بگذارید مناطق آزاد بر اساس
قانون ،خودش اداره شود افزود :
معتقدم حتی در حوزه هایی نیاز
به بازنگری در قوانین احساس می
شود البته برای اعطاءتسهیالت
بیشتر به فعالین این مناطق و نه
محدود کردن آنها .چرا که سرمایه
گذاری که بر اساس قانون مناطق
آزاد در اینجا سرمایه گذاری کرده
است حق دارد از مزایای آن استفاده
کند و باید تکلیف خود را بداند.
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پروندهمالیاتی ۱۶شرکتوبنگاهبزرگ

مزایده سراسری امالک
و مستغالت موسسه نور
صفحه 5

با تأســف و تأثر فــراوان مصیبت وارده درگذشــت
خواهرزاده گرامیتان را صمیمانه تسلیت عرض نموده،
از درگاه خداوند متعال برای آن شادروان مغفرت و برای
شما بزرگواران ،خانواده محترم و سایر بازماندگان صبر
و شکیبایی مسئلت داریم .

تیام رایان کیش  -سیروس نامور

