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حجت االسالم احمد حسن زاده امام جمعه کیش:

عدم ثبات مدیریت لطمات زیادی 
به کیش زده است 

اقتصاد کیش-   رییس هیات مدیره جامعه هتلداران کیش گفت: با توجه به تغییر رویه 
دولت برای توسعه پایدار کشور انتظار می رود قوه مجریه گردشگری را به عنوان یک 

صنعت اشتغالزا، کارآفرین و زود بازه بپذیرد.
مســیح اهلل صفا با اشــاره به سفر پیش روی رییس جمهوری و هیات دولت به استان 
هرمزگان و مطالبات از آنها اظهار داشت: هم اکنون امیدهای فراوانی به دولت سیزدهم 
بسته شده و مهمترین در خواست فعاالن گردشگری برای اعتالی این صنف پذیرشت 

این فعالیت به عنوان یک صنعت است.
وی اضافه کرد: گردشگری صنعتی است که می تواند بعد از نفت، گاز و پتروشیمی 
و یا حتی در جوار این فعالیت ها، اشتغالزا، کار آفرین و زود  بازده و بازوی اقتصادی 

قوی هم برای دولت باشد.
صفا با بیان اینکه می توان با بها دادن به این صنعت مفرح می توان بیکاری جوانان به 
عنوان بزرگترین معضل دولت را حل کرد یادآور شــد: کیش به عنوان نقطه ای ایران 
اسالمی و یک منطقه آزاد تجاری با محوریت گردشگری می تواند سهم بزرگی را در 
رفع مشکالت بیکاری و ارز آوری کشور به واسطه جذب توریسم بین الملل ایفا کند.

رایزن های فرهنگی سفارت خانه ها نخستین گام در توسعه صنعت گردشگری
وی افزود: برای اعتالی صنعت گردشگری در کشور به ویژه کیش به عنوان یکی از 
سه نقطه پر اکسیژن جهان دولت و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
این پتانسیل ها را از طریق رایزن های فرهنگی سفارت خانه های مستقر در تهران برای 

جذب گردشگران جهان از جمله کشورهای اسالمی تبلیغ کند.
گردشگری خارجی مورد توجه قرار بگیرد

رییس هیات مدیره جامعه هتلداران کیش یادآور شد: هم اکنون در این جزیره ۵۰ هتل با 
ظرفیت پنج هزار اتاق و ۱۶ هزار تخت در دست بهره برداری و ۶۰ هتل در حال احداث 
وجود دارد که با اتمام طرح های نیه تمام ظرفیت پذیرش مسافران  در هتل ها با ۲ برابر 

افزایش به ۴۰ هزار نفر می رسد.
وی افزود: در کنار سایر زیرساخت های گردشگری از جمله رستوران و پذیرایی ها، 
تفریحات و سرگرمی های دریایی و آبی می توان گفت که اکنون ۵۵ درصد پتانسیل های 

کیش برای گردشگری در نظر گرفته شده است.
صفا گفت: این سهم تا ۸۰ درصد قابل افزایش بوده اما الزمه ان تامین زیرساخت های 
مورد نیاز گردشگران داخلی و خارجی است که انتظار می رود دولت سیزدهم با اولویت 
قرار دادن این بخش و توجه به آزادی های مشروع توریسم خارجی موجبات اعتالی 

این صنعت را فراهم کند.
وی اظهار داشت: تا زمانی که گردشگر خارجی به جزیره کیش وارد نشود نمی توان 
انتظار ایجاد ارزش افزوده صنعت توریست را داشت که تحقق این مساله نیز نیازمند 
ایجاد زیرســاخت های مالی بین المللی از جمله امکان استفاده از ویزاکارت و مستر 

کارت برای گردشگران است.
اتاق فکر اجرای قانون چگونگی مدیریت مناطق آزاد تشکیل شود

رییس هیات مدیره جامعه هتلداران کیش گفت:  انتظار می رود دولت ســیزدهم با 
محوریت شــورایعالی مناطــق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی برای اســتفاده از تمام 
ظرفیت های قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تشکیل دهد تا از تمام ظرفیت این قانون 

استفاده شود.
وی با اشــاره به اینکه در ســه دهه از عمر اجرای این قانون ۷۰ درصد آن مغفول مانده 
است افزود: در دولت بحثی مبنی بر تعویض و اصالح این قانون وجود داشت اما بخش 
خصوصی فعال در منطقه آزاد کیش معتقدند نیازی به این کار نیست بلکه با اجرای کامل 

آن می توان به تمام اهداف قانون دست یافت.
نبود ثبات مدیریتی پاشنه آشیل توسعه منطقه آزاد کیش

صفا با بیان اینکه ثبات مدیریتی یکی از چالش های این منطقه و نقاط مغفول مانده بر 
اســاس قانون است یاد آور شد: سرمایه گذاران بخش خصوصی در دولت های نهم 
و دهم خســارت های زیادی را به علت تغییرات متعدد مدیرعامل منطقه آزاد کیش 

متحمل شدند.
وی اضافه کرد: تغییر و تحول مدیران مهمترین حق دولت و دستگاه های دولتی است اما 
انتظار داریم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در دولت سیزدهم فردی انتخاب شود 
که مدیری قدرتمند و مقتدر باشد تا بتواند از حقوق بخش خصوصی به عنوان شاکله 

اقتصاد این منطقه تمام و کمال دفاع کند.
صفا همچنین انتظار می رود دولت از صدور بخشنامه های مختلف و دستورالعمل های 
دست و پاگیر سرمایه گذاران و تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد در راستای 

تحقق اهداف قانونی این مناطق جلوگیری به عمل بیاورد.
پرداخت تســهیالت ارزان قیمت با اقســاط بلند مدت به سازندگان هتل ها، تسهیل 
واگذاری مجوزهای ســاخت و فعالیت، اعطای زمیــن با نرخ پایین به هتل از دیگر 
پیشنهاداتی بود که رییس هیات مدیره جامعه هتلداران کیش برای برون رفت صنعت 

گردشگری کشور از چالش ها و افزایش قدرت رقابتی ان با سایر کشورها ارایه داد.
در جزیره کیش عالوه بر ۵۰ هتل فعال و ۶۰ هتل در حال احداث، حدود بیش از ۱۰ بازار 
بزرگ )مال(، ۳۵۰ رستوران و مرکز پذیرایی، ۳۱ کلوپ دریایی، ۲۰ موسسه تفریحی 
و گردشگری، ۱۵۰ آژانس مسافرتی و گردشگری دارد که این پتانسیل ها باعث شده 
۸۰ درصد اقتصاد این جزیره با محوریت گردشگری و با اشتغال مستقیم هفت هزار 

نفری همراه باشد.

به گزارش اقتصاد کیش حجت االسالم احمد حسن 
زاده روز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به سفر 
پیش روی حجه االســالم رییسی و هیات دولت به 
استان هرمزگان اظهار داشت:تامین مسکن از مهمترین 
نیازهــای مردم این جزیره اســت و با توجه به اینکه 
مسکن مهر و اقدام ملی در دولت های قبلی در کیش 
اجرا نشــد هم اکنون ساکنان این منطقه با مشکالت 

عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند.
وی افزود: بسیاری از کیشوندان مهاجرانی هستند که 
از اقصی نقاط کشور به این جزیره نقل مکان کرده اند 
و با توجه عدم همخوانی درآمد و هزینه، تامین مسکن 

برای آنها بسیار سخت است.
حجت االسالم حسن زاده با بیان اینکه انتظار می رود 
دولت سیزدهم با اعطای سهمیه مناسب از طرح مسکن 
به این جزیره از اقشــار کم درآمد جزیره و بومیان آن 
برای خانه دار شدن آنان حمایت کند اضافه کرد: الزم 
است در این راستا طرحی جامع در حوزه مسکن تهیه 

و به سرعت نیز اجرایی شود.
امام جمعه کیش یادآور شد: با توجه به اینکه طرح های 
مســکن در دولت های قبل کلنگ زنی شد ولی هیچ 
اثری اجرایی شدن آنها نبود به همین دلیل الزم است 
دولت سیزدهم برای ترمیم این گسست اعتماد فاصله 

بین کلنگ زنی و اجرایی شدن طرح را به کمترین زمان 
ممکن کاهش دهد تا امید مردم نسبت به نظام و دولت 

جمهوری اسالمی باقی بماند.
وضعیت  حوزه درمان خوب نیست

حجت االســالم حســن زاده با اشــاره بــه کمبود 
زیرســاخت ها و خدمات درمانــی در جزیره کیش 
یادآور شــد: وضعیت  حوزه درمــان جزیره خوب 
نبوده و دولت سیزدهم می تواند با توجه به این مقوله 
از طریق راهکارهــای قانونی در مناطق آزاد تجاری 

زیرساخت های درمانی جزیره را بهبود ببخشد.
وی با قدردانــی از زحمات کادر درمان کیش گفت: 
تکمیل طــرح تورســیم درمانی، رفــع معضالت 
بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی نیمه تمام بخش خصوصی، 
راه اندازی بیمه ســالمت، احداث کلینیک تخصصی 
تامین اجتماعی از جمله انتظارات کیشوندان در حوزه 

درمان است.
استقالل آموزش و پرورش و توسعه زیرساخت 

آموزشی
امام جمعه کیش گفت: زیرســاخت های آموزشی از 
شاخص پایین تری نسبت به میانگین کشور برخوردار 
بوده که رفع این معضالت نیازمند توجه جدی آموزش 

و پرورش برای ساخت و توسعه مدارس است.

وی اضافه کرد: در این راســتا انتظــار می رود برای 
وحــدت رویه با توجه به قانون چگونگی مناطق آزاد 
تجاری، آموزش و پرورش جزیره به صورت اداره ای 
مســتقل از استان و زیر نظر وزارتخانه مدیریت شود 
تا با قدرت مانور بیشــتر بتوان نســبت به اصالح این 

زیرساخت ها اقدام کرد.
حجت االسالم حسن زاده یادآور شد: با توجه به اینکه 
هم اکنون تعادل بین ظرفیت تولید و مصرف آب و برق 
کیش به علت توسعه نیافتن ظرفیت تولید با نیاز آینده 
نزدیک جزیره در حال به هم خوردن است انتظار می 
رود هیات دولت به واسطه دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد تجاری تکلیف اداره آب و برق جزیره را با هدف 

در اولویت قرار گرفتن نیاز کیشوندان روشن کند.
وی افزود: در دولت های گذشــته شــبکه آب و برق 
را در راســتای خصوصی سازی به بخش خصوصی 
واگذار شــده و اکنون این شــرکت نه تنها اولویت را 
به نفع کیشوندان نگذاشته بلکه حداقل ذخیره میزان 
تولید این خدمات به کمتر از یک هفته رسیده و کیش 

برای توسعه پایدار نیازمند افزایش این ذخیره است.
امیدواری مردم حفظ شود

کیش به عنوان دروازه واردات و صادرات کشور و تنها 
منطقه آزادی با ۱۰۰ درصد وسعت بوده و برای توسعه 
و نقش آفرینی در عرصه اقتصادی نیازمند توجه تمام 

قوای کشور است.
وی بــا بیان اینکه معتقدم این جزیره در برنامه ریزی 
توســعه کشور باید به صورت ویژه دیده شود اضافه 
کرد: در چند ســال گذشــته به علت تسری قوانین 
ســرزمین اصلی به این منطقه خللی در اجرای قانون 
مدیریت مناطق آزاد وارد شده است که انتظار می رود 
برای رفع این مشکالت آیت اهلل رییسی خود به کیش 

سفر کند.
امام جمعه کیش یادآور شــد: با روی کار آمدن دولت 
سیزدهم مردم امید واری های فراوانی به آن بسته اند 
و این مســاله نیز در این جزیره با توجه نتایج انتخاب 
آنان در خرداد ۱۴۰۰ صدق می کند و کیشوندان انتظار 
دارند در زمان ماموریت حجه االسالم  رییسی به عنوان 

رییس جمهوری شاهد تحوالت مختلف باشند

    اقتصاد کیش-  امام جمعه کیش گفت: توسعه زیرساخت های مختلف از جمله بخش مذهبی، آموزشی، درمانی، آب، برق و مسکن 
متناسب با پیشرفت اقتصادی جزیره مهمترین مطالبه کیشوندان از دولت سیزدهم است

 توسعه زیرساخت های کیش مورد مطالبه 
مردم است 

نگاه ما به دوچرخه سواری عالوه برتوسعه  
ورزش  ، بُعد  گردشگری آن  است 

اقتصاد کیش-  مهرداد تاوتلی رئیس هیئت دوچرخه سواری منطقه آزاد کیش  گفت: 
نگاه من به دوچرخه سواری اول به عنوان یک ورزش همگانی و بعد به عنوان یک 
مکمل گردشــگری خواهد بود. وی سه رسالت هیئت دوچرخه سواری را ترویج 
فرهنگ دوچرخه سواری در جزیره، آموزش و کشف استعدادها  و حضور موثر تیم 

های جزیره کیش در مسابقات مختلف دانست.
مهرداد تاوتلی؛ رئیس هیئت دوچرخه سواری کیش در گفت و گوی اختصاصی با 
خبرنگار اقتصاد کیش در خصوص  اردوی تدارکاتی تیم های ملی استقامت و نیمه 
اســتقامت دوچرخه سواري بانوان و آقایان به منظور حضور در مسابقات قهرمانی 
آسیا و بازی های آسیایی در جزیره کیش افزود: این اردو از ۲۰ دی ماه تا ۴ بهمن ماه 

به مدت دو هفته در جزیره کیش برقرار خواهد بود.  
رئیس هیئت دوچرخه ســواری منطقه آزاد کیش گفت :  یازده دوچرخه ســوار از 
استان های آذربایجان شرقی، تهران، اصفهان، قزوین و زنجان در بخش آقایان و ۱۰ 
دوچرخه سوار نیز از استان های فارس، همدان، خوزستان، آذربایجان شرقی، تهران، 

قم و اصفهان در بخش بانوان در این اردو حضور دارند.
تاوتلی با بیان اینکه پتانسیل ها، امکانات و زیر ساخت های خوبی خصوصا در این 
فصل برای ترویج ورزش و فرهنگ دوچرخه سواری در کیش وجود دارد، گفت: 
فرهنگ باالی کیشوندان در رانندگی و خلوتی مسیرها برای دوچرخه سواران تیم 
ملــی از جمله مزایایی اســت که می توانند به راحتــی و آرامش در جزیره کیش به 

تمرین بپردازند. 
رئیس هیئت دوچرخه سواری منطقه آزاد کیش افزود: عالوه بر این وجود پتانسیل های 
ویژه ای چون سالن بدنسازی، استخر و سایر امکانات رفاهی، اقامتی و هتلی نیز جزیره 
کیش را از نظر پذیرایی از ورزشکاران ممتاز می کند. وجود مجموعه این امتیازات 
فدراســیون دوچرخه ســواری را بر آن داشت که کیش را به عنوان میزبان اردوهای 
تدارکاتی معرفی نمایند و برای ما هم افتخاری است که هم در بحث میزبانی کمک 

کنیم و هم در مسیر قهرمانی این عزیزان سهمی داشته باشیم. 
تاوتلی که کمتر از دو ماه است ریاست هیئت دوچرخه سواری منطقه آزاد کیش را بر 
عهده گرفته است گفت: برنامه های خوبی را برای توسعه این ورزش  تدارک دیده 
ایم و با توجه به اینکه مهمترین رکن فعالیت ها در حیطه گردشگری است نگاه من 
به دوچرخه ســواری اول به عنوان یک ورزش همگانی و بعد به عنوان یک مکمل 

گردشگری خواهد بود.
تاوتلی با اشــاره به برگزاری یکی از بزرگترین رویدادهای گردشگری دنیا با محور 
دوچرخه سواری گفت: همانطور که می دانید یکی از مسابقات بزرگ دنیا و رویداد 
گردشگری مهم درکشور فرانسه "توردو فرانس" است که در واقع هدف عمده از 
برگزاری آن معرفی جاذبه های گردشــگری کشــور فرانسه است. با نگاهی به این 
رویداد می بینید که در کنار دوچرخه ســواری ورزشکاران، مسیرهای زیبا و جاذبه 
های گردشگری در کشور فرانسه به نمایش در می آید و بسیار مورد توجه گردشگران 
قرار می گیرد . ما در جزیره کیش هم بواسطه پتانسیل های خوب گردشگری در نظر 
داریم با برگزاری مسابقات دوچرخه سواری بتوانیم جاذبه های جزیره را به نمایش 
بگذاریم و تبلیغاتی هم برای کیش خواهد شد. رئیس هیئت دوچرخه سواری منطقه 
آزاد کیش گفت: برای اجرا شده این برنامه ها ترکیب اعضای هیئت رئیسه و گارگروه 
ها به نوعی چیده شد که هم از قهرمانان و پیشکسوتان دوچرخه سواری و هم از حوزه 
های مختلف مربیگری، کشف استعداد و حیطه های اقتصادی بتوانیم با نگاهی همه 

جانبه از پتانسیل دوچرخه سواری در جزیره کیش استفاده کنیم.
وی ســه رسالت هیئت دوچرخه ســواری را ترویج فرهنگ دوچرخه سواری در 
جزیره، آموزش و کشف استعداد و حضور تیم های جزیره کیش در مسابقات مختلف 
دانســت و گفت: در اولین دوره لیگ کشــور شرکت کردیم و توانستیم به مقام دوم 
گروهی دست پیدا کنیم و در انفرادی هم آقای زینعلی به مقام اول رسید. پرداختن به 
برنامه های فرهنگی مثل تجلیل از کادر درمان توسط گروههای دوچرخه سواری و 
برنامه هایی از این دست نیز از اولویت های برنامه های فرهنگی در هیئت دوچرخه 
ســواری جزیره کیش خواهد بود و برنامه های خوبی هم در حوزه زیر ســاخت ها 

در دست انجام است.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: هیئت دوچرخه سواری کیش با حمایت فدراسیون 

دوچرخه سواری و سازمان منطقه آزاد کیش تبدیل به هیئتی قدرتمند شود.  

رییس جامعه هتلداران کیش:رئیس هیئت دوچرخه سواری منطقه آزاد  کیش :

داوري نهایي دومین دوره  مسابقات 
موت کورت مناطق آزاد 

اقتصاد کیش-    داوری نهایی دومین دوره  مسابقات موت کورت مناطق آزاد چهارم 
و پنجم بهمن برگزار خواهد شد.

به گزارش اقتصاد کیش، دبیر علمی مسابقات موت کورت حقوق مناطق آزاد، گفت: ۸ 
تیم برتر براساس نظر هیات داوران به مرحله شفاهی راه پیدا کرده اند و در این مرحله 

با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
سحر ناصر بخت با اشاره به اینکه این مسابقات با حضور اساتید، قضات و وکالی پایه 
یک دادگستری برگزار می شود، افزود: دومین دوره  مسابقات موت کورت مناطق آزاد 

با محوریت داوری در دعاوی خانواده برگزار می شود.
دکتري حقوق افزود: در این دوره از مسابقات سحر ناصر بخت به عنوان دبیر علمی، 
علی رودباری دبیر اجرایی و مهدیه پورعلی دبیر هماهنگی و محمد هادی شــیرزاده 

مسول برگزاری دومین دوره مسابقات موت کورت حقوق مناطق آزاد حضور دارند.
دومین دوره مســابقات موت کورت حقوق مناطق آزاد، با همکاری موسسه حقوقی 
و داوری بین المللی عدالت ناصری کیش، دانشگاه عالمه طباطبایی و انجمن حقوقی 
خانواده دانشگاه عالمه طباطبایی، اداره امور بانوان منطقه آزاد کیش و پردیس نوآوری 

قوه قضاییه برگزار می شود.

فوت راکبان 
موتورشارژی درسانحه 

رانندگی  کیش 

اقتصاد کیش-  رئیس پلیس راهور کیش از فوت دو راکب 
موتور شارژی در سانحه رانندگی در کیش خبر داد.

به گزارش اقتصاد کیش، سرهنگ مهدی توانگر در گفتگوي 
اختصاصي، افزود: این ســانحه رانندگی ساعت ۲۰ و سی 

دقیقه حدفاصل میدان الوان به الرک رخ داد.
وی افزود: در این سانحه دو راکب موتورشارژی جان خود 

را از دســت دادند و خودروی تاکسی نیز دچار خسارت 
مالی شد.

سرهنگ توانگر گفت: جان باختگان یک هموطن ۵۱ ساله 
و یک تبعه افغان ۵۰ ساله بودند.

رئیس پلیس راهور کیش گفت: علت این سانحه رانندگی 
در دست بررسی است.

برگزاری دوره توانمندسازی مربیان 
پرورشی و مشاوران آموزش و پرورش کیش 
اقتصاد کیش-   دوره توانمندســازی مربیان پرورشی، مشاوران و مراقبان سالمت 
آموزش و پرورش با محور شناخت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزارشد.
به گزارش اقتصاد  کیش، در این نشست که با محوریت شناخت آسیب های اجتماعی 
برگزار شد، شرکت کنندگان، راهکار های مناسب در راستای پیشگیری از وقوع جرم 
و ناهنجاری ها اجتماعی درمیان جوانان و جوانان را ارائه وبر هم افزایی و تعامل هرچه 

بیشتر خانواده ها با پلیس، آموزش و پرورش و بهزیستی تاکید کردند.
معاون فرهنگی اجتماعی نیروی انتظامی ویژه کیش در این نشست با اشاره به جمعیت 
۴۰ هزار نفری ساکنان کیش گفت: در حال حاضر بیش از ۸ هزارو پانصد دانش آموز 
در کیش تحصیل می کنند و این تعداد بعالوه خانواده های آنان ۶۵ درصد جمعیت 

ساکن کیش را تشکیل می دهند.
سرگرد زنگانه، اعتیاد، افسردگی، عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سرقت و 
کالهبرداری های مجازی و حقیقی را عمده آسیب های اجتماعی نوجوانان و جوانان 

در کیش برشمرد.
وی افزود: افزایش تعامل و همکاری های پلیس و آموزش و پرورش می تواند نقش 

تاثیر گذاری در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و کاهش آمار جرایم، ایفا کند.
سرگرد زنگانه همچنین از آمادگی کامل پلیس های تخصصی، مبارزه با مواد مخدر، 
پیشــگیری و پلیس فتا در راســتای بهره گیری از ظرفیت های پلیس در این حوزه 

تاکید کرد.
رئیس اداره آموزش و پرورش کیش نیز در این نشست آسیب های اجتماعی حوزه 

جوانان و نوجوانان را حاصل بی توجهی به هنجار های اجتماعی عنوان کرد.
پرویز حیدری راد گفت: در دنیای امروز ســرعت باالی انتقال اطالعات در برخی 

موارد پیامد های منفی و ناهنجاری هایی را به همراه داشته است.
وی با بیان اینکه تعامل سازنده نیروی انتظامی با آموزش و پرورش همراه نقش تاثیر 
گذاری در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و پیش برد اهداف آموزش وپرورش 

داشته است بر افزایش همکاری های دوسویه تاکید کرد.
این دوره تخصصی یک روزه با حضور ۳۵ نفر از معلمان حوزه آسیب های اجتماعی 
با مشــارکت بهزیســتی، آموزش و پرورش و پلیس در محل ســالن رازی مرکز 

همایش های بین المللی برگزارشد.

دبیر علمی مسابقات موت کورت حقوق مناطق آزاد،  اعالم کرد:

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی  خبر داد:

کمیسیون اقتصادی، مناطق آزاد را از مالیات بر عایدی 
سرمایه مستثنی کرد

اقتصاد کیش-  سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی گفت که کمیسیون اقتصادی مصوب 
کرد که در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، مناطق آزاد و 

ویژه مستثنی شوند. 
غالمرضــا مرحبــا در توضیــح جلســه دیــروز  
کمیسیون اقتصادی گفت: در این جلسه الیحه اصالح 
قانــون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مورد بررســی قرار 

گرفت.
وی افزود:  ما در فرآیند قانون گذاری مشــورت های 
مســتمری را با  شورای نگهبان داریم تا اگر در فرآیند 
قانون گذاری ایرادی وجود دارد در همان مراحل اولیه 
تدویــن قانون اصالح شــود. این هماهنگی در مورد 
این الیحه وجود داشــت و شورای نگهبان در ارتباط 
با بخشی از الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز نقطه نظراتی داشت که در هماهنگی با حقوقدانان 
و فقها و همچنین با مرکز پژوهش های شورای نگهبان 
ایــرادات وارده بــه الیحه مرتفع شــد و در نهایت به 

تصویب کمیسیون رسید.

ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس همچنین 
گفت: در بحث مالیات بر عایدی سرمایه مقرر شد که 
مناطق آزاد و ویژه مستثنی شود که به تصویب اعضای 

کمیسیون رسید.
وی افــزود: همچنیــن آقای بذربــاش رئیس دیوان 

محاســبات به همراه همکارانش در جلســه امروز 
کمیسیون حضور داشــتند و ضمن ارائه گزارشی از 
تفریغ بودجه ۱۴۰۰، آســیب شناسی از بودجه داشته 
و پیشنهاداتی در رابطه با لزوم اعمال برخی اصالحات 

در بودجه ۱۴۰۱ ارائه کرد.


