
 97از اقدامات مهم اتاق خرمشهر در سال  یکی یاتیرفع معضالت مال

 یفعاالن اقتصاد یاتیمشکل مال نیمناطق آزاد اول نیدرست قوان ی: عدم اجرایمانیسل طاهر

 

منطقه عدم  یبازرگانان و فعاالن اقتصاد یاتیمشکالت مال یاصل لینمود: دل انیخرمشهر ب یدار اتاق بازرگان خزانه

 یفعال در بندر و گمرک منطقه م یخصوص یشرکت ها یآزاد توسط برخمناطق  یاتیمال نیقوان حیصح یاجرا

 .باشد

پر رنگ تر بوده، اقدامات  یبخش خثوص اریو  یحام گاهیافزود: هر زمان که حضور دولت در جا یمانیسل طاهر

فعاالن  یاتیو خارجه، حل معضالت مال یداخل ی.رفع مشکالت اقتصاد ،یقانون راداتیدر رفع ا زین یموثرتر

 .میرا شاهد بوده ا یرانیا دکنندگانیمحصوالت صادرات محور تول هیمواد اول هیته طیو بهبود شرا یاقتصاد

گونه مناطق از  نیا یاقتصاد یها تیفعال هیمناطق آزاد کشور کل 13کرد: با توجه به قانون ماده   حیتصر شانیا

باشند. اما درعمل و در مرحله اجرا  یمعاف م اتیسال از پرداخت عوارض و مال 20و به مدت  بیزمان تصو

 .میقانون در چند مورد بوده ا نیشاهد نقض ا

 :در منطقه آزاد اروند شامل اتیمال تیموارد نقض قانون معاف نیادامه داد: مهم تر یمانیسل

جرائم  لیو تحم 95تا  1390 یو مناسب در سال ها یقبل یبدون اطالع رسان یمعامالت فصل169ماده  یاجرا _

 منطقه نیا یبه فعاالن اقتصاد یاتیمال نیسنگ

 در قبوض برق، آب ،  گاز و یکشاورز یو فعاالن عرصه ها دکنندگانیدرصد ارزش افزوده از تول 9 افتیدر _

... 

 یمحصوالت کشاورز یدیتول یاز شرکت ها یصنعت یتعرفه ها افتیدر _

 .بوده است یپرور یآبز یدرصد از فروش شرکت ها 1 اتیمال افتیدر _

 



 اتیدرصد مال 4ارزش افزوده از پرداخت  اتیدرصد مال 9مشمول  یکاالها اتیمال ینامه ها نیگفت: طبق آئ یو

 نیشود که ا یم افتیها در خرمشهر از واردکنندگان در اتیمال نیا کهیباشند ، در صورت یالحساب معاف م یعل

 .باشد یم نیخالف مقررات و قوان

 یبه شکل درست یفصل میمستق یها اتیقانون مال 169ادامه داد: اعمال ماده  نیخزانه دار اتاق خرمشهر همچن 

در  یاقتصاد - یتجار یها تیفعال زانیو کاهش م هیفرار سرما ینشده و عدم اعمال ماده قانون یاطالع رسان

 .منطقه را موجب شده است

فروش  یو ارزش واقع یکرد: تفاوت ارزش گمرک انیب زیشلمچه نمشکالت صادرکنندگان در  حیدر تشر یمانیسل

مشکالت  نیتر یاز اصل یکیدر مرزها،  یالیو مشکالت برگشت ارز با توجه به فروش ر یصادرات یکاالها

 یگفت: فروش واقع یاست. و یراتصاد یکاالها یارزش واقع نییو تع یاتیمال یبازرگانان در ارائه اظهارنامه ها

ها در  یاز ناهماهنگ یسبب برخ نیاظهار شده کمتر بوده و ا یاغلب از ارزش گمرک یصادرات یفروش کاالها

از ارز حاصل شده بوده و  شیب یگمرک یارز اظهار شده در سامانه ها زانیکه م یبازگشت ارز شده است به شکل

 وجود ندارد یاظهار زانیعمال امکان بازگشت ارز به م

کم بهره به  یوام ها صیعدم تخص ،یحامل بار صادرات یها ونیو خروج کام یزمان بازرسبودن  یطوالن یو

واحد در شلمچه را مهم  تیریو نبود مد یر کسیا ینبود دستگاه ها ،یصادرات یصادرکنندگان، حذف مشوق ها

 .منطقه دانست یمعضالت صادرات نیتر

به  یاقتصاد یبنگاه ها قیویژه مشاغل جهت تشو یاتیمال فیاضافه کرد: اعمال حداکثر تخف یفعال اقتصاد نیا

 یها تیتوان به معاف یموارد م نیخواهد نمود. از جمله ا یاقتصاد یها تیبه فعال یانیکمک شا شتریب تیفعال

 یتمام یبه فروش داخل یصادرات یها مهاظهارنا لیاشاره کرد که در دولت سابق و با تبد اتیصادرات از مال

 تیعرصه غعال نیگونه قوان نینموده که اعمال ا نیسنگ یها اتیرا شامل مال یاالن اقتصادصادرکنندگان و فع

 .دینما یرا تنگ م یتجار یها

و مکرر موفق شد  یمتماد ینشست ها یصورت گرفته و ط یها یزنیخرمشهر با را یافزود: اتاق بازرگان شانیا

  .بردارد شیخو یاعضا یبرا یاتیو رفع معضالت مال یرا در امور دارائ یخاص التیو تسه ژهیو ازاتیامت



توافقات حاصله در  نیاتاق از مهم تر یاعضا یاتیجرائم مال یدرصد 95 فینمود: تخف حیتصر یمانیسل طاهر

 یدوره ها یاستان خوزستان در رابطه با برگزار یاتیاخذ موافقت سازمان امور مال نینشست ها بود. همچن نیا

ان در سالن  یو اجرا یو فعاالن اقتصاد نانبازرگا هیمنطقه آزاد به کل نیقوان دیرا با ق یاتیمال نیقوان یآموزش

استان و منطقه بوده  یاتیمال رانیاتاق خرمشهر در نشست با مد یدستاوردها گریاجتماعات اتاق خرمشهر از د

 .است

استان خوزستان در خرمشهر  یاتیو امور مال یسازمان دارائ ندگانیاستقرار نما ان،یدار اتاق خرمشهر در پا خزانه

نامه  نیمداوم و مناسب بخشنامه ها و آئ یو اطالع رسان یجهت رفع معضالت خاص بازرگانان و فعاالن اقتصاد

 .نشست ها برشمرد نیا زتوافقات حاصله ا گریبه بازرگانان را از د یاتیمال دیجد یها


