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اصل 28 قانون اساســی جمهوری 
اســامی ایران می گوید: هر کس 
حق دارد شــغلی را که بدان مایل 
اســت و مخالف اســام و مصالح 
عمومی و حقوق دیگران نیســت 
برگزینــد. دولت موظف اســت با 
رعایــت نیاز جامعه به مشــاغل 
گوناگون، برای همــه افراد امکان 
اشتغال به کار و شرایط مساوی را 
برای احراز مشــاغل ایجاد نماید.

مناطــق آزاد تجاری_صنعتــی و ویــژه اقتصــادی فعلــی در 
تحقق اهــداف تأسیس شــان وامانده اند لذا ارائه گــزارش قابل 
دفــاع از عملکــرد مناطــق فعلــی در ازای مشــوق های اعطا 
شــده بر هرگونه طرح های توســعه ای این مناطق تقــدم دارد.

دبیر قــرارگاه ملی مبارزه با مفاســد اقتصــادی: تصویب چنین 
الیحه ای عاوه بر ضربه مهلک به تولید و اشتغال ایرانی و همچنین 
تســهیل قاچاق کاال و ارز، به سبب گســترش وسیع چتر مناطق 
آزاد باعث از دســت رفتــن منابع درآمدهای مالیاتی می شــود.

هــر چند اقتصاد ایران از همــان ابتدای انقالب تحت 
تحریم های شــدید دشــمنان خود به ویژه آمریکا بود، اما 
از ســال 1390 به بعد شکل و حجم و فشار این تحریم ها 
تغییر کرد و تبدیل به یک »جنگ تمام عیار اقتصادی« شد.
سیاستگذاران، کارشناسان و مسئوالن راه های متفاوتی 
را پیش  روی کشور متصور شدند، عده ای چون تصورشان از 
تحریم امری زمان دار و قابل رفع بود سیاست اصلی را در دور 
زدن تحریم ها می دیدند. گروهی چون اثرگذاری تحریم ها 
را ناشی از مشکالت و ضعف های تاریخی ساختاری می

 دیدنــد، چاره کار را توجه به داخل و خودکفایی اقتصادی 
می دانستند و بعضی هم مذاکره با غرب را اکسیر شفابخش 

اقتصاد ایران می  دانستند.
رهبر انقالب از همان ابتدا 2 سیاســت عمده را مورد 
تأکیــد قرار دادند و در مقاطــع مختلف این 2 مورد را به 
مســئوالن گوشزد نمودند. ایشان ضمن تشویق مسئوالن 
به تعامل با کشــورهای گوناگون و محدود نکردن رابطه با 
کشورهای محدود اروپایی، سیاست توجه به همسایگان و 
شرق را مطرح نمودند تا همه تخم مرغ های سبد اقتصاد و 
دیپلماسی در یک سبد قرار نگیرند. از طرفی محور و ستون 
ســاخت اقتصاد کشور را توجه به داخل و ساخت کشور از 
درون بیان کردند. این دو بال همان چیزی اســت که در 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با عنوان »درون زایی« و 

»برون گرایی« به آنها  اشاره شده است.
متأسفانه بی تحرکی غربی  ها در مقابل خروج آمریکا از 
برجام و عدم جبران تعهدات برجامی  از یک ســو و چشم 
امید داشــتن برخی ها در داخل به انجام تعهدات توســط 
غربی  ها، اقتصاد کشور را دستخوش انفعال کرد. از دیدگاه 
اقتصاد سیاسی اصوال انفعال و منتظر ماندن برای گشایش 

در حوزه  اقتصادی چندین پیامد دارد:
1- بازار داخلی را ملتهب می کند

وقتی رفتار کنشگران اقتصادی در یک جامعه وابسته 
به انجام اقدامی خارجی می  شــود، اقتصاد آن کشــور به 
جــای اثرپذیری از عوامل حقیقی اقتصادی مانند ســطح 
تولید و  اشــتغال و... تا حدی وابســته به خارج از کشــور 
می شــود. انعکاس این اتفاق در اقتصاد به صورت نوسانات 
باال در حوزه ارز، ســکه و بازار ســرمایه خواهد بود که در 
نهایــت می تواند خود این التهــاب، عالمت بی ثباتی را به 
 خارج از کشور منتقل کند و حجم سرمایه گذاری خارجی 

را کاهش دهد.

2- ابزار تحریم را موثر می کند
وقتی فردی سالم با یک سری محدودیت در امور روزمره 
خود مواجه می شود، دامنه حرکات او کاهش می یابد، حال 
اگر همین فرد بیماری خاصی هم داشته باشد، احتمال اینکه 
محدودیــت رفته رفته فرد را فلج کند وجود دارد. اقتصاد 
ایران به عنوان اقتصادی که از دیر باز با مشکل نفتی بودن 
سرکار دارد، در شرایط فعلی با محدودیت تحریم دست و 
پنجــه نرم می کند. انفعال و بی تحرکی اقتصادی می تواند 
رفته رفته عضالت اقتصادی کشور را فلج کند و این اقدام 

رفته رفته ابزار تحریم را موثر نماید.
3- قدرت اقتصادی و رقابت را ضعیف می کند

رقبای اقتصادی کشور در هر حوزه ای، منتظر گشایش 
غربی ها برای ما نمی مانند و با غنیمت شمردن فرصت، هر 
روز با انجام اصالحات اقتصادی و نفوذ در بازارهای سنتی 
ایران، جای ما را می گیرند. به  عنوان نمونه، در چندین کاال 
کشورهایی مانند افغانستان،  ترکیه و... بخشی از سهم ما را 

در بازارهای منطقه و جهان کاهش داده اند.
ظرفیت های بر زمین مانده اقتصاد ایران

ظرفیت  ها و توانمندی  های خوبی در اقتصاد ایران وجود 
دارد که تاکنون نســبت به فعلیت رساندن و بهره  برداری 
حداکثری از آنها اقدامات کافی انجام نشده است. برخی از 
اقدامات مهم برای فعال کردن و استفاده از این ظرفیت  ها 

را این چنین می توان برشمرد:
1- تسهیل گری در حوزه کسب و کار

در کشــورهای جنوب شــرق آســیا مانند اندونزی، 
تایوان، مالزی  که از لحاظ منابع بسیار از ایران ضعیف تر 
هســتند  با ثبات بخشی به سیاست های پولی و مالی و 
انجام اصالحات و سیاست هایی، فضای کسب و کار از حیث 
فرآیندهای صدور مجوز برای راه اندازی، نظارت، زیرساخت 
تولیدی و... به نحوی سامان یافت که در طی کمتر از یک 
دهه هم مشــارکت اقتصادی مردم باال رفت و هم سرمایه 
خارجی زیادی جذب شــد. اگر طی 5 سال گذشته دولت 
با حذف بروکراســی  ها و قوانین دست و پا گیر، تحولی در 
فضای کسب و کار به وجود می  آورد، هم مشارکت مردم در 
اقتصاد باالتر از سطح فعلی بود و هم در اثر رونق به وجود 
آمده ســرمایه گذاران بیشــتری  ترغیب به حضور در بازار 

ایران می شدند.
2- توسعه دیپلماسی اقتصادی با همسایگان

در حال حاضر کشورهای همســایه ایران دارای بازار 

2000 میلیارد تومانی هستند که سهم ایران در این بازار 
کمتر از 2 درصد است. اگر سهم ایران از بازارهای منطقه 
در طی این 5 سال تنها یک درصد افزایش می یافت، عالوه بر 
درآمد سرشار این حوزه، ظرفیت ایجاد بیش از 5 میلیون 

شغل را داشت. 
3- تقویت پایه های اقتصاد بدون نفت

اقتصاد ایران بستر و ظرفیت خوبی برای تحقق اقتصاد 
منهای نفت دارد:

می تــوان از طریــق قرار داشــتن در موقعیت ویژه از 
حیث جغرافیای اقتصادی و سیاســی، دارا بودن منابع و 
معادن سرشار، غنی و متنوع، تهاتر نفت با خدمات فنی و 
مهندسی به توسعه حمل  و نقل ریلی و ایجاد بندرگاه های 
بزرگ و نهایتا تکمیل کریدور شــمال به جنوب و شرق به 
غرب پرداخت و درآمد باالیی را از این طریق به دست آورد. 
بسیاری از کارشناسان درآمد اقتصاد از این حوزه را معادل 

و حتی بیشتر از درآمد نفتی کشور می دانند.
می توان با تکیه بر ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، 
نظام یکپارچــه اطالعات مالیاتی، پایگاه اطالعات هویتی، 
عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی را شــکل داد و نسبت 
به اخذ مالیات هایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات 
بر خانه های خالی، مالیات بر ثروت و... اقدام کرد، اگر این 
مهم عملی می شد امروز کشور هیچ نیازی به درآمد نفتی 

نداشت و ابزار تحریم ها کُند و بی اثر  می شد.
می توان از طریق ایجاد زیرساخت شبکه های مالی تجاری 
با کشورهای تحریم شده و هم جهت )مانند زیرساخت سوئیفت( 
سیستم جایگزینی برای پیام رسانی مالی و مبادالت پولی مانند 
پیمان دوجانبه و... به وجود آورد و تحریم پذیری خود را در اقتصاد 

جهانی به صفر رساند.
می توان از طریق توســعه پتروپاالیشگاه های کشور نفت را 
به داخل تزریق کرد و عالوه  بر ســود چندین برابری از فروش 
محصوالت پتروشــیمی، هم از خام فروشی کشور کاست و هم 
عالوه  بر ایجاد  اشتغال، تحریم نفتی را برای همیشه از بین برد و...

واقعیت این اســت که قابلیت انجام کارهای زیادی در 
اقتصــاد ایران وجود دارد و امید اســت با انجام اصالحات 
ســاختاری در نظام بودجه، بیمه، بانک، گمرک و مالیات 
بخش عمده ای از مشکالت کشور با ظرفیت نیروهای داخلی 
سامان یابند و کشور شاهد تحرک و تحوالت قابل اعتنایی 

در حوزه اقتصادی باشد. 
محمد عندلیب

هفته پیش در حالی که کشور درگیر افزایش 
نــرخ بنزیــن بــود و التهابات ناشــی از جوالن 
اغتشاشگران، فضای روانی افکار عمومی را دچار 
نگرانی کرده بود، مجلس با چراغ خاموش اقدام به 
تصویب الیحه گسترش مناطق آزاد کرد و حتی 
شــروط 15گانه خود را هم که سال 95 به عنوان 
پیش شرط تصویب این الیحه تعیین کرده بودند 

را نادیده گرفتند!
بــه گزارش مهر، تبدیل الیحه ایجاد و اصالح 
مناطــق آزاد و ویژه به قانون )فــارغ از مخالفت 
شورای نگهبان( با اظهارنظر هیئت عالی نظارت 
مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی  بر مغایرت 
با بند11 و 1۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
و همچنیــن بند1 جزء »د« سیاســت های کلی 
آمایش ســرزمین، مواجه بــوده و از قرار معلوم 
 3گانــه ایــرادات هیئــت نظارت به قــوت خود 

باقی است.
به دنبــال اصالح و تصویــب الیحه ایجاد ۸ 
منطقــه آزاد جدیــد در روز دوشــنبه 2۷ آبان، 
واکنش عجوالنه دبیرخانه شــورای عالی مناطق 
آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در گنجاندن 
اسامی این مناطق در وب سایت دبیرخانه، بار دیگر 
از تمرکز و اصرار مسئوالن دبیرخانه مناطق آزاد بر 
توسعه کمی حداکثری این مناطق پرده برداشت.

الیحــه مذکور درســت در زمانی در مجلس 
شورای اسالمی تصویب شد که پس از باالگرفتن 
نگرانی درباره عواقب اجرای طرح مدیریت مصرف 
سوخت در سطح جامعه، افکار عمومی چشم انتظار 
چاره اندیشی بهارستانی ها برای کنترل پیامدهای 

افزایش شدید نرخ بنزین بود. 
مجلس به شروط 1۵ گانه خود هم 

پایبند نماند
مجلس شــورای اسالمی در حالی که جامعه 
درگیر افزایش نرخ بنزین بود و التهابات ناشی از 
جوالن اغتشاشــگران، فضای روانی افکار عمومی 
را دچــار نگرانی کرده بود، با چراغ خاموش اقدام 
به تصویــب الیحه مذکور کرد و حتی شــروط 
15 گانه ای که سال 95 به عنوان پیش شرط تصویب 
این الیحه تعییــن کرده بود را نادیده گرفت و با 
این اقــدام، اصالح قانون مادر مناطق آزاد و ویژه 
 اقتصادی هم عمال به بایگانی کمیسیون اقتصادی 

سپرده شد. 
محمدرضا پورابراهیمی، مردادماه ســال 95 
که رئیس  وقت کمیسیون اقتصادی مجلس بود، 
در سخنانی در صحن علنی مجلس گفت که این 
کمیسیون برای افزایش مناطق آزاد 15 شرط دارد.

این شــروط شــامل این موارد بــود: تامین 
زیرســاخت قبــل از ایجاد مناطــق آزاد، خروج 
محدوده مناطق آزاد از محدوده های مســکونی، 
حذف معافیــت کاالی همراه مســافر، بهبود و 
کاهش وســعت مناطق آزاد، تعیین دقیق نقشه 
مناطق آزاد، تایید نقشــه توسط هیئت وزیران، 
انتقال ساختار مناطق آزاد به وزارت اقتصاد، قطع 
درآمد مناطق آزاد از واردات کاال، اصالح مقررات 
ارزی، اخذ مجوز از نهادهای مربوطه نظیر محیط 
زیست و...، عدم تجمیع و تعدد مناطق آزاد و ویژه 
در یک محدوده جغرافیایی، تامین منابع مالی از 
سوی دولت متناسب با میزان صادرات، فنس  شی 

مجلس و دولت چه می کنند؟

 تصویب چراغ خاموش گسترش مناطق آزاد
ضربه مهلک به تولید ملی

کامل و استقرار گمرک، هدفمند کردن امتیازات 
و معافیت هــای مناطــق آزاد )معافیت مالیاتی و 
معافیت حقوق ورودی( به سمت تولید و صادرات، 

و اصالح ضوابط واگذاری )زمین و منابع و...(.
 منطقه آزاد تجاری، 

مهم ترین مطالبه کدام مردم؟!
در کنار بی تفاوتی مجلس به شــروط 15 گانه 
خود، برخی مسئوالن استانی نیز در شرایطی که 
جامعه در تب و تاب قیمــت بنزین بود، مناطق 
آزاد را مهم تریــن مطالبه مردم معرفی کردند؛ به 
فاصله کمتر از یک هفته از تصویب الیحه مذکور، 
هوشــنگ بازوند، اســتاندار کرمانشاه در نشست 
ستاد اقتصاد مقاومتی روز شنبه سوم آذر استان 
کرمانشاه، با اشاره به تصویب الیحه ایجاد مناطق 
آزاد جدید در مجلس گفت: تبدیل قصرشــیرین 
به منطقه آزاد تجاری یکی از مهم ترین مطالبات 
مردم اســتان کرمانشاه طی چند سال اخیر بوده 
که خوشبختانه در دولت تدبیر و امید این مطالبه 

محقق شد.
بازوند تصریح کرد: مجلس شــورای اسالمی 
ایرادات شــورای نگهبان درخصوص الیحه ایجاد 
مناطق آزاد تجاری را برطرف کرد و دو روز پیش 
رسماً قصرشیرین تبدیل به منطقه آزاد تجاری شد!
بی توجهی به اظهارنظر شورای نگهبان 

و مجمع تشخیص مصلحت نظام
نکته حائز اهمیت و تأمل برانگیز، درباره اقدامات 
پیش دستانه اخیر مبنی  بر قطعی دانستن افزایش 
مناطق آزاد تجاری صنعتی، بی توجهی به ضرورت 
تأیید شورای نگهبان بر مصوبه جدید مجلس است؛ 

حال آنکه در کارنامه پرحاشیه ایجاد مناطق آزاد 
جدید، ســابقه مخالفت شورای نگهبان، به جهت 
حجم گسترده تغییرات مصوبه مجلس نسبت به 
الیحه اولیه دولت به چشم می خورد؛ تا جایی که 
به جای 12منطقه ویژه اقتصادی پیشنهادی دولت، 
103منطقه ویژه از سوی مجلس به تصویب رسیده 

بوده است!

شــورای نگهبان در 1۴مهر139۷ طی نامه ای به 
رئیس  مجلس شورای اســالمی مصوبه مزبور را 
مغایر با اصل ۷۴ دانسته و برابر اصل 110 قانون 
اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز 

به مجلس ارسال می کند.
از ســوی دیگر، هیئت عالــی نظارت مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام با ارســال نظر خود به 
شــورای نگهبان در اول مهر139۷، درباره الیحه 
ایجــاد و اصالح مناطــق آزاد و ویــژه 3 محور 
حائز اهمیت را مطــرح می کند. از این رو، تبدیل 
این الیحه بــه قانون )فارغ از مخالفت شــورای 

نگهبــان( با اظهارنظر هیئت عالی نظارت مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام مبنی  بر مغایرت با بند 
11 و 1۷ سیاســت های کلــی اقتصاد مقاومتی، 
همچنیــن بند1 جــزء »د« سیاســت های کلی 
آمایش ســرزمین، مواجه بــوده و از قرار معلوم 
 3گانــه ایــرادات هیئــت نظارت به قــوت خود 

باقی است.

مدافعان مناطق آزاد در مسیر قانون گذاری این مناطق 
به همین جا محدود نمی شود. چندی پیش و در میانه 
بررسی پیامدهای معافیت مناطق آزاد از قانون مالیات بر 
ارزش افزوده از سوی نمایندگان خانه ملت، دبیر شورای 
عالی مناطق آزاد در اظهاراتی با اشاره به اینکه موضوع 
حذف معافیت های مالیاتی مناطق آزاد در هیچ محفل 
رسمی دولتی و قانون گذاری مطرح نیست، مدعی شد: 
برخی افراد خودشان را کارشناس معرفی می کنند، اما 
درباره معافیت مالیات بر ارزش افزوده نکاتی می گویند 

که مشخص است موضوعات را با هم خلط کرده اند.
مرتضی بانک در ادامــه ادعای خود افزود: با 

حذف معافیت مالیات بــر ارزش افزوده، اعتماد 
سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی از بین می رود، 
قیمت تمام شده کاال برای صادرات افزایش می یابد، 
9 درصد بــه میزان ســرمایه در گردش فعاالن 
اقتصادی اضافه می شود. این ها موضوعاتی است که 
نظام مناطق آزاد را دچار خدشه کرده و سیاست ها 

و اهداف را زیر سؤال می برد.
این در حالی است که برخالف اظهارات دبیر 
شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، صادرات 
کاال شامل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیست و 
از قضا رویکرد مصرف گرایانه فعلی مناطق آزاد را 
به صادرات محوری تغییر می دهد. از طرفی بررسی 
اهداف قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکی از لزوم 
اجرای قانون مالیات بــر ارزش افزوده در مناطق 
آزاد است؛ چرا که شفاف سازی تدریجی مبادالت، 
مبــارزه با اقتصاد زیرزمینی، تشــویق صادرات و 
کاهش مصرف گرایی از نیازهای مبرم مناطق آزاد 

پس از اعطای معافیت مالیات بر ارزش افزوده در 
11سال گذشته است.

عواقب نگران کننده حتمی قلمداد کردن 
ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید

مــرور آنچــه بیان شــد، درپــی پیامدهای 
پیش داوری و قطعی قلمداد کردن ایجاد مناطق 
جدیــد آزاد و ویژه از ســوی برخی مســئوالن، 
نگرانی های جدی ایجاد می کند؛ نگرانی از جنس 
گره زدن رفع مشــکالت معیشتی مرزنشینان و 
ایجاد توسعه در مناطق کمتر توسعه یافته به آغاز 

به کار مناطق آزاد و ویژه.

شواهد نشان گر آن است، در صورت عدم تحقق 
وعده ها )با وجود رویکرد تمام شده دانستن ایجاد 
مناطق آزاد و ویژه جدید(، برای مواجهه با ایجاد 
نارضایتــی و تحمیل هزینه هــای مربوطه به آن 
)نظیر ماجرای بنزین( تدبیری وجود ندارد. بماند 
کــه عملکرد مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه 
اقتصادی فعلی هم در تحقق اهداف تأسیسشان 

ضربه مهلک به تولید ملی و اشتغال
همچنین چند روز پیــش دبیر قرارگاه ملی 
مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه های جداگانه ای به 
دبیران شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، با یادآوری مغایرت های قانونی الیحه افزایش 
مناطق آزاد، خواستار جلوگیری از تصویب نهایی 
این الیحه شــد و تصویــب آن را ضربه مهلک به 

تولید ملی و  اشتغال دانست. 
داود گودرزی در دو نامه خود که متن مشابه 
داشــت خطاب به آیت اهلل جنتی، دبیر شــورای 
نگهبان و محســن رضایی، دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام نوشت: همان گونه که مستحضرید 
نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی در هفته 
گذشته در تصمیمی تامل برانگیز اقدام به تصویب 
۸ منطقه آزاد تجاری صنعتی و 102 منطقه ویژه 
اقتصادی نموده اند! این در حالی است که همزمانی 
تصویب چنین افزایش بی سابقه ای در مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی با اغتشاشــات اخیر در کشــور 
)که همه توجهات را به ســمت خود جلب کرده 
اســت( و همچنین قطع بودن اینترنت و اختالل 
در اطالع رسانی، شــائبه های بسیاری را به ذهن 

متبادر می کند.
سال گذشــته بود که پس از کش وقوس های 
فراوان، الیحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
که دولت پیشنهاد ۸ منطقه آزاد و 16 منطقه ویژه 
را داده بود نهایتا با 90 منطقه ویژه اقتصادی جدید 
)الحاقی توســط نمایندگان مجلس( در شهریور 
139۷ به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید 
اما به دلیل ابهامات مطرح شــده از سوی شورای 

نگهبان و اعالم مغایرت با سیاست های کلی از سوی 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجدد به مجلس 
بازگشت. مجمع تشخیص با توجه به بندهای 11 
و 1۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند 1 
جز »د« سیاست های کلی آمایش سرزمینی، این 
مصوبه را مغایر با سیاست های کلی نظام دانسته 

و بر اصالح آن تاکید نمود.

و خارج از روال دستورات مجلس در فضای خالی 
از رســانه و افکار عمومی در صحن علنی مجلس 

به تصویب رسید.
تصویب چنین الیحه ای عالوه  بر ضربه مهلک 
به تولید،  اشــتغال و کارگران ایرانی و همچنین 
تســهیل قاچاق کاال و ارز، به ســبب گســترش 
وسیع چتر مناطق آزاد باعث از دست رفتن منابع 
درآمدهای مالیاتی می شود که در شرایط خطیر 
کشــور که درگیر تحریم های ظالمانه از ســوی 
دشمنان هســتیم و درآمدهای نفتی به حداقل 
رسیده است می تواند تبعات جبران ناپذیری را بر 

جای بگذارد.
لذا مستدعی است تا با توجه به جنگ اقتصادی 
همه جانبه دشــمنان این مرز و بــوم علیه ایران 
اســالمی، بار دیگر طی اقدامــی انقالبی تدبیری 
اتخــاذ فرمایید تا از تصویب این الیحه جلوگیری 

به عمل آید.
در ادامه اســناد و سیاست هایی که گسترش 
مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی با آنها مغایرت دارد 

آورده شده است:
اسناد و سیاست های مرتبط با الیحه و طرح 

افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:
•  بند 1۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: 
»اصالح نظــام درآمدی دولت با افزایش ســهم 
درآمدهــای مالیاتی«. )مرتبط با معافیت مالیاتی 

در مناطق آزاد(
•  ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه: »به منظور 
تحقق صرفه جویی در هزینه های عمومی، اصالح 
نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابســتگی 
بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم: 
برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی 
جدید طی ســال های اجرای قانون برنامه ممنوع 
است.« )مرتبط با معافیت مالیاتی در مناطق آزاد(
•  بند 1۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: 
شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری 
از اقدامــات، فعالیت ها و زمینه های فســادزا در 
حوزه هــای پولی، تجــاری، ارزی و.... )مرتبط با 

معافیت ها و مقررات ارزی مناطق آزاد(
•  بند ۷ سیاســت های کلی تولید، حمایت از 
کار و سرمایه ایرانی: مدیریت منابع ارزی با تأکید 
بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات 
ارزش پول ملّــی. )مرتبط با معافیت ها و مقررات 

ارزی مناطق آزاد(
•  بند 9 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه: 
اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار 
و مؤسســات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی 
مؤسســات و بازارهای غیرمتشــکل پولی و مالی 
در جهــت ارتقاء شــفافیت و ســالمت و کاهش 
نسبِت مطالبات غیرجاری به تسهیالت. )مرتبط با 
معافیت ها و مقررات ارزی و بانکی در مناطق آزاد(

همچنین عدم اصالح قوانین مالیاتی در مناطق 
آزاد از جمله مالیات بر ارزش افزوده و عدم اجرای 
دقیق ســایر مقررات در مناطق آزاد نظیر استقرار 
گمرک جمهوری اسالمی ایران، راه اندازی سامانه  
انبارها، معافیت واردات کاالی تجاری به کشور، ثبت 
ســفارش ورود کاال، ارائه اظهارنامه مالیاتی با نرخ 
صفر و تبادل اطالعات، نگرانی ها درخصوص ادامه 
فعالیت و گسترش مناطق آزاد را افزایش می دهد.

مرور سوابق الیحه ایجاد منطقه آزاد تجاری 
صنعتــی، اصالح محدوده 3 منطقه آزاد تجاری 
صنعتی و ایجــاد مناطق ویژه اقتصادی نشــان 
می دهد، پس از تصویب الیحه مذکور در مجلس، 

بانک: حذف معافیت های مالیاتی 
مناطق آزاد در هیچ محفل رسمی 
دولتی و قانون گذاری مطرح نیست!

نتایج مــرور اظهارنظرها و مداخــالت حامیان و 

وامانده انــد و ارائه گزارش قابــل دفاع از عملکرد 
مناطق فعلی در ازای مشــوق های اعطا شــده بر 
هرگونه طرح توسعه ای در تنگنای اقتصادی فعلی 

تقدم دارد.

نهایتا پس از گذشت یک سال، الیحه افزایش 
مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 
بدون اصالحات اساسی در تاریخ 2۷ آبان 9۸ در 
آستانه انتخابات مجلس یازدهم و به صورت دفعی 

درحالی که ایجاد  اشتغال یکی از وظایف دولت در قانون اساسی آفات معطلی اقتصاد به بهانه گشایش از خارج
اعالم شده و این روزها خیلی ها یا بیکارند یا زمینه شغلی مناسبی 
برای آنها فراهم نشده رئیس جمهور مدعی است: دولت نباید شغل 
ایجاد کند بلکه زیرســاخت ها را آماده می کند و اگر کسی بیکار 

باشد مقصر خودش است.
این اظهارات رئیس جمهور درباره بحث بیکاری و اشتغالزایی 
در حالی اســت که مطابق اصل 2۸ و ۴3 قانون اساسی، یکی از 

وظایف اصلی دولت ها در کشور ایجاد شغل برای جوانان است.
اصل 2۸ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران می گوید: هر 
کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسالم و مصالح 
عمومی و حقوق دیگران نیســت برگزیند. دولت موظف است با 
رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال 

به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
همچنین در اصل ۴3 قانون اساسی آمده است: برای تأمین 
اســتقالل اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و 
برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد 

جمهوری اسالمی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:
ـ تأمین نیازهای اساســی: مســکن، خوراک، پوشــاک،  1ـ 
بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات الزم برای تشکیل 

خانواده برای همه.
ـ تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن  2ـ 
به  اشــتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی 
که قادر به کارند ولی وســایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه 
وام بدون بهره یا هر راه مشــروع دیگر که نه به تمرکز و تداول 
ثروت در دســت افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت 
را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با 
رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشــور 

در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به  صورتی که شکل و محتوا  3ـ 
و ساعت کار چنان باشد که هر فرد عالوه  بر تالش شغلی ، فرصت 
و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت 

فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
۴ ــ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری 

معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.
ـــ منع اضرار بــه غیر و انحصار و احتــکار و ربا و دیگر  5ـ 

معامالت باطل و حرام.
ـ منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم  6ـ 

از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
ـ اســتفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نســبت  ۷ـ 

احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
۸ ــ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

ـ تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که  9ـ 
نیازهای عمومی را تأمین کند و کشــور را به مرحله خودکفایی 

برساند و از وابستگی برهاند.
اشــتغال جوانان مطالبه ای اســت کــه دولت های مختلف 
درخصــوص آن اظهارنظرهای مختلفی انجــام داده و طرح های 
مختلفی نیز ارائه کرده اند، البته بماند که اکثر این طرح ها تکراری 
و مشابه طرح های قبلی بوده و هیچ وقت نتیجه مطلوبی در کاهش 
نرخ بیکاری نداشته است، اما حداقل این بوده است که به عنوان 

دغدغه ای از سوی دولت ها مطرح شده است.
مستقیم ترین نتیجه بیکاری، از دست دادن درآمد است. فشار 
اقتصادی برای کسانی که فاقد کارند بسیار زیاد است. امنیت شغلی 
هر شهروند به میزانی که بتواند از سطح زندگی متعارف و متعادل 
در همه جنبه ها برخوردار باشد، مصداق تحقق حقوق شهروندی 
در اقتصاد و مدیریت اسالمی است. زمانی که این برخورداری در 
بخش زیادی از جامعه نباشد، دولت مطابق قانون اساسی وظیفه 
دارد که به حمایت در این بخش بپردازد. این حمایت برای جوانان 
از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است، چرا که بخش زیادی از 

جامعه بیکاران را جوانان تشکیل می دهند.
در همین راستا هم مسئوالن همواره وعده ایجاد شغل و حل 
معضل بیکاری را در آستانه هر انتخابات می دهند. حسن روحانی 

هنگام انتخابات نیز وعده هایی درباره ایجاد شغل داد.
وی در وعده های انتخاباتی خود گفته است:

ـ ایجاد شــغل نباید با وام باشــد که بیکار تبدیل به بیکار 

بدهکار خواهد شد.
ـ همین کارخانه های موجود در کشور اگر به جای 20 درصد 
تــوان با 60 درصد توان کار کنند، بخش عظیمی از مشــکالت 

 اشتغال زایی در کشور برطرف می شود.
ـ برنامه اقتصادی من حل معضل  اشــتغال به خصوص برای 

تحصیل کرده ها است.
ـ اســاس سیاســت من باال بردن ثروت ملی و رونق تولید و 

 اشتغال و بهبود فضای کسب وکار و توزیع عادالنه ثروت است.
موارد فوق بخشــی از وعده های انتخاباتی روحانی در زمینه 

ایجاد اشتغال است.
دولت ها در دوره های مختلف با تبلیغات جدید به دنبال تدوین 
طرح هایی در حوزه  اشــتغالزایی بوده اند که وجه مشترک تمام 

طرح ها پرداخت تسهیالت است.
تجربه نشان می دهد شیوه دولت های هفتم و هشتم، نهم و 
دهم برای اشتغال زایی و مقابله با بیکاری کاماًل شبیه به هم بوده 
و تنها تفاوت آن چگونگی تبلیغات برنامه های اشتغال زایی از سوی 

این دولت ها بوده است.
طی دو دهه گذشته کشور شاهد اجرای برنامه های  اشتغالزایی 
کوتاه مدت، ضربتی و مقطعی بودیم که عمر فعالیت آنها محدود 
به دوران فعالیت دولت ها بوده اســت، یعنــی همزمان با تغییر 
دولت ها طرح های  اشتغال زایی بایگانی و با آمدن دولت بعدی از 

سر گرفته می شود.
کارشناسان اقتصادی یکی از دالیل پایین نیامدن نرخ بیکاری 
در کشور را سیاست پرداخت وام در طرح های  اشتغالزایی می دانند 
و معتقدند که با پرداخت تسهیالت مشکل اشتغال حل نمی شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند در فضای موجود اقتصاد و بازار 
کار کشور، پرداخت تسهیالت بنگاه های کوچک و زودبازده برای 
جوانان یک فرصت محســوب می شود؛ اما اکتفا به پرداخت این 
تســهیالت نباید به این معنی باشد که فکر کنیم مشکل اشتغال 

کشور حل شده است.
تأکید رئیس جمهور بر سیاست ناموفق 
»پرداخت تسهیات« برای  اشتغالزایی

شــاخص های بــازار کار نشــان می دهد که سیاســت های 
 اشتغالزایی در سه دولت گذشته که بر »پرداخت وام و تسهیالت 
بانکی« متکی بوده است، موفق نبوده اند، با این حال دولت یازدهم 
و دوازدهم نیز این سیاســت را دنبال کرد و همواره این سیاست 
ناموفق بود. علی رغم اینکه کارشناسان اعتقاد دارند که پرداخت 
تسهیالت تنها برای اشتغالزایی مؤثر نیست و در برخی موارد بیکار 
را به بیکار بدهکار تبدیل می کند، رئیس جمهور در سخنرانی چند 
روز پیــش خود در یزد بیان کرد: دولت نباید شــغل ایجاد کند 
بلکه زیرساخت ها را آماده می کند و بانک ها نیز تسهیالت را ارائه 

می دهند پس اگر کسی بیکار باشد مقصر خودش است!
منبع: تسنیم

مقصـر 
بیکاری

بعد از بحران مالی ســال 200۸ در آمریکا و 
اروپا، بانک های مرکزی در این دو حوزه پولی اقدام 
به افزایش کم سابقه نقدینگی کرده تا از آن طریق 
بتوانند با رکود حاصل از وقایع آن دوران مقابله 
کنند. این اقدامات که از آنها به عنوان سیاست های 
انبساطی یاد می شوند اصوال با افزایش دسترسی 
فعاالن اقتصادی و شرکت ها به پول یا وام بانکی 
سبب رونق بخشــی به اقتصاد از طریق افزایش 
تقاضا برای کاالها و خدمات و لذا افزایش تولید 

ناخالص ملی می شوند.
با ایــن حال سیاســت هایی از ایــن قبیل 

در درازمــدت عواقب منفی نیــز از خود به جا 
می گذارند. از همه مهمتر دسترســی آســان به 
منابع مالی برای شــرکت های تولیدی ســبب 
کاهش بهره وری و رقابت پذیری آنها شــده و در 
درازمدت به کاهش کیفیت محصوالت تولیدی 
و کاهش ســطح فناوری می انجامد. به اضافه آن 
دسته از شــرکت ها که رقابت پذیر نیستند و در 
شرایط عادی قادر به ادامه بقا نمی باشند با وجود 
این منابع مالی به حیات خود ادامه داده و منابع 
محدود مالی، طبیعی و انســانی در اقتصاد بیش 

از پیش به هدر می روند.

بدون شک این گونه سیاست های انبساطی یا 
به زبان ساده تر چاپ پول در ایران نیز همواره به 
کار گرفته شده و نتایج حاصل از آنها بسیار شبیه 
به توضیحات باال هســتند. اما در آمریکا و اروپا 
این سیاست ها به تازگی و همان طور که ذکر شد 
تنها بعد از وقایع بحران مالی 200۸ ظهور کرده 
و به کار گرفته شدند. به همین  ترتیب نیز عواقب  
منفی ذکر شــده کم کم در حال نمایان شــدن 

 هســتند. به عنوان مثال در حوزه پولی یورو، کار 
به جایی کشیده شده که نرخ بهره بانکی منفی 
شده است. این به آن معناست که بانک های عامل 
در ایــن حوزه قادرند از بانک مرکزی پول قرض 
گرفته و در ازای آن سود هم ببرند! بدیهی است 
که در این شــرایط بانک ها با حساســیت بسیار 
کمتری به جستجو برای متقاضیان این منابع رفته 
و در بسیاری مواقع این منابع در مواردی مصرف 

شده که بازدهی کافی نداشته، به رشد اقتصادی 
و اشتغال زایی کمک نمی کنند و از همه مهمتر 
با تخصیص اشتباه منابع سبب کاهش بهره وری 

در اقتصاد می شوند.
اســتمرار روند بهره گیری از سیاســت های 
انبساطی پولی امروزه در بازارهای مالی در آمریکا 
و اروپا سبب وابستگی بیش از حد فعاالن اقتصادی 
به منابع مالی قابل دسترس با نرخ بسبار پایین 

شده اســت. این امر به طرزی همه گیر شده که 
کوچکترین اشاره رؤسای بانک مرکزی در جهت 
افزایش نرخ های بهره به ترس و وحشت و واکنش 
غیرمتناسب بازارها ختم می شود. در چند سال 
اخیر واکنش دونالد ترامپ نیز بســیار همسو با 
این جریان و در دفاع از سیاســت های انبساطی 
و دسترســی آسان به منابع پولی و مالی بود که 
کار را برای رؤســای بانک های مرکزی دوچندان 

دشوار ساخته است.
همان طور که ذکر شد سیاست های انبساطی 
در کوتاه مدت مفید هستند و موجب رونق گیری 

اقتصــاد در کوتاه مــدت می شــوند. اما همین 
سیاســت ها مانند داروهای نیروزا عمل کرده به 
طرزی که بعد از مدتی کوتاه اثربخشی خود را از 
دست می دهند و برای دستیابی به سطح بازدهی 
گذشته نیاز به حجم و مقدار باالتری از آنها است. 
بنابراین در بهترین شــرایط می بایســت رشد و 
شکوفایی اقتصادی از طریق افزایش بهره وری که 
توامان با افزایش سطح فناوری، سطح آموزش و 
پرورش نیروی انسانی و همچنین استفاده بهینه 

از منابع طبیعی به دست آید.
سیدعادل میرزاده

   وضعیت نرخ سود بانکی در آمریکا و اروپا


