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کمال دهقانی فیروز آبادی تأکید کرد:
 مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 

ظرفیتی بی بدیل در مسیر توسعه 
نقش فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
در جهت حل مشکالت و موازی کاری ها در اجرای 
قوانین، مقررات و مصوبات مناطق آزاد بسیار مهم 
و تاثیرگذار است. فراکسیون مناطق آزاد محلی 
است که با بررسی و کارشناسی دقیق مصوبات 
و قوانین این مناطق، کمک شــایانی به توسعه 

همه جانبه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارد.
با عنایت به تعامالت بسیار سازنده ای که میان 
اعضای این فراکســیون، دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین مدیران 
عامل مناطق آزاد وجــود دارد، به عنوان اهرمی 
در راستای سرعت بخشیدن به چرخه اقتصادی 
این مناطق از کشور قلمداد می شــود؛ از این رو 
گفت و گویی با کمال دهقانی فیروز آبادی نماینده 
مردم تفت و میبد و رئیس فراکســیون مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شــورای اسالمی 
درخصوص چالش هــا و موضوعات مناطق آزاد 

منتشر می شود که در ادامه می خوانید.
رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
مجلس شــورای اســالمی درخصوص وظایف 
و اهداف این فراکســیون بیان داشــت: یکی از 
دغدغه های مجلس این اســت که مناطق آزاد 
کشور بتوانند از این ظرفیت های قانونی استفاده 
کرده و حرکتی به سمت سند چشم انداز ۱۴۰۴ که 
همان سند جمهوری اسالمی است، داشته باشند 
تا بتوانند به قدرت اقتصادی که در شــان کشور 

است، نائل شود.
افزود: از مجموعه قوانین که در مجلس تصویب 
شــده، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی است و در برنامه های توسعه در طول 
این سال ها هم همواره قوانین و مقرراتی در این 
حوزه داشــته ایم و مجلس به عنوان قانون گذار 
و ناظر بر حســن اجرای قوانین باید فعال باشد و 
همچنین نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
باید درخصوص حسن انجام قوانین، با حساسیت 

برخورد کنند.

دهقانی فیروز آبادی درخصوص عدم تفویض 
اختیار سازمان های دولتی به مدیران عامل مناطق 
آزاد و اقداماتی که در جهت رفع این مشکل توسط 
فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت 
گرفته، افزود: در آخرین جلسه ای که فراکسیون 
مناطق آزاد در منطقه آزاد ارس با حضور اعضای 
فراکسیون و دبیرخانه شــورایعالی مناطق آزاد 
برگزار شد، تصمیم بر آن شد که یک کارگروهی در 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
شــکل بگیرد که از نگاه ما این کارگروه می تواند 
همه مشکالت را در دستورکار خود قرار دهد، از 
یک طرف مغایرت هــا را مرتفع کند و همچنین 
مشکالتی که در دستگاه های اجرایی وجود دارد 
را به آنها گوشــزد کند و ما هم موظف هســتیم 
که این مــوارد را پیگیری کرده و با آن دســت از 
دستگاه های اجرایی، در کمیسیون جلساتی را 
بگذارم و همچنین اگر ضعــف و خال قانونی هم 
وجود دارد، اعضای فراکسیون آن را با توجه به ساز 
و کارهای موجود در مجلس، با طرح موضوعات در 
کمیسیون مربوطه و آوردن آن به صحن مجلس 
شورای اسالمی برطرف نمایند و همچنین اگر 
الزم است قوانینی را هم برای تسهیل در اجرای 

قوانین مناطق آزاد به تصویب مجلس برسد.
دهقانــی فیروزآبادی در رابطــه با ابالغیه 
جدید وزرات صمت درخصوص تخصیص ارز 
به مناطق آزاد گفت: این موضوع قطعا در اولین 
جلســه کارگروه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
که با حضور نمایندگان و دستگاه های مربوطه 
برگزار خواهد شــد، مورد بررسی قرار خواهد 
گرفت و ماحصل دیدگاه همکارانم به استحضار 

مردم خواهد رسید.
نماینده مــردم تفت و میبــد در مجلس 
شورای اســالمی درخصوص امکان واگذاری 
مدیریت مناطــق آزاد به بخــش خصوصی 
اظهار کرد: به نظر بنده این امکان وجود ندارد، 
چراکه مدیریت مناطــق آزاد به جهت حجم 
سیاســت های حاکمیتی بایــد زیرمجموعه 
شورای عالی مناطق آزاد و دبیرخانه شورا باشد 
و قانون این اختیار را به دولت داده اســت ؛ اما 
در خصوص مناطق ویــژه اقتصادی قانون این 
ظرفیت را فراهم کرده که سازمان مسئول این 

مناطق می تواند بخش خصوصی هم باشد.
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محمود نوروزیه

اخذ مالیــات از خانه های خالی 
و یا احتکار شــده بحــث جدیدی 
نیست وهرچند تاکنون بارها اجرای 
قانــون مالیات بــر خانه های خالی 
مســکوت مانده؛ اما در دور جدید 
اقدامــات وزارت راه و شهرســازی 
برای انجام تکلیــف معوقه خود در 
زمینه راه اندازی سامانه ملی امالک 
و اسکان، اکنون این وزارتخانه طرح 
اصلی اجرای این سامانه را به تأیید 
سازمان امور مالیاتی رسانده و گویا 
قرار است اجرای این قانون را آن هم 
۵ســال پس از تصویب یک گام به 

تحقق نزدیک کند.
روزگذشــته مدیــرکل دفتــر 
ســرمایه گذاری و اقتصاد مســکن 
وزارت راه و شهرسازی با وعده آغاز 
به کار سامانه ملی امالک و اسکان در 
شش ماه دوم سال در گفتگو با ایرنا 
اعالم کرد »ســامانه ملی امالک و 
اسکان بعد از تایید سازمان مالیاتی 
کشــور اکنون در مرحلــه انتخاب 

مشاور قرار دارد«.
عباس فرهادیه معتقد است که 
قانون برای اخذ مالیات از خانه های 
خالی وجود دارد و تنها مانع اجرایی 
آن تاکنــون ایــن بود کــه امکان 
شناســایی صاحبان امالک وجود 
نداشت. اما با راه اندازی این سامانه 
مالکان خانه های خالی تا قبل از پایان 
سال شناسایی می شوند ضمن اینکه 
مشاور ســامانه نیزشناسایی شده 
اســت و از آنجایی که نقشه راه قبال 
تهیه و به تایید دستگاه های مربوطه 
رســیده بود این ســامانه در نیمه 
دوم سال رونمایی و به بهره برداری 

خواهد رسید. فرهادیه تاکید کرده 
اســت که این ســامانه باید طوری 
طراحی شود که در هر زمان، امکان 
شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا 
کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، 
خدماتــی، اداری و پیگیری نقل و 
انتقال امالک و مستغالت به صورت 
رســمی، عادی، وکالتی و غیره در 

همه نقاط کشور فراهم شود. 
زیرا ایجاد نشــدن این ســامانه 
پس از گذشــت دو ســال از تاریخ 
تصویب، موجب تضییع حقوق مردم 
شده است و به سوداگری در بخش 
مسکن و انجام معامالت مکرر دامن 

زده است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی 
اخذ مالیــات از خانه هــای خالی را 
راهی برای رونق بازار و کوتاه شدن 
دست ســوداگران مسکن می دانند 
و معتقدند اهرم مالیات بر خانه های 
خالی و اجــرای آن به نفــع عموم 
جامعه است. اما از سوی دیگر برخی 
دریافــت مالیات راعامــل افزایش 
قیمت در حوزه مسکن اعالم کرده 
و اخــذ آن را ابزاري مناســب برای 

تنظیم بازار نمی دانند.
به گفته مســووالن حداقل۶۰ 
میلیــون ملک و ۲۵میلیــون خانه 
درکشــور وجــود دارد کــه امکان 
شناســایی در مدت زمان محدود 
را غیر ممکن می ســازد. بسیاری از 
کارشناسان بازار مسکن می گویند 
افزایش تعداد خانه هــای خالی در 
ســال های اخیر به ویژه در مناطق 
گران قیمت شــهر بسیارمشــهود 
است. واحدهایی که به امید افزایش 
بیشــتر قیمت ها نه در بازار خرید و 
فروش مسکن عرضه شده و نه اجاره 

داده می شوند. براین اساس بررسی 
سرشــماری نفوس و مســکن در 
سال ۱39۵ توسط مرکز آمار نشان 
می دهد تعداد واحدهای مسکونی 
خالی کشور ۲.۵8 میلیون است که 
ارزش تخمینی آنهــا جمعا معادل 
کل نقدینگی موجود در کشور است. 
به عبارت  دیگر کل ارزش موجودی 
مســکن در ایران معادل ۲میلیون 
میلیارد تومان تخمین زده می شود 
که ۱۰برابر نقدینگی موجود در کل 
کشور است و ۱۰درصد از این میزان 
به صورت مسکن خالی و بدون سکنه 

باقی  مانده است.
چرا طرح سامانه ملی امالک و 

اسکان کشور تاکنون اجرایی نشد؟
سعیدی مبارکه، عضوکمیسیون 
اقتصادی برنامه و بودجه مجلس می 
گوید »۷۰ درصد معامالت مسکن 
مصرفی نیست و جنبه کسب سرمایه 
بیشتر را دارد. متاسفانه نرخ مسکن 
را افرادی که صاحب تعداد خانه های 
باال هســتند تعیین می کنند. طبق 
اطالعات واصله فردی در شــهرری 
صاحب ۷۰۰ خانه است و مالیات این 
سرمایه را هم نمی پردازد. این ارقام 
کم نیستند و طبق بررسی ها متوجه 
شدیم در تهران ۷ هزار و ۵۰۰ خانه 
ساخته شده و فردی در تهران ۲ هزار 
و ۵۰۰ مسکن ساخته، ولی وارد بازار 

مسکن نکرده است.«
مصطفــی قلــی خســروی، 
کارشناس بازار مســکن نیز در این 
زمینه معتقد اســت که سوداگران 
بازار  مسکن مردم عادی در جامعه 
نیستند، ما باید بدانیم که محتکران 
مسکن را چگونه شناسایی می کنند. 
افرادی را در نظر بگیریم که کاالیی 

خریــداری می کننــد و آن را در 
خانه های شــان احتــکار میکنند، 
آنها دیــده نمی شــوند و نمیتوان 
محتکران را به راحتی شناســایي 
کرد، اما اگر خانه ای احتکار شــود 
قابل دیدن اســت. مسئله ای وجود 
دارد و نمی توان آن را نادیده گرفت، 
افرادی در ســطح معمولی جامعه با 
درآمدهای متوسط قرار دارند، آنها 
وقتی مسکنی  دارند آن را خالی نگه 
نمی دارند. ما باید چیزی بگوییم که 
نزدیک به واقعیت باشــد. اما اکنون 
ســوال پیش می آید که محتکران 
اصلی چه کســانی هســتند؟ باید 
بگویم در این میان ســرمایه دارانی 
هستند که با گرفتن وام های کالن و 
پی در پی خانه هایی را می خرند و به 
نوعی با بانک ها و وام های شان بازی 

می کنند.
احمد توکلی، رئیس هیات مدیره 
تشکل مردم نهاد دیده بان شفافیت و 
عدالت بارها با انتقاد ازعدم راه اندازی 
سامانه ملی امالک در نامه ای خطاب 
به عباس آخوندی وزیر ســابق راه و 
شهرسازی خواستار ارائه توضیحات 
وی در زمینــه علت ایجاد نشــدن 

ســامانه ملی امالک و اسکان کشور 
موضوع تبصره ۷ مــاده ۱۶9 مکرر 

قانون مالیات های مستقیم شد.
رئیس سابق مرکز پژوهش های 
مجلس در بخشی از این نامه نوشته 
بود که از آنجا کــه تعلل وزارت راه و 
شهرســازی در اجرای این وظیفه 
قانونی، هرســال چند صدمیلیارد 
تومــان از درآمد دولت کاســته و با 
خســارت به بیت المال، باعث شده 
این مبلغ به ناحق در جیب مستغالت 
داران باقی بماند، دیده بان شفافیت 
و عدالت قصد دارد، به اتهام خسارت 
بــه منافع ملــی، علیــه وزارت راه 

وشهرسازی اعالم جرم کند.
اخذ مالیات خانه های خالی و 

تاثیر آن بر بازار مسکن 
افزایش عرضه در بازارمســکن 
مهم تریــن انتظــاری اســت که 
کارشناســان از اجــرای این طرح 
دارنــد و معتقدند که اجــرای آن 
سبب کاهش قیمت ها خواهد شد. 
برخی نیز معتقدند که وضع مالیات 
برخانه هــای خالی، حتــی اگر به 
ایجاد جهــش در بازار مســکن نیز 
نیانجامد، حداقل اخذ مالیات از آنان 
باعث گردش پول در اقتصاد کشور 

می شود.
اما در مقابــل مخالفان معتقدند 
که اخذ مالیــات از خانه   های خالی 
منجر به تعطیلی بازار ساخت و ساز 
و بی انگیزه  شــدن بسازوبفروش ها 
می شود زیرا ســازنده ها در تهران 
به امید نگهــداری واحدها تا زمان 
نامعلوم برای فروش با قیمت مناسب 
و مطلوب، مشــغول ساخت وســاز 
هستند و اگر در زمان انتظار آنها، از 
 واحدهای ساخته شده شان مالیات 
گرفته شود، از ساخت  و ساز منصرف 
می شوند. احتکار به اعتقاد این گروه 
از کارشناسان یکی از عواملی است 
که منجر به رکود در بازار مســکن 

شده است.
چالش جدید برای مالکان 

یکی از چالش های اجرای مالیات 
بر خانه های خالی شــیوه شناسایی 
واحدهای خالی اســت که براساس 
آن مالــکان باید اثبــات کنند که 
خانه های مازادشــان خالی نیست.  
زیرا واحدهــای مازاد افــراد خالی 
تلقی می شــود و مشمول مالیات بر 
خانه های خالی مگــر اینکه مالکان 
آن ها قراردادهای اجاره را به سازمان 

امور مالیاتی ارایه کنند. 
بر اســاس مصوبه مجلس مقرر 
شــده که قانــون اخذ مالیــات از 
خانه های خالی در ســال جاری به 
اجرا برسد و  در تبصره ۷ ماده ۱۶9 
مقرر قانون عنوان شــده اســت که 
وزارت راه و شهرسازی موظف است 
حداکثر شش ماه پس از تصویب این 
قانون »سامانه ملی امالک و اسکان 
کشور« را ایجاد کند. این سامانه باید 

به گونه ای طراحی شــود که در هر 
زمان امکان شناسایی برخط مالکان 
و ســاکنان یا کاربــران واحدهای 
مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری 
و پیگیــری نقل و انتقــال امالک و 
مستغالت به صورت رسمی، عادی 
و وکالتی را در سراسر کشور فراهم 

سازد. 
در شــرایط فعلــی شناســایی 
واحدهای خالی و اثبات خالی بودن 
خانه ها به عهده دولت است، این در 
حالی است که اگر سامانه ملی امالک 
و اســکان کشــور راه اندازی شود و 
مشخص شود که مالکیت هر واحد 
مســکونی به نام چه شخصی است 
در این صــورت مالیات بر خانه های 
خالی به راحتی قابلیت اجرایی دارد.

در قانون مالیات های مستقیم، با 
ذکر قیودی گفته شده که واحدهای 
مسکونی خالی از سال دوم مشمول 
پرداخت مالیات می شــود. اجرای 
ماده مربوطه این قانون شاید بتواند 
گامی مؤثر در کاهش ســفته بازی 
در بازار مســکن و تبدیل مســکن 
از یــک کاالی ســرمایه ای به یک 
کاالی مصرفی باشد. هر چند برخی 
معتقدند این قانون بازدارندگی الزم 
را برای جلوگیری از ورود سفته بازان 
به بازار مسکن ندارد، اما نمی توان از 

تأثیر آن نیز چشم پوشی کرد.
بر اســاس ماده ۵۴ مکرر قانون 
مالیات های مســتقیم مقرر شده، 
واحدهــای مســکونی واقــع در 
شــهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ 
هزار نفر به استناد سامانه ملی امالک 
و اسکان کشــور موضوع تبصره ۷ 
ماده ۱۶9 مکرر این قانون به عنوان 
واحد خالی شناسایی شــوند. این 
واحدها از سال دوم به بعد مشمول 
مالیات معــادل مالیات بــر اجاره 
خواهند شــد. این مالیات در سال 
دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، 
در سال سوم معادل مالیات متعلقه 
و در ســال چهارم و بعد از آن معادل 
یک ونیم برابر مالیات متعلقه تعیین 

شده است.

درصورت تحقق وعده راه اندازی »سامانه ملی امالک و اسکان«، عملیاتی می شود

شناسایی مالکان خانه های خالی تا پایان سال جاری

کل ارزش موجودی مسکن 
در ایران معادل ۲میلیون 

میلیارد تومان تخمین 
زده می شود که ۱۰برابر 

نقدینگی موجود در کل 
کشور است و ۱۰درصد از 

این میزان به صورت مسکن 
خالی و بدون سکنه باقی  

مانده است

حداقل۶۰ میلیون ملک و 
۲۵میلیون خانه درکشور 

وجود دارد که امکان 
شناسایی آنها در مدت زمان 

محدود غیرممکن است. 
افزایش تعداد خانه های 
خالی در سال های اخیر 
به ویژه در مناطق گران 

قیمت شهر بسیارمشهود 
است واحدهایی که به امید 

افزایش بیشتر قیمت ها 
نه در بازار خرید و فروش 
مسکن عرضه شده و نه 

اجاره داده می شوند

خبر کیش

شــرکت عمران، آب و خدمــات منطقه 
آزاد کیش در نظر دارد، به منظور شناسایی 
افراد حقوقی و حقیقی واجد شــرایط جهت 
سرمایه گذاری و شرکت در مناقصه موضوع 
احداث مــدول دوم تصفیــه خانه فاضالب 

شمال کیش به روش B.O.T اقدام کند.
ایلنا؛ شرکت عمران، آب و خدمات منطقه 
آزاد کیش در نظر دارد، به منظور شناسایی 
افراد حقوقی و حقیقی واجد شــرایط جهت 
سرمایه گذاری و شرکت در مناقصه موضوع 
احداث مــدول دوم تصفیــه خانه فاضالب 

شمال کیش به روش B.O.T اقدام نماید. 
 لذا بر این اساس از کلیه اشخاصی که در 

زمینه اشاره شده سابقه فعالیت دارند، دعوت 
بعمل می آید در صورت تمایل به همکاری، 
ضمن اعــالم آمادگی به صــورت مکتوب، 
نسبت به ارائه مستندات الزم به شرح موارد 
مندرج در اسناد اقدام نماید. )اسناد ارزیابی 

در سایت شرکت موجود است(
 آخرین مهلت زمان تحویل اسناد:

 ساعت ۱۶ مورخ 98/۰۷/۱۰
محل تحویل مدارک:

دفتر مرکزی: جزیره کیــش- میدان 
خلیج فــارس- بلوار ایــران- مجتمع اداری 
پارس- دبیرخانه شرکت عمران، آب و خدمات 
منطقه آزاد کیش - تلفن ۴۴۴۲۱38۰- ۰۷۶

 دفتر تهران:  بزرگــراه آفریقا- باالتر از 
چهارراه شهید حقانی )جهان کودک(-  نبش 
خیابان کیش- ساختمان شماره ۴۵ -  طبقه 

همکف تلفن: 88۷8۰۷۴۷– ۰۲۱ . 
الزم به ذکر اســت این فراخوان صرفا به 
منظور شناســایی و ارزیابی ســرمایه گذار 
می باشد و تحویل مدارک هیچ گونه تعهدی 
را برای شرکت عمران، آب و خدمات منطقه 
آزاد کیش ایجاد نمیکند و بنا به تشخیص این 
شرکت از اشخاص واجد صالحیت جهت ارائه 

پیشنهاد دعوت خواهد شد.
تقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر با شــماره تلفن ۰۷۶-۴۴۴۲۱38۰ 

داخلــی ۱۲۷۶ )مهنــدس صادقی( تماس 
بگیرند.

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه 
درج شده است.

جهــت کســب اطالعــات بیشــتر با 
شــماره تلفــن ۴۴۴۲۱38۰-۰۷۶ تماس 
 یــا بــه ســایت های www.kish.ir و
 www.urban.kish.ir مراجعه فرمایید .

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار، احداث 
BOT مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شمال کیش به روش


