مشاور رئیسجمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد
توگو با «ایران»:
و ویژه اقتصادی در گف 

رقابت اقتصادی در سالمت
و شفافیت اقتصادی است

اصطــاح "منطقه آزاد تجاري" عمري بيش از چند دهه نــدارد اما مفهوم مورد نظر از اين اصطالح و يــا حداقل مفهوم اوليه و
بســيط آن از سابقه اي طوالني دراقتصاد جهاني برخورداراســت .مفاهيمو اصطالحات به کار رفته براي تعريف مناطق آزاد
بســيار متنوع بوده و لزومــا" نيز يک مفهوم واحد از این تعاريف اراده نمي شــود .تأمین ســرمايه ،نيروي انســاني ماهر و توانا،
فنآوري و آشــنايي با روشهای علمي و فنــي جديد ،آگاهي از تحوالت اجتماعي و فرهنگي و برنامههای هماهنگ و ســازگار
بــراي بهره بــرداري از عوامل مختلف توليــد و نيز بهره گيري بهينــه از علم و دانش جهانــي ،مديريت علمي ،داد و ســتد کاال،
خدمات و دانش فني با خارج از مرز ملي از جمله راهکارهاي ارائه شده براي گريز از توسعه نايافتگي و ورود به جرگه کشورهاي
توســعه يافته است و ايجاد مناطق آزاد اقتصادي از جمله ابزارهاي توسعه اقتصادي است که میتواند با تسهيل دستيابي به
عوامل ياد شده رسيدن به توســعه يافتگي را تسهيل کند به عبارت ديگر دستيابي به توســعه اقتصادي هدف اصلي کشورها از
ايجاد مناطق آزاداســت.در بارهفعالیت ،برنامهوراهکارهای سازمانمناطقآزاد با «مرتضی بانکمشاوررئیس جمهوری
و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» به گفت وگو نشسته ایم که میخوانید:
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مناطــق آزاد میتواننــد نقــش مهمــی در
توســعه اقتصادی کشــور داشته باشــند از این
رو الزم اســت تــا زیرســاختهای الزم بــرای
ســرمایهگذاریهای داخلــی و خارجی در این
مناطــق ایجاد شــده باشــد .چه برنامــههایی
بــرای ایجــاد و حمایــت از ســرمایه گــذاران
داشته و دارید؟
خــب از ویژگیهــای مهم مناطق آزاد کشــور یکی
همــان قانون مناطق آزاد اســت که قانون منســجم،
قــوی و اثرگــذاری اســت و میتــوان گفــت کــه بــرای
ســرمایهگذاری داخلــی و خارجــی در چارچــوب
ایــن قانــون تســهیالت خیلــی خوبــی فراهــم شــده
اســت .ایــن تســهیالت امــکان منفعت بیشــتر برای
ســرمایهگذاری را فراهــم کــرده اســت .از جمله این

ویژگیهای مهم مناطق آزاد کشور
یکی همان قانون مناطق آزاد است
که قانون منسجم ،قوی و اثرگذاری
است و میتوان گفت که برای
سرمایهگذاری داخلی و خارجی
در چار چوب این قانون تسهیالت
خیلی خوبی فراهم شده است

ویژگیها عالوه بر معافیت مالیاتی و عوارض گمرکی
بحث سرعت بخشیدن به واگذاری مجوزها و صدور
پروانههــا و همچنیــن حضــور اتبــاع خارجــی بدون
مانــع ویــزا و واگــذاری زمین به ســرمایه گذار هســت
کــه این مجموعــه امتیــازات در مناطق آزاد شــرایط
بســیار خوبی را برا ی ســرمایهگذاری فراهم میکند.
البتــه طبیعی اســت که بــرای ســرمایهگذاری عالوه
بر امکانــات و تســهیالتی که داده میشــود امکانات
زیرســاختی در منطقــه هــم اهمیــت دارد .هفــت
منطقــه آزاد کشــور که شــامل کیش ،قشــم ،چابهار،
ارس ،ارونــد ،انزلی و ماکو اســت در شــرایط حاضر از
امکانات زیر ســاختی مناســبی برخوردار هستند .در
واقع میتوان ادعا کرد که امروز زیرساختهای الزم
برای فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی و گردشگری
در ایــن مناطــق فراهم شــده اســت مثل دسترســی
ارتباطاتــی یا حمــل ونقل هوایی ،جــادهای و دریایی
و . . .یــا امکاناتــی مثــل آب ،بــرق  ،گاز و . . .به طوریکه
در حــال حاضر ما در 4منطقه آزاد فرودگاه مســتقل
داریــم و در ســه منطقه دیگــر نیزفــرودگاه در فاصله
کمــی ازمناطق وجود دارد .در واقع میتوان گفت که
امروز بیش از  80درصد امکانات الزم در این مناطق
فراهم است.
مثــا چه مشــکالتی داریــد و چــه عواملی
باعث بروز این مشکالت شده است ؟
اشــاره کــردم کــه مــا بــه امکانــات ســختافزاری
ضــروری رســیدیم ولــی در مباحــث بانکــی و پولی و
مالی برخی از مشــکالت مربوط به مســائل سیاســی
و خارجــی اســت ،باالخــره مــا همــواره درگیــر یــک
ســری تحریمهای مختلــف بودیم کــه در دورههای
مختلف نوســان داشــته اما با تعدیل فضای سیاسی
بینالمللــی بویژه در زمان «برجام» شــاهد افزایش
فعالیت مناطــق آزاد بودیم و در همین زمان بود که
اقدامات مناســبی در راســتای تکمیل زیرساختها
انجام شده است.
بعد از انقالب اســامی ما دچار ایــن تحریمهای
گوناگــون بــوده ایــم و طبیعــی اســت وقتــی روابــط
سیاســی ما با جهــان ثبات مورد نظر ســرمایهگذاری

