را نداشــته باشــد تأثیــر مســتقیم در ایــن مناطق هم
میگــذارد .یکی دیگر از مشــکالت این اســت که اکثر
آییــن نامههــا و دســتورالعملهای الزم در حــوزه
تعامالت اقتصادی با رویکرد داخلی تدوین شده و با
شــرایط بینالمللی فاصله دارد که باید آن را اصالح
و بــا شــرایط الزم بــرای جــذب ســرمایه گذارتطبیق
داد کــه بــه نظــر میرســد در ایــن خصــوص نقصــی
وجود داشــته باشــد که در حال رفع آن هســتیم مثال
با بانک مرکزی بــرای تدوین آیین نامه جدید بانکی
در تعامل هســتیم که امیدوارم این آییننامه زمینه
و بســتر الزم را بــرای ارتقــای فعالیــت سیســتمهای
بانکــی فراهم کنــد .اقدام دیگری کــه الزم بود انجام
شــود اســتفاده از بازارهای مالی و بازار سرمایه است
که تاکنون بطور جدی دنبال نشــده که ما در این دوره
تــاش میکنیــم تــا از ایــن ظرفیت بیشــتر اســتفاده
کنیــم آنهــم از طریــق ایجــاد بــورس بینالملــل یا
مراکــز مالی معتبــر بینالمللی که به تبــع آن ارتباط
سالمتر ،شفافتر و در عین حال در چارچوب ضوابط
بینالملل دست پیدا کنیم .البته در حال حاضر هم
ســرمایه گذارهــای داخلــی و خارجی قــوی و موفقی
را در مناطــق آزاد داریــم ،اما اگر در مبــادالت مالی و
پولی تسهیالت بهتری منطبق با شرایط بینالمللی
ایجاد شود امکان سرمایهگذاری را جدی تر میکند.
با توجــه به نــوع فعالیــت در مناطق آزاد
ظرفیــت ایجــاد اشــتغال نیــز وجــود دارد،
در زمینــه اشــتغال زایــی و در راســتای تحقق
اقتصاد مقاومتی چه کردید؟
در مورد بحث اقتصاد مقاومتی خب نیازکشــور
بــه اشــتغال دغدغــه همــه فعالیــن و مســئولین
اقتصــادی اســت و هــدف مهــم هم همــان فراهم
کــردن شــرایط بــرای ســرمایهگذاری اســت چــون
ســرمایه گــذار هم بایــد از جهت قوانیــن و مقررات
اطمینان داشــته باشــد که ســرمایهگذاری آن مورد
حمایت قرار میگیــرد و هم باید بداند که در روابط
خارجــی یک نــوع تعامل و تعــادل وجــود دارد که
بــا گردبادهای سیاســی دچــار مخاطره نمیشــود،
از طرفــی مزیتهــای اقتصــادی بــرای او آمــاده
باشــد تا ســرمایه گذار در آن بســتر ســرمایهگذاری
الزم را انجــام دهــد .مــا در حوزههــای صنعــت،
کشــاورزی ،گردشــگری توانســتیم نســبت بــه
امکاناتــی کــه وجــود داشــت ســرمایهگذاریهای

در مورد بحث اقتصاد مقاومتی ،نیازکشور به اشتغال
دغدغه همه فعالین و مسئولین اقتصادی است و هدف مهم هم
همان فراهم کردن شرایط برای سرمایهگذاری است چون سرمایه گذار هم باید از
جهت قوانین و مقررات اطمینان داشته باشد که سرمایهگذاری آن مورد حمایت قرار
میگیرد و هم باید بداند که در روابط خارجی یک نوع تعامل و تعادل وجود دارد که
با گردبادهای سیاسی دچار مخاطره نمیشود ،از طرفی مزیتهای اقتصادی برای او
آماده باشد تا سرمایه گذار در آن بستر سرمایهگذاری الزم را انجام دهد

نســبتا خوبــی را فراهــم کنیــم ،امــروز حــدود هزار
واحــد صنعتــی در مناطــق آزاد فعالیــت میکنند
کــه بــه طــور قطــع اگــر امکانــات اولیــه بــرای آنهــا
فراهــم نبــود وارد ایــن ســرمایهگذاریهای نســبتا
بــزرگ و جدی نمیشــدند به طــور مثــال در حوزه
کشــاورزی بــه ویــژه در بحــث آبزیــان و سیســتم
گلخانهای ســرمایهگذاریهای گســترده در شــمال
و جنوب داشــتیم یــا در زمینه صنایع ســنگین مثل
فــوالد در مناطقــی مثــل ارونــد و قشــم و چابهــار
ســرمایهگذاریهای مناسبی داشتیم مثال در بحث
گلخانــهای در ارس فقــط در یــک مجموعه حدود
 50هکتارزمیــن زیــر کشــت گلخانهای اســت که در
کشــور نمونه ندارد و  100درصــد تولیدات آن صادر
میشــود .در حــوزه گردشــگری هــم هر روز شــاهد
افتتــاح هتلهــای مختلــف و جاذبههــای مختلف
توریســتی در مناطق آزاد هســتیم که طبیعی است
میتواند در توسعه اشتغال و افزایش توان داخلی
اقتصــاد مــا مؤثــر باشــد .در بخشهــای دیگــر هم
بــاز اقدامــات و ســرمایهگذاریهای خوبی صورت
گرفتــه البتــه بدین معنی نیســت که همــه نیازها و
مشــکالت ما حل شده اما همین فعالیتها چیزی
حدود  265هزار اشــتغال ایجاد کــرده ،پس در این
حــوزه هم میتوان گفت تا حدودی نیاز کشــور را در
اشــتغال تأمین کردهایم .البته توجه داشــته باشید
کــه جمعیت مجمــوع 7منطقــه آزاد کمتــر از یک

میلیون نفر است و نسبت این عدد با در نظر گرفتن
جمعیــت آماده بــه کار در ایــن مناطق عــدد قابل
توجهــی اســت .البته اگرعــدد شــاغلین در مناطق
ویــژه را هم اضافه کنیم چیزی حدود  185هزار نفر
هــم در این مناطق مشــغول بــکار هســتند .ببینید
اینکه میگوییم این تعداد مشــغول به کار هســتند
براســاس فرمهای پر شده تأمین اجتماعی است و
شامل شاغلین روز مزد و ســاعتی نمیشود .یعنی
مناطــق آزاد و ویژه برای حدود  450هزار نفر یعنی
حدود نیم میلیون نفر زمینه اشــتغال فراهم کرده
است که عدد قابل قبولی است.
در اقتصــاد مقاومتــی دبیــر خانــه شــورایعالی
مناطــق آزاد با توجه به سیاســتهای مقام معظم
رهبری و تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
توســط معاونــت اول ریاســت جمهــوری متولــی
اجــرای  5برنامــه اســت که از ســال  94تدوین شــده
که موفقیتهای خوبــی در این حوزه بوجود آمد مثال
ایجــاد شــرکتهای دانــش بنیان کــه در مقایســه با
ســالهای  92تا  96بیش از  300درصــد افزایش پیدا
کردند .یا در حوزه صادرات از مناطق آزاد ســال ،92
 190میلیــون دالر صــادرات داشــتیم کــه امســال به
بیش از یک میلیارد دالر رســیده اســت و پیشبینی
ســالیانه 30درصــد رشــد صــادرات ایــن مناطــق
محقــق شــده و برنامــه افزایش رشــد صــادرات در
سال  97نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
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