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در عیــن حــال اگــر صــادرات مناطــق ویــژه هــم
بــه ایــن آمــار اضافــه شــود طبیعــی اســت کــه رقم
باالتــر خواهــد رفــت ،یعنی از ســال  92تــا  96بیش
از  90میلیــارد دالر صــادارت از مناطــق آزاد و ویــژه
داشــتیم ،خب این امر برای ما دستاوردهای خوبی
داشــت و موجب شــد تــا برنامههای مــا را هدفمند
تــر کند تــا بتوانیم وارد بــازار جهانی شــویم .برنامه
دیگــر مــا در حــوزه گردشــگری خارجــی بــوده کــه
خوشــبختانه آمارهــای موجــود نشــان میدهــد که
از ســال  94تا  96ایــن برنامهها بصــورت کامل اجرا
شده است و شاهد افزایش 114درصدی گردشگری
در ســال  96نســبت بــه ســال  95باشــیم .همچنین
ایجاد نمایشــگاههای مختلف از دیگــر برنامههای
ما بود که تاکنون کار خوبی در این زمینه انجام شــده
بطوریکه در ســال  95مناطق آزاد در تحقق اهداف
اقتصــاد مقاومتــی رتبه دوم کشــور را بدســت آورد.
اما با توجه به همه اهداف ما در همه حوزهها مســیر
طوالنی در پیش داریم باید به ســمتی حرکت کنیم
که مناطق آزاد در پیشــرفت اقتصادی کشــور ســهم
ویژهای را به خود اختصاص دهد.
در حال حاضر با چــه موانع و چالشهایی
روبرو هستید ؟
بخشــی از چالشهای ما فرهنگی اســت و بخشی
هــم اجرایــی و عملیاتی اســت همان طور که اشــاره
کردم بحــث قانون از نظر مبانــی و چارچوب قانونی
مناطــق آزاد کامــل و جامــع اســت و توانســته ابعــاد
مناطق آزاد را پیش بینی کند.
یعنی نقص و ضعف قانونی نداریم ؟
خب باید گفت مشــکالت ویژه نیســت ،اگرچه در
برخی جاها نواقصی وجود دارد ولی نیازبه بازنگری
در متن قانون ندارد شاید در برخی مصوبهها و آیین
نامههــا ضعفهایی وجود داشــته باشــد ولی در کل
کامــل و جامع اســت .اما چالش عمومــی در مناطق
آزاد عدم برداشــت مشــترک از کارکرد مناطق آزاد و
اهــداف و برنامه مناطق آزاد هم در ذهن مســئولین
و هــم مردم اســت ایــن چالش چالشــی اســت که ما

بعنــوان دبیرخانــه بــرای رفــع آن تــاش میکنیم،
کوشــش میکنیم که یک برداشت یکسانی از کارکرد
و برنامههــا تدویــن کنیــم تــا ســرمایهگذار خارجــی،
مردم و مســئولین دقیقاً آگاه باشــند و تکلیف خود را
بداننــد البته این نیاز به این دارد که مــا از نظر ارتباط
بــا مســئولین ،مجلــس و رســانه و . . . .تعامل داشــته
باشیم چون وقتی برداشت واحدی از برنامه مناطق
آزاد بوجــود بیاید ســرعت عمــل باال مــیرود و روند
فعالیــت ما تســهیل میشــود و در نتیجه از پشــتوانه
اجتماعی خوبی برخوردار میشویم.
موضــوع دیگــر ایــن اســت کــه قوانیــن و مقررات
بایــد ثبات داشــته باشــد تــا ســرمایه گذار احســاس
امنیت بیشــتری کند .این در آیین نامهها و مصوبات
و رفتارهایــی کــه دســتگاهها میکننــد خود را نشــان
میدهد.
یعنــی ممکن اســت آیین نامههایی تدوین شــود
کــه بــرای ســرمایه گــذار ابهاماتــی ایجــاد کنــد ،عدم
ثبات در این رویهها حتما مشــکالتی را ایجاد میکند
اما مســأله دیگــر به خود مــا و مناطق برمــی گردد که
بایــد تــاش کنیــم از نیروهــای متخصــص و مجرب
که از توانایــی اقتصادی باالیی برخوردارهســتند و به
نوعی نخبههای اقتصادی هســتند بهره مند شویم تا

جریانــات اقتصادی روز را بــا برنامههای بینالمللی
پســند تلفیــق کنیــم و ارائــه دهیــم و بســتههای
ســرمایهگذاری مناســب بــرای ســرمایه گــذاران در
نظــر بگیریــم تا با نگرش دقیق و شــفاف وارد شــوند.
همچنین گسترش سیستمهای ارتباطی الکترونیک
و ایجــاد پنجــره واحد خدماتی مناطــق نقش مهمی
دارد تا بتواند شفافیت و اعتماد بیشتری را در بین ما،
سرمایه گذار ،مسئولین و . . .ایجاد کند.
مهمترین برنامههایی که در دستور کارتان
است چیست؟
از مهــمتریــن برنامــههــا میتــوان بــه توســعه و
تکمیل برنامههای اقتصاد مقاومتی ،ایجاد شــرایط
الزم برای فعالیــت مالی ،پولی و بانکی بینالمللی،
ایجــاد پنجره واحــد خدماتی بــرای ذینفعــان ودر
نهایــت ایجــاد پنجره واحــد گمرکی با حفــظ قوانین
موجــود در مناطق آزاد اشــاره کرد؛ چــون معتقدیم
منطقــه آزاد یعنــی فعالیتــی مبتنــی بــر رقابــت
اقتصــادی که اگر خوب شــکل بگیــرد میتواند برای
ســایر بخشها هم الگو باشــد .معتقدیــم که رقابت
اقتصادی در ســامت و شــفافیت اقتصادی اســت.
یعنی نباید رانتی ایجاد شــود تا برخــی منتفع و بقیه
متضرر شوند.

اما چالش عمومی در مناطق آزاد عدم برداشت مشترک از کارکرد مناطق آزاد و
اهداف و برنامه مناطق آزاد هم در ذهن مسئولین و هم مردم است این چالش
چالشی است که ما بعنوان دبیرخانه برای رفع آن تالش میکنیم ،کوشش میکنیم که
یک برداشت یکسانی از کارکرد و برنامهها تدوین کنیم تا سرمایه گذار خارجی ،مردم و
مسئولین دقیقاً آگاه باشند و تکلیف خود را بدانند البته این نیاز به این دارد که ما از نظر
ارتباط با مسئولین ،مجلس و رسانه و. . . .

