
نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور
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شنبه 20 شهریور ماه 1395 سال دوازدهم ـ شماره 2900 

ب��ه بهانه فرارس��یدن هفته دولت گفتگوی��ی با اکبر 
ترکان، مشاور رییس جمهورودبیر شورایعالی مناطق آزاد 
و وی��ژه اقتصادی انجام دادیم ک��ه ماحصل آن را در زیر 

می خوانید.
آق��ای ترکان به نظ��ر جنابعالی ط��ی فعالیت دولت 
یازدهم مناطق آزاد توانس��ت به چه موفقیت های دس��ت 

پیدا کند؟
مناطق آزاد ایران از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و 
امید تالش کرد تا در بخش تامین و تکمیل زیرس��اخت های 
اقتصادی و بازرگانی، حمل و نقل، س��رمایه گذاری )بانک و 
بیمه( فعالیت هایی انجام دهد که تا آن زمان به صورت منظم 
اجرایی نش��ده بود. یک منطقه آزاد برای رونق فضای کسب 
و کار ب��ه ابزارهای اولی��ه ای نیاز دارد ک��ه در برخی از این 
مناطق این ابزارها وجود نداشت. به طور مثال برخی از مناطق 
آزاد ای��ران فاق��د فرودگاه بودند اما در ای��ن دروه منطقه آزاد 
ماکو در ش��مالغرب ایران در طول مدت 18 ماه یک فرودگاه 
اس��تاندارد و با اعتبارات خود ساخته است. ضمن اینکه این 
منطقه در مرز ب��ازرگان قرار گرفته که مرکز ترانزیت داخلی 
و خارجی در کش��ور است. بندر قدیم انزلی دیگر توانمندی 
و کش��ش مبادالت پرحجم ایران با کشورهای حوزه آسیای 
میانه را نداشت و منطقه آزاد انزلی نیازمند یک بندر مجهز با 
امکانات بندری پیش��رفته بود تا نیاز ایران در تعامل با روسیه 
و کشورهای cis برطرف شود. از این روز با حمایت رییس 
جمهور و بازدید ایش��ان از مراحل س��اخت بندر کاس��پین، 
مراحل احداث موج ش��کن ها و یک پست اسکله این بندر 
در س��ال جاری به پایان می رس��د و تنها منطقه آزاد ش��مال 
کش��ور منبعد یک بندر مجهز و با ظرفیت تخلیه و بارگیری 
مطلوب خواهد داش��ت که با اتمام راه آهن قزوین � رش��ت 
 هم تکمیل کننده حلقه ترانزیتی بندر کاس��پین اس��ت.فضای 
سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در منطقه آزاد ارس این 
منطقه را تبدیل کرده به صنعتی ترین منطقه آزاد کشور. حضور 
س��رمایه گذاران، تولیدکنندگان و صنعتگران در بخش هایی 
مثل تولید محصوالت کشاورزی ارگانیک و گلخانه ای، مواد 
نفتی و مش��تقات آن، واحدهای تولید مبلمان و محصوالت 
نساجی این منطقه را به یکی از سرمایه پذیرترین مناطق آزاد 
ایران تبدیل کرده اس��ت. ضمن اینکه جانمایی فرودگاه این 
منطقه نیز انجام ش��ده و پس از تامین اعتبار مراحل س��اخت 
آن نیز آغاز خواهد ش��د. منطقه آزاد قش��م نیز یکی از مناطق 
آزاد موفق ایران در دولت تدبیر و امید اس��ت. این منطقه در 
حوزه صنعت، نفت و انرژی، س��وخت رسانی به کشتی های 
عبوری، مسائل زیست فناوری و گردشگری به موفقیت های 
خوبی دس��ت یافته اس��ت. جزیره کیش آن نیبه عنوان قطب 
گردشگری کش��ور، بسترهای مناس��بی برای خلق موقعیت 
های جدید برای س��رمایه گذاری پدید آورده اس��ت. توسعه 

فضای فرودگاهی و باال بردن ظرفیت پذیرش مس��افر تا 4.5 
میلیون نفر در س��ال، افزایش ظرفیت تخلی��ه و بارگیری در 
 بندرگاه تجاری، ساخت مصلی و مراکز فرهنگی جدید، ایجاد 
پارک های ساحلی و توجه به نقاط کمتر توسعه یافته در این 
جزیره از جمله اقداماتی است که کیش را تبدیل به مرکز توجه 
ایران نموده است. ضمن اینکه با آیین نامه تاسیس بانک های 
آفش��ور، کیش می تواند مرکز مالی آزاد ایران باشد. اما منطقه 
آزاد ارون��د نیز با عنای��ت رییس جمه��ور در ابتدای دولت 
تدبیر و امید توس��عه پیدا کرد و ش��هرهای آبادان و خرمشهر 
 به عنوان منطقه آزاد معرفی ش��دند. مبنای کار در این منطقه 
محرومی��ت زدای��ی و زدودن چه��ره ش��هر از آث��ار جنگ 
 تحمیل��ی، پیاده س��ازی برنامه های فرهنگی و گردش��گری، 
س��رمایه گذاری در ح��وزه نفت و ان��رژی، توجه به صنایع 
فراساحلی و احداث مجتمع فوالد بود که توفیقات حاصله از 
این اقدامات چشمگیر است. اولین منطقه آزادی که می تواند 
تأثیر مناس��بی بر فعالیت های اقتص��ادی به دلیل ظرفیت های 
ترانزیتی داش��ته باشد، چابهار اس��ت. امیدواریم اتصال خط 
آهن چابهار به راه آهن سراسری مشکالت را سپری کند و به 
چرخه خدمت به مردم، تجار و س��رمایه گذاران اضافه شود. 
بر اس��اس توافق نامه ای که میان ایران، هند و افغانستان میان 
روسای جمهور سه کشور به امضاء رسید توسعه بندر چابهار 
در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت. چابهار به عنوان تنها بندر 
اقیانوسی کش��ور همواره مورد توجه سرمایه گذاران افغان و 
 هندی بوده و فضای تحریم ها پس از برجام شکسته و تمایل به 
س��رمایه گذاری در مناطق آزاد کشور به ویژه چابهار افزایش 
یافته است. اعتقاد داریم درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی 
در مناطق آزاد نمی  تواند جایگزین درآمد نفتی ش��ود و فقط 
بخش��ی از آن را پوشش می دهد اما این فعالیت های اقتصادی 
منجر به توجه و تمرکز بیشتر به توسعه جامعه محلی و اشتغال 

نیروهای بومی در واحدهای تولیدی و صنعتی شده است. 
مدیریت مناطق آزاد تا چه حد توانست از فسادها و 

رانت های که در این بخش وجود دارد جلوگیری کند؟
از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در مناطق 
آزاد کوشیده ش��د شفافیت در برنامه ها و اقدامات در رأس 
ام��ور فعالیت های مدی��ران این مناطق ق��رار بگیرد. تمامی 
سازمان های مناطق آزاد مکلف به ارائه گزارش های مربوط 

ب��ه برگزاری مناقص��ات، مزایده ها و آگه��ی های واگذاری 
شده اند عالوه بر اینکه پس از برگزاری این مناقصات، نتایج 
آن نیز باید در اختیار مخاطبان و مردم قرار بگیرد. در بخش 
دریافتی مدیران نیز بارها استعالمات از مراجع ذیربط انجام 
شده و مسئله حقوق های نجومی در این مناطق وجود ندارد 
و دریافتی مدیران مناطق آزاد بر اساس قوانین مصوب دولت 
اس��ت. درب��اره واردات بی روی��ه کاال در مناطق آزاد نیز که 
این روزها بس��یار در رسانه ها خوانده می شود فقط می توان 
ب��ه یک نکته اکتفا کرد و آن ه��م این که واردات کاال همراه 
مس��افر در مناطق آزاد رقمی بالغ بر 400 میلیون دالر اس��ت 
که مقایس��ه این رقم با حجم کل واردات کشور بسیار ناچیز 
است. ضمن اینکه واردات کاالهای مورد نیاز در تولیدی ها 
و صنایع مس��تقر در مناطق آزاد به عن��وان مواد اولیه پس از 
تولی��د محصول، به ایران و یا کش��ورهای خارجی صادرات 
مجدد می شود پس عنوان "واردات بی رویه از مناطق آزاد" 

از اساس غلط است.
اینک��ه برخی از مناط��ق آزاد متهم ب��ه محلی برای 

واردات قاچاق کاال شدند )مانند منطقه آزاد ارس(از نظر 
شما قابل توجیه است؟

دس��تگاه ه��ای قانونی و نظارتی هم چ��ون گمرک در 
مناطق آزاد حضور دارند و فعالیت و رسالت اصلی خودشان 
را انج��ام می دهند. اگر موردی پیش بیاید قطعا برخوردهای 
الزم از س��وی منطقه آزاد و یا گمرک انجام می شود. ممکن 
اس��ت قاچاق کاال از مبادی غیر رسمی انجام شود که خارج 

از اراده منطقه است. 
آینده مناطق آزاد را با توجه به رویه ای که ش��ما در 

پیش گرفتید چگونه ارزیابی می کنید؟
تالش بس��یاری کردیم تا قانون مناط��ق آزاد در منطقه 
اجرایی شود. دستگاه ها و نهادهای بسیاری در یک منطقه آزاد 
وج��ود دارند و موازی کاری فعالیت ها به روند کاری مناطق 
آزاد که یک دولت کوچک محس��وب می شود خلل وارد می 
کند. با همت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
نشست های بسیاری با وزارت خانه ها، نهادها و دستگاه های 
مستقر در مناطق آزاد برگزار شده و در تفاهم نامه هایی که با 

آنها منعقد شده اختیارات آنها به منطقه آزاد واگذار شده است. 
تفاهم نامه با وزارت آموزش و پرورش در راستای توسعه 
وتجهیز مدارس در مناطق آزاد، تفاهم نامه با سازمان غذا و دارو  در 
راستای جلوگیری از واردات محصوالت آرایشی و بهداشتی غیر 
استاندارد و هم چنین کنترل ورود کاالهای سالمت محور و نظام 
مند کردن فعالیت های این سازمان در مناطق آزاد، تفاهم نامه با بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی با محوریت نوسازی و بهسازی روستاها و 
خانه های روستایی با پایلوت قرار دادن منطقه آزاد اروند، همکاری 
مناطق آزاد کش��ور با ستاد مبارزه با مواد مخدر با هدف  استفاده 
کارآمد از قابلیت ها و ظرفیت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
در جهت تحقق سیاست اجتماعی کردن امر مبارزه با موادمخدر 
 و روان گ��ردان ه��ا، از طریق اجرای برنامه های پیش��گیری از 
آسیب های اجتماعی و اعتیاد، شادابی، امیدواری، اعتماد اجتماعی، 
جلب مشارکت های مردمی و درمان اعتیاد و کاهش آسیب های 
ناشی از آن، انعقاد تفاهم نامه مناطق آزاد با معاونت اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در راستای طراحی برنامه اتخاذ 
تدابیر و زمینه های الزم برای اقدام و عمل و تعهد مشترک برای 
اجرای برنامه های پیش��گیرانه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از 
جمله مواردی است که برای اجرای قانون مناطق آزاد انجام شده 
که در نتیجه همکاری منطقه آزاد با این نهادها، سازمان منطقه آزاد 
بتواند در راس��تای اهداف خود گام ب��ردارد و از موازی کاری و 

تداخل در وظایف جلوگیری شود. 
مناطق آزاد در چه فرصت زمانی می توانند به ماهیت 

اصلی خود بازگردند؟ 
تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسالمی عالوه بر ضربه 
به اقتصاد کش��ور به مناطق آزاد کش��ور نیز لطمه زد. برجام این 
فرص��ت را در اختیار مناطق آزاد ایران ق��رار داده تا دروازه ورود 
اقتصاد بین المللی، تکنولوژی، فناورهای پیشرفته باشند تا حجم 
تجارت خارجی ایران افزایش یابد. از طرفی مناطق آزاد می کوشند 
با حمایت از جریان تولید و صنعت در راس��تای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی گام بردارند. اقتصاد مقاومتی به معنای آن است 
که ضمن نگاه درون زا، نگاهی برون نگرا هم داشته باشیم، یعنی 
استعدادهای داخلی را کشف کرده و از ظرفیت های بین المللی 
به��ره بگیریم.این بندهای اقتصاد مقاومتی در واقع همان عصاره 
37 ساله ای است که جمهوری اسالمی تعقیب کرده است. همان 
مواضع، حرکت ها و تصمیماتی است که در طول 37 سال اجرا و 
در بخش های مختلف با موفقیت عملیاتی شده و حاال به صورت 
منسجم درآمده است.اقتصاد ایران بعد از برجام نیز باید همان مسیر 
اقتصاد مقاومتی را طی کند که متکی بر توانایی داخلی با کم ترین 
هزینه است تا معیشت مردم را ارتقا بخشد.به طور قطع نمی توانیم 
بگوییم چند سال طول می کشد که مناطق آزاد به ماهیت اصلی 
خود باز می گردند اما می توان گفت هم اکنون مناطق آزاد کشور 

در مسیر واقعی و بر روی ریل توسعه قرار گرفته اند. 
گفتگو از میثم غالمی

 مناطق آزاد دروازه ورود اقتصاد بین المللی 
تکنولوژی و فناوری پیشرفته

هفته دولت گرامی باد


