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  حضور بیمه پارسیان 
در نمایشگاه بورس،بانک و بیمه 

جزیره کیش
ریی��س کل بیمه مرک��زی و رییس 
س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار با مدیر 
عامل بیم��ه پارس��یان دی��دار و گفتگو 
کردند. در اولین روز برگزاری نمایشگاه 
ب��ورس، بان��ک، بیم��ه و فرص��ت های 
سرمایه گذاری ایران که در جزیره کیش 
برگ��زار می ش��ود، غرفه بیمه پارس��یان 
پذیرای مهمانان ویژه ای از این نمایشگاه 
بود.ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بیمه 
پارسیان؛ روز افتتاحیه نمایشگاه بورس، 
بانک، بیمه و فرصت های سرمایه گذاری 
ایران که در جزیره کیش آغاز به کار کرد 
و آقای اویار حسین- عضو هیات مدیره 
و مدی��ر عام��ل بیمه پارس��یان در غرفه 
این ش��رکت میزبان آق��ای دکتر همتی- 
ریی��س کل بیم��ه مرک��زی جمه��وری 
اس��امی ایران، دکتر محم��دی- رییس 
س��ازمان بورس و اوراق به��ادار و دکتر 
قالیباف- رییس شرکت بورس و اوراق 
به��ادار تهران بود. در ای��ن دیدار ها که 
در حاشیه برگزاری نمایشگاه و در غرفه 
بیمه پارس��یان صورت گرفت، مسئولین 
دو نهاد مهم اقتصادی کش��ور یعنی بیمه 
مرکزی و س��ازمان بورس ضمن تقدیر 
از فعالیت های بیمه پارسیان در صنعت 
بیمه ضم��ن گفتگوهای جداگانه با آقای 
اویار حس��ین عضو هیات مدیره و مدیر 
عامل بیمه پارسیان در جریان جدیدترین 
فعالیت ها و دس��تاوردهای این شرکت 
ق��رار گرفتند.این بازدیده��ا در روز اول 
نمایش��گاه، غرف��ه بیمه پارس��یان را به 
یکی از پر رف��ت و آمدترین غرفه های 

نمایشگاه تبدیل کرد.

خبرنامه

مش��اور ریی��س جمه��ور و دبی��ر 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
گفت: س��ازمان های مناط��ق آزاد امروز 
برنامه هایی هدفمند در جهت تش��ویق 
سرمایه گذاران برای حضور موثر تر، این 

مناطق را، در دست دارند. 
مرتضی بانک در مراس��م آغاز به کار 
چهارمین نمایش��گاه بانک، بورس و بیمه 
گفت: اقتصاد ام��روز به اولویت اول ایران 
تبدیل ش��ده و بای��د با حرکت��ی هدفمند 
و باثب��ات، بخش خصوص��ی و دولت هم 
پیمان با هم، آن را به سمت توسعه هدایت 
کنند؛ این در حالی اس��ت که اقتصاد ایران 
ظرفی��ت های قابل توج��ه درونی دارد که 
از جمل��ه دس��تیابی به ب��ازار 400 میلیون 
نفری، ش��بکه حمل و نقل ریلی و هوایی، 
دسترسی بسیار مهم و استراتژیک دریایی، 
مزیت های زیست محیطی و پتانسیل های 
معدنی و نی��روی کار جوان و تحصیلکرد 
و از همه مهمتر امنیت اس��ت؛ پس بدیهی 
اس��ت که این مزیت ها به عنوان ابزارهای 
 کارب��ردی م��ورد اس��تفاده ق��رار گیرند، 
می توان انتظار داش��ت اقتص��اد ایران در 
افق میان مدت به جایگاه خوبی در منطقه 
برس��د. دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی افزود: این ه��دف زمانی محقق 
می ش��ود که بخش خصوصی و دولت با 
نگاهی غیرسیاس��ی و با عزمی همس��و، به 
س��مت برنامه های توسعه گرا پیش روند 
و عمل به برنامه شش��م توسعه و توجه به 
برنامه اقتصاد مقاومتی، بس��ترهای مناسب 

ب��رای تحقق این ای��ده را فراهم می آورد، 
امروز کش��ور از نظر بسترهای قانونی، در 
موقعیت مناسب است و البته بهره گیری از 
این امکانات، به اس��تفاده از خرد جمعی و 
نگاه کارشناسی نیازمند است.وی تصریح 
ک��رد: امروز در ای��ران بخش خصوصی تا 
حد بیش��تری و بخش دولتی تا حدودی، 
راه خ��ود را از مس��یر واردات به س��مت 
صادرات پیدا نموده اس��ت و این مسیر در 
ابتدای راه اس��ت؛ ام��ا در این دوره تجربه 
گرانبهایی اس��ت که باید ب��ا برنامه ریزی 
و تاکید بیش��تر ادام��ه یابد؛ ب��رای تحول 
اساسی در اقتصاد ایران باید فهمی دقیق از 
راهبردها و درک مناس��بی از موانع داشت، 
در حالیکه اکنون فضای نامناسب کسب و 
کار دغدغ��ه همه فعاالن اقتصادی اس��ت.
به گفته مرتضی بان��ک، دولت دریافته که 
اقتصاد مردمی اس��ت که می تواند توسعه 
پای��دار را رق��م زند، پس فه��م دقیق این 
نیاز س��بب ش��د که دولت یازدهم به همه 
تاکید کند ک��ه در همه تصمیم گیری های 
اقتصادی، از مشورت های بخش خصوصی 
بهره گیرد. بر این اس��اس هم دولت قبل، 
این موضوع در ح��د قابل قبول به عرصه 
عمل درآمده است.وی اظهار داشت: ثبات 
حاکم بر اقتصاد ایران، محصول خردمندی 
اس��ت که تاکید به حضور بیشتر صاحبان 
کسب و کار و س��رمایه گذاران در فضای 
عملی اقتص��اد ایران دارد ک��ه این مهم با 
بهبود فضای کس��ب و کار عملیاتی است. 
یعنی باید ش��رایط مالیاتی، بیمه ای، بانکی 

و ارزی اص��اح ش��ده و در جهت ایجاد 
اش��تغال و رونق کس��ب و کار معنا یابد. در 
 ح��ال حاضر اقتصاد ایران از نظر ش��اخص 
بین المللی کس��ب و کار ش��رایط مناسبی 
ن��دارد، البت��ه دس��تیابی به اقتصاد س��الم و 
برت��ر، مس��تلزم مب��ارزه ج��دی با فس��اد، 
نهای��ت  در  و  رانت زدایی،مقررات زدای��ی 
کوچک س��ازی اندازه دولت است.مرتضی 
بان��ک گفت: مناط��ق آزاد نق��ش اصلی در 
اقتصاد کشور دارند و خوشبختانه این مناطق 
پیشران توجه به نوآوری و حمایت از تولید 
ملی، توسعه صادرات و همراهی با کارآفرینان 

بوده است؛ ضمن اینکه ایده اقتصاد درون زا 
و برون گرا، پیاده سازی شده است؛ پس باید 
بسترهای مناس��ب برای به فعلیت درآوردن 
پتانس��یل مناطق آزاد را مهی��ا کرد.وی تامین 
سرمایه را مشکل اصلی اقتصاد ایران دانست و 
گفت: در این شرایط استفاده از ظرفیت های 
بخش خصوصی می تواند راهگشا باشد، پس 
نقش مناطق آزاد در قیاس با گذشته، کاربردی 
تر شده است.وی با اش��اره به میزان اشتغال 
 در مناط��ق آزاد کش��ور گفت: ب��ه کارگیری 
275 هزار ش��اغل در بخ��ش خصوصی در 
مناطق آزاد کشور نشان می دهد تعامل دولت 

و بخ��ش خصوصی در این مناطق می تواند 
اعتا یابد.مشاور رییس جمهور افزود: این مهم 
زمانی محقق می شود که بخش خصوصی با 
اطاع کامل از مزیت های کسب و کار در این 
 مناطق قدم به عرصه گذارد و دولت نیز متعهد 
می ماند تا با حذف تمامی زواید بروکراتیک 
و مخل کس��ب و کار بس��ترهای مناسبی را 
برای توس��عه کارآفرینی در این مناطق مهیا 
س��ازد.دبیر ش��ورایعالی مناط��ق آزاد و ویژه 
اقتصادی ادام��ه داد: ام��روز دولت به عنوان 
مجری توسعه در کش��ور دریافته که بخش 
خصوصی برای انجام فعالیت های س��ودمند 
نیاز به بس��ترهای مناسب دارد.مرتضی بانک 
ادام��ه داد: س��ازمان های مناط��ق آزاد امروز 
 برنام��ه های��ی هدفمند در جهت تش��ویق 
س��رمایه گذاران برای حض��ور موثرتر، این 
مناطق را، در دس��ت دارند. این س��ازمان ها 
 اعتق��اد دارند تولید ملی در بس��تری رش��د 
می یابد که دولت به عن��وان بازوی نظارتی 
و حاکمیت��ی در خدم��ت بخش خصوصی 
و صاحب��ان کس��ب و کار قرار گی��رد. این 
نوعی نگاه مترقی و آزمون ش��ده در اقتصاد 
جهانی اس��ت.مرتضی بانک نق��ش مناطق 
آزاد در اقتص��اد کش��ور را غی��ر قابل کتمان 
دانس��ت و افزود: خوش��بختانه مناطق آزاد 
کشور پیش��ران توجه به نوآوری، حمایت از 
 تولید ملی، توسعه صادرات، تسهیل شرایط 
کس��ب و کار و همراهی ب��ا کارآفرینان بوده 
اس��ت. ایده اقتص��اد درون زا و بیرون گر در 
مناطق آزاد اجرایی شده و قدم های اولیه نیز 

برداشته شده است.

 برنامه های هدفمند مناطق آزاد کشور 
برای تشویق سرمایه گذاران
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