
سرمقاله

 مجید صیادنورد
کارشناس مناطق آزاد

حمایت بیمه ای، یکی از پیش فرض های سرمایه گذاری؟ 
در دسترس نمی باشد، لطفا بعدا تماس بگیرید!

برای هر فعالیت سرمایه گذاری -به ویژه سرمایه گذاری در یک کشور دیگر- بعد از وجود 
زیرساخت های اولیه، اعمال مزایا و معافیت های قانونی )مالیاتی، تسهیالتی و ارائه خدمات 
بیمه ای و بورس  بانک، شرکت های  امکان فعالیت  سرمایه گذاری(، حمایت تمام قد دولتی، 

)اوراق بهادار و بورس کاال( امری است بدیهی؛ اما در مناطق آزاد ایران امری است بعید.
با این پیش فرض می توان به دنبال پاسخ این سوال بود که چرا فعالیت شرکت های بیمه ای 
ایران  درون  از  ما  است؟  مضاعف  اهمیت  حائز  آزاد  مناطق  در  خارجی  ویژه  به  و  داخلی 
یک  منظر  از  بیایم  باشیم؛  داشته  خود  چالش های  و  فرصت ها  از  واقعی  تصور  نمی توانیم 
شرکت سرمایه گذار خارجی به سرمایه گذاری در ایران و به ویژه مناطق آزاد آن نگاه کنیم! 
ایران کشوری است که در زمان نخست وزیری دکتر مصدق طرح های سرمایه گذاری خارجی 
در آن ملی اعالم شد؛ در انقالب اسالمی همین مهم با عمومیت و قدرت بیشتری انجام شد، 
به این تحوالت و رخدادها، برخورد با سفارتخانه امریکا را اضافه کنید و بعد از این رخدادها 
سخنان و موضع گیری های فعالین سیاسی کشورمان علیه سرمایه گذار و شرکت های خارجی 
را کنار یکدیگر بگذاریم، به پروژه ایران هراسی و ترس از هرگونه سرمایه گذاری در ایران نائل 
می شویم؛ در صورتی که تمامی رفتارهای پیش گفته علیه سرمایه گذاران خارجی، واکنشی به 
عملکرد استعماری و نژادپرستانه دولتمردان آن کشورها و در چارچوب حفظ ملی گرایی ایرانی 
بود. اما به دلیل غلبه تصویر غلط از ایران و رفتار غلط برخی تصمیم گیران، این ذهنیت و 

باور ناصحیح تداوم دارد.
این  بر  بازمی گردد؛  بیمه ای  شرکت های  و  کشورمان  مرکزی  بیمه  رفتار  به  دلیل،  دومین 
اساس و طبق ماده ٢٨ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد »تاسیس و فعالیت موسسات بیمه 
در  بیمه  کارگزاری  و موسسات  آنها  نمایندگی  و  و خارجی، شعب  داخلی  با سرمایه  ایرانی 
مناطق آزاد منوط به مقرراتی است که از سوی بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب هیات 

دولت رسیده باشد«، امری که در سال٧٩ اجرایی شده، اما در چه قالبی؟ براساس تبصره یک 
ماده ٢ مقررات  تاسیس  و فعالیت  موسسات  بیمه در مناطق  آزاد، »شرکت  سهامی  یا تعاونی  
بیمه  ایرانی  با مشارکت  سهامداران  حقیقی  و حقوقی  ایرانی  و یا خارجی  که  کلیه  سهام  آن  
برای حضور  فرصتی  آزاد،  مناطق  قانون  ماده ٢٨  برخالف  قانونگذار  واقع  در  باشد«.  نام   با 
به  را  آنها  فعالیت  نبود و  یا شعب شرکت های خارجی متصور  بیمه ای خارجی  شرکت های 

سهامداری در تاسیس شرکت بیمه ای با شرکای ایرانی تحویل و تنزل داده است. 
از سوی دیگر، شعب شرکت های بیمه ای فعال در مناطق آزاد چندان از سوی شرکت های مادر 
جدی گرفته نمی شوند، یعنی همان خدماتی که در سرزمین اصلی ارائه می شود، در این مناطق نیز 
در دستورکار قرار دارد، گرچه تغییر و تحوالت مثبتی روی داده، اما تا بهره برداری از فرصت های 
موجود راه بسیار است. این در حالی است که فلسفه حضور این عزیزان، حمایت از سرمایه گذار تلقی 
و حتی تعریف شده؛ سرمایه گذار خارجی که از وجود شرکت بیمه ای خارجی در ایران محروم بوده، 
در عمل نیز از امکان بهره مندی از تضمین طرح های سرمایه گذاری خارجی متنفع نمی شود )توجه 
داشته باشیم که طرف خارجی وقعی به ماده ٢١ قانون مناطق آزاد که تعهد به حقوق سرمایه گذار 

خارجی را برعهده دولت، تضمین نموده، نمی نهد(.
سومین مسئله و موضوعی که می توان مورد توجه قرار داد، تابع متغیر دوم است؛ شبه دولتی 
و دولتی بودن بیمه های فعال در مناطق آزاد، قدرت مانور این شرکت ها را محدود کرده و 
عملکرد آنها را تحت تاثیر سیاست های کالن کشوری و نه فرصت های موجود در مناطق 

آزاد قرار می دهد.
چهارمین متغیر قابل توجه این واقعیت تلخ است که نظام اقتصادی کشورمان ظرف دو دهه 
فعالیت  و  مانور  قدرت  و  این مهم، ریسک  و  پیش بینی ناپذیر شده  بیشتری  با شدت  اخیر، 
شرکت های بیمه ای را در عرصه های حمایتی و تضامین بیمه ای فعالیت های سرمایه گذاری 
به شدت کاهش می دهد. این مهم در مناطق آزاد با تناقض، نقض قانون از سوی مجری 
قانون  اجرای  حسن  بر  ناظر  نهاد  امعان نظر  عدم  و  دولتی(  همکاری  )ارگان های  قانون 
)نمایندگان محترم مجلس(، شرایط را برای هرگونه فعالیت مبتنی بر ظرفیت ها و فرصت های 
موجود در مناطق آزاد از سوی شرکت های بیمه ای کشورمان  سخت تر و پیچیده تر می کند؛ 

نکته ای که درباره امکان فعالیت شرکت های بیمه ای خارجی محلی از اعراب نیز ندارد.
بیمه به عنوان یک صنعت و ساز و کار اقتصادی که باید سودآور باشد، در شرایط موجود 
مناطق آزاد برای جذب و یا نگهداری سرمایه گذاران فعلی، یک امر الزامی و حیاتی است، 
در شرایطی که مردمان کشورمان تحریم های بین المللی شده امریکا را تحمل می کنند، چرا 
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بیمه، چتر حمایت و تضمین هفته نامه اقتصادی، اجتماعی
سرمایه گذاری در مناطق آزاد

صفحه 7 را بخوانید

دیدگاه مسئولین درخصوص علل ضعف صنعت بیمه در مناطق آزاد ایران:
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نباید از قانون موجود در مناطق آزاد به نحو احسنت در مسیر تامین منافع ملی کشورمان 
بهره برد؟ چرا نباید زمینه های الزم برای حضور با طیب خاطر طرف خارجی را در مناطق 
آزاد ایران فراهم کرد؟ چرا نباید با پالس های مثبت در مسیر کاهش ریسک سرمایه گذاری 

در ایران اسالمی گام برداشت؟
مهم ترین دستاوردهای فعالیت شرکت های بیمه ای داخلی و به ویژه خارجی در مناطق آزاد 
را می توان این گونه برشمرد: ١.حفظ ثروت ملی ٢. ایجاد اعتبار و توسعه مبادالت ٣. تاثیر بر 
موازنه ارزی ۴. گسترش سرمایه گذاری ها از طریق ارائه خدماتی همچون: تامین کننده امنیت 
مالي براي فعالیت های اقتصادی؛ افزایش دهنده کارایي؛ توزیع نسبي هزینه ها؛ افزایش اعتبار 

سرمایه گذار و در نهایت اینکه بیمه نوعی پس انداز است.
نکته جالب توجه اینکه در کشورهای توسعه یافته، فعالیت رو به رشد صنعت بیمه در راستای 
ایجاد پوشش کافی برای هزینه های خود، کسب درآمد و سودآوری بیشتر، رشد و توسعه 
فعالیت های بیمه ای و در نتیجه ارتقای کمي  و کیفی خدمات خود و ارائه خدمات با قیمت 
نازل جهت جذب هرچه بیشتر مشتریان و... در دستورکار قرار دارد و بیمه به عنوان یک نهاد 
مالی فعال در بازار سرمایه و فعالیت های سرمایه گذاری مشارکت می کند. بر این اساس نقش 
صنعت بیمه در بازار سرمایه و تجهیز منابع پس اندازی برخی کشورها حتی از بازار بورس 
اوراق بهادار و نظام بانکی نیز بیشتر است. مثال در کشورهای انگلستان، آمریکا و ژاپن به 
ترتیب حدود ۶۴درصد، ۴٩درصد و ٣٩درصد پس انداز ملی توسط صنعت بیمه تجهیز و به 

سوی زمینه های مختلف سرمایه گذاری هدایت می شود.
در پایان باید تصریح کرد، در حالی که تحریم شرایط را سخت و سخت تر می کند، در اجرای قانون 
ممانعت وجود دارد، نص مقررات تنظیم شده نیز محل مناقشه و نقد است، اما باید اجرای اهداف 
اقتصاد مقاومتی و ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه کشور را مستمک قرار داده و با ایمان راسخ به 
این مهم که بیمه یعنی تضمین سرمایه گذار، یعنی کاهش ریسک و به هر میزان احتمال ریسک 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد ما با نبود و فعالیت ضعیف شرکت های بیمه ای باالتر باشد، احتمال 

اینکه کسب و کار خارجی در آن زمینه حضور پیدا کند، کاهش می یابد. 
امید می رود شرکت بیمه مرکزی و بیمه ایران معین که همان بیمه ایران است، با همکاری 
سازمان های عامل مناطق آزاد در هر منطقه ای الگوی خاصی از نمونه های موفق جهانی را 
با همکاری شرکت های بیمه ای خارجی عملیاتی سازند، موضوعی که الزمه آن اصالح و 
اجرای مقررات مورد نیاز است. چرا؟ چون ظرف دو دهه گذشته، جهان و به تبع آن روابط، 
متغیرهای وابسته و مستقل، و رژیم های سرمایه گذاری نیز متحول و تغییر پیدا کرده است. 

صفحه 4 و 5 را بخوانید

ایجاد مرکز تحقیقاتی- 
خدماتی حوزه پزشکی و 
 پروژه های آینده پژوهی 

در منطقه آزاد انزلی

 سرعت بخشیدن به 
عملیات اجرایی پروژه 
 فرودگـاه کیش با 
حمایت های ملی

 مدیرعامل سازمان
منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

 در دیدار رئیس جهاد دانشگاهی کشور
 با دکتر روزبهان مطرح شد:
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 معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارها
     سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت:

          افتتاح 12پروژه با 2هزار میلیارد ریال   
       سرمایه گذاری داخلی و 40میلیون یورو 

                      سرمایه گذاری خارجی در اروند



رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد و امام جمعه کیش به همراه معاون فرهنگی 
و اجتماعی و تنی چند از مسئوالن این سازمان،  

از خبرگزاری ایرنا در کیش بازدید کردند.
این  دفتر  در  حضور  با  مظفری  غالمحسین 
باالی  منزلت  و  شان  به  اشاره  با  خبرگزاری،  
ایرنا در فضای رسانه ای کشور، تببین و تعریف 
وظایف  از  یکی  را  کیش  واقعیات  درست 
تصور  گاهی  گفت:  و  کرد  عنوان  رسانه ها 
شجاع تر  کند،  انتقاد  بیشتر  کسی  هر  می شود 
است؛ در صورتی که بهتر است انتقادها در یک 

فضای مثبت رو به جلو طرح شود.
بزرگی  کارهای  از  غفلت  بر عدم  تاکید  با  وی 
که در شرایط سخت فعلی کشور در حال انجام 
است،  افزود: نباید یک اشکال را برجسته کرد و 
کارهای بزرگ انجام شده را نادیده گرفت. البته 
ما به دنبال این هم نیستیم که تعریفی خالف 
واقع از مدیران یا بزرگنمایی صورت پذیرد؛ اما 
باید مراقب باشیم تا تصویر بدی هم از کیش 

در ذهن مردم ساخته نشود.
مظفری در ادامه از توجه بیشتر به ظرفیت های 
موجود سخن گفت و اظهار کرد: بیشتر اوقات 
احساس می کنیم که کیش می تواند در بسیاری 
از زمینه ها به الگوی خوبی برای کشور تبدیل 
شود؛ از همین رو با توجه به نقش محوری ایرنا 
کانون  به  را  اینجا  می توان  رسانه،   حوزه  در 
تحوالت رسانه در کشور و حتی منطقه تبدیل 
و تجربه ای فراهم کرد که قابل تعمیم به سایر 
ایرنا  حتما  رابطه  این  در  البته  باشد.  نیز  کشور 
آزاد  منطقه  سازمان  که  دارد  محدودیت هایی 

می تواند به برطرف شدن آنها کمک کند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش ادامه داد: با توجه به جایگاه و نقش 
ایرنا در فضای رسانه ای کشور،  این خبرگزاری 
می تواند سایر رسانه های جزیره را هم در کنار 
خود جمع کند و در عین این که هر کدام از آنها 
رسالت حرفه ای خود را دارند،  یک هم افزایی و 
فضای تعاملی مثبت میان رسانه ها شکل بگیرد.
در ادامه این جلسه، امام جمعه کیش نیز ارائه 
امری  را  رسانه ها  توسط  کیش  واقعی  تصویر 
ازانقالب،   بعد  همواره  گفت:  و  برشمرد  مهم 
نمای خوبی از کیش ارائه شده است که همین 
چهره  و  کند  پیدا  تداوم  می بایست  نیز  روند 

واقعی کیش به نمایش گذاشته شود.
افزود:  حسن زاده  والمسلمین  حجت االسالم 
انقالبی زیادی دارد  کیش جنبه های مذهبی و 
که می بایست توسط رسانه ها نشان داده شود. 
رونمایی از سردیس شهید سلیمانی کاری است 

که از یک جمعیت انقالبی و معتقد برمی آید.
و  فاخر  محصوالت  تولید  کیش،  جمعه  امام 
به روز را ازجمله وظایف خبرگزاری ها برشمرد و 
اظهار کرد: ما از رسانه هایی که در کیش مستقر 
هستند، توقع داریم محصوالتی تولید کنند که 
امکان انتشار در سطح کشور و حتی منطقه را 

نیز پیدا کند.
 

معاون فرهنگی و اجتماعی
 سازمان منطقه آزاد کیش:

 روایت سازی فاخر از 
جزیره کیش به کمک ایرنا

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد 
همزمانی  یادآوری  با  جلسه،   این  در  نیز  کیش 
تاسیس دانشگاه تهران و ایرنا،  از ایرنا به عنوان 
یک خبرگزاری مادر یاد کرد و گفت: در طول 
حضور بنده در جزیره، تاکنون با سه مدیر ایرنا 
مخرج  اعتدال،  که  داشتم  تعامل  کیش  در 
مشترک هر سه نفر است و خوشبختانه برخی 
با  را  رسانه  حوزه  در  خام  و  ناپخته  هیجانات 
کمک مدیران ایرنا توانستیم پشت سر بگذاریم. 
تصویری  برنامه های  توسعه  پورعلی،   سعید 
ایرنا  کیش  دفتر  ویژگی های  از  را  ویدیوئی  و 
افزود:  و  دانست  آن  مسئولیت  جدید  دوره  در 
از  فاخری  روایت سازی  می توان  ایرنا  کمک  با 
جزیره کیش ارائه داد و اخباری که به نادرست 

از این جزیره منتشر می شود را مدیریت کرد.
وی با تاکید بر ضرورت حمایت سازمان منطقه 
این  ظرفیت  از  استفاده  گفت:  ایرنا  از  آزاد 
خبرگزاری می تواند به ارتقای سطح کیفی سایر 

رسانه های فعال در جزیره نیز منجر شود.
سیدعلیرضا  جلسه،  این  از  دیگری  بخش  در 
بین الملل  امور  و  عمومی  روابط   مدیر  علوی 
عنوان  به  ایرنا  از  کیش،   آزاد  منطقه  سازمان 
گفت:  و  کرد  یاد  سازمان  رسانه ای  بازوی 
جلسه ای  در  نیز  ایرنا  مدیرعامل  خوشبختانه 
که به میزبانی ایرنا چند ماه قبل برگزار شد،  بر 
ارتباط موثر این خبرگزاری و سازمان تاکید کرد.

آموزشی  و  فرهنگی  امور  مدیر  اردالن  رضا 
رسالت،   به  اشاره  با  نیز   آزاد  منطقه  سازمان 
ایرنا ظرفیت  امروز  ایرنا گفت:  تجربه و قدمت 
بسیار مناسبی در اختیار دارد که استفاده از آن 
می تواند مشکالت بسیاری از اهالی رسانه را در 

جزیره مرتفع کند.
نیز  ایرنا  خبرگزای  دفتر  مسئول  اقدسی  وحید 
مدیرعامل  حضور  از  قدردانی  و  تشکر  ضمن 
جمعه  امام  و  آزاد  منطقه  سازمان  مسئوالن  و 
از این خبرگزاری را فرصت  بازدید آنها  کیش،  
بیشتر  همکاری های  بسط  برای  مغتنمی 
دانست و گفت: خوشبختانه دفتر کیش از نظر 
زیرساخت و فضا،  موقعیت مناسبی دارد که در 
صورت احیا و بهسازی آن، می توان به توسعه 
فعالیت های رسانه ای و تولید محتوای مرتبط با 

جزیره، امید بست.
در پایان این جلسه،  غالمحسین مظفری رئیس 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
کیش ضمن بیان زمینه های همکاری و حمایت 
سازمان منطقه آزاد از ایرنا و سایر رسانه ها،  ابراز 
امیدواری کرد که در کوتاه مدت برخی موارد با 

سرعت بیشتری اجرایی شود.

رعایت نکردن ضوابط بهداشتی، موجب شتاب 
کیشوندان،  میان  کرونا  بیماری  شیوع  گرفتن 
گسترش اندازه اپیدمی، فشار مضاعف بر نظام 
بهداشت و درمان و در نهایت شکست تاب آوری 

بیمارستان کیش خواهد شد.
اجرای  بر  نظارت  کمیته  اضطراری  جلسه  در 
مسئولین  حضور  با  که  بهداشتی  پروتکل های 
سازمان منطقه آزاد کیش و دستگاه های اجرایی 
برگزار شد، مصطفی خانزادی رئیس کمیته نظارت 
بر اجرای پروتکل های بهداشتی از اعمال قانون 
درخصوص کسانی که پروتکل های بهداشتی را 
رعایت نمی کنند خبر داد و تاکید کرد: با فرا رسیدن 
فصل پاییز، ۹۵درصد کشور در وضعیت قرمز قرار 
دارد و حلقه کرونا در کیش تنگ شده است. از این 
رو، تخلف در اجرای ضوابط و مقررات وضع شده 
برای حفظ سالمت و بهداشت، منجر به تعطیلی 
در  اقتصادی  فعالیت های  و  عمرانی  پروژه های 
این منطقه خواهد شد. بر این اساس، افرادی که 
پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند، متخلف 

شناخته شده و با آنان برخورد قانونی می شود.
دستورالعمل  بومی سازی  درخصوص  خانزادی 
فرآیندهای نظارت بر اقدامات پیشگیرانه از شیوع 
بیماری کرونا و به خصوص آغاز فصل پاییز که 
سالمت آحاد جامعه را تهدید می کند، اظهار داشت: 
با فرهنگ سازی و نظارت های حداکثری بر اجرای 
ضوابط بهداشتی میان اقشار مختلف جامعه و تداوم 
بر اجرای طرح قرنطینه، می توانیم با موفقیت از این 

بحران نیز عبور کنیم.
سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  همچنین، 

با بیان این  منطقه آزاد کیش نیز در این جلسه 
که سرعت شیوع بیماری کرونا در جزیره کیش در 
حال افزایش است، گفت: برای کاهش سرعت این 
بیماری باید ضوابط بهداشتی در این منطقه رعایت 
شود. در غیر این صورت، اندازه این همه گیری، 
بزرگ و موجب فشار مضاعف بر سیستم بهداشت 
و درمان و در نهایت شکست تاب آوری بیمارستان 

کیش خواهد شد.
سازمان  اقدامات  مهم ترین  بر  پورعلی  سعید 
منطقه آزاد کیش با هدف مقابله با عادی سازی 
شرایط در افکار عمومی، جامعه، مراکز، نهادها 
و دستگاه های اجرایی تاکید کرد و افزود: نباید 
موضوع  به  نسبت  کیش  جزیره  در  داد  اجازه 
کرونا که موج سوم این بیماری آغاز شده است 
تهدید  را  کیش  جزیره  ساکنین  همه  جان  و 

می کند، عادی سازی صورت گیرد.
سرعت  از  ناشی  را  کرونا  نگرانی های  وی 
عنوان  جامعه  مختلف  اقشار  میان  آن  شیوع 
کرد و افزود: تاثیر مخرب این بیماری در افراد 
متفاوت و غیرقابل پیش بینی است و مردم باید 
فاصله گذاری  رعایت  و  ماسک  از  استفاده  با 
نظارت های حداکثری دستگاه های  و  اجتماعی 
اجرایی، نسبت به کاهش سرعت شیوع بیماری 
کرونا اقدام کنند، در غیر این صورت شاهد قطع 

ارتباطات اجتماعی خواهیم شد.
آزاد  اجتماعی سازمان منطقه  و  معاون فرهنگی 
بیان این که کانون شیوع بیماری های  با  کیش 
کرونا برخی از دستگاه های اجرایی را نیز تحت تاثیر 
قرار داده، تصریح نمود: باید نظارت های حداکثری 

آن  مدیر  و  شود  تقویت  اجرایی  دستگاه های  بر 
دستگاه نیز مسئول نظارت بر حوزه مدیریت خود 
هستند. همچنین تمام بازارها، دستگاه های اجرایی، 
رستوان ها، مراکز تفریحات دریایی، ناوگان حمل و 
نقل عمومی، موظف به تکمیل و ارائه فرم بررسی 
وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی »الزامات 

سالمت محیط و کار« هستند.
رعایت  فرهنگ سازی  با  رابطه  در  پورعلی 
پروتکل های بهداشتی میان عموم جامعه؛ تقویم 
رسانه ای را به عنوان هشدارهای مداوم درخصوص 
آغاز موج سوم این بیماری حائز اهمیت دانست و 
اظهار کرد: تقویم رسانه ای در قالب »گزارش های 
با  تبلیغات محیطی« می تواند  تصاویر،  و  خبری 

عادی سازی شرایط میان مردم مقابله کند.
همچنین، رئیس مرکز توسعه سالمت کیش نیز 
یک  طی  کووید۱۹  به  مبتال  جدید  30مورد  از 
اپیدمی  آغاز  از  و گفت:  داد  در کیش خبر  روز 

تاکنون؛ ۱۶۶۴بیمار مثبت شناسایی شده که از 
این تعداد متاسفانه ۱۷فوتی داشتیم و در حال 
کیش  بیمارستان  در  حال  بد  بیمار  دو  حاضر 

بستری شده است.
بازدیدهای  بر اساس  افزود:  رضانیا  محمدرضا 
میدانی از اماکن عمومی و بخش های مختلف در 
این منطقه، متاسفانه رعایت نکات بهداشتی در 
سطح عمومی جامعه ۵0درصد کاهش یافته است.

وی درخصوص تاب آوری بیمارستان تخصصی 
به  داشت:  اظهار  کیش  تخصصی  فوق  و 
و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  عدم  دلیل 
فاصله گذاری اجتماعی از سوی ساکنین جزیره 
به  ابتال  روند  افزایش  شاهد  روزانه  کیش، 
فوتی های  افزایش  همچنین  و  کرونا  ویروس 
ناشی از این بیماری خواهیم بود و در نتیجه خط 
تاب آوری بیمارستان کیش نیز خواهد شکست.

بهداشتی  ضوابط  رعایت  عدم  درخصوص  رضانیا 
از سوی ساکنین جزیره کیش که موجب افزایش 
بیماران مثبت به ویروس کرونا خواهد شد، اظهار 
نشان  روز  نمود: شناسایی 30بیمار مثبت در یک 
دهنده این است که در هفته های آینده حداقل روزانه 

بیش از ۲00بیمار مثبت رو به افزایش خواهد بود.
درخصوص  کیش  سالمت  توسعه  مرکز  رئیس 
طراحی و اجرای ضوابط بهداشتی در سطح کیش 
گفت: ارائه خدمات به افرادی که نسبت به رعایت 
از ماسک  و  بی اهمیت هستند  بهداشتی  ضوابط 
استفاده نمی کنند، ممنوع است و مدیران بازارها نیز 
باید با جدیت تمام بر اجرای ضوابط بهداشتی در 

این مجموعه ها نظارت داشته باشند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

 سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی
 پروژه فرودگاه کیش با حمایت های ملی
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اخبار منطقه آزاد کیش

با همت سازمان منطقه آزاد کیش و بخش خصوصی، برای نخستین 
بار در کشور سامانه مدیریت یکپارچه رستوران های جزیره کیش در 

این منطقه رونمایی شد.
در این جلسه، معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش این گام 
بزرگ را از اقدامات ارزشمند در حوزه گردشگری برشمرد و گفت: 
مسافرانی که قصد سفر به جزیره کیش را دارند می توانند با مراجعه 
به سامانه http://www.jmpkish.ir اطالعات دقیق مراکزی 

پذیرایی مورد نیاز خود را دریافت کنند.
خسرو نشان ارائه خدمات مراکز پذیرایی و تنوع غذاهای محلی را به عنوان 
یکی از جذابیت های جزیره کیش معرفی کرد و اظهار داشت: با توجه به 
این که مراکز پذیرایی این منطقه ظرفیت های قابل توجهی برای توسعه 
دارند، از این رو تنوع غذایی یکی از جذابیت های سفر است که موجب جذب 

گردشگران زیادی از نقاط مختلف دنیا می شود.
تا  »از سیر  ارزشمندی تحت عنوان  کتاب  به  زمینه  در همین  وی 
این کتاب  افزود:  اشاره داشت و  اثر مرحوم نجف دریابندری  پیاز« 
ازجمله  دنیا  غذایی  مکتب های  از  اطالعاتی  گردآوری  با  فاخر 
مکتب غذای ایرانی، یکی از عناصر انگیزشی برای ترغیب و جذب 

گردشگران به شمار می رود.
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، بر لزوم اهمیت شناخت 
مکتب و تمدن غذایی و دیرپای ایران تاکید کرد و خاطرنشان نمود: 
رونمایی از این سامانه یک نوآوری و پیشگام بودن در حوزه گردشگری، 
اقدام ارزشمندی است که می تواند مکتب غذای ایرانی را در سطح دنیا 

معرفی و گردشگران زیادی را به این منطقه جذب کند.
خسرو نشان با بیان این که ماهیت جزیره کیش با گردشگری آمیخته 
شده و پیشگام در حوزه های مختلف ازجمله گردشگری است گفت: 
ظرفیت های این منطقه به فعالین اقتصادی در جزیره کیش حس اعتماد 
و آرامش را می دهد که عالقه مند به سرمایه گذاری در این منطقه هستند.

این  در  گردشگری  جاذبه های  توسعه  و  افزایش  درخصوص  وی 
منطقه یاد آور شد: سازمان منطقه آزاد کیش از سرمایه گذاران نوآور 
و خالق که قصد ایجاد جاذبه های گردشگری جدید در این منطقه 

را در اولویت کار خود قرار دادند، حمایت می کند.
کیش  جزیره  گفت:  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  معاون 
در  پایلوت گردشگری  عنوان یک  به  یکپارچه می تواند  مدیریت  با 

منطقه مطرح شود.
همچنین، مشاور و مدیرکل حوزه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش 
در مراسم رونمایی از سامانه مدیریت یکپارچه رستوران های جزیره 
ارائه  کیفیت  و  سرعت  افزایش  و  اداری  بروکراسی  کاهش  کیش؛ 
با  داشت:  اظهار  و  برشمرد  سامانه  این  ویژگی های  از  را  خدمات 
در  فعال  و رستوران های  فرآیند صدور مجوز موسسات  در  تسهیل 
سطح جزیره کیش، مراجعه کنندگان با دسترسی به اطالعات جامع 
در این زمینه می توانند برای هر چه بهتر شدن ارائه خدمات نسبت 

به ارائه پیشنهاد های خود از طریق سامانه اقدام کنند.
سیدمحمدرضا مداح افزود: تحقق این مهم، تحولی دیگر در صنعت 

گردشگری جزیره کیش است.
علی ابراهیمی معینی مدیر نظارت بر خدمات و مراکز گردشگری سازمان 
یکپارچه  مدیریت  سامانه  اجرا  و  طراحی  از  هدف  کیش  آزاد  منطقه 
فرآیند  امور  در  باکیفیت و تسهیل  ارائه خدمات  را  رستوران های کیش 
دسترسی به اطالعات و ارتقای آموزش عنوان کرد و گفت: رونمایی از این 
سامانه با 3هدف: کاهش بروکراسی اداری و اخذ مدارک و لینک مدیریت 
بازرگانی سازمان و حوزه گردشگری، شفافیت سازی و دسترسی به آخرین 
اخبار سازمان منطقه آزاد کیش و بخش های مختلف و نظارت بر عملکرد 

مراکز پذیرایی در این منطقه است.
نائب رئیس هیات مدیره جامعه مراکز پذیرایی کیش با بیان این که 
فعالیت هیات مدیره جامعه مراکز پذیرایی از آبان سال ۹۸ با خط مشی 
»نحوه عملکرد جامعه توسط مدیریت سیستم یکپارچه« فعالیت خود را 
آغاز کرده است، گفت: با همکاری، همراهی و حمایت سازمان منطقه 
آزاد کیش و توسط تیم مجرب، این سامانه طراحی و به مرحله اجرا رسید.
همایون ابوالحسنی با اشاره به این که سامانه مدیریت یکپارچه رستوران های 
جزیره کیش در زمینه مواد غذایی، فعالیت رستوران ها و مراکز خدماتی است 
و از این رو خدمات، کیفیت محصول، مشتریان و ارائه خدمات مختلف 
درجه بندی نشده بود، اظهار داشت: در کشورهای مختلف ارائه خدمات 
مختلف براساس طبقه بندی محصوالت انجام می شود که طی برگزاری 
بیش از 30جلسه کارشناسی، موفق شدیم از این سامانه رونمایی کنیم و طبق 

درجه بندی محصوالت به مشتریان خدمات ارائه دهیم.
 

سه  کیش،  گردشگری  و  محیطی  جاذبه های  افزایش  منظور  به 
تفریحی  اسکله های  به  مارینا،  منطقه  در  موجود  قدیمی  موج شکن 

جذاب و گردشگرپسند، تبدیل شدند.
مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش ضمن بازدید از روند 
از  گردشگران  مناسب  توزیع  گفت:  در  طرح  این  اجرایی  عملیات 
کیش،  مختلف  بخش های  در  جاذبه ها  متناسب  پراکندگی  طریق 
موضوعی است که به رشد اقتصادی این جزیره و توازن در تجمعی 

نیروی انسانی، کمک شایانی می کند.
ابوالفضل طیبی افزود: پس از تجربه موفق بازسازی و بهسازی اسکله 
سیمرغ در محدوده ساحل سیمرغ، تصمیم گرفته شد سه موج شکن 

موجود در منطقه مارینا، به سه اسکله تفریحی زیبا تبدیل گردد.
وی اظهار داشت: پس از انجام بررسی های کارشناسی و احراز استحکام 
موج شکن ها، عملیات اجرایی سه موج شکن در دستورکار حوزه فنی و 
عمرانی شرکت عمران، آب و خدمات کیش قرار گرفت. این موج شکن ها 

در منطقه شرق جزیره واقع شده است.
مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش افزود: در 
اولین گام، عملیات اجرایی در یکی از اسکله ها با مساحت ۱۴00مترمربع 

و طول ۶۵متر آغاز شده و در مراحل پایانی قرار دارد.
طیبی خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی موج شکن دوم آغاز شده و ساخت 
سومین اسکله نیز به زودی آغاز می گردد. این اسکله ها با تکمیل عملیات 
عمرانی و زیباسازی محیطی، به تفرجگاه هایی زیبا و محل تردد شهروندان 

وگردشگران و پهلوگیری قایق های کوچک تفریحی تبدیل می شوند.
از  استفاده  با  کفسازی  به  نسبت  پروژه،  این  در  است،  گفتنی 
کفپوش های بتنی خاص و نورپردازی در کف و دیواره اقدام شده تا 

فضای آرام و متفاوتی برای بازدید کنندگان فراهم آید.
نورپردازی  تا  شده  اتخاذ  تدبیری  اسکله ها،  این  نورپردازی  در 
مصنوعی انعکاس به دریا انعکاس نداشته باشد و در نتیجه آبزیان در 

زیست بوم خود دچار مشکل نگردند.
الزم به ذکر است، ساماندهی سواحل کیش با هدف تقویت اقتصاد 
دریا محور، رشد گردشگری مبتنی بر دریا، از بین رفتن انواع آشفتگی 
تاکید مدیرعامل  ازجمله موارد مورد  و بی نظمی در کناره های دریا 

سازمان منطقه آزاد کیش است.

در بازدید دکتر مظفری و امام جمعه کیش از خبرگزاری ایرنا عنوان شد:

در جلسه اضطراری کمیته نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی کیش مطرح شد:

تعریف درست از واقعیات کیش، یکی از وظایف رسانه هاست

پاییز و موج سوم شیوع کرونا در کیش

رونمایی از نخستین سامانه 
مدیریت رستوران های جزیره کیش

تبدیل سه موج شکن قدیمی 
کیش به اسکله های تفریحی

به همت سازمان منطقه آزاد کیش و برای نخستین بار در 
کشور انجام شد:

مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش خبر داد:

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
ویژه ای  گزارش  ارائه  از  کیش  آزاد  منطقه 
این  بهره مندی  جهت  جمهوری  ریاست  به 
منطقه از حمایت ملی جهت سرعت بخشیدن 
فرودگاه  ترمینال  پروژه  اجرایی  عملیات  به 

کیش خبر داد.
پروژه های  از  هفته  هر  دوره ای  بازدیدهای  در 
از  بازدید  در  مظفری  غالمحسین  عمرانی؛ 
جنوبی  باند  و  ساخت  حال  در  ترمینال  پروژه 
بر  جمهوری  ریاست  تاکید  به  کیش،  فرودگاه 
پروژه  اجرایی  عملیات  به  بخشیدن  سرعت 
گفت:  و  داشت  اشاره  کیش  فرودگاه  ترمینال 
از  استفاده  و  ملی  حمایت  از  بهره مندی  با 
با  پروژه  این  موجود،  فرصت های  و  ظرفیت ها 
کیفیت باال و بر اساس زمان بندی مشخص شده 
و  رسید  بهره برداری خواهد  به  امسال  پایان  تا 
ساالنه ظرفیت پذیرش ۶میلیون نفر گردشگر از 

اقصی نقاط کشور و دنیا خواهد بود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این 
که »زمان« در پیشرفت پروژه ترمینال فرودگاه 
کیش برای سازمان منطقه آزاد کیش از اهمیت 
باالیی برخوردار است، افزود: با تالش مضاعف 
و به کارگیری تیم های کاری می توان اقدامات 
و  پشیرفت  به  بخشیدن  سرعت  در  موثری 

توسعه این پروژه انجام داد.
سازمان  زیربنایی  و  عمرانی  معاون  همچنین، 
زمان بندی  اهمیت  لزوم  بر  کیش  آزاد  منطقه 

داشت  اشاره  کیش  فرودگاه  ترمینال  پروژه 
تالش  و  تمام  جدیت  با  کرد:  خاطرنشان  و 
مضاعف برای اتمام این پروژه، از هیچ کمکی 
مقدمات  زمینه  این  در  کرد.  نخواهیم  دریغ 
اجرایی فراهم شده است و تعهدی که در قبال 
دولت و مردم داریم این پروژه تا آخر امسال به 

بهره برداری خواهد رسید.
کارگیری  به  با  گفت:  خانزادی  مصطفی 
موقع  به  پرداخت  ازجمله  موثر  راهکارهای 
زمان بندی  دقیق  اجرای  و  وضعیت ها  صورت 
پروژه ها، شاهد تحوالت عمرانی و زیربنایی در 

این منطقه خواهیم بود.
و  محدود  مناقصه  برگزاری  درخصوص  وی 
ایجاد رقابت میان تولیدکنندگان مطرح کشور، 
ترمینال  پروژه  نیاز  تامین ورق مورد  به منظور 
شرایط  به  توجه  با  کرد:  اظهار  کیش  فرودگاه 
عملیات  پیشرفت  در  زمان  اهمیت  و  موجود 
اجرایی پروژه ها، تالش می کنیم اقدامات خوبی 

در این حوزه محقق شود.
تاسیسات  حوزه  در  که  این  بیان  با  خانزادی 
تامین  درخصوص  خوبی  اقدامات  پروژه  این 
انسانی  نیروی  تکمیل  و  نیاز  مورد  کابل های 

توسط  کاذب  سقف  افزود:  است،  شده  انجام 
دو گروه کاری آغاز شده و با انتخاب پیمانکار، 
چیلرها و هواسازها ظرف دو هفته آینده نصب 
نیروی  ۴0نفر  با  حاضر  حال  در  و  شد  خواهد 
انسانی فعال در حوزه تاسیسات، فن کویل ها در 

حال نصب است.
آزاد  زیربنایی سازمان منطقه  و  معاون عمرانی 
پروژه  این  شیشه های  که  این  بیان  با  کیش 
است،  نصب  حال  در  فعال  ۲۴نیروی  توسط 
اذعان داشت: ۴0تن ورق زیر سقف آماده شده 
۶هزار  میزان  به  کار  این  از  عظیمی  حجم  و 
طی  که  هستیم  پنل ها  ساندویج  منتظر  متر، 
مرحله  در  و  شده  پرداخت  آن  مبلغ  مذاکره ای 
تولید است که تا هفته آینده ۶هزار متر ساندویج 
پنل ها آماده و به کارگاه این پروژه ارسال خواهد 

شد.
فرودگاه های  و  بنادر  توسعه  مدیرعامل شرکت 
منطقه آزاد کیش نیز درخصوص توسعه عرض 
راه اندازی  با  گفت:  فرودگاه  این  جنوبی  باند 
در  ۵00تن  از  تولیدی  آسفالت  جدید،  کارخانه 
که  یافت  خواهد  افزایش  تن  ۱هزار  به  روز 
موجب سرعت بخشیدن کار در سطح استاندارد 

خواهد شد.
علی عرب خاطرنشان کرد: روشنایی باند جنوبی 
اجرایی  عملیات  با  همزمان  نیز  کیش  فرودگاه 
به  ۲۲بهمن  تا  و  است  انجام  حال  در  آسفالت 

بهره برداری خواهد رسید.



و  مدیره  هیات  رئیس  روزبهان  محمد ولی  دکتر 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، میزبان دکتر 
کشور  دانشگاهی  جهاد  رئیس  طیبی  حمیدرضا 
و  ساز  درخصوص  طرف  دو  دیدار  این  در  و  بود 
و  علمی-پژوهشی  همکاری های  توسعه  کارهای 
و  به بحث  اقتصاد کشور  با  ارتباطات علم  توسعه 

گفت وگو پرداختند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این نشست 
منحصربه فرد  فرصت های  و  ظرفیت ها  تبیین  با 
منطقه متبوع خود در شمال کشور که مرکز تمرکز 
است،  اسالمی  ایران  جمعیت  و  تجارت  صنعت، 
های  حوزه  در  منطقه  این  مزیت های  از  تحلیلی 

گردشگری، فرآوری کاال و ترانزیت ارائه نمود. 
روند  به  توجه  با  داشت:  اظهار  روزبهان  محمد ولی 
به  افق های  و  کشور  جمعیتی  و  اقلیمی  تغییرات 
وجود آمده در زمینه توسعه روابط با کشورهای حوزه 
اوراسیا و چین با محوریت منطقه آزاد انزلی؛ طرح های 
زیرساختی همچون وصل شدن این منطقه به خط 
ریل سراسری که زمینه اتصال بنادر شمالی و جنوبی 
کشور و بهره برداری از ظرفیت های کریدور شمال-

جنوب را فراهم می کند و طرح های زیرساختی ازجمله 
افزایش محدوده صنعتی این منطقه ، در آینده نزدیک 
بین المللی  معادالت  در  محوری  نقش  منطقه  این 

کشورمان ایفا خواهد نمود.

دانشجوی  هزار  ده  حدود  حضور  به  اشاره  با  وی 
و  همسایه  و  روسیه  کشورهای  در  ایرانی 
تبدیل  انزلی،  آزاد  منطقه  قانونی  مزیت های 
رشته های  در  ویژه  به  دانشگاهی  مرکز  به  شدن 
پزشکی و داروسازی را به عنوان یکی از مهم ترین 

راهبردهای سازمان اعالم کرد. 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
مذاکرات  به  توجه  با  کرد:  تصریح  انزلی  آزاد 
منطقه،  کشورهای  دانشگاه های  با  گرفته  صورت 
جهاد دانشگاهی نیز می تواند در کنار دانشگاه آزاد 

اسالمی، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه گیالن، 
با این سازمان در زمینه ایجاد رشته های مرتبط با 
نماید و در عین حال در زمینه  پزشکی همکاری 
دانش  یک  ایجاد  تئوری-عملیاتی  مدل  طراحی 
شهر با توجه به ظرفیت ها و مزیت های موجود در 
این منطقه و در مسیر رودخانه سپیدرود تا دریای 
خزر؛ همکاری مشترک پژوهشی را تعریف نماییم.
همچنین، رئیس جهاد دانشگاهی کشور با استقبال 
از نگاه آینده پژوهی و چندبعدی مبتنی بر پشتوانه 
علمی موجود در سازمان منطقه آزاد انزلی، دانشگاه 

علم و فرهنگ را دارای ظرفیت مناسب در زمینه 
با مشارکت طرف خارجی  ایجاد مرکز دانشگاهی 
در  دانشگاهی  جهاد  مزیت های  و  کرد  عنوان 
در  تخصصی  و  مدت  کوتاه  های  دوره  برگزاری 

حوزه های مورد نیاز را برشمرد. 
حمیدرضا طیبی اضافه کرد: در عین حال می توان 
نسبت به احداث مرکز تحقیقاتی -خدماتی در حوزه 
گوارشی  و  سرطان  بیماری های  اولویت  با  پزشکی 
اقدام نمود و از ظرفیت های موسسه پژوهشی رویان 
و معتمد در این خصوص بهره برد تا نه تنها افق های 
جدید همکاری با منطقه آزاد فراهم شود، بلکه بخشی 
از مشکالت مردم استان در این حوزه ها برطرف گردد.
ایجاد  در  همکاری  همچون  نمونه هایی  به  وی 
مرکز اصالح نژاد دام در قالب تولید جنین مرغوب 
و بذرهای هیبریدی به عنوان نمونه های عملیاتی 
جهت تولید و صادرات در منطقه آزاد انزلی اشاره 
آینده پژوهی  پروژه های  با  ارتباط  در  و گفت:  کرد 
تعیین  و  بررسی  جهت  را  خود  آمادگی  نیز 
استراتژی های بلندمدت ۲۰ تا ۲۵سال آتی منطقه 

آزاد انزلی اعالم می کنیم.
گفتنی است، در این دیدار، مدیران سازمان منطقه 
و  کشور  دانشگاهی  جهاد  مدیران  و  انزلی  آزاد 
حضور  نیز  گیالن  استان  دانشگاهی  جهاد  رئیس 

داشتند.

حضور  با  و  گردشگری  جهانی  هفته  با  همزمان 
و  مدیره  هیات  رئیس  روزبهان  محمدولی 
»نمایشگاه  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
آزاد  منطقه  گردشگری  ظرفیت های  و  توانمندی 
انزلی« در فضای باز فاز تجارت و گردشگری این 
منطقه و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی ستاد 

مقابله با کرونا برگزار گردید.

تقویت  اهمیت  به  اشاره  با  روزبهان  محمدولی 
از  یکی  داشت:  اظهار  گردشگری،  صنعت 
استان های  پتانسیل های  و  ویژگی ها  مهم ترین 
شمالی خصوصا استان گیالن و منطقه آزاد انزلی، 
و محیرالعقولی  از ظرفیت های طبیعی  بهره مندی 
این ظرفیت ها در  نقاط جهان،  است که در دیگر 

کنار هم و به صورت بکر قرار نگرفته است.
وی در ادامه با تاکید بر حضور بخش خصوصی در 
این نماشگاه تخصصی، خاطرنشان نمود: با حضور 
این  در  فعاالن عرصه گردشگری  و  سرمایه گذاران 
قبیل  از  موجود  ظرفیت های  از  بخشی  نمایشگاه، 
مجموعه  قبیل  از  گردشگری  امکانات  تجهیزات، 
آکواریوم و مارینا، شرکت های خدماتی، مجموعه های 
تورگردانی، گردشگری دریایی، در سال جهش تولید، 
به عموم بازدیدکنندگان معرفی می شود؛ موضوعی که 
حائز اهمیت است تا مردم کشورمان و سایر کشورها 
با امکانات و ظرفیت های گردشگری ایجاد شده بیش 
از پیش آشنا شوند و در شرایط فعلی که ویروس کرونا 

به بسیاری از کسب و کارها آسیب رسانده، باید تالش 
کنیم در کنار رعایت مسائل بهداشتی، خدمات مناسب 

در حوزه گردشگری به مردم ارائه شود.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
گردشگر  ۷میلیون  از  بیش  حضور  به  انزلی  آزاد 
منطقه  این  در  گذشته  سال  در  خارجی  و  داخلی 
اقدامات  گذشته  در سال های  افزود:  و  کرد  اشاره 
کنار  در  گردشگری  حوزه  در  سازمان  این  موثر 
تا  شده  موجب  تجاری  و  صنعتی  فعالیت های 
به عنوان قطب گردشگری در شمال  این منطقه 
ظرفیت های  از  استفاده  با  و  شود  معرفی  کشور 
در  الزم  فراخوان های  اعالم  و  خصوصی  بخش 
زودی مجموعه های  به  زمینه جذب سرمایه گذار، 
اقامتی جدید به منظور افزایش ماندگاری گردشگر 
و شهرهای  دلفیناریوم  پارک فضایی،  و مجموعه 
زیرساخت های  توسعه  راستای  در  خاص  بازی 
گردشگری ایجاد و بخشی از این پروژه های مهم 

در سال ۱۴۰۰ افتتاح خواهد شد.

همچنین، سیدحجت مهدوی سعیدی معاون فرهنگی، 
اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی نیز 
هدف از برگزاری این نمایشگاه تخصصی را تقویت 
حوزه گردشگری به منظور تولید ثروت و کارآفرینی 
منظور  به  نمایشگاه  این  کرد :  اظهار  و  دانست 
کیفیت افزایی تولیدات، خدمات و استانداردسازی در 
سطح جهانی برنامه ریزی شده تا کیفیت محصوالت 

تولیدی روستاییان و جوامع محلی ارتقا داده شود.
همه  تخصصی  نمایشگاه  این  در  است،  گفتنی 
آموزشی  دوره های  مجرب،  اساتید  با حضور  روزه 
برندسازی،  گردشگری،  ظرفیت های  عنوان  با 
معرفی  و  دستی  صنایع  تولیدات  کیفی سازی 
نوین  شیوه های  با  گردشگری  جاذبه های 

کالس های آموزشی برگزار گردید.
اعضای هیات  این مراسم  در  به ذکر است،  الزم 
و  فعال  شرکت های  و  سازمان  معاونین  و  مدیره 
و صنایع  در حوزه گردشگری  ارائه دهنده خدمات 

دستی حضور داشتند.

نشست تخصصی ظرفیت های گردشگری موانع و 
راهبردها به منظور توسعه فعالیت های گردشگری 
جذب  و  طبیعی  مواهب  از  بیشتر  بهره گیری  و 
مجموعه  در  انزلی،  آزاد  منطقه  در  سرمایه گذار 
گردشگری و اقامتی ماه با حضور فعاالن این حوزه 

برگزار شد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد انزلی با اشاره به لزوم بهره گیری از ظرفیت های 
گردشگری در گیالن به منظور ایجاد توسعه پایدار 
بیان کرد: استان گیالن دارای مواهب طبیعی خاص 
و بکری است و باید به عنوان سرمایه های ملی از این 
موانع به منظور درآمدزایی و ایجاد اشتغال برای جوامع 

محلی بیش از پیش استفاده شود.
برگزاری  به  ادامه  در  سعیدی  مهدوی  سیدحجت 
گردشگری  حوزه  در  تخصصی  نشست  چندین 

و  اشاره  گردشگری  جهانی  هفته  مناسبت  به 
کارگروه های  برگزاری  از  هدف  کرد:  خاطرنشان 
است  این  چنینی  این  نشست های  و  تخصصی 
و  بشناسیم  درستی  به  را  موجود  ظرفیت های  که 
جهت  در  خصوصی  بخش  جذب  و  بکارگیری  با 
در  تسهیل  و  گردشگری  فعالیت های  نمود بخشی 

امر سرمای گذاری گام برداریم.
مردم  نماینده  دلخوش  سیدکاظم  ادامه،  در 
صومعه سرا در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
عزم مجلس در راستای تقویت صنعت گردشگری 
از  مختلف  کشورهای  جهان  در سطح  کرد:  بیان 
گردشگری به عنوان صنعت جدید درآمد زا استفاده 
می کنند، این در حالی است که کشور ما به عنوان 
سایر  به  نسبت  فصل ،  چهار  کشورهای  از  یکی 
کشورها در این زمینه در جایگاه باالتری به لحاظ 

جذابیت های گروشگری قرار دارد و بیش از آنکه 
اقتصاد کشور متکی به صنعت نفت باشد، باید از 
طریق صنعت گردشگری درآمد الزم برای کشور 

تامین شود.
کرده  تالش  اسالمی  شورای  مجلس  افزود :  وی 
خصوصی،  بخش  سود  به  قوانین  وضع  با  است 
نفوذ دولت در حوزه اقتصادی را کاهش دهد؛ اما 
طور  آن  است  نتوانسته  خصوصی  بخش  تاکنون 
که باید از قوانین به نفع مردم استفاده کند و نیاز 
است در کارگروه های تخصصی به صورت منظم 
مسائل مربوط به بخش خصوصی بررسی و از دل 
کارگروه به نمایندگان مجلس ارائه شود تا در بحث 
فعاالن  دید  از  اهمیت  حائز  نکات  به  قانونگذاری 

بخش خصوصی توجه شود.
حوزه  و  بندری  امور  معاون  و  مدیره  هیات  عضو 
خزر سازمان منطقه آزاد انزلی نیز در این نشست 
به ظرفیت ها و موانع موجود در حوزه گردشگری 
دریایی اشاره و خاطرنشان کرد: گردشگری دریایی 
به عنوان یک ویژگی جدید و مغفول مانده می تواند 
در بسیاری از حوزه ها خصوصا بهبود کسب و کار و 
ایجاد اشتغال مورد توجه قرار گیرد و باید با خلق 
ارزش و ایجاد ظرفیت های جدید و توجه به نگاه 
بهره وری  از صنعت گردشگری  توسعه دریامحور، 

بیشتری داشت.
ضریب  افزایش  اهمیت  به  تاکید  با  افقی  امین 
ماندگاری گردشگر در استان گیالن اظهار داشت : 

گردشگری،  حوزه  در  خدمات  ارائه  بخشی  تنوع 
محصوالت  در  تولیدات  زمینه  در  بخشی  کیفی 
گردشگری  زیرساخت های  ایجاد  و  دستی  صنایع 
می تواند  داخلی  و  خارجی  گردشگر  نگاه جذب  با 
ضریب ماندگاری گردشگر در منطقه آزاد انزلی و 

استان گیالن را افزایش دهد.
گردشگری  توسعه  ماندن  مغفول  به  اشاره  با  وی 
دریایی در دریای خزر به عنوان بازاری پنهان در 
این سازمان  برنامه های  و  و دوستی  دریای صلح 
بنادر  دریایی  گردشکری  خط  راه اندازی  برای 
کشورهای خزر از سال ۲۰۲۲ بیان کرد: راه اندازی 
بندر  و  انزلی  آزاد  منطقه  بین  دریایی  گردشگری 
را  منطقه  دو  گردشگری  اقتصاد  می تواند  انزلی 
پیوند دهد و با سفرهای دریایی از منطقه آزاد انزلی 
بنادر  سمت  به  ازآن  بعد  و  انزلی  شهر  سمت  به 
اولین  امیر آباد،  و  نوشهر  چمخاله،آستارا،  کیاشهر، 

حلقه پیوند دریایی بین بنادر خزر ایجاد می شود.
معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد 
انزلی با اشاره به لزوم راه اندازی تورهای گردشگری 
یک روزه دریایی در منطقه آزاد انزلی ادامه داد: در 
یک  تورهای  برگزاری  برای  برنامه ریزی  صورت 
منطقه  در  حضور  از  پس  گردشگر  دریایی ،  روزه 
آزاد از ظرفیت های متنوع گردشگری، می تواند با 
کشتی های تفریحی منطقه آزاد از طریق دریا وارد 
گردشگری  جاذبه های  از  و  شده  انزلی  بندر  شهر 

بندر انزلی استفاده کند.

و  مدیره  هیات  رئیس  روزبهان  محمد ولی  دکتر 
پیامی  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
انتظامی  نیروی  سبزپوشان  تمام  به  را  ناجا  هفته 

تبریک گفت.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  تبریک  پیام  متن 

انزلی بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

معنوی  پشتوانه  مردم،  به  خدمت  بی شک 
مقدس  نظام  خدمتگزاران  که  است  گرانمایه ای 
هستند؛  مفتخر  آن  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
هوشمندانه  شبانه روزی،  حضور  برکت  به  امروز 
قوای  سایر  کنار  در  انتظامی  نیروی  مقتدرانه  و 

مسلح کشورمان، کشورمان ایران امن ترین منطقه 
حافظان  عنوان  به  انتظامی  نیروهای  و  است 
امنیت، آسایش و آرامش مردم، تبلور اقتدار، نظم، 
که  هستند  جامعه  در  رحمت  و  رأفت  مهربانی، 

امنیت را برقرار می سازند.
ارزشمند در چهار  انتظامی به مدد تجارب  نیروی 
دهه اخیر و تحول و تعالی در عرصه های مختلف 
متعهد  متخصص،  انسانی  نیروی  تربیت  ویژه  به 
اهمیت  حائز  حوزه های  از  بسیاری  در  فداکار،  و 
اقتصادی  و  روانی  اجتماعی  امنیت  همچون 
عملکرد بسیار درخشانی از خود به یادگار گذاشت، 
که این امر مهم موجب شد تا ضریب امنیت کشور 

در تمامی این حوزه ها افزایش یابد.
خداوند  از  ناجا،  هفته  گرامیداشت  اینجانب ضمن 
کارکنان  همه  عّزت  و  سربلندی  توفیق،  سبحان 
زعامت  تحت  انتظامی  نیروی  فداکار  و  خدوم 
خامنه ای  آیت اهلل  قوا حضرت  کل  معظم  فرمانده 
عزیز )مدظله العالی( در خدمت به این نظام مقدس 
و گسترش روزافزون فرهنگ و ارزش های دوران 
ایثار را مسئلت می نمایم و  هشت سال حماسه و 
اطمینان دارم با پیروی از تدابیر و فرامین فرمانده 
معظم کل قوا، نیروی انتظامی، پویاتر و کارآمدتر 
از همیشه حافظ امنیت و آسایش همه مردم خواهد 

بود. ان شاءاهلل

اخبار منطقه آزاد انزلی

و  مدیره  هیات  رئیس  حضور  با  مراسمی  در 
معاونان  و  مدیره  هیات  اعضای  و  مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد انزلی، آیین تجلیل از پرسنل 
منطقه  سازمان  شهدای  خانواده  و  جانباز  ایثارگر 

آزاد انزلی برگزار شد.
و گردشگری سازمان  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
به  اشاره  با  نشست  این  در  انزلی  آزاد  منطقه 
ضرورت مرور سیره شهدا و گام برداشتن در راه 
شهدا بیان کرد: امام خمینی )ره( فرمودند نگذارید 
و  شود  خاموش  زمانه  هیاهو  در  شهدا  نام  و  یاد 
برگزاری این جلسات به عنوان یک اصل مهم و 
با مرور سیره شهدا، به وظایف  تا  ضروری است 
خود در قبال شهدا اشراف بیشتری داشته باشیم و 
بتوانیم طبق خواسته آنان به کشور خدمت کنیم.

بر  تاکید  با  ادامه  در  سعیدی  مهدوی  سیدحجت 
کیان  از  دفاع  و  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج 
که  آنهایی  مقدس  مسیر  این  در  افزود :  اسالمی 
مانند  که  آنهایی  و  کردند  حسینی  کار  رفتنند 
که  را  شهیدان  عقیده  و  کنند  زینبی  کار  باید 
معرفی  را  هستند  کشور  بی بدیل  اسطوره های 

نمایند.
و گردشگری سازمان  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
ایثارگر ، جانباز  انزلی در جمع پرسنل  منطقه آزاد 
و خانواده شهدا خاطرنشان کرد : همه ما از دفاع 
را  عزیزان  شما  وقتی  و  داریم  خاطراتی  مقدس 
نمایان  برایمان  ارزشمند  خاطرات  این  می بینیم، 
در  را  مسئولیت مان  خاطرات  تداعی  و  می شود 
از جانشان  راه حفظ کشور  در  قبال عزیزانی که 

گذشتند، دوچندان می کند.
ادامه این مراسم از سوی دکتر  گفتنی است، در 
روزبهان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
و  جانباز  ایثارگر،  پرسنل  از  انزلی،  آزاد  منطقه 
خانواده معظم شهدای شاغل در سازمان تجلیل 
از  نیز  ایثارگران و خانواده شهدا  از  شد و جمعی 
خانواده  و  ایثارگر  عنوان  به  سازمان  مدیرعامل 
شهید با اهدای لوح یادبود تجلیل به عمل آوردند.

به مناسبت روز ملی آتش نشانی و ایمنی، مراسم 
تجلیل از آتش نشانان منطقه آزاد انزلی با حضور 
اعضای هیات مدیره، معاونان و مدیران سازمان 
در سالن همایش های بین المللی منطقه آزاد انزلی 

برگزار شد .
مهدوی سعیدی  دکتر سیدحجت  مراسم  این  در 
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری و مهندس 
سازمان  عمرانی  و  فنی  معاون  شوقی  رحیم 
منطقه آزاد انزلی طی سخنانی، کارکردهای نهاد 
آتش نشانی منطقه را با توجه به نقش مهم واحد 
در  ایمنی  اصول  رعایت  فرهنگ سازی  در  مزبور 
تضمین  و  منطقه  مشاغل  کار  و  کسب  فضای 
سرعت عمل در مواجه با حوادث حین کار بسیار 
و  زحمات  از  قدردانی  با  و  نمودند  ارزیابی  مهم 
آتش نشان  برکف  جان  نیروهای  تالش های 
منطقه، آتش نشانی را یکی از پیش نیازهای الزم 
آزاد  در منطقه  فعالیت سرمایه گذاری  در هرگونه 

انزلی برشمردند.
با اهدای لوح  این مراسم  پایان  گفتنی است، در 
تقدیر از پرسنل آتش نشان منطقه تجلیل به عمل 

آمد.

در دیدار رئیس جهاد دانشگاهی کشور با دکتر روزبهان مطرح شد:

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی صورت پذیرفت:

به مناسبت هفته جهانی گردشگری انجام شد:

ایجاد مرکز تحقیقاتی- خدماتی حوزه پزشکی و 
پروژه های آینده پژوهی در منطقه آزاد انزلی
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برپایی نمایشگاه توانمندی و ظرفیت های گردشگری منطقه آزاد انزلی

برگزاری نشست تخصصی ظرفیت های گردشگری، موانع و راهبردها در منطقه آزاد انزلی

پیام تبریک مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی به مناسبت هفته ناجا

تجلیل از پرسنل ایثارگر ، 
جانباز و خانواده معظم 

 شهدای سازمان
 منطقه آزاد انزلی

تجلیل از آتش نشانان 
منطقه آزاد انزلی

به مناسبت هفته دفاع مقدس و با حضور 
دکتر روزبهان انجام گرفت:

 همزمان با روز ملی آتش نشانی
 و ایمنی صورت گرفت:

انزلی



دولت ها با هدف تسهیل و توسعه صادرات و جذب سرمایه های خارجی، 
مناطقی از کشور را با توجه به پتانسیل های موجود به عنوان منطقه آزاد 
اصلی  سرزمین  قوانین  اهداف،  این  به  دستیابی  برای  و  کردند  معرفی 
تولید،  صنعت،  بیشتر  عمل  آزادی  با  تا  نموند  حذف  آزاد  مناطق  از  را 

سرمایه گذاری و صادرات توسعه پیدا کند . 
در این میان اعطای مجوز تاسیس شرکت های بیمه در مناطق آزاد نیز با 
هدف جذب سرمایه گذارهای خارجی و صدور خدمات بیمه ای با تصویب 
قانون مربوطه در سال 1379 آغاز شد و شرکت هایی از سال 1383 در این 
مناطق شروع به فعالیت نموند . با توجه به گذشت بیش از یک دهه از 
تاسیس این نوع شرکت ها، سوال اینجاست که چه تعداد آنها توانستند 
و  موانع  کنند،  کمک  کشور  اقتصاد  و  سرمایه گذاری  توسعه  و  رشد  به 
چالش های پیش روی آنان چه بوده و چه راهکاری برای عملکرد بهتر 
آنها با توجه به اهمیتی که در توسعه سرمایه گذاری دارند، ارائه می شود؟ 
و  اقتصادی  معاونین  با  کردیم  تالش  نشریه  از  شماره  این  گزارش  در 
سرمایه گذاری سازمان های مناطق آزاد و کارشناسان حوزه بیمه به این 

سواالت پاسخ دهیم  که در ادامه می خوانید.
 

 معاون اقتصادی و سرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد چابهار:

 لزوم فرصت دو ساله به مناطق آزاد 
برای اجرای کامل قوانین

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار در گفت وگو 
با نشریه، به مزایای بحث بیمه و بانک در مناطق آزاد اشاره و از نبود 

سیستم بانکی و بیمه ای قابل اتکاء در مناطق آزاد گالیه کرد . 
فرزین حقدل بر لزوم فرصت دو ساله برای اجرای دقیق قوانین مناطق 
آزاد در کشور به عنوان راهکاری برای حل مشکالت پیش روی مناطق 

و صنعت بیمه ای در آن تاکید نمود.
وی درخصوص علت و اهداف صنعت بیمه در مناطق آزاد گفت: یکی از 
مزایای عمده مناطق آزاد، بحث بیمه ای و بانکی است؛ هر جایی که مسئله 
پولی و بانکی باشد و بیزینس شکل بگیرد، آن وقت نیاز به بانک که با 
استانداردهای بین المللی کار کند، احساس می شود. اما به جز بانک، نیاز به 
بیمه ای هم هست تا در واقع شرکت بیمه بتواند سرمایه گذاری انجام شده 
را تضمین نماید. مسلما اگر از طریق بانک ها و بیمه های داخلی ما به نتیجه 
می رسیدیم، وضع مان در داخل کشور بهتر از این بود . قانونگذار زمانی که 
قانون مناطق آزاد را در مجلس تصویب کرد، به درستی و براساس این قضیه 
بوده که مناطق آزاد به عنوان کریدوری برای اتصال اقتصاد جهانی به اقتصاد 
داخلی مطرح باشند و بتوانند طبق مولفه های جهانی عمل کنند. پس بانک ها 
و بیمه ها طبق استانداردهای جهانی باید در این مناطق شکل می گرفتند؛ اما 
متاسفانه به دالیل مختلف این اتفاق نیفتاد و یکی از علل عدم کامیابی مناطق 
آزاد در ایران هم همین بوده که نه سیستم بانکی و نه بیمه ای قابل اتکایی در 
مناطق آزاد وجود نداشته تا سرمایه گذاران این مناطق بتوانند با استفاده از این 

ابزارها، کارشان را به درستی انجام دهند.
حقدل در ادامه درخصوص ضعف و نواقص شرکت های بیمه در مناطق 
آزاد اظهار داشت: بیمه مرکزی طبق قانون مناطق آزاد و بیمه ایران به چند 
شرکت بیمه اجازه دادند که صرفا برای کار در مناطق آزاد با استانداردهای 
مناطق آزاد کار کنند . اما واقعیت آن است که اینها شرکت های خارجی نبودند 
که منابع مالی خوبی بیاورند، بلکه شرکت های داخلی بودند. مثال شرکت بیمه 
ایران ، شرکت بیمه ایران معین را برای کار در مناطق آزاد تاسیس کرد و 
بقیه بیمه ها هم مثل بیمه حافظ به مناطق آزاد آمدند و برای ارائه خدمات به 
مناطق شروع به کار کردند، اما مشکلی که این بیمه ها دارند این است که این 
شرکت های بیمه امکان کار در سرزمین اصلی ندارد و صرفا باید در مناطق 
آزاد کار کند. ولی از آن طرف شرکت های بیمه سرزمین اصلی امور بیمه ای را 
در مناطق آزاد انجام می دهند. متاسفانه یکسری از مسئولین مناطق آزاد دقت 
به این مسئله نمی کنند که شرکت بیمه ای که از سرزمین اصلی در مناطق 
آزاد کار می کند یکی از بندهای مبالغی که به عنوان حق بیمه از بیمه گذار 
گرفته می شود، مالیات است؛ در حالی که مناطق آزاد از دادن مالیات معاف 
هستند و این اتفاقی که می افتد تخلف است. پس اگر مسئولین مناطق آزاد 
دقت بیشتری کنند که در حوزه هر منطقه آزاد صرفا شرکت های بیمه ای که 
مجوز فعالیت در مناطق آزاد را دارند فعالیت کنند، مسلما جلوی این موارد 
گرفته خواهد شد و شاید بتوانیم  بیمه هایی که در مناطق آزاد مجوز گرفتند و 
جایی غیر از مناطق آزاد نمی توانند فعالیت کنند را  یک مقداری تقویت کنیم. 
وی در ادامه گفت: مشکل دیگر بیمه های مناطق آزاد این است که این  بیمه ها 
از توان مالی قابل قبولی نسبت به بیمه های سرزمین اصلی برخوردار نیستند 
و منابعی هم که جمع می کنند کفاف هزینه هایشان را نمی دهد. بنابراین این 
بیمه ها عمال در مواردی که می خواهند به خسارت دیده، خسارت دهند، به 
مشکالتی برخورد می کنند و نارضایتی های بین  بیمه گذار و آن شرکاء بیمه 
به وجود می آید که عمال اقبال اینها را در هاله ای از ابهام می برد. بنابراین 
برای اینکه مناطق آزاد را واقعا براساس اهدافی که داشتند و سیاست هایی که 
نظام داشته است بتوانیم تقویت نماییم، باید  کمک  کنیم تا بانک های آفشور 
برون مرزی واقعی و بیمه های خارجی را وارد مناطق آزاد کنند تا خونی در 
رگ مناطق تزریق شود و بانک و بیمه به عنوان دو بال اصلی برای فعالیت 
اقتصادی خدماتی، بازرگانی، تجاری ، صنعتی و گردشگری و دیگر فعالیت 

اقتصادی مطرح گردد.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار در پاسخ به این 
سوال که آیا ضعف قانونی درخصوص صنعت بیمه در مناطق آزاد احساس 
می شود، تصریح نمود: به اعتقاد من قانون مناطق آزاد به اندازه کافی برای 
ما کفایت می کند؛ ما یک قانون پیشتاز و پیشرو داریم که متاسفانه از ابتدای 
تشکیل قانون مناطق آزاد تاکنون ۲۰درصدش هم اجرا نشده است و این 

مسئله باعث گردیده که مناطق آزاد یک مقدار ابتر باشند.
حقدل در رابطه با مزایا و عملکرد شرکت های بیمه در مناطق آزاد نسبت 
برای  قانونگذار  قانون،  طبق  که  چیزی  آن  گفت:  اصلی  سرزمین  به 
بیمه های مناطق آزاد دیده، مزایا و منافع زیادی دارد ولی به دالیلی این 
بیمه ها ازجمله ضعف بنیه مالی ، وجود رقبای قوی داخلی، شرکت های 
بیمه سرزمین اصلی و مواردی شبیه این نتوانستند آن طور که باید در 

صنعت بیمه مناطق آزاد نقش آفرین باشند.
وی ادامه داد: مناطق آزاد پیشرو در دنیا طبق آنچه که مشاهده می شود در 
رابطه با جذب سرمایه گذاری خارجی، تولید، صادرات و بقیه مواردی که در 
وظایفشان دیده شده، موفق عمل می کنند، اما این تحقق اهداف به چند دلیل 
است؛ یک بحث پنجره واحد، نه صرفا به عنوان یک مکان فیزیکی، بلکه به 
عنوان یک سیستم است . متاسفانه مشکلی که ما داریم این است که سیستم 
کار نمی کند، یعنی حتی برای فرد خاص ممکن است سیستم ایجاد شود، 
ولی در کشورهای تراز اول دنیا سیستم حرف اول را می زند و هر فرد با هر 
توانمندی باید در قالب آن سیستم بنشیند و کار را انجام دهد، یعنی میزان 
اثرپذیری هر فرد در سیستم مشخص می شود. ولی متاسفانه در کشورمان 
توانمندی های یا روابط فردی مقدم بر سیستم است و همین باعث می شود 

که ما عمال در کلیه شئون اداری مان این مشکل عمده را داشته باشیم.  
اضافه کرد:  چابهار  آزاد  منطقه  و سرمایه گذاری سازمان  اقتصادی  معاون 
البته یک بحثی هم هست که برخی می گویند همه مناطق آزاد صرفا برای 
صادرات تشکیل شدند، اما بهتر است به جای اینکه صورت مسئله را پاک 
کنیم، مشکل را حل نماییم. مناطق آزاد از نظر بنده و مولفه های جهانی، 
مناطقی هستند که اقتصاد آزاد در آنجا جریان دارد، اقتصاد آزاد و مترقی صرفا 
اقتصاد صادراتی نیست، یعنی ممکن است در بعضی موارد برایمان بهتر باشد 
که واردات انجام دهیم؛ در واقع مزیت نسبی هر چیزی را باید بسنجیم. در 
کشور ما برای یکسری چیزها مزیت نسبی وجود دارد و براساس آن مزایای 
نسبی ما می توانیم برنامه ریزی های اقتصادی مان را انجام دهیم . پس اگر 

براساس مزایای نسبی کشورمان بتوانیم  کارهایی را درست انجام دهیم که 
بخشی از صادرات را در آن مزایای نسبی محقق کنیم و در مواردی که نسبت 
به کشورهای دیگر مزیتی نداریم، بهتر است واردات انجام دهیم، مهم این 
است که تراز تجاری مان مثبت باشد؛ چراکه آن تراز تجاری مثبت است که به 
ما نشان می دهد کشور موفقی خواهیم بود یا نه. درخصوص مناطق آزاد این 
قضیه خیلی چشمگیرتر است، ما باید در مناطق آزاد طوری عمل کنیم که این 
مناطق بتوانند در جایی که الزم است واردات انجام دهند و در جایی که مزیت 

است، صادرات انجام دهند و در نهایت تراز تجاری شان را مثبت نگه دارند .
حقدل تاکید کرد: یکی از درآمدهای عمده مناطق آزاد پیشرو در دنیا، 
بحث صادرات مجدد است؛ برای صادرات مجدد هم نیز نیاز به واردات 
در  نسبی  مزایای  تولیدش  که  را  کاالهایی  از  یکسری  یعنی  است، 
کشوری داشته، به مناطق آزاد خودمان بیاوریم و انبارهای ارزان قیمت 
در اختیار صاحبین کاال بگذاریم؛ آنجا یا پردازش شود یا به همان صورتی 
که هست، تقسیم بندی شود و به مقادیر کمتر به کشورهای دیگر صادر 
آزاد پیشرو در دنیا همین صادرات  اکثر مناطق  شود. عمده ترین درآمد 
انجام  مسلما  نباشد،  قبلی  واردات  تا  هم  مجدد  صادرات  است.  مجدد 
نخواهد شد. پس ما باید یک وارداتی را انجام دهیم، اماکن استانداردی را 
برای انبار و مناطق پردازش کاال ایجاد کنیم؛ آن وقت این کاالها با یک 
مزیت نسبی در مناطق آزاد ما بنشیند و ما در یک بازده زمانی مشخصی 
اینها را بتوانیم به کشورهای دیگر صادرات مجدد کنیم؛ آن وقت این 
درآمد ، درآمدی پایدار و بسیار خوب خواهد بود؛ همان طور که اگر بعضی 
از مناطق آزاد پیشرو کشورهای اطراف را نگاه کنیم، می بینیم که این 
مناطق توانستند از همین طریق یک تراز تجاری بسیار خوبی ایجاد کنند، 
در صورتی که خودشان به ذاته کشورهای تولیدکننده ای نبودند، ولی در 
نهایت آنچه که در تراز تجاری مثبت و سرانه آن کشور اثر گذاشته است، 
کشورهای ثروتمند و دارای یک مناطق آزاد موفق هستند . پس اینکه ما 
چرا در این قضیه ناموفق بودیم، یکی از بحث هایمان همین است که به 
جای اینکه صورت مسئله پاک شود، بهتر است به سمت مزایای نسبی 
برویم و  براساس مزایای نسبی کار کنیم . جایی که الزم است واردات را 
کنترل شده انجام دهیم و در نهایت همه این فعالیت های اقتصادی که 
در کشور و در مناطق آزادمان شکل بگیرد، نیاز به حمایت بیمه ای قوی 
دارند. یعنی هر جای دنیا که برویم و هر کاری بخواهیم انجام دهیم، 
با  باشد، آن سرمایه گذار  بیمه ای مناسبی داشته  در صورتی که پوشش 
خیال راحت تری سرمایه گذاری می کند. لذا این را باید تقویت کنیم، اما 
متاسفانه بیمه های ما در مناطق آزاد به اندازه کافی در این زمینه توانمند 
نبودند و دستشان بسته بود و ارتباطی هم با بیمه های خارجی نداشتند 
که بخواهند با آنها جوین شوند و پوشش های بیمه ای را بخواهند فراهم 

کنند که آن هم به خاطر بنیه مالی ضعیف شان بوده است.
وی در ادامه تاکید کرد: باید بگویم که در بحث بانک  و بیمه از لحاظ 
قانون چیزی کم نداریم و به راحتی در مناطق آزاد ما بانک های خارجی 
با منشا پول خارجی می توانند فعالیت کنند و خود مناطق آزاد باید به آنان 
مجوز دهند و براساس مجوز شروع به فعالیت کنند. بیمه های خارجی 
گروه  یک  یا  بزند  آزاد  مناطق  در  را  شعبه اش  باید  یا  طور،  همین  هم 
بیمه  یک  خارجی،  و  داخلی  سرمایه گذار  تلفیق  یا  خارجی  سرمایه گذار 
خارجی را در مناطق آزاد تاسیس کنند. لذا از لحاظ قانون هیچ مشکلی 
اجازه  اینها  به  به خاطر مقتضیات کشور  اخیر  نداریم، ولی طی سالیان 
ندادیم فعالیت کنند، اما باید تاکید کنم که این مقتضیات هم زمانی دارد، 
یعنی در یک بازده زمانی می گویند فالن چیز ممنوع است و بعد از گذر 
آزاد ما خیلی  برداشته شود. متاسفانه مناطق  باید آن محدودیت  زمانی 
مظلوم بودند، محدودیت هایی که گذاشته شده مقطعی بودند، اما ادامه 
پیدا کرده است و با بخشنامه های حتی ادارات شهرستانی، قانون مصوب 
مجلس مناطق آزاد نقض شده است. باید یادآوری کنیم که دستگاه های 
مختلف در یک سال  گذشته، حدود دویست بخشنامه با وجود تناقض 
شدید صادر کردند و همه آنها هم در تعارض با قانون مناطق آزاد است و 

در واقع مناطق آزاد را محدود می کند و دستشان را می بندد.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار ادامه داد: در زمینه 
بانک و بیمه هم دقیقا این مشکل وجود دارد . واقعیت آن است که هر منطقه 
آزاد به صورت سازمانی مستقل با شرایط و مقتضیات خودش اداره می شود، 
اما اگر بعد از یک مدتی بگوییم همه اینها باید براساس روشی واحد کار کنند 
و نسخه واحدی برای 8منطقه که هر کدام شرایط خودشان را دارند، بپیچیم، 
طبیعتا روال کار بهم می ریزد و این خالف قانون است؛ چراکه قانونگذار اعالم 
داشته که فالن منطقه صرفا به دلیل شرایط خودش و براساس قانون مناطق 
آزاد اداره می شود، اما با این وجود نسخه واحد برای 8منطقه می پیچیم و 
عالوه بر آن که باید آن مجوز را در سازمان منطقه آزاد بخصوص هم بگیریم، 
بعد از آن، مجوز به دبیرخانه شورایعالی ارسال می شود و در نهایت بعد از مدت 
زمانی که مصوب شد، به دستگاه اصلی یعنی بیمه مرکزی برود و آنجا هم 
دوباره مراحل را طی کند. لذا گردنه های زیادی برای سرمایه گذار گذاشتیم 
و دو راه پیش پایش قرار دادیم که یا از گردنه پرت می شوی یا اتفاق بدی 
برایت می افتد ! لذا چه دلیلی دارد سرمایه گذار این همه سختی را تحمل کند 
و بعد در منطقه آزادی با بازار محدود فعالیت کند؟ با این شرایط سرمایه گذار 

عطایش را به لقایش می بخشد.  
حقدل درخصوص راهکاری برای برای حل مشکل و چالش های پیش روی 
بیمه ها در مناطق آزاد  گفت: چه بیمه هایی که موجود هستند و چه بیمه هایی 
که قرار است به وجود بیایند، هیچ نیازی به وضع قوانین جدید ندارند، بلکه نیاز 
است که همین قوانین مناطق آزاد را اجرا کنند؛ در صورت اجرا، آن وقت نیاز به 
اصالح و قانونی هم نداریم. تا حاال می گفتند که مناطق آزاد ضعیف بودند، اما 
آیا اجازه دادند که در این بیست و خورده ای سال که از عمر مناطق آزاد گذشته، 
قوانین مناطق آزاد اجرایی شود؟ خیر! پس اجازه دهید برای یک دوره حداقل 
دو ساله قانون مناطق آزاد تمام و کمال اجرایی شود، بعد نظارت در مناطق 
آزاد شدیدتر از آن چیزی که است، بشود . در این مدت اگر مناطق آزاد با همین 
شرایط و قانون و وضع تحریم ها موفق نشدند، آن موقع است که می توان 
مدعی شد قانون مناطق آزاد خوب نیست و نیاز به اصالح و تغییر دارد. ولی 
زمانی که یک سرباز را بدون اسلحه به جنگ یک لشگر مسلح می فرستیم، 
چه انتظاری از یک سرباز می توانیم داشته باشیم؟! بدبختی این سرباز فقط این 
نیست که حداقل سه تا گلوله از لشکر دشمن می خورد، بلکه دویست گلوله از 
لشکر خودی هم می خورد؛ یعنی در حالی جلو فرستاده شده که از پشت هم 

ضربه می خورد . این شرایط متاسفانه در مناطق آزاد ما حاکم است. 
وی خاطرنشان کرد: پس قانون بیمه مناطق آزاد هم نیازی به اصالح 

ندارد و همین چیزی که هست اجازه دهند تا اجرایی شود .
ادامه  در  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
درخصوص تحریم های بین المللی نیز اظهار کرد:  تحریم ها قطعا بر همه 
فعالیت های اقتصادی تاثیرگذار هستند، اما این اختالفات داخلی هستند 

که مثل موریانه پایه های کشور را می خورد و از بین می برد. 
حقدل تاکید کرد: اختالفات داخلی  و قومیتی ، نژادی ، سیاسی، مذهبی، 
جناحی و غیره است که کشور را نابود می کند، نه چیزی دیگر. یعنی ما 
اگر این اختالفات را کنار بگذاریم، جناح های سیاسی فارغ از اختالفاتی 
که دارند، وارد میدان شوند، می توانیم موفق باشیم. در همه دنیا نمی توان 
دو آدم را پیدا کرد که کامال نظراتشان عین هم باشد. با احترام به نظرات 

و عقاید مختلف باید اختالفات را کنار بگذاریم و کشور را درست کنیم، 
نابود  را  کشور  خارجی  بزرگ  تحریم  از  فراتر  که  است  اختالفات  این 
می توانیم  بعد  گذاشتیم،  کنار  را  اختالفات  قبیل  این   وقت  هر  می کند. 
اثرات  اکنون  یعنی  نه !  یا  داشته  اثر  ما  روی  تحریم ها  آیا  که  بسنجیم 

تحریم های داخلی خودمان خیلی بیشتر از تحریم های خارجی است.
فعالیت  آزاد  مناطق  در  که  بیمه ای  درخصوص شرکت های  ادامه  در  وی 
می کنند، گفت: این شرکت ها در حوزه فعالیت خودشان با توجه به بضاعتی 
که دارند، بد عمل نکردند؛ ولی موفق هم نبودند، بلکه نیاز به تقویت ، حمایت 
دارند. نباید راه را برای رقبا باز بگذاریم که این شرکت ها را از بین ببرند؛ اما 
متاسفانه این اتفاق در حال وقوع است. اینکه چقدر سرمایه گذاری خارجی را 
در مناطق آزاد تضمین کردند، طبق آمار باید بگویم که هیچ کاری نتوانستند 
بکنند، تضمین سرمایه داخلی هم نتوانستند درست انجام دهند ، بلکه صرفا به 
خدمات عمومی مرسوم عمل می کنند که این کفایت کار را به عنوان بیمه ای 

که قرار بود کارهای بزرگ انجام دهد، نمی کند . 
حقدل افزود: قرار نبوده این شرکت ها صرفا بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه و 
آتش سوزی انجام دهند، بلکه کارهای بزرگتر مدنظر بوده است . مدل بیمه 
میگا بانک جهانی که در میان کشورها حتی تضمین سرمایه گذاری در سومالی 
را می کند، می تواند نمونه موفق باشد. بیمه میگا، ریسک سرمایه گذاری در 
کشوری ناآرام با همه شرایط بد اقتصادی را تضمین می کند، ما هم چنین چیزی 
نیاز داریم؛ بیمه ای که بیاید و بگوید ریسک سرمایه گذاری از نظر خارجی ها 
یا داخلی ها در کشور ما باالست اما درصدی هم دارد و براساس آن درصد، 
سرمایه گذاری را تضمین کند؛ اما هیچکدام از بیمه های مناطق آزاد و بیمه های 
قدرتمند سرزمین اصلی این کار را انجام ندادند، در حالی که این اتفاقی است که 
در همه دنیا در حال وقوع است و باید ما هم به این سمت برویم و بیمه هایی 

داشته باشیم که این مدل خدمات را به صاحبان سرمایه بدهند.
پایان  در  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
درخصوص اینکه چرا در کشور بیمه بین المللی نداریم، اظهار داشت: اگر 
در برهه ای شرایط بین المللی کشورمان بهتر بوده یا دستمان بازتر بوده، باز 
هم بقیه دستگاه های دولتی نگران این بودند که مناطق آزاد کاری نکنند که 
برخالف منافع کشور باشد، درحالی که مناطق آزاد جزئی از کشور هستند و 
صرفا خارج از مرزهای بازرگانی کشور قرار دارند، وگرنه مناطق آزاد در گستره 
مرزهای سیاسی و بین المللی کشورند و براساس ضوابط و شرایط آن کشور 
و طبق قانون خاص خودشان فعالیت می کنند؛ ولی چون همیشه عالمت 
سوال برای سایر دستگاه های دولتی بوده، اجازه نمی دادند که اختیاراتشان  
در آن حوزه گستره کوچک در اختیار مناطق آزاد باشد و همین باعث شده 
که مناطق را محدود کند و دایره این محدودیت ها روز به روز تنگ تر شود 
و اکنون هم که دیگر مناطق آزاد از مرز خفگی گذشته اند. مناطق آزاد با 
این  همه محدودیت چگونه دارند دست و پا می زنند، به عنوان نمونه قابل 
بررسی در مجامع ملی جالب است که یک منطقه آزاد با مولفه ها و قانون های 
خاص این میزان تحت فشار قرار بگیرد اما  هنوز قادر به ادامه فعالیت باشد! 
لذا امیدواریم که یک روزی مناطق آزادی داشته باشیم  که براساس قانون 
خوب بتوانند خودشان را پیش ببرند و به اقتصاد کشور کمک کنند و آن نقش 
کریدور ارتباطی اقتصاد بین المللی و داخلی را بازی کنند؛ اما تنها راهش این 
است که حاال که این همه مناطق آزاد را کوبیدند و این همه اتهام های ناروا 
ازجمله قاچاق و موارد دیگر به آن زدند، به اندازه بازده زمانی دو ساله هم 
به مناطق آزاد فرصت و اجازه دهند که این مناطق صرفا براساس قانون 
خودشان عمل کنند و بعد اینها را نظارت و بررسی کنند. در نهایت که آن 
تسهیالت و اقداماتی که قرار بوده در مناطق آزاد به صورت پایلوت اجرایی 
شود، در صورتی که جواب دهد، کم کم به سرزمین اصلی تسری پیدا می کند. 
ولی در حال حاضر روز به روز قوانین سرزمین اصلی است که با سرعت هرچه 

سریع تر به مناطق آزاد تسری پیدا می کند.
 

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند:
آزادی عمل شرکت های بیمه در مناطق آزاد

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند نیز در گفت وگو با 
نشریه، از اهداف و وظایف بیمه ها در مناطق آزاد سخن گفت و تاکید کرد: از 
صنعت بیمه در مناطق آزاد بیشتر انتظار اهداف توسعه ای و تسهیل فعالیت های 
بین المللی می رود. با توجه به مزایا و ویژگی های خاصی که مناطق آزاد دارند، 
این صنعت می تواند در راه خدمات رسانی به صنعتگران، واحدهای صنعتی، 
تجار، بازرگانان، سرمایه گذاران بسیار موفق باشد؛ ضمن اینکه شرکت های 
بیمه خصوصی در سرزمین اصلی با مناطق آزاد به دلیل استفاده از مزایا تفاوت 

دارد و این می تواند یک آپشن خوبی برای سرمایه گذاران باشد.
سیدعلی موسوی درخصوص ضعف ها و نواقص شرکت های بیمه در مناطق 
آزاد گفت: رشد پایین شرکت های بیمه ای نسبت به اهداف مورد انتظارشان و 
با توجه به پتانسیل های موجود، بحث تحریم ها و عدم رغبت سرمایه گذاران 
خارجی برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد مسلما باعث شده که این صنعت 
که شاید یکی از اهداف اصلی اش هم جذب سرمایه گذاران خارجی بوده، 
موفق عمل نکرده باشد. بحث کمبود نیروی سرمایه انسانی متخصص یکی 
دیگر از مشکالتی است که شرکت های بیمه در مناطق آزاد دارند. وجود دفاتر 
اصلی شان در تهران و عدم هماهنگی آنها با شعب شان یکی دیگر از ضعف ها 

و نواقص شرکت های بیمه ای می تواند باشد. 
وی در پاسخ به این سوال که چه نواقص مالی ، سازمانی و یا ضعف قانونی در 
مناطق آزاد وجود دارد، اظهار کرد:  ضعف قانونی وجود ندارد؛ چراکه براساس 
قوانین مناطق آزاد تقریبا همان شرایط حاکم بر سرزمین اصلی هم وجود دارد، 
اما بعضا دفاتر اصلی یا سهامداران و هیات مدیره شان که در مرکز هستند، 
یک مقداری ریسک پذیری شان پایین است و کم بودن سرمایه شان ، ناتوانی 
در پذیرش و نگهداری ریسک های بزرگ ازجمله نواقصی است که صنعت 

بیمه در این خصوص در مناطق آزاد دارد.
این مقام مسئول در سازمان منطقه اروند از مزایا و عملکرد شرکت های 
بیمه در مناطق آزاد به نسبت سرزمین اصلی سخن گفت و تاکید کرد: 
مسلما شرکت های بیمه ای در مناطق آزاد، آزادی عمل و شرایط فعالیت 
بهتری نسبت به سرزمین اصلی دارند؛ چراکه از مزیت های مناطق آزاد 
برای پرسنل خودشان و از تخفیفات ویژه که شامل بحث ارزش افزوده 
است، می توانند به مشتری شان ارائه دهند و مسلما مشتری هایشان نیز 
بیشتر راغب هستند که از شرکت های بیمه ای که براساس قانون مناطق 

آزاد فعالیت می کنند، خدمات بگیرند.
در  را  پتانسیل شان  مقداری  یک  بایستی  این شرکت ها  افزود:  موسوی 
ببرند. موقعی که  باال  بین الملل  بیمه  به صنعت  توجه  با  رقابتی  عرصه 
اینها شعبه شان را در مناطق آزاد تاسیس می کنند، سرمایه تاسیس شان 
بسیار پایین تر از سرزمین اصلی است . ضوابط تاسیس هم بسیار ساده تر 
است. عدم  نیاز به تایید صالحیت مدیران و رعایت الزامات توانگری مالی 
که تا سال 9۴ اجبار بوده که اکنون دیگر نیست.  آزادی عمل در تعیین 
نوع شرکت بیمه ای اعم از سهامی عام و خاص و تعاونی یا آزادی عمل 
نمایندگی  اعطای  درخصوص  خارجی  مدیران  یا  سرمایه گذار  جذب  در 

معموال شرایطش نسبت به سرزمین اصلی ساده تر است.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند ادامه داد: در بحث 
پرداخت خسارت هم معموال روند پرداخت در مقایسه با سرزمین اصلی بسیار 
سهل تر است و این نشان  دهنده این است که شرکت های بیمه ای در مناطق 

آزاد ثبت و فعالیتشان نسبت به سرزمین اصلی خیلی بهتر خواهد بود.
داشت:   اظهار  آزاد  مناطق  در  بیمه  چالش های صنعت  درخصوص  وی 
آزاد  مناطق  قوانین  اجرایی کردن سایر  برای  ما  که  مسلما همان طور 
یکسری مشکالت داریم، در صنعت بیمه هم مشابه آن مشکالت وجود 
دارد؛ مثال ما برای عدم اجرای قوانین و مزایای مناطق آزاد به خاطر نقش 
حاکمیت مدیران مناطق آزاد و متعارض بودن بعضی از قوانین سرزمین 
اصلی با مناطق آزاد و بعضا مصوبات موازی و غیرقانونی در بخش های 
مختلف دولت و مجلس، دچار چالش هایی هستیم؛ اینها باعث می شود 
که اهداف اصلی مناطق آزاد که یکی اش هم در بحث صنعت بیمه است، 
نیز دچار مشکل شود. بنابراین به نظرم همان چالش هایی که درخصوص 
قوانین مناطق آزاد و بحث تجارت، صنعت و گردشگری داریم، در صنعت 
بیمه هم این مشکالت به نحوی دیگر وجود دارد که امیدوارم با اجرای 

قوانین و مقررات مشکالت صنعت بیمه هم حل شود.
موسوی در پاسخ به این سوال که در حوزه بیمه به سرمایه گذار خارجی چه 
امتیازاتی می دهیم تا در مناطق آزاد ایران سرمایه گذاری کند، گفت: موضوع 
دادن امتیاز نیست، بلکه بحث دسترسی برای شرکت های بیمه ای به ویژه 
در حوزه هایی مانند بازدید ، ارزیابی، ریسک و ... و همین طور سرمایه گذاران 
باشند، شاید  اگر واقعا فضای رقابتی برای کار داشته  خارجی مهم است. 
شرکت های بیمه ای کشورهای همجوار هم تمایل بیشتری برای فعالیت و 
تاسیس شرکت بیمه ای مشترک با ایران در مناطق آزاد داشته باشند. اما ما 
باید خودمان را ملزم به اجرای قوانین مناطق آزاد کنیم؛ مسلما در پرتو آن 
صنعت بیمه هم اگر این قوانین را در شعبات خودش در مناطق آزاد جاری و 

ساری کند، ما این وضعیت را نخواهیم داشت.
این معاون اقتصادی در ادامه درخصوص راهکارهایی برای حل چالش های 
صنعت بیمه در مناطق آزاد تصریح کرد: پیشنهاد می شود دفاتر تهران  بیمه، 
همان رسالت شرکت های بیمه ای در مناطق آزاد را پیگیری کنند. در واقع  
محدوده فعالیت های شرکت های بیمه گر سرزمین اصلی همان  نگاه را نسبت 

به شرکت های بیمه گر مناطق آزاد داشته باشند . 
وی تاکید کرد: شرکت های بیمه مناطق آزاد را متناسب با قوانین، مقررات ، 
ابزارهای نوین و محصوالتی که در خود مناطق آزاد هست، ببینند و البته که 
باید دفاتر مرکزی اختیاراتی بیشتری به آنان بدهند ، قدرت ریسک شان هم 

باالتر ببرند و سرمایه شان را نیز بیشتر کنند تا موفق باشند.
موسوی درخصوص لزوم اصالح قوانین مربوط به بیمه در مناطق آزاد 
گفت: مسلما همیشه باید به روز باشیم. اصالح قوانین نه تنها در بخش 
صنعت بیمه، بلکه در تمام قسمت های سازمانی هر دستگاهی مورد نیاز 
سرمایه  حداقل  تدریجی  افزایش  مانند  قوانینی  اصالح  بنابراین  است؛ 
الزم ، الزام به تبدیل صد در صد سود شرکت به اندوخته قانونی تا حصول 
به سرمایه تعیین شده، تمهید مشوق های موثر برای جذب سرمایه گذار 
خارجی و گسترش فعالیت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حوزه های 
بیمه اشخاص ، بهبود بهره وری مانند بازبینی فرآیندها و وصل و گسترش 
می تواند  نظارتی شان  نهاد  اصالح  و  آموزش  توسعه ،  و  تغییر  واحدهای 
نیروی  سرمایه  به روزرسانی  و  قوانین  اجرای  در  بیمه  شرکت های  به 

انسانی شان کمک کند.
اذعان  آزاد  بیمه ای در مناطق  وی درخصوص فعالیت های شرکت های 
حافظ ،  بیمه  شامل  بیمه ای  ژنرال  چهار شرکت  حاضر  حال  در  داشت: 
ایران معین ، امید و آسماری و دو شرکت بیمه اتکایی ایرانیان و امین 
این  حل  درصورت  که  هستند  فعال  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  در 
چالش های قوانینی و به روزرسانی قوانین و مقررات حاکم بر آن و حذف 
چالش ها و رقابتی کردن آنها، مطمئنا  می توانند گسترش بیشتری پیدا 
کنند، تا حدی که صنعت بیمه به عنوان یکی از مهم ترین زیرساخت های 

مهم مناطق در جذب سرمایه گذار دیده شود.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند در پایان در 
پاسخ به اینکه چرا در کشور ما بیمه بین المللی وجود ندارد، اظهار کرد: 
بیمه ای  صنعت  به  ورود  و  حضور  برای  خارجی  سرمایه گذاران  معموال 
ایران تمایل دارند. چند سال پیش هم که در زمانی که مقوله تحریم 
فعالین  از  برخی  بود،  نکرده  ایجاد  آنچنانی  محدودیت  حال  زمان  مثل 
بخش بیمه در کشورهای حوزه خلیج فارس تمایل پیدا کرده بودند که 
در صنعت بیمه ای ایران حضور پیدا کنند و حتی مشارکت داشته باشند، 
اما یکسری مشکالت ریشه ای وجود دارد و آن ریسک باالیی است که 
صنعت بیمه و فعالیت های اقتصادی در کشور ما دارد. این موضوع باعث 
پیدا  ایران  بیمه ای  می شود که خارجی ها کمتر رغبت  ورود به صنعت 
ایثارگری.  کنند؛ چراکه سرمایه گذار خارجی دنبال برد و سود است، نه 
برای  باالیی  ظرفیت  8۰میلیونی  از  بیش  جمعیت  با  ما  کشور  بنابراین 
تقویت  را  خودمان  بیمه  می توانیم صنعت  ما  دارد.  بیمه  توسعه صنعت 
برند  دارای  کشورهای  و  همسایه  کشورهای  بیمه  صنعت  از  و  کنیم 
استفاده کنیم. باید تاکید داشت که در منطقه آزاد اروند به دلیل نزدیکی 
که  دارد  قابلیت وجود  این  فارس  خلیج  به کشورهای حوزه  جغرافیایی 

تعامل و مشارکتی در بخش صنعت سرمایه گذاری داشته باشیم.
 

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو:
رقابت پذیری، بزرگترین چالش بیمه در مناطق آزاد

در  نیز  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
گفت وگویی با نشریه، از اهداف شرکت های بیمه در مناطق آزاد سخن 
بیمه های  مسائل  و  مشکالت  بررسی  ویژه  کارگروه  ایجاد  بر  و  گفت 

مناطق آزاد تاکید کرد.
ابراهیم جلیلی درخصوص علت و اهداف شرکت های بیمه در مناطق آزاد 
تسهیل  با هدف  آزاد  مناطق  بیمه  کرد: شکل گیری شرکت های  اظهار 
ایجاد شرکت های بیمه خصوصی )در زمانی که شرکت های بیمه دولتی 
بیمه  شرکت های  حضور  برای  زیرساخت  ایجاد  امید  به  نیز  و  بودند( 
جذب  موجبات  شده،  ایجاد  جذابیت  با  بتواند  که  گرفت  شکل  خارجی 

سرمایه گذار را از طریق ارائه پوشش های بیمه ای جدید فراهم آورد که 
با تصویب قانون فعالیت موسسات بیمه دولتی عمال بخشی از کارکرد 
خود را از دست داد. اگرچه در بسیاری از موارد نحوه ایجاد و فعالیت این 
بیمه سرزمین اصلی یکی بوده و هست، ولی  با شرکت های  شرکت ها 
به عنوان مثال اختالف قابل توجهی بین حداقل سرمایه مورد نیاز برای 
تاسیس شرکت بیمه مناطق آزاد و سرزمین اصلی وجود داشت. البته الزم 
به ذکر است که در چند سال اخیر بسیاری ضوابط و شرایط شرکت های 

بیمه سرزمین اصلی به این شرکت ها تسری داده شده است.
وی در رابطه با ضعف ها و نواقص شرکت های بیمه در مناطق آزاد نیز 
گفت: از مواردی که می توان درخصوص نقطه ضعف این شرکت ها نام 
برد، ترکیب نیروی انسانی آنهاست. با توجه به حوزه جغرافیایی محدود 
این شرکت ها و با توجه به تجمیع نیروی انسانی متخصص در پایتخت 
و شهرهای بزرگ، طبیعتا بازار نیروی انسانی برای این شرکت ها، بازار 

محدودی است.
این معاون اقتصادی در پاسخ به این سوال که چه نواقص مالی ، سازمانی 
منظر  از  نمود:   تصریح  دارد،  وجود  آزاد  مناطق  در  قانونی  ضعف  یا  و 
قانونی، بعضی اصالحات آیین نامه ای ازجمله ممنوعیت حضور و فعالیت 
شرکت های بیمه سرزمین اصلی در مناطق می تواند موجب ایجاد فضای 
رهبری  استراتژی  از  را  آنها  تمرکز  و  این شرکت ها شده  برای  بهتری 
فعالین  نهایت  در  که  نماید  هدایت  تمایز  استراتژی  سمت  به  هزینه 
با  و  نوآورانه  بیمه ای  خدمات  از  آن  ساکنین  و  مناطق  این  اقتصادی 

کیفیت باالتری بهره مند شوند.
جلیلی، از مزایا و عملکرد شرکت های بیمه در مناطق آزاد به نسبت سرزمین 
اصلی سخن گفت و تاکید کرد: با توجه به ساختار سازمانی کوچک و عمدتا 
تحت شرکت های بیمه مناطق آزاد، چابکی سازمانی، بزرگترین ویژگی این 
شرکت هاست که می تواند در مواردی همچون ارزیابی و تحلیل ریسک، 
صدور بیمه نامه و نیز پرداخت خسارت، تفاوت عملکردی قابل توجهی نسبت 

به شرکت های بیمه سرزمین اصلی داشته باشد.  
وی ادامه داد: مزیت دیگر این شرکت ها، معافیت های مالیاتی بود که ضمن 
کاهش هزینه های اداری و بیمه گری این شرکت ها، آنها را قادر می ساخت 
که نرخ های حق بیمه پایین تری نسبت به سایر بیمه گران داشته باشند و 
همچنین بیمه نامه های صادره از سوی این شرکت ها مشمول مالیات بر ارزش 
افزوده نبود، که می توانست به عنوان مزیت رقابتی این شرکت ها قلمداد گردد؛ 
چراکه هزینه بیمه گذاران را کاهش دهد، که اکنون این مزیت نیز به همه 

شرکت های بیمه ای تسری یافته است.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو در ادامه درخصوص 
مشکل  بزرگترین  داشت:   اظهار  آزاد  مناطق  در  بیمه  صنعت  چالش های 
شرکت های بیمه مناطق آزاد، بحث رقابت پذیری آنها است. براساس ضوابط 
و مقررات تاسیس شرکت های بیمه مناطق آزاد، این شرکت ها صرفا مجاز 
به ارائه خدمات بیمه در محدوده جغرافیایی مناطق آزاد هستند و تحت هیچ 
شرایطی اجازه فعالیت در سرزمین اصلی را ندارند؛ این در حالی است که 
شرکت های بیمه سرزمین اصلی به راحتی از طریق ایجاد شعبه یا دفاتر 

نمایندگی می توانند در این مناطق فعالیت نمایند. 
شرکت های  مانند  نیز  شرکت ها  این  اینکه  دیگر  مورد  افزود:  جلیلی 
استاندارد و کالسیک  بیمه  ارائه خدمات  به  اصلی صرفا  بیمه سرزمین 
می پردازند و از نوآوری و ارائه طرح های بیمه ای بهره چندانی نمی برند.

وی در پاسخ به این سوال که در حوزه بیمه به سرمایه گذار خارجی چه 
گفت:  کند،  سرمایه گذاری  ایران  آزاد  مناطق  در  تا  می دهیم  امتیازاتی 
سرمایه گذار  به  بیمه   برای شرکت های  توجهی  قابل  و  متفاوت  امتیاز 
حوزه های  دیگر  در  که  است  امتیازاتی  همان  و  نمی شود  داده  خارجی 
سرمایه گذاری وجود دارد . سرمایه گذاران خارجی با مشکل انتقال سود و 

درآمد خود به خارج از کشور نیز مواجه هستند . 
آزاد ماکو درخصوص  اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه  معاون 
ارائه راهکار برای حل مشکالت و چالش های پیش روی صنعت بیمه 
الزام  ایجاد  اصلی؛  سرزمین  بیمه های  به حذف حضور  آزاد،  مناطق  در 
زیرساخت  ایجاد  سرمایه گذاران؛  نیاز  براساس  نوین  بیمه  خدمات  ارائه 

اطالعاتی در حوزه اعتبارسنجی و ارائه بیمه اعتباری اشاره کرد.
در  بیمه  چقدر شرکت های  که  سوال  این  به  پاسخ  در  ادامه  در  جلیلی 
مناطق آزاد تضمین کننده سرمایه نیروی انسانی با توجه به ریسک باالی 
سرمایه گذاری در این شرایط کشور هستند، گفت:  عمده ریسک هایی 
با اصالحات  نیستند، ولیکن  بیمه پذیر  که مدنظر شماست، ریسک های 
و  اعتبارسنجی  امکان  ایجاد  و  متمرکز  داده  پایگاه  ایجاد  و  ساختاری 
مواردی که در باال اشاره شد، می توان امیدوار بود که با نوآوری و طراحی 
بیمه نامه های جدید، این شرکت ها نقش تاثیرگذاری در تضمین امنیت 

سرمایه گذاری داشته باشند.
حضور  بین المللی  بیمه  ما  کشور  در  چرا  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
نمایندگی  دفاتر  حضور  با  ایران  در  بیمه  اساسا  داشت:  اذعان  ندارد، 
بعد  و  شد  آغاز  سال 1۲89  در  )روسی(  خارجی  بیمه  شرکت های 
خارجی  بیمه  شرکت های  فعالیت  سال 1358 ،  در  آن  شدن  ملی  از 
فعالیت  ضوابط  بعدی،  قوانین  در  اگرچه  آن  از  پس  گردید.  متوقف 
شرکت های  حضور  ولیکن  گردید،  تعیین  کشور  در  خارجی  بیمه های 
که  می پذیرفت  انجام  اتکائی  بیمه های  انجام  طریق  از  خارجی  بیمه 
دانش  انتقال  به  منجر  ریسک،  جهانی  توزیع  امکان  ایجاد  بر  عالوه 
این  سال ۲۰1۰،  در  بیمه ها  تحریم  از  پس  البته  که  می گشت  نیز 

بیمه دنیا متوقف گردید. بازارهای  با  بیمه ای  ارتباط 
خاتمه  در  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
مسائل  و  مشکالت  بررسی  ویژه  کارگروه  ایجاد  بر  مبنی  پیشنهاداتی 
بهینه کاوی ،  عناوین  با  مطالعاتی  پروژه  انجام  و  آزاد  مناطق  بیمه های 
ریسک های سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران و راهکار مدیریت آنها ؛ 

ارائه داد.

 
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش:

 چالش محدودیت فعالیت در مناطق آزاد
 و رقابت با سرزمین اصلی

در  نیز  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون  اما 
گفت وگویی با نشریه، به بررسی ضعف ها و نواقص شرکت های بیمه در مناطق 

آزاد پرداخت و راهکارهایی درخصوص حل چالش های صنعت بیمه ارائه داد.
علی مقدس زاده در رابطه با علت و اهداف شرکت های بیمه در مناطق 
آزاد گفت: اصوال هدف از تاسیس موسسات بیمه در مناطق آزاد، ارائه 
خدمات بیمه مختلف و متنوع محصوالت جدید بیمه ای بوده است. به 
سرزمین  بیمه  مقررات  و  شرایط  به  محدود  موسسات  این  که  نحوی 
اصلی نباشند. به عبارت دیگر، تسری و اجرای قوانین و مقررات بیمه ای 
کشور، برای این موسسات حداقلی باشد تا بتوانند به عنوان شرکت های 
آفشور خدمات خود را بر اساس قوانین و مقررات بیمه های بین المللی ارائه 
نمایند؛ نظیر آنچه که اکنون در مراکز بیمه بین المللی در سایر کشورها 

می توان مشاهده کرد ازجمله DIFC امارات و Labuan مالزی.
وی ادامه داد: ازجمله اهداف موسسات بیمه ای کنونی می توان به ارائه خدمات 

به مشتریان کنونی و افزایش سهم بازار در مناطق آزاد اشاره نمود.
مقدس زاده تاکید کرد: موسسات بیمه ای به منظور ارائه خدمات به شعب 
و نمایندگی های مشتریان کنونی خود از قبیل سازمان ها و ادارت دولتی، 
بازار خود در چارچوب  افزایش سهم  بانک ها و همچنین  و  دادگستری 
به  تمایل  هیات  وزیران  و  مرکزی  بیمه  بیمه،  عالی  شورای  مصوبات 

تاسیس و حضور در مناطق آزاد دارند.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش درخصوص 
ضعف ها و نواقص شرکت های بیمه مناطق آزاد اظهار داشت: مهم ترین 
محدودیت و دشواری پیش روی موسسات بیمه ای ثبت شده در مناطق 
آزاد، محدود بودن به فعالیت و صدور بیمه نامه صرفا در مناطق آزاد و 
فعالیت موسسات  و  تاسیس  مقررات  ماده 3  است. طبق  اقتصادی  ویژه 
موسسات  وزیران،  محترم  هیات  مصوب 79/6/۲  آزاد  مناطق  در  بیمه 
بیمه ای مناطق آزد مجاز به عرضه بیمه برای اشخاص مقیم، موضوعات 
کاالی  نقل  و  بیمه حمل  و  کشور  نقاط  سایر  در  موجود  بیمه  موارد  و 
وارداتی به سایر نقاط کشور که قرارداد خرید آن در ایران منعقد یا اعتبار 

اسنادی آن در ایران باز شده است، نمی باشند. 
وی ادامه داد: هر چند قانون گذار وفق تبصره 3 ماده مذکور، موسسات 
طرف  از  که  بیمه ای  موارد  و  موضوعات  در  را  آزاد  مناطق  بیمه ای 
موسسات بیمه ای ایرانی فعال در سایر نقاط کشور عرضه نمی شود، از 
آلودگی  انفرادی،  )بیمه نامه درمان  نموده است  این ماده مستثنا  شمول 
بیکاری،  صنعتکاران،  و  هنرمندان  دست  کارافتادگی  از  زیست،  محیط 
مرگ و میر زنبور عسل و کرم ابریشم، مسئولیت حرفه ای مدیران ارشد، 
کامپیوتر، سرقت آثار هنری، مرگ و میر طیور و آبزیان، بیمه محصوالت 
این  فعالیت  بازار  محدودیت  کماکان  اما  انفرادی(؛  اعتبار  و  کشاورزی 
موسسات به مناطق آزاد، مشکالت زیادی در مسیر رشد و توسعه این 
موسسات ایجاد کرده است. به نحوی که برخی از موسسات بیمه ای ثبت 

شده در مناطق آزاد تمایل دارند به سرزمین اصلی منتقل شوند.
ارزش  صحیح  ارزیابی  بازار،  شناخت  عدم  اما  کرد:  تاکید  مقدس زاده 
دارایی ها و تعرفه های متناسب با مناطق آزاد )به عنوان مثال خودروهای 
آمریکایی( و کارشناسی  منصفانه و رضایتمند در زمان پرداخت خسارت، 
فعالیت  و  حضور  برای  که  است  نواقصی  و  مهم ترین ضعف ها  ازجمله 

موسسات بیمه ای سرزمین اصلی در مناطق آزاد وجود دارد.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش در پاسخ به 
این سوال که چه نواقص مالی و سازمانی و ضعف قانونی در این خصوص 
وجود دارد، گفت: بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر نسبت به بازنگری 
قوانین و مقررات و ارائه راهکارهای مناسب در راستای چگونگی جذب 
و  قوانین  ارائه  ازجمله  بیمه  در صنعت  داخلی  و  خارجی  سرمایه گذاری 
آیین نامه های جدید تسهیل کننده ورود و جذب شرکت های تخصصی 
داخلی و خارجی اقدام نماید. بدیهی است مقررات زدایی و بررسی قوانین 

و مقررات مشابه در سایر مناطق آزاد جهان موثر خواهد بود.  
وی ادامه داد: در حالی که موسسات بیمه ای مناطق آزاد مجاز به فعالیت در 
رشته های درآمدزای بیمه ای در این مناطق نمی باشند، بیمه های سرزمین 
اصلی که از سرمایه بیشتری برخوردار می باشند، به راحتی می توانند سهم 
بازار این موسسات بیمه ای را در مناطق آزاد تصاحب نمایند و این موسسات 
توان مالی پرداخت هزینه های گزاف تبلیغات و رقابت با شرکت های سرزمین 
اصلی که از آگاهی از برند به مراتب باالتری برخوردار می باشند، ندارند. به 
همین دلیل، استراتژی اصلی افزایش توان رقابت پذیری موسسات بیمه ای 
سرزمین اصلی بر پایه پرداخت خسارت بهتر و چابکی در ارائه بیمه نامه های 
متناسب با مناطق آزاد می باشد که منجر به افزایش ضریب نفوذ این شرکت ها 
در وهله اول و در وهله دوم، افزایش ضریب نفوذ صنعت بیمه خواهد شد. در 
این صورت است که این موسسات نه تنها می توانند به بقاء خود ادامه دهند، 

بلکه می توانند با افزایش سهم بازار و درآمدزایی، توسعه یابند.
مقدس زاده تاکید کرد: یکی دیگر از ضعف های موجود در مسیر ظهور 
سرمایه  حداقل  به  مربوط  آزاد  مناطق  در  بیمه ای  موسسات  حضور  و 
تاسیس این موسسات می باشد. براساس ماده ۴ مقررات تاسیس و فعالیت 
وزیران،  محترم  هیات  مصوب 79/6/۲  آزاد  مناطق  در  بیمه  موسسات 
به عنوان مثال حداقل سرمایه تاسیس موسسات بیمه ای مستقیم تنها 
15میلیارد ریال می باشد که پرداخت حداقل 5۰درصد این مبلغ به صورت 
نقد الزامی است. با وجود اینکه قانون گذار در تبصره 1 ماده مزبور، هرگونه 
تعدیل در ارقام حداقل سرمایه تاسیس را هر ۲سال یک بار، موکول به 
پیشنهاد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و بیمه مرکزی و تصویب هیات 
 وزیران نموده است، متاسفانه این مبالغ تاکنون به روز رسانی نشده اند و 

خود سدی در مسیر تاسیس موسسات بیمه ای جدید می باشند.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش در رابطه با 
مزایا و عملکرد شرکت های بیمه در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی 
از سوی  بیمه نامه های صادره  اینکه  به  توجه  با  قانونی  منظر  از  گفت: 
شورای  و  مرکزی  بیمه  مصوبات  چارچوب  در  بیمه ای  موسسات  کلیه 
عالی بیمه می باشد، هیچ گونه تفاوت معناداری در میزان و نحوه پرداخت 

خسارت و مبلغ بیمه نامه وجود ندارد.
وی ادامه داد: مزیت شرکت های بیمه ای مناطق آزاد تمرکز بر فعالیت در 
این مناطق آزاد می باشد؛ در حالی که مزیت موسسات بیمه ای سرزمین 
اصلی، نسبت توانگری و سطح مالی بهتر علی الخصوص برای شرکت 

در مناقصات می باشد.
گفت:  آزاد  مناطق  بیمه  شرکت های  چالش  درخصوص  مقدس زاده 
در  فعالیت  آزاد، محدودیت  مناطق  بیمه  اصلی شرکت های  چالش های 
سرزمین  بیمه ای  موسسات  با  رقابت  و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
هستند،  برخوردار  باالتری  برند  ویژه  ارزش  و  مالی  توان  از  که  اصلی 
عالی  و شواری  مرکزی  بیمه  آیین نامه های  اینکه  به  توجه  با  می باشد. 
بورس در مناطق آزاد تسری پیدا می کند، موسسات تاسیس شده در این 
مناطق آزاد تابع نرخ های سرزمین اصلی می باشند و امکان حرفه ای گری 
تحلیل  بر اساس  آن  صدور  و  بیمه نامه  تعریف  در  کارشناسی نگری  و 

ریسک برای این شرکت ها وجود ندارد. همچنین، پایین بودن ظرفیت 
اتکایی موسسات بیمه مناطق آزاد و کم بودن سرمایه تاسیس و حتی 
سرمایه های فعلی آنها باعث می شود ریسک پذیری پایینی داشته باشند و 
این موضوع موجب می گردد امکان صدور بیمه نامه های با سرمایه باال را 

برای مشتریان و بیمه گذاران بزرگ خود نداشته باشند.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا در ایران جدای از بحث تحریم، 
در جذب سرمایه خارجی به ویژه در صنعت بیمه ناموفق بوده ایم، اذعان نمود: 
با توجه به شرایط کلی جذب سرمایه گذار خارجی که مستلزم ثبات سیاسی 
و اقتصادی می باشد، ثبات نرخ ارز و امکان جابه جایی پول و تبادالت مالی 
بین المللی برای فعالیت بنگاه های اقتصادی و نهادهای پولی و مالی اهمیت 
مضاعف دارد. شعب موسسات بیمه خارجی متقاضی حضور در مناطق آزاد، 
مایل به رعایت و اجرای قوانین مقررات بین المللی حاکم بر صنعت بیمه 
در جهان می باشند، در حالی که در مناطق آزاد جمهوری اسالمی ایران، 
موسسات بیمه لزوما می بایست تابع قوانین و مقررات سرزمین اصلی باشند و 

این موضوع باعث کاهش تمایل آنها شده است. 
با  افزود:  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
وجودی که در تبصره الحاقی مصوب مجلس شورای اسالمی و مجمع 
تشخیص مصلحت سال 1388، ماده ۲8 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، 
فعالیت شعب و نمایندگی موسسات خارجی و موسسات کارگزاری بیمه 
خارجی مجاز و صرفا تابع مقررات پیشنهادی بیمه مرکزی که به تصویب 
هیات  وزیران رسیده باشد، پیش بینی شده است؛ اما تاکنون درخواست 
آزاد  منطقه  در  فعالیت  برای  خارجی  بیمه  موسسات  سوی  از  جدی 
بیمه غیردولتی  قانون، تاسیس موسسات  براساس  نداشته ایم. همچنین 
مصوب 138۰/6/6 مجلس شورای اسالمی به منظور تعمیم و گسترش 
صنعت بیمه در کشور، افزایش رقابت و کارایی در بازار بیمه، افزایش رفاه 
عمومی و گسترش امنیت اجتماعی و اقتصادی، افزایش نقش بیمه در 
رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه 
به ذیل اصل چهل و چهارم قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو 
اشخاص  به  غیردولتی  بیمه  موسسه  تاسیس  اجازه  شده  تعیین  شرایط 

داخلی داده می شود. 
مقدس زاده در ادامه، این شرایط تعیین شده را برشمرد :

1( سیاستگذاری در صنعت بیمه، اعمال نظارت بر فعالیت های بیمه ای 
و صدور مجوز فعالیت بیمه ای کماکان جهت اعمال حاکمیت در اختیار 

دولت جمهوری اسالمی ایران باقی خواهد بود.
داخلی  بیمه  موسسات  فعالیت  و  تاسیس  نحوه  به  مربوط  ضوابط   )۲
و  عملیات  انتقال  نحوه  آن،  لغو  و  تاسیس  مجوز  اخذ  شرایط  قبیل  از 
ادغام، انحالل ورشکستگی موسسات بیمه ای، محدوده فعالیت بیمه ای 
و بیمه اتکائی شامل انواع معامالت بیمه، حق بیمه و کارمزد مربوط به 
رشته های مختلف بیمه، میزان ذخایر فنی و اندوخته های قانونی و نحوه 
سرمایه گذاری آنها براساس قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری 
مصوب 135۰/3/3۰ و اصالحیه بعدی و قانون بیمه مصوب 1316/۲/7 

تعیین خواهد شد.
بیمه  قانون تاسیس  بیمه موضوع ماده36  3( حداقل سرمایه موسسات 
بیمه  موسسات  برای  مصوب 135۰/3/3۰  بیمه گری  و  ایران  مرکزی 
اقتصادی  امور  وزارت  تائید  و  ایران  بیمه مرکزی  پیشنهاد  با  غیردولتی 

و دارایی و تصویب هیات  وزیران تعیین خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که در حوزه بیمه به سرمایه گذار خارجی چه 
امتیازی اعطاء می شود تا در مناطق آزاد ایران سرمایه گذاری کند، گفت: 
متاسفانه هیچ گونه امتیاز قانونی و کارشناسی تخصصی برای تسهیل در جذب 
موسسات بیمه ای خارجی در مناطق آزد وجود ندارد. از آنجایی که متقاضیان 
فعالیت در این مناطق بایستی در چارچوب آیین نامه های بیمه مرکزی و 
مصوبات شورای عالی بورس فعالیت نمایند، نرخ بیمه نامه های صادره، امکان 
تعریف بیمه نامه های جدید، ترکیب سهامداری و ترکیب هیات مدیره محدود 
به آیین نامه های داخلی می باشد و نگاه بین الملل و فراساحلی )آفشور(  برای 

ورود و فعالیت موسسات بیمه ای خارجی وجود ندارد.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش راهکاریی برای 
حل مشکالت و چالش های شرکت های بیمه مناطق آزاد ارائه داد و گفت: 
رفع محدودیت فعالیت موسسات بیمه ای مناطق آزاد به رشته های بیمه ای 
خاص در مناطق آزاد و حمایت از بیمه های تاسیس شده در این مناطق، 
به روز رسانی سرمایه مورد نیاز برای تاسیس موسسات بیمه ای مستقیم، متقابل 
و اتکایی در مناطق آزاد و اصالح آیین نامه مقررات تاسیس و فعالیت موسسات 
بیمه در مناطق آزاد مصوب 79/6/۲ هیات محترم وزیران به نحوی که ترکیب 
سهامداری و ترکیب هیات مدیره و اعالم نرخ و تعریف بیمه نامه های جدید در 
مناطق آزاد نحدود به مصوبات و آیین نامه های بیمه مرکزی و شورای عالی 

بیمه نباشد؛ می تواند راهگشا باشد. 
مقدس زاده ادامه داد: افزایش ظرفیت قانونی برای نظارت بر عملکرد موسسات 
بیمه ای فعال در مناطق آزاد؛ طبق فصل ششم )نظارت( مقررات تاسیس و 
فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد مصوب 79/6/۲ هیات محترم وزیران 
بیمه مرکزی بر فعالیت موسسات بیمه ای در مناطق آزاد نظارت دارد. با توجه 
به اینکه ذی نفعان اصلی این موسسات، فعالین مستقر در مناطق آزاد می باشند، 
پیشنهاد می شود همانگونه که مجوز تاسیس و فعالیت موسسات بیمه ای بنا 
به پیشنهاد سازمان از سوی بیمه مرکزی صادر می شود؛ ظرفیت های قانونی 

برای اعمال نظارت از سوی سازمان بر این موسسات مصوب شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر موسسات بیمه ای فعال در منطقه آزاد کیش 
را به صورت ماهیانه گزارش می نمایند؛ مکانیسم مدونی  عملکرد خود 
برای راستی آزمایی این اطالعات وجود ندارد. به همین منظور، منطقه 
آزاد کیش در سال 97 با بیمه مرکزی مکاتبه و درخواست دسترسی به 
اطالعات سامانه سنهاب )بیمه مرکزی( داده است که علی رغم پیگیری، 

این درخواست بدون پاسخ باقی ماند.
بیمه در مناطق  این سوال که چه شرکت های  مقدس زاده در پاسخ به 
کننده  تضمین  شرکت ها  این  چقدر  و  می کنند  فعالیت  خوبی  به 
سرمایه گذاری در مناطق با توجه به ریسک باالی سرمایه گذاری در این 
شرایط هستند، اظهار کرد: موسسات بیمه ای مستقر در مناطق آزاد به دو 
دسته شرکت های ثبت شده در منطقه آزاد و شعب شرکت های ثبت شده 

در سرزمین اصلی تقسیم می شوند.
حافظ،  امید،  معین،  ایران  آزاد:  مناطق  در  شده  ثبت  شرکت های   

آسماری، متقابل کیش و  اتکایی امین.
  شرکت های ثبت شده در سرزمین اصلی دارای شعبه در کیش: آسیا، 

پارسیان، دی، پاسارگاد،  معلم، بیمه ما و سرمد.
آزاد  بیمه در مناطق  فعالیت موسسات  تاسیس و  براساس ماده ۲ مقررات 
مصوب 79/6/۲ هیات محترم وزیران، عملیات بیمه و بیمه اتکائی در مناطق 
آزاد به وسیله موسساتی که بنا به پیشنهاد سازمان از بیمه مرکزی مجوز 
دریافت می کنند، انجام خواهد شد. به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران، این 
مدیریت طی سنوات گذشته از میان شرکت های متقاضی فعالیت در منطقه 
بیمه ای  فعالیت موسسات  با  بررسی کارشناسی صرفا  از  آزاد کیش، پس 
که مصوبه هیات مدیره برای تاسیس شعبه داشته اند و از سطح توانگری 

مناسب تری برخوردار بوده اند، موافقت نموده است.
در  اقتصادی  فعالیت  مجوز  دارای  بیمه ای  13موسسه  حاضر،  حال  در 

فعالیت  نمایندگی  و  شعبه  قالب  در  که  می باشند  کیش  آزاد  منطقه 
مجوز  دارای  نمایندگی  شرکت  یا  و  کارگزاری  هیچ گونه  و  می نمایند 

فعالیت اقتصادی در این منطقه نمی باشد.
از این میان 11موسسه بیمه ای در زمینه بیمه مستقیم فعالیت می نمایند 
دارای  معین  بیمه  ایران  موسسه  عملکردی،  اطالعات  بر اساس  که 
خسارت  میزان  همچنین  و  تولیدی  بیمه  حق  در  پرتفوی  بزرگترین 
بازار هدف تمامی موسسات  پرداختی می باشد. هرچند، رشته فعالیت و 

بیمه ای یکسان نمی باشد.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش در پایان در 
ندارد،  بین المللی حضور  بیمه  ما  در کشور  این سوال که چرا  به  پاسخ 
گفت: شرایط سیاسی بین المللی، شرایط اقتصاد کالن کشور، عدم ثبات 
نرخ ارز، الزام فعالیت موسسات بیمه بین المللی در چارچوب قوانین بیمه 
مرکزی، شورای عالی بیمه و سایر قوانین باالدستی کشور می تواند علت 

عدم حضور بیمه های بین المللی باشد.
 

مدیر امور شعب و استان های بیمه تعاون:
دردسرهای حضور شرکت های بیمه در سرزمین اصلی

اما مدیر امور شعب و استان های بیمه تعاون در گفت و گو با نشریه، در 
پاسخ به این سوال که علت و اهداف شرکت های بیمه در مناطق آزاد 
گفته  آزاد  منطقه  منطقه ای  چه  به  بدانیم  باید  ابتدا  در  گفت:  چیست، 
منطقه  دارد ؟  برای کشورها  منافعی  مناطق چه  این  تاسیس  و  می شود 
آزاد، منطقه ای در یک کشور است که برای تسهیل و توسعه صادرات 
و همچنین جذب سرمایه های خارجی به وجود می آید . در واقع کشورها 
با حذف قوانین دست و پاگیر ازجمله )مالیات، هزینه های گمرکی و...(، 
سرمایه  خارجی ، جذب  سرمایه گذاری  توسعه صادرات ، جذب  زمینه ساز 
دیگر کشور ها و در نهایت کسب درآمدهای ارزی در این مناطق می شوند .
ابراهیم نوروزی افزود: حال با توجه به تعریفی که از مناطق آزاد داشتیم، 
می توان هدف اصلی از تاسیس شرکت های بیمه در این مناطق را نیز 
توسعه  طریق  از  بیمه  صنعت  بین المللی  فعالیت های  تسهیل  و  توسعه 
تعامل با دنیای خارج و همچنین استفاده از مزایا و ظرفیت جذب سرمایه، 

تخصص و تجربه آموزش دیگر کشورها دانست.
وی در رابطه با ضعف ها و نواقص شرکت های بیمه در مناطق آزاد اظهار کرد: 
اولین موردی که می توان به آن اشاره کرد، وجود دفاتر اصلی و مرکزی برخی 
از شرکت های مناطق آزاد در سرزمین اصلی است؛ مورد دوم، محدودیت 
درخصوص گسترده فعالیت این شرکت هاست که صرفا فعالیت این شرکت ها 
محدود به منطقه جغرافیایی تعیین شده برای آنها می باشد . همچنین کمبود 
نیروی انسانی متخصص و عدم تمایل نیروهای متخصص به حضور در 
مناطق آزاد و همچنین عدم حضور این شرکت ها در بازارهای خارجی نیز از 

دیگر ضعف ها و نواقص می تواند محسوب شود.
نوروزی در پاسخ به این سوال که چه نواقص مالی، سازمانی و قانونی 
نمود:  اذعان  دارد،  وجود  آزاد  مناطق  در  بیمه  صنعت  درخصوص 
ازجمله نواقص مالی که می توان به آن اشاره کرد، کمبود سرمایه این 
خارجی  سرمایه گذاری  جذب  در  آنها  ناتوانی  باعث  که  شرکت هاست 
می شود . در حوزه سازمانی نیز می توان به ضعف نیروی انسانی و عدم 
تمایل نیروهای متخصص به حضور در مناطق یاد شده و همچنین وجود 

دفاتر اصلی این شرکت ها در سرزمین اصلی اشاره کرد.
از دیدگاه من، سهامدار بودن  از نواقص قانونی  ادامه گفت: یکی  وی در 
شرکت های بیمه سرزمین اصلی در این شرکت ها می باشد. به نظر اینجانب، 
شرکت بیمه ای که در سرزمین اصلی فعالیت می نماید، نمی بایست سهامدار 
بازار و وجود  پایین  باشد . همچنین کشش  آزاد  بیمه مناطق  شرکت های 
شرکت های متعدد و همچنین فعالیت شرکت های بیمه سرزمین اصلی در 

این مناطق را هم می توان ازجمله نواقص قانونی که وجود دارد نام برد .
عملکرد  و  مزایا  درخصوص  تعاون  بیمه  استان های  و  امور شعب  مدیر 
شرکت های بیمه در مناطق آزاد نسبت به شرکت های بیمه در سرزمین 
در  بیمه ای  شرکت های  بودن  کوچک  به  توجه  با  داشت:  اظهار  اصلی 
و  اطالعات  باالی جریان  نظر سازمانی و سرعت  نقطه  از  آزاد  مناطق 
فعالیت  منطقه  بودن  و محدود  فرآیندها  انجام  باالی  همچنین سرعت 
آنها می تواند وجه تمایز این شرکت ها در جذب پرتفوی و ارائه خدمات 
با شرکت های بیمه در سرزمین اصلی  باشد . ولی با توجه به ثبات تولید، 
صعودی  روند  و  گذشته  سال های  در  شرکت ها  این  توسط  بیمه  حق 
پرداخت خسارت این موضوع نشان دهنده ضعف در مدیریت ریسک و 

عدم پذیرش ریسک های خاص و بزرگ اوسط این شرکت ها می باشد .
نوروزی، چالش های شرکت های بیمه در مناطق آزاد را برشمرد و گفت: مهم ترین 
چالش پیش روی شرکت های بیمه مناطق آزاد، حضور شرکت های بیمه سرزمین 
اصلی در این مناطق است که با توجه به سرمایه زیاد این شرکت ها و محدوده 
فعالیت این شرکت ها در هر دو سرزمین و همچنین کمبود سرمایه و ناتوانی 
شرکت های بیمه منطقه آزاد در پذیرش ریسک های بزرگ، باعث رقابت نابرابر 
شرکت های بیمه مناطق آزاد با سرزمین اصلی شده است. چالش دیگری که 
می توان به آن اشاره کرد، کوچک بودن این شرکت ها و وجود دفتر مرکزی آنها در 
سرزمین اصلی و متمرکز عمل کردن در پرداخت خسارت، باعث ضعف عملکرد 

شرکت های بیمه منطقه آزاد نسبت به سایر شرکت های بیمه ای گردیده است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا در ایران جدای از بحث تحریم، در 
گفت:  بوده ایم،  ناموفق  بیمه  در صنعت  ویژه  به  خارجی  سرمایه  جذب 
مهم ترین عاملی که باعث عدم حضور سرمایه گذار خارجی در این مناطق 
شده است، مسئله تحریم می باشد. عالوه بر تحریم به نظرم عدم پذیرش 
FATA از سوی کشورمان نیز مانع حضور سرمایه گذاران خارجی جهت 

فعالیت در مناطق آزاد شده است.
نوروزی در ادامه در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه در حوزه بیمه به 
سرمایه گذار خارجی چه امتیازی می دهیم تا در مناطق آزاد ایران سرمایه گذاری 
کند، اظهار کرد: با توجه به تعریفی که از مناطق آزاد کردیم، عمال موقعیت 

برای حضور و فعالیت سرمایه گذاران خارجی مهیاست .
مدیر امور شعب و استان های بیمه تعاون در ادامه راهکارهایی  برای حل 
مشکالت و چالش های شرکت های بیمه مناطق آزاد ارائه داد که ازجمله 

آنها به موارد زیر می توان اشاره کرد:
1( بازنگری و به روز نمودن قوانین و آیین نامه های مربوط به مناطق آزاد 

با شرایط حال فضای کسب و کار است.
۲( عدم فعالیت شرکت های سرزمین اصلی در مناطق آزاد

3( انتقال دفاتر مرکزی شرکت های مناطق آزاد از تهران به مناطق یاد شده
شرکت های  در  حضور  جهت  متخصص  نیروهای  در  انگیزه  ایجاد   )۴

مستقر در مناطق آزاد
5( الگوبرداری از شرکت های موفق

6( جذب سرمایه گذار خارجی
7( نوآوری

سهامدارای  از  اصلی  سرزمین  بیمه  شرکت های  نمودن  خارج   )8
شرکت های بیمه مناطق آزاد

9( ایجاد یک واحد مستقل ناظر به مناطق آزاد در بیمه مرکزی
بیمه های  در  خصوصا  آزاد  مناطق  شرکت های  نمودن  تخصصی   )1۰

اتکائی جهت تعامل با شرکت های بیمه خارجی
نوروزی در پاسخ به این سوال که چه شرکت های بیمه در مناطق به 
خوبی فعالیت می کنند و چقدر این شرکت ها تضمین کننده سرمایه گذاری 
در مناطق با توجه به ریسک باالی سرمایه گذاری در این شرایط هستند، 
این  سهام  بیشترین  اینکه  به  توجه  با  معین  ایران  بیمه  شرکت  گفت: 
باالیی  سرمایه  دارای  و  می باشد  ایران  بیمه  شرکت  به  متعلق  شرکت 

است، لذا نسبت به سایر شرکت ها عملکرد بهتری دارد.
مدیر امور شعب و استان های بیمه تعاون در پایان درخصوص اینکه چرا 
در کشور ما بیمه بین المللی حضور ندارد، اظهار نمود: حضور شرکت ها در 
هر بازاری منوط به توجیه پذیر بودن فعالیت اقتصادی آنها در هر منطقه 
یا کشور است؛ شفافیت قوانین و عدم تفسیر شخصی از قوانین نیز فضای 
تاکنون کشور ما  کسب و کار را شفافت تر خواهد کرد. به دالیل فوق 

نتوانسته از فضای بین المللی به خوبی استفاده کند.
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دیدگاه مسئولین درخصوص علل ضعف صنعت بیمه در مناطق آزاد ایران:

بیمه، چتر حمایت و تضمین سرمایه گذاری در مناطق آزاد
گفت وگو: 

ملیحه اسناوندی
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از  خارج  که  است  کشور  قلمرو  از  ناحیه ای  آزاد،  منطقه 
قرار  گمرکی  تاسیسات  اداری  و  قانونی  فیزیکی،  محدوده 
دارد. ورود و خروج سرمایه و سود آن و جابه جایی نیروی کار 
به سهولت صورت می گیرد و کاالها  متخصص در منطقه، 
می توان  باشند،  نداشته  قانونی  منع  که  را  خارجی  مواد  و 
انبارهای آن  یا در  ترانزیت،  بدون هرگونه موانع گمرکی و 
نگهداری و یا در کاخانه های مستقر در آن تغییر شکل داده 

و به کاالهای دیگر تبدیل نمود. 
در  که  است  جغرافیایی  محدوده  یک  آزاد  منطقه  واقع  در 
تا  می شوند  وارد  آزادانه  گمرکی،  حقوق  بدون  کاالها  آن 
مشوق هایی  از  سرمایه گذاران  و  گردند  صادر  و  پردازش 
در  بیشتری  عمل  آزادی  و  مالیاتی  معافیت های  مانند 
برخوردارند.  زیست  محیط  با  رفتار  و  کار  نیروی  استخدام 
که  است  این  تجاری  آزاد  منطقه  برجسته  ویژگی  بنا براین 
نظر گرفته  در  مالیات  میزبان،  داخلی کشور  برای کاالهای 
نمی شود و سایر محدودیت های تجاری خارجی در واردات و 
صادرات نیز بر مناطق مذکور اعمال نمی گردد. همچنین در 
ارتباطی و سایر زیرساخت ها مطلوب تر  این مناطق خدمات 
از میزان متوسط بقیه اقتصاد میزبان است و از نظر مالکیت، 
با  یا  و  بین المللی  داخلی،  می توانند  مناطق  این  در  بنگاه ها 

سرمایه گذاری مشترک باشند.
از کشورهای در حال  آزاد در بسیاری  ایجاد مناطق  اهداف 
منظور  به  مناسب  شرایط  کردن  فراهم  از:  عبارتند  توسعه، 
جذب  طریق  از  صنعتی  کاالهای  صدور  و  تولید  افزایش 
سرمایه های خارجی، افزایش درآمد حاصل از توریسم، تامین 
پیوندهای  برقراری  صنایع،  نیاز  مورد  قطعات  و  اولیه  مواد 
مردم  مادی  و  اقتصادی  رفاه  رشد  کشور،  داخل  با  صنعتی 
بین الملل، جلوگیری  تجارت  با  آشنایی  ملی،  منافع  مناطق، 
عصر  در  اقتصاد  انتقال  مراحل  از  ناشی  شوک های  از 
و  کسب  و  متخصص  انسانی  نیروی  تربیت  شدن،  جهانی 
ارتقای مهارت های مدیریتی که در پی انتقال تکنولوژی به 
دست می آیند، ترغیب سرمایه و شتاب بخشیدن به توسعه 
خدمات  ارائه  کار،  بازار  تنظیم  نمایشگاه ها،  برپایی  منطقه، 
و  رشد  آبادانی،  و  عمرانی  زیربنایی،  امور  انجام  عمومی، 
استفاده  اطالعات،  و  تکنولوژی  تبادل  اقتصادی،  توسعه 
جهانی،  بازارهای  در  موجود  پول  از  داخلی  تولیدکنندگان 
بین المللی،  عرصه  در  رقیب  قدرت های  بین  در  حضور 
افزایش و توسعه صادرات با حمایت از رشد و توسعه صنایع 
صادراتی، افزایش واردات ارزی، کمک به حل مسئله بیکاری 
با ایجاد فرصت های جدید شغلی و ارتقاء سطح استانداردهای 
تکنولوژی های  و  پیشرفته  تولیدات  کردن  وارد  با  اقتصادی 

مدرن مدیریتی از خارج به داخل کشور.
البته برخی از کشورها، عالوه بر موارد ذکر شده، هدف های 
دیگری مانند محدودیت زدایی و توجه به مناطق محروم را 

نیز دنبال می کنند.
نیز  ایران  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  )یک(  ماده  در 
بیان  اینگونه  تجاری -صنعتی  آزاد  مناطق  تشکیل  از  هدف 
شده است: »تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، 
و  داخلی  سرمایه گذاری  انجام  اقتصادی،  توسعه  و  رشد 
و  سالم  اشتغال  ایجاد  عمومی،  درآمدهای  افزایش  خارجی، 
مولد، تنظیم بازار کار و کاال، حضور فعال در بازارهای جهانی 

و منطقه ای و تولید و صادرات کاال«.
 

شرایط و عوامل موفقیت مناطق آزاد
در موفقیت یک منطقه آزاد عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی، فرهنگی و مقررات داخلی و موقعیت مکانی دخالت 

دارند که به چند عامل به طور اختصار اشاره می شود:
1( سازگاری هدف های منطقه آزاد با استراتژی اقتصاد ملی

انتخاب  آزاد  منطقه  ایجاد  برای  که  راهبردهایی  و  هدف ها 
می شوند، باید کامال در راستای اهداف و راهبردهای اقتصاد 
ملی قرار گیرند. چنانچه آمادگی الزم جهات پذیرش فلسفه 
وجودی مناطق آزاد در برنامه های ملی وجود نداشته باشد، 
ایجاد این مناطق به تنهایی گره گشای مشکالت اقتصادی 

کشور نخواهد بود. 
2( حراست های قانونی

قانون مناطق آزاد هر کشوری باید به طرز مشخص و صریح، 
ویژگی های نقش منطقه آزاد در توسعه ملی و منطقه ای و 
همچنین اهداف و وظایف و اختیارات آن را تبیین و روشن 
و  شده  تعیین  اهداف  تحقق  برای  که  را  امتیازاتی  و  سازد 
شرکت های  و  موسسات  برای  تشویفی  انگیزه های  ایجاد 
سرمایه گذار داخلی و خارجی در نظر گرفته است و شرایط 
ورود و خروج سرمایه و نیروی کار را به وضوح بیان می کند، 
تعیین  پیش  از  اهداف  زمینه تحقق  این  در  ابهامی  هرگونه 

شده را غیرممکن می سازد.
3( دسترسی به تسهیالت زیربنایی و خدمات همگانی

است  عوامل  مهم ترین  از  زیربنایی  تسهیالت  به  دسترسی 
می کند.  جلب  آزاد  منطقه  سوی  به  را  سرمایه گذار  که 
راه  ارتباطات  تلفن،  سوخت،  برق،  آب،  نظیر  اولیه  امکانات 
بندرگاه ها   آب،  و  خشکی  در  نقل  و  حمل  تسهیالت  دور، 
فرودگاه ها،  و  راه ها  ارتباطی،  مناسب، خطوط  اسکله های  و 
شده  پذیرفته  استانداردهای  در  مسکونی  اداری  ساختمان 
ازجمله شرایط ضروری جهت موفقیت منطقه آزاد به شمار 
خدمات  ارائه  مذکور،  فیزیکی  تاسیسات  بر  عالوه  می آید. 
تسهیالت  تجاری،  و  کشتیرانی  بیمه ای ،  و  بانکی  موقع  به 
و  مناسب  بهداشتی  و  آموزشی  خدمات  هوایی،  مسافرت 
جلب  برای  مثبت  گونه ای  به  می توانند  تفریحی  امکانات 
تاثیر  آزاد  منطقه  به  و گردشگران  بازرگانان  سرمایه گذاران، 

گذارند.
4( سازمان اجرایی مناسب

و  منظم  عملکرد  با  سازمانی  تشکیالت  و  نهادها  وجود 
می رود.  شمار  به  امور  پیشرفت  شرایط  مهم ترین  منسجم، 
به  آشنا  و  دیده  آموزش  پرسنل  گرفتن  کار  به  بنابراین 
فرهنگ صنعتی و تجاری مدرن، وجود مدیران کارآمد همراه 
با ضوابط و مقررات صریح و روشن جهت اتخاذ تصمیمات 

سریع و روزمره نهایت اهمیت و اعتبار را دارد.
5( ثبات سیاست های اقتصادی

جذب  جهت  که  تصمیماتی  و  اقتصادی  سیاست های 
سرمایه های داخلی و خارجی و نیز جهانگردان و گردشگران 
و  پایدار  باید  می شود،  اعالم  رسما  و  اتخاذ  آزاد  منطقه  به 
درازمدت باشد. تغییرات پی در پی در سیاست ها موجب سلب 
اطمینان فعاالن تجاری و سرمایه گذاران از این مناطق شده 

و هدف های مورد نظر را با شکست مواجه می سازد.
6( انتقال تکنولوژی و فرهنگ صنعتی

مغزها جمع شده  در  ابزار  از  بیش  تولیدی  امروزه تخصص 
است و تقاضا برای نیروی انسانی متخصص همراه با ضرورت 
عرضه خدمات با کیفیت باال در منطقه آزاد که سرعت، دقت، 
به  آن  تفکیک ناپذیر  اجزای  از  کارایی  و  اطمینان  سهولت، 
شمار می رود، به اینگونه مغزها، تخصص ها و آموزش ها نیاز 
تربیت  که  متخصص  نیروهای  با  آزاد  منطقه  متقابال  دارد. 

می کند، به نیاز اقتصادی ملی پاسخ می دهد.
7( هماهنگی جریان و مردم

بروز اختالف نظر بین مردم و مقامات دولتی و یا مسئولین 
در  اجرایی  مسئوالن  بین  ناهماهنگی  وجود  و  آزاد  منطقه 

انجام وظایف جاری، موجب توقف یا کندی کارها می شود.
 

نقش و اهمیت مناطق آزاد در تجارت داخلی
موتور  که  گرفته اند  شکل  اعتقاد  این  براساس  آزاد  مناطق 
واقع  در  باشند.  اقتصادی یک کشور  توسعه  و  تجارت  رشد 
مناطق آزاد به مثابه الگوی نمونه برای اصالح ساختار اقتصاد 
کشور برای انطباق با تحوالت پدید آمده در اقتصاد جهانی 
محسوب می شوند، که با توجه به اینکه ساختار اقتصاد کشور 
از طریق حذف موانع اداری و برقراری مقررات آسان و در 
اصالح  کالن  نظارت های  و  کنترل ها  تقویت  حال،  عین 
می شود؛ مناطق آزاد می توانند به عنوان ابزاری برای طراحی، 
آزمون و تکامل برنامه ای اصالح ساختاری و بهره برداری از 
نتایج آن به منظور تسری اصالحات به سرزمین اصلی مورد 
توجه قرار گیرند. این مناطق در واقع کانون تغذیه و توسعه 
برای کشورهایی هستند که می دانند در جهان امروز چگونه 
خود را به لحاظ اقتصادی، تکنولوژیکی و سیاسی جهت دهی 

کنند.
بازارهای  به  ورود  برای  وسیله ای  آزاد  مناطق  واقع  در 
برای  ابزاری  و  فراگیر  پدیده های  عنوان  به  و  جهانی 
سیاست  بر  تاکید  با  برون نگر  توسعه  استراتژی های  تحقق 
بهره گیری  با  و  گرفته اند  قرار  توجه  مورد  صادرات  توسعه 
بین المللی  بازرگانی  در  داخلی،  اقتصاد  نسبی  برتری های  از 
کننده  تسریع  عنوان  به  می توانند  و  می کنند  پیدا  حضور 
ارتباط با اقتصاد داخلی به کار روند؛ که این افزایش ارتباط 
با بازارهای بین المللی در تجارت داخلی اهمیت زیادی دارد 
باشد و موجب  اقتصاد و تجارت داخلی موثر  و می تواند در 

توسعه و رونق تجارت داخلی شوند. 
آزادی مبادالت تجاری  آزاد می تواند  ایجاد مناطق  واقع  در 
مداوم  شدن  سرازیر  اقدامات،  این  نتیجه  و  کند  تامین  را 
سرمایه های خارجی به کشور در همه صنایع است، بنابراین 
طریق  از  صنعتی  توسعه  استراتژی  آزاد  مناطق  وسیله  به 

گسترش صادرات به ثمر می رسد.
پیگیری  با  توسعه،  برنامه ریزان  و  مجریان  گفت  می توان 
سیاست برون نگر ضمن اقدام به ایجاد مناطق آزاد و مبدل 
اقتصاد،  بازگشایی  و  اقتصادی  توسعه  ابزار  به  آنها  ساختن 
در  متناسب  و کاری  به عنوان ساز  مناطق  این  از  توانستند 
آزاد  مناطق  واقع  در  نمایند.  استفاده  صنعتی  توسعه  جهت 
سرمایه ای  و  فنی  تخصص های  برخی  جذب  با  می توانند 
ازجمله مدیریت سرمایه و همچنین تکنولوژی مورد نیاز، به 
جریان توسعه صنعتی کشور یاری رسانند، که با این وسیله 
نوین  فنی  دانش  و  علم  با  را  داخلی  تولید  عوامل  می توان 
اقتصاد  با  تلفیق کرده و کشور را در مسیر توسعه و همسو 

جهانی قرار داد.
کاالهای  خام،  مواد  خرید  آزاد،  مناطق  ایجاد  با  حقیقت  در 
بنگاه های  توسط  میزبان  کشور  ماشین آالت  و  نیمه ساخته 
عامل  این  که  می کند  پیدا  افزایش  آزاد  مناطق  در  مستقر 
یعنی  این جریان  انتقال فن آوری هم می شود و  خود سبب 
نوین  تکنولوژی  و  سرمایه ای  و  فنی  تخصص های  انتقال 

توسعه  این  و  می شود  میزبان  کشور  صنعتی  توسعه  باعث 
در صنعت و تولیدات یک کشور می تواند در تجارت داخلی 
و  صنعت  توسعه  با  واقع  در  بگذارد.  زیادی  تاثیرات  کشور 
تولیدات در کشور به خصوص اگر این توسعه با تکنولوژی 
در  هم  و  کشور  داخل  در  هم  تجارت  باشد،  همراه  نوین 
با دیگر کشورها و در بخش صادرات رونق بیشتری  رابطه 
خواهد گرفت. همچنین در صورتی که پایگاه صنعتی نسبتا 
توسعه یافته ای در کشور وجود داشته باشد، این امر مشوق 
شرکت های خارجی برای ارتباط با اقتصاد داخلی خواهد بود 
و  پیشرفت  مسیر  در  داخلی  تجارت  نیز  طریق  این  از  که 

توسعه قرار خواهد گرفت. 
مناطق  که  می دهد  نشان  موفق  کشورهای  تجربه  کل  در 
آزاد، پلی میان اقتصاد داخلی و جهانی با جهت گیری تولیدی، 
بوده  اقتصادی  توسعه  و  و رشد  تکنولوژی  انتقال  صادراتی، 
است. در واقع، مناطق آزاد در کشورهای در حال توسعه، ابزار 
توسعه اقتصادی برای کل اقتصاد در نظر گرفته می شوند، نه 

منطقه ای صرفا تجاری. 
به  ورود  برای  وسیله ای  را  آزاد  مناطق  موفق،  کشورهای 
بازرگانی  در  نسبی  برتری های  از  بهره گیری  و  بازار جهانی 
یاری  مذکور،  مناطق  هستند  امیدوار  و  می دانند  بین المللی 
دهنده آنان در رهایی از فقر و عقب ماندگی باشند. تکنولوژی، 
مدیریت و سرمایه را به کشور آنها وارد کنند و عوامل تولید 
داخلی را با عوامل علمی و دانش فنی خارج تلفیق نمایند و 
سرانجام کشور را در مسیر توسعه صنعتی و در درازمدت در 

رده کشورهای توسعه یافته و صنعتی قرار دهد.
ما  این مناطق عموما مثبت است،  بازدهی در  نرخ  هر چند 
از میان شمار بسیار مناطق آزاد و پردازش صادرات جهان، 
مناطق،  این  در  شده  ارائه  مشوق های  و  انگیزش ها  از  جدا 
در  اساسی  نقش  توانسته اند  و  بوده اند  موفق  مناطقی  تنها 
توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها ایفا نمایند، که در جایگاه 
مناسب در میان بسته های سیاسی کل کشور نشسته باشند 
جبران  برای  ملی  سطح  در  را  باثباتی  و  پیوسته  حرکت  و 
عقب ماندگی های اقتصادی و اجتماعی خود سازمان داده و 
دستیابی به پیشرفت رشد و توسعه ورود به عرصه تولید و 

تجارت در جهان را در دستورکار خویش قرار داده اند.
بدین معنا ایجاد مناطق آزاد در هر کشور را نباید به صورت 
اقدامی مجزا از اقتصاد ملی، بلکه باید به منزله ابزاری برای 
توسعه  برای  راهبردهای کالن  از  بخشی  و  توسعه صنعتی 
این  صورت  این  غیر  در  کرد.  تلقی  اجتماعی  و  اقتصادی 
از  مجزا  به صورتی  غیرواقعی  و  نمایشی  جنبه  تنها  مناطق 

تمامیت اقتصاد کشورها را خواهند داشت. 
 

نقش مناطق آزاد در اقتصاد ایران
از صادرات و واردات  آمار موجود، درصد زیادی  با توجه به 
انجام رسیده است.  آزاد به  از طریق مناطق  ایران  غیرنفتی 
در واقع یکی از مهم ترین اهداف تاسیس مناطق آزاد، کسب 
و  کاال  تابع صادرات  ارزی  درآمد  است . کسب  ارزی  درآمد 
عملکرد صنعت جهانگردی است که تاثیر مثبتی بر اقتصاد 

کشورها دارد . 
از  یکی  خارجی  سرمایه گذاری  صادرات،  افزایش  زمینه  در 
عوامل مهم به شمار می رود. در واقع سرمایه گذاری خارجی 
موجب توسعه تولیدات صنعت و فناوری و انتقال تکنولوژی 
این هدف  به  از خارج است و دستیابی  و ظرفیت های فنی 
سرمایه گذاری  یا  خارجی  مالکیت های  روش های  با  معموال 
و  فروش  لیسانس،  تحت  مشترک،  سرمایه گذاری  خارجی، 

انتقال تکنولوژی انجام می شود.
برای  درآمد  کسب  زمینه های  دیگر  از  توریسم  صنعت 
مناطق آزاد است؛ در واقع این صنعت یکی از پربازدیدترین 
فعالیت های اقتصادی در جهان است و باالترین ارزش افزوده 
جذب  در  مورد  این  در  ایران  آزاد  مناطق  می کند.  ایجاد  را 
مسافرین داخلی موفق تر بوده است، که این موضوع حاکی 
از آن است که مناطق آزاد در بعد فرهنگی، با جذب درصدی 
از مسافرین عازم خارج، توانسته است تا حدودی از عوارض 

ناشی از مسافرت های خارجی را بکاهد.
خوبی  نسبت  به  مالی  انگیزش های  ایران  در  کلی  طور  به 
سرمایه  خروج  و  ورود  مالیات،  تعرفه ها،  زمینه  در  ازجمله 
از  بخشی  است.  شده  ارائه  سرمایه  بر  خارجیان  مالکیت  و 
از  که  ایران  تجاری -صنعتی  آزاد  منطقه  قانونی  مزیت های 
پیدا کرد،  تعیین شده، دست  به اهداف  آنها می توان  طریق 
مالیاتی  معافیت  سرمایه،  خروج  و  ورود  آزادی  از:  عبارتند 
20ساله، تضمین کامل سرمایه های خارجی، امکان ترانزیت، 
معافیت  خارجی،  و  داخلی  سرمایه گذاری  مشارکت  امکان 
به داخل  برای ورود کاالی ساخته شده در منطقه  گمرکی 
کشور، امکان ورود کاالن بدون پرداخت عوارض گمرکی و 

امکان  کاال،  خرده فروشی  امکان  منطقه،  به  بازرگانی  سود 
ورود اتباع خارجی از طریق مبادی ورودی و خروجی و... ولی 
متاسفانه به رغم داشتن زمینه ها و توان بالقوه برای توسعه 
زیربنایی،  تاسیسات  و  امکانات  دلیل ضعیف  به  پیشرفت،  و 
عدم  منابع تامین درآمدها، عدم  جذب سرمایه گذاران داخلی 
برنامه های کالن و  و خارجی، عدم جایگاه تعریف شده در 
ایران  در  آزاد  مناطق  کشور،  اقتصادی  توسعه  راهبردهای 

نتوانسته اند در حد انتظار عملکرد موفقی ارائه نمایند.
 

مناطق آزاد تجاری-صنعتی و توسعه اقتصادی
در دنیای امروز که جهانی شدن اقتصاد یکی از مولفه های 
دارند،  واردات  و  به صادرات  نیاز  تمامی کشورها  است،  آن 
را  خود  داخلی  نیازهای  تمام  نمی تواند  کشوری  هیچ  زیرا 
از  بیشتر  آنها  صادرات  که  کشورهایی  مسلما  نماید.  تامین 
واردات است، یعنی با مازاد تجاری روبه رو هستند، واحد پولی 
آنها تقاضای بیشتری دارد و کشورهای واردکننده مجبور به 
تهیه ارز کشورهای صادرکننده می باشند و برعکس؛ کشور 
واردکننده با کاهش ارزش پولی خود مواجه است و در نتیجه 
گرانتر  داخلی  کننده  مصرف  برای  وارداتی  کاالهای  قیمت 

تمام می شود.
افزایش  و  می باشد  توسعه  و  پیشرفت  اصلی  محور  تولید، 
تولید، باعث افزایش اشتغال و درآمد ملی و افزایش صادرات 
و واردات می باشد، از این رو با توجه به اهمیت زیاد صادرات، 
اجرا نمودن  بهتر  برای هرچه  را  باید بستری مناسب  دولت 

این مهم فراهم نماید.
شود  صادرات  افزایش  باعث  می تواند  که  عواملی  از 
رفع  تسهیالت،  اعطای  مالیاتی،  معافیت های  به  می توان 
مشکالت مربوط به گمرک و سیاست های حمایتی دولت از 
صادرکنندگان و سرمایه گذاران اشاره کرد. همچنین با ارتقای 
بسته بندی محصوالت و معرفی یک برند مخصوص در بازار 
خارجی  مشابه  کاالی  به  نسبت  کاالها  کیفیت  افزایش  و 

می توانیم جهش صادراتی را داشته باشیم. 
از طرفی وجود قوانین محدودکننده برای واردات پیامدهای 
منفی را برای اقتصاد در پی دارد که می توان به شکل گیری 
اقتصاد زیرزمینی و قاچاق کاال که تبعات آن ضربات سنگینی 
را به بدنه تولید داخلی وارد می نماید، اشاره نمود. باتوجه به 
توانایی  و  همسایه  کشورهای  سیاسی  و  اقتصادی  وضعیت 
پایین تولید داخلی این کشورها، باید بیشترین صادرات کشور 

به این نقاط باشد.
اما در این میان مناطق آزاد نقش پررنگی در توسعه تجارت 
مناطق  در سراسر جهان،  ایفا می کنند.  و صادرات کشورها 
اما پس  با هدف های مختلفی شکل گرفته اند،  تجاری   آزاد 
از جنگ جهانی دوم بسیاری از اقتصادها برای نیل به نرخ 

باالتر رشد اقتصادی، رو به ایجاد چنین مناطقی آورده اند. 
و  تعدیل  سیاست های  جهت  ابزاری  مثابه  به  مناطق  این 
تثبیت اقتصادی مدنظر قرار گرفته است و همان طوری که از 
اهداف این مناطق در قانون برنامه استفاده می شود، مناطق 
آزاد در راستای آزادسازی اقتصادی می توانند آثار مثبتی در 
و  مدیریت  و  تکنولوژی  انتقال  خارجی،  سرمایه های  جذب 
ایجاد بازارهای گسترده تر، جهت صادرات کشور و برقراری 

ارتباطات بیشتر با صنایع داخلی داشته باشد.
از آنجا که برقراری تعرفه های گمرکی، به  طور مستقیم بر 
هزینه تولید کاالهای صادراتی تاثیر می گذارند، بنابراین در 
صورت افزایش هزینه ها، مزیت نسبی این کاالها نیز تنزل 
این  آزاد،  مناطق  تاسیس  طریق  از  می توان  پس  می یابد، 
نقیصه را رفع کرد و در واقع مزیت های نسبی کشور را آشکار 
نمود. در این شرایط دولت ها مناطق خاص را معین می کنند 
پرداخت  بدون  آنها  احتیاج  مورد  واسطه ای  کاالهای  تا 
بازارهای  به  تولید  از  وارد و پس  حقوق و عوارض گمرکی 
جهانی ارائه گردند. این مناطق از طریق سرمایه گذاری های 
به داخل  را،  انتقال تکنولوژی مدیریت  مشترک، زمینه های 
کشور فراهم کرده و باعث افزایش تولید داخلی خواهند شد.

به  طور کلی نقش های عمده ای را که باعث اهمیت چنین 
برشمرد:  این گونه  می توان  می شود،  اقتصاد  در  بخش هایی 
جذب سرمایه و تحریک فعاالن اقتصادی به سرمایه گذاری، 
انتقال و جذب تکنولوژی و فناوری های جدید به درون کشور، 
ایجاد اشتغال به  خصوص در مناطق محروم، افزایش تجارت 
و صادرات که تمام این موارد، هدف واحد رشد اقتصاد ملی 

را دنبال می کند.
به  ویژه تری  نگاه  که  است  مهم  و  بسیار ضروری  بنابراین 
این مناطق داشته باشیم و تمام تالش ها به کار بسته شود 
تا در آینده نزدیک شاهد تسهیل گیری و بهبود حداکثری در 
اجرای قوانین مناطق آزاد تجاری -صنعتی باشیم تا چرخ های 

اقتصادی کشورمان با سرعت باالتری به حرکت درآیند. 
ارز  نرخ  واردات،  و  صادرات  بر  موثر  عوامل  از  دیگر  یکی 
هرچه  توسعه  برای  ارز،  نرخ  سیاست گذاری های  می باشد. 
ضرورتی  آن  تاثیرگذاری  و  واردات  و  صادرات  بیشتر 
افزایش  و  فعلی  شرایط  در  امر  این  است.  انکارناپذیر 

تحریم های بین المللی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
اقتصاد  ویژگی های  مهم ترین  از  یکی  که  است  واضح  پر 
ایران، وابستگی شدید به صادرات نفتی و درآمدهای ناشی 
از آن می باشد، با عنایت به کاهش قیمت نفت و تحریم ها و 
به وجود آمدن کسری تجاری در سال های اخیر، با کاهش 
صادرات نفتی مواجه بوده ایم؛ از این رو باید تمام تالش را 
برای افزایش صادارت غیرنفتی که کاهش وابستگی اقتصاد 

به صادرات نفت را به دنبال دارد، معمول نماییم.
این  با توجه به شرایط کنونی و موقعیت حساس کشور در 
برهه زمانی، می طلبد دولت به همراه اتاق های بازرگانی و با 
کمک گمرک، شرایط و بستر الزم را برای افزایش صادرات 

و جبران این کسری به وجود آورد. 

ضرورت توجه به نقش مناطق آزاد در توسعه تولید و صادرات کشور:

تحقق استراتژی توسعه صنعتی از طریق گسترش صادرات مناطق آزاد
گزارش: 

مهرناز عالمی



اخبار منطقه آزاد اروند

و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه  سازمان  مدیرعامل 
آزاد اروند گفت: منطقه آزاد 
اروند یکی از بزرگترین حوزه 
از  انرژی به شمار می رود و 
سرمایه گذاری  فرصت های 

جهان بهره می برد.
آیین  در  زمانی  اسماعیل 

بهره برداری از کارخانه تولید هیدروکربن های سبک 
و سنگین که در شهرک صنعتی آبادان افتتاح شد، 
و  صنعتی  بزرگ  واحدهای  از  بهره برداری  افزود: 
تولیدی در منطقه آزاد اروند، یکی از اهداف سازمان 
منطقه آزاد اروند است که با افتتاح این کارخانه تا 

حدودی به اهداف خود دست یافتیم.
آزاد  منطقه  به حمایت های سازمان  اشاره  با  وی 
اروند در بحث سرمایه گذاری خارجی اظهار کرد: 
برای  الزم  بسترهای  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
سرمایه گذاری بخش خارجی را فراهم خواهد کرد 
توسعه صنعتی و ورود سرمایه گذار خارجی در  تا 

این منطقه را شاهد باشیم.
زمانی بیان داشت: یکی از دغدغه های این سازمان 
بزرگ  واحد های  از  بهره برداری  به  برای  تالش 
صنعتی و تولیدی در منطقه آزاد اروند است که واحد 
هیدروکربن های سبک و سنگین با سرمایه گذاری 

خارجی ترکیه ای به بهره برداری رسید.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
اروند تصریح کرد: رسانه های حاضر در آبادان می توانند 
با پردازش به ظرفیت های موجود در منطقه آزاد اروند 
خصوصا در بحث صنعتی، زمینه مناسب برای حضور 

سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم کنند.

اروند، یکی از بزرگترین 
فرصت های سرمایه گذاری 

جهان در حوزه انرژی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد:

استاندار خوزستان اظهار داشت:

معظم  مقام  سوی  از  که  جاری  سال  ابتدای  از 
رهبری سال »جهش تولید« نامگذاری شد، سازمان 
منطقه آزاد اروند با هدفگذاری و برنامه ریزی هایی 
که صورت داد، از سوم خردادماه تا پنجم مهرماه 
که سالروز آزادسازی خرمشهر و شکست حصر 
آبادان بود، ۱۲واحد تولیدی -صنعتی را تحت عنوان 
»جهش تولید در سرزمین فتح« به بهره برداری 
رساند تا شعار سال در این منطقه آزاد به صورت 

عینی و عملی محقق گردد.
سری  از  بهره برداری  و  افتتاح  یافتن  پایان  با 
فتح«،  سرزمین  در  تولید  »جهش  پروژه های 
و  سرمایه گذاری  معاون  موسوی  سیدعلی  با 
توسعه کسب و کارها سازمان منطقه آزاد اروند 
به گفت و گو نشستیم تا این ۱۲پروژه صنعتی-

تولیدی را تشریح نمایید که در ذیل می خوانید.

هر هفته یک افتتاح در منطقه آزاد اروند
کارها  و  توسعه کسب  و  معاون سرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد اروند گفت: در سال جهش 
۲هزار  با  اروند  آزاد  منطقه  در  ۱۲پروژه  تولید 
میلیارد ریال سرمایه گذاری داخلی و 40میلیون 
یورو سرمایه گذاری خارجی به بهره برداری رسید.
منویات  راستای  در  افزود:  موسوی  سیدعلی 
»جهش  سال  شعار  و  رهبری  معظم  مقام 
آزاد  منطقه  در  مناسبی  برنامه ریزی  تولید«، 
اروند صورت گرفت و از ابتدا ۲0راهبرد ویژه 

را هدفگذاری کردیم.
صنایع  از  حمایت  را  راهبردها  این  اهم  وی، 
دانش بنیان و فناور، شناسایی ظرفیت های خالی 
دارای  از صنایع  ویژه  و حمایت  شناسایی  تولید، 
از  حمایت  60درصد،  باالی  فیزیکی  پیشرفت 
بازاریابی  به  کمک  صادرات محور،  و  تولیدات 
تولیدکنندگان به منظور ایجاد بازار صادراتی یاد کرد 
و اظهار داشت: از ابتدای سال این راهبردها تدوین 

و در تسریع اجرایی شدن آنها گام برداشته شد.
موسوی تصریح نمود: به مناسبت دو فتح بزرگ 
یعنی سالروز آزادسازی خرمشهر و فتح ۵مهر و 
سرمایه گذاری  ۱۲پروژه  آبادان،  حصر  شکست 
صنعتی را تحت عنوان هر هفته یک پروژه در 

منطقه آزاد اروند به بهره برداری رساندیم .
دستگاه های  سایر  همکاری  با  داد:  ادامه  وی 
بازه زمانی، ۱۲پروژه صنعتی و  این  اجرایی در 
۲هزار  داخلی  سرمایه گذاری  حجم  با  تولیدی 
میلیارد ریال و سرمایه گذاری خارجی 40میلیون 
یورو و با اشتغال زایی 4۱۱نفر شغل مستقیم و 
۱360نفر به صورت غیرمستقیم در رشته های 
گاز،  نفت،  ازجمله  صنعتی  مختلف  تولیدی 
انواع  غذایی،  پلیمری،  شیمیایی،  پتروشیمی، 
توسط  لوازم التحریر  و  بهداشتی  شوینده های 
بخش خصوصی به بهره برداری رسید که یک 

موفقیت بزرگ در این منطقه به شمار می رود.

تحقق جهش تولید در منطقه آزاد اروند
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارها 
سازمان منطقه آزاد اروند گفت: این ۱۲پروژه 
پیگیری و نظارت شد تا به بهره برداری برسد؛ 
عملی  و  پروژه ها  این  از  بهره برداری  از  بعد 
این  در  تولید  جهش  شعار  راستای  در  شدن 
آمد؛  دست  به  مهمی  موفقیت  زمانی،  بازده 
جهش تولید در این منطقه با جدیت بیشتری 
انجام  برنامه ریزی  با  و  شد  خواهد  پیگیری 
و  صنعتی  پروژه  هشت  سال  پایان  تا  شده 
و  آبادان  شهرستان های  در  دیگر  تولیدی 

خرمشهر بهره برداری خواهند شد.
موسوی بیان کرد: در راه اندازی این واحدهای 
تشکل ها،  و  دولتی  دستگاه های  تمام  صنعتی 
رسانه های  و  اصناف  و  بازرگانی  اتاق های 
نوشتاری و تصویری در حمایت از این راهبردها 
برای  انگیزه  ایجاد  در  و  داشتند  مهمی  نقش 

سرانجام رساندن آنها تاثیرگذار بودند.
یار  عنوان  به  رسانه ها  داشت:  اظهار  وی 
همیشگی، کنار ما بودند؛ ضمن اینکه گمرکات 
اولیه  مواد  و  ماشین آالت  ورود  منطقه،  بنادر  و 
واحدهای تولیدی به این منطقه را با کمترین 
بروکراسی اداری تسهیل کردند که آمارهای ورود 
مواد اولیه، قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی و 
ماشین آالت به منطقه، رونق و جهش تولید در 

منطقه آزاد اروند را نشان می دهد.
موسوی گفت: با توجه به پیگیری هایی صورت 

گرفته و تشکیل کمیته ها و کارگروه های تسهیلی 
که پیش بینی می شود تا پایان سال هشت واحد 
تولیدی دیگر در منطقه آزاد اروند به بهره برداری 
۲0واحد  مجموع  در  جاری  سال  در  تا  برسد 
تولیدی و صنعتی به بهره برداری رسیده باشد که 
این مهم یک رکورد بی نظیر در مناطق آزاد و در 
کشور و در راستای منویات مقام معظم رهبری 

به شمار می رود.
کارها  و  توسعه کسب  و  معاون سرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به بهره برداری 
از شرکت توس الکتریک باتیس اظهار کرد: در 
این راستا و در تاریخ ۲0خردادماه سال جاری، 
تولید کننده  که  باتیس  الکتریک  توس  شرکت 
با  می باشد،   LEDکم مصرف المپ های  انواع 
اعتبار ۱3میلیارد ریال، نخستین پروژه تولیدی بود 
که در راستای اجرایی شدن شعار جهش تولید در 

منطقه آزاد اروند به بهره برداری رسید.
صورت  به  تولیدی  واحد  این  افزود:  وی 
غیرمستقیم  طور  به  و  30نفر  برای  مستقیم 
برای ۱۲0نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است.
موسوی ادامه داد: عمده تولید المپ این واحد 
تولیدی عالوه بر بازار داخل کشور، به کشورهای 

همسایه به ویژه عراق صادر می شود.
کارها  و  توسعه کسب  و  معاون سرمایه گذاری 
به  اشاره  با  ادامه  در  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
تولیدکننده  اروند  پرنیان طراوت  افتتاح شرکت 
با  شرکت  این  گفت:  کاغذی  دستمال  انواع 
سرمایه گذاری 60میلیارد ریالی و اشتغال مستقیم 
و غیرمستقیم ۵0نفر، در محل شهرک صنعتی 

شماره یک آبادان راه اندازی شده است.
و  مشارکت  با  تولیدی  واحد  این  گفت:  وی 
شرکت  طریق  از  گردش  در  سرمایه  تامین 
آزاد  منطقه  سازمان  توسعه  و  سرمایه گذاری 

اروند به مرحله بهره برداری رسیده است.
آراد  کارخانه  توسعه  طرح  به  اشاره  با  موسوی 
و  کاتالیست  مواد  تولیدکننده  ماهان  صنعت 
آغازگرهای مورد مصرف در پتروشیمی و تولید 
امولیسفایر اظهار نمود: ساالنه ۲3هزار تن انواع 
محصوالت کاتلیست، امولیسفایر و آغازگرهای 
مورد مصرف در پتروشیمی در این کارخانه تولید 

و به بازارهای داخلی و خارجی صادر می شود.
وی، میزان سرمایه گذاری این کارخانه را 4۵0میلیارد 
ریال عنوان کرد و افزود: در این کارخانه، ظرفیت 
شغلی برای ۲۵نفر به صورت مستقیم و ۷۵نفر به 

صورت غیرمستقیم ایجاد شده است.
کارخانه  این  داشت:  اظهار  مسئول  مقام  این 
از شرکت های دانش بنیان بشمار می رود،  که 
دهمین پروژه به بهره برداری رسیده در سال 
جهش تولید در سرزمین فتح است که یکی از 
اروند  آزاد  راهبردهای اصولی سازمان منطقه 

به فرمایش رهبری در شعار سال است.
تولید  شرکت  افتتاح  به  اشاره  با  موسوی 
لوازم التحریر»پیام آور سریرکارن اروند« گفت: 
تملک  در  که  ۱0سال  از  پس  مجتمع  این 
بانک صادرات بود، با جذب سرمایه گذار بخش 

خصوصی به بهره برداری رسید.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارها 
سازمان منطقه آزاد اروند میزان سرمایه گذاری 
در این شرکت را ۲00میلیارد ریال عنوان کرد 
۱00میلیون  حدود  گذشته  سال  در  افزود:  و 
دالر نوشت افزار در کشور وارد شد، ولی اکنون 
خصوصی  بخش  سرمایه گذار  این  جذب  با 
بود،  واردکنندگان کاال  بزرگترین  از  که یکی 
است  امید  و  شده  تبدیل  تولیدکننده  یک  به 
واحد  این  از  کاال  صادرات  نزدیک  آینده  در 

صنعتی انجام شود.
تولیدی  واحد  این  راه اندازی  مزایای  موسوی 
را جلوگیری از خارج شدن ارز از کشور بیان 
کرد و گفت: همچنین ضمن ایجاد اشتغال با 

موجب  منطقه،  این  در  کاال  صادرات  اعمال 
ورود ارز به کشور می شود.

وی معرفی سرمایه گذار برای تسهیالت سرمایه 
در گردش از اقدامات منطقه آزاد عنوان کرد و 
گفت: با توجه به درخواست این سرمایه گذار برای 
دریافت ۵0میلیارد ریال تسهیالت از محل فنی 

اعتباری استان معرفی شد.

خودکفایی اروند در تولید مایحتاج 
مردم منطقه

کارها  و  توسعه کسب  و  معاون سرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به افتتاح اولین 
اظهار  اروند  آزاد  منطقه  در  ماسک  تولید  خط 
داشت: تولید پکیج بهداشتی مورد نیاز منطقه، 
تکمیل  همسایگان مان  حتی  و  کشور  استان، 
گردید؛ چراکه شرکت لطیف پاک اروند پیش از 
این مواد ضدعفونی کننده دست، سطوح و مواد 
شوینده را تولید می کرد و با راه اندازی این خط 

تولیدی، پکیج بهداشتی کامل خواهد شد.
نیاز  تامین  با  کرد:  امیدواری  ابراز  موسوی 
داخلی منطقه و رفع محدودیت های صادراتی 
به سایر کشورها، شاهد صادرات این پکیج ها 

با هدف ارزآوری برای اروند باشیم .
به  اشاره  با  خود  سخنان  ادامه  در  وی 
در  دیگر  تولیدی  شرکت  از  بهره برداری 
خرمشهر گفت: حدود ۱30میلیارد ریال میزان 
نگین  »زعفران  شرکت  در  سرمایه گذاری 
برای  توانسته  که  بوده  آسیا«  سرخ  طالی 
۸0نفر به صورت مستقیم و نزدیک به ۱۵0نفر 

نیز غیرمستقیم، ایجاد شغل کند.
کارها  و  توسعه کسب  و  معاون سرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد: نکته بسیار 
مهم این است که توانستیم در سال جهش تولید 
نمودیم؛  تعریف  که  راهبردهایی  به  توجه  با  و 

زنجیره تامین، تولید و مصرف را کامل کنیم.
در  شده  تولید  محصوالت  قیمت  موسوی 
آسیا«  سرخ  طالی  نگین  »زعفران  شرکت 
سایر  به  نسبت  مردم  عموم  به  عرضه  جهت 
شهرستان های استان و حتی کشور را ارزان تر 
محصوالت  این  به  داد:  توضیح  و  دانست 
ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده تعلق 
نمی گیرد و مسلما مردمی که در منطقه هستند 

می توانند این اجناس را ارزان تر تهیه کنند.

افزایش ۷۰میلیون یورویی ظرفیت 
صادرات در منطقه آزاد اروند

پترو  بین المللی  کارخانه  افتتاح  با  افزود:  وی 
آذر کاسپین با سرمایه گذاری شرکت ترکیه ای 
که به مناسبت شکست حصر آبادان و در ادامه 
انجام   فتح  سرزمین  در  تولید  جهش  نهضت 
کاالهای  صادرات  به  دالر  ۷0میلیون  شد ، 

تولیدی منطقه افزوده خواهد شد.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارها 
سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد: کارخانه 
مذکور با سرمایه گذاری 40میلیون یورو توسط 
و  است  شده  راه اندازی  خارجی  سرمایه گذار 
برای 60نفر به صورت مستقیم و  ۲00نفر به 

صورت غیرمستقیم شغل ایجاد کرده است.
موسوی گفت: پیش بینی می شود میزان تولید 
این واحد ۲40هزار تن هیدروکربنات  سالیانه 
نام  به  حالل  ۲نوع  و  سنگین  و  سبک 
و  رزین  رنگ،  صنعت  در  که  اسپریت  وایت 

پاک کننده ها استفاده می شود، خواهد بود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه مواد اولیه 
و  سفید  نفت  شرکت،  این  اصلی  خوراک  و 
منطقه  سازمان  نمود:  تصریح  است؛  میعانات 
آزاد اروند با چندین هدف ازجمله جلوگیری از 
خام فروشی نفت، جذب سرمایه گذارخارجی و 
استفاده از تجربه، تخصص و تکنولوژی کشور 

ترکیه اقدام به این کار کرده است.
بین المللی  شرکت  کرد:  خاطرنشان  موسوی 
پترو آذر کاسپین در زمینی به مساحت ۲4هزار 

مترمربع  به بهره برداری رسید.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارها 
سازمان منطقه آزاد اروند همچنین با اشاره به 
استان در  کارخانه سلولوزی  بزرگترین  افتتاح 
بسته بندی  واحد  این  اروند گفت:  آزاد  منطقه 
ظرفیت  و  ریالی  ۸0میلیارد  سرمایه گذاری  با 
تولید ساالنه 4۱0تن انواع دستمال کاغذی در 
مدت زمان ۲4ماه به بهره برداری رسیده است.

وی، ارزش ماشین آالت این واحد را 3۹میلیارد 
افزود:  و  کرد  عنوان  ریال  6۷0میلیون  و 
محصوالت این واحد برای عرضه در بازارهای 
توانسته  و  شده  هدفگذاری  خارجی  و  داخلی 
است برای ۱۵نفر به طور مستقیم و 40نفر به 

طور غیرمستقیم اشتغال زایی کند.
افزایش  صورت  در  کرد:  تصریح  موسوی 
کاری،  شیفت  سه  به  واحد  این  فعالیت های 
و  مستقیم  طور  به  ۱6۵نفر  تا  اشتغال  زمینه 

غیرمستقیم افزایش می یابد.
و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
کارها سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه 
سطح  در  خود  نوبه  به  بسته بندی  واحد  این 
شد:  یادآور  است،  کم نظیر  خوزستان  استان 
یک چهارم میزان سرمایه گذاری در این واحد 
تولیدی توسط شرکت سرمایه گذاری و توسعه 

سازمان منطقه آزاد اروند تامین شده است.

حمایت سازمان منطقه آزاد اروند از 
صنایع کوچک

سیدعلی موسوی با اشاره به افتتاح سه پروژه 
سه  این  گفت:  اروند  آزاد  منطقه  در  دیگر 
متوسط  و  کوچک  واحد های  سری  از  واحد 
راه اندازی  برای  میزان سرمایه گذاری  که  بود 
بخش  توسط  ریال  ۲00میلیارد  معادل  آنها 

خصوصی تامین شده است.
وی، میزان اشتغال زایی این واحد های تولیدی را 
۲00نفر اعالم کرد و گفت: این سه واحد برای 
بیش از ۵0نفر به صورت مستقیم و ۱۵0نفر به 

صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کردند.
و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
بر  تاکید  با  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  کارها 
راستای  در  گامی  صنایع  این  فعالیت  اینکه 
کاالیی  داد:  توضیح  است،  کشور  خودکفایی 
پیش تر  می شود،  تولید  منطقه  در  اکنون  که 
از کشور چین وارد می شد، اما در حال حاضر 
مواد اولیه این کاالها از داخل تامین می شود 
و عالوه بر اینکه تامین کننده نیازهای داخلی 
حوزه  کشورهای  به  صادرات  بود،  خواهند 

خلیج فارس را نیز انجام می دهند.
صنایع  از  حمایت  اینکه  بیان  با  موسوی 
عمده  سیاست  متوسط  و  زودبازده  کوچک، 
اظهار  است،  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
ازجمله  بسیاری  مزایای  صنایع  این  داشت: 
تامین  اشتغال زایی خوب،  بهره برداری سریع، 
مواد  کننده  تامین   ، توزیع  کاالی شبکه های 
به  همچنین  و  بزرگ  و  سنگین  صنایع  اولیه 

سرمایه کمتری برای شروع نیاز دارند.
کارها  و  توسعه کسب  و  معاون سرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد اروند همچنین با اشاره به 
شرکت  توسعه  طرح  پروژه  سه  بهره برداری 
در  که  اروند  جاوید  شمس  تولیدی- صنعتی 
انجام شده  آبادان  شهرک صنعتی شماره یک 
است، اظهار نمود: بنا بر قولی که به مردم منطقه 
داده بودیم، قرار شد تا در قالب »نهضت جهش 
تولید در سرزمین فتح« هر هفته یک پروژه را 
در بازه زمانی سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر 
به  آبادان  سالروز شکست حصر  مهر  پنجم  تا 
سرانجام برسانیم و اگر چه شاید در ابتدای کار 
این حرف شاید در حد یک شعار قلمداد می شد، 
اما خداوند را شاکریم که موفق به این امر شدیم.
وی افزود: این سه پروژه با بیش از 3۵میلیارد 
۱33نفر  اشتغال  زمینه  سرمایه گذاری،  تومان 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کردند.
کارها  و  توسعه کسب  و  معاون سرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به راهبردهای 
سازمان منطقه آزاد اروند در سال جهش تولید، 
پروژه،  این  عمده  ویژگی  کرد:  خاطرنشان 
یکی  یعنی  محصوالتش  بودن  صادرات محور 
آزاد  منطقه  سازمان  راهبردهای  اصلی ترین  از 
اروند است که طبق آنچه در این باره گفته ایم، از 
محصوالت صادرات محور در جهت تحقق یکی 

از اهداف و راهبردهایمان حمایت می کنیم.
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افتتاح 12پروژه با 2هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری داخلی 
و 40میلیون یورو سرمایه گذاری خارجی در اروند

گزارش: 
 مسعود گادار

اروند

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارها سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت:

استاندار خوزستان گفت:  با ورود 
حمایت  و  خصوصی  بخش 
سازمان منطقه آزاد اروند رونق 
این  به  کسب و کار تجاری 

منطقه بازگشته است.
غالمرضا شریعتی در آیین افتتاح 
بازار سنتی آبادان افزود: توجه به 
سرمایه گذار و بخش خصوصی، 

رویکرد دولت برای رونق کسب و کارها است.
وی افزد: ظرف سال های اخیر اقدامات خوبی در دولت 
تدبیر و امید در زمینه رونق کسب و کار از سوی سازمان 
منطقه آزاد اروند در آبادان و خرمشهر انجام شده و این 

منطقه در این زمینه وضعیت مطلوبی دارد.
استاندار خوزستان گفت: امیدواریم با هماهنگی سازمان 
منطقه آزاد اروند، شاهد تسهیل در زمینه تجارت به ویژه 
تجارت خارجی به عنوان یکی از شاخص ها، جابه جایی 
پول و ارز، کاهش نرخ ریسک سرمایه گذاری در منطقه 
و رفتن به سمت تثبیت اقتصاد باشیم که با تالشی که 
در منطقه در حال انجام است، تحقق این اهداف، دور از 
دسترس نیست، هر چند همه ما می دانیم که کشور از 

سوی استکبار تحت فشار و تحریم قرار دارد.
شریعتی با اشاره به اقدامات مناسب برای رونق کسب 
و کارها در اروند بیان کرد: به لطف خدا و با تالش 
مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند، شاهد جهش تولید 

و رونق کسب و کارها در این منطقه بودیم.
وی از آبادان به عنوان مرکز تجارت یاد کرد و افزود: 
آبادان و خرمشهر شایسته بهترین ها هستند و باید به 
گذشته خود یعنی مرکز تجاری بازگردند که در چند 

سال اخیر این اقدامات در حال اجرا شدن است.
زیرساخت های  ایجاد  خواستار  خوزستان  استاندار 
تجاری و اقتصادی در منطقه آزاد اروند شد و اظهار 
داشت: در چهار سال گذشته، با ایجاد زیرساخت ها 
در منطقه آزاد اروند، زمینه الزم برای سرمایه گذاری 
صورت گرفته و این درحالیست که کشور عزیزمان 

درگیر تحریم ها و بیماری ویروس کرونا است.
شریعتی افزود: با سیاست دولت و در راستای رونق 
اقتصادی در شرایطی که تحریم های ظالمانه، کشور 
و  اقتصادی  پروژه های  افتتاح  با  می کند؛  تهدید  را 
تجاری در منطقه آزاد اروند شاهد رونق بخشیدن 

کسب و کارها در این منطقه خواهیم بود.
وی خواستار تسهیل سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند 
شد و گفت : شرایط تسهیل با مدیریت سازمان منطقه 
آزاد اروند باید در این منطقه برای سرمایه گذاران فراهم 
گردد تا سرمایه گذار انگیزه مناسبی برای سرمایه گذاری 

در زمینه تجارت و تولید داشته باشد.
شریعتی از بازار سنتی فیدوس آبادان به عنوان ظرفیت تجاری 
یاد کرد و اذعان داشت: فروش تمامی غرفه های این بازار 
سنتی نشان دهنده رونق تجارت در این منطقه است؛ ضمن 
اینکه بازارچه های محلی در آبادان باید توسعه یابند تا زمینه 

تبدیل شدن به بازارهای استانی و بین المللی فراهم شود.
استاندار خوزستان خواستار احداث بازارهای ادویه ، شیالت و 
خرما در آبادان و خرمشهر شد و گفت : با توجه به همسایگی 
اروند با کشورهای همسایه به خصوص عراق، بازارهای 
این منطقه باید به سوی تخصصی شدن گام بردارند تا 

شاهد رونق روز افزون کسب و کار در این منطقه باشیم.

رونق مجدد کسب و کار 
با اقدامات موثر سازمان 

منطقه آزاد اروند



زیرساخت های  اساسی ترین  از  نوآور  و  خالق  انسانی  سرمایه  
بزرگترین  عنوان  به  که  است  کارآفرین  و  دانش  بنیان  اقتصاد 
و باارزش ترین دارایی  کشور، باید مورد توجه قرار گیرد. در این 
میان توجه به استارت آپ ها و بهره گیری از تجارب دیگر جوامع 
در چارچوب منافع ملی می تواند موجبات رشد و تعالی اقتصاد در 

بهره مندی از این قابلیت ها را فراهم آورد. 
استارت  آپ ها نقش بی بدیلی در رشد و توسعه جوامع در دنیای 
صنعت  رشد  کارآفرینی،  اندیشه،  خلق  می کنند؛  ایفا  کنونی 
گردشگری، کسب و کارهای متنوع جدید، فناوری های نوآورانه 
عرصه  در  عطفی  نقطه  آن،  بر  مبتنی  جدید  اقتصاد  ظهور  و 
کشورهای  برای  جدیدی  پنجره  که  می رود  شمار  به  اقتصاد 
توسعه  یافته و در حال توسعه باز کرده است تا اینگونه بتوانند 
به  دانش  بنیان  اقتصاد  حوزه  در  توسعه  از  بیشتری  بهره  مندی 

دست بیاورند.
روی  بر  جهانی  سرمایه گذاری  رشد  به  رو  روند  به  نگاهی  با 
استارت آپ ها در دو دهه اخیر، می توان گفت یکی از مهم ترین 
ارکان و موثر بر زیست بوم این مقوله، سرمایه و وجود موسسات 
عملیاتی  و  روانی  نقش  که  است  سرمایه گذاری  نهادهای  و 
نوپا  کارهای  و  کسب  موفقیت  و  رشد  در شکل گیری،  مهمی 
دارند، که با عنایت به اهمیت این مفهوم جدید، در چند سال 
آزاد کشور بسترهای بسیار خوبی در جهت  گذشته در مناطق 
تقویت شتاب  دهنده های استارت آپی بنا شده است و حمایت های 
قابل قبولی از شرکت های نوپا در حوزه استارت آپ ها در مناطق 

آزاد صورت می گیرد.
شاید یکی از مهم ترین نقاط ضعف در این حوزه، عدم سرعت 
این  از  مباحث حمایتی  و  استارت آپ ها  در جهت رشد  مناسب 
شرکت های عمدتا خصوصی توسط دولت و بخش های دولتی 
راهبردهای  آوردن  فراهم  با  باید  دولت  رو،  این  از  که  است 
صحیح و مناسب برای گذار سریع در همه زمینه ها، تسهیالت 
استارت آپ ها  و  دانش بنیان  شرکت های  ارتقای  برای  را  الزم 

ایجاد کند تا به رشدی چشمگیر در مدت زمانی کوتاه برسند .
 

بهبود فضای کسب  و کار و توسعه سرمایه گذاری با 
نگاه ویژه به توان استارت آپ ها

مطلوبیت فضای کسب و کار ازجمله شاخص  های تعیین  کننده 
وضعیت اقتصادی هر کشوری به شمار می رود که هر چه این 
فضا شفاف تر و رقابتی تر باشد، سریع تر به سوی رونق اقتصادی 
در  جهانی  بانک  رسمی  گزارش  پایه  بر  رفت.  خواهد  پیش 
سال 2018 میالدی، ایران در رتبه 124 از میان 190کشور قرار 
این رتبه در منطقه خاورمیانه نسبت به دیگر  گرفته است که 
برای  ایران  اینکه  نیست.  مطلوبی  وضعیت  عربی  کشورهای 
مقررات  باید  اشتغال  و  نوآوری  کارآفرینی،  رفاه،  به  دستیابی 
مربوط به کسب و کارها را اصالح کند، جزء ملزومات است؛ در 
همین راستا توجه به استارت آپ ها که نماد موفقی از کسب و 
کارهای نوین هستند، گام بزرگی در راستای شکوفایی اقتصادی 
به شمار می رود که با مدیریت صحیح به خودکفایی هایی منتج 

می شود.
بر پایه اطالعات منتشره رسمی از طرف وزارت ارتباطات، هر 
نیروی  نفر  هفت  است  توانسته  میانگین  طور  به  استارت آپ 
در  که  است  حالی  در  این  کند؛  کار  به  مشغول  را  متخصص 
فعالیت خود  استارت آپ تخصصی  تعداد زیادی  اخیر  سال های 
می توانند همچنان  فعالیت  ادامه  در صورت  و  کرده اند  آغاز  را 
در  قطعیت  عدم  کنند.  ایفا  اشتغال  افزایش  در  بسزایی  نقش 
که  است  دولبه ای  شمشیر  مانند  به  استارت آپ ها  شکل گیری 
می تواند تهدید باشد، اما هنر صاحبان آن می تواند این تهدید را 
به یک فرصت بزرگ تبدیل کند. گواه این ادعا، استارت آپ هایی 
چون گوگل، مایکروسافت و اپل هستند که این دغدغه را به 

مزیتی بزرگ تبدیل کرده اند.
 

ضرورت بهبود اکوسیستم استارت آپی در ایران
جمع  به  شدن  اضافه  برای  سازمان ها  و  شرکت ها  ترغیب 
حوزه  در  پاگیر  و  دست  قوانین  برخی  تعدیل  شتاب دهنده ها، 
با  مرتبط  هزینه های  و  زمان  کاهش  استارت آپ ها،  راه اندازی 
راه اندازی و ادامه فعالیت استارت آپ ها، تدوین نقشه راه جامع 
تنظیم  با سرمایه گذاری،  ارتباط  به وسیله دولت در  و متناسب 
افزایش  بر  تکیه  با  روشن  میان مدت  و  کوتاه مدت  برنامه  یک 
بازارهای  وضعیت  به  کامل  دسترسی  امکان  ایجاد  اشتغال، 
مالی، پولی و سرمایه، ایجاد واحدهای حمایتی در دانشگاه ها و 
بسته های حمایتی برای دانشجویان کارآفرین، راه اندازی ساز و 
کار بهره برداری از ایده های جوانان خالق ازجمله دانش آموزان، 
بنگاه های کسب  استارت آپ ها و  از  حمایت بدون قید و شرط 
از  و کار و هدایت نظام مند بخش خصوصی به طرف حمایت 
استارت آپ ها ازجمله اقدام های ضروری برای بهبود اکوسیستم 

استارت آپی در ایران به شمار می روند .
در بحث راه اندازی استارت آپ از نظر اقتصادی بهترین گزینه، 
این صورت خیال  در  است که  بزرگ  حضور یک سرمایه گذار 
تجربه  اما  بود.  خواهد  آسوده  مالی  منابع  تامین  از  کارآفرین 
نشان داده است که بیشتر استارت آپ هایی که با سرمایه  گذاری 
می رسند.  موفقیت  به  زودتر  کرده اند،  کار  به  شروع  شخصی 
و  کسب  وضعیت  و  است  خام  اصلی  ایده  هنوز  که  وقتی  تا 
کار به سطح مناسبی نرسیده باشد، سرمایه گذار انگیزه باالیی 
پیدا شدن  انتظار  به  دلیل  به همین  و  ندارد  در سرمایه  گذاری 
احتمال  به  زیرا  گذاشت،  دست  روی  دست  نباید  سرمایه گذار 
زیاد به از دست دادن زمان منجر خواهد شد. طبق آنچه گفته 
شد و برخالف تصور غالب، می توان بزرگترین عامل موفقیت 

استارت آپ ها را خالقیت درونی و نوآوری دانست.
 

 ارتقای صنعت گردشگری
 با نقش آفرینی استارت آپ ها

دهم  رتبه  ایران  گردشگری،  جهانی  سازمان  گزارش  پایه  بر 
پنجم جاذبه  های طبیعی  رتبه  و  تاریخی  و  باستانی  جاذبه  های 
امن ترین کشورهای  از  اینکه یکی  و مهم تر  دارد  را در جهان 
خارجی  گردشگران  برای  امنیت  لحاظ  از  جهان  و  منطقه 
محسوب می شود. متاسفانه بر پایه آمارهای رسمی، سهم ایران 
درصد  یک  از  کمتر  گردشگری  صنعت  جهانی  درآمدهای  از 

است. 
در اینجا بحث اهمیت حضور استارت آپ ها در حوزه گردشگری 
فعالیت  که  طور  همان  چراکه  می شود،  مطرح  جدی  طور  به 
آمار  دارد، طبق  اقتصادی  رونق  در  بزرگی  نقش  استارت آپ ها 
و  می شود  ایجاد  شغلی  9فرصت  گردشگر،  هر  ورود  ازای  به 
این امر به طور مستقیم بر اقتصاد تاثیر بسزایی می گذارد. این 
حوزه  ایده پردازان  و  کار  و  کسب  صاحبان  مشترک  همکاری 
گردشگری می تواند تحول بزرگی در صنعت گردشگری کشور و 
رونق اقتصادی ایجاد کند. حوزه های کارآفرینی در گردشگری و 
فرصت های مناسب استارت آپی در ایران شامل هتلداری )رزرو 
صنعت  به  مربوط  بازاریابی های  مسافرتی،  خدمات  اقامتگاه(، 
گردشگری )فروش اینترنتی(، اطالع رسانی ها و تبلیغات مختلف 

در حوزه بازاریابی است. 
زیارت  و گردشگری  موارد، گردشگری سالمت  این  بر  عالوه 
نقش  است؛  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  ایران  در  )مذهبی( 
با توجه  آزاد کشور  جاذبه ها و ظرفیت های گردشگری مناطق 
و  خارجی  گردشگران  ورود  درخصوص  نسبی  مزیت های  به 
عدم نیاز آنها به ویزا نیز یکی از ظرفیت های این مناطق است 
توسعه  برای  استارت آپ ها  بستر  در  مزیت  این  از  می توان  که 
گردشگری در این مناطق آزاد بهره برد و می تواند دلیل بزرگی 

برای آغاز فعالیت های استارت آپی در مناطق آزاد کشور باشد.
 

اشتغال زایی با استفاده از ظرفیت استارت آپ ها
تعداد  به  نسبت  دانش  بنیان  شرکت های  اشتغال  ظرفیت 
در  بنابراین  است.  پایین  بسیار  دانشگاه  ها  فارغ التحصیالن 
به  باید  آزاد،  مناطق  خصوصا  کشور  در  توسعه  ایجاد  راستای 
وضعیت  بهبود  عوامل  از  یکی  رفت.  پیش  اشتغال زایی  طرف 
اشتغال در شرایط کنونی، استفاده از ظرفیت همین شرکت های 
دانش بنیان، کارآفرین و در صدر آنها اهمیت دادن به راه اندازی و 
توسعه استارت آپ ها است. نگاه ویژه به استارت آپ ها با توجه به 
پویایی، انعطاف پذیری باال و تطبیق با شرایط محیطی، تحولی 
عظیم در اشتغال زایی ایجاد خواهد کرد. عالوه بر آن، این کسب 
و کارها ظرفیت مناسبی برای روبه رو شدن با شرایط تحریم را 
نیز دارا هستند. عدم تمرکز فعالیت های تولیدی در شرکت های 
منتخب وابسته به دولت، مانع از تحریم آسان محصوالت و مواد 

اولیه  شرکت ها نیز می شود.
و  دانش  بنیان  اقتصاد  زیرساخت های  اساسی ترین  از  یکی 
به  که  است  دانشی  و  نوآور  انسانی خالق،  سرمایه   کارآفرین، 
عنوان بزرگ ترین و باارزش ترین سرمایه  کشور، باید مورد توجه 
قرار گیرد و بدین ترتیب با توانمند کردن، تشویق و زمینه  سازی 
توان  کشور  دانش بنیان،  شرکت های  قالب  در  آنان  فعالیت 
رویارویی با هرگونه تهدید و تحریم اقتصادی را خواهد داشت.

 
اساسی ترین چالش ها و مشکالت استارت آپ ها

فضای استارت آپی، فضایی در حال رشد است و طبیعی به نظر 
می رسد که این فضا با مشکالت و چالش هایی روبه رو باشد، اما 
نکته حائز اهمیت، تالش در حل این مشکالت در سریع ترین 
زمان ممکن است. بزرگترین چالشی که استارت آپ های ایرانی 
با آن مواجه هستند، تامین مالی و سرمایه گذاری است. همچنین 
عدم شناخت و آگاهی سرمایه گذاران بخش خصوصی نسبت به 
فضای کسب و کارهای اینترنتی باعث عدم اطمینان و اعتماد 

سرمایه گذاران در این زمینه می شود. 
مشکل بعدی، نبود وجود نهادهای پشتیبان و کمبود شرکت هایی 
است که خدمات کسب و کاری و تجاری به استارت آپ ها ارائه 
شرکت های  و  موفق  استارت آپ های  تمایل  نداشتن  می کنند. 
و  جدید  استارت آپ های  با  مشارکت  و  همکاری  برای  بزرگتر 
رونق  به  می توانند  بیشتر  ارتباطات  برقراری  با  که  کوچک تر 
گرفتن فضای کسب و کار کمک کنند و نداشتن دسترسی به 
زیرساخت های فنی مناسب، هزینه دسترسی به زیرساخت های 
فناوری اطالعات و ارتباطات، بی توجهی به فرهنگ کارآفرینی، 
دیگر  از  دولت  سیاست گذاری های  و  ریسک پذیری  نداشتن 

چالش های موجود بر سر راه استارت آپ ها به شمار می روند.
 

حامد ظفرمندی، کارشناس منابع انسانی 
استارت آ پ  ها:

 فضای مجازی ظرفیت
 ایجاد ۵میلیون شغل را دارد

بیان  با  استارتاپ  ها  انسانی  منابع  کارشناس  ظفرمندی  حامد 
اینکه فضای مجازی می تواند عامل ایجاد یک میلیون شغل به 
طور مستقیم و ۵میلیون شغل به صورت غیرمستقیم در کشور 
توامان  استارت آپ ها  صاحبان  از  باید  حاکمیت  گفت:  باشد، 

حمایت مادی و معنوی کند.
وی در توضیح وظایف مسئوالن و حاکمیت در مقابل کسب و 
کارهای استارت آپی در شرایط جنگ نابسمان اقتصادی کنونی، 
ابتکار  می کند  اقتضاء  اقتصادی  جدید  شرایط  داشت:  اظهار 
عمل های اقتصادی جدید متناسب با تکنولوژی روز مورد توجه 
قرار گیرند؛ در این بین استارت آپ ها توانستند و می توانند تحول 
نیروی  کمترین  با  و  کوتاه  زمان  مدت  در  را  اقتصادی  بزرگ 

انسانی محقق کنند.
میان  در  توانسته اند  استارت آپ ها  اینکه  بیان  با  ظفرمندی 

طیف های مختلف جامعه نفوذ کنند، بنابراین  باید به آنها توجه 
جمهوری  ریاست  برنامه های  از  یکی  داد:  ادامه  شود،  ویژه ای 
دوره دوازدهم، ایجاد 900هزار شغل در حوزه ICTبود که هنوز 
مجازی  فضای  می دهد،  نشان  برآوردها  است!  نشده  محقق 
می تواند عامل ایجاد یک میلیون شغل به طور مستقیم و ایجاد 

۵میلیون شغل به صورت غیرمستقیم باشد.
وی همچنین درخصوص مسئولیت حاکمیت در مقابل کسب و 
کارهای استارت آپی در شرایط جنگ اقتصادی کنونی، توضیح 
داد: حاکمیت باید از صاحبان استارت آپ ها توامان حمایت مادی 
و معنوی کند، در واقع در اختیار گذاشتن تسهیالت و وام های 
نیاز بخش مادی و موضوع حفظ حقوق مالکیت، بخش  مورد 
حمایت معنوی از آنها را شامل می شوند؛ هرچند وضعیت حقوق 
انجام  بودن  سهل  دلیل  به  استارت آپ ها  صاحبان  مالکیتی 
کپی رایت در ایران مناسب نیست، لذا به استارت آپ ها دستبرد 

می شود و متاسفانه نظارت ها نیز ضعیف هستند .
در  است  بهتر  کرد:  تاکید  استارت آپ ها  حوزه  کارشناس  این 
شرایط اقتصادی نامناسب کنونی به جای حرکت به سمت رانت 
و مسائل غیرقانونی، از تجربیات و امکانات ایجاد شده توسط 

استارت آپ ها برای کسب درآمد و ایجاد اشتغال استفاده گردد.
برای  بسیاری  پراکنده  این سال ها تالش های  وی گفت: طی 
ایجاد روحیه کارآفرینی در بین فعاالن این بخش به خصوص 
فیلترهای  دلیل  به  اما  است،  گرفته  صورت  استارت آپی  حوزه 
در  فعال  جوانان  و عدم حمایت های الزم،  شبکه های مجازی 
سبب  اتفاق ها  این  حتی  و  دارند  قرار  فشار  تحت  حوزه  این 

دلسردی و میل دوباره آنها به مهاجرت شده است.
شرایط  در  آزاد  مناطق  میان  این  در  کرد:  تصریح  ظفرمندی 
ایران باشند، چراکه  تحریم می توانند شاهراه تنفسی اقتصادی 
صورت  در  مناطق  این  و  شده  کار  و  کسب  رونق  به  منجر 
بدون  اساسی  کاالهای  ورود  برای  پلی  درست،  بهره برداری 

قاچاق و داللی به کشور خواهند شد.
و  نیرو  جذب  در  آزاد  مناطق  داد:  ادامه  کارشناس  این 
دلیل  همین  به  دارند  کمتری  محدودیت های  سرمایه گذاری 
در جذب استارت آپ ها راحت تر هستند. بروکراسی اداری پیش  
روی استارت آپ ها برای گرفتن مجوز، سبب کهنه شدن نوآوری 
و خالقیت شان می شود، تا جایی که ایده مذکور پس از گرفتن 
باید شرایط  بنابراین  مجوز کارایی خود را از دست داده است؛ 

شکل گیری و بسط استارت آپ ها را در لحظه شکل داد.
باالترین  خلق،  لحظه  در  دانش بنیان  اقتصاد  داد:  توضیح  وی 
قیمت را دارد و استفاده مکرر منجر به کاهش قیمت آن کاهش 
می شود و این دقیقا خالف اقتصاد عادی است که ابتدا با قیمت 
افزایش  آن  قیمت  مرور  به  و سپس  می رسد  فروش  به  ارزان 
پیدا می کند تا به اوج برسد؛ به همین دلیل جان گرفتن اقتصاد 
دانش بنیان به شرایط مهمی همچون آغاز به کار بدون موانع 

بوروکراتیک احتیاج دارد.
آزاد شرایط فوق  اینکه مناطق  با تاکید بر  پایان  ظفرمندی در 
را به راحتی برای شرکت های دانش بنیان ایجاد می کند، اظهار 
چند  هر  داد،  قرار  جوانان  اختیار  در  را  فرصت  این  باید  کرد: 
دارد  وجود  آزاد  مناطق  در  هم  ریسک پذیری هایی  و  تهدیدها 
در  اما  دهد،  باد  به  را  سرمایه ها  تمام  می تواند  واحد  آن  در  و 
ایجاد  از  پس  را  ریسک پذیری  این  باید  کشور  فعلی  شرایط 

زیرساخت های الزم، پذیرفت.
 

هومن علیخانی، مدیر بازاریابی دیجیتال:
نقش استارت آپ ها در کسب و کارهای نوین و 

توسعه صادرات
نقش  به  دیجیتال  بازاریابی  مدیر  علیخانی  هومن  همچنین، 
استارت آپ ها در راستای ایجاد تحول در بازار کشور اشاره کرد و 
افزود: در ایران امکان استفاده از استارت آپ ها در حوزه سالمت، 
آموزشی، خدمات  مواد غذایی، خدمات  لجستیک،  گردشگری، 

فنی- مهندسی، مالی، تبلیغات و بازاریابی وجود دارد .
وی به مسیر تحول بخش های سه گانه اقتصادی کشور اشاره 
کرد و اظهار داشت: اگر بتوانیم کاربردهای فناوری اطالعات را 
در سه حوزه کشاورزی، صنعت و خدمات جلو ببریم، قطعا ارزش 
از فناوری نوین  افزوده بیشتری خواهد داشت؛ چراکه استفاده 
در هر بخش، سبب کاهش قیمت تمام شده و بازاریابی آسان تر 
فناوری  یکسری  به  مس  صنعت  در  مثال  عنوان  به  می شود. 
این  احتیاج داریم که در صورت به کارگیری استارت آ پ ها در 

بخش، وابستگی مان کمتر می شود.
این کارشناس حوزه بازاریابی دیجیتال با تاکید بر لزوم حمایت 
از توسعه استارت آپ ها تصریح کرد: کسب و  ارتباطات  وزارت 
کارهای اینترنتی و نو، یک حوزه فرامرزی و بین المللی محسوب 
می شود و می تواند ارزآوری مناسبی برای کشور به همراه داشته 

باشد.

جوانان  اینترنت،  فضای  در  کرد:  تصریح  ادامه  در  علیخانی 
ارائه  خدمات  جهان  تمامی  به  می توانند  کشور  تحصیلکرده 
البته انجام این مهم نیازمند توسعه  داده و درآمد کسب کنند؛ 

زیرساخت هایی است.
وی با تاکید بر ضرورت حمایت از مراکز شتاب دهنده به عنوان 
حامی و پشتیبان کارآفرینان، مراکز شتاب دهنده را گلوگاه های 

کارآفرینی کشور دانست.
هیچ  کرد:  اظهار  کشور  بیکاری  معضل  به  اشاره  با  علیخانی 
اینکه  جز  ندارد  وجود  کشور  بیکاری  معضل  حل  برای  راهی 
عمل  جایگاه  در  بلکه  شعار،  جایگاه  در  نه  داخلی  تولید  بحث 

محقق شود.
وی با بیان اینکه عوامل بسیاری در تحقق تولید نقش دارند، 
گفت: خوشخبتانه از نظر فکری و نرم افزاری در کشور چیزی 
کم نداریم و فکر کارآفرینی در کشور وجود دارد؛ اما متاسفانه 
تولید  برای  مناسب  نیست، شرایط  مهیا  و  باشد  باید  که  آنچه 

است.
کارآفرین  ما  افزود:  دیجیتال  بازاریابی  حوزه  کارشناس  این 
خوب  ایده های  داریم،  امکانات  داریم،  انسانی  نیروی  داریم، 
محصوالت  با  رقابت  و  تولید  برای  یکسان  شرایط  اما  داریم 

خارجی را نداریم.
نیاز یک کارآفرین، سرمایه است  اولین  علیخانی تصریح کرد: 
و در کشورهای دیگر کارآفرین وام با سود دو درصد می گیرد و 
کار خود را شروع می کند و این در حالی است که در کشور ما 
کارآفرین وام با بهره 18درصد دریافت می کند و از همین ابتدای 

کار شرایط تولید و رقابت کامال ناعادالنه است.
وی افزود: بهره 18درصد تسهیالت در حالی است که کارآفرین 
برای دریافت همین تسهیالت نیز کلی باید دردسر بکشد و باید 
به میزان تسهیالت وثیقه بگذارد و اخیرا هم وثایق محل اجرای 

طرح هم مورد پذیرش نیست و باید وثایق دیگر تهیه شود.
از دریافت این  این کارشناس اظهار کرد: در گام بعدی و بعد 
تسهیالت، کارآفرین با موانع کسب و کار مواجه می شود و باید 
پروسه طوالنی طی کند تا بتواند مجوزهای الزم برای شروع 

کار را دریافت کند.
علیخانی افزود: متاسفانه ایران در بحث کسب و کار رتبه بدی 
 در دنیا دارد و عوامل مزاحم فراوانی بر سر راه کارآفرینان برای 
گرفتن مجوزهای الزم وجود دارد که همین موانع بسیار، بعضا 

موجب می شود کارآفرین از ادامه کار منصرف شود.
وی تصریح کرد: بعد از این همه مصیبت و بدبختی کارآفرینی 
که خیلی مقاومت به خرج دهد و به مرحله تولید می رسد و در 
واردات، همان  با صدور یک مجوز  دولت  است که  زمان  این 
محصول تولید داخل را از چین و... وارد کرده و با نصف قیمت 
در بازار عرضه می کند و کارآفرین ما را به خاک سیاه می نشاند.
این کارشناس حوزه بازاریابی دیجیتال با تاکید بر لزوم برابری 
گفت:  خارجی،  رقبای  با  ایرانی  کارآفرین  برای  تولید  شرایط 
به  درصد  دو  بهره  با  تسهیالت  کشور  در  نمی توان  طبیعتا 
کارآفرین داد، چراکه با نرخ تورم سازگار نیست و امکان انجام 

این کار وجود ندارد.
کاالی  ورود  برای  که  است  این  حل  راه  اما  افزود:  علیخانی 
خارجی به کشور تعرفه ای قرار دهیم که شرایط آن با تولیدکننده 

داخلی برابر شده و قیمت این دو یکسان شود.
دولت،  برای  درآمدزایی  بر  عالوه  کار  این  داشت:  اظهار  وی 
ما  کارآفرین  و  داده  رونق  را  داخلی  تولید  راحتی  به  می تواند 

می تواند در شرایط برابر رقابت کند.
مشاغل  ایجاد  ضرورت  به  اشاره  با  ادامه  در  کارشناس،  این 
جدید و رونق کارآفرینی در جهت رفع معضل بیکاری کشور، 
گفت: قطعا فعالیتی مانند مراکز شتاب دهنده که به حمایت از 
استارت آپ ها حرکت کرده و به سمت رونق کارآفرینی می رود، 

بسیار موثر است.
علیخانی افزود: به نظر بنده شتاب دهنده ها از بهترین گلوگاه ها و 
بهترین یاری رسان برای رونق کارآفرینی و رفع معضل بیکاری 
کشور هستند و حمایت از این مراکز باید به طور جدی صورت 

گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اما با وجود این مراکز، ما باز هم نیاز داریم 
از طریق  خارجی  با محصوالت  داخل  تولید  شرایط  برابری  تا 
در  وگرنه  ایجاد شود،  خارجی  بر محصوالت  تعرفه  دادن  قرار 
غیر این صورت با وجود این مراکز و پا گرفتن تولید، باز هم در 

گام بعدی کارآفرین ما به مشکل برمی خورد.
کار  رونق  لزوم  بر  تاکید  با  پایان  در  دیجیتال  بازاریابی  مدیر 
محصول  عنوان  به  که  آنچه  کرد:  خاطرنشان  شتاب دهنده ها، 
جدید در استارت آپ های مورد حمایت این مراکز تولید می شود، 
تنها نیازمند تبلیغات گسترده است تا بتواند بازار خود را پیدا کند 
و دستگاه های متولی به ویژه صدا و سیما و رسانه ها باید در این 

زمینه پای کار بیایند.
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