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ترکان: جذب سرمایه گذاران  راهبرد اساسی برای توسعه مناطق آزاد است
سال 94 سال توسعه هندورابی درمنطقه آزادکیش

توسعه گردشگری کیش نیازمند برنامه های زیرساختی و نگاه بلند مدت است
ورود ده فروند هواپیمای جدید به کیش ایر تا پایان سال
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خبرهای داخلی
ترکان: جذب سرمایه گذاران  راهبرد اساسی برای توسعه مناطق آزاد است

سال 94 سال توسعه هندورابی درمنطقه آزادکیش

توسعه گردشگری کیش نیازمند برنامه های زیرساختی و نگاه بلند مدت است

ورود ده فروند هواپیمای جدید به کیش ایر تا پایان سال

ساخت بزرگترین مجموعه فرهنگی کشور در کیش

جزیره کیش میزبان سومین دوره مسابقات تیمی اسنوکر قهرمانی آسیا

جشنواره صنایع دستی مناطق آزاد کشور در انزلی

بررسی ظرفیت ها و چالش های جزیره هرمز

الحاق چالدارن به محدوده منطقه آزاد ماکو

خبرهای خارجی
اکبرترکان در دبی با رئیس منطقه آزاد امارات دیدار کرد

بازدید رییس شرکت DP World امارات و هیات همراه از مناطق آزاد ایران

توسعه روابط تجاری ایران با کشورهای همسایه در دستورکار سازمان توسعه تجارت

ایجاد منطقه آزاد تجاری آفریقا به وسعت نیمی از قار

بهسازی معابر پایانه مرزی ایران و ارمنستان

گسترش مناطق آزاد تجاری در چین

پروژه “جزایرخزر” و ساخت بلندترین برج جهان
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زیر نظر: مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش
 
و زیر نظر شورای سر دبیری

گرافیست و صفحه آرا: ماشیا حقی - زهرا خیری

عکس: حسین تهوری
 
همکاران این شماره:  علی اکبر سلیمی -مریم نیاکان
 
 فرزانه معماری-صنم داداش زاده - مونا حسینی- زهرا عدالت 
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دفتر مرکزی: جزیره کیش - خیابان سنائی - سازمان منطقه آزاد کیش
 
تلفن: 44425761 - 076

فکس: 44425760 - 076

  www.kish . i r تارنما:  

سـخن روز

در چند دهه اخیر بسـیاري از کشـورها براي دستیابي به اهدافي همانند توسعه اقتصاد ملي، جذب 
سرمایه هاي خارجي، ایجاد فرصت هاي شغلي و افزایش درآمدهاي ناشي از فعالیت هاي اقتصادي، 
توسـعه مناطق آزاد کشـور را در اولویت برنامه ریزي هاي توسـعه اقتصادي و عمراني قرار داده 
اند و مي کوشـند با تعیین محورهاي مشـخص فعالیت، منطبق با پتانسـیل ها و موقعیت جغرافیایي 

و استراتژیکي این مناطق زیرساخت هاي الزم را براي رشد، توسعه و رونق اقتصادي فراهم کنند.
در برخي از کشـورها که اقتصاد تك محصولي دارند توجه به توسـعه مناطق آزاد راهکاري مناسب 
بـراي رونق اقتصادي اسـت. این راهکاردر برخـي مناطق با جذابیت هاي گردشـگري بین المللي و 

پیوستن به بازار بزرگ جهانگردي همراه است.
چرا که توسعه گردشگري بین المللي در یك کشور، رشد سیستم هاي تولیدي و خدماتي مانند حمل 
و نقل،گمرگ، بانکداري، هتلداري، صنایع کشاورزي، صنایع غذایي و صنایع دستي  را به دنبال خواهد 
داشـت کـه به تبع ان  درآمـد ارزي قابل توجهي به اقتصاد ملي تزریق مي شـود. در نتیجه درآمد 

سرانه و سطح رفاه اجتماعي افزایش مي یابد.
در کشـور ما نیز که بر مبناي سـند چشـم انداز بیسـت سـاله، مناطق آزاد جایگاه ارزشـمندي در 
توسـعه اقتصادي کشـور دارند، رشـد صنعت گردشـگري در برخي از این مناطـق از جمله جزیره 
کیـش به عنوان محـور فعالیت هاي اقتصادي و عمراني در نظر گرفته شـده اسـت. توجه ویژه به 
تامین زیرساختهاي الزم در بخش هاي انرژي، امکانات بندري و فرودگاهي و افزایش شمار پروازها 
در کنار معرفي شایسـته جاذبه هاي گردشگري و پتانسـیل هاي اقتصادي جزیره کیش از اقدامات 
شایسـته اي است که با هدف گشودن دروازه هاي مناطق گردشگري بر روي توریست بین المللي 

فراروي کشورمان، در جزیره کیش اجرا شده است.  
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توسعه گردشگری کیش نیازمند برنامه های زیرساختی و نگاه بلند مدت است

دکتر مونسان از برنامه ریزیهای 
موقتی و راهکارهای کوتاه مدت 
به عنوان معضلی در گردشگری 
یاد کرد و گفت: ایجاد زیرساخت 
ه��ای مطمئ��ن و برنام��ه ه��ای 
در  توس��عه  الزم��ه  بلندم��دت 

گردشگری کیش است.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی و 
امور بین الملل س��ازمان منطقه 
آزاد کی��ش، دکت��ر مونس��ان ب��ا 

اش��اره به اینک��ه گردش��گری و تجارت 
محورهای اساس��ی فعالی��ت در جزیره 
کیش است گفت: با وجود اینکه رویکرد 
جزیره کیش به عنوان نخس��تین منطقه 
آزاد کش��ور گردشگری و تجارت است 
توسعه گردش��گری به عنوان مهمترین 
اقدام��ات  ب��دون  کی��ش  ماموری��ت 
زیرس��اختی انج��ام ش��ده ب��ود و نی��از 
شدیدی به ایجاد یک زیرساخت اصولی 

واساسی در این حوزه بود.
وی افزود: در سال های گذشته فعالیت 
های زی��ادی ب��رای رونق گردش��گری 
کیش انجام ش��ده بود ام��ا این اقدامات 

راهکارهای موقت��ی بود که در یک بازه 
زمانی کوتاه باعث جذب گردشگر شده 
و در ماه های دیگر س��ال، گردش��گری 
کی��ش دچ��ار رکود ب��ود. مدی��ر عامل 
س��ازمان منطقه آزاد کیش با اش��اره به 
مطالع��ات و بررس��ی های انجام ش��ده 
در حوزه گردش��گری گف��ت: در دنیای 
ام��روز که موفقیت در رقابت منوط به 
انجام تحقیق و پژوهش همه جانبه برای 
کارهاس��ت دربخش گردشگری تصمیم 
گیری ه��ا ب��دون پش��توانه تحقیقاتی و 
بدون نگاه بلند مدت انجام می ش��د که 
آس��یب های ناشی از آن هنوز بر پیکره 

گردشگری کیش باقیمانده است.

وی تاکید کرد: گردشگری کیش 
نیاز به س��اختار اصولی بر اساس 
اس��تاندارها و الگوه��ای موف��ق، 
برنام��ه ری��زی ه��ا و اقدام��ات 
زیرس��اختی داش��ت و توج��ه به 
ای��ن ام��ر انق��اب و تحول��ی در 
گردش��گری کی��ش ایج��اد م��ی 
کند که نتای��ج آن در بلند مدت 

بدست می آید.
دکت��ر مونس��ان گف��ت: تس��کین 
موقت��ی اقتص��اد کیش ک��ه وابس��ته به 
گردشگری اس��ت با تصمیم گیری های 
لحظه ای و پراکنده راه حل خوبی برای 
پیش��رفت این جزیره نیست بلکه برنامه 
ریزی ها باید با شناس��ایی پتانسیل ها و 
ظرفی��ت های کیش باش��د ت��ا عاوه بر 
رونق امروز به عنوان زیرس��اختی برای 

آینده مورد بهره برداری قرارگیرد.
مدیر عامل س��ازمان منطقه آزاد کیش 
بیان کرد: ش��ناخت وضع موجود جزیره 
کیش اولین اقدام هدفمند انجام ش��ده 
برای برنامه ری��زی و تعیین راهکارهای 
توس��عه گردش��گری کیش ب��ود. برای 

ایجاد ساختار مناسب و منطقی باید ابتدا 
بستر و زمینه خوبی مهیا شود به همین 
منظور با برگزاری جلس��ات مس��تمر و 
گ��ردآوری نظ��رات مش��اوران مجرب 
کش��ور در ح��وزه گردش��گری، فعاالن 
اقتص��ادی موفق در کش��ور، نمایندگان 
و مدی��ران جوام��ع و اصناف وس��رمایه 
گذاران جزیره کیش، با آس��یب شناسی 
اقدامات گذش��ته به طرح راهکار برای 
معضات ومش��کات گردش��گری کیش، 
آماده سازی زیرساخت ها و تعیین خط 
مشی صنعت گردشگری کیش پرداختیم.

دکتر مونسان گفت: بارسنگینی بردوش 
گردشگری س��ازمان منطقه آزاد کیش 
بود اینکه همزمان با اجرای برنامه های 
روزان��ه، تصمی��م گیری و انج��ام کارها 
به گونه ای باش��د که ع��اوه بر امروز، 
موفقیت آینده نیز در آن دیده شده و 

پشتوانه فعالیت های آتی باشد .
وی با بیان اینکه به لطف خداوند، تاش 
مس��ئوالن و همراهی بخ��ش خصوصی 
تاکن��ون کارهای موث��ری دراین زمینه 
انجام ش��ده افزود: حذف واسطه ها که 
ب��ا افزای��ش ناعادالنه قیمت ها آس��یب 
جدی به گردش��گری کیش زده بودند 
از مهمتری��ن فعالی��ت های انجام ش��ده 

س��ازمان منطق��ه آزاد کی��ش در س��ال 
گذش��ته بود که ب��ا وج��ود مخالفت ها 
و س��نگ اندازی های اش��خاص منتفع به 

همت دلسوزان کیش انجام شد.
دکت��ر مونس��ان از عرضه بلی��ت با نرخ 
مصوب و جلوگیری از ایجاد بازار س��یاه 
ف��روش بلیت در ایام ن��وروز به عنوان 
یک��ی از اقدامات��ی یاد کرد ک��ه با وجود 
مشکات بسیار در نوروز 94 اجرایی شد 

و رضایت بخشی خوبی بدنبال داشت.
وی در ادامه از برقراری خطوط پروازی 
ب��ا کش��ورهای همس��ایه و حض��ور در 
نمایش��گاه های بین المللی برای توسعه 
گردش��گری بین المللی نام برد وگفت: 
معرفی و شناساندن ظرفیت های کیش 
به دیگر کشورها دو نتیجه ارزشمند به 
همراه دارد. س��رمایه گذاران خارجی با 
ش��ناخت فرصت های طبیع��ی، بومی و 
تسهیات قانونی این منطقه آزاد راغب 
به س��رمایه گذاری در کیش می شوند. 
همچنی��ن تورگردان��ان و گردش��گران 
خارج��ی نی��ز ب��ا دی��دن پتانس��یل ها و 
زیبای��ی ه��ای کیش به عن��وان مقصدی 
جدید برای سفر به این جزیره مرجانی 

عاقمند می شوند.
مدیر عامل س��ازمان منطقه آزاد کیش 

ادام��ه داد: همپ��ای فعالی��ت ه��ای بین 
المللی برگزاری جش��نواره های مختلف 
و اهدای جوایز ارزن��ده، افزایش جاذبه 
های گردشگری کیش با اجرای طرح ها 
و پروژه های جدید، کاهش هزینه های 
س��فر، ارتقاء کیفیت اجناس و جلوگیری 
از واردات کااله��ای بی کیفی��ت ازدیگر 
اقدام��ات س��ازمان منطق��ه آزاد کیش 
اس��ت که به منظور افزایش انگیزه های 
سفر و جذب گردش��گران داخلی انجام 

می شود.
وی از برگزاری نمایش��گاه ها و همایش 
ها و مسابقات ورزشی ملی و بین المللی 
به عنوان بخش دیگ��ری از فعالیت های 
هدفمند در گردشگری کیش یاد کرد و 
افزود: در برنامه گردشگری کیش توجه 
شده است جذب گردش��گر منحصر به 
گردشگران تفریحی نباشد بلکه با توجه 
ب��ه تنوع در پتانس��یل ه��ای موجود در 
جزی��ره کیش در همه زمینه ها ش��امل 
گردش��گری علمی، گردشگری ورزشی، 
گردش��گری  تفریح��ی،  گردش��گری 
فرهنگی و گردش��گری س��امت برنامه 

ریزی شود.
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ساخت بزرگترین مجموعه فرهنگی کشور در کیش ساخت بزرگترین مجموعه فرهنگی کشور در کیش

بزرگتری��ن مجموعه فرهنگی کش��ور با 
نام آوای خلیج فارس در کیش س��اخته 

می شود.
به گ��زارش روابط عموم��ی و اموربین 
الملل س��ازمان منطق��ه آزاد کیش، این 
پروژه با زیربن��ای 42 هزار مترمربع و 

در سه طبقه ساخته می شود. 
تامی��ن فضای مناس��ب ب��رای برگزاری 
نشس��تهای فرهنگ��ی و هنری، رش��د و 
ارتق��اء س��طح فرهنگی جزیره، توس��عه 
امکان��ات و زیرس��اختهای گردش��گری، 
ج��ذب طی��ف جدی��دی از گردش��گران 
عاقمند به فعالیت های هنری، و تبدیل 
جزی��ره کیش به مرکز تب��ادل اطاعات 
فرهنگی در خلیج فارس از جمله اهداف 
س��اخت این پروژه ب��زرگ فرهنگی در 

جزیره کیش است.
دکتر مونس��ان درنشس��تی که با حضور 
طراحان این بنای فرهنگی برگزار ش��د 
با تاکید ب��ر اینکه این ط��رح بزرگترین 
مجموعه فرهنگی کش��ور در سال های 
پ��س از انق��اب خواه��د بود ب��ر لزوم 
استاندارد سازی و بهره گیری از نظرات 
کارشناس��ان حوزه های هنری در جهت 

ساخت کاربردی بنا تاکید کرد.
وی اف��زود: کارگردان��ان و هنرمن��دان 
تئات��ر بهترین مش��اوران ب��رای طراحی 
داخل��ی س��الن ه��ای نمای��ش مجموعه 
هس��تند و بهره گی��ری از کارشناس��ان 
بین المللی در این عرصه برای دستیابی 
ب��ه اس��تانداردهای صحی��ح و پرهیز از 

عملکرد سلیقه ای ضروری است. 
دکتر مونس��ان با اش��اره به اینکه تلفیق 

معماری س��نتی و مدرن در س��اخت بنا 
و طراحی دکوراسیون داخلی بر زیبایی 
ای��ن مجموع��ه می افزاید گف��ت : بهره 
من��دی از ذوق وهنر اس��اتید برجس��ته 
هن��ر و معماری ایرانی ای��ن بنا را به یک 
مجموع��ه ماندگارو جاذبه گردش��گری 

جدید در منطقه تبدیل می کند. 
مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد کیش، 
ب��ا اش��اره ب��ه ل��زوم س��اخت فضاهای 
تجاری برای تامین بخشی از هزینه های 
نگهداری مجموعه گفت: س��اخت این بنا 
بای��د به گونه ای باش��د ک��ه در صورت 
لزوم زیرس��اخت های الزم برای ارتقاء 
و ام��کان نصب تجهیزات فنی پیش��رفته 
تر در سالن های تئاتر و کنسرت فراهم 

باشد. 
ب��رای  ف��ارس  خلی��ج  آوای  پ��روژه 
سازگاری با محیط زیست بومی منطقه 
به ش��کل س��تاره دریایی طراحی ش��ده 

اس��ت. محوط��ه وس��یع اطراف ای��ن بنا 
ب��ا اس��تخرهای آب زیبا و فضای س��بز 
محص��ور خواهد ش��د تا تداع��ی کننده 
ش��کل س��تاره دریایی در محیط طبیعی 

خویش باشد.
همچنین با اس��تفاده از پنل های س��والر 
نیمه شفاف در پوسته بیرونی بنا، عاوه 
بر زیبایی بصری هنگام ش��ب، بخشی از 
برق مصرفی این سازه به وسیله انرژی 

خورشیدی تامین می شود.
س��الن کنس��رت با ظرفی��ت پذیرش 3 
هزار نفر، سالن چندمنظوره 600 نفره، 
س��الن س��ینما با گنجایش پذیرش 200 
نفر، س��الن تئاتر 500 نفره و دو س��الن 
بل��ک باکس 200 ت��ا 300 نفره، س��الن 
VIP، کارگاه دک��ور و لب��اس، اتاق های 
گری��م، نمازخانه، رس��توران، و فضاهای 
تج��اری از جمله بخش های مختلف این 

پروژه است.

مدیر عامل منطق��ه آزاد کیش از خرید 
سه فروند هواپیمای جدید برای ایر الین 
کیش ایر خبر داد و گفت: تا پایان تابستان 
سه فروند هواپیمای جدید وارد ناوگان 

کیش ایر می شود. 
به گ��زارش روابط عموم��ی و امور بین 
الملل س��ازمان منطق��ه آزاد کیش، علی 
اصغر مونسان، طی بازدید از خبرگزاری 
کار ایران )ایلنا( با بیان اینکه مدیران کیش 
ایر قول داده اند تا پایان س��ال ده فروند 
هواپیمای جدید به ناوگان این ش��رکت 
هواپیمایی وابس��ته به منطقه آزاد کیش 
اضافه کنند گف��ت: منابع مالی خرید این 
تعداد هواپیما مهیا شده و پیش بینی می 
کنیم خرید هر فرون��د از این هواپیماها 
چی��زی حدود 17 میلیون دالر هزینه در 

برداشته باشد.
ن��اوگان  اصل��ي  پای��ه  داد:  ادام��ه  وی 
هواپیمایی کیش ایر بر روی هواپیماهای 
بوئین��گ اس��ت و عاقه داری��م این نوع  
هواپیماها را وارد ناوگان کیش ایر کنیم 
البته در مرحله بعدی خرید هواپیماهای 
ایرباس هم در دستور کار ما قرار دارد.

وی ب��ا تاکی��د براینکه ت��ا پایان س��ال ده 
فرون��د هواپیم��ای جدی��د وارد ناوگان 
کیش ایر می ش��ود گف��ت: امیدواریم با 
ورود هواپیماه��ای جدی��د س��ن ناوگان 
ش��رکت هواپیمایی کیش به میزان قابل 

توجهی کاهش یابد.
مونس��ان با اش��اره ب��ه قوانی��ن وزارت 
راه و ش��هر س��ازی مبنی بر عدم ورود 
هواپیماهای باالتر از 15 س��ال به ناوگان 
هوای��ي اظهار کرد: کیش ای��ر هم مانند 
سایر شرکت های هواپیمایی به قوانین و 
قواعد وزارت راه و شهر سازی در حوزه 
خرید و ورود هواپیما پایبند است و قطعًا 
تمام این استاندارد ها در خرید هواپیمای 

جدید لحاظ می شود.
مدیر عام��ل منطقه آزاد کی��ش با بیان 
اینکه متاس��فانه س��ن ن��اوگان هواپیمایی 
تمامی ایرالین ها باال است گفت: هر چند 
ک��ه ناوگان تم��ام ایرالین ها س��ن باالیی 
دارند اما خوش��بختانه وضعیت کیش ایر 

بهتر از سایر شرکتهای هواپیمایی است.
وی اف��زود: این ی��ک واقعیت اس��ت که 
بسیاری از بخش های اقتصادی کشورمان 
به واس��طه  تحریم ها دچار رکود ش��ده 
اند و یا موانعی بر س��ر راه توسعه آن ها 
قرار گرفته اس��ت که با رفع تحریم ها و 
بهبود فضای اقتصادی کشورمان ظرفیت 

خوبی در بازار ایران بوجود می آید.
مدیر عامل منطقه آزاد کیش با تاکید بر 
اینکه با بهبود شرایط اقتصادی کشورمان، 
جزی��ره کی��ش دروازه ورود س��رمایه 
گذاران خارجی به ایران می ش��ود گفت: 
این روزها شرکتهای خارجی بسیاری در 
حال رصد فرصت های س��رمایه گذاری 
در منطق��ه آزاد کی��ش هس��تند و البته  
بس��یاری از ش��رکتها هم در ب��ازار ایران 
حض��ور داش��تند وظرفیته��ای اقتصادی 
ایران را می شناس��ند و نیازی به بررسی 
بازار کش��ورمان ندارند اگرچه  در حال 
ارزیابی تغییراتی هستند که در چند سال 
اخیر در اقتصاد کشورمان رخ داده است.

مونس��ان افزود: البته همواره س��رمایه 
گذاران خارجی در حال بررسی و ارزیابی 
ب��ازار و فرصتهای س��رمایه گ��ذاری در 
ایران بودند، به ویژه در حوزه های نفت 
و گاز ش��رکتهای خارجی شناخت کافی از 
ب��ازار ایران را دارن��د و آمادگی خود را 
اعام کرده اند که به س��رعت وارد این 

حوزه ها شوند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه مزیت های س��رمایه 
گ��ذاری در مناط��ق آزاد ب��ه وی��ژه در 

منطقه آزاد کیش گفت: خوش��بختانه در 
مناطق آزاد تمرکز مدیریتی وجود دارد 
و این که مجوزه��ا از یک واحد ارائه می 
شود و سرمایه گذاران برای اخذ مجوز 
های م��ورد نظر مجبور ب��ه مراجعه به 
ادارت مختلف  نیس��تند مهمترین مزیت 

سرمایه گذاری محسوب می شود.
مونس��ان ب��ا بی��ان اینکه کیش ب��ه لحاظ 
جغرافیایی یک پایگاه منطقه ای س��رمایه 
گذاری تلقی می ش��ود افزود: پیش بینی 
می کنیم ب��ا توجه به مزیت های معافیت 
مالیات��ی، نزدی��ک ب��ودن کیش ب��ه دبی 
ک��ه به هر ح��ال یک منطقه بی��ن المللی 
سرمایه گذاری محسوب می شود،وجود 
ف��رودگاه با ظرفیت مناس��ب، برقراری 
پروازهای متعدد ، زیرساخت های کامل 
س��رمایه گذاری و فضای مناسب کسب 
و کار، وج��ود بن��درگاه ه��ا ب��ا ظرفیت 
باال، ع��وارض گمرک��ی پایی��ن و کاهش 
بروکراس��ی  اداری، س��رمایه گ��ذاران، 
 فعالیت گس��ترده و سرمایه گذاری خود 

در ایران را از کیش شروع کنند.
وی افزود: وجود تمام این مزیت ها در 
یک منطقه باعث می ش��ود ش��رکتهای 
خارج��ی کی��ش را به عنوان پای��گاه خود 
انتخ��اب کنن��د چنانچه پی��ش از این هم 
جزی��ره کی��ش پای��گاه و محل اس��تقرار 
س��رمایه گذاران خارجی فعال در حوزه 

های مختلف بوده است.
وی تاکید کرد:تجربه نش��ان داده است 
برای سرمایه گذاران وجود فضای راحت 
وایم��ن جه��ت فعالیت ه��ای اقتصادی و 
کس��ب و کار مهمت��ر از معافی��ت ه��ای 
مالیات��ی بیس��ت س��اله اس��ت، بنابرای��ن 
سیاست ما هم برای جذب سرمایه گذار 
خارجی کاهش بروکراسی اداری و بهبود 

فضای کسب و کار و تجارت است.

ورود ده فروند هواپیمای جدید به کیش ایر تا پایان سال
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جزیره کیش میزبان سومین دوره مسابقات تیمی اسنوکر قهرمانی آسیا 

مس��ابقات تیمی اس��نوکر قهرمانی آسیا 
در کی��ش با قهرمانی تیم کش��ورمان به 

پایان رسید.
چهارمی��ن دوره رقابت ه��ای قهرمانی 
اس��نوکر انفرادی ش��ش توپ و سومین 
دوره روی��داد تیم��ی قهرمان��ی آس��یا 
2015 از س��وم تا دهم خرداد در کیش 
برگزار ش��د و در نهایت با پیروزی تیم 

کشورمان به پایان رسید.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی و امور 
بین الملل س��ازمان منطق��ه آزاد کیش، 
چهارمی��ن دوره رقابت ه��ای قهرمانی 
اس��نوکر انفرادی ش��ش توپ و سومین 
دوره روی��داد تیم��ی قهرمان��ی آس��یا 
2015 ب��ا حض��ور تیم کش��ورمان  و 70 

بازیکن  از کش��ورهای هنگ کنگ، هند، 
پاکس��تان، س��وریه، قطر، ع��راق، ایران، 
افغانستان، سریانکا و فلسطین در سالن 
چن��د منظوره مجموع��ه المپیک منطقه 

آزاد کیش برگزار شد. 
دردیدار پایانی مس��ابقات اسنوکر تیمی 
قهرمانی آس��یا  که برای اولین بار 2 تیم 
از یک کشور به آن راه یافته بودند، تیم 
ایران A با ترکیب س��هیل واحدی و امیر 
س��رخوش به مصاف ایران B متشکل از 
علی قره گوزلو و احس��ان حیدری نژاد 
رفتند که در نهایت ایران A توانس��ت با 
نتیجه 3 بر صفر پیروز ش��ده و به مقام 

قهرمانی برسد.
 تیم های پاکس��تان A و B که در دیدار 

نیمه نهایی شکست خورده بودند هم به 
طور مشترک به مقام سوم رسیدند.

مراس��م اختتامیه و اهدای جوایز نفرات 
برتر پ��س از برگ��زاری ب��ازی فینال با 
حض��ور رئیس فدراس��یون اس��نوکر و 
الخیارین  مب��ارک  بیلی��ارد کش��ورمان، 
رئیس کنفدراسیون بیلیارد آسیا، میشل 
الخ��وری دبیرکل کنفدراس��یون بیلیارد 
آس��یا و مسئوالن س��ازمان منطقه آزاد 
کی��ش در س��الن چند منظ��وره المپیک 

برگزار شد.
ای��ن س��ومین ب��ار ب��ود ک��ه جمهوری 
اسامی ایران  میزبانی مسابقات اسنوکر 

قهرمانی آسیایی را برعهده داشت.

جشنواره صنایع دستی مناطق آزاد کشور در انزلی

“جش��نواره صنایع دس��تی مناط��ق آزاد 
کش��ور” در منطق��ه آزاد انزلی برگزار 

 شد.
ب��ه گ��زارش س��رویس دریاف��ت اخبار 
می��راث م��ا، این جش��نواره 20 خرداد و 
همزم��ان با روز جهانی صنایع دس��تی از 
س��وی س��ازمان منطقه آزاد انزلی در 
30 غرفه عرضه و فروش صنایع دس��تی 
مناط��ق آزاد کش��ور آغازش��د. برپایی 
نمایش ه��ای آئین��ی و بوم��ی – محلی، 
موس��یقی س��نتی و پخت غ��ذای محلی 

مناط��ق آزاد از بخش ه��ای اصل��ی این 
نمایشگاه بود.

توجه به هنرهای بومی و سنتی، معرفی 
قابلیت های گردش��گری  و  توانمندی ها 
مناطق آزاد کش��ور، حمایت از تولیدات 
صنایع دس��تی بوم��ی، ایج��اد اش��تغال با 
س��رمایه کم و کمک به صنعتگران برای 
ف��روش محص��والت و تولی��دات خود، 
ایجاد بس��تر مناس��ب به منظور عرضه 
صنایع دس��تی  محص��والت  بازاریاب��ی  و 
هنرمن��دان، عرض��ه مس��تقیم و بدون 

واسطه کاال، تبادل افکار بین هنرمندان و 
صنعتگران در جهت ارتقای کیفیت تولید 
و همچنی��ن ارتباط مردم ب��ا هنرمندان 
از جمل��ه اه��داف برگ��زاری جش��نواره 

صنایع دستی مناطق آزاد کشور است.
در این نمایش��گاه که تا 23 خرداد ادامه 
داش��ت هنرمندان صنایع دس��تی مناطق 
آزاد کیش، قش��م، چابهار، اروند، ارس و 

انزلی حضورداشتند.
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بررسی ظرفیت ها و چالش های جزیره هرمز

در س��فر دوره ای مدیرعامل س��ازمان 
منطق��ه آزاد قش��م ب��ه نق��اط مختلف 
شهرستان قشم ظرفیت ها و چالش های 

جزیره هرمز بررسی شد.
به گ��زارش خبرگزاری موج، حمیدرضا 
مؤمن��ی، مدیرعامل منطقه آزاد قش��م 
در بازدی��د میدان��ی از نق��اط مختل��ف 
جزیره هرم��ز، از جمله قلعه پرتغالی ها، 
حرم دو شهیدگمنام، محل اجرای فرش 
خاک��ی، رین��گ دور جزی��ره، بخش های 
حراکاری ش��ده و مع��ادن این جزیره و 
در نشس��ت با عباس خدادادزاده مدیر 
منطق��ه هرمز،خواس��تار برنامه ری��زی 
دقیق برای ایجاد اش��تغال و توسعه همه 

جانبه در این جزیره شد.
حمیدرض��ا مؤمنی با اش��اره به س��ابقه 
تاریخی م��ردم هرمز در حوزه تجارت 
اعام ک��رد: یکی از مهم تری��ن راهکارها 
برای ایجاد اش��تغال پایدار و توسعه همه 
جانبه در این جزیره، احیای حوزه واقعی 

تجارت در هرمز است.
به گفته مدیر عامل منطقه آزاد قش��م، 
تغیی��ر فعالیت صید و صی��ادی از حالت 
سنتی به صنعتی با جذب فعاالن اقتصادی 
و س��رمایه گذاران نیز می تواند تغییرات 
اساس��ی در ش��رایط زندگی مردم این 

منطقه ایجاد کند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه مع��ادن موج��ود در 

زیبا،قلع��ه  س��واحل  هرم��ز،  جزی��ره 
پرتغالی ها،موزه،دانش��گاه،آهوی جبی��ر، 
پرندگان زیبا و رینگ دور جزیره گفت: 
ب��رای موفقی��ت جزیره هرم��ز باید از 
همه ظرفیت ها به ویژه از شرایط حوزه 
گردش��گری آن ب��ا یک برنام��ه مدون، 

استفاده کرد.
مؤمن��ی، محرومی��ت  زدای��ی از چه��ره 
هرمز و مردمان همیشه در صحنه این 
جزیره را  امری اجتناب ناپذیر دانست و 
اظهار امیدواری ک��رد: با تصویب نهایی 
نماین��دگان مجلس ش��ورای اس��امی و 
تبدی��ل هرمز ب��ه منطقه آزاد، ش��اهد 

تغییرات اساسی در این جزیره باشیم. 

12

الحاق چالدارن به محدوده منطقه آزاد ماکو

نماینده مردم ماکو در مجلس شورای 
اس��امی خواس��تار الح��اق چال��دران به 

محدوده منطقه آزاد ماکو شد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی منطقه 
آزاد ماک��و، محم��د علیپور در جلس��ه 
علن��ی مجلس اظه��ار کرد: در آس��تانه 
س��فر رئی��س جمه��ور ب��ه آذربایج��ان 
غرب��ی، یک��ی از مطالبات ب��ه حق مردم 
شهرستان چالدران، الحاق این شهرستان 
به محدوده منطقه آزاد ماکو اس��ت و 
مردم امید دارند این دستور را در سفر 

رئیس جمهور از زبان ایشان بشوند.
وی افزود:  چالدران ش��لمچه ی دوره ی 
صفویه و مش��عل 27 هزارش��هید دوره 
صف��وی هاس��ت و 144  کیلومت��ر مرز 

ب��ا ترکی��ه دارد، در ش��مال  مش��ترک 
غربی ترین نقطه ایران واقع ش��ده و از 
پتانس��یل ب��االی گردش��گری و ظرفیت 

خاص دامداری برخوردار است.
این عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجلس 
ادام��ه داد:  در جری��ان تصوی��ب منطقه 
آزاد ماک��و، چال��دران در این محدوده 
ق��رار نگرف��ت و م��ا ه��ر روز ش��اهد 
ای��ن  از  م��ردم  مهاج��رت گس��ترده ی 
منطق��ه بوده ایم که اگر به همین منوال 
ادامه یابد اکثر روس��تاها خالی از س��کنه 

می شوند.
علیپور با اش��اره به وضعی��ت نه چندان 
مناسب معیش��تی  مردم چالدران  ابراز 
امیدواری ک��رد که دولت تدبیر و امید 

چالدران را به منطق��ه آزاد ماکو الحاق 
کن��د و امی��د را به م��ردم ای��ن منطقه 

بازگرداند.
نماینده م��ردم ماکو در مجلس، با بیان 
این که اعمال سیاست ها و مدیریت های 
انقباض��ی در چن��د س��ال اخیر،گم��رک 
بازرگان را ب��ا محدودیت مواجه کرده 
تصری��ح کرد: م��ا امیدواری��م مدیریت 
جدید گمرک بازرگان،با خوشرفتاری و 
تعامل سازنده با مردم، موجب افزایش 

رضایتمندی مردم شود.
وی ب��ازرگان را قل��ب تپن��ده ی ماکو و 
ش��هرهای اطراف عنوان ک��رد و افزود: 
امیدواری��م ه��ر چ��ه س��ریعتر وضعیت 

گمرک بازرگان بهبود پیدا کند.

13

اخبار مهم مناطق آزاد جهان
سازمان منطقه آزاد کیش
خربهای داخلی

Kish Free Zone Organization
www.kish.ir



باغ راه ایرانی - جزیره یبای کیش



اکبرترکان در دبی با رئیس منطقه آزاد امارات دیدار کرد

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با س��لطان 
بن سلیم رئیس منطقه آزاد و بندر جبل 
عل��ی دبی دیدار و در خصوص همکاری 

در مناطق آزاد دو کشور گفتگو کرد.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری مه��ر، ترکان 
در ای��ن دی��دار مش��خصات جغرافیایی 
و فعالی��ت ه��ای مناط��ق آزاد و وی��ژه 
اقتصادی ایران را تش��ریح و از همکاری 

دو کش��ور در خلی��ج ف��ارس و دری��ای 
عم��ان به عنوان  مناس��ب تری��ن گزینه 

برای همکاری های مشترک نام برد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه افتتاح خ��ط راه آهن 
جن��وب – ش��مال و همچنی��ن خ��ط راه 
آهن ایران – ترکمنس��تان و قزاقستان، 
هم��کاری ترانزیت��ی بندر جب��ل علی از 
طری��ق دب��ی- چابه��ار ب��ه کش��ورهای 
پاکس��تان، افغانس��تان و آس��یای میانه را 

بسیارمهم توصیف کرد.
سلطان بن س��لیم نیز با اشاره به روابط 
قدیم��ی و مس��تحکم ای��ران و ام��ارات، 
آمادگی دبی را برای هر گونه همکاری 

با مناطق آزاد ایران اعام کرد.
وی منطق��ه چابه��ار را ب��رای ترانزیت 
کاال و ایج��اد ارتب��اط بی��ن جب��ل علی و 
کشورهای آس��یای میانه مهم دانست و 
خواستار بازدید از این منطقه آزاد شد.

بازدید رییس شرکت DP World امارات و هیات همراه از مناطق آزاد ایران

رئیس ش��رکت Dp World امارات که 
مدیری��ت 65 بندر مهم دنیا و همچنین 
11 منطق��ه آزاد در اروپا وآس��یا را به 
عهده دارد به اتفاق هیات همراه از سه 

منطقه آزاد ایران بازدید کرد.
به گزارش ایرنا; بازدید رئیس ش��رکت

DP World  امارات س��لطان بن سلیم 
و هیات همراه ازمناط��ق آزاد ایران به 
اکبرترکان مشاوررئیس جمهور  دعوت 
و هن��گام س��فروی، به هم��راه جمعی از 

مدی��ران منطقه آزادبه دب��ی و بازدید 
از منطقه آزاد جبل علی امارات پیشنهاد 

شده بود.
رئیس شرکت Dp World که مدیریت 
منطق��ه آزاد جب��ل عل��ی ام��ارات را بر 
عهده دارد، در س��فر سه روزه خود به 
ای��ران، از مناط��ق آزاد انزل��ی، چابهار و 

قشم دیدن کرد. 
“محس��ن محم��دی معی��ن“ مش��اور و 
مس��وول ام��ور ترانزیت مدی��ر عامل 

منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار گفت: 
ای��ن هی��ات اقتص��ادی امارات��ی در این 
بازدیدها، ظرفیت های سرمایه گذاری 
حدود 500 میلیون تایک میلیارد دالری 

را در این مناطق بررسی کردند.
وی بیان کرد: اکبرترکان مش��اور رییس 
جمهوری و پنج نفر از معاونان و مدیران 
شورایعالی مناطق آزاد کشور این هیات 
اماراتی را در س��فر به انزل��ی، چابهار و 

قشم همراهی کردند.
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توسعه روابط تجاری ایران با کشورهای همسایه در دستورکار سازمان توسعه تجارت 

گس��ترش   تج��ارت  توس��عه  س��ازمان 
رواب��ط تج��اری ای��ران با کش��ورهای 
همس��ایه  را در دس��تورکار قرار داده 

اس��ت .
اقتصاد، توس��عه  ب��ه گ��زارش دنی��ای 
رواب��ط تج��اری ای��ران با کش��ورهای 
همسایه مدت ها اس��ت که در دستور 
ق��رار  تج��ارت  توس��عه  س��ازمان  کار 
گرفته اس��ت. هرچند ای��ران در ایجاد 
رواب��ط تجاری با برخی از کش��ورهای 
و ترکی��ه  ع��راق  جمل��ه  از  همج��وار 
عملک��رد موفقی داش��ته، اما کش��وری 
همچون ارمنس��تان تاکنون نتوانسته  با 
ای��ران تعامل اقتصادی چندانی داش��ته 
باش��د و می توان گفت از ظرفیت های 
موجود بین دو کش��ور استفاده نشده 

اس��ت.
»آرداش��س تومانیان«، سفیر ارمنستان 
در ای��ران در خص��وص پتانس��یل های 
دو  بی��ن  اقتص��ادی  رواب��ط  توس��عه 
کش��ور گفت : ای��ران و ارمنس��تان در 
روابط سیاس��ی بس��یار موفق بوده اند 
ام��ا برخ��اف آن در رواب��ط اقتصادی 
وضعیت مطلوبی را تجربه نکرده ان��د. 

وی عضوی��ت ارمنس��تان در اتحادی��ه 
مهم تری��ن  از  یک��ی  را  اوراس��یا 
جذابیت های این کش��ور برای توس��عه 
رواب��ط اقتص��ادی ب��ا ای��ران دانس��ت 
و اف��زود: ورود کااله��ای ایران��ی ب��ه 
ارمنستان به منزله ورود این کاالها به 
بازار200 میلیون نفری اوراس��یا است. 
س��فیر ارمنس��تان در ایران با تاکید بر 
ل��زوم برنام��ه ریزی گس��ترده تر در 
در  ایرانی��ان  س��رمایه گذاری  زمین��ه 
ارمنستان و بالعکس در خصوص  حجم 
مب��ادالت تج��اری  دو کش��ور گف��ت : 
ایران یکی از کشورهای بزرگ و موثر 
منطقه اس��ت. با در نظر داشتن منطقه 
خلیج ف��ارس، ایران با 15 کش��ور مرز 
آب��ی و خش��کی دارد ک��ه در ای��ن بین 
تنها همس��ایه غیرمس��لمان ارمنس��تان 
اس��ت که ایران روابط سیاسی خوبی با 
این کش��ور دارد و در مقایسه با سایر 
کشورهای همسایه نه تنها کمتر نیست 
بلک��ه در برخی از م��وارد عمیق تر نیز 
هس��ت. لیکن س��طح رواب��ط اقتصادی 
ای��ران و ارمنس��تان قاب��ل مقایس��ه ب��ا 

روابط سیاس��ی بین دو کشور نیس��ت .

»آرداش��س تومانی��ان«،  در خص��وص 
بهب��ود رواب��ط اقتص��ادی بی��ن ای��ران 
و ارمنس��تان ب��ا اج��رای برنام��ه های 

زیرس��اختی اظهارداش��ت : 
س��اخت ها  زی��ر  ایج��اد  زمین��ه  در 
برنامه ه��ای مش��ترکی با ای��ران داریم 
که بعضی از آنها در حال اجرا هس��تند. 
دو خط فشار قوی برق احداث شده و 
سومی نیز در دست احداث است. چند 
سال قبل خط لوله گاز ایران- ارمنستان 
احداث ش��ده و فعال اس��ت. زمانی که 
ارمنس��تان به اس��تقال رسید، فاقد راه 
ارتباط��ی با ایران بود و رودخانه ارس 
دو کش��ور را از یکدیگر ج��دا می کرد، 
البته اینک دو کش��ور از ارتباط جاده ای 
خوبی برخوردار شده اند. یکی دیگر از 
طرح ه��ای زیرس��اختی برنامه احداث 
دو نی��روگاه برق آب��ی روی رودخانه 
ارس اس��ت؛ یکی در خاک ارمنستان و 
دیگ��ری در خاک ایران ک��ه در مرحله 
طراح��ی اس��ت. فعالیت ارمنس��تان در 
داالن ارتباط��ی ش��مال و جنوب نیز در 

حال بررس��ی اس��ت. 

و  آذربایج��ان  طری��ق  از  همچنی��ن 
گرجس��تان ب��ه دریای س��یاه برس��د. با 
هدف جذب کامل ارمنس��تان در محور 
ارتباطی ش��مال- جنوب مایلیم که شبکه 
ریلی موجود در ای��ران، خلیج فارس را 
به مرز ارمنس��تان متص��ل کند. در حال 
حاض��ر در ارمنس��تان ج��اده ش��مال – 
جن��وب در ح��ال احداث اس��ت که مرز 
ایران – ارمنس��تان را به مرز ارمنستان 
– گرجس��تان متص��ل خواه��د کرد که 
در آین��ده ارتباط ما را با دریای س��یاه 
امکان پذی��ر خواه��د کرد، ب��رای اتمام 
این طرح الزم اس��ت ت��ا در خاک ایران 
خط آهن مکملی ب��ه طول 60 کیلومتر 
احداث شود تا به مرز ارمنستان برسد. 
هدف ما همکاری بسیار نزدیک با ایران 

در جهت تحقق این برنامه ها اس��ت.
س��فیر ارمنس��تان در ای��ران  همچنین 
پیش��نهادی  راهکاره��ای  زمین��ه  در 
برای توس��عه تبادل کاال بین دو کش��ور 
گف��ت: در س��ال های اخی��ر تب��ادل کاال 
بین دو کش��ور نزدیک به 200 میلیون 
دالر ب��وده ک��ه ش��امل گاز وارداتی به 
ارمنس��تان و مبادله برق بین دو کشور 
اس��ت. در مقایس��ه با کل تب��ادل کاالی 
ارمنس��تان نی��ز ای��ن رقم ناچی��ز بوده، 
در صورتی که مرز گمرکی ارمنس��تان 

اس��ت.  ب��از  ایران��ی  کااله��ای  ب��رای 
 WTO ارمنس��تان به عنوان عض��وی از
ع��وارض  جهان��ی(  تج��ارت  )س��ازمان 
گمرک��ی بس��یار نازلی را مق��رر کرده 
اس��ت )صفر یا 10 درصد( البته پس از 
عضویت در اتحادیه اقتصادی اورآس��یا 
تعرفه های عمومی این اتحادیه از سوی 
ما اجرا می شوند که آنها نیز نرخ باالیی 
ندارند. بر خاف این، کاالهای ارمنستان 
نمی توانند ب��ه راحتی به بازار ایران راه 
یابن��د. در واقع مرز ای��ران برای ورود 
باز نیست. وضعیت  ارمنس��تان  کاالهای 
گمرک��ی ب��ا هزینه های ب��اال و خارج از 
ع��رف تعرفه ه��ا از ط��رف ای��ران عما 
واردات کاال به ایران را ناممکن س��اخته 
اس��ت. در تفاوت با ای��ن وضعیت حاکم 
بین ایران و ارمنس��تان، کاالهای ترکیه با 
حج��م انبوه وارد بازار ایران می ش��وند 
که این موضوع ب��ا فعال بودن قرارداد 
تجارت ترجیح��ی بی��ن ای��ران و  ترکی��ه 
توجی��ه می ش��ود. بنده به عنوان س��فیر 
در  ای��ران  در  ارمنس��تان  جمه��وری 
ماقات هایم با مقامات دولتی و رسمی 
این موض��وع را مطرح کرده و خواهم 
کرد، تا در مورد ارمنستان نیز قرارداد 
تجارت ترجیحی مورد قبول واقع شود.

وی ب��ا تاکید ب��ر تاثیر مثب��ت عضویت 

ارمنس��تان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
بر رواب��ط اقتصادی ایران- ارمنس��تان 
گفت:ارمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، 
عض��و  کش��ور   5 روس��یه  و  ب��اروس 
هس��تند.  اوراس��یا  اقتص��ادی  اتحادی��ه 
بین این کش��ورها م��رز گمرکی وجود 
ندارد و در این کشورها قوانین یکسان 
گمرکی جاری است. بنابراین باید توجه 
داشت که در این صورت ورود کاالهای 
ایرانی به ارمنس��تان در اصل به مفهوم 
ورود کاال ب��ه حوزه اتحادی��ه اقتصادی 
به اوراس��یا است، در این شرایط روابط 
اقتص��ادی ای��ران و ارمنس��تان معن��ای 
کام��ا جدیدی  می ی��ا بد. هدف ما این 
اس��ت که هر چه زودتر داالن ارتباطی 
از خلیج ف��ارس ای��ران به ارمنس��تان و 
گرجس��تان و از آنجا به دریای سیاه به 
موقع احداث ش��ود و اصوال ارمنس��تان 
دراج��رای برنامه ه��ای منطقه ای که به 
سود دو کش��ور خواهد بود، به صورت 
فع��ال ش��رکت داده ش��ود. ای��ران یک 
سلس��له امکان��ات ارتباط��ی ب��ا اروپ��ا و 
روس��یه را دارا اس��ت. ای��ران می تواند 
از طری��ق  ترکیه با اروپا ارتباط داش��ته 
باش��د و از طری��ق عراق و س��وریه به 

دریای مدیترانه دسترس��ی پیدا کند.
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بهسازی معابر پایانه مرزی ایران و ارمنستان

مدیر مرکز نوردوز در سازمان منطقه 
آزاد ارس از آس��فالت و بهسازی معابر 
و گی��ت ه��ای ورودی و خروج��ی ای��ن 
مح��دوده به عن��وان تنها پایان��ه و مرز 

رسمی ایران و ارمنستان خبر داد.
ب��ه گ��زارش س��رویس گردش��گری و 
مناطق آزاد ، احمد حس��ن ن��ژاد گفت: 
گی��ت ورودی این محدوده به وس��عت 
س��ه ه��زار و 500 متر مربع ب��ا حدود 

دو میلی��ارد و 500 میلی��ون ریال اعتبار 
از س��وی س��ازمان منطق��ه آزاد ارس 

آسفالت ریزی شد.
وی افزود: در قالب این طرح، آسفالت 
بازارچه کاالی همراه مس��افر به وسعت 
یک ه��زار و 400 مترمرب��ع نیز به اجرا 
در آمد و عملیات اجرایی این بازارچه با 

20 دهنه مغازه به اتمام رسید. 
مدیر مرکز نوردوز در سازمان منطقه 

آزاد ارس اف��زود: با صدور پروانه های 
فعالیت این مغ��ازه ها به زودی بازارچه 
کاالی همراه مسافر محدوده ‘ نوردوز’ 
در م��رز ای��ران و ارمنس��تان افتتاح می 

شود. 
حسن نژاد گفت: پایانه نوردوز در مرز 
رسمی ایران و ارمنس��تان روزانه تردد 
حدود 90 تریلر بار و س��االنه 180 هزار 

نفر مسافر را پذیرا است. 

ایجاد منطقه آزاد تجاری آفریقا به وسعت نیمی از قاره

هشتمین اجاس سه بلوک اصلی تجارت 
در ق��اره آفریق��ا، یعنی بازار مش��ترک 
 ،)COMESA( ش��رق و جنوب آفریق��ا
انجمن ش��رق آفریق��ا )EAC( و انجمن 
توسعه جنوب آفریقا )SADC( درشرم 
الش��یخ مص��ر و باحض��ور رهب��ران 26 

کشور آفریقایی آغاز به کار می کند.
ه��دف اصلی این اجاس بررس��ی امکان 
ایجاد منطقه آزاد تجاری میان این س��ه 
بلوک و دو برابرکردن حجم تجارت در 
قاره اس��ت. انتظار می رود در پایان این 
اجاس رهب��ران آفریقا تفاهمنامه س��ه 

جانبه ایجاد منطقه آزاد را امضا کنند.
فرانسیس مانِگنی،مدیر بازرگانی،گمرک 
ب��ازار مش��ترک ش��رق و  وامورمال��ی 
جنوب آفریقا،کومس��ا )COMESA(، به 
خبرنگاری ورونیوز گف��ت: »این تحولی 
تاریخ��ی اس��ت. نقطه عطف��ی در تاریخ 
آفریقاس��ت. دلیلش هم این است که از 
این پس یک منطقه آزاد تجاری خواهیم 
داش��ت، یک فضای اقتص��ادی واحد، که 
نیم��ی از آفریق��ا را در برمی گیرد. این 

اتفاقی بی سابقه است.«
مقامات آفریق��ا، نظیر وزرای بازرگانی، 

اقتصاد و دارایی کشورهای مختلف، در 
این اج��اس ضمن ارائ��ه جدولی زمانی 
برای ایجاد منطقه آزاد، تاریخ نشس��ت 

بعدی خود را نیز تعیین خواهند کرد.
محمدشیخ ابراهیم، خبرنگاری ورونیوز 
در ش��رم الش��یخ، می گوید: »رس��یدن 
کشورهای آفریقا به یک ادغام اقتصادی 
کماکان با دش��واری هایی روبرو است، 
به ویژه س��طح آمادگی زیرساختی این 
کشورها، خصوصًا در زمینه های حمل و 
نقل، ارتباطات و انرژی نیازمند بررسی 

و مذاکرات بیشتر است.«
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گسترش مناطق آزاد تجاری در چین

چین قصد دارد در راس��تای حفظ رشد 
اقتصادی خود برخی از قوانین س��رمایه 
گ��ذاری خارج��ی را ب��ه حال��ت تعلی��ق 

درآورد.
ب��ه گزارش خبر بورس؛ بعد از س��قوط 
س��رمایه گذاری های خارجی در بحران 
س��ال گذش��ته ای��ن اولین بار اس��ت که 
چین در صدد تس��هیل س��رمایه گذاری 

خارج��ی خ��ود با ح��ذف برخ��ی قوانین 
محدود کننده اس��ت زیرا شفاف نبودن 
س��رمایه  نگران��ی  تری��ن  قوانین،مه��م 
گ��ذاران مال��ی و اس��تراتژیک در چی��ن 

است.
در س��ال گذشته آمار س��رمایه گذاری 
خارج��ی در چی��ن 3/7 درص��د ن��زول 
کرده و به 111/7 میلیارد دالر رس��یده 

است که نسبت به 116 میلیارد دالر که 
بیش��ترین مقدار س��ال 2011 است یک 
رکورد محس��وب می ش��ود. با این حال 
درنیمه اول امسال چین شاهد رشد 4/9 

درصدی سرمایه گذاری بوده است.
ات��اق معام��ات آمری��کا  در چی��ن نی��ز 
خواس��تار تسهیل ش��رایط برای سرمایه 

گذاران خارجی شده است.

پروژه “جزایرخزر” و ساخت بلندترین برج جهان

جزیره خزر یا پروژه “جزایرخزر”  شامل 
س��اخت پ��روژه جزی��ره مصنوع��ی در 
س��واحل دریای آذربایجان و بلندترین 
ب��رج جهان  با ارتفاع��ی  در حدود هزار 

و50 متر است.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری مهر،ب��ه نقل 
از آسوش��یتدپرس،اخیرا ی��ک ش��رکت 
آذربایج��ان  جمه��وری  در  س��اختمانی 
قص��د دارد در پروژه��ا، ضم��ن ایج��اد 
چند جزی��ره مصنوع��ی در دریای خزر 
بلندتری��ن برج جهان را نیز در س��واحل 
خزر بنا کند. نام این پروژه “جزایرخزر” 
است و س��اخت آن از اواخر سال 2013 

آغاز شده است.
پ��روژه “جزایرخزر”  ش��امل 41 جزیره 
کیلومت��ر،   25 وس��عت  ب��ه  مصنوع��ی 
مرکزخری��د، چن��د هت��ل و واحده��ای 
مسکونی خواهد بود که در جنوب شهر 
باک��و، پایتخ��ت آذربایجان، س��اخته می 

شود. برجی که در این مجموعه ساخته 
می شود  27 درصد بلندتر ازبرج خلیفه 
دبی خواهدبود. برج خلیفه دبی با 828 
مت��ر ارتفاع ه��م اکن��ون بلندترین برج 

جهان است.
بر اس��اس این گزارش، برج آذربایجان  
در 189 طبقه س��اخته شده و هزار و50 
مت��ر ارتفاع خواهد داش��ت. طرح اولیه، 
ش��امل برجی به طول 560 متر بود اما 
در بررس��ی های بعدی، ط��ول این برج 
ب��ه 1050 متر افزایش یافت تا 200 متر 
از ب��رج خلیفه دب��ی )طوالنی ترین برج 
موج��ود در جه��ان( و 50 مت��ر از ب��رج 
طراحی ش��ده به نام برج پادش��اهی در 
ش��هر جده عربس��تان س��عودی بلندتر 

باشد.
مجموعه ش��رکت های اویس��تا، پیمانکار 
این مجموعه هم اعام کرد ساخت برج 
را در سال 2016 آغاز می کند و 2019 

زم��ان پایان س��اخت ب��رج اعام ش��ده 
اس��ت.این مجموع��ه ش��امل 41 جزیره 
به مس��احت دو ه��زار هکت��ار و آماده 

میزبانی از یک میلیون نفر خواهد بود.
در این مجموعه جزایر مصنوعی،برجها 
و آسمان خراش��ه ای دیگری نیز ساخته 
خواهد ش��د که 25 تا 60 طبقه خواهند 
داش��ت. جزای��ر مصنوعی ش��امل 150 
مدرس��ه، بیمارس��تان، مراک��ز خری��د، 
دانش��گاه ه��ا و پیس��ت های مس��ابقات 
اتومبیلران��ی فرمولیک خواهن��د بود تا 

شهری با امکانات کامل مستقر شود. 
کشور آذربایجان در سال  2010میزبان 
بی��ش از دو و نی��م میلی��ون گردش��گر 
ب��وده  اس��ت. در س��ال ه��ای اخی��ر نیز 
س��هم گردش��گری آذربایجان را بیشتر 
کش��ورهای اوکراین، قزاقس��تان، ایران، 
گرجستان، اردن، بحرین،آلمان، استرالیا، 

بلغارستان و فناند داشته اند.

اخبار مهم مناطق آزاد جهان
سازمان منطقه آزاد کیش
خربهای خارجی

Kish Free Zone Organization
www.kish.ir
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