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برگزاري هشتمین نمایشگاه بین المللی گردشگری، هتلداری و صنایع وابسته در کیش
استقبال از غرفه ایران در نمایشگاه بین المللي گردشگري برلین

نخستین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی کیش با حضور 35 هنرمند داخلی و خارجی
ظرفیت های کیش در ترکیه در معرض دید 70 کشور قرار گرفت
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سازمان منطقه آزاد کیش /  روابط عمومی و امور بین الملل
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خبرهای داخلی
سخن سردبیر

کیش  آماده برای استقبال از مسافران نوروزی

برگزاري هشتمین نمایشگاه بین المللی گردشگری، هتلداری و صنایع وابسته در کیش

رونمایی از نخستین خودروي برقي کشور درجزیره کیش

برگزاری نخستین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی کیش

پنج میلیارد و 181میلیون دالر در منطقه ویژه خلیج فارس سرمایه گذاری شد 

پیشنهاد تشکیل شورای همکاریهای مناطق آزاد دریای خزر.

منطقه آزاد اردبیل استان را در مسیر توسعه قرار می دهد

ایجاد منطقه آزاد بوشهر

»میهمان کاشانه« جای هتل را در روستاهای مناطق آزاد می گیرد

ارسال طرح ایجاد منطقه آزاد سیستان به شورایعالی مناطق آزاد

خبرهای خارجی
حضور منطقه آزاد کیش در نمایشگاه گردشگری فیتور اسپانیا

ظرفیت های کیش در ترکیه در معرض دید 70 کشور قرار گرفت

استقبال از غرفه ایران در نمایشگاه بین المللي گردشگري برلین

تمایل چین برای تشکیل منطقه آزاد اقتصادی با اتحادیه اورآسیا

ایجاد 12منطقه آزاد تجاری جدید در چین

سفر آزمایشی خط کشتیرانی از خصب عمان به قشم

)Xiamen( معرفی منطقه آزاد زیامن

ایجاد منطقه آزاد تجاری قزاقستان 

حمایت مرکل از طرح ایجاد منطقه آزاد تجاری میان اتحادیه اروپا و اتحادیه اوراسیا
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سـخن سـردبیر

 گذر ثانیه ها و چرخش ایام به فروردین رسیدند تا دوباره سالی نو را آغاز کنیم . امید که به لطف 
حضرت دوسـت در سـال جدید ، بر سطر سطر گاهنامه سـپید زندگي دوستي ، مهرباني و امید را 

حك کنیم .
از طـرف خـودم و همـه همکاراني که ما را در تدویـن و تهیه  بولتن مناطق آزاد  یاري مي رسـانند  
نوروز باستاني را به یکایك شما دوستان گرانقدر تبریك گفته و برایتان سالی خوش، سرشار از امید 

و آرامش آرزو داریم.
در دو سـال گذشـته تـاش کرده ایـم تا با معرفـي مناطق آزاد داخلـي و خارجي و پیگیـري اخبار و 
رویدادهاي سیاسـي و اقتصادي و جاذبه هاي گردشگري این مناطق سهمي هر چند اندك درتحقق 

اهداف پیش روي مناطق آزاد کشور مان داشته باشیم. 
مناطقي که اگرچه ماهیت ذاتي آنان رونق اقتصادي کشور بوده که به مدد تسهیل قوانین صادرات 
و افزایش تجارت و سرمایه گذاري هاي خارجي و بهره گرفتن از ظرفیت صادرات غیرنفتي تا حدود 
زیادي محق شـده اسـت ، اما توانسـته اند در  توسـعه گردشـگري نیزگام هاي مهم و ارزشمندي 

بردارند.
سـاخت پایانه هاي پیشـرفته فرودگاهي و بندرگاهي وفراهم کردن بسـترهاي الزم براي توسـعه 
گردشـگري حال ، توریسم سامت و اکوتوریسم در جزیره کیش و هندورابي و احیا واستفاده بهینه 
از آثار و ابنیه های تاریخی و زیبائي هاي طبیعي سـایر مناطق آزاد کشـورهمانند ارس ، اروند ، انزلي 
، ماکو ، چابهار و قشـم و توسـعه خطوط حمل  نقل ریلي در مناطق مرزي در جهت جذب گردشـگر 
از جمله اقداماتي اسـت که در سـال گذشـته رونق گردشـگري را در مناطق آزاد کشـور سرعت 

بخشیده است.
در این میان برگزاري نمایشـگاه هاي مهم بین المللي در داخل و مشـارکت فعال در نمایشـگاههاي 
مطرح بین المللي خارج از کشـور فعالیت هاي هدفمندي اسـت که با فراهم آوردن امکان معرفي 
فرصت هاي سرمایه گذاري و جاذبه هاي گردشگري در روند توسعه مناطق آزاد کشورموثر بوده 

است. 
ادامه این روند و نگاه ویژه به مبحث گردشگري در مناطق آزاد و ویژه اقتصادي همگام با گسترده 
تر شدن دامنه فعالیت هاي عمراني و زیربنایي و افزایش سطح تعامات بین المللي مي تواند عاوه 
بر رونق گردشـگري در این مناطق  حرکت در مسیر جذب سـرمایه گذاري هاي خارجي را تسهیل 

کرده و در نهایت مناطق آزاد کشوررا در نیل به اهداف پیش رو یاري رساند. 

زیر نظر: مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش
 
سر دبیر: مریم نیاکان

گرافیست و صفحه آرا: ماشیا حقی - زهرا خیری

عکس: حسین تهوری
 
همکاران این شماره:  علی اکبر سلیمی -زهرا عدالت

 صنم داداش زاده- مونا حسینی- فرزانه معماری   

با تشکر از: روابط عمومی و امور بین الملل دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد کشور

دفتر مرکزی: جزیره کیش - خیابان سنائی - سازمان منطقه آزاد کیش
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جزیره کیش ب��ا بیش از 50هتل و مرکز 
اقامتی فعال و حدود 13 هزار تخت است 
 جزیره کیش س��االنه پذی��رای 4 میلیون 
گردش��گر داخل��ی و یک میلی��ون و 500 

هزار گردشگر خارجی خواهد بود.
برای ج��ذب این میزان گردش��گر ، باید 
زیرس��اختهای مناسب از جمله آب ، برق 
،اینترنت ، توس��عه حم��ل و نقل هوایی و 
دریایی و مراکز اقامتی مورد نیاز ساخته 

ش��ود که در این صورت جزیره کیش به 
200 هت��ل و مرک��ز اقامتی نی��از خواهد 

داشت.
در طول س��ال ح��دود هزار ب��اب منزل 
مس��کونی به صورت ش��بانه اج��اره داده 
می ش��ود که این تعداد در ایام نوروز به 
دو هزار باب منزل مسکونی می رسد و 
برخی از س��اکنان در ایام نوروز خانواده 
خود را به سرزمین اصلی می فرستند و 

آبه��ای زالل و ش��فاف اط��راف جزیره، 
س��واحل مرجان��ی، وج��ود جاذب��ه های 
گردش��گری و طبیعی و شرایط مساعد 
آب و هوای��ی در ش��ش م��اه از س��ال 
موجب شده که گردشگران بسیاری به 
این جزیره بیایند ، وجود جش��نواره ها و 
نمایش��گاه ها از جمله جشنواره تابستانی 
در جذب گردش��گر موفق بوده اند اما 
در برخ��ی از ماههای س��ال مثل خرداد 
به عل��ت فرا رس��یدن فص��ل امتحانات 

م��دارس و مهرم��اه ب��ه عل��ت آغ��از 
مدارس ، گردش��گران کمتری به کیش 

می آیند.
در ایام نوروز که گردش��گران بیشتری 
به کیش می آیند س��ازمان منطقه آزاد 
کی��ش با ایج��اد مجتمع ه��ای مختلف و 
نصب چندین هزار تخته چادر مسافرتی 
امکان��ات  ک��ردن  فراه��م  همچنی��ن  و 
مناس��ب ، ش��رایطی را فراهم کرده که 
اقش��ار پایی��ن جامعه نیز بتوانن��د به این 

جزیره سفر کنند.
هتل��داران کی��ش معتقدن��د: اگ��ر زیر 
ب��رق،   ، آب  نظی��ر  الزم  س��اختهای 
اینترنت،بانکه��ا و بیمه،توس��عه بن��در و 
ف��رودگاه، و بازبین��ی قوانین و مقررات 
مناطق آزاد فراهم ش��ود ش��اهد رشد 
و توسعه گردشگری و رشد همه جانبه 

کیش خواهیم بود.

منزل مس��کونی خود را به صورت شبانه 
)هرش��ب بین 200 تا 500 هزار تومان ( 

اجاره می دهند.
بیش��تر افرادی که به دبی سفر می کنند 
از اقش��ار مرفه جامعه هس��تند و آزادی 
هایی فراتر از شرع و عرف جامعه ما می 
خواهند و منطقه دبی با فراهم کردن این 
ش��رایط توانسته بس��یاری از گردشگران 

ایرانی را جذب کند.
قبل از نوس��انات نرخ ارز هزینه س��فر و 
اقام��ت در دبی بس��یار ارزانت��ر از کیش 
ب��ود زیرا این امیر نش��ین در جش��نواره 
ها و ایام نوروز که پذیرای گردش��گران 
بیشتری است نرخ کاال و خدمات خود را 
ارزانت��ر می کند در حال��ی که در جزیره 
کیش نرخ کاال و خدم��ات در ایام نوروز 

به مراتب گرانتر از بقیه ایام سال است. 
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برگزاري هشتمین نمایشگاه بین المللی گردشگری، هتلداری و صنایع وابسته در کیش

هشتمین نمایشگاه بین المللی گردشگری، 
هتل��داری و صنای��ع وابس��ته و دومی��ن 
نمایش��گاه بین المللی صنایع دس��تی روز 

پنجم اسفند در کیش گشایش یافت. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی و امور 
بین الملل س��ازمان منطق��ه آزاد کیش، 
این دو نمایش��گاه با حض��ور بیش از 90 
ش��رکت داخل��ی و 11 ش��رکت خارجی  
در محل سالن نمایشگاههای بین المللی 
کیش و در  فضای��ی بالغ بر 9 هزار متر 

مربع برگزار شد. 
در ای��ن نمایش��گاه فع��االن 
صنعت گردشگری از ایران 
و کشورهای مالزی، ترکیه 
و کرواسی دس��تاوردها و 
ظرفی��ت های خ��ود را در 
زمین��ه ه��ای گردش��گری 
و  هتل��داری  الکترونی��ک، 
خط��وط  وابس��ته،  صنای��ع 
و  تجهی��زات  هواپیمای��ی، 
ل��وازم س��فر، جاذب��ه ها و 
رویداده��ای گردش��گری، 

مناط��ق آزاد، اکوتوریس��م، گردش��گری 
س��امت، مبلمان و دکوراسیون هتل ها، 
موسس��ات مالی و اعتباری و بانک ها در 

معرض دید عاقه مندان قرار دادند. 
قرع��ه کش��ی س��فرهای رای��گان داخلی 
و خارج��ی و ارائ��ه بلیط جش��نواره های 
جانبی و جنگ های ش��بانه ک��ه همزمان 
ب��ا این نمایش��گاه درکیش برگزار  ش��د، 
از جمل��ه برنام��ه های پیش بینی ش��ده 
برای بازدیدکنندگان هشتمین نمایشگاه 
گردش��گری، هتلداری و صنایع وابس��ته 

بود. 
در دومین نمایش��گاه بی��ن المللی صنایع 
دس��تی کیش نیز 150 ش��رکت و غرفه 
ی��ک ش��رکت  و  اس��تان کش��ور  از 31 
تولید صنایع دس��تی از کش��ور قزاقستان 

دستاوردهای خود را ارائه کردند. 
همچنین در این نمایشگاه 38 هنرمند و 
صنعتگر صنایع دستی از جزیره کیش در 
24 غرفه تولی��دات و محصوالت خود را 

به نمایش گذاشتند. 
هشتمین نمایشگاه بین المللی گردشگری، 
هتل��داری و صنایع وابس��ته 
بین  نمایش��گاه  و دومی��ن 
الملل��ی صنای��ع دس��تی تا 
هش��تم اس��فند در کی��ش 
ادامه داش��ت و با استقبال 
بس��یار خ��وب س��اکنان و 
گردشگران و فعاالن حوزه 

گردشگري همراه بود.

نخستین خودروي برقي کشور درجزیره کیش رونمایي شد

پی��رو تاکید مدیرعامل س��ازمان منطقه 
آزاد کیش دربهره گیري از خودروهاي 
پ��اك، درمراس��مي درجزی��ره کیش از 
نخستین خودروي برقي کشور رونمایي 

شد.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ي واموربین 
کی��ش،  آزاد  منطق��ه  س��ازمان  المل��ل 
رونمایی از از نخس��تین خودروي برقي 
وارداتي کش��وردرجزیره کیش با حضور 
مشاور عالي و جمعي از معاونان ومدیران 

سازمان انجام شد.
این خودرو که بدون هیچ گونه آالیندگي 
زیس��ت محیطي وب��ا ب��رق کار مي کند 
محص��ول یک��ي از کمپان��ي ه��اي معتبر 
خودروس��ازي جهان اس��ت و درراستاي 
حفظ محیط زیس��ت پاك وسالم منطقه 
توس��ط بخ��ش خصوص��ي، وارد جزیره 

کیش شد.
رسول کش��ت پور درمراسم رونمایي از 
این خودرو با اش��اره به مشکات زیست 
محیطي وآلودگي هاي صوتي ناش��ي از 
خودروهاي فسیلي گفت: آلودگي یکي از 
معضات دنیاي امروز وشهرهاي بزرگ 

کشورماست.
وي با بیان اینکه درکش��ورما 13 میلیون 

خودرو وجود دارد افزود: میزان سرانه 
خودرو در جهان ب��راي هریک ونیم نفر 
یک خودرو و درکشورما براي هر6 نفر 
یک خودرو اس��ت اما از نظ��ر آالیندگي 
محی��ط زیس��ت کش��ورما درش��رایطي 

نامناسبي بسر مي برد.
مشاور عالي مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش با اشاره به چشم انداز توسعه 
کیش برمبن��اي حفظ و پای��داري محیط 
زیس��ت، تعداد خودروهاي جزیره کیش 
را 12 ه��زار خودرو اعام ک��رد وگفت: 
دردوده��ه گذش��ته 6 ه��زار خ��ودرو 
درکی��ش ازرده خارج ش��ده اند ومیزان 
سرانه خودرو در جزیره کیش 3/2 است 

که به آمارهاي جهاني نزدیک است.
وي افزود: با توجه به تاکید دکترمونسان 
در بهره ب��رداري از انرژي هاي پاك، به 
منظور حفظ محیط زیست جزیره کیش، 
رش��د روز افزون جمعی��ت و به تبع آن 
افزای��ش خودرو درای��ن جزیره، درنظر 
داریم در راس��تاي تحقق اه��داف تعیین 
شده درافق طرح جامع چشم انداز 1404 
جزیره کی��ش،  25 درص��د خودروهاي 
بنزین��ي ب��ه خودروهاي باس��وخت پاك 

تبدیل شوند.

وي تاکی��د ک��رد: اس��تفاده از خودروها 
وتجهی��زات  غیرآالین��ده از سیاس��تهاي 
قطعي سازمان منطقه آزاد کیش است و 
امروز پس از گذشت 4 ماه از برگزاري 
اولین جلسه درخصوص بهره برداري از 
خودروهاي پاك، ش��اهد ورود رس��مي 
اولین خودروي برقي به کشور درجزیره 

کیش هستیم.
مش��اورعالي مدیرعامل س��ازمان گفت: 
اس��تفاده از منابع انرژي خورش��یدي به 
عنوان منبعي پ��اك، ارزان، بي پایان، امن، 
بي خطرودردسترس براي همگان الزمه 
پایداري محیط زیست است ومي توانیم 
با بهره گیري از این نعمت الهي به عنوان 
منبع مهم تامین انرژي الکتریس��ته براي 

خودروهاي برقي استفاده کنیم.
رس��ول کش��ت پور افزود: جزیره کیش 
به عن��وان اولین منطق��ه آزاد و دروازه 
ورودي کش��ورهمواره پیش��رو والگوي 
اس��تفاده از ط��رح هاي نوی��ن وکارآمد 
اس��ت و در بخش انرژي ه��اي پاك نیز 
امیدواری��م با هم��کاري بخش خصوصي 
الگوي س��ایر مناطق و ش��هرهاي کشور 

باشیم. 
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ش��ها پور هنرمند پیشکس��وت مجسمه برگزاری نخستین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی کیش با حضور 35هنرمند داخلی و خارجی
س��ازي کش��ورمان نیز در این مراسم با 
تاکید بر اینکه برگزاري این س��مپوزیوم 
موجب دلگرمي اهالي هنر اس��ت گفت: 
امروزه در جهان از برگزاري سمپوزیوم 
هاي بین المللي و جشنواره هاي هنري به 
عنوان راهکار مناس��بي در توسعه صنعت 

گردشگري بهره مي برند.
وي اف��زود حمایت از برگزاري مس��تمر 
ای��ن برنامه ها زمینه جذب گردش��گران 
فراواني را به ای��ن جزیره زیباي مرجاني 
فراهم کرده و فرصت ارزشمندي براي 

معرفي جاذبه هاي گردشگري کشورمان 
و فرهنگ و هنر غني ایران اسامي است.  
 این سمپوزیوم به مدت بیست وسه روز 
در جزیره کیش ادامه داش��ت و در پایان 
السیو رانالدی از ایتالیا  به مقام اول رسید 
و جای��زه هف��ت ه��زار دالری و تندیس 

سمپوزیوم به وی اهدا شد. 
جایزه دوم ش��امل تندی��س و مبلغ 5 هزار 
دالر به ش��هریار رضایی از ایران اعطا شد و 
جایزه س��وم نیز شامل 3 هزار و 500  دالر 
به طور مساوی به ویکتور کوپاچ  از  باروس 

و ماریو لوپز از پرتغال تعلق گرفت.

کیفیت خ��وب آث��ار هنرمن��دان از نظر 
طراح��ی و اج��را، هی��أت داوران را برآن 
داشت که عاوه بربرگزیدگان، سه برنده 
پتر پتروف از بلغارستان هدایت صحرایی 
و محم��د رضا ی��زدی از ای��ران به عنوان 
سه هنرمند شایسته تقدیر معرفی شوند 
ول��وح تقدیر این س��مپوزیوم را دریافت 

کنند.
آث��ار زیباي ای��ن هنرمندان ه��م اکنون 
در محوطه پارك س��احلي کلبه هور در 
معرض دید ساکنان و گردشگران قرار 

دارد.

نخستین سمپوزیوم بین المللی مجسمه 
سازی کیش، با حضور بیش از 35هنرمند 
داخل��ی و خارج��ی  ب��ا ه��دف خل��ق اثار 
برجسته هنري درجزیره کیش و فراهم 
ش��دن  زمینه  تب��ادل هنر و اندیش��ه و 
افزای��ش تعامل میان هنرمندان داخلي و 

خارجي در ساحل کلبه هور برگزار شد.
به گ��زارش روابط عموم��ی و امور بین 
المل��ل س��ازمان منطق��ه آزاد کیش، در 
نخستین سمپوزیوم بین المللی مجسمه 
س��ازی کی��ش 12 هنرمن��د خارج��ی از 
کش��ورهاي آمری��کا، المان، مجارس��تان، 
ایتالیا، سروس��تان، باروس، گرجستان و 
بلغارس��تان و 5 هنرمن��د داخلی حضور 
داش��تند که به همراه 17 هنرمند ایراني 

به عنوان دس��تیار، آثار زیبایي را بر روي 
سنگ هاي تراورتن خلق کردند.

تاکید دکتر مونسان براي بهره گیري از 
آثار فاخ��ر هنري در زیبا س��ازي فضاي 
شهري و اس��تفاده از نظرات هنرمندان 
مج��رب در حوزه هاي مختل��ف، انگیزه 

اصلي برگزاري این سمپوزیوم بود.
در مراس��م آغ��از بکار این س��مپوزیوم، 
بهب��ود به��ي زادي مدیرعامل ش��رکت 
سرمایه گذاری و توس��عه کیش با اعام 
اینک��ه از این پس هر س��اله جزیره کیش 
میزبان برگزاري سمپوزیوم بین المللي 
مجس��مه س��ازي خواهد بود افزود: در 
س��الي که مزین به نام اقتصاد و فرهنگ 
ب��ا عزم مل��ي و مدیریت جهادي اس��ت 

برگ��زاري ای��ن س��مپوزیوم ب��ا حضور 
مجرب ترین هنرمندان مجس��مه س��از 
بین المللي گامي مه��م در عرصه ارتقاء 
هنر و تثبیت جایگاه کشورمان در جوامع 

هنري بین المللي است.
موسوي دبیر نخستین س��مپوزیوم بین 
المللی مجسمه سازی کیش نیز با اشاره به 
مراحل دشوار  انتخاب شرکت کنندگان 
اصل��ي از میان  32 هنرمند خارجي و 77 
هنرمند داخلي داوطلب گفت: با  انتخاب 
برجسته ترین مجسمه سازان بین المللي 
تاش کرده ایم تا س��مپوزیوم از س��طح 

باالیي برخوردار باشد.
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پنج میلیارد و 181 میلیون دالر در منطقه ویژه خلیج فارس سرمایه گذاری شده استبهره برداری از دهکده لجستیکی منطقه آزاد ماکو تا دو سال آینده

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع 
معدن��ی و فلزی خلیج ف��ارس گفت: پنج 
میلی��اردو 181میلی��ون دالر در زمین��ه 
ایج��اد صنای��ع انرژی ب��ر، در این منطقه 
)غرب شهر بندرعباس( سرمایه گذاری 
شده است. مس��عود هندیان اظهار کرد: 
س��ه میلیارد و 281 میلی��ون دالر از این 
مبلغ جذب و ب��ه مرحله بهره برداری و 

اجرا رسیده است.
وی اف��زود : یک میلی��ارد و 900 میلیون 
دالر نی��ز در زمینه واحده��ای صنعتی و 
معدنی، پتروشیمی و زنجیره های صنایع 
باال و پایین دس��تی ان��رژی بر در مرحله 

ساخت یا نصب تجهیزات است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع 
معدنی و فلزی خلی��ج فارس از تعدادی 
طرح های سرمایه گذاری آماده شروع 
عملی��ات اجرایی به ارزش س��ه میلیاردو 
700میلیون دالر بعنوان بخش��ی دیگر از 

فعالیت های در دست انجام نام برد.
مدی��ر عام��ل منطق��ه وی��ژه اقتصادی 
صنای��ع معدن��ی و فل��زی خلی��ج فارس 
می��زان س��رمایه گ��ذاری جذب ش��ده 
در ای��ن منطق��ه را ط��ی یک ده��ه اخیر 
هش��ت میلیارد و900میلی��ون دالر ذکر 

و ابرازداش��ت: مذاکرات متعددی نیز با 
سرمایه گذاران برای اجرای چند پروژه 
به ارزش دو میلی��ارد دالر درحال انجام 
اس��ت که چن��د م��ورد آن وارد مرحله 

انعقاد قرارداد شده اند.
وی یادآورش��د:  وج��ود زیرس��اختهای 
مناس��ب و امکان��ات بالق��وه راهب��ردی 
موجب ش��ده تا منطقه وی��ژه اقتصادی 
خلیج فارس بعنوان مهم ترین بستر برای 
س��رمایه گذاری در زمینه صنایع انرژی 
بر مطرح ش��ود طوریک��ه تاکنون تعداد 
زی��ادی از س��فرا، کارداران اقتص��ادی و 
همچنین اکی��پ های اقتصادی اعزامی از 
کش��ورهای مختلف از آن بازدید کرده 

اند.
این مقام مس��وول ابراز داش��ت: در این 
س��فرها و بازدیدها، مقدم��ات همکاری 
های اقتصادی، بازرگانی و صنعتی فراهم 
شده طوریکه تعدادی از سرمایه گذاران 
خارجی راغب به سرمایه گذاری در این 

منطقه شده اند.
هندیان از اس��کله های اختصاصی منطقه 
ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج 
فارس با طول 655 متر و آبخور 14 متر 
بعنوان تنها اس��کله تمام مکانیزه مجهز به 

نوار نقال��ه تخلیه و بارگیری 
ب��ه ط��ول 32کیلومت��ر در 
مناطق ساحلی کشورنام برد 
و گفت: کشتی ها با ظرفیت 
100 ه��زار ت��ن درآن پهلو 

می گیرند.
وی از واحده��ای تصفی��ه و 
آب شیرین کن، سه نیروگاه 
تولی��د ب��رق، راه آهن، لوله 
ب��ا  مج��اورت  گاز،  کش��ی 
نی��روگاه و پاالیش��گاه نف��ت 
بندرعباس و مجتمع بندری 
ش��هید رجایی بعن��وان دیگر 
مزیت ه��ای منطق��ه ویژه 
اقتص��ادی صنای��ع معدنی و 

فلزی خلیج فارس نام برد.
در اطاع��ات منتش��ر ش��ده، ه��دف از 
ایج��اد مناط��ق آزاد و وی��ژه اقتصادی و 
تجاری جذب س��رمایه گذاری، پشتیبانی 
از فعالیته��ای اقتص��ادی، انتق��ال فنآوری، 
صادرات غیر نفتی، ایجاد اش��تغال مولد، 
م��درن  فن��آوری  توس��عه  و  افزای��ش 
در ح��وزه تولید، ب��اال ب��ردن مهارتهای 
مدیریت��ی، ارتق��اء کیفی��ت تولی��دات و 
تقوی��ت مزیت ه��ای رقابت��ی و افزایش 

توان صادراتی ذکر شده است.
درای��ن گفتگو از ایجاد چه��ار واحد تولید 
کنن��ده ف��والد ب��ا ظرفی��ت پن��ج و نیم 
میلی��ون تن و صنای��ع آلومینیوم با تولید 
240هزارت��ن ش��مش در س��ال بعن��وان 

صنایع انرژی این منطقه یاد شده است.
طبق برنامه های اعام شده میزان تولید 
فوالد درهرمزگان ب��ا محوریت منطقه 
وی��ژه اقتص��ادی صنایع معدن��ی و فلزی 
خلیج فارس در سالهای آینده به بیش از 

10 میلیون تن افزایش می یابد.
منطق��ه ویژه اقتص��ادی صنای��ع معدنی 
و فل��زی خلیج ف��ارس در 13کیلومتری 

غرب شهر بندرعباس قرار دارد.

انزل��ی  آزاد  منطق��ه  عام��ل  مدی��ر 
پیشنهادتشکیل شورای همکاریهای مناطق 
آزاد انزلی را در جلس��ه ش��ورای اداری 
که ب��ا حضور مع��اون اول رییس جمهور 

برگزار شد، ارائه داد. 
به گ��زارش خبرنگار مهر، رضا مس��رور 
رئی��س هی��أت مدی��ره و مدی��ر عامل 
س��ازمان منطق��ه آزاد انزلی در جلس��ه 
ش��ورای اداری استان گیان که با حضور 
اول رئی��س  دکت��ر جهانگی��ری مع��اون 
جمه��ور، وزرای صنعت، معدن و تجارت 
و نی��رو، رئیس س��ازمان حفاظت محیط 
زیس��ت و استاندار گیان تش��کیل شد با 
ارائه پیشنهاد تشکیل شورای همکاریهای 
مناط��ق آزاد دری��ای خزر، اظه��ار کرد: 
با تش��کیل این ش��ورا می ت��وان از طریق 
اجرای تجارت ترجیحی به صورت پایلوت 
در سطح مناطق آزاد کشورهاي حاشیه 
دریاي خزر، زمینه توسعه روابط تجاری 

را مهیا کرد.
وی با اش��اره به پیش��نهاد رئیس جمهور 
کش��ور قزاقستان مبنی بر تشکیل منطقه 
روس��ای  اج��اس  در  مش��ترك،  آزاد 
جمهوری کشورهای ساحلی دریای خزر 
که در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان 

برگ��زار ش��د، اف��زود: اجرای ای��ن ایده 
به دلیل ع��دم وجود م��رز زمیني میان 
کش��ورهای حاش��یه دریای خ��زر امری 

بسیار دشوار است.
مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد انزلی 
با تش��کر از حمایت ه��ای رییس جمهور 
و دولت تدبیر و امید از توس��عه منطقه 
آزاد انزل��ی به ویژه مصوبه ارزش��مند 
افزای��ش  خص��وص  در  دول��ت  هی��ات 
محدوده این منطقه اضافه کرد: با توجه 
ب��ه حجم ب��االی مب��ادالت تج��اری ایران 
وچین،به دنبال تس��ریع و تسهیل تجارت 
کاال بین دو کش��ور از طریق مسیر چین، 

اکتائو  قزاقستان و انزلی است، 
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کاالی 
چینی از طریق بندر دالیان، شانگهای وارد 
بن��در رجایی می ش��ود، اف��زود: اگر این 
مس��یر به کریدورچین، اوکت��ای و بندر 
انزلی تغییر کند در کاهش هزینه بس��یار 

موثر خواهد بود.
مس��رور با بی��ان اینک��ه در ح��ال حاضر 
مبادالت تجاری اروپا با آسیای شرقی از 
طریق دریای س��رخ و کانال سوئز انجام 
می گی��رد، گفت: ما م��ی توانیم به جای 
ای��ن مس��یر ازکریدور ش��مال به جنوب 

که از گیان می گذرد استفاده کنیم. این 
کریدور 5 برابر نزدیک تر است و گیان 
م��ی تواند در عرصه اقتصادی تاثیرگذار 

باشد.
وی افزود:این مس��یر می تواند از طریق 
دریافت عوارض ترانزیتی درآمد ارزی 
کش��ور را س��الیانه 3ت��ا4 میلی��ارد دالر 

افزایش دهد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با 
اش��اره به احداث مجتمع بندری کاسپین 
ک��ه حلق��ه تکمیل کنن��ده زیرس��اختهای 
ترانزیتی شمال کشور در جهت فعالسازی 
کریدوره��ای بی��ن الملل��ی مذکور می 
باشد افزود: اتصال استان گیان و منطقه 
آزاد انزلی از طریق مسیر ریلی قزوین- 
رشت- انزلی به دیگر زیرساخت حمل و 
نقلی کش��ور و افزایش ظرفیت ریلی در 
عرصه گس��ترش مراودات تجاری ایران 
با کشورهای حوزه خزر بسیار با اهمیت 
اس��ت، چراکه آذربایجان،ترکمنس��تان و 
قزاقس��تان نیز در حال توس��عه ظرفیت 
بن��ادر و زیرس��اخت ه��ای حم��ل نقل و 

ترانزیت خود هستند.

شورای همکاریهای مناطق آزاد دریای خزر تشکیل شود.
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ایجاد منطقه آزاد بوشهر منطقه آزاد اردبیل استان را در مسیر توسعه قرار می دهد 

خدابخش، اس��تاندار اردبیل با اش��اره به 
تصوی��ب منطقه آزاد صنعت��ی، تجاری و 
گردش��گری اس��تان اردبیل در ش��ورای 
مناط��ق آزاد گفت: راه ان��دازی منطقه 
آزاد اردبیل اس��تان را در مس��یر توسعه 

قرار می دهد.
به گ��زارش خبرنگار باش��گاه خبرنگاران 
اردبیل؛ این اس��تان ب��ا دارا بودن بیش از 
360 کیلومت��ر مرز مش��ترك با کش��ور 
همس��ایه در بی��ن اس��تان ه��ای کش��ور 
ب��ا  طوالن��ی تری��ن م��رز مش��ترك را 
جمه��وری آذربایج��ان دارد و هم��واره 
از سوی مس��ئوالن و نمایندگان استان و 
حتی مس��ئوالن کشوری نیز بر اهمیت و 
اس��تثنایی بودن این موقعیت تأکید شده 

است.
موقعیت��ی که با توج��ه به اقتص��اد دائمًا 
رو به رش��د کش��ور همس��ایه و فرصت 
ه��ای تج��اری بک��ر و بی نظی��ر موجود 
برای اس��تان اردبیل در امر ایجاد ارتباط 
تج��اری دوس��ویه و مبتنی ب��ر قواعد و 
استانداردهای تجارت آسان با این کشور 
هم زبان و واقع در حوزه فرهنگی ایران، 
افقی روشن از فرصت های طایی رشد 

و توس��عه اقتصادی را در صورت نیل به 
اهداف؛ برای این اس��تان و عموم ساکنان 

آن ترسیم نموده است.
اس��تان اردبی��ل به دلیل برخ��ورداری از 
ف��رودگاه، گمرك بین المللی، ظرفیت ها 
و توانمندی های گردش��گری، کشاورزی 
قابلیت های مختلفی برای تبدیل ش��دن 
به منطقه آزاد را داش��ت که این امر در 
ش��ورای مناطق آزاد کش��ور به تصویب 

رسید. 
ب��ه گفت��ه اس��تاندار اردبیل   ب��ا تصویب 
منطقه آزاد،  روند س��رمایه گذاری در 
اردبی��ل افزایش می یابد و پتانس��یل ها 
و ظرفیت ه��ای اس��تان در عرصه های 

مختلف احیا می شود. 
پیر موذن نماینده مردم شهرستان های 
اردبیل، نیر، نمین و س��رعین در مجلس 
ش��ورای اس��امی گفت: با توجه به ایجاد 
منطقه آزاد به صورت مستقل در استان 
اردبی��ل، مح��دوده ای��ن منطق��ه نیز به 

صورت مجدد تعیین می شود.
قرارگی��ری منطق��ه آزاد در مح��دوده 
استان سبب می شود تا عاوه بر سهولت 
تردد و مس��افرت ها از طریق فرودگاه، 

حمل و نق��ل بار نیز با توج��ه به اهمیت 
م��راودات تج��اری در این مح��دوده با 
وج��ود ف��رودگاه و گمرك با س��هولت 
بیشتری انجام ش��ده و سبب توسعه این 

منطقه شود.
پیرموذن افزود: با تدبیر دولت یازدهم 
و ب��ا تصویب منطقه آزاد تجاری اردبیل 
و اتصال آن به دیگر مناطق آزاد تجاری 
کش��ور که از خواس��ته های به حق مردم 
استان اردبیل بوده و لیاقت و برازندگی  
آن را ه��م دارند، دول��ت با تصویب این 
منطقه سنگ تمام گذاشت، که امیدواریم 

زمینه تحقق آن فراهم آید.
اردبی��ل ب��ه لحاظ همس��ایگی با کش��ور 
آذربایج��ان و ترکیه که ش��اهراه ورود 
به کش��ورهای آسیایی و اروپایی هستند، 
می توان��د با ج��ذب س��رمایه گذاران و 
ش��رکت های بزرگ، زمینه ایجاد اشتغال 
واقعی برای لش��گر جوانان بیکار و جویای 
ش��غل را ب��ه وجود آورد ک��ه با تصویب 
منطق��ه آزاد اردبی��ل، ب��ی ش��ک تحول 
عظیمی در حوزه اقتصادی و اشتغالزایی 

منطقه به وجود می آید.

دبیر ش��ورای عالی مناط��ق آزاد و ویژه 
اقتص��ادی از بررس��ی و تهیه الیحه ایجاد 
منطق��ه آزاد بوش��هر خب��ر داد و گفت: 
بوشهر پیش از مناطق آزاد قشم و چابهار 
برای تاس��یس منطقه آزاد مطرح بوده، 

اما عقب افتاده است.
به گزارش تابناك، اکبر ترکان در مصاحبه 
با رادیو اقتصاد اعام کرد: الیحه تاسیس 

منطق��ه آزاد بوش��هر 
در دست تهیه است و 
امیدواریم تا پایان سال 
تقدیم مجلس شورای 

اسامی شود.
وی اف��زود  در هم��ه 
مناط��ق  دنی��ا  ج��ای 
و  دریاه��ا  س��احلی 
محیط های آبی کانون 
سکونت جمعیت است 
ای��ن  ای��ران  در  ام��ا 
نمی  دی��ده  رویک��رد 
ش��ود و ما باید به این 

سمت حرکت کنیم.
ترکان گفت : سواحل بوش��هر باید برای 
ح��دود 500 هزار نف��ر جمعیت فرصت 
اقتص��ادی ایجاد کند که البته جمعیت آن 

هم اکنون کمتر است.
وی افزود: باید شهرهای پرجمعیت را در 
حاش��یه سواحل ایجاد کنیم و اقتصاد دریا 
محور، توسعه یابد و برای تحقق آن باید 

زیرساخت ها و زیربناها فراهم شود.
ت��رکان اف��زود : ظرفی��ت منطق��ه آزاد 
بوش��هر تا 20 میلیون تن عملیات کاالیی 
در س��ال قابل پیش بینی است و باید راه 
آهن ش��یراز به این منطقه وصل شود تا 
رونق ترانزیت داخل��ی و بین المللی آن 

افزایش یابد.
وی گف��ت: اتص��ال راه آه��ن اصفه��ان - 
این  ش��یراز می تواند 
منطقه را از بن بست 
خارج کن��د و  از همه 
کارآفرین��ان و فعاالن 
اقتص��ادی و  همچنین 
سرمایه گذاران داخلی 
و خارج��ی دعوت می 
کنیم ب��ا همکاری های 
خود در این منطقه به 
رشد و توسعه اقتصاد 

ملی هم کمک کنند.
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»میهمان کاشانه« جای هتل را در روستاهای مناطق آزاد می گیردبهره برداری از دهکده لجستیکی منطقه آزاد ماکو تا دو سال آینده

مناط��ق آزاد کش��ور  500 روس��تا در 
وج��ود دارد ک��ه ب��ه منظ��ور توس��عه 
گردش��گری در آنه��ا ط��رح »میهم��ان 
کاش��انه« که تلفیقی از بومگردی و خانه 
کاشانه محسوب می ش��ود برای اقامت 

گردشگران در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگ��زاری میراث فرهنگی 

ای��ران   - گردش��گری   –
آزاد  منطق��ه   7 دارای 
و وی��ژه اقتصادی اس��ت 
که هری��ک از آنها دارای 
روس��تاهای گردش��گری 
چنانکه درمنطقه  هستند. 
روس��تا   13 ارس  آزاد 
ماک��و  آزاد  منطق��ه  و 
277 روس��تا وجود دارد. 
اروند 107،  همچنین در 
در مح��دوده چابهار یک 
 30 انزل��ی  در  روس��تا، 
روس��تا، در قش��م 85 و 
در کی��ش و هندورابی 3 

روستا وجود دارد.
 ،CHN گ��زارش  ب��ه   
»حجت االسام محمدعلی 
فرهنگ��ی  مع��اون  زم« 
اجتماع��ی و گردش��گری 
مناط��ق آزاد کش��ور در 
امضای  نشس��ت  حاش��یه 
تفاهمنامه مش��ترك بین 
بنی��اد  و  آزاد  مناط��ق 
اس��امی  انقاب  مس��کن 
ک��ه در س��الن اجتماعات 
مناطق  شورای هماهنگی 
ب��ه  ش��د  برگ��زار  آزاد 
»پیش  گف��ت:  خبرنگاران 
بین��ی م��ا این اس��ت که 

همه این 500 روستا قابلیت گردشگری 
دارند. بسیاری از این روستاهای مستعد 
گردش��گری در اروند و ماکو هس��تند. 
انزلی و قشم هم که قابلیت گردشگری 
زیادی دارند و ما باید امکان کار کردن 

در این روستاها را فراهم کنیم.«
 او درخصوص چگونگی گردش��گر پذیر 
کردن این روس��تا ادامه داد: »خانه های 
موجود در روس��تا را بهسازی می کنیم. 
البته در کنار این مهم بهس��ازی جاده ها، 

تامی��ن آب و ب��رق و اماک��ن مذهب��ی، 
مس��جد حس��ینیه، کتابخان��ه ه��ا نیز در 
دستور کار اس��ت. اما موضوع آموزش 
جزو کارهای مهمی اس��ت که در قش��م 
آغ��از کرده ایم. یک��ی از این آموزش ها 

در زمینه غذاست.«
 به گفت��ه مع��اون فرهنگ��ی اجتماعی و 

گردش��گری مناطق آزاد کشور، اقامت 
گردش��گران در روستاهای مناطق آزاد 
در طرحی به نام »میهمان کاش��انه« در 
نظر گرفته شده اس��ت. ای��ن اقامتگاه ها 
خانه هایی هس��تند ک��ه م��ردم در آنها 
س��کونت دارند ولی یک یا دو اتاق خود 
را ب��ه اقامت گردش��گران اختصاص می 
دهند. ای��ن طرح ب��ا اقامتگاهه��ای بوم 
گردی س��رزمین اصلی که روس��تاییان 
خان��ه هایی را ب��ه مرکز اقامت��ی تبدیل 

کرده اند و در اختیار گردش��گران قرار 
می دهند تفاوت دارد.

 زم با تاکید برآنکه طرح مهمان کاشانه 
تلفیقی از بومگردی و خانه کاشانه هاست 
یادآور شد: »مناطق آزاد قانون مستقل 
خ��ود را دارد و جای��ی اس��ت ک��ه تحت 
مدیریت واحد اداره می شود بناست تا 
طرحهای موفق سرزمین 
اصلی ک��ه به صورت الگو 
در کل کشور شناخته می 
ش��وند را در این مناطق 
اج��را کنی��م. در این میان 
ساخت هتل در روستاها 
و  نداری��م  نظ��ر  در  را 
می توانن��د  هت��ل داران 
بخش ه��ای  س��ایر  در 
مناط��ق آزاد اق��دام ب��ه 

سرمایه گذاری کنند.«
 او تصری��ح کرد: »حدود 
توم��ان  میلی��ارد   300
اولیه دو  ب��رآورد  اعتبار 
روس��تاهای  برای  س��اله 
منطق��ه آزاد ارون��د در 
نظر گرفته ش��ده است. 
نیمی از این اعتبار را بنیاد 
مسکن می پردازد حدود 
منطق��ه  را  درص��د   20
ازاد ارون��د پرداخت می 
کن��د و 35 درص��د باقی 
مانده نیز از س��وی ستاد 
اجرایی فرمان امام تامین 
می ش��ود. از سوی دیگر 
روس��تاییان نی��ز حاض��ر 
هس��تند کم��ک کنن��د و 
ارزان  اقامت��ی  واحدهای 
م��ا  بس��ازند.  را  قیم��ت 

هنوز وارد روستاهای دیگر نشده ایم.«
 معاون فرهنگی اجتماعی و گردش��گری 
مناطق آزاد کشور همچنین از سودهای 
4 و 5 درص��دی وام های��ی خب��ر داد که 
قرار اس��ت به روس��تاییان داده شود و 
یادآور ش��د: »به دنبال این هس��تیم که 
همین 4 درصد نیز به عنوان سوبس��ید 
توس��ط مناط��ق آزاد پرداخت ش��ود و 
روستاییان تنها اصل پول را برگردانند.«

طرح ایجاد منطقه آزاد سیستان به شورایعالی مناطق آزاد ارسال می شود 

به گزارش س��نت نیوز ب��ه نقل از ندای 
زاهدان  مهندس ‘علی اوس��ط هاشمی’ 
در نشس��ت با اعضای ش��ورای اس��امی 
ش��هر زابل گفت: هم اکنون در شورای 
توس��عه سیس��تان دو طرح مه��م ‘ایجاد 
منطقه آزاد سیس��تان و یافتن نسخه ای 
ب��رای بهبودی اوضاع ج��وی منطقه’ در 

دستور کار قرار دارد.
وی اف��زود: طرح ایجاد منطقه آزاد در 
هفته آتی به ش��ورای عالی مناطق آزاد 
ب��رای تصویب در هیات دولت ارس��ال 
می ش��ود و برای بهبود اوضاع جوی نیز 
طرح تثبیت ش��ن های روان در س��طح 

12 ه��زار هکتار در 
ای��ن  کار  دس��تور 

شورا قرار دارد.
اس��تاندار سیس��تان 
از  بلوچس��تان  و 
 60 اعتبار  تخصیص 
میلیارد ریالی برای 
تثبی��ت س��ه ه��زار 
هکتار از ش��ن های 
خبر  منطق��ه  روان 
ب��ا  اف��زود:  و  داد 
اضافه شدن 9 هزار 
هکتار دیگر مجموع 

طرح تثبیت شن های روان به 12 هزار 
هکتار می رسد.

مهندس هاش��می ب��ا بیان اینک��ه دولت 
تدبی��ر و امی��د ن��گاه بلن��د و عمیقی به 
سیستان و بلوچستان دارد، اظهار داشت: 
دول��ت در س��خت ترین ش��رایط طرح 
های بس��یار مهم��ی را برای این اس��تان 
در نظر گرفته که بس��یاری از این طرح 
ه��ا در حال انجام اس��ت و ب��ا اتمام آن 
ها اس��تان سیس��تان و بلوچستان متحول 

خواهد شد.
وی با بیان این که سیس��تان و بلوچستان 
در بخش اکتش��اف معادن قب��ًا در رتبه 

19کشوری قرار داشت،گفت: این استان 
در س��الجاری رتب��ه نخس��ت اکتش��اف 
معادن در کش��ور را بدس��ت آورده و 
س��ال آینده اس��تخراج از معدن مس و 

تیتانیوم استان آغاز خواهد شد.
نماینده عال��ی دولت بخش هاي جنوبي 
را راه نجات و توس��عه منطقه دانس��ت 
و اظهار داش��ت: طرح بزرگ راه آهن 
چابهار به بیرجند در دس��تور کار دولت 
قرار دارد و ه��م اکنون نیز راه آهن از 
س��مت چابهار در حال احداث اس��ت که 
تاکنون هزار و 200 میلیارد ریال هزینه 
ش��ده است و ش��ش هزار میلیارد ریال 
دیگر نیز تا پایان سال به 
آن تزریق خواهد شد.

وی  از سرمایه گذاران 
سیس��تانی که در دیگر 
مناط��ق و اس��تان های 
گذاری  سرمایه  کشور 
خواس��ت  ان��د  ک��رده 
توس��عه  به  برای کمک 
سیس��تان تاش کنند و 
دول��ت نیز از س��رمایه 
اس��تان  در  گ��ذاری 
هیچ محدودیتی  بدون 

استقبال خواهد کرد.

15 14

اخبار مهم مناطق آزاد جهان
سازمان منطقه آزاد کیش
خربهای داخلی

Kish Free Zone Organization
www.kish.ir



جزریه زیبای کیش  رد آستاهن نوروزروستای باغو -جزریه زیبای کیش

17 16



حضور منطقه آزاد کیش در نمایشگاه گردشگری فیتور اسپانیا 

س��ازمان منطقه آزاد 
کی��ش  ب��ا حض��ور در  
س��ی و پنجمین دوره 
بین  الملل��ی  نمایش��گاه 
F -  رردش��گری
اسپانیا،   TURE 2015
ظرفیت ه��ای کیش را 

معرفی کرد.
رواب��ط  گ��زارش  ب��ه 
واموربی��ن  عموم��ی 
الملل س��ازمان منطقه 
درس��ی  کی��ش،  آزاد 
دوره  پنجمی��ن  و 

F -  ممایش��گاه بین المللی گردش��گری 
TURE 2015  اس��پانیا ک��ه از 28 ژانویه  
مصادف با 8 بهمن به مدت 5 روز ادامه 
داش��ت، س��ازمان منطق��ه آزاد کیش با 
برپایي غرف��ه درفضایی به وس��عت 35 
مت��ر ظرفیت ه��ای جزیره کی��ش را در 
بخش هاي مختلف گردشگري و سرمایه 

گذاري معرفي کرد.
انجام مذاکره بین مسؤوالن گردشگری 
کیش با تورگردانان اس��پانیایی واروپایی، 
نویس��ان مط��رح گردش��گری  وب��اگ 
دراس��پانیا به منظور معرفی جاذبه های 
کیش درفضای مجازی و برگزار کنندگان 

تورهای اتوبوسی از جمله دستاوردهای 
حضور سازمان منطقه آزاد کیش درروز 
نخست این نمایش��گاه بود. نمایشگاه بین 
المللی گردشگری FITURE 2015 یکی 
از بزرگتری��ن ومهمترین نمایش��گاه های 
توریس��م در بازار آمریکای التین، اسپانیا، 
پرتغال، افریقا و آس��یا، هر ساله پذیرای 

بیش از 200 هزار بازدیدکننده است.
همچنین برگزاری این نمایش��گاه فضای 
تجاری مناسب برای حضور، گردهمایی 
گردش��گری،  آژانس��های  ماق��ات  و 
گردانندگان ت��ور، هتل ها، مش��اورین و 
کارشناس��ان توسعه گردش��گری و سایر 

متخصصین حرفه گردشگری 
و توریس��م جهان��ی  ب��وده و 
مکان��ی ب��رای ارائ��ه خدمات 
و محص��والت جدی��د صنعت 

گردشگری و بازاریابی است.
این نمایش��گاه در پیشرفت و 
توس��عه تجارت گردش��گری 
و  دارد  س��زایی  ب��ه  تاثی��ر 
و  کنفرانس ه��ا  برگ��زاری 
سمینارها  برای رفع مشکات 
و توسعه صنعت گردشگری از 

برنامه های جنبی آن است.
نمایش��گاه فیتور با دارا بودن 
ش��اخصه های کیفی��ت، تن��وع، تخصص و 
ن��وآوری، پل��ی ارتباط��ی بین توریس��م 

بین المللی و ملی است.
نمایش��گاه فیت��ور اس��پانیا تا ی��ک فوریه 
2015 براب��ر با 12 بهمن درمحل دائمی 

نمایشگاه ها مادرید ادامه داشت.
گفتن��ی اس��ت دراین نمایش��گاه س��فیر 
کش��ورمان در اس��پانیا ضم��ن بازدید از 
غرف��ه س��ازمان منطق��ه آزاد کیش  در 
خص��وص پیگی��ری ام��ور برای توس��عه 
گردش��گری بی��ن ای��ران و اس��پانیا قول 

همکاری داد.

 ظرفیت های کیش در ترکیه در معرض دید 70 کشور قرار گرفت

ظرفی��ت ه��ا و فرص��ت 
گ��ذاری،  ه��ای س��رمایه 
اقتص��ادی،  گردش��گری، 
فرهنگ��ی  و  عمران��ی 
جزیره کیش در نمایشگاه 
 EMIT« گردش��گری 
در  ترکی��ه   »2015
مع��رض بازیدکنندگان و 
نماین��دگان از 70 کش��ور 

جهان قرار گرفت. 
به گزارش فرینا، بیس��ت 
نمایش��گاه  دومی��ن  و 
گردش��گری ترکی��ه با نام 
»EMIT» 2015 با حضور 
ی��ک هزار وصد ش��رکت 
کننده از 70 کش��ور جهان 

در ترکیه برگزار شد.
س��ازمان منطق��ه آزاد کی��ش نی��ز ب��ا 
هم��کاری بخ��ش ه��ای مختل��ف فع��ال 
درحوزه گردش��گری ش��امل ش��رکت 
هواپیمای��ی کی��ش وپن��ج ش��رکت فعال 
تورهای گردشگری  برگزاری  درزمینه 
جزی��ره به ارائه توانمن��دی ها، ظرفیت 
ه��ا و فرص��ت های س��رمایه گ��ذاری، 
گردشگری، اقتصادی، عمرانی وفرهنگی 

جزیره مرجانی کیش پرداخت.
حضور کش��ورهای فعال دنی��ا در حوزه 
گردشگری و تعداد زیاد شرکت کننده 
ها نش��ان دهنده اعتب��ار و اهمیت باالی 

این نمایش��گاه در توس��عه گردش��گری 
در بی��ن همه فعاالن ای��ن صنعت جهانی 
اس��ت و س��ازمان منطق��ه آزاد کی��ش 
نیز ب��ا حضور فع��ال و برپای��ی غرفه از 
ای��ن فرصت ب��ه منظور رش��د ورونق 
گردش��گری کش��ورمان وجزیره کیش 

بهره برد.
در کن��ار فعالی��ت ه��ای تبلیغات��ی که با 
هدف معرفی این جزیره به گردشگران 
خارجی دراین نمایش��گاه توسط سازمان 
منطق��ه آزاد کی��ش انجام ش��د حضور 
هنرمن��د خوش��نویس از جزی��ره کیش 
کنن��دگان  مراجع��ه  اس��امی  وکتاب��ت 

خارجی که از کش��ورهای 
اروپایی،  آسیایی،  مختلف 
آفریقای وحتی آمریکایی 
بودن��د به زبان فارس��ی 
شکس��ته  زیب��ای  وخ��ط 
نس��تعلیق ونس��تعلیق ب��ه 
س��بک کالیگرافی از جمله 
بخ��ش های م��ورد توجه 

بازدید کنندگان بود.
این مراجعان با عاقمندی 
بس��یار زی��اد این دس��ت 
نوشته ها را دریافت وبه 
عن��وان یادگار از کش��ور 
ای��ران وجزیره کیش نزد 

خود نگه می داشتند.
ارائ��ه بروش��ور، کتابچ��ه 
و تش��ریح مزیت های اقتصادی منطقه 
گ��ذاران  س��رمایه  ب��رای  کی��ش  آزاد 
وگردش��گران خارج��ی از دیگر اقدامات 
غرفه سازمان منطقه آزاد کیش در این 

نمایشگاه بود.
گردش��گری  نمایش��گاه  اس��ت  گفتن��ی 
بهم��ن  دوم  از  ترکی��ه   EMIT 2015
درش��هر استانبول آغاز شد و تا 5 بهمن 

ادامه داشت.
همچنین دستیابی به جایگاه پنجم دربین 
نمایش��گاه های جهان درس��ال 2012 از 
نکات جالب توجه در برگزاری نمایشگاه 

EMIT 2015 ترکیه است. 
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12منطقه آزاد تجاری جدید در چین ایجاد می شود

دول��ت چین ب��رای گس��ترش تبادالت 
تج��اری خود با ایج��اد 12 منطقه آزاد 

تج��اری در آین��ده موافق��ت ک��رد.
به گ��زارش خبرنگار اقتص��اد بین الملل 
خبرگ��زاری ف��ارس ب��ه نقل از س��باء،  
چی��ن 12 منطق��ه آزاد تج��اری ایجاد 
از این  می کند،بنابراین گزارش،  برخی 
مناطق آزاد تجاری که مورد موافقت 
دول��ت چی��ن ق��رار گرفته اس��ت در 

تیانگ ی��ن و گوانگ دونگ چین 
ایجاد می ش��ود.

برخ��ی دیگ��ر از ای��ن مناط��ق 
س��اخت  دس��ت  در  تج��اری 
هس��تند و تا کنون اعام نشده 

اس��ت.
 2013 س��پتامبر  در  پک��ن 
برای نخس��تین ب��ار در منطقه 

ش��انگ های چی��ن ب��ا نظ��ارت دول��ت 
و کاه��ش مالی��ات گس��ترش تب��ادالت 
تج��اری ای��ن منطقه را مورد تش��ویق 

خ��ود ق��رار داد.
ب��ه گزارش رس��انه ها، از هنگام اجرای 
ب��رای  چی��ن  در  اقتص��ادی  اصاح��ات 
پی ریزی یک اقتص��اد مدرن، چین یکی 
از سریع ترین رش��دهای اقتصادی دنیا 
را داش��ته  است. این کش��ور هم اکنون 

دومی��ن  و  صادرکنن��ده  بزرگتری��ن 
واردکننده بزرگ کاال اس��ت و دومین 
اقتص��اد ب��زرگ دنی��ا ب��ر پای��ه تولید 

ناخال��ص داخل��ی را در اختی��ار دارد.
چنانچ��ه رش��د کنونی اقتص��ادی چین 
همچن��ان ادام��ه یاب��د، چی��ن از نظ��ر 
اقتصادی در حال رس��یدن ب��ه آمریکا 
یعن��ی بزرگ ترین اقتصاد جهان اس��ت 
و بای��د خ��ود را ب��رای مقابل��ه ب��ا پی 
اقتصادی  و  سیاس��ی  آمدهای 

ای��ن موض��وع آم��اده کن��د.
بی��ش از 50 درصد مردم چین 
 24 صنعتگ��ران  کش��اورزند. 
درصد و کارمندان و بازرگانان 
26 درصد نیروی کار فعال این 

کشور را تشکیل می دهند.

سفر آزمایشی خط کشتیرانی از خصب عمان به قشم 

دریان��وردی  و  بن��ادر  اداره  مدی��ر 
قش��م از انجام س��فر آزمایشی کشتی 
“صوق��ره” ب��ه عن��وان نخس��تین خط 
ت��ردد در  ب��رای  کش��تیرانی عمان��ی 

مس��یر خصب- قش��م خبر داد. 
به گزارش فرینا، س��ید باقر موسوی 

ای��ن  اع��ام  ضم��ن 
خب��ر افزود: کش��تی 
متعل��ق  “صوق��ره” 
خطوط  از  یک��ی  ب��ه 
کش��ور  کش��تیرانی 
 52 با ط��ول  عم��ان 
نف��ر   160 و  مت��ر 
در  مسافر  گنجایش 
قش��م  بهم��ن  بن��در 

پهل��و گرف��ت.
ای��ن  آبخ��ور  وی 

2متر عنوان کرد  کشتی مس��افری را 
مدی��ران  از  تع��دادی  داد:  ادام��ه  و 
 National ferry company شرکت
امکان سنجی  کش��ور عمان به منظور 
برقراری تردد مس��افری بین جزیره 
قش��م و بن��در خص��ب ب��ه بزرگترین 

جزیره ایران س��فر کرده اند.
مدیر اداره بنادر و دریانوردی قشم 
از زیرساخت های ایجاد شده و اعمال 
اس��تانداردها به منظور فراهم کردن 
پهلوگیری کش��تی های  ایمن  ش��رایط 
مس��افری بین الملل��ی در بندر بهمن 
آورد  میان  به  سخن 
و گفت: طی نشس��تی 
حضور  ب��ا  مش��ترك 
مدیران  و  معاونی��ن 
منطق��ه  س��ازمان 
آزاد قش��م، ش��رایط 
ه��ای  درخواس��ت  و 
منظور  ب��ه  طرفی��ن 
ایمن  سفرهای  انجام 
شد.  بررسی  دریایی 

به گزارش ش��بکه خبری »راش��ا تودی« 
روسیه، »آندری دنیسوف« سفیر روسیه 
در پکن، گفت: چینی ه��ا در آغاز، برای 
همکاری با اتحادیه اورآسیا تردیدهایی 
داش��تند. آن ها باید مطمئن می شدند 
که ای��ن اتحادی��ه کارای��ی الزم را دارد. 
اکنون چینی ها روز به روز به همکاری 

با اتحادیه عاقمندتر می شوند، آنها 
همزم��ان عاقمن��د دارن��د عاوه 
بر هم��کاری با کش��ورهای عضو 
اتحادیه اقتصادی اورآس��یا با این 
اتحادیه نیز به ص��ورت یکپارچه 

همکاری کنند.
وی گفت: پیشنهاد تشکیل منطقه 

و  چی��ن  می��ان  بازرگان��ی  آزاد 
اتحادیه اقتصادی اورآس��یا را چینی 

ها داده اند.

راشیا تودی نوشت: جمعیت کشورهای 
عضو اتحادی��ه اقتصادی اورآس��یا 171 

میلیون است و پیش بینی می شود.   

تولی��د ناخال��ص داخل��ی مجم��وع ای��ن 
کشورها در س��ال 2015 میادی به سه 

تریلیون دالر برسد.
این ش��بکه خبری اعام کرد: روس��یه به 
وی��ژه پ��س از تحریم های غ��رب علیه 
این کش��ور در پی بروز بحران اوکراین، 
روابط خود را با چین گسترش داد. چین 
پ��س از اتحادی��ه اروپا، دومین ش��ریک 

بازرگانی روسیه است.
با این حال، س��فیر مسکو در پکن در 
باره طرح س��اخت راه آهن تندرو 
که فاصله س��فر میان پایتخت های 
دو کش��ور را به 48 س��اعت کاهش 
دهد، گفت: ای��ن طرح فعًا فقط در 

حد  یک پیشنهاد  است.

استقبال از غرفه ایران در نمایشگاه بین المللي گردشگري برلین

    غرف��ه جمه��وري اس��امي ایران در 
 ITBگردش��گري بین المللي  نمایش��گاه 
2015  که بزرگترین واقعه گردشگري 
آلمان شناخته مي ش��ود مورد استقبال 
بازدیدکنندگان قرار گرفت.  کم نظیر 
ب��ه گ��زارش مرک��ز رواب��ط عمومي 
می��راث  س��ازمان  رس��اني  اط��اع  و 
و گردش��گري،  فرهنگي،صنایع دس��تي 
امسال کش��ورمان با 40 شرکت کننده 
از بخ��ش خصوصي ش��امل نمایندگان 
دفات��ر  ای��ران،  تورگردان��ان  جامع��ه 
خدمات مس��افرتي، کان��ون جهانگردي 
و اتومبیلران��ي، مناط��ق آزاد ای��ران و 
 ITB 2015 نمایش��گاه  در  اس��تان ها 
حضور یافته و ضمن معرفي جاذبه هاي 
ارائ��ه  ب��ه  کش��ورمان  گردش��گري 
بسته هاي مسافرتي خود پرداختند. این 
نمایش��گاه که از 13  تا 17 اسفند 1393 
 Messe در مرک��ز نمایش��گاهي برلین
Berlin برگ��زار ش��د از بزرگترین و 
نمایش��گاههاي گردش��گري  مهمتری��ن 
آلم��ان و جهان به  ش��مار م��ي رود که 
مي ت��وان گف��ت یک��ي از بزرگتری��ن و 
پویاترین ابزارهاي تبلیغي براي نمایان 
س��اختن جاذبه هاي کشورهاي شرکت 
کنن��ده از جمل��ه ای��ران و س��رآغازي 
دوباره براي تجدید روابط گردشگري 
آلم��ان ب��ا کش��ورهاي مختلف اس��ت. 

نماین��دگان صنع��ت گردش��گري ایران 
براي توس��عه بازار گردشگري آلمان، 
تثبیث موقعیت گردش��گري کشورمان 
و حفظ گردش��گران ورودي از آلمان 
و اروپا، حضور منس��جمي در نمایشگاه 
ITB 2015 داش��تند و غرفه جمهوري 
اس��امي ایران ک��ه در طراحي خود از 
زیباتری��ن نمادهاي فرهنگي و معماري 
ایراني الهام گرفته بود، مورد اس��تقبال 
و  بازدیدکنن��دگان  از  زی��ادي  تع��داد 
فعاالن گردشگري کش��ورهاي مختلف 
قرار گرف��ت. اس��تقبال از غرفه ایران 
در نمایش��گاه امس��ال، نش��ان از تاش 
اس��امي  و مس��تمر جمه��وري  پیگی��ر 

ای��ران و فع��االن گردش��گري،  به ویژه 
صنای��ع  فرهنگ��ي،  می��راث  س��ازمان 
دستي و گردشگري و بخش خصوصي 
در ای��ن ح��وزه دارد. امی��د اس��ت ب��ا 

توج��ه به ن��گاه ویژه دولت ب��ر رونق 
صنع��ت گردش��گري به عن��وان یکي از 
محورهاي توس��عه، “ای��ران” به زودي 
به یکي از قطب هاي گردشگري تبدیل 
ش��ود. تورگردان��ان، دفات��ر خدم��ات 
مس��افرتي مسافرتي، ش��رکتهاي حمل 
و نق��ل ) خط��وط هواپیمایي، راه آهن، 
انجم��ن هاي  واتوبوس��راني(  دریای��ي 
فع��ال در حوزه توریس��م محلي و ملي 
و بی��ن المللي، ش��رکت ه��اي خدماتي 
در زمین��ه صنعت گردش��گري مراکز 
بهداش��تي و درماني و چشمه هاي آب 
معدن��ي، هتله��ا و اقامتگاه ه��ا، انجمن 
ه��اي تج��اري، فن��اوري اطاع��ات در 
خدمت گردش��گري، توریس��م غذایي، 
مطبوع��ات و رس��انه ه��اي فع��ال در 
زمینه صنعت گردش��گري و مس��افرت 
از جمله س��ازمانهاي شرکت کننده در 
نمایش��گاه برلی��ن 2015 بودند. غرفه 
جمه��وري اس��امي ایران توانس��ت به 
عنوان یک��ي از برترین غرفه ها انتخاب 
و معرف��ي ش��ود. الزم ب��ه ذکر اس��ت 
س��ازمان ه��ای مناط��ق آزاد کی��ش و 
قش��م نیز با حض��ور در این نمایش��گاه 
امکانات مناس��ب تفریح��ی و رفاهی و 
جاذبه های گردشگری خود را معرفی 

کردن��د.

تمایل چین برای تشکیل منطقه آزاد اقتصادی با اتحادیه اورآسیا 
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)Xiamen( معرفی منطقه آزاد زیامن

در  دیگ��ر،  مناط��ق  برخ��اف  ‘زیام��ن’ 
اس��تان ‘فوجیان’ )Fajian( و در سواحل 
مرک��زی چین با مس��احتی برابر با 131 
کیلومتر مربع واقع ش��ده است. اقتصاد 
سنتی این منطقه بر ماهیگیری و تجارت 
ب��ا مناطق داخل��ی چین متمرک��ز بوده 
اس��ت. امروزه روابط گس��ترده تجاری 
با بیش از ش��صت کش��ور خارج��ي، این 
منطق��ه را ب��ه یک��ی از مهم تری��ن بنادر 
چین تبدیل کرده اس��ت. ارتباط اس��تان 
‘فوجیان’ با فیلیپین، س��نگاپور، اندونزي، 
ژاپن، و ایاالت متح��ده آمریکا از طریق 

این بندر برقرار می گردد. 
بن��در ‘زیام��ن’ در اکتب��ر 1981 میادی 
تأسیس ش��د. طرح توس��عه این منطقه 
س��بک  صنای��ع  در  س��رمایه گذاری  ب��ا 
 )Huli( ساختمان سازی در منطقه هیولی
آغاز ش��د.منطقه مذکور ح��دود هفت 
کیلومتر از مرکز ش��هر و س��ه کیلومتر 
‘دوگ دو’  ب��زرگ  و  بن��در جدی��د  از 
)Dougdu( و 5/2 کیلومت��ر از فرودگاه 
جدیداالحداث زیامن فاصله دارد. منطقه 

‘هیول��ي’ برای جذب س��رمایه گذاري و 
توس��عه صنعتی، تأس��یس ش��ده و عاوه 
بر آن وظایف تولید محصوالت اساس��ی 
و ف��روش آنها به بازارهای داخلی را نیز 
برعه��ده دارد. صنای��ع فع��ال در منطقه 
‘زیام��ن’ ش��امل: صنای��ع تولی��د نی��رو، 
الکترونیک، ماشین ابزار، صنایع شیمیائي، 
ارتباط از راه دور، صنایع غذائي، پاستیک 
و چرم اس��ت. در بخش کش��اورزي نیز 
محصوالت برنج، نیش��کر، ب��ادام زمیني، 
چاي، و میوه تولید مي ش��ود. در زمینه 
تج��ارت خارجی می��زان ص��ادرات 120 
میلی��ون دالر اس��ت ک��ه 81 درص��د از 
و  معدن��ی  تولی��دات  را،  آن  ص��ادرات 
محصوالت کنسروشده تشکیل می دهند. 
برای منطقه آزاد ‘زیامن’ مش��وق های 
در نظ��ر گرفت��ه ش��ده که برای س��ایر 
مناط��ق مدنظ��ر نب��وده از جمل��ه اینکه 
س��هم خارجی��ان از س��رمایه گذاری بین 
حداق��ل 25 تا حداکث��ر 100 درصد در 
نظر گرفته ش��ده است. مالیات بر سود 
در مورد صنایع کارخانه ای به میزان 15 

درصد وضع ش��ده اس��ت. م��دت اجاره 
زمین به  طور متوس��ط بیست تا شصت 
سال اس��ت، که پس از اس��تفاده باید به 
دولت انتقال داده ش��ود. نرخ اجاره یک 
تا س��ه یوان )Rmb( برای هر متر مربع، 
به عاوه 500-60 یوان برای هزینه های 

تسطیح و آماده سازی زمین  است.
به طور خاصه در مورد مش��وق ها باید 
گف��ت: آن ها نق��ش مفی��دی در رونق 
فعالیت ه��ای اقتصادی منطق��ه ‘زیامن’ 

داشته اند.
با توجه به جاذبه های ایجاد شده در این 
و گس��ترش س��رمایه گذاری های  بندر 
خارج��ی در آن، ش��اید بت��وان گفت که 
منطقه آزاد ‘زیام��ن’ نقش با اهمیت و 
ویژه ای در جذب س��رمایه های خارجی 
ب��ه چین داش��ته اس��ت. بدی��ن ترتیب، 
این منطقه به س��مت ی��ک پایگاه بزرگ 
جهانگ��ردی و ص��ادرات صنایع س��بک و 
واردات کااله��ای اساس��ی پیش می رود 
و ارتباط تجاری گس��ترده ای بین چین و 

کشورهای جهانی برقرار می کند. 

ایجاد منطقه آزاد تجاری قزاقستان - ویتنام در سال 2015 

در نیمه اول س��ال 2015، قزاقس��تان 
یک منطق��ه آزاد تجاری ب��ا ویتنام و 
کش��ورهای انجمن تجارت آزاد اروپا 

ایج��اد خواه��د ک��رد. 
ب��ه  و  آس��یاپرس  گ��زارش  ب��ه 
»تیم��ور   ،»AKIpress« از  نق��ل 
اقتصاد  وزیر  معاون  ژاکس��یلیک« 
ملی طی یک کنفرانس مطبوعاتی 
در آس��تانه ژانوی��ه گف��ت: نیمه 
اول س��ال 2015، قزاقس��تان یک 
منطق��ه آزاد تجاری ب��ا ویتنام و 
کش��ورهای آزاد انجم��ن تجارت 

اروپ��ا )انجم��ن تج��ارت آزاد اروپ��ا( 
ایجاد خواهد کرد.

وی گفت:”ب��ه ط��ور کلی ای��ن منطقه 

ب��رای  ب��ازار  گس��ترش  جه��ت  در 
از  اس��ت؛  مه��م  بس��یار  کارآفرین��ان 
همی��ن س��و بیش از 30 کش��ور براي 
ایج��اد  درخص����وص  مذاک��ره 
منطق��ه آزاد تجاری اب��راز تمایل 

کرده اند”.
حال  در  م��ا  گف��ت:  »ژاکس��یلیک« 
مذاک��ره فع��ال با ط��رف ویتنامی 
رود  م��ی  انتظ��ار  و  هس��تیم 
س��ال  اول  نیم��ه  در  مذاک��رات 

جاری به اتمام رس��د.
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المانهای شهری-  جزیره زیبای کیش

مرکل از طرح ایجاد منطقه آزاد تجاری میان اتحادیه اروپا و اتحادیه اوراسیا حمایت کرد 

در خال دیدار ص��در اعظم آلمان آنگا 
مرکل از بوداپس��ت آلمان و مجارستان 
از طرح ایج��اد منطقه آزاد تجاری میان 
اتحادیه اروپا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا 

حمایت کردند.
به گزارش س��رویس بین  الملل باش��گاه 
خبرنگاران؛به نقل از “روسیاالیوم”؛ آلمان 
و مجارس��تان در جری��ان دی��دار صدر 
اعظم آلمان »آنگا مرکل« از بوداپس��ت 
ط��رح ایج��اد منطقه آزاد تج��اری میان 
اتحادیه اروپا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا 

را حمایت کردند.
صدراعظ��م آلم��ان »آنگا م��رکل« طی 
سفر به بوداپس��ت پایتخت مجارستان با 
»ویکتور اوربان« نخست وزیر این کشور 
دیدار کرد و در خال آن موضوع بحران 
اوکراین و برخی پرونده های مش��ترك 
اقتص��ادی می��ان مجارس��تان و آلمان را 

بررسی کردند. 
والدیمی��ر چی��ژوف نماینده روس��یه در 
اتحادیه اروپا  نیز، ایج��اد محدوده آزاد 
تجاری مش��ترك با روسیه و کشورهای 

عضو اتحادیه اقتصادی اوراس��یا را به این 
اتحادیه پیشنهاد کرد.

چیژوف شنبه 3 ژانویه درجمع خبرنگاران 
گفت: اتحادیه اروپ��ا می تواند با اتحادیه 
اقتص��ادی اوراس��یا برای آغ��از همکاری 
های گس��ترده ازجمله ایج��اد محدوده 

آزاد اقتصادی وارد مذاکره شود.
وي اف��زود : اطمین��ان دارم کاهش بهای 
نفت در بازارهای جهانی و کاهش ارزش 
روب��ل وتحریم ها در مورد روس��یه بر 
طرح ها و برنامه های اتحادیه اقتصادی 

اوراسیا تاثیری نمی گذارد.
با وجود ارائه پیش��نهاد ایج��اد محدوده 
آزاد تجاری از سوی روسیه احتمال پاسخ 

مثبت اتحادیه اروپا به آن اندك است.
گفتنی است اتحادیه اقتصادی اوراسیا اول 
ماه ژانویه س��ال 2015 آغاز به کار کرد. 
این اتحادیه ازکشورهای روسیه، باروس، 
قزاقستان، ارمنستان وقرقیزستان تشکیل 

شده است.
مجم��وع مس��احت اعض��ای کنون��ی این 
اتحادی��ه بی��ش از 20 میلی��ون کیلومتر 

مرب��ع، جمعیت آنها بیش از 180 میلیون 
نفر و تولید ناخالص داخلی آنها در س��ال 
2013 میادی بیش از4 تریلیون دالر) بر 
اساس معیار برابری قدرت خرید( بوده 

است.
در چارچ��وب ای��ن اتحادی��ه، اعضای آن 
موافق��ت خ��ود را ب��ا ت��ردد آزاد کاال، 
در  خدم��ات  و  کار  نی��روی  س��رمایه، 

مرزهای اوراسیا اعام کرده اند.
اعضای اوراس��یا همچنین اعام کرده اند 
که سیاست مش��ترکی در زمینه انرژی، 
صنعت، کشاورزی و وسایل نقلیه خواهند 
داش��ت. س��ه کش��ور پایه گ��ذار پیم��ان 
اقتص��ادی اوراس��یا پیش از ای��ن اتحادیه 
گمرکی اوراس��یا را در سال 2010 بنیان 

نهاده بودند.
ب��ا عملیات��ی ش��دن اتحادی��ه اقتص��ادی 
اوراسیا، مبادالت تجاری میان کشورهای 
عضو با س��هولت بیش��تری انجام خواهد 
ش��د. عملیاتی ش��دن اتحادی��ه اقتصادی 
اوراس��یا ب��ه خصوص ب��رای روس��یه از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است.
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