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سازمان منطقه آزاد کیش /  روابط عمومی و امور بین الملل
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کیش در صدر مقاصد گردشگری کشور در نوروز 94
تکمیل زیرساخت های کیش در خط پایان

جزیره کیش میزبان همایش بین المللی تدکس
بررسي ایجاد منطقه آزاد تجاري بین ایران و اتحادیه 

اقتصادي اروپا
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رشد چشمگير آمارهای گردشگری جزیره كيش

افزایش جاذبه های گردشگری طبيعی كيش با توسعه هدفمند سواحل

تکميل زیر ساخت های كيش در خط پایان

برگزاری همایش بين المللی تدكس در كيش

جزیره كيش ميزبان هجدهمين جشنواره تئاتر دانشگاهی كشور

دانشجویان خارجی دانشگاه تهران سفيران معرفی كيش به 13 كشور جهان

صنایع هوا و فضای چين در منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماكو نيروگاه برق می سازد

ورزقان به منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس می پيوندد

منطقه آزاد مشترک خزر تشکيل می شود

تفاهم با آژانس های گردشگری باكو و گرجستان برای حضور در ارس

دولت و مجلس ایجاد 6 منطقه آزاد را بررسي مي كنند

یک منطقه آزاد جدید در غرب كشور؛ تبدیل مرز مهران به پایانه صادرات

خبرهای خارجی
بررسي ایجاد منطقه آزاد تجاري بين ایران و اتحادیه اقتصادي اروپا

تاسيس منطقه آزاد تجاری كره جنوبی و نيوزلند

حضور فعال ایران در نمایشگاه گردشگري عمان

راه اندازی رسمی منطقه تجارت آزاد گوانگ دونگ

تمایل پاكستان برای ایجاد منطقه آزاد مشترک با ایران

بررسي رژیم های مالی و اقتصادی در مناطق آزاد لهستان

نگاهی به قرارداد جدید تجارت آزاد بين اتحادیه اروپا و آمریکا
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سـخن روز

بیـش از چند دهه اسـت که صنعت گردشـگري یکـي از بزرگتریـن و پربازده تریـن فعالیت هاي 
اقتصادي در دنیا محسـوب مي شـود چراکه باالتریـن میزان ارزش افزوده را ایجـاد کرده و بطور 
مستقیم و غیر مستقیم، سایر فعالیت هاي اقتصادي و فرهنگي را تحت تاثیر قرار مي دهد. بسیاري 
از کشورهاي پیشرفته بر این باورند که توسعه گردشگري، یکي از رویکردهاي ایجاد تحول اقتصادي 
- اجتماعي در مناطق جهان اسـت و در این میان مناطق آزاد راه میان بري مطمئن و نمونه اي کامل 

براي تحقق برنامه ریزي هاي کالن در زمینه الگوي توسعه گردشگري است.
منطقه آزاد کیش یکي از مناطق آزاد ایران اسـت که با توسـعه کارکرد هاي گردشـگري مي تواند 
سبب توسعه منطقه جنوبي کشور شود. این منطقه با وجود جاذبه هاي گردشگري ،امکانات مناسب 
رفاهـي - اقامتـي ، موقعیـت جغرافیایي و نزدیکي به کشـورهاي حوزه خلیج فارس و دسترسـي به 
امکانات بندري مناسب ، وجود فرصتهاي شغلي ، امکانات مناسب ورزشي – تفریحي و برخورداري از 
جذابیت هاي طبیعي در کنار سرمایه گذاري هاي کالن در بخش هاي گردشگري ، صنعتي  و تجاري 

در مسیر رشد صنعت گردشگري کشور گام هاي موثري برداشته است.
نوروز 1394 ومیزباني بیش از 200 هزار گردشـگروبه مـدد ، افزایش جاذبه ها و برنامه هاي متنوع ، 
سـاماندهي و نظارت گسـترده تر بر روند عرضه بلیت هواپیما در ایام نوروز و کاهش هزینه هاي 
سفر با ارائه تخفیف در جشنواره نوروزي که منجر به  افزایش رضایتمندي 97 درصدي گردشگران 
شـد مبین این امر است که اگرچه براي رسیدن به جایگاه شایسته کشورمان در عرصه گردشگري 
بین المللي نیازمند تالش بیشتر هستیم اما برنامه ریزي هاي اصولي در جهت تامین زیرساخت هاي 

توسعه گردشگري منطقه  ما در مسیر درست تحقق این اهداف قرار داده است. 
                                                                                                                                       

زیر نظر: مدیریت روابط عمومی و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش
 
و زیر نظر شورای سر دبیری

گرافیست و صفحه آرا: ماشيا حقی - زهرا خيری

عکس: حسين تهوری
 
همکاران این شماره:  علی اكبر سليمی -مریم نياكان
 
 فرزانه معماری-صنم داداش زاده - مونا حسينی- زهرا عدالت 

با تشکر از: روابط عمومی و امور بين الملل دبيرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد كشور

دفتر مرکزی: جزیره كيش - خيابان سنائی - سازمان منطقه آزاد كيش
 
تلفن: 44425761 - 076

فکس: 44425760 - 076

  www.kish . i r تارنما:  
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کیش در صدر مقاصد گردشگري کشور در نوروز 94

ثب��ت بي��ش از 583 هزار نف��ر اقامت و 
ورود بي��ش از  215 ه��زار گردش��گر 

نوروزي به كيش
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كيش با 
اش��اره به رشد 10 درصدي آمار ورود 
گردشگران نوروزي به جزیره كيش از 
ثب��ت بيش از 583 ه��زار نفر اقامت در 
شب از 25 اس��فند تا 15 فروردین خبر 

داد.  
به گزارش روابط عموم��ي و امور بين 
الملل س��ازمان منطقه آزاد كيش، دكتر 
مونسان در آخرین جلسه ستاد تسهيالت 
س��فرهاي ن��وروزي كي��ش با بي��ان این 
كه بسياري از ش��هرهاي گردشگرپذیر 
كشور در نوروز امس��ال با كاهش قابل 
توجه گردش��گر مواجه شده اند، افزود: 

خوش��بختانه در نوروز امس��ال با تالش 
هماهن��گ بخش ه��اي مختل��ف، ميزان 
ورود گردشگران نوروزي با 10 درصد 
افزایش به بيش از 215 هزار نفر رسيد.  
ب��ه گفت��ه وي، از این مي��زان 122 هزار 
گردشگر داخلي و خارجي از مرز هوایي 
و 93 هزار گردشگر نيز از مسير دریایي 

وارد جزیره كيش شدند.
مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد كيش 
با بيان این ك��ه جزیره كيش مانند دیگر 
ش��هرهاي كشور در مس��ير گذر نيست 
گف��ت: تمام ورودي ها به كيش مربوط 
به گردش��گران ب��وده و آمارهاي كيش 
نس��بت به دیگر شهرهاي گردشگرپذیر 

كشور دقيق تر است.
ورود  آم��ار  افزای��ش  وي،  گفت��ه  ب��ه 

گردش��گران ب��ه جزی��ره كي��ش ب��راي 
س��ازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 
كش��ور نيز از اهميت باالی��ي برخوردار 
ش��ده و تنها نقطه اي در كش��ور اس��ت 
كه بر خالف دیگر نقاط با افزایش ورود 

گردشگر مواجه شده است.
ورود  مي��زان  خص��وص  در  مونس��ان 
خ��ودرو ب��ه جزی��ره كي��ش ني��ز گفت: 
ميزان ورود خودرو در مدت برگزاري 
جش��نواره نوروزي كيش ب��ا 15 درصد 
افزای��ش ب��ه بي��ش از 18 ه��زار و 500 
خودرو رس��يده اس��ت كه نش��اندهنده 
رون��ق گردش��گري دریای��ي در جزیره 

كيش است.
مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد كيش 
در ادام��ه ب��ه آمار پروازه��اي ورودي 

به جزی��ره كيش اش��اره ك��رد و گفت: 
پروازه��اي ورودي در ای��ام تعطي��الت 
نوروزي با 11 درص��د افزایش به 935 
پرواز رس��يد كه این پروازها  شامل 10 
فرون��د هواپيماي بوئين��گ 747 نيز مي 

شود.
مونس��ان با بيان این كه فرودگاه مشهد 
و كي��ش باالتری��ن آم��ار پ��روازي در 
كش��ور در تعطيالت نوروزي را به خود 
اختصاص داده اند گفت: فرودگاه كيش 
در مقایسه با فرودگاه كالن شهر مشهد 
با به حداقل رساندن تاخيرهاي پروازي 
و نارضایت��ي مس��افران عملکرد بس��يار 

قابل قبولي داشته است.
وي با اش��اره به اقدامات مناسب انجام 
ش��ده در خصوص كنت��رل قيمت بليت 
هواپيم��ا در ایام ن��وروز گفت: اقدامات 
خوب��ي در كنترل قيم��ت بليت ها انجام 
شد و با همکاري كيش ایر و چند شركت 

هواپيمایي دیگر بس��ياري از گردشگران 
توانستند با خرید بليت هواپيما با قيمت 

مصوب به جزیره كيش سفر كنند.
مونس��ان با اس��تناد به نظر سنجي هاي 
انج��ام ش��ده از گردش��گران ن��وروزي 
گفت: رضایت 35 درصدي گردشگران 
از ایجاد تهس��يالت براي خرید آس��ان و 
با قيمت مصوب نش��ان دهنده موفقيت 
اقدام��ات انجام ش��ده در این خصوص 

است.
وي افزود: تنها 14 درصد گردش��گران 
ش��ركت كننده در این نظرسنجي بليت 
هاي س��فر به كيش در ای��ام نوروز را با 
قيم��ت باالتر از ن��رخ مصوب خریداري 

كرده اند.
مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد كيش 
در ادام��ه ب��ه اس��تقرار تيم ه��اي اطالع 
رس��اني در مبادي ورودي و مکان هاي 
پرتردد در ایام نوروز و فعاليت سامانه 

پيامک��ي اطالع رس��اني به گردش��گران 
نوروزي اشاره كرد و گفت: با اقدامات 
انج��ام ش��ده 57 درص��د از مراجع��ات 
مردمي به س��تاد تهس��يالت س��فرهاي 
اطالع��ات در  ب��راي كس��ب  ن��وروزي 
خص��وص آدرس و تلف��ن و 76 درصد 
براي كسب اطالعات درباره برنامه هاي 

نوروزي كاهش پيدا كرده است.
ناظ��ران  فعالي��ت  همچني��ن  وي 
آزاد  منطق��ه  س��ازمان  گردش��گري 
كي��ش در نق��اط مختلف جزی��ره را در 
افزایش رضایتمندي گردش��گران بسيار 
تاثيرگ��ذار دانس��ت و گف��ت: بي��ش از 
750 مورد نظارت و ارزیابي در مراكز 
مختلف گردشگري مانند مراكز اقامتي 
و رس��توران ه��ا توس��ط تي��م ناظری��ن 

گردشگري انجام شده است. 
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رشد چشمگیر آمارهای گردشگری جزیره کیش

در ن��وروز 94 آماره��ای گردش��گری 
جزیره كيش در جش��نواره نوروزی 10 

درصد رشد داشته است.
به گزارش روابط عموم��ی و امور بين 
المل��ل س��ازمان منطق��ه آزاد كيش از 
25 اس��فند همزم��ان با آغاز جش��نواره 
نوروزی كيش تا 14 فروردین سال 94 
تع��داد 208 هزار و724 نفر گردش��گر 
از دو مس��ير هوایی و دریایی به جزیره 

كيش سفركردند.
كي��ش  ب��ه  گردش��گران  ورود  آم��ار 
درمقایس��ه با س��ال گذش��ته 10 درصد 
رش��د داش��ته و این در حالی اس��ت كه 
در سایر شهرهای گردشگرپذیر كشور 

چنين رشدی را شاهد نبوده ایم.
از  تع��داد  ای��ن  گفتن��ی اس��ت حض��ور 
گردش��گران در جزی��ره كي��ش نش��ان 
دهنده رش��د انگيزه های س��فر به این 

جزیره مرجانی است.
كاه��ش هزین��ه ه���ای س���فر ب��ا ارائه 
تخفي��ف ها، افزایش جاذب��ه ها و برنامه 
ه��ای گردش���گری و ف���روش بلي��ت 
ه�واپيم��ا ب��ه قيم��ت مص��وب در ایام 
جش��نواره ن��وروزی از ج�مل��ه ع�وامل 
م�وثر در رش��د گ�ردش��گری كيش در 

نوروز 94 بود.

افزایش جاذبه های گردشگری طبیعی کیش با توسعه هدفمند سواحل

هدف  ب��ا 
توسعه گردشگری طبيعی

 پهنه های 10 گانه و پارک های س��احلی در زون 
های شرقی و غربی كيش در حال ساخت است.

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی و اموربين الملل س��ازمان منطقه آزاد 
كي��ش، طرح س��اماندهی نوار س��احلی كيش ب��ا رویکرد حفاظ��ت و بهره 

برداری پایدار و با هدف توس��عه گردش��گری طبيعی طراحی ش��ده و در حال 
اجراس��ت. در این طرح نوار س��احلی كيش به پهنه های 10 گانه تقس��يم و برای هر 

پهنه بر اساس موقعيت جغرافيایی، سابقه تاریخی، ظرفيت و پتانسيل شهری و اجتماعی، 
هویتی خاص تعریف شده است.

پهنه های دریا وآرامش، كودک و دریا، دریا و س��المت و پهنه های تفریحی و ورزش��ی از 
جمله بخش های این طرح است كه با توجه به اهميت دریا و سواحل در جذب گردشگر به 

جزیره كيش در حال اجراست.
در طراحی پهنه بندی 10 گانه نوار س��احلی عالوه بر پيش بينی عملکرد و برنامه ویژه در 
راس��تای اهداف پروژه زیرساخت ها و تجهيزات رفاهی شهروندان و گردشگران نيز در 

نظر گرفته شده است  
ساخت پارک ساحلی در شرق جزیره كيش نيز با امکانات متناسب با شرایط و نيازهای 

گردشگران، فضاهای تفریحی وگردشگری مطابق با معماری قدیم كيش از دیگر 
بخش های در دست اجرای طرح توسعه و ساماندهی سواحل كيش است.

گفتنی اس��ت ساخت پارک س��احلی كلبه هور هم از دیگر بخش های 
این طرح است كه هم اكنون در حال اجراست.
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تکمیل زیرساخت های کیش در خط پایان

جزیره كيش رویای��ی آماده خدمات به 
گردشگران در سالهای آتی است

مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد كيش 
در  الزم  ه��ای  زیرس��اخت  ایج��اد  از 
بخش های مختلف عمران��ی، اقتصادی، 
فرهنگی و گردش��گری این جزیره خبر 
داد و گفت: كيش آم��اده ارایه خدمات 
به ش��مار گردش��گران داخلی و خارجی 

درسال های آتی است.
به گ��زارش روابط عموم��ی واموربين 
الملل س��ازمان منطقه آزاد كيش، علی 
اصغ��ر مونس��ان در تش��ریح عملکرد و 
اقدامات این سازمان در دولت یازدهم، 
افزود: در حوزه اقتصادی به رغم فضای 
ركود و تورمی حاكم بر كش��ور، حدود 
6 هزار ميليارد تومان س��رمایه گذاری 
بخ��ش خصوص��ی جذب و پ��روژه های 
مختلف��ی در ای��ن ارتباط تعریف ش��ده 

است.
وی ادامه داد: ارزیابی اثربخش عملکرد 
سازمان پارامترمهمی است كه می تواند 
با بررس��ی و ش��ناخت برنامه های اجرا 
ش��ده، به مجموعه مدیریت س��ازمان 
ب��رای ادامه برنامه ها ی��ا ایجاد تغييرات 
راهبردی برای توسعه و پيشبرد فعاليت 

ها كمک كند. 
اظه��ار داش��ت:دراین مدت،  مونس��ان 
رویک��رد خ��ود را از ح��وزه س��اخت و 

سازهای مسکونی به سمت پروژه های 
گردشگری س��وق دادیم البته درابتدای 
كار فک��ر می كردیم دچار افت ش��دید 
سرمایه گذاری شویم چرا كه در بخش 
های مس��کونی درصدهایی سود وجود 
دارد اما پروژه های گردشگری از سود 

پایين تری برخوردار هستند. 
وی ماموری��ت اصل��ی كيش را توس��عه 
گردش��گری و تج��ارت عن��وان ك��رد و 
افزود: با ایجاد زیرس��اخت های الزم در 
بخش های مختلف عمران��ی، اقتصادی، 
فرهنگ��ی و گردش��گری، ارای��ه خدمات 
به گردش��گران داخلی و خارجی در این 
جزیره با س��هولت و س��رعت بيش��تری 

همراه شده است. 
مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد كيش، 
طبيعت بکر، همجواری با خليج فارس و 
سواحل نيلگون این جزیره را از شاخصه 
ه��ای طبيعی م��ورد توجه گردش��گران 
دانس��ت و افزود: موفقي��ت این منطقه 
در رونق اقتصادی و گردش��گری، نقش 
موثری در ارتقاء این صنعت در كش��ور 

برعهده خواهد داشت. 
وی ب��ا بيان آنکه ایجاد زیرس��اخت های 
مختلف و برنامه ریزی های منس��جم و 
هدفمند الزمه توسعه گردشگری است، 
اف��زود: معرفی ظرفي��ت های كيش در 
عرصه های بين المللی، از جمله مواردی 

اس��ت كه باید بيش��تر مورد توجه قرار 
گيرد. 

مونسان تاكيد كرد: دراقتصاد امروز دنيا 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از اهميت 
و جایگاه ویژه ای برخوردارند، زیرا بعد 
از س��هولت واردات و ص��ادرات در این 
مناطق، مباحثی همچون سرمایه گذاری، 
گردشگری و خدمات دیگر به مرور بر 
ویژگی های این مناطق می افزاید از این 
رو همگان بر ضرورت اس��تفاده درست 
از پتانس��يل های ای��ن مناط��ق در جهت 
توس��عه اقتصادی، ارزآوری، اشتغالزایی 
ورود ب��ه بازاره��ای بين الملل��ی تاكي��د 

دارند. 
وی اف��زود: اكن��ون تح��والت در كيش 
و  علم��ی  ه��ای  پيش��رفت  كم��ک  ب��ه 
تکنيکی س��رعت یافته و ب��رای حفظ این 
دس��تاوردها باید مس��ير اه��داف تبيين 

شده را بدون فوت وقت ادامه دهيم. 
وی افزود: اس��تقبال گردش��گران بسيار 
برای س��فر به این جزی��ره زیبا، موجب 
پيش��رفت فعاليت های گردش��گری در 
ای��ن جزی��ره ش��ده و توس��عه فضاهای 
تفریح��ی، تجاری و گردش��گری؛ جذب 
توریس��م را به یک ضرورت انکار ناپذیر 

تبدیل كرده است. 

ریي��س هيات مدی��ره س��ازمان منطقه 
آزاد كي��ش یادآور ش��د: این س��ازمان 
در حوزه ش��هری نيز موف��ق به اجرای 
طرح های��ی نظي��ر احداث پارک ش��هر، 
كمپ ستاد بحران، پارک ساحلی، پارک 
خانواده، فضای سبز و زیباسازی، ساخت 
مي��دان و تکميل اس��کلت فلزی مصالی 

كيش شده است.
وی ادامه داد: ارتق��ای موقعيت تجاری 
كيش پ��س از عمليات عمران��ی و اتمام 
طرح ه��ای نيمه تمام بن��درگاه موجب 
ش��ده پروژه های جدید ب��ه عنوان پلی 
تخصص��ی برای دس��تيابی ب��ه بازارهای 

جهانی از طریق دریا محسوب شوند. 
مونس��ان در خصوص ام��ور زیرربنایی 
این جزیره رویایی نيز گفت: راه اندازی 
اس��کله 12 ه��زار تنی، اس��کله 35 هزار 
تنی، فاز دوم نيروگاه برق و تصفيه خانه 
10 هزار مت��ر مکعبی مهم ترین عمليات 
زیربنای��ی ای��ن جزی��ره محس��وب می 

شوند. 
وی ادام��ه داد: س��ازمان منطق��ه آزاد 
كي��ش در ح��وزه صنعت نيز ب��ا هدایت 
س��رمایه ها به سمت صنایع دانش بنيان 
ضم��ن حفظ منظر گردش��گری كيش و 
بکارگيری ظرفيت ه��ای این منطقه در 
خصوص توس��عه صنعت، اقداماتی نظير 

تصویب 23 طرح سرمایه گذاری صنعتی 
ب��ا حجم س��رمایه گذاری 3000 ميليارد 
ریال، ارایه خدمات فنی و مهندسی نفت، 
توليد شناورهای تفریحی و گردشگری، 
س��اخت مجموعه بزرگ انبارهای كيش 
با مش��اركت بخش خصوصی و س��اخت 
ش��هرک صنعت��ی ب��ا كارب��ری خدمات 

صنعتی را به نتيجه رسانده است. 
مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد كيش، 
ورود ایرالین های تركي��ه به كيش را از 
دیگ��ر برنامه ه��ای این س��ازمان جهت 
توس��عه گردش��گری در دول��ت جدید 
دانس��ت و افزود: توس��عه گردش��گری 
س��المت، افزای��ش پروازه��ای خارجی، 
برقراری پرواز مسقيم كيش- استانبول، 
برقراری پرواز مس��تقيم كيش – نجف، 
توس��عه صنع��ت توریس��م از 1,5به 4.5 
ميلي��ون نف��ر گردش��گر، س��امان دهی 
كانتينره��ای گردش��گری تح��ت عنوان 
خدم��ات،  ف��روش  جام��ع  سيس��تم 
استانداردس��ازی و درجه بن��دی هتل ها 
و نظارت مس��تمر بر عملکرد تاسيسات 
گردشگری كيش از جمله اقدامات انجام  

شده در این حوزه است. 
وی اضافه ك��رد: س��ازمان منطقه آزاد 
كيش در حوزه امور ش��هری طرح های 
دیگ��ری را در دس��ت اج��را دارد ك��ه 

ساخت پارک شهر، س��اخت كمپ ستاد 
بحران، بازسازی و سامان دهی مدارس 
جزیره كيش، ساخت پارک ساحلی كلبه 
هور، ساخت پارک خانواده، ایجاد فضای 
س��بز و زیباس��ازی در منطقه، آسفالت 
معابر ش��هری و ساخت ميدان سنایی از 
جمله این طرح هاس��ت كه هم اكنون به 

نتيجه رسيده یا در حال انجام است. 
الزم به ذكر است؛ محمد محب خدایی 
دبير ستاد تس��هيالت سفرهای نوروزی 
كي��ش با اع��الم اینکه بي��ش از 101هزار 
گردش��گر نوروزی از طری��ق مرزهای 
ای��ام جش��نواره  هوای��ی و دریای��ی در 
نوروزی به جزیره كيش سفر كرده اند، 
افزود: آمار ورود گردشگران نوروزی 
به جزیره كيش نس��بت به مدت مشابه 
در س��ال گذش��ته با 11 درصد افزایش 

همراه بوده است. 
وی ب��ا بي��ان اینک��ه در این م��دت حجم 
گردشگران خروجی كاهش یافته است، 
افزود: خروج بيش از 88 هزار گردشگر 
در ای��ن م��دت نش��ان دهن��ده افزایش 
ماندگاری گردشگران در جزیره كيش 
ب��ه دليل افزای��ش جاذبه ه��ا و خدمات 

گردشگری در این منطقه آزاد است.
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جزیره کیش میزبان همایش بین المللی “تدکس”

همای��ش بي��ن الملل��ی تدك��س كيش با 
مدیرعام��ل  مونس��ان  دكت��ر  حض��ور 
س��ازمان منطقه آزاد كي��ش آغاز بکار 

كرد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ي و امور 
بين الملل س��ازمان منطق��ه آزاد كيش، 
در مراس��م گش��ایش ای��ن همای��ش كه 
28 فروردی��ن در مرك��ز همایش های 
بي��ن الملل��ی كيش آغاز ش��د ، معاونين 
س��ازمان منطق��ه آزاد كي��ش، حج��ت 
االسالم والمس��لمين زم معاون فرهنگی 
آزاد  مناط��ق  ش��ورایعالی  دبيرخان��ه 
كشور و ش��خصيت های برجسته علمی 
و دانشگاهی كش��ور  و نخبگان ، صاحبان 

ایده ، دست اندركاران كسب و كارهای 
موفق اجتماعي و ای��ده پردازان بزرگ 

ایران و جهان حضور داشتند.
در ای��ن همای��ش بي��ن الملل��ي بيش از 
25 س��خنران برجس��ته از ایران و دیگر 
كش��ورهای جهان از جمله آمریکا،كانادا، 
جنوب��ي  چين،فرانس��ه،انگليس،آفریقاي 
موضوعات��ي  خص��وص  در  اس��تراليا  و 
مانند كس��ب و كار، فناوری های جدید 
و نوی��ن ، تغييرات اجتماع��ی تأثير گذار، 
توس��عه ی پایدار، طراحی و هنر ، ایجاد 
ج��اده ابریش��م نوین در عص��ر حاضر و 
راهکارهاي افزایش همدلي ملل مختلف 

جهان  سخنرانی كردند.

ای��ن روی��داد ميزبان جمع��ی از نخبگان 
بي��ن الملل��ی بود ك��ه با ه��دف معرفی 
تجربيات خ��ود و عرض��ه ایده های بکر 
در زمينه ه��ای مختلف گ��رد هم آمده 
بودن��د. بخ��ش اصل��ی  همایش ش��امل 
مجموعه سخنرانی ها بود كه  روزهای 
28 و 29 فروردی��ن  در س��الن خلي��ج 
ف��ارس مركز همایش ه��اي بين المللي 
كيش برگزار ش��د . در بخش حاشيه ای 
ني��ز با برگزاري كارگاه ها و نشس��تهای 
جانبی ایده پردازان و كارآفرینان ایرانی 
ایده های خود را به اف��راد كارآفرین و 

خالق از سراسر جهان ارائه كردند. 
معرف��ی نگرش های بدیع، ایده های نو و 

ایده پ��ردازان نوگرا و صاحبان كس��ب و 
كاره��ای موفق اجتماعی كه فعاليت آنها 
ب��راي جامعه به طور مس��تقيم و یا غير 
مس��تقيم مزایا ومنافع مالی یا معنوي به 
هم��راه دارد، ایجاد ارتباط موثر بين  نو 
آوران نوپا و صاح��ب ایده هاي خالقانه  
با س��رمایه گ��ذاران عالقمند ب��ه پياده 
س��ازي این طرح ه��ا و ایده ها ، معرفي 
كار آفرینانی كه به دنبال سرمایه گذار 
هس��تند و یا نياز به آم��وزش هایی در 
خص��وص چگونگ��ی مدیریت و توس��عه 

كس��ب و كار دارن��د از جمل��ه اه��داف 
برگزاري تدكس كيش بود.

شایان ذكر است تدكس كيش، رویدادی 
چهار روزه با مضمون “ آس��تانه تحول” 
و ش��امل نشس��تهاي اصلي و كارگاههای 

آموزشی اختصاص بود.
تدكس كيش ی��ک روی��داد غيرانتفاعی 
اس��ت كه تمام مراحل آن را داوطلبانی 
ك��ه از داخل و خارج از ای��ران گرد هم 

آمده بودند انجام دادند.
تدك��س ه��ا رویدادهایی هس��تند كه با 

مجوز بني��اد بين الملل��ي TED برگزار 
می ش��ود تا ایده های بيشتری، فرصت 

انتشار داشته باشند.
ویدئوهاي س��خنراني هاي انجام ش��ده 
در همایش تدكس كيش در وب سایت 
اصلي بني��اد بين المللي تدكس منتش��ر 
خواهد ش��د ت��ا فرصت بيش��تري براي 
انتش��ار ای��ده ه��اي جدی��د و نوآورانه 

جوانان ایراني فراهم شود.
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جزیره کیش میزبان هجدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی کشور

هجدهمين جش��نواره تئاتر دانش��گاهی 
كشور در جزیره كيش آغاز به كار كرد
بخش مناطق هجدهمين جشنواره تئاتر 
دانش��گاهی كش��ور با حض��ور 20 گروه 
نمایش��ی از سراس��ر كش��ور در كي��ش 

برگزار شد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی و امور 
بين الملل س��ازمان منطق��ه آزاد كيش، 
بخش مناطق هجدهمين جشنواره تئاتر 
دانش��گاهی با حض��ور گروه ه��اي تئاتر 
دانش��جویي از مناطق مختلف كشور از 
5 اردیبهش��ت و ب��ا برگزاري نخس��تين 
كارگاه آموزش��ي ب��ا حض��ور عليرض��ا 

خمسه در جزیره كيش آغاز شد. 

در بخ��ش مناطق جش��نواره بين المللی 
تئاتردانش��گاهی كش��ور، 20 اثر نمایشی 
پذیرفت��ه ش��ده بودك��ه گ��روه ه��اي 
نمایشي در مدت 5 روز آثار خود را در 
س��الن پردیس بين الملل كيش دانشگاه 
صنعتي شریف، و چند سالن آمفي تئاتر 
دیگ��ر در نق��اط مختلف جزی��ره كيش 
ب��ه روي صحنه بردند. این جش��نواره با 
استقبال بسيار خوب ساكنان، گردشگران 
و دانش��جویان عالقمندان به هنر روبرو 

شد. 
برگزاري جلس��ات نقد و بررس��ی آثار 
با حضور اعض��اي هيات داوران وبرپایي 
كارگاه ه��ای نظ��ری و عمل��ی با حضور 

اس��اتيد برجس��ته تئاتر كش��ور عليرضا 
خمس��ه، عليرضا نادری و یاس��ر خاسب 
برای دانش��جویان و عالق��ه مندان هنر 
نمای��ش از جمله برنامه ه��اي جنبي این 

جشنواره بود.
الزم به ذكر اس��ت تماش��اي این نمایش 
ه��ا رایگان ب��ود و  این آثار نمایش��ي از 
اس��تان هاي گلس��تان، س��منان، خراسان 
ش��مالي، مازندران اصفهان، كهگيلویه و 
بویراحم��د، هرمزگان، بوش��هر، فارس، 
آذربایج��ان ش��رقي ب��راي حض��ور در 
بخش مناطق جشنواره تئاتر دانشجویي  

برگزیده شده بودند.
 

دانشجویان خارجی دانشگاه تهران سفیران معرفی جزیره کیش به 13کشورجهان شدند
13 دانش��جوی رش��ته ای��ران شناس��ی 
دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران 
با مليت های مختلف با سفر به كيش از 
نزدیک با مزیت ه��ای این منطقه آزاد 

آشنا شدند.
به گ��زارش روابط عموم��ی واموربين 
كي��ش،  آزاد  منطق��ه  المل��ل س��ازمان 
درنشس��تی ك��ه ب��ا حضورمش��اورعالی 
مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد كيش 
جهان  مطالعات  دانش��کده  ودانشجویان 
دانش��گاه ته��ران با مليت ه��ای مختلف 
دركيش برگزار شد رسول كشت پور از 
جزیره كيش به عنوان جزیره آرامش با 

جذابيت های تاریخی وطبيعی یاد كرد.
وی با اشاره به اهداف تعریف شده برای 
كيش درافق چشم اندازو رویکرد كيش 
كه گردش��گری، تجارت وصنعت اس��ت 
گف��ت : انجام م��راودات بين كش��ورها 
ب��ه خصوص بين اقش��ار علمی، فرهنگی 
وكس��انيکه درمس��ير دانش حركت می 
كنند باع��ث همگرایی عمومی بين ملت 

ها می شود.
مش��اورعالی مدیرعام��ل درادام��ه ب��ا 
بي��ان اینک��ه كاه��ش فق��رو خش��ونت، 
برابری،بهداش��ت وس��المت وگ��ردش 
آزاد اطالع��ات از جمل��ه دغدغ��ه های 
مشترک انسانها درتمام دنياست افزود: 
برقراری این ارتباطات به رفع مشکالتی 
كه درهمه جوامع وجود دارد كمک می 

كند.
وی با اش��اره به نگاه دین اسالم ،اهداف 

نظام مقدس جمهوری اس��المی ایران و 
آموزه های دینی ما دارد برگزاری این 
نشست ها  ووفاق وهمدلی ناشی از آن 

را درتعالی ورشد جوامع موثر دانست.
رسول كشت پور همچنين ظرفيت های 
خوب كيش  درپذیرش دانش��جویان را 
ازمزیت های خوب این جزیره برشمرد 
وگفت: س��هولت قوانين درمناطق آزاد 
وپتانس��يل ه��ای جزی��ره كي��ش زمينه 
مناس��بی برای حضور وفعاليت سرمایه 

گذاران كشورهای مختلف است.
وی جزی��ره كيش را به عن��وان دروازه 
نق��اط كش��ور  والگ��وی س��ایر  ورودی 
معرف��ی ك��رد واف��زود: ط��رح های��ی 
متعددي پس از اجرایي شدن در جزیره 
كيش و بررسي بيش��تر درسایر شهرها 

قابل اجرا مي شوند.
درادامه این نشس��ت دانشجویان حاضر 
درجلسه درخصوص مزیت های كيش، 
برنام��ه توس��عه جزیره ومي��زان ورود 
گردش��گران داخل��ی وخارج��ی به كيش 

سواالتی مطرح كردند.
مش��اورعالی مدیرعام��ل درپاس��خ ب��ه 
این س��واالت، نب��ود معضالت��ي از جمله  
تک��دی گ��ری،  ترافيک،آلودگ��ی ه��وا، 
افرادمعتاد و وجود فضای سبزوطبيعت 
زیبا وامکانات خوب فراهم شده، امنيت 
وآرام��ش را از جمله مزایای این جزیره 
عن��وان ك��رد واف��زود: آماره��ا نش��ان 
دهنده این موضوع است كه گردشگری 
درجزیره كيش نسبت به سایر شهرهای 

كشورجایگاه باالتری دارد.
وی افزود: توسعه جزیره كيش براساس 
طرح جامع وب��ا تاكيد برپایداری محيط 

زیست انجام می شود.
رس��ول كش��ت پ��ور گفت: در س��اخت 
كي��ش حف��ظ طبيع��ت  وس��ازوآبادانی 
ومحي��ط زیس��ت این جزی��ره دردرجه 
نخس��ت اهميت ق��راردارد وحفظ پاكی 
آب وهوا وس��واحل كي��ش نيز از موارد 
م��ورد توج��ه درتمام��ی فعالي��ت های 

عمرانی است.
وی با اشاره به رشد چشمگير گردشگران 
داخلي و خارجي در جزیره كيش افزود: 
ب��ا برنامه ریزیه��ای انجام ش��ده ورفع 
تحریم ها آمار سفر گردشگران خارجی 
افزای��ش م��ی یاب��د وجزی��ره كيش به 
معنای واقعی دروازه ورود گردشگران 
خارجی به كش��ور وه��اب انرژی منطقه 

خواهد شد.
 مش��اورعالی مدیرعامل امکانات خوب 
ورزش��ی فراهم شده دركيش را بخش 
دیگری از جاذبه های این جزیره دانست 
كه عالوه برش��هروندان س��االنه ميزبان 

گردشگران ورزشی زیادی است.
گفتنی است دراین نشست 13 دانشجوی 
كش��ورهای  از  شناس��ی  ای��ران  رش��ته 
مجارستان، اس��ترالی، مصر، لبنان، چين، 
ژاپن، فرانسه، عربستان، تركيه، انگلستان 
ایران��ی  دانش��جوی  وس��ه  مکزی��ک  و 

حضورداشتند.
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صنایع هوا و فضای چین در منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو نیروگاه برق می سازد

بر اس��اس تفاه��م نامه امضا ش��ده بين 
س��ازمان منطق��ه آزاد ماكو و ش��ركت 
ش��نيانک ليمين��گ چي��ن )AVIC( ای��ن 
ش��ركت چين��ی در چه��ار مرحل��ه ی��ک 
نيروگاه ب��رق 1600 مگاواتی در منطقه 

آزاد ماكو می سازد.
به گزارش دورناني��وز، این نيروگاه در 
دو مرحله اول 500 مگا وات برق توليد 
و وارد چرخه مصرف واحدهای صنعتی 
منطقه آزاد ماكو خواهد كرد. این طرح 

بزرگ صنعتی كه توس��ط شركت چينی 
اج��را می ش��ود، ب��ا س��رمایه ای بالغ بر 

1600 ميليون دالر تکميل خواهد شد.
در مراس��م امضای تفاهم نامه س��اخت 
نيروگاه برق منطقه آزاد ماكو ش��ركت 
چينی متعهد شده است در چهار فاز این 
نيروگاه را به اتمام رس��اند كه با تکميل 
ای��ن طرح برای 15 هزار نفر به صورت 
مس��تقيم و غير مستقيم اشتغال زایی می 

شود.

حس��ين ف��روزان مدیرعامل س��ازمان 
منطقه آزاد ماك��و گفت: اجرا این طرح 
صنتعی � انرژی و اتمام مراحل س��اخت 
فرودگاه ماكو، گام بلندی برای توس��عه 
منطق��ه خواهد ش��د ك��ه موجب جذب 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی است و 
اشتغال زایی بزرگی برای مردم منطقه 
و همچني��ن رونق اقتص��اد و صنعت در 

استان و كشور خواهد بود.

ورزقان به منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس می پیوندد

دهقانی، نماینده ورزق��ان و خاروانا در 
مجلس شورای اس��المی از پيوستن این 
شهرستان به منطقه آزاد تجاری صنعتی 

ارس در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش افق نيوز، الهویردی دهقانی 
در جمع خبرن��گاران گفت: طرحی برای 
افزوده ش��دن بندر جاس��ک به مناطق 
آزاد تج��اری ب��ه كميس��يون اقتص��ادی 
مجلس داده شده بود كه با پيشنهاد ما، 
شهرس��تان ورزقان نيز برای پيوستن به 

منطقه آزاد ارس معرفی شد.
وی اف��زود: ای��ن ط��رح در كميس��يون 

اقتصادی و كميسيون های فرعی مورد 
تصوی��ب ق��رار گرف��ت كه ب��ا توجه به 
پتانسيل های معدنی موجود در منطقه 
نظي��ر معادن م��س و طال بس��تر خوبی 

برای رونق اقتصادی دارد.
عضو كميس��يون صنایع و معادن مجلس 
ش��ورای اس��المی افزود: در مرحله اول 
ای��ن طرح یک هزار و 600  هکتار زمين 
در بخ��ش خاروانا و دو منطقه از ش��هر 
ورزق��ان اختص��اص داده می ش��ود كه 
ش��امل ش��هرک های صنعتی ورزقان و 

شهرک صنعتی مس است.

دهقان��ی ویژگ��ی ه��ای ای��ن منطقه را 
نزدیکی به مركز استان، مبادی گمركی 
مرزی ارمنس��تان، آذربایج��ان و تركيه 
اع��الم كرد و گف��ت: با راه ان��دازی این 
منطق��ه می ت��وان زمينه های س��رمایه 
گذاری در بخش ف��رآوری محصوالت 
معدنی فلزی را فراهم ساخت كه البته با 
اس��تقرار مجتمع مس سونگون در جوار 
آن از نظ��ر تامين م��واد اوليه و كاهش 
هزین��ه ه��ای لجس��تيک برای س��رمایه 
گذاران توجيه اقتصادی بس��يار مناسبی 

خواهد داشت.
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منطقه آزاد مشترک خزر تشکیل می شود

مع��اون برنامه ری��زی و هماهنگی امور 
مناط��ق دبيرخانه ش��ورای عالی مناطق 
آزاد  منطق��ه  تش��کيل  از  كش��ور  آزاد 
مش��ترک خزر برای توسعه همکاری ها 

خبر داد.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری پان��ا، مه��دی 
بازارگان در پانزدهمين اجالس اتاق های 
بازرگانی كشورهای حاش��يه خزر كه به 
ميزبانی منطق��ه آزاد انزلی در زیباكنار 
گي��الن برگزار ش��د، در تش��ریح مناطق 
آزاد ای��ران از دی��دگاه ش��ورای عال��ی 
مناطق آزاد اظهار كرد: هفت منطقه در 
كش��ور وجود دارد و به این تعداد، سه یا 

چهار منطقه دیگر اضافه می شود.
آزاد  منطق��ه  ك��رد:  خاطرنش��ان  وی 
انزل��ی ب��ه لحاظ همج��واری ب��ا دریای 
خ��زر، ماموری��ت توس��عه هم��کاری با 
این كش��ورها در زمينه ه��ای اقتصادی، 

صنعتی و حتی سياسی را دارد.
بازارگان با بيان اینکه دبيرخانه ش��ورای 
عالی مناطق آزاد كش��ور در نظر دارد 
خ��زر  در  را  مش��تركی  آزاد  منطق��ه 
ایج��اد كن��د، افزود: ب��ا بررس��ی دقيق 
و كارشناس��ی، م��ی ت��وان در هریک از 

از  آزاد كش��ورهای همج��وار  مناط��ق 
جمله انزلی، منطقه آزاد مشتركی برای 

گسترش تجارت فی مابين ایجاد كرد.
او همچنين به توسعه همکاری و افزایش 
حج��م مبادالت در قالب تش��کيل منطقه 

آزاد مشترک اشاره كرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری 
صنعتی انزلی نيز در این اجالس گفت: با 
توجه به تاكيد ریيس جمهوری مبنی بر 
لزوم افزای��ش تعامالت اقتصادی منطقه 
خ��زر، ش��رایط برای ش��کوفایی بيش��تر 
اقتص��اد كش��ورهای این منطق��ه فراهم 

است.
رضا مس��رور افزود: با افزایش همکاری 
با كشورهای حاش��يه خزر، منطقه آزاد 
انزل��ی م��ی تواند به مركز داد و س��تد 

كاالهای راهبردی تبدیل شود.
وی با تاكيد بر اینکه تجار خارجی نيز می 
توانند از مزیت های ایجاد شده در این 
منطق��ه از جمله معام��الت بورس بهره 
مند ش��وند، گفت: در چند ماه اخير در 
بورس كاالی انزل��ی، 200 هزار تن كاال 

خرید و فروش شده است.
وی با اش��اره به ادامه رون��د ایجاد زیر 

س��اخت ه��ای اقتصادی در كش��ورهای 
حاشيه خزر عنوان كرد: در منطقه آزاد 
انزلی، بندر كاس��پين با 22 پس��ت اسکله 
و ظرفي��ت تب��ادل 15 ميلي��ون تن كاال 
در حال س��اخت اس��ت كه پ��س از بهره 
ب��رداری مزیت های فراوان��ی را ایجاد 

می كند.
پانزدهمي��ن اجالس اتاق ه��ای بازرگانی 
كش��ورهای حاش��يه خ��زر، نه��م و دهم 
اردیبهشت ماه جاری به ميزبانی منطقه 
آزاد انزلی در زیباكنار گيالن برگزار شد.
ات��اق ه��ای  ای��ن اج��الس روس��ای  در 
بازرگانی و جمعی از مس��ووالن و فعاالن 
اقتصادی كش��ورهای روسيه، قزاقستان، 
و  ای��ران  آذربایج��ان،  تركمنس��تان، 
تاجيکس��تان به عنوان ناظر مدعو حضور 

داشتند.
منطق��ه آزاد انزل��ی تنه��ا منطق��ه آزاد 
ای��ران در حاش��يه دری��ای خزر اس��ت؛ 
كشورهای حاش��يه دریای خزر، تركيه و 
كشورهای حاشيه خليج فارس و آسيای 
جنوب ش��رقی عمده بازارهای صادرات 
و واردات محص��والت از طری��ق منطقه 

آزاد انزلی هستند.

تفاهم با آژانس های گردشگری باکو و گرجستان برای حضور در ارس

مه��دی عباس��ی، مدی��ر گردش��گری و 
مي��راث فرهنگی س��ازمان منطقه آزاد 
ارس از تفاه��م صورت گرفته با آژانس 
های گردشگری آذربایجان و گرجستان 

برای فعاليت در این منطقه خبر داد.
به گ��زارش خبرن��گار مهر، عباس��ی در 
جم��ع خبرن��گاران با اش��اره ب��ه حضور 
ای��ن منطق��ه آزاد در ح��وزه صنع��ت 
گردش��گری نمایش��گاه بين المللی باكو 
در كنار ش��ركت كنندگانی از 44 كشور 
دني��ا گفت: غرفه منطق��ه آزاد ارس به 
همراه غرفه اس��تان های ش��مال غرب 
كش��ور در این نمایش��گاه حضور داشت 
و با ارایه طرح های��ی در حال مطالعه و 

ساخت برای سرمایه گذاری، با استقبال 
گردش��گری  ه��ای  آژان��س  مدی��ران 
كشورهای مختلف روبرو شد، بطوریکه 
رئيس جمهور كش��ور آذربایجان نيز از 

غرفه ایران بازدید كرد.
وی از تفاهمات صورت گرفته با مدیران 
آژان��س های گردش��گری كش��ورهای 
آذربایجان و گرجستان جهت برگزاری 
تورهای آش��نایی با منطق��ه آزاد ارس 
ب��رای آژان��س ه��ای گردش��گری این 
كش��ورها نيز خبر داد و افزود: با توجه 
به اس��تقبال مس��ؤالن و عالقمن��دان به 
صنعت گردشگری از جاذبه ها و برنامه 
های ح��وزه گردش��گری منطق��ه آزاد 

ارس، كمپين »بای��د ارس را ببينيد« نيز 
برای نمایش جاذبه های تاریخی، طبيعی، 
آداب و رس��وم منطق��ه آزاد ارس اجرا 
شد و با استقبال شركت كنندگان همراه 

بود.
عباس��ی در پایان اظهار داشت: نمایشگاه 

بين المللی باكو همه ساله با عنوان
 ای آی ت��ی اف به ص��ورت تخصصی در 
ح��وزه گردش��گری برگزار می ش��ود و 
غرفه منطق��ه آزاد ارس در نمایش��گاه 
امس��ال كه 13 ت��ا 15 فروردین برگزار 
ش��د، عن��وان بهترین غرفه س��نتی را به 

خود اختصاص داد.
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دولت و مجلس ایجاد 6 منطقه آزاد را بررسي مي کنند

معاون ش��وراي عال��ي مناط��ق آزاد از 
بررس��ي طرح اف��زودن ش��ش منطقه 
اینچه ب��رون،  مریوان،مه��ران،   - بان��ه 
زابل، اردبيل و جاس��ک ب��ه مناطق آزاد 
در ای��ن ش��ورا،دولت و مجل��س خب��ر 
داد و گف��ت: منطق��ه آزاد مهران براي 
افزایش مراودات، صادرات و واردات با 
كشورعراق  ایجاد مي شود و بازار هدف 

این منطقه، كشور عراق است.
جعفر آهنگران در گفتگو با ایس��نا اظهار 
داش��ت: الیحه ایجاد منطقه آزادمهران 
در آس��تانه تقدی��م به مجلس اس��ت و 
زم��ان عمليات��ي ش��دن آن بس��تگي به 
دس��تور كار مجل��س دارد و بای��د تمام 
زیرس��اخت هاي الزم ب��راي ایج��اد این 
منطق��ه آزاد فراه��م ش��ود. وي گفت: 
طرح ایج��اد منطق��ه آزاد مریوان-بانه 
هم در دستور كار كارگروه شورایعالي 
مناطق آزاد است كه كلياتش به تصویب 
رسيده و كارهاي مطالعاتي و محاسباتي 
آن بای��د انج��ام ش��ود ك��ه در رابطه با 
رواب��ط اقتص��ادي ایران و ع��راق نقش 

مهمي ایفا مي كند.

معاون شوراي عالي مناطق آزاد افزود: 
زمان��ي كه ایج��اد منطق��ه آزاد مطرح 
مي ش��ود، ای��ن موض��وع در كارگ��روه 
شوراي عالي مناطق آزاد مورد بررسي 
ق��رار مي گيرد و پس از آن به ش��وراي 
عال��ي مناط��ق آزاد ارس��ال و بع��د از 
بررس��ي و نهایي ش��دن به دولت و در 
نهای��ت تقدی��م مجلس مي ش��ود. وي با 
بيان این كه در دولت تدبير و اميد ایجاد 
مناط��ق آزاد ب��ه عنوان یک��ي از اهداف 
مه��م در ح��ال پيگي��ري و اقدام اس��ت، 
تاكيد ك��رد: ایجاد منطقه آزاد جاس��ک 
هم در حال بررس��ي اس��ت كه هدف از 
ایجاد آن توسعه سواحل مکران است كه 

موردتاكيد مقام معظم رهبري است.
وی همچني��ن با بيان اینک��ه الیحه ایجاد 
منطقه آزاد اردبيل هم در حال ارس��ال 
به مجلس است، از بررسی طرح تشکيل 
منطقه آزاد زابل در كارگروه ش��وراي 
عالي مناط��ق آزاد خبر داد و گفت: این 
منطقه قرار اس��ت سرپلي بين چابهار و 

كشور هاي شمال افغانستان باشد.
وي اف��زود: منطق��ه آزاد اینچ��ه برون 

در گلس��تان هم از دیگر مناطقي اس��ت 
كه ق��رار اس��ت ایج��اد ش��ود و كليات 
آن در كارگ��روه ش��وراي عالي مناطق 
آزاد به تصویب رس��يده و كاركرد آن 
ایجادارتباط با تركمنس��تان و كشورهاي 
آسياي ميانه اس��ت. آهنگران در رابطه 
ب��ا قوانين واردات و صادرات در مناطق 
آزاد توضي��ح داد: هي��چ منع��ي ب��راي 
واردات و ص��ادرات در مناط��ق آزاد و 
ویژه وج��ود ن��دارد، ولي ب��راي ورود 
كاال از ای��ن مناط��ق به س��رزمين اصلي 
بای��د قوانين گمركي رعایت ش��ود. وي 
در ادامه خاطرنش��ان كرد: مناطق آزاد 
و ویژه، محدوده هایي در داخل كش��ور 
هستندكه خارج از قلمرو گمركي بوده 
و مق��ررات صادرات و واردات بر آن ها 
حاكم نيس��ت. در این مناط��ق به راحتي 
مي توان مواد اوليه و قطعات خودرو یا 
تکنولوژي هاي روز دنيا را واردو توليد 
كرد كه بخشي از این توليدات مي تواند 

صادر شود.

یک منطقه آزاد جدید در غرب کشور؛ تبدیل مرز مهران به پایانه صادرات

مع��اون اول رئيس جمهور گف��ت: ما در 
دولت تصویب كردیم كه منطقه مهران 
به یک منطقه آزاد تبدیل شود. این طرح 

به زودی به مجلس تقدیم می شود.
به گزارش خبر آنالین; اسحاق جهانگيری 
در جمع خبرن��گاران با بيان این كه دولت 
برنامه ه��ای خوبی برای توس��عه اس��تان 
ایالم دارد، گفت: در این سفر با مدیران و 
مسئوالن استان جلسات مختلفی خواهيم 
داش��ت تا در جریان مش��کالت اس��تان و 

طرح های در حال اجرا قرار بگيریم.
او همچنين گفت: استان ایالم استعدادهای 
خوبی ب��ه ویژه در بخش نف��ت و گاز و 
طرح ه��ای آبی دارد كه در این اس��تان 

اجرا شده است. 
جهانگيری گفت: در ابتدای فعاليت دولت 
طرح یکپارچه  س��ازی اراضی كش��اورزی 
استان های خوزس��تان و ایالم به تصویب 
رسيد كه در كنار سایر طرح های آبياری 
و ساخت سدهای مختلف در استان ایالم 

در حال اجراست.
معاون اول رئيس جمهور در ادامه با بيان 
این كه استاندار ایالم در دو هفته گذشته 
در جلسات هيأت دولت شركت كرده و 
اطالعات خوبی درب��اره طرح های نوین 
اس��الم ارائه كرده اس��ت، گف��ت: در این 
س��فر ما از نزدیک در جریان پيش��رفت 

این طرح ها قرار می گيریم.

او همچنين گفت: استان ایالم به دليل هم 
مرز بودن با عراق استعداد بسيار خوبی 
در زمينه توسعه صادرات دارد. در سال 
گذش��ته مب��ادالت م��ا از این اس��تان 40 
درصد افزایش یافته است. در سال جاری 
نيز یکی از سياست های مهم دولت ورود 
به رونق اقتصادی است. برای اجرای این 
سياس��ت صادرات كااله��ای غيرنفتی از 
طریق اس��تان هایی مثل ایالم بسيار مهم 

است.
جهانگي��ری در پایان گف��ت: اميدواریم با 
اجرای این طرح ها ش��اهد توسعه استان 

ایالم باشيم.
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بررسي ایجاد منطقه آزاد تجاري بین ایران و اتحادیه اقتصادي اروپا

ب��ر اس��اس اع��الم كميس��يون اقتصادي 
اوراس��يا، ایران و اتح�ادیه اقتصادي اروپا 
امکان دست�يابي به ت�واف�ق نامه اي براي 
ایجاد من�طقه آزاد تجاري را بررسي مي 

كنند.
ب��ه گزارش ایرن��ا، خبرگ��زاري بالروس 
اعالم كرد: پيرو مالقات ميشل خریستنکو 
رئي��س كميس��يون اقتصادي اوراس��يا و 
مهدي سنایي سفير ایران در مسکو مقرر 
ش��د موضوع مزبور مورد بررس��ي دو 

طرف قرار گيرد.
بر پایه این گ��زارش، دو طرف همچنين 
راه هاي توسعه همکاري هاي همه جانبه 
در چش��م اندازي بلندمدت بين اتحادیه 
اقتصادي اروپا و ایران را بررسي مي كنند. 
همچنين توافق شد نشست هاي متعدد 
بين متخصصان س��طح ب��االي دو طرف 
ب��راي تقویت ای��ن همکاري ه��ا برگزار 
ش��ود و نتيج��ه ای��ن مذاكرات بررس��ي 
امکان ایج��اد منطقه اي آزاد تجاري بود. 

به گفته خریس��تنکو، ایران شریک مهمي 
براي كش��ورهاي عضو اتحادیه اقتصادي 
اروپا به شمار مي رود و همکاري با ایران 
براي ایجاد ثب��ات اقتصادي در منطقه از 
اهميت باالیي برخوردار اس��ت.آلمان و 
مجارس��تان در خالل دی��دار آنگال مركل 
صدراعظم آلمان از بوداپست در بهمن 
گذشته از طرح ایجاد منطقه آزاد تجاري 
مي��ان اتحادیه اروپ��ا و اتحادیه اقتصادي 

اوراسيا حمایت كرده بودند.

تاسیس منطقه آزاد تجاری کره جنوبی و نیوزلند

دولت های كره جنوبی و نيوزلند برای تاسيس منطقه آزاد تجاری توافقنامه امضا كردند.
به گزارش )Sputnik news( صدای روس��يه: نخس��ت وزیر نيوزلند و ریيس جمهور كره جنوبی در مراس��م امضای توافقنامه 
حضور داش��تند طبق این توافقنامه عوارض گمركی وارده بر حدود 96 درصد كاالهای وارده از نيوزلند، به مدت 15 س��ال به 

دولت كره جنوبی تعلق خواهد گرفت.

 حضور فعال ایران در نمایشگاه گردشگري عمان

مقدم��ات و ش��رایط الزم ب��رای حضور 
ایران در رویداد مهم و برتر نمایشگاهی 
در كش��ور عمان در حالی فراهم ش��ده 
است كه ش��ركت های مطرح ایرانی با 
توجه به مهيا ش��دن بس��ترهای مناسب 
ص��ادرات غيرنفتی و روند روبه رش��د 
آن، خود را برای ورود به عرصه رقابت 
های دیگر در قالب فعاليت نمایش��گاهی 

آماده می سازند.  
با توجه به مجم��وع این ظرفيت ها می 
توان گفت پنجمين نمایشگاه و كنفرانس 
بين المللی تجهيزات و خدمات پزش��کی 
عمان از تاریخ 16 تا 18 شهریور ماه سال 
جاری در مس��قط، پایتخت كشور عمان 

ميزبان توليدكنندگان، صادركنندگان و 
فعاالن اقتصادی صنعت پزشکی، دارویی 
و توریسم پزشکی از كشورهای مختلف 
دني��ا خواهد بود. این نمایش��گاه فرصت 
بسيار مناسبی است تا شركت های فعال 
از این بس��تر بهره مند شده و عالوه بر 
معرف��ی دس��تاوردها و خدمات خود به 
مخاطبان جهانی این نمایشگاه، راه ورود 
به بازار كش��ور عم��ان را نيز پيش روی 

خود باز كنند.
پتانسيل های خوب كشورمان در صنعت 
پزش��کی، اش��تراک های نزدیک فرهنگی 
ميان ایران و عمان، فاصله كم جغرافيایی، 
ثبات و روابط سياسی خوب و برنامه های 

كوت��اه م��دت و بلند م��دت دولتمردان 
كش��ور عمان از جمله عواملی اس��ت كه 
م��ی تواند موفقيت كش��ورمان در بازار 
بک��ر و رو ب��ه رش��د عم��ان را تضمي��ن 
نماید. تبدیل ش��دن به بزرگترین سایت 
گردش��گری جهان عرب تا س��ال 2018، 
تبدیل ش��دن به بهتری��ن معبر صادرات 
به ش��مال آفریقا و قدرت اول اقتصادی 
در منطقه خلي��ج فارس از جمله اهدافی 
اس��ت كه به ص��ورت ج��دی در برنامه 
های كشور عمان قرار گرفته و از سوی 
تصمي��م گي��ران و برنامه ری��زان بخش 

دولتی و خصوصی پيگيری می شود.
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راه اندازی رسمی منطقه تجارت آزاد گوانگ دونگ

مراس��م راه ان��دازی منطق��ه تج��ارت 
آزاد گوان��گ دونگ با حض��ور مقامات 
این اس��تان، بيس��ت و یکم آوریل امسال 
درشهر گوانگ جو مركز این استان برپا 

شد.
جو شيائو دان استاندار گوانگ دونگ در 
این مراس��م اعالم كرد كه استان گوانگ 

دونگ پيش��قدم اصالح��ات و درهای باز 
چي��ن ب��وده و راه ان��دازی ای��ن منطقه 
تج��اری آزاد ب��ه یکپارچگی این اس��تان، 

هنگ كنگ و ماكائو كمک خواهد كرد.
در ماه مارس سال جاری، دفتر سياسی 
كميت��ه مركز حزب حاكم چين طرح راه 
اندازی سه منطقه تجارت آزاد دیگر در 

اس��تان گوانگ دونگ، ش��هر تيان جين و 
استان فوجيان را تصویب كرد

منطقه تجاری آزاد گوانگ دونگ به سه 
بخش نان ش��ا، چيان های شه كو و هنگ 
چين تقسيم می شود و مساحت كل آن 

116.2 كيلومتر مربع است.

تمایل پاکستان برای ایجاد منطقه آزاد مشترک با ایران

س��فير پاكس��تان از تمایل كش��ور متبوع 
ه��ای  هم��کاری  توس��عه  ب��رای  خ��ود 
مشترک و ایجاد منطقه آزاد مشترک با 

جمهوری اسالمی ایران خبر داد.
به گ��زارش ایرنا، نورمحم��د جادمانی 
در دیدار با مدیرعامل س��ازمان منطقه 
آزاد انزل��ی گف��ت: ایج��اد منطقه آزاد 
مش��ترک در چابهار، م��ی تواند موجب 
گسترش همکاری های اقتصادی بين دو 

كشور شود.
وی افزود : تالش می كنيم مناطق آزاد 
پاكس��تان را فعال و از تج��ارب ایران در 

این زمينه استفاده كنيم.
س��فير پاكس��تان گف��ت: ب��ا توج��ه ب��ه 

مش��تركات مذهب��ی، فرهنگ��ی و م��رز 
مش��ترک؛ بسيار مشتاق گسترش روابط 

با جمهوری اسالمی ایران هستيم.
وی خاطرنشان كرد : با توجه به مزایای 
موجود در منطقه آزاد انزلی، می توانيم 
محصوالت نساجی خود را از این طریق، 

به جمهوری آذربایجان بفرستيم.
جادمانی با اش��اره ب��ه اینکه منطقه آزاد 
انزلی فرصت خوبی برای پاكستان است 
گف��ت: ما بازرگانان خود را به اس��تفاده 
از امتيازات این منطقه تشویق می كنيم.

وی افزود : گيالن بس��يار زیباست و در 
منطق��ه آزاد انزلی ني��ز مزایا و فرصت 
های خوبی برای س��رمایه گذاری وجود 

دارد ك��ه تج��ار ما م��ی توانن��د از آنها 
استفاده كنند.

الزم به ذكر اس��ت، بيشترین سهم بازار 
س��رمایه یا بورس پاكس��تان را نساجی، 
مخابرات، ن��رم افزار، خودرو، س��يمان، 
كود، فوالد و س��اخت كشتی تشکيل می 

دهند.
منطق��ه آزاد انزل��ی تنه��ا منطق��ه آزاد 
ای��ران در حاش��يه دری��ای خزر اس��ت ؛ 
كشورهای حاش��يه دریای خزر، تركيه و 
كشورهای حاشيه خليج فارس و آسيای 
جنوب ش��رقی عمده بازارهای صادرات 
و واردات محص��والت از طری��ق منطقه 

آزاد انزلی هستند.
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بررسي رژیم های مالی و اقتصادی در مناطق آزاد لهستان

معافي��ت مالي��ات بر درآمد ب��رای پنج 
هزین��ه  كاه��ش  و  فعالي��ت  اول  س��ال 
س��رمایه گذاری از طریق تسهيل قوانين 
و فراه��م ش��دن تس��هيالت زیربنائی از 
مهمترین مش��خصات رژیم های مالی و 

اقتصادی در مناطق آزاد لهستان است.
به گزارش ویستا نيوزدر منطقه سژچين 
)Szczecin-Swinouyscie(س��وئيویچ

سرمایه گذاران لهستانی و خارجي برای 
پنج س��ال اول فعاليت از معافيت مالياتی 
70درصدي برخوردارن��د. در حالی كه 
این نرخ در مورد درآمدهای معمولی 
ب��رای ش��ركت های  لهس��تان، ه��م  در 
داخلی و هم برای ش��ركت های خارجي، 
50 درص��د می باش��د. همچني��ن هزینه 
مختل��ف،  ط��رق  از  س��رمایه گذاری 
تدابي��ری و تس��هيالت زیربنائ��ی ب��راي  
ش��ركت های فع��ال در مناط��ق آزاد به 

مي��زان قاب��ل مالحظه اي كاه��ش یافته 
است.

البت��ه در تمام��ي مناطق آزاد لهس��تان 
معافيت ه��ای گمرك��ی، اعمال ش��ده و 
كنت��رل گم��ركات، فق��ط ب��رای مقاصد 
امنيت��ی و آم��اری و جلوگيری از رش��د 

توليدات غيرمطلوب است. 
همچني��ن دول��ت بایس��تی ثب��ات رژیم 
اقتص��ادی و مال��ی را ب��رای ی��ک دوره 
زمانی 10 تا 25 س��اله در راستای ایجاد 
مناطق آزاد اقتصادی تضمين كند عالوه 
ب��ر ای��ن مقام��ات مرك��زي در زمينه،  
برخ��ی فعاليت های اداري اختيارات خود 
را ب��ه همتاه��ای خ��ود در مناطق آزاد 

تفویض كرده اند.
در م��ورد آث��ار و نتای��ج فعاليت ه��ای 
اقتص��ادی و بازرگان��ی در مناطق آزاد 
لهس��تان بای��د گف��ت: عملک��رد مناطق 

ویژگی ه��ای  از  لهس��تان  در  مذك��ور 
خاصی برخوردار بوده است، كه مرتبط 
ب��ا هزینه تأس��يس این مناط��ق و اثرات 

اجتماعی ناشی از آن می باشد.
الزم به ذكر است مقامات دولتي كشور 
لهستان و بخش خصوصي در روش اداره 
مناط��ق آزادوتعيين تعرفه هاي گمركي 
در ای��ن مناطق نگ��رش ه��اي مختلفي 
دارن��د. از یک س��و برخ��ی از واحدهای 
بخ��ش خصوص��ي، طرفدار رژی��م آزاد 
تجاری كام��ل در این مناط��ق بودند و 
از س��وی دیگر مقامات مركزی مخالف 
این روش بوده اند و س��عی داش��تند كه 
ت��ا حدودی از آزادی بی حد و حصر این 

مناطق جلوگيری به عمل آورند.
در لهس��تان، مناط��ق آزاد بخ��ش قابل 
توجه��ی از اس��تراتژی و برنامه ری��زی 
كالن دول��ت محس��وب نمي ش��وند.در 

ابت��دا، مقامات مركزی ت��الش كردند تا 
مسئوليت تأسيس این مناطق را به عهده 
نگيرند و س��عی داش��تند، كه هزینه های 
مرب��وط ب��ه ای��ن مناط��ق را در بودجه 
دولت به حداقل برسانند. بدین ترتيب 
واحده��ای خصوص��ی به عنوان پيش��گام 
در تأس��يس و راه ان��دازی فعاليت ه��ای 
اقتص��ادي، در ای��ن مناط��ق ب��ه ش��مار 
می آمدن��د. از ثمرات این ش��رایط آن 
بود، كه مناطق آزاد به گونه ای ش��روع 
ب��ه فعاليت كردن��د، كه فق��ط می توان 
آنه��ا را مناط��ق آزاد گمركی به ش��مار 
آورد؛ بدین لح��اظ برخی مالحظات كه 
در رابطه با سياست های پولي، جاذبه ها 
و طرح های ارتقاء س��طح اقتصادی بود 
به طور جدی مورد توجه قرار نگرفتند.

می توان گفت كه مناط��ق آزاد موجود 
در لهس��تان، همگ��ی براس��اس الگوئ��ی 
س��ژچين  در  ك��ه  ش��دند،  پایه ری��زی 
 )Szczecin - Swinouyscie( سوئيویچ
انتخاب شده و به كار گرفته شده است. 

بخ��ش خصوصی فع��ال در مناطق آزاد 
لهس��تان به واس��طه انگيزه های شخصی 
و ارزیابی پروژه های اقتصادی از توفيق 
بيش��تری برخ��وردار ب��وده اس��ت. در 
همين راس��تا برخی از مناطق، كه بخش 
خصوصی نقش غالب را در آنها بر عهده 
دارد، تح��ت نظارت و هماهنگی چندانی 
از س��وی مقامات مركزی قرار ندارند. 
ای��ن ش��رایط باع��ث ش��ده ك��ه رقابت 
واحده��ای خصوصي،  مي��ان  اقتص��ادی 
زمينه س��از كاهش قيمت ه��ا و هزینه ها 
در ای��ن مناط��ق گ��ردد و بدی��ن لحاظ 
س��رمایه ها و س��رمایه گذاران را بيشتر 
ب��ه این مناطق جلب نماین��د. البته، عدم 
وجود نهادهای رسمي، به منظور تجزیه 
و تحليل و س��نجش تج��ارت متقابل و یا 
جم��ع آوری اطالعات و دانش مربوط به 
مناطق، تا حدودی از كارائی فعاليت های 

اقتصادی كاسته است.
بدین ترتيب ویژگی مناطق آزاد لهستان 
و نتای��ج مترتب بر این ویژگ��ی را باید 

در عدم فراهم ب��ودن زیربناهای الزم، 
اقتصادی  به منظور ش��روع فعاليت های 
در مناط��ق آزاد دانس��ت، در حال��ی كه 
ای��ن زیربناها در بس��ياری از كش��ورها، 
كه اق��دام به تأس��يس مناط��ق كردند، 
وج��ود داش��ت. این امر باعث ش��د، كه 
در لهستان شکل متفاوتی از مناطق آزاد 
تش��کيل گردد، و مناطق در این ش��يوه، 

زیربناهای خویش را فراهم آوردند.
به نظ��ر  اقتص��ادی  دی��دگاه  از  البت��ه، 
می رسد كه بایس��تی اجراء و اداره، این 
مناط��ق را، مورد بررس��ی مجدد قرار 
داد، و مدیری��ت مناط��ق را به گون��ه ای 
مقامات  نظارت  تحت  س��ازمان یافته تر، 
مركزی گ��ذارد، ت��ا ضمن اس��تفاده از 
مزایای این مناط��ق آثار مفيد اقتصادی 
آنها را در ارتباط با ساختار اقتصاد داخلی 

لهستان فعال كرده و به ثمر نشاند.
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نگاهی به قرارداد جدید تجارت آزاد بین اتحادیه اروپا و آمریکا

قرارداد جدید تجارت آزاد بين اتحادیه 
اروپ��ا و آمری��کا به گزارش ی��ورو نيوز، 
اتحادی��ه اروپ��ا و ایاالت متح��ده آمریکا 
ایج��اد  ب��رای  را  جدی��دی  مذاك��رات 
بزرگتری��ن منطق��ه آزاد تج��اری جهان 
آغ��از كردند كه به عقيده كارشناس��ان، 
به نفع اقتصاد هر دو منطقه خواهد بود.

اما منتقدان این قرارداد نس��بت به منافع 
اقتص��ادی مش��اركت تجاری و س��رمایه 
گ��ذاری ف��را آتالنتي��ک )TTIP( تردید 
ج��دی دارن��د و م��ی گوین��د گنجاندن 
بن��د جنجال��ی س��رمایه گ��ذاری دولتی 

دموكراسی را تضعيف می كند.
این مذاكرات در ژوئيه 2013 آغاز ش��د 
و دور نهم آن در تاریخ 20 آوریل 2015 

در نيویورک شروع می شود.
“كارل ِدگوخت، كميس��ر س��ابق اتحادیه 
اروپا برای تجارت گفت »یک پنجره اميد« 
وج��ود دارد كه این معاهده پيش از پایان 

سال 2015، یا اوایل 2016 امضا شود.
صحبت ها در مورد این قرارداد تجاری 
بين اتحادیه اروپ��ا و آمریکا از چند دهه 
پيش آغاز ش��د، اما كاتاليزور اصلی آن، 
بحران اقتصادی سال 2008 ميالدی بود.

رواب��ط تج��اری اتحادی��ه اروپ��ا و ایاالت 
متحده آمریکا در حال حاضر بزرگترین 
رواب��ط تجاری جهان اس��ت. این قرارداد 
می توان��د راه نس��بتا ارزان قيمتی برای 
شدت بخش��يدن به رشد اقتصاد این دو 

قدرت تجاری باشد.
هدف این است كه با از بين بردن موانع 
تج��اری، خرید و ف��روش كاال و خدمات 
بس��يار ساده تر شود. بر اساس گزارشی 
ك��ه مرك��ز تحقيقات سياس��ت اقتصادی 

بریتانيا منتشر كرده است:  
حذف تعرفه و هماهنگ سازی چارچوب 
های قانونی، دستاورد قابل توجهی برای 
اتحادی��ه اروپ��ا و ایاالت متح��ده آمریکا 

خواهد بود. 
بر اس��اس این گزارش، این قرارداد، هر 
سال 119 ميليارد یورو به اقتصاد اتحادیه 
اروپا و 95 ميليارد یورو به اقتصاد ایاالت 

متحده آمریکا كمک خواهد كرد.
الزم به ذكر اس��ت كه تف��اوت مقررات 
وضع ش��ده در خص��وص م��واد غذایی 
اصالح ش��ده ژنتيک��ی در اتحادیه اروپا و 
ایاالت متحده آمریکا، یکی از بخش های 

قابل تأمل در این قرارداد است. 
یکی از نکته های اساس��ی تفاوت نظر در 
م��ورد مواد غذایی اصالح ش��ده ژنتيکی 

است.
اتحادیه اروپا دارای یکی از س��خت ترین 
مقررات در این زمينه اس��ت و تا امروز 

تنها 52 مورد را مجاز دانسته است.
از س��وی دیگر، ای��االت متح��ده آمریکا 
بزرگترین رشد تجاری محصوالت اصالح 

شده ژنتيکی در جهان را دارد.
م��ورد  در  های��ی  نگران��ی  همچني��ن 

محص��والت گوش��تی تولي��د ش��ده در 
دارد.  وج��ود  آمری��کا  متح��ده  ای��االت 
توليدكنندگان گوشت قادر خواهند بود 
محصوالت خود را كه با اس��تانداردهای 
متف��اوت تولي��د می ش��ود در بازارهای 
اروپ��ا بفروش��ند. محصوالتی. ب��ه عنوان 
مث��ال در ایاالت متح��ده مرغ با كلر ضد 
عفونی می ش��ود در حاليک��ه این كار در 

اروپا ممنوع است.
كميس��يون اروپا به نمایندگی از اتحادیه 
اروپا و كشورهای عضو آن این مذاكرات 

را انجام می دهند.
اما ب��ا وجود تالش های اخير كميس��يون 
اروپا، نگرانی هایی در مورد شفافيت این 

مذاكرات وجود دارد.
كميس��يون اروپ��ا م��ی گوید انج��ام این 
معامل��ه بای��د محرمان��ه باش��د. ب��ا این 
استدالل كه شفافيت بيشتر دست شما را 

برای حریف باز می كند.
منتق��دان می گویند اگ��ر خدمات مالی، 
ش��امل این قرارداد تجارت آزاد شوند، 
اس��تانداردهای نظارتی تحت تاثير قرار 
خواهن��د گرف��ت و ای��ن به ثب��ات مالی 
صدم��ه خواه��د زد. همچني��ن در اروپا 
نگرانی هایی در م��ورد تاثير این معامله 
بر صنع��ت فيلم وج��ود دارد. با این حال 
كميس��يون اروپ��ا اص��رار دارد كه بخش 
س��معی و بصری، ش��امل این مذاكرات 

 جزیره زیبای کیشنيست.
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