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راه اندازي خط کشتیراني دبي - کیش
اتحاد ابوظبي، دبي و عمان براي افزایش سهم خود از گردشگري خلیج فارس

اعالم آمادگي چهار کشور خارجي براي سرمایه گذاري در کیش
دعوت کوبا از ایران برای حضور در بزرگ ترین نمایشگاه
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سخن سردبیر

اتحاد ابوظبي، دبي و عمان براي افزايش سهم خود از گردشگري خلیج فارس

دعوت کوبا از ايران برای حضور در بزرگ ترين نمايشگاه

پیشنهاد ايجاد منطقه آزاد تجاری مشترک با پاکستان

اعالم آمادگي چهار کشور خارجي براي سرمايه گذاري در کیش

جهش اقتصادی جديد برای منطقه ارس!

ايجاد کريدور ترانزيتی چین، بندراکتائو قزاقستان و منطقه آزاد انزلی

پیشنهاد فراوری سنگ آهن ايران در مناطق آزاد توسط چین

پکن اعالم کرد طعم خوش مناطق آزاد برای چینی ها

راه اندازي خط کشتیراني دبي - کیش

اتحاديه گمرکی و مصر به بحث در مورد ايجاد يک منطقه آزاد تجاری پرداختند

مشارکت برای توسعه بندر سنگاپور

بیست ويکمین نمايشگاه بین المللی بازار گردشگری عرب )ATM( در دبی برگزار می شود

فهرست
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سـخن سـردبیر

 با پيش��رفته تر ش��دن جوامع و علمي شدن تمامي شئونات زندگي بش��ر، زمينه هاي توسعه اقتصادي نيز 
افزاي��ش يافت��ه و نهادهاي اقتصادي خدم��ات را نيز همانند تجارت و صنعت به عن��وان يكي از محورهاي 

پيشرفت و كسب منابع درآمدي و توسعه جامعه در نظر گرفتند.
توسعه خدمات و تبديل آن به يكي از ابزارهاي مهم درآمدزايي سبب تنوع محصوالت آن نيز شد و در 
نيمه دوم قرن بيس��تم بسياري از بنگاه هاي خدماتي با مكانيزه كردن عرضه خدمات به غول هايي بزرگ 

تبديل شدند.
نهادهاي اقتصادي بزرگي مانند وال مارت در زمينه خرده فروشي، هيلتون در هتلداري ، وال استريت در 
زمينه تبادالت مالي، بريتيش ايرويز در زمينه خطوط هوايي و بسياري از شركت هاي بزرگي كه امروزه 

نام بزرگشان چهارگوشه جهان را درنورديده است صرفًا در حيطه فعاليت هاي خدماتي مي گنجند.
گردش��گري هرچند با پيشوند صنعت همراه است اما يك خدمت است از  لحظه اي كه گردشگر بار سفر 
م��ي بندد تا لحظ��ه اي كه به مبدا بازمي گردد از خدمات مختلفي مانن��د حمل و نقل، اقامت، پذيرايي و 
تفريحات اس��تفاده مي كند اما بزرگي اين خدمات و جهان ش��مول بودن آن ها س��بب ش��ده اس��ت تا اين 

خدمات به عنوان يك صنعت مطرح شود.
گردشگري در مناطق آزاد نيز رخداد تازه اي است و شايد تقالي مناطق آزاد براي بدست آوردن سهمي از 
سفرهاي گردشگران به بيست سال هم نرسد. اين سهم زماني بزرگ خواهد شد كه آن منطقه ويژگي هايي 

براي جذب گردشگر داشته باشد.
در بس��ياري از مناطق آزاد عدم درخواس��ت رواديد براي س��فر به منطقه، تردد آس��ان، نبود ماليات و 
نيروي كار ارزان هزينه هاي س��فر را به اين مناطق كاهش داده و بسياري از گردشگران ترجيح مي دهند 

با سفر به اين مناطق سفر به كشور دلخواه خود را با سفر به منطقه آزاد آن كشور تجربه كنند.
در اين بين رقابت در بين مناطق آزاد سبب شده است كه امكانات گردشگري، تفريحي، اقامت و فرهنگي 

نيز افزايش يابد تا تعداد بيشتري از گردشگران رغبت سفر به آن منطقه را پيدا كنند.
حضور در نمايش��گاه هاي گردشگري معتبر بين المللي جهت معرفي منطقه و امكانات آن يكي از مهمترين 
راهكارهاي جذب گردش��گر اس��ت، چ��را كه اين نمايش��گاه هاي تخصصي بس��ياري از توره��اي تخصصي 
گردشگري امكان آشنايي با مقاصد گردشگري جديد را پيدا كرده و با توجه به تجربه و اطالعات خود از 

بازارهاي گردشگر فرست، بهترين فرصت را براي جذب گردشگران به منطقه  فراهم مي كنند.
يك منطقه آزاد گردش��گري بايد در ابتدا با ش��ناخت اس��تعدادها و ظرفيت هاي خود ضمن سازماندهي 
وس��ايل پذيرايي از گردش��گران بازارهاي هدف را نيز شناسايي كرده و خدمات گردشگري منطقه را نيز 

در راستاي ساليق بازارهاي هدف و گردشگران بالقوه آن ها برنامه ريزي كند.
بديهي اس��ت ك��ه در بازار امروز گردش��گري برگ��زار كنندگان ت��ور و آژانس هاي بزرگ گردش��گري 
مهمترين نقش را در ارس��ال گردشگران به مناطق توريس��تي ايفا مي كنند، لذا به منظور كسب سهم هاي 
بزرگتري از سيل عظيم گردشگران تعامل مداوم و منظم با اين موسسات و آژانس ها مي تواند گام هاي 

توسعه گردشگري يك منطقه را بلندتر و سريعتر نمايد.
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دعوت کوبا از ايران برای حضور در بزرگ ترين نمايشگاهاتحاد ابوظبي، دبي و عمان براي افزايش سهم خود از گردشگري خلیج فارس

پیشنهاد ايجاد منطقه آزاد تجاری مشترک با پاکستان 

رئي��س اتاق اي��ران وج��ود مناطق آزاد 
تجاری ايران و كوبا را يكی از زمينه های 
توس��عه همكاری های دو ط��رف عنوان 
كرد و گفت: دو كشور بايد امكان تبادل 
اطالع��ات را برای بخش ه��ای خصوصی 

آماده كنند.
به گ��زارش روابط عمومی ات��اق ايران، 
غالمحسين شافعی رئيس پارلمان بخش 
خصوصی كش��ور در ديدار با سفير كوبا 
ب��ه اش��تراكات روحی، اجتماع��ی و حتی 
سياس��ی بين دو كش��ور اش��اره و اظهار 
كرد: ايران و كوبا اش��تراكات بسياری با 
يكديگر دارن��د، ولی به رغم هم��ه اينها، 
رواب��ط تجاری آنها در س��طح مطلوبی 
نيس��ت. بنا براي��ن بايد با ن��گاه جديدی 
نس��بت به اي��ن موانع و مش��كالت اجازه 
دهي��م ك��ه توس��عه رواب��ط امكان پذير 

ش��ود. رئيس ات��اق ايران ضم��ن تبريك 
به م��ردم كوبا ب��ه دلي��ل ورود واقعی 
اين كشور به اقتصاد آزاد، تصريح كرد: 
واگذاری اقتصاد به مردم تاثير بسزايی 
در ش��كوفايی اقتص��اد دارد. ش��ايد 50 
سال كوبا از سوی اياالت متحده آمريكا 
تحريم باش��د، مانند ايران كه 30 س��ال 
همين وضعيت را دارد، ولی تحمل همه 
اين آسيب های وارده، باعث شده است 
كه خودباوری و اتكای به خود در كوبا و 

ايران افزايش پيدا كند.

ش��افعی در ادامه اطالع�ات و ش��ناخت 
از ظرفي��ت  كش��ورها را عامل توس��عه 
رواب��ط ارزياب��ی ك��رد و گف��ت: نب��ود 
اطالع��ات، مب�ادل��ه كاال و خ�دمات را با 
مش��كل روبه رو م�ی س��ازد. دو كش��ور 
باي��د ام��كان تب��ادل آگ�اه��ی را ب��رای 
بخش ه��ای خصوصی آم���اده كنند. در 
حقيق��ت س��فارتخانه ها می ت�وانن��د در 
اين زمينه نقش آفرين باش��ند. والديمير 
آندرس گنزالس كس��ادا، س��فير جديد 
كوبا در ايران در اين ديدار طی نامه ای 
به امض��ای اتاق بازرگ��انی اين كش��ور، 
از ش��ركت های ايرانی ب��رای حضور در 
س��ی و دومي��ن نمايش����گاه صن��عت��ی 
اين ك�ش��ور دع�وت ك����رد و گف��ت: 
اين نمايش��گاه م�هم ترين نم�ايش��گاه در 

كش���ور كوبا به ش�مار م�ی آيد.

بلوچ�س���تان  و  سيس���تان  اس��تاندار 
گ�فت: در جلساتی كه با حكمران ايال�ت 
بلوچ�ستان پاكس��ت�ان داش��ته ايم، ايجاد 
منط��ق��ه آزاد تج��اری مش��ت�رک ب��ا 

پاكس�تان پيشن�هاد شده است.
علی اوس���ط هاش��می افزود:  اس�تفاده 

درس���ت  و  بهين��ه 
و  فرص�ت ه��ا  از 
ظرفيت ه��ای مرزی 
دغ��دغ��ه ه��ای  از 
مردم اين استان است 
و در اين راستا تالش 
ما ايجاد بازارچ�ه های 
م��رزی ب��رای امرار 

معاش مردم است.
خاطرنش���ان  وی 
زمين��ه  در  ك��رد: 
و  رواب��ط  توس���عه 
بين  مرزی  مبادالت 
پاكس��تان  و  اي��ران 
حاص��ل  تواف�قات��ی 

كميس���يون  در  پيش���نهاداتی  و  ش��ده 
اقتص���ادی مط��رح ش��ده ك��ه در حال 

بررسی و پيگ��يری است.
استاندار سيستان و بلوچستان بيان كرد: 
پيش��نهاد ايج����اد منطق��ه آزاد تجاری 
مشترک با پاكس���تان مط��رح شده كه 

با توجه به استقبال طرف��ين ام��يدواريم 
جذب سرمايه را به دنبال داشته باشد.

وی عن��وان ك��رد: دوره زم��انی نش���� 
ست هايمان با كشور پاكستان از 6 سال 
ب��ه 6 ماه كاهش يافته و دو كميس��يون 
مشترک با كنس�ول ايران در پاك��ستان 
هم��چن��ي����ن  و 
پاكس��تان در اي��ران 
ك��ه  ش��ده  فع��ال 
يك  م��اه  س��ه  ه��ر 
برگ��زار  نش��س��ت 

می ك��نند.
در  هاش��می 
ب�ي��ان ك��رد:  پاي��ان 
رويكردم��ان بر اين 
رواب��ط�  ت��ا  اس��ت 
عم�ي�ق تر ش���ده، و 
در واق����ع در اي��ن 
نگ�اهی  ب��ه  زم�ي�نه 

نو می اندي�ش�يم.

وزير 
ي  ش��گر د گر

ب��ا  هم��كاري  در  عم��ان 
مقامات گردش��گري ابوظبي و دبي 

گروه متحد همكاري مش��تركي را براي ارتقاي 
سطح گردشگري دريايي در چارچوب شوراي همكاري هاي 

كشورهاي خليج فارس تشكيل دادند.
اي��ن همكاري ها كه در نمايش��گاه مس��ير دريايي خليج فارس ك��ه 25 نوامبر تا 3 

دسامبر گذشته با هدف افزايش تعداد و جلب توجه بيشتر سكنه منطقه به انتخاب سفرهاي 
دريايي به عنوان يك گزينه گذران تعطيالت برگزار شد، شكل گرفته است. 

افزاي��ش آگاه��ي از اهميت منطق��ه خليج فارس به عن��وان يك مقصد گردش��گري دريايي، 
آموزش و ايجاد انگيزه و عالقه در آژانس هاي مس��افرتي و تجارتي منطقه به اين صنعت از 

هدف هاي مهم اين  همكاري هاست. 
اين اتحاديه متشكل از نمايندگان گردشگري هر سه طرف و خطوط سفرهاي دريايي 
كاس��تا” است كه در جريان برگزاري نمايشگاه ياد شده، با بازديد از همسايگان در 
ش��ش روز 400 تا 450 از آژانس هاي برتر مس��افرتي و ديگر س��رمايه گذاران 
كلي��دي در منطقه از جمله كش��ورهاي كويت، بحرين، قطر، س��عودي، جده، 

رياض و الخبار را مخاطب قرار داده است. 
در اي��ن مي��ان دبي بيش از همه با توجه به زيرس��اخت ه��ا و خدمات با 
ثبات و برخورداري از بزرگ ترين تسهيالت دريايي در خاورميانه، به 
عنوان قطب گردش��گري دريايي منطقه خليج فارس شناخته شده 

است. 
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فرصت هاي سرمايه گذاري و جاذبه 
هاي گردش��گري كيش بيش از پيش 

به مردم ژاپن معرفي خواهد شد.
وي عالقه كشور خود را براي ارتباط 
بيش��تر با كش��ورمان يادآور ش��د و 
گفت: تجار و س��رمايه گذاران ژاپني 
را در خصوص س��فر به اي��ران و به 
نوبه آن كيش ترغيب خواهيم كرد.

تايلن��د در  س��وكا سوس��تي س��فير 
كش��ورمان ب��ا ابراز اين ك��ه مبهوت 
زيبايي ه��اي كيش ش��دم گفت: اين 
دي��دار آغاز خوبي ب��راي روابط في 
مابي��ن خواهد بود و در هفته آينده 
با حض��ور در نمايش��گاه فرصت هاي 
س��رمايه گذاري كه در كيش برگزار 
مي ش��ود در تحقق اين امر كوشش 

خواهيم كرد.
وي افزود: ما پيام رس��ان زيبايي هاي 
كيش و فرصت هاي س��رمايه گذاري 
ب��ه گردش��گران و س��رمايه گذاران 

تايلندي خواهيم بود.
مونس��ان  اصغ��ر  عل��ي  همچني��ن 
مديرعام��ل س��ازمان منطق��ه آزاد 
كيش در اين ديدار با خوشامدگويي 
ب��ه س��فراي كش��ورهاي خارجي ياد 
شده، با اشاره به تس��هيالت سرمايه 
گ��ذاري در كيش گفت: عدم نياز به 
روادي��د، ورود و خ��روج ارز بدون 
محدوديت و نبود كاغ��ذ بازي هاي 
خوب��ي  فرص��ت  كي��ش،  در  اداري 
براي سرمايه گذاري خارجي در اين 

جزيره زيبا را فراهم كرده است.
مديرعام��ل س��ازمان منطق��ه آزاد 
كيش ب��ا تاكيد بر لزوم معرفي بيش 
از پي��ش كي��ش ب��ه جهاني��ان گفت: 
ارتباطاتی با س��فارتخانه های خارجی 

در تهران صورت گرفته و دعوتنامه 
هايی ارسال شده است كه با تحرک 
دس��تگاه ديپلماس��ی، اميدواري��م كه 
اتفاق��ات خوب��ی در جذب س��رمايه 

گذاری خارجی روی دهد.
وي از آمادگ��ي ش��ركت هواپيمايي 
كيش ب��راي برقراري خط پروازي با 
امكان��ات business class به اقصي 
نقاط جهان خبر داد و گفت: آمادگي 
داري��م زمين��ه حض��ور گردش��گران 
خارجي را جهت سفر به كيش و بهره 
گي��ري از مواه��ب طبيع��ي و جاذبه 

هايي نظير هواي پاک، سواحل زيبا و 
درياي شفاف، غواصي و امنيت مثال 

زدني و... فراهم كنيم.
مونسان با اشاره به چهار فصل بودن 
كشورمان و بيان اين كه در ايران از 
اس��كي روي برف تا اس��كي روي آب 
تنها با هواپيما نيم س��اعت زمان الزم 
اس��ت تاكيد ك��رد: س��واحل جزيره 
كيش با نوع مديريتي كه دارد براي 
گردش��گران خارج��ي جذابي��ت هاي 
خ��اص خ��ود را دارد و م��ا هيچگاه، 

دنبال��ه رو ج��ذب گردش��گر خ��اص 
مناط��ق ديگر همچ��ون دوبي نبوده 

ايم.
مونسان با بيان اين كه “ جزيره كيش 
بهشت خانواده ها است” شعار ما در 
بحث گردشگري است گفت: جزيره 
كيش بواسطه قرار گرفتن در نقطه 
مقاب��ل آب و هواي��ي ب��ا برخ��ي از 
كشورها، بويژه كش��ورهاي اروپايي 
و نزديك��ي ب��ه كش��ورهاي منطقه، 

فرصت مناس��بي را ب��راي ارتباط في 
مابين و گس��ترش رواب��ط در زمينه 
گردشگري و سرمايه گذاري فراهم 
مي كند تا خانواده ها در اين محيط با 

آسايش به تفريح بپردازند.
مديرعام��ل س��ازمان منطق��ه آزاد 
كيش با اش��اره به دربرگيری جزاير 
كيش، هندورابی، فارور و فارورگان 
در ح��وزه ماموريت اين س��ازمان و 
ذكر مشخصات هر يك از جزاير ياد 
ش��ده گفت: از شما سفرا مي خواهم 

سرمايه گذاران و تورگردانان كشور 
متبوع خود را براي حضور در كيش 

دعوت كنيد.
مونسان تاكيد كرد: ايران دور جديد 
مديريت را به رياست دكتر روحاني 
رئيس جمهور پشت سر مي گذارد و 
در اين خصوص دولت تدبير و اميد، 
س��عي در تقوي��ت ارتباط��ات خود با 

كشورهاي جهان را دارد. 

اعالم آمادگي چهار کشور خارجي براي سرمايه گذاري در کیش

اتريش، ژاپن،  سفراي کشورهاي 
تايلنـد و کويت آمادگي کشـور 
خود را يراي سـرمايه گذاري در 

کیش اعالم کردند.
به گ��زارش خبر ايران��ی، علي اصغر 
مونس��ان مديرعام��ل اين س��ازمان 
صب��ح چهارش��نبه 9 بهم��ن س��فراي 
كش��ورهاي اتري��ش، ژاپ��ن، تايلن��د، 
كويت و دبير اول سفارت مالزی در 

كشورمان را به حضور پذيرفت.
در اي��ن دي��دار فردريش اش��تيفت 
س��فير اتريش در كشورمان با اشاره 
ب��ه تغيير فضاي سياس��ی كش��ور در 
دوره جدي��د دول��ت تدبي��ر و اميد 
گفت: شركت هاي اتريشي عالقه مند 

به حضور در كيش هستند.
وي با بيان اين ك��ه ايران بزرگترين 
بازار در منطقه محس��وب مي ش��ود 
افزود: ما مشتاق پيوستن به اين بازار 
هس��تيم و اطمينان داريم روابط بين 
دو كشور گسترش پيدا خواهد كرد.
س��فير اتريش با بيان اين كه در چند 
ماه گذش��ته ايران ب��ه عنوان مقصد 
گردشگري در رس��انه هاي گروهی 
اتريش مطرح شده گفت: ما خواهان 
اين هستيم ايران و به نوبه آن كيش 
به عنوان مقصد گردش��گری مردم 

اتريش شناخته شود.
مج��دي الظفي��ري س��فير كويت در 
كش��ورمان نيز در اين ديدار با ابراز 

خوشحالي از سفر به كيش و توصيف 
زيبايي ها، آرامش و هواي س��الم اين 
جزيره گفت: جزيره كيش براي خيلي 
از جهانيان ناش��ناخته است و آمادگي 
داريم سرمايه گذاران كويتي را براي 

حضور فعال در كيش ترغيب كنيم.
همچنين كوجي هانه دا س��فير ژاپن 
در ته��ران كه براي نخس��تين بار به 
كيش س��فر ك��رده اس��ت در ديدار 
با مديرعامل س��ازمان منطقه آزاد 
كي��ش ب��ا تش��كر از ميهم��ان نوازي 
مهندس مونسان و با اشاره به عالقه 
مندي ژاپني ها براي حضور در ايران 
گفت: با س��فر 5 روزنامه ن��گار ژاپن 
س��فراي كش��ورهاي اتري��ش، ژاپن، 
تايلند و كويت آمادگي كش��ور خود 
را يراي س��رمايه گ��ذاري در كيش 

اعالم كردند.
به گ��زارش خبر ايران��ی، علي اصغر 
مونس��ان مديرعام��ل اين س��ازمان 
صب��ح چهارش��نبه 9 بهم��ن س��فراي 
كش��ورهاي اتري��ش، ژاپ��ن، تايلن��د، 
كويت و دبير اول سفارت مالزی در 

كشورمان را به حضور پذيرفت.
در اي��ن دي��دار فردريش اش��تيفت 
س��فير اتريش در كشورمان با اشاره 
ب��ه تغيير فضاي سياس��ی كش��ور در 
دوره جدي��د دول��ت تدبي��ر و اميد 
گفت: شركت هاي اتريشي عالقه مند 

به حضور در كيش هستند.

وي با بيان اين ك��ه ايران بزرگترين 
بازار در منطقه محس��وب مي ش��ود 
افزود: ما مشتاق پيوستن به اين بازار 
هس��تيم و اطمينان داريم روابط بين 
دو كشور گسترش پيدا خواهد كرد.
س��فير اتريش با بيان اين كه در چند 
ماه گذش��ته ايران ب��ه عنوان مقصد 
گردشگري در رس��انه هاي گروهی 
اتريش مطرح شده گفت: ما خواهان 
اين هستيم ايران و به نوبه آن كيش 
به عنوان مقصد گردش��گری مردم 

اتريش شناخته شود.
مجدي الظفي��ري س��فير كويت در 
كش��ورمان ني��ز در اي��ن دي��دار ب��ا 
ابراز خوش��حالي از س��فر به كيش و 
توصيف زيبايي ه��ا، آرامش و هواي 
سالم اين جزيره گفت: جزيره كيش 
براي خيلي از جهانيان ناشناخته است 
و آمادگ��ي داريم س��رمايه گذاران 
كويتي را براي حضور فعال در كيش 

ترغيب كنيم.
همچني��ن كوجي هانه دا س��فير ژاپن 
در ته��ران ك��ه براي نخس��تين بار به 
كيش س��فر ك��رده اس��ت در ديدار 
ب��ا مديرعامل س��ازمان منطقه آزاد 
كي��ش ب��ا تش��كر از ميهمان ن��وازي 
مهندس مونسان و با اشاره به عالقه 
مندي ژاپني ها براي حضور در ايران 
گف��ت: با س��فر 5 روزنامه ن��گار ژاپن 
مستقر در تهران به جزيره كيش، اين 
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international cities and welcome international visitors. Austrian Ambassador in Tehran 
Friedrich Stift said Iran is the largest market of the region and Austria is eager to enter this 
market. 
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جهش اقتصادی جديد برای منطقه ارس!

ت�الش ه��ای سياس��ی ب��رای بازگش��ايی 
مس��ير ريل��ی آذربايج��ان - ارمنس��تان 

ادامه دارد.
دبي��ر  و  ج�مه��ور  رئي����س  مش��اور 
و  آزاد  مناط��ق  هماه�نگ��ی  ش���ورای 
وي�ژه اقت��صادی كش��ور از تالش ه�ای 
سي�اس��ی برای بازگ�ش��ايی مسير ريلی 
آذربايج��ان و ارم�نس��تان ب��ا ه����دف 
اس��ت�فاده از ظرفي��ت ترانزي���ت بي�ن 

ال�مل�لی خبر داد.
خبرگ��زاری  خب�رن��گار  گ��زارش  ب��ه 
منط�ق��ه  )ايس��نا(  اي��ران  دانش���جويان 

آذربايج��ان ش��رق�ی، اكب��ر ت��ركان در 
اظه��ار  ارس  آزاد  منطق��ه  از  بازدي��د 
ك��رد: اين ك�ري��دور ق�ابل�ي��ت حمل و 
نقل عظيم��ی دارد، ام�كان فعال ش��دن 
كريدور ش��رق و غ�رب را داش�ته، ما را 
به بنادر دريای س��ياه وص��ل كرده و از 
طريق پوتی و باتومی به روس��يه و اروپا 

متصل می كند.
ت��ركان افزود: ت��الش می كني���م برای 
بازگ�ش��ايی مس��ير ريلی ارم�نس��تان و 
آذرباي�ج��ان ب��ه ت�وافق برس��يم كه در 
اين صورت منطق��ه آزاد ارس ج��هش 

اقتص��ادی جدي��دی را تجرب��ه خ�واهد 
كرد.

ت��ركان وج�ه اش���تراک بي��ن اقتصاد و 
فرهنگ را س��ه ش���اخص راس���تگويی، 
امانت داری و وف��ای به ع�هد خ�واند با 
بيان اينكه در دي�ن مبي�ن اسالم ني��ز به 
اين ش��اخص ها تأك��يد ف��راوان شده 
شده اس�ت و اظ��هار داشت می بايست 
ب��ا ت��الش هم�گان��ی م��دل ه��ای كاری 
من��اسبی در م�ناطق آزاد ال�گوس��ازی 
ش��ده و اخ���الق ح�رفه ای ب��ر مب��نای 

فره��نگ دين�ی تروي�ج پي�دا كند.

ايجاد کريدور ترانزيتی چین، بندراکتائو قزاقستان و منطقه آزاد انزلی

به گزارش پايگاه اطالع رسانی ديارميرزا
سازمان  عمومی  روابط  از  نقل  به 
مسرور  رضا  انزلی،  آزاد  منطقه 
مديرعامل  و  مديره  هيأت  رئيس 
سفير  با  ديدار  در  سازمان  اين 
ايجاد كريدور  پيشنهاد  ارائه  با  چين، 
جديد ترانزيتی ميان ايران و چين از 
طريق خط ريلی چين به بندر اكتائو 
قزاقستان و بندرانزلی اظهار داشت: 
عالوه  ترانزيتی  مسير  اين  ايجاد  با 
بركاهش زمان حمل و نقل كاال ميان 
دو كشور نسبت به ديگر مسيرهای 
موجود، هزينه های مرتبط نيز برای 

تجار و بازرگانان كاسته می شود.
ريلی  مسير  ازساخت  هدف  وی 
استان  اتصال  قزوين-رشت-انزلی و 
گيالن به شبكه ريلی كشور را احيای 
گسترش  جنوب،  شمال  كريدور 
كاهش  و  ترانزيتی  توانمندی های 
اين  از  كاال  نقل  و  حمل  هزينه های 
بندر  كرد:  اضافه  و  اعالم  طريق 
عنوان  به  كاسپين  ساخت  درحال 
دريای  در  ايران  بندر  بزرگترين 
بندر  مشابه  نقشی  می تواند  خزر 
خليج فارس  در  ايران  رجايی  شهيد 
با  ايران  بين المللی  مبادالت  در  را 
كشورهای حاشيه دريای خزر، قفقاز 

و شرق اروپا ايفا نمايد.
ساخت  در  مشاركت  برای  مسرور 

از  بندركاسپين  مختلف  بخش های 
سرمايه گذاران چينی دعوت به عمل 

آورد و افزود: وجود مزايا و معافيت 
در  بخصوص  متعدد،  قانونی  های 
گمركی  مالياتی،عوارض  زمينه های 
با مالكيت صد  و امكان ثبت شركت 
نظيری  كم  فرصت  خارجی،  درصد 
شركت های  سرمايه گذاری  برای 

چينی در منطقه آزاد انزلی است.
مديرعامل منطقه آزاد انزلی اجرای 
قانون كاالی همراه مسافر را موجب 
اعالم  منطقه  اين  در  تجارت  رونق 
انزلی  آزاد  منطقه  گفت:  و  نمود 
قابليت تبديل شدن به نقطه پايلوت 
ايران  شمال  در  چين  سرمايه گذاری 
و كشورهای اطراف را دارد و حضور 
اين  در  چينی  متعدد  سرمايه گذاران 
منطقه مويد اين ظرفيت متمايز است.
گفتنی است سفير چين و هيأت همراه 
در جريان اين سفراز شركتهای چينی 
آزاد  منطقه  محدوده  در  فعال 
انزلی، بندر درحال احداث كاسپين و 
توليدی شهركهای صنعتی  واحدهای 

اين منطقه بازديدكردند.
جمهوری  سفير  يانگ،  هونگ  يو 
خلق چين در ايران در ديدار با رضا 
سازمان  اين  مديرعامل  مسرور 
مزيت های  و  فرصتها  اينكه  بيان  با 
انزلی  آزاد  منطقه  سرمايه گذاری 

معرفی  چينی  سرمايه گذاران  به  را 
مزايای  اظهار داشت: وجود  می كنم، 
تضمين  و  تسهيل  كه  متعدد  قانونی 
كننده فعاليت سرمايه گذاران خارجی 
است، جايگاه  ويژه در كريدور شمال 
جنوب و نزديكی به بازارهای مصرف 
المللی از جمله مزايای  داخلی و بين 
ساير  به  نسبت  انزلی  آزاد  منطقه 

مناطق آزاد ايران است.
رضايت سرمايه گذاران  اعالم  با  وی 
چينی از حمايت ها و خدمات مديران 
آزاد  منطقه  سازمان  كاركنان  و 
انزلی  آزاد  منطقه  افزود:  انزلی 
سرمايه  برای  نقاط  بهترين  از  يكی 
گذاری است و اميدوارم با گسترش 
آينده  در  منطقه  اين  همكاريها، 
دو  به گسترش  رو  اقتصادی  روابط 

كشور نقش مهمی داشته باشد.
پيشنهاد  از  استقبال  با  چين  سفير 
برای  انزلی  مديرعامل منطقه آزاد 
ايجاد كريدور ترانزيتی جديد چين-

آزاد  منطقه  و  قزاقستان  اكتائو، 
ابريشم،  جاده  احيای  با  افزود:  انزلی 
مسير تجاری آسيا به اروپا كوتاهتر 
گسترش  زمينه  و  شده  ارزانتر  و 
كشور  دو  اجتماعی  فرهنگی  روابط 
نقش  كه  چرا  می آيد.  فراهم  نيز 
بسيار  ترانزيتی  مسير  اين  در  ايران 

حائز اهميت است.
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پیشنهاد فراوری سنگ آهن ايران در مناطق آزاد توسط چین

وزي��ر صنعت، معدن و تج��ارت از ارائه 
پيش��نهاد اي��ران ب��ه چ�ي��ن در زمين��ه 
در  اي��ران  آه��ن  س��نگ  ف����رآوری 

م���ناطق آزاد خبر داد.
محمدرض��ا نعم��ت زاده بع��د از ديدار 
با وزير بازرگان��ی چ��ين در پاس��خ به 
س��وال خبرنگار ماين نيوز مبنی بر اينكه 
گفت��ه م��ی ش��ود پيش��نهادی در زمينه 
ف��راوری س��نگ آهن اي��ران در مناطق 
آزاد توس��ط چينی ها ارائه ش��ده است، 
گفت: اين موضوع پيشنهاد و درخواست 
ما بوده اس��ت. اميدواريم اين كار انجام 
شود و حتی محل مناسب فراوری سنگ 
آه��ن يعنی بندرعباس نيز برای اين كار 

تعيين شده است.
وی اف��زود: البت��ه ه��م اكنون س��رمايه 
گ��ذاری ميان رش��ته ای فوالد و س��نگ 
آه��ن در كش��ور در حال اج��را بوده و 

ارتباطی هم با چينی ها ندارد.
وزير صنعت، مع��دن و تجارت عن��وان 

كرد: ما اميدواريم با تأس��يس واحدهای 
ف��راوری س���نگ آهن و فوالدس���ازی 
نيازمند صادرات س��نگ خام نباشيم. اين 
كار ني��ز با س����رمايه گ��ذاری و ايجاد 
زيرس��اخت ف��رآوری س��نگ آهن در 
كش��ور فراهم خ��واهد شد كه با انجام 
آن ني��از واحده��ای فوالدس��ازی ن��يز 

برطرف می شود.
نعم��ت زاده در پاس��خ به س��وال ديگر 
خبرن��گار ماي��ن ني��وز درب��اره آخرين 
وضعي��ت تامي��ن مالی 7 ط��رح فوالدی 
توس��ط چينی ها گف��ت: 7 طرح فوالدی 
در ح��ال گش��ايش اع�تب��ار هس����تند و 
تاكن��ون 3 م��ورد آن قطع��ی ش��ده و 
اميدواري��م تا پايان س��ال كار گش�ايش 
اع��تبار مابقی ط��رح ه�ای فوالدی هم 

انجام شود.
وزي��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت گفت: 
همچني��ن پي����ش بين��ی م��ی كني��م كار 
گش��ايش اعتبار دو طرح آلومي��نيومی 

نيز تا پايان امس��ال يا اوايل س��ال آينده 
نهايی شود.

وی هم��چني��ن حج��م مب��ادالت ايران 
مي��الدی   2013 س���ال  در  را  چي��ن  و 
ب��ا احتس��اب نف��ت 40 ميلي��ارد دالر و 
بدون احتس��اب نفت حدود 16 ميليارد 
دالر اع��الم ك��رد و گفت: قرار اس��ت با 
هماهنگ��ی دول��ت چي����ن نماي��ش��گاه 
اختصاصی صناي��ع و صادركنندگان ايران 

به زودی در چ��ين برپا شود.
ب��ه گ�����زارش م��اين نيوز، براس��اس 
آخ���رين گزارش های منت��ش��ر شده 
ايران پيشن�هادی را به چ��ين داده است 
مبنی بر  اين��كه چين با س��رمايه گذاری 
در م��ناط��ق آزاد ايران، س��نگ آه�ن 
اي��ران را در اي��ن م��ناطق ف��رآوری و 
تبديل به ف��والد كند و س��پ��س فوالد 

توليدی را به چين حمل كند.

پکن اعالم کرد طعم خوش مناطق آزاد برای چینی ها

دول��ت چي��ن ب��رای گس��ترش تبادالت 
تج��اری خود ب��ا ايج��اد 12 منطقه آزاد 
تج��اری موافقت كرد. ب��ه گزارش خبر 
قش��م به نقل از ف��ارس چين 12 منطقه 
آزاد تجاری ايج��اد می كند كه برخی از 
اي��ن مناط��ق آزاد تجاری م��ورد توافق 
دولت چي��ن در مناطق تيانگدولت چين 
برای گس��ترش تبادالت تج��اری خود با 
ايجاد 12 منطق��ه آزاد تجاری موافقت 
ك��رد. به گزارش خبر قش��م ب��ه نقل از 
ف��ارس چي��ن 12 منطق��ه آزاد تجاری 
ايجاد م��ی كند كه برخ��ی از اين مناطق 
آزاد تج��اری مورد تواف��ق دولت چين 
در مناط��ق تيان��گ ي��ن و گوانگ دونگ 
چين ايجاد می ش��ود. برخی ديگر از اين 
مناطق تجاری در دست ساخت هستند 
و تاكنون اعالم نش��ده اس��ت. پكن برای 
در  س��پتامبر 2013  در  ب��ار  نخس��تين 
منطقه شانگ های چين با نظارت دولت 
و كاه��ش مالي��ات  گس��ترش تب��ادالت 
تج��اری اي��ن منطق��ه را مورد تش��ويق 

خود قرار داد. از هنگام اجرای اصالحات 
اقتص��ادی در چي��ن برای پ��ی ريزی يك 
اقتص��اد مدرن، چين يكی از س��ريع ترين 
داش���ته  را  دني��ا  اقتص��ادی  رش��دهای 
اس��ت. اين كش��ور هم اكنون بزرگترين 
صادركننده و دومين واردكننده بزرگ 
كاال اس��ت و دومين اقتص��اد بزرگ دنيا 
بر پايه توليد ناخالص داخلی را در اختيار 
دارد. چنانچه رشد كنونی اقتصادی چين 
همچنان ادامه يابد، چين از نظر اقتصادی 

در حال رس��يدن به آمريكا يعنی بزرگ 
تري��ن اقتصاد جهان اس��ت و بايد خود را 
ب��رای مقابله ب��ا پی آمدهای سياس��ی و 

اقتصادی اين موضوع آماده كند.
چي��ن  م��ردم  درص��د   50 از  بي��ش 
و  كش��اورزند. صنعتگ��ران 24 درص��د 
كارمندان و بازرگانان 26 درصد نيروی 
كار فعال اين كشور را تشكيل می دهند.

ي��ن و گوان��گ دون��گ چين ايج��اد می 
ش��ود. برخی ديگر از اين مناطق تجاری 
در دست س��اخت هس��تند و تا كن��ون 

اع�الم نش��ده اس��ت. پكن برای نخستين 
بار در س��پتامبر 2013 در منطقه شانگ 
ه��ای چين با نظ��ارت دول��ت و كاهش 
ماليات  گس���ترش تب��ادالت تجاری اين 
من��طقه را مورد تشويق خود قرار داد. 
از هن��گام اجرای اصالحات اقتصادی در 
چين برای پی ري��زی يك اقتصاد مدرن، 
چي��ن يك��ی از س��ريع تري��ن رش��دهای 
اقتصادی دنيا را داشته است. اين كشور 
ه��م اكن��ون بزرگتري��ن صادركننده و 
دومي��ن واردكنن��ده بزرگ كاال اس��ت 
و دومي��ن اقت�ص��اد بزرگ دني��ا بر پايه 
ت�ولي��د ناخال��ص داخ��ل��ی را در اختيار 
دارد. چنانچ��ه رش��د كنون��ی اقتصادی 
چين همچنان ادامه ياب��د، چي�ن از نظر 
اقت��ص��ادی در حال رس��يدن به آمريكا 
يعنی بزرگ ترين اقت��صاد جهان اس��ت 
و باي��د خود را ب��رای م����قابل��ه با پی 
آم��ده��ای سياس��ی و اقت�ص��ادی اين 

موض���وع آماده كند.
.
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راه انــدازي خــط کشــتیراني دبــي - کیــش

فعالیـت هاي  به منظـور توسـعه ي 
گردشـگري، خط کشـتیراني دبي-

کیش راه اندازي خواهد شد.
به گ��زارش خبرگ��زاري موج، حس��ين 
طالب��ي مدير يك هلدينگ گردش��گري، 
با بي��ان اين مطلب گفت: ه��دف از راه 
اندازي اين خط كش��تيراني معرفي آثار 

و جاذبه هاي گردشگري منطقه، توسعه 
ي گردش��گري دريايي، همچنين جذب 
توريس��م از كش��ورهاي حاش��يه خلي��ج 

فارس مي باشد.
وي گفت: سياست قابل تقدير دولت تدبير 
و اميد و ح�ماي�ت مدي�ران منطقه ي آزاد 
كيش درخصوص توس�عه ي فعاليت هاي 
گردش��گري موجب شد تا اين هلدينگ 
روند س��رمايه گ��ذاري و برنامه ريزي 

براي جذب گردشگران داخلي و خارجي 
به اين جزيره را تس��ريع بخشد.

ط�الب��ي اظه��ار داش��ت: پ��س از اخ��ذ 
دس����تگاه ه��اي  از  الزم  م��جوزه��اي 
مربوطه، گردش��گران اين مس��ير ابتدا 
با دو ف���روند كش��تي مس�����افربري 

جابه جا خواه���ند شد.
ب��ه گفت��ه ي مديرعامل هلدين��گ آيدا 
گشت، پس از راه اندازي اين خط دريايي 
يك فروند كشتي VIP تفريحي – اقامتي 
)كروز( س��اخت داخل نيز به اين ناوگان 
اف��زوده خواهد ش��د. اين خ��ط دريايي 
امكان جابجايي روزانه 1200 گردش��گر 

در اين مسير را خواهد داشت.
طالب��ي، تاكيد كرد: هزينه مس��افرت و 
اقام��ت هر يك از اين 3 كش��تي با توجه 

ب��ه امكان��ات و خدم��ات ارائه ش��ده به 
گردشگران متفاوت خواهد بود.

وي اضافه كرد: قرار بود كش��تي كروز 
س��اخت داخل، دهه فجر س��ال گذش��ته 
م��ورد بهره ب��رداري قرار گي��رد، اما به 
منظ��ور انج��ام مطالع��ات بيش��تر و ب��ه 
كارگي��ري از آخرين اس���تان��داردهاي 
نص�����ب  خص�����وص  در  جه��ان  روز 
سيس���تم هاي ناوبري و دكوراس���يون 
داخلي  به��ره  برداری  از اين كش��تی به 

تاخير افتاد.
زم����ان  ط����ب��ق  داد:  ادام�����ه  وي 
تع�ي��ي��ن ش�����ده اي����ن كش��ت���ي تا 
آب  ب��ه  ام���س�����ال  اول  ن��يم��ه ي 

انداخت��ه مي ش���ود.

مشارکت برای توسعه بندر سنگاپور

ترمينال كانتينری بندر سنگاپور توسعه مي يابد. 
 PSA به گزارش مانا، شركت مديريت بندری
س��نگاپور ب��ه تازگی ب��ا مقامات بندر س��نگاپور 
يادداش��ت تفاهم��ی امض��ا كرده اس��ت ك��ه به 
موجب آن، دو طرف به منظور توسعه عمليات  
ترمينال كانتينری بندر س��نگاپور به مشاركت با 

يكديگر خواهند پرداخت. 
براس��اس اين گ��زارش، هدف از اي��ن همكاری 
در  فن��اوری ه��ا  از  جدي��دی  نس��ل  توس��عه 

ترمينال های اين بندر عنوان شده است. 
به موجب اين يادداش��ت تفاه��م، طی برنامه ای 
پنج س��اله با س��رمايه گذاری براب��ر 15 ميليون 
دالر س��نگاپور ب��ه توس��عه اين بن��در و فراهم 
آوردن فناوری ه��ای جدي��د ب��رای اي��ن بندر 

خواهند پرداخت.

اتحاديه گمرکی و مصر به بحث در مورد ايجاد يک منطقه آزاد تجاری پرداختند

اتحادي��ه گمركی )روس��يه، ب��الروس و 
قزاقستان( و مصر به بحث در مورد امكان 
ايجاد يك منطقه آزاد تجاری پرداختند. 
وزير بازرگانی، صنعت و سرمايه گذاری 

مصر اين مطلب را گزارش داد.
وی طی سفر خود به مسكو، در جلسه 
عمومی كميسيون مشترک روسيه و 
مصر در امور تج��ارت، همكاری های 

اقتصادی، علمی و فنی شركت كرد.
وزير مصر گفت كه پس از دو انقالب 
گذش��ته در مصر يك “ نقشه راه” در 
جهت تامين امنيت سياسی و اقتصادی 
در كشور، ايجاد شرايط مساعد برای 
بازرگانی آماده ش��د. وی افزود: “اما 
ما نم��ی توانيم وظايف محوله را انجام 
دهيم اگر كش��ورهای ديگ��ر حمايت 

نكنند. روس��يه در صدر فهرست اين 
كشورهاست”.

به گفت��ه وی، روس��يه در اي��ن دوره 
مذاكرات آمادگی خود را برای توسعه 
انواع محصوالت صادراتی به مصر، به 
وي��ژه گندم اع��الم كرد. مص��ر برای 
توس��عه صادرات ميوه ها و سبزيجات 

به روسيه آماده است.

بندر  توسعه  برای  مشارکت 
سـنگاپــور
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بیست ويکمین نمايشگاه بین المللی بازار گردشگری عرب )ATM( در دبی برگزار می شود 

خبرگ��زاری  خبرن��گار  گ��زارش  ب��ه 
دانش��جويان ايران )ايس��نا( در ام��ارات، 
بيس��ت  و يكمي��ن  نمايش��گاه بين المللی 
 )ATM2014( بازار گردش��گری عرب 
از پنج��م م��اه م��ی در دب��ی برگ��زار 
از  بي��ش  دوره،  اي��ن  در  م���ی ش��ود. 
از  ش��ركت كننده   600 و  دوه��زار 
كش��و�رهای مخ�ت���ل��ف جهان حضور 
جم�ه��وری  از  دارند.ش��رك���ت هايی 
اسالمی ايران نيز هم��انند دوره ه��ای 

قبل در اين نم��ايشگاه شركت می كنند.
نمايش��گاه  اي��ن  در  ش��ركت كنن��دگان 
دستاوردها و توانمندی های خود را در 
زمينه vی گردشگری، مناطق گردشگری 
و بازارياب��ی خ�ود را ب��ا ارائ��ه ی عكس، 
پوستر، ماكت و ... به  نم�ايش می گذارند. 
هدف اص��ل��ی از برپ�اي��ی ن�مايش��گاه 
»ب�ازار گردش�گری عرب« كه نخ�س�تين 
دوره ی آن سال  1994 م�يالدی برگ�زار 
ش��د، توس���عه ی صنعت گردش����گری 

كش�ورهای عرب منطقه ی خ��اورميانه 
اس��ت و در طول س��ال ها برگزاری، در 
رونق ص�نعت گردش��گ�ری اين منطقه 

نقش داشته است. 
س��ا�زمان  اس����ت،  ذك��ر  ش���ايان 
م���نطق��ه آزاد كي���ش ني���ز از ج�مله 
ش��ركت كن�ندگ���ان بي�س��ت و يكمين 
ب��ازار  المل�ل��ی  بي���ن  نم�ايش�����گ�اه 
گردش�گری ع���رب )ATM( در دب��ی 

خ���واهد بود.
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