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دکتر روحانی در نشست مشترک با روسای جمهوری قزاقستان و ترکمنستان
دبیر شورای عالی مناطق آزاد خبر داد: مذاکره با خودروسازان بزرگ دنیا برای تولید خودرو در چابهار 

افتتاح یازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش با حضور دکتر مونسان
 احتمال حضور یک شرکت خودروساز آمریکایی برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد
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یازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی كیش با حضور دكتر مونسان افتتاح شد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كیش:  تبدیل كیش به هاب انرژی، زمینه سازتوسعه و رشد اقتصادی كشور است

جزیره كیش در لهستان

دبیر شورای عالی مناطق آزاد خبر داد: مذاكره با خودروسازان بزرگ دنیا برای تولید خودرو در چابهار 

ثبت 211 شركت در منطقه آزاد انزلی

پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد گلستان نسبت به دیگر مناطق اولویت دارد

تعامل سازمان میراث فرهنگی و مناطق آزاد در اجرای سیاست های گردشگری

قوانین مناطق آزاد، منطقه ای تعیین شود

توانمندیهای بزرگترین منطقه آزاد كشور برای سرمایه گذاری

مهندس تركان: مناطق آزاد آماده میزبانی رویدادهای مهم ورزشی است

معاون وزیر: مناطق آزاد برای تسهیل امور صنعت، معدن و تجارت است

منطقه آزاد گردشگری سبالن وارد فاز اجرایی می شود

نماینده مردم پیرانشهر در گفت وگو با تسنیم:  افزایش حجم مبادالت ارزی با راه اندازی مناطق آزاد در آذربایجان غربی 

خبرهای خارجی
دكتر روحانی در نشست مشترک با روسای جمهوری قزاقستان و تركمنستان

بازدید اعضای اتاق بازرگانی كشور ارمنستان و مجارستان از منطقه آزاد ارس

 احتمال حضور یک شركت خودروساز آمریکایی برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد

تجارت بین چین و آسه آن تا سال 2015 احتماال به 500 میلیارد دالر می رسد

روسیه به دنبال ایجاد منطقه آزاد میان اتحادیه های اروپا و اورآسیا

نمایندگان پارلمان اروپا درباره ایجاد مركز آزاد تجاری اروپا و آمریکا ابراز نگرانی كردند 

كره جنوبی درصدد اصالح قوانین مناطق آزاد تجاری

افزایش فضای سایت صنعتی ارس در مرز ایران و ارمنستان

همکاری های تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند و انجمن اتریش – ایران

منطقه آزاد عجمان طرح سیستم یکپارچه مدیریتی را اجرا می كند 

آلمان خواستار ایجاد منطقه تجاری آزاد با روسیه شد

چابهار و صحارعمان خواهرخوانده می شوند
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سـخن سـردبیر

 از پیدایش نخستین منطقه آزاد جهان در سال 1888 میالدی در بندر هامبورگ تا کنون کشورهای 
مختلف عملکرد های  گوناگونی را برای مناطق آزاد درنظر داشته اند که  لزومًا یکسان نبوده است. 
کشـورهای در حال توسـعه ای که به ایجاد منطقة آزاد روی آورده اند بر این باورند که این مناطق 
می تواننـد با ورود تکنولوژی و سـرمایه به کشـور و تلفیق عوامل تولید داخلی بـا علم و دانش فنی 

خارجی، کشور را در مسیر توسعه و همسو با اقتصاد جهانی قرار دهند. 
در واقـع منطقـه آزاد دروازه ورود بـه بازارهـای جهانـی و بهره گیری از برتری های نسـبی اقتصاد 
داخلی در بازرگانی بین المللی فارغ از قوانین دست و پا گیر سرزمین اصلی است. از آنجا که توسعه 
اقتصـادی و اقتصاد برون نگر امروزه ضرورتی گریزناپذیر اسـت اغلب کشـورها بر این باورند که 
مناطق  آزاد می توانند راه رسـیدن به این هدف را هموار کرده و توسـعه اقتصادی آنان را شـتاب 
بخشـند. ضمن اینکه ابزاری باشـند برای تبدیل برتری های بالقوه هر کشور به توانایی بالفعل تا بین 

اقتصاد ملی و اقتصاد بین المللی پلی مستحکم بنا کنند.
مناطق آزاد کشورما نیزتا کنون در مسیر تبدیل به  دروازه تجارت و گردشگری گام های ارزشمندی 
برداشته و با توسعه روابط بین المللی فرصت های مناسبی را برای رشد اقتصادی و جذب سرمایه 
های خارجی فراهم کرده اند. اما بی شک نقش آفرینی شایسته این مناطق در فرآیند توسعه اقصاد 

ملی و گسترش تعامل با اقتصاد جهانی نیازمند حمایت های همه جانبه دولت و عزم ملی است. 

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

گرافیست و صفحه آرا: ماشیا حقی - زهرا خیری

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

 صنم داداش زاده- مونا حسینی- فرزانه معماری   

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

دفتر مرکزی: جزیره كیش - خیابان سنائی - سازمان منطقه آزاد كیش
 
تلفن: 44425761 - 076

فکس: 44425760 - 076

  www.kish . i r تارنما:  
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یازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش با حضور دکتر مونسان افتتاح شد

بین  نمایش��گاه  یازدهمی��ن 
دوش��نبه  ان��رژی  الملل��ی 
22 دی ب��ا حضور ش��ركت 
كنندگان داخل��ی و خارجی 
در مركز نمایشگاه های بین 
المللی كیش گشایش یافت.  
به گ��زارش روابط عمومی 
و امور بین الملل س��ازمان 
كی��ش،  آزاد  منطق��ه 
نمایش��گاه  یازدهمی��ن 
بی��ن الملل��ی ان��رژی عصر 
دوش��نبه 22 دی با حضور 
دكت��ر مونس��ان در مركز 
نمایش��گاههای بی��ن المللی  

كیش آغاز شد.
و  ظرفیت ه��ا  معرف��ی 
و  بالق��وه  توانمندی ه��ای 
بالفع��ل بخ��ش ان��رژی در 
زمین��ه اكتش��اف، تولی��د و 
ب��رق،  گاز،  نف��ت،  توزی��ع 

انرژی ه��ای ن��و و تجدی��د ش��ونده و 
ایج��اد بس��ترهای مناس��ب و ترغی��ب 
س��رمایه گذاران داخلی و خارجی برای 
به��ره گی��ری از ظرفیت ه��ای موجود 
از طری��ق انتقال تکنولوژی و مش��اركت 
در پروژه های س��رمایه پذی��ر از جمله 

اهداف برگزاری این نمایشگاه بود.
مدیر عامل س��ازمان منطقه آزاد كیش 
در مراس��م گشایش یازدهمین نمایشگاه 
بی��ن المللی ان��رژی با اش��اره به اهمیت 
برپایی این نمایش��گاه در عرضه آخرین 
دستاوردهای كشورمان در زمینه انرژی 
ه��ای نفت، گاز، پتروش��یمی، آب، برق و 

ان��رژی های ن��و، تب��ادل اطالعات و 
توس��عه ارتباط��ات تولیدكنن��دگان، 
مص��رف  و  تجهی��زات  س��ازندگان 
كنن��دگان گف��ت: با توجه ب��ه جایگاه 
كش��ورمان ازنظر ذخایر نفت و گاز 
در جه��ان حض��ور در این نمایش��گاه 
فرصت مناس��بی را ب��رای بازاریابی 
در زمینه تولیدات وتجهیزات حوزه 
انرژی به خصوص دردو بخش نفت 
و گاز فراهم كرده اس��ت وش��ركت 
كنندگان می توانند در این نمایشگاه 
برای س��رمایه گ��ذاری و س��رمایه 

پذیری با هم تعامل داشته باشند. 
در یازدهمین نمایش��گاه بین المللی 
ان��رژی 130 ش��ركت داخل��ی و 70 
ش��ركت خارجی از كشورهای چین، 
انگلیس،ك��ره  ایتالیا،آلمان،آمری��کا، 
جنوبی، فرانسه، اسپانیا، لهستان، چک، 
اس��لوانی، ایرلن��د، س��وئیس، بلژیک 
اتری��ش، هلن��د، دانم��ارک، كان��ادا، 
س��وئد، آلبانی، مصر و ام��ارات متحده 

عربی حضور داشتند.
یازدهمین نمایشگاه انرژی كه  تا 25 دی 
درفضایی به وس��عت 12 هزارمتر مربع 
برپا بود با استقبال بسیار خوب نمایندگان 

شركت های خارجی همراه بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش:
 تبدیل کیش به هاب انرژی، زمینه سازتوسعه و رشد اقتصادی کشور است

درحاش��یه  مونس��ان  دكت��ر 
برگزاری نمایشگاه بین المللی 
انرژی در جزیره كیش گفت: 
تبدی��ل كیش به ه��اب انرژی، 
زمینه س��از توس��عه و رش��د 

اقتصادی كشور است.
به گزارش رواب��ط عمومی و 
امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد كی��ش، دكتر مونس��ان با 
اشاره به سابقه برپایی نمایشگاه 
ان��رژی درجزیره كیش گفت: 
عرضه آخرین دس��تاوردهای 
تولیدكنندگان داخلی وخارجی 
درحوزه انرژی های نفت، گاز، 
پتروشیمی، آب، برق و انرژی 
ه��ای ن��و، تب��ادل اطالع��ات و 
ظرفیت ها، برقراری ارتباطات 
بین تولیدكنندگان، سازندگان 
تجهی��زات ومص��رف كنندگان 
از جمل��ه مزایای برگ��زاری این 

نمایش��گاه برای بازدیدكنندگان و شركت 
كنندگان است.

دكت��ر مونس��ان ب��ا اش��اره ب��ه جای��گاه 
كش��ورمان ازنظر ذخای��ر نفت و گاز در 
جهان، حضور در این نمایشگاه را فرصت 
مناس��بی برای بازاریابی در حوزه انرژی 
برشمرد و گفت: نمایشگاه انرژی امسال 
نیز با اس��تقبال خوب شركت های داخلی 

و خارج��ی هم��راه ب��ود و ای��ن موضوع 
می توان��د منطق��ه آزاد كی��ش را به یک 

هاب انرژی تبدیل كند.
وی ب��ا بیان اینکه نمایش��گاه ان��ژری كیش 
می تواند محل تب��ادل اطالعات بین ایران و 
كشورهای خارجی باش��د از تدابیر وزارت 
نف��ت برای تبدی��ل منطق��ه آزاد كیش به 
عن��وان قطب انرژی در كش��ور خبر داد و 

اف��زود: تبدیل كیش به ه��اب انرژی 
زمینه سازتوس��عه و رش��د اقتصادی 

كشور است. 
وی قوانی��ن تس��هیل كننده مناط��ق 
آزاد و پایین بودن بروكراس��ی های 
اداری را موجب گس��ترش مبادالت 

با شركت های نفتی عنوان كرد.
دكتر مونسان با اشاره به مأموریت 
مح��وری مناط��ق آزاد در دول��ت 
و  ازگردش��گری  امی��د،  و  تدبی��ر 
تجارت به عنوان محور فعالیت های 
كیش نام برد و افزود: برای جبران 
عقب ماندگی های زیر ساختی كیش 
اقدام��ات  در ح��وزه گردش��گری، 

بسیاری شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كیش 
تاكی��د كرد: جزیره كی��ش در تأمین 

انرژی به نقطه ثبات رسیده است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته 25 
پ��روژه در كیش به اتمام رس��یده 
وبا اش��اره به تفاوت های ایجاد شده در  
فضای شهری گفت: س��رمایه گذاری در 
صنعت گردشگری و توسعه بندر تجاری 
كیش وانجام عملیات الیروبی اس��کله 12 
ه��زار تنی و احداث اس��کله 35 هزار تنی 
از جمل��ه اقدامات س��ازمان منطقه آزاد 
كیش در جهت توس��عه ورونق اقتصادی 

منطقه است.

اخبار مهم مناطق آزاد جهان

سازمان منطقه آزاد کیش
خربهای داخلی

Kish Free Zone Organization
www.kish.ir
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دبی��ر ش��ورای عال��ی مناط��ق آزاد 
اقتص��ادی كش��ور گف��ت:  و وی��ژه 
چابه��ار ب��ه عن��وان س��ومین قطب 
صنعت خودروس��ازی مطرح ش��ده 
و م��ا درص��دد برق��راری تعام��ل با 
خودروس��ازان بزرگ و ب��ه نام دنیا 
جه��ت راه ان��دازی فرآین��د تولی��د 
چابه��ار  آزاد  منطق��ه  در  خ��ودرو 

هستیم. 
به گزارش »پرش��ین خ��ودرو«، اكبر 
ت��ركان مش��اور رییس جمه��ور در 
بازدی��د از طرح های صنعتی منطقه 
آزاد تجاری صنعتی چابهار و توس��عه 
بن��ادر چابهار گفت: پیش��رفت طرح 
توس��عه بنادر چابه��ار )اس��کله  های 
شهید بهشتی و ش��هید كالنتری(، در 
راستای دستور ریاست جمهور مبنی 
ب��ر تس��ریع در پیش��رفت، رضایت 

بخش است.
وی اف��زود: در س��فر اخی��ر ریی��س 
جمهور محورهای توس��عه مشخص 
ش��د و روند توس��عه راض��ی كننده 
اس��ت ام��ا در چش��م ان��داز آین��ده 

نیازمند اتصال مجموعه بنادر چرخه 
ترانزیت كاال به ش��بکه سراسری راه 

آهن هستیم.
ت��ركان گف��ت: صنای��ع منطق��ه آزاد 
چابهار از جایگاه وی��ژه ای برخوردار 
هس��تند ل��ذا ب��رای تحقق ای��ن مهم 
نیازمند تس��ریع در اتص��ال خط لوله 

گاز به چابهار هستیم.
حامد علی مباركی مدیرعامل منطقه 
آزاد چابه��ار نی��ز در بازدید از طرح 
های صنعتی این منطقه از جمله فوالد 
مک��ران و مجتم��ع پتروش��یمی نگین 
مک��ران و مجتمع پتروش��یمی پارس 
خواس��تار تعامل دستگاه های مرتبط 
جهت توس��عه روند پیش��رفت طرح 

های صنعتی شد.
ارزیابی ظرفیت های صنعتی، بررسی 
شرایط س��رمایه گذاران، مشکالت و 
موانع آنان و دیدار با فعالین اقتصادی 
و مدیران منطقه آزاد چابهار از دیگر 
برنام��ه ه��ا و اهداف س��فر مش��اور 

رییس جمهور به چابهار بود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد خبر داد: مذاکره با خودروسازان بزرگ دنیا برای تولید خودرو در چابهار  جزیره کیش در لهستان 

به گزارش خبرگزاری طبنا؛ نمایش��گاه سه 
روزه بین المللی گردش��گری لهس��تان با 
عنوان ‘TT WARSAW 2014 ‘ با حضور 
55 كشور جهان درمركز نمایشگاهی شهر 

ورشو لهستان برگزار شد.
مسئوالن سازمان منطقه آزاد كیش نیز با 
حضور دراین مراسم وبرپایی غرفه، ازاین 
نمایش��گاه به عنوان فرصت مغتنمی برای 
معرفی جاذبه ها،ظرفیت های گردشگری 
كی��ش و تبدیل ای��ن جزیره ب��ه مقصدی 
جدید برای جذب گردش��گران خارجی به 

ویژه گردشگران لهستانی بهره بردند.
دس��تیابی ب��ه راهکارهای كارآم��د برای 
جذب گردش��گران لهس��تانی و اروپایی و 
معرف��ی كیش ب��ه عنوان مقص��دی برای 
گردش��گران خارج��ی از مهمترین اهداف 
مورد نظر سازمان منطقه آزاد كیش در 

سفر به لهستان و انجام مذاكرات است.
رییس كمیس��یون گردش��گری و ورزش 
پارلم��ان لهس��تان در بازدی��د از غرف��ه 
س��ازمان منطق��ه آزاد، ب��ا عل��ی اصغ��ر 
مونس��ان مدیرعامل منطق��ه آزاد كیش 
و همچنی��ن رامی��ن مهمانپرس��ت س��فیر 
ایران در لهس��تان در خص��وص برقراری 
ارتباطات گردش��گری بین كیش و لهستان 

مذاكره كرد.
همچنی��ن مراس��می با عنوان ش��ب كیش 
با هدف توس��عه صنعت گردش��گری وبه 
منظور ایجاد تعام��ل وبرقراری همکاری 
های بیش��تر بین فعاالن وسرمایه گذاران 
ایرانی وكشورهای مختلف با حضور سفیر 
ایران درلهس��تان ونمایندگان كش��ورهای 
اروپایی به میزبانی س��ازمان منطقه آزاد 

كیش برگزار شد.

غرفه سازمان منطقه آزاد کیش درنمایشگاه بین المللی گردشگری لهستان، ظرفیت ها و جاذبه 
های این جزیره را به گردشگران کشورهای مختلف معرفی کرد. 
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پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد گلستان نسبت به دیگر مناطق اولویت دارد کشتی کروز اروپایی در سواحل کیش پهلو می گیردثبت 211 شرکت در منطقه آزاد انزلی 

 مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی از ثبت 211 شرکت از اول امسال 
تا پایان آبانماه، در این منطقه خبرداد.

به گزارش ایرنا “ امین افقی” با اش��اره 
به رش��د 39 درصدی ثبت  شركت در 
منطقه آزاد انزلی گفت: تعداد شركت 
های ثبت ش��ده در هشت ماه نخست 
پارس��ال 152 شركت بود كه امسال در 
مدت مش��ابه به 211 ش��ركت افزایش 

یافته است. 
وی ارزش ریال��ی س��رمایه اولیه اظهار 
شده از سوی ش��ركت های ثبت شده 
در هش��ت ماه امس��ال را 365 میلیارد 
ری��ال عن��وان و تصریح ك��رد: این رقم 
در مقایس��ه با 280 میلیارد ریال مدت 
مش��ابه سال گذش��ته، 30 درصد رشد 

داشته است.
افق��ی  اف��زود: از211 ش��ركت ثب��ت 
ش��ده در ای��ن م��دت، 174 ش��ركت 
ایرانی، هشت شعبه شركت ایرانی، سه 
موسسه، 25 ش��ركت خارجی و یکی از 

شركتها  شعبه شركت خارجی است.
وی گف��ت: تع��داد ش��ركتهای ایرانی و 
خارجی ثبت شده در این منطقه طی 9 
سال ش��روع به كار رسمی این سازمان 

به یک هزار و 88 شركت رسید.
افق��ی مجم��وع ارزش س��رمایه اولی��ه 
اظهار ش��ده از سوی این تعداد شركت 
را بال��غ بر دو هزار و 800 میلیارد ریال 

عنوان كرد.
وی با تاكید بر این كه از زمان ش��روع 
ب��ه فعالیت منطق��ه آزاد انزل��ی، امکان 
ثبت شركت با سهام داران خارجی)غیر 
ایران��ی( زمین��ه ثب��ت افزون ب��ر 110 
ای��ن منطق��ه  ش��ركت خارج��ی را در 
فراه��م كرده، افزود: این س��هام داران 
از كشورهای همچون آذربایجان، چین، 
كره جنوب��ی، تركی��ه، ام��ارات متحده 
عربی، انگلستان، آلمان، هند، تاجیکستان، 
روسیه، سوئد، تركمنستان و پاكستان با 

میزان سهام 33 تا 100درصد هستند.
به گفته افقی؛ عالوه بر مزایا و معافیتهای 
قانونی چون آزادی مش��اركت سرمایه 
گ��ذاری خارجی تا س��قف 100 درصد، 
معافی��ت مالیات��ی 20 س��اله از تاری��خ 
صدور پروان��ه بهره ب��رداری و امکان 
ورود اتب��اع خارج��ی از طری��ق مبادی 

ورودی و خروج��ی مجاز مناطق بدون 
نیاز به ص��دور روادی��د در كنار رونق 
فض��ای كس��ب و كار در منطق��ه آزاد 
انزل��ی از طریق فعالیت ب��ورس كاالی 
منطقه، امکان ثبت شركت در یک روز 
اداری، اجرای مصوبه های كاالی همراه 
مس��افر و تردد خودرو با پالک منطقه 
آزاد انزل��ی و اجرای��ی نم��ودن تمامی 
مزای��ا و معافیتهای قانون��ی مندرج در 
قان��ون ب��ه س��رمایه گ��ذاران و فعاالن 
اقتصادی و تولیدی در محدوده منطقه 
را می توان از دالیل رش��د ثبت شركتها 
و حض��ور س��رمایه گ��ذاران داخل��ی و 

خارجی است.
منطقه آزاد انزلی از مناطق آزاد هفت 
گانه ای��ران و تنها منطقه آزاد حاش��یه 

دریای خزر دانست.
كشورهای حاشیه دریای خزر، تركیه و 
كشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای 
جنوب شرقی عمده بازارهای صادرات 
و واردات محص��و الت از طریق منطقه 

آزاد انزلی هستند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
گلس��تان ب��ا اظه��ار امی��دواری اینکه با 
حضور رئیس جمه��ور و هیئت وزیران 
تفاهم اولیه ایجاد منطقه آزاد در استان 
اتفاق بیفتد، گفت: پیشنهاد ایجاد منطقه 
آزاد گلس��تان نس��بت به دیگ��ر مناطق 

اولویت خواهد داشت.
به گزارش كناره، حس��ینقلی قوانلو در 
جمع صنعتگران اس��تان گلس��تان اظهار 
كرد: امیدواریم با حضور رئیس جمهور 
و هیئ��ت وزی��ران تفاهم اولی��ه منطقه 

آزاد در گلستان اتفاق بیفتد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
گلستان ادامه داد: منطقه آزاد عالوه بر 
بحث مجوز ش��ورای عالی مناطق آزاد 
مصوب هیئت وزیران و مصوبه مجلس 
را نیاز دارد و با توجه به این مسائل در 
سفر دبیر شورای عالی منطقه آزاد به 
گلس��تان، ظرفیت های این استان مورد 

ارزیابی قرار گرفت.

قوانلو تصری��ح كرد: س��ازمان صنعت، 
مع��دن و تج��ارت در ارتباط ب��ا صنایع 
ب��زرگ ب��ا كم��ک قزاقس��تان ظرفیت 
خوبی در این مس��یر ایجاد كرده  است 
و جمهوری اس��المی ایران در این راستا 
ب��ا وزی��ر توس��عه و انرژی قزاقس��تان 

تفاهمنامه  همکاری  امضا كرده  است.
وی افزود: چهار منطقه آزاد در جنوب 
كشور و سه منطقه آزاد در شمال غرب 
كشور داریم اما در شرق و شمال شرق 
هی��چ منطقه آزادی  وج��ود ندارد و با 
توجه به اینکه اس��تان م��ا فاصله كمتری 
ب��ا كش��ورهای همس��ایه تركمنس��تان، 
قزاقستان و كشورهای جی ای اس دارد 
و همچنین تفاهمنامه ما با قزاقستان كه 
ظرفیت خوبی بع��د از افتتاح خط ریلی 
راه آهن ایجاد خواهد كرد ما پیش��نهاد 
كردیم كه شمال گلس��تان منطقه آزاد 
اعالم ش��ود چ��را كه نس��بت ب��ه دیگر 

مناطق كشور اولویت خواهد داشت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
گلس��تان گفت: بخش هایی از گلستان را 
به  عنوان مناطق آزاد صنعتی معدنی و 
تجاری پیشنهاد كرده ایم چرا كه كشور 
قزاقستان معروف به جدول »مندلیوف« 
و یک كش��ور غنی از مواد معدنی است 
و ب��ا جمعیتی بالغ ب��ر 15 میلیون نفر و 
با مس��احتی 1.8 برابر ایران كه برخالف 
كش��ور م��ا از مناط��ق بیابان��ی زی��ادی 
برخ��وردار نیس��ت بزرگتری��ن  صادر 
كننده س��نگ آه��ن به دیگر كش��ورها 
قلم��داد می ش��ود و می تواند ش��ریک 

تجاری خوبی برای گلستان باشد.
وی با بیان اینکه منطقه آزاد گلس��تان با 
وسعت 50 هزار هکتار از »داشلی برون« 
تا دریا مدنظر گرفته شده است، افزود: 
منطقه آزاد شمال استان را كامل در بر 
می گیرد و توس��عه در مناطق محروم 

استان را به همراه خواهد داشت.
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تعامل سازمان میراث فرهنگی و مناطق آزاد در اجرای سیاست های گردشگریبهره برداری از دهکده لجستیکی منطقه آزاد ماکو تا دو سال آینده

قوانین مناطق آزاد، منطقه ای تعیین شود

س��لطانی ف��ر رئی��س س��ازمان میراث 
فرهنگی گفت: وظیفه نظارت بر تورهای 
گردش��گری و هتله��ای مناط��ق آزاد به 
عهده مدیران هر منطقه گذاشته شده 
و سازمان میراث فرهنگی نیز با آنها در 

بخش گردشگری تعامل دارد. 
به گ��زارش خبرگ��زاری مهر: مس��عود 
س��لطانی ف��ر ك��ه عض��و هی��ات عال��ی 
تصمیم گیری ش��ورای عالی مناطق آزاد 
نیز هس��ت گفت:مجموعه شورای عالی 
مناط��ق آزاد، وزرا و دبیر این ش��ورا و 
مدی��ران عامل بخش ه��ای مختلف، در 
بخش توسعه گردش��گری تمركز جدی 
و گس��ترده ای دارن��د در مناطق آزادی 
كه از گذش��ته  وجود داشته مانند كیش 
و قش��م و چابه��ار و در مناط��ق ت��ازه 
تاس��یس مانند ارس، انزلی و اروند هم 

سرمایه گذاری خوبی انجام می دهند.
جزئی��ات  ب��ر  تمرك��ز  اف��زود:  وی 
برنامه ریزی بودجه ای و سرمایه گذاری 
در مناطق آزاد نش��ان می دهد كه برای 
گسترش فعالیت های گردشگری جایگاه 

ویژه ای در نظر گرفته اند. 
س��لطانی فر درباره نظارت بر تورهای 
گردش��گری مناطق آزاد گفت: سازمان 

مناطق آزاد بر اس��اس قانونی كه دارند 
مس��تقل از دس��تگاههای اجرایی كش��ور 
هس��تند و در ه��ر منطق��ه مس��ئولیت 
اجرای��ی  مختل��ف  ام��ور  س��اماندهی 
اقتصادی و فرهنگ��ی را بر عهده دارند 
و نظ��ارت ب��ر توره��ای گردش��گری و 
هتلها بر عهده خودشان است.ما اگر چه 
مستقیما وظیقه نظارتی و قانونی نداریم 

ام��ا تعامل خوبی با ای��ن مناطق داریم تا 
هم به آنها كمک كنیم و هم آنها بتوانند 
سیاست های بخش گردشگری ما را اجرا 

كنند.
پی��ش از ای��ن مدی��ركل حوزه ریاس��ت 
س��ازمان می��راث فرهنگ��ی از امض��ای 
تفاهمنامه ای بین این سازمان و شورای 

عالی مناطق آزاد خبر داده بود.

اس��تاندار خوزس��تان از ارائه پیشنهاد به 
وزیر كشور و دبیر شورای عالی مناطق 
آزاد مبنی بر تدوی��ن قوانین منطقه ای 
برای هریک از مناق آزاد كشور خبر داد.

ب��ه گ��زارش عص��ر جن��وب، اس��تاندار 
خوزستان گفت: در جلسه 
كشور  وزارت  مش��ترک 
و مناط��ق آزاد پیش��نهاد 
دادم كه برای هر منطقه 
آزاد قانون خاص خود را 

تدوین كنند.
مقتدای��ی  عبدالحس��ن 
افزود: منطقه آزاد اروند 
ب��ا تمام��ی مناط��ق آزاد 
كشور به لحاظ جغرافیا و 
نوع اس��تقرارش متفاوت 
اس��ت ب��ه ط��وری ك��ه 
هیچ ی��ک از مناطق آزاد 
كشور ش��رایط آبادان و 

خرمشهر را ندارند.
وی اظهار ك��رد: هیچ یک از مناطق آزاد 
همچون منطق��ه آزاد اروند، خاكی، آبی 
نب��وده و اتفاقات��ی را ك��ه طی 35 س��ال 
گذشته در این منطقه روی داده تجربه 

نک��رده اند. بنابراین منطق��ه آزاد اروند 
ظراف��ت خاصی دارد، مباح��ث مرزبانی، 
حاكمیتی، سیاس��ی و امنیتی م��ا نیازمند 

نگاهی همه جانبه است.
وی تصری��ح ك��رد: بای��د ه��ر دو بخش 
وزارت  و  آزاد  منطق��ه 
كام��ل  تعامل��ی  كش��ور 

داشته باشند.
اس��تاندار خوزس��تان ب��ا 
اشاره به لزوم دقت نظر 
و توج��ه به تمام زوایا در 
اج��رای این ط��رح گفت: 
ب��ا توجه ب��ه خصوصیات 
ویژه منطقه آزاد اروند 
حتی اگر قرار باش��د كه 
این نقل و انتقال صورت 
گیرد باید ی��ک بازنگری 
آن  در  قانون��ی  كام��ل 

انجام شود.

توانمندیهای بزرگترین منطقه آزاد کشور برای سرمایه گذاری

منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو بعنوان بزرگترین منطقه آزاد کشورمان در مساحتی بیش از 
500 هزار هکتار، هفتمین منطقه آزاد تجاری و اقتصادی کشور پس از مناطق آزاد کیش، قشم، 

چابهار، انزلی، ارس، اروند است.
به گزارش ترابر نیوز: 

ای��ن منطق��ه م��رزی ب��ا برخ��ورداری 
از ظرفیته��ای اقتص��ادی قاب��ل توجه و 
امکان��ات زیربنای��ی مناس��ب و حاكمیت 
مجموع��ه ای قوانین و مق��ررات ویژه 
حمایت��ی، فرص��ت قاب��ل توجه��ی برای 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم 

كرده است.
منطق��ه آزاد تج��اری – صنعت��ی ماك��و 
عالوه بر هم مرزی با تركیه و نخجوان، 
همج��وار با ارمنس��تان و منطق��ه قفقاز 
بوده و گلوگاه كریدور زمینی ش��مال و 
جنوب ) رقیب كانال سوئز در خشکی( و 
نقطه اتصال آسیا و اروپا است و با توجه 
به اهمیت مواصالتی اس��تراتژیکی قفقاز 
برای ایران، انجام عمده مبادالت و آمد 
و شدهای تجاری و سیاسی بین ایران و 

روسیه و اروپا از این محور است.
نماین��ده م��ردم ماكو، چالدران، ش��وط 
و پلدش��ت می گوید: بخش��های تجاری، 
صنعتی، گردشگری، فرودگاهی، خدماتی 
و اداری و حمل و نقل از بخش��های مهم 
منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماكو است.

علیپور افزود: با وجود این منطقه آزاد، 
تس��هیالت ویژه ای در زمین��ه صادرات، 
واردات، جذب سرمایه گذاری خارجی و 
انتقال س��ریع فنآوری روز دنیا به كشور 

ایجاد می شود.
فروزان مدیر عامل منطقه  آزاد تجاری 
- صنعتی ماكو هم گفت: پارس��ال میزان 
واردات از مرز بازرگان به كش��ور370 
میلی��ون دالر ب��ود اما از ابتدای امس��ال 
واردات  دالر  میلی��ون   200 تاكن��ون 

داشتیم.
مع��اون اقتص��ادی و س��رمایه گ��ذاری 
مناط��ق آزاد كش��ور گف��ت: ص��ادرات 
و ترانزی��ت صنای��ع تبدیلی كش��اورزی 
و دام��داری مهمتری��ن اولوی��ت كاری 
منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماكو است 
و وجود آب كافی در این منطقه یکی از 
مزیتهای مهم برای س��رمایه گذاری در 

بخش كشاورزی و دامداری است.
بروكراس��ی  كاهش  اف��زود:  معزالدین 
اداری، معافی��ت از پرداخ��ت مالیات به 
مدت 20 س��ال برای س��رمایه گذاران، 
بدون ع��وارض بودن فعالیتهای گمركی 

از جمل��ه مزیته��ای مناطق آزاد كش��ور 
بویژه منطقه آزاد ماكو است.

ب��ه گفت��ه كارشناس��ان، فاصل��ه ان��دک 
منطق��ه آزاد ماكو از بنادر مرس��ین در 
دریای مدیتران��ه و ترابوزان در دریای 
سیاه، امتیاز چشمگیری در دسترسی به 
بازارهای اروپا از راه زمین و دریا است 
كه در مقایسه با بنادر جنوبی كشور در 
خلی��ج فارس به دلیل مس��افت و صرفه 
ه��ای اقتصادی ناش��ی از مقی��اس جای 
تردیدی باقی نمی گذارد كه این منطقه 
اقتص��ادی ترین گلوگاه در رقابت با راه 
دریایی ش��رق و غرب در خش��کی است 
و فع��االن اقتصادی در ح��وزه صنعت و 
تج��ارت می توانن��د از ای��ن توانمن��دی 

منطقه به نحو احسن استفاده كنند.
به هرح��ال مناط��ق آزاد ای��ران دارای 
ظرفیته��ای نهفت��ه و دس��ت نخ��ورده 
فراوانی هستند كه موقعیت استراتژیک 
برخ��ی از آنه��ا از جمل��ه منطق��ه آزاد 
ماكو م��ی تواند بخش درخ��ور توجهی 
از اهداف ترس��یم ش��ده در چشم انداز 

مزبور را تحقق بخشد.
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معاون وزیر: مناطق آزاد برای تسهیل امور صنعت، معدن و تجارت است

معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ایجاد مناطق آزاد تجاری به معنای تسهیل 
صرف شرایط واردات کاالهای خاصی نیست بلکه این مناطق برای تسهیل امور صنعت، معدن و 

تجارت کشور برنامه ریزی شده اند.

ایوب��ی  ایرنـا: حس��ین  ‘بـه گـزارش 
مهریزی’ در برنام��ه تلویزیونی همراه 
امی��د از س��یمای  ب��ا كاروان تدبی��ر و 
مركز گلس��تان گف��ت: ارتق��ای فعالیت 
ه��ای اقتصادی، انتقال فناوری، اس��تفاده 
از تج��ارب مدیریت ه��ای بین المللی و 
ملی و ورود و خروج سرمایه از مزایای 

مناطق آزاد كشور است.
به گفته وی، مختصات جغرافیایی مناطق 
آزاد تج��اری ب��ه گون��ه ای اس��ت ك��ه 
شرایط آس��ان ترو بدور از تشریفات را 
برای س��رمایه گذاری، انتقال فناوری و 
تبادل مدیریتی فعاالن و سرمایه گذاران 

فراهم می كند.
ایوب��ی ادامه داد: معرفی اینچه برون به 
عن��وان منطقه آزاد تج��اری برای ایجاد 
زنجیره های اقتصادی، تامین مواد اولیه 
و توس��عه فعالیت ه��ای صنعتی، معدنی 
و تج��اری بازرگانان اس��ت ت��ا از مزیت 
های موجود منطقه مانند س��نگ آهن، 
پتروش��یمی، فوالد، معدن ید و شهرک 
های صنعتی كه برخی ازآنها در كش��ور 

منحصر به فرد است، استفاده شود.
وی اظه��ار ك��رد: تکمیل زنجی��ره های 
كشاورزی و دامی استان با حضور بخش 

خصوص��ی از رویکرده��ای دیگ��ر ای��ن 
وزارتخانه در مناطق آزاد است.

معاون وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت 
گفت: از محورهای دیگری كه در س��فر 
رییس جمه��وری و هی��ات دولت برای 
اس��تان گلستان پیش��نهاد شده این است 
ك��ه گلس��تان به قط��ب تامی��ن و تولید 
مواد طبیعی صنعت نساجی كشور تبدیل 

شود.
ایوبی افزود: اس��تان گلس��تان با توجه به 
مزیت های كشاورزی كه دارد می تواند 

تامی��ن كننده مواد اولیه ای��ن صنایع در 
شمال و كل كشور باشد.

وی با اش��اره به اینکه: توسعه كشاورزی 
و گردش��گری با توس��عه صنعتی رقابت 
پذیر اس��ت و ارزش افزوده و بازدهی 

را در كشور ایجاد می كند گفت:
به تاكید ریاست جمهوری، اقتصاد كشور 
زمانی تحول، رش��د و ارتقا می یابد كه 
براس��اس محوری��ت بخ��ش خصوصی 
باشد و بهره برداری صحیح و عالمانه از 

مزیت های نسبی كشور صورت گیرد.
ایوبی گف��ت; با حمایت دول��ت و ایجاد 
فضای كسب و كار و تعامل بیش از پیش 
بخش خصوصی، به هم افزایی در حوزه 

های اقتصادی كمک می شود.
وی اف��زود: ب��دون اغراق و ب��ا توجه به 
حضور م��ردم و ثبات احس��اس ش��ده، 
آینده روش��نی در حوزه های اقتصادی 

بویژه صنعت و معدن دیده می شود.
رییس جمهوری و هی��ات دولت كه در 
دهمین س��فر اس��تانی خود در اس��تان 
گلس��تان به س��ر می برند، ایجاد منطقه 
آزاد تج��اری در اینچه ب��رون را یکی از 
برنامه های دولت برای توس��عه استان 

گلستان اعالم كرده اند. 

در دیدار قائم مقام فدراسیون شطرنج و دبیر شورایعالی مناطق آزاد مطرح شد 
مهندس ترکان: مناطق آزاد آماده میزبانی رویدادهای مهم ورزشی است

به گزارش روابط عمومی فدراس��یون 
ش��طرنج، در دی��دار امی��ر حس��ینی به 
همراه مهندس تركان دبیر ش��ورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از منطقه 
آزاد ارون��د، مهندس اكب��ر تركان دبیر 
شورای عالی مناطق آزاد ضمن استقبال 
از توس��عه شطرنج در این مناطق گفت: 
از ورزش و برگزاری مسابقاتی همانند 
قهرمان��ی كش��ور و مس��ابقات مهم بین 
المللی در مناطق آزاد استقبال می كنیم. 
وی ب��ا اش��اره به ظرافت ه��ای ورزش 
ش��طرنج گفت: ش��طرنج ی��ک ورزش 
فکری و جس��می اس��ت كه می تواند به 
آسانی در دس��ترس همه قرار گیرد و 
خوشحالیم كه فدراسیون شطرنج توجه 

ویژه ای به مناطق آزاد داشته است.
در ای��ن بازدید امیرحس��ینی قائم مقام 
فدراسیون ش��طرنج با اسماعیل زمانی 
مدیرعامل منطق��ه آزاد اروند، عبداهلل 
كعبی قائ��م مقام منطق��ه و نعمت زاده 
معاون فرهنگی اجتماعی و گردش��گری 
منطق��ه مالق��ات ك��رد و در خص��وص 
توسعه فعالیت های ورزش شطرنج در 
منطق��ه آزاد اروند و چگونگی آن بحث 

و تبادل نظر كردند.
 قائم مقام فدراس��یون شطرنج در این 
دیداره��ا اظهار كرد، ورزش ش��طرنج 
یک��ی از ب��ازی ه��ای باس��تانی و قدیمی 
ایرانی��ان و نم��ادی از فرهن��گ و تمدن 
ایرانی و اس��المی اس��ت.وی با اشاره به 

اینکه استان خوزستان ورزشکارانی نخبه 
و در س��طح جهانی، همچون آقایان پویا 
ایدن��ی )قهرمان زیر 18 س��ال جهان( و 
مهدی حس��ینی پ��ور )قهرم��ان جوانان 
كش��ور( را پ��رورش داده و ب��ه جامعه 
شطرنج معرفی كرده است، برلزوم راه 
اندازی هیات ورزش��ی شطرنج منطقه 
آزاد ارون��د و طراح��ی و اج��رای دوره 
های آموزش��ی و همچنی��ن راه اندازی 

مدارس شطرنج در منطقه تاكیدكرد.
در خاتم��ه امیر حس��ینی اظهار داش��ت: 
منطق��ه آزاد ارون��د از پتانس��یل ه��ای 
باالیی در ورزش شطرنج میان  خانواده 
ها به خصوص در شهرهای خرمشهر و 

آبادان برخوردار می باشد.

مهندس ترکان در دیدار از منطقه آزاد اروند، بر میزبانی از رویدادهای مهم ورزشی در مناطق 
آزاد کشور تاکید کرد.
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منطقه آزاد گردشگری سبالن وارد فاز اجرایی می شودبهره برداری از دهکده لجستیکی منطقه آزاد ماکو تا دو سال آینده

به گزارش ایرن��ا: كمال الدین پیرموذن 
آزاد  مناط��ق  موافق��ت ش��ورایعالی  از 
ب��رای ایجاد منطق��ه آزاد گردش��گری 
و تجاری س��بالن در اس��تان اردبیل خبر 
داد و اف��زود: روند تصویب و ایجاد آن 

بزودی وارد فازعملیاتی می شود.
كمال الدین پیرموذن گفت: در دیداربا 
اكب��ر ت��ركان دبی��ر ش��ورای هماهنگی 
مناط��ق آزاد و وی��ژه اقتص��ادی، وی از 
ایجاد منطقه آزاد گردش��گری و تجاری 
س��بالن حمایت و در باره ش��روع روند 

اجرایی آن اعالم آمادگی كرد.

پیرم��وذن افزود: با عملی ش��دن طرح 
ایجاد منطقه آزاد گردش��گری و تجاری 
سبالن، قابلیت های گردشگری، صنعتی و 
تجاری شهرستان های سرعین، مشگین 

شهر، اردبیل و نیر شکوفا خواهد شد.
به گفته وی، وجود چش��مه های متعدد 
آب گ��رم در این شهرس��تان ه��ا زمینه 
ه��ای  ط��رح  پی��ش  از  بی��ش  توس��عه 
گردش��گری را در ای��ن مناط��ق فراهم 
ك��رده و ای��ن منطقه می توان��د بعنوان 

نگین گردشگری دنیا مطرح شود.
نماین��ده م��ردم اردبی��ل، نی��ر، نمین و 

س��رعین اظهار داشت: هم اكنون ساالنه 
نزدیک ب��ه یک میلیون مس��افر خارجی 
ب��ه این شهرس��تان ها س��فر م��ی كنند 
وبی ش��ک عملیاتی ش��دن طرح منطقه 
آزاد و گردش��گری و تجاری سبالن این 
تعداد گردش��گر خارجی را چندین برابر 

افزایش خواهد داد.
ب��ه گفت��ه وی، معافی��ت ه��ای گمركی 
در ای��ن منطقه باعث جذب بس��یاری از 
سرمایه گذاران در صنعت گردشگری و 
دیگر بخش های صنعتی و تجاری منطقه 

خواهد شد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین از اجرایی شدن روند ایجاد منطقه آزاد گردشگری و 
تجاری سبالن در استان اردبیل خبر داد

نماینده مردم پیرانشهر: افزایش حجم مبادالت ارزی با راه اندازی مناطق 
آزاد در آذربایجان غربی 

به گزارش خبرگزاری تسنیم:
رسول خضری اظهار داشت:  در    سفری 
كه استاندار آذربایجان  غربی در خرداد 
امسال به كش��ور عراق داشت قرار شد 
 از ای��ن پ��س، حجم مبادالت كش��ورمان 
ب��ه 30 میلیارد دالر در س��ال برس��د و 
عراق می تواند بازار هدف بس��یار عالی 

و منحصر به فردی برای ایران باشد.

وی اف��زود:  تركیه در ای��ن راه موفق تر 
از ای��ران عم��ل ك��رده درحال��ی كه ما 
می توانی��م حجم مبادالت خود با كش��ور 
ع��راق را ب��ه می��زان 10 ت��ا 20 درصد 
افزایش دهیم و برای تحقق این امر باید 
مناطق آزاد تجاری ایجاد و توسعه یابد.
خضری خاطرنش��ان ك��رد: در این باره 
ب��ا توجه ب��ه اینکه اربیل و س��لیمانیه دو 

استان اصلی كردس��تان عراق است، اگر 
با تالش استاندار آذربایجان  غربی مرز 
كیله سردش��ت رسمی  ش��ود، این مرز 
بدلی��ل نزدیکی ب��ه این اس��تان ها برای 
آذربایجان غربی فرصت اقتصادی بسیار 

مناسبی محسوب می شود.

اندزی مناطق آزاد  با اهتمام بیشتر برای راه  پیرانشهر و سردشت در مجلس:  نماینده مردم 
تجاری در آذربایجان غربی، حجم مبادالت بازرگانی مرزی افزایش می یابد. 
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دکتر روحانی در نشست مشترک با روسای جمهوری قزاقستان و ترکمنستان

روس��ای جمهور ای��ران، تركمنس��تان و 

قزاقس��تان بر ایجاد كمیسیون مشترک 

س��ه جانبه برای شناس��ایی ظرفیت ها و 

اولویت های اقتصادی به منظور توسعه 

بیش از پی��ش همکاری ها میان تهران – 

عشق آباد و آستانه، تأكید كردند.

ب��ه گزارش س��ایت ریاس��ت جمهوری: 

حجت االس��الم والمس��لمین دكتر حسن 

روحانی در نشس��ت سه جانبه با روسای 

جمه��ور تركمنس��تان و قزاقس��تان، ب��ا 

تأكید بر اینکه اولویت سیاس��ت خارجی 

جمهوری اس��المی ایران توس��عه روابط 

و  تركمنس��تان  بوی��ژه  همس��ایگان  ب��ا 

قزاقستان است، گفت: سه كشور دارای 

پیوندهای مش��ترک تاریخی، فرهنگی و 

اقتصادی هس��تند و افتتاح خط راه  آهن، 

ش��رایط جدیدی را برای توسعه روابط 

سه جانبه و منطقه، مهیا كرده است.

ریی��س جمه��وری افزود: م��ا باید برای 

روابط نزدیک تر به منظور صلح و ثبات 

و امنیت بیش��تر در منطقه تالش كنیم و 

شرایط الزم را برای بهبود مناسبات بین 

سه كشور مهیا سازیم.

دكت��ر روحانی ب��ا بیان اینک��ه امروز در 

ش��رایطی هستیم كه در زمینه حمل كاال 

و روابط اقتص��ادی قدم های جدید تری 

برداش��ته ایم، اظهار امی��دواری كرد راه 

اندازی خط راه آه��ن می تواند منطقه 

آسیا و آسیای ش��رقی، آسیای مركزی 

و خاورمیانه و اروپا را به یکدیگر متصل 

كن��د تا ظرفیت های س��ه كش��ور مورد 

استفاده قرار گیرند.

رییس شورای عالی اقتصاد تصریح كرد: 

مصمم هس��تیم تا منطق��ه اینچه برون را 

منطق��ه آزاد تجاری و اقتص��ادی اعالم 

كنیم و از روس��ای جمهوری تركمنستان 

بخش ه��ای  می خواه��م  قزاقس��تان  و 

دولت��ی و خصوص��ی را برای مش��اركت 

و س��رمایه گذاری بین س��ه كش��ور در 

منطقه حمایت كنند.

ریی��س جمه��وری ب��ا بیان اینک��ه دولت 

ایران جزیره آشوراده در نزدیکی بندر 

تركم��ن را به عنوان نقطه گردش��گری 

اع��الم ك��رده، آمادگ��ی ای��ران ب��رای 

كش��ورهای  س��رمایه گذاران  پذی��رش 

منطق��ه در حوزه گردش��گری را خاطر 

نش��ان س��اخت و گف��ت: ش��رق خ��زر 

بس��ترهای الزم برای تح��رک اقتصادی 

را دارد، بوی��ژه آنک��ه دری��ای خزر هم 

در مس��یر تجارت، گردشگری و سوآپ 

انرژی، فرصت های فراوانی را در اختیار 

ما قرار می دهد. 

دكتر روحانی خاطر نش��ان كرد: تشکیل 

كمیس��یون مش��ترک بین س��ه كش��ور 

می تواند ب��ه همکاری بیش��تر اقتصادی 

شتاب بخش��د و باید در كنار آن روابط 

فرهنگی و سیاسی هم به طور همزمان 

توسعه پیدا كند.

ریی��س  جمه��وری ب��ا تأكی��د ب��ر اینکه 

سرمایه گذاری های دوجانبه و سه جانبه 

در مناط��ق آزاد و پروژه های اقتصادی 

پیونده��ا را مس��تحکم تر می كند، گفت: 

این همکاری ها عالوه بر منافع اقتصادی 

ثبات، صل��ح و امنیت مش��ترک را برای 

منطقه به ارمغان می آورد.

دكت��ر روحان��ی همچنین گف��ت: بخش 

خصوصی و ش��ركت های ای��ران توانایی 

بس��یاری دارن��د و آماده مش��اركت و 

حضور در هر یک از كشورهای همسایه 

بویژه تركمنستان و قزاقستان هستند.

ریی��س جمهوری قزاقس��تان نیز در این 

دی��دار با بی��ان اینک��ه ه��دف از احداث 

ای��ن راه آه��ن بهره ب��رداری و تقویت 

و اس��تحکام رواب��ط بین س��ه كش��ور و 

همچنی��ن توس��عه مناس��بات منطقه ای 

است، گفت: سازمان همکاری كشورهای 

خزر می تواند به این مناس��بات ش��تاب 

بخش��د. اكن��ون ش��رایط اقتص��اد جهان 

بحران��ی اس��ت و ب��رای مبارزه ب��ا این 

بحران باید همکاری ها میان همس��ایگان 

در منطقه گسترش یابد.

وی ادامه داد: ایران كشوری بزرگ در 

منطقه است و تجارت با ایران كه اقتصاد 

قدرتمندی دارد، می تواند موجب رشد 

اقتصادی ما شود.

رییس جمهوری تركمنس��تان نیز در این 

دی��دار با تأكید بر اینکه توس��عه حمل و 

نق��ل، پیوند می��ان ملت ه��ا را عمیق تر 

می كند، افتتاح راه آهن ایران، تركمنستان 

دس��تاوردهای  دارای  را  قزاقس��تان  و 

بس��یاری در حوزه جغرافیایی، اقتصادی 

و سیاس��ی دانس��ت و گفت: این پروژه 

بس��تر همکاری و بهره برداری مشترک 

از طرح ها را فراهم می آورد.

وی ب��ا اع��الم آمادگی بخ��ش خصوصی 

منطق��ه  در  حض��ور  ب��رای  كش��ورش 

اینچه برون، از ش��ركت های ایران  آزاد 

خواست تا در ساخت پروژه های جاده ای 

و ریلی در تركمنستان فعالیت كنند.
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بازدید اعضای اتاق بازرگانی ارمنستان و مجارستان از منطقه آزاد ارس 

احتمال حضور یک شرکت خودروساز آمریکایی برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد 

بازرگان��ی  ات��اق  اعض��ای 
و  ارمنس��تان  كش��ورهای 
مجارس��تان و نماینده كش��ور 
مجارس��تان در اتاق بازرگانی 
ارمنستان از منطقه آزاد ارس 
بازدید ك��رده و مباحث الزم 
ب��رای همکاری های دوس��ویه 
در دیدار با مع��اون اقتصادی 
س��ازمان  س��رمایه گذاری  و 
منطقه ی آزاد ارس بررس��ی 

شد. 
خبرگ��زاری  گ��زارش  ب��ه 
)ایس��نا(،  ای��ران  دانش��جویان 
آذربایجان  ش��رقی،  منطقه ی 
مباح��ث  دی��دار  ای��ن  در 
حض��ور  ب��رای  نی��از  م��ورد 
س��رمایه گذاران مجارس��تانی 
و ارمنس��تانی در منطقه آزاد 

ارس بررسی شد. 

علیار راستگو، معاون اقتصادی 
س��ازمان  س��رمایه گذاری  و 
منطقه آزاد ارس در این دیدار 
این منطقه آزاد را مزیتی مهم 
برای توس��عه روابط اقتصادی 
بی��ن كش��ورهای همس��ایه و 
ح��وزه CIS با ایران دانس��ت 
و خاطرنش��ان ك��رد: منطق��ه 
آزاد ارس بعن��وان منطق��ه ای 
تج��ارت  ب��رای  اس��تراتژیک 
س��رمایه گذاری های  و  آزاد 

سودآور است. 
وی یادآور ش��د: ب��ا توجه به 
قوانین مناطق آزاد در ایران، 
همه ی اختی��ارات وزارتخانه ها 
به این مناطق تفویض می شود 
رون��ق  ام��ر موج��ب  ای��ن  و 
س��رمایه گذاری و فعالیت های 

اقتصادی شده است. 

و  صنای��ع  كمیس��یون  ریی��س  نای��ب 
مع��ادن مجل��س از احتم��ال س��رمایه 
گ��ذاری یک ش��ركت خودرو س��ازی 
آمریکایی در مناطق آزاد كش��ورمان 

خبرداد.  
به گ��زارش خبرگ��زاری ملت: س��ید 
احتم��ال س��رمایه  از  بیاتی��ان  محم��د 

گ��ذاری ی��ک ش��ركت خودروس��ازی 
آمریکایی در مناطق آزاد كش��ورمان 
خب��رداد و گفت: یک ش��ركت اروپایی 
نی��ز با یک��ی از خ��ودرو س��ازان برای 
داخلی س��ازی 40 درصدی خودرو به 

تفاهم رسیده اند.
مجل��س  بیج��اردر  م��ردم  نماین��ده 

ش��ورای اس��المی گف��ت: بس��یاری از 
تقاض��ای  خارج��ی  گ��ذاران  س��رمایه 
را  كش��ورمان  در  گ��ذاری  س��رمایه 
دارند اما منتظرند تا مذاكرات هس��ته 
ای ب��ه نتیج��ه قابل قبولی برس��د و با 
امنیت اقتصادی بیشتری برای سرمایه 

گذاری وارد شوند.

تجارت بین چین و آسه آن تا سال 2015 احتماال به 500 میلیارد دالر می رسد 

كش��ورهای جن��وب ش��رق آس��یا اعالم 
كردند امیدوارند تا سال 2015 مبادالت 
تجاری بین چین و كش��ورهای آسه آن 
)اتحادیه كش��ورهای جنوب شرق آسیا( 

را به 500 میلیارد دالر برسانند.
در بیانیه ای كه پس از هفدهمین دیدار 
س��ران عضو اتحادیه كش��ورهای جنوب 
ش��رق آس��یا )آس��ه آن( و چین منتشر 
شد، كشورهای آسه آن در مورد تحقق 
اهدافش��ان در مورد رس��یدن مبادالت 
تج��اری دو جانبه با چین به 500 میلیارد 
دالر تا سال 2015 و 1000 میلیارد دالر 

تا سال 2020، ابراز امیدواری كردند.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری “ش��ین هوا” 
از نایپی��داو، آس��ه آن در ای��ن بیانیه بر 
اهمی��ت ادغ��ام اقتصادی منطق��ه ای به 
عنوان فرایندی در جهت آزادی بیش��تر 
تبادالت تجاری، كه مدرن سازی منطقه 
تجارت آزاد چین و آس��ه آن را ش��امل 

می شود، تأكید كرد.
از س��ال 2009 چین بزرگترین ش��ریک 
تجاری آسه آن به شمار می رود و آسه 
آن نیز از س��ال 2011 س��ومین شریک 
تجاری مهم چین است. بنا بر اعالم آسه 

آن، حج��م مبادالت تجاری دو جانبه بین 
چین و آس��ه آن در سال 2013 به 350 
میلی��ارد و 500 میلیون دالر رس��ید كه 
14 درصد تجارت كل آسه آن را شامل 
می شود و در مقایسه با سال گذشته نه 
و هفت دهم درصد افزایش یافته است.

آسه آن همچنین بر پیشرفت مذاكرات 
مرب��وط به مش��اركت اقتص��ادی جامع 
منطق��ه ای از طریق توافق های تجارت 
آزاد از جمله منطقه آزاد تجاری چین و 

آسه آن تأكید كرد.
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کره جنوبی درصدد اصالح قوانین مناطق آزاد تجاری است روسیه به دنبال ایجاد منطقه آزاد میان اتحادیه های اروپا و اورآسیا 

وزیر امور خارجه روس��یه اعالم كرد كه 
ای��ن كش��ور خواهان ایج��اد منطقه آزاد 
تجاری می��ان اتحادی��ه اروپ��ا و اتحادیه 

اقتصادی اوراسیا است. 
به گزارش خبرگزاری ش��ینهوا، سرگئی 
الوروف، وزی��ر امور خارجه روس��یه در 
نشس��تی كه ب��ا محوریت سیاس��ت های 
دفاعی و خارجی این كشور برگزار شده 
بود، گفت كه مسکو پیشنهاد ایجاد منطقه 

تجاری آزاد میان اتحادیه اروپا و اتحادیه 
اقتصادی اوراس��یا را در نشس��ت وزرای 
كش��ورهای عضو س��ازمان هم��کاری و 

امنیت اروپا مطرح خواهد كرد. 
رییس دستگاه دیپلماس��ی روسیه گفت: 
ك��ه اقدامات الزم در حال انجام اس��ت و 
این پیشنهاد به عنوان بخشی از دیپلماسی 

مسکو پیگیری می شود. 
الوروف اب��راز اطمینان كرد كه روس��یه 

می توان��د این طرح را كه از آن با عنوان 
“اتحاد اتحادها” یاد می شود، عملی كند. 

به گفته وزیر امور خارجه روسیه، همتای 
آلمانی وی از ایده ایجاد مذاكره و تعامل 
می��ان اتحادیه اروپ��ا و اتحادیه اقتصادی 

اوراسیا استقبال كرده است. 
وزی��ر ام��ور خارجه روس��یه تاكید كرد: 
اتحادیه اروپا یکی از اصلی ترین ش��ركای 

مسکو به شمار می رود. 

كره جنوبی قص��د دارد با اصالح قوانین 
مربوط به مناطق آزاد تجاری، ش��رایط 
مناس��بت تری را برای س��رمایه گذاری 
های خارجی در این كشور فراهم آورد.

به گ��زارش خبرگزاری آری��ا به نقل از 
واحد برونمرزی”لیم كیسه اونگ”: وزیر 
صنع��ت، ان��رژی و تجارت ك��ره جنوبی 
اعالم كرد كه كش��ورش ت��الش دارد با 

كاهش مقررات و قوانین دست و پاگیر 
فرصت بیش��تری ب��ه دیگر كش��ورهای 
عالقمن��د ب��ه س��رمایه گ��ذاری در این 

كشور بدهد.
وی یک��ی از اه��داف اصل��ی اتخ��اذ این 
تصمیم از س��وی دولتمردان كره ای را 
پشت سر گذاشتن سنگاپور و هنگ كنگ 
در این زمینه و ربودن گوی س��بقت از 

آنان عنوان كرد.
اینچئ��ون، چون��گ بوک، جی ن��ان، خلیج 
بیان��گ، دری��ای زرد، س��احل  گوآن��گ 
ش��رقی، دایگ��و گیونگ بوک و بوس��ان 
هش��ت منطقه آزاد تجاری كره جنوبی 

محسوب می شود.

نمایندگان پارلمان اروپا درباره ایجاد مرکز آزاد تجاری اروپا و آمریکا ابراز نگرانی کردند 

نماین��دگان پارلم��ان اروپا نگرانی خ��ود را درباره 
ایجاد بزرگ ترین مركز آزاد تجاری میان اروپا و 

آمریکا اعالم كردند.
ب��ه گ��زارش ش��بکه تلویزیون��ی پ��رس ت��ی وی، 
نماین��دگان پارلم��ان اروپ��ا همزمان ب��ا مذاكرات 
اتحادی��ه اروپا و آمریکا مبنی بر ایجاد بزرگ ترین 
منطق��ه آزاد تج��اری جهان نگرانی خ��ود را از این 

موضوع اعالم كردند.
نمایندگان و گروه های حقوق مدنی اروپا معتقدند 
ایجاد بزرگ ترین منطق��ه آزاد تجاری میان اروپا 
و آمریکا بس��یاری از شهروندان اروپا را در مناطق 

مختلف تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد.
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مش��اور رییس جمهوری و دبیرش��ورای 
عال��ی مناطق آزاد وویژه اقتصادی ایران 
از تصوی��ب طرح افزایش فضای س��ایت 
صنعتی ارس در مح��دوده نوردوز خبر 

داد.
به گ��زارش - ایرن��ا –به نق��ل از روابط 
عمومی منطق��ه آزاد ارس، اكبر تركان 
درجمع اعض��ای هیات مدیره و معاونین 
این س��ازمان با اش��اره به توسعه صنعتی 
قابل توجه در منطق��ه آزاد ارس گفت: 
در ن��وردوز ك��ه یکی از مح��دوده های 
منفص��ل منطق��ه آزاد ارس اس��ت، یک 
س��ایت صنعتی ب��ه وس��عت 200 هکتار 
درنظر گرفته ش��ده بود كه مقرر ش��د 

این سایت به 500 هکتار افزایش یابد.

وی اف��زود: منطق��ه آزاد ارس ظرفیت 
های بالق��وه ای ب��رای ایج��اد تحول در 
تولی��د و صنع��ت دارد و رون��ق بیش از 
پی��ش صنای��ع در مح��دوده م��رز ایران 
و ارمنس��تان پیش��رفت های صنعتی این 

منطقه را افزایش خواهد داد.
مش��اور رییس جمه��وری در پاس��خ به 
س��والی مبنی بر برنامه ریزی به منظور 
به��ره من��دی از ظرفی��ت ه��ای مناطق 
شمالی استان اردبیل گفت: چهار منطقه 
از مناطق شمالی استان اردبیل به شورای 
عالی مناطق آزاد پیشنهاد شده كه بنا به 
دس��تور رییس جمهوری قرار است یکی 
از این مناطق در راس��تای افزایش روابط 
با جمهوری آذربایجان انتخاب و تصویب 

شود.
ت��ركان اعالم ك��رد: منطقه 
آزاد ارس ب��ه صورت كامال 
كش��ورهای  ب��ا  اس��تثنایی 
و  آذربایج��ان  جمه��وری 

ارمنستان در ارتباط است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در دنیا 
كمت��ر كش��وری اس��ت كه 
15 همس��ایه داش��ته باشد، 
را  همس��ایه  كش��ورهای 
ظرفیت خوبی برای افزایش 
رواب��ط اقتص��ادی و تحق��ق 
اه��داف اقتص��اد مقاومت��ی 
دانست و گفت: مناطق آزاد 
سرپل همکاری با همسایگان 
هستند و امیدوارم ظرفیت 
ه��ای الزم توس��ط مدیران 
عام��ل مناط��ق آزاد ایج��اد 

شود.
دبیرش��ورای عالی مناط��ق آزاد و ویژه 
اقتص��ادی كش��ور همچنی��ن در جریان 
بازدی��د از منطق��ه ازاد ارس تاكید كرد: 
ب��ا مدیریت صحی��ح و س��نجیده، ارس 
همچنان صنعتی ترین منطقه آزاد ایران 
بوده واز نظر ظرفیت های صنعتی بسیار 

برجسته است. 
مش��اور رییس جمهوری تاكید كرد: این 
منطق��ه ب��ا مدیریت صحیح و س��نجیده 
بخوبی در حوزه صنعت پیشرفت كرده 
و امروز ش��اهد س��رمایه گ��ذاری های 
متع��دد در حوزه صنایع س��لولزی، نفت، 
غذایی، شیمیایی، ذوب و فوالد هستیم و 
امیدوارم در حوزه صنعتی همچنان ارس 

پیشتاز باقی بماند. 

همکاری های تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند و انجمن اتریش – ایرانافزایش فضای سایت صنعتی ارس در مرز ایران و ارمنستان

تفاهم نامه همکاری فی مابین س��ازمان 
منطقه آزاد اروند و انجمن اتریش ایران 

بسته شد.
به گزارش رواب��ط عمومی منطقه آزاد 
اروند، در راس��تای نیل به اهداف تجاری 
و اقتصادی و همچنین به منظور استفاده 
بهینه از ظرفیتها و پتانس��یل های موجود 
در بخش های بازرگانی، فنی و مهندسی 
و تج��اری، تفاه��م نامه ای مش��ترک فی 
مابی��ن این س��ازمان و انجم��ن اتریش- 

ایران منعقد شد.
ای��ن تفاه��م نامه همکاری مش��ترک فی 
مابی��ن اس��ماعیل زمان��ی مدی��ر عامل 
و رئی��س هیئت مدی��ره ب��ه نمایندگی 
از  س��ازمان منطق��ه آزاد اروند و دكتر 
مس��عود صاحب دبیر كل و عضو هیئت 

مدی��ره انجمن اتریش – ای��ران ، منعقد 
گردید.

اج��رای طرح ه��ای تج��اری و اقتصادی 
مش��ترک با اولویت توسعه زیرساختهای 
حم��ل و نق��ل ریل��ی، هوای��ی و دریایی، 
بالق��وه  توانمندیه��ای  از  به��ره من��دی 
طرفی��ن در جهت توس��عه فعالیت های 
منطق��ه آزاد ارون��د، هم��کاری در ارائه 
خدم��ات بازرگان��ی، فن��ی و مهندس��ی، 
صنایع كش��اورزی، پتروشیمی، توریسم و 
انتق��ال دانش فنی و هم��کاری در زمینه 
فعالیت های بانکی و بیمه ای از مهمترین 

موضوعات تفاهم نامه مذكور بود.
از دیگ��ر موضوعات��ی كه در ای��ن تفاهم 
نامه بس��یار حائز اهمیت بود، تهیه طرح 
جامع��ه راهب��ردی منطق��ه، پ��روژه راه 

آهن بن��در امام به خرمش��هر، توس��عه 
فرودگاه آیت اهلل جمی آبادان و احداث 
ف��رودگاه جدی��د، ط��رح های زیس��ت 
محیطی در حوزه صنایعی همچون نفت 
و پتروش��یمی، سرمایه گذاری در بخش 
ه��ای آب و فاضالب ش��هری و صنعتی و 
طراحی و س��اخت و توسعه بنادر بزرگ 

آبی در منطقه بود.
الزم به ذكر اس��ت در خص��وص اجرایی 
ك��ردن ای��ن تفاه��م نام��ه مق��رر ش��د 
نمایندگان��ی از س��وی كش��ور اتریش به 
منظور بررس��ی و تصمیم��ات نهایی در 
منطقه حضور داشته باشند و در پی آن 
جلسات رس��می با مدیران و كارشناسان 
طرفین در خصوص موضوعات تخصصی 

برگزار شود.
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منطقه آزاد عجمان طرح سیستم یکپارچه مدیریتی را اجرا می کند  بازرگانان و سرمایه گذاران کویتی در راه اروندبازرگانان و سرمایه گذاران کویتی در راه اروندبازرگانان و سرمایه گذاران کویتی در راه اروند

هدف از این طرح آشنایی با جدیدترین 
ابزارهای تسهیل و تسریع روند اقدامات 
و فعالی��ت ه��ای اداری مطابق با آخرین 
تحوالت بین المللی، افزایش س��طح كمی 
و كیفی خدم��ات كاركن��ان منطقه آزاد 
عجمان و بهبود عملک��رد آنها در زمینه 
نظ��ارت بر تداوم طرح های توس��عه ای 
و عمرانی منطقه اس��ت كه با استفاده از 
دوره های آموزش��ی، جلسات توجیهی و 
كارگاه های مختلف آموزشی و آشنایی 
با مهمترین تئوری های جدید مدیریت 
و روش های اعمال آن انجام خواهد شد.

طرح سیس��تم یکپارچ��ه مدیریتی چندی 
پی��ش به ص��ورت آزمایش��ی ب��ا حضور 
جمعی از مدیران ادارات و روسای بخش 
ه��ای گوناگ��ون منطق��ه آزاد عجمان با 
هدف افزایش بهره وری نیروی انسانی و 
تسهیل امور اداری منطقه و آشنایی هر 
چه بیشتر حاضرین با بهترین راهکارهای 
اجرایی در این زمینه آغاز و س��عی ش��د 
نقش��ه های مدیریت جامع كیفیت برای 

تعداد بسیاری از كاركنان تدوین شود.
“ش��یخ محم��د ب��ن عب��داهلل النعیم��ی” 
مدیركل اداره بن��در و گمرک عجمان، 

انج��ام این طرح را در راس��تای تاكید بر 
اهمیت كیفی��ت و اس��تانداردهای كیفی 
توام با رضایت كاركنان برشمردو افزود: 
هدف از اج��رای طرح سیس��تم یکپارچه 
مدیریتی ب��اال بردن به��ره وری نیروی 
انس��انی به منظور تحقق استانداردهایی 
است كه در منطقه آزاد عجمان تعریف 
شده، از این رو تالش همه جانبه ای جهت 
به روز كردن سیس��تم كارهای اداری و 

اجرایی می طلبد.

استانداردها و معیارهای  بر رعایت  تاکید  و  اهداف راهبردی   منطقه آزاد عجمان در راستای 
کیفیت کار نیروی انسانی، اجرای طرح سیستم یکپارچه مدیریتی را آغاز کرد.

درخواس��ت  از  آلمان��ی  رس��انه های 
كارشناس��ان اقتص��ادی آلم��ان مبنی بر 
ایجاد منطقه آزاد تجاری با روسیه خبر 

دادند.
به گزارش س��رویس بین  الملل باش��گاه 
خبرنگاران، كارشناس��ان اقتصادی آلمان 
خواس��تار ایج��اد منطق��ه آزاد تجاری با 

روسیه شدند.  
“مارتن وانسل بین” مدیر اتاق بازرگانی 
آلم��ان در مصاحبه ب��ا روزنامه آلمانی 
گفت: ایج��اد منطقه تج��اری آزاد میان 
اتحادیه اروپا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
متشکل از كش��ورهای روسیه، بالروس، 
قزاس��تان و ارمنس��تان می تواند راهی 

برای خروج از بحران اوكراین باشد.

در همین راس��تا، “زیگمار گابریل” وزیر 
اقتصاد آلمان نیز به امکان آغاز مذاكره 
با روسیه جهت ایجاد منطقه آزاد تجاری 
با اتحادیه اقتصادی اوراسیا پس از پایان 

بحراین اوكراین اشاره كرده بود.

آلمان خواستار ایجاد منطقه تجاری آزاد با روسیه شد 
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 جزیره زیبای کیش

مدیرعام��ل س��ازمان منطق��ه آزاد چابهار 
گفت: با توجه به  روابط حس��نه با ملت ش��ریف عمان و توسعه 

رواب��ط اقتص��ادی فعال بین طرفی��ن، چابه��ار و صحار عم��ان خواهرخوانده 
می شوند. 

به گزارش فرینا، حامدعلی مباركی در حاشیه سفر به كشور عمان با اشاره به ویژگی های ممتاز 
بن��در و منطقه آزاد چابهار و همچنین بندر صحار، اظهار داش��ت: دول��ت ایران به منظور فعال كردن 

كریدور شرق كشور، آمادگی هر گونه همکاری و توسعه روابط ترانزیتی و تجاری را با كشور عمان دارد.
وی با اش��اره به روابط و پیوندهای قومی و روابط حس��نه سیاس��ی با ملت دوست و برادر عمان، افزود: با توجه 

به منافع مش��ترک دو كش��ور حضور موثر در مس��یر CIS موجب تقویت ترانزیت و مش��اركت تجار دو كشور در 
بهره برداری از فعالیت های تجاری صورت گرفته، خواهد شد.

مدیرعام��ل منطق��ه آزاد چابهار در بازدید از امکان��ات و صنایع فعال منطقه آزاد صحار گفت: در راس��تای قابلیت ها و 
پتانس��یل های منطقه آزاد چابهار، آغاز عملیات اجرایی راه آهن، تکمیل جاده ترانزیتی چابهار- نیکشهر- ایرانشهر- میلک 
)مرز افغانستان(، تصویب تردد كامیون های ترانزیتی برای تردد تا میلک، آغاز عملیات اجرایی پتروشیمی و نیز تصویب 
صنای��ع خودرو س��ازی، فوالد و آلومینی��وم از جمله كارهای در حال انجامی هس��تند كه می توانند در توس��عه روابط 

اقتصادی طرفین موثر باشند.
مباركی بیان كرد: پیشنهاد طرح خواهرخواندگی چابهار – صحار، از موارد مطروحه در این دیدار بود.

مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد چابهار همزمان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه هیئت 
اقتص��ادی و تج��اری وزیر در پانزدهمین اجالس كمیس��یون مش��ترک اقتصادی و افتتاح نمایش��گاه 

اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در مسقط حضور بهم رساند. 

چابهار و صحارعمان خواهرخوانده می شوند
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