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حضور فعال110 شركت داخلی و خارجی در ایرشو كیش 
ایجاد بانک بین المللی در مناطق آزاد در دستور كار شورای پول و اعتبار

اكبر تركان از بررسی طرح ایجاد مناطق آزاد در مرز افغانستان و تركمنستان خبرداد
آمادگی ایران برای سرمایه گذاری مشترک با قطر
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سازمان منطقه آزاد كیش /  روابط عمومی و امور بین الملل
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خبرهای داخلی
سخن سردبیر

تاکید مشاور رییس جمهوری بر ایجاد مناطق آزاد جدید در مناطق مرزی کشور

نخستین  نمایشگاه بین المللی بورس، بانك، بیمه و سرمایه کشور در کیش برگزار شد

حضور فعال110 شرکت داخلی و خارجی در ایرشو کیش 

شهرهای پارس آباد، بیله سوار، گرمی و اصالندوز به منطقه آزاد تجاری ارس الحاق شدند

تاثیر رفع اختالفات ارمنستان و آذربایجان در تسریع فعالیت های اقتصادی منطقه آزاد ارس

نماینده مردم اردبیل در مجلس: منطقه آزاد گردشگری سرعین تحول اقتصادی منطقه را فراهم می کند

ایجاد منطقه آزاد در گنبدکاووس

چابهار قطب مهم تولید خودرو در کشور

ایجاد بانك بین المللی در مناطق آزاد در دستور کار شورای پول و اعتبار

ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی در سیستان امنیت ملی کشور را تقویت می کند

خبرهای خارجی
ترکیه به دنبال کسب سهم بیشتر از بازار گردشگری حالل

بازدید سرمایه گذاران ایرانی از منطقه آزاد تجاری قرقیزستان

آغاز عملیات اجرایی و بهره برداری از12پروژه سرمایه گذاری در مرز ایران و ارمنستان

آمادگی ایران برای سرمایه گذاری مشترک با قطر

دعوت از سرمایه گذاران جمهوری آذربایجان برای فعالیت در منطقه آزاد انزلی

اکبر ترکان از بررسی طرح ایجاد مناطق آزاد در مرز افغانستان و ترکمنستان خبرداد

سفیر ایران در ارمنستان مزیت های ارس را بهترین فرصت برای سرمایه گذاران ارمنستانی برشمرد.

چین بر ضرورت تهیه نقشه راه برای ایجاد منطقه تجارت آزاد در آسیا و اقیانوس آرام تاکید کرد

قزاقستان خواستار ایجاد منطقه آزاد تجاری خزر شد

ترکیه و اوکراین منطقه آزاد تجاری ایجاد می کنند

 اوراسیا از تمایل 30 کشور برای ایجاد منطقه تجارت آزاد با اتحادیه گمرکی خبر داد

معاون وزیر توسعه اقتصادی روسیه: از روند مثبت مذاکرات در مورد ایجاد منطقه آزاد با سوریه خبر داد
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سـخن سـردبیر

 مناطق آزاد در راسـتای آزادسـازی اقتصادی می توانند آثار مثبتی در جذب سرمایه های خارجی، 
انتقـال تکنولـوژی و مدیریـت، ایجاد بازارهای گسـترده ترجهـت صادرات محصـوالت و برقراری 
تعامل بیشـتر برای توسعه فناوری های صنعتی داشته باشند. از طرفی فراهم شدن امکانات اولیه و 
زیربنائی مانند اسکله،تاسیسـات بندری، فرودگاه،شـبکه های حمل و نقل وآب و برق جزء شـرایط 

الزم و ضروری كاركرد موفقیت آمیز این مناطق محسوب می شوند.
اگرچه مناطق آزادكشـورمان در بدو تاسـیس از نظر زیرساختهای توسعه شـرایط چندان مطلوبی 
نداشتند اما در اولویت قرار دادن اقدامات زیربنایی در سال های اخیر و اصالح ساختارهای عمرانی 
و آبادانی باعث هموارتر شـدن مسـیر توسعه شـده اسـت به گونه ای كه اجرای طرح های متنوع 
دربنادر، توسـعه شـبکه های ریلی واتصال به خطوط راه آهن بین المللی، ایجاد نیروگاه های برق و 
تامین آب از جمله اقداماتی در مناطق آزاد كشور است كه رونق اقتصادی وافزایش جذب سرمایه 

در این مناطق را درپی داشته است. 
توسعه مناطق آزاد از طریق آبادانی و اقدامات عمرانی تنها موجب آماده شدن بسترهای الزم برای 
بهره برداری از این مناطق خواهدشـد لیکن برنامه ریزی برای جذب سـرمایه و ایجاد تعامالت بین 
المللی می تواندبه عنوان راهبردی درمسـیر رسـیدن به اهداف اصلی این مناطق مدنظر سیاست 

گذاران و تصمیم گیران اقتصادی قرار گیرد.
ازاین رو با برگزاری نمایشـگاههای بین المللی می تـوان فعالیت های هدفمندی را كه موجب ایجاد 
فرصت های سرمایه گذاری و جاذبه های گردشگری مناطق آزاد كشور شود در عرصه بین المللی 
بیشـتر معرفی كرد و امکان آشنایی سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی را با روندتوسعه مناطق آزاد 

كشور امکان پذیر ساخت.
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نخستین  نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و سرمایه كشور در كیش برگزار شدمشاور رییس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت:

اولین نمایش��گاه بین الملل��ی بورس، بانك، 
بیمه و سرمایه و ششمین نمایشگاه معرفی 
فرصت های سرمایه گذاری سه شنبه 29 

مهر در کیش گشایش یافت.
به گ��زارش رواب��ط عموم��ی و امور بین 
الملل س��ازمان منطق��ه آزاد کی��ش، این 
نمایش��گاه ب��ا حضور 120 ش��رکت داخلی 
و خارج��ی، فعاالن اقتص��ادی و ارکان بازار 
سرمایه، بانك ها، موسس��ات تأمین مالی، 
شرکت های فعال در حوزه بازار سرمایه، 
شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار، 
کارگ��زاری ها، نهادهای س��رمایه گذاری، 
ستادهای سرمایه گذاری استان ها، مناطق 
آزاد و وی��ژه اقتص��ادی و نی��ز مجریان و 
دس��ت اندرکاران طرح ه��ا و پروژه های 
س��رمایه گ��ذاری کش��ور در بخ��ش های 
بازار سرمایه، انرژی، گردشگری، مسکن و 
عم��ران و شهرس��ازی   از 29 مهر تا دوم 
آبان در مرکز نمایش��گاه های بین المللی 
جزی��ره کیش و در فضایی به وس��عت 21 

هزار مترمربع برگزار شد.  یونان، ونزوئال، 
مجمع الجزای��ر، کومر، قبرس، انگلس��تان، 
آلمان، استرالیا، دانمارک، هلند، تاجیکستان  
و عراق از جمله کش��ورهای شرکت کننده 

در این نمایشگاه ها بودند.
معرفی قابلیت های نهادهای مالی داخلی و 
خارجی، توانمندی ها و دستاوردهای بازار 
س��رمایه، پول و بیمه کشور، محصوالت و 
توانمن��دی های ش��رکت ه��ای حاضر در 
ب��ورس اوراق بهادار، خدم��ات نوین بانکی 
در ح��وزه بازار پول کش��ور، خدمات نوین 
بیمه ای، کمك به تشکیل سرمایه در اقتصاد 
ملی، افزایش ظرفیت ها برای رقابت بازار 
پول و س��رمایه کش��ور با بازارهای مشابه 
منطق��ه از مه��م تری��ن اه��داف برگزاری 
نخستین نمایشگاه بین المللی بورس، بانك، 

بیمه و سرمایه در کیش بود.
همچنی��ن از اه��داف برگ��زاری شش��مین 
نمایش��گاه معرف��ی فرصت های س��رمایه 
گ��ذاری می ت��وان به معرف��ی جدیدترین 

فرص��ت های س��رمایه گ��ذاری در طرح 
های کالن ملی در حوزه های گردش��گری، 
عمران، شهرس��ازی، مسکن و انرژی، جلب 
مش��ارکت بخ��ش خصوص��ی و س��رمایه 
گ��ذاران داخلی و خارجی، ارائه جدیدترین 
الگوه��ای تامی��ن مال��ی برای ط��رح های 
س��رمایه گذاری و تبادل اطالع��ات فنی و 
تج��اری بین س��رمایه گ��ذاران و مجریان 

طرح های سرمایه گذاری اشاره کرد.
گفتن��ی اس��ت در حاش��یه برگ��زاری این 
نمایش��گاه و در روزه��ای س��ی ام مه��ر و 
یکم آبان،10 نشس��ت تخصص��ی با حضور 
کارشناس��ان و مجریان سازمان خصوصی 
سازی کشور، بورس اوراق بهادار، شرکت 
ملی صنایع پتروش��یمی، سازمان های بیمه 
ای و مجریان طرح های س��رمایه گذاری 
برگزار ش��د که با اس��تقبال بس��یار خوب 
س��رمایه گذاران و ش��رکت کنندگان در 

نمایشگاه روبرو شد.   

برنامه دولت، ایجاد مناطق آزاد جدید در مناطق مرزی كشور است

به گزارش ایرنا، اکبر ترکان با بیان اینکه 
یک��ی از برنامه های مه��م دولت، ایجاد 
مناط��ق آزاد جدی��د در مناطق مرزی 
کشور اس��ت، گفت: در راس��تای اجرای 
ای��ن برنام��ه، در س��فر اس��تانی رییس 
جمه��وری به اس��تان خراس��ان رضوی، 
بررس��ی مناطق اینچه برون، لطف آباد 
و دوغارون برای تاس��یس منطقه آزاد 
جدید در دستور کار قرار گرفته است.

در  جدی��د  آزاد  مناط��ق  ایج��اد  وی 
مرزها را در راس��تای برقراری مبادالت 

تج��اری و صنعتی با همس��ایگان ارزیابی 
ک��رد و افزود: داش��تن روابط نزدیك با 
همس��ایگان، اقدامی اس��ت که دشمنان 

نمی توانند روی آن تاثیر بگذارند. 
مشاور رییس جمهوری با اشاره به ابالغ 
سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی و نقش 
تاثیرگذار مناطق آزاد کشور در اجرایی 
ش��دن این سیاست ها، یکی از راهبردی 
ترین محوره��ای اقتصاد مقاومتی برای 
مناط��ق آزاد کش��ور را برقراری رابطه 
مطل��وب ب��ا همس��ایگان و کش��ورهای 

همجوار عنوان کرد. 
وی مناط��ق آزاد را راب��ط بی��ن اقتصاد 
کش��ور با همس��ایگان و نیز مکانی برای 
جذب س��رمایه های خارجی دانس��ت و 
اف��زود: هر منطق��ه آزاد م��ی تواند به 
عنوان ی��ك پل ارتباط��ی و تجاری برای 
انجام مبادالت با همس��ایگان محس��وب 
ش��ود و برای جذب س��رمایه گذار نیز 
باید فض��ای بین المللی آماده باش��د تا 
ش��اهد ورود س��رمایه گذاران به ایران 

باشیم. 
اخبار مهم مناطق آزاد جهان
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حضور فعال 110 شركت داخلی و خارجی در ایرشو كیش 

هفتمی��ن نمایش��گاه بی��ن الملل��ی صنایع 
هوایی و هوانوردی ایران با حضور بیش 
از 110 ش��رکت داخل��ی و خارج��ی در 

جزیره کیش برگزار شد. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی و امور 
بین الملل س��ازمان منطق��ه آزاد کیش، 
هفتمی��ن  گش��ایش  رس��می  مراس��م 
نمایش��گاه بی��ن المللی صنای��ع هوایی و 
هوانوردی ایران صبح روز سه شنبه 27 

آبان با حضور مقامات ارش��د کش��وری 
و لش��کری، مقام��ات محل��ی، میهمانان 
و رایزن��ان بی��ش از 40 کش��ور خارجی، 
متخصصان و کارشناس��ان صنایع هوایی  
و رسانه های داخلی و خارجی  در مرکز 
همایشهای بین المللی کیش برگزار شد 
و پس از این مراس��م هفتمین نمایشگاه 
بی��ن المللی صنایع هوای��ی و هوانوردی 
ای��ران در مرک��ز نمایش��گاه ه��ای بین 

المللی کیش و در فضایی به وس��عت 14 
هزار مت��ر مربع گش��ایش یافت.دراین 
نمایش��گاه که ب��ا هدف ارائ��ه توانمندی 
های صنایع و خدمات هوایی کش��ورمان 
از27 ت��ا 30 آبان در کیش برپا بود100 
ش��رکت داخلی و 11 نماینده ش��رکت 
های خارجی از کشورهای فرانسه، ایتالیا، 
ژاپن، چین، روسیه، امارات، سوئد، عمان 

هفتمی��ن نمایش��گاه بی��ن الملل��ی صنایع و اوکراین حضور داشتند. 
هوای��ی و هوانوردی کیش در دو بخش 
نمایشگاهی و نمایش هوایی برگزار شد.
 در بخ��ش نمایش��گاهی توانمندی های 
صنایع هوایی کشور، شرکت های دانش 
بنیان و س��ازندگان و طراح��ان قطعات 
هوایی به نمای��ش درآمد. عالوه بر آن 
برخ��ی ش��رکت ه��ای هوایی نش��ریات 
و مج��الت تخصص��ی، ماک��ت و م��دل 
های خ��ود را در ح��وزه صنای��ع هوایی 

ارائه کردن��د.در بخ��ش نمایش هوایی 
و پروازه��ا نی��ز ش��رکت ه��ای مختلف 
هواپیماه��ای   ،076 ایلوش��ن  همچ��ون 
سبك و فوق س��بك، آبپاش، دو زیست، 

جایرو و هلی کوپتر حضور داشتند. 
ارائ��ه توانمندی ه��ای صنای��ع هوایی و 
خدمات هوایی کش��ور در ح��وزه های 
مس��افر و ب��ار، توجه به ف��رودگاه های 
کش��ور در ابعاد گس��ترش، نوسازی، به 
روز س��ازی و اقتص��ادی ک��ردن آنها و 

توجه به زیرس��اخت ها و قوانین از مهم 
تری��ن اهداف برگ��زاری این نمایش��گاه 

بود. 
طراحی برنامه هایی برای معرفی مزایای 
پروازه��ای عب��وری از آس��مان ایران و 
تبدی��ل ش��دن ب��ه ه��اب منطقه،جذب 
ش��رکت ه��ای معتب��ر خارجی از س��ایر 
نقاط جهان، به منظور استفاده متقابل از 
توانمندی های ایران و دیگر کش��ورها، 
تبدی��ل جزی��ره کیش به یک��ی از مراکز 

ادامه مطلب در صفحه 8
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هوایی و هوانوردی کشور، جهت گیری 
برای مردمی کردن هوانوردی عمومی 
و حمایت از رسانه های هوایی کشور از 
دیگر اهداف برپایی این نمایشگاه بود که 
نقش مهمی در توسعه مناسبات تجاری 
تولیدکنن��دگان و بازرگان��ان داخل��ی با 

یکدیگر و با طرف های خارجی داشت. 
الزم بذکر اس��ت در هفتمین نمایش��گاه 
بین المللی صنایع هوایی در جزیره کیش 
از چند فروند بالگرد تجاری، محیط بانی، 
آموزشی و توریستی، پهپاد “ابابیل 3”  و 
شبیه ساز )س��یموالتور( چند ماموریتی 
ابابی��ل 3 با حضور دکتر منوچهر منطقی 
دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش 
بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی 

و مهندس مونسان مدیر عامل سازمان 
منطقه آزاد کیش و چند تن از مسووالن 

وزارت دفاع، رونمایی شد. 
اولین بالگرد پیس��تونی چهار نفره ایرانی 
تولی��د ش��رکت پش��تیبانی و نوس��ازی 
هلیکوپتره��ای ای��ران )پنه��ا( باقابلی��ت 
پ��رواز در ارتف��اع 14 ه��زار پ��ا ی��ی و  
بدن��ه کامپوزیت و قدرت 300  اس��ب 
بخار  برای آموزش، گش��ت زنی، برای 
اس��تفاده در ح��وادث و ماموریت های 

سازمان هالل احمر ساخته شده است. 
“پهپـاد ابابیـل 3” نیز قابلی��ت پرواز تا 
ارتفاع 15 هزار پا را داش��ته و می تواند 
با هش��ت س��اعت مداومت پ��رواز در 
پ��روژه های تحقیق��ات نظامی و تجاری 

عمل کند. 
 سیموالتور )شبیه ساز( مولتی ماموریت 
ابابیل 3 که نخستین سیموالتور آموزشی 
پهپ��اد تولیدی داخل کش��ور اس��ت. این 
س��یموالتور که قابلیت استفاده در انواع  
پهپاده��ای تولی��د داخ��ل را دارد، برای 
انج��ام چند ماموریت طراحی و س��اخته 
ش��ده اس��ت  تا کاربری های متفاوت را 

در انواع مختلف پهپادها فراهم کند. 
با اس��تفاده از این س��یموالتورها، تمامی 
مراح��ل خلبانی، از جمله  پ��رواز، ورود، 
س��ت ک��ردن، عکاس��ی و مراقب��ت ب��ه 

طورعملی آموزش داده خواهد شد.

شهرهای پارس آباد، بیله سوار، گرمی و اصالندوز به منطقه آزاد تجاری ارس الحاق شدند 

یك منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار آران 
مغ��ان از تصویب و پیوس��تن ش��هرهای 
و  گرم��ی  س��وار،  بیل��ه  آب��اد،  پ��ارس 
اصالندوز به منطق��ه آزاد تجاری ارس 

خبر داد.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار آران مغ��ان، ب��ا 

تصوی��ب هیئ��ت دولت مصوب ش��ده 
2600 هکتار از اراضی شهرس��تان پارس 
آب��اد، 100هکت��ار از اراض��ی اصالندوز، 
100 هکت��ار از اراضی بیله س��وار و 500 
هکت��ار از اراضی گرمی ب��ه منطقه آزاد 

تجاری ارس الحاق شوند.

این منبع آگاه گفت: این مصوبات  جلسه 
ای  است که در منطقه آزاد تجاری جلفا 
برگزار شده بود و قرار است ظرف دو 
هفته آینده از س��وی هیئت دولت ابالغ 

شود.

اصالندوز 

گرمی

بیله سوار

پارس آباد
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دبیر شورای مناطق آزاد:
 اختالفات ارمنستان و آذربایجان، ارس را به منطقه بن بست تبدیل كرده است

به گزارش خبرگزاری ایلنا، دبیر شورای 
مناطق آزاد با بیان اینکه مهم ترین داالن 
حم��ل و نقل��ی کش��ور در منطق��ه آزاد 
ارس راه آهن جلفا به س��مت نخجوان- 
گرجس��تان  و  آذربایج��ان  ارمنس��تان- 
بوده گف��ت: علیرغم فراه��م بودن زیر 
ساخت ها در منطقه آزاد ارس متاسفانه 
مهم تری��ن داالن حمل و نقلی کش��ور به 
دلیل اختالفات بین دو کشور ارمنستان و 
آذربایجان بسته شده و اقتصاد منطقه را 

تحت تاثیر قرار داده است.

وی ب��ا تاکید بر اینکه ای��ران بابت اختالف 
ای��ن دو کش��ور س��االنه میلیون ه��ا دالر 
خس��ارت می بین��د، اظهار ک��رد: این راه 
آهن که بندر باتومی را از دریای سیاه به 
جلف��ا و در   نهایت به تبریز وصل می کند، 
از 22 س��ال گذش��ته در زمان جنگ بین 
ارمنس��تان و آذربایجان بسته شده و در 
حال حاضر بخش مهمی از اقتصاد منطقه 
به دلی��ل اینکه این ش��بکه ریل��ی برقرار 

نیست، معطل مانده است.
اکبرترکان با بیان اینکه منطقه آزاد ارس 

به جای اینکه به دریای س��یاه وصل شود، 
به یك نقطه بن بس��ت تبدیل شده است 
و م��ا از این بابت س��االنه میلیون ها دالر 
خس��ارت می بینی��م، ادامه داد: ب��ا توجه 
به اینک��ه ایران با هر دوی این کش��ور ها 
روابط دوس��تانه دارد، انتظ��ار داریم که 
اختالف این دو کش��ور موجب خس��ارت 

بیشتر به اقتصاد کشورمان نشود.
ترکان در رابطه با وضعیت س��ایر مناطق 
آزاد کش��ور، تصری��ح ک��رد: ح��دود 22 
سال از تاس��یس مناطق آزاد قشم، کیش 
و چابه��ار می گذرد و طبیعت��اً این مناطق 
زیرساخت های بیشتری دارند اما منطقه 
دیگر مانند انزلی که از تاریخ تاسیس آن 
چیزی نمی گ��ذرد، زیر س��اخت کمتری 
دارد و البته پروژه بس��یار مهم راه آهن 
قزوین- رشت- آستارا را کلید زده است 
ک��ه از پروژه ه��ای مهم ملی محس��وب 
می شود. همچنین منطقه ای مانند ماکو  با 
زیرساخت های جاده ای مناسب، فرودگاه 
ندارد و از یك س��ال گذش��ته  س��ازمان 
منطقه آزاد ش��روع به ساخت فرودگاه 

در این منطقه کرده است.

نماینده مردم اردبیل در مجلس: منطقه آزاد گردشگری سرعین تحول اقتصادی منطقه را فراهم می كند 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، مصطفی افضلی فرد 
در جلس��ه شورای اداری شهرستان س��رعین گفت: به دنبال 
سفر رئیس جمهور، عملیاتی شدن این منطقه بعد از تصویب 
هیئت دولت و مجلس تا پایان س��ال 93 مورد هدف گذاری 
ق��رار خواهد گرفت. چرا که تبدیل س��رعین به منطقه آزاد 
گردشگری می تواند این شهرستان را از گردشگری فصلی و 

تابستانی خارج کند.
وی افزود: این شهرس��تان مملو از مواهب خدادادی، اماکن 
تاریخ��ی و زیارت��ی و مردمان خونگرم و آداب و رس��وم و 
صنایع دستی متنوع است که نیازمند همت جدی است تا در 
ش��رایط جوی پاییز و زمستان نیز بتوان از این بستر استفاده 

کرده و زمینه توسعه منطقه را فراهم آورد.
افضلی فرد از افزایش سهم اعتبارات سرعین در بودجه سال 
آین��ده  با توجه به جمعیت ش��ناور در این منطقه خبر داد و 
افزود: در تالش هس��تیم تا با محاسبه جمعیت شناور حرکتی 
را انجام دهیم تا توسعه پایدار همراه با ایجاد تحول و تحرک 

واقعی شکل بگیرد.
وی با تش��ریح ضرورت جذب س��رمایه گ��ذار در بخش های 
گردش��گری و رش��ته های مختلف ورزش��ی اظهار کرد: آن 
چ��ه در ای��ن زمینه اهمی��ت دارد، بها دادن ب��ه تامین و تهیه 
زیرس��اخت ها اس��ت که تحوالت عظیمی را به دنبال خواهد 

داشت.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و س��رعین در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: اجرای منطقه آزاد گردشگری سرعین می تواند 
بستر خوبی را در رونق اقتصاد و اشتغال منطقه به وجود آورد. 
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چابهار قطب مهم تولید خودرو در كشورایجاد منطقه آزاد در گنبدكاووسبهره برداری از دهکده لجستیکی منطقه آزاد ماكو تا دو سال آینده

دبیرخان��ه  س��رمایه گذاری  مع��اون 
ش��ورایعالی مناطق آزاد گفت: چابهار با 
قابلیت های ف��راوان، یک��ی از مهم ترین 
قطب ه��ای تولید خودروه��ای مختلف 

کشور است.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی و امور 
بین الملل س��ازمان منطقه آزاد تجاری 
صنعت��ی چابه��ار، محم��د معزالدین در 
نشستی با حضور پنج گروه سرمایه گذار 
داخلی از سراس��ر کشور در چابهار  این 
منطق��ه آزاد را  جزو اس��تراتژیکی ترین 
مناطق دانست و افزود: سرمایه گذاری 
در منطقه آزاد چابهار درشمار امن ترین 
سرمایه گذاری هاس��ت  پربازده ترین  و 
ک��ه می توان��د باع��ث پیش��برد اهداف 
توسعه ای منطقه شود و سرمایه گذاران 
منطقه آزاد چابهار باید جزو موفق ترین 

سرمایه گذاران باشند.
دبیرخان��ه  س��رمایه گذاری  مع��اون 
ش��ورایعالی مناط��ق آزاد همچنی��ن در 
خصوص راه اندازی قطب سوم خودرو 
س��ازی کش��ور در ای��ن منطق��ه گفت: 
چابهار  با قابلیت  تولیدی مناس��ب  یکی 
از مهم ترین قطب های خودرو سازی و 
محور تولید خودروهای مختلف کشور 

است.

کشور س��بب هدایت بازارهای داخلی و معزالدی��ن افزود:توس��عه این منطقه از 
خارجی  به س��مت و س��وی پیشرفت و  

اشتغال پایدار خواهد شد.
دبیرخان��ه  س��رمایه گذاری  مع��اون 
ش��ورایعالی مناطق آزاد همچنین تاکید 
ک��رد: منطقه آزاد چابه��ار می تواند در 
زمینه ه��ای مختلف تج��اری و اقتصادی 
ب��ه ظرفیت ملی کمك کن��د و عالوه بر 
خودروس��ازی، م��ی توان��د ب��ا نگاهی به 
صنعت تغییر و بازسازی لوازم خانگی در 
منطقه، زمینه صادرات این محصوالت را 

به کشورهای همجوار فراهم کند.
حامدعلی مبارکی مدیرعامل س��ازمان 
منطق��ه آزاد تجاری صنعت��ی چابهار نیز 
در دی��دار با مدی��ران دبیرخان��ه و پنج 
گروه سرمایه گذاری گفت: بندر چابهار 
تنها بندر اقیانوس��ی کش��ور است و این 
منطق��ه آمادگی واگ��ذاری زمین برای 

سرمایه گذاران را دارد.
وی اف��زود: منطقه آزاد چابه��ار تامین 
کننده مناسبی برای صنعت خودروسازی 
بایس��ت  م��ی  و  اس��ت  کش��ور  در 
ظرفیت های این منطقه اس��تراتژیك را 
به همگان معرفی کرد تا مردم ش��ریف 
این منطق��ه نیز از موهبت های الهی آن 

بهره مند شوند.

گزارش  به 
پایگاه اطالع رس��انی دانش��جویان و دانش 

آموخت��گان ترکمن ای��ران به نق��ل از مهر، فرمان��ده ویژه 
گنبدکاووس و معاون استاندار در مورد  ایجاد منطقه آزاد تجاری گفت: 

این منطقه که ارزش حیاتی برای شهرستان گنبد دارد باید در مجموع هزار هکتاری 
اترک تاسیس شود.

وی با بیان اینکه مس��احت این منطقه  تا س��ال گذش��ته 500 هکتار بود و امسال به هزار هکتار رسیده 
است افزود: 70 درصد این منطقه در شهرستان گنبد و 30 درصد آن در آق قال واقع شده است که به پایانه 

اینچه برون و راه آهن متصل خواهد شد و باعث تقویت آن می شود. به همین دلیل 95 درصد از فعالیت های این 
منطقه در گنبد قرار خواهد گرفت و با عنوان منطقه آزاد تجاری گنبد نام گذاری شده است.

حمیدی در مورد پایانه غالت اینچه برون گفت: برای ایجاد پایانه ترانزیت کاال، تفاهم نامه ای بین قزاقستان، ترکمنستان و 
ایران بسته شده و مجوزهای آن رو به پایان است  که تا پایان سال 93 و پس از تکمیل تاسیسات مورد نیاز عملیاتی می شود. 

وی با اشاره به اینکه در کنار جابجایی کاال نیازمند انبار جهت کاالهای وارد شده هستیم افزود: این طرح بهترین سرمایه گذاری 
برای منطقه خواهد بود و تالش بر آن اس��ت تا س��رمایه گذاران این بخش از افراد بومی منطقه  انتخاب ش��وند تا بس��تری برای 

اشتغال زایی در شهرستان بوجود آید.
فرمان��ده ویژه گنبدکاووس و معاون اس��تاندار با تاکید بر مش��ارکت همه اقوام مختلف در توس��عه منطقه گف��ت: در برنامه تحول 
شهرس��تان که در حال تدوین اس��ت حمایت از س��رمایه گذاران بصورت قانونی و واگذاری توسعه به دولت از برنامه های تحولی این 

شهرستان خواهد بود.
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كشتی كروز اروپایی در سواحل كیش پهلو می گیرد ایجاد بانک بین المللی در مناطق آزاد در دستور كار شورای پول و اعتبار

معاون برنامه ریزی و س��رمایه گذاری 
دبیرخانه ش��ورای عال��ی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی، از ایجاد بانك بین المللی 
در مناط��ق آزاد و ق��رار گرفتن آن در 
دس��تور کار ش��ورای پ��ول و اعتبار خبر 

داد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی و امور 
بین الملل س��ازمان منطق��ه آزاد کیش، 
محمد معزالدین در نشس��ت تخصصی 
اولین نمایشگاه بین المللی بانك، بورس، 
بیم��ه که در جزیره کیش برگزار ش��د، 
افزود: جلس��اتی با بانك مرکزی درباره 
ایج��اد این ن��وع بانك در مناط��ق آزاد 

برگزار ش��ده و در ح��ال حاضر این امر 
در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار 

گرفته است.
وی تاکید ک��رد: در حال حاضر ظرفیت 
تولی��د مل��ی کش��ور نیازمن��د ری��ال و 
در  هرچن��د  اس��ت،  ریال��ی  مدیری��ت 
گذشته بیش��تر نیازمند مدیریت دالری 
بودیم و باید جریانی س��اماندهی شود 
تا تحریم ها تاثیری بر میزبانی س��رمایه 

گذاران خارجی نداشته باشد.
وی اف��زود: یک��ی از وظایف م��ا تطبیق 
قوانی��ن بی��ن المللی ب��ا قوانی��ن داخلی 
برای فراهم ش��دن بستر جذب سرمایه 

گذاری در مناطق آزاد و افزایش حضور 
سرمایه گذاران خارجی است.

معزالدین با بیان اینکه در گذشته اولین 
بانك خارجی که تاس��یس ش��د به دالیل 
مختلفی با مش��کالتی مواجه ش��د اظهار 
داش��ت: بای��د ظرفیت ه��ای مدیریتی 
تقویت ش��ود ت��ا ام��کان واردات پول و  
توس��عه فض��ای فعالیت ه��ای اقتصادی 
درکش��ور فراه��م ش��ده و از ظرفی��ت 

بازارهای جهانی حداکثر بهره را ببریم.
وی در پای��ان تصریح ک��رد: 64 منطقه 
ک��ه 24  آزاد در کش��ور وج��ود دارد 

منطقه ویژه اقتصادی فعال است.

ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی در سیستان امنیت ملی كشور را تقویت می كند 

ایجاد منطقه آزاد تجاری در سیستان که 
بخش مهمی در ش��رق کشور بوده و به 
سبب خشکسالی های متوالی و عدم توجه 
کافی مبدا مهاجرت های بس��یاری است، 
عالوه بر بهبود وضعیت معیشتی موجبات 

تقویت امنیت ملی را فراهم می سازد. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زابل،عباس 
میرحس��ینی نماینده مردم سیس��تان در 
دوره چه��ارم و پنج��م مجلس ش��ورای 
اس��المی در گفت  وگویی اظهار داش��ت: 
نظر به سیاست های عدالت محور دولت 
تدبی��ر و امید و تالش گس��ترده ای برای 
ارتقا سطح معیش��ت و درآمد و توسعه 
مناطق کمتر توس��عه یافته و بر اس��اس 
تکالیف تعیین ش��ده در سند چشم انداز و 
جدول 106 برنامه عملیاتی تحت عنوان 
تقویت اقتصاد مرزنشینان اتفاقات بسیار 

خوبی انتظار می رود.
وی افزود: بس��ته اجرایی وزارت کش��ور 
موض��وع ماده 217 قان��ون برنامه پنجم 
توس��عه مبنی بر ایجاد چهار منطقه آزاد 
تجاری صنعتی خشکی در مرزهای شرق، 
غ��رب، ش��مال و جنوب کش��ور ک��ه قبأل 
به تأیی��د معاونت وق��ت برنامه ریزی و 
نظارت راهبردی رئیس جمهور پیش��ین 
رسیده و در هیئت وزیران تصویب شده 

بود.
میرحس��ینی تصری��ح ک��رد: پن��ج دلی��ل 
برجسته و منحصر بفرد، سیستان را برای 
ایج��اد  “منطقه آزاد تج��اری صنعتی “به 
عنوان هدیه ویژه دولت فعلی در اولویت 
قرار می دهد که با تشکیل کمیته ویژه ای 
با موض��وع بررس��ی راهکاره��ای نجات 
سیس��تان و جلوگیری از مهاجرت مردم 
و تخلیه این پایگاه مقاوم می توان، نسبت 
به اجرایی ک��ردن آن اقدامات ارزنده ای 

انجام داد.
نماینده مردم سیس��تان عن��وان کرد: تنها 
بازار فروش محصوالت تولیدی مازاد بر 
مص��رف واحدهای صنعتی داخل کش��ور، 
افغانس��تان اس��ت. به همین دلیل منطقه 
آزاد تجاری صنعتی سیستان در بین مناطق 
آزاد کش��ور تنها منطقه ای خواهد بود که 
به عنوان پشتوانه بسیار قوی از واحدهای 
تولی��دی کش��ور عم��ل و ارزش افزوده 

مناسبی را نصیب کشور خواهد کرد.
وی اف��زود: از س��وی دیگ��ر، تنه��ا بازار 
فروش دام کشورهای افغانستان، پاکستان 
و هندوستان، سیس��تان است و به همین 

دلیل منطقه آزاد تجاری صنعتی سیستان  
در بی��ن مناطق آزاد کش��ور تنها منطقه 
تأمی��ن کنن��ده گوش��ت قرم��ز کش��ور 
ب��دون پرداخ��ت ارز خواهد ب��ود که با 
ایجاد زیرس��اخت های مورد نی��از اعم از 
پرواربندی صنایع کش��تار و بس��ته بندی 
و صنای��ع جانبی آن می توان��د زمینه های 
اشتغال زایی وسیعی را فراهم کند و از این 
جهت نی��ز ارزش افزوده باالیی را نصیب 

کشور خواهد کرد.
میرحسینی خاطرنش��ان کرد: در منطقه 
آزاد تج��اری صنعت��ی سیس��تان به لحاظ 
موقعیت جغرافیایی کش��ورهای همسایه، 
واردات کااله��ای لوکس و تجملی و غیر 
ضروری، به حداقل ممکن رس��یده و به 
جای آن تأمین کاالهای مورد نیاز کشور 
نظیر گوش��ت، برنج و چای که همه ساله 
ب��ا پرداخ��ت میلیون ها ارز  وارد کش��ور 
می شود بدون پرداخت ارز تأمین خواهد 

شد.
وی اف��زود: با ایجاد منطق��ه آزاد تجاری 
صنعتی سیس��تان هدف استراتژیك نظام 
مبنی بر حف��ظ و تقویت جمعیت منطقه،  
تامین و س��یل مهاج��رت متوقف خواهد 
ش��د ضمن اینکه قوم مهاجر سیستانی که 

در ادوار گذش��ته به علت خشکسالی های 
متوال��ی و ع��دم حمای��ت حکومت ه��ای 
و  درباری��ان  دسترس��ی  و  گذش��ته 
س��رمایه داران درب��اری به نی��روی کار 
ارزان و توانمن��د، به اقصی نقاط کش��ور 
ک��وچ کرده ان��د به علت تعل��ق خاطر و 
وابس��تگی های قوم��ی و از هم��ه مهم تر 
اش��تغال و کسب معاش به زادگاه خویش 

باز خواهند گشت.
وی ابراز امیدواری کرد با توجه به اهمیت 
سیستان در تامین امنیت ملی و وضعیت 
زندگ��ی در این منطقه، دول��ت تدبیر و 
امید  تبدیل این س��امان ب��ه منطقه آزاد 
تجاری صنعت��ی را در اولویت برنامه های 

خودقرار دهد. 
جلگه مس��کونی کوچك منطقه سیستان با 
ش��عاع حدود 30 کیلومتر بی��ش از 800 
روس��تا را در قال��ب پنج شهرس��تان در 
خود جای داده اس��ت . این منطقه با آثار 
باس��تانی به جا مانده نظیر شهرس��وخته، 
به عنوان یک��ی از کهن تری��ن تمدن های 
بشری و حلقه اتصال تمدن هند و چین با 
تمدن بین النهرین و مصر باستان بوده و 
از رونق اقتصادی بسیار باالیی برخوردار 

بوده است.
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بازدید سرمایه گذاران ایرانی از منطقه آزاد تجاری قرقیزستان

معاون وزی��ر صنعت، معدن و تجارت و 
گروهی از فعاالن اقتصادی کشورمان از 
منطقه آزاد تجاری قرقیزستان بازدید 

کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس، »محس��ن 
صالحی نیا« معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت ایران به همراه برخی از مسؤالن 
اقتصادی استان خراسان رضوی و جمعی 
از تولیدکنن��دگان کش��ورمان که برای 
ش��رکت در نمایش��گاه اختصاصی ایران 
در قرقیزس��تان حضور یافت��ه بودند، از 
منطقه آزاد تجاری »سز« در این کشور 

بازدید کردند.

نسوب علیف رئیس منطقه آزاد تجاری 
»س��ز« در قرقیزس��تان در دی��دار ب��ا 
معاون وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت 
ایران ضمن معرفی مختصری در مورد 
ای��ن منطق��ه آزاد تج��اری گفت: طرف 
قرقیز هم اکنون در حال بررس��ی برخی 
مش��کالت در گمرک اس��ت تا برای حل 
آنها گام بردارد که این امر در راس��تای 
کوتاه کردن دس��ت دالالن و حمایت از 

تولیدکنندگان می باشد.
صالحی نی��ا معاون وزیر صنعت، معدن و 
تج��ارت ایران نیز در ای��ن دیدار ضمن 
اش��اره به برخی از توانمندی های ایران 

در ح��وزه فعالیت ه��ای اقتص��ادی، ب��ر 
ظرفیت ه��ای خ��وب در زمین��ه تقویت 
همکاری ه��ای مناط��ق آزاد تجاری دو 
کش��ور و تس��هیل ش��رایط برای حضور 
تولیدکنن��دگان ایران��ی در منطقه س��ز 

تأکید کرد.
در ادام��ه تج��ار ای��ران ب��ا بازدی��د از 
چندین ش��رکت ایران��ی و خارجی فعال 
در منطقه آزاد تجاری س��ز، با ش��رایط 
فعالیت در این منطقه و مسائل مربوط 
به س��رمایه گذاری در آن بیش��تر آشنا 

شدند.

تركیه به دنبال كسب سهم بیشتر از بازار گردشگری حالل

ترکیه به عنوان یکی از کش��ورهای فعال 
درعرصه گردش��گری ح��الل، قصد دارد 
ب��رای جذب میلیاردهای لیره بیش��تر از 
ای��ن بازار پرس��ود جهانی از کش��ورهای 
رقیب چ��ون مالزی و س��نگاپور پیش��ی 

بگیرد.
به گزارش خبرگ��زاری میراث فرهنگی 
طب��ق آخری��ن تحقیق��ات انج��ام ش��ده 
اکن��ون درش��ماربرترین های  ترکیه که 
گردش��گری حالل جهان ق��راردارد، گام 
ه��ای خود را ب��رای افزایش س��هم خود 
ازاین بازار پرس��ود جهانی تسریع کرده 

است.
طبق آخرین آمار ارائه ش��ده از س��وی 
اتحادیه هتلداران منطق��ه مدیترانه، 75 
هتل در این کش��ور خود را به عنوان یك 
هتل اسالمی معرفی می کنند که پذیرای 
بانوان باحجاب بوده و غذای حالل فراهم 

می کنند. طبق همین گ��زارش تعداد 
هتل هایی که برای گردشگران خارجی 
در ترکیه غذای حالل فراهم می کنند 
با توجه به اهمیت آن در سبك زندگی 

اسالمی به سرعت رشد یافته است.
از سال 2002 از هر پنج هتل در ترکیه 
یك هتل در زمینه توسعه گردشگری 
حالل فعالیت داشته است. دراین گونه 
هتل ها الکل و گوش��ت خوک مصرف 

نمی ش��ود و امکانات رفاه��ی و تفریحی 
جداگانه ای برای بانوان مسلمان  درنظر 
گرفته ش��ده و حتی در لب��اس کارکنان 
اصول اس��المی رعایت شده و کانال های 
تلویزیونی که مخالف با ارزش های دینی 
باش��د ونی��ز س��ایت های اینترنتی خاص 

فیلتر شده است.
اینگونه اس��ت ک��ه ترکیه ه��م اکنون به 
عن��وان یکی از مقاصد برتر گردش��گران 
مس��لمان مطرح ش��ده که اغلب مردم 
منطق��ه خاورمیانه و ش��رق دوربه ویژه 
م��ردم مالزی ب��رای گذراندن تعطیالت 

خود این کشور را انتخاب می کند. 
برخ��ورداری ترکیه از می��راث فرهنگی 
اسالمی و معماری خاص آن بازار بزرگی 
برای جذب گردش��گران مس��لمان ایجاد 
کرده است و فرصتی بی نظیر و بزرگ 
برای توسعه توریسم ترکیه و آژانس های 

مس��افرتی، هتل ها و رس��توران ها و در 
بخش های مرتبط با این صنعت در ترکیه 

ایجاد کرده است.
طب��ق همین بررس��ی ه��ا 58 درصد از 
افراد علت عالقه مندی خود برای س��فر 
به ترکی��ه را برخورداری این کش��ور از 
میراث فرهنگ اس��المی غنی و آش��نایی 
بیش��تر با این فرهنگ عن��وان کرده اند. 
همچنی��ن 97 درصد دسترس��ی آس��ان 
به غذای ح��الل و 89 درص��د نیز تامین 
خدم��ات مناس��ب ب��رای برپای��ی نم��از 
را از مه��م ترین دالیل س��فر ب��ه ترکیه  

برشمرده اند.
در هتل ه��ای وی��ژه ای که عن��وان حالل 
را برخ��ود دارند،اتاق ه��ای مخص��وص 
مس��لمانان برای نماز به نحوی که کامال 
از فضای پرسروصدای خارج مجزا شده 
باشد در نظر گرفته ش��ده درعین حال 
خدمات��ی چ��ون ماس��اژ، آب معدنی 
و س��الن های ورزش��ی نیز ب��ا رعایت 
اصول اسالمی در اختیار گردشگران و 

مسافران قرار دارد.
تع��داد  بیش��ترین  اس��ت  گفتن��ی 
گردش��گران مس��لمان از ام��ارات به 
ترکیه س��فر م��ی کنند و پ��س از آن 
کشورهای عمان، عربستان سعودی و 

یمن در جایگاه بعدی قرار دارند.
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آغاز عملیات اجرایی و بهره برداری از12پروژه سرمایه گذاری در مرز ایران و ارمنستان 

ب��رداری  به��ره  و  اجرای��ی  عملی��ات   
از12پروژه س��رمایه گذاری مهر امسال 

در منطقه آزاد ارس آغاز شد.
ب��ه گزارش تحلیل خبر  به نقل از روابط 
بین المل��ل س��ازمان  ام��ور  و  عموم��ی 
منطقه آزاد ارس در این مراسم احداث 
پاالیش��گاه، انبارهای عمومی، مجتمع های 
اداری و رفاه��ی و تج��اری، گیت ه��ای 
ورودی منطق��ه آزاد ارس در نوردوز، 
پمپ بنزین، بازارچه ها، هتل و رستوران 
پروژه های س��رمایه گذاری کلنگ زنی و 
پروژه فیبر ن��وری پایانه مرزی نوردوز 

بهره برداری شدند.
مدی��ر عام��ل  س��ازمان منطق��ه آزاد 
تجاری و صنعتی ارس در مراس��م افتتاح 
و کلنگ زنی این پروژه ها گفت: توس��عه 
مناطق منفص��ل از مهم ترین برنامه های 

سازمان برای توسعه س��رمایه گذاری و 
اشتغالزایی هستند.

محس��ن خادم ع��رب باغی ب��ا تاکید بر 
ه��ای  پ��روژه  در  آینده نگ��ری  ل��زوم 
گس��ترش  ب��ا  گف��ت:  س��رمایه گذاری 
توج��ه  ارس،  آزاد  منطق��ه  مح��دوده 
ب��ه توجیه اقتص��ادی پروژه ه��ا و جذب 
س��رمایه گذاران در مناطق منفصل مهم 

و ضروری است.
وی اف��زود: خوش��بختانه مناطق منفصل 
ب��رای  بالق��وه ای  مزیت ه��ای  ارس 
اس��ت  الزم  و  دارن��د  س��رمایه گذاری 
توس��عه  ب��رای  الزم  زیرس��اخت های 
س��رمایه گذاری در حوزه ه��ای مختلف 

فراهم شود.
در این مراس��م نماینده م��ردم مرند و 
جلفا در مجلس ش��ورای اس��المی نیز از 

ن��گاه مثبت مدیرعامل س��ازمان منطقه 
آزاد ارس نس��بت ب��ه توس��عه و تامین 
زیرس��اخت ها برای ایجاد اشتغال و رونق 
فعالیت های اقتصادی در مناطق منفصل 

منطقه آزاد ارس تقدیر کرد.
محمد حس��ن نژاد اف��زود: منطقه آزاد 
ارس ب��ا تالش ه��ای ش��بانه روزی و رفع 
مش��کالت س��رمایه گذاران در یك س��ال 
گذش��ته تحوالت اساس��ی داشته و روند 
توس��عه و پیش��رفت خود را پی��دا کرده 

است.
وی در ادامه بر لزوم توجه به بهس��ازی 
جاده مرزی و رفع مش��کالت نقاط حادثه  
خی��ز در راس��تای حضور گردش��گران و 
س��رمایه گذاران در ن��وار م��رزی تاکید 

کرد.
منفص��ل  منطق��ه  توس��عه  حس��ن نژاد، 
نوردوز را منوط به تکمیل زیرساخت ها، 
تس��هیل  و  س��رمایه گذاری  افزای��ش 
و  دانس��ت  س��رمایه گذاری  ش��رایط 
افزود: آغ��از عملیات اجرایی چند پروژه 
س��رمایه گذاری دیگ��ر در ای��ن منطقه، 
بیانگر رشد، پیشرفت و افزایش تقاضای 
س��رمایه گذاری در منطق��ه آزاد ارس 
اس��ت. وی با قدردانی از سرمایه گذاران 
منطقه آزاد ارس اضاف��ه کرد: از فعاالن 
اقتصادی حمایت خواهی��م کرد تا زمینه 
ج��ذب س��رمایه گذاران جدی��د فراه��م 
ش��ود چرا که یک��ی از راهکارهای خروج 
از رکود اقتصادی کشور افزایش حضور 

سرمایه گذار است.

آمادگی ایران برای سرمایه گذاری مشترک با قطربهره برداری از دهکده لجستیکی منطقه آزاد ماكو تا دو سال آینده

محمدرض��ا نعم��ت زاده وزی��ر صنعت، 
معدن و تجارت بر ضرورت گس��ترش 
همکاری ها و انجام س��رمایه گذاری های 

مشترک بین ایران و قطر تاکید کرد.
به گزارش پ��ارس ف��ارس، محمدرضا 
نعم��ت زاده وزی��ر صنع��ت، مع��دن و 
تج��ارت در دی��دار ب��ا وزی��ر اقتصاد و 
تجارت قطر با بی��ان اینکه ایران اولویت 
برق��راری رواب��ط را با همس��ایگان می 
دان��د، ضمن اع��الم این مطل��ب افزود: 
در زمین��ه های مختلف ظرفیت های دو 
کشور بس��یار فراوان است و باید تالش 

شود تا این زمینه ها گسترش یاید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره 
به فعالیت گس��ترده تمام��ی بخش های 
اقتص��ادی و رون��ق تولید و اش��تغال در 
کش��ورمان علیرغم فش��ار تحریم ها در 
تهران  زمینه ه��ای هم��کاری  خص��وص 
و دوحه گف��ت: برقراری خط مس��تقیم 

کشتیرانی و خطوط هوایی، ایجاد مناطق 
نمایش��گاه های  برگزاری  تج��اری،  آزاد 
تخصصی، گسترش توریسم، ایجاد بانك 
و تسهیل در صدور روادید تجاری برای 
سرمایه گذاران بخش خصوصی هر دو 
کشور از جمله زمینه های همکاری ایران 
و قطر است. وی ادامه داد: حداقل باید 
دو بانك در دو کش��ور برای ش��روع و 
توس��عه هم��کاری ها مش��خص ش��وند، 
چراکه به این ابزار برای انجام س��رمایه 

گذاریهای مشترک نیاز داریم.
نعمت زاده افزود: در چند سال گذشته 
کشور ما شاهد رش��د منفی در اقتصاد 
ب��ود، ام��ا از ش��روع کار دول��ت جدید 
ش��رایط رو ب��ه بهب��ود اس��ت و امروز 
افزایش رش��د اقتص��ادی در بخش های 
خصوص��ی به وی��ژه صنعت محس��وس 
اس��ت. وی گف��ت: س��رمایه گ��ذاران و 
فع��االن اقتص��ادی بخ��ش خصوصی در 

تمام بخش های صنع��ت همچون فوالد، 
سیمان، مس، پتروش��یمی، صنایع غذایی 
و خودرو فعالیت می کنند و می توانند با 
بخش خصوصی قطر نیز همکاری کنند.

وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت تصریح 
کرد: نمایشگاه اختصاصی دوحه قطر در 
فوریه، موجب آش��نایی بیش��تر تجار دو 
کشور با توانمندی های یکدیگر می شود.

در ادام��ه این نشس��ت وزی��ر اقتصاد و 
تجارت قط��ر با بیان اینکه حجم مبادالت 
تج��اری بین دو کش��ور در حد مطلوب 
نیس��ت، گفت: تاکنون دیدارهای خوبی 
بی��ن بخ��ش خصوصی دو کش��ور انجام 
ش��ده اس��ت. ش��یخ احمد بن جاسم بن 

محم��د آل ثانی افزود: با حمایت دولت 
ه��ا و رفع موان��ع و فعال ک��ردن بخش 
خصوص��ی ه��ر دو کش��ور می ت��وان به 
بهب��ود رواب��ط تج��اری ای��ران و قط��ر 

امیدوار بود.
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اكبر تركان از بررسی طرح ایجاد مناطق آزاد در مرز افغانستان و تركمنستان خبرداددعوت از سرمایه گذاران جمهوری آذربایجان برای فعالیت در منطقه آزاد انزلی 

 رئی��س هی��أت مدی��ره و مدیرعام��ل 
س��ازمان در مصاحب��ه ب��ا رس��انه های 
جمهوری آذربایجان از سرمایه گذاران 
این کش��وربرای فعالیت در منطقه آزاد 

انزلی دعوت کرد. 
به گزارش رواب��ط عمومی و امور بین 
الملل س��ازمان منطقه آزاد انزلی، رضا 
مسرور در مصاحبه با تعدادی از رسانه 
های جمهوری آذربایجان گفت: در این 
منطقه و استان گیالن آمادگی الزم برای  
گسترش همکاری ها بخصوص در زمینه 
تأمین محصوالت کش��اورزی مورد نیاز 
جمهوری آذربایجان وجود دارد و تجار 
آذری می توانند از این ظرفیت استفاده 

نمایند. 
اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
انزلی  آزاد  منطق��ه 
ب��ه عن��وان یک��ی از 

مناط��ق آزاد هف��ت 
تنها  گان��ه کش��ور و 
ش��مال  آزاد  منطقه 
ای��ران، به دلیل قرار 
مس��یر  در  گرفت��ن 
ش��مال- کری��دور 

جن��وب از موقعی��ت 
ترانزی��ت بین المللی 

و منطق��ه ای وی��ژه 
است،  برخوردار  ای 
اف��زود: قرار گرفتن 

دری��ای  در  ای��ران  بن��در  بزرگتری��ن 
خ��زر ب��ا ظرفیت حم��ل و نقل س��الیانه 
7 میلی��ون ت��ن کاال در مح��دوده ای��ن 
منطقه از مهمتری��ن مزیتهای ترانزیتی 
است.مس��رور افزود: با بهره برداری از 
مجتم��ع بندری درحال احداث کاس��پین 
در منطق��ه، حلقه های زیرس��اخت های 
ترانزیتی منطق��ه آزاد انزلی به منظور 
توسعه مراودات تجاری در دریای خزر 

تکمیل می شود.
وی از حضور س��رمایه گذاران تولیدی-

صنعت��ی جمهوری آذربایج��ان در میان 
100 واح��د تولی��دی فعال در ش��هرک 
های ناحیه یك و دو این منطقه خبر داد 
و درخص��وص ظرفیت های جدید ایجاد 
ش��ده از سوی س��ازمان متبوع خود به 
منظور رونق فضای کس��ب و کار گفت: 

ب��ا راه اندازی ت��االر اختصاص��ی بورس 
کاالی کشور، منطقه آزاد انزلی نخستین 
و تنها منطقه آزاد ایران است که از این 

مزیت برخوردار می باشد.
وی بابی��ان اینک��ه ب��ورس کاالی منطقه 
آزاد انزلی ظرفیت بسیار مناسبی برای 
عرض��ه و خرید محصوالت م��ورد نیاز 
س��رمایه گ��ذاران و بازرگانان جمهوری 
آذربایجان اس��ت تصریح ک��رد: در این 
بورس کاالهای اس��تراتژیکی چون آهن، 
فوالد و محصوالت کش��اورزی خرید  و 
فروش می شود که فعاالن بورس کاالی 
منطق��ه آزاد انزل��ی، از معافی��ت ه��ای 

مالیات��ی ای��ن منطقه نیز به��ره مند می 
شوند.

مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد انزلی 
امکان عرض��ه کاالهای تولیدی و تجاری 
در  آذربایج��ان  جمه��وری  بازرگان��ان 
مجتمع های تجاری منطق��ه با عوارضی 
بس��یار کمتر از دیگر نقاط کش��ور را از 
دیگ��ر فرصت ه��ا ومزیت ه��ای حضور 
س��رمایه گ��ذاران آذری اع��الم و اضافه 
نم��ود: وج��ود وح��دت تصمی��م گیری، 
اعم��ال و اجرای مزیت ها و معافیت های 
قانونی از مهم ترین مزیت های سرمایه 
گذاری در منطقه آزاد انزلی اس��ت که 
موجب��ات کاه��ش بوروکراس��ی اداری، 
زمان و هزینه کمتر در جریان هرگونه 
فعالی��ت اقتص��ادی را فرآهم می آورد 
چرا که تمامی خدمات قابل ارائه به یك 
سرمایه گذار از سوی این سازمان ارائه 
و نی��ازی به اخذ مجوز از نهادهای دیگر 

نمی باشد.
مس��رور معافیت مالیاتی برای هرگونه 
فعالی��ت اقتص��ادی و معافی��ت عوارض 
گمرکی در ورود مواد اولیه و تجهیزات 
واح��د تولی��دی را از دیگ��ر مزیت های 
س��رمایه گذاری در منطقه متبوع خود 
بی��ان ک��رد و گف��ت: س��رمایه گ��ذاران 
جمه��وری آذربایجان م��ی توانند بدون 
هیچ گون��ه محدودیتی تا میزان مالکیت 
100 درصد از سهام ش��رکت های ثبتی 
در منطق��ه آزاد انزل��ی را از آن خ��ود 
نم��وده ک��ه این مه��م در کن��ار تضمین 
ام��کان خروج کامل س��رمایه از منطقه، 
باعث دلگرمی هر سرمایه گذار خارجی 

است.
وی با اعالم آمادگی 
گ��ذاران  س��رمایه 
محدوده  در  فع��ال 
انزلی  آزاد  منطق��ه 
توس��عه  ب��رای 
میان  ه��ا  هم��کاری 
بخ��ش خصوصی دو 
حض��ور  از  کش��ور 
این  اقتصادی  فعالین 
منطقه در جمهوری 
آبان  در  آذربایجان 
ج��اری  س��ال  م��اه 
خب��ر داد و اف��زود: 
ب��ه  الزم  آمادگ��ی 
منظور گس��ترش همکاری ها بخصوص 
در زمینه تأمین محصوالت کش��اورزی 
مورد نی��از جمهوری آذربایجان در این 
منطقه و استان گیالن وجود دارد و تجار 
آذری می توانند از این ظرفیت استفاده 

نمایند.
مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد انزلی، 
گردش��گری را دیگر پتانس��یل همکاری 
دو کش��ور ارزیابی و پیشنهاد ایجاد خط 
کش��تیرانی گردش��گری مس��تقیم میان 
بندر انزلی و بن��در باکو را مطرح کرد 
و تصری��ح نم��ود: آمادگ��ی کامل خود 
را ب��رای اضاف��ه نمودن خط کش��تیرانی 
گردش��گری به خطوط تج��اری موجود 
در راس��تای تکمیل زیرساخت های الزم 
توس��عه همکاری ه��ای گردش��گری دو 

کشور اعالم می کنیم. 

به گزارش روزنامه ش��هرآرا ازمشهد: 
دبیر شورای عالی مناطق آزاد جمهوری 
اس��المی ایران در خصوص ظرفیت های 
خراس��ان رضوی در ح��وزه مناطق آزاد 
گفت: در حال  حاضر طرح ایجاد منطقه 
آزاد در مرز افغانس��تان و ترکمنس��تان 

در دست بررسی است.
اکبر ترکان با بیان اینکه خراس��ان رضوی 
می تواند س��رپل تجاری ش��رق کش��ور 
باش��د اف��زود: ای��ران با وجود داش��تن 
هش��ت مرز خش��کی، 6 مرز دریایی در 
خلی��ج ف��ارس و پن��ج م��رز دریایی در 
دریای خزر ظرفیت باالیی برای توسعه 
س��رپل های  و  دارد  تج��اری  مب��ادالت 
تجاری ما با کش��ورهای منطقه، مناطق 

آزاد هستند.
وی یکی از راهبردهای جدی در اقتصاد 

مقاومتی را تعامل گسترده با همسایگان 
دانس��ت و ادام��ه داد: توس��عه رابطه با 
همس��ایگان راهی اس��ت که قدرت های 
مس��لط جهانی هم نمی توانن��د به راحتی 

خللی در آن وارد کنند.
ت��رکان تاکی��د ک��رد: خراس��ان  رضوی 
نی��ز با هم ج��واری با کش��ورهایی نظیر 
ترکمنس��تان و افغانس��تان، برای توسعه 
تجارت خارجی خود به س��رپل هایی نیاز 
دارد و مناط��ق آزاد به عن��وان بهتری��ن 
س��رپل ها برای این امر می توانند کمك 
ش��ایانی به رش��د اقتصادی  این اس��تان 

پهناور و به  تبع آن کشورداشته باشند.
وی اف��زود: در همین  راس��تا هم  اکنون 
م��رز  در  آزاد  منطق��ه  ایج��اد  ط��رح 
دول��ت  در  ترکمنس��تان  و  افغانس��تان 
مطرح شده و بحث روی جزئیاتش در 

حال انجام است.
آزاد،  مناط��ق  اس��ت  ذک��ر  ب��ه  الزم 
خ��اص  و  اس��تراتژیك  محدوده های��ی 
هس��تند ک��ه ب��ه  واس��طه اس��تفاده از 
ظرفیت ها و ویژگی های بومی و محلی، 
س��هم بس��زایی در توس��عه اقتصادی و 
تجاری هر کش��ور دارن��د. این ظرفیت 
در کشور ما با 19 همسایه آبی و خاکی 
نمود دیگری پیدا می کند و اس��تفاده از 
این ام��کان خاص، ارزش اف��زوده ای به  
مراتب خاص تر را نصی��ب اقتصاد ایران 

خواهد کرد.
خراس��ان رضوی به خاط��ر هم جواری با 
دو کش��ور افغانستان و ترکمنستان سهم 
عمده ای در توسعه تجارت خارجی ایران 
داش��ته و س��االنه صدها ت��ن کاال را در 

داخل و خارج کشور ترانزیت می کند.
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سفیر ایران در ارمنستان مزیت های ارس را بهترین فرصت برای سرمایه گذاران ارمنستانی برشمرد.

قزاقستان خواستار ایجاد منطقه آزاد تجاری خزر شد

ب��ه گ��زارش اداره کل رواب��ط عمومی 
و ام��ور بین الملل س��ازمان منطقه آزاد 
ارس، س��فیر ایران در ارمنس��تان با بیان 
اینکه روابط دو کشور دوستانه و همواره 
رو به گس��ترش است، گفت: مزیت های 
منطق��ه آزاد ارس بهترین فرصت برای 

سرمایه گذاران ارمنستانی است.
محمد رییسی در بازدید از توانمندی ها 
و ظرفیت های منطقه آزاد ارس و دیدار 
ب��ا مدیرعامل این منطقه افزود: انعکاس 
ظرفیت های کشور به ویژه منطقه آزاد 
ارس در ارمنس��تان الزامی اس��ت و باید 
در این زمینه تعامالت رس��انه ای تقویت 

شود.
دارای  ارس  آزاد  منطق��ه  گف��ت:  وی 
ظرفیت ه��ای فراوان��ی در بخ��ش های 
اقتص��ادی، فرهنگی، س��رمایه گ��ذاری و 
گردش��گری اس��ت و می ت��وان از آن ها 
در راس��تای افزایش سطح تعامالت فعلی 

بهره برداری کرد.

سفیر ایران در ارمنستان با بیان اینکه بازار 
 CIS 300 میلیون نفری کشورهای حوزه
)شامل 11کشور استقالل یافته از شوروی 
س��ابق به اضافه مالدیو( فرصت مناسبی 
برای تولیدکنندگان ایرانی اس��ت، تاکید 
کرد: باید با توسعه روابط با ارمنستان به 
این بازار وارد شد تا ارتباطات بین المللی 
در حوزه اقتصاد و تولیدات کشور ارتقاء 

یابد.
وی از آمادگی کامل سفارت ایران برای 
گسترش تعامالت بین ارمنستان و منطقه 
آزاد ارس خب��ر داد و اب��راز امی��دواری 
کرد: با تحقق پیش��نهادهای مطرح شده، 
فرصت جدیدی ب��رای افزایش تعامالت 

دو سویه ایجاد شود.
مدیرعامل س��ازمان منطق��ه آزاد ارس 
نی��ز در این دی��دار با تاکید ب��ر اهمیت 
توس��عه فعالی��ت ه��ای گردش��گری بین 
ارمنس��تان و منطق��ه آزاد ارس گف��ت: 
فعاالن عرصه اقتصاد ارمنستان می توانند 

از مزیت ه��ای قانونی مربوط به منطقه 
آزاد ارس به عن��وان بهترین موقعیت و 
فرصت سرمایه گذاری بهره مند شوند.

محس��ن خادم عرب باغی افزود: عالوه 
بر ظرفیت های ارزشمند حوزه سرمایه 
گ��ذاری، ای��ن منطق��ه از ش��رایط ویژه 
گردشگری مذهبی نیز برخوردار است.

وی وجود کلیس��ای سنت اس��تپانوس و 
قره کلیس��ا را پتانس��یلی مناس��ب برای 

بازدید گردشگران ارمنی ارزیابی کرد.
در ای��ن دیدار، پیش��نهاد اجرای تورهای 
گردش��گری مذهبی، برگزاری نشست 
ه��ای مش��ترک در قال��ب کمیت��ه های 
کارشناس��ی جهت حل مسایل پیش روی 
تعامالت اقتصادی، توجه به گردش��گری 
درمان��ی و س��اماندهی ای��ن صنع��ت و 
تب��ادل تجربیات بی��ن منطقه آزاد ارس 
و ارمنس��تان مط��رح و مورد اس��تقبال 

طرفین قرار گرفت.

قره کلیساسنت استپانوس

ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری مهر ب��ه نق��ل از ریانووس��تی، 
رئیس جمه��ور قزاقس��تان خواس��تار ایج��اد منطق��ه آزاد 

تجاری بین کشورهای ساحلی دریای خزر شد. 
نور س��لطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان در نشست 
سران کشورهای ساحلی دریای خزر در آستاراخان روسیه 
گفت:  من پیش��نهاد می کنم که ی��ك منطقه آزاد تجاری در 
میان کشورهای ساحلی دریای خزر ایجاد کنیم. او همچنین 
خواس��تار نزدیک��ی و افزایش همکای اقتصادی کش��ورهای 
حاشیه خزر شده و گفت: قبل از تنظیم دستور العمل حقوقی 
دری��ای خزر، ما می توانیم پایه ری��زی افزایش فعالیت های 

اقتصادیمان را انجام دهیم.

رئیس جمهور قزاقستان در نشست آستاراخان، پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد تجاری بین کشورهای حاشیه دریای خزر را مطرح 
کرد.

چین بر ضرورت تهیه نقشه راه برای ایجاد منطقه تجارت آزاد در آسیا و اقیانوس آرام تاكید كرد

مع��اون وزی��ر بازرگان��ی چی��ن  اب��راز 
هم��کاری  س��ازمان  ک��رد  امی��دواری 
اقتص��ادی آس��یا و اقیان��وس آرام اپك 
بتواند نقش��ی س��ازنده در ایجاد منطقه 
تج��ارت آزاد در آس��یا و اقیانوس آرام 

ایفا کند.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری ش��ین ه��وا، 
معاون وزیر بازرگانی چین در نشس��تی 
مطبوعات��ی ک��ه در پک��ن برگزار ش��د 
گف��ت: چی��ن قصد دارد ب��رای  افزایش 
ش��فافیت و تسهیل تعامالت اعضای امضا 
کننده توافقنامه دو سوی اقیانوس آرام 
مرکز تبادل اطالعات را در مقر سازمان 
همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوس 
آرام ب��رای مناطق تج��ارت آزاد ایجاد 

کند.

امی��دواری  اب��راز  وی 
ه��ای  ط��رف  ک��رد 
مربوطه مطالعات خود 
را در خص��وص ایج��اد 
منطق��ه تج��ارت آزاد 
در آس��یا و اقیان��وس 

آرام بیشتر کنند.
بازرگانی  وزیر  معاون 
ب��ر  تاکی��د  ب��ا  چی��ن 
با  کش��ورش  مخالفت 

هرگون��ه حمای��ت از تولی��دات خارجی 
بر ضرورت نهایی کردن نقش��ه راه در 
خصوص ایجاد منطق��ه تجارت آزاد در 
آسیا و اقیانوس آرام تا پایان سال 2014 

میالدی تاکید کرد.
س��ازمان هم��کاری اقتص��ادی آس��یا و 

اقیانوس آرام که در سال 1989 تاسیس 
شده است نقش مهمی را در ارتق�ا رشد 
اقت�ص���ادی منطق�ه ای و جهانی ایفا می 
کند به طوری که در س��ال گذشته، 21 
کش��ور عضو این سازمان، به 57 درصد 
تولید ناخالص داخلی جهان و 46 درصد 

تجارت جهانی کمك چشمگیری کردند.
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تركیه و اوكراین منطقه آزاد تجاری ایجاد می كنند

وزرای خارج��ه ترکی��ه و اوکراین زمینه 
ایجاد منطقه آزاد تجاری بین دو کشور 

را بررسی می کنند.
ب��ه گزارش خبرگزاری مه��ر، به نقل از 
روزنامه روس��ی گازتا راشا وزیر خارجه 
اوکرای��ن اعالم کرد کش��ورش و ترکیه 

ایج��اد منطقه آزاد تجاری مش��ترک را 
بررسی می کنند.

پاول کلیمکین وزیر امور خارجه اوکراین 
همچنین گفت، در دیدار با همتای ترک 
خود ابعاد همکاری دو کش��ور در زمینه 
نشس��ت مقامات اوکرای��ن و ترکیه در 

س��طوح باال م��ورد بحث ق��رار گرفته 
است.

قرار است نشس��ت سران دو کشور در 
نیم��ه اول س��ال 2015 می��الدی برگزار 

شود.

میدان استقالل ازجاذبه های گردشگری اکراین

26 مسجد سلیمانیه از جاذبه های گردشگری ترکیه )استانبول(
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جزیره زیبای کیش

معاون وزیر توسعه اقتصادی روسیه: مذاكرات در مورد ایجاد منطقه آزاد با سوریه ادامه دارد 

معاون وزیر توس��عه اقتصادی روس��یه 
نهای��ی  تصمی��م  اس��ت  ق��رار  گف��ت: 
درخصوص ایجاد منطقه آزاد با سوریه 
در جلس��ه کمیس��یون اقتصادی اوراسیا 

گرفته  شود.
به گزارش س��رویس بین  الملل باش��گاه 
خبرن��گاران ب��ه نق��ل از ش��بکه روس��یه 
ام��روز؛  آلکس��ی لیخاچیو مع��اون وزیر 
توس��عه اقتصادی روسیه گفت، مقامات 

کشور س��وریه درخواست ایجاد منطقه 
تج��ارت آزاد ب��ا روس��یه را دارند. این 
مقام روسی مدعی شد سوریه خواستار 
منطقه تجارت آزاد با روس��یه می باشد.

او گف��ت ق��رار اس��ت ای��ن مس��ئله  در 
جلسه کمیسیون اقتصادی اوراسیا مورد 
تصمی��م گیری قرار گی��رد. معاون وزیر 
توسعه اقتصادی روس��یه گفت: پیشنهاد 
این کار قبل از جنگ داخلی در س��وریه، 

به ما تس��لیم ش��ده ب��ود.  پی��ش از این 
اسماعیل اسماعیل، وزیر دارایی سوریه 
گفته بود در بخش��هایی که برای کشور 
ما و توس��عه آن اهمیت دارد، با روسیه 
به توافق رسیده ایم. همچنین دیمیتری 
راگوزین، معاون نخس��ت وزیر روس��یه 
پی��ش از ای��ن از اعالم آمادگ��ی و تعهد 

مسکو برای حمایت از سوریه در پروژه 
های مهم دو جانبه خبر داده بود.

اوراسیا از تمایل 30 كشور برای ایجاد منطقه تجارت آزاد با اتحادیه گمركی خبر داد

معاون وزیر کش��اورزی روسیه و عضو 
ارشد کمیس��یون اقتصادی اوراسیا اعالم 
کرد نزدیك به 30 کشور تمایل دارند با 
اتحادیه گمرکی( بالروس- قزاقس��تان-
روسیه( مناطق تجارت آزاد ایجاد کنند. 
آن��دری اس��لپنف در کنفرانس��ی که به 
حمای��ت از ص��ادرات اختصاص داش��ت 
گف��ت: تاکن��ون نزدی��ك به 30 کش��ور 
ش��ریك، تمایل خ��ود را ب��رای تصویب 

نظام تج��ارت آزاد با اتحادی��ه ما اظهار 
کرده اند. 

به گ��زارش خبرگزاری ریانووس��تی از 
مسکو، آندری اسلپنف گفت: کمیسیون 
اقتصادی اوراس��یا مذاکرات��ی را درباره 
مناطق تجارت آزاد با هند پیش از پایان 
س��ال انج��ام خواه��د داد و مذاکرات با 

مصر را نیز از سرخواهد گرفت. 
ب��الروس، قزاقس��تان و روس��یه شش��م 

ژوئیه 2012 با به اجرا گذاش��تن قوانین 
گمرکی مش��ترک، اتحادی��ه گمرکی را 
ایجاد کردند و مینسك، آستانه و مسکو 
از اول ژانوی��ه 2012 فض��ای اقتص��ادی 
مش��ترک را ب��ه اجرا گذاش��تند. این دو 
سازمان س��کوی ضروری ایجاد اتحادیه 
اقتصادی اوراس��یا هس��تند که ایجاد آن 
در اول ژانوی��ه 2015 پیش بینی ش��ده 

است.
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