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سخن سردبیر

بازدید هیات اقتصادی هوپای ترکیه از منطقه آزاد ارس

صدور نخستین مجوز سرمایه گذاری برای چینی ها در منطقه آزاد اروند 

صالله

منطقه آزاد مشترک ایران و قطر

ایجاد منطقه آزاد تجاری ایران- ارمنستان

جزایر هندورابی و فارور؛ الگوی توسعه گردشگری حالل

پیشنهاد ایجاد مناطق آزاد تجاری و اقتصادی بین ایران و ونزوئال

معرفی منطقه آزاد فجیره

منطقه آزاد تجاری ماکو کلید توسعه آذربایجان غربی است

آذربایجان غربی صاحب منطقه آزاد جدید شد

امارات متحده عربی دومین مقصد گردشگری حالل جهان

»الفیاح« جاذبه جدید ابوظبي در 2017 مي شود

“بانک ملی فجیره” امارات متحده عربی همکاری های خود را با ایران از سرمی گیرد

دبی و هامبورگ گردشگری مشترک را توسعه می دهند

زورآزمایی اقتصادی کیش و دبی

هفتمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و هتلداری در باتومی

روند پیشرفت منطقه آزاد شانگهای

مشوق هاي جدید مناطق آزاد تایوان براي جذب شرکت هاي خارجي

تجارت آزاد، هنگ کنگ را آزادترین اقتصاد جهان کرد

جاذبه جدید آنتالیا برای گردشگران چینی

دعوت سفیر ایران از سرمایه گذاران آذربایجانی برای سرمایه گذاری در منطقه آزاد ماکو

آغاز فعالیت منطقه آزاد ویژه اقتصادی آستارا از تیرماه

راه اندازی منطقه آزاد اقتصادی جدید ارمنستان

برنامه 20 ساله ی حذف خودروها در منطقه آزاد هامبورگ

کلبه هور - جزیره زیبای کیش
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سـخن سـردبیر

مناطق آزاد کشور در کنار توسعه تجاري و صـــنعتي در بخش گردشگري نیز نیازمند رشـد 
مي باشند. خوشبختانه مناطق آزاد با انگیزه فراوان گام هاي بلندي در جهت رسیدن به اهدافي 
بزرگ برداشــته اند و در مسیر ایجاد بسترهای توسعه صنعت گردشگري به ویژه گردشگري 
حالل، امكان ایجاد فضای رقابتی میان سرمایه گذاران و فعاالن این عرصه، خلق ایده هاي جدید 
در مناطق آزاد و همچنین جلب رضایت گردشــگران به عنــوان درآمدزاترین صنعت دنیا با 

سرعتی فزاینده حرکت می کنند. 
بدیهی است، با پیشــرفت هاي صورت گرفته در این صنعت و ایجاد موقعیت هاي مناسب، و 
توجه به پتانســیل هاي موجود در این زمینه، رشــد و تعالي این مناطق دست یافتنی تر شده 

است.

                                                                                                                              زهرا عدالت
                                                                                                          کارشناس امور بین الملل
                                                                                                       سازمان منطقه آزاد کیش

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

گرافیست و صفحه آرا: ماشیا حقی

عكس: حسین تهوری
 
همكاران این شماره: صنم داداش زاده - مریم نیاکان - امین رضا پژوهان -کیوان 

امیری – علی اکبر سلیمی - فرزانه معماری - حبیب حمزه - لیلی آقازاده 

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

دفتر مرکزی: جزیره کیش - خیابان سنائی - سازمان منطقه آزاد کیش

تلفن: 4425761 - 0764

فكس: 4425760 - 0764

  www.kish . i r تارنما:  
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صدور نخستین مجوز سرمایه گذاری برای چینی ها در منطقه آزاد اروند بازدید هیات اقتصادی هوپای ترکیه از منطقه آزاد ارس 

یک هیــات اقتصادی تجــاری فعال در 
شــهرک تجاری و صنعتی هوپای ترکیه 

از منطقه آزاد ارس بازدید کرد. 
به گــزارش خبرگــزاری دانشــجویان 
از سرمایه گذاران  )ایسنا(-گروهی  ایران 
شــهرک تجاری و صنعتی هوپای ترکیه 
زیرســاخت های  از  بازدیــد  از  بعــد 
ســرمایه گذاری ارس طی نشستی برای 

ســرمایه گذاری 
صنایع  حــوزه  در 
و معــادن، تجارت 
این  در  تولیــد،  و 
اعالم  آزاد  منطقه 

آمادگی کردند. 
این هیات اقتصادی 
عوامــل  از  یکــی 
رغبت برای حضور 
در ارس را، فعالیت 
ســرمایه گذاران 
ترکیه ای  متعــدد 
در  کــرد.  اعــالم 
نشــسـت  ایـــن 
مدیرعامل منطقه 

آزاد تجاری و صنعتی ارس با اشــاره به 
سیاست گذاری ها و استراتژی های تعیین 
شده برای توسعه تولید و صادرات گفت: 
ارزآوری و توســعه صادرات، سیاســت 
اصلی مــا در روابط اقتصــادی فرا ملی 

است. 
 محســن خادم عرب باغی تقویت تولید 
داخلی و ایجاد ارتباطات مستحکم کاری با 

کشورهای هدف صادرات را مورد تاکید 
قرار داد و گفت: ارس در مسیر توسعه 
قــرار دارد و برای حرکت قدرتمند، از 
صنایع و تولیدات با ارزش افزوده باال و 

صادرات محور، حمایت می کند. 
عرب باغــی با بیان اینکــه ترکیه ای ها را 
بــرادران خــود می دانیــم از آمادگی 
ارس بــرای همکاری های گســترده تر 
حــوزه هـــــای  در 
تجــاری  صنــــعتی، 
بــا  گردشــگری  و 
ترکیه خبــر داد. وی 
با اشــاره بــه روابط 
خارجــی موفق ایران 
اخیــر  ماه هــای  در 
گفــت: بــا مذاکرات 
موفق دولــت و رفع 
بــه زودی  تحریم ها 
منطقه آزاد ارس در 
مختلف  عرصه هــای 
پیشــرفت  اقتصادی 
خواهد  چشــمگیری 

داشت.

نخســتین طرح اتباع چینــی در منطقه 
آزاد اروند  بــرای تولید صنعتی پارچه 
خام بنــر تبلیغاتی به تصویــب وزارت 

اقتصاد و دارایی رسید. 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 

منطقه آزاد اروند، سید علی 
موســوی معاون اقتصادی و 
آزاد  منطقه  سرمایه گذاری 
ابالغ  اساس  بر  گفت:  اروند 
ســرمایه گذاری  ســازمان 
و  اقتصــادی  کمک هــای  و 
مجوز  نخســتین  ایران  فنی 
سرمایه گذاری خارجی برای 
جهت  چینی  سرمایه گذاران 
تولید پارچه خام بنر تبلیغاتی 

صادر شد.
 این مجوز بــا امضای وزیر 

محترم اقتصاد و دارایی به نام شــرکت 
مهندســی فناوری جدید صلح آسمانی 

آماده شده است.
وی با اشاره به اهمیت جذب سرمایه گذاران 
خارجی افزود: بدون هیـچ محدودیتـی از 

حــمایــت  سرمایه گـذاران خـــارجــی 
می شــود و جذب آن ها از اولویت های 
این سازمان است. ســید علی موسوی 
گفت: اولین طرح اتباع چینی در منطقه 
پارچه  تولیــد صنعتی  اروند برای  آزاد 
تصویب  به  تبلیغاتی  بنر  خام 
دارایــی  و  اقتصــاد  وزارت 

رسیده است.
گفتنــی اســت ایــن پروژه 
در ســایت صنعتــی منطقه 
آزاد اروند انجام می شــود، 
مجوز  دومیــن  همچنیــن 
ســرمایه گــذاری خارجــی 
خیرالـصوه  شـــرکت  برای 
عراق(  کشور  )سرمایه گذار 

در مرحله صدور می باشد.

مجله  اقتصادی FDi هر دو ســال یکبار 
طی فراخوانی اطالعات به روز شــده را  
از مناطق آزاد سراســر جهان دریافت 
می کند و گزارشی را مبنی بر رتبه بندی 
مناطق آزاد و ویژه  اقتصادی برتر ارائه 
می دهد. منطقه آزاد برتر در کشــور 
عمان، منطقه آزاد صالله اســت که در 
خاورمیانه در  آزاد  مناطــق  رتبه بندی 
ســال های 14-2013 رتبــه پنجم را به 
خود اختصاص داد. ایــن منطقه آزاد با 
قرارگرفتن در کنــار یکی از بزرگترین 
بنــادر کانتینــری جهــان، توانســته با 
از  تامین ســرمایه 150 میلیون دالری 
ســوی دولت تقریبــا 6/3 میلیارد دالر 

این منطقه جذب  سرمایه گذاری را در 
کند. صالله با دسترسی به بندر پرآب و 
عمیق و یک فرودگاه بین المللی و میزان 
نیروی رقابتی به تأمین زیرســاخت های 
الزم برای جذب ســرمایه گــذاران در 
سطح بین المللی می پردازد که با خدمات 
ارزش افزوده و مشــوق هایی به پیوند 
فرم و شــکل خود به  عنوان یک تجارت 
بین المللی اصلی و هاب ســرمایه گذاری 

کمک می کند.
صالله ازشــهرهای مهم و دیدنی کشور 
عمان اســت که به ســبب همجواری با 
دریا و کوهســتان طبیعت بسیار زیبایی 
داشته و بســیارمورد توجه جهانگردان 

است.
در این شــهر عالوه بر لــذت بردن از 
ســواحل زیبا مــی تــوان از بخش های 

کوهستانی آن نیز بهره برد. 
جمعیــت صالله در ســال 2005 حدود 
نفر بود. صالله دومین شهر   178/500
عمــان و زادگاه ســلطان قابــوس بن 
ســعید است. سلطان بیشــتر از مسقط  
پایتخت عمان، در صالله ســکونت دارد. 
شهر صالله مرکز اســتان ظفار شهری 
اســت بندری که از دو منطقه خشــک 
کوهستانی در شمال، و جنگلی و ساحلی 

در جنوب تشکیل شده است.

صـــاللــه
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منطقه آزاد مشترک ایران و قطر
مشاور ارشــد رییس جمهوری و دبیر 
شـــورای عالــی مناطق آزاد گفـــت: 
قطری هــا عالقه  مند به ایجــاد منطقه 

آزاد تجاری مشترک با بوشهر هستند.
به گزارش تدبیر: اکبر ترکان در نشست 
شورای اداری استان بوشهر که با حضور 
معــاون اول رییــس جمهــوری برگزار 
شد افزود: اســتاندار و مسووالن بوشهر 
مطالعات منطقه آزاد تجاری این اســتان 
را تکمیل و کلیــات آن را به دولت ارایه 
کننــد و امیدواریم با تــالش معاون اول 
رییس جمهــوری دولت نیز با این طرح 

موافقت کند. 
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با 
اشاره به درخواست ها و مسایل مطرح 
شــده توسط مسووالن اســتان بوشهر 
گفت: این که شــوق به توسعه درهمه 
جای کشــور به وجــود آمده اســت، 

موجب خوشحالی است.
ترکان ادامــه داد: مهمتریــن مطالعات 
توسعه ای کشور توســط یکی از بهترین 
مشــاوران ایران در اســتان بوشهر اجرا 
شــده که آثار توســعه ای میدان گازی 

پارس جنوبی را بررسی کرده است.
وی از استاندار بوشهر خواست این بسته 
مطالعاتی را دوباره به جریان اندازد زیرا 
همه آثار توسعه ای و جمعیتی، که ممکن 

است رخ دهد از جمله رونق و گسترش 
شــهرهای نخل تقی و عسلویه، شهرهای 
اقماری، شــبکه های راه، مخابرات، آب و 
انرژی مورد نیاز همــه در این طرح به 

صورت مفصل مطالعه شده است.
دبیر شـــورای عالی مناطق آزاد کشور 

یادآورشـد: هزاران هـکتار زمین آماده 
پارس جنوبی  سازی شــده در منطقه 
وجـود دارد کـه با همــه زیرساخت ها 

و شــبکه های زیربنایی استقبال سرمایه 
گــذاران بوشــهری برای توســعه این 

مناطق بسیار کم بوده است.
تــرکان ادامــه داد: ارزان تریــن زمین 

صنعتی کشور، در مجاورت بندر با اسکله و 
زیربـناهای موجــود در اختیار بوشهری ها 

است که باید روی آن ها کارشود.
وی گفــت: بــه نظر مـــی رســد آثار 
اجتماعی توسعه منـــطقه پارس جنوبی 
در محیط های پیرامــون فراگیر نبوده 
است و توسعه اگر موجب ارتقای سطح 
توســعه  نشــود،  زندگی مردم محلی 

جامعی نیست.
ترکان افزود: استان بوشهر با ظرفیت ها 
و زیرساخت های عظیم موجود در اوج 

است و فقط به جهش نهایی نیاز دارد.

وزیر اقتصاد دولت ارمنســتان از طرح 
گشــایش منطقه آزاد تجــاری ایران و 

ارمنستان در مرز دو کشور خبر داد.
به گزارش ســایت خبری تدبیر: کارن 
دولت  اقتصــاد  وزیــر  چشــماریتیان” 
افتتاح منطقه آزاد  ارمنســتان از طرح 
تجــاری ایران و ارمنســتان در مرز دو 
کشــور با هــدف گســترش ارتباطات 

تجاری و اقتصادی کشورها خبر داد.

سایت ارمنی “آســبارز” با اعالم این خبر 
افــزود:” به گفته وزیر اقتصاد ارمنســتان  
مذاکرات اولیه در این باره میان مقام های 
دو کشور انجام شده است و در صورت 
اجــرای این طرح ســود زیــادی عاید 

ارمنستان می شود.”
وزیر اقتصاد ارمنســتان در ادامه اظهار 
داشته که ســرمایه گذاران ارمنستانی، 
صنعتگران و بازرگانان آن کشور از این 

ایده استقبال کرده اند.
وی هم چنین افزوده است که در صورت 
اجرای این طرح اتاق تجارت و بازرگانی 
ارمنستان مسئولیت تکمیل آن را برعهده 
خواهد داشت. سرکیس آغابکیان ”رییس 
کمیسیون سرمایه گذاری ارمنستان“ نیز 
پیش تر اعالم کرده بود که اجرای چنین 
طرحــی نیازمند بودجــه ای 15 میلیون 

دالری است.

ایجاد منطقه آزاد تجاری ایران- ارمنستان 

جزایر هندورابی و فارور؛ الگوی توسعه گردشگری حالل

مشــاور رییس جمهور و دبیر شــورای 
هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
با تقدیر از اقدامات مدیرعامل سازمان 
منطقــه آزاد کیش در توســعه جزیره 
هندورابــی و طــرح هــای توســعه ای 
جزایر فــارور کوچک و بــزرگ تاکید 
کرد: توســعه این جزایر با هدف جذب 
از  توریست و رونق گردشــگری حالل 
مهمترین اولویت های ســازمان مناطق 

آزاد کیش است.
به گــزارش روابط عمومــی دبیرخانه 
شــورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه 

اقتصــادی، اکبــر ترکان در نشســتی با 
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش 
با بررســی طرح  جامع جزیره کیش و 
تایید کلیات آن گفت: در بازنگری نهایی 
طرح جامع باید به نوار ســاحلی جنوبی 

جزیره کیش توجه بیشتری شود.
دبیر شــورای هماهنگــی مناطق آزاد 
کشور هم چنین با اشاره به رهنمودهای 
رییس جمهور درحوزه رونق تجارت در 
جزیره کیش ابــراز امیدواری کرد این 
امر با پایــان الیروبی اســکله 12 هزار 
تنی و آغـــاز عمـــلیات ساخـت اسکله 

35 هزار تنی بنــدرگاه کیش به زودی 
محقق شود.

اکبر ترکان اظهار امیدواری کرد با رشد 
و  عمرانی شهری  فعالیت های  شــتابان 
زیرساختی در دوره مدیریت علی اصغر 
مونسان، فعالیت های اقتصادی، تجاری و 
گردشــگری منطقه آزاد کیش در سال 
93 رشد چشــمگیری داشته باشد و در 
این دوره توســعه جزایــر هندورابی و 

فارور شتاب و رونق بیشتری بگیرد.

   جزیره هندورابی
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معرفی منطقه آزاد فجیره

شــرقی  قســمت  در  فجیــره  شــهر 
شــبه جزیره عربســتان منطقه آزادی 
است که از سمت مغرب به رأس الخیمه 
و شــارجه، و از ســمت جنوب به کلباء 
محدود می گردد و در ســاحل دریای 
عمان بطول 70 کیلومترواقع شده است. 
فجیره یکــی از مناطق مهم و تاریخی و 

باستانی امارات متحده عربی می باشد.  
در این شــهر مسجدی با شــکل بسیار 
عجیب بنا شده است که باستان شناسان، 
تاریــخ بنای این مســجد را حدود 500 
سال قبل پیش بینی کرده اند، این مسجد 
تاریخی به نام »مســجد بدیه« معروف 
اســت. قلعه اوحلــه یکی از آثــار مهم 

تاریخی این شهر است.
همچنین در سال 2010 میالدی، بیش از 
12 هزار کشــتی عبوری از تنگه هرمز، 
برای ســوخت گیری در یکــی از بنادر 
فجیــره، کــه 40 مایل با مســیر تردد 

کشتی ها فاصله دارد، پهلو می گرفتند. 
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پیشنهاد ایجاد مناطق آزاد تجاری و اقتصادی بین ایران و ونزوئال

همشهری آنالین:
رئیس هیئت مدیره صندوق توسعه ملی 
در دیدار با سفیر ونزوئال، گفت: صندوق 
توســعه ملــی در چارچوب اساســنامه 
خود می توانــد منابع مالی مــورد نیاز 
پیمانکاران ایرانــی را در ونزوئال تامین 
کند کــه البته بخش نفت می تواند حائز 

اهمیت بیشتری در این زمینه باشد. 
به گزارش پایگاه رسمی صندوق توسعه 
ملی، ســید صفدر حســینی در دیدار با 
سفیر ونزوئال، با اشــاره به فعالیت های 
بخــش خصوصی ایــران در ونزوئال در 
زمینه هــای مســکن و تراکتورســازی، 
توسعه همکاری  بخش های اقتصادی دو 

کشور را راهبردی توصیف کرد.
سید صفدر حســینی با تبیین استراتژی 
صندوق توسعه ملی، از اعمال اصالحات 
در سیاست گذاری، خط مشی، عملکرد و 

شیوه عملیات این صندوق در ماه های اخیر 
خبر داد و گفت: حمایت از سرمایه گذاری 
بخش خصوصــی در خارج از کشــور و 
ســرمایه گذاری خارجــی عالقــه مند به 
فعالیت در ایران از اولویت های صندوق 

توسعه ملی است.
زابرانو نوتپ کنت رراس، سفیر ونزوئال 
نیــز با ابراز تأســف نســبت به کاهش 
ارزش پولــی ملی ونزوئال، گفت: دولت 
ونزوئال در صدد تدابیری برای کســب 
رشد اقتصادی چهار درصدی است و در 
همین راســتا برای گسترش همکاری ها 
و جلب ســرمایه ایرانی آمادگی کامل 

دارد.
وی گفت: با توجه به تجربه موفق ایجاد 
مناطــق آزاد تجــاری و اقتصــادی در 
امکان  برخی کشورهای آمریکای التین، 
تکرار همان تجربه بین ایران و ونزوئال، 

برای ما خوشایند است.
سفیر ونزوئال تصریح کرد: ایجاد مناطق 
آزاد تجــاری و اقتصــادی بیــن ایران 
و ونزوئــال منجر به تســهیل صادرات 
ایرانی به ونزوئال  خدمات و محصوالت 

و 17 کشور منطقه می شود.
وی با ابراز امیدواری نســبت به طرح 
پیشنهادات و نوع همکاری های فی مابین 
ونزوئال با صندوق توسعه ملی ایران در 
جلسات کمیســیون مشترک دو کشور، 
تشــکیل دفتر صندوق توسعه  خواستار 

ملی در ونزوئال شد.
ســفیر ونزوئال همچنین در این دیدار، 
منابع صنــدوق ونزوئــال را حدود 25 
میلیــارد دالر و منابع بانک مرکزی این 
کشــور را حدود 27 تا 30 میلیارد دالر 

اعالم کرد.

قلعه اوحلهمسجد بدیه

استاندار آذربایجان غربی:
منطقه آزاد تجاری ماکو کلید توسعه آذربایجان غربی است

آذربایجان  اســتاندار  ایلنا،  گزارش  به 
غربی گفت: منطقه آزاد تجاری صنعتی 
ماکو، کلید پیشرفت و فرصتی بی نظیر 

برای توسعه منطقه و استان است.
به گزارش ایلنا، قربانعلی ســعادت در 
سفر به شهرســتان ماکو اظهار داشت: 
امیدواریــم منطقه آزاد تجاری صنعتی 
ماکــو به الگویی مناســب در کشــور 

تبدیل شود.
اســتاندار آذربایجان غربــی که برای 
شهرســتان  جدید  فرمانــدار  معارفه 
ماکو ســفر کرده بود از روند احداث 
تجاری صنعتی  آزاد  منطقــه  فرودگاه 
ماکــو بازدید کرد و گفت: پیشــرفت 
فیزیکی فــرودگاه ماکو رضایت بخش 

است.
ســعادت با تاکید بر تسریع در عملیات 
اجرایــی پروژه بــا توجه به اســتحکام 
پایان  تا  امیدواریم  افزود:  زیرساخت ها 
شــهریور، باند فرودگاه آماده شــود 

و تا پایان ســال نیز کل پروژه شــامل 
ســاختمان اداری و برج مراقبت مورد 

بـهره برداری قـرار گیرد.
تجاری صنعتی  مدیرعامل منطقه آزاد 
ماکــو نیز در این بازدیــد اظهار کرد: 
این  بــرای  ریال  میلیارد  امســال 300 

فرودگاه هزینه می شود.
حســین فروزان با بیان اینکه با احداث 
شهرســتان های  مردم  فــرودگاه  این 
ماکو، چالدران، پلدشــت و شوط تحت 
پوشــش قرار می گیرنــد اضافه کرد: 
ایــن فرودگاه از جمله عوامل توســعه 
زیربنای اقتصادی و ارتباطی این منطقه 

به شمار می رود.
طول باند فرودگاه در دســت ساخت 
ماکو،2۸50 متر و عــرض آن60 متر 
اســت و در زمینــی به مســاحت600 

هکتار در حال ساخت  است.
عنوان هفتمین  بــه  ماکو،  منطقه آزاد 
ایران  ایــران در مــرز  منطقــه آزاد 

بــا کشــورهای ترکیــه و جمهــوری 
آذربایجان غربی واقع شده و مساحت 

آن پنج هزار کیلومتر مربع است.
راه اندازی این منطقه آزاد در راستای 
اهداف اقتصادی جمهوری اسالمی ایران 
در 24 مردادماه ســال 13۸9 تصویب 
شده است. ساخت فرودگاه بین المللی 
و کشیدن راه آهن برای اتصال به شبکه 
حمــل و نقل ریلی سراســری کشــور 
ترکیه از برنامه هــای این منطقه آزاد 
منطقه  در  غربــی  آذربایجان  اســت. 
مــرزی ایران بــا کشــورهای ترکیه و 
جمهوری آذربایجان قرار گرفته است.

این شهرســتان ســه ســال اســت به 
عنــوان منطقه آزاد تجــاری و صنعتی 
معرفی شــده اســت. ماکو با جمعیتی 
فاصله260  در  هزارنفر  بر200  افزون 

کیلومتری ارومیه واقع شده است.

آذربایجان غربی صاحب منطقه آزاد جدید شد

نماینــده ی مردم ارومیــه در مجلس 
ایجاد منطقه ی  اســالمی گفت:  شورای 
ویژه ی اقتصادی “ســرو” در کارگروه 

دولت به تصویب رسید.
به گــزارش ایســنا: نماینــده ی مردم 
ارومیه در مجلس شورای اسالمی گفت: 

ایجاد منطقه ی ویژه ی اقتصادی “سرو” 
در کارگروه دولت به تصویب رسید.

نادر قاضی پور با اعالم این خبر و اشاره 
بــه اینکه منتظر تصویــب این طرح در 
هیئــت دولــت هســتیم، افزایش چند 
برابری شــمار ســرمایه گذاران را از 

مهمتریــن آثار این طرح برشــمرد و 
گفت: 

عالوه بر اشــتغالزایی، ایجــاد منطقه ی 
باعــث  ”ســرو“  اقتصــادی  ویــژه ی 
معافیت هــای مالیاتــی و گمرکــی نیز 

مـی شود.

اخبار مهم مناطق آزاد جهان
سازمان منطقه آزاد کیش

Kish Free Zone Organization
www.kish.ir
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»الفیاح« جاذبه جدید ابوظبي در 2017 مي شود

از کشــورهایي  امارات متحــده عربی 
دارد  بیابانــي  که آب وهوایــي  اســت 
و تنهــا 0/77 درصــد خــاک آن قابل 
کشــاورزي است. این کشــور با آنکه از 
موقعیت جغرافیایي خوبي براي کشت و 
سرســبزي برخوردار نیست اما هرچند 
وقت یک بار با ساخت پارک هاي عجیب 
و غریــب مانند جزایر نخــل، موجي از 
تحــوالت پر هزینه و عجیــب را به رخ 
کشــورهاي هم تراز خود مي کشاند و 
از این راه بازار تجاري پر ســودي براي 

شهروندانش رقم مي زند. 
یکي از پروژه هاي جدیدي که این روزها 
توجه بسیاري را به خود جلب کرده است 
پارک 125 هزار مترمربعي »الفیاح« در 
ابوظبي اســت. این پارک زیبا را توماس 
انگلیسي طراحي  معمار خالق  هیترویک، 
کرده است و پیش بیني مي شود تا سال 
بهره برداري شود. گفتني  2017 آماده 
بافــت متمایز یک  از  اســت هیترویک 
بیابان خشــک و ترک خورده به عنوان 
سایباني روي پارک اســتفاده کرده که 
همانند تاجي بر ســر درختان آن سایه 
مي انــدازد. ایــن ســایبان ها مانند یک 
تراس قابل رفت و آمد هستند و افراد 

مي توانند روي آنها قدم بزنند. 
جالب اســت بدانیــد فضاي زیــر این 

ســایبان صحرایي شامل باغ هاي بزرگ، 
فضاهاي تفریحي، استخرهاي عمومي و 

سوناست. 
ایــن پارک مي گوید:  هیترویک درباره 
این ســایبان صحرایي طــوري طراحي 
شــده اســت که از باغ هایي که زیر آن 
قرار دارد در برابر آفتاب داغ صحرایي 
محافظــت کــرده و بــه رشــد و نمو 
درختان باغ کمــک زیادي مي کند. الزم 
به ذکر است با وجود ثروت هنگفتي که 
به دلیل وجود نفــت در امارت متحده 
عربی وجود دارد، این کشور همچنان از 
کمبود آب رنج مي برد و همین مســاله 
باعث مي شود تا اجراي این پروژه بسیار 
پرهزینه باشــد. بنابرایــن، یافتن راهي 
براي ایجاد یک مدل پایدار جهت ساخت 
این پارک به چالشــی بــراي این معمار 

انگلیسي تبدیل شده است.
به همین دلیــل او از روش هایي که در 
ساخت پارک هاي ســنتي مانند آبیاري 
چمن ها اســتفاده می گردد، خودداري 
کرده و روش هــاي طبیعي را جایگزین 
آن کرده است. او در این روش با ایجاد 
ســایباني که از ترک هاي صحرا تشکیل 
شده است از شدت تابش نور خورشید 
روي درختان و در نتیجه تبخیر آب آنها 

مي کاهد. 

بــه گفته هیترویک، طراحــي این پارک 
نه تنها زیباســت بلکه بسیار کاربردي با 

چشم اندازی طبیعي است. 
طراح انگلیســي مي افزاید: قطعا افرادي 
که در مناطق صحرایي زندگي مي کنند 
نیاز به طبیت سبز و خوش آب و رنگي 
دارنــد تا زندگي در ایــن منطقه براي 
آنها کســالت بار نشــود. درست است 
که شهر روي صحراي خشک و بي علفي 
ســاخته شده اســت اما ما با استفاده از 
همین قابلیت، پارکــي زیر آن خواهیم 
ســاخت که عالوه بر نفع روحي و رواني 
براي ساکنان این منطقه، منافع اقتصادي 

زیادي به ارمغان خواهد آورد. 
الزم به ذکر اســت با شروع جنگ خلیج 
فارس در ســال 1990 ســرمایه داران 
و تاجران دارایي هــاي خود را از امارت 
خــارج کردند کــه باعث شــد اوضاع 
اقتصادي این کشور براي مدتي بحراني 
شــود اما بــا تغییر فضاي سیاســي، این 
کشــور دوباره رونق خود را به دست 

آورد. 
امروزه برخي شهرهاي این کشور مانند 
دوبــي و ابوظبي به عنــوان یک مرکز 
جهاني و تجاري موفق و مهم در منطقه 

مطرح هستند.

امارات متحده عربی دومین مقصد گردشگری حالل جهان

گروه فرهنگي: امارات از لحاظ افزایش درآمدهای حاصل از گردشــگری حالل در رتبه بندی »ســازمان همكاری 
اسالمی« سال 2014 با یک رتبه صعود به  جایگاه دوم جهان رسید.

امارات پس از موفقیت  در کسب میزبانی 
نمایشــگاه بین المللی اکسپو2020، برای 
جذب بیشــتر گردشگر و دســتیابی به 
بازارهای جدیــد از طریق ایجاد بخش 
جدیدی در صنعت گردشگری به عنوان 
»گردشــگری حالل«، تالش خود را چند 
برابر کرده اســت. »گردشگری حالل« 
به طور دقیق به نوعی از گردشــگری 
موافق با آداب و رســوم کشــورهای 
شــرقی و به طور خاص شرائع اسالمی 
اطالق می شــود. گرچه این گردشگری 
نمی شود،  نوع جدیدی محسوب  اساسًا 
اما بــا توجه به افزایش درخواســت ها، 
سرمایه گذاری های زیادی برای ساخت 
مناطق توریســتی جدید بــرای رقابت 
گردشگری روسیه و کشورهای اروپایی 

انجام شده است.
به گزارش شــبکه »المسلمه«، طبق این 
رتبه بنــدی، مالزی در جایگاه نخســت 
گردشــگری حالل جهان قــرار دارد و 
پس از امــارات متحده عربی، کشــور 
ترکیه در جایگاه سوم قرار گرفته است 
اردن،  عربســتان، مراکش،  اندونزی،  و 

قطر، تونس و مصر در رتبه های چهارم 
تا دهم قرار دارند. ایــن رتبه بندی در 
امارات  گردشــگری  مناطــق  خصوص 
و کشــورهای عضو ســازمان همکاری 
اســالمی، بر اســاس میزان تناسب این 
مناطق با معیارهای سفرهای خانوادگی 
از جملــه امکانــات رفاهــی مناســب 
خدمات رســانی خوب به مســافران و 
وجود مراکز خرید تعیین شــده اند. در 
گردشگری  توریستی  مناطق  رتبه بندی 
نیز  غیراســالمی  حالل در کشــورهای 
ســنگاپور، آفریقای جنوبی و تایلند در 
جایگاه اول تا ســوم و آمریکا،  بوســنی 
و هرزگوین در رتبه هــای بعدی قرار 

دارند.
با توجه به اســتقبال خوب گردشــگران 
از مناطق توریســتی کشورهای اسالمی 
بــه ویژه کشــورهای خاورمیانه،  حوزه 
خلیج  فارس و شــمال آفریقا، بســیاری 
از ســرمایه گذاران به فعالیت در زمینه 
ســاخت مناطق تفریحــی و هتل ها در 
ســواحل ترغیب شــده اند. این سواحل 
بیش از این مورد اســتقبال گردشگران 

مســلمان قرار نمی گرفت، امــا حاال با 
ساخت هتل و مناسب سازی فضا بسیاری 
کشــورهای  مســلمان  خانواده های  از 
منطقه به این نوع گردشگری هم روی 
آورده اند. پیش از این ســواحل دبی و 
شارجه در امارات متحده عربی به دلیل 
مناسب ســازی فضاها و رعایت فرهنگ 
خانواده هــای مســلمان،  تنها ســواحل 
میزبان این گروه از گردشگران بودند.

در این راستا، مراکز گردشگری امارات 
با وضع  متحده عربــی تالش کردنــد 
قوانین بر اماکن تفریحی و فعالیت های 
توریســتی رنگ و بوی اسالمی ببخشند. 
از جمله ایــن اقدامات، ارائــه غذاهای 
حالل بود که بــا هماهنگی هایــی که با 
امارات  شد،  انجام  اســتاندارد  سازمان 
توانست استاندارد »ُمهر حالل« را برای 
بازارها و رســتوران ها،  هتل ها و مراکز 
تفریحی این کشــور به صــورت قانون 
درآورد. از جمله شرایط اخذ این ُمهر، 
مواد اولیه حالل برای طبخ، طریقه طبخ 
و جداسازی محل طبخ غذاهای حالل از 

دیگر غذاها و نوشیدنی هاست.
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دبی و هامبورگ گردشگری مشترک را توسعه می دهند “بانک ملی فجیره” امارات متحده عربی همكاری های خود را با ایران از سرمی گیرد

به گـــزارش گروه اقـــتصادی باشـگاه 
خبـــرنگاران بـه نـــقل از پایگاه خـبری 
ِدنشنال، کشور امارات متحده عربی در 
نظر دارد با ادامــه کاهش تحریم های 
غرب علیه ایران و گســترش همکاری 
ایران با ســایر کشــورها، روابط مالی و 

تجاری خود را با ایران افزایش دهد.
“وینس کــوک” مدیر اجرایی بانک ملی 
“فجیره” گفت: ایران و امارات شــرکای 
تجــاری مهمی برای یکدیگر محســوب  
می شوند که تحریم های یک جانبه غرب 
علیه ایران، این همکاری ها را به حداقل 

رساند.
بر اساس این گزارش، کاهش همکاری های 
تجاری مـیان ایران و امارات حدود 70 
مـیلیارد درهــــم به اقــتصاد امـارات 

ضـرر زد.
همچنین تجارت میان ایران و دبی سال 
گذشته میالدی حدود یک سوم کاهش 
یافت و به 25 میلیارد درهم رسید، این 
در حالیست که این میزان در سال قبل 

از آن معادل 36 میلیارد درهم بود.
“کوک” در ادامه گفت: با از ســرگیری 
روابط، ســود خوبی عاید کشور امارات 
متحده عربی و بانــک “فجیره” خواهد 
شد، چرا که میزان ســرمایه گذاری ها 

در این شهر افزایش می یابد.
“فجیــره” یکی از شــهرهای هفت گانه 
امارات متحده عربی اســت که بندری 

مهم دارد.
پیــش از تحریم ها علیه ایران در ســال 
2010 میالدی، بیش از 12 هزار کشــتی 

عبــوری از طریــق تنگه هرمــز برای 
سوخت گیری به بندر فجیره می رفتند.
اما با اعمال تحریم ها، تامین نفت کوره 
مورد نیاز بزرگترین مرکز سوختگیری 
بندر “فجیــره” بود،  کشــتی ها که در 
متوقف و ایــن بندر با افزایش هزینه ها 

مواجه شد.
بنــدر فجیره امــارات متحــده عربی 
ماهیانــه حدود1میلیون تن نفت کوره 
خریداری می کند که بیش از یک سوم 

آن را از طریق ایران تأمین می کرد.
شـــایان ذکر اســت، نفـت کوره پـس 
مانده نفـت پاالیـــش شده اسـت کـه 
به عــنـــوان ســوخــــت در مـوتـور 
کشتـــی ها و نیروگاه های تولیـــد برق 

مورد اسـتفاده قرار می گیرد.

با امضای توافقنامه ای، گردشــگری مشترک 
بین دبی و هامبورگ گسترش می یابد. 

ایران  دانشــجویان  خبرگــزاری  گزارش  به 
)ایســنا(، با امضای توافقنامــه ای بین مقامات 
صنعت گردشگری دو شــهر دبی در امارات 
متحــده عربــی و هامبــورگ در آلمان در 
قالب ارائه بسته های گردشگری، گردشگری 

مشترک توسعه می یابد. 
به گزارش عرب نیوز، در قالب این توافقنامه ، 
عــالوه بــر برگــزاری تورهــای بازدید از 
جاذبه های گردشــگری دبــی و هامبورگ، 
جاذبه هــای  در  ســرمایه گذاری  شــرایط 
گردشــگری این دو شهر تســهیل می شود و 
خطوط پروازی بین دبی و هامبورگ افزایش 

می یابد. 
طی ســال های اخیر تعداد گردشگران عرب  
که به صرف مبالغ هنگفت مشهور هستند در 
سفر به آلمان رشــد چشمگیری یافته که در 
این میان شهر زیبای بندری هامبورگ یکی از 
مقاصد اصلی آنها بوده اســت. از سوی دیگر 
هتل های گرانقیمت آلمان نیز ســعی دارند 
تا فضای مناســبی را برای گردشگران عرب 
که در بیشــتر مواقع به صورت گروهی سفر 
می کنند، فراهم کنند و حتی عالمت هایی روی 
دیوارها برای نشــان دادن جهت قبله نصب 
کرده اند. این عوامل موجب شــده که آلمان 
در رتبه  سوم مقاصد گردشگری گردشگران 
عرب قــرار گیرد، هر چنــد همچنان ترکیه 
و انگلیــس در رده هــای اول و دوم جــذب 

گردشگران قرار دارند. 
از سوی دیگر براســاس آمارهای »سازمان 
جهانــی جهانگــردی« مقصــد 66 درصــد 
گردشــگران امارات متحده عربی که یکی از 
20 مقصد برتر گردشــگری جهان محسوب 
می شود شهر دبی است که در این میان بخش 
قابل توجهی از این گردشــگران از کشورهای 
اروپایی و بویژه آلمان هســتند. دبی مدتی 
قبل نیز برای نخســتین بار در 150 سال عمر 
برگزاری اکسپو توانست میزبانی این رویداد 
بین المللــی را بــه خاورمیانــه آورد. در این 
شــرایط، پیش بینی می شود موفقیت دبی در 
میزبانی این رویداد جهانی حدود 23 میلیارد 
دالر بین ســال های 2015 تا 2021 برای این 
امیرنشین ارزآوری داشته باشد که بیشتر آن 
از طریق صنعت گردشــگری حاصل می شود. 
دبی همچنین در سال 2013 میزبان نزدیک 
به 12 میلیون گردشگر بود که این امر بخش 
قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی این شهر 
زیبا و مدرن را بــه این صنعت اختصاص داده 
است. امضای این توافقنامه در شرایطی صورت 
می گیرد که از سال ها قبل گردشگران آلمانی 
برای ســفر به امارات متحده عربی نیازی به 
اخذ ویزا نداشته اند و در قالب توافقنامه ای که 
بین دولت امارات و اتحادیه اروپا منعقد شده، 
در آینده نزدیک گردشگران اماراتی نیز برای 
ســفرهای 90 روزه گردشگری به کشورهای 
عضو اتحادیه اروپــا از جمله آلمان نیازی به 

اخذ ویزا نخواهند داشت. 
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برای کسانی که امارات را به طور موقت ترک می کنند و جویای کار هستندزورآزمایی اقتصادی کیش و دبی 
 جزیره کیش گزینه مناسبی است.

1415

به گزارش سایت خبری تدبیر: مقام های 
مســئول جزیره کیش اعــالم کرده اند که قرار اســت تا دو 

ســال آینده شــمار گردشــگران بازدید کننده این منطقه آزاد تجاری 
بــه 5 میلیون نفر افزایش یابد. هدف تعیین شــده از ســوی ایــران برای جذب 

بازدیدکنندگان بیش تر به ســوی کیش در رقابت با امارات متحده عربی به گردشــگران 
محدود نمی شــود بلکه بسیاری از کارگران خارجی نیز مایل به سفر به ایران و ادامه کار در این 

کشور هستند.
به گزارش “تدبیر”، نشــریه “نشنال” با اشاره به موضوع مســاعد بودن شرایط سفر گردشگران و کارگران 

خارجی به جزیره کیش برای تفریح و کار می نویســد:”برای کســانی که امارات متحده عربی را به طور موقت 
ترک می کنند و جویای کار هستند جزیره کیش گزینه مناسبی است. کیش ساالنه هزاران کارگر را از امارات متحده 

عربی جذب می کند. این کارگران به طور هفتگی و یا ماهانه کار می کنند. روند تمدید روادید آنان در این کشور عربی 
زمان بر است و در صورت به تعویق افتادن، مجبور به ترک آن کشور خواهند شد به همین خاطر کیش می تواند مقصد 

مناسبی برای آنان باشد. دولت “دکتر روحانی” تصمیم گرفته تا تسهیالت  بیش تری را برای بهبود وضعیت صنعت گردشگری 
ایران فراهم نماید چرا که تحریم های بین المللی وضع شده علیه ایران در سال های گذشته باعث کاهش روند سفر گردشگران 

خارجی به ایران شده است.”

نشــریه “نشــنال” در ادامه بــه حضور 
شرکت های  ایرانی در نمایشگاه تجاری اخیر برگزار شده در 

دبی پرداخته و آن را ناشی از تغییر رویه ایران در عرصه سیاست خارجی 
دانسته است. این نشریه در ادامه می نویسد:”این نخستین بار بود که در طول هشت 

ســال گذشته نمایندگان شــرکت های ایرانی و مقام های تجاری آن کشور در نمایشگاه دبی 
حضور یافتند. یکی از مقام های وزارت گردشــگری ایران اظهــار امیدواری کرده که در صورت لغو 

بخش عمده تحریم های وضع شده علیه ایران تعداد مسافران بیش تری به جزیره کیش سفرکنند.”
نشریه “نشنال” اشاره می کند که دولت ایران از جزیره کیش به عنوان مکانی برای گردشگری سالم یاد می کند 

که برای خانواده های مســلمان جذابیت زیادی دارد. هم چنین انتظار می رود که خدمات حمل و نقل دریایی میان 
جزیره کیش و دبی نیز تا پایان تابســتان سال جاری تسهیل شود تا از این طریق حجم مبادالت تجاری فی مابین، رشد 

قابل مالحظه ای داشته باشد.
“نشــنال” با اشاره به محاســن جزیره کیش می افزاید:”در کیش بیش از 25 هزار نفر سکونت دارند. هم چنین می توان حضور 

مراکز تجاری آزاد در آنجا را مشاهده کرد. برای سفر به جزیره کیش نیازی به اخذ روادید نیست به همین خاطر کارگران آسیایی 
زیادی که در امارات مجبور به طی کردن روند دشوار تمدید روادید هستند به کیش می روند تا در آنجا راحت تر فعالیت کنند. 
قرار است هتل “روتانا” ابوظبی نیز در این جزیره ساخته شود این نخستین هتل با سرمایه گذاری خارجی در ایران خواهد بود 

که پس از سال 1979 میالدی و پیروزی انقالب اسالمی در ایران افتتاح خواهد شد. 
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هفتمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و هتلداری در باتومی

ایــراس؛ هفتمین نمایشــگاه بین المللی 
گردشــگری و هتلداری باتومی، چهارم 
ماه مــی در هتــل شــرایتون برگزار 
شــد. در این نمایشــگاه، فعاالن صنعت 
گردشــگری در گرجســتان و همچنین 
ســایر کشــورها، بــرای تبــادل نظر، 

گردهم آمدنــد. به گــزارش ایراس، 
اِکسپو”  نمایشگاه امسال توسط “جئونت 
برگــزار و به گفته مســئوالن مربوطه، 
در طول برگزاری نمایشــگاه، تورهایی 
شرکت های  نمایندگان  آشــنایی  برای 
مسافرتی چینی، ارمنی، ایرانی، اوکراینی، 

لهســتانی، آلمانی و ترک با جاذبه های 
گرجستان، اجرا شد.

از دیگر برنامه های این نمایشــگاه نیز، 
برگــزاری “کنفرانــس توســعه پایدار 
توریسم در کشــورهای حاشیه  صنعت 

دریای سیاه” بود.

روند پیشرفت منطقه آزاد شانگهای 

منطقه آزاد تجاری شانگهای که نخستین 
منطقه تجارت آزاد در خاک اصلی چین 
به شــمار می رود در پایان ماه سپتامبر 
ســال 2013 راه اندازی شــد و اکنون 
به نمونه آزمایشــی در زمینه اصالحات 
اقتصادی چین تبدیل شــده است. شش 
ماه پس از راه انــدازی، این منطقه در 
زمینه هــای نوآوری سیســتم مالی و 
الگوی مدیریت ســرمایه بین المللی به 
دستاوردهای شایسته ای رسیده است. 

به گزارش China daily، در شش ماه 
گذشته، بسیاری از شرکت ها در منطقه 
آزاد تجاری شــانگهای دفاتری تاسیس 
کردند و تا 25 ماه مارس ســال جاری، 
7492 شــرکت از جمله 62۸ شــرکت 
خارجی در این منطقه مستقر شده اند. 
به دنبال افزایش استقرار موسسات در 
ایــن منطقه، هزینه اجــاره دفاتر کاری 
در شــانگهای دو برابر شــده است، با 
این حال بســیاری از شرکت ها همچنان 
درصدد ایجاد دفاتر خود در این منطقه 
هستند. آقای دونگ مدیر شـرکتی در 
اســتان هه نان در مرکز چین با اشاره 

به برنامه شرکت خود برای ایجاد دفتر 
در این منطقه گفت: شرکت ما پیش از 
این در شانگهای معامالت بازرگانی انجام 
می داد، امــا ما می خواهیم با اســتفاده 
از فرصــت ایجاد شــده در شــانگهای 

پیشرفت های بیشتری بدست آوریم. 
منطقه آزاد تجاری شــانگهای با مساحت 
2۸.7۸ کیلومتر مربــع چهار ناحیه معاف 
از مالیــات گائو چیائو، شــهرک معاف از 
مالیات و لجستیکی وای گائو چیائو، منطقه 
بندری یانگ شــان و ناحیه تجارت آزاد 
فرودگاه پودونگ را شامل می شود. گائو 
هوچنگ وزیر بازرگانی چین با اشاره به 
اقتصادی  این منطقه در اصالحات  نقش 
گفــت: منطقه آزاد تجاری شــانگهای در 
زمینه های تغییر وظیفه دولت، اصالحات در 
نظام مدیریت سرمایه خارجی، سیاست 
درهای باز در زمینــه صنعت خدماتی، 
نــوآوری در نظــارت و مدیریــت و 
خدمات، نظام معامله یــوان واحد پول 
چین، تعیین نرخ ارزی بر اساس عرضه 
و تقاضای بازار و اســتفاده برون مرزی 
بدست  ارزشمندی  دستاوردهای  یوان 

آورده است. 
نــوآوری در زمینه مالی یکی از اهداف 
اصلی راه انــدازی منطقه تجارت آزاد 
شانگهای است، بر اساس برنامه تدوین 
شــده، این منطقه بایــد در زمینه های 
معاملــه یــوان، تعیین نــرخ ارزی در 
بازار مالی، اســتفاده برون مرزی یوان 
گام های آزمایشــی بــر دارد. جو نینگ 
استاد انستیتوی مالی وابسته به دانشگاه 
بــاره گفت:  این  ترابری شــانگهای در 
اجــرای ســـیاست های جدیــد مالی با 
چالش هایی روبه رو اســت و باید قدم 
به قدم آنها را پیش برد. وی می افزاید: 
اصالحــات در منطقــه آزاد تجاری کار 
بزرگی است و در زمینه های گوناگونی 
تأثیرگــذار خواهد بود، اگر بیش از حد 
اصالحات را پیش ببریم ممکن است در 
نظام و بازار مالی کشــور تاثیرات منفی 
برجای گذارد، بنابراین باید اصالحات را 

به تدریج پیش برد. 
شــکل گیری الگو و تجربیات قابل تعمیم 
برای مناطق دیگر چیــن یکی از اهداف 
مهــم راه اندازی منطقــه آزاد تجاری 

اســت. طبق گزارش رسیده،  شانگهای 
اســتان های گوانگ دونــگ، جه جیانگ، 
شــان دونگ، فو جیان و شهرهای تیان 
جین و چونگ چینگ برای ایجاد دومین 
منطقه تجــارت آزاد در خــاک اصلی 
انــد. تجربیات  چین درخواســت داده 
به دســت آمده از منطقه آزاد تجاری 
شــانگهای برای ایجاد این نوع نواحی در 
مناطق دیگر چین بسیار ارزشمند است. 
جو نینــگ اقتصاددان دانشــگاه ترابری 
شــانگهای بر این باور است که در 5 تا 

10 سال آینده، راه اندازی مناطق آزاد 
تجــاری در چین یک گرایش درازمدت 
و قطعی اســت، اما با توجــه به عوامل 
موجود، راه اندازی دومین منطقه آزاد 
تجاری در چیــن در مدت کوتاه ممکن 

نیست. وی در این باره گفت: 
به نظر مــن، در آینــده ای نه چندان 
دور، منطقــه آزاد تجــاری شــانگهای 
همچنان یگانه منطقــه آزاد تجاری در 
چین خواهد بود، زیرا شــهر شــانگهای 
در عرصه جهانی شــدن پیشگام بوده و 

مرکــز بین المللی تجارت و ســرمایه- 
گذاری اســت. نکته دوم که باید به آن 
اشــاره کرد این اســت که برای ایجاد 
باید کنترل  منطقه آزاد تجاری نخست 
ریسک آنها را مد نظر قرار داد، بنابراین 
ما باید اول در شانگهای آزمایش کنیم و 
با مزایا و ریسک های آن آشنا شویم، لذا 
با آنکه مناطق آزاد تجاری بیشتری در 
آینده ایجاد می شوند، اما این یک روند 

طوالنی و درازمدت خواهد بود.
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تجارت آزاد، هنگ کنگ را آزادترین اقتصاد جهان کر د مشوق هاي جدید مناطق آزاد تایوان براي جذب شرکت هاي خارجي

مقامات رسمي تایوان اعالم کردند مناطق 
آزاد تجــاري این کشــور شــرکت هاي 
خارجي را که در این منطقه تأسیس شوند 
از پرداخــت20 درصد مالیات بر درآمد 

خالص تجاري معاف مي کنند. 
به گزارش بنا )bena( به نقل از سودي 
گازت، این امر براي آسان سازي تولید 
و پردازش و انبارداري کاالهایي اســت 
کــه آماده فروش در خارج از کشــور 

هستند.
براســاس قوانیني که به تازگي توسط 
وزیر حمــل و نقل و ارتباطــات تایوان 
اعالم شــده اســت، این شــرکت هاي 
خارجي در بخش درآمد خالص تجاري 
خــود از پرداخــت مالیات بــر فروش 
کاالهایي که متجــاوز از 10 درصد کل 
فروش شرکت ها نباشند معاف خواهند 

بود.
در ادامــه این قانون آمده اســت، اگر 
درآمد فروش کاالي این شرکت ها در 
تایوان بیش از 10 درصد شود مشمول 

مالیاتي بالغ بر 20 درصد می شوند.
وزیر دارایي این کشــور اظهار داشت: 
ارائه این معافیت هــاي مالیاتي با هدف 
جذب شــرکت هاي خارجي بیشــتر به 
تایوان بــوده و این فعالیت ها بخشــي 
از تالش ما براي تبدیــل این جزیره به 

مي  محسوب  جهاني  لژیســتیکي  مرکز 
شود.

به گفته برخي منابع آگاه، تاکنون چندین 
شرکت خارجي براي آغاز عملیات لژستیک 
در تایوان ابراز تمایــل کرده اند. آن ها به 
دلیل وجود فرصت هاي تجاري ناشــي از 
تأســیس راه هاي مستقیم بارگیري کاال، 

و  ایــده آل جزیره  موقعیت جغرافیایي 
همچنیــن مالیات ترجیحي که توســط 
دولت ارائه مي شــود جذب این منطقه 

شده اند.
این اقدامــات در ادامــه قوانیني که با 
پایان یافتن ســال 2009 منقضي شدند 
صــورت گرفته اســت. “قانــون صنایع 
در حال پیشــرفت” شــامل نرخ مالیات 
ترجیحي براي شرکت هاي خارجي فعال 

در مناطق آزاد تجاري تایوان مي شد.
بر اســاس برآوردهاي وزارت حمل و 
نقل و ارتباطات تایوان، این معافیت هاي 
جدیــد مالیاتي باعــث افزایش درآمد 
صنایــع مربوط تا ســقف 4/7۸ میلیون 
دالر آمریکا خواهد شــد و بیش از 10 
هزار فرصت شغلي در این کشور ایجاد 

می کند.

به گــزارش گــروه اقتصادی باشــگاه 
خبرنگاران بــه نقل از رویتــرز، “هنگ 
کنــگ”، برای بیســتمین ســال پیاپی به 
عنــوان آزاد ترین اقتصاد جهان معرفی 

شد.
اقتصادی است  بازار آزاد، نظام  اقتصاد 
که در آن تولید و توزیع کاالها و خدمات 
با سازوکارهای آزاد و نه با برنامه های 
دولتی و همچنین با قیمت گذاری آزاد 
مبتنی بر عرضه و تقاضا، انجام می گیرد.

و  تولیدکننــدگان  اقتصــاد،  ایــن  در 
مصرف کننــدگان خود دربــاره آن چه 
که تولید یــا خریداری می کنند، تصمیم 

می گیرند.
هنگ کنگ جزیره ای اســت که از سال 
1۸42 تا 1997 جزو مستعمرات انگلیس 
بــود و حاکمیت آن بــه موجب پیمانی 
بین انگلیس و چین در سال 1997 به این 
کشور بازگشت، رتبه این جزیره امسال 

نسبت به سال گذشته بهتر شده است.
علت بهتر شدن رتبه اقتصاد بازار آزاد 
هنگ کنگ امسال به دلیل اصالحاتی است 
که این جزیره برای مبارزه با فساد مالی 
و اصالحات ســاختاری اقتصادی و مالی 

انجام داده است.
ایــن جزیره کــه بر اســاس پیمان بین 

انگلیس و چین، قرار است تا سال 2047 
از ســطح باالیــی از خودمختــاری در 
امور خــود برخوردار باشــد، این رتبه 
را از یــک طــرف بــه آزادی تجارت و 
سرمایه گذاری و از طرف دیگر، به پایین 

بودن سطح مالیات ها مدیون است.
هنگ کنــگ با توجه بــه موقعیت ویژه 
راهبردی آن، حاکم بودن اصول اقتصاد 
آزاد، بازاریابی قــوی، فروش و پخش 
کارآمــد کاال و خدمــات اکنــون نقش 
بازرگانی  مرکز مالی آســیا و مرکــز 

جهان را ایفا می کند.
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جاذبه جدید آنتالیا برای گردشگران چینی

در راستای تالش ترکیه برای گسترش 
ســبک های مختلــف گردشــگری در 
کشــور و جذب گردشــگران فرهنگی، 
توسعه  برای  و سیاستگزاری ها  تالش ها 
گردشگری فرهنگی آنتالیا سبب جذب 
هزاران گردشــگر دانشــگاهی چین به 
ویرانه های باســتانی آنتالیا شده است. 
این درحالی است که پیش از این آنتالیا 

به عنوان یک مقصد گردشگری  بیشتر 
تفریحی و ساحلی محبوبیت داشت.

برخالف  حریت،  روزنامــه  گزارش  به 
ایرانی،  گردشــگران اروپایی، روسی و 
به  بــدون عالقه  چینــی  گردشــگران 
سواحل، مشــتاق بازدید از ویرانه های 
این گردشگران،  تاریخی ترکیه هستند. 
پس از اســتانبول، به طــور فزاینده ای 
بــرای دیــدار از بقایــای تاریخی روم 
باســتان روانه اســتان جنوبی ترکیه و 
ازمیر می شــوند که عمدتــا با هدایت 
باســتان شناســی و  تورهای فرهنگی، 

تاریخی سازماندهی شده است.
هــزار   195 تعــداد  گذشــته،  ســال 
تورهای  درقالــب  چینی  گردشــگران 
دوازده روزه آنتالیــا کــه بــا هــدف 
شــناخت و دیدار از بقایــای فرهنگی– 
تمدنی موجود در این اســتان به آنتالیا 
سفر کردند. این تورها از شهر باستانی 
“افســوس” آغاز و در شــهر باستانی 

“سلگ” به پایان می رسد.
“یارکین تسلینا” از تورگردان های فعال 
در تورهای ویژه گردشــگران چینی و 
از متخصصان توریســم فرهنگی ترکیه 
برخالف  چینی  »گردشــگران  می گوید: 
اروپاییــان و روس ها و یا گردشــگران 
اســکاندیناوی عالقه چندانی به سواحل 
دریــا و گردشــگری دریــا و آفتــاب 

ندارند. در واقــع 9۸ درصد از تمامی 
گردشــگران چینی که به ترکیه ســفر 
می کنند، عالقه دارند با میراث فرهنگی 

و صنایع دستی ترکیه آشنا شوند.«
وی افزود: »با توجه به عالقه گردشگران 
چینی، مــا مهمانان خود را طی تورهای 
12 روزه از پکــن به اســتانبول آورده 
و ســپس در قالب برنامه های 9 تا 12 
روزه آناتولیا به این منطقه می آوریم. 
در سال های اخیر آنتالیا پس از ازمیر از 
نظر فرهنگی و باستان شناســی بشدت 
مــورد عالقــه و توجه چینی هــا قرار 
این واقعیت کــه آنتالیا  گرفته اســت. 
ســرزمین اصلی بســیاری از شهرهای 
تاریخی اســت، فرصت خوبی برای این 
اســتان و نیز برای گردشــگران چینی 
است. زیرا این گردشگران عالقه دارند 
درباره فرهنگ و تاریخ گذشــته بیشتر 

بیاموزند.«
وی همچنین افزود: »گردشگران چینی 

به شــنیدن وقایع و حوادث تمدن های 
گذشته بشــدت عالقه نشان می دهند. 
تورها گردشــگران  این  اغلــب در  ما 
چینی را به 24 شــهر باســتانی موجود 
در آنتالیا می بریم . ســال گذشته بیش 
از 54 هزار گردشــگر چینــی به اینجا 
آمدند. هدف ما افزایش این تعداد به 
۸0 هزار گردشگر است. آنان به ویژه 

به شــهر “زانتوس” کــه تحت حمایت 
یونســکو و از آثــار ثبت شــده جهانی 

است، عالقه شدیدی دارند.«
دکتر”لی یوان” یک باستان شناس چینی 
نیــز می گوید: »بعــد از ایتالیــا، ترکیه 
دومین کشــوری اســت کــه درمیان 
چینی های عالقمنــد به تاریخ و فرهنگ 
و باستان شناســی مورد توجه اســت و 
گردشگران  برای  آنتالیا  دارد.  جذابیت 
چینی بســیار جذاب و مهم اســت. این 
منطقــه برای مــا همانند یــک موزه 
در فضــای باز اســت . در تورهای 12 
روزه ای که از استانبول شروع می شود 
و در شــهر باســتانی” ســاید” پایــان 
مــی یابد، ما این موزه باز را احســاس 
می کنیم. از این رو آنتالیا درســال های 
آینده مبدل بــه یکی از محبوب ترین و 
معروف ترین سایت های گردشگری این 

کشور خواهد شد.«

دعوت سفیر ایران از سرمایه گذاران آذربایجانی برای سرمایه گذاری در منطقه آزاد ماکو

ســفیر جمهوری اسالمی ایران در باکو 
از سرمایه گذاران جمهوری آذربایجان 
آزاد  منطقه  در  ســرمایه گذاری  برای 

اقتصادی ماکو دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، محســن 
پاک آییــن، ســفیر جمهوری اســالمی 
ایــران در آذربایجان پــس از بازدید 
از منطقــه آزاد اقتصــادی ماکــو، از 
آذربایجان  جمهوری  ســرمایه گذاران 
بــرای ســرمایه گذاری در این منطقه 

دعوت کرد.
پاک آیین موقعیت جغرافیایی مناســب، 
زمین هــای  غنــی،  معــادن  داشــتن 
کشــاورزی مســتعد و قرار گیری در 
مســیر ترانزیتی ایران بــه اروپا را از 
جمله محاســن و مزایای منطقه آزاد 
ماکو برشــمرد و گفــت: منطقه آزاد 
ماکو زمینه و پتانســیل های موجود را 
برای سرمایه گذاری داراست و در این 

راه تعامل ســرمایه گذاران و مسئوالن 
توســعه  منطقــه می توانــد موجــب 

اقتصادی در این بخش شود.
وی همچنیــن در دیــدار بــا حســین 
فــروزان مدیرعامل ســازمان منطقه 
آزاد ماکــو  گفت: تالش می کنیم موانع 
رشــد و توسعه را شناســایی و کاهش 
دهیم تا همکاری ها برای حضور بیش از 
پیش فعاالن اقتصادی آذربایجان غربی 

گسترش یابد.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد ماکو 
نیز در این دیدار عنــوان کرد: منطقه 
آزاد ماکــو مشــتمل بر 3 شهرســتان 
ماکــو، شــوط و پلدشــت بــه عنوان 
بزرگ تریــن منطقه آزاد کشــور، هم 
اکنون آمــاده پذیرش ســرمایه گذار 
داخلی و خارجی در حوزه های مختلف 

به ویژه حوزه صنعتی است.
فــروزان افزود: زیرســاخت های الزم 

بــه خصوص در حــوزه حمــل و نقل 
برای توســعه اقتصادی این منطقه هم 
اکنون در حال آماده ســازی اســت و 
در سال جاری بخشــی از آن ها آماده 

بهره برداری می شود.
وی با اشاره به همجواری منطقه آزاد 
ماکو با کشــور جمهــوری آذربایجان، 
گفــت: منطقه آزاد ماکو از گســترش 
و تعمیــق مناســبات و همکاری هــای 
مختلف با کشــورهای همسایه از جمله 

آذربایجان و ترکیه استقبال می کند.
آزاد  منطقــه  ســازمان  مدیرعامــل 
امیدواری کــرد که روابط  ابراز  ماکو 
جمهــوری  و  آذربایجــان  جمهــوری 
اســالمی ایران به ویژه در منطقه آزاد 
ماکو به ســطحی برســد که بتواند به 
عنــوان یک الگو در منطقه و حتی جهان 

مطرح شود.
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آغاز فعالیت منطقه آزاد ویژه اقتصادی آستارا از تیرماه

مدیرکل هماهنگــی امور مناطق ویژه 
اقتصــادی کشــور، از مناســب بودن 
زیرساختها و آغاز فعالیت منطقه ویژه 
اقتصادی آســتارا از تیرماه سال جاری 

خبر داد.
جعفر  ایســنا،  خبرگزاری  گــزارش  به 
آهنگران در جریــان بازدید یک روزه 
خــود از بندر چنــد منظوره آســتارا 
و زیرســاختهای ایجــاد منطقــه ویژه 
اقتصادی این شهرســتان مرزی، خاطر 
نشــان کرد: طرح ایجــاد منطقه ویژه 
اقتصــادی آســتارا در ســال 13۸۸ به 
رسید  اسالمی  شورای  مجلس  تصویب 
ولی برخالف انتظاراتی که در راســتای 
این منطقه داشــتیم،  توســعه  و  ایجاد 
تاکنون شاهد آغاز فعالیت آن نبودیم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تعدادی 
اقتصادی مصوب شده  از مناطق ویژه 
کشــور تاکنون فعال نشده اند، دستور 
پیگیــری و رفع موانــع فعالیت آنها در 
دولــت تدبیــر و امید صادر شــد که 
منطقــه ویزه اقتصادی آســتارا یکی از 

آن مناطق بود.
مصوب  ویژه  مناطــق  تعداد  آهنگران 

شــده در کشــور را 64 منطقه عنوان 
و اضافه کــرد: از این تعداد 2۸ منطقه 
فعال هستند و در تالش هستیم تا پایان 
ســال جاری بیشتر مناطق مصوب شده 

را راه اندازی کنیم.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود 
بــه موقعیت ممتاز و اســتثنائی منطقه 
ویژه اقتصادی آســتارا اشاره و اظهار 
کرد: با توجه به اینکه ســازمان بنادر و 
دریانوردی به عنــوان یکی از متولیان 
موفق مناطق ویژه کشــور، مسوولیت 
منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان را 
در کنار 5 منطقه ویــژه تحت نظارت 
خود بر عهده گرفته اســت، پیش بینی 
می شــود به زودی شــاهد رشد قابل 

توجه منطقه آزاد ویژه اقتصادی آستارا  
باشیم.

مدیــر کل هماهنگــی امــور مناطــق 
ویژه اقتصــادی کشــور، فاصله مکانی 
3 کیلومتــری منطقه ویــژه اقتصادی 
آســتارا تا مرز زمینی بیــن المللی را 
این شهرستان عنوان  از ویژگیهای  یکی 
کرد و گفت: در حــال حاضر این بندر 
به واســطه دریای خزر با 4 کشور مهم 
اقتصــادی و تجاری  حاشــیه مراودات 

دارد.
پایانــی ســخنان خود  وی در بخــش 
در خصــوص مشــخصات منطقه ویژه 
اقتصادی آســتارا توضیــح داد: منطقه 
اقتصادی آســتارا در دو منطقه  ویژه 
»الــف« و »ب« تعریف شــده اســت و 
محدوده 60 هکتاری بندر چند منظوره 
به عنوان منطقــه »الف« و محوطه 75 
هکتاری روبروی دانشگاه آزاد اسالمی 
پس از رفع مشــکل معارض، به عنوان 
منطقه »ب« معرفی شــده اســت و تا 
پایان تیرماه شــاهد راه اندازی منطقه 

»الف« خواهیم بود.

راه اندازی منطقه آزاد اقتصادی جدید ارمنستان

خبرگزاری اوراترت:
با امضاء قرار داد همکاری 7 شــرکت 
بین المللی تولید کننده طال و جواهرات 
با شرکت “ای جی ای” این شرکتها وارد 
منطقــه آزاد تجــاری تخصصی طال و 

جواهر در ارمنستان شدند.
دیروز طی مراسمی در ایروان قرارداد 
همکاری بین 7 شــرکت از کشــورهای 
آمریکا روسیه الجزایر و اردن و منطقه 

آزاد تجاری ای -جی-آی امضا شد.
با توجه به این که طال سازی و جواهرات 
در ارمنســتان به عنوان شــاخه یکی از 
الویــت اقتصادی شــناخته شــده، راه- 
ایــن منطقــه آزاد تخصصی  انــدازی 
امکان گسترش و استـــفاده شرکتـــها 
از معـــافیت های مالیاتــی و گمرکی را 
ایجـــاد می کند. از محاســن دیگر این 
منطقه ایجاد امکان همکاری گسترده با 

شرکت های بین المللی می باشد.
پیش بینی می شــود فعالیت این منطقه 
آزاد تجاری حداکثر تا سال 2015 آغاز 
شود .و حداقل 1000 شغل جدید ایجاد 
خواهد کــرد. در این منطقــه تا کنون 
حدود 10میلیون دالر ســرمایه گذاری 
شــده و در ماه های آینــده 10میلیون 
دالر دیگـــر برای گســـترش منــطقه 

سرمایه گذاری خواهد شد. 
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برنامه 20 ساله ی حذف خودروها در منطقه آزاد هامبورگ 

روند  هیبریدی  تکنولوژی 
رو به رشدی را پشت سر 
خودروسازان  و  می گذارد 
را  خودروهایی  روزبه روز 
مصرف  که  می کنند  تولید 
ســوخت کمتری دارد. اّما 
شــرایط ایده آل آن است 
کــه از هیــچ خودرویــی 
ایده ای  نشــود؛  اســتفاده 
مســئولین  فکــر  بــه  که 
شــهری در آلمان رسیده 
را  خودروها  می خواهند  و 

کاماًل از خیابان ها کنار بگذارند.
در هامبــورگ برنامه ای تدارک دیده 
شــده تــا خودروهــا از جاده ها حذف 
شوند و این جاده ها تبدیل به مسیرهای 
سرسبزی شــوند که با دوچرخه بتوان 

از آن ها گذر کرد. این مسیرهای سبز 
با اســتفاده از پارک ها و نواحی ســبز 

موجود به هم متصل خواهند شد.
شورای شــهر هامبورگ در ماه فوریه 
سال جاری از اجرای این برنامه در این 
شهر خبر داده است و مطابق آن تا 20 

ســال آینده، خودروها از 
سراسر شــهر جمع آوری 
پایان  در  شــد.  خواهنــد 
ایــن طــرح، حــدود 70 
فضای  به  کیلومترمربــع 
اضافه  هامبــورگ  ســبز 

می شود.
اجــرای ایــن طــرح تنها 
منجر به افزایش فضاهای 
شد،  نخواهد  شهری  سبز 
بلکه این ابتکار عمل محیط 
به  منجر  می تواند  زیستی 
دفع تغییرات آب و هوایی شود. یکی از 
موضوعاتی که ســبب نگرانی مسئوالن 
شــهر هامبــورگ شــده، افزایــش 9 
درجه ای میانگین دمای شــهر در طی 

50 سال گذشته بوده است.

بخشی از شهر باستانی حریره - جزیره زیبای کیش
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