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فرودگاه اختصاصی هندورابی در پایان سال به بهره برداری می رسد

بندرگاه کیش از واسطه گری بنادر امارات، بی نیاز می شود

بانک های خارجی متقاضی حضور در مناطق آزاد ایران هستند

خط کشتیرانی بین عمان و منطقه آزاد قشم راه اندازی می شود

مرداد و شهریور ماه 1393 / شماره  7

سازمان منطقه آزاد کیش /  روابط عمومی و امور بین الملل
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خبرهای داخلی
سخن سردبیر

فرودگاه اختصاصی هندورابی در پایان سال به بهره برداری می رسد 
رایزنی با 5 کشور برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد 

بندرگاه کیش از واسطه گری بنادر امارات، بی نیاز می شود
کشتی کروز اروپایی در سواحل کیش پهلو می گیرد

بهره برداری از دهکده لجستیکی منطقه آزاد ماکو تا دو سال آینده
راه اندازی دانشگاه بین المللی در منطقه آزاد ماکو

دعوت سفیر ایران در آذربایجان از سرمایه گذاران برای فعالیت در ماکو
قصرشیرین منطقه آزاد می شود

جزیره هنگام منطقه ویژه اقتصادی شد
مناطق آزاد ارس و ماکو از طریق نخجوان به راه آهن قاره اروپا وصل می شوند

منطقه آزاد تجاری به صورت مشترک در بانه و مریوان ایجاد می شود
اوکراین مناطق تجارت آزاد با کانادا و ازبکستان ایجاد می کند

خط کشتیرانی بین عمان و منطقه آزاد قشم راه اندازی می شود
ایجاد منطقه تجاری آزاد مشترک آذربایجان غربی و اقلیم کردستان عراق

خبرهای خارجی
حضور شرکت های ژاپنی در منطقه آزاد تجاری فرودگاه دبی افزایش می یابد

رئیس اتاق بازرگانی اتریش خواستار ایجاد منطقه آزاد تجاری با روسیه شد
ژاپنی ها خواستار مشارکت در پروژه های نفت و گاز مناطق آزاد شدند

منطقه آزاد ارس و استان سیونیك ارمنستان تفاهم نامه همکاری امضا کردند
معرفی مناطق آزاد: استان البوآن

منطقه آزاد تجاری در تاش قرغان چین تأسیس شد
بانك های خارجی متقاضی حضور در مناطق آزاد ایران هستند

بازرگانان و سرمایه گذاران کویتی در راه اروند
ساخت شهرک صنعتی چینی ها در منطقه آزاد اروند 
آغاز مبادالت بین المللی طال در منطقه آزاد شانگهای
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سـخن سـردبیر

ماهیت ذاتي مناطق آزاد، رونق اقتصادی کشـورهاي جهان اسـت که با اسـتفاده از تسـهیل قوانین 
صادرات، افزایش تجارت خارجی و برقراری دیپلماسـی سازنده و دوستانه با سایر نقاط دنیا محقق 
خواهد شـد. در این میان بهره گرفتن از ظرفیت صادرات غیر نفتي، راه میان بري براي دستیابي به 
بازارهـاي بین المللي و فراگیري دامنه توسـعه بـه ویژه در بعد اقتصادي اسـت. صادرات غیرنفتی 
برای اقتصادهای نفتی مانند ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ایجاد تنوع در اقالم صادراتي 
و رهایی از اقتصاد تک محصولی را به دنبال خواهد داشـت. ازآنجا که عملکرد ویژه مناطق آزاد در 
این حوزه بسـیار قابل تأمل اسـت امروزه در سراسـر جهان دولت ها سـعی می کنند با راه کارهای 
تسـهیل کننده صادرات و جذب سـرمایه های خارجـی از طریق این مناطق، زمینه های منـاسـب را 
برای سـرمایه گذاری و توسـعه صادرات، اشـتغال و کسـب درآمدهای ارزی فراهم کنند. این مّهم 
را نیـز بایـد در نظر داشـت که مناطق آزاد عالوه بر تسـریع روند جذب سـرمایه های خارجی، در 
انتقال تکنولوژی و مدیریت،  ایجاد بازارهای گسترده تر، جهت صادرات کشور و برقراری ارتباطات 
بیشـتر با صنایع داخلی نقش مهمي دارند. خوشـبختانه مناطق آزاد کشور عزیزمان در ماه هاي اخیر با 
گسـترده ترکردن دامنه فعالیت خود در زمینه های مختلف و فراهم کردن زیرساخت هاي گردشگري 
حالل، گردشـگري سالمت، ورزشي و علمی حرکت در مسـیر توسعه اقتصادي کشور و دستیابي به 

اهداف ایجاد مناطق آزاد را سرعت بخشیده اند. 
                                                                                                                              مریم نیاکان
                                                                                                          امور بین الملل
                                                                                                       سازمان منطقه آزاد کیش

جناب آاقی مهندس رتکان
 مشاور محترم رئیس جمهورو دبير شورايعالي مناطق آزاداد

رض مي نماییم. گان و آشنایان تسلیت ع ردگذشت پدر زبرگواراتن را هب جنابعالي ، خانواده محترم و تمامي بست
نید. از آستان کبریائي حضرت احدیت ربای آن مرحوم مغفور رحمت  ن پدر گرامیتان بدا باشد که ما را همدرد ضايعه فقدا

زت مسألت مي نماییم. وبخشایش و ربای شما و تمامي بازماندگان صبر و شکیبایي و طول عمر با ع
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فرودگاه اختصاصی هندورابی در پایان سال به بهره  برداری می رسد

مع��اون س��رمایه گذاری ش��ورای عالی 
ب��ا  رایزن��ي  از  تج��اری  آزاد  مناط��ق 
س��رمایه گذاران 5 کش��ور خارجي براي 
س��رمایه گذاری در مناطق آزادکش��ور 

خبر داد.
به گزارش ف��ارس، محمد معزالدین با 

اش��اره به مزیت ه��ای ف��راوان مناطق 
آزاد در ح��وزه س��رمایه گذاری گفت: 
در چند ماه گذش��ته با س��رمایه گذاران 
ژاپنی، اتریش��ی، ایتالیایی، آلمانی و چینی 
برای جذب سرمایه گذاری رایزنی شده 

است.              
وی اف��زود: از آنجای��ی ک��ه ت��ردد در 
مناطق آزاد به واس��طه نیاز نداشتن به 
روادید آس��ان تر اس��ت، می توان برای 
معرف��ی فرصت ه��ای س��رمایه  گذاری، 
نمایش��گاه های کلی��دی برگ��زار کرد تا 
بخش خصوصی هم متناس��ب با فعالیت 
خ��ود در این گونه نمایش��گاه ها با طرف 

خارجی وارد مذاکره شود.
ب��ه گفته محمد معزالدی��ن معافیت 20 
س��اله از پرداخت مالیات، امکان تاسیس 
ش��رکت با س��هام 100 درص��د خارجی، 
ب��دون  صنعت��ی  ماش��ین آالت  ورود 
پرداخت عوارض گمرکی، نیاز نداش��تن 
به روادید ب��رای ورود به مناطق آزاد، 
خدم��ات پول��ی و مال��ی دیگ��ر مزایای 
س��رمایه گذاری در مناطق آزاد کشور 

است.
تاکی��د کرد:  مع��اون س��رمایه گ��ذاری 
کمیس��یون ارزش اف��زوده در مناط��ق 
آزاد محص��والت تولی��د ش��ده در این 
مناطق را بررس��ی و نس��بت ب��ه میزان 
ارزش اف��زوده ایجادش��ده ب��رای آنها 

معافیت گمرکی اعالم می کند.
معزالدی��ن در خص��وص ل��زوم معرفی 
فرص��ت های س��رمایه گ��ذاری مناطق 
آزاد کش��ور در عرصه بین الملی گفت: 

نمایش��گاه بین المللی بورس، بانك، بیمه 
و سرمایه و شش��مین نمایشگاه معرفی 
فرصت های س��رمایه گذاری کشور 29 
مهر تا 2 آب��ان در جزیره کیش برگزار 
می ش��ود که فرصت خوبی برای جذب 
سرمایه خارجی و رونق اقتصادی است.

رایزنی با 5 کشور برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد 

مهندس مونس��ان، مدیرعامل س��ازمان 
مناطق آزاد کیش از جانمایی و تهیه طرح 
ف��رودگاه اختصاصی جزی��ره هندورابی 
خبر داد و گف��ت: طبق برنامه ریزی های 
ص��ورت گرفته این ف��رودگاه در انتهای 

سال به بهره برداری می رسد. 
به گزارش ایلنا، مونسان با تاکید بر اینکه 
جانمای��ی و ط��رح ف��رودگاه اختصاصی 
جزیره هندورابی متناس��ب با چشم انداز 
توس��عه ای��ن جزی��ره و برمبن��ای طرح 
جامع ص��ورت گرفته اس��ت، ادام�ه داد: 
ب��ا توجه به تهی��ه وآماده س��ازی طرح 
ای��ن ف��رودگاه توس��ط مش��اور ط��رح 
جام��ع هندوراب��ی و با همکاری مش��اور 
فرودگاه��ی ایمن راه، عملی��ات اجرایی 
ف��رودگاه جزیره هندوراب��ی به زودی 

آغاز می شود.
مهندس مونسان با اشاره به اینکه رئیس 
جمه��ور در س��فر ن��وروزی ب��ه کیش 
س��رعت طرح های عمران��ی درجزیره 

را بس��یار مطلوب ارزیاب��ی کرد، افزود: 
ب��ا توجه به درخواس��ت ریی��س جمهور 
در  هندوراب��ی  توس��عه  خص��وص  در 
کوتاه تری��ن زمان ممکن، تالش می کنیم 
ف��رودگاه هندورابی در انتهای س��ال به 

بهره برداری برسد.
به گفته مدیرعامل سازمان مناطق آزاد 
کیش هدف از احداث این فرودگاه ایجاد 
تس��هیالت الزم برای تردد گردشگران و 

سرمایه گذاران به آنجاست.
مهندس مونس��ان با بیان اینک��ه با توجه به 
وسعت جزیره هندورابی و ارزش فوق العاده 
زمین، فرودگاه هندورابی در فضای محدود 
ساخته خواهد شد، گفت: باند 1800 متری 
و ساختمان های اداری از جمله بخش های 

این فرودگاه است.

او با اشاره به اینکه طراحی برای تاسیس 
بندرگاه پشتیبانی و مسافری هندورابی 
نیز آغاز شده است، ادامه داد: همزمانی 
تهی��ه طرح فرودگاه و بندرگاه با هدف 
س��رعت بخش��یدن ب��ه رون��د توس��عه 
هندوراب��ی در دس��تورکار طراح��ان و 
مشاوران توسعه هندورابی قرار گرفته 
اس���ت تا ام�کان سفر س���رمایه گذاران 
و گردش��گران در شرایط جوی مختلف 

میسر شود.
ب��ه گفت��ه مدیرعام��ل س��ازمان مناطق 
آزاد کیش تمامی فعالی�ت های ع�مرانی 
و ط��رح ه��ای گردش��گری در جزی��ره 

هندوراب��ی ب��ا توجه وی��ژه به حفظ 
محیط زیست انجام می شود.
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کشتی کروز اروپایی در سواحل کیش پهلو می گیردبندرگاه کیش از واسطه گری بنادر امارات، بی نیاز می شود

با تکمیل  الیروبی بندرگاه 12 هزار تنی 
در جزی��ره کی��ش، ب��ه زودی کیش  از 
واس��طه گری بنادر  امارات  برای ورود 

کاالهای اساسی، بی نیاز می شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
س��ازمان منطقه آزاد کیش، علی اصغر 
مونس��ان مدیر عام��ل این س��ازمان با 
اعالم این خبر گفت: پس از پایان مراحل 
الیروبی بندرگاه ظرفیت پیش��ین تخلیه 
بار در این بندرگاه 3 برابر خواهد ش��د 
و از 2 میلیون تن در س��ال به 6 میلیون 

تن افزایش می یابد.

مدیرعامل س��ازمان منطق��ه آزاد کیش 
با اش��اره به ارز آوری چشمگیر این طرح 
برای کشور گفت: تا کنون فقط کشتی هایی 
می توانستند در بندرگاه کیش پهلو بگیرند 
که بار کانتینر نداشتند وکشتی های حامل 
بارهای کانتینری )کاپوتاژی( برای تخلیه در 
امارات یا سایر بندرگاه های بزرگ کشور 
پهل��و م��ی گرفتند ام��ا با طرح توس��عه 
بندرگاه، تا س��ه م��اه آینده م��ی توانیم 
ش��اهد ورود مس��تقیم  ان��واع باره��ای 

کانتینری به کیش باشیم.
مهن��دس مونس��ان با اش��اره ب��ه اجرای 

چندین طرح توس��عه ای در کیش افزود: 
ب��رای تردد تریلی ه��ا و کانتینرها، عرض 
موج شکن بندر ش��رقی را از هشت متر 
به 18 و در نقاطی به 24 متر رسانده ایم.
ب��ه گفت��ه مدیر عام��ل س��ازمان منطقه 
آزاد کی��ش، حج��م بارگی��ری کاپوت��اژی 
برای مقصد کیش س��االنه دو میلیون تن 
برآورد می شود که یك میلیون و ششصد 
هزار تن آن  مصالح س��اختمانی اس��ت  و 
با بهره برداری از بن��درگاه 12 هزار تنی 
ای��ن بارگیری ه��ا به ص��ورت مطلوب و 
استاندارد در جزیره کیش انجام می شود.

وس��رمایه گ��ذاری  اقتص��ادی  مع��اون 
س��ازمان منطقه آزاد کیش از برقراری  
تور دریای��ی خلیج فارس و کش��ورهای 

اطراف با کشتی کروز خبرداد.
به گ��زارش رواب��ط عم�وم��ی و امور 
بین الملل س��ازمان منطق��ه آزاد کیش، 
عل��ی جیرفت��ی با اش���اره ب��ه حضور و 
کش��ورهای  تورگردانان  عل�اقه من��دی 
خارجی به برقراری تورهای گردشگری 
بین جزیره کیش و کش��ورهای اروپایی 

افزود: براساس توافقات به ع�مل آمده 
در زم�ین��ه برق��راری ت�ورهای دریایی 
بین المللی، درمرحله نخست اجرای این 
طرح، کش��تی ک��روز اروپایی با ظرفیت 
ه��زار و پانصد نفر ت��ا دو ماه آینده در 
مس��یردریایی بی��ن کیش و کش��ورهای 

حوزه خلیج فارس تردد می کند.
مع��اون اقتص��ادی و س��رمایه گ��ذاری 
گف��ت:  کی��ش  آزاد  منطق��ه  س��ازمان 
درمرحله اول این طرح، کشتی کروز در 

یك سفر پنج روزه مسیر دریایی جزیره 
کیش به مقصد کش��ورهای کویت، قطر 

و امارات را می پیماید.
همچنی��ن درمرحل��ه دوم ای��ن کش��تی 
درمس��یردریایی آس��یای جنوب شرقی 

مسافران را جا به جا  می کند.
جیرفتی درپایان افزود: این کش��تی پس 
از تایید کارشناس��ان از کش��ور یونان به 

خلیج فارس منتقل می شود.

کشتی کروز اروپایی در سواحل کیش پهلو می گیردبندرگاه کیش از واسطه گری بنادر امارات، بی نیاز می شود
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مدی��ر عام��ل منطق��ه آزاد تج��اری 
صنعتی ماک��و گفت: با ه��دف ایجاد و 
راه اندازی بندر خشك در این منطقه 
س��اخت بزرگترین دهکده لجس��تیکی 
و  تج��اری  آزاد  منطق��ه  در  کش��ور 

صنعتی ماکو عملیاتی شد.
به گ��زارش س��ایت س��ازمان منطقه 
آزاد ماکو، مهندس »حس��ین فروزان 
« اظهار داش��ت: این دهکده در زمینی 
به مس��احت 100 هکتار و با مشارکت 
بخش خصوصی و منطقه آزاد س��اخته 

می ش��ود. وی با بیان اینکه این دهکده 
ش��امل بخ��ش ه��ای اداری و انبارهای 
مختلف است، افزود: دهکده لجستیکی 
منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو در 

مدت دو سال ساخته خواهد شد.
مدی��ر عام��ل منطق��ه آزاد تج��اری 
صنعت��ی ماک��و اف��زود: ای��ن دهک��ده 
برای مدیری��ت فعالیت ه��ای مربوط 
ب��ه انتق��ال کاال س��اخته می ش��ود و به 
عنوان یکی از زیرس��اخت های منطقه 
م��ی توان��د نیازه��ای خدمات��ی را نیز 

برای فعالیت های حم��ل و نقلی تامین 
کن��د. فروزان در ادام��ه ارائه خدمات 
گمرک��ی، امکان��ات مختل��ف ارتباط��ی 
و الکترونیک��ی، ام��کان ت��ردد و رف��ت 
و آم��د اتوبوس��ی در داخ��ل دهکده، 
محوطه ه��ای پارک، تخلیه و بارگیری، 
رس��توران، ام��کان س��وخت گی��ری و 
پمپ بنزین و گازوئی��ل و کارواش را 
از جمله خدم��ات مختلف این دهکده 

عنوان کرد.

راه اندازی دانشگاه بین المللی در منطقه آزاد ماکو بهره برداری از دهکده لجستیکی منطقه آزاد ماکو تا دو سال آیندهبهره برداری از دهکده لجستیکی منطقه آزاد ماکو تا دو سال آینده

دانشگاه ارومیه برای راه اندازی و ایجاد 
دانش��گاه بی��ن الملل��ی در منطق��ه آزاد 
تج��اری و صنعت��ی ماکو اع��الم آمادگی 

کرد. 
به گزارش ) ایس��نا( منطق��ه آذربایجان 
غربی، در جلس��ه امکان س��نجی ایجاد و 
راه اندازی دانشگاه بین المللی در منطقه 
آزاد تجاری و صنعتی ماکو که با حضور 
مس��ئوالن دانش��گاه ارومی��ه و مدیران 
منطق��ه آزاد در مح��ل ای��ن س��ازمان 
ترتی��ب یافت، دکت��ر حب نق��ی رئیس 
دانش��گاه ارومیه گفت: این دانش��گاه در 
نظ��ر دارد ت��ا با همکاری کش��ور ترکیه 
در منطقه آزاد تج��اری و صنعتی ماکو 

دانش��گاه بین المللی راه اندازی 
کند. 

برنام��ه  طب��ق  گف��ت:  وی 
ریزی های به عم��ل آمده در 
این دانش��گاه رشته های مرتبط 

ب���ا م��نطق��ه آزاد ایج����اد ش���ده ت�ا 
ف����ارغ التحصیالن بتوانند بع��د از پایان 
تحصی��ل در ای��ن منطقه مش��غول بکار 

شوند. 
ح��ب نق��ی ب��ا اع��الم اینک��ه در صورت 
موافق��ت منطقه آزادتج��اری و صنعتی 
ماکو تمامی طرح های توجیهی تاس��یس 
دانش��گاه به وزارت علوم ارسال خواهد 
ش��د، اف��زود: ای��ن دانش��گاه بزرگترین 
دانش��گاه بی��ن المللی کش��ور در منطقه 
آزاد تجاری ماکو بوده که کش��ورهای 
خارج��ی از جمله ترکیه تمایل زیاد برای 

همکاری و ایجاد آن دارد. 
رئیس دانشگاه ارومیه تصریح کرد: اگر 

این دانشگاه بصورت شهرک دانشگاهی 
ساخته شود جذب دانشجو از کشورهای 
اروپای��ی هم امکان پذیر ب��وده و تالش 
می کنیم بع��د از موافقت ب��ا اجرای این 
ط��رح در ع��رض دو س��ال فعالیت این 
دانش��گاه آغاز ش��ود. راه اندازی مرکز 
آم��وزش تخصص��ی و ف��وق تخصصی 
کوتاه مدت از دیگ��ر زمینه های فعالیت 

این دانشگاه خواهد بود. 
حسین فروزان مدیر عامل منطقه آزاد 
تجاری و صنعتی ماکو با بیان اینکه منطقه 
آزاد ماک��و با 250 ه��زار نفر جمعیت با 
سه کشور خارجی هم مرز است، افزود:
ای��ن منطق��ه بزرگتری��ن منطق��ه آزاد 
تجاری و صنعتی کش��ور بوده 
نیروه��ای  تربی��ت  ب��رای  و 
متخص��ص خود به دانش��گاهی 
بزرگ و مجهز و پیشرفته نیاز 

دارد. 
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از  جمه��وری  ریی��س  اول  مع��اون 
تصمیم دولت برای تبدیل شهرس��تان 

قصرشیرین به منطقه آزاد خبر داد. 
به گزارش تس��نیم، اس��حاق جهانگیری 
گفت: تبدیل شهرستان قصرشیرین به 
منطقه آزاد یکی از برنامه های دولت 
تدبیر و امید است که به دنبال عملیاتی 

شدن آن هستیم.
وی اف��زود: ت��الش می کنی��م تا هرچه 
ش��دن  تبدی��ل  کاره��ای  س��ریعتر 
شهرس��تان مهم و مرزی قصرشیرین 
به منطقه آزاد انجام ش��ود چرا که این 
شهرستان از موقعیتی راهبردی و مهم 

برخوردار است.
معاون اول رییس جمهوری گفت  یکی 
از سیاس��ت ه��ای اصل��ی دول��ت ایجاد 
روابط اقتص��ادی پایدار با کش��ورهای 
همس��ایه از جمله عراق است زیرا این 
کار در بهب��ود فض��ای کس��ب و کار و 
همچنین رون��ق فضای اقتصادی جامعه 

اثرگذار خواهد بود.
جهانگیری افزود: مرز پرویزخان نقش 
مهمی در توس��عه مناس��بات اقتصادی 
جمهوری اسالمی با عراق دارد و حجم 
باالی��ی از ص��ادرات غیرنفت��ی ب��ه این 

کشور را به خود اختصاص داده است.

قصرشیرین منطقه آزاد می شود 

س��فیر ای��ران در آذربایج��ان پ��س از 
بازدی��د از منطق��ه آزاد اقتصادی ماکو، 
از سرمایه گذاران جمهوری آذربایجان 
ب��رای س��رمایه گذاری در ای��ن منطقه 

دعوت کرد. 
ب��ه گزارش)ایس��نا(، محس��ن پاک آیین 
موقعی��ت جغرافیایی مناس��ب، داش��تن 
غن��ی، زمین ه��ای کش��اورزی  مع��ادن 
مستعد و قرارگیری در مسیر ترانزیتی 
ای��ران ب��ه اروپ��ا را از جمله محاس��ن و 
مزای��ای منطقه آزاد ماکو برش��مرد و 
گفت: منطقه ی آزاد ماکو پتانس��یل های 
ج��ذب س��رمایه گذاری را داراس��ت و 
تعامل سرمایه گذاران و مسئوالن منطقه 
می توان��د موجب توس��عه اقتصادی این 

بخش شود. 
او هم چنین در دیدار با حسین فروزان، 

مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد ماکو 
گف��ت ت��الش می کنی��م موانع رش��د و 
توس��عه را شناس��ایی ک��رده و کاه��ش 
دهیم تا همکاری ها برای حضور بیش از 
پیش فع��االن اقتصادی آذربایجان غربی 

گسترش یابد. 
حس��ین ف��روزان، مدیرعامل س��ازمان 
منطق��ه آزاد ماک��و نیز در ای��ن دیدار 
گف��ت: منطق��ه آزاد ماکو مش��تمل بر 
3 شهرس��تان ماکو، ش��وط و پلدش��ت 
ب��ه عن��وان بزرگ تری��ن منطق��ه آزاد 
کش��ور، ه��م اکن��ون آم��اده پذی��رش 
س��رمایه گذاران داخل��ی و خارج��ی در 
حوزه های مختلف به ویژه حوزه صنعتی 

است. 
ف��روزان اف��زود: زیرس��اخت های الزم 
به خص��وص در حوزه حمل و نقلی برای 

توس��عه اقتص��ادی ای��ن منطقه در حال 
آماده  س��ازی است و امس��ال بخشی از 
بهره ب��رداری می شود.  آم��اده  آ ن ها 
وی با اش��اره به هم جواری منطقه آزاد 
ماکو با کش��ور جمه��وری آذربایجان، 
گفت: منطقه آزاد م��اکو از گس��ترش 
همکاری ه��ای  و  مناس��بات  تعمی��ق  و 
مخ���تلف با کش��ورهای هم��س��ایه از 
ج���مله آذربایجان و ترکیه اس����تقبال 

می کند. 
آزاد  منطق��ه  س����ازمان  مدیرعام��ل 
ماک��و ابراز امی��دواری ک��رد روابط و 
مراودات می��ان جمهوری آذربای��جان 
و جم��هوری اسالمی ایران به ویژه در 
من��طقه آزاد ماکو به سطح��ی برسد 
که بتواند به عن��وان یك الگو در منطقه 

و حتی جهان مطرح ش��ود. 

دعوت سفیر ایران در آذربایجان از سرمایه گذاران برای فعالیت در ماکو
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با س��اخت خ��ط ریلی جدی��دی ازقارص 
ترکیه تا نخجوان در آذربایجان، مناطق 
آزاد ارس و ماک��و به راه اهن قاره اروپا 

متصل مي شوند.
عارف عس��گراف رییس شرکت خطوط 
ریل��ی جمه��وری آذربایج��ان، اهمی��ت 
راهبردی این طرح را مورد تاکید قرار 
داد و یادآورش��د ک��ه ط��رح خط ریلی 
قارص � قمری � نخجوان در حکم ایجاد 
خط ریلی مس��تقیم بین نخجوان و باکو 

است. 
به گفت��ه وی، ط��رح احداث خ��ط ریلی 

قارص � نخجوان در دستور کار شرکت 
راه آه��ن جمه��وری آذربایج��ان ق��رار 
گرفته و در همین رابطه نیز کمیس��یون 
وی��ژه ای با ش��رکت نماین��دگان وزارت 
حمل و نقل جمهوری آذربایجان تشکیل 

شده است. 
رییس ش��رکت س��هامی خ��اص  خطوط 
ریل��ی آذربایجان در توضیح بیش��تر در 
م��ورد این ط��رح گفت که س��اخت خط 
ریلی جدیدی به ط��ول 230 کیلومتر از 
ش��هر قارص ترکیه تا مرز این کش��ور با 
آذربایجان در نظر گرفته می شود و در 

بخش مربوط ب��ه این طرح در نخجوان 
نی��ز باید یك خط ریلی ب��ه طول تقریبی 
10 کیلومتر ساخته  شود که با اجرای آن 
ضمن نوس��ازی خطوط ریل��ی نخجوان، 
امکان اتصال خط ریلی موجود به بخش 

صدرک نیز فراهم خواهد شد. 
موافقتنام��ه س��اخت و راه ان��دازی خط 
ریل��ی باکو � تفلی��س � قارص در س��ال 
2007 میالدی بین س��ه کشور جمهوری 
آذربایجان، گرجس��تان و ترکیه به امضا 
رسید و پیش بینی می شود این طرح در 

سال 2015 به بهره برداری برسد.

مناطق آزاد ارس و ماکو از طریق نخجوان به راه آهن قاره اروپا متصل می شوندبهره برداری از دهکده لجستیکی منطقه آزاد ماکو تا دو سال آینده

مصوبه الحاق جزیره هنگام به محدوده 
ویژه اقتصادی قش��م یکم تیر امس��ال به 
تایید رئیس جمهوری رسید و در سوم 
تیر از سوی معاون اول رئیس جمهوری 

ابالغ شد.
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، 
وزی��ران عضو ش��ورای عال����ی مناطق 

وی��ژه  و  صنعت����ی   - تج��اری  آزاد 
اقتص��ادی در جلس��ه نهم دی ماه س��ال 
1392 به پیش��نهاد دبیرخانه ش����ورای 
عال��ی مناط��ق آزاد تج��اری - صنعتی و 
وی��ژه اق��تصادی و به اس��تناد تبصره 1 
م����اده 1 قانون تش��کیل واداره مناطق 
ویژه اقتصادی جمهوری اس��المی ایران 

مصوب 1384 با الحاق جزیره هنگام به 
محدوده منطقه ویژه اقتص��ادی قشم 

موافقت کردند.
رئی���س  تایی����د  ب��ا  مص���وب��ه  ای��ن 
جمه��وری در تاری��خ اول تیر امس��ال از 
س����وی معاون اول رئی��س جمه��وری 

در سوم تیر امسال ابالغ ش��ده است.

جزیره هنگام منطقه ویژه اقتصادی شد 
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رییس ش��ورای عالی مناطق آزاد کشور 
و مشاور ارشد رییس جمهوری، از ایجاد 
ی��ك منطق��ه آزاد تجاری مش��ترک در 
شهرس��ت��ان های مرزی بانه و مریوان 

در استان کردستان خبر داد.
به گ��زارش خبرنگار ایرن��ا، اکبر ترکان 
در نشس��ت ب��ا کارآفرین��ان و فع��االن 
اقتصادی اس��تان کردستان در س��نندج 
گف��ت: برای ایجاد منطق��ه آزاد تجاری 
در اس��ت��ان کردس����تان دو شهرستان 
م��رزی بان��ه و مری��وان که ه��ر کدام 
ظرفی��ت ه��ا و پتانس���یل ه��ای خاص��ی 
داش��تند مورد بررسی قرار گرف��ت و 
در نهایت ب��ه این نتی��جه رس��یدیم به 

صورت مش��ترک همانند من��طقه آزاد 
ت�ج��اری ارس، در هر دو شه��رس��تان 
بانه و مریوان منطقه آزاد تجاری ایجاد 

کنیم.
وی با اش��اره به اینکه ای��ن منطقه آزاد 
تجاری دارای یك مدیریت واحد اس��ت 
ام��ا در دو موق�عی��ت جغرافیایی ایجاد 
می شود، گفت: صنعتی شدن کردستان 
با ایج��اد این م��نطقه آزاد تجاری آغاز 

می شود.
ترکان با اشاره به اینکه صنعت در استان 
کردستان ضعیف اس��ت، افزود: باید به 
فکر ص��ادرات و ترانزیت کاال  از طریق 
مرزهای اقتصادی اس��تان کردستان به 

کردس��تان عراق باش��یم تا استان بیشتر 
رونق بگیرد.

وی ب��ا اش������اره ب��ه اینک�����ه اقلی��م 
کردس��تان عراق مزیت بس����یار خوبی 
برای استان کردس��تان در جهت خروج 
از رک��ود تورمی اس��ت، خاطرنش����ان 
کرد: فعالیت بازار کردس��تان عراق که 
بازار جدیدی اس��ت به دلیل نبود تورم 

در این بازار سود آور است.
وی تاکی�د کرد: س��نن��دج مرکز استان 
کردست�ان می تواند به قط��ب تولید و 
پایگ����اه لجس����تیکی برای کردس��تان 

عراق تبدیل شود.

پ��اول چریمیتا وزی��ر توس��عه اقتصادی 
اوکراین اعالم کرد اوکراین در یك سال 
آین��ده مناط��ق آزاد تجاری ب��ا کانادا و 

ازبکستان ایجاد می کند.
وی گف��ت: »م��ا ب��ا کش��ورهای مختلف 
در م��ورد ایج��اد مناط��ق آزاد مذاکره 
کردیم. در این میان به ویژه یك کشور 
از آمری��کای ش��مالی و ی��ك کش��ور از 

آسیای مرکزی مطرح است.«

ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری ریانووس��تی 
از مس��کو، وی تصری��ح ک��رد مقام��ات 
ازبکس��تان مذاکراتی با هیئت های کانادا 
و ازبکس��تان انجام داده اند. به گفته این 
منب��ع اوکراین ت��الش می کن��د به دلیل 
کاه��ش تج��ارت ب��ا روس��یه، مب��ادالت 

تجاری خود را متنوع کند.
کیف بیست و هفتم ژوئن توافق نامه ای 
ب��ا اتحادیه اروپا امض��اء کرد که در آن 

ایج��اد منطق��ه تج��ارت آزاد پیش بینی 
شده است. بروکس��ل ماه ژوئیه اذعان 
ک��رد تحقق ای��ن توافق خطرات��ی برای 
روابط اقتصادی روسیه و اوکراین دارد. 
دول��ت پترو پورش نک��و رییس جمهور 
اوکرای��ن امی��دوار اس��ت پارلم��ان این 
کش��ور توافق را با اتحادی��ه اروپا تا ماه 

سپتامبر تصویب کند.

اوکراین مناطق آزاد تجاری با کانادا و ازبکستان ایجاد می کند منطقه آزاد تجاری  مشترک در بانه و مریوان ایجاد می شود
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خط کشتیرانی بین عمان و منطقه آزاد قشم راه اندازی می شود

خط کش��تیرانی بین عمان و منطقه آزاد 
قشم راه اندازی می شود. 

ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری مه��ر: رئیس 
نمایندگی وزارت امور خارجه اس��تان از 
فراهم شدن شرایط حمل و نقل دریایی 
بین کش��ور عمان و منطقه آزاد قشم با 

ایجاد خط کشتیرانی خبر داد.
س��عید ش��عبان با بیان این مطلب گفت: 
راه ان��دازی خ��ط کش��تیرانی بین عمان 
و قش��م به عن��وان یکی از اه��داف مهم 

سازمان منطقه آزاد در دستور کار این 
نمایندگی قرار گرفته است.

وی اف��زود: پس از هماهنگی مس��ئوالن 
س��ازمان منطقه آزاد قش��م و ش��رکت 
عمانی، خط کشتیرانی بین بندر خصب و 
جزیره قش��م به صورت دو بار در هفته 

راه اندازی خواهد شد.
ش��عبان با اش��اره به اهمیت راه اندازی 
این خط بین بندر خصب و قشم، تصریح 
کرد: فع��ال ش��دن این خط کش��تیرانی 

نقش مهم��ی در کاهش قاچ��اق کاال در 
این منطقه خواهد داشت.

وی با اش��اره ب��ه نگاه ویژه سرپرس��ت 
س��ازمان منطقه آزاد قشم برای تقویت 
فعالی��ت های اقتص��ادی قانون��ی در این 
منطقه اظهار امیدواری کرد در آینده ای 
نزدیك قرارداد ایجاد این خط کشتیرانی 
بین کش��ور عمان و سازمان منطقه آزاد 

قشم منعقد گردد. 

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در 
مجلس ش��ورای اسالمی از ایجاد منطقه 
آزاد تجاری مشترک استان آذربایجان 
غرب��ی و اقلیم کردس��تان عراق در یك 

سال آینده خبر داد.
“رس��ول خض��ری” در گف��ت و گ��و ب��ا 
خبرنگار کرد پرس گفت: برای  افزایش 
مبادالتی تجاری استان آذربایجان غربی 
با اقلیم کردس��تان عراق ک��ه از اهداف 
س��فر اخیر اس��تاندار آذربایجان غربی 
ب��ه ای��ن اقلیم نیز ب��وده، منطق��ه آزاد 
تجاری مش��ترک بین این استان و اقلیم 

کردستان عراق ایجاد می شود.
اف��زود: می��زان مبادالت  وی 

بین ای��ران ب��ا اقلیم 
ع��راق  کردس��تان 

س��االنه به 12 میلیارد دالر می رسد که 
ب��رای افزایش این حجم مب��ادالت و دو 
براب��ر کردن آن نیاز ب��ه ایجاد تغییرات 
و تس��هیالتی در ش��هرهای مرزی چون 
پیرانشهر وسردشت است و این دوشهر 
بیشترین پتانس��یل را برای ایجاد منطقه 

آزاد تجاری دارند.
خض��ری از  انج��ام توافق ه��ای اولیه با 
طرف مقابل در اقلیم کردستان عراق و  
آماده ش��دن طرح توجیهی این منطقه 
آزاد تجاری در اس��تانداری آذربایجان 

غربی خبرداد و اظهار داشت:

 این طرح در اختیار شورای عالی مناطق 
آزاد کش��ور  ق��رار می گی��رد و پس از 
تصوی��ب هیئت دولت ب��ه عنوان الیحه 
در مجلس ش��ورای اس��المی مطرح و 
بررسی می شود که این روند یك سال 

طول می کشد.
وی خاطر نش��ان کرد: این منطقه آزاد 
تج��اری، ع��الوه بر ایج��اد اش��تغالزایی 
حداق��ل ب��رای 30 ه��زار نف��ر بین دو 
مب���ادالت  افزای��ش  موج��ب  منطق��ه، 
تج��اری و بازرگانی بین ای��ران و اق�لیم 
کردس��تان ع��راق نی��ز ش��ده و چه�ره 
پیران�ش��هر را  ش��هرهای سردش��ت و 

متحول می سازد.
اس��تان آذربایج��ان غرب��ی ی��ك هزار 
کیلومت��ر م��رز مش��ترک ب��ا 
س��ه کش��ور ترکیه، جمهوری 
آذربایج��ان و عراق دارد و از 
طریق س��ه شهرستان اشنویه، 
ب��ا  سردش��ت  و  پیرانش��هر 
اقلیم کردس��ت�ان ع��راق مرز 

مشترک دارد.

ایجاد منطقه آزاد تجاری مشترک آذربایجان غربی و اقلیم کردستان عراق 
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نمایي از صخره  مرجاني - جزریه زیبای کیش



حضور شرکت های ژاپنی در منطقه آزاد تجاری فرودگاه دبی افزایش می یابد

در چند س��ال گذشته، ش��مار شرکت های 
بازرگان��ی ژاپن��ی فع��ال در منطق��ه آزاد 
ف��رودگاه بی��ن الملل��ی دب��ی افزای��ش 

چشمگیری داشته است.
به گ��زارش رویت��رز در همین راس��تا، 
چندی پیش »تومیاس��و ناکامورا«، مدیر 
س��ازمان تجارت خارجی ژاپن، در راس 
ی��ك هیئت عالی رتبه تج��اری از منطقه 
آزاد ف��رودگاه بین الملل��ی دبی بازدید 
کرد و در ط��ول این بازدی��د، موافقت 
نام��ه هایی میان مقامات ژاپنی و اماراتی 

به امضا رسید.
وی پس از این دیدار در جمع خبرنگاران 

گفت: منطق��ه آزاد فرودگاه بین المللی 
دب��ی ه��اب س��رمایه گ��ذاری صنایع و 
کارخانج��ات ژاپ��ن در منطقه اس��ت و 
در دو دهه گذش��ته، تعداد شرکت های 
بازرگانی ژاپنی در این منطقه چند برابر 

شده است.
وی افزود: موقعیت اس��تراتژیك منطقه 
آزاد فرودگاه دبی موجب ش��ده است 
ش��رکت های ژاپنی برای یافتن فرصت 
های س��رمایه گذاری ای��ده آل، حضور 

پررنگی در این منطقه داشته باشند. 
ناکامورا سازمان تجارت خارجی ژاپن را 
ب��ازوی دولت ژاپن در ارتقای تجارت و 

ایجاد و تقویت روابط تجاری میان صنایع 
ژاپن و جهان خارج توصیف کرد و گفت:  
از دیدگاه سازمان تجارت خارجی ژاپن، 
منطق��ه آزاد تجاری دبی یکی از بهترین 

مناطق آزاد تجاری جهان است.
وی ی��ادآور ش��د: اقتصاد ژاپ��ن پس از 
اروپ��ا، آمریکا و چی��ن، چهارمین اقتصاد 
قدرتمن��د جه��ان محس��وب می ش��ود، 
اما حض��ور صنایع ژاپنی در کش��ورهای 
خاورمیان��ه بیش از س��ایر ق��درت های 
جهانی است و مردم منطقه به خودروها 
و کاالهای الکترونیکی ساخت ژاپن عالقه 

فراوانی دارند.

رئی��س ات��اق بازرگان��ی 
اتریش ب��ا تاکید بر اینکه 
تحری��م های اروپ��ا علیه 
روس��یه به دلیل بحران 
است،  آسیب زا  اوکراین 
ی��ك  تش��کیل  خواس��تار 
منطق��ه تج��ارت آزاد با 

روسیه شد. 
گ��روه  گ���زارش  ب���ه 
ب��ین الملل خ�برگ�زاری 
»کریس���توف  تس��ن�یم، 
ات��اق  رئی��س  الیت��ل«، 
اتریش درباره  بازرگانی 
تحریم های اتحادیه اروپا 

علیه روس��یه و اینکه آیا این تحریم ها به 
اقت�صاد داخلی آس�یب می رساند گفت: 

طبیعتًا آسیب می رساند. 
کس��ی که دیگری را تحریم می کند خود 
هم تحریم می ش��ود. اولین تاثیرات این 
تحریم ها را ما در توریسم و عرضه کاال 

می بینیم.
وی تصری��ح ک��رد: ما بای��د از خود این 
س��وال را بپرس��یم که قطعنام��ه ها علیه 

مس��کو چه تاثیراتی دارند. آیا ش��ما اعتقاد 
دارید که این تحریم ها پوتین را به بازنگری 
در عملک��رد و رویکرد خود وا می دارد؟ یا 
تأثیر معکوس دارد به گونه ای که بسیاری 
از روس ه��ا حاال در پوتی��ن یك قهرمان 

می بینند؟
این مقام اتریش��ی در بخ��ش دیگری از 
این گفتگو اظهار داشت: همه این روزها 
درب��اره درس های��ی از جنگ جهانی اول 
سخن می گویند. امروزه ما می دانیم که 

م��ی توانیم  را  اختالفات 
ب��ا اب��زار دیپلماتی��ك و 
سیاسی حل کنیم. با این 
حال حدود صد سال بعد 
از جنگ جهانی هیچ چیز 
معقول تری از اینکه روی 
س��الح سیاس��ی مانن��د 
قطع�نام�ه ها تاکید کنیم 
به ذهن ما نمی رس��د. 
البته راهکارهای دیگری 
وجود دارد که مسئوالن 
ام��ر م��ی توانس��تند به 
آن فک��ر کنن��د. وی در 
ادامه تاکید کرد که یك 
منطقه آزاد تجاری مس��ئله ای است که 
آمریکایی ها در همه مس��یرها روی آن 
کار می کنند، اما ما اروپاییان و آفریقا را 

به چینی ها واگذار می کنیم.
وی هم��چنی��ن خواس����تار ایج��اد یك 
منطقه تجارت آزاد اروپ��ایی با روسیه 
ش��د و اظ��هار داش��ت که این ن��وعی 

داد و ستد اس��ت.

رئیس اتاق بازرگانی اتریش خواستار ایجاد منطقه آزاد تجاری با روسیه شد 
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ژاپنی ها خواستار مشارکت در پروژه های نفت و گاز مناطق آزاد شدند

یك هیئت بلند پایه از کارشناسان انرژی 
شورای  دبیرخانه  در  حضور  با  ژاپنی 
خواستار  کشور  آزاد  مناطق  هماهنگی 

مشارکت در ساخت نیروگاه های زمین 
پروژه های  سازگارسازی  و  گرمایی 
محیطی  زیست  استانداردهای  با  نفتی 

در ایران شدند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از 
دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد 
به  که  جلسه  این  در  اقتصادی،  ویژه  و 
دو  و  شد  برگزار  ترکان  اکبر  ریاست 
چاه های  گاز  مهار  خصوص  در  طرف 
انرژی  اقتصادی  ویژه  منطقه  در  نفت 
نفت  پاالیشگاه  توسعه  )عسلویه(،  پارس 
کارخانجات  توسعه  و  قشم  جزیره  در 
چابهار  آزاد  منطقه  در  پتروشیمی 

مذاکره کردند. 
نفتی  همچنین مشارکت در پروژه های 
نفت  چاه های  مهار  جاسك،  در  گازی  و 
استفاده  اروند،  آزاد  منطقه  در  گاز  و 
شیوه  اجرای  و  ترش  گاز  از  مستقیم 
از  نفت  چاه های  به  گاز  تزریق  نوین 
دیگر محورهای گفتگو میان طرف ژاپنی 
و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و 

ویژه اقتصادی کشور بود. 

منطقه آزاد ارس و استان سیونیک ارمنستان تفاهم نامه همکاری امضا کردند 

سرپرست منطقه آزاد ارس در سفر به 
ارمنستان، با استاندار سیونیك در زمینه های 
سرمایه گذاری، بازرگانی و زیست محیطی 

تفاهم نامه همکاری  امضا کرد.
پایگاه  از  اقتصادی  ابرار  گزارش  به 
اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق  خبری 
تفاهمنامه  این  در  گفت:  نجفی  صادق 
مشترک  گذاری  و سرمایه  ایجاد  برای 
با  سیونیك،  استان  و  ارس  آزاد  منطقه 
مشترک  تجاری  آزاد  منطقه  تاسیس 
افزود:  وی  شد.  توافق  ارمنی  ایرانی- 

مشترک  مرزی  بازارچه  فعال سازی 
که  نوردوز  مرز  در  ارمنستان   - ایران 
واقع  ارس  آزاد  منطقه  محدوده  در 
است، نیز از جمله توافقات طرفین بود.

گفت:  ارس  آزاد  منطقه  سرپرست 
از  سالمت  تست  رایگان  خدمات  ارایه 
مشروط  ارمنستان  کشور  مرزنشینان 
به حل موضوع روادید از سوی سفارت 
مزیت ها  معرفی  ارمنستان،  در  ایران 
در  سرمایه گذاری  های  توانمندی  و 
به  سیونیك  استان  و  ارس  آزاد  منطقه 

دیگر  از  نیز  طرف  دو  سرمایه گذاران 
تفاهمات انجام شده است. وی با اشاره 
به مشکالت موجود در تردد خودروهای 
آذربایجان  استان  محدوده  در  ارمنی 
مشکل،  این  حل  برای  افزود:  شرقی 
مقرر شد طرف ارمنی شرکت بیمه ای 
را جهت ثبت و شروع فعالیت در منطقه 
شرکت،  این  تا  کند  معرفی  ارس  آزاد 
ضمانت های الزم را در خصوص حقوق 
ورودی گمرکی و ضمانت برگشت آنی 

خودرو ارایه کند. 

معرفی مناطق آزاد

بنابر تعاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری 
و غیر بندری اس��ت که از ش��مول برخی از مقررات جاری کشور متبوع 

خ��ارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی، بخش��ودگی 
سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست 

و پاگی��ر و همچنین س��هولت و تس��ریع در فرآینده��ای ص��ادرات و واردات با جذب 
س��رمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توس��عه سرزمین اصلی کمك می کند. با توجه به 

اینکه سازمان ملل متحد مناطق آزاد را به عنوان »محرکه« تشویق صادرات صنعتی تعریف کرده 
اس��ت و با عنایت به مفهوم جهانی مناطق آزاد و اهمیت عملکرد این مناطق بر آن هس��تیم تا در هر 

شماره به معرفی یکی از این مناطق بپردازیم. این شماره اختصاص به استان البوآن دارد.
ایالت البوآن:

 استان البوآن جزیره ایست در شمال خلیج برونئی که رو به دریای چین دارد و مرکز بین المللی تجاری و اقتصادی 
و همچنین عمیق ترین لنگرگاه کش��تی های تجاری در مالزی اس��ت. البوآن در کنار کوآالالمپور و پوتراجایا، یکی از س��ه 

قلمرویی است که مستقیما توسط دولت فدرال مالزی اداره می شود و به عبارتی پایتخت استراتژیك تجاری مالزی است.
منطقه آزاد البوان دارای آب و هوایی گرم و استوایی است. نام این جزیره برگرفته از کلمات ماالیی پرالبوهان »perlabuhan«  یا 

البوهان »labuhan« به معنی بندر یا لنگرگاه می باش��د. این جزیره برای قرن ها بندری برای کش��تی های تجاری و مس��افری بوده که 
در مس��یرهای جنوب ش��رقی آسیا گذر می کردند، و در راه برای اس��تراحت یا پناه گرفتن از بادهای موسمی شدید دریای چین در 

آن لنگر می انداختند. 
موقعیت جغرافیایی البوآن:

البوان جزیره ای زیبا، روستایی و بکر است که به یك مرکز تجاری و سرمایه گذاری مدرن در حال پیشرفت تبدیل شده است.  
از س��ال 1984 البوان به عنوان فدرال در نظر گرفته ش��د و در س��ال 1990 به عنوان منطقه آزاد مالی و تجاری 

)International offshore financial centre and free trade zone( محس��وب ش��د و پ��س از آن نهاد بین المللی 
مال��ی و تجاری البوان )Labuan International Business and Financial Centre( در همان س��ال با هدف 

پیشرفت این جزیره آزاد و تبدیل آن به قطب مالی مالزی  افتتاح شد.
رش��د اقتصادی البوان مرهون منابع گس��ترده نفت و گاز، س��رمایه گذاری بین المللی و خدمات 

بانکی آن بوده اس��ت. از طرفی، البوان میان کش��ورهای برونئی، اندونزی، مالزی و فیلیپین 
)مراکز در حال توس��عه آس��یای ش��رقی( قرار گرفت��ه، و این موقعی��ت جغرافیایی در 

موفقیت صنعت کش��تیرانی جزیره که خود عامل مهم پیشرفت اقتصادی می باشد، 
نق��ش مهمی را ایفا می کند. از دیگر منابع رش��د اقتصادی الب��وان می توان به 

صنعت توریسم نیز اشاره کرد. 
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منطقه آزاد تجاری در تاش قرغان چین تأسیس شد

در منطقه خودمختار تاجیك نش��ین چین 
ب��ه نام تاش قرغان، تاس��یس یك منطقه 
آزاد تجاری به مساحت 6.6 هکتار آغاز 

شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز، 
به نقل از س��ایت بی بی سی: طبق اطالع 
روزنامه سی ای اِن چین )Ecns.cn(، این 
منطقه که در فالت پامیر واقع اس��ت با 
س��ه کش��ور هم مرز بوده و از ش��رایط 
خوب رشد تجارت برخوردار است. این 

منطقه در جنوب اس��تان 
و  واقع شده  سین کیانگ 
با تاجیکستان و افغانستان 
و پاکستان مرز مشترک 

دارد.
بی بی سی افزود: انتظار 
تاس��یس  برای  م��ی رود 
این مرکز تجاری حدود 
ی��وان  میلی��ون   100
دالر(  16میلیون  )حدود 
هزین��ه ش��ود. ولی چین 
مطمئن است که با توجه 

به نیازها و رش��د تجارت مرزی در این 
منطقه مخ��ارج این طرح بزودی تامین 

می شود.
ی��و ج��ون، مع��اون فرمان��داری منطقه 
تاش قرغان می گوید با ساخت این مرکز 
حدود 300 شغل جدید در منطقه ایجاد  
و ح��دود 20 میلیون ی��ون )حدود 3.3 
میلی��ون دالر( مالی��ات نصی��ب حکومت 
می ش��ود. تاجیکس��تان و چین سال پیش 
در مورد ایجاد این منطقه تجاری گفتگو 

کرده بودند.
به نوش��ته این س��ایت، انتظ��ار می رود 
ایجاد منطق��ه آزاد تجاری در این ناحیه 
کوهس��تانی بر هر دو اس��تان بدخشان 
تاجیکس��تان و بدخش��ان افعانس��تان ک��ه 
صعب العب��ور هس��تند، تاثی��ر بگ��ذارد و 
رفت و آمد بین این کش��ورها با چین را 
که در گذشته بسیار محدود بود بیشتر 
کن��د. چین بعد از فروپاش��ی ش��وروی 
کوش��یده نفوذ خود در آسیای میانه را 

افزایش دهد.
بی بی س��ی اضافه کرد: 
در منطق��ه تاش قرغان 
بی��ش از 30 هزار نفر از 
تاجیکان به س��ر می برند 
ک��ه زب��ان آنه��ا وخی یا 
زبان های  از  یکی  وخانی، 
پامی��ری و از زب��ان های 
ش��رقی  ش��اخه  ایران��ی 
است. برخی از فرهنگیان 
این منطقه زبان فارسی 

را نیز می دانند. 

بانک های خارجی متقاضی حضور در مناطق آزاد ایران هستند 

اقتص��ادی و س��رمایه گ��ذاری  مع��اون 
ش��ورای عال��ی هماهنگی مناط��ق آزاد 
در س��ازمان منطق��ه آزاد اروند گفت: 
کارگ��روه های تخصص��ی مختلفی برای 
فراهم کردن زمین��ه ورود این بانك ها 
به مناطق آزاد کشور تشکیل شده است. 
معزالدین افزود: قرار است با اتخاذ ساز 
و کارهای مناس��ب و بررس��ی ش��ورای 
عالی پول و اعتبار دستور العمل این کار 

نهایی شود.
وی ب��ا بیان اینکه اکن��ون در حال فراهم 

ک��ردن زیر س��اخت ه��ای اقتص��ادی و 
س��رمایه گذاری هس��تیم گفت: ت��ا پایان 
س��ال ب��ا نهای��ی ش��دن دس��تور العمل 
تش��کیل و حضور بانك ه��ای خارجی در 
مناطق آزاد زمینه حضور این واحدهای 

اقتصادی فراهم می شود.
اقتص��ادی و س��رمایه گ��ذاری  مع��اون 
شورای هماهنگی مناطق آزاد افزود: با 
درخواس��ت ایرانیان مقیم خارج، حضور 
بان��ك های خارجی برای جذب س��رمایه 
گذاری و تس��هیل روند توس��عه مناطق 

آزاد در دس��تور کار قرار گرفته است. 
ضمن اینکه فعالیت ای��ن بانك ها موجب 
جابجای��ی آس��ان پ��ول و ارز بر اس��اس 
قوانین و مقررات بانکهای جهانی و طبق 

استاندارد های بین المللی خواهد شد.
وی اس��تفاده از ظرفیت ه��ای صادراتی 
به کش��ور ع��راق را از مزیت های خاص 
منطق��ه آزاد اروند برش��مرد و افزود: 
با اتص��ال راه آهن بندر ام��ام به بصره 
ظرفی��ت های صادرات��ی و ترانزیت کاال 

در این منطقه افزایش می یابد.
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مراحل عملیاتي شدن توافقنامه ساخت 
ش��هرک صنعتي چیني ها در منطقه آزاد 
ارون��د از طریق س��فارت ایران در چین 

در حال پیگیری است.
ام��روز،  خوزس��تان  گ��زارش  ب��ه 
س��یدعلی موس��وی معاون اقتصادی و 
آزاد  منطقه  س��ازمان  س��رمایه گذاری 
اروند با اش��اره به  امض��ای موافقتنامه 
مش��ترک میان ایران و چی��ن در اواخر 
س��ال گذش��ته، گفت:  س��ازمان منطقه 

آزاد اروند با اختصاص 650 هکتار 
زمین در س��ایت صنعتی آمادگی 
کامل خود را برای ایجاد ش��هرک 

صنعتی چینی ها اعالم کرده است.
ب��ا  توافقنام��ه  ای��ن  اف��زود:  وی 
رویک��رد ایج��اد صنایع پیش��رفته 
هایتك، از طریق سفارت ایران در 
چی��ن و وزارت اقتصاد و دارایی و 
امور خارجه در حال پیگیری است.

ارائ��ه  از  همچنی��ن  موس��وی 
پیش��نهاد ایجاد صندوق س��رمایه 
در گ��ردش جهت حل مش��کالت 
نقدینگی صنایع مستقر در منطقه 

آزاد ارون��د به هیئت مدیره س��ازمان 
پیگی��ری  گف��ت: موض��وع  و  داد  خب��ر 
ویژه در جه��ت عملیاتی کردن موضوع 
ارزش اف��زوده به عنوان نق��ش حمایتی 
مناطق آزاد، برای صنعتگران مستقر در 

منطق��ه آزاد اروند ب��ا توجه به افزایش 
محدوده به طور جدی دنبال می شود.

وی از استقرار گمرک جمهوری اسالمی 
ایران در شهرک صنعتی آبادان با توجه 
ب��ه تکمیل فنس کش��ی آن، بهبود فضای 
کس��ب و کار با ظرفیت س��ازی نهادی و 
تصویب و اصالح شرایط موجود، ارزیابی 
زیس��ت محیطی 3 ه��زار و 800 هکتار 
از اراض��ی س��ایت صنعتی منطق��ه آزاد 
و اس��تقرار صنایع جدید ب��ه ویژه صنایع 

پیش��رفته )هایت��ك( در ش��هرک صنعتی 
آبادان به عن��وان دیگر برنامه های قابل 
پیگی��ری و اج��را توس��ط بخ��ش صنعت 

سازمان منطقه آزاد اروند نام برد.
س��رمایه گذاری  و  اقتص��ادی  مع��اون 

س��ازمان منطقه آزاد ارون��د همچنین 
جه��ت  پ��روژه  صن��دوق  ایج��اد  از 
توس��عه زیرساخت ها  و  سرمایه گذاری 

در سازمان خبر داد.
ب��ه  اش��اره  ب��ا  موس��وی  عل��ی  س��ید 
برنامه ریزی هاي بخش صنعت سازمان 
منطقه آزاد ارون��د اظهار کرد: صندوق 
پروژه جهت س��رمایه گذاری و توس��عه 
ایج��اد  منطق��ه  ای��ن  در  زیرس��اخت ها 
می ش��ود و  این کار ع��الوه بر تخصیص 
بودجه های س��االنه به پروژه های 
ش��هرک های  در  زیرس��اختی 
صنعتی این منطقه به پروژه های 
سرمایه گذاری نیز کمك می کند.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری 
س��ازمان منطق��ه آزاد اروند با 
بیان اینکه امس��ال سقف تسهیالت 
پرداخت��ی به صنعتگ��ران افزایش 
می یاب��د تصری��ح کرد: ب��ا توجه 
ب��ه اتخ��اذ تدابیر اعض��ای هیئت 
مدی��ره س��ازمان منطق��ه آزاد 
اروند و رایزنی های انجام ش��ده 
از طری��ق بانك ه��ای عام��ل ب��ه 
ویژه بانك های توسعه صادرات، صنعت 
و معدن و صندوق توس��عه ملی، س��قف 
پرداخت تس��هیالت به  صنعتگران منطقه 

افزایش می یابد.

بازرگانان و سرمایه گذاران کویتی در راه اروند

عبدالمحس��ن المدعج وزیر بازرگانی و 
صنای��ع کوی��ت که به ایران س��فر کرده 
اس��ت در دی��دار با اکبر ترکان مش��اور 
رییس جمهور و دبیر ش��ورای هماهنگی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از اش��تیاق 
دول��ت و بخ��ش خصوص��ی کوی��ت به 
س��رمایه گذاری در منطقه آزاد اروند 
به ویژه در شهرهای آبادان و خرمشهر 

خبر داد. 
 وزیر بازرگانی و صنایع کویت با حضور 
در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد 

تهران گف��ت: اکنون که دو ملت 
برادر ای��ران و کویت از مصائبی 
که دشمنی واحد بر آنان تحمیل 
کرده بود رها ش��ده اند شایسته 
اس��ت که به افق آین��ده و صلح 
و آرامش در منطقه بیاندیش��ند 
و ای��ن مه��م در گ��رو ارتباطات 

مستحکم آن ها است.
به گزارش ایلنا، وزیر بازرگانی و 
صنایع کویت افزود: امتیاز بزرگ 
سرمایه گذاران کویتی این است 
ک��ه در ای��ران احس��اس غرب�ت 

نم��ی کنند. چ�راکه م��راودات دو 
ملت دارای پیش��ینه ای کهن و س��ازنده 

است.
عبدالمحس��ن المدعج با اعالم این که به 
زودی هیئت ه��ای بزرگی از بازرگانان، 
س��رمایه گذاران و تجار کویتی به ایران 
س��فر خواهند کرد تاکید ک��رد: آبادان 
و خرمش��هر برای ما ناشناخته نیست، با 
این حال ما از میزبان ایرانی خود انتظار 
داری��م تا فرصت های س��رمایه گذاری 

در منطق��ه آزاد اروند را به موثرترین 
ش��یوه ممکن ب��ه ب��رادران کویتی خود 

معرفی کنند.
وی اظهار داشت: اکنون که ایران عرصه 
جدی��د را در مناس��بات منطق��ه ای بین 
المللی خود گش��وده اس��ت باید از این 
فرصت ارزش��مند برای هم��کاری های 

اقتصادی و سیاسی استفاده کرد.
همچنی��ن اکب��ر ت��رکان در ای��ن دیدار 
ک��ه مدیرعامل منطق��ه آزاد اروند نیز 
حضور داشت، ضمن استقبال از آمادگی 

دولت کویت برای گسترش مناسبات به 
ظرفیت ه��ای اقتصادی و صنعتی مناطق 
آزاد ایران به ویژه اروند اش��اره کرد و 
بخش های دولت��ی و خصوصی کویتی را 
به س��رمایه گذاری در سه حوزه صنایع 
فوالد، پتروشیمی و هتلداری فراخواند.

ترکان گفت: مزیت های مانند دسترسی 
به منابع انرژی گاز، برق و آب، راه آهن 
و فرودگاه بین المللی در اروند، شرایط 
ایده عال��ی را برای س��رمایه گذاری در 

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی این منطقه 
فراهم می کند.

مشاور رییس جمهور افزود: طبق قانون، 
سرمایه گذاران در حوزه پاالیشگاهی از 
تخفیف 5 درصدی اس��تخراج و پاالیش 
نفت برخوردار خواهن��د بود و این یك 
مزی��ت چش��مگیر ب��رای فع��االن حوزه 

انرژی محسوب می شود.
دبیر ش��ورای هماهنگ��ی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی کش��ور همچنین سرمایه 
گذاران کویتی را به توس��عه طرح های 
حوزه گردشگری سالمت دعوت 
ک��رد و از مدیرعامل س��ازمان 
س��فیر  و  ارون��د  آزاد  منطق��ه 
کش��ورمان در کویت خواس��ت 
قراردادهای  انعق��اد  تا مقدمات 
هم��کاری ب��ا تج��ار و س��رمایه 
گ��ذاران کویت��ی را در منطق��ه 
آزاد اروند فراهم کرده  و برای 
پیگیری موضوعات مطرح شده 
در این دی��دار کمیته ویژه ای را 

تشکیل دهند.
ه��م چنی��ن احم��د حاتم��ی یزد 
مش��اور ام��ور بی��ن المل��ل دبیر 
م��راودات  تس��هیل  مس��ئولیت  ش��ورا، 
اقتصادی و تجاری منطقه آزاد اروند با 

کشور کویت را برعهده گرفت.
در پای��ان عبدالمحس��ن المدع��ج وزیر 
بازرگان��ی و صنای��ع کوی��ت از مهندس 
اکبر ترکان مشاور رییس جمهور و دبیر 
ش��ورای هماهنگی مناط��ق آزاد و ویژه 
اقتصادی برای بازدید رس��می از کویت 

دعوت کرد.

ساخت شهرک صنعتی چینی ها در منطقه آزاد اروند بازرگانان و سرمایه گذاران کویتی در راه اروندبازرگانان و سرمایه گذاران کویتی در راه اروندبازرگانان و سرمایه گذاران کویتی در راه اروند
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آغاز مبادالت بین المللی طال در منطقه آزاد شانگهای

مقامات چینی قصد دارن��د مبادالت بین المللی طال در 
منطقه آزاد تجاری ش��انگهای را از سه ماه 

پایان��ی 214 میالدی به طور رس��می 
آغاز کنند. 

ب��ه گ��زارش پای��گاه اط��الع 
رس��انی بازاره��ای مال��ی 

مقام  ی��ك  )ایس��تانیوز( 
رس��می دول��ت چین 
تاکید کرد: ما مصمم 
تا مبادالت  هس��تیم 
بی��ن الملل��ی ط��ال 
آزاد  منطق��ه  در 
از  را  ش��انگهای 
پایان��ی  م��اه  س��ه 
کنی��م.  214آغ��از 
چین  مرکزی  بانك 

به تازگی مجوز الزم 
مبادالت  انج��ام  برای 

در  ط��ال  بی��ن الملل��ی 
را  ش��انگهای  آزاد  منطقه 

صادر کرده است.
بر اساس این گزارش چین سال 

گذشته با پشت سر گذاشتن هند به 
بزرگتری��ن بازار طالی جهان تبدیل ش��ده 

و از س��ال 2007 میالدی نی��ز بزرگترین تولید کننده 
طالی جهان بوده اس��ت ولی با وجود این مس��ائل چین 

هنوز تاثیر چندانی در روند تحوالت بازار طال و قیمت 
گذاری و معامالت این فلز گرانبها ندارد.

به اعتقاد کارشناسان اقتص�ادی با راه 
اندازی مب��ادالت بین المللی طال 
ش��انگهای  آزاد  منطق��ه  در 
چی��ن در عرص��ه  نق��ش 
مبادالت تج��اری طال و 
تاثیر گذاری بر روند 
تح��والت ب��ازار طال 

بیشتر خواهد شد.
ن  س��ا شنا ر کا
اقتصادی معتقدند 
ب��ا آغ��از مبادالت 
بی��ن الملل��ی ط��ال 
آزاد  منطق��ه  در 
سرمایه-  شانگهای 
خارج��ی  گ��ذاران 
ب��ازار  ای���ن  ج��ذب 
خواهن���د ش��د و نقش 
چین در بازار جه��انی طال 
نی��ز بیش از پی��ش تق��ویت 

می شود.
س��رمایه  ایس��تانیوز   گ��زارش  ب��ه 
گذارانی ک��ه صالح�یت آن ها ت�ایید ش��ود 
م��ی توانند ب��ا بازکردن حس��اب های بانک��ی اقدام به 

مبادله طال در منطقه آزاد شانگهای کنند.

درختان لور - جزیره زیبای کیش
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