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سـخن سـردبیر
 

فرات��ر از به��ره گيري از علوم اقتصادي و دانش تجارت و بازرگاني، كس��ب تجربه براي 
رس��يدن به دس��تاوردهاي نوين اقتصادي در جهان مهمترين پارامتر دس��تيابي در اين 

خصوص است.
ب��ا توجه ب��ه اينكه مناطق آزاد در نق��اط مختلف، جهانكاركرده��اي متفاوتي را در حوزه 
اقتص��اد تج��ارت آزاد و بازرگاني بدون مرز داش��ته اند لزوم ش��ناخت عملكرد و نتايج 
حاصله از عملكرد اين مناطق مي واند به برداشت منطقي از وظايف، قوانين و در نهايت 

تجارب علمي و عملي در اين حوزه منتج شود.
مناطق آزاد مختلف در جهان، شكست ها و موفقيت هاي متفاوتي را در كارنامه خود داشته 
اند و بررس��ي تجربه هر يك از اين مناطق ذخيره مناس��بي به لحاظ كاركردي از تجارت 
آزاد و عملكرد مناطق پردازش كاال در حوزه بين الملل ايجاد مي كند كه مي تواند با كمك 

آن ها تجارب داخلي را به علوم كاربردي تبديل نمود.
به همين دليل يكي از پيش ش��رط هاي الزم براي برنامه ريزي و سياست گذاري در يك 
منطقه آزاد، مش��خص كردن مش��ابهت هاي كاركردي منطقه ب��ا مناطق ديگر آزاد در 
جه��ان و تعيين كردن ح��دود عملكرد آن ها و تطابق وظاي��ف و تبيين قوانين و مقررات 

مورد استفاده براي اهداف سياست گزاري شده است.
ب��ه نظر مي رس��د توجه به عوام��ل مختلف داخل��ي و خارجي، اعم از رواب��ط بين المللي 
اقتص��ادي، موقعي��ت جغرافيايي، وجود مناطق آزاد در كش��ورهاي همجوار، ش��بكه هاي 

حمل و نقل، ثبات اقتصادي، توس��عه صنعتي و س��اختار اقتصادي، روابط سياس��ي و... مي 
توان��د ديدگاه هاي برنامه ريزان را براي ايجاد يكي سيس��تم كاركردگرا با نگاه به روابط 

اقتصادي جهاني را در منطقه آزاد مورد نظر وسيع تر كند.
در اين شماره از بولتن مناطق آزاد، تالش شده است در ادامه شماره هاي قبل فعاليت ها 
و قابليت هاي ساير مناطق آزاد جهان بدون هيچ گونه برداشت خاص اقتصادي و تنها به 
منظور ش��ناخت عمومي از عملكرد آن ها جم��ع آوري و در معرض قضاوت خوانندگان 

قرار داده شود.

                                                                                                                              زهرا عدالت
                                                                                                          كارشناس امور بین الملل
                                                                                                       سازمان منطقه آزاد كیش
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حضور هنرمندان نام آشناي ايران زمین در كیش

در سي و دومين  جشنواره بين المللي 
تئاتر فجر، بزرگان تئاتر كشور ميهمان 

جزيره كيش بودند.
به گ��زارش روابط عموم��ي و امور 
بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، 
جش��نواره تئاتر فجرس��اعت 18 سه 
ش��نبه 24 دی در س��الن خليج فارس 
مركز همايش ه��اي بين المللي كيش 

برگزار آغاز به كاركرد. 
انوش��يروان ارجمند، ستاره اسكندي، 
احت��رام الس��ادات، برومن��د ي��زدي، 
س��يما تيرانداز، رضا حداد، ايرج راد، 
فريندخت زاهدي، ش��هره سلطاني، 
پ��ري صاب��ري، داري��وش مودبيان، 
علي نصيري��ان، اصغر همت، س��عيد 
پورصميمي، محمد چرمشير، محمد 
س��هراب  رش��يدي،  داوود  حاتم��ي، 

سليمي، س��ياوش طهمورث و هادي 
مرزبان از جمله هنرمندان حاضر در  
بين المللي  مراسم گشايش جشنواره 

تئاتر فجر بودند. 
در اين جش��نواره 5 گروه نمايش��ي 
ش��امل دو گ��روه در بخ��ش آييني 
و س��ه گ��روه در بخش صحن��ه اي با 
شركت در اين جش��نواره هنرنمايي 

كردند. 
دو گروه آئيني جش��نواره تئاتر فجر 
از تبريز و خراس��ان رضوي به كيش 
سفر كرده و كه با اجراي نمايش هاي 
آئيني و موسيقي س��نتي اين مناطق 
در معابر، اسكله تفريحي و تاالر شهر 
مورد اس��تقبال بس��يار گردشگران و 

ساكنان كيش قرار گرفتند.
در بخ��ش نمايش ه��اي صحنه اي نيز 

گروهي متشكل از هنرمندان ايراني و 
مجارستان و هند نمايش بي استخوان 

را به مدت دو ش��ب  در سالن خليج 
فارس به روي صحن��ه بردند. گروه 
هنرمن��دان ارمنس��تان نيز ب��ا اجراي 
نماي��ش آردالي��ون در دو ش��ب در 
جشنواره بين المللي تئاترفجر شركت 
كردند. آخرين گروه نيز ش��امل 20 
نفر از هنرمندان تئاتر اس��تان تهران 
بود كه نمايش كمدي مضحكه دزدها 

را در كيش اجرا كردند.
گفتني اس��ت اي��ن جش��نواره چهارم 

بهمن در كيش به پايان رسيد.
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پوتی، بندر زيبا و منطقه آزاد تجاری درگرجستان

ش��هر پوتی در كرانه ش��رقی دريای 
س��امگرلو-زمو  درمنطق��ه  س��ياه 
س��وانتی در غرب كش��ور گرجستان 

جای دارد.
پوت��ی در  312 كيلومت��ری غ��رب 
تفليس واقع اس��ت. جمعيت اين شهر 
در س��ال 2010 برابر با 63167 نفر 
بوده اس��ت. بندر زيب��ای پوتی يكی 
از مراك��ز مه��م تجاری گرجس��تان 
محس��وب می ش��ود زيرا اي��ن بندر 

ج��زو مناطق آزاد تجاری می باش��د 
يعن��ی واردات و ص��ادرات از طريق 
اين بندر مش��مول مالي��ات و تعرفه 

گمركی نمی شود.
بن��در پوت��ی از طريق ج��اده دريای 
بن��ادر  ب��ا  مس��تقيم  ارتب��اط  دارای 
بورگاس )بلغارس��تان(، ريزه )تركيه 
و  نووروسيس��ك روس��يه( می باشد.

بن��در پوت��ی از خدم��ات خطوط راه 

آهن گرجستان نيز برخوردار است، 
كه اين خط به  سيستم های راه آهن 
ارمنس��تان، آذربايجان و روسيه نيز 
مرتبط می باش��د. در طول دو س��ال 
اخي��ر ظرفي��ت آن 26 و ظرفي��ت 
بارگي��ری و تخلي��ه كانتينره��ا تا 74 

درصد افزايش يافته است.

مس��تقیم  پروازه��ای  اح��داث  ب��ا 
می��ان ابوظبی و دبی به کش��ورهای 
اروپایی، گردش��گری می��ان امارات 
و کش��ورهای اروپایی رشد سریعی 
داش��ته اس��ت از ای��ن رو مقامات 
ام��ارات در ص��دد ح��ذف مقررات 
ب��رای  ش��ینگن  وی��زای  ص��دور 

شهروندان اماراتی هستند. 
ای��ن اق��دام ک��ه در ص��ورت اجرا 
و  فرهنگ��ی  پرس��تیژ  تصوی��ب  و 
جهانی نیز برای گردش��گری امارات 
محسوب می شود، بیش ازهرچیز با 
تصمیم مقام��ات اماراتی برای آزاد 
سازی س��فر میلیون ها گردشگر از 
26 کش��ور عض��و ش��ینگین همراه 
اس��ت و درص��ورت تصویب و اجرا 
امارات نخس��تین کشور عرب است 
که شهروندانش از مقررات صدور 

ویزای شینگن معاف می شوند.
ای��ن طرح ه��م اکن��ون در دس��ت 
بررسی و تصویب نهایی در پارلمان 
اروپاس��ت. درصورت تصویب این 
طرح، امارات نخس��تین کشور عرب 
و دومی��ن در خاورمیانه و س��ومین 
درمیان کش��ورهای اس��امی است 

ک��ه ش��هروندانش از ای��ن امیتاز 
برخوردار می شوند. 

از  برخ��ورداری  ب��ا  س��فیرامارات 
ش��رایطی چون 500 سفر درخطوط 
هوای��ی در هفته و کش��وری امن و 
به دور از فعالیت های تروریستی و 
نیز گردشگرانی ثروتمند که ساالنه 
حدود 50 میلیون یورو درآمد برای 
تامین می کنند،  اروپایی  کشورهای 
شانس خود را در این زمینه بسیار 

باال ارزیابی کرده است. 
نی��ز  را  مش��ابهی  ت��اش  ام��ارات 
برای آزادس��ازی س��فر بدون ویزا 
ب��ه کش��ورهای منطق��ه کاراییب و 

پاسیفیک آغاز کرده است. 

تالش اماراتی ها برای حذف ويزای شینگن!
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جبل علی، موفق در رشد سريع و توسعه اقتصادی و تجاری در دنیا

منطقه آزاد جمي��را منطقه جديدی 
است كه پس از مركز مالی بين المللی 
دوب��ی در جايگاه چه��ارم رتبه بندی 
مناطق آزاد موفق قرار دارد. مركز 
چندمحصولی دوب��ی كه بيش از 10 
سال از تأس��يس آن می گذرد، ثبت 
بيش از 63 هزار ش��ركت را در اين 

منطقه امكان پذير كرده است.

تنه��ا در س��ال 2012، اي��ن منطق��ه 
توانست در هر ماه به طور ميانگين 
200 ش��ركت را جذب كن��د. اگرچه 
برج های درياچه جمي��را يك منطقه 
آزاد چند كاربردی اس��ت، اما عمده 
شهرت اين منطقه به دليل بازارهای 
محصوالت آن می باش��د. اين منطقه 
به فراهم  ساختن جريان 70 ميليارد 

دالر ط��ال، 39 ميلي��ارد دالر الم��اس 
ب��راق و 48 ميلي��ون دالر چ��ای )60 
درص��د از ب��ازار جهان��ی( از طري��ق 

دوبی در سال 2012 كمك كرد.

تع��داد گردش��گرانی که در س��ال 
20۱3 تعطیات خود را در آنتالیای 
ترکیه سپری کردند، در مقایسه با 
س��ال 20۱2 با هفت و نیم درصد 
افزایش، به ۱2 میلیون و 66 هزار 
نفر رسید. بدین ترتیب یک رکورد 
گردشگری در تاریخ جمهوری ترکیه 

شکسته شد. 
بن��ا ب��ه داده ه��ای اداره فرهنگ و 
گردش��گری آنتالی��ا، از نظ��ر تعداد 
 ،20۱3 س��ال  در  گردش��گران 

فدراس��یون روس��یه ب��ا 3 میلیون 
و 338 ه��زار و ۱66نف��ر در رده 
نخس��ت، آلمان با 2 میلیون و 834 
ه��زار و 4۱3 نف��ر در رده دوم و 
هلن��د نیز با 547 هزار و 370 نفر 

در  رده سوم قرار دارند. 
یکی از مقامات ترکیه ای بر موقعیت 
ترکیه و پیش��رفت ه��ای حاصله در 

زمینه توریسم تاکید کرد. 
وی گف��ت: تع��داد توریس��ت ه��ای 
بازدی��د کنن��ده از ترکیه در س��ال 

2002 در حدود ۱3 میلیون نفر بود 
که این رقم طی ۱0 س��ال سه برابر 
افزای��ش یافته و در س��ال 20۱2 

بالغ بر 36 میلیون نفر گردید. 
او افزود: توسعه صنعت گردشگری 
در ترکی��ه ادام��ه دارد. به طوری که 
در 9 م��اه اول س��ال 20۱3 نی��ز در 
مقایسه با س��ال گذشته ۱0 درصد 
افزای��ش داش��ته اس��ت و رش��د 
صنعت توریس��م بی��ش از هر جای 
دیگری بر آنتالیا تأثیر داشته است. 

نتالیای  ا در آ ۲۰۱۳ تعطیالت خود ر د گردش�گرانی که در سال  تعدا
ر نف�ر  رس�ید. ترکیه س�پری کردن�د، ب�ه ۱۲ میلی�ون و ٦٦ ه�زا

ركورد تاريخی در تعداد گردشگران بازديد كننده از آنتالیا
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ساماندهی 14 روزه كلبه هور ، نمادی از عزم راسخ سازمان منطقه آزاد كیش

به گ��زارش روابط عموم��ي و امور 
المل��ل س��ازمان منطق��ه آزاد  بي��ن 
كي��ش، مديرعامل س��ازمان منطقه 
آزاد كي��ش در تاري��خ 24 آذرس��ال 
ج��اري از كلب��ه هور بازدي��د كرد و 
در خصوص فراهم كردن ش��رايط و 
برای گردشگران  مناسب  فضاسازي 
در مجموع��ه تفريح��ی كلب��ه ه��ور 
معاونان��ش  ب��ه  را  الزم  دس��تورات 
صادر ك��رده بود ك��ه در فاصله 14 
روز، عالوه بر ساماندهی محل تردد 
نيز  های جديد  گردش��گران، آالچيق 

در اين نقطه گردشگری برپا شد. 
ع��الوه ب��ر اين چ��راغ لنج��ي كه در 
چندي��ن س��ال گذش��ته در س��احل 
ش��مال غربی جزيره كيش حدفاصل 
منطقه س��فين و كلبه هور در فاصله 
حدود 200 متری ساحل دريا، به گل 

نشسته است روشن شد. 
با انجام اين عمليات  اين لنج  كه پيش 
از اين در تاريكی ش��ب محو می شد، 
اين شب ها مانند مرواريدی در آب های 

خليج فارس می درخشد. 
اين لنج نشانگر رونق تجارت بين المللی 
كيش در گذش��ته و نم��ادی از كار و 
تالش بوميان جزيره كيش در ش��غل 

سنتی ماهيگيری است. 
با اب��الغ مديرعامل س��ازمان منطقه 
آزاد كي��ش در مرحل��ه بع��دي اين 
طرح، س��اخت س��ازه ه��ای عظيم  و 
مجس��مه ه��اي زيبا با ه��دف كاهش  
س��رعت ب��اد در اين بخش س��احلی 
جزيره كيش و همچنين س��اخت يك 
رستوران در دستور كار قرار گرفته 

است.
كلب��ه هوردماغ��ه ای در غربی ترين 

بخش جزيره كيش است كه بستر آن 
صخره ای است و وجود بسياری از انواع 
ماهيان، صدف ها و الک پشت ها در اين 
منطقه سبب ش��ده از اين منطقه به 
عنوان آكواريوم��ی طبيعی ياد كنند. 
اي��ن منطقه ب��رای عالقه من��دان به 
ماهيگي��ری و غواص��ی ني��ز جذابيت 

دارد. 
از كلب��ه هور ب��ه مانند ديگ��ر نقاط 
شمالی جزيره كيش، رشته كوه های 
جنوب اس��تان هرمزگان و محدوده 
تأسيسات و اماكن بندرهای چارک و 

آفتاب ديده می شود. 
جزيره كيش در 18 كيلومتری كرانه 
جنوبی كش��ورمان در آب های خليج 

فارس واقع است. 

سنگاپور الگويی موفق در توسعه مناطق آزاد تجاری 

 Free( س��نگاپور 7منطقه آزاد تجاری
ك��ه  دارد   )Trade Zone( )F.T.Z
6 م��ورد از آنه��ا ب��رای محموله ه��ای 
درياي��ی و يك مورد ني��ز برای حمل و 
نق��ل هوايی )ف��رودگاه چانگي( اس��ت 
كه در آنها تس��هيالت عمده و خدمات 
فراوانی برای ذخي��ره صادرات دوباره 
كااله��ای كنت��رل ش��ده و ماليات بردار 
وجود دارد. كاالها می توانند در مناطق 
تجاری آزاد، بدون هرگونه تش��ريفات 
مربوط به اسناد تا زمان ورود به بازار 
باقی بمانن��د. همچنين كاالها می توانند 
مورد فرآوری يا صادرات مجدد قرار 

بگيرند. 
س��نگاپور جه��ت تقوي��ت بيش��تر منابع 
اقتصادی ك��ه از اولويت های سياس��ت 
خارجی اين كشور است بيشترين توجه 
را به اتحاديه اروپا- ژاپن – آس��ه آن- 
اپك و اخيراً به چين دارد. س��نگاپور هم 
اكنون با 152 كشور روابط حسنه دارد. 
در اين كشور 52 س��فارتخانه و 2 مقر 
س��ازمان ملل وجود دارد. سنگاپور در 
29 كش��ور س��فارتخانه و در 11 كشور 

دفتر حفاظت منابع دارد.
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رئيس نمايندگ��ی وزارت امور خارجه 
در منطقه آزاد قشم و استان هرمزگان 
از برنامه توسعه همكاری های اقتصادی 
قش��م با استان گوانگ دونگ چين خبر 

داد. 
به گزارش پايگاه خبری مناطق آزاد 
و وي��ژه اقتصادی، س��عيد ش��عبان با 
بيان اين مطلب و با اش��اره به س��فر 
مديركل دفتر روابط خارجی اس��تان 
گوان��گ دونگ چي��ن و هئيت همراه 
ب��ه اين منطقه گفت: آش��نايی هئيت 
اعزام��ی كش��ور چين ب��ا ظرفيت ها 
و قابلي��ت ه��ای منطق��ه آزاد قش��م 
ب��اب جدي��دی را در زمين��ه تقويت 
همكاری ه��ای اقتصادی بين قش��م و 
استان گوانگ دونگ به همراه خواهد 

داشت.
وی اف��زود: هئيت چينی در نشس��ت 
مشترک با قائم مقام سازمان منطقه 
آزاد قش��م و مديران تابعه پيرامون 
تأس��يس دفتر مشترک بازرگانی در 
قشم، ش��رايط آسان سرمايه گذاری، 
كيفي��ت نامرغ��وب كااله��ا و اجناس 
چين��ی، ايجاد خط هواي��ی به تهران يا 
كشور ثالث از مسير قشم و تسهيالت 
گمرك��ی گف��ت وگ��و و تب��ادل نظر 

كردند.

ام��ور  وزارت  نمايندگ��ی  رئي��س 
خارجه در منطقه آزاد قشم و استان 
هرمزگان گفت: قائم مقام س��ازمان 
منطق��ه آزاد قش��م در اي��ن دي��دار 
ضمن اب��راز گاليه م��ردم منطقه از 
ورود كااله��ای نامرغ��وب چينی، بر 
نظ��ارت و هم��كاری بيش��تر ط��رف 
چينی جهت ارس��ال كاالهای مرغوب 
و ب��ا برندهای جهان��ی به اين منطقه 

تاكيد كرد.
به گفت��ه وی، در اين جلس��ه محمد 
رضا عطاآبادی مدير گمرک منطقه 
آزاد قش��م ني��ز درخص��وص جايگاه 
اسكله كاوه قشم و شرايط پهلوگيری 
كش��تی های قاره پيما با ظرفيت بيش 
از 100 ه��زار تن وهمچني��ن امكان 
تخلي��ه و ترخي��ص كاال در كمتري��ن 
زمان در س��رزمين اصلی مطالبی را 

بيان داشت.
ش��عبان هم چني��ن از ارائ��ه گزارش 
حسين اشرفی مدير سرمايه گذاری 
س��ازمان منطق��ه آزاد قش��م به تيم 
اعزامی از چين درخصوص ش��رايط 
س��هل و آسان س��رمايه گذاری اتباع 
خارج��ی در جزي��ره قش��م و اينك��ه 
س��رمايه گ��ذاران در اي��ن منطقه از 
پرداخت ماليات و اخذ رواديد معاف 
ب��وده و به س��هولت م��ی توانند در 
اين منطقه س��رمايه گذاری و تردد 

نمايند، خبر داد.
ام��ور  وزارت  نمايندگ��ی  رئي��س 
خارجه در منطقه آزاد قشم و استان 
هرمزگان در اين نشست بر اهميت 
اطالع��ات دريافتی از نحوه س��رمايه 
گذاری در منطقه آزاد قشم و ارائه 

آن به بخش روابط 

اقتص��ادی اس��تان گوان��گ دون��گ با 
هدف همكاری های دوجانبه از جمله 
در زمينه انتق��ال دانش و تكنولوژی، 
زيرس��اخت ه��ای گردش��گری، امور 
صنعتی و بازرگان��ی در منطقه آزاد 

قشم تاكيد كرد.
بن��ا به اين گ��زارش هئي��ت اعزامی 
از اس��تان گوانگ دونگ كش��ور چين 
به رياس��ت فوالنگ مديركل روابط 
خارجی اين اس��تان با سفر به جزيره 
قش��م و در نشس��ت ب��ا چن��د تن از 
مسئوالن س��ازمان منطقه آزاد قشم 
راه های توسعه همكاری های دوجانبه 

را بررسی كردند.
گواندونگ از جن��وب به دريای چين 
دارای خط��وط  و  دارد  راه  جنوب��ی 
س��احلی به مس��افت 4300 كيلومتر 
اس��ت. اين اس��تان از ش��مال شرق با 
استان فوجيان، از شمال با جيانگشی و 
هونان، از غرب با منطقه خودمختار 
گوانگش��ی و از جنوب با منطقه ويژه 
اداری ماكائ��و و هن��گ كنگ هم مرز 

می باشد.

همکاری های اقتصادی قشم و گوانجو چین توسعه می يابد. معرفی مناطق آزاد موفق خاورمیانه در سال های 14-2013  )جمیرا(

منطق��ه 
آزاد جبل عل��ی )JAFZA( در امارات 

متح��ده عربی، نامی اس��ت ک��ه این روزه��ا در عرصه 
تجارت جهانی بس��یار شنیده می ش��ود، به طوری که رشد شتابان 

اقتص��ادی و تج��اری آن در می��ان 850 منطقه آزاد در دنی��ا، کم نظیر بوده 
است.

این منطقه در سال ۱985 بنیان نهاده شد و از آغاز هدف آن، جذب سرمایه شرکت های 
بزرگ و برندهای معتبر دنیا بوده است. این اتفاق نیز افتاده است تا جایی که تا سال 2007، 

شش هزار و 400شرکت از یکصد کشور جهان در این منطقه به ثبت رسید؛ شرکت هایی همچون
 Tetra-Pak، NESTLE: Nivea، tota، shell، Nissan، mitsubishi، Bridgestone، Acer،

 Bose، Jvc، Toshiba، Sanyo، yamaha، philips، siemens، Nokia، Daimler chrysler،
Panasonic و... درواقع این ش��رکت ها با هدف اصلی تولید برای صادرات در خاورمیانه س��ایه س��نگین 

خود را در این کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس گسترانیده اند. 
یک مزیت اصلی جبل علی این اس��ت که به ش��رکت های خارجی اجازه مالکیت ۱00درصد داده، مزیتی که در 

قیاس با مناطق مشابه آن در خاورمیانه چشمگیر است.
به گفته هیروش��ی اوکدا گردش مالی ش��رکت های بزرگ ژاپنی که در جبل علی س��رمایه گذاری کرده اند، یک 

میلیارد دالر )ساالنه( است که در افق سال 20۱5 به ده برابر افزایش خواهد یافت. 

در سایت JAFZA آمده است:
» بندر جبل علی، بزرگ ترین بندر خاورمیانه است و فقط 30دقیقه تا فرودگاه بین المللی دبی فاصله دارد. 

این منطقه بهترین فرصت را برای سرمایه گذاران فراهم کرده تا به بازار 2میلیارد نفری جنوب و غرب 
آسیا، CIS و آفریقا دسترسی داشته باشند.

می بینید که سخن از بازار 2میلیارد نفری در میان است و آن ها با همین شعارهایی که کمابیش 
به واقعیت درآمده، طی سه سال گذشته 5 میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب کرده اند.
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مناطق آزاد قرقیزستان

در جمه��وری قرقيزس��تان مجموعًا 
چهار منطقه آزار تجاری وجود دارد. 
مناطق آزاد تجاری در قرقيزس��تان 
كه در زبان محلی به آن “سز” گفته 
می ش��ود، مح��دوده ه��ای محصور 
ش��ده ای هس��تند كه ت��ردد آزاد به 
آن ها ميس��ر نيس��ت و در مقايسه با 
س��اير مناطق قرقيزس��تان قوانين و 

مقررات فعاليت جداگانه ای دارد. 
بيش��كك  تج��اری  آزاد  منطق��ه   .1
در س��ال 1995 ب��ه تصوي��ب دولت 
قرقيزس��تان رس��يد و فعالي��ت خود 
را عم��اًل از س��ال 1996 آغاز نموده. 
اين منطقه دو بخش تش��كيل ش��ده 
ك��ه هري��ك از اي��ن بخش ه��ا تحت 
مديريت واحد و در دو نقطه ش��هر 
بيشكك واقع شده اند. بخش اصلی به 
نام “آک چی” در شمال شهر و بخش 
ديگر به نام “ودنخواه” در منطقه ای 
ب��ه همين ن��ام در منطقه 

جنوبی ش��هر واقع ش��ده اس��ت. پر 
رونق تري��ن و فعالترين منطقه آزاد 
تجاری در قرقيزستان و تنها منطقه 
آزاد تج��اری اي��ن كش��ور مطابق با 

استانداردهای بين المللی است. 
2. مايماک ش��هری كوچك و مرزی 
در م��رز قرقيزس��تان و قزاقس��تان 
در اس��تان تاالس كشور قرقيزستان 
است. در سال 1997 مسئولين استان 
ت��االس پس از تائي��د دولت مركزی 
تصميم با تأس��يس اي��ن منطقه آزاد 
در مس��احتی در ح��دود 520 هكتار 
گرفتند ولی تا كنون تنها 9 ش��ركت 
در آن ثبت شده و عماًل هم فعاليتی 

در آن آغاز نشده است. 
3. با اينكه شهر چالپان آتا در سواحل 
از ش��هرت  ك��وول  ايس��ی  درياچ��ه 
بيشتری برخوردار است ولی مركز 
اي��ن اس��تان ش��هر “قره ك��ول” )به 

معنی دس��ت سياه( در 

ش��رقی تري��ن نقطه س��احل درياچه 
واقع ش��ده اس��ت.

م��ی ت��وان گفت ك��ه اين اس��تان در 
شمال شرق كشور واقع شده. فاصله 
مركز اين استان تا بيشكك در حدود 
300 كيلومت��ر اس��ت. منطق��ه آزاد 
تج��اری قره كول در اس��تان ايس��ی 
ك��وول در س��ال 1994 ايجاد ش��د. 
بيش از 140 ش��ركت در 98 ش��اخه 
مختلف اقتصادی در اين منطقه فعال 

می باشند. 
4. منطق��ه آزاد تج��اری ناري��ن در 
مارس 1991 ايجاد شد. ابتكار ايجاد 
آن نيز از سوی مقامات محلی طرح 
و نهايتًا به تصويب مسئولين جمهوری 
سوسياليستی شوروی رسيد. پس از 
تأس��يس، كارخانه ه��ای متعددی در 

آن مش��غول ب��ه فعاليت 
شدند.

تاجیکستان برای پیوستن به منطقه آزاد تجاری آماده می شود.

تاجيكس��تان به تدريج برای پيوستن 
ب��ه منطقه آزاد تجاری كش��ورهای 
عض��و اتح��اد دول��ت های مس��تقل 
تالش می كند. اي��ن مطلب را قاضی 
تاجيكستان  دولت قائمداد اف سفير 
به بالروس در صحبت با خبرنگاران 

بي��ان ك��رد.
خبرگزاري��ی “بيلتا” ب��ه نقل قول از 
سفير تاجيكستان نوشته است، “ما با 
توجه به منافع اقتصادی كش��ورمان 
برای پيوستن به منطقه آزاد تجاری 

به تدريج آماده می ش��ويم”.

قاض��ی دول��ت قائم��داد اف افزود: 
“برای هر ورود ب��ه هر نهاد جديد 
سلسله مراحل را بايد سپری كرد و 
نخس��ت بايد مدارک ضروری تهيه 

و ارائه ش��ود. 
منطق��ه  م��ورد  در  توافقنام��ه ای 
آزاد تجاری در س��ال 2011 توسط 
قزاقس��تان،  ب��الروس،  ارمنس��تان، 
روس��يه،  مول��داوی،  قرقيزس��تان، 
تاجيكس��تان و اوكراي��ن ب��ه امض��اء 
رسيد. در حال حاضر، قرقيزستان و 
تاجيكستان هنوز اين سند را تصويب 

نك��رده ان��د.
 اي��ن توافقنام��ه ب��ه منظ��ور ايجاد 
كاال،  آزاد  حرك��ت  ب��رای  ش��رايط 
ادغ��ام در اقتصاد جهانی و سيس��تم 
مس��تمر  بهبود  تجارت،  بين الملل��ی 
استانداردهای زندگی مردم منعقد 

ش��ده اس��ت.
ازبكستان به عنوان كشور نهم به اين 
پيوس��ت. پروتكل مربوطه  معاهده 
در جلس��ه شورای سران كشورهای 
اتح��اد دولت های مس��تقل، اواس��ط 
امس��ال )2013( در مينس��ك امضاء 
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چین می باشد.
حقیقتاً این ترمینال یک پروژه بزرگ 
برای این منطقه است. این ساختمان 
دارای ظرفیت 45 میلیون مسافر در 
س��ال بوده و تا به امروز، بزرگترین 
ساختمان عمومی می باشد که در این 
منطقه به عنوان محبوب ترین مکان 
توریستی ساخته ش��ده است. این 
فرودگاه در محل تاقی چند خیابان 
قرار دارد و دهانه سقف آن 80 متر 
)262 فوت( می باش��د و تمام سقف 
آن با دو پوس��ته ی سفید درخشان 
سوراخ دار "به ش��کل النه زنبوری 
)6 ضلعی(" با پانل های شیشه ای و 

فلزی طراحی شده است.

ای��ن پان��ل های س��قفی اج��ازه می 
دهن��د تا نور طبیعی ب��ه کمک آن ها 
فیلتر ش��ده و در نتیجه افکتی خال 
خال��ی از نور را به داخل س��اختمان 
هدایت ک��رده و ی��ک وضعیت غیر 
معمول و جالب را برای این ترمینال 
ایج��اد م��ی کنن��د. به عن��وان محل 
تاقی چن��د خیابان، این س��اختمان 
ش��امل س��ه س��طح با تعدادی حفره 
می باش��د، این حفره ها ن��ور طبیعی 
را از طبق��ه باال به پایین هدایت می 
کنن��د. فضای داخلی س��اختمان نیز 
300000 مترمرب��ع )3.2 میلی��ون 
فوت مربع( می باش��د. س��تون های 
مخروطی شکل سفید رنگ تا سقف 

"مانند کلیس��ای جام��ع" ادامه پیدا 
می کنند. س��قف های طراحی ش��ده 
در ش��کل ه��ای منحنی و م��وج دار 
همواره فضای داخلی س��اختمان را 
چشمگیر کرده است. این ساختمان 
به نحوی ساخته ش��ده تا بتواند از 
منابع طبیعی همانند نور خورش��ید 
و آب باران بیشترین بهره را ببرد. 
ای��ن س��اختمان در هن��گام بارندگی 
آب ب��اران را ذخیره ک��رده و پس از 
تصفیه آن را وارد سیس��تم می کند. 
سقف ساختمان نیز به گونه ای ساخته 
ش��ده تا بتواند بیشترین نور را از 
خورشید دریافت کند و از اصراف 

انرژی جلوگیری کند.

نمای فوق العاده زيبای ترمینال 3  فرودگاه بین المللی Bao’an، شهر شنزن

در می��ان مجموع��ه س��اختمان های 
ف��رودگاه می ت��وان به ی��ک هتل 5 
س��تاره 404 اتاق��ه و ی��ک نیروگاه 
 ۱0 خورش��یدی  ب��رق  اختصاص��ی 

مگاواتی اشاره کرد.
قرار است تا پایان سال 20۱6 یک 
ایستگاه متروی اختصاصی فرودگاه 
را به شهر متصل کند. این معماران 
از ش��کل النه زنب��وری ن��ه تنها در 
س��قف بلکه در سراسر س��اختمان 
ترمینال اس��تفاده ک��رده اند و حتی 
آثار س��ه بع��دی نیز ب��ر روی دیوار 

فضای بیرونی آن دیده می شود.
به گفته معم��اران در این پروژه، با 
تأکی��د بر موضوع "س��یال بودن... 
ای��ده جنب��ش و درن��گ"، همواره 
فض��ای داخل��ی گس��ترده ای را به 
وج��ود آورده اند. ای��ن جمله بدان 
معنی اس��ت که این معماران عاوه 
ب��ر طراحی یک محیط بصری تحریک 
کنن��ده، در جنب��ه های عمل��ی زمان 
طی ک��ردن راهروها، راه رفتن بین 
مکان های مختلف، س��هولت رفت و 
آمد و تراکم جمعیت تمرکز کرده اند. 

اما گذش��ته از این نیازه��ا، عناصر 
ارگانی��ک و فضای براق ب��کار رفته 
در داخ��ل و اطراف، موجب ش��ده تا 
این ساختمان مانند یک فیلم علمی 
تخیلی ب��ه نظر آید. در ح��ال حاضر، 
اس��تودیوی Fuksas در ح��ال کار 
کردن بر روی دو فاز دیگر به منظور 
توس��عه این فرودگاه می باشد و به 
گفت��ه آن ها، پروژه ترمینال مذکور 
بین س��ال ه��ای 2025 ت��ا 2035 

تکمیل خواهد شد.

ساختمان جدید ترمینال 3 در فرودگاه 
بین المللی Bao’an شهر شنزن چین، 
 Massimiliano توسط ش��رکت های
و Doriana Fuksas طراحی ش��ده 
است. زمان ساخت این ساختمان سه 
س��ال بوده و بودجه تمام شده ی آن، 
۱ میلیارد دالر برآورد ش��ده که یک 
ساختمان چشمگیر را در این منطقه 
به وجود آورده است. این ساختمان 
اولین پ��روژه معماری برای معماران 
مس��تقر در ش��هر ُرم م��ی باش��د و 
طراح��ی آن در س��طح پیش��رفته ای 

صورت گرفته است.
این پروژه س��اختمانی به طول ۱.5 
کیلومتر )5000 فوت( ایجاد گشته 
اس��ت و مس��احت داخل��ی آن نی��م 
میلیون مترمربع )5.4 میلیون فوت 
مربع( می باشد. اما قابل توجه ترین 
دس��تاورد آن ممکن است به شکل 
غی��ر معم��ول این س��اختمان مربوط 
ش��ود که معم��اران آن را ش��بیه به 
ی��ک "manta ray )ی��ا ب��ه عبارتی 
پرتو ماهی: انواع ماهیان مس��طح و 
بادبادک مانن��د(" طراحی کرده اند و 

بافت آن شامل دو پوسته می باشد.
این س��اختمان، چهارمی��ن فرودگاه 
کشور چین است و می تواند فاکتور 
خوبی برای ورود گردشگران خارجی 
ب��ه این منطقه محس��وب ش��ود. به 
نظر می رسد که شنزن، یک محوطه 
دور از تص��ور برای داش��تن چنین 
س��اختمان های چش��م نوازی است. 
ب��ا این حال، این پروژه ش��امل یک 
طراحی تندیس��ی فوق العاده از یک 
مرک��ز بی��ن الملل��ی و نش��انه ای از 
ش��هری قابل رش��د و برجس��ته در 
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ايجاد منطقه آزاد تجاری مشترک بین ايران و تركیه، گام موثری در توسعه روابط دو كشور

معاون وزير اقتصاد تركيه
اي��ران و تركيه منطق��ه آزاد تجاری 

مشترک راه اندازی می كنند.
به گ��زارش يكی از خبرگ��زاری های 
تركيه به نقل از ترند؛ ابراهيم ش��نل، 
مع��اون وزير اقتص��اد تركي��ه اعالم 
كرد: اي��ران به همراه تركيه به طور 
مشترک منطقه آزاد تجاری تأسيس 

خواهند كرد.
به گفته وی دو كشور در حال حاضر 
بر روی طرح ايجاد اين منطقه آزاد 

تجاری كار می كنند.
پيش��تر س��ودت ييلماز، وزير توسعه 
تركي��ه گفت��ه ب��ود: آن��كارا و تهران 
دارای روابط خوبی در همه حوزه ها 

هستند و می توانند. 

منطقه آزاد تجاری تأسيس كنند. اما 
توجه داشت حوزه اقتصادی از ديگر 

حوزه ها عقب افتاده است.
وی افزد: روابط اقتصادی ميان ايران 
و تركيه پايي��ن تر از پتانس��يل آن ها 

است و بايد تقويت شود.
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