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نرخ حق الزحمه تنظیم قراردادهای 
امالک استیجاری مصوب و ابالغ شد

اقتصاد کیش- با افزایش چشمگیر قیمت مسکن و رشد فزاینده اجاره بهاء واحدهای 
مسکونی؛ سازمان منطقه آزاد کیش از ابالغ نرخ حق الزحمه امالک استیجاری خبر داد. 
به گزارش اقتصاد  کیش، با هدف حمایت از اقشار مختلف مردم و مصرف کنندگان در 
جزیره کیش موضوع اصالح و ساماندهی تعرفه خدمات تنظیم قراردادهای استیجاری 
امالک، صورتجلسه کمیته نظارت بر فعالیت دفاتر امالک، مورد بحث و بررسی قرار 

گرفته و نرخ جدید این خدمات ابالغ شد.
حق کمیسیون تنظیم قرارداد رهن و ودیعه اجاره به میزان پنج دهم درصد مبلغ رهن از 

هر طرف  محاسبه و اخذ می شود.
همچنین حق کمیسیون تنظیم قرارداد اجاره به میزان بیست و پنج درصد مبلغ اجاره یک 

ماه  از هر طرف محاسبه و اخذ می شود.
حق کمیسیون تمدید اجاره نامه به میزان یک دهم حق الزحمه تنظیم قرارداد اجاره نامه 

از هر طرف محاسبه و اخذ می شود.
الزم به ذکر است این بخش نامه صرفا در خصوص تعرفه  تنظیم قراردادهای استیجاری 

است و تعرفه سایر معامالت ملکی کما فی -السابق بدون تغییر باقی خواهد ماند.
همچنین با توجه به این که طرح ســاماندهی مجوزهای کسب و کار در دست اقدام 
است، مشاورین شاغل در مجموعه های دفاتر امالک، در اولویت دریافت مجوز فعالیت 

اقتصادی مشاورین امالک می باشد.  

تائید  ۹۰ درصد پرونده های حل اختالف 
کارگری کیش توسط دیوان عدالت اداری 

اقتصاد کیش- رییس شــعبه ۶۴ دیوان عدالت اداری گفت: ۹۰ درصد پرونده های 
بررســی شد در مراجع حل اختالفات کارگری و کارفرمایی کیش توسط این دیوان 

به تایید رسید.
به گزاذرش اقتصاد کیش محمد مرادیان در نشســت تخصصی آشنایی با رویه های 
قضایی دیوان عدالت اداری در روابط کارگری - کارفرمایی مناطق آزاد تجاری اظهار 
داشــت: آرایی که برای احقاق حق کارگر از مراجع حل اختالف منطقه آزاد کیش به 

اداره کار و خدمات اشتغال ارسال می شود مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد.
وی با اشاره به نقش محوری مناطق آزاد از نظر اقتصادی در کشورهای در حال توسعه 
افزود: قانون گذار با توجه به مقررات حاکم بر مناطق آزاد نسبت به معرفی فرصت های 

سرمایه گذاری اقدام می کند که این مهم زمینه ساز رونق اقتصادی می شود.
مرادیان یادآور شد: اداره کار و امور اشتغال مناطق آزاد از جمله جزیره کیش بر اساس آمار 
اعالم شده از تعداد ۷۱ پرونده هفت مورد نقض شده و بقیه آن ها مورد تایید قرار گرفته 
است که این مهم بیانگر اشراف کامل اداره کار و اشتغال جزیره کیش بر فعالیت ها است.
سرپرست اداره کل حوزه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نیز گفت: نقش دیوان 
عدالت اداری در نظام اداری و قضایی کشور بر کسی پوشیده نیست و وجود این مرجع 
تخصصی سبب می شود تا در تهیه بخشنامه و آیین نامه هایی که در قوه مجریه صادر 

شده دقت الزم به عمل آید.
ثاقب فرد افزود: دیوان عدالت اداری در سنوات گذشته جهت استیفای حقوق مردم و 
فعاالن اقتصادی آرای شجاعانه ای را صادر کرده و به نوعی وجود این دیوان ریل گذاری 

صدور تصویب نامه ها و آیین نامه هایی را در نظام اجرایی کشور تسریع کرده است.
وی یادآور شــد: دیوان عدالت اداری با پشتوانه قانون اساسی و جایگاهی که در نظام 
قضایی و اداری کشــور دارد به عنوان دیده بان قانون اساســی در نظام اداری کشــور 

حضور دارد.
نشست تخصصی آشنایی با رویه های قضایی دیوان عدالت اداری در روابط کارگری 
- کارفرمایی مناطق آزاد تجاری با هدف تســهیل در فعالیت سرمایه گذاری و رونق 

کسب و کار برگزار شد.
در این جلســه مدیر عامل انجمن ســرمایه گذاران و کارآفرینان، مدیرعامل جامعه 
هتلداران، رییس جامعه مشــاورین امالک داران، رییس مجمع رنت کاران و رییس 

جامعه کلوپ دارا ن کیش حضور داشتند.

در نشست تخصصی آشنایی با رویه های قضایی دیوان عدالت 
اداری در روابط کارگری - کارفرمایی مناطق آزاد مطرح شد؛ 

تقدیر امام جمعه اهل سنت کیش  از اجرای 
طرح  ساماندهی اراضی جنگلی سفین

اقتصاد کیش-   ساماندهی اراضی جنگلی سفین یکی از درخواست های بومیان در 
جهت حفظ گونه های ارزشمند گیاهی و ارتقای امنیت منطقه بود. 

به گزارش اقتصاد کیش  ، شــیخ یعقوب شــمس امام جمعه اهل تسنن اجرای طرح 
ساماندهی اراضی جنگلی سفین را گام مهمی در جهت ارتقا سطح امنیت و بهداشت 
منطقه برشمرد و اظهار داشت : هرس گونه های مزاحم و پاکسازی این منطقه جنگلی 
یکی از خواســته های مهم بومیان بود که مکرر مطرح شــده و اجرای آن نیز موجب 

خرسندی است.
شیخ یعقوب شمس تصریح کرد: انبوه درختان و گونه های مزاحم که سال ها هرس 
نشده بودند، این جنگل ها را به محلی امن برای معتادان و خالف کاران تبدیل کرده بود. 
به دلیل وجود حشرات و جانوران موذی نیز ساکنان منازل اطراف با مشکل مواجه شده

و ساماندهی این جنگل ها در بهداشت عمومی منازل این بخش و حفظ سالمت افراد 
هم موثر بوده است.

وی با اشاره به اینکه اراضی جنگلی سفین در سال های دور محل کشت و زرع بومیان 
بوده و خرمای حاصل از درختان نخل این منطقه صادر می شده،  اظهار داشت: هجوم 
درختان مزاحم سالمت گونه های ارزشمندی چون کهور، لور و انجیر معابد که گاه 
قدمتی ۱۰۰ ساله داشتند را تهدید می کرد و ساماندهی این اراضی عالوه بر اینکه به 
حفظ این درختان ارزشمند و کهن کمک کرده ، فضای مطلوبی را هم  برای تفریح و 

استراحت ساکنان و گردشگران ایجاد کرده است.
امام جمعه اهل تسنن با تاکید بر اینکه بومیان دفعات متعدد با مراجعه حضوری و یا 
دعوت از مســئوالن و مدیران ، همچنین نیروهای نظامی و انتظامی  برای بازدید از 
وضعیت نابسامان این جنگل ها ، خواستار ساماندهی این اراضی و ریشه کنی گونه های 
مزاحم  بودند از مسئوالن سازمان و شرکت عمران  و خدمات کیش برای رسیدگی به 

درخواست های مردمی و حفظ محیط زیست منطقه تشکر کرد.

اختصاص سهمیه سوخت در "طرح یارانه 
بنزین برای همه" با کارت کیشوندی

اقتصاد کیش-  مبنای اختصاص سهمیه سوخت در "طرح یارانه بنزین برای همه" 
داشتن کارت کیشوندی است و ساکنان جزیره کیش می توانند نسبت به دریافت کارت 

کیشوندی خود اقدام کنند. 
به گزارش اقتصاد  کیش، اداره صدور کارت کیشوندی با هدف ارائه خدمات شایسته، 
جلوگیری از تجمع و پیشگیری از گسترش شیوع بیماری کرونا، نسبت به استقرار چهار 

ایستگاه در سطح جزیره کیش اقدام کرده است.
 کسانی که تا کنون موفق به دریافت کارت کیشوندی نشدند و یا اعتبار کارت آنها به 
پایان رسیده است می توانند به سامانه kishvand.kish.ir و یا ایستگاه های مستقر در 
"تاالر شهر، سینما لبخند، شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش و ساختمان شماره سه 

سازمان – مرکز نوآوری مقابل بازار پارس خلیج" مراجعه کنند.
همچنین ساکنان جزیره کیش هنگام مراجعه به تاالر شهر جهت واکسیناسیون می توانند 

همزمان نسبت به دریافت کارت کیشوندی و یا تمدید آن اقدام کنند.
الزم به ذکر است مبنای اختصاص سهمیه سوخت برای ساکنان جزیره کیش در اجرای 

"طرح یارانه بنزین برای همه" داشتن کارت کیشوندی است.

به گزارش اقتصاد  کیش،  ســعید پورزادی سرپرست 
معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش گفت: پس از 
انتصاب دکتر نوایی لواسانی به سرپرستی سازمان منطقه 
آزاد کیش در پی بازدید و مشــاهد هرس غیر متعارف و 
از بین رفتن تعدادی از درختان بومی منطقه شمال غرب 
جزیره بر اثر آتش سوزی یا هرس و جدا سازی درختان 
مهاجم چون کهور پاکستانی دستور توقف کار و بررسی 

و رسیدگی و مدیریت صحیح در این منطقه صادر شد.
وی افزود اجرای عملیات هرس و پاکســازی جنگل 
های منطقه غرب جزیره در دوره مدیریت قبلی جهت 
ساماندهی و هرس درختان مهاجم و هرز صادر و آغاز و 
اجرا شده بود که بعضا بر اثر بی احتیاطی عوامل و آتش 

سوزی های مکرر و عدم نظارت میدانی و مناسب باعث 
ورود خسارت و از بین رفتن تعدادی از درختان بومی و 

ارزشمند گردیده است.
پورزدای عنوان کرد، سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش 
دکتر لواسانی دو روز پس از انتصاب همزمان با مشاهده 
وضعیت موجود ضمن دســتور توقف کامل عملیات 
هرس و پاکســازی با روش غیر اصولی دستور خرید و 
کاشت درختان همزیست و سازگار با شرایط اقلیمی و 
اکولوژیک جزیره را صادر و قرار شــد در منطقه شمال 
غرب جزیره درخت کهور ایرانی به اندازه الزم کاشــته 

شود.
سرپرست معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش افزود 

با پیگیری صورت گرفته توسط معاونت عمرانی سازمان 
منطقه آزاد کیش و شرکت عمران آب و خدمات شهری 
کیش کثیری درخت کهور ایرانی در کمترین زمان ممکن 

خریداری و هم اکنون وارد جزیره کیش شده است.
سعید پورزادی گفت، با توجه به اینکه حفظ و حراست 
از داشته های طبیعی و اکولوژیک بکر جزیره کیش خط 
قرمز ما بوده و جزو اولویت های معاونت عمرانی سازمان 
در راســتای پیاده سازی قوانین مدون محیط زیست در 
جزیره زیبای کیش می باشد با جدیت و با حساسیت زیاد 
پیگیر ترمیم فضای سبز تخریب شده کیش الخصوص 
در معابر و پروژه ای عمرانی و بعضا غیر ضروری چون 
پروژه طلوع به غروب و منطقه شــمال غرب جزیره و 

سایر مناطق هستیم.
سعید پور زادی در پایان عنوان کرد، اولین پویش بزرگ 
درختکاری روز یکشنبه بعد از نماز ظهر و عصر در منطقه 
شمال غرب جزیره با حضور مسئولین محلی و سازمان و 
اقشار مختلف مردم در منطقه شمال غرب جزیره آغاز و 
تا پایان سال جاری در چند نوبت دیگر این پویش بزرگ 
و مهم درختکاری که از سنتهای حسنه و تاکید شده دین 
مبین اسالم است با دعوت از اقشار مختلف جامعه بزرگ 

و فرهیخته کیش اجرا و عملیاتی خواهد شد.
پورزادی برخورد جدی با افرادی که فضای سبز را مورد 
تعرض قرار میدهند را مهم و بی تعارف ارزیابی کرد و بر 
حفظ و نگهداری و افزایش روزافزون سرانه فضای سبز 
جزیره با کاشت درخت و جلوگیری از قطع بی مورد و 

حراست از درختان ارزشمند بومی تاکید کرد.

    اقتصاد کیش- معاون  عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش خبر از پویش کاشت درختان کهور ایرانی با حضور اقشار مختلف مردم 
در منطقه شمال غرب جزیره کیش داد.

معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش  خبر داد: 

پویش کاشت صد ها درخت کهور ایرانی 
در منطقه شمال غربی جزیره کیش 

اقتصاد کیش-  پاکسازی و هرس درختان جنگل های 
سفین یکی از مطالبات بومیان منطقه آزاد کیش بود که با 

بررسی های کارشناسی این طرح اجرایی شد. 
به گزارش اقتصاد  کیش، عبدالنبی شرفی رییس هیات 
مدیره و مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش 
با بیان این که عدم رسیدگی به اراضی جنگل های سفین 
در سال های طوالنی سبب رشد گونه های مهاجم شده 
بود بر ضرورت هرس و پاکسازی این منطقه برای حفظ 
گونه های بومی اشــاره کرد و اظهار داشت: ساماندهی 

این بخش از جزیره کیش از درخواست های بومیان این 
منطقه بود که با هرس و پاکسازی گونه های مهاجم و 
غیربومی و آماده ســازی فضای مناسب جهت کاشت 

گونه های بومی مانند کهور ایرانی اجرایی شد.
وی افزود: غالب شــدن گیاهان مهاجم در این منطقه 
امکان تردد و استفاده مناسب و  مطلوب از فضای جنگلی 

را برای گردشگران و  ساکنان کیش نا ممکن کرده بود.
عبدالنبی شــرفی افزود: هنگام بروز آتش سوزی های 
متعدد امکان تردد ماشین آالت اطفاء حریق امکان پذیر 

نبود از این رو اواخر سال گذشته و اوایل امسال قسمت 
وسیعی در داخل این منطقه جنگلی طعمه حریق شد.

مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش گفت: 
به علت پوشیدگی بیش از حد این جنگل ها محلی برای 
گذران افراد بزهکار بوده به نحویی که تامین امنیت این 

بخش برای پلیس هم ناممکن شده بود.
مهندس  شــرفی افزود: شرکت عمران، آب و خدمات 
کیــش در راســتای حل این مشــکالت و همچنین 
حفظ محیط زیســت و درختان ارزشمند این بخش با 
هماهنگی اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش 
و در نظرگرفتن نظرات و درخواست های بومیان، طرح 
ساماندهی اراضی جنگلی و هرس درختان را آغاز کرد.

وی اظهار داشت: با ساماندهی و  حذف گیاهان مهاجم 
زمینه احیایی باغات قدیمی مهیا و اســتفاده از فضای 
جنگلی حدود هشــتاد هکتاری و دو  کیلومتر پیست 
دوچرخه موجود با نصب روشــنایی و تامین امنیت 

فراهم شده است.
مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش تصریح 
کرد: هرس درختان این منطقه با دستور اکید سرپرست 
سازمان منطقه آزاد کیش مبنی بر انجام بررسی های الزم 
در زمینه حفظ محیط زیســت و گونه های ارزشمند 
گیاهی متوقف شــده بود تا پس از بررسی همه جانبه 
گونه های بومی از جمله کهور ایرانی در فضاهای ایجاد 

شده کاشته شود.

مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش :

اجرای طرح ساماندهی جنگل های سفین 
با هدف حفظ گونه های گیاهی صورت گرفته است

اقتصاد کیش-   معاون وزیر توسعه اقتصادی و تجارت 
تاجیکستان خواستار ایجاد شرکت های مشترک تولید 
محصوالت غذایی با جمهوری اسالمی ایران در مناطق 

آزاد اقتصادی این کشور شد. 
 »عبدالرحمان عبدالرحمان زاده« معاون وزیر توســعه 
اقتصادی و تجارت تاجیکستان و »پریناز پیشدادیان« 
رئیس مرکز تجاری ایران »فکر برتر« دیدار و گفت وگو 
کردند. طرف تاجیکی در این دیدار به منظور توســعه 
بیشتر همکاری های تجاری و اقتصادی به طرف ایرانی 

پیشنهاد ایجاد شرکت های مشترک تولید آب معدنی و 
همچنین رب گوجه فرهنگی و محصوالت کنسرو در 

مناطق آزادی اقتصادی تاجیکستان را ارائه کرد.
پیشــدادیان به نوبه خود از پیشــنهاد طرف تاجیکی 
استقبال و خاطرنشان کرد که این ابتکار باعث تقویت 
بیشــتر همکاریهای تجاری و اقتصادی بین دو کشور 

خواهد شد.
در این طرفین همچنین مسائل مربوط به تهیه و امضای 
یادداشــت تفاهم همکاری بین مناطق آزاد اقتصادی 

تاجیکســتان و مرکز تجاری »فکــر برتر« جمهوری 
اســالمی و موضوعات مهم همــکاری های تجاری، 

اقتصادی و سرمایه گذرای را بررسی کردند.
باید گفت که در ۱۱ ماه سال 2۰2۱ گردش مالی بین دو 
کشور ۹3.2 میلیون دالر برآورد شده که نسبت به زمان 
مشابه سال 2۰2۰ میالدی ۴۴.۶ میلیون دالر بیشتر است.
ســهم تجارت متقابــل با ایــران در کل گردش مالی 
تاجیکستان طی این دوره ۱.۷ در صد بوده و در ساختار 

تجارت خارجی این کشور در جایگاه نهم قرار دارد

پیشنهاد تاجیکستان به ایران برای تولید مشترک 
مواد غذایی در مناطق آزاد اقتصادی 

نبود ثبات مقررات، سرمایه گذاری
 در مناطق آزاد را با چالش مواجه می کند

اقتصاد کیش-   مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با تاکید بر اینکه نبود ثبات مقررات، 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد را با چالش مواجه می کند، گفت: نباید اجازه دهیم نقض 

قوانین و مقررات باعث کاهش انرژی سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی شود. 
عبدالرحیم ُکردی در نشست ستاد توسعه سواحل مکران که با حضور معاون اقتصادی 
وزیر امور اقتصادی و دارایی و نماینده ویژه وزیر کار و رفاه اجتماعی در حوزه سواحل 
مُکران برگزار شــد با بیان اینکه در حوزه زیرساخت های منطقه آزاد چابهار اقدامات 
زیادی انجام شده است، اظهار داشت: نقض قوانین و مقرراتی که در مناطق آزاد رقم 

می خورد، توان و انرژی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان را گرفته است.
ُکردی گفت: در ماده ۶۵ احکام دائمی تصریح شده است که تمامی وظایف و اختیارات 
دولت در محدوده مناطق آزاد به مدیران مناطق واگذار می شــود، اما هیچ دســتگاهی 
تا این لحظه از وظایف خودش خارج نشــده و مدریت یکپارچه در محدوده مناطق 
آزاد را نپذیرفته است، به همین دلیل است که بیشتر درگیر مباحث و مشکالت داخل 

محدوده های مناطق آزاد هستیم.
وی تاکید کرد: اجرا نشــدن قانون چگونگــی اداره مناطق آزاد و نبود ثبات قوانین و 

مقررات، سرمایه گذاران را سردرگم کرده و باعث بی انگیزگی آن ها می شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار تاکید کرد: یقین دارم که می شود اتفاقات بزرگی را 
در منطقه چابهار رقم زد و آنگاه جایگاه واقعی خودمان را در اقتصاد منطقه پیدا می کنیم.

ماده ۶۵ احکام دائمی به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر 
آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز 2۰ ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد 
اقتصادی مناسب در این مناطق، همپیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی 
و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش های مختلف تصریح می کند: مدیران سازمان های 
مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، باالترین مقام منطقه محسوب می شوند و تمامی 
وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به 

استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار؛

محدودیت پذیرش آموزش گواهینامه 
موتورسیکلت شارژی در کیش حذف شد

اقتصاد کیش-  رییس پلیس راهور کیش گفت: در راستای توسعه طرح ساماندهی 
موتورسیکلت های شارژی محدودیت پذیرش آموزش و ارایه گواهینامه این وسیله 

نقلیه در کیش برداشته شد.
سرهنگ مهدی توانگر اظهار داشت: پیش از این آموزشگاه راهنمایی و رانندگی جزیره 
در هر هفته 2 متقاضی رل پذیرش می کرد که به منظور سهولت در طرح ساماندهی و 

قانونمند کردن تردد با این وسیله محدودیت پذیرش برداشته شده است.
وی یادآور شد: هم اکنون در این جزیره روند پالک گذاری موتورسیکلت های شارژی 
در حال انجام است و توصیه می شود صاحبان موتورسیکلت ها هر چه زودتر نسبت 

به پالک گذاری وسیله خود اقدام کنند.
کیش - ایرنا - رییس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی کیش گفت: این 
پلیس در راستای ساماندهی موتورسیکلت های شارژی جزیره تسهیالت ویژه ای برای 

متقاضیان گواهینامه رانندگی این وسیله نقلیه اعطا می کند.
توانگر گفت: هم اکنون در این جزیره حدود هشت هزار دستگاه موتورسیکلت شارژی 
وجود دارد که سه هزار دستگاه آن از داخل کشور و پنج هزار مورد نیز از خارج از کشور 
به این جزیره وارد شــده که تمام این دســتگاه ها در یک بازه زمانی باید احراز هویت،  

ساماندهی و پالک گذاری شود.
طبق اعالم پلیس راهور موتورسیکلت ها در ۴۰ درصد تصادفات جزیره کیش نقش 
دارند و در 2۰ درصد تصادف ها نیز از سوی این پلیس مقصر شناخته شده است که 
انتظار می رود با طرح ساماندهی و قانونمند شدن تردد ها این نقش کاهش داشته باشد

جهت دریافت آخرین اخبار
 و رویدادهای کیش و منطقه
 به نشانی زیر مراجعه نمایید
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البرز فاتح جام حذفی تنیس
 آقایان کشوردر کیش 

اقتصاد کیش- تیم نیرو تابلو ریلی البرز فاتح سیزدهمین دوره رقابت های جام حذفی 
تنیس کشور در کیش  شد.

به گزارش  اقتصاد کیش ، ســیزدهمین دوره مسابقات تنیس جام حذفی کشور که از 
بیست آذر در زمین های تنیس مجموعه ورزشی المپیک کیش با رقابت ۱3۸ تیم آغاز 
شده بود، عصر دیروز با برگزاری دیدار فینال بین پوشاک وانسی و نیرو تابلوریلی البرز در 
زمین شماره سه به پایان رسید. تیم نیرو  تابلو ریلی البرز دو بر یک به برتری دست یافت 
و عنوان قهرمانی این دوره از رقابت ها را به ارمغان آورد. جام حذفی تنیس باشگاه های 

مردان کشور از 2۰ آذر با حضور ۱3۸ تیم به میزبانی جزیره کیش آغاز شد.
در مرحله مقدماتی ۴۸ تیم در ۱2 گروه چهار تیمی به مصاف هم رفتند.

پس از جدال در مرحله گروهی، ۹۴ تیم به مرحله دوم جام حذفی راه یافتند و در قالب 
2۴ گروه رقابت کردند تا در نهایت 32 تیم در جدول اصلی قرار گرفتند.


